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समर्िगत ननरे्दिन 
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् वा अन्त्तगितका स्वास््र् क्षेरसँग संबद्ध कार्िक्रमहरूको ननदर्दिि 
उद्देश्र् बमोशिम कार्ािन्त्वर्नमा प्रभावकाररता, नमतब्र्र्ीता, एकरूपता तथा सनुनशितताका लानग 
सहिीकरर् गराउने उद्देश्र्ले रे्दहार् बमोशिमको समर्िगत ननरे्दिन तर्ार गररएको छ- 

• कार्िक्रम सम्पन्न भए पिात सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् एवं स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्मा 
उल्लेशर्खत कार्िक्रम सम्बन्त्धी प्रनतवेर्दन पठाउनपुनेछ ।  

• सम्बशन्त्धत कार्ािलर्हरूले वार्षिक कार्िर्ोिना तर्ार पारी अननवार्ि रूपमा सामाशिक 
र्वकास मन्त्रालर् तथा ननरे्दिनालर्मा पठाउन ुपनेछ ।  

• हरेक चौमानसक अवनध सम्पन्न भएको १ हप्ता नभर चौमानसक प्रगनत र्ववरर् अननवार्ि 
रूपमा तोर्कएको ढाँचा बमोशिम तर्ार पारी मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ ।र्सरी प्रनतवेर्दन 
गर्दाि प्रमरु्ख तथा उल्लेख्र् कृर्ाकलापहरूको फोटो र नभनिर्ो समेत पठाउन ुपनेछ । 

• कार्िक्रमहरू सञ्चालन गर्दाि नमतब्र्र्ीता र उपलब्धीलाई र्विेष ध्र्ान दर्दनपुनेछ । 
• आनथिक वषि २०७८/७९ को बिेट तथा कार्िक्रम र्खचि गने मागिर्दििनलार्ि पूर्िरूपमा 

पालन गनुिपनेछ । 
• कार्िक्रम तथा स्वास््र् सेवाको प्रवाह एवं सेवाको प्रर्ोग बारेको र्ववरर्का आधारमा 

कार्िक्रमहरुको ननर्नमत रुपमा अनगुमन गररने हुँर्दा प्ररे्दि तह अन्त्तगित प्रर्दान गररने 
स्वास््र् सेवाको त्र्ाङ्कीर् र्ववरर् स्वास््र् ब्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीमा मानसक रुपमा 
प्रर्वि गनुि, गराउनपुनेछ । साथै अन्त्र् व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीको मापर्दण्ि अनसुार 
त्र्ाङ्कको प्रर्वर्ि तथा प्रनतवेर्दन गनुिपनेछ । प्ररे्दि अन्त्तगितका स्थानीर् तहमा पनन 
समर्मै प्रनतवेर्दन तथा सूचना प्रवाहका लानग आवश्र्क सहर्ोग, समन्त्वर् तथा 
सहिीकरर् गनुिपनेछ । 

• कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्नका लानग आवश्र्कता अनसुार प्रार्वनधक सहर्ोग 
तथा सहिीकरर्का लानग संघीर् र प्ररे्दिका कार्िक्रमसँग सम्बशन्त्धत महािार्खा एवं 
ननरे्दिनालर्सँग समन्त्वर् गनि सर्कनेछ । साथै प्ररे्दिस्तरबाट आवश्र्कता अनसुार 
कार्िक्रमहरुको अनगुममन हनु सक्नेछ । 

• प्ररे्दि अन्त्तगित रहेका शिल्ला तहका स्वास््र् कार्ािलर् माफि त कार्ािन्त्वर्न गर्दाि 
प्रभावकारी हनुे कार्िक्रमहरु सोर्ह अनरुुप सञ्चालन गरी कार्िक्रमको प्रभावकारीता 
अनभबृर्द्ध गनुिपनेछ । साथै स्थानीर् तहहरुसँगको समन्त्वर्मा सञ्चालन गनुिपने कार्िक्रम 
वा स्थानीर् तहसँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्ने कार्िक्रमहरुलाई प्राथनमकरर् गरी र्ोिनाबद्ध 
तथा समन्त्वर्ात्मक रुपमा सञ्चालन गनुिपनेछ ।   

• कार्िक्रम सञ्चालनका लानग र्वननर्ोशित बिेट सम्बन्त्धमा र्स ननरे्दशिकामा बाँिफाँटका 
आधार उल्लेर्ख गररएकोमा सोर्ह बमोशिम तथा बाँिफाँटका आधार उल्लेर्ख नगररएकोमा 
कार्िक्रम तथा कृर्ाकलापको उद्देश्र् र अपेशक्षत लक्ष्र् अनरुुप हनुे गरी आवश्र्कता तथा 
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र्वद्यमान ननर्मानसुार बिेटको बाँिफाँट गरी कार्िक्रम तथा कृर्ाकलापहरु सञ्चालन 
गनुिपनेछ। 

• स्वीकृत र्दरबन्त्र्दी तथा बिेटको पररनधनभर रहेर मार सेवा सचुारूलाई प्राथनमकता दर्दई 
सेवा करारका कमिचारीको व्र्वस्थापन गनुिपनेछ ।  

• र्वद्यमान कोनभि १९ लगार्तका महामारी तथा महामारीिन्त्र् अवस्थाको प्रभावकारी 
व्र्वस्थापन तथा ननर्न्त्रर्का लानग आवश्र्कता अनसुार सम्बशन्त्धत स्थानीर् तहसँगको 
समन्त्वर् तथा सहकार्िमा प्राथनमकताका साथ कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ  ।  

• आवश्र्क औषनध तथा औषधीिन्त्र् सामग्रीहरुको ननरन्त्तर सनुनशितताका लानग आवश्र्क 
समन्त्वर्का साथै आन्त्तररक श्रोत साधनको कुिल व्र्वस्थापन माफि त गरु्स्तरीर् स्वास््र् 
सेवा प्रवाहको सनुनशितता तफि  ध्र्ान दर्दन ुपनेछ । 

• औषनध तथा औषधीिन्त्र् सामग्री र्खररर्द गर्दाि संघ र प्ररे्दिबाट प्राप्त नहनुे वा कम मारामा 
प्राप्त हनु ेतथा प्ररे्दि एवं स्थानीर् तहमा बर्ढ आवश्र्क हनुे औषनध तथा सामग्रीहरुलाई 
प्राथनमकता दर्दनपुनेछ । स्थानीर् तहका लानग आपनुति गररने औषधीहरुको र्खररर्द सम्बन्त्धी 
कार्िमा र्दोहोरोपना नहोस भनी स्थानीर् तहहरुसँग आवश्र्क समन्त्वर् गरी व्र्वस्थापन 
गनुिपनेछ ।  

• स्वीकृत कार्िक्रम तथा प्राप्त अशख्तर्ारी अनसुारको ननरे्दिन र र्खचि गर्दाि सावििननक र्खररर्द 
ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४, कर्ािली प्ररे्दि आनथिक कार्िर्वनध ऐन २०७४, कर्ािली 
प्ररे्दि र्वननर्ोिन ऐन २०७८, कर्ािली प्ररे्दि आनथिक कार्िर्वनध ननर्मावली २०७५, 
कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
२०७५ अनरुुप कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ । र्सका साथै आनथिक मानमला तथा 
र्ोिना मन्त्रालर् तथा र्स मन्त्रालर्बाट र्स आनथिक बषिका लानग लशक्षत गरी िारी 
गरीएका ननरे्दशिका तथा पररपर अनरुुप गनुिहनुेछ । 

• वैरे्दशिक सहार्ता समावेि भएको कार्िक्रमको हकमा आवश्र्कता अनसुार सम्बशन्त्धत 
ननकार्सँगको समन्त्वर् तथा र्स ननरे्दशिका बमोशिम कार्िक्रम सञ्चालन गरी तोर्कए 
बमोशिमको ढाँचामा प्रनतवेर्दन गनुिपनेछ । 

• कार्िक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धमा कुनै समस्र्ा हनु गएमा वा थप िानकारी आवश्र्क भएमा 
कार्िक्रमसँग संबद्ध र्स मन्त्रालर् अन्त्तगितका ननरे्दिनालर्, महािार्खा वा िार्खासँग 
समन्त्वर् गनि सर्कनेछ ।  

• र्स ननरे्दशिकामा कार्िक्रम सञ्चालन गने ननकार् िनुसकैु तोर्कएको भएतापनन नर्ा ँ
कार्ािलर् स्थापना भर्ि कार्ि सञ्चालन गनुिपने भएमा नर्ाँ कार्ािलर्का लानग तोर्कन े
कार्िक्रम सञ्चालनको शिम्मा सोही कार्ािलर् माफि त नै सञ्चालन हनुेछ ।  
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(क) सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू 

१. कृर्ाकलापको नामः िबबाहन र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.२.१६ र्खचि शिषिकः  ३११२१ 

 

पररचर् कोनभि १९ को संक्रमर् तथा अन्त्र् कारर्बाट मतृ्र् ुभएका व्र्शिहरूको िब व्र्वस्थापनका 
लानग िबवाहनको ब्र्वस्था गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ। 

उदे्दश्र् िबको समर्मा नै व्र्वस्थापन गरी मतृकका आफन्त्तलार्ि सहर्ोग परु्ािउने ।  
अपेशक्षत प्रनतफल िब ब्र्वस्थापन सेवा उपलब्ध भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् तथा अन्त्तगितका अस्पताल/कार्ािलर्हरू । 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली अनसुार र्खररर्द गरी अस्पताल/कार्ािलर्हरूलाई 
उपलब्ध गराउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना र कार्ितानलका अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट आवश्र्कता एवं प्रचनलत मापर्दण्ि अनसुार बाँिफाँट गरी  प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५, िबबाहन 
व्र्वस्थापन  सम्बन्त्धी नीनत तथा ननरे्दशिका ।  

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रनतवेर्दन, सम्बशन्त्धत कार्ािलर्को स्टोर र्दाशर्खला र्ववरर् तथा उपलब्ध एम्बलेुन्त्स 
संख्र्ा।  

 

२. कृर्ाकलापको नामः COVID-19 महामारी ब्र्वस्थापनका लानग एम्बलेुन्त्स र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.५.५ र्खचि शिषिकः  ३११२१ 

 

पररचर् स्थानीर्स्तरमा उपचार हनु नसक्ने नबरामीका लानग सरु्वधा भएका अस्पतालमा परु्ािउने 
ब्र्वस्था गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् पे्रषर् सेवा उपलब्ध गराउने ।  
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् पे्रषर् सेवामा पहुँच भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् तथा अन्त्तगितका कार्ािलर्हरु । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• प्ररे्दि अन्त्तगितका एम्बलेुन्त्स नभएका अस्पतालहरूमा एम्बलेुन्त्स र्खररर्दको लानग बिेट 
उपलब्ध गराउने 

• एम्बलेुन्त्सको आवश्र्कता रहेको स्थानीर् तहसंग सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्को ७०% 
सम्म साझेर्दारीमा र्खररर्द गनि सर्कनेछ।  

• स्वीकृत मापर्दण्ि अनसुार एम्बलेुन्त्स उपलब्ध नभएका स्थानीर् तहहरूबाट प्रस्ताव माग 
गरी र्खररर्द गनि परुक अनरु्दानको रूपमा बिेट उपलब्ध गराउने। 

• सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली अनसुार र्खररर्द कार्ि गने । 
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सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना र कार्ितानलका अनसुार 

बिेट बाँिफाँट आवश्र्कता एवं प्रचनलत मापर्दण्ि अनसुार बाँिफाँट गरी  प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५, एम्बलेुन्त्स 
व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी नननत तथा ननरे्दशिका 

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रनतवेर्दन, स्टोर र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन तथा उपलब्ध एम्बलेुन्त्स संख्र्ा 
 

३. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ रोकथाम, ननर्न्त्रर्, प्रनतकार्ि तथा र्विेष उपचार सेवा सञ्चालनका लानग 
मेिीनरी औिार तथा उपकरर् र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.१५ र्खचि शिषिकः  ३११२२ 

 

पररचर् 
अस्पतालमा गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि र िर्टल अवस्थाका र्वरामीको उपचारका  
लानग  भेन्त्टीलेटर र आई.नस.र्.ु लगार्त आवश्र्क उपकरर् तथा सामग्रीहरु र्खररर्द गनि र्स 
शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् र उच्चस्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलव्ध गराउने । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा नबस्तार भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् वा अन्त्तगितका कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

अस्पतालहरूमा ICU कक्ष व्र्वस्थापन, अपरेिन कक्ष व्र्वस्थापन लगार्त ननर्दानात्मक, 
उपचारात्मक सेवाका लानग आवश्र्क पने मेिीनरी औिार तथा उपकरर्को पररमार् एर्कन 
गरी कार्िक्रम तथा लागत अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक 
र्खररर्द ननर्मावली अनसुार र्खररर्द कार्ि गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट आवश्र्कता एवं प्रचनलत मापर्दण्ि अनसुार बाँिफाँट गरी प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली र 
प्रचनलत मापर्दण्िहरू 

अनगुमन सूचक स्टोर र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन तथा उपलब्ध भेन्त्टीलेटर तथा आई नस.र् ुतथा अन्त्र् उपकरर् संख्र्ा 
 

४. कृर्ाकलापको नामः सूचना तथा सन्त्रे्दिमूलक सामग्री प्रकािन 
कृर्ाकलाप संकेतः २.४.१४.२ र्खचि शिषिकः  २२३१५ 

 

पररचर् 

कोनभि १९ सम्बन्त्धी स्वास््र् शिक्षा सामग्री तथा कृर्ाकलापको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी 
सूचनाहरु प्रवाह गरी समरु्दार्का माननसहरुलाई स्वास््र्का र्वनभन्न र्वषर्हरु बारे िानकारी गराई 
ज्ञान, धारर्ा र सीपमा अनभबृर्द्ध गरी व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन र्वनभन्न 
माध्र्महरुबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् • भाषा,  संस्कृनतलाई ध्र्ानमा रार्खी स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ाको आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् 



7 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

सञ्चार माध्र्महरुबाट आम िनसमरु्दार्मा कोनभि १९ सम्बन्त्धी िानकारीमूलक सन्त्रे्दिहरु प्रवाह 
गने । 

• स्थानीर् सञ्चारको माध्र्मबाट सामाशिक व्र्वहार पररवतिनका सूचना प्रसारर् गरी कोनभि १९ 
सम्बन्त्धी ज्ञान, धारर्ा र व्र्वहार पररवतित गने र उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग गनि 
अनभपे्रररत गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल • कोनभि १९ सम्बन्त्धी सकारात्मक व्र्वहार पररवतिन भई स्वस्थ िीवनिैली अपनार्एको 
हनेुछ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• कोनभि १९ सम्बन्त्धी सन्त्रे्दि प्रसारर्को र्वनध र्र्कन गने र स्पेिीर्फकेिन तर्ार गने। 

• सूचना प्रसारर्का माध्र्महरु एफ.एम रेनिर्ोबाट प्रसारर्, Hoarding Board, टेनलनभिन 
प्रसारर्, Documentary उत्पार्दन तथा प्रर्दििनी, Digital Display, Flex, Wall 

Painting, छापा तथा परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् शिक्षा, शस्टकर, पम्पलेट, पोिर, नलफ्लेट, 

सन्त्रे्दि सर्हतको र्टसटि, ज्र्ाकेट, क्र्ाप आदर्द र्वनभन्न िानकारीमूलक सामग्री आवश्र्कता 
अनसुार उत्पार्दन गरी र्वतरर् गररनछे । 

• स्वास््र् शिक्षा सामग्री प्रसारर्को र्वषर्वस्तमुा परकारहरूलार्ि अनभमशुर्खकरर् गने ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
सावििननक र्खरीर्द ऐन तथा ननर्मावली, आनथिक  ऐन, ननर्म तथा  कानून अनसुार प्रमरु्खबाट 
कृर्ाकलाप बिेट बाँिफाँट र स्पेनसर्फकेिन स्वीकृत गराई आबश्र्कता अनसुार  स्वास््र् शिक्षा 
सामग्री उत्पार्दन गरी र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू 
अनगुमन सूचक बैठकका ननर्िर्हरू, र्दस्तावेिहरू 
 

५. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ रोकथाम, उपचार तथा प्रनतकार्ि व्र्वस्थापन कोष स्थापना र सञ्चालन 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४९८ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् 
कर्ािली प्ररे्दिमा कोनभि १९ रोकथाम, उपचार तथा प्रनतकार्ि व्र्वस्थापन गनि प्ररे्दिस्तरमा 
कोष स्थापना गरी सञ्चालन गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । र्स कार्िक्रमबाट 
प्रभार्वत व्र्शि लाभाशन्त्वत हनेु अपेक्षा गररएको छ ।   

उदे्दश्र् प्ररे्दिस्तरमा कोनभि १९ रोकथाम, उपचार तथा प्रनतकार्िलार्ि व्र्वशस्थत गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल कोनभि १९ बाट प्रभार्वत व्र्शिले सरल र सहि तरीकाबाट सेवा प्राप्त गनेछन ्।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्  

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत कानून र कोनभि १९ रोकथाम, उपचार तथा प्रनतकार्ि व्र्वस्थापन कोष सञ्चालन 
सम्बन्त्धी छुटै्ट कार्िनबनध अनसुार कार्ािन्त्वर्न गररनछे ।  

सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  
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अनमुाननत नमनत 

बिेट बाँिफाँट 
कर्ािली प्ररे्दि सरकारको कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ मा रही स्वीकृत 
बिेटको पररनधनभर रही माग तथा आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी  प्रर्क्रर्ा अगानि 
बढाउने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली र 
प्रचनलत मापर्दण्िहरू 

अनगुमन सूचक कोषबाट लाभाशन्त्वत व्र्शिहरू, बैठक ननर्िर् ।   
 

६. कृर्ाकलापको नामः  ननिलु्क स्वास््र् सेवाका लानग औषधी र्खररर्द (औषधीहरू र्खररर्द)  
कृर्ाकलाप संकेतः  7.2.9.3 र्खचि शिषिकः  27213 

 

पररचर् 
नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् 
औषनध अभाव सृिना हनु नदर्दर् नागररकहरुलार्ि ननिलु्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग 
आवश्र्क पने औषधी र्खररर्द गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल औषनध उपलब्धता भर् प्रभावकारी  रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् वा मातहतका बिेट र्वननर्ोिन भएका कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• ननिलु्क सूशचका औषधीहरुको वार्षिक आवश्र्क पररमार् प्रके्षपर् गने । 

• स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना बमोशिम प्रचनलत ऐन अनसुार र्खररर्द गरी स्टोरहरुमा राख्ने‚  

• गरु्स्तरीर् औषधी र्खररर्द सनुनशित गरेर मार औषनध र्खररर्द गने ।  

• मन्त्रालर् वा मातहतका ननकार्ले र्खररर्द गरेका औषनध उपकरर् तथा सामग्रीहरुको 
समन्त्वर्, अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन तथा गरु्स्तर पररक्षर् मन्त्रालर्को स्वास््र् सेवा महािार्खाले 
गनुिपने छ । 

• माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा अत्र्ावश्र्क औषनधका साथै अन्त्र् औषनधको 
व्र्वस्थापन गनिसर्कने छ। 

• कर्ािली प्ररे्दि सरकारबाट ननःिलु्क र्वतरर्को लानग भनी उल्लेर्ख भएको हनुपुने 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
 

बिेट बाँिफाँट 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार र्वननर्ोशित बिेटको पररनधनभर रहेर माग तथा आवश्र्कता 
अनसुार बिेट बाँिफाँट गने वा अशख्तर्ारी दर्दने । 

स्वीकृत बिेटबाट औषधी र सशििकल सामग्रीहरुका लानग बिेट बाँिफाटँ गरी प्रमरु्खबाट 
स्वीकृत गरार् र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री 
ननिलु्क अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚ कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका२०७५, प्रचनलत 
सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली 

अनगुमन सूचक 
र्खररर्द प्रकृर्ा, र्दररेट, औषधीको र्ववरर्, गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा, र्दाशर्खला र्ववरर्, कार्ि सम्पन्न 
प्रनतवेर्दन 
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७. कृर्ाकलापको नामः रर्नैनतक स्थानमा आधारभतू अस्पताल ननमािर्का लानग सहर्ोग (भवन ननमािर्) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : 11.1.2.४०६ र्खचि िीषिक: 31112 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिका र्विेष गरी र्दगुिम स्थान र बहसंुख्र्क िनसंख्र्ालार्ि सेवा दर्दन सर्कन े र 
र्वद्यामान अस्पतालहरूको पहुँचभन्त्र्दा टाढा रहेका बहसंुख्र्क िनसंख्र्ालार्ि पार्क पने  रर्नैनतक 
स्थानीर् तहमा आधारभतु अस्पताल ननमािर्का लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् रर्नैनतक स्थानमा आधारभतु अस्पताल संचालन गरी सलुभ रूपमा आधारभतु स्वास््र् सेवा प्रर्दान 
गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल सविसाधारर्ले सलुभ रूपमा गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्राप्त गनछेन ्।  

स्वास््र् सेवा नलनेहरूको ब्र्वहारमा पररवतिन भर्ि सेवाको पहुँच र्वस्तार तथा प्रानप्तमा बृर्द्ध 
भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, स्थानीर् तह  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • रर्नैनतक अस्तपाल ननमािर्का लानग स्थानीर् तहबाट प्रस्तावना माग गने ।  

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

• रर्नैनतक स्थानको स्थलगत अध्र्र्न गरी प्रार्वनधक र ब्र्वस्थापकीर् अवस्थाको र्वश्लेषर् 
गने ।  

• आधारभूत अस्पतालको थप संरचना ननमािर् गनि छनोटका आधार तपनसल बमोशिम हनेुछन ् 

o मापर्दण्ि अनसुार िग्गाको व्र्वस्था भएको, 
o शचर्कत्सक लगार्त आवश्र्क स्वास््र् िनिशिको व्र्वस्थापन गरी सेवा 

दर्दर्रहेको, 
o सर्दरमकुाम भन्त्र्दा टाढाको पार्क पने स्थानीर् तह, 
o नबरामीहरूको चाप बढी भएको,  

o अस्पतालमा चार्हन ेमखु्र् संरचना ननमािर् भर्िसकेको वा भर्रहेको 
o रर्नैनतक अस्पताल स्थापना गनि आवश्र्क भएको  

• र्स रकमबाट आवश्र्कता भएको तर हाल ननमािर् भर्रहेको नििार्नमा नसमेर्टएका 
संरचना ननमािर्मा र्विेष ध्र्ान दर्दनपुनेछ। 

• रर्नैनतक स्थानको छनौट प्रिात ्सम्बशन्त्धत स्थानीर् तहमा र्वशिर् हस्तान्त्तरर् गरी बिेट 
उपलब्ध गराउने ।  

• स्थानीर् तहले प्रचनलत कानून बमोशिम भौनतक पवुािधारको ननमािर् गने ।  

• कार्ि सम्पन्न भए पिात ् त्र्सको भौनतक तथा र्वशिर् प्रनतवेर्दन स्थानीर् तहले उपलब्ध 
गराउनपुने ।  

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी  प्रर्ोिनका लानग आवश्र्क 
पने बैठक संचालन र्खचि र सावििननक र्खररर्द प्रर्ाली अनसुार ननमािर्का लानग बिेट बाँिफाँट 
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गरी कार्िन्त्वर्न गन े
सन्त्र्दभि सामग्री पूवािधार तथा भवन ननमािर् सम्बन्त्धी ननरे्दशिका साथै अद्याबनधक ननरे्दशिकाहरू 
अनगुमन सूचक प्रर्क्रर्ा, बैठकको र्ववरर्, स्थलगत अध्र्र्नको प्रनतवेर्दन, भौनतक प्रगनतको र्ववरर् 

 

८. कृर्ाकलापको नामः लागत साझेर्दारीमा राकम कर्ािलीमा ट्रमा सेन्त्टर सर्हतको अस्पतालको भवन ननमािर् (भवन 
ननमािर्) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : ११.१.२.४०७ र्खचि िीषिक: 31112 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिका र्विेष गरी र्दगुिम र कर्ािली प्ररे्दिमा हरेक बषि सिक र्दघुिटनाका कारर् धेरै माननसहरूले ज्र्ान गमुाउनकुा साथै घार्ते 
भर्ि अङ्ग भङ्ग हनेुहरूको संख्र्ा बढ्र्दो अवस्थामा रहेको, राकम कर्ािली कर्ािली रािमागि र 
मध्र्पहािी लोकमागिको केन्त्रर्वन्त्र्द ुभएकाले र्दघुिटनामा परेकाको आकशस्मक उपचार गनिका साथ ै
धेरै िनसंख्र्ालार्ि सेवा दर्दन सर्कने भएकाले ट्रमा सेन्त्टर सर्हतको अस्पतालको भवन ननमािर् 
नेपाल सरकार, प्ररे्दि तथा स्थानीर् सरकारको लागत साझेर्दारीमा उि स्थानमा स्थापना गनिका 
लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् सिक तथा अन्त्र् र्दघुिटनाका कारर् घार्ते व्र्शिहरूको तत्काल उपचार गरी िीवन रक्षा गनि । 

अपेशक्षत प्रनतफल सिक तथा अन्त्र् र्दघुिटनाका कारर् घार्ते व्र्शिहरूको तत्काल उपचार गनिका लानग आवश्र्क 
भौनतक पूवािधार सर्हतको ट्रमा अस्पताल ननमािर् गरी सञ्चालन हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

नेपाल सरकार, सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्थानीर् तह । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, आठवीस नगरपानलका र साझेर्दार संस्थाबीच समझर्दारी गरी 
सोही अनसुार ननमािर् कार्ि गने ।  

• उल्लेशर्खत वहपुक्षीर् समझर्दारी परानसुार प्रचनलत कानून बमोशिम आठबीस नगरपानलकाले 
भवन ननमािर् गने ।   

• ट्रमा अस्पताल रहने स्थानको स्थलगत अध्र्र्न गरी प्रार्वनधक र ब्र्वस्थापकीर् अवस्थाको 
र्वश्लषेर् गने ।  

• प्रत्र्ेक आ.व. समाप्त भएपिात ् कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको भौनतक तथा र्वशिर् प्रनतवेर्दन 
स्थानीर् तहले सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र साझेर्दार संस्थालार्ि उपलब्ध गराउनपुने । 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाटँ गरी  प्रर्ोिनका लानग आवश्र्क 
पने बैठक संचालन र्खचि र सावििननक र्खररर्द प्रर्ाली अनसुार ननमािर्का लानग बिेट बाँिफाँट गरी 
कार्िन्त्वर्न गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री पूवािधार तथा भवन ननमािर् सम्वन्त्धी ननरे्दशिका साथै अद्याबनधक ननरे्दशिकाहरू 
अनगुमन सूचक प्रर्क्रर्ा, बैठकको र्ववरर्, स्थलगत अध्र्र्नको प्रनतवेर्दन, भौनतक प्रगनतको र्ववरर् 
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९. कृर्ाकलापको नामः HMIS, DHIS र LMIS त्र्ाङ्क प्रर्विी तथा व्र्वस्थापनको लानग कम््र्टुर िनिशि करार 
(व्र्शि करार) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. :२.५.७.२३ र्खचि िीषिक: 22413 

 

पररचर् आ.ब. २०५१/२०५२ मा एकीकृत स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली लाग ूभए पिात 
स्वास््र् सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वार प्रर्ालीबाट उपलव्ध गररन े प्रावधान रहेको छ । 
आ.ब. २०७३/०७४ रे्दशर्ख शिल्लाबाट DHIS २ अनलार्िन सफ्टवेर्रमा प्रनतवेर्दन प्रर्वि गन े
कार्ि िरुु गररएको हो । सोही आ.ब. मा प्रत्र्के शिल्ला िन/स्वास््र् कार्ािलर्का त्र्ाङ्क 
अनधकृत र सहार्कहरूलार्ि र सरकारी अस्पतालमा कार्िरत मनेिकल 
रेकििर/अनधकृतहरुलाई DHIS 2 सम्बन्त्धी तानलम प्रर्दान गरी सर्कएको छ। गत 
आ.ब.२०७७/७८ मा सबै स्थानीर् तहका स्वास््र् संर्ोिकहरूलार्ि e-LMIS सम्बन्त्धी 
तानलम समेत प्रर्दान गरी अनलार्िनबाट प्रनबि गने कार्ि भर्िरहेकोले HMIS, LMIS, e-LMIS 

सम्बन्त्धी सूचना प्रर्वि गनि र सूचना व्र्वस्थापनका लानग करारमा िनिशि भनाि गरी 
पररचालन गन ेकार्िक्रम राशर्खएको छ ।  

उदे्दश्र् स्वास््र् के्षरमा प्रर्ोग हनेु HMIS, DHIS 2 Platform/LMIS माफि त स्वास््र् सूचना सम्बन्त्धी 
कार्िको व्र्वस्थापन गनिका लानग र्ोग्र्ता र र्दक्षताका आधारमा िनिशि भनाि गनुि र्स 
कार्िक्रमको प्रमरु्ख उदे्दश्र् हो। उि िनिशिले गने मखु्र् कार्िक्रमहरू तपनसल बमोशिम 
रहेका छन ्
• HMIS, DHIS-2/e-LMIS मा सूचना प्रर्वि गरी प्रनतवेर्दन तर्ार गने,  
• E-Governance मा सहर्ोग परु्ािउने कार्ि, 
• सूचनालार्ि र्ोिना ननमािर्मा सहर्ोग परु्ािउने 
• गरु्स्तरीर् स्वास््र् सूचना प्रर्ालीको दर्दगो र्वकासमा टेवा परु्ािउने,  

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सूचनाहरू HMIS, e-LMIS, DHIS-2 मा ननर्नमत, पूर्ि र समर् सीमानभर प्रर्वि हनेुछ।  
कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् र िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा HMIS, DHIS-2, e-LMIS प्रर्विी गनिका लानग करारमा िनिशि नलन तपनसल बमोशिमका 
कृर्ाकलापहरू गररनछेः  

• प्रचनलत आनथिक ऐन ननर्म, करार सेवा ननर्मावली अनसुार िैशक्षक र्ोग्र्ता पगुकेा र्दक्ष 
िनिशि भनाि गररनछे  

• प्रनतवेर्दन प्रर्वि सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् गररनछे,  

• उि िनिशिलार्ि लानग र्दरवन्त्र्दी ररि वा आवश्र्क भएको स्थानमा र्खटार्नछे,  

• ननि करारमा नलर्एको िनिशिले ननर्नमत रूपमा प्रनतवेर्दन प्रर्वि गनुिपनेछ, 
• DHIS-2, HMIS, e-LMIS को प्रनतवेर्दनलार्ि र्वश्लषेर् गरी पररर्ाममशुर्ख र्ोिना ननमािर् गनिमा 

सहर्ोग गनुिपनेछ ।   

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

आ.ब. २०७८/७९ नभर सञ्चालन गररन ेभएको हुँर्दा करार िनिशिलार्ि प्रथम चौमानसक 
नभर नै छनौट गरी असार मसान्त्त २०७९ सम्म पररचालन गररनछे।  

बिेट बाँिफाँट करारमा ननर्िु गररएको िनिशिलार्ि ननर्मानसुार पाररश्रनमक तथा सनुबधा उपलब्ध 
गराउने,  
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सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन, २०६३ र ननर्मावली २०६४ (संिोनधत) कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि 
ननरे्दशिका २०७५ तथा प्रचनलत ऐन, ननर्मावली, कार्िनबनधहरू ।  

अनगुमन सूचक र्ोग्र्ता पगुकेा र्दक्ष िनिशिको करार ननर्शुि भएको र शिम्मेवारी अनसुारको कार्ि सचुारू 
भएको ।  

 

१०. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द शचर्कत्सकहरुलाई एनरेुक्टल रोग सम्बन्त्धी तानलम (उद्यमशिलता, रोिगारी 
मलुक/सिशिकरर्/सीप  र्वकास तथा क्षमता अनभबृर्द्ध तानलम) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.६.४.६४ र्खचि िीषिक: २२५१२ 

 

पररचर् क्षारसूर शचर्कत्सा आर्वेुर्द शचर्कत्सा सेवाको नबशिर्िकृत शचर्कत्सा सेवा हो।र्सको प्रर्ोग 
प्रमरु्खरूपमा एनोरेक्टल रोग तथा अन्त्र् स्थानमा हनेु र्फस्टुला र सार्नसहरूमा हुँरै्द 
आएको छ । र्स कर्ािली प्ररे्दिमा पनन उि रोगहरूको समाधानको लानग र्स प्ररे्दिमा 
कार्िरत शचर्कत्सकहरूलार्ि क्षारसूर सम्बन्त्धी तानलम प्रर्दान गरी सक्षम बनाउन आवश्र्क 
रे्दशर्खएकोले र्स कार्िक्रम राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् आर्वेुर्द शचर्कत्सकहरूलार्ि क्षारसूर शचर्कत्सा सम्बन्त्धी क्षमताको अनभबृर्द्ध गने 
अपेशक्षत प्रनतफल आर्वेुर्द शचर्कत्सकहरू क्षारसूर शचर्कत्साद्वारा उपचार गनि सक्षम हनेुछन ्। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्/स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा स्वीकृत बार्षिक कार्िक्रम अनसुार सहभागीहरूको पर्हचान गरी तानलममा सहभागी गराउने, 
तानलम सञ्चालन पूवि सहभागीहरूको पूविपरीक्षा तथा तानलम पिात ्पनन परीक्षा नलर्नेछ,  

आर्वेुर्द अस्पताल/औषधालर्मा तानलम सञ्चालन हनेुछ, 
र्स तानलमको अबनध ५ रे्दशर्ख ७ दर्दनको हनेुछ ।   

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार प्रथम, र्दोस्रो तथा तेस्रो चौमानसकमा सञ्चालन हनेुछ 

बिेट बाँिफाँट मसलन्त्र्द सामग्री र्खररर्द, क्षारसूर र्खररर्द साथ ैअन्त्र् सशििकल सामग्रीहरको र्खररर्द, 
तानलमका सहिकताि/प्रशिक्षक, सहभागीहरूलार्ि ननर्मानसुार पाउने र्ातार्ात, रै्दननक 
भ्रमर् भिा तथा अन्त्र् भिा उपलब्ध गरार्ने ।   

सन्त्र्दभि सामग्री क्षारसूर शचर्कत्सा सम्बन्त्धी तानलम सामग्री 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

११. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सम्बन्त्धमा नीनत/रर्नननत/ननरे्दशिका/फरमेट छपार् तथा व्र्वस्थापन (प्रचार 
प्रसार तथा सामग्री उत्पार्दन तथा प्रकािन र र्वतरर्) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.५.१६७ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् र्स मन्त्रालर्को नीनत, बार्षिक कार्िक्रम तथा बिटे र्ोिनाले अपेक्षा गरेका नबषर्हरूलार्ि 
कार्ािन्त्वर्न गनि रर्नननत/ननरे्दशिका/मापर्दण्ि/फरमेटहरू तर्ार गररनेछ।प्रचनलत नीनत, 
ननर्म, रर्नीनत, ननरे्दशिका, मापर्दण्ि तर्ार गरी उल्लेशर्खत सामग्री लगार्त नबनभन्न स्वास््र् 
सम्बन्त्धी प्रचार प्रसार सामग्रीको छपार् अननवार्ि नै हनु्त्छ।ती उत्पादर्दत सामग्रीहरू लशक्षत 
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सरोकारवाला/सेवाग्राहीसम्म परु्ािउन र्वतरर् गररन े हुँर्दा त्र्सको छपार् तथा सम्पूर्ि 
व्र्वस्थापनका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् स्वास््र् सम्बन्त्धीहरू नबनभन्न सामग्रीहरू उत्पार्दन गरी सरोकारवाला तथा लशक्षत वगिसम्म 
परु्ािउन ु 

अपेशक्षत प्रनतफल नबनभन्न नीनत, रर्नीनत, ननरे्दशिका, फरमेटहरूको छपार् गरी त्र्सको र्वतरर् गररएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा नीनत, रर्नीनत, मापर्दण्ि, ननरे्दशिका, प्रचार प्रसार सामग्री 
तर्ार गने प्रानबनधक सनमनत गठन हनेुछ,  

• स्वास््र् शिक्षा तथा सामग्री र्वकास सम्बन्त्धी ननरे्दशिका, प्रोटोकल तथा मापर्दण्ि एवं 
गरु्स्तर ननधािरर्का कार्िहरु गने, 

• व्र्वहार पररवतिन तथा स्वास््र् शिक्षािन्त्र् सामग्री र्वकास गने, 
• अनगुमन तथा मलु्र्ाकंनका आधारमा आवश्र्कता अनसुार स्वास््र् शिक्षा तथा सामग्रीको 

पररमाििन गने,  

• प्रानबनधक सनमनतले तर्ार गरी मन्त्रालर्बाट स्वीकृत भर्सकेपनछ ती सामग्रीहरूलार्ि 
प्रचनलत आनथिक ऐन ननर्म बमोशिम उत्पार्दन तथा छपार् कार्ि गररने,  

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

• सामग्री तर्ार गर्दाि स्वास््र् सेवाको पहुँच बार्हर रहेका नागररकहरलार्ि केन्त्रर्वन्त्र्दमुा 
रार्खी तर्ार गररन,े  

• सामग्रीहरूको र्वतरर् गर्दाि सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्बाट ढुवानी गनि सवारी साधनको 
व्र्वस्था नमलार्िन े। 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक  

बिेट बाँिफाँट कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ अनसुार र्खचिको बाँिफाँट र र्खचि गररनछे ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली स्वास््र् नीनत, २०७६, प्रचनलत ऐन, ननर्म, सम्बशन्त्धत ननरे्दशिका, कार्िनबनध र 
ननर्िर्हरू,   

अनगुमन सूचक नबनभन्न सामग्रीहरूको उत्पार्दन, र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन, उत्पादर्दत सामग्रीहरू र्वतरर् भएका 
स्थानहरू 

 

१२. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द तथा र्ोग सम्बन्त्धी नन:िलु्क स्वास््र् शिनबर संचालन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् िीवनिैलीमा पररवतिन गरी रोगको रोकथाम गनि आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहचु नपगेुका 
स्थानहरुमा आर्वेुर्द शचर्कत्सा सेवा सम्बन्त्धी सचेतना र सेवा प्रवाह गनि र र्ोग सम्बन्त्धी 
ननःिलु्क स्वास््र् शिर्वर सञ्चालन गनि आवश्र्क महसिु गरी र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको 
छ। 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहचु नपगेुका स्थानहरुमा आर्वेुर्द शचर्कत्सा तथा र्ोग सम्बन्त्धी 
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सेवा प्रवाह गन े।  
अपेशक्षत प्रनतफल आर्वेुर्द तथा र्ोग शचर्कत्साको पहुँच नपगेुका िनताले आर्वेुर्द शचर्कत्सावाट स्वास््र् लाभ 

नलन सक्नछेन । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहचु नपगेुका स्थानहरुको छनोट गरी कार्िक्रम स्थल 
ननधािरर् गने। 

• सम्वन्त्धीत स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् गरी आर्वेुर्द औषधालर्हरु र आर्बेुर्द िार्खाका 
आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् िनिशि पररचालन गरी कार्िर्ोिना अनसुार आर्वेुर्द 
स्वास््र् शिर्वर संचालन गन।े  

• ननर्मानसुार अनसुचुी अनसुार हनेु गरी रै्द.भ्र.भ.,सहिकताि भिा, र्खािा, स्टेसनरी तथा 
नबनबध आदर्द।  

• अनभर्ान सञ्चालनका लानग रै्द.भ्र.भिामा र्दोहोरोपना नपने गरी र्विेषज्ञ शचर्कत्सकलार्ि 
र्खर्टएको दर्दनको रै्दननक रू. ५००० र शचर्कत्सकलार्ि रू. २५०० पाररश्रनमक वापत 
भिुानी गररनछे ।   

• शिनबर र्वहान रे्दशर्ख साझसम्म सञ्चालन हनेु भएकाले अनभर्ानका र्खर्टनेहरूका लानग 
र्खािा, र्खाना वापत प्रनतव्र्शि रू. ५०० सम्म र्खचि गनि सर्कनछे ।  

• र्ातार्ात तथा ढुवानीका लानग गािी भािामा नलर्ि पररचालन गररनेछ ।  

• आवश्र्कतानसुार औषधी तथा िनिशि र स्वास््र् सामग्री आदर्द 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत र्दोस्रो चौमानसक  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह पूवि तर्ारी बैठक बसी  आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द ,  
र्ातार्ात र्खचि,  र्खािा, प्रचार प्रसार र्खचि, रै्दननक भ्रमर् र्खचि, र्वर्वधर्खचि आदर्दको सम्बशन्त्धत 
ननकार्को प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराउने र र्खचि गने 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५, ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु  

अनगुमन सूचक शिर्वर सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

१३. कृर्ाकलापको नामः एकीकृत िनस्वास््र् अनभर्ान तथा नबिेषज्ञ स्वास््र् शिर्वर (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.१० र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दि सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्ले स्वास््र् सेवाको पहुँच बार्हर रहेका 
नागररकहरूलार्ि स्वास््र् सेवा प्रर्दान गने रर्नीनत नलएको छ । रर्नीनत बमोशिम 
आधारभूत तथा र्विेषज्ञ स्वास््र् सेवाको पहुँच कम भएका स्थानमा नबिेषज्ञ सर्हतको 
स्वास््र् शिर्वर संचालन गरी गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा परु्ािउन, िनचेतना तथा परामिि सेवा 
प्रर्दान गरी प्रभावकारी रूपमा संचालन गनिको लानग र्ो कृर्ाकलाप समावेि गररएको छ । 

उदे्दश्र् • रू्दगिम तथा र्पछनिएको  , नसमान्त्तकृत समरु्दार् बसोबास गने स्थानमा आधारभूत तथा 
र्विेषज्ञ सर्हत अत्र्ावश्र्क प्रबधिनात्मक, प्रनतकारात्मक, ननर्दानात्मक र उपचारात्मक 
एर्ककृत स्वास््र् सेवा माफि त स्वास््र् सेवाको पहुँचमा बृर्द्ध गने। 
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• स्थानीर् आवश्र्कता र र्वर्वधता अनरुुपका कार्िक्रम संचालनमा स्वास््र् सेवा  
कार्ािलर्हरुलाई सहर्ोग  परु्ािउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल • पहुँच कम भएका स्थानमा आधारभूत/र्विेषज्ञ स्वास््र् सेवाको उपलब्धता हनेु ।  
• एकीकृत अनभर्ान माफि त िनस्वास््र् सेवाको पहुँच तथा उपभोगमा बृर्द्ध हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • माग भर्ि आएमा र आवश्र्कता रे्दशर्खएको अवस्थामा प्ररे्दिको िनुसकैु ठाउँमा र्विेषज्ञ सेवा 
सर्हत स्वास््र् शिर्वर सञ्चालन गनि सर्कने छ । 

• आवश्र्कता अनसुार र्विेषज्ञ शचर्कत्सक र अन्त्र् स्वास््र्कमीहरू पररचालन गनि सर्कन े
छ ।  

• शिर्वरमा सेवाका साथ ैिनचेननामलुक कृर्ाकलापहरू समेत गने ।  
• स्वास््र् शिर्वर सञ्चालन गर्दाि सम्बन्त्धीत शिल्लाको अस्पताल, स्वास््र् कार्ािलर्,  

स्थानीर् तह, स्वास््र् सेवासंग सम्बन्त्धीत अन्त्र् ननिी सामरु्दार्र्क अस्पताल एवं 
संस्थासंग साझेर्दारी गरी गनि सर्कनछे । 

• प्रचनलत आनथिक ननर्मानसुार र्स शिर्वरसँग सम्बशन्त्धत सेवा तथा सामग्री र्खररर्द गनि 
सर्कनछे र उपकरर्को हकमा भािामा नलन पनन सर्कनेछ । 

• ननर्मानसुार अनसुचुी अनसुार हनेु गरी रै्द.भ्र.भ.,सहिकताि भिा, र्खािा, स्टेसनरी तथा 
नबनबध आदर्द।  

• अनभर्ान सञ्चालनका लानग रै्द.भ्र.भिामा र्दोहोरोपना नपने गरी र्विेषज्ञ शचर्कत्सकलार्ि 
र्खर्टएको दर्दनको रै्दननक रू. ५००० र शचर्कत्सकलार्ि रू. २५०० पाररश्रनमक वापत 
भिुानी गररनछे ।   

• शिनबर र्वहान रे्दशर्ख साझसम्म सञ्चालन हनेु भएकाले अनभर्ानका र्खर्टनेहरूका लानग 
र्खािा, र्खाना वापत प्रनतव्र्शि रू. ५०० सम्म र्खचि गनि सर्कनछे ।  

• र्ातार्ात तथा ढुवानीका लानग गािी भािामा नलर्ि पररचालन गररनेछ ।  

• आवश्र्कतानसुार औषधी तथा िनिशि र स्वास््र् सामग्री आदर्द ।  
• र्स कार्िक्रमबाट तोर्कएको स्वास््र् संस्थामा हरेक मर्हनाको २ पटकसम्म र्विेषज्ञ 

शचर्कत्सक पररचालन गरी स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि सर्कनेछ । र्सरी सेवा प्रर्दान गर्दाि 
र्खर्टर् िान े िनिशिको रै्द.भ्र.भिा, र्ातार्ात साधनको व्र्वस्थापन, औषनध र्खररर्द र 
प्रचार प्रसारमा समेत र्खचि गनि सर्कनेछ ।  

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत र्दोस्रो  र तेस्रो चौमानसकमा संचालन गने  

बिेट बाँिफाँट शिर्वर संचालनका लानग स्वीकृत बिटेको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट 
गरी र्खचि गनि सर्कनछे  । 

• र्वननर्ोशित बिेटको पररनधनभर रही प्रचनलत कानूनी प्रर्क्रर्ा परु्ािर्ि शिर्वरका लानग 
औषधी र्खररर्द, रै्द. भ्र. भ. ढुवानी तथा िनिशि व्र्वस्थापन लगाएत अन्त्र् र्वर्वध र्खचि 
गने सर्कनेछ। 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वनध २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली 
(संसोनधत) र स्वीकृत कार्िर्वनध 
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अनगुमन सूचक शिर्वरबाट लाभाशन्त्वतहरूको संख्र्ा, अनभलेशर्खकरर्, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, र्खचिको 
र्ववरर्, बैठकहरूको र्ववरर् 

 

१४. कृर्ाकलापको नामः प्ररे्दिस्तरमा नीनत, रर्नीनत मापर्दण्िहरु, आवनधक कार्िक्रम, ननरे्दशिका आदर्द तर्ारीको 
लानग छलफल बैठक अन्त्तरर्क्रर्ा र गोष्ठी (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.१८ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् नेपालको संर्वधान २०७२ ले आधारभूत स्वास््र् सेवालार्ि प्रत्र्ेक नागररकको मौनलक हकको 
रूपमा स्थार्पत गरेको छ । संघीर् संरचनाको वस्तगुत धरातलमा आधाररत भर्ि गरु्स्तरीर् 
स्वास््र् सेवालाई सविसलुभ पहुँचनभर परु्ािउन ुहरेक सरकारको र्दार्र्त्व हो । िनताको नैसनगिक 
अनधकारलार्ि सनुनशित गनि प्ररे्दि सरकारको नीनत, बार्षिक कार्िक्रम तथा बिटे र्ोिनाले अपेक्षा 
गरेका नबषर्हरूलार्ि नबनभन्न रर्नीनत तथा कार्ािन्त्वर् र्ोिना, र्ोिना, मापर्दण्ि, कार्िनबनध, 
ननरे्दशिकाहरूको र्वकास गने उदे्दश्र्ले र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् गरु्ास्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुचँमा बृदद्द गनि नबनभन्न नीनतगत र कार्ािन्त्वर्नको व्र्वस्था गनुि 
रहेको छ ।  

अपेशक्षत प्रनतफल नबनभन्न नीनत, रर्नीनत, ननरे्दशिका, मापर्दण्ि तर्ार हनेु र सो को कार्ािन्त्वर्नमा सहिीकरर् भएको 
हनेु। 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा नीनत, रर्नीनत, मापर्दण्ि, ननरे्दशिका, प्रचार प्रसार सामग्री तर्ार 
गने प्रानबनधक सनमनत/कार्िर्दल गठन हनेुछ ।  

• नीनत, रर्नीनत, प्रोटोकल, मापर्दण्ि, ननरे्दशिका, प्रचार प्रसार सामग्री तर्ार गर्दाि स्वास््र् सेवाको 
पहुँच बार्हर रहेका नागररकहरलार्ि केन्त्रर्वन्त्र्दमुा रार्खी तर्ार गने । 

• तर्ार भएका तथा प्रचनलत नीनत ननर्म अनसुार व्र्वस्था गरीएका कार्िर्दल, सनमनत, 
सरोकारवालाहरूको समन्त्वर्ात्मक तथा अन्त्तर्क्रि र्ात्मक बैठक तथा कार्िक्रमहरू सञ्चालन गने 
।  

• नीनत ननर्म तथा कानून सम्बन्त्धी पषृ्ठपोषर् नलन तथा सोही अनसुार कृर्ाकलापहरू 
कार्ािन्त्वर्नका लानग संघीर् ननकार्, अन्त्तरप्ररे्दि तथा स्थानीर् तहहरूसँग आवश्र्क 
समन्त्वर्ात्मक कृर्ाकलापहरू सञ्चालन गन े। 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम चौमानसक तथा आवश्र्कता अनसुार  

बिेट बाँिफाँट कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ अनसुार र्खचिको बाँिफाँट र र्खचि गररनेछ । र्वननर्ोशित रकम 
नीनत ननमािर् गने कार्ििाला गोष्ठीमा भिा हलभािा, र्खाना र्खािा, र्ातार्ात व्र्वस्थाका लानग 
बाँिफाँट गररएको छ ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली स्वास््र् नीनत, २०७६, पहुँच बार्हर रहेका नागररकहरूलार्ि समेटने रर्नीनत २०७७, 
िनस्वास््र् ननर्मावली २०७५, सम्बशन्त्धत ऐन, ननर्मावली तथा ननरे्दशिकाहरू  

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सञ्चाचल गररएको संशक्षप्त प्रनतवेर्दन वा बैठक ननर्िर् पशुस्तका, 
ननमािर् भएका नीनत, रर्ानीनत तथा कार्िक्रमहरू 
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१५. कृर्ाकलापको नामः प्रकोप महामारी ननर्न्त्रर्का लानग प्ररे्दि र शिल्लामा आरआरटी पररचालन (स्वास््र् 
सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.: २.७.२२.३६ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 

नबनभन्न संक्रामक रोगको महामारी, पर्हरो तथा बाढीको प्रकोपबाट कर्ािली प्ररे्दि उच्च िोशर्खममा 
रहेको छ । कुनै पनन समर् र स्थानमा िनुसकैु रोगको महामारी, प्रकोप तथा र्वपद् हनुसक्छ । 
तसथि सम्वद्घ सरोकारवाला ननकार्हरु बीच छलफल तथा समन्त्वर् गरी प्रकोप व्र्वस्थापनका 
लानग तर्ारी अवस्थामा रहन र तत्काल प्रनतकार्ि गनिका लानग प्ररे्दि र शिल्लास्तरमा रहेका 
आरआरटीलार्ि सर्क्रर् गरी पररचालन गनि र्स कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
िोशर्खमपूर्ि के्षरमा महामारी, प्रकोप वा र्वपद्को समर्मै पूवितर्ारी तथा ब्र्वस्थापन गरी सम्भार्वत 
क्षनतको न्त्र्ूनीकरर् गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल 
प्रकोप तथा महामारी व्र्वस्थापनका लानग तर्ारी अवस्थामा रही र्वपर्दबाट हनुसक्ने िनधनको 
क्षनत कम गनिका लानग रतु प्रनतकार्ि टोली तत्काल पररचालन ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• िोशर्खमपूर्ि के्षरहरूको पर्हचान गरी पूवितर्ारीका लानग आवश्र्क सामग्रीहरूको संशचनत गने, 
• प्रकोप व्र्वस्थापनका लानग प्ररे्दि, शिल्ला तथा स्थानीर् तहमा तत्काल आवश्र्क समन्त्वर् 

गरी पकोप प्रभार्वत स्थानमा िनिशि पररचालन गन।े 

• पररचानलत िनिशिलार्ि रै्द.भ्र.भिाको व्र्वस्थाका साथै अनभमशुर्खकरर् छलफल कार्िक्रम 
सञ्चालन गनि सर्कने ।  

• प्रकोप भएका स्थानमा आवश्र्क पने सामग्री ढुवानीको लानग र्ातार्ातको व्र्वस्था गने ।  
• प्राथनमकताका आधारमा पररचानलत टोलीको प्रभार्वत समरु्दार्को लगत तर्ार गरी नबनभन्न 

प्रनतकार्िका कार्िहरू गने ।  
• महामारीको कारर्का सम्बन्त्धमा स्थलगत अध्र्र्न गने । 

• महामारी, प्रकोप तथा र्वपद् ननर्न्त्रर्का क्रममा भर्रहेका कृर्ाकलापहरू तथा ननर्न्त्रर् 
भर्सकेपनछ र्थािक्र् नछटो त्र्सको संशक्षप्त प्रनतवेर्दन सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा पेि 
गने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 

• RRT महामारीमा प्रत्र्क्ष रुपमा संलग्न हनेु स्वास््र्कमी तथा व्र्वस्थापकहरूलाई ननर्मानसुार 
रै्दननक भ्रमर् भिा तथा र्ातार्ातको ब्र्वस्था गररनछे साथै संलग्न ब्र्शि तथा 
स्वास््र्कमीलार्ि र्खािा, र्खाना र बासको व्र्वस्था गररनेछ ।  

• ननर्मानसुार िनिशि पररचालन, भिा, उपकरर्, आवश्र्क औषधी, सरसामान र्खररर्द, 
स्वास््र् शिक्षा सामग्री छपार्ि, ढुवानी र व्र्वस्थापन र्खचि ।   

• स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बिेट बाँिफाँट गरी कार्िक्रम सञ्चालन 
गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री मनसून पूवितर्ारी तथा प्रनतकार्ि र्ोिना २०७८ 

कोनभि १९ को रोकथाम, ननर्न्त्रर्, उपचार तथा प्रनतकार्ि आकशस्मक र्ोिना २०७८ 
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अनगुमन सूचक बैठकहरूको र्ववरर्, कार्िर्ोिना, पररचालन भएकाको र्ववरर् 

 

१६. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालको न्त्र्नुतम सेवा मापर्दण्ि सहशिकरर् (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.५८ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 

अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थाबाट प्रर्दान गररन े स्वास््र् सेवालार्ि गरु्स्तरीर् रूपमा उपलब्ध 
गराउन स्वास््र् तथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले न्त्र्नुतम सेवा मापर्दण्ि सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ। 
न्त्र्ूनतम सेवा मापर्दण्ि अनरुुप अस्प्तालहरूको भौनतक पूवािधार साथै सेवाको मापर्दण्ि अनसुार 
सेवा उपलब्ध भएको सनुनशित गनि र सनुनशित भएका मापर्दण्िको स्तरलाई कार्म गनि र 
दर्दगोरूपमा ननरन्त्तरता दर्दने उदे्दश्र्ले अस्पतालको न्त्र्नुतम सेवा मापर्दण्ि सहशिकरर् कार्िक्रम 
राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
कर्ािली प्ररे्दिका अस्पतालहरुको न्त्र्नुतम सेवा मापर्दण्ि प्रभावकारी रुपमा लाग ुगनि सहशिकरर् 
गने र तंहाबाट प्रवाह भईरहेका स्वास््र् सेवाको गरु्स्तर मापन गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल 
प्ररे्दिका शिल्ला अस्पताल साथै मेहेलकुना र र्दलु्ल ु अस्पतालले न्त्र्नुतम सेवा मापर्दण्िलार्ि 
प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्त्वर्न । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक नबकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• कर्ािली प्ररे्दि सामाशिक र्वकास मरालर् अन्त्तगितका शिल्ला अस्पतालहरु लगार्त 
मेहेलकुना र र्दलु्ल ुअस्पतालमा न्त्र्नुतम सेवा मापर्दण्िको मूल्र्ाङ्कन गररन ेछ। उि फलो-
अप कार्िक्रमको अवनध २ दर्दनको हनेुछ । 

• पर्हलो दर्दन न्त्र्नुतम सेवा मापर्दण्ि ननरे्दशिका अनरुुप गतबषिको पररर्ामका आधारमा 
अनभबृदद्द भएको सेवाको स्तर पनुः मापन गने र  र्दोस्रो दर्दन प्रस्तनुतकरर् तथा छलफल गरी 
Threshold भन्त्र्दा कम Score प्राप्त गरेका नबषर्हरूलार्ि ध्र्ानमा रार्खी र्वस्ततृ कार्िर्ोिना 
तर्ार गने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 

स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी अस्पतालहरुको न्त्र्नुतम सेवा 
मापर्दण्ि कार्िक्रममा सहशिकरर् गनि र्खर्ट्टएका कमिचारीको र्ातार्ात र्खचि, रै्दननक भम्रर् र्खचि 
साथै प्रस्तनुतकरर्का दर्दनमा उपशस्थत कमिचारीलाई र्खािा (आवश्र्क भएमा मार) लगार्तका 
शिषिकमा कार्िक्रम संचालन तथा कार्िन्त्वर्न ननरे्दशिका तथा कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि 
ननरे्दशिका २०७५ अनसुार गनि सर्कनेछ ।  

सन्त्र्दभि सामग्री अस्पतालहरूको न्त्र्नुतम सेवा मापर्दण्ि ननरे्दशिका, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि  ननरे्दशिका 
२०७५  

अनगुमन सूचक 
सहभागीको हाशिरी उपशस्थनतको सनुनशितता, सूचकको सधुारको लेर्खािोर्खा र तर्ार गररएको 
र्ोिना  
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१७. कृर्ाकलापको नामः प्ररे्दिस्तरीर् आर्वेुर्द तथा बैकशल्पक शचर्कत्सा सम्बन्त्धी मापर्दण्ि म्र्ानरु्ल ननरे्दशिका 
तर्ार पाने (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.९९ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 

आर्वेुर्द तथा बैकशल्पक शचर्कत्सा प्रर्ालीलाई थप ब्र्वशस्थत गरी र्स माध्र्मबाट गररन े
उपचार पद्धनतलार्ि प्रवद्धिन र ननर्नमत संचालनका लानग मागिननरे्दि गनि आवश्र्क रे्दशर्खएकोले 
र्स  सम्बन्त्धी शक्लननकल मापर्दण्ि, म्र्ानरु्ल तथा ननरे्दशिका तर्ार पारी कार्िन्त्वर्नमा लैिान 
र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
आर्वेुर्द तथा बैकशल्पक शचर्कत्सा प्रर्ाली ब्र्वशस्थत गरी बैकशल्पक उपचार पद्धनतको प्रवधिन  
गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल 

• शक्लननकल मापर्दण्ि, म्र्ानरु्ल तथा ननरे्दशिका अनसुार सविसाधरर्मा सेवाको पहुँच 
अनभबृर्द्ध। 

• आर्वेुर्द तथा बैकशल्पक शचर्कत्सा प्रर्ालीलार्ि थप ब्र्वशस्थत हनेु । 

 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• आर्वेुर्द तथा बैकशल्पक शचर्कत्सा प्रर्ालीलार्ि थप ब्र्वशस्थत गनि अवश्र्क शक्लननकल 
मापर्दण्ि, म्र्ानरु्ल तथा ननरे्दशिका तर्ार गनि पवुि तर्ारी बैठक बसी एक र्विेषज्ञ 
सर्हतको समहु गठन गने ।  

• मापर्दण्ि, म्र्ानरु्ल तथा ननरे्दशिका तर्ार गरी छलफल र पषृ्ठपोषर्का लानग गोष्ठी संचालन 
गने । 

• सम्बन्त्धीत ननकार्बाट अनमुोर्दन गरार् कार्िन्त्वर्नमा ल्र्ाउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 

स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी र्स प्रर्ोिनका लानग 
गोष्ठी संचालन र्खचि, र्विेषज्ञको र्खचि, र्प्रन्त्टीङ लगाएतका शिषिकमा आवश्र्कता अनसुार 
बाँिफाँट गरी संचालन गन े। 

सन्त्र्दभि सामग्री आर्वेुर्द तथा बैकशल्पक शचर्कत्सा सम्बन्त्धी कागिातहरू । 

अनगुमन सूचक सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू, र्दस्तावेिहरू । 

 
१८. कृर्ाकलापको नामः औषनध ढुवानी तथा अन्त्र् भािा (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.१०१ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 

कर्ािली प्ररे्दि अन्त्तगितका अस्पताल, स्वास््र्सेवा कार्ािलर् माफि त सेवा सनुनशित गनि स्वास््र् 
संस्थाहरुमा आवश्र्क पने औषनध उपकरर् उपलब्धता सहि गराउन र्स शिषिकमा बिेट 
र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् अस्पताल, स्वास््र्संस्था, शिवीर तथा िनस्वास््र् अनभर्ानमा औषनध उपकरर् तथा स्वास््र् सेवा 
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सम्बन्त्धी नबनभन्न सामग्रीहरुको उपलब्धताको सनुनितता गनि । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
• स्वास््र् संस्थाहरुमा औषनधको तथा अन्त्र् आवश्र्क सामग्री  उपलब्धता भएको हनेुछ । 

• आधारभतु स्वास््र् सेवाको सनुनशित भर् सेवाको पँहचुमा अनभबृर्द्ध। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् र िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• ढुवानीका लानग औषधी तथा सामग्रीहरुको स्थान अनसुारको पररमार् एर्कन गन े। 

• ढुवानीका लानग आवश्र्क पने र्ातार्ातको साधन प्रर्क्रर्ा परु् र्ार् भािामा नलन सर्कनेछ । 

• मन्त्रालर् वा मातहतका ननकार्ले समन्त्वर्, अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन तथा गरु्स्तर पररक्षर् 
मन्त्रालर्को स्वास््र् सेवा महािार्खाले गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत आवश्र्कता अनसुार  

बिेट बाँिफाँट 
कर्ािली प्ररे्दि सरकारको कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ मा रही स्वीकृत 
बिेटको पररनध नभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी औषनध ढुवानी प्रर्क्रर्ा अगानि 
बढाउने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली 

अनगुमन सूचक 
ढुवानीको र्ववरर्, स्टोर र्दाशर्खला र्ववरर्, शिन्त्सी ररिस्टर अध्र्ावनधक र्ववरर्, LMIS 

अध्र्ावनधक 
 

१९. कृर्ाकलापको नामः आरँ्खा सेवा प्रर्दार्क संस्थासंगको सहकार्िमा आरँ्खा शिर्वर संचालन (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.१२९ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 
आरँ्खा रोग सम्बन्त्धी सेवा सम्पूर्ि स्वास््र् संस्थामा उपलव्ध नभएकाले आरँ्खा सम्बन्त्धी नबिेष 
आरँ्खा शिर्वर सञ्चालन तथा सेवा र्वस्तार गनि बार्षिक कार्िक्रममा समावेि गररएको छ । 

उदे्दश्र् 

• आरँ्खा अस्पताल नभएका तथा नसमान्त्तकृत समरु्दार्हरुलाई लशक्षत गरी कार्िक्रम सञ्चालन 
गनि । 

• भौगोनलक तथा आनथिक रुपले आरँ्खा स्वास््र् सेवाको पहुचँ नपगुी अपे्रिन हनुवाट वशञ्चत 
व्र्शिहरुको आरँ्खा िल्र्र्क्रर्ा गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल आरँ्खा सम्बन्त्धी रोगको ननर्दान भई नबरामीले उपचारात्मक सेवा प्राप्त गने ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• कर्ािली प्ररे्दिका शिल्लाका र्वनभन्न स्थानहरुमा स्क्रीननङ्ग शिर्वर सञ्चालन गरी शिल्ला 
अस्पताल वा पार्क पने स्थानमा अपे्रिनका लानग सशििकल शिर्वर आर्ोिना गने। 

• शिर्वरमा र्खर्टने शचर्कत्सक, स्वास््र्कमी तथा अन्त्र् कमिचारीहरूलार्ि रै्द.भ्र.भिा तथा अन्त्र् 
पाररश्रनमकको व्र्वस्था गने । 

• स्वास््र् शिर्वर सञ्चालन गर्दाि आरँ्खा स्वास््र् सेवासँग सम्बन्त्धीत अन्त्र् ननिी सामरु्दार्र्क 
अस्पताल एवं संघसंस्थासँग सम्झौता तथा सहकार्ि गने। 

•  प्रचनलत आनथिक ननर्मानसुार र्स शिर्वरसंग सम्बशन्त्धत सेवा तथा सामग्री र्खररर्द गनि 
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सर्कनछे र उपकरर् तथा र्ातार्ात साधनको हकमा भािामा नलन पनन गने ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
शिर्वर संचालनक लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी 
र्खचि गनि सर्कनछे। 

सन्त्र्दभि सामग्री आर्खाँ उपचार सम्बन्त्धी अद्याबनधक ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक शिर्वरबाट लाभाशन्त्वतहरूको संख्र्ा, अनभलेशर्खकरर्, र्खचिको र्ववरर्, 
 

२०. कृर्ाकलापको नामः महामारी तथा संक्रामक रोगहरुको रोकथाम ननर्न्त्रर् व्र्वस्थापन तथा सचेतना 
कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.१९२ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् प्ररे्दि अन्त्तगितका शिल्ला तथा नबनभन्न स्थानहरुमा हनु सक्ने महामारीका वारेमा सचेतना िगाई 
िोशर्खमबाट सरुशक्षत रहन अनभपे्रररत गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् महामारी तथा प्रकोपको िोशर्खम उच्च भएका स्थानहरुमा सो सम्वन्त्धी सचेतना िगाउने। 
अपेशक्षत प्रनतफल आवश्र्क पवुि तर्ारी तथा िोशर्खम न्त्र्नुनकरर्का उपार्हरु पर्हचान गरी अवलम्बन भएको 

हनेु।  
शिल्ला तथा नबनभन्न स्थानहरुको िोशर्खम नक्िाङ्कनमा सहर्ोग पगुेको हनेु। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा उच्च/िोशर्खमपूर्ि भनन पर्हचान गरीएका स्थानहरुमा मन्त्रालर्को ननर्िर् अनसुार सचेतनामूलक 
कार्िहरू सञ्चालन गने ।  

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत मापर्दण्िमा आधाररत भर्ि आवश्र्कताको आधारमा कार्िक्रम सञ्चालन गने ।  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि तथा ननरे्दशिका २०७५, र्र्पनिर्ोमोलोिी तथा रोग ननर्न्त्रर् 

महािार्खाबाट नबनभन्न समर्मा भएका मागिर्दििन तथा ननरे्दशिकाहरु ।  
अनगुमन सूचक कार्ि सम्पार्दन प्रनतवरे्दन 

 

२१. कृर्ाकलापको नामः अपाङ्ग बालबानलकाहरुको लानग स्वास््र् सहर्ोग (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.३९८ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 

प्ररे्दिमा िन्त्मिात तथा िन्त्म पिात ्हनेु अपाङ्गता न्त्र्ूनीकरर् गने, मातशृिि ुतथा बालमतृ्र्रु्दर 
कम गने एबम ् अपाङ्ता भएका व्र्शिहरू सर्हतको समावेिी समाि ननमािर् गनिका लानग 
कर्ािली प्ररे्दिका अपांग  बालबानलकाहरुको लानग सहर्ोगाथि र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गररएको 
छ । 

उदे्दश्र् अपांग बालबानलकाहरुको लानग सहार्ता सामग्री उपलब्ध गराउन सहर्ोग/समन्त्वर् गनुि । 



22 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

अपेशक्षत प्रनतफल 
अपांग बालबानलकाहरुको पर्हचान भर्ि उनीहरूलार्ि प्रर्दान गररएको सहार्ता सामग्री साथ ै 
सहर्ोग/समन्त्वर्बाट उनीहरूको िीवनर्ापन सहि हनेु। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• अपाङ्ता सम्बन्त्धी कार्ि गने संघसंस्थाहरूको समन्त्वर्/सहकार्िमा स्वास््र्कमीहरुलाई 
अपांगता पर्हचान, वगीकरर्, परामिि, रेफरल सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् कार्िक्रम सञ्चालन 
गने।  

• िारीररक अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुको िीघ्र पर्हचानको लानग स्वास््र् तथा 
पनुस्थािपना सम्बन्त्धी घशुम्त शिर्वर संचालन गने । 

• पर्हचान भएका बालबानलकाको उपचार, ननमािर्ात्मक िल्र्कृर्ा Corrective Surgery मा 
सहर्ोग गने। 

• नस.बी.आर. पनुस्थािपना सेवाहरु क्रमिः र्फशिर्ोथेरापी सेवा, सहार्क तथा गमनिीलता 
सामग्री नापिाचँ र र्वतरर्, परामिि सेवा प्रर्दान तथा समाशिकीकरर्मा सहर्ोग गने ।  

• मानथका सेवाहरू सञ्चालन गर्दाि र्स के्षरमा कार्िरत नबनभन्न संघसंस्थाहरूसँग समन्त्वर् तथा 
सहकार्ि गनि सर्कनेछ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
र्स प्रर्ोिनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही कार्िर्ोिना अनसुार बिेटको बाँिफाँट 
गरी कार्िक्रम सञ्चालन गने।  

सन्त्र्दभि सामग्री अपाङ्गता रोकथाम, ननर्न्त्रर् र उपचार सम्बन्त्धी नबनभन्न ननरे्दशिका  

अनगुमन सूचक 
अपाङ्गता सम्बन्त्धी तानलम नलएका स्वास््र्कमीहरूको संख्र्ा 
अपाङ्गता भएका बालबानलकाको र्ववरर्, स्वास््र् सेवा नलएकाको र्ववरर् 

 

२२. कृर्ाकलापको नामः प्रारे्दशिक प्रेषर् केन्त्र संचालन तथा व्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.३९९ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् पे्रषर् केन्त्र संचारको माध्र्मबाट उपर्िु एम्बलेुन्त्समा उद्धार गररएको र्वरामीलाई समर्म ै
सम्बशन्त्धत अस्पताल परु्ािउनका लानग समन्त्वर् गने  केन्त्र हो । एकीकृत एम्बलेुन्त्स तथा पूवि–
अस्पताल सेवा सञ्चालन ननरे्दशिका, २०७७ मा ब्र्वस्था भए बमेशिम प्ररे्दि तहमा प्रारे्दशिक पे्रषर् 
केन्त्र संचालन तथा व्र्वस्थापन गनि र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गररएको छ ।र्स कार्िक्रमबाट 
प्रारे्दशिक पे्रषर् केन्त्र संचालन तथा व्र्वस्थापन गनिका लानग कार्ािलर् ब्र्वस्थापन र िनिशि 
ब्र्वस्थापन गररनछे ।  

उदे्दश्र् एम्बलेुन्त्स र्खररर्द तथा सचालन नर्वकरर् र एर्ककृत व्र्वस्थापनका समर्मा उपलब्ध गरार् 
उपर्िु अस्पतालमा परु् र्ाउने व्र्वस्था नमलाउन सहर्ोग परु्ािर्ने । 

अपेशक्षत प्रनतफल प्रारे्दशिक पे्रषर् केन्त्र संचालन हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रार्, प्ररे्दि अस्पताल तथा एर्ककृत एम्बलेुन्त्स तथा पूवि-अस्पताल 
व्र्वस्थापन कार्ि सनमनत । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • प्रारे्दशिक पे्रषर् केन्त्र संचालन तथा व्र्वस्थापन गनि, एर्ककृत एम्बलेुन्त्स तथा पूवि-अस्पताल 
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व्र्वस्थापन कार्ि सनमनत माफि त र्स कार्िक्रमबाट प्रारे्दशिक पे्रषर् केन्त्र प्ररे्दि अस्पताल वा 
अन्त्र् उपर्िु स्थानमा कार्ािलर् स्थापना गने । 

• पे्रषर् केन्त्र संचालन तथा व्र्वस्थापनका लानग कार्ािलर् स्थापना गनि र िनिशिको 
ब्र्वस्थापन गन े।  

• कार्ि सनमनतलार्ि तोर्कएका अन्त्र् कार्ि गने ।  

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत आवश्र्कता अनसुार प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट र्स प्रर्ोिनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही कार्िर्ोिना अनसुार बिेटको बाँिफाँट 
गरी कार्िक्रम सञ्चालन गने।  

सन्त्र्दभि सामग्री एकीकृत एम्बलेुन्त्स तथा पूवि–अस्पताल सेवा सञ्चालन ननरे्दशिका, २०७७ तथा अन्त्र् समशन्त्धत 
र्दस्ताबेिहरू  

अनगुमन सूचक प्रगनत प्रनतबेर्दन ।  

 

२३. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक सामग्री छपार् (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४७९ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् र्स प्ररे्दि अन्त्तगितका सवै सरकारी स्वास््र् संस्था र आर्वेुर्द संस्थाहरूलार्ि आवश्र्क पन े
आर्वेुर्द सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक सामग्रीहरूको सविसाधारर् सम्म परु्ािउन र्ो कृर्ाकलाप 
राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक सामग्रीहरूको छपार् गरी उपलब्ध गराउने । 
अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् संस्थामा सविसाधारर्का लानग आर्वेुर्द सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक सामग्रीहरूको पहुँचमा 

बृर्द्ध हनेु ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर्  सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा स्पेनसर्फकेसन तथा लागत अनमुान तर्ार गरी स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार छपार्ि गन।े 
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत पर्हलो र र्दोश्रो चौमानसक  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा बिेटको पररनधनभर रही कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ 
अनसुार सामग्रीहरूको छपार् गररन,े  

सन्त्र्दभि सामग्री आर्वेुर्द सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक नबनभन्न सामग्रीहरू  
सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ ननर्म २०६४, कर्ािली र्खचिको मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, 
र्स अशघका र्खररर्द सम्बन्त्धी कागिात र स्वीकृत नम्सि  

अनगुमन सूचक छपार् तथा र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

२४. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् शिक्षा सामग्री ढुवानी (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४८२ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् स्वास््र् सम्बन्त्धी धारर्ा र व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन स्वास््र् शिक्षा 
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सामग्रीको महत्वपूर्ि भूनमका हनेु भएकोले भौगोनलक अवस्था चालचलन भाषा धमि अनसुार 
र्वनभन्न स्थानमा नभन्न नभन्न र्कनसमका स्वास््र् शिक्षा सामग्रीको माध्र्मबाट स्वास््र् 
सम्बन्त्धी सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गनि स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरूको, उत्पार्दन, छपार् गरी 
सविसाधारर्को पहुँचमा अनभबृर्द्ध गनि उत्पादर्दत सामग्रीको ढुवानी गनिका लानग र्ो कार्िक्रम 
राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरूको छपार् गरी स्वास््र् संस्थासम्म ढुवानी गनुि । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् संस्थासम्म स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरूको ढुवानी हनेु ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा वार्षिक कार्िक्रमनभर रही चौमानसक लक्ष्र्को आधारमा आवश्र्कता अनसुार स्वास््र् शिक्षा 
सामग्रीहरूको ढुवानी गररनेछ । 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत पर्हलो, र्दोस्रो तथा तेस्रो चौमानसक  

बिेट बाँिफाँट सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली, आनथिक ऐन ननर्म तथा काननू अनसुार प्रमरु्खबाट  
बिेट बाँिफाँट गरी आवश्र्कता अनसुार स्वास््र् शिक्षा सामग्री ढुवानी गने,  

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन, २०६३ तथा ननर्मावली, २०६४ 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन, स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरु 
 
२५. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सचेतनामूलक श्रव्र्दृष्र् सामग्री उत्पार्दन तथा प्रसारर् (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४८३ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् स्वास््र् सम्बन्त्धी र्वनभन्न धारर्ा र व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन स्वास््र् 
सचेतनामूलक सामग्रीको महत्वपूर्ि भूनमका हनेु भएकोले भौगोनलक अवस्था, स्वास््र्को पहुचँ, 
चालचलन, भाषा धमि अनसुार र्वनभन्न स्थानमा नभन्न नभन्न र्कनसमका स्वास््र् सचेतनामूलक 
श्रव्र्दृष्र् सामग्री उत्पार्दन गरी प्रसारर् गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् आम िनसमरु्दार्मा स्वास््र् सम्बन्त्धी ज्ञान धारर्ा र व्र्वहारमा पररवतिन गराउन ु। 

अपेशक्षत प्रनतफल प्रभावकारी रुपमा कार्िक्रम संचालन भर्ि स्वास््र् सम्बन्त्धी सकारात्मक पररवतिनले  स्वस्थ 
िीवनिैली अपनाउनेहरूको संख्र्ामा बृर्द्ध हनेु। 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • वार्षिक कार्िक्रमनभर रही चौमानसक लक्ष्र्को आधारमा तर्ार भई स्वीकृत भएको वार्षिक  
कार्ि र्ोिना अनसुार सम्बशन्त्धत सरोकारवाला तथा र्वज्ञ सगको छलफल तथा ननर्िर् 
बमोशिम कार्िक्रम र्वननर्ोशित बिेटको पररनधमा रही लागत अनमुान कार्ािलर् प्रमरु्खबाट 
स्वीकृत गराउन ुपर्दिछ ।   

• र्स कार्िक्रमबाट स्वास््र् सचेतना अनभबृर्द्ध गनिका लानग गीत, नाटक, र्त्र्ादर्द नबनधको 
प्रर्ोग गरी श्रव्र्दृश्र् (Audio-Visual) सामग्री तर्ार गरी टेनलनभिन, अनलार्िन नमनिर्ा 
लगार्त अन्त्र् सञ्चारका माध्र्मबाट प्रसारर् गनुिपनछे ।  
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सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत प्रथम, र्दोस्रो र तेसो चौमानसक  

बिेट बाँिफाँट सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली आनथिक ऐन ननर्म तथा कानून अनसुार प्रमरु्खबाट  
बिेट बाँिफाटँ र स्पेनसर्फकेिन स्वीकृत गराई आवश्र्कता अनसुार स्वास््र् सचेतनामूलक 
श्रव्र्दृश्र् सामग्री उत्पार्दन गरी र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन, २०६३ तथा ननर्मावली, २०६४ 
अनगुमन सूचक सचेतनामूलक श्रव्र्दृश्र् सामग्री 
 

२६. कृर्ाकलापको नामः सनुतििन्त्र् पर्दाथि ननर्न्त्रर् तथा ननर्मनका लानग ननरीक्षक तथा सरोकारवालाहरुसंग 
अन्त्तरकृर्ा तथा समीक्षा (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४८४ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् धूम्रपान तथा सूनति सेवन मानव स्वास््र्को लानग अत्र्न्त्त हाननकारक भएको र धूम्रपान तथा सूनति 
सेवनले मानव िीवनको आनथिक, सामाशिक र सांस्कृनतक कृर्ाकलापमा समेत नकारात्मक असर 
पाने रे्दशर्खन्त्छ । र्सको ननर्न्त्रर् गरी सविसाधारर् िनताको स्वास््र्, सरु्वधा र आनथिक र्हतको 
अनभबृर्द्ध गनि सूनतििन्त्र् पर्दाथिको आर्ात, उत्पार्दन, नबक्री, र्वतरर्, प्रचार प्रसार तथा सेवन गने 
कार्िलाई न्त्र्ूनीकरर्, ननर्न्त्रर् तथा ननर्मन गने सम्बन्त्धमा सनुतििन्त्र् पर्दाथि (ननर्न्त्रर् र ननर्मन 
गने) ऐन, २०६८ को व्र्वस्था भएको छ । र्वश्व स्वास््र् संगठनबाट िारी भएको Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC) महासन्त्धीले ननदर्दिि गरे अनसुार नेपालमा समेत सनुतििन्त्र् 
पर्दाथिको ननर्न्त्रर् तथा ननर्मनका लानग काननूी व्र्वस्था भर्ि कार्ािन्त्वर्नमा आएको छ। 
माननसहरू धुम्रपानको कूलतमा फस्ने भएकोले र्स र्वरूद्ध सचेतना अनभबृर्द्ध गनि तथा सनुतििन्त्र् 
पर्दाथि ननर्न्त्रर् तथा ननर्मन सम्बन्त्धी कानूनी व्र्वस्थाको कार्ािन्त्वर्नको अवस्था वारे समीक्षा 
गनि ननरीक्षक तथा सरोकारवालाहरु बीच अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् धुम्रपान तथा सनुतििन्त्र् पर्दाथिको उत्पार्दन, आर्ात तथा उपभोगमा न्त्र्ूनीकरर् गनुि,  

अपेशक्षत प्रनतफल • सविसाधारर् नागररक तथा सरोकारवालाहरूमा सचेतना अनभबृर्द्ध भर्ि धुम्रपान तथा सूनतििन्त्र् 
पर्दाथिको उत्पार्दन, आर्ात तथा उपभोगमा कमी आउने ।   

• धुम्रपानका कारर् हनेु नबनभन्न रोगहरूमा कमी ल्र्ाउन र्स कार्िक्रम सहर्ोगी हनेुछ ।   

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

 सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार सरोकारवालाहरूको पर्हचान गरी कर्ािली प्ररे्दिस्तरमा सनुतििन्त्र् 
पर्दाथिको, उत्पार्दन, आर्ात र उपभोगमा न्त्र्ूनीकरर् गनि १ दर्दने अन्त्तर्कि र्ा कार्िक्रम सञ्चालन 
गने, 

• सूनतििन्त्र् पर्दाथि स्वास््र्को हाननकारक छ भने्न व्र्होराको चेतावनीमूलक सन्त्रे्दि स्थानीर् 
सञ्चार माध्र्म माफि त प्रकासन प्रसारर् गनि लगाउने,  

• सावििननक स्थलहरूमा र्सको उपर्ोगलाई प्रनतबशन्त्धत गनुिपने र्खालका सचेतनामूलक 
सामग्रीहरूको प्रकािन तथा प्रसारर् गने,  

• बिेटको उपलब्धताका आधारमा र्स सम्बन्त्धी कार्िक्रमहरू शिल्लाहरूमा पनन गनि सर्कने 
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सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

र्दोस्रो तथा तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ बमोशिम बिटेको बाँिफाँट गरी प्रचनलत ऐन, 
ननर्मावलीको अनधनमा रही र्खचि गररनछे ।  

सन्त्र्दभि सामग्री सनुतििन्त्र् पर्दाथि (ननर्न्त्रर् र ननर्मन गन)े ऐन, २०६८, STEP Survey Report 2019 

अनगुमन सूचक कार्िसम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

२७. कृर्ाकलापको नामः TELE MEDICINE/ E-HEALTH व्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४८५ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् र्दरु शचर्कत्सा सेवा भन्नाले श्रव्र्, दृश्र् र अन्त्र् र्वद्यतुीर् सञ्चार माध्र्मबाट एक भौगोनलक 
स्थानमा रहेको नबरामी वा शचर्कत्सकले अको भौगोनलक स्थानमा रहेको र्विेषज्ञ  शचर्कत्सकसँग 
परामिि तथा उपचार व्र्वस्थापन गने शचर्कत्सकीर् नबनध हो । र्विेषज्ञ शचर्कत्सकबाट र्दगुिम र 
रू्दरर्दरािमा सूचना तथा संञ्चार प्रर्वनध (ICT) माफि त शचर्कत्सकीर् र्वज्ञता प्रर्ोग गरी गरु्स्तरीर् 
स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउन र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

 

उदे्दश्र् कर्ािली प्ररे्दिका र्दगुिम स्थानमा नबषेिज्ञ स्वास््र् सेवाको पहुचँमा बृर्द्ध भर्ि गरु्स्तरीर् स्वास््र् 
सेवाको प्रवाहमा अनभबृर्द्ध गनुि । 

अपेशक्षत प्रनतफल • रू्दर शचर्कत्सा सेवाको र्वस्तार हनेु ।  

• गम्भीर प्रकारका रोगहरूको समर्मा न ैननर्दान तथा उपचार हनेु ।  

• पे्रषर् अस्पताल वा र्विेषज्ञ अस्पतालबाट प्रर्दान हनेु सेवाको गरु्स्तरमा अनभबृदद्द हनेु ।  

• सामाशिक तथा आनथिक रूपमा र्वपन्न तथा नसमान्त्तकृत समरु्दार्ले स्थानीर् तहमा नै र्विेषज्ञ 
स्वास््र् सेवा प्राप्त गने। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, प्ररे्दि अस्पताल, िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् तथा स्थानीर् तह 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • रू्दर शचर्कत्सा सेवा र्वस्तारका लानग प्ररे्दि अस्पतालमा मापर्दण्ि बमोशिमको भौनतक पूवािधार, 
िनिशिका र सूचना प्रनबनधको व्र्वस्थापन गरी टेनलमेनिनसन सेवालार्ि प्रभावकारी बनाउन, 
केन्त्रीर् हव अस्पताल, शिल्ला अस्पताल, स्थानीर् तह तथा अन्त्र् सरोकारवालाहरूसँग 
समन्त्वर् गनि, टेनलमनेिनसन सेवामा समावेि हनु र्च्छुक स्थानीर् तहको मापर्दण्ि एकीन गरी 
सेवा र्वस्तारका लानग सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा नसफाररि गनि तपनसल बमोशिमको 
प्रानबनधक कार्िटोली हनेुछ। 

१. ननरे्दिक, प्ररे्दि अस्पताल 

२. प्रमरु्ख, स्वास््र् सेवा महािार्खा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्  

३. प्ररे्दि अस्पतालका टेनलमेनिनसन कार्िक्रम हेन ेशचर्कत्सक  

 

• रू्दर शचर्कत्सा सेवा सहि तथा प्रभावकारी बनाउन Dedicated Software, Apps तथा Server 
व्र्वस्थापन गने ।  

• सेवा सञ्चालन गनि र्च्छुक गाउपानलका/नगरपानलकासँग न्त्र्नूतम मापर्दण्ि पगुेमा लागत 
साझेर्दारी सम्झौता गरी सेवा िरुू गनि सर्कनेछ ।सो सम्बन्त्धी ननर्िर् प्रार्वनधक सनमनतले गने 
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छ । 

• रू्दर र्दरािमा रहेका र्वपन्न, नसमान्त्तकृत तथा आकशस्मक स्वास््र् सेवा आवश्र्क भएका 
र्वरामीहरूलार्ि स्वास््र् चौकी, आधारभूत अस्पताल, शिल्ला अस्पतालमा रहेका िनिशि 
माफि त तोर्कएका र्विेषज्ञ शचर्कत्सकहरूसँग सम्भव भएसम्म नभनिर्ो कल/कम्फरेन्त्स, फोन 
तथा सञ्चार प्रनबनध माफि त स्वास््र् िाँच तथा परामिि सेवा उपलब्ध गरार्नेछ ।   

• सेवा प्रर्दार्क शचर्कत्सक, आर्वेुर्द शचर्कत्सक, स्वास््र्कमी तथा अन्त्र् र्वषर् र्वज्ञहरूको 
सूची तर्ार गरी Software वा Dedicated टेनलफोन लार्िन माफि त सम्पकि  हनेु व्र्वस्था गने 

र सो वापत प्रनत र्वरामी रू.२०० सम्म प्रोत्साहन स्वरूप शचर्कत्सकलार्ि उपलब्ध गराउने।  

• रू्दर शचर्कत्सा सञ्चालन भएको स्थानीर् स्वास््र् संस्थाका स्वास््कमीलार्ि प्रनत र्वरामी 
प्रोत्साहन रकम व्र्वस्थापन गने शिम्मेवारी सम्बशन्त्धत स्थानीर् तहको हनेुछ ।   

• रू्दर शचर्कत्सा सेवा सञ्चालनका लानग र्खर्टने अपरेटरको क्षमता अनभबृदद्द गनि तानलमको 
व्र्वस्था गररनछे ।  

• रू्दर शचर्कत्सा स्वास््र् सेवाको आवनधक समीक्षा, अनगुमन तथा सपुरीवेक्षर् गररनछे ।  
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा प्रचनलत ननर्म अनसुार िनिशि, पूवािधार तथा तानलमका 
लानग र्खचिको बाँिफाँट गने 

सन्त्र्दभि सामग्री रू्दर शचर्कत्सा सेवा मापर्दण्ि २०७६ र प्ररे्दिस्तरीर् ननरे्दशिका तथा ननर्िर्हरू  

अनगुमन सूचक रू्दर शचर्कत्सा स्वास््र् सेवा र्वस्तार भएका पानलकाहरूको संख्र्ा 
रू्दर शचर्कत्सा सेवा नलएका सेवाग्राहीहरूको संख्र्ा 
प्ररे्दि अस्पतालमा स्थापना भएको पूवािधार तथा ICT व्र्वस्थापन 

 

२८. कृर्ाकलापको नामः माननसक स्वास््र् कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४९१ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् िनस्वास््र् सेवा ऐन २०७५ को र्दफा ३ को उपर्दफा ४ (ङ) मा माननसक स्वास््र् सेवालाई आधारभूत स्वास््र् 

सेवाको सूचीमा समावेि गररएको छ । नेपाल सरकारले नसन ेरोगहरुको रोकथाम तथा उपचारका लानग बहपुक्षीर् 

कार्िर्ोिना (२०१४-२०२०) अनसुार माननसक स्वास््र्का कृर्ाकलाप सर्हतको कार्िर्ोिना लागू गरेको छ । 

नेपालमा कूल नसने रोगहरुको समस्र्ा मध्रे् १८ प्रनतित माननसक रोगले ओगटेको छ भने नरनभन्न 
श्रोतका अनसुार तलुनात्मक रूपमा कर्ािली प्ररे्दिमा माननसक रोगीहरूको संख्र्ा दर्दनानदुर्दन बढ्र्दो अवस्थामा 
रहेको छ । अस्वस्थ िीवनिैली, र्खानपान, माननसक असन्त्तलुन, गरीवी साथै अन्त्र् नबनभन्न सामाशिक 
समस्र्ाका कारर् माननसक स्वास््र्को अवस्था र्वग्ररँ्दो अवस्थामा रहको छ । त्र्सैगरी र्वश्वव्र्ापी रुपमा 
फैनलएको कोनभि १९ का कारर् पनन माननसक समस्र्ा बढेको सन्त्र्दभिमा त्र्सको न्त्रू्नीकरर्को लानग र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उद्देश्र् स्थानीर् तहमा कार्िरत स्वास््र्कमी, स्थानीर् नेततृ्वलाई माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी एवं प्राथनमक 
मनोवैज्ञाननक सहर्ोग, तनाव व्र्वस्थापन तथा मनोसामाशिक परामिि सम्बन्त्धी ज्ञान धारर्ा र सीपको 
अनभबरृ्द्ध गनुि ।  

