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स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महार्ाखा 
 

डक्रयाकलापको नाम : पाचलका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको माचसक बैठक, िाटा भेररडिकेर्न एवं र्ुणस्तर सुधार 
साथै चौमाचसक एवं बावषयक सचमक्षा 
काययक्रमको पररचय स्थाचनयतहहरुमा स्वास््य सूचना व्यवस्थापनलाई सुदृढ र व्यवखस्थत बनाउने उदे्दश्यले 

स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्रेका सेवाको अचभलेख अनुसारको प्रचतबेदन भए नभएको एकीन 
र्नुयको साथै स्वास््य कायायलयले तोकेको स्वास््य संस्थामा प्रत्येक मडहनामा मडहला स्वास््य 
स्वयं सेववका, खोप खललचनक, र्ाउँघर खललचनक, सरकारी तथा र्ैर सरकारी स्वास््य संस्थाहरु 
र स्वास््य कमीहरुबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा र्री संचाचलत स्वास््य 
काययक्रमको लक्ष्य प्रर्चतको समीक्षा, सूचना संकलन, प्राप्त सूचनालाई भेररडिकेर्न साथै 
सूचनाको र्ुणस्तर सुधार र्ने र स्थाचनयतहहरुमा प्राप्त सूचनाहरुलाई डि एच आइय एस, एल 
एम आइय यस लर्ायत ववचभन्त्न प्रणालीहरुमा अनलाईन ररपोडटयङ र्ने काययका लाचर् सवै 
पाचलकातहहरुमा यो डक्रयाकलाप समावेर् र्ररएको छ । 

उदेश्य • स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुको अचभलेख अनुसारको अनलाईन ररपोडटयङ डि 
एच आइय एस, एल एम आइय यस मा प्रवववि भए नभएको एकीन र्ने । 

• स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा र्री संचाचलत स्वास््य 
काययक्रमको लक्ष्य प्रर्चतको समीक्षा, सूचना संकलन, प्राप्त सचूनालाई भेररडिकेर्न साथै 
सूचनाको र्ुणस्तर सुधार र्ने । 

• स्थाचनयतहहरुमा स्वास््य सूचना व्यवस्थापनलाई सुदृढ र व्यवखस्थत बनाउने ।  

अपेखक्षत प्रचतिल • स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुको अचभलेख अनुसारको अनलाईन ररपोडटयङ डि 
एच आइय एस, एल एम आइय एस मा प्रवविी भएको हुनेछ ।  

• माचसक रूपमा संकचलत सूचना भेररिाइ भइय र्ुणस्तर सुधार भएको सुचनखित हुनेछ । 
• स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुको त्यांकमा आधाररत चौमाचसक सचमक्षा 

भएको हुनेछन ्।  

• स्थानीयतहहरुको स्वास््य सूचना व्यवस्थापन सुदृढ र व्यवखस्थत भएको हुनेछ । 
सञ्चालन प्रकृया • यस डक्रयाकलाप बमोखजम प्रत्येक स्थानीयतहका स्वास््य र्ाखाहरुले प्रत्येक मडहनाको 

७ र्ते चभर सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुबाट डि एच आइय एस र  एल एम आइय एस 
मा प्रत्येक रैमाचसक भुक्तान भए पिात प्रचतवेदन अचनवायय रुपमा स्थानीय तहमा प्राप्त 
र्ने प्रबन्त्ध र्नुय पने छ ।  

• प्राप्त भएको प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाको अचभलेखसंर् चमलान र्री िाटा 
भेररडिकेर्न सडहत माचसक बैठक र्नुय पनेछ ।  

• िाटा भेररडिकेर्न पिात १५ र्ते चभरमा अनलाईन ररपोडटयङ डि एच आइय यस २ मा 
प्रवविी स्थानीयतहको स्वास््य र्ाखाले र्नुय पने हुन्त्छ ।  

• अनलाईन प्रववि भएको िाटालाई आधारमानी चौमाचसकरुपमा सचमक्षा र्नुय पनेछ । 
बजेट बाँििाँि पाचलकाहरुमा प्राप्त ववचनयोखजत बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन 

चनदेचर्का (पचछल्लो संस्करण), सावयजचनक खररद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन 
सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय पालना र्नुय पनेछ । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

िाटा भेररडिकेर्न पिात १५ र्ते चभर अचनवायय रूपमा अनलाईन ररपोडटयङ डि एच आइय यस 
२ मा प्रवविी स्थानीयतहको स्वास््य र्ाखाले अचनवायय र्नुय पनेछ । 
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डक्रयाकलापको नाम : स्वास््य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण काययक्रम 
कार्यक्रमको परिचर् स्थानीय, प्रदेर् र संधीय तहबाट आिू अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाको माचसक प्रचतवेदन 

केन्त्रीय सूचना प्रणालीमा प्रववष्ठ र्ने तथा अन्त्य सूचनाहरू समेत स्वास््य संस्थाहरूबाट 
स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले स्वास््य कायायलयहरूमा, स्वास््य कायायलयहरूले प्रदेर् 
स्वास््य चनदेर्नालयहरूमा र प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालयहरूले स्वास््य सेवा ववभार्मा 
पठाउने संस्थार्त व्यवस्था र्री स्थानीय देखख संघीय तहसम्म चनयचमत, चनखस्चत समय 

चसमा चभर पूणय वववरण सडहतको प्रचतवेदन र्ने-र्राउने व्यवस्था चमलाउने भनी नेपाल 
सरकार  मन्त्रीपररषदको चनणयय नं २० (२०७६।०३।२४) को चनणययानुसार ववचभन्त्न चनकायबाट 
प्रचतवेदन र्ने सम्बन्त्धमा चनणयय भएको छ ।  

 

देर् संचघयतामा र् ैसकेको अवस्थामा ७५३ बटा पाचलका स्तरबाटै स्वास््यका सूचकहरुको 
चनयचमत प्रचतवेदन र्नुय पने छ । हाल ववश्वमा िैचलएको कोरोनाका कारणले कोरोना 
प्रचतकाययका लाचर् चाचलने सबै काययहरुको अचनवायय रेकडियर् तथा ररपोडटयर् र्नुय पने भएको 
छ । यी अवस्थाहरुलाई मध्यनजर र्री स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महार्ाखा 
अन्त्तर्यत एडककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन र्ाखा मािय त स्वास््य सेवाका प्रत्येक 
इखन्त्िकेटर अनुसार रेकडियर् तथा ररपोडटयर् र्री सूचना ब्यवस्थापनलाई सुदृडढकरण तथा 
चुस्त दरुुस्त बनाउनु पने आवश्यकता टिकारो देखखन आएकोले स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालय अन्त्तर्यत संचाचलत सूचनासंर् सम्बखन्त्धत प्रणालीहरु M HMIS/DHIS 2, IMU, 

eLMIS,  EWARS, HIIS लर्ायतका प्रणाली संचालन पाचलका तहहरुबाटै संचालन तथा 
ववस्तार भै रहेको छ । 

उदेश्र् 
• प्रत्येक पाचलकाले स्वास््य सेवाका चनयचमत रेकडियर् तथा ररपोडटयर् काययका लाचर् 

ल्यापटप, वप्रन्त्टर, एलटनयल हािय डिस्क साथै र्वक्तर्ाली इन्त्टरनेट सेवा खररद र्री 
स्वास््य र्ाखा मािय त चनयचमत सेवा प्रवाह र्ने ।  

• सवै पाचलकाहरुका स्वास््य र्ाखालाई सूचना प्रववचधकोमा आवद्ध र्राई एडककृत 
स्वास््य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल 
• प्रत्येक पाचलकाले आचथयक बषय २०७८।०७९ देखख स्वास््य सेवाका चनयचमत रेकडियर् 

तथा ररपोडटयर् काययका लाचर् ल्यापटप, वपन्त्टर, एलटनयल हािय डिस्क साथै र्वक्तर्ाली 
इन्त्टरनेट सेवा खररद र्री स्वास््य र्ाखा मािय त चनयचमत सेवा संचालन भएको 
हुनेछ ।  

• सवै पाचलकाहरुका स्वास््य र्ाखालाई सूचना प्रववचधकोमा आवद्ध र्राई एडककृत 
स्वास््य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण हुने । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• प्रत्येक पाचलकामा स्वास््य सूचना साथै आई. एम. यू. सुदृडढकरण काययक्रम 

अन्त्तर्यत रु. २ लाखका दरेले आचथयक बषय २०७८।०७९ मा काययक्रम समावेर् 
र्ररएको छ ।  

• यस्का लाचर् संलग्न स्पेचर्डिकेर्न अनुसारका सामाग्री आचथयक बषयको र्ुरुवात 
अथायत श्रावण वा डढलोमा भार मडहना चभरै खररद र्री जिान तथा संचालन र्नुय 
पनेछ ।  

• यो डक्रयाकलाप स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मािय त स्वास््य सूचना साथै 
आई.एम.यू. सुदृडढकरणका लाचर् भनी सर्तय अनुदानमा समावेर् भएकोले यी 
सामाग्री तथा इन्त्टरनेट स्वास््य र्ाखालेनै प्रयोर् र्नुय पनेछ ।  
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बजेट बााँडफााँड खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन चनदेचर्का (पचछल्लो संस्करण), 

सावयजचनक खररद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय 
पालना र्नुय पनेछ । स्पेचर्डिकेर्न अनुसार उल्लेखखत सामाग्रीहरूको अनुमाचनत लार्त 
देहाय बमोखजम रहेको छ ।  

 

ल्यापटप रू. १ लाख २७ हजार सम्म (भ्याट सडहत)  

वप्रन्त्टर रू. २५ हजार सम्म (भ्याट सडहत) 

एस्टनयल हाडियलस रू. ७ हजार सम्म (भ्याट सडहत) 

इन्त्टरनेट सेवा (वावषयक) रू. ३३ हजार सम्म (भ्याट सडहत) 

अन्त्य ववववध सपोडटयर् सामाग्रीहरूमा आवश्यकता अनुसार माउस, माउस प्याि, मखल्टप्लर्, 

तारहरू, कम्प्यूटर टेवल, कुसयहरू समेतको लाचर् एकमुि रू. ८ हजार ।  

 

स्पेचर्डिकेर्न  

Branded Laptop  

Purchesers requirements 

Brand: Dell, Acer, Lenovo, HP, Toshiba 

Processor: 8th Generation Intel Core i7 CPU @ 2.00 GHz or higher 

Memory:  8 GB DDR4 RAM (1 x 8 GB) 

Storage: 256 GB SSD  

Graphic: Intel HD Graphics  

Display: 14.0" FHD Touch Display 360 Rotate 

Battery: 4 Cell Li-Ion Battery 

Web Cam HD Webcam 

Wifi: Wifi802.11b/g/n (1x1) 

Bluetooth Bluetooth 4.0 

Network Integrated 10/100 BASE-T Ethernet LAN 

Card Reader 3-in-1 Card Reader (SD, SDHC, SDXC) 

Audio 2 speakers 

I/O Ports 
1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 head 

phone/microphone 

Warranty:  1 Year Parts and Service 

  

Printer  

Purchesers requirements 

Printer Type:  Laser 

power supply:   AC 230 V 

Frequency Required:   50/60 Hz 

Print Speed:   Up to 12 ppm - B/W - A4 

Connectivity:  USB 

First Print Out Time:   8 sec 

Paper:  150 sheets 

Consumables:  1 x toner cartridge (black) - up to 2000 pages 

Resolution:   600 x 600 dpi 



6 
 

Warranty:  1 Year Parts and Service 
 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

कायय सम्पन्त्न भए पिात स्वा से वव ब्यवस्थापन महार्ाखालाइय काययक्रम संचालन र खचयको 
समग्र प्रचतवेदन तयार र्री पेर् र्नुय पने । साथ साथै पाचलका, खजल्ला, प्रदेर् र संचघय 
स्तरबाट समाधान र्नुय र्राउनु पने ववषयहरू औल्याइय तत ्तत ्चनकायहरूमा प्रचतवेदन र्नुय 
पने छ ।  

सन्दर्य सामाग्री  
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स्वास््य सेवा ववभार्,  उपचारात्मक सेवा महार्ाखा 
काययक्रमको नाम: आधारभूत तथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध खररद 

पररचय आधारभूत तथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध खररद र्ने । 
उदेश्य आधारभूत तथा आकखस्मक स्वास््य सेवाकोलार्ी चाडहने अचतआवश्यक चनर्ुल्क औषचधहरु 

समयमै खररद भै उपलब्धता सुनुखस्चत र्ने   । 
अपेखक्षत 
प्रचतिल 

• आधारभूत तथा आकखस्मक स्वास््य सेवाकोलार्ी चाडहने अचतआवश्यक चनर्ुल्क 
औषचधहरुको समयमै आपूचतय हुदा अभाव नहुने l 

काययन्त्वयन र्ने 
चनकाय 

स्थानीय तह  l 

संचालन प्रडक्रया  • आधारभूततथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध खररद र्नय पुवायनुमान तयार र्ने । 
• आधारभूत औषचध स्तरीय उपचार पद्धचतमा आधाररत भै खरीद योजना बनाउनु पने । 
• केन्त्र, प्रदेर् तथा खजल्लामा रहेका स्वास््य कायायलयबाट स्टक चलई सोही बमोखजम 

औषचध एलस्पायर नहुने वा स्टक मौज्दात अत्यचधक नहुने र्रर खरीद र्ने । 
आचथयक वाँििाँि 

 
सावयजचनक खरीद ऐनतथा चनयमावली अनुसार सम्भव भए सम्म  ई ववडिङ्र् प्रणालीबाट 
खरीद र्ने । 

अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन  

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचारात्मक सेवा महार्ाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु पनेछ  

सन्त्दभय सामग्री  साबयजचनक खररद ऐन तथा  चनयमावली l  

 

काययक्रमको नामः उपचारात्मक सेवा अन्त्तर्यतका काययक्रमहरु (न्त्युनतमसेवा मापदण्ि काययक्रम संचालन  
तथासुडरचधकरणरआँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््यसम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण तथा वबद्यालय स्क्रीचनंर् 
काययक्रम (काययसंचालन चनदेचर्कामा उल्लेख भए बमोखजम  संचालन र्न े) 
पररचय उपचारात्मक सेवा अन्त्तर्यतका काययक्रमहरु 

१. न्त्युनतम सेवा मापदण्ि काययक्रम संचालन तथा सुदृृडढकरण 

२. आँखा, नाक, कान, घांटी तथृा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण तथा वबद्यालय 
स्क्रीचनंर् काययक्रम 

उदेश्य न्त्युनतम सेवा मापदण्ि काययक्रम संचालन तथा सुदृृडढकरण 

• स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा उपलव्धताको अवस्था बारे मूल्याङ्कन हुने र सोही 
अनुसार मापदण्ि लार्ु हुने । 

• कमी कमजोरीको आधारमा योजना बनाउन सडकने l   

आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण तथा वबद्यालय स्क्रीचनंर् 
काययक्रम 

• आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण काययक्रम 
स्वास््यकमी , म.सवा.स्वय.स.े र वबद्यालय चर्क्षक को लाचर् संचालन हुने  l   

• ववद्यालयका ववद्याथीहरुको स्वास््य जांच हुने  l  

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

• स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि को सचमक्षा बाट काययक्रमको हालसम्मको 
उपलखब्ध र समस्या को पडहचान भै आर्ामी डदनमा सेवा प्रवाह र्नय सहज हुने l 

• अचभमुखीकरणका सहभार्ी हरु  आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध 
प्राथचमक उपचार र्नय सक्षम हुने  l   
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•  ववद्याथीहरुको स्वास््य जांच भइ समयमै चनदान तथा उपचार पाउन सखजलो हुने  l   

काययन्त्वयन र्ने 
चनकाय 

    स्थानीय तह  

संचालन प्रडक्रया न्त्युनतम सेवा मापदण्ि काययक्रम संचालन तथा सुदृृडढकरण 

• स्वास््य चौकी प्रमुख र व्यवस्थापन सचमचत अध्यक्ष लाइ सहभार्ी र्राई स्वास््य 
चौडकको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि सम्वखन्त्ध  १ डदने अचभमुखीकरण तथा १ डदने सचमक्षा  
सचमक्षा  र्ने । 

• सचमक्षा र्दाय काययक्रम संचालन मा देखापरेका राम्रा पक्ष र समस्या तथा चुनौती र सोको 
समाधान बारे छलिल र्ने l 

• न्त्युनतम सेवा मापदण्ि सम्बखन्त्ध बषयको दइु पटक िलो अप र्ने l  

• स्वास््य संस्था को र्ुणस्तरीय सेवा र सुडरचधकरंको लाचर् न्त्युनतम सेवा मापदण्ि मा 
देखा परेका समस्या पडहचान र्रर समाधानको लाचर् आवश्यक औजार,उपकरण लर्ायतका 
अन्त्य सामग्री हरु खररद र्नय सडकनेछ l  

आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण तथा वबद्यालय स्क्रीचनंर् 
काययक्रम 

• आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण काययक्रम 
स्वास््यकमी ,र म.स्वा.स्वय.से. / चर्क्षक लाइ छुट्टा छुट्टै अचभमुखीकरण काययक्रम 
संचालन र्ने l 

• बाँकी बजेटबाट वबद्यालयहरु छनौट र्रर आँखा, नाक, कान, घांटी तथा दांत र मुख 
स्वास््य सम्वखन्त्ध स्वास््य जांच काययक्रम संचालन र्ने l 

• बजेट अपुर् भएमा स्थानीय तहकोको आन्त्तररक श्रोत को समेत प्रयोर् र्नय सडकने छ  

• सहभार्ी छनौट र्दाय उपचारमा संलग्न स्वास््यकमी छनौट र्ने  

आचथयक वाँििाँि अथयमन्त्रालय को कायय संचालन चनदेचर्का र प्रचचलत आचथयक ऐन कानुन अनुसार खचय र्नुयपने 
छ  । 
• न्त्युनतम सेवा मापदण्ि काययक्रम संचालन तथा सुदृृडढकरण (६५% बजेट) 
• आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण तथा वबद्यालय 

स्क्रीचनंर् काययक्रम (३५% बजेट)  

अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचारात्मक सेवा महार्ाखालाई अचनवायय प्रचतबेदन पठाउनु 
पनेछ  

सन्त्दभय सामग्री स्वस््य चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि सम्बखन्त्ध tools र चनदेचर्का  आँखा, नाक,कान,घांटी 
र मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण चनदेचर्का  

 

काययक्रमको नाम:  उपचारात्मक सेवा अन्त्तर्यतका काययक्रमहरु (आधारभूत तथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध 
खररद, न्त्युनतम सेवा मापदण्ि काययक्रम संचालन तथा सुदृृडढकरण र आँखा, नाक, कान,  घांटी तथा मुख स्वास््य 
सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण तथा वबद्यालय स्क्रीचनंर् काययक्रम कायय संचालन चनदेचर्कामा उल्लेख भए बमोखजम 
संचालन र्ने) 
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नोट: कुनै स्थानीय तहमा माचथ उल्लेखखत चर्षयकमा बजेट आएको भए तपचर्ल अनुसार बाँििाँि र्रर माचथ 
उल्लेखखत चनदेचर्का बमोखजम काययक्रम संचालन र्ने  

आधारभूत तथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध खररद ७५ % बजेट  

न्त्युनतम सेवा मापदण्ि काययक्रम (स्वास््य चौकी तथा आधारभूत अस्पताल ) संचालन तथा 
सुदृृडढकरण 

१५ %  बजेट  

आँखा, नाक, कान,  घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकरण तथा वबद्यालय 
स्क्रीचनंर् काययक्रम कायय संचालन चनदेचर्कामा उल्लेख भए बमोखजम संचालन र्न े

१० %  बजेट  
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स्वास््य सेवा ववभार्, नचसयङ्र् तथा सामाखजक सरुक्षा 
ब्यवस्थापन महार्ाखा 
 

स्थानीय तह  

डक्रयाकलापको नाम : धुचलखेल अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र, सामाखजक स्वास््य इकाई र जेस्ठ 
नार्ररक स्वास््य सेवा  संचालन काययक्रम  

पररचय नेपालको संववधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नाचर्रकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास््य सेवा 
चनःर्ुल्क प्राप्त र्ने हक हुनेछ र कसैलाई पचन आकखस्मक स्वास््य सेवाबाट वखञ्चत र्ररने 
छैन भचन स्वास््य सेवालाई नेपाली नार्ररकको मौचलक हक अन्त्तर्यत राखेको छ । 

उदेश्य क) लखक्षत समूहका वबरामीहरूको स्वास््य सेवामा समतामूलक पहँुच एवम ् उपयोर् ववृद्ध 
र्ने । 

ख) लखक्षत समूहसम्म चनःर्ुल्क तथा आंचर्क छुटमा ववर्ेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध र्राउने । 
र्) स्वास््य वबमा, ववपर नार्ररक उपचार कोष, ज्येष्ठ नार्ररक (जेररयाडिक) स्वास््य सेवा 

नवजात चर्र्ु स्वास््य, र्रीब तथा ववपन्त्न वर्यका लाचर् चनःर्ुल्क आकखस्मक सेवा 
लर्ायत सबै सामाखजक सुरक्षा काययक्रमहरूको संयोजन एवम ्सहजीकरण र्ने र सेवाको 
छुटमा दोहोरोपन हुन ्नडदने । 

अपेखक्षत प्रचतिल आधारभूत स्वास््य सेवाबाट लखक्षत समूहको स्वास््यमा सुधार भई र्ुणस्तरीय स्वास््य 
सेवामा पहुच पुर्ेको हुनेछ | 

संचालन प्रडक्रया धुचलखेल अस्पताल, काभ्रेका लाचर् एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र, सामाखजक स्वास््य 
इकाई र जेस्ठ नार्ररक स्वास््य सेवा संचालन काययक्रमको लाचर् छुट्टाइएको रकम 
धुचलखेल नर्रपाचलकाले धुचलखेल अस्पतालसँर् आवश्यक समन्त्वय र्री बजेट चनकासा 
र्नुयपनछे।     

बजेट बाँििाि यस आ.वका लाचर् जम्मा रू.११,९९९,०००/- ववचनयोजन र्ररएको छ।जस अन्त्तर्यत  

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र सेवा संचालनको लाचर्  रू३०,००,०००/- 
सामाखजक स्वास््य इकाईको  सेवा संचालन रू४०,००,०००/- 
जेस्ठ नार्ररक स्वास््य सेवा काययक्रम संचालनको लाचर्  रू४९,९९,०००/-  

प्रचतवेदन  माचसक रुपमा सेवा प्रदान र्रेको सेवाग्राहीहरुको प्रचतवेदन स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयको लैखङ्र्क समानता तथा सामाखजक समावरे्ीकरण र्ाखाको ईमेल ठेर्ाना 
gesimohp@gmail.com, र स्वास््य सेवा ववभार्, नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा 
महार्ाखाको ईमेल ठेर्ाना nursing2075@gmail.com र सम्बखन्त्धत प्रदेर्का स्वास््य 
चनदेर्नालयमा ईमेल र्रर पठाउनु पनेछ। 

सन्त्दभय सामग्री सामाखजक सेवा एकाई सञ्चालन चनदेचर्का, २०७८ 

जेररयाडिक (जेष्ठ नार्ररक) स्वास््य सेवा सञ्चालन चनदेचर्का, २०७७ 

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन चनदेचर्का, २०७७ 
 
 

डक्रयाकलापको नाम : मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका डदवस   

पररचय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले सामुदाचयक स्वास््य क्षेरमा र्रेको कामको 
सम्मान स्वरूप र उचनहरूको मनोबललाई कायम राख्नका लार्ी प्रत्येक बषयको 5th December 
को डदन राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका डदवस मनाउँदै आईरहेको छ।  

mailto:gesimohp@gmail.com
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उदेश्य • मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाले पुय्ाउदै आएको चनस्वाथय सेवाको सम्मान 
र्ने । 

• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमलाई सिल र डदर्ो बनाउन 
समुदायको सहयोर् उपलब्ध र्राउने । 

• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले पुयायएको सेवा तथा काययक्रमहरुबारे 
सरोकारवाला तथा जनसमुदायलाई जानकारी र्राउने ।  

अपेखक्षत प्रचतिल मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई सामुदाचयक स्वास््य काययक्रमहरूमा काम 
र्नय थप प्रोत्साहन भएको हुनेछ।  

संचालन प्रडक्रया • डदवस आउनु भन्त्दा कम्तीमा १ हप्ता अर्ािी डदवसमा के के डक्रयाकलाप संचालन र्ने 
हो सो को तयारी बैठक स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरु, सरकारी तथा र्ैर सरकारी 
संस्थाहरु र नीखज क्षेरको संलग्नतामा संचालन र्नुय पनेछ। 

• उक्त बैठकमा थप स्रोतको खोजी र पडहचान समेत र्नय सडकनेछ।  

• तयारी बैठकमा तय र्ररएका डक्रयाकलापहरू डदवसको डदन संचालन र्री डदवस मनाउनु 
पनेछ।  

• यस डदवसमा उत्कृष्त मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई पुरष्कृत र 
सम्मान र्नय सलनेछ।  

• साथै स्थानीय तहले मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको प्रोत्साहनका लाचर् 
अन्त्य थप रचनात्मक काययक्रमहरू संचालन र्नय सलनेछन।्  

• सो को प्रचतवेदन नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखामा काययक्रम चसचधएको ७ 
डदन चभरमा पठाउनु पनेछ।  

बजेट बाँििाि यस डदवस मनाउनका लाचर् LMBIS Code 2.7.22.67 मा प्रत्येक र्ाउँपाचलकाको लार्ी रु 
१०,०००।–, नर्रपाचलकाको लार्ी  रु १५,००० ।–, उपमहानर्रपाचलकाको लार्ी रु २०,०००।– र 
महानर्रपाचलकाको लार्ी रु २५,०००।– ववचनयोजन र्ररएको छ र रकम नपुर् भएमा 
स्थानीय तहले बजेट ब्यवस्थापन र्नय सलनेछन ्। 

प्रचतवेदन  काययक्रम संञ्चालन संचालन भए पिात सम्बखन्त्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले  
प्रदेर्को स्वास््य चनदेर्नालय र स्वास््य सेवा ववभार्को नचसयङ तथा सामाखजक सुरक्षा 
महार्ाखाको ईमेल आई डिः nursing2075@gmail.com  र socialhealth2075@gmail.com 

मा प्रचतवेदन पठाउनु पनेछ ।  
सन्त्दभय सामग्री मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रणनीचत २०६७( पडहलो संर्ोधन २०७६), 

आचथयक काययववचध तथा ववविय उिरदाचयत्व ऐन २०७६, भ्रमण खचय चनयमावली २०७२, 
ववचभन्त्न स्वास््य सेवा सम्बखन्त्ध स्वास््य चर्क्षा तथा सचेतना सामाग्रीहरू । 

 

डक्रयाकलापको नाम : राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको बावषयक समीक्षा बैठक   

पररचय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई स्वास््य काययक्रमहरु बारे जानकारी र्राउन, 

प्रचतवेदन संकलन तथा आर्ामी काययक्रमहरु बारे छलिल र्नयको लाचर् सचमक्षा बैठक र्ने 
र्ररएको छ ।  

उदे्दश्य समुदायस्तरमा सन्त्चालन र्ररने स्वास््य काययक्रमहरु बारे छलिल, विा रखजिर अध्यावचधक 
भए/नभएको बारे जानकारी तथा आर्ामी काययक्रम बारे कायययोजना तय र्ने ।  

अपेखक्षत प्रचतिल • मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले उक्त आ.व.मा र्रेको काययहरू तथा 
काययक्रमको प्रर्चतको बारेमा सबैमा जानकारी हुनेछ। 

• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले सन्त्चालन र्रेका डक्रयाकलापहरूको 
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त्यांक अध्यावचधक भएको हुनेछ।   

संचालन प्रडक्रया राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको वावषयक सचमक्षा बैठक २ डदन 
र्नुयपनेछ । तर स्थानीय तहले आफ्नै खचयमा आवश्यकता अनुसार अधयबावषयक सचमक्षा र्ोष्ठी 
र्नय सलनेछन।् उक्त समीक्षा बैठक हरेक स्थानीय तहमा स्वास््य कायायलयको समन्त्वयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ । यस र्ोष्ठीमा चनम्न चलखखत काययहरु सम्पन्त्न र्ने । 
• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले रखजस्टरमा रेकिय भरे/नभरेको यडकन र्री 

अध्यावचधक र्ने। 
• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका रखजस्िरमा उल्लेखखत सम्पूणय वववरणहरू 

अध्यावचधक र्ने। 
• पररवार योजनाका साधनको सम्भाववत प्रयोर्कताय संख्याको यडकन लर्ायत उनीहरुले 

प्रयोर् र्रे नर्रेको बारे वववेचना र्ने। 
• पररवार योजनाको स्थायी साधन प्रयोर् र्नय चाहने दम्पतीहरुको लार्त संकलन र्ने।  

• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले सञ्चालन र्रेका अन्त्य डक्रयाकलापहरु, 
खोप, र्भयवती र सुत्केरी जाचँ, उनीहरुका समस्या तथा सो को समाधानका बारेमा 
छलिल र्ने।   

• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुबाट प्राप्त प्रचतवेदनहरु संकलन र्ने।  

• प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो काययक्षेर अन्त्तर्यत काययरत मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरुको व्यवक्तर्त वववरणमा नाम थर, आइ िी नं (केखन्त्रय र स्थानीय), उमेर, 

र्ैखक्षक योग्यता, ताचलम, सम्पकय  नं, इमेल आई.डि. समेतको वववरण अचनवायय रुपमा 
अद्यावचधक र्री सम्बखन्त्धत स्थानीय तह, प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालय र नचसिंङ्र् तथा 
सामुदाचयक सुरक्षा महार्ाखामा अचनवायय प्रचतवेदन र्ने र सफ्टवेयरमा प्रववि र्ने।   

• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका कोष बारे छलिल र्री कोषको अचधकतम एवं 
प्रभावकारी प्रवाह र पररचालन र्नय प्रोत्साहन एवं सहयोर् र्ने साथै कोषको पररचालन 
सचमचत, कोषको हाल सम्मको रकम मौज्दात, पररचालन भएको रकम सडहत सम्बखन्त्धत 
स्थानीय तह र नचसिंङ्र् तथा सामुदाचयक सुरक्षा महार्ाखामा प्रचतवेदन र्ने। 
• स्वास््य आमा समूह वैठकको माईन्त्यूट र प्रत्येक मडहनामा स्वास््य संस्थामा प्रचतवदेन 
बुझाएको अचभलेख र स्वास््य सम्बखन्त्ध छलिल र्रेको अचभलेख माचथ सचमक्षा र्ने।  

• स्थानीय तहले नै मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका कोषको अडिट भए नभएको 
हने र नभएको पाइएमा अडिट र्ने व्यवस्था चमलाउने । 

बजेट बाँििाि यस आचथयक बषयको LMBIS Code 2.7.22.67 मा उपलब्ध रकमलाई प्रचर्क्षक भिा, स्वास््य 
स्वयंसेववकालाई यातायात खचय, खाजा, स्टेर्नरी तथा अन्त्य आवश्यकता अनुसार बाँििाँि 
र्री खचय र्नुय पदयछ । नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाबाट यस आ.व.मा बावषयक 
सचमक्षाको लार्ी मार बजेट वबचनयोजन र्रेको हँुदा अधयबावषयक सचमक्षाको लार्ी लार्त 
सहभाचर्तामा सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले नै बजेटको व्यवस्थापन र्नुय पनेछ ।  

प्रचतवेदन  काययक्रम संचालन भए पिात सम्बखन्त्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले प्रदेर्को स्वास््य 
चनदेर्नालय र स्वास््य सेवा ववभार्को नचसयङ तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाको ईमेल 
आई डिः nursing2075@gmail.com  र socialhealth2075@gmail.com मा प्रचतवदेन पठाउनु 
पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रणनीचत २०६७( पडहलो संर्ोधन 
२०७६) मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका त्याङ्क समायोजन िारम, आधारभुत 
ताचलम सामग्री ।कायय सचांलन चनदेचर्का, २०७७ (अथय मन्त्रालय)  
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डक्रयाकलापको नाम : मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई पोर्ाक प्रोत्साहन 

पररचय नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाल े देर्भरका मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं 
सेववकाहरुको पोर्ाकमा एकरुपता ल्याउनका लाचर् पररमाखजयत राविय मडहला सामुदाचयक 
स्वास््य स्वयंसेववकाकाययक्रम रणनीचत २०६७ (पडहलो संर्ोधन २०७६) मा पोर्ाकको नमूना 
चनधायरण र्रेको छ।   

उदेश्य नेपाल भरीमा काययरत मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको पडहचानमा एकरुपता ल्याउने ।  

अपेखक्षत प्रचतिल • मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको पोर्ाकमा एकरुपता कायम भएको हुनेछ।   

• उनीहरुको मनोवल उच्च भई सामुदाचयक स्वास््य सेवामा सुधार भएको हुनेछ ।  

संचालन प्रडक्रया • मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको पोर्ाक भिाको रकम प्रचचलत ऐन, 

चनयम अनुसार एकमुि वुझाउनु पनेछ । 
• रकम ववतरण र्दाय सोझै नर्द वा वैंक खातामा जम्मा र्नय सडकनेछ। 
• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको पोर्ाकको नमुना चनम्नानुसारको हुनुपनेछ। 

सािीको डकनारामा मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लोर्ो झल्काउने अकार् े
चनलो डकनारामा सेतो ४ वटा र्ोलो घेरा ।  

बजेट बाँििाि आ.व. २०७७/७८मा यस महार्ाखामा प्राप्त वववरण अनुसार र पररवार कल्याण महार्ाखामा 
दताय भएका मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको संख्या आधारमा दोहोरो नपने र्री 
जनही रु. १०,०००। का दरले पोर्ाक भिाको लाचर् LMBIS Code. 2.7.22.67 मा आवश्यक 
बजेट नेपाल सरकारको स्रोतबाट ववचनयोजन र्ररएको छ र पोर्ाक भिामा सामाखजक सुरक्षा 
कर लाग्नेछ।यडद रकम नपुर् भएमा स्थानीय तहले बजेट ब्यवस्थापन र्नय सलनेछन । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन  

स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको पोर्ाक भिा 
ववतरण र्ररएको अचभलेख राखख त्यसको प्रचतवेदन प्रदेर्को स्वास््य चनदेर्नालय र 
स्वास््य सेवा ववभार्को नचसयङ तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाको ईमेल आई डिः 
nursing2075@gmail.com तथा socialhealth2075@gmail.com मा पठाउनु पनेछ ।  

सन्त्दभय सामग्री राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रणनीचत २०६७( पडहलो संर्ोधन 
२०७६)  

 

डक्रयाकलापको नाम : मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लाचर् यातायात खचय  

पररचय मुलुकभर कररव ५२ हजार मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले स्वास््य क्षेरमा 
पुयायउदै आएको योर्दानको उच्च कदर र्दै उनीहरूको सेवालाई थप प्रोत्साहन र्नय र्त 
आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तब्यमा प्रत्येक मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरूलाई यातायात वापत रू ६,०००/- डदने व्यवस्थाको साथै आ.ब. २०७८/७९ को 
बजेट वक्तब्यको बुदा नं. ३६ मा "मुलुकभरका ५२ हजार  मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकालाई प्रदान र्ररदै आएको यातायात खचयमा र्तप्रचतर्त ववृद्ध र्री रू.१२ हजार 
पुयायएको" बमोखजम मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाई यातायात खचय प्रदान 
र्ररदै आएको छ।  

उदे्दश्य  मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले प्रदान र्ने सेवाहरूमा थप प्रोत्साहान र्ने।  

अपेखक्षत प्रचतिल • यातायात खचय डदए पश्वात उनीहरूको आवतजावतमा सहज हुनुका साथै मनोवल उच्च 
हुनेछ।  

• उनीहरूको मनोबल उच्च भई सामुदाचयक स्वास््य सेवामा सुधार भएको हुनेछ।   

संचालन प्रडक्रया • यातायात खचय प्रदान र्नुय अचघ स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाले आफ्नो मातहतका 
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मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको अचभलेख तयारी र्नुयपनेछ।  

• स्वास््य संस्था प्रमुखले प्रत्येक मडहनामा प्रचतवेदन बुझाउन आउँदा मडहला सामुदाचयक 
स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको लाचर् चनरन्त्तर क्षमता अचभबवृद्ध सामाग्रीको कुनै एक 
मोिुयलमा छलिल र्रेको  हुनुपनेछ र मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाले 
स्वास््य आमा समूहको वैठकमा यो ववषयमा छलिल र्रेको बैठकको माइन्त्युडटङ वा 
अचभलेखमा प्रमाखणत र्रेपचछ मार यातायात खचय ववतरण र्नुयपनेछ।  

• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई चनयामानुसार यातायात खचय ववतरण 
र्नुयपनेछ।   

बजेट बाँििाि यस आ.व. २०७८/७९ मा प्रचत मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लाचर् जनही 
रू.६,०००/- का दरले LMBIS Code 2.7.22.67 मा यातायात खचय रकम प्रववि र्ररएको छ 
भने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख र्ररए अनुसारको थप रकम बजेट सुचनखित भएपिात वविीय 
हस्तान्त्तरणबाट व्यवस्थापन र्ररनेछ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन  

स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको यातायात 
खचय ववतरण र्ररएको अचभलेख राखख त्यसको प्रचतवेदन स्वास््य सेवा ववभार्को नचसयङ्र् 
तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाको ईमेल ठेर्ानाः nursing2075@gmail.com र 
socialhealth2075@gmail.com मा पठाउनु पनेछ।  

सन्त्दभय सामग्री राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रणनीचत २०६७ (पडहलो संर्ोधन 
२०७६), बजेट वक्तव्य २०७८/७९, मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको लाचर् 
चनरन्त्तर क्षमता अचभववृद्ध सामाग्री, २०७६।  

 

डक्रयाकलापको नाम : स्वास््य आमा समूहको वैठकमा m-health tools प्रयोर् र्री मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाद्वारा स्वास््य चर्क्षा प्रदान र्न ेर सोको अनुर्मन सुपररवेक्षण काययक्रम  

पररचय नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाल ेमडहला सामदुाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको 
क्षमता अचभववृि र्नय m- health tools(मोवाइल चौतारी) को प्रयोर् र्री स्वास््य चर्क्षा प्रदान 
र्ने हेतुले ७ वटा स्थानीय तहमा यो काययक्रम र्ुरू र्रेको छ।  

उदे्दश्य  मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले प्रदान र्ने सूचनाहरू सडह रूपमा सव ैस्वास््य 
आमा समूहको वैठकमा छलिल र्ने ।  

अपेखक्षत प्रचतिल • m-health tools (मोवाइल चौतारी) को प्रयोर् मािय त स्वास््य सुचना प्रवाह र्री 
स्वास््य आमा समूहका व्यावक्तहरूको स्वास््य व्यवहारमा पररवतयन ल्याउन सहयोर् 
हुनेछ।   

संचालन प्रडक्रया • स्वास््य आमा समूहको प्रत्येक बैठकमा छलिल र्दाय m-health tools (मोवाइल चौतारी) 
प्रयोर् र्री मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाले स्वास््य चर्क्षा प्रदान र्नुय 
पनेछ।  

• सो को लाचर् आवश्यक सामग्री speaker खररद र्ने।  

• प्रत्येक स्वास््य आमा समूहको बैठकमा स्वास््य संस्था/चौकीबाट स्वास््यकमी र्ई 
सहजीकरण र्ने र स्वास््य सूचना डदन सहयोर् र्ने। 

• चनयचमत अनुर्मन र सुपररवेक्षण र्ने।    

बजेट बाँििाि यस आ.व. २०७८/७९ मा  लालीर्ुँरास नर्रपाचलका, कटहरीया नर्रपाचलका, दरु्ायभर्वती 
र्ाउँपाचलका, यमुनामाई र्ाउँपाचलका, लेकम र्ाउँपाचलका, नौर्ाि र्ाउँपाचलका, र्ैल्यचर्खर 
नर्रपाचलकाको लाचर् प्रचत पाचलका जनही रू.२०,०००/- का दरले LMBIS Code 2.7.22.7491 

मा खचय रकम प्रववि र्ररएको छ । सो रकमले स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार speaker 
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खररद र्री स्वास््य आमा समूहको बैठकमा प्रयोर्को लाचर् मडहला सामदुाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरूलाई डदने, चनयचमत अनुर्मन र्ने साथै काययक्रम प्रभावकारी र्नय अन्त्य 
काययक्रम र्ने।  

नोटः अचनवायय दाचयत्व यातायात खचय तथा पोसाक प्रोत्साहनलाई पडहलो प्राथचमकता डदई 
बाँकी वजेटले वावषयक सचमक्षा संचालन र्नुयपनछे।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन  

स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले स्वास््य 
आमा समूहमा m-health tools (मोवाइल चौतारी) को लाचर् speaker खररद र्रेको साथै 
अनुर्मन सुपररवेक्षण र्रेको अचभलेख राखख त्यसको प्रचतवेदन स्वास््य सेवा ववभार्को 
नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाको ईमेल ठेर्ानाः nursing2075@gmail.com र 
socialhealth2075@gmail.com मा पठाउनु पनेछ।  

सन्त्दभय सामग्री मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका आधारभूत ताचलम कायय सञ्चालन पुखस्तका, २०७८, 
मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको चनरन्त्तर क्षमता अचभववृि सामग्री, २०७७,  
सावयजचनक खररद चनयमावली , भ्रमण खचय चनयमावली २०७२(संर्ोधन चौथो) 
 

 

काययक्रमको नामः खजउँदो र्डहद मुकेर् कायस्थको लाचर् नचसयङ्र् सेवा प्रदान र्नयको लाचर् अनुदान 

काययक्रमको पररचय जनआन्त्दोलनका क्रममा घाईते भएका बनेपा नर्रपाचलकाका मुकेर् कायस्थको लाचर् 
चनयचमत स्वास््य सेवा पुर् याउन एक जना स्याहारकताय व्यवस्था र्नयका लाचर् बनेपा 
नर्रपाचलकामा यो काययक्रम प्रस्ताव र्रीएको छ । 

उदे्दश्य • मुकेर् कायस्थको लाचर् चनयचमत स्वास््य स्याहार प्रदान र्ने। 
अपेखक्षत प्रचतिल • मुकेर् कायस्थले लाचर् चनयचमत स्वास््य स्याहारप्राप्त र्रेको हुने । 
सञ्चालन प्रडक्रया १. स्थानीय तहले जनआन्त्दोलनका क्रममा घाईते भएका मकेुर् कायस्थलाई चनयचमत 

(२४ घण्टा) स्वास््य सेवा डदनको साथै स्याहार र्नयका लाचर् एक जना 
स्याहारकतायको व्यवस्था र्नुयपनेछ । 

२. मुकेर् कायस्थको स्वास््य अवस्थाको चनयचमत जाँच र स्याहारकतायले प्रदान र्रेको 
सेवाको अनुर्मन र्नयका लाचर् स्थानीय तहले नीजको घर भएको विाको स्वास््य 
संस्थाका स्वास््यकमीहरुलाई तोलनु पनेछ र सो को लाचर् सम्बखन्त्धत विाका 
विाअध्यक्षले सहखजकरण र्नुय पनेछ । 

३. प्रदान र्ररएको सेवाको प्रचतवेदन रैमाचसक रुपमा स्थानीय तहलाई र नचसयङ्र् तथा 
सामाखजक सुरक्षा महार्ाखालाई पेर् र्नुयपने छ । 

४. सेवा प्रदान र्ने क्रममा सेवाको  र्ुणस्तर स्याहारकतायको सेवा सुवबधा लर्ायत अन्त्य 
व्यवस्था "घरमा आधाररत स्वास््य सेवा मापदण्ि र काययववचध, २०७६" बमोखजम 
ब्यबस्था  र्नुयपनेछ । 

(मुकेर् कायस्थको जन आन्त्दोलन पिात घाइते भए देखख पररवारको सदस्य र आमाल े
स्याहार प्रदान र्दै आउनु भएकोले र्ुणस्तरीय स्वास््य सेवा डदएको सुचनखस्चत र्रर 
प्रचचलत चनयम अनुसार रैमाचसक रुपमा पाररश्रचमक सम्बखन्त्धत व्यवक्तको बैक खातामा 
पठाउनु हुन)् 

बजेट बाँििाँि सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले स्वास््य स्याहारकतायको लाचर् प्रचचलत दरको पाररश्रचमकको 
लाचर् (२४ घण्टा स्याहार र्नुय पने अबस्थालाई मनन र्रर) बजेट बाँििाँि र्री रमैाचसक 
रुपमा सम्बखन्त्धत व्यवक्तको बैक खातामा पठाउनु पनेछ ।यस काययक्रमको लाचर् LMBIS 

code  २ .७.२२.२२९ मा बजेट ववचनयोजन र्रीएको छ । 
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अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

प्रदान र्ररएको सेवाको रैमाचसक वववरण सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले नचसयङ्र् तथा 
सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाको ईमेलः nursing2075@gmail.com मा प्रचतवेदन 
पठाउनुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री घरमा आधाररत स्वास््य सेवा मापदण्ि र काययववचध ,२०७६ 

 

काययक्रमको नामः ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा काययक्रम  

पररचय ववद्यालय स्वास््य काययक्रमलाई चर्क्षा क्षेरसंर् समन्त्वय र्दै ववद्यालय तहवाटै बालबाचलकालाई 
स्वस्थ जीवनर्ैली अपनाउन तथा समग्र स्वास््य सुधारको आवश्यकतालाई मध्यनजर र्दै  
जनस्वास््य ऐन २०७५ तथा राविय स्वास््य नीचत २०७६ बमोखजम सातवटै प्रदेर्मा 
ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा काययक्रम लार्ू र्रीएको छ । प्रदेर् नं १ र बार्मचत 
प्रदेर्ले आफ्नै पहलमा ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा काययक्रम सञ्चालनमा 
ल्याईसकेको हँुदा यी प्रदेर् बाहेकका ५ वटा प्रदेर्का केडह स्थानीय तहहरुमा यो काययक्रम 
सञ्चालन र्रीएको छ । 

उदे्दश्य • ववद्यालय तहबाटै वालवाचलकाहरुलाई स्वस्थ जीवन र्ैली अपनाउन प्रेररत र्ने । 
• ववद्यालयमा आधाररत स्वास््य तथा पोषण सेवाको पहँुच पुयायउने । 
• ववद्यालयमा स्वस्थ, सिा र चसकाइ मैरी वातावरण तयार र्ने । 
• डकर्ोर डकर्ोरीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास््य तथा डकर्ोरीहरुको मडहनावारीसँर् 

सम्बखन्त्धत समस्याहरूको समाधान र्नय सहयोर् र्ने । 
• ववद्यालय उमेरका  वालवाचलकाहरुको मानचसक  स्वास््यमा प्रबधयन र्ने  
• स्वास््यसंर् सम्बखन्त्धत अन्त्य काययक्रमहरु कायायन्त्वयन र्ने। 

अपेखक्षत प्रचतिल छनौट र्रीएका स्थानीय तहहरुमा ववद्यालय स्वास््य काययक्रम संचालन भई ववद्यालय तहवाटै 
बालबाचलकाको समग्र स्वास््य, सरसिाई र डकर्ोर डकर्ोरीको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््यमा 
सुधार भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रडक्रया आ.व. २०७६/७७ मा १२ वटा स्थानीय तह, आ.व. २०७७/७८ मा थप १० वटा स्थानीय तह 
र आ.व.२०७८/७९ मा थप २ वटा स्थानीय तह र्री जम्मा २४ वटा स्थानीय तहका २२२ 
वटा माध्याचमक ववद्यालयहरुमा ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा काययक्रम संचालन 
र्रीएको छ।  
अचघल्लो आ.व.हरुमा यो काययक्रम संचालन र्रीएका स्थानीय तहको हकमा ववद्यालय 
नसयहरुको माचसक तलब र काययक्रमको वावषयक सचमक्षाको लाचर् मार बजेट ववचनयोजन 
र्रीएको छ। र ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा काययक्रम संचालन र्नय आवश्यक रहने 
उपकरण, औषधी, अन्त्य सामाग्रीहरु स्थानीय तह स्वयंले नै व्यवस्थापन र्नुय पने हुन्त्छ ।साथै 
सबै स्थानीय तहहरुले वषयको अखन्त्तम रैमाचसकमा काययक्रमको सचमक्षा र्नुयपनेछ। सचमक्षाको 
क्रममा प्रदेर् र संघका पदाचधकारीहरुको प्रचतचनचधत्व समेत र्राउनुपनेछ । 
यस आ.व.मा काययक्रम र्ुरुवात र्नय प्रस्ताववत स्थानीय तहहरुको हकमा तपचसल अनुसारको 
ववचध अपनाई काययक्रम संचालन र्नुयपनेछः 
यस चर्षयकमा ववचनयोजन र्रीएको वजेट रकम ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा 
काययक्रम संचालन र्नयका लाचर् चाडहने जनर्वक्त चनयुक्त र्नय, पाररश्रचमक डदन, सेवा प्रवेर् 
ताचलम संचालन र्नय, आवश्यक औषधी उपकरण खररद र्नय र काययक्रमको वावषयक सचमक्षा र 
अनुर्मन र्नय वाहेक अन्त्य चर्षयकमा खचय र्नय पाइने छैन। यस चर्षयकमा ववचनयोखजत रकम 
अपुर् भएमा सम्बखन्त्धत स्थानीय तहवाट वजेट व्यवस्थापन र्री काययक्रमलाई चनरन्त्तरता 
डदन सडकने छ । ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा चनदेचर्का, २०७६ अनुसार यो 

mailto:ईमेलः%20nursing2075@gmail.com
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काययक्रम सन्त्चालन र्नुय पनेछ । 
काययक्रम सञ्चालनका लाचर् देहायनुसारको प्रडक्रया अपनाउनुपनेछ  

१.ववद्यालय छनोटः 
• सवयप्रथम देहाय अनुसारको र्तय पुरा र्ने र्री ववद्यालय छनोट र्नुयपछय 

• ववद्याथी संख्याः ५०० भन्त्दा बडढ  

• डकर्ोरीहरुको संख्या बडढ भएको 
• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले ववद्यालय छनोट र्री ववद्यालय संर् सम्झौता र्री 

काययक्रम लार्ू र्नुय पनेछ । 
 २. जनर्वक्त व्यवस्थापनः 

• काययक्रम सञ्चालन हुने प्रत्येक ववद्यालयमा १ जना ववद्यालय नसय चनयुक्त र्री 
काययक्रम लार्ू र्नुयपनेछ । 

• ववद्यालय नसयको योग्यताः 
• न्त्यूनतम र्ैखक्षक योग्यता: नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त चर्क्षण संस्थाबाट 

नचसयङ ववषयमा प्रवीणता प्रमाणपर तह उिीणय र्रेको । 
• नेपाल नचसयङ पररषदमा दताय भएको (Staff nurse)। 
• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई प्राथचमकता । 

• ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा चनदेचर्का, २०७६ को पररच्छेद ३ को दिा ६ 
बमोखजम प्रडक्रया पुरा र्री ववद्यालय नसय चनयुक्त र्नुय पने छ । 

• ववद्यालय नसयको पाररश्रचमक नेपाल सरकार स्वास््य सेवा का पाँचौ तहका 
कमयचारहरुको सुरु स्केल अनुसार हुनेछ । 

• ववद्यालय नसयको अन्त्य सेवा सुववधाको हकमा ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा 
चनदेचर्का, २०७६ अनुसार हुनेछ।  

३. काययवववरणः 
• ववद्यालय नसयको काययवववरण ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा चनदेचर्का, २०७६ 

को अनुसुचच- १ बमोखजम हुनेछ । 
४. सेवा प्रवेर् ताचलमः 

• सम्बखन्त्धत सबै स्थानीय तहले ववद्यालय नसय चनयुक्त र्रेपचछ उनीहरुलाई 
अचनवायय रुपमा सेवा प्रवेर् ताचलम प्रदान र्नुय पनेछ । 

• ताचलममा प्रचर्क्षण काययका लाचर् सम्बखन्त्धत ववषयबस्तुमा प्रचर्क्षक प्रचर्क्षण 
ताचलम चलएका वा यस्तै प्रकारको ताचलम सन्त्चालन र्रेको अनुभव भएका 
प्रचर्क्षक छनोट र्नुयपने छ । 

५. औषधी तथा औषधीजन्त्य सामाग्री र भौचतक पूवायधार व्यवस्थापनः 
• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले ववद्यालय नसयको लाचर् ववद्यालय स्वास््य तथा 

नचसयङ्घ सेवा काययक्रम चनदेचर्का, २०७६ मा उल्लेख भए बमोखजमका औषधी र 
औषधीजन्त्य सामाग्रीको व्यवस्थापन र्नुय पनेछ । 

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले छनोट भएका ववद्यालयसंर्को समन्त्वयमा ववद्यालय 
नसयको लाचर् आवश्यक पने भौचतक पूवायधारका साथै काम र्नयका लाचर् 
अनुकूल वातावरणको सुचनखित र्नुयपनेछ । 

• यस आ.व. मा काययक्रम ववस्तार र्नय लाचर्एको स्थानीय तहको हकमा यस 
प्रायोजनको लाचर् प्रचत ववद्यालय रु. ५०,०००।- का दरले बजेट ववचनयोजन 
र्रीएको छ । 
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६. काययक्रमको अनुर्मन र सचमक्षाः 
• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले यस काययक्रमको चनयचमत अनुर्मन र सुपररवेक्षण 

र्नय सलनेछन ्। 
• अनुर्मनमा जाँदा अनुर्मनकतायले ववद्यालय नसयले "ववद्यालय स्वास््य तथा 

नचसयङ्घ सेवा काययक्रम चनदेचर्का, २०७६" बमोखजम Child Assessment Form भरे 
नभरेको यडकन र्नुयका साथै माचसक प्रचतबेदन अनुसारको डक्रयाकलापको 
अचभलेख समेतको अवलोकन र्नुय पने हुन्त्छ ।अचभलेखखकरण र प्रचतवेदनलाई 
चुस्तदरुुस्त र्नयको लाचर् Software ववकास र्रीएको हँुदा सोडह Software  प्रयोर् 
र्री ववद्याथीको स्वास््य प्रोिाईल राख्ने, सेवाको अचभलखे राख्ने र माचसक 
प्रचतवेदन पेर् र्नुयपदयछ । 

• Software मा अचभलेख राख्नको लाचर् ववद्यालय नसयलाई सम्बखन्त्धत स्थानीय 
तह/ववद्यालयले Laptop/Computer र Internet  को व्यवस्था र्नुयपनेछ । 

• अनुर्मन र्ने स्थानीय तहका प्रचतचनचधहरुले ववद्यालय स्वास््य सेवा काययक्रम 
सन्त्चालन र्ने क्रममा ववद्यालय स्तरमा हुने समस्या समाधानका लाचर् समेत 
सम्बखन्त्धत ववद्यालय व्यवस्थापन संर् समन्त्वय र सहखजकरण र्नुय पनेछ । 

७. काययक्रम लार्ू हुने स्थाचनय तह र ववद्यालय संख्या 
प्रदेर् खजल्ला क्र.सं स्थानीय तह  ववद्यालय 

संख्या 
प्रदेर् नं २ सलायही १ हररवन नर्रपाचलका ६ 

प्रदेर् नं २ रौतहट २ चन्त्रपुर नर्रपाचलका १२ 

र्ण्िकी प्रदेर् बाग्लुङ्र् ३ बाग्लुङ्र् नर्रपाचलका ५ 

र्ण्िकी प्रदेर् म्याग्दी ४ बेचन नर्रपाचलका ५ 

प्रदेर् नं ५ बाँके ५ राचप्तसोनारी र्ाँउपाचलका ५ 

प्रदेर् नं ५ रोल्पा ६ वरवेणी र्ाँउपाचलका ११ 
कणायचल प्रदेर् काचलकोट ७ खाँिाचक्र नर्रपाचलका १० 

कणायचल प्रदेर् िोल्पा ८ रीपुरासुन्त्दरी नर्रपाचलका ५ 

कणायचल प्रदेर् जुम्ला ९ चन्त्दननाथ नर्रपाचलका ५ 

कणायचल प्रदेर् सुखेत १० ववरेन्त्रनर्र नर्रपाचलका २० 

कणायचल प्रदेर् रुकुम पखिम ११ मुचसकोट नर्रपाचलका १० 

कणायचल प्रदेर् सुखेत १२ भेररर्ंर्ा नर्रपाचलका १० 

आ.ब.२०७७/७८ मा  ववस्ताररत   

प्रदेर् नं २ बारा १३ कलैया उपमहानर्रपाचलका १० 

प्रदेर् नं २ सप्तरर १४ राजववराज नर्रपाचलका १० 

र्ण्िकी प्रदेर् र्ोरखा १५ र्ोरखा नर्रपाचलका १० 

र्ण्िकी प्रदेर् नवल 
परासी(बदायघाट 
सुस्ता पूवय) 

१६ र्ैँिाकोट नर्रपाचलका १० 

प्रदेर् नं ५ अघायखाँचच १७ भुचमकास्थान नर्रपाचलका १० 

प्रदेर् नं ५ रुपन्त्देही  १८ चतलोिमा नर्रपाचलका १० 
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कणायचल प्रदेर् सल्यान १९ र्ारदा नर्रपाचलका १० 

कणायचल प्रदेर् दैलेख २० नारायण नर्रपाचलका १० 

सुदरु पखिम प्रदेर् ििेल्धुरा २१ अमरर्डढ नर्रपाचलका १० 

सुदरु पखिम प्रदेर् अछाम २२ मंर्लसेन नर्रपाचलका १० 

आ.ब.२०७८/७९ मा  ववस्ताररत   

कणायचल प्रदेर् जाजरकोट २३ छेिार्ाि नर्रपाचलका १४ 

  हुम्ला २४ साकेर्ाि र्ाँउपाचलका ४ 

कूल जम्मा २२२ 

नोटः सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले कखम्तमा माचथ उल्लेखखत संख्यामा ववद्यालय नचसयङ्र् सवेा 
काययक्रम लार्ू र्नुय  पनेछ ।यस काययक्रमका लाचर् ववचनयोखजत बजेटमा आफ्नो तहबाट बजेट 
थप र्री थप ववद्यालयमा समते यो काययक्रम लार्ू र्नय सलनेछन ्। 

बजेट बाँििाँि यो काययक्रम सन्त्चालन र्नय LMBIS Code : २.७.२२.६६ मािय त बजेट ववचनयोजन र्रीएको छ 
।सो ववचनयोखजत रकम तपचसल अनुसार खचय र्नय सडकनेछ । 

• ववद्यालय नसयको पाररश्रचमकका लाचर् प्रचत ववद्यालय नसय प्रचत मडहना रु. २८,२००।- 
का दरले । 

• औषधी तथा औषधी जन्त्य सामाचग्र खररदका लाचर्ः रु. ५००००।- प्रचत ववद्यालय । 
• काययक्रम अनुर्र्मन र सचमक्षाः रु. २५०००।- प्रचत स्थानीय तह । 
• बाँकी बजेटः सेवा प्रवेर् ताचलम संचालनका लाचर् र थप ववद्यालयमा यो काययक्रम 

लार्ू र्नयका लाचर् खचय र्नय सडकनेछ । 
• अचघल्लो आ.व.मा काययक्रम संचालन र्रीएको स्थानीय तहको हकमा भने 

ववचनयोखजत बजेट वाट ववद्यालय नसयको लाचर् १२ मडहनाको पाररश्रचमक प्रदान र्नय 
र काययक्रमको अनुर्मन र सचमक्षामा मार खचय र्नय सडकनेछ । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले ववद्यालय नसय चनयुवक्त र्री सकेपचछ सो को वववरण र सेवा प्रवरे् 
ताचलम प्रदान र्रेको वववरण समेत स्वास््य सेवा ववभार्को नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा 
महार्ाखामा पेर् र्नुय पने हुन्त्छ ।अचभलेख र प्रचतवेदनको लाचर् ववद्यालय स्वास््य सूचना 
प्रणाली (School Health Information System)  मा ववद्यालयको प्रोिाईल, ववद्याथी, चर्क्षक, 
कमयचारीहरुको हरुको स्वास््य त्यांक र ववद्यालय नसयले प्रदान र्रेको सेवाको 
अचभलेखखकरण र्नुयपनेछ।र यस सूचना प्रणाली खोल्न www.shis.dohs.gov.np चलंक प्रयोर् 
र्री खोल्न सडकन्त्छ।  

सन्त्दभय सामाग्री ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा चनदेचर्का,२०७६, आचथयक काययववचध तथा वविीय 
उिरदाचयत्व ऐन २०७६ , कायय सञ्चालन चनदेचर्का २०७७, भ्रमण खचय चनयमावली २०७२, 

सावयजचनक खररद चनयमावली, २०६४ (दर्ौँ संचर्धन, २०७७) , सावयजचनक खररद ऐन २०६३, 

ववद्यालय नसयको लाचर् सेवा प्रवेर् ताचलम प्याकेज, २०७७ । 
 
काययक्रमको नामः ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुको आँखा, मुख, नाक, कान घाँटी र मुटुरोर् सम्बखन्त्ध स्वास््य 
पररक्षण (Health Screening) काययक्रम 
काययक्रमको पररचय ववद्यालय जाने उमेरका बालबाचलका र डकर्ोर डकर्ोरीहरुमा ववचभन्त्न खालका स्वास््य 

समस्याहरु आँदछन ्ववर्ेषतः नाक, कान, घाँटी, आँखा, मुक र मुटु सम्बखन्त्ध समस्याहरु 
धैरै देखखने र्दयछ । समयमा नै यी स्वास््य समस्याहरुको चनवारण र उपचार र्नय सडकयो 
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भने भववष्यमा हुने जडटल स्वास््य समस्यालाई रोकथाम र्नय सडकन्त्छ । यस आ.व. को 
बजेट भाषणमा पचन ववद्याथीहरुको भनायको बेलामा स्वास््य पररक्षण र्ने भचन उल्लेख 
समेत भएको हँुदा यो काययक्रम प्रस्ताव र्रीएको छ। 

उदे्दश्य • ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याचथयहरुको आँखा, मुख, नाक , कान, घाँटी  र मटुुको 
स्वास््य समस्याको पडहचान र्री सामान्त्य उपचार सेवा प्रदान र्ने र 
आवश्यकता अनुसार माचथल्लो तहको स्वास््य संस्थामा थप उपचारको लाचर् 
प्रेषण र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल • ववद्याथीहरुको आँखा, मुख, नाक , कान, घाँटी  मुटुको स्वास््य समस्याको 
पडहचान भएको हुने । 

• ववद्याथीहरुलाई स्वास््य सडक्रचनङ् कै क्रममा सामान्त्य स्वास््य सेवा प्रदान भएको 
हुने। 

• र्खम्भर खालको स्वास््य समस्याको पडहचान र्री उपचारमा सहखजकरण भएको 
हुने । 

सञ्चालन प्रडक्रया १. ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुको आँखा, मुख, नाक, कान घाँटी र मुटुरोर् सम्बखन्त्ध 
स्वास््य पररक्षण (Health Screening) काययक्रममा ववचनयोखजत बजेटबाट ववद्यालयमा 
स्वास््य चर्ववर संचालन र्नयका लाचर् र्नुयपने सबै खाले डक्रयाकलापहरु सम्पन्त्न 
र्नुयपनेछ ।र सम्बखन्त्धत स्थानीय तहका सबै ववद्यालयमा यो काययक्रम संचालनका 
लाचर् बजेट ववचनयोजन र्रीएको छ । 

२. बहृत स्वास््य चर्ववर संचालन र्ने क्रममा ववद्यालय नसयले सवयप्रथम ववद्यालयका 
प्रधानध्यापकसंर् कडहले यो काययक्रम संचालन र्नय सडकन्त्छ सल्लाह र्रीसकेपचछ 
एउटा समय तोडक स्थानीय तहसंर् समन्त्वय र्नुयपनेछ । 

३. सोही अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका सबै ववद्यालय नसयहरु, प्रदेर् 
चनदेर्नालय, स्वास््य कायायलय, समबखन्त्धत क्षेरका ववर्ेषज्ञ (वपड्याडिचसयन, नाक, 
कान, घाँडट ववर्ेषज्ञ, आँखा रोर् ववर्ेषज्ञ, मुटुरोर् ववर्ेषज्ञ, ल्याबका कमयचारी) 
आदीसंर् समन्त्वय र्री काययक्रमको तयारी र्नुय पनेछ । 

४. स्थानीय तहले ववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथयृीहरुको संख्या को आधारमा आवश्यक 
पने ववर्ेषज्ञ चचडकत्सक, नसय, अन्त्य स्वयंसेवक को संख्या, आवश्यक औषधी 
उपकरण, कार्जात, िारम लर्ायतका सामाग्रीहरुको लार्त तयार पानुयपदयछ । 

५. ववर्ेषज्ञ चचडकत्सक र अन्त्य सहयोर्ीहरु संर् र ववद्यालयसंर् समन्त्वय र्री काययक्रमको 
चमचत तय र्ने र सोही अनुसार सबै ववद्यालय र ववद्याथीहरुलाई खबर र्नुयपदयछ । 

६. काययक्रम संचालनका लाचर् आवश्यक औषधी उपकरणको व्यवस्थापनमा ववचनयोखजत 
बजेटबाट खररद र्नय पचन सडकने र केडह औषधी उपकरण अन्त्य चनकायहरुबाट पचन 
सहयोर् चलन सडकन्त्छ ।  

७. नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखासंर् समन्त्वय र्री काययक्रम संचालन र्नुय 
पनेछ। 

८. काययक्रम संचालन र्दाय प्रत्येक ववद्यालयमा छुट्टाछुट्टै चर्ववर संचालन र्नुयपनेछ ।र 
चर्ववर संचालन र्ने क्रममा कखम्तमा अनुसुचच-१ मा उल्लेख र्ररएका समस्याहरुको 
पडहचान हुने र्री ववर्ेषज्ञहरुको र अन्त्य सामाग्री र उपकरणहरुको व्यवस्था र्नुयपने 
छ। 

बजेट बाँििाँि यस काययक्रम संचालन र्नय प्रचत ववद्यालय रु.२,००,०००।– का दरले LMBIS code 

२.७.२२.२२७ मािय त केही छनौट र्रखृएका स्थानीय तहमा वजेट ववचनयोजन र्रीएको 
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छ।ववचनयोखजत बजेटबाट स्थानीय सहयोर्ी र स्वयंसेवकको यातायत खचय, भिा, बाह्य 
ववर्ेषज्ञको लाचर् दैचनक भ्रमण भिा, यातायात खचय, खाजा, आवश्यक औषधी उपकरण 
लर्ायत अन्त्य सामाग्रीको व्यवस्थापनको लाचर् खचय र्नय सडकनेछ। 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

चर्ववरमा जाँच र्रखृएका हरेक ववद्याचथयको अचभलेख राख्नुपनेछ र काययक्रम पिात त्यसको 
प्रचतवेदन तयार पारर नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखामा पेर् र्नुयपनेछ ।चर्ववर 
संचालनका क्रममा देखखएका ववद्याचथयहरुको समस्याको अचभलेखखकरण र्नय ववद्यालय 
स्वास््य सूचना प्रणाली (School Health Information System) (www.shis.dohs.gov.np) मा 
प्रवबि र्नुयपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री कायय संचालन चनदेचर्का २०७७,, भ्रमण खचय चनयमावली २०७२, आचथयक काययववधी तथा 
ववविय उिरदाचयत्व ऐन, २०७६, सावयजचनकखररद ऐन,२०६३, सावयजचनक खररद चनयमावली 
२०६४ । 

 
काययक्रमः सामुदाचयक स्वास््य तथा नचसयङ सेवा घरदैलो काययक्रम 

काययक्रमको पररचय समुदायमा पररवार केखन्त्रत स्वास््य सेवा तथा जीवनपथको अबधारणा अनुरुप प्रत्येक 
व्यवक्तलाई आधारभूत स्वास््य सेवा घर पररवार सम्म पुर् याउन तथा सुरखक्षत माततृ्व, बाल 
स्वास््य, डकर्ोर-डकर्ोरी स्वास््य तथा प्रजनन ्स्वास््य,  मानचसक स्वास््य, सने तथा 
नसने रोर्हरुको रोकथाम तथा चनयन्त्रण तथा जेष्ठ नार्रीक लर्ायतका सेवाको ववकास 
तथा वबस्तार र्नय नमुना काययक्रमको रुपमा प्रदेर् नं २ र बार्मचत प्रदेर्का एक-एक वटा 
स्थानीय तहमा यो काययक्रम लार्ू र्रीएको छ । 

उदे्दश्य • स्वास््यको समुदायमा हुने ववचभन्त्न काययक्रमहरुलाई एकीकृत र्री समुदायमा एकीकृत 
स्वास््य सेवा पुयायउन। 

• स्वस््य जीवनर्ैली घरबाटै र सानो बच्चा देखख र्ुरु र्री जषे्ठ नार्रीक स्वास््य 
प्रबधयन लर्ायत नसने रोर्हरु कम र्राउन। 

• जीवनपथको अवधारणा अनुरुप र्भयवती,  सुत्केरी , सुत्केरी पिात,नवचर्र्ु स्वास््य, 

बाल स्वास््य, डकर्ोर डकर्ोरी, बयस्क देखख जेष्ठ नार्रीकहरुलाई चनयचमत स्वास््य 
प्रवधयन र सुचना डदई आवश्यकता अनुसार सम्वखन्त्धत ठाँउमा प्रेषण र्ने। 

• डकर्ोर डकर्ोरीको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य प्रबधयन साथै मडहनावारी स्वास््य 
व्यवस्थापन र्ने। 

• पररवारका प्रत्येक व्यवक्तको स्वास््य र जीवन लार्त (CRBS) राखी चनयमीत 
अध्यावचधक र्ने। 

• आवश्यकता अनुसार प्राथचमक उपचार सेवा प्रदान र्ने। 
• वबचभन्त्न स्वास््य समस्याहरुको स्क्रीचनंर् (Screening) र्न ेजस्तैृः रक्तचापको जाचँ, 

वपसावमा albumin,  sugar , रर्तमा sugar को जाचँ, समुदायमा व्यवक्तहरुको र्रररको 
तौल र वजनको जाचँ, self breast examination (SBE), Body Mass Index(BMI) र 
Visual inspection with acetic acid (VIA) आडदको जाचँ र्ने। 

• स्वास््य र अन्त्य सामाखजक सुचकहरु चनयचमत अध्यावचधक (update)र्री रेकिय ररपोटय 
र्ने। 

• व्यवहार पररवतयनमा आधाररत स्वास््य चर्क्षा प्रदान र्ने जस्तै स्वस्थ जृीवनर्ैली र 
सन्त्तुचलत खाना प्रोत्साहन र धुम्रपान तथा मध्यपान चनरुत्साडहत र्ने। 

• समयमा नै स्वास््य समस्याको रोकथाम, पडहचान तथा उपचार र्री आवश्यकता 
अनुसार सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थामा प्रेषण र्ने। 
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• नेपाल स्वास््य सेवा वबमामा समावेर् भएका र यसको दायरा वढाउनको लाचर् 
आवश्यक परामर्य र्ने। 

अपेखक्षत प्रचतिल समुदायका व्यवक्तहरुको स्वास््य सुचाङ्कको अचभलेखखकरण हुने साथै व्यवक्तहरुको  चर्घ्र 
स्वास््य पडहचान र्री प्रेषण र्ने र समस्त समुदायले स्वास््य जीवन र्ैलीको अनुसरण 
र्नय सहयोर् र्ने 

संचालन प्रडक्रया काययक्रम प्रस्ताव भएका प्रत्येक स्थानीय तहले “सामुदाचयक स्वास््य: नमुना स्थानीय तह 

काययक्रम चनदेचर्का,२०७८ बमोखजम काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । काययक्रम संचालन र्ने 
स्थानीय तहले तपचसल अनुसार काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ । 

१. जनर्वक्तको छनौटः 
➢ चनदेचर्कामा उल्लेखखत भए बमोखजम सामुदाचयक नसय तथा सामुदाचयक 

स्वास््य अचधकृतको चनयुवक्त र्नय सडकन्त्छ। प्रत्येक विामा एक जना 
सामुदाचयक नसयलाई चनयुवक्त र्नय सडकन्त्छ र एक स्थाचनय तहमा एक जना 
सामुदाचयक स्वास््य अचधकृत चनयुवक्त र्नय सडकनेछ। 

➢ सामुदाचयक स्वास््य अचधकृतको न्त्यूनतम र्ैखक्षक योग्यता: नेपाल सरकारबाट 
मान्त्यता प्राप्त चर्क्षण संस्था बाट नचसयङ्र् वा जनस्वास््य ववषयमा न्त्यूनतम 
स्नातक तह (BN/ BNS /Bsc Nursing/BPH ) उविणय र्री समबखन्त्धत पररषद् मा 
दताय भएको र सामुदाचयक स्वास््य क्षेरमा काययअनुभव भएको उम्मेद्वारलाई 
छनौटमा प्रथाचमकता डदनुपने छ। 

➢ सामुदाचयक नसयको न्त्यूनतम र्ैखक्षक योग्यता: नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त 
चर्क्षण संस्था बाट नचसयङ ववषयमा प्रवीणता प्रमाण पर तह उिीणय र्रेको र 
सम्बखन्त्धत पररषद् मा दताय भएको। 

२. काययवववरण 

सामुदाचयक नसय तथा सामुदाचयक स्वास््य अचधकृतहरुको काययवववरण “सामुदाचयक 
स्वास््य: नमुना स्थानीय तह काययक्रम चनदेचर्का, २०७८ को अनुसूचच ६ बमोखजम 
हुनेछ र सो को सार संक्षेप चनम्नानुसार हुनेछ। 
सामुदाचयक स्वास््य अचधकृतको काययवववरण 

➢ सामुदाचयक स्वास््य सेवा काययक्रम चुस्त र दरुुस्त कायायन्त्वयन र्नयको लाचर् 
सामुदाचयक स्वास््य टीमको प्रबन्त्ध र नेततृ्व र्ने। 

➢ स्थाचनय तहको बावषयक काययक्रम योजना र बजेटको सुचनखितताको लाचर् 
प्रस्ताव  र्ने| 

➢ चनयचमत रुपमा क्षेर र्त भ्रमण र्री काययक्रमको कायायन्त्वयनमा आएका वा 
आउन सलने चुनौती बुझी चतनीहरुलाई समाधान र्नय ववचभन्त्न व्यवक्त र 
चनकायहरुसंर् सहकायय र्ने| 

➢ काययक्रमको माचसक, चौमाचसक प्रर्चत वववरण र सुझाबहरु 
र्ाउँपाचलका/नर्रपाचलका कायायलय, समन्त्वय सचमचत, सल्लाहकार सचमचत 
लर्ायतका अन्त्य सरोकालवालाहरुलाई बुझाउने र काययक्रमलाई अझै सुदृृढ 
र्नय आवश्यक छलिल र्ने| 

➢ सामुदाचयक स्वास््य सेवा काययक्रमलाई रणनीचतक मार्यदर्य डदनको लाचर् र 
आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन, र्ाउँपाचलका /नर्रपाचलका, प्रादेचर्क र 
रावियस्तरका सरोकालवाला र साझेदारहरुसंर् समन्त्वय र सहकायय र्ने| 

➢ स्वस्थ र समुन्त्नत स्थानीय तह चनमायण र्नय सरोकारवाला चनकाय संर् 
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सहकायय र्री ववचभन्त्न सूचांकहरु पुरा र्ने| 
➢ आफ्नो मातहतमा रहेका विाका सामुदाचयक स्वास््य नसयलाई सुपररवेक्षण र्री 

क्षमता अचधबवृद्ध र्ने।  

 

सामुदाचयक नसयको काययवववरण 

➢ समुदायमा ववचभन्त्न उमेर, समहू र अवस्थाहरुलाई लखक्षत र्री र्ुणस्तरीय 
स्वास््य सेवा प्रदान र्ने| 

➢ स्वास््य सेवाको  चनरन्त्तरतृा (Continumm of care ) अनुसार सबै उमेर 
समुहको स्वास््य आबश्यकता अनुसार प्रचतकारात्मक, प्रबध्नात्मक र 
उपचारात्मक सेवाको साथै समयमै प्रेषण सेवा  डदने| 

➢ समुदायमा  दीघयरोर्का  जोखखम कारकहरु (जस्तै जीवनर्ैली, बानी व्यवहार) 
पडहचान र्री सो को पररमाजयन र्नयको लाचर् आवस्यक काययक्रम हरु संचालन 
र्न|े 

➢ समुदाय, स्वास््य संस्थ,  मडहला सामदुाचयक स्वास््य स्वयंसेववका ,Roaming 

ANM,काययक्रमहरु बीचमा समन्त्वय र्न|े 
➢ काययक्रम र समुदाय को  सम्बखन्त्धत त्यांक र जानकारीको व्यवस्थापन र्रने् 

। 
➢ आफ्नो कायय क्षेरको सूचकहरु सरोकारवालाहरु संर् सचमक्ष र्री माचसक ,

रैमाचसक र बावषयक कायययोजना तजुयमा र्री काययन्त्वयन र्न|े 
➢ स्वस्थ र समुन्त्नत स्थानीय तह चनमायण र्नय सरोकारवाला चनकाय संर् 

सहकायय र्री ववचभन्त्न सूचांकहरु सुदृडढकरण को कायय र्ने| 
मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाको भूचमका 

➢ सामुदाचयक नसयलाई घर दैलो भेटघाट काययक्रम र घर र व्यक्तखृर्त सुचना 
चलन र update र्नय सहयोर् र्ने। 

➢ सामुदाचयक नसय संर् चमलेर मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वय सेववकाहरुले 
स्वास््य आमा समूहको माध्यम द्धारा समुदायका घर घरमा स्वास््य 
सम्बन्त्धी सचेतना अचभबवृद्ध र्ने। 

➢ सामुदाचयक नसय संर् चमलेर मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुले 
आिुले र्रेको माचसक तथा बावषयक काययको वववरण स्वास््य आमा समुह तथा 
स्थानीय स्वास््य संस्थालाई तोडकएको ढाँचा तथा अवचधमा जानकारी र्राउने। 

➢ सामुदाचयक नसय संर् चमलेर मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुले 
हजार डदनका आमा भएका घर पररवारको सामाखजक नलसाङकन र्न े
छन।साथै सरकारले ववर्ेष स्वास््य अचभयानहरु सञ्चालन र्दाय आवश्यकता 
अनुसार घरधुरी भ्रमण र्नेछन र परामर्य तथा स्वास््य सेवा प्रवरद््धन र्ने। 

➢ आवश्यकता अनुसार सेवाको उपयोर्मा बृृवद्ध र्नयका लाचर् स्वास््य संस्थामा 
प्रेषण र्ने। 

➢ स्वास््य सम्बन्त्धी स्थाचनय स्तरमा भएका जोखखमहरु पडहचान र्री त्यसको 
न्त्युनीकरणमा सहयोर् र्ने। 

३. अचभमुखखकरणः 
➢ नचसयङ तथा सामखजक सुरक्षा महार्ाखाले सामुदाचयक नसय, सामुदाचयक 

स्वास््य अचधकृत, मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका र अन्त्य 
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सरोकारवाला चनकायहरुलाई काययक्रम सम्बखन्त्ध र सूचना प्रणाली सम्बखन्त्ध 
अचभमुखखकरण डदईनेछ । 

➢ यसको लाचर् स्थानीय तहले कमयचारी चनयुक्त भएपचछ नचसयङ्र् तथा सामाखजक 
सुरक्षा महार्ाखासंर् समन्त्वय र्नुयपनेछ । 

४. कायय संचालन प्रडकया  

➢ स्थायी दरवन्त्दी सजृना नभएसम्म स्थानीय तहले करार सेवामा प्रत्येक 
स्थाचनय तहमा एक जना सामुदाचयक स्वास््य अचधकृत र प्रत्येक विामा 
न्त्युनतम एकजना सम्म सामुदाचयक नसय चनयुक्ती र्ररनेछ। 

➢ स्वीकृत िारम र सुचाङक अनुसार Visiting Service Providers(VSP), Roaming 

Nurse जस्ता काययक्रमहरु सँचालन भईराखेका स्थाचनय तह र मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका (FCHV) को सहयोर्मा सामुदाचयक नसयले 
प्रत्येक घरघरमा र्ई स्वास््यको साथै अन्त्य सम्पुणय वववरणहरु चलने र 
समयसमयमा अध्यावचधक र्ने।साथै health risk अनुसार follow-up र्ने । 

➢ सबै सुचनाहरु Softwareमा प्रववस्ट र्री अनुर्मन सुचाङक अनुसार घरघरमा 
िलोअप र्नय योजना बनाइ आबश्यकता अनुसार स्वास््यसेवा, सुचनाप्रवधयन, 
प्रेषण र अन्त्यकाययहरु र्ने। 

➢ उक्त योजना अनुसारदैचनक/साप्ताडहक, माचसक रुपमा व्यवक्त/, पररवार केखन्त्रत 
घरभेट र्री स्वास््य सुचना/सेवा प्रदान र्ने। 

➢ सामुदाचयक नसयको कायय क्षेर विा काययलयमा बनाई आिनो विाको प्रत्येक 
नार्ररकको Health profile तयार र्न ेर स्थानीय तहले सबै विावाट Health 

profile जम्मा र्रर आफ्नो स्थाचनयतहको सबै नार्ररकको स्वास््य खस्थती र 
सुचाङक Digitalized र्ने। 

➢ सामुदाचयक स्वास््य अचधकृतले सामुदाचयक नसयहरुसंर् चनयचमत छलिल र्री 
साप्ताडहक/माचसक/बावषयक कायययोजना बनाई काम र्ने। 

➢ स्थाचनय तहले काययक्रमको अधयबावषयक र बावषयक सचमक्षा र्री थप व्यबखस्थत 
र्दे यो काययक्रमलाई चनरन्त्तरता डदने। 

➢ सामुदाचयक नसयहरुले काययक्रममा Community Health Toolkit (CHT)  को 
माध्यमबाट स्वास््य र अन्त्य सामाखजक सुचाङ्कहरु चनयचमत update र्रर 
रेकिय ररपोटय र्ने। 

५. औषधी तथा औषधीजन्त्य सामाग्रृी र भौचतक पूवायधार व्यवस्थापनः 
➢ सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले “सामुदाचयक स्वास््य: नमुना स्थाचनय तह काययक्रम 

चनदेचर्का,२०७८ अनुसखृचच-२ मा उल्लेख भए बमोखजमका  औषधी र 
औषधीजन्त्य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन र्नुय पनेछ । 

➢ सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले छनोट भएको विा काययृालयसंर्को समन्त्वयमा 
सामुदाचयक नसय तथा सामुदाचयक स्वास््य अचधकृतका लाचर् आवश्यक पने 
भौचतक पूवायधार, आवश्यक अन्त्य सामाग्री साथै काम र्नयका लाचर् अनूकूल 
वातावरणको सुचनखित र्नुयपनेछ । 

➢ सामुदाचयक नसयको कायय कक्ष सम्बखन्त्धत विा कायायलयको भवनमा 
व्यवस्थापन र्नुय पनेछ । 
 

६. सामुदाचयक नसयले र्ने दैचनक, साप्ताडहक, माचसक र वावषयक काययको वववरण 
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अनुसुचच-२ बमोखजम हुने छ ।  

 

७. काययक्रमको अनुर्मन, मूल्यांकन र अचभलेखखकरणः 
➢ काययक्रमको चनयचमत अनुर्मन र चनयमन र्ने खजम्मा स्थानीय तहको रहनेछ 

र संघ को स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा स्वास््य सेवा ववभार्का 
प्रचतचनचधबाट पचन काययक्रमको बेला बेलामा अनुर्मन हुनेछ । 

➢ सामुदाचयक नसयले प्रदान र्रेको सेवाको अभीलेखखकरण र प्रचतवेदनको लाचर् 
नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाले सूचना प्रणाली ववकास र्री लार् ू
र्नेछ । 

➢ सम्बखन्त्धत स्थानीय तह र सामुदाचयक स्वास््यकमीहरुलाई यसबारे 
अचभमुखखकरण र्रीनेछ। 

➢ सफ्टवेयरमा त्यांक र सेवाको प्रववष्ठ र्नयको लाचर् प्रत्येक सामुदाचयक 
नसयलाई ट्याबलेट र सामुदाचयक स्वास््य अचधकृतलाई ल्यापटप प्रदान 
र्नुयपनेछ।यी सामान खररद र्दाय सावयजचनक खररद ऐन र चनयमावली अनुसार 
र्नुय पनेछ । 

बजेट बाँििाि यस काययक्रम संचालन र्नय ववचनयोखजत बजेट बाट तपचसल अनुसारको चर्षयकमा खचय 
र्नुयपनेछ । 

➢ स्वास््यकमीहरुको पाररश्रचमक, 
➢ सामुदाचयक स्वास््य अचधकृतको लाचर् ल्यापटप र प्रत्येक सामुदाचयक नसयको 

लाचर् ट्याबलेट खररद र्नय 
➢ काययक्रमको अनुर्मन र सुपररवेक्षण र सचमक्षा काययक्रम र्नय  

बजेट ववचनयोजन र्दाय सवयप्रथम अचनवायय दाचयत्वका ववषयमा वजेट छुट्टाएपचछ मार 
अनुर्मन र सुपररवेक्षण मा बजेट खचय र्नुयपनेछ ।र यस काययक्रम संचालन र्नयको लाचर् 
LMBIS code  २.७.२२.२२८ मािय त बजेट वबचनयोजन र्रीएको छ । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

स्थानीय तहले सामुदाचयक स्वास््य सेवाको अचभलेख राखृी त्यसको प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत 
प्रदेर्को स्वास््य चनदेर्नालय र स्वास््य सेवा ववभार्को नचसयङ तथा सामाखजक सुरक्षा 
महार्ाखामा पठाउनु पनेछ ।अचभलेख र प्रचतवेदनको लाचर् सहखजकरण र्नयका लाचर् 
नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुरक्षा महार्ाखाले तयार र्रेको सूचना प्रणालीको प्रयोर् र्नुयपनेछ  

सन्त्दभय सामग्री “सामुदाचयक स्वास््य: नमुना स्थानीय तह काययक्रम चनदेचर्का,२०७८, कायय संचालन चनदेचर्का 
२०७७,, भ्रमण खचय चनयमावली २०७२, आचथयक काययववधी तथा ववविय उिरदाचयत्व ऐन, 
२०७६, सावयजचनक खररद ऐन,२०६३, सावयजचनक खररद चनयमावली २०६४  

 

अनुसुचच-१ 
ववद्यालयका बालबाचलकाको स्वास््य पररक्षणको क्रममा हेनुयपन ेसमस्याहरु 

System/ Organ Screening of problems 

Eye Any lesions, vision problems, refractive errors, infections, cataracts, etc. 

Ear Any lesions, signs of infections,  hearing problems, use of any hearing  
aids, any surgeries,  or any other problems 

Nose and Sinuses Any sign of infections, physical injuries, sinus pains, obstructions, 
deviations, difficulty in breathing/nasal flaring, etc. 
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Mouth and Throat Dental caries, dental hygiene, deformities (acquired or congenital), sore 
throat, other signs of infections, sign  of nutrition deficiencies,  

Chest and respiratory system Trouble breathing, choking episodes, cough, wheezing, cyanosis, exposure 
to tuberculosis, dyspnea, hemoptysis. 

Cardiac Any problems of palpitation, cyanosis, edema, rheumatic fever, chest 
pains, rheumatic heart disease, signs of any other congenital heart 

diseases, abnormal heart sounds. 

Gastrointestinal Bowel movements, frequency, color, regularity, consistency, discomfort, 
constipation or diarrhea, abdominal pain, bleeding, flatulence, nausea or 
vomiting, increased or decreased appetite, distension, stool examination 

Genito-Urinary Frequency, urgency, dysuria, dribbling, strength of urinary stream, 
enuresis, hematuria, epispadias or hypospadias, phimosis, urine RE/ME 

Behavioural problems Obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder, attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD), bipolar disorder, conduct disorder, 
delirium, dementia, depression, obsessive-compulsive disorder, any other 
learning problems, any suspects of autism spectrum disease, etc. 

 

अनुसुचच-२ 

सामुदाचयक स्वास््य अचधकृतले र सामुदाचयक नसय र्न ेदैचनक, साप्ताडहक, माचसक र वावषयक डक्रयाकलाप 

खजम्मेवार 
व्यवक्त 

खजम्मेवारीहरु 

दैचनक  साप्ताडहक माचसक  चौमाचसक  अधय-बावषयक/बावषयक 

सामुदाचयक 
स्वास््य 
अचधकृत  

वबद्युतीय सूचना 
प्रणालीमा राखखएका 
वववरणहरु/ त्यांक  
cross verify  र्ने; 
तत्यांकको accuracy 

and completeness चके 
र्ने; कुनै data errors 

भेडटएमा तुरुन्त्त 
सामुदाचयक नसयसंर् 
समन्त्वय र्रेर 
सच्याउने;  
 data errors tracking 

sheet लाई अद्यावचधक 
र्ने । 

आवश्यकता अनुसार 
आफ्नो कायय 
के्षरमा  सामुदाचयक नसय 
को काम 
सुपररवेक्षण/अनुर्मन 
र्नय field visit र्ने;  
हप्ता भररको data का 
रुटी हरु सचमक्षा error 

tracking sheet अनुसार 
सामुदाचयक नसय संर् 
समन्त्वय र्री 
सच्याउने;   
Data system मा कुनै 
असहज /अफ््यारो 
(troubleshooting) आई 
परेमा र्ाउँ/नर्र 
पाचलका कायायलयमा 
तोडकएको व्यवक्त लाई 
सम्पकय  र्ने। 

आवश्यकता अनुसार 
आफ्नो कायय 
के्षरमा  सामुदाचयक नसय 
को काम 
सुपररवेक्षण/अनुर्मन 
र्नय field visit र्ने;  
अनुसूचचमा तोडकए 
अनुसारको माचसक 
ररपोटय तयार पाने; 
ररपोटय र्ाउँ/नर्र 
पाचलका र सम्बखन्त्धत 
चनकायमा बुझाउने;   
सामुदाचयक नसय संर्, 

पाचलका, सामुदाचयक 
स्वास््य समन्त्वय 
सचमचत र अन्त्य 
सम्बखन्त्धत चनकायमा 
त्यांकको सचमक्षा र्ने 
(for example, meaning, 

trend/progress, gaps) र 

अनुसूचीमा 
तोडकए 
अनुसारको 
चौमाचसक 
ररपोटय तयार 
पाने; 
ररपोटय 
र्ाउँ/नर्र 
पाचलका र 
सम्बखन्त्धत 
चनकायमा 
बुझाउने;   
सामुदाचयक 
नसयसंर्, 

पाचलका, 
सामुदाचयक 
स्वास््य 
समन्त्वय 
सचमचत र अन्त्य 
सम्बखन्त्धत 

अनुसूचीमा तोडकए 
अनुसारको वावषयक 
ररपोटय तयार पाने; 
ररपोटय र्ाउँ/नर्र 
पाचलका र सम्बखन्त्धत 
चनकायमा बुझाउने;   
सामुदाचयक नसयसंर्, 

पाचलका, सामुदाचयक 
स्वास््य समन्त्वय 
सचमचत र अन्त्य 
सम्बखन्त्धत चनकायमा 
काययक्रमको प्रर्चत 
सचमक्षा र्ने, सुझाब हरु 
संकलन र्ने, काययक्रम 
को सधुार र्नुय पन े
के्षरहरु औल्याउने; सोडह 
अनुरुप बावषयक कायय 
योजना बनाउने । 
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काययक्रम को सधुार र्नुय 
पने के्षरहरु औल्याउने; 
सोडह अनुरुप 
सामुदाचयक नसय लाई 
माचसक कायय योजना 
बनाउन सहयोर् र्ने । 

चनकायमा 
काययक्रमको 
प्रर्चत सचमक्षा 
र्ने, सुझाब हरु 
संकलन र्ने, 
काययक्रम को 
सुधार र्नुय पने 
के्षरहरु 
औल्याउने; सोडह 
चौमाचसक कायय 
योजना 
बनाउने । 

सामुदाचयक 
नसय 

आिुले र्रेको काययहरु 
र समुदायमा पुर् याएको 
हरेक स्वास््य सेवाको 
वववरण मोबाइलबाट 
(Offline) सम्बखन्त्धत 
िमयहरु भरेर वबद्युतीय 
सूचना प्रणालीमा 
अद्यावचधक र्ने  
Offline संकलन र्रेको 
वववरण वबद्युतीय 
सूचना प्रणालीमा 
इन्त्टरनेट को पहँुच हुन े
वबविकै अपलोि र्ने  
त्यांक रेकिय र्दाय 
भएका साना 
र्खल्त/रुटीहरु तुरुन्त्तै 
सच्याउन े

(for example, 
duplication of forms, 
missing values) 

प्रत्येक व्यवक्तको 
health risk अनुसार 
Follow-up, स्वास््य 
चर्क्षा, स्वास््य 
प्रवधयन, Screening, 

प्रेषण र आवश्यकता 
अनुसार अन्त्य कायय 
र्ने । 

वबद्युतीय सूचना 
प्रणालीमा रेकिय राख्दा 
कुनै रुटी/अपुरो वववरण 
भएमा सामुदाचयक 
स्वास््य अचधकृत संर् 
सहकायय 
र्रेर  सच्चाउने। 
व्यवक्तर्त र 
घरपररवारको स्वास््य 
Profile अनुसार ववचभन्त्न 
डक्रयाकलाप र्ने । 

आफ्नो कायय के्षरको 
संखक्षप्त माचसक वववरण  

तयार र्ने; मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयं सेववका संर् र 
स्थानीय स्वास््य संस्था 
संर् समन्त्वय र्ने;    
सामुदाचयक स्वास््य 
अचधकृतलाई 
आवश्यकता 
अनुसार  माचसक ररपोटय 
तयार पानय सहयोर् र्ने; 
काययक्रमको प्रर्चत  र 
थप सुधार र्नुय पन ेठाउँ 
हरुको सचमक्षा र्ने र 
सोडह अनुसार माचसक 
कायय योजना बनाउने।  
Indicator अनुसार 
आफ्नो विाको सचूांकहरु 
अचधकृतलाई बुझाउने र 
सचमक्षा र्रीथप 
कायययोजना बनाउने । 

स्थानीय विा 
कायायलय, 

स्वास््य संस्था, 
सामुदाचयक 
स्वास््य 
अचधकृत र 
सम्बखन्त्धत 
चनकायमा 
काययक्रमको 
सचमक्षा र्ने, 
सुझाबहरु 
संकलन र्न ेर 
थप सुधारका 
के्षरहरु 
औलँ्याउने; सोडह 
अनुरुप 
चौमाचसक कायय 
योजना बनाउने। 

स्थानीय विा कायायलय, 

स्वास््य संस्था, 
सामुदाचयक स्वास््य 
अचधकृत र सम्बखन्त्धत 
चनकायमा काययक्रमको 
सचमक्षा र्ने, र थप 
सुधारका के्षरहरु 
औल्याउन ेर सोडह 
अनुरुप बावषयक कायय 
योजना बनाउने। 
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राविय क्षयरोर् चनयन्त्रण केन्त्र 

कम्युचनडट िट्स काययक्रम संचालन, महानर्र तथा उप महानर्र पाचलकामा क्षयरोर् मुक्त पाचलका सम्बन्त्धी 
काययक्रम 

पररचय दैचनक स्वास््य संस्थामा  र्इय  क्षयरोर्को उपचार चलन लखक्षत वर्यका लार्ी सहज 
नभएकोले समुदायकै व्यवक्त  मािय त वबरामीको घरपायकमै  क्षयरोर्को उपचार 
उपलब्ध र्राई क्षयरोर् चनको हुने दरमा बवृद्ध र्नय यो काययक्रम राखखएको हो । 

उदे्दश्य प्रत्येक डदन स्वास््य संस्थामा आई प्रत्यक्ष चनर्रानीमा उपचार चलन नसलने 
क्षयरोर्का वबरामीहरूलाई समुदायस्तरमै क्षयरोर् उपचार सेवा उपलब्ध र्राउने । 

लखक्षत समूह र्ारीररक रुपले असक्त र िरक क्षमता भएका क्षयरोर्का वबरामी, ६० बषय माचथ उमेर 
पुर्ेका क्षयरोर्का वबरामी, बालबाचलकाहरु, पूणयरुपल े आराम र्नुयपने क्षयरोर्का 
वबरामी, र्भयवती तथा सुत्केरी अवस्थाका क्षयरोर्का वबरामी, मानचसक असुन्त्तलन 
भएका क्षयरोर्का वबरामी, दघुयटनामा परी डहििुल र्नय नसलने, ववद्याथी, कमयचारी, 
मजदरु आडद (स्वास््य संस्था खुला रहेको अवचधमा आई उपचार चलन असमथय)  

सञ्चालन 
प्रकृया 

• समदायमा आधाररत क्षयरोर् उपचार काययक्रम मापदण्ि अनुसार स्वास््य 
संस्था (उपचार केन्त्र) मा रहेका वबरामीहरुको लर्त तयार र्ने । 
• समुदायमा आधाररत क्षयरोर् उपचार सेवामा राखखनु पने क्षयरोर्का 
वबरामीहरुको (जम्मा वबरामीको अचधकतम ४० प्रचतर्त) वववरण स्वास््य संस्था 
(उपचार केन्त्र) अनुसार प्राप्त र्री वबचनयोखजत रकम हेरी सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था 
(उपचार केन्त्र)लाई अनुमचत प्रदान र्ने  

• वबरामीलाई उपचार अवचधभर सेवा डदए वापत सेवा प्रदायकलाई र उपचारमा 
रहेका वबरामीलाई उपचार अनुर्मन र्रे वापत स्वास््यकमीलाई तोडकएको रकम 
उपलब्ध र्राउने ।  

• समुदायमा आधाररत उपचार व्यवस्थापनमा रहेको वबरामीको परीक्षण तथा 
अनुर्मनको व्यवस्था र्ने । 
• समुदायमा आधाररत क्षयरोर् उपचार व्यवस्थापन र्ने स्वास््य संस्था प्रमुख 
वा काययक्रम िोकल पर्यनलाई पेश्की स्वरूप केही रकम उपलब्ध र्राइ  खचयको 
आधारमा (वबल भौचर अनुसार) पेश्की िछयौट  र्दै लैजानु पदयछ । 
• क्षयरोर् मुक्त सम्बन्त्धी कृयाकलाप सञ्चालन सम्बखन्त्धत स्थानीय तहका लाचर् 
छुट्टै चनदेचर्का पचछ पठाइने छ । 

बजेट बाँििाँि क) स्वास््यकमीः कम्यूचनटी िट्समा उपचाररत वबरामीको घरमा र्ई अनुर्मन र्रे 
वापत प्रचत वबरामी (मतृ्यू भएको र उपचार पुरा र्रेको) एकमूस्ट यातायात खचय   रु 
५००।०० 

ख) समुदायमा आधाररत क्षयरोर् उपचार सेवा प्रदायकः उपचार अवचधभर सेवा 
डदएवापत प्रचत वबरामी 
    (मतृ्यू भएको र उपचार पुरा र्रेको) एकमूस्ट यातायात खचय        रु.१५००।०० 

नोटः उपरोक्तानुसार खचय र्दाय वबचनयोखजत रकम र जम्मा वबरामीको अचधकतम ४० 
प्रचतर्त वबरामीलाई डदइने रकम मध्ये जुन कम छ सोही अनुसार र्नय हुन ।  

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

प्रत्येक डदन स्वास््य संस्थामा आई प्रत्यक्ष चनर्रानीमा उपचार चलन नसलने 
क्षयरोर्का वबरामीलाई समुदायस्तरमै क्षयरोर् उपचार सेवा उपलब्ध भएको हुनेछ । 

अचभलेख सामुदायमा आधररत िट्स काययक्रम चनदेचर्कामा तोके बमोखजमको अचभलेख राखी 
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प्रचतवेदन समुदायमा आधाररत उपचार सेवामा रहेका जम्मा वबरामीको वववरण इमेल मािय त 
राविय क्षयरोर् चनयन्त्रण केन्त्रमा पठाउन हुन । 

 
 

स्वास््य संस्थामा  आकखस्मक अवस्थामा औषधी एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकडियङ तथा ररपोडटयङका लाचर् 
िमय िरमेट छपाइ तथा िोटोकपी,  ई-डट.वब रखजस्टर अध्यावचधक,  ववश्व क्षयरोर् डदवस सम्बन्त्धी काययक्रम 

 

पररचय • औषधी अभावका कारण क्षयरोर्का वबरामी चनदान तथा उपचार अवरोध हुन 
नडदन आवश्यक परेका बखत औषधी तथा ल्याव सामग्री ढुवानी र्नय, 
• क्षयरोर्का  वबरामीको अचभलखे चाहेका बखत प्राप्त र्नय अद्यावचधक र्नय,  

• क्षयरोर् चनदान तथा उपचार काययक्रम सञ्चालनमा आईपरेका समस्या तथा 
समाधानका उपायबारे छििल तथा क्षयरोर्का वबरामीको उपचार नचतजाको ववश्लेषण 
र्नय यो काययक्रम राखखएको हो । 

उदे्दश्य • क्षयरोर् चनदानका लार्ी आवश्यक प्रयोर्र्ाला सामग्री तथा  क्षयरोर्का 
औषधीको  अभाव (stock out) हुन नडदने  

• क्षयरोर्का  वबरामीको उपचार सम्बन्त्धी अचभलेख eTB Master Register 
अद्यावचधक राख्न,े 
• काययक्रमका लाचर् आवश्यक िोटोकपी मसलन्त्द उपलब्ध र्राउने । 
• काययक्रमको अनुर्मन र्री स्थलर्त अनुचर्क्षण डदने । 
• क्षयरोर् चनयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुका आधारमा चौमाचसक प्रर्चत ववश्लेषण 
तथा वबवेचना र्ने । 
• काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई परेका समस्या पडहचान तथा समाधानका 
उपायहरु वारे ववश्लेषण र्ने । 
• आकखस्मक अवस्थाको व्यवस््पन र्ने  

काययक्रम 
सञ्चालन 
/कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

क) औसधी एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी 

• उपचाररत तथा अनुमाचनत थप हुने नयाँ वबरामीको आधारमा आवश्यक पने 
औषधी तथा प्रयोर्र्ाला केचमकल्सको अनुमाचनत लर्त तयार र्ने । 
• उपचार केन्त्रमा आवश्यक भएका बखत क्षयरोर्का औषधी, प्रयोर्र्ाला 
केचमकल्स तथा अन्त्य सामग्रीहरू ढुवानी र्ने  । 
• ढुवानी र्दाय स्थानीय यातायात तथा चछटो छररतो साधनको प्रयोर् र्ने । 
थप व्याख्याः हालसम्म स्वास््य संस्थाले क्षयरोर्का औषधी र ल्याव सामाग्रीहरू 
स्वास््य कायायलबाट चसधै ल्याउने र्रेकोले ढुवानी खचय वापत लाग्ने अनुमाचनत रकम 
स्वास््य संस्थालाइय उपलब्ध र्राइय वषयको अन्त्तमा िछययॏ ट र्ने व्यवस्था र्ने । 

ख) काययक्रमका लाचर् आवश्यक स्टेर्नरी तथा िमय िरमेट िोटोकपी 

• क्षयरोर् उपचार रखजिर अनुसारको अचभलेख ववद्युतीय रखजिर (eTB Master 

register) मा अद्यावचधक र्नय अनुसूची ३ अनुसारको िाराम वबरामी सख्याको 
अनुपातामा १२ मडहना लाइय  पुग्ने र्री छपाउने  

• अनुसूची.. अनुसारको ट्याली सीट १६ प्रचत (१२ मडहनाका लार्ी १२ प्रचत , 
चौमाचसक अवचधका लार्ी ३ प्रचत र वावषयक १ प्रचत) छपाउने । 
• क्षयरोर् अचभलेख र प्रचतवेदनमा भएको पररवतयन भएको तर पररवतयन अनुसार 
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माचसक प्रचतवेदन ९.३  छपाइय हुननसकेकोले माचसक प्रचतवेदन ९.३ को  ६ र ७  नं 
पेज आवश्यक मारामा छपाइ र्ने वा िोटोकपी र्ने ,  

(प्रचतवेदन तयार र्दाय यसै बमोखजम र्री ९.३ मा खस्टच र्ने) 

• काययक्रम सञ्चालन र्नय अन्त्य आवश्यक मसलन्त्द छपाइय िोटोकपी आडद खररद 
र्ने। 
र्) ई-डट.वब रखजस्टर अद्यावचधक 

• अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थामा उपचाररत क्षयरोर्का वबरामी सडहतको क्षयरोर् 
मास्टर रखजस्टर तयार र्ने । 
• क्षयरोर् उपचार रखजिर अनुसारको अचभलेख ववद्युतीय रखजिर (eTB Master 

register) मा अद्यावचधक र्नय अनुसूची ३ अनुसारको िाराम वबरामी सख्याको 
अनुपातमा १२ मडहना लाइय  पुग्ने र्री प्रत्येक उपचार केन्त्रमा उपलब्ध र्राउने  

• उक्त िारामका आवश्यक महलहरू भरी माचसक प्रचतवेदन )HMIS 9.2/9.3( का 
साथ संलग्न राखी पठाउन अनुरोध र्ने । 
• उक्त िारामको आधारमा क्षयरोर् मास्टर रखजस्टर अद्यावचधक र्नय । 
• क्षयरोर् मास्टर रखजस्टर अनसुार eTB Master register अद्यावचधक र्ने । 
घ) ववश्व क्षयरोर् डदवस मनाउने 

तपसील बमोखजमका कृयाकलाप मध्ये उपयुक्त कृयाकलाप सञ्चालन र्री माचय २४ का 
डदन ववश्व क्षयरोर् डदवर् मनाउने  

• चर्क्षा, सूचना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदर्यनी तथा ववतरण । 
• क्षयरोर् चेतनामुलक सांस्कृचतक काययक्रम, बादवववाद, हाखजरी जवाि, प्रभातिेरी 
आडद । 
• रेडियो र टेचलचभजन माध्यम मािय त क्षयरोर् बारे सन्त्देर् प्रवाह र्ने । 
• परकार अन्त्तरडक्रया, अन्त्तरसंवाद सिकनाटक सास्कृचतक काययक्रम । 
• क्षयरोर्का वबरामी तथा स्वयम सेवकलाइय पूरस्कार तथा सम्मान 

• क्षयरोर् सम्बन्त्धी जानकारी डदने फ्लेलस, होडियङ वोिय तयार र्ने 
थप व्याख्याः उपयुयक्त अनुसारका काययक्रम सञ्चालन पिात वचत हुन र्एको रकम 
चनम्नानुसार खचय र्नय सडकनेछ  

१ आचथयक खस्थचत कमजोर भएका सम्भाववत क्षयरोर्का वबरामीहरूलाइय जीन 
एलस्पटय परीक्षण सुववधा भएको स्वास््य संस्थामा परीक्षण र्नय पठाउदा लाग्ने 
यातायात खचय । 
२ चनयचमत उपचार खान छुटेका क्षयरोर्का वबरामीको अनुर्मन खचय 
३ आचथयक खस्थचत कमजोर भएका क्षयरोर् वबरामीलाइय पोषण तथा यातायात खचय 
४ प्रयोर्र्ालामा क्षयरोर् संक्रमण चनयन्त्रण सम्बन्त्धी खचय 
५ कोहटय र्ोष्ठीमा सहभार्ी स्वास््य काययकलयका प्रचतचनचधको दैचनकतथा भ्रमण 
खचय 
६ कोहटय समीक्षा वाहेक अन्त्य अवस्था स्थानीय तहमा आउदा वा स्वास््य 
कायायलयमा जाँदा स्वास््यकमीको दैचनक तथा भ्रमण खचय 
७ वबद्यालय स्वास््य चर्क्षा काययक्रम सञ्चालन 

८ अन्त्य आकखस्मक व्यवस्थापन  
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आचथयक 
बाँििाँि 

• चौमाचसक  कोहटय समीक्षा अनुसूची  १ (क) अनुसार  

• eTB Master register अद्यावचधक र्नय रू ३० (प्रथम पटक दताय भए देखख 
उपचार पुरा र्रेको अबचध सम्मको) । 
• ववश्व क्षयरोर् डदवस बढीमा रू १००००। ०० 

• अन्त्य काययक्रम खचय प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम अनुसार  

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

• अनुसूची २ बमोखजमको प्रचतवेदन तयार र्री आचथयक प्रर्ासनमा पेर् र्ने  
• क्षयरोर् उपचार रखजिर अनुसारको अचभलेख ववद्युतीय रखजिर(eTB Master 

register) मा अद्यावचधक र्री सोही अनुसार माचसक प्रचतवेदन ९.२ (DHIS 2) मा प्रववि 
र्ने । 

 
क्षयरोर् आधारभूत तथा पुनतायजर्ी ताचलम 

पररचय नयाँ चनयुक्त भई आएका र काययरत स्वास््यकमीहरुलाई  क्षयरोर् सम्बन्त्धी ज्ञान, 
सीप र क्षमता अचभबवृद्ध र्नय मोड्युलर ताचलम राखखएको हो । 

उदे्दश्य क्षयरोर् चनदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता 
अचभबवृद्ध र्ने 

सहभार्ी र 
संख्या 

र्हरी स्वास््य केन्त्र, सामुदाचयक स्वास््य इकाई, स्वास््य चौकी, प्राथचमक स्वास््य 
केन्त्र, अस्पताल तथा चनजी स्वास््य  संस्थामा क्षयरोर् चनदान तथा उपचार 
व्यवस्थापनमा संलग्न स्वास््यकमीहरु ( १५ देखख २० जना सम्म) 

अवचध र 
स्थान 

३ डदन र पायक पने स्थान 

सहजकताय क्षयरोर् मोिुलर ताचलम प्राप्त स्वास््यकमी / प्रयोर्र्ालाकमी, क्षयरोर् काययक्रम हेने 
सम्पकय  व्यवक्त 

सञ्चालन 
प्रकृया 

• ताचलम सञ्चालनको उदेश्य, ताचलम सञ्चालन हुने स्थान, चमचत र समय 
सडहत कखम्तमा एक हप्ता अर्ावै स्वास््य संस्थालाई पराचार र्ने ।  

• थप स्रोत व्यवक्त आवश्यक भए स्वास््य कायायलय, स्वास््य चनदेर्नालय तथा 
राविय क्षयरोर् चनयन्त्रण केन्त्रलाइ अनरोध र्ने उपखस्थती हाखजरी, दैचनक तथा भ्रमण 
खचय ववतरण भपायइ, ताचलम मोड्युल ताचलम सामग्री, स्टेर्नरी, खाजा आडद तयारी र्ने 
। 
• राविय क्षयरोर् केन्त्रबाट अध्यावचधक र्ररएको ताचलम मोिुल तथा 
म्यानुअलका वबषयबस्तु र ताचलम सञ्चाल चनदेचर्का अनुसार ताचलम सञ्चालन र्ने  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

राविय क्षयरोर् काययक्रम आधारभूत ताचलम पखस्तका, राविय क्षयरोर् काययक्रम जनरल 
म्यानअुल, खललनीकल म्यानुअल, क्षयरोर् सेवा अचभलेख तथा प्रचतवेदन िारामहरु । 

बजेट बाँििाँि  वबचनयोखजत बजेटको पररचधमा रही अनुसूची  अनुसार खचय र्नय सडकनेछ । 
अचभलेख / 
प्रचतवेदन 

अनुसूची  बमोखजमको प्रचतवेदन तयार र्री आचथयक प्रर्ासनमा पेर् र्ने र ताचलम 
पाएका कमयचारीहरूको वववरण इमेल मािय त राविय क्षयरोर् चनयन्त्रण केन्त्रमा पठाउन 
हुन । 

 
 

क्षयरोर्का जोखखम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोर् खोजपिताल 
काययक्रम, घरपररवारका सदस्यहरूको सम्पकय  पररक्षण, समुदायमा क्षयरोर्का ववरामीहरूको खोजपितालका 
लाचर् क्षमता अचभववृद्ध तथा  पररचालन । 
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पररचय आ .व .२०७५/ ७६ मा सम्पन्त्न क्षयरोर् प्रेभालेंस सबेका अनुसार नेपालमा बावषयक 
क्षयरोर्का वबरामी ६९ ,००० अनुमान र्रर एको छ भने बावषयक रुपमा रोर् पिा लाचर् 
उपचारमा आउने संख्या लर्भर् ३२  ,००० रहेको छ l  यसरी हेदाय  हाल ५४% क्षयरोर्का 
भई समुदायमा रहेका  ब्यवक्तहरुको रोर् पिा लर्ाई उपचारमा ल्याउन नसडकएको 
यथायथता रहेकोछ  l यी पिा लर्ाउन बाकी रहेका ब्यवक्तहरु मध्ये आधा भन्त्दा बढी अचत 
संक्राचमत खालका हुन्त्छन जसलाई यथासलय चािो खोज र्री उपचारमा ल्याई क्षयरोर् 
संक्रमण दरलाई कम र्नय यस अचभयान सहयोर्ी सावबत हुनेछ  l  

उदे्दश्य • समुदायमा रहेका सम्भाववत क्षयरोर्का वबरामीहरु पिा लर्ाई उपचारको दायरामा 
ल्याई क्षयरोर्को चनवारणमा लक्ष्य हाचसल र्नय मद्दत र्ने  l  

• यस अचभयान मािय त नेपालमा रहेका ५१,४६० मडहला स्वास््य स्वयं सेववका र 
लर्भर् देर्भरीबाट २३ ,५४० इच्छुक आमा समुहका सदस्यहरु पररचाचलत र्ने l  

लखक्षत समूह  ३०००० समुदायमा रहेका सम्भाववत क्षयरोर्का ब्यवक्तहरु ,पररवार ,छरचछमेक तथा 
समुदायका ब्यवक्तहरु  

संचालन प्रडक्रया  • राविय क्षयरोर् चनयन्त्रण केन्त्रबाट डक्रयाकलाप संचालन चनदेचर्काको तयार 
र्ररनेछ l  

• प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालयलाई यस चनदेचर्काका बारेमा काययर्ाला र्ोष्ठी वा इमेल 
मािय त अनुचर्क्षण वा जानकारी र्ररनेछ l   

• प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालयका क्षयरोर् िोकल पसयनले खजल्ला खस्थत स्वास््य 
कायायलयका क्षयरोर् िोकल पसयनलाई यस डक्रयाकलापका बारेमा अनुचर्क्षण वा 
जानकारी र्नेछन  l  

• स्वास््य कायायलयका क्षयरोर् िोकल पसयनले सम्बखन्त्धत स्थानीय तहका क्षयरोर् 
िोकल पसयनलाई  यस डक्रयाकलापका बारेमा अनुचर्क्षण वा जानकारी र्नेछन  l  

• स्थानीय तहका क्षयरोर् िोकल पसयनले सम्बखन्त्धत स्वास््य सस्थाका क्षयरोर् 
िोकल पसयनलाई  यस डक्रयाकलापका बारेमा अनुचर्क्षण वा जानकारी र्नेछन l  

• स्वास््य सस्थाका क्षयरोर् िोकल पसयनले मडहला स्वास््य स्वयं सेववकाको 
माचसक बैठकमा यस डक्रयाकलाप ,प्रडकया र प्रोत्साहन भिाका बारेमा जानकारी 
र्राउने छन ्  l   

• यस अचभयान बाट प्राप्त अनुभव तथा प्रर्चतको मडहला स्वास््य स्वयं सेववकाको 
माचसक बैठकमा छलिल र्री अचभलेखीकरण र्ररनेछ  l  

• आमा समूहका सदस्य पररचाचलत भएका विाहरुमा सम्बखन्त्धत मडहला स्वास््य 
स्वयं सेववकाले अनुर्मन र्री सोको प्रचतवेदन समेत म .स्वा .स्व  .सेववकाको  
वैठकमा छलिल र्ररनेछ l प्रोत्साहन भिा समेत म .स्वा .स्व  .सेववका मािय त  
उपलब्ध र्राउने व्यवस्था र्नुयपनेछ  l  

बजेट बाँििाँि • मडहला स्वास््य स्वयं सेववका वा आमा समूहका सदस्यले क्षयरोर् सम्भाववत 
ब्यवक्तलाई स्वास््य सस्था प्रेषण र्री वा ल्याई क्षयरोर् पिा लार्ेमा रु ५०० प्रचत 
वबरामी ,२ जना वबरामी पिा लार्ेमा रु १००० ,३ जना पिा लार्ेमा रु २५०० र ३ 
जना भन्त्दा बढी पिा लार्ेमा रु ५,००० उपलव्ध र्राउने  l  

• प्रोत्साहन भिा ववतरण र्नय सम्बखन्त्धत स्वास््य सस्थाले यस अचभयान अन्त्तर्यत 
क्षयरोर् चनदान भएका वबरामीको छुटै अचभलेख राखी प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत 
पाचलकाको स्वास््य  र्ाखामा पठाउनु पनेछ र यसरी पठाएको प्रचतबेदनमा 
स्वास््य र्ाखा प्रमुखले सुचनखित र्री स्थानीय तहको आचथयक प्रर्ासन र्ाखालाई 
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चसिाररर् र्री  भुक्तानीको व्यवस्था चमलाउनु पनेछ l   

• सवै भन्त्दा बढी क्षयरोर्ी पिा लर्ाउने मडहला स्वास््य स्वयं सेववकालाई 
अन्त्तरायविय क्षयरोर् डदवसका डदन पुरस्कृत र्ररनेछ । 

• अन्त्य डक्रयाकलापको हकमा नेपाल सरकारको आचथयक चनयमानुसार हुनेछ  l   

अपेखक्षत प्रचतिल  आ .वा   .२०७८/ ७९ मा ३०००० क्षयरोर्ृी पिा लर्ाई उपचारको दायरामा ल्याइनेछ   l   

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

अचभलेखका लाचर् सूचांकहरु 

• मडहला स्वास््य स्वयं सेववका वा आमा समूहका सदस्यले भ्रमण र्रेका 
घरधुरीको संख्या 

• सम्भाववत क्षयरोर्का ब्यवक्तहरुको छनौट संख्या  

• नखजकको रोर् चनदान केन्त्रमा सम्भाववत क्षयरोर्का ब्यवक्तहरुलाई खकार तथा 
स्वास््य जाचका लाचर् प्रेषण र्रेको संख्या  

• प्रेषण र्रेका ब्यवक्तहरु मध्ये खकार जाच र्ने ब्यवक्तको संख्या  

• खकार जाँच र्रेकामध्ये क्षयरोर् पिा लार्ेका वबरामीको संख्या  

• क्षयरोर् पिा लाचर् उपचारका दताय भएका वबरामीको संख्या  

• उपचारमा दताय भएका मध्ये चनको हुने वबरामीको संख्या  

 

यी सूचकका आधारमा स्थानीय स्वास््य संस्थाले अचभलेख राख्नु पनेछ l  

 

प्रचतवेदन  

• यस अचभयान अन्त्तर्यत क्षयरोर् पिा लार्ेका र रोर् चनको भएका 
वबरामीहरुको वववरण स्थानीय  स्वास््य सस्था बाट HDIS 2 वा eTB Register 

मा प्रववष्ठ र्रर प्रचतवेदन र्नुयपनेछ  l  

 

नोट :लक्षणका आधारमा क्षयरोर् पडहचान र्ने िारम यसै चनदेचर्काको अनुसूचीमा सम्लग्न र्ररएकोछ l   
 

पररचय स्वास््य संस्था टाढा भएका कारण क्षयरोर् जचाउन नआएका सम्भाववत क्षयरोर्का 
वबरामीहरुको स्थानीय स्तरमा चनदान र्नय यो काययक्रम राखखएको हो । 

उदे्दश्य क्षयरोर् चनदान तथा उपचार र्ने स्वास््य संस्था टाढा भएका कारण चनदानमा 
नआएका क्षयरोर्का वबरामी पिा लर्ाई उपचारमा ल्याउने । 

अवचध १ डदन अचभमुखखकरण, र १ डदन लयाम्प सञ्चालन 

सहजकताय 
/लयाम्प 
सञ्चालक 

प्रयोर्र्ालाकमी, स्वास््य संस्था प्रमुख वा क्षयरोर् सम्पकय  व्यवक्त, स्थानीय तह 
स्वास््यकमी 

सञ्चालन 
प्रकृया 

क) क्षेर छनौटः  

धेरै जनसंख्या भएका र्ाँउबस्ती, चसमान्त्तकृत तथा वपछडिएका वर्य बसोवास र्रेको 
क्षेर, मौसमी बसाई सराई हुने स्थल जस्तैः इट्टाभट्टा, खकय , पाटन, खच्चर, भेिा 
पिावहरु), चुरेभावर क्षेरको आसपास र नदी डकनारामा रहेको बस्ती, धाचमयक मेलापवय 
र्ुम्वा, ववद्यायल 



34 
 

ख) अचभमुखखकरणः  

• मडहला स्वयंसेववका,  समाजसेवी मध्येबाट ५ देखख १० जनालाई स्वयम 
सेवकको रुपमा  छनौट र्ने 
• माईक्रोस्कोपी लयाम्प सञ्चालन र्ररने डदनको  ३ डदन पडहले सम्बखन्त्धत 
स्वास््य संस्थाले स्वयमसेवक अचभमुखखकरण सञ्चालन र्नुयपदयछ । 
र्) प्रचारप्रसार 

• स्थानीय सञ्चार माध्यम (एि एम रेडियो टेचलचभजन )बाट लयाम्प 
सञ्चालन हुने स्थान, चमचत र समय बारे प्रचार प्रसार र्ने 
• स्वयम सेवक पररचालन र्री घर दैलो काययक्रम मािय त प्रत्येक घरधूरीसम्म 
लयाम्प सञ्चालन हुने स्थान, चमचत र समय बारे पचाय पम्पप्लेट छपाई प्रचारप्रसार 
र्ने 
• छनौट भएका क्षेरका वबद्यालयमा र्ई चर्क्षक ववद्याथी मािय त प्रचार प्रर्ार र्ने 
। 
घ) लयाम्प सञ्चालन तयारी 

• आवश्यक उपकरण (माईक्रोस्कोप, स्लाइि, ररएजेन्त्ट इत्याडद), िचनयचर, िमय, 
िरम्याट र अन्त्य आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था र्ने ।  

• स्वयम सेवक पररचालन र्री घर दैलो काययक्रम सञ्चालन र्दाय सम्भाववत 
क्षयरोर्ीका वबरामीलाई ववहानको पडहलो खकार चलई आउन खकार संकलन र्ने 
प्लाविकको बट्टा ववतरण र्नय लर्ाउने । 
ङ) लयाम्प सञ्चालन 

• उपखस्थत सेवाग्राहीलाई क्षयरोर् पडहचानका लार्ी स्क्रीचनङ र्री खकार जाँच 
(२ नमूना र्ने । 
• खकार नमूना पोजेडटभ भएका ब्यवक्तलाई स्वास््य चर्क्षा डदई क्षयरोर् उपचार 
व्यवस्थापन र्ने  

• खकार नमूना नेर्ेडटभ भएतापचन क्षयरोर् लक्षण देखखएका र पूनः रोर् 
बखल्झएका क्षयरोर्का वबरामीलाई थप चनदान तथा उपचारका लार्ी प्रेषण पूजाय भरी 
नखजकको जीन एलसपटय सेन्त्टरमा प्रेषण र्ने । 
• लयाम्प अवचधमा समय अभावका कारण खकार परीक्षण र्नय नसडकएका 
सम्भाववत क्षयरोर्का वबरामीको खकार नमूना संकलन र्री सुववधायुक्त स्वास््य 
संस्थामा परीक्षण र्राई सो को नचतजा सम्वखन्त्धत स्वास््य संस्थामािय त वबरामीलाई 
उपलब्ध र्राउने । 
• उपचारमा रहेका तथा ववर्तमा उपचार चलईसकेका क्षयरोर्का वबरामीको 
घरपररवारका सम्पूणय सदस्यहरुको खकार अचनवायय रुपमा परीक्षण र्ने । 
• छनौट भएको स्थलमा माईक्रोस्कोप सञ्चालन र्नय वबद्युत सुववधा नभएको 
अवस्थामा खकार नमूना संकलन र्री नखजकको स्वास््य संस्था वा ववद्युतको 
सुववधा भएको स्थानमा माइक्रोस्कोवपक जाँचको व्यवस्था र्री खकार परीक्षणको 
नचतजा यथाचर्घ्र उपलब्ध र्राउने व्यवस्था चमलाउने । 

बजेट बाँििाँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम अनुसार 
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अपेखक्षत 
प्रचतिल 

समुदायमा लुकेर बसेका क्षयरोर्ी पडहचान भै उपचार दायरामा आउने । 

 
अचभलेख 
प्रचतवेदन 

 

चनम्न ढाँचामा अचभलेख राखी लयाम्पसञ्चालन र्ररी पिा लार्ेका क्षयरोर्का 
वबरामीको एकमुष्ठ संख्या इमेल मािय त राविय क्षयरोर् चनयन्त्रण केन्त्रमा पठाउन हुन  

लयाम्प संचालन भएको चमचतः                        लयाम्प सञ्चालन 
भएको स्थानः 

क्रसं खस्क्र
चनङ 
र्रर
एको 
व्य
वक्त
को 
नाम 

ठेर्ा
ना 

पडहल े
क्षयरोर् भए 
नभएको 

क्षयरोर् 
रोर्को 
लक्षण भए 
नभएको 

खकार नमूना 
जाँचको 
नमूना 

प्रेषण 
र्ररएको 
संस्थाको 
नाम 

पडह
लो 
नमू
ना 

दो
श्रो 
न
मू
ना 

 

 

स्थलर्त अनुचर्क्षण र्री स्वास््यकमीहरूको क्षमता अचभवखृध्द एवं त्यांङकको र्ुणस्तर सुचनखित,  

क्षयरोर्का काययक्रमको अधय वावषयक समीक्षा तथा उपचार नचतजाको कोहटय  ववश्लेषण 

 

पररचय क्षयरोर् चनदान तथा उपचार सेवाको अनुर्मन र्री काययक्रम सञ्चालन र्दाय आई 
परेको समस्या समाधान र्नय तथा उपचारमा संलग्न स्वास््यकमींहरुलाई 
अद्यावचधक र्राउन तथा क्षयरोर्का वबरामीको चनदान र उपचार नचतजाको ववश्लेषण 
र्नय यो काययक्रम राखखएको हो । 

उदे्दश्य • क्षयरोर् चनयन्त्रण काययक्रमलाई वबरामी केखन्त्रत, व्यवखस्थत, उपचारमुखी र 
उपलब्धी मुलक बनाउन काययक्रम संचालनमा देखखएका समस्याहरुलाई समयमा 
सम्बोधन र्ने । 
• उपचार उपकेन्त्रहरुमा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई क्षयरोर् उपचार 
व्यवस्थापनबारे ज्ञान सीप अध्यावचधक र्ने । 
• क्षयरोर् चनयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुको प्रर्चत ववश्लेषण तथा वबवेचना 
र्ने । 
• काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई परेका समस्या पडहचान तथा समाधान र 
माचथल्लो चनकायबाट र्ररनु पने समाधानका उपायहरु ववश्लेषण र्ने । 

सुपररवेक्षण 
र्ने पदाचधकारी 

 स्वास््य संयोजक, प्रयोर्र्ालाकमी, स्वास््यकमी प्रमुख प्रर्ासकीय अचधकृतले 
तोकेको सुपररवेक्षक । 

चौमाचसक 
समीक्षा र्ोष्ठीका 
सहभार्ी/सहज
कताय 

• स्थानीय तह अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाबाट (क्षयरोर् उपचार केन्त्र) 
क्षयरोर् िोकल पसयन १ जना 
• माईक्रोस्कोपी जीन एलसपटय सने्त्टरबाट प्रयोर्र्ालाकमी  १ जना 
• िी आर सेन्त्टर क्षयरोर् िोकल पसयन १ जना 
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• स्थानीय तह स्वास््यकमी, त्यांक अचधकृत/सहायक, स्वास््य काययलयका 
क्षयरोर् सम्पकय  व्यवक्त 

सुपररवेक्षण 
अवचध 

स्वीकृत सुपररवेक्षण अनुर्मन कायययोजना अनुसार 

सञ्चालन 
प्रकृया 

क) चनयचमत अनुर्मन तथा स्थलर्त अनुचर्क्षण 

• सुपररवेक्षण अनुर्मन र्नुय अर्ावै चौमाचसक अनुर्मन/सुपररवेक्षण 
कायययोजना (सुपररवेक्षण र्ने व्यवक्त, स्थान तथा अवचध खुल्ने र्रर) तयार र्ने । 
• यस चर्षयकमा वबचनयोखजत रकम न्त्यून रहेकोले कायययोजना तयार र्दाय 
क्षयरोर् चनदान तथा उपचार व्यवस्थापन सुचकाङ्क कमजोर भएका 
उपचारकेन्त्रहरुलाई प्राथचमकता डदने । 
• स्वास््य संस्थाले क्षयरोर् सेवा अचभलेख (ल्याव रखजिर, क्षयरोर् सेवा, तथा 
क्षयरोर् कािय) अद्यावचधक र्रे नर्रेको तथा तथा स्थानीय तह तथा स्वास््य 
कायायलयमा माचसक प्रचतवेदन पठाए नपठाएको सुचनखित र्ने । 
• क्षयरोर् चनदान तथा उपचार व्यवस्थापनसंर् सम्बखन्त्धत चनदेचर्काहरु 
स्वास््य संस्थामा भए नभएको तथा पालना र्रे नर्रेको अनुर्मन र्ने र 
चनदेचर्का उपलब्ध नभए तत्काल आपूचतय र्ने र्राउने । 
• क्षयरोर्को औषचधको उपलव्धता, उपयुक्त भण्िारण र खजन्त्सी डकताब 
अद्यावचधक भए नभएको अनुर्मन र्ने ।  

• Supportive Supervision को ममय अनुसार सुपरचभजन र्दाय सम्वखन्त्धत 
स्वास््य संस्थाका कमयचारीहरुको दक्षता अचभबवृद्ध हुने र्री र्नुयपनेछ ।  

• संलग्न सुपररवेक्षण चेक चलि अनुसारका ववषय बस्तुमा स्वास््य संस्था 
प्रमुख र अन्त्य कमयचारीहरुसंर् छलिल र्ने 
ख) कोहटय ववश्लेषण तथा काययक्रमको चौमाचसक समीक्षा 
• तोडकएको ढाचा अनुसार सकंचलत क्षयरोर् त्यांकका आधारमा क्षयरोर् 
काययक्रमको ववश्लेषण र वववेचना र्ने । 
• तपसील बमोखजमका बुदाहरु केखन्त्रत रही काययक्रम सञ्चालनका क्रममा आई 
परेका समस्याहरुको पडहचान तथा समाधानका उपाय बारे छलिल र्ने । 
• समस्या समाधानका लार्ी आर्ामी अबधीमा र्नुयपने काययहरुको सूची तयार 
र्ने ।  

• अकाय स्वास््य संस्थाबाट स्थानान्त्तरण भई आएका तथा अकाय संस्थामा 
स्थानान्त्तरण भइ र्एका क्षयरोर्का वबरामीहरुको उपचार नचतजा चमलान र्ने ।  

राविय क्षयरोर् काययक्रम अन्त्तरर्त अद्यावचधक भएका ववषयबस्तु बारे जानकारी 
र्राउने । 

बजेट बाँििाँि चौमाचसक समीक्षाः वबचनयोखजत बजेटको पररधीमा रही अनुसूची  अनुसार । 
स्थलर्त अनुर्मनः स्वीकृत काययक्रम तथा बजेटको पररचधमा रही भ्रमण खचय 
चनयमाबली, २०६४ (संर्ोधन सडहत) अनुसार । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

क्षयरोर् चनदान तथा उपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको हुनेछ । 
क्षयरोर् चनदान तथा उपचारको त्यांक संकलन भएको हुनेछ । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

• तोडकएका ढाँचामा संकलन र्ररएको त्यांक स्वास््य चनदेर्नालय तथा 
स्वास््य कायायलयमा पठाउने  

• चौमाचसक समीक्षामा पस्तुत  भए बमोखजमको त्यांक एच एम आइ एस 
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अद्यावचधक र्ने  

• अनुसूची २ बमोखजमको प्रचतवेदन तयार र्ने 
 

नोटः खोटांर् खजल्लाको जन्त्तेढंुर्ा र्ाउँपाचलकामा कृयाकलापको स्थानमा V मार टाइप हुन र्एकोले सो V 
लाई यही कृयाकलाप मानी कायायक्रम सञ्चालन र्नुय र्राउनु हुन । 

 

क्षयरोर् मुक्त स्थानीय तह अचभयानका साथै सूक्ष्म योजना तजुयमाका ववचभन्त्न डक्रयापलापहरू 

 

यो कृयाकलाप सञ्चालनको लाचर् छुट्टै चनदेचर्का पचछ पठाइने छ । 
 
 

अनुसूची १ 
ताचलम र्ोष्ठी सञ्चालन सम्बन्त्धी खचयको मापदण्ि 

क) चौमाचसक  कोहटय र्ोष्ठी  

l;=g+ ljj/0f :yfgLo :t/ 

१ स्रोत व्यक्ती   १ जना  ८००. 
२ स्रोत व्यक्ती सहजकताय  ३ जना सम्म ७००.०० 

3 सहभार्ी भिा ( दैचनक तथा भ्रमण खचय 
नपाउने ) 

&))=)) 

४ सहभार्ी ( दैचनक भ्रभण पाउने) तह अनुसार तोडकएका सहभार्ी र बजेटको पररचध चभर 

5 प्रर्ासन सहयोर्ी   २  जना सम्म ५००.०० 

6 कायायलय सहयोर्ी १५०.०० 

7 काययक्रम संयोजक ५००.०० 

8 खाजा (स्रोत व्यवक्त सहभार्ी सहयोर्ी संयोजक)  २००.०० 

 d;nGb -dfs{/, kmf]6f]skL, d]6fsf8{, dfl:sª 6]k, cflb_ १०००.०० 
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अनुसूची २ 

काययक्रम सम्पन्त्न प्रचतवेदन नमूना 
 
!= sfo{qmdsf] gfdM 

@= :jLs[t ah]6 / vr{ zLif{s g+M 

#= sfo{qmdsf] ;+lIfKt kl/ro tyf pb]ZoM   

$= sfo{qmd ;~rfng k|s[ofM  

%= sfo{qmd ;~rfng :yfg / ldltM 

^= sfo{qmddf ;+nUg hgzlQmsf] gfdfjnLM  

&= sfo{qmdsf ;jn kIfM  

*= sfo{qmddf ;'wf/ ug{' kg{] kIfM 

(= vr{ /sdsf] lj:t[t ljj/0f  

 

l;=g ljj/0f k|:tfljt÷lalgof]lht /sd vr{ /sd af“sL 

! ;xefuL eQf %)))=)) #)))=)) @)))=)) 

@     

#    

hDdf    

 

१०= सहभार्ीहरुको नाम र कायायलयः 
११  िोटो तथा अन्त्य वववरणM 

 

अनुसूची ३ 

/fli6«o Ifo/f]u sfo{qmd 

;+lIfKt Dffl;s k|ltj]bg kmf/fd  

-On]S6«f]lgs 6L jL /lhi6/ cBfalws ug{] k|of]hgsf nflu_ 

pkrf/ s]Gb|sf] gfdM    cf=a= @)&  ÷              k|ltj]bg u/]sf] dlxgfM  

!_ o; dlxgf pkrf/df btf{ ePsf lj/fdLsf] ljj/0fM 

q
m=
;
+= 

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

-u÷d÷;f_ 
lj/fdLsf] gfd, y/ p

d
]/
 

ln
u
+ 

7]ufgf -lhNnf÷g=kf=÷ 

uf=kf÷j8f g+=_ 
;+Dks{ g+= 

k|]if0f÷lgbfg 

-P÷C÷T_ 

         

         

         

         

 

/f]usf] lsl;d 

-PBC÷PCD÷EP_ 

pkrf/ z'? 

ldlt 

btf{ jlu{s/0f 

-Colmn no. 20-

26_ 

p
k
r
f/
 

S
o
f6
fu

f]/
L 

H
I
V
 

I
n
fe

c
t
io

n
 

Ifo/f]u lgbfg ubf{sf] ;dodf k|of]uzfnf 

glthf 

glthf Nofj g+= ldlt 

        

        

        

        

        

@_ o; dlxgf kmnf]ck vsf/ kl/If0f u/fPsf lj/fdLsf] ljj/0fM 

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

-u÷d÷;_ 
lj/fdLsf] gfd, y/ 

@÷# dlxgfsf] kmnf]ck % dlxgfsf] kmnf]ck 

glthf Nofj g+= ldlt -u÷d÷;f_ 
glth

f 
Nofj g+= 

ldlt -

u÷d÷;f_ 

         

         

         

         

         

#_ o; dlxgf pkrf/ k'/f u/]sf lj/fdLsf] ljj/0fM 

gd"gf  



39 
 

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

 
lj/fdLsf] gfd, y/ 

pkrf/sf] cGtdf Nofj glthf pkrf/ glthf 

glthf Nofj g+= ldlt  
glthf -Column no. 

59-65_ 
ldlt  

        

        

        

        

 
 

 
 

 

       अनुसूची ४ 

 

      नेपाल सरकार 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

राविय क्षयरोर् चनयन्त्रण केन्त्र 

 

क्षयरोर् स्क्रीचनङ्र् िारम 

चस .न: चमचत: 
क्षयरोर् भएको व्यवक्तको नाम वा घरमुलीको नाम: 
 

उमेर : म पू 

क्षयरोर्को प्रकार  औस
चध 
प्रचतरो
धी  

औसचध 
सम्बेदन
र्ील 

क्षयरो
र् 
नभए
को  

दताय नम्बर )............................यडद क्षयरोर् 
भएको भए( 

उपचारका लाचर् दताय चमचत : उपचार सुरु र्रेको चमचत: 
ठेर्ा
ना  

प्रदेर् : खजल्ला: न .पा /र्ाउ पाचलका :  

विा न: टोल: सम्पकय  नम्बर : 
पररवार संख्या : 
चस .
न 

पररवारका सदस्यको 
नाम  

उमेर  क्षयरोर्का 
वबरामी वा 
घरमुली संर्को 
समबन्त्ध  

 कैडियत  
म पू छैन  छ यडद छ भने तलका लक्ष्यण 

अनुसार र्ोलो घेरा 
लर्ाउनुहोस ् 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

२  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

३  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

४  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

५  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

६  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

86\; kmf]sn JolQmsf] gfd y/ M 

kb M  

;Dks{ g+= M 

;lx M  

ldlt M 

k|dfl0ft ug]{sf] gfd y/ M 

kb M  

;lx M  

ldlt M 
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७  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

८  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

९  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

बयस्क व्यवक्तहरुमा हुने क्षयरोर्का लक्ष्यणहरु  बच्चामा हुने क्षयरोर्का लक्ष्यणहरु  
१. खोकी लाग्न्त्नु २. ज्वरो आउनू १. खोकी लाग्न्त्नु २. ज्वरो आउनू 
३. राती पचसना आउनू  ४. खानामा अरुचच 

हुनु  
३. खाना राम्ररी 

नखानु  
४. र्रीरको तौल घट्दै 

जानु 
५. र्रीरको तौल घट्दै 

जानु  
६. छाती दखुु्न ५. बच्चाको राम्रो 

संर् अि टाउनु 
६. जचत बेरै थकान 

महसुस र्नुय  
७. कडहले काही खकारमा रर्त देखखनु  ७. खेल्न मन नापराउनु  

 

तथांक संकलन र्नकेो नाम : 
चमचत : 
सही : 
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राविय एड्स तथा यौनरोर् चनयन्त्रण केन्त्र 

 

१. ए आर टि कन्सुलरको तलब,ए आर टि संचालन खचच(कार्ाचलर् मसलन्द सामान खचच), एआरिी कटमिीका लाटि चौमाटसक 

बैठक तथा पोशाक भत्ता l  

 कार्चक्रमको नामः एआरिी काउन्सेलरको लाटि तलव 

      

 
कार्चक्रमको नामः ए.आर.टि साइि संचालन खचच  

परिचय  एआिटी केन्द्रमा बििामीहरुलाई गुणस्तिीय सेवा प्रदान गनन  तोबकएको एआिटी केन्द्रमा किाि सेवाको 

एकजना काउन्द्सेलिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सेवा किाि बनयमानुसाि सम्िबन्द्ित स्वास््य 

संस्थामा हाल कायनितलाई प्राथबमकता बदई बनयुबक्त गनन सबकने छ । 

उद्देश्य एआिटी केन्द्रमा बििामीहरुलाई गुणस्तिीय सेवा प्रदान गनन कमनचािीलाई किािमा बनयुक्त गने l  

अपेबित प्रबतफल एचआइभी संबिमतहरूलाई बनशुल्क एआिटी सेवा बदइएको हुनेछ । 

सन्द्चालन प्रबिया  कमनचािी बनयुबक्त गदान  नेपाल सिकािको बनयमानुसाि गनुन  पनेछ । स्थानीय  अन्द्तगनत िहेको  ए आि 

बट साइट हरु को लाबग अनुसूची-१ हेनुपने छ 

िजेट वााँडफााँड / श्रोत काउन्द्सेलिको १२ मबहनाको तलव तथा एक मबहनाको तलव विावि चाडवाड खचन तथा पोशाक भत्ता 

समेतको यो िजेटमा समािेस गरिएको छ l प्रबत एआिटी काउन्द्सेलि २८,२००/- प्रबत मबहनाका दिले 

तथा १०,००० पोशक भत्ता समेत गरि  सवै स्थानीय बनकाय अन्द्तिगत पने  एआिटी साइटको   िजेट 

बिबनयोजन गरिएको छ  l  प्रबत एआिटी काउन्द्सेलिका लाबग वाबषनक रू.३,७६,६००/- बिबनयोजन 

गरिएको छ l यो कायनिम ससतन अनुदान को नेपाल सिकाि  श्रोत  तफन  िहेको छ ।    

सन्द्दभन सामग्री ART काउन्द्सलिहरुका लाबग केन्द्रद्वािा पठाईएको “सन्द्दभनका सतनहरु” TOR  

अबभलेख तथा 

प्रबतिेदन 

खचन गने संस्थाले अबभलेख गरि लेखा परििण सम्िबन्द्ित बनकाय स्वमले गनुन  पने छ  ि खचन ि 

कायनिमको प्रबतिेदन िाबस्िय एड्स तथा यौन िोग बनयन्द्रण केन्द्र ि सम्िबन्द्ित बनकायलाई लाई 

रैमाबसक रुपले बदनु पनेछ l 

परिचय  एआिबट केन्द्रको सेवालाई बनयबमत ि प्रभावकािी रुपमा संचालन गनन यो वजेटको व्यवस्था 

गरिएको छ । यसवाट एआिबट केन्द्रमा आवश्यक पने कायानलय संचालन स्टेशनिी, ममनत,संचाि 

आबदका लाबग वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

उद्देश्य एआिटी केन्द्रमा एआिटी सेवन गरििहेका बििामीहरुलाई सहजरुपमा गुणस्तिीय सेवा प्रदान  गने 

अपेबित प्रबतफल एआिटी केन्द्रमा आवश्यक पने सामग्रीको खरिद भएको हुनेछ । 

सन्द्चालन प्रबिया  एआिबट केन्द्रमा आवश्यक पने कायानलय संचालन स्टेशनिी, ममनत, संचाि तथा इन्द्टिनेट सेवा 

आबदका लाबग वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सम्िबन्द्ित स्थानीयले अनुसुची-१ मा िहेको आफु 

मातहतका केन्द्रहरुमा यो वजेट पठाउनु पदनछ । 

िजेट वााँडफााँड ।श्रोत प्रबत एआिबट केन्द्र संचालन का बनबमत्त वाबषनक रु.११,४००/-िजेट बवबनयोजन गरिएको छ ।  यो 

कायनिम ससतन अनुदानको नेपाल सिकाि  श्रोत  तफन  िहेको छ । 

सन्द्दभन सामग्री ART साईटलाई बनयबमत रुपमा संचालनको लाबग आवस्यक पने कायानलय सम्िबन्द्ि खचन l   
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कार्चक्रमको नामः   एआरिी कटमिीका लाटि चौमाटसक बैठक 

 

 

२. कार्चक्रमको नामः एआरटिमा रहेका व्र्टिको ल्र्ाव जाच सोधभनाच ,अस्पतालका लाटि 

अबभलेख तथा प्रबतिेदन खचन गने संस्थाले अबभलेख गरि लेखा परििण सम्िबन्द्ित बनकाय स्वमले गनुन  पने छ  ि खचन ि 

कायनिमको प्रबतिेदन िाबस्िय एड्स तथा यौन िोग बनयन्द्रण केन्द्र ि सम्िबन्द्ित बनकायलाई लाई 

रैमाबसक रुपले बदनु पनेछ l 

परिचय  एआिटी  केन्द्रको सेवालाई बनयबमत ि प्रभावकािी रुपमा संचालन गनन यो वजेटको व्यवस्था गरिएको 

छ । यसवाट एआिटी  केन्द्रको वािेमा बवबभन्द्न सिोकािवलाहरु संग चौमाबसक वैठक िसी सेवा अझ 

प्रवाभकािी वनाउनका लाबग यो वैठकको आयोजना गरिने छ । 

उद्देश्य कायनिम संचालनमा आइ पिेका समस्या समािान गननका लाबग यो वैठकको आयोजना गने । 

अपेबित प्रबतफल कायनिम संचालनमा देबखएका समस्याहरूको समािान हुनेछ । 

सन्द्चालन प्रबिया  यो िकम खाजा वापत खचन गनुनपने ि बवबनयोबजत िजेट नेपाल सिकािको बनयमानुसाि खचन गनुन  

पनेछ । यस वापतको िकम स्थानीयले आफु मातहतका एआिटी केन्द्रमा पठाउनु पनेछ । 

िजेट वााँडफााँड ।श्रोत रु. ४,०००/- प्रबत िैठक गरि जम्मा  रु. १२,०००/- वजेट बवबनयोजन गरिएको छ l यो कायनिम ससतन 

अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तफन  िहेको छ । 

सन्द्दभन सामग्री एआिटी केन्द्र व्यवस्थापन सबमबत िैठक संचालन बनदेबशका 

अबभलेख तथा 

प्रबतिेदन 

खचन गने संस्थाले अबभलेख गरि लेखा परििण सम्िबन्द्ित बनकाय स्वमले गनुन  पने छ  ि खचन ि 

कायनिमको प्रबतिेदन िाबस्िय एड्स तथा यौन िोग बनयन्द्रण केन्द्र ि सम्िबन्द्ित बनकायलाई लाई 

रैमाबसक रुपले बदनु पनेछ l 

परिचय  एचआईभी संिबमतहरुको अवस्था लेखाजोखा गने, औषिी शुरुवात पूवन तथा औषिी सेवन गरि 

िहेकाहरुको स्वास््य बस्थतीको वािेमा आिािभुत प्रयोगशाला परििण बनिःशुल्क प्रदान गने 

स्वास््य बनकायहरुलाई सो वापतको िकम सोिभनानका लाबग बवबनयोबजत गरिएको छ । 

उद्देश्य अस्पतालवाट बदइने ल्याव सेवा एचआइभी संिबमतका लाबग बनशुल्क गिाउने l  

अपेबित प्रबतफल एचआइभी संिबमतलाई बनशुल्क ल्याि जााँच सेवा बदइएको हुनेछ । 

सन्द्चालन प्रबिया  अस्पतालहरुले एचआइभी संिबमतलाई बनिःशूल्क  ल्याि जााँच सेवा उपलब्ि गिाए वापत 

अस्पतालहरुले सोि भनानको रुपमा िकम पाउने छन ि बवबनयोबजत िजेटको परिबि बभर िही नेपाल 

सिकािको बनयमाअनुसाि खचन भूक्तानी गनन सबकने छ । यस वापतको िकम सम्वबन्द्ित स्थानीयले 

एआिबट केन्द्रको औषबि खाने व्यबक्तहरुको संख्याका आिािमा वााँडफााँड गरि सम्िबन्द्ित ए आि बट 

केन्द्रमा पठाउनु पनेछ l एच आइ भी संिबमतका लाबग आवश्यक ल्याि जााँचको सुची अनुसुची २ हेनन 

सबकन्द्छ l    

िजेट वााँडफााँड / श्रोत यो कायनिम ससतन अनुदानको दाताको संयुक्त कोष श्रोत तफन  िहेको छ । 
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३. उल्लेटखत कार्चक्रमहरु संचालन िनच/िराउन र खचच अटभलेख र प्रटतबेदन कार्चका लाटि तपटसलका ऐन, टनर्म, टनदेटशका 

र मापदण्डहरुको लाटि अटनवार्च पालना िनुचपनेछ l  

• सावयजचनक खररद ऐन २०६३ 
• आचथयक काययववचध तथा ववचतय उतरदाचयत्व ऐन २०७६  
• सावयजचनक खररद चनयमावली २०६४  
• आचथयक काययववचध तथा ववचतय चनयमावली २०७७ 
• भ्रमण खचय चनयमावली २०६४   
• आ.व.२०७८/०७९ को बजटे कायायन्त्वयन चनदेचर्का  
• कायय संचालन चनदेचर्का २०७५ (सातौ संस्करण) 
• अन्त्य सान्त्दचभयक ऐन,चनयम, चनदेचर्का तथा मापदण्िहरु   

 

अनसुचुी-१  

स्थानीय अन्त्तरर्यत पन ेएआरटी केन्त्रहरु     

सी.न. नाम खजल्ला प्रदेर् स्थानीय चनकायहरु  

1 र्ह्रौ  प्राथचमक अस्पताल  स्याङ्जा र्ण्िकी वाचलंर् नर्रपाचलका 
2 चोरमारा प्राथचमक स्वास््य केन्त्र नवलपरासी (पुवय) र्ण्िकी मध्यवबन्त्द ुनर्रपाचलका 
3 महाराजर्ञ्ज प्राथचमक स्वास््य केन्त्र कवपलवस्त ु लुखम्बनी महाराजर्ञ्ज नर्रपाचलका  
4 लाकान्त्र प्राथचमक स्वास््य केन्त्र दैलेख कणायली आठवबस नर्रपाचलका  
5 कमलबजार प्राथचमक स्वास््य केन्त्र अछाम सु.प. कमल बजार नर्रपाचलका 
6 चौरमाण्िु प्राथचमक स्वास््य केन्त्र अछाम सु.प. चौरपाडट र्ाउँपाचलका 
7 केर्रपुर प्राथचमक स्वास््य केन्त्र बैतिी सु.प. मेलौली नर्रपाचलका  
8 दोधारा प्राथचमक स्वास््य केन्त्र कंचनपुर सु.प. माहाकाली नर्रपाचलका 
9 जोर्बुिा  अस्पताल   ििेलधुरा सु.प. परसुराम नर्रपाचलका 

10 दमक अस्पताल   झापा   प्रदेर् एक  दमक नर्रपाचलका 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन्द्दभन सामग्री सम्िबन्द्ित ART साईटमा उपचािित तथा अन्द्य सेवा बलईिहेका PLHIV हरु l  

अबभलेख तथा प्रबतिेदन खचन गने संस्थाले अबभलेख गरि लेखा परििण सम्िबन्द्ित बनकाय स्वमले गनुन  पने छ  ि खचन ि 

कायनिमको प्रबतिेदन िाबस्िय एड्स तथा यौन िोग बनयन्द्रण केन्द्र ि सम्िबन्द्ित बनकायलाई लाई 

रैमाबसक रुपले बदनु पनेछ l 
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अनुसुची-२  

एच आइ भी संक्रटमतका लाटि आवश्र्क ल्र्ाब जााँचको सुची 

 
In addition to regular test mentioned for ARV monitoring, PLHIV may require lab 
investigation to diagnose opportunistic infections like CXR, Sputumm for GeneXpert, Cr Ag 
test, Blood and Urine c/s test, CT scan, lumbur puncture for CSF test etc. 

 

नोि -: नेपाल सरकार, ग्लोबल फण्ड तथा सेभ द टचल्रेन बीच जेफम्र्ाि स्रोत अन्तिचतका  कार्चक्रमलाई प्रभाबकारी रूपमा 

संचालन िनचको लाटि िररएको त्रीपटिर् सम्झौता बमोटजम बस्तु तथा सेवामा लाग्ने मुल्र् अटभबृटि कर (१३%) नेपाल 

सरकारमाफच त दातृ टनकार्लाई सोधभनाच िररने ब्र्बस्था भए अनुरूप टनर्म बमोटजम िररने सम्पूर्च खचचहरुमा आउने मुल्र् 

अटभबृटि कर छुटै्ट लेखा राख्नुपने छ र सो  मुल्र् अटभबृटि करको रकम केन्रलाई आटथचक प्रटतबेदन पठाउदा सो रकम छुि्र्ाएर 

देखाउन र मुल्र् अटभबृटि कर लािेको टबलको फोिो कटप सटहत कार्ाचलर्को पत्र माफच त केन्रलाई जानकारी िराउनु पने छ । 
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राविय स्वास््य चर्क्षा सूचना तथा संचार केन्त्र 
 
कार्यक्रमको नाम वबद्यालय स्वास््य चर्क्षा काययक्रम 
पररचय स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा संचार काययक्रमहरू मध्ये  एउटा  प्रभावकारी काययक्रम ववद्यालय स्वास््य 

चर्क्षा पचन हो । ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेरै कुरा चसलदछन ्। यस अवस्थामा उनीहरुले चसकेका 
राम्रा र सकारात्मक कुराहरु घर पररवार, दौतरी र समुदायमा उनीहरुबाट प्रचार प्रसार हुन  सलदछ । 
यही अवस्थामा उनीहरुको प्रजनन अंर्का साथै र्ारीररक, मानचसक र सामाखजक ववकास समेत हुने 

भएकोले उनीहरुलाई तत्सम्बन्त्धी सैद्धाखन्त्तक र व्यवहाररक ज्ञान डदनु अचत उपयोर्ी हुन्त्छ । तसथय 
ववद्यालयमा पढ्ने ववद्याथी, चर्क्षकचर्खक्षका तथा कमयचारीहरूको ज्ञान, चसप, धारणा  तथा व्यवहार 
लर्ायत त्यस ववद्यालयको समस्त वातावरणमा पररवतयन ल्याउन ववद्यालय स्वास््य चर्क्षा 
काययक्रमको महत्वपूणय भूचमका रहन्त्छ । साथै ववद्यथीहरूमा स्वस्थ बानी व्यहोरा अपनाउन 
अचभप्रेररत र्ने तथा ववचभन्त्न  प्रवद्धयनात्मक र प्रचतकारात्मक स्वास््य सवेाको जानकारी प्रदान र्दै 
उपभोर् र्नय समेत अचभप्रेररत र्नय यो काययक्रमको आवश्यकता परेको हो । 

उदे्धश्य • ववद्याथीहरुलाई समुदायमा देखा पन े प्रमुख रोर्हरुको चनयन्त्रणका लाचर् प्रवद्धयनात्मक, 

प्रचतकारात्मक उपायहरुबारे जानकारी डदने र चेतना अचभबवृद्ध र्ने तथा चर्क्षक 

चर्खक्षकाहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न ववषयहरुमा अचभमूखखकरण र्ने, 
• उमेर अनुसारको अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरुको उपलव्धता तथा त्यसको उपभोर्को 

महत्व बारेमा सकारात्मक धारणाको ववकास र्न,े 
• स्वास््यकमीहरुसँर् दोहोरो अन्त्तरडक्रया मािय त डकर्ोरावस्थामा हुने र्ारीररक तथा 

मानचसक पररवतयनहरु, प्रजनन स्वास््य आडद ववषयमा ववद्याथीहरूको ज्ञान तथा सचेतना 
अचभबवृद्ध र्न,े 

• स्वस्थ आनीवानीको ववकास र्नय/र्राउन प्रोत्साडहत र्न े। 
अपेखक्षत प्रचतिल ववद्याथी तथा चर्क्षक चर्खक्षकाहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी समसामचयक ववषयमा ज्ञान तथा चेतना 

अचभववृद्ध भई स्वस्थ बानीव्यहोराको वबकास हुने । 
सन्त्चालन प्रकृया काययक्रम संचालन हुने स्थानः सम्बखन्त्धत स्थानीय तह चभरका माध्यचमक तथा उच्च माध्यचमक 

ववद्यालयहरुमा । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: 

कक्षा ६ देखख १२ सम्मका ववद्याथीहरु तथा  ववद्यालयका स्वास््य चर्क्षा र सामाखजक चर्क्षा अध्यापन 

र्न ेचर्क्षक चर्खक्षकाहरु ।  
सहजकताय: 

• स्थानीय तह स्वास््य संयोजक  वा  सह संयोजक    – १ जना 
• स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमुख वा अन्त्य स्वास््यकमी  – १ जना 

ववचधः   

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहका चर्क्षा र्ाखाबाट ववद्यालयको वववरण चलने,  
• स्वास््य सूचकांकलाई ध्यानमा राखी समस्या र प्राथचमकताको आधारमा ववद्यालय र 

ववषयबस्त ुछनौट र्न,े 
• स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोडकएको सम्पूणय अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरु 

समावेर् र्न,े 
• सम्पूणय अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ववषयबस्तुहरु समावेर् र्री प्रत्येक ववषयको 

स्तरीय पाठ योजना  र आवश्यक पा्य सामग्रीहरू समेत तयार र्ने, 
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• ववद्यालय स्वास््य चर्क्षा काययक्रम संचालन र्नुय पूवय सम्बखन्त्धत  ववद्यालयसँर् समन्त्वय र्री 
काययक्रमको डदन चनखित र्री ववद्यालयको सरसिाई, र्ौचालय, खानेपानीको मुहान तथा 
श्रोतको सरसिाई र्राउने, 

• ववद्याथीहरुको सामान्त्य स्वास््य परीक्षण र्ने र मौज्दात भए स्वास््य परीक्षण अनुसारको 
औषचध ववतरण र्न,े 

• उच्च माध्यचमक ववद्यालय तथा माध्यचमक ववद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा तहर्त रुपमा उमेर 
सुहाउँदो ववषयमा प्रचर्क्षण र्न,े   

• कक्षार्त चर्क्षण व्यावहाररक तथा अभ्यास ववचधमा आधाररत भएर र्नुयपदयछ । तर 

आधारभूत ववषयहरु जस्त:ै सरसिाई, सावुन पानीले हात धुने, र्ौचालयको प्रयोर्, पररवार 
चनयोजनको साधन, डकर्ोरावस्थाको बारेमा छुटाउनु हँुदैन,  

• ववद्यालयका स्वास््य चर्क्षा, सामाखजक चर्क्षा अध्यापन र्ने चर्क्षक चर्खक्षकाहरुलाई राविय 

स्वास््य  काययक्रमहरु, नीचत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु आडदको जानकारी र्राउने, 
• ववद्यालयमा स्वास््य चर्क्षा ववषयमा राविय स्वास््य काययक्रमहरु, नीचत, लक्ष्य, स्वास््य 

सेवाहरु अनुरुप पठनपाठनको लाचर् अचभप्रेररत र्न े। 
 

काययक्रममा समावेर् र्नय सडकने ववषयहरुः 
• डकर्ोरावस्था, सुरखक्षत माततृ्व, पररवार चनयोजनबारे जानकारी,  
• कोचभि-१९, धुम्रपान तथा सुतीजन्त्य पदाथय, क्षयरोर्, औलो, िेंर्ु जापाचनज 

इन्त्सेिलाइडटस, कालाजार रोकथाम र अन्त्य सने तथा नसने रोर्हरु र परखजवी (जुका) को 
कारण, लक्षण र रोकथामका उपायबारे जानकारी, 

• स्वास््य संस्थाबाट उपलव्ध हुने सेवाहरु र समय समयमा संचालन र्ररने अचभयानका 
बारेमा जानकारी, 

• महामारी रोकथाम र चनयन्त्रणका बारेमा जानकारी, 
• व्यवक्तर्त तथा वातावरणीय सरसिाई, र्ौचालयको प्रयोर्, सावुन पानीले हात धुने सम्बन्त्धी 

जानकारी,  
• ववषयबस्तसुँर् सम्बखन्त्धत उपलब्ध र्ैखक्षक सामग्रीहरु प्रयोर् र्ने , 
• चर्क्षक चर्खक्षकाहरूको जानकारीका लाचर् राविय स्वास््य नीचत, रणनीचत, लक्ष्य, 

काययक्रम, सेवाहरु, राविय स्वास््य खस्थचत र स्वास््य सूचकांकहरु, वबद्याथीहरुलाई डदनुपने 

स्वास््य ववषयको ज्ञान, सीप र उनीहरुले उपभोर् र्नुय पने  स्वास््य सेवाहरु आडद ववषय 

पचन समावेर् र्ने । 
अवचधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खररद योजना अनुसार तोडकएको रैमाचसकमा । 

 

 

काययक्रमको नामः आमा समुह तथा मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लाचर् सामाखजक व्यवहार पररवतयन 
काययक्रम 

पररचय स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा संचार काययक्रमहरू मध्ये  एउटा  प्रभावकारी काययक्रम ववद्यालय स्वास््य 

चर्क्षा पचन हो । ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेरै कुरा चसलदछन ्। यस अवस्थामा उनीहरुले चसकेका 
राम्रा र सकारात्मक कुराहरु घर पररवार, दौतरी र समुदायमा उनीहरुबाट प्रचार प्रसार हुन  सलदछ । 
यही अवस्थामा उनीहरुको प्रजनन अंर्का साथै र्ारीररक, मानचसक र सामाखजक ववकास समेत हुने 

भएकोले उनीहरुलाई तत्सम्बन्त्धी सैद्धाखन्त्तक र व्यवहाररक ज्ञान डदनु अचत उपयोर्ी हुन्त्छ । तसथय 
ववद्यालयमा पढ्ने ववद्याथी, चर्क्षकचर्खक्षका तथा कमयचारीहरूको ज्ञान, चसप, धारणा  तथा व्यवहार 
लर्ायत त्यस ववद्यालयको समस्त वातावरणमा पररवतयन ल्याउन ववद्यालय स्वास््य चर्क्षा 
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काययक्रमको महत्वपूणय भूचमका रहन्त्छ । साथै ववद्यथीहरूमा स्वस्थ बानी व्यहोरा अपनाउन 
अचभप्रेररत र्ने तथा ववचभन्त्न  प्रवद्धयनात्मक र प्रचतकारात्मक स्वास््य सवेाको जानकारी प्रदान र्दै 
उपभोर् र्नय समेत अचभप्रेररत र्नय यो काययक्रमको आवश्यकता परेको हो । 

उदे्धश्य • ववद्याथीहरुलाई समुदायमा देखा पन े प्रमुख रोर्हरुको चनयन्त्रणका लाचर् प्रवद्धयनात्मक, 

प्रचतकारात्मक उपायहरुबारे जानकारी डदने र चेतना अचभबवृद्ध र्ने तथा चर्क्षक 

चर्खक्षकाहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न ववषयहरुमा अचभमूखखकरण र्ने, 
• उमेर अनुसारको अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरुको उपलव्धता तथा त्यसको उपभोर्को 

महत्व बारेमा सकारात्मक धारणाको ववकास र्न,े 
• स्वास््यकमीहरुसँर् दोहोरो अन्त्तरडक्रया मािय त डकर्ोरावस्थामा हुने र्ारीररक तथा 

मानचसक पररवतयनहरु, प्रजनन स्वास््य आडद ववषयमा ववद्याथीहरूको ज्ञान तथा सचेतना 
अचभबवृद्ध र्न,े 

• स्वस्थ आनीवानीको ववकास र्नय/र्राउन प्रोत्साडहत र्न े। 
अपेखक्षत प्रचतिल ववद्याथी तथा चर्क्षक चर्खक्षकाहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी समसामचयक ववषयमा ज्ञान तथा चेतना 

अचभववृद्ध भई स्वस्थ बानीव्यहोराको वबकास हुने । 
सन्त्चालन प्रकृया काययक्रम संचालन हुने स्थानः सम्बखन्त्धत स्थानीय तह चभरका माध्यचमक तथा उच्च माध्यचमक 

ववद्यालयहरुमा । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: 

कक्षा ६ देखख १२ सम्मका ववद्याथीहरु तथा  ववद्यालयका स्वास््य चर्क्षा र सामाखजक चर्क्षा अध्यापन 

र्न ेचर्क्षक चर्खक्षकाहरु ।  
सहजकताय: 

• स्थानीय तह स्वास््य संयोजक  वा  सह संयोजक    – १ जना 
• स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमुख वा अन्त्य स्वास््यकमी  – १ जना 

ववचधः   

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहका चर्क्षा र्ाखाबाट ववद्यालयको वववरण चलने,  
• स्वास््य सूचकांकलाई ध्यानमा राखी समस्या र प्राथचमकताको आधारमा ववद्यालय र 

ववषयबस्त ुछनौट र्न,े 
• स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोडकएको सम्पूणय अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरु 

समावेर् र्न,े 
• सम्पूणय अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ववषयबस्तुहरु समावेर् र्री प्रत्येक ववषयको 

स्तरीय पाठ योजना  र आवश्यक पा्य सामग्रीहरू समेत तयार र्ने, 
• ववद्यालय स्वास््य चर्क्षा काययक्रम संचालन र्नुय पूवय सम्बखन्त्धत  ववद्यालयसँर् समन्त्वय र्री 

काययक्रमको डदन चनखित र्री ववद्यालयको सरसिाई, र्ौचालय, खानेपानीको मुहान तथा 
श्रोतको सरसिाई र्राउने, 

• ववद्याथीहरुको सामान्त्य स्वास््य परीक्षण र्ने र मौज्दात भए स्वास््य परीक्षण अनुसारको 
औषचध ववतरण र्न,े 

• उच्च माध्यचमक ववद्यालय तथा माध्यचमक ववद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा तहर्त रुपमा उमेर 
सुहाउँदो ववषयमा प्रचर्क्षण र्न,े   

• कक्षार्त चर्क्षण व्यावहाररक तथा अभ्यास ववचधमा आधाररत भएर र्नुयपदयछ । तर 

आधारभूत ववषयहरु जस्त:ै सरसिाई, सावुन पानीले हात धुने, र्ौचालयको प्रयोर्, पररवार 
चनयोजनको साधन, डकर्ोरावस्थाको बारेमा छुटाउनु हँुदैन,  

• ववद्यालयका स्वास््य चर्क्षा, सामाखजक चर्क्षा अध्यापन र्ने चर्क्षक चर्खक्षकाहरुलाई राविय 
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स्वास््य  काययक्रमहरु, नीचत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु आडदको जानकारी र्राउने, 
• ववद्यालयमा स्वास््य चर्क्षा ववषयमा राविय स्वास््य काययक्रमहरु, नीचत, लक्ष्य, स्वास््य 

सेवाहरु अनुरुप पठनपाठनको लाचर् अचभप्रेररत र्न े। 
 

काययक्रममा समावेर् र्नय सडकने ववषयहरुः 
• डकर्ोरावस्था, सुरखक्षत माततृ्व, पररवार चनयोजनबारे जानकारी,  
• कोचभि-१९, धुम्रपान तथा सुतीजन्त्य पदाथय, क्षयरोर्, औलो, िेंर्ु जापाचनज 

इन्त्सेिलाइडटस, कालाजार रोकथाम र अन्त्य सने तथा नसने रोर्हरु र परखजवी (जुका) को 
कारण, लक्षण र रोकथामका उपायबारे जानकारी, 

• स्वास््य संस्थाबाट उपलव्ध हुने सेवाहरु र समय समयमा संचालन र्ररने अचभयानका 
बारेमा जानकारी, 

• महामारी रोकथाम र चनयन्त्रणका बारेमा जानकारी, 
• व्यवक्तर्त तथा वातावरणीय सरसिाई, र्ौचालयको प्रयोर्, सावुन पानीले हात धुने सम्बन्त्धी 

जानकारी,  
• ववषयबस्तसुँर् सम्बखन्त्धत उपलब्ध र्ैखक्षक सामग्रीहरु प्रयोर् र्ने , 
• चर्क्षक चर्खक्षकाहरूको जानकारीका लाचर् राविय स्वास््य नीचत, रणनीचत, लक्ष्य, 

काययक्रम, सेवाहरु, राविय स्वास््य खस्थचत र स्वास््य सूचकांकहरु, वबद्याथीहरुलाई डदनुपने 

स्वास््य ववषयको ज्ञान, सीप र उनीहरुले उपभोर् र्नुय पने  स्वास््य सेवाहरु आडद ववषय 

पचन समावेर् र्ने । 
अवचधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खररद योजना अनुसार तोडकएको रैमाचसकमा । 

 

पररचय मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले सुरखक्षत माततृ्व, बालस्वास््य, पररवार चनयोजन लर्ायतका 
सेवाहरूको प्रवद्धयन र्दै समुदायमा व्याप्त अन्त्य स्वास््य समस्याहरूको बारेमा समुदायमा 
सूचना, सन्त्देर् तथा जानकारीहरू प्रदान र्नुयका साथै आमा समुह मािय त स्वस्थ बानीव्यहोरा र 
जीवनर्ैलीको प्रवद्धयनका लाचर् वकालत समेत र्दै आएका छन ्। स्वास््य सम्बन्त्धी वबचभन्त्न 
वबषयमा समुदायमा सचेतना िैलाउन आमासमुहको बैठक एक प्रभावकारी माध्यम भएको छ । 
आमा समुह तथा मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लाचर् सामाखजक व्यवहार पररवतयन 
काययक्रम संचालन र्री आमा समुहका सदस्यहरू र मडहला स्वास््य स्वयंसेववकालाइय स्वस्थ 
व्यवहार र जीवनर्ैलीबारे सचेत तथा जानकार र्राउँदा उनीहरूमािय त समाजमा व्याप्त 
अस्वस्थकर व्यवहारहरूलाइय पररवतयन र्नय सडकन्त्छ ।  
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उदे्धश्य 

 

• स्थानीय चालचलन र संस्कारलाइय ध्यानमा राखी आमासमुह मािय त समुदायमा 
स्वास््य सम्बन्त्धी जानकारीमुलक सन्त्देर्हरू प्रवाह र्ने । 

• आमा समुह र मडहला स्वास््य स्वयंसेववका मािय त  स्वस्थ बानीव्यहोरा र 
जीवनर्ैली अपनउन  समुदायलाइय अचभप्रेररत र्न े। 

अपेखक्षत प्रचतिल 

 

समुदायकै सहभाचर्तामा  घरघरमा स्वास््य सम्बन्त्धी सचेतना अचभबवृद्ध  तथा  सामाखजक 
व्यवहार र जीवनर्ैलीमा सकारात्मक पररवतयन हुने साथै उपलब्ध स्वास््य सेवाको अचधकतम 
उपभोर् हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया 
 

काययक्रम संचालन हुने स्थानः  स्थानीय तहका ववचभन्त्न समुदाय । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह:   मडहला स्वास््य स्वयंसेववका, आमा समुहका सदस्य लर्ायत 
स्थानीय मडहलाहरू । 
काययक्रममा समावेर् र्नय सडकने वबषय बस्तुहरु: 

• व्यवक्तर्त सरसिाई 

• वातावरणीय सरसिाइ 

• पेर्ार्त स्वास््य 

• स्वस्थ पानी   
• स्वस्थ खाना  
• िोहरमैला व्यवस्थापन 

• सुरखक्षत माततृ्व, बालस्वास््य, खोप, पररवार चनयोजन 

• साबुन पानीले हात धुनु पने अवस्था तथा िाइदाहरु 

• कोचभि-१९, धुम्रपान तथा सुतीजन्त्य पदाथय, क्षयरोर्, औलो, िेंर्ु जापाचनज 

इन्त्सेिलाइडटस, कालाजार रोकथाम र अन्त्य सने तथा नसने रोर्हरु र परखजवी (जुका) को 
कारण, लक्षण र रोकथामका उपायबारे जानकारी । 

 सहभार्ीः   एउटा काययक्रममा ४० जना सम्म । 
 सहजकताय: 

• स्वास््य संयोजक  वा सहसंयोजक   – १ जना 
• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमुख   – १ जना 

(यस काययक्रमको चनधायररत बजेटलाई ध्यानमा राखेर सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले ववषय ववज्ञलाई 

सहजकतायको रुपमा तोलन सडकने छ) । 
 

ववचधः पूवय तयारी  

• समुदाय स्तरीय काययक्रमको लाचर् छलिल र्री ववस्ततृ कायय योजना तयार र्न,े  
• आवश्यक स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्त्धी सामग्री ववतरण तथा प्रयोर्को 

लाचर् तयारी राख्न,े 
• काययक्रम सञ्चालन हुने चमचत, स्थान र समय चनधायरण र्री काययक्रमका सहभार्ीहरूलाई 

पयायप्त समय डदई आमन्त्रण र्ने ब्यवस्था  चमलाउने । अतः र्नुय पन ेकामको सूचच तयार 
र्री खजम्मेवारी तोलन,े  

• काययक्रमको लाचर् छनौट र्ररएका ववषयहरुको प्रस्तुतीकरणको स्लाईिहरु तयार र्न,े  
• प्रस्तुतीकरणको तयारी र्दाय काययक्रमसंर् सम्बखन्त्धत पा्य सामाग्री, Manual, स्वास््य 

प्रवद्धयन पुखस्तका, संचारका लाचर् स्वास््य सम्बन्त्धी प्राववचधक ववषय वस्तुहरु सम्बन्त्धी 
पुखस्तकाको आधारमा र्नुयपनेछ ।  

काययक्रम सञ्चालन: 
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ववविय व्यवस्थापनः 
सावयजचनक खररद ऐन, चनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको स्वीकृत आचथयक काययववचध अनुसार कायायलय प्रमुखबाट 
स्वीकृत र्राइय काययक्रम सम्पन्त्न र्ने । 
अचभलेख तथा प्रचतवेदनः 
काययक्रम सम्पन्त्न भएपचछ सोको अचभलेख राख्ने र माचसक प्रर्चतको अनुसूची २ बमोखजमको ढाँचामा प्रचतवेदन 
तयार र्री राविय स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा संचार केन्त्रमा पठाउनु पनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्रीः 
स्वास््य प्रवद्धयन पुखस्तका, संचारका लाचर् स्वास््य सम्बन्त्धी प्राववचधक ववषयबस्तुहरू सम्बन्त्धी पुखस्तका, 
www.nheicc.gov.np  

• समुदाय स्तरीय काययक्रम एक डदन अथायत पूरै ६ घण्टाको कायय समय हुनुपनेछ, 
• सहभार्ीहरूलाई उपयुक्त स्वास््य चर्क्षा सामग्रीहरू जस्तैः पोिर, पाम्पलेट, पुखस्तका 

इत्याडद उपलव्ध र्राउने, 
• काययक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट ववचभन्त्न ववषयबस्तुहरु जस्तैः  व्यवक्तर्त र 

वातावरणीय  सरसिाई (आफ्नो र्रीरलाई सिा राख्न,े डदनहँु नुहाउने, कपिा िेने, 

कपिाहरुलाई पाररलो घाममा सुकाउने ), Oral Hygiene आडद (५० चमनेट); साबुन पानीले 
हात धुने अवस्थाहरु, यसका िाइदाहरु र तररकाहरु (५० चमनेट);  स्वस्थ खाना र सिा 
पानीका िाइदाहरु र पानी र्ुवद्धचधकरण र्न ेतररकाहरु (५० चमनेट);  वातावरण सरसिाई र 
यसका िाइदाहरु, चपीको प्रयोर्, िोहर मैला व्यवस्थापन र्न ेतररका (५० चमनेट);  आडद 

ववषयवस्तुहरुमा अचनवायय रुपमा छलिल र्नुयपनेछ, 
• काययक्रममा सहभार्ीहरूबाट कायय योजना सडहतको प्रचतवद्धता चलने । जस्तैः  काययक्रममा 

चसकेका कुराहरुलाई  घर, पररवार र समुदायमा पचन जानकारी र्राई  आिु, आफ्नो पररवार 
र समुदायको  स्वस्थ व्यवहार प्रवद्धयन र्नय र्राउन प्रचतवद्धता व्यक्त र्दयछु, 

• काययक्रममा उठेका मुख्य मुख्य कुराहरू बुँदार्त रूपमा अचभलेख राख्न एक जनाले डटप्ने, 
• सहजकतायले नै पूणय प्रचतवेदन तयार र्नुय पदयछ । 

बजेट बाँििाँि 

 

चनयमानुसार 
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राविय स्वास््य ताचलम केन्त्र 

 

१) मडहला स्वास््य स्वयं सेववका को रेफे्रसर तालीम (३ डदन) 
 

पररचय  
राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम नेपाल सरकारको प्राथचमकता प्राप्त काययक्रम हो । ग्रामीण 

क्षेरका आमा र बच्चाको स्वास््य स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक प्रचतकारात्मक तथा प्रबधयनात्मक सेवा पुयायउने 
उदे्दश्यले यो काययक्रम वव.स. २०४५ साल (इय.सं. १९८८।१९८९) देखख र्ुरू भएको हो । यस काययक्रम अन्त्तरर्त 
नेपालमा २८ खजल्लामा जनसंख्या अनुसार र बाँडक खजल्लाहरूमा साववकका विाको संख्या अनुसार मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरू राखखएको चथयो । हाल राविय स्वास््य नीचत २०७६ अनुसार मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको पररचालन तथा व्यवस्थापन खजम्मेवारी स्थानीय तहवाट हुने व्यवस्था 
र्ररएको छ । राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन र 
स्थानीय तहलाइय मार्यदर्यन र्नयका लाचर् स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववका रणनीचत २०६७ (पडहलो संर्ोधन २०७६) जारर र्रेको छ ।उक्त रणनीचतमा मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकालाइय चनधायररत पा्यक्रम अनुसार आधारभूत ताचलमको व्यवस्था र्ने रणनीचत भए अनुसार यो ताचलम 
सामग्री ववकास र्ररएको छ । आधारभूत ताचलम नचलएका मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाइय १० 
डदनको आधारभूत ताचलम प्रदान र्नयका लार्ी प्रचर्क्षक तयार र्नय यो तालीम राखखएको हो । 
 

उदे्दश्य 

स्वयं सेवा मािय त समुदायमा स्वास््य सम्वखन्त्ध प्रवधयनात्मक तथा प्रचतकारात्मक कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्नय 
छनोट र्ररएका मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरूको स्वास््य सम्वखन्त्ध ज्ञान तथा चसप अचभवदृ्दी र्ने 
यो काययक्रमको उदे्दश्य रहेको छ । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

आधारभूत ताचलम नचलएका मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरू र नयाँ छनोट भएका मडहला सामुदाचयक 
स्वास््य स्वयंसेववकाहरू यस ताचलममा सहभार्ीको रुपमा रहनेछन ।  

 

प्रचर्क्षकको मापदण्ि 

केन्त्र वा प्रदेर् वा स्थानीय तहवाट प्रचर्क्षक प्रचर्क्षण ताचलम चलएका व्यवक्तहरू यो ताचलमको प्रचर्क्षक वा 
सहजकतायको रूपमा रहन सलनेछन ्। 
 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचारीले आवश्यक समन्त्वय र्री सहभार्ी छनौट र्ने र रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको पररचधमा रही खचयको बाँििाँि डटप्पणी प्रमुखबाट स्वीकृत र्राई सरोकारवालाहरुको सहभाचर्तामा मापदण्ि 
अनुसारको सहभार्ी तथा प्रचर्क्षकहरुको व्यवस्थापन र्री काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसार समयमा सम्पन्त्न 
र्नुय पनेछ । 
  

ववविय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खररद ऐन, २०६३ र चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसार र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचर्क्षाथीहरु तथा अन्त्य जनर्वक्तलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचर्का – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 
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काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवारी पाएको कमयचारीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा राख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत वववरण २१ डदनचभर योजना र्ाखा तथा लेखा र्ाखामा तोडकएको ढाँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यवक्तले बुझाउनु पदयछ ।योजना र्ाखाले रैमाचसक प्रर्चत वववरण राविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयार र्री सम्बखन्त्धत चनकायमा पेर् र्नुयपदयछ । 
 

२) चचडकत्सक/नचसयङ्र् स्टािलाई पाठेघरको मुखको लयान्त्सर पररक्षण तथा उपचार (VIA with Cold coagulation) 

तालीम 

 

पररचय 

ववकासोन्त्मुख देर्हरुमा पाठेघरको मुखको लयान्त्सर सबै लयान्त्सरहरु मध्ये एउटा प्रमुख समस्या हो ।यो रोर् र्ुरु 
अवस्थामा नै पिा लर्ाउन सकेमा यसको रोकथाम र्नय सडकन्त्छ । Single Visit Approach-Visual Inspection with 

Acetic Acid with Cold Coagulation ववचध प्रयोर् र्रीपाठेघरको मुखको लयान्त्सर खस्क्रचनङ्र् र रोकथाम राविय 
चनदेचर्का – २०१० बमोखजम पाठेघरको मुखको लयान्त्सर रोर्को खस्क्रचनङ्र् र रोकथामको लाचर् स्वास््य 
जनर्वक्तलाई तालीम डदने खजम्मेवारी यस केन्त्रलाई तोडकए अनुसार VIA/Cold coagulation ववचध प्रयोर् र्री 
पाठेघरको मुखको लयान्त्सर प्रारखम्भक पडहचान र्नयका लाचर् दक्ष जनर्वक्त तयार र्नय यो तालीम राखखएको छ ।  

 

उदे्दश्य 

Single Visit Approach- Visual Inspection with Acetic Acid with Cold Coagulation ववचध प्रयोर् र्री पाठेघरको 
मुखको लयान्त्सरको पडहचान तथा रोकथाम काययक्रम कायायन्त्वयन र्नयका लाचर् दक्ष जनर्वक्त तयार र्ने यस 
तालीमको उदे्दश्य रहेको छ । 
  

अपेखक्षत प्रचतिल 

सेवाप्रदायकको ज्ञान र सीपमा अचभववृद्ध र्रर सेवाग्राहीलाई VIA with Cold coagulation ववचध प्रयोर् र्री पाठेघरको 
मुखको लयान्त्सर प्रारखम्भक पडहचान र्री पिा लर्ाउन सलने दक्ष जनर्वक्तको ववकास भएको हुने छ ।  

 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

 

सेवा प्रदान र्ने मान्त्यता प्राप्त स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत चचडकत्सक र नचसयङ्र् सेवाक स्वास््यकमीहरु यो 
तालीममा सहभार्ी हुनेछन ्। 
 

प्रचर्क्षकको मापदण्ि 

 

CTS तालीम चलएको र पाठेघरको मुखको लयान्त्सर प्रारखम्भक पडहचान तथा रोकथाम तालीमको प्रचर्क्षक प्रचर्क्षण 
चलएका दक्ष जनर्वक्तलाई यस तालीममा प्रचर्क्षकका रुपमा सहभार्ी र्राईने छ । 
 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचारीले आवश्यक समन्त्वय र्री सहभार्ी छनौट र्ने र रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको पररचधमा रही खचयको बाँििाँि डटप्पणी प्रमुखबाट स्वीकृत र्राई सरोकारवालाहरुको सहभाचर्तामा मापदण्ि 
अनुसारको सहभार्ी तथा प्रचर्क्षकहरुको व्यवस्थापन र्री काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसार समयमा सम्पन्त्न 
र्नुय पनेछ । यो तालीम ३ डदन अबचधको हुनेछ । 
 

ववविय व्यवस्थापन 
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काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खररद ऐन, २०६३ र चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसार र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचर्क्षाथीहरु तथा अन्त्य जनर्वक्तलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचर्का – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवारी पाएको कमयचारीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा राख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत वववरण २१ डदनचभर योजना र्ाखा तथा लेखा र्ाखामा तोडकएको ढाँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यवक्तले बझुाउनु पदयछ । योजना र्ाखाले रैमाचसक प्रर्चत वववरण राविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयार र्री सम्बखन्त्धत चनकायमा पेर् र्नुयपदयछ । 
 

३) चचडकत्सक/नचसयङ्र् स्टाि/स्वास््यकमीलाई संक्रमण रोकथाम (Infection Prevention) तालीम 

 

पररचय 

स्वास््य संस्थाजन्त्य संक्रमणलाई न्त्यूचनकरण र्नय ववचभन्त्न तहका स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई 
संक्रमण रोकथाम, चनयन्त्रण तथा स्वास््य सँस्थाजन्त्य िोहोरमैला व्यवस्थापन बारे आवश्यक दक्षता अचभवदृ्वी र्नय 
यो काययक्रम राखखएको हो ।  

 

उदे्दश्य 

स्वास््य संस्थामा काययरत सेवा प्रदायकहरुलाई संक्रमण रोकथाम तथा स्वास््य सँस्थाजन्त्य िोहोरमैला व्यवस्थापन 
र्ने ज्ञान तथा चसपको ववकास र्ने यो काययक्रमको उदे्दश्य रहेको छ । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि  

स्वास््य सँस्थामा काम र्ने चचडकत्सक, स्वास््य अचधकृत, नचसयङ स्टाि, पारामेिीलसहरु यस तालीमका सहभार्ी 
हुनेछन । 
 

प्रचर्क्षकको मापदण्ि 

रा.स्वा.ता.के. वा प्रदेर् स्वा.ता.के मा सूचचकृत संक्रमण रोकथाम तथा स्वास््य सँस्थाजन्त्य िोहोरमैला व्यवस्थापन 
ववषयववज्ञ र यस सम्बखन्त्ध प्रचर्क्षक प्रचर्क्षण तालीम प्राप्त स्वास््यकमीहरु  प्रचर्क्षक हुनेछन । 
  

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचारीले आवश्यक समन्त्वय र्री सहभार्ी छनौट र्ने र रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको पररचधमा रही खचयको बाँििाँि डटप्पणी प्रमुखबाट स्वीकृत र्राई सरोकारवालाहरुको सहभाचर्तामा मापदण्ि 
अनुसारको सहभार्ी तथा प्रचर्क्षकहरुको व्यवस्थापन र्री काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसार समयमा सम्पन्त्न 
र्नुय पनेछ ।  

 

ववविय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खररद ऐन, २०६३ र चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसार र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचर्क्षाथीहरु तथा अन्त्य जनर्वक्तलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचर्का – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवारी पाएको कमयचारीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा राख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत वववरण २१ डदनचभर योजना र्ाखा तथा लेखा र्ाखामा तोडकएको ढाँचामा अचनवायय 
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रुपमा तोडकएको व्यवक्तले बुझाउनु पदयछ ।योजना र्ाखाले रैमाचसक प्रर्चत वववरण राविय योजना आयोर्को 
अनसुूचच–२ बमोखजम तयार र्री सम्बखन्त्धत चनकायमा पेर् र्नुयपदयछ । 
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स्वास््य सेवा ववभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा 
पोषण काययक्रम 

पषृ्ठभुचम  

अन्त्तरयविय रुपमा नै कुपोषणको समस्यालाई चनराकरण र्ने काययलाई सामाखजक, आचथयक तथा मानववय ववकासका 
साथै डदर्ो ववकास लक्ष्य प्राप्त र्ने आधारको रुपमा चलइएको छ । न्त्युन पोषणको समस्याल े बालबाचलकाको  
र्ाररररक, मानचसक, तथा संवेर्ात्मक ववकासमा बाधा पयुायई देर्को समग्र सामाखजक, आचथयक तथा मानववय  
ववकासमा प्रचतकुल प्रभाव पदयछ तथा चर्र्ु अवस्था वा वाल्यकाल मै  मतृ्यु  हुने जोखखममा बवृद्ध हुन्त्छ भने  जीववत  
रहेकाहरुको समेत क्षमताको क्षय हुन्त्छ । यसका असरहरु र्खम्भर हुन्त्छन,् जसलाई पररवतयन र्नय सडकंदैन र 
जीवनभर रहन्त्छन ् । ववश्वमा पांच वषय मुचनका कररव ४५ प्रचतर्त बालबाचलकाको मतृ्यु कुपोषणको कारणले हुने 
र्रेको अध्ययनहरुले देखाएका छन ्(Lancet Child Health and Nutrition Series, 2013) । नेपाल जनसांखख्यक तथा 
स्वास््य सवेक्षण, २०१६ अनुसार नेपालका पाँच वषयमुचनका बालबालडकाहरुमा ३६ प्रचतर्त पुड्कोपन, २७ प्रचतर्त 
कम तौल तथा १० प्रचतर्त ख्याउटेपन रहेको छ । त्यसैर्री ६ देखख ५९ मडहनाको बालबाचलकामा ५३ प्रचतर्त, १५ 
देखख १९ बषय चभरका डकर्ोरीहरुमा ४४ प्रचतर्त रक्तअल्पताको समस्या रहेको छ । साथै प्रजनन ्(१५ –४९ वषय) 
उमेर समुहका मडहलाहरु मा ४१ प्रचतर्त रक्तअल्पताको समस्या तथा १७ प्रचतर्त दीघय र्वक्तको कचम रहेको अवस्था 
छ (NDHS, २०१६) । ववर्तको तुलनामा नेपालले पोषणको क्षेरमा केडह प्रर्चत र्रेको देखखन्त्छ ।  

 

बालबाचलका, मडहला तथा डकर्ोरडकर्ोरीहरुको पोषण अवस्था सुधार र्नय ववर्त लामो समय देखख ववचभन्त्न प्रयासहरु 
हँुदै आएको देखखन्त्छ । यसै सन्त्दभयमा नेपालको संववधानले प्रत्येक नार्ररकलाई खाद्य सम्बन्त्धी हक हुने व्यवस्था 
र्रेको अवस्था छ । सन १९७० को दर्क देखख ववचभन्त्न पोषण सवेक्षण, आवचधक योजनामा पोषणलाई प्राथचमकता, 
राविय पोषण नीचत तथा  रणनीचत  (२००४) को ववकास, राविय पोषण रणनीचत  (२०७६) सवेक्षणको आधारमा 
बालबाचलकालाई चभटाचमन ए लयाप्सुल र बहुसुक्ष्म तत्व (बालचभटा) तथा र्भयवती र सतु्केरी मडहलालाई आइरन 
िोचलक एचसि चखलक ववतरण लर्ायत कुपोषणको समस्यालाई सम्वोधन र्नय बहुक्षेवरय चनकायको संयुक्त प्रयासको 
लाचर् बहुक्षेवरय पोषण योजना पडहलो (२०६९–२०७३) र दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को ववकास भएको देखखन्त्छ 
। पोषणको ववद्यमान अवस्था सुधानयको लाचर् पोषण सम्बखन्त्ध सेवाहरुको ववस्तार (Scaling  up Nutrition) 

अचभयानको माध्यमबाट पोषण सम्बन्त्धी बानी व्यवहारलाई सकरात्मक डदर्ा तिय  रुपान्त्तरण र्नय आवस्यक छ । 

बहु क्षेवरय पोषण योजना दोस्रोले चनडदयस्ट र्रे अनुसार स्वास््य तथा जनसंख्या मंरालयले बालबाचलका,  
डकर्ोरडकर्ोरी, तथा मडहलाहरुको पोषण अवस्था सुधार र्नय पोषण लखक्षत काययक्रमहरु सञ्चालन र्दै आएकोले सो 
काययक्रमहरु सुचारु ढङ्र्ले र्नय ससतय काययक्रम मािय त प्रदेर् तथा स्ताचनय तहमा बजेट तथा काययक्रम व्यवस्थापन 
र्ररएको छ । 
 

लक्ष्य 

समग्र नेपालीहरुको पोषण खस्थचतमा सुधार ल्याई देर्को आचथयक तथा सामाखजक वबकासमा उनीहरुको योर्दान 
बढाउनु । 
 

१. स्थाचनय तह पोषण काययक्रमको समीक्षा तथा कायय योजना तयारी  (७५३ पाचलकाहरुबाट)   

पररचय  मडहला तथा बालबाचलकाको पोषण अवस्था सुधार र्नय ववर्त लामो समय देखख ववचभन्त्न 
काययक्रम हरु काययन्त्वयन हुदै आइरहेका छन ् । नेपालको संववधान  ले प्रत्येक नार्ररकलाई 
खाद्य सम्बन्त्धी मौचलक हक हुने व्यवस्था र्रेको छ । बालबाचलका, डकर्ोरडकर्ोरी, तथा 
मडहलाहरुको कुपोषणको समस्यालाई सम्वोधन र्नय बहुक्षेवरय चनकायको संयुक्त प्रयासको 
लाचर् बहुक्षेवरय पोषण योजना पडहलो (२०६९–२०७३) र दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को 
ववकास भएको देखखन्त्छ । पोषणको ववद्यमान अवस्था सुधानयको लाचर् पोषणसम्बन्त्धी 
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सेवाहरुको ववस्तार अचभयानको माध्यमबाट पोषणसम्बन्त्धी बानी व्यवहारलाई सकरात्मक 
डदर्ा तिय  रुपान्त्तरण र्नय आवश्यक छ  । नेपाल सरकारले स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालय अन्त्तर्यत ववचभन्त्न पोषण लखक्षत काययक्रमहरु सञ्चालन र्दै आएको छ जस्तै: 
(Maternal Infant and Young Child Nutrition (MIYCN), Growth Monitoring and Counseling, 
Micronutrient Programs, Flour Fortification, Integrated Management of Acute 
Malnutrition (IMAM),  Inpatient Treatment Centre (ITC), Nutrition Rehabilitation Home 
(NRHs), School health and nutrition program, Nutrition Friendly Health Facilities, School 
health and nutrition program/ School Aged Children/ Adolescent Nutrition Programme, 
Iron Folic Acid (IFA) supplementation Programs, Infant and Young Child Feeding (IYCF) 

Practices linking with Child Cash Grant (CCG). यी काययक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन र्नयको लाचर् चनयचमत रुपमा सचमक्षा र्ोिी आयोजना र्नुयपने भएकोले बजेटमा यो 
डक्रयाकलापको व्यवस्था र्ररएको हो । 

उदे्दश्य • पोषण काययक्रम को र्त आ.ब २०७७/२०७८ को प्रर्चतको  प्रस्तुचत र्ने ।  

• प्रस्तुतीकरणको आधारमा SWOC (strength, Weakness, opportunities, challenge) 
ववश्लेषण र्ने । 

• नवजात चर्र्ु, चर्र्ु, बालबाचलका, डकर्ोरडकर्ोरी र ue{jtL आमाको  पोषण k|jw{g 

लाचर् काययक्रमले के-कचत समेडटएको छ  भन्त्ने सुचनखिताको लाचर्  थप वबबेचना र  
ववश्लेषण र्ने । 

• वपछडिएको वर्य, पहुच बाडहरको वर्य, असहाय, वबपन्त्न, अचत वबपन्त्न समुहको लाचर् 
काययक्रमले के-कचत समेडटएको छ  भन्त्ने सुचनखिताको लाचर्  थप वबबेचना ववश्लेषण र्ने 
। 

• चालु आ.ब र आर्ामी आ. ब को पोषण काययक्रम संचालन कायययोजना बनाउने ।  
अपेखक्षत प्रचतिल • आचथयक बषय २०७७/२०७८ को पोषण काययक्रमको सचमक्षा भएको हुनेछ । 

• नवजात चर्र्ु, चर्र्ु, बालबाचलका, डकर्ोरडकर्ोरी र ue{jtL आमाको  पोषण k|jw{g 

लाचर् काययक्रमले के -कचत समडेटएको छ  भन्त्ने सुचनखिताको लाचर्  थप वबबेचना र  
ववशे्लषण र्ररएको हुनेछ । 

• वपछडिएको वर्य, पहुच बाडहरको वर्य, असहाय, वबपन्त्न, अचत वबपन्त्न समुहको लाचर् 
काययक्रमले के-कचत समेडटएको छ  भन्त्ने सुचनखिताको लाचर्  थप वबबेचना र  ववश्लेषण 
र्ररएको हुनेछ । 

• चालु आ.ब र आर्ामी आ. ब को पोषण काययक्रम संचालन कायययोजना तयार भएको 
हुनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया  यस डक्रयाकलाप सञ्चालनको लाचर् चनम्नानुसार र्चतववचध सञ्चालन र्नुयपनेछ । 
यो काययक्रम सब ै स्थानीय तहहरुमा र्ररनेछ । स्थनीय तहबाट प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख 
प्रर्ासडकय अचिकृत, पोषणसँर् सम्बखन्त्धत र्ाखा प्रमुख वा  प्रचतचनचधहरु, स्वास््य  र्ाखाका 
स्वास््यकमीहरु, लेखा, प्रर्ासन, स्टोर स्थनीय तहमा रहेका सबै स्वास््य सस्थाका प्रमुख र 
पोषण हेने िोकल पसयनहरु सहभार्ी हुनेछन ्। 
सञ्चालन ववचध: 

• यो र्ोष्ठी पडहलो र तेस्रो रैमाचसक र्रेर बषयमा दईु पटक २ डदनको हुनेछ । 
• पडहलो  रैमाचसक र्दाय पडहलो डदनमा र्त आ. ब. को वषय डदनसम्म भएका 

पोषणका सबै काययक्रमहरुको समीक्षा र्ने र वावषयक प्रचतवेदनमा छलिल र्ने र 
दोस्रो डदनको  समीक्षामा भएको पोषण काययक्रमको ववश्लेषण, मूल्यांकन र्रर वावषयक 
कायययोजना तयार र्रर आर्ािी बढ्ने।   

• तेस्रो रैमाचसक र्दाय चालु आ.ब. को अधय वावषयक प्रर्चतको सचमक्षा र्ने र पडहलो 
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रैमाचसकमा र्ररएको कायययोजना अनुसार काययक्रमको मूल्यांकन र त्यांक ववश्लेषण 
र्रर पोषण काययक्रमलाई आर्ाडि बढाउने ।   

• सचमक्षा र्दाय  त्यस स्थाचनय तहमा भैरहेको सम्पुणय पोषणसंर् सम्बखन्त्धत माचथ 
उल्लेखखत सबै काययक्रमहरु छलिल र्रेको समाबेर् भएको हुनुपछय र सचमक्षा पिात 
कायययोजना तयार र्दाय पचन सम्पुणय पोषणसंर् सम्बखन्त्धत काययक्रमहरु समाबेर् र्रर 
तयार र्नुय पछय। 

• नवजात चर्र्ु, चर्र्ु, बालबाचलका, डकर्ोरडकर्ोरी र ue{jtL आमाको  पोषण k|jw{g 

लाचर् काययक्रमले के-कचत समेडटएको ? छैन वा न्त्यून छ भने  उपयुक्त कायययोजना 
बनाई कायायन्त्वयन र्ने ।   

• वपछडिएको वर्य, पहुच बाडहरको वर्य, असहाय, वबपन्त्नसमुहको लाचर् पोषण 
काययक्रमले के-कचत समेडटएको छ? छैन वा न्त्यून छ भने  उपयुक्त कायययोजना 
बनाई कायायन्त्वयन र्ने । 

• समीक्षाको टेम्प्लेट (target vs achievement, recording/reporting, logistics, lesson 

learned, issues, strength, weakness, opportunities and challenges आडद 
ववषयवस्तु समावेर् भएको) तयार र्री सोही अनुसारको स्थानीय तह स्तररय पोषण 

समीक्षा तयार र्ने ।  
• पोषण काययक्रमको सचमक्षा र्दाय त्यहाँ  आ-आफ्नो  प्रदेर्/खजल्लासंर् समन्त्वय र्रर 

त्यांक र पोषण हेने व्यवक्तलाई समावेर् र्रर पोषणमा रहेका कचम कमजोरर 
चनकालेर कायय योजना तयार र्ने ।  

• यो सचमक्षा सकेको भोचल पल्ट काययक्रम न ६ मा रहेको  वबद्यालय स्वास््य तथा 
पोषण काययक्रम को सचमक्षा सचंालन र्नुयपनेछ । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकायल े
आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट वाँििाँि यस काययक्रमको लाचर् महानर्रपाचलकामा १ लाख २० हजार, उप-महानर्रपाचलकामा  १ 
लाख १० हजार, नर्रपाचलकामा ९० हजार र र्ाउपाचलकामा ८० हजार को दरल े रकम 
वबचनयोजन र्ररएको छ । आचथयक ऐन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार दईु 
वटै रैमाचसकको  सचमक्षा काययक्रमको लाचर्  बाििाि र्नुय पने छ ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

• प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ: 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले 
काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले रैमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन  (अनुसुची-२ ) 

सन्त्दभय सामग्री बहृत पोषण लखक्षत काययक्रमहरुको स्वास््य काययकतायहरुको आधारभुत क्षमता आचभववृद्ध 
पुखस्तका. IHMIS को अचभलेख तथा प्रचतवेदन िारामहरु, आडद । 

 

२. नेपालीहरुका लाचर् असल खानपान सम्बन्त्धी मार्यदर्यन  पुस्तकामा  उल्लेख  भएका संदेर्हरु स्थानीय आवश्यकता 
अनुसार प्रत्येक स्वास््य संस्थामा स्थानीय भाषामा संदेर् बनाइ टाँस र्ने साथै स्थानीय FM बाट प्रसारण र्न े  (७५३ 
पाचलकाहरुमा)    

पररचय  नेपालीहरुका लाचर् असल खानपान सम्वन्त्धी मार्यदर्यन हरेक उमेर र समूहका व्यवक्तहरूल े
हरेक डदन उपभोर् र्ने खाद्य वस्तुबाट आिूलाई आवश्यक पने पौविक तत्वहरू प्राप्त होस ्र 
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त्यसको िलस्वरुप स्वस्थ एवं सकृय जीवनयाँपन र्नय मद्दत पुर्ोस ् भन्त्ने उदे्दश्यल े तयार 
र्ररएको हो । उक्त मार्यदर्यनमा नेपालीहरुको असल खानपान को लाचर् तपचर्लका १९ ओटा 
व्यवहार चसिररर् र्ररएको छ । 
१. हरेक डदन ववचभन्त्न थरीका खानेकुराहरू खानुपने ।  

२. हरेक डदन पयायप्त मारामा िलिूल र हररया सार्सब्जी खानुपने ।  

३. हरेक डदन दाल र र्ेिार्ुिी खानुपने ।  

४. माछा, मासु वा अण्िा चनयचमत रूपमा खानुपने ।  

५. हरेक डदन दधू र दधूजन्त्य खानेकुराहरू खानुपने ।  

६. खाना पकाउँदा तेल वा चघउ थोरै मारामा प्रयोर् र्नुपने ।  

७. स्वास््यमा हानी पु¥याउने खानपानसम्बन्त्धी अन्त्धववश्वासबाट सावधान हनुपने ।  

८. खानामा कम मारामा सधैं आयोडिनयुक्त नुन मार प्रयोर् र्ने । र पालनेबेलामा मार 
प्रयोर् र्री यसको बािबाट नुन खेर जान नडदने ।  

९. र्ुचलया र चचल्ला खानेकुरा कम मारामा उपभोर् र्ने ।  

१०. हरेक डदन ताजा र सिा खाना खानुपने र पयायप्त मारामा सिा पानी वपउनुपने ।  

११. चनयचमत रूपमा र्ारीररक परर श्रम र्ने ।  

१२. परम्परार्त तथा स्थानीयस्तरमा पाईने पौविक खाना खानुपने ।  

१३. पौविक तत्व कम भएका एवम ् बढी र्ुचलया, चचल्ला र नुचनला तयारी खानेकुरा कम 
मारामा खानुपने ।  

१४. मडदराजन्त्य पेय पदाथय उपभोर् नर्ने ।  

१५. चर्र्ुलाई पयायप्त मारामा स्तनपान र्राउने ।  

१६. चर्र्ु ६ मडहना पुरा भएपचछ स्तनपानको साथसाथै थप खाना खुवाउँनुपने ।  

१७. र्भयवती र स्तनपान र्राउने आमाले थप पोवषला खानेकुरा खानुपने ।  

१८.बढ्दो उमेरका डकर्ोर डकर्ोरीहरूले खानपान सम्वन्त्धी स्वस्थ बानी बसाल्ने । 
१९. ज्येष्ठ नार्ररकको खानपानमा ववर्ेष ध्यान डदने । 

उदे्दश्य सम्पुणय नेपालीहरुलाई असल खानपान सम्बखन्त्ध जानकारी डदएर व्यवहार पररवतयन र्राउने ।  
अपेखक्षत प्रचतिल आम नेपालीहरूमा खानपानको असल व्यवहारको अभ्यास भई खानपानबाट चसजयना हुने ववचभन्त्न 

रोर्हरूमा कमी  ल्याउनु । 
सञ्चालन प्रकृया  सम्पुणय ७५३ स्थाचनय तहहरुको प्रत्येक स्वास््य संस्थामा नेपालीहरुका लाचर् असल 

खानपान सम्बन्त्धी मार्यदर्यन पुखस्तकामा उल्लेख भएका संदेर्हरु स्थाचनय आबश्यकता 
अनुसार प्रत्येक पाचलकाको कायायलयमा,  स्वास््य संस्थामा, विा कायायलयमा  स्थानीय 
भाषामा संदेर् बनाइ टाँस र्ने साथै स्थानीय एि , एम  बाट आचथयक बषय २०७८/२०७९ को 
दोस्रो रैमाचसक चभर प्रसारण र्ने ।   

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्ककायायलयहरुल े
आबश्यकता अनुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने छन ्। 

बजेट वाँििाँि यस काययक्रमको लाचर् महानर्रपाचलकामा १८ हजार, उप-महानर्रपाचलकामा १५ हजार, 
नर्रपाचलकामा १२ हजार र र्ाउपाचलकामा १० हजार को दरले रकम वबचनयोजन र्ररएको छ 
। आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने छ । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनु पनेछ । 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले 
काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  
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• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले रैमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्चत प्रचतबेदन (अनुसूची २) 

सन्त्दभय सामग्री नेपालीहरुका लाचर् असल खानपान सम्बखन्त्ध मार्यदर्यन पुखस्तका  
 

३. चभटाचमन ए लयाप्सुल आम ववतरण काययक्रमका लाचर् म.स्वा.स्व.से. पररचालन खचय (२ चरण काचतयक र वैर्ाख)  
पररचय ६ देखख ५९ मडहनाका बालबाचलकाहरुलाई चभटाचमन ‘ए’ लयाप्सुल र १२ देखख ५९ मडहनासम्मका 

बालबाचलकाहरुलाई जुकाको औषचध  र ̂  b]lv @# dlxgfsf afnaflnsfsf] nflu ax';"Idkf]ifs tTj ePsf] 

kfp8/ afn le6f (बाल-चभटा काययक्रम लार्ु भएको खजल्लाहरुमा)  बषयमा २ पटक (बैर्ाख र 
काचतयक मडहनामा) खुवाउने काययक्रममा पररचालन हुने म.सा.स्वा.स्व.से.हरुलाई एक पटकमा २ 
डदन र्री चार डदनको यातायात खचय उपलब्ध र्राईएकोमा सो को चनरन्त्तरताका लाचर् यो 
डक्रयाकलापको व्यवस्था र्ररएको छ । 

उदे्दश्य मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाले लखक्षत उमेरका बालबाचलकाहरुलाई चभटाचमन 
‘ए’ लयाप्सुल तथा जुकाको औषचध, ax';"Idkf]ifs tTj ePsf] kfp8/ afn le6f  उपलब्ध र्रर खुवाउन 
सहजताका लाचर् यातायात खचय उपलव्ध र्राउने । 

अपेखक्षत प्रचतिल बैर्ाख ६ र ७ र काचतयक २ र ३ र्ते चभटाचमन ए लयाप्सुल  तथा जुकाको औषचध आम 
ववतरण अचभयान अन्त्तर्यत मडहला  सामुदाचयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाले लखक्षत उमेरका ६ 
देखख ५९ मडहनाका बालबाचलकाहरुलाई चभटाचमन ‘ए’ लयाप्सुल तथा १ वषय भन्त्दा माचथका 
बालबाचलकाहरुलाई जुकाको औषचध ( अल्बेन्त्िाजोल ) /  ^ b]lv @# dlxgfsf afnaflnsfn]  

ax';"Idkf]ifs tTj ePsf] kfp8/ afn le6f खुवाएको  हुनेछन ्। 
सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वबचध: 

बैर्ाख ६ र ७ र काचतयक २ र ३ र्ते चभटाचमन ए तथा जुकाको औषचध, ax';"Idkf]ifs tTj ePsf] 

kfp8/ afn le6f  आम ववतरण अचभयान सम्पन्त्न भए पिात ् म. सा. स्वा.स्व.से.हरुलाई यो 
पररचालन खचय उपलब्ध र्नुयपनेछ । यस काययक्रमको बजेट महा/उप महा/न.पा./र्ां.पा. मा 
उपलब्ध र्राईएको छ । काययक्रम सम्पन्त्न भएको एक हप्ता चभर म. सा.  स्वा.स्व.से.ल ेपैसा 
बुझेको भरपाई सडहत चभटाचमन ए र अल्बेन्त्िाजोल, ax';"Idkf]ifs tTj ePsf] kfp8/ afn le6f 
खुवाएको ररपोटय सम्बखन्त्धत स्थानीय तहमा बुझाउनु पनेछ ।  
काययक्रम अनुर्मन तथा सपुररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकाय साथै 
स्थाचनय चनकायको  स्वास््य र्ाखा प्रमुख र स्वास््य कमीहरुले आबश्यकतानुसार 
काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ।     

