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काययक्रम सञ्चालनका आधारभिू मार्यदर्यन 

बावर्यक स्वीकृि काययक्रम सञ्चालन र्दाय संस्था प्रमखु, लेखा प्रमखु, काययक्रम संयोिक लर्ायि काययक्रममा संलग्न 
कमयचारी िथा मनकायहरुले ध्यान ददनपुने महत्वपूणय ववर्यहरु देहाय बमोम्िम रहेका छन ्- : 
१. यो आधारभिू मार्यदर्यन सामाम्िक ववकास मन्रालय र मािहिका मनकायबाट आमथयक वर्य २०७७/७८ 

मा सञ्चालन र्ने काययक्रमको कायायन्वयन सहिीकरणका मनममत्त ियार र्ररएको छ । 

२. यो आधारभिू मार्यदर्यन र काययक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रचमलि कानून वाम्झएमा प्रचमलि कानून अनसुार 
नै काययसम्पादन र्नुयपनेछ । 

३. हरेक काययक्रमको ियारी िथा सञ्चालन र्नुय पूवय प्रचमलि काननु र यस मार्यदर्यनलाई राम्ररी अध्ययन 
र्नुयपनेछ। 

४. यस मार्यदर्यनमा उपलेम्खि ववर्यहरुलाई प्रभावकारी रूपमा कायायन्वयन र्ने र्राउने म्िम्मवेारी संस्था 
प्रमखुको हनुेछ र कायायन्वयनमा समन्वयकारी भमूमका काययक्रम संयोिकको हनुछे । संस्था प्रमखुले 
प्रचमलि कानूनको पररमधमभर रही आफूलाई प्राप्त अमधकारहरु मािहिका मनकाय िथा कमयचारीहरुबाट 
र्राउन सक्नछे। 

५. काययक्रम सञ्चालन र्नुय पूवय प्रचमलि कानूनको प्रावधान अनकुुल हनु ेर्री काययक्रमको उद्देश्य, काययक्रम 
सञ्चालन प्रकृया,  काययक्रममा लाग्न ेअनमुामनि खचय वाँडफाँड,  काययक्रमका सहभार्ी िथा स्रोि व्यम्ि, 

सहिकिाय वववरण, काययक्रम सञ्चालन हनुे स्थान र मममि आदी उपलेख र्रीएको काययक्रमको रुपरेखा िथा 
अवधारणा (Detail Program Framework and Concept)  संलग्न राखी अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट स्वीकृि र्राई 
काययक्रम सञ्चालन र्राउन ुपनेछ । 

६. काययक्रमहरू सञ्चालन र्दाय र्राउँदा बिेटको पररमधमभर रही प्रदेर् नं ५ प्रदेर् आमथयक ऐन, २०७७, 
प्रदेर् आमथयक काययववमध ऐन २०७४, सावयिमनक खररद ऐन २०६३, सावयिमनक खररद मनयमावली 
२०६४, प्रदेर् नं ५ को सावयिमनक खचयको मापदण्ड, काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बन्धी मनदेम्र्का, 
२०७५, प्रदेर् सावयिमनक खररद सम्बन्धी  खररद मनयमावली, २०७६, अथय मन्रालयको कायय सञ्चालन 
मनदेम्र्का २०७५, नेपाल सरकारको भ्रमण खचय मनयमावली २०६४ र नेपाल सरकार िथा प्रदेर् 
सरकारबाट स्वीकृि मापदण्डको आधारमा बिेट वाडँफाँड र्री स्वीकृि र्राई काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ 
। 

७. काययक्रम सञ्चालनको अवमधमा काययक्रम सञ्चालनसँर् सम्बम्न्धि कुनै ऐन, मनयमावली, काययववमध, मनदेम्र्का 
संर्ोधन भएमा संर्ोधन भएको प्रावधान अनसुार र्नुयपनेछ। 