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्कमीहरूमा माननसक स्वास््र्का नबषर्मा ज्ञान तथा सीपको अनभबदृद्द हनु े।  

माननसक समस्र्ाबाट प्रभार्वतहरूको पर्हचान भर्ि समर्मा नै रोकथाम तथा उपचार भर्ि स्वस्थ समाि 
ननमार्िमा सहर्ोग पगु्न े। 
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कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् सामाशिक नबकास मन्त्रालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • स्वीकृत कार्िक्रम र बिटेको पररनधनभर रही तोर्कएको मापर्दण्ि बमोशिमका प्रशिक्षक र सहभागीको 
छनौट गने, 

• िोशर्खमका आधारमा शिल्ला वा तानलम दर्दने स्थानको पर्हचान गरी स्थानीर् तह तथा अन्त्र् सरोकारवाला 
ननकार्सँग समन्त्वर् गनि सर्कने,   

• स्वीकृत तानलम ्र्ाकेि अनसुार अनभमशुर्खकरर् तानलम सञ्चालन गने, 
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत पर्हलो र र्दोस्रो चौमानसक  

बिटे बािँफाटँ बिटेको पररनधनभर रहेर आनथिक ननर्मानसुार र्खचि गन े। 

सन्त्र्दभि सामग्री माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी आधारभूत तानलम पशुस्तका 
अनगुमन सूचक माननसक स्वस््र् सम्बन्त्धी तानलम नलन ेसंख्र्ा, तानलम सम्पन्नको प्रनतवरे्दन 
 

२९. कृर्ाकलापको नामः प्ररे्दि स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र स्थापना (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४९७ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् प्ररे्दिमा प्ररे्दि स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र स्थापना गन ेनेपाल सरकार तथा प्ररे्दि सरकारको अ. व. 
२०७८/०७९ को नीनत तथा कार्िक्रम अनसुार स्वास््र् सवेा ननरे्दिनालर् अन्त्तगित रहेको र्खररर्द तथा 
आपूनति िार्खालार्ि प्ररे्दि स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्रका रुपमा स्थापना गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको 
छ। 

उद्देश्र् प्ररे्दि स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र स्थापना गरी आपूनति प्रर्ाली प्रभावकारी बनाउन।ु 

अपेशक्षत प्रनतफल प्ररे्दिमा स्वास््र् सामग्रीको आपूनति ननर्नमत र व्र्वशस्थत हनुे । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् ।  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्ले प्ररे्दि स्वास््र् आपनुति केन्त्र स्थापना तथा स्वास््र् आपनुति प्रर्ालीको 
आवश्र्कता नबषर्मा अन्त्तर्क्रि र्ा, अनभमशुर्खकरर् कार्िक्रम सञ्चालन गने,  

• संगठन संरचना तर्ार गरी प्ररे्दि सरकार मशन्त्रपररषर्दमा प्रस्ताव पेि गने । 

• आपूनति केन्त्र तथा स्टोरका लानग आवश्र्क पन े कार्ािलर् तथा अन्त्र् सामग्री, भौनतक पवुािधार, 
र्वद्यतुीकरर्, र्वद्यतुको वैकशल्पक व्र्वस्था (Power Back up) हरुको व्र्वस्थापन गन े। 

• उपकरर्, स्टोर, कार्िकक्ष तथा सामग्रीहरूको ममित सम्भार गने, कार्ािलर्को लानग भवन व्र्वस्थापन 
गने । 

• आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र संचालनमा ल्र्ाउने। 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक ।  

बिटे बािँफाटँ र्स प्रर्ोिनका लानग आवश्र्क पने पवुािधार, सामग्री तथा उपकरर् र िनिशि, समन्त्वर् बैठक समेतका 
लानग आवश्र्कता अनसुार वाँिफाि गरी संचालन गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री आपूनति ब्र्वस्थापन सम्बन्त्धी ननरे्दशिकाहरू 

अनगुमन सूचक आपूनति ब्र्वस्थापन केन्त्रको स्थापना तथा तत ्तत ्ननर्िर्हरू ।  
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३०. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सम्बन्त्धी र्वनभन्न दर्दवसहरु (अन्त्र्) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२५.३०६ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 
महत्वपूर्ि दर्दवसहरु माफि त िनचेतना स्थानीर्स्तर सम्ममा फैलार्ि सकारात्मक सोचको र्वकास 
गरी स्वस्थ िीवनिैलीलार्ि बढावा दर्दन र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् स्वास््र् शिक्षाको महत्व िनस्तरसम्म परु्ािई िनचेतना स्थानीर्स्तर सम्म परु्ािउन ु। 

अपेशक्षत प्रनतफल ब्र्ावहारमा पररवतिन भर् रै्दननक िीवनिैलीमा सकारात्मक सोचको र्वकास हनेु। 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• दर्दवस मनाउनपुवुि आवश्र्कता अनसुार बैठक बसी संचालन र्ोिना वनाउनपुनछे । 

• र्वनभन्न सचेतनामूलक कृर्ाकलापहरु संचालन गर्दाि अन्त्तर्क्रि र्ा, सचेतनामूलक सामग्री 
उत्पार्दन, नसििनात्मक कार्िक्रमहरू तथा शिल्ला एवम ्स्थानीर् तहमा दर्दवसहरू मनाउँर्दा 
प्रानबनधक सहिीकरर् तथा अनगुमन गररनछे । 

• र्ो कार्िक्रमबाट स्वास््र् दर्दवसको अवसरमा अस्पताल, स्वास््र् सेवा कार्ािलर् तथा 
स्थानीर् तहका स्वास््र् संस्थाहरूमा स्वास््र् शिक्षा कनिरका लानग सामग्री लगार्त 
स्वास््र् शिक्षा तथा स्वास््र् प्रवद्धिनलार्ि सदुृढीकरर् गनि नबनभन्न र्क्रर्ाकलापहरू समेत 
सञ्चालन गनि सर्कनेछ ।    

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
दर्दवस संचालनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी र्खचि 
गनि सर्कने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री स्वास््र् दर्दवससंग सम्बशन्त्धत सञ्चार सामग्री, रार्िर् तथा अन्त्तरािर्िर् नाराहरु 

अनगुमन सूचक र्दस्तावेिहरू सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू, र्दस्तावेिहरू 

 

३१. कृर्ाकलापको नामः अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधी र्खररर्द (औषधीहरु र्खररर्द) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : ७.२.९.२ र्खचि िीषिक : २७२१३ 

 

पररचर् 
नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधीहरू र्खररर्दको लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् 
नागररकहरुलार्ि ननिलु्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग आवश्र्क पन ेआर्वेुर्द औषनध र्खररर्द गरी 
प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गने, 

अपेशक्षत प्रनतफल प्रभावकारी उपचार हनेु‚ आर्वेुर्द औषनध अभाव नसििना हनु नदर्दने ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
• स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना बमोशिम प्रचनलत ऐन अनसुार र्खररर्द गरी सम्बशन्त्धत स्टोरहरुमा राख्ने, 
• मन्त्रालर् वा मातहतका ननकार्ले र्खररर्द गरेका औषनध उपकरर् तथा सामग्रीहरुको समन्त्वर् 

स्वास््र् सेवा महािार्खाले गनुिपनेछ । 
सञ्चालन गने अवनध र पर्हलो, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 
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अनमुाननत नमनत 

बिेट बाँिफाँट 
माग र आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द गनि नसलवन्त्र्दी र्दरभाउपर, 

टेण्िर वा बोलपर आव्हानगने र र्खररर्द प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने। 

सन्त्र्दभि सामग्री 
अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधी सूची‚ कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक 
र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली ।  

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रर्क्रर्ा, र्दररेट, औषधीको र्ववरर्, गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा, र्दाशर्खला र्ववरर् । 

 

३२. कृर्ाकलापको नामः हेमोर्फनलर्ाको लानग औषधी र्खररर्द (औषधीहरु र्खररर्द) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. : ७.२.९.११ र्खचि िीषिक : २७२१३ 

 

पररचर् र्हमोर्फनलर्ा एक वंिानगुत समस्र्ा हो तर कोही कोहीमा वंिानगुत नभएर अन्त्र् कारर्ले पनन 
हनु सक्छ । रगत िमाउन आवश्र्क तत्वहरु (Clotting Factors) को कमीको कारर् सामान्त्र् 
चोटपटकमा पनन लामो समर् सम्म रिश्राव भर्रहने अवस्था र्हमोर्फनलर्ा हो।प्रनत १० 
हिारमा एक व्र्शि र्हमोर्फनलर्ार्िु िशन्त्मन ेर्वश्व स्वास््र् संगठनको अनमुान रहेको छ । र्स 
समस्र्ाको लानग आवश्र्क फ्र्ाकटर (औषधी) को अभावमा वषेनन ३/४ िना र्हमोर्फनलर्ार्िु 
व्र्शिहरुको मतृ्र् ुहनेु गरेको छ।त्र्सैले सो औषधीको समर्मा नै र्खररर्द गरी र्हमोर्फनलर्ार्िु 
व्र्शिहरुको मतृ्र्मुा रोकथाम गनिका लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् र्हमोर्फनलर्ार्िु व्र्शिहरुको िीवन रक्षा गनि आवश्र्क औषधीको र्खररर्द गरी प्रभावकारी रुपमा 
सेवा प्रवाह गनुि । 

अपेशक्षत प्रनतफल • प्रभावकारी उपचार हनेु‚ र्हमोर्फनलर्ाको उपचारका लानग आवश्र्क औषधीको अभाव नसििना 
हनु नदर्दने । 

• र्हमोर्फनलर्ाको उपचार पिात ्रोग लाग्ने र्दर र मतृ्र्रु्दरमा कमी आउने ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना बमोशिम प्रचनलत ऎन अनसुार र्खररर्द गरी सम्बशन्त्धत स्टोरहरुमा राख्ने‚ 
• मन्त्रालर् वा मातहतका ननकार्ले र्खररर्द गरेका औषनध उपकरर् तथा सामग्रीहरुको 

समन्त्वर्, अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन तथा गरु्स्तर पररक्षर् मन्त्रालर्को स्वास््र् सेवा महािार्खाले 
गनुिपने छ । 

• कर्ािली प्ररे्दि सरकारबाट ननःिलु्क र्वतरर्को लानग भनी उल्लेर्ख भएको हनुपुने 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत पर्हलो, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट माग र आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी र्हमोर्फनलर्ाको उपचारका लानग आवश्र्क औषधी 
र्खररर्द गनि नसलवन्त्र्दी र्दर भाउ पर, टेण्िर वा बोलपर आव्हान गने र र्खररर्द प्रर्क्रर्ा अगानि 
बढाउने। 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन, २०६३ तथा ननर्मावली, 
२०६४ (संिोनधत) 

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रर्क्रर्ा, र्दररेट, औषधीको र्ववरर्, गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा, र्दाशर्खला र्ववरर् 
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३३. कृर्ाकलापको नामः रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता बढाउने आर्वेुदर्दक औषधी र्खररर्द (औषधीहरु र्खररर्द) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : ७.२.९.१२ र्खचि िीषिक : २७२१३ 

 

पररचर् नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता बढाउने आर्वेुदर्दक औषधी र्खररर्दको कृर्ाकलाप 
राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् नागररकहरुलार्ि ननःिलु्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग आवश्र्क पने रोग प्रनतरोधात्मक 
क्षमता बढाउने आर्वेुदर्दक औषधी र्खररर्द गरी प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल प्रभावकारी उपचार हनेु‚ आर्वेुर्द औषधी अभाव नसििना हनु नदर्दने ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना बमोशिम प्रचनलत ऎन अनसुार र्खररर्द गरी सम्बशन्त्धत स्टोरहरुमा 
राख्ने, 

• मन्त्रालर् वा मातहतका ननकार्ले र्खररर्द गरेका औषनध उपकरर् तथा सामग्रीहरुको 
समन्त्वर् स्वास््र् सेवा महािार्खाले गनुिपने छ । 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत पर्हलो, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट माग र आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द गनि नसलवन्त्र्दी र्दरभाउपर, 

टेण्िर वा बोलपर आव्हान गने र र्खररर्द प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने। 

सन्त्र्दभि सामग्री अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधी सूची‚ कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक 
र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली 

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रर्क्रर्ा, र्दररेट, औषधीको र्ववरर्, गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा, र्दाशर्खला र्ववरर् 
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(र्ख) स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू 

1. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर् तथा मेशिनरी औिार र्खररर्द (स्वास््र् तथा शचर्कत्सासँग 
सम्बन्त्धी र्न्त्र, उपकरर् तथा मेिीन औिार) 

कृर्ाकलाप संकेतः११.३.९.२१ र्खचि शिषिकः  ३११२२ 

 

पररचर् गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनिका लानग आवश्र्क उपकरर् तथा सामग्रीहरु र्खररर्द गनि 
र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् र उच्चस्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलव्ध गराउने । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा नबस्तार भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम तथा लागत अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द 
ननर्मावली अनसुार आवश्र्क उपकरर् र्खररर्द कार्ि गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
प्रचनलत सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली, कर्ािली प्ररे्दि सरकारको कर्ािली प्ररे्दि र्खचि 
मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ मा रही स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही माग तथा आवश्र्कता 
अनसुार बाँिफाँट गरी प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका२०७५,सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली र 
प्रचनलत मापर्दण्िहरू ।  

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 

2. कृर्ाकलापको नामः र्न्त्भटिर तथा र्वद्यतु व्र्वस्थापन (र्विलुी एवं र्वद्यतु उत्पार्दनसगँ सम्बन्त्धी उपकरर्, 
सामान, औिार, र्न्त्र आदर्द)  

कृर्ाकलाप संकेतः११.३.१९.१ र्खचि शिषिकः  ३११२२ 

 

पररचर् रै्दननक रूपमा भर्रहेको र्वद्यतु अवरूद्धलार्ि व्र्वशस्थत बनाउन ननरे्दिनालर्मा नबिलुी 
व्र्वस्थापनका लानग सोलार तथा र्न्त्भटिर र्खरीर्द गरी व्र्वस्थापन गने  

उदे्दश्र् ननरे्दिनालर्मा नबिलुी व्र्वस्थापनका लानग सोलार तथा र्न्त्भटिर र्खररर्द गरी व्र्वस्थापन गनुि । 
अपेशक्षत प्रनतफल कार्ािलर्को रै्दननक कार्ि नछटो छररतो र प्रनबनधमरैी हनेु ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, महेलकुना अस्पताल, सरेु्खत ।  

सञ्चालन प्रकृर्ा लागत अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द ननर्मावली अनसुार 
आवश्र्क सामग्री र्खररर्द कार्ि गने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार ।  
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बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि सरकारको कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ मा रही स्वीकृत 
बिेटको पररनधनभर रही माग तथा आवश्र्कता अनसुार बाँिफाटँ गरी प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने। 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली र 
प्रचनलत मापर्दण्िहरू 

अनगुमन सूचक स्टोर र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 

3. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र्कमी तथा सहर्ोगी कमिचारीहरूलार्ि संक्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी क्षमता अनभवृर्द्ध 
तानलम (कमिचारी र्दक्षता बृर्द्ध तानलम-प्रमार्पर दर्दने) 

कृर्ाकलाप संकेतः२.६.१.१७ र्खचि शिषिकः  २२५११ 

 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीको बेला स्वास््र्कमीहरूलार्ि हनुसक्ने संक्रमर् िोशर्खमलार्ि कम गरी 
ननर्नमत स्वास््र् सेवा सचुारू गनि स्वास््र्कमीहरूको संक्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी क्षमता 
अनभवृर्द्ध गनुि आवश्र्क रहेकोले र्स तानलम कार्िक्रम रार्खीएको हो । 

उदे्दश्र् स्वास््र्कमी तथा सहर्ोगी कमिचारीहरूलार्ि कोनभि १९ संक्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी क्षमता 
अनभवृदर्द तानलम दर्दन ु। 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्कमी तथा सहर्ोगी कमिचारीहरू कोनभि १९ संक्रमर् रोकथाम तानलम नलर् आ-आफ्नो 
स्वास््र् संस्थामा गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा ननर्नमत भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत  

सञ्चालन प्रकृर्ा 

NHTC बाट प्रकाशित COVID 19 Preparedness and Response Participant Handbook 

for Infection Prevention and Control ननरे्दशिका तथा संक्रमर् रोकथाम ननरे्दशिका अनसुार 
नबनभन्न शिल्ला तथा पालीकाका स्वास््र्कमी तथा सहर्ोगी कमिचारीहरूलार्ि तानलम आर्ोिना 
गरी सञ्चालन गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि सरकारको कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ मा रही स्वीकृत 
बिेटको पररनधनभर रही माग तथा आवश्र्कता अनसुार बाँिफाटँ गरी प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने। 

सन्त्र्दभि सामग्री 

NHTC बाट प्रकाशित COVID 19 Preparedness and Response Participant Handbook 

for Infection Prevention and Control ननरे्दशिका, संक्रमर् रोकथाम ननरे्दशिका तथा Power 

point, ननरे्दशिका अनसुारका तानलम सामग्रीहरू 
कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका२०७५,सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली र प्रचनलत 
मापर्दण्िहरू 

अनगुमन सूचक तानलम प्रनतवेर्दन, उपशस्थनत ।  
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4. कृर्ाकलापको नामः अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत शचर्कत्सक/नसि/स्वास््र्कमीहरूलार्ि 
मनोसामाशिक परामिि सम्बन्त्धी तानलम (कमिचारी र्दक्षता बृदर्द तानलम-प्रमार्पर दर्दने) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.६.१.१८ र्खचि शिषिकः  २२५११ 

 

पररचर् 

नसने रोगको मखु्र् कारर् अस्वस्थ िीवनिैली, र्खानपान, माननसक असन्त्तलुन आदर्द मखु्र् 
चनुौनतका रुपमा रहेका छन।् त्र्सैगरी र्वश्व व्र्ापी रुपमा महामारीको रुपमा फैनलएको कोनभि 
१९ का कारर् स्वास््र्कमीमा समेत माननसक समस्र्ा बढेको सन्त्र्दभिमा न्त्र्ूनीकरर्को लानग र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 

नबनभन्न तहका अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत शचर्कत्सक/नसि/स्वास््र्कमीहरूलार्ि 
मनोवैज्ञाननक प्रथानमक उपचार  एव् मनोसामाशिक परामिि सम्बन्त्धी ज्ञान धारर्ा र सीपको 
अनभवृर्द्ध गनुि । 

अपेशक्षत प्रनतफल 

माननसक स्वास््र्का बारेमा िनचेतना बृर्द्ध हनेु र माननसक समस्र्ाबाट ग्रनसत शचर्कत्सक/ 
नसि/स्वास््र्कमीहरूको सख्र्ामा कमी  आएको हनेुछ साथै शचर्कत्सक / 
नसि/स्वास््र्कमीहरू मनोसामाशिक परामिि सेवा दर्दन सक्षम हनेु। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सचालन प्रकृर्ा 
वार्षिक  बिेटको पररनधनभर  रही कार्िक्रम स्वीकृत गरी मापर्दण्ि बमोशिम का प्रशिक्षक र 
सहभागी  स्थान र समर् छनौट तथा स्वीकृत तानलम ्र्ाकेि अनसुार अनभमशुर्खकरर् तानलम 
संचालन गनि सर्कने छ । स्थानीर् तह तथा अन्त्र् सरोकारवालासँग समन्त्वर् गनेसर्कनेछ । 

बिेट बाँिफाँट बिेटको पररनधनभर रहेर आनथिक ननर्मानसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री  
कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली र 
प्रचनलत मापर्दण्िहरू ।  

अनगुमन सूचक उपशस्थनत, तानलम सम्पन्नको प्रनतवेर्दन 

 

5. कृर्ाकलापको नामः COVID 19 को लानग PPE, Mask, Sanitizer, Spray र्खररर्द (तर्ारी सामान र्खररर्द र्खचि) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.१.२. र्खचि शिषिकः २२५२१ 

 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम, प्रनतकार्ि, तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु र्खररर्द गने । 

उदे्दश्र् कोनभि १९ को संक्रमर्को रोकथाम, ननर्न्त्रर् र उपचारमा प्रर्ोग गनुि । 

अपेशक्षत प्रनतफल आवश्र्कता अनसुार सरुक्षा सामग्रीको प्रर्ोगले रै्दननक कार्ि सम्पार्दनमा सहिता । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनार् कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गरार्  
र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ ।  
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अनगुमन सूचक औषनध, र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

6. कृर्ाकलापको नामः प्रकोप महामारी ननर्न्त्रर्का लानग प्ररे्दि र शिल्लामा आरआरटी पररचालन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.३६ र्खचि शिषिकः  22522 

 

पररचर् 

कुनै पनन समर् र स्थानमा िनुसकैु रोगको महामारी, र्वपत तथा प्रकोप हनुसक्छ । तसथि 
सम्वद्घ ननकार्हरु बीच छलफल तथा समन्त्वर् गरी प्रकोप व्र्वस्थापनका लानग तर्ारी 
अवस्थामा रहन र तत्काल प्रनतकार्ि गनिकालानग प्ररे्दि र शिल्लामा आरआरटी पररचालन 
कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् महामारी वा प्रकोप वा र्वपतको समर्मै ब्र्वस्थापन गरी संभाब्र् क्षनत न्त्र्ूनीकरर् गनुि ।  

अपेशक्षत प्रनतफल 
प्रकोप तथा महामारी व्र्वस्थापनका लानग तर्ारी अवस्थामा रही र्वपर्दबाट हनुसक्ने िनधनको 
क्षनत कम गनिका लानग आरआरटी टोलीको बैठक बनस तत्काल पररचालीत भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• प्रकोप व्र्वस्थापनका लानग आरआरटी टोलीसँग तत्काल आवश्र्क समन्त्वर् गरी प्रकोप 
स्थानमा आरआरटी टोली पररचालन गने। 

• आर आर टी सनमनतको ननर्नमत बैठक बनस महामारी तथा प्रकोपको पूवितर्ारी तथा 
प्रनतकार्ि गनि सर्कने छ । 

• प्रकोप स्थानमा पररचालन गनि तत्काल आवश्र्क पने कुनैपनन र्ातार्ात तथा ढुवाननको 
साधन प्रर्ोग गनि सर्कन ेछ ।  

• पररचानलत टोलीको प्रमाशर्त प्रनतवेर्दन प्रकोप वा महामारी वा  र्वपर्द ननर्न्त्रर् भए  
पिात र्थासक्र् नछटो सानमशिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 

• RRT टोलीमा प्रत्र्क्ष रुपमा संलग्न हनेु स्वास््र्कमी तथा व्र्वस्थापकहरूलाई 
ननर्मानसुार रै्दननक भ्रमर् भिा तथा र्ातार्ातको ब्र्वस्था गररनछे । ननर्मानसुार िनिशि 
पररचालन, बैठक भिा, उपकरर्, आवश्र्क औषधी सरसामान र्खररर्द तथा ढुवानी र 
कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्खचि,   

• स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी वार्षिक कार्िक्रम 
अनसुार र्खचि गने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री र्वपर्द/कोनभि १९/मनसनु पूवितर्ारी प्रनतकार्ि र्ोिना ।  
अनगुमन सूचक बैठकहरूको र्ववरर्, कार्िर्ोिना, पररचालन भएकाको र्ववरर् ।  
 

7. कृर्ाकलापको नामः र्ातार्ातको व्र्वस्थापन (र्न्त्धन, भािामा नलने तथा ममित संभार-स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.३३० र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् 
अत्र्ावश्र्क र्ातार्ात सेवा आवश्र्क पने अवस्थाहरू िस्तैः र्वरामीहरुलार्ि उपचार गनि अस्पताल 
सम्म पगु्न, कोनभि १९ बाट मतृ्र् ुभएको अवस्थामा िव व्र्वस्थापन गनि,औषनध, उपकरर्, र्खोप 
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आदर्द ढुवानी गनि, कमिचारी अनगुमन, onsite coaching वापत र्ातार्ात सहर्ोग गनि र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् आवश्र्कता अनसुार कार्ािलर् प्रर्ोिनका लानग र्ातार्ातको साधन प्रर्ोग गनुि ।  

अपेशक्षत प्रनतफल 

आवश्र्क अवस्थाहरू िस्तैः र्वरामीहरुलार्ि उपचार गनि अस्पतालसम्म पगु्न, कोनभि १९ बाट 
मतृ्र् ुभएको अवस्थामा िव व्र्वस्थापन गनि, औषनध, उपकरर्, र्खोप आदर्द ढुवानी गनि, कमिचारी 
अनगुमन, onsite coaching र्ातार्ात सेवा उपलब्ध भर् सेवा नबस्तार भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

अत्र्ावश्र्क र्ातार्ात सेवा आवश्र्क पने अवस्थाहरू िस्तैः र्वरामीहरुलार्ि उपचार गनि अस्पताल 
सम्म पगु्न, कोनभि १९ बाट मतृ्र् ुभएको अवस्थामा िव व्र्वस्थापन गनि, औषनध, उपकरर्, 
र्खोप आदर्द ढुवानी गनि, कमिचारी अनगुमन, onsite coaching वापत भािाँमा र्ातार्ात सहर्ोग 
गने तथा कार्ािलर्को गािी प्रर्ोग भएको भए र्न्त्धन तथा ममित र्खचि ननर्म अनसुार भिुानी 
गने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी वार्षिक कार्िक्रम अनसुार 
र्खचि गने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ संिोनधत ।  
अनगुमन सूचक र्ातार्त सेवा पाएका संख्र्ा, बैठकका ननर्िर्हरू, कार्िक्रम प्रनतवेर्दन 
 

8. कृर्ाकलापको नामः ननरे्दशिका, प्रोफार्ल, मापर्दण्ि तथा नबनभन्न कार्िर्वनधहरू ननमािर्, स्वास््र् शिक्षा 
सामग्रीहरू, फमि फरम्र्ाटको उत्पार्दन, प्रकािन, र्वतरर् तथा प्रसारर् (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.३४३ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

प्ररे्दि स्तरमा र्वनभन्न उपचार, रोकथाम, आर्सोलेसन केन्त्रको व्र्वस्थापन, कोनभि १९ संक्रमर् 
रोकथाम, कोनभि १९ बाल उपचार ननरे्दशिका, प्रोफार्ल, प्ररे्दि स्तरीर् स्वास््र् कार्िक्रम संचालन 
ननरे्दशिका मापर्दण्ि तथा नबनभन्न कार्िर्वनधहरू ननमािर्, स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरू, फमि फरम्र्ाटको 
उत्पार्दन, प्रकािन, र्वतरर् तथा प्रसारर् सम्बन्त्धी र्कताब, अनभलेर्ख, प्रनतवेर्दन, फारामहरूको 
उपलब्धतामा सघाउ परु्ािउन र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् 

प्ररे्दिस्तरमा उपचार, रोकथाम, आर्सोलेसन केन्त्रको व्र्वस्थापन, कोनभि १९ संक्रमर् रोकथाम, 
कोनभि १९ बाल उपचार ननरे्दशिका, प्ररे्दिस्तरीर् स्वास््र् कार्िक्रम संचालन ननरे्दशिका, स्वास््र् 
शिक्षासंग सम्बशन्त्धत िनचेतनामूलक सामग्रीहरुको छपाई तथा उपलब्धतामा सघाउ परु्ािउने। 

अपेशक्षत प्रनतफल 

कोनभि१९ संक्रमर् रोकथाम, कोनभि१९ बाल उपचार मापर्दण्ि ननरे्दशिका, प्ररे्दिस्तरीर् स्वास््र् 
कार्िक्रम संचालन ननरे्दशिका मापर्दण्ि ननमािर्, स्वास््र् शिक्षा संग समबशन्त्धत िनचेतना मलुक 
सामग्रीहरुको छपाई भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालनप्रकृर्ा लागत अनमुान तर्ार गरी स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
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सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट बैठक,पाररश्रनमक, छपार् र र्वतरर् आदर्द र्खचि 
सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ ननर्म २०६४, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५,  
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

9. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा आवनधक सनमक्षा तथा र्ोिना तिुिमा (स्वास््र् सेवा)  
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.३४४ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

प्ररे्दि तथा शिल्लास्तरका कार्ािलर्हरुले गत आ.व.मा कोनभि १९ व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा 
संचानलत कृर्ाकलाप, उपलब्धी, अनभुव, समस्र्ा र सझुावहरू समेर्टएको वार्षिक प्रनतबेर्दन,  
Power point तर्ार गरी प्ररे्दिस्तरको सनमक्षा तथा र्ोिना तिुिमा गनि र्स शिषिकमा बिेट 
र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् 
कार्ािलर्ले गत आ.व.मा गरेको भौनतक तथा र्विीर् प्रगनतको िानकारी हनेु साथै कोनभि १९ 
व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा आवनधक सनमक्षा तथा र्ोिना तिुिमा गनुि ।  

अपेशक्षत प्रनतफल 
कार्ािलर्को सेवाको अवस्था बारे िानकारी भै आगामी र्ोिना, कार्िक्रम र ननर्िर् प्रकृर्ामा सूचना 
एवं त्र्ाङ्कको प्रर्ोग भर् कोनभि १९ व्र्वस्थापन कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा सधुार आउने ।  

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
प्ररे्दि तथा शिल्लास्तरका कार्ािलर्हरुले गतआ.व.मा कोनभि१९व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा संचानलत 
कृर्ाकलाप, उपलब्धी, समस्र्ा र सझुावहरू समरे्टएको वार्षिक  प्रनतबेर्दन सर्हत समेर्टएको 
Power point  तर्ार गरी प्ररे्दिस्तरको सनमक्षा तथा र्ोिना तिुिमा गने । 

बिेट बाँिफाँट बैठक, स्टेिनरी, पाररश्रनमक, छपार्ि र र्वतरर् आदर्द र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 

अनगुमन सूचक  कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

10. कृर्ाकलापको नामः संघ प्ररे्दि तथा स्थानीर् तह साथै अन्त्र् सरोकारवाला (परकार अन्त्तरर्क्रर्ा) 
ननकार्हरूसगँ ननर्नमत रूपमा अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.३४५ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचना तथा र्वज्ञापनहरु र्वनभन्न परपनरकाहरु माफि त सूचना दर्दने । परकार र 
संचारकमीहरुलाई स्वास््र् सम्बन्त्धी उपलब्ध हनेु सेवा तथा रोगहरुका बारेमा िानकारी गराई 
आम नेपाली नागररकहरुमा चेतना फैलाउन सहर्ोग गने । 

उदे्दश्र् 
परकार र संचारकमीहरुलाई स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारी गरार् आम नेपाली नागररकहरुमा 
चेतना फैलाउनका साथै सकारात्मक ब्र्बहार पररवतिनमा सघाउ परु्ािउन ु।  

अपेशक्षत प्रनतफल सरकारी संस्थाबाट उपलब्ध गराउने स्वास््र् सेवाहरुको अनधकतम उपर्ोग हनेु ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 
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सञ्चालन प्रकृर्ा 

नेपाल परकार महासंघको सम्बशन्त्धत शिल्ला सनमनत तथा अन्त्र् सञ्चार सम्बन्त्धी संस्थाहरुसंगको 
समन्त्वर्मा र्क्रर्ािील सबै स्थानीर् तहका परकार/संचारकमी, स्वास््र्कमी तथा 
सरोकारवालाहरुलाई समेर्टने गरी सञ्चालन गनुि पनेछ । आवश्र्क हल, स्टेिनरी, र्खािा 
आदर्दको व्र्वस्थापन गनुिपनेछ । 
• अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम परैु एक कार्ि दर्दन अथाित कम्तीमा ६ कार्ि घण्टा समर्को हनुपुनेछ 

। 
• सहभागीहरुलाई उपर्िु स्वास््र् शिक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने । 
• सहभागीहरुको सर्क्रर् सहभानगतामा छलफल तथा अन्त्तर्क्रि र्ा गरेर कार्िक्रम सञ्चालन 

गनुिपनेछ । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट सहिकताि भिा,  भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात र्खचि, स्टेिनरी, प्रनतवेर्दन लेर्खन, र्खािा र्खचि र्वर्वध र्खचि 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, स्वास््र् सूचना प्रसारर्को रेकिि  

 

11. कृर्ाकलापको नामः रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता बृर्द्ध गनिको लानग आर्सोलेसन तथा क्वारेन्त्टार्नमा आर्वेुर्द 
औषनध र्खररर्द तथा र्वतरर् (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.३४९ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् कोनभि १९ को महामारीबाट प्रभानबत माननसहरूको रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता बृर्द्ध गनिको 
लानग आर्िसोलेसन तथा क्वारेन्त्टार्नमा आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द तथा र्ववरर्  गनि र्स 
कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक शचर्कत्सा र्वभागले िारी गरेको प्रोटोकल अनसुार आवश्र्क हनेु 
आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल आबश्र्क आर्वेुदर्दक औषनध र्खररर्द र आपूनति भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक शचर्कत्सा र्वभागले िारी गरेको प्रोटोकल अनसुार आवश्र्क हनेु 
आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द गने । 

• गरु्स्तरर्िु औषनधहरू मापर्दण्ि पूर्ािर् र्खररर्द गने । 
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ बमोशिम लागत अनमुान तर्ार कोटेिन माग 
गरी प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् र्खचि गने गराउने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक र्खरीर्द ऐन २०६३, र्खरीर्द 
ननर्मावली  
ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु ।  

अनगुमन सूचक र्खररर्द आरे्दि, र्दाशर्खला ररपोटि आदर्द।  
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12. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ लगार्तको महामारी ननर्न्त्रर्को लानग अत्र्ावश्र्कीर् सामग्री व्र्वस्थापन 
(स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४५१ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् 
कोनभि १९ लगार्तको महामारीमा रोकथाम, प्रनतकार्ि, तथा ननर्न्त्रर्का लानग आवश्र्क पने 
सामग्रीहरु र्खररर्द गनिका लानग र्स कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् कोनभि १९ को संक्रमर् हनुबाट सरुशक्षत राख्न ु।  

अपेशक्षत प्रनतफल कोनभि १९ को महामारी ननर्न्त्रर्का लानग अत्र्ावश्र्क सामग्रीको अभाव हनु नदर्दने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार आबश्र्क सामग्री र्खरीर्द तथा र्वतरर् 
गने  ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनार् कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गरार् र्खररर्द 
गने  

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ (संिोनधत) 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

13. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ तथा अन्त्र् महामारी ननर्न्त्रर्का कार्िक्रमको अनगुमन सपुररवके्षर् (स्वास््र् 
सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४५४ र्खचि शिषिकः २२५२२  

 

पररचर् 

प्ररे्दि सरकार र स्थानीर् तहबाट संचालन गररएका कोनभि १९ सँग सम्बशन्त्धत कृर्ाकलापहरु, 
कार्िक्रमहरुको सहिीकरर्, समन्त्वर्, ननर्नमत अनगुमन, पषृ्ठपोषर्, सपुररवेक्षर्का लानग र्ो 
कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् ननर्नमत आवनधक अनशुिक्षर्, अनगुमन, सपुरीवेक्षर् गरी कार्िक्रममा सधुार गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्का सूचकहरुमा सधुार हनेु ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
अनगुमन कार्िर्ोिना ननमािर् गरी स्वीकृत गरार्,कोनभि १९ अन्त्तगितका कार्िक्रमहरु साथै 
प्रकोप  तथा महामारी आदर्द अनगुमन सपुररवेक्षर् मलु्र्ाकंन गरी प्रमरु्ख समक्ष प्रनतवेर्दन पेि 
गने र अनगुमन पिात सोको सनमक्षा गने  ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह अनगुमनको अनमुाननत र्खचि सर्हतको र्ोिना बनार्ि 
प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराउने ।  
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सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 
र्वनभन्न कार्िक्रमहरुको संघ वा प्ररे्दिको सपुररवेक्षर् तथा अनगुमन चेकनलिहरु 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन,अनगुमन चेकनलि 
 

14. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक सामग्री प्रकािन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४६४ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

कोनभि १९ सम्बन्त्धी स्वास््र् शिक्षा सामग्रीको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह 
गरी समरु्दार्का माननसहरुलाई स्वास््र्का र्वनभन्न र्वषर्हरुबारे िानकारी गराई ज्ञान अनभबृर्द्ध 
गरी व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन र्वनभन्न माध्र्महरुबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी 
सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 

• भाषा,  संस्कृनतलाई ध्र्ानमा रार्खी स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ाको आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् 
सञ्चार माध्र्महरुबाट आमसमरु्दार्मा कोनभि १९ सम्बन्त्धी सम्बन्त्धी िानकारीमूलक 
सन्त्रे्दिसर्हतका सामग्रीहरू िस्तैः शस्टकर, क्र्ाप, र्टसटि, पोिर, नलफ्लेट तथा पम्पलेट 
लगार्तबाट सूचना प्रवाह गन े

• स्थानीर् सञ्चारको  माध्र्मबाट  सामाशिक व्र्वहार पररवतिनका सूचना प्रसारर् गरी कोनभि 
१९ सम्बन्त्धी ज्ञान, धारर्ा र व्र्वहार पररवतिन  गने  र उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग 
गनि अनभपे्रररत गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल 
कोनभि १९ सम्बन्त्धी  सकारात्मक व्र्वहार पररवतिन भई स्वस्थ िीवनिैली अपनार्एको 
हनेुछ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• कोनभि १९ सम्बन्त्धी सन्त्रे्दि प्रसारर्को र्वनध र्र्कन गने र स्पेिीर्फकेिन तर्ार गने । 

• सूचना प्रसारर्का माध्र्महरु एफ.एम. रेनिर्ो बाट प्रसारर्, Hoarding Board, 

टेनलनभिन प्रसारर्, सासं्कृनतक प्रार्ोिन, Documentary उत्पार्दन तथा प्रर्दििनी, Electric 

Display, Wall Painting, छापा तथा परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् शिक्षा, शस्टकर, 
पम्पलेट, पोिर, नलफ्लेट छपाई आदर्द र्वनभन्न िानकारीमूलक सामग्री आवश्र्कता अनसुार 
उत्पार्दन/प्रकािन/छपाई गरी र्वतरर् गररनछे  

• स्वास््र् शिक्षा सामग्री प्रसारर्को र्वषर्वस्तमुा परकारहरूलार्ि अनभमशुर्खकरर् गने 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 

सावििननक र्खरीर्द ऐन तथा ननर्मावली, आनथिक  ऐन , ननर्म तथा  कानून अनसुार प्रमरु्खबाट 
कृर्ाकलाप बिेट बाँिफाँट र स्पेनसर्फकेिन स्वीकृत गराई आबश्र्कता अनसुार  स्वास््र् 
शिक्षा सामग्री उत्पार्दन गरी र्खचि  गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू 

अनगुमन सूचक बैठकका ननर्िर्हरू, र्दस्तावेिहरू 
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15. कृर्ाकलापको नामः कोनभि अस्पताल तथा अन्त्र् अस्पतालमा कार्िरत शचर्कत्सक/ ननसिङ्ग/ 
स्वास््र्कमीहरूलार्ि Essential Critical Care Training (ECCT) को क्षमता अनभबृर्द्ध तानलम (स्वास््र् 
सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४७६ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

कोनभि १९ को सन्त्र्दभिमा अस्पतालमा कार्िरत शचर्कत्सक, नसि तथा पारामनेिक्सहरु लामो समर् 
रे्दशर्ख सेवा प्रर्दान गरै्द आएका र नतननहरुलाई ECCT को पनुरताििगी तानलम तथा नर्ां उपचार 
पद्धनत र प्रर्वनधका बारेमा तानलमको व्र्वस्था नभएको हरु्दां सेवामा ननबनतम प्रर्वनधको सरुुवात 
गनि कदठनाई हनेु हरु्दां समर् सापेक्ष नर्ां उपचार पद्धनत र प्रर्वनधका बारेमा तानलम दर्दर् 
गरु्स्तरीर् सेवा नबस्तार गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्धश्र् पनुताििगी तानलम, नर्ां उपचार पद्धनत र प्रर्वनधका बारेमा तानलम प्रर्दान गरी सेवा र्वस्तार गनुि।  
अपेशक्षत प्रनतफल ननबनतम प्रर्वनधको प्रर्ोग भर् गरु्स्तरीर् सेवा र्वस्तार हनेु ।   
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सचालन प्रकृर्ा 

कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् सीप र्वकास तानलमका लानग  
• शचर्कत्सक, नसि तथा पारामनेिक्सको छनौट आधार तर्ार गने  
• सेवा नबस्तार गने के्षर ननशित गने  
• तानलम नलर् सके पनछ सेवा ननर्नमत हनेु सनुनशित गने  
• सेवा प्रर्दान गरेको ननर्नमत प्रनतबेर्दन गने  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम बमोशिम  

सन्त्र्दभि सामग्री रार्िर् तानलम केन्त्र बाट प्रकाशित ECCT Training Book साथ ैलामो तानलमका लानग रार्िर् 
स्वास््र् तानलम केन्त्रको नम्स अनसुार हनेु । 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

16. कृर्ाकलापको नामः कोनभि सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक सूचना प्रसारर् (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४७७ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

कोनभि १९ सम्बन्त्धी स्वास््र् प्रवधिन गनि स्थानीर् आवश्र्कता अनरुुप सम्भव भएसम्म स्थानीर् 
भाषा र िब्र्दहरुको प्रर्ोग गरी स्वास््र् शिक्षा सूचनाहरुको उत्पार्दन गरी स्थानीर् समरु्दार्मा 
श्रब्र् दृश्र् तथा रेनिर्ोको माध्र्मबाट प्रचार प्रसार गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् कोनभि १९ को रोकथाम, ननर्न्त्रर् तथा उपचारका वारेमा सविसाधारर्लार्ि िानकारी गराउन ु। 

अपेशक्षत प्रनतफल 

कोनभि १९ सम्बन्त्धी रोगको प्रकोप, संक्रमर् आदर्दको बारेमा िानकारी गराई स्वास््र् प्रवधिन 
गनि स्थानीर्स्तरमा स्वास््र् शिक्षा सूचनाहरु उत्पार्दन तथा प्रसारर् गरी िनचेतना अनभबृर्द्ध 
हनेु। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सचालन प्रकृर्ा 
• स्वास््र् प्रमरु्ख, र सरोकारवाला, सपुररवेक्षकहरुसंग छलफल गने ।  
• स्थानीर्स्तरमा रे्दर्खापरेका कोनभिसँग सम्बशन्त्धत प्रमरु्ख स्वास््र् समस्र्ाहरु पर्हचान गरी 

त्र्ाङ्क र्वश्लषेर् गने, उपलब्ध त्र्ाङ्क सूचनाहरु केलाउने ।  
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• त्र्ाकहरु र्वश्लेषर् गरेपनछ रे्दशर्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथनमकता सूची तर्ार गने । 
• स्वास््र् समस्र्ा तथा सेवाबारे उल्लेर्ख गर्दाि सो समस्र्ाको उपर्िु सेवा र सल्लाहहरू कहाँ 

कहा ँकसरी पाईन्त्छ भने्न कुरा स्पि रुपमा उल्लेर्ख गनुिपनछे ।   
• प्राथनमकता सूचीमा परेका कुन कुन र्वषर्मा स्वास््र् शिक्षा सूचना उत्पार्दन गने हो सो को  

ननर्िर् गने ।  
• र्वषर् वस्त ुछनौट भर्सकेपनछ, सो र्वषर्संग सम्बशन्त्धत र्वज्ञहरुवाट सन्त्रे्दि लेर्खन, 

पररमाििन गरी प्रार्वनधक सनमनत/सनमनत भएमा सो सनमनतवाट समेत सामग्री अनमुोर्दन गरी 
अशन्त्तम रूप दर्दने ।  

• सामग्री उत्पार्दनको लानग स्पेिीर्फकेिन तर्ार गने िसमा सामग्रीको र्वषर्, नििाईन तथा 
उत्पार्दन गने सूचनाको बारेमा र्वस्ततृरुपमा उल्लेर्ख गने ।  

• स्पेिीर्फकेिन अनसुारको सूचना उत्पार्दन र प्रसारर्को लानग ननर्मानसुार प्रर्कर्ा अशघ 
बढाउने ।  

• आवश्र्कता अनसुार िनचेतनामूलक सामग्रीहरुको छपाई गरी र्वतरर् गने ।  
बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रममा तोर्कए बमोशिम । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 

अनगुमन सूचक सम्झौता, नबल भपािर् आदर्द. 
 

17. कृर्ाकलापको नामः कोनभि सम्बन्त्धी समरु्दार्स्तरमा िनचेतनामूलक अनभर्ान/अनभमशुर्खकरर् (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४७८ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 
कोनभि १९ सम्बन्त्धी समरु्दार्मा अनभर्ान गरी स्वस्थ िीवनिैलीको प्रवधिन गनि र्ो कृर्ाकलाप 
राशर्खएको छ ।   

उदे्दश्र् 

• कोनभि १९ सम्बन्त्धी स्वस्थ िीवन िैली र वानी व्र्वहारका लानग अनभर्ानहरु संचालन 
गरी सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउने । 

• स्वस्थ वानी ब्र्वहारलार्ि अनधकतम रूपमा प्रवधिन गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
कोनभि १९ सम्बन्त्धी ब्र्ावहारमा पररवतिन भर् रै्दननक िीवनिैलीमा सकारात्मक सोचको 
र्वकास भएको हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• कोनभि १९ सम्बन्त्धी स्वस्थ िीवनिैलीसंग सम्वन्त्धीत गनि सर्कने कृर्ाकलापहरूको 
र्वश्लषेर् गने र प्राथनमकताको आधारमा सूची तर्ार गने र सोर्ह अनसुार कार्िर्ोिना 
बनार् संचालन गनि सर्कनेछ ।  

• िनस्वास््र्का मापर्दण्ि सम्बन्त्धी समरु्दार्स्तरमा मास्क अनभर्ान, हातधुने व्र्वहार 
सम्बन्त्धी प्रर्दििन, र्खोप अनभर्ानको प्रचारप्रसारका र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

• आवश्र्कता अनसुार आर्वेुर्द, िनस्वास््र्कमी र अन्त्र् स्वास््र्कमीहरू पररचालन गनि 
सर्कन ेछ ।  

• समरु्दार्मा कोनभि १९ सम्बन्त्धी स्वस्थ िीवनिैली, र्ोग शिक्षा लगाएका कक्षाहरू समेत 
संचालन गनि सर्कने ।  
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सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
अनभर्ान संचालनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी 
र्खचि गनि सर्कनछे। 

सन्त्र्दभि सामग्री कोनभि १९ सम्बन्त्धी सम्वन्त्धी सन्त्र्दभि सामग्रीहरू 
अनगुमन सूचक सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू, अनभर्ानहरू, र्दस्तावेिहरू 
 

१८. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ लगार्तका महामारीका कार्िक्रमको अनगुमन  (अनगुमन मलु्र्ाङ्कन तथा 
कार्िक्रम कार्िन्त्वर्न भ्रमर् र्खचि) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.८.१.२१ र्खचि शिषिकः २२६११ 

 

पररचर् 

कोनभि १९ सँग सम्बशन्त्धत प्ररे्दि सरकार र स्थानीर् तहबाट संचालन गरीएका स्वास््र् आदर्द 
कृर्ाकलापहरु, कार्िक्रमहरुको सहशिकरर्, समन्त्वर्, ननर्नमत अनगुमन, पषृ्ठपोषर्, 
सपुररवेके्षर्का लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् ननर्नमत आवनधक अनशुिक्षर्, अनगुमन, सपुररवेक्षर् गरी कार्िक्रममा सधुार गने 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्का सूचकहरुमा सधुार भएको हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• अनगुमन कार्िर्ोिना स्वीकृत गरार्, कार्िक्रमहरु (र्खोप अनभर्ान, महामारी, प्रकोप, 
कीटिन्त्र् रोगहरूः िस्तैः औलो, िेङ्गी, स्कव टार्फस, कालािार लगार्त प्रर्ोगिाला, 
कोनभि १९ सम्बन्त्धी तानलम) आदर्द समेतको चकेनलस्ट अनसुार अनगुमन, सपुररवेक्षर् तथा 
मूल्र्ाकंन गरी प्रमरु्ख समक्ष प्रनतवेर्दन पेि गने ।  

• अनगुमन पिात सोको सनमक्षा गने ।  
• अनगुमन प्रनतवेर्दन तर्ार गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह अनगुमनको अनमुाननत र्खचि सर्हतको र्ोिना 
सम्बशन्त्धत ननकार्को प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराउने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 
र्वनभन्न कार्िक्रमहरुको संघ वा प्ररे्दिको सपुररवेक्षर् तथा अनगुमन चेकनलिहरु ।  

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन ।  

 

१९. कृर्ाकलापको नामः COVID 19 लगार्तका महामारी ननर्न्त्रर् तथा प्रनतकार्िका लानग औषनध र्खरीर्द 
(औषनधहरू र्खरीर्द) 

कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.८ र्खचि शिषिकः २७२१३  

 

पररचर् नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननःिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
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सनुनशित गनि अत्र्ावश्र्क औषधीहरू र्खररर्दको कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 
उदे्दश्र् प्राथनमकता अनसुार आवश्र्क हनेु औषनध र्खररर्द गने  
अपेशक्षत प्रनतफल आबश्र्कता अनसुार र्खरीर्द र आपूनति भएको हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• औषनधको प्राथनमकता ननधािरर् गरी (कोनिन सर्हतको ्र्ारानसटामोल, ्र्ारानसटामोल, 

एशिथ्रोमार्नसन, रेशम्िनसर्वर, नभटानमनहरू लगार्तका औषनध र्खररर्द गने ।  
• गरु्स्तरर्िु औषनधहरू मापर्दण्ि पूरिर्ािर् र्खररर्द गने  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत  स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट र्खररर्द, र्वतरर् र फुटकर र्खचि  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३,र्खररर्द ननर्मावली  
ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु ।  

अनगुमन सूचक र्खररर्द आरे्दि, र्दाशर्खला ररपोटि आदर्द। 

 

२०. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ का लानग अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द (औषनधहरू र्खररर्द) 
कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.१६ र्खचि शिषिकः २७२१३  

 

पररचर् 
नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा नन:िलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधीहरू र्खररर्दको कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् प्राथनमकता अनसुार आवश्र्क हनेु औषनध र्खररर्द गने  
अपेशक्षत प्रनतफल आबश्र्क आर्वेुर्द र्खररर्द र आपूनति भएको हनेु ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र्सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• औषनधको प्राथनमकता ननधािरर् गरी आर्वेुर्द तथा बैकशल्पक शचर्कत्सा र्वभागले िारी गरेको 

पोटोकल अनसुार आर्वेुदर्दक औषनध र्खररर्द गरी ननःिलु्क नबतरर् गररने ।  
• अन्त्र् आबश्र्क गरु्स्तरर्िु आर्वेुर्द औषनधहरू मापर्दण्ि पूर्ािर् र्खररर्द गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत  पर्हलो चौमानसकमा र्खरीर्द गने । 

बिेट बाँिफाँट र्खररर्द, र्वतरर् र फुटकर र्खचि । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५,सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, र्खररर्द ननर्मावली  
ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु  

 

२१. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीहरूलार्ि क्षारसरु सम्बन्त्धी तानलम कार्िक्रम 
(कमिचारी र्दक्षता बृर्द्ध तानलम प्रमार् पर दर्दने) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.२.६.१.१६ र्खचि िीषिक२२५११ 

 

पररचर् आर्वेुर्द शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीहरूलार्ि पार्ल्स, र्फसर तथा र्फस्टुला एवं अन्त्र् गदु्ध र्वकार 
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सम्बन्त्धी रोगहरुको पर्हचान गरी आवश्र्कतानसुार क्षारसरु र्वनधबाट िल्र्र्क्रर्ा गनि नसकाउन 
र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीहरूलार्ि पार्ल्स, र्फसर, र्फस्टुला तथा एवं अन्त्र् गरु्द 
र्वकार सम्बन्त्धी रोगहरुको प्रभाबकारी उपचार गनि क्षमता अनभबृर्द्ध गने 

अपेशक्षत प्रनतफल गदु्वर्वकार नबरामीहरूले प्रभावकारी उपचार पाउने छन ्

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • आर्वेुर्द शचर्कत्सक तथा आर्वेुर्द स्वास््र्कमीहरूको छनौट गने  

•  स्वीकृत कार्िर्ोिना तथा तानलम ननरे्दशिका बमोशिम तानलम संचालन गन े 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार तोर्कएको समर् सीमानभर 

बिेट बाँिफाँट रै्दननक भ्रमर् र्खचि, प्रशिक्षक भिा, र्खािा, हल तथा आवश्र्क सामग्रीहरु र्खररर्द तथा अन्त्र् 
ब्र्वस्थापन र्खचि  

सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका, कार्िर्वनध तथा स्वीकृत मापर्दण्िहरु 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

२२. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द सम्बन्त्धी दर्दवस (उधमिीलता, रोिगारी मलुक/सिशिकरर्/सीप र्वकास तथा 
क्षमता अनभबृर्द्ध तानलम) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.२.६.४.४ र्खचि िीषिक २२५१२ 
 

पररचर् कानतिक मर्हनामा रार्िर् आरोग्र् दर्दवस तथा  धन्त्वन्त्तरी िर्शन्त्त/माघ मर्हनामा रार्िर् र्ोग 
दर्दवि/असार मर्हनामा अन्त्तरार्िर् र्ोग दर्दवस मनाउने प्रर्ोिनका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको 
हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द तथा र्ोग पद्धनतको संरक्षर् तथा स्मरर् गरै्द र्सको प्रचार प्रसार गनुि ।  
अपेशक्षत प्रनतफल र्ोगाभ्र्ासबाट हनु ेलाभका र्वषर्मा िनचेतना अनभबृर्द्ध हनेुछ ।  

नसने रोगको न्त्र्नूनकरर्मा सहर्ोग पगु्ने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • धन्त्वन्त्तरी िर्न्त्तीका दर्दन स्वास््र् सम्बन्त्धी नबनभन्न िनचेतनामूलक कृर्ाकलाप सर्हत 
आरोग्र् दर्दवि मनाउने 

• प्रत्र्ेक वषि माघ १ गते र June 21 मा सविसाधारर्को उल्लेख्र् सहभानगता हनु सक्ने स्थान 
छनौट गरी  क्रमस रार्िर् र्ोग दर्दवि र अन्त्तरार्िर् र्ोग दर्दवि र्वर्वध कृर्ाकलाप सर्हत 
अनभर्ानका रुपमा मनाउने 

• र्ोग र आर्वेुर्दको महत्व वारे प्रचार प्रसार गन े

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत तोर्कएको नमनत अनसुार 

बिेट बाँिफाँट आबश्र्कता अनसुार 

सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु 
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अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

२३. कृर्ाकलापको नामः प्ररे्दिनभर र्ोग तथा ननःिलु्क स्वास््र् शिर्वर (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पार्दन तथा 
प्रकािन र र्वतरर्) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.५.१०३ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

  

पररचर् स्वास््र् सेवाको पहचु नपगेुका स्थानहरुमा आर्वेुर्द शचर्कत्सा सेवा सम्बन्त्धी सचेतना र सेवा 
प्रवाह गनि आवश्र्क ठानी र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र्  स्वास््र् सेवाको पहचु नपगेुका स्थानहरुमा आर्वेुर्द शचर्कत्सा सम्बन्त्धी सेवा प्रवाह गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्मा पहुँच नपगेुका िनताले आर्वेुर्द शचर्कत्साबाट स्वास््र् सेवा नलन सक्नछेन । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • प्ररे्दि नभरका आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहचु नपगेुका स्थानहरुको छनौट गरी कार्िक्रम 
स्थल ननधािरर्  गने 

• सम्वन्त्धीत शिल्ला तथा स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् गरी आर्वेुर्द औषधालर्हरु र शिल्ला 
आर्बेुर्द स्वास््र् केन्त्र बाट आबश्र्कता अनसुार अन्त्र् िनिशि पररचालन गरी 
कार्िर्ोिना अनसुार आर्वेुर्द स्वास््र् शिर्वर संचालन गने । 

• स्वास््र् शिर्वर सञ्चालन गर्दाि र्विेषज्ञ आर्वेुर्द शचर्कत्सक समेतको सेवा प्रवाह सनुनशित 
गनुिपनेछ। 

• आर्वेुर्द स्वास््र् शिर्वर एक दर्दन संचालन हनेु भएकाले र्खर्टएका कमिचारीहरू तथा  
स्वरं्सेवकहरुलार्ि र्खािा, र्खाना को ब्र्वस्था गने ।  

• ननर्मानसुार अनसुचुी अनसुार हनेु गरी रै्द.भ्र.भ.,सहिकताि भिा, र्खािा, स्टेसनरी तथा नबनबध 
आदर्द।  

• अनभर्ान सञ्चालनका लानग रै्द.भ्र.भिामा र्दोहोरोपना नपने गरी र्विेषज्ञ शचर्कत्सकलार्ि 
र्खर्टएको दर्दनको रै्दननक रू. ५००० र शचर्कत्सकलार्ि रू. २५०० पाररश्रनमक वापत 
भिुानी गररनछे ।   

• शिनबर र्वहान रे्दशर्ख साझसम्म सञ्चालन हनेु भएकाले अनभर्ानका र्खर्टनेहरूका लानग र्खािा, 
र्खाना वापत प्रनतव्र्शि रू. ५०० सम्म र्खचि गनि सर्कनेछ ।  

• र्ातार्ात तथा ढुवानीका लानग गािी भािामा नलर्ि पररचालन गररनेछ ।  

• आवश्र्कतानसुार औषधी तथा िनिशि र स्वास््र् सामग्री आदर्द । 

• कार्िक्रम सम्पन्न पिात प्रनतवेर्दन सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने ।  

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत तोर्कएको चौमानसक अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिटेको पररनध नभर रर्ह पूवि तर्ारी बैठक बसी  आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द,  
र्ातार्ात र्खचि,र्खािा, प्रचार प्रसार र्खचि, रै्दननक भ्रमर् र्खचि, र्वर्वधर्खचि आदर्दको सम्बशन्त्धत 
ननकार्को प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराउने र र्खचि गने  ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५, ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु  

अनगुमन सूचक शिर्वर सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
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२४. कृर्ाकलापको नामः तनाव ब्र्वस्थापन तथा मेनिटेिन कक्ष संचालन तथा ब्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.२२.७३ र्खचि िीषिक२२५२२ 

 

पररचर् व्र्स्त िीवनिैलीका कारर्ले बढ्र्दो तनाबलार्ि न्त्र्नूनकरर् गनिका लानग र्ोग, ध्र्ान कक्ष 
ब्र्बस्थापन गरी तनाबलार्ि कम गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द स्वास््र्कमी/अभ्रं्ङकतािहरू क्षमता अनभबृर्द्ध गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल र्वनभन्न प्रकारका तनावहरूको व्र्वस्थापन गने क्षमता र्वकास भएको हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा संचालन गने र्वनध 
• प्ररे्दि स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्ले सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्,प्ररे्दि आर्वेुर्दऔषधालर्को 

समन्त्वर्न तथा सहर्ोगमा शिल्लामा आर्वेुर्द स्वास््र् संथाहरुबाट सहभागी छनौटगरी 
आबश्र्कतानसुार स्वास््र्कमी/अभ्रं्ङकतािहरूको उपशस्थनतमा तोर्कएको कार्िर्ोिना 
अनरुूप तनाब व्र्वस्थापन ( र्ोग तथा पन्त्चकमि) तथा ध्र्ानसम्बन्त्धी तानलम संचालन गने  

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ बमोशिम लागत अनमुान तर्ार गरी प्रमरु्खबाट 
स्वीकृत गरार् र्खचि गने गराउने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु ।  
अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन, प्रशिक्षक भिा, रै्दननक भ्रमर् भिा आदर्द ।  
 

२५. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द औषनध र्खरीर्द तथा ब्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.२२.४४९ र्खचि िीषिक२२५२२ 
 

पररचर् नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा नन:िलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि आर्वेुर्द औषधीहरू र्खररर्द कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् रोगहरुको प्राथनमकता अनसुार आवश्र्क हनेु औषनध र्खररर्द गनुि । 
अपेशक्षत प्रनतफल आबश्र्क आर्वेुर्द औषधीहरू आपूनति भएको हनेु ।   
कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरे्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • औषधीको प्राथनमकता ननधािरर् गरी आर्वेुदर्दक औषधी र्खररर्द गर्दाि अनसूुशच ४ अनसुारका 
ननःिलु्क नबतरर् गररन ेअत्र्ाबश्र्क आर्वेुर्द औषधीहरूको नमनत २०७४।७।२३ को 
स्वीकृनत सूशच (२३ वटा) लगार्त अन्त्र् आबश्र्क आर्वेुर्द औषधीहरू  र्खरीर्द गने । 

• गरु्स्तरर्िु औषधीहरू मापर्दण्ि परु्ािर् र्खरीर्द गने ।  
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट र्खररर्द, र्वतरर् र फुटकर र्खचि  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५,सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३,र्खररर्द 
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ननर्मावली २०६४ (संिोनधत) 
ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु  

अनगुमन सूचक र्खररर्द आरे्दि, र्दाशर्खला ररपोटि आदर्द। 

 

२६. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द सम्बन्त्धी TOOLS छपार्ि (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.२२.४७३ र्खचि िीषिक२२५२२ 

 

पररचर् र्स प्ररे्दि नभरका सवै सरकारी आर्वेुर्द संस्था हरू लार्ि आवश्र्क पने आर्वेुर्द सम्बन्त्धी 
अनभलेर्ख प्रनतवेर्दन फारामहरू परु्ािउन र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द सम्बन्त्धी अनभलेर्ख तथा प्रनतवेर्दन फारामहरूको छपाई गरी उपलब्ध गराउने ।  
अपेशक्षत प्रनतफल रै्दननक स्वास््र् सूचना अनभलेर्ख र मानसक प्रनतवेर्दन सहि भएको हनेुछ 
कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर्  स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा स्पेनसर्फकेसन तथा लागत अनमुान तर्ार गरी स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट आर्वेुर्द सम्बन्त्धी अनभलेर्ख प्रनतवेर्दन फारामहरूको छपाई तथा र्वतरर् 
सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ ननर्मावली २०६४(संिोनधत), कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका 

२०७५ 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

२७. कृर्ाकलापको नामः अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द (औषनधहरू र्खरीर्द) 
कृर्ाकलाप संकेत नं.७.२.९.२ र्खचि िीषिक२७२१३ 
 

पररचर् नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा नन:िलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधीहरू र्खररर्दको कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् रोगहरुको प्राथनमकता अनसुार आवश्र्क हनेु औषनध र्खररर्द गने  
अपेशक्षत प्रनतफल आबश्र्क आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द र आपूनति भएको हनेुछ  
कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • औषनधको प्राथनमकता ननधािरर् गरी आर्वेुदर्दक औषनध र्खररर्द गर्दाि अनसूुशच ४ अनसुारका 
ननःिलु्क नबतरर् गररन े अत्र्ाबश्र्क आर्वेुर्द औषनधहरूको नमनत २०७४।७।२३ को 
स्वीकृनत सूशच (२३ वटा ) लगार्त अन्त्र् आबश्र्क आर्वेुर्द औषनधहरू  र्खरीर्द गने  

• गरु्स्तरर्िु औषनधहरू मापर्दण्ि पूर्ािर् र्खररर्द गने  
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत  तोर्कएको चौमानसकमा गने  

बिेट बाँिफाँट र्खररर्द, र्वतरर्  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५,सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, र्खररर्द 
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ननर्मावली २०६४(संिोनधत), ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु  
अनगुमन सूचक र्खररर्द आरे्दि, र्दाशर्खला ररपोटि आदर्द 

 

२८. कृर्ाकलापको नामः सूचना तथा सन्त्रे्दिमूलक सामग्री प्रकािन  (र्वज्ञापन तथा सूचना प्रकािन) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.२.४.१४.२ र्खचि िीषिक २२३१५ 

 

पररचर् स्वास््र् शिक्षा सामग्रीको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह गरी समरु्दार्का 
माननसहरुलाई स्वास््र्का र्वनभन्न र्वषर्हरुबारे िानकारी गराई ज्ञान अनभबृर्द्ध गरी व्र्वहारमा 
सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन र्वनभन्न माध्र्महरुबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गनि र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको छ ।स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचना तथा र्वज्ञापनहरु र्वनभन्न परपनरकाहरु र 
श्रव्र् दृष्र् माध्र्म माफि त सूचना दर्दन।े 

उदे्दश्र् • भाषा, संस्कार र संस्कृनतलाई ध्र्ानमा रार्खी स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ाको आवश्र्कता 
अनसुार स्थानीर् सञ्चार माध्र्महरुबाट आमसमरु्दार्मा स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारीमूलक 
सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गने  

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

अपेशक्षत प्रनतफल • सरकारद्वारा उपलब्ध गराउने स्वास््र् सेवाहरुको अनधकतम उपर्ोग हनेु  
• स्वास््र् सम्बन्त्धी व्र्वहार पररवतिन भई स्वस्थ िीवन िैली अपनार्एको हनेुछ 
• स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्रे्दिमूलक सामग्रीहरु आम नागररक सम्म पगु्ने  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • सूचना प्रसारर्का माध्र्महरु एफ एम प्रसारर्, Hoarding Board, टेनलनभिन प्रसारर्, 

सांस्कृनतक प्रार्ोिन, Documentary उत्पार्दन तथा प्रर्दििनी, Electric Display, Wall 

Painting, छापा तथा परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् शिक्षा, शस्टकर, पम्पलेट, पोिर, 
नलफ्लेट, र्टसटि, ज्र्ाकेट, क्र्ाप, आदर्द र्वनभन्न िानकारीमूलक सामग्री आवश्र्कता अनसुार 
उत्पार्दन/प्रकािन/छपाई गरी र्वतरर् गररनछे । 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट • सावििननक र्खरीर्द ऐन २०६३ तथा ननर्मावली २०६४ (संिोनधत), आनथिक  ऐन, ननर्म 
तथा  कानून अनसुार प्रमरु्खबाट कृर्ाकलाप बिेट बाँिफाँट र स्पेनसर्फकेिन स्वीकृत गराई 
आबश्र्कता अनसुार स्वास््र् शिक्षा सामग्री उत्पार्दन/प्रकािन/छपाई गरी र्खचि  गने  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू 
अनगुमन सूचक कार्ि सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
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२९. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सम्बन्त्धी कृर्ाकलापहरुको एकीकृत कार्िस्थल अनशुिक्षर्, सपुररवके्षर्, अनगुमन, 
मलु्र्ाङ्कन (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पार्दन तथा प्रकािन र र्वतरर् ) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.५.३२ र्खचि िीषिक २२५२२ 

 

पररचर् प्ररे्दि सरकार र स्थानीर् तहबाट संचालन गरीएका स्वास््र् सम्बशन्त्धत कृर्ाकलापहरुको  
सहशिकरर्, समन्त्वर्, ननर्नमत अनगुमन, पषृ्ठपोषर्, सपुररवेके्षर्का लानग र्ो कृर्ाकलाप 
राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् ननर्नमत आवनधक अनशुिक्षर्, अनगुमन, सपुररवेक्षर् गरी कार्िक्रममा सधुार गने 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्का सूचकहरुमा सधुार हनेु 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा अनगुमन कार्िर्ोिना ननमािर् गरी स्वीकृत गरार्, कार्िक्रमहरु(र्खोप, महामारी, प्रकोप, सरुशक्षत 
माततृ्व, पोषर्, बालरोग, कीटिन्त्र्, औलो, कालािार, त्र्ाकं, िनसङ्ख्र्ा, क्षर्रोग, 
एच.आई.भी., कुष्ठरोग, श्वासप्रश्वास, सामरु्दार्र्क र्कार्, बनथिङ सेन्त्टर, प्रर्ोगिाला,  तानलम तथा 
बिेट कार्ािन्त्वर्न) आदर्द समेतको अनगुमन सपुररवेक्षर् मलु्र्ाकंन गरी प्रमरु्ख समक्ष प्रनतवेर्दन 
पेि गने । 
अनगुमन पिात सोको सनमक्षा गने ।  

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट आवश्र्कता अनसुार . 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 

र्वनभन्न कार्िक्रमहरुको संघ वा प्ररे्दिको सपुररवेक्षर् तथा अनगुमन  

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, अनगुमन प्रनतवेर्दन आदर्द  

 

३०. कृर्ाकलापको नामः भ्र्ाशक्सन स्टोर तथा सब स्टोर तथा कोल्िचेन व्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.२२.११८ र्खचि िीषिक २२५२२ 

 

पररचर् भ्र्ाशक्सनलाई सरुशक्षत रार्खी र्वतरर् तथा प्रर्ोगस्थल सम्म परु्ािउनको लानग भ्र्ाशक्सन स्टोर 
तथा सव-स्टोरहरुमा अनत आवश्र्कीर् रार्िर् मापर्दण्िहरुका आधारमा व्र्वस्थापन गनुिपने 
हनु्त्छ । 

उदे्दश्र् भ्र्ाशक्सन व्र्वस्थापनमा सहिता ल्र्ाउने ।  
भ्र्ाशक्सनका कारर्बाट हनेु अवाशन्त्छत घटनामा कमी ल्र्ाउने ।  
शिल्ला भ्र्ाशक्सन स्टोरतथा सव-स्टोरहरुको व्र्वस्थापन हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल प्रभावकारी भ्र्ाशक्सन व्र्वस्थापनका मापर्दण्िहरु परुा भएको हनुपुने । 
कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा शिल्लाका भ्र्ाशक्सन स्टोर तथा स्थानीर् तहका सव स्टोरमा रहेका कोल्िचेन सामग्रीहरु 
लगार्त रेर्िशिरेटर, िेनेरेटरको ममित तथा आवश्र्क कोल्िचेन सामग्रीहरु िस्तै फोम ्र्ाि 
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शिपलग समेत र्खररर्द तथा व्र्वस्थापन गने ।  
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट ममित तथा र्खररर्दका लानग आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री EVM मापर्दण्ि ननरे्दशिका पररवार कल्र्ार् महािार्खा ननरे्दशिका तथा प्रचनलत सावििननक 

र्खररर्द ऐन वमोशिम ।  

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन शिन्त्सी रशििर व्र्वस्थापन ।  
 

३१. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्को बेवसार्ट ननमािर्/ममित (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.२२.१६१ र्खचि िीषिक २२५२२ 

 

पररचर् सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ालीलार्ि व्र्वशस्थत गरी नागररकको सहि रूपमा सूचना पाउने हक 
सनुनशित गनिका लानग र्स ननरे्दिनालर्को बेवसार्ट ननमािर् र ममित सम्बन्त्धी कृर्ाकलाप 
राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् बेवसार्टको ममित संभार गनुि ।  
अपेशक्षत प्रनतफल त्र्ाङ्क एवं सूचना प्रवाहमा टेवा पगेुको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर्  स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा वेवसार्िट ननमािर् तथा ममितमा ननरन्त्तरता दर्दर्ने ।  
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार 
 

बिेट बाँिफाँट ननमािर् र ममितमा प्रचनलत ऐन ननर्मावली अनसुार । 
सन्त्र्दभि सामग्री स्वास््र् सूचना प्रर्ाली, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ ननर्मावली २०६४ (संसोनधत), 

कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५।  
अनगुमन सूचक सूचारुरत वेवसार्ट 

 
३२. कृर्ाकलापको नामः सञ्चार/  परपनरका/ नमनिर्ा सहकार्ि/ सूचना र्वज्ञापन /सन्त्रे्दि प्रसारर् तथा 

सञ्चारकमीहरुसंग अन्त्तरर्क्रर्ा 
कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.२५.६४ र्खचि िीषिक:२२५२२ 

 

पररचर् स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचना तथा र्वज्ञापनहरु र्वनभन्न परपनरकाहरु माफि त सूचना दर्दने । परकार 
र संचारकमीहरुलाई स्वास््र् सम्बन्त्धी उपलब्ध हनेु सेवा  तथा प्रकोपहरुका बारेमा िानकारी 
गराई आम नेपाली नागररकहरुमा चेतना फैलाउन सहर्ोग गन े। 

उदे्दश्र् संचारकमीहरुलाई स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारी  गरार्आम नेपाली नागररकहरुमा िनचेतना 
फैलाउन सहर्ोग गने  

अपेशक्षत प्रनतफल सरकारद्वारा उपलब्ध हनेु स्वास््र् सेवाहरुको अनधकतम उपर्ोग हनेु  
कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा नेपाल परकार महासंघ लगार्त शिल्ला सनमनत तथा अन्त्र् सञ्चार सम्बन्त्धी संस्थाहरुसंगको 
समन्त्वर्मा र्क्रर्ािील सबै स्थानीर् तहका परकार/संचारकमी समेर्टने गरी कार्िक्रम सञ्चालन 
गनुि पनेछ । र्सका लानग  
• आवश्र्क हल, स्टेिनरी, र्खािा आदर्दको व्र्वस्थापन गनुिपनछे । 
• अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम परैु एक कार्ि दर्दन अथाित कम्तीमा ६ कार्ि घण्टा समर्को हनुपुनेछ  
• सहभागीहरुलाई उपर्िु स्वास््र् शिक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने ।  
• सहभागीहरुको सर्क्रर् सहभानगतामा छलफल तथा अन्त्तर्क्रि र्ा गरेर कार्िक्रम सञ्चालन 

गनुिपनेछ ।  
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट सहिकताि भिा, भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात र्खचि, स्टेिनरी, प्रनतवेर्दन लेर्खन, र्खािा र्खचि, र्वर्वध 
र्खचि 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन स्वास््र् सूचना प्रसारर्को रेकिि  

 

३३. कृर्ाकलापको नाम: िर्टल प्रसनुत आकशस्मक सेवा र आपतकालीन अवस्थाका लानग र्दगुिम स्थानबाट सरु्वधा 
सम्पन्न अस्पतालसम्म एअर नलशफ्टङ्ग तथा प्रेषर् सहिीकरर् संचार एवं व्र्वस्थापन समेत (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१४ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् सरुशक्षत माततृ्व कार्िक्रमको प्रमरु्ख उदे्दश्र् मात ृमतु्र् ुर्दर घटाउने हो । नेपालको सर्वंधानमा 
समेत सरुशक्षत माततृ्वलाई मौनलक हकको रुपमा राशर्खएको छ ।“सरुशक्षत माततृ्व तथा प्रिनन 
स्वास््र् अनधकार ऐन, २०७५” अनसुार प्रत्र्के मर्हलालाई सरुशक्षत माततृ्व र प्रिनन स्वास््र् 
सम्बन्त्धी हक हनेुछ भनी उल्लेर्ख गररएको छ।  कुनै पनन मर्हलाले गभिवती, प्रसव, सतु्केरी, 
गभिपतनको िर्टलताका कारर् अस्पतालसम्म पगु्न नसकेर ज्र्ान गमुाउन नपरोस भनी 
उनीहरुलाई आवश्र्क परेको र्खण्िमा तरुुन्त्त सरु्वधा सम्पन्न अस्पतालमा पे्रषर् गनि र्ो 
कार्िक्रमको व्र्वस्था गररएको हो । 

उदे्दश्र् आकशस्मक अवस्थाका गभिवती, प्रसव, सतु्केरी र गभिपतनको िर्टलता समेतको नबरामीलाई 
समर्मै सरुशक्षत सनुबधा सम्पन्न अस्पतालमा परु्र्ािई शिवन रक्षा गने 

अपेशक्षत प्रनतफल मात ृतथा नव शिि ुर्वरामी र्दर तथा मतृ्र्रु्दरमा कमी आउने छ  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

 स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा लशक्षत समहु/Air lifting गनुिपने अवस्थाहरुः 
• Air Lifting का लानग सिक र्ातार्तको सरु्वधा नभएका अनत रू्दगिम ग्रानमर् भेगमा 

बसोबास गने गभिवती प्रसव तथा सतु्केरी अवस्थाका आमाहरुमा सो अवनधमा ज्र्ान 
िोशर्खममा पने िर्टलता भएमा, गभिपतनको िर्टलता समेत  

• तत्कालै सम्वनधत स्थानमा रहेको संस्थामा उपचार हनु नसकी नबरामीको ज्र्ान र्खतरामा 
पनि सक्ने अवस्था आएमा 
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सरु्वधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारका लानग लैिान ेस्थानीर् स्तरमा र्ातार्ातको सरु्वधा उपलब्ध 
नभएमा आकशस्मक अवस्थाको नबरामीको अवस्थामा िर्टलता आएमा र एम्बलेुन्त्सद्वारा नशिकैको 
सरकारी अस्पतालमा परु्ािउन नसक्ने अवस्था भएमा आवश्र्क कागिातः 
• स्वास््र् संस्था वा अस्पतालको पे्रषर् पिुाि,  

• हवार् उद्धार गनि सहर्ोग गने सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कार्ािलर्/अस्पताल/स्वास््र् संस्था 
वा स्थानीर् तह वा विा कार्ािलर्को नसफाररस पर,  

• र्वरामीको नागररकताको प्रनतनलर्प वा श्रीमानको नागररकताको प्रनतनलर्प वा सम्बशन्त्धत 
स्थानीर् ननकार्को नाता प्रमाशर्त पर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

शिल्लानभर एम्बलेुन्त्स वा एम्बलेुन्त्स उपलब्ध नभएको र्खण्िमा भािाको गानिको प्रचनलत र्दर 
अनसुारको पे्रषर् र्खचि आदर्द स्वास््र् कार्ािलर्ले र्खचि गनि सक्न ेसेवा सञ्चालन र्वनधः  

• नबरामीलाई नशिकैको सनुबधा सम्पन्न सरकारी/सामरु्दार्र्क/ननशि अस्पतालसम्म परु्ािउँर्दा Air 

lifting मा तोर्कएको शिषिक अनरुूप र्खचि गनुिपनेछ,  

• Air lifting गने एर्र लार्िन्त्सलाई अस्पताल वा स्वास््र् संस्थाको नसफाररसको आधारमा 
स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्ले कार्ािरे्दि दर्दनपुनेछ,  

• र्वरामीको व्र्शिगत र्ववरर् तथा अवस्थाको िानकारी अनभलेर्ख ननरे्दिनालर्मा राख्नपुनेछ, 
साथै ननिको नागररकता र सम्बन्त्धी अस्पतालबाट Discharge हरु्दा ँननिको Discharge Report 
संकलन गनुिपनछे,  

• अनभलेर्ख तथा प्रनतवेर्दन,  

• ननरे्दिनालर्ले प्ररे्दि सरकार स्रोतबाट सम्पार्दन गरेका हवार् उद्धारहरुको र्वस्ततृ र्ववरर् 
मर्हलाको नाम, ठेगाना, िर्टलता, नमनत, रकम र उपचार ननतिा समेत र्खुल्नगेरी र्ववरर् 
अध्र्ावनधक गरी मन्त्रालर्मा पठाउनपुनेछ ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही Air liftingतथा एम्बलेुन्त्स एअरपोटिबाट अस्पताल सम्मको 
र्ातार्ात सेवाको लानग एवं समन्त्वर् वैठक र सन्त्चारका लानग र्खचि गनुिपनेछ ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कार्ि संचालन ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक एअर नलशफ्टङ्ग गरेको त्र्ाकं, नबल भरपाई 
 

३४. कृर्ाकलापको नामः पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर िाचंको लानग VIA Set, Silicon Ring Pessary र्खररर्द (प्रचार 
प्रसार तथा सामग्री उत्पार्दन तथा प्रकािन र र्वतरर्) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.५१ र्खचि शिषिकः २२५२२  

 

पररचर् 

मर्हलाहरुमा हनेु प्रिनन ् स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र् ेपाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सरतथा आङ र्खस्ने 
समस्र्ा मखु्र् हो । पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर हनु सक्ने अवस्थाको पर्हचान गरी समर्मा नै 
व्र्वस्थापन गनिको लानग VIA Set र आङ र्खस्ने समस्र्ा िर्टल हनु बाट बचाउन Silicon ring 

pessary का लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ  

उदे्दश्र् 
पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर हनु सक्ने अवस्थाको तथा आङ र्खस्ने समस्र्ाको पर्हचान गरी 
समर्मा नै व्र्वस्थापन गने  
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अपेशक्षत प्रनतफल 
पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर हनु सक्ने अवस्थाको तथा आङ र्खस्ने समस्र्ाको पर्हचान गरी 
समर्मा नै सम्बशन्त्धत ननकार्मा सेवा प्रर्दानको लानग पे्रषर् गररन े 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
र्स शिषिकमा प्राप्त रकमबाट पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर र आङ र्खस्न ेसमस्र्ा सम्बन्त्धी िाँच 
गनिको लानग आवश्र्क औषनध, उपकरर् तथा Silicon ring pessary प्रचनलत ननर्मानसुार प्रर्क्रर्ा 
परुिर्ार् र्खररर्द तथा र्वतरर् गनि सर्कन ेछ ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट कार्िक्रम स्वीकृत गराई संचालन गन े

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४(संिोनधत)  

अनगुमन सूचक र्खररर्द आरे्दि,र्वल भरपाई, सामग्री र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन ।  
 

३५. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् शिक्षा सामग्री उत्पार्दन, र्वतरर् र प्रसारर् (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पार्दन 
तथा प्रकािन र र्वतरर्) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.४३ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

स्वास््र् शिक्षा सामग्रीको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह गरी समरु्दार्का 
माननसहरुलाई स्वास््र्का र्वनभन्न र्वषर्हरुबारे िानकारी गराई ज्ञान अनभबृर्द्ध गरी व्र्वहारमा 
सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन र्वनभन्न माध्र्महरुबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गनि र्ो 
कार्िक्रमको कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 

• भाषा, संस्कृनतलाई ध्र्ानमा रार्खी स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ाको आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् 
सञ्चार माध्र्महरुबाट आम समरु्दार्मा स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारीमूलक सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गने  

• स्थानीर् सञ्चारको माध्र्मबाट सामाशिक व्र्वहार पररवतिनका सूचना प्रसारर् गरी स्वास््र् 
सम्बन्त्धी ज्ञान, धारर्ा र व्र्वहार पररवतित गने र उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग गनि 
अनभपे्रररत गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सम्बन्त्धी व्र्वहार पररवतिन भई स्वस्थ िीवन िैली अपनार्एको हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् । 

  

• प्ररे्दिस्तरमा कुनै पनन नबषर्वस्तमुा स्वास््र् शिक्षा सामग्री उत्पार्दन गरी अशन्त्तम रुप दर्दन 
तथा प्ररे्दिमा रहेका सबै सरकारी वा ननिी वा गैह्रसरकारी संघसंस्था वा संर्िु राि संघ 
मातहतका ननकार् वा बाह्य र्वकासका साझेर्दारहरु वा संचार माध्र्मबाट कुनै स्वास््र् 
सम्बन्त्धी सन्त्रे्दि वा सूचना वा सामग्रीलाई प्रचारप्रसारका लानग रे्दहार् बमोशिमको प्रारे्दशिक 
स्वास््र् संचार प्रार्वनधक सनमनतमा छलफल गरी ननर्िर् भए पिात ्स्वीकृनत दर्दने व्र्वस्था 
नमलाउनपुनेछ । सनमनतको सशचवालर् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्को स्वास््र् शिक्षा, सूचना 
तथा सञ्चार िार्खामा रहनछे ।सनमनतमा तोर्कएको पर्द ररि रहेको अवस्थामा मन्त्रालर्ले 
तोकेको मन्त्रालर् वा अन्त्तगितको सम्बशन्त्धत र्वज्ञले सर्दस्र्को रूपमा प्रनतनननधत्व गनि 
सक्नेछन।् 
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संर्ोिक – ननरे्दिक, स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत   
सर्दस्र् – वररष्ठ/िनस्वास््र् प्रिासक, सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, सरेु्खत  
सर्दस्र् – वररष्ठ/कन्त्सल्टेन्त्ट िनरल र्फशिनसर्न, प्ररे्दि अस्पताल, सरेु्खत  
सर्दस्र् – वररष्ठ/ननसिङ्ग प्रिासक, स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 
सर्दस्र् – वररष्ठ/कन्त्सल्टेन्त्ट आर्वेुर्द र्वज्ञ, स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत    
सर्दस्र्-सशचव – वररष्ठ/स्वास््र् शिक्षा प्रशिक्षर् प्रिासक, स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत  
आमशन्त्रत सर्दस्र्हरु – सम्बशन्त्धत र्वषर्का र्वज्ञ तथा सरोकारवाला, आवश्र्कता अनसुार 

• उपरोि सनमनतले पर्हलो चौमानसक नभर आवश्र्क स्वास््र् सन्त्रे्दिहरूको रोिर तर्ार गरी 
प्रानबनधक पक्ष र्वश्लेषर्, उत्पार्दन गरी सम्बशन्त्धत कार्ािलर्हरूलार्ि उपलब्ध गराउने र 
सम्बशन्त्धत सावििननक ननकार्ले कार्ािन्त्वर्न गने ।  

• रार्िर् स्वास््र् शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्त्रबाट िारी भएका स्वास््र् शिक्षा, सूचना तथा 
सञ्चार सम्बन्त्धी सामग्रीहरूको हकमा मानथ उल्लेशर्खत प्रानबनधक सनमनतबाट स्वीकृनत 
आवश्र्क पनेछैन । 

• मानथ उल्लेशर्खत सनमनतबाट स्वीकृत भएका स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरू सम्बशन्त्धत 
ननकार्हरूबाट प्रकािन, प्रसारर् तथा र्वतरर् गनुिपनेछ ।   

• मौसम अनसुार रे्दर्खापने गरेका रोग एवं स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्रकोपहरुको त्र्ाङ्क र्वश्लषेर् 
गने र प्राथनमकताको सूची तर्ार गने,  

• सन्त्रे्दि प्रसारर्को र्वनध र्र्कन गने र स्पेिीर्फकेिन तर्ार गने,  
• सूचना प्रसारर्का माध्र्महरु एफएम प्रसारर्, Hoarding Board, टेनलनभिन प्रसारर्, 

सांस्कृनतक कृर्ाकलापहरु, Documentary उत्पार्दन तथा प्रर्दििनी, Electric Display, 

Wall Painting, छापा तथा परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् शिक्षा, शस्टकर, पम्पलेट, पोिर, 
नलफ्लेट आदर्द र्वनभन्न िानकारीमूलक सामग्री आवश्र्कता अनसुार 
उत्पार्दन/प्रकािन/छपाई गरी र्वतरर् गररनछे,  

• स्वास््र् शिक्षा सामग्री प्रसारर्को र्वषर् वस्तमुा परकारहरूलाई अनभमशुर्खकरर् गने ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 

सावििननक र्खरीर्द ऐन तथा ननर्मावली, आनथिक  ऐन , ननर्म तथा  कानून अनसुार प्रमरु्खबाट 
कृर्ाकलाप बिेट बाँिफाँट र स्पेनसर्फकेिन स्वीकृत गराई आबश्र्कता अनसुार  स्वास््र् शिक्षा 
सामग्री उत्पार्दन गरी र्खचि  गने  

सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन   
 

३६. कृर्ाकलापको नाम: स्तनपान कक्ष ननमािर् (आवश्र्क सामग्री व्र्वस्थापन) (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.४७५ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् 
शिि ुिन्त्मेको ६ मर्हनासम्म पूर्ि स्तनपान र ६ मर्हना पनछ थप आहाराका साथै स्तनपान 
गराउन ुअपररहार्ि आवश्र्कता हो । प्रभावकारी स्तनपानले स्वास््र् तथा वौदर्दक व्र्शित्व 
ननमािर्मा ठुलो टेवा परु्ािउने कुरा नबनभन्न अध्र्र्नले पिुी गरीसकेको छ । र्सै महत्वलाई 



56 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

मध्र्निर गरी र्स आनथिक वषिमा कर्ािली प्ररे्दिले स्तनपान कक्ष स्थापना तथा संचालन 
कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् स्तनपान गराउने आमाहरुलाई वच्चालाई स्तनपान गराउन सहि वातावरर् सृिना गरी 
स्तनपानलाई प्रवर्दन गन े 

अपेशक्षत प्रनतफल स्तनपान प्रवद्धिन भई कर्ािली प्ररे्दिमा हनेु शिि ुमतृ्र्रु्दरमा कमी आउनेछ  
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र्  सेवा ननरे्दिनालर् 

सचालन प्रकृर्ा 

• स्तनपान कक्ष स्थापनाका लानग उपर्िु स्थानको छनौट गन े 
• उि स्थानको लानग सम्बशन्त्धत पक्षसंग समन्त्वर् गने 
• त्र्स कक्षको ढोकामा स्पि रे्दशर्खने गरी स्तनपान कक्ष लेख्नपुनछे  
• स्तनपान र र्सको महत्त्व र्खुल्ने फेल्क्स टाँस गने  
• आवश्र्क सामग्रीहरु (Breast Feeding Chair-1, Bed-1, Sofa Set -1, Baby cot-

1, Water Jar-1, Jug-1, Dust Blin-1, sanitary pad, Basin-1, Bucket -1) 
आदर्दको ब्र्वस्था गने ) 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना बमोशिम 

बिेट बाँिफाँट स्तनपान कक्षको लानग आवश्र्क सामग्रीहरु र कर्ािली प्ररे्दि र्खचि ननरे्दशिका २०७५ अनसुारगनुि 
पनेछ  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ सावििननक र्खररर्द ऎन २०६३‚ ननर्म २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक स्थार्पत एबं संचानलत स्तनपान कक्ष ।  
 

३७. कृर्ाकलापको नामः HMIS त्र्ाङ्क भेररर्फकेिन तथा फलोअप नमर्टंग 

कृर्ाकलापसंकेतः २.७.२२.११२  र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर्  
HMIS प्रनतवेर्दन मा आउने त्र्ांकीर् रटुीहरू लार्ि कम गरी र्सको गरु्स्तरीर्ता, समर्वद्धता र 
परु्िता गराउन र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् ननर्नमत स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ाली सरु्द्धर्ढकरर् गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् त्र्ाङ्कमा आधाररत र्ोिना तिुिमा भएको हनेुछ ।   
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्  

सञ्चालन प्रकृर्ा 

ररपोर्टिंङको अवस्था कमिोर रहेका र त्र्ाङ्कको एकरुपतामा समस्र्ा भएका स्वास््र् संस््र्ाहरु 
पर्हचान गरी र्वननर्ोशित बिटेको पररनध नभर रर्ह ररपोर्टिंग तथा अनभलेर्ख फमेट अनसुारको 
गरु्शस्तर्ता र एकरुपता लेर्खा िोर्खा गने‚ कार्िस्थल अनशुिक्षर् तथा पषृ्ठपोषर् प्रर्दान गने । 
र्सका लानग र्वकास साझेर्दार संस्थाहरुसंगको समन्त्वर् र सहकार्िमा ननरे्दिनालर्बाट तर्ार 
गररएको ननर्नमत त्र्ाङ्कको गरु्स्तरीर्ता लेर्खािोर्खा कार्ि समते गनि सर्कनेछ। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत पर्हलो, र्दोश्रो र रेश्रो चौमानसक  