बजेट वाँििाँि यो काययक्रमको बजेट बाििािको लाचर् पोषण खण्िको बजेट बाििािमा हेनुयहोला । म. सा. 
स्वा.स्व.से.हरुलाई प्रचत डदन नेपाल सरकारको श्रोत बाट रु ४०० को दरल ेयातायात खचय डदनेछ 
। प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने 
छ ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भएपिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ : 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले 
काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले रैमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन (अनुसुची  - २)  

सन्त्दभय सामग्री सम्बखन्त्धत काययववचध र चनदेचर्का अनुसार  । 
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४. पोषण सम्बन्त्धी राविय डदवस सञ्चालन स्तनपान सप्ताह, आयोडिन मडहना, वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह आडद 

लर्ायत कायय सञ्चालनको लाचर्  

(महानर्रपाचलकाहरुमा ५० हजार, उप- महानर्रपाचलकाहरुमा ४५ हजार, नर्रपाचलकाहरुमा ४० हजार र  
र्ाउपाचलकाहरुमा ३० हजारको दरले रकम ववचनयोखजत र्ररएको छ र यस रकमलाई आवश्यकता अनुसार सब ै
पोषण सम्बखन्त्ध राविय डदवसहरु संचालन र्रर प्रभावकारर बनाउन खचय र्नुय पनछे ।) 
क)  स्तनपान  संरक्षण तथा  सम्बद्र्धन सप्ताह सञ्चालन  

पररचय  नेपाल स्वास््य तथा जनसांखख्यक सवेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा  करीव ९९ प्रचतर्त 
मडहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई कखम्तमा १ पटक स्तनपान र्राउने र्रेको देखाएको छ । 
तर स्तनपानका लाचर् चसिाररस र्ररएका मुख्य व्यवहारहरु (समय मै स्तनपानको सुरुवात, 

६ मडहनासम्म पुणय स्तनपान र कखम्तमा २ बषयसम्म स्तनपानको चनरन्त्तरता) सम्बन्त्धी 
त्यांक भने अझैपचन आर्ाचतत छैनन ्।  

बढ्दो र्हरीकरण र आमाको दधूको सट्टामा पाइने खानेकुराको कारणले र्हरी समुदायका 
बच्चाहरुलाई प्राय जसो बट्टाको दधू खुवाउने प्रचलन बढेको पाइन्त्छ। स्तनपान नर्राउनाले 
बच्चाहरुलाई रोर् लाग्ने र मतृ्युद र बढ्ने मार नभई, बच्चाहरुको र्ाररीक ववृद्ध, ववकासलाई 
पचन प्रचतकूल प्रभाव परररहेको हुन्त्छ । बट्टाको दधू तथा अन्त्य खानाहरु खुवाउने खचय पचन 
बढ्न जान्त्छ।साथै उक्त दधू तथा अन्त्य खाना खझकाउनका चनचमि सखञ्चत रकम पचन खचय 
हुन्त्छ ।  

 

अझै पचन नेपालमा बालमतृ्यु दर उच्च छ। झािापखाला तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी रोर् 
लार्ेर वषेनी धेरै बालबाचलकाको मतृ्यु हुने र्दयछ । आमाको दधु खुवाउनाल ेमार पचन धेरै 
बालबाचलकालाई झािापखाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्त्धी रोर्को कारण हुने अकाल मतृ्युवाट 
जोर्ाउन सडकन्त्छ। 
नेपाल जनसांख्यीक स्वास््य सवेक्षण २०१६ को त्यांक अनुसार पूणयस्तन पान र्राउनेको 
संख्या ६६ प्रचतर्त,  चर्र्ुजन्त्मेको १ घण्टा चभर स्तनपान र्राउनेको संख्या ५५ प्रचतर्त छ 
। यसैर्री स्तनपान र्राउनु अचघ १० जना नवजात चर्र्ुहरु मध्ये ३ जना नवजात 
चर्र्ुहरुलाई घ्यू, मह, चचचनचटाउने र्रेको पाइएकोछ।चर्र्ु जन्त्मेदेखख १ मडहना सम्मपणूय 
स्तनपान र्राउने संख्या भने ८० प्रचतर्तरहेको छ। त्यसैर्री यो त्यांक घट्दै चर्र्ु २ 
देखख ३ मडहना सम्मको हँुदा पूणयस्तनपान र्राउने संख्या ७२ प्रचतर्त मार रहेको छ। 
त्यस्तै चर्र्ु ४ देखख ५मडहनाको उमेर समुहमा स्तनपानको खस्थचत हेने हो भने ४१ 
प्रचतर्तले मार पूणय स्तनपान र्राएको देखखन्त्छ। अतः स्तनपानलाई प्रबद्र्धन र्नय 
ववश्वव्यावप रुपमा मनाइने ववश्व स्तनपान सप्ताहका अवसरमा ववचभन्त्न र्चतववचधहरु 
सञ्चालन र्रर स्तनपानको प्रबद्र्धन र्ने उदे्दश्यले यो काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको हो । 

उदे्दश्य स्तनपानको महत्वबारे स्थानीय जनसमुदायमा चेतना अचभववृद्ध र्राउने । 
अपेखक्षत प्रचतिल स्तनपान सम्बखन्त्ध चसिाररर् र्ररएका व्यवहार अपनाउने, आमा तथा बालबाचलकाहरुको 

संख्या ववृद्ध भएको हुनेछ । 
सञ्चालन प्रकृया  स्तनपान सप्ताह मनाइने स्थानहरुः 

स्वास््य संस्थाहरु (संघ देखख समुदायसम्म) 

स्थानीय तहहरु 

स्थानीय संघ संस्था, ललब, आमा समूह, सहकारीहरु आडद  

खजम्मेवार व्यवक्तः 
स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखा प्रमुख श्रोत व्यवक्त: 
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खजल्लाका  स्वास््य  कायायलय प्रमुख, पोषण सम्पकय  व्यवक्त, खजल्ला स्वास््य कायायलयका सम्बद्ध 

व्यवक्तहरु, र्ाउँपचलका, नर्रपाचलकाका स्वास््य र्ाखा प्रमखु, उप- प्रमुख, प्रा.स्वा.के. का. 
कमयचारीहरु, स्वास््य चौकी, मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वंय सेववकाहरु र पोषणमा काम र्न े

अन्त्य संघ संस्थाका व्यवक्तहरु । 
स्तनपान सप्ताह व्यापी काययक्रमहरुः 
सहभार्ीतामूलक सचेतना काययक्रमः 
• स्ताचनय सरकार मतहतका सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचारकमी, स्थानीयस्तरमा 

काययरत सरकारी तथा र्ैह्र सरकारी संघ संस्थाहरु (एन.खज.ओ, आई.एन.खज.ओ.), 

जनप्रचतचनचध तथा कमयचारीहरु सडहतको एडककृत काययक्रम आयोजना र्री स्तनपान सप्ताह 

सञ्चालन तथा स्तनपानको महत्वलाई प्रकार् पारी चर्र्ु तथा बाल्यकाचलन पोषण बारेमा 
जानकारीमूलक सन्त्देर् संचार हुने खालको काययक्रम र्नय सलने छ ।  

• माचथ उल्लेख र्रे बमोखजमका श्रोत व्यवक्तहरु, बहुक्षेरीय पोषण काययक्रम अन्त्तर्यतको 
पोषण तथा खाद्य सुरक्षा चनदेर्क सचमचतका सदरुयहरु, जनप्रचतनीधीहरु तथा अन्त्य 
सरोकरवालाहरुसँर् ववर्तका वषयहरुमा भएका स्तनपान सप्ताह बारे अन्त्तरडक्रया र 
छलिल र्री यस बषय स्तनपान सप्ताह मनाउन कसरी योजना र्ने भचन छलिल र्ने  

• समुदायस्तरमा मडहला स्वास््य स्वंयसेववका, आमा समुहहरुलाई स्तनपानको महत्व एव ं
स्तनपानसम्बन्त्धी उचचत आसन र सम्पकय  बारे अभ्यास प्रदर्यन र्ने, चर्र्ु तथा 
बाल्यकाचलन पोषण बारे बताउने र स्तनपान र्राउनाले र नर्राउनाले के के हुन्त्छ 
भन्त्नेबारे अन्त्तरडक्रयात्मक ढंर्बाट छलिल र्नय सडकनेछ। 

• सावयजचनक स्थलहरुमा स्तनपानसम्बन्त्धी ब्यानर, पोिर–पम्प्लेटहरु ववतरण र्ने साथै 
आम संचारका माध्यमबाट सप्ताहभरी नै स्तनपानको महत्व बारे चेतनामूलक संन्त्देर् 
प्रसारण र्ने। 

• यस बाहेक अन्त्य कुनै चसजयनात्मक काययक्रमहरु छन भने सोही अनुसार प्रभावकारी रुपल े
संचालन र्नय सडकनेछ जस्तैः वबद्यालयमा स्तनपान सम्न्त्बन्त्धी बादवववाद, सिक नाटक, 

स्थाचनय रेडियोमा छलिल काययक्रम आडद 

• तल उल्लेखखत स्तनपानको महत्वबारे सन्त्देर्हरु समुदाय स्तरमा स्तनपान सम्वखन्त्ध 

अन्त्तरडक्रया तथा छलिल जस्ता काययक्रमहरु संचालन हुनेबेला प्रयोर् र्ने 
स्तनपानको महत्व सम्बखन्त्ध सन्त्देर्हरु: 

• आमाको दधु चर्र्ुहरुका लाचर् एकमार सवोिम खाना हो ।  
• आमाको दधु जन्त्मेदेखख ६ मडहनासम्मका चर्र्ुहरुको र्ारीररक एवं मानचसक ववृद्ध र 

ववकासकालाचर् अत्यन्त्त आवश्यक पदयछ । यो सम्पूणय पौविक तत्वहरुले भररपुणय हुन्त्छ । 
तसथय ६ मडहनासम्म चर्र्ुलाई आमाको दधु बाहेक अन्त्यकुनै पचन चचजहरु तथा पानी पचन 

खुवाउनु आवश्यक पदैन । 
• आमाको दधु सधैं तयारी अवस्थामा पाइन्त्छ । चर्र्ुले चाहेको वेलामा जडहले पचन जहाँपचन 

खुवाउन सडकन्त्छ ।  
• आमाको दधु चर्र्ुका लाचर् पडहलो खोप हो । यसमा रोर्सँर् लड्न सलने तत्व हुन्त्छ । 
• चर्र्ु जन्त्मेपचछ केही डदनसम्म आउने बाललो, पहेंलो वबर्ौती दधु (Colostrum) मा रोर्सँर् 

लड्न सलन े एक प्रकारको प्रचतरोधात्मक तत्व रहेको हुन्त्छ जसले हाचनकारक र संक्रामक 

जीवाणु र डकटाणुलाई निपारी चर्र्ुलाई संक्रामक रोर् लाग्नबाट बचाउँछ । त्याङ्क अनुसार 
आमाको दधु खानपाएका चर्र्ुहरुलाई झािा पखाला, श्वास प्रश्वास र अन्त्य रोर् लाग्नबाट 

सुरखक्षत रही चर्र्ु मने दरमा २५ प्रचतर्तले कमी आएको पचन पाइएको छ ।  
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• स्तनपान र्राउने आमाहरुको स्तन र पाठेघरमा लयान्त्सर हुने सम्भावना पचन धेरै कम हुन्त्छ।  
• जन्त्मान्त्तर कायम राख्न स्तनपानले सहयोर् पु¥याउँछ ।  
• स्तनपान र्नय नपाएका चर्र्ुहरु पचछ र्एर झर्िालु स्वभावका हुने, अरुसँर् घुलचमल र्नय 

नसलने र अपराचधक काययहरुमा लाग्ने कुरा पचन अनुसन्त्धानबाट पिा लार्ेको छ।  
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: 
पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकाय ले आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने 
छ । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

 

प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ: 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थाचनय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले 
काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहले रैमाचसक  र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा 
भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन (अनुसूची २) 

सन्त्दभय सामग्री स्तनपान सप्ताह सञ्चालन चनदेचर्का  
 

ख) आयोडिन मडहना सञ्चालन  

पररचय  आयोडिन र्ारीररक ववृद्ध तथा मानचसक ववकासको लाचर् आवश्यक एक महत्वपूणय पोषक 
तत्व हो । प्रचत डदन एक बयस्कलाई १५० माइक्रोग्राम आयोडिन आवश्यक पछय  । नेपालमा 
हाल दईु बालबाचलका चचन्त्ह अंडकत नुनको प्रयोर् दर कररब ९२ प्रचतर्त छ । यो पोषक 
तत्व मानव र्रररलाई अचत कम मारामा चाडहन्त्छ, तर दैचनक यसको अचनवायय आवश्यकता 
हुन्त्छ, अन्त्यथा र्रररमा यसको कमी हुनर्ई र्ारीररक तथा मानचसक रुपले धेरै नकारात्मक 
असरहरु पनय सलछ। आयोिीनको कमीले र्लर्ाँि देखख र्ारीररक तथा मानचसक रुपको 
ववकलांक, के्रडटन,  लाटो, ल्यौरो पचन हुन सलदछ । लाटो—ल्यौंराहरु सामाखजक रुपल े
अपहेचलत हुनका साथै खजवनभर उचनहरु अकायको भरमा बाँच्नुपने बाध्यात्मक अवस्था सजृना 
हुन्त्छ। त्यस्तैर्री उचनहरु ववचभन्त्न आचथयक तथा सामाखजक र्चतववचधका लाचर् कम उपयोर्ी 
हुन पुग्छन।् पररणामतः समग्र देर्को आचथयक सामाखजक ववकासका वाहक नवपुस्ता 
मानचसक तथा र्ारीररक रुपल ेपछौटेपनमा पदाय उनका पररवारको मार नभएर देर्को भववष्य 
नैअन्त्धकार तिय  धकेचलन सलछ। 
वबर्ेषर्री र्भयवस्था, चर्र्ु तथा बाल्यावस्थामा आयोडिनको कमी भएमा यसको असर 
जीवनभरीलाई हुन्त्छ । तसथय ती अवस्थाहरुमा पयायप्त मारामा आयोडिनको सेवन र्नय अचत 
जरुरी हुन्त्छ । नेपालको भौर्ोचलक अवस्थाले र्दाय यहाँ पाईने खाद्य पदाथयहरुमा आयोिन 
पयायप्त नपाईने भएकोले सरकारले सबै खाले खानेनूनमा आयोडिन सखम्मश्रण र्री बजारमा 
उपलब्ध र्राउँदै आएको छ । पयायप्त मारामा आयोडिन चमसाईएको नुनको पडहचानको लाचर् 
नेपाल सरकारले नूनको पाकेटमा दईु बालबाचलकाको लोर्ो अंडकत र्री चसिाररर् र्रेको छ । 
आयोडिन मडहनामा खासर्री आयोडिनको कचमले हुने ववकृचत चनयन्त्रणका लाचर् जनचेतना 
जर्ाउने ववर्ुष मडहनाको रुपमा ववववध काययक्रमहरु संचालन र्रीदैआएको छ र ती 
र्चतववचधहरुलाई चनरन्त्तरता डदन यस आ.व.मा पचन बजेटको व्यवस्था र्ररएको हो । 

उदे्दश्य • आयोडिनको कचमबाट जनमानसमा आईपने स्वास््य सम्बन्त्धी समस्याबारे सचेत र्राउंने  

• आयोडिनको आवश्यकता र सोको कचमबाट माचनसहरुको स्वास््यमा पन ेअसरहरुको बारेमा 
स्थाचनय जन समुदायलाई सचेत र्राउने ।  

• जनसमुदायले उपयुक्त मारामा आयोडिन प्राप्त र्नयको लार्ी नेपाल सरकारबाट प्रमाखणत दईु 
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बालबाचलकाको चचन्त्ह अंडकत आयोडिनयुक्त नुनको उपभोर् र्नय प्रोत्साडहत र्ने । 
• आयोडिन सखम्मश्रण नभएको नुनको प्रयोर्लाई चनरुत्साडहत र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल • समुदायमा आयोडिनको महत्वबारे ज्ञान धारणा अचभबवृद्ध हुनेछ ।  

• दईु बालबाचलकाको चचन्त्ह अंडकत प्रयाप्त मारामा आयोडिन चमसाइएको नुनको उपभोर्मा 
बवृद्ध हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  यस काययक्रमलाई स्थाचनय सरकार मातहतका सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरु तथा आवश्यकतानुसार 
अन्त्य सावयजचनक स्थानहरुमा मनाउन सडकनेछ, जस्त:ै 

• प्रादेचर्क स्वास््य कायायलय  

• नर्र/र्ाउँ स्थाचनय तह  

• प्राथचमक स्वास््य केन्त्र  

• स्वास््य चौकी  
• ववद्यालय 

• विा कायायलय 

• आमा समूहहरुमा 
• समुदाय 

कायय सञ्चालन प्रडक्रया: 
िेव्रुअरी मडहनालाई “आयोडिन मडहना” को रुपमा सञचालन र्दाय चनम्न बमोखजम डक्रयाकलापहरु 

मडहना व्यापीरुपमा र्नय र्राउन सडकन्त्छ  

 

पडहलो , दोस्रो  हप्ता (समन्त्वयात्मक, जानकारी मूलक, सहभार्ीतामूलक काययक्रम) 

स्थाचनय सरकार मातहतका सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरु, स्थाचनय संचारकमी, स्थाचनयस्तरमा 
काययरत सरकारी तथा र्ैह्रसरकारी संघसंस्थाहरु (एन.खज.ओ., आई.एन.खज.ओ.),जनप्रचतचनचध 
तथा कमयचारीहरु र स्थानीय साल्टटे«डिङ्र् कपोरेर्नको कायायलयहरु सडहतको एडककृत 
काययक्रम आयोजना र्री आयोडिन मडहना संचालन तथा आयोडिनको कमीले हुने ववकृतीहरु 
न्त्यूचनकरणको लाचर् अपनाउन सडकन े उपायहरु, दईूबालबाचलका चचन्त्ह अंकीत आयोडिनयुक्त 
नूनको उपयुक्त प्रयोर् र स्वास््य तथा पोषण चर्क्षाको वारेमा जानकारीमूलक सन्त्देर् सचंार 
हुनेखालको काययक्रमर्ने।साथै नेपालका चसमावती क्षेरहरु, भारत तथा चचनबाट अवैध रुपमा 
पैठारी हुने समस्या पचन नेपालका चसमाक्षेरका समस्याहुन, यसरी नेपाल चभर नेनूनहरु प्राय 
आवश्यक मारामा आयोडिनयुक्त नहुने पाइएकोले त्यसको रोकथामको लाचर् चसमाक्षेरका 
सुरक्षाकमीहरु, भन्त्सार कायायलयहरु तथा उद्योर्ी व्यापारीहरुलाई समेतलाई सहभार्ी र्राई 
यसखालको ववकृतीहरुलाई कम र्नय र्राउनको लाचर् सहभार्ीतामूलक सचेतना काययक्रमहरु 
संचालन र्न े। 
प्रचार प्रसार 

सावयजचनक स्थलहरुमा तथा बडढ भन्त्दा बडढ माचनसहरु आवत जावत हुने  स्थानहरुमा आयोडिन 

सम्बखन्त्ध व्यानर, पोिर, पम्प्लेट (आयोडिनयुक्त नून, आयोडिन खेर जान नडदने तरीका, 
आयोडिनको कचमबाट लाग्न े संभाववत रोर्हरु सडहतको परामर्य कािय), स्टीकर आडद राख्न े तथा 
ब्रोचसयरहरु ववतरण र्ने, आम संचारका माध्यमबाट मडहनाव्यापी रुपमा आयोडिनको कचमले हुने 

ववकृतीहरुको रोकथामको लाचर् चेतनामूलक संन्त्देर् प्रसारण र्ने ।  
तेस्रो हप्ता (चर्क्षा मूलक काययक्रम) 

स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचारकमी, स्थाचनय स्तरमा काययरत सरकारी तथा र्ैह्र सरकारी संघ 

संस्थाहरु (एन.खज.ओ, आई.एन.खज.ओ) जनप्रचतचनचध तथा कमयचारीहरु र स्थाचनय साल्ट िेडिङ्र् 
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कपोरेर्न आडदको सहयोर्मा ववद्यालय, लयाम्पस, स्थाचनय ललवहरुमा स्थानीय जनसमुदायको 
पयायप्त सहभार्ीतामा आयोडिनको महत्व,  दईु बालबाचलका चचन्त्ह अंकीत आयोडिनयुक्त नुनका 
ब्राण्िहरुः (आयो, र्वक्त, भानु र तेज नुन) कोबारेमा जानकारी डदने, दईु बालबाचलका चचन्त्ह अंकीत 

आयोडिनयुक्त नुनको उपयुक्त प्रयोर् र्ने तररका, खाना बनाउँदा आयोडिन बचाउने तररका, 
आयोडिनको कमीले हुने ववकृतीहरु, त्यसको डदघयकाचलन प्रभाव आडदका वारेमा चर्क्षा मलुक  

कक्षाहरु सञ्चालन र्ने । 
चौथो हप्ता (प्रयोर्ात्मक प्रदर्यनी) 
आयोडिन मडहनाको अन्त्तीम हप्तामा सावयजचनक स्थलहरु जस्तैः स्वास््य संस्था, ववद्यालय, 

लयाम्पस, स्थानीय ललव लर्ायत आखन्त्तम ववचभन्त्न स्थलहरुमा दईु बालबाचलका चचन्त्ह अंकीत 

आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोर् प्रदर्यनी (Practical Demonstration) को काययक्रम सञ्चालन र्नय 
सडकन्त्छ । साथै स्थाचनय स्तरमा ववडक्र भइरहेका नुनहरुमा आयोडिन टेि डकटको प्रयोर् र्री 
आयोडिन भए नभएको हेने/जाँच र्न े । जसले जनमानसमा आिुले आयोडिनयुक्त भचन प्रयोर् 

र्रररहेको नुनको बारेमा सचेत र्राउन मद्धत चमल्छ । समुदायका माचनसहरुलाई बोलाएर 
आयोडिनको प्रयोर् डकन, कसरी र कुन स्रोत बाट प्राप्त र्ने भन्त्नेबारेमा बताउंने। यसको लाचर् 

आवश्यक सामग्रीहरुको प्रदर्यनी र्न ेर प्रयोर् र्न ेतरीकाको तररकाको बारेमा बताउंने । 
आयोडिन युक्त नुनको रु्द्धता जाँच तथा प्रयोर्का चनम्ती चाडहने आवश्यक सामग्रीहरुः 

• आयोडिन टेि डकट  

• आयोडिनयुक्त प्याकेटको नून  

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण : 
• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकाय ले आबश्यकतानुसार काययक्रमको 

अनुर्मन र्ने छ ।  
अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

 

प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ: 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थाचनय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले 
काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा 
भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन 

सन्त्दभय सामग्री आयोडिन मडहना सञ्चालन चनदेचर्का 
 
 

र्) ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह सञ्चालन 

पररचय  ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह प्रत्येक बषयको जेष्ठ १ देखख ७ र्त े(मे १५–२१) सम्म लर्ातार 

सात डदन मनाइनेछ । स्थाचनय आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा यहाँ उल्लेख भए भन्त्दा 
बाहेकका काययक्रम तय र्री सप्ताहको अवचध चभर थप काययक्रम समावेस र्नय सडकन्त्छ । सप्ताह 

मनाउँदा प्रत्येक डदन कुनै न कुनै काययक्रमको आयोजना र्न े कुरालाई ववर्ेष ध्यान डदनु पनेछ । 
स्वास््य संस्था एवं ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम लार्ु भएका ववद्यालयहरूले आपसमा 
समन्त्वय र्री छुट्टा छुट्टै वा संयुक्त रुपमा काययक्रमहरूको आयोजना र्री ववद्यालय स्वास््य तथा 
पोषण सप्ताह मनाउन सलनेछन।् सोको लाचर् वावषयक काययक्रममा बजेट व्यवस्था र्ररएको छ। 
प्रत्येक स्थाचनय तहले सप्ताह व्यापी काययक्रमहरु बनाई नेपाल सरकारको आचथयक ऐन चनयमानुसार 

र्नय र्राउनुपनेछ । 
उदे्दश्य • ववद्यालय जाने उमेरका बालबाचलकाहरूको पोषण खस्थचतमा सुधार र्न े। 
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• ववद्यालयका बालबाचलका, चर्क्षक र समुदायलाई स्वास््य प्रचत जार्रुक बनाउने र उनीहरूमा 
चेतना अचभववृद्ध र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल • वबद्यालयहरुमा स्वास््य सेवा तथा स्वास््य चर्क्षाको उपलब्धतामा र्ुणात्मक ववकास हुनेछ । 
• वबद्यालयका बाल बाचलकाहरुमा स्वास््य सम्बखन्त्ध चेतनामा अचभबवृद्ध हुनुका साथै उपलब्ध 

स्वास््य सुवबधाको उपभोर् र्न ेबाचनको वबकार् हुने छ । 
• वबद्याथीहरुको माध्यमबाट आमा बाबु तथा घर पररवारमा स्वास््य कर आचन बाचनको ववकास 

हुने छ । 
सञ्चालन प्रकृया  यस डक्रयाकलापका लाचर् ७७ खजल्लाका ७५३ स्थानीय तहहरुमा नेपाल सरकारको श्रोत तिय बाट 

यस आचथयक वषयको वावषयक काययक्रमबाट बजेट तथा काययक्रम व्यवस्था र्रीएको छ ।  
मनाइने  स्थानहरू:  

• स्वास््य संस्था स्थानीय साबयजचनक ववद्यालयहरू 

• कुनै स्थानीय चाि पवय वा ववर्ेष काययक्रम परेको भए त्यस्तो स्थानमा  
• प्रचर्क्षक, सहभाचर्, ताचलम सामार्ी  

 

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह काययक्रमलाई सिलताका साथ संपन्त्न र्नयको लाचर् खजम्मेवार 
व्यवक्तको रुपमा र्ाउँ/पाचलका, जन स्वास््य र्ाखाका इन्त्चाजय तथा पोषण काययक्रम सम्बद्ध 
व्यवक्त रहनेछन। सप्ताह मनाउने काययक्रममा चनम्नानुसारका व्यवक्तहरूले श्रोत व्यवक्तको रुपमा 
सहयोर् र्नुयहुनेछ । खजल्ला चर्क्षा ववकास तथा समन्त्वय इकाईका ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण 

काययक्रम हेने सम्वद्ध व्यवक्त, PHC/ HP इन्त्चाजय ,ववद्यालय चनरीक्षकहरू (SSs) र श्रोत व्यवक्तहरू (RPs) 

तथा चर्क्षक/चर्खक्षकाहरुले यस काययमा सहयोर् र्नुयहुनेछ ।  
सप्ताह ब्यापीरुपमा सञ्चालन र्नय सडकने डक्रयाकलापहरू: 

पडहलो डदनः पोषण प्रदर्यनी काययक्रम : ववद्याथीका  अचभभावकहरू, ववद्यालयका छारछाराहरू, 

समुदायका माचनसहरूमाझ डकर्ोरावस्था तथा बालबाचलकाहरुलाई पोषणको महत्व डकन छ? 

पोवषलो खानेकुराहरु कसरी बनाएर खुवाउन सडकन्त्छ? जस्ता ववषयमा छलिल तथा प्रदर्यनी 
र्ने । दोस्रो डदनः जनचेतना जर्ाउने तथा अचभमुखखकरण काययक्रम 

• स्वास््य तथा पोषण सम्बन्त्धमा नखजकैको ववद्यालयमा ववर्ेष र्री बालपोषण र मात ृ

पोषणकोबारेमा १ देखख २ घण्टा सम्मको कक्षा सञ्चालन र्ने ।  
• सरकारी तथा चनजी ववद्यालयका १ देखख १० कक्षासम्मका सवै बालबाचलकाहरूलाई लखक्षत र्री 

सवै ववद्यालयमा उनीहरूका चर्क्षक तथा अचभभावकहरूलाई समेत जुकाको संक्रमण र यसको 
प्रभावको बारेमा सचेत र्राउने खालका काययक्रम आयोजना र्न े।  

• ववद्याथीहरूका लाचर् ववद्यालय खाजाको व्यवस्थाका लाचर् अचभभावहरूसँर् छलिल एवं परामर्य 
र्ने । 

• डकर्ोर डकर्ोरी (१० देखख १९ वषय) हरूका लाचर् पोषणको महत्वको बारेमा कक्षा सञ्चालन र्ने । 
• डकर्ोर डकर्ोरी (१० देखख १९ वषय) हरूलाई रर्तको कमी रोलनका लाचर् साप्ताडहक रुपल े

खुवाइने आइरन िोचलक एचसि चलकी बारे जानकारी डदने ।       

• यस काययक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनका लाचर् स्थाचनयमा हुने श्रोतहरु जुटाउने र 
माइडकङ्र्, चभिेलेखन आडद जस्ता अन्त्य काययक्रमहरू पचन र्नय सडकन्त्छ ।  

• पौविक खाद्यपदाथयहरू बालबाचलकाको ताचलका अनुसारका खानाको बारेमा स्थाचनय एि्.एम ्

तथा रेडियोहरूमा सन्त्देर्मूलक सामग्री प्रचार प्रसार र्नय सडकन्त्छ ।  
तेस्रो र चौथो डदनः जुकाको औषचध खुवाउने काययक्रम 

• सरकारी तथा चनजी ववद्यालयका १ देखख १० कक्षासम्मका सवै बालबाचलकाहरूलाई जुकाको 
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औषचध खुवाउने काययक्रम र्न,े खास र्री चौथो डदनमा अचघल्लो डदन जुकाको औषचध खान 

छुटेकाहरूलाई औषचध खुवाउने ।  
• स्थानीय तहले ववद्यालयलाई जुकाको औषचध उपलव्ध र्राई ववतरण काययमा सहयोर् 

र्नुयपनछे। औषचध ववतरण काययको लाचर् छुट्टै बजेटको व्यवस्था र्रीएको छैन ।  

• बैर्ाख मडहनामा चभटाचमन ए संर्ै जुकाको औषचध खाएका बालबाचलका भए उनीहरुलाई 
यस पटक नखुवाउने । 

पाँचौ डदन: सरसिाई काययक्रम 

• ववद्यालय पररसरको सुरक्षा र स्वस््य वातावरणका लाचर् कक्षा कोठा र ववद्यालय वररपरर 
सरसिाइ र्न,े 

• ववद्याथीहरूको व्यवक्तर्त स्वास््य र सरसिाइको चनयचमत जाँच र्न,े 

• पररखजवी चनयन्त्रण र्नय प्रत्येक ६ मडहनाको िरकमा जुकाको औषधी खुवाउने प्रवन्त्धका लाचर् 

श्रोतको खोजी र्ने, 

• ववद्यालयमा बाल ललबको र्ठन नभएको अवस्थामा बाल ललबको र्ठन र्री उचनहरुको 
अग्रसरतामा काययक्रम सञ्चालन र्न ेर्री योजना बनाउने र सञ्चालन र्ने,  

• प्रत्येक र्ैखक्षक सरको प्रारम्भमा अचनवायय रुपमा र सम्भव भएमा अको एक पटक र्री वषयमा २ 

पटक ववद्याथीहरूको स्वास््य परीक्षणका लाचर् नखजकको स्वास््य संस्थासँर् समन्त्वय र्न े। 
छैठौँ डदनः अचतररक्त काययक्रम 

• प्राथचमक तहका बालबाचलकाहरूलाई संभव भएसम्म ववद्यालय खाजा काययक्रम सञ्चालन र्री 
(घरबाटै ल्याउन लर्ाएर भएपचन) यसै अवचधमा उनीहरूलाई पोषण युक्त खानपान सम्बन्त्धी 
व्यवहार चसकाउने तथा व्यवक्तर्त सरसिाइका लाचर् अचभप्रेररत र्न े। 

• हाखजररजवाि, चनबन्त्ध, कथा, लोक र्ीत जस्ता अचतररक्त डक्रयाकलाप सञ्चालन र्ने । 
• ववद्यालय तथा सावयजचनक स्थलहरूमा जन–चेतनामूलक ¥याली, र्ीत, नाच तथा सिक नाटक 

प्रदर्यन र्न े। 
सातौँ डदन: ववद्यालयमा स्वास््य र सरसिाइको खस्थचतको समीक्षा काययक्रम । 
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सन्त्दभयमा हाल सम्म भए र्रेका काययक्रम, त्यसको उपलखब्ध, उक्त 

काययक्रम सञ्चालनका चुनौती र आर्ामी डदनमा चय काययक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी ढंर्बाट 

कसरी सञ्चालन र्नय सडकन्त्छ भन्त्ने सन्त्दभयमा स्थानीय स्वास््यकर्मीहरू, ववद्यालयका चर्क्षकहरू, 

श्रोत व्यवक्तहरू समेतलाई सहभार्ी र्राई छलिल तथा अन्र्तडक्रया काययक्रम र्ने र पषृ्ठपोषण ( 

Feedback) चलने  

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: 
पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकाय ले आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने 
छ । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन: 

 

प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतवेदनहरु पठाउनुपनेछ: 
• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थाचनय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम 

सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्चत प्रचतबेदन (अनुसूची २) 

सन्त्दभय सामग्री वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह सञ्चालन चनदेचर्का  

 

५.  पोषण कनयर स्थापना सम्पणुय स्थाचनय तहहरुमा   
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पररचय  पोषण कनयर हरेक स्थाचनय तहहरुमा स्थापना र्नुयको मुख्य उदेश्य समुदायमा उपलब्ध भएको 
ववचभन्त्न डकचसमका खानपानसम्वन्त्धी  परामर्य  डदनु का साथै खानपानमा सुधार ल्याउनु हो । 
पोषण कनयर स्थापना र्नुयको मुख्य उदेश्य खानपान सम्वन्त्धी मार्यदर्यन बचन हरेक उमेर र  
समुहका  व्यवक्तहरूले हरेक डदन उपभोर् र्ने खाद्य वस्तु र साथै पोर्क तत्व को जानकारी 
आिुलाई  आवश्यक पने पौविक तत्वहरू प्राप्त होस ्र त्यसको िलस्वरुप स्वस्थ एवं सकृय  
खजवनयाँपन र्नय मद्दत पुर्ोस ्भन्त्ने उदे्दश्यले तयार र्ररएको हो । नेपाल सरकारले तय र्रेका 
मार्यदर्यनलाई आधार माचन नेपालको ववचर्ितालाई समेत ध्यान डदई परामर्य पोषण कनयर 
सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

उदे्दश्य सम्पुणय  स्थाचनय तह, स्वास््य संस्थामा, अस्पतालहरुमा  कखम्तमा एउटा पोषण कनयर 
स्थापना भइ परामर्य र्नय सहयोर् हुने । 

अपेखक्षत प्रचतिल सम्पुणय  स्थाचनय तह, स्वास््य संस्थामा, अस्पतालहरुमा  कखम्तमा एउटा पोषण कनयर 
स्थापना भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  पोषण कनयर स्थापना र्दाय चार समुहलाई राखेर बनाइएको पोषण सामग्री,  स्थाचनय 
स्तरमा पाइने खाने कुराको समुहलाई समावेर् र्रर आचथयक वषय २०७८/२०७९ पडहलो 
रैमाचसक चभर  काययक्रम सम्पन्त्न र्नुयपनेछ । 

क.  .स्र   पोषण कनयर स्तापना को लार्ी सामग्री  मारा  
१ पेपरमा पोषण कनयर भनेर लेखखएको   १ 
२ मेटा काियमा हरेक बार खाना चार भनेर लेखखएको १ 
३ मेटा काियमा र्वक्त डदने खाना भनेर लेखखएको १ 
४ मेटा काियमा र्ेिार्ुिी भनेर लेखखएको १ 
५ मेटा काियमा सार् तथा िलिुल भनेर लेखखएको  १ 
६ मेटा काियमा पर्ु पन्त्छी जन्त्य खाना भनेर लेखखएको  १ 
७ अन्त्न जरा र कन्त्दमुल    

  चामल २०० ग्राम  

  मकै  २०० ग्राम  

  राई  २०० ग्राम  

  बाचलय  २०० ग्राम  

  र्हु  २०० ग्राम  

  आलु  २०० ग्राम  

  याम  २०० ग्राम  

  स्वीट पोटेटो  २०० ग्राम  

८ र्ेिार्ुिी र दालहरु    

  मुसुरी को दाल  २०० ग्राम  

  रहर को दाल  २०० ग्राम  

  चना को दाल  २०० ग्राम  

  चना  २०० ग्राम  

  भट्मास  २०० ग्राम  

  मास को दाल  २०० ग्राम  

  मटर  २०० ग्राम  

  राज्मा  २०० ग्राम  
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९ िलिुल र सार्पात  

  स्याउ  एउटा  
  केरा  एउटा  
  आप  एउटा  
  सुन्त्तला  एउटा  
  मेवा  एउटा  
  तरबुज  एउटा  
  अंर्ुर  एउटा  
  रायो को सार्  १ मुठा  
  लटे को सार्  १ मुठा  
  मुला  २०० ग्राम  

  र्ाजर  २०० ग्राम  

  िसी  २०० ग्राम  

  काउली  २०० ग्राम  

  बन्त्दाकोवप  २०० ग्राम  

  चसचम  २०० ग्राम  

  चभंिी  २०० ग्राम  

  पवयल  २०० ग्राम  

  ब्रोकॉली  २०० ग्राम  

  करेला  २०० ग्राम  

  काक्रा  २०० ग्राम  

१० पर्ुजन्त्य खाना   

  मास ु २०० ग्राम  

  कलेजो  २०० ग्राम  

  दधु  २०० ग्राम  

  चघउ  २०० ग्राम  

  दडह  २०० ग्राम  

  पचनर  २०० ग्राम  

  चचज  २०० ग्राम  

अन्त्य 
११ नाङ्ग्लो  २ 

१२ ढाडक ठुलो  (सबै सार्पात र िलिुल राखन को लार्ी) ( १ 
१३   ठेकी दडह , दधु राखन को लार्ी  ५ 

१४ ढाडक सानो  १६ 

१५ टेबल सबै सामान राखन को लार्ी  १२ 

सेवा र काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने समयः आचथयक वषय २०७८/२०७९ पडहलो चौमाचसक चभर 

काययक्रम सम्पन्त्न र्नुयपनेछ । 
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकाय ल े
आबश्यकता अनुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट वाँििाँि यस  काययक्रमको सम्पुणय स्थाचनय तहहरुमा २० हजारको दरले रकम ववचनयोखजत र्ररएको छ 
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। प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने 
छ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ: 
• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थाचनय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम 

सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्चत प्रचतबेदन (अनुसूची २) 

सन्त्दभय सामग्री Food pyramid खाद्य प्रववचध तथा र्ुण चनयन्त्रण वबभार् (DFTQC) ले बनाएको अनुसार, FOOD 

COMPOSITION TABLE 2012, नेपालीहरुका लाचर् असल खानपान सम्बखन्त्ध मार्यदर्यन पुखस्तका 
आडद.  

 

६. वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रमको सचमक्षा ७५३ स्थानीय तह  

पररचय  प्रत्येक वबद्यालयहरुमा ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम अन्त्तर्यत वबद्याथीहरुको स्वास््य 
र पोषण खस्थचतमा सुधार र्ने,  ववद्यालयको वातावरणलाई स्वस्थकर बनाउन सुधार र्ने, 
स्वास््य तथा पोषणसम्बन्त्धी बाचन व्यवहारमा सुधार र्ने, सामुदाचयक सहयोर् प्रणाली र 
नीचतर्त वातावरण सुधार तथा सुदृढ र्ने उदेश्यका साथ र्त आ. ब देखख ७५३ वटै स्थाचनय 
तह अन्त्तर्यत रहेका वबद्यालयहरुमा काययक्रम सुरु भैसकेकोल ेसो को चनरन्त्तरताको लाचर् यस 
आ. ब देखख उक्त काययक्रमको प्रभावकाररता मुल्यांकन र्नय यो सचमक्षा काययक्रम राखखएको छ । 

उदे्दश्य वबद्यालयमा अध्यनरत वबद्याथीहरुको स्वास््य र पोषण खस्थचतमा सुधारका लाचर्  वबद्यालय 
स्वास््य तथा पोषण काययक्रमको प्रभाबकाररता  बढाउने  । 

अपेखक्षत प्रचतिल वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रमको प्रभाबकाररता ववृद्ध भएको  हुनेछ ।  
सञ्चालन प्रकृया  • यो सचमक्षा काययक्रम एक डदनको हुनेछ । 

• पोषण काययक्रमको सचमक्षा सडकएको भोचल पल्ट यो साचमक्षा संचालन र्नुय पनेछ । 
• बजेटको पररचध चभर रडह वबद्यालयको संख्याको आधारमा एक भन्त्दा बढी समुहमा पचन 

सचमक्षा र्नय सडकनेछ  । यसो र्दाय पचन बजेट अपुर् हुने देखखएमा स्थाचनय तहले 
आवश्यक व्यवस्थापन र्नय सडकनेछ । 

• स्थनीय तह बाट प्रमुख, उप प्रमुख, स्वास््य र चर्क्षा वबषयर्त क्षेर हेने संयोजक, प्रमुख 
प्रर्ासडकय अचिकृत, स्वास््य र्ाखा प्रमुख, चर्क्षा र्ाखा प्रमुख,  

• स्वास््य सस्था प्रमुख, स्वास््य र्ाखाका स्वास््य कमीहरु, स्वास््य सस्थाका पोषण 
िोकल व्यवक्त र सामुदाचयक तथा संस्थार्त वबद्यालयबाट प्रधानाध्यापक,  स्वास््यको 
िोकल चर्क्षक,  वबद्यालय नसय (भएको अवस्थामा) र दईु जना डकर्ोरडकर्ोरीको पचतचनधी 
सहभार्ी हुने छन ्। 

• सचमक्षा हुनु एक हप्ता अर्ाडि स्थाचनय तह स्वास््य र्ाखाले सम्बखन्त्धत स्वास््य सस्था 
मािय त वबद्यालयहरुलाई सचमक्षा र्ने प्रस्तुचतको ढाचा उपलब्ध र्राउनु पने छ । सो को 
आधारमा सम्बखन्त्धत वबद्यालयले प्रस्तुचत र्नुय पने छ ।  

• सबै वबद्यालयको प्रस्तुचत पिात आवश्यक छलिल र्रर वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण 
काययक्रममा देखखएका समस्याहरुलाई समाधान र्नय उपयुक्त कायययोजना बनाई कायायन्त्वयन 
र्ने व्यवस्था चमलाउनु पने छ । 

यस काययक्रम संचालन र्दाय तल उल्लेखखत काययहरुको सचमक्षा भएको हुनुपछय।   

उदेश्य १: ववद्याथीहरूबाटै उनीहरूको स्वास््य र पोषण खस्थचतमा सुधार र्न ेजस अन्त्तर्यत :  



70 
 

• प्राथचमक तहमा वावषयक रुपमा र्ारीररक जाच 

उचाई र तौल नाप, श्रवण, दृवि, दातको परीक्षण 

• ७५३ वटै स्थाचनय तहका सामुदाचयक तथा संस्थार्त ववद्यालयमा पढ्ने १ देखख १० 
कक्षासम्मका बाचलबाचलकाहरुलाई अधय—वावषयक रुपमा जुकाको औषधी ववतरण 
काययक्रम 

• प्राथचमक तहका बालबाचलकाहरुलाई प्राथचमक उपचार बाकस सम्बन्त्धी सोधभनाय तथा 
दरुुस्त राखे्न प्रणाली काययक्रम । 

• ६ देखख १० कक्षासम्मका ववद्यालयका डकर्ोरीहरुलाई आइरन चलकी ववतरण काययक्रम।   

• डदवा खाजा काययक्रममा उल्लखे भएको (नर्द, वस्तुर्त सहयोर् र डटडिन वलस 
मोिेल) 

उदे्दश्य २: ववद्यालयको वातावरणलाई स्वस्थकर बनाउन सुधार र्ने 
• चर्क्षा ववभार्को चनदेचर्का, डिजाइन, नलसा, नम्सय अनुसार खाने पानी धारा तथा 

र्ौचालय चनमायण, ममयत, सम्भार  

• ववद्यालयमा बाल मरैीपूणय िचनयचर एवं कक्षाकोठा र उचचत हावा तथा प्रकार्को 
व्यवस्था जस्ता सुववधाको चनमायण तथा ममयत 

• हात धुन साबुन पानीको सुववधा हुनु पने 

• ववद्यालयका चर्क्षकहरु एवम ् वबद्यालय नसयलाई स्वास््य पोषण सम्बन्त्धी 
अचभमुखीकरण काययक्रम । 

• बाल तथा डकर्ोरडकर्ोरी ललबको माचसक १ डदने बैठक र पोषण सम्बन्त्धी 
अन्त्तरडकया काययक्रम । 

उदे्दश्य ३: स्वास््य तथा पोषणसम्बन्त्धी बाचन व्यवहारमा सधुार र्न े 

• ववद्यालय सुची जाँच  र हाखजरी पुखस्तका  

• बालललव पररचालन र्ने 
• ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम सम्बन्त्धी र्ैखक्षक चर्क्षा संचार, व्यवहार 

पररवतयन संचार  

• ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह  

• ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सीपमा आधाररत चर्क्षा 
उदे्दश्य ४: सामुदाचयक सहयोर् प्रणाली र नीचतर्त वातावरण सुधार तथा सुदृढ र्ने 

• स्थाचनय चनकायका/प्रदेर्/ संचघय मन्त्रालयका  ववचभन्त्न क्षेर जस्तै  स्वास््य, चर्क्षा, 
कृवष,  मडहला तथा बालबाचलका,  र अन्त्य सम्बखन्त्धत क्षेरहरु बीच स्वास््य तथा 
पोषण काययक्रमलाई संस्थार्त र्रर समन्त्वय  प्रणालीको सुदृढीकरण र्ने 

• ववद्यालय स्वास््य तथा पोषणको कानुनी  संरचना स्थापना र्ने 
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: 
पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकाय ले आवश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने 
छ  

बजेट वाँििाँि यस काययक्रमको लाचर् महानर्रपाचलकामा ५० हजार, उप-महानर्रपाचलकामा  ४५ हजार, 
नर्रपाचलकामा ४० हजार र र्ाउपाचलकामा ३० हजार को दरले रकम वबचनयोजन र्ररएको छ 
। आचथयक ऐन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार दईु वटै रैमाचसकको  सचमक्षा 
काययक्रमको लाचर्  बाििाि र्नुय पने छ । प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह 
आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने छ।  

अचभलेख तथा • प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
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प्रचतवेदन 

 
र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ: 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम 

सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्चत प्रचतबेदन (अनुसूची २) 

सन्त्दभय सामग्री बहृत पोषण लखक्षत काययक्रमको ताचलम पुखस्तका, डकर्ोरीहरुलाई आइरन िोचलक एचसि 
ववतरण सम्बखन्त्ध काययक्रम सञ्चालन चनदेचर्का, तत्सम्बखन्त्ध अचभलेख तथा प्रचतवेदन 
िारमहरु र ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम सञ्चालन सम्बखन्त्ध पुखस्तका आडद । 

 
 

७. स्तनपान कक्षमा स्तनपानको सडह आसन र सडह सम्पकय को बारेमा फ्लेकस तथा पोिर चनमायण तथा प्रदर्यन 

पररचय  नेपाल स्वास््य तथा जनसांखख्यक सवेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा  करीव ९९ प्रचतर्त 
मडहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई कखम्तमा १ पटक स्तनपान र्राउने र्रेको देखाएको छ । तर 
स्तनपानका लाचर् चसिाररस र्ररएका मुख्य व्यवहारहरु (समय म ै स्तनपानको सरुुवात, ६ 
मडहनासम्म पुणय स्तनपान र कखम्तमा २ बषयसम्म स्तनपानको चनरन्त्तरता) सम्बन्त्धी त्यांक 
भने अझैपचन आर्ाचतत छैनन ्।  

बढ्दो र्हरीकरण र आमाको दधूको सट्टामा पाइने खानेकुराको कारणले र्हरी समुदायका 
बच्चाहरुलाई प्राय जसो बट्टाको दधू खुवाउने प्रचलन बढेको पाइन्त्छ। स्तनपान नर्राउनाल े
बच्चाहरुलाई रोर् लाग्ने र मतृ्युद र बढ्ने मार नभई, बच्चाहरुको र्ाररीक ववृद्ध, ववकासलाई पचन 
प्रचतकूल प्रभाव परररहेको हुन्त्छ । बट्टाको दधू तथा अन्त्य खानाहरु खुवाउने खचय पचन बढ्न 
जान्त्छ।साथै उक्त दधू तथा अन्त्य खाना खझकाउनका चनचमि सखञ्चत रकम पचन खचय हुन्त्छ ।  

 

अझै पचन नेपालमा बालमतृ्यु दर उच्च छ। झािापखाला तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी रोर् लार्ेर 
वषेनी धेरै बालबाचलकाको मतृ्यु हुने र्दयछ । आमाको दधु खुवाउनाले मार पचन धेरै 
बालबाचलकालाई झािापखाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्त्धी रोर्को कारण हुने अकाल मतृ्युवाट 
जोर्ाउन सडकन्त्छ। 
नेपाल जनसांख्यीक स्वास््य सवेक्षण २०१६ को त्यांक अनुसार पूणयस्तन पान र्राउनेको संख्या 
६६ प्रचतर्त,  चर्र्ुजन्त्मेको १ घण्टा चभर स्तनपान र्राउनेको संख्या ५५ प्रचतर्त छ । यसैर्री 
स्तनपान र्राउनु अचघ १० जना नवजात चर्र्ुहरु मध्ये ३ जना नवजात चर्र्ुहरुलाई घ्यू, मह, 

चचचनचटाउने र्रेको पाइएकोछ।चर्र्ु जन्त्मेदेखख १ मडहना सम्मपूणय स्तनपान र्राउने संख्या भने 
८० प्रचतर्तरहेको छ। त्यसैर्री यो त्यांक घट्दै चर्र्ु २ देखख ३ मडहना सम्मको हँुदा 
पूणयस्तनपान र्राउने संख्या ७२ प्रचतर्त मार रहेको छ। त्यस्तै चर्र्ु ४ देखख ५मडहनाको उमेर 
समुहमा स्तनपानको खस्थचत हेने हो भने ४१ प्रचतर्तले मार पूणय स्तनपान र्राएको देखखन्त्छ। 
स्तनपान जीवनको आधार पचन रहेको हुदाँ यसलाई संरक्षण, प्रवयधन, तथा सघाउन आमा र चर्र् ु
मैरी वातावरण सजृना र्नयको चनखम्त  सावयजचनक स्थलहरुमा स्तनपान कक्ष स्थापनाको लाचर् 
बजेट ववचनयोजन र्ररएको छ । 

उदे्दश्य कामकाजी आमाल ेकामको क्रममा पचन बालबाचलकालाई आिूसंर्ै राखी चछटो चछटो दधू खुवाउन 
प्रोत्सान र्नुयका साथै आमाले घर बाडहर चनलदा पचन चनधायलक भएर आफ्नो बच्चालाई आिु संर् ै
चलएर डहड्न सकुन ।स्थानीय तहहरुको सावयजचनक, चनखज, औपचाररक क्षेरमा चर्र्ुको स्तनपान र्ने 
पडहलो अचधकारलाई सुचनखित र्नयको चनम्ती र्त आचथयक बषय सम्म स्तनपान कक्षको स्थापना 
भएको र त्यसलाई अझ प्रभावकारर र िलदायक बनाउन स्तनपान कक्षमा Flex, Posters र पोषण 
सम्बखन्त्ध चाडहने सामान हरु राख्ने र टास्ने । 



72 
 

अपेखक्षत प्रचतिल २ वषय मुचनका बालबाचलकाल े ववचभन्त्न कारणले र्दाय स्तनपान र्नयबाट बखन्त्चत हुने छैन ् र 
स्तनपानको प्रबद्र्धन, संरक्षण र सहयोर्मा चतव्रता आउनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  स्थानीय तहहरुको सावयजचनक, चनखज, औपचाररक क्षेरमा चर्र्कुो स्तनपान र्ने पडहलो अचधकारलाई 
सुचनखित र्नयको चनखम्त सबै स्थाचनय तहहरुमा स्तनपान कक्षको स्थापना भैसकेको र त्यसलाई 
अझ प्रभावकारर र िलदायक बनाउन स्तनपान कक्षमा स्तनपानको सडह आसन र सडह सम्पकय को 
बारेमा फ्लेकस, पोस्टर र पोषण सम्बखन्त्ध चाडहने सूचना मुलक पोस्टरहरु, प्रारखम्भक बालववकास 
सम्बखन्त्ध चेतनाहरु यस आचथयक बषयको पडहलो रैमाचसक चभर खररद र्रर स्तनपान कक्ष अझ 
व्यवखस्थत बनाउने । 
लखक्षत समुह : 

• १००० डदनका आमाहरु 

• सेवा डदने र काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकाय 

• सम्बखन्त्धत स्थाचनय चनकायको स्वास््य ईकाइले र्नुयपनेछ ।  

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकायले 
आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट वाँििाँि यो काययक्रम अझ प्रभावकारर बनाउनको लाचर् सब ै स्थाचनय तहहरुमा २० हजारको दरले रकम 
ववचनयोखजत र्ररएको छ। प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार 
बाििाि र्नय सडकने छ। 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण र्ाखा, 
टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ: 
• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम 

सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले रैमाचसक  र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन (अनुसूची २) 

सन्त्दभय सामग्री बहृत पोषण वबर्ेष काययक्रम सम्बखन्त्ध स्वास््य काययकतायहरुको लाचर् आधारभुत क्षमता अचभववृद्ध  
पुखस्तका  

 

८. बाल -बाचलकाहरुको पोषण अवस्था लेखाजोखा तथा सुधार काययक्रम 

पररचय  बालबाचलकाको उमेर अनुसार उचाई वा तौल र उचाई अनुसार तौल मापन र्री बवृद्धको 
मूल्याङ्कन र्ने काययलाई ववृद्ध अनुर्मन भचनन्त्छ।बवृद्ध अनुर्मन तथा प्रबद्र्धन काययक्रम २ 
बषय मुनीका चर्र्ु तथा बालबाचलकाहरुको माचसक रुपमा पोषण लेखाजोखा र्ने र पोषण 
अवस्था अनुसार परामर्य र्ने काययक्रम हो।बालबाचलकाहरुके चनयचमत पोषण लोखाजोखा र्दाय 
कुपोषण भएका पाइएमा तत्काल उपचारका लाचर् प्रेषण र्नय र कुपोषण नभएकाहरुलाई 
पोषणसम्बन्त्धी परामर्यमािय त उचचत बानी व्यवहार अवलम्वन र्नयका लाचर् सहयोर् पुग्नेछ । 
अतः चनयचमत बवृद्ध अनुर्मन र प्रबद्र्धन र्दाय बालबाचलकाहरुमा भववष्यमा हुन सलने 
कुपोषणको जोखखम कम र्नयका साथै कुपोवषतहरुको समय मै उपचार र्री थप जडटल हुनबाट 
बचाउन मद्धत पुग्दछ । बवृद्ध अनुर्मन तथा प्रबद्र्धन काययक्रम मुलुकभरीका सबै स्वास््य 
स्वास््य संस्थाहरु मािय त सञ्चालन भइरहेको भएता पचन यसको कभरेज अझैपचन आर्ाचतत 
हुन सकेको छैन । बवृद्ध अनुर्मन तथा प्रबद्र्धन काययक्रमको कभरेज र प्रभावकारीता बवृद्ध र्नुय 
पोषण अवस्था सुधार र्नयका लाचर् अत्यन्त्तै हुन्त्छ । अतः यस काययक्रमको प्रभावकारीता बवृद्ध 
र्नयका लाचर् समुदाय मै आधाररत अवधारणाको प्रभावकारीताको पररक्षण र्नयका लाचर् आ .व .

२०७८/७९ मा प्रदेर् नं . १ को झापा, मोरंर् र सुनसरी खजल्लाका स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन 
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हुने र्री यो डक्रयाकलापबा लाचर् बजेट ववचनयोजन र्ररएको हो । 
उदे्दश्य बवृद्ध अनुर्मन तथा प्रबद्र्धन काययक्रमको कभरेज र प्रभावकारीता बवृद्ध र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतिल काययक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहहरुमा बवृद्ध अनुर्मन तथा प्रबद्र्धन काययक्रमको 

कभरेज र प्रभावकारीता बवृद्ध भएको हुनेछ । 
सञ्चालन प्रकृया  यस डक्रयाकलाप सञ्चालनको लाचर् चनम्नानुसार र्चतववचध सञ्चालन र्नुयपनेछ ।  

• यो डक्रयाकलाप प्रदेर् नं. १ का झापा, मोरङ र सुनसरी खजल्लाका सब ैस्थानीय तहहरुमा 
काययन्त्वयन र्नुय पनेछ ।  

• सबै स्थानीय तहका विा संख्याका आधारमा यस डक्रयाकलापका लाचर् बजेट ववचनयोजन 
र्ररएको छ ।  

• अतः प्रत्येक विामा रहेका स्वास््य संस्थाहरु मािय त यो डक्रयाकलाप सञ्चालन र्नुय पनेछ  

• जन्त्मेदेखख २ बषयसम्मका चर्र्ु तथा बालबाचलकाहरुको माचसक रुपमा चनयचमत बवृद्ध 
अनुर्मन सुचनखित र्नय र्नयका लाचर् प्राथचमक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी, र्ाउघर 
खललचनक, सहरी स्वास््य खललचनक, सामुदायीक स्वास््य इकाइलर्ायतका स्वास््य 
संस्थाबाट चनयचमत बवृद्ध अनुर्मन र्नुय पनेछ ।  

• माचथ उल्लेखखत स्वास््य संस्था बाहेक समुदाय मै स्वास््य आमा समूहको बैठकमा 
बालबाचलकाको बवृद्ध अनुर्मन तथा प्रबद्र्धन र्नयका लाचर् यस डक्रयाकलापमा बजेट 
ववचनयोजन र्ररएको हो ।  

• अतः माचसक रुपमा सञ्चालन हुने स्वास््य आमा समूहको बैठकमा सम्बखन्त्धत स्वास््य 
संस्थाबाट १ जना स्वास््यकमी सहभार्ी भई बवृद्ध अनुर्मन र्ने, पोषण परामर्य र्ने र 
र्ीघ्र कुपोवषत भेडटएमा तुरुन्त्त बडहरंर् उपचार केन्त्र वा पोषण पुनस्थापना र्हृमा प्रेषण 
र्नुय पनेछ । 

• त्यसरी सञ्चालन र्ररएको स्वास््य आमा समूहको बैठकमा सहभार्ीहरुलाई खाजाको 
व्यवस्था र सहभार्ी हुन जाने स्वास््यकमीको भ्रमण/यातायात खचयका लाचर् आचथयक 
ऐन, चनयमको पररचधमा रडह यस डक्रयाकलापका लाचर् ववचनयोखजत बजेट खचय र्नय 
सडकनेछ ।  

• यसका अचतररक्त चनयचमत बवृद्ध अनुर्मनको सुचनखिता र पोषण लेखाजोखाका लाचर् 
स्थानीय तह वा संस्था संस्थाहरुले आवश्यकता अनुसार समुदायमा अचभयान कै रुपमा 
पोषण लेखाजोखा तथा प्रेषण अचभयान (Screening and referral) सञ्चालन र्नय सलनेछन ्
।  

• यस डक्रयाकलाप अनुसार बवृद्ध अनुर्मन र्दाय स्वास््य व्यवस्थापन सुचना प्रणालीको 
पोषण रखजिर अनुसार बालबाचलकाहरुको उमेर अनुसारको तौल मापन र्नुयका अचतररक्त 
बालबाचलबाहरुको उचाई र तौल चलइ उचाई अनुसारको तौल र उमेर अनुसारको उचाई 
पचन चनकाल्नु पनेछ । त्यसका अचभलेख राख्नका लाचर् आइमाम काययक्रम अन्त्तरर्त 
पोषण लेखाजोखाको अचभलेख राखखने िारमहरु प्रयोर् र्नय सडकनेछ ।  

• पररवार कल्याण महार्ाखाले उपलब्ध र्राएको अचभलेख तथा प्रचतवेदन िारममा सब ै
अचभलेख तथा प्रचतवेदन राख्नु पनेछ । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सपुररबेक्षण : पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकायले 
आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट वाँििाँि • यो डक्रयाकलाप प्रदेर् नं. १ का झापा (हखल्दबरी नर्रपाचलका बाहेक), मोरङ र 
सुनसरी खजल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा काययन्त्वयन र्नुय पनेछ ।  

• हखल्दबारी नर्रपाचलकामा स्थाचनय बजेट बाट काययक्रम कायायन्त्वयन र्नय हुन अनुरोध 



74 
 

छ   । 
• यो काययक्रमको बजेट बाििाि को लार्ी पोषण खण्िको बजेट बाििािमा हेनुयहोला । 

प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय 
सडकने छ । 

सन्त्दभय सामग्री स्वास््य व्यवस्थापन सुचना प्रणाली अनुसारका पोषण रखजिर, आइमाम रखजिर, र्ाउघर 
खललचनक रखजिर, बाल स्वास््य कािय, मसास्वास्वसे विा रखजिर आडद । 

 

९. स्वास््यकमीहरुलाई बहृत पोषण प्याकेज क्षमता अचभववृद्ध काययक्रम 

पररचय  सुत्केरी तथा र्भयवती मडहला, डकर्ोर डकर्ोरी तथा बालबाचलकाहरुको पोषण अबस्थामा सुधार 
र्ने नेपाल सरकारको रणनीचत तथा कायययोजना अनुरुप नेपालमा मडहला तथा बालबाचलका 
लखक्षत पोषण सम्बखन्त्ध ववचभन्त्न काययक्रमहरु संचालन भैरहेको व्यहोरा अबर्त नै छ । वबर्त 
केडह वषय देखख सरकारी तथा र्ैर सरकारी संघ संस्थाका प्रावबचधकहरु, मडहला सामुदाचयक 
स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरुलाई पोषण सम्बखन्त्ध ज्ञान र चर्पको अचभववृद्धको लाचर् कुपोषण 
ब्यबस्थापन, सुक्ष्म पोर्ाक तत्व ववतरण, पोषण व्यवहार पररबतयन का लाचर् परामर्य 
लर्ाएतका पोषण सम्बखन्त्ध ववचभन्त्न ताचलमहरु संचालन भैरहेको पररपेक्ष्यमा नेपाल सरकारले 
पोषण वबषेर् वबषय बस्तु सम्बद्ध छररएर रहेका ताचलम अचभमुखीकरण लाई एडककृत र्रर 
हाल बहु क्षेरीय पोषण अबधारणामा राविय पोषण नीचत, राविय कायय योजना तथा चमतब्ययी 
श्रोत ब्यबस्थापन समेत लाई मध्यनजर र्रर नेपालमा ववद्यमान न्त्यून पोषण लाई सम्बोधन 
र्ने हेतुले  “बहृत पोषण वबषेर् काययक्रम सम्बखन्त्ध स्वास््य काययकतायहरुका लाचर् आधारभूत 
क्षमता अचभववृद्ध पुखस्तका २०७६” तयार र्रर आर्ामी डदनहरुमा पोषण सम्बखन्त्ध ज्ञान र 
चसपमा अचभववृद्ध भइ डकर्ोरी, बालबाचलका, मडहला, तथा घर पररवारको पोषण सम्बखन्त्ध 
ब्यबहारमा पररवतयन आउने छ  र कुपोषणबाट वपडित मडहला तथा बालबाचलकाको जीवन रक्षा 
र्नय सहयोर् पुग्ने अपेक्षा र्ररएको छ । 

उदे्दश्य स्वास््यकमीहरु लाई पोषण सम्बन्त्धी ववषयहरुमा ज्ञान, चसप अचभववृद्ध र्री पोषण काययक्रम 
प्रभावकारीका साथ संचालन र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल पोषण सेवामा सुधार हुनुको साथै ५ वषय मुचनका बालबाचलकाहरु, डकर्ोर- डकर्ोरीहरु र्भयवती 
तथा सुत्केरी आमाहरुको पोषण खस्थचत सुधार हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  यो सात डदने ताचलम काययक्रम स्थाचनय तहका स्वास््य प्रमुख, उप-प्रमुखहरुले, पररवार 
कल्याण महार्ाखा, पोषण र्ाखा, सम्बखन्त्धत प्रदेर् चनदेर्नालय, स्वास््य कायायलय, पोषण 
सम्बद्ध व्यवक्तको सहयोर्मा प्राप्त बजेटको आधारमा आफ्नो मातहतका सबै स्थाचनय  तहको  
स्वास््यकमीहरु, स्टोर हने कमयचारी, त्याङ हने कमयचारी, लेखा हने कमयचारी, सहभार्ी संख्या, 
भौर्ोचलक क्षेर र स्वास््य संस्थाको आधारमा स्थाचनय तहहरुमा  केन्त्र तोडक काययक्रम 
सञ्चालनको व्यवस्था र्नुयपदयछ । 
काययक्रम संचालन र्दाय ध्यान डदनु पन ेकुराहरु  

• यो ताचलम सात डदनको हुनेछ ।   

• ताचलम संचालन र्दाय स्थाचनय तह स्वास््य प्रमुख, उप-प्रमुख वा प्रदेर् चनदेर्नालय, 
सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलय वा पोषण र्ाखा, पररवार कल्याण महार्ाखा बाट बहृत 
पोषण प्याकेज ताचलम प्राप्त र्रेको सहजकतायको  सहयोर्मा ताचलम प्रभावकारी 
बनाउने । 

• यो ताचलम र्दाय ववचभन्त्न पोषण काययक्रम/ बहृत पोषण प्याकेज ताचलम प्राप्त नभएका 
स्वास््यकमीहरुलाई  प्राथचमकता  डदइ सकेसम्म बजेट प्राप्त अनुसार सबै स्वास््यका 
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कमयचारीहरुलाई समेटेर ताचलम डदने । 
• काययक्रम संचालन र्दाय पोषण र्ाखा, पररवार कल्याण महार्ाखा बाट सहजकतायको 

लाचर् सहयोर् चलन सडकने छ साथै काययक्रम संचालन पवूय उक्त काययक्रम कडहले र 
कहाँ संचालन र्ने भन्त्नेको बारे सूचना स्वास््य कायायलय र पररवार कल्याण 
महार्ाखालाई डदनुपने छ । 

• यस ताचलमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चाडहने समान जस्तै ताचलम पुखस्तका, पेन 
ड्राइभ, अचभलेख तथा प्रचतबेदन िारम र ताचलम संचालन र्नय अचत आवश्यक पने 
सामाग्रीहरु  खररद र्ने  सडकनेछ । 

काययक्रम संचालन हुनु पने ४५ खजल्ला अन्त्तर्यतका सबै पाचलकाहरु) :ताप्लेजुङ्र् ,पाँचथर ,
संखुवासभा ,भोजपुर ,सोलुखम्बु ,खोटाङ्र् ,उदयपुर ,चसराहा ,धनुषा ,महोिरी ,सलायही ,रौतहट ,
बारा ,पसाय ,काभ्रेपलान्त्चोक ,स्याङ्र्जा ,तनहँु ,र्ोरखा ,मानाङ्र् ,लम्जुङ्र् ,कास्की ,पवयत ,
बाग्लुङ्र्, म्याग्दी, मुस्ताङ्र्, नवलपरासी )बदयघाट सुस्ता पूवय( , नवलपरासी, रूपन्त्देही, 
कवपलवस्तु, अघायखाँची, पाल्पा, र्ुल्मी, रोल्पा, प्यूठान, दाङ्र्, बाँके, बडदयया, रूकुम पूवय, मुर्ु, िोल्पा, 
हुम्ला, जुम्ला, काचलकोट, बाजुरा, बैतिीका स्वास््यकमीहरुलाई यसै आचथयक बषय चभर  सम्पन्त्न 
र्नुय  पनेछ । 
पांचथर ,काभ्रेपलान्त्चोक र जमु्ला खजल्ला र  खजल्लाका स्थाचनय तहहरुले काययक्रम संचालन 
र्नुय अचघ पररवार कल्याण महार्ाखा ,पोषण र्ाखा संर् समन्त्वय र्नुय पन ेछ । 
काययक्रम अनुर्मन तथा सपुररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकाय ले 
आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट वाँििाँि ४५  खजल्ला अन्त्तर्यतका सबै पाचलकाहरु: (ताप्लेजुङ्र्, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, 
सोलुखम्बु, खोटाङ्र्, उदयपरु, चसराहा, धनुषा, महोिरी, सलायही, रौतहट, बारा, पसाय, 
काभ्रेपलान्त्चोक, स्याङ्र्जा, तनहँु, र्ोरखा, मानाङ्र्, लम्जुङ्र्, कास्की, पवयत, बाग्लुङ्र्, 

म्याग्दी, मुस्ताङ्र्, नवलपरासी (बदयघाट सुस्ता पूवय), नवलपरासी, रूपन्त्देही, कवपलवस्त,ु 

अघायखाँची, पाल्पा, र्ुल्मी, रोल्पा, प्यूठान, दाङ्र्, बाँके, बडदयया, रूकुम पूवय, मुर्ु, िोल्पा, हुम्ला, 
जुम्ला, काचलकोट, बाजुरा, बैतिीका स्वास््यकमीहरुको लाचर् काययक्रम तय र्ररएको छ । यो 
काययक्रमको बजेट बाििाि को लार्ी पोषण खण्िको बजेट बाििािमा हेनुयहोला । प्रचचलत 
आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने छ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

 प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ । सम्बखन्त्धत 
स्वास््य संस्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको 
वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत 
आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन 

सन्त्दभय सामग्री बहृत पोषण लखक्षत काययक्रमको ताचलम पुखस्तका,  स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा 
पोषण   को अचभलेख तथा प्रचतवेदन िारामहरु, आडद 

 

१०. मडहला सामदुाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाको बहृत पोषण प्याकेज क्षमता अचभबडृद काययक्रम 

पररचय  मडहला तथा बालबाचलकाहरुको पोषण अबस्थामा सुधार र्ने नेपाल सरकारको रणनीचत तथा 
कायययोजना अनुरुप नेपालमा मडहला तथा बालबाचलका लखक्षत पोषण सम्बखन्त्ध ववचभन्त्न काययक्रमहरु 
संचालन भैरहेको व्यहोरा अवर्त नै छ । वबर्त केडह वषय देखख सरकारी तथा र्ैह्र सरकारी संघ 
संस्थाका प्रावबचधकहरु, मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयम ् सेववकाहरुलाई पोषण सम्बखन्त्ध ज्ञान र 
चर्पको अचभववृद्धको लाचर् कुपोषण ब्यबस्थापन,  सुक्ष्म पोर्क तत्व ववतरण, पोषण व्यवहार 
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पररबतयनका लाचर् परामर्य लर्ायतका पोषण सम्बखन्त्ध ववचभन्त्न ताचलमहरु संचालन भैरहेको पररपेक्ष्यमा 
नेपाल सरकारले पोषण वबषेर् वबषय बस्तु सम्बद्ध छररएर रहेका ताचलम अचभमुखीकरणलाई एडककृत 
र्रर हाल बहु क्षेरीय पोषण अबधारणामा राविय पोषण रणनीचत तथा चमतब्ययी श्रोत ब्यबस्थापन 
समेतलाई मध्यनजर र्रर नेपालमा ववद्यमान न्त्यून पोषणलाई सम्बोधन र्ने हेतुले  “बहृत पोषण 
वबषेर् काययक्रम सम्बखन्त्ध  मडहला सामुदाचयक  स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको लाचर्  क्षमता अचभववृद्ध 
र्नय यो ताचलम काययक्रम राखखएको छ । 

उदे्दश्य मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरूलाई पोषण सम्बन्त्धी ववषयहरुमा ज्ञान, चसप अचभववृद्ध र्री 
पोषण काययक्रम प्रभावकारीका साथ संचालन र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

पोषण सेवामा सुधार हुनुको साथै ५ वषय मुचनका बालबाचलका, डकर्ोर  डकर्ोरीहरु,  र्भयवती तथा 
सुत्केरी आमाहरुको पोषण खस्थचत सुधार हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम संचालन र्दाय ध्यान डदनु पन ेकुराहरु   

• यो ताचलम ३ डदनको हुनेछ ।   

• बहृत पोषण प्याकेज ताचलमको लाचर्  ववचभन्त्न स्थाचनय तहमा  बजेट वबचनयोजन र्ररएको 
छ ।   

• ताचलम संचालन र्दाय पररवार कल्याण महार्ाखा ,प्रादेचर्क स्वास््य चनदेर्नालय, स्वास््य 
कायायलयसंर् समन्त्वय र प्राववचधक  सहयोर्मा संचालन र्रर  र्ुणस्तरीयता कायम र्नुय पनेछ  

• यो ताचलम र्दाय  स्थानीय तह अन्त्तर्यत सबै मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई 
समेडटएर ताचलम डदनु पछय । 

• ताचलमलाई प्रभावकारी बनाउन चाडहने ववचभन्त्न पोषण सामाग्रीहरु आवश्यकता अनुसार 
स्थाचनय तहमा छल िल र्रर यस आचथयक बषय चभर खररद र्नय सडकने छ । 

काययक्रम संचालन हुनु पन े ५३१ स्थाचनय तहहरु 

• प्रदेर् १ अन्त्तर्यत पने धनकुटाको खजल्लाको स्थाचनय तहहरु बाहेक अरु सबै स्थाचनय तहहरुमा  

• प्रदेर् २ को  सबै स्थाचनय तहहरुमा  

• बाग्मती प्रदेर्को काभ्रेपलान्त्चोक खजल्लाको स्थाचनय तहहरुमा मार ै 

• र्ण्िकी प्रदेर्को सबै स्थाचनय तहहरुमा  

• कणायली प्रदेर्को सबै स्थाचनय तहहरुमा  

• सुदरुपखस्चम प्रदेर्को सबै स्थाचनय तहहरुमा  

 

पांचथर , सप्तरी,  काभ्रेपलान्त्चोक र जुम्ला खजल्ला र  खजल्लाका स्थाचनय तहहरुले काययक्रम संचालन 
र्नुय अचघ पररवार कल्याण महार्ाखा ,पोषण र्ाखासंर् समन्त्वय र्नुय पन ेछ । 
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क चनकाय ले आबश्यकतानुसार 
काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट 
वाँििाँि 

माचथ उल्लेखखत स्थनीय तहहरुको  बजेट बाििाि को लार्ी पोषण खण्िको बजेट बाििािमा हेनुयहोला 
। प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने छ। 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण र्ाखा टेकुमा 
काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

आइमाम चनदेचर्का, बहृत पोषण लखक्षत काययक्रमको ताचलम पुखस्तका, बहृत पोषण लखक्षत काययक्रम, 

२०७४ परामर्य पुखस्तका,  स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पोषणको अचभलेख तथा प्रचतवेदन 
िारामहरु, FCHV अचभलेख तथा प्रचतवेदन िारामहरु आडद । 
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११.  खजरर अस्पतालमा कुपोषण व्यवस्थापनको लाचर् पोषण पुनथायपना र्हृको स्थापना 
पररचय  अझैपचन कुपोषणलाई स्वास््य मस्याका रुमपा नबुझ्ने र स्वास््य संस्थामा समय मै नल्याउने वा 

डढलो र्री ल्याउने तथा ल्याइ हालेपचन  तत्काचलक रोर्को मार उपचार र्ने पररपाटी व्याप्त छ । 
अकोचतर अस्पतालमा समय र आवश्यक बेि संख्याको अभावमा पचन कुपोवषत बालबाचलकाको उपचार 
प्रचत त्यचत ध्यान पुग्न सडकरहेको छैन । अस्पतालमा उपचार पिात ् डिस्चाजय भएर र्एका 
बालबाचलकालाई पुरानै रोर्ले िेरी सताउने वा नयाँ रोर् लाग्ने िर हुन्त्छ । यस्तो अवस्थामा बच्चामा 
बौडद्दक तथा र्ारीररक अपाङ्घता, र्ीघ्र कुपोषण हुने तथा मतृ्यु समेत हुन सलछन।् समुदाय स्तरमा 
र्ीघ्र कुपोषणको एडककृत व्यवस्थापना काययक्रम संचालनमा नरहेको वा रहेपचन ववचभन्त्न कारणले 
बालबाचलका सम्बखन्त्धत बडहरंर् उपचार केन्त्रमा भनाय भई उपचार र्राउन नसलने अवस्थामा पोषण 
पुनस्थापना र्हृमा भनाय र्री उपचार र्नयका लाचर् अस्पतालहरुमा पोषण पुनस्र्थापना र्हृ स्थापना र 
संचालन र्ने रणनीचत ल्याइएको हो । यसै अनुरुप नेपालका अस्पतालहरुमा नेपाल सरकार र दात ृ
संस्थाहरुको आचथयक, प्राववचधक तथा व्यवस्थापडकय सहयोर्मा पोषण पुनयस्थापना र्हृ संचालन कायय 
भइरहेका छन ्। 

उदे्दश्य • बालबाचलकाको किा र्ीघ्र कुपोषणको उपचार तथा व्यवस्थापन र्ने । 
• बालबाचलकाका साथै हेरचाह र्ने अचभभाबकहरुलाई पोषण सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान र्ने  

• पोषण पुनथायपना र्हृमा किा र्ीघ्र कुपोवषत बालबाचलकाहरुलाई भनाय र्रर २४ सै घण्टा 
स्वास््यकचमयहरुको चनर्राचनमा राखख उपचार र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

किा र्ीघ्र कुपोषणको व्यवस्थापन र्रर बालबाचलकाहरूलाई मतृ्यु हुनबाट बचाउने र अचभभावकहरुमा 
खाना तथा पोषणको बारेमा चेतना अचभववृद्ध र्ने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालनको लाचर् खजरी नर्रपाचलकामा १ करोि रुपैया बजेट  ववचनयोखजत 
र्ररएको छ । उक्त रकम खजरी नर्रपाचलकाले  यस बषयको श्रावण मडहना चभरमा खजरी 
अस्पताललाई रकम उपलब्ध र्राई पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालनको प्रडक्रया सुरु र्नुय पने छ । 

• यस डक्रयाकलाप संचालन र्नय पोषण पुनयस्थापना र्हृ संचालन चनदेचर्का २०७० अनुसार 
(पररमाजयन भइ आएमा सो अनुरुप)  खजरी अस्पतालमा स्थापना  र्रर संचालन र्नुय पनेछ ।  

• पोषण पुनयस्थापना र्हृको नव चनयुक्त कमयचारीहरुलाई पररवार कल्याण महार्ाखाले Nepal Youth 

Foundation (NYF) को समन्त्वय र सहयोर्मा ताचलम उपलब्ध र्राउने छ । ताचलममा सहभार्ी 
हुनको लाचर् लाग्ने खचय यसै काययक्रमको बजेट बाट भुक्तानी र्ररनेछ । 

• पोषण पुनस्थायपना र्हृको लाचर् चाडहने भवनको मापदण्ि, आवश्यक  सामाग्रीहरु तथा जनर्वक्त 
सम्बखन्त्ध माप दण्ि पोषण पनुयस्थापना र्हृ संचालन चनदेचर्का २०७० अनुसार (पररमाजयन भइ 
आएमा सो अनुरुप) हुनेछ । 

• कायय संचालनको लाचर् अस्पताल प्रमुखले लेखा र्ाखाको सहयोर्मा पोषण पुनयस्थापना र्हृ 
ब्यबस्थापकलाई  चनयमानुसार पेस्की उपलब्ध र्राउनु पनेछ। खचय र्दाय प्रचचलत चनयम कानुनको 
अचधनमा रही यही आचथयक बषय चभर खचय र्नुय पनेछ । सो अस्पतालको बाल रोर् 
वबर्ेषज्ञ/मेडिकल अचधकृतले पोषण पुनयस्थापना र्हृमा रहेका बाल-बाचलकाहरुको उपचारमा वबर्षे 
दाचयत्व हुने छ  । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण : 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पररवार कल्याण महार्ाखाले आबश्यकतानुसार काययक्रमको 
अनुर्मन र्नेछ   

बजेट 
वाँििाँि 

• पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालनको लाचर् खजरी नर्रपाचलकामा १ करोि रुपैया बजेट  ववचनयोखजत 
र्ररएको छ । उक्त रकम खजरी नर्रपाचलकाले  यस बषयको श्रावण मडहना चभरमा खजरी 
अस्पताललाई रकम उपलब्ध र्राई पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालनको प्रडक्रया सुरु र्नुय पने छ । 
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अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

 

• सबै पोषण पुनस्थायपना र्हृले प्रत्येक मडहनाको ७ र्ते चभर  प्रर्चत प्रचतबेदन अस्पतालको 
मेडिकल रेकिय िाट, सम्बखन्त्धत स्थानीय चनकाय, प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालय, प्रदेर् 
सामाखजक ववकास मन्त्रालय र स्वास््य सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखामा पठाउनु पदयछ ।   

• सम्बखन्त्धत  चनकायले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन अनुसूची २ अनुसार पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालन चनदेचर्का २०७०,  (पररमाखजयत भई आएमा सो अनुरुप)  

 

श्रोत: युरोवपयन युचनयन/नेपाल सरकार  

१) पोषण सामग्री ढुवानी सबै स्थाचनय तहहरुमा 
पररचय  राविय पोषण काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाहरुबाट पोषण सेवा प्रवाहको लाचर् आवश्यक 

पोषणजन्त्य औषचध तथा सामाचग्रहरु खररद, भण्िारण र ववतरणको व्यवस्था प्रदेर् र स्थाचनय तहमा  
नै सम्पन्त्न र्नुयपने र्री बजेट को व्यवस्था र्ररएको छ । जस अनुसार पोषण जन्त्य सामाग्रीहरु 
(जस्तै: चभटाचमन ए, जुकाको औषचध, आइरन िोचलक एचसि ट्याब्लेट, बालचभटा , RUTF , F 75 /F 100 , 

ररसोमोल, पौविक आहार आडद) प्रदेर्बाट स्वास््य कायायलय हुदै स्थाचनय तह सम्म र आन्त्तररक 
ब्यबस्थापनको लाचर् आवश्यक सामाग्री ढुवानी तथा ववतरण र्नय  पुरक बजेटको रुपमा चनयचमत 
ढुवानीको अचतररक्त यो डक्रयाकलाप र यस अन्त्तर्यत  बजेट व्यवस्था र्रीएको  छ । 

उदे्दश्य सेवा प्रदायक चनकायमा  पोषण सामाग्रीको सहज र समयम ैउपलव्ध र्राउने । 
अपेखक्षत 
प्रचतिल 

पोषणजन्त्य सेवा प्रवाहका लाचर् सामाग्रीहरुको अभाव/ आपूचतयजन्त्य अवरोध हटेको हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

स्थाचनय तहमा चाडहने  पोषणजन्त्य सामाचग्रहरुको ववतरण ताचलका तयार र्ने । 
• पोषण सम्बखन्त्ध काययक्रम तथा अचभयानहरुको वावषयक कायय ताचलका तयार र्ने । 
• आकखष्मक ढुवानी र्नुय पने सामाग्रीहरुको अलर् ताचलका (Projection List) तयार र्ने । 
• यो चर्षयकबाट पोषण सम्बखन्त्ध काययक्रमहरुको लाचर् आवश्यक पने सामाग्रीहरुको मार ढुवानी र 

खचय  यस आचथयक बषय चभर र्ने । 
• दवुानी र्दाय स्वास््य कायायलय बाट स्थाचनय र स्थाचनय तह बाट स्वास््य सम्म ढुवानी र्नुय 

पनेछ । 
 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण : 
पररवार कल्याण महार्ाखा तथा प्रदेर् स्वास््य आपूचतय ब्यबस्थापन केन्त्र, प्रादेचर्क चनदेर्नालय 
आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ  । संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ 
सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण र्ाखा टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात सम्बखन्त्धत 
स्थानीय  चनकायले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन 
(अनुसूची २) 

बजेट 
वाँििाँि 

• यस काययक्रमको लाचर् सबै स्थाचनयतहहरुमा ४० हजारको दरले रकम ववचनयोखजत र्ररएको छ  

• बजेट काययक्रमको वबस्ततृ वववरण संघीय माचमला तथा सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालयबाट 
उपलब्ध र्राई सडकएको  छ  । 

• प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार खचय  र्नय सडकने छ । 
अचभलेख 

तथा 
संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा टेकुमा  काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात सम्बखन्त्धत स्थानीय  चनकायले चौमाचसक र बावषयक रुपमा 
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प्रचतवेदन एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन (अनुसूची २) 
सन्त्दभय 
सामाग्री 

• आपूचतय व्यवस्था र्ाखा, ब्यबस्थापन महार्ाखाबाट चनडदयि चनदेचर्का अनुसरण र्नय सडकनेछ । 
 

 

२) बडहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) को स्थापना वा सदुृढीकरण वा पोषणको लेखाजोखा  

पररचय  पोषण काययक्रम अन्त्तर्यत चर्घ्र कुपोषण ब्यबस्थापन एउटा महत्वपुणय कायय हो ।  स्वास््य सस्था 
स्तरमा ६-५९ मडहनासम्मको किा चर्घ्र कुपोषण भएका तथा खानाको रुचच भएका एबम मेडिकल 
जडटलता नभएका बालबाचलकाहरुलाई बडहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) मा भनाय र्रेर सेवा प्रदान र्ररन्त्छ 
। राविय पोषण रणनीचत  अनुसार  एक स्थानीय तहमा कखम्तमा  एक वा एकभन्त्दा बडढ बडहरंर्  

उपचार केन्त्र (OTC)  संचालन भएको  हुनु पदयछ । बडहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) यडद नया स्थापना 
र्ने  हो भने  स्थापना र्दाय कुपोवषत बालबाचलकाको संख्या तथा पायक पन ेनपने कुरालाई ध्यानमा 
राखी चनधायरण र्नुय पदयछ ।  यडद कुनै स्थानीय चनकाय  अन्त्तरर्त बडहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) 
स्थापना भैसकेको भए सोको सुदृडदकरण र्रर प्रभावकारी तररकाले चर्घ्र कुपोवषत बालबाचलकाहरुको 
उपचार र्नुय पदयछ।  सोको लाचर् बडहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) लाई चनयचमत रुपमा आईमाम 
चनदेचर्कामा उल्लेख भए अनुसारको सामाग्रीहरु आपूचतय र्ने, स्वास््य कमीहरुलाई चनयचमत रुपमा 
स्थलर्त भ्रमणबाट क्षमता अचभबवृद्ध  र्ने, वबचभन्त्न माध्यमबाट ५ बषय मुचनका बालबाचलकाहरुको 
पोषणको लेखाजोखा र्ने, समुदाय स्तरमा माचसक रुपमा मआुक टेपको प्रयोर् र्रर मडहला सामुदाचयक 
स्वास््य स्वयं सेवबकाहरुबाट पोषणको लेखाजोखा र्रर चर्घ्र कुपोवषत बालबाचलकाहरुलाई स्वास््य 
संस्थामा उपचारको लाचर् प्रषेण र्ने, काययक्रमको चनयचमत अनुर्मन  र्नय, चनयचमत प्रचतबेदन तयार 
र्रर समयमानै पेर् र्ने तथा समय समयमा काययक्रमको पनुरावलोकन र्ने ।     

 

उदे्दश्य • बालबाचलकाको किा र्ीघ्र कुपोषणको उपचार तथा व्यवस्थापन र्ने । 
• बालबाचलकाका साथै हेरचाह र्ने अचभभाबकहरुलाई पोषण सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान र्ने  

• ६ मडहना मुचनका चर्र्ु ,मेडिकल जडटलता भएका ,भोक जांच पास नभएका ,सुकेनार् सडहतको 
िुकेनार् भएका र कुपोषण जन्त्य कारणले सुखन्त्नएको तह तेस्रो भएका ६ मडहना देखख ५९ 
मडहनाका बालबाचलकालाई अन्त्तरंर् उपचार केन्त्र (ITC) वा पोषण पुनयस्थापना र्हृमा प्रेषण र्ने  

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

किा र्ीघ्र कुपोषणको व्यवस्थापन र्रर बालबाचलकाहरूलाई मतृ्यु हुनबाट बचाउने र अचभभावकहरुमा 
खाना तथा पोषणको बारेमा चेतना अचभववृद्ध र्ररएको हुनेछ  । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

पोषण तथा खाध्य सुरक्षा चनदेर्क सचमचतको बैठक बसी चर्घ्र कुपोषण ब्यबस्थापनको लाचर् बडहरंर्  

उपचार केन्त्र (OTC) आबस्यकता पडहचान देहाय बमोखजमको आधारमा र्ने  

➢ कुपोवषत बालबाचलकाको अनुमाचनत संख्या बढी भएको  

➢ बहुसंख्यक जनसंख्याको सहज पहँुच पुग्ने स्वास््य सस्था  

➢ स्वास््य सस्थाको ब्यबस्थापन क्षमता  

➢ भौर्ोचलक अवस्था  

 

आवश्यकता पडहचानको आधारमा पडहले नै स्थापना भइ राम्रोसंर्  संचालन नभएका  बडहरंर्  उपचार 
केन्त्र (OTC) लाई प्रभाबकारी रुपमा संचालन र्नय सुदृडदकरण र्ने | सो र्नयको लाचर् स्वास््य 
सस्थामा होडिंर् बोिय राख्ने ,आबश्यक पोषण सामग्री जस्तै तौल तथा उचाई चलने  मेचसन , MUAC 
टेप ,RUTF, चभटाचमन ए ,अल्बेण्िाजोल ,एमोखलसचसचलन लर्ायतका औषचध ,आइमाम रखजस्टर 
लर्ायतका अचभलेख तथा प्रचतबेदन िारमहरूको ब्यबस्थापन र्ने ,स्वास््य कमीहरुलाई स्थलर्त 
अचभमुखीकरण र्ने | पडहले स्थापना नभएका ठाउमा आबश्यकता पडहचानको आधारमा स्थापना र्ने 
| स्थापना र सुदृढीकरण भसैकेको पाचलकहरुमा पोषणको लेखा जोखा र्नय यस आचथयक बषय चभर 
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सम्बखन्त्धत स्थाचनयतहहरुले स्वास््य सस्थाको सहयोर्मा ववचभन्त्न  माध्यमहरु  अपनाइ तल 
उखल्ल्खत चनम्न अनुसार पोषणको लेखा र्रर चर्घ्र कुपोवषत ६ -५९ मडहनाका बाल बाचलकाहरुलाई 
बडहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) बाट उपचार डदने ।   

• स्थाचनय तहले  स्वास््य र्ाखा  प्रमुख को नेततृ्वमा सम्बद्ध सब ै स्वास््य सस्था 
प्रमुखहरुको बैठक र्रर पारदर्ी रुपमा कायययोजना चनमायण र्ने।  

• सबै स्वास््य सस्था प्रमुखहरुले सम्बखन्त्धत विा सचमचतमा स्वास््य कमी तथा मडहला 
सामुदाचयक स्वयं सेववका सडहत को संयुक्त बैठक राखी आ- आफ्नो  कायययोजना  बनाउने  

• कायायन्त्वन र्नय पहल र्ने र आवचधक रुपमा अनुर्मन र्ने ।  

• प्रत्येक टोलमा ६-५९ मडहनाका सम्पुणय  बाल-बाचलकाहरुको MUAC Tape  को सहयोर्बाट 
पाखुराको नाप चलने र चत बाल -बाचलकाहरुको पोषणको अवस्था पिा लर्ाउने।  

बजेट 
वाँििाँि 

• यस काययक्रमको  बजेट बाििाि को लार्ी पोषण खण्िको बजेट बाििािमा हेनुयहोला ।  

• बजेट काययक्रमको वबस्ततृ वववरण संघीय माचमला तथा सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालयबाट 
उपलब्ध र्राई सडकएको छ  । 

• प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने 
छ। 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण : 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पररवार कल्याण महार्ाखाले आबश्यकतानुसार काययक्रमको 
अनुर्मन र्नेछ  । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

 

• सबै  सम्बखन्त्धत स्थानीय चनकायले बडहरंर्  उपचार केन्त्र स्थापना तथा सुदृडदकरण भएको र 
धेरै भन्त्दा धेरै बाल-बाचलकाहरुले बडहरंर्  उपचार केन्त्र  बाट सेवापाई सो को जानकारी प्रदेर् 
स्वास््य चनदेर्नालय, प्रदेर् सामाखजक ववकास मन्त्रालय र स्वास््य सेवा वबभार्, पररवार 
कल्याण महार्ाखा, पोषण र्ाखामा पठाउनु पदयछ ।   

• सम्बखन्त्धत  चनकायले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन अनुसूची २ अनुसार पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

बहृत पोषण प्याकेज ताचलम पुखस्तका, आइमाम चनदेचर्का ,राविय पोषण रणनीचत २०७७ 

 

३) स्थानीय तहमा रहेका बडहरंर् उपचार केन्त्र (ओटीसी) हरू संचालनको लाचर् स्वास््यकमीहरू र मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेवीका लाचर् संचार, यातायात तथा उत्प्रेरणा खचय 

पररचय  प्रत्येक  मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरु तथा स्वास््यकचमयहरुबाट ५ बषयमुचनका चर्घ्र 
कुपोवषत बालबाचलकाहरु समयमा नै  पिा लर्ाई उपचारमा ल्याई पूणय उपचार र्राउनको लार्ी यो 
डक्रयाकलाप समाबेर् र्ररएको छ। यो डक्रयाकलाप अन्त्तरर्त प्रत्येक मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयं सेववकाहरुलाई एकजना किा चर्घ्र कुपोवषत बालबाचलकालाई लेखाजोखाबाट पिा लर्ाई आइमाम 
काययक्रममा भनाय र्राई  चनको र्राए बापत रु. ५०० उपलब्ध र्राउनु पनेछ । सोडह बच्चालाई उपचार 
र्रेबापत सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था लाइ रु.२०० उपलब्ध र्राउनु पनेछ । अचभलेख तथा प्रचतबेदन, 
आबश्यक आपूचतय ब्यबस्थापन साथै  समन्त्वय र सहजीकरणको लाचर्  स्थाचनय तहको स्वास््य 
र्ाखालाई रु. ५० उपलब्ध र्राउनु पद्छय । यसरी एउटा SAM बच्चा समयमानै पडहचान र्रर स्वास््य 
सस्थामा ल्याई उपचार र्नय भनाय र्रर समय समयमा अनुर्मन र्रर पूणय चनको र्रे बापत रु ७५० 
खचय र्रर बच्चाको स्वास््य र पोषण अवस्था सुधार र्ररनेछ । प्रत्येक तहमा बालबाचलकाहरुको 
लेखाजोखा र्रेको, उपचारमा ल्याएको तथा पूणय उपचार र्रेको संख्या चनयचमत रुपमा रेकिय र्रर 
प्रचतबेदन तयार र्री समयमानै DHIS 2 मािय त पेर् र्नुय पदयछ जसल े र्दाय अको बषयका लाचर् 
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उत्प्रेरणा खचयको योजना बनाउन सहयोर् पुग्नेछ ।   

उदे्दश्य • समुदायमा रहेका किा र्ीि कुपोवषत बालबाचलकाहरु समयमा नै पडहचान हुने । 
• बालबाचलकाको किा र्ीघ्र कुपोषणको उपचार तथा व्यवस्थापन र्ने । 
• बालबाचलकाका साथै हेरचाह र्ने अचभभाबकहरुलाई पोषण सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान र्ने  

• ६ मडहना मुचनका चर्र्ु, मेडिकल जडटलता भएका ,भोक जाचं पास नभएका ,सुकेनार् सडहतको 
िुकेनार् भएका र कुपोषण जन्त्य कारणले सुखन्त्नएको तह तेस्रो भएका ६ मडहना देखख ५९ 
मडहनाका बालबाचलकालाई अन्त्तरंर् उपचार केन्त्र (ITC) वा पोषण पुनयस्थापना र्हृमा प्रेषण र्ने  

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

समुदायमा रहेका सम्पूणय किा र्ीि कुपोवषत बालबाचलकाहरु समयमा नै पडहचान र्रेर उचचत  
व्यवस्थापन र्रर बालबाचलकाहरूलाई मतृ्यु हुनबाट बचाउने र अचभभावकहरुमा खाना तथा पोषणको 
बारेमा चेतना अचभववृद्ध र्ररएको हुनेछ  । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

प्रत्येक मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरु तथा स्वास््यकचमयहरुबाट ५ बषयमुचनका चर्घ्र 
कुपोवषत बालबाचलकाहरु पिा लर्ाई उपचारमा ल्याई पूणय उपचार र्राउनको लार्ी यो डक्रयाकलाप 
समाबेर् र्ररएको छ । यो डक्रयाकलाप अन्त्तरर्त प्रत्यक मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं 
सेववकाहरुलाई एकजना किा चर्घ्र कुपोवषत बालबाचलकाहरुलाई लेखाजोखाबाट पिा लर्ाई आइमाम  
काययक्रममा भनाय र्रेर चनको र्राए बापत रु. ५०० उपलब्ध र्राउनु पनेछ ।सोडह बच्चालाई आइमाम  
काययक्रममा भनाय र्रेर चनको र्रेबापत सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था लाइ रु. २०० उपलब्ध र्राउनु  

पनेछ । साथै  सोडह बच्चाको अचभलेख तथा प्रचतबेदन ,आबश्यक आपूचतय ब्यबस्थापन साथै  समन्त्वय 
र सहजीकरणको लाचर्  स्थाचनय तहको स्वास््य र्ाखालाई रु. ५० उपलब्ध र्राउनु पनेछ । यसरी 
एउटा SAM बच्चा समयमानै पडहचान र्रर स्वास््य सस्थामा ल्याई उपचार र्नय भनाय र्रर समय 
समयमा अनुर्मन र्रर पूणय चनको र्रे बापत रु ७५० खचय र्रर बच्चाको स्वास््य र पोषण अवस्था 
सुधार र्ररनेछ । यो रकम आइमाम काययक्रम लार्ु भएका ६७५ स्थानीय तहमा वबचनयोजन र्ररएको 
छ र स्वास््य र्ाखाले काययक्रम येही आचथयक बषय चभर संचालन र्नुय पनेछ ।  साथै प्रत्येक तहमा 
बालबाचलकाहरुको लेखाजोखा र्रेको, उपचारमा ल्याएको तथा पूणय उपचार र्रेको संख्या चनयचमत 
रुपमा स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा र्नुयपदयछ जसले र्दाय अको बषयका लाचर् उत्प्रेरणा 
खचयको योजना बनाउन सहयोर् पुग्नेछ ।     

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण : 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पररवार कल्याण महार्ाखा र प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालयले 
आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ  । 

बजेट 
वाँििाँि 

• यस काययक्रमको बजेट बाििाि को लार्ी पोषण खण्िको बजेट बाििािमा हेनुयहोला ।  

• बजेट काययक्रमको वबस्ततृ वववरण संघीय माचमला तथा सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालयबाट 
उपलब्ध र्राई सडकएको छ  । 

• प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने 
छ। 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

• चनयचमत स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रचतबेदन र्ने ।  

• सम्बखन्त्धत  चनकायले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन अनुसूची २ अनुसार पठाउनु पनेछ 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

आइमाम चनदेचर्का ,राविय पोषण रणनीचत २०७७  

 

३. पोषण मैरी  स्वास््य  संस्था घोषणा  (प्रत्येक पाचलकामा) 
पररचय  मडहला बालबाचलका सेवा चलन आउदा कुनै बाधा अड्चन वबना र्ुणस्तररय पोषण सेवा पाउनु 
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उचनहरुको नैसाचर्यक अचधकार हो। चत सेवा पाउन को लाचर् स्वास््य सस्थाहरु पोषण मैरी 
भएपचछ मार सम्भव हुने भएकाले पोषण मैरी स्वास््य सस्था को अबधारण आएको हो।  

पोषण मैरी स्वास््य संस्था भन्त्नाले उल्लेखखत सुचकहरु अनुसारको मापदण्ि पुरा र्रेका स्वास््य 

संस्थालाई बुखझनेछ । पोषण मैरी स्वास््य संस्था तोकेको मापदण्ि पुरा भएपचछ घोषणा र्ररन्त्छ र 
सो को चनरन्त्तरता को लाचर् आउदो बषयहरुमा पूणय चेकचलस्ट भरर चनधायररक सुचकहरु 
नघटेको एडकन र्नुयपदयछ।  

उदे्दश्य तोडकएको मापदण्ि पुरा र्री प्रत्येक स्थानीय तहबाट कखम्तमा एउटा स्वास््य सस्थालाई 
पोषण मैरी घोषणा र्ने । पोषण मैरी स्वास््य संस्था घोषणा र त्यसको स्थायीत्वका लाचर् 

सरोकारवालाहरुलाई संलग्न र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतिल आफ्नो स्थानीय तह स्तरमा बालबाचलका, डकर्ोर डकर्ोरी, तथा मडहलाहरुको पोषण अवस्थामा 

सुधार भएको हुनेछ ।  
सञ्चालन प्रकृया  स्थाचनय स्तरमा बैठक बचस (स्वास््य र्ाखा प्रमुख, स्थाचनय चनकायका स्वास््यकमी, 

स्वास््य सस्थाका  इन्त्चाजय, सम्बखन्त्धत स्थाचनय चनकायका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रर्ासडकय 
अचधकृत, विा अध्यक्ष) कुन स्वास््य सस्थाले पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण र्ाखा को 
पोषण मैरी स्वास््य सस्थाको  सुचक वा (तल उल्लेखखत) अनुसार कायय सम्पन्त्न भएको 
भचन ववश्लेषण, मुल्यांकन र्ने र त्यस पिात सबै सुचक अनुसार मापदण्ि पुरा 
भएको/नभएको  स्वास््य सस्थाहरुलाई पोषण मैरी स्वास््य सस्था को रुपमा घोषणा  र्ने 
भचन चनणयय र्नुयपदयछ। 
सोडह चनणयय को आधारमा सम्बखन्त्धत स्वास््य  व्यवस्थापन  सचमचतलाई काययनयन को 
लाचर् पराचार र्नुयपदयछ। सम्बखन्त्धत  स्वास््य सस्थाले स्वास््य व्यवस्थापन सचमचतको 
बैठक बोलाई उक्त बैठकमा पोषण मैरी स्वास््य सस्थाको महत्वबारे जानकारी र्राई पोषण 
मैरी स्वास््य सस्था को घोषणा कडहले र कसरी र्ने भन्त्ने सन्त्धवयमा चनणयय र्ने।  

यसै महलमा उल्लेखखत पोषण मैरी स्वास््य सस्थाको (तल उल्लेखखत) सुचकको मापदण्ि 
कुनै पचन स्वास््य सस्थाको अपुर् भएमा यस काययक्रम अन्त्तर्यत स्थाचनय तहलाई डदएको 
रकम लाई स्वास््य र्ाखा प्रमुख को  चसिाररर्मा स्थाचनय स्तरको बैठक मािय त स्वास््य 
सस्थाहरुको मापदण्ि पुरा र्नय खचय र्रर  मापदण्ि पुर्केो एडकन र्ने । यस पिात 
सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहमा अनुर्मन को लाचर् अनुरोध र्ने र स्थाचनय तहबाट अनुरोध भए 
बमोखजम मापदण्ि पुर्ेको /नपुर्ेको एडकन र्ने यडद मापदण्ि पुर्ेको देखखएमा सोडह अनुसार 
स्थाचनय तह प्रमुख प्रर्ासडकय  अचिकृतलाई जानकारी र्राई पुवय  चनधायररत चनणयय अनुसार 
पोषण मैरी स्वास््य सस्था घोषणा र्ने वबचध माचथ छलिल र्री प्रडकया अर्ािी बढाउने। 
घोषणा वबचध स्थाचनय तह अनुसार िरक िरक हुनसलछ। जस्तै सम्पुणय वािय बाट चनखित 
प्रचतचनचध बोलाई स्थाचनय तहले तोकेको स्थानमा घोषणा सभा सञ्चालन र्ने अथवा 
सम्बखन्त्धत स्वास््य  सस्था को प्रांर्णमा घोषणा सभा आयोजना र्न े। 
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क कायायलयहरुल े

आबश्यकता अनुसार काययक्रमको अनुर्मन र्ने छन ्। 
बजेट वाँििाँि • यस काययक्रमको लाचर् सब ै स्थाचनय तहहरुमा एक लाखको दरले रकम वबचनयोजन 

र्ररएको छ ।  

• बजेट काययक्रमको वबस्ततृ वववरण संघीय माचमला तथा सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालयबाट 
उपलब्ध र्राई सडकएको छ  । 

• प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय 
सडकने छ। 
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अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

• प्रादेचर्क मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ । 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले 
काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा 
भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन (अनुसूची २) 

सन्त्दभय सामग्री पोषण मैरी स्वास््य संस्था घोषणा सम्बखन्त्ध मापदण्िहरु 

• हरेक स्वास््य संस्थामा पोषण कनयर स्थापना भएको हुनुपछय ।  

• पोषण सम्बखन्त्ध ववचभन्त्न सुचना मुलक पोस्टरहरु स्वास््य सस्थामा प्रदर्यन र्रेको हुनु 
पछय।   