८. यस मार्यदर्यनमा उपलेम्खि वावर्यक काययक्रमको सञ्चालन र्दाय प्रदेर् सरकार, प्रदेर् नं. ५ को सावयिमनक 
खररद ऐन, सावयिमनक खररद मनयमावली, भ्रमण खचय मनयमावली, आमथयक ऐन, आमथयक काययववमध मनयमावली, 
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कायय सञ्चालन मनदेम्र्का, र खचय सम्बन्धी अन्य मनदेम्र्का वा काययववमध स्वीकृि भएपश्चाि सोवह वमोम्िम 
खचय वाडँफाडँ र्री कायय सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

९. काययक्रमको भौमिक िथा ववम्त्तय प्रर्मि चौमामसक र वावर्यक रुपमा आफ्नो िालकु मनकाय र सामाम्िक 
ववकास मन्रालयमा चौमामसक/बावर्यक अवमध भिुान भएको मवहनाको २ र्िे मभर अमनवायय रुपमा 
पठाउनपुनेछ । 

१०. काययक्रमहरु सञ्चालन र्दाय नमििामूलक अवधारणा (Result Framework), स्वीकृि कायययोिना, समयसाररणी 
र स्वीकृि खररद योिना अनसुार र्नुयपनेछ ।कुनै संघ संस्थाबाट काययक्रम सञ्चालन र्दाय सो काययक्रमको 
र्णुस्िर कायम र्ने, काययक्रमको ववमध र प्रवक्रया पूरा र्ने र सावयिमनक र्ने म्िम्मेवारी सम्बम्न्धि संघ 
संस्थाको हनुेछ । 

११. प्रदेर् ववमनयोिन ऐन अनसुार हनुे र्री आवश्यकिा र औम्चत्यका आधारमा स्थानीय िह माफय ि सञ्चालन 
र्नय सवकने काययक्रमहरु स्थानीय िहलाई अम्तियारी प्रदान र्री काययक्रमको कायायन्वयन र्नय सवकनछे । 

१२. भौमिक पूवायधार मनमायण सम्बन्धी काययक्रम सन्चलान र्दाय राविय भवन संवहिा २०६०, नपेाल सरकारबाट 
स्वीकृि र्हरी योिना िथा भवन मनमायण  सम्बन्धी आधारभिू मनमायण मापदण्ड, २०७२ पालना र्नुय 
पनेछ। 

१३. भौमिक संरचना मनमायण र्दाय  भवन ऐन, २०५५ ले मनधायरण र्रेको योग्यिा परेु्को प्रावमधकबाट लार्ि 
अनमुान, मडिाईन, स्पेमसवफकेर्न ियार र्नुय पनेछ । 

१४. स्वास््य सामाग्री, औिार उपकरण खररद र्दाय प्रचमलि कानून बमोम्िम योग्यिा परेु्को दक्ष प्राववमधकबाट 
यसको स्पेमसफकेर्न ियार र्नुय पनेछ । 

१५. परामर्यदािाबाट भएको अध्ययन/अनसुन्धान सम्बन्धी काययको परामर्यदािालाई अध्ययन/अनसुन्धान 
प्रमिवदेन प्रस्ििु र्नय लर्ाई िोवकएको काययर्िय अनसुार कायय भए नभएको समुनश्चि र्नुय पनेछ । 
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खण्ड - क 

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट सञ्चालन हनेु काययक्रमहरु 

1. स्वास््य सम्बम्न्ध सचेिना मलुक काययक्रम प्रर्ारण र सञ् चालन 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२३१५ रु. पाचँ लाख मार चौमामसक ३ प्रथम, दोश्रो, िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः समािमा रहेका मबद्यमान अवधारणाहरुमा सधुार र्री नार्रीकहरुलाई स्वास््य रहन 

आवश्यक पने स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान, सीप र चेिनालाई अमभबवृर्द् र्नय, उपयिु र 
स्वस््यकर व्यवहार अपनाउन लम्क्षि वर्यहरुको ज्ञान, धारणा िथा व्यहारमा सकारात्मक 
पररवियन र्रर स्वस््य िीवन यापन र्ने बानीको ववकास र्नय यो काययक्रमको ब्यबस्था 
र्रीएको छ ।  

उद्दशे्यः • समदुायमा सने िथा नसने रोर्का कारणहरु, िोम्खमका ित्वहरु र रोर् लाग्नबाट 
बच्ने उपायहरुका वारेमा ज्ञान, सीप र धारणा िथा ब्यबहारमा सकारात्मक पररवियन 
पयाउन।   