बिेट बाँिफाँट र्खािा‚ स्टेिनरी, बैठक भिा र रै्दननक भ्रमर् र्खचि  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
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अनगुमन सूचक भ्रमर् प्रनतवेर्दन,कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन आदर्द 
 

३८. कृर्ाकलापको नामः HMIS, LMIS तथा आर्वेुर्द सम्बन्त्धी अनभलेर्ख  प्रनतवेर्दन छपाई 

कृर्ाकलापसंकेतः २.७.२२.३०७ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् 

र्स प्ररे्दि अन्त्तगितका सवै सरकारी स्वास््र् संस्था र आर्वेुर्द संस्थाहरूलाई आवश्र्क पन े
एच.एम.आर्.एस.,एल.एम.आर्.एस तथा आर्वेुर्द सम्बन्त्धी अनभलेर्ख प्रनतवेर्दन फारामहरूको 
उपलब्धतामा सघाउ परु्ािउन र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएकोहो। 

उदे्दश्र् 
HMIS, LMIS तथा आर्वेुर्द सम्बन्त्धी अनभलेर्ख तथा प्रनतवेर्दन फारामहरूको छपाई गरी उपलब्ध 
गराउने  

अपेशक्षत प्रनतफल रै्दननक स्वास््र् सूचना अनभलेर्ख र मानसक प्रनतवेर्दन सहि भएको हनेुछ 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार्  स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा स्पेनसर्फकेसन तथा लागत अनमुान तर्ार गरी स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वृर्कत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट एच.एच.आर्.एस. HMIS, LMIS तथा आर्वेुर्द सम्बन्त्धी अनभलेर्ख प्रनतवेर्दन फारामहरूको छपाई 
तथा र्वतरर् 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ ननर्म २०६४, (संिोनधत) कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका 
२०७५,  

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 

३९. कृर्ाकलापको नामः औषनध ढुवानी तथा अन्त्र् भािा  
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१०१ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् 
औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु, र्खोप तथा र्खोपिन्त्र् सामग्रीहरु र अन्त्र् स्वास््र् सामग्रीहरु 
प्रभावकारी रुपमा ढुवानी। स्लार् चने म्र्ानिेमने्त्टका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् आपूनति केन्त्रबाट प्ररे्दि अन्त्तरगतका शिल्लाहरु र स्थानीर् तहहरु सम्म  ढुवानी गने। 
अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् संस्थाहरुमा औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्रीहरुको ननर्नमत आपूती भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा ननरे्दिनालर्बाट शिल्लाको स्टोरसम्म आवश्र्कता अनसुार औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु 
र्खोप, र्खोपिन्त्र् सामग्री, अन्त्र् स्वास््र् सामग्री ढुवानन गने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत आवश्र्कता अनसुार 

बिेट बाँिफाँट ढुवानी‚ रै्द.भ्र.भ. आदर्दका लानग र्खचि र्वननर्ोिन गने 
सन्त्र्दभि सामग्री प्रचनलत र्खररर्द ऎन तथा ननर्मावली (संिोनधत)  
अनगुमन सूचक सम्बशन्त्धत स्थानमा समर्मा औषनध औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु र्खोप र्खोपिन्त्र् सामग्रीहरु पगुकेो 
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ह.फा. र्दार्खीला प्रनतवेर्दन  
 

४०. कृर्ाकलापको नामः औषनध तथा औषनध िन्त्र् सामग्रीको ्र्ार्कंग तथा रर्र्ार्कंग समेत(स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१३९ र्खचि शिषिकः  22522 

 

पररचर् 
औषनध तथा औषनध िन्त्र् सामग्रीहरुको गरु्स्तरका लानग ्र्ार्कङ्ग तथा रर्र्ार्कङ्गसंग सम्बशन्त्धत 
अन्त्र् कार्ि गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
औषनध तथा औषनध िन्त्र् सामग्री को ्र्ार्कगं तथा रर्र्ार्कग ंगरी औषनध औषनधिन्त्र् सामग्री 
हरु नबग्रन र र्खेर िानबाट बचाउन ु।   

अपेशक्षत प्रनतफल औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्रीहरु नबग्रने छैनन ्।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्  

सञ्चालन प्रकृर्ा औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्रीहरु तथा ढुवानीका लानग आवश्र्क पने आवश्र्कता अनसुार 
्र्ार्कङ्ग तथा रर्र्ार्कङ्गका लानग आवश्र्क सामग्रीहरु र्खररर्द गरी कार्ि गने  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत प्रथम, र्दोश्रो, तेश्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट ्र्ार्कङ्ग रर्र्ार्कङ्गका लानग आवश्र्क पने र्वनभन्न सामग्रीहरुको व्र्वस्थापनका लानग र्खचि गने  

सन्त्र्दभि सामग्री प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र्खररर्द गने  

अनगुमन सूचक औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्रीहरुको ्र्ार्कङ्ग भएको नबल भपािई 
 

४१. कृर्ाकलापको नाम : कम्र्टुर/र्प्रन्त्टर/फोटोकपी मेशिन लगार्तका सामग्रीहरु ममित 
कृर्ाकलाप संकेतः२.३.२.५ र्खचि शिषिकः  २२२२१ 

 

पररचर् 
कार्ािलर्बाट चसु्त र र्दरुुस्त रुपमा सेवा प्रवाहका लानग कम्र्टुर, र्प्रन्त्टर, फोटोकपी मेशिन 
लगार्तका उपकरर्को ममित तथा सम्भारका लानग र्ो कार्िक्रम रार्खीएको हो । 

उदे्दश्र् कार्ािलर् संचालनमा आवश्र्क उपकरर्हरु सचुारुरुपले चलेको  सनुनशितता गने ।  
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रवाह भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत र्खररर्द ऐन र ननर्म (संिोनधत) बाट ममित गने 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत प्रथम, र्दोश्रो, तेश्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५¸ सावििननक र्खररर्द ऐन (संिोनधत) 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५, स्वीकृत कार्िर्वनध 

अनगुमन सूचक कार्ािलर्का कम्र्टुर, र्प्रन्त्टर, फोटोकपी मेशिन सूचारु रुपले संचालन भएको  
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४२. कृर्ाकलापको नामः प्ररे्दि आकशस्मक स्वास््र् (PHEOC) सञ्चालन र्खचि 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.८८ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् प्ररे्दि स्वास््र् आकशस्मक केन्त्रको प्रिासननक एवं सामान्त्र् संचालन र्खचिको लानग र्ो 
कृर्ाकलापमा बिेट व्र्वस्था गररएको हो । 

उदे्दश्र् प्ररे्दि आकशस्मक केन्त्रको ननर्नमत कार्ि सचुारु राख्न ु।  

अपेशक्षत प्रनतफल केन्त्रको ननर्नमत संचालन, स्वास््र् आपतकानलन अवस्थामा, सूचना व्र्वथापन र प्रनतकार्िमा 
सहर्ोग पगु्ने ।  

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 
सचालन प्रकृर्ा PHEOC संचालन व्र्वस्थापनका लानग र्ो रकम र्खचि हनेुछ ।  
 
बिेट बाँिफाँट आवश्र्कता अनसुार बिेट बाँिफाँट गरी संचालन गने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री प्ररे्दि आकशस्मक स्वास््र् संचालन ननरे्दशिका तथा कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ 
भ्रमर् प्रनतवेर्दन 

 

४३. कृर्ाकलापको नाम: प्ररे्दिस्तरका कार्ािलर्हरूको बार्षिक प्रनतवेर्दन तर्ारी र छपाई 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.८४ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 
 

पररचर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्को गत आ.व. मा सञ्चानलत कृर्ाकलाप, उपलब्धी, समस्र्ा र 
सझुावहरू समरे्टएको वार्षिक प्रनतवेर्दन तर्ारी एवं प्रकािन गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको 
हो। 

उदे्दश्र् वार्षिक प्रनतवेर्दन तर्ारी र छपाई गने 

अपेशक्षतप्रनतफल 
प्ररे्दि, शिल्लागत र स्थानी तहगतरूपमा सेवाको अवस्थाबारे िानकारी भै आगामी र्ोिना, 
कार्िक्रम र ननर्िर् प्रकृर्ामा सूचना एवं त्र्ाङ्कको प्रर्ोग भै स्वास््र् सेवामा सधुार आउने 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा तर्ारी बैठक, कार्ि बाँिफाटँ, र्वषर्गत प्रनतवेर्दन तर्ारी, समन्त्वर् बैठक, समार्ोिन र 
कोटेिन माफि त छपाई 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
 

बिेट बाँिफाँट बैठक, पाररश्रनमक, छपाई र र्वतरर् आदर्द र्खचि 

सन्त्र्दभि सामग्री 
स्वास््र् सूचना प्रर्ाली, कार्िक्रम प्रनतवेर्दनहरू, गतवषिहरूका प्रगनत प्रनतवेर्दन, र्विीर् 
प्रनतवेर्दनहरू, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ ननर्मावली २०६४, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि 
ननरे्दशिका २०७५, र्स अशघका र्खररर्द सम्बन्त्धी कागिात र स्वीकृत नम्सि । 

अनगुमन सूचक वार्षिक प्रनतवेर्दन तर्ार 
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४४. कृर्ाकलापको नाम: मलेररर्ा, कालािार, िेगुं र्वरूद्ध कीटनािक औषनध स्प्रे ट्याकी ंर्खररर्द (तर्ारी सामान र्खररर्द 
र्खचि) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.१.८ र्खचि शिषिकः २२५२१ 
 

पररचर् 
मलेररर्ा, कालािार, िेगुं र्वरूद्द रोकथाम, प्रनतकार्ि, तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु,औषनध स्पे्र ट्याकी ंर्खररर्द गने । 

उदे्दश्र् मलेररर्ा, कालािार, िेगुं र्वरूद्ध रोकथाम, प्रनतकार्ि, लानग 

अपेशक्षत प्रनतफल कार्ािलर्मा प्रभावकारी  कार्ि सम्पार्दनमा सहिता भएको हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्फेनसर्फकेिन स्वीकृत गरार्ि कार्िर्ोिना अनसुार र्खररर्द गने ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 

स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनार् कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गरार्  र्खररर्द 
गने ।  
मलेररर्ा, कालािार, िेगुं र्वरूद्ध रोकथाम ननरे्दशिकाको स्पेशिर्फकेसन अनसुार । 

सन्त्र्दभि सामग्री मलेररर्ा, कालािार, िेगुं र्वरूद्ध रोकथाम ननरे्दशिकाको स्पेशिर्फकेसन अनसुार तथा सावििननक 
र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ (संिोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 

४५. कृर्ाकलापको नामः नसकलसेल सम्बन्त्धी सनभिलेन्त्स तथा अनभमशुर्खकरर् (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४६८ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् 

थारू समरु्दार् लगाएत नबनभन््न समरु्दार्मा रे्दशर्खएको नसकलसेल सम्बन्त्धी समस्र्ालाई पर्हचान तथा 
रोकथाम ननर्न्त्रर् गनि शचर्कत्सक र स्वास््र्कमीलार्ि २ दर्दने तानलम तथा िोशर्खममा रहेको 
समरु्दार्मा सनभिलेन्त्स गरी रोग पर्हचान गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो।  

उदे्दश्र् नसकलसेल सम्बन्त्धी सनभिलेन्त्स तथा अनभमशुर्खकरर् गने ।  
अपेशक्षत प्रनतफल नसकलसेल सम्बन्त्धी र्वरामीहरूको स्वास््र् अवस्थामा सधुार भएको हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• शचर्कत्सक र स्वास््र्कमीहरूका लानग तानलम आर्ोिना गने ।  
• िोशर्खम के्षर पर्हचान गरी नक्िाङ्कन गने ।  
• िोशर्खममा रहेको समरु्दार्मा सनभिलेन्त्स गरी रोग पर्हचान गने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी आनथिक ननर्म अनसुार 
बैठक संचालन, अनभमरु्खीकरर्मा र्खचि गने  
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सन्त्र्दभि सामग्री नसकलसेल सम्बन्त्धी सनभिलेन्त्स तथा अनभमशुर्खकरर् केशन्त्रर् ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

४६. कृर्ाकलापको नाम: भ्र्शक्सन सरुक्षाको लानग संचानलत रेर्ििेरेटर भ्र्ान संचालनका लानग सवारी चालक व्र्वस्थापन 

(स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१४२ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

 
 
पररचर् 

भ्र्ाशक्सनलाई मेनिकल स्टोरबाट सेवा प्रर्दान गने स्थानसम्म कोल्िचेन व्र्वस्थापन गरेर लैिान ु
तथा सो प्रकृर्ालाई सहशिकरर् गनुि अनत नै मह्तत्वपूर्ि हनु्त्छ । भ्र्ाशक्सनहरु ढुवानीको समर्मा 
नछटो र्वग्रने हनुाले र्सको नछटो भन्त्र्दा नछटो सरुशक्षत रुपमा सम्बशन्त्धत स्थानमा ढुवानी गनुिपने 
हनु्त्छ िसका लानग सवारी चालकको आवश्र्कता पने भएकोले र्स शिषिकमा बिेटको व्र्वस्था 
भएको छ। 

 
उदे्दश्र् 

चालक व्र्वस्थापन गरी प्ररे्दि अन्त्तरगितको मेनिकल स्टोरमा रहेको भ्र्ाशक्सन सरुशक्षत रुपमा 
ढुवानी गनुि ।   

अपेशक्षत प्रनतफल शिल्लाहरुमा कोल्िचेन मापर्दण्ि अनसुार भ्र्ाशक्सनको ढुवानी हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सचालन प्रकृर्ा मेनिकल स्टोरमा रहेको रेर्िशिरेटर भ्र्ानलाई मानसक भ्र्ाशक्सन ढुवानीका लानग प्ररे्दिबाट 
ननर्मानसुार चालकको व्र्वस्थापन गने  ।  

बिेट बाँिफाँट सवारी संचालनको लानग आनथिक वषिको सरुुवातबाट नै मानसक रुपमा भ्र्ान संचालन गनिका 
लानग चालकको व्र्वस्था गने  ।  

सन्त्र्दभि सामग्री र्नभएम मापर्दण्ि ननरे्दशिका पररवार कल्र्ार् महािार्खा तथा प्रचनलत करार सेवा सम्बन्त्धी 
मापर्दण्िहरु ।  

अनगुमन सूचक करार सम्झौता ।  
 

४७. कृर्ाकलापको नाम: महामारी तथा संक्रामक रोगहरुको रोकथाम ननर्न्त्रर् व्र्वस्थापन तथा सचेतना कार्िक्रम 

(स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१९२ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् प्ररे्दि अन्र्तगतका शिल्ला तथा स्थानहरुमा हनु सक्ने महामारी वारेमा सचेतना िगाई सरुशक्षत 
रहन अनभपे्रररत गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् महामारी तथा प्रकोपको िोशर्खम उच्च भएका स्थानहरुमा सो सम्बन्त्धी सचेतना िगाउने 
 
 
अपेशक्षत प्रनतफल 

आवश्र्क पवुि तर्ारी तथा िोशर्खम न्त्र्नुनकरर्का उपार्हरु पर्हचान तथा गरी अवलम्वन भएको 
हनेुछ   
शिल्ला तथा स्थानहरुको िोशर्खमको म्र्ार्पङमा पनन र्सबाट सहर्ोग पगुकेो हनेुछ 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

 
सचालन प्रकृर्ा 

पर्हचान गरीएका तथा िोशर्खम उच्च रहेका स्थानहरुमा प्ररे्दि स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्बाट 
तोर्कए वमोशिम कार्िक्रम संचालनको ननरे्दशिकाको पररनधमा रही कार्ि गने र सो को प्रनतवेर्दन 
ननरे्दिनालर्मा कार्िक्रम सर्कएको ३ दर्दन नभर गने  
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बिेट बाँिफाँट प्रचनलत मापर्दण्िमा आधाररत भएर स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्को श्रोत व्र्शि ले आवश्र्कताको 
आधारमा गने  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि, र्र्पनिर्ोमोलोिी तथा रोग ननर्न्त्रर् नबभागको आवश्र्क मागिर्दििन तथा 
ननरे्दशिकाहरु 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

४८. कृर्ाकलापको नाम: महामारी व्र्ब्स्थापनको लानग बफरस्टक सामग्री र्खरीर्द (स्वास््र् सेवा ) 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.९२ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् प्ररे्दिमा हनु सक्ने प्रकोप महामारी व्र्वस्थापनका लानग रर्नननतक स्थानमा िगेिा औषनध राशर्ख 
प्रभावकारी व्र्वस्थापन हनेु ।   

 
 
उदे्दश्र् 

रर्नननतक स्थानहरुमा तत्काल प्रनतकार्िका लानग आपतकानलन अवस्थामा अत्र्ावश्र्क औषनध 
उपकरर् ननर्दानात्मक साधनहरु आदर्दको र्प्रपोशिसननङ गने र प्रकोप महामारी आपतकानलन 
अवस्थामा सो को प्रर्ोग प्रकोप ननर्न्त्रर् गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल प्रकोप महामारी ननर्न्त्रर्मा सहर्ोग भएको हनेुछ 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

 
 
 
सचालन प्रकृर्ा 

प्रनतकार्ि टोनलको वैठक वनस आफ्नो कार्िके्षरमा हनेु गरेका प्रकोप महामारीलाई मध्र्निर गरी 
आपतकालीन औषनध, उपकरर्, ननर्दानात्मक साधनहरुको सूची तर्ार गरी प्रचनलत ऐन अनसुार 
र्खररर्द गने र र्खररर्द पिात रर्नननतक स्थानहरुमा िगेिा औषनध राख्ने, आवनधक सो औषनधको 
मौज्र्दात लेर्खािोर्खा गने, सो अनसुार पररचानलत, ररर्फनलि. कार्ि गने एवं ननरे्दिनालर् र 
मन्त्रालर्मा प्रनतवेर्दन दर्दने ।  

बिेट बाँिफाँट वार्षिक बिेट पररनधनभर रर्ह सम्बशन्त्धत कार्ािलर् प्रमरु्खबाट शस्वकृनत गराई औषनध, उपकरर्, 
ननर्दानात्मक साधनहरु र्खररर्दका लानग बिेट बाँिफाँट गनि सर्कनेछ 

सन्त्र्दभि सामग्री 
कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि, र्खररर्द ऐन, अत्र्ावश्र्क वाहेकका आपतकालीन अवस्थाका 
औषनधहरुको सूचीका लानग ननरे्दिनालर् वा र्र्पनिनमर्ोलोिी तथा रोग ननर्न्त्रर् महािार्खामा 
सम्पकि  राख्न सर्कन े 

अनगुमन सूचक  र्खररर्द आरे्दि, र्दाशर्खला ररपोटि । 
 

४९. कृर्ाकलापको नाम: मेनिकल स्टोरमा आपूनति व्र्वस्थापन िार्खामा औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु लोि 
अनलोि ्र्ार्कङ्ग रर्र्ार्कङ्गका लानग िनिशिको व्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१४१ र्खचि शिषिकः २२५२२  

 

पररचर् 

प्ररे्दिको मनेिकल स्टोरको आपूनति व्र्वस्थापन िार्खामा औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु 
उपकरर्हरु आपनुति  गनि आवश्र्क हनु्त्छ । सो क्रममा औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु 
लोि अनलोि गनुिपने साथै ्र्ार्कङ्ग रर्र्ार्कङ्गका लानग आवश्र्क पने िनिशिको 
व्र्वस्थापनका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको उशचत व्र्वस्थापन गरी नबग्रन र र्खेर िानबाट बचाउने  

अपेशक्षत प्रनतफल औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको उशचत व्र्वस्थापन हनेु र  आपनुति प्रर्ाली तथा सामग्रीको 
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व्र्वस्थापनमा सशिलो भर्ि स्वास््र् सेवा प्रर्ालीमा  सधुार हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्  

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम करार सम्झौता माफि त कार्ािलर् सहर्ोगी र हल्का सवारीचालक करारमा नलई 
काममा लगाउने र कार्ि प्रगतीको मलु्र्ाकंन गन े

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत आवश्र्कता अनसुार  

बिेट बाँिफाँट सावििननक र्खररर्द ऐन, २०६३ र र्खररर्द ननर्मावली, २०६४(संिोनधत), कर्ािली प्ररे्दि र्खचि 
मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५ 

सन्त्र्दभि सामग्री कार्िर्वनध २०७७ ,सावििननक र्खररर्द ऐन, २०६३ र र्खररर्द ननर्मावली, २०६४(संिोनधत),  
कर्िली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५ 

अनगुमन सूचक करार सम्झौता, कमिचारी हाशिरी  र्ववरर्, तलबी भपािर्  

 

५०. कृर्ाकलापको नामः नसने रोग कार्िक्रमका लानग तानलम सामग्री छपाई (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४४८ र्खचिशिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 

अर्हलेको र्वधमान अबस्थामा नसने रोगको त्र्ाङ्क बर्ढरहेको अबस्था छ । अत: वतिमान 
समर्मा सविसाधारर्हरूलार्ि नसने रोग सम्बन्त्धी िानकारी दर्दर् स्वस्थ िीवनिैली पररवतिनका 
लानग सूचना मलुक सामग्रीहरू छपार्ि एवं प्रकािन गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् नसने रोग सम्बन्त्धी सूचना मलुक सामग्रीहरू छपार्िगने  
अपेशक्षतप्रनतफल सविसाधारर् हरूलार्ि नसने रोग सम्बन्त्धी िानकारी दर्दर् स्वस््र् शिवनिैली भएको हनेु  

कार्ािन्त्वर्नगनकेार्ािलर्/नन
कार्  स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालनप्रकृर्ा तर्ारी बैठक, कार्ि बाँिफाँट, र्वषर्गत प्रनतवेर्दन तर्ारी, समन्त्वर् बैठक, समार्ोिन र कोटेिन 
माफि त छपाई 

सञ्चालनगनअेवनधरअनमुानन
तनमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

 

बिेटबाँिफाँट बैठक, छपाई र र्वतरर् आदर्द र्खचि 

सन्त्र्दभिसामग्री स्वास््र् सूचना प्रर्ाली, कार्िक्रम प्रनतवेर्दनहरू, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ ननर्म 
२०६४(संिोनधत), कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ 

अनगुमनसूचक वार्षिक प्रनतवेर्दन तर्ार 

 

५१. कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् सम्बन्त्धी र्वनभन्न दर्दवसहरु (अन्त्र्) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२५.३०६ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् 
महत्वपूर्ि दर्दवसहरु माफि त िनचेतना स्थानीर् स्तर सम्ममा फैलार्ि स्वास््र् सम्बन्त्धी सकारात्मक 
सोचको र्वकास गरी स्वस्थ िीवनिैलीलार्ि बढावा दर्दन र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् स्वास््र् शिक्षाको महत्व िनस्तर सम्म परु्ािई िनचेतना स्थानीर् स्तरसम्म परु्ािउने ।  
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अपेशक्षत प्रनतफल ब्र्ावहारमा पररवतिन भर् रै्दननक िीवनिैलीमा सकारात्मक सोचको र्वकास हनेु ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• दर्दवस मनाउनपुवुि आवश्र्कता अनसुार बैठक बसी संचालन र्ोिना वनाउनपुनछे  

•  स्वास््र् सम्बन्त्धी र्वनभन्न  दर्दवसहरू( स्तनपान सप्ताह, स्वास््र् दर्दवस, क्षर्रोग दर्दवस, 
ननसिङ्ग दर्दवस, पररवार ननर्ोिन दर्दवस, र्वश्व क्र्ान्त्सर दर्दवस, कुष्ठरोग दर्दवस, औलो दर्दवस, 
िनसंख्र्ा दर्दवस आदर्द ) सचेतनामूलक कृर्ाकलापहरु संचालन गने 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
दर्दवस संचालनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी 
र्खचि गनि सर्कनछे   

सन्त्र्दभि सामग्री स्वास््र् दर्दवससंग सम्बशन्त्धत पोस्टर, पम्पलेट, रार्िर् तथा अन्त्तरािर्िर् नाराहरु  
अनगुमन सूचक र्दस्तावेिहरू, सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू ,कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

५२. कृर्ाकलापको नाम: ननिलु्क स्वास््र् सेवाका लानग औषनध र्खररर्द (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.३ र्खचि शिषिकः २७२१३ 

 

पररचर् 
नेपालको संर्वधानले प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् 
औषनध अभाव सृिना हनु नदर्दर् नागररकहरुलार्ि ननिलु्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग आवश्र्क 
पने औषधी तथा सशििकल सामनग्र र्खररर्द गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने  

अपेशक्षत प्रनतफल औषनध  उपलब्धता भर् प्रभावकारी  रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह भएको हनेुछ 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् र मेहलकुना अस्पताल ।  

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• नन:िलु्क सूशचका औषधीहरुको वार्षिक आवश्र्क पररमार् प्रके्षपर् गने 

• स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना बमोशिम प्रचनलत ऐन/ननर्मावली अनसुार र्खररर्द गरी सम्बशन्त्धत 
स्टोरहरुमा राख्ने‚ गरु्स्तरीर् औषधी र्खररर्द सनुनशित गरेर मार औषनध र्खररर्द गने   

• माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा औषनध, औषनधिन्त्र् सामग्री तथा सशििकल सामग्रीको  
व्र्वस्थापन गनिसर्कने छ  

• र्खररर्द गररएको औषनध माग गरेको स्वास््र् संस्थाहरुमा र्वतरर् गने 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

 

बिेट बाँिफाँट 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार र्वननर्ोशित बिेटको पररनधनभर रहेर माग तथा आवश्र्कता अनसुार 
बिेट बाँिफाँट गने 

स्वीकृत बिेटबाट औषधी र सशििकल सामग्रीहरुका लानग बिटे बाँिफाँट गरी प्रमरु्खबाट स्वीकृत 
गरार् र्खररर्द गने 

सन्त्र्दभि सामग्री ननिलु्क अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚कर्ािली प्ररे्दि कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वनध २०७५, प्रचनलत 
सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली 
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अनगुमन सूचक 
र्खररर्द प्रकृर्ा, र्दररेट, औषधीको र्ववरर्, गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा, र्खरीर्द आरे्दि तथा र्दाशर्खला 
प्रनतवेर्दन ।  

 

५३. कृर्ाकलापको नाम: अनगुमन तथा मलु्र्ाकंन/अनगुमन, मलु्र्ाकंन तथा कार्िक्रम कार्िन्त्वर्न (भ्रमर् र्खचि) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.८.१.५ र्खचि शिषिकः  २२६११ 

 

पररचर् 

कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न गनि ननरन्त्तर अनगुमन, मलु्र्ाङकन आवश्र्क पने भएको 
हुँर्दा तर् गरीएका कार्िक्रमहरूको ननरन्त्तर सहर्ोगात्मक सपुररवेके्षर्  गनि र्ो कार्िक्रम रार्खीएको 
हो । 

उदे्दश्र् स्वास््र्के्षरमा भर्रहेका कार्िक्रमको अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन गरी समर्मै सधुारका लानग पहल गने 

अपेशक्षत प्रनतफल 
स्वास््र् के्षरमा सन्त्चालन भएका कार्िक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्त्वर्न भै सेवाको गरु्स्तरमा 
सधुार भर्ि पहुँच तथा उपभोगमा बृशध्र्द हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• र्स शिषिकमा र्वनीर्ोिन भएको रकमबाट स्वास््र्के्षरमा सन्त्चालन भएका कार्िक्रमहरुको 
अनगुमन, सपुररवेक्षर् गनुिपने  

• र्सरी अनगुमन गर्दाि वार्षिक सपुररवेक्षर् तानलका वनार्ि प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार्ि सवै 
स्वास््र्संस्थाहरूलार्ि समेटीन ेगरी गनुिपनेछ 

• प्रत्र्ेक पटक अनगुमन गर्दाि गररएको चकेनलि भरी फोटोहरु सर्हतको प्रनतवेर्दन सम्बन्त्धी 
िार्खामा पेि गनुिपनछे।साथ ै अनगुमन गर्दाि र्वगतमा सधुारगनुिपने र्वषर्हरूमा सधुार भए 
नभएको र आगानम दर्दनहरूमा सधुारगनुिपने र्वषर्मा समेत सम्बशन्त्धत स्वास््र् संस्थाका 
कमिचारीहरूसंग समन्त्वर् गरी कार्िर्ोिना बनाउन ुपनेछ 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

ननर्नमत 

बिेट बाँिफाँट बिेटको पररनध नभर रर्ह आनथिक ननर्मानसुार 
सन्त्र्दभि सामग्री सम्बशन्त्धत चकेनलिहरू, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ 
अनगुमन सूचक सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू, भ्रमर् प्रनतवेर्दन 

 

५४. कृर्ाकलापको नाम: MPDSR लाग ुभएका अस्पतालका शचर्कत्सक/नसि/स्वास््र्कमीहरूलार्ि क्षमता अनभबृर्द्ध 
तानलम (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४६५ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

मात ृतथा नवशिि ुमतृ्र् ुहनुकुो कारर् पर्हचान गरी मतृ्र्कुो त्र्ाकंको समीक्षा गने र समीक्षाबाट 
प्राप्त भएक सझुावहरु बमोशिम आगामी दर्दनमा मात ृमतृ्र् ुतथा पेररनेटल मतृ्र् ुघटाउन आवश्र्क ऐन 
ननर्महरूको व्र्वस्था गनि  अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थाका शचर्कत्सक, नसि, स्वास््र्कमीहरूलार्ि 
क्षमता अनभबृद्धी गनि र्ो कार्िक्रमका लानग बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् 
MPDSR कार्िक्रम संचालन भर्रहेका अस्पतालहरु तथा समरु्दार्मा MPDSR संचालन भएका शिल्लाका 
स्वास््र् संस्थाहरूमा कार्िरत स्वास््र्कमीहरूको क्षमता अनभबृद्धी गरी मतृ्र् ुहनुकुा कारर् पर्हचान गनि 
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सक्षम गराउन ु र MPDSR कार्िक्रमलार्ि प्रभावकारी रुपले ननरन्त्तरता दर्दन त्र्ाङ्क प्रर्वर्ि गनि सक्न े
बनाउन ु।  

अपेशक्षत प्रनतफल 

र्स कार्िक्रम संचालन पिात MPDSR कार्ि संचालन ननरे्दशिकाले ननरे्दिन गरे बमोशिम अस्पताल तथा 
समरु्दार्  तहमा हनेु सबैमात ृतथा पेररनेटल मतृ्र्कुो पर्हचान, सशुचनतकरर् तथा कारर् पर्हचान गरी 
आगामी दर्दनमा त्र्स्तै प्रकृनतको अरु मतृ्र् ुहनुनदर्दन गरु्स्तर सधुारका कार्ि संचालन गरी मात ृतथा 
पेररनेटल मतृ्र् ुकम भएको हनेुछ तथा सबै मात ृमतृ्र् ुतथा पेररनेटल मतृ्र् ुअनलार्िनमा र्न्त्ट्री गरेका 
हनेुछन ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

र्स कार्िक्रम संन्त्चालन गर्दाि MPDSR कार्िक्रम संचालन गरीरहेका अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थाबाट  
Obstetrician, Pediatrician, Nursing-Incharge (Labor ward/Pediatric ward),Medical Recorder), 
MPDSR फोकल पसिन तथा त्र्ाकं सहार्क/अनधकृतलार्ि समावेि गरी ३ दर्दनको तानलम संचालन 
गनुिपर्दिछ l तानलम संचालनको लानग प्रशिक्षकको रुपमा आवश्र्कता अनसुार प्ररे्दिको सामाशिक 
र्वकास मन्त्रालर्का स्वास््र् महािार्खा, प्ररे्दि अस्पतालका तथा केन्त्रबाट (पररवार कल्र्ार् 
महािार्खाबाट) प्रशिक्षक बोलाउन सर्कनछे 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

अवनध ३ दर्दन 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट रै्दननक भ्रमर् भिा ,र्खािा, स्टेिनरी, हल भािा , अन्त्र् प्रचनलत  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन, मात ृमतृ्र्,ु पेररनेटल मतृ्र्कुो त्र्ाकं अपिेट HMIS, MPDSR online entry 

 

५५. कृर्ाकलापको नाम: मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वका तानलम पशुस्तका छपाई तथा प्रकािन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४७२ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 
र्स प्ररे्दि अन्त्तगित कार्िरत सबै मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरूको सीप र र्दक्षता र्वकास गनिका 
लानग आवश्र्क पने तानलम पशुस्तका छपार्ि तथा प्रकािन गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वका तानलम पशुस्तका छपाई तथा प्रकािन छपार्ि गरी उपलब्ध गराउने  
अपेशक्षत प्रनतफल मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरूको सीप र र्दक्षता र्वकास हनेुछ  
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार्  स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा ननसिङ्ग तथा सामाशिक सरुक्षा महािार्खा बाट तर्ार गररएको मर्हला स्वास््र् स्वंमसेर्वका तानलम 
पशुस्तका लागत अनमुान तर्ार गरी कार्िर्ोिना अनसुार छपार्ि गने  

सञ्चालनगने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
 

बिेट बाँिफाँट तर्ारी बैठक, छपार्ि तथा प्रकािन 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ ननर्म २०६४, (संिोनधत) कर्ािली र्खचिको मापर्दण्ि ननरे्दशिका 
२०७५, र्स अशघका र्खररर्द सम्बन्त्धी कागिात र स्वीकृत नम्सि 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन, भरपार्ि आदर्द  



67 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

५६. कृर्ाकलापको नाम: अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत ननसिङ्ग कमिचारीहरुलाई क्षमता अनभबृर्द्ध कार्िक्रम 
(संक्रमर् रोकथाम/MNH) अपिेट (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.:२.७.२२.४६६ र्खचि िीषिक २२५२२  
 

पररचर् नेपलमा गभि अबस्थाका कारर्ले हनेु मात ृमतु्र्ूर्दर २३९ प्रनत लार्ख शिर्वत िन्त्ममा रहेको छ । 
र्समा पनन कर्ािली प्ररे्दिको नबषम भौगोनलक बनावट तथा मानव नबकास सचुकांक कम भएको 
कारर्ले गर्दाि सरुशक्षत माततृ्व सेवाको अवस्था कमिोर रहेको छ । नबनभन्न अध्र्न तथा 
अनसुन्त्धानहरूले समर्मानै ब्र्वस्थापन र उपचार हनु सकेमा ८० प्रनतित मतृ्र्ू लार्ि कम गनि 
सर्कन े रे्दर्खाएको छ । अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत ननसिङ्ग कमिचारीहरूलार्ि मात ृ
तथा नवशिि ुस्वास््र्, सँक्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी क्षमता अनभबृदर्द गरी मात ृतथा नवशिि ुमतृ्र् ू
कम गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत ननसिङ्ग कमिचारीहरूलार्ि मात ृ तथा नवशिि ु स्वास््र्, 
सँक्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी क्षमता अनभबृदर्द गरी मात ृतथा नवशिि ुनबरामीर्दर, मतृ्र्ूर्दर कम गने  

अपेशक्षत प्रनतफल कर्ािली प्ररे्दिमा आमा तथा नवशिि ु स्र्ाहार सेवाको गरु्स्तरतामा अनभबृदर्द भर् मात ृ तथा 
नवशिि ुनबरामीर्दर, मतृ्र्ूर्दर कम हनेुछ  

कार्िक्रम संचालन गने 
ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सन्त्चालन प्रकृर्ा • अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत ननसिङ्ग कमिचारीहरू छनौट गने  
• स्वीकृत कार्िर्ोिना अनरुूप बिेटको पररनध नभर रही तानलम संचालन गने । 

संञ्चालन गने अबनध/ 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनरुूप 

बिेट बाँिफाँट  बिेटको पररनध नभर रर्ह आनथिक ननर्मानसुार 
सन्त्र्दभि सामग्री सम्बशन्त्धत तानलम पशुस्तका तथा ननरे्दशिका, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, 
अनगुमन सूचक सहभागीको र्ववरर्, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

५७. कृर्ाकलापको नाम: प्ररे्दिस्तरीर् आकशस्मक प्रसनुत सेवा (EOC) सनमक्षा तथा र्ोिना तिुिमा गोष्ठी (स्वास््र् 
सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.२२.४६९ र्खचि िीषिक २२५२२ 
 

पररचर् प्ररे्दस तह अन्त्तरगतको  प्रसूनत सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल तथा स्वास््र्  संस्थाहरुले उपलब्ध 
गराएको आकशस्मक प्रसूनत सेवा  वारे सनमक्षा  गनुि पने हनु्त्छ । स्वास््र् संस्थाको सरुशक्षत प्रसनुत 
सेवा र िर्टलता पिा लगाउन EOC को सनमक्षा गरेर आगामी दर्दनहरुमा  अझ प्रभावकारी रूपमा 
आकशस्मक प्रसूनत  सेवा प्रर्दान गनि का लानग थप र्ोिना बनाउनका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको 
छ । 

उदे्दश्र् अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थाहरुले आकशस्मक प्रसूनत सेवाको उपलव्ध गरे नगरेको लेर्खािोर्खा 
गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल आकशस्मक प्रसूनत सेवाको आवश्र्कता भएका मर्हलाहरुको पर्हचान गरी समर्म ै प्रसनुत सम्बन्त्धी 
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िर्टलताको व्र्वस्थापन भएको हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत ननसिङ्ग तथा स्वास््र्कमीहरूलार्ि आकशस्मक प्रसूनत सेवाका 
सूचकहरू बारे छलफल तथा कार्िर्ोिना बनाउने ।  
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्संग समन्त्वर् गरी संचालन गने । 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट सहिकताि भिा, भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात र्खचि, स्टेिनरी, प्रनतवेर्दन लेर्खन, र्खािा र्खचि, र्वर्वध र्खचि 
सावििननक र्खरीर्द ऐन २०६३ तथा ननर्मावली २०६४ (संिोनधत) 

सन्त्र्दभि सामग्री EOC Guideline, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 
 

५८. कृर्ाकलापको नाम: पाठेघर र्खस्ने रोग, पाठेघरको मूर्खको क्र्ान्त्सर स्क्रीननङ्ग सम्बन्त्धी अनभमरु्खीकरर् कार्िक्रम 
(स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नः २.७.२२.४७१ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

मर्हलाहरुमा हनेु प्रिनन स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र् े पाठेघर र्खस्ने,पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर 
साथै Obstetric Fistula पनन मखु्र् समस्र्ाहरु हनु।् सोको समर्म ैपर्हचान गरी उपचार गनि 
सहिीकरर्का लानग र्ो अनभमशुर्खकरर् कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
मर्हलाहरुमा भएका प्रिनन स्वास््र् समस्र्ा (क्र्ान्त्सर, पाठेघर र्खस्न ेसमस्र्ा साथै Obstetric 

Fistula) को पर्हचान गरी ननर्दान तथा उपचार गनिका लानग स्वास््र्कमीलार्ि क्षमता बढाउने 

अपेशक्षत प्रनतफल 
क्र्ान्त्सर, पाठेघर र्खस्न ेसमस्र्ा साथै Obstetric Fistula को िरुुकै अवस्थामा पर्हचान गरी 
उपचार भएको हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थाहरूमा कार्िरत स्वास््र्कमीहरूको पर्हचान गरी अनभमरु्खीकरर् 
कार्िक्रममा सहभागी गने र पररवार कल्र्ार् महािार्खा, सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् तथा प्ररे्दि 
अस्पतालसँग समन्त्वर् गरी प्रशिक्षकको व्र्वस्थापन गने  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट 

सहिकताि भिा, भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात र्खचि ,स्टेिनरी,प्रनतवेर्दन लेर्खन, र्खािा र्खचि, र्वर्वध र्खचि 

सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ तथा ननर्मावली २०६४ (संिोनधत) 

सन्त्र्दभि सामग्री तानलम ननरे्दशिका, स्वीकृत कार्िर्वनध 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन ।उपशस्थती 
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५९. कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग मिु पानलका घोषर्ा कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं.: २.७.२२.४५५ र्खचि िीषिक: २२५२२ 

 

पररचर् नेपालमा र्वगत लामो समर् रे्दशर्ख क्षर्रोग िनस्वास््र् समस्र्ाका रुपमा नबद्यमान छ।साथै र्स 
कर्ािली प्ररे्दिमा पनन क्षर्रोग एक प्रमरु्ख िनस्वास््र् समस्र्ाका रुपमा रहेको छ।र्सको प्रमरु्ख 
कारर् समर्मै क्षर्रोगका नबरामी पिा लाग्न सकेका छैनन ् नेपाल सरकारले सन ् २०३५ 
सम्ममा क्षर्रोग अन्त्त्र् (क्षर्रोग हनेु र्दर १० प्रनत लार्ख भन्त्र्दा तल झान)े गने लक्ष्र् र सन ्
२०५० सम्ममा क्षर्रोग मिु नेपालको सोच तर् गरेको छ।नेपाल सरकारले लक्ष्र् तथा सोच 
सफनलभूत पानि स्थानीर् तहमा प्ररे्दि सरकारको प्ररे्दि सरकार र स्थानीर् तहको संर्िु रुपमा 
क्षर्रोग मिु स्थानीर् तह अनभर्ान संचालनको लानग र्ो कार्िक्रम गनि लानगएको हो। 

उदे्दश्र् सर्क्रर् र्खोि पड्तालका कृर्ाकलापहरु संचालनगरी समरु्दार्मा रहेका क्षर्रोगका नबरामीको 
पर्हचान र ननर्दानगरी ननको पान े

अपेशक्षत प्रनतफल • समरु्दार्मा रहेका क्षर्रोगका नबरामी ननर्दान भर् उपचार र्दार्रामा आउन े

• ननर्दान भएका क्षर्रोगका नबरामी ९० प्रनतित भन्त्र्दा बढीले उपचार पूरा गने 

• शिघ्र ननर्दान तथा उपचार भर् समरु्दार्मा संक्रमर् र्दर घट्न े

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा र्वगत ५ बषिको त्र्ाङ्क र्वश्लषेर्को आधारमा बर्ढ क्षर्रोगका नबरामी भएका, सेवाको पहचु 
भन्त्र्दा बार्हर रहेका HOTSPOT पर्हचान गरी त्र्स्ता गाउँ, टोल तथा बशस्तमा मर्हला स्वास््र् 
स्वरं्सेर्वकाहरु पररचालन गरी सम्भार्वत क्षर्रोगका नबरामीहरुको र्खकार नमनुा संकलन गरी 
Gene Xpert नबनधबाट परीक्षर् गरी प्रमाशर्त भएका क्षर्रोगका नबरामीको उपचार प्रर्क्रर्ा कार्ि 
संचालन गन े

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

र्दोस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि र्खचि बाँिफाँट ननरे्दशिका, २०७५ र कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली, 
२०७५ अनसुार हनेुछ। 

सन्त्र्दभि सामग्री सम्बशन्त्धत ननरे्दशिका, कार्िनबनध, मापर्दण्ि 

अनगुमन सूचक पूवि तर्ारी र्ोिना, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन,अनभर्ानबाट लाभाशन्त्वतहरुको संख्र्ा 
 

६०. कृर्ाकलापको नाम: सावििननक, ननिी साझेर्दारी कार्िक्रम बाट बहऔुषनध क्षर्रोग र्वरामीहरुको व्र्वस्थापन 
(स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.:२.७.२२.४५६ र्खचि िीषिक: २२५२२ 

 

पररचर् रार्िर् क्षर्रोग ननर्न्त्रर् कार्िक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्ग बाट सञ्चालन गरी तोर्कएको लक्ष्र् प्राप्त 
गनि सावििननक ननिी साझेर्दारीताको पद्दतीलाई र्वकास गररएको छ।क्षर्रोगका नबरामीहरूमा 
औषधी प्रनतरोधी क्षमता नबकास भएमा उपचार िर्टल हनेु र लामो समर् सम्म 
स्वास््र्कमीहरूको प्रत्र्क्ष ननगरानीमा औषधोउपचार गराउनपुने भएका कारर् सरकारको एक्लो 
प्रर्ासले मार रार्िर् क्षर्रोग कार्िक्रमको उद्देश्र् प्राप्त गनि संभव नभएकाले सावििननक ननिी 
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साझेर्दारी (PPP) र्वनधले कार्िक्रमको र्वद्यमान संरचना एवं सरकारी सेवा प्रर्दार्कहरुको त्र्परक 
रोग ननर्दान गने क्षमता अनभबृर्द्ध गरी क्षर्रोग उपचार तथा ननर्न्त्रर्लाई सधुार गराउने अपेक्षा 
राशर्खएको छ।र्स प्रकारको सहकार्िले र्वरामीको गरु्स्तरीर् ननर्दान तथा व्र्वस्थापन हनेु हुँर्दा 
बह ु औषधी प्रनतरोधी क्षर्रोग (Multi Drug Resistant ) को बृर्द्धलाई रोकी अन्त्र् संवेर्दनिील 
क्षर्रोगका नबरामीहरुलाई समेत उपचारमा सहिता ल्र्ाउन र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् औषधी प्रनतरोनध क्षर्रोगका नबरामीहरुको समर्मै ननर्दान, ननर्नमत उपचार तथा उशचत 
व्र्वस्थापन गरी पूर्ि रुपमा रोग ननको पान े

अपेशक्षत प्रनतफल औषधी प्रनतरोनध क्षर्रोगका नबरामीहरुको समर्मै ननर्दान भई उशचत उपचार गरी रोग ननको पारी 
संक्रमर्मा कमी हनेुछ 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा सावििननक र्खररर्द २०६३ तथा ननर्मावली २०६४ ( संिोधीत) अनसुार कमिचारी सेवा 
करारबाट छनोट गने।र्सरी छनोट भएका कमिचारीलाई सम्झौता गरी काम कािमा लगाउने 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

आ.व. २०७८/७९ नभर संचालन गररने भएको हुँर्दा करार िनिशिलार्ि प्रथम चौमानसक नभर 
नै छनौट गरी २०७९ असार मसान्त्त सम्म पररचालन गररने छ  

बिेट बाँिफाँट आपसी सहमनत अनसुार तलब ननधािरर् भए बमोशिम, कार्िलर् सञ्चालनएवं व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी 
र्खचि 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५, सावििननक र्खररर्द २०६३ तथा ननर्मावली २०६४ 
(संिोनधत) 

अनगुमन सूचक हे.अ./स्टाफ नसि उनतर्ि गरी नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी पररषर्दमा र्दताि भएको प्रमार् 
पर,कार्िक्रम ननवेर्दन, करार सम्झौता, उपशस्थनत, र्दाशर्खला,  हस्तान्त्तरर् फाराम आदर्द  

 

६१. कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग तथा HIV सम्बन्त्धी चेतानामलुक सामग्री छपाई तथा र्वतरर् (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं.: २.७.२२.४६० र्खचि िीषिक: २२५२२ 

 

पररचर् HIV तथा क्षर्रोग सम्बन्त्धी िनचेतना िगाउने कृर्ाकलापहरु संचालनका लानग आवश्र्क 
सामग्री छपाई तथा र्वतरर् गररनछे। 

उदे्दश्र् HIVतथा क्षर्रोग सम्बन्त्धी िनचेतना िगाउने र पैरवी गराउन ुहो  

अपेशक्षत प्रनतफल HIVतथा क्षर्रोगका र्वषर्मा सरोकारवाला र सविसाधारर्हरुलाई िानकारी हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा HIV तथा र्ट.बी. सम्बन्त्धी िनचेतना िगाउन IEC सामग्रीहरु बनाई र्वनभन्न माध्र्मबाट 
प्रचारप्रसार गने l र्ो कार्िक्रम र्वननर्ोशित बिेटको पररनध नभर रही र्खचि गनुि पनेछ  

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार  

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि सरकारको कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ मा रही स्वीकृत 
बिेटको पररनधनभर रही छपाई गररन े

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ तथा ननर्मावली 
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२०६४ 

अनगुमन सूचक सामग्री स्टोर र्दाशर्खला तथा हस्तान्त्तरर् प्रनतवेर्दन 

 

६२. कृर्ाकलापको नाम: MDR नबरामीहरूको परीक्षर् गनि आउँर्दा िारँ्दाको र्ातार्ात र्खचि 
कृर्ाकलाप संकेत नं.:२.७.२५.३०७ र्खचि िीषिक:२२५२२ 

 

पररचर् 
क्षर्रोग प्रनतरोधी नि.आर.का नबरामीहरूको सहि र सफल ननर्दान एवं परीक्षर्का लानग उपचार 
केन्त्रसम्म आउँर्दा िाँर्दाको र्ातार्ात र्खचि उपलब्ध गराउन र्ो कार्िक्रमको व्र्बस्था गररएको हो। 

उदे्दश्र् 
औषनध प्रनतरोधी क्षर्रोग ननर्दान, फलोअपमा सहि हनेु र नबरामीको उपचारको ननर्नमतता गरी ननको 
हनेु र्दर बढाउने  

अपेशक्षत प्रनतफल 
समर्म ैनि.आर.र्ट.बी.का नबरामीहरू पिा लाग्ने, समरु्दार्मा संक्रमर्मा कमी आउने, साथनैबरामीलाई 
आनथिक रुपमा सहर्ोग भएको हनेुछ 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् माफि त नि.आर.र्ट.बी. उपचार केन्त्रहरू 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

MDR नबरामीहरूको परीक्षर् गनि आउँर्दा िाँर्दाको र्ातार्ात र्खचि 
• नेपाल सरकार, रार्िर् वीमा बोििले कार्िक्रम लागू भएका शिल्लाहरूमा औषधी प्रनतरोधी 

क्षर्रोगका नबरामीहरूको रू १,००,०००।  )एकलार्ख ( बराबरको ननःिलु्क वीमा व्र्वस्था 
गरेकोले त्र्सको ननर्दान, आधारभूत परीक्षर् तथा िर्टलता व्र्वस्थापन गनि बीमा सरु्वधार्िु 
अस्पतालमा पे्रषर् गने । 

• र्दर्द र्ातार्ात र्खचि ननिले गरेको वीमा रकम भन्त्र्दा वढी र्खचि भएमा मार र्स िीषिकबाट र्खचि 
नसफाररि गनुिपर्दिछ । 

• र्ातार्ात र्खचिको हकमा सम्बशन्त्धत उपचार केन्त्रलार्ि पेश्की रकम उपलव्ध गरार्ि फछिर्ोट गने 
वा सोधभनाि दर्दने व्र्वस्था गररनछे। 

• सरु्वधा र्खचि पाउने व्र्शिःरोग ननर्दान तथा उपचारमा रहेका औषधी प्रनतरोधी क्षर्रोग 
र्वरामीहरू। 

• सरु्वधा पाउने अवनधः ननर्दानको समर् तथा उपचार अवनधभर ।   

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आ.व.२०७८/०७९ श्रावर् रे्दशर्ख असार मर्हनासम्म 

बिेट बाँिफाँट 
नि.आर.र्टबीका नबरामीहरूको Baseline Investigation को प्रचनलत र्दर रेट लागत र सो का 
लानग उपचार केन्त्रसम्म आउँर्दा िाँर्दा लाग्ने सावििननक र्ातार्ातको भािा बराबरको रकम ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५ 

अनगुमन सूचक 

• नि. आर. र्टबी पिा लागेका नबरामी संख्र्ा 
• नि. र्टबी उपचारमा आएका नबरामी सख्र्ा 
• उपचार र्खचि प्राप्त गरेका नबरामी संख्र्ा 

 
 
 
 
 



72 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

६३. कार्िक्रमको नाम: प्रर्ोगिालाको लानग केनमकल औिार उपकरर् सामग्री र्खररर्द (स्वास््र्सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.२२.४४ र्खचि िीषिक: २२५२२ 

 

पररचर् प्रर्ोगिालाहरुको गरु्स्तरीर्ता कार्म गनि र कमिचारीहरुको ज्ञान , नसप  र क्षमता र्वकास गनि 
प्रर्ोगिालको लनग आवश्र्क केनमकल तथा उपकरर् सामग्री र्खररर्द कार्िक्रम रहेको छ । 

उदे्दश्र् कमिचारीहरुको  तानलमका लनग आवश्र्क केनमकल तथा उपकरर् सामग्री र्खररर्द गरीज्ञान, नसप 
र क्षमता र्वकास गनि साथै  पररक्षर्को गरु्स्तरीर्ता ल्र्ाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल ननर्दान तथा उपचारमा सहर्ोग भई गरु्स्तरीर्ता कार्म भएको हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्रननकार् स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ तथा ननर्मावली २०६४(संिोनधत)बमोशिम संचालन गने  

बिेट बाँिफाँट सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३  अनसुार गररन े  छ र कर्ािली प्ररे्दि र्खचि बािफाँि मापर्दण्ि 
ननरे्दशिका,२०७५हनेु छ  

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ 

अनगुमन सूचक र्खररर्द ईकार्को ननर्िर् ,र्दाशर्खला ररपोटि 
 

६४. कृर्ाकलापकको नाम: कोल्िरुम तथा भ्र्ाशक्सन सरुक्षाको लानग र्न्त्धन 
कृर्ाकलापसंकेतनं. 2.7.22.1४० र्खचििीषिक 22522 
 

पररचर् रोगबाट वचाउन सर्कन े रोगहरुबाट वचाउनको लानग गरु्स्तरीर् र्खोप सेवाको सनुनशिता गनुिपन े
हनु्त्छ।र्वधुतीर् श्रोतको वेलावेलामा हनेु प्रार्वनधक समस्र्ाको कारर् र्खोप भन्त्िारर् सनुनशित 
राख्नको लानग समर्मा नै कोल्िरुम तथा भ्र्ाशक्सन सरुक्षाको लानग र्न्त्धनको व्र्वस्था गनुिपन े
हनु्त्छ। 

उदे्दश्र् र्खोपको गरु्स्तरीर्ता सनुनशिततको लानग र्न्त्धन र्खररर्द तथा संचालन गरी उपिर्िु कोल्िचेन 
कार्म गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल आकस्मीक रुपमा हनेु र्वधुत कटौतीको कारर् िेनेरेटेर संचालन भई भ्र्ाशक्सनको गरु्स्तरीर्ता 
कार्म हनेुछ 
रेर्िशिरेटर भ्र्ानबाट शिल्लाहरुमा भ्र्ाशक्सन ढुवानी गरी गरु्स्तरीर् भ्र्शक्सनको र्वतरर् हनेुछ 

कार्िन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा प्रचनलत ननर्मानसुार र्खररर्द तथा संचालन गने 
संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्क अनसुार प्रचनलत ननर्मनसुार 

बिेट बाँिफाँट आवश्र्कताको आधारमा प्रचनलत ननर्मनसुार 
सन्त्र्दभिसामग्री कर्िली र्खचि मापर्दण्ि तथा सावििननक र्खररर्द ऐन 
अनगुमनसूचक प्ररे्दि कोल्िरुमा भएको िेनेरेटर को लगबकु, गािीको लगबकु तथा अन्त्र् आवश्र्क कागिातहरु 
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६५. कृर्ाकलापकको नाम: वार्षिक स्वास््र् कार्िक्रम समीक्षा संचालनको लानग सहर्ोग 
कृर्ाकलाप संकेत नं. 2.7.22.496 र्खचि िीषिक 22522 
 

पररचर् प्ररे्दि तथा शिल्लाहरुमा संचानलत िनस्वास््र् तथा शचर्कत्सकीर् सेवाको समर् समर्मा समीक्षा 
तथा पषृ्ठपोषर् दर्दनपुने हनु्त्छ।र्सरी वार्षिक सनमक्षाको लानग प्ररे्दि स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्को 
ननशम्त सहर्ोगको लानग कार्िक्रम राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् प्ररे्दिको स्वास््र् सनमक्षा कोनभि १९ को महामरीलाई ध्र्ान राख्रै्द आवश्र्क िनस्वास््र्का 
मापर्दण्िहरु अपनाउरै्द कार्िक्रम संचालन गररनछे ।  

अपेशक्षत प्रनतफल िनस्वास््र्का मापर्दण्िहरु अपनाउरै्द वार्षिक सनमक्षा प्ररे्दिस्तरमा संचानलत भएको हनेुछ 
कार्िन्त्वर्न गने ननकार्/ 
कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्ररे्दि स्वास््र् सनमक्षाको नमनत तर् भएपनछ आनथिक वषिनभर 

बिेट बाँिफाँट आवश्र्कता अनसुार 
सन्त्र्दभि सामग्री प्रचनलत ननर्मानसुार 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालनको र्वल, नमर्टङ्ग मार्नटु तथा अन्त्र् कागिातहरु 
 
66. कृर्ाकलापकको नामः र्खोप तथा बाल स्वास््र् 
कृर्ाकलापसंकेतनं. 2.7.22.494 र्खचििीषिक 22522 
 
र्स िीषिक अन्त्तगित ननम्न कृर्ाकलापहरु राशर्खएको छ । 
१.ननर्नमत र्खोप कार्िक्रमको साथै कोनभि र्खोपको सनमक्षा, सकु्ष्मर्ोिना, कोल्िचेन, आपूनति, पूर्ि र्खोप घोषर्ा र सरसफाई 
प्रविद्धनको सनमक्षा 
पररचर् सबै तह स्वास््र्संस्था, पानलका, शिल्ला स्वास््र् सेवा कार्ािलर् र प्ररे्दि स्वास््र् सेवा 

ननरे्दिनालर्ले हरेक वषि ननर्नमत र्खोपको सकु्ष्म र्ोिना तर्ार गनुिपछि । ननर्नमत र्खोप तथा 
कोनभि र्खोप र सरसफाई प्रविद्धनको सनमक्षा गरी पषृ्ठपोषर् गनुिपछि । सो कार्ािन्त्वर्नका लानग 
र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् सबै तहहरुले आआफ्नो ननकार्को ननर्नमत र्खोप तथा कोनभि र्खोपको सकु्ष्म र्ोिना तर्ार गने 
। कार्िक्रममा रहेका कमीकमिोरीको पर्हचान गरी समाधान गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल िनस्वास््र्का मापर्दण्िहरु सकु्ष्म र्ोिना तर्ारी कार्ििाला र वार्षिक सनमक्षा प्ररे्दि स्तरमा 
संचानलत भएको हनेुछ । 

कार्िन्त्वर्नगने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त बिेट स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र मापर्दण्िको अनधनमा 
रही संचालनगन े

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
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बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम 
माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनछे।रै्दननक भ्रमर् भिा, र्खािा, स्टेिनरी, हल भािा, अन्त्र् 
प्रचनलत ननर्मानसुार गररनेछ ।   

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
अनगुमन सूचक सकु्ष्मर्ोिना, कार्िक्रम संचालनको र्वल भरपाई, अन्त्र् कागिातहरु, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, 

उपशस्थनत 

 
२. CCEOP सार्टका भ्र्ानसन ह्यान्त्िलरहरुलाई कोल्िचेन संचालनको अनभमशुर्खकरर् (सहभागीहरु (कोल्ि चेन तथा फोकल 
पसिन) को लानग २ व्र्ाचमा 
पररचर् र्खोपको गरु्स्तरताको कोल्िचेनको व्र्वस्था उशचत हनुपुछि।र्सको लानग CCEOP सार्टका 

कोल्िचेन फोकल पसिनको अनभमशुर्खकरर् गरी क्षमता र्वकास गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो। 
उदे्दश्र् सबै CCEOP सार्टका कोल्िचेन तथा फोकल पसिनहरुको कोल्िचेन व्र्वस्थापन र भ्र्ाशक्सन 

हर्ान्त्िनलनमा क्षमता अनभबृर्द्ध गनुि 
अपेशक्षत प्रनतफल िनस्वास््र्का मापर्दण्िहरु अपनाउरै्द प्ररे्दिस्तरमा कार्िक्रम संचानलत भएको हनेुछ।त्र्सैगरी सबै 

CCEOP सार्टमा कोल्िचेन व्र्स्थापन सदुृढ हनेुछ । 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त बिेट स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र मापर्दण्िको अनधनमा 
रही संचालन गने 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बािँफाटँ सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम 
मागगरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनछे। रै्दननक भ्रमर् भिा, र्खािा, स्टेिनरी, हल भािा अन्त्र् 
प्रचनलत 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालनको र्वल तथा अन्त्र् कागिातहरु कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, उपशस्थनत 
 
३. भ्र्ाशक्सन स्टोर र सवस्टोरका फोकल पसिनहरुलार्ि Effective Vaccine Management (EVM) SOP अध्र्ावनधक र क्षमता 
अनभबृर्द्ध गने (१व्र्ाच) 
पररचर् र्खोपको गरु्स्तरताको र्खोप कोल्िचेन र र्सको भण्िारर् र्वनध उशचत हनुपुछि।र्सको लानग 

भ्र्ाशक्सन स्टोर र सवस्टोरका फोकलपसिनहरुको अनभमशुर्खकरर् गरी क्षमता र्वकासगनि र्ो 
कृर्ाकलाप रार्खीएको हो । 

उदे्दश्र् भ्र्ाशक्सन स्टोर र सवस्टोरका फोकलपसिनहरुको EVM SOP मा क्षमता अनभबृर्द्ध गनुि 
अपेशक्षतप्रनतफल िनस्वास््र्का मापर्दण्िहरु अपनाउरै्द प्ररे्दिस्तरमा कार्िक्रम संचानलत भएको हनेुछ।त्र्सैगरी 

सबै भ्र्ाशक्सन स्टोर र सवस्टोरको व्र्स्थापन सदुृढ हनेुछ 
कार्िन्त्वर्न गने ननकार्/ 
कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त बिेट स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र मापर्दण्िको अनधनमा 
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रही संचालन गने 
संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृतगराई र्नुनसेफ नेपालमा 
रकममाग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनेछ 
रै्दननक भ्रमर् भिा ,र्खािा, स्टेिनरी, हल भािा , अन्त्र् प्रचनलत 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालनको र्वल तथा अन्त्र्कागिातहरु कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, उपशस्थनत 
 
४. ननर्नमत र्खोप कार्िक्रम र पूर्ि र्खोप दर्दगोपना सदुृर्ढकरर्को लानग पहंूच नपगेुका शिल्ला, िहरीक्षरेहरु मा संर्िु अनगुमन 
(स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, र्खररर्द तथा आपूनति िार्खा, र्वश्व स्वास््र् संगठन, र्नुनसेफ) 
 
पररचर् र्खोप बालबानलकाको नैसनगिक अनधकार हो र र्खोप ऐन २०७२ लाई आत्मसाथ गरै्द सबै 

शिल्लाले पूर्ि र्खोप दर्दगोपना सनुनशित गनुि सम्बशन्त्धत सबै ननकार्को र्दार्र्त्व हो।र्सको लानग 
पहचु नपगुेका शिल्ला तथा िहरी के्षरहरुमा संर्िु अनगुमन गरी पषृ्ठपोषर् गनि र्ो कृर्ाकलाप 
राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् ननर्नमत र्खोप तथा पूर्ि र्खोप कार्िक्रमको दर्दगोपना सनुनशित गन े
अपेशक्षतप्रनतफल सबै शिल्लाहरुले पूर्ि र्खोप दर्दगोपनाको लानग र्खोप ऐन २०७२ अनसुार गनतर्वनधहरु गरेको 

हनेुछ 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त बिेट स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र मापर्दण्िको अनधन मा 
रही संचाल नगने 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम 
मागगरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनेछ 

सामग्री र्खोपऐन २०७२, अन्त्र् स्वीकृत मापर्दण्िहरु ननरे्दशिकाहरु 
अनगुमनसूचक अनगुमन चेकनलि, भ्रमर् आरे्दि, कार्िक्रम संचालनको र्वल तथा अन्त्र् कागिातहरु 
 
५. प्ररे्दिस्तरको आपूनति व्र्वस्थापन कार्ि समनतको चैमानसक वैठक संचालनको लानग वैठक र्खचि सहर्ोग 
पररचर् प्ररे्दिस्तरको आपनुति व्र्वस्थापनको चौमानसक बैठक संचालन गरी आपूनति व्र्वस्थापन रहेका 

कमीकमिोरी पर्हचान गरी समस्र्ाको समाधान गनि पषृ्ठपोषर् गनिका लानग र्ो कार्िक्रम 
राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् आपूनति व्र्वस्थापनमा रहेका समस्र्ाको समाधान गरी व्र्वस्थापनमा सधुार ल्र्ाउने 
अपेशक्षत प्रनतफल आपूनति व्र्वस्थापनमा सधुार हनेुछ 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 
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संचालन प्रकृर्ा सबै सम्बशन्त्धत साझेर्दार संस्थासँग समन्त्वर् गरी प्रचनलत ननर्म अनसुार गने 
संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा 
रकम माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनछे। बैठक भिा ,र्खािा, स्टेिनरी, अन्त्र् प्रचनलत 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालनको र्वल तथा अन्त्र् कागिातहरु,उपशस्थनत 
 
६. र्खोप कार्िक्रममा नि.क्व.ुएस.ए. र आर.नि.क्र्.ुए (DQSA/RDQA) कार्िक्रम संचालन (िहरी क्षरे तथा र्खोप कभरेि कम 
भएको शिल्लाहरु) 
पररचर् र्खोप कार्िक्रमको त्र्ाङ्कको गरु्स्तर सधुारको लानग सो कार्िक्रमको त्र्ाङ्कको लेर्खािोर्खा गरी 

ररु्टको पर्हचान गनुिपछि। ररु्टको समर्मै समाधान गनुिपछि।समाधानको लानग पषृ्ठपोषर्का लानग र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् त्र्ाङ्ककको गरु्स्तर तथा त्र्ाङ्कक व्र्वस्थापनका र्वनभन्न आर्ामहरुको मूल्र्ाकन गरी रे्दशर्खएका 
कमीकमिोरीहरुलाई सधुार गरै्द र्खोप कार्िक्रमको त्र्ाङ्ककको गरु्स्तर सनुनशित गने 

अपेशक्षत प्रनतफल र्खोप कार्िक्रमको त्र्ाङ्ककको गरु्स्तर सधुार हनेुछ 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/ कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा सम्बशन्त्धत स्वास््र् संस्थालाई DQSA/RDQA बारे िानकारी गराउने।धेरै राम्रो अथवा कमिोर 
सूचकहरु कशम्तमा ४ वटा तर्गरी सो सूचकहरुको अनभलेर्ख र प्रनतवेर्दनहरु केलाउने र RDQA को 
ननरे्दशिका अनसुार RDQA फारम भन।ेअन्त्त्र्मा पषृ्ठपोषर्गने र कार्िर्ोिना बनाउने 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम माग 
गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनेछ। रै्द. भ्र. भिा, र्खािा, स्टेिनरी  अन्त्र् प्रचनलत कानून अनसुार ।  

सन्त्र्दभि सामग्री RDQA/DQSA को ननरे्दशिका, RDQA फारम, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ कर्ािली प्ररे्दि 
भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 

अनगुमन सूचक RDQA गरेको प्रनतवेर्दन, अन्त्र् कागिातहरु, 
 
7. र्खोप ऐन तथा र्खोप कार्िक्रमको लानग मखु्र्मशन्त्र, मन्त्रालर्, मेर्र, तथा प्ररे्दि सासंर्दहरुको लानग पैरवी तथा अनभमशुर्खकरर् 
पररचर् र्खोप कार्िक्रमको स्तरबृर्द्ध र पूर्िर्खोप घोषर्ा एंवम दर्दगोपनाको लानग र्खोप ऐन तथा र्खोप 

कार्िक्रम सम्बन्त्धी मखु्र्मशन्त्र, मन्त्रालर्, मरे्र, तथा प्ररे्दि सांसर्दहरुको पैरवी तथा 
अनभमशुर्खकरर्का लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् र्खोप कार्िक्रम र र्सको महत्व सम्बन्त्धी मखु्र्मशन्त्र, मन्त्रालर्, मेर्र, तथा प्ररे्दि सांसर्दहरुलाई 
िानकारी गराउने 

अपेशक्षत प्रनतफल र्खोप ऐन कार्ािन्त्वनर्नको लानग नीनत ननमािर् तहबाट किार्का साथ लाग ुहनेुछ ।  
कार्िन्त्वर्न गने ननकार्/ 
कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 



77 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

संचालन प्रकृर्ा अनभमशुर्खकरर्को लानग पराचार गरी सहभागीताको लानग सम्बशन्त्धत ननकार्लार्ि िानकारी गराउने 
संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम 
माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनेछ। बैठक भिा ,र्खािा, स्टेिनरी, अन्त्र् प्रचनलत 

सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालनको र्वल तथा अन्त्र् कागिातहरु, उपशस्थनत 
 
८. र्खोप कार्िक्रममा संचार तथा सामाशिक पररचालन कार्िक्रम (C4D) र्कर्ाक्रलापहरु 
पररचर् सामाशिक पररचालन गरी समरु्दार् स्तरमा र्खोप कार्िक्रमको िनचेतनाका कार्िक्रमहरु माफि त 

र्खोप कार्िक्रमको फैलावट र पँहचु बढाउन ुपछि । र्सको लानग संचार माध्र्म पररचालन गरी 
र्खोप कार्िक्रम सम्बन्त्धी महत्वपूर्ि सन्त्रे्दिहरु दर्दन र्ो कृर्ाकलप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् संचार माध्र्महरुबाट र्खोप कार्िक्रम सम्बन्त्धी महत्वपूर्ि सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गरी िनचेतना अनभबृर्द्ध 
गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल र्खोप कार्िक्रमको सम्बन्त्धी िनचेतना बर्ढ सेवाको उपभोग बढ्नेछ ।  
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा संचारकमीहरुसँग अन्त्तरर्क्रर्ा गरी र्खोप कार्िक्रमको अनभमशुर्खकरर् गने र सन्त्रे्दिहरु सृिना गरी 
संचार माध्र्मबाट प्रवाह गनि प्रचनलत ननर्म अनसुार सम्झौता गने साथ ैर्स कार्िक्रम अन्त्तगित 
स्वास््र् शिक्षा प्रवाहमा आवश्र्क अन्त्र् सामाग्रीहरु समेत र्खररर्द गनि, आवश्र्कता अनसुार 
र्वतरर् गनि सर्कनेछ  

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम 
माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपने छ 

सन्त्र्दभि सामग्री र्खोप ऐन, र्खोप कार्िक्रमको ननरे्दशिका, प्रस्तनुतकरर् सामग्री 
अनगुमन सूचक सम्झौता पर, अन्त्र् कागिातहरु 
 
९. र्खोप सम्बन्त्धी सचुाङ्कको अनलार्िन ्र्ालट फमि (DHIS-2) को सनमक्षा 
पररचर् र्खोप कार्िक्रम प्रगनत लेर्खा िोर्खा गनि सही अनभलेर्ख र प्रनतवेर्दन राख्न िरुरी हनु्त्छ । स्वास््र् 

तथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले सोको लानग online reporting DHIS2 को व्र्वस्था गरेको छ । र्स 
सचुारु रुपमा संचालन गनि ननर्नमत रुपमा सनमक्षाका लानग कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् DHIS-2 मा Reporting ननर्नमत गराउने 
अपेशक्षत प्रनतफल र्खोप कार्िक्रमको प्रनतवेर्दन  DHIS2 मा ननर्नमत अद्यावनधक भएको हनेुछ 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा शिल्ला स्वास््र् सेवा कार्ािलर्सँग समन्त्वर् गरी कार्िक्रम संचालन गन े
संचालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
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अनमुाननत नमनत 
बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम 

माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपने छ । रै्द. भ्र. भिा, र्खािा, स्टेिनरी, अन्त्र् प्रचनलत 
सन्त्र्दभि सामग्री र्खोप कार्िक्रम अनभलेर्खहरु, प्रस्तनुतकरर् सामग्री, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ कर्ािली 

प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालनको र्वल तथा उपशस्थती अन्त्र् कागिातहरु 
 

६७. कृर्ाकलापको नाम: र्किोर र्किोरी स्वास््र् कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं.: 2.7.22.321 र्खचििीषिक:22522 
 

१. टेनलमेन्त्टल हेल्थ स्वास््र् सेवाको र्वस्तार (५अस्पताल) 
पररचर् र्किोर र्किोरीको माननसक स्वास््र् अत्र्न्त्तै महत्वपूर्ि रहन ेगरेको पार्न्त्छ । रार्िर् स्वास््र् नीनत 

तथा िनस्वास््र् ऐनमा पनन माननसक स्वास््र्को र्वषर्मा महत्वका साथ प्रकाि पाररनलेु वतिमान 
पररपेक्ष्र्मा र्सको बढ्र्दो आवश्र्कता बारे वझु्न सर्कन्त्छ । र्सको लानग टेनलमेन्त्टल हेल्थ स्वास््र् 
सेवाको र्वस्तार गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् टेनलमेन्त्टल हेल्थ सेवाको माध्र्मबाट र्किोर र्किोरी मरैी स्वास््र् सेवाको प्रवाह गनुि। 
अपेशक्षत प्रनतफल कर्ािली प्ररे्दिका ५वटा शिल्लाहरुमा र्किोर र्किारीहरुको लानग आवश्र्कीर् परामिि प्रर्दान गररनेछ। 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/ कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा र्किोर र्किोरी माननसक स्वास््र्को लानग आवश्र्क कार्िक्रम बनाई स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्बाट 
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, टेनलमनेिनसन कार्िक्रमसंग समन्त्वर् गरी र्नुनसेफ नेपालबाट रकम माग गरी 
५ वटा शिल्लाहरुमा र्ो सेवा र्वस्तारको लानग कार्ि गररनछे। 

संचालन गने अवनध 
र अनमुाननत नमनत 

 स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम माग 
गरी कार्िक्रम संचालन गनुि पनेछ। 

सन्त्र्दभि सामग्री माननसक स्वास््र् नीनत, िनस्वास््र् ऐन, स्वास््र् नीनत, सावििननक र्खररर्द ऐन, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि 
२०७५ 

अनगुमन सूचक र्वस्तारीत कार्िक्रम अनसुार ५ वटा शिल्लाका अस्पतालहरुमा आवश्र्कीर् पूवािधार सर्हत कार्िक्रम 
संचालन भएको हनेुछ । ५ वटा अस्पतालहरुमा र्किोर र्किोरी माननसक स्वास््र्को लानग अनत 
आवश्र्कीर् तानलम हानसल गरेको हनेुछन।्.  

 

६८. कृर्ाकलापको नाम: मात ृतथा नवशिि ुस्वास््र् (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलापसंकेतनं.: 2.7.22.319 र्खचििीषिक:22522 
 

र्स िीषिक अन्त्तगित ननम्न कृर्ाकलापहरु राशर्खएको छ । 
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१.KMC सेवाको सढृुढीकरर्को लानग सहर्ोग (KMC कोठा तथा कनिरको ममित तथा संभार) —मगु,ु हमु्ला, कानलकोट, रै्दलेर्ख, 
िािरकोट अस्पतालमा 

पररचर् नेपाल मात ृतथा बाल मतृ्र् ुर्दर उच्च भएको रे्दि मध्र्ेमा पर्दिछ । नेपालमा कम िन्त्म तौल भएका 
बच्चाहरु मा अत्र्ानधक बाल मतृ्र् ु र्दर उच्च भएको पार्न्त्छ । र्सरी कम िन्त्म तौल भएका 
बच्चाहरुलाई बचाउनका लानग के.एम.सी सेवाको सरुुवात गनिका लानग र्ो र्क्रर्ाकलाप राशर्खएको 
छ। 

उदे्दश्र् कम िन्त्म तौल भएका नविात शििहुरुलाई शितांगहनुबाट बचाउने 
अपेशक्षत प्रनतफल मगु,ु हमु्ला, कानलकोट, रै्दलेर्ख, िािरकोट अस्पतालहरुमा के.एम.सी सेवाको सरुुवात भएको हनेुछ 
कार्िन्त्वर्न गने ननकार्/ 
कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 
 

संचालन प्रकृर्ा ननरे्दिनालर्बाट कार्िक्रम तथा बिेट बनाई सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त स्वीकृत गराई 
र्नुनसेफ नेपालसंग बिेट माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनछे 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट प्ररे्दि स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्बाट बिेट तथा कार्िक्रम बनाई सामाशिक नबकास मन्त्रार्लर् 
माफि त र्नुनसेफ नेपालमा माग गनुिपन ेछ । र्सरी बिेट बाँिफाँट गनिको लानग प्रचनलत ननर्म तथा 
मापर्दण्िहरु लाई आधार मानु्न पनेछ 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि, सावििननक र्खररर्द ऐन तथा प्रचनलत अन्त्र् मापर्दण्िहरु 
अनगुमन सूचक के.एम.सी सेवा सरुुवात तथा सेवाको अनभलेर्ख  
 

२.प्ररे्दि स्तरमा नवशिि ुस्वास््र् र्ोिना तथा सनमक्षा गोष्ठी 
पररचर् नेपाल नव शिि ुमतृ्र्रु्दर उच्च भएको रे्दिमा पर्दिछ । शिि ुिन्त्मेपनछ उसको स्र्ाहारमा पर्ािप्त 

ध्र्ान नपगु्र्दा कनतपर् शििहुरु िन्त्मकेो १ घण्टा नभरै मतृ्र् ुहनेु गरेको पार्न्त्छ । ननसाशस्सएर 
िशन्त्मएका शििहुरुको समर्मानै व्र्वस्थापन नहनु,ु औषनध तथा अन्त्र् उपकरर्को अभाव, 
समरु्दार् तथा स्वास््र् चौकी स्तरमा उपर्िु पे्रषर् प्रर्ाली नहनु,ु र्ोिना आदर्दको अभाव 
गरु्स्तरर्िु नव शिि ु स्वास््र् उपचार तथा व्र्वस्थापन के्षरका चनुौतीहरु लाई समाधानका 
लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ  । 

उदे्दश्र् प्ररे्दि भरी नविात शिि ुस्वास््र् के्षरमा भए गरेका कार्िहरुको सनमक्षा गने र आगामी दर्दनको 
लानग र्ोिना वनाउने 

अपेशक्षत प्रनतफल र्स कार्िक्रम माफि त र्वरामी वच्चाको उपचार, समर्मा नै गररन ेपे्रषर्, िशन्त्मने र्वनतकै गररन े
स्र्ाहार, ननिलु्क नव शिि ुउपचार, नव शििमुा सम्भार्वत व्र्ाक्टेररर्ाको गशम्भर संक्रमर्को 
उपचार व्र्वस्थापन तथा भए गरेका कार्ि प्रगनतको िानकारी हनेु र आगामी दर्दनको लानग मागि 
प्रिस्त भई कार्ि र्ोिना ननमािर् हनेुछ 

कार्िन्त्वर्न गने ननकार्/ 
कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्बाट र्वस्ततृ कार्िक्रम बनाई सामाशिक नबकास मन्त्रालर्बाट स्वीकृत 
गराई र्नुनसेफ नेपालसंग रकम माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपनेछ 
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संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आनथिक वषि नभर तथा बिेट प्राप्त भएको नमनतले ६ मर्हना नभरमा 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ननर्म तथा मापर्दण्िको अनधनमा रही बिेट बाँिफाटँ तथा पररचालन गने । रै्द. भ्र. 
भिा ,र्खािा, स्टेिनरी, अन्त्र् प्रचनलत 

सन्त्र्दभि सामग्री नव शिि ुस्र्ाहार सम्बन्त्धी मापर्दण्िहरु, नीनत तथा रर्नननतहरु 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालनको कागिातहरु, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, अन्त्र् प्रचनलत सचुांकहरु 
 

६९. कृर्ाकलापको नाम: प्रकोप महामारी ननर्न्त्रर्का लानग प्ररे्दि र शिल्लामा RRT पररचालन तथा सामग्री 
व्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२४५०. र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् 

कुनै पनन समर् र स्थानमा िनुसकैु रोगको महामारी, र्वपत तथा प्रकोप हनुसक्छ । तसथि 
सम्वद्घ ननकार्हरु बीच छलफल तथा समन्त्वर् गरी प्रकोप व्र्वस्थापनका लानग तर्ारी 
अवस्थामा रहन र तत्काल रेस्पोन्त्स गनि लानग प्ररे्दि र शिल्लामा आरआरटी पररचालन कार्िक्रम 
राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् महामारी वा प्रकोप वा र्वपतको समर्मै ब्र्वस्थापन गरी संभाब्र् क्षनत न्त्र्ूनीकरर् गने  

अपेशक्षत प्रनतफल 
प्रकोप तथा महामारी व्र्वस्थापनका लानग तर्ारी अवस्थामा रहीर्वपर्दबाट हनुसक्ने िन धनको 
क्षनत कम गनिका लानग तत्काल पररचनलत भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• प्रकोप व्र्वस्थापनका लानग तत्कालआवश्र्क समन्त्वर् गरी प्रकोप स्थानमापररचालन गन।े 

• प्रकोप स्थानमा पररचालन गनि तत्काल आवश्र्क पने कुनैपनन र्ातार्ात तथा ढुवाननको 
साधन प्रर्ोग गनि सर्कन ेछ 

• आर आर टी सनमनतको ननर्नमत बैठक बनस महामारी तथा प्रकोपको पूवितर्ारी तथा 
प्रनतकार्ि गनि सर्कने छ  

• पररचानलत टोलीको प्रमाशर्त प्रनतवेर्दन प्रकोप वा महामारी वा  र्वपर्द ननर्न्त्रर् भए  
पिात र्थासक्र् नछटो आदर्द ननकार्मा पठाउने  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 

• RRT महामारीमा प्रत्र्क्ष रुपमा संलग्न हनेु स्वास््र्कमी तथा व्र्वस्थापकहरूलाई  
ननर्मानसुार रै्दननक भ्रमर् भिा तथा र्ातार्ातको ब्र्वस्था गररनछे ।साथै संलग्न ब्र्शि 
तथा स्वास््र्कमीलार्ि र्खािा,र्खानारबासकोव्र्वस्थागररनेछ  

• ननर्मानसुार िनिशि पररचालन, भिा, उपकरर्, आवश्र्क औषधी सरसामान र्खररर्द तथा 
ढुवानी र  व्र्वस्थापन र्खचि। 

• स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी वार्षिक कार्िक्रम 
अनसुार र्खचि गने 

सन्त्र्दभि सामग्री र्वपर्द पूवितर्ारी प्रनतकार्ि र्ोिना 
अनगुमन सूचक बैठकहरूको र्ववरर्, कार्िर्ोिना, पररचालन भएकाको र्ववरर् 
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७०. कृर्ाकलापको नाम: महामारी तथा संक्रामक रोगको िनचेतनाको लानग आवश्र्क सामग्री छपार्ि प्रकािन 
तथा प्रसारर् (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४५२ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् 

हाल नेपालका भौगोलीक र्हसावले नबकट भएका शिल्ला तथा स्थानीर् स्तरमा सामान्त्र् भन्त्र्दा 
केही बर्ढमारामा रे्दशर्खन सक्ने संक्रामक रोगहरुको बारेमा स्थानीर् स्तरमा सचेतना तथा 
ब्र्बस्थापन कार्ि गनि र्ो शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् 
माहामारी िन्त्र् संक्रामक रोगहरुलाई न्त्र्ूननकरर्का लानग समूर्दार्लाई िनचेतना माफि त 
शिम्मेवार बनाउने  

अपेशक्षत प्रनतफल रोगको संक्रमर् कम भएको हनेुछ 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

स्थानीर् आवस्र्कता अनसुारको महामारी तथा संक्रामक रोगहरुको रोकथाम ननर्न्त्रर् 
व्र्वस्थापनका लानग सूचना सामग्री उत्पार्दन , प्रसारर् तथा सचेतना कार्िक्रमको र्ोिना स्वीकृत 
गरी संचालन गन े

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गने 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना  अनसुार  

बिेट बाँिफाँट कृर्ाकलाप बिेट बाँिफाँट र स्वीकृत गराई आबश्र्कता अनसुार र्खचि  गने  

सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू,  सम्बशन्त्धत ननरे्दशिकाहरु 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालन प्रनतवेर्दन 

 
७१. कृर्ाकलापकको नाम: स्वास््र् संस्थामा सरुशक्षत र्खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी क्षमता 

अनभबृर्द्ध (वातावरर् संरक्षर् सरसफाई कार्िक्रम)  
कृर्ाकलाप संकेत g+= 2.7.21.11 र्खचििीषिक 2२522 
 

पररचर् धेरैिसो सरुवा रोगको कारक तत्व भनकेो नै असरुशक्षत र्खानपेानन तथा सरसफाईमा कनम हनु ु
नै हो।स्वास््र् संस्थामा काम गने स्वास््र्कमी तथा उपचारमा िान ेर्वरामी तथा उननहरुका 
आफन्त्तहरुलाई र्वनभन्न सरुवा रोगवाट वचाउनका लानग र्ो स्वास््र्कमीहरुको ज्ञान, सीप र 
क्षमता अनभबृर्द्ध गनपुन ेरे्दशर्खन्त्छ। 

उदे्दश्र् स्वास््र्कमीहरुमा सरुशक्षत र्खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी क्षमता अनभबृर्द्ध गने 
अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्कमीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अनभबृर्द्ध भएको हनेुछ 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा कार्िक्रम संचालनको लानग कार्िक्रमको र्वस्ततृ र्खाका तर्ारगरी र्खानेपानी तथा सरसफाई 
कमी भएका शिल्ला तथा पानलकाका स्वास््र् संस्थामा गई क्षमता अनभबृर्द्ध कार्िक्रम संचालन 
गने 
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संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

अनथिक वषि नभर र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ननर्म तथा काननुको पररनधमा रही रै्द. भ्र. भिा, र्खािा ,स्टेिनरी तथा अन्त्र्  
सन्त्र्दभि सामग्री रर्िर् र्खानेपानी मापर्दण्ि २०५३, स्वास््र् संस्थामा गरु्स्तर सम्बन्त्धी अन्त्र् मागिर्दििन तथा 

दर्दग्र्दर्दििनहरु 
अनगुमन सूचक र्खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् गरीएका स्वास््र्संस्था तथा स्वास््र्कमीहरु, 

कार्िक्रम संचालन सम्बन्त्धी सम्पूर्ि कागिातहरु 
 

७२. कृर्ाकलापको नाम: शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीलाई Stabilization Center सम्बन्त्धी तानलम (स्वास््र् 
सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.२.७.२२.४७४ र्खचि िीषिक२२५२२ 

 

पररचर् अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत शचर्कत्सक ननसिङ्ग तथा स्वास््र्कमीहरुलाई 
SC/IMAM सम्बन्त्धी तानलम प्रर्दान गरी िर्टलता भएका किा कुपोषर्को व्र्वस्थापन गरी 
गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनिका लानग स्वास््र्कमीहरुको  क्षमता अनभबृर्द्धका लानग 
कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थामा कार्िरत शचर्कत्सक नसि तथा स्वास््र्कमीहरुको क्षमता 
अनभबृर्द्ध गने, 

अपेशक्षत प्रनतफल िर्टलता भएका किा कुपोषर् भएका बालबानलकाहरुको व्र्वस्थापन भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा बिेटको पररनधनभर रही तानलम ननलएका स्वास््र् सेवा प्रर्दार्कहरुलार्ि समावेि गरार् तानलम 
ननरे्दशिका बमोशिम तानलम संचालन गने।तानलम संचालनका लानग पररवार कल्र्ार् महािार्खा 
र र्ूननसेफबाट सहिकतािको व्र्वस्थापन नमलाउने। 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ननर्म तथा काननुको पररनधमा रही रै्द. भ्र. भिा, र्खािा, प्रशिक्षर्।सहिीकरर्, 
स्टेिनरी, हलभािा  तथा अन्त्र् । 

सन्त्र्दभि सामग्री आर्माम तथा िीघ्र कुपोषर्को व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी ननरे्दशिका, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि 
2075 तथा कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ ।  

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, उपशस्थनत  

 

७३. कृर्ाकलापको नाम: मगृौला क्र्ान्त्सर मटुु कलेिो लगार्तका िर्टल रोगहरुको उपचार सहर्ोग कार्िक्रम 
(स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.२२.४९९ र्खचि िीषिक २२५२२ 

 

पररचर् नेपाल सरकारले तोकेको ८ वटा किा रोगहरू (क्र्ान्त्सर, मगृाौला रोग, मटुु रोग, अल्िार्मर, 
पार्कि न्त्सन्त्स, हेि र्न्त्ज्र्ूरी, स्पार्नर र्न्त्ज्र्ूरी, नसक्कलसेल एनननमर्ा) बाट ग्रनसत नबपन्न 



83 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

नबरामीहरूलार्ि उपचारमा सहि पहचु पु् र्ाउन र्ो कार्िक्रम रार्खीएको हो । 
उदे्दश्र् तोर्कएका ८ वटा किा रोगहरूबाट ग्रनसत नबपन्न नबरामीहरूलार्ि उपचारमा सहि पहचु 

परु्ािउने। 

अपेशक्षत प्रनतफल नबपन्न नबरामीहरूलार्ि उपचारमा सहि पहुंच भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • क्र्ान्त्सर, मगृाौला रोग, मटुु रोग, अल्िार्मर, पार्कि न्त्सन्त्स, हेि र्न्त्ज्र्ूरी, स्पार्नर र्न्त्ज्र्ूरी, 
नसक्कलसेल एनननमर्ाका नबरामी वा ननिको नाता प्रमाशर्त आफन्त्तले हरेक स्थानीर् तहको 
नबपन्न औषनध उपचार सनमनतको ननर्िर् सर्हतको नसफाररस, नागररकता/िन्त्मर्दताि, 
अस्पतालको रोग ननर्दान तथा उपचारको प्रमाशर्त कागिात सर्हत ननवेर्दन पेि गनुिपने छ। 

• ररतपवुिक आएका ननवेर्दकहरूलार्ि ननिको वा अस्पतालमा रहेका नबरामीको हकमा ननिको 
नाता प्रमाशर्त ब्र्शिको सम्भब भएसम्म बैक र्खाता वा नगरै्द प्रनत व्र्शि रै्दलेर्ख, सल्र्ान, 
िािरकोट र सरेु्खत शिल्लाका र्वरामीका लानग बढीमा रू. १०,००० रूकुम पशिम, िमु्ला 
र कानलकोटका लानग १५,००० र हमु्ला, िोल्पा र मगु ुशिल्लाका र्वरामीको हकमा रू 
२०००० र्ातार्ात र्खचि वापत बषिमा १ पटक उपलब्ध गराउने । 

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

• सोको चौमानसक नबवरर् सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने । 
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