• IMNCI Register मा रहेको पोषण सम्बखन्त्धत सुचना १०० प्रचतसत भररएको हुनुपछय। 
• Nutrition Register मा रहेको पोषण सम्बखन्त्धत सुचना १०० प्रचतसत भररएको हुनुपछय । 
• हरेक स्वास््य संस्थामा पोषण सर् सम्बखन्त्धत Nutrition Commodities (Vitamin A, Iron 

Folic Acid (IFA), Deworming tablets, MUAC tape, Salter scale, Reporting and Recording 

formats) प्रयाप्त मारमा हुनु पछय ।  

• हरेक स्वास््य सस्था को २४ मडहनासम्मका बालकाचलकाहरुले चनयचमत बवृद्ध अनुर्मन 
र्रेको (२ वषय सम्म मडहनामा एकपटक र्री २४ पटक) ९५ प्रचतसत भन्त्दा माचथ हुनुपछय।   

• हरेक स्वास््य संस्थामा स्तनपान सम्बखन्त्ध पोस्टर टासेको हुनुपछय। 
•  पुणय स्तनपान र्राउने आमाहरु ९० प्रचतसत भन्त्दा माचथ हुनुपछय।  

• ६ मडहनापचछ थप खानेकुराहरु मात ृ चर्र्ु तथा बाल्यकालीन पोषणको मापदण्ि अनुसार 
खुवाएको ९० प्रचतसत भन्त्दा माचथ हुनुपछय। 
• स्वास््य संस्था भएको वािय चभर कुनै पचन बालबाचलकामा कुपोषण नभएको सुचनखित 
र्नुयपदयछ  

• वबद्यालय स्वास््य तथा पोषणमा काययक्रम अन्त्तर्यत स्कुल जाने बालबाचलकाले अधयबावषयक 
रुपमा जुकाको औषचध कखम्तमा ९५ % ले खाएको हुनु पछय ।  

• वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण /डकर्ोरडकर्ोरीहरुको लाचर् पोषण काययक्रम अन्त्तर्यत 
डकर्ोरीहरुले साप्ताडहक रुपले आइरन िोचलक एचसि चलकी कखम्तमा ९०  %ले खाएको हुनु 

पछय । 
• कखम्तमा ९५ % र्भयवती तथा सुत्केरी मडहलाले २२५ चलकी आइरन िोचलक एचसि 
खाएको हुनु पछय ।  

• ६-५९ मडहनाका बाचलबाचलकाहरुले अधय बावषयक रुपमा चभटाचमन ए र १२-५९ मडहनाका 
बाचलबाचलकाहरुले जुकाको औषचध ९५ % ले खाएको हुनुपछय  

• स्वास््य संस्थामा आउने सम्पुणय आमा तथा चर्र्ुहरुलाई पोषण सम्बखन्त्ध परामसय डदएको 
हुनुपछय।  

• नार्ररक विा पर मा पोषण काययक्रम समावेर् भएको हुनु पछय।   

• अचभलेख तथा प्रचतबेदन तोडकए बमोखजम हुनु पछय।  
 

५. पोषण काययक्रमहरुको अनरु्मन तथा सुपररबेक्षण 

पररचय  ७५३ स्थाचनय तहहरुबाट सञ्चालन हुने पोषण सम्बखन्त्धत काययक्रमहरु प्रभावकारी र 
र्ुणस्तररय बनाउने र काययक्रममा सुधार ल्याउने अचभप्रायले सेवा प्रवाह र्ने चनकाय वा 
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पोषण काययक्रमको बजेट बाििाि 

खजल्ला  स्थाचनय तह  

चभटाचम
न ए 

लयाप्सु
ल आम 
ववतरण 
काययक्रम

का 
लार्ी 
म.स्वा.
स्व. से 

. 
पररचाल
न खचय  

बाल -
बाचलकाह
रुको 
पोषण 
अवस्था 
लेखाजो
खा तथा 
सुधार 

काययक्रम  

स्वास््यकमीह
रुलाई बहृत 

पोषण प्याकेज 
क्षमता 
अचभबडृद 
काययक्रम 

मडहला 
सामुदा
चयक 

स्वास््य 
स्वयं 
सेववका
को 
बहृत 
पोषण 
प्याकेज 
क्षमता 
अचभबडृद 
काययक्रम 

पोषण 
सामग्री 
ढुवानी 
सबै 

पाचलकह
रुमा  

ओटीसी
को 

स्थापना 
वा 

सुदृढीक
रण वा 
पोषण
को 
लेखा 
जोखा  

पाचलका
मा 

रहेका 
ओटीसी
हरू 

संचालन
को 

लाचर्ला
चर् 

संचार, 

याताया
त तथा 
उत्प्रेर
णा खचय  

पोषण 
मैरी 
स्वा
स््य 
सस्था  

पोषण 
काययक्रम

को 
अनुर्म
न तथा 
सुपररबे
क्षण  

व्यवक्तले अवलम्बन र्रेको प्रडक्रयाहरुको प्रत्यक्ष सुपररवेक्षण र्नयका लाचर् यो चर्षयकमा बजेट 
व्यवस्था र्ररएकोछ । 

उदे्दश्य स्थाचनय तहहरुले आफ्नो क्षेर अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुमा पोषण सम्बखन्त्ध काययक्रमहरुको 
अनुर्मन र्री प्रावबचधक पषृ्ठपोषण उपलब्ध र्राउनु।स्थाचनय तहहरुले आफ्नो क्षेर अन्त्तर्यतका 
स्वास््य संस्थाहरुमा पोषण सम्बखन्त्ध आपूचतय तथा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु। 

अपेखक्षत प्रचतिल पोषण काययक्रमको  कायायन्त्वयनको अवस्था र  सुचांकमा सधुार भएको हुनेछ । 
सञ्चालन प्रकृया  • माचथ उल्लेखखत सुपररवेक्षण, अनुर्मनका डक्रयाकलापहरुमा ववचनयोखजत बजेटबाट सुपररवेक्षण 

कायय योजना बनाउँदा सुधारको महसुस र्ररएका स्वास््य संस्था छनोट र्री सुपररवेक्षण कायय 
ताचलका तयार र्रर यस बषय चभर खचय र्नुय पनेछ । 

• सुपररवेक्षण काययक्रमको लाचर् ववषयवस्तुमा दक्ष तथा काययक्रमसँर् सम्बखन्त्धत व्यवक्त मार 

पररचालनको योजना बनाउने । 
• सुपररवेक्षण तथा अनुर्मनको लाचर् आवश्यक पने चेक चलि सामाखजक ववकास मन्त्रालय 

, प्रदेर् चनदेर्नालय, जनस्वास््य महार्ाखाले उपलब्ध र्राउने छ । 
• सुपररवेक्षण कायय योजना तथा अन्त्य चनयचमत काययमा खटाई जाने कमयचारीहरुले सुपररवेक्षण 

पिात काययक्रमको अवस्था, र्ररएका काययहरु र सुझाव सडहत अचनवायय रुपमा चेक चलि सडहत 

समीक्षा र पषृ्ठपोषण डदएको काययको अचभलेख राखी एक कपी सामाखजक ववकास मन्त्रालय, 
प्रदेर् चनदेर्नालय, जनस्वास््य महार्ाखा लाई उपलब्ध र्राउनु पनेछ । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेचर्क तहबाट 
आबश्यकतानुसार काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ । 

बजेट वाँििाँि यस काययक्रमको लाचर् सबै स्थाचनय तहहरुमा ३० हजार को दरले बजेट वबचनयोजन र्ररएको 
छ । प्रचचलत आचथयक एन कानुनको पररचध चभर रडह आवश्यकता अनुसार बाििाि र्नय सडकने 
छ । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

• प्रादेचर्क मन्त्रालय/संघृीय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ  

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम 

सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले चौमाचसक र बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्चत (अनुसुची-२) 

सन्त्दभय सामग्री पोषण काययक्रम अनुर्मन चेकचलस्ट, काययक्रम, चनदेचर्का/काययववचध आडद 
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ताप्लेजुङ्र् िुङलीङ नर्रपाचलका 175   800 251 40 100 30 100 30 

ताप्लेजुङ्र् आठराईवरवेणी र्ाउँपाचलका 117   600 168 40 100 30 100 30 

ताप्लेजुङ्र् िक्ताङलुङ र्ाउँपाचलका 168   600 242 40 100 30 100 30 

ताप्लेजुङ्र् चमलवाखोला र्ाउँपाचलका 103   600 148 40 100 30 100 30 

ताप्लेजुङ्र् मेररङदेन र्ाउँपाचलका 156   600 224 40 100 30 100 30 

ताप्लेजुङ्र् मैवाखोला र्ाउँपाचलका 111   600 158 40 100 30 100 30 

ताप्लेजुङ्र् याङवरक र्ाउँपाचलका 154   600 221 40 100 30 100 30 

ताप्लेजुङ्र् चसडदङ्वा र्ाउँपाचलका 170   600 280 40 100 30 100 30 

ताप्लेजुङ्र् चसरीजङ्घा र्ाउँपाचलका 218   600 324 40 100 30 100 30 

पाँचथर डिडदम नर्रपाचलका 135   800 194 40 100 30 100 30 

पाँचथर कुम्मायक र्ाउँपाचलका 58   600 83 40 300 30 100 30 

पाँचथर तुम्वेवा र्ाउँपाचलका 58   600 83 40 300 30 100 30 

पाँचथर िालेलुङ र्ाउँपाचलका 71   600 102 40 300 30 100 30 

पाँचथर िाल्रु्नन्त्द र्ाउँपाचलका 87   600 125 40 300 30 100 30 

पाँचथर चमललाजुङ र्ाउँपाचलका 95   600 136 40 300 30 100 30 

पाँचथर याङवरक र्ाउँपाचलका 72   600 104 40 300 30 100 30 

पाँचथर डहचलहाङ र्ाउँपाचलका 58   600 84 40 300 30 100 30 

इलाम ईलाम नर्रपाचलका 248     357 40 100 30 100 30 

इलाम देउमाई नर्रपाचलका 216     311 40 100 30 100 30 

इलाम माई नर्रपाचलका 165     237 40 100 30 100 30 

इलाम सुयोदय नर्रपाचलका 284     407 40 100 30 100 30 

इलाम चुलाचुली र्ाउँपाचलका 120     173 40 100 30 100 30 

इलाम िाकिोकथुम र्ाउँपाचलका 159     228 40 100 30 100 30 

इलाम माईजोर्माई र्ाउँपाचलका 141     202 40 100 30 100 30 

इलाम माङसेबुङ र्ाउँपाचलका 122     175 40 100 30 100 30 

इलाम रोङ र्ाउँपाचलका 124     177 40 100 30 100 30 

इलाम सन्त्दकपुर र्ाउँपाचलका 141     202 40 100 30 100 30 

झापा अजुयनधारा नर्रपाचलका 56 660   85 40 100 30 100 30 

झापा कन्त्काई नर्रपाचलका 34 540   50 40 100 30 100 30 

झापा र्ौरादह नर्रपाचलका 66 540   100 40 100 30 100 30 

झापा दमक नर्रपाचलका 82 600   117 40 100 30 100 30 

झापा ववतायमोि नर्रपाचलका 56 600   100 40 100 30 100 30 

झापा भरपुर नर्रपाचलका 124 600   18 0 40 100 30 100 30 

झापा मेचीनर्र नर्रपाचलका 156 900   224 40 100 30 100 30 

झापा चर्वसताक्षी नर्रपाचलका 66 660   100 40 100 30 100 30 

झापा कचनकवल र्ाउँपाचलका 96 420   150 40 100 30 100 30 

झापा कमल र्ाउँपाचलका 39 420   70 40 100 30 100 30 

झापा र्ौरररं्ज र्ाउँपाचलका 64 360   100 40 100 30 100 30 

झापा झापा र्ाउँपाचलका 50 420   90 40 100 30 100 30 

झापा बाह्रदर्ी र्ाउँपाचलका 50 420   100 40 100 30 100 30 

झापा बुद्धर्ाखन्त्त र्ाउँपाचलका 40 420   70 40 100 30 100 30 

झापा हखल्दबारी र्ाउँपाचलका 37     70 40 100 30 100 30 

संखुवासभा खाँदवारी नर्रपाचलका 58   800 83 40 100 30 100 30 

संखुवासभा चैनपुर नर्रपाचलका 87   800 124 40 100 30 100 30 

संखुवासभा धमयदेवी नर्रपाचलका 44   800 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा पाँचखपन नर्रपाचलका 44   800 62 40 100 30 100 30 
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संखुवासभा मादी नर्रपाचलका 44   800 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा चचचचला र्ाउँपाचलका 29   600 41 40 100 30 100 30 

संखुवासभा भोटखोला र्ाउँपाचलका 44   600 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा मकालु र्ाउँपाचलका 72   600 104 40 100 30 100 30 

संखुवासभा सभापोखरी र्ाउँपाचलका 44   600 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा चसलीचोङ र्ाउँपाचलका 71   600 101 40 100 30 100 30 

तेह्रथुम म्याङलुङ नर्रपाचलका 104     165 40 100 30 100 30 

तेह्रथुम लालीरु्राँस नर्रपाचलका 98     150 40 100 30 100 30 

तेह्रथुम आठराई र्ाउँपाचलका 160     240 40 100 30 100 30 

तेह्रथुम छथर र्ाउँपाचलका 112     170 40 100 30 100 30 

तेह्रथुम िेदाप र्ाउँपाचलका 120     180 40 100 30 100 30 

तेह्रथुम मेन्त्छयायेम र्ाउँपाचलका 58     100 40 100 30 100 30 

भोजपुर भोजपुर नर्रपाचलका 116   800 170 40 100 30 100 30 

भोजपुर षिानन्त्द नर्रपाचलका 144   800 220 40 100 30 100 30 

भोजपुर अरुण र्ाउँपाचलका 87   600 130 40 100 30 100 30 

भोजपुर आमचोक र्ाउँपाचलका 116   600 180 40 100 30 100 30 

भोजपुर ट्याम्केमैयुम र्ाउँपाचलका 116   600 180 40 100 30 100 30 

भोजपुर पौवादङु्मा र्ाउँपाचलका 87   600 130 40 100 30 100 30 

भोजपुर रामप्रसादराई र्ाउँपाचलका 101   600 150 40 100 30 100 30 

भोजपुर साल्पाचसचलछो र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

भोजपुर हतुवार्ढी र्ाउँपाचलका 87   600 130 40 100 30 100 30 

धनकुटा धनकुटा नर्रपाचलका 72       40 100 30 100 30 

धनकुटा पाखिवास नर्रपाचलका 87       40 100 30 100 30 

धनकुटा महालक्ष्मी नर्रपाचलका 87       40 100 30 100 30 

धनकुटा 
खाल्साचछन्त्ताङसडह

दभूचम 
र्ाउँपाचलका 

44 
      40 

100 30 
100 

30 

धनकुटा चौवबसे र्ाउँपाचलका 101       40 100 30 100 30 

धनकुटा छथरजोरपाटी र्ाउँपाचलका 101       40 100 30 100 30 

धनकुटा साँरु्रीर्ढी र्ाउँपाचलका 101       40 100 30 100 30 

सुनसरी इटहरी 
उप-

महानर्रपा
चलका 221 

1200   350 40 

100 30 

100 

30 

सुनसरी धरान 

उप-
महानर्रपा

चलका 226 

1200   370 40 

100 30 

100 

30 

सुनसरी इनरुवा नर्रपाचलका 157 600   240 40 100 30 100 30 

सुनसरी दहुवी नर्रपाचलका 165 720   240 40 100 30 100 30 

सुनसरी बराह नर्रपाचलका 240 660   360 40 100 30 100 30 

सुनसरी रामधुनी नर्रपाचलका 159 491   240 40 100 30 100 30 

सुनसरी कोर्ी र्ाउँपाचलका 128 480   200 40 100 30 100 30 

सुनसरी र्ढी र्ाउँपाचलका 127 
360   190 40 

100 30 
100 

30 

सुनसरी देवानर्ञ्ज र्ाउँपाचलका 132 420   190 40 100 30 100 30 

सुनसरी बजुय र्ाउँपाचलका 101 360   160 40 100 30 100 30 

सुनसरी भोक्राहा र्ाउँपाचलका 103 480   160 40 100 30 100 30 

सुनसरी हररनर्रा र्ाउँपाचलका 144 420   220 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् ववराटनर्र महा नर्रपाचलका 237 1140   370 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् उलायबारी नर्रपाचलका 34 540   60 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् पथरीर्चनिरे नर्रपाचलका 48 600   80 40 100 30 100 30 
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मोरङ्र् बेलवारी नर्रपाचलका 60 660   100 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् रंरे्ली नर्रपाचलका 87 540   130 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् रतुवामाई नर्रपाचलका 71 551   120 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् लेटाङ नर्रपाचलका 53 540   90 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् सुनवषी नर्रपाचलका 60 540   100 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् सुन्त्दरहरैचा नर्रपाचलका 72 720   120 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् कटहरी र्ाउँपाचलका 44 864   80 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् कानेपोखरी र्ाउँपाचलका 44 420   80 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् केराबारी र्ाउँपाचलका 66 600   110 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् ग्रामथान र्ाउँपाचलका 87 420   130 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् जहदा र्ाउँपाचलका 66 420   100 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् धनपालथान र्ाउँपाचलका 58 420   100 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् बुढीरं्र्ा र्ाउँपाचलका 61 420   100 40 100 30 100 30 

मोरङ्र् चमललाजुङ र्ाउँपाचलका 58 540   100 40 100 30 100 30 

सोलुखम्बु सोलुदधुकुण्ि नर्रपाचलका 130   800 200 40 100 30 100 30 

सोलुखम्बु खुम्वुपासाङल्हामु र्ाउँपाचलका 52   600 90 40 100 30 100 30 

सोलुखम्बु दधुकोर्ी र्ाउँपाचलका 101   600 160 40 100 30 100 30 

सोलुखम्बु दधुकौचर्का र्ाउँपाचलका 52   600 90 40 100 30 100 30 

सोलुखम्बु नेचासल्यान र्ाउँपाचलका 44   600 80 40 100 30 100 30 

सोलुखम्बु माहाकुलुङ र्ाउँपाचलका 52   600 80 40 100 30 100 30 

सोलुखम्बु चलखुवपके र्ाउँपाचलका 44   600 75 40 100 30 100 30 

सोलुखम्बु सोताङ र्ाउँपाचलका 34   600 70 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् रुपाकोटमझुवार्ढी नर्रपाचलका 255   800 380 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् हलेसीतुवाचुङ नर्रपाचलका 207   800 310 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् ऐसेलुखकय  र्ाउँपाचलका 127   600 190 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् केवपलासर्ढी र्ाउँपाचलका 120   600 200 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् खोटेहाङ र्ाउँपाचलका 172   562 250 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् जन्त्तेढंुर्ा र्ाउँपाचलका 111   600 170 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् डदप्रुङ र्ाउँपाचलका 128   650 190 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् लाचमिाँिा र्ाउँपाचलका 122   600 190 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् वराहपोखरी र्ाउँपाचलका 133   600 200 40 100 30 100 30 

खोटाङ्र् साकेला र्ाउँपाचलका 69   600 100 40 100 30 100 30 

उदयपुर कटारी नर्रपाचलका 133   800 200 40 100 30 100 30 

उदयपुर चौदण्िीर्ढी नर्रपाचलका 87   800 130 40 100 30 100 30 

उदयपुर वरयुर्ा नर्रपाचलका 144   800 220 40 100 30 100 30 

उदयपुर वेलका नर्रपाचलका 71   800 120 40 100 30 100 30 

उदयपुर उदयपुरर्ढी र्ाउँपाचलका 82   600 125 40 100 30 100 30 

उदयपुर ताप्ली र्ाउँपाचलका 72   600 120 40 100 30 100 30 

उदयपुर रौतामाई र्ाउँपाचलका 87   600 130 40 100 30 100 30 

उदयपुर सुनकोर्ी र्ाउँपाचलका 76   600 120 40 100 30 100 30 

ओखलढु
ङ्र्ा 

चसवद्धचरण नर्रपाचलका 465     320 40 
100 30 

100 
30 

ओखलढु
ङ्र्ा 

खखजीदेम्वा र्ाउँपाचलका 124     180 40 
100 30 

100 
30 

ओखलढु
ङ्र्ा 

चम्पादेवी र्ाउँपाचलका 124     180 40 
100 30 

100 
30 

ओखलढु
ङ्र्ा 

चचरं्खुर्ढी र्ाउँपाचलका 141     220 40 
100 30 

100 
30 
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ओखलढु
ङ्र्ा 

मानेभञ्याङ र्ाउँपाचलका 151     220 40 
100 30 

100 
30 

ओखलढु
ङ्र्ा 

मोलुङ र्ाउँपाचलका 136     200 40 
100 30 

100 
30 

ओखलढु
ङ्र्ा 

चलखु र्ाउँपाचलका 132     200 40 
100 30 

100 
30 

ओखलढु
ङ्र्ा 

सुनकोर्ी र्ाउँपाचलका 116     175 40 
100 30 

100 
30 

सप्तरी कञ्चनरुप नर्रपाचलका 144     240 40 300 30 100 30 

सप्तरी खिक नर्रपाचलका 119     200 40 300 30 100 30 

सप्तरी िालनेश्वरी नर्रपाचलका 130     210 40 300 30 100 30 

सप्तरी राजववराज नर्रपाचलका 165     250 40 300 30 100 30 

सप्तरी बोदेबरसाईन नर्रपाचलका 132     210 40 300 30 100 30 

सप्तरी र्म्भुनाथ नर्रपाचलका 101     160 40 300 30 100 30 

सप्तरी सुरुर्ां नर्रपाचलका 133     210 40 300 30 100 30 

सप्तरी हनुमाननर्रकंका
चलनी 

नर्रपाचलका 138       40 
300 30 

100 
30 

सप्तरी सप्तकोर्ी नर्रपाचलका 48     90 40 300 30 100 30 

सप्तरी 
अग्नीसाइरकृष्णास

वरन 
र्ाउँपाचलका 71     130 40 

300 30 
100 

30 

सप्तरी चछन्त्नमस्ता र्ाउँपाचलका 58     144 40 300 30 100 30 

सप्तरी चतरहुत र्ाउँपाचलका 72     173 40 300 30 100 30 

सप्तरी चतलाठीकोईलािी र्ाउँपाचलका 95     150 40 300 30 100 30 

सप्तरी वबष्णुपुर र्ाउँपाचलका 55     100 40 300 30 100 30 

सप्तरी बेल्हीचपेना र्ाउँपाचलका 69     130 40 300 30 100 30 

सप्तरी महादेवा र्ाउँपाचलका 72     130 40 300 30 100 30 

सप्तरी रुपनी र्ाउँपाचलका 63     130 40 300 30 100 30 

सप्तरी बलान-ववहुल र्ाउँपाचलका 72     125 40 100 30 100 30 

चसराहा कल्याणपुर नर्रपाचलका 159   800 240 40 100 30 100 30 

चसराहा र्ोलबजार नर्रपाचलका 130   800 200 40 100 30 100 30 

चसराहा धनर्ढीमाई नर्रपाचलका 87   800 130 40 100 30 100 30 

चसराहा चमचैया नर्रपाचलका 116   800 170 40 100 30 100 30 

चसराहा लहान नर्रपाचलका 207   800 310 40 100 30 100 30 

चसराहा चसरहा नर्रपाचलका 202   800 300 40 100 30 100 30 

चसराहा सुखीपुर नर्रपाचलका 101   800 158 40 100 30 100 30 

चसराहा कजयन्त्हा नर्रपाचलका 58   800 100 40 100 30 100 30 

चसराहा अनयमा र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

चसराहा औरही र्ाउँपाचलका 72   600 120 40 100 30 100 30 

चसराहा नरहा र्ाउँपाचलका 58   560 100 40 100 30 100 30 

चसराहा नवराजपुर र्ाउँपाचलका 44   588 80 40 100 30 100 30 

चसराहा बररयारपट्टी र्ाउँपाचलका 72   600 120 40 100 30 100 30 

चसराहा भर्वानपुर र्ाउँपाचलका 44   600 80 40 100 30 100 30 

चसराहा लक्ष्मीपुरपतारी र्ाउँपाचलका 87   600 147 40 100 30 100 30 

चसराहा ववष्णुपुर र्ाउँपाचलका 58   600 115 40 100 30 100 30 

चसराहा 
सखुवानान्त्कारक

ट्टी 
र्ाउँपाचलका 72   600 125 40 

100 30 
100 

30 

धनुषा जनकपुरउपमहा नर्रपाचलका 202   1000 374 40 100 30 100 30 

धनुषा खक्षरेश्वरनाथ नर्रपाचलका 58   781 120 40 100 30 100 30 

धनुषा र्णेर्मान– नर्रपाचलका 58   800 120 40 100 30 100 30 
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चारनाथ 

धनुषा धनुषाधाम नर्रपाचलका 58   800 120 40 100 30 100 30 

धनुषा नर्राइन नर्रपाचलका 72   766 130 40 100 30 100 30 

धनुषा चमचथला नर्रपाचलका 87   800 135 40 100 30 100 30 

धनुषा ववदेह नर्रपाचलका 87   780 140 40 100 30 100 30 

धनुषा सबैला नर्रपाचलका 116   800 187 40 100 30 100 30 

धनुषा र्डहदनर्र नर्रपाचलका 130   800 200 40 100 30 100 30 

धनुषा कमला नर्रपाचलका 87   800 152 40 100 30 100 30 

धनुषा चमचथलाववहारी नर्रपाचलका 72   800 150 40 100 30 100 30 

धनुषा हंसपुर नर्रपाचलका 116   766 180 40 100 30 100 30 

धनुषा औरही र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

धनुषा जनकनखन्त्दनी र्ाउँपाचलका 87   600 169 40 100 30 100 30 

धनुषा बटेश्वर र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

धनुषा 
मुखखयापखट्टमुसहर

चमया 
र्ाउँपाचलका 60   577 110 40 

100 30 
100 

30 

धनुषा लक्ष्मीचनया र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

धनुषा धनौजी र्ाउँपाचलका 58   600 148 40 100 30 100 30 

महोिरी र्ौर्ाला नर्रपाचलका 101   800 160 40 100 30 100 30 

महोिरी जलेश्वर नर्रपाचलका 128   800 200 40 100 30 100 30 

महोिरी बडदयबास नर्रपाचलका 130   800 198 40 100 30 100 30 

महोिरी औरही नर्रपाचलका 50   800 112 40 100 30 100 30 

महोिरी बलवा नर्रपाचलका 72   761 120 40 100 30 100 30 

महोिरी भँर्ाहा नर्रपाचलका 87   798 140 40 100 30 100 30 

महोिरी मडटहानी नर्रपाचलका 58   768 100 40 100 30 100 30 

महोिरी मनराचससवा नर्रपाचलका 101   800 160 40 100 30 100 30 

महोिरी रामर्ोपालपुर नर्रपाचलका 52   800 100 40 100 30 100 30 

महोिरी लोहरपट्टी नर्रपाचलका 72   755 125 40 100 30 100 30 

महोिरी एकिारा र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

महोिरी वपपरा र्ाउँपाचलका 72   600 125 40 100 30 100 30 

महोिरी महोिरी र्ाउँपाचलका 44   600 146 40 100 30 100 30 

महोिरी साम्सी र्ाउँपाचलका 72   600 125 40 100 30 100 30 

महोिरी सोनमा र्ाउँपाचलका 58   561 100 40 100 30 100 30 

सलायही ईश्वरपुर नर्रपाचलका 162   800 240 40 100 30 100 30 

सलायही र्ोिैटा नर्रपाचलका 148   1200 300 40 100 30 100 30 

सलायही मलंर्वा नर्रपाचलका 106   800 170 40 100 30 100 30 

सलायही लालबन्त्दी नर्रपाचलका 168   800 250 40 100 30 100 30 

सलायही बरहथवा नर्रपाचलका 199   800 290 40 100 30 100 30 

सलायही बलरा नर्रपाचलका 111   800 170 40 100 30 100 30 

सलायही बार्मती नर्रपाचलका 109   800 170 40 100 30 100 30 

सलायही हररपुर नर्रपाचलका 108   800 170 40 100 30 100 30 

सलायही हररवन नर्रपाचलका 127   800 200 40 100 30 100 30 

सलायही हररपुवाय नर्रपाचलका 96   800 150 40 100 30 100 30 

सलायही कवबलासी नर्रपाचलका 125   800 200 40 100 30 100 30 

सलायही चक्रघट्टा र्ाउँपाचलका 84   600 135 40 100 30 100 30 

सलायही चन्त्रनर्र र्ाउँपाचलका 109   600 170 40 100 30 100 30 

सलायही धनकौल र्ाउँपाचलका 77   600 125 40 100 30 100 30 
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सलायही ब्रह्मपुरी र्ाउँपाचलका 80   598 125 40 100 30 100 30 

सलायही रामनर्र र्ाउँपाचलका 84   600 141 40 100 30 100 30 

सलायही ववष्णु र्ाउँपाचलका 66   600 100 40 100 30 100 30 

सलायही बसबरीया र्ाउँपाचलका 77   597 135 40 100 30 100 30 

सलायही कौिेना र्ाउँपाचलका 77   600 125 40 100 30 100 30 

सलायही पसाय र्ाउँपाचलका 80   598 129 40 100 30 100 30 

रौतहट र्रुिा नर्रपाचलका 130   800 200 40 100 30 100 30 

रौतहट र्ौर नर्रपाचलका 104   800 170 40 100 30 100 30 

रौतहट चन्त्रपुर नर्रपाचलका 85   800 135 40 100 30 100 30 

रौतहट राजदेवी नर्रपाचलका 95   800 179 40 100 30 100 30 

रौतहट ईर्नाथ नर्रपाचलका 87   800 135 40 100 30 100 30 

रौतहट कटहरीया नर्रपाचलका 87   800 130 40 100 30 100 30 

रौतहट र्ढीमाई नर्रपाचलका 87   800 130 40 100 30 100 30 

रौतहट र्जुरा नर्रपाचलका 74   776 120 40 100 30 100 30 

रौतहट देवाहीर्ोनाही नर्रपाचलका 72   800 125 40 100 30 100 30 

रौतहट परोहा नर्रपाचलका 87   800 140 40 100 30 100 30 

रौतहट ितुवाववजयपुर नर्रपाचलका 72   800 141 40 100 30 100 30 

रौतहट बौधीमाई नर्रपाचलका 72   800 120 40 100 30 100 30 

रौतहट माधवनारायण नर्रपाचलका 116   800 204 40 100 30 100 30 

रौतहट मौलापुर नर्रपाचलका 58   800 100 40 100 30 100 30 

रौतहट राजपुर नर्रपाचलका 72   800 120 40 100 30 100 30 

रौतहट वनृ्त्दावन नर्रपाचलका 72   768 120 40 100 30 100 30 

रौतहट दरु्ायभर्वती र्ाउँपाचलका 72   600 127 40 100 30 100 30 

रौतहट यमुनामाई र्ाउँपाचलका 64   600 110 40 100 30 100 30 

बारा कलैयाउपमहा नर्रपाचलका 280   800 450 40 100 30 100 30 

बारा 
खजतपुर-

चसमराउपमहा 
नर्रपाचलका 120   800 250 40 

100 30 
100 

30 

बारा कोल्हवी नर्रपाचलका 124   800 200 40 100 30 100 30 

बारा चनजर्ढ नर्रपाचलका 44   800 90 40 100 30 100 30 

बारा महार्ढीमाई नर्रपाचलका 135   800 220 40 100 30 100 30 

बारा चसम्रौनर्ढ नर्रपाचलका 112   800 180 40 100 30 100 30 

बारा पचरौता नर्रपाचलका 104   800 170 40 100 30 100 30 

बारा आदर्यकोतवाल र्ाउँपाचलका 72   600 125 40 100 30 100 30 

बारा करैयामाई र्ाउँपाचलका 80   600 130 40 100 30 100 30 

बारा देवताल र्ाउँपाचलका 66   600 110 40 100 30 100 30 

बारा परवानीपुर र्ाउँपाचलका 82   600 134 40 100 30 100 30 

बारा प्रसौनी र्ाउँपाचलका 53   600 145 40 100 30 100 30 

बारा िेटा र्ाउँपाचलका 61   575 110 40 100 30 100 30 

बारा बारार्ढी र्ाउँपाचलका 84   600 154 40 100 30 100 30 

बारा सुवणय र्ाउँपाचलका 76   600 170 40 100 30 100 30 

बारा ववश्रामपुर र्ाउँपाचलका 58   600 135 40 100 30 100 30 

पसाय वीरर्ञ्जमहा नर्रपाचलका 324   1000 600 40 100 30 100 30 

पसाय पोखररया नर्रपाचलका 72   800 150 40 100 30 100 30 

पसाय पसायर्ढी नर्रपाचलका 72   800 125 40 100 30 100 30 

पसाय बहुदरमाई नर्रपाचलका 101   736 160 40 100 30 100 30 

पसाय चछपहरमाई र्ाउँपाचलका 77   600 130 40 100 30 100 30 
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पसाय जर्रनाथपुर र्ाउँपाचलका 87   600 140 40 100 30 100 30 

पसाय धोबीनी र्ाउँपाचलका 72   600 125 40 100 30 100 30 

पसाय पकाहामैनपुर र्ाउँपाचलका 72   600 120 40 100 30 100 30 

पसाय पटेवायसुर्ौली र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

पसाय वबन्त्दबाचसनी र्ाउँपाचलका 58   556 100 40 100 30 100 30 

पसाय सखुवाप्रसौनी र्ाउँपाचलका 87   600 135 40 100 30 100 30 

पसाय ठोरी(सुवणयपुर) र्ाउँपाचलका 47   600 80 40 100 30 100 30 

पसाय काचलकामाई र्ाउँपाचलका 72   600 125 40 100 30 100 30 

पसाय खजराभवानी र्ाउँपाचलका 72   600 120 40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली कमलामाई नर्रपाचलका 116       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली दधुौली नर्रपाचलका 144       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली र्ोलन्त्जोर र्ाउँपाचलका 87       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली घ्याङलेख र्ाउँपाचलका 72       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली तीनपाटन र्ाउँपाचलका 116       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली डिलकल र्ाउँपाचलका 87       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली मररण र्ाउँपाचलका 44       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली सुनकोर्ी र्ाउँपाचलका 72       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुली हररहरपुरर्ढी र्ाउँपाचलका 58       40 100 30 100 30 

रामेछाप मन्त्थली नर्रपाचलका 264       40 100 30 100 30 

रामेछाप रामेछाप नर्रपाचलका 173       40 100 30 100 30 

रामेछाप उमाकुण्ि र्ाउँपाचलका 108       40 100 30 100 30 

रामेछाप खाँिादेवी र्ाउँपाचलका 168       40 100 30 100 30 

रामेछाप र्ोकुलर्ङ्र्ा र्ाउँपाचलका 112       40 100 30 100 30 

रामेछाप दोरम्बा र्ाउँपाचलका 138       40 100 30 100 30 

रामेछाप चलखु र्ाउँपाचलका 124       40 100 30 100 30 

रामेछाप सुनापचत र्ाउँपाचलका 120       40 100 30 100 30 

दोलखा खजरी नर्रपाचलका 165       40 100 30 100 30 

दोलखा चभमेश्वर नर्रपाचलका 186       40 100 30 100 30 

दोलखा काचलन्त्चोक र्ाउँपाचलका 264       40 100 30 100 30 

दोलखा र्ौरीर्ङ्कर र्ाउँपाचलका 215       40 100 30 100 30 

दोलखा तामाकोर्ी र्ाउँपाचलका 224       40 100 30 100 30 

दोलखा वैतेश्वर र्ाउँपाचलका 244       40 100 30 100 30 

दोलखा मेलुङ्र् र्ाउँपाचलका 264       40 100 30 100 30 

दोलखा ववरु् र्ाउँपाचलका 210       40 100 30 100 30 

दोलखा रै्लुङ्र् र्ाउँपाचलका 242       40 100 30 100 30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

चौतारासार्ाचोकर्
ढी 

नर्रपाचलका 144       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

मेलम्ची नर्रपाचलका 159       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

वाह्रववसे नर्रपाचलका 93       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

ईन्त्रावती र्ाउँपाचलका 101       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

जुर्ल र्ाउँपाचलका 87       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

वरपुरासुन्त्दरी र्ाउँपाचलका 80       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

पाँचपोखरीथाङपाल र्ाउँपाचलका 116       40 
100 30 

100 
30 
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चसन्त्धुपा
ल्चोक 

बलेिी र्ाउँपाचलका 58       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

भोटेकोर्ी र्ाउँपाचलका 58       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

चलसंखुपाखर र्ाउँपाचलका 87       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

सुनकोर्ी र्ाउँपाचलका 87       40 
100 30 

100 
30 

चसन्त्धुपा
ल्चोक 

हेलम्बु र्ाउँपाचलका 72       40 
100 30 

100 
30 

रसुवा उिरर्या र्ाउँपाचलका 72       40 100 30 100 30 

रसुवा काचलका र्ाउँपाचलका 85       40 100 30 100 30 

रसुवा र्ोसाईंकुण्ि र्ाउँपाचलका 87       40 100 30 100 30 

रसुवा नौकुण्ि र्ाउँपाचलका 96       40 100 30 100 30 

रसुवा पावयतीकुण्ि र्ाउँपाचलका 55       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् धुनीबेंसी नर्रपाचलका 44       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् नीलकण्ठ नर्रपाचलका 104       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् खचनयाबास र्ाउँपाचलका 44       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् र्ङ्र्ाजमुना र्ाउँपाचलका 72       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् र्जुरी र्ाउँपाचलका 44       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् र्ल्छी र्ाउँपाचलका 37       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् ज्वालामूखी र्ाउँपाचलका 63       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् वरपुरासुन्त्दरी र्ाउँपाचलका 76       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् थाके्र र्ाउँपाचलका 64       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् नेरावती र्ाउँपाचलका 45       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् बेनीघाटरोराङ्र् र्ाउँपाचलका 63       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् रुवीभ्याली र्ाउँपाचलका 45       40 100 30 100 30 

धाडदङ्र् चसद्धलेक र्ाउँपाचलका 45       40 100 30 100 30 

नुवाकोट ववदरु नर्रपाचलका 271       40 100 30 100 30 

नुवाकोट बेलकोटर्ढी नर्रपाचलका 248       40 100 30 100 30 

नुवाकोट ककनी र्ाउँपाचलका 165       40 100 30 100 30 

नुवाकोट डकस्पाङ र्ाउँपाचलका 112       40 100 30 100 30 

नुवाकोट तादीर्ाउँ र्ाउँपाचलका 114       40 100 30 100 30 

नुवाकोट तारकेश्वर र्ाउँपाचलका 125       40 100 30 100 30 

नुवाकोट दपु्चेश्वर र्ाउँपाचलका 146       40 100 30 100 30 

नुवाकोट पञ्चकन्त्या र्ाउँपाचलका 116       40 100 30 100 30 

नुवाकोट मेघाङ र्ाउँपाचलका 108       40 100 30 100 30 

नुवाकोट चलखु र्ाउँपाचलका 112       40 100 30 100 30 

नुवाकोट चर्वपुरी र्ाउँपाचलका 175       40 100 30 100 30 

नुवाकोट सुययर्ढी र्ाउँपाचलका 109       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं काठमाण्िौंमहा नर्रपाचलका 893       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं कारे्श्वरी–मनोहरा नर्रपाचलका 189       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं कीचतयपुर नर्रपाचलका 181       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं र्ोकणेश्वर नर्रपाचलका 178       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं चन्त्राचर्री नर्रपाचलका 239       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं टोखा नर्रपाचलका 159       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं तारकेश्वर नर्रपाचलका 228       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं दखक्षणकाली नर्रपाचलका 151       40 100 30 100 30 
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काठमाण्िौं नार्ाजुयन नर्रपाचलका 156       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं बुढाचनलकण्ठ नर्रपाचलका 194       40 100 30 100 30 

काठमाण्िौं रं्खरापुर नर्रपाचलका 172       40 100 30 100 30 

लचलतपुर लचलतपुरमहा नर्रपाचलका 804       40 100 30 100 30 

लचलतपुर र्ोदावरी नर्रपाचलका 159       40 100 30 100 30 

लचलतपुर महालक्ष्मी नर्रपाचलका 72       40 100 30 100 30 

लचलतपुर कोन्त्ज्योसोम र्ाउँपाचलका 72       40 100 30 100 30 

लचलतपुर बाग्मती र्ाउँपाचलका 101       40 100 30 100 30 

लचलतपुर महाङ्काल र्ाउँपाचलका 87       40 100 30 100 30 

भक्तपुर चाँरु्नारायण नर्रपाचलका 116       40 100 30 100 30 

भक्तपुर भक्तपुर नर्रपाचलका 144       40 100 30 100 30 

भक्तपुर मध्यपुरचथमी नर्रपाचलका 72       40 100 30 100 30 

भक्तपुर सूययववनायक नर्रपाचलका 116       40 100 30 100 30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

धुचलखेल नर्रपाचलका 116   1000 180 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

नमोबुद्ध नर्रपाचलका 132   993 200 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

पनौती नर्रपाचलका 192   1000 332 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

पांचखाल नर्रपाचलका 135   1000 226 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

बनेपा नर्रपाचलका 98   1000 160 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

मण्िनदेउपुर नर्रपाचलका 108   969 180 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

खानीखोला र्ाउँपाचलका 72   800 120 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

चौंरीदेउराली र्ाउँपाचलका 130   800 232 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

तेमाल र्ाउँपाचलका 101   800 197 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

बेथानचोक र्ाउँपाचलका 80   800 130 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

भुम्लु र्ाउँपाचलका 138   1200 250 47.5 
900 52.5 

200 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

महाभारत र्ाउँपाचलका 72   800 120 40 
300 30 

100 
30 

काभे्रपला
न्त्चोक 

रोर्ी र्ाउँपाचलका 144   628 220 40 
300 30 

100 
30 

मकवानपुर हेटौंिा 
उप-

महानर्रपा
चलका 

149       40 

100 30 

100 

30 

मकवानपुर थाहा नर्रपाचलका 87       40 100 30 100 30 

मकवानपुर ईन्त्रसरोवर र्ाउँपाचलका 58       40 100 30 100 30 

मकवानपुर कैलार् र्ाउँपाचलका 68       40 100 30 100 30 

मकवानपुर बकैया र्ाउँपाचलका 96       40 100 30 100 30 

मकवानपुर बाग्मती र्ाउँपाचलका 45       40 100 30 100 30 

मकवानपुर चभमिेदी र्ाउँपाचलका 82       40 100 30 100 30 

मकवानपुर मकवानपुरर्ढी र्ाउँपाचलका 66       40 100 30 100 30 

मकवानपुर मनहरी र्ाउँपाचलका 31       40 100 30 100 30 

मकवानपुर राखलसराङ्र् र्ाउँपाचलका 61       40 100 30 100 30 

चचतवन भरतपुरमहा नर्रपाचलका 333       40 100 30 100 30 
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चचतवन काचलका नर्रपाचलका 58       40 100 30 100 30 

चचतवन खैरहनी नर्रपाचलका 58       40 100 30 100 30 

चचतवन मािी नर्रपाचलका 61       40 100 30 100 30 

चचतवन रत्ननर्र नर्रपाचलका 98       40 100 30 100 30 

चचतवन राप्ती नर्रपाचलका 74       40 100 30 100 30 

चचतवन इच्छाकामना र्ाउँपाचलका 58       40 100 30 100 30 

स्याङ्र्जा र्ल्याङ नर्रपाचलका 104   800 155 40     100 30 

स्याङ्र्जा चापाकोट नर्रपाचलका 87   800 130 40     100 30 

स्याङ्र्जा पुतलीबजार नर्रपाचलका 162   800 240 40     100 30 

स्याङ्र्जा भीरकोट नर्रपाचलका 84   800 125 40     100 30 

स्याङ्र्जा वाचलङ नर्रपाचलका 159   800 230 40     100 30 

स्याङ्र्जा अजुयनचौपारी र्ाउँपाचलका 61   600 95 40     100 30 

स्याङ्र्जा आँचधखोला र्ाउँपाचलका 84   600 125 40     100 30 

स्याङ्र्जा कालीर्ण्िकी र्ाउँपाचलका 58   600 90 40     100 30 

स्याङ्र्जा िेदीखोला र्ाउँपाचलका 58   600 90 40     100 30 

स्याङ्र्जा वबरुवा र्ाउँपाचलका 74   600 120 40     100 30 

स्याङ्र्जा हररनास र्ाउँपाचलका 53   600 85 40     100 30 

तनहँु भानु नर्रपाचलका 116   800 170 40     100 30 

तनहँु चभमाद नर्रपाचलका 77   800 120 40     100 30 

तनहँु व्यास नर्रपाचलका 176   800 260 40     100 30 

तनहँु रु्ललार्ण्िकी नर्रपाचलका 87   800 130 40     100 30 

तनहँु आँबुखैरेनी र्ाउँपाचलका 44   600 75 40     100 30 

तनहँु ऋवषङ्र् र्ाउँपाचलका 74   600 120 40     100 30 

तनहँु चघररङ र्ाउँपाचलका 44   600 70 40     100 30 

तनहँु देवघाट र्ाउँपाचलका 56   600 90 40     100 30 

तनहँु म्याग्दे र्ाउँपाचलका 42   600 75 40     100 30 

तनहँु बखन्त्दपुर र्ाउँपाचलका 37   600 65 40     100 30 

र्ोरखा र्ोरखा नर्रपाचलका 101   791 150 40 100 30 100 30 

र्ोरखा पालुङटार नर्रपाचलका 104   800 151 40 100 30 100 30 

र्ोरखा अखजरकोट र्ाउँपाचलका 72   600 110 40 100 30 100 30 

र्ोरखा आरूघाट र्ाउँपाचलका 72   600 110 40 100 30 100 30 

र्ोरखा र्ण्िकी र्ाउँपाचलका 87   600 130 40 100 30 100 30 

र्ोरखा चुमनुव्री र्ाउँपाचलका 101   600 150 40 100 30 100 30 

र्ोरखा धाचे र्ाउँपाचलका 87   600 130 40 100 30 100 30 

र्ोरखा चभमसेन र्ाउँपाचलका 87   600 130 40 100 30 100 30 

र्ोरखा र्डहदलखन र्ाउँपाचलका 87   600 130 40 100 30 100 30 

र्ोरखा चसरानचोक र्ाउँपाचलका 103   600 150 40 100 30 100 30 

र्ोरखा सुलीकोट र्ाउँपाचलका 101   600 150 40 100 30 100 30 

मानाङ्र् चामे र्ाउँपाचलका 15   600 30 40     100 30 

मानाङ्र् नािुय  र्ाउँपाचलका 29   588 50 40     100 30 

मानाङ्र् नार्ोङ र्ाउँपाचलका 101   600 195 40     100 30 

मानाङ्र् नेस्याङ र्ाउँपाचलका 45   600 98 40     100 30 

लम्जुङ्र् बेसीर्हर नर्रपाचलका 189   800 275 40     100 30 

लम्जुङ्र् मध्यनेपाल नर्रपाचलका 180   800 260 40     100 30 

लम्जुङ्र् राईनास नर्रपाचलका 106   800 160 40     100 30 

लम्जुङ्र् सुन्त्दरबजार नर्रपाचलका 162   800 299 40     100 30 
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लम्जुङ्र् लव्होलासोथार र्ाउँपाचलका 111   600 165 40     100 30 

लम्जुङ्र् दधूपोखरी र्ाउँपाचलका 85   600 130 40     100 30 

लम्जुङ्र् दोदी र्ाउँपाचलका 135   600 200 40     100 30 

लम्जुङ्र् मस्यायङदी र्ाउँपाचलका 106   600 160 40     100 30 

कास्की पोखरालेखनाथ 
महा-

नर्रपाचलका 
1047   1000 1600 40 

    
100 

30 

कास्की अन्त्नपूणय र्ाउँपाचलका 183   600 275 40     100 30 

कास्की माछापुछे्र र्ाउँपाचलका 170   600 255 40     100 30 

कास्की मादी र्ाउँपाचलका 160   600 240 40     100 30 

कास्की रूपा र्ाउँपाचलका 119   600 180 40     100 30 

पवयत कुश्मा नर्रपाचलका 160   800 235 40     100 30 

पवयत िलेवास नर्रपाचलका 144   800 210 40     100 30 

पवयत जलजला र्ाउँपाचलका 104   600 160 40     100 30 

पवयत पैयंू र्ाउँपाचलका 88   600 130 40     100 30 

पवयत महाचर्ला र्ाउँपाचलका 101   600 155 40     100 30 

पवयत मोदी र्ाउँपाचलका 117   600 174 40     100 30 

पवयत ववहादी र्ाउँपाचलका 87   600 125 40     100 30 

बाग्लुङ्र् र्ल्कोट नर्रपाचलका 204   800 300 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् जैचमनी नर्रपाचलका 221   768 320 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् ढोरपाटन नर्रपाचलका 112   800 170 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् बाग्लुङ नर्रपाचलका 328   756 480 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् काठेखोला र्ाउँपाचलका 156   600 277 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् तमानखोला र्ाउँपाचलका 61   600 90 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् ताराखोला र्ाउँपाचलका 88   600 135 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् चनसीखोला र्ाउँपाचलका 106   600 160 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् वडिर्ाि र्ाउँपाचलका 165   600 245 40 100 30 100 30 

बाग्लुङ्र् वरेङ र्ाउँपाचलका 101   600 150 40 100 30 100 30 

म्याग्दी बेनी नर्रपाचलका 116   800 170 40 100 30 100 30 

म्याग्दी अन्त्नपूणय र्ाउँपाचलका 116   600 170 40 100 30 100 30 

म्याग्दी धवलाचर्री र्ाउँपाचलका 103   600 150 40 100 30 100 30 

म्याग्दी मंर्ला र्ाउँपाचलका 60   600 95 40 100 30 100 30 

म्याग्दी माचलका र्ाउँपाचलका 85   600 130 40 100 30 100 30 

म्याग्दी रघुरं्र्ा र्ाउँपाचलका 116   600 170 40 100 30 100 30 

मुस्ताङ्र् घरपझोङ र्ाउँपाचलका 32   600 50 40     100 30 

मुस्ताङ्र् थासाङ र्ाउँपाचलका 55   600 85 40     100 30 

मुस्ताङ्र् दालोमे र्ाउँपाचलका 44   600 75 40     100 30 

मुस्ताङ्र् लोमन्त्थाङ र्ाउँपाचलका 44   600 75 40     100 30 

मुस्ताङ्र् वाह्रर्ाउँमुवक्तक्षेर र्ाउँपाचलका 58   600 90 40     100 30 

नवलपुर  कावासोती नर्रपाचलका 77   800 110 40 100 30 100 30 

नवलपुर  र्ैंिाकोट नर्रपाचलका 63   800 98 40 100 30 100 30 

नवलपुर  देवचुली नर्रपाचलका 66   800 95 40 100 30 100 30 

नवलपुर  मध्यववन्त्द ु नर्रपाचलका 96   800 139 40 100 30 100 30 

नवलपुर  बुङ्दीकाली र्ाउँपाचलका 87   600 125 40 100 30 100 30 

नवलपुर  बुचलङटार र्ाउँपाचलका 82   600 125 40 100 30 100 30 

नवलपुर  ववनयी र्ाउँपाचलका 58   600 95 40 100 30 100 30 

नवलपुर  हुप्सेकोट र्ाउँपाचलका 45   600 75 40 100 30 100 30 
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नवलपरासी बदयघाट नर्रपाचलका 68   800   40 100 30 100 30 

नवलपरासी रामग्राम नर्रपाचलका 133   735   40 100 30 100 30 

नवलपरासी सुनवल नर्रपाचलका 45   800   40 100 30 100 30 

नवलपरासी सुस्ता र्ाउँपाचलका 56   600   40 100 30 100 30 

नवलपरासी पाल्हीनन्त्दन र्ाउँपाचलका 84   600   40 100 30 100 30 

नवलपरासी प्रतापपुर र्ाउँपाचलका 96   600   40 100 30 100 30 

नवलपरासी सरावल र्ाउँपाचलका 88   600   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही बुटवलउपमहा नर्रपाचलका 287   953   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही चतलोिमा नर्रपाचलका 284   800   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही देवदह नर्रपाचलका 156   800   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही लुखम्वनीसांस्कृचतक नर्रपाचलका 212   800   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही चसद्धाथयनर्र नर्रपाचलका 162   800   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही सैनामैना नर्रपाचलका 114   800   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही ओमसचतया र्ाउँपाचलका 122   600   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही कन्त्चन र्ाउँपाचलका 95   600   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही कोटहीमाई र्ाउँपाचलका 133   600   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही रै्िहवा र्ाउँपाचलका 128   578   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही मचयवारी र्ाउँपाचलका 106   622   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही मायादेवी र्ाउँपाचलका 133   600   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही रोडहणी र्ाउँपाचलका 23   602   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही रु्द्धोधन र्ाउँपाचलका 101   600   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही सम्मरीमाई र्ाउँपाचलका 122   600   40 100 30 100 30 

रूपन्त्देही चसयारी र्ाउँपाचलका 112   610   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु कवपलवस्तु नर्रपाचलका 220   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु कृष्णनर्र नर्रपाचलका 162   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु बाणरं्र्ा नर्रपाचलका 180   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु बुद्धभुमी नर्रपाचलका 229   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु महाराजर्ञ्ज नर्रपाचलका 228   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु चर्वराज नर्रपाचलका 183   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु मायादेवी र्ाउँपाचलका 159   600   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु यसोधरा र्ाउँपाचलका 170   600   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु ववजयनर्र र्ाउँपाचलका 106   600   40 100 30 100 30 

कवपलवस्तु रु्द्धोधन र्ाउँपाचलका 133   600   40 100 30 100 30 

अघायखाँची भुचमकास्थान नर्रपाचलका 239   788   40     100 30 

अघायखाँची चर्तरं्र्ा नर्रपाचलका 231   800   40     100 30 

अघायखाँची सखन्त्धखकय  नर्रपाचलका 248   800   40     100 30 

अघायखाँची छरदेव र्ाउँपाचलका 208   600   40     100 30 

अघायखाँची पाखणनी र्ाउँपाचलका 220   600   40     100 30 

अघायखाँची मालारानी र्ाउँपाचलका 208   600   40     100 30 

पाल्पा तानसेन नर्रपाचलका 143   800   40     100 30 

पाल्पा रामपुर नर्रपाचलका 72   800   40     100 30 

पाल्पा चतनाउ र्ाउँपाचलका 63   600   40     100 30 

पाल्पा चनस्दी र्ाउँपाचलका 101   600   40     100 30 

पाल्पा पूवयखोला र्ाउँपाचलका 88   600   40     100 30 

पाल्पा बर्नासकाली र्ाउँपाचलका 124   600   40     100 30 

पाल्पा माथार्ढी र्ाउँपाचलका 101   640   40     100 30 
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पाल्पा रम्भा र्ाउँपाचलका 74   600   40     100 30 

पाल्पा ररब्दीकोट र्ाउँपाचलका 116   600   40     100 30 

पाल्पा रैनादेवीछहरा र्ाउँपाचलका 116   600   40     100 30 

रु्ल्मी मुचसकोट नर्रपाचलका 191   800   40     100 30 

रु्ल्मी रेसंुर्ा नर्रपाचलका 133   800   40     100 30 

रु्ल्मी इस्मा र्ाउँपाचलका 108   600   40     100 30 

रु्ल्मी कालीर्ण्िकी र्ाउँपाचलका 127   600   40     100 30 

रु्ल्मी रु्ल्मीदरबार र्ाउँपाचलका 133   600   40     100 30 

रु्ल्मी चन्त्रकोट र्ाउँपाचलका 138   600   40     100 30 

रु्ल्मी छरकोट र्ाउँपाचलका 138   600   40     100 30 

रु्ल्मी धुकोट र्ाउँपाचलका 125   600   40     100 30 

रु्ल्मी मदाने र्ाउँपाचलका 116   600   40     100 30 

रु्ल्मी माचलका र्ाउँपाचलका 120   600   40     100 30 

रु्ल्मी रुरु र्ाउँपाचलका 124   600   40     100 30 

रु्ल्मी सत्यवती र्ाउँपाचलका 143   600   40     100 30 

रोल्पा रोल्पा नर्रपाचलका 101   800   40 100 30 100 30 

रोल्पा वरवेणी र्ाउँपाचलका 72   600   40 100 30 100 30 

रोल्पा थवाङ र्ाउँपाचलका 44   600   40 100 30 100 30 

रोल्पा दईुखोली  र्ाउँपाचलका 72   600   40 100 30 100 30 

रोल्पा मािी र्ाउँपाचलका 58   600   40 100 30 100 30 

रोल्पा रुन्त्टीर्ढी र्ाउँपाचलका 92   600   40 100 30 100 30 

रोल्पा लुङग्री र्ाउँपाचलका 72   600   40 100 30 100 30 

रोल्पा सुडकदह र्ाउँपाचलका 53   600   40 100 30 100 30 

रोल्पा सुनछहरी र्ाउँपाचलका 85   600   40 100 30 100 30 

रोल्पा सुवणायवती र्ाउँपाचलका 88   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान प्यूठान नर्रपाचलका 109   800   40 100 30 100 30 

प्यूठान स्वर्यद्वारी नर्रपाचलका 101   800   40 100 30 100 30 

प्यूठान ऐरावती र्ाउँपाचलका 77   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान र्ौमुखी र्ाउँपाचलका 84   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान खझमरुक र्ाउँपाचलका 76   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान नौबडहनी र्ाउँपाचलका 87   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान मल्लरानी र्ाउँपाचलका 56   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान माण्िवी र्ाउँपाचलका 64   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान सरुमारानी र्ाउँपाचलका 55   600   40 100 30 100 30 

दाङ्र् घोराहीउपमहा नर्रपाचलका 372   1000   40 100 30 100 30 

दाङ्र् तुल्सीपुरउपमहा नर्रपाचलका 349   1000   40 100 30 100 30 

दाङ्र् लमही नर्रपाचलका 116   800   40 100 30 100 30 

दाङ्र् र्ढवा र्ाउँपाचलका 133   600   40 100 30 100 30 

दाङ्र् दंर्ीर्रण र्ाउँपाचलका 82   600   40 100 30 100 30 

दाङ्र् बंर्लाचुली र्ाउँपाचलका 87   600   40 100 30 100 30 

दाङ्र् बबई र्ाउँपाचलका 88   600   40 100 30 100 30 

दाङ्र् राजपुर र्ाउँपाचलका 84   600   40 100 30 100 30 

दाङ्र् राप्ती र्ाउँपाचलका 100   600   40 100 30 100 30 

दाङ्र् र्ाखन्त्तनर्र र्ाउँपाचलका 77   600   40 100 30 100 30 

बाँके नेपालर्ञ्जउपमहा नर्रपाचलका 322   1000   40 100 30 100 30 

बाँके कोहलपुर नर्रपाचलका 114   800   40 100 30 100 30 
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बाँके खजुरा र्ाउँपाचलका 173   600   40 100 30 100 30 

बाँके जानकी र्ाउँपाचलका 130   600   40 100 30 100 30 

बाँके िुिुवा र्ाउँपाचलका 95   600   40 100 30 100 30 

बाँके नरैनापुर र्ाउँपाचलका 109   599   40 100 30 100 30 

बाँके बैजनाथ र्ाउँपाचलका 148   561   40 100 30 100 30 

बाँके राप्तीसोनारी र्ाउँपाचलका 176   572   40 100 30 100 30 

बडदयया रु्लररया नर्रपाचलका 175   800   40 100 30 100 30 

बडदयया ठाकुरबाबा नर्रपाचलका 133   842   40 100 30 100 30 

बडदयया बाँसर्ढी नर्रपाचलका 165   800   40 100 30 100 30 

बडदयया मधुवन नर्रपाचलका 173   800   40 100 30 100 30 

बडदयया राजापुर नर्रपाचलका 216   800   40 100 30 100 30 

बडदयया बारबडदयया नर्रपाचलका 208   800   40 100 30 100 30 

बडदयया रे्रुवा र्ाउँपाचलका 119   600   40 100 30 100 30 

बडदयया बढैयाताल र्ाउँपाचलका 159   600   40 100 30 100 30 

रूकुम पूवय पुथाउिररं्र्ा र्ाउँपाचलका 87   672   40 100 30 100 30 

रूकुम पूवय भूमे र्ाउँपाचलका 74   600   40 100 30 100 30 

रूकुम पूवय चसस्ने र्ाउँपाचलका 68   600   40 100 30 100 30 

मुरु् छायाँनाथरारा नर्रपाचलका 72   800 120 40 100 30 100 30 

मुरु् खत्याि र्ाउँपाचलका 101   600 145 40 100 30 100 30 

मुरु् मुरु्मकामायरोंर् र्ाउँपाचलका 72   600 120 40 100 30 100 30 

मुरु् सोरु र्ाउँपाचलका 101   600 160 40 100 30 100 30 

िोल्पा ठूलीभेरी नर्रपाचलका 58   800 100 40 100 30 100 30 

िोल्पा वरपुरासुन्त्दरी नर्रपाचलका 72   800 120 40 100 30 100 30 

िोल्पा काईके र्ाउँपाचलका 29   600 60 40 100 30 100 30 

िोल्पा छाकायताङसोङ र्ाउँपाचलका 29   600 55 40 100 30 100 30 

िोल्पा जर्दलु्ला र्ाउँपाचलका 29   600 55 40 100 30 100 30 

िोल्पा िोल्पोबुद्ध र्ाउँपाचलका 29   600 55 40 100 30 100 30 

िोल्पा मुड्केचुला र्ाउँपाचलका 44   600 75 40 100 30 100 30 

िोल्पा रे्िोलसुन्त्िो र्ाउँपाचलका 44   600 75 40 100 30 100 30 

हुम्ला अदानचुली र्ाउँपाचलका 29   600 65 40 100 30 100 30 

हुम्ला खापुयनाथ र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

हुम्ला चंखेली र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

हुम्ला ताँजाकोट र्ाउँपाचलका 29   600 65 40 100 30 100 30 

हुम्ला नाम्खा र्ाउँपाचलका 58   600 100 40 100 30 100 30 

हुम्ला सकेर्ाि र्ाउँपाचलका 85   600 150 40 100 30 100 30 

हुम्ला चसमकोट र्ाउँपाचलका 72   600 120 40 100 30 100 30 

जुम्ला चन्त्दननाथ नर्रपाचलका 144   799 225 40 100 30 100 30 

जुम्ला कनकासुन्त्दरी र्ाउँपाचलका 138   600 220 40 300 30 100 30 

जुम्ला रु्डठचौर र्ाउँपाचलका 82   600 120 40 300 30 100 30 

जुम्ला तातोपानी र्ाउँपाचलका 140   600 220 40 300 30 100 30 

जुम्ला चतला र्ाउँपाचलका 103   600 160 40 300 30 100 30 

जुम्ला पातारासी र्ाउँपाचलका 106   600 165 40 300 30 100 30 

जुम्ला चसंजा र्ाउँपाचलका 117   600 175 40 300 30 100 30 

जुम्ला डहमा र्ाउँपाचलका 80   600 125 40 300 30 100 30 

काचलकोट खाँिाचक्र नर्रपाचलका 61   800 100 40 100 30 100 30 

काचलकोट चतलारु्िा नर्रपाचलका 74   800 120 40 100 30 100 30 
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काचलकोट रास्कोट नर्रपाचलका 50   800 90 40 100 30 100 30 

काचलकोट काचलका र्ाउँपाचलका 44   600 75 40 100 30 100 30 

काचलकोट नरहररनाथ र्ाउँपाचलका 79   600 120 40 100 30 100 30 

काचलकोट पचालझरना र्ाउँपचलका 42   600 75 40 100 30 100 30 

काचलकोट पलाता र्ाउँपाचलका 48   600 75 40 100 30 100 30 

काचलकोट महावै र्ाउँपाचलका 32   600 70 40 100 30 100 30 

काचलकोट सान्त्नीवरवेणी र्ाउँपाचलका 47   600 80 40 100 30 100 30 

रूकुम आठवबसकोट नर्रपाचलका 76     125 40 100 30 100 30 

रूकुम चौरजहारी नर्रपाचलका 61     140 40 100 30 100 30 

रूकुम मुचसकोट नर्रपाचलका 76     125 40 100 30 100 30 

रूकुम वरवेणी र्ाउँपाचलका 60     95 40 100 30 100 30 

रूकुम बाँडिकोट र्ाउँपाचलका 60     95 40 100 30 100 30 

रूकुम सानीभेरी र्ाउँपाचलका 63     110 40 100 30 100 30 

सल्यान बार्चौर नर्रपाचलका 87     135 40 100 30 100 30 

सल्यान बनर्ाँिकुवपण्िे नर्रपाचलका 101     155 40 100 30 100 30 

सल्यान र्ारदा नर्रपाचलका 101     160 40 100 30 100 30 

सल्यान कपुरकोट र्ाउँपाचलका 60     95 40 100 30 100 30 

सल्यान काचलमाटी र्ाउँपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

सल्यान कुमाखमाचलका र्ाउँपाचलका 72     120 40 100 30 100 30 

सल्यान छरेश्वरी र्ाउँपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

सल्यान ढोरचौर र्ाउँपाचलका 44     75 40 100 30 100 30 

सल्यान वरवेणी र्ाउँपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

सल्यान दामाय र्ाउँपाचलका 44     80 40 100 30 100 30 

सुखेत रु्भायकोट नर्रपाचलका 250     370 40 100 30 100 30 

सुखेत पञ्चपुरी नर्रपाचलका 154     240 40 100 30 100 30 

सुखेत भेरीरं्र्ा नर्रपाचलका 196     295 40 100 30 100 30 

सुखेत लेकबेसी नर्रपाचलका 165     245 40 100 30 100 30 

सुखेत बीरेन्त्रनर्र नर्रपाचलका 285     420 40 100 30 100 30 

सुखेत चचङ्र्ाि र्ाउँपाचलका 100     155 40 100 30 100 30 

सुखेत चौकुने र्ाउँपाचलका 138     225 40 100 30 100 30 

सुखेत बराहताल र्ाउँपाचलका 140     225 40 100 30 100 30 

सुखेत चसम्ता र्ाउँपाचलका 157     240 40 100 30 100 30 

जाजरकोट छेिार्ाि नर्रपाचलका 84     281 40 100 30 100 30 

जाजरकोट वरवेणीनलर्ाि नर्रपाचलका 72     147 40 100 30 100 30 

जाजरकोट भेरी नर्रपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

जाजरकोट कुसे र्ाउँपाचलका 61     95 40 100 30 100 30 

जाजरकोट जुनीचाँदे र्ाउँपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

जाजरकोट बारेकोट र्ाउँपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

जाजरकोट चर्वालय र्ाउँपाचलका 44     75 40 100 30 100 30 

दैलेख आठबीस नर्रपाचलका 112     175 40 100 30 100 30 

दैलेख चामुण्िावबन्त्रासैनी नर्रपाचलका 100     155 40 100 30 100 30 

दैलेख दलु्लु नर्रपाचलका 221     325 40 100 30 100 30 

दैलेख नारायण नर्रपाचलका 130     195 40 100 30 100 30 

दैलेख रु्राँस र्ाउँपाचलका 127     195 40 100 30 100 30 

दैलेख ठाँटीकाँध र्ाउँपाचलका 82     125 40 100 30 100 30 

दैलेख िंुरे्श्वर र्ाउँपाचलका 88     135 40 100 30 100 30 
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दैलेख नौमुले र्ाउँपाचलका 127     195 40 100 30 100 30 

दैलेख भर्वतीमाई र्ाउँपाचलका 130     195 40 100 30 100 30 

दैलेख भैरवी र्ाउँपाचलका 88     135 40 100 30 100 30 

दैलेख महाबु र्ाउँपाचलका 98     155 40 100 30 100 30 

कैलाली धनर्ढीउपमहा नर्रपाचलका 343     525 40 100 30 100 30 

कैलाली र्ोदावरी नर्रपाचलका 167     250 40 100 30 100 30 

कैलाली र्ौरीरं्र्ा नर्रपाचलका 119     190 40 100 30 100 30 

कैलाली घोिाघोिी नर्रपाचलका 135     205 40 100 30 100 30 

कैलाली डटकापुर नर्रपाचलका 192     295 40 100 30 100 30 

कैलाली भजनी नर्रपाचलका 157     250 40 100 30 100 30 

कैलाली लखम्कचुहा नर्रपाचलका 146     225 40 100 30 100 30 

कैलाली कैलारी र्ाउँपाचलका 200     300 40 100 30 100 30 

कैलाली चुरे र्ाउँपाचलका 100     155 40 100 30 100 30 

कैलाली जानकी र्ाउँपाचलका 160     245 40 100 30 100 30 

कैलाली जोर्ीपुर र्ाउँपाचलका 98     155 40 100 30 100 30 

कैलाली बदयर्ोररया र्ाउँपाचलका 71     125 40 100 30 100 30 

कैलाली मोहन्त्याल र्ाउँपाचलका 128     190 40 100 30 100 30 

िोटी डदपायलचसलर्ढी नर्रपाचलका 93     145 40 100 30 100 30 

िोटी चर्खर नर्रपाचलका 202     300 40 100 30 100 30 

िोटी आदर्य र्ाउँपाचलका 133     200 40 100 30 100 30 

िोटी के.आई.चसं. र्ाउँपाचलका 119     180 40 100 30 100 30 

िोटी जोरायल र्ाउँपाचलका 127     190 40 100 30 100 30 

िोटी पूवीचौकी र्ाउँपाचलका 103     155 40 100 30 100 30 

िोटी बिीकेदार र्ाउँपाचलका 84     130 40 100 30 100 30 

िोटी बोर्टान र्ाउँपाचलका 130     195 40 100 30 100 30 

िोटी सायल र्ाउँपाचलका 77     125 40 100 30 100 30 

आछाम कमलबजार नर्रपाचलका 149     275 40 100 30 100 30 

आछाम पंचदेवलववनायक नर्रपाचलका 146     220 40 100 30 100 30 

आछाम मंर्लसेन नर्रपाचलका 186     275 40 100 30 100 30 

आछाम साँिेवर्र नर्रपाचलका 226     350 40 100 30 100 30 

आछाम चौरपाटी र्ाउँपाचलका 148     220 40 100 30 100 30 

आछाम ढकारी र्ाउँपाचलका 111     170 40 100 30 100 30 

आछाम तुमायखाँद र्ाउँपाचलका 143     225 40 100 30 100 30 

आछाम बान्त्नीर्ढीजयर्ढ र्ाउँपाचलका 122     180 40 100 30 100 30 

आछाम मेल्लेख र्ाउँपाचलका 146     220 40 100 30 100 30 

आछाम रामारोर्न र्ाउँपाचलका 133     200 40 100 30 100 30 

बाजुरा वरवेणी नर्रपाचलका 44   800 75 40 100 30 100 30 

बाजुरा बडिमाचलका नर्रपाचलका 58   800 100 40 100 30 100 30 

बाजुरा बुढीरं्र्ा नर्रपाचलका 44   800 75 40 100 30 100 30 

बाजुरा बुढीनन्त्दा नर्रपाचलका 52   800 80 40 100 30 100 30 

बाजुरा र्ौमुल र्ाउँपाचलका 47   600 75 40 100 30 100 30 

बाजुरा छेिेदह र्ाउँपाचलका 72   600 120 40 100 30 100 30 

बाजुरा पाण्िवरु्िा र्ाउँपाचलका 28   600 50 40 100 30 100 30 

बाजुरा स्वामीकाचतयक र्ाउँपाचलका 45   600 75 40 100 30 100 30 

बाजुरा डहमाली र्ाउँपाचलका 40   600 75 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् जयपृ् वी नर्रपाचलका 88     145 40 100 30 100 30 
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बझाङ्र् बुंर्ल नर्रपाचलका 74     130 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् काँिा र्ाउँपाचलका 15     50 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् केदारस्यँु र्ाउँपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् खप्तिछान्त्ना र्ाउँपाचलका 87     200 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् छवबसपाचथभेरा र्ाउँपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् तलकोट र्ाउँपाचलका 60     95 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् थलारा र्ाउँपाचलका 72     200 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् दरु्ायथली र्ाउँपाचलका 44     75 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् मिा र्ाउँपाचलका 58     95 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् ववत्थिचचर र्ाउँपाचलका 47     200 40 100 30 100 30 

बझाङ्र् सूमाय र्ाउँपाचलका 31     55 40 100 30 100 30 

दाचुयला महाकाली नर्रपाचलका 72     110 40 100 30 100 30 

दाचुयला रै्ल्यचर्खर नर्रपाचलका 87     130 40 100 30 100 30 

दाचुयला अवपडहमाल र्ाउँपाचलका 37     65 40 100 30 100 30 

दाचुयला दहँुु र्ाउँपाचलका 58     90 40 100 30 100 30 

दाचुयला नौर्ाि र्ाउँपाचलका 58     90 40 100 30 100 30 

दाचुयला व्याँस र्ाउँपाचलका 72     110 40 100 30 100 30 

दाचुयला मामाय र्ाउँपाचलका 64     118 40 100 30 100 30 

दाचुयला माचलकाजुयन र्ाउँपाचलका 87     130 40 100 30 100 30 

दाचुयला लेकम र्ाउँपाचलका 58     90 40 100 30 100 30 

बैतिी दर्रथचन्त्द नर्रपाचलका 205   800 310 40 100 30 100 30 

बैतिी पाटन नर्रपाचलका 175   800 300 40 100 30 100 30 

बैतिी पुचौिी नर्रपाचलका 202   800 310 40 100 30 100 30 

बैतिी मेलौली नर्रपाचलका 112   800 175 40 100 30 100 30 

बैतिी िीलासैनी र्ाउँपाचलका 112   600 175 40 100 30 100 30 

बैतिी दोर्िाकेदार र्ाउँपाचलका 140   600 220 40 100 30 100 30 

बैतिी पंचेश्वर र्ाउँपाचलका 93   600 140 40 100 30 100 30 

बैतिी चर्वनाथ र्ाउँपाचलका 74   600 120 40 100 30 100 30 

बैतिी चसर्ास र्ाउँपाचलका 114   600 175 40 100 30 100 30 

बैतिी सुनयया र्ाउँपाचलका 106   600 160 40 100 30 100 30 

ििेलधुरा अमरर्ढी नर्रपाचलका 125     180 40 100 30 100 30 

ििेलधुरा पररु्राम नर्रपाचलका 130     190 40 100 30 100 30 

ििेलधुरा अजयमेरु र्ाउँपाचलका 122     180 40 100 30 100 30 

ििेलधुरा आचलताल र्ाउँपाचलका 88     135 40 100 30 100 30 

ििेलधुरा र्न्त्यापधुरा र्ाउँपाचलका 95     140 40 100 30 100 30 

ििेलधुरा नवदरु्ाय र्ाउँपाचलका 104     155 40 100 30 100 30 

ििेलधुरा भारे्श्वर र्ाउँपाचलका 87     135 40 100 30 100 30 

कंचनपुर कृष्णपुर नर्रपाचलका 165     240 40 100 30 100 30 

कंचनपुर पुनवायस नर्रपाचलका 162     240 40 100 30 100 30 

कंचनपुर बेदकोट नर्रपाचलका 136     200 40 100 30 100 30 

कंचनपुर बेलौरी नर्रपाचलका 189     290 40 100 30 100 30 

कंचनपुर चभमदि नर्रपाचलका 244     360 40 100 30 100 30 

कंचनपुर माहाकाली नर्रपाचलका 135     200 40 100 30 100 30 

कंचनपुर रु्ललािाँट नर्रपाचलका 149     220 40 100 30 100 30 

कंचनपुर बेलिाँिी र्ाउँपाचलका 79     120 40 100 30 100 30 

कंचनपुर लालझािी र्ाउँपाचलका 61     95 40 100 30 100 30 
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पररवार योजना तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम 

 

पररवार कल्याण काययक्रम अन्त्तर्यत “पररवार चनयोजन डकर्ोर डकर्ोरी तथा प्रजनन स्वास््य सेवा काययक्रम " 
चर्षयक चभर रहेको बजेट मा उल्लेख भएको रकमलाइय चनम्नानुसारका काययक्रमहरू सन्त्चालन र्ने र्रर वाँििाँि र्रर 
काययक्रम सन्त्चालन र्नुयपने छ । काययक्रम सन्त्चालन सम्वखन्त्ध कुनै दवुवधा वा समस्या भएमा पररवार कल्याण 
महार्ाखा, प्रजनन स्वास््य र्ाखाको इयमेल ठेर्ाना fprhsectionfwd@gmail.com मा सम्पकय  र्रर समन्त्वयमा काययक्रम 
सन्त्चालन र्नुय पनेछ । 
 

काययक्रमहरू 

१. पररवार चनयोजन सेवा संचालन 

१.१. चनयचमत आइय.यु.चस.िी, इयम्प्लान्त्ट  सेवा प्रदान 
१.२. स्याटेलाइयट खललचनक सन्त्चालन  

१.३. Visiting Service Provider (VSP) वाट सेवा संचालन 

१.४. Roving ANM वाट Disadvantaged Community लाई पररवार योजना सेवाको पहँुच पुयायउने । 
२. पाँच आधुचनक साधनहरुको उपलब्धता, सुचनखित काययक्रम 

३. डकर्ोर डकर्ोरी लखक्षत काययक्रम 

४. प्रजनन ्स्वास््य रुग्णता सेवा संचालन 

५. आकखस्मक र्भयचनरोधक चलकी खररद 

 

कृयाकलापको 
नाम 

१.१ चनयचमत आइय.यु.चस.िी, इयम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान 

उदे्दश्य स्थाचनय तहका सवै स्वास््य संस्थाहरूवाट र्ुणस्तररय लामो समय काम र्ने पररवार 
चनयोजनका अस्थायी साधनहरू (IUCD, Implant) चनयचमत रूपमा प्रदान र्ने  । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

यस काययक्रमले स्थाचनय तह अन्त्तरर्तका सवै स्वास््य संस्थाहरूमा IUCD र इयम्प्लान्त्ट सेवालाइय 
प्रभावकारी रूपमा प्रदान र्ररएको हुनेछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

स्थाचनय तहमा यस चर्षयकमा प्राप्त रकम वाट चनम्नानुसार रकम वाँििाँि र्रर खचय र्नुय पनेछ  
१. IUCD/Implant सेवा प्रदान र्नयका लाचर् National Medical Standard for Reproductive 

Health Vol. 1: Contraceptive Services 2020 मा उल्लेख भए वमोखजमका सामाग्रीहरू 
खररद र्नय ।  

२. सेवा प्रदायकहरूलाइय IUCD/Implant चनयचमत सेवा तथा प्रसूती तथा र्भयपतन पचछको 
IUCD र Implant (PPFP) सेवा प्रदान र्रे वापत तपचर्ल अनुसार रकम भुक्तानी 
र्नुयपनेछ ।  

आइय यु चस िी (राख्ने / खझलने प्रचत केर्) इयम्प्लान्त्ट (राख्ने / खझलने प्रचत केर्) 
वववरण जना  दर वववरण  जना दर 

सेवा प्रदायक १ १०० सेवा प्रदायक  १ ५० 

मडहला स्वयं सेववका १ ७० मडहला स्वयं सेववका १ ५० 

औषचध तथा संक्रमण 
रोकथाम सामाग्री  

  ५० 

औषचध तथा संक्रमण 
रोकथाम सामाग्री (प्रचत 
केर्) 

  ५० 

जम्मा   २२० जम्मा   १५० 
 

अचभलेखन/ 

प्रचतवेदन 
आइय.यु.चस.िी. तथा इयम्प्लान्त्ट सेवाको प्रचतवेदन माचसक रूपमा HMIS 9.3 प्रचतवेदनमा र्नुयपनेछ । 
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कृयाकलाप
को नाम 

१.३. Visiting Service Provider (VSP/VP- चभ.वप.) सेवा मािय त पररवार योजनाको सुदृिीकरण 

पररचय नेपालमा ववर्ेष र्रर लामो समय काम र्ने पररवार चनयोजनका साधनहरू (IUCD and Implant) को 
प्रयोर् ताचलम प्राप्त सेवा प्रदायकहरू कम हँुदा वा अन्त्य ववचभन्त्न कारणहरु ले र्दाय सेवाको उपलव्धता 
कम भएको कारणले प्रयोर् समेत कम रहेको छ । यस ै ववषयलाइय मध्य नजर र्दै स्थाचन तहमा 
लामो समय काम र्ने प. चन. का साधनहरूको सेवा प्रदान र्नय सलने ताचलम प्राप्त जनर्वक्तको 
व्यवस्था र्रर सेवा डदन सकेमा लामो अवचधको साधनहरूको प्रयोर् वढ्न र् ैअपररपुतय मार् कम र्नय 

सन्त्दभय सामाग्री National Medical Standard for Reproductive Health Vol. 1: Contraceptive Services 2020 
 

कृयाकलापको 
नाम 

१. २ स्याटेलाइयट खललचनक सन्त्चालन 

पररचय नेपालमा लामो अवचधको पररवार चनयोजनका साधनहरू (IUCD/Impant) चसचमत स्वास््य 
संस्थाहरूमा मार उपलव्ध छन ्। त्यसैले IUCD/Impalnt सेवा चलन चाहने तर चय साधनहरूको 
सेवा उपलवध नभएका स्वास््य संस्थाहरूमा ग्राहकहरूलाइय पुवयचनधायररत समयममा चनयचमत 
समयको अन्त्तरालमा ताचलम प्राप्त स्वास््य काययकतायहरूले IUCD/Implant लर्ाएतका अन्त्य 
पररवार चनयोजनका साधनहरू सम्वखन्त्ध परामर्य र सेवा डदने र्रर स्याटेलाइयट खललचनक राख्ने 
प्रावधान र्ररएको हो ।  

उदे्दश्य पहंुच वाडहर परेका समुदायलाई लखक्षत र्री लामो समय काम र्ने पररवार चनयोजनका 
साधनहरूको सेवाको लाचर्  स्याटेलाइयट खललचनक संचालन र्ने । 

कायय सन्त्चालन 
प्रकृया 

• स्याटेलाइट खललचनक सञ्चालन र्ने स्थानको छनौटः आइय .यु .चस.डि., इयम्प्लान्त्ट सेवा  
नभएका सम्भाववत ग्राहकहरूको संख्या धेरै भएका र संक्रमण रोकथाम सडहत र्ोपचनयताका 
साथ सेवा प्रदान र्नय चमल्ने र्रर स्थान र िचनयचर उपलब्ध भएका स्वास््य  संस्थाहरूको 
छनोट र्न े।  

• सञ्चालन र्न ेचमचत र संख्या तोलनेः तोडकएको स्थानहरूमा चनखित चमचत र अन्त्तरालमा  
कखम्तमा १ स्थानमा वावषयक ३ पटक सम्म स्याटेलाइयट खललचनकहरू संचालन र्नुयपनेछ । 

• सेवाप्रदायकको छनौट एव ं पररचालनः आइय.यु.चस.डि र इयम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान र्नय सलने 
नखजकको स्वास््य संस्थामा सेवा प्रदान र्ने ताचलम प्राप्त नचसयङ स्टाि वा ताचलम प्राप्त 
स्वास््यकमी र सहयोर्ीलाइय सेवा प्रदायकको रूपमा खटाउने ,सामाग्रीको व्यवस्थापन र्नय 
लर्ाउने र अन्त्य कामको लाचर् खललचनक सन्त्चालन हुने स्थानका स्थाचनय स्वास््यकमीहरू 
पररचालन र्नय सडकनेछ ।  

• अचग्रम जानकारी र्राउनुपनःे खललचनक सन्त्चालन हुने संस्थामा मडहला स्वास््य स्वयं 
सेववका ,आमा समूह लर्ायत स्थाचनय स्तरमा उपलव्ध श्रोतको पररचालन र्रर प्रचार प्रसार 
र्न े । प्रचार प्रसार काययमा स्थाचनय स्तरमा काययरत अन्त्य र्ैरसरकारी संस्थाहरू संर् 
समन्त्वय र्रर प्रचार प्रसार र्न े।  

मडहला स्वास््य स्वयं सेववकाले खललचनक सन्त्चालन हुने डदन ग्राहक चलएर आएमा यातायात 
खचय डदन सडकनेछ ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन भए पिात IUCD Implant सेवा डदएको वववरण सेवा प्रदान र्ने स्वास््य 
संस्थामा रखजिरमा अचभलेख राख्नु पनेछ । साथै सोही संस्थावाट HMIS मा समेत प्रचतवेदन र्नुय 
पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री National Medical Standard for Reproductive Health Vol. 1: Contraceptive Services 2020 



105 
 

सहयोर् पुग्ने देखखन्त्छ ।  
काययक्रम 
उदे्दश्य 

लखक्षत समुदायमा लामो अवचधका प. चन. का साधनहरू इयम्प्लान्त्ट र आइय.यु.चस.डि. को प्रयोर् वढाउन 
र स्वास््य संस्थाहरूमा स्वास््य कमीहरूको चसप अचभवदृ्दी र्ने ।  

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

लामो अवचध काम र्ने प.चन. का साधनहरूको प्रयोर् वढ्ने र इयम्प्लान्त्ट आइय.यु.चस.िी. को सेवा 
प्रदान र्ने स्वास््य संस्थाहरूको संख्यामा वदृ्दी हुने ।  

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 
 
 

स्थाचनय तहमा (पाचलका) काययक्रम सन्त्चालन र्नयको लाचर् चनम्नानुसार कृयाकलाप सन्त्चालन र्नुय 
पनेछ ।  

क. सेवा प्रदायक (चभ.वप.) चनयुवक्त  

• स्थाचनत तहमा आइय.यु.चस.िी र इयम्प्लान्त्ट ताचलम चलएको र सेवा प्रदान र्नय सलने अ.न.मी. 
वा नसय करार सेवामा चनयुवक्त र्ने ।  

• करार सेवामा ताचलम प्राप्त अ.न.मी. वा नसय उपलव्ध हुन नसकेमा स्थाचनय तहमा काययरत 
ताचलम प्राप्त अ.न.मी.  वा नसय छनोट र्रर काययक्रम सन्त्चालन र चनरन्त्तरता डदनु पने छ ।  

ख. काययक्रम सन्त्चालन र्न े  

• चनयुक्त भएका वा छनोट भएका चभ.वप. सेवा प्रदायकलाइय काययक्रम र सेवा सुववधा वारे 
अचभमूखखकरण काययक्रम सन्त्चालन र्ने ।  

• चनयुक्त सेवा प्रदायकलाइय आवश्यकता अनुसार डिल्ि स्तरमा काम र्नयका लाचर् चाडहने 
सामाग्रीहरू उपलव्ध र्राउने ।  

• चभ.वप. ले स्वास््य र्ाखा प्रमखु वा िोकल पसयन संर् समन्त्वय र्रर प.चन. सेवाको उपलव्धता 
र सेवाको ववष्लेषण र्रर लामो समय काम र्ने प.चन. का सेवा डदनु पने  संस्थाहरू छनोट 
र्ने ।  

• स्थाचनय तह अन्त्तरर्तका संस्थाहरूमा काययरत IUCD/Implant ताचलम चलएका तर राख्न र 
खझलन दक्षता नभएर सेवा नडदएका स्वास््य कमीहरू पडहचान र्ने र उनीहरूलाइय 
कोचचङ/मेनटोररंर् र्नयका लाचर् कायय योजना बनाइ कययन्त्नोय  र्ने ।   

• प्रत्येक मडहना डिल्िमा र्ै सवेा डदनु पन े संस्थाहरूको वववरण र कोचचङ र्ने संस्थाहरूको 
वववरण उल्लेख र्रर कायय योजना वनाइय खस्वकृत र्राउने  

• चभ.वप. ले IUCD/Implant सेवा नभएका स्वास््य संस्थाहरूमा चनयचमत सेवा प्रदान र्नयका 
लाचर् सेवा नभएका स्वास््य संस्थाहरूको संख्या, आवश्यकता अनुसार हप्ताको कुनै चनखित 
डदन वा मडहना वा २,३ मडहनाको अन्त्तरमा कुनै चनखित डदन तोकी चत संस्थारहरूमा र् ै
चनयचमत सेवा डदनु पने छ ।  

• चभ.वप. ले सम्बचधत न.पा., र्ा. पा. को जन स्वास््य र्ाखा प्रमुख, खोप काचयक्रम िोकल 
व्यवक्त र स्वास््य संस्था प्रमुख को समन्त्वय र सहजीकरण मा खोप केन्त्रहरु (बाह्य खोप केन्त्र 
लर्ायत) बाट पचन IUCD/Implant सेवा को परामसय तथा सवेा डदन सलनेछ ।   

• चभ.वप. ले अन्त्य स्वा्य सेवाहरु जस्तै बहृत प्रजनन स्वा्य चर्वबर, स्कुल हेल्थ, डकर्ोर 
डकर्ोरी मैरी सेवा केन्त्र हरु मा पचन आवास्यक्ता अनुसार सेवा प्रदान र्नय सलने छ।   

 

(रु हजार मा)  
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र्ुल्मी  

थुलुङ दधुकौचर्का र्ाउँपाचलका 350 कालीर्ण्िकी र्ाउँपाचलका 350 

सोलुदधुकुण्ि  नर्रपाचलका 350 मुचसकोट नर्रपाचलका 350 

तेह्रथुम  मदाने र्ाउँपाचलका 350 

लालीर्ुराँस नर्रपाचलका 350 पाल्पा  

छथर र्ाउँपाचलका 350 पूवयखोला र्ाउँपाचलका 350 

पाँचथर  दाङ्र्  

डहचलहाङ र्ाउँपाचलका 350 र्ाखन्त्तनर्र र्ाउँपाचलका 350 
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कुम्मायक र्ाउँपाचलका 350 
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मुर् ु  

चमललाजुङ र्ाउँपाचलका 350 मुर्ुमकामायरोंर् र्ाउँपाचलका 350 
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चसराहा  हुम्ला  

ववष्णुपुर र्ाउँपाचलका 350 खापुयनाथ र्ाउँपाचलका 350 

अनयमा र्ाउँपाचलका 350 बाजुरा  
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दोलखा  
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बडिमाचलका नर्रपाचलका 350 

र्ौरीर्ङ्कर र्ाउँपाचलका 350 बझाङ्र्  

मेलुङ्र् र्ाउँपाचलका 350 साईपाल (कॉिा) र्ाउँपाचलका 350 

काठमाण्िौं  जयपृ् वी नर्रपाचलका 350 

बुढाचनलकण्ठ नर्रपाचलका 350 थलारा र्ाँउपाचलका 350 

भक्तपुर  खप्तिछान्त्ना र्ाँउपाचलका 350 

मध्यपुर चथमी नर्रपाचलका 350 दाचुयला  

रामेछाप  महाकाली नर्रपाचलका 350 

खाँिादेवी र्ाउँपाचलका 350 िँिेल्धुरा  
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लम्जुङ्र्  नवदरु्ाय र्ाउँपाचलका 350 

दोदी र्ाउँपाचलका 350 र्न्त्यापधुरा र्ाउँपाचलका 350 

मध्यनेपाल नर्रपाचलका 350  

तनहँु  

देवघाट र्ाउँपाचलका 350 

आँबुखैरेनी र्ाउँपाचलका 350 

बाग्लुङ्र्  

काठेखोला र्ाउँपाचलका 350 

ताराखोला र्ाउँपाचलका 350 
 

रकम 
वाँििाँि  

 

जम्मा ३५ वटा काययक्रम तय र्ररएका स्थाचनय तहहरूले यो काययक्रम सन्त्चालन र्नयका लाचर् प्रचत 
स्थाचनय तह रू. ३ लाख ५० हजारका दरले “पररवार चनयोजन, डकर्ोर डकर्ोरी तथा प्रजनन ्स्वास््य 
सेवा काययक्रम " चर्षयकवाट यस काययक्रमको लाचर् वजेट ववचनयोजन र्नुय पने छ । यसरी ववचनयोखजत 
रकमलाइय VSP/VP को चनयुवक्त प्रकृया, तलव भिा, अचभमूखखकरण ताचलम, भ्रमण र्दाय यातायात खचय, 
भ्रमण भिा, होटेल वास खचय, डिल्ि जानको लाचर् चाडहने सामाग्रीहरू, खाजा खचय, झोला  लर्ायत 
का सेवा डदन चाडहने सामाग्रीहरू खररद र्रर VP लाइय उपलव्ध र्राउन खचय र्नय सडकने छ । ताचलम 
प्राप्त स्थानीय तहको स्वास््य कमयचारी चभ.वप. को रुपमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मार IUCD वा 
Implant को ताचलम को लाचर् समेत खचय र्नय सडकनेछ ।    

अचभलेख 
तथा 
प्रचतवेदन 
 

यस काययक्रम अन्त्तरर्त सेवा डदएको वववरण चनयचमत HMIS पद्दतीमा अचभलेख तथा प्रचतवेदन र्नुय 
पनेछ । साथै यस काययक्रमको माचसक प्रचतवेदन तपचर्लको ढाँचामा लेखख स्थाचनय तह स्वास््य 
र्ाखा प्रमूखलाइय पेर् र्नुय पनेछ ।  तपचर्ल  

चस.नं. स्थाचनय 
तहको 
नाम 

चमचत इयम्प्लान्त्ट आइय.यु.चस.िी. सल्लाह 
सुझाव 

   राखेको 
संख्या 

खझकेको 
संख्या 

प्रचर्क्षण 
र्रेको 

राखेको 
संख्या 

खझकेको 
संख्या 

प्रचर्क्षण 
र्रेको 

 

          
 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

करार सेवा चनयमावली, प.चन सेवा सम्बखन्त्ध चनदेचर्का 

 
कृयाकलाप
को नाम 

१ ४ .Roving ANM (रोचभङ अ.न.मी.) वाट Disadvantaged Community लाई पररवार योजना सेवाको पहँुच 
पुयायउने ।  

भुचमका   प. चन.  सेवाको पहँुच कम भएका वर्य तथा  समुदायहरूमा प. चन. सेवा लर्ायत सुरखक्षत माततृ्वका अन्त्य 
सेवाहरूवारे ज्ञान, सुचना र प्रयोर् बढाउन केही स्थाचनय तहहरुमा रोचभङ अ.न.मी.को ब्यवस्था र्ररएको छ। 

उदे्दश्य स्थाचनय स्तरमा प. चन. सेवामा पहँुच र प्रयोर् कम भएका समुदायको पडहचान र्रर उक्त समुदायमा स्थाचनय 
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स्तरबाट अ.न.मी. पररचालन र्रर समुदाय तथा घर घरमा र्इय  प. चन. सेवा डदने र अन्त्य सुरखक्षत माततृ्व, 

नवचर्र्ु  लर्ायत का सेवा प्रदान र्रर मडहला तथा वालवाचलको स्वास््य सुधार र्ने । 
अपेखक्षत 
प्रचतिल 

स्थाचनय स्तरमा प. चन. सेवामा पहँुच र प्रयोर् कम भएका समुदायको पडहचान र्रर उक्त समुदायमा स्थाचनय 
स्तरबाट अ.न.मी. पररचालन र्रर समुदाय तथा घर घरमा र्इय  प. चन. सेवा डदने र अन्त्य सुरखक्षत माततृ्व, 

नवचर्र्ु  लर्ायत का सेवा प्रदान र्रर मडहला तथा वालवाचलको स्वास््य सुधार हुनेछ ।  
काययक्रम 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

सेवा प्रदायक (रोचभङ अ.न.मी.) चनयुवक्त  

• स्थाचनय स्तरको अ.न.मी. वा नसय  करार सेवामा चनयुक्त र्रर काययक्रम सन्त्चालन र चनरन्त्तरता डदनु पने 
छ ।  सेवा करार र्दाय सम्भव भए सम्म पडहचान र्ररएको समुदायको अ.न.मी. वा नसय  करार सेवामा 
चनयुक्त र्ने ।  

काययक्रम सन्त्चालन र्न े  

• सवय प्रथम स्वास््य संयोजक वा िोकल व्यवक्तले प. चन. को सेवाको पहँुच र उपभोर्को आधारमा नलसांकन 
(mapping) र्रर सेवा पहँुच कम भएका समुदाय पडहचान र्ने र चत स्थानहरूमा मार रोचभङ अ.न.मी. लाइय 
पररचालन र्ने ।  

• चनयुक्त रोचभङ अ.न.मी.  लाइ  काययक्रम र सेवा  वारे जानकारी  डदने । 
• अचभमूखखकरण पिात स्थाचनय स्वास््य संस्थासंर् समन्त्वय र्ने र्रर समुदाय तथा घर घरमै र्इय प.  चन., 

सुत्केरी पिातको जाँच र परामर्य लर्ायत  अन्त्य सेवाहरू प्रदान र्नय पररचालन र्ने । 
• रोचभङ अ.न.मी. ले माचसक रूपमा कम्तीमा २१ डदन डिल्िमा खडटने र्रर सेवा सम्झोता र्नुय पनेछ। बाँकी 

डदनहरूमा सम्वखन्त्धत स्वास््य संस्थामा र्ै अचभलेख तथा प्रचतवेदन र्नुय पनेछ ।  

• डिल्िका लाचर् प्रत्येक मडहनाको सुरूवातीमा डिल्ि काययताचलका बनाइय स्वास््य र्ाखाबाट स्वीकृत 
र्राउनुपनेछ । र उक्त डिल्ि काययताचलका अनुसार स्वास््य र्ाखाले अनुर्मन र्नुयपनेछ ।  

रोचभङ अ.न.मी.को काम र कतयव्य 

• समुदाय तथा घर घरमै र्ै प. चन. को अस्थायी साधन साधनहरू (डिपो, वपल्स, कण्िम) सेवा डदने ।  

• स्थायी तथा लामो अवचधको प.चन. को सेवाको लाचर् सम्भाववत ग्राहकहरूको खोजी र्रर सेवा उपलव्ध 
भएको स्वास््य संस्थामा प्रेषण र्ने ।  

• अन्त्य प. चन. सेवाको लाचर् परामर्य र्रर नखजकको स्वास््य संस्था वा चर्ववर, स्याटेलाइयट खललचनकहरूमा 
प्रेषण र्ने  

• र्भयवती तथा सुत्केरी मडहलाहरूमा खतराका चचन्त्हहरूको जाँच र्ने र चनयचमत र्भयजाँच, प्रसूती सेवा र 
सुत्केरी जाँचका लाचर् स्वास््य संस्थामा प्रेषण र्ने, ।  

• सुत्केरी जाँच सेवा डदने र उक्त समयमा  परर  प चन सेवा  परामर्य   पचन उपलब्ध र्राउने ।  

• नवजात चर्र्ूको चनयचमत जाँच वढाउन परामर्य र प्रेषण सवेा । 
• प.चन., मात ृस्वास््य, नवचर्र्ू तथा वाल स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध स्वास््य आमा समूहहरूमा चेतनामूलक 

काययक्रम सन्त्चालन र्ने ।  

• मडहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरू तथा स्वास््य आमा समूहंसंर् चनयचमत भेट तथा समन्त्वय र्रर सेवा डदने  

• रोचभङ अ.न.मी.ले सम्बचधत  स्थाचनय तहको  स्वास््य र्ाखा प्रमुख, खोप काचयक्रम िोकल व्यवक्त र 
स्वास््य संस्था प्रमुख को समन्त्वय र सहजीकरण मा खोप केन्त्रहरु (बाह्य खोप केन्त्र लर्ायत) बाट प.चन. 

सेवा (डिपो, वपल्स, कण्िम) को परामर्य तथा सेवा डदन सलनेछ ।   

• रोचभङ अ.न.मी  ल ेअन्त्य स्वा्य सेवाहरु जस्तै बहृत प्रजनन स्वा्य चर्वबर, स्कुल हेल्थ, डकर्ोर डकर्ोरी 
मैरी सेवा केन्त्रहरुमा पचन आवस्यकता अनुसार सेवा प्रदान र्नय सलनछे । 

प्रदेर् खजल्ला  र्ाउपाचलका 
प्रदेस १ ताप्लेजुङ्र् चमलवाखोला र्ाउँपाचलका 
 संखुवासभा चसलीचोङ र्ाउँपाचलका 
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सोलुखम्बु महाकुलुङ र्ाउँपाचलका, सोताङ र्ाउँपाचलका, थुलुङ दधुकौचर्का र्ाउँपाचलका 
ओखलढुङ्र्ा चसवद्धचरण नर्रपाचलका 
खोटाङ्र् डदके्तल रुपाकोट मझुवार्ढी  नर्रपाचलका 
तेह्रथुम लालीर्ुराँस नर्रपाचलका, छथर र्ाउँपाचलका 
पाँचथर डहचलहाङ र्ाउँपाचलका, कुम्मायक र्ाउँपाचलका, चमललाजुङ र्ाउँपाचलका 
उदयपुर चौदण्िीर्ढी नर्रपाचलका 

बाग्मचत दोलखा र्ौरीर्ङ्कर र्ाउँपाचलका, वैतेश्वर र्ाउँपाचलका, मेलुङ्र् र्ाउँपाचलका 

 

चसन्त्धुपाल्चोक चौतारा सार्ाचोकर्ढी नर्रपाचलका. वरपुरासुन्त्दरी र्ाउँपाचलका 
काठमाण्िौं बुढाचनलकण्ठ नर्रपाचलका, तारकेश्वर नर्रपाचलका 
भक्तपुर चाँर्ुनारायण नर्रपाचलका, मध्यपुर चथमी नर्रपाचलका 
काभ्रेपलान्त्चोक बेथानचोक र्ाउँपाचलका 
रामेछाप खाँिादेवी र्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुली दधुौली नर्रपाचलका 
कास्की रूपा र्ाउँपाचलका 
रामेछाप खाँिादेवी र्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुली दधुौली नर्रपाचलका 

र्ण्िकी कास्की रूपा र्ाउँपाचलका 

 

लम्जुङ्र् दोदी र्ाउँपाचलका  
तनहँु व्यास नर्रपाचलका, आँबुखैरेनी र्ाउँपाचलका  
नवलपरासी  बुचलङटार र्ाउँपाचलका, हुप्सेकोट र्ाउँपाचलका, देवचुली नर्रपाचलका  

पवयत  ववहादी र्ाउँपाचलका  

बाग्लुङ्र् काठेखोला र्ाउँपाचलका, बरेङ र्ाउँपाचलका  
लुखम्बचन, रूकुम पूवय पुथा उिरर्ंर्ा र्ाउँपाचलका 

 
अघायखाँची भुचमकास्थान नर्रपाचलका, चर्तर्ंर्ा नर्रपाचलका 
कवपलवस्तु बाणर्ंर्ा नर्रपाचलका, ववजयनर्र र्ाउँपाचलका, यसोधरा र्ाउँपाचलका 

कणायचल,  मुर्ु खत्याि र्ाउँपाचलका  

 

हुम्ला  खापुयनाथ र्ाउँपाचलका, अदानचुली र्ाउँपाचलका 
काचलकोट पलाता र्ाउँपाचलका, सान्त्नी वरवेणी र्ाउँपाचलका 
दैलेख  नौमुले र्ाउँपाचलका,  महाबु र्ाउँपाचलका  
रूकुम पखिम सानीभेरी र्ाउँपाचलका, बाँडिकोट र्ाउँपाचलका, चौरजहारी नर्रपाचलका  

सु. पखिम बाजुरा बडिमाचलका नर्रपाचलका 

 

बझाङ्र् जयपृ् वी नर्रपाचलका, थलारा र्ाँउपाचलका, खप्तिछान्त्ना र्ाँउपाचलका 
ििेलधुरा आचलताल र्ाउँपाचलका, र्न्त्यापधुरा र्ाउँपाचलका 
िोटी सायल र्ाउँपाचलका 
आछाम चौरपाटी र्ाउँपाचलका  

वजेट 

बांििाँि 
यो काययक्रम तोडकएका ५९ (59) स्थाचनय तहहरूमा (पाचलका) चनरन्त्तरताका लाचर् नेपाल सरकार वाट एकमुि रू 
३ लाख “पररवार चनयोजन डकर्ोर डकर्ोरी तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा काययक्रम " चर्षयकमा ववचनयोजन र्ररएको 
छ । काययक्रम सन्त्चालनको लाचर् चनयुवक्त प्रकृया, अचभमूखखकरण ताचलम, नेपाल सरकारको चनयमानुसार 

अ.न.मी. को तलव तथा डिल्ि भिा, भ्रमण खचय, इयन्त्धन खचय, अ.न.मी. ले सेवा डदनका लाचर् अन्त्य आवश्यक 
सामाग्रीहरू खररद र्नय लर्ायत काययक्रमको लाचर् अनुर्मन  र अन्त्य चर्षयकमा अग्रीम वजेट बांििाँि र्रर सोडह 
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अनुसार खचय र्नय पने छ ।  
अचभलेखन/ 

प्रचतवेदन 

रोचभङ अ.न.मी.ले समुदाय तथा घर घरमै र्ै प. चन. लर्ायत अन्त्य सेवा डदंदा र्ाउँघर खललचनक रखजिरमा सेवा 
वववरण अचभलेख र्रर उक्त सेवा लाइय संस्थामा आइय संस्थाको सेवा रखजिरमा हरेक मडहनाको अन्त्तमा अचभलेख 
अद्यावचधक र्नुय पने छ र मडहनाको अन्त्तमा एकमुि प्रचतवेदन स्वास््य र्ाखा प्रमूखलाइय वुझाउनु पने छ ।  
तपचर्ल 

चस.
नं. 