• मवहला िथा बाल स्वास््य,  प्रिनन स्वास््य र िनस्वास््य सम्बम्न्ध िनचेिना प्रकार्न 
िथा प्रर्ारण र्नय। 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

 सामाम्िक ववकास मन्रालय । 

खचय क्षरे फ्लेक्स मनमायण, पम्प्लेट /पोष्टर /ब्रोसर छपाई,  स्थानीय परपमरका, एफ. एम र 
टेमलमभिनको माध्यमबाट सन्देर् प्रकार्न र प्रर्ारण। 

लम्क्षि समूह : आम समदुाय   

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• प्रदेर्मा देम्खएका प्रमखु स्वास््य समस्याको सचुी ियार र्री सो सम्बन्धमा प्रकार्न 
िथा प्रर्ारण र्नय मबर्यबस्िकुो कायय योिना ियार र्ने। 

• परपमरकामा सन्देर् प्रकार्न र्दाय स्पष्ट िथा सम्भव भएसम्म रवङ्गन छपाई 
र्नुयपनेछ। 

• छापा िथा एफ एम रेमडयोको माध्यमबाट ददईने सन्देर् स्थानीय भार्ामा सबैले 
बझु्ने र्रर प्रकार्न िथा प्रर्ारण र्ने । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि खचय 
मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा 
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वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ 
। 

अपेम्क्षि उपलब्धी आम समदुायका नार्ररकहरुको सने िथा नसने रोर्कोहरुको कारण,िोम्खमका ित्वहरु 
र रोर् लाग्नबाट बच्न े उपायहरुका वारेमा ज्ञान म्र्प धारणामा िथा ब्यबहारमा 
सकारात्मक पररवियन हनुेछ ।   

2. स्वास््य क्षरेमा आवश्यक रणनीमि मापदण्ड आदद मनमायण 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ २० लाख रुपैया ँ
मार 

पटक १ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 

 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः स्वास््यसँर् सम्बम्न्धि आवश्यक ऐन, मनयमावली, नीमि, रणनैमिक योिना,  मापदण्ड, 

काययववमध िथा मनदेम्र्का मस्यौदा ियारी र्दाय ववमभन्न समयमा बस्ने बैठक अन्िरवक्रया 
िथा काययर्ाला र्ोवष्ठ सञ् चालन र्नयका लामर् यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः स्वास््यसँर् सम्बम्न्धि आवश्यक ऐन, मनयमावली, नीमि, रणनैमिक योिना,  मापदण्ड, 
काययववमध िथा मनदेम्र्का मस्यौदा ियारी र्री स्वीकृमिका लामर् सम्बम्न्धि मनकायमा 
पेर् र्नय। 

काययक्रम कायायन्वयन 
र्ने मनकाय 

सामाम्िक ववकास मन्रालय। 

खचय क्षरेहरु बैठक िथा परामर्य खचय, छपाई, दै.भ्र.भ, यािायाि लर्ायि अन्य व्यबस्थापकीय 
खचय। 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• स्वास््यसँर् सम्बम्न्धि मस्यौदा ियार र्ने आवश्यक ऐन, मनयमावली, नीमि, 
रणनैमिक योिना,  मापदण्ड, काययववमध िथा मनदेम्र्काहरुको  सूची ियार र्ने । 

• मस्यौदा ियाररका लामर् मस्यौदा समममि िथा अन्य प्रामबमधक काययदल र्ठन 
र्ने। 

• सरोकारवालाहरु सँर् काययर्ाला र्ोष्ठी, छलफल, बैठक िथा अन्िरवक्रया 
काययक्रम र्ने। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  
र खचय र्नुयपनेछ । 
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3. स्िररय उपचार मापदण्ड ियार पाने काययक्रम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ रु. ३ लाख मार पटक १ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः आयवेुद िथा वैकम्पपक म्चवकत्सा सेवाको स्िरीय उपचार मापदण्ड अभाबले 