ननर्नमत 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही तोर्कए बमोशिम र्ातार्ात र्खचि रकम उपलब्ध गराउने ।  
सन्त्र्दभि सामग्री स्वीकृत कार्िनबनध 
अनगुमन सूचक भपािर्, बैंक र्दाशर्खला भौचर, सम्बशन्त्धत नबरामीको कागिात । 
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(ग) प्ररे्दि अस्पताल अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू 

1. कृर्ाकलापको नामः  अस्पतालमा अशक्सिन ्लान्त्ट व्र्वस्थापन (स्वास््र् तथा शचर्कत्सासगँ सम्बन्त्धी र्न्त्र, 
उपकरर् तथा मेिीन औिार) 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.४ र्खचि शिषिकः ३११२२ 

 

पररचर् 

अस्पतालहरुमा ननरन्त्तर अशक्सिनको आवश्र्कता भर्राख्न ेतर टाढा टाढाबाट र्खररर्द गरेर ढुवानी 
गर्दाि असशिलो ननर्नमत आपनुतिमा कदठनार् तथा महगों समेत पने हरु्दा अशक्सिनको सहि 
उपलब्धताताका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् र्वरामीहरुलार्ि ननर्नमत अशक्सिन उपलब्ध गराउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
अशक्सिन ्लान्त्ट वा पार्र्पङ्ग प्रर्ाली ििान गरी अस्पतालमा ननरन्त्तर अशक्सिनको उपलब्धता 
भएको हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् प्ररे्दि अस्पताल, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही स्थान अनसुारको उपर्िु अशक्सिन उत्पार्दन 
वा पार्र्पङ्ग प्रर्ाली ििान गरी व्र्वस्थापन गने। 

र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गरार् प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनार् कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गरार् र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४(संसोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

2. कृर्ाकलापको नामः  प्ररे्दि अस्पताल सरेु्खतको तला थप कार्ि । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.1.2.504 र्खचि शिषिकः 31112 

 

पररचर् 
प्ररे्दिको केन्त्र सरेु्खतमा संचानलत प्ररे्दि अस्पताललार्ि प्ररे्दिको पे्रषर् केन्त्रको रुपमा स्थार्पत 
गनि र भर्वष्र्मा मनेिकल कलेि संचालन गनि उपर्िु हनेु गरी भवनको  व्र्वस्था गनि र्स 
शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।  

उदे्दश्र् भवनको तल्ला थप गरी िै्र्ा तथा सेवा नबस्तार गनि सहर्ोग हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल िै्र्ा थप गरी सेवा नबस्तार गनि सहिता हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत  स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पताल भवनको तल्ला थप ननमािर् कार्ि गनि कार्िक्रम तथा लागत अनमुान तर्ार गरी बह ु
वर्षिर् कार्िक्रम स्वीकृत गरार् प्रचनलत सावििननक र्खररर्द सम्बन्त्धी कानून बमोशिम ननमािर् कार्ि 
गने ।  
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बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री 
कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ । भवन 
ऐन २०५५ र र्स अन्त्तगित िारी भएको नेपाल रार्िर् भवन संर्हता र भवन ननर्मावली 
२०६६ । 

अनगुमन सूचक कार्ि स्वीकार्ि प्रनतवेर्दन  
 

३. कृर्ाकलापको नामः कम््र्टुर र्प्रन्त्टर लगार्तका आवश्र्क पने अन्त्र् मेनसनरी सामग्रीहरु । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.7.14 र्खचि शिषिकः ३११२२ 

 

पररचर् अस्पतालका अनभलेर्ख, र्ववरर् तथा रै्दननक प्रिासननक कार्ि गनि आवश्र्क कम््र्टुर र्प्रन्त्टर 
साथै अन्त्र् मनेसनरी सामग्री र्खररर्द गनि बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् अनभलेर्ख तथा प्रनतबेर्दन साथै प्रिासननक कार्ि गनि सहि हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल काममा नछटो छररतो हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा अस्पताललाई आवश्र्क पने कम््र्टुर, र्प्रन्त्टर र मनेसनरी सामग्रीहरुको सूची तर्ार गरी 
कार्ािलर् प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् ननर्मानसुार र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  
 
४. कृर्ाकलापको नामः MRI लगार्तका अन्त्र् मेनिकल मेनसनरी औिार र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.7.20 र्खचि शिषिकः 31122 

 

पररचर् 
अस्पतालको सेवा नबस्तार गरी प्ररे्दिका िनताहरुलाई सलुभ रुपमा सेवा प्रर्दान गनािका लानग 
MRI लगार्तका मनेिकल मनेसनरी औिार उपकरर्र्खररर्द गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन 
गररएको छ । 

उदे्दश्र् अस्पतालको सेवा नबस्तार भई गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलव्ध हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल थप सेवा उपलव्ध भर् रोग ननर्दान गनि मद्दत हनेु साथै नबरामीलार्ि आनथिक भार कम हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएको प्ररे्दि अस्पताल । 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पताललार्ि आवश्र्क पने MRI लगार्त स्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर्को सूशच तर्ार गरी 
कार्िक्रम तथा लागत अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द 
ननर्मावली बमोशिम र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
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५. कृर्ाकलापको नामः C-Arm Advance मेनसन र्खररर्द । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.7.23 र्खचि शिषिकः ३११२२ 

 

पररचर् अस्पतालको सेवा नबस्तार तथा गरु्स्तरीर् िल्र्र्क्रर्ा सेवा प्रर्दान गनि बिेट र्वननर्ोिन गररएको 
छ 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् सेवा नबस्तार हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् सेवा नबस्तार भई नबरामीले सहि सेवा पाउने। 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा अस्पताललाई आवश्र्क पने C-Arm Advance मेनसन र्खररर्दका लानग लागत अनमुान कार्ािलर् 
प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् ननर्मानसुार र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  

 
६.  कृर्ाकलापको नामः नर्ा ंभवनमा Telephone Intercom System ििान । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.7.24 र्खचि शिषिकः ३११२२ 

 

पररचर् अस्पतालमा सेवा नबस्तार संगै नबनभन्न र्वभाग, वािि, िार्खा संग संचारका लानग Telephone 
Intercom System ििान गनि बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् सहिरुपमा िानकारी आर्दान प्रर्दान हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल सूचना तथा िानकारी नछटो प्राप्त भर् सेवा प्रर्दान गनि सहि हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पतालका नबनभन्न र्वभाग, वािि, िार्खाहरुको सूची तर्ार गरी आवश्र्क स्थानमा Telephone 
Intercom System ििान तथा संचालन गनि लागत अनमुान कार्ािलर् प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् 
ननर्मानसुार र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  

 
७. कृर्ाकलापको नामः Eye Instrument & Equipment सामग्री र्खररर्द । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.7.25 र्खचि शिषिकः ३११२२ 

 
पररचर् अस्पतालमा आरँ्खा सेवा नबस्तार गनि बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 
उदे्दश्र् एर्ककृत उपचार सेवा संचालन हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल एउटै अस्पतालमा आरँ्खा सेवा सर्हत सम्पूर्ि सेवा उपलव्ध भर् सेवाग्राहीलार्ि सहि हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा अस्पतालमा आरँ्खा सेवा संचालन गनि आवश्र्क औिार उपकरर्को सूची तर्ार गरी लागत 
अनमुान कार्ािलर् प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् ननर्मानसुार र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
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सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  
 

८.  कृर्ाकलापको नामः र्.एन.र्ट.को लानग अनिर्ो रुम सेटअप । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.4.22.32 र्खचि शिषिकः ३११५९ 

 

पररचर् अस्पतालमा नाक, कान, घाटँी सेवा अन्त्तरगत कान नसनेु्न नबरामीको कान पररक्षर् तथा उपचार 
गनि बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् र्.एन.टी. सेवा को थप उपचार सेवा संचालन हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल नाक, कान, घाँटी सेवा नबस्तार भर् सेवामा बृर्ढ हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पतालमा कान को पररक्षर् गरी उपचार सेवा प्रर्दान गनि अनिर्ो रुप सेटअप गनि आवश्र्क 
औिार उपकरर् सामग्रीहरुको सूची तर्ार गरी लागत अनमुान कार्ािलर् प्रमरु्खबाट स्वीकृत 
गरार् ननर्मानसुार र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  

 
९. कृर्ाकलापको नामः  र्मरिेन्त्सी रे्दशर्ख वािि सम्म सेि ननमािर् । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.4.22.33 र्खचि शिषिकः ३११५९ 

 

पररचर् अस्पतालको र्मरिने्त्सी रे्दशर्ख वािि सम्म नबरामी तथा सामान्त्र् व्र्शिहरुलार्ि घाम, पानीमा 
सरुशक्षत तररकाले आवत िावत गनािका लानग सेि ननमािर् गनि बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् घाम, पानीमा सरुशक्षत तररकाले आवत िावत गनि सहि हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल घाम, पानीबाट सरुशक्षत हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा अस्पतालको र्मरिने्त्सी रे्दशर्ख वािि, ओ.र्प.नि., फामिसी लगार्तका स्थान सम्म सेि ननमािर् गनि 
लागत अनमुान कार्ािलर् प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् ननर्मानसुार र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  

 
१०. कृर्ाकलापको नामः नर्ा ँभवनमा ड्यटुी स्टेिन ननमािर् । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.6.13.25 र्खचि शिषिकः ३११२३ 

 

पररचर् 
अस्पतालको नर्ाँ भवनमा रहेका नबनभन्न वाििहरुमा उपचारका लानग भनाि भएका नबरामीहरुलार्ि 
सेवा प्रर्दान गने शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीहरुका लानग डु्यटी स्टेिन ननमािर् गनि बिेट 
र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् सेवा प्रर्दार्क शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीले सेवा प्रर्दान गनि सहि हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीबाट सहि रुपमा सेवा प्रर्दान हनेु । 
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कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा अस्पतालको नबनभन्न वाििहरुमा शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीहरुका लानग डु्यटी स्टेिन ननमािर् 
गनि लागत अनमुान कार्ािलर् प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् ननर्मानसुार र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  

 
११. कृर्ाकलापको नामः  अस्पतालमा कार्ािलर् सम्वन्त्धी फननिचर तथा र्फक्चर सामग्री र्खररर्द । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.6.13.26 र्खचि शिषिकः 31123 

 

पररचर् 
अस्पतालमा स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि कार्ािलर् फननिचर, अस्पताल फननिचर लगार्त र्फक्चर 
आवश्र्कता पने भएको हरु्दा ँफननिचर तथा र्फक्चर र्खररर्द गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन 
गररएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि सहि हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल सहिरुपमा सेवा प्रर्दान गनि सहर्ोग हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पताललार्ि आवश्र्क पने फननिचर तथा र्फक्चरको सूशच तर्ार गरी कार्िक्रम तथा लागत 
अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द ननर्मावली अनसुार र्खररर्द 
कार्ि गने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 

 
१२. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालमा र्विेषज्ञ तथा र्विेष सेवा व्र्वस्थापन 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.5.46 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर् 
अस्पतालको स्वीकृत र्दरबन्त्र्दीमा नबिेषज्ञ शचर्कत्सकहरु पर्दपूनति नभर् नबिेषज्ञ सेवा संचालन हनु 
नसकेकाले र नबरामीको चाप बढी भएका अस्पतालहरुमा तत्काल नबिेषज्ञ सेवा सहि रुपमा 
संचालन गनि का लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् नबिेषज्ञ सेवा ननर्नमतरुमा संचालन भर् सेवा नबस्तार हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल नबरामीहरुले अस्पतालबाट ननर्नमत रुपमा सहि ैनबिेषज्ञ सेवा पाउने । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका ननकार् सबै । 

सचालन प्रकृर्ा 

स्थान नबिेष रोगको प्रकोप तथा नबरामीको चाप बमोशिम आवश्र्कता अनसुार कार्िक्रम 
स्वीकृतगरार् करारमा नबिेषज्ञ शचर्कत्सक लगार्त स्वास््र्कमी तथा अन्त्र् कमिचारी ननर्शुि गने 
। र्स भन्त्र्दा पर्हला सोही कार्िक्रम अन्त्तरगत कार्िरत कमिचारीकोकाम संन्त्तोषिनक पार्एमा 
ननरन्त्तरता दर्दन सर्कने । साथै र्दरबन्त्र्दीमा कार्िरत शचर्कत्सकहरुलार्ि थप उत्पे्ररर्ा भिाको 
व्र्वस्था गनि सर्कने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् र्खचि 
गने।  
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सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, प्ररे्दि तथा संघबाट स्वीकृत भएका नीनत ननरे्दशिका 
मापर्दण्िहरु। 

 
१३. कृर्ाकलापको नामः अस्पताल सरुक्षा कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.5.48 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर् अस्पतालमा नबनभन्न प्रबृनतका माननसहरु आउने भएकाले नबरामी, नबरामीका आफन्त्त, कमिचारी 
लगार्त अस्पतालको भौनतक बस्तहुरुको सरुक्षाथि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् अस्पतालमा चोरी, अननैतक कार्ि, अबैत बस्तहुरुको प्रर्ोगमा ननर्न्त्रर् तथा भौनतक बस्तहुरुको 
सरुक्षा हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल अस्पतालमा भौनतक बस्तकुो ननगरानी तथा िाशन्त्त सरुक्षाको प्रत्र्ाभनुत हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका ननकार् सबै । 

सचालन प्रकृर्ा स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् सेवा 
करारमा वा व्र्शि करारमा सरुक्षा गािि व्र्वस्था गने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् र्खचि गने 
।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
 
१४. कृर्ाकलापको नामः  पोषर् पनुस्थािपना गृह व्र्वस्थापन तथा सदुृर्ढकरर् 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.5.98 र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् अस्पतालहरुमा स्थापना भएका पोषर् पनुरस्थापन गृहको व्र्वस्थापन तथा सेवा सदुृर्ढकरर् गरी 
गरु्स्तरीर् पोषर् कार्िक्रम संचालन गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् पोषर् पनुरस्थापना गृहको सदुृढीकरर् गरी कुपोषर्का कारर्ले हनेु शिि ुतथा बाल मतृ्र् ुर्दर 
घटार् समग्र पोषर्को अवस्थामा सधुार ल्र्ाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल पोषर् पनुरस्थापना गृहको सदुृढीकरर् गरी पोषर् सम्बन्त्धी गरु्स्तरीर् सेवा प्रर्दान गररन े। 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 

कार्िक्रम स्वीकृत गराई पोषर् पनुरस्थापना गृहको सदुृढीकरर्का लानग ननम्न कार्ि गनि सर्कनेः 
• भवन तथा भौनतकपूवािधारको ममित संभार  
• र्खानेपानी, नबद्यतु, मेनसनरी औिार उपकरर्, सामग्री ममित 
• फननिचर तथा र्फक्चर र्खररर्द 
• अस्पताल फननिचर ममित सधुार 
• औषनध र्खररर्द 
• पनुरस्थापना गृहका लानग आवश्र्क भाँिाकुिा, ग्र्ास चलुो, ग्र्ासको व्र्वस्थापन 
• बेि,मेटे्रस र्खररर्द । 
• मेनसनरी औिार तथा सामग्री र्खररर्द 
• रारी निउटी गने १ िना कमिचारीलार्ि प्रनत रात १५०।०० का र्दरले र्खािा र्खचि 
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उपलव्ध गराउन सर्कन े। 
बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
ननरे्दशिकाहरु । 

 
१५. कृर्ाकलापको नामः ६० बषि मानथका िेष्ठ नागररकहररू तथा गरीव असहार्लार्ि नन:िलु्क स्वास््र् सेवा 

प्रर्दान ।  
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.5.161 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर्. 
६० वषि मानथका िेष्ठ नागररकहरुलार्ि सम्मान स्वरुप तथा गरीव असहार्लार्ि  अस्पतालमा 
उपलव्ध स्वास््र् सेवा ननःिलु्क उपलव्ध गराउनका लानग र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन 
गररएको छ । 

उदे्दश्र् ६० वषि मानथका िेष्ठ नागररकहरु तथा गरीव असहार्लार्ि रकम अभावले स्वास््र् सेवाबाट 
बशन्त्छत नभर् सेवामा सबैको पहुँच हनेुछ । 

अपेशक्षत प्रनतफल ६० वषि मानथका िेष्ठ नागररक तथा गरीव असहार्को सेवामा पहुँचमा बृशध्र्द हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका ननकार् सबै । 

सचालन प्रकृर्ा 

र्स शिषिकमा र्वननर्ोशित भएको बिेटको पररनधमा रही तपनसल अनसुार बाँिफाँट गरी 
कार्िक्रम स्वीकृत गरार् कार्िक्रम संचालन गने 
औषनध र्खररर्दः अस्पतालमा सेवा नलन आउने िषे्ठ नागररक तथा गरीव असहार् को अनमुाननत 
संख्र्ा एर्कन गरी ननःिलु्क नबतरर्का लानग औषनध र्खररर्द गन े। 
सेवा िलु्कः िेष्ठ नागररक तथा गरीव असहार्को अनमुाननत संख्र्ा एर्कन गरी ननःिलु्क सेवा 
प्रर्दान गरे वापतको सेवा िलु्क अस्पताल व्र्वस्थापन सनमनतमा सोधभनाि गने । 
नेपाल सरकारले िषे्ठ नागररकहरुको नन: िलु्क स्वास््र् नबमा गने भएकोले स्वास््र् नबमा 
गराउन उत्पे्ररर्ा गने र स्वास््र् नबमा भएकाहरुलार्ि र्ो सरु्वधा उपलब्ध हनेु छैन । 

बिेट बाँिफाँट र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका ननकार् सबै । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । संघ 
तथा प्ररे्दिबाट स्वीकृत ननरे्दशिकाहरु। 

 
१६. कृर्ाकलापको नामः माहामारी तथा संक्रमर् रोगहरुको ननिलु्क उपचार/रै्दवी प्रकोप तथा र्दघुिटना ननर्न्त्रर् 

व्र्वस्थापन तथा उपचारात्मक कार्िक्रम ।  
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.162 र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

नेपालमा वषेनी धेरै माननसहरु महामारी, रै्दवी प्रकोप तथा र्दघुिटनाका कारर् अंगभंग तथा मतृ्र् ु
हनेु गर्दिछ । कर्ािली प्ररे्दिमा र्सको प्रभाव अझ बढी रहेको रे्दशर्खन्त्छ । माहामारी तथा रै्दवी 
प्रकोपबाट प्रभानबत माननसहरुको समर्मा नै उध्र्दार गरी उपचार तथा व्र्वस्थापन गनि साथै 
मानर्वर् क्षनत कम गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् माहामारी तथा रै्दवी प्रकोपबाट प्रभानबत माननसहरुको समर्मा नै उपचार तथा व्र्वस्थापन गरी 
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मानर्वर् क्षनत कम हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल माहामारी, र्दघुिटना, संक्रमर् रोग तथा रै्दवी प्रकोपबाट हनेु अंगभंग तथा मानर्वर् क्षनत कम हनेु 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पताल प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् ननम्न कार्िमा गनि र्खचि  सर्कनछे   

• उपचार र्खचि (औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्री र्खररर्द, सेवा िलु्क) 
• र्ातार्ात र्खचि  (पे्रषर् गर्दाि लाग्ने एम्बलेुन्त्स र्खच ि) 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
 
१७. कृर्ाकलापको नामः  नसर्ओसी सेवा ननरन्त्तरताका लानग लोकम शचर्कत्सक ब्र्वस्थापन 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.52 र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

अस्पतालमा प्रसनुत चाप बढी भै अस्पतालहरुमा उपलव्ध िनिशिहरुबाट गरु्स्तरीर् प्रसनुत सेवा 
प्रर्दान गनि समस्र्ा भएको र प्रसनुत सेवा नलन अस्पताल सम्म पगुेका मर्हलाहरुलार्ि समेत 
समर्मा सेवा नपाएको अवस्थामा उि अस्पतालमा थप आवश्र्क िनिशि व्र्वस्थापन गनुि पने 
रे्दशर्खएकोले र्ो कार्िक्रमा बिेट र्वननर्ोिन गररएकोछ ।  

उदे्दश्र् थप िनिशि व्र्वस्थापन गरी समर्मा नै गरु्स्तरीर् प्रसनुत सेवा प्रर्दान गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल थप िनिशिबाट गरु्स्तरीर् प्रसनुत सेवा उपलव्ध हनेु ।  
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 

र्स शिषिकमा प्राप्त रकमबाट आमा सरुक्षा कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्िक्रम 
स्वीकृत गराई अस्पतालको क्षमता बढाउनको लानग आवश्र्क िनिशि व्र्वस्थापन गनिको 
लानग र्खचि गनि सक्ने छ । साथै र्स शिषिकको रकममा उल्लेर्ख भए अनसुार करार सेवामा 
आवश्र्कता अनसुार र्विेषज्ञ शचर्कत्सक लगार्त शचर्कत्सक, स्वास््र्कमी तथा अन्त्र् कमिचारी 
ननर्शुि गनि सर्कने छ ।  
र्स शिषिकमा रकम अपगु भएमा अस्पताल व्र्वस्थापन सनमनत आफै वा सामाशिक र्वकास 
मन्त्रालर् संग समन्त्वर् गरी थप रकम व्र्वस्थापन गनि सर्कने छ । 

बिेट बाँिफाँट कार्िक्रम स्वीकृत गराई र्खचि गने । साथै अस्पतालहरुले नबगतमा र्सै शिषिकबाट करार सेवामा 
िनिशि व्र्वस्थापन गरेको भए र्सै शिषिकको रकमबाट सेवा ननरन्त्तरता गनुि पनेछ । 

सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका । 
 
१८. कृर्ाकलापको नामः  स्वास््र् बीमा कार्िक्रम  
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.57 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर् 
र्स प्ररे्दिमा स्वास््र् नबमामा आवद्ध नबनमतहरुको संख्र्ा बढ्रै्द गएकोले अस्पतालमा 
सेवाग्राहीहरुलाई स्वास््र् नबमा सेवा नछटो छररतो तथा प्रभावकारी रुपमा प्रर्दान गनि छुटै्ट स्वास््र् 
नबमा कक्ष स्थापना गरी संचालन गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् नबमामा आवध्र्द नबनमतहरुलाई नछटो छररतो तथा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रर्दान गने । 
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अपेशक्षत प्रनतफल नबनमतहरुले नछटो छररतो तथा प्रभावकारी रुपमा सेवा पाउनेछन ्। 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 

कार्िक्रम स्वीकृत गरार् स्वास््र् नबमा सेवालाई नछटो छररतो तथा प्रभावकारी रुपमा प्रर्दान गनि 
छुटै्ट स्वास््र् नबमा कक्ष स्थापना गरी संचालन गन े। 
संचालन र्वनधः 
• अस्पतालमा छुटै्ट कोठाको व्र्वस्था गरी ममित, रंगरोगन, फननिचर तथा पर्दाि, कापेट, पंख्र्खा 

नबद्धुत, कम््र्टुर र्प्रन्त्टर, र् ुर्प एस आदर्द आवश्र्क सामग्रीको व्र्वस्था गने । 
• सेवाग्राहीको चाप अनसुार करार सेवामा आवश्र्क िनिशि ननर्शुि गने । 
• मसलन्त्र्द, र्न्त्टरनेट, संचार, ममित आदर्दमा र्खचि गने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
ननरे्दशिकाहरु । 

 
१९. कृर्ाकलापको नामः प्ररे्दिस्तरका कार्ािलर्हरुको वार्षिक प्रनतबेर्दन तर्ारी र छपार् ।  
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.84 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर् प्ररे्दि स्तरका कार्ािलर्हरुले गत आ.व.मा संचानलत कृर्ाकलाप, उपलब्धी, समस्र्ा र सझुावहरू 
समेर्टएको वार्षिक प्रनतबेर्दन तर्ार गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् कार्ािलर्ले गत आ.व.मा गरेको भौनतक तथा वृनतर् प्रगनतको िानकारी हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल कार्ािलर्को सेवाको अवस्था बारे िानकारी भै आगामी र्ोिना, कार्िक्रम र ननर्िर् प्रकृर्ामा 
सूचना एवं त्र्ाङ्कको प्रर्ोग भर् कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा सधुार आउने ।  

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका कार्ािलर्हरु । 

सचालन प्रकृर्ा तर्ारी बैठक, कार्ि बाँिफाँट, र्वषर्गत प्रवतवेर्दन तर्ारी, समन्त्वर् बैठक, समार्ोिन र कोटेिन 
माफि त छपार् ।   

बिेट बाँिफाँट बैठक, स्टेिनरी, पाररश्रनमक, छपार् र र्वतरर् आदर्द र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
 
२०. कृर्ाकलापको नामः कर्ािली प्ररे्दि सरकारको सतु्केरी पोषर् कोषेली कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.110 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर् 

नेपालमा मात ृमतृ्र्रु्दर प्रनत लार्ख शिर्वत िन्त्ममा २३९ र शिि ुमतृ्र्रु्दर प्रनत १००० मा २५ 
(MICS 2019) रहेको छ भने कर्ािली प्ररे्दिको २७ रहेको छ । स्वास््र् संस्थामा प्रसनुत गरार् 
मात ृतथा शिि ुमतृ्र् र्दरलार्ि कम गनि सरकारले नबनभन्न कार्िक्रम संचालन गरै्द आएको छ । 
प्ररे्दि सरकारले स्वास््र् संस्थामा प्रसनुत गराउन उत्पे्ररर्ा गनि र सतु्केरी मर्हला तथा नविात 
शििलुाई कुपोषर् हनु बाट बचाउन सतु्केरी पोषर् कोसेली कार्िक्रम संचालन गनि र्स 
शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् संस्थामा र्दक्ष प्रसनुतकमीबाट प्रसनुत हनेुको संख्र्ामा बृर्द्ध भर् मात ृमतृ्र् ुतथा शिि ु
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मतृ्र् ुर्दर कम हनेु र सतु्केरी आमा तथा शििलुाई कुपोषर् हनुबाट बचाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल सतु्केरी मर्हला तथा शििलुार्ि पोर्षलो र्खाने कुरा उपलव्ध भर् कुपोषर्बाट हनेु िर्टलताबाट 
बचाउने । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, स्वास््र् कार्ािलर्हरु र 
अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 

प्रसनुत सेवा प्रर्दान गने स्वास््र् संस्थाले स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी हनेु नेपाली मर्हलालाई रु 
२०००/ (र्दईु हिार) का र्दरले सतु्केरी पोषर् कोसेली र्खचि उपलव्ध गराउनपुनेछ । 
सतु्केरी पोषर् कोसेली र्खचि नलन तोर्कएको फाराम भरी नेपाली नागररकताको प्रनतनलपी, 
मर्हलाको नागररकता नभएमा ननिको श्रीमान वा अनभभावकको नागररकताको प्रनतनलपी सर्हत 
सर्ह छाप गरी पेि गनुि पनेछ र स्वास््र् संस्थाले भरपार् गराई (आमा सरुक्षा कार्िक्रमको 
र्ातार्ात र्खचि बझ्ने भरपाईमा समाबेि गरी) उि रकम सतु्केरी मर्हलालाई निस्चािि हरु्दां 
उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।र्ो र्खचि प्रसनुत सम्बन्त्धी िर्टलताको उपचारका नलन आएका 
मर्हलाहरुलाई उपलव्ध हनेु छैन । 
र्स शिषिकमा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा रहेको बिेट सम्बशन्त्धत अस्पताल तथा स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुलाई अनमुाननत प्रसनुत हनेु संख्र्ा एर्कन गरी कार्िक्रम तथा अशख्तर्ारी दर्दन ुपनछे 
। र्स शिषिकमा बिटे र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरुले सतु्केरी भएका मर्हलाहरुलाई सतु्केरी 
पोषर् कोसेली र्खचि उपलव्ध गराउन ुपनछे र स्वास््र् कार्ािलर्हरुले प्रसनुत सेवा प्रर्दान गने 
स्वास््र् संस्थालाई अनमुाननत संख्र्ाको आधारमा पेश्की रकम उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

बिेट बाँिफाँट अनमुाननत प्रसनुत हनेु मर्हलाहरुको संख्र्ा एर्कन गरी तोर्कए बमोशिम रकम उपलव्ध गराई 
र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका । 
 
२१. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सन्त्रे्दि र्वज्ञापन प्रकािन तथा प्रसारर् 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.183 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर् 
स्वास््र् प्रवद्र्धन गनि स्थानीर् आवश्र्कता अनरुुप सम्भव भए सम्म स्थानीर् भाषा र 
िब्र्दहरुको प्रर्ोग गरी स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरुको उत्पार्दन गरी स्थानीर् समरु्दार्मा प्रचार 
प्रसार गनिका र्वतरर् गनि र्स कार्िक्रमको लक्ष्र् रहेको छ ।  

उदे्दश्र् कार्ािलर्ले गत आ.व.मा गरेको भौनतक तथा वृनतर् प्रगनतको िानकारी हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल रोगको प्रकोप, संक्रमर् आदर्दको बारेमा िानकारी गराई स्वास््र् प्रवधिन गनि स्थानीर् स्तरमा 
स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरु उत्पार्दन तथा र्वतरर् र प्रिारर् गरी िनचेतना अनभबृर्द्ध हनेु ।  

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका कार्ािलर्हरु । 

सचालन प्रकृर्ा 
• स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्रे्दिहरु  र्वनभन्न नमनिर्ा माफि त आम नागररकहरुमा स्वास््र् 

सम्बन्त्धी िनचेतनाका लानग स्वास््र् सन्त्रे्दि प्रसारर् गने। 
• परकारहरु संग अन्त्तरर्क्रर्ा गरी सेवाको िानकारी गराउने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रममा तोर्कए बमोशिम । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
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२२. कृर्ाकलापको नामः प्रेषर् व्र्वस्थापन कार्िक्रम  
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.185 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर् 

नेपालको संर्वधानले आकशस्मक स्वास््र् सेवालाई मौनलक हकको रुपमा पररभार्षत गररएको 
छ ।कर्ािली प्ररे्दिमा आधा भन्त्र्दा बढी िनसंख्र्ा गरीवीको रेर्खामनुन रहेका छन ्। भोक, 
अज्ञानता र अशिशक्षतका कारर् रोगबाट ग्रनसत सबैलाई स्वास््र् सेवामा पहचु परु्ािउनका लानग 
र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् सेवा पहचुमा बृशध्र्द भई सेवाबाट बशन्त्चत समरु्दार् सेवा नलन उत्पे्रररत हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सेवा पहचुमा बृशध्र्द भई ननको हनेु र्दर बृर्द्ध हनेु साथ ैऔषर्द आर् ुबढ्ने । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 

ननम्न कार्ि गनि अस्पताल प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् र्खचि गनि सर्कनछे   
• गरीव, असहार्, लोपोन्त्मरु्ख िातीका र्वरामीहरुलाई उपचारका लानग अन्त्र्र पे्रषर् गनुि परेमा 

प्रचनलत भािा र्दर अनसुार पे्रषर्को कागिातको फोटोकपी नलर् भिुानी गररनछे । 
• अन्त्र्रबाट र्स अस्पतालमा पे्रषर् सनुबधा नलर् उपचार गनि आएका र्वरामीहरु ननको भई 

घर र्फताि हरु्दा लाग्ने गािी भािा बढीमा र्ातार्ात र्खचि वापत अनधकतम रू. ५००० 
भिुानी गनि सर्कने छ। 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
 

२३. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालिन्त्र् फोहोरमैला व्र्वस्थापन कार्िक्रम । 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.188 र्खचि शिषिकः 22522 

 

पररचर् 
अस्पतालबाट र्दईु प्रकारका फोहोरमैला; सामान्त्र् र अस्पतालिन्त्र् फोहोर ननस्कने हरु्दा सामान्त्र् 
प्रकारको फोहोरलाई िम्पीङ सार्िमा फाल्न नमल्छ भने अस्पतालिन्त्र् फोहोरलाई ननमिनलकरर् 
गरी नबसििन गनुिपने हरु्दा र्स शिषिकमा बिेट नबननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् अस्पतालिन्त्र् फोहोरमैला ननमिनलकरर् गरी व्र्वशस्थत रुपमा नबसििन हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल अस्पतालिन्त्र् फोहोरबाट सेवा प्रर्दार्क र समरु्दार्मा हनेु िोशर्खम कम हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 

Health Care Waste Management Guideline 2014 अनसुार अस्पतालबाट ननस्कने 
फोहोरमैला व्र्वशस्थत रुपमा नबसििन गनि कार्िक्रम स्वीकृत गराई ननम्न कार्ि गनि सर्कने छ : 

• भौनतकपूवािधारको ननमािर् तथा ममित संभार  
• र्खानेपानी, नबद्यतु, मेनसनरी औिार उपकरर्, सामग्री र्खररर्द तथा ममित 
• फननिचर तथा र्फक्चर र्खररर्द 
• सरुक्षा सामग्री तथा फोहोर व्र्वस्थापनका लानग आवश्र्क सामग्री र्खररर्द 
• मेनसनरी औिार तथा सामग्री र्खररर्द 
• कार्ािलर् सहर्ोगी २ िनासम्म करारमा ननर्शुि गनि सर्कने  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ ।Health 
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Care Waste Management Guideline 2014. 
 

२४. कृर्ाकलापको नामः  अस्पतालमा नबरामीलाई र्खाना पकाउनको लानग आवश्र्क भािा कुिा र्खररर्द । 
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.28.6 र्खचि शिषिकः २२५२९ 

 

पररचर् 
अस्पतालमा उपचारका लानग भनाि भएका नबरामीहरुलाई ननिलु्क र्खानाको व्र्वस्था अस्पतालले 
गने भएकोले भान्त्छामा र्खाना पकाउन आवश्र्क पने भािा कुिा र्खररर्द गनि बिेट र्वननर्ोिन 
गररएको छ । 

उदे्दश्र् नबरामीलाई र्खानाको व्र्वस्थापन गनि सहि हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल सफा स्वच्छ र्खानाको व्र्वस्थाप गनि सहि हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पतालको नबनभन्न वाििहरुमा उपचारका लानग भनाि भएका नबरामीहरुलाई सफा स्वच्छ र्खानाको 
व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क भािा कुिाको सूची तर्ार गरी कार्ािलर् प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् 
ननर्मानसुार र्खररर्द कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  

 
२५. कृर्ाकलापको नामः  नबरामीका लानग रासन नसर्दा 
कृर्ाकलाप संकेतः 7.1.1.1 र्खचि शिषिकः २७१११ 

 

पररचर् 
अस्पतालमा उपचारका लानग अन्त्तरंग र्वभागमा भनाि भएका नबरामीहरुलार्ि शचर्कत्सकले 
नसफाररस गरे बमोशिम तोर्कएको स्केल अनसुार रै्दननक र्खानाको व्र्वस्था गनि र्स शिषिकमा 
बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् शचर्कत्सकको नसफाररस बमोशिम नबरामीलार्ि पोषर्र्ूि र्खाना उपलव्ध गरार् उपचारमा सहर्ोग 
हनेुछ । 

अपेशक्षत प्रनतफल नबरामीलार्ि आनथिर भार कम हनेु र पूर्ि उपचार गरार् िानेछन ्। 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु। 

सचालन प्रकृर्ा 

प्रत्र्ेक वषिको माघ १ गते रे्दशर्ख पौष मसान्त्त सम्म वा र्स अशघ स्थानीर् ननकार्मा अशख्तर्ारी 
गएका अस्पतालको हकमा श्रावर् १ रे्दशर्ख आगामी आ.व .को भार मसान्त्त सम्मका लानग 
उपचारका लानग भनाि हनेु नबरामीको अनमुाननत संख्र्ा एर्कन गररे तोर्कए बमोशिम को स्केल 
अनसुार शिल्ला र्दररेट सनमनतको ननर्ािनसुार लागत अनमुान तर्ार गरी रै्दननक र्खानाको व्र्वस्था 
गने।प्रत्र्के दर्दनको (आईतवार रे्दशर्ख िननवार ) फुिमेन ुप्रर्दििन गने। 

बिेट बाँिफाँट लागत अनमुान स्वीकृत गरी र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । संघ 
तथा प्ररे्दिबाट स्वीकृत ननरे्दशिकाहरु। 
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२६. कृर्ाकलापको नामः  ननिलु्क स्वास््र् सेवाका लानग औषधी र्खररर्द (औषधीहरू र्खररर्द) 
कृर्ाकलाप संकेतः  7.2.9.3 र्खचि शिषिकः  27213 

 

पररचर् नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् औषनध अभाव सृिना हनु नदर्दर् नागररकहरुलार्ि ननिलु्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग 
आवश्र्क पने औषधी तथा सशििकल सामानग्र र्खररर्द गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
• औषनध  उपलब्धता भर् प्रभावकारी  रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह हनेु । 
• नागररकले ननिलु्क स्वास््र् सेवा पाएका हनेुछन।् 
• आधारभतु स्वास््र् सेवाको सनुनशित भर् सेवाको पँहचुमा अनभबृर्द्ध हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, 
अस्पतालहरू 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• आवश्र्क पने औषधी तथा सामग्रीहरुको  पररर्ाम एर्कन गने  
• स्वास््र् तथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर्, स्वास््र् सेवा र्वभागबाट र अन्त्र् र्दात ृननकार्हरुबाट 

उपलब्ध हनु सक्ने औषधी तथा सामग्रीहरुको र्र्कन गने । 
• स्थानीर् तहले र्खररर्द गनिसक्ने औषनध तथा सामग्रीहरुको एर्कन गने । 
• मन्त्रालर्मा सूशचकृत भएका स्लार्सिहरुसँग तोर्कएको औषनधहरुको र्दररेट माग गरी 

सबैको औषतबाट हरेक आईटमको लागत अनमुान तर्ार गने । 
• लागत अनमुानको आधारमा स्वीकृत कार्िक्रम र ििित अनरु्दानबाट प्राप्त भएको बिेट 

पररनधनभर रही र्खररर्द गनि सर्कने हरेक औषनध तथा अन्त्र् सामग्रीहरुको पररमार् र्र्कन 
गने । 

• सञ्चालन हनेु शिर्वर र िनस्वास््र् अनभर्ानको हकमा आवश्र्क पने औषनध तथा 
सामग्रीहरुको छुटै्ट पररर्ाम ननक्र्र्ौल गरी प्रमाशर्त गराउने । 

• आवश्र्कता अनसुार औषनध उपकरर् सामग्रीहरुको स्पेनसर्फकेिन तर्ार गरी सम्बशन्त्धत 
अनधकारीबाट प्रमाशर्त गराउने । 

• मानथ उल्लेशर्खत औषनध एवं सामग्रीहरु आपनुतिको लानग छनौट भएको पक्षसँग ननर्म 
अनसुार ननशित अवनधनभर आपनुति गने गरी, गरु्स्तर एवं स्पेनसर्फकेिन अनसुार सनुनशित 
हनेु गरी तथा प्रचनलत कानूनमा भएका अन्त्र् आवश्र्क र्वषर्बस्त ुसमेत समेटी सम्झौता 
गनुिपनेछ । 

• र्खररर्द गररएको औषनध तथा अन्त्र् सामग्रीहरु सरुशक्षत तररकाले प्ररे्दिको सम्बशन्त्धत मनेिकल 
स्टोरले सरुशक्षत भण्िारर् एवं व्र्वशस्थत आपूनति गनुिपनेछ। 

• स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना बमोशिम प्रचनलत ऎन अनसुार र्खररर्द गरी सम्बशन्त्धत स्टोरहरुमा 
राख्ने‚ गरु्स्तरीर् औषधी र्खररर्द सनुनशित गरेर मार औषनध र्खररर्द गने ।  

• सम्बशन्त्धत स्टोरहरुमा सामान्त्र् आपूनतिको नसधान्त्त अनसुार Proper Storage, Handling, 
Inventory management लगाएत First Expiry First Out, First In First Out बमोशिम 
कार्ि गने ।  

• मन्त्रालर् वा मातहतका ननकार्ले र्खररर्द गरेका औषनध उपकरर् तथा सामग्रीहरुको 
समन्त्वर्, अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन तथा गरु्स्तर पररक्षर् मन्त्रालर्को स्वास््र् सेवा महािार्खाले 
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गनुिपने छ । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार र्वननर्ोशित बिेटको पररनधनभर रहेर माग तथा आवश्र्कता 
अनसुार बिेट बाँिफाँट गने 

सन्त्र्दभि सामग्री ननिलु्क अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚ कर्ािली प्ररे्दि कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वनध २०७५, प्रचनलत 
सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली । 

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रकृर्ा, र्दररेट, औषधीको र्ववरर्, गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा, र्दाशर्खला र्ववरर्, कार्ि सम्पन्न 
प्रनतवेर्दन 

 
२७. कृर्ाकलापको नामः  ल्र्ाव सेवा सचालन तथा व्र्वस्थापन 
कृर्ाकलाप संकेतः 7.2.9.4 र्खचि शिषिकः 27213 

 

पररचर् 
रोगको सर्ह ननर्दान गरी उपचार गनि ल्र्ाव सेवाको ठूलो भूनमका रहेको हनु्त्छ । अस्पतालमा 
ल्र्ाव सेवा प्रर्दान गने स्थान साँगरुो, अव्र्वशस्थत भएकोले त्र्सलार्ि समर् सापक्ष स्तरबृशध्र्द गरी 
ननर्नमत संचालन गनि  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।   

उदे्दश्र् व्र्वशस्थत ल्र्ावबाट गरु्स्तरीर् पररक्षर् प्रनतबेर्दन तर्ार गरी रोग ननर्दानमा सहर्ोग हनेु  
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् पररक्षर् गरी रोग ननर्दानमा सहर्ोग हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु। 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पतालको ल्र्ावको अवस्था हेरी तत्काल सधुार गनुि पन ेकार्िको सूशच तर्ार गरी कार्ािलर् 
प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् ल्र्ावलार्ि आवश्र्क केनमकल ररर्िने्त्ट तथा प्रर्ोगिाला सम्बन्त्धी 
उपकरर्, सामग्री र्खररर्द गने । 

बिेट बाँिफाँट लागत अनमुान स्वीकृत गरी र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 

 
२८. कृर्ाकलापको नामः  मेनसनरी औिार उपकरर् र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.9.1, ११.३.९.१४ र्खचि शिषिकः३११२२ 

 

पररचर् 
अस्पतालमा गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि िनिशि, भौनतकपूवािधार का साथै स्वास््र् 
सम्बन्त्धी उपकरर् आवश्र्कता पने भएको हरु्दा ँस्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर् र्खररर्द गनि र्स 
शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलव्ध हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् सेवाका साथ ैसेवा नबस्तार हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पताललार्ि आवश्र्क पने मेनसनरी औिार उपकरर्को सूशच तर्ार गरी कार्िक्रम तथा लागत 
अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द ननर्मावली अनसुार र्खररर्द 
कार्ि गने । 
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बिेट बाँिफाँट स्वीकृत लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
 
२९. कृर्ाकलापको नामः  स्वास््र् सम्बन्त्धी मेशिनरी औिार र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.9.1 र्खचि शिषिकः ३११२२ 

 

पररचर् 
अस्पतालमा गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि िनिशि, भौनतकपूवािधार का साथै स्वास््र् 
सम्बन्त्धी उपकरर् आवश्र्कता पने भएको हरु्दा ँस्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर् र्खररर्द गनि र्स 
शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलव्ध हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् सेवाका साथ ैसेवा नबस्तार हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएको प्ररे्दि अस्पताल । 

सचालन प्रकृर्ा 

अस्पताललार्ि आवश्र्क पने स्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर्को सूशच तर्ार गरी कार्िक्रम तथा लागत 
अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द ननर्मावली बमोशिम र्खररर्द 
कार्ि गने । साथै गत आ.व. मा र्खररर्द प्रर्क्रर्ा सरुु गरेको भए सोही अनसुार र्खररर्द कार्िलाई 
ननरन्त्तरता दर्दन ुपनेछ । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 

 
३०. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालको स्टोर भवन ननमािर् । 
कृर्ाकलाप संकेतः 11.1.2.492 र्खचि शिषिकः 31112 

 

पररचर् 
अस्पतालमा प्राप्त तथा र्खररर्द गरीएका औषधी, औिार उपकरर्, मसलन्त्र्द तथा सामग्रीहरु उशचत 
स्थानमा व्र्वशस्थतरुपमा भण्िारर् गनि  उपर्ूि घरको व्र्वस्थाका लानग र्स शिषिकमा बिेट 
र्वननर्ोिन गररएको छ ।  

उदे्दश्र् भवन ननमािर् गरी औषधी, सामग्री तथा मनेसनरी औिारहरु सरुशक्षत तथा व्र्वशस्थत गनि सहर्ोग 
हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल उपर्ूि वातावरर्मा औषधी सामग्रीहरु भण्िारर् हनेु र मनेसनरी औिार सरुशक्षत हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा अस्पतालहाता नभर उपर्िू स्थानमा स्टोर भवन ननमािर् गनि कार्िक्रम तथा लागत अनमुान 
स्वीकृत गरी ननमािर् कार्ि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री 
कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ । स्वास््र् 
संस्था स्थापना , संचालन र स्तरोन्नती सम्बन्त्धी २०७० , भवन ऐन २०५५ र र्स अन्त्तरगत िारी 
भएको नेपाल रार्िर् भवन संर्हता र भवन ननर्मावली २०६६ । 

 



99 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

(घ) मानव संसाधन र्वकास केन्त्र, स्वास््र् तानलम िार्खा अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू 

1. कृर्ाकलापको नामः COVID 19 को लानग PPE, Mask, Sanitizer, Spray र्खररर्द (तर्ारी सामान र्खररर्द 
र्खचि) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.१.२. र्खचि शिषिकः २२५२१ 

 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम, प्रनतकार्ि, तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु र्खररर्द गने । 

उदे्दश्र् कोनभि १९ को संक्रमर्बाट बच्नका लानग। 

अपेशक्षत प्रनतफल कार्ािलर्मा प्रभावकारी  कार्ि सम्पार्दनमा सहिता भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनार् कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गरार्  
र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ 
अनगुमन सूचक औषनध र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

2. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सम्बन्त्धी कृर्ाकलापको एकीकृत कार्िस्थल अनशुिक्षर् सपुरीवेक्षर् अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.३२  र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

   

पररचर् कुनै पनन कार्िक्रम ननशित उदे्दश्र् हानसल गनि संचालन गरीन्त्छ । कार्िक्रम तथा कृर्ाकलाप 
पिात उि उदे्दश्र्हरु कनत पूनति भए वा भएनन ् त्र्सबाट के कस्तो उपलव्धी  हनु सक्र्ो र 
र्सका के के कारर्हरु हनु भने्न ननधािरर् गने प्रर्क्रर्ा  नै कार्िक्रम    पिातको मूल्र्ाकंन  
हो । र्विेष गरी तानलम केन्त्रबाट संचालन भएका शस्कल बेस  तानलम तथा कार्िक्रमको 
प्रभावकाररता मूल्र्ाकंनको लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ ।   

उदे्दश्र् • तानलममा नसकेका ज्ञान सीपहरुको कसरी प्रर्ोग भर्रहेको छ त्र्सको िानकारी नलन े। 

• नसकेका कुरा  प्रर्ोग गनि  कस्ता कदठनाई  छन  वा नसकेका कुरा कनत अपर्ािप्त छन ्
भने्न िानकारी नलने  

• प्रर्ोग गर्दाि का समस्र्ा वा कमीहरुलाई  तत्काल  कार्िके्षरमा हटाउन वा पनछका लानग 
तानलम आवश्र्कता पर्हचान गने  

अपेशक्षत प्रनतफल • सीपमा आधाररत तानलमको प्रभावकाररता र उपर्ोनगताको मूल्र्ाँकन भर् भर्वष्र्मा संचालन 
गररने तानलमको गरु्स्तरमा बृर्द्ध हनेु  । 

• स्वास््र्के्षरमा सँचालन भएका कार्िक्रम प्रभावकारी रुपमा सँचालन भई सेवाको गरु्स्तरमा 
सधुार भई पँहच तथा उपभोगमा वृशध्र्द हनेुछ । 
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कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् • मानव संसाधन र्वकास केन्त्र सरेु्खत 

सचालन प्रकृर्ा • बार्षिक बिेटको पररनधनभर रही कार्ि र्ोिना बनाउने र कार्ि र्ोिना अनसुार कार्िक्रम 
संचालन गरी प्रनतवेर्दन वनाउने । 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दिर्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका,२०७५ कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५  तानलम 
सम्बन्त्धी सामग्रीहरु  

सन्त्र्दभि सामग्री अध्र्र्न सामग्री, शिल्ला स्वास््र् प्रशिक्षक सीप र्वकास कार्िक्रम ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक सपुरीवेक्षर् अनगुमन तथा मूल्र्ाकन प्रनतवेर्दन । 

 

3. कृर्ाकलापको नामः सामाशिक व्र्वहार पररवतिन तानलम (SBC) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१६८   र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 
पररचर् र्वनभन्न कार्िक्रम अन्त्तरगतका सेवाहरु गरु्स्तरीर् रुपमा िनस्तरसम्म प₋ुर्ाउन र स्वास््र् सेवा 

प्रर्ालीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनिका लानग सेवा प्रर्दार्कको कार्िर्दक्षता अनभबृर्द्ध हनु 
आवश्र्क हनु्त्छ । सोका लानग कार्िर्दक्षतामा आधाररत तानलम तथा अन्त्र् अनत आवश्र्क 
तानलमको आवश्र्कता रहन आउर्दछ । घर  पररवार समािनभर रहेका बाधा अड्चनहरुलाई 
हटाएर आउन सक्न ेसकारात्मक पररवतिन नै वास्तवमा सामाशिक पररवतिन हो । सामाशिक 
व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिनर्वना गरु्स्तरीर् सेवा अपरुो हनु िाने भएकोले व्र्वशस्थत गनि 
र्ो तानलम कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उद्दशे्र् स्वास््र् सेवा प्रवाहका क्रममा िनिशिलाई आवश्र्क सीप र र्दक्षताको र्वकास गरी  
सामाशिक व्र्वहारमा स्वास््र्को सकारात्मक परीवतिन ल्र्ाउन े। 

व्र्वहार पररवतिनको लानग सवैभन्त्र्दा बढी सम्भावना भएको समूहको र्खोिी गरी व्र्वहार 
पररवतिनका अवरोधलाई प्रभाव पान े त्र्हरु र्वचारहरु अवधारर्ाहरु र नसद्धान्त्तहरुलाई 
प्रकृर्ागत रुपमा समेटी व्र्वहार पररवतिनका रर्नैनतक उद्देश्र् तर्ार गरी पररवतिनलाई असर 
गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल र्वनभन्न तहका स्वास््र् संस्थामा कार्िरत िनिशिका लानग आवश्र्क  सामाशिक व्र्वहार 

पररवतिन सम्बन्त्धी ज्ञान सीप र अवधारर्ाको अनभबृर्द्ध भई गरु्स्तरीर् सेवा प्रवाह  पहचु तथा 

उपभोगमा बृर्द्ध हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्र, सरेु्खत 

सचालन प्रकृर्ा र्वज्ञहरु र सरोकारवालाहरुसँग बैठक बसी ननर्मको पररधी नभर रही कार्िक्रम र गनतर्वनध 
तिुिमा गरी  कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ। स्थानीर् तहका स्वास््र् व्र्वस्थापन सनमनतका 
पर्दानधकारीलाई उनीहरुको प्रत्र्क्ष सहभागीतामा सँचालन हनुे तानलममा प्रशिक्षक एसर्वसी टट् 
प्रप्त व्र्शि हनुपुने छ र पानलका ्र्ाकेि म्र्ानअुल अनसुारको कन्त्टेन्त्ट समावेि गरी  तानलम 
सँचालनको सहभागी  स्थान तथा समर्  छनौट गरी सचालन गररन ेछ । 

बिेट बािँफाटँ तर्ारी तथा व्र्वस्थापन  र्खचि  आदर्द प्रचनलत ऐन ननर्म ननरे्दशिका अनसुार र्वनभन्न र्खचि 
िीषिकमा बाँिफाँट गरी ननरे्दिकबाट स्वीकृत गराएर सँचालन गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सम्बन्त्धीत अध्र्र्न सामग्री,  एस र्व सी पानलका ्र्ाकेि २०७६ कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि 
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ननरे्दशिका २०७५ स्वास््र् तानलम व्र्वस्थापन ननरे्दशिका २०७५ 

अनगुमन सूचक तानलम नलनकेो संख्र्ा तथा सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 
 

4. कृर्ाकलापको नामः भ्र्ासेक्टोमी  (NSV ) तानलम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१७५  र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 
पररचर् कर्ािली प्ररे्दिका शिल्लामा कार्िरत मेनिकल िक्टरको पररवार र्ोिना कार्िक्रममा ज्ञान र 

सीपको अनभबृर्द्ध गनि  र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् पररवार र्ोिना कार्िक्रममा  लक्ष्र् र उदे्दश्र्  हानसल गनिको लानग  सरोकारवालाको ज्ञान 
सीपमा अनभबृर्द्ध गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल पररवार र्ोिना कार्िक्रममा सेवाको ग्राही सख्र्ामा उलेख्र् बृर्द्ध भएको हनेु छ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्र वीरेन्त्रनगर, सरेु्खत 

सचालन प्रकृर्ा वार्षिक कार्िक्रम नभर रही चौमानसक लक्ष्र्को आधारमा तर्ार भई स्वीकृत भएको वार्षिक 
र्ोिना अनसुार कार्िक्रम र्वननर्ोशित बिेटको पररनधमा रही लागत अनमुान ननरे्दिकबाट स्वीकृत 
गराउन ुपर्दिछ । गरी सोही ऐन, ननर्म बमोशिम बिेटको अनधनमा रही कार्िक्रम सञ्चालन गनुि 
पनेछ । प्रशिक्षक एव सहभागीको छनौट गरी  तानलम सँचालन  गने । 

बिेट बाँिफाँट तर्ारी तथा व्र्वस्थापन  र्खचि, रै्द भ्र.भिा आदर्द प्रचनलत एन ननर्म ननरे्दशिका अनसुार र्वनभन्न र्खचि 
िीषिकमा बाँिफाँट गरी ननरे्दिकबाट स्वीकृत गराएर तानलम केन्त्र बाट सशुचकृत सँस्था सग 
समन्त्वर् गरी  सहभागी तथा स्थान छनौट गरी तानलम सँचालन गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ र 
स्वास््र् तानलम व्र्वस्थापन ननरे्दशिका २०७५ 

अनगुमन सूचक तानलम नलनकेो संख्र्ा सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 
 

5. कृर्ाकलापको नामः र्दक्ष प्रसनुत सेवाकालीन तानलम  (SBA ) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१७७  र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर्  सरुशक्षत प्रसनुत सेवाका लानग र्दक्ष प्रसनुत तानलम प्राप्त शचर्कत्सक तथा ननसिंग स्टाफको भनुमका महत्वपूर्ि 
हनु्त्छ । आमा तथा नवशिि ु र्दवैुको ज्र्ान िोशर्खमबाट बचाई मात ृतथा नवशिि ुमतृ्र्रु्दर र रोग र्दर 

घटाउन स्टाफनसि र अ न. मी. लाई र्दक्ष प्रसूती सेवा तालश मको ब्र्वस्था गररएको छ ।  

 

उदे्दश्र् स्वास््र् संस्थामा कार्िरत स्वास््र् कमीहरुमा आवश्र्क ज्ञान नसप तथा धारर्ाको अनभबृद्धी 
गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सेवा प्रर्दान गर्दाि गरु्स्तरीर्ता कार्म हनेुछ   

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्र सरेु्खत 

संचालन प्रकृर्ा स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनधनभर रही बिेट बाँिफाँट गरी ननरे्दिक बाट   स्वीकृत गने। 

 तानलम साईट सग  समन्त्वर् तथा 
 सहभागी छनौट गने र तानलम संचालन गने । 

बिेट बाँिफाँट तर्ारी तथा व्र्वस्थापन  र्खचि बैठक र प्रशिक्षक भिा तथा संर्ोिन र्खचि । 
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सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५ स्वास््र् तानलम व्र्वस्थापन ननरे्दशिका 
२०७५ 

अनगुमन सूचक र्दक्ष प्रसूनत  तानलम प्राप्त संख्र्ा तानलम सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 
 
6. कृर्ाकलापको नामः मध्र्मस्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दार्क शक्लननकल अभ्र्ास तानलम (MLP) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१७८ र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् हेल्थ अनसस्टेन्त्ट र अ हे व का लानग तर्ार गररएको र्ो तानलममा शक्लननकल मनेिनसर्नको 
आधारभूत कुराहरु समावेि गररएको छ । History taking, Physical Examination, मखु्र् २० 
वटा Common Problems, मखु्र् १० वटा Procedure, Emergency , Obstetric first Aid, Major 

Chronic Problem लगार्तका र्वनभन्न समस्र्ाहरु व्र्वस्थापन गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ 
।   

उदे्दश्र् मध्र्म स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दार्कहरुको आवश्र्क ज्ञान सीप अनभबृर्द्ध हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्कमीको क्षमता अनभबृर्द्ध भई गरु्स्तरीर् आधारभूत स्वास््र् सेवा प्रवाहमा अनभबृर्द्ध 
हनेु। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्र वीरेन्त्रनगर सरेु्खत । 

सचालन प्रकृर्ा मापर्दण्ि अनसुारको सहभागी तथा प्रशिक्षकहरुको व्र्वस्थापन गरी कार्िक्रम संचालन तथा  
ननर्मानसुार सम्पन्न गनुिपने छ ।  

सहभागी छनौटको मापर्दण्ि 

• प्ररे्दि सरकार स्थानीर् तह मातहत रहेका स्वास््र् संस्थामा कार्िरत २ वषि सेवा अवनध 
पगुेका स्थार्ी पारामेनिक्सहरु ।  

प्रशिक्षकको मापर्दण्ि 

• एम एल पी सम्बन्त्धी तानलमको प्रशिक्षक प्रशिक्षर् तानलम PTC TOT प्राप्त स्वास््र्कमी, 
रार्िर् स्वास््र् तानलम केन्त्रको सूचीमा सशुचकृत प्रशिक्षक र संवशन्त्धत र्वषर् र्वज्ञलाई र्ो 
तानलमको प्रशिक्षकमा सहभागी गराईनछे  ।  

• कार्िक्रम संर्ोिक वा कार्ािलर्ले तोकेको कमिचारीले र्वननर्ोशित बिेटको पररनधमा रही 
र्खचिको बाँिफाँट र्ट्पर्ी ननरे्दिकबाट स्वीकृत गराउन ुपर्दिछ । हाल र्स प्ररे्दिमा एम एल 
पी तानलम सार्ट स्थापना प्रकृर्ामा रहेको र अन्त्र् प्ररे्दिमा पूवािधार तर्ार भएका एम एल 
पी तानलम सार्टहरुसंग समन्त्वर् गरी सञ्चालन गनि सर्कनछे । प्रचनलत ऐन, ननर्म, 

ननरे्दशिका र कार्िर्वनध अनसुार र्वननर्ोशित बिेट रकम र्खचि गनिका लानग नबनभन्न र्खचि 
िीषिकहरुमा बाँिफाँट गरी प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराई मार तानलम संचालन  र र्खचि 
गनुिपनेछ । 

बिेट बाँिफाँट तर्ारी, बैठक तथा व्र्वस्थापन र्खचि, भ्रमर् र्खचि, ननवािह र्खचि प्रशिक्षक तथा संर्ोिन र्खचि, 
तानलम सामग्री र्खरीर्द 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५, कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५, 
स्वास््र् तानलम व्र्वस्थापन ननरे्दशिका २०७५ 

अनगुमन सूचक तानलम नलनकेो संख्र्ा सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 
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7. कृर्ाकलापको नामः कोल्िचेन तथा र्खोप सम्बन्त्धी आधारभतू तानलम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१७९  र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् र्वनभन्न स्वस््र् सस्थामा कार्िरत र्खोप सग सम्बशन्त्धत स्वास््र्कमीलाई  कोल्िचेन तथा र्खोप 
बारे ज्ञान सीपको अनभवृशध्र्द गरी सेवालाई प्रभावकारी  तथा गरु्स्तरीर् बनाउन र्ो कार्िक्रम 
राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र्  र्खोप कार्िलाई ननरन्त्तर रुपमा प्रभावकारी र गरु्स्तरीर् रुपमा  संचालन गनि। 

र्खोप सँग सँलग्न स्वास््र्कमीको ज्ञान सीपमा अनभवृशध्र्द गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल प्रभावकारी रुपमा कार्िक्रम संचालन भर् लशक्षत कार्िक्रमको प्रगनत हानसल भएको हनेु ।  

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्रसरेु्खत । 

सचालन प्रकृर्ा वार्षिक कार्िक्रमनभर रही चौमानसक लक्ष्र्को आधारमा तर्ार भई स्वीकृत भएको वार्षिक र्ोिना 
अनसुार ननर्िर् बमोशिम कार्िक्रम र्वननर्ोशित बिेटको पररनधमा रही लागत अनमुान ननरे्दिकबाट 
स्वीकृत गराउन ुपर्दिछ । आवश्र्क प्रशिक्षक तथा  सहभागीको छनौट गरी स्थान र समर् तथा 
सामग्रीहरुको सूशच तर्ार गरी  सचालन गन े। 

बिेट बाँिफाँट बिेटको पररनधनभर रर्ह आनथिक ननर्मानसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका,२०७५ कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ स्वास््र् 
तानलम व्र्वस्थापन ननरे्दशिका २०७५ 

अनगुमन सूचक तानलम नलनकेो संख्र्ा  सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 
 

8. कृर्ाकलापको नामः र्किोरर्किोरी र्ौन तथा प्रिनन स्वास््र् तानलम (ASRH) 
कृर्ाकलाप संकेतः २ ७ २२ ३२१ र्खचि िीषिक नं० २२५२२ 
 

 पररचर् र्किोरर्किोरी र्ौन तथा प्रिनन स्वास््र् सेवा प्रर्दार्क स्वास््र्कमीहरुलाई सेवा सम्बन्त्धी ज्ञान 
धारर्ा र सीप मा अनभवृशध्र्द गरी सेवा ग्राहीलाई गरु्स्तरीर् र्किोरर्किोरी मरैी सेवा तथा परामिि  
प्रर्दान गनिका लानग र्ो तानलम सञ्चालन गरीन्त्छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् सस्थामा कार्िरत स्वास््र्कमीहरुमा आवश्र्क ज्ञान सीप तथा धारर्ाको अनभबृर्द्ध गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सेवा  प्रर्दान गर्दाि गर्दाि गरु्स्तरीर्ता कार्म हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्र, सरेु्खत । 

सचालन प्रकृर्ा वार्षिक कार्िक्रम नभर रही चौमानसक लक्ष्र्को आधारमा तर्ार भई स्वीकृत भएको वार्षिक र्ोिना 
अनसुार कार्िक्रम र्वननर्ोशित बिेटको पररनधमा रही लागत अनमुान ननरे्दिकबाट स्वीकृत गराउन ु
पर्दिछ । गरी सोही ऐन, ननर्म बमोशिम बिेटको अनधनमा रही कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनछे । 
प्रशिक्षक एव सहभागीको छनौट गरी  तानलम सँचालन  गने । 

बिेट बाँिफाँट तर्ारी तथा  व्वस्थापन बैठक  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५ स्वास््र् तानलम व्र्वस्थापन ननरे्दशिका २०७५ 

अनगुमन सूचक तानलम नलनकेो संख्र्ा  सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 
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9. कृर्ाकलापको नाम −संक्रमर् रोकथाम तथा स्वास््र् संस्थािन्त्र् फोहरमैला व्र्वस्थापन तानलम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४०२ र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गने स्वास््र्कमीहरु सेवाग्राही सरसफाईकमी र वातावरर्लाई  सरुशक्षत राख्रै्द 
गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा  प्रवाह गनि  र्ो तानलम राशर्खएको हो। र्स तानलममा सम्बशन्त्धत  
प्रशिक्षक बाट स्वास््र्कमीलाई  समग्र संक्रमर् रोकथाम बारे  तथा आवश्र्क ज्ञान तथा सीप 
प्रर्दान गरीन्त्छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र्कमीलाई प्रभावकारी र सरुशक्षत संक्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी व्र्वहार बारे ज्ञान सीप प्रर्दान  
गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्कमीलाई प्रभावकारी र सरुशक्षत संक्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी व्र्वहार बारे ज्ञान सीप ज्ञान 
हाँनसल भई सेवा प्रवाहमा सहिता आएको हनेु। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्र वीरेन्त्रनगर, सरेु्खत । 

संचालन प्रकृर्ा र्वननर्ोशित  बिेटको पररनधमा रही र्खचिको बाँिफाँट गरी सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा 
मापर्दण्ि अनसुारको सहभागी तथा प्रशिक्षकको व्र्वस्थापन गरी पाठ्यक्रम तथा तानलम ्र्ाकेि  
र्वकास गरी  कार्िक्रम सचालन सम्पन्न गनुिपने छ । 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत एन  ननर्म अनसुार र्वननर्ोशित बिटे रकमका लानग र्वनभन्न  र्खचि िीषिकहरमा 
बाँिफाँट गरी तानलम सँचालन र र्खचि गनुिपनेछ । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 

अनगुमन सूचक तानलम नलनकेो संख्र्ा  प्रनतवेर्दन 
 

10. कृर्ाकलापको नामः िलवार् ुपररवतिन र स्वास््र्मा प्रभाव सम्बन्त्धी सेवा प्रर्दार्कका लानग तानलम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४०३ र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् िलवार् ु दर्दनहु ँ पररवतिन भईरहेको छ िनु कुरा नेपाल लगार्त र्वश्वका धेरै रे्दिहरुमा र्वनभन्न 
स्वरुपमा रे्दशर्खएको छ । िलवार् ुपररवतिनले स्थानीर् स्तरमा स्वास््र् सम्बन्त्धी संचालन भईरहेका  
कार्िक्रमहरुमा पनि िाने असर सम्बन्त्धी िनस्तरबाट नै प्रकृर्ा अपनाई र्सका लानग अनकूुलता  
र र्वनभन्न र्कनसमका न्त्र्नूीकरर्का उपार्हरु प्रर्ोिनमा ल्र्ाउन र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् समरु्दार्स्तरमा रहेका स्वास््र् सेवा प्रर्दार्क तथा अन्त्र् सम्बशन्त्धत व्र्शिहरुलाई िलवार् ुपररवतिन  
र स्वास््र् प्रभावको आधारभूत तत्वको र्वषर्मा ज्ञान दर्दई िलवार् ु पररवतिनको प्रभावलाई कम 
गराउन ु। 

अपेशक्षत प्रनतफल िलवार् ु पररवतिन संवर्दनिील रोगहरु पिा लाग्ने स्वास््र्को आवश्र्कता न्त्र्नूीकरर् 
कृर्ाकलापहरु अनकूुलन रर्नीनतहरु र नतननहरुलाई स्वास््र् सेवाको नेततृ्वमा र्वनभन्न  स्वास््र् 
र्ोिना र कृर्ाकलाप समावेि हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्र वीरेन्त्रनगर, सरेु्खत। 

सचालन प्रकृर्ा बार्षिक बिेटको पररनधनभर रही कार्ि र्ोिना बनाई तानलम ्र्ाकेि अनसुार सहभागी छनौट गरी 
कार्िक्रम संचालन गने ।  

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन, ननर्म, ननरे्दशिका अनसुार र्वननर्ोशित बिेट रकम र्खचि गनिका लानग नबनभन्न र्खचि 
िीषिक िस्तै रै्दभ्रभ, कक्षा सचालन प्रशिक्षक भिा, िैशक्षक सामग्री,  हेन्त्िआउट,  र्खािा तथा 
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स्थानीर्लाई र्ातार्ात तथा भिा आदर्दमा वाँिफाँि गरी प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराई मार तानलम 
संचालन  र र्खचि गनुिपनेछ । 

सन्त्र्दभि सामग्री 
 

कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५, 

स्वास््र् तानलम व्र्वस्थापन ननरे्दशिका २०७५ िलवार् ु पररवतिन र स्वास््र्मा प्रभाव सम्बन्त्धी 
सन्त्र्दभि पसु्तका । 

अनगुमन सूचक तानलम नलनकेो संख्र्ा, सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 
 

11. कृर्ाकलापको नाम  स्वास््र् तानलम आवश्र्कता पर्हचान सम्बन्त्धी अन्त्तरकृर्ा कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४०५  र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् तानलम आवश्र्कता पर्हचानले  कार्िसंम्पार्दन गनि चार्हने क्षमता  तथा व्र्शिमा भएको वास्तर्वक 
क्षमताबीचको अन्त्तर पिा लगाउने गर्दिछ। तसथि व्र्वशस्थत  तानलम र्ोिना तथा कार्िन्त्वर्न गनि  
र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् तानलम आवश्र्कता पर्हचान सम्बन्त्धी ज्ञान सीपको अनभवृदर्द गरी TNA गनि सक्न े 
बनाउने। 

अपेशक्षत प्रनतफल  तानलम आवश्र्कता पर्हचान गने  वैज्ञाननक र्वनध सम्बन्त्धी ज्ञान सीपको  अनभवृदर्द भई 
प्रभावकारी रुपमा कार्िक्रम संचालन भई व्र्हारमा प्रर्ोग भएको हनेु छ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्रसरेु्खत । 

सचालन प्रकृर्ा वार्षिक कार्िक्रमनभर रही चौमानसक लक्ष्र्को आधारमा तर्ार भई स्वीकृत भएको वार्षिक  कार्ि 
र्ोिना अनसुार  कार्िक्रम संचालन गनुि पर्दिछ 

बिेट बाँिफाँट  सहिकताि भिा रै्द भ्रभिा र्खचि र्ातार्ात स्टेिनरी र्खािा र्खचि । 

सन्त्र्दभि सामग्री अध्र्र्न सामग्री शिल्ला स्वास््र् प्रशिक्षक सीप र्वकास कार्िक्रम। र्टएनए निस्किन नोट स्टाफ 
कलेि िाउलार्खेल । 

अनगुमन सूचक तानलम  नलनकेो संख्र्ा, संम्पन्न प्रनतवेर्दन । 
 

12. कृर्ाकलापको नामः   स्वास््र् तानलम सामग्री र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४०६  र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् स्वास््र् तानलमको गरु्स्तरीर्ता कार्म गनि प्रशिक्षाथीको आवश्र्क ज्ञान सीप र क्षमता र्वकास 
गनि तानलमको लानग सामग्री र्खररर्द कार्िक्रम राशर्खएको छ  

उदे्दश्र् स्वास््र् तानलमलाई प्रभावकरी  ढंगले  संचालन गन े। 
अपेशक्षत प्रनतफल तानलमको गरु्स्तरीर्ता कार्म भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् श्री मानव संसाधन र्वकास केन्त्र वीरेन्त्रनगर, सरेु्खत 

सचालन प्रकृर्ा कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ , कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 
तथा प्रचनलत ऐन ननर्म तथा ननरे्दशिका बमोिम साथै कार्िर्दल सनमतको ननर्िर् बमोशिम हनेुछ । 

बिेट बाँिफाँट सावििननक र्खररर्द एन २०६३ ननर्मावली २०६४ संिोनधत संचालन गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ , कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ । 

अनगुमन सूचक शिन्त्सी र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
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13. कृर्ाकलापको नामः माननसक स्वस््र् सम्बन्त्धी सचेतना कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४१०  र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् िीवनिैली र्खानपान माननसक असन्त्तलुन आदर्द आिको र्वश्वमा नसने रोगको मखु्र् कारर्  
रहेका छन।् र्वश्व व्र्ापी रुपमा महामारीको रुपमा फैनलएको कोनभि १९ का कारर्  
माननसक समस्र्ा ह्वािै बढेको सन्त्र्दभिमा न्त्र्नूीकरर् को लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् स्थानीर् तहमा कार्िरत स्वास््र् कमी शिक्षक स्थानीर् नेततृ्वलाई  मनोवैज्ञाननक प्रथानमक 
उपचार  एवँ मनोसामाशिक परामिि सम्बन्त्धी ज्ञान धारर्ा र सीपको अनभवृशध्र्द गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल नसने रोगको बारेमा िनचेतना बृर्द्ध हनेु र माननसक समस्र्ाबाट ग्रनसतको सख्र्ामा कमी  
आएको हनुे छ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मानव संसाधन र्वकास केन्त्रवीरेन्त्रनगर, सरेु्खत। 

सचालन प्रकृर्ा वार्षिक  बिेटको पररनधनभर  रही कार्िक्रम स्वीकृत गरी स्थानीर् तह सग समन्त्वर्  तथा  
मापर्दण्ि बमोशिम का प्रशिक्षक र सहभागी  स्थान र समर् छनौट तथा तानलम ्र्ाकेि 
ननमािर् गरी अनभमशुर्खकरर् तानलम सँचालन गनि सर्कने छ । 

बिेट बाँिफाँट बिेटको पररनधनभर रहेर आनथिक ननर्मानसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी आधारभूत तानलम पशुस्तका 
अनगुमन सूचक तानलम प्राप्त संख्र्ा संम्पन्न प्रनतवेर्दन । 

 

14. कृर्ाकलापको नामः र्वनभन्न दर्दवस मनाउने (स्वास््र् शिक्षा सीप तथा ननिामती) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२५.१७२ र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् महत्वपूर्ि दर्दवस माफि त िनचेतना समरु्दार्स्तर सम्म फैलाई सकारात्मक सोचको र्वकास गरी 
स्वास््र् प्रवर्दिन गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् शिक्षाको महत्व िनस्तर सम्म परु्ािई िनचेतना िनचेतना अनभवृदर्द गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल व्र्वहारमा पररवतिन भई िीवनिैलीमा सकारात्मक सोचको र्वकास हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार्  श्री मानव संसाधन र्वकास केन्त्र वीरेन्त्रनगर, सरेु्खत 

सचालन प्रकृर्ा दर्दवस मनाउनपूुवि आवश्र्कता अनसुार बैठक  वसी संचालन र्ोिना बनाई र्वनभन्न 
सचेतनामूलक कृर्ाकलापहरु संचालन गन े। 

बिेट बाँिफाँट दर्दवस संचालनको लानग स्वीकृत बिटेको पररनधनभर  रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाटँ गरी 
र्खचि गनि सर्कन ेछ । 

सन्त्र्दभि सामग्री  र्वनभन्न नाराहरु  पोिर  पम्पलेट  

अनगुमन सूचक र्दस्तावेिहरु सहभागीको र्ववरर्  बैठका ननर्िर्हरु। 
   

15. कृर्ाकलापकको नामः र्वद्यालर् नसिको लानग र्किोर र्किोरी स्वास््र् तथा र्किोर र्किोरीको माननसक 
स्वास््र् वारेमा तानलम (र्दईु व्र्ाच) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. 2.7.22.321 र्खचि िीषिक 22522 
 



107 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

पररचर् र्किोर र्किोरी माननसक स्वास््र्का सन्त्र्दभिमा स्वास््र्कमीको भनुमका अत्र्न्त्तै महत्वपूर्ि हनुाले 
स्वास््र्कमीहरुको क्षमता अनभबृर्द्ध आवश्र्क रे्दशर्खन्त्छ । कर्र ्ाली प्ररे्दिका शिल्लाहरुमा 
माननसक स्वास््र् तथा र्किोर र्किोरी स्वास््र्को अवस्था कमिोर रे्दशर्खन ु का साथै 
स्वास््र्कमीमा समेत ज्ञान तथा क्षमता बृर्द्धको लानग र्स्ता तनलम वान्त्छननर् रे्दशर्खन्त्छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र्कमीहरुमा र्किोर र्किोरी माननसक स्वास््र् सन्त्र्दभिमा क्षमता अनभबृर्द्ध गररनछे । 
अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र्कमीहरुले र्किोर र्किोरीहरुको माननसक स्वास््र् सन्त्र्दभिमा ज्ञान तथा सीप हानसल गरी 

ग्रामीर् भेगमा समेत माननसक स्वास््र् सेवा प्रर्दान गररन ेछ । 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

मानव संसाधन र्वकास केन्त्र 

संचालन प्रकृर्ा मानव संसाधन र्वकास केन्त्रवाट बिेट बाँिफाँट गरी सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त 
स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा रकम माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपने छ । र्स्तो तानलम 
मानव संसाधन र्वकास केन्त्रले उपर्िु रे्दशर्खएको स्थानमा गनि सर्कन ेछ । 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आनथिक वषिनभर तथा र्नुनसेफ नेपालवाट रकम प्राप्त भएको नमनतले ६ मर्हना नभर । 

बिेट बाँिफाँट र्वस्ततृ कार्िक्रम वनाई सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्वाट स्वीकृत गराई गनुिपने छ । 
सन्त्र्दभि सामग्री माननसक स्वास््र् नीनत, िनस्वास््र् ऐन, स्वास््र् नीनत, सावििननक र्खररर्द ऐन, कर्ािली र्खचि 

मापर्दण्ि 
अनगुमन सूचक तानलम सञ्चालन सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

  



108 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

(ङ) प्ररे्दि आर्वेुर्द औषधालर्, आर्वेुर्द स्वास््र् केन्त्रहरूका कृर्ाकलापहरू 

१. कृर्ाकलापको नामः गाउँघर/िहरी क्लीननक संचालन तथा नसने रोग ब्र्वस्थापन कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४०१, २.७.२२.१ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् स्वास््र् संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका नागररकलाई नसन ेरोगका बारेमा िनचेतना दर्दने तथा 
आर्बेुर्द शचर्कत्सा सेवा उपलब्ध गराउन र्ो कार्िक्रम िरुु गररएको हो। 

उदे्दश्र् स्वास््र् संस्थाको पहचुबाट टाढा रहेका िनतालाई प्रत्र्क्ष स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउने। 
अपेशक्षत प्रनतफल रोग न्त्र्नुनकरर् तथा नसने रोगको ब्र्बस्थापन गनि सहर्ोग पगु्नेछ । 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• गाँउघर शक्लननक तथा नसने रोग ब्र्बस्थापनका लानग छुट्यार्एको बिेटको परीधीनभर रही 
६० प्रनतित आौषनध र्खरीर्द र बाकँी ४० प्रनतित अन्त्र् ब्र्बस्थापन तथा संचालन र्खचि 
गनुिपनेछ । 

• सम्बशन्त्धत कार्िक्रम ननरे्दशिका तथा मापर्दण्ि अनसुार कार्िक्रम संचालन गन।े 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट आबश्र्क औषधी र्खररर्द,भ्रमर् र्खचि तथा अन्त्र् ब्र्बस्थापन 
सन्त्र्दभि सामग्री सम्बशन्त्धत ननरे्दशिका,मापर्दण्ि ,कार्िनबनध आदर्द 

अनगुमनसूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन,भ्रमर्(नबल,भपािर्ि,प्रनतवेर्दन)औषनध र्खरीर्द आरे्दि, र्दार्खीला रीपेट,नबरामी 
नबवरर् 

 
२. कृर्ाकलापको नामः स्तनपार्ी आमाको लानग ननिलु्क र्दगु्धबधिक औषधी र्वतरर्  

कृर्ाकलापसंकेतः २.६.५.६८ र्खचिशिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् प्रर्ाप्त र्दधु नआउने समस्र्ा भएका स्तनपार्ी आमाहरुलार्ि मातशृिि ुसरुक्षाथि तेल तथा 
र्दगु्धबधिकऔषधी र्खररर्द गरी नबतरर् गने हेतलेु र्ो कार्िक्रम िरुु गररएको हो ।  

उदे्दश्र् प्रर्ाप्त र्दधु नआउने समस्र्ा भएका स्तनपान गरार्रहेका आमाहरुलार्ि मातशृिि ुसरुक्षाथि तेल 
तथा र्दगु्धबधिक औषधीको प्रर्ोग गरी भनबश्र्मा हनु सक्ने कुपोषर् िन्त्र् रोगबाट बचाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्तनपान गरार्रहेका आमाहरु र बच्चाहरुको िारररीक तथा माननसक रुपमा स्वस््र् हनेुछन।् 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सचालन प्रकृर्ा 

आर्वेुर्द कार्िलर्हरू / स्वास््र् संस्थामा  आउने  स्नपार्ी आमालार्ि प्रत्र्के १५ दर्दनको 
पनुरावृतमा र्दगु्र्दबधिक ननिलु्क औषधी  नबतरर् गने (प्रत्र्के स्नपार्ी आमालार्ि ३-६ मर्हना 
सम्म, सतु्केरी भएको ६ मर्हना नभरका मर्हलाहरु मार)आबश्र्कता अनसुार शिल्लामा रहेका 
अस्पताल, प्राथनमक स्वास््र् केन्त्र, बनथिङ सेन्त्टरहरु सँग समन्त्वर्न गरी सो माफि त नबतरर् 
गनि सर्कनेछ । 

संचालन गने अबनध ननरन्त्तर 
बिेट बाँिफाँट र्दगु्र्दबधिक औषधी र्खररर्द तथा अन्त्र् ब्र्बस्थापन र्खचि 
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सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका,मापर्दण्ि ,कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक र्दगु्र्दबधिक औषनध र्वतरर् रेकिि 
 
३. कृर्ाकलापको नाम पवुिकमि/पंचकमि तथा र्ोग सेवा र्वस्तार कार्िक्रम 

कृर्ाकलापसंकेतः २.७.२२.२ र्खचिशिषिकः२२५२२ 
 

पररचर् पवुिकमि पंचकमि र र्ोगकार्िक्रमका माध्र्मबाट आर्बेुर्द संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरुको 
स्वास््र् प्रबधिन गनि र्ो कार्िक्रम िरुु भएको हो । 

उदे्दश्र् आर्बेुर्द स्वास््र् संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरुको िाँच गरी र्ोग र पवुिकमि/पचकमिको 
माध्र्मबाट स्वास््र् संरक्षर् प्रबधिन आबश्र्क उपचारका साथ ै परामिि दर्दन े। 

अपेशक्षत प्रनतफल र्स सेवाबाट नबरामीहरु तथा सेवाग्राहीहरुको स्वास््र् संरक्षर्,प्रबधिन र पनुिस्थापनमा सघाउ 
पगुी पवुिकमि/पंचकमि तथा र्ोग सेवाहरूको  र्वस्तार भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

कार्िक्रम संचालन गर्दाि  
• पूविकमि,पंचकमिमा प्रर्ोग हनेु मखु्र् औषधीहरू र्खरीर्द गने ।  
• र्ो कार्िक्रम हप्ताको ६ दर्दन नै संचालन हनेुछ । 
• स्वेर्दन,कमिको लानग अनसुशुच २ मा तोर्कएका रव्र्हरूलाई रोग अनसुार प्रर्ोग गने । 
• बिेटको परीधी नभररही पंचकमि अन्त्तगित पवुिकमिको रुपमा स्नेहन, स्वेर्दन, शिरोधारा, 

कटीबस्ती ,ग्रीवाबस्ती, नस्र् र र्ोग कार्िक्रम संचालनगनि आवश्र्क सामग्री समेत 
र्खररर्द  गने । 

• सेवाग्राहीलार्ि सेवा दर्दएको नबवरर् अनसुचुी भरी राख्ने ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेटबाँिफाँट पवुिकमि पंचकमि र र्ोगकार्िक्रम संचालनका लानग आबश्र्क औषधी,तेल र उपकरर्हरु तथा 
अन्त्र् सामग्रीहरु र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक नबरामीको त्र्ाङ्क, र्दार्खीला प्रनतवेर्दन 

 
४. कृर्ाकलापको नाम आर्वेुर्द तथा र्ोग सम्बन्त्धी ननिलु्क स्वास््र् शिनबर संचालन 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४, २.७.२२.३०९  र्खचि शिषिकः २२५२२  

 

पररचर् आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहुँच नपगेुका स्थानहरूमा आर्वेुर्द शचर्कत्सा सेवा सम्बन्त्धी सचेतना 
र सेवा प्रवाह गनि आवश्र्क ठानी र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहुँच नपगेुका स्थानहरूमा आर्वेुर्द शचर्कत्सा सेवा सम्बन्त्धी सचेतना 
र सेवा प्रवाह गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल आर्वेुर्द शचर्कत्सा  सम्बन्त्धी सचेतना अनभबृर्द्ध भै  स्वास््र् सेवा प्रवाह  भएको हनेुछ । 
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कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

आर्वेुर्द सेवाको पहुँच नपगेुका स्थानहरू छनोट गरी आबश्र्कता अनसुार नशिकको आर्वेुर्द 
औषधालर्हरूसँग समन्त्वर्न गरी सम्भव भएसम्म र्विेषज्ञ शचर्कत्सक समेत पररचालन गनेगरी 
तोर्कएको कार्िर्ोिना अनसुार र्ोग तथा आर्वेुर्द स्वास््र् शिर्वर संचालन गने । 
• ननर्मानसुार अनसुचुी अनसुार हनेु गरी रै्द.भ्र.भ.,सहिकताि भिा, र्खािा, स्टेसनरी तथा नबनबध 

आदर्द।  

• अनभर्ान सञ्चालनका लानग रै्द.भ्र.भिामा र्दोहोरोपना नपने गरी र्विेषज्ञ शचर्कत्सकलार्ि 
र्खर्टएको दर्दनको रै्दननक रू. ५००० र शचर्कत्सकलार्ि रू. २५०० पाररश्रनमक वापत 
भिुानी गररनछे ।   

• शिनबर र्वहान रे्दशर्ख साझसम्म सञ्चालन हनेु भएकाले अनभर्ानका र्खर्टनेहरूका लानग र्खािा, 
र्खाना वापत प्रनतव्र्शि रू. ५०० सम्म र्खचि गनि सर्कनेछ ।  

• र्ातार्ात तथा ढुवानीका लानग गािी भािामा नलर्ि पररचालन गररनेछ ।  

• आवश्र्कतानसुार औषधी तथा िनिशि र स्वास््र् सामग्री आदर्द 

प्राथनमकताः आर्वेुर्द सेवाको पहुँच नपगेुका स्थानहरू । 
लशक्षत समूहः सेवाग्राही र आम नागररकहरू । 
स्थानः तोर्कए बमोशिम 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत  स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट आबश्र्क औषधी र्खररर्द, प्रचार, प्रसार, भ्रमर् र्खचि तथा अन्त्र् ब्र्बस्थापन 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५, आदर्द 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन, र्खरीर्द आरे्दि औषनधको र्दार्खीला, नबरामी त्र्ाङ्क आदर्द 

 
५. कृर्ाकलापको नामः िेष्ठ नागररक स्वास््र् प्रविधन कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.६ र्खचि शिषिकः२२५२२  

 

पररचर् 
िेष्ठ नागररक सेवाग्राहीहरुको पर्हचान गरी ननर्नमत रुपमा सेवा नलन आउने िषे्ठनागररकको 
ननिलु्क  िाचँ गरी स्वास््र्  प्रबधिन गने रसार्न एवं िशिवधिक औषधी ननिलु्क  र्वतरर् 
गरी िषे्ठ नागररकको स्वास््र् रक्षा गनि र्ो कार्िक्रम िरुु गररएको हो । 

उदे्दश्र् िेष्ठ नानगरकलार्ि आबश्र्कता अनसुार पवुिकमि/पंचकमि रसार्न र्ोगको माध्र्मबाट स्वास््र् 
संरक्षर्, प्रबधिन उशचत परामिि गरी स्वास््र्मा पहुँच र्वस्तार गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल िेष्ठ नागररकमा स्वास््र् प्रवधिन भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सचालन प्रकृर्ा 
आर्बेुर्द स्वास््र् संस्थाहरुमा सेवा नलन आउने िषे्ठ नागररक सेवाग्राहीहरु तथा समरु्दार्मा 
स्वास््र् सेवाबाट बशञ्चत आनथिक रुपले नबपन्न वगिका िेष्ठनागररकहरुका लानग काम गरीरहेका 
स्थानीर् संघ संस्थाहरु बृध्र्दाश्रम, र्ोग केन्त्रहरुको समन्त्वर्मा नतनीहरुको पर्हचान गरी 
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६. कृर्ाकलापको नामः अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेतः७.२.९.२ र्खचि शिषिकः  २७२१३ 

 

पररचर् नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधीहरू र्खररर्दको कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् रोगहरुको प्राथनमकता अनसुार आवश्र्क हनेु औषनध र्खररर्द गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल आबश्र्क आर्वेुर्द र्खरीर्द र आपूनति भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेकार्ािलर्/ 
ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• औषनधको प्राथनमकता ननधािरर् गरी आर्वेुदर्दक आ ैषनध र्खररर्द गर्दाि अनसूुशच ४ अनसुारका 
ननःिलु्क नबतरर् गररन ेअत्र्ाबश्र्क आर्वेुर्द आ ैषनधहरूको नमनत २०७४।७।२३ को 
स्वीकृनत सूशच (२३ वटा ) लगार्त अन्त्र् आबश्र्क आर्वेुर्द औषनधहरू  र्खरीर्द गने । 

• गरु्स्तरर्िु औषनधहरू मापर्दण्ि पूर्ािर् र्खरीर्द गने । 
लशक्षत समूहः सेवाग्राहीहरू । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट र्खरीर्द, र्वतरर् र फुटकर र्खचि । 

सन्त्र्दभि सामग्री 
कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५,सावििननक र्खरीर्द ऐन २०६३,र्खरीर्द 
ननर्मावली  
ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु  

अनगुमन सूचक र्खररर्द आरे्दि, र्दाशर्खला ररपोटि आदर्द। 
 

७. कृर्ाकलापको नामः रार्िर् आरोग्र् दर्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी िर्शन्त्त, रार्िर्/अन्त्तरर्िर् र्ोग दर्दवस मनाउने 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२९.५,२.७.२२.४१६ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् 
कानतिक मर्हनामा रार्िर् आरोग्र् दर्दवस तथा  धन्त्वन्त्तरी िर्शन्त्त/ माघ मर्हनामा रार्िर् र्ोग 
दर्दवि/असार मर्हनामा अन्त्त रार्िर् र्ोग दर्दवि मनाउने  प्रर्ोिनका लानग र्ो कार्िक्रम 
राशर्खएको हो । 

ननर्नमत रुपमा स्वास््र् िाँच गन ेतथा औषधीको व्र्बस्था नमलाउने । 
आचार रसार्न आहार-नबहार व्र्ार्ाम र्ोग र्वधीलार्ि र्विेष ध्र्ान परु्ािउन ुपनेछ । 

संचालन गने अबनध स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट रसार्न एवं िशिवधिक आर्बेुर्द औषधीहरु र्खररर्द, वातसामक तेल र्खररर्द,  तथा अन्त्र् 
व्र्वस्थापन र्खचि । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िनबनध आदर्द 
 