चमचत सेवा प्रदान 
र्रेको स्थान 

सेवा को प्रकार (FP, MNH, Immunization, 

Nutrition, Growth monitoring, HMG 
meeting, ASRH, referrals etc)  

सेवाग्राही 
को संख्या    

डटप्पणी 
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डक्रयाकलापको 
नाम 

३. स्थाचनय स्तरका डकर्ोर डकर्ोरी लखक्षत काययक्रम संचालन र सुदृडढकरण  

काययक्रमको उदे्दश्य डकर्ोरडकर्ोरी मैरी स्वास््य संस्थाहरुलाइय सुदृढीकरण र्री डकर्ोर डकर्ोरीहरुलाइय उपलब्ध सेवा 
सुववधा, स्वास््य सम्बन्त्धी परामर्य र जानकारी सहज रुपमा प्रदान र्नुय हो । हाल नेपाल भरर 
रहेका डकर्ोर डकर्ोरी मैरी स्वास््य संस्थाहरूवाट उक्त सेवा चनरन्त्तर र्रर डकर्ोरडकर्ोरी मैरी 
बातावरण चनमायण र्ने  ।  

अपेखक्षत प्रचतिल डकर्ोरडकर्ोरी मैरी स्वास््य संस्थाहरुलाइय सुदृढीकरण र्री डकर्ोर डकर्ोरीहरुलाइय उपलब्ध सेवा 
सुववधा, स्वास््य सम्बन्त्धी परामर्य र जानकारी सहज रुपमा प्रदान र्नुय हो । हाल नेपाल भरर 
रहेका डकर्ोर डकर्ोरी मैरी स्वास््य संस्थाहरूवाट उक्त सेवा चनरन्त्तर र्रर डकर्ोरडकर्ोरी मैरी 
बातावरण चनमायण हुनेछ ।  

काययक्रम सन्त्चालन 
प्रकृया 
 

• प्रत्येक स्थाचनय तहले आफ्नो काययक्षेरका डकर्ोर डकर्ोरी र यूवामा काययरत संघ 
संस्थाहरूको सूचच तयार र्ने । सूचच अनुरूपका प्रचतचनचधहरूसंर् छलिल र्री डकर्ोरडकर्ोरी 
लखक्षत कस्ता काययक्रमहरू स्थाचनयस्तरमा र्नय सडकन्त्छ सो बारे बावषयक कायययोजना तयार 

कृयाकलाप
को नाम 

२. पाँच आधुचनक साधनहरूको उपलब्धता, सुचनखित काययक्रम (१ पाचलका १ स्वास््य संस्था) 

काययक्रम 
उदे्दश्य 

प्रत्येक स्थाचनय तहहरूमा कखम्तमा एक स्वास््य संस्थाबाट पाँच आधुचनक पररवार चनयोजन साधन 
उपलब्ध भएको सुचनखित र्री पररवार चनयोजन प्रयोर्कतायमा बडृद्व र्नुय ।  

अपेखक्षत 

प्रचतिल 
यस काययक्रम संचालन पिात एक पाचलकाको कखम्तमा १ स्वास््य संस्था पाँच वटा आधुचनक पररवार 
चनयोजन साधन उपलब्ध भएको सुचनखित भइय पररवार चनयोजन सेवाको पहँुचमा बडृद्व हुनुका साथै पररवार 
चनयोजन प्रयोर्कतायमा बडृद्व हुनेछ । 

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 
 

• यस काययक्रम संचालनका लाचर् स्थाचनय तहले कखम्तमा(महानर्रपाचलकाले ४ वटा, उप 
महानर्रपाचलमाले ३ वटा, नर्रपाचलकाले २ वटा र र्ाउँपाचलकाले १ वटा) स्वास््य संस्थाको 
छनौट र्नुयपनेछ ।  

• यसरी  छनौट भएका स्वास््य संस्थामा तपचर्लका कृयाकलापहरू भए नभएको सुचनखित 
र्नुयपनेछ ।  

तपचर्ल:- १. पाँच वटा आधुचनक र्भय चनरोधका साधनहरू (डिपो, इयम्प्लान्त्ट, वपल्स, कण्िम र 
आइययूचसडि) को उपलब्धता  ।  

२. सो सेवा भएको जानकारर सडहत नार्ररक विापरमा उल्लेख भएको । 
३. ताचलम प्राप्त स्वास््यकमीको सुचनखितता ।  

४. स्थाचनय समुदायलाइय सेवा उपलब्ध भएको बारे कुनै वबचधबाट(रेडियो, परपवरका, डट.चभ.) 
लर्ायत अन्त्य स्थाचनयस्तरमा र्ररने प्रचार प्रसारका वबचधहरूबाट प्रचार प्रसार र्ने ।   

५. उक्त स्वास््य संस्थाम पाँच आधुचनक पररवार चनयोजन साधनहरूको उपलब्ध भएको सुचनखित 

भएको घोषणा र्नुयपनेछ ।   
६. सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहको अन्त्य स्वास््य संस्थामा आइय. यू. चस.डि. र इयम्प्लान्त्ट सेवा 

उपलब्ध र्राउन नसकेको खण्िमा घोषणा भएको स्वास््य संस्थाले नै प्रेषण केन्त्रको रूपमा 
सेवा प्रदान र्नुयपनेछ ।  

रकम 
वाँििाँि  

यस काययक्रमको लाचर् सबै स्थाचनय तहमा रु ५० हजारको दरले बजेट ववचनयोजन र्ररएको छ । माचथ 

उल्लेखखत काययक्रम संचालन र्दाय नेपाल सरकारको आचथयक चनयमानुसार र्नुयपनेछ ।  
अचभलेख 
तथा 
प्रचतवेदन 

सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहहरूले काययक्रम पिात ् उक्त काययक्रमको प्रचतवेदन  ईमेल 

(fprhsectionfwd@gmail.com) मािय त पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ । घोषणा र्ररएका 
स्वास््य संस्थाको सूचच सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलय मािय त पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ । 
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 र्ने । उक्त छलिल काययक्रममा डकर्ोरडकर्ोरीहरूको अचधकतम सहभार्ी र्राउने ।  

• उक्त कायययोजना तयार र्दाय राविय डकर्ोरडकर्ोरी स्वास््य तथा वबकास रणनीचत २०७५, 

अनुसूचच १ ले चनधायरण र्रेको प्राथचमकताका कृयाकलापहरूलाइय समाबेर् र्नुयपनेछ ।  

• सो कृयाकलापहरू समुदायमा संचालन र्नुयपनेछ । आवश्यकता अनुसार स्थाचनय तहबाट 
पचन थप बजेटको ब्यवस्थापन र्नुयपनेछ । 

रकम बाँििाँि  प्रत्येक स्थाचनय तहका लाचर् रु ५० हजारका दरले रकम ववचनयोजन र्ररएको छ।  
अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

सम्बखन्त्धत स्थाचनयहरूले स्वास््य कायायलय मािय त काययक्रम पिात ्उक्त काययक्रमको प्रचतवेदन 
पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री राविय डकर्ोरडकर्ोरी स्वास््य तथा वबकास रणनीचत २०७५  
 

 
 

कृयाकलापको ५. आकखस्मक र्भय चनरोधक सेवा  

कृयाकलाप
को नाम 

३. प्रजनन स्वास््य रुग्णता सेवा संचालन  

उदे्दश्य लखक्षत समुदायहरूको प्रजनन स्वास््य रुग्णता (स्तन लयान्त्सर, अब्स्िेडटक डिस्टुला, आङ खस्ने समस्या र 

पाठेघरको मुखको लयान्त्सरको) चन:र्ुल्क खस्क्रचनंर्, परीक्षण, ब्यबस्थापन र थप उपचारको लार्ी आवश्यक सेवा 
उपलब्ध भएको स्वास््य संस्थाहरूमा प्रेषण र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

लखक्षत समुदायहरूको प्रजनन स्वास््य रुग्णता (स्तन लयान्त्सर, अब्स्िेडटक डिस्टुला, आङ खस्ने समस्या र 

पाठेघरको मुखको लयान्त्सरको) चन:र्ुल्क खस्क्रचनंर्, परीक्षण, ब्यबस्थापन र थप उपचारको लार्ी आवश्यक सेवा 
उपलब्ध भएको स्वास््य संस्थाहरूमा प्रेषण हुनेछन ्। 

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 

यस चर्षयकमा प्राप्त रकमवाट स्वास््य संस्थाहरुले आवश्यकता अनुसार तपचर्ल अनुसारका कृयाकलापहरू 
सन्त्चालन र्नय सडकने छ : 
१. सम्बखन्त्धत साझेदारहरूसंर् प्रजनन स्वास््य सम्बखन्त्ध अचभमुखीकरण तथा पैरवी र्नुयपनेछ ।  
२. पाठेघरको मुखको लयान्त्सर तथा स्तन लयान्त्सर लर्ायत प्रजनन स्वास््य रूग्णताको पडहचानका लाचर् 
चनयचमत रूपमा सेवा संचालन र्नुयपनेछ । चनयचमत सेवा संचालन हुन नसलने अबस्थामा घुम्ती चर्ववर 
मािय त सेवा संचालन र्नय सडकनेछ । 
३. प्रारखम्भक उपचार र प्रेषण सेवा उपलब्ध र्राउनुपनेछ ।  
४. वबचनयोजन र्ररएको रकम बाट खजल्ला खस्थत स्वास््य कायायलरी सङ्र् समान्त्वय र्री स्वास््य सेवा 
प्रदायकलाई प्रजनन स्वास््य रुग्णता सम्बन्त्धी कुनै पचन ताचलम प्रदान र्नय सडकने छ। 

वजेट 
बांििाँि 

यस काययक्रमको लाचर् सबै स्थाचनय तहमा रु ५० हजारका दरले बजेट ववचनयोजन र्ररएको छ।माथी 
उल्लेखखत काययक्रमहरू संचालन र्दाय नेपाल सरकारको आचथयक चनयमानुसार र्नुयपनेछ। थप बजेट आवश्यक 
पने भएमा सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहले ब्यबस्था र्नय सलनेछ ।  

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहहरूले काययक्रम पिात ् उक्त काययक्रमको प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलयहरू 
मािय त सेवा संख्या समेत पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ ।  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

सम्बखन्त्धत चनदेचर्काहरू 
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नाम 

 मडहलाहरूमा अचनखच्छत र्भय रोकी मतृ्यु हुनबाट समेत बचाउन आकखस्मक र्भयचनरोधक चलकीले 
महत्वपूणय भूचमका चनबायह र्ने वबचभन्त्न अध्ययनले देखाएको हँुदा आकखस्मक र्भयचनरोधक चलकीलाइय 
सरकारी स्वास््य संस्थाहरू मािय त चनयचमत सेवाको रूपमा उपलब्ध र्राई सुरखक्षत माततृ्व तथा 
प्रजनन स्वास््य ऐनले ब्यवखस्थत र्रेको मडहलाको संववधान प्रदि हक सुचनखस्चत र्ने ।  

उदे्दश्य आकखस्मक र्भय चनरोधक चलकी प्रयोर् र्रर अचनखच्छत र्भय लाई न्त्युचनकरण र्ने  । 
अपेखक्षत प्रचतिल अचनखच्छत र्भय रोलन आवश्यक पने आकखस्मक र्भय चनरोधक सेवा स्वास््य संस्थाहरुमा चनयचमत 

उपलब्ध भएको सुचनखित हुनेछ । 
काययक्रम 
सन्त्चालन प्रकृया 

• आकखस्मक र्भय चनरोधक चलकी नेपाल सरकारको प्रचचलत सावयजचनक खरीद ऐन बमोखजम 
खरीद र्नुयपनेछ । 

• स्वास््य सेवा ववभार्बाट स्वीकृत प्रावबचधक स्पेचसडिकेर्न प्रयोर् र्नुयपनेछ । 
• स्थाचनय तहले स्वास््यकमीहरूलाइय सेवा संचालन बारे अचभमुखीकरण काययक्रम संचालन र्ने । 
• माचसक बैठकमा म स्वा स्व से हरूलाइय सो सेवा बारे जानकारी र्राउने । 
• म.स्वा स्व से हरूले सोको जानकारी स्वास््य आमा समूहमा र्राउनु पनेछ र सो समूहले उक्त 

सेवा बारे जानकारी समुदायमा भएका लखक्षत समूहमा र्राउनु पनेछ ।  

वजेट बांििाँि यस काययक्रमको लाचर् स्थानीय तहमा वजेट वबचनयोजन र्ररएको  “पररवार चनयोजन, डकर्ोर डकर्ोरी 
तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा काययक्रम " चर्षयकवाट वजेट छुट्ट्याउनु पनेछ । सबै स्थाचनय तहमा रू. 
३२ हजारका दरले बजेट वबचनयोजन र्रीएको छ । थप  बजेट आबश्यक पने भएमा स्थाचनय तहले 
ब्यबस्थापन र्नय सलनेछ ।   

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

सेवाग्राडहको सख्या HMIS face sheet मा अध्यावचधक र्रर अचभलेखीकरण र्ने र HMIS/DHIS2 मा 
प्रवबि र्ने । 

सन्त्दभय सामग्री सावयजचनक खरीद ऐन 
 
कृयाकलापको 
नाम 

६. FP-EPI Integration को अचभमुखखकरण तथा सेवा संचालन 

उदे्दश्य खोप सेवासंर् प.चन. सेवालाइ एडककृत र्रर सुत्केरी पिातका मडहलाहरूमा प.चन. सेवाको पहँुचमा ववृद्ध 
र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

• खोप सेवासंर् र्ुणस्तररय प.चन. सेवा एडककृत रूपमा संचालन हु्रने छ । 
• सुत्केरी पिात पररवार चनयोजन सेवा चलन ईच्छुक मडहलाहरूले प.चन. सेवाको प्रयोर् र्रेका 

हुनेछन ्। 
• प.चन. का साधनहरु चलन ईच्छुक मडहलाहरूलाई खोप केन्त्रमा  सेवा उपलब्ध नभए उपलब्ध हुने 

स्थानमा प्रेषण हुनेछन ्।  
काययक्रम 
संचालन पकृया 

• स्थाचनय तहले सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलय संर्को समन्त्वयमा आवश्यक प्राववचधक सहयोर् 

चलएर काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ ।  स्वास््य कायायलय मािय त प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालय संर् 

पचन आवश्यक प्राववचधक सहयोर् चलन सडकनेछ। 
• एकीकृत प.चन. तथा खोप सेवा संचालन तथा ववस्तार काययक्रम संचालन र्नय स्वास््य संस्थालाइ 

आवश्यक पने FP/EPI Flex/Job Aid/IEC हरु व्यवस्थापन आिै अथवा स्वास््य कायायलय को 
सहयोर्मा उपलब्ध (छपाइ समेत) र्राउनुपनेछ ।  

• र्ुणस्तरीय एडककृत प.चन. तथा खोप सेवा संचालनको लाचर् पररमाखजयत Integration of Family 

Planning Services into Expanded Program of Immunization (EPI) in Nepal, 2077 काययक्रम 
संचालन मार्य चनदेचर्का अनसुार संचालन र्नय सडकनेछ । यो चनदेचर्का को लाचर् पररवार 
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कल्याण माहार्ाखा मा सम्पकय  (इयमेल ठेर्ाना:- fprhsectionfwd@gmail.com) र्नय सडकनेछ । 
 

क. स्थाचनय तह स्तरीय अचभमुखीकरण प्रचर्क्षण काययक्रम 

• काययक्रमको अवचधः २ डदन  

• सहजकतायः खजल्लामा उपलब्ध FP/EPI MTOT/TOT चलएका स्वास््यकचमयहरू तथा आवश्यकता 
अनुसार प्रदेर् तथा केन्त्रबाट पचन सहजकताय व्यवस्थापन र्नय सडकनेछ । 

• सहभाचर् र सहभाचर् संख्याः पाचलकाका स्वास््य र्ाखा प्रचतचनचध, स्वास््य संस्थामा प.चन. सेवा 
डदने स्वास््यकमी, स्वास््य संस्थामा खोप सेवा डदने स्वास््यकमी, लर्ायत स्वास््य संस्था 
संचालन तथा ब्यबस्थापन सचमचतका प्रचतचनचधहरु र  विा खोप सचमचतका सदस्य समाबेस र्नय 
सडकनेछ। सहभाचर् संख्या-- २० देखख २५ जना हुनेछ । 
 

ख. स्वास््य संस्था तथा EPI clinic मा पररवार चनयोजन सेवा वबस्तार  

• पाचलका अन्त्तर्यत स्वास््य संस्था हरु बाट काययक्रम संर् सम्बखन्त्धत सेवाप्रदायक, स्वास््य संस्था 
संचालन तथा ब्यबस्थापन सचमचतका प्रचतचनचध, विा खोप सचमतीका सदस्यलाइ काययक्रमबारे 
जानकारी र्राउने ।  

• मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयम ् सेववकाहरुलाई माचसक सचमक्षा बैठकमा काययक्रमबारे 
जानकारी र्नुयपनेछ ।   

• एडककृत प.चन. तथा खोप सेवा चनयचमत खोप केन्त्र तथा (EPI clinic) (बाह्य खोप केन्त्र लर्ायत) 

बाट समेत जनर्वक्त तथा स्रोत साधन को पयायप्तता हेरी चनयचमत संचालन र्नुयपनेछ । 
चनयचमत खोप केन्त्रबाट एडककृत प.चन. र खोप सेवा डदने चरणहरू 

चरणहरू स्थान तथा 
समय 

काययहरू सामाग्रीहरू 

पडहलो खोप केन्त्रमा 
खोप र्ुरू र्नुय 
अचध 

यडद बच्चा ६ हप्ता भन्त्दा कम छ भने 
समुहमा उपयुक्त र्भायधान समय तथा 
र्भायन्त्तर सम्बखन्त्ध स्वास््य चर्क्षा डदने। 
यडद बच्चा ३ मडहना भन्त्दा बडढको 
भएमा प.चन. बारे प्रोत्साहन र्ने। 

खोप तथा उपयुक्त 
र्भायधान समय तथा 
र्भायन्त्तर सम्बखन्त्ध 
फ्लेलस चाटय 

दोश्रो खोप डदइरहेको 
समयमा 
आमाचसत 

कुराकानी र्ने 

बच्चालाइ खोप सेवा डदने तथा आमालाइय 
जन्त्मान्त्तर तथा स्थायी प.चन.को 
चाहनाबारे सोध्ने (प्रजनन लक्ष्य 
मूल्यांकन/आकलन र्ने)।  

 

तेश्रो प.चन. बारे थप 
खजज्ञार्ा भएका 
आमाहरू 

आवश्यकता पडहचान र्ने Screening फ्लोचाटय 

चौथो  प.चन. बारे थप 
खजज्ञार्ा भएका 
आमाहरू 

प.चन. बारे व्यवक्तर्त परामर्य सन्त्तुचलत परामर्यबारे 
खफ्लप चाटय 

पाँचौ प.चन. सेवा तथा प्रेर्ण। 
सेवा प्रदानः जानकारी उपलब्त्ध र्राएका आधारमा ग्राहकले छनौट र्रेका प.चन. सेवा 
(कण्िम वा वपल्स वा डिपो सइु ) प्रदान र्ने। 

छैठौ सेवा डदइसकेपचछ अचभलेख तथा प्रचतवेदन र्ाँउघर खललचनक 

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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रखजिर  
 

वजेट बाँििाँि प्रदेर् १ प्रदेर् २ वार्मती  
प्रदेर् 

र्ण्िकी 
प्रदेर् 

लुखम्बनी 
प्रदेर् 

कणायली 
प्रदेर् 

सु.प. प्रदेर् 

सोलखम्बु,  
ताप्लेजुङ 

रौतहट, 

सलायही 
दोलखा, 
रसुवा 

वार्लुङ्र्, 

तनहंु 

अघायखाँची, 
कवपलवस्तु 

हुम्ला, िोल्पा बाजुरा, दाचुयला 

माचथ उल्लेखखत खजल्लाका सबै स्थाचनय तहहरूमा “पररवार चनयोजन, डकर्ोरडकर्ोरी तथा प्रजनन 
स्वास््य काययक्रम” अन्त्तर्यत  ववचनयोखजत बजेटको पररचधचभर रही काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ ।   

 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम समापन पिात उक्त काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेर् चनदेर्नालयमा पेर् र्ने पनेछ र सो को 
वोधाथय पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ। 

सन्त्दभय सामाग्री खोप केन्त्रबाट खोप तथा पररवार चनयोजनको एडककृत सेवा ववस्तारका लाचर् Integration of Family 

Planning Services into Expanded Program of Immunization (EPI) in Nepal, Implementation 

Guideline, 2077, FWD, फ्लेलस चाटय, प.चन. खफ्लप चाटय, पोस्टर, Balance Counselling Strategy (BCS) 

Algorithm, FP method Brochures, DMT tool, MEC wheel तथा राविय खोप ताचलका ।  
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राविय खोप काययक्रम 

पषृ्ठभूचम 

खोप काययक्रम एउटा र्वक्तर्ाली एंव लार्त प्रभावकारी (cost efficetive) जनस्वास््य काययक्रम हो । वव.सं. २०३४ सालमा 
वबिर उन्त्मूलन भए पिात नेपालमा खोप काययक्रम ववस्ताररत खोप आयोजनाको रुपमा वबचसजी र डिवपटी खोप सेवाबाट 

प्रारम्भ र्री क्रचमक रुपमा अन्त्य खजल्लाहरुमा ववस्तार र्दे २०४५ साल सम्ममा ७५ वटै खजल्लाहरुमा ६ वटा रोर्हरु 

क्षयरोर्, भ्यार्ुतेरोर्, धनुष्ंटंकार, लहरेखोकी, पोचलयो र दादरुा ववरुद्धका खोपहरु समावेर् र्ररयो । यसैर्री २०६० पचछ 

हालसम्म क्रमर्ः नयां खोपहरु थप र्दै हाल १२ वटा रोर्हरुको ववरुद्ध खोप डदईदै आएको छ । राविय खोप काययक्रमको उदे्दश्य 

अनुरुप नंया टाईिाईि खोप यसै आचथयक वषयमा चनयचमत खोप काययक्रममा समावेर् हुन र्इरहेको छ । 
रािचय खोप काययक्रमको परचचय 

रािचय खोप काययक्रम अन्त्तर्यत हाल नेपालमा १५ महचना मुनडका बालबालडकाहरु र र्भयवती महचलाहरुका लार् खृनर्ुल्क 

खोप सेवा प्रदान र्रँखृदै आएको छ । जसमध्ये १५ महचना मुनडका बालबालडकाहरुलाई वचभखन्त्न सरुवा रोर्हरु ९क्षयरोर्, 

भ्यार्ुते रोर्, लहरेखोकी, धनुिंकार, हेपाटाइटचस ब,खृ हेमोिचलस इन्त्फ्ल्यूएञ्जा बी, पोलचयो, दादरुा, रुबेला, न्त्यूमोकोकस, 

जापानखज इन्त्सेिलाइटचस र रोटा भाइरस० बखरुद्ध तथा र्भयवती महचलाहरुका लार् खृटी.िी(Td) खोप उपलब्ध र्राउँदै 

आइएको छ । बहुबषीय खोप योजना (सन ् २०११–२०१६, २०१७– २०२१) अनुसार राविय खोप काययक्रममा क्रमर्ः नयाँ 
खोपहरु समावेर् र्दै जाने योजना भए अनुसार यस आ ब मा टाईिाईि रोर् ववरुद्ध, टाईिाईि खोप र्ुरुवात र्न ेकाययक्रम 

रहेको छ ।  
ववश्व स्वास््य संर्ठनको सुझाव तथा नेपाल सरकारको चनणययानुसार रोटा, टाईिाईि, कोलेरा जस्ता ईन्त्टेररक खोपहरु 

र्ुरुवात र्दाय खोप संर्ै सरसिाई प्रवद्र्धन काययक्रम पचन संचालन र्नुयपन ेभएकोले रोटा खोप र्ुरुवात संर्ै चनयचमत खोप 

मािय त सरसिाई प्रवद्र्धन काययक्रम पचन र्त आ व देखख एडककृत रुपमा संचालन भईरहेको छ र यसलाई चनरन्त्तरता डदनु 

पनेछ । 
खोप सेवा देर्भरका १६००० भन्त्दा बढी खोप केन्त्र र १७००० भन्त्दा धेरै खोप सेसनहरु, जसमा स्वास््य संस्था, बाह्य खोप 

केन्त्र र घुम्ती खोप सेवाका साथै चनजी तथा र्ैरसरकारी स्वास््य संस्थाहरु मािय त चनयचमत रुपमा संचालन र्ररँदै आएको छ 

।  खोप काययक्रमबाट प्राप्त उपलखब्धको अवस्थालाई कायम राख्दै काययक्रमको राविय उदे्धश्य अनुरुप खोपवाट वचाउन सडकने 
रोर्हरुलाई र्ुन्त्य अवस्थामा पु¥याई रोर्हरु चनयन्त्रण, चनवारण र उन्त्मूलनको काययमा चतव्रता डदई खोपबाट बचाउन सडकने 

रोर्हरुको रोर्ाणुदर, अपाङ्र्तादर र मतृ्युदरमा कचम ल्याउनु नै यो काययक्रमको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।  
हाल ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा िैचलएको कोचभि १९ रोर्को रोकथाम तथा चनयन्त्रणको लार्ी खोप उपलब्धताको 
आधारमा १५ बषय भन्त्दा माचथ उमेर समूहका सबै नार्ररकहरुलाई प्राथचमकताको आधारमा खोप उपलब्ध र्राउने नेपाल 

सरकारको लक्ष्य रहेको छ । जस अनुसार र्त आ व देखख नै ववचभन्त्न लखक्षत समुहमा ववचभन्त्न चरणमा अचभयान संचालन 

भएको र यस आ. व. मा पचन संचालन र्ररनेछ ।  
खोप काययक्रमको मूख्य उपलब्धी 

- वबिर रोर्को उन्त्मूलन  

- बाल मतृ्युदरमा उल्लेख्य कमी   
- सन ्२००५ देखख मात ृतथा नवचर्र्ु धनुिङ्कार रोर् चनवारण   

- सन ्२०१० देखख पोचलयो रोर् र्ून्त्य अवस्था र उन्त्मूलनको नखजक  

- जापाचनज ईन्त्सेिलाईडटस रोर् चनयन्त्रण 

- रुवेला तथा चस आर एस (CRS -Congenital Rubella Syndrome) चनयन्त्रण -सन ्२०१८_ र दादरुा रुबेला रोर् 

चनवारणतिय  उन्त्मूख  

- बालबाचलकामा हेपाटाईडटस वब चनयन्त्रण (सन ्२०१९) 

- खोपद्धारा वचाउन सडकने अन्त्य रोर्हरुमा उल्लेखनीय कमी 
- पूणय खोप सुचनखितता घोषणा तथा दीर्ोपनामा चनरन्त्तरता  
- खोप ऐन र चनयमावली जारी आडद 
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- ५ वषय उमेर समुहका खोप छुट बालबाचलकाहरुलाई खोप डदने ताचलका -Delay vaccination Schedule_ जारी भएको  
 

बहुबषीय खोप योजना -सन ्२०१७ –२०२१_ 

दरु दृवि (Vission) 

नेपालमा खोपवाट वचाउन सडकने रोर्हरुलाई र्ुन्त्य अवस्थामा पु¥याउने ।  
ध्येय (Mission) 

राविय खोप काययक्रम मािय त तोडकएका सवै खोपहरु सवैको पहंुचमा हुने र्रर प्रत्येक बालबाचलका र र्भयवती मडहलालाई 

र्ुणस्तररय, सुरखक्षत र सवयसुलभ खोप सेवा चनरन्त्तर रुपमा प्रदान र्न े। 
खोप काययक्रमको लक्ष्य 

बालबाचलकामा खोपबाट बचाउन सडकन ेवबरामीदर, अपाङ्र्दर र मतृ्युदरलाई कम र्नुय नै खोप काययक्रमको प्रमुख लक्ष्य हो । 
राविय खोप काययक्रम तथा बहुबषीय खोप योजना -२०१७–२१_ का प्रमुख उदे्दश्यहरु  

नेपालमा खोपबाट रोकथाम र्नय सडकने रोर्हरुलाई र्ुन्त्य अवस्थामा पुरायाउन बहुबषीय खोप योजनाले चनम्न उदे्वश्यहरु 

चलएको छ  

• प्रत्येक बालबाचलकाले पूणय खोप लर्ाएको सुचनखित र्ने 

• विा तह देखख नै सवै तहमा सबै खोपहरुको कभरेज कम्तीमा ९५ प्रचतर्त भन्त्दा माथी पु¥याउने र कायम राख्ने 
• खोपबाट बचाउन सडकने रोर्हरुको चनयन्त्रण, चनवारण र उन्त्मूलनलाई चतव्रता डदई सोको डदर्ोपन कायम राख्ने 
• र्ुणस्तरीय खोप सेवाको लार्ी आपुती व्यवस्था तथा खोप व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ र्ने  
• खोप काययक्रमको लार्ी डदर्ो ववविय व्यवस्थापनको सुचनखित र्ने  

• खोप काययक्रममा अनुसन्त्धानलाई प्रबद्र्घन र्न,े सामाखजक पररचालनमा जोि र्दै र नयाँ काययहरुको ववस्तार र्न े 

• नयाँ खोपहरुलाई राविय खोप काययक्रममा समावेर् र्री खोपबाट वचाउन सडकन े रोर्हरुको चनयन्त्रणलाई अझै 
बढावा डदने  

• खोपबाट बचाउन सडकने रोर्हरुको खोजपड्ताल (सचभयलेन्त्स) काययलाई सुदृडढकरण र ववस्तार र्ने  

• एक बषयभन्त्दा बढी उमेर समूहको लाचर् पचन खोप सेवा ववस्तार र्दै लैजाने ।  
 

काययक्रम संचालन चनदेचर्का ृः  
खोप काययक्रम आधारभुत स्वास््य सेवा मध्य अत्यन्त्त महत्वपूणय र प्रमुख सेवा हो । नेपालको संववधान अनुसार आधारभुत 

स्वास््य सेवा स्थाचनयतहबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था भए अनुसार सवै बालबाचलकालाई पूणय खोपको सुचनखित र्रर रोर्हरु 

चनयन्त्रण, चनवारण र उन्त्मुलन र्ने राविय, अन्त्तराविय लक्ष्य हाचसल र्नय काययक्रमको व्यवस्थापन र संचालनको 
डक्रयाकलापहरु र बजेट स्थाचनय तहमा समेत ववचनयोखजत भएका छन ्। र्त आ.व.मा समेत नेपाल सरकारको नीचत तथा 
काययक्रममा विा स्तर देखखनै पूणयखोप घोषणा र सुचनखितता र्ररने कुरा उल्लेख भएकोले ववचनयोखजत काययक्रमहरु संचालन 

र सम्पन्त्न भए पचछ सवै विा र पाचलकाहरु पूणयखोप घोषणा तथा डदर्ोपना कायम भएको सुचनखित र प्रमाखणकरण हुनु पने 
छ । तसथय यी डक्रयाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन र्नय सहज होस भनेर यो मार्यदर्यन÷ चनदेचर्का जारी र्ररएको छ । 
आ व ०७८÷०७९ को लाचर् स्थाचनय तहमा र्र्तय वजेट मािय त उपलब्ध कृयाकलापहरुको संचालन प्रकृया ृः 
१ स्थाचनय तह बाट संचालन र्ररने काययक्रमहरु मुख्य ४ वटा चर्षयकमा वजेट ववचनयोजन र्ररएको छ, तर तल काययक्रम 

संचालन चनदेचर्कामा उल्लेख भए अनुसार कृयाकलापहरु संचालन र्नुय पने छ ।  
२ काययक्रमको उदे्दश्य अनुसार संचालन प्रकृया, सहजकताय तथा सहभाचर् तोडकए अनुसार साथै अचग्रम योजना बनाएर 

काययक्रम संचालन ब्यवस्था र्नुय पदयछ । साथै वजेट बांििांि योजना बनाएर अखख्तयारवाला अचधकारीबाट स्वीकृत र्राएर 

मार काययक्रम संचालन र्ने र्राउने व्यवस्था र्नुय पदयछ ।  
३ काययक्रम संचालनमा ववचनयोखजत एकमुि रकम बाट सो अन्त्तर्यतका कृयाकलाप संचालन र्नय  मार्य दर्यनमा उल्लेख भए 

अनुसार अचग्रम  वजेट बांििांि र योजना तयारी र्रेर मार संचालन र्नुय पदयछ । खचय योजना आचथयक ऐन चनयम तथा 
स्थाचनय तहको काययववचध अनुसार र्नुय पदयछ । कृयाकलाप संचालनमा वजेट अपुर् भएमा स्थाचनय तह बाट थप ब्यवस्था 
र्रर काययक्रम सम्पन्त्न र्नुय पदयछ । 
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४ काययक्रमसंर् सम्वखन्त्धत चनदेचर्का, सन्त्दभय सामाग्री, प्रस्तुचतकरण सामग्री आडद स्वास््य कायायलय र सरोकारवाला 
चनकायबाट पूणय रुपमा प्राप्त र्री अनुर्रण र आवश्यक्ता अनुसार ववतरण र्नुय पदयछ ।  
५ पाचलका स्तरको अचभमुखखकरण, सुक्ष्मयोजना र्ोवष्ठ आडद संचालनमा र्ुणस्तर र प्रभावकारी बनाउन स्वास््य कायायलय 

संर् समन्त्वय र्रर सहजकतायको व्यवस्थापन र्रेर संचालन र्ने व्यवस्था र्नुय पदयछ । 
६ पाचलका स्वास््य महार्ाखा, र्ाखाले ववचनयोखजत काययक्रमहरुको अध्ययन र्रर चनदेचर्कामा उल्लेख भए अनुसार 

सचमक्षा, अचभमुखखकरण र सुक्ष्मयोजना तोडकएको रैमाचसकमा सम्पन्त्न र्नय योजना वनाई काययक्रम संचालन र्ने । खजल्ला 
स्तरमा संचालन हुने प्रचर्क्षक प्रचर्क्षण तथा अचभमुखखकरणमा सहभाचर् भएर सो पचछ पाचलका स्तरको काययक्रम संचालन 

र्ने सोडह अनुसार पाचलका स्तरको सम्पन्त्न भए पचछ मार विा, स्वास््य संस्था स्तरको काययक्रम संचालन र्ने व्यवस्था 
र्नुय पदयछ । 
७ विा÷ स्वास््य संस्था स्तरमा संचालन र्नुय पने काययक्रमहरु प्रभावकारी वनाउन पाचलका स्तरको काययक्रममा 
अचभमुखखकरण र्ने, पाचलका बाट समेत सहखजकरण र्न े तथा प्रस्तुचतकरण सामाग्री उपलब्ध र्राउनु पदयछ । 
काययपाचलकाको वैठकमा समेत जानकारी र्राई  काययक्रम प्रभावकारी वनाई उदे्दश्य हाचर्ल र्नय विा अध्यक्षहरु बाट काययक्रम 

संयोजनको ब्यवस्था र्नुय पदयछ । 
८ काययक्रम संचालनको लाचर् आबश्यक सामाग्रीहरु पूणयखोप घोषणा चनदेचर्का, सुक्ष्मयोजना िारम आडद स्वास््य 

कायायलय, प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालयहरु संर् समन्त्वय र्रर समयमै प्राप्त र्ने तथा ब्यवस्थापन र्रेर स्वास््य संस्र्ाहरु 

लाई समेत उपलब्ध र्राउनु पदयछ । 
कृयाकलाप तथा संचालन मार्यदर्न 

 

डक्रयाकलाप नं १ कोचभि १९ ववरुद्ध खोप अचभयान संचालन ब्यवस्थापन खचय (पाचलकास्तररय योजना र पाचलका तथा 
स्वास््य सस्था स्तररय सुपररवेक्षण 

डक्रयाकलाप नं २ पाचलका स्तरमा ृः टाईयिाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा टाईयिाइि खोप रु्रुवातको 
साथै चनयचमत खोप सुदढीकरण र सरसिाई प्रबद्र्धनको लाचर् पाचलका र विा खोप समन्त्वय सचमती र सरोकारवालाहरुको 
अचभमुखखकरण बैठक १ डदन 

डक्रयाकलाप नं ३ करार ृः अहेब, अनमी (खोप सेवा काययक्रम संचालनको लाचर् तोडकएका उच्च डहमाली, पहािी खजल्लाहरु र 
महा तथा उप महानर्रपाचलका, संस्थार्त खललचनक न.पा हरु) ९० जना 
डक्रयाकलाप नं ४ चनयचमत खोप सुदृढीकरण, पूणय खोपको दीर्ोपना र सरसिाई प्रवद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको लाचर् 

सुक्ष्मयोजना अद्यावचधक र पाचलका समन्त्वय सचमचतको अचभमुखखकरण र योजना २ डदन र पूणयखोप न.पा., र्ा.पा. 
सुचनखितताको लाचर् स्वास््यकचमयबाट विामा घरधुरी सवके्षण, पाचलका बाट विा भेररडिकेसन, अनुर्मन तथा घोषणा सभा 
व्यवस्थापन घोषणा बांकीमा घोषणा तथा घोषणा भएकामा डदर्ोपना कायम र्नय 
४=१ पाचलकास्तरमा खोप ऐन, चनयमावली, ए=ई=एि=आई को जानकारी खोप काययक्रमको सचमक्षा, चनयचमत खोप 

सुदृढीकरण, पूणय खोपको दीर्ोपना र सरसिाई प्रवद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको लाचर् सुक्ष्मयोजना अद्यावचधक २ डदने ७५३ 

तह -स्वास््य संस्था प्रमुख, खोप काययकताय समेत_ 

४=२ पूणय खोपको दीर्ोपनाको लाचर् साझेदार र स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सचमचतका सदस्य र 
विा खोप समन्त्वय सचमचतहरुसरँ् अन्त्तरडक्रया, स्थानीय योजना चनमायण -७५३ पाचलकाका सबै स्वास््य संस्था स्तरमा_ 

४=३ पूणयखोप न=पा, र्ा=पा सुचनखितताको लाचर् स्वास््यकमीबाट विामा घरधुरी सवके्षण, पाचलका, खजल्ला बाट विा 
भेररडिकेसन, अनुर्मन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन, घोषणा र्नय बांकी भएकामा घोषणा तथा घोषणा भएकामा डदर्ोपना 
कायम र्नय -७५३ पाचलका र सवै स्वास््य संस्था_ 

४=४ खोपको पहंुच बढाई छुट भएका वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय वैर्ाख मडहनालाइ खोप मडहना संचालन 

र्न े

 

संचालन प्रकृया 
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१= कोचभि १९ ववरुद्ध खोप अचभयान संचालन ब्यवस्थापन खचय -पाचलकास्तररय योजना र पाचलका तथा स्वास््य सस्था 
स्तरीय सुपररवेक्षण_ 

पररचय कोचभि १९ रोर् रोकथाम तथा चनयन्त्रणको लाचर् कोचभि १९ ववरुद्धको खोप अचभयान संचालन र्नुयपने र सो को 
लाचर् पाचलका विा तहमा र्नुयपने आवश्यक पूवय तयारी, सामाखजक पररचालनका डक्रयाकलापहरु आडद 

अचभमुखखकरण तथा योजना तयारी र पाचलका र विाहरुमा अचभयानको समयमा सहयोर् र सहखजकरणको 
लाचर् सुपररवेक्षण तथा अनुर्मन समेत र्नयको लाचर् यो काययक्रम तथा बजेट ववचनयोजन र्ररएको हो । यस आ. 

व. मा कोचभि १९ ववरुद्धको खोप अचभयानको लखक्षत समुह, संख्या र चरणहरु चनखित भइ नसकेको र खोप 

उपलब्धताको आधारमा नेपाल सरकारको चनणययानुसार संचालन र्नुयपने भएकोले ववचनयोखजत बजेटबाट 

वास्तववक आवश्यकताको आधारमा खचय योजना तयार र्ने र अपूर् भएमा स्थाचनय श्रोतको व्यवस्थापन 

र्नुयपनछे । 
उदे्दश्य नेपाल सरकारले प्राथचमकता चनधायरण र्रेका लखक्षत समूहहरुलाई पाचलका तथा विा तहमा प्रभावकारी योजना 

बनाई चरणबद्ध रुपमा कोचभि १९ ववरुद्धको खोप प्रदान र्न े

अपेखक्षत 

प्रचतिल 

प्राथचमकतामा परेका उमेर समूहहरुले खोप प्राप्त र्री कोचभि १९ रोर् रोकथाम तथा चनयन्त्रणमा सघाउ हुने 

डक्रयाकलाप 

तथा 
संचालन 

प्रकृया 

कोचभि–१९ खोप अचभयान संचालनको लाचर् नेपाल सरकारले जारी र्रेको चनदेचर्का २०७७÷७८, सो पचछ जारी 
भएका चनदेचर्का र चनदेर्नहरुको आधारमा खोप अचभयान संचालन र्नय बजेटको पररचधमा रही पाचलका तथा 
विा तहमा चनम्न अनुसार डक्रयाकलापहरु संचालन र्ने ृः 
१= अचभयानको सचमक्षा, अचभमुखखकरण र योजना र्ोवष्ठ यो खोप अचभयान ववर्त वषय देखख नै चनरन्त्तर संचालन 

भईरहेको छ । यस आ व मा कुनै नयाँ खोप आई सो को अचभमुखखकरण र ववरे्ष योजना र्नुयपने अवस्था तथा 
यस आ व मा संचालन हुने अचभयानहरुको योजना तयारी र्नुयपने अवस्था भई स्वास््य सेवा ववभार्, प्रदेर्, 

खजल्लाबाट जानकारी भए पिात यो काययक्रम संचालन व्यवस्था र्ने । यो काययक्रम संचालन र्दाय कोचभि खोप 

अचभयान संचालन चनदेचर्का अनुसार र्ने ।  
२= सुपररवेक्षण तथा अनुर्मन खचय –  कोचभि–१९ खोप अचभयान संचालन हँुदा अचभयानको व्यवस्थापन, खोप 

केन्त्र, सेसनमा सहयोर् र सहखजकरण तथा ए. ई. एि. आई. को अनुर्मन र व्यवस्थापनमा सहजताको लाचर् 

यो रकम पाचलका तहमा नै ववचनयोजन र्ररएको हो । यो बजेटबाट कोचभि–१९ खोप अचभयान संचालन हँुदा 
चनम्नानुसार योजना र खचय र्ने व्यवस्था र्नुयपदयछ ।  
२=१ पाचलका विा तहमा खोप अचभयान संचालन हँुदा खोप संचालन हुने स्वास््य संस्थाबाट खोप संचालन 

अवचधमा स्वास््य संस्था प्रमुख वा अन्त्य स्वास््यकमी खोप केन्त्रमा सहयोर् र ए. ई. एि. आई. अनुर्मन 

व्यवस्थापनका लाचर् अचनवायय पररचालन र्ने र सो बापत प्रचत डदन रु ८०० यातायात खचय बापत भुक्ताचन र्ने । 
२=२ पाचलका अन्त्तर्यत संचालन हुने अचभयानमा सहयोर् सहखजकरण र व्यवस्थापनको लाचर् विा, स्वास््य 

संस्था स्तरमा ववरे्ष र्री अचभयान पूवय अनुर्मन तथा सुपररवेक्षणको लाचर् पाचलका स्वास््य 

महार्ाखा÷र्ाखाबाट प्रमुख वा अन्त्य स्वास््यकमी पररचालन र्री अचभयान प्रभावकारी बनाउनु पदयछ । यो 
बजेटबाट यस आ. व. भरी संचालन हुने अचभयानहरुको लाचर् खचय व्यवस्थापन र्नुयपदयछ । तसथय पाचलकाबाट 

कमयचारी पररचालन र्दाय विा, समुदाय स्तरमा संचालन हुने अचभयानहरुमा विा स्वास््य संस्था प्राथचमकता 
चनधारण र्री जनर्वक्त पररचालन र अवचध चनधायरण र्नुय पदयछ । सो वापत पररचालन हुने सुपररवेक्षकलाई प्रचत 

डदन रु १००० का दरले यातायात खचय भुक्ताचन र्ने । 
नोट ृः ववचनयोखजत बजेटबाट काययक्रम व्यवस्थापन तथा सुपररवेक्षण अनुर्मनमा अपूर् हुने बजेट स्थाचनय 

तहबाट व्यवस्थापन र्री पाचलका विा तहका थप डक्रयाकलापहरु अचभमुखखकरण, बैठक र सुपररवेक्षण आडद) 

संचालन र्री कोचभि रोर् रोकथाम तथा चनयन्त्रणको लाचर् तोडकएका लखक्षत समुहलाई कोचभि ववरुद्धको खोप 

र्त प्रचतर्त उपलब्ध र्राउने व्यवस्था र्नुय पदयछ । 
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२= पाचलका स्तरमा ृः टाईयिाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा टाईयिाइि खोप रु्रुवातको साथै चनयचमत 

खोप सुदढीकरण र सरसिाई प्रबद्र्धनको लाचर् पाचलका र विा खोप समन्त्वय सचमचत र सरोकारवालाहरुको अचभमुखखकरण  

बैठक १ डदन 

 

पररचय टाईिाइि खोप अचभयान सिलतापूवयक संचालन र्नयको लाचर् तथा चनयचमत खोपमा टाईिाइि खोप रु्रुवात 

साथै चनयचमत खोप सुदृढीकरण र सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रमको चनरन्त्तरता र स्थाचनय तहको अपनत्वको 
लाचर् पाचलका स्तरमा पाचलका र विा खोप समन्त्वय सचमती एवं सरोकारवालाहरुको अचभमुखखकरण तथा 
योजना र्ोवष्ठको लार्ी यो काययक्रम तथा बजेट पाचलकातहमा ववचनयोजन र्ररएको हो । यो काययक्रम खजल्ला 
तहको अचभमुखखकरण पिात र पाचलका विा तहमा अचभयान संचालन पूवय -एक हप्ता अर्ाडि_ संचालन र्नुय 
पदयछ ।  
नोट ृः यो अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा टाईिाइि खोप रु्रुवातको लाचर् सबै तहको रु्क्ष्म 

योजना तयारी भई नसकेको कारण र्ाभीको सहयोर्मा प्राप्त हुने रकमबाट जनर्वक्त पररचालन –खोप डदने 

स्वास््य कमी र स्वयंसेवक अचभमुखखकरण र पररचालन, सुपररवेक्षण आडदको रकम स्वास््य कायायलयहरुमा 
ववचनयोजन भएको छ । खजल्लाको सुक्ष्म योजना तयारी पिात पाचलका विाको लाचर् आवश्यक रकम 

स्वास््य कायायलयको समन्त्वयमा प्राप्त र्री काययक्रम संचालन व्यवस्थापन र्नुयपनछे । खजल्लाको सुक्ष्म 

योजना तथा पाचलकाको वास्तववक आवश्यकताको आधारमा ववचनयोखजत बजेटबाट अपूर् भएमा स्थाचनय 

श्रोतको व्यवस्थापन र्नुयपनछे । 
उदे्दश्य • पाचलकास्तरमा टाईिाइि खोप अचभयान र चनयचमत खोपमा टाईिाइि खोप रु्रुवातको लाचर् 

अचभमुखखकरण र योजना तजुयमा र्री काययक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने  

• अचभयान प्रभावकारी बनाउन, चनयचमत खोप सुदृढीकरण र सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रमको 
चनरन्त्तरताको लाचर् साझेदारी र अपनत्व ववकास र्न े

अपेखक्षत 

प्रचतिल 

• टाईिाइि खोप अचभयान प्रभावकारी हुने र चनयचमत खोपमा टाईिाईि खोप रु्रुवात भई सरसिाई 

प्रबद्र्धन काययक्रम समेत चनरन्त्तर संचालन हुनेछ । 
डक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

टाईिाइि खोप अचभयान संचालनको लाचर् नेपाल सरकार÷स्वास््य सेवा ववभार्बाट टाईिाइि खोप अचभयान 

संचालन चनदेचर्का २०७८÷७९ जारी हुने र सो बमोखजम चनम्नानुसारका काययक्रम संचालन र्नुय र्राउनु पनछे 

ृः 
१= पाचलका स्तरमा टाईिाइि खोप अचभयान, चनयचमत खोपमा टाईिाइि खोप रु्रुवात, चनयचमत खोप 

सुदृढीकरण र सरसिाई प्रबद्र्धनको लाचर् १ डदने अचभमुखखकरण तथा योजना र्ोवष्ठ  

२= विा खोप समन्त्वय सचमचत एवं संचारकमीहरुको अचभमुखखकरण 

बजेट 

बाँििाँि 

टाईिाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचर्का २०७८÷७९ मा काययक्रमको बजेट बाँििाँि र्री पररवार कल्याण 

महार्ाखा मािय त पठाईनेछ, सो अनुसार चनदेचर्कामा उल्लेख भएको डक्रयाकलापमा नेपाल सरकारको आचथयक 

ऐन, चनयमानुसार बजेटको पररचध चभर रही खचय र्नय सडकनेछ । 
सन्त्दभय 
सामाग्री 

टाईिाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचर्का २०७८/७९, सूचना संचारका सामाग्री, प्रस्तुचतकरण, सुक्ष्म 

योजना तजुयमा िारम आडद । 
 

३= करारः अहेब, अनमी -खोप सेवा काययक्रम संचालनको लाचर् तोडकएका उच्च डहमाली, पहािी खजल्लाहरु र महा तथा उप 

महानर्रपाचलका, संस्थार्त खललचनक_ ९० जना 

बजेट 

बाँििाँि 

प्राप्त बजेटबाट तोडकएका डक्रयाकलापहरु पाचलकाको आवश्यकता अनुसार योजना बनाई नेपाल सरकारको 
आचथयक ऐन चनयमानुसार खचयको वववरण अचग्रम योजना बनाई स्वीकृत र्राई खचय र्ने व्यवस्था र्नुयपदयछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

कोचभि १९ रोर् ववरुद्धको खोप अचभयान कायय संचालन चनदेचर्का २०७७÷७८, अन्त्तररम चनदेचर्का, स्वास््य 

तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास््य सेवा ववभार्बाट जारी चनदेर्नहरु 
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पररचय जनर्वक्त कम र अभावको कारणले खोप सेवा संचालनमा कडठनाई नहोस भन्त्ने हेतुले स्थाचनय तहबाट 

समयमै जनर्वक्त व्यवस्था र्नयको लाचर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ । 
उदे्दश्य • दरबन्त्दी अनुसारका दरबन्त्दी पूचतय नभएमा वा लामो समयसम्म स्वास््यकमीले वबदा चलएमा वा कुनै 

कारणले अनुपखस्थत रहेमा वा उपलब्ध जनर्वक्त अपुर् भएमा खोप सेवा सुचारू र्नय  
• लखक्षत सबै बालबाचलका र र्भयवती मडहलाहरूलाई पूणय खोप सेवा प्रदान र्नुय यस काययक्रमको उदे्दश्य 

रहेको छ । 
अपेखक्षत 

प्रचतिल 

• स्थानीय सूक्ष्म योजना अनुसार खोप सेसन चनरन्त्तर र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनेछन ्।  
• चनरन्त्तर खोप सेवा सञ्चालन भई बालबाचलकाले पूणय खोप प्राप्त र्नेछन ्। 
• पूणय खोप सुचनखितता र डदर्ोपनाको काययक्रममा चनरन्त्तरता हुनेछ । 

डक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

सञ्चालन लखक्षत समूहः  
• खोप सेवा सञ्चालन र्नय जनर्वक्त अभाव भएका महानर्र, उपमहानर्र, नर्रपाचलका र डहमाली 

तथा उच्च पहाडि न.पा., र्ा.पा. (काययक्रम समावेर् भएका) हरु 

काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने समयः 
• खोप सेवा चनरन्त्तर सञ्चालन र्नुयपने भएकोले आचथयक वषयको रु्रुमा नै करार सेवामा कमयचारी चलने 

र सेवा करार चलने कायय र्नुयपदयछ । 
सञ्चालन ववचधः  

• काययक्रममा बजेट ववचनयोखजत भएका म=न=पा, उप=म=न=पा, न=पा र र्ा=प=हरुमा करार सेवामा 
चनरन्त्तर कायय र्राउन आचथयक वषयको रु्रुमा नै कमयचारी भनायको व्यवस्था र्नुय पदयछ । करार सेवामा 
कमयचारी भनाय र्दाय सावयजचनक खररद ऐन र चनयमावचलको अचधनमा रही र्नुयपनेछ ।  

• पाचलका महार्ाखा÷र्ाखाबाट स्वास््य कायायलय, खोप िाँट र खोप िोकल पसयनहरुसंर् समन्त्वय 

र्रेर करारमा चलने, ताचलमको ब्यवस्था र्ने र्नुयपदयछ । सम्बखन्त्धत स्थानीय तहमा छुट्टयाइएको 
संख्या र उपलब्ध बजेटको आधारमा नेपाल सरकारको प्रचचलत आचथयक ऐन÷चनयम बमोखजम सेवा 
करारको व्यवस्थापन र्ने र नतीजा प्राप्त र्ने र्राउने खजम्मवेारी सम्बखन्त्धत न.पा., र्ा.पा. को 
हुनेछ ।  

• खोप सेवा अचत संवेदनचर्ल सेवा भएकोले कमयचारी करारमा चलँदा वा सेवा करार चलँदा यस अचघ 

खोप सेवामा संलग्न अनुभवी, दक्ष सके सम्म खोप ताचलम चलएको व्यवक्त करारमा चलनु पदयछ ।  
• चनयचमत काययक्रम अन्त्तर्यत खजल्ला, क्षेर, प्रदेर्मा सञ्चालन हुने खोप ताचलममा सहभार्ी र्राउने 

व्यवस्था र्नुयपदयछ ।  
न्त्यूनतम रै्खक्षक योग्यताः 

• खोप सेवा डदने व्यवक्तको न्त्यूनतम रै्खक्षक योग्यता कखम्तमा अ.न.मी. वा चस.एम.ए. कोषय उिीणय भई 

सम्बखन्त्धत काउखन्त्सल दताय भएको हुनुपनछे ।  
सेवा करारमा र्ने कायय प्रडक्रया 

• सेवा करार र्दाय नेपाल सरकारको ववद्यमान प्रचचलत ऐन र चनयमानुसार र्नुयपने । 
प्राथचमकता डदनुपने आधारहरू 

• ववर्तदेखख खोप सेवा प्रदान र्री कामको अनुभव प्राप्त व्यवक्त । 
• स्थानीय न=पा, र्ा=पाको बाचसन्त्दा । 
• स्वास््यकमीका लाचर् प्रदान र्ररएको खोपसम्बन्त्धी ताचलम चलएको । 
• यसरी करार चनयुक्त र्दाय पाचलकामा उपलब्ध बजेटको आधारमा सबै संख्या एकै समयमा करारमा 

चलई चनजहरुलाई खोप कोल्िचेन सम्बखन्त्ध ज्ञान अचभववृद्ध र्नय खजल्ला स्वास््य प्रमुख, खोप 

अचधकृत र कोल्िचेन अचधकृतहरुको समन्त्वयमा कखम्तमा १–२ डदन अचभमुखखकरण र स्वास््य 
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संस्था,  ृःऋज ् ऋषख्अलषअ् वा नखजकको खोप केन्त्रमा १–२ सेसनमा अखष्लषअ्ब खृअभ्यास 

र्राएर मार कायय खजम्मेवारी डदने  व्यवस्था र्नुयपदयछ । 
मुख्य खजम्मेवारी 

• पाचलका अन्त्तर्यतका विा स्वास््य संस्था र खोप केन्त्रहरुमा चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु 

संचालन र्ने, 
• तोडकएको स्थानबाट भ्याखलसन र अन्त्य खोप सामाग्री बुखझचलने, अचभलेख प्रचतवेदन र्न े

• चनधायररत िारम÷रखजिरमा अचभलेख राख्ने र सो आधारमा माचसक प्रचतवेदन तयार र्री सम्बखन्त्धत 

स्वास््य संस्था÷चनकायमा बुझाउने, 

• आफ्नो पाचलका÷विा÷स्वास््य संस्था अन्त्तर्यत पूणय खोप सुचनखितता चनदेचर्का अनुसार पूणय खोप 

सुचनखितता र डदर्ोपनाको काययमा प्रत्यक्ष संलग्न भई वावषयक पूण खोप सुचनितताको लाचर् कायय 
र्ने  

• खोपको महत्वबारे स्थाचनय समुदायमा प्रचारप्रसार र्री पूणय खोपको लाचर् उत्प्रेररत र्ने, 
• सम्बखन्त्धत पाचलका÷विा÷स्वास््य संस्थाको इन्त्चाजयले डदएको खोपसम्बन्त्धी खजम्मेवारी बहन र्ने, 
• करार नामामा सम्झौता भए अनुसारको खजम्मेवारी बहन र्ने । 
• करार सेवामा चनयुक्त भएका कमयचारीहरुको मूख्य खजम्मेवारी खोप सेवा सञ्चालन र्नुय भएतापचन 

अन्त्य समयमा न.पा., र्ा.पा. र स्वास््य संस्थाले तोडकएको स्वास््य संस्थामा (स्वास््य चौकी, 
नर्र स्वास््य केन्त्र, दैचनक खोप सेसन सञ्चालन हुने खोप केन्त्र) चनयचमत कायय र्नुयपदयछ । 

• कोचभि खोप अचभयानमा पाचलकाले खटाएको ठाँउमा सेवा प्रदान र्न े

करार भङ्र् र्ने र नयाँ करार र्ने 
• सेवा करारमा चलएको व्यवक्तले सम्झौताअनुसार सेवा प्रदान नर्रेमा चनज व्यवक्तसँर् भएको करार 

जुन सुकै बेला भङ्र् र्री अको व्यवक्तबाट सेवा सञ्चालन र्ने व्यवस्था चमलाउने । 
• सेवा करार डदएका व्यवक्तको सेवा सन्त्तोषजनक भएमा स्थानीय विा, स्वास््य संस्थाको 

चसिाररर्मा अकायृे आ. व. मा समेत चनजको सेवा चनरन्त्तर र्नय सडकनेछ । यसरी सेवा करार 
अवचध थप र्दाय प्राप्त बजेट र काययक्रमको पररचध चभर रही र्नुयपनेछ । 

पाररश्रचमक रकमः 
• तोडकएको स्वास््य संस्था अन्त्तर्यत मडहनाभरी सञ्चालन हुने सबै खोप खललचनकहरू, पूणय खोप 

घोषणा र डदर्ोपना काययक्रम लर्ायत स्वास््य संस्थाले तोकेका अन्त्य काययहरु समेत सञ्चालन र्न े

र्री ववचनयोखजत बजेटबाट माचसक कखम्तमा रु. २०,०००÷– उपलब्ध र्राउने र्री बजेट व्यवस्था 
र्ररएको छ । सो बजेट चभर रही सावयजचनक खररद ऐन चनयमावचलको प्रडक्रया र स्थानीय तहको 
काययववचध अनुसार तोडकएको संख्या भन्त्दा धेरै पचन करार चनयुवक्त र्री सेवा प्रवाह र्नय सडकनेछ । 
अन्त्य सेवा सुववधाको हकमा सावयजचनक खररद ऐन, सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार तथा स्थाचनय 

चनकायले तोके बमोखजम हुनेछ । 
सेवा डदने÷काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकायः  

• यो काययक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनुर्मन र्ने प्रमुख खजम्मेवारी सम्बखन्त्धत न.पा÷र्ा.पा. 
र अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाको हुनेछ ।   

• कमयचारी करार सेवा तथा सेवा करार चलने प्रमुख खजम्मेवारी सम्बखन्त्धत न.पा. र्ा.पा. को हुनेछ । 
• उक्त काययमा प्राववचधक तथा व्यवस्थापडकय सहयोर्को लाचर् स्वास््य कायायलय, खोप िोकल 

पसयनहरुसंर् समन्त्वय र्नुय पनछे । 
बजेट 

बाँििाँि 

माचथ उल्लेख भए अनुसार भुक्तानीको ब्यवस्था र्ने 

सन्त्दभय सावयजचनक खररद ऐन र चनयमावली 
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४. चनयचमत खोप सुदृढीकरण, पूणय खोपको दीर्ोपना र सरसिाई प्रवद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको लाचर् सुक्ष्मयोजना 
अद्यावचधक र पाचलका समन्त्वय सचमचतको अचभमुखखकरण र योजना २ डदन र पूणयखोप न.पा., र्ा.पा. सुचनखितताको लाचर् 

स्वास््यकचमयबाट विामा घरधुरी सवके्षण, पाचलकाबाट विा भेररडिकेसन, अनुर्मन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन घोषणा 
बांकीमा घोषणा तथा घोषणा भएकामा डदर्ोपना कायम र्नय 
४.१ पाचलकास्तरमा खोप ऐन, चनयमावली, ए.ई.एि.आई. को जानकारी खोप काययक्रमको सचमक्षा, चनयचमत खोप 

सुदृढीकरण, पूणय खोपको दीर्ोपना र सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको लाचर् सुक्ष्मयोजना अद्यावचधक २ डदने ७५३ 

तह (स्वास््य संस्था प्रमुख, खोप काययकताय समेत) 

सामाग्री 

पररचय पाचलका अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाहरुमा संचालन भएको खोप काययक्रम र सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रमको 
अवस्थाको सचमक्षा एवं सुक्ष्म योजना तयारी र्नय कायायन्त्वयन र्नय यो काययक्रम व्यवस्था र्ररएको हो । यो 
काययक्रम पिात प्रत्यक वषय विा तह देखख सुक्ष्म योजना तयार भई पाचलका खजल्लाको समेत सकु्ष्म योजना 
तयारी भई चनयचमत खोप सुदृढीकरण भएको हुृुनुपनेछ । 

उदे्दश्य • पाचलका स्तरको र्त आ.व.को प्रर्चत ववश्लेर्ण, समस्याको पडहचान र समाधानको उपायहरु 

• पूणय खोप विा, र्ाउँपाचलका, न.पा. घोषणा र डदर्ोपनाको अवस्थाको सचमक्षा र्न े। 
• पूणय खोप घोषणा चनदेचर्का बमोखजम घोषणा तथा डदर्ोपनाको योजना बनाउने । 
• पूणय खोप सुचनखितताको लाचर् स्थानीयतह, स्वास््य संस्था र अन्त्य साझेदार चनकायको भूचमका, 

साझेदारी र खजम्मेवारी बाँििाँि र्न े। 
• सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको लाचर् सरोकारवालाहरु माझ छलिल र्री योजना बनाउने 

• विा÷न=पा÷र्ा=पा स्तरीय खोप सूक्ष्म योजना तयारी र अध्यावचधक र्ने । 
अपेखक्षत 

प्रचतिल 

• पाचलका तह अन्त्तर्यतका विा÷स्वास््य संस्थाहरुको समस्याको पडहचान भई स्थानीय स्तरमा 
समाधानका लार्ी सरोकारवालाहरुको खोप सेवामा साझेदारी, सहभाचर्ता ववृद्ध भई लखक्षत 

बालबाचलकाहरुले तोडकएका सबै खोप चनरन्त्तर पाएको सुचनखित हुनेछ ।  
• स्थानीय तहको योजनामा खोप सेवा तथा सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रम समावेर् भई अपनत्व ववकास 

हुनेछ । 
• सम्बखन्त्धत विा, न.पा. र र्ा.पा. हरुको खोप सूक्ष्म योजना तयार भई र्ुणस्तरीय तथा सुलभ खोप सेवा 

सञ्चालन हुनेछ । 
• पूणय खोप सुचनखितता र डदर्ोपनाको चनरन्त्तरता हुनेछ । 

डक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

सञ्चालन ववचधः  
• यो काययक्रम खजल्ला स्तरमा संचालन हुने सुक्ष्म योजना अचभमुखखकरण तथा अध्यावचधक र्ोवष्ठ 

संचालन भए पचछ मार तहाँ सहभार्ी भएका सहजकतायहरुबाट संचालन र्ने व्यवस्था र्नुय पदयछ । 
• पाचलका, स्वास््य र्ाखा संयोजकले स्वास््य कायायलय÷खोप िोकल पसयन, जन स्वास््य अचधकृत 

वा उपल्लो चनकायमा समन्त्वय र्री प्रस्तुचतकरणको सामाग्री -औचचत्य, सञ्चालन प्रडक्रया अचग्रम 

तयारी र्रर योजना बनाउने । 
• स्थान, चमचतको तयारी र सूचना न=पा÷र्ा=पा -जन स्वास््य र्ाखा_ बाट र्ने । 
• यो र्ोवष्ठमा आउँदा सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाले र्त आ व -२०७७÷७८_ को पूणय वववरण भरेको 

सुक्ष्म योजना िारम र यो आ=व २०७८÷७९ को श्रावण देखखको वववरण अध्यावचधक र्री अचनवायय 
ल्याउन आवश्यक िारम िमटे र सुक्ष्मयोजना टेम्प्लेट स्वास््य संस्थालाई अचग्रम उपलब्ध र्राउने 

। 
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४=२ पूणय खोपको दीर्ोपनाको लाचर् साझेदार, सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रमको चनरन्त्तरता र स्थानीय स्वास््य संस्था 
सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सचमचतका सदस्य र विा खोप समन्त्वय सचमचतहरुसँर् अन्त्तरडक्रया, स्थानीय योजना चनमायण -

७५३ पाचलकाका सबै स्वास््य संस्था स्तरमा_ 

• उक्त काययक्रममा स्वास््य कायायलयबाट समेत सहखजकरणको समन्त्वय र्रीृे चनदेचर्का बमोखजम 

पूणय खोप घोषणाको औचचत्य र ववचभन्त्न चनकायको भूचमका बारेमा समेत प्रस्तुचतकरण र्ने । 
• सुक्ष्म योजना िारम अनुसार विा र स्वास््य संस्था अनुसार खोप सूक्ष्म योजना (खोप काययक्रमको 

प्रर्ती ववश्लेषण, समस्याको पडहचान, खोप काययक्रमको सुधारको योजना, खोप केन्त्र थपघट, 

सञ्चालन समय, लखक्षत जनसंख्या, आवश्यक खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री, पूणय खोप सुचनितता 
र डदर्ोपना साथै खोप कोल्िचेन ववतरण योजना, खजम्मेवारी र स्थाचनय श्रोत आडद समावेर् र्री) 
तयारी र्ने । 

• यो काययक्रम काययपाचलकाको चनयचमत माचसक बैठकको अचघल्लो डदन रु्रु र्री भोचल पल्ट बैठकमा 
तयार भएको सुक्ष्म योजना र पूणय खोप सुचनखितता योजना समेत काययपाचलका बैठकमा प्रस्तुत र्री 
स्वीकृत र्राई कायायन्त्वयन र्राउने ।  

सेवा डदने÷काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकायः  
• यो काययक्रमको आयोजना व्यवस्थापन र्ने प्रमुख खजम्मेवारी सम्बखन्त्धत न=पा÷र्ा=पा को हुनेछ ।   
• काययक्रमको तयारी सञ्चालनमा स्वास््य कायायलयका खोप िोकल पसयन, न=पा, र्ा=पा को जन 

स्वास््य÷स्वास््य र्ाखाको खोप सेवा हेने िोकल पसयनले नेततृ्व र्ने । 
• यो काययक्रममा जनस्वास््य÷खोपअचधकृत÷खो=सु लाई सहजकतायको रुपमा अचनवायय आमन्त्रण र 

सहभाचर्ताको व्यवस्था र्नुयपदयछ । 
सहभार्ीः  
–यो काययक्रममा सम्बखन्त्धत र्ा=पा, न=पा अन्त्तर्यतका सबै स्वास््य संस्था प्रमुखहरु, खोप काययकतायहरु 

अचनवायय रुपमा सहभार्ी र्राउनु पनेछ । यडद बजेट अपुर् भएमा पाचलकाको समेत साझेदारीमा विा 
अध्यक्षहरु, र्ा=पा, न=पा, प्रमुख र अन्त्य सरोकारवालाहरु एवं साझेदार संघ संस्थाका प्रचतचनचध समेतको 
सहभाचर्तामा संचालन र्नुयपनछे । 
 

काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने समयः 
स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसार तोडकएको रैमाचसकको रु्रुमा 

बजेट 

बाँििाँि 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन चनदेचर्का तथा आचथयक ऐन चनयम अनसुार यो काययक्रममा बजेट खचय 
दैचनक भ्रमण भिा, चनयमानुसार सहजकताय पाररश्रचमक, सहभार्ी भिा, खाजा खचय, यातायात 

चनयमानुसार÷तोके बमोखजम स्टेसनरी, ववववध आडद । 
सन्त्दभय 
सामाग्री 

खोप ऐन, चनयमावली, सुक्ष्मयोजना तयारी चनदेचर्का, पूणयखोप चनदेचर्का, सरसिाई प्रबद्र्धन प्याकेज 

पररचय खोप तथा पूणयखोपको अवस्थाको सचमक्षा र्री सुधारको योजना, खजम्मेवारी बाँििाँि र्रर पूणयखोप घोषणा र 

चनरन्त्तरताको साथै सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रमको चनरन्त्तरताको लाचर् यो काययक्रम व्यवस्था र्ररएको हो । 
उदे्दश्य • पूणय खोपको महत्व÷औचचत्य वारे जानकारी र्राउने । 

• खोप प्रर्चत, पूणय खोप घोषणा, डदर्ोपनाको अवस्था, सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रमकोको सचमक्षा र 
योजना बनाउने । 

• विामा प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन र पूणय खोप घोषणा, प्रमाखणकरणको लाचर् विा खोप समन्त्वय 

सचमचत र्ठन र पररचालन र्न े। 
• स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्थापन, साझेदारी र खजम्मेवारी बाँििाँि र्न े। 
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अपेखक्षत 

प्रचतिल 

• खोप सेवामा स्थानीय सहभाचर्ता, साझेदारी र अपनत्वको ववकास भई र्ुणस्तरीय खोप सेवा 
सञ्चालनबाट पूणय खोपको डदर्ोपना कायम हुने छ । 

• खोप सेवाको लाचर् स्थानीय विाको काययक्रममा वावषयक रुपमा योजना बनाई समावेर् हुनेछ । 
• स्वास््य संस्था स्तरीय खोप पुनयोजना -सूक्ष्म योजना_ भई खोप सेवा प्रभावकारी हुनेछ ।   

डक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

सञ्चालन ववचधः  
यो काययक्रम पाचलका तहमा हुने सुक्ष्म योजना अध्यावचधक र अचभमुखखकरण र्ोवष्ठ पिात संचालन र्नुय पदयछ 

र यो काययक्रम पिात प्रत्येक वषय पूणय खोप विा प्रमाणीकरण तथा सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तर 
भएको हुनुपनछे । 

• काययक्रमको औचचत्य, सञ्चालन प्रडक्रया बारे स्थानीय स्वास््य संस्थासँर् समन्त्वय र्री पाचलका 
जन स्वास््य र्ाखाले पाचलका स्तरीय काययक्रमको अवसरमा काययक्रम सञ्चालन र्नय योजना बनाई 

संचालन व्यवस्थापनका लाचर् स्वास््य संस्थाहरुलाई वजेट उपलब्ध र्राउनु पदयछ । 
• स्वास््य संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेर चभरको खोपको प्रर्चत अवस्था, पूणय खोपको अवस्था, विा खोप 

समन्त्वय सचमचतको भूचमका आडद अचग्रम तयारी र्रर प्रस्तुचतकरण र्नुयपदयछ । 
• व्यवस्थापन सचमचत÷विा खोप समन्त्वय सचमचत र विा अध्यक्षको समन्त्वयमा स्थान, चमचत, 

सहभार्ी यडकन र्नुयपदयछ । 
• सो को योजना स्वास््य संस्थाबाट न=पा÷र्ा=पा मा अचग्रम पठाई बजेटको लाचर् व्यवस्था र्नुयपदयछ 

। 
• सम्बखन्त्धत न=पा, र्ा=पा र तहाँको जन स्वास््य र्ाखा प्रमुख, खोप काययक्रम िोकल र स्वास््य 

संस्था प्रमुखले काययक्रमको सहखजकरण र्नुयपदयछ । 
• पूणय खोप सुचनखितता चनदेचर्का बमोखजम विा खोप समन्त्वय सचमचतको अर्ुवाईमा प्रभावकारी 

खोप सेवा सञ्चालन, पूणय खोप घोषणा र डदर्ोपनाको योजना बनाई खजम्मेवारी बाँििाँि र्री चैर 

चभर घरधुरी सवके्षण र वैर्ाख मडहनामा पूणय खोप सुचनखितता डदर्ोपना र्ने कायय र्नुयपदयछ । 
• विा खोप समन्त्वय सचमचत मािय त खोप तथा पूणय खोप काययक्रम विाको वावषयक योजनामा समावेर् 

र्नय छलिल र्रर चनणयय र्राउनु पछय । 
सेवा डदने÷काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकायः  

• यो काययक्रमको सञ्चालन÷आयोजना मूख्य रुपमा व्यवस्थापन सचमचतको अध्यक्ष÷विा अध्यक्षको 
समन्त्वयमा सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमुखले र्नुयपने छ । 

• काययक्रमको योजना तथा अनुर्मन र सहखजकरण पाचलका स्वास््य र्ाखा र स्वास््य संस्था 
प्रमुखबाट  र्नुयपनछे ।  

लखक्षत समूहः  
–स्वास््यकमीहरु 

–स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सचमचत र विा खोप समन्त्वय सचमचतका 
पदाचधकारीहरु 

–स्थानीय संघसंस्थाका प्रचतचनचधहरु 

–अन्त्य सरोकारवालाहरु -चर्क्षा, नार्ररक समाज, आमा समूह, युवा समूह, वदृ्ध आडद_ 

 

काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने समयः 
• पाचलकाको अचभमुखखकरण र्ोवष्ठ पिात स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसार तोडकएको 

रैमाचसक चभर । 
बजेट 

बाँििाँि 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन चनदेचर्का एवं पाचलकाको काययववचध अनुसार यो काययक्रममा बजेट खचय, 
दैचनक भ्रमण भिा चनयमानुसार सहजकताय पाररश्रचमक, खाजा खचय, यातायात चनयमानुसार÷तोके बमोखजम 
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४=३ पूणयखोप न=पा, र्ा=पा सुचनखितताको लाचर् स्वास््यकमीबाट विामा घरधुरी सवके्षण, पाचलकाबाट विा भेररडिकेसन, 

अनुर्मन तथा घोषणा  सभा व्यवस्थापन,  घोषणा र्नय बांकी भएकामा घोषणा तथा घोषणा भएकामा डदर्ोपना कायम र्नय -
७५३ पाचलका र सवै स्वास््य संस्था_ 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

पूणय खोप घोषणा चनदेचर्का, स्वास््य संस्थाको प्रर्चत, आडद । 

पररचय स्वास््य संस्था स्तरबाट पूणय खोप चनदेचर्का बमोखजम पूणय खोप घोषणा तथा डदर्ोपनाका कृयाकलापहरु 

संचालन र प्रकृयाहरुको अनुर्मन, भेररडिकेसन र्रर पूणय खोप घोषणा र चनरन्त्तरतालाई प्रभावकारी बनाउन 

यो काययक्रम व्यवस्था र्ररएको हो । 
उदे्दश्य • पूणय खोप घोषणा सुचनखितता चनदेचर्का बमोखजम चैर चभर घरधुरी सवेक्षण र छुट बच्चालाई खोप 

डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्ने 

• पूणय खोप घोषणा सुचनखितता चनदेचर्का अनुसार पाचलकाबाट भेररडिकेसन कायय र्ने । 
• पूणय खोप घोषणाको प्रडक्रया एवं र्ुणस्तर सुचनखित र्नय । 
• पूणय खोप घोषणामा चतव्रता डदने एवं पूणय खोपको विास्तर देखख नै प्रमाखणकरण र्ने । 

अपेखक्षत 

प्रचतिल 

• पाचलकाकाको नेततृ्वमा मातहतका स्वास््य संस्थाबाट पूणय खोप घोषणा र चनरन्त्तरतामा चतव्रता ल्याई 

पूणय खोप प्राचप्त भएको अनुमोदन र प्रमाखणकरण हुनेछ । 
• पूणय खोप सुचनखितता र डदर्ोपनामा साझेदारी र सहकाययको ववकास हुनेछ । 

डक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

सञ्चालन ववचधः  
–पाचलका स्तरमा हुने अचभमुखखकरण र सुक्ष्म योजना र्ोवष्ठमा घरधुरी सवेक्षण तथा पूणयखोप सुचनखितता 
र्न ेकाययको अचग्रम योजना वनाउने । 
–सम्बखन्त्धत पाचलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुको योजना अनुसार चनदेचर्का बमोखजम पूणय खोपको 
डक्रयाकलाप संचालन भए नभएको पटक पटक समन्त्वय र अनुर्मन र्न े।  
–विा स्तरबाट घरधुरी सवेक्षणको प्राप्त अचभलेख -चनदेचर्का अनुसारकोअनुसूचच_ र परको सचमक्षा र्न े। 
–पाचलकाले आफ्नो योजना अनुसार पूणयखोप सवेक्षणको लाचर् विा, स्वास््य संस्थाहरुलाई घरधुरी 
सवेक्षणको लाचर् वजेट उपलब्ध र्राउने । यो कायय पूणयखोपको अचत महत्वपूणय कायय भएकोले वजेट योजना 
र्दाय यो काययलाई प्राथचमकतामा राख्न ेसाथै वजेट अभाव भएमा पाचलका बाट समेत वजेटको ब्यवस्था र्न े।  
–सवै विाबाट सवेक्षण प्रचतवेदन प्राप्त भए पचछ सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाको विाहरुमा पाचलका खोप 

समन्त्वय सचमचत बाट चनणयय र्री भेरीडिकेसन डटम र्ठन र्री भेररडिकेसन र्राउने । 
 

भेररडिकेसन डटममाः 
–पाचलका खोप समन्त्वय सचमचत प्रचतचनचध  

–पाचलका, जन स्वास््य र्ाखा (खोप िोकल पसयन) 

–विा अध्यक्ष, स्वास््यकचमय तथा अन्त्यलाइ सरोकारवालालाइ समावेर् र्न े-िरक स्वास््य संस्था र िरक 

विामा समावेर् र्ने_ 

–सम्बखन्त्धत पाचलकाले मातहतका विाहरु÷स्वास््य संस्थाहरु सवेक्षण तथा भेररडिकेसन भएपचछ घोषणा र 
प्रमाखणकरण र्दै पाचलका समेत चनदेचर्का बमोखजम घोषणा काययक्रमको आयोजना र्नुयपदयछ । 
 

सेवा डदने÷काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकायः  
• मुख्य रुपमा पाचलका खोप समन्त्वय सचमचत, सवास््य र्ाखाले सम्बखन्त्धत र्ा.पा÷न.पा. र विा, 

स्वास््य संस्थाहरुसँर् समन्त्वय र्री सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाको समेत समन्त्वयमा 
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४=४ खोपको पहंुच बढाई छुट भएका वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय वैर्ाख मडहनालाइ खोप मडहना संचालन 

र्न े

काययसञ्चालन र्नुयपछय । 
काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने समयः 

• पाचलका, स्वास््य संस्था र विाको पूणय खोप घोषणाको योजना अनुसार स्वास््य संस्था स्तरबाट 

माघ देखखनै घरधुरी सवेक्षण र्ुरु र्रेर चैर चभरमा सवेक्षण र छुट खोप पुरा र्राई विाबाट 

अनुर्मनको मार् भए पचछ प्रत्येक वषय चैर चभर वा वैर्ाखको र्ुरुमानै विा भेररडिकेसन र्रेर 
वैर्ाख चभरमा विा, पाचलका प्रमाखणकरण र्नुय पदयछ ।  

• पाचलका खोप समन्त्वय सचमचतको चनणयय अनुसार पूणय खोप घोषणा, अनुर्मन, भेररडिकेसन पूणय 
खोप चनदेचर्काको अनुसरण र्री र्न े। 

बजेट 

बाँििाँि 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन चनदेचर्का तथा पाचलकाको काययववचध अनुसार  

यो काययमा पाचलका जन स्वास््य र्ाखा, खोप िोकल पसयनहरुबाट स्वास््य संस्था तथा विा स्तरमा पूणय 
खोप सुचनखितता काययक्रमको घरधुरी सवेक्षणलाई प्राथचमकतामा राखख बांकी रकमबाट भेरीडिकेसन, 

सुपरचभजन र घोषणा तथा प्रमाखणकरण काययको लाचर् बजेट वांििांि र्रर समयमै स्वास््य संस्था लाई 

उपलब्ध र्राउनु पदयछ ।  
नोटः पूणय खोपको सवेक्षण, भेररडिकेसन, सुपररवेक्षण, घोषणा सभामा सहभार्ी आडद डक्रयाकलापलाई 

प्राथचमकतामा राखख बजेट खचयको योजना बनाउनु पदयछ । पाचलका तथा स्वास््य संस्था स्तरको 
अचभमुखखकरण तथा योजना र्ोवष्ठमा नै यो काययक्रमको योजना बनाएर सो अनुसार संचालन र्ने र यो 
काययक्रम पिात वषेनी सवै विा तह देखख पूणयखोप घोषणा र डदर्ोपना भएको हुनुपदयछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

पूणय खोप घोषणा चनदेचर्का, पाचलका, स्वास््य संस्थाको पूणय खोप घोषणा र डदर्ोपना योजना एवं अचभलेख, 

प्रचतवेदन । 

पररचय ववर्त १० मडहनाको प्रर्चतको सचमक्षा र्रर छुट बच्चाको पडहचान र खोप पुरा र्राउन, पूणय खोप घोषणा र 
सुचनखितताको लाचर् ववववध काययक्रम संचालन र्रर खोप मडहना संचालनको लाचर् यो काययक्रम अचत 

महत्वपूणय हुनेछ । 
उदे्दश्य • खोप सेवाको प्रर्चत सचमक्षा र्रर प्रर्चत अनुर्मन, ड्रप आउट पडहचान र्न े। 

• खोप प्रर्चत वढाउन ड्रप आउट बच्चालाई खोप डदलाई पूणय खोपको सुचनखितता र्ने । 
• खोप सेवामा चेतना अचभववृद्ध तथा जनसहभाचर्ता वढाउन समुदाय पररचालनका डक्रयाकलापहरु 

सञ्चालन र्ने । 
अपेखक्षत 

प्रचतिल 

• स्थानीय चनकायको साझेदारी, नेततृ्वमा खोप सेवा सुदृडढकरण र्नय ववचभन्त्न डक्रयाकलाप सञ्चालन भई 

खोपको कभरेज बढ्ने र पूणय खोपको चनरन्त्तरता हुनेछ । 
• खोप सेवाबाट वखञ्चत बालबाचलकाहरुले खोप सेवाको अवसर प्राप्त र्नेछन ्

डक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

सञ्चालन ववचधः  
• यो काययक्रम न=पा÷र्ा=पा र स्वास््य संस्थाको खोप प्रर्चत, पूणय खोपको अवस्थाबारे वववरण 

तयार र्री स्वास््य संस्थामा सचमक्षा र्न े साथै स्वास््य संस्था स्तरमा सञ्चालन र्नुयपने 
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अनुसुचच १ृः काययक्रम सम्पन्त्न भए पचछ वावषयक रुपमा चनम्नानुसारको आचथयक तथा भौचतक प्रचतवेदन तयार र्रर स्वास््य कायायलयमा 
पठाउनु पन ेछ । 

 

पाचलकाको नामः                                                     आ=व 

चस=

नं 

कृयाकलाप इकाई लक्ष प्रर्चत ववचनयोखजत 

वजेट 

खचय 
रकम 

वजेट 

श्रोत 

कैडियत 

१ कोचभि १९ ववरुद्ध खोप अचभयान संचालन ब्यवस्थापन खचय -पाचलकास्तररय योजना र पाचलका तथा स्वास््य सस्था 
स्तररय सुपररवेक्षण- 

१.१ कोचभि १९ ववरुद्ध खोप अचभयान संचालनको 
लाचर् पाचलकास्तररय योजना तथा 
अचभमुखखकरण 

       

१.२ कोचभि १९ ववरुद्ध खोप अचभयान अनुर्मन 

तथा सुपररवेक्षण 

       

२. पाचलका स्तरमा ृः टाईयिाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा टाईयिाइि खोप रु्रुवातको साथै चनयचमत 

खोप सुदढीकरण र सरसिाई प्रबद्र्धनको लाचर् पाचलका र विा खोप समन्त्वय सचमती र सरोकारवालाहरुको 
अचभमुखखकरण  बैठक १ डदन 

२.१ टाईिाइि खोप अचभयान संचालन तथा        

काययक्रमको योजना बनाई न=पा÷र्ा=पा सँर् समन्त्वय र्री बजेट व्यवस्था तथा कायायन्त्वयन र्न े। 
• पाचलकाको योजना र्ोवष्ठमा तयार भएको सुक्ष्मयोजना अनुसार छुट बच्चाहरुलाई खोजी खोप डदने 

र पूणयखोप सुचनखित र्नय पुणयखोपको चनदेचर्का अनुसार पूणय खोप घोषण तथा डदर्ोपन कायम र्ने 

प्रकृया अनुसार चैर चभरमा घरधुरी सवेक्षण र खोप पुरा र्राउने कायय सम्पन्त्न नभएको भए सोडह 

काययको लाचर् यो वजेटबाट योजना वनाई कृयाकलाप संचालन ब्यवस्था र्नुयृृ पदयछ । 
यो काययक्रम पिात ृः ड्रप आउट र खोप वखञ्चत बच्चाको खोप सेवा पुरा भएको, खोप प्रर्चतमा सुधार भएको 
तथा पूणयखोप सुचनखित भएको  हुनुपने छ ।  
सेवा डदने÷काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकायः  

• सम्बखन्त्धत न.पा÷र्ा.पा. को जन स्वास््य र्ाखा÷खोप र्ाखा 
• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था 

काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने समयः 
• प्रत्येक वषयको चैर र वैर्ाख 

बजेट 

बाँििाँि 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन चनदेचर्का अनुसार  

यो काययक्रममा बजेट खचयः 
–दैचनक भ्रमण भिा चनयमानुसार 

–सहजकताय पाररश्रचमक (यडद र्ोवष्ठ बैठक संचालनको योजना भई संचालन भएमा) 
–खाजा खचय  
–यातायात चनयमानुसार÷तोके बमोखजम 

नोटः डक्रयाकलाप सञ्चालनको योजना अनुसार ववचनयोखजत बजेटले अपुर् भएमा स्थानीय चनकायको 
साझेदारी बाट काययक्रम संचालन र्रर बैर्ाख मडहनामा सबै विाहरु पूणयखोप सुचनखितता घोषण र्राउनु 

पदयछ । 
सन्त्दभय 
सामाग्री 

ववर्त ८ मडहनाको खोपको प्रर्चत, पूणयखोप घोषणाको अवस्था र प्रचतवेदन, पूणयखोप घोषणा चनदेचर्का 
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चस=

नं 

कृयाकलाप इकाई लक्ष प्रर्चत ववचनयोखजत 

वजेट 

खचय 
रकम 

वजेट 

श्रोत 

कैडियत 

सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको 
लाचर् पाचलकास्तररय १ डदने अचभमुखखकरण 

२.२ टाईिाइि खोप अचभयान संचालन तथा 
सरसिाई प्रबद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको 
लाचर् विास्तररय १ डदने अचभमुखखकरण 

       

३= करार ृः अहेब, अनमी (खोप सेवा काययक्रम 

संचालनको लाचर् तोडकएका उच्च 

डहमाली,पहािी खजल्लाहरु र महा तथा उप 

महानर्रपाचलका, संस्थार्त खललचनक न.पा 
हरु) 

       

४ चनयचमत खोप सुदृढीकरण, पूणय खोपको दीर्ोपना र सरसिाई प्रवद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको लाचर् सुक्ष्मयोजना 
अद्यावचधक र पाचलका समन्त्वय सचमचतको अचभमुखखकरण र योजना २ डदन र पूणयखोप न.पा., र्ा.पा. सुचनखितताको 
लाचर् स्वास््यकचमयबाट विामा घरधुरी सवके्षण, पाचलका बाट विा भेररडिकेसन, अनुर्मन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन  

घोषणा बांकीमा घोषणा तथा घोषणा भएकामा डदर्ोपना कायम र्नय 
४.१ पाचलकास्तरमा खोप ऐन, चनयमावली, 

ए.ई.एि.आई. को जानकारी खोप 

काययक्रमको सचमक्षा, चनयचमत खोप 

सुदृढीकरण, पूणय खोपको दीर्ोपना र 
सरसिाई प्रवद्र्धन काययक्रम चनरन्त्तरताको 
लाचर् सुक्ष्मयोजना अद्यावचधक २ डदने ७५३ 

तह (स्वास््य संस्था प्रमुख, खोप काययकताय 
समेत) 

       

४.२ पूणय खोपको दीर्ोपनाको लाचर् साझेदार र 
स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा 
ब्यवस्थापन सचमचतका सदस्य र विा खोप 

समन्त्वय सचमचतहरुसँर् अन्त्तरडक्रया, 
स्थानीय योजना चनमायण (७५३ पाचलकाका 
सबै स्वास््य संस्था स्तरमा) 

       

४.३ पूणयखोप न.पा., र्ा.पा. सुचनखितताको लाचर् 

स्वास््यकमीबाट विामा घरधुरी सवके्षण, 

पाचलका, खजल्ला बाट विा भेररडिकेसन, 

अनुर्मन तथा घोषणा  सभा व्यवस्थापन,  

घोषणा र्नय बांकी भएकामा घोषणा तथा 
घोषणा भएकामा डदर्ोपना कायम र्नय 
(७५३ पाचलका र सवै स्वास््य संस्था) 

       

४.४ खोपको पहंुच बढाई छुट भएका वच्चालाई 

खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय वैर्ाख 

मडहनालाइ खोप मडहना संचालन र्न े
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नोट ृः माचथ कैडियत महलमा प्रत्येक काययक्रमको चनदेचर्कामा उल्लेख भए अनुसार सहभाचर्ता, उपखस्थचत, तयारी 
र्नुयपने सामाग्री -सुक्ष्मयोजना, पूणयखोप योजना र अचभलेख, विा भेररडिकेसन_ मुख्य उपलखब्ध र प्रकृया समेत उल्लेख र्न े

। 
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आईएमएनचसआई काययक्रम 

डक्रयाकलाप १: (ब.चर्.नं. ६.२.२.२९४) आईएमएनचसआई Onsite कोचचंङ्र् र समता तथा पहँुच काययक्रम।(सबै 
स्थानीय तह ) 

डक्रयाकलाप १.१ : आईएमएनचसआई सचमक्षा काययक्रम । (सबै स्थानीय तह ) 

पररचय  संघ/ प्रदेर्/ स्थानीय तहको आइएमएनचसआई तथा नवजात चर्र्ु काययक्रम बारे छलिल र्रर 
आ.ब. २०७८/७९ को स्थानीय तह स्तरीय काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना बनाउने व्यवस्था 
चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य • संघ/ प्रदेर्/ स्थानीय स्तरको आइएमएनचसआई तथा नवजात चर्र्ु काययक्रम बारे छलिल 
र्रर  आ.ब. २०७८/७९ को स्थानीय तह स्तरीय काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना बनाउने। 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

• संघ, प्रदेर् तथा स्थानीय स्तरको आइएमएनचसआई तथा नवजात चर्र्ु काययक्रम बारे 
छलिल र्रर  आ.ब. २०७८/७९ को स्थानीय तह स्तरीय काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना 
बनेको हुनेछ ।   

सञ्चालन 
प्रकृया  

लखक्षत समूहः   

• स्थानीय स्तरमा अवखस्थत स्वास््य संस्थाहरु । 
सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने अवचधः 

• आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो चौमाचसक (IMNCI तथा नवजात चर्र्ु काययक्रम अन्त्तर्यत 
र्नुय पने सब भन्त्दा पडहले र्नुय पने काययक्रम)  

सञ्चालन ववचधः 
• स्वास््य कायायलय/ प्रदेर्सँर् समन्त्वय र्रर पाचलकाद्वारा एकडदने सचमक्षा तथा योजना 

तजुयमा काययक्रम संचालन र्नुय पने छ । 
• यस काययक्रममा स्वास््य कायायलय, पाचलकामा अवखस्थत सबै स्वास््य संस्था (स्वास््य 

चौकी, अस्पताल, प्रा.स्वा.के. आडद) का प्रमुख वा प्रचतचनचध लर्ायतलाई सहभार्ी र्राउनु 
पने छ ।  

• सो पाचलकामा काययरत IMNCI तथा नवजात चर्र्ु सम्बखन्त्ध काम र्ने सहयोर्ी 
संस्थाहरुलाई पचन काययक्रममा सहभार्ी र्राउनु पने छ । 

• सो काययक्रममा तहाँ पाचलका अन्त्तर्यतका सबै स्वास््य संस्थाको सीबीआईएमएनचसआई 
काययक्रमसँर् सम्बखन्त्धत सूचांकहरुका बारेमा ववश्लेषण र्रर छलिल र्नुय पने छ। साथै 
onsite coaching र समता तथा पहँुच काययक्रम संचालन सम्बखन्त्ध अचभमुखीकरण र्रर 
योजना तजुयमा र्नुय पने छ । 

• सो काययक्रम संचालनका लाचर् स्वास््य कायायलयले कायय ताचलका उपलब्ध र्राउने छ र 
पाचलकाले आवश्यकता अनुसार ताचलका पररमाजयन र्नय सलने छ । 

बजेट वाँििाँि आईएमएनचसआई सचमक्षा, कोचचंङ्र् काययक्रम तथा समता पहँुच चतन वटै काययक्रम सचंालन 
र्नयको लाचर् प्रत्येक पचलकालाई रू. २ लाख वबचनयोजन र्ररएको छ।सचमक्षाका लाचर् रु पचास 
हजार भन्त्दा नबढ्ने र्रर काययक्रम संचालन र्नुय पने छ। 
क्र.स.  काययक्रम  बजेट  

१  सचमक्षा तथा योजना तजुयमा  रु. ५०,०००  

२  स्थलर्त चनररक्षण  रु. ९०,०००  

३  समता तथा पहँुच काययक्रम  रु. ६०,०००   
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डक्रयाकलाप १.२  आईएमएनचसआई कोचचंङ्र् काययक्रम । (सबै स्थानीय तह ) 

सन्त्दभय सामाग्री सम्बखन्त्धत प्रदेर्को बावषयक स्वीकृत काययक्रम, प्रदेर् स्तररय बावषयक काययक्रम चनदेचर्का-२०७८/ 

७९, आचथयक बषय २०७८/७९मा ससतय अनुदान तिाय स्थानीय तह बाट कायायन्त्वयन र्ररने 
स्वास््य तथा जनसंख्या सम्बखन्त्ध काययक्रमहरुका लाचर् संचालन मार्यदर्यन  

पररचय  नवजात चर्र्ु तथा IMNCI सेवाको सुचकांकहरु कमजोर रहेको पाचलका÷स्वास््य संस्थाहरुको पडहचान 
र्ने र स्वास््यकमीहरुको वबध्यमान ज्ञान, सीप र धारणामा अचभववृद्ध र्नय स्थलर्त अनुचर्क्षण तथा 
सहयोर्ात्मक सुपररबेक्षण ताचलम तथा काययक्रम संचालन र्ने व्यवस्था चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य • स्वास््यकमीको वबधमान ज्ञान र सीप अचभबडृद  र्ने । 
• काययक्रमका समस्या पडहचान र्ने र चत समस्याहरु समाधानका लाचर् संयुक्त रुपमा कायययोजना 

तयार र्ने । 
अपेखक्षत 
प्रचतिल 

• IMNCI सेवाको र्ुणस्तर  सुधार हुनेछ । 
• IMNCI सेवाको सुचकांकहरुमा  सुधार हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

लखक्षतसमूहः  

IMNCI सेवा प्रदान  र्ने स्वास््यकमीहरु 

सञ्चालनववचधः 
• काययक्रम र्ुरु र्नुय पूवय स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्री काययक्रम सञ्चालन  र्नुयपनेछ । 
• स्वास््य कायायलयले संचालन र्रेको कोच तयारी ताचलम पिात सोडह ताचलम   प्राप्त  IMNCI 

Coach  मािय त सेवाको सूचांकहरु कमजोर रहेको स्वास््य संस्थाहरु (स्वास््य चौकी, 
अस्पतालहरु) मा  IMNCI Coaching  काययक्रम सञ्चालन  र्नुयपनेछ । 

• स्वास््य संस्थाहरुमा  IMNCI Coaching  काययक्रम सञ्चालन   IMNCI  Coaching Guidelines मा 
उल्लेख भए बमोखजम र्नुयपनेछ ।  

• IMNCI Coaching सँर् सम्बखन्त्धत  Coach छनोट, अन्त्य  डक्रयाकलाप तथा ररपोडटङ्र्  IMNCI  

Coaching Guidelines मा उल्लेख भए बमोखजम र्नुयपनेछ । 
• कोचचङ्र् र्नय जादा ताचलम प्राप्त कोच र पाचलकाको स्वास््य र्ाखाबाट एकजना तथा सम्भव 

भएसम्म स्वास््य कायायलयको एक जना संर्ै र्ई स्वास््य संस्थामा onsite coaching र्नुय 
पने छ। 

• कोचचङ्र्मा जाँदा पाचलकाबाट जाने व्यवक्त र ताचलम प्राप्त कोचलाई नेपाल सरकारको नम्सय 
अनुसार भिा उपलब्ध र्राउनु पने छ।साथै २ डदन कोचचङ्र् काययक्रम संचालन र्दाय स्वास््य 
संस्थामा खाजा खचय नेपाल सरकारको नम्सय अनुसार र्नय सडकने छ। 

बजेट 
वाँििाँि 

आईएमएनचसआई सचमक्षा, कोचचंङ्र् काययक्रम तथा समता पहँुच चतन वटै काययक्रम संचालन र्नयको 
लाचर् प्रत्येक पचलकालाई रू. २ लाख वबचनयोजन र्ररएको छ। 
क्र.स.  काययक्रम  बजेट  

१  सचमक्षा तथा योजना तजुयमा  रु. ५०,०००  

२  स्थलर्त चनररक्षण  रु. ९०,०००  

३  समता तथा पहँुच काययक्रम  रु. ६०,०००   
सन्त्दभय 
सामाग्री 

IMNCI Coaching Guidelines र अथयमन्त्रालय काययसञ्चालन चनदेचर्का,२०७५ – सातौं संस्करण 
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डक्रयाकलाप ३. आईएमएनसीआई समता तथा पहँुच काययक्रम 

 
डक्रयाकलाप ४ : (व.चर्.नं. ६.२.२.२९३) चनरु्ल्क नवजात चर्रु् सोधभनाय काययक्रम  

पररचय  आइएमएनचसआई काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य सेवाको पहंुच र उपयोचर्ता बढाउनका लाचर् समुदाय 

पररचालन र्ने व्यवस्था चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य स्थाचनय समुदायको व्यापक पररचालन र्रर र्रीव, ववपन्त्न, ववकट, भौर्ोचलक क्षेर, स्वास््य सेवाको 
पहँुच नपुर्ेको स्थानहरुमा नवजात चर्र्ु तथा बाल स्वास््य सेवाको पहँुच तथा उपभोर्मा ववृद्ध 
र्राउने। 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

बखन्त्चतीकरणमा परेका तथा पहँुच नपुर्ेका समुदायमा नवजात चर्र्ु तथा बाल स्वास््य सेवाको 
पहँुच तथा उपभोर्मा ववृद्ध हुनेछ। 

सञ्चालन 
प्रकृया  

लखक्षतसमूहः  

• बञ्चीतीकरणमा परेका तथा नवजात चर्र्ु तथा बाल स्वास््य सेवाको पहँुच नपुर्ेका 
समुदाय। 

सञ्चालनववचधः 
• सबै पाचलका अन्त्तर्यत CBIMNCI काययक्रमको सूचांक कम भएका स्वास््य संस्थाहरुको  

छनोट र्रर काययक्रम संचालन र्नुय पने छ । 
• काययक्रम सञ्चालन र्दाय र्ाँउपाचलका/नर्रपाचलका/उप—महानर्रपाचलका तहमा मात ृ तथा 

नवजात चर्र्ु र बाल स्वास््यमा कायय र्ने साझेदार संस्थाहरुसंर् समन्त्वय र्री काययक्रम 
सञ्चालन र्ने। आइएमएनचसआई काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य सेवाको पहँुच र उपयोर् 
बढाउनका लाचर् समुदाय पररचालन (समता तथा पहँुच) काययक्रम सञ्चालन र्दाय “सेवाको 
पहँुच र उपयोचर्ता काययक्रम चनदेचर्का २०७८” मा उल्लेख भए बमोखजम र्ने। 

• काययक्रम र्ुरु र्नुय पूवय स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्री काययक्रम सञ्चालन र्ने। 
• छनोट भएका स्वास््य संस्थासँर् समन्त्वय र्रर काययक्रम संचालन र्ने । 

बजेट वाँििाँि आईएमएनचसआई सचमक्षा, कोचचंङ्र् काययक्रम तथा समता पहँुच चतन वटै काययक्रम संचालन 
र्नयको लाचर् प्रत्येक पचलकालाई रू. २ लाख वबचनयोजन र्ररएको छ। 
क्र.स.  काययक्रम  बजेट  

१  सचमक्षा तथा योजना तजुयमा  रु. ५०,०००  

२  स्थलर्त चनररक्षण  रु. ९०,०००  

३  समता तथा पहँुच काययक्रम  रु. ६०,०००   
सन्त्दभय सामाग्री सेवाको पहँुच र उपयोचर्ता काययक्रम चनदेचर्का २०७८  र अथय मंरालयको कायय सञ्चालन चनदेचर्का, 

२०७५– सातौ संस्करण अनुसार हुनुपने। 

पररचय  नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा सञ्चालनहुने सम्पुणय तोडकएका अस्पतालहरुबाट चनर्ुल्क रुपमा 
नवजात चर्र्ु (जन्त्मे देखख २८) डदनलाई उपचारको व्यवस्था चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य ववरामी नवजात चर्र्ुलाई चनरन्त्तर चनःर्ुल्क उपचार सेवा उपलब्ध र्राउने । 
अपेखक्षत 
प्रचतिल 

• ववरामी नवजात चर्र्ुको चनःर्ुल्क उपचार र्री ववरामीदर र मतृ्युदरमा कचम ल्याउने ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववचधः 
• “वबरामी नवजात चर्र्ु चनःर्ुल्क उपचार सेवा काययक्रम कायय ववचध चनदेचर्का २०७८ ” मा उल्लखे भए 
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अनुसार र्नुयपने छ । 
• नवजात चर्र्ु भनाय भई उपचार र्दाय उपचाररत रहँदासम्मको लाचर् सम्पूणय उपचार (जस्त ै ल्याव, 

जाँच, औषधी, भनाय आडद) सेवा चनःर्ुल्क रुपमा उपलब्ध र्राउनु पनेछ ) 
• सोही अस्पतालमा प्रसुती पिात नवजात चर्र्ुलाई भनाय र्नुयपने भएको अवस्थामा नवजात चर्र्ुको 

डिस्चाजय वा अन्त्य माचथल्लो चनकायमा प्रेषण नभएसम्म सुत्केरी मडहलालाई समेत बस्ने व्यवस्था 
चमलाउनु पनेछ ।  

• नवजात चर्र्ुलाई लामो समयसम्मको लाचर् उपचार र्नय आवश्यक परेको खण्िमा चर्र्ुलाई भनाय 
र्दायको उमेर २८ डदन चभर हो तर २८ डदन चभर ववरामी वच्चा उपचारका लार्ी आएमा त्यसलाई 

आधार मानी बाँकी जचत डदन उपचार सेवा प्रदान र्नुयपन ेहो सो अवचधको पचन चनःर्ुल्क उपचार र्नुय 
पदयछ ।  

• एक पटक उपचार र्री घर पठाइएको नवजात चर्र्ु २८ डदनको हुदा सम्म  पुनः उपचार चलन आएमा 
वा उपचारको लाचर् भनाय र्नुयपने भएमा पचन सो नवजात चर्र्ुलाई पुनः चनःर्ुल्क उपचार र्नुयपनेछ । 

लखक्षत समूहः  

• २८ डदनका वबरामी नवजात चर्र्ुहरू । 
सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने अवचधः 