स्वास््यकममयहरुलाई रोर्को मनदान और्मधको छनौट र मारा मनधायरण र्नय िथा अन्य 
स्वास््य सपलाह प्रदान र्नय, स्िरीय र मानक म्चवकत्सकीय सेवामा एकरुपिा कायम 
र्नयका लामर् मापदण्ड आवश्यकोले यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः • आयवेुद उपचार पर्द्मिलाई स्िरीय र मानक म्चवकत्सकीय सेवामा एकरुपिा कायम 
र्नय । 

 

खचय क्षरे ववज्ञ परामर्य, काययर्ाला र्ोष्ठी, बैठक भत्ता, छपाई र व्यबस्थापवकय खचय। 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

सामाम्िक ववकास मन्रालय  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• मस्यौदा ियारीका लामर् मस्यौदा समममि िथा प्रामबमधक काययदल र्ठन र्ने। 

• सरोकारवालाहरुसँर् काययर्ाला र्ोष्ठी, छलफल, बैठक िथा अन्िरवक्रया काययक्रम र्ने। 

• अम्न्िम मस्यौदा ियार पारी स्वीकृमिका लामर् पेर् र्ने। 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 

लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र  खचय र्नुयपनेछ । 

4. स्वास््य संरचनाको योिना िथा मनमायण मापदण्ड 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ५ लाख मार पटक १ प्रथम, दोश्रो र िेस्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रदेर् मािहिका स्वास््य सेवा प्रबाह िथा व्यबस्थापन र्नय कायायलयहरुको समय सापेम्क्षक 

ममयि सम्भार, पनुमनयमायण िथा नवमनमायण र्नय आवश्यक रहेकोले  मनमायण मापदण्ड िय 
र्रर योिनाबर्द् रुपमा भौमिक संरचना मनमायणको योिना बनाउनको लामर् यो काययक्रमको 
व्यबस्था र्ररएको छ। 
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उद्दशे्यः  स्वास््य सेवा प्रबाह िथा व्यबस्थापन र्ने कायायलयहरुको मनमायण मापदण्ड ियार र्रर 
योिना ियार र्ने। 

लम्क्षि समहुः  प्रदेर् मािहिका स्वास््य सेवा प्रबाह िथा व्यबस्थापन र्ने कायायलयहरु। 

खचय क्षरे कायायलयहरुको संरचनाको अबस्था ववश्लरे्ण, काययर्ाला र्ावष्ठ, ववज्ञहरुको परामर्य, छपाई। 
काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

सामाम्िक ववकास मन्रालय। 

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• मस्यौदा ियाररका लामर् मस्यौदा समममि िथा प्रामबमधक काययदल र्ठन र्ने। 

• सरोकारवालाहरु सँर् छलफल  ,बैठक िथा अन्िरवक्रया काययक्रम र्ने।  

• ववज्ञहरु सँर्को परामर्यमा ित्काल िथा ददघयकालमा र्नय सवकन ेपमु्िर्ि 
मनमायणको लार्ि समावरे् हनुेर्री कायययोिना ियार र्ने। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड र्रर काययक्रम सञ्चालन 
र्नुयपनेछ । 

5. आयवेुद िथा वैकम्पपक म्चवकत्सा सम्बम्न्ध स्वास््य संस्थाको भवनको ड्रइङ 
मडिाइन 

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११३५ रु. दर् लाख मार  पटक १ प्रथम, दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः आयवेुद िथा वैकम्पपक म्चवकत्सा सम्बन्धी सरकारी स्वास््य सस्थाहरुले प्रबाह र्ने सेवाको 

प्रकृमि अनरुुप भौमिक संरचनाको एकरुपिा र र्णुस्िरीयिा कायम र्नयको लामर् प्रादेम्र्क 
ड्रइङ मडिाइन ियार र्नय यो म्र्र्यकमा बिेट ववमनयोिन र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः भौमिक संरचनाको एकरुपिा र र्णुस्िरीयिा कायम र्नय। 

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

सामाम्िक ववकास मन्रालय।  

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

प्रदेर् मािहिका आयवेुद िथा वैकम्पपक म्चवकत्सा सम्बन्धी सरकारी स्वास््य 
सँसँ्थाहरुको संरचनाको ड्रइङ िथा मडिाइन र्नय प्राववमधक परामर्य सेवा खररद। 