अनगुमन सूचक र्खरीर्द आरे्दि, र्दाशर्खला ररपोटि ,सेवाग्राही सख्र्ा  
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उदे्दश्र् आर्वेुर्द तथा र्ोग पद्धनतको सरक्षर् तथा स्मरर् गरै्द र्सको प्रचार प्रसार गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल र्ोगाभ्र्ासबाट हनेु लाभका र्वषर्मा िनचेतना अनभबृदर्द हनेुछ । नसने रोगको न्त्र्ूननकरर्मा 
सहर्ोग पगु्नेछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सचालन प्रकृर्ा 

• धन्त्वन्त्तरी िर्शन्त्तका दर्दन स्वास््र् सम्बन्त्धी नबनभन्न िनचेतनामलूक कृर्ाकलाप सर्हत 
आरोग्र् दर्दवि मनाउने । 

• प्रत्र्क वषि माघ १ गते र June 21 मा शचर्कत्सकीर् र्ेगाभ्र्ास therapeutic yoga 
सर्हत सविसाधारर्को उल्लेख्र् सहभानगता हनु सक्ने स्थान छनोट गरी  क्रमस रार्िर् र्ोग 
दर्दवि र अन्त्त रार्िर् र्ो ग दर्दवि र्वर्वध कृर्ाकलाप सर्हत अनभर्ानका रुपमा मनाउने । 

• र्ोग र आर्वेुर्दको महत्व वारे प्रचार प्रसार गने । 
प्रगनत र्ववरर् संशघर् आर्वेुर्द तथा बैकशल्पक र्वभागमा पठाउने । 

संचालन गने अबनध तोर्कएको नमनत अनसुार 
बिेट बाँिफाँट आबश्र्कता अनसुार 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 
८. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् िीवन कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२९ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् िीवनिैली परीवतिनका लानग र्ोग ध्र्ान प्रार्ार्ाम स्थानीर् स्वास््र् प्रविधन ििीवटुीको प्रर्ोग 
गनि तथा स्वास््र् प्रविधन र गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् शचर्कत्सा सम्बन्त्धी र्ोगको अभ्र्ास तथा शचर्कत्सकीर् सेवा दर्दन ेर िनताहरुलाई नसन ेप्रकारका 
रोगहरु र नतनको रोकथामको बारेमा िानकारी गराउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल सेवाग्राहीमा माननसक तथा िारीरीक थकान,तनाव व्र्वस्थापन भएको हनेुछ  
कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• सेवाग्राहीको समस्र्ा अनसुार र्ोग शिक्षा तथा र्ोगअभ्र्ास गराउने रोगानसुारको औषनध 
तथा आहार र्वहार सम्वन्त्धी  िानकारी दर्दने । 

• र्ोग अभ्र्ास पस्चात शिलािीत, अमतृ शचर्ा, तथा स्वास्थर्वधिक रसार्न दर्दने 
• र्वरामीलार्ि आवश्र्कतानसुार पूविकमि पँचकमि गराउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट औषधी र्खररर्द तथा अन्त्र् सँचालन र्खचि, र्ोग प्रशिक्षक भिा सहर्ोगी भिा तथा अन्त्र् र्खचि  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि ,कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक र्दार्खीला रीपोट,कार्िक्रम प्रनतवेर्दन 
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९. कृर्ाकलापको नामः क्षारसरु सेवा तथा सामान्त्र् िल्र्र्क्रर्ा सेवा संचालन तथा व्र्ावस्थापन 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२९.८ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् पार्ल्स, र्फसर, र्फिुला एवं अन्त्र् गरु्दद्वार सम्बन्त्धी रोग को पर्हचान गरी आवश्र्कतानसुार                 
िल्र्र्क्रर्ा गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् पार्ल्स, र्फसर तथा र्फिुला एवं अन्त्र् गरु्दद्वार सम्बन्त्धी रोगको प्रभावकारी उपचार गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल गरु्दर्वकार सम्बन्त्धी नबरामीले प्रभाबकारी उपचार पाउनेछन्र पार्ल्स,र्फसर,र्फिुलारोगको सामान्त्र् 
िल्र्कृर्ा सम्पन्न भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा • नबरामीको छनोट गरी आबश्र्कतानसुार िल्र्र्क्रर्ा तथा क्षारिरु सेवा प्रर्दान गनकेो लानग       
आवश्र्क कृर्ाकलाप संचालन गने। 

सञ्चालनगने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

वार्षिक स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 
 

बिेट बाँिफाँट बिेटको पररनध नभर रही कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५ अनसुार र्खचि गनि सर्कनेछ। 
सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका, कार्िर्वनध ,मापर्दण्िहरु 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन,नबरामी नबवरर् आदर्द 
 
१०. कृर्ाकलापको नामः रुरल फामेसी औषधी ननमािर् र्वतरर् व्र्वस्थापन 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२८ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 
कर्ािली प्ररे्दिमा पार्ने कच्चा पर्दाथिहरुबाट औषधी ननमािर् गरी शिल्ला नभरका आर्बेुर्द 
संस्थाहरुमा तथा आर्वेुर्द सेवा सँचालन भएका प्राथमीक स्वस््र् केन्त्रमा आर्बेुदर्दक औषधी 
आपतुी गनि र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था  गररएको छ । 

उदे्दश्र् रुरल फामेसीबाट औषधी ननमािर् भर् आर्वेुर्द कार्िलर्हरूमा व्र्वस्थीत रूपमा र्वतरर् गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल सरुशक्षत प्रभावकारी गरु्स्तरीर् आर्बेुर्द औषधीहरु ननिलु्क रुपमा िनताले पाउने छन ्। 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• कच्चापर्दाथि र्खररर्द गरी औषधालर्को रुरल फामेनसमा औषधी ननमािर् तथा औषधी 
आपनुतिगने । स्थानीर् स्तरमा उपलब्ध आर्वेुर्दीक िनिबटुीलार्ि प्रथनमकता दर्दर् औषनध 
ननमार्ि गनुिपनेछ । 

• स्थानीर् स्तरमा पाउने िनिबटुीहरुको बढीभन्त्र्दा बढी सर्दपुर्ोग गने । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
 

बिेटबाँिफाँट आबश्र्क मेिीन, िनिबटुी तेल कच्चा पर्दाथि र्खररर्द, आबश्र्क प्रार्वनधक तथा अन्त्र् िनिशि 
व्र्वस्थापन, ढुवानी, भ्रमर् र्खचि, ममित तथा अन्त्र् संचालन र्खचि । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िर्वनध आदर्द 
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अनगुमन सूचक र्दार्खीला प्रनतवेर्दन,हस्तान्त्तरर् फारम, 
 

११. कृर्ाकलापको नामः प्रर्ोगिालाको लानग केनमकल औिार उपकरर् सामग्री र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४४ र्खचिशिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 
प्रर्ोगिालामा गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि भौनतक पूवािधार का साथै स्वास््र् सम्बन्त्धी 
उपकरर् आवश्र्कता पने भएको हरु्दाँ स्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर् र्खररर्द गनि र्स शिषिकमा 
बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् प्रर्ोगिाला सेवा उपलव्ध गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल  गरु्स्तरीर् प्रर्ोगिाला सेवाका साथै सेवा नबस्तार  भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

प्रर्ोगिालालार्ि आवश्र्क पने स्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर्को सूशच तर्ार गरी कार्िक्रम तथा 
लागत अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द ननर्मावली बमोशिम 
र्खररर्द कार्ि गने । साथ ैगत आ.व. मा संचालन भएको ल्र्ाब सेवा कार्िक्रमलार्ि ननरन्त्तरता दर्दन ु
पनेछ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट वाँिफाँि स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४(संिोनधत) । 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन ,कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 
१२. कृर्ाकलापको नामः र्वद्यालर् आर्वेुर्द र्ोग शिक्षा कार्िक्रम 
कृर्ाकलापसंकेतः २.७.२२.१७ र्खचिशिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् आर्वेुर्द र्ोग शिक्षाका नबनभन्न कृर्ाकलापहरुको अभ्र्ास गराउन र्वद्यालर् आर्बेुर्द र्ोग शिक्षा  
कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् र्वध्र्ाथी र घर पररवारमा  र्ोग गनि प्रोत्साहन गने ।तथा स्थानीर् िनिबटुीको पर्हचान ,प्रर्ोग 
तथा संरक्षर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वस्थ िीवनिैली, र्ोग तथा आर्वेुर्द सम्बन्त्धी सचेतना प्राप्त गरेको हनेुछ। 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• आर्वेुर्द,र्ोग शिक्षा तथा िीवनिैली व्र्वस्थापनमा तोर्कएको र्वषर्वस्तमुा आधाररत रही 
कक्षा संचालन गन े

• एउटा नबद्यालर्मा कशम्तमा २ वटासम्म  र्ोगको र आर्वेुर्दको बारेमा कक्षा संचालन र 
अभ्र्ास गराउने । 

सञ्चालनगने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 
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अनमुाननत नमनत 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह र्ातार्ात र्खचि, स्टेिनरी, िैशक्षक सामग्री, रै्दननक भ्रमर् 
र्खचि, र्वर्वध र्खचि 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन, उपशस्थनत, भ्रमर् नबल, भपािर्ि आदर्द 

 
१३. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक शचर्कत्सा सम्बन्त्धी सूचना सामग्री प्रकािन प्रसारर् 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२९.९ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 
स्थानीर्स्तरमा प्राप्त हनेु िनिवटुीको उपर्ोगीता बारे िानकारी गराउन तथा  र्ोगको बारेमा 
िानकारी दर्दने श्रब्र्दृष्र् तथा छापा सामग्री तर्ार पारी आर्वेुर्द सम्बन्त्धी सचेतना िगाउन र्ो 
कार्िक्रम पररकल्पना गररएको हो ।   

उदे्दश्र् आर्वेुर्द र्वषर् समरे्टएको सन्त्रे्दि उत्पार्दन र प्रिारर् तथा प्रकािन गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल िनसमरु्दार्मा आर्वेुर्द सेवाको बारेमा िानकारी भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा • आर्वेुर्द र्वषर् समरे्टएको सामग्री उत्पार्दन गने । 
• र्वनभन्न र्वधुतीर् एवं छापा माध्पमबाट प्रसारर् तथा प्रकािन गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत वार्षिक कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ बमोशिम लागत अनमुान तर्ार गरी आदर्द 
सावििननक ननकार्को प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् र्खचि गने गराउने  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ 
ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु 

अनगुमन सूचक सूचना प्रसारर्, र्दाशर्खला, आदर्द 
 
१४. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द संस्थाहरुबाट वातसामक तेल र्वतरर् कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२९.१, २.७.२२.१९४ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् िीर्ि बातरोगका र्वरामी,िेष्ठनागररक तथा र्दबुिल नबरामीलार्ि अभ्र्ङ्ग माफि त बात रोगलार्ि 
न्त्र्नुीकरर् गनि र्ो कार्िक्रम संचालन गररएको हो । 

उदे्दश्र् बातरोग तथा बेर्दना िमन गरी नबरामीको स्वास््र् रक्षा गनि । 
अपेशक्षत प्रनतफल बातरोग तथा बेर्दनािन्त्र् रोगको न्त्र्नुनकरर् भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा • बातरोगी तथा िेष्ठनागररकको छनौट  गन।े 
• बातसामक तेल ननमािर् तथा र्खररर्द गरी आवश्र्कतानसुार नबतरर् गने 
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• उपर्िु ढाँचामा त्र्ाङ्क ब्र्बस्थापन गने । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

वार्षिक कार्िर्ोिना अनसुार । 
 

बिेट बाँिफाँट बातसामक कच्चा पर्दाथि र्खररर्द, तेल र्खररर्द तथा ब्र्वस्थापन र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमनसूचक र्दार्खीला प्रनतवेर्दन, तेल र्वतरर् गररएको सशुच आदर्द 

 
१५. कृर्ाकलापको नामः मर्हला स्वरं्सेर्वकहरुलाई आर्वेुर्द तथा ििीवटुीहरु सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् कार्िक्रम 
कृर्ाकलापसंकेतः २.७.२९.४ र्खचिशिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 
मर्हला स्वरं्सेर्वकहरुलाई आर्वेुर्द तथा ििीवटुीहरु सम्बन्त्धी  िानकारी दर्दर् स्वरं्सेर्वकाको 
माध्र्मबाट स्थानीर् िनतालार्ि िनिबटुीको पररचर्,प्रर्ोग,महत्व बारे िानकारी दर्दन र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् िनिबटुीको पररचर्, प्रर्ोग र महत्वबारे िानकारी दर्दने । 
अपेशक्षत प्रनतफल िनिबटुीको संरक्षर् एवं प्रबधिन गनिमा मद्दत पगेुको हनेुछ। 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• नबनभन्न पानलकासंग समन्त्वर् गरी मर्हला स्वरं्सेर्वका छनौट गरी कार्िक्रम संचालन गने । 
• कार्िक्रममा आर्वेुर्द स्वास््र् संस्था बाट प्रर्दान गररन ेसेवाहरू, स्थानीर् िनिबटुीको पररचर् 

र उपर्ोनगता, नसने रोगको ननर्न्त्रर् र व्र्वस्थापनको लानग आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक 
शचर्कत्साको महत्वको बारेमा नसकाउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
 

बिेट बाँिफाँट स्टेिनरी, सहभागी भिा, प्रशिक्षक भिा, र्खािा तथा अन्त्र् संचालन र्खचि । 

सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, 
कार्िनबनध आदर्द 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन,उपशस्थती 
 
१६. कृर्ाकलापको नामः नागररक आरोग्र् कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२३ र्खचिशिषिकः२२५२२ 
 

पररचर् नसने प्रकारका रोगहरुको न्त्र्नुनकरर् गनि र शिवनिैली पररवतिन गरी आरोग्र्ता प्राप्त गनि र्ो 
कार्िक्रम संचालन गररएको हो ।  

उदे्दश्र् नसने प्रकारका रोगहरूको रोगथामको उपार्हरूको बारमा िानकारी गराउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् प्रबिद्धन  भर् सेवाग्राहीले स्वस््र् र र्दीघािर्ू िीवन र्ापन गनेछिन ्र नसने रोगमा सधुार 
हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्/ र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 
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ननकार् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• आबश्र्कता अनसुार िनिशि पररचालन गरी स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार आर्वेुर्द स्वास््र् 
सेवा, मनोसामाशिक परामिि तथा र्ोग शिर्वर संचालन गन।े  

• सेवाग्राहीको समस्र्ा अनसुार र्ोग शिक्षा तथा र्ोगाअभ्र्ास गराउने रोगानसुारको आहार 
र्वहार सम्वन्त्धी िानकारी दर्दने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 
 

बिेटबाँिफाँट प्रशिक्षक भिा,रै्द.भ्र.भ र्ोगमा आबश्र्क उपकरर् तथा सामग्री र्खरीर्द अन्त्र् संचालन र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री कार्िक्रम प्रनतवेर्दन,र्दार्खीला रीपोट आदर्द 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन 

 
१७. कृर्ाकलापको नामः ननिीस्तरबाट संचानलत आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक स्वास््र् संस्थाको लागत संकलन तथा 

अनगुमन ननररक्षर् 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२९.२ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 
पररचर् शिल्लामा रहेका ननिी स्तर वाट संचानलत आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक स्वास््र् संस्थाको लागत 

संकलन तथा अनगुमन ननररक्षर् गरी त्र्समा रे्दशर्खएका कमी कमिोरीलार्ि सधुार गनि र आर्वेुर्द 
तथा वैकशल्पक शचर्कत्साको सेवालार्ि ब्र्बशस्थत गनि र्ो कार्िक्रम िरुु गररएको हो । 

उदे्दश्र् शिल्लामा रहेका ननिी स्तर वाट संचानलत आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक स्वास््र् संस्थाको ननर्मन 
गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल शिल्लामा रहेका आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक स्वास््र् संस्थाहरु मापर्दण्ि अनरुुप संचानलत हनेुछन। 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 
सचालन प्रकृर्ा • शिल्लामा रहेका ननिी स्तर वाट संचानलत आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक स्वास््र् संस्थाको 

अनगुमन सनमनत माफि त अनगुमन ननररक्षर् गरी मापर्दण्ि बमोशिम संचालन गनि ननरे्दिन 
दर्दने। 

• अनसूुशच १२ बमोशिम त्र्ाङ्क ब्र्बस्थापन गने । 
बिेट बाँिफाँट भिा, भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात, र्खािा तथा अन्त्र् र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका,मापर्दण्ि,कार्िनबनध आदर्द 

 
१८. कृर्ाकलापको नामः परम्परागत स्वास््र्कमीसँग अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२९.३ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् परम्परागत रुपमा धामी झाँक्री झारफुक तथा ििीवटुीवाट उपचार गने व्र्शिहरुलाई सही 
िानकारी गराउन तथा स्थानीर् ििीवटुीको पर्हचान तथा प्रर्ोगवारे सचेतना फैलार्ि समािका 
गलत प्रचलनलाई सधुार गनि र्ो कार्िक्रम िरुु गररएको हो । 
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उदे्दश्र् परम्परागत स्वस््र्कमीबाट भएका परम्परागत ज्ञानलाई र्खोि अनसुन्त्धान गने र संरक्षर् गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल • परम्परागत स्वास््र्कमीको ज्ञानमा सधुार हनेुछ गलत प्रचलन हट्नेछ । 

• परम्परागत स्वास््र्कमीलाई सही ज्ञानको संरक्षर् हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 
सचालन प्रकृर्ा • शिल्लामा रहेका परम्परागत रुपमा धामीझाँक्री झारफुक तथा ििीवटुीवाट उपचार गने 

व्र्शिहरुको स्थानीर् तहको समन्त्वर्नमा सहभागी छनौट गरी कार्िक्रम संचालन गने 
(कशम्तमा ३० िना सहभागी गनुिपन)े 

• परम्परागत स्वस््र्कमीलाई सही ज्ञान तथा सूचना दर्दने । 
• शिल्लामा भएका परम्परागत स्वस््र्कमीहरूको लागत संकलन गने । 
• परम्परागत स्वास््र्कमी बाट भएका गलत प्रर्ोग तथा व्र्वहारको सधुार गने । 
• अनसूुशच १२ बमोशिम अध्र्ाबनधक गने । 

बिेट बाँिफाँट स्टेिनरी, सहभागी भिा, प्रशिक्षक भिा, र्खािा तथा अन्त्र् संचालन र्खचि 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि ,कार्िनबनध आदर्द 

 
 

१९. कृर्ाकलापको नामः अन्त्र् सेवा िलु्क/पंञ्चकमि संन्त्चालन गनि अभ्र्ङ्गकताि 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२९.६ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 
पररचर् प्रत्र्ेक नागररकलार्ि राज्र्बाट आधारभतु स्वास््र् सेवा ननिलु्क रुपमा  प्रर्दान गने र 

सेवाग्राहीलार्ि सेवा प्रर्दान गनि अभ्र्ङ्गकताि सेवा करारमा नलर् पंञ्चकमिको स्रोत ब्र्बस्थापन गनि 
र्ो कार्िक्रम रार्खीएको हो । 

उदे्दश्र् सेवाग्राहीहरुलार्ि आर्बेुर्द सेवा प्रर्दान गनि करार सेवामा अभ्र्ङ्गकताि ननर्िुी गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल आबश्र्क अभ्र्ङ्गकतािको आपनुति हनेुछ र सेवाग्राहीहरुले पवुिकमि/पंचकमि  सेवा नलन सहि 

हनेुछ। 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 
सचालन प्रकृर्ा • १ िना मर्हला र १ िना परुुष अभ्र्ङ्ग कतािको रुपमा करार सेवामा ननर्िुी गरी  

पंञ्चकमि सेवा ब्र्वश्थापन सर्हत कार्िक्रम  संचालन गने ।  
• अभ्र्ङ्ग कतािको रुपमा करार सेवामा ननर्िुी गर्दाि आर्बेुर्द नबषर् पढेको / कशम्तमा नबगत 

१ बषि रे्दर्खी आर्वेुर्द संस्थामा काम गरेको अनभुनब ब्र्िीलार्ि ननर्िुी गने । 
• अभ्र्ङ्ग कतािको रुपमा करार सेवामा ननर्िुी गर्दाि अनसुशुच ५ बमोशिम हनुपुनेछ । 

बिेट बाँिफाँट कमिचारी तलबभिा अन्त्र् ब्र्बस्थापन 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िनबनध आदर्द 
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२०. कृर्ाकलापको नामः परकारहरु सग आर्वेुर्द सेवा सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.५.१६३ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् प्ररे्दि आर्वेुर्द औषधालर्ले प्रर्दान गरेका आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक शचर्कत्साका  सेवाहरूलार्ि 
आम सेवाग्रर्हहरुलार्ि सचारकमी माफि त िानकारी गराउनका लानग  र्ो कार्िक्रम रार्खीएको हो 
।  

उदे्दश्र् • आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक शचर्कत्सा सम्बन्त्धी सेवाहरु सबै नागररक सम्म परु्ाउन। 
• प्ररे्दि आर्वेुर्द औषधालर्का सूचना तथा गनतर्वनधहरु आम नागररक  माझ  परु्ाउन । 
•  औषधालर्लार्ि सेवाग्रार्ह मैनर बनाउन । 
• औषधालर्को स्तर उन्ननत गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल सूचना को सहि पहचु बाट आर्बेुर्द संस्थाहरुको सेवा प्रनत आम नागररकहरुको 
आकषिर् बढनकुो  साथ ै गरु्स्तरीर् सेवा दर्दनमा लानग सहिता हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् प्ररे्दि आर्वेुर्द औषधालर् 
सचालन प्रकृर्ा • र्वनभन्न संचार माध्र्मा( छापा, रेनिर्ो ,टेनलनभिन, र्वधुनतर् ) लगाएत अन्त्र् संचार के्षरमा 

कार्िरत परकारहरु लार्ि आमन्त्रर् गरी अन्त्तरर्क्रर्ा गने । 
• प्रचनलत ऐन, ननर्मावलीको पररनधमा रर्ह १ दर्दने कार्िक्रम संचालन गररनछे । 

संचालन गने अबनध तोर्कएको चौमानसक अनसुार 
बिेट बाँिफाँट भिा तथा अन्त्र् संचालन, ब्र्बस्थापन र्खचि 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु  
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 
२१. कृर्ाकलापको नाम −शिलाशित प्रिोधन तथा च्वर्नप्राि ननमािर् कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.४१८ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा पार्ने कच्चा शिलाशित तथा अन्त्र् िनिवरु्टको संकलन प्रिोधन र ननमार्ि 
गरी माग अनसुार कर्ािली प्ररे्दिमा रहेका सम्परु्ि आर्बेुर्द संस्थाहरुमा तथा आर्वेुर्द सेवा 
सँचालन भएका पानलकाशस्थत नागररक आरोग्र् सेवा केन्त्रहरुमा आपनुति गने उदे्दश्र्ले र्ो 
कार्िक्रम िरुु गररएको हो । 

उदे्दश्र् • कर्ािलीमा भएका िनिबटुीहरुबाट सरुशक्षत प्रभावकारी गरु्स्तरीर् िदु्ध शिलाशित / 
च्र्वनप्राि ननमार्ि गरी उपलब्ध गराउने । 

• कर्ािली प्ररे्दि तथा अन्त्र् स्थानमा पार्ने,िनिबटुी , कच्चापर्दाथिहरुबाट औषधी ननमािर् गरी 
कर्ािली प्ररे्दिमा रहेका सम्परु्ि आर्बेुर्द संस्थाहरुमा आर्बेुदर्दक औषधी आपतुी गने ।  

• प्ररे्दिमा भएका िनिबटुीहरुको बढीभन्त्र्दा बढी सर्दपुर्ोग गन े। 

अपेशक्षत प्रनतफल • सरुशक्षत प्रभावकारी गरु्स्तरीर्  ननिलु्क रुपमा िदु्ध शिलाशित / च्र्वनप्राि  प्ररे्दिका 
िनताले पाउने छन ्। 

• प्ररे्दिमा भएका िनिबटुीहरुको सर्दपुर्ोगको हनेुछ ।  
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• िनताहरूको आनथिक कृर्ाकलाप तथा रोिगारीका अवसर समते श्रृिना गनि सहर्ोग 
पगु्नेछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् प्ररे्दि आर्वेुर्द औषधालर् 

सचालन प्रकृर्ा शिलाशित / च्र्वनप्राि ननमािर्का लानग आबश्र्क िनिबटुीहरु र कच्चा पर्दाथि र्खररर्द गने र  
प्रिोधन तथा ननमािर् गरी र्वतरर् गने  । 

संचालन गने अबनध स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
बिेट बाँिफाँट आवश्र्क मेिीन, उपकरर्, कच्चापर्दाथि, र्खररर्द, आबश्र्क प्रार्वनधक तथा अन्त्र् िनििी 

व्र्वस्थापन, ढुवानी तथा अन्त्र् संचालन र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि , कार्िनबनध आदर्द 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

२२. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालका लानग फननिचर तथा र्फक्चर र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेतः११.६.१३.४ र्खचि शिषिकः  ३११२३ 
 

पररचर् 
अस्पतालमा स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि कार्ािलर् फननिचर, अस्पताल फननिचर लगार्त र्फक्चर 
आवश्र्कता पने भएको हरु्दा ँफननिचर तथा र्फक्चर र्खररर्द गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन 
गररएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि सहि हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल सहिरुपमा सेवा प्रर्दान गनि सहर्ोग हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पताललार्ि आवश्र्क पने फननिचर तथा र्फक्चरको सूशच तर्ार गरी कार्िक्रम तथा लागत 
अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द ननर्मावली अनसुार र्खररर्द 
कार्ि गने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 
२३. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालिन्त्र् फोहोरमैला व्र्वस्थापन कार्िक्रम  
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१८८ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् 
अस्पतालबाट र्दईु प्रकारका फोहोरमैला; सामान्त्र् र अस्पतालिन्त्र् फोहोर ननस्कने हरु्दा सामान्त्र् 
प्रकारको फोहोरलाई िम्पीङ सार्िमा फाल्न नमल्छ भने अस्पतालिन्त्र् फोहोरलाई ननमिनलकरर् 
गरी नबसििन गनुि पने हरु्दा र्स शिषिकमा बिेट नबननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् अस्पतालिन्त्र् फोहोरमैला ननमिनलकरर् गरी व्र्वशस्थत रुपमा नबसििन हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल अस्पतालिन्त्र् फोहोरबाट सेवा प्रर्दार्क र समरु्दार्मा हनेु िोशर्खम कम हनेु । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 
सचालन प्रकृर्ा Health Care Waste Management Guideline 2014अनसुार अस्पतालबाट ननस्कने 



121 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

फोहोरमैला व्र्वशस्थत रुपमा नबसििन गनि कार्िक्रम स्वीकृत गराई ननम्न कार्ि गनि सर्कने छ: 
• भौनतक पूवािधारको ममित संभार  
• र्खानेपानी, नबद्यतु, मेनसनरी औिार उपकरर्, सामग्री ममित 
• फननिचर तथा र्फक्चर र्खररर्द 
• सरुक्षा सामग्री तथा फोहोर व्र्वस्थापनका लानग आवश्र्क सामग्री र्खररर्द 
• मेनसनरी औिार तथा सामग्री र्खररर्द 
• कार्ािलर् सहर्ोगी २ िनासम्म करारमा ननर्शूि गनि सर्कने  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ ।Health 
Care Waste Management Guideline 2014. 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

२४. कृर्ाकलापको नामः कार्ािलर्को बार्षिक प्रगनत पशुस्तका प्रकािन 
कृर्ाकलाप संकेतः२.४.१२.५ र्खचि शिषिकः  २२३१५ 

 

पररचर् 
प्ररे्दि स्तरका कार्ािलर्हरुले गत आ.व.मा संचानलत कृर्ाकलाप, उपलब्धी, समस्र्ा र 
सझुावहरू समेर्टएको वार्षिक प्रनतबेर्दन तर्ार गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ 
। 

उदे्दश्र् कार्ािलर्ले गत आ.व.मा गरेको भौनतक तथा वृनतर् प्रगनतको िानकारी हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल कार्ािलर्को सेवाको अवस्थाबारे िानकारी भै आगामी र्ोिना, कार्िक्रम र ननर्िर् प्रकृर्ामा 
सूचना एवं त्र्ाङ्कको प्रर्ोग भर् कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा सधुार आउने। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सचालन प्रकृर्ा तर्ारी बैठक, कार्ि बाँिफाँट, र्वषर्गत प्रनतवेर्दन तर्ारी, समन्त्वर् बैठक, समार्ोिन र कोटेिन 
माफि त छपार्।  

बिेट बाँिफाँट बैठक, स्टेिनरी, पाररश्रनमक, छपार् र र्वतरर् आदर्द र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 
२५. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र्सम्बन्त्धी मेनसनरी औिार र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.१४ र्खचि शिषिकः  ३११२२ 

 

पररचर् 
अस्पतालमा गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि िनिशि, भौनतक पूवािधार का साथै स्वास््र् 
सम्बन्त्धी उपकरर् आवश्र्कता पने भएको हरु्दा ँस्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर् र्खररर्द गनि र्स 
शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलव्ध हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् सेवाका साथ ैसेवा नबस्तार हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 
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सचालन प्रकृर्ा 
अस्पताललार्ि आवश्र्क पने स्वास््र् सम्बन्त्धी उपकरर्को सूशच तर्ार गरी कार्िक्रम तथा 
लागत अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा सावििननक र्खररर्द ननर्मावली अनसुार 
र्खररर्द कार्ि गने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 
२६. कृर्ाकलापको नामः ल्र्ाव सेवा सचालन तथा व्र्वस्थापन 
कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.४ र्खचि शिषिकः  २७२१३ 

 

पररचर् 
रोगको सर्ह ननर्दान गरी उपचार गनि ल्र्ाव सेवाको ठूलो भूनमका रहेको हनु्त्छ । अस्पतालमा 
ल्र्ाव सेवा प्रर्दान गने स्थान साँगरुो, अव्र्वशस्थत भएकोले त्र्सलार्ि समर् सापक्ष स्तरबृशध्र्द गरी 
ननर्नमत संचालन गनि  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।   

उदे्दश्र् व्र्वशस्थत ल्र्ावबाट गरु्स्तरीर् पररक्षर् प्रनतबेर्दन तर्ार गरी रोग ननर्दानमा सहर्ोग हनेु  
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् पररक्षर् गरी रोग ननर्दानमा सहर्ोग हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु। 

सचालन प्रकृर्ा 
अस्पतालको ल्र्ावको अवस्था हेरी तत्काल सधुार गनुि पन ेकार्िको सूशच तर्ार गरी कार्ािलर् 
प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् ल्र्ावलार्ि आवश्र्क केनमकल ररर्िने्त्टतथा प्रर्ोगिाला सम्बन्त्धी 
उपकरर् सामग्री र्खररर्द गने । 

बिेट बाँिफाँट लागत अनमुान स्वीकृत गरी र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 
२७. कृर्ाकलापको नामः क्षारसरु व्र्वस्थापन कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१९६ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
  

पररचर् पार्ल्स,र्फसर,तथा र्फस्टूला एवं अन्त्र् गरु्दरर सम्बन्त्धी रोगको पर्हचान गरी आवश्र्कतानसुार 
िल्र्र्क्रर्ा गनि र्ो कार्िक्रम रार्खीएको हो । 

उदे्दश्र् पार्ल्स, र्फसर तथा र्फस्टूला एवं अन्त्र् गरु्दरर सम्बन्त्धी रोगको प्रभाबकारी उपचार गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्दर्वकार सम्बन्त्धी नबरामीले प्रभाबकारी उपचार पाउने छन्र ्। 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् प्ररे्दि आर्बेुर्द औषधालर् 

सचालन प्रकृर्ा 

• नबरामीको छनौट गने । 
• आबश्र्कतानसुार उपचार  तथा क्षारिरु गने। 
• ननर्नमत डे्रनसङ तथा पररक्षर् गररनेछ । 
• उपर्िु ढाँचामा तथाकं रार्खीनेछ । 

संचालन गने अबनध ननरन्त्तर 
बिेट बाँिफाँट उपकरर् तथा आकश्र्क सामग्रीहरु र्खरीर्द 
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औषनधहरु र्खरीर्द अन्त्र् ब्र्वश्थापन र्खचि 
सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु 
अनगुमन सूचक र्वरामीको उपचार त्र्ाङ्क 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 
२८. कृर्ाकलापको नाम − ननिलु्क आर्बेुर्द स्वास््र् शिनबर संचालन 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.२२० र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहचु नपगेुका स्थानहरुमा आर्वेुर्द शचर्कत्सा सेवा सम्बन्त्धी सचेतना 
र सेवा प्रवाह गनि आवश्र्क ठानन र्ो कृर्ाकलाप राशर्खर्को हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहचु नपगेुका स्थानहरुमा आर्वेुर्द शचर्कत्सा सम्बन्त्धी सेवा प्रवाह 
गने।  

अपेशक्षत प्रनतफल आर्वेुर्द शचर्कत्साको पहुचँ नपगेुका िनताले आर्वेुर्द शचर्कत्सावाट स्वास््र् लाभ नलन 
सक्नेछन। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार्  प्ररे्दि आर्बेुर्द औषधालर् 

सचालन प्रकृर्ा 

• आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थाको पहचु नपगेुका स्थानहरुको छनोट गरी कार्र्िक्रम स्थल 
ननधािरर्  गने। 

• सम्वन्त्धीत स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् गरी आर्वेुर्द औषधालर्हरु र आर्बेुर्द िार्खाका 
आबश्र्कता अनसुार अन्त्र् िनिनत पररचालन गरी कार्िर्ोिना अनसुार आर्वेुर्द स्वास््र् 
शिर्वर संचालन गन।े  

संचालन गने अबनध • तोर्कएको चौमानसक अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह पूवि तर्ारी बैठक बसी  आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द,  
र्ातार्ात र्खचि,  र्खािा, प्रचार प्रसार र्खचि, रै्दननक भ्रमर् र्खचि,र्वर्वधर्खचि आदर्दको सम्बशन्त्धत 
ननकार्को प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराउने र र्खचि गने 

सन्त्र्दभि सामग्री  कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 
ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु  

अनगुमन सूचक शिर्वर सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 
२९. कृर्ाकलापको नामः बृहत र्ोग/ध्र्ान शिर्वर 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१९३ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् 
र्ोग र ध्र्ानबाट स्वस््र् शिबनको बारेमा िानकारी गराउन ,र्ोगलार्ि ब्र्वहारमा अभ्र्ास गनि 
प्रोत्सार्हत गनि र र्ोग/ध्र्ान को अभ्र्ास गराउने प्रर्ोिनका लानग साथै र्ोग/ध्र्ान शिर्वर 
संचालन गनिका लानग र्ो कार्िक्रम रार्खीएको हो।  

उदे्दश्र् र्ोग/ध्र्ान िीबनिैलीको बारेमा िानकारी गराउने र ब्र्वहारमा ल्र्ाउन प्रोत्साहन गने ।  
अपेशक्षत प्रनतफल सेवाग्राहीहरूको र्ोग/ध्र्ान अभ्र्ासबाट स्वास््र् प्रबिधन हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् प्ररे्दि  आर्वेुर्द औषधालर्, सरेु्खत 
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सचालन प्रकृर्ा 

• शिल्लाको कुनै धेरै िनसंख्र्ा भएको स्थानहरुको छनोट गरी आबश्र्कता अनसुार िनिशि 
पररचालन गरी कार्िर्ोिना अनसुार र्ोग/ध्र्ान शिर्वर संचालन गने । 
कार्िक्रम संचालन गर्दाि आबश्र्कता बमोशिम पानलका तथा र्ोग/ध्र्ानसँग सम्बन्त्धी 
संघसंस्थासँग समन्त्वर्न गने । 

संचालन गने अबनध स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रशिक्षक भिा, रै्द.भ्र.भ र्ोगमा आबश्र्क उपकरर् तथा सामग्री र्खरीर्द 
अन्त्र् संचालन र्खचि । 

सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 
३०. कृर्ाकलापको नामः पवुिकमि/पंचकमि संचाचलन तथा ब्र्वस्थापन कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१९५ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् पवुिकमि /पंचकमि माध्र्मबाट आर्बेुर्द संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरुको स्वास््र् प्रबधिन गनि 
र्ो कार्िक्रम िरुु भएको हो । 

उदे्दश्र् आर्बेुर्द स्वास््र् संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरुको िाँच गरी पवुिकमि/पचकमिको माध्र्मबाट 
स्वास््र् संरक्षर् प्रबधिन आबश्र्क उपचारका साथै  परामिि दर्दने । 

अपेशक्षत प्रनतफल र्स सेवाबाट नबरामीहरु तथा सेवाग्राहीहरुको स्वास््र् संरक्षर्,प्रबधिन र पनुिस्थापनमा सघाउ 
पगेुको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् प्ररे्दि आर्वेुर्द औषधालर् 

सचालन प्रकृर्ा 

• अनसुशुच ५ मा तोकीएको फारम बनाउने र आर्बेुर्द स्वास््र् संस्थाहरुमा आउने 
सेवाग्राहीहरुको िाँच गरी समस्र्ाको पर्हचान गरी आबश्र्कता अनसुार पंचकमिका लानग 
नसफाररस गने ।  

• स्वेर्दन,कमिको लानग अनसुशुच ५ मा तोकीएका रव्र्हरूलाई रोग अनसुार प्रर्ोग गने । 
• पंचकमि अन्त्तगित पवुिकमिको रुपमा स्नेहन, स्वेर्दन, शिरोधारा, कटीबस्ती ,ग्रीवाबशस्त, नस्र् 

र र्ोग कार्िक्रम संचालनगनि आवश्र्क सामग्री समेत र्खररर्द  गने । 
• सेवाग्राहीलार्ि सेवा दर्दएको नबवरर् अनसुचुी भरी राख्ने । 

संचालन गने अबनध ननरन्त्तर 

बिेट बाँिफाँट पवुिकमि पंचकमि संचालनका लानग आबश्र्क औषधी, तेल र उपकरर्हरु तथा अन्त्र् सामग्रीहरु 
र्खररर्द तथा आवश्र्िानसुारमर्हला/षरुुष अभ्र्ङ्गकताि ब्र्वस्थापन गने। 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका,मापर्दण्ि ,कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक सेवाग्रीहको संख्र्ा 
 
३१. कृर्ाकलापको नामः महामारी तथा संक्रामक रोगहरुको रोकथाम ननर्न्त्रर् ब्र्वस्थापन तथा सचेतना 

कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१९२ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
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पररचर् 
िहरी तथा ग्रामीर्ा के्षरमा बढ्रै्द गैरहेको महामारी िन्त्र् रोगका बारेमा िनचेतना फैलार्ि सो 
को रोकथाम ननर्न्त्रर् र ब्र्बस्थापनमा सहर्ोग परु्ािउनको लानग र्ो कार्िक्रम सरुु गररएको 
हो। 

उदे्दश्र् महामारी िन्त्र् तथा संक्रामक रोगहरुको रोगथाम ननर्न्त्रर् तथा ब्र्वस्थापन गनिमा सहर्ोग 
परु्ािउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल महामारी िन्त्र् तथा संक्रामक रोगहरु न्त्र्नुनकरर् भर् समरु्दार्मा फैनलन रोक्नको लानग सहर्ोग 
पगेुको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् प्ररे्दि आर्बेुर्द औषधालर् 
सचालन प्रकृर्ा  संक्रामक िन्त्र् रोगहरुको बारेमा सचेतना कार्िक्रम संचालन गने।  
संचालन गने अबनध स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
बिेट बाँिफाँट स्वास््र् सरुक्षा सामग्रीहरु र्खररर्द, भिा भ्रमर् र्खचि तथा अन्त्र् संचालन ब्र्बस्थापन र्खचि 
सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
  
३२. कृर्ाकलापको नामः ल्र्ाव सेवा संचालन तथा ब्र्वस्थापन कार्िक्रम  
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१९७ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् 
आर्वेुर्द शचर्कत्सा पद्धनतलार्ि प्रर्वधीमरैी वनाउन, रोगको ननर्दानलार्ि त्र्मूलक वनाउन र 
उपचार गनि तथा आर्वेुर्द शचर्कत्सा पद्धनतलाई स्तरोन्नती गरी गरु्स्तरीर् सेवा दर्दन र्ो सेवा िरुु 
गररएको हो । 

उदे्दश्र् रोगको प्रभावकारी ननर्दान गरी गरु्स्तरीर् सेवा दर्दने । 
अपेशक्षत प्रनतफल त्र्मा आधारीत ननर्दान भई गरु्स्तरीर् सेवा प्रर्दान भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् प्ररे्दि आर्वेुर्द औषधालर्  

सचालन प्रकृर्ा आवश्र्कताको पर्हचान गरी औिार उपकरर् र्खररर्द तथा  ल्र्ाबको ममित सम्भार र अन्त्र् 
आविरर्क व्र्वस्थापन गने । िनिशि व्र्वस्थापन गन।ेउपर्िु ढाँचामा अनभलेर्ख राख्ने । 

संचालन गने अबनध ननरन्त्तर 

बिेट बाँिफाँट औिार उपकरर् र्खरीर्द,िनििी ल्र्ावमा आवश्र्क केनमकलतथा अन्त्र् सामग्री र्खररर्द 
व्र्वस्थापन र्खचि  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका,मापर्दण्ि ,कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक ल्र्ाव सेवा संचालन भर् सेवा नलएको रेकिि  
 
३३. कृर्ाकलापको नामः सूचना तथा सन्त्रे्दिमलुक सामग्री प्रकािन प्रसारर् 
कृर्ाकलाप संकेतः २.४.१४.२ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
  

पररचर् 
स्थानीर्स्तरको उपर्ोगीता बारेमा िानकारी गराउने तथा र्ोगकोबारेमा िानकारी र्दीने 
श्रब्र्दृष्र् सामग्री तर्ार पारी आर्वेुर्द सम्बन्त्धी सचेतना िगाउन र्स कार्िक्रम राशर्खर्को हो 
।  
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उदे्दश्र् आर्वेुर्द र्वषर् समेटीएको सन्त्रे्दि उत्पार्दन ,प्रसारर् तथा प्रकािन गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल सेवाग्राही लगार्तका आम नागररकको ज्ञान अनभवृदर्द भर् उपलब्ध आर्वेुर्द सेवाको अनधकतम 
उपर्ोग हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्वेुर्द कार्ािलर्हरु। 

सचालन प्रकृर्ा 

• आर्बेुर्द र्ोग बैकल्पीक शचर्कत्साका सूचना तथा सन्त्रे्दिमलुक सामग्रीहरुको छनौट 
गने । 

• आर्वेुर्द र्वषर् समरे्टएको सामग्री उत्पार्दन गने । 
• र्वनभन्न र्वधुतीर् एवं छापा  माध्र्मबाट प्रसारर्,प्रकासन गने । 

संचालन गने अबनध ननरन्त्तर 
बिेट बाँिफाँट सूचना प्रकािन,प्रसारर्, आबश्र्कताअनसुार  
सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु 
अनगुमन सूचक प्रकाशित तथा प्रसाररत सूचना सामग्रीहरु  
 
३४. कृर्ाकलापको नामः सफ्टवेर्र नर्वकरर् तथा परामिि सेवा  
कृर्ाकलाप संकेतः२.५.४.१ र्खचि शिषिकः  २२४१२ 
 

पररचर् प्ररे्दि आर्बेर्द औषधालर्को ब्र्बस्थापन सूचना प्रर्ािलीलार्ि चसु्तर्दरुुस्त बनाउन र्ो कार्िक्रम 
राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् प्ररे्दि आर्बेर्द औषधालर्बाट संचानलत गनतनबधीहरुलार्ि सेवाग्राही तथा तालकु ननकार्मा पहचु 
र्वस्तार गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल प्ररे्दि आर्बेर्द औषधालर्बाट संचानलत गनतनबधीहरुको नछटोछररतो रुपमा सेवाग्राही तथा तालकु 
ननकार्ले िानकारी नलन सक्नेछन ्। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् प्ररे्दि आर्बेुर्द औषधालर्  

संचालन प्रकृर्ा 
सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली बमोशिम ।  
website/सफ्टवेर्र मा राशर्खने सूचना तथा प्रर्ाली ननधािरर् गरी सम्बशन्त्धत फमिसगँ सम्झौता 
गरी website/सफ्टवेर्र नर्वकरर् तथा स्तर उन्नती गने । 

संचालन गने अबनध आवश्र्कता अनसुार 
बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िर्ोिना लागत अनमुान तथा अन्त्र् ब्र्बस्थापन र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा ननरे्दशिका, मापर्दण्ि, कार्िनबनध आदर्द 
अनगुमन सूचक सफ्टवर्र ननमािर् भर् कार्ािन्त्वर्मा रहेको। 
 
३५. कृर्ाकलापको नामः आर्वेुर्द औषधालर्को सेवा र्वस्तार र व्र्वस्थापन कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१९९ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 
 

पररचर् 
प्ररे्दि आर्बेुर्द औषधालर्मा आर्बेुर्दको नबनभन्न सेवा र्वस्तार गरी  िनतालार्ि गरु्स्तरीर् प्ररे्दि 
स्तररर् आर्बेुर्द तथा बैकल्पीक शचर्कत्सालर् गनिको लानग र आर्बेुर्द तथा बैकल्पीक 
स्वास््र्सेवा दर्दनका लानग र्ो कार्िक्रम िरुु गररएको हो । 
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उदे्दश्र् र्स प्ररे्दिका िनतालार्ि गरु्स्तरीर्  आर्बेुर्द तथा बैकल्पीक शचर्कत्साबाट स्वास््र् सेवा दर्दन।े 

अपेशक्षत प्रनतफल 
र्स प्ररे्दिका िनताले आर्बेुर्द तथा बैकल्पीक शचर्कत्साका पंचकमि, क्षारसरु, प्रर्ोगिाला, 
अस्पताल फामेसी ,र्फशिर्ोथेरापी, एकुपञ्चर, प्राकृनतक आदर्द पद्दतीबाट गरु्स्तरीर् उपचारको 
सेवा पाएका हनेुछन ।  

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्वेुर्द कार्ािलर्हरु। 

संचालन प्रकृर्ा 

सेवानबस्तारका लानग आवश्र्क सेवा तथा कार्िक्रमहरु छनौट गने । 
सेवा र्वस्तार कार्िक्रमहरु छनौट गरी गरु्स्तरीर् सेवा र्वस्तार गनि आबश्र्क िनििी करारमा 
नलने । 
सेवानबस्तारका लानग औिार उपकरर् फननिचर तथा आबश्र्क अन्त्र् सामग्री र्खररर्द गरी संचालन 
गने । 

संचालन गने अबनध कार्िर्ोिना अनसुार ननरन्त्तर 

बिेट बाँिफाँट 
सेवाका लानग चार्हने फननिचर उपकरर् तथा सामग्रीहरु र्खररर्द ,आबश्र्क शचर्कत्सक, 
स्वास््र्कमी अन्त्र् सहर्ोगी िनििी ब्र्बस्थापन र्खचि। 
अन्त्र् संचालन तथा ममित र्खचिहरु 

सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका,मापर्दण्ि ,कार्िनबनध आदर्द। 
अनगुमन सूचक र्खरीर्द आरे्दि, र्दार्खीला रीपोटि आदर्द 
 
३६. कृर्ाकलापको नामः  मेनसनरी औिार तथा उपकरर् र्खररर्द 
 कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.१ र्खचि शिषिकः  ३११२२ 
 

पररचर् आर्वेुर्द औषधालर्हरुमा आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक शचर्कत्सा  सेवाहरूलार्ि ब्र्बशस्थत एवं 
चसु्तर्दरुूस्त बनार् औषधालर्को स्तर उन्ननत गनि र्ो कार्िक्रम रार्खीएको हो ।  

उदे्दश्र् आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक शचर्कत्साका उपकरर्को प्रभाबकारी ब्र्बस्थापन गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल मेिीनरी औिार उपकरर् र्खररर्दबाट आर्बेुर्द संस्थाहरुको सेवामा गरु्स्तरता आउनकुा साथै 
सेवा र्वस्तार भर् र्वरामीले गरु्स्तरीर् सेवा पाउनेछन ्। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्वेुर्द कार्ािलर्हरु। 

सचालन प्रकृर्ा • आबश्र्क मेिीनरी औिार उपकरर्को पर्हचान गने । 
• सावििननक र्खरीर्द ऐन। ननर्मावलीको पररनधमा रर्ह र्खरीर्द एवं भण्िारर्,प्रर्ोग गररनछे । 

संचालन गने अबनध • तोर्कएको चौमानसक अनसुार 
बिेट बाँिफाँट सामग्री र्खरीर्द,ढुवानन,तथा अन्त्र् ब्र्बश्थापन र्खचि 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ 
 ननरे्दशिका कार्िर्वनध मापर्दण्िहरु  

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
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३७. कृर्ाकलापको नामः नागररक आरोग्र् केन्त्र संचालन र्खचि  
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४०० र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 

संशघर् सरकारको बार्षिक नीनत तथा कार्िक्रम अनसुार ननरोगी नेपाल ननमािर् अनभर्ान अशघ 
बढाउन सदुृढ सावििननक स्वास््र् सेवाका अनतररत स्वच्छ र सन्त्तनुलत आहार िारीररक ब्र्ार्ाम 
सरसफार् सर्हत स्वास््र् शिवनिैली अबलम्बन गरी आर्वेुर्द लगार्तका वैकल्पीक उपचार 
पद्धनतको प्रविधन गनि स्थानीर् तह एवं सामरु्दार्ीक संघ संस्था समेतको सहभागीतामा आरोग्र् 
केन्त्र, र र्ोग केन्त्र संचालनाथि नागररक आरोग्र् केन्त्र स्थापना तथा संचालन गनि र्ो कार्िक्रम 
राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् स्थानीर् तहमा नागररक आरोग्र् सेवा केन्त्र स्थापना गरी आधारभतु आर्वेुर्द स्वास््र् सेवा समेत 
उपलब्ध गराउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् प्रबिद्धन भर् सेवाग्राहीले स्वस््र् र र्दीघािर्ू िीवन र्ापन गनेछिन ्र आम नागररकहरूको 
स्वास््र्मा सधुार भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्वेुर्द कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• आर्वेुर्द स्वास््र् संस्था नभएका पानलकाहरूलार्ि प्राथानमकतामा रार्खी आरोग्र् सेवा केन्त्र 
क्रमि स्थापना गरै्द िाने । 

• नागररक आरोग्र् सेवा केन्त्रको सहशिकरर् प्ररे्दि अन्त्तगितका शिल्ला शस्थत आर्वेुर्द स्वास््र् 
संस्थाबाट हनेुछ । 

• नागररक आरोग्र् सेवा प्रवाहका लानग आवश्र्क पने न्त्र्ूनतम पवुािधार सम्बशन्त्धत स्थानीर् 
तहले ब्र्वस्था गनुिपने छ । 

• आधारभतु आर्वेुर्द सेवा, िषे्ठ नागररक सेवा, परामिि सेवा, सामान्त्र् आर्वेुर्द उपचार सेवा 
लगार्तका सेवाको समशुचत ब्र्वस्था सम्बशन्त्धत स्थानीर् तहको समन्त्वर्मा शिल्ला आर्वेुर्द 
स्वास््र् केन्त्रले गनुिपने छ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 
 

बिेट बाँिफाँट कमिचारी ब्र्वस्थापन, औषनध र्खररर्द तथा अन्त्र् ब्र्वस्थापन । 
सन्त्र्दभि सामग्री नागररक आरोग्र् कार्िक्रम संञ्चालन ननरे्दशिका २०७६, 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, 
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अनसूुशचहरू 
अनसूुशचहरू १ 

पंचकमि, पवुिकमि सेवा सम्बन्त्धी फारम 
१.  नाम थरः 
२.  उमेर  
३. नलङ्ग 
४. ठेगाना              नगर पानलका/गाँउपानलका        विा नं . 
५. पेिा 
६. सम्बननत नबरामी वा अनभभावकको र्दस्तर्खतः 
७ कार्िलर् प्रर्ोिनका लानग (२ प्रनत मध्र्े १ प्रनत सेवाग्राहीलार्ि) 

क)   मूल र्दताि नं. 
र्ख)  सहार्क रशििार र्दताि नं. 

८.  सेवाः    र्ोग, पूविकमि, स्नेहन, स्वेर्दन, शिरोधारा, प्रनतमसि नश्र् कमि, अन्त्र् 
९.  पर्हले सेवा नलएकोः                        छ,                          छैन 
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अनसूुशच  २ 
स्वेर्दन र्क्रर्ाको लानग आवश्र्क रब्र्हरू सर्हतको र्वनधहरू 

नानिस्वेर्द(स्नेहन,रूक्ष)का लानग आ षैनध रब्र्ः 
प्रार्िः पातहरूको प्रर्ोग गरीन्त्छ र फल,बोक्रा,िरा वा कान्त्िको पनन प्रर्ोग गनि सर्कन्त्छ । 
िीतल शचनी(शिग्र)ु 
 

पनुनिवा गहत र्दिमलु बृहत पंचमलु 

गिुो 
 

मास तन्त्िुल(चामल) नसमली नततेपानत 

बरूर्(नसश्लगान) 
 

मांस रस कािंी नतल नसस्न ु 

कपूर 
 

रास्ना असरुो अनिर तैलपर्ी 

धनसङग्रे 
 

बालवुा ढीके ननु   
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अनसूुशचहरू ३ 
 

ननःिलु्क नबषिे स्वास््र् सेवाको प्रर्ोिनको लानग भररने फारम 
१. नाम                       थरः 
२. उमेर                       ३.नलङ्र्ग 
४.ठेगाना              नगरपानलका/गाँउपानलका        विा नं . 
५.पेिा 
६.सम्बननत नबरामी वा अनभभावकको र्दस्तर्खतः 
७.सेवाको र्कनसमः 
    क) िेष्ठ नागररक                               र्ख) स्तनपार्ी आमा 
८ कार्ािलर् प्रर्ोिनका लानग (२ प्रनत मध्र्े १ प्रनत सेवाग्राहीलार्ि) 
क)  मूल र्दताि नं.र्ख) सहार्क रशिष्र्टर र्दताि नं. 
नस.नं नमनत सेवाको 

र्कनसम 
औषनधको 
नाम 

फार्ल ग्रा/नम.ग्रा पनुरावृनत 
नमनत 

र्वरानमको/ 
बझुीनलनकेो 
र्दस्तर्खत 

र्दस्तर्खत(अ ौषनध 
र्वतरर् िार्खा ) 

         
         
         
नसफारीि गने                                                            स्वीकृत गने 
(उपचारमा संलग्न स्वास््र्कमी)                                           संस्था प्रमरु्ख 
नामः                                                                नामः 
पर्दः                                                                 पर्दः 
र्दस्तर्खतः                                                            र्दस्तर्खतः 
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अनसूुशच ४ 
स्तनपार्ी आमाकालानग औषनधहरू 

क्र.स औषनधको 
नाम प्रर्ोग मारा प्रर्ोग र्वनध प्रर्ोग अबनध 

१   ज्वानो िोननिको र्दरु्खार्,गभाििर् िोधको 
रूपमा, पेट र्दरु्खार्, पीिार्दार्ी 
मर्हनावारी तथा प्रसूनत ज्वरमा 

३-६ ग्राम झोलबनाएर 
आबश्र्कतानसुार 
दर्दनको ३ पटक 
सम्म  

आबश्र्कतानसुार 

२.  ितावरी स्तन्त्र् बर्दिक,पोषक,रोग प्रनतरोध 
िशिबर्दिक 

चरू्िः३-६ 
ग्राम 
स्वरसः१०-
२० नम.ली 
क्वाथः५०-
१०० 
नम.नल 

रस ननकालेर,चरू्ि 
बनाएर,अथवा पकाएर 
क्वाथको रूपमा 
र्दधुसँग र्खाने । 

आबश्र्कतानसुार 
सतु्केरी भएको ६ 
मर्हना सम्म 

 
 
 

अनसूशच  ५ 
पूविकमि, स्नेहन, स्वेर्दन, शिरोधारा, पंचकमि संचालन गने अभ्र्ङ्र्गकताि 

अभ्र्ङ्रगकतािः 
१.मर्हला र परुूष 
२. १५ दर्दन तानलम 
३. तानलम दर्दने ननकार्ः आर्वेुर्द शचर्कत्सकको ननगराननमा आर्वेुर्द संस्था । 
४. आर्वेुर्द सम्बन्त्धी अध्र्र्न गरेको वा आर्वेुर्द संस्थामा १ बषि काम गरेको अनभुब भएको हनुपुने । 
५. स्थानीर् हनुपुने । 
६. उमेरः १८_३५ बषि 
७. कार्ि र्ववरर्ः 
क) अभ्र्ङ्रग,स्वेर्दन र शिरोधारा कक्षको  आबश्र्क रेर्खरे्दर्ख गने । 
र्ख) आबश्र्क पूविकमिका सामग्रीहरू तर्ार गने । 
ग) शचर्कत्सकको नसफारीस अनसुार आर्वेुर्द स्वास््र् संस्थामा आएका सेवाग्राहीहरूलार्ि अभ्र्ङ्रग (तेल मानलस) , 
स्वेर्दन,शिरोधारा लगार्तका कामहरू गने । 
घ) अभ्र्ङ्रग लगार्त सेवा प्रर्दान गरेको र्ववरर् साथै प्रनतवेर्दन तर्ार गनि सहर्ोग गने । 
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अनसूुशच ६ 
गाउँघर शक्लननक तथा नसन ेरोगको त्र्ाङ्क फारम 

रोग १- ५ बषि ५-१५ बषि १५-४५ बषि ४५ बषि भन्त्र्दा मानथ कैर्फर्त 
 मर्हला परुूष िम्मा मर्हला परुूष िम्मा मर्हला परुूष िम्मा मर्हला परुूष िम्मा  
मधुमेह              
उच्चरिचाप              
मगृौला रोग              
शिर्िश्वास              
मेर्दोगत रोग              
वातब्र्ानध              
अन्त्र्              
 
गाँउघर शक्लननक संचालन स्थानः              रोगी संख्र्ा 
१...........................................             .................... 
२..............................................             ................... 
३...........................................          .......................... 
४..............................................         ....................... 
(अन्त्र् रोगको त्र्ाङ्कलार्ि रोग तेरीि फारम समावेि गरी पठाउने) 
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अनसुशुच  ७ 
अत्र्ाबश्र्क आर्वेुर्द औषनध सूशच 

१. ननःिलु्क प्रर्दान गररने ननम्नानसुारका आ ैषनधहरू ननरन्त्तर रूपमा प्राप्त हनेु ब्र्बस्था नमलाउन ुपनेछ । 
क्र.स   रोगको नाम आ ैषनधको र्वतरर्  कैर्फर्त 
१  अम्लर्पि अर्वपनतकर चरू्ि  
२ उर्दर रोग र्हंगवािक चरु्ि  
३ वातब्र्ानध महारँ्ोगराि गगुलु,महानँारार्र् तैल  
४ श्विनर्वकार नसतोपलार्दी चरू्ि,टंकर् भस्म  
५ स्त्रीरोग पषु्र्ानगु चरू्ि  
६ बालरोग बालामतृ,मगृमर्दासाव  
७ उच्च रिचाप सपिगन्त्धाघन वटी  
८ त्वकर्वकार ननम्बार्दी चरू्ि,गन्त्धक रसार्न  
९ कर्ि,नासा,मरु्ख,र्दन्त्तरकन्त्ठरोग  र्खर्दीरार्दी वटी,षड्रर्वन्त्र्द ुतेल  
१० आमवात र्ोगराि गगुलु  
११ ज्वर महाँिरु्दििन चरू्ि  
१२ अनतसार,ग्रहर्ी महाँिंर्ख वटी,र्वल्वादर्द चरू्ि  
१३ व्रर् िात्र्ार्दी तेल  
१४ वातरि कैिोर गगुलु  
१५ मूरर्वकार, प्रमेह चन्त्रप्रभावटी  
१६ र्वर्वध नरफला, अश्वगन्त्धा चरू्ि  
२. औषनध ब्र्बस्थापनः   
३. औषनध र्खररर्दः औषनध र्खरीर्द गर्दाि सावििननक र्खरीर्द एन २०६३ तथा सावििननक र्खरीर्द ननर्मावली २०६४ बमोशिम 
र्खरीर्द एकार् गठन गरी प्रचनलत आनथिक एन ननर्म बमोशिम गनुिपनेछ । 
क) नबननर्ोशित बिेटबाट ऐन ननर्मको परीनध नभर रही तोकीएको औषनध र्खरीर्द गनुिपनछे । 
र्ख) औषनध र्खचिः औषनधको आम्र्दानी र्खचिको अनभलेर्ख छुट्टाछुटै सहार्क शिन्त्सी र्खाता र्खिा गरीर्खचि ब्र्बस्थापन गनुिपनेछ। 
र्सरी राशर्खएको अनभलेर्ख भण्िारको अनभलेर्ख र उपचार रशििरको अनभलेर्खसँग नभिेको हनुपुनेछ । 
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अनसूुशच  ८ 
अत्र्ाबश्र्क आर्वेुर्द औषनध तथा अन्त्र् शिन्त्सी अध्र्ाबनधक गर्दाि भनुिपने र्खपत र्ववरर् फारम  

क्र.स आ ैषनधको नाम आ ैषनधको मानसक र्खचि र्ववरर् 
 

आ ैषनध 
हस्तान्त्तरर् गरेको 
संस्थाको संख्र्ा 

कैर्फर्त 

पररर्ाम र्कार् 
      
      
      
      
      

 
औषनधको मैज्र्दात र्ववरर् फारम  

क्र.
स 

औ
षनध

क
ो न

ाम
 

औषनध प्रानप्तको श्रोत । कार्िक्रम 

औ
षनध

क
ो ि

म्म
ा 

पर
ीर्
ाम
 

र्क
ार्
 त
ोल
 

कै
र्फ
र्त

 

  

गत
अ.
बक

ो ब
ाकँ
ी 

मैि
ात
 

संश
घर्

 स
रक

ारब
ाट
 प्र
ाप्त
 

प्रर्द
ि 
ननर्द

िन
ाल
र्ब
ाट
 

प्राप्त
 औ

षनध
 

शि
 आ

.आ
 ै.
र्खर

ीर्द 

प्रर्द
ि 
रूल
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फ
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िी
बा
ट 
प्राप्त

 
गा
ँउघ

र 
शक्
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नक

 
आ
 ैष
नध
 र्ख

रीर्द
 

पंच
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र्खर
ीर्द 

स्व
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शि
र्वर

क
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ला
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षनध
 

चर्
ि आ

औ
नध
क
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तेल
 र्ख

रीर्द
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अनसुशुच  ९ 
ननःिलु्क र्विेष उपचारसम्बन्त्धी ब्र्बस्था 

१.ननःिलु्क प्रर्दान गररने र्विेष उपचार सेवाहरूः 
  अ) िषे्ठ नागररक लानगः 
क) पञ्चकमि अन्त्तगित पूविकमि स्नेहन र स्वेर्दन 
  र्ख) रसार्न र्ोगका लानग एकल चरू्ि अ ौषनधहरू 
२. अश्वगन्त्धा चरू्ि 
३. आमलकी चरू्ि 
४. अमतृा चरू्ि 
     आ) स्तनपार् आमाका लानग 
१. ितावरी चरू्ि 
२. र्दिमलु तेल 
२) औषनध र्खरीर्दः 
  औषनध र्खरीर्द गर्दाि सावििननक र्खररर्द एन २०६३ तथा सावििननक र्खरीर्द ननर्मावली २०६४ बमोशिम र्खररर्द एकार् 
गठनगरी प्रचनलत आनथिक एन ननर्म बमोशिम गनुिपनेछ । 
क) नबननर्ोशित बिेटबाट एन ननर्मको पररनध नभर रही तोकीएका औषनधहरू र्खरीर्द गनुिपनछे । 
ख) औषनध र्खचिः औषनधको आम्र्दानन र्खचिको अनभलेर्ख छुटाछुटै सहार्क शिन्त्सी र्खाता र्खिा गरी र्खचि ब्र्बस्थापन गनुिपनछे । 

र्सरी रार्खीएको अनभलेर्ख भण्िारको अनभलेर्ख र उपचार रशििरको अनभलेर्खसँग नभिेको हनुपुनेछ । 
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अनसुशुच  १० 
कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दनको नमनुा 

१. कार्िक्रमको नामः  
२. स्वीकृत बिेट र र्खचि शिषिक नः 
३. कार्िरफमको संशक्षप्त पररचर् तथा उरे्दश्र्ः 
४. कार्िक्रम संचालन प्रकृर्ाः 
५. कार्िक्रम संचालन स्थान र नमनतः 
६. कार्िक्रममा संलग्न िनिशिको नामावनलः 
७. कार्िक्रमका सवल पक्षः 
८. कार्िक्रममा सधुार गनिपने पक्षः 
९. र्खचि रकमको र्वस्ततृ र्ववरर् – statement of expenditure 
नस.नं नबवरर् नबननर्ोशित रकम र्खचि रकम बाँकी 
     
     
     
     
१०. फोटो तथा अन्त्र् र्ववरर्ः 
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अनसुशुच  ११ 
कार्िक्रमको प्रगनत प्रनतवेर्दन फारम 

श्री....................... 
बिेट उपशिषिक.नं........................                चैमानसकः प्रथम/र्दोस्रो/तेस्रो          आ.ब 

 
नोटः कार्िक्रम समाप्त भएको २१ दर्दन नभर र्ववरर् उपलब्ध गराउन हनु । 
तर्ार गनेः                                                         सर्दर गनेः 
नामः                                                              नामः 
पर्दः                                                               पर्दः                                                                                                   
र्दस्तर्खतः                                                         र्दस्तर्खतः                                

 
  

क्र.स कार्िक्रम/र्क्रर्ाकलाप वार्षिक लक्ष चौमानसक लक्ष चौमासीक  प्रगनत कार्िक्रम अबनध स्थान श्रोत कैर्फर्त 
 पुंशिगत र्खचि 

अन्त्तरगत 
कार्िक्रमहरू 

           

१             

२             

 चाल ुर्खचि 
अन्त्तरगतका 
कार्िक्रमहरू 

           

१             

२             

३             

४             

  िम्मा            
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अनसूुशच १२ 
परम्परागत स्वास््र्कमी(झारफुक,धामी,झाकँ्री,गरुौ,आम्ची आदर्द) हरूको उननहरूले गरेका मखु्र् उपचार सर्हतको लगत संकलन 

फारम  
क्र.स नाम थर ठेगाना कार्ि 

अबनध 
र्वस्तारीत 
सेवा 

ज्ञान 
प्रानप्तको 
स्रोत 

र्वशिि 
रोग 

प्र्ाप्र् कैर्फर्त 

         
         
         
 
आर्वेुर्द तथा वैकशल्पक शचर्कत्साका स्वास््र् संस्थाहरूको लगत  
संकलन फारमः 

क्र.स संस्थाको 
नाम 

प्रोपरार्टरको 
नाम 

संस्था 
रहेको 
ठेगाना 

संस्था 
संचालन 
भएको 
अबनध 

संस्था र्दताि र 
संचालन स्वीकृनत 
(नमनत) 

सेवाको 
प्रकार 

संलग्न 
शचर्कत्सक/ 
स्वास््र्कमीको 
नाम 

कैर्फर्त 

         
         
         
 

 

 

 

 

 

 

 

  

तर्ार गनेको नामः 

र्दस्तर्खतः 

र्दिािः 

नमनतः 

कार्ािलर् प्रमरु्खको नामः 

र्दस्तर्खतः 

र्दिािः 

नमनतः 
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(च) प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू 

१. कृर्ाकलापको नामः प्रर्ोगिालाको लानग र्प्रफ्र्ाब भवन ननमािर् 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.१.२.४९३ र्खचि शिषिकः ३१११२ 

 

पररचर् प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिालावाट सेवा प्रवाहमा सशिलो होस भने्न हेतलेु र नछटो तथा छररतो 
भवनको अभास गने उदे्दश्र्ले आर्ोिना गररएको हो । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीहरुले सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीर्ता ल्र्ाउन । 

अपेशक्षत प्रनतफल ननर्दान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्ररे्दिमा रोग ननर्न्त्रर् गरी गरु्स्तरीर्ता कार्म गने 
। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला कर्ािली प्ररे्दि सरेु्खत । 

सञ्चालन प्रकृर्ा परुानो र्प्रफ्र्ाब भवनसँगै िोनिनेगरी संरचना ननमािर्का लानग लागत अनमुान गरी  कार्ािलर्लको  
आवश्र्कता अनसुार साथै प्रचलीत ननर्म अनसुार पूवािधार ननमािर् गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बार्षिक बिेटको पररनधनभर रही र्खचिको बाँिफाँट गरी भवन ननमािर् गने ।  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा स्वास््र् भवन ननमािर् तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी 

अद्याबनधक ननरे्दशिकाहरू ।  
अनगुमन सूचक भौनतक तथा आनथिक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
 

२. कृर्ाकलापको नामः परुाना भवनहरुको ममित संरचनात्मक सधुार    
कृर्ाकलाप संकेतः ११.१.३.१, ११.१.३.१८ र्खचि शिषिकः ३११६१ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा रहेको प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिालाबाट प्रर्दान गररन ेसेवालार्ि सहि र 
प्रभावकारी बनाउन र्वद्यमान भौनतक पूवािधारहरूको ममित तथा संरचनात्मक सधुार गनिका लानग 
र्स र्क्रर्ाकलापको व्र्वस्था गररएको हो ।   

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीहरुले सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीर्ता ल्र्ाउन । 

अपेशक्षत प्रनतफल रोगको समर्मा नै ननर्दान भर्ि गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवामा अनभबृर्द्ध हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला, मेहलकुना अस्पताल, कर्ािली प्ररे्दि सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा परुानो संरचनाको ममित तथा सम्भारका लानग लागत अनमुान गरी  कार्ािलर्लको  आवश्र्कता 
अनसुार साथै प्रचनलत ननर्म अनसुार पूवािधारको ममित सम्भार गने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बार्षिक बिेटको पररनधनभर रही र्खचिको बाँिफाँट गरी भवन ननमािर् गने ।  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा स्वास््र् भवन ननमािर् तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी 

अद्याबनधक ननरे्दशिकाहरू ।  
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अनगुमन सूचक भौनतक तथा आनथिक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
 

३. कृर्ाकलापको नामः गािी तथा मोटरसार्काल पार्कि ङ्ग सेि ननमािर् 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.१.३.९ र्खचि शिषिकः ३११६१ 

 

पररचर् प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीको प्रर्ोिनका लानग गािी तथा मोटर 
सार्कल पार्कि ङ्ग सहि गराउन आवश्र्क पार्कि ङ्ग सेि ननमािर् गनि अत्र्ावश्र्क रे्दशर्खएकोले र्स 
र्क्रर्ाकलापको व्र्वस्था गररएको हो ।  

उदे्दश्र् सवारी साधनहरूको सरुशक्षत पार्कि ङ्ग गनि 
अपेशक्षत प्रनतफल सवारी साधनको सरुशक्षत पार्कि ङ्ग हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला कर्ािली प्ररे्दि सरेु्खत । 

सञ्चालन प्रकृर्ा संरचना ननमािर्का लानग लागत अनमुान गरी कार्ािलर्लको  आवश्र्कता अनसुार साथै प्रचनलत 
ननर्म अनसुार पूवािधार ननमािर् गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बार्षिक बिेटको पररनधनभर रही र्खचिको बाँिफाँट गरी भवन ननमािर् गने ।  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा स्वास््र् भवन ननमािर् तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी 

अद्याबनधक ननरे्दशिकाहरू ।  
अनगुमन सूचक भौनतक तथा आनथिक प्रगनत प्रनतवेर्दन  

 

४. कृर्ाकलापको नामः र्पसीआर र िनरल ल्र्ावको लानग पावर व्र्ाकअप र्खररर्द तथा ििान (स्वास््र् तथा शचर्कत्सासंग 
संम्वन्त्धी र्न्त्र, उपकरर् तथा मेशिन औिार) 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.४८ र्खचि शिषिकः३११२२ 

 

पररचर् प्रर्ोगिाला तथा कार्ािलर् प्रर्ोिनका लानग ननरन्त्तर आवश्र्कता भर्राखे्न र्वद्यतु आपूनतिको 
र्वकल्पका लानग प्रर्ोगिाला सञ्चालन गनि पावर व्र्ाकअप तथा अन्त्र् मशेिनरी औिार तथा 
उपकरर्हरू र्खररर्द गरी त्र्सको सहि उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा ननरन्त्तर र्वद्यतु आपूनति गराउन ।  
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँच उपलब्ध हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला  

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्क र्न्त्र, उपकरर् तथा मेशिन औिार 
एवं सामग्री र्खररर्द गरी सो को व्र्वस्थापन गने ।  

र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
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प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 

५. कृर्ाकलापको नामः  सूचना तथा सन्त्रे्दिमूलक सामग्री प्रकािन (र्वज्ञापन तथा सूचना प्रकािन) 
कृर्ाकलाप संकेतः२.४.१४.२ र्खचि शिषिकः२२३१५ 

 

पररचर् समरु्दार्मा प्रर्ोगिालासँग सम्बशन्त्धत सन्त्रे्दिहरू प्रवाह गनिका लानग सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार 
सामग्रीहरू अपररहार्ि छन।् प्रर्ोगिाला सम्बन्त्धी स्वास््र् सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरू 
समर्मै आपूनति गने कार्ि महत्वपूर्ि छ ।  

उदे्दश्र् प्रर्ोगिाला सम्बन्त्धी स्वास््र्मूलक सूचना तथा सन्त्रे्दिमूलक सामग्रीहरू प्रकािन, प्रसारर् गनुि ।   
अपेशक्षत प्रनतफल समरु्दार्मा रोगको ननर्दान सम्बन्त्धी िनचेतनामा अनभबृर्द्ध भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला  

सञ्चालन प्रकृर्ा स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरू िस्तैः पोिर, पम्पलेट, होनिङ्ग बोिि, नभिे 
लेर्खन िस्ता र्क्रर्ाकलापहरूको ननधािरर् गरी प्रचनलत आनथिक कार्िर्वनध तथा ऐन ननर्मावलीको 
पररनध नभर रही र्वज्ञहरू पररचालन गरी र्वकास तथा छपार् गरी र्वतरर् गने व्र्वस्था गररनछे । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही लागत अनमुान तर्ार गरी र्खचिको बाँिफाँट गररनछे ।   
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ अनसुार 
अनगुमन सूचक कार्ि सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

६. कृर्ाकलापको नामः  आाधारभतू प्रर्ोगिाला तानलम (स्वास््र् सेवा) 
र्क्रर्ाकलाप संकेत नं.M२७.२२.३९ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा रहेका प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा अनभबृर्द्ध गनि 
आधारभूत प्रर्ोगिाला तानलम आर्ोिना गररएको हो । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत नर्ाँ कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा अनभबृर्द्ध गनुि ।  
अपेशक्षत प्रनतफल रोगहरुको समर्मा नै ननर्दान भर्ि गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा कार्म हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला कर्ािली प्ररे्दि सरेु्खत । 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रनत समहुमा कम्तीमा १० िना सहभागी गराई तानलम ननरे्दशिका बमोशिम तोर्कएको अबनधभर 
तानलम सञ्चालन गररनछे । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम र र्दोस्रो चौमनसक 

बिेट बाँिफाँट • तानलम सञ्चालनका लानग आवश्र्क सामग्रीहरू र्खररर्द, सहभागीहरूलार्ि तानलम अबनधको 
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तानलम रै्द.भ्र.भ, र्ातार्ात तथा अन्त्र् भिा प्रचनलत ननर्मानसुार उपलब्ध गराउनेगरी बिेटको 
बाँिफाँट गने,  

• तानलमकका प्रशिक्षकहरूलार्ि ननर्मानसुार प्रशिक्षर् भिा उपलब्ध गराउने गरी बिेटको 
बाँिफाँट गररनछे ।  

सन्त्र्दभि सामग्री प्ररे्दि र्खचि बाँिफाँट मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५ र कर्ािली प्ररे्दि भमिर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 
NPHL SOP, PPHL Basic Lab Training Guideline  

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

७. कृर्ाकलापको नामः आधारभतू र्टर्व मार्क्रोस्कोर्पक तानलम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४० र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा रहेका प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा अनभबृर्द्ध 
गनि र क्षर्रोगको ननर्दान तथा उपचारमा सहर्ोग परु्ािउन आधारभूत र्टर्व माईक्रोस्कोर्पक 
तानलम आर्ोिना गनि र्ो र्क्रर्ाकलापको व्र्वस्था गररएको हो । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत नर्ाँ कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा अनभबृर्द्ध गनुि ।  
अपेशक्षत प्रनतफल क्षर्रोगको ननर्दान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्ररे्दिमा क्षर्रोग ननर्न्त्रर् हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला कर्ािली प्ररे्दि सरेु्खत । 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रनत समहुमा कम्तीमा १० िना सहभागी गराई ६ दर्दनसम्म, र्दरु्ि व्र्ाचमा NTC को टीबी 
आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम ननरे्दशिका अनसुार प्रर्दान गररन ेछ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम र र्दोस्रो चौमानसकमा संचालन गनुिपने । 

बिेट बाँिफाँट • तानलम सञ्चालनका लानग आवश्र्क सामग्रीहरू र्खररर्द, सहभागीहरूलार्ि तानलम अबनधको 
तानलम रै्द.भ्र.भ, र्ातार्ात तथा अन्त्र् भिा प्रचनलत ननर्मानसुार उपलब्ध गराउनेगरी 
बिेटको बाँिफाँट गने,  

• तानलमकका प्रशिक्षकहरूलार्ि ननर्मानसुार प्रशिक्षर् भिा उपलब्ध गराउने गरी बिेटको 
बाँिफाँट गररनछे ।  

सन्त्र्दभि सामग्री NTC को र्टर्व आधारभूत मार्क्रोस्कोर्पक तानलम ननरे्दशिका, र्टर्व मार्क्रोस्कोपी मोिर्ूल र 
मेनअुल, संक्रमर् रोकथाम ननरे्दशिका र Gene X-Pert फ्लो चाटि । 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

८. कृर्ाकलापको नामM  प्रर्ोगिाला कमिचारीहरुलाई LQAS तानलम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.४१ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा रहेका प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा अनभबृर्द्ध 
गनि र क्षर्रोगको ननर्दान तथा उपचारमा सहर्ोग परु्ािउन प्रर्ोगिाला कमिचारीहरुलाई LQAS 

तानलमको आर्ोिना गनि र्स र्क्रर्ाकलापको व्र्वस्था गररएको हो । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत नर्ाँ कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा अनभबृर्द्ध गनि । 
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अपेशक्षत प्रनतफल क्षर्रोगको ननर्दान तथा उपचारमा सहर्ोग भई क्षर्रोग ननर्न्त्रर्मा सहर्ोग पगु्नेछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला कर्ािली प्ररे्दि सरेु्खत । 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रनत समूहमा २० िनासम्म सहभागी गराई ३ दर्दनसम्म २ व्र्ाचमा रार्िर् क्षर्रोग केन्त्रको 
र्टर्व आधारभतु माईक्रोस्पोर्पक तानलम ननरे्दशिका अनसुार तानलम प्रर्दान गररनेछ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम र र्दोस्रो चौमानसकमा तानलम संचालन गनुिपने । 

बिेट बाँिफाँट • तानलम सञ्चालनका लानग आवश्र्क सामग्रीहरू र्खररर्द, सहभागीहरूलार्ि तानलम अबनधको 
तानलम रै्द.भ्र.भ, र्ातार्ात तथा अन्त्र् भिा प्रचनलत ननर्मानसुार उपलब्ध गराउनेगरी 
बिेटको बाँिफाँट गने,  

• तानलमकका प्रशिक्षकहरूलार्ि ननर्मानसुार प्रशिक्षर् भिा उपलब्ध गराउने गरी बिेटको 
बाँिफाँट गररनछे ।  

सन्त्र्दभि सामग्री NTC को र्टर्व आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम ननरे्दशिका, र्टर्व माईक्रोस्कोर्प मोिर्ूल र 
मेनअुल, संक्रमर् रोकथाम ननरे्दशिका र Gene X-Pert फ्लो चाटि । 

अनगुमन सूचक तानलम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

९. कृर्ाकलापको नामः  आधारभतू मलेररर्ा मार्क्रोस्कोपी तानलम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४२ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा रहेका प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा अनभबृर्द्ध 
गनि आधारभूत मलेररर्ा मार्क्रोस्कोपी तानलम आर्ोिाना गररएको हो । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत नर्ाँ कमिचारीहरुको औलो ननर्दनामा ज्ञान, सीप र क्षमता अनभबृर्द्ध गनि, 
अपेशक्षत प्रनतफल औलो ननर्दान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्ररे्दिमा औलो रोग ननर्दान गरी गरु्स्तरीर्ता 

कार्म हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला कर्ािली प्ररे्दि सरेु्खत । 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रनत समहुमा कम्तीमा १२ रे्दशर्ख १५ िना सहभागी गराई तानलम ननरे्दशिका बमोशिम 
तोर्कएको अबनधभर तानलम सञ्चालन गररनछे । EDCD को तानलम ननरे्दशिका अनसुार र्ो 
तानलमको अबनध ३० दर्दनको हनेुछ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

पर्हलो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट • तानलम सञ्चालनका लानग आवश्र्क सामग्रीहरू र्खररर्द, सहभागीहरूलार्ि तानलम अबनधको 
तानलम रै्द.भ्र.भ, र्ातार्ात तथा अन्त्र् भिा प्रचनलत ननर्मानसुार उपलब्ध गराउनेगरी 
बिेटको बाँिफाँट गने,  

• तानलमकका प्रशिक्षकहरूलार्ि ननर्मानसुार प्रशिक्षर् भिा उपलब्ध गराउने गरी बिेटको 
बाँिफाँट गररनछे ।  

सन्त्र्दभि सामग्री WHO SOP, WHO Basic Malaria Training Guideline  

अनगुमन सूचक तानलम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
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१०. कृर्ाकलापको नामः  प्रर्ोगिालाका लानग केनमकल औिार उपकरर् सामग्री र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४४ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् प्रर्ोगिाला प्रर्ोिनका लानग ननरन्त्तर आवश्र्कता भर्राख्ने केनमकल, औिार तथा उपकरर्हरू 
र्खररर्द गरी त्र्सको सहि उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालबाट ननरन्त्तर सेवा उपलब्ध गराउन ु।  
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् प्रर्ोगिाला सेवामा अनभबृर्द्ध हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला  

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्क केनमकल, औिार तथा उपकरर् 
र्खररर्द गरी सो को व्र्वस्थापन गने ।  

र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 

११. कृर्ाकलापको नामः ननशि ल्र्ाव अनगुमन तथा र्दताि अनमुनत (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४८ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा रहेका ननिी ल्र्ावहरुको अनमुनत प्रर्दान  गनि र प्रर्ोगिालाको एकरुपता 
कार्म गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् ननशि प्रर्ोगिालाको र्दताि र प्रर्ोगिालको सेवामा गरु्स्तरीर्ता ल्र्ाउन ु।  
अपेशक्षत प्रनतफल रोगको समर्मा नै ननर्दान भई गरु्स्तरीर्ता स्वास््र् सेवा कार्म हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला  

सञ्चालन प्रकृर्ा • अनगुमन टोली गठन गरी प्राप्त ननवेर्दनका आधारमा १० वटै शिल्लाका ननशि 
प्रर्ोगिालाहरुको अनगुमन गररनछे । 

• ननिी प्रर्ोगिाला र्दताि तथा सञ्चालन अनमुनत ननर्दिशिका बमोशिम गररनछे ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

तोर्कएको समर्ाबनध अनसुार  

बिेट बाँिफाँट र्ातार्ात वापत गािीभािा, रै्द.भ्र.भ.र अन्त्र् भिा र  प्रमार्पर वापत पनन र्सै बिेटबाट र्खचि 
गनि सर्कने छ ।अन्त्र् र्खचि कर्ािली प्ररे्दि र्खचि बाँिफाँट मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५ हनेुछ 
। 

सन्त्र्दभि सामग्री प्रर्ोगिाला संचालन तथा स्तरउन्ननत ननरे्दशिका २०७३ 
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अनगुमन सूचक अनगुमन प्रनततवेर्दन  
 

१२. कृर्ाकलापको नामः  माईक्रोस्कोर्पक केन्त्रहरुको लानग सामग्री र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.५१ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् प्रर्ोगिालाका लानग रै्दननक रूपमा सञ्चालन गनि आवश्र्क हनेु नबनभन्न सामग्रीहरू र्खररर्द गरी 
प्रर्ोगिालाको स्तरोन्ननत गरी गरु्स्तरीर् सेवा उपलब्ध गराउनका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको 
छ। 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालबाट ननरन्त्तर सेवा उपलब्ध गराउन ु।  
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् प्रर्ोगिाला सेवामा अनभबृर्द्ध हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला  

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही प्रर्ोगिालाको स्तरोन्ननतका लानग आवश्र्क 
सामग्री तथा अन्त्र् व्र्वस्थापकीर् कार्ि सञ्चालन गने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाटँ प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 

१३.  कृर्ाकलापको नामः वार्ोमेनिकल उपकरर् व्र्वस्थापन तथा ममित सम्भार तानलम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४४३ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा कार्िरत प्रर्ोगिाला कमिचारीहरूको औिार र उपकरर् सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप र 
क्षमता अनभबृर्द्ध गनि वार्ोमेनिकल उपकरर्को प्रर्ोग, व्र्वस्थापन तथा ममित सम्भार सम्बन्त्धी 
तानलम आर्ोिना गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत नर्ाँ कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अनभबृर्द्ध गनि साथै प्रर्ोगिाला 
उपकरर्हरुको ममित गरी पररक्षर्को गरु्स्तरीर्ता ल्र्ाउन । 

अपेशक्षत प्रनतफल रोगको समर्मा नै ननर्दान भई कर्ािली प्ररे्दिमा रोग ननर्न्त्रर्मा गरु्स्तरीर्ता कार्म हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला  

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रनत समूहमा १२ रे्दशर्ख १५ िना सहभागी गराई १८ दर्दनसम्म  NHTC को  BMET तानलम 
ननरे्दशिका अनसुार गररनछे । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम  चौमानसक 
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बिेट बाँिफाँट • तानलम सञ्चालनका लानग आवश्र्क सामग्रीहरू र्खररर्द, सहभागीहरूलार्ि तानलम अबनधको 
तानलम रै्द.भ्र.भ, र्ातार्ात तथा अन्त्र् भिा प्रचनलत ननर्मानसुार उपलब्ध गराउनेगरी 
बिेटको बाँिफाँट गने,  

• तानलमका प्रशिक्षकहरूलार्ि ननर्मानसुार प्रशिक्षर् भिा उपलब्ध गराउने गरी बिेटको 
बाँिफाँट गररनछे ।  

सन्त्र्दभि सामग्री   NHTC को BMET तानलम ननरे्दशिका, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ 
अनगुमन सूचक तानलम सम्पन्न प्रनतवेर्दन    
 

१४. कृर्ाकलापको नामः  स्वास््र्कमी तथा कमिचारीहरुको लानग संक्रमर् ननर्न्त्रर्  -Infection control) 

 तानलम (स्वास्ग््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४४४ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिका नबनभन्न अस्पतालका प्रर्ोगिालामा कार्िरत सहर्ोगी कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप 
र क्षमता अनभबृर्द्ध गरी सक्रमर् ननर्न्त्रर् सम्बन्त्धी तानलमको आर्ोिना गररएको हो । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अनभबृर्द्ध गरी संक्रमर्को ननर्न्त्रर् 
गनुि, 

अपेशक्षत प्रनतफल रोगको ननर्न्त्रर् तथा ननर्दानमा सहर्ोग भई गरु्स्तरीर्ता सेवा कार्म हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला  

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रनत समहुमा कम्तीमा १५ िना सहभागी गराई १ दर्दने  NTC र रार्िर् िनस्वास््र् 
प्रर्ोगिालाको फोहोर मैला व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी तानलम ननरे्दशिका अनसुार गररनछे । 

आवश्र्क बाह्य प्रशिक्षकको व्र्वस्था पनन गनि सर्कनेछ ।   
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट • तानलम सञ्चालनका लानग आवश्र्क सामग्रीहरू र्खररर्द, सहभागीहरूलार्ि तानलम अबनधको 
तानलम रै्द.भ्र.भ, र्ातार्ात तथा अन्त्र् भिा प्रचनलत ननर्मानसुार उपलब्ध गराउनेगरी 
बिेटको बाँिफाँट गने,  

• तानलमका प्रशिक्षकहरूलार्ि ननर्मानसुार प्रशिक्षर् भिा उपलब्ध गराउने गरी बिेटको 
बाँिफाँट गररनछे ।  

सन्त्र्दभि सामग्री NTC र NPHL को फोहोर मैला व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी तानलम ननरे्दशिका, NTC को र्टर्व 
आधारभूत मार्क्रोस्कोपी तानलम ननरे्दशिका, र्टर्व माईक्रोषकोपी मोिर्लु र मेनअुल, संक्रमर् 
रोकथाम ननरे्दशिका ।  

अनगुमन सूचक तानलम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

१५. कृर्ाकलापको नामः पेरीफेरल प्रोगिालाका लानग ररर्िेन्त्ट, केनमकल उपकरर् अन्त्र् सामग्री र्खररर्द 
तथा व्र्वस्थापन 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४४६ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
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पररचर् प्रर्ोगिाला प्रर्ोिनका लानग ननरन्त्तर आवश्र्कता भर्राखे्न ररएिेन्त्ट, केनमकल, उपकरर् र 
अन्त्र् सामग्री र्खररर्द गरी त्र्सको सहि उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालबाट ननरन्त्तर सेवा उपलब्ध गराउन ु।  
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् प्रर्ोगिाला सेवामा अनभबृर्द्ध हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिाला  

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्क, ररएिेन्त्ट केनमकल, उपकरर् र 
अन्त्र् सामग्रीहरू र्खररर्द गरी सो को व्र्वस्थापन गन े।  

र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
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(छ) िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू 

१. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालमा अशक्सिन प्रर्ाली व्र्वस्थापन (स्वास््र् तथा शचर्कत्सासंग सम्बशन्त्धत र्न्त्र, 

उपकरर् तथा मेशिन औिार)- कोनभि  
कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.३४ र्खचि िीषिकः ३११२२ 

 