• बषै भरी (आ.व. २०७८ /७९ ) 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकायः 
• स्थानीय तह अन्त्तर्यतका अस्पतालहरुबाट  नवजात चर्र्ुलाई चनःर्ुल्क सेवा उपलब्ध र्राउनु 

पनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री वबरामी नवजात चर्र्ु चनःर्ुल्क उपचार सेवा काययक्रम काययववचध चनदेचर्का २०७८ 

बजेट वाँििाँि यस काययक्रमका लाचर् प्रत्येक स्थानीय तह अन्त्तर्यत रहेका अस्पताललाई चनम्न बमोखजम रकम 
वबचनयोजन र्ररएको छ । 
क्र.स.  अस्पताल  स्थाचनय तह  सोधभनाय रकम  

१ दमक अस्पताल, झापा  दमक नर्रपाचलका  २,००,०००  

२ रंर्ेली अस्पताल, मोरंर्  रंर्ेली नर्रपाचलका २,००,०००  

३ मंर्लबारे अस्पताल, मोरंर्  उलायबारी नर्रपाचलका २,००,०००  

४ कटारी अस्पताल, उदयपुर  कटारी नर्रपाचलका २,००,०००  

५ भारदह अस्पताल, सप्तरी  हनुमाननर्र कंकाली न.पा.  २,००,०००  

६ लाहान अस्पताल, चसराहा  लहान न.पा.  २,००,०००  

७ बडदयबास अस्पताल, महोिरी   बडदयबास न.पा.  २,००,०००  

८ चपुर अस्पताल, रौतहट  चन्त्रपुर न.पा.  २,००,०००  

९ पोखररया अस्पताल, पसाय  पोखररया न.पा. २,००,०००  

१० खजरी अस्पताल, दोलखा  खजरी न.पा. ३,००,०००  

११ 
मेचथनकोट अस्पताल, 

काभ्रेपलाञ्चोक  नवबुद्ध न.पा.  
२,००,०००  

१२ 

बकुलहर रत्ननर्र अस्पताल, 

चचतवन  रत्ननर्र न.पा. 
३,००,०००  

१३ बघौिा अस्पताल, चचतवन  मािी न.पा.  २,००,०००  

१४ चापार्ाउँ अस्पताल, लचलतपुर  र्ोदावरी न.पा.  ३,००,०००  

१५ वबष्णुदेबी अस्पताल, काठमािौँ  डकचतयपुर न.पा. २,००,०००  
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डक्रयाकलाप ५ : नवचर्रु् सेवा ववस्तार/ सुरीढीकरण काययक्रम   

१६ आँपवपपल अस्पताल, र्ोरखा  पालुङ्र्टार न.पा. २,००,०००  

१७ सुन्त्दरबजार अस्पताल, लमजुङ्र्  सुन्त्दरबजार न.पा. २,००,०००  

१८ बन्त्दीपुर अस्पताल, तनहँु  बन्त्दीपुर न.पा. २,००,०००  

१९ चापाकोट अस्पताल, स्याङ्र्जा  चापाकोट न.पा.  २,००,०००  

२० चर्र्ुवा अस्पताल, कास्की  पोखरा महानर्रपाचलका  २,००,०००  

२१ चचसापानी अस्पताल, नवलपरासी  बदयघाट न.पा. २,००,०००  

२२ चर्वराज अस्पताल, कवपलवस्तु  कृष्णनर्र न.पा. २,००,०००  

२३ वपपरा अस्पताल, कवपलवस्तु  वाणर्ंर्ा न.पा . २,००,०००  

२४ लमही अस्पताल, दाङ लमही न.पा.  २,००,०००  

२५ चौरजहारी अस्पताल, रुकुम  चौरजहारी न.पा.  ३,००,०००  

२६ दलू्लु अस्पताल, दैलेख  दलु्ल ुन.पा.  २,००,०००  

२७ जोर्बुिा अस्पताल, ििेल्धुरा  
परर्ुराम नर्रपाचलका, 
ििेल्धुरा  

२,००,०००  

२८ र्ोकुलेश्वर अस्पताल, दाचुयला  
र्ैलेचर्खर नर्रपाचलका, 
दाचुयला  

२,००,०००  

२९ मालाखेती अस्पताल, कैलाली  
र्ोदावरी नर्रपाचलका, 
कैलाली  

२,००,०००  

 

पररचय  मात ृ तथा नवाचर्र्ु सेवा काययक्रमलाई थप मजबुत र सुचिढ र्नय  नवचर्र्ु सेवा ववस्तार/ 
सुरीढीकरण काययक्रमको व्यवस्था चमलाईएको छ। 

उदे्दश्य मात ृतथा नवाचर्र्ु सेवा काययक्रम थप सुदृढ हुने। 
अपेखक्षत 
प्रचतिल 

मात ृतथा नवाचर्र्ु सेवा काययक्रम संचालन थप सुदृढ हुनेछ । ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववचधः 
• यस काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाले मात ृतथा नवाचर्र्ु सेवा काययक्रमलाई थप  मजबुत 

र सुचिढ  र्नय सेवा ववस्तार र्नय सडकने छ ।   

• यस काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थामा आवश्यकता बमोखजम कमयचारी करार सेवामा चलन 
सडकने छ। 

• साथै मात ृ तथा नवाचर्र्ु स्वास््य सेवा ववस्तारका लाचर् आवश्यक पने औजार, उपकरण, 
ल्याबका सामग्री खररद र्नय सडकने छ।  

• यस काययक्रम अन्त्तर्यत आवश्यकता अनुसार स्वास््य संस्थाको ममयत सम्भार र्नय सडकन े 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेअवचधः 
• बषैभरी (आ.व. २०७८/७९) 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः 
• स्वास््य संस्था   

सन्त्दभय सामाग्री नेपाल सरकारको आचथयक ऐन÷चनयमवाचल, सावयजचनक खरीद ऐन २०६३ र सावयजचनक खररद 
चनयमावली २०७६ (नवौं संसोधन) 

IMNCI तथा  नवजात चर्र्ु काययक्रम चनदेचर्का । 
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डक्रयाकलाप ६ : चसवबआईएमएनचसआई ताचलम 

बजेट वाँििाँि यस काययक्रम अन्त्तर्यत पाचलकामा आवश्यकता अनुसार  बजेट वबचनयोजन र्ररएको छ । 

पररचय  पाचलकामा अवखस्थत स्वास््य संस्थाहरुमा चसवबआइएमएनचसआई काययक्रम सुखद्रचधकरण र्नय 
ताचलमको व्यवस्था चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य पाचलकामा अवखस्थत स्वास््य संस्थामा काम र्ने स्वास््यकमीको नवजात चर्र् ुतथा बालरोर्को 
एकीकृत व्यवस्थापनमा (CBIMNCI)ताचलम डदई क्षमता अचभववृद्ध र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

 पाचलकामा अवखस्थत स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरु समुदायमा आधाररत नवजात 
चर्र्ु तथा बालरोर्को एकीकृत व्यवस्थापन सेवा प्रदान र्नय सक्षम हुनेछन।् 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः  पाचलका 
लखक्षतसमूहः 

• पाचलकामा  अवखस्थत स्वास््य संस्था/ अस्पतालमा काम र्ने  CBIMNCI ताचलम 
नचलएका  स्वास््यकमीहरु। 

सञ्चालन ववचधः 
▪ CBIMNCI ताचलमका लाचर् आवश्यक सहभार्ी पुखस्तका, प्रचर्क्षक चनदेचर्का तथा उपचार 

पुखस्तका पररवार कल्याण महार्ाखाको बाल स्वास््य तथा खोप सेवा र्ाखाबाट प्राप्त र्रर 
ताचलम संचालन र्नुय पने छ । यसरी ताचलम सामग्री मार् र्दाय अचनबायय रुपमा 
ताचलमको योजना पेर् र्नुय पने छ । 

▪ Chart flex का वबषयबस्तु पररवार कल्याण महार्ाखाबाट प्राप्त र्रर यसै काययक्रमको 
बजेटबाट छपाई र्नुय पने छ ।  

▪ प्रचर्क्षक अचनवायय रुपमा CBIMNCI TOT चलएको हुनुपनेछ। 
▪ ताचलम अवचध छ डदनको हुनु पने छ । 

बजेट वाँििाँि पाचलकालाई ताचलम संचालन र्नय आवश्यकता अनुसार बजेट वबचनयोजन र्ररएको छ। 
सन्त्दभय 
सामाग्री 

• अथय मंरालयको कायय सञ्चालन चनदेचर्का, २०७५– सातौं संस्करण 

• CB-IMNCI ताचलम सहभार्ी पुखस्तका  

• CB-IMNCI ताचलम प्रचर्क्षक प्रचर्क्षण चनदेचर्का 



136 

 

डक्रयाकलाप ७ : SNCU सेवा ववस्तार 
 

१. पाचलकाहरुमाPNC home visit काययक्रमसंचालन 

पररचय हाम्रो देर्को मात ृमतृ्यु दर उल्लेखनीय रुपमा घटाउन नसडकरहेको अवस्थामा ,आमाहरुको मतृ्यु सबै 
भन्त्दा धेरै सुत्केरी अवस्थामा भएको हुनाल,े सुत्केरी अवस्थामा आमाहरुको स्वास््य जांच र्रर 
जडटलताहरु पडहचान र्रर सो को ब्यवस्थापन र्रर आमा र बच्चाको मतृ्यु हुनबाट जोर्ाउन बजेट तथा 
काययक्रम व्यवस्था र्ररएको हो। 

उदे्दश्य सुत्केरी अवस्थामा आमा तथा नवजात चर्र्ुको जाँच र्री जडटलताका अवस्थाहरु समयमै पडहचान 
व्यवस्थापन तथा प्रेषण र्री मात ृतथा चर्र्ु मतृ्यु कम र्ने। 

अपेखक्षतप्रचतिल काययक्रम सन्त्चालन भए पिात सुत्केरी पचछको जाँचमा उल्लेख्य सुधार भै समयमै जडटलताहरू 

पडहचान, व्यवस्थापन तथा प्रेषण भइ मात ृमतृ्यू कम हुनेछ। 
संचालनप्रकृया PNC homevisit काययक्रम सुरु नर्रेका )नयाँ (स्थानीय तहहरुले स्वास््य कायायलयबाट  PNC 

homevisit काययक्रमको अचभमुखी करण संचालन भैसके पछी प्रत्येक स्थाचनयतहहरुले एकडदने 
र्ोस्ठी सन्त्चालन र्रेर PNC होम चभखजट सुरु र्नुय पनेछ । र्त बषय काययक्रम सुरु भएका 
स्थाचनयतहहरुले सो काययक्रमको सचमक्षा र्दै PNC होम चभखजट चनरन्त्तरता डदनु पनेछ । यसरर 
र्ोष्ठी/सचमक्षा संचालन र्दाय स्थानीय तहमा PNC घरभेट काययक्रमको र्ुक्ष्मयोजना तथा संचालन 
मार्यदर्यन (PNC Home visit  Micro-planning Guideline) २०७८ 
अनुसार र्नुय पनेछ । 

• यो काययक्रमको िोकल व्यवक्तको खजम्मेवारी स्थानीय तहमा काययरत nursing  स्टाि ले 
चलनुपनेछ । 

• काययक्रम संचालन र्नुय पुवय काययक्रमका िोकल ब्यवक्तले, स्थानीयतह का चनवायचचत 
अध्यक्ष, बचथयङ्र् सेन्त्टर भएका स्वास््य संस्थाका इन्त्चाजय, नचसयङ्र् स्टािसँर् १ डदने 

पररचय  पाचलकामा अवखस्थत अस्पतालमा SNCU स्थापना तथा संचालन र्नय चाडहने जनर्वक्त तथा औजार 
उपकरण खररद र्ने व्यवस्था चमलाईएको छ। 

उदे्दश्य पाचलकामा अवखस्थत  अस्पतालमा SNCU संचालन र्नय चाडहने  जनर्वक्त तथा औजार उपकरण 
खररद र्रर  SNCU मािय त र्ुणस्तरीय नवजात चर्र्ु सेवा प्रदान र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

पाचलकामा अवखस्थत अस्पतालमा SNCU संचालन र्नय चाडहने  जनर्वक्त तथा औजार उपकरण 
खररद र्रर  SNCU मािय त र्ुणस्तरीय नवजात चर्र्ु सेवा प्रदान भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

लखक्षत समुहः 
पाचलकामा अवखस्थत अस्पताल  

सञ्चालनववचध: 

• तहाँ पाचलका अन्त्तर्यत रहेका अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार SNCU मा चाडहने 
अत्यावश्यक उपकरण खररद र्री व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहयोर् र्नुय पने छ । 

• प्रदेर्ले SNCU मा चाडहने सामग्रीहरुको सुची पररवार कल्याण महार्ाखासंर् समन्त्वय र्रर 
प्राप्त र्नुय पने छ  । 

बजेट वाँििाँि ववचनयोखजत बजेटको पररचध चभर रही आवश्यकता अनुसार बजेट बाििाि र्ने। 
सन्त्दभय सामाग्री अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन चनदेचर्का २०७५ सातौं (ससंोधन सडहत); सावयजचनक खरीद ऐन 

२०६३ र सावयजचनक खररद चनयमावली २०७६ (नवौं संसोधन) 
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र्ोष्ठी  / सचमक्षा काययक्रम आयोजना र्नुय पनेछ । यसै काययक्रममा PNC homevisit को 
महत्वको बारेमा छलिल र्री PNC Service बढाउन प्रयोर् र्ररन ुपने रणचनती एवं 
लाग्ने अनुमाचनत खचयको बारे छलिल र्नुय पनेछ। 

• यसरी PNC बढाउने रणचनती तजुयमा र्दाय मुख्यतया तल उल्लेखखत रणचनचतलाई 
ध्यानमा राखेर योजना तयार र्नुय पनेछ: 

- स्थानीय बचथयङ्र् सेन्त्टरमा काययरत नचसिंर् स्टािले संस्थार्त सुत्केरी भएको २४ 
घन्त्टामा आफ्नै संस्थामा र ३ र ७ डदनमा घरभेट मा र्ई आमा तथा नवचर्र्ुको जाँच 
र्नुय पनेछ । यडद घरमै सुत्केरी भएको खण्िमा प्रोटोकल अनुसारको २४ घण्टा , ३ र ७ 
डदनमा घरमै र्ई PNC visit र्नुय पनेछ । 

- यसरी बचथयङ्र् सेन्त्टरमा काययरत नचसिंर् स्टािहरुलाई घर भेट र्नय जादँा दरुी र 
भोर्ोचलक ववकटताको आधारमा रू २०० देखख रु ५०० सम्म यातायात /प्रोत्साहन खचय 
उपलब्ध र्राउनु पनेछ । 

- बचथयङ्र् सने्त्टर नभएका स्वास््य संस्थामा काययरत नचसिंर्स्टािहरुलाई पचन आ-आफ्नो 
विा चभर PNC घरभेटर्नयको लाचर् अचभमुखीकरण पिात पररचालन र्नय सडकनेछ। 

- कुनै कारणले स्वास््य संस्थामा प्रसुती हुन जान नसकी घरैमा प्रसुती भएका मडहला 
तथा नवाचर्र्ुहरुलाई पचन PNC घरभेटकाययक्रमले समेट्नु पनेछ । 

- यस आचथयक बषयमा COVID- १९ को वबश्वब्यापी महामारीको अवस्थाले नेपालमा पचन 
संक्रमण िैचलरहेको र यसको अन्त्त्य कडहले हुने टंुर्ो नभएको अवस्थामा  ,प्रोटोकोल 

अनुसार ४पटक र्भयवती जांच )४ ,६ ,८ र९ मडहनामा ( र सुत्केरी जांच )बच्चा 
जन्त्मेको २४घण्टा ,र७ डदनमाआमारनवचर्र्ुकोजांच३  ( र्नुयपनेमा स्वास््य मन्त्रालयले 

जारी र्रेको RMNCH  अन्त्तररम  Guideline  मा उल्लेख भए अनुसार ,आवस्यकता भएमा    
सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको वबच सामाखजक दरुी कायम राखु्नपने भएकोले Telephone 

मािय त PNC/ANC सेवा उपलब्ध र्राउनुपने हुन्त्छ ।  PNC/ANC Telephone सेवा 
उपलब्ध र्राउने सेवा प्रदायक नचसिंर् कमयचारीहरुलाईसंचार खचय यसै चर्षयकबाट 
उपलब्ध र्राउन सडकने छ । 

• । 
वजेटबाँििाँि 

• र्ोष्ठी/सचमक्षा काययक्रम संचालन र्नय 
• यातायात /प्रोत्साहन खचय (नचसिंर् स्टािहरुको लाचर्) सेवा प्रदायक नचसिंर् स्टािहरु लाई संचार 

खचय  

• PNC घर भेट र्नय जानको लाचर् homevisit Bagरू १५०० सम्म 

• PNCjobaidflex, home visit ब्यार्मा रहने equipment हरु  (B.P instruments, 

stethoscope,Thermometer,gloves,Torchlight, measuringtape, dressingset, betadine) 

लर्ायतका स्वास््य संस्थामा नभएका सामग्रीहरु मार आवस्यकता अनुसार खररद र्नय सडकनेछ 
। 

अचभलेखप्रचतवेदन यसरी सुत्केरी मडहलाहरुको घरभेट र्रर सेवा प्रदान र्न े नचसिंर् स्टािले सुत्केरी मडहला र 
नवचर्र्ुहरुलाई अचनबायय रुपमा अनुसूचीको PNC Job Aid को प्रयोर् र्रर PNC checkup र्न े र 
स्वास््य चर्क्षा प्रदान र्नुय पनेछ। PNC job Aid स्थानीय तहमा PNC घरभेट काययक्रम को र्ुक्ष्म 
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योजना तथा संचालन मार्यदर्यन २०७७ मा राखखएको छ र सोडह अनुसार प्रयोर् र्नुय पनेछ । प्रत्येक 

पटकको घरभेटमा आमा तथा नवजात चर्र्ुको जाँच र्री प्रसुती सेवा रखजिरमा चढाउनु पनेछ । 
सन्त्दभय सामग्री  स्थानीय तहमा PNC घरभेट काययक्रमको र्ुक्ष्मयोजना तथा  संचालन मार्यदर्यन २०७७ ,कायय 

संचालन चनदेचर्का २०७८  

 

२. आमा सुरक्षा र प्रजनन स्वास््य काययक्रमहरु को अनुर्मन/मुल्यांकन 

पररचय प्रजनन स्वास््य काययक्रम नेपाल सरकारको प्राथचमकता प्राप्त काययक्रम रहको र यस काययक्रममा 
चनरन्त्तर अनुर्मन, मुल्याङकन, कोचचङ आवश्यक पने भएको हँुदा तयर्ररएका काययक्रमहरूको 
प्रभावकारी कायायन्त्वयन र्नय र चनरन्त्तर सहयोर्ात्मक सुपररवेक्षेण तथा Coaching र्नय आवश्यक 
हुन्त्छ। 

उदे्दश्य स्थानीयतहले आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थामा पररवार स्वास््य कल्याण काययक्रम अन्त्तर्यत 
भइरहेका काययक्रमको अनुर्मन, मुल्याङ्कन तथा Onsite Coaching र्री समयमै सुधारको काययक्रम 
संचालन र्ने। 

अपेखक्षतप्र
चतिल 

स्वास््य संस्थाहरूमा सन्त्चालन भएका प्रजनन स्वास््य काययक्रम अन्त्तरर्तका काययक्रमहरू 
प्रभावकारी रूपमा कायायन्त्वयनभै सेवाको र्ुणस्तर सुधार हुने, उपभोर्मा वडृद्द हुने र मात ृ तथा 
नवजात चर्र्ुको स्वास््य सुधार हुने। 

सञ्चालन
ववचध 

• यस चर्षयकमा ववनीयोजन भएको रकमबाट सुरखक्षत माततृ्व काययक्रम पररवार चनयोजन 
काययक्रम डकर्ोर डकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम र सुरखक्षत र्भयपतन काययक्रमको 
अनुर्मन तथा सुपररवेक्षण र्नुय पनयछ। 

• यसरी अनुर्मन र्दाय वावषयक सुपररवेक्षण ताचलका वनाइय कायायलय प्रमुखवाट खस्वकृत र्राइय सवै 
स्वास््य संस्थाहरूलाइय समेटने र्रर र्नुय पनेछ। 

• प्रत्येक पटक अनुर्मन र्दाय अनुसूची बमोखजमको चेकचलि भरी िोटोहरु सडहतको प्रचतवेदन 
सम्बखन्त्धत पाचलकामा पेर् र्नुय पनेछ । साथै अनुर्मन र्दाय ववर्तमा सुधार र्नुय पन े
ववषयहरूमा सुधार भए नभएको र आर्ाचम डदनमा सुधार र्नुय पन ेववषयमा समेत सम्वखन्त्धत 
स्वास््य संस्थाका कमयचाररहरूसंर् समन्त्वय र्रर कायय योजना वनाउनु पनेछ। 

• आमा सुरक्षा काययक्रमको सुपररवेक्षण र्दाय स्वास््य संस्थामा सुत्केरी हुने मडहलाहरूले चनदेचर्का 
अनुसार सुववधा पाए नपाएको मडहलाको घरमै र्ै अन्त्तरवाताय र्न ेसमेत यसै चर्षयकवाट प्रवन्त्ध 
चमलाउनु पनेछ।  

• काययक्रमको अनुर्मन तथा सुपररवेक्षण काययक्रमसंर् सम्वखन्त्धत िोकल व्यवक्तहरूले मार र्नुय पनेछ। 
अचभलेखप्र
चतवेदन 

पाचलकाको सम्बखन्त्धत िोकल व्यवक्तले अनुर्मन र्री सो को प्रचतवेदन रैमाचसक रुपमा स्वास््य 
कायायलय, प्रदेर् चनदेर्नालय तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ। 

सन्त्दभय 
सामग्री  

कायय संचालन चनदेचर्का २०७८ 

 

३. अस्पताल तथा Birthing Centre रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा २४ स ैघण्टा प्रसुती सेवा संचालन र्नय, स्थायी जन 
र्वक्तको कचम भएको स्वास््य संस्थामा जनर्वक्त व्यवस्थापन र्नय करारमा अ०न०मी० चनयुवक्त 

पररचय हाल नेपाल सरकारको खस्वकृत दरवखन्त्द अनुसार स्वास््य चौकी तथा प्रा.स्वा.के .मा उपलब्ध नचसयङ 
जनर्क्तीले २४ स ैघण्टा प्रर्तुी सेवा डदन नसलन ेअवस्था भएको हँुदा प्रसूती सेवा चनरन्त्तर र्नय 
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थप जनर्क्ती आवश्यक भएको हँुदा यो काययक्रम तथा बजेट ववचनयोजन र्ररएको छ। 
उदे्दश्य प्रसूचत सेवालाई २४ स ैघण्टा सुचारु ढंर्ले सञ्चालन र्ने। 
अपेखक्षत 
प्रचतिल 

सेवालाई २४ स ैघण्टा सुचारु ढंर्ले सञ्चालन र्रर चनरन्त्तर र्ुणस्तरीय प्रसुती सेवा प्रदान हुनेछ। 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

• करार सेवामा भनाय र्दाय करार चनदेचर्का वमोखजम र्नुय पनेछ। 
• करार चनदेचर्का अनुसार SBA चलएका स्थाचनय, अनुभवव अ.न.मृी.लाइय प्राथचमकता डदइय 

करारमा चनयुक्त र्ने। 
• करार सेवा सम्झौता अनुसार TOR वनाइय अ.न.मी. लाइय प्रसूती केन्त्रमा खटाउनु पनेछ। 
• अ.न.मी. चनयुवक्त र्दाय ववर्त देखख काययरत अ.न.मी.को कायय सम्पादन मूल्याङकन र्दाय 

सन्त्तोष जनक पाईएमा बजेटको पररचध चभर रही चनयमानुसार चनरन्त्तरता डदन सडकन ेछ। 
• स्थानीय तह अन्र्तर्त करारमा चनयुक्त अ.न.मी.लाई अचनवायय रुपमा बचथयङ्र् सेन्त्टरमा मार ै

खटाउनु पनेछ। 
• करार अनमीलाई पदस्थापन र्दाय जुन बचथयङ्र् सेन्त्टरहरुमा प्रसूचत संख्या बढीछ र 

भौर्ोचलक दृविकोणले ववकट छ त्यस्तो संस्थालाई प्राथचमकता डदनु पनेछ । 
• अनमीलाई चनयुवक्त डदँदा कायय र्नुय पन े संस्था तोलन ु पनेछ र तोडकएको स्थानमा रही 

अनमीले सेवा डदनु पनेछ। 
• स्थायी अनमी काययरत बचथयङ्र् सेन्त्टरमा मडहनामा प्रचत अनमी औसत ५ वा सो भन्त्दा कम 

प्रसूचत भएको खण्िमा त्यस्ता बचथयङ्र् सेन्त्टरमा करारको अ.न.मी. खटाउन पाईने छैन । 
तर अनमीको दरबन्त्दी भए पचन अनमी काययरत नरहेको अवस्थामा भने करारको अनमी 
खटाउन सडकने छ। 

• २४ स ैघण्टा प्रसूचत सेवा उपलब्ध र्राउने सम्बन्त्धमा स्थायी र करारको अ.न.मी बीचमा 
Shift Rotation को ब्यवस्था र्री २४ स ैघण्टा प्रसूचत सेवा सचुारु र्नुय पनेछ। 

• बचथयङ्र् सेन्त्टरमा बावषयक रुपमा अनुमाचनत र्भयवतीको कम्तीमा ७० प्रचतर्त सुत्केरी 
र्राउने लक्ष्य चलने। यसको लाचर् हरेक मडहना प्रसूती केन्त्रमा काययरत अ.न.मी.हरूले 
स्वास््य आमा समूहसंर् भेट र्रर संस्थार्त प्रसूती संख्या वढाउने वारे छलिल र्ने। 

• करारमा चनयुक्त र्दाय SBA ताचलम चलएका र ससं्थार्त प्रसूचत सेवा उपलब्ध र्राइ रहेकालाई 
प्राथचमकता डदने। 

• प्रसूती केन्त्रमा स्थायी/अस्थायी र करारमा चनयुक्त र्रेको अ .न. चम सडहत कम्तीमा २ जना हुने र्री 
ब्यवस्था र्नुय पनेछ । यसो र्दाय प्रचत मडहना औसतमा र्ून्त्य अथायत 0 delivery भएको संस्थामा 
करारको अनमी थप र्नुय पने आवश्यक नभएको तर 0 Delivery हुनुका कारण पिा लर्ाई२४ स ै
घण्टा प्रसूचत सेवा सुधार र्नेवारे सरसल्लाह र्री सुधार र्न ेतिय  आवश्यक पहल र्ने। 

•  

वजेट व्यवस्था 
नेपाल सरकारले तोकेको सहायक चौथो तहको तलब दर अनुसार प्रचत अनमी प्रचत मडहनारु २६६१० 
का दरले हुने र्री बजेट ववचनयोजन र्ररएकोछ। स्थानीय तहमा  अनमी करार चनयुवक्तको लाचर् 
आएको जम्मा  बजेट लाइ तोडकएको तलब दरले भार्  र्दाय आउने संख्या  अनुसार कमयचारी भनाय 
र्नुय पनेछ र चनदेचर्कामा तोडकए बमोखजमको तलब दरमा नघटाई सोडह दर अनुसारको तलब डदनु 
पनेछ । 
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अचभलेखप्र
चतवेदन 

यस काययक्रम सम्पन्त्न भै सकेपछी सम्बखन्त्धत स्थाचनय तह ,प्रदेर् तथा केन्त्रमा अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामग्री 

कायय संचालन चनदेचर्का २०७८ 

 

४. एम.वप.डि.एस.आर. काययक्रमको काययन्त्वयन 

पररचय  नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देर्को उच्च मात ृतथा वाल मतृ्युलाइय न्त्यून सहश्राखव्द ववकास लक्ष्य पुरा 
र्री सुरखक्षत मात ृ तथा वाल स्वास््य सुधारमा र्रेको योर्दानलाइय चचनाइय ववचभन्त्न अन्त्तराविय 
पुरस्कार समेत पाउन सिल हो । आर्ामी डदनमा उक्त उपलखब्धलाइय संस्थार्त र्दै देर्को 
पररवतीत संरचनामा नेपालले डदर्ो ववकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) मा २०३० 
सम्ममा पुरा र्ने प्रचतवद्दता व्यक्त र्रेका लक्ष्यहरू पुरा र्नुय प्रमुख चुनौती बनेको छ । डदर्ो ववकास 
लक्ष्य अनुसार सन ्२०३० सम्ममा नेपालल ेहाल २३९ रहको मात ृमतृ्यु दर(प्रचत लाखमा) लाइय ७० 
मा, नवजात चर्र्ु मतृ्युलाइय १२ मा र वाल मतृ्युलाइय २० मा झाने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपालमा 
वषेनी ११ सय भन्त्दा वडढ आमाहरूले र्भयवती भएकै कारणले मतृ्यु हुनु परेको अवस्थामा ववश्व 
स्वास््य संर्ठनको प्रत्येक मतृ्युलाइय र्णना र्ने (Count Every Death) रणचनती अनुसार सवै मात ृ
मतृ्यु सुचचत र्ने, अध्ययन र्ने र त्यस्तै प्रकृतीका कारणले थप मतृ्यु हुन नडदन कृयाकलापहरू 
सन्त्चालन र्ने जस्ता कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्रे मार नेपालले डदर्ो ववकास लक्ष्य प्राप्त र्नय 
सलने अवस्था भएको हुनाले यो काययक्रम सन्त्चालन र्ररएको हो ।  हाल सम्म समुदाय स्तरमा १२ 
खजल्लामा MPDSR काययक्रम संचालन भैरहेको र यस आचथयक बषयमा यो काययकम थप खजल्लाहरुमा 
ववस्तार र्रर काययन्त्वयन र्नययो काययक्रममा बजेट वबचनयोजन र्ररएको छ । 

उदे्दस्य 

 
समुदायमा भएका मात ृमतृ्यु मतृ्युको पडहचान र्ने, सचमक्षा  र्री मतृ्युका कारणको पडहचान र्ने 
र भववष्यमा त्यस्ता मतृ्युहरु हुन  नडदन र्ुणस्तर सुधारको लाचर् समुदाय तथा स्वास््य संस्था 
स्तरमा उपयुक्त डक्रयाकलाप संचालन र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

समुदायमा हुने सबै १२ देखख ५५ वषयका मडहलाहरूको मतृ्यु सूचचत भइ मात ृमतृ्यु पडहचान हुने र 
कारण पिा लर्ाइय भववष्यमा हुन सलने मात ृमतृ्यु कम र्ने  

सन्त्चालन ववचध 

 

काययक्रम संचालन हुने स्थानहरू  : 
➢ सोलुखुम्बु, सुनसरी, सलायही, धाडदंर्, कास्की, रुपन्त्देही, बाँके, सुखेत, जुम्ला, मुर्ु, कैलाली र बैतिी 

खजल्लाका सम्पूणय र्ाउँपाचलका तथा नर्रपाचलकाहरूमा काययक्रमको चनरन्त्तरता । 
➢ यो काययक्रम संचालन भएका खजल्लाहरु मध्ये सोलुखुम्बु, सुनसरी, सलायही, धाडदंर्, कास्की, 

रुपन्त्देही, बाँके, सुखेत, जुम्ला, कैलाली र बैतिी अन्त्तर्यतका सबै र्ाउँपाचलका तथा 
नर्रपाचलकामा अस्पताल, स्वास््य कायायलय, प्रा.स्वा.से.के, स्वा.चौ. तथा मडहला सामुदाचयक 
स्वास््य स्वयम सेववकाको अचभमुखीकरण भै सकेको छ । 

➢ यस काययक्रमको लाचर् स्थानीय तहमा ४० हजार देखख ८० हजार सम्म बजेट वबचनयोजन 
र्ररएको छ । 

➢ काययक्रममा ववचनयोखजत बजेटबाट एम.वप.िी.एस.आर. चनदेचर्कामा उल्लेख भए बमोखजम प्रचत 
मात ृ मतृ्युको लाचर् बढीमा रु. २०,००० सम्म खचय र्नय सडकने छ । रकमको बाँििांि 
चनमानुसार र्नय सडकने छ: 
❖ १२ देखख ५५ वषय उमेरका मडहलाको मतृ्युको सूचना, सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थामा र्रे 
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बापत मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयम सेववकालाई प्रचत मतृ्यु सूचना को रु.१०० 
डदन सडकने छ। 

❖ स्वास््य संस्थाबाट, स्वास््य कमी मतृ्यु भएको मडहलाको घरमा र्इ उक्त मतृ्यु मात ृ
मतृ्यु भए नभएको यडकन (स्क्रीचनंर्) र्रे बापत प्रत्येक मतृ्युको रु. १००० डदन सडकने 
छ। 

❖ मौखखक पररक्षणको आधारमा चचडकत्सकले मात ृ मतृ्युको मुख्य कारण पिा लर्ाउने 
चचडकत्सकको पाररश्रचमक भिा प्रचत मतृ्युको लाचर् रु. १००० डदन सडकने छ। 

➢ उक्त मतृ्यु, मात ृमतृ्यु भएमा स्थानीय तहबाट सबै मात ृमतृ्युको मौखखक पररक्षण (VA) र्नय 
चनमानुसार खचय चमलाउन सडकन्त्छ; 

❖ दैचनक तथा भ्रमण भिा, लार्ु हुने ठाउँमा सरकारी दर र मानदण्ि अनुसार डदन 
सडकन्त्छ  

❖ अनलाइन ररपोटय र्न ेव्यवक्तलाई पाररश्रचमक भिा प्रचत मात ृमतृ्यु िारम इन्त्िीको रु 
५०० 

➢ एम.पी.डि.एस.आर. का िाराम छपाइय र्नय, भववष्यमा त्यस्तै प्रकृचतका थप मात ृ मतृ्यु हुन 
नडदन समुदाय तथा स्वास््य संस्थातहमा र्ुणस्तर सुधार तथा जन चेतना काययक्रम संचालन 
र्नय 

➢ मात ृमतृ्यु सचमक्षा पछी र्नुय पने तत्काल प्रचतडक्रया र्नय 
➢ तत्काल र्नय सडकने र्ुणस्तरका काययहरु र्नय   

यस काययक्रम संचालन र्नयको लाचर् आवश्यक एम.पी.क्षड.एस.आि.का िारम तथा आडद सामग्रीहरु र 
एम.पी.क्षड.एस.आि. चनदेचर्का, पररवार कल्याण महार्ाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा 
राखखएको छ  ।  

स्थानीय स्तरमा यो काययक्रम संचालन र्दाय एम.पी.डि.एस.आर. चनदेचर्का २०७८ अनुसार संचालन 
र्नुय पनेछ। 

अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन  

समुदाय तथा अस्पतालमा भएका सबै मात ृ मतृ्युहरुको पडहचान भए पचछ तोडकएको ढाँचामा 
सुचचतीकरण िारम, प्रारखम्भक पडहचान िारम र मौखखक पररक्षण (VA) िारमहरु भनुय पदयछ र  

 समीक्षा सम्पन्त्न हुने ववविकै सबै िारमहरु एम.पी.क्षड.एस.आि. अनलाइन इन्त्िी र्नुय पछय र 
ववद्युतीय वा अन्त्य चछटो माध्यमबाट प्रचतवेदन पररवार कल्याण महार्ाखा र प्रदेर्मा  पठाउनु पनेछ 
।  

यस काययक्रमको लाचर् आवश्यक खचय अथय मन्त्रालयको मानदण्ि अनुसार यसै चर्पयकबाट 
चनम्नानुसार खचय र्नय सडकन्त्छ : 

❖ त्यांक ब्यवस्थापनको लाचर् आवश्यक पने िारमको िोटोकवप, वप्रन्त्ट तथा इन्त्टरनेट सेवा 
वापतको रकम  

❖ सचमक्षा वैठकको प्रचतवेदन तयारीको लाचर् आवश्यक खचय 
समीक्षामा प्रस्तुत र्ने प्रयोजनका लाचर् मात ृमतृ्युका कारण सडहतको प्रस्तुतीको ढाँचा तयार र्नय 
संखक्षप्त ताचलका तयार र्री सचमक्षा र्नुय  पनेछ  साथै  एक प्रचतवेदन तयार र्री अचभलेख र्नुय 
पनेछ ।  

नोटः तालीम पिात काययक्रम कायायन्त्वयन तथा संचालनको लार्ी सम्बखन्त्धत खजल्लाहरुका स्थानीय 
तहहरुमाबजेट वबचनयोजन र्रीएको छ।  

http://www.fwd.gov.np/


142 

 

सन्त्दभय सामग्री  एम.पी.क्षड.एस.आि. काययसंचालन चनदेचर्का २०७८ 
 

५.एम.वप.डि.एस.आर. काययक्रमको ववस्तार तथा काययन्त्वय (नयाँ खजल्लामा) 
पररचय  नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देर्को उच्च मात ृतथा वाल मतृ्युलाइय न्त्यून सहश्राखव्द ववकास लक्ष्य पुरा 

र्री सुरखक्षत मात ृ तथा वाल स्वास््य सुधारमा र्रेको योर्दानलाइय चचनाइय ववचभन्त्न अन्त्तराविय 
पुरस्कार समेत पाउन सिल हो । आर्ामी डदनमा उक्त उपलखब्धलाइय संस्थार्त र्दै देर्को 
पररवतीत संरचनामा नेपालले डदर्ो ववकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) मा २०३० 
सम्ममा पुरा र्ने प्रचतवद्दता व्यक्त र्रेका लक्ष्यहरू पुरा र्नुय प्रमुख चुनौती बनेको छ । डदर्ो ववकास 
लक्ष्य अनुसार सन ्२०३० सम्ममा नेपालल ेहाल २३९ रहको मात ृमतृ्यु दर(प्रचत लाखमा) लाइय ७० 
मा, नवजात चर्र्ु मतृ्युलाइय १२ मा र वाल मतृ्युलाइय २० मा झाने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपालमा 
वषेनी ११ सय भन्त्दा वडढ आमाहरूले र्भयवती भएकै कारणले मतृ्यु हुनु परेको अवस्थामा ववश्व 
स्वास््य संर्ठनको प्रत्येक मतृ्युलाइय र्णना र्ने (Count Every Death) रणचनती अनुसार सवै मात ृ
मतृ्यु सुचचत र्ने, अध्ययन र्ने र त्यस्तै प्रकृतीका कारणले थप मतृ्यु हुन नडदन कृयाकलापहरू 
सन्त्चालन र्ने जस्ता कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्रे मार नेपालले डदर्ो ववकास लक्ष्य प्राप्त र्नय 
सलने अवस्था भएको हुनाले यो काययक्रम सन्त्चालन र्ररएको हो ।  हाल सम्म समुदाय स्तरमा १२ 
खजल्लामा MPDSR काययक्रम संचालन भैरहेको र यस आचथयक बषयमा यो काययकम थप खजल्लाहरुमा 
ववस्तार र्रर काययन्त्वयन र्नययो काययक्रममा बजेट वबचनयोजन र्ररएको छ । 

उदे्दस्य 

 
समुदायमा भएका मात ृमतृ्यु मतृ्युको पडहचान र्ने, सचमक्षा  र्री मतृ्युका कारणको पडहचान र्ने 
र भववष्यमा त्यस्ता मतृ्युहरु हुन  नडदन र्ुणस्तर सुधारको लाचर् समुदाय तथा स्वास््य संस्था 
स्तरमा उपयुक्त डक्रयाकलाप संचालन र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

समुदायमा हुने सबै १२ देखख ५५ वषयका मडहलाहरूको मतृ्यु सूचचत भइ मात ृमतृ्यु पडहचान हुने र 
कारण पिा लर्ाइय भववष्यमा हुन सलने मात ृमतृ्यु कम र्ने  

सन्त्चालन ववचध 

 

काययक्रम संचालन हुने स्थानहरू  : 
➢ ताप्लेजुंर्, रौतहट, नुवाकोट, म्याग्दी, पाल्पा, दैलेख र बझारं् खजल्लाका सम्पूणय र्ाउँपाचलका 

तथा नर्रपाचलकाहरू नयाँ थवपएका खजल्लाहरु जसमा काययक्रमको संचालन सुरु । 
➢ चय ७ वटा खजल्लाहरू; ताप्लेजुंर्, रौतहट, नुवाकोट, म्याग्दी, पाल्पा, दैलेख, बझांर्मा 

आ.ब.२०७७ / ७८ मा पररवार कल्याण महार्ाखाबाट प्रदेर् स्तरमा, प्रदेर् तथा स्वास््य 
कायायलयको समूहलाई प्रचर्क्षक प्रचर्क्षण ताचलम भइ सकेको छ भने यो आ.ब. मा स्वास््य 
कायायलयबाट सम्पूणय स्थानीय तह, सम्पूणय स्वास््य कमीहरु लर्ायत सम्पूणय मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वय मसेववका सम्म अचभमुखीकरण काययक्रम संचालन हुनेछ। 

➢ यसकाययक्रमको लाचर् स्थानीय तहमा ४० हजार देखख ८० हजार सम्म बजेट वबचनयोजन 
र्ररएको छ । 

➢ काययक्रममा ववचनयोखजत बजेटबाट एम.वप.िी.एस.आर. चनदेचर्कामा उल्लेख भए बमोखजम प्रचत 
मात ृ मतृ्युको लाचर् बढीमा रु. २०,००० सम्म खचय र्नय सडकने छ । रकमको बाँि िांि 
चनमानुसार र्नय सडकने छ: 
❖ १२ देखख ५५ वषयउमेरका मडहलाको मतृ्युको सूचना, सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थामा र्रे 

बापत मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयम सेववकालाई प्रचत मतृ्यु सूचना को रु. १०० 
डदन सडकने छ। 
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❖ स्वास््य संस्था बाट, स्वास््य कमी मतृ्यु भएको मडहलाको घरमा र्इ उक्त मतृ्यु मात ृ
मतृ्यु भए नभएको यडकन (स्क्रीचनंर्) र्रे बापत प्रत्येक मतृ्युको रु. १००० डदन सडकने 
छ। 

❖ मौखखक पररक्षणको आधारमा चचडकत्सकले मात ृ मतृ्युको मुख्य कारण पिा लर्ाउने 
चचडकत्सकको पाररश्रचमक भिा प्रचत मतृ्युको लाचर् रु. १००० डदन सडकने छ। 

➢ उक्त मतृ्यु, मात ृमतृ्यु भएमा स्थानीय तहबाट सबै मात ृमतृ्युको मौखखक पररक्षण (VA) र्नय 
चनमानुसार खचय चमलाउन सडकन्त्छ; 

❖ दैचनक तथा भ्रमण भिा, लार्ु हुने ठाउँमा सरकारी दर र मानदण्ि अनुसार डदन 
सडकन्त्छ  

❖ अनलाइन ररपोटय र्न ेव्यवक्तलाई पाररश्रचमक भिा प्रचत मात ृमतृ्यु िारम इन्त्िीको रु 
५०० 

➢ एम.पी.डि.एस.आर. िारम छपाई र्नय, भवबष्यमा त्यस्त ैप्रकृचतका थप मात ृमतृ्यु हुन नडदन 
समुदाय तथा स्वास््य संस्थातहमा र्ुणस्तर सुधार तथा जनचेतना काययक्रम संचालन र्नय 

➢ मात ृमतृ्यु सचमक्षा पछी र्नुय पने तत्काल प्रचतडक्रया र्नय 
➢ तत्काल र्नय सडकने र्ुणस्तरका काययहरु र्नय   

 

यस काययक्रम संचालन र्नयको लाचर् आवश्यक एम.पी.क्षड.एस.आि.का  िारम तथा आडद सामग्रीहरु 
र एम.पी.क्षड.एस.आि. चनदेचर्का ,पररवार कल्याण महार्ाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा 
राखखएको छ  ।  

स्थानीय स्तरमा यो काययक्रम संचालन र्दाय एम.पी.डि.एस.आर. चनदेचर्का २०७८ अनुसार संचालन 
र्नुय पनेछ। 

अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन  

समुदाय तथा अस्पतालमा भएका सबै मात ृ मतृ्युहरुको पडहचान भए पचछ तोडकएको ढाँचामा 
सुचचतीकरण िारम, प्रारखम्भक पडहचान िारम र मौखखक पररक्षण (VA) िारमहरु भनुय पदयछ र  

 समीक्षा सम्पन्त्न हुने ववविकै सबै िारमहरु एम.पी.क्षड.एस.आि. अनलाइन इन्त्िी र्नुय पछय र 
ववद्युतीय वा अन्त्य चछटो माध्यमबाट प्रचतवेदनपररवार कल्याण महार्ाखा र प्रदेर्मा  पठाउनु पनेछ 
।  

यस काययक्रमको लाचर् आवश्यक खचय अथय मन्त्रालयको मानदण्ि )norms) अनुसार यस ै
चर्पयकबाटचनम्नानुसार खचय र्नय सडकन्त्छ : 

❖ त्यांक ब्यवस्थापनको लाचर् आवश्यक पने िारमको िोटोकवप, वप्रन्त्ट तथा इन्त्टरनेट सेवा 
वापतको रकम  

❖ सचमक्षा वैठकको प्रचतवेदन तयारीको लाचर् आवश्यक खचय 
समीक्षामा प्रस्तुत र्ने प्रयोजनका लाचर् मात ृमतृ्युका कारण सडहतको प्रस्तुतीको ढाँचा तयार र्नय 
संखक्षप्त ताचलका तयार र्री सचमक्षा र्नुय  पनेछ  साथै  एक प्रचतवेदन तयार र्री अचभलेख र्नुय 
पनेछ ।  

नोटः तालीम पिात काययक्रम कायायन्त्वयन तथा संचालनको लार्ी सम्बखन्त्धत खजल्लाहरुका स्थानीय 
तहहरुमाबजेट वबचनयोजन र्रीएको छ।  

सन्त्दभय सामग्री  MPDSR चनदेचर्का काययसंचालन चनदेचर्का २०७८ 
 
 

http://www.fwd.gov.np/
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७. वथीङ सेन्त्टरमा काययरत प्रसूचतकमीहरुलाई ANC to PNC Continum of care,  MNH road map काययक्रम संचालन. ,  

Clinical Mentoring काययक्रम 

 

यस र्ीषयक चभर रहेको बजेट बाट चनम्नानुसार ३  वटा र्ीषयकमा काययक्रमहरु संचालन र्नुयपने छ जसमा MNH 
roadmap ‚onsite clinical mentoring र ANC to PNC continuum of care काययक्रम को अचभमुखीकरण र्नुयपने छ  

डक्रयाकलापको 
नाम 

ANC to PNC Continuum of care  

पररचय सुरखक्षत माततृ्व काययक्रममा नेपाल सरकार ल े  मात ृ तथा नवचर्र्ु मतृ्यु कम र्राउने ठुलो 
उपलब्धी हासील र्रेतापचन र्वयवती प्रसुचत र उिर प्रसुचत सेवाको चनरन्त्तरता र र्ुणस्तर कायम 
र्री सन ्२०३० सम्ममा मात ृमतुृदर ७० प्रचत लाख जीववत जन्त्ममा र नवाचर्र्ु मतृ्युदर१२ 
प्रचत हजारमा पुरयाई दीर्ो वबकार् लक्ष हाचर्ल र्नुयपने महत्वपूणय खजम्मेवारी पुरार्नय यो ANC 
to PNC continuum of care को काययक्रम संचालन लार्ीएको हो । 

उदे्दश्य ANC र  PNC सेवाको र्ुणस्तर बढाउने, सेवाको चनरन्त्तरता डदने साथै मात ृतथा नव चर्र्ु 
मतृुदर घटाउने । 

अपेखक्षत प्रचतिल स्थानीय तह अन्त्तर्यतका  स्वास््य सस्थाहरूमा सेवा चलन आउने मडहलाहरुले ANCदेखख 
PNCसम्मकोचनरन्त्तर सेवा प्राप्त र्रेको संख्या बढेको हुनेछ । 

सन्त्चालनप्रकृया यो काययक्रम संचालन र्नुय अर्ािी प्रदेर् स्वास््य कायायलयले प्रत्येक स्थानीय तहहरु लाई 
SMNH Roadmap र  ANC to PNC continnum of care सम्बखन्त्ध अचभमखुीकरण काययक्रम सम्पन्त्न 
र्रेपचछ मार सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरुबाट नरचसंर् कमयचारीहरुलाई बोलाई अचभमुखीकरण 
र्नुयपनेछ । अचभमुखीकरण काययक्रमको लाचर् मार्यदर्यन र प्रस्तुतीकरण(PPT) सम्बखन्त्धत 
स्वास््यकायायलय हरुबाट प्राप्त हुनेछ ।यो काययक्रम संचालनको लार्ी प्रत्येक स्थाचनय तहले 
सम्बखन्त्धत खजल्लाको स्वास््य कायायलयबाट PHN र PHNनभएको खण्िमा MNH Focal व्यवक्तको 
प्रावबचधक सहयोर्मा सम्पन्त्न र्नय सडकनेछ  ।काययक्रमको खचय नेपाल सरकारको आचथयक 
चनयमावली २०६८ अनुसार र्नय सडकने छ । 

अचभलेखप्रचतवेदन यो काययक्रम संचालन र्ररसकेपचछ सम्पूणय अचभलेख दरुुस्त राखी अडिटको लाचर् तयार र्रर 
राख्ने  यो काययक्रम संचालन पिात र्भयवती, प्रसुती, र उिर प्रसुती सेवाको उपयोर् बदृ्दी 
भएनभएको र सेवाको चनरन्त्तरता कायम भएनभएको अचभलेख HMIS प्रचतबेदनको आधारमा 
ववश्लेषण र्रर सुधार र्दै जानुपनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री  ANC to PNC continnum of care सम्बखन्त्ध मार्यदर्यन र प्रस्तुतीकरण (PPT) । 
डक्रयाकलापको 
नाम 

SMNH road map काययक्रम संचालन अचभमुखीकरण 

पररचय SMNH road map २०३० ले आमा तथा नवजात चर्र्ुको स्वस्थ जीवनलाई सुचनखस्चत र्ने लक्ष 
चलएको छ ।यो रोिम्यापले डदर्ो वबकार् लक्ष अनुसार सन ्२०३० सम्ममा मात ृमतृ्यु २३९ बाट 
७० प्रचतलाखमा, नवजात चर्र्ु मतृ्यु दर २१ बाट १२ प्रचतहजारमा र मतृ जन्त्म (still birth) 
दरलाई १८ बाट १२.५ प्रचतहजार जीववत जन्त्ममा पुयाययउने उदे्दश्य चलईएको छ । यो उदे्दश्य 
हाँचसल र्नय स्थानीय तहमा नै SMNH road map को अचभमुखीकरण तथा योजना बनाई 
काययन्त्वयन र्नय यो काययक्रमको लाचर् बजेट वबचनयोजन र्ररएको छ । 
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उदे्दश्य प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो तहमा राखस्िय स्तरको SMNH road map को मार्यदर्यन 
सम्बखन्त्ध  अचभमुखीकरण र्राउने र सोडह अनुसार योजना बनाई काययन्त्वयन र्ने । 

अपेखक्षतप्रचतिल प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो तहमा राविय स्तरको SMNH road map को मार्यदर्यन 
सम्बखन्त्ध  अचभमुखीकरण र्राई सोडह अनुसार योजना बनाई काययन्त्वयन र्रेको र मात ृमतृ्यु 
दर, नवजात चर्र्ु मतृ्यु दर, साथै  मतृ्यु जन्त्म (still birth) दर कम भएको हुनेछ । 

सन्त्चालनप्रकृया यो काययक्रम संचालन र्नुय अर्ािी प्रदेर् स्वास््य कायायलयले प्रत्येक स्थानीय तहहरु लाई 
SMNH Roadmap सम्बखन्त्ध अचभमुखीकरण काययक्रम सम्पन्त्न र्रेपचछ मार सम्पूणय स्वास््य 
संस्थाहरुबाट स्वास््य संस्था प्रमुख र नचसिंर् कमयचारी, साथै प्रत्येक विाका विा अध्यक्षहरुलाई 
बोलाई अचभमुखीकरण साथै स्ताहचनय तहको कायययोजना बनाई काययन्त्वयन र्नुयपनेछ । 
अचभमुखीकरण काययक्रमको लाचर् मार्यदर्यन र प्रस्तुतीकरण (PPT) सम्बखन्त्धत स्वास््यकायायलय 
हरुबाट प्राप्त हुनेछ ।यो काययक्रम संचालनको लार्ी प्रत्येक स्थाचनय तहले सम्बखन्त्धत खजल्लाको 
स्वास््य कायायलयबाट PHN र PHN नभएको खण्िमा MNH Focal व्यवक्तको प्रावबचधक सहयोर्मा 
सम्पन्त्न र्नय सडकनेछ  । 

अचभलेखप्रचतवेदन यो काययक्रम संचालन र्ररसकेपचछ सम्पूणय अचभलेख दरुुस्त राखी अडिटको लाचर् तयार र्रर 
राख्ने  यो काययक्रम संचालन पिात प्रत्येक स्थानीयले आ-आफ्नो स्थानीय तहको  
MNHroadmapको कायययोजना चनमायण र्रर काययन्त्वयन कोलाचर् स्थानीय तहको बावषयक 
योजनामा बजेट वबचनयोजन र्रेको र कायायन्त्वन प्रडक्रया सुरु र्ररएको अचभलेख प्रचतबेदन दरुुस्त 
राख्नुपनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री  नेपाल SMNH Roadmap २०३० (स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेवसाइट बाट िाउनलोि 
र्नय सडकनेछ) । अचभमुखीकरण काययक्रमको लाचर् मार्यदर्यन र प्रस्तुतीकरण (PPT) सम्बखन्त्धत 
स्वास््यकायायलय हरुबाट प्राप्त हुनेछ । 

डक्रयाकलापको 
नाम 

वथीङ सेन्त्टरमा काययरत प्रसूचत कमीहरुलाई MNH सम्बखन्त्ध अनसाईट  mentoring/Coaching  

 

पररचय नेपालमा आमा तथा नवजात चर्र्ुको मतृ्युलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाई र्ुणस्तरीय सेवा प्रदान र्नय 
दक्ष प्रसुतीकमीको भूचमका रहेको पाइन्त्छ । तर प्रसुती कम हुने बचथयङ्र् सेन्त्टरहरुमा अभ्यास कम हुने 

हँुदा SBA का core skill हरुको संरक्षण चुनौती बढ्दै आएको छ । अत संस्थार्त प्रसुती कम हुने ठाउँमा 
तथा राम्ररी सीप अभ्यास र्नय नपाएका प्रसुचत सेवा प्रदायक (SBA andnon-SBA) हरुलाई उनीहरुको 
आफ्नै काययस्थलमा onsite Coaching/Mentoring द्धारा सामान्त्य प्रसुती सेवा तथा प्रसुती जडटलता 
व्यवस्थापन र्नय सलने क्षमता अचभबवृद्धको लाचर् यो काययक्रम लार्ू र्ररएको छ। 

उदे्दश्य प्रसुती केन्त्रहरुमा र्ुणस्तरीय प्रसुती सेवा सुचनखित र्नय तथा जडटलता व्यवस्थापन र्नयको लाचर् 

onsite Coaching/Mentoring ववचध मािय त त्यहाँ काययरत नचसयङ्र् कमयचारीहरुको क्षमता अचभबवृद्ध 

र्ने। 
अपेखक्षत प्रचतिल संस्थार्त प्रसुतीकम हुने ठाउँमा तथा राम्ररी सीप अभ्यास र्नय नपाएका प्रसुचत सेवा प्रदायक (SBA and 

non-SBA)  हरुलाई उनीहरुको आफ्नै काययस्थलमा onsite Clinical ,Mentoring द्धारा सामान्त्य प्रसुती 
सेवा तथा प्रसुती जडटलता व्यवस्थापन र्नय सलने क्षमता अचभबवृद्ध भएको हुनेछ र स्थाचनय स्वास््य 

संस्था व्यवस्थापन सचमचतको सहभार्ीतामा र्ुणस्तररय सेवा संचालन र्ने उपयुक्त वातावरण हुनेछ। 
सन्त्चालन प्रकृया मुख्य कृयाकलाप 
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• यस काययक्रम संचालनको लाचर् सम्बखन्त्धत बजेट वबचनयोजन भएका स्थानीय तहको 
स्वास््य र्ाखामा काययरत nursing कमयचारी तथा MNH  िोकल व्यवक्तले भूचमका 
चनबायह र्नुयपनेछ l  

• यस काययक्रम संचालनको लाचर् सम्बखन्त्धत न.पा तथा र्.पा  .मा  SBA Clinical Mentor को 
व्यवस्था हुनु पनेछ । बजेट ववचनयोजन भएका पाचलकामा सो काययक्रम संचालन र्नय SBA 

clinical Mentor उपलव्ध नभएमा ताचलमको लाचर् खजल्ला खस्थत स्वास््य कायायलय, प्रदेर् 
ताचलम केन्त्र, राविय ताचलम केन्त्र र पररवार कल्याण महार्ाखा संर् समन्त्वय र्नुय 
पनेछ। 

• यडद आफ्नो पाचलकामा उपयुक्त ताचलम प्राप्त SBA  Clinical mentor नभएमा अन्त्य पाचलकासँर् 

समन्त्वय र्रर  SBAClinical mentor को व्यवस्थापन र्नुय पनेछ। 
SBA Clinical mentor छनोट र्दाय चनम्न कूराहरू ध्यान डदनु पनछे। 

• SBA Training Site भएका खजल्लाहरुमा  clinical Mentor छनोट र्दायSBA Trainer 

हरुमध्येबाट छनोट र्नुय पनेछ। 
• Clinical mentor ताचलम प्रदान र्नय स्टाि छनोट र्दाय स्थाचनय खजल्ला खस्थत CEONC 

सेवा उपलब्ध भएको अस्पताल वा मडहनामा कखम्तमा १५ वटा भन्त्दा बढी सुत्केरी र्राउने 

PHCC मा काययरत SBA ताचलम प्राप्त र कखम्तमा ववर्त २ वषय देखख चनरन्त्तर प्रसुती सेवा प्रदान 

र्रररहेको, Staff Nurse पढेको, नेपाल सरकारको स्थायी तथा स्थाचनय व्यवक्त र डिल्िमा र्ई 

काम र्नय सलन ेकमयचारी हुनु पनेछ। 
• SBA Clinical mentor ले सम्बखन्त्धत प्रसतुी केन्त्रमा र्इ SBA Clinical coaching/mentoring  

Guideline for Clinical Mentor नामको चनदेचर्का अनसुार SBA Coaching and Mentoring 

Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) नामको tool को प्रयोर् र्री Onsite 

clinical  coaching/mentoring र्ने। र्ुणस्तरीय प्रसुती सेवाको लाचर् स्वास््य संस्थामा 
उचचतवातावरण सजृना र्ने। 

• बचथयङ्र् सेन्त्टरमा प्रसुती सेवा सम्बखन्त्ध र्ुणस्तर सुधार र्नय, बचथिंर् सेन्त्टरमा मात ृ तथा 
नवजात चर्र्ु स्वास््य सेवाको लाचर् र्ुणस्तर सुधार िारम (MNH Service Readiness 

Toolkit) को प्रयोर् र्री र्ुणस्तर सुधार प्रडक्रया सुरुवात र्ने र त्यसलाई चनरन्त्तरता डदने। 
सन्त्चालन प्रकृया 

• बचथयङ्र् सेन्त्टरमा र्ुणस्तरीय सेवा सुचनखित र्राउन संकमण रोकथामका डक्रयाकलाप 

संचालन र्ने। 
• यो काययक्रमको िोकल पसयन स्थानीयतहका स्वास््य र्ाखा मा काययरत nursing स्टािवा 

MNH िोकल पसयन रहने छन।् 
• कोचचङ्र् / मने्त्टोररंर् काययक्रम र्नुय भन्त्दा अर्ािी आफ्नो खजल्लामा उपलब्ध ताचलम प्राप्त 

clinical mentor हरुसंर् समन्त्वय र्रर स्वास््य संस्थामा र्इ कोचचङ्र् / मेंतोररंर् र्नुय पनेछ l 

clinical mentoring र्नयको लाचर् आवश्यक सामग्री र skill lab material (birthing model) 

हरुको पचन व्यवस्थापन र्नुय पनेछ। 
• काययक्रमको िोकल पसयनले Clinical Mentor  संर् छलिल र्री बजेटको पररचध चभर रही 

कचतवटा बचथयङ्र् सेन्त्टरमा mentoring र्ने, सो को योजना तयार पानुय पदयछ। 
• Onsite clinical mentoring को लाचर् बचथयङ्र् सेन्त्टर छनोट र्दाय चनम्न कुरामा ध्यान डदनु 
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पनेछ। 
• Clinical Mentoring र्न ेsite प्रसुती केन्त्र हुनु पदयछ। 
• धेरै भन्त्दा धेरै जनसंख्या लाभाखन्त्वत हुन सलने हुनु पदयछ। 
• सामाखजक आचथयक अवस्था कमजोर भएको समुदायमा खस्थत (DAG VDC)  स्वास््य 

संस्थालाई प्राथचमकता डदनु पदयछ। 
• बचथयङ्र् सेन्त्टरमा onsite mentoring र्नय जाने clinical mentor ल ेसवयप्रथम  SBA Coaching 

and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) नामको tool को 
प्रयोर् र्री छनोट भएका संस्थामा र्इ SBA र non SBA को assessment र्नुय पदयछ। 

• त्यहाँ काययरत सेवा प्रदायक SBA/Non SBA को लाचर् gap अनुसार clinical Coaching / 

Mentoring र्नुयपछय । यसरी onsite clinical Coaching/Mentoring र्दाय ३ डदनको काययक्रम 

बनाइ २डदन clinical Mentoring र IP Process र्ने र १ डदन बचथिंर् सेन्त्टरमा मात ृतथा 
नवजात चर्र्ु स्वास््य सेवाको लाचर् र्ुणस्तर सुधार िारम (MNH Service Readiness Tool 

kit) प्रयोर् र्रर assessment र्ने र कायय योजना बनाइ काययन्त्वयन र्नय लर्ाउने र्नुय पछय l  
• बचथिंर् सेन्त्टर छनौट र्दाय र्त अचथयक बषयमा कृोचचङ्मेन्त्टाररङ्र्रेका बचथिंर् सेन्त्टरहरू 

मध्येबाट यस वषय िेरी िलृोअप कृोचचङ्मेन्त्टाररङ्र्ने योजना बनाउनु पनेछ सके 
सम्म सबै birthing सेन्त्टरहरु लाई बराबर अवसर डदनुपछय  ) । 

• Onsite Clinical mentoring काययक्रम सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थामै उपखस्थत भई 
काययक्रम अवचध भर उक्त संस्थामा बसी Mentoring र्नुय पदयछ । वा काययक्रम संचालन 
र्दाय सम्बन्त्धीत स्वास््य संस्थामा काययरत कमयचारीका लार्ी सोही संस्थामा मार 
सन्त्चालन र्नय पाइनेछ। 

• हालको COVID-१९ को ववस्वब्यापी महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर र्रर (लामो समय 
सम्म महामारीको अवस्था रडहरहेमा face to face काययक्रम संचालन र्दाय सामाखजक दरुी 
र RMNCH Interim Guideline अनुसार उचचत Infection Prevention and Control (IPC) 

वबचधहरु अपनाएर मार र्नय सडकनेछ। 
 
ववचनयोखजत बजेट चनम्न चर्षयकमा खचय र्नय सडकनेछ  :  

• SBA clinical mentor हरुको लाचर् नेपाल सरकारको चनयमानुसारको दैचनक भ्रमण भिा 
उपलव्ध र्राउने। 

• onsite clinical mentoring र्दायको डदनमा SBA clinical mentor, नचसङ्सहभार्ी र १ जना 
कायायलय सहयोर्ीलाई खाजा उपलव्ध र्राउने र नचसङ्सहभार्ी र १ जना कायायलय 
सहयोर्ीलाई सहभार्ी भएको डदनको यातायात खचय यसै बजेटबाट उपलव्ध र्राउने। 

• काययक्रम संचालनको लाचर् अवश्यक सन्त्दभय सामाग्री छपाई तथा िोटोकपी र clinical 

mentoring को बेलामा चाडहने अचत आबस्यक medicine तथा supplies हरु यसै 
चर्षयकबाट र्नुय पनेछ। 

• SBA Clinical Mentor ल ेODK Mobile Reporting APPको प्रयोर् र्रर पररवार कल्याण 
महार्ाखामा प्रचतबेदन पठाउनु पनेछ। यसको लाचर् खललचनकल मेन्त्टर लाई mobile 
िाटा प्याक डकन्त्नुपने हुनसलछ त्यसैले एक आचथयक बषयमा onsite खललचनकल 
mentoring र्रेको सम्पुणय स्वास््य संस्थाको प्रचतबेदन पठाए वापत रु ५०० मा नबढ्ने 
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र्रर उपलब्ध र्राउन सडकन्त्छ । 
• यो काययक्रमलाई चनरन्त्तरता डदई प्रसुती सेवाको र्ुणस्तर अचभवब्रद्दी र्नय 

प्रसुचतकचमयहरुको  क्षमता वबकार्/अचभवब्रद्दी र्नय प्रत्येक स्थानीय तहमा 
Coaching/Mentoring काययक्रमको लाचर्  Skill Lab को औजार उपकरणहरु/ बचथिंर् 
मोिेल हरुको व्यवस्था र्नुयपने भएकोले सो को लाचर् स्थानीय तहले बजेट वबचनयोजन 
र्नुयपने छ । 

•  प्रत्येक स्थानीय तहमा SBA onsite Coaching/Mentoring काययक्रमको लाचर् प्रादेचर्क 
स्वास््य ताचलमकेन्त्र संर् समन्त्वय र्रर कखम्तमा १ जना खललचनकल मेंटर develop 

र्नुयपनेछ। 
अचभलेख 
प्रचतवेदन 

m clinical SBA entoring  र र्ुणस्तर सुधार िारम (MNH Service Readiness Tool kit ) प्रयोर् 
र्रर र्ररन ेassessment को अचभलेख राखी सो को प्रचतवेदन पठाऊन  SBA Clinical Mentor ले 

Collect ODK नामक APP Reporting Mobile को प्रयोर् र्रर पररवार कल्याण महार्ाखामा 
पठाउनु पनेछ। 

सन्त्दभय सामग्री  guideline mentoring coaching clinical SBA का २०७७र  काययसंचालन चनदेचर्  

 

७ .चनजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुमा एम.वप.िी.एस.आर . तथा जन्त्मजात ववकलांर् (Birth Defect) चनर्रानी 
काययक्रम संचालन 

पररचय नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देर्को उच्च मात ृतथा वाल मतृ्युलाइय न्त्यून सहश्राखव्द ववकास लक्ष्य पुरा 
र्री सुरखक्षत मात ृ तथा वाल स्वास््य सुधारमा र्रेको योर्दानलाइय चचनाइय ववचभन्त्न अन्त्तराविय 
पुरस्कार समेत पाउन सिल हो । आर्ामी डदनमा उक्त उपलखव्धलाइय संस्थार्त र्दै देर्को पररवतीत 
संरचनामा नेपालले डदर्ो ववकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) मा २०३० सम्ममा पुरा 
र्ने प्रचतवद्दता व्यक्त र्रेका लक्ष्यहरू पुरा र्नुय प्रमुख चुनोती वनेको छ । डदर्ो ववकास लक्ष्य 
अनुसार सन ् २०३० सम्ममा नेपालले हाल २३९ रहको मात ृ मतृ्यु दर(प्रचत लाखमा) लाइय ७०, 

नवजात चर्र्ु मतृ्युलाइय १२ मा र वाल मतृ्युलाइय २० मा झाने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपालमा 
वषेनी १ हजार पाँच सय भन्त्दा वडढ आमाहरूले र्भयवती भएकै कारणले मतृ्यु हुनु परेको अवस्थामा 
ववश्व स्वास््य संर्ठनको प्रत्येक मतृ्युलाइय र्णना र्ने (Count Every Death) रणचनती अनुसार सव ै
मात ृ मतृ्यु सुचचत र्ने, अध्ययन र्ने र त्यस्तै प्रकृतीका कारणले थप मतृ्यु हुन नडदन 
कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्ने जस्ता कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्रे मार नेपालले डदर्ो ववकास लक्ष्य 
प्राप्त र्नय सलने अवस्था भएको हुनाले यो काययक्रम सन्त्चालन र्ररएको हो ।  हाल सम्म ७७ वटा 
चनखज तथा सरकारी अस्पतालमा एम .प खृ .िी.एस.आर.  काययक्रम संचालन भइरहेको र यस आचथयक 
बषयमा यो काययकम थप नयाँ खजल्लामा ववस्तार र्रर काययन्त्वयन र्नययस काययक्रममा बजेट 
वबचनयोजन र्ररएको छ । 

उदे्दस्य 

 
अस्पतालमा भएका मात ृमतृ्यु तथा पेरीनेटल मतृ्युको पडहचान र्ने, सचमक्षार्री मतृ्युका कारणको 
पडहचान र्ने र भववष्यमा त्यस्ता मतृ्युहरु हुननडदन र्ुणस्तर सुधारको लाचर् अस्पतालहरुमा उपयुक्त 
डक्रयाकलाप संचालन र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

काययक्रम संचालन भए पिात अस्पतालमा हुने मात ृतथा नवजात चर्र्ु मतृ्यु र मतृ जन्त्म )खस्टल 
वथय (को समेत कारण ववष्लेषण र्रर भववष्यमा त्यस्ता मात ृतथा पेनररनेट मतृ्यु )नवजात चर्र्ु 

मतृ्यु  +मतृ जन्त्म ( कम हुने । 
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संचालन प्रकृया  

 
काययक्रम संचालन प्रडक्रया  : 
यस काययक्रम लार्ु भएका अस्पतालहरुमा मात ृ तथा परेरनेटल मतृ्यु चनर्रानी तथा प्रचतकायय 

)एम.वप.िी.एस.आर(.  चनदेचर्का अनुसार मात ृमतृ्यु भएमा हरेक पटक र पेररनेटल मतृ्युको माचसक 
रुपमा समीक्षा र्नुयपने छ र सचमक्षाबाट प्राप्त सुझावको आधारमा र्ुणस्तर सुधारका काययहरु र्नुयपने 
छ । अस्पताल स्तरीय समीक्षा वैठक अस्पताल स्तरीय एम .वप.िी.एस.आर.   सचमचतका 
पदाचधकारीहरु र आमखन्त्रत सदस्यहरुलाई समेत सहभार्ी र्राई संचालन र्नुय पनेछ । 

यस काययक्रम संचालन अन्त्तर्यत चनम्न काययहरु र्नुय पनेछ : 
➢ चनजी तथा र्ैह्रसरकारी अस्पतालहरुको स्थानीय तहमा काययरत स्वास््य संयोजक अथवा 

तोडकएको स्वास््य कमीले पसे्की चलई सम्बखन्त्धत अस्पतालका मेडिकल रेकियर सँर् समन्त्वय 
र्री एम .वप.िी.एस.आर .सचमती बैठक संचालन र्नुय पनेछर साथै रकम भुक्तानी पचन र्नुयपनेछ ।  

➢ काययक्रम लार्ु भएका सम्पूणय अस्पतालहरुमा एम .वप.िी.एस.आर. तथाजन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्रानी संर् सम्बखन्त्धत िारमहरुको व्यवस्थापन, छपाइ,प्रचतवेदन तयारी तथा िारमहरुको 
अनलाइनइन्त्िी, इन्त्टरनेट सेवा वापतको वावषयक एकमषु्ठ खचय, तथा र्ुणस्तर सुधारका 
डक्रयाकलापमा भुक्तानी र्ररनेछ । 

➢ वबचनयोजीत बजेटबाट बजेटको पररचधमा रही सचमती बैठकको लाचर् खाजा, िमय, िारम 
िोटोकपीर वप्रन्त्ट, प्रचतबेदन तयारी, इन्त्टरनेट लर्ायत काययक्रम संर् सम्बन्त्धीत अन्त्य चर्षयकमा 
खचय र्नय सडकनेछ। 

➢ यस रकमबाट हरेक मडहना चभरमा सचमक्षा भएका एम.वप.िी.एस.आर. िारमहरु इन्त्िी र्ने 
तथा प्रत्येक समीक्षा वैठक पचछ प्रचतवेदन तयार र्री अचभलेख र्रेको हुनु पनेछ।  

➢ अस्पतालमा भएका सबै मात ृतथा पेररनेटल मतृ्युहरुको सचमक्षा सम्पन्त्न हुने ववविकै िारमहरु 
अनलाइनइन्त्िी र्री स्थानीय तह,पररवार कल्याणमहार्ाखा र प्रदेर्मा ववद्युतीय माध्यमबाट 
प्रचतवेदन पठाउनु पनेछ ।  

➢ स्वास््य सेवा ववभार्मािय त संचालन हुने प्रादेचर्क र केन्त्रीय सचमक्षाहरुमा तोडकएको ढाँचामा 
प्रस्तुत र्नुयपनेछ। 

➢ काययक्रम संचालन र्दाय यसै चनदेचर्काको काययक्रम बाँििाँि र बजेट व्यवस्था अन्त्तर्यत अथय 
मन्त्रालयका मानदण्ि  बमोखजम र्नुयपने छ । 

➢ जन्त्मजात ववकलांर् चनर्रानी काययक्रम संचालनको लाचर् जन्त्मजात ववकलांर् चनर्रानी काययक्रम 
चनदेचर्का अनुसार र्नुय पनेछ । 

 

रकम वाँििाँि : 
नीजीअस्पताल तथामेडिकल कलेजमा एम .आर.एस.िी.वप.तथाजन्त्मजात ववकलांर् चनर्रानीकाययक्रम 
संचालनको लाचर् नेपाल सरकारको श्रोतमा उल्लेखखत अस्पतालमा काययक्रम संचालन र्नय स्थानीय 
तहमा बजेट व्यवस्था र्ररएको छ। 

खजल्ला 
अस्पताल रहेको 
पाचलका 

एम  .वप .िी .एस .आर . काययक्रम 
संचालन र्नअेस्पताल 

जन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्रानी काययक्रम 
संचालनर्न ेअस्पताल 

रकम  

)रु १०००(  

झापा मेची नर्रपाचलका १  .लाइिलाइन अस्पताल    ३०० 
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झापा दमक नर्रपाचलका २ .AMDA अस्पताल  ४०० 

सुनसरी 
इटहरी उप-
महानर्रपाचलका 

३ .इटहरीसामुदाचयक 
अस्पताल  १०० 

सुनसरी 
धरान उप-
महानर्रपाचलका 

४  .वव .वप.कोईराला स्वास््य 
वबज्ञान प्रचतष्ठान 

वव .वप.कोईराला स्वास््य 
न प्रचतष्ठानवबज्ञा  ६०० 

 सुनसरी दहुवी नर्रपाचलका 
५  .दहुबी सामुदाचयक 
अस्पताल   ५० 

मोरङ्र् 

ववराटनर्र  
महानर्रपाचलका ६  .नोबेल मेडिकल कलेज    २५० 

उदयपुर चलम्चुङबुङ र्ाउँपाचलका   १९७ 

सलायही मलंर्वा नर्रपाचलका 
७  .नमुना अस्पताल ,८ .
FPAN सलायही   २०० 

काठमाण्िौं काठमाण्िौं 
महानर्रपाचलका 

९  .काठमा ण्िौं मेडिकल 
कलेज, १०  .ओम अस्पताल , 
११  .चसववल अस्पताल , 

१२  .मोिेल अस्पताल , 

13 . डटचचंर् अस्पताल 

काठमाण्िौं मेडिकल कलेज, 
चसववल अस्पताल, डटचचंर् 
अस्पताल १६०० 

र्ोकणेश्वरनर्रपाचलका 14 . नेपाल मेडिकल कलेज नेपाल मेडिकल कलेज २०० 

कीचतयपुर कीचतयपुरनर्रपाचलका १५  .डकचतयपुर अस्पताल  डकचतयपुर अस्पताल २०० 

लचलतपुर 
लचलतपुर 
महानर्रपाचलका 

१६  .डकस्ट ) KIST  (मेडिकल 
कलेज ,१७ .पाटन स्वास््य 

वबज्ञान प्रचतष्ठान 

डकस्ट )KIST  (मेडिकल 
कलेज ,पाटन स्वास््य 

वबज्ञान प्रचतष्ठान ६८० 

चचतवन 
भरतपुर 
महानर्रपाचलका 

१८  .मेडिकल कलेज चचतवन , 
१९  .कलेज अि मेडिकल 
साएनसेस ) CoMS)  ४०० 

कास्की 
पोखरा  
महानर्रपाचलका 

२०  .मखणपाल मेडिकल 
कलेज, २१  .र्ण्िकी मडेिकल 

कलेज ,२२ .चससुवा  
अस्पताल मखणपाल मेडिकल कलेज ५०० 

रूपन्त्देही 
बुटवल  
उपमहानर्रपाचलका २३ .AMDA अस्पताल   २०० 

रूपन्त्देही देवदहनर्रपाचलका २४ . देवदह मेडिकल कलेज    १५० 

रूपन्त्देही 
चसद्धाथय नर्र 
नर्रपाचलका 

२५  .युचनवसयल कलेज अि 
मेडिकल साएनसेस ) UCMS(   ३०० 
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पाल्पा तानसेन नर्रपाचलका 
२६ .पाल्पा चमसन अस्पताल, 

२७  .लुखम्बनी मेडिकल कलेज   लुखम्बनी मेडिकल कलेज ४५० 

जुम्ला चन्त्दननाथ नर्रपाचलका 
२८  . वबज्ञान कणायली स्वास््य
प्रचतष्ठान   ३०० 

बाँके 

नेपालर्ञ्ज 
उपमहानर्रपाचलका 

२९  .नेपालर्ंज मेडिकल 
कलेज ,बाँके  नेपालर्ंज मेडिकल कलेज ३५० 

बाँके कोहलपुर नर्रपाचलका 
३०  .नेपालर्ंज मेडिकल 
कलेज, कोहलपुर   ३०० 

कैलाली 
धनर्ढी 
उपमहानर्रपाचलका 

३१  .घोिाघोिी अस्पताल , 

३२  .नवजीवन अस्पताल     ३०० 
 

अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन  

सचमक्षा भएका एम .वप.िी.एस.आर.  िारमहरु इन्त्िी र्नुय पछय तथा प्रत्येक समीक्षा वैठक पचछ 
प्रचतवेदन तयार र्री अचभलेख  स्थानीय तह र अस्पतालमा राख्नु पनेछ र प्रचतबेदन पररवार 
कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री  एम .वप.िी.एस.आर. चनदेचर्का,काययसंचालन चनदेचर्का २०७८ 

 
 

८. CEONC सेवा स्थापना तथा सन्त्चालन 

पररचय नेपालको संववधानले प्रत्येक नार्ररकको मौचलक हक सुचनखितता र्नयका लाचर् नेपालका कुनै पचन 

र्भयबचत मडहलाहरुलाई अकाल मतृ्यूबाट जोर्ाउनका लाचर् आकखस्मक प्रसुचत र्ल्य डक्रया 
(Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care (CEONC) सवेा २४ स ैघण्टा काययक्रम सवेा सरुु 

र्ररएको छ। CEONC काययक्रम सन्त्चालन र्रर मात ृमतृ्यू घटाउने उधेश्यले यो काययक्रम तथा बजेट 

वबचनयोजन र्ररएको छ। 
उदे्दश्य स्वास््य सेवाको पहँुचबाट टाढा रहेका सबै र्भयवचत मडहलाहरुलाई आकखस्मक प्रसुचत (CEONC) काययक्रम 

सन्त्चालन र्री मात ृतथा नबजात चर्र्ु मतृ्यू दर घटाउने . 
अपेखक्षत
प्रचतिल 

स्वास््य सेवाको पहँुचबाट टाढा रहेका सब ैर्भयवचत मडहलाहरुलाई आकखस्मक प्रसुचत (CEONC) 
काययक्रम मािय त त्यहाँ खस्थत अस्पतालहरुमा दक्ष जनर्वक्तको ब्यबस्थापन र्री मात ृतथा नबजात 
चर्र्ु मतृ्यू दर घट्नेछ  

सन्त्चाल
नप्रकृया 

यस चर्षयकमा ववचनयोजन र्ररएको वजेट रकम CEONC सेवा चनरन्त्तर र सेवा ववस्तार र्नयका लार्ी 
चाडहने जन र्वक्त चनयुक्त र्नय, पाररश्रचमक डदन र सेवा अनुसार प्रोत्साहन रकममा खचय र्नुय पनेछ 
त्यस बाहेक अन्त्य चर्षयकमा खचय र्नय पाइयने छैन । जन र्वक्त व्यवस्थापन र्दाय चनम्न अनुसारका 
जन र्क्ती आवश्यकता र उपलव्धता अनुसार व्यवस्था र्रर सेवा प्रदान र्नय सडकन े छ । यस 
चर्षयकमा उपलव्ध वजेटवाट रकम अपुर् भएमा स्थानीय तहबाट रकम ववचनयोजन र्रर सेवा 
सूचारू र्नय सडकने छ । साथै अस्पताल ववकास सचमतीवाट समेत जनर्क्ती व्यवस्थापन र्नय 
सडकन े हँुदा काययक्रमलाइय चनरन्त्तर रूपमा सूचारू र्नय रकम अभावहुन नडदने व्यवस्था चमलाउनु 
पनेछ। 
१. जन र्वक्त ब्यबस्थापन 

१.१.२४ घन्त्टा CEONC सेवाका लार्ी चाडहने आवश्यक जनर्क्तीको ब्यवस्थापन ब्यक्ती करार सेवा 
चनयमावली अनुसार र्नुय पनेछ  

२.२आवश्यक जनर्क्ती 
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२.२.१चचडकत्सक 

प्राथचमकताका आधारमा स्त्रीरोर् वबर्ेषज्ञ एम.डि.खज.वप  (MD,MDGP)/DGO/ ASBA  हरूवाट क्रमर् छनोट 

र्नुयपनेछ। 
माचथ उल्लेखखत र्ैखक्षक योग्यता हाचर्ल र्री प्रसुती र्ल्य डक्रयामा कखम्तमा २ बषय अनुभव र्रेकालाई 
प्राथचमकता डदने। 
२.२.२एनेस्थेचसय एचसिेन्त्ट (कखम्तमा १ बषयको ताचलम चलएको हुनु पने।) 
२.२.३स्टािनसय (OT management training  चलएको) 
२.२.४. ल्याबटेखलनचसयन/अचसस्टेन्त्ट र कायायलय सहयोर्ी आवश्यकता अनुसार करार चनयुक्त र्ने 
३. ३. पाररश्रचमक चनधायरण 

३.१यस काययक्रमको लार्ी पारीश्रमीक चनधायरण र्दाय ब्यक्ती करार सेवा चनयमावली अनुसार र्नुय पने 
छ साथै अन्त्य दरु्यमममा काम र्न ेसेवा प्रदायक को प्रोत्साहन को लार्ी कमयचारीहरको लार्ी थप 
सुवबधा अस्पताल वबकास सचमचतको चनणयय अनुसार र्नय सडकनेछ। 
४.ब्यक्ती करार सेवा चनयमावली अनुसार चनयक्त भएका जनर्वक्तले काम छोिनु भन्त्दा १ मडहना पूबय 
सुचना डदई मार काम छाड्न चमल्नेछ । पूबय सुचना वबना काम छोिेमा चनजले खाई पाई आएको १ 
मडहना बराबरको तलब कट्टी र्रीनेछ। 
५.माथी उल्लेखीत जन र्वक्तले CEONC काययक्रमलाई प्राथमीकता डदई आवश्यकतानसुार अस्पतालका 
अन्त्य सेवाहरु पचन प्रदान र्नय सलनेछन। 
६.CEONC सेवा लार्ु भएका अस्पतालहमा तोकीएको जन र्क्ती उपलब्ध नभएमा सोही अस्पताल 
वा अन्त्य अस्पतालबाट माथी उल्लेखीत योग्यता पुर्ेका चचडकत्सकहरु उपलब्ध भएमा दोहरोन पने 
र्री चनजलाई थप सेवा सुवबधा प्रदान र्री काममा लर्ाउन सडकनेछ। 
७कायय वववरण 

७.१ कायय वववरण CEONC सेवा प्रदान र्न ेिालटर, नसय, एनेस्थेचसया, ल्याव र सहयोर्ी कमचायरीको 
कायय वववरण अनुसूची १ मा उल्लेख भए वमोखजम काम र्नय र्राउन पनेछ। 
अस्पतालहरुमा चनरन्त्तर रुपमा CEONC सेवा प्रदान र्नयका लार्ी चाडहने आवश्यक जनर्क्ती प्रचचलत 
चनयमानुसार चनयृुक्त र्री पारीश्रचमक तथा अन्त्य सुवबधाका लार्ी सम्झौता भए बमोजीम सेवा 
चनरन्त्तरताको सुचनितता र्नुय पदयछ। 
सम्झौता र्दाय तल उल्लेखीत अनुसुचच १ बमोजीम TOR मा उल्लेख भएका बुदाहरुलाई समेत 
समेटने र्री सेवालाई र्ुणस्तरीय बनाउन ध्यान डदनु पनेछ। 
काययक्रम सन्त्चालन हुने स्थान र रकम व्यवस्थापन 

तल उल्लेखीत स्थानीय तह मा भएका CEONC Site हरुको लार्ी आवश्यकतानुसार CEONC सेवा 
प्रदान र्न ेटीम वा ब्यक्ती करारमा खचय र्नय सडकन ेछ। 

स्थानीय तह खजल्ला 

सोताङ र्ाउँपाचलका सोलुखम्बु 
खजरी नर्रपाचलका दोलखा 
मन्त्थचल नर्रपाचलका  रामेछाप 
मािी नर्रपाचलका )नया (  चचतवन 

पालुङटार नर्रपाचलका )नया (  र्ोरखा 
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बखन्त्दपुर र्ाउँपाचलका )नया (  तनहँु 

ढोरपाटन नर्रपाचलका बाग्लुङ्र् 

रामपुर नर्रपाचलका पाल्पा 
चसस्ने र्ाउँपाचलका रूकुम पूवय 
बुढी नन्त्दानर्रपाचलका बाजुरा 
र्ैल्य चर्खर नर्रपाचलका दाचुयला    

अचभलेख
प्रचतवेदन 

यस काययक्रम सन्त्चालन भए पिात सम्वखन्त्धत प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालय तथा पररवार कल्याण 
महार्ाखामा प्रचतवेदन र्नुय पनेछ। 

सन्त्दभय 
सामग्री 

काययसंचालन चनदेचर्का २०७८  ,व्यवक्त  करार सेवा चनदेचर्का 

 

९.ग्राचमण अल्टा साउण्ि काययक्रम 

पररचय दरु्यम तथा ग्राचमण क्षेरमा अल्िा साउन्त्िको सहायताले र्भयवती मडहलाहरुको समय म ैजडटलता पिा 
लर्ाई मात ृ तथा नवजात चर्र्ुको मतृ्यु दर घटाउनको लाचर् काययक्रम तथा बजेट वबचनयोजन 
र्ररएकोछ  

उदे्दश्य अल्िा साउण्ि सम्बखन्त्ध ताचलम प्राप्त स्टाि नसय, चस/अनमीले ग्रामीण अल्िा साउण्ि सेवा मािय त 
र्भयवती मडहलाहरुको जडटलता पिा लर्ाइ समय म ैCEONC Site मा रेिर र्री जडटलताको व्यवस्थापन 
र्री मात ृतथा नवजात चर्र्ु मतृ्यु दर घटाउने उदे्दश्यले यो काययक्रम र्ररएको हो। 

सञ्चालन 
ववचध 

• यो काययक्रम लार्ू भएका पाचलकाका ताचलम प्राप्त स्टाि नसय /चस. अ. न. मी. हरुले तोडकएको दरु्यम 
तथा ग्रामीण क्षेरमा रहेको स्वास््य संस्था तथा र्ाउँघर clinic मा र्ई र्भयवती मडहलाको र्भयवती 
जाँचका समयमा चन:र्ुल्क अल्िा साउण्ि सेवा कायय ताचलका वनाइय सोही अनुसार प्रदान र्नुय 
पनेछ। 

• साथै ताचलम प्राप्त नचसयङ्स्टािहरुले कम्तीमा प्रत्येक मडहना मा १ पटकमा कम्तीमा ३ वटा 
स्वास््य संस्थाको ANC Clinic मार्इ USG र्नुय पनेछ । यस अन्त्तर्यत यस काययक्रमको समन्त्वय 
सम्बखन्त्धत पाचलकाको स्वास््यको िोकल व्यवक्तले र्नुय पनेछ. 

• जडटलता युक्त र्भयवती मडहलालाइय CEONC  सेवा भएको अस्पतालमा समन्त्वय र्रर ववर्ेष 
ज्ञचचडकत्सकसंर् परामर्य चलन वा जाँच र्नय पठाउनु पनेछ। 

रकम वाँििाँि तथा व्यवस्थापन 

• USG र्न ेनसय र १ जना सहायक (हेल्पर) को लाचर् चनयमानुसार दैचनक भ्रमण भिा। 
• USG र्न ेनसय र १ जना सहायक (हेल्पर) को लाचर् बावषयक १।१ वटा व्यार् (प्रचतव्यार् रु १५००।- 

सम्मको) । 
• Rain Coat खररद र्नय (रु१०००।-) सम्मको १ पटक मार। 
• रखजिर िारम छपाइ र्न े

• आवश्यक ताअनुसार Gel ,wiper खररद र्ने। 
• यस काययक्रममा ववचनयोखजत रकम अन्त्यकाययक्रमको डक्रयाकलापमा खचय र्नय पाइने छैन। 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

र्भयसंर् सम्वखन्त्धत जडटलताहरू समयमै पडहचान भै व्यवस्थापन हुने र मात ृतथा पेररनेटल मतृ्यु कम 
हुनेछ। 

अचभलेख यस काययक्रम अन्त्तर्यत सम्पन्त्न डक्रयाकलापको रेकिय अनुसूची ३ अनुसार प्रचतवेदन भरी अचनवायय 
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तथा 
प्रचतवेदन 

रुपमा स्थाचनय तहले स्वास््य कायलयय.प्रदेर् .केन्त्र पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पन ेछ। 
 

 

१०. अस्पताल, प्राथचमक स्वास््य केन्त्र तथा वचथयङसेन्त्टरहरुवाट र्भयवती तथा सुत्केरी मडहलालाइ आकखस्मक 
रुपमा प्रेषण 

पररचय मात ृतथा नवजात चर्र्ु मतृ्युका वबचभन्त्न कारणहरु मध्ये समयमै स्वास््य संस्था पुग्नमा हुने 
डढलाई एक हो । स्वास््य संस्था सेवा चलने बारे चनणयय र्नय हुने डढलाई तथा यातायातको 
क्रममा हुने डढलाई र स्वास््य संस्थामा सेवा डदन हुने डढलाइय ले मात ृतथा नवजात चर्र् ुमतृ्यु 
हुने सम्भावनालाई बढाउँछ । अतःवबचभन्त्न डकचसमका डढलाईहरु नहुन ्भन्त्नको लाचर् सुदृढ प्रेषण 
प्रणली आवश्यक हुन्त्छ । 

उदे्दश्य •प्रसुती तथा सुरखक्षत र्भयपतन जडटलता भएमा समयमै र्भयवती वा सुत्केरीलाई सम्बन्त्धीत स्थानमा 
प्रेषण र्री मातमृतृ्यु कम र्नय प्रभावकारी प्रेषण प्रणलीको व्यवस्था र्ने र 

•कुनै पचन र्भयवती वा सुत्केरी  मडहला लाई आचथयक अवस्था कमजोर भएकै कारण थप 
उपचारको लाचर् अन्त्य अस्पतालमा पुग्न नसलने अवस्था नआओस भन्त्नको चनचमि आचथयक 
अवस्था अत्यन्त्तै कमजोर भएका तथा असहायहरुलाई चनर्ुल्क प्रेषणको व्यवस्था चमलाउने । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

• प्रसुती तथा सुरखक्षत र्भयपतन जडटलता भएमा समयमै र्भयवती वा सुत्केरी लाई सम्बन्त्धीत 
स्थानमा प्रेषण र्री मातमृतृ्यु कम र्नय प्रभावकारी प्रेषण प्रणलीको व्यवस्था हुनेछ l  

•कुनै पचन र्भयवती वा सुत्केरी  मडहला लाई आचथयक अवस्था कमजोर भएकै कारण थप 
उपचारको लाचर् अन्त्य अस्पतालमा पुग्न नसलने अवस्था नआओस भन्त्नको चनचमि आचथयक 
अवस्था अत्यन्त्तै कमजोर भएका तथा असहायहरुलाई चनर्ुल्क प्रेषणको व्यवस्थार्नुय पनेछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन र्ने चनकाय स्थानीय तह  अन्त्तर्यतका अस्पिाल ,प्राथचमक स्वास््य केन्त्र 
तथा वचथयङ केन्त्रहरु  । 
यस काययक्रम अन्त्तर्यत चनम्न डक्रयाकलापहरु र्नुयपने छ । 

• प्रेषण खचयको दररेट चनधायरणर्ने  :  

स्थानीय तहहरुले एम्बुलेन्त्स सचमचतको बैठक आयोजना र्री स्वास््य संस्था बाट रेिर भई जाने 
संभाववत सबैभन्त्दा नखजकको संचालनमा रहेको चस.इ.ओ.एन.चस. अस्पतालहरु सम्म पुग्न लाग्न े
खचय अनुसारको दर चनधायरण र्नुय पने छ। यडद पडहले नै सचमचतले दर रेट तोकेको भएमा सोडह 
दरलाई आधार मान्त्न सडकने छ । 

• सरोकारवालाहरुलाई अचभमुखीकरण 

बजेट ववचनयोजन भएका स्थानीय तहहरुले  वबचभन्त्न ताचलम, र्ोष्ठीहरुको समयमा वबचभन्त्न 
सरोकारवालाहरु जस्तै स्वास््यकमीहरु, र्ैरसरकारी संस्थाका प्रचतचनचधहरु, नार्रीक समाज 
आडदलाई प्रेषण काययक्रमबारे अचभमुखीकरण र्नुयपनेछ। अचभमुखीकरण काययक्रमको लाचर् यस 
र्ीषयकमा रकमको व्यवस्था र्ररएको छैन । 

• चनरु्ल्क प्रेषणको लाचर् व्यवस्थापन र्न े 

स्थानीय तहहरुले  आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्था बाट र्भयवती तथा सुत्केरी मडहला हरु लाइ 
प्रेषण र्नुय पने अवस्थामा चनधायररत दर रेट अनुसार एम्बुलने्त्सलाइ रकम प्रदान र्रर मडहला लाइ 
चनर्ुल्क प्रेषण र्राउनु पनेछ । 
•स्थानीय तह हरुले रेिरल बापत प्रदान र्ने रकमको भरपाई राख्नु पने छ । 
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•र्भयवती तथा सुत्केरीको अवस्थामा ज्यादै जडटलता आएमा र एम्वुलेन्त्स द्वारा  नखजकैको 
CEONC सेवा प्रदान र्ने अस्पतलमा पुयायउन सम्भव नभएमा मडहला तथा जेष्ठ नार्ररक 
मन्त्रालयमा समन्त्वय र्री हवाईजहाज तथा हेलीकप्टर समते प्रयोर् र्रेर आवश्यकता अनुसार 
दरु्यम क्षेरका मडहलाहरुको लाचर् हवाई उद्दार काययक्रम  काययववचध चनदेचर्का अनुसार उल्लेख 
भएका  खजल्ला हरुका लाचर् Air-lifting  र्ने व्यवस्था र्ररएको छ ।उक्त काययववचध चनदेचर्कामा 
AirLifting र्रर प्रेषण र्नयका लाचर् प्रत्येक प्रदेर्मा रेिरल अस्पतालहरु तोडकएका छन।्सो को 
लाचर् बजेटमडहला बालबालीका तथा जेष्ठ नार्रीक मन्त्रालयमा व्यवस्था र्ररएको छ । यसरर 
AirLifting र्रर प्रेषण र्दाय प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालयमा पचन समन्त्वय र्नुय पनेछ। 

 वजेट बांििाँि 

यो काययक्रमको लाचर् स्थानीय तहमा बजेट वबचनयोजन र्ररएको छ। यो बजेट बाट स्थाचनय तह 
मातहतका र्भयवती तथा सुत्केरी मडहलाहरुलाई आकखष्मक प्रेषण र्नुय पने अवस्थामा चनर्ुल्क 
प्रेर्णको व्यवस्था र्नुय पनेछा । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उक्त काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेर् चनदेर्नालयमा अचभलेखमा राखु्नपनेछ र सोको 
बोधाथय पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामग्री  

कायय संचालन चनदेचर्का २०७८ 

 
११. सुत्केरी भिा 
पररचय प्रजनन ्स्वास््य एनमा व्यवस्था भए वमोखजम ववपन्त्न सुत्केरीलाई भिा व्यवस्था र्ररएको हो ।  

उदे्दश्य डहमाली खजल्लाका स्थाचनय तहका सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा सुत्केरी हुने सेवाग्राहीलाई पोषण युक्त 
खाना तथा सुत्केरी एवं वच्चाको स्याहारका लार्ी सहयोर् पुर्ोस भनेर सुत्केरी भिाको व्यवस्था 
र्ररएको हो । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

सुत्करीको स्वास््य अवस्था सुदृढ हुने तथा स्वास््य संस्थामा प्रसूचत हुने दर ववृद्ध हुने ।  

सन्त्चालन 
प्रकृया 

डहमाली खजल्लाका स्थाचनय तहरुमा सुत्केरी भिा ववतरणको लार्ी सम्वखन्त्धत विावाट ववपन्त्न हो भन्त्ने 
खुल्ने व्यहोराको चसिाररसका आधारमा सुत्केरी भएको स्वास््य संस्थावाट सुत्केरी भिा बाित रकम रु 
५००० मार उपलब्ध र्राउनु पने छ  । 

अचभलेख  तथा 
प्रचतवेदन 

सुत्केरीले चलएको सुत्केरी भिाको वववरण सम्वखन्त्धत स्वास््य संस्थाले माचसक रुपमा सचूना पाडटयमा 
टाँस्नु पनेछ साथै एक प्रचत स्थाचनय तहमा उपलब्ध र्राउनु पनेछ । सम्वखन्त्धत स्थाचनय तहले 
सम्वखन्त्धत स्वास््य कायायलय, चनदेर्नालय तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा जानकारी डदनु पने छ  

सन्त्दभय सामग्री  काययसंचालन चनदेचर्का २०७८  
 

१२.मात ृसुरक्षाचलकी काययक्रमको सचमक्षा 
पररचय नेपाल सरकारल ेसंस्थार्त सुत्केरी बढाउने लक्ष्य राखी ववचभन्त्न काययक्रम र्रररहेको अवस्था हँुदाF हँुदै 

पचन अझै पचन घरमै सुत्केरी हुनेको संख्या अझै पचन बढी नै रहेको छ ,यसरर घरमै सुत्केरी हँुदा 
वच्चा जन्त्मीसकेपछी हुन सलने अत्याचधक रक्तश्रावका कारण घरमै हुन सलने मतृ्युलाइ कम र्नयको 
लाचर् मात ृसुरक्षा चलकी अचभमुखीकरण काययक्रम राखखएको छ।हाल सम्म यो काययक्रम 54 खजल्लामा 
संचालन भैरहेको छ  
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काययक्रमको 
उदे्दश्य 

यस काययक्रमको मुख्य उदेश्य घरमै सुत्केरी हँुदा वच्चा जन्त्मीसकेपछी हुन सलने अत्याचधक रक्तश्राव 
लाइ रोकथाम र्रर यसका कारण हुन सलने मतृ्युलाइ कम र्नुय  रहेको छ । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

सुत्केरी भए पिात हुन सलने अत्याचधक रक्त श्राव लाइ रोकथाम र्रर यस वाट हुने मात ृमतृ्यू लाइय 
वचाउन सडकने । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 
 

 

यो काययक्रम सम्बखन्त्धत स्थाचनयतह हरुले संचालन र्नुय पनेछ । 

यस चर्षयक अन्त्तर्यत ववचनयोखजत र्ररएको बजेट तथा काययक्रम चनम्नानुसार र्नुयपनेछ  

क) सबै स्थाचनयतहहरु वाट स्वास््य संस्था प्रमुख तथा सुरखक्षत माततृ्व काययक्रमका िोकल पसयनहरु 
लाई स्वास््य र्ाखामा बोलाई सचमक्षा र अचभमुखखकरण काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । 
ख) सचमक्षा र्ररसकेपचछ बाँकी भएको बजेटवाट वजेटको पररचध चभर रडह अन्त्य स्वास््य कमी तथा 
म.स्वा.स्वं.से. हरूलाइय अचभमुखखकरण र्नुय पदयछ । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ् उक्त काययक्रमको प्रचतवेदन अनुसूची ६ र ६ क बमोखजम स्वास््य कायायलय, प्रदेर् 
स्वास््य चनदेर्नालयमा र पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री  खजवन सुरक्षा काययक्रम घरमै सुत्केरी हँुदा बच्चा जखन्त्मसके पचछ हुन सलने अत्यचधक रक्तश्राव 
रोकथामका लाचर् मात ृ सुरक्षा चखलक काययक्रमको कायय संचालन चनदेचर्का २०७४ ,काययसंचालन 
चनदेचर्का २०७८ 

 

१३ . मात ृतथा नवचर्र्ु काययक्रम अन्त्तरर्त आमा सुरक्षा र्भयवती उत्प्ररणा सेवा न्त्यानो झोला र चनर्ुल्क र्भयपतन 
काययक्रम 

पररचय संस्थार्त सुत्केरी ववृद्ध र्री आमा तथा नवजात चर्र् ुमतृ्यु लाई कम र्नय नेपाल सरकारले 
आमा सुरक्षा काययक्रमलाई प्राथचमकता प्राप्त काययक्रमको रुपमा संचालन र्दै आएको छ। यस 
काययक्रम अन्त्तर्यत आमा सुरक्षा काययक्रम लार्ु भएका स्वास््य संस्थाहरुमा चनर्ुल्क २४सै घण्टा 
प्रसुती सेवा,न्त्यानो झोला,चभटाचमन K1,चनर्ुल्क र्भयपतन र चनर्ुल्क रक्तसन्त्चार सेवाकाययक्रम का 
साथ संस्थार्त सुत्केरी र्राउने हरेक मडहलालाई यातायात खचय पचन प्रदान र्ररने छ। 

उदे्दश्य संस्थार्तसुत्केरीसंख्याबवृद्धर्राईमातमृतृ्यु तथा नवजात चर्र्ू मतृ्यूमा कमील्याउने। 
अपेखक्षत प्रचतिल संस्थार्तसुत्केरीसंख्याबवृद्धर्राईस मात ृमतृ्यु तथा नवजात चर्र्ू मतृ्यूमा कमी आउने। 

असुरखक्षत र्भयपतन बाट हुने मातमृतृ्यु र रुग्णताको अवस्था न्त्यूनीकरण र्रर मडहलाको  
प्रजनन ्स्वास््य अचधकार सुचनखित हुने। 
आमा सुरक्षा काययक्रमको लाचर् समयमै चनर्ुल्क रर्त व्यवस्था हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया 
 
 

आमा सुरक्षा काययक्रमको लाचर् आवश्यक बजेट सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहमा वबचनयोजन  
र्ररएको छ  । 

• आमा सुरक्षातथा ANC उत्प्रेरणा रकम 

२०७५।०७६ को वजेट वक्तव्यको वुँदा नं ३० मा उल्लखे भए अनुसार आमा सुरक्षा 
काययक्रममा प्रदान र्ररने यातायात खचय डहमाली, पहािी र तराईका खजल्लामा प्रसूचत हुने 
सेवाग्राहीलाइ क्रमर् रु ३०००, रु २०००, र रु १००० हुनेछ ।  यसै र्री र्भयवती उत्प्रेरणा 
सेवा वापत प्रोटोकल अनुसार र्भयवती जाँच र्री स्वास््य संस्थामा सुत्केरी हुने 
सेवाग्राहीलाई रु ८०० उपलब्ध र्राउनु पने छ । 
 

• आमा सुरक्षा काययक्रमको लाचर् रक्तसंचार सेवा 
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ववर्तमा र्ल्यकृया ववचधवाट अप्रर्ेन सेवा सुरू भएका सरकारी अस्पतालहरूमा वा नखजक 
भएका रक्त संचार केन्त्रहरूवाट मुख्य र्रर नेपाल रेिक्रस सोसाइयटी वा संस्था आिै वा 
अन्त्य संस्थाको सहयोर्मा सर्ुल्क रक्त संचार सेवा उपलव्ध भैरहेको छ । CEONC सेवा 
ववस्तार संर्ै अप्ररे्न सेवा भएका अस्पतालमा रक्त संचार सवेा सुववधा नहँुदा वा भएकोमा 
पचन सर्ुल्क सेवा हँुदा मडहलाहरूले समयमा रर्त व्यवस्था र्नय नसडक अकालमा मतृ्यू 
हुने र्रेको पाइयएकोले आमा सुरक्षा काययक्रम अन्त्तरर्त सेवा चलने मडहलाहरूलाइय चनर्ुल्क 
रर्तको  व्यवस्था र्नुय पनेछ   । 
 