खचय क्षरे परामर्य सेवा खचय। 
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बिेट 
बाडँफाडः 

प्रचमलि ऐन,  मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 
खचय र्नुयपनेछ । 

6. वेलझणु्डी दाङको संस्कृि आयवेुद ववद्यावपठमा एवककृि अस्पिाल मनमायणको लामर् 
मड.वप.आर िथा मास्टर प्लान मनमायण 

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११३५ रु. १० लाख पटक १ प्रथम दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः आधमुनक म्चवकत्सा, आयवेुद िथा वैकम्पपक म्चवकत्सा पर्द्मि माफय ि प्रदान र्ररन े

स्वास््य सेवाहरु सेवाग्राहीको चाहाना र आवस्यकिा अनसुार उपयिु छनौट पर्द्मि 
अनसुारको सेवा एकै स्थानबाट एवककृि रुपमा प्रदान र्ने व्यवस्था ममलाउन यो 
म्र्र्यकमा बिेट व्यबस्था र्ररएको छ।  

उद्देश्यः एवककृि अस्पिाल मनमायणको लामर् मड.वप.आर िथा मास्टर प्लान मनमायण र्ने। 
काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

सामाम्िक ववकास मन्रालय 

काययक्रम सञ्चालन ववमधः मनमायण हनुे संरचनाको प्राववमधक परामर्य सेवा खररद। 
खचय क्षेर सवेक्षण मडिाइन ड्रइङ, मनमायण सम्बम्न्ध परामर्य सेवा खचय। 
बिेट बाँडफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  

र खचय र्नुयपनेछ । 
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खण्ड - ख 

स्वास््य मनदेर्नालयबाट सञ्चालन हनेु काययक्रमहरु 

1. ववद्यालय नमसयङ सेवा काययक्रम (सेवा करार) 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२४१३ रु.२४,९६,०००।- ववद्यालय ८ प्रथम,   दोश्रो, िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः ववद्यालय िहवाटै बालबामलकाहरुलाई सन्िमुलि र पोवर्लो खानेकुरा खाने िथा स्वस््य 

म्िवनरै्ली अपनाउन प्ररेरि र्दै समग्र स्वास््य, सरसफाई र पोर्ण प्रवर्द्न, वकर्ोर 
वकर्ोरीको प्रिनन, स्वास््य िथा मवहनावारी व्यवस्थापनको आवश्यकिाको महर्सु र्दै 
ववद्यालय िहमा स्वास््य सेवाको पहुँच परु् याई ववद्याथीहरुको स्वास््य सधुार पयाउन यो 
काययक्रमको मनरन्िरिा र्ररएको छ ।  

उद्दशे्यः • ववद्यालय उमेरका बालबामलकाहरुलाई स्वास््य म्िवनरै्ली अपनाउन प्ररेरि र्ने । 

• ववद्यालयमा अध्यनरि वकर्ोरीहरुको मवहनावारी स्वास््यलाई व्यवम्स्थि र्ने ।  
खचय क्षरे   िलब िथा पोर्ाक भत्ता, फमनयचर, और्धी उपकरण । 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• र्ि वर्य देम्ख काययरि ववद्यालय नसयलाई सम्बम्न्धि ववद्यालयको मसफाररसमा 
मनरन्िरिा ददने । 

• सेवा करारमा काययरि ववद्यालय नसयहरुलाई सहायक पाँचौ िहको र्रुु िलव स्केल 
अनसुारको िलव मनयमानसुार उपलब्ध र्राउने । 

• प्रदेर्ले ियार पारेको काययवववरण अनसुार मबद्यालय नसयले कायय र्नुय पने छ । 

• सम्बम्न्धि ववद्यालयले ववद्यालय नसयको हाम्िरी प्रमाम्णि र्रर स्वास््य मनदेर्नालयमा 
उपलब्ध र्राउन ुपनेछ र सोको आधारमा सम्बम्न्धि कमयचारीको पाररश्रममक बैकं 
खािा माफय ि उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 