पररचर् 

अस्पतालहरुमा ननरन्त्तर अशक्सिनको आवश्र्कता भर्राख्न े तर टाढा टाढाबाट र्खररर्द गरेर 
ढुवानी गर्दाि असशिलो, ननर्नमत आपूनतिमा कदठनार् तथा महंगो समेत पने हुंर्दा अशक्सिनको 
सहि उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् नबरामीहरुल ाई ननर्नमत अशक्सिन उपलब्ध गराउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
अशक्सिन ्लान्त्ट वा पार्र्पङ्ग प्रर्ाली ििान गरी अस्पतालमा ननरन्त्तर अशक्सिनको उपलब्धता 
भएको हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही स्थान अनसुारको उपर्िु अशक्सिन 
उत्पार्दन वा पार्र्पङ्ग प्रर्ाली ििान गरी व्र्वस्थापन गने, र्स अशघ व्र्वस्थापन भएका 
्लान्त्टको ममित सम्भार तथा क्षमता अनभबृर्द्ध गने । 

• र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

२. कृर्ाकलापको नामः COVID 19 को लानग PPE, Mask, Sanitizer, Spray र्खररर्द (तर्ारी सामान र्खररर्द र्खचि) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.१.२ र्खचि शिषिकः २२५२१  

 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम , प्रनतकार्ि तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु र्खररर्द गने । 

उदे्दश्र् कोनभि १९ को संक्रमर् रोकथाम गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल कार्ािलर्मा प्रभावकारी  कार्ि सम्पार्दनमा सहिता भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई 
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र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

३. कृर्ाकलापको नामः एशन्त्टिेन र्कट र्खररर्द (तर्ारी सामान र्खररर्द र्खचि) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.१.३  र्खचि शिषिकः २२५२१  

 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम , प्रनतकार्ि तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु र्खररर्द गने । 

उदे्दश्र् एशन्त्टिेन र्कट प्रर्ोग गरी कोनभि १९ को संक्रमर् भए/नभएको परीक्षर् गनिको लानग । 

अपेशक्षत प्रनतफल कोनभि १९ को संक्रमर् भए/नभएको पिा लगाउन सहि हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द 
गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

४. कृर्ाकलापको नामः नभ.र्ट.एम. र्खररर्द )तर्ारी सामान र्खररर्द र्खचि(  

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.१.४ र्खचि शिषिकः २२५२१ 
 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम, प्रनतकार्ि तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु र्खररर्द गने । 

उदे्दश्र् 
Viral Transport Medium (VTM) को प्रर्ोग गरी कोनभि १९ को संक्रमर् भए/नभएको परीक्षर् 
गनिको लानग । कोनभि १९ को संक्रमर्बाट बच्नका लानग। 

अपेशक्षत प्रनतफल कार्ािलर्मा प्रभावकारी  कार्ि सम्पार्दनमा सहिता भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनार् कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गरार्  
र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक औषनध र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
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५. कृर्ाकलापको नामः र्प.नस.आर. र्कट र्खररर्द )तर्ारी सामान र्खररर्द र्खचि(  

कृर्ाकलाप संकेतः २ .७.१ २. र्खचि शिषिकः २२५२१ 
 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम , प्रनतकार्ि , तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु र्खररर्द गने । 

उदे्दश्र् र्प.नस.आर. र्कट प्रर्ोग गरी कोनभि १९ को संक्रमर् भए/नभएको परीक्षर् गनिको लानग । 

अपेशक्षत प्रनतफल कोनभि १९ को संक्रमर् भए/नभएको पिा लगाउन सहि हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् र्प.नस.आर. प्रर्ोगिाला सञ्चालन गने कार्ािलर्/बिटे र्वननर्ोिन भएको कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई 
र्खररर्द गरी र्पनसआर प्रर्ोगिालालार्ि हस्तान्त्तरर् गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

६. कृर्ाकलापको नामM महामारी ननर्न्त्रर्का लानग आर.आर.र्ट. पररचालन (प्ररे्दि तथा शिल्ला) 
कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.३६ र्खचि िीषिक M २२५२२ 

 
पररचर् नेपाल भौगोनलक नबनबधता भएको रे्दि हो । त्र्सैले र्हां मौसम तथा भौगोनलक नबनबधताका 

कारर् समर्, स्थान र पररवेि अनसुार नबनभन्न प्रकोप, नबपर्द ् तथा महामरी आदर्दको समर्मा 
तत्काल प्रनतकार्ि गनि, पूवि तर्ारी गनि र्ो कार्िक्रम व्र्वस्थापना गररएको छ। 

उदे्दश्र् महामारी तथा नबपद्बाट हनु सक्ने स्वास््र् समस्र्ालाई न्त्र्ूनीकरर् गरी समर्मै व्र्वस्थापन 
गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल प्ररे्दि स्तरका साथै शिल्ला, पानलका समरु्दार्मा उशचतरुपमा प्रनतकार्ि माफि त सम्भावीत महामारी 
ननर्न्त्रर् तथा ब्र्बस्थापन भएको हनेु छ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, प्ररे्दि स्वास््र् ननरे्दिनालर्, िन स्वास््र् सेवा कार्ािलर् र स्थानीर् 
पानलका 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा संचालन प्रर्क्रर्ा ननम्नानसुार हनेु छ। 

१. पूवि तर्ारी बैठक तथा समन्त्वर् बैठकहरु गने । 

२. आवश्र्क औषधी तथा उपकरर् र्खररर्द गने । 

३. प्रकोप ब्र्बस्थापनका लानग RRT पररचालन गने । 

४. शिल्लास्तरको र्वपद् प्रनतकार्ि र्ोिना बनाई सोही र्ोिना अनसुार काम गरी प्रनतबेर्दन 
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्लाई पेि गने। 

बिेट बाँिफाँट बैठक भिा, औषधी र्खररर्द, गािीभािा, रै्द.भ्र.भ., एम्बलेुन्त्स पररचालन, संचार र्खचि, ममित, ईन्त्धन 
तथा आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् र्खचि र्स शिषिकमा भएको रकम ननर्मानसुार र्खचि गने । 
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सन्त्र्दभि सामग्री  
अनगुमन सूचक नबपद् पूवितर्ारी प्रनतकार्ि र्ोिना तथा बैठक, समीक्षा तथा ननर्िर्हरु 

 

७. कृर्ाकलापको नामः प्रर्ोगिाला पररक्षर्का लानग अत्र्ावश्र्क सामग्रीको र्खररर्द (VTM, Reagent, RDT, 
etc.) तथा PCR ल्र्ाब व्र्वस्थापन र्खचि (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.३३३ र्खचि िीषिक M २२५२२ 

 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम , प्रनतकार्ि , तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु र्खररर्द तथा PCR ल्र्ाबको व्र्वस्थपन गने । 

उदे्दश्र् र्प.नस.आर. प्रर्ोगिालामा र्कटिन्त्र् सामग्रीहरुको उशचत व्र्वस्थापन गनिको लानग । 

अपेशक्षत प्रनतफल र्प.नस.आर. ल्र्ाव व्र्वस्थापन भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् र्प.नस.आर. प्रर्ोगिाला सञ्चालन गने कार्ािलर्/बिटे र्वननर्ोिन भएका कार्ािलर्। 

सञ्चालन प्रकृर्ा र्प.नस.आर. प्रर्ोगिाला सञ्चालनका लानग आवश्र्क पने नबनभन्न र्कटहरु तथा अन्त्र् आवश्र्क 
सामग्रीहरु प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार र्खररर्द गने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई 
र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन, प्रर्ोगिाला परीक्षर् प्रनतवेर्दन 

 

८. कृर्ाकलापको नामः ल्र्ाब सामग्री, नभर्टएम, र्फल्टर ट्यभु, र्प.सी.आर शस्ट्रप तथा ररएिेन्त्ट र्खररर्द (स्वास््र् 
सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.३९६ र्खचि िीषिक M २२५२२ 

 

पररचर् 
कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम , प्रनतकार्ि , तथा ननर्न्त्रर्का लानग कार्ािलर्मा आवश्र्क 
पने सामग्रीहरु र्खररर्द तथा PCR ल्र्ाबको व्र्वस्थपन गने । 

उदे्दश्र् र्प.नस.आर. प्रर्ोगिालामा र्कटिन्त्र् सामग्रीहरुको उशचत व्र्वस्थापन गनिको लानग । 
अपेशक्षत प्रनतफल र्प.नस.आर. प्रर्ोगिाला व्र्वस्थापन भएको हनेुछ। 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् र्प.नस.आर. प्रर्ोगिाला सञ्चालन गने कार्ािलर्/बिटे र्वननर्ोिन भएका कार्ािलर्। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
र्प.नस.आर. प्रर्ोगिाला सञ्चालनका लानग आवश्र्क पने नबनभन्न ल्र्ाब सामग्री, नभर्टएम, 
र्फल्टर टु्यभ, र्प.सी.आर शस्ट्रप तथा ररएिने्त्टहरु प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार र स्वीकृत 
कार्िर्ोिना अनसुार र्खररर्द गरी सम्बशन्त्धत प्रर्ोगिालाहरूमा हस्तान्त्तरर् गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
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बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई 
र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन, प्रर्ोगिाला परीक्षर् प्रनतवेर्दन 

 

९. कृर्ाकलापको नामः कोनभि १९ सम्बन्त्धी िनचेतनामूलक सामग्री प्रकािन )स्वास््र् सेवा(  

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४६४ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

कोनभि १९ सम्बन्त्धी स्वास््र् शिक्षा सामग्रीको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह 
गरी समरु्दार्का माननसहरुलाई स्वास््र्का र्वनभन्न र्वषर्हरुबारे िानकारी गराई ज्ञान अनभबृर्द्ध गरी 
व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन र्वनभन्न माध्र्महरुबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्रे्दिहरु प्रवाह 
गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 

• भाषा,  संस्कृनतलाई ध्र्ानमा रार्खी स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ाको आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् 
सञ्चार माध्र्महरुबाट आमसमरु्दार्मा कोनभि १९ सम्बन्त्धी सम्बन्त्धी िानकारीमूलक सन्त्रे्दिहरु 
प्रवाह गने । 

• स्थानीर् सञ्चारको माध्र्मबाट सामाशिक व्र्वहार पररवतिनका सूचना प्रसारर् गरी कोनभि १९ 
सम्बन्त्धी ज्ञान, धारर्ा र व्र्वहार पररवतित गने र उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग गनि 
अनभपे्रररत गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल कोनभि १९ सम्बन्त्धी  सकारात्मक व्र्वहार पररवतिन भई स्वस्थ िीवनिैली अपनार्एको हनेुछ  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• कोनभि १९ सम्बन्त्धी सन्त्रे्दि प्रसारर्को र्वनध र्र्कन गने र स्पेिीर्फकेिन तर्ार गने । 

• सूचना प्रिारर्का माध्र्महरु एफ.एम रेनिर्ो बाट प्रिारर्, Hoarding Board, टेनलनभिन 
प्रिारर्, सांस्कृनतक प्रार्ोिन, Documentary उत्पार्दन तथा प्रर्दििनी, Electric Display, Wall 

Painting, छापा तथा परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् शिक्षा, सन्त्रे्दि सर्हतको क्र्ाप, र्टसटि, 
ज्र्ाकेट, फ्लेक्स, पम्पलेट, पोिर, नलफ्लेट, शस्टकर,आदर्द र्वनभन्न िानकारी मूलक सामग्री 
आवश्र्कता अनसुार उत्पार्दन गरी र्वतरर् गररन ेछ । 

• स्वास््र् शिक्षा सामग्री प्रसारर्को र्वषर्वस्तमुा परकारहरूलार्ि अनभमशुर्खकरर् गने 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम  ,र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 

सावििननक र्खरीर्द ऐन तथा ननर्मावली, आनथिक  ऐन , ननर्म तथा  कानून अनसुार प्रमरु्खबाट 
कृर्ाकलाप बिेट बाँिफाँट र स्पेनसर्फकेिन स्वीकृत गराई आबश्र्कता अनसुार  स्वास््र् शिक्षा 
सामग्री उत्पार्दन गरी र्खचि  गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू 

अनगुमन सूचक बैठकका ननर्िर्हरू,  र्दस्तावेिहरू 
 

१०. कृर्ाकलापको नामः र्विेषज्ञ सेवा तथा कोनभि िनिशि पररचालन (व्र्शि करार) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.१९    र्खचि शिषिकः  २२४१३ 
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पररचर् 

प्ररे्दिको स्वास््र् सेवामा आवश्र्क पने िनिशिहरु िाक्टर, नसि, िनस्वास््र्कमी तथा अन्त्र् 
स्वास््र्कमी अभाव भएको र्खण्िमा िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्ले आवश्र्क िनिशि करार 
भनाि गरी पररचालन गनि सक्नछे। 

 
उदे्दश्र् 

प्रचानलत िनिशिवाट प्रभार्वत स्थानहरुमा र्थासक्र् नछटो प्रनतकार्ि, ननर्न्त्रर्, रोकथाम तथा 
उद्धारका कार्िहरु गनि सर्कन ेछ । 

 
अपेशक्षत प्रनतफल 

कोनभि १९ को उपचार तथा ननर्न्त्रर् रोकथामका लानग आवश्र्क पने स्थानहरुमा समेत 
माग भई आएमा िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्बाट र्खर्टने िनिशिले अनत आवश्र्कीर् कार्ि 
गनि सक्नेछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

संचालन प्रकृर्ा 

• आवश्र्कताको आधारमा िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्बाट माग भए वमोशिम सामाशिक 
र्वकास मन्त्रालर्बाट अनमुनत नलई िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्ले शचर्कत्सक तथा 
स्वास््र्कमीहरू ननर्मानसुार सेवा करार सम्झौता गरी कोनभि १९ को प्रनतकार्ि, 
रोकथाम तथा ननर्न्त्रर्मा कामकाि गराउने ।  

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्बाट नसफाररि भर्ि अनवरत कार्िरत रर्हरहेका कोनभि करार 
(हेअ, स्टाफ नसि, अनमी) स्वास््र्कमीहरूको पाररश्रनमक, तलव भिा र्सै िीषिकबाट 
र्खचि गनुिपनेछ ।  

• आवश्र्कताका आधारमा िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरूले आवश्र्कता परेका स्थानमा 
(आर्सोलेिन, हेल्थ िेस्क, होशल्िड्ग सेन्त्टर, स्थानीर् तहका स्वास््र् संस्थाहरू, 
प्रर्ोगिाला, टेशस्टङ्ग सेन्त्टरहरू)  पररवतिन गनि सक्नछे ।  

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ननर्म अनसुार । 

सन्त्र्दभि सामग्री कोनभि १९ सम्वन्त्धी रार्िर् तथा अन्त्र् मापर्दण्िहरु, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, 
प्रार्वनधक िनिशि सेवा करारमा छनौट गने सम्बन्त्धी कार्िर्वनध 

अनगुमन सूचक करार पर्दपनुति ननर्िुी तथा सम्झौता पर । 

 

११. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालमा अशक्सिन ्लान्त्ट व्र्वस्थापन (स्वास््र् तथा शचर्कत्सासगँ सम्बन्त्धी र्न्त्र, 

उपकरर् तथा मेिीन औिार) 
कृर्ाकलाप संकेतः ११.९.३.४ र्खचि शिषिकः ३११२२ 

 

पररचर् 

अस्पतालहरुमा  ननरन्त्तर अशक्सिनको आवश्र्कता भर्राख्ने तर टाढा टाढाबाट र्खररर्द गरेर 
ढुवानी गर्दाि असशिलो, ननर्नमत आपूनतिमा कदठनार् तथा महंगो समेत पने ह ँुर्दा अशक्सिनको 
सहि उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् नबरामीहरुलाई ननर्नमत अशक्सिन उपलब्ध गराउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
अशक्सिन ्लान्त्ट वा पार्र्पङ्ग प्रर्ाली ििान गरी अस्पतालमा ननरन्त्तर अशक्सिनको उपलब्धता 
भएको हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही स्थान अनसुारको उपर्िु अशक्सिन 

http://ocmcm.karnali.gov.np/sites/ocmcm/files/2019-12/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%9B%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%9F%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF.pdf
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उत्पार्दन वा पार्र्पङ्ग प्रर्ाली ििान गरी व्र्वस्थापन गन ेवा गत आ.ब.मा प्रर्क्रर्ा सरुु 
भएका अशक्सिन ्लान्त्ट सम्बन्त्धी बाकँी कामहरुलाई पूर्िता दर्दने। 

• सोको व्र्वस्थापन भर्सकेको अवस्थामा र्स कार्िक्रमबाट अशक्सिन र्फनलङ/ररर्फनलङ 
गनि तथा नसनलन्त्िर ओसार पसारमा र्खचि गनि सर्कनछे l 

• र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 

१२. कृर्ाकलापको नामः COVID-19 लगार्तका महामारी ननर्न्त्रर् तथा प्रनतकार्िका लानग औषनध र्खरीर्द 
(औषनधहरू र्खरीर्द) 
कृर्ाकलाप संकेतः ७.९.२.९ र्खचि शिषिकः २७२१३  

 

पररचर् 

कोनभि १९ सँग सम्बशन्त्धत नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क 
पाउने नागररकको अनधकार सनुनशित गनि अत्र्ावश्र्क औषधीहरू र्खररर्दको कृर्ाकलाप 
राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् कोनभि १९ सँग सम्बशन्त्धत प्राथनमकता अनसुार आवश्र्क हनेु औषनध र्खररर्द गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल आबश्र्क कोनभि १९ सँग सम्बशन्त्धत र्खरीर्द र आपूनति भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• औषनधको प्राथनमकता ननधािरर् गरी कोनभि १९ सँग सम्बशन्त्धत आ ैषनध र्खररर्द गने। 
• गरु्स्तरर्िु औषनधहरू मापर्दण्ि पूर्ािर् र्खरीर्द गने । 
लशक्षत समूहः सेवाग्रहीहरू । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत  पर्हलो चौमानसकमा र्खरीर्द गने । 

बिेट बाँिफाँट र्खररर्द र्वतरर् र फुटकर र्खचि 

सन्त्र्दभि सामग्री 
कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशििका, २०७५, सावििननक र्खरीर्द ऐन २०६३, र्खरीर्द 
ननर्मावली  
ननरे्दशिका, कार्िर्वनध, मापर्दण्िहरु 

अनगुमन सूचक र्खररर्द आरे्दि  र्दाशर्खला ररपोटि आदर्द। 

 

१३.  कृर्ाकलापको नामM मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाद्वारा कोनभि १९ सम्बन्त्धी िनचतेना अनभबृर्द्ध कार्िक्रम 
कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.४९२ र्खचि िीषिक M २२५२२ 
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पररचर् कोनभि १९ को महामारीमा रोकथाम , प्रनतकार्ि तथा ननर्न्त्रर्का लानग समरु्दार्स्तरमा 
िनचेतना फैलाउन सहर्ोग गनिका लानग मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वका पररचालन गनिका लानग 
र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् कोनभि १९ को महामारीबाट हनेु क्षनतलाई न्त्र्ूनीकरर् गने  
अपेशक्षत प्रनतफल समरु्दार्मा बसोबास गने सविसाधारर्हरू कोनभि १९ को रोकथाम, ननर्न्त्रर् र उपचारका 

वारेमा िानकार हनेुछन ्। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • कोनभि १९ को उच्च िोशर्खममा रहेका स्थानीर् तहको तोर्कएका समरु्दार्मा रहेका 
स्वरं् सेर्वकाहरूलार्ि अनभमशुर्खकरर् कार्िकम राख्ने र िनस्वास््र्का मापर्दण्ि सम्बन्त्धी 
अनभर्ान सञ्चालन गने,  

• उनीहरूलार्ि नबनभन्न र्कनसमका सूचना मूलक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने,  
• होम आर्सोलेसनमा रहेकाहरुको ननगरानी गने र संकास्पर्द कोनभि र्वरामीलाई स्वास््र् 

पररक्षर् गराउन सघाउनमा पररचालन गन।े  
• िनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रर्ोग गरी समरु्दार्मा प्रचार प्रसार 

बिेट बाँिफाँट स्वरं्सेर्वकाहरूलार्ि र्ातार्ात र्खचि, र्खािा, प्रशिक्षक भिा, िैशक्षक सामग्री, अनभर्ानका लानग 
आवश्र्क पोिर पम्पलेट, नलफ्लेट, सूचनामूलक क्र्ाप र आवश्र्कता अनसुार र्स शिषिकमा 
भएको रकम ननर्मानसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कोनभि सम्बन्त्धी समरु्दार्स्तरमा प्रर्ोग हनेु नबनभन्न िैशक्षक सामग्रीहरू ।  
अनगुमन सूचक नबपद् पूवितर्ारी प्रनतकार्ि र्ोिना तथा बैठक, समीक्षा तथा ननर्िर्हरु ।  

 

१४.  कृर्ाकलापको नामM महामारी ननर्न्त्रर्का लानग आर.आर.र्ट. पररचालन (प्ररे्दि तथा शिल्ला) 
कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.३६ र्खचि िीषिक M २२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा सम्भार्वत वा हनु सक्ने िस्तै बार्ढ पर्हरो, हरुी बतास, आगलागी, भकुम्प, 
र्हमपात, र्खिेरी तथा नसतलहर आदर्दका कारर् ब्र्ापक िनधनको क्षनत हनु सक्ने भएको 
पाईन्त्छ । र्स्तै प्रकारका प्राकृनतक प्रकोपको कारर् वा अन्त्र् आनथिक सामाशिक कारर्ले हनेु 
संक्रामक रोगहरुको महामारी ननर्न्त्रर् तथा ब्र्बस्थापन गनि RRT संग सम्बद्ध ननकार्हरु 
संग छलफल तथा समन्त्वर् गरी प्रकोपको पवुि तर्ारी तथा ब्र्बस्थापनका साथ ै
आवस्र्कतानसुार पररचालन हनेु । 

उदे्दश्र् महामारी तथा नबपद्बाट हनु सक्ने क्षनतलाई न्त्र्ूनीकरर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल प्ररे्दिस्तरका साथ ैशिल्ला, पानलका समरु्दार्मा उशचतरुपमा प्रनतकार्ि माफि त सम्भावीत महामारी 
ननर्न्त्रर् तथा ब्र्बस्थापन भएको हनेु छ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, प्ररे्दि स्वास््र् ननरे्दिनालर्, िन स्वास््र् सेवा कार्ािलर् र स्थानीर् 
पानलका 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा कोनभि १९ लगार्तका प्रकोप महामारी ननर्न्त्रर् गनि ननम्नानसुार प्रर्क्रर्ा सञ्चालन हनेुछः 
• पूवि तर्ारी बैठक तथा समन्त्वर् बैठकहरु गने । 
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• आवश्र्क औषधी तथा उपकरर् र्खररर्द गने । 

• प्रकोप ब्र्बस्थापनका लानग RRT पररचालन गने । 

• प्रकोप, महामारी ननर्न्त्रर् लगार्त अनभर्ानहरूमा िनिशि र्खटाउने ।  
• शिल्लास्तरको र्वपद् प्रनतकार्ि र्ोिना बनाई सोही र्ोिना अनसुार काम गरी प्रनतबेर्दन 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्लाई पेि गने। 

बिेट बाँिफाँट बैठक भिा, औषधी र्खररर्द, गािीभािा, रै्द.भ्र.भ., एम्बलेुन्त्स पररचालन, संचार र्खचि, ममित, ईन्त्धन 
तथा आवश्र्कता अनसुार अन्त्र् र्खचि र्स शिषिकमा भएको रकम ननर्मानसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री स्वास््र् तथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर् तथा स्वास््र् सेवा र्वभागले िारी गरेका मापर्दण्ि 
ननरे्दशिकाहरू ।  
कोनभि १९ रोकथाम, ननर्न्त्रर्, उपचार तथा प्रनतकार्ि र्ोिना  

अनगुमन सूचक नबपद् पूवितर्ारी प्रनतकार्ि र्ोिना तथा बैठक, समीक्षा तथा ननर्िर्हरु 

 

१५.  कृर्ाकलापको नामM महामारीिन्त्र् तथा संक्रामक रोग ननर्न्त्रर्का लानग सचेतना तथा ब्र्वस्थापन 

कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.१९२ र्खचि िीषिक M २२५२२ 

 

पररचर् हाल नेपालका भौगोनलक र्हसावले नबकट भएका शिल्ला तथा स्थानीर् स्तरमा सामान्त्र् भन्त्र्दा 
केही बढी मारामा रे्दशर्खन सक्ने संक्रामक रोगहरु िस्तैः पानीबाट सने सरुवा रोगहरु 
झािापर्खाला, हैिा, टाईफार्ि तथा स्वासप्रस्वासबाट सन े संक्रामक रोगहरु िस्तैः मौसमी 
रुघार्खोकी, ईन्त्फ्लून्त्िा, र्दार्दरुा तथा र्स्तै प्रकारका अन्त्र् रोगहरुको बारेमा स्थानीर्स्तरमा सचेतना 
तथा ब्र्वस्थापन कार्ि गने । 

उदे्दश्र् स्थानीर्स्तरमा र्वगतको तलुनामा महामारीिन्त्र् संक्रामक रोगहरुलाई न्त्र्नुनकरर्का लानग 
समरु्दार्लाई िनचेतना माफि त शिम्मेवार बनाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल आगामी आनथिक बषिमा नबगत बषिको भन्त्र्दा रोगको संक्रमर् कम भएको सनुनितता गनि सक्ने 
। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दि स्वास््र् ननरे्दिनालर्ले प्ररे्दिस्तरमा र िन÷स्वास््र् कार्ािलर्ले स्थानीर् स्तरमा तथा 
स्थानीर् स्तरले पानलकास्तरमा गनेछन । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा एउटा समूहमा कम्तीमा २० रे्दशर्ख २५ िना सहभागीको बीचमा पावरपोईन्त्ट प्रस्ततुीकरर् वा 
फ्लेक्स ब्र्ानरबाट प्रस्तनुतकरर् गररन े। कार्िक्रम नबिेष गरी अन्त्तरर्क्रर्ात्मक वा छलफल 
केन्त्रीत गराउनपुने । 

बिेट बाँिफाँट सहिकतािः िन/स्वास््र् प्रमरु्ख, कार्िक्रम श्रोत ब्र्शिः आवश्र्कतानसुार पानलकास्तरको 
स्वास््र्कमीहरू मध्र्े बाट हनेु । 

सन्त्र्दभि सामग्री रोग ननर्न्त्रर् सम्बन्त्धी ननरे्दशिकाहरू ।  
अनगुमन सूचक प्रचनलत ननर्मानसुार कार्ािलर् प्रमरु्खबाट ननर्िर् गराई अनसूशच १ अनसुार गने । 

 

१६.  कृर्ाकलापको नामः महामारी ननर्न्त्रर्का लानग बफर स्टक सामग्री र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.९२, २.७.५.४४/७.२.९.६ र्खचि िीषिक M २२५२२/२२२१३ 

 

पररचर् भौगानलक नबनबधता तथा मौसम पररवतिन भैरहने नेपाल तथा कर्ािली प्ररे्दिमा उपर्िु साधन 
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श्रोतको अभावका साथै सभ्भार्वत महामारीको िोशर्खममा रर्हरहने शस्थनतको पवुािनमुान गरी 
आवश्र्कता भएका तथा रहेका स्थानहरुको सूची तर्ार पारी सम्भानबत महामारी िन्त्र् संक्रामक 
रोगहरुको उपचार तथा ब्र्बस्थापनका लानग र्ोिना बनाई प्ररे्दि, शिल्ला र पानलका स्तरमा 
तोर्कएको औषधी तथा अन्त्र् सामग्री ननर्मानसुार र्खररर्द गरी राख्ने । 

उदे्दश्र् Public Health Risk and Emergency को आधारमा शिल्लास्तरको नबपद् प्रनतकार्ि र्ोिना र 
स्वास््र् तथा पोषर् ईकाईको प्रनतकार्ि र्ोिना अनसुार गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल सम्भार्वत महामारी रोकथाम तथा ननर्न्त्रर्मा सहर्ोग पगु्नेछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

प्ररे्दिस्तरका ननरे्दिनालर्, िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् र गांउपानलका तथा नगरपानलका 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा बफर स्टकला लानग आवश्र्क सामग्रीहरुको सूशच तर्ार गरी स्वीकृत गराई बनाई सो को 
आधारमा बिेटको आकार हेरी ननर्मानसुार र्खचि गनुिपने । 

बिेट बाँिफाँट र्खररर्द प्रर्क्रर्ानसुार 

अनगुमन सूचक सम्भार्वत महामारी रोकथाम तथा ननर्न्त्रर् 

 

१७.  र्क्रर्ाकलापको नामः स्वास््र् अध्र्र्न तथा अनसुन्त्धान 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१५ र्खचि िीषिक २२५२२ 

 

पररचर् कुनै पनन नर्ा प्रर्ाली स्थापना, संचालन तथा ब्र्वस्थापन लानग लामो समर् लगाएर गररएको 
अध्र्र्न र र्सको ननक्र्र्ौल तथा सझुावका आधारमा कुनै पनन नर्ां प्रर्क्रर्ाको ठोस प्रमार् नै 
अध्र्र्न तथा अनसुन्त्धानको ननतिा हो । एक त कर्ािली अन्त्र् र्वश्व भन्त्र्दा फरक पर्हचान 
सर्हतको प्रमार्हरु िटुाउन स्वास््र् तथा सामाशिक अध्र्र्न गरी र्समा भएका र्दरार वा 
फाटोपनलाई एर्ककृत बनाउने कार्ि स्वास्थ अध्र्र्न तथा अनसुन्त्धानले गर्दिछ भने्न मान्त्र्ताबाट 
हनेु स्वास््र् तथा नबिेषत र्सका आनथिक, सामाशिक र भौगोनलक र्त्र्ादर्दमा गररन ेअध्र्र्न 
भने्न बझु्नपुर्दिछ । 

उदे्दश्र् िन स्वास््र्को दृर्िकोर्बाट बतिमान र भर्वष्र्मा बाटो तर् गने एक कोिेढंुगाको रुपमा 
आनथिक, सामाशिक तथा भौगोनलकतालाई बीचमा रार्खेर  भएका अध्र्र्न र र्सका 
सझुावहरुको आधारमा स्वास््र् नननतहरु तर्ार पारी सोही अनसुार आगामी नननतगत बाटोहरु 
तर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् के्षरलाई समेटने गरी समरु्दार्स्तरमै गएर बतिमान स्वास््र् तथा सामाशिक के्षरका 
र्दरारहरुलाई अध्र्र्न गरी सोको ननश्कषि ननकाल्ने ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, िन स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • कर्ािली प्ररे्दि सरकार, सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त गररन ेअध्र्न तथा 
अनसुन्त्धानका लानग स्वास््र् के्षरका अनसुन्त्धानकतािहरुबाट प्रस्तार्वत प्रस्ताव लेर्खनको 
आधारमा समसामर्र्क नबषर् बस्त ुतथा लागत अनमुानका आधारमा अध्र्र्न तथा 
अनसुन्त्धानका लानग बिेट अनरु्दान दर्दन वा र्खचि गनि सर्कने छ।र्स शिषिकमा रहेको 
बार्षिक बिेटबाट कर्ािली स्वास््र् अनसुन्त्धान पररषर्द वा र्स्तै प्रकारको संस्था स्थापनाका 
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लानग सम्भाब्र्ता अध्र्र्न (DPR- Detail Project Report) तर्ार गरी सो अध्र्र्नको 
आधारमा संस्था स्थापना तथा संचालन समेत गररनछे । 

• प्रनत अध्र्र्नलाई बर्ढमा ५ लार्ख सम्मको लानग िन स्वास््र् सेवा कार्ािलर् माफि त १ 
चौमानसकमा १ पटक सम्म कुनै पनन नबषर्को अध्र्र्न गनि सक्ने र सो को लानग 
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्ले आनथिक सहार्ता गनुिपनेछ । 

• र्सरी स्वास््र् अध्र्र्न तथा अनसुन्त्धान मध्र्ेबाट उत्कृि अध्र्र्न को प्रनतबेर्दनका 
आधारमा छनोट गरी नबनभन्न रार्िर् तथा अन्त्तरार्िर् सम्मेलनहरुमा भाग नलन समेत 
उपर्िुताको आधारमा र्सै कार्िक्रमबाट र्खचि गनि सर्कने छ । 

• मानथ उल्लेर्ख गररएका अध्र्र्न तथा अनसुन्त्धानकतािहरुसँग प्ररे्दि सरकार र सामाशिक 
नबकास मन्त्रालर्ले  अध्र्र्न समहुको अन्त्तरर्क्रर्ाका आधारमा पररवतिन भएका रार्िर् 
तथा अन्त्तरार्िर्स्तरमा भए गरेका पररवतिन तथा नर्ा नीनतको बारेमा छलफल गरी 
कर्ािली प्ररे्दि सरकारले स्वास््र् के्षरमा गनुिपने संगठन संरचना, नीनत तथा रर्नीनत 
ननमािर्का साथै स्वास््र् प्रर्ालीको नबकासको लानग रार् पेि गनि समेत नबज्ञ समूहसंग 
छलफल गरी रार् नलने काम समेत गनि सर्कन ेछ । 

• अध्र्र्न भैसकेको नबषर्को प्रनतफल वा ननश्कषिको सरोकारवालाको बीचमा िानकारी 
समेत गराउने । 

बिेट बाँिफाँट ननर्मानसुार तथा अनसुचुी १ अनसुार  

सन्त्र्दभि सामग्री अनसुन्त्धानको र्वषर्, प्रस्ताव, उदे्दश्र्, नबनध तथा त्र्ाङ्क संकलनका आधारहरु, लागत अनमुान, 
छलफल गनुिपने नबषर्हरु, ननष्कषि तथा सझुाव सर्हतको कम्तीमा ३० पेि मानथको 
अनसुन्त्धानको प्रनतबेर्दन र अनसुन्त्धानकताि बर्ढमा १ अध्र्र्नका लानग १० िना 

अनगुमन सूचक नेपाल स्वास््र् अनसुन्त्धान पररषर्दबाट नैनतक प्रमाशर्करर् नलएको हनुपुने । 

 

१८.  कृर्ाकलापको नामः िनुोर्टक रोगहरुको स्थानीर्स्तरमा अनभमशुर्खकरर् तथा सचेतना कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेत M२.७.२२.२१० र्खचि िीषिक M २२५२२ 

 

पररचर् नेपालमा रेनबि, सपिको टोकाई तथा अन्त्र् िनुोर्टक रोगहरुको िोशर्खममा रहेको पार्न्त्छ । 
नबिेषत ग्रामीर् तथा र्दगुिम के्षरमा बसोबास गने वा कृर्ष तथा पिपुालन मखु्र् पेिा भएका 
माननसहरु नै उच्च िोशर्खममा रहको पाईन्त्छ । र्सको लानग िोशर्खममा रहेका समरु्दार्लाई 
लशक्षत गरी िनुोर्टक रोग सम्बन्त्धी सचेतना कार्िक्रम गररने छ । 

उदे्दश्र् र्सका कार्िक्रमका उद्दशे्र् रे्दहार् बमोशिम हनेुछन ्

• उच्च िोशर्खम भएको समरु्दार्स्तरमा म.स्वा.से.तथा सरोकारवालाहरुको सहभानगतामा 
अन्त्तरर्क्रर्ा गने। 

• ब्रोसर तथा पम्पलेट तर्ार पारी स्थानीर्स्तरमा सोको वारेमा िानकारी दर्दने । 

• २८ से्टेम्बरमा र्वश्व रेर्वि दर्दवस मनाउने । 

• माध्र्ानमक र्वद्यालर्स्तरमा िनुोर्टक रोग सम्बन्त्धी कक्षा संचालन गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल र्समा नबिेषगरी िनावर तथा पिपंुनछबाट लाग्ने रोगहरुको बारेमा र्वश्व, नेपाल, शिल्लास्तरका 
साथै सम्बशन्त्धत पानलकास्तरमा रहेको िोशर्खम तथा सम्भार्वत िोशर्खमलाई मध्र्निर गरी 
प्रस्तनुतकरर् गनुिपने । 
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कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िसमा रोगको पररचर्, शचन्त्ह र लक्षर्हरु तथा रोकथामका उपार्ाहरुको बारेमा िानकारी 
गराउनकुा साथै स्थानीर्स्तरमा र्सको र्ोिना बनाई सोही अनसुारको कार्ि गनि प्रनतबद्धता समेत 
गराउन सर्कन े। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा िनावरबाट सने ईन्त्फ्लनु्त्िा, बुर्सेलोसीस, र्बोला, ले्टोस्पाईरोनसस लगार्त िनावरबाट माननसमा 
सने रोगहरु तथा रोकथामको बारेमा अनभमशुर्खकरर् तथा अन्त्तरर्क्रर्ा सञ्चालन गन।े 

बिेट बाँिफाँट कार्िक्रमका सहभानगहरूः स्वास््र्कमी, म.स्वा.से., आमा समहुका सर्दस्र्हरु, मा.र्व. स्तरका 
नबद्याथीहरु र सामाशिक कार्िकताि शिक्षक आदर्द। 

अनगुमन सूचक प्रनतवेर्दन  

 

१९. र्क्रर्ाकलापको नामः स्वस्थ िीवनिैली र स्वस््र् बानी ब्र्बहार सम्बन्त्धी र्वद्यालर् तथा समरु्दार्मा 
अनभर्ान 

कृर्ाकलाप संकेतः २.६.४.१५ र्खचि िीषिक २२५१२ 

 

पररचर् स्वस््र् िीवनिैली तथा सामाशिक ब्र्बहारको ज्ञान तथा सचेतना दर्दनको लानग समरु्दार् स्तरमा 
सरोकारवाला तथा र्वद्यालर्स्तरमा उर्दाहरर्हरु पेि गनि सक्ने उमेरका र्किोर र्किोरी सहभागी 
गराई माननसहरुमा रहेको गलत आननबानीका कारर् लाग्न सक्ने नसने रोगहरुको बारेमा 
अनभर्ान संचालन गन े। 

उदे्दश्र् र्वद्यालर् तथा समरु्दार्स्तरमा स्वस्थ िीवनिैली स्वस््र् बानी ब्र्बहार रुपान्त्तरर् गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल लशक्षत बगि (र्किोर/र्किोरी तथा समरु्दार्को ज्ञान, धारर् र ब्र्बहारमा पररवतिन हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् र स्थानीर् पानलका 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा स्वास््र्का सूचकहरुको आधारमा बर्ढ से बर्ढ िनसंख्र्ालाई समेटने गरी 
र्वद्यालर्/समरु्दार्स्तरमा १ दर्दने स्वस्थ िीवनिैली र ब्र्बहार िस्तैः सनुति सेवन र र्सका 
हानीहरु, मदर्दरा सेवनका बेफाईर्दाहरु र र्सको ननर्न्त्रर् का साथै वाताबरशर्र् सरसफाई, 

पोषर्र्िु र्खाना र र्सको महत्व र ब्र्शिगत सरसफाई आदर्दको बारेमा प्रर्दििनी, कक्षा संचालन 

तथा अन्त्र् तररकाबाट स्वास््र् शिक्षा प्रर्दान गरी र्दोश्रो दर्दन समरु्दार्स्तरमा सोही समूहलाई लगेर 
छलफल तथा अन्त्तरर्क्रर्ा गने । 

बिेट बाँिफाँट ननर्मानसुार र्खचिको लागत अनमुान बनाई कार्ािलर् प्रमरु्ख प्रमाशर्त गरी कर्ािली र्खचि 
मापर्दण्िको अनधनमा रही र्खचि शिषिकको बिेटबाट । 

अनगुमन सूचक मानथ उल्लेशर्खत नबषर्हरुको प्रस्तनुतकरर् वा  श्रब्र्दृष्र् सामग्रीहरु तर्ार पारी लशक्षत बगिलाई 
उपशस्थत गराई कार्ि संचालन गने । 

 

२०.  कृर्ाकलापको नामः Emerging/Re-emerging रोगहरुको बारेमा स्थानीर् तहमा अनभम'शर्खकरर् 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२०९ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

पररचर् नर्ा आगन्त्तकु रोगहरु िस्तैः िेंगजु्वरो, शचकनगनुनर्ा, स्क्रबटाईफस, र्बोला, ले्टो स्पाईरोनसस र 
पनुागिमन भएका रोगहरु औलो तथा कालािारको बारेमा पानलकास्तरमा कार्ि गनेहरुका लानग 
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Onsite Coaching गने वा अनभमशुर्खकरर् गने । 

उदे्दश्र् नर्ारोगहरुको पररचर्,शचन्त्ह र लक्षर्हरु तथा रोकथाम र ब्र्बस्थापनका साथै पनुआिगमन भएका 
रोग र र्सबाट बच्नको लानग रर्नीनत तर्ार पान े। 

अपेशक्षत प्रनतफल Emerging/Reemerging रोगहरुको बारेमा स्थानीर् तहका स्वास््र्कमीहरुको ज्ञान, सीप र 
धारर्ालाई तत्कालका लानग तर्ार रहने गरी प्रशिशक्षत गराउने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा मानथ उल्लेशर्खत रोगहरुको िोशर्खमको सम्भावना बर्ढ भएका पानलका तथा सो अन्त्तरगतिका 
संस्थामा कार्िरत स्वास््र्कमी, प्रर्ोगिालामा काम गने कमिचारी, त्र्ाङ्कमा काम गने कमिचारी र 
मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वका सर्हत सामरु्हक प्रस्तनुतकरर् तथा अन्त्तरर्क्रर्ा माफि त कृर्ाकलाप 
संचालन गने । 

बिेट बाँिफाँट ननर्मानसुार रै्द.भ्र.भ.,सहिकताि भिा, र्खािा, स्टेिनरी तथा नबनबध आदर्द 

अनगुमन सूचक सम्बशन्त्धत नबषर्बस्तहुरुको पावर ्वाईन्त्ट प्रस्तनुतकरर् वा ब्र्ानर बाट प्रस्तनुतकरर् गने 

 

२१.  कृर्ाकलापको नामः Corona Virus Disease and Influenza like Illness तथा स्वासप्रस्वास बाट सने 
रोगरुको ननर्न्त्रर् तथा ब्र्बस्थापन 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२१३ र्खचि िीषिकः २२५१२ 

 

पररचर् नबिेषगरी कर्ािली प्ररे्दिका शिल्लाहरुमा बषेनी मौसमी रुघार्खोकी वा रुघार्खोकीसंग सम्बन्त्धी 
रोगहरुबाट हिारौं प्रभार्वत हनुकुा साथै केही माननसहरुको मतृ्र्ू समेत हनेु भएकाले तथा हालै 
मार लगभग रुघार्खोकी वा स्वासप्रस्वासका शचन्त्ह र लक्षर्हरुसंग नमल्र्दो िलु्र्दो कोरोना भाईरस 
रोग (कोनभि–१९) समेतको अन्त्तरािर्िर् िन स्वास््र् समस्र्ा पैर्दा गने रोगको बारेमा िानकारी 
तथा र्सबाट बच्ने उपार्हरुको बारेमा सचेतना तथा अन्त्तरर्क्रर्ा गररनछे । 

उदे्दश्र् र्सका साथ साथै र्दीघि स्वासप्रस्वासका रोगीहरुको उपचार ब्र्बस्थानका लानग अपनाउन ुपने 
उपार्हरुको बारेमा िानकारी दर्दने र उल्लेशर्खत रोगहरुबाट बच्न र रोकथाम गनिका लानग स्थानीर् 
समरु्दार् र स्थानीर् स्वास््र् संस्था नमलेर कार्ि गने प्रनतबद्धता समेत गरी ब्र्बस्थापन गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल रोगहरुको पररचर्, शचन्त्ह र लक्षर्हरु तथा रोकथाम र ब्र्बस्थापनका साथै र्सबाट बच्नको लानग 
रर्नीनत तर्ार पाने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वासप्रस्वासका रोगहरुको बारेमा स्थानीर् तहका स्वास््र्कमीहरूको ज्ञान, सीप र धारर्ा लाई 
तत्कालका लानग तर्ार रहने गरी प्रशिशक्षत गराउने । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

बिेट बाँिफाँट मानथ उल्लेशर्खत रोगहरुको िोशर्खमको सम्भावना बर्ढ भएका पानलका तथा सो अन्त्तरगतिका 
संस्थामा कार्िरत स्वास््र् कनमि, प्रर्ोगिालामा काम गने कमिचारी, त्र्ाङ्कमा काम गने कमिचारी र 
मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेनबका तथा स्थानीर् िन प्रनतनननध, समािसेर्व तथा शिक्षकहरु सर्हत १ 
ब्र्ाचमा २० रे्दशर्ख २५ िनाको समूहमा प्रस्तनुतकरर् तथा अन्त्तरर्क्रर्ा माफि त कृर्ाकलाप संचालन 
गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री ननर्मानसुार रै्द.भ्र.भ.,सहिकताि भिा, र्खािा, स्टेिनरी तथा नबनबध आदर्द 
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अनगुमन सूचक  
२२.  कृर्ाकलापको नामः एर्ककृत िन स्वास््र् अनभर्ान तथा नबिेषज्ञ स्वास््र् शिनबर 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१०, २.७.५.२० र्खचि िीषिकः २२५१२ 

 

पररचर् न्त्र्ून मानव र्वकास सचुाकं भएका तथा महामारी तथा प्रकोपबाट पटक पटक प्रभानबत के्षर तथा 
स्वास््र् सेवाको पहचु नभएका स्थार्ीर् पानलकासंगको समन्त्वर् गरी एर्ककृत रुपमा स्वास््र् 
सेवाका साथै नबिेषज्ञ सेवा दर्दने । 

उदे्दश्र् • र्दगुिम, नबपन्न तथा स्वास््र् सेवाको बञ्चीतीकरर्मा रहेका समरु्दार्का लानग आधारभूत तथा 
अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवा (प्रनतकारात्मक, प्रबद्धिनात्मक तथा उपचारात्मकका साथ ै
ननर्दानात्मक) सेवाहरुलाई एकै ठाउमा अनभर्ानको रुपमा संचालन गरी स्वास््र् सेवालाई 
हरेक नागररकको कानूनी अनधकार रहेको िानकारी समेत दर्दन े। 

• स्थानीर्स्तरबाट प्रर्दान गरीएका स्वास््र् सेवाहरुको पैरवी गने । 

• लशक्षत वगिका लानग तोर्कएका आधारभूत सेवा पाईने स्थानहरुको बारेमा िानकारी दर्दने । 

• संक्रामक रोगहरुको पररचर्, शचन्त्ह र लक्षर्हरु तथा रोकथाम र ब्र्बस्थापनका साथ ैर्सबाट 
बच्नको लानग रर्नीनत तर्ार पान े। 

• स्वास््र् सेवामा िन सहभानगता र पहुचँको बारेमा सचेतना दर्दन े। 

अपेशक्षत प्रनतफल • आधारभूत सेवाको अनधकतम सर्दपुर्ोग गनि र्पनछनिएको के्षर, बगि र नलंगलाई प्राथनमकता 
दर्दने । 

• स्वास््र् सेवा सधुार भएको र िनताको पहचुमा भएको हनेु । 

• समािका कारर्बाट लकेुका स्वास््र् समस्र्ाको ननर्दान गरी बाताबरर्ीर् सरसफाईको बारेमा 
िानकारी दर्दने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा १) शिल्लास्तरमा सरोकारवालासंगको समन्त्वर्मा र्ोिना बनाई कार्ािन्त्वर्नका लानग प्रचार 
प्रसारका साथै र्टम तर्ार गने । 

२) लशक्षत समरु्दार्को मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वका, आमासमूह, स्वास््र् संस्थालाई अनभमशुर्खकरर् 
तथा िन स्वास््र्का हरेक कृर्ाकलापहरुकाको बारेमा अन्त्तरर्क्रर्ा तथा सचेतना दर्दने । 

३) बिेटको आकारलाई हेरी बर्ढमा २ वटा नबिेषज्ञ शिनबरहरु संचालन गनि सर्कन ेछ िस्तैः 
िनरल मनेिनसन, र्दन्त्त, नाक, कान र घाटीको नबिेषज्ञ सेवा, आर्खा उपचार, छाला तथा 
र्ौनरोग, मर्हला तथा प्रिनन रोगहरु आदर्द । 

४) स्वास््र् शिनबर संगसंगै मखु्र् िनस्वास््र् कार्िक्रमहरु, पाठेघर समस्र्ा छनोट, क्षर्रोग 
स्लाईि कलेक्सन, स्वास््र् प्रबधिन अनभर्ान, पानी परीक्षर् आदर्द सञ्चालन गनि सर्कनेछ। 

बिेट बाँिफाँट • ननर्मानसुार अनसुचुी अनसुार हनेु गरी रै्द.भ्र.भ.,सहिकताि भिा, र्खािा, स्टेसनरी तथा नबनबध 
आदर्द।  

• अनभर्ान सञ्चालनका लानग रै्द.भ्र.भिामा र्दोहोरोपना नपने गरी र्विेषज्ञ शचर्कत्सकलार्ि 
र्खर्टएको दर्दनको रै्दननक रू. ५००० र शचर्कत्सकलार्ि रू. २५०० पाररश्रनमक वापत 
भिुानी गररनछे ।   

• शिनबर र्वहान रे्दशर्ख साझसम्म सञ्चालन हनेु भएकाले अनभर्ानका र्खर्टनेहरूका लानग र्खािा, 
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र्खाना वापत प्रनतव्र्शि रू. ५०० सम्म र्खचि गनि सर्कनेछ ।  

• र्ातार्ात तथा ढुवानीका लानग गािी भािामा नलर्ि पररचालन गररनेछ ।  

• आवश्र्कतानसुार औषधी तथा िनिशि र स्वास््र् सामग्री आदर्द ।  

सन्त्र्दभि सामग्री शिल्लास्तरमा सरोकारवालासंगको समन्त्वर्मा र्ोिना बनाई कार्ािन्त्वर्नका लानग प्रचार प्रसारका 
साथै र्टम तर्ार गने । 

 

२३.  कृर्ाकलापको नामः िेष्ठ नागररक ननःिलु्क शिर्वर तथा स्वास््र् सहर्ोग र सम्मान कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१०६ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

पररचर् ६० बषि उमेर नाघेका िेष्ठ नागररकको स्वास््र् अवस्थाको अनभबृर्द्ध गररन े।   

उदे्दश्र् ६० बषि उमेर नाघेका िेष्ठ नागररकको स्वास््र् अवस्थाको अनभबृर्द्ध गनुिका साथै िीवन उपर्ोगी 
सामग्रीको नबतरर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल िेष्ठ नागररकको स्वास््र् अवस्थाको सधुार गने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • ६० बषिमानथका ज्र्ेष्ठ नागररकहरूलार्ि स्वास््र् अवस्थाको िाचँ गने । 

• ज्र्ेष्ठ नागररकहरूका लानग आवश्र्क िीवनपर्ोगी स्वास््र् सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने 
िस्तैः लठ्ठी, चश्मा, पछ्यौरा, व्र्शिगत सरसफार्ि लगार्तका सामग्रीहरू प्रर्दान गने,  

• ननर्मानसुार अनसुचुी अनसुार हनेु गरी रै्द.भ्र.भ.,सहिकताि भिा, र्खािा, स्टेसनरी तथा नबनबध 
आदर्द।  

• अनभर्ान सञ्चालनका लानग रै्द.भ्र.भिामा र्दोहोरोपना नपने गरी र्विेषज्ञ शचर्कत्सकलार्ि 
र्खर्टएको दर्दनको रै्दननक रू. ५००० र शचर्कत्सकलार्ि रू. २५०० पाररश्रनमक वापत 
भिुानी गररनछे ।   

• शिनबर र्वहान रे्दशर्ख साझसम्म सञ्चालन हनेु भएकाले अनभर्ानका र्खर्टनेहरूका लानग र्खािा, 
र्खाना वापत प्रनतव्र्शि रू. ५०० सम्म र्खचि गनि सर्कनेछ ।  

• र्ातार्ात तथा ढुवानीका लानग गािी भािामा नलर्ि पररचालन गररनेछ ।  

• आवश्र्कतानसुार औषधी तथा िनिशि र स्वास््र् सामग्री आदर्द 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्क सामग्रीहरूको सूची तर्ार गरी, ननर्मानसुार बिेट 
बाँिफाँट गने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री ज्र्ेष्ठ नागररक स्वास््र् सेवा सञ्चालन ननरे्दशिका २०७७, कर्ािली र्खचि ननरे्दशिका मापर्दण्ि 
२०७५ 

अनगुमम सूचक  सेवा नलएका ज्र्ेष्ठ नागररकहरू र कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

२४.  कृर्ाकलापको नामः नविात शिि,ु बालरोगको एर्ककृत ब्र्वस्थापन सम्बन्त्धी तानलम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२२५,२.७.२२.२८६ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

पररचर् शिल्ला नभरका नबनभन्न स्वास््र् संस्थामा कार्िरत स्वास््र्कमीहरुलाई एर्ककृत नविात शिि ुतथा 
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वालरोग ब्र्बस्थापन तथा उपचार सम्बन्त्धी तानलम दर्दन र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो। 

उदे्दश्र् आरं्.एम.एन.नस.आई. सम्बन्त्धी स्वास््र्कमीहरुको क्षमता अनभबृर्द्ध गने  

अपेशक्षत प्रनतफल नविात शिि ुतथा बाल मतृ्र्रु्दरलाई कम गने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • सहभागीहरुः मे.अ./हे.अ./नस.अ.हे.व./अ.हे.व. तथा ननसिङ्ग सबै 

• तानलमको प्रशिक्षक ननरे्दशिका तथा सहभागी पशुस्तकाद्धारा स्वास््र् सेवा नबभागले तोकेको 
ननरे्दशिकाको अनधनमा रर्ह तानलम कार्िक्रम संचालन गनुिपने । 

• र्ो तानलमको अवनध ६ दर्दनको हनेु छ । 

बिेट बाँिफाँट ननरे्दशिका अनसुार 

सन्त्र्दभि सामग्री अथि मन्त्रालर्को कार्ि सञ्चालन ननरे्दशिका, सातौं संस्करर् २०७५ (कर्ािली र्खचि ननरे्दशिका  
समेतको आधारमा) 
रार्िर् स्वास््र् तानलम केन्त्रको र्खचि मापर्दण्ि अनसुार,  

CB-IMNCI तानलम सहभानगता पशुस्तका र प्रशिक्षक प्रशिक्षर् ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सञ्चालन प्रनतवेर्दन  

 

२५.  कृर्ाकलापको नामः वातावरर्ीर् तथा पेिागत स्वास््र् र सरसफाई (पानी िरु्द्धकरर्, हातधनेु प्रबद्धिन 
फोहोर मैला ब्र्बस्थापन) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१२१ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

पररचर् सरसफाई तथा फोहोरिन्त्र् रोगहरुको बढी िोशर्खममा रहेका समरु्दार्लाई लशक्षत गरी 
वातावरर्ीर् तथा पेिागत स्वास््र्को वारेमा िानकारी गराउनकुा साथै ब्र्शिगत सरसफाई, 
समरु्दार्को सरसफाई र्त्र्ार्दीको बारेमा िनचेतना फैलाउने कार्ि गनि अनभपे्रररत गने । 

उदे्दश्र् वातावरर्ीर् तथा पेिागत स्वास््र्को बारेमा समरु्दार्लाई िानकारी गराई वातारर् र पेिाका 
कारर्  सम्भावीत हनेु िोशर्खमहरुको बारेमा िानकारी दर्दने।  

अपेशक्षत प्रनतफल समािको वातावरर्ीर् सरसफाईका साथै ब्र्शिगत सरसफाईमा ठोस र्ोगर्दान पगु्न।े  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िर्ोिना स्वीकृत गराई स्वास््र् सेवाको पहचु तथा अन्त्र् बाताबरर्ीर् 
तथा पेिागत स्वास््र् िोशर्खम समरु्दार् छनोट गरी सम्बशन्त्धत समरु्दार्को नशिकको स्वास््र् 
संस्थाका स्वास््र् कमीहरु, म.स्वा.से., आमासमहू र सरोकारवालाहरु सर्हतको २५ रे्दशर्ख ३० 
िना को सहभागीता अन्त्तरर्क्रर्ा, सचेतना तथा केही प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासहरु गराई कार्िक्रमको 
श्रोतव्र्शि तथा अन्त्र् स्वास््र्कमीले सहिीकरर् गनिका लानग संम्भव भए Power Point 

Presentation सो नभएमा फ्लेक्स ब्र्ानरबाट प्रस्तनुतकरर् गनुि पने छ । 

बिेट बाँिफाँट ननरे्दशिका वा ननर्मानसुार 

सन्त्र्दभि सामग्री Brochure, पम्पलेट तथा अन्त्र् सामग्री 
अनगुमन सूचक सम्बशन्त्धत समरु्दार्मा रहेको संस्थामा रेकिि रहेको हनुपुने । 
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२६.  कृर्ाकलापको नामः स्वास््र्कमीहरुका लानग र्खोप सम्बन्त्धी ४ दर्दने तानलम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२१४ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

पररचर् दर्दनान ुदर्दन र्खोपको संख्र्ा बृर्द्ध हनु ुआफैमा राम्रो कुरा हो तर र्सको उशचत तथा गरु्स्तरीर् 
भएन भने नकारात्मक समस्र्ा समेत नसििना हनु सक्ने कुरालाई मध्र्निर गरै्द र्खोप कार्िमा 
प्रत्र्क्ष संलग्न िनिशिका लानग र्खोपसंग सम्बशन्त्धत तानलम ननलएकाहरुका लानग र्खोप ऐन, 

ननर्मावली, नर्ा ंर्खोप तालीकाको बारेमा िानकारी, र्खोपको उशचत भण्िारर्, Transportation तथा 
कोल्िचेन ब्र्बस्थापन र संक्रमर् ननर्न्त्रर् समेतको िानकारी तथा र्दक्षता अनभबृर्द्धको लानग ४ 
दर्दनको ्र्ाकेिमा र्खोपसंग आदर्द स्वास््र्कमीलाई तानलम दर्दन े। 

उदे्दश्र् र्खोप सम्बन्त्धी स्वास््र्कमीहरुको क्षमता तथा र्दक्षता अनभबृर्द्ध गने  

अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् र्खोप सेवा सञ्चालन भएको हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा र्स अशघ र्ो तानलम ननलएका नर्ाँ स्वास््र्कमीका साथै धेरै अगानि तानलम नलर्ि पनुताििगी 
तानलम ननलएका हे.अ./नस./अ.हे.व./ स्टाफ नसि/नस./अनमी हरु छनोट गरी तानलम सञ्चालन 
गने ।  

बिेट बाँिफाँट तानलमको प्रशिक्षक ननरे्दशिका तथा सहभागी पशुस्तकाद्वारा स्वास््र् सेवा नबभागले तोकेको 
ननरे्दशिकाको अनधनमा रर्ह तानलम कार्िक्रम संचालन गनुिपने । 

सन्त्र्दभि सामग्री तानलम ननरे्दशिका  

अनगुमन सूचक तानलम प्रनतवेर्दन  

 

२७.  कृर्ाकलापको नाम: एच.आर्.भी. एस.र्ट.आर्. शस्क्रननङ्ग शिर्वर (प्ररे्दि तथा शिल्ला) 
कृर्ाकलाप संकेत M२.७.२२.२१९ र्खचिशिषिक M २२५२२ 

 

पररचर् वैरे्दशिक रोिगारीमा िाने मोसमी कामर्दारहरू एच.आर्.भी.एस.र्ट.आर्.को उच्च िोशर्खममा रहेका 
छन।्त्र्स्ता संक्रनमत व्र्शिहरूबाट समरु्दार्मा संक्रमर् फैनलन सक्ने सम्भावना रहेकोछ । 
चेतनाको कनमको कारर् लाि र संकोचले  त्र्स्ता रोगहरू लकुाएर राख्ने बानी पनन उशिकै छ । 
िसका कारर्ले सामरु्दार्र्क स्वास््र्मा िर्टलताहरू बढेर िाने सम्भावना भएकोले समर् म ै
त्र्स्ता व्र्शिहरूको पर्हचान गरी उपचारमा ल्र्ाउनपुर्दिछ । 

उदे्दश्र् समरु्दार्मा रहेका तर पिा नलागेका एच.आर्.भी.एस.र्ट.आर्. प्रभार्वतलार्ि पिा लगार् उपचारको 
र्दार्रामा ल्र्ाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल  समरु्दार्मा पिा नलागकेा एच.आर्.भी.एस.र्ट.आर्. प्रभार्वतहरू उपचारको र्दार्रामा आउनेछन ्। 
समरु्दार्मा र्सको संक्रमर् र्दर घटेको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, प्ररे्दि स्वास््र् ननरे्दिनालर्, िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् र स्थानीर् 
पानलका । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा  
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• पूवि तर्ारी बैठक र समन्त्वर् बैठकहरू गने । 

• लशक्षत समरु्दार् र स्थानको पर्हचान गने । नमनत तोक्न े

• आवश्र्क िनिशि सामग्री तथा उपकरर्हरूको व्र्वस्था गने   
• शिर्वर सञ्चालन हनु ुपूवि पर्ािप्त प्रचार प्रसार गने । 

• शिर्वरको अशघल्लो दर्दन नै शिर्वर स्थलको भौनतक व्र्वस्थापन गने 

• शिर्वर सञ्चालन गरी संक्रनमतहरूलार्ि उपचार िरुू गने ।स्वास््र् शिक्षा दर्दन े । सोको 
प्रनतवेर्दन सम्बशन्त्धत ननकार्मा पेि गने । 

बिेट बाँिफाँट शिनबरमा र्खर्टने शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीहरुलाई प्रचनलत र्खचि मापर्दण्ि अनसुार रै्द.भ्र.भ., 
र्ातार्ात र्खचि, र्खािा व्र्वस्था गनि सर्कने। 

अनगुमनका सूचकहरू पूवि तर्ारी बैठकका ननर्िर्हरू, त्र्ाङ्कहरू 
 

२८.  कृर्ाकलापको नाम: सूचना तथा सन्त्रे्दिमूलक सामग्री प्रकािन 
कृर्ाकलाप संकेत २.४.१४.२ र्खचि शिषिक M २२५२२ 

 

पररचर्  समरु्दार्मा स्वास््र्सँग सम्बशन्त्धत सन्त्रे्दिहरू प्रवाह गनिका लानग स्वास््र् सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार 
सामग्रीहरू अपररहार्ि छन।् स्वास््र् सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरू समर् मै आपूनति गने कार्ि 
महत्वपूर्ि छ ।  

उदे्दश्र् स्वास््र् सूचना तथा सन्त्रे्दिमूलक सामग्रीहरू प्रकािन गरी र्वतरर् गनुि र्ो कार्िक्रमको उदे्दश्र् 
रहेको छ ।  

अपेशक्षत प्रनतफल  िनचेतना अनभबृर्द्ध भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार् 

 सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्, िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचना ,शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरू आवश्र्क पररमार् ननधािरर् गरी प्रचनलत 
अनथिक कार्िर्वनध तथा ऐन ननर्मावलीको पररनध नभर रही मन्त्रालर्बाट गदठत र्वज्ञ सनमनतबाट प्राप्त 
सामग्री र्वकास तथा छपार् गरी र्वतरर् गने व्र्वस्था गररनछे । 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ अनसुार 
अनगुमनको सूचक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
 

२९.  कृर्ाकलापको नाम: एच.एम.आर्.एस. त्र्ाङ्क भेररर्फकेिन तथा फलोअप नमर्टङ  
कृर्ाकलाप संकेत २.७.२२.११२ र्खचि शिषिक M २२५२२ 

 

पररचर्  त्र्ाङ्कलार्ि नै आधार बनाएर नीनत ननमािर् तथा र्ोिना तिुिमा लगार्तका महत्वपूर्ि कामहरू 
गरीन्त्छ । र्सको र्वश्वसननर्ता र िदु्धता अपररहार्ि नै हनु्त्छ । िसको लानग समर् समर्मा 
त्र्ाङ्कको अध्र्र्न अनगुमन स्थलगत अनशुिक्षर् र िरु्द्धकरर् गनुि अत्र्ावश्र्क हनु्त्छ ।  

उदे्दश्र् ननर्नमत सूचना व्र्वस्था प्रर्ाली सदुृर्ढकरर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् त्र्ाङ्कमा अधाररत र्ोिना तिुिमा  
कार्ािन्त्वर्न गन े िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 
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कार्ािलर् र ननकार्  
संचालन प्रर्क्रर्ा ररपोर्टिङको अवस्था कमिोर भएका र त्र्ाङ्क एकरूपतामा समस्र्ा भएका स्वास््र् संस्थाहरू 

पर्हचान गरी ररपोर्टिङ तथा अनभलेर्ख फमेट अनसुारको गरु्स्तरीर्ता र एकरूपताको लेर्खािोर्खा गने, 
कार्िस्थल अनशुिक्षर् तथा पषृ्ठपोषर् प्रर्दान गन े।  

बिेट बाँिफाँट र्खािा, स्टेिनरी र रै्द.भ्र.भिा, मसलन्त्र्द ननर्मानसुार  
अनगुमनका सूचक HMIS प्रनतवेर्दनको गरु्स्तर 
 

३०.  कृर्ाकलापको नामः र्प्रिशम्टभ क्षर्रोग र्वरामीको सर्क्रर् र्खोिपिताल (Microscopy Camp) 
कृर्ाकलाप संकेतM२.७.२२.११६ र्खचि शिषिक M २२५२२ 

पररचर् क्षर्रोगको केि नोर्टर्फकेिन बढ्न।े 

उदे्दश्र् एशक्टभ र्वनधबाट क्षर्रोगी पिा लगार् उपचारको र्दार्रामा ल्र्ाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल समरु्दार्मा लकेुर बसेका क्षर्रोग र्वरामीहरू पिा लानग उपचार हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा केिहरू बढी भएका वा सम्भार्वत स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् गरी तानलम प्राप्त प्रर्ोगिालाकमी तथा 
शचर्कत्सक सर्हत आवश्र्क िनिशि पररचालन गरी क्र्ाम्प सञ्चालन गने । 

बिेट बाँिफाँट शचर्कत्सक तथा अन्त्र् स्वास््र्कमीहरुलाई ननर्मानसुारको रै्द.भ्र.भ. तथा पररचालन हनेु कमिचारीका 
लानग र्खािा भिा आदर्द । 

अनगुमनका सूचक एशक्टभ नबनधबाट क्षर्रोगी पिा लागकेाको र्ववरर्। 

 

३१.  कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् शिक्षा सामग्री उत्पार्दन र्वतरर् र प्रसारर् 

कृर्ाकलाप संकेत M२.७.५.४३ र्खचि शिषिक M २२५२२ 

 

पररचर् समरु्दार्मा रे्दर्खा परेका र रे्दर्खा पनि सक्ने स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ा र्विेष गरी सरुशक्षत 
माततृ्व,नसने रोग, सरूवा रोग तथा िलवार् ुपररवतिन िस्ता र्वषर्हरूलार्ि ध्र्ानमा रार्खेर स्वास््र् 
प्रवधिन गनि स्थानीर् अवश्र्कता अनरुूप सम्भव भएसम्म स्थानीर् भाषाको प्रर्ोग गरी स्वास््र् 
शिक्षा सामग्रीको उत्पार्दन गरी स्थानीर् समरु्दार्मा प्रचार प्रसार गनिका लानग र्वतरर् गने र्स 
कार्िक्रमको लक्ष्र् रहेको छ । स्वास््र् शिक्षा श्रव्र्दृश्र् सामग्री उत्पार्दन गर्दाि सेवाबाट बशन्त्चत 
वगिलार्ि र्विेष रूपमा प्राथनमकता दर्दर् ती वगिको समेत पहुचँ हनु सक्ने सशिलैसँग बझु्न सक्ने 
सन्त्रे्दिहरूको र्वकास तथा उत्पार्दन र प्रकािन प्रसारर् गने ।  

उदे्दश्र् सरुशक्षत माततृ्व, वाल तथा नवशिि ु स्वास््र्, सन े नसन े रोगहरू िलवार् ु पररवतिन िस्ता 
र्वषर्हरूमा स्थानीर् समरु्दार्मा रे्दर्खा परेका वा रे्दर्खा पनि सक्ने स्वास््र् समस्र्ा रोगको प्रकोप 
आदर्दको बारेमा िानकारी गरार् स्वास््र् प्रवधिन गनि स्वास््र् शिक्षा सामग्रीको उत्पार्दन प्रकािन 
प्रसारर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल सरुशक्षत माततृ्व ,वाल तथा नवशिि ु स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारी भर् सने, नसने रोग, िलवार् ु
प्रर्दषुर् िस्ता र्वषर्हरूका वारेमा स्थानीर् समरु्दार्ले स्वास््र् समस्र्ा परेका र्खण्िमा स्वास््र् 
सस्थामा गर्ि स्वास््र् समस्र्ाको समाधान गनि सक्षम हनेुछन ्।    

कार्ािन्त्वर्न गन े िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, महेलकुना अस्पताल 
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ननकार् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • स्वास््र् प्रमूर्ख र सरोकारवाला सपुररवेक्षकहरूसँग छलफल गने  
• स्थानीर् स्तरमा रे्दर्खा परेका मानथ उल्लेशर्खत र्वषर्हरूसँग सम्बशन्त्धत प्रमरु्ख स्वास््र् 

समस्र्ाहरू पर्हचान गने साथै त्र्ाङ्क र्वश्लेषर् गनि उपलव्ध त्र्ाङ्क तथा सूचनाहरू 
केलाउने। 

• त्र्ाङ्क र्वश्लषेर् गरे पनछ रे्दशर्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरूको प्राथनमकता सचुी तर्ार गने । 
• प्राथनमकता सचुीमा परेका कुन कुन र्वषर्मा स्वास््र् शिक्षा सामग्री उत्पार्दन गने हो सो को 

ननर्िर् गने । 

• सम्बशन्त्धत र्वषर्र्वज्ञहरूबाट सन्त्रे्दि लेर्खन ,पररमाििन तथा अशन्त्तम रूप दर्दन ेकार्ि गराउने 
प्रार्वनधक सनमनत भएमा सो बाट समेत अनमुोर्दन गराउने । 

• सामग्री उत्पार्दनको लानग स्पेशिर्फकेिन तर्ार गने िसमा सामग्रीको र्वषर्, नििार्न लगार्त 
उत्पार्दन गररन ेसामग्रीका र्वषर्मा र्वस्ततृ रूपमा उल्लेर्ख गने । 

• उत्पार्दन प्रकािन ,प्रिारर् गने । 
बिेट बाँिफाँट पूवि तर्ारी, नििार्ननङ, उत्पार्दन, पररक्षर् श्रोता सवेक्षर् 

अनगुमनका सूचकहरू प्रनतवेर्दन तथा उत्पादर्दत सामग्रीहरू 

 

३२.  कृर्ाकलापको नाम: TB/HIV-CABA संक्रनमत बालबानलकाहरूका लानग पोषर् वापतको सहर्ोग 
कृर्ाकलाप संकेत M२.७.२२.१२४ र्खचि िीषिक M २२५२२ 

 

पररचर्  रार्िर् एच.आर्.भी. र एड्स रर्नीनत (२०११-२०१६) ले पररलशक्षत गरे अनसुार एच.आर्ि.भी 
संक्रनमत तथा प्रभार्वत बालवानलकाहरूको संरक्षर् र स्र्ाहारको लानग पररवार र समरु्दार्को क्षमता 
अनभबृर्द्ध गने कुरामा नेपाल सरकारले प्रनतवद्धता व्र्ि गरेको छ ।र्सै प्रनतवद्धता परुा गरै्द 
एच.आर्ि.भीबाट संक्रनमत तथा प्रभार्वत बालबानलकाहरूलार्ि संरक्षर् प्रर्दान गरै्द दर्दगो र्वकास लक्ष्र् 
हानसल गने कार्िमा सहर्ोग कार्िक्रम राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् एच.आर्.भी संक्रनमत बालबानलकामा हनु सक्ने र्वनभन्न प्रकारका र्दवु्र्िवहार, िोषर्, भेर्दभाव, र्हंसा 
र हेल्चेक्रार्बाट संरक्षर्का लानग वातावरर् तर्ार पाने, पररवार र समरु्दार्मा मार्ा, ममता, अपनत्व 
तथा सम्मानपूर्ि िीवनर्ापन लगाएत उनीहरूको शिक्षा, स्वास््र् पोषर् र स्र्ाहार लगार्तका 
आधारभूत बाल अनधकारको सनुनशित गरै्द उनीहरूको िारररीक, माननसक, भावनात्मक र 
सम्वेर्दनात्मक र्वकासमा र्ोगर्दान गनिका लानग संक्रनमत बालबानलका र नतनीहरूका पररवारलार्ि 
सामाशिक संरक्षर् प्रर्दान गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल HIV संक्रनमत बालबानलकामा हनु सक्ने र्वनभन्न प्रकारका र्दवु्र्िवहार, िोषर्, भेर्दभाव, र्हंसा र 
हेलचेक्रार्बाट संरक्षर्का लानग वातावरर् तर्ार गने, पररवार र समरु्दार्मा मार्ा, ममता, अपनत्व 
तथा सम्मानपूर्ि िीवनर्ापन लगार्त उनीहरूको शिक्षा, स्वास््र्, पोषर् र स्र्ाहार लगार्तका 
आधारभूत बालअनधकारको सनुनशित गने ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्  

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

संचालन प्रर्क्रर्ा शिल्ला CABA कार्ािन्त्वर्न सनमनतको ननर्िर्ानसुार एच.आर्ि.भी संक्रनमतहरूलाई एकमषु्ठ रकम रू. 
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६००० बैंक र्खातामा िम्मा गरी भिुानी हनेुछ । उि रकमबाट ननर्नमत रूपमा र्वद्यालर् 
पठाउने ननर्नमत रूपमा स्थानीर् स्वास््र् संस्थामा िाचँ गराउने एन्त्टीरेक्ट्रोभार्रल उपचारका लानग 
सहर्ोगको र्दार्र्त्व बालबानलकाको अनभभावकको हनेुछ । शिल्ला CABA कार्ािन्त्वर्न सनमनत 
गठन नभएको शिल्लाको हकमा िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर् प्रमर्ख अस्पताल प्रमरु्ख र ए.अर.टी.मा 
कार्िरत स्वास््र्कमी, फोकल पसिन तथा संवशन्त्धत साझेर्दार संस्थाहरूसँग बैठकमा ननर्िर् गरार् 
माग भर् आएमा एच.आर्.भी. संक्रनमत बालबानलकाहरूको लानग सामाशिक संरक्षर् अनरु्दान 
सञ्चालन कार्िर्वनध २०७० अनसुार भिुानी हनेुछ ।िसको अनभलेर्ख समेत अध्र्ावनधक गनुिपने 
छ। 

बिेट बाँिफाँट पोषर् र्खचि नगर्द अनरु्दान, बैठक भिा । 

अनगुमनको सूचक कार्ि सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

३३. कृर्ाकलापको नाम: कार्ािलर्को वार्षिक प्रगनत पशुस्तका प्रकािन 
कृर्ाकलाप संकेत M२.४.१२.५ र्खचि शिषिक M २२३१५ 

 

पररचर् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्बाट गत आ.व.मा संचानलत कृर्ाकलाप, उपलव्धी, समस्र्ा र 
सझुावहरू समेर्टएको वार्षिक प्रनतवेर्दन तर्ारी एवं प्रकािन गने कृर्ाकलापका लानग र्ो कार्िक्रम 
राशर्खएको हो । 

 

उदे्दश्र् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् तथा शिल्ला नभर संचानलत स्वास््र् सम्बन्त्धी गनतर्वनधहरूको वार्षिक 
प्रनतवेर्दन तर्ार गरी प्रकािन गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल शिल्लागत र स्थानीर् तहगत रूपमा सेवाको अवस्थाबारे िानकारी भै भावी र्ोिना, कार्िक्रम र 
ननर्िर् प्रर्क्रर्ामा सूचना र त्र्ाङ्कको प्रर्ोग भर् स्वास््र् सेवामा सधुार आउने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्  

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

संचालन प्रर्क्रर्ा तर्ारी बैठक, कार्ि बाँिफाँट, र्वषर्गत प्रनतवेर्दन तर्ारी, समन्त्वर् बैठक, समार्ोिन गने र 
कोटेिन माफि त छपार् गने ।  

बिेट बाँिफाँट बैठक भिा स्टेिनरी, पाररश्रनमक, छपार् र र्वतरर् अदर्द र्खचि । 

अनगुमनका सूचक प्रगनत प्रनतवेर्दन  
 

३४. कृर्ाकलापको नाम: Road Traffic Accident संक्रनमत सचेतना तथा अनभमशुर्खकरर् (ट्रार्फक प्रहरी एवं 
अन्त्र्को समन्त्वर्मा) 

कृर्ाकलाप संकेत M२.६.५.२ र्खचि शिषिक M २२५१२ 

 

पररचर्  सिक उपर्ोग गने सबै िना िसमा पैर्दल र्हड्ने ,सार्कल चलाउने ,गािी चलाउने र्ा 
सावििननक र्ातार्ातका साधन चलाउनेहरू सिक र्दघुिटनामा परी  चोटपटक लाग्ने र मतृ्र् ुसमेत 
हनेु अवस्थालार्ि सिक र्दघुिटना भननन्त्छ । सिक र्दघुिटनामा परी अनधक संख्र्ामा र्ार,ु सवारी 
चालक तथा  सिक र्ारीको समेत अंगभंग हनेु र मतृ्र् ुसमेत हनेु समस्र्ा अनधक मारामा बढ्रै्द 
गएको छ । र्स्ता र्दघुिटनाको प्रमरु्ख कारर् ट्रार्फक ननर्मका बारेमा िानकारी नहनु ुनै हो । 
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सवारी र्दघुिटनाबाट चालक रे्दशर्ख र्ारसुम्मलार्ि बचाउन सवारी र्दघुिटना सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् 
कार्िक्रम राशर्खएको छ ।   

उदे्दश्र् ट्रार्फक ननर्महरूको बारेमा िानकारी गरार् र्ातार्ात र्दघुिटना न्त्र्नुनकरर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल सिक र्दघुिटना न्त्र्नुनकरर् भर् घार्ते तथा मतृ्र् ुर्दर घट्ने । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार्  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

संचालन प्रर्क्रर्ा शिल्ला ट्रार्फक प्रहरी कार्ािलर्सँग समन्त्वर् गरी १ दर्दने सचेतना कार्िक्रम संचालन गने। 

बिेट बाँिफाँट तर्ारी बैठक भिा र्खािा स्टेिनरी सहिकताि भिा, र्ातार्ात र्खचि 
अनगुमनको सूचक कार्िक्रमको प्रगनत प्रनतबेर्दन 

 

३५. कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग मोिुलर तानलम २ व्र्ाच र कुष्ठरोग वेनसक तानलम १ व्र्ाच 
कृर्ाकलाप संकेत M२.७.२२.२१७ र्खचि शिषिक M २२५२२ 

 

पररचर् क्षर्रोग तथा कुष्ठरोगको उपचार र व्र्वस्थापनका र्वनध र प्रर्क्रर्ाहरू पररवतिन भर्रहेको र 
स्वास््र् संस्थाहरूमा नर्ाँ ननर्ि भर्ि आएका स्वास््र्कमीहरूले उपचार र व्र्वस्थापन सम्वन्त्धी 
तानलम नपाएको अवस्थामा उपचार र व्र्वस्थापनमा समस्र्ा हनु िाने भएकाले उनीहरूलार्ि लशक्षत 
गरी क्षर्रोग मोिुलर र कुण्ठरोग बेनसक सम्बन्त्धी तानलमको कार्िक्रम राशर्खएको हो ।   

उदे्दश्र् नर्ा ननर्िु तानलम नपाएका स्वास््र्कमीहरूलार्ि तानलम दर्दर् र्दक्ष बनाउने 

अपेशक्षत प्रनतफल क्षर्रोग र कुष्ठरोगको वेनसक तानलम नलए पनछ उपचार र व्र्वस्थापन सहि हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्  

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

संचालन प्रर्क्रर्ा • शिल्लामा तानलम नपाएका नर्ा ननर्िु स्वास््र्कमीहरूको सूची तर्ार पाने । सम्बशन्त्धत 
पानलकाको स्वास््र् िार्खा तथा स्वास््र् सस्थासँग समन्त्वर् गरी तानलमको स्थान, नमनत र 
सहभागी संख्र्ाको ननशित गने । 

• तानलम सञ्चालन गने । 

बिेट बाँिफाँट र्ातार्ात र्खचि , स्टेिनरी र्खािा, तानलम सामग्री , श्रोत व्र्शि सहिकताि भिा/रै्दननक भ्रमर् भिा 
अनगुमनको सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

३६. कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् सम्बन्त्धी नबनभन्न दर्दवसहरू (अन्त्र्)/िर्न्त्ती दर्दवस र अन्त्र् कार्िक्रम  
कृर्ाकलाप संकेत M२.७.२५.३०६, २.७.२५.३०९, २.७.२८.२ र्खचि शिषिक M २२५२२, २२५२९ 

 

पररचर् वषिभरर रार्िर् तथा अन्त्तरािर्िर्स्तरका स्वास््र् सम्वन्त्धी र्वनभन्न दर्दवसहरू पर्दिछन ् । र्स्ता 
दर्दवसहरूले सम्बशन्त्धत स्वास््र् समस्र्ाका बारेमा समरु्दार्लार्ि सचेत गराउन े भएका कारर् ती 
दर्दवसहरू लशक्षत समूहलार्ि केशन्त्रत गरी मनाउन र्स कार्िक्रम राशर्खएको हो ।   

उदे्दश्र् र्वनभन्न स्वास््र् समस्र्ाहरूको बारेमा िन समरु्दार्लार्ि सचेत र िागरूक बनाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सम्वन्त्धी िनचेतना अनभबृर्द्ध हनेु । कुनै रोग अथवा स्वास््र्को बारेमा नर्ा िानकारी र 
सन्त्रे्दि िनस्तरमा अध्र्ावनधक हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्  

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 
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संचालन प्रर्क्रर्ा • वषिभरर मनार्ने स्वास््र् दर्दवसहरूको क्र्ालेण्िर तर्ार पान े। 

• सम्बशन्त्धत फोकल पसिनको सर्क्रर्तामा शिल्लामा रहेका सरोकारवाला सहर्ोगी 
संघसस्थाहरूसँग समन्त्वर् गने । बैठक बसी कार्िक्रमको स्वरूप तर्ार गने ।बिेट तथा 
शिम्मेवारी वािफाँि गने ।  

• दर्दवससंग आदर्द र्वषर्वस्त ुसम्बन्त्धी सूचना तथा चेतनामलुक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने साथ ै
र्टसटि, क्र्ाप, ज्र्ाकेट उत्पार्दन गनि सर्कनेछ ।   

बिेट बाँिफाँट व्र्ानर स्टेिनरी, र्खािा, बैठक भिा । 

अनगुमनको सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

३७. कृर्ाकलापको नाम : Birthing Center का ननसिङ्ग कमिचारीका लानग आकशस्मक प्रसनुत सेवा EOC 
कार्िक्रमको अनभमशुर्खकरर्  

कृर्ाकलाप संकेत २.७.२२.२०४ र्खचि शिििक  २२५२२ 

 
पररचर् आकशस्मक प्रसनुत सेवाको आवश्र्कता भएका सम्पूर् मर्हलाहरुले ती सेवाहरु उपभोग नगरेसम्म 

मात ृमतृ्र्रु्दर  घटाउने उदे्दश्र् परुा हन सक्रै्दन । अतः उपलब्ध सेवाको उपर्ोग भर्रहेको छ 
भने्न सनुनशित गनुिपने हनु्त्छ र र्दर्द नगररएको भए त्र्सको कारर् पिा लगाई समर्मै उपर्िु 
कर्दम  चाल्नपुने हनु्त्छ । र्सको लानग आकशस्मक प्रसनुत सेवाको ननरन्त्तरता  तथा ननर्नमत 
रुपमा अनभमशुर्खकरर्, अनगुमन तथा सनमक्षा गनि उपर्िु पद्धनत एंव सूचकहरुको आवश्र्कता 
पर्दिछ । र्सै आवश्र्कतालाई ध्र्ानमा रार्खेर बनथिङ सेन्त्टरका ननसिङ्ग कमिचारीलाई अनभमशुर्खकरर् 
र प्रसनुत सेवा उपलब्धता तथा उपभोगको  अनगुमनका लानग आकशस्मक प्रसनुत सेवा अनगुमन 
ननरे्दशिकाको आधारमा प्रत्र्के के्षर तथा स्थानीर् तह अन्त्तरगतको  प्रसनुत सेवा उपलब्ध गराउने 
स्वास््र्  संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको आकशस्मक प्रसनुत सेवा वारे अनगुमन तथा सनमक्षा 
गनुिपने हनु्त्छ । स्वास््र् संस्थाको सरुशक्षत प्रसनुत सेवा र िर्टलता पता लगाउन अनगुमन गने र 
EOC को सनमक्षा गरेर आगामी दर्दनहरुमा त्र्सलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सर्कन्त्छ 
भनन छलफल गराउनपुने हनु्त्छ । 

उदे्दश्र् स्वfस््र् संस्थाहरुले आकशस्मक प्रसनुत सेवाको उपलव्ध गरे नगरेको लेर्खािोर्खा गरी उपभोग 
नगरेको भए कारर् पिा लगाई उपभोग र्दर वढाउन कार्िर्ोिना वनाई कार्ािन्त्वर्न गने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल आकशस्मक प्रसनुत सेवाको आवश्र्कता भएका मर्हलाहरुको पर्हचान गरी समर्मै प्रसनुत सम्बन्त्धी 
िर्टलताको व्र्वस्थापन भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार् 

 िनस्वास््र् /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्  र सबै स्थानीर् तहहरु  

संचालन प्रर्क्रर्ा • कार्िक्रम संचालन गनुिपवुि कार्िक्रमका र्वषर्वस्तकुा सम्वन्त्धमा पवुितर्ारी गनि तथा समन्त्वर् 
गनुिपनेछ । 

• कार्र्िक्रम संचालन गर्दाि प.हे.न. वा सो कार्िक्रम सम्बद्ध व्र्शिले २ दर्दनमा १ दर्दन 
अनभमशुर्खकरर् र १ दर्दन सनमक्षा गनेगरी गनुिपनछे ।    

• र्ो कार्िक्रम संचालन गर्दाि EOC Monitoring Guideline अनरुुप गनुिपनेछ  ।  
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• र्सरी EOC Review गर्दाि EOC Met need कम भएका गाउ तथा नगरपानलकाका वािि तथा   
समरु्दार्लाई र्विेष प्राथनमकता दर्दर् EOC Met need बढाउन कार्िर्ोिना तर्ार पानुिपनछे ।  

 

बिेट बांिफांि कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ वमोशिम गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री EOC Monitoring Guideline, Service Coverage Indicator 
अनगुमन सूचक र्स सम्बन्त्धी सम्पूर् अनभलेर्खहरु चसु्त र्दरुुस्त राशर्ख कार्िक्रम समपन्न भएको १५ दर्दन नभर 

स्वास््र् ननरे्दिनालर् र सानमिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने । 

 

३८. कृर्ाकलापको नाम: Menstrual Hygiene मर्हनावारी स्वास््र् तथा सरसफाई अनभर्ान 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२०८, २.७.२५.२० र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

पररचर् प्रिनन उमेरका मर्हलाहरुमा प्राकृनतकरुपमा हनेु मर्हनावारीलाई र्विेषगरी नेपालका सरु्दरु पशिम 
तथा कर्ािली प्ररे्दिका र्वनभन्न स्थानहरुमा एक प्रथाका रुपमा नलएर मर्हनावारीका समर्मा 
मर्हलाहरुलार्ि अलग ै व्र्वहार गरेको अवस्था छ।िस्को कारर्ले मर्हलाहरु को स्वास््र्मा 
प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्षरुपमा असर परररहेको छ।र्स्तो समस्र्ा समाधानका लानग छाउपनि प्रथा 
उन्त्मलुन तथा मर्हनावारी सरसफाई सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् कार्िक्रम आवश्र्क छ। 

उदे्दश्र् छाउपिी प्रथा उन्त्मलुनका लानग सरोकारवालासँग वकालत गने र मर्हनावारी सरसफाई प्रबद्धन 
गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल छाउपिी प्रथा उन्त्मलुनका लानग मर्हनाबारी सरसफाईका नबषर्मा िनचेतना अनभबृर्द्ध भएको 
हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार् 

िन/स्वास््र् कार्ािलर्ले स्थानीर्स्तरमा तथा स्थानीर्स्तरले पानलकास्तरमा गनेछन । 

संचालन प्रर्क्रर्ा • र्स कार्िक्रमको लशक्षत समूहमा छाउपिी प्रथाको प्रभाव रहेका कर्ािली प्ररे्दिका प्रिनन 
उमेर समहुका मर्हलारर्किोरीहरुहनेुछन। 

• कार्िक्रम संचालन गर्दाि प्ररे्दि र स्थानीर्स्तरमा मर्हनावारी स्वास््र् सम्बन्त्धी अनभर्ानका 
अनभर्ान्त्तालार्ि समेत सहिकतािका रुपमा प्रर्ेगगनि सर्कनेछ। 

• कार्िक्रम र्विेषगरी माध्र्नमक तहका छाराहरु वा अन्त्र् र्किोरर्किोरीहरु वा आमा 
समूहलाई लशक्षत गनुि पनछे। 

बिेट बांिफांि सेननटरी ्र्ाि र्खररर्द, सामग्री व्र्वस्थापन, रै्द.भ्र.भ, र्खािा र्खचि आदर्द। 

सन्त्र्दभि सामग्री मर्हनाबारी स्वच्छता सम्बन्त्धी तानलम पशुस्तका 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

३९. कृर्ाकलापको नाम: VIA का लानग सामग्री र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेत न:२.७.२२.२०६, २.७.२२.६९ र्खचि शिषिक:२२५२२ 

पररचर् मर्हलाहरुमा हनेु स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र् पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर (cervical cancer ) पनन 
हो।िसको समर्मान ै पर्हचान हनु नसक्र्दा मर्हलाहरुले किकर िीवनर्ापन गनि परररहेको 
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४०. कृर्ाकलापको नाम: पाठेघरको मरु्खको क्र्ानसर िाचँका लानग VIA set, Silicon ring pessary र्खररर्द 
कृर्ाकलाप संकेत न: २.७.५.५१ र्खचि शिषिक:२२५२२ 

 

पररचर् मर्हलाहरुमा हनेु स्वास््र्समस्र्ाहरु मध्र् े पाठेघरको मरु्खको क्र्ानसर (cervical cancer ), 
पाठेघर र्खस्ने समस्र्ा र अव्स्टेर्टक र्फस्टुला  पनन हनु । िसको समर्मा नै पर्हचान हनु 
नसक्र्दा मर्हलाहरुले किकर िीवनर्ापन गनि परररहेको छ। िसलाई कर्ािली िस्तो  र्दगुिम 
ठाउहरुमा VIA र्वनधबाट समर्म ै cervical cancer पर्हचान गनिको लानग अवश्र्क पन े
सामग्रीहरुको उपलव्धता हनु िरुरी रे्दशर्खन्त्छ। 