यस काययक्रम अन्त्तर्यत CEONC सेवा प्रदान र्ने सरकारी अस्पतालको आवश्यकता अनुसार 
उपलव्ध भएको रक्त सन्त्चालन केन्त्र वाट केन्त्रको चनयमानुसार लाग्ने र्लु्क केन्त्रलाइय 
भुक्तानी र्रर CEONC सेवा चलने मडहलाहरूलाइय चन:र्ुल्क रर्त व्यवस्था र्नुय पने छ  । यो 
काययक्रम संचालनको लाचर् अस्पताल हरुले यसै चर्षयकमा ववचनयोखजत बजेट बाट प्रचत 
वपन्त्ट(पोका) रु १००० खचय र्नुय पनेछ  । 
• आमा सुरक्षा काययक्रम संचालन बापत  संस्थाले पाउने सोधभनाय  

स्वास््य संस्थाले चनर्ुल्क आमा सुरक्षा काययक्रम संचालन र्रे बापत पचत केस इकाई 
मूल्य आमा तथा नवजात चर्रु् काययववचध चनदेचर्का २०६५,पडहलो संसोधन २०७३ 
अनुसार पाउने छ ।स्वास््य संस्था लाइ प्राप्त हुने इकाई मूल्य बाट  प्रर्ुती सेवा 
डदनको लाचर् आवश्यक सामग्री,औषचध(Oxytocin,calcium gluconate,magnesium 
sulphate) लर्ायत अन्त्य चनदेचर्कामा तोके बमोखजमल े  खचय र्नय सडकनेछ।आमा 
सुरक्षाकाययक्रम सञ्चालन र्रे बाित पाउने इकाइ मुल्य बाट खरीद र्ने ब्यवस्था 
चमलाउनु पने छ। 
 

नोट:हालको COVID-१९ महामारीको अवस्थामा प्रर्ुती डदन डदंदा चनदेचर्काले तोके 
बमोखजमको आवश्यक PPE लर्ाई सेवा डदनु पने हुन्त्छ ।आवश्यकता अनुसारका  PPE 
हाम्रो आपूचतय केन्त्र हरु बाट supply भैरहेको छ  ।तर कडहले कडहँ समयमा PPE 
नआइपुग्ने समस्या हरु हुने हँुदा यस्तो अवस्थाको लाचर् सेवा डददा चाडहने आवश्यक 
PPE (मास्क,पन्त्जा,face shield) आडद  आवश्यकता अनुसार सोडह इकाई मूल्य बाट नै 
खररद र्रर व्यवस्थापन र्नय सडकने छ । 
 

• Vitamin K1 

नवजात चर्र्ुहरुमा चभटाचमन k1 को मारा कम हुन्त्छ । चभटाचमन k1 माचनसमा दईु प्रकारले, 
खानाको मध्यम  तथा आान्त्रा चभर रहेका ब्यालटेररया बाट प्राप्त हुन्त्छ । नवजात चर्र्ुल ेखाने 
खाना आमाको दधुबाट प्राप्त हुने  चभटाचमन k1 रक्तश्राप रोलन प्रयाप्त हँुदैन साथै नवजात चर्र्ुमा 
आन्त्राचभर रहेका ब्यालटेररया पचन सडक्रय रुपमा हँुदैनन,् जसले र्दाय नवजात चर्र्ुमा चभटाचमन 
k1 को कचम हुन्त्छ र सो अवस्थामा चभटाचमन k1 मा चनभयर भई रर्त जम्न सहयोर् र्ने 
तत्वहरु (Vitamin k dependent cloting factors) को पचन कमी भ ैर्रररमा कुनै कारणले 
चोटपटक हुन र्एमा रक्तस्राव भैरहने हुन सलछ ।  

अन्त्तराविय स्तरको त्यांक हेदाय प्राइमरी VKDB(vitamin k deficiency bleeding) (जन्त्मेको 
पडहलो हप्तामा) ६० देखख २५० नवजातचर्र्ु मध्ये एकजनामा र late VKDB(vitamin k 
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deficiency bleeding (जन्त्मेको २ देखख १२ हप्तामा) १४,००० देखख २५,००० नवजात चर्र्ु मध्ये 
१ जनामा हुने र्रेको देखखएको छ ।  

VKDB को समस्या बढ्दै र्एको र रलत्श्राबबाट चर्र्ुहरुको मतृ्यु समेत हुने र्रेको हंुदा यो 
र्खम्भर समस्याको न्त्यूचनकरण र्रर चर्र्ुहरुको स्वास््य रक्षा र्नय अचत आबश्यक देखखएकोले  
चनर्ुल्क रुपमा संचालन भ ै रहेको आमा सुरक्षा काययक्रम अन्त्तरर्त आमा सुरक्षा  काययक्रममा 
समाबेर् र्रर समावरे् र्रर देस ै भर नवचर्र् ु जन्त्मना साथ मासमुा (IM) चभटाचमन k1 
इन्त्जेलसन डदइ  नवजात चर्र्ु मतृ्युदर कम र्रर डदर्ो वबकास लक्ष्य प्राप्त र्नयको लाचर् खोप 
पिात हुनसलने अवाखन्त्छत घटना अनुसन्त्धान (AEFI) सचमचतको चसिाररस र स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयको  नीचतर्त चनणयय भई पररवार कल्याण महार्ाखाको मात ृतथा नवचर्र् ू
र्ाखा मािय त आमा सुरक्षा काययक्रमको प्रचत एकाइ मूल्य बाट vitamin k1 र १ ml syringe 
खररद  र्ने र्रर  आ.व.२०७७/७८ देखख सुरुवात र्ने  चनणयय  भइ यो काययक्रम सुरुवात 
र्ररएको छ। 
 

काययक्रम संचालन प्रडक्रया : 
• सबै सस्थार्त िेचलभरी भएको स्वास््य संस्थाबाट नवचर्र्ु लाई तौल चलएर आमाको 

दधु खुवाए पिात चभटाचमन k1  को सुई मासुमा डदने । 
•  आमा यडद घरमा सुत्केरी भएको अवस्थामा प्रथम PNC Visit मा स्वास््य संस्थामा 

डदने । 
• यसरर डदनु अर्ाडि बच्चाको स्वास््य अवस्थाको जाँच र्रर अचभभावकबाट मौखखक 

सहमचत चलने । 
• यडद PNC Visit मा पचन आमा नआएमा first contact वा BCG  खोप लर्ाउने 

समयमा भएपचन डदने, vitamin K1 इन्त्जेलर्न जखन्त्मने  वबविकै देखख २८ डदन चभरमा 
डदए मार प्रभावकारी हुन्त्छ। 

•  मारा ० .५ ml (० .५ ml= १mg/१ ampoule  उपलब्ध हुन्त्छ )  

• जन्त्म तौल १००० gram  भन्त्दा बडढ छ भने १ चम.ग्रा डदने । नव चर्र्ुको तौल १००० 
ग्रा. भन्त्दा कम छ भने ० .५ चम.ग्रा डदने । 

• site : चतघ्राको अर्ािीको भार्मा मासुमा (IM) 
•  syringe १ ml  को सुईको मार प्रयोर् र्ने । 

५. प्रचतबेदन  राख्नुपने 

 चभटाचमन K1  डदएको बारेमा MNH Registerमा,वाल स्वास््य कािय  र HMIS मा उल्लेख र्नुय 
पनेछ  । 
यो काययक्रम संचालनको लाचर्  आमा सुरक्षा काययक्रमको एकाइ मूल्य बाट vitamin K1  १ ml 
syringe खररद र्रर व्यवस्थापन  र्नुय पनेछ   । 

• यो काययक्रम संचालनको लाचर् आमा सुरक्षा काययक्रमको एकाइ मूल्य बाट vitamin 
k1 र १ ml syringe खररद र्रर व्यवस्थापन र्नुय पनेछ । 

 

• चनरु्ल्क र्भयपतन सेवा  

सुरखक्षत र्भयपतन सेवाको लाचर् प्रदेर् अन्त्तर्यतका सव ै सरकारी अस्पतालहरूमा काययक्रम 
सञ्चालन र्दाय सुरखक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम चनदेचर्काको आधारमा र्नुय पदयछ । सुरखक्षत 



159 

 

र्भयपतन सेवा ताचलम प्राप्त र सुचीकृत सेवा प्रदायक र सुचीकृत स्वास््य संस्थाबाट मार प्रदान 
र्नुय पदयछ। यस र्ीषयक अन्त्तर्यत ववचनयोखजत रकम सुरखक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम काययववचध 
चनदेचर्का २०६८ दोस्रो संर्ोधन २०७४ मा उल्लेख र्रे बमोखजमको रकम बाँििाँि र अचभलेख 
तथा प्रचतवेदन र्नुयपनेछ। 
यो काययक्रमको  लाचर् “सुरखक्षत र्भयपतन काययक्रम कायय ववचध चनदेचर्का२०६८ (दोस्रो 
संर्ोधन२०७४)” अनुसार बजेटको व्यवस्था चनम्न बमोखजमको इकाई मुल्य अनुसार बजेटको 
व्यवस्था र्ररएको छ। 
१२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लार्ी प्रचत केस रु ८०० । 
१२ हप्ता पचछको (D&E /MVA) सेवाको लार्ी प्रचत केस रु २०००।  
अन्त्य स्थानबाट वा आिैर्भयपतन भई समान्त्य जडटलताको व्यवस्थापन र्नय पने भएमा 
र्भयपतन पिातको सेवा (PAC) कोलाचर् प्रचत केर्को रु८००। 
इकाई मुल्य बापत स्वास््य संस्थालाई प्राप्त रकम चनम्नानुसार खचय र्नुयपने छ । 
सुरखक्षत र्भयपतन सेवाका लाचर् आवश्यक औषचध (Combipack), उपकरण खरीद (MVA/ Cannula 

लर्ायत(संक्रमण रोकथाम, सामान्त्य जडटलता तथा अन्त्य व्यवस्थापनका लाचर् ७० प्रचतर्त 
सेवा प्रदायकको उत्प्रेरणा वापत २० प्रचतर्त 
सहयोर्ी कमयचारीलाई उत्प्रेरणा वापत १० प्रचतर्त 
माचथ उल्लेखखत उत्प्रेरणा वापतको रकम अस्पताल व्यवस्थापन सचमतको चनणयय अनुसार 
बाँििाँि र्नुय पनेछ । 
 
नोटःर्खम्भर जडटलता व्यवस्थापन र्नुय  पने भएमाआमा तथा नवचर्र्ु सुरक्षाकाययक्रम अनुसार 
चनर्ुल्क सेवा प्रदान र्नुयपने छ । 
 

• न्त्यानो झोला काययक्रम  : 
न्त्यानो झोला खररदको specification तपसील बमोखजम छ:  

 

➢ ईकाई मूल्य 

प्रत्येक न्त्यानो झोलाका लाचर् डहमाली खजल्लामा रु. १०००।– तथा पहािी/तराई खजल्लाका लाचर् 
रु. ९००।– का दरले बजेटको व्यवस्था र्ररएको छ ।अस्पतालहरूले सावयजचनक खररद ऐन २०६३ 
तथा चनयमावली २०६४ अनुसार तोडकएको Specification अनुसारको न्त्यानो झोला खररद र्नुय 
पनेछ ।न्त्यानो झोला आपूचतय भै सकेपचछ अस्पतालहरुल ेSpecification अनुसार र्ुणस्तर भए 
नभएको एडकन र्नय आचधकारीक तहबाट र्ुणस्तर चेक जाँच र्राई भुक्तानी डदनु पनेछ । 

➢ न्त्यानो झोलामा हुनु पने मापदण्ि 

यो न्त्यानो झालामा नवजात चर्र्ुका लाचर् २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा दौरा, एउटा 
र्यायपर, र बेबी म्याट एकातिय  प्लाविक र अकोतिय  िलाडटनको कपिा भएको र आमालाई एउटा 
म्यालसी हुनु पनेछ ।न्त्यानो झोलामा प्रयोर् हुने िलाडटन कपिाको र्ुणस्तर कम्तीमा १२० GSM 

को १०० प्रचतर्त cotton हुनुपने । 
चभरीभार्माप्रयोर्हुनेकपिासुती  ) कोरा (१०० प्रचतर्त कटनहुनुपने । 
 

➢ न्त्यानो झोलामा हुने लुर्ाहरुको नाम रSpecification 
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म्यालसी  म्यालसी  म्यालसी  

लम्वाइय:५१ इन्त्च 

मोटाइय :४२ इन्त्च 
चतरा :१६ इन्त्च 

बाहुलाको लम्वाइय :१७ इन्त्च 

लम्वाइय :५१ इन्त्च 

मोटाइय :४२ इन्त्च 
चतरा :१६ इन्त्च 

बाहुलाको लम्वाइय :१७ इन्त्च 

लम्वाइय :५१ इन्त्च 

मोटाइय :४२ इन्त्च 
चतरा :१६ इन्त्च 

बाहुलाको लम्वाइय :१७ इन्त्च 

वच्चाको भोटो वच्चाको भोटो वच्चाको भोटो 
लम्वाइय ११ इयन्त्च 

छाती : २० इन्त्च 

लम्वाइय ११ इयन्त्च 

छाती :२० इन्त्च 

लम्वाइय ११ इयन्त्च 

छाती :२० इन्त्च 
 

अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम पिात ्उक्त काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेर् चनदेर्नालयमा अचभलेखमा राखु्नपनेछ र सोको 
बोधाथय पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री आमा सुरक्षा तथा नवाजात  चर्र्ु चनदेचर्का २०७३ सुरखक्षत र्भयपतन सेवाकाययक्रम काययववचध 
चनदेचर्का २०७४, कायय संचालन चनदेचर्का २०७८ 

सन्त्चालन प्रकृया यो काययक्रम संचालनको लाचर् सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहमा बजेट वबचनयोजन भएको छ।उल्लेखखत 
चर्षयकमा व्यवस्था भएको वजेटवाट प्रसूचतका आधारमा अनुमान र्रर समयमै खरीद र्रर 
सुत्केरीलाई स्वास््य संस्थामै उपलब्ध र्राउनु पछय।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

स्वास््य कायायलस प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालय तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा र्राउनु पनेछ 
। 

सन्त्दभय सामाग्री आमा तथा नवजात चर्र्ु सुरक्षा काययक्रम" काययववचध चनदेचर्का, २०६५ (तेस्रो संसोधन २०७३) 
अनसूूची १. CEONC कमयचारीहरूको कायय वववरण 

CEONC कमयचारीरुको कायय वववरण 

१) ववर्ेषज्ञ चचडकत्सकको कायय वववरण ृः  

• प्रसुचत र्ल्यडक्रयामा चाडहने औजार उपकरणको दैचनक अवलोकन चनररक्षण साथै उपलब्धताको सुचनखित र्न े 

• तोडकएको अस्पतालको टीममा बसेर सम्पूणय आकखस्मक प्रसचूत सेवा लर्ायत र्ल्यडक्रयाद्घारा बच्चा जन्त्माउने, 

आकखस्मक ल्यापरोटोमी, तथा नवजातचर्र्ु पुनयजीववकरण (Resuscition) र्न े। यसको लाचर् चनधायररत मापदण्ि 
प्रयोर् र्री सुरखक्षत माततृ्व सवेा, साथै प्रसूचत जडटलताको ब्यबस्थापन र पररवार चनयोजन सेवा समेत प्रदान 
र्न े । 

• OPD, Indoor सेवा प्रदान र्ने  ।  

• अस्पतालमा िालटर, नसय, प्यारामेडिलसहरुलाइ र्ुणस्तरीय आकखस्मक प्रसूचत सेवा प्रदान र्नय चनयचमत CME 

Class सञ्चालन  तथा सहयोर् र्न े। 
• सुरखक्षत माततृ्व तथा पररवार चनयोजनका ताचलम र्चतववचधलाई सहखजकरण र्न े। 
• अस्पतालका कमयचारी समूहसँर् मात ृतथा पेररनेटल मतृ्युको सचमक्षा र्री अस्पतालमा प्रदान र्रीने सेवाको 

सुदृढीकरण र्न े। 
• खजल्ला योजना, सचमक्षा तथा मुल्याड्ढन तथा अनुसन्त्धान काययमा सहभार्ी भै सेवा सुदृढीकरणमा नेततृ्वदायी 

भूचमका वहन र्न े।  

• यस वाहेक अस्पताल प्रमुखले तोकेका काययहरु र्न ेतथा आिूले हाचसल र्रेको ववर्ेषज्ञता अनुसार अन्त्य सेवा 
डदने  । 
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• सेवा अबरुद्ध नहुने र्रर मडहनाको एक डदन वबदा पाइने छ । वबदा चलदा १५ डदन अर्ाडि अस्पतालका प्रमुख र 
स्थानीय तहलाई अचनवायय रुपमा जानकारी र्राउनु पनेछ । 

• CEONC कोषबाट चनयुवक्त भएकािालटरले चनखज स्वास््य संस्थामा काम र्नय पाउने छैन । 
 

२) एनेस्थेचसया सेवा उपलब्ध र्राउने कमयचारीको कायय वववरण  

• २४ सै घण्टा आवश्यकता अनुसार प्रसूचत र्ल्यडक्रया सेवा उपलब्ध र्राउन र्ल्यडक्रया सेवा डदने 
चचडकत्सकसँर् समन्त्वय र्री काम र्ने। 

• प्रसुचत र्ल्यडक्रया सेवा बाहेक आफ्नो काययक्षेर चभर रही अन्त्य सेवामा सहयोर् प्रदान र्न े। 
• प्रसुचत ववभार् प्रमुखले तोके बमोखजम अन्त्य सेवा प्रवाह सहयोर् र्न े।  

• र्ल्यडक्रया कक्षमा आवश्यक एनेस्थेचसया  सम्बखन्त्ध सम्पूणय औजार उपकरण तथा औषधी २४ सै घण्टा 
तयारर अवस्थामा राख्न े 

• CEONC कोषबाट चनयुवक्त भएका एनेस्थेचसया सेवा डदने कमयचारीले चनखज स्वास््य संस्थामा काम र्नय 
पाउने छैन । 

• सेवा अबरुद्ध नहुने र्रर मडहनाको एक डदन वबदा पाइने छ । वबदा चलदा १५ डदन अर्ाडि अस्पतालका 
प्रमुख र स्थानीय तहलाई अचनवायय रुपमा जानकारी र्राउनु पनेछ । 

 

३) CEONC सेवा उपलब्ध र्राउने नसयको कायय वववरण 

• र्ल्यडक्रया कक्षमा आवश्यक औजार उपकरण ,आकखस्मक औषचध  तथा  २४ सै घण्टा र्ल्यडक्रया प्रसूचत 
सेवा प्रदान र्नय तयारर अवस्थामा राख्न े । 

• औजार उपकरण तथा  चलनेन यायपर हरु  चनमयलीकृत भएको र र्ल्यडक्रया  कक्षको चनयचमत सरसिाई तथा  
संक्रमण चनवारण को सुचनखस्चतता र्न े। 

• र्ुणस्तरीय प्रसूचत सेवा उपलब्ध र्राउन संक्रमण रोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्त्धी र्रीने 
डक्रयाकलाप र्न÷ेर्राउने र र्ुणस्तर कायम भए नभएको सुचनखित र्न े(IP Guideline अनुसार) । 

• उपलब्ध र्राईएको सेवाको रेकिय÷ररपोटय राख्न तथा तयार र्नय Ward Incharge लाई सहयोर् र्न े। 
• सेवा उपलब्ध र्राउन  ईन्त्चाजयले तोकेको कायय सम्पादन र्न े।  
• सेवा उपलब्ध र्राउन टीम मा समन्त्वय कायम र्न े। 
• सेवा सम्बन्त्धी चनदेचर्का हरु को  तयारर साथै  कावायन्त्वयन मा ल्याउने  । 
• CEONC कोषबाट चनयुवक्त भएकानसयले चनखज स्वास््य संस्थामा काम र्नय पाउने छैन । 
• सेवा अबरुद्ध नहुने र्रर मडहनाको एक डदन वबदा पाइने छ । वबदा चलदा १५ डदन अर्ाडि अस्पतालका 

प्रमुख र स्थानीय तहलाई अचनवायय रुपमा जानकारी र्राउनु पनछे । 
 

४) ल्याव सेवा उपलब्ध र्राउने कमयचारीको कायय वववरण 

• २४ घण्टा CEONC सेवा उपलब्ध र्राउन प्रयोर्र्ालामा र्नुय पन ेInvestigation हरु चछटो छररतो र्ने। 
• र्ुणस्तरीय सेवा उपलब्ध र्राउन प्रयोर्र्ालामा संक्रमण रोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्त्धी र्रीने 

डक्रयाकलाप र्न÷ेर्राउने र र्ुणस्तर कायम भए नभएको सुचनखित र्न े(IP Guideline अनुसार) । 
• प्रयोर्र्ाला लाइ २४ स ैघण्टा तयारर अवस्थामा राख्न े। 
• BloodTransfusion को लाचर् तयारर अवस्थामा रहने  तथा आवस्यकता अनुसार redcross संर् समन्त्वय र्न े 
• सेवा उपलब्ध र्राउन अस्पतालको प्रयोर्ार्ालाका अन्त्य कमयचारीसँर् समन्त्वय र्री काम र्न े। 
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• प्रसुचत ववभार् प्रमुख र प्रयोर्र्ाला प्रमुखले तोके बमोखजमका अन्त्य प्रयोर्र्ाला सम्बन्त्धी काययमा सहयोर् 
र्न े।  

• CEONC कोषबाट चनयुवक्त भएका ल्याव सेवा डदने कमयचारीले चनखज स्वास््य संस्थामा काम र्नय पाउने छैन 
। 

• सेवा अबरुद्ध नहुने र्रर मडहनाको एक डदन वबदा पाइने छ । वबदा चलदा १५ डदन अर्ाडि अस्पतालका 
प्रमुख र स्थानीय तहलाई अचनवायय रुपमा जानकारी र्राउनु पनेछ । 

 

५) सहयोर्ी कमयचारीको कायय वववरण 

• CEONC सेवामा सहयोर्ी कमयचारीले अन्त्य सहयोर्ी कमयचारीसँर् चमलेरइत्मा सरसिाइ कायय र्न े। 
• उक्त स्थानमा unit incharge ल ेलर्ाएको अन्त्य काययमा सहयोर् र्न े। 
• औजार उपकरण, लुर्ा -चलनेन, यायपर हरु लर्ायत_ धुने र चनमयलीकरणको  लाचर् तयारर  र्न े । 
• दैचनक इत्सिाई र्न ेतथा OT room scrub लर्ायतका कायय र्न े । 

 



163 

 

 

अनुसूची २: ग्राचमण अल्िा साउि काययक्रमको सेवा रखजिर 

Rural USG Service Register 
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 p
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

  

MR 
no 

  Scan Date 

DD/M
M/YY
YY Scan date 

DD/M
M/YYY

Y 

DD/M
M/YYY

Y 

DD/M
M/YYY

Y 

DD/M
M/YYY

Y 

DD/M
M/YYY

Y 

          

  

Period of gestation   

Period of 
gestation           

  

Ecotpic pregnancy 

Yes 
1 

Bi-Parietal 
Diameter           

SR No 
No 2 

Head 
Circumference           

  

Abdoomen 
Circumference           

Caste 
code Number of gestational sac   Femur Length           

  Cardiac activity 

 
+
v
e 

Prese
ntatio
n 

verte
x   1 1 1 1 

Age 

 -
v
e 

bree
ch   2 2 2 2 

  Crown Rump Length   

trans
vers
e lie   3 3 3 3 

Conta
ct no 

Gravid
a 

Retained product of 
conception (abortion) 

Fetal Heart Sound           

      Fetal Weight           

Palika 
name Para 

Fetus  
Live 1 Fetus 

Live 1 1 1 1 1 

    Dead 2 Dead 2 2 2 2 2 

Ward 
no LMP Location of Placenta 

Length of cervix 
          

  

DD/M
M/YYY

Y   

Retained product of 
conception 

1   1 1 1 

Villag
e/tole EDD Hydatidiform (Molar pregnancy) 1 

Location of 
Placenta           

  

DD/M
M/YYY

Y Refer   1 

Polyhydramino
us 1 1 1 1 1 

  

Refer 
to……………………
…………… 

    

Oligohydramin
ous 1 1 1 1 1 

Cause of refer 
Hydatidiform (Molar 

pregnancy) 1 1 1 1 1 

Placenta Previa 1 1 1 1 1 

Outcome of referred 
Abruptio Placenta 1 1 1 1 1 
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patients 
Fetal abnormalities 1 1 1 1 1 

Number of fetus           

 

अनुसूची३ : Monthly Report of Antenatal Rural Utrasound (USG) 

 

Name of Palika :     District :      Month :  

Description Ward number of HF/mobile camp 

Ward number                       

F
in

d
in

g
s
/C

la
s

s
if
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a
ti

n
 o

f 
s
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a
n

 c
a
s

e
s
 i
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e
r 

F
ir

s
t 

T
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m
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r 

Total scan cases                       

Ectopic pregnancy                       

Multiple pregnancy                       

Cardiac activity –ve                       

Retained product of conception 
(abortion)                       

Fetal death                       

Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       

Refer                       

S
e
c
o

n
d

 T
ri

m
is

te
r 

Total scan cases                       

Intra-uterine fetal Death                       

Retained product of conception 
(abortion)                       

Polyhydraminous                       

Oligohydraminous                       

Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       

Placenta previa                        

Abruptio placenta                        

Fetal abnormalities                       

Multiple pregnancy                       

Refer                       

T
h

ir
d

 T
ri

m
is

te
r 

Total scan cases                       

Presentation- Vertex                       

Presentation- Breech                       

Presentation- Transverse                       

Intra-uterine fetal Death                       

Retained product of conception 
(abortion)                       

Polyhydraminous                       

Oligohydraminous                       

Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       

Placenta previa                        

Abruptio placenta                        
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Fetal abnormalities                       

Multiple pregnancy                       

Refer                       

Other complication                       

Total scan cases                       

Total New cases                        

Total Repeated cases                       

Total refer cases                       

R
e
fe

r 
c
a
s

e
s

 

Details of refer cases 
Refer case 

1 
Refer case 

2 

Refer 
case 3 

Refer case 
4 

Refer case 
5   

Refer to              

Cause of refer             

Outcome of refer case             

  Prepared by:  Verified by:  

  Name:  Name:  

  Designation:  Designation:  

  Date:  Date:  

 
 

अनुसूचच ७ स्थाचनयतहमा मात ृतथा नवचर्र्ु काययक्रमको(वजेट वाँििाँि) 
स्थाचनय तहको मात ृतथा नवचर्र्ु काययक्रमको वजेट वाँििािँ वववरण 

१ पाचलकाहरुमा PNC home visit काययक्रम संचालन 

२ आमा सुरक्षार प्रजनन ्स्वास््य काययक्रमहरुको अनुर्मन/मुल्यांकन 
३ अस्पताल तथा Birthing Centre रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा २४ सै घण्टा प्रसुती सेवा संचालन र्नय, स्थायी 

जनर्वक्तको कचम भएको स्वास््य संस्थामा जनर्वक्त व्यवस्थापन र्नय   (करारमा अ०न०मी० चनयुवक्त) 
४ एम. वप. डि. एस. आर. काययक्रमको काययन्त्वयन 

५ एम. वप. डि. एस. आर. काययक्रमको ववस्तार तथा काययन्त्वयन (नया खजल्ला) 
६ वथीङ सेन्त्टरमा काययरत प्रसूचत कमीहरुलाई ANC to PNC Continum of care,MNH road map काययक्रम 

संचालन .Clinical Mentoring 

७ चनजी अस्पताल तथामेडिकल कलेजहरुमा MPDSR तथा Birth Defect काययक्रमको स चालन 

८ CEONC सेवा स्थापना तथा सन्त्चालन 

९ ग्राचमण अल्टासाउण्िकाययक्रम 

१० अस्पिाल ,प्राथचमक स्वास््य केन्त्र तथा वचथयङ सेन्त्टरहरुवाट र्भयवती तथा सुत्केरीमडहलालाइ आकखस्मक 
रुपमा प्रेषण 

११ सुत्केरी भिा 
१२ मात ृसुरक्षाचलकी काययक्रमको सचमक्षा 

   १३ मात ृतथा नवचर्र्ु काययक्रम अन्त्तरर्त आमा सुरक्षा र्भयवती उत्प्ररणा सेवा न्त्यानो झोला र चनर्ुल्क 
र्भयपतन काययक्रम 
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आव २०७८।०७९ को मात ृतथा नवचर्रु् काययक्रमको स्वीकृत वजेट रु हजारमा 

चस
.नं.  

नाम खजल्ला 
स्थाचनय तह :मात ृतथा नवचर्रु्काययक्रम  नम्वर  

कुल 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२  

1 िुङचलङ नर्रपाचलका ताप्लेजुङ्र् 
280 20 320   

5
0 338     100 60 500 200 1868 

2 
आठराई 
वरवेणीर्ाउँपाचलका 

ताप्लेजुङ्र् 
150 20 320   

5
0 305     85 60 75 200 1265 

3 िक्ताङलुङ र्ाउँपाचलका ताप्लेजुङ्र् 
176 20 958   

5
0 342     66 60 90 200 1962 

4 
चमलवाखोला 
र्ाउँपाचलका 

ताप्लेजुङ्र् 
95 20 320   

5
0 326     100 60 40 200 1211 

5 मेररङदेन र्ाउँपाचलका ताप्लेजुङ्र् 
174 20 958   

5
0 347     100 60 100 200 2009 

6 मैवाखोला र्ाउँपाचलका ताप्लेजुङ्र् 
114 20 320   

5
0 282     64 60 35 200 1145 

7 
पाचथभरा 
याङ्वरकर्ाउँपाचलका 

ताप्लेजुङ्र् 
90 20 320   

5
0 288     100 60 30 200 1158 

8 चसडदङ्वा र्ाउँपाचलका ताप्लेजुङ्र् 
112 20 320   

5
0 300     100 60 40 200 1202 

9 चसरीजङ्घा र्ाउँपाचलका ताप्लेजुङ्र् 
83 20 320   

5
0 300     100 60 40 200 1173 

10 डिडदम नर्रपाचलका पाँचथर 
450 20 639     327     66 60   200 1762 

11 कुम्मायक र्ाउँपाचलका पाँचथर 
137 20 320     344     100 60   200 1181 

12 तुम्वेवा र्ाउँपाचलका पाँचथर 
153 20 320     300     100 60   200 1153 

13 िालेलुङ र्ाउँपाचलका पाँचथर 
158 20 320     307     100 60   200 1165 

14 िाल्रु्नन्त्द र्ाउँपाचलका पाँचथर 
110 20 639     325     100 60   200 1454 

15 चमललाजुङ र्ाउँपाचलका पाँचथर 
100 20 639     255     100 60   200 1374 

16 याङवरक र्ाउँपाचलका पाँचथर 
174 20 639     275     100 60   200 1468 

17 डहचलहाङ र्ाउँपाचलका पाँचथर 
170 20 320     271     100 60   200 1141 

18 ईलाम नर्रपाचलका इलाम 
200 20 320     300     100 60   200 1200 

19 देउमाई नर्रपाचलका इलाम 
200 20 320     289     100 60   200 1189 

20 माई नर्रपाचलका इलाम 
200 20 320     342     80 60   200 1222 

21 सूयोदयनर्रपाचलका इलाम 
200 20 320     300     100 60   200 1200 

22 चुलाचुली र्ाउँपाचलका इलाम 
50 20 320     275     100 60   200 1025 

23 
िाकिोकथुम 
र्ाउँपाचलका 

इलाम 
200 20 320     334     100 50   200 1224 

24 
माईजोर्माई 
र्ाउँपाचलका 

इलाम 
50 20 639     271     61 60   200 1301 

25 माङसेबुङ र्ाउँपाचलका इलाम 
200 20 320     286     55 60   200 1141 

26 रोङ र्ाउँपाचलका इलाम 
200 20 320     263     80 60   200 1143 

27 सन्त्दकपुर र्ाउँपाचलका इलाम 
200 20 320     338     100 60   200 1238 

28 खाँदवारीनर्रपाचलका संखुवासभा 
150 20 639     313     100 60 750 200 2232 

29 चैनपुर नर्रपाचलका संखुवासभा 
150 20 

127
8     341     100 60 200 200 2349 

30 धमयदेवीनर्रपाचलका संखुवासभा 
150 20 320     261     100 60 75 200 1186 

31 पाँचखपननर्रपाचलका संखुवासभा 
150 20 320     300     100 60 100 200 1250 
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32 मादी नर्रपाचलका संखुवासभा 
150 20 320     253     100 60 75 200 1178 

33 चचचचला र्ाउँपाचलका संखुवासभा 
150 20 320     332     80 60 160 200 1322 

34 भोटखोला र्ाउँपाचलका संखुवासभा 
150 20 320     322     80 60 25 200 1177 

35 मकालु र्ाउँपाचलका संखुवासभा 
150 20 320     349     100 60 75 200 1274 

36 सभापोखरी र्ाउँपाचलका संखुवासभा 
150 20 639     341     100 60 20 200 1530 

37 चसलीचोङ र्ाउँपाचलका संखुवासभा 
150 20 320     286     80 60 45 200 1161 

38 म्याङलुङनर्रपाचलका तेह्रथुम 
150 20 320     300     100 60   200 1150 

39 लालीरु्राँसनर्रपाचलका तेह्रथुम 
150 20 320     302     100 60   200 1152 

40 आठराई र्ाउँपाचलका तेह्रथुम 
150 20 320     340     100 60   200 1190 

41 छथर र्ाउँपाचलका तेह्रथुम 
150 20 639     327     61 60   200 1457 

42 िेदाप र्ाउँपाचलका तेह्रथुम 
150 20 320     271     100 60   200 1121 

43 मेन्त्छयायेम र्ाउँपाचलका तेह्रथुम 
150 20 320     313     100 60   200 1163 

44 धनकुटा नर्रपाचलका धनकुटा 
150 20 320     300     100 60   200 1150 

45 पाखिवासनर्रपाचलका धनकुटा 
150 20 320     297     80 60   200 1127 

46 महालक्ष्मीनर्रपाचलका धनकुटा 
150 20 639     280     100 60   200 1449 

47 र्डहदभूचम र्ाउँपाचलका धनकुटा 
150 20 320     271     80 60   200 1101 

48 चौवबसे र्ाउँपाचलका धनकुटा 
150 20 639     286     58 60   200 1413 

49 
छथर 
जोरपाटीर्ाउँपाचलका 

धनकुटा 
100 20 320     299     100 60   200 1099 

50 साँरु्रीर्ढी र्ाउँपाचलका धनकुटा 
150 20 639     265     91 60   200 1425 

51 भोजपुर नर्रपाचलका भोजपुर 
200 20 320     300     100 60   200 1200 

52 षिानन्त्दनर्रपाचलका भोजपुर 
178 20 958     329     100 60   200 1845 

53 अरुण र्ाउँपाचलका भोजपुर 
200 20 958     309     100 60   200 1847 

54 आमचोक र्ाउँपाचलका भोजपुर 
111 20 320     295     100 60   200 1106 

55 टयाम्केमैयुङर्ाउँपाचलका भोजपुर 
200 20 639     300     80 60   200 1499 

56 पौवादङु्मा र्ाउँपाचलका भोजपुर 
109 20 320     300     100 60   200 1109 

57 
रामप्रसाद 
राईर्ाउँपाचलका 

भोजपुर 
217 20 639     300     94 60   200 1530 

58 
साल्पाचसचलछोर्ाउँपाचल
का 

भोजपुर 
103 20 320     294     100 60   200 1097 

59 हतुवार्ढी र्ाउँपाचलका भोजपुर 
95 20 320     309     100 60   200 1104 

60 

डदके्तल 
रुपाकोटमझुवार्ढीनर्र
पाचलका 

खोटाङ्र् 

150 20 
127

8     344     100 60   200 2152 

61 
हलेसी 
तुवाचुङनर्रपाचलका 

खोटाङ्र् 
150 20 

159
8     319     100 60   200 2447 

62 ऐसेलुखकय  र्ाउँपाचलका खोटाङ्र् 
150 20 639     346     100 60   200 1515 

63 
केवपलासर्ढी 
र्ाउँपाचलका 

खोटाङ्र् 
150 20 320     255     80 60   200 1085 

64 खोटेहाङ र्ाउँपाचलका खोटाङ्र् 
60 20 320     300     100 60   200 1060 
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65 जन्त्तेढंुर्ा र्ाउँपाचलका खोटाङ्र् 
150 20 320     330     95 60   200 1175 

66 
डदप्रुङ 
चुइचुम्मार्ाउँपाचलका 

खोटाङ्र् 
83 20 320     300     100 60   200 1083 

67 रावा वेसी र्ाउँपाचलका खोटाङ्र् 
150 20 320     273     55 60   200 1078 

68 वराहपोखरी र्ाउँपाचलका खोटाङ्र् 
150 20 639     314     100 60   200 1483 

69 साकेला र्ाउँपाचलका खोटाङ्र् 
150 20 320     275     100 60   200 1125 

70 
सोलुदधुकुण्िनर्रपाचल
का 

सोलुखम्बु 
150 20 958 40   345     62 60 145 200 1980 

71 
खुम्वु 
पासाङल्हामुर्ाउँपाचलका 

सोलुखम्बु 
150 20 320 40   322     85 60 21 200 1218 

72 
माप्य 
दधुकोर्ीर्ाउँपाचलका 

सोलुखम्बु 
150 20 639 40   348     100 60 34 200 1591 

73 
थुलुङ 
दधुकौचर्कार्ाउँपाचलका 

सोलुखम्बु 
150 20 320 40   300     100 60 114 200 1304 

74 
नेचासल्यान 
र्ाउँपाचलका 

सोलुखम्बु 
150 20 320 40   321     100 60 50 200 1261 

75 महाकुलुङ र्ाउँपाचलका सोलुखम्बु 
150 20 320 40   329     100 60 65 200 1284 

76 चलखुवपके र्ाउँपाचलका सोलुखम्बु 
150 20 320 40   301     100 60 30 200 1221 

77 सोताङ र्ाउँपाचलका सोलुखम्बु 
150 20 959 40   318   

400
0 87 60 85 200 5919 

78 चसवद्धचरणनर्रपाचलका ओखलढुङ्र्ा 
200 20 

127
8     300     100 60   200 2158 

79 खखजीदेम्वा र्ाउँपाचलका ओखलढुङ्र्ा 
200 20 639     296     76 60   200 1491 

80 चम्पादेवी र्ाउँपाचलका ओखलढुङ्र्ा 
200 20 639     297     100 60   200 1516 

81 चचरं्खुर्ढी र्ाउँपाचलका ओखलढुङ्र्ा 
200 20 639     321     76 60   200 1516 

82 मानेभञ्याङ र्ाउँपाचलका ओखलढुङ्र्ा 
200 20 

127
8     310     100 60   200 2168 

83 मोलुङ र्ाउँपाचलका ओखलढुङ्र्ा 
200 20 

127
8     258     77 60   200 2093 

84 चलखु र्ाउँपाचलका ओखलढुङ्र्ा 
200 20 320     314     80 60   200 1194 

85 सुनकोर्ी र्ाउँपाचलका ओखलढुङ्र्ा 
200 20 639     329     71 60   200 1519 

86 कटारी नर्रपाचलका उदयपुर 
341 40 958     350     150 80   200 2119 

87 चौदण्िीर्ढीनर्रपाचलका उदयपुर 
200 20 639     300     100 60   200 1519 

88 वरयुर्ानर्रपाचलका उदयपुर 
200 20 639     300     100 60   200 1519 

89 बेलका नर्रपाचलका उदयपुर 
200 20 320     300     100 60   200 1200 

90 उदयपुरर्ढी र्ाउँपाचलका उदयपुर 
200 20 320     274     100 60   200 1174 

91 ताप्ली र्ाउँपाचलका उदयपुर 
200 20 639     316     76 60   200 1511 

92 रौतामाई र्ाउँपाचलका उदयपुर 
200 20 

127
8     343     100 60   200 2201 

93 चलम्चुङबुङ र्ाउँपाचलका उदयपुर 
  20 958     290 197   100 60   200 1825 

94 अजुयनधारानर्रपाचलका झापा 
200 20 320     300       60     900 

95 कन्त्काईनर्रपाचलका झापा 
200 20 320     300       60     900 

96 र्ौरादह नर्रपाचलका झापा 
200 20 320     300       60     900 

97 दमक नर्रपाचलका झापा 
200 20 320     300 400     60     1300 

98 ववतायमोिनर्रपाचलका झापा 
200 20 320     300       60     900 
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99 भरपुरनर्रपाचलका झापा 
200 20 320     300       60     900 

100 मेचीनर्रनर्रपाचलका झापा 
200 20 320     300 300     60     1200 

101 चर्वसताक्षीनर्रपाचलका झापा 
200 20 320     300       60     900 

102 कचनकवल र्ाउँपाचलका झापा 
200 20 320     300       60     900 

103 कमल र्ाउँपाचलका झापा 
200 20 320     275       60     875 

104 र्ौरररं्ज र्ाउँपाचलका झापा 
50 20 320     300       60     750 

105 झापा र्ाउँपाचलका झापा 
200 20 320     290       60     890 

106 बाह्रदर्ी र्ाउँपाचलका झापा 
200 20 640     254       60     1174 

107 बुद्धर्ाखन्त्तर्ाउँपाचलका झापा 
50 20 320     256       60     706 

108 हखल्दबारी र्ाउँपाचलका झापा 
200 20 320     280       60     880 

109 
ववराटनर्र 
महानर्रपाचलका 

मोरङ्र् 
200 20 320     300 250     60     1150 

110 उलायबारीनर्रपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

111 
पथरी 
र्चनिरेनर्रपाचलका 

मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

112 बेलवारीनर्रपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

113 रंरे्ली नर्रपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

114 रतुवामाईनर्रपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

115 लेटाङ नर्रपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

116 सुनवषीनर्रपाचलका मोरङ्र् 
150 20 639     300       60     1169 

117 सुन्त्दरहरैचानर्रपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

118 कटहरी र्ाउँपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

119 कानेपोखरी र्ाउँपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

120 केराबारी र्ाउँपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

121 ग्रामथान र्ाउँपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

122 जहदा र्ाउँपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

123 
धनपालथान 
र्ाउँपाचलका 

मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

124 बुढीरं्र्ा र्ाउँपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     300       60     900 

125 चमललाजुङ र्ाउँपाचलका मोरङ्र् 
200 20 320     304       60     904 

126 
इटहरी उप-
महानर्रपाचलका 

सुनसरी 
400 20 320 70   300 100     60     1270 

127 
धरान उप-
महानर्रपाचलका 

सुनसरी 
200 20 320 70   300 600     60     1570 

128 इनरुवा नर्रपाचलका सुनसरी 
200 20 320 50   300       60     950 

129 दहुवी नर्रपाचलका सुनसरी 
200 20 320 50   300 50     60     1000 

130 बराहक्षेर नर्रपाचलका सुनसरी 
200 20 320 60   300       60     960 

131 रामधुनीनर्रपाचलका सुनसरी 
200 20 320 50   300       60     950 

132 कोर्ी र्ाउँपाचलका सुनसरी 
200 20 320 40   300       60     940 



170 

 

133 र्ढी र्ाउँपाचलका सुनसरी 
200 20 320 40   300       60     940 

134 देवानर्ञ्ज र्ाउँपाचलका सुनसरी 
200 20 320 40   273       60     913 

135 बजुय र्ाउँपाचलका सुनसरी 
200 20 958 40   300       60     1578 

136 
भोक्राहा 
नरचसंहर्ाउँपाचलका 

सुनसरी 
200 20 320 40   300       60     940 

137 हररनर्र र्ाउँपाचलका सुनसरी 
200 20 320 40   300       60     940 

138 कञ्चनरुपनर्रपाचलका सप्तरी 
200 20 639     300       60     1219 

139 खिक नर्रपाचलका सप्तरी 
200 20 639     300       60     1219 

140 िालनेश्वरीनर्रपाचलका सप्तरी 
200 20 639     300       60     1219 

141 राजववराजनर्रपाचलका सप्तरी 
200 20 320     300       60     900 

142 बोदेबरसाईननर्रपाचलका सप्तरी 
200 20 320     300       60     900 

143 र्म्भुनाथनर्रपाचलका सप्तरी 
200 20 320     300       60     900 

144 सुरुर्ांनर्रपाचलका सप्तरी 
200 20 320     315       60     915 

145 
हनुमाननर्र 
कंकाचलनीनर्रपाचलका 

सप्तरी 
200 20 320     300       60     900 

146 सप्तकोर्ीनर्रपाचलका सप्तरी 
200 20 320     300       60     900 

147 
अग्नीसाइर 
कृष्णासवरनर्ाउँपाचलका 

सप्तरी 
200 20 320     300       60     900 

148 चछन्त्नमस्ता र्ाउँपाचलका सप्तरी 
200 20 320     323       60     923 

149 चतरहुत र्ाउंपाचलका सप्तरी 
200 20 320     264       60     864 

150 
चतलाठीकोईलािीर्ाउंपा
चलका 

सप्तरी 
200 20 0     300       60     580 

151 वबष्णुपुर र्ाउँपाचलका सप्तरी 
200 20 0     300       60     580 

152 राजर्ढ र्ाउँपाचलका सप्तरी 
200 20 320     279       60     879 

153 महादेवा र्ाउँपाचलका सप्तरी 
200 20 320     300       60     900 

154 रुपनी र्ाउँपाचलका सप्तरी 
200 20 0     300       60     580 

155 
बलान -ववहुल 
र्ाउँपाचलका 

सप्तरी 
200 20 320     300       60     900 

156 कल्याणपुरनर्रपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

157 र्ोलबजारनर्रपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

158 धनर्ढीमाईनर्रपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

159 चमचैयानर्रपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

160 लहान नर्रपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

161 चसरहा नर्रपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

162 सुखीपुर नर्रपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

163 कजयन्त्हा नर्रपाचलका चसराहा 
150 20 0     300       60     530 

164 अनयमा र्ाउँपाचलका चसराहा 
150 20 0     300       60     530 

165 औरही र्ाउँपाचलका चसराहा 
400 20 320     300       60     1100 

166 नरहा र्ाउँपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 
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167 नवराजपुर र्ाउँपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

168 बररयारपट्टीर्ाउँपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

169 भर्वानपुर र्ाउँपाचलका चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

170 
लक्ष्मीपुर 
पतारीर्ाउँपाचलका 

चसराहा 
110 20 320     300       60     810 

171 ववष्णुपुर र्ाउँपाचलका चसराहा 
125 20 320     300       60     825 

172 
सखुवानान्त्करकट्टीर्ाउँ
पाचलका 

चसराहा 
150 20 320     300       60     850 

173 
जनकपुरधामउपमहानर्
रपाचलका 

धनुषा 
150 20 0     300       60     530 

174 खक्षरेश्वरनाथनर्रपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

175 
र्णेर्मान–

चारनाथनर्रपाचलका 
धनुषा 

150 20 320     300       60     850 

176 धनुषाधामनर्रपाचलका धनुषा 
150 20 0     300       60     530 

177 नर्राइन नर्रपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

178 चमचथला नर्रपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

179 ववदेह नर्रपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

180 सबैला नर्रपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

181 र्डहदनर्रनर्रपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

182 कमला नर्रपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

183 
चमचथला 
ववहारीनर्रपाचलका 

धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

184 हंसपुर नर्रपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

185 औरही र्ाउँपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

186 
जनकनखन्त्दनी 
र्ाउँपाचलका 

धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

187 बटेश्वर र्ाउँपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

188 
मुखखयापखट्ट 
मुसहरचमयार्ाउँपाचलका धनुषा 

150 20 320     300       60     850 

189 लक्ष्मीचनयार्ाउँपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

190 धनौजी र्ाउँपाचलका धनुषा 
150 20 320     300       60     850 

191 र्ौर्ाला नर्रपाचलका महोिरी 
150 20 320     301       60   200 1051 

192 जलेश्वरनर्रपाचलका महोिरी 
150 20 0     300       60   200 730 

193 बडदयबासनर्रपाचलका महोिरी 
150 20 320     300       60   200 1050 

194 औरही नर्रपाचलका महोिरी 
150 20 320     300       60   200 1050 

195 बलवा नर्रपाचलका महोिरी 
150 20 320     300       60   200 1050 

196 भँर्ाहा नर्रपाचलका महोिरी 
150 20 0     300       60   200 730 

197 मडटहानी नर्रपाचलका महोिरी 
150 20 0     300       60   200 730 

198 
मनरा चससवा 
नर्रपाचलका 

महोिरी 
150 20 0     300       60   200 730 

199 
रामर्ोपालपुर 
नर्रपाचलका 

महोिरी 
150 20 320     300       60   200 1050 
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200 लोहरपट्टी नर्रपाचलका महोिरी 
150 20 320     300       60   200 1050 

201 एकिारा र्ाउँपाचलका महोिरी 
150 20 320     300       60   200 1050 

202 वपपरा र्ाउँपाचलका महोिरी 
150 20 320     300       60   200 1050 

203 महोिरी र्ाउँपाचलका महोिरी 
150 20 0     300       60   200 730 

204 सम्सी र्ाउँपाचलका महोिरी 
150 20 320     300       60   200 1050 

205 सोनमा र्ाउँपाचलका महोिरी 
150 20 0     300       60   200 730 

206 ईश्वरपुरनर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 60   300       60     910 

207 र्ोिैटा नर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300       60     890 

208 मलंर्वानर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300 200     60     1090 

209 लालबन्त्दीनर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 60   300       60     910 

210 बरहथवा नर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 60   300       60     910 

211 बलरा नर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300       60     890 

212 बार्मती नर्रपाचलका सलायही 
150 20 958 40   341       60     1569 

213 हररपुर नर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300       60     890 

214 हररवन नर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300       60     890 

215 हररपुवायनर्रपाचलका सलायही 
150 20 320 50   300       60     900 

216 कवबलासी नर्रपाचलका सलायही 
400 20 320 40   300       60     1140 

217 चक्रघट्टा र्ाउँपाचलका सलायही 
500 20 320 40   300       60     1240 

218 चन्त्रनर्र र्ाउँपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300       60     890 

219 धनकौल र्ाउँपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300       60     890 

220 ब्रह्मपुरीर्ाउँपाचलका सलायही 
150 20 0 40   300       60     570 

221 रामनर्र र्ाउँपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300       60     890 

222 ववष्णु र्ाउँपाचलका सलायही 
150 20 0 40   300       60     570 

223 बसबरीया र्ाउँपाचलका सलायही 
140 20 320 40   300       60     880 

224 कौिेना र्ाउँपाचलका सलायही 
150 20 320 40   300       60     890 

225 पसाय र्ाउँपाचलका सलायही 
140 20 320 40   300       60     880 

226 र्रुिा नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60     900 

227 र्ौर नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60     900 

228 चन्त्रपुरनर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

229 ईर्नाथ नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

230 कटहरीया नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

231 र्ढीमाई नर्रपाचलका रौतहट 
500 20 320   

5
0 300       60   200 1450 

232 र्जुरा नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 0   

5
0 300       60   200 780 

233 
देवाही 
र्ोनाहीनर्रपाचलका 

रौतहट 
150 20 0   

5
0 300       60   200 780 

234 परोहा नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

235 ितुवा रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 
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ववजयपुरनर्रपाचलका 

236 बौधीमाई नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

237 
माधवनारायण 
नर्रपाचलका 

रौतहट 
150 20 0   

5
0 300       60   200 780 

238 मौलापुर नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

239 राजपुर नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

240 वनृ्त्दावन नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

241 राजदेवी नर्रपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

242 दरु्ायभर्वतीर्ाउँपाचलका रौतहट 
150 20 0   

5
0 300       60   200 780 

243 यमुनामाई र्ाउँपाचलका रौतहट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

244 
कलैया 
उपमहानर्रपाचलका 

बारा 
150 20 320     300       60     850 

245 

खजतपुर-
चसमराउपमहानर्रपाचल
का 

बारा 
150 20 320     300       60     850 

246 कोल्हवी नर्रपाचलका बारा 
150 20 320     300       60     850 

247 चनजर्ढ नर्रपाचलका बारा 
150 20 320     300       60     850 

248 
महार्ढीमाई 
नर्रपाचलका 

बारा 
150 20 639     300       60     1169 

249 चसम्रौनर्ढ नर्रपाचलका बारा 
150 20 320     300       60     850 

250 पचरौता नर्रपाचलका बारा 
150 20 320     300       60     850 

251 
आदर्य 
कोटावलर्ाउँपाचलका 

बारा 
150 20 0     300       60     530 

252 करैयामाई र्ाउँपाचलका बारा 
150 20 320     300       60     850 

253 देवताल र्ाउँपाचलका बारा 
150 20 0     300       60     530 

254 परवानीपुर र्ाउँपाचलका बारा 
150 20 0     300       60     530 

255 प्रसौनी र्ाउँपाचलका बारा 
150 20 0     300       60     530 

256 िेटा र्ाउँपाचलका बारा 
150 20 320     300       60     850 

257 बारार्ढी र्ाउँपाचलका बारा 
150 20 320     300       60     850 

258 सुवणय र्ाँउपाचलका बारा 
150 20 0     300       60     530 

259 ववश्रामपुर र्ाउँपाचलका बारा 
150 20 320     300       60     850 

260 
वीरर्ञ्जमहानर्रपाचल
का 

पसाय 
150 20 0     300       60   200 730 

261 पोखररयानर्रपाचलका पसाय 
291 40 639     350       80   250 1650 

262 पसायर्ढी नर्रपाचलका पसाय 
150 20 320     300       60   200 1050 

263 बहुदरमाई नर्रपाचलका पसाय 
150 20 320     300       60   200 1050 

264 चछपहरमाई र्ाउँपाचलका पसाय 
150 20 0     300       60   200 730 

265 
जर्रनाथपुर 
र्ाउँपाचलका 

पसाय 
150 20 320     300       60   200 1050 

266 धोबीनी र्ाउँपाचलका पसाय 
150 20 320     300       60   200 1050 

267 
पकाहा 
मैनपुरर्ाउँपाचलका 

पसाय 
150 20 0     300       60   200 730 
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268 
पटेवाय 
सुर्ौलीर्ाउँपाचलका 

पसाय 
150 20 639     300       60   200 1369 

269 वबन्त्दबाचसनीर्ाउँपाचलका पसाय 
200 20 0     300       60   200 780 

270 
सखुवा 
प्रसौनीर्ाउँपाचलका 

पसाय 
200 20 320     300       60   200 1100 

271 ठोरी र्ाउँपाचलका पसाय 
100 20 320     262       60   200 962 

272 
काचलकामाई 
र्ाउँपाचलका 

पसाय 
200 20 320     300       60   200 1100 

273 खजराभवानी र्ाउँपाचलका पसाय 
200 20 320     307       60   200 1107 

274 खजरी नर्रपाचलका दोलखा 
150 20 320     300   

100
0   60 185 200 2235 

275 चभमेश्वरनर्रपाचलका दोलखा 
150 20 320     300       60 845 200 1895 

276 काचलन्त्चोक र्ाउँपाचलका दोलखा 
122 20 

127
8     350       60 151 200 2181 

277 र्ौरीर्ङ्कर र्ाउँपाचलका दोलखा 
150 20 639     316       60 65 200 1450 

278 तामाकोर्ी र्ाउँपाचलका दोलखा 
150 20 639     340       60 70 200 1479 

279 वैतेश्वर र्ाउँपाचलका दोलखा 
150 20 320     278       60 65 200 1093 

280 मेलुङ्र् र्ाउँपाचलका दोलखा 
150 20 320     329     100 60 65 200 1244 

281 ववरु् र्ाउँपाचलका दोलखा 
150 20 639     345       60 125 200 1539 

282 रै्लुङ्र् र्ाउँपाचलका दोलखा 
150 20 639     315       60 90 200 1474 

283 मन्त्थली नर्रपाचलका रामेछाप 
150 20 639     282   

300
0   60   200 4351 

284 रामेछापनर्रपाचलका रामेछाप 
150 20 320     300       60   200 1050 

285 उमाकुण्ि र्ाउँपाचलका रामेछाप 
150 20 639     291       60   200 1360 

286 खाँिादेवी र्ाउँपाचलका रामेछाप 
150 20 320     300       60   200 1050 

287 
र्ोकुलर्ङ्र्ा 
र्ाउँपाचलका 

रामेछाप 
150 20 320     322       60   200 1072 

288 दोरम्बा र्ाउँपाचलका रामेछाप 
150 20 320     318       60   200 1068 

289 
चलखु 
तामाकोर्ीर्ाउँपाचलका 

रामेछाप 
150 20 320     305       60   200 1055 

290 सुनापचत र्ाउँपाचलका रामेछाप 
150 20 320     283       60   200 1033 

291 कमलामाईनर्रपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 320     300     75 60   200 1175 

292 दधुौली नर्रपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 639     300     75 60   200 1494 

293 र्ोलन्त्जोर र्ाउँपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 320     300     75 60   200 1175 

294 घ्याङलेख र्ाउँपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 320     303     75 60   200 1178 

295 तीनपाटन र्ाउँपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 639     300     75 60   200 1494 

296 डिलकल र्ाउँपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 320     276     75 60   200 1151 

297 मररण र्ाउँपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 320     300     75 60   200 1175 

298 सुनकोर्ी र्ाउँपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 320     307     75 60   200 1182 

299 हररहरपुरर्ढीर्ाउँपाचलका चसन्त्धुली 
200 20 320     274     75 60   200 1149 

300 धुचलखेलनर्रपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 320     300       60     900 

301 नमोबुद्धनर्रपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 320     300       60     900 
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302 पनौती नर्रपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 320     300       60     900 

303 पांचखालनर्रपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 320     300       60     900 

304 बनेपा नर्रपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 320     300       60     900 

305 मण्िनदेउपुरनर्रपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 320     300       60     900 

306 खानीखोला र्ाउँपाचलका काभे्रपलान्त्चो
क 200 20 639     287       50     1196 

307 चौंरीदेउरालीर्ाउँपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 639     300       50     1209 

308 तेमाल र्ाउँपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 100 20 639     300       50     1109 

309 बेथानचोक र्ाउँपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 639     316       50     1225 

310 भुम्लु र्ाउँपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 639     263       50     1172 

311 महाभारत र्ाउँपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 161 20 639     300       60     1180 

312 रोर्ी र्ाउँपाचलका 
काभे्रपलान्त्चो

क 200 20 639     283       60     1202 

313 

चौतारा 
सार्ाचोकर्ढीनर्रपाचल
का 

चसन्त्धुपाल्चो
क 

150 20 320     300     100 60 190 200 1340 

314 मेलम्चीनर्रपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 150 20 639     300     100 60 275 200 1744 

315 वाह्रववसेनर्रपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 150 20 320     300     100 60 100 200 1250 

316 ईन्त्रावती र्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 150 20 639     347     100 60 140 200 1656 

317 जुर्ल र्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 111 20 639     340     100 60 105 200 1575 

318 वरपुरासुन्त्दरीर्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 150 20 320     272     100 60 40 200 1162 

319 
पाँचपोखरी 
थाङपालर्ाउँपाचलका 

चसन्त्धुपाल्चो
क 150 20 639     300     100 60 180 200 1649 

320 बलेिी र्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 150 20 320     265     100 60 70 200 1185 

321 भोटेकोर्ी र्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 150 20 320     338     100 60 45 200 1233 

322 
चलसंखुपाखर 
र्ाउँपाचलका 

चसन्त्धुपाल्चो
क 150 20 320     330     100 60 45 200 1225 

323 सुनकोर्ी र्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 150 20 639     294     100 60 36 200 1499 

324 हेलम्बु र्ाउँपाचलका 
चसन्त्धुपाल्चो

क 150 20 320     300     100 60 110 200 1260 

325 उिरर्या र्ाउँपाचलका रसुवा 
150 20 320     322     100 60 30 200 1202 

326 काचलका र्ाउँपाचलका रसुवा 
100 20 320     297     100 60 55 200 1152 

327 र्ोसाईंकुण्िर्ाउँपाचलका रसुवा 
111 20 639     328     100 60 55 200 1513 

328 नौकुण्ि र्ाउँपाचलका रसुवा 
150 20 320     295     100 60 65 200 1210 
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329 
आमाछोडदङमो 
र्ाउँपाचलका 

रसुवा 
100 17 639     332     100 60 30 200 1478 

330 ववदरु नर्रपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 336       60   200 1505 

331 बेलकोटर्ढीनर्रपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 314     100 60   200 1583 

332 ककनी र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
150 15 639   

5
0 277     100 50   200 1481 

333 डकस्पाङ र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
150 20 639   

5
0 346     100 60   200 1565 

334 तादीर्ाउँ र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 345       60   200 1514 

335 तारकेश्वर र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 286       60   200 1455 

336 दपु्चेश्वर र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 312     100 60   200 1581 

337 पञ्चकन्त्या र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
200 20 319   

5
0 298       60   200 1147 

338 म्यार्ङ र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 265       60   200 1434 

339 चलखु र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 301       60   200 1470 

340 चर्वपुरी र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 282     100 60   200 1551 

341 सुययर्ढी र्ाउँपाचलका नुवाकोट 
200 20 639   

5
0 349       60   200 1518 

342 धुनीबेंसीनर्रपाचलका धाडदङ्र् 
150 20 958 40   292     100 60   200 1820 

343 नीलकण्ठनर्रपाचलका धाडदङ्र् 
254 20 

191
6 80   273     100 60   200 2903 

344 खचनयाबास र्ाउँपाचलका धाडदङ्र् 
150 20 958 40   256     100 60   200 1784 

345 
र्ङ्र्ाजमुना 
र्ाउँपाचलका 

धाडदङ्र् 
128 20 

159
7 40   275     100 60   200 2420 

346 र्जुरी र्ाउँपाचलका धाडदङ्र् 
150 20 639 50   300     100 60   200 1519 

347 र्ल्छी र्ाउँपाचलका धाडदङ्र् 
150 20 639 50   339     100 60   200 1558 

348 ज्वालामूखी र्ाउँपाचलका धाडदङ्र् 
117 20 

127

8 40   274     100 60   200 2089 

349 वरपुरासुन्त्दरीर्ाउँपाचलका धाडदङ्र् 
150 20 

127
8 40   320     100 60   200 2168 

350 थाके्र र्ाउँपाचलका धाडदङ्र् 
150 20 

127
8 40   303     100 60   200 2151 

351 
नेरावती 
िबजोङ्र्र्ाउँपाचलका 

धाडदङ्र् 
150 20 

127
8 40   349     100 60   200 2197 

352 
बेनीघाट 
रोराङ्र्र्ाउँपाचलका 

धाडदङ्र् 
150 20 

159
7 40   300     100 60   200 2467 

353 रुवी भ्यालीर्ाउँपाचलका धाडदङ्र् 
150 20 639 40   340     100 60   200 1549 

354 चसद्धलेक र्ाउँपाचलका धाडदङ्र् 
150 20 639 40   297     100 60   200 1506 

355 
भरतपुर 
महानर्रपाचलका 

चचतवन 
150 20 639     300 400     60     1569 

356 काचलका नर्रपाचलका चचतवन 
150 20 639     300       60     1169 

357 खैरहनी नर्रपाचलका चचतवन 
150 20 639     300       60     1169 

358 मािी नर्रपाचलका चचतवन 
200 20 639     300   600   60     1819 

359 रत्ननर्रनर्रपाचलका चचतवन 
150 20 639     300       60     1169 

360 राप्ती नर्रपाचलका चचतवन 
150 20 639     273       60     1142 

361 
इच्छाकामना 
र्ाउँपाचलका 

चचतवन 
356 40 

127
8     350       80     2104 

362 
हेटौंिाउप-
महानर्रपाचलका मकवानपुर 

150 20 639     300       60     1169 
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363 थाहा नर्रपाचलका मकवानपुर 
150 20 

159
7     315       60     2142 

364 ईन्त्रसरोवरर्ाउँपाचलका मकवानपुर 
150 20 958     343       60     1531 

365 कैलार् र्ाउँपाचलका मकवानपुर 
150 20 639     300       60     1169 

366 बकैया र्ाउँपाचलका मकवानपुर 
300 20 

127
8     312       60     1970 

367 बाग्मती र्ाउँपाचलका मकवानपुर 
200 20 639     300       60     1219 

368 चभमिेदी र्ाउँपाचलका मकवानपुर 
200 20 

127
8     337       60     1895 

369 
मकवानपुरर्ढीर्ाउँपाचल
का 

मकवानपुर 
200 20 958     289       60     1527 

370 मनहरी र्ाउँपाचलका मकवानपुर 
200 20 958     300       60     1538 

371 राखलसराङ्र्र्ाउँपाचलका मकवानपुर 
200 20 958     253       60     1491 

372 
चाँरु्नारायणनर्रपाचल
का 

भक्तपुर 
150 20 0     300       60     530 

373 भक्तपुरनर्रपाचलका भक्तपुर 
150 20 0     300       60     530 

374 
मध्यपुर 
चथमीनर्रपाचलका 

भक्तपुर 
150 20 0     300       60     530 

375 सूययववनायकनर्रपाचलका भक्तपुर 
150 20 0     300       60     530 

376 
लचलतपुर 
महानर्रपाचलका 

लचलतपुर 
150 20 320     286 680     60     1516 

377 र्ोदावरीनर्रपाचलका लचलतपुर 
150 20 639     302       60     1171 

378 महालक्ष्मीनर्रपाचलका लचलतपुर 
  20 958     300       60     1338 

379 कोन्त्ज्योसोमर्ाउँपाचलका लचलतपुर 
150 20 

127
8     325       51     1824 

380 बाग्मती र्ाउँपाचलका लचलतपुर 
150 20 639     302       51     1162 

381 महाङ्काल र्ाउँपाचलका लचलतपुर 
  20 639     288       51     998 

382 
काठमाण्िौंमहानर्रपाचल
का 

काठमाण्िौं 
  20 0     300 

160
0     60     1980 

383 
कारे्श्वरी–
मनोहरानर्रपाचलका 

काठमाण्िौं 
  20 639     300       60     1019 

384 कीचतयपुरनर्रपाचलका काठमाण्िौं 
  20 0     300 200     60     580 

385 र्ोकणेश्वरनर्रपाचलका काठमाण्िौं 
  20 958     300 200     60     1538 

386 चन्त्राचर्रीनर्रपाचलका काठमाण्िौं 
  20 639     264       50     973 

387 टोखा नर्रपाचलका काठमाण्िौं 
  20 0     300       60     380 

388 तारकेश्वरनर्रपाचलका काठमाण्िौं 
  15 320     300       40     675 

389 दखक्षणकालीनर्रपाचलका काठमाण्िौं 
  20 0     300       60     380 

390 नार्ाजुयननर्रपाचलका काठमाण्िौं 
  20 0     300       60     380 

391 
बुढाचनलकण्ठनर्रपाचल
का 

काठमाण्िौं 
  20 639     300       51     1010 

392 रं्खरापुरनर्रपाचलका काठमाण्िौं 
  20 958     294       60     1332 

393 र्ोरखा नर्रपाचलका र्ोरखा 
150 20 320     300     100 60   200 1150 

394 पालुङटारनर्रपाचलका र्ोरखा 
103 20 

159
7     312   

250
0   60   200 4792 

395 अखजरकोट र्ाउँपाचलका र्ोरखा 
101 20 639     348       60   200 1368 

396 आरूघाट र्ाउँपाचलका र्ोरखा 
150 20 639     323       60   200 1392 



178 

 

397 र्ण्िकी र्ाउँपाचलका र्ोरखा 
132 20 

159
7     318     100 60   200 2427 

398 चुमनुव्री र्ाउँपाचलका र्ोरखा 
110 20 320     281     100 60   200 1091 

399 धाचे र्ाउँपाचलका र्ोरखा 
147 20 958     273     100 60   200 1758 

400 
चभमसेनथापा 
र्ाउँपाचलका 

र्ोरखा 
150 20 

159
7     282       60   200 2309 

401 
र्डहद लखन 
र्ाउँपाचलका 

र्ोरखा 
136 20 639     306     100 60   200 1461 

402 चसरानचोक र्ाउँपाचलका र्ोरखा 
103 20 

159
7     322       60   200 2302 

403 
बारपाक 
सुचलकोटर्ाउँपाचलका 

र्ोरखा 
150 20 

159
7     329       60   200 2356 

404 बेसीर्हरनर्रपाचलका लम्जुङ्र् 
200 20 

127
8     300       60   200 2058 

405 मध्यनेपालनर्रपाचलका लम्जुङ्र् 
200 20 

159
7     292       60   200 2369 

406 राईनास नर्रपाचलका लम्जुङ्र् 
200 20 

127

8     272       60   200 2030 

407 सुन्त्दरबजारनर्रपाचलका लम्जुङ्र् 
200 20 639     300       60   200 1419 

408 
कव्लासोथार 
र्ाउँपाचलका 

लम्जुङ्र् 
200 20 

287
4     276       60   200 3630 

409 दधुपोखरी र्ाउँपाचलका लम्जुङ्र् 
200 15 639     273       60   200 1387 

410 दोदी र्ाउँपाचलका लम्जुङ्र् 
200 20 958     264       60   200 1702 

411 मस्यायङदी र्ाउँपाचलका लम्जुङ्र् 
200 20 

127
8     253       60   200 2011 

412 भानु नर्रपाचलका तनहँु 
200 20 639     276       60   200 1395 

413 चभमाद नर्रपाचलका तनहँु 
200 20 639     300       60   200 1419 

414 व्यास नर्रपाचलका तनहँु 
200 20 639     300       60   200 1419 

415 
रु्ललार्ण्िकीनर्रपाचल
का 

तनहँु 
200 20 639     300       60   200 1419 

416 आँबुखैरेनी र्ाउँपाचलका तनहँु 
200 20 320     303       60   200 1103 

417 ऋवषङ्र् र्ाउँपाचलका तनहँु 
200 20 639     268       60   200 1387 

418 चघररङ र्ाउँपाचलका तनहँु 
200 20 639     346       41   200 1446 

419 देवघाट र्ाउँपाचलका तनहँु 
200 20 639     332       41   200 1432 

420 म्याग्दे र्ाउँपाचलका तनहँु 
200 20 639     322       41   200 1422 

421 बखन्त्दपुर र्ाउँपाचलका तनहँु 
200 20 639     262   

100
0   41   200 2362 

422 पोखरा महानर्रपाचलका कास्की 
200 20 

127
8 180   300 500     60   200 2738 

423 अन्त्नपूणय र्ाउँपाचलका कास्की 
200 20 639 40   259       60   200 1418 

424 माछापुछे्र र्ाउँपाचलका कास्की 
200 20 

127
8 50   258       42   200 2048 

425 मादी र्ाउँपाचलका कास्की 
200 20 

127
8 50   301       57   200 2106 

426 रूपा र्ाउँपाचलका कास्की 
200 20 639 40   324       60   200 1483 

427 चामे र्ाउँपाचलका मानाङ्र् 
125 20 320     331       60 20   876 

428 नापाय भुचमर्ाउँपाचलका मानाङ्र् 
150 20 320     300       60     850 

429 नासों र्ाउँपाचलका मानाङ्र् 
150 20 320     300       60 50   900 

430 
मनाङ 
डदछ याङर्ाउँपाचलका 

मानाङ्र् 
125 20 320     300       60     825 
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431 घरपझोङ र्ाउँपाचलका मुस्ताङ्र् 
150 20 639     280       60 50 200 1399 

432 थासाङ र्ाउँपाचलका मुस्ताङ्र् 
150 20 639     321       60   200 1390 

433 
लो -र घेक
दामोदरकुण्िर्ाउँपाचलका 

मुस्ताङ्र् 
150 20 320     317       60   200 1067 

434 लोमन्त्थाङ र्ाउँपाचलका मुस्ताङ्र् 
150 20 320     273       60   200 1023 

435 
वाह्रर्ाँउमुवक्तक्षेर 
र्ाउँपाचलका 

मुस्ताङ्र् 
150 20 639     258       60 10 200 1337 

436 कुश्मा नर्रपाचलका पवयत 
150 20 

127
8     259       60   200 1967 

437 िलेवास नर्रपाचलका पवयत 
142 20 

127
8     299       60   200 1999 

438 जलजला र्ाउँपाचलका पवयत 
150 20 639     287       60   200 1356 

439 पैयंू र्ाउँपाचलका पवयत 
150 20 639     321       60   200 1390 

440 महाचर्ला र्ाउँपाचलका पवयत 
100 20 

127
8     312       60   200 1970 

441 मोदी र्ाउँपाचलका पवयत 
67 20 

127
8     318       60   200 1943 

442 ववहादी र्ाउँपाचलका पवयत 
147 20 958     317       60   200 1702 

443 र्ल्याङ नर्रपाचलका स्याङ्र्जा 
150 20 639     300       60   200 1369 

444 चापाकोटनर्रपाचलका स्याङ्र्जा 
150 20 639     340       60   200 1409 

445 पुतलीबजारनर्रपाचलका स्याङ्र्जा 
200 20 

127
8     327       60   200 2085 

446 भीरकोट नर्रपाचलका स्याङ्र्जा 
200 20 639     283       41   200 1383 

447 वाचलङ नर्रपाचलका स्याङ्र्जा 
200 20 639     300       60   200 1419 

448 अजुयनचौपारीर्ाउँपाचलका स्याङ्र्जा 
200 16 639     324       60   200 1439 

449 आँचधखोलार्ाउँपाचलका स्याङ्र्जा 
200 20 639     278       60   200 1397 

450 कालीर्ण्िकीर्ाउँपाचलका स्याङ्र्जा 
200 20 639     339       60   200 1458 

451 िेदीखोलार्ाउँपाचलका स्याङ्र्जा 
200 20 639     321       41   200 1421 

452 ववरुवार्ाउँपाचलका स्याङ्र्जा 
200 20 639     265       60   200 1384 

453 हररनार्र्ाउँपाचलका स्याङ्र्जा 
200 20 639     287       51   200 1397 

454 बेनी नर्रपाचलका म्याग्दी 
150 20 639   

5
0 318     100 60   200 1537 

455 अन्त्नपूणय र्ाउँपाचलका म्याग्दी 
150 20 639   

5
0 260     100 60   200 1479 

456 धवलाचर्री र्ाउँपाचलका म्याग्दी 
116 20 639   

5
0 285     100 60   200 1470 

457 मंर्ला र्ाउँपाचलका म्याग्दी 
111 20 639   

5
0 319     100 60   200 1499 

458 माचलका र्ाउँपाचलका म्याग्दी 
111 20 639   

5
0 305     100 60   200 1485 

459 रघुरं्र्ा र्ाउँपाचलका म्याग्दी 
111 20 639   

5
0 312     100 60   200 1492 

460 र्ल्कोट नर्रपाचलका बाग्लुङ्र् 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

461 जैचमनी नर्रपाचलका बाग्लुङ्र् 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

462 ढोरपाटननर्रपाचलका बाग्लुङ्र् 
126 20 639     327   

400
0 100 60   200 5472 

463 बाग्लुङनर्रपाचलका बाग्लुङ्र् 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

464 काठेखोला र्ाउँपाचलका बाग्लुङ्र् 
150 20 320     300     100 60   200 1150 

465 तमानखोला र्ाउँपाचलका बाग्लुङ्र् 
150 20 320     293     100 60   200 1143 
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466 ताराखोला र्ाउँपाचलका बाग्लुङ्र् 
131 20 639     320     100 60   200 1470 

467 चनसीखोला र्ाउँपाचलका बाग्लुङ्र् 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

468 वडढर्ाि र्ाउँपाचलका बाग्लुङ्र् 
150 20 639     260     100 60   200 1429 

469 बरेङ र्ाउँपाचलका बाग्लुङ्र् 
150 20 639     350     100 60   200 1519 

470 कावासोतीनर्रपाचलका नवलपरासी 
150 20 639     300       60     1169 

471 र्ैंिाकोटनर्रपाचलका नवलपरासी 
150 20 639     300       60     1169 

472 देवचुलीनर्रपाचलका नवलपरासी 
150 20 639     300       60     1169 

473 मध्यववन्त्दनुर्रपाचलका नवलपरासी 
150 20 639     300       60     1169 

474 बौदीकाली र्ाउँपाचलका नवलपरासी 
150 15 639     327       50     1181 

475 बुचलङटार र्ाउँपाचलका नवलपरासी 
150 20 639     283       60     1152 

476 
वबनयी 
वरवेणीर्ाउँपाचलका 

नवलपरासी 
150 20 639     300       60     1169 

477 हुप्सेकोट र्ाउँपाचलका नवलपरासी 
150 20 639     332       60     1201 

478 बदयघाटनर्रपाचलका 
प .

नवलपरासी 150 20 639     285       60     1154 

479 रामग्रामनर्रपाचलका 
प .

नवलपरासी 150 20 639     273       60     1142 

480 सुनवल नर्रपाचलका 
प .

नवलपरासी 150 20 639     262       60     1131 

481 सुस्ता र्ाउँपाचलका 
प .

नवलपरासी 150 20 639     328       60     1197 

482 पाल्हीनन्त्दनर्ाउँपाचलका 
प .

रासीनवलप  150 20 639     272       60     1141 

483 प्रतापपुर र्ाउँपाचलका 
प .

नवलपरासी 150 20 639     300       60     1169 

484 सरावल र्ाउँपाचलका 
प .

नवलपरासी 150 20 639     335       60     1204 

485 
बुटवल 
उपमहानर्रपाचलका 

रूपन्त्देही 
150 20 639 80   300 200     60     1449 

486 चतलोिमानर्रपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 80   300       60     1249 

487 देवदह नर्रपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 50   300 150     60     1369 

488 
लुखम्वनी 
सांस्कृचतकनर्रपाचलका 

रूपन्त्देही 
150 20 639 70   300       60     1239 

489 चसद्धाथयनर्रनर्रपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 50   300 300     60     1519 

490 सैनामैनानर्रपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 50   300       60     1219 

491 ओमसचतया र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 50   280       60     1199 

492 कन्त्चन र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 320 40   300       60     890 

493 कोटहीमाई र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 40   300       60     1209 

494 रै्िहवा र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 50   300       60     1219 

495 मचयवारी र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 40   300       60     1209 

496 मायादेवी र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 320 40   300       60     890 

497 रोडहणी र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 40   300       60     1209 
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498 रु्द्धोधन र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 40   300       60     1209 

499 सम्मरीमाई र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 639 40   300       60     1209 

500 चसयारी र्ाउँपाचलका रूपन्त्देही 
150 20 320 40   300       60     890 

501 कवपलवस्तुनर्रपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 320     300       60   200 1050 

502 कृष्णनर्रनर्रपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 639     300       60   200 1369 

503 बाणरं्र्ानर्रपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 639     300       60   200 1369 

504 बुद्धभुमीनर्रपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 639     300       60   200 1369 

505 
महाराजर्ञ्जनर्रपाचल
का 

कवपलवस्तु 
150 20 639     300       60   200 1369 

506 चर्वराज नर्रपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 320     300       60   200 1050 

507 मायादेवी र्ाउँपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 639     300       60   200 1369 

508 यसोधरा र्ाउँपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 320     300       60   200 1050 

509 ववजयनर्र र्ाउँपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 320     300       60   200 1050 

510 रु्द्धोधन र्ाउँपाचलका कवपलवस्तु 
150 20 320     300       60   200 1050 

511 तानसेन नर्रपाचलका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 300 450     60     1669 

512 रामपुर नर्रपाचलका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 288   600   60     1807 

513 चतनाउ र्ाउँपाचलका पाल्पा 
150 20 320   

5
0 274       60     874 

514 चनस्दी र्ाउँपाचलका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 268       60     1187 

515 पूवयखोला र्ाउँपाचलका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 305       60     1224 

516 
बर्नासकाली 
र्ाउँपाचलका 

पाल्पा 
150 20 639   

5
0 341       60     1260 

517 माथार्ढी र्ाउँपाचलका पाल्पा 
130 20 320   

5

0 300       60     880 

518 रम्भा र्ाउँपाचलका पाल्पा 
150 20 

127
8   

5
0 312       60     1870 

519 ररब्दीकोट र्ाउँपाचलका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 327       60     1246 

520 
रैनादेवी 
छहरार्ाउँपाचलका 

पाल्पा 
150 20 639   

5
0 300       60     1219 

521 
भुचमकास्थाननर्रपाचल
का 

अघायखाँची 
150 20 639     291       60   200 1360 

522 चर्तरं्र्ानर्रपाचलका अघायखाँची 
150 20 

127
8     330       60   200 2038 

523 सखन्त्धखकय नर्रपाचलका अघायखाँची 
150 20 

127
8     300       60   200 2008 

524 छरदेव र्ाउँपाचलका अघायखाँची 
170 20 639     317       60   200 1406 

525 पाखणनी र्ाउँपाचलका अघायखाँची 
160 20 639     275       60   200 1354 

526 मालारानी र्ाउँपाचलका अघायखाँची 
190 20 639     325       60   200 1434 

527 मुचसकोटनर्रपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     300       60   200 1369 

528 रेसंुर्ानर्रपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     300       60   200 1369 

529 इस्मा र्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     287       60   200 1356 

530 
कालीर्ण्िकी 
र्ाउँपाचलका 

रु्ल्मी 
150 20 639     343       60   200 1412 

531 रु्ल्मीदरबारर्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     301       60   200 1370 
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532 चन्त्रकोट र्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     300       60   200 1369 

533 छरकोट र्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     331       60   200 1400 

534 धुकोट र्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     273       60   200 1342 

535 मदाने र्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     300       60   200 1369 

536 माचलका र्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 

127
8     308       60   200 2016 

537 रुरु र्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 639     277       60   200 1346 

538 सत्यवती र्ाउँपाचलका रु्ल्मी 
150 20 

127
8     308       60   200 2016 

539 
पुथा 
उिररं्र्ार्ाउँपाचलका 

रूकुम पूवय 
170 20 958     281     100 60   200 1789 

540 भूमे र्ाउँपाचलका रूकुम पूवय 
200 20 958     287     100 60   200 1825 

541 चसस्ने र्ाउँपाचलका रूकुम पूवय 
200 20 958     329   

300
0 100 60   200 4867 

542 रोल्पा नर्रपाचलका रोल्पा 
250 20 

127
8     340     150 60   200 2298 

543 वरवेणी र्ाउँपाचलका रोल्पा 
350 20 

127
8     344     150 60   200 2402 

544 थवाङ र्ाउँपाचलका रोल्पा 
150 20 

127
8     256     150 60   200 2114 

545 पररवतयन र्ाउँपाचलका रोल्पा 
250 20 

127
8     348     150 60   200 2306 

546 मािी र्ाउँपाचलका रोल्पा 
350 20 

127
8     269     150 60   200 2327 

547 रुन्त्टीर्ढी र्ाउँपाचलका रोल्पा 
250 20 

127
8     300     150 60   200 2258 

548 लुङग्री र्ाउँपाचलका रोल्पा 
400 20 

127
8     300     150 60   200 2408 

549 रं्र्ादेव र्ाउँपाचलका रोल्पा 
300 20 

127
8     273     150 60   200 2281 

550 सुनछहरी र्ाउँपाचलका रोल्पा 
200 20 

127
8     257     150 60   200 2165 

551 
सुचनल 
स्मचृतर्ाउँपाचलका 

रोल्पा 
350 20 

127

8     300     150 60   200 2358 

552 प्यूठाननर्रपाचलका प्यूठान 
150 20 

127
8     280     150 60   200 2138 

553 स्वर्यद्वारीनर्रपाचलका प्यूठान 
150 20 

127
8     300     150 60   200 2158 

554 ऐरावती र्ाउँपाचलका प्यूठान 
150 20 

127
8     331     150 60   200 2189 

555 र्ौमुखी र्ाउँपाचलका प्यूठान 
150 20 

127
8     300     150 60   200 2158 

556 खझमरुक र्ाउँपाचलका प्यूठान 
150 20 

127
8     311     150 60   200 2169 

557 नौबडहनी र्ाउँपाचलका प्यूठान 
150 20 

127
8     300     150 60   200 2158 

558 मल्लरानी र्ाउँपाचलका प्यूठान 
150 20 958     309     150 60   200 1847 

559 माण्िवी र्ाउँपाचलका प्यूठान 
150 20 639     300     150 60   200 1519 

560 सरुमारानी र्ाउँपाचलका प्यूठान 
150 20 639     300     150 60   200 1519 

561 
घोराही 
उपमहानर्रपाचलका 

दाङ्र् 
150 20 

127
8     300     150 60   200 2158 

562 
तुल्सीपुरउपमहानर्रपा
चलका 

दाङ्र् 
150 20 

127
8     278     150 60   200 2136 

563 लमही नर्रपाचलका दाङ्र् 
150 20 639     300     150 60   200 1519 

564 र्ढवा र्ाउँपाचलका दाङ्र् 
150 20 639     300     150 60   200 1519 

565 दंर्ीर्रण र्ाउँपाचलका दाङ्र् 
150 20 639     297     150 60   200 1516 

566 बंर्लाचुली र्ाउँपाचलका दाङ्र् 
150 20 639     300     150 60   200 1519 
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567 बबई र्ाउँपाचलका दाङ्र् 
150 20 639     325     150 60   200 1544 

568 राजपुर र्ाउँपाचलका दाङ्र् 
150 20 639     309     150 60   200 1528 

569 राप्ती र्ाउँपाचलका दाङ्र् 
150 20 639     300     150 60   200 1519 

570 र्ाखन्त्तनर्र र्ाउँपाचलका दाङ्र् 
150 20 639     339     150 40   200 1538 

571 
नेपालर्ञ्जउपमहानर्र
पाचलका 

बाँके 
150 20 958 75   300 350   150 60     2063 

572 कोहलपुरनर्रपाचलका बाँके 
150 20 639 80   300 300   150 60     1699 

573 खजुरा र्ाउँपाचलका बाँके 
150 20 

127
8 50   300     150 60     2008 

574 जानकी र्ाउँपाचलका बाँके 
150 20 639 40   300     150 60   500 1859 

575 िुिुवा र्ाउँपाचलका बाँके 
150 20 639 40   300     150 60   500 1859 

576 नरैनापुर र्ाउँपाचलका बाँके 
200 20 

127
8 40   300     150 60   500 2548 

577 बैजनाथ र्ाउँपाचलका बाँके 
200 20 639 60   302     150 60   500 1931 

578 राप्तीसोनारीर्ाउँपाचलका बाँके 
200 20 

127
8 80   300     150 60     2088 

579 रु्लररयानर्रपाचलका बडदयया 
150 20 639     300     150 60     1319 

580 ठाकुरबाबानर्रपाचलका बडदयया 
150 20 639     300     150 60     1319 

581 बाँसर्ढी नर्रपाचलका बडदयया 
150 20 639     300     150 60     1319 

582 मधुवन नर्रपाचलका बडदयया 
150 20 639     300     150 60     1319 

583 राजापुरनर्रपाचलका बडदयया 
150 20 639     300     150 60     1319 

584 बारबडदययानर्रपाचलका बडदयया 
150 20 639     300     150 60     1319 

585 रे्रुवा र्ाउँपाचलका बडदयया 
150 20 320     300     150 60     1000 

586 बढैयाताल र्ाउँपाचलका बडदयया 
150 20 639     300     150 60     1319 

587 
आठवबसकोटनर्रपाचल
का 

रूकुम 
200 20 639     300     150 60   200 1569 

588 चौरजहारीनर्रपाचलका रूकुम 
200 20 639     300     150 60   200 1569 

589 मुचसकोटनर्रपाचलका रूकुम 
200 20 639     329     150 60   200 1598 

590 वरवेणी र्ाउँपाचलका रूकुम 
150 20 639     300     150 60   200 1519 

591 बाँडिकोट र्ाउँपाचलका रूकुम 
150 20 639     300     150 60   200 1519 

592 सानीभेरी र्ाउँपाचलका रूकुम 
150 20 639     311     150 60   200 1530 

593 बार्चौर नर्रपाचलका सल्यान 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

594 
बनर्ाँि 
कुवपण्िेनर्रपाचलका 

सल्यान 
150 20 

127
8     345     100 60   200 2153 

595 र्ारदा नर्रपाचलका सल्यान 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

596 कपुरकोट र्ाउँपाचलका सल्यान 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

597 काचलमाटी र्ाउँपाचलका सल्यान 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

598 कुमाख र्ाउँपाचलका सल्यान 
150 20 639     278     81 60   200 1428 

599 छरेश्वरी र्ाउँपाचलका सल्यान 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

600 चसद्ध कुमाखर्ाउँपाचलका सल्यान 
150 20 639     251     76 60   200 1396 

601 वरवेणी र्ाउँपाचलका सल्यान 
150 20 639     300     100 60   200 1469 
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602 दामाय र्ाउँपाचलका सल्यान 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

603 ठूलीभेरीनर्रपाचलका िोल्पा 
150 20 639     267     100 60 125 200 1561 

604 
वरपुरासुन्त्दरीनर्रपाचल
का 

िोल्पा 
131 20 639     298     100 60 100 200 1548 

605 काईके र्ाउँपाचलका िोल्पा 
141 20 639     318     100 60 15 200 1493 

606 
छाकाय 
ताङसोङर्ाउँपाचलका 

िोल्पा 
80 20 639     319     50 41   200 1349 

607 जर्दलु्ला र्ाउँपाचलका िोल्पा 
150 20 639     262     100 60 15 200 1446 

608 िोल्पो बुद्धर्ाउँपाचलका िोल्पा 
150 20 639     266     100 60   200 1435 

609 मुड्केचुला र्ाउँपाचलका िोल्पा 
141 20 639     331     100 60 60 200 1551 

610 रे् िोलसुन्त्िोर्ाउँपाचलका िोल्पा 
146 20 639     290     100 60   200 1455 

611 चन्त्दननाथ नर्रपाचलका जुम्ला 
150 20 639 80   318 300   100 60 630 200 2497 

612 
कनकासुन्त्दरीर्ाउँपाचल
का 

जुम्ला 
150 20 639 60   342     100 60 130 200 1701 

613 रु्डठचौर र्ाउँपाचलका जुम्ला 
150 20 639 40   268     100 60 75 200 1552 

614 तातोपानी र्ाउँपाचलका जुम्ला 
150 20 639 70   303     100 60 75 200 1617 

615 चतला र्ाउँपाचलका जुम्ला 
150 20 639 60   279     100 60 110 200 1618 

616 पातारासी र्ाउँपाचलका जुम्ला 
122 20 958 70   278     100 60 85 200 1893 

617 चसंजा र्ाउँपाचलका जुम्ला 
150 20 639 50   327     100 60 130 200 1676 

618 डहमा र्ाउँपाचलका जुम्ला 
150 20 639 50   303     100 60 110 200 1632 

619 
छायाँनाथ 
रारानर्रपाचलका 

मुरु् 
114 20 

223
6     348     100 60 350 200 3428 

620 खत्याि र्ाउँपाचलका मुरु् 
100 20 639     300     50 60 270 200 1639 

621 
मुरु्मकामायरोंर्र्ाउँपाचल
का 

मुरु् 
131 20 639     300     100 60 35 200 1485 

622 सोरु र्ाउँपाचलका मुरु् 
131 20 639     269     100 60 130 200 1549 

623 अदानचुली र्ाउँपाचलका हुम्ला 
111 20 639     259     100 60 110 200 1499 

624 खापुयनाथ र्ाउँपाचलका हुम्ला 
116 20 639     343     100 60 115 200 1593 

625 चंखेली र्ाउँपाचलका हुम्ला 
111 20 639     295     100 60 66 200 1491 

626 ताँजाकोट र्ाउँपाचलका हुम्ला 
111 20 639     269     100 60 110 200 1509 

627 नाम्खा र्ाउँपाचलका हुम्ला 
150 20 

127
8     275     100 60   200 2083 

628 सकेर्ाि र्ाउँपाचलका हुम्ला 
150 20 639     282     100 60 110 200 1561 

629 चसमकोट र्ाउँपाचलका हुम्ला 
136 20 639     282     100 60 190 200 1627 

630 खाँिाचक्रनर्रपाचलका काचलकोट 
150 20 639     281     100 60 510 200 1960 

631 चतलारु्िानर्रपाचलका काचलकोट 
150 20 639     300     100 60 210 200 1679 

632 रास्कोटनर्रपाचलका काचलकोट 
150 20 639     300     100 60 320 200 1789 

633 
रु्भ काचलका 
र्ाउँपाचलका 

काचलकोट 
150 20 639     300     100 60 205 200 1674 

634 नरहररनाथ र्ाउँपाचलका काचलकोट 
150 20 639     300     100 60 350 200 1819 

635 पचालझरना र्ाउँपचलका काचलकोट 
150 20 639     300     100 60 160 200 1629 
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636 पलाता र्ाउँपाचलका काचलकोट 
116 20 639     300     100 60 260 200 1695 

637 महावै र्ाउँपाचलका काचलकोट 
111 20 639     279     100 60 85 200 1494 

638 
सान्त्नी 
वरवेणीर्ाउँपाचलका 

काचलकोट 
150 20 639     300     100 60 185 200 1654 

639 छेिार्ािनर्रपाचलका जाजरकोट 
150 20 

127
8     300     100 60   200 2108 

640 नलर्ाि नर्रपाचलका जाजरकोट 
122 20 

127
8     300     100 60   200 2080 

641 
भेरीमाचलका 
नर्रपाचलका 

जाजरकोट 
122 20 

127
8     263     100 60   200 2043 

642 कुसे र्ाउँपाचलका जाजरकोट 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

643 जुनीचाँदे र्ाउँपाचलका जाजरकोट 
150 20 639     277     100 60   200 1446 

644 बारेकोट र्ाउँपाचलका जाजरकोट 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

645 चर्वालय र्ाउँपाचलका जाजरकोट 
150 20 639     322     100 60   200 1491 

646 आठबीस नर्रपाचलका दैलेख 
505 20 639   

5
0 300     100 60   200 1874 

647 
चामुण्िा 
वबन्त्रासैनीनर्रपाचलका 

दैलेख 
552 20 639   

5
0 300     100 60   200 1921 

648 दलु्लु नर्रपाचलका दैलेख 
930 20 639   

5
0 300     100 60   200 2299 

649 नारायण नर्रपाचलका दैलेख 
400 20 639   

5
0 346     100 60   200 1815 

650 रु्राँस र्ाउँपाचलका दैलेख 
355 20 639   

5
0 300     100 60   200 1724 

651 ठाँटीकाँध र्ाउँपाचलका दैलेख 
515 20 639   

5
0 300     100 60   200 1884 

652 िंुरे्श्वर र्ाउँपाचलका दैलेख 
255 20 639   

5
0 302     100 60   200 1626 

653 नौमुले र्ाउँपाचलका दैलेख 
350 20 639   

5
0 268     100 60   200 1687 

654 भर्वतीमाई र्ाउँपाचलका दैलेख 
354 20 639   

5
0 300     100 60   200 1723 

655 भैरवी र्ाउँपाचलका दैलेख 
314 20 639   

5
0 331     100 60   200 1714 

656 महाबु र्ाउँपाचलका दैलेख 
200 20 639   

5
0 300     100 60   200 1569 

657 रु्भायकोटनर्रपाचलका सुखेत 
200 20 

127
8 70   300       60   200 2128 

658 पञ्चपुरीनर्रपाचलका सुखेत 
200 20 639 60   300       60   200 1479 

659 भेरीरं्र्ानर्रपाचलका सुखेत 
200 20 639 70   300       60   200 1489 

660 लेकबेसीनर्रपाचलका सुखेत 
200 20 639 60   300       60   200 1479 

661 बीरेन्त्रनर्रनर्रपाचलका सुखेत 
200 20 

127
8 80   344       60   200 2182 

662 चचङ्र्ाि र्ाउँपाचलका सुखेत 
200 20 639 50   300       60   200 1469 

663 चौकुने र्ाउँपाचलका सुखेत 
200 20 639 50   300       60   200 1469 

664 बराहताल र्ाउँपाचलका सुखेत 
200 20 639 60   308       60   200 1487 

665 चसम्ता र्ाउँपाचलका सुखेत 
200 20 

127
8 50   343       60   200 2151 

666 वरवेणीनर्रपाचलका बाजुरा 
150 20 639     300     100 60 280 200 1749 

667 बडिमाचलकानर्रपाचलका बाजुरा 
150 20 

127
8     300     100 60 345 200 2453 

668 बुढीरं्र्ानर्रपाचलका बाजुरा 
150 20 

127
8     300     100 60 290 200 2398 

669 बुढीनन्त्दानर्रपाचलका बाजुरा 
150 20 

127
8     295   

300
0 100 60 300 200 5403 

670 र्ौमुल र्ाउँपाचलका बाजुरा 
127 20 

127
8     316     100 60 115 200 2216 
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671 खप्ति छेिेदहर्ाउँपाचलका बाजुरा 
150 20 

127
8     286     100 60 240 200 2334 

672 जर्न्त्नाथ र्ाउँपाचलका बाजुरा 
122 20 

127
8     319     100 60 160 200 2259 

673 
स्वामीकाचतयक 
खापरर्ाउँपाचलका 

बाजुरा 
150 20 

127
8     316     100 60 120 200 2244 

674 डहमाली र्ाउँपाचलका बाजुरा 
150 20 

127
8     334     100 60 80 200 2222 

675 जयपृ् वीनर्रपाचलका बझाङ्र् 
150 20 

127
8   

5
0 313     100 60 490 200 2661 

676 बुंर्ल नर्रपाचलका बझाङ्र् 
150 20 

127
8   

5
0 300     100 60 555 200 2713 

677 साईपाल र्ाउँपाचलका बझाङ्र् 
122 20 

127
8   

5
0 261     100 60 35 200 2126 

678 केदारस्यँुर्ाँउपाचलका बझाङ्र् 
150 20 

127
8   

5
0 300     100 60 270 200 2428 

679 खप्तिछान्त्नार्ाँउपाचलका बझाङ्र् 
150 20 

127
8   

5
0 349     100 60 110 200 2317 

680 
छवबसपाचथभरार्ाँउपाचल
का 

बझाङ्र् 
122 20 

127
8   

5
0 300     100 60 225 200 2355 

681 तालकोट र्ाँउपाचलका बझाङ्र् 
142 20 958   

5
0 347     100 60 140 200 2017 

682 थलारा र्ाँउपाचलका बझाङ्र् 
150 20 958   

5
0 300     100 60 185 200 2023 

683 दरु्ायथलीर्ाँउपाचलका बझाङ्र् 
150 20 958   

5
0 346     100 60 140 200 2024 

684 मिा र्ाउँपाचलका बझाङ्र् 
150 20 958   

5
0 300     100 60 170 200 2008 

685 ववत्थिचचरर्ाँउपाचलका बझाङ्र् 
150 20 958   

5
0 300     100 60 250 200 2088 

686 सूमायर्ाउँपाचलका बझाङ्र् 
150 20 958   

5
0 300     100 60 175 200 2013 

687 
डदपायल 
चसलर्ढीनर्रपाचलका 

िोटी 
200 20 

127
8     300     100 60   200 2158 

688 चर्खर नर्रपाचलका िोटी 
200 20 

223
6     252     100 60   200 3068 

689 आदर्य र्ाउँपाचलका िोटी 
200 20 

127
8     300     100 60   200 2158 

690 के .आई.चसं .र्ाउँपाचलका  िोटी 
200 20 958     300     100 60   200 1838 

691 जोरायल र्ाउँपाचलका िोटी 
200 20 

127
8     319     100 60   200 2177 

692 पूवीचौकी र्ाउँपाचलका िोटी 
200 20 

127
8     300     100 60   200 2158 

693 बिीकेदार र्ाउँपाचलका िोटी 
150 20 958     269     100 60   200 1757 

694 
बोर्टान 
िुडिसलर्ाउँपाचलका 

िोटी 
150 20 

127
8     344     100 60   200 2152 

695 सायल र्ाउँपाचलका िोटी 
150 20 958     286     100 60   200 1774 

696 कमलबजारनर्रपाचलका आछाम 
150 20 

127
8     254     100 60   200 2062 

697 
पंचदेवल 
ववनायकनर्रपाचलका 

आछाम 
150 20 

127
8     300     100 60   200 2108 

698 मंर्लसेननर्रपाचलका आछाम 
150 20 

127
8     300     100 60   200 2108 

699 साँिेवर्रनर्रपाचलका आछाम 
150 20 

159
7     300     100 60   200 2427 

700 चौरपाटी र्ाउँपाचलका आछाम 
150 20 

127
8     300     100 60   200 2108 

701 ढकारी र्ाउँपाचलका आछाम 
200 20 958     300     100 60   200 1838 

702 तुमायखाँद र्ाउँपाचलका आछाम 
200 20 

127
8     300     100 60   200 2158 

703 
बान्त्नीर्ढी 
जयर्ढर्ाउँपाचलका 

आछाम 
200 20 958     300     100 60   200 1838 

704 मेल्लेख र्ाउँपाचलका आछाम 
200 20 

127
8     300     100 60   200 2158 
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705 रामारोर्न र्ाउँपाचलका आछाम 
200 20 

127
8     300     100 60   200 2158 

706 महाकालीनर्रपाचलका दाचुयला 
150 20 958     300     100 60 420 200 2208 

707 रै्ल्यचर्खरनर्रपाचलका दाचुयला 
150 20 958     254   

400
0 100 60 300 200 6042 

708 अवपडहमाल र्ाउँपाचलका दाचुयला 
102 20 958     317     100 60 60 200 1817 

709 दहँुु र्ाउँपाचलका दाचुयला 
132 20 958     311     100 60 70 200 1851 

710 नौर्ाि र्ाउँपाचलका दाचुयला 
150 20 958     300     100 60 190 200 1978 

711 व्याँस र्ाउँपाचलका दाचुयला 
150 20 958     329     100 60 65 200 1882 

712 मामाय र्ाउँपाचलका दाचुयला 
150 20 958     278     100 60 160 200 1926 

713 माचलकाजुयनर्ाउँपाचलका दाचुयला 
150 20 

159
7     252     100 60 110 200 2489 

714 लेकम र्ाउँपाचलका दाचुयला 
150 20 958     328     100 60 85 200 1901 

715 दर्रथचन्त्दनर्रपाचलका बैतिी 
150 20 

191
6 70   300     100 60   200 2816 

716 पाटन नर्रपाचलका बैतिी 
150 20 

255
5 80   281     100 60   200 3446 

717 पुचौिीनर्रपाचलका बैतिी 
150 20 

319
4 70   300     100 60   200 4094 

718 मेलौली नर्रपाचलका बैतिी 
125 20 

159
7 60   300     100 60   200 2462 

719 िीलासैनी र्ाउँपाचलका बैतिी 
150 20 

159
7 50   262     100 60   200 2439 

720 दोर्िाकेदार र्ाउँपाचलका बैतिी 
352 20 

191
6 50   278     100 60   200 2976 

721 पंचेश्वर र्ाउँपाचलका बैतिी 
150 20 

223
6 50   326     100 60   200 3142 

722 चर्वनाथ र्ाउँपाचलका बैतिी 
150 20 

223
6 50   300     100 60   200 3116 

723 चसर्ास र्ाउँपाचलका बैतिी 
140 20 

255
5 50   306     100 60   200 3431 

724 सुनयया र्ाउँपाचलका बैतिी 
219 20 

159
7     285     100 60   200 2481 

725 अमरर्ढी नर्रपाचलका ििेलधुरा 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

726 पररु्रामनर्रपाचलका ििेलधुरा 
150 20 959     300     100 60   200 1789 

727 अजयमेरु र्ाउँपाचलका ििेलधुरा 
150 20 639     311     100 60   200 1480 

728 आचलताल र्ाउँपाचलका ििेलधुरा 
106 20 639     266     100 60   200 1391 

729 र्न्त्यापधुरा र्ाउँपाचलका ििेलधुरा 
131 20 639     332     100 60   200 1482 

730 नवदरु्ाय र्ाउँपाचलका ििेलधुरा 
150 20 639     300     100 60   200 1469 

731 भारे्श्वर र्ाउँपाचलका ििेलधुरा 
150 20 639     285     100 60   200 1454 

732 कृष्णपुरनर्रपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 

733 पुनवायसनर्रपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 

734 बेदकोट नर्रपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 

735 बेलौरी नर्रपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 

736 चभमदिनर्रपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 

737 माहाकालीनर्रपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 

738 रु्ललािाँटनर्रपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 

739 बेलिाँिी र्ाउँपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 

740 लालझािी र्ाउँपाचलका कंचनपुर 
150 20 639     300     100 60     1269 
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741 
धनर्ढी 
उपमहानर्रपाचलका 