अपेम्क्षि उपलब्धी • ववद्यालय उमेरका बालबामलकाहरुको पोर्ण सधुार िथा स्वस््य म्िवनरै्ली 
अपनाउन सहयोर् हनुेछ । 

• ववद्यालयमा अध्यनरि वकर्ोरीहरुको मवहनावारीका कारणले र्दाय ववद्यालयमा हनुे 
अनपुम्स्थि दर कमम हनुेछ । 
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बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  
र खचय र्नुयपनेछ । 

प्रर्मि अनरु्मन  र 
समीक्षा 

सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालयबाट काययक्रमको अनरु्मन र 
समीक्षा हनुेछ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा 
सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

2. दम िन्य िथा ब्रोकावटस उपचार व्यवस्थापन अस्पिालहरु (स्वास््य सेवा) 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ रु. १ करोड ५० 
लाख मार 

अस्पिाल १३ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 

     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रदेर्मा ववद्यमान ववमभन्न नसने रोर्हरुको वढ्दो प्रकोपवाट प्रदेर् वासीलाई पने 

व्यिीर्ि व्ययभार कम र्नयका लामर् उपचारमा आमथयक सहमुलयि प्रदान र्नय दीघय 
श्वासप्रश्वास रोर्हरु (Chronic Respiratory Diseases) (िस्िै COPD, Asthma, Occupational Lungs 

Diseases, Pulmonary Hypertension) को ववरामीहरुलाई प्रदेर् सरकारको नीमि िथा 
काययक्रममा उपलेख भए अनसुार रु. ५०,०००।– अके्षरुपी रु. पचास हिार सम्मको 
मनःर्पुक उपचार व्यवस्थापनको लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्रीएको छ ।   

उद्दशे्यः दमिन्य िथा व्रोंकाईवटस उपचारमा ववरामीको व्यिीर्ि व्ययभारलाई कम र्नय 
आमथयक सहमुलयि प्रदान र्ने । 

काययक्रम व्यबस्थापन 
र्ने मनकाय 

स्वास््य मनदेर्नालय 

काययक्रम कायायन्वयन 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् मभरका सरकारी अस्पिालहरु 

खचय क्षरेहरु ववरामीको उपचारमा लाग्न ेखचयको सोधभनाय, काययक्रमको अमभममु्खकरण, अनरु्मन, 

सममक्षा िथा छपाइ  
काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• काययक्रम सञ् चालन काययववमध र ववस्ििृ रुपरेखा  मनमायण र्ने । 

• ववपन्न नार्ररकको लामर् दम िथा ब्रोँंन्काइवटस रोर् उपचार आमथयक सहमुलयि 
मनदेम्र्का,२०७६ अनसुार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ। 

अपेम्क्षि उपलब्धी दम िन्य िथा व्रोङ्काइवटसका ववरामीहरुको उपचारमा हनुे व्यम्िर्ि व्ययभार कम 
भई सेवामा नार्रीकको पहँचुमा वृवर्द् हनुेछ । 
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बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  
र खचय र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि उपलब्धी दम िन्य िथा व्रोङ्काइवटसका ववरामीहरुको उपचारमा हनुे व्यम्िर्ि व्ययभार कम 
भई सेवामा नार्रीकको पहँचुमा वृवर्द् हनुेछ । 

अनरु्मन र मपुयाङ्कन मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सममक्षा हनुछे । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ अस्पिालले काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय 
रुपमा मनदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ । 

3. मन:र्पुक मबरे्र्ज्ञ स्वास््य म्र्ववर सञ् चालन (स्वास््य सेवा) 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ रु. ४८ लाख मार पटक १२ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः धेरैिसो ग्रामीण समदुायका मामनसहरु स्वास््य संस्थाहरुबाट ववर्रे्ज्ञ स्वास््य सेवा मलन 

बम्ञ् चि छन ् । त्यस्िा के्षर, र समदुायमा स्वास््य सेवाको पहुँच परु् याउन टड्कारो 
आवश्यकिा रहेको हुँदा आमथयक िथा सामाम्िक रुपमा पमछ परेका समदुायको बसोवास 
भएको स्थानहरुमा मनःर्पुक मबर्ेर्ज्ञ स्वास््य म्र्ववर सञ्चालन र्री स्वास््य सेवाको पहँचुमा 
वृवर्द् र्नय यो काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको छ । 