उदे्दश्र् VIA र्वनधबाट समर्म ै cervical cancer पर्हचान गनि, पाठेघर र्खस्ने समस्र्ा र अव्स्टेर्टक 
र्फस्टुला भएका नमहलाहरुको समर्मै र्पहचान गनि र कन्त्िरभेर्टभ व्र्वस्थापन गनि सहि 
हनेुछ ।  

अपेशक्षतप्रनतफल पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सरको िूरुकै अवस्थामा VIA र्वनधबाट पर्हचान गनि सर्कनछे । 
पाठेघर र्खस्ने समस्र्ा  र अव्स्टेर्टक र्फस्टुला भएका मर्हलाहरुको समर्मै र्पहचान गरी  
आवश्र्िानसुार कन्त्िरभेर्टभ व्र्वस्थापन र अपे्रसनका लानग पे्रषर् भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार् 

िन /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु 

संचालन प्रर्क्रर्ा VIA र्वनधबाट क्र्ान्त्सर शस्क्रननङ गर्दाि आवश्र्क पने VIA set, speculum, surgical drum, 
bowl, autoclave acetic acid, औषधीिस्ता सामग्रीका साथ ै VIA camp का लानग Mask, 
sanitizer, PPE आवश्र्कताका अधारमा र्खररर्द गनि सर्कनेछ।र र्स्ता सामग्री र्खररर्द गर्दाि 
आवश्र्क समग्रीको मारा ननधािरर् गरी मौिरु्दा सावििननक र्खररर्द ऐन वमोशिम गनुि पनेछ। 

छ।िसलाई कर्ािली िस्तो र्दगुिम ठाउँहरुमा VIA र्वनधबाट समर्मै cervical cancer पर्हचान 
गनिकोलानग आवश्र्क पन ेसामग्रीहरु को उपलव्धता हनु िरुरी रे्दशर्खन्त्छ। 

उदे्दश्र् VIA र्वनधबाट समर्मै cervical cancer पर्हचान गनिकोलानग आवश्र्क पन े सामग्री र्खररर्द गने 
उदे्धश्र्ले र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

अपेशक्षत प्रनतफल पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सरको िूरुकै अवस्थामा VIA र्वनधबाट पर्हचान गनि सर्कनेछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु 

संचालन प्रर्क्रर्ा VIA र्वनधबाट क्र्ान्त्सर शस्क्रननङ गर्दाि आवश्र्क पन ेVIA set, spacullom, surgical drum, bowl, 
autoclave acetic acid िस्ता सामग्री र्खररर्द गनि सर्कनछे र र्स्ता सामग्री र्खररर्द गर्दाि आवश्र्क 
सामग्रीको मारा ननधािरर् गरी मौिरु्दा सावििननक र्खररर्द ऐन वमोशिम गनुि पनछे। 

बिेट बािँफाट कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ वमोशिम गने। 

अनगुमनका सूचक र्स सम्बन्त्धी सम्पूरर्् अनभलेर्खहरु चसु्तर्दरुुस्त राशर्ख कार्िक्रम समपन्न भएको १५दर्दननभर स्वास््र् 
ननरे्दिनालर् र सानमिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने। 
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बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ वमोशिम गने । 

अनगुमनका सूचक र्स सम्बन्त्धी सम्पूर् अनभलेर्खहरु चसु्त र्दरुुस्त राशर्ख कार्िक्रम समपन्न भएको १५ दर्दन नभर 
स्वास््र् ननरे्दिनालर् र सानमिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने ।  

 

४१. कृर्ाकलापको नाम: नभ.आर्.ए. र अव्स्टेर्टक र्फस्टुलाका लानग शस्क्रननङ क्र्ाम्प 
कृर्ाकलाप संकेत न: २.७.२२.१२३ र्खचि शिषिक :२२५२२ 

 

पररचर् मर्हलाहरुमा हनेु स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र् े पाठेघरको मरु्खको क्र्ानसर (cervical cancer ), 
पाठेघर र्खस्ने समस्र्ा र अव्स्टेर्टक र्फस्टुला पनन हनु ्। िसको समर्मा नै पर्हचान हनु नसक्र्दा 
मर्हलाहरुले किकर िीवनर्ापन गनि परररहेको छ।िसलाई कर्ािली िस्तो  र्दगुिम ठाउहरुमा 
VIA र्वनधबाट समर्म ै cervical cancer पर्हचान गनिको लानग अवश्र्क पने सामग्रीहरुको 
उपलव्धता हनु िरुरी रे्दशर्खन्त्छ। 

उदे्धश्र् VIA र्वनधबाट समर्मै cervical cancer पर्हचान गनि, पाठेघर र्खस्ने समस्र्ा र अव्स्टेर्टक 
र्फस्टुला भएका मर्हलाहरुको समर्मै र्पहचान गनि र कन्त्िरभेर्टभ व्र्वस्थापन गनि सहि हनेुछ।  

अपेशक्षत प्रनतफल पाठेघरको मरु्खिको क्र्ान्त्सरको िूरुकै अवस्थामा VIA र्वनधबाट पर्हचान गनि सर्कनेछ । पाठेघर 
र्खस्ने समस्र्ा  र अव्स्टेर्टक र्फस्टुला भएका मर्हलाहरुको समर्मै र्पहचान गरी  
आवश्र्िानसुार कन्त्िरभेर्टभ व्र्वस्थापन र अपे्रसनका लानग पे्रषर् भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्हरु 

िन /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु 

कार्िक्रम संचालन 
प्रर्क्रर्ा 

➢ र्ो कार्िक्रमको फोकल पसिनको रुपमा प.हे.न.ल े गनुिपनछे । 

➢ र्ो कार्िक्रमको रोकथामको लानग स्थानीर्स्तरमा समन्त्वर् गरी र्वनभन्न िनचेतना मूलक 
कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपनेछ । 

➢ शस्क्रननङ शिर्वर सञ्चालन गनुि पवुि शिल्लाले पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर, पाठेघर र्खिस्ने तथा 
अब्टफस्टुलाको समस्र्ा भएका मर्हलाहरु वढी भएका र सेवाको पहचँु बाट टाढा रहेका 
गाउ पानलका वा नगरपानलका का विाहरु एर्कन गरी सोही स्थानमा कार्िक्रम सञ्चालन 
गनुिपनेछ। एक स्थानको नसर्वरमा कम्तीमा ४० िना सेवाग्राहीको िाच गररएको हनेुछ । 

➢ स्थानीर् तहहरु र गैरसरकारी संघ संस्थाले सञ्चालन गने VIA र्वनधबाट समर्मै cervical 

cancer पर्हचान गनि, पाठेघर र्खस्न ेसमस्र्ा  र अव्स्टेर्टक र्फस्टुला शिर्वर स चालन 
भएको स्थान नर्दोहोररएको हनुपुनेछ । 

➢ छनोट गररएको स्थानमा. मा वस्क्रवनङ क्र्ाम्प भन्त्र्दा कशम्तमा १ हप्ता पर्हले नै प्रचार 
प्रसारको व्र्वस्था नमलाउन ुपनेछ ।  

➢ िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् वा अस्पतालमा कार्िरत मनेिकल अर्फसर तथा ररङपेसरी राख्न  
पाठेघरको मरु्खिको क्र्ान्त्सर को पररक्षर् गनि सक्षम ननसिङ्ग, 

PHN/Counseller/SNANM;स्थानीर् स्वास््र् सस्थामा संस्थामा कार्िरत स्वास््र्कमी 
लगार्त कम्तीमा ३ िना प्रार्वनधक सर्हतको टोलीबाट सेवा प्रवाह गने ।  

बिेट बाँिफाँट र्ातार्ात तथा सामान ढुवानी, ररङ पेसरी, औषधी रै्दननक भ्रमर् भता र स्थानीर् तह भता र अन्त्र् 
र्वर्वधमा र्खचि गनि सर्कने  । 
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अनगुमनका सूचक र्स सम्बन्त्धी सम्पूर् अनभलेर्खहरु चसु्त र्दरुुस्त राशर्ख कार्िक्रम समपन्न भएको १५ दर्दन नभर 
स्वास््र् ननरे्दिनालर् र सानमिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने ।  

 

४२. कृर्ाकलापको नाम: संक्रमर् रोकथाम IP Wholesite Orientation 

 

कृर्ाकलाप संकेत न: २.७.२२.२०५ र्खचि शिषिक :२२५२२ 

 

पररचर् संक्रमर् रोकथाम गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको एक अनभन्न अङ्ग हो । स्वास््र् सेवा दर्दने क्रममा 
र्वरामी र स्वास््र् सेवा दर्दन ेव्र्शि, स्वास््र्  संस्थाका सहर्ोगी कमिचारी र स्वस््र् संस्थामा आउने 
अन्त्त्र् व्र्शिलाई समेत सम्भार्वत संक्रमर्बाट बचाउनका लानग व्र्वहार पररवतिन गनि मद्दत 
परु्ािउने उदे्दश्र्ले स्वास््र् संस्थाहरुमानै गई सम्पूर्ि कमिचारीहरुलाई तानलम दर्दन कार्िक्रम राशर्खएको 
छ ।  

उदे्धश्र् स्वास््र् संस्थाहरुका स्वास््र्कमीहरुका साथै अन्त्र् सहर्ोगी कमिचारीहरुलाई संक्रमर् रोकथाम तथा 
फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी क्षमता अनभबृर्द्ध गराई नसप तथा धारर्ा पररवतिनमा सहर्ोग 
परु्ािउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल संक्रमर् रोकथाम तथा फोहोरमैला ब्र्वस्थापन सम्बन्त्धी क्षमता अनभबृर्द्ध गरी नसप तथा धारर्ा 
पररवतिनमा सहर्ोग पगेुको हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्हरु 

िन /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु 

कार्िक्रम संचालन 
प्रर्क्रर्ा 

➢ र्ो कार्िक्रम प.हे.न.ले संचालन गनुिपनछे । 

➢ सम्बशन्त्धत स्वास््र् संस्थामा नै गएर संचालन गनुि पनछे । 

➢ तानलम संचालन पवुि एक दर्दन सहिकतािले तर्ारी गनुिपनेछ । 

➢ संक्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी  DTOT प्राप्त कम्तीमा ३ िना सहिकतािले संचालन गनुिपनेछ। 

➢ र्ो तानलमको अवनध २ दर्दनको हनेुछ । 

➢ संक्रमर् रोकथाम तथा फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी ननरे्दशिका नभरका र्वषर्बस्त ु र 
संस्थाको सरसफार्को अवस्था हेरी गनुिपने छ। 

बिेट बाँिफाँट बिेटको प्रर्ाप्तता हेरी संक्रमर् रोकथामका लानग आवश्र्क सामनग्र र्खररर्द , रै्दननक भ्रमर् भता, 
स्थानीर् भता र र्ातार्ात तथा सामान ढुवानी, र अन्त्र् र्वर्वधमा र्खचि गनि सर्कनेछ  । 

अनगुमनका सूचक र्स सम्बन्त्धी सम्पूरर्् अनभलेर्खहरु चसु्त र्दरुुस्त राशर्ख कार्िक्रम समपन्न भएको १५ दर्दन नभर 
स्वास््र् ननरे्दिनालर् र सानमिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने ।  

 

४३. कृर्ाकलापको नाम: कर्ािली प्ररे्दि सरकारको सतु्केरी पोषर् कोसेली कार्िक्रम 

 

कृर्ाकलाप संकेत न. : २.७.२२.११० र्खचि शिषिक : २२५२२ 

 

पररचर् नेपालमा मात ृमतृ्र् ुर्दर प्रनत लार्ख शिर्वत िन्त्ममा २३९ र शिि ुमतृ्र् ुर्दर प्रनत १००० मा २१ 
रहेको छ । प्ररे्दि सरकारले स्वास््र् संस्थामा प्रसनुत गराउन उत्पे्रररररत गनि  र सतु्केरी मर्हला तथा 
नविात शििलुाई कुपोषर् हनु बाट बचाउन सतु्केरी पोषर् कोसेली कार्िक्रम संचालन गनि र्स वषिमा 
बिेट नबननर्ोिन गररएको छ ।  

उदे्धश्र् स्वास््र् संस्थामा र्दक्ष प्रसनुत कमीबाट प्रसनुत हनेुको संख्र्ामा बृर्द्ध भई मात ृमतृ्र् ुतथा नवशिि ुमतृ्र् ु
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र्दर कम हनेु र सतु्केरी आमा तथा नवशििलुाई कुपोषर् हनुबाट बचाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल  प्रवतफल सतु्केरी मर्हला तथा नवशििलुार्ि पोर्षलो र्खान े कुरा उपलब्ध गराई कुपोषर् हनुबाट हनेु 
िर्टलताबाट  बचाउने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्हरु 

िन /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु, मेहलकुना अस्पताल । 

कार्िक्रम संचालन 
प्रर्क्रर्ा 

• प्रसनुत सेवा प्रर्दान गने स्वास््र् संस्थाले स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी हनेु नेपाली मर्हलालाई रु 
२०००/- र्दईु हिारका र्दरले सतु्केरी पोषर् कोसेली र्खिच उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

• सतु्केरी पोषर् कोसेली र्खचि ननम्नानसुारको फाराम भरी नेपाली नागररकताको प्रनतनलपी, मर्हलाको 
नागररकता नभएमा नीिको श्रीमान वा अर्वभाबकको नागररकताको प्रनतनलपी सर्हत सही छाप 
गरेर पेि गनुिपनेछ र स्वास््र् संस्थाले भरपार् गराई उि रकम सतु्केरी मर्हलालाई निस्चािि 
हरु्दां उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

• र्ो र्खचि प्रसनुत सम्बन्त्धी िर्टलताको उपचारका लानग आएका मर्हलाहरुलाई उपलब्ध हनेु छैन। 

• प्ररे्दि अस्पतालको हकमा मे.स.ु, सम्बशन्त्धत शचर्कत्सक र मेट्रोनको नसफाररसमा अनत गरीब, गरीब, 

नबपन्न मर्हलालाई मार सतु्केरी पोषर् कोसेली र्खचि उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।   
• र्स शिषिकमा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा रहको  बिटे आदर्द अस्पताल तथा स्वास््र् 

कार्ािलर्हरुलाई अनमुाननत प्रसनुत हनेु संख्र्ाको एर्कन गरेर कार्िक्रम तथा अशख्तर्ारी दर्दन ुपनेछ 
। र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरुले सतु्केरी भएका मर्हलाहरुलाई सतु्केरी 
पोषर् कोसेली र्खचि उपलब्ध गराउन ु पनेछ र स्वास््र् कार्ािलर्हरुले प्रसनुत सेवा प्रर्दान गन े
स्वास््र् संस्थालाई अनमुाननत संख्र्ाको आधारमा पेश्की रकम उपलब्ध गराउन ु पनेछ। 
एकपटक सेवानलएर पनु िर्टल समस्र्ा लीई आएमा मेट्रोनको नसफाररिमा सामाशिक सेवा 
ईकाई माफि त पनु रकम उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

बिेट बाँिफाँट अनमुाननत प्रसनुत हनेु संख्र्ाको एर्कन गरेर प्रनतव्र्िी रु.२०००(र्दईु हिारका) र्दरले उपलब्ध 
गराउने । 

अनगुमनका सूचक र्स सम्बन्त्धी सम्पूर् अनभलेर्खहरु चसु्त र्दरुुस्त राशर्ख कार्िक्रम समपन्न भएको १५ दर्दन नभर स्वास््र् 
ननरे्दिनालर् र सानमिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने ।  

 

 

४४. कृर्ाकलापको नाम: प्रर्ोगिालाकमीहरुको लानग आधारभतू तानलम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४३० र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दिमा रहेका प्रर्ोगिालामा कार्िरत कमिचारीहरुको क्षमता,ज्ञान र नसप र्वकास गन 
आधारभतु प्रर्ोगिाला तानलम आर्ोिाना गररएको  छ । 

उदे्दश्र् प्रर्ोगिालामा कार्िरत नर्ा कमिचारीहरुको क्षमता,ज्ञान र नसप र्वकास गनि साथै पररक्षर्को 
गरु्स्तरीर्ता कार्म गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल ननर्दान तथा उपचारमा सहर्ोग भई गरु्स्तरीर्ता कार्म भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्रननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्। 
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सञ्चालन प्रकृर्ा प्रनत समहुमा १० िना सहभानग गराई १५ दर्दनसम्म तानलम ननरे्दशिका अनसुार गररन ेछ । 

बिेट बाँिफाँट कर्ािली प्ररे्दि र्खचि बाँिफाँट मापर्दण्ि ननरे्दशिका,२०७५र कर्ािली प्ररे्दि  भमिर् र्खचि ननर्मावली 
२०७५ अनसुार हनेु छ । 

सन्त्र्दभि सामग्री NPHL SOP, PPHL Basic Lab, Training Guideline 

अनगुमन सूचक तानलम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, एकीकृत सपुरीवेक्षर् चकेनलि  
 

 

४५. कृर्ाकलापको नाम: र्खानेपानीको गरु्स्तर परीक्षर् तथा ननगरानी 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४३१, २.७.२२.१३४ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् र्खानेपानीको िैर्वक‚ रसार्ननक र भौनतक पररक्षर् गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ।  
उदे्दश्र् र्खानेपानीको गरु्स्तर सनुनशित गनि र्वनभन्न ्र्ारानमटरहरु आवनधक रुपमा पररक्षर् गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल  पानीिन्त्र् रोगहरु ननर्न्त्रर् भएको हनेुछ।  
कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• र्ो कार्िक्रम बार्षिक शिल्लाको कशम्तमा तीनवटा पानलका छनौटगरी सो के्षरको 
र्खानेपानीको महुान, धारा, घर, होटल, र्वद्यालर्, स्वास््र् संस्थाको पानीको नमनुा परीक्षर् 
पानी गरु्स्तर िांच गने मशेिनको प्रर्ोग गरी गनुि पनछे। 

• सम्बशन्त्धत स्थानीर् तहहरुसंग समन्त्वर्मा पानीको नमनुा पररक्षर् गरी सोको ननतिालाई 
सम्बशन्त्धत स्थानीर् तह‚ स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् र प्ररे्दि िनस्वास््र् प्रर्ोगिालामा 
प्रनतवेर्दन पठाउने र शिल्ला तथा प्ररे्दिको समीक्षा कार्िक्रममा प्रस्ततु गने। 

• धेरै िनघनत्व भएका स्थानीर् तहका र्खानेपानी र्ोिनाबाट चौमानसक, र्प्र र पोस्ट मनसनु 
एवं र्खानेपानीिन्त्र् रोगको प्रकोपको अवस्थामा आवश्र्कता अनसुार गरु्स्तर िांच गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 

नमनुा संकलन गनि िान े स्वाकाका प्रर्ोगिाला लगाएतका कमिचारीहरुको रै्दननक भ्रमर् भिा‚ 
पानी िांच्ने मेशिनको ममित सम्भार‚ ररर्िने्त्ट लगार्त उपकरर्को र्खररर्दमा बिेट बाँिफाँट गरी 
र्खचि गनि सर्कन े

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५‚ वाटर सेशफ्ट ्लान‚ वाटर क्वानलर्ट सनभिलेन्त्स ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

४६. कृर्ाकलापको नाम: HIV Test पोिेर्टभहरु भएका व्र्शिहरुसंग अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७..२२.४३४ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 

गरी पोिरे्टभ भएका नबरामीहरुसंग अन्त्तरर्क्रर्ा गनिका लानग र्स कार्िक्रममा बिेट नबननर्ोिन 
गररएको छ । 
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उदे्दश्र् HIV positive patients लाई आवश्र्क ज्ञान, सीप र कार्ि र्दक्षताको र्वकास गने, 

अपेशक्षत प्रनतफल  HIV Positive संक्रनमतहरुको ज्ञान धारर्ामा र्वकास भएको हनेुछ 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा र्वश्व स्वास््र् संगठनको HIV Testing and Counseling Training ननरे्दशिका 
National HIV Testing and Treatment Guideline 2017 HIV Testing, Counselling गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार तोर्कएको नमनतनभर 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार बिेटको बाँिफाटँ गने 

सन्त्र्दभि सामग्री सम्बशन्त्धत ननरे्दशिका  तथा स्वास््र् शिक्षा सामग्री 
अनगुमन सूचक कार्िसम्पन प्रनतवेर्दन 

 

४७. कृर्ाकलापको नाम: ननशि स्वास््र् संस्थाहरुः अस्पताल, पोलीशक्लननक, प्रर्ोगिाला, िेण्टल शक्लननक 
अनगुमन, ननर्मन (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४३३ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् 

ननशि स्वास््र् संस्था स्थापना संचालनतथा स्तरोन्त्ती मापर्दण्ि अनसुार सेवा संचालन अनमुनत पाएका 
स्वास््र् संस्थाको अनगुमन तथा ननर्मनका लानग र्स शिषिकमा बिेट नबननर्ोिन गररएको हो । 

उदे्दश्र् 

नेपाल सरकारको Public Private Partnership बाट िनतालाई अनधकतम स्वास््र् सेवाको पँहचु 
बढाउन स्वास््र् संस्था स्थापना संचालन तथा स्तरोन्नती मापर्दण्ि २०७० र िनस्वास््र् 
ननर्मावाली २०७७ को कार्ािन्त्वर्न गने र्स कार्िक्रमको प्रमरु्ख उदे्दश्र् रहेको छ । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
प्रचनलत काननु तथा ननर्मले तोके बमोिीम गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गररएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् 

 िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• ननर्मानसुार सेवा संचालन अनमुतश  र्दताि र नर्वकरर्का लानग कार्ािलर्लाई प्राप्त आबेर्दनको 
आधारमा ननर्मानसुार अनगुमन गरी स्वास््र् सेवा संचालन अनमुतश का लानग सरकारले 
तोकेको रािश्व संकलन गने, नर्वकरर् गने, अनगुमन गनुिका साथै प्रर्क्रर्ा नपगुी सेवा 
संचालनमा रहेका  संस्थाहरुलाई काननु बमोिीम काबािही समते गने । 

• सञ्चालनमा रहेका ननशि स्वास््र् संस्था, स्वीकृनत प्राप्त स्वास््र्संस्थाको अधि बाषीक प्रनतवेर्दन 
प्ररे्दि अनगुमन सनमनतलाई उपलब्ध गराउने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

चाल ुआ.व.को प्रथम, र्दोस्रो र तस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 

रै्द.भ्र.भिा, बैठक भिा, गािी भािा, अनगुमन भिा, र्खािा र्खचि र नबनबध र्खचि समेत हनेु गरी बिटे 
बाँिफाँट गरी र्खचि गररन ेछ । 

सन्त्र्दभि सामग्री प्रचनलतननर्म, काननु, ननरे्दशिका र चकेनलि आदर्द । 
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अनगुमन सूचक 
र्दताि तथा नर्वकरर् सशुच 

 

४८. कृर्ाकलापको नाम: आधारभतू प्राथनमक उपचार तानलम (Basic First Aid Training) स्वास््र् सेवा 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४१९ र्खचि शिषिकः २२५२२  

 

पररचर् 

अत्र्ावश्र्क ठाननएका स्थानहरु छनोट गरी र्वद्यालर्का शिक्षक, नबद्याथी तथा मर्हला 
स्वरं्सेर्वकाहरु मध्र्ेबाट छनोट गरी आधारभूत प्राथनमक उपचार तानलमको लानग र्स 
कार्िक्रममा बिेट नबननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् 

सरेु्खत शिल्लाका संबेर्दनिील र्ा उच्च िोशर्खममा रहेको स्थान र समरु्दार्लाई लशक्षत गरी २ 
दर्दने आधारभूत प्राथनमक उपचार तानलम दर्दई आपतकालीन स्वास््र् सेवा प्रर्दानमा सनुनितता 
गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल 

स्वास््र् सेवाको संबेर्दननसल ठानीएका के्षरको स्थान र समरु्दार्का माननसहरुको आपतकालीन 
सेवामा पँहचु भएको हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेकार्ािलर् 
 िन /स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
तानलमका लानग छनोट भएकाहरु मध्र्ेबाट १ ब्र्ाचमा कम्तीमा १५ र बर्ढमा २५ िना 
सहभागी गराई २ दर्दने तानलम संचालन गररने छ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

चाल ुआ.व. नभरमा 

बिेट बाँिफाँट 

रै्द.भ्र.भ., गािी भािा,अनगुमन भिा, र्खािा र्खचि र र्वर्वध र्खचि समेत हनेु गरी बिेट बाँिफाँट 
गरी र्खचि गररन ेछ । 

सन्त्र्दभि सामग्री तानलम सामग्रीहरुका साथै स्वास््र् सरुक्षा सामग्री आदर्द । 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम संचालन भएको प्रगती प्रनतबेर्दन 

 

४९. कृर्ाकलापको नाम: मानव सेवा आश्रम, प्रिान्त्ती बदृ्धाश्रम लगार्तका स्थानहरुमा चौमानसक स्वास््र् 
पररक्षर् सेवा 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४२३ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 

मानव सेवा आश्रम तथा प्रिान्त्ती बृद्धाश्रममा रहने बस्ने माननसहरुको स्वास््र् िाँचका लानग र्स 
कार्िक्रममा बिेट नबननर्ोिन गररएको छ।   

उदे्दश्र् 

मानव सेवा आश्रम तथा प्रिान्त्ती बृद्धाश्रममा रहने बस्ने माननसहरुको स्वास््र् पररक्षर् तथा 
उपचार गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल  तोर्कएको स्थानका माननसहरुको स्वास््र् पर ीक्षर् तथा उपचार भएको हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गन ेकार्ािलर् िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर्, सरेु्खत । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा आधारभूत स्वास््र् सबैका लानग समान अनधकार र पहचुको स्थापना गने उदे्दश्र्ले मानव सेवा 
आश्रम तथा प्रिान्त्ती बृद्धाश्रममा रहेका महानभुावहरुको चौमानसक स्वास््र् िाँच तथा उपचार 
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ब्र्बस्थापन गररन ेछ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार तोर्कएको नमनतनभर  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार बिेटको बाँिफाटँ गने  

सन्त्र्दभि सामग्री शचर्कत्सा सेवा, नबरामी पररक्षर् तथा औषधी नबतरर् 

अनगुमन सूचक कार्ि सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

५०. कृर्ाकलापको नाम: लोपोन्त्मरु्ख राउटे समरु्दार्मा स्वास््र् शिनबर तथा स्वास््र् सरुक्षा सामग्री नबतरर् सेवा 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४२४ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 

लोपोन्त्मरु्ख र्फरन्त्ते राउटे समरु्दार्का माननसहरुको स्वास््र् िाँचका साथै स्वास््र् सरुक्षा सामग्री 
नबतरर्का लानग र्स कार्िक्रममा बिेट नबननर्ोिन गररएको छ।   

उदे्दश्र् 

राउटे समरु्दार्मा रहेका स्वास््र् समस्र्ा भएका सबै माननसहरुको स्वास््र् परीक्षर् तथा उपचार 
गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल  लोपोन्त्मरु्ख राउटेहरुको वशस्तमा पनुग उननहरुको स्वास््र् परीक्षर् तथा उपचार भएको हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् 

 िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, सरेु्खत । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

आधारभूत स्वास््र् सबैका लानग समान अनधकार र पँहचुको स्थापना गने उदे्दश्र्ले राउटे समरु्दार् 
लशक्षत आधारभूत तथा आकशश्मक स्वास््र् सेवा प्रबाहका लानग ननिहरुको स्वास््र् िाँच तथा 
उपचार गरी बिेटको प्रनबनधनभर रही सामान्त्र् सरसफार् तथा र्खाद्य तथा पोषर् सामग्री ब्र्बस्थापन 
गररनेछ । 

सञ्चालन गने अवनध 
र अनमुाननत नमनत 

चाल ुआ.व. नभरमा 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार बिेटको बाँिफाटँ गने  

सन्त्र्दभि सामग्री शचर्कत्सा सेवा, नबरामी परीक्षर् तथा औषधी र्वतरर् 

अनगुमन सूचक कार्ि सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

५१. कृर्ाकलापको नाम: औलो कालािार तथा र्कटिन्त्र् रोग ननर्न्त्रर् तथा सनमक्षा कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४३६ र्खचिशिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 

सरेु्खत शिल्ला नभरका र्कट िन्त्र् रोगहरुको बढी प्रकोप रहेका समरु्दार् लशक्षत केि बेस सभे, र्खोि 
पिताल तथा ननगरानीका साथ ैअनसाईट कोशचङ र कार्िक्रमको सनमक्षाको लानग र्स कार्िक्रममा 
बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ। 

उदे्दश्र् 

र्कटिन्त्र् रोगहरु (औलो, कालािार, िेंग ुर स्क्रब टाईफस) को बषेनी महामारी भईरहने समरु्दार्का 
लशक्षत गरी केिको अनसुन्त्धान, ननगरानी , केिबेस सभे, समरु्दार्स्तरमा सचेतना कार्िक्रम र सनमक्षा 
समेत गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल  र्कटिन्त्र् रोगहरुको उपचार ब्र्बस्थापनका साथै ननर्न्त्रर् भएको हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, सरेु्खत । 
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कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा र्कटिन्त्र् रोगबाट प्रभार्वत समरु्दार्को अनगुमन, केिबेस सभे तथा सो समरु्दार्मा अवशस्थत स्वास््र् 
संस्थाका स्वास््र्कमीहरुलाई अनशुिक्षर् र समरु्दार्लाई सचेतना फैलाउने समेतको कार्ि गने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत चाल ुआ.व. नभरमा 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार बिेटको बाँिफाटँ  
सन्त्र्दभि सामग्री स्वास््र् शिक्षा सामग्री, उपचार ननरे्दशिका आदर्द 
अनगुमन सूचक कार्ि सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

५२. कृर्ाकलापको नाम: रेिक्रस आरँ्खा अस्पतालसंगको साझेर्दारीमा नन:िलु्क मोतीनबन्त्र्दकुो िल्र्र्क्रर्ा स्वास््र् 
नबमा अनसुार (स्वास््र् सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४३४ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

आरँ्खा रोग सम्बन्त्धी सेवा सम्पूर्ि स्वास््र् संस्थामा उपलव्ध नभएकाले आरँ्खा सम्बन्त्धी नबिेष आरँ्खा 
शिर्वर सञ्चालन तथा सेवा र्वस्तार गनि बार्षिक कार्िक्रममा समावेि गररएको छ । 

उदे्दश्र् 

• आरँ्खा अस्पताल नभएका तथा नसमान्त्तकृत समरु्दार्हरुलाई लशक्षत गरी कार्िक्रम सञ्चालन गनि । 

• भौगोनलक तथा आनथिक रुपले आरँ्खा स्वास््र् सेवाको पहुचँ नपगुी अपे्रिन हनुवाट वशञ्चत 
व्र्शिहरुको आरँ्खा िल्र्र्क्रर्ा गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल आर्खाँ सम्बन्त्धी रोग मोतीनबन्त्र्दकुो ननर्दान भई नबरामीले उपचारात्मक सेवा प्राप्त गरेका हनेु छन।् 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

नेपाल रेड्क्रस सोसार्टी, सरेु्खत आरँ्खा अस्पतालसँग पूवितर्ारी बैठक बसी शिर्वरको स्थान तथा ढाँचा 
सम्बन्त्धी ननर्िर् गने ।  
मोतीनबन्त्र्दकुो समस्र्ा भएका स्वास््र् नबरामीहरुलाई ननःिलु्क आरँ्खा नबिेष मोतीनबन्त्र्दकुो सल्र्र्क्रर्ा 
शिनबर संचालन गने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिन अनसुार। 

बिेट बाँिफाँट 

शिर्वर संचालनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही बीमाको र्दररेटमा नबढने गरी आवश्र्कता 
अनसुार बाँिफाँट गरी र्खचि गनि सर्कनछे। 

सन्त्र्दभि सामग्री आर्खाँ उपचार सम्बन्त्धी अद्याबनधक ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक शिर्वरबाट लाभाशन्त्वतहरूको संख्र्ा, अनभलेशर्खकरर्, र्खचिको र्ववरर्, 
 

५३. कृर्ाकलापको नाम: नर्ा ननर्िु तथा तानलम ननलएका स्वास््र्कमीलाई क्षर्रोग सम्बन्त्धी तानलम )प्रचार 
प्रसार तथा सामग्री   उत्पार्दन तथा प्रकािन र र्वतरर् 

कृर्ाकलाप संकेत नं  :.२.७.५.१४६  र्खचि िीषिक  :२२५२२  

 

पररचर् 
स्वास््र् संस्थाहरूमा नर्ा ननर्िु भर् अएका र व्र्वस्थापन सम्वन्त्धी तानलम नपाएका 
स्वास््र्कमीलाई तानलम प्रर्दान गनि बिेट नबननर्ोिन गररएको छ। 
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उदे्दश्र् नर्ा ननर्िु र तानलम नपाएका स्वास््र्कमीहरूलई तानलम दर्दई र्दक्ष बनाउने 

अपेशक्षत प्रनतफल तानलम पिात उपचार र व्र्वस्थापन सहि भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

संचालन प्रर्क्रर्ा 
मापर्दण्ि अनसुारको तानलम कार्िक्रम बनाई कार्ािलर् प्रमरु्ख बाट स्वीकृत भए अनसुार तानलम 
सञ्चालन गने ।  
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

बिेट बाँिफाँट र्ातार्ात र्खचि  ,स्टेिनरी र्खािा ,तानलम सामनग्र  ,  श्रोत व्र्शि सहिकताि भिा ,रै्द .भ्र.भ.  

अनगुमनको सूचक तानलम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

५४. कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग  /कुष्ठरोग सम्बन्त्धी क्षमता अनभबृर्द्ध  तानलम 

कृर्ाकलाप संकेत नं  :.२.७.२२.११  र्खचि िीषिक  :२२५२२  

 

पररचर् क्षर्रोगका र्वरामीको पर्हचान र सही उपचारमा  बृर्द्ध गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् क्षर्रोगका नबरामीहरूको पर्हचानमा बृर्द्ध गन े

अपेशक्षत प्रनतफल  लकेुर रहेका क्षर्रोगका नबरामीहरूको पर्हचान भै उपचार पद्धनतमा सामेल गरार्एका हनेुछन ्। 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

ननिी स्वास््र् संस्थाहरूको छनौट  अनभमरु्खीकरर् ,अन्त्तरकृर्ा र छलफल  )१ दर्दनको (कार्िक्रममा  
 सम्बशन्त्धत स्वास््र् कार्ािलर् र पानलकाबाट समेत   आदर्द   कमिचारी तथा प्रमरु्ख /संर्ोिकलाई पनन 
सहशिकरर्को लानग सहभानग गराउने । 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
तर्ारी, स्टेिनरी, र्खािा, हलभािा, र्न्त्धन, रै्दननक भ्रमर् भिा,  स्थानीर् र्ातार्ात 
प्रशिक्षर्/सहशिकरर्, फुटकर र्खचि आदर्द । 

सन्त्र्दभि सामग्री 
क्षर्रोग सम्बन्त्धी सन्त्र्दभि पसु्तकहरू, प्रोटोकल, प्रस्ततुीकरर् स्लार्िि, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि 
ननरे्दशिका, २०७५ कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

५५. कृर्ाकलापको नाम: Presumptive क्षर्रोग र्वरामीको सर्क्रर् र्खोिपिताल (Microscopic Camp) (प्रचार 
प्रसार तथा सामग्री उत्पार्दन तथा प्रकािन र र्वतरर्) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.५.६० र्खचि िीषिक २२५२२ 

 

पररचर् क्षर्रोगको केि नोर्टर्फकेिन बढाउनका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् एशक्टभ र्वनधबाट क्षर्रोगी पिा लगार् उपचारको र्दार्रामा ल्र्ाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल समरु्दार्मा लकेुर बसेका क्षर्रोग र्वरामीहरू पिा लागेका हनेुछन । 
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कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा केिहरु बर्ढ भर्का वा समभार्वत स्थानीर् तहसँग समन्त्वर् गरी तानलम प्राप्त प्रर्ोगिालाकमी 
तथा शचर्कत्सक सर्हत अवश्र्क िनिशि पररचालन गरी क्र्ाम्प सञ्चालन गने । 

बिेट बाँिफाँट 
शचर्कत्सकसँग सम्झौता गरी रै्दननक बढीमा रू. २५०० कर काट्ने र अन्त्र्को हकमा 
ननर्मानसुारको रै्द.भ्र.भ. तथा पररचालन हनेु कमिचारीका लानग र्खािा भिा आदर्द ।  

अनगुमनका सूचक एशक्टभ र्वनधबाट क्षर्रोगी पिा लागकेाको र्ववरर् 

 

५६. कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग सम्बन्त्धी स्वास््र्कमीहरुलाई तानलम (उद्यमिीलता,  रोिगारी 
मलुक/सिशिकरर्/सीप र्वकास तथा क्षमता अनभबृर्द्ध तानलम) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.: २.६.४.६३ र्खचि िीषिक: २२५२२ 
 

पररचर् क्षर्रोगका र्वरामीको पर्हचान र सही उपचारमा  बृर्द्ध गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् क्षर्रोगका नबरामीहरूको पर्हचानमा बृर्द्ध गन े

अपेशक्षत प्रनतफल  लकेुर रहेका क्षर्रोगका नबरामीहरूको पर्हचान भै उपचार पद्धनतमा सामेल गरार्एका हनेुछन ्। 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• ननिी स्वास््र् संस्थाहरूको छनौट, अनभमरु्खीकरर्, अन्त्तरकृर्ा र छलफल (१ दर्दनको), 
कार्िक्रममा सम्बशन्त्धत स्वास््र् कार्ािलर् र पानलकाबाट समेत सम्बशन्त्धत कमिचारी तथा 
प्रमरु्ख/संर्ोिकलाई पनन सहशिकरर्को लानग सहभानग गराउने । 

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
तर्ारी, स्टेिनरी, र्खािा, हलभािा, र्न्त्धन, रै्दननक भ्रमर् भिा स्थानीर् र्ातार्ात, 

प्रशिक्षर्/सहिीकरर् फुटकर र्खचि आदर्द । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि  ननरे्दशिका २०७५ 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

५७. कृर्ाकलापको नामः SNCU सेवा संचालन तथा व्र्वस्थापन ।  
कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.५.५० र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 
 

पररचर् 

नेपालमा नविात शििकुो मतृ्र् ुर्दर प्रनत हिारमा २१ िना रहेको छ । कर्ािली प्ररे्दिको अवस्था 
र्ो भन्त्र्दा बढी रहेको पार्न्त्छ । नेपाल सरकारले मात ृतथा नविात शििकुो मतृ्र् ुर्दर कम गनि 
नबनभन्न कार्िक्रम संचालन गरै्द आएको कुरा नबदर्दतै छ । नविात शििहुरुमा हनेु संक्रमर् 
रोकथाम तथा उपचारका लानग SNCU/NICU सेवाको महत्वपूर्ि भूनमका हनेु हरु्दां SNCU सेवा 
संचालनका लानग र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् SNCU सेवा संचालन गरी नविात शििहुरुको मतृ्र् ुर्दर कम हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल नविात शििहुरुको मतृ्र् ुर्दर कम हनेु । 
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सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् मेहलकुना अस्पताल, िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

संचालन प्रकृर्ा 

अस्पताल प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरी ननम्न कार्ि गनि सर्कनेछ: 
• SNCU सेवा संचालनका लानग कोठा तर्ार गने (कोठा ममित, रंगरोगन, बशि पानीको 

व्र्वस्था) ।   
• फननिचर तथा र्फक्चर र्खररर्द, ममित । 
• औिार उपकरर्, सामग्री र्खररर्द ।  
• औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्री लगार्त अन्त्र् सामग्री र्खररर्द ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम बमोशिम । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ ।  
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 
५८. कृर्ाकलापको नामः Stabilization Centre/ Nutrition Rehabilitation Home व्र्वस्थापन स ञ्चालन 
कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.२२.१३५ र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 
 

पररचर् अस्पतालको Stabilization Centre तथा पोषर् पनुरस्थापना गृह संचालनाथि आवश्र्क 
व्र्वस्थापकीर् सधुारका लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् अस्पतालको Stabilization Centre तथा पोषर् पनुरस्थापना गृह व्र्वशस्थत रुपमा संचालन हनेु। 

अपेशक्षत प्रनतफल अस्पतालको Stabilization Centre तथा पोषर् पनुरस्थापना गृहमा रे्दशर्खएका समाधान गरी 
ननर्नमत व्र्वशस्थत रुपमा संचालन हनेु । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा कार्ािलर् मगु,ु रूकुम पशिम, सल्र्ान, िोल्पा, हमु्ला, कानलकोट, िािरकोट, 
रै्दलेर्ख 

संचालन प्रकृर्ा 
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्िक्रम स्वीकृत गरार् भवन, र्खान ेपानी, नबध्र्तु, 
बेि ममित फननिचर तथा र्फक्चर, र्खाना पकाउने सामग्रीहरु, मनेसनरी औिार, तथा लगार्त 
अत्र्ावश्र्क सामग्रीहरु र्खररर्द गनि सर्कने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् र्खचि 
गने।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, प्ररे्दि तथा संघबाट स्वीकृत भएका नीनत ननरे्दशिका 
मापर्दण्िहरु। 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 
५९. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालमा िार्र्टनसर्नको व्र्वस्था  
कृर्ाकलाप संकेत नं. २.५.१०.२ र्खचि िीषिक नं. २२४१९ 
 



185 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

पररचर् अस्पतालमा अन्त्तरंगमा भनाि भएका र्वरामीहरुलार्ि तोर्कए बमोशिमको र्खानाको व्र्वस्था, अनगुमन 
तथा ननररक्षर्का लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् र्वरामीहरुलार्ि गरु्स्तरीर् तथा पोषर्र्ूि र्खानाको सनुनशित गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् तथा पोषर्र्िू र्खानाको आपूती हनेु । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास््र् सेवा कार्ािलर् सल्ला, मगु ुर िोल्पा 

संचालन प्रकृर्ा 
कार्िक्रम स्वीकृत गरार्, करारमा िार्र्टनसर्न सरुपभार्िर पाचँौ तह ननर्शूि गने । 
िार्र्टनसर्नको र्ोग्र्ता स्वास््र् सेवा ननर्मावली हनेुछ । िार्र्टनसर्नले रै्दननक र्खानाको 
अनगुमन, सपुररवेक्षर् गरी आवश्र्क ननरे्दिन दर्दने र प्रमरु्ख समक्ष प्रनतवेर्दन पेि गने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह मानसक तलव भिा  रु२८२००।०० नबढ्ने गरी 
१३मर्हना(चािबाि र्खचि सर्हत)को लानग बिेट बािँफािँ गरी र्खचि गने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, प्ररे्दि तथा संघबाट स्वीकृत भएका नीनत ननरे्दशिका मापर्दण्िहरु। 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 
६०. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालका लानग सफ्टवर्र र्खररर्द तथा ििान (शिल्ला स्तरका अस्पतालहरुमा)  
कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.२२.६८ र्खचि िीषिक नं. २२५२२ 
 

पररचर् अस्पतालबाट नबधुनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख तथा प्रनतवेर्दन संचालन गनिको लानग 
र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।  

उदे्दश्र् नबधुनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख राख्ने। 
अपेशक्षत प्रनतफल अनभलेर्ख प्रर्ाली चसु्त र्दरुुस्त भएको हनेुछ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् बिेट र्वननर्ोिन भएका स्वास््र् सेवा कार्ािलर् तथा अस्पतालहरू  

संचालन प्रकृर्ा 

• गत आववाटै संचालनका लानग प्रकृ्रर्ामा रहेका अस्पतालहरूमा नबधुनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख 
तथा प्रनतवेर्दन प्रर्ाली ननरनतर सन्त्चालनमा ल्र्ाउन आवश्र्क कार्ि गने ।  

• प्रार्वनधकबाट लागत अनमुान तर्ार गने साथै सफ्टवेर्र ििान गनि अशघ आवश्र्क तर्ारी 
वैठक गने। 

• अस्पतालहरूबाट नबधुनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख तथा प्रनतवेर्दन संचालन गनिको लानग सफ्टवेर्र 
ििान गने । 

• नबधुनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख तथा प्रनतवेर्दन संचालन गनिको लानग थप उपकरर्  
• अस्पतालहरूबाट नबधुनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख तथा प्रनतवेर्दन संचालन गनिको लानग स्वास््र् 

व्र्वस्थापन तथा सूचना प्रर्ाली र DHIS2 संग compatible हनेु र्खालको सफ्टवेर्र 
ििानको लानग आवश्र्क उपकरर् (िस्तै Server, High end Desktop, Chromebook, 
laptop, core switch, Router, WIfi Apps, Networking components, label printer, 
barcode reader, आदर्द)  तथा अन्त्र् अनत आवश्र्क सामाग्रीहरू र्खररर्द गरी संचालनमा 
ल्र्ाउने । र्र्दी उि सामाग्री र्खररर्द भैसकेको अवस्थामा सो सामाग्रीको  ममित गरी  
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ब्र्वस्थापन गनि सर्कने छ । 
• प्रानबनधक सेवा वापतको िलु्क उपलब्ध गराउन सर्कने ।  
• प्रचनलत ऐन कानूनको अनधनमा रही तोर्कए बमोशिम र्खररर्द तथा ििान कार्ि गने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम बमोशिम । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ ।  
अनगुमन सूचक नबधुनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख संचालनको अवस्था, र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 
 
६१. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालहरूमा ICU बेि र्खररर्द तथा ब्र्वस्थापन  
कृर्ाकलाप संकेत नं. ११.६.१३.२१ र्खचि िीषिक नं. ३११२३ 
 

पररचर् अस्पतालमा गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि र्खररर्द गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन 
गररएको छ । 

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलव्ध हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् सेवाका साथ ैसेवा नबस्तार हनेुछ । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् बिेट र्वननर्ोिन भएका स्वास््र् सेवा कार्ािलर् तथा अस्पतालहरू  

संचालन प्रकृर्ा 

• अस्पताललार्ि ICU सेवा उपलब्ध गराउनका लानग आवश्र्क पने पररमार्को ICU बेिको 
एर्कन गरी कार्िक्रम तथा लागत अनमुान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररर्द ऐन तथा 
सावििननक र्खररर्द ननर्मावली अनसुार र्खररर्द कार्ि गने । 

• ICU बेि आवश्र्क मारामा मौज्र्दात रहेको अवस्थामा ICU कक्ष व्र्वस्थापनमा रकम र्खचि 
गनि सर्कनेछ। 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
 
६२. कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र्कमीहरुलाई HIV Testing & Counselling Training 

कृर्ाकलाप संकेतः २.६.४.२५ र्खचिशिषिकः २२५१२ 

 

पररचर् HIV Testing तथा Counseling का नबषर्मा स्वास््र्कमीहरूलार्ि आधारभूत तानलम दर्दन र्ो 
तानलमको व्र्वस्था गररएको छ ।   

उदे्दश्र् HIV Testing तथा Counseling सम्बन्त्धी तानलम माफि त ज्ञान, सीप र कार्िर्दक्षताको र्वकास गने, 
अपेशक्षत प्रनतफल  प्रभावकारी रूपमा  HIV Testing & Counselling Training भएको हनेुछ  
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

र्वश्व स्वास््र् संगठनको HIV Testing and Counseling Training ननरे्दशिका 
National HIV Testing and Treatment Guideline 2017 बमोशिम स्वास््र्कमीहरुलाई HIV 

Testing & Counselling Training तानलम सञ्चालन गने ।सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र 
स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गने। 
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सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार तोर्कएको नमनतनभर  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार बिेटको बाँिफाटँ गने  

सन्त्र्दभि सामग्री सम्वन्त्धीत  ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक कार्िसम्पन प्रनतवेर्दन 
 

 

६३. कृर्ाकलापको नाम: कार्िक्रम सनमक्षा गोष्ठी 
कृर्ाकलाप संकेतः२.६.६.५ र्खचिशिषिकः २२५१२ 

 

पररचर् कृर्ाकलापहरुको लेर्खािोर्खा र कमी कमिोरी औल्र्ाउन र सधुार गनि र्ो कार्ििाला गोस्ठी 
राशर्खएको । 

उदे्दश्र् त्र्ाङ्क तथा कार्िक्रमहरुको र्वश्लेषर् माफि त समस्र्ाहरु पर्हचान गरी समाधान गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल  समस्र्ाहरु पर्हचान गरी समाधानको कार्िर्ोिना बनेको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार स्थानीर् तहका स्वास््र् संर्ोिक तथा सम्पूर्ि सरोकारवालाहरु लाई 
सहभागी गराई संचालन गने। 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट वाँिफाट कर्ािली प्ररे्दिको र्खचि सम्बन्त्धी मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ अनसुार र्खचिको  बाँिफाँट कार्ािलर् 
प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराउनपुनछे । 

सन्त्र्दभि सामग्री 
वार्षिक कार्िको HIMS/DHIS2 प्रनतवेर्दन, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि बाँिफाटँ मापर्दण्ि ननरे्दशिका, 
२०७५ र कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली, २०७५ अनसुार हनेुछ । 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

६४. कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सम्बन्त्धी कृर्ाकलापहरूको (र्खोप, महामारी, प्रकोप, सरुशक्षत माततृ्व, पोषर्, 

बालरोग, औलो, कीटिन्त्र्, िनसङ्ख्र्ा, क्षर्रोग, एचआर्भी, कुष्ठरोग, श्वास, सामरु्दार्र्क र्कार्, बनथिङ सेन्त्टर, 

प्रर्ोगिाला तथा बिेट कार्ािन्त्वर्न) एकीकृत सपुरीवके्षर् अनगुमन र मलु्र्ाङ्कन 

कृर्ाकलाप संकेतः  2.7.२२.२२, २.७.५.३२, २.७.२२.१०७ र्खचि शिषिकः  22522 
 

पररचर् 

प्राथनमकता प्राप्त कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न गनि ननरन्त्तर अनगुमन, मलु्र्ाङकन, तथा 
कार्िस्थल कोशचङ गरी सहर्ोगात्मक सपुररवेके्षर् तथा coaching गनि आवश्र्क भएकोले र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
स्वास््र् के्षरमा भर्रहेका कार्िक्रमको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा Onsite Coaching  गरी समर्म ै

सधुारका लानग पहल गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल  कार्िक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्त्वर्न भै सेवाको गरु्स्तरमा सधुार हनेुछ । 
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कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।  

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• वार्षिक सपुररवेक्षर् तानलका बनार् कार्िक्रमहरुको अनगुमन, सपुररवेक्षर् तथा कार्िस्थल कोशचङ 

गनुिपनिछ। 

• प्रत्र्ेक पटक अनगुमन गर्दाि ननदृश्ट गररएको चेकनलि भरी फोटोहरु सर्हतको प्रनतवेर्दन सम्बन्त्धी 
िार्खा मा पेि गनुिपनछे। 

• अनगुमन गर्दाि र्वगतमा सधुार गनुिपन े र्वषर्हरू मा सधुार भएनभएको र आगानम दर्दनमा सधुार 
गनुिपने र्वषर्मा समेत सम्वन्त्धीत स्वास््र्संस्था का कमिचाररहरू संग समन्त्वर् गरी कार्िर्ोिना 
बनाउनपुनेछ। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी आनथिक ननर्मानसुार गने 
सन्त्र्दभि सामग्री सम्बशन्त्धत चकेनलिहरू 
अनगुमन सूचक बैठकका ननर्िर्हरू, र्दस्तावेिहरू 
 

६५. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालमा र्विेषज्ञ तथा र्विेष सेवा व्र्वस्थापन  

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.४६, M२.७.५.६२ र्खचिशिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

अस्पतालको स्वीकृत र्दरबन्त्र्दीमा नबिेषज्ञ शचर्कत्सकहरु तथा अन्त्र् र्विेष प्रकृनतको िनिशि 
पर्दपूनति नभर् नबिेषज्ञ तथा र्विेष सेवा संचालन हनु नसकेकाले र नबरामीको चाप बढी भएका 
अस्पतालहरुमा तत्काल नबिेषज्ञ सेवा सहि रुपमा संचालन गनिका लानग र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको 
छ । 

उदे्दश्र् नबिेषज्ञ सेवा ननर्नमतरुमा संचालन भर् सेवा नबस्तार गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल नबरामीहरुले अस्पतालबाट ननर्नमत रुपमा सहि ैनबिेषज्ञ सेवा पाएका हनेुछन । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

संचालन प्रकृर्ा 

नबिेष रोग तथा नबरामीको चाप बमोशिम आवश्र्कता अनसुार कार्िक्रम स्वीकृतगरार् करारमा 
नबिेषज्ञ शचर्कत्सक तथा अन्त्र् नबिेष िनिशि (CEONC, Physiotherapy, Radiology, 

Anesthesia आदर्द)  र  नबिेषज्ञ तथा र्वषेि सेवामा सहर्ोग गने कमिचारी ननर्शुि गने तथा र्स 
भन्त्र्दा पर्हला सोही कार्िक्रम अन्त्तरगत कार्िरत कमिचारीको काम संन्त्तोषिनक पार्एमा ननरन्त्तरता 
दर्दन सर्कने ।  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् र्खचि गने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५, प्ररे्दि तथा संघबाट स्वीकृत भएका नीनत ननरे्दशिका 
मापर्दण्िहरु । 

अनगुमन सूचक सेवाग्रार्हको संख्र्ा, करार सम्झैता पर 
 

६६. कृर्ाकलापको नाम: अस्पताल सरुक्षा कार्िक्रम  

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.४८ र्खचिशिषिकः २२५२२ 
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पररचर् 
अस्पतालमा नबनभन्न प्रबृतीका माननसहरु आउने भएकाले अस्पतालको भौनतक बस्तहुरुको सरुक्षाथि 
र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र्  अस्पतालको सरुक्षा गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल अस्पतालमाको ननगरानी तथा िाशन्त्त सरुक्षाको प्रत्र्ाभनुत भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

संचालन प्रकृर्ा 
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् सेवा 
करारमा सरुक्षा गािि राख्ने ।सम्भव भए सम्म व्र्वसार्र्क सरुक्षाकमी पररचालन गने संस्था माफि त 
सेवा करार नलन ुपनेछ वा आधारभतु सरुक्षा तानलम नलएका व्र्शिलाई छनौट गनुिपनेछ। 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् र्खचि गने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 

अनगुमन सूचक सम्झैता पर 
 

६७. कृर्ाकलापको नाम: पूर्िर्खोप घोषर्ाको लानग घमु्ती र्खोप सेवा संचालन तथा सवेक्षर्मा सहशिकरर् 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.११४, २.७.५.५७, २.७.२२.३०,२.७.२२.२१५ र्खचि शिषिकः२२५२२ 
 

पररचर् पूर्िर्खोप सनुनशित गनि र्स शिषिकमा बिेट राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् १५ मर्हना सम्मका सबै वालवानलकाले सबैमारा र्खोप परुा गरेको सनुनशित गने 

अपेशक्षत प्रनतफल  पूर्ि र्खोप घोषर्ा तथा दर्दगोपना सनुनशितता 
कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• पूर्िर्खोप घोषर्ाका लानग स्थानीर् तहमा घमु्ती र्खोप सेवा सञ्चालन गने । 

• सबै प्रर्क्रर्ा परुा गने चरर्मा रहेको स्थानीर् तहमा सभेक्षर् गने ।  
• सभेक्षर् गररसकेका स्थानीर् तहका हकमा अन्त्र् आवश्र्क प्रकृर्ामा सहिीकरर् गने । 

• उि कार्िक्रमहरू सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्संग समन्त्वर् गरी 
संचालन गन।े 

• पूर्िर्खोप दर्दगोपनाको सनुनशितताका लानग समीक्षा गने ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट रै्दननक भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात तथा ढुवानी र्खचि  

सन्त्र्दभि सामग्री पररवार कल्र्ार् महािार्खाको पररमाशिित पूर्िर्खोप ननरे्दशिका २०७५ र कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि 
२०७५ 

अनगुमन सूचक  कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

६८. कृर्ाकलापको नाम: नसने रोग सम्बन्त्धी शस्क्रनीगं क्र्ाम्प र िनस्वास््र् प्रवधिन 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.६७, २.७.२२.२५ र्खचिशिषिकः२२५२२ 
 

पररचर् समरु्दार्मा रहेको तर पर्हचान नभएको नसन ेरोगको उशचत ननर्दान 
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उदे्दश्र् उच्च रिचाप‚ मधुमेह‚ र्दमको पर्हचान गरी उपचारमा पहचु अनभबृर्द्ध गनिका साथ ै नसने रोग 
रोकथामका लानग रोकथाममलुक कृर्ाकलाप संचालन गने 

अपेशक्षत प्रनतफल  नसने रोगका नर्ा र्वरामीहरु फेला पने र उपचारको र्दार्रामा आउने रोकथाम हनेु 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• स्थानीर् तहहरुको समन्त्वर्मा स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रम अन्त्तरगत तोर्कएको लक्ष्र् र 
बिेटको पररधी नभर रर्ह स्थानीर् तहको संख्र्ा एर्कन गरी १ दर्दने वृहत शस्क्रननंङ क्र्ाम्प 
आर्ोिना गने ।  

• मधुमेहका लानग ग्लकुोनमटरबाट पररक्षर्‚ रिचाप मापन‚ मोटोपना पररक्षर् गने र नसन े
रोगका प्रमरु्ख ४ कारक तत्व न्त्र्ूननकरर् सम्बन्त्धी शिवीर स्थलमै िनचेतना िगाउने 
शिंगल¸पोस्टर‚ अन्त्र् स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरु प्रवाह गन।े  

• पिा लागकेा र्वरामीहरुलार्ि स्वास््र् संस्थामा पे्रषर् गने । सम्भव भए सम्म र्ो कृर्ाकलाप 
र नभआर्ए शस्क्रननंग संगसंग ैसंचालन गने। 

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट शिवीर तर्ारीका साथै संचालनाथि स्वास््र् शिक्षा सामग्री प्रकािन‚ ग्लकुोनमटर सेट‚ नबपी सेट 
आदर्द र्खररर्द गने‚ रै्दभ्रभ‚ स्थानीर् र्ातार्ात र्खचि‚ र्खािा‚ स्टेिनरी लगार्तमा र्खचि गनि सर्कन े

सन्त्र्दभि सामग्री पेन ्र्ाकेि पशुस्तका २०७५‚ कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५ 

अनगुमन सूचक सहभागी संख्र्ा, हािीरी, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

६९. कृर्ाकलापको नाम: ननसिङ्ग कमिचारीहरु MNH क्लननकल तानलम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.११४ र्खचिशिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् ननसिङ्ग कमिचारीहरुको ज्ञान सीप तथा र्दक्षता अपिेट गरी र्ो प्ररे्दिमा हनेु मात ृ तथा नविात 
शिि ुमतृ्र्रु्दर कम गने उदे्दश्र्ले र्ो कार्िक्रम राशर्खएको । 

उदे्दश्र् मात ृ तथा नविात शििमुा हनुसक्ने िर्टलताहरुको समर्म ै पर्हचान तथा व्र्वस्थापन गरी 
आवश्र्क भएमा समर्मै पे्रषर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल  सेवाको गरु्स्तरमा अनभबृर्द्ध भई मात ृतथा नविात शिि ुरुग्र्ता तथा मतृ्र्रु्दरमा कम भएको 
हनेुछ। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन गर्दाि पररवार कल्र्ार् महािार्खा मात ृतथा नविात शिि ुस्वास््र् सेवा 
सम्बन्त्धी प्रशिक्षक ननरे्दशिका र सन्त्र्दभि पशुस्तका अनसुार गनुि पनेछ। 

• कार्िक्रम ३ दर्दन सञ्चालन गनुिपनेछ । 

• र्स कार्िक्रम सञ्चालन गर्दाि सहिीकरर्का लानग सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् तथा स्वास््र् 
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सेवा ननरे्दिनालर्सँग समन्त्वर् गनुिपनेछ । 

• कार्िक्रम सञ्चालन गर्दाि बढी भन्त्र्दा बढी अभ्र्ास/शक्लननकल नसमलेुिन।demonstration 
नबनध अपनाउनपुनछे । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत कर्ािली प्ररे्दिको र्खचि ननरे्दशिका २०७५ बमोशिम गनुिपनछे । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

सन्त्र्दभि सामग्री पररवार कल्र्ार् महािार्खाद्वारा मात ृतथा नविात शिि ुस्वास््र् सेवा सम्बन्त्धी प्रशिक्षक 
ननरे्दशिका र सन्त्र्दभि पशुस्तका 

अनगुमन सूचक  कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

७०. कृर्ाकलापको नाम: स्थानीर् तहका िनप्रनतनननध, प्रिासकीर् अनधकृत, स्वास््र् संर्ोिकसंग स्वास्र् 
सम्बन्त्धी समन्त्वर् बैठक, समीक्षा र र्ोिना तिुिमा 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.४२,२.७.२२.९१ र्खचिशिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् स्थानीर् तहमा र्ोिना तिुिमा, प्राथनमकता ननधािरर् नबनध लगार्त सूचना व्र्वस्थापनलार्ि ननर्नमत 
गराउन र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् स्थानीर् तहमा कार्िक्रम तथा बिेट तिुिमा गर्दाि स्वास््र्का सूचकहरुको प्रके्षपर् र्ोिना तथा 
सनमक्षा संचालन गने 

अपेशक्षत प्रनतफल  प्रभावकारी र्ोिना तथा सनमक्षा भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

स्थानीर् तहवाट िनप्रनतनननध, प्रिासकीर् अनधकृत स्वास््र् िार्खा प्रमरु्ख र सामाशिक र्वकास 
सनमनतका संर्ोिकलार्ि संलग्न गरार्  र्दरु् दर्दन े र्ोिना तिुिमा  सनमक्षा कार्िक्रम संचालन गने 
।सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी कार्िक्रम  संचालन 
गने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट रै्दननक भ्रमर् भिा तथा गोर्ष्ठ संचालनाथि र्खचि बाँिफाँट गने  
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५, र्ोिना तिुिमा दर्दग्र्दििन  
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन,  
 

७१. कृर्ाकलापको नाम: लामो अवनधका पररवार ननर्ोिन साधन शिर्वर 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.११७, 2.7.5.63 र्खचि शिषिकः २२५२२  

 

पररचर् पररवार र्ोिनाका आधुननक साधनहरुको पहुंच अनभबृर्द्ध गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् र्म्पलान्त्ट र आर्नूसिीको प्रर्ोग र्दर बढाउने 

अपेशक्षत प्रनतफल पररवार ननर्ोिनको प्रर्ोगर्दर पहुँचमा बृर्द्ध भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 
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कार्ािलर्/ननकार् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

स्थानीर् तहसंग समन्त्वर् गरी र्वननर्ोशित बिेट र लक्ष्र्मा रर्ह सेवा उपलब्ध नभएका स्वास््र् 
संस्थाहरुको संख्र्ा छनोट गरी तानलम प्राप्त स्वास््र् सेवा प्रर्दार्क वा नभशिटंङ प्रोभार्िर पररचालन 
गरी १ दर्दने शिर्वर माफि त संस्थामै सेवा प्रवाह गने  
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  
 

बिेट बाँिफाँट 
र्खर्टने सेवा प्रर्दार्कको रै्दभ्रभ‚ स्थानीर् स्वास््र्कमी‚ स्वरं्सेवीकाहरुको र्ातार्ात र्खचि‚ पूवि तर्ारी र 
वैठक भिा एवं र्खािा र्खचि सामान्त्र् उपकरर्मा बाँिफाँट गने साथै र्म्पलान्त्ट र आर्नूसिी सेट 
शिल्ला स्टोरबाटै व्र्वस्थापन गने। 

सन्त्र्दभि सामग्री नेपाल मनेिकल स्टान्त्ििि भोलमु १‚ िीएमटी शफ्लप चाटि‚मके दह्वल पशुस्तका‚ साथै कर्ािली प्ररे्दि र्खचि 
मापर्दण्ि २०७५ 

अनगुमन सूचक शिर्वर प्रनतवेर्दन, एच एम आर् एस र्न्त्ट्री भएको ।  

 

७२. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालिन्त्र् फोहोरमैला व्र्व्स्थापन कार्िक्रम  

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१८८ र्खचिशिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 
अस्पतालिन्त्र् फोहोरको सरुशक्षत व्र्वस्थापनका लानग र्स शिषिकमा बिटे नबननर्ोिन गररएको 
छ। 

उदे्दश्र् अस्पतालिन्त्र् फोहोरमैला व्र्वशस्थत रुपमा नबसििन गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल अस्पतालिन्त्र् फोहोरबाट हनेु िोशर्खम कम भएको हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

संचालन प्रकृर्ा 

Health Care Waste Management Guideline 2014 अनसुार गने 

• सरुक्षा सामग्री तथा फोहोर व्र्वस्थापनका लानग आवश्र्क सामग्री र्खररर्द 

• मेनसनरी औिार तथा सामग्री र्खररर्द 

• आवश्र्कता अनसुार सरसफाई कमिचारी करारमा ननर्शूि गनि सर्कन े 
बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनमुान अनसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ 
(संसोनधत)।Health Care Waste Management Guideline 2014. 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न र्ववरर्, कारार समझैता 
 

७३. कृर्ाकलापको नाम: मर्हनावारी स्वास््र् तथा सरसफाई अनभर्ान 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.३१० र्खचि शिषिकः २२५२२  

 

पररचर् 
मर्हलाहरूमा मर्हनावारी हुँर्दा अपनाउनपुने व्र्शिगत सरसफार् संग सम्बशन्त्धत र्वनभन्न 
सरोकारवाला सँग समन्त्वर् गरी र्वनभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालन गनिका लानग र्स कार्िक्रम 
राशर्खएको हो । 
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उदे्दश्र् मर्हनावारीको समर्मा उशचत सरसफाई बारे आवश्र्क ज्ञान , सीप प्रर्दान गरै्द सकारात्मक 
धारर्ाको र्वकास गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल मर्हनावारी सरसफार् सम्बन्त्धी सचेतनामा अनभबृर्द्ध भर् सकारात्मक व्र्वहार पररवतिनका साथै 
स्वस्थिीवन र्ापनमा र्ोगर्दान पगुी र्वरामी तथा मतृ्र्रु्दरमा कमी आउनेछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• र्वद्यालर्मा मर्हनावारी स्वच्छता सम्वन्त्धी अन्त्तरकृर्ा र छलफल तगार्तका कार्र्क्रम गने। 
• र्किोर अवस्थाका बालबानलकाहरूको संख्र्ा धेरै भएका, पहुँचबाट टाढा रहेका, र्पछनिएका 
वगिका र्किोरीहरू अध्र्र्न गने र्वधालर्मा कार्िक्रम गने  । 
• समेट्नपुने र्वषर्बस्तमुा मर्हनावारीको पररचर्, मर्हनावारी चक्र, मर्हनावारी सरसफार्, 

मर्हनावारी सम्बन्त्धी मान्त्र्ता, अन्त्धर्वश्वास, धानमिक परम्परामा छलफल तथा अन्त्तर्क्रि र्ा  । 
• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका २०७५ अनसुार कार्ािलर् प्रमरु्ख बाट स्वीकृत गरार् 
कार्िक्रम सम्पन्न गने  । रै्द.भ्र. भिा, र्खािा 

सन्त्र्दभि सामग्री ननरे्दशिका,स्वास्थ् प्रवधन पशुस्तका ,संचारका लानग स्वास््र् सम्बन्त्धी प्रार्वनधक र्वषर्बस्तहुरू 
२०७० 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन  
 

७४. कृर्ाकलापको नाम: क्र्ान्त्सर रोगका र्वपन्न र्वरामीहरूलार्ि र्ातार्ात र्खचि (िेष्ठ नागररक, दर्दघि सेवा सम्मान 
र सामाशिक सरुक्षा कार्िक्रम) 

कृर्ाकलाप संकेतः  ७.१.१.२ र्खचि शिषिकः  २७१११ 
 

पररचर् 

नेपाल सरकारले २०६७ साल रे्दशर्ख र्वपन्न नागररकहरुलार्ि लशक्षत गरी ८ प्रकारका क्र्ान्त्सर 
लगार्तका किारोगहरुको उपचारमा सहनुलर्त रु एकलार्ख सम्मको उपचार सहनुलर्त प्रर्दान 
गरै्द आएको छ । क्र्ान्त्सर र्पनित र्वरामीहरुलार्ि उपचार गररन ेअस्पताल सम्म पगु्न सहि 
बनाउन र्ातार्ात र्खचि वापत राहत स्वरुप सहर्ोग गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् • र्वपन्न नागररकहरुलाई क्र्ान्त्सर रोगको उपचारमा सहर्ोग परु्ािउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
• क्र्ान्त्सरबाट प्रभार्वत र्वरामीहरु र्ातार्ात र्खचिको कनमबाट हनेु उपचारमा र्ढलाई नभई 

समर्मै उपचार पाउने । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् तथा मातहतका ननकार्हरु । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• र्वपन्न नागररकले स्थार्ी वसोवास भएको शिल्लाको स्थानीर् तहको नसफाररस सर्हत 
र्ातार्ात र्खचिको मागको ननवेर्दन पेि गनुि पने । 

• ननवेर्दकले स्थानीर् ननकार्को पर सर्हत क्र्ान्त्सर रोग लागकेो र अस्पतालमा उपचाररत 
रहेको अस्पतालको पर पेि गनुि पने । 
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• र्ातार्ात र्खचिको औशचत्र्ताको लानग मन्त्रालर्का प्रनतनननध ,प्ररे्दस अस्पतालका प्रनतनननध र 
स्वास््र् ननलेिनालर्का प्रनतनननध सर्हतको सनमनतले औशचत्र्ताको आधार ननधािरर् गरी 
ननर्िर् गरेपनछ रकम भिुानन गररन ेवा मन्त्रालर्ले थप रकम उपलब्ध गरार्पनछ उि 
रकम बैँक र्खाता माफि त उपलब्ध गराउन ुपनछे । र्वरानमको नाममा बैँक र्खाता नभएको 
र्खण्िमा मार नगर्द भिुानन दर्दनपुने छ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 

• र्वपन्न नागररकको उपचारको लानग तोर्कर्को सनमनतबाट र्ातार्ात र्खचि रकम ननर्िर् 
भएपनछ एक पटकको लानग सल्र्ान, रै्दलेर्ख, िािरकोट र सरेु्खतका लानग रू १००००/ 
रूकुम पशिम, िमु्ला र कानलकोटका लानग १५०००/ र हमु्ला, मगु ुर िोल्पा शिल्लाका 
लानग रू. २००००/ र्ातार्ात र्खचि वापत उपलब्ध गराउने । 

सन्त्र्दभि सामग्री र्वपन्न नागररकको उपचारसंग आदर्द ननरे्दशिकाहरु 
अनगुमन सूचक र्ातार्त र्खचि पाएका क्र्ान्त्सर रोनगहरुको संख्र्ा, बैठकका ननर्िर्हरू 

 

७५. कृर्ाकलापको नाम:  ननिलु्क स्वास््र् सेवाका लानग औषनध र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.३/४/६/१३/१४/१५  र्खचि शिषिकः २७२१३ 

 

पररचर् 
नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् 
औषनध अभाव सृिना हनु नदर्दर् नागररकहरुलार्ि ननिलु्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग 
आवश्र्क पने औषधी तथा सशििकल सामानग्र र्खररर्द गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल औषनध उपलब्धता भर् प्रभावकारी  रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• ननिलु्क सूशचका औषधीहरुको वार्षिक आवश्र्क पररमार् प्रके्षपर् गने । 

• स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना बमोशिम प्रचनलत ऎन अनसुार र्खररर्द गरी सम्बशन्त्धत स्टोरहरुमा 
राख्ने‚ गरु्स्तरीर् औषधी र्खररर्द सनुनशित गरेर मार औषनध र्खररर्द गने।  

• माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा अत्र्ावश्र्क औषनधका साथै अन्त्र् औषनधको 
व्र्वस्थापन गनिसर्कने छ। 

• र्खररर्द गररएको औषनध माग गरेको स्वास््र् संस्थाहरुमा र्वतरर् गने। 

• मानथ उल्लेशर्खत कृर्ाकलापहरू नबनभन्न कार्िक्रममा उल्लेर्ख भएतापनन औषनध/उपकरर् र 
औषनधिन्त्र् सामग्रीहरू एकमषु्ठ सूचना गरी र्खररर्द गने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

 

बिेट बाँिफाँट 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार र्वननर्ोशित बिेटको पररनधनभर रहेर माग तथा आवश्र्कता 
अनसुार बिेट बाँिफाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबाट औषधी र सशििकल सामग्रीहरुका लानग बाँिफाँट गरी सम्बशन्त्धत प्रमरु्खबाट 
स्वीकृत गरार् र्खररर्द गने 
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सन्त्र्दभि सामग्री 
ननिलु्क अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚ कर्ािली प्ररे्दि कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वनध २०७५, 
प्रचनलत सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली 

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रकृर्ा, र्दररेट, औषधीको र्ववरर्, गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा, र्दाशर्खला र्ववरर्,  
 

७६. कृर्ाकलापको नामः ७० बषि मानथका िेष्ठ नागररकहररूलार्ि अस्पतालमा सवै र्खालका स्वास््र् सेवा 
ननिलु्क व्र्वस्थापन सहर्ोग 

कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.5.52, 2.7.5.४५ र्खचि िीषिक नं. २2522) 

पररचर् 
७० वषि मानथका िेष्ठ नागररकहरुलार्ि सम्मान स्वरुप अस्पतालमा उपलव्ध स्वास््र् सेवा 
ननःिलु्क उपलव्ध गराउनका लानग र्स शिषिकमा बिटे र्वननर्ोिन गररएको छ  

उदे्दश्र् 
७० वषि मानथका िेष्ठ नागररकहरु रकम अभावले स्वास््र् सेवाबाट बशन्त्छत नभर् सेवामा सबैको 
पहुँच हनेुछ । 

अपेशक्षत प्रनतफल ७० वषि मानथका िेष्ठ नागररकको सेवामा पहुचँमा बृशध्र्द हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका ननकार् सबै । 

संचालन प्रकृर्ा 

र्स शिषिकमा र्वननर्ोशित भएको बिेटको पररनधमा रही तपनसल अनसुार बाँिफाँट गरी कार्िक्रम 
स्वीकृत गरार् कार्िक्रम संचालन गन े

औषनध र्खररर्दः अस्पतालमा सेवा नलन आउने िषे्ठ नागररकको अनमुाननत संख्र्ा एर्कन गरी 
ननःिलु्क नबतरर्का लानग औषनध र्खररर्द गने । 

सेवा िलु्कः िेष्ठ नागररकको अनमुाननत संख्र्ा एर्कन गरी ननःिलु्क सेवा प्रर्दान गरे वापतको सेवा 
िलु्क अस्पताल व्र्वस्थापन सनमनतमा सोधभनाि गने । 

बिेट बाँिफाँट र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका ननकार् सबै । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । संघ तथा 
प्ररे्दिबाट स्वीकृत ननरे्दशिकाहरु। 

 

७७. कृर्ाकलापको नाम: भ्र्ाशक्सन स्टोर तथा सब स्टोर तथा कोल्ि चेन व्र्वस्थापन 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.६४ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

 
पररचर् 

भ्र्ाशक्सनलाई सरुशक्षत रार्खी र्वतरर् तथा प्रर्ोग सम्म परु्ािउनको लानग भ्र्ाशक्सन स्टोर तथा 
सव स्टोरहरुमा अनत आवश्र्कीर् रार्िर् मापर्दण्िहरुका आधारमा व्र्वस्थापन गनपुने हनु्त्छ । 

उदे्दश्र् शिल्ला भ्र्ाशक्सन स्टोरको तथा पार्क पने स्थानको सव स्टोर व्र्वस्थापन हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल र्फेशक्टभ भ्र्ाशक्सन मापर्दण्िहरु परुा भएको हनुपुने । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्िलर्हरु तथा प्ररे्दि स्वास््र् आपूनत केन्त्र 

 
 
संचालन प्रकृर्ा 

• शिल्लाका भ्र्ाशक्सन स्टोर तथा स्थानीर् तहका सव स्टोरमा रहेका कोल्िचेन सामग्रीहरु 
लगार्त रेर्िशिरेटर िेनेरेटरको सामान्त्र् ममित तथा आवश्र्क कोल्िचेन सामग्रीहरु िस्तै 
फोम ्र्ाि,शिपलग समेत र्खररर्द गनि सर्कन े। 

• हमु्ला, मगु,ु िोल्पा िस्ता स्थानहरुमा सर्दरमकुामबाट भ्र्ाशक्सन आपूती गर्दाि कदठनाई हनेु 
हरु्दाँ सिकको पँहचु रार्िर् सिक संिालमा भएका तथा कोल्िचेन व्र्वस्थापन गनि सक्न े
स्थानीर् ननकार् संग सम्झौतागरी कोल्िचेन सव सेन्त्टर व्र्वस्थापन गनि सर्कने छ। सोका 
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लानग स्थानीर् तहले फोकल पसिन तोक्ने, भौनतक पूवािधार व्र्वस्थापन गने र आसपासका 
स्थानीर् ननकार् वा स्वास््र् संस्थाहरुसंग प्रभावकारी समन्त्वर् गनुि पनेछ भने स्वास््र् 
कार्ािलर् वा ननरे्दिनालर्ले र्खोप सम्बन्त्धी सम्पूर्ि तानलम दर्दन,े ननर्नमत र्खोप व्र्वस्थापन 
गरीदर्दने र आवश्र्क बिेट उपलब्ध गराउन ुपनेछ।   

• शिल्लाको बिेटवाट कार्ि सम्पार्दन अभाव भएमा प्ररे्दि स्वास््र् आपूनति केन्त्रलाई अनरुोध 
गने ।    

बिेट बाँिफाँट ममित तथा र्खररर्दका लानग आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री र्नभएम मापर्दण्ि ननरे्दशिका पररवार कल्र्ार् महािार्खा ननरे्दशिका तथा प्रतनलत साविशिनक र्खररर्द 
ऐन वमोशिम । 

 

७८. कृर्ाकलापको नाम: वातावरर्ीर् तथा पेिागत स्वास््र् र सरसफार् (पानी सरु्द्धकरर्, हात धनेु प्रवधिन, 

फोहरमैला व्र्स्थापन र िलवार् ुपररवतिन) सम्बन्त्धी सचेतना कार्िक्रम 

र्क्रर्ाकलाप संकेत नं. २.७.५.७२ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

 
पररचर् 

वातावरर्ीर् तथा पेिागत स्वास््र्को वारेमा िानकारी गराउनकुा साथ ै ब्र्शिगत सरसफाई , 

वातावरर्ीर् सरसफाई बारेमा िनचेतना फैलाउने कार्ि{ गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् वातावरर्ीर् तथा पेिागत स्वास््र् सम्बशन्त्धत िोशर्खमहरुको बारेमा िानकारी दर्दने।  
अपेशक्षत प्रनतफल वातावरर्ीर् तथा पेिागत स्वास््र् र सरसफार्मा सधुार भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

 
 
संचालन प्रकृर्ा 

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्रस्वस््र् सेवा ननरे्दिनालर् बाट प्रशिक्षकका लनग  समन्त्वर् गरी 
स्वास््र् संस्थाका स्वास््र्कमीहरु, म.स्वा.से. आमासमूह र सरोकारवालाहरु सर्हतको 
सहभागीतामा अन्त्तरर्क्रर्ा, सचेतना तथा केही प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासहरु गराई संचालन गने। 

• सम्बशन्त्धत ननरे्दशिकाहरु 

बिेट बाँिफाँट कृर्ाकलाप, बिेट बाँिफाँट र स्वीकृत गराई आबश्र्कता अनसुार र्खचि गने  
सन्त्र्दभि सामग्री सम्बशन्त्धत ननरे्दशिकाहरु 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन,उपशस्थनत आदर्द 
 

७९. कृर्ाकलापको नाम: माननसक स्वास््र्, धमु्रपान, मद्यपान, लागपुर्दािथ न्त्रू्नीकरर् सम्बन्त्धी कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.5.65, २.७.२२.१६७ र्खचिशिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् नसने रोगहरूका साथ ैमाननसक स्वास््र् आधारभूत तानलम तथा अनभमशुर्खकरर् कार्िक्रमहरुलाई 
्र्ाकेिको रुपमा र्वकास गरी एकैसाथ सञ्चालन गनि  र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था  गररएको छ । 

उदे्दश्र् नसने रोगहरूको बारेमा िनचेतना बृशध्र्द, माननसक रोग, र त्र्सको पर्हचानका बारेमा िानकारी 
गरार् मनोसामाशिक परामिि  गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल  माननसक रोगीहरुको पर्हचान हनेु, स्वास््र्, धुम्रपान, मद्यपान, लागपुर्दािथ न्त्र्ूनीकरर् भएको 
हनेुछ।  

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
र ननकार्  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्/स्वस््र् सेवा ननरे्दिनालर् बाट प्रशिक्षकका लनग  समन्त्वर् गरी 
स्वास््र्कमीहरूलार्ि सहभागी गरार् माननसक रोग सम्बन्त्धी माननसक स्वास््र् र Focus 

psychological Support को  बारेमा अनभमशुर्खकरर् गने । 

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  
 

बिेट बाँिफाँट स्टेिनरी, सहभागी भिा, प्रशिक्षक भिा,र्द भ्र भ, तथा अन्त्र् संचालन र्खचि  
सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन 

 

८०. कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् शिक्षा सामग्री उत्पार्दन, र्वतरर् र प्रसारर् (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पार्दन 
तथा प्रकािन र र्वतरर्) 

कृर्ाकलाप संकेतः  2.7.२२.२५, २.६.५.३, २.७.२२.१५५ र्खचि शिषिकः  22522 
 

पररचर् 

स्वास््र् शिक्षा सामग्रीको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह गरी समरु्दार्का 
माननसहरुलाई स्वास््र्का र्वनभन्न र्वषर्हरुबारे िानकारी गराई ज्ञान अनभबृर्द्ध गरी व्र्वहारमा 
सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन र्वनभन्न माध्र्महरुबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्रे्दिहरु प्रवाह गनि र्ो 
कार्िक्रमको कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 

• भाषा, धमि, संस्कृनतलाई ध्र्ानमा रार्खी स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ाको आवश्र्कता अनसुार 
स्थानीर् सञ्चार माध्र्महरुबाट आमसमरु्दार्मा स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारीमूलक सन्त्रे्दिहरु 
प्रवाह गने । 

• स्थानीर् सञ्चारको माध्र्मबाट सामाशिक व्र्वहार पररवतिनका सूचना प्रसारर् गरी स्वास््र् 
सम्बन्त्धी ज्ञान, धारर्ा र व्र्वहार पररवतित गने र उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग गनि 
अनभपे्रररत गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सम्बन्त्धी  सकारात्मक व्र्वहार पररवतिन भई स्वस्थ िीवन िैली अपनार्एको हनेुछ  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• मौसम अनसुार रे्दर्खापने गरेका रोग एवं स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्रकोपहरुको त्र्ाङ्क र्वश्लेषर् 
गने र प्राथनमकताको सूची तर्ार गने । 

• सन्त्रे्दि प्रसारर्को र्वनध र्र्कन गने र स्पेिीर्फकेिन तर्ार गन े। 

• सूचना प्रिारर्का माध्र्महरु एफ एम प्रिारर्, Hoarding Board, टेनलनभिन प्रिारर्, 

सांस्कृनतक प्रार्ोिन, Documentary उत्पार्दन तथा प्रर्दििनी, Electric Display, Wall 

Painting, छापा तथा परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् शिक्षा, शस्टकर, पम्पलेट, पोिर, 
नलफ्लेट, आदर्द र्वनभन्न िानकारीमूलक सामग्री आवश्र्कता अनसुार उत्पार्दन गरी र्वतरर् 
गररनेछ । 

• स्वास््र् शिक्षा सामग्री प्रसारर्को र्वषर्वस्तमुा परकारहरूलार्ि अनभमशुर्खकरर् गने 
सञ्चालन गने अवनध र प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 
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अनमुाननत नमनत 

बिेट बाँिफाँट 

सावििननक र्खरीर्द ऐन तथा ननर्मावली, आनथिक  ऐन , ननर्म तथा  कानून अनसुार प्रमरु्खबाट 
कृर्ाकलाप बिेट बाँिफाँट र स्पेनसर्फकेिन स्वीकृत गराई आबश्र्कता अनसुार  स्वास््र् 
शिक्षा सामग्री उत्पार्दन गरी र्खचि  गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू 

अनगुमन सूचक बैठकका ननर्िर्हरू, र्दस्तावेिहरू 
 

 
 

८१. कृर्ाकलापको नाम: आरँ्खा सेवा र्वस्तार तथा ब्र्वस्थापन 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.५३ र्खचिशिषिक २२५२२ 

 

पररचर् आरँ्खा सेवा र्वस्तार तथा ब्र्बस्थापन गनि र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 
उदे्दश्र् आरँ्खा उपचार सेवा र्वस्तार गन े।  
अपेशक्षत प्रनतफल आरँ्खाको समस्र्ा भएका र्वरामीहरुले सविसलुभ रुपमा सेवा पाएका हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन। स्वास््र् कार्ािलर्हरू 

संचालन प्रर्क्रर्ा 

• आरँ्खा सेवा प्रर्दार्क सरकारी तथा सेवामलुक संस्थाको सेवा र्वस्तार तथा व्र्वस्थापनमा 
िनिशि तथा उपकरर्मा सहर्ोग गनि सर्कनछे । 

• आरँ्खा उपचार सेवा उपलब्ध नभएको स्थानीर् तहले आरँ्खा उपचार सेवा स्थापना गरी 
आफ्नै व्र्वस्थापनमा सञ्चालन गनि चाहेमा आवश्र्क सहकार्ि गनि सर्कनेछ । 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट 
प्ररे्दि सरकारको प्रचनलत आथीक र्खचि गने ऐन र प्ररे्दि सरकारको र्खचि ननरे्दशिका बमोशिम 
अग्रीम कार्िर्ोिना बनाई कार्िक्रम संचालन गनुि पने छ । 

सन्त्र्दभि सामग्री सम्वशन्त्धत सन्त्र्दभि सामग्री 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतबेर्दन  
 

८२. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालहरूमा र्फशिर्ोथेरापी र्नुनट सञ्चालन (स्वास््र् सेवा) 
 कृर्ाकलापको संकेतः २.७.२२.४८९ २२५२२ 

 

पररचर् 

नबश्व बैंक तथा र्वश्व स्वास््र् संगठनद्वारा िारी गररएको अपाङ्गता सम्बन्त्धी प्रनतवेर्दनका अनसुार 
कुल िनसंख्र्ाको १५ प्रनतित माननसहरुमा कुन ैन कुन ैप्रकारको अपाङ्गता भएको पार्एको 
छ। रार्िर् िनगर्ना २०६८ अनसुार नेपालको कुल िनसन्त्ख्र्ाको कररब २ प्रनतित 
अपाङ्गता भएका व्र्शिहरु रहेका छन ्। हाल नसने रोगको ब्र्ापकता बढेसंग ैअल्पकाल ीन 
र र्दीघिकालीन अपाङ्गतामा समेत बृर्द्ध भएको पार्न्त्छ । ती व्र्शिहरूको रै्दननक िीवनर्ापनमा 
सहिता ल्र्ाउनको लानग र्फशिर्ोथेरापी तथा पनुिस्थापना सेवाको र्दीघिकालीन आवश्र्कता पने 
भएकाले र्फशिर्ोथेरापी सेवालाई थप सदुृर्ढकरर् गनिको लानग र्स कार्िक्रमको व्र्वस्था 
गररएको छ ।    
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उदे्दश्र् 

कर्ािली प्ररे्दिका हरेक शिल्लामा रहेका अपाङ्गता भएका व्र्शिहरु तथा अन्त्र् पनुिस्थापना 
सेवाको आवश्र्कता भएका ब्र्शिहरुलाई गरु्स्तरीर् र्फशिर्ोथरेाप ी तथा पनुस्थािपना सेवा 
प्रर्दान गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल 
अपाङ्गता भएका व्र्शिहरुले गरु्स्तरीर् र्फशिर्ोथेरापी तथा पनुस्थािपना सेवा सहि रुपमा प्राप्त 
गनेछन ्।  

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् स्वास्थ सेवा कार्ािलर् ।   

संचालन प्रकृर्ा 

• अस्पतालको र्फशिर्ोथेरापी र्काईमा आएका नबरामीहरुको assessment गरी  
र्फशिर्ोथेरापी तथा पनुस्थािपना सेवा प्रर्दान गने र सेवा प्राप्त गरेका ब्र्शिहरुको अनभलेर्ख 
राख्ने । 

• र्स कार्िक्रमबाट र्फशिर्ोथेरापी सेवा प्रर्दार्क िनिशिको व्र्वस्थापन गने ।  
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट र्फशिर्ोथेरापी र्काईमा कार्िरत र्फशिर्ोथेरार्पस्टको पाररश्रनमक उपलब्ध गराउन सर्कनछे । 

सन्त्र्दभि सामग्री 

अपाङ्गता व्र्बस्थापन रोकथाम, उपचार तथा पनुिस्थापना नीनत रर्नीनत तथा १० बसे 
कार्िर्ोिना (२०७३–२०८२), नेपाल सरकारको नमननमम सनभिस स्टान्त्िर्िि (MSS), WHO 

rehab 2030 A call for action 

अनगुमन सूचक 

 

• र्फशिर्ोथेरार्प तथा पनुिस्थापना सेवा प्राप्त गरेका ब्र्शिहरुको र्वस्ततृ र्ववरर् सर्हतको 
सेवा रशिस्टर ।   

• सेवाग्रार्ह सन्त्तिुी सवेक्षर् फारम तथा घटना अध्र्न प्रनतबेर्दन )केस स्टनि(  

 

८३. कृर्ाकलापको नाम: बाल तथा मात ृमतृ्र्रु्दर न्त्र्नुीकरर्का लानग गाउँपानलकाहरूमा बनथिङ सेन्त्टरहरूको 
क्षमता र्वकास तथा नबिेष स्वास््र् शिर्वर सञ्चालन 

कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.313 र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् पार्क पने स्थानको बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता र्वकास, तथा पूवािधार र्वकास गरी बाल तथा 
मात ृमतृ्र्रु्दर न्त्र्नुीकरर्का गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ।  