कैलाली 
150 20 639 80   300 300   100 60   200 1849 

742 र्ोदावरीनर्रपाचलका कैलाली 
150 20 639 230   300     100 60   200 1699 

743 र्ौरीरं्र्ानर्रपाचलका कैलाली 
150 20 639 60   300     100 60   200 1529 

744 घोिाघोिीनर्रपाचलका कैलाली 
150 20 639 70   300     100 60   200 1539 

745 डटकापुरनर्रपाचलका कैलाली 
150 20 958 80   300     100 60   200 1868 

746 भजनी नर्रपाचलका कैलाली 
150 20 639 60   300     100 60   200 1529 

747 लखम्कचुहानर्रपाचलका कैलाली 
150 20 639 70   300     100 60   200 1539 

748 कैलारी र्ाउँपाचलका कैलाली 
150 20 958 50   300     100 60   200 1838 

749 चुरे र्ाउँपाचलका कैलाली 
150 12 958 50   298     100 50   200 1818 

750 जानकी र्ाउँपाचलका कैलाली 
150 20 958 50   329     100 60   200 1867 

751 जोर्ीपुर र्ाउँपाचलका कैलाली 
200 20 958 50   300     100 60   200 1888 

752 बदयर्ोररया र्ाउँपाचलका कैलाली 
200 20 958 50   300     100 60   200 1888 

753 मोहन्त्याल र्ाउँपाचलका कैलाली 
  20 958 50   315     100 60   200 1703 
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स्वास््य सेवा ववभार्, इवपडिचमयोलोजी तथा रोर् चनयन्त्रण 
महार्ाखा 

VBD/NTD Section: 

कृयाकलापको नाम: औलो तथा कालाजार माहामारी हुने क्षेरको छनौट र्री वबषाडद छकय ने (रेस्पोन्त्सीभ स्प्रइेङ 
समेत), डकटजन्त्य रोर् चनयन्त्रण काययक्रमको अनुर्मन एवम ् मूल्याङ्कन तथा डकटजन्त्य रोर् चनयन्त्रणका लाचर् 
बहुचनकाय अन्त्तकृय या र्न े। 

पररचय औलो तथा कालाजारबाट प्रभावबत र्ाँउपाचलका/नर्रपाचलका र विाहरु जहाँ एक वा एक भन्त्दा बढी 
कालाजार तथा औलोका स्थानीय वबरामीहरु भएका तथा ववर्त वषयहरुमा औलो तथा कालाजार रोर्ी 
भेडटएका र नयाँ रोर्ी आउन सलन ेसंभावना भएका विा वा टोलहरु पडहचान र्री काययक्रम संचालन 

र्नुयपनेछ । डकटजन्त्य रोर्हरू नेपालबाट चनवारणको चरणमा रहेकाले यससँर् सम्बखन्त्धत 
काययक्रमहरू जस्तै  रोर्को चनदान, उपचार तथा प्रचतवेदनको ठूलो महत्व रहेको हुन्त्छ । तसथय  
डकटजन्त्य रोर्हरू  चनवारण काययक्रमका लाचर् सम्बखन्त्धतहरू स्थानीय जनप्रचतचनचधहरु, प्रमुख 
प्रर्ासकीय अचधकृत, स्वास््य र्ाखा प्रमुख, स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरूबाट 
सूक्ष्म रूपमा छलिल, अनुर्मन एवं मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ । नेपालमा डकटजन्त्य रोर्हरू 
चनवारणको लाचर् उल्लेख भएका उदे्दश्यहरुबारे स्थानीय तहमा रहेका सरोकारवालाहरुलाई जानकारी 
र्राई स्थानीय तहमा डकटजन्त्य रोर्हरू  चनवारण काययक्रममा सहयोर्को वातावरण सजृनाका लाचर् 

यस अन्त्तकृय या काययक्रम राखखएको छ । 
उदे्दश्य क) औलो तथा कालाजार रोर्को प्रसारणलाई रोलनु 

ख) स्थानीय स्तरमा औलो तथा डकटजन्त्य रोर्हरूका रोर्ी देखखए नीजको सहज उपचार हुनेछ 
साथै केस खोजपड्ताल र्री चनवारण काययमा  सहयोर् पुग्नेछ । 
र्) डकटजन्त्य रोर्हरू चनवारण काययमा संघ, प्रदेर् तथा स्थानीयतहमा सरकारी तथा र्ैरसरकारी 
संस्थाहरुद्वारा भए र्ररएका नीचत, रणनीचत र डक्रयाकलापहरुको अन्त्तकृय या तथा सचेतना अचभववृद्ध र्ने 
। 

अपेखक्षत प्रचतिल 

 
क) रोर् चनयन्त्रण र्रर औलो तथा कालाजार चनवारण काययक्रममा सिलता हाचसल र्ने । 
ख) डकटजन्त्य रोर्हरू चनवारण काययसँर् सम्बखन्त्धत ववचभन्त्न काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन 

भइ औलो चनवारण सहयोर् पुग्नेछ । 
र्) डकटजन्त्य रोर्हरू बारे सरकारको नीचत, रणनीचत र संचाचलत डक्रयाकलापहरु बारे जनचेतना 
अचभववृद्ध भई औलो चनवारण काययमा सहयोर् पुग्नेछ । 

 

सञ्चालन प्रकृया 
क)   औलो तथा कालाजार माहामारी हुने क्षेरमा वबषाडद छकय ने 

चछड्काउ काययक्रम संचालन सम्वखन्त्ध मार्य चनदेर्न : 

क) तीन वा चार डटमको एक समुह हुनेछ (एक डटममा एक जना िोरम्यान, चार जना स्प्रेम्यान 

रहनेछन ् ) प्रत्येक समुहमा एक जना वबषादी वबतरक रहनेछ । एक डटमले ३० डदनमा कालाजारका 
लाचर् ५,००० जनसंख्या र  औलोको लाचर् ३,००० जनसंख्या सुरखक्षत र्नुय पनेछ । 
ख) स्प्रेईङ्र्का लाचर् आबश्यक पम्प तथा अन्त्य सरसामान स्प्रे चमचत भन्त्दा अर्ावै खजल्ला तथा 
स्थानीय तहहरूले ममयत संभार र्री तयारी र्नुयपनेछ ।  
र्) स्प्रेम्यान भनाय र्दाय सकेसम्म स्थानीय र अनुभबीलाई प्राथचमकता डदनुपनेछ  ।  
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कृयाकलापको नाम: िेंर्ु लर्ायतका डकटजन्त्य रोर्हरूको चनयन्त्रणका लाचर् लामखुट्टेको बासस्थान खोजी र्री लाभाय 
नि र्ने अचभयान संचालन र्ने तथा सरोकारवालाहरूसंर् अचभमुखखकरण र्ने ।  

घ) स्प्रे काययक्रम संचालन र्नुय पूवय स्प्रेमेन, िोरमेन तथा वबषादी वबतरकलाई २ डदनको ताचलम डदनु 

पनेछ । 
ङ) योजना स्वीकृत र्राउँदा स्थानीय तहका विाहरु देखखने र्री तयार पारेको नलसा,  विा अनुसारको 
रोर्ी संख्या, मजदरुलाई वबतरण र्ररने खजल्लाको स्वीकृत नयाँ ज्याला दररेट, वबषादीको मौज्दात 

Expiry date, औषचधको मौज्दात, चालु पम्पको संख्या तथा खचयको वबवरण आवश्यक पनेछ । 
छ) पडहलो चरणमा भएको स्प्रेइयङ प्रर्चत प्रचतबेदन एस.वप.आर. ४ संलग्न  हुनुपनेछ । 
ज) स्प्रे काययक्रममा खचय भएको कीट्नार्क वबषाडदको खाली खोल मुचुल्का उठाई प्रचतचनचध 

(स्थानीय व्यवस्थापन सचमचतका अध्यक्ष, सदस्य, सम्बखन्त्धत स्थानीय स्वास््य संस्थाका  
प्रमुख  तथा अन्त्य कमयचारी र  स्वास््य कायायलयका प्रचतचनचधहरुको रोहबरमा जलाउनु पनेछ र 
सोको माइन्त्युडटङ्र् समेत अद्यावचधक र्री राख्नुपनेछ । 
झ) बजेट र काययक्रम स्पि खुल्न ेपररयोजना र ववषाडद छकय ने काययक्रम (SPR 1) तयार र्री राख्नुपनेछ । 
कीटनार्क ववषाडद चछड्काउका लाचर् घोल बनाउने तररकाः 
चछड्काउका लाचर् प्रयोर् हुने डकटनार्क ववषाडद हेरी  एक पम्पमा ८ चलटर पानीमा  एक पोका चमसाउनु 

पदयछ  जसले २०० वर्य चमटरलाई कभर र्नेछ । 
ख) डकटजन्त्य रोर् चनयन्त्रण काययक्रमको अनुर्मन एवम ्मलू्याङ्कन 

सम्बखन्त्धत स्थानीय स्तरमा रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा  डकटजन्त्य रोर्हरूसँर् सम्बखन्त्धत 
काययक्रमहरू के कसरी कायायन्त्वयन भइरहेको छ, रेकडियङ्र् ररपोडटयङ्र्(HMIS) के कस्तो भइरहेको 
छ, सो को अनुर्मन र्रर  आवश्यक चनदेर्न तथा सुझाव डदने उदे्दश्यले सम्बखन्त्धत काययसँर् 

खजम्मेवार व्यवक्तहरूले कायययोजना तयार र्रर, अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुको अनुर्मन तथा 
मुल्यांकन र्नुयपनेछ  । 
र्) डकटजन्त्य रोर् चनयन्त्रणका लाचर् बहुचनकाय अन्त्तकृय या र्न े

स्थानीय तहले सरकारको नीचत तथा रणनीचतका साथै खजल्ला तथा स्थानीय तहमा  डकटजन्त्य रोर्हरू 
रोर् सम्बखन्त्ध भएको काययक्रमको सचमक्षा तथा जनचेतना अचभववृद्ध र्न ेउदे्दश्यले सरोकारवालाहरुसँर् 

(डकटजन्त्य रोर्हरू सम्बचध कायय र्री रहेका सरकारी, र्ैर सरकारी संघ संस्था प्रचतचनचध, नार्ररक 

अर्ुवा, वबचभन्त्न स्थानीय संघ संस्था प्रचतचनचधहरु) हरू संर् अन्त्तकृय या,  काययक्रम आयोजना र्ने ।     
बजेट बाँििाँि स्थानीय तहमा प्राप्त बजेट रकमबाट सम्बखन्त्धत र्चतवबचधहरूका लाचर् बजेट बाँििाँि र्रर 

सञ्चालन र्नुयपनेछ । 
अचभलेख 
प्रचतबेदन 

सम्पन्त्न काययक्रमको अचभलेख राखख सम्बखन्त्धत चनकायमा प्रचतबेदन र्नुयपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम सञ्चालन चनदेचर्का तथा सुपरचभजन चेकचलि 

काययक्रमको 
पररचय 

नेपालमा संक्रचमत लामखुट्टेको टोकाइयका कारण एक व्यवक्तबाट अकोमा सन े िेंर्ु  लर्ायतका 
डकटजन्त्य रोर्हरू हरेक बषय वबचभन्त्न खजल्लाहरूमा देखा पन ेर्रेको छ । रोर् लाचर्सेपचछ उपचार 
र व्यवस्थापन र्नुयभन्त्दा यो रोर् लाग्न नडदनका लाचर् लामखुट्टेको टोकाइयबाट बच्नु, यो रोर् 
सान ेलामखुट्टेको बदृ्धी र ववकासलाइय रोलनका लाचर्  लामखुट्टेको बासस्थान खोजी र्रर लाभाय 
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कृयाकलापको नाम: काययक्रमको नाम: कालाजार उपचार र्राउन आउने वबरामीहरूका लाचर् यातायात र चनदान खचय बापत 

सोधभनाय (वबरामीको यातायात खचय रू.२००० र चनदानका लाचर् सोधभनाय रू. ५०००) । 

नि र्नय सकेमा रोर्को महामारीलाइय रोकथाम र्नय सडकन्त्छ । तसथय िेंर्ु लर्ायतका डकटजन्त्य 
रोर्हरूको प्रकोप देखा पररसकेका र पनय सलने सम्भाववत स्थानीय तहहरूमा यो काययक्रम 
राखखएको छ । 

उदे्दश्य िेंर्ु लर्ायतका डकटजन्त्य रोर्हरू साने लामखुट्टेको वासस्थान नि र्री रोर्को प्रसारणलाई रोलन े 

अपेखक्षत प्रचतिल 
िेंर्ु लर्ायतका डकटजन्त्य रोर्हरू सने प्रडक्रयामा कचम ल्याई रोर्को प्रकोप दरमा कचम ल्याउन 
सडकनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

यो काययक्रम संचालन र्नुय अर्ाडि सरोकारवालाहरुको सहभाचर्तामा १ डदने अचभमुखखकरण काययक्रम 

संचालन र्नुयपदयछ साथै कम्तीमा दईु देखख चार डदन सम्म र्ाँउपाचलका नर्रपाचलका प्रमुखको नेततृ्वमा 
स्थानीय स्तरका मडहला स्वास््य स्वयंसेववका, टोलसुधार सचमतीका प्रचतचनचध, सम्वखन्त्धत विाका विा 
अध्यक्ष, नार्ररक समाज, प्रहरी, सेना, व्यापाररक संघ/संस्था राजनीचतक दल, परकार लर्ायत 

सरोकारवालाहरु  समेतको सहभाचर्तामा िेंर्ु  लर्ायतका डकटजन्त्य रोर्हरू साने लामखुट्टेको 
वासस्थान खोजी र्रर लाभाय, प्युपा नि र्न ेअचभयान संचालन र्नुयपनछे । यो लाभाय नि र्दाय र्नुय पन े

काययहरुः   
वासस्थान पिा लर्ाउने :  टायर,  र्मला,  ओभरहेि टयाँङ्की, एचस, कुलर, वोतल तथा साना साना 
भािाहरुमा जम्मा भएको पानी िाल्ने  । 
वासस्थान नि र्नेः लामखुट्टेको ववृद्ध र ववकासलाई रोलन घर वररपरर रहेका खाल्िा-खुल्िी पुने 
लर्ायत प्रभाववत र संम्भाववत स्थानका समुदायलाई वच्ने उपायहरुका वारेमा जानकारी र्राउने । 
काययक्रम सञ्चालनमा खडटने मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाको लाचर् यातायात खचय वापत डदनको 
चार सय रुपैंया उपलब्ध र्राउनुपनेछ । 

बजेट बाँििाँि 
सरोकारवालाहरूसंर्को अचभमुखखकरण काययक्रमका लाचर् अथय मन्त्रालयको चनदेर्का बमोखजम 
तथा काययक्रम सञ्चालनमा खडटने मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाको लाचर् यातायात खचय वापत 
डदनको चार सय रुपैंया उपलब्ध र्राउनुपनेछ । 

अचभलेख 
प्रचतबेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न र्ररसकेपचछ प्रचतबेदन तयार र्रर राख्नुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री Miking, Poster,  Pamphlet , Banner etc  । 

काययक्रमको 
पररचय 

नेपाल सरकारले कालाजारका ववरामीहरुको चनदान तथा उपचार समयमानै पाउन ्भन्त्ने उदेश्यका 
साथ ववर्त वषयहरु देखखनै  ववरामीहरुलाइय  यातायात खचय  उपलव्ध र्राउदै  आएको छ । सो 
काययक्रमले कालाजार चनवारणमा सहयोर् पुग्ने अपेक्षा समेत रहेको छ । कालाजार ववरामीहरुको 
चनदानको लाचर् अस्पतालहरुमा चनःर्ुल्क रुपमा उपलव्ध भएका परीक्षण वाहेक अन्त्य थप परीक्षणहरु 

(TC, DC, ESR, HB, Platelets, LFT, RFT, Bone Marrow/Lymph Node Aspiration, USG etc) र्नुयपने  

भएकोले सो ववषयलाई मध्यनजर राखख कालाजारको चनदान तथा उपचार हुने सबै तहका अस्पतालहरूमा 
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कृयाकलापको नाम: मलेररया, िेंर्ु, कालाजार, स्क्रब टाइिस आडद डकटजन्त्य रोर्को िाटा भेररडिकेर्न ।  

ववरामी व्यवस्थापन  ब्यवस्थापन र्ने र्ररएको छ । 
उदे्दश्य क) कालाजार ववरामीहरु समयमानै अस्पतालमा आई रोर्को चनदान तथा उपचार र्राउनेछन ्। 

ख) कालाजार ववरामीहरुको  सम्पूणय जाँच  चनःर्ुल्क र्री कालाजार अन्त्त्य र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल ववरामीले चनयचमत रुपमा समयमानै औषचध सेवन र्री कालाजार चनवारणमा सहयोर् पुग्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया क) कालाजार रोर्ीहरुलाई उपचारका लाचर् अस्पताल सम्म आउने यातायात खचय अनुदान (प्रचत केस रू. 
२०००) 

नेपाल सरकारल ेतोकेको स्वास््य संस्था तथा कालाजार रोर्ीको चनदान र उपचार र्ने अस्पतालहरु 
बाट उपलब्ध र्राउनु पनेछ ।  नेपाली नार्ररकका लाचर् मार यातायात  खचय  सुववधा प्राप्त हुने 
हुनाले ववरामीले  नेपाली नार्ररकताको प्रचतचलपी, डिष्चाजय चसट अचनवायय पेर् र्नुपनेछ । नाबालक 
भएमा जन्त्म दताय प्रमाण पर वा अचभभावकको नार्ररकताको प्रमाणबाट पचन भुक्तानी डदन 
सडकनेछ । उक्त रकम स्थानीय तहवाट   चनयमानुसार अस्पतालहरु  (प्रदेर् र संघ) लाई उपलव्ध 

र्राउनुपनेछ ।  अस्पतालहरुले ववरामीको वववरण सडहत सम्वखन्त्धत पाचलकाहरूमा सोधभनाय मार् 

र्नुयपनेछ ।  

ख) कालाजार ववरामीहरुको ववचभन्त्न पररक्षण र्ने (प्रचत केस रू. ५००० सम्म) 

कालाजारको चनदान तथा उपचार र्रेका अस्पतालहरूलाइय प्रचत वबरामी व्यवस्थापन रु. ५०००। (पाँच 
हजार) का दरले उपलब्ध र्राउनुपनेछ । उक्त रकमका लाचर् अस्पतालहरुले ववरामीको वववरण सडहत 

आवश्यक पररक्षण तथा चनदानको वववरण राखख सम्वखन्त्धत पाचलकाहरूमा सोधभनाय मार् र्नुय पनेछ ।  
उक्त रकम चनयमानुसार   पाचलकाहरूले अस्पतालाइय उपलव्ध र्राउनुपनेछ । 

बजेट बाँििाँि अस्पतालमा उपचारका लाचर् आउने वबरामीहरूका लाचर् प्रचत वबरामी यातायात खचय रू.२०००। (दइुय 
हजार) र कालाजारको चनदान तथा उपचार र्रेका अस्पतालहरूलाइय प्रचत वबरामी व्यवस्थापन रु. ५०००। 
(पाँच हजार) का दरले उपलब्ध र्राउनुपनेछ । 

अचभलेख प्रचतबेदन यातायात खचय प्राप्त र्ने सम्पूणय ववरामीहरुको वववरण तथा अन्त्य  कार्जातहरु संलग्न र्री 
खजल्ला, प्रदेर् तथा महार्ाखामा प्रचतवेदन पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री  

काययक्रमको 
पररचय 

डकटजन्त्य रोर्हरू जस्तै मलेररया, िेंर्ु, कालाजार, स्क्रब टाइिस प्रभाववत स्थानीय तहमा प्रदान र्ररएको 
ल्याव तथा  उपचार सवेाको माचसक प्रचतबेदन स्वास््य ससं्थामा भएका  रेकडिङ्र्  रखजिरमा भएको 
वबवरणसंर् चमले नचमलेको रूजु र्री सुक्षाव तथा सल्लाह सडहत  आवश्यक कायय र्ने । 

उदे्दश्य डकटजन्त्य  रोर्हरूको प्रभाववत क्षेरमा यी  रोर्हरूसंर्  सम्बखन्त्धत त्याङ्क  अद्यावचधक   तथा 
प्रमाखणकरण र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल डकटजन्त्य  रोर्हरूसंर् सम्वखन्त्धत त्याङ्कको र्ुणस्तरता ववृद्ध भई यी  रोर्हरूको  सडह अवश्थाबारे 
थाहा हुन र्इ   रोर्  चनयन्त्रण तथा चनवारणका  लाचर् आवश्यक योजना तजुयमा र्नय सहयोर् 
पुग्नेछ । 
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कृयाकलापको नाम: हािीपाइयल ेरोर् वबरूध्दको आम औषधी सेवन (MDA)काययक्रम सञ्चालन  ।  

सञ्चालन प्रकृया  डकटजन्त्य रोर् प्रभाववत स्थानीयस्तर अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरूमा भएका ल्याब रखजिर 
एच.एम.आइ.एस ५.२, उपचार रखजिर एच.एम.आइ.एस  ५.३ (HMIS 5.2 tyf 5.3) तथा माचसक प्रचतबेदन  

एच.एम.आइ.एस  ९.३, ९.४, ९.५ (HMIS 9.3/9.4/9.5) तथा  डकटजन्त्य रोर्ीहरुको वववरण सडहतको एकमुि 

त्याङ्क तथा स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा (HMIS/DGIS2) भएको त्याङ्क प्रमाणीकरण 

र्नुयपनेछ । साथै  डकटजन्त्य  रोर् चनयन्त्रण तथा  चनवारण सम्बन्त्धी राविय स्तरको नीचत, योजना र 

रणनीचतक योजनामा समेत छलिल र्नुयपनेछ । 
यस र्ोष्ठी अधय बावषयक रूपमा संचालन र्नुयपनछे ।   

बजेट वाँििाँि खचयको सम्वन्त्धमा चालु वजेट चर्षयकलाई ध्यानमा राखख खचयको चनदेचर्का अनुसार वांििांि र्रर 
काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । 

अचभलेख 
प्रचतबेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न र्ररसकेपचछ प्रचतबेदन तयार र्रर राख्नुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री https://edcd.gov.np/  

काययक्रमको 
पररचय 

नेपालबाट सन ् २०३० सम्म हािीपाइयले रोर् चनवारण र्ने लक्ष्य अनुरूप नेपाल सरकारद्वारा सबै 
हािीपाइयले रोर् प्रभाववत खजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अचभयान  काययक्रम सञ्चालन हँुदै 
आइयरहेको छ ।  सन ्२००३ मा एक खजल्ला (पसाय) बाट र्ुरूवात र्ररएको काययक्रम हालसम्म ५१ 
खजल्लाहरूमा रोर्को प्रीभालेन्त्स १ प्रचतर्त भन्त्दा तल पाइयएकोले बन्त्द र्ररसडकएको छ भने १२ वटा 
खजल्लाहरूमा अझै आम औषचध सेवन अचभयान सञ्चालन भइयरहेको छ । काययक्रम सञ्चालन हुने 
खजल्लाहरूमा प्रभावकारी रूपमा काययक्रम सञ्चालन र्रर आम औषचध सेवन अचभयानमा औषचध 
खान योग्य सबै नार्ररकहरूलाइय औषचध सेवन र्राउनु जरूरी छ । 

उदे्दश्य क) आम औषधी सेवनका माध्यमबाट संक्रमणको दरलाइय घटाउंदै यस रोर्लाइय जनस्वास््य 
समस्याको रूपबाट चनवारण र्ने  । 
ख)  सकं्रचमत क्षरेमा बसोबास र्ने औषधी सेवन र्नय योग्य सबै ब्यक्तीहरूलाइय औषधी सेवन 
र्राउने । 

अपेखक्षत प्रचतिल राविय हािीपाइयले रोर् चनवारण काययक्रमको लक्ष  बमोखजम सन ्२०२० सम्म हािीपाइयले रोर्लाइय 
जनस्वास््य समस्याका रूपमा रहन नडदन रोर्को प्रीभालेन्त्स एक प्रचतर्त भन्त्दा तल ल्याउने । 

सञ्चालन प्रकृया  क) प्रदेर् स्तरमा सञ्चालन हुने योजना तजुयमा र्ोष्ठी 
आम औषधी सेवन अचभयान सञ्चालन हुनु भन्त्दा कररव दइुय मडहना अर्ाडि प्रदेर् स्वास््य 
चनदेर्नालयले सञ्चालन र्ने योजना तजुयमा र्ोवष्ठमा वबर्त बषयमा सञ्चालन र्ररएको काययक्रमका 
बारेमा छलिल र्रर यस बषय सञ्चालन र्ररने काययक्रमका बारेमा वबस्ततृ योजना तयार र्नुयपदयछ 
। काययक्रममा स्थानीय तहहरूबाट प्रमुख काययकारी अचधकृत एक जना र स्वास््य र्ाखा प्रमुख एक 
जना र्रर जम्मा दइुय जना सहभाचर् हुनुपनेछ सो का लाचर् यातायात तथा दैचनक भिाका लाचर् रू. 
पन्त्ि हजार सम्म खचय र्नय सडकनेछ । 

 

ख) स्थानीय तह स्तरीय योजना  तथा बहुचनकाय र्ोष्ठी 
र्ा.पा./न.पा. का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/मेयर,उपमेयर लर्ायतका पदाचधकारीहरू, स्थानीय तहमा 

https://edcd.gov.np/
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रहेका स्वास््य सम्बखन्त्ध कायय संचालन र्रररहेका र्ैरसरकारी संघ/संस्था, नीखज अस्पताल तथा 
नचसयङ्र् होमहरु, प्राथचमक स्वास््य केन्त्र र  स्वास््य चौकी प्रमुख (अचनवायय उपखस्थचत), स्वास््य 
र चर्क्षा र्ाखाका प्रमुख तथा अन्त्य कमयचारीहरू, लेखा, स्टोर र प्रर्ासनका कमयचारीहरु र खजल्ला 
सदरमुकाम भएको स्थानीय तहमा स्वास््य  कायायलयका प्रमुख/िोकल पसयन र स्थानीय तहमा 
रहेको अस्पतालका मे.सु. लर्ायत कम्तीमा ३० देखख ४० जनासम्म सहभार्ी रहने र्रर ववर्तमा 
MDA सञ्चालन र्दायका अनुभवहरू सचमक्षा र्दै यस बषयको योजना तयार र्नुयपनेछ । यस 
काययक्रममा सहभाचर् हुने स्वास््यकमीहरू मडहला स्वास््य स्वयं सेवबकाको अचभमुखखकरणमा 
प्रचर्क्षक हुने हँुदा आवश्यक वबषयर्त प्रस्तुतीहरु र्ररनेछ । यस काययक्रममा खजल्ला स्तरीय 
योजना तजुयमा र्ोष्ठीमा सहभाचर् स्वास््यकमीहरूले वबषयबस्तु प्रश्तुत र्नेछन ्भने यसै र्ीषयकमा 
वबचनयोखजत बजेटको पररचध चभर रडह चनम्नानुसार खचय र्नय सडकनेछ । 

वबबरण संख्या दर डदन 

सहजकताय २ १००० १ 
कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 
सहभार्ी भिा/दै.भ्र.भिा (खजल्ला 
सदरमुकाम भएका पाचलकाहरूमा ४० 
जना अन्त्यमा ३० जना) 

नेपाल सरकारको चनयमानुसार 

खाजा १ २०० १ 
स्टेर्नरी १ १०० १ 
ताचलम सामग्री/हल तथा ब्यानर १ ३५०० १ 

 

र्) स्वास््यकमीहरूको ताचलम  

स्थानीय तह अन्त्तर्यतका  स्वास््य संस्थाहरुमा काम र्ने सबै स्वास््यकमीहरुको लाचर् स्थानीय 
तहले हािीपाइले रोर् चनबारण काययक्रम आम औषचध सेवन अचभयानको पुनतायजर्ी 
अचभमुखखकरणको रुपमा १ डदने ताचलम सञ्चालन र्नुयपनेछ । प्रचत समुहमा सरदरमा २० देखख २५  
जना स्वास््यकमीहरु सहभार्ी हुनेछन ् । सो र्ोष्ठीमा सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुमा वबर्त 
बषयमा सञ्चालन र्ररएको आम औषचध सेवन काययक्रमको सचमक्षा र्दै यस बषय सञ्चालन र्नुय पने 
आम औषचध सेवन अचभयानको समग्र योजना तजुयमा र्ररनेछ । यो काययक्रममा प्रदेर् स्तरको 
योजना तजुयमा र्ोष्ठीमा सहभाचर् भएका प्रावबचधक स्वास््यकमी र स्वास््य कायायलयका प्रचर्क्षक 
रहनेछन ्। काययक्रममा यसै र्ीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको पररचध चभर रडह चनम्नानुसार खचय र्नय 
सडकनेछ ।  

वबबरण संख्या दर डदन 

सहजकताय २ १००० १ 
कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 
सहभार्ी भिा/दै.भ्र.भिा  नेपाल सरकारको चनयमानुसार 
खाजा १ २०० १ 
स्टेर्नरी १ १०० १ 
ताचलम सामग्री/हल तथा ब्यानर १ २५०० १ 
स्थानीय  तहमा  रहेका स्वास््य संस्था र स्वास््यकमीहरूको संख्या अनुसार ताचलमको 
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ब्याच चनधायरण र्नुयपनेछ । 
 

घ) मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको अचभमुखखकरण 

आम औषचध सेवन अचभयान काययक्रम सञ्चालन र्नय सम्बखन्त्धत पाचलकामा रहेका सब ै मडहला 
स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई आम औषचध सेवन अचभयानका बारेमा १ डदने अचभमुखखकरण कायय 
सञ्चालन र्ररनेछ । अचभमुखखकरण काययक्रम स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुले स्थानीय स्तरमा नै 
सञ्चालन र्नेछन ् । काययक्रममा प्रचत समूह सरदरमा २० देखख २५ जनासम्म सहभार्ी र्राउनु 

पनेछ । अचभमुखखकरण काययमा स्थानीय स्वास््य संस्थाका प्रमुख र अन्त्य एक स्वास््यकमी र्री 
नै कारणले स्वास््यकमीहरुको ताचलममा सहभाचर् हुन दईु जना प्रचर्क्षकहरु रहनेछन ्। साथै कु

छुटेका स्वास््यकमी भए यस अचभमुखखकरणमा सहभार्ी र्राउन सडकनेछ । सो काययक्रममा यस ै
र्ीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको पररचध चभर रडह चनम्नानुसार खचय र्नय सडकनेछ । 

वबबरण संख्या दर डदन 

सहजकताय २ ७०० १ 
कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 
सहभार्ी यातायात  ४०० १ 
खाजा १ २०० १ 
स्टेर्नरी १ १०० १ 
ताचलम सामग्री  १ ५०० १ 
पाचलकामा रहेका मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको संख्या अनुसार 
ताचलमको ब्याच चनधायरण र्नुयपनछे । 

 

ङ) समुदाय स्तरीय अन्त्तरकृया काययक्रम 

म.न.पा./उप म.न.पा./ न.पा./र्ा.पा. का प्रत्येक विृामा र्ठन भएका टोल सुधार सचमचत वा 
मडहला समुह वा आमा समुहका १५–१८ जना जचत सदस्यहरू जम्मा र्रर एउटा विामा कखम्तमा 
पाँच स्थानमा सञ्चालन र्नय सडकने र्रर समुदाय स्तरीय अन्त्तकृय या सञ्चालन र्नुयपनेछ । यस 
काययक्रममा  विा अध्यक्ष वा विा सदस्यहरुले अध्यक्षता र्नेछन भने पाचलकाका स्वास््य र्ाखा वा 
स्थानीय स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरूले हािीपाइयले रोर् वबरूद्धको औषचध सेवन अचभयानको 
महत्व तथा यसका िाइयदाका बारेमा बुझाउनेछन ्। विा स्तरमा रहेका रेिक्रस प्रचतचनचध, सरकारी 
कायायलयका प्रचतचनचध, वबद्यालय तथा कलेजका प्रचतचनचध, आमा समुहका प्रचतचनचध, सामाखजक 
काययकतायहरु सहभार्ी र्राई काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । यस काययक्रममा यस ै र्ीषयकमा 
वबचनयोखजत बजेटको पररचध चभर रडह चनम्नानुसार खचय र्नय सडकनेछ । 

वबबरण संख्या दर डदन 

सहजकताय १ ७०० १ 
खाजा २० २०० १ 
ताचलम सामग्री १ ३०० १ 

 

 च) अस्पताल स्तरीय अन्त्तकृय या काययक्रम 

यो काययक्रम अस्पताल भएका स्थानीय तहको हकमा मार लार् ु हुनेछ । अस्पतालका 
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स्वास््यकमीहरु (इमरजेन्त्सीमा काम र्ने समेत, आम औषचध सेवन काययमा कुनै न कुनै रुपमा 
पररचालन हुनसलने) कखम्तमा ३० जनासम्म सहभाचर् र्राइय एकडदने अचभमुखखकरण काययक्रम 
सञ्चालन र्नुयपनेछ । काययक्रमको प्रचर्क्षकको रूममा अस्पतालका मे.सु. र स्वास््य संयोजकले 
वबषयबस्तुहरू प्रश्तुत र्नेछन ्। काययक्रममा यसै र्ीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको पररचध चभर रडह 
चनम्नानुसार खचय र्नय सडकनेछ । 

वबबरण संख्या दर डदन 

सहजकताय २ १००० १ 
कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 
सहभार्ी यातायात ३० ५०० १ 
खाजा ३३ २०० १ 
स्टेर्नरी ३० १०० १ 
ताचलम सामग्री/ ब्यानर १ १५०० १ 

 

छ) ब्यानर तयार तथा टाँस र्ने 
स्थानीय तहहरूले आम औषचध सेवन सम्बन्त्धी सन्त्देर्मूलक ब्यानर तयार र्री माचनसहरुको बडढ 
आवतजावत हुने साबयजचनक स्थानमा सबैले देखे्न र्री टासँ र्नुयपनेछ । ब्यानर स्थानीय तहको 
प्रत्येक विामा कम्तीमा ४ वटा स्थानहरुमा राख्नुपनेछ । ब्यानरको साईज कखम्तमा ३X५ डिटको 
हुनेछ भने लेखे्न सूचना सम्बखन्त्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले नै तय र्नेछन । प्रचत ब्यानर 
बढीमा रु. १००० (एक हजार) सम्म खचय र्नय सडकनेछ । औषचध खुवाउने डदन भन्त्दा कम्तीमा २ 
हप्ता अर्ािी नै ब्यानर टाँस र्नुयपनेछ । 
 ज) स्वास््यकमीहरूको झोला 
सम्बखन्त्धत स्थानीय तहहरूले हािीपाइले रोर् चनवारण काययक्रम बारे संदेर्, सचुना समेत समाबेर् 
हुने र्रर झोला तयार र्री प्रत्येक स्वास््यकमीलाई १ थान वबतरण र्नुयपनेछ । उनीहरुले यस 
झोलामा औषचध चलकीहरु, रखजिर, कापी, कलम र अन्त्य आिुलाई आबश्यक पने बस्तुहरु राख्न 
प्रयोर् र्दयछन ्। यो झोला काययक्रम संचालन बारे डदइने ताचलमको समयमा नै आम औषचध सेवन 
काययमा खडटने सबै स्वास््यकमीहरुलाई उपलब्ध र्राउनु पनेछ, झोला खररद र्नयको लाचर् प्रचत 
झोला रु. १,००० (एक हजार मार) का दरले खचय र्नय सडकने र्री यसै र्ीषयकमा बजेट ववचनयोखजन 
र्ररएको छ ।  

 झ) औषचध तथा सामान ढुवानी 
स्थानीय तहबाट सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुमा औषचध तथा अन्त्य आबश्यक सरसामानहरु 
ढुवानी तथा प्याडकङ र्नयको लाचर् स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ रुपमा रू. ७,५००(सात हजार पाँच 
सय) बजेट छुट्टयाईएको छ । नेपाल सरकारको चनयमानुसार स्थानीय तहले औषचध तथा 
सरसामानको आबश्यक ढुवानी तथा ब्यबस्थापन यसै र्ीषयकको बजेटबाट र्नेछन ्।   

ञ) Adverse Events/Serious Adverse Events ब्यवस्थापन 

हािीपाइयले रोर् चनवारण काययक्रम अन्त्तर्यत आम औषचध Diethylcarbamazine, Ivermectin and 

Albendazole सेवन र्नेहरु मध्ये कसैलाई प्रचतकुल असर अथवा कसै कसैलाई र्म्भीर असर देखखन 

सलछ, सोको ब्यवस्थापनका लाचर् स्थानीय तहहरुले काययक्रम सञ्चालन र्ररने स्वास््य 
संस्थाहरुमा प्रचत असर ब्यवस्थापनका लाचर् पुवय तयारी स्वरूप आवश्यक औषचधहरु अचग्रम खररद 
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र्रर पठाउनुपनेछ र प्रचत असर व्यवस्थापनका लाचर् RRT पररचालन र्नुय पने भएमा पचन यसै 
र्ीषयक बाट खचय र्रर र्नय सडकनेछ । आम औषचध सेवन र्नेहरु मध्ये कसैलाई प्रचतकुल असर 
देखखएमा अथवा ववरामी र्म्भीर हुन र्एमा स्थानीय स्वास््य संस्था वा अस्पतालहरुमा उपचार 
र्राउनुपने हुन्त्छ, सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा सबैजसो उपचार चनःर्ुल्क हुने भएतापचन थप 
पररक्षणका लाचर् लाग्ने खचय तथा चन:र्ुल्क औषचध बाहेकका औषचध खररद र्नुपने भएमा हुने 
खचय यसै र्ीषयकमा छुट्याईएको रकमबाट र्ररनेछ । यस र्ीषयकमा स्वास््य कायायलयहरूमा पचन 
बजेट वबचनयोजन र्रीएको छ, आम औषचध सेवन र्रेकाहरू मध्य कसैलाई प्रचतकुल असर देखखएमा 
अथवा ववरामी र्म्भीर हुन र्एमा यी अस्पतालहरुमा ररिर र्नय सडकनेछ । यस र्ीषयकमा प्रचत 
पाचलका रू. १०,००० (दर् हजार) वबचनयोजन र्ररएको छ । 
ट) औषचध खुवाउने तथा परामर्य सेवा डदने 

हािीपाइले रोर् वबरुद्धको आम औषचध सेवन काययक्रमको योजना तजुयमा तथा अचभमुखखकरण 
र्ोष्ठीमा सहभाचर् सबै स्वास््यकमीहरुले स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको सहयोर्मा आिु काययरत 
रहेको स्थानमा त्यांक अद्यावचधक र्नुयपनेछ । पडहलो डदन टोलको पाएक पने स्थानमा बुथ राखख 
औषचध खुवाउने र अन्त्य डदनमा स्वास््यकमीले मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको सहयोर्मा 
घरदैलोमै भ्रमण र्रर आफ्नै प्रत्यक्ष चनर्रानीमा औषधी खुवाउनु पनेछ । र्हरी क्षेरमा रहेका चनजी 
तथा सरकारी अस्पताल तथा पोचलखललचनकहरुमा पचन आम औषचध सेवनको अचभयान 
नसडकएसम्म बुथ राखख औषचध खुवाउने कायय सञ्चालन र्ररनेछ । यस कायय सम्पन्त्न र्नयको 
लाचर् स्थानीय तहमा रहेका घरधुरी संख्या तथा जम्मा जनसंख्याको आधारमा स्वास््यकमीहरुलाइ 
काम सम्पन्त्न र्नय लाग्ने जम्मा डदनको रकम ब्यवस्था र्ररएको छ, तराइयका खजल्लाहरूमा प्रचत 
स्वास््यकमी प्रचतडदन २०० जना जनसंख्या तथा पहािी खजल्लाहरू र मोरङ खजल्लाको लेटाङ, 
चमललाजुङ र केराबारी, दाङ खजल्लाको बंर्लाचुली र कैलाली खजल्लाको चुरे र मोहन्त्याल 
र्ाउंपाचलकाहरूमा प्रचत स्वास््यकमी प्रचतडदन १४० जना जनसंख्यालाइय   औषचध सेवन र्राउने 
र्रर र सोही अनुपातमा मडहला स्वास््य स्वयंसेववका समेत पररचालन हुने र्रर बजेट ब्यवस्थापन 
र्ररएको छ । सो काययका लाचर् स्थानीय स्वास््य संस्थाका सबै स्वास््यमकमीहरु पररचालन 
र्ररनेछ र अचभयानमा धेरै डदन लाग्ने भएमा र्ैरसरकारी क्षेरमा काययरत सम्बखन्त्धत काउन्त्सीलमा 
दताय भएका स्वास््यकमीहरू समेत पररचालन र्रर काययक्रम सम्पन्त्न र्नय सडकनेछ । सो काययमा 
पररचालन हँुदा यसै र्ीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको पररचध चभर रडह चनम्नानुसार खचय र्नुय 
सडकनेछ ।  

वबबरण संख्या दर डदन 

म.स्वा.स्वयंसेववका यातायात  ४००  

म. स्वा. स्वयंसेववका खाजा  २००  

स्वास््यकमी यातायात  ५००  

स्वास््यकमी खाजा  २००  

 

ठ) अनुर्मन तथा चनररक्षण 

स्थानीय तहबाट सम्बखन्त्धत वबषयमा ज्ञान तथा ताचलम हाचसल र्ररसकेका जनर्क्तीबाट औषचध 
खुवाउने डदन र खुवाइसकेपचछको प्रभाब, परामर्य सेवा तथा अचभमुखखकरण काययक्रमको स्थलर्त 
चनररक्षण तथा अनुर्मन र्नय र्राउन स्थानीय तहको ववचभन्त्न क्षेरमा आबश्यकता अनुसार 
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Epidemiology Section: 

१ .कोचभि -१९ लर्ायत ववचभन्त्न महामारीजन्त्यa रोर्हरुको रोकथाम, चनयन्त्रण तथा चनर्रानीका लाचर् 
सरोकारवालासंर्को अन्त्तरकृया तथा, RRT स्वास््यकमी पररचालन 

पररचय कुनै पचन समय र स्थानमा सरुवारोर्को महामारी हुनसलने भएकोले सोको रोकथामको योजना 
बनाउनको लाचर् RRT सडहत स्थाचनय तहमा रहेका ववचभन्त्न चनकायहरुसंर् समन्त्वय, सहकायय 
र्री महामारीको पुवय तयारीको योजना तथा पररचालन र्नयको लाचर् देर् भररका सव ैस्थाचनय 
तहमा यो काययक्रम राखखएको छ I 

उदेश्य • र्ठन नभएका पाचलकहरुमा RRT र्ठन र्ने I 
• स्थाचनय तहले आफ्नो क्षेरको संभाववत महामारी  पडहचान र्ने I 
• पडहचान र्ररएका महामारी व्यवस्थापनको लाचर् पुवय तयारी योजना बनाउने I 
• महामारी व्यवस्थापनमा बहुचनकाय समन्त्वय तथा सहकाययलाई प्रभावकारी बनाउने I 
• महामारी भएको अवस्थामा RRT पररचालन र्ने I 

काययक्रम संचालन 
प्रडक्रया 

सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहका रतु प्रचतकायय टोलीका सदस्यहरु तथा स्थाचनय तहमा रहेका 
सरोकारवालाहरुलाई अचधकतम सहभार्ी र्राइ यो काययक्रम संचालन र्नुयपने छ I 
अचभमुखीकरण काययक्रम संचालन र्दाय सो सम्बन्त्धी ताचलम प्राप्त प्रचर्क्षक सम्बन्त्धीत 
खजल्लाको स्वास््य कायायलयबाट आमखन्त्रत र्नुय पने छ I 

बजेट यस काययक्रमको लाचर् र्ाउँपाचलकामा २५,०००/-, नर्रपाचलकामा ५०,०००/- र   उप तथा 
महानर्रपाचलकाको लाचर् रू १,००,०००/-  बजेटको व्यवस्था र्ररएको छ I 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात प्रचतवेदन तयार र्री सम्बखन्त्धत चनकयामा पठाउनु पनेछ I 

सन्त्दभय सामाग्री RRT Field Guide Book, EDCD 

 

२. अन्त्तरराविय स्वास््य चनयमावली २००५ अन्त्तरर्त स्थापना भएका हेल्थ िेस्क हरु सञ्चालन तथा 

कमयचारीहरू खटाउनुपने हुन्त्छ, सुपरचभजनमा खडटने कमयचारीहरूले अचनबायय रूपमा सुपरचभजन 
चेकचलिको प्रयोर् र्नुयपनेछ साथै सुपरचभजन र मचनटररङ काययलाइय अझ प्रभावकारी बनाउनका 
लाचर् यस बषय पचन Supervisor Coverage Tools को समेत प्रयोर् र्ररनेछ र सुपरचभजन चेकचलि 
तथा  Supervisor Coverage Tools प्रर्ती प्रचतबेदन संर्ै EDCD मा पठाउनुपनेछ । सो को भुक्तानी 
नेपाल सरकारको चनयमानुसार अनुर्मन तथा सुपररबेक्षण बजेट र्ीषयकबाट हुनेछ । यस र्ीषयकमा 
प्रचत पाचलका बडढमा रू. २५,०००(पखच्चस हजार) सम्म खचय र्नय सडकनेछ । 

बजेट बाँििाँि कृयाकलाप अनुसार खचय हुने बजेट काययक्रम सञ्चालन प्रकृयामै उल्लेख र्ररएको छ ।  

अचभलेख प्रचतबेदन आम औषचध सेवन काययक्रम सम्पन्त्न भइयसकेपचछ चनडदयि िारममा प्रचतबेदन तयार र्रर स्वास््य 
संस्थाहरूले ७ डदनचभर पाचलकाहरूमा, पाचलकाहरूले मातहतका स्वास््य संस्थाहरूको कम्पाइयल र्रर 
३ डदनचभरमा खजल्लामा र खजल्लाहरूले खजल्लाचभरका सबै पाचलकाहरूको कम्पाइयल र्रर ३ 
डदनचभरमा प्रदेर् स्वास््य चनदेर्नालय, सामाखजक ववकास मन्त्रालय र इयवपडिचमयोलोजी तथा रोर् 
चनयन्त्रण महार्ाखामा पठाउनुपनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री ब्रोसर, पम्फ्लेट, ब्यानर, स्वास््यकमीको काययक्रम सञ्चालन चनदेचर्का, प्रश्तुचतकरणका स्लाइयिहरू,  

Supervisor Coverage Tools, सुपरचभजन चेकचलि । 



199 

 

सुदृढीकरण 

पररचय नेपाल IHR-2005 को पक्ष राि रहेको छ I यस अन्त्तर्यत अन्त्तरयराखस्िय सीमा नाकाहरुमा 
रहेका हेल्थ िेस्कहरुलाई ब्यबखस्थत र्नुय आवस्यक हुन्त्छ I हाल संचालनमा रहेका चनम्न हेल्थ 
िेस्कहरुलाई ब्यबखस्थत र्री संचालन र्नय यो काययक्रम ल्याइएको हो I 

उदेश्य • सीमा नाकामा रहेका हेल्थ िेस्कहरुबाट यारुको उचचत खस्क्रचनंर् र्नय सहयोर् पुयायउनु  

• नचतजा पोखजडटभ वा नेर्ेडटभ आएका यारुहरुको उचचत ब्यबस्थापनमा सहयोर् र्नय  

• हेल्थ िेस्कबाट उचचत रेकडियङ ररपोडटिंर् र्नय सहयोर् र्ने  

• हेल्थ िेस्कको दैचनक कायय संचालनलाई थप ब्यबखस्थत र्ने  

काययक्रम संचालन 
प्रडक्रया 

बजेट ब्यबस्थापन भएका स्थाचनय तहहरुका हेल्थ िेस्क हरुको  दैचनक कायय संचालन तथा 
सुदृडढकरण र्नय आवस्यकता अनुसार प्राप्त बजेटबाट योजना बनाई खचय र्नय सडकनेछ I 

बजेट यस काययक्रमको लाचर्  आवस्यक बजेट सम्बखन्त्धत पाचलकामा ब्यबस्थापन र्ररएको छ I 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात प्रचतवेदन तयार र्री सम्बखन्त्धत चनकयामा पठाउनु पनेछ I 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoonotic Section: 

काययक्रमको 
पररचय  

नेपाल रेवबज, सपयदंर् तथा अन्त्य जुनोडटक रोर्हरुको उच्च जोखखमा रहेको पाईन्त्छ। ववर्ेषत: 
ग्राचमण क्षेरहरुमा पर्ुपंक्षी र माचनसहरु ववच बाललो संसर्य रहने र ती पर्ुपंक्षी मािय त 
माचनसमा ववचभन्त्न प्रकारका रोर्हरु सनय सलने भएकोले स्वास््य सेवामा खडटएका 
स्वास््यकमी , ववद्याथी, चर्क्षक तथा अन्त्य सरोकारवाला चनकायहरुलाई जुनोडटक रोर् सम्बन्त्धी 
ववववध कृयाकलापहरुका साथै अचभमूखखकरण काययक्रम संचालन र्नय प्रस्ताव र्ररएको छ। 

कृयाकलापको 
नाम  

रेवबज,सपयदंर् आडदको जनचेतना सम्बखन्त्ध प्रचार प्रसार तथा डदवस मनाउने, परु्पंक्षी आदीबाट 
हुने ईन्त्फ्लुएन्त्जा, बियफ्लु, AMR चसविसकोचसस, टलसोप्लाज्मोचसस आदी ववचभन्त्न सरुवारोर् 
सम्बखन्त्ध रोकथाम र सचेतना काययक्रम । 

उदे्धश्य  रेवबज, सपयदंर् तथा अन्त्य जुनोडटक रोर्हरुको जोखखमको ववषयमा जनचेतना अचभबचृध र्रर 
रोकथामका उपायहरु अवलम्बन र्ने।  

अपेखक्षत प्रचतिल  जोखखममा रहेको माचनसहरुमा रेवबज, सपयदंर् तथा अन्त्य जुनोडटक रोर्हरुको न्त्यूचनकरण हुने 
तथा स्वास््यकमीहरुमा उक्त रोर् सम्बन्त्धी जनचेतना अचभववृद्ध हुने। 
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संचालन प्रकृया यो काययक्रम देहायबमोखजम र्नुयपनेछ । 
१)  ववश्व रेववज डदवस मनाउने (२८ सेप्टेम्बरका डदन) 

 सहभार्ीहरूः स्वास््यकचमयहरू, ववद्याथी, चर्क्षक तथा अन्त्य सरोकारवालाहरु संलग्न 
भई ववववध काययक्रमहरु र्री मनाउने । 

२) सपयदंर् तथा जुनोडटक रोर्को बढी प्रभाववत हुने मडहनामातथा अन्त्य समयमा जुनोडटक 
सम्स्याहरु र AMR बारे स्थानीय संचार माध्यमबाट जनचेतनामूलक  सन्त्देर्  
प्रकार्न,प्रर्ारण र्ने । 

३)स्थानीयस्वास््यकचमयहरुलाइ सहभार्ी र्राइ ववचभन्त्न जुनोडटक रोर्हरु र AMR सम्बन्त्धी 
अचभमुखखकरण काययक्रम संचालन र्ने । 

− सहभार्ीहरु :- स्थानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरु 

− ववषयवस्त:ु-सपयदंर्, जनावरको टोकाई तथा रेवबज, पर्ुपंक्षी आडदबाटहुन सलने 
ववचभन्त्न (ईन्त्फ्लुएन्त्जा) सरुवा रोर्हरु,AMR सम्बखन्त्ध 

स्रोतव्यवक्त:-सम्बखन्त्धतववषयववज्ञ, ताचलम केन्त्रको स्रोत व्यवक्त, EDCD का  सम्बखन्त्धत व्यवक्त, पर् ु
रोर् सम्बखन्त्धत ववज्ञ व्यवक्त आडद। 

बजेट बाँििाि काययक्रममा यसै र्ीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको पररचध चभर रडह  चनयमअनुसार खचय र्नय 
सडकनेछ। वबचनयोखजत रकम : रु २०,००० (वबस हजार मार) 

१) ववश्व रेववज डदवस मनाउने (२८ सेप्टेम्बरका डदन)- ५ हजार । 
२)  सपयदंर् तथा जुनोडटक रोर्को बढी प्रभाववत हुने मडहनामातथा अन्त्य समयमा जुनोडटक 

सम्स्याहरु र AMR बारे स्थानीय संचार माध्यमबाट जनचेतनामूलक  सन्त्देर्  
प्रकार्न,प्रर्ारण र्ने - रु ५ हजार । 

३) स्थानीय स्वास््यकचमयहरुलाइ सहभार्ी र्राइ ववचभन्त्न जुनोडटक रोर्हरु र AMR सम्बन्त्धी 
अचभमुखखकरण काययक्रम संचालन र्ने - रु १० हजार । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

उपरोक्त बमोखजम र्ररएका कृयाकलापहरुको अचनवायय रुपमा अचभलेख तथा प्रचतवेदन तयार 
र्रीअचनवायय रुपमा खजल्ला, प्रदेर् तथा EDCD मा पठाउनु पनेछ । 

  

सन्त्दभय सामाग्री इवपडिचमयोलोजी तथा रोर् चनयन्त्रण महार्ाखा, ववश्व पर्ु स्वास््य संर्ठनको वेभसाइट, ववश्व 
स्वास््य संर्ठनको वेभसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु 

  

 

कुष्ठरोर् चनयन्त्रण तथा अपाङ्र्ता व्यवस्थापन काययक्रम  

काययक्रमको नामः उच्च जोखखममा रहेका समुदायमा ववरामी खोजपड्ताल काययक्रम 

काययक्रमको 
पररचय 

 

स्नायु र छालामा असर र्ने कुष्ठरोर् तराई तथा पहािका खजल्लाहरूमा जनस्वास््य समस्याको 
रूपमा रही आएको छ ।  उच्च जोखखममा रहेका समुदायमा कुष्ठरोर् खोजपड्ताल तथा पररक्षण 
र्नय यो काययक्रम संचालन र्ररन्त्छ । पिा नलार्ेका कुष्ठरोर् वबरामीलाई घरदैलो र समुदायमा 
र्ई ववरामीको यडकन र्री बहु-औषधी ववचधद्वारा उपचार र्राइन्त्छ । 

उदे्दश्य • उच्च जोखखममा रहेका समुदाय जस्तैः मुसहर, ववरामीको सम्पकय मा रहेका समुदायका 
सदस्यहरू, सुकुम्बासी बस्तीमा आडदमा ववरामी खोजपड्ताल काययक्रम सञ्चालन र्ने ।  

• कुष्ठरोर्का वबरामीलाई समयमा नै पिा लर्ाई उपचारको दायरामा ल्याइ अपाङ्र्ता हुनबाट 
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बचाउने । 
• कुष्ठप्रभाववत व्यवक्तलाई खोजपड्ताल  काययक्रममा समावेर् र्राउने । 
• कुष्ठरोर्को बारेमा जनसमुदायमा चेतना अचभववृद्ध र्ने ।  

अपेखक्षत प्रचतिल • र्ुरुकै अवस्थामा ववरामी पिा लाचर् उपचारमा आउने र समदुायमा रोर्को संक्रमणमा कमी 
हुने । 

• रोर्को कारणले हुने अपांर्तामा कमी आउने । 
सन्त्चालन प्रकृया  • स्वास््य कायायलयसंर् समन्त्वय र्रर  उच्च जोखखममा रहेका समुदायको  छनौट र्री  

ववरामी खोजपड्ताल काययक्रम संचालन र्नय कायय योजना तयार र्ने । 
• काययक्रम  संचालन हुने स्थान र चमचत वारेमा  नर्रपाचलकाका स्वास््यकमी / 

स्वंयसेवक/स्वंयसेववका आडदका टोलीलाई पुवयजानकारी र्राउने तथा जनसमुदायमा  प्रचार 
प्रसार र्ने । 

• ५ डदनको ववरामी  खोजपड्ताल  काययक्रममाः  
- पडहलो  डदनको अचभमुखखकरण  संचालन र्ने,  
- दाश्रो, तेश्रो र चौथो र्री ३ डदनको घरदैलो ववरामी  खोजपड्ताल काययक्रम 

संचालन र्ने 
- चौथो र पाचौं डदनमा र्ंकास्पद ववरामीलाई पायक पने स्वास््य  केन्त्रमा  प्रेषण 

र्री  दक्ष स्वास््यकचमय/ छालारोर् ववर्ेषज्ञ (Confirmation Team) बाट रोर् 
चनदान र्ने 

• काययक्रममा  संलग्न हुने कुष्ठप्रभाववत व्यवक्त, स्वास््यकमी / स्वंयसेवक/ स्वंयसेववकाको 
खोजकताय टोलीलाई काययक्रम, कुष्ठरोर्का चचन्त्ह तथा लक्षणहरूका बारेमा, र्ंकास्पद 
कुष्ठरोर्का ववरामीहरुको स्वास््य केन्त्द मा प्रेषण तथा िारम/िामेटका कुष्ठरोर् ववरामी 
खोजपड्ताल िारम नं १ र र्ंकास्पद ववरामी प्रेषण िारम नं २ भनुयपन ेबारेमा अचभमुखखकरण 
डदने  । 

• रोर् चनदान भएका ववरामी बहु औषधीको  व्यवस्थापन र्ने तथा रखजिरमा अध्यावचधक र्ने 
। 

• काययक्रम संचालन पिात अनुर्मन तथा मुल्यांकन र्ने । 
बजेट बाँििाँि वववरण जना दर डदन 

अचभमुखखकरण काययक्रम सहभार्ीहरुलाई  (कुष्ठप्रभाववत 

व्यवक्त, मडहला स्वा.स/े स्वांयम सेवक) यातायात खचय  

 

६०० १ 
अचभमुखखकरण काययक्रम श्रोत व्यवक्त भिा  

 

१००० १ 
स्टेश्नरी 

 

१०० १ 
खाजा 

 

२०० १ 
ववववध (व्यानर,  माइडकङ्र्, व्यानर, पम्प्लेट, चभिे लेखन 

आडद) 

 
    

ववरामी खोजपड्ताल स्वास््यकमी यातायात खचय 
 

६०० ३ 
ववरामी खोजपड्ताल कुष्ठप्रभाववत व्यवक्त, मडहला स्वा.से/ 
स्वांयम सेवकलाई यातायात खचय 

 

४०० ३ 

िमय-िमेट िोटोकपी/छपाई       

Confirmation टोलीलाई सुपरचभजन, अनुर्मनको लार्ी दै. 

भ्र.भ/ यातायात खचय चनयमानुसार   

      

जम्मा       

नोटः रू. ५०,०००/- भन्त्दा बढी बजेट भएका पाचलकाहरूमा यो  काययक्रम २ वा ३ पटकसम्म 
र्नय सडकनेछ ।   
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काययक्रमको नामः  ववश्व कुष्ठरोर् डदवर् तथा अपांर्ता डदवर्को उपलक्षयमा काययक्रम 

अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन 

अनुसूचीमा स ंलग्न चनम्नानुसार िारमहरु भरी पेर् र्नेः 
• कुष्ठरोर् ववरामी खोजपड्ताल िारम नं १ 
• र्ंकास्पद ववरामी प्रेषण िारम नं २ 

• खोजपड्तालबाट प्रेषण र्रेका र्ंकास्पद कुष्ठरोर् ववरामी वववरण िाराम नं ३ 

• प्रचतवेदन िाराम नं ४ 

• पिा लार्ेका नयां ववरामीहरुको वववरण िारम  नं  ५ 
सन्त्दभय सामाग्री • कुष्ठरोर् चनवारण अचभयान संचालन चनदेचर्का 

• कुष्ठरोर् काययक्रमको राविय चनदेचर्का २०७५ 

काययक्रमको 
पररचय 
 

समुदायमा कुष्ठरोर् तथा अपांर्ताबारे चेतना बवृद्ध र्नय र यस प्रचतको सामाखजक र्लत धारणामा 
सकारात्मक परीवतयन र्नय हरेक बषय जनवरीको अखन्त्तम आइतबारलाई ववश्व कुष्ठरोर् डदवर् र 
डिसेम्बर मडहनाको ३ ताररखका डदन अपांर्ता भएका व्यवक्तहरुको अन्त्तरावि्य डदवसको रूपमा 
मनाउने र्ररन्त्छ । 

उदे्दश्य ववश्व कुष्ठरोर् डदवर्: 

•  समुदायमा कुष्ठरोर् बारे जनचेतना बवृद्ध र्ने ।  

• कुष्ठरोर् बारे भ्रम र यथाथयता तथा कुष्ठरोर् प्रभाववत व्यवक्त र पररवार प्रचत हुने सामाखजक 

भेदभावमा कमी ल्याउनका लाचर्  अन्त्तरडक्रया, छलिल र्ने । 
• स्थानीय राजनीचतकमी, संचारकमी तथा सरोकारवालाहरुबाट कुष्ठरोर्को रोकथाम, चनयन्त्रण 

र व्यवस्थापन र योजनाका लाचर् प्रचतवद्धता बढाउने । 
•  सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय तथा समन्त्वयमा अचभववृद्ध र्ने  

 

अपांर्ता भएका व्यवक्तहरुको अन्त्तराविय डदवर्: 

• समुदायमा अपांर्ता वारे जनचेतना  बवृद्ध  र्ने । 
• अपाङ्र्ता भएका व्यवक्त र पररवार प्रचत हुने सामाखजक भेदभावमा कमी ल्याउनका लाचर् 

तथा समाखजक पुनस्थायपना तथा स्वास््यमा पहँुचयुक्तताको लाचर् जनचेतना अचभववृद्घ  

र्न े। 
• स्थानीय राजनीचतकमी, संचारकमी तथा सरोकारवालाहरुबाट अपांर्ताको रोकथाम, चनयन्त्रण 

र व्यवस्थापन र योजनाका लाचर् प्रचतवद्धता बढाउने । 
•  सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय तथा समन्त्वयमा अचभववृद्ध र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल • कुष्ठरोर् सम्वन्त्धी जनचेतना अचभबवृद्ध हुने । 
• र्ुरुकै अवस्थामा रोर् चनदान तथा उपचारमा  टेवा पुग्ने । 
• अपार्ंता रोकथाम, समाबेर्ी र व्यवस्थापनको लाचर् जनचेतना ववकास हुने ।   

सन्त्चालन प्रकृया  • प्रदेर् खस्थत कुष्ठरोर् तथा अपांर्ता सम्बखन्त्ध कायय र्ने  संघसंस्था, सरकारी    

चनकायहरु सँर् समन्त्वय र्री बजेट तथा कायययोजना तयार र्ने । 
• डदवस मनाउन र प्रचारप्रसारको लाचर् उपलब्ध श्रोत अनुसारका सञ्चार सामाग्रीहरु 

तयार र्ने । 
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काययक्रमको नामः कुष्ठ प्रभाववत समुहका लाचर् आय आजयन काययक्रम 

• रयाली, परकार अन्त्तरडक्रया, कुष्ठरोर् सम्वखन्त्ध सांस्कृचतक काययक्रम, चचरकला 
प्रदयर्नी,वादवववाद, हाखजरीजवाि आडद संचालन र्ने । 

बजेट बाँििाँि अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचर्का तथा आचथयक चनयमावली  अनुसार बजेट बाििाि र्री डटप्पणी 
खस्वकृत र्राइ  काययक्रम संचालन र्ने । 

अचभलेख 
प्रचतबेदन 

काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा रोर् चनयन्त्रण महार्ाखामा 
अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 

सन्त्दभय सामाग्री - 

काययक्रमको पररचय 

 
कुष्ठरोर् अचत प्रभाववत खजल्लाहरुमा कुष्ठरोर्को कारणले असमथयता भएकाहरुको समूहर्त आय 

आजयनमा सघाउ पुयायउन बचत बवृद्ध तथा व्यवसाय र सीप ववकास र्री कुष्ठरोर् प्रचतको भेदभावमा 
कमी ल्याउन तथा सामाखजक पुनस्थायपना हुने अपेक्षा सडहत यो काययक्रम संचालन र्ररने छ  । 

उदे्दश्य • कुष्ठरोर् प्रभाववत तथा उपचारमा रहेका ववरामीहरुमा रोर्को कारणले हुने साधारण समस्याहरु 

कुष्ठरोर् प्रभाववत स्वयंले सो को हेरचाह र्री अपांर्ता र अंर्भंर् हुनबाट बच्ने र बचाउने । 
• समुह र्ठन, आय आजयन तथा सामुडहक बचत बवृद्ध र्ने साथै ववववध आय आजयन डक्रयाकलापहरु 

संचालन र्री सामाखजक पुनस्र्थापना र्राउने । 
• कुष्ठरोर् प्रचतको भेदभावमा कमी ल्याई सामाखजक पुनस्थायपना र्ने । 
• सीप ववकास र आय आजयनमा सघाउ पुर्ी स्वावलम्वीपनको ववकास र्न े। 
• आय आजयन समुहको अचभलेख राखी चनयचमत अद्यावचधक र्न ेर अनुर्मन र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल • समूहका सदस्यहरु स्वयं हेरचाहबाट आिुमा आएको र्ारीररक उपलव्धीका वारेमा स्वयं सचमक्षा 
र्नेछन ् र समस्याहरुका वारेमा छलिल र्री समाधानका उपाय तथा उचचत अभ्यास र्ने 
भएकोले ववद्यमान असमथयतालाई बढ्न नडदनुका साथै थप अपांर्ता हुनबाट समेत बच्न सलने 
छन ्। 

• समूहका सदस्यहरुले बचत बवृद्ध काययक्रमबाट आफ्नो आय आजयनकोलाचर् सरल रुपमा सापडट 

चलइ आय आजयनको कायय र्री आफ्नो जीवन स्तर बढाउने छ । 
सन्त्चालन प्रकृया  • कुष्ठरोर्को अचत प्रभाववत खजल्लाका पाचलकाहरुमा कुष्ठरोर्को उपचार पुरा र्रेका प्रभाववत  र 

उपचारमा  रहेका  ववरामी  समेतको पायक पने स्थानहरुमा  र्ठन भएका ”स्वयं हेरचाह समूह” 
लाई नेपाल सरकारबाट ववचनयोखजत बजेट रु ५०,०००/- (पचास हजार मार) Seed money 

अक्षयकोष/घुम्ती कोषमा राख्न े। 
• समूहका सदस्यहरुले बचत बवृद्ध काययक्रमबाट आफ्नो आय आजयनको लाचर् सरल रुपमा सापडट 

चलइ आय आजयनको कायय र्नय सलन ेछन ्। 
• यस समूहको कायय सञ्चालनको लाचर् सहजकतायको रुपमा स्थानीय स्वास््य संस्थाका िोकल 

पसयन र स्वयं सेवक हुने र प्रत्येक मडहनामा समूहको अनुर्मन र्नुयपन े। 
• खजल्लामा र्ठन भएका समुहरुको अचभलेख चनयचमत अद्यावचधक र्न े । 
• नर्रपाचलकाको स्वास््य र्ाखाका अचधकृतले रैमाचसक रुपमा अनुर्मन र्री उपलव्धीको 

प्रचतवेदन र्ने । 
• स्थानीय तहबाट पचन यस आय-आजयन काययक्रममा थप सहयोर् र्नय सडकनेछ ।  
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काययक्रमको नामः खोकना, पोखरा ,कपन तथा बुढाचनलकण्ठमा रहेका कुष्ठप्रभाववतहरुलाई खाना र बसोबासका लार्ी 
अनुदान 

• सहकायय, समन्त्वय तथा सहयोर्को लाचर् कुष्ठरोर् काययक्रमसंर् सम्वखन्त्धत सहयोर्ी संस्था 
तथा सम्वखन्त्धत स्वास््य कायायलयहरूलाई समावेर् र्राउन पनेछ ।  

बजेट बाँििाँि एउटा स्वयं हेरचाह एवं सहायता समूह र्ठन तथा संचालनका लाचर् रु. ५०,०००।- र एक वटा भन्त्दा 
बढी भएमा त्यही अनुरूप एउटा समुहको लाचर् रु. ५०,०००।– दर ले बजेट डदनु पने हुन्त्छ । पाचलकाबाट 

बजेट  प्राप्त र्नयका लाचर् काययक म  प्रस्तावना, समुह र्ठन भएको कार्जपर आडद बझुाउनु 

पनेछ । 
अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन 

आय आजयन सचमचत र्ठन तथा संचालनवारे प्रचतवेदन रैमाचसक रुपमा बजेट  प्राप्त भएको पाचलका र 
स्वास््य कायायलय मािय त सम्वखन्त्धत चनकायमा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री - 

काययक्रमको पररचय  
 

नेपाल कुष्ठरोर् चनवारण संघ मािय त आवश्यक पने बजेट समेत अनुदान स्वरुप उपलब्ध 
र्राउने र्री पुबय कुष्ठरोर्ृी खानामा रहेका कुष्ठप्रभाववतहरुलाई सामाखजक पुनस्थायपना र 
अती अर्क्त तथा जेष्ठ नार्ररकहरुको हेरचाह तथा र्ास, बास, कपास र उपचार ब्यबस्थापन 
र्ने र्री नेपाल सरकारले  हस्तान्त्तरण र्रेको चथयो । सो बमोखजम नेपाल कुष्ठरोर् 
चनबारण सघंले   तत्काचलन कुष्ठरोर्ृी खानामा रहेका कुष्ठप्रभाववतहरुलाई समुदायमा 
आधाररत पुनस्थायपनाबाट कुष्ठप्रभाववत संख्या न्त्युन र्री आरोग्य आश्राममा पररणत भएको 
छ । ती  कुष्ठप्रभाववतहरुलाई आवश्यक ब्यबस्थापन र्नय मडहला, बालबाचलका तथा जषे्ठ 
नार्ररक मन्त्रालय र स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल कुष्ठरोर् चनबारण संघलाइ 
अनुदान उपलब्ध र्राउदै आएको छ । आ.व. २०७७/७८ देखी सो अनुदान रकम स्थानीय 
तह मािय त समन्त्वय/ सहकाययमा र्ने र्री आरोग्य आश्रममा रहेका कुष्ठ प्रभाववतहरुको  
व्यवस्थापन र्नय बजेट ववचनयोजन भएको छ । 

उदे्दश्य • हालको आरोग्य आश्राममा रहेका  अती अर्क्त कुष्ठप्रभाववतहरु  तथा जेष्ठ 
नार्ररकहरुको  खाना बास तथा उपचार समेत ब्यबस्था र्ने । 

• समुदायमा आधाररत पुनस्थायपना र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतिल •  आरोग्य आश्राममा रहेका  अती अर्क्त कुष्ठप्रभाववतहरु  तथा जेष्ठ नार्ररकहरुको  

खाना बास तथा उपचारको ब्यबस्थापन भै लाभाखन्त्वत हुनेछन ्। 
• नेपालको संवबधान २०७२ अनुसार नार्ररक हकको र्ुचनखस्चतता हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  • नर्रपाचलका तथा महा नर्रपाचलकामा वबचनयोखजत अनुदान रकम अनुसार नेपाल 
सरकारले चनधायरण र्रेको रार्न पररमाण स्केल बमोखजम नेपाल कुष्ठरोर् चनबारण 
संघलाई आवस्यक ब्यबस्थापन र्नय लर्ाउने । नेपाल सरकारको दररेट र वबतरण 
प्रणाली अनुरुप खाध सामाग्री र औषचध को वबलभपायइहरु  नेपाल कुष्ठरोर् 
चनबारण संघबाट प्राप्त भएको वबल भपायइहरु आचथयक चनयमावली बमोखजम खचय 
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काययक्रमको पररचयः कुष्ठरोर् बारेमा समुदायमा रहेको अन्त्धवबश्वास र र्लत धारणाको कारणले  कुष्ठरोर् वबरामी र  
कुष्ठप्रभाववतहरु प्रचत हुने सामाखजक भेदभावको िरले कुष्ठरोर्को र्ंका भएता पचन वबरामी समयमै उपचारमा नआउने, 
धेरै पचछ अपार्ंता देखखएपचछ स्वास््य संस्थामा आउने जस्ता समस्याहरुलाई न्त्युचनकरण र्नय ववधालयहरुमा कुष्ठरोर् 
बारेमा सत्य त्य जानकारी र्राइ वबभाथीहरुको र्ारररीक पररक्षण समेत र्नय र उचनहरु मािय त आफ्नो घर पररवार 
र चछमेकीहरुमा  कुष्ठरोर् चचन्त्ह लक्षणहरु बारेमा जानकारी र्राउन यो काययक्रम र्ररन्त्छ  

भए नभएको यडकन र्री सोधभनाय भुक्तानी र्ने । 
• दखक्षणकाली नर्रपाचलका तथा पोखरा महानर्रपाचलकामा  वबचनयोजीत बजेट 

अनुदान नेपाल सरकारले तोकेको खाध्य पररमाणको खचय, धारा, वबजुली, औषचध, 
बिृी वबकास भिा समेतको अनुमाचनत बजेट बाँििाि र्री चनणयय भए अनुसार 
खोकना तथा पोखरा  आरोग्य आश्राममा रहेका कुष्ठप्रभाववतहरुका लाचर् नेपाल 
कुष्ठरोर् चनवारण संघ वा पाचलका मािय त कायायन्त्वयन र्ने । 

• आरोग्य आश्राममा रहेका कुष्ठप्रभाववतहरुले सम्झौता अनुसार सेवा सुववधा उपलव्ध  
भए नभएको सम्वखन्त्धत पाचलकाले अनुर्मन सुपेरीबेक्षण र्ने । 

• यसै र्री बुढाचनलकण्ठ नर्रपाचलकामा ववचनयोखजत र्ररएको अनुदान बजेट READ 

NEPAL र नेपाल कुष्ठ प्रभाववत संघलाई प्रस्ताव अनुसार सम्झौता र्राइ उपलब्ध 
र्राउन सडकन्त्छ । 

बजेट बाँििाँि आचथयक चनयमावली तथा सम्झौता अनुसार र्ने । 
अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा रोर् चनयन्त्रण 

महार्ाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 

काययक्रमको नाम  ववधालयमा कुष्ठरोर् बारेमा जनचेतना तथा पररक्षण 
उदे्दश्य • कुष्ठरोर्बारेमा जनचेतना अचभबधृ्दी र्ने । 

• सुरु अवस्थामै कुष्ठरोर् वबरामीलाइ उपचारमा ल्याउने । सामाखजक भेदभावमा कमी 
ल्याउने । 

सन्त्चालन प्रकृया  • वबधालयमा कुष्ठरोर् बारेमा जनचेतना तथा पररक्षण र्ने चर्लचर्लामा सम्बखन्त्धत 
पाचलकाले स्कुलहरुको छनोट र्ने । 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाका िोकल पसयन  सम्बखन्त्धत पाचलकामा रहेका  
स्वास््य र्ाखा प्रमुख समेतले समन्त्वय र्री वबधालयमा  स्वास््य बारेमा 
जनचेतना काययक्रम चनधायरण र्ने ।सो काययक्रममा सहयोर्को लार्ी   कुष्ठरोर् 
काययक्रममा  काययरत सकयोर्ी सस्थाहरुलाइ समाबेर् र्नय सडकने छ ।  

• वबधालयमा कुष्ठरोर् बारेमा वबधाथीहरुलाइ जनचेतना तथा जानकारी र्राएपचछ 
वबधाथीहरुको र्ारररीक पररक्षण समेत र्ने । 

• पररक्षणको क्रममा कुष्ठरोर् कोलक्षण र चचन्त्हको र्ंका लार्मेा स्वास््य सस्थामा 
बोलाएर चनदान र्नुय पने छ । यसमा वबरामीको र्ोपचनयताको समेत ख्याल 
र्नुयपने छ । 
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काययक्रमको नामः कुष्ठरोर्को ववरामी, पररवार तथा चछमेकीको सम्पकय  पररक्षण तथा Leprosy Post Exposure 

Prophylaxis ( LPEP) सेवाको वबस्तार । 

अपेखक्षत प्रचतिल • कुष्ठरोर् प्रतीको नकारात्मक धारणामा पररबतयन आउने 

• समयमै कुष्ठरोर् उपचार तथा ब्यबस्थापनमा सहयोर् पुग्ने 
बजेट बाँििाँि अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचर्का तथा आचथयक चनयमावली  अनुसार बजेट बाििाि र्री 

डटप्पणी खस्वकृत र्राइ  काययक्रम संचालन र्ने । 
अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन प्रदेर् स्वास््य कायायलय तथा सम्बखन्त्धत 

चनकायमा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 

काययक्रमको पररचय 
 

संक्रमण न्त्यून र्नय वबरामीको पररवार तथा सम्पकय मा रहेका समुदायमा सम्पकय  पररक्षणको 
माध्यमवाट वबरामी खोजपितालको साथै यो रोर् रोकथामको लार्ी एकमारा ररिाखम्पसीन 
औषधीको सेवन र्राएर  कुष्ठरोर्को प्रकोपलाई तुलनात्मक रुपले कम र्नय सडकन्त्छ । 
कायायन्त्वयनको दृिीले यो काययक्रम डकिायती र प्रभावकारी देखखन्त्छ ।   यो  काययक्रम 
LPEP काययक्रम  संचालन नभएको स्थान/पाचलकामा ववरामीको पररवार तथा सम्पकय मा 
रहेका व्यवक्तहरुको सम्पकय  पररक्षण र्री LPEP सेवाको वबस्तार र्ररन्त्छ । 

उदे्दश्य • र्ाउँ तथा नर्र पाचलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुमा कुष्ठरोर् उपचारको लाचर् 
दताय भएका वबरामी तथा प्रभाववतहरु (Index Case) को सम्पकय मा रहेका पररवार तथा 
चछमेकीहरुको सम्पकय  जाचँ र्री र्ुरु अवस्थामा नै रोर् पिा लर्ाई उपचार 
व्यवस्थापन र्ने ।   

• कुष्ठरोर्को पररवार तथा चछमेकीहरुलाई कुष्ठरोर् वबरुद्घको औषचध Rifampicin को एक 
मारा खुवाइ कुष्ठरोर् संक्रमणलाई न्त्यूचनकरण र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल  ववरामीहरुको सम्पकय मा रहेका व्यवक्तहरुलाई एक मारा ररिाम्पीचसन औषचध ख्वाएर 
समुदायमा रोर्को संक्रमण दरमा कमी आउने  

सन्त्चालन प्रकृया  • काययक्रम संचालन LPEP Protocol को आधारमा छालारोर् वबर्ेषज्ञ, व्यवस्थापक एवं 
स्वास््यकमीहरुको पूणय चनदेर्न तथा समन्त्वयमा संचालन र्ने । 

• कायय योजना बनाउने । 
• काययक्रमबारे अचभमूखखकरण र्ने (स्वास््यकमी २ डदन,  म.स्वा.से अचभमुखखकरण १ 

डदन, स्वास््य व्यवस्थापन सचमचत १ डदन ) 
• यस काययक्रममा सम्वखन्त्धत क्षेरका सहयोर्ी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा 

आबश्यक सहयोर् जुटाउने । 
• केन्त्र तथा स्वास््य चनदेर्नालयको प्रत्यक्ष सहयोर् समन्त्वयमा यो काययक्रम संचालन 

हुनेछ । 
• यो काययक्रम LPEP Protocol मा उल्लेख भएनुसारका Index Case हरुको पररवार र 

चछमेकीहरुको अचभलेख तयार र्ने । 
• अचभलेख अनुसार ववरामीको पररवार तथा चछमेकी पररवारका सदस्यहरुको स्वास््य 

पररक्षण र्ने । 
•  Protocol मा उल्लेख भए अनुसार सम्पकय  पररक्षण र्रेपचछ ररिाखम्पचसनको एक 
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काययक्रमको नामः कुष्ठरोर्को ववरामी, पररवार तथा चछमेकीको सम्पकय  पररक्षण तथा Leprosy Post Exposure 

Prophylaxis ( LPEP) सेवाको चनरन्त्तरता । 

मारा  खुवाउने । 
• सुपररवेक्षण अनुर्मन र्ने । 

बजेट बाििाि  घरभेट र्दाय म.स्वा.से. हरुलाई प्रचतडदन रू. ४०० र स्वास््यकमीहरुलाई प्रचतडदन रू.  ५०० 
यातायात खचय उपलब्ध  र्राउनु पने छ । अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचर्का अनुसार बजेट 
बाििाि र्री डटप्पणी खस्वकृत र्राइ  काययक्रम संचालन र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पुबय  अचभमुखखकरणका लार्ी  र  काययक्रम  सम्पन्त्न भैसकेपचछ 
अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा रोर् चनयन्त्रण महार्ाखामा अचनवायय रूपमा 
पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री • कुष्ठरोर् चनयन्त्रण राविय कायय संचालन चनडदयर्का २०७५ 
• LPEP  कायय संचालन चनडदयर्का २०७७  

काययक्रमको पररचय  

 
संक्रमण न्त्यून र्नय वबरामीको पररवार तथा सम्पकय मा रहेका समुदायमा सम्पकय  पररक्षणको 
माध्यम वाट वबरामी खोजपितालको साथै यो रोर् रोकथामको लार्ी एकमारा 
ररिाखम्पसीन औषधीको सेवन र्राएर  कुष्ठरोर्को प्रकोपलाई तुलनात्मक रुपले कम र्नय 
सडकन्त्छ । कायायन्त्वयनको दृिीले यो काययक्रम डकिायती र प्रभावकारी देखखन्त्छ । यो  
काययक्रम एक पटक संचालन भइसकेका स्थान/पाचलकामा नयाँ चनदान भएका ववरामीको 
पररवार तथा सम्पकय मा रहेका व्यवक्तहरुको सम्पकय  पररक्षण र्री  LPEP काययक्रम चनरन्त्तर 
र्ररन्त्छ । 

उदे्दश्य • र्ाउँ तथा नर्र पाचलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुमा कुष्ठरोर् उपचारको लाचर् 
दताय भएका वबरामी तथा प्रभाववतहरु (Index Case) को सम्पकय मा रहेका पररवार 
तथा चछमेकीहरुको सम्पकय  जाचँ र्री र्ुरु अवस्थामा नै रोर् पिा लर्ाई उपचार 
व्यवस्थापन र्ने ।   

• कुष्ठरोर्को पररवार तथा चछमेकीहरुलाई कुष्ठरोर् वबरुद्घको औषचध Rifampicin को एक 
मारा खुवाइ कुष्ठरोर् संक्रमणलाई न्त्यूचनकरण र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतिल  ववरामीहरुको सम्पकय मा रहेका व्यवक्तहरुलाई एक मारा ररिाम्पीचसन औषचध ख्वाएर 
समुदायमा रोर्को संक्रमण दरमा कमी आउने  

सन्त्चालन प्रकृया  • काययक्रम संचालन LPEP Protocol को आधारमा छालारोर् वबर्ेषज्ञ, व्यवस्थापक एवं 
स्वास््यकमीहरुको पूणय चनदेर्न तथा समन्त्वयमा संचालन र्ने । 

• कायय योजना बनाउने । 
• काययक्रमबारे अचभमूखखकरण र्ने (स्वास््यकमी २ डदन,  म.स्वा.से अचभमुखखकरण 

१ डदन, स्वास््य व्यवस्थापन सचमचत १ डदन ) 
• यस काययक्रममा सम्वखन्त्धत क्षेरका सहयोर्ी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा 

आबश्यक सहयोर् जुटाउने । 
• केन्त्र तथा स्वास््य चनदेर्नालयको प्रत्यक्ष सहयोर् समन्त्वयमा यो काययक्रम 

संचालन हुनेछ । 
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काययक्रमको नामृः आवश्यकता पडहचान र्रर अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरुको लाचर् कृवरम हातखुट्टा अथोचसस तथा 
प्रस्थोचसस सेवा सामाग्री खररद तथा ववतरण 

• यो काययक्रम LPEP Protocol मा उल्लेख भएनुसारका Index Case हरुको पररवार र 
चछमेकीहरुको अचभलेख तयार र्ने । 

• अचभलेख अनुसार ववरामीको पररवार तथा चछमेकी पररवारका सदस्यहरुको स्वास््य 
पररक्षण र्ने । 

•  Protocol मा उल्लेख भए अनुसार सम्पकय  पररक्षण र्रेपचछ ररिाखम्पचसनको एक 
मारा  खुवाउने । 

• सुपररवेक्षण अनुर्मन र्ने । 
बजेट बाििाि  घरभेट र्दाय म.स्वा.से. हरुलाई प्रचतडदन रू. ४०० र स्वास््यकमीहरुलाई प्रचतडदन रू.  

५०० यातायात खचय उपलब्ध  र्राउनु पने छ । अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचर्का अनुसार 
बजेट बाििाि र्री डटप्पणी खस्वकृत र्राइ  काययक्रम संचालन र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पुवय  अचभमुखखकरणका लार्ी  र  काययक्रम  सम्पन्त्न भैसकेपचछ 
अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा रोर् चनयन्त्रण महार्ाखामा अचनवायय रूपमा 
पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री • कुष्ठरोर् चनयन्त्रण राि य कायय संचालन चनडदयर्का २०७५ 
• LPEP  कायय संचालन चनडदयर्का २०७७  

काययक्रमको पररचय 

 
राविय जनर्णना २०६८ को प्रचतवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको लर्भर् २% अपाङ्र्ता 
भएका व्यवक्तहरु रहेका छन ् । वबश्व स्वास््य संर्ठनका अनुसार कुल जनसंख्याको १५ प्रचतर्त 

ब्यक्तडहरु कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्र्ता रहेको अनुमान छ । “अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरूको 
अचधकार सम्बन्त्धी महासखन्त्ध" र अपांर्ता व्यवस्थापन सम्वन्त्धी नीचत, रणनीचत तथा १० वषे 
कायययोजना (२०७३-३०८२) मा अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरूलाई उपयुक्त तथा र्ुणस्तरीय सहयोर्ी 
सामाग्री लर्ायत कृचतम हात खुट्टा तथा अथोडटकको उपलब्धता तथा उत्पादन सुचनखित र्न े

प्रचतवद्धता जनाएको छ । 
उदे्दश्य अचत–र्ररब र वपछडिएका अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तको पडहचान र्रन र उपयुक्त   कृचतम हात खुट्टा,  

अथोचसस तथा प्रस्थोचसस सेवा उपलब्धता स्थानीय स्तरमै सुचनखित र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतिल • कृचतम हात खुट्टा तथा अथोडटक सेवा मािय त अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरूको काययक्षमता, 

र्चतर्ीलताको अचभववृद्ध र्रर सामाखजक सहभाचर्ता हुने । 
• पचलकाको स्वास््य र्ाखाले अन्त्य स्वास््य सेवा जस्त ै कृचतम हात खुट्टा तथा अथोडटक 

सेवा सेवा प्रदान हुने । 
कायायन्त्वयन प्रकृया  सेवा चतन चरणमा उपलब्ध र्राउने : 

पडहलो चरण 

• पाचलकाले पायक पने अस्पताल / पुनयस्थापना केन्त्र तथा अपाङ्र् महासंघ नेपालको 
प्रादेचर्क र खजल्ला इकाइहरूलाई सँर् समन्त्वय र्रेर सेवा प्रदान र्नयका लाचर् उचचत समय, 
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डदन र स्थान तोलनु पदयछ। 
• प्रादेचर्क अस्पतालले  नखजक रहेको र्ारीररक पुनयस्थापना केन्त्र तथा अपाङ्र् महासँघ 

नेपालको प्रादेचर्क र खजल्ला इकाइहरूलाई समावेर्/ साझेदारी पिात उपयुक्त सेवा प्रदान 

र्ने संयन्त्रको छनौट र्ने ।   
 

र्ारीररक पुनयस्थापना केन्त्रमा चनम्नानुसार सेवाहरू उपलव्ध हुनुपने : 

– डिखजयोथेरापी  
– सहायक सामग्री  
– समुदायमा आधाररत सेवा  
– सेवाग्राही आवास कक्षको सुववधा  
– डिखजयोथेरावपस्ट  

– प्रोस्थेडटस्ट तथा अथोडटस्ट 

 

संयन्त्र एक–र्ारीररक पुनस्थायपना केन्त्रल ेस्थानीय तहमै तोकेको स्थानमा घुम्ती चर्ववरको 
आयोजना र्रर सेवा प्रदान र्न े। घुम्ती चर्ववर प्रडक्रया मािय त चनम्न अनुसारले सेवा उपलब्ध र्राउने 

। 
• नाप जाँचलाई तोडकएको डदनमा  र्ारीररक पुनस्थायपना केन्त्रबाट आएको  पुनस्थायपना  डटम 

(डिखजयोथेरावपस्ट र पी एण्ि ओ ) ले अपाङ्र्ताको आवश्यकता पडहचान र्रर सहायक 

सामग्रीको नाप जाँच र्न ेर त्यसै डदन ववतरण र्नय चमल्ने सामाग्रीहरुलाई जस्तै बैर्ाखी, 
ल्ठी, वाकर, आडद  सेवाग्राहीलाई उपलब्ध र्राउने । 

 

• डिडटंर्को लाचर् तोडकएको समय (१ मडहनापचछ) त्यसै स्थानमा पुनः सेवाग्राहीहरु भेला 
र्रेर आवस्यक ताचलमका साथ सहायक सामग्री प्रदान र्ने । र्ारीरको ढांचा अनुरुप 

बनाउनु पन ेसहायक सामाग्री जस्तै कृवरम हात खुट्टा, अथोडटक उपकरण, व्हीलचेयर, 

आडद लाई डिडटंर् को लाचर् उपयुक्त समय (१ मडहना) तोलन ेर त्यसै स्थानमा डिट र्नय 
नसडकने सहायक सामग्रीको लाचर् र्ारीररक पुनयस्थापना केन्त्रमा प्रेषण र्रर सेवा प्रदान 

र्नुय पछय । 
 

संयन्त्र दईु –पडहचान भएका अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरुलाई उपयुक्त डदन र समय तोकी र्ारीररक 

पुनस्थायपना केन्त्रमा प्रेषण र्रर  सेवा प्रदान र्न े। यस प्रडक्रया मािय त चनम्न अनुसार सेवा उपलब्ध 

र्राउने । 
– दरूदराज बाट आउनुभएका सेवाग्राहीहरुको आवास कक्षामै व्यवस्था र्रर सेवा प्रदान र्ने   
– र्ारीररक  पुनस्थायपना  केन्त्रको मापदण्ि अनुरुप सेवा प्रदान र्ने  

– सवयप्रथम सेवाग्राहीको वास्तववक आवश्यकताको पडहचान र्रर सहायक सामाग्री को नाप जाँच 

र्ने  
– िडकय न नचमल्ने सेवाग्राहीहरुलाई आवास कक्षामै राख्न ेर 

– प्रोस्थेचसस वा अथोचसस सामाग्री तयार भएपछी डिडटंर् तथा आवस्यक ताचलम प्रदान र्री 
सेवाग्राहीलाई ववतरण र्न े। 

तेस्रो चरण  – ६ मडहना चभरमा अपार्ंता भएको ब्यवक्तको प्रकृचत अनुसार उपलब्ध भएको सहायक 
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काययक्रमको नामः अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरुको लाचर् सहायक सामाग्रीको आवश्यकता पडहचान एंव सामाग्री खररद तथा 
ववतरण 

सामाग्रीको पुनयस्थापना केन्त्र द्वारा ममयत, सम्भार र िलोअि सेवा उपलव्ध र्राउने  

 

प्रोस्थेचसस वा अथोचसस  सामग्रीको र्ुणस्तरीयता र उपयुक्त स्पेचर्डिकेसनको सुचनखस्चतताको 
संयन्त्र, आडद र्ारीररक  पुनस्थायपना  केन्त्रले चर्ववर आयोजन र्रेर सेवा (पररक्षण, नापजाँच, 

िलोओप) उपलव्ध र्राएको सेवाग्राहीको वववरणको प्रचतवेदन(सहायक सामग्री र मूल्य सडहत)  
प्रादेचर्क अस्पतालमा पेर् र्नुयपनेछ । यसैको आधारमा र्ारीररक  पुनस्थायपना  केन्त्रले सेवा प्रदान 

र्रेबापत सोधभनाय प्राप्त र्नेछ । 
र्ारररीक पुनस्थायपना   
केन्त्रहरुको सुची 
 

प्रदेर् १:   समुदायमा आधाररत पुनस्र्थापना ववराटनर्र 

प्रदेर् २:   प्रेरणा र्ारीररक पुनयस्थापना केन्त्र, सलायही 
बार्मती प्रदेर् : राविय अपाङ्र् कोष- काठमािौं 
र्ण्िकी प्रदेर् :   हररयो खयक अस्पताल तथा पुनयस्थापना केन्त्र 

प्रदेर् ५ र कणाली प्रदेर्:  नेपालर्ंज मेडिकल कलेज, बाँके 

सुदरुपखिम प्रदेर्ः नेपाल राविय समाज कल्याण संघ, कन्त्चनपुर 
अचभलेख प्रचतबेदन चनम्नचलखखत कार्जातहरुको वबबरण सडहतको प्रतवबेदन स्वास््य कायायलय मािय त 

इवपडिचमयोलोजी र रोर् चनयन्त्रण महार्ाखा लर्ायत  प्रादेचर्क अस्पतालमा सेवाग्राहीको नाम, 

उमेर, चलङ्र्, ठेर्ाना, अपाङ्र्ताको प्रकार, सहायक सामाग्रीको डकचसम र मूल्यको वववरण समावेर् 

र्री पेर् र्ने । 
बजेट बाििाि वबचनयोखजत बजेटको पररधी चभर रडह आचथयक चनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचर्का 

अनुसार बजेट बाििाि र्री डटप्पणी खस्वकृत र्राइ  काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने । 

सन्त्दभय सामाग्री 1. Priority assistive product list of Nepal, 
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssisti
veProductListV2_12062018.pdf?ua=1 

2. WHO Provision of Manual Wheelchair in less resource setting , 
https://www.who.int/publications-detail/guidelines-on-the-provision-of-manual-
wheelchairs-in-less-resourced-settings 

3. WHO standards  on prosthetic and orthotics       
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthoti
cs/en/ 

काययक्रमको 
पररचयः 
 

अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरुको समाजमा पूणय सहभाचर्ताको लाचर् पुनयस्थापना सेवा अत्यावश्यक छ । 
स्वास््य सेवामा सहायक सामाग्रीको प्रावधान पुनयस्थापना सेवा अन्त्तर्यतकै एक महत्वपुणय अंर् हो । 
सहायक सामाग्री उपकरणको प्रयोर् मािय त व्यवक्तको काययक्षमता, र्मनर्ीलता, दृवि, सुनाई, सञ्चार र 
आिनो हेरचाहमा अचभववृद्ध र्नय मद्दत चमल्दछ  । स्थानीय तहमै यस सेवा प्राप्त र्नय अपांर्ता भएका 
व्यवक्तहरुको आवश्यकता पडहचान र्री  उनीहरुको दैचनक डक्रयाकलापमा सहजीकरणको लाचर् यो 
काययक्रम संचालन र्ररनेछ । 

उदे्दश्य • अचत-र्ररव र वपछडिएका अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तको पडहचान र्नय र उपयुक्त  कृचतम हात खुट्टा 
तथा अथोडटक सेवाको  उपलब्धता स्थानीय स्तरमै सुचनखित र्ने । 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/guidelines-on-the-provision-of-manual-wheelchairs-in-less-resourced-settings
https://www.who.int/publications-detail/guidelines-on-the-provision-of-manual-wheelchairs-in-less-resourced-settings
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/
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• अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरूको दैचनक जीवनमा सहजीकरण र्न े। 
अपेखक्षत प्रचतिल • सहायक सामाग्री सेवा मािय त  अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरूको काययक्षमता, र्चतर्ीलताको अचभववृद्ध 

र्रर सामाखजक सहभाचर्ता हुने । 
• अन्त्य स्वास््य सेवा जस्त ै सहायक सामाग्री सेवा प्रदान हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  १. पाचलकाहरूमा स्वास््य संयोजकले पाचलकामा रहेको अस्पताल र र्ाराररक पुनस्र्थापना केन्त्रसंर् 

समन्त्वय र्रेर अपाङ्र्ता भएका व्यवक्तहरुलाई सहायक सामग्रीको आवश्यकता पडहचान र्ने ।  
२. पाचलकाले नखजक रहेको र्ारीररक पुनयस्थापना केन्त्रहरूसँर् साझेदारी र्रेर सेवा प्रदान र्न े। 
३. अपाङ्र्ता भएकाहरुको रखजिर खिा र्री उनीहरुको र्ाराररक अपांर्ताको खस्थचतको प्रकार सडहत 

सुचच तयार र्न े। 
र्ारीररक पुनस्र्थापन केन्त्रले चर्ववर आयोजन र्रेर सेवा (पररक्षण, नाप जाँच, िलोओप) उपलव्ध 

र्राएको सेवाग्राहीको वववरणको प्रचतवेदन (सहायक सामग्री र मूल्य सडहत) नर्रपाचलकामा पेर् 

र्नुयपनेछ । यसैको आधारमा र्ारीररक पुनस्र्थापन केन्त्रले सेवा प्रदान र्रेबापत प्रचतपुती प्राप्त र्नेछन।् 
 

ववश्व स्वास््य संर्ठनको मार्यदर्यन अनुसार, सहायक सामाग्रीृे ववतरणको लाचर् चनम्नचलखखत 

कदमहरुको अचनवायय पालना र्ने । 
• पररक्षण  

• डिटमेन्त्ट 

• प्रयोर्कताय प्रचर्क्षण 

• िलोओप, ममयत र सम्भार (maintenance) 
र्ारररीक 

पुनस्थायपना   
केन्त्रहरुको सुची 
 

प्रदेर् १:        समुदायमा आधाररत पुनस्र्थापना ववराटनर्र 

प्रदेर् २:         प्रेरणा र्ारीररक पुनयस्थापना केन्त्र- सलायही, लालर्ढ कुष्ठरोर् अस्पताल तथा सेवा 
केन्त्र-धनुषा 

बार्मती प्रदेर् :  राविय अपाङ्र् कोष, काठमािौं, आनन्त्दवन अस्पताल-लचलतपुर, बाल अपाङ्र् 
अस्पताल तथा पुनस्थायपन केन्त्र-काभ्रे, Spinal Injury Rehab Centre-Kavre 

र्ण्िकी प्रदेर् :  हररयो खयक अस्पताल तथा पुनयस्थापना केन्त्र, पोखरा 
प्रदेर् ५ र कणाली प्रदेर्:  नेपालर्ंज मेडिकल कलेज, बाँके 

सुदरुपखिम प्रदेर्ः   नेपाल राविय समाज कल्याण संघ, कन्त्चनपुर 
बजेट बाििाि वबचनयोखजत बजेटको पररधी चभर रडह आचथयक चनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचर्का 

अनुसार बजेट बाििाि र्री डटप्पणी खस्वकृत र्राइ  काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने ।  
चनम्नचलखखत चर्षयकहरु समेडट बजेट पेर् र्न े 

१. सहायक सामाग्री खररद र उत्पादनको लार्त 

२. पररक्षण, नाँपजाँच, डिटमेन्त्ट िलोओपको लार्त 

३. ममयत र सम्भारको लार्त 

४. र्ारीररक पुनयस्थापना केन्त्रको पुनयस्थापना सेवा डदने टोलीको यारा र आवास को लार्त 
सन्त्दभय सामाग्री • Priority assistive product list of Nepal, 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistivePr
oductListV2_12062018.pdf?ua=1 

• WHO standards  on prosthetic and orthotics       
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/e

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/
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काययक्रमको 
नाम: 

ववचभन्त्न सरुवा रोर्, नसने रोर्, जुनोडटक. मानचसक स्वास््य सम्बन्त्धी अन्त्तरडक्रया 
काययक्रम तथा डदवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम,  

मानचसक स्वास््य डदवस, अल्जाईमर डदवस, रेववज डदवस,ववश्व औलो डदवस) मनाउने 

मानचसक स्वास््यसम्बन्त्धी अन्त्तरडक्रया काययक्रम तथा डदवसहरु (आत्महत्या रोकथाम डदवस, 

मानचसक स्वास््यडदवस, अल्जाईमर डदवस) मनाउने 

पररचय  समुदायमा मानचसक स्वास््य समस्या व्यापकरुपमा रहे तापचन यसका ववषयमा अझै पचन र्लत 
धारणा र अन्त्धववश्वास कायम रहेको पाईन्त्छ ।यस सम्बन्त्धी आमधारणामा सकरात्मक पररवतयन 
तथा  स्वास््य समस्या र  सेवाप्रचतको सचेतना अचभवदृ्धी  र्ने अचभप्रायले मानचसक 
स्वास््यसम्बन्त्धी डदवसहरु मनाउनु उपयुक्त देखखन्त्छ । सहस्राब्दी ववकास लक्ष्यमा आत्महत्या 
घटाउन राविय प्रचतबद्धता रहेकोले चालु अ .व.मा  ववश्व आत्महत्या रोकथाम डदवस, सेप्टेम्बर १०मा 
 मनाउन यो काययक्रम लार्ू र्ररएको छ ।पयायप्त रकम ववचनयोजन र्ररएक स्थानीय तहमा यसै 
र्ीषयकको बजेटबाट र अन्त्यमा स्थानीय श्रोत पररचालन र्री ववश्वअल्जाईमर डदवस  )सेप्टेम्बर   
 २१ ) रववश्व मानचसक स्वास््यडदवस  )अलटोबर १० ) समेत  मनाउन सडकने छ  

उदे्दश्य आत्महत्याका बारेमा सचेतना अचभवदृ्धी र्ने  । 
सञ्चालन  
प्रकृया  

ववश्व आत्महत्या रोकथाम डदवस, सेप्टेम्बर १० ,"आत्महत्या रोकथामका लार्ी सहकायय र्रौ "
भन्त्ने नाराकासाथ  स्थानीय तहस्तरमा छलिल / अन्त्तरडक्रया तथा प्रभातिेरी काययक्रम संचालन 

र्ने । 
यस डदवस मनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा  बजेट  को व्यवस्था र्ररएको छ । 
यस र्ीषयकमा पयायप्त रकम वबचनयोजन र्ररएका स्थानीय तहका  थप विाहरुमा पचन यो काययक्रम 
संचालन र्नय सडकने छ । 

अपेखक्षत 
प्रचतिल 

आत्महत्याका बारेमा ववद्यमान भ्रम, अन्त्धववश्वास र र्लत धारणा कम  र्ने । 

अचभलेख/ 

प्रचतवेदन  
संचाचलत काययक्रमको अचभलेख राखी केन्त्र र प्रदेर्मा सोको प्रचतवेदन र्ने । 

सन्त्दभय सामाग्री ववश्व आत्महत्या रोकथाम लर्ायतका डदवसका लाचर् ववश्वव्यापी रुपमा तयार र्ररएका र केन्त्रले 
तयार र्रेका सम्बखन्त्धत सन्त्दभय सामाग्रीहरु )www.edcd.gov.np बाट download र्नय सडकन े
छ । 

 

काययक्रमको नामः नसन ेरोर् सम्बखन्त्ध काययक्रम (अचभमुखखकरण, नसने रोर् तथा मानचसक स्वास््यसम्बखन्त्धसचेतना 
काययक्रम(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days ) ) 

n/ 

पररचय  

नसने रोर्को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लाचर् स्वास््यकमीको क्षमता अचभबवृद्ध र्नुय आवश्यक छ । 
स्वास््यकमीको क्षमता अचभबवृद्धको लाचर् PENताचलम Package को ववकास र्ररएको छ । यो ताचलम 
नसने रोर् संबखन्त्धकाययक्रमसंचालन हुने खजल्लाहरुको अस्पताल, प्राथचमक स्वास््य केन्त्र तथा स्वास््य 
चौकीमा सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरुको लाचर् सञ्चालन हुनेछ । यो काययक्रम खजल्लार्त रूपमा ७७  

http://www.edcd.gov.np/
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/
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खजल्लामा लार् ुर्ररयको छ साथै स्थानीय तहको हकमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा काययक्रम संचालन 
र्नय बजेट व्यवस्था र्ररएको छ  । 

उदे्दश्य 
प्रमुख नसने रोर्हरु –मुटु तथा रक्तनलीको रोर्,मधुमेह,लयान्त्सर तथा दीघय श्वासप्रश्वास सम्बखन्त्ध रोर्को 
उपचार तथा रोकथाम बारे जनचेतना िैलाउने। 

सञ्चालन 
प्रकृयातथा 
बजेट बाँििाँि 

मूख्य चार नसने रोर्को अन्त्तराविय डदवसका डदन जनचेतना बदृ्धी हुने डकचसमका रर्यायली, 
प्रभातिेरी ,वकृ्तत्वकला ,हाजीररजवाि लर्ायतका काययक्रमहरु संचालन र्ने । 
ववश्व मधुमेह डदवस १४ नोभेम्बर, 

ववश्व COPDडदवस २० नोभेम्बर, 

ववश्व Cancerडदवस ४ िेब्रुअरी र  

ववश्व उच्च रक्तचाप डदवस १७ मे  मा मनाउने । 
अपेखक्षत 
प्रचतिल 

नसने रोर्वाट प्रभाववत दर तथा मतृ्यूदरमा कमी आउनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

PEN Package Trainers Guide, Training Manual, www.edcd.gov.np 