उद्दशे्यः • दरु्यम िथा वपछमडएको के्षर, स्वास््य सेवाको पहुँच नपरेु्का आमथयक िथा सामाम्िक 
रुपमा पमछ परेका बर्य िथा समदुायमा स्वास््य सेवाको पहँचु बवृर्द् र्ने । 

• स्वास््य सेवाको पहँचु वावहर रहेका समदुायका नार्रीकहरुको ववमभन्न रोर्हरुको 
पवहचान, मनदान, उपचार िथा प्ररे्ण र्ने । 

खचय क्षरे और्मध, अन्य उपचार सामाग्री खररद, दै.भ्र.भ,  प्रचारप्रसार, िुवानीका लामर् र्ाडी भाडा। 

लम्क्षि समहुः प्रदेर्का नार्रीकहरु। 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय। 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• काययक्रमको अवधारणा पर ियार र्ने 

• स्वास््य कायायलयहरुको समन्वयमा मार् र औम्चत्यको आधारमा म्र्ववर सञ्चालन र्ने 
। 

• हरेक म्िपलामा कम्म्िमा एक ददनको म्र्ववर सञ्चालन र्ने । 
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• म्र्ववर सञ्चालनको लामर् चावहने ववर्ेर्ज्ञ म्चवकत्सक सवहिको मानवश्रोि िथा अन्य 
भौमिक स्रोिको व्यबस्था र्ने । 

• स्थानीय िहहरुसँर् समिे सहकायय र्री म्र्ववर सञ्चालन र्रीन े ववर्ेर्ज्ञ स्वास््य 
सेवाहरुका वारेमा िानकारी स्थानीय संचार माध्यम िथा साधन श्रोिको उपयोर् र्री 
प्रचारप्रसार र्ने ।  

• ववर्ेर्ज्ञ स्वास््य म्र्ववर आवश्यिाका आधारमा ववमभन्न संघ संस्थाहरुसँर् समन्वय 
िथा साझेदारीमा  सञ्चालन र्नय सवकनेछ । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् 
मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई काययक्रम सञ्चालन  
र  खचय र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि 
उपलव्धीः 

• वपछमडएका वर्य र के्षरका नार्रीकहरुको ववर्रे्ज्ञ स्वास््य सेवामा पहुँच अमभबवृर्द् हनुेछ 
।  

• नार्रीकका ववर्ेर् स्वास््य आवश्यकिाहरुको सम्बोधन हनुेछ । 
अनरु्मन िथा  
सममक्षा 

 सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन िथा सममक्षा हनुे छ । 

4. खानेपानी र्णुस्िर िाचँको लामर् केममकल िथा मेमसनरी औिार व्यवस्थापन 
(स्वास््य सेवा) 

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ५ लाख मार पटक २ प्रथम र दोश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रदेर् अन्िर्यिका स्वास््य कायायलयहरुमा रहेको खानेपानी परीक्षण उपकरणलाई 

सञ् चालनमा पयाउन आवश्यक पने केममकल िथा मेमसनरी औिार व्यबस्थापन र्नय यस 
काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको छ । 

उद्दशे्यः वपउने पानीको र्रु्द्िा परीक्षण र्नुय र पानीिन्य रोर्हरुको िोम्खमबाट प्रदेर् मभरका आम 
नार्रीकहरुलाई बचाउन ुयस काययक्रमको प्रमखु उद्देश्य रहेको छ । 

लम्क्षि समहुः प्रदेर्का आम नार्रीकहरु  

खचय क्षरे खानेपानी परीक्षणका लामर् चावहने केममकल, औिार िथा उपकरण। 
काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय 
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काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

प्रत्येक म्िपलाका स्वास््य कायायलयहरुबाट खाने पानीको र्णुस्िर िाँच र्नय चावहने 
आवश्यक केममकल िथा उपकरण स्वास््य मनदेर्नालयबाट प्रचमलि मनयम अनसुार 
खररद र्री उपलब्ध र्राईनछे । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड र्रर काययक्रम सञ्चालन 
र्नुयपनेछ । 