उदे्दश्र् बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता र्वकास तथा पूवािधार र्वकासगरी बाल तथा मात ृमतृ्र्रु्दरमा कमी 
ल्र्ाउने ।  

अपेशक्षत प्रनतफल  बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता र्वकास तथा स्वास््र् सेवामा पहचु भई बाल तथा मात ृरुग्र्ता र 
मतृ्र्रु्दरमा कमी हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
• शिल्लाको धेरै घरधुरीको पार्क पने के्षर भएको, सतु्केरीको संख्र्ा बर्ढ हनेु, न्त्र्ूनतम 

पूवािधार तथा िनिशि भएका र्दईु रे्दशर्ख तीनवटा बनथिङ सेन्त्टरहरु छनौट गनुि पनछे। 

• छनौट भएका बनथिङ सेन्त्टरहरुको थप आवश्र्क पूवािधार सतु्केरर कक्ष, प्रनतक्षालर्, 
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ट्वाईलेट, नबिलुी बशिको र ननसिङ्ग क्वाटर पर्हचान गरी सो को व्र्वस्थापन गनुि पनछे। 

• र्स अशघ सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्को रकमबाट ननमािर् सरुु भएका बनथिङ सेन्त्टरहरुको 
बाँर्क काम पूरा गनि पनन र्ो रकम र्वस्थापन गनि सर्कनेछ। 

• सो बनथिङ सेन्त्टरमा िनिशि थप गनुि पने भएमा अनभुवी तथा तानलम प्राप्त स्टाफ नसि वा 
अ.न.नम  

• बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता र्वकास 

• बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता अनभबृद्दी गनि आवश्र्क सामग्री, औिार उपकरर्को व्र्वस्था 
गने।आवश्र्कता अनसुार ममित सम्भार गनि सर्कनेछ। 

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्को समन्त्वर्मा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न गन े।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार लागत अनमुान स्वीकृत गरी र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ 
(संसोधन)।संघ तथा प्ररे्दिबाट स्वीकृत ननरे्दशिकाहरु। 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन  

 

८४. कृर्ाकलापको नाम: ननिलु्क स्वास््र् सेवाका लानग औषनध र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.३ र्खचि शिषिकः २७२१३ 

 

पररचर् 
नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि र्ो कृर्ाकलाप राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् 
औषनध अभाव सृिना हनु नदर्दर् नागररकहरुलार्ि ननिलु्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग 
आवश्र्क पने औषधी तथा सशििकल सामानग्र र्खररर्द गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल औषनध  उपलब्धता भर् प्रभावकारी  रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• ननिलु्क सशुचका औषधीहरुको वार्षिक आवश्र्क पररमार् प्रके्षपर् गने । 

• स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना र प्रचनलत ऐन अनसुार र्खररर्द गरी आदर्द स्टोरहरुमा राख्न।े  

• गरु्स्तरीर् औषधी र्खररर्द सनुनशित गरेर मार औषनध र्खररर्द गने ।  

• माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा अत्र्ावश्र्क औषनधका साथै अन्त्र् औषनधको 
व्र्वस्थापन गनिसर्कने छ। 

• र्खररर्द गररएको औषनध माग गरेको स्वास््र् संस्थाहरुमा र्वतरर् गने। 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 
 

बिेट बाँिफाँट 

• स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार र्वननर्ोशित बिेटको पररनधनभर रहेर माग तथा आवश्र्कता 
अनसुार बिेट बाँिफाँट गने । 

• स्वीकृत बिेटबाट औषधी र सशििकल सामग्रीहरुका लानग बाँिफाँट गरी सम्बशन्त्धत 
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प्रमरु्खबाट स्वीकृत गरार् प्रचनलत ऐन ननर्मको पररनध नभर रर्ह र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री 
ननिलु्क अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚ कर्ािली प्ररे्दि कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वनध २०७५, 
प्रचनलत सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली 

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रकृर्ा, र्दररेट, औषधीको र्ववरर्, गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा, र्दाशर्खला र्ववरर्,  
 

 

८५. कृर्ाकलापको नाम: HMIS, DHIS र LMIS त्र्ाङ्क प्रर्विी तथा व्र्वस्थापनको लानग कम््र्टुर िनिशि 
करार )व्र्शि करार(  

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.५.७.२३ र्खचि िीषिक: 22413 
 
पररचर् आ.ब. २०५१/२०५२ मा एकीकृत स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली लागू भए पिात 

स्वास््र् सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वार प्रर्ालीबाट उपलव्ध गररन ेप्रावधान रहेको छ । आ.ब. 
२०७३/०७४ रे्दशर्ख शिल्लाबाट DHIS २ अनलार्िन सफ्टवेर्रमा प्रनतवेर्दन प्रर्वि गने कार्ि 
िरुु गररएको हो । सोही आ.ब. मा प्रत्र्ेक शिल्ला िन / स्वास््र् कार्ािलर्का त्र्ाङ्क 
अनधकृत र सहार्कहरूलार्ि र सरकारी अस्पतालमा कार्िरत मेनिकल रेकििर अनधकृतहरुलाई 
DHIS 2 सम्बन्त्धी तानलम प्रर्दान गरी सर्कएको छ। गत आ.ब.२०७७/७८ मा सबै स्थानीर् 
तहका स्वास््र् संर्ोिकहरूलार्ि e-LMIS सम्बन्त्धी तानलम समेत प्रर्दान गरी अनलार्िनबाट 
प्रनबि गने कार्ि भर्िरहेकोले HMIS, LMIS, e-LMIS सम्बन्त्धी सूचना प्रर्वि गनि र सूचना 
व्र्वस्थापनका लानग करारमा िनिशि भनाि गरी पररचालन गने कार्िक्रम राशर्खएको छ ।  

उदे्दश्र् स्वास््र् के्षरमा प्रर्ोग हनेु HMIS, DHIS 2 Platform/LMIS माफि त स्वास््र् सूचना सम्बन्त्धी 
कार्िको व्र्वस्थापन गनिका लानग र्ोग्र्ता र र्दक्षताका आधारमा िनिशि भनाि गनुि र्स 
कार्िक्रमको प्रमरु्ख उदे्दश्र् हो। उि िनिशिले गने मखु्र् कार्िक्रमहरू तपनसल बमोशिम 
रहेका छन ्
• HMIS, DHIS-2/e-LMIS मा सूचना प्रर्वि गरी प्रनतवेर्दन तर्ार गने,  
• E-Governance मा सहर्ोग परु्ािउने कार्ि, 
• सूचनालार्ि र्ोिना ननमािर्मा सहर्ोग परु्ािउने 
• गरु्स्तरीर् स्वास््र् सूचना प्रर्ालीको दर्दगो र्वकासमा टेवा परु्ािउने , 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सूचनाहरू HMIS, e-LMIS, DHIS-२ मा ननर्नमत  ,पूर्ि र समर् सीमानभर प्रर्वि हनेुछ  
  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्  /कार्ािलर्  

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्/ स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् र िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा HMIS, DHIS-२, e-LMIS प्रर्विी गनिका लानग करारमा िनिशि नलन तपनसल बमोशिमका 
कृर्ाकलापहरू गररनछेः  
• प्रचनलत आनथिक ऐन ननर्म, करार सेवा ननर्मावली अनसुार िैशक्षक र्ोग्र्ता पगुेका र्दक्ष 

िनिशि भनाि गररनछे  
• प्रनतवेर्दन प्रर्वि सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् गररनछे,  
• उि िनिशिलार्ि लानग र्दरवन्त्र्दी ररि वा आवश्र्क भएको स्थानमा र्खटार्नछे,  
• ननि करारमा नलर्एको िनिशिले ननर्नमत रूपमा प्रनतवेर्दन प्रर्वि गनुिपनेछ, 
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• HMIS, DHIS-२, e-LMIS को प्रनतवेर्दनलार्ि र्वश्लेषर् गरी पररर्ाममशुर्ख र्ोिना ननमािर् 
गनिमा सहर्ोग गनुिपनछे ।   

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

आ .ब .२०७८/७९ नभर सञ्चालन  गररने   भएको हुँर्दा करार िनिशिलार्ि प्रथम चौमानसक 
नभर नै छनौट गरी असार मसान्त्त २०७९ सम्म पररचालन गररने छ।   

बिेट बाँिफाँट करारमा ननर्िु गररएको िनिशिलार्ि ननर्मानसुार पाररश्रनमक तथा सनुबधा उपलब्ध गराउने , 
सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन  ,२०६३ र ननर्मावली २०६४  )संिोनधत (कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि 

ननरे्दशिका २०७५ तथा प्रचनलत ऐन ,ननर्मावली ,कार्िनबनधहरू  
अनगुमन सूचक र्ोग्र्ता पगुकेा र्दक्ष िनिशिको करार ननर्शुि भएको 
 

८६. कृर्ाकलापको नाम: वैरे्दशिक रोिगारमा िानेहरूका लानग स्वास््र् सम्बन्त्धी सचेतना कार्िक्रम 

कृर्ाकलाप संकेतः 2.6.4.16 र्खचिशिषिकः २२५१२ 

 

पररचर् 

र्वनभन्न र्दक्ष अर्दक्ष पेिामा वैरे्दशिक रोिगारमा िानेहरूका लानग सरुशक्षत व्र्वहार अपनाउन ु
महत्वपूर्ि र्वषर् हो । र्खासगरी र्वनभन्न िोशर्खमपूर्ि कार्िहरु तथा व्र्वहार गर्दाि सावधानन 
नअपनाउनाले हनेु मानर्वर् क्षनत तथा अङ्गभङ्गको सम्भावनालाई न्त्र्ूननकरर् गनिकालानग 
सविसाधारर्हरुलाई लशक्षत गरी र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ। 

उदे्दश्र् पेिागत िोशर्खमको बारेमा िानकारी तथा सरुशक्षत व्र्वहार सम्वन्त्धी ज्ञान‚ सीप‚ र सकरात्मक 
धारर्ा अनभबृर्द्ध गने। 

अपेशक्षत प्रनतफल  वैरे्दशिक रोिगारमा िाने व्र्शिहरुमा सरुशक्षत एवं स्वस््र् व्वहार अपनार्एको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• बैरे्दशिक रोिगारमा िानेहरुको लानग सामाशिक र्वकास कार्ािलर्को समन्त्वर् तथा शिल्ला 
प्रिासन कार्ािलर्को सहकार्िमा हेल्पिेस्क स्थापना गरी कार्ि सञ्चालन गन।े 

• सामाशिक र्वकास कार्िलर्को समन्त्वर् तथा स्थानीर् तहसंगको सहकार्िमा १ दर्दने 
Occupational Health  सम्बन्त्धी अनभमशूर्खकरर् कार्िक्रम गने ।  

• प्रशिक्षका लानग सामाशिक र्वकास मन्त्राल र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्संग समन्त्वर् गनि। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार ।  

बिेट वाँिफाट स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह र्ातार्ात र्खचि, स्टेिनरी, िैशक्षक सामग्री। 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा आदर्द ननरे्दशिका  
अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन,उपशस्थनत 
 

८७. कृर्ाकलापको नाम: प्रकोप महामारी ननर्न्त्रर्का लानग प्ररे्दि र शिल्लामा आरआरटी पररचालन (स्वास््र् 
सेवा) 

कृर्ाकलाप संकेत नं:२.७.५.३८ र्खचि िीषिक २२५२२ 

 

पररचर् 
पर्हरो तथा बाढीको प्रकोपबाट नबनभन्न संक्रामक रोगको महामारी तथा िोशर्खम रहन्त्छ । ती 
घटनाहरु कुनै पनन समर् र स्थानमा हनुसक्छन।्तसथि र्सको रोकथामकालानग सम्वद्घ 
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सरोकारवाला ननकार्हरु बीच छलफल तथा समन्त्वर् गरी प्रकोप व्र्वस्थापनका लानग तर्ारी 
अवस्थामा रहन र तत्काल प्रनतकार्ि गनिका लानग प्ररे्दि र शिल्लास्तरमा रहेका आरआरटीलार्ि 
सर्क्रर् गरी पररचालन गनि र्स कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
िोशर्खमपूर्ि के्षरमा महामारी , प्रकोप वा र्वपद्को समर्मै पूवितर्ारी तथा ब्र्वस्थापन गरी 
सम्भार्वत क्षनतको न्त्र्नूीकरर् गने  

अपेशक्षत प्रनतफल 
प्रकोप तथा महामारी व्र्वस्थापनका लानग तर्ारी अवस्थामा रहीर्वपर्दबाट हनुसक्ने िन धनको 
क्षनत कम गनिका लानग तत्काल पररचनलत भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• िोशर्खमपूर्ि के्षरहरूको पर्हचान गरी पूवितर्ारीका लानग आवश्र्क सामग्रीहरूको संशचनत गने , 
• प्रकोप व्र्वस्थापनका लानग तत्काल प्ररे्दि  ,शिल्ला तथा स्थानीर् तहमा आवश्र्क समन्त्वर्  

गरी  प्रकोप स्थानमा िनिशि पररचालन गन।े 

• प्रकोप भएका स्थानमा आवश्र्क पने सामग्री ढुवाननको लानग र्ातार्ातको व्र्वस्था गने ।  
• प्राथनमकताका आधारमा पररचानलत टोलीको प्रभार्वत समरु्दार्को लगत तर्ार गरी नबनभन्न 

प्रनतकार्िका कार्िहरू गने , 
• महामारी  ,प्रकोप तथा  र्वपद् ननर्न्त्रर्का क्रममा भएरहेका कृर्ाकलापहरू तथा ननर्न्त्रर् 

भर्सकेपनछ र्थािक्र् नछटो त्र्सको संशक्षप्त प्रनतवेर्दन सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्मा 
पठाउने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 

• RRT महामारीमा प्रत्र्क्ष रुपमा संलग्न हनेु स्वास््र्कमी तथा व्र्वस्थापकहरूलाई ननर्मानसुार 
रै्दननक भ्रमर् भिा तथा र्ातार्ातको ब्र्वस्था गररनछे ।साथै संलग्न ब्र्शि तथा 
स्वास््र्कमीलार्ि र्खािा, र्खाना र बासको व्र्वस्था गररनेछ , 

• ननर्मानसुार िनिशि पररचालन  ,भिा ,उपकरर् ,आवश्र्क औषधी सरसामान र्खररर्द तथा 
ढुवानी र  व्र्वस्थापन र्खचि ,  

• स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बिटे बािँफाँट गरी कार्िक्रम सञ्चालन 
गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री मनसून पूवितर्ारी तथा प्रनतकार्ि र्ोिना २०७८ 

कोनभि १९ को रोकथाम  ,ननर्न्त्रर् ,उपचार तथा प्रनतकार्ि  आकशस्मक र्ोिना २०७८ 
अनगुमन सूचक बैठक तथा ननर्िर्हरूको र्ववरर्  ,कार्िर्ोिना ,  पररचालन भएकाको र्ववरर् 
 

८८. कृर्ाकलापको नाम: Cervical cancer, पाठेघर र्खस्ने समस्र्ाको शस्क्रननंग क्र्ाम्प 
कृर्ाकलाप संकेतः २.५.७.७४  र्खचि िीषिकः२२५२२ 
 

पररचर् 
मर्हलाहरुमा हनेु प्रिनन स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र्े पाठेघर र्खस्ने साथ ै Obstetric Fistula पनन 
मखु्र् समस्र्ाहरु हनु।् सोको समर्मै पर्हचान गरी उपचार गने र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
शस्क्रननङ शिनबरमा आएका मर्हलाहरुको प्रभावकारी रुपमा क्र्ान्त्सर, पाठेघर र्खस्ने समस्र्ा साथ ै
Obstetric Fistula को पनन ननर्दान गरी पे्रषर् गने। 
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अपेशक्षत प्रनतफल  
क्र्ान्त्सर, पाठेघर र्खस्ने समस्र्ा साथै Obstetric Fistula को िूरुकै अवस्थामा पर्हचान भएको 
हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
र ननकार्  

बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

कार्िक्रम सञ्चालन र्वनध 

• शस्क्रननङ्ग शिर्वर सञ्चालन गनुि भन्त्र्दा अगानि शिल्लाले पाठेघर र्खस्ने तथा अब्िेर्ट्रक 
र्फस्टुलाको समस्र्ाभएका मर्हलाहरु वढी भएका र सेवाको पहुचँबाट टाढा रहेका 
स्थानीर् तहहरु सँग समन्त्वर् गरी कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पर्दिछ । 

• शिल्ला स्वास््र् कार्ािलर् वा अस्पतालमा कार्िरत मेनिकल अर्फसर तथा ररङपेसरी राख्न  
पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर को पररक्षर् गनि भी आई ए िाच गनि सक्षम स्टाफनसि, 
Counselor/ANM  सर्हत स्थानीर् स्वास््र् संस्थामा कार्िरत स्वास््र्कमी लगार्त 
कशम्तमा ३ िना प्रार्वनधक सर्हतको टोलीबाट पाठेघर र्खस्ने समस्र्ा  पाठेघरको मरु्खको 
क्र्ान्त्सर तथा अब्स्टेर्ट्रक र्फस्टुलाको शस्क्रननङ तथा ररङ्ग पेसरी लगाउने कार्ि गने । 

• अब्स्टेर्ट्रक र्फस्टुलाको ननिलु्क िल्र्र्क्रर्ाको लानग भन े प्ररे्दि अस्पतालमा मार पे्रषर् 
गनुिपर्दिछ । सोको उपचारका लानग लाग्ने सम्पूर्ि र्खचि अस्पतालले व्र्होन ेछ ।  

• र्स प्रकारको शिर्वर सञ्चालन गर्दाि अन्त्र् शिर्वर तथा नमल्र्दोिलु्र्दो कार्िक्रमसँग सहकार्ि 
गनि सर्कने ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
संघ तथा प्ररे्दिबाट स्वीकृत ननरे्दशिकाहरु। 

अनगुमनका सूचकहरू सेवा नलनकेो संख्र्ा 
 

८९. कृर्ाकलापको नाम: HMIS त्र्ाङ्क भेररर्फकेिन तथा फलोअप नमर्टंग 

कृर्ाकलाप संकेत २ .७.२२.११२ , २.७.५.५६ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर्  
 

त्र्ाङ्क लार्ि नै अधार बनाएर नीनत ननमािर् तथा र्ोिना तिुिमा लगाएतका महत्वपूर्ि कामहरू 
गरीन्त्छ । र्सको र्वश्वसननर्ता र सधु्र्दता कार्म गनि अध्र्र्न अनगुमन  स्थलगत अनशुिक्षर्का 
लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ।  

उदे्दश्र् ननर्नमत सूचना व्र्वस्था प्रर्ाली सदुृर्ढकरर् गने । 
अपेशक्षत प्रनतफल र्ोिना तिुिमाका लानग गरु्स्तरीर् त्र्ाङ्क उपलब्ध भएको हनेुछ। 
कार्ािन्त्वर्न गन ेकार्ािलर् 
र ननकार्   र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र्  सेवा कार्ािलर्हरू। 

संचालन प्रर्क्रर्ा 
प्रनतवेर्दनको अवस्था कमिोर भएका र त्र्ाङ्क एकरूपतामा समस्र्ा भएका स्वास््र् संस्थाहरू 
पर्हचान गरी प्रनतवेर्दन तथा अनभलेर्ख फमेट अनसुारको गरु्स्तरीर्ता र एकरूपताको लेर्खािोर्खा 
गने  ,कार्िस्थल अनशुिक्षर् तथा पषृ्ठपोषर् प्रर्दान गन े।   

बिेट बाँिफाँट र्खािा, रै्द.भ्र.भ, स्टेिनरी 
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अनगुमनका सूचक HMIS को त्र्ाङ्कको गरु्स्तर मापन प्रनतवेर्दन 
 
९०. कृर्ाकलापको नाम: स्थानीर् रैथाने (Local food) पोषक र्खाद्ध बस्त ुप्रबधिन कार्िक्रम (बहकु्षरेीर् पोषर्का 

अन्त्र् कृर्ाकलाप)  

 

कृर्ाकलाप संकेतः2.7.22.१२०, २.७.५.७० र्खचि शिषिकः  22522 
 

पररचर् 
पोषर्को के्षरमा थप लगानी गरी स्थानीर् स्तरमा संचालन हनेु बहकेु्षरीर् पोषर् र्ोिनामा थप 
सहर्ोग पगुोस भने्न उदे्दश्र्ले र्ो कार्िक्रम रार्खकेो हो। 

उदे्दश्र् 
कर्ािलीमा पाईन े पौर्िक रुपले महत्वपरु्ि र्खाद्यपर्दाथिहरुलाई संरक्षर्, प्रबधिन गरी समरु्दार्को 
पौर्िक अवस्था सधुार गने।  

अपेशक्षत प्रनतफल स्थानीर् रैथाने पोषक र्खाद्यबस्तकुो अध्र्र्नमा र प्रबधिनमा सहर्ोग पगुकेो हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• स्थानीर् र्खाद्यवस्तलुाई प्रबधिन, प्रिोधन गरी नर्वनतम र्खाद्य सामग्री तर्ार गने व्र्वसार्ी, 
समूहहरुलाई संलग्न गराई शिल्लास्तरीर् अन्त्तरकृर्ा कार्िक्रम गने ।सोही कार्िक्रममा 
उत्पार्दनहरूको Display गने व्र्वस्था गनि सर्कनेछ ।  

• र्समा पोषर् नबज्ञहरु, उद्यम नबज्ञहरु र गरु्स्तरसंग संबशन्त्धत नबज्ञहरु र महत्वपूर्ि 
सरोकारवालाहरुको  संलग्नतामा प्रस्तनुतकरर् एवम ््र्ानल छलफल गने । 

• कार्िक्रमबाट उत्पार्दनको गरु्स्तर सधुार, ्र्ार्कङ्ग, रर्र्ार्कङ्ग र बिाररकरर्मा सहर्ोग पगु्न े
र्खालका सामग्रीहरू प्रर्दििन, प्रस्तनुतकरर् र छलफल गने ।  

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
गोष्ठी संचालनमा लाग्न े र्खचि , स्रोत ब्र्शि, र्ातार्ात तथा रै्दननक भ्रमर् भिा र्खचि स्वीकृत 
बिेटको पररनध नभररही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी गने। 

सन्त्र्दभि सामग्री रैथाने र्खाद्य वस्त ुपोषर् सम्बन्त्धी कागिातहरु 

अनगुमन सूचक प्रकृर्ा  ,बैठकको र्ववरर् ,  अध्र्र्न प्रनतवेर्दन 
 

९१. कृर्ाकलापको नाम: नबरामीका लानग रासन नसर्दा 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : ७.१.१.१ र्खचि शिषिक : २७१११ 

 

पररचर् 

अस्पतालमा उपचारका लानग अन्त्तरंग र्वभागमा भनाि भएका नबरामीहरुलार्ि शचर्कत्सकले नसफाररस 
गरे बमोशिम तोर्कएको स्केल अनसुार रै्दननक र्खानाको व्र्वस्था गनि र्स शिषिकमा बिेट 
र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् 
शचर्कत्सकको नसफाररस बमोशिम नबरामीलाई पोषर्र्ूि र्खाना उपलव्ध गराई उपचारमा सहर्ोग 
हनेुछ । 

अपेशक्षत प्रनतफल नबरामीलार्ि आथीक भार कम हनेु र पूर्ि उपचार गरार् िानेछन ्। 
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कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु। 

संचालन प्रकृर्ा 

प्रत्र्ेक वषिको माघ १ गते रे्दशर्ख पौष मसान्त्त सम्म वा र्सअशघ स्थानीर् ननकार्मा अशख्तर्ारी 
गएका अस्पतालको हकमा श्रावर् १रे्दशर्ख आगामी आ.व .को भार मसान्त्तसम्मका लानग उपचारका 
लानग भनाि हनेु नबरामीको अनमुाननत संख्र्ा एर्कन गररे तोर्कए बमोशिमको स्केल अनसुार शिल्ला 
र्दररेट सनमनतको ननर्िर्ानसुार लागत अनमुान तर्ार गरी रै्दननक र्खानाको व्र्वस्था गने।प्रत्र्ेक 
दर्दनको (आईतवार रे्दशर्ख िननवार ) फुि मेन ुप्रर्दििन गने।र्स सम्बन्त्धी र्ववरर् अनसूुशच १ मा 
उल्लेर्ख गररएको छ ) 

बिेट बाँिफाँट लागत अनमुान स्वीकृत गरी र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ । संघ तथा 
प्ररे्दिबाट स्वीकृत ननरे्दशिकाहरु। 

 

९२. कृर्ाकलापको नाम: मात ृतथा शिि ुस्वास््र् सम्बधिनात्मक कार्िक्रम सञ्चालन 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.५, २.७.५.६८ र्खचिशिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 
स्तनपार्ी आमाहरुलार्ि मातशृिि ुसरुक्षाथि तेल तथा र्दगु्धबधिक औषधी र्खररर्द गरी नबतरर् गने 
हेतलेु र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गररएको छ ।  

उदे्दश्र् 
प्रर्ाप्त र्दधु नआउने समस्र्ा भएका स्तनपान गरार्रहेका आमाहरुलार्ि मातशृिि ुसरुक्षाथि तेल तथा 
र्दगु्धबधिक औषधीको प्रर्ोग गरी भनबश्र्मा हनु सक्ने कुपोषर् िन्त्र् रोगबाट बचाउने । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्तनपान गरार्रहेका आमाहरु र बच्चाहरुको िारररीक तथा माननसक रुपमा स्वस््र् हनेुछन । 
कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
/ ननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• स्तनपार्ी आमालार्ि प्रत्र्के १५ दर्दनको पनुरावृतमा र्दगु्र्दबधिक ननःिलु्क औषधी र्खररर्द गरी 
नबतरर् (प्रत्र्के स्तनपार्ी आमालार्ि ३-६ मर्हना सम्म,सतु्केरी भएको ६ मर्हना नभरका 
मर्हलाहरु मार)। 

• स्तनपान गरार्रहेका आमाहरुको िारररीक तथा माननसक रुपमा स्वस््र् राख्न।े 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट औषधी तथा तेल र्खररर्द स्टेिनरी,सहभागी भिा,प्रशिक्षक भिा,र्खािा तथा अन्त्र् संचालन र्खचि । 
सन्त्र्दभि सामग्री र्वनभन्न सूचनामलुक सामग्रीहरू 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन 

 

९३. कृर्ाकलापको नाम: र्वनभन्न अनभर्ानहरू पूर्ि र्खोप, पूर्ि पोषर्, पूर्ि संस्थागत प्रसूनत अनभर्ान र्खचि 
कृर्ाकलाप संकेत : २.७.२२.११५ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 
पूर्ि र्खोप, पूर्ि पोषर्, पूर्ि संस्थागत प्रसूनत लगाएतका िनस्वास््र्का अनभर्ानहरु संचालन गनि र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् पूर्ि िनस्वास््र्का अनभर्ानहरुको पैरवी गने िनुनशस्चत गने र दर्दगोपनाका कार्िहरु गने 

अपेशक्षत प्रनतफल  र्वनभन्न पूर्ि अनभर्ानहरु घोर्षत भएको हनेुछ। 
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कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् 
र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

उल्लेशर्खत र्वनभन्न अनभर्ानहरु घोषर्ा गनि सम्बशन्त्धत स्थानीर् तहहरु संग समन्त्वर् गरी पूर्ि 
र्खोपको भेररर्फकेिन‚ तथा पूर्ि संस्थागत सतु्केरी ‚ पूर्ि पोषर् आदर्द घोषर्ा गनिका लानग तोर्कएका 
सूचकहरु प्राप्त गरी बिेटको पररनध नभर रर्ह घोषर्ा गने। नर्ा विा तथा स्थानीर् तहको संख्र्ा 
एर्कन गने‚तोर्कएको प्रकृर्ा अनसुार घोषर्ा गने । सम्भव भए सम्म पररवार कल्र्ार् महािार्खा, 
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्को प्रनतनननधत्व गराउने।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट 
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह घोषर्ा सभा तथा पूवि तर्ारी बैठक भेररर्फकेिन‚ 
स्वरं्सेवक र्ातार्ात र्खचि‚ र्ातार्ात र्खचि, स्टेिनरी, आदर्द 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५तथा ननरे्दशिका 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन, उपशस्थनत, भ्रमर् नबल, भपािर्ि आदर्द 
 

९४. कृर्ाकलापको नाम: सर्क्रर् र्वनधवाट कुष्ठरोगका र्वरामीहरुको र्खोिपड्ताल (माईक्रोसकोर्प क्र्ाम्प 
संचालन) 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.१३४ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् सर्क्रर् र्वनधवाट कुष्ठरोगका र्वरामीहरुको र्खोिपिताल गरी केि नोर्टर्फकेिन बढाउन र्ो 
कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् सक्रीर् र्वनध वाट कुष्ठरोगी पिा लगाई उपचारको र्दार्रामा ल्र्ाउने 

अपेशक्षत प्रनतफल  समरु्दार्मा लकेुर बसेका र्वरामीहरु पिा लानग उपचार भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेकार्ािलर् 
र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• स्थानीर् तह संग समन्त्वर् गरी कुष्ठरोग मार्क्रोस्कोपी तानलम प्राप्त प्रर्ोगिालाकमी र एक 
िना कुष्ठरोग तानलम प्राप्त शचर्कत्सक समेतलाई पररचालन गरी शस्क्रननङ क्र्ाम्प संचालन 
गने। 

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट  ननर्मानसुारको रै्दननक भ्रमर् भिा र शिर्वर तर्ारी र पररचालन हनेु कमिचारीहरुलार्ि भिा र्खािा 
आदर्दमा बांिफांि गने 

सन्त्र्दभि सामग्री रार्िर् क्षर्रोग केन्त्रको सार्वकको ननरे्दशिकाका साथै कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५ 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन, उपशस्थनत 
 

९४. कृर्ाकलापको नाम: र्किोर र्किोरी मैरी स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनि स्वास््र्कमी क्षमता अनभबृर्द्ध (ASRH 

Training) 

कृर्ाकलाप संकेतः २ .७.२५.१२१ , २.६.६.१२ र्खचि शिषिकः२२५२२, २२५१२ 
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पररचर् 

र्किोर र्किोरीहरुलाई र्किोर र्किोरी मैरी तवरबाट र्ौन तथा प्रिनन स्वास््र् सेवा प्रर्दान 
गनिका लानग आवश्र्क ज्ञान तथा सीप तथा र्दक्षताको र्वकास गनि र्स र्कनसमको तानलमको 
व्र्वस्था गररएको छ ।  

उदे्दश्र् स्वास््र् संस्थामा कार्िरत स्वास््र्कमीहरुमा आवश्र्क ज्ञान नसप तथा धारर्ाको अनभबृद्धी गने। 
अपेशक्षत प्रनतफल  स्वास््र्कमीहरुमा आवश्र्क ज्ञान नसप तथा धारर्ाको अनभबृद्धी भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् /ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्,प्ररे्दि स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् तथा मानव संिाधन केन्त्रको 
समन्त्वर्मा प्रशिक्षकहरु समावेि गरी तानलम संचालन गने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार ५ दर्दने तानलम संचालन गन े। 

बिेट वाँिफाट 
तर्ारी, बैठक र प्रशिक्षक/सहभागी भिा तथा संर्ोिन र्खचि। स्वीकृत कार्िक्रम अनसुारबिेटको 
बाँिफाँट गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका, २०७५ 

स्वास््र् तानलम व्र्वस्थापन ननरे्दशिका, २०७५ 
अनगुमन सूचक तानलम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

९५. कृर्ाकलापको नाम: कैर्दी बन्त्र्दीहरूका लानग माननसक स्वास््र् सेवा प्रवाह 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२०२ र्खचि शिषिकः२२५२२ 

 

पररचर् 
कैर्द भिुान गरररहेका कैर्दीहरूको स्वास््र् अवस्थाको िानकारी प्राप्त गरी आकशश्मक अवस्था 
भएमा थप उपचार गनि सहि होस ्भने्न अनभप्रार्ले र्स कार्िक्रमको र्ोिना गररएको छ । 

उदे्दश्र् 
स्वास््र्कमीबाट कैर्द भिुान गरररहेका कैर्दीहरूको ननर्नमत (सने तथा नसन)े रोगहरूको मानसक 
िाँच तथा प्रर्ोगिाला पररक्षर् गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल  कैर्दीबन्त्र्दीहरूको स्वास््र् सेवाको पहुँच भएको हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• िाँच गनुिपने कैर्दीहरूको सूची तर्ार गने ।  

• िाँचका लानग स्वास््कमीको व्र्वस्था ,आवश्र्क  ,मेिीन ,उपकरर् तथा  औषनधको व्र्वस्था 
गने ।  

• प्रर्ोगिाला िाँचका लानग ल्र्ाब नमूना संकलन तथा पररक्षर् । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार बिेटको बाँिफाटँ गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५  

अनगुमन सूचक िाँच भएका कैर्दीबन्त्र्दीहरूको सूची 
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९६. कृर्ाकलापको नाम: MPDSR कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न तथा सनमक्षा 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.८३, २.७.२२.२०७ र्खचि शिषिकः २२५२२ 
 

पररचर् 

MPDSR माि ृतथा पेररनेटल मतृ्र् ुको पर्हचान गने सशुचनतकरर् गने तथा मतृ्र्कुो समीक्षा गने 
र सो सनमक्षामा मात ृमतृ्र्रु्दर घटाउनका लनग आवश्र्क कार्िर्ोिना बनाई कार्ािन्त्वर्न गनिका 
लानग ननरन्त्तर रुपमा सनभिलेन्त्स र रेस्पोन्त्स आवश्र्क रहेको हुँर्दा र्ो कार्िक्रमका लानग बिेट 
र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् अस्पतालहरु तथा समरु्दार्मामात ृमतृ्र्कुो संख्र्ा र कारर् पर्हचान गरी सोको रोकथाम ननरन्त्तरता 
गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल  

र्स कार्िक्रम संचालन पिात MPDSR कार्ि संचालन ननर्दिशिकाले ननरे्दिन गरे बमोशिम अस्पताल 
तथा समरु्दार्  तहमा हनेु सबैमात ृतथा पेररनेटल मतृ्र्कुो पर्हचान, सशुचनतकरर् तथा समीक्षा भै 
आगामी दर्दनमा त्र्स्तै प्रकृनतको अरु मतृ्र् ुहनुनदर्दन गरु्स्तर सधुारका कार्ि संचालन गरी मात ृ
तथा पेररनेटल मतृ्र् ुकम भएको हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
स्वीकृत कार्िर्ोिना तथा MPDSR कार्ि संचालन ननर्दिशिका अनसुारअनभमशुर्खकरर्, कार्ािन्त्वर्न 
तथा सनमक्षा गने। 
सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट MPDSR कार्ि संचालन ननर्दिशिका तथा प्रचनलत ऐन ननर्म अनसुार 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५, कर्ािली प्ररे्दि भ्रमर् र्खचि ननर्मावली 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम प्रनतवेर्दन, मात ृमतृ्र्,ु पेररनेटल मतृ्र्कुो त्र्ाकं अपिेट, HMIS, MPDSR online 

entry भएको प्रनतवेर्दन  
 

९७. कृर्ाकलापको नाम: प्रेषर् व्र्वस्थापन कार्िक्रम  
कृर्ाकलाप संकेत नं.: २.७.२२.१८५ र्खचि शिषिक: २२५२२ 

 

पररचर् 

नेपालको संर्वधान २०७२ को धारा ३५ बमोशिम प्रत्र्के नागररकलाई राज्र्बाट आधारभूत 
स्वास््र् सेवा ननMिलु्क प्राप्त गने हक हनेुछ र कसैलाई पनन आकशस्मक स्वास््र् सेवाबाट बशन्त्चत 
गररन ेछैन भनन मौनलक हकको रुपमा पररभार्षत गररएको छ ।कर्ािली प्ररे्दिमा आधा भन्त्र्दा बढी 
िनसंख्र्ा गरीवीको रेर्खामनुन रहेका छन ्। भोक, अज्ञानता र अशिशक्षतका कारर् धेरै माननसहरु 
रोगबाट ग्रनसत सबैलाई स्वास््र् सेवामा पहचु परु्ािउनका लानग र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन 
गररएको छ । 

उदे्दश्र् स्वास््र् सेवा पहचुमा बृशध्र्द भई सेवाबाट बशन्त्चत समरु्दार् सेवा नलन उत्पे्रररत हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल स्वास््र् सेवा पहचुमा बृशध्र्द भई ननको हनेु र्दर बृशध्र्द हनेु साथ ैऔषर्द आर् ुबढ्ने । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु । 

संचालन प्रकृर्ा ननम्न कार्ि गनि अस्पताल प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् र्खचि गनि सर्कनछेः   
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• गरीव, असहार्, लोपोन्त्मरु्ख िातीका र्वरामीहरुलाई उपचारका लानग अन्त्र्र पे्रषर् गनुि परेमा 
प्रचनलत भािा र्दर अनसुार पे्रषर्को कागिात र नागररकताको फोटोकपी नलर् भिुानी 
गररनेछ। 

• अन्त्र्रबाट र्स अस्पतालमा पे्रषर् सनुबधा नलर् उपचार गनि आएका र्वरामीहरु ननको भई घर 
र्फताि हरु्दा लाग्ने गािी भािा बढीमा २ िनालार्ि भिुानी गनि सर्कन ेछ । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम अनसुार र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ । 

अनगुमन सूचक पे्रषर् भएकाहरूको र्ववरर् ।  
९८. कृर्ाकलापको नाम: SNCU  सेवा संचालन तथा व्र्वस्थापन 

कृर्ाकलाप संकेतः२.७.५ .५०, २.७ .२२  .२२१ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 
नविात शििहुरुमा हनेु संक्रमर् रोकथाम तथा उपचारका लानग SNCU/NICU सेवाको महत्वपूर्ि 
भूनमका हनेु हरु्दा SNCU सेवा संचालनका लानग र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् SNCU सेवा संचालन गरी नविात शििहुरुको मतृ्र् ुर्दर कम हनेु । 
अपेशक्षत प्रनतफल नविात शििहुरुको मतृ्र्रु्दर कम भएको हनेुछ । 
कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

अस्पताल प्रमरु्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरी ननम्न कार्ि गनि सर्कनेछ: 
• SNCU सेवा संचालनका लानग कोठा तर्ार गने (कोठा ममित, रंगरोगन, बशि पानीको 

व्र्वस्था) । 
• फननिचर तथा र्फक्चर र्खररर्द, ममित । 
• औिार उपकरर्, सामग्री र्खररर्द । 
• औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्री लगार्त अन्त्र् सामग्री र्खररर्द । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िक्रम बमोशिम । 
सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ ।  

 

९९. कृर्ाकलापको नाम: एकद्वार संकट व्र्वस्थापन केन्त्र स्थापना तथा सहर्ोग 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.४९, २.७.२३.८ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् 

लैङ्गीक र्हंसा पीनित मर्हला तथा बालबानलकाहरुलाई एकीकृत रुपमा स्वास््र् सेवा ,
मनोसामाशिक परामिि गने, समरु्दार्मा पनुस्थािपना तथा िीर्वको पाििनमा सहर्ोग गने र्स 
शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् एकीकृत सेवा उपलव्ध गराई लैर्ङ्गक र्हंसा ननर्न्त्रर्मा र्ोगर्दान परु्ािउने। 

अपेशक्षत प्रनतफल लैर्ङ्गकर्हंसापीनित एवम ्प्रभार्वत व्र्शिहरुलाई एकीकृत सेवा उपलव्ध भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू तथा महेलकुना अस्पताल। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
स्वास््र् तथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर्बाट स्वीकृत अस्पतालमा आधाररत एकद्वार संकट व्र्वस्थापन 
केन्त्र संचालन ननरे्दशिका २०७५ बमोशिम हनेु बिेटले सम्भव भए सम्म एकिना सहर्ोगी 
कमिचारी राख्न।े 
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सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट अस्पतालमा आधाररत एकद्वार संकट व्र्वस्थापन केन्त्र संचालन ननरे्दशिका २०७५ बमोशिम 
कार्िक्रम स्वीकृत गराई र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५  ,सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ 
।अस्पतालमा आधाररत एकद्वार संकट व्र्वस्थापन केन्त्र संचालन ननरे्दशिका २०७५ । 

अनगुमन सूचक अस्पतालबाट सो सेवा िरुुवात भएको प्रनतवेर्दन , सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त 

 

१००. कृर्ाकलापको नाम: पर्िटकीर् र र्ासाि संकलन केन्त्रहरूमा लामो अवनधको स्वास््र् शिर्वर 
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१०९ र्खचि शिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् प्ररे्दिमा आउने स्वरे्दिी तथा र्वरे्दिी पर्िटकहरुलाई लशक्षत गरी शिवीर संचालन गने  र्स 
शिषिकमा बिेट राशर्खएको छ।  

उदे्दश्र् पर्िटक तथा र्ािाि संकलकहरुलार्ि स्वास््र् सेवा प्रवाह गन े

अपेशक्षत प्रनतफल  पर्िटक तथा र्ािाि संकलकहरुको स्वास््र् पररक्षर् भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• र्ािाि संकलन गने समर्मा पर्िटक तथा र्ािाि संकलकलाई लशक्षत गरी उपर्िु स्थानमा 
र्ासाि संकलन गने अवनधभर र्ासाि संकलन भैरहेको के्षरको पार्क पने स्थानमा स्वास््र् 
शिवीर सञ्चालन गने। 

• लामो अबनधको शिवीरका लानग हरेक २ हप्तामा सेवा प्रर्दार्कहरु रोटेिन गन।े 

• सेवा प्रवाह गरीएकाको त्र्ाङ्क एकमसु्ट सावििननर्ककरर् गने साथै मन्त्रालर्‚ ननरे्दिनालर्मा 
प्रनतवेर्दन पठाउने। 

• सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गन।े 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट औषधी र्खररर्द‚ शिवीरको पूवि तर्ारी‚ प्रचारप्रसार‚ र्खर्टने शचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीको रै्दननक 
भ्रमर् भिा‚ शिवीर स ंचालन अबनधमा शचर्कत्सक संग सम्झौता गरी भिुानी गनि सर्कन े। 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५ 

अनगुमन सूचक पर्िटक तथा र्ािाि संकलकहरुको स्वास््र् पररक्षर् भएको संख्र्ा। 
 

१०१. कृर्ाकलापको नाम: ए आर नभ ए एस नभ 

कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.५ र्खचि शिषिकः२७२१३ 

 

पररचर् 
माननसहरु वषेनन कुकुर , नबरालो तथा िंगली िनावरको आक्रमर्को नसकार हनेु र गमी तथा 
वषािर्ाममा सपिको टोकार्ले माननसको ज्र्ान समेत िाने हरु्दाँ रेनबिरोग र सपिको टोकार्बाट हनेु 
मतृ्र् ुकम गनि र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्र् ए आर नभ , ए एस नभ ननर्नमत आपूती भर् रेनबि रोग ननर्न्त्रर् हनेु तथा सपिको टोकार्बाट हनेु 
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मतृ्र् ुकम हनेु । 

अपेशक्षत प्रनतफल  रेनबिरोग ननर्न्त्रर् हनेु र सपिको टोकार्बाट हनेु मतृ्र् ुकम हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू, महेलकुना अस्पताल ।  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
कुकुर तथा अन्त्र् िनावर र सपिको टोकार्बाट उपचारका लानग आउने नबरामीको अनमुाननत 
वार्षिक संख्र्ा एर्कन गरी कार्िक्रम र लागत अनमुान स्वीकृत गरार् ए आर नभ र ए एस नभ र्खररर्द 
गने । 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४  संघ तथा 
प्ररे्दिबाट स्वीकृत ननरे्दशिकाहरु। 

अनगुमनका सूचकहरू सेवा नलनकेो संख्र्ा 
 

१०२. कृर्ाकलापको नामः ल्र्ाव सेवा संचालन तथा व्र्वस्थापन 

कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.४,  २.७.२२.१९७ र्खचि शिषिकः २२५२२, २७२१३ 

 
 

पररचर् 

रोगको सर्ह ननर्दान गरी उपचार गनि ल्र्ाव सेवाको ठूलो भूनमका रहेको हनु्त्छ । अस्पतालमा 
ल्र्ाव सेवा प्रर्दान गने स्थान साँगरुो, अव्र्वशस्थत भएकोले त्र्सलार्ि समर् सापक्ष स्तरबृशध्र्द गरी 
ननर्नमत संचालन गनि  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।   

उदे्दश्र् व्र्वशस्थत ल्र्ावबाट गरु्स्तरीर् पररक्षर् प्रनतबेर्दन तर्ार गरी रोग ननर्दानमा सहर्ोग हनेु  

अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् पररक्षर् गरी रोग ननर्दानमा सहर्ोग हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु। 

संचालन प्रकृर्ा 
अस्पतालको ल्र्ावको अवस्था हेरी तत्काल सधुार गनुि पन ेकार्िको सूशच तर्ार गरी कार्ािलर् 
प्रमरु्खबाट स्वीकृत गराई ल्र्ावलाई आवश्र्क केनमकल ररर्िेन्त्ट तथा प्रर्ोगिाला सम्बन्त्धी 
उपकरर् सामग्री र्खररर्द गने । 

बिेट बाँिफाँट लागत अनमुान स्वीकृत गरी र्खचि गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५, सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ । 
 

१०३. कृर्ाकलापको नाम: नसने रोग व्र्वस्थापन पेन ्र्ाकेिको स्वास््र्कमीहरूका लानग तानलम २ ब्र्ाच र 
सनमक्षा १ पटक स्वास््र् संर्ोिकसँग 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२२६ र्खचि शिषिकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

नसने रोगहरुको बृर्द्ध र्दरमा कमी ल्र्ाउन, र्सवाट हनेु अपाङ्गता र्दर न्त्र्ूनीकरर् गनि र अकाल 
मतृ्र्वुाट वचाउन संतनुलत तथा स्वस््र्कर आहार, िारीररक सर्क्रर्ता आदर्द कृर्ाकलापहरुमा 
र्विेष िोि दर्दन आवश्र्क रहेकोले र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् नसने रोगहरुको रोकथाम गनि िरुुकै अवस्थामा पर्हचान, उपचार व्र्वस्थापन तथा पे्रषर् गने 

अपेशक्षत प्रनतफल नसने रोगहरुको रोकथाम गनि िरुुकै अवस्थामा पर्हचान, उपचार भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन ेननकार् र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 
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संचालन प्रकृर्ा 
नसने रोग व्र्वस्थापन पेन ्र्ाकेिको  तानलका तर्ार पारी स्वास््र्कमीहरूका लानग तानलम २ 
ब्र्ाच र स्वास््र् संर्ोिक संग १ पटक  सनमक्षा कार्िक्रम संचालन गन।े  

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् संग समन्त्वर् गरी संचालन गने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट अवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी संचालन गने ।  
सन्त्र्दभि सामग्री नसने रोग सम्बन्त्धी तानलम पशुस्तका २०७५ 

अनगुमन सूचक  सहभागी संख्र्ा, हािीरी, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  
१०४. कृर्ाकलापको नाम: अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधी र्खररर्द )औषधीहरु र्खररर्द(  

कृर्ाकलाप संकेत नं. :७.२.९.२ र्खचि िीषिक  :२७२१३  

 

पररचर् 
नेपालको संर्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननिलु्क पाउने नागररकको अनधकार 
सनुनशित गनि अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधीहरू र्खररर्दको लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको हो ।  

उदे्दश्र् 
नागररकहरुलार्ि ननिलु्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग आवश्र्क पने आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द गरी 
प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गने , 

अपेशक्षत प्रनतफल प्रभावकारी उपचार हनेु‚ आर्वेुर्द औषनध अभाव नसििना हनु नदर्दने ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
• स्वीकृत र्खररर्द र्ोिना बमोशिम प्रचनलत ऐन अनसुार र्खररर्द गरी सम्बशन्त्धत स्टोरहरुमा राख्ने , 
• मन्त्रालर् वा मातहतका ननकार्ले र्खररर्द गरेका औषनध उपकरर् तथा सामग्रीहरुको समन्त्वर् 

स्वास््र् सेवा महािार्खाले गनुिपनेछ । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

पर्हलो  ,र्दोस्रो र तेस्रो  चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
• माग र आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी आर्वेुर्द औषनध र्खररर्द गनि नसलवन्त्र्दी र्दरभाउपर, 

टेण्िर वा बोलपर आव्हानगने र र्खररर्द प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने। 

सन्त्र्दभि सामग्री 
अत्र्ावश्र्क आर्वेुर्द औषधी सूची‚कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि ननरे्दशिका२०७५,सावििननक र्खररर्द 
ऐन तथा ननर्मावली 

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रर्क्रर्ा, औषधीको र्ववरर् गरु्स्तरको लेर्खािोर्खा , र्दाशर्खला र्ववरर् 
 

१०५. कृर्ाकलापको नाम: SBA and Non SBA ननसिङ्गहरुलाई शक्लननक आनसार्ट कोशचंग कार्िकम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.१४३ र्खचि शिषिकः २२५२२   

 

पररचर् 

प्रसूती कम हनेु बनथिङ सेन्त्त्टरहरुमा अभ्र्ास कम हनेु हरु्दाँ SBA का core skill हरुको सँरक्षर् 
चनुौती बढ्रै्द आएको छ । अतः संस्थागत प्रसूती कम हनेु ठाउमा तथा राम्ररी सीप अभ्र्ास गनि 
नपाएका प्रसूती सेवा प्रर्दार्क (SBA and non-SBA) हरुलार्ि उनीहरुको आफ्न ैकार्िस्थलमा 
onsite coaching/mentoring द्वारा सामान्त्र् प्रसूती सेवा तथा प्रसूती िर्टलता व्र्वस्थापन गनि 
सक्न ेक्षमता अनभबृदर्दको लानग र्ो कार्िक्रम लाग ूगररएको छ । 

उदे्दश्र् प्रसतूी केन्त्रहरुमा गरु्स्तरीर् प्रसतूी सेवा सनुनशित गनि तथा िर्टलता व्र्वस्थापन गनिको लानग 
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coaching/mentoring र्वधी माफि त त्र्हाँ कार्िरत ननसिङ्ग कमिचारीहरुको क्षमता अनभबृदर्दगने। 

अपेशक्षत प्रनतफल  SBA and non-SBA हरुलार्ि उनीहरुको आफ्नै कार्िस्थलमा onsite coaching/mentoring 

सामान्त्र् प्रसनुत सेवा तथा प्रसनुत िर्टलता व्र्वस्थापन गनि सक्न ेक्षमता अनभबृर्द्ध भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर् र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका  िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• र्ो कार्िक्रमको फोकल पसिन स्वास््र् कार्िलर्को प.हे.न वा प.हे.नको काम काि गने 
व्र्शि रहनछेन।् 

• कार्िक्रमको फोकल पसिनले Clinical coach/Mentor सँग छलफल गरी बिेटको परीनध 
नभर रही कनत वटा बनथिङ सेन्त्टरमा coaching गने, सो को र्ोिना तर्ार पानुि पर्दिछ । 

• Coaching/Mentoring गने site प्रसनुत केन्त्र हनुपुर्दिछ ।धेरैभन्त्र्दा धेरै िनसंख्र्ा लाभाशन्त्वत 
हनु सक्ने हनुपुर्दिछ । 

• सामाशिक आनथिक अवस्था कमिोर भएको समरु्दार्मा शस्थत स्वास््र् संस्थालाई प्राथनमकता 
दर्दनपुर्दिछ । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट 
Coaching को बेलामा चार्हने आवश्र्क औषनध तथा सामग्रीहरु,  छपार्/फोटोकपी र्सै 
शिषिकबाट गनुिपनेछ।मापर्दण्ि तथा ननरे्दशिका अनसुार। 

सन्त्र्दभि सामग्री 

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको ननरे्दशिका, SBA 

Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) 

नामको tool, बनथिंग सेन्त्टरमा मात ृतथा नवशिि ुस्वास््र् सेवाको लानग गरु्स्तर सधुार फारम 
(MNH Service Readiness Toolkit)  

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

१०६. कृर्ाकलापको नाम: नर्ा तथा तानलम नानलएका स्वास्थकमीलाई IMAM सम्बन्त्धी तानलम 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.१४५ र्खचिशिषिकः २२५२२ 

 

पररचर् IMA तथा Stabilization Center मा क्षमता अनभबृर्द्ध गने बिेट र्वननर्ोिन भएको छ। 

उदे्दश्र् अस्पतालहरुमा NRH र Stabilization Center हरु सदु्धरृ्ढकरर्का गने। 
अपेशक्षत प्रनतफल  िर्टलता भएका िीघ्र कुपोषर्को व्र्वस्थापन भएको हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

बिेटको पररधी नभर रर्ह तानलम ननलएका स्वास््र् सेवा प्रर्दार्कहरुको लार्ि समावेि गरार् 
तानलम ननरे्दशिका बमोशिम तानलम संचालन गने । 

तानलम संचालनका लानग सामाशिक र्वकास मन्त्राल, स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर्, र्नुनसेफ बाट 
सहशिकरर्को व्र्वस्था नमलाउने। 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट तानलम तर्ारी, स्टेिनरी, र्खािा, हलभािा, र्न्त्धन, रै्दननक भ्रमर् भिा, स्थानीर् र्ातार्ात, 



215 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननरे्दशिका २०७८/७९ 

 

प्रशिक्षर्/सहशिकरर्, फुटकर र्खचि आदर्द । 

सन्त्र्दभि सामग्री सम्बशन्त्धत सन्त्र्दभि पसु्तकहरू, प्रोटोकल, प्रस्ततुीकरर् स्लार्ि, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि 
ननरे्दशिका २०७५, कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

१०७. कृर्ाकलापकको नामः िमु्ला शिल्लामा वाल माननसक स्वास््र्को सनमक्षा (चन्त्र्दननाथ कर्ािली स्वास््र् 
र्वज्ञान प्रनतष्ठान र कन्त्कासनु्त्र्दरी गा.पा., िमु्ला) 

कृर्ाकलाप संकेत नं. 22522 र्खचि िीषिक 2.7.22.321 
 

पररचर् र्किोर र्किोरी माननसक स्वास््र्का सन्त्र्दभिमा स्वास््र्कमीको भनुमका अत्र्न्त्तै महत्वपूर्ि 
हनुाले स्वास््र्कमीहरुको क्षमता अनभबृर्द्ध आवश्र्क रे्दशर्खर् मतुार्वक गत आनथिक वषिमा 
मानव संसाधन र्वकास केन्त्र माफि त िमु्ला शिल्लामा स्वास््र्कमीको लानग माननसक 
स्वास््र्को तानलम संचालन गररएको नथर्ो । सो कार्िक्रमको सनमक्षा तथा पषृ्ठपोषर् 
आवश्र्क रे्दशर्खन्त्छ ।   

उदे्दश्र् स्वास््र्कमीहरुमा र्किोर र्किोरी माननसक स्वास््र् सन्त्र्दभिमा क्षमता अनभबृर्द्ध कार्िको 
सनमक्षा माफि त आगामी दर्दनको कार्ि दर्दिा ननधािरर् गररने छ ।   

अपेशक्षत प्रनतफल िमु्ला शिल्लामा र्किोर र्किोरी के्षरमा प्रर्दान गरीएका स्वास््र् सेवाको सनमक्षा माफि त 
प्ररे्दिका अन्त्र् शिल्लाहरुमा र्किोर र्किोरी स्वास््र् सेवा र्वस्तारको लानग आवश्र्क मागि 
र्दििन प्राप्त हनेुछ । साथ,ै वतिमान अवस्थामा प्रर्दान गररएको तानलममा आवश्र्क पररमाििनका 
लानग समेत गररन ेछ । 

कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

िनस्वास््र् सेवा कार्िलर् िमु्ला तथा स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् 

संचालन प्रकृर्ा सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्नुनसेफ नेपालमा 
रकम माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपने छ । र्स्को लानग प्ररे्दिका स्वास््र् सेवा 
ननरे्दिनालर् तथा मानव संसाधन र्वकास केन्त्रले समन्त्वर्कारी भनुमका र्खेल्न ेछ । 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आनथिक वषिनभर तथा र्नुनसेफ नेपालवाट रकम प्राप्त भएको नमनतले ६ मर्हना नभर । 

बिेट बाँिफाँट र्वस्ततृ कार्िक्रम वनाई सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्वाट स्वीकृत गराई गनुिपने छ । 
सन्त्र्दभि सामग्री माननसक स्वास््र् नीनत, िनस्वास््र् ऐन, स्वास््र् नीनत, सावििननक र्खररर्द ऐन, कर्र ्ाली 

र्खचि मापर्दण्ि 
अनगुमन सूचक िमु्ला शिल्लाका स्वास््र्कमीहरुले र्किोर र्किोरी माननसक स्वास््र्का सन्त्र्दभिमा ज्ञान तथा 

नसप, क्षमता तथा प्रर्ोगको सन्त्र्दभिमा भए गरेको कार्िहरु तथा अध्र्ावनधक र्ववरर् । 
 
१०८. कृर्ाकलापकको नाम : KMC सेवाको सढृुनिकरर्को लानग सहर्ोग (KMC कोठा तथा कनिरको ममित 

तथा संभार) मगु,ु हमु्ला, कानलकोट, रै्दलेर्ख, िािरकोट अस्पतालमा 
कृर्ाकलाप संकेत नं. 22522 र्खचि िीषिक2.7.22.319 
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पररचर् नेपाल मात ृतथा वाल मतृ्र्रु्दर उच्च भएको रे्दि मध्र्मेा पर्दिछ । नेपालमा कम िन्त्म तौल 
भएका वच्चाहरुमा अत्र्ानधक वाल मतृ्र्रु्दर उच्च भएको पार्न्त्छ । र्सरी कम िन्त्म तौल 
भएका वच्चाहरु लाई वचाउनका लानग के.एम.सी सेवा को सरुुवात गनुिपने हनु्त्छ । 

उदे्दश्र् कम िन्त्म तौल भएका नविात शििहुरुलाई शितांग हनुवाट बचाउने । 
अपेशक्षत प्रनतफल मगु,ु हमु्ला, कानलकोट, रै्दलेर्ख, िािरकोट अस्पतालहरुमा के.एम.सी सेवाको सरुुवात भएको हनेु 

छ । 
कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् र िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

संचालन प्रकृर्ा ननरे्दिनालर्वाट कार्िक्रम तथा बिेट वनाई सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् माफि त स्वीकृत गराई 
र्नुनसेफ नेपाल संग बिेट माग गरी कार्िक्रम संचालन गनुिपने छ । 

संचालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आनथिक वषि नभरमा प्रचनलत ननर्म अनसुार तथा बिेट प्राप्त भएको ६ मर्हना नभरमा   

बिेट बाँिफाँट प्ररे्दि स्वास््र् सेवा ननरे्दिनालर् वाट बिेट तथा कार्िक्रम वनाई सामाशिक र्वकस मन्त्रार्लर् 
माफि त र्नुनसेफ नेपालमा माग गनुिपन ेछ । र्सरी बिेट बाँिफाँट गनिको लानग प्रचनलत ननर्म 
तथा मापर्दण्िहरु आधार मानु्न पन ेछ । 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि, सावििननक र्खररर्द ऐन तथा प्रचनलत अन्त्र् मापर्दण्िहरु । 
अनगुमन सूचक के.एम.सी सेवा सरुुवात भएका शिल्ला शस्थत अस्पतालहरु तथा सेवा प्रवाहको अवस्था । 
 
१०९. कृर्ाकलापकको नामः मात ृतथा पेररनेटल मतृ्र् ुननगरानी तथा प्रनतकार्ि (Maternal and Perinatal Death 

Surveillance and Response) MPDSR कार्िक्रमको सनमक्षा (मगु ुर िमु्ला) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : 2.7.22.319, २.७.२३.७ र्खचि िीषिक: 22522 
 

पररचर् नेपाल मात ृतथा नवशिि ुर्दर उच्च भएको रे्दिमा पर्दिछ । अस्पतालमा भएका मात,ृ नवशिि,ु 
तथा शिर्वत िन्त्म को संख्र्ा र सो को कारर् समेत समीक्षा गरी आगमी दर्दनमा कार्िक्रम 
संचालन गनि आवश्र्क रे्दशर्खन्त्छ । 

उदे्दश्र् मगु ुतथा िमु्ला शिल्लामा अस्पतालहरुका स्वास््र्कमीहरु र्वचमा र्ो समीक्षा संचालन गरी 
मतृ्र्कुो कारर्, संख्र्ा र सो न्त्र्नुनकरर्का उपार् वारेमा छलफल तथा कार्ि दर्दिा तर् गररने छ 
। 

अपेशक्षत प्रनतफल अस्पतालहरुमा भएका मात ृमतु्र्,ु शिर्वत िन्त्म, मतृ िन्त्म र सो को कारर् तथा संख्र्ाको 
वारेमा र्वस्ततृ छलफल गरी आगमी दर्दनको कार्ि दर्दिा पर्हचान गररन ेछ । 

कार्िन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा कार्ािलर् मगु,ु िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर् िमु्ला र मेहलकुना अस्पताल  

संचालन प्रकृर्ा स्वास््र् तथा िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरुवाट सामाशिक र्वकास मन्त्रार्ल माफि त र्वस्ततृ 
कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गरी र्नुनसेफ नेपालमा माग गने र प्ररे्दिको प्रचनलत सरकारी 
मापर्दण्ि अनसुार कार्िक्रम संचालन गन े। 

संचालन गने अवनध र आनथिक वषिनभर प्रचनलत ननर्म तथा मापर्दण्िको अनधनमा रही  
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अनमुाननत नमनत 
बिेट बाँिफाँट िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर् िमु्ला र स्वास््र् सेवा कार्ािलर् मगुलेु सामाशिक र्वकास मन्त्रालर् 

माफि त बिेट तथा कार्ािक्रम स्वीकृत गराई प्रचनलत ननर्म तथा मापर्दण्िको अनधनमा रही 
कार्ािक्रम संचालन गररन ेछ । 

सन्त्र्दभि सामग्री आर् एम एन सी आई. कार्िक्रमको ननरे्दशिका,  
अनगुमन सूचक कार्िकमले तर् गरेको सचुाकंहरु, मात ृमतु्र्,ु नवशिि ुमतु्र् ु, कार्िक्रम वारेमा मानसक सनमक्षा 

आदर्द । 
११०. कृर्ाकलापको नामः िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर्का लानग औषनध ढुवानी तथा महामारी व्र्वस्थापनका लानग 

सवारी साधन र्पकअप िीप र्खररर्द 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.२.१० र्खचि शिषिकः  ३११२१ 

 

पररचर् 
औषनध ढुवानी तथा महामारी व्र्वस्थापनका लानग सवारी साधन आवश्र्क भएको र र्सका 
लानग र्पकअप िीप उपर्िु साधन भएकाले त्र्सको र्खररर्दका लानग र्स शिषिकमा बिेट 
र्वननर्ोिन गररएको छ। 

उदे्दश्र् समर्मा नै औषनध ढुवानी गरी महामारीको व्र्वस्थापन गनुि 
अपेशक्षत प्रनतफल अत्र्ावश्र्क औषनध प्राप्त भर्ि महामारीबाट हनेु मानवीर् क्षनतमा कमी हनेुछ ।  
कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रकृर्ा प्रचनलत सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली अनसुार र्खररर्द गने 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना र कार्ितानलका अनसुार । 

बिेट बाँिफाँट आवश्र्कता एवं प्रचनलत मापर्दण्ि अनसुार बाँिफाँट गरी  प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने ।  

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन तथा ननर्मावली, कर्ािली प्ररे्दि र्खचि मापर्दण्ि २०७५, िबबाहन 
व्र्वस्थापन  सम्बन्त्धी नीनत तथा ननरे्दशिका ।  

अनगुमन सूचक र्खररर्द प्रनतवेर्दन, सम्बशन्त्धत कार्ािलर्को स्टोर र्दाशर्खला र्ववरर् ।  
 

१११. कृर्ाकलाप: स्वास््र् सम्बन्त्धी मेशिनरी औिार तथा उपकरर् र्खररर्द (स्वास््र् तथा शचर्कत्सासंग सम्बशन्त्धत 
र्न्त्र, उपकरर् तथा मेशिन औिार) 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.३, ११.३.९.७, ११.३.९.२१,११.३.२२.२, ११.३.९.२६  र्खचि िीषिकः ३११२२/२७२१३ 

 

पररचर् 

अस्पताल, अस्पतालमा रहेका प्रर्ोगिाला तथा कार्ािलर् प्रर्ोिनका लानग ननरन्त्तर 
आवश्र्कता भर्राखे्न मेशिनरी औिार तथा उपकरर्हरू र्खररर्द गरी त्र्सको सहि 
उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
अस्पताल तथा कार्ािलर्मा ननर्नमत आवश्र्क मशेिनरी औिार तथा उपकरर् उपलब्ध 
गराउने। 

अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँच उपलब्ध हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, महेलकुना अस्पताल 
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कार्ािलर्/ननकार् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुारको स्वास््र् तथा 
शचर्कत्सासंग सम्बशन्त्धत र्न्त्र, उपकरर् तथा मेशिन औिार एवं सामग्री र्खररर्द गरी सो को 
व्र्वस्थापन गने ।  

• र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

११२. कृर्ाकलाप: स्वास््र् चौकीका लानग न्त्रू्नतम सेवा मापर्दण्ि (MSS) का लानग सामग्री र्खररर्द (स्वास््र् तथा 
शचर्कत्सासंग सम्बशन्त्धत र्न्त्र, उपकरर् तथा मेशिन औिार) 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.४३/२.७.२२.४३२ र्खचि िीषिकः ३११२२/२२५२२ 

 

पररचर् 

स्वास््र् चौकीमा न्त्र्ूनतम सेवा मापर्दण्िका सूचकहरू परुा गनि स्वास््र्सँग आदर्द आवश्र्क 
सामग्री तथा उपकरर् र्खररर्द गरी त्र्सको सहि उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको 
छ । 

उदे्दश्र् 
स्वास््र् चौकीमा न्त्र्ूनतम सेवा मापर्दण्िका लानग आवश्र्क सामग्री तथा उपकरर् उपलब्ध 
गराउने। 

अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँच उपलब्ध हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुारको स्वास््र्संग 

सम्बशन्त्धत सामग्री तथा उपकरर् र्खररर्द गरी सो को व्र्वस्थापन गने ।  

• र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

११३. कृर्ाकलापको नामः स्थानीर् तहका भ्र्ाशक्सन सव सेन्त्टरहरूका सम्बद्ध कमिचारीलार्ि कोल्िचेन व्र्वस्थापन 
तानलम (स्वास््र् सेवा) 
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कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२१६ र्खचि िीषिकः २२५२२ 

 

पररचर् भ्र्ाशक्सनलाई सरुशक्षत रार्खी र्वतरर् तथा प्रर्ोगसम्म परु्ािउनको लानग भ्र्ाशक्सन स्टोर तथा सव 
स्टोरहरुमा कार्िरत कमिचारीहरूलार्ि आवश्र्क तानलम दर्दन र्स कार्िक्रम राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् भ्र्ाशक्सनको सरुशक्षत भण्िारर्, र्वतरर् तथा प्रर्ोगका लानग कमिचारीहरूमा क्षमता अनभबृर्द्ध गने  

अपेशक्षत प्रनतफल भ्र्ाशक्सनको सरुशक्षत प्रर्ोग हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन स्वास््र् सेवा कार्ािलर् सरेु्खत  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • भ्र्ाशक्सनसँग सम्बशन्त्धत कमिचारीहरको छनौट गन े।  

• तानलमको प्रशिक्षक ननरे्दशिका तथा सहभागी पशुस्तकाद्वारा स्वास््र् सेवा र्वभाग/पररवार 
कल्र्ार् महािार्खा/व्र्वस्थापन महािार्खाले तोकेको ननरे्दशिकाको अनधनमा रही तानलम 
कार्िक्रम संचालन गनुिपने। 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही स्टेिनरी, रै्दननक भ्रमर् भिा, र्ातार्ात र्खचि, र्खािा लगार्तका 
नबनभन्न िीषिक अनसुारको र्खचि तथा तानलम सञ्चालन ननरे्दशिका अनसुार हनेु र्खचिहरू 

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ तथा भ्र्ाशक्सन सम्बन्त्धी तानलम पशुस्तका 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

११४. कृर्ाकलापको नामः अपाङ्गता भएका व्र्शि/सस्थाहरूसँग अन्त्तर्क्रि र्ा (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४२० र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 

प्ररे्दिमा िन्त्मिात तथा िन्त्म पिात ्हनेु अपाङ्गता न्त्र्ूनीकरर् गने, मातशृिि ुतथा बाल मतृ्र्रु्दर 
कम गने एवं अपाङ्ता भएका व्र्शिहरू सर्हतको समावेिी समाि ननमािर् गनिका लानग कर्ािली 
प्ररे्दिका अपांगता भएका व्र्शि तथा सम्बशन्त्धत संघसंस्था/सरोकारवालाहरूसँग अन्त्तर्क्रि र्ा गनि 
र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गररएको छ । 

उदे्दश्र् 
अपाङ्गता न्त्र्ूनीकरर् तथा पनुस्थािपनाका लानग अपाङ्गता भएका व्र्शि तथा संस्थाहरूसँग 
सहर्ोग/समन्त्वर् गनुि। 

अपेशक्षत प्रनतफल अपाङ्गता भएका व्र्शिहरूको िीवनर्ापन सहि हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् 

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• अपाङ्ता सम्बन्त्धी कार्ि गने संघसंस्थाहरूको समन्त्वर्/सहकार्िमा अपांगता पर्हचान, 
वगीकरर्, परामिि, रेफरल, पनुस्थािपना सम्बन्त्धी छलफल गने।  

• अपाङ्गता भएका व्र्शिहरूको िीघ्र पर्हचान साथै सम्बशन्त्धत संस्थाहरूको संस्थागत 
र्वकासका लानग आवश्र्क सहर्ोग गने र्ोिना बनाउने ।   

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
र्स प्रर्ोिनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही कार्िर्ोिना अनसुार बिेटको बाँिफाँट 
गरी कार्िक्रम सञ्चालन गने।  
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सन्त्र्दभि सामग्री अपाङ्गता रोकथाम, ननर्न्त्रर् र उपचार सम्बन्त्धी नबनभन्न ननरे्दशिका  

अनगुमन सूचक 
अपाङ्गता सम्बन्त्धी अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िकमको प्रनतवेर्दन 

अपाङ्गता भएका बालबानलकाको र्ववरर्, स्वास््र् सेवा नलएकाको र्ववरर् 

 

११५. कृर्ाकलापको नामः एच.आर्ि.भी. एड्स संघसंस्था/व्र्शिसँग अन्त्तर्क्रि र्ा र पैरवी (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४२१ र्खचि िीषिक : 22522 

 

पररचर् 

प्ररे्दिमा एच.आर्ि.भी./एड्स भएका व्र्शिहरू तथा र्स के्षरका कार्िरत संघसंस्थाहरूसँग र्सको 
न्त्र्ूनीकरर्, उपचार तथा पनुस्थािपनाको लानग कर्ािली प्ररे्दिमा कार्िरत संघसंस्था तथा 
एच.आर्ि.भी./एड्स भएका व्र्शि तथा सम्बशन्त्धत संघसंस्था/सरोकारवालाहरूसँग अन्त्तर्क्रि र्ा तथा 
पैरवी गनि र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गररएको छ । 

उदे्दश्र् 
एच.आर्ि.भी./एड्स को न्त्र्ूनीकरर्, उपचार तथा पनुस्थािपनाका लानग संक्रनमत व्र्शि तथा 
संस्थाहरूसँग अन्त्तर्क्रि र्ा र पैरवी गनुि,  

अपेशक्षत प्रनतफल एच.आर्ि.भी./एड्स भएका व्र्शिहरूको िीवनर्ापन सहि हनेुछ। 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर्/ननकार् 

िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर्, सरेु्खत 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• एच.आर्ि.भी.एड्स सम्बन्त्धी कार्ि गने संघसंस्थाहरूको समन्त्वर्/सहकार्िमा अपांगता पर्हचान, 
वगीकरर्, परामिि, रेफरल, पनुस्थािपना सम्बन्त्धी छलफल गने।  

• अपाङ्गता भएका व्र्शिहरूको िीघ्र पर्हचान साथै सम्बशन्त्धत संस्थाहरूको संस्थागत र्वकासका 
लानग आवश्र्क सहर्ोग गने र्ोिना बनाउने ।   

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

आवश्र्कता अनसुार प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 
र्स प्रर्ोिनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही कार्िर्ोिना अनसुार बिेटको बाँिफाँट 
गरी कार्िक्रम सञ्चालन गने।  

सन्त्र्दभि सामग्री एच.आर्ि.भी./एड्स रोकथाम, ननर्न्त्रर् र उपचार सम्बन्त्धी नबनभन्न ननरे्दशिका  

अनगुमन सूचक 
एच.आर्ि.भी./एड्स सम्बन्त्धी अन्त्तर्क्रि र्ा र पैरवी कार्िकमको प्रनतवेर्दन 

एच.आर्ि.भी./एड्स भर्ि उपचार सेवा नलएकाको र्ववरर् 

 

११६. कृर्ाकलापको नाम: समरु्दार्मा आधाररत िीघ्र कुपोषर्को व्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.३८५ र्खचि िीषिक २२५२२ 

 

पररचर् समरु्दार्मा िीघ्र कुपोषर्बाट प्रभार्वत बालबानलकाहरूलार्ि OTC सेन्त्टर माफि त व्र्वस्थापन 
कुपोषर्को अवस्थालार्ि न्त्र्ूनीकरर् गरी गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रर्दान गनिका लानग र्ो कार्िक्रम 
राशर्खएको हो । 

उदे्दश्र् िीघ्र कुपोर्षत बालबानलकाहरूको व्र्वस्थापन गनुि, 
 

अपेशक्षत प्रनतफल िीघ्र कुपोषर् भएका बालबानलकाहरुको व्र्वस्थापन भएको हनेुछ  

कार्ािन्त्वर्न गन े िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर्, िमु्ला  
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ननकार्/कार्ािलर् 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा बिेटको पररनधनभर रही कार्िक्रम संचालन गने । र्स कार्िका लानग पररवार कल्र्ार् महािार्खा 

र सम्बद्द साझेर्दार संस्थासँग समन्त्वर् गरी कार्िक्रम सञ्चालनको व्र्वस्थापन नमलाउने। 
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ननर्म तथा काननुको पररनधमा रही बिेटको बाँिफाँट गरी र्खचि गने ।  
सन्त्र्दभि सामग्री आर्माम तथा िीघ्र कुपोषर्को व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी ननरे्दशिका, कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि 2075 

तथा कर्ािली भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ 
अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

११७. कृर्ाकलापको नाम: पाठेघर र्खस्ने रोग, पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर, शस्क्रननङ्ग सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् 

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४७१ र्खचि िीषिकः२२५२२ 
 

पररचर् 

मर्हलाहरुमा हनेु प्रिनन स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र् ेपाठेघर र्खस्ने साथ ै Obstetric Fistula पनन 
मखु्र् समस्र्ाहरु हनु।् सोको समर्मै पर्हचान गरी उपचार सम्बन्त्धी अनभमशुर्खकरर् कार्िक्रम 
राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् 
पाठेघर र्खस्न े रोग, पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सरको शस्क्रननङ्गका नबषर्मा स्वास््र्कमीहरूको 
क्षमता अनभबृर्द्ध गने 

अपेशक्षत प्रनतफल  पाठेघर र्खस्ने रोग, पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर, शस्क्रननङ्ग सम्बन्त्धी समस्र्ाको पर्हचान हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
कार्ािलर् र ननकार्  

बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• पाठेघर र्खस्न े रोग, पाठेघरको मरु्खको क्र्ान्त्सर, शस्क्रननङ्ग सम्बन्त्धी समस्र्ा भएका 
मर्हलाहरु वढी भएका र सेवाको पहुचँबाट टाढा रहेका स्थानीर् तहहरुसँग समन्त्वर् गरी 
कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपर्दिछ । 

• बिेटको पररनधनभर रही र्स कार्िक्रमबाट मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरूलार्ि समेत 
सहभागी गरार्ि अनभमशुर्खकरर् गनि सर्कनछे ।  

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

र्स शिषिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू 

बिेट बाँिफाटँ स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार  

सन्त्र्दभि सामग्री कर्ािली र्खचि मापर्दण्ि २०७५ , सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 
संघ तथा प्ररे्दिबाट स्वीकृत ननरे्दशिकाहरु। 

अनगुमन सूचक कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
 

११८. कृर्ाकलापको नामः शिल्ला अस्पताल हमु्ला, रै्दलेर्खको भवन ननमािर् (भवन) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : ११.१.२.५०/५३ र्खचि िीषिक: 31112 

 

पररचर् अस्पतालबाट प्रर्दान गररने गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँच अनभबृर्द्ध गनि अस्पतालको भौनतक 
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पूवािधार ननमािर् गनि आवश्र्क भएकाले र्स कार्िक्रमको व्र्वस्था गररएको हो ।   

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँचमा अनभबृर्द्ध गनुि  

अपेशक्षत प्रनतफल नागररकहरूले अस्पतालबाट गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्राप्त गनछेन् ।  

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • अस्पताल ननमािर्का गनिका लानग DPR तर्ार गने  तथा सो मानथ छलफल गरी अशन्त्तनमकरर् 
गरी स्वीकृत गराउने ।  

• अस्पताल रहने स्थान अनमुोर्दन गरी संघीर् िहरी र्वकास तथा भवन ननमािर् नबभाग, संघीर् 
कार्ािन्त्वर्न र्कार्ि र सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्को समन्त्वर्मा लागत अनमुान तर्ार गरी 
आवश्र्क प्रर्क्रर्ा अनसुार भौनतक पवुािधारको ननमािर् तथा सञ्चालन गने । 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाटँ गरी  प्रर्ोिनका लानग आवश्र्क 
पने बैठक संचालन र्खचि र सावििननक र्खररर्द प्रर्ाली अनसुार ननमािर्का लानग बिेट बाँिफाँट गरी 
कार्िन्त्वर्न गने 

सन्त्र्दभि सामग्री पूवािधार तथा भवन ननमािर् सम्वन्त्धी अद्याबनधक मापर्दण्ि तथा ननरे्दशिकाहरू 
अनगुमन सूचक DPR को प्रनतवेर्दन, आनथिक/भौनतक प्रगनतको र्ववरर् 
 

११९. कृर्ाकलापको नामः रास्कोट अस्पताल, कानलकोटको भौनतक पूवािधार ननमािर् (भवन ननमािर्) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : ११.१.२.५०३ र्खचि िीषिक: 31112 

 

पररचर् अस्पतालबाट प्रर्दान गररने गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँच अनभबृर्द्ध गनि अस्पतालको भौनतक 
पूवािधार ननमािर् गनि आवश्र्क भएकाले र्स कार्िक्रमको व्र्वस्था गररएको हो ।   

उदे्दश्र् गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँचमा अनभबृर्द्ध गनुि  

अपेशक्षत प्रनतफल नागररकहरूले अस्पतालबाट गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्राप्त गनछेन् ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, कानलकोट 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • अस्पताल ननमािर्का गनिका लानग DPR तर्ार गने  तथा सो मानथ छलफल गरी अशन्त्तनमकरर् 
गरी स्वीकृत गराउने ।  

• अस्पताल रहने स्थान अनमुोर्दन गरी संघीर् िहरी र्वकास तथा भवन ननमािर् नबभाग, संघीर् 
कार्ािन्त्वर्न र्कार्ि र सामाशिक र्वकास मन्त्रालर्को समन्त्वर्मा लागत अनमुान तर्ार गरी 
आवश्र्क प्रर्क्रर्ा अनसुार भौनतक पवुािधारको ननमािर् तथा सञ्चालन गने । 

सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाटँ गरी  प्रर्ोिनका लानग आवश्र्क 
पने बैठक संचालन र्खचि र सावििननक र्खररर्द प्रर्ाली अनसुार ननमािर्का लानग बिेट बाँिफाँट गरी 
कार्िन्त्वर्न गने 
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सन्त्र्दभि सामग्री पूवािधार तथा भवन ननमािर् सम्वन्त्धी अद्याबनधक मापर्दण्ि तथा ननरे्दशिकाहरू 
अनगुमन सूचक DPR को प्रनतवेर्दन, आनथिक/भौनतक प्रगनतको र्ववरर् 
 

१२०. कृर्ाकलापको नामः एक्सरे मेिीन र्खररर्द (स्वास््र् तथा शचर्कत्सासंग सम्बशन्त्धत र्न्त्र, उपकरर् तथा मेशिन 
औिार) 

कृर्ाकलाप संकेतः ११.३.९.४९  र्खचि िीषिकः ३११२२ 

 

पररचर् 
अस्पतालमा रहेका प्रर्ोगिाला प्रर्ोिनका लानग ननरन्त्तर आवश्र्कता भर्राखे्न एक्सरे र्खररर्द गरी 
त्र्सको प्रर्ोगका लानग र्ो कार्िक्रम राशर्खएको छ । 

उदे्दश्र् र्वरामीहरूको स्वास््र् अवस्थाको ननर्दान गनुि ।  

अपेशक्षत प्रनतफल गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँच उपलब्ध हनेुछ ।  

कार्ािन्त्वर्न गन े
कार्ािलर्/ननकार् स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, िािरकोट, महेलकुना अस्पताल 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

• प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुारको स्वास््र् तथा 
शचर्कत्सासंग सम्बशन्त्धत र्न्त्र, उपकरर् तथा मेशिन औिार एवं सामग्री र्खररर्द गरी सो को 
व्र्वस्थापन गने ।  

• र्सका लानग स्पेशिर्फकेिन स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानि बढाउने । 

सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत स्वीकृत कार्िर्ोिना अनसुार 

बिेट बाँिफाँट प्रचनलत ऐन ननर्मानसुार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररर्द र्ोिना बनाई कार्ािलर् 
प्रमरु्खसंग स्वीकृत गराई र्खररर्द गने । 

सन्त्र्दभि सामग्री सावििननक र्खररर्द ऐन २०६३ , ननर्मावली २०६४ (संसोनधत) 

अनगुमन सूचक र्दाशर्खला प्रनतवेर्दन 

 

१२१. कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् िीवनिैली र स्वास््र् वानी व्र्वहार सम्बन्त्धी र्वद्यालर् तथा समरु्दार्मा 
अनभर्ान (उद्यमिीलता,  रोिगारीमूलक/सिशिकरर्/सीप र्वकास तथा क्षमता अनभबृर्द्ध तानलम) 

कृर्ाकलाप संकेत नं.: २.६.४.१५ र्खचि िीषिक: २२५२२ 
 

पररचर् 

स्वस्थ रहनको लानग रै्दननक िीवनिैली र वानी व्र्वहार, आहार पनन सोही अनसुार गनुिपन े
हनु्त्छ।र्सका बारेमा र्वधालर् तथा समरु्दार्मा अनभर्ान गरी स्वस्थ िीवनिैलीको प्रवधिन गनि र्ो 
कृर्ाकलाप राशर्खएको छ ।   

उदे्दश्र् 

• स्वस्थ िीवन िैली र वानी व्र्वहारका लानग अनभर्ानहरु संचालन गरी सकारात्मक पररवतिन 
ल्र्ाउने । 

• स्वस्थ वानी ब्र्वहारलार्ि अनधकतम रूपमा प्रवधिन गने । 

अपेशक्षत प्रनतफल  ब्र्ावहारमा पररवतिन भर् रै्दननक िीवनिैलीमा सकारात्मक सोचको र्वकास हनेु र स्वस्थ िरु्खी 
िीवनतफि  उन्त्मरु्ख हनेु । 

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् 
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र ननकार्   

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• स्वस्थ िीवनिैली संग सम्वन्त्धीत गनि सर्कने कृर्ाकलापहरूको र्वश्लेषर् गने र 
प्राथनमकताको आधारमा सूची तर्ार गने। 

• स्वस्थ िीवनिैलीको प्रवधिन गनि  र्वधालर् तथा समरु्दार् छनोट गने। 

• अनभर्ान संचालन गनुिपवुि शिर्वर संचालन र्ोिना वनाउनपुनेछ । 

• अनभर्ान संचालन गनुिपने अवनध सेवाको आवश्र्कतालाई दृर्िगत गरी तर् गनि सर्कनेछ । 

• अवश्र्कता अनसुार आर्वेुर्द, िनस्वास््र्कमी र अन्त्र् स्वास््र्कमीहरू पररचालन गनि 
सर्कन ेछ ।  

• अनभर्ान सञ्चालन गर्दाि पाएक पने समरु्दार् तथा र्वधालर् छनोट गनुिपनेछ । र्वधालर् र 
समरु्दार्मा  स्वस्थ िीवनिैली, र्ोग शिक्षा लगाएका कक्षाहरू समेत संचालन गनि सर्कने । 

र्विेष दर्दवसहरूमा रर्ननैतक स्थानहरूमा अनभर्ान संचालन गनि सर्कने । 
सञ्चालन गने अवनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट 

अनभर्ान संचालनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाँट गरी  
रे्दहार्बमोशिम कामका लानग र्खचि गनि सर्कनछे  । 

• स्थान छनौटका लानग स्थलगत अनगुमन, समन्त्वर्ात्मक तथा तर्ारी बैठक । 

• कार्िक्रममा र्खर्टएका स्वास््र्कमी तथा व्र्वस्थापकहरूलाई  ननर्मानसुार रै्दननक भ्रमर् भिा 
तथा र्ातार्ातको ब्र्वस्था गनि सर्कने । 

• ननर्मानसुार िनिशि पररचालन, भिा, सरसामान र्खररर्द, ढुवानी र अनभर्ानको लानग हल 
व्र्वस्थापनका सामग्रीको र्खचि ।  

• ब्र्वस्थापनमा र्खर्टएका ब्र्शि तथा स्वास््र्कमीलार्ि र्खािा,र्खाना र बासको व्र्वस्था गनि 
सर्कन े।  

अनभर्ान संचालनका लानग चार्हने स्वास््र् शिक्षा सामग्रीहरू र्खररर्द गनि सर्कने  
सन्त्र्दभि साम्रगी स्वस्थ िीवनिैली सम्वन्त्धी सन्त्र्दभि सामग्रीहरू 
अनगुमन सूचक सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू, र्दस्तावेिहरू 
 

१२२. कृर्ाकलापको नामः सरूवा रोग अस्पताल, सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन (स्वास््र् सेवा) 
कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४९३ र्खचि िीषिक: २२५२२ 

 

पररचर् कर्ािली प्ररे्दि र सार्वकका कर्ािलीका शिल्लाहरू कानलकोट, मगु,ु हमु्ला, िमु्लामा फैलनै नबनभन्न 
संक्रमक रोगहरूको ननर्दान, उपचार तथा व्र्वस्थापन गरी रोगको समर्मा नै उपचार गनि सकेमा 
संक्रमर्र्दरमा कमी भर्ि सम्भार्वत मतृ्र्रु्दरमा समेत कमी ल्र्ाउन सर्कन्त्छ ।त्र्सैले ती 
शिल्लाहरूबाट पार्क पने स्थान कानलकोट शिल्लामा सरूवा रोग अस्पताल सञ्चालन तथा 
व्र्वस्थापन गरी गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुँच अनभबृर्द्ध गनि आवश्र्क भएकाले र्स 
कार्िक्रमको व्र्वस्था गररएको हो ।   

उदे्दश्र् संक्रामक रोगहरूको समर्मा न ैननर्दान, उपचार तथा व्र्वस्थापन गनि  

अपेशक्षत प्रनतफल अस्पतालबाट संक्रामक रोगको समर्मा नै ननर्दान र उपचार भर्ि गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको 
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अनभबृर्द्ध हनेुछ । 

कार्ािन्त्वर्न गने 
ननकार्/कार्ािलर् 

स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, कानलकोट 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • संक्रामक रोगहरूको ननर्दान, उपचार तथा व्र्वस्थापनका लानग स्थानको छनौट गने, 
• स्वास््र् सेवा कार्ािलर्ले र्खचिको बाँिफाटँ तर्ार गरी समाशिक र्वकास मन्त्रालर्बाट स्वीकृत 

गरार्ि र्खचि गने ।  

• स्वास््र् सेवा सञ्चालनका लानग अत्र्ावश्र्क िनिशि, उपकरर्, औषनधिन्त्र् सामग्री तथा 
उपचारका लानग आवश्र्क सामग्रीहरूको व्र्वस्थापन गने ।  

• अस्पतालबाट प्रर्दान गररएको स्वास््र् सेवाको अनभलेर्ख तथा प्रनतवेर्दन र्दरुूस्त राख्ने ।  
सञ्चालन गने अबनध र 
अनमुाननत नमनत 

प्रथम, र्दोस्रो र तेस्रो चौमानसक 

बिेट बाँिफाँट स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनसुार बाँिफाटँ गरी  प्रर्ोिनका लानग आवश्र्क 
पने बैठक संचालन र्खचि र सावििननक र्खररर्द प्रर्ाली अनसुार ननमािर्का लानग बिेट बाँिफाँट गरी 
कार्िन्त्वर्न गने 

सन्त्र्दभि सामग्री स्वास््र् सेवा सञ्चालन सम्बन्त्धी अद्याबनधक मापर्दण्ि तथा ननरे्दशिकाहरू 
अनगुमन सूचक आनथिक/भौनतक प्रगनतको र्ववरर् 
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अनसूुशच १ 

अस्पतालमा भनाि भएका र्वरामीका लानग प्रनत दर्दन/प्रनतव्र्शि रासनको सूची 

नस.न. र्खाद्यान्न रािनको र्ववरर् पररमार् र्काई 

१ चामल मन्त्सलुी सफा ०.६६० के.िी. 

२ र्दाल नमशश्रत ०.१७६ के.िी. 

३ तेल तोरीको  ०.०२२ नल. 

४ ननु आर्ोनिन र्िु ०.०२२ के.िी. 

५ आल ु रातो ०.२०० के.िी. 

६ हररर्ो तरकारी मौसम अनसुार ०.१७६ के.िी. 

७ मसला नमशश्रत ०.००२ के.िी. 

८ मास ु र्खसीको ०.०२५ के.िी. 

९ र्दधु गाई/भैसीको ०.१२५ नल. 

१० र्वस्कुट स्फेनसकेिन अनसुार १ ्र्ाकेट 

११ शचर्ा र्दधु हालेको १ कप 

१२ अण्िा कुर्खुराको १ गोटा 

१३ फलफुल मौसम अनसुार ०.२०० के.िी. 

१४ ग्र्ांस ढुवानी सर्हत १ नसनलण्िर* 

*ग्र्ास ३२५ छाकको लानग एक नसनलण्िर 
 