काययक्रमको 
प्रमिफल 

सवै स्वास््य कायायलयहरुमा खानेपानी परीक्षणका लामर् प्रयोर्ालाको मनरन्िरिा हनुे छ । 

अनरु्मन िथा   
सममक्षा 

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन िथा सममक्षा हनुे छ । 

5. स्वास््य सम्बन्धी काययक्रमहरुको चौमामसक िथा वावर्यक सममक्षा (स्वास््य सेवा) 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु.३०,००,०००।- पटक ३ प्रथम, दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः सामाम्िक ववकास मन्रालयले स्वास््य सेवाको समग्र बस्िमु्स्थिीका बारेमा छलफल र्ने र 

मतुय सवाल पवहचान र्रर आर्ामी वर्य कायययोिनामा समावेर् र्ने उद्देश्यले सममक्षा सम्बन्धी 
काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको प्रदेर् स्िरमा िीन (स्थानीय, म्िपला िथा प्रदेर् स्िरीय) 
चरणमा सममक्षा र छलफल हनुेर्री यस आ. व. मा बिटे व्यवस्था र्ररएको छ । 

(क) र्ि आमथयक बर्यको बावर्यक सममक्षा िोवकएको समयमा सम्पन्न र्रर सक्न ुपनेछ । 

(ख) चौमामसक सममक्षा िथा कोमभड-१९ लर्ायि अन्य स्वास््य काययक्रमहरुको आवश्यकिा 
अनसुार सममक्षा र्ररने छ ।  

उद्दशे्यः • स्वास््य कायायलय, प्रदेर् अन्िर्यिका अस्पिालहरु र आयुयवेद म्चवकत्सालय/ केन्रहरुमा 
संचामलि स्वास््य काययक्रमहरुको बावर्यक िथा चौमामसक लम्क्षि प्रर्मिहरुको बस्िमु्स्थिी  
थाहा पाउन। 

• आर्ामम आमथयक बर्यको योिना ििुयमाका लामर् प्राथममकिा क्षेर पवहचान र्ने। 

लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यिका अस्पिाल, स्वास््य कायायलय,  आयवेुद म्चवकत्सालय िथा केन्र, स्थानीय 
िहका स्वास््य संस्थाहरुका प्रमखु िथा फोकल पसयनहरु । 

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय । 
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काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• सममक्षाका  लामर् बिेट बाँडफाड िथा स्वीकृिी। 

• स्थानीय स्िरमा स्वास््य कायायलयले मनदेर्नालयर्द्ारा पठाईएको सममक्षाको िाँचा अनसुार 
मनधायरण र्रेको अवमधमा स्थानीय िह सँर् समन्वय र्रर सममक्षा सम्पन्न र्नय सहयोर् 
र्ने  

• म्िपला स्िरमा स्वास््य काययलयमा स्थानीय िहको सममक्षा पश्चाि स्वास््य र्ाखा 
प्रमखुहरु र आयवेुद म्चवकत्सालय/स्वास््य केन्र िथा अस्पिालको सहभामर्िामा सममक्षा 
सम्पन्न र्नुय पनेछ।  

• प्रदेर् स्िरमा स्वास््य मनदेर्नालयले अस्पिाल, स्वास््य कायायलय, आयवेुद म्चवकत्सालय 
िथा केन्र र सहयोर्ी सस्थाहरुको सहभामर्िा प्रदेर् स्िरीय सममक्षा र्ररने छ।  

• सममक्षा पश्चाि स्वास््य कायायलय र स्वास््य मनदेर्नालयको बावर्यक प्रमिवदेन ियारी 
िथा छपाई र्नुय पनेछ।   

खचय क्षरे काययक्रम सञ् चालन खचय, दै.भ.भ, िथा बावर्यक प्रमिवदेन ियारी िथा छपाई।  
बिेट 
बाडँफाडः 

प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र खचय 
र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि 
उपलब्धी 

स्वास््य काययक्रमहरु लक्षीि प्रर्िीको बस्िमु्स्थिी पत्ता लाग्नकुो साथै कममकमिोरी पवहचान 
हनुे र सधुार र्नुय पने के्षर पवहचान र्रर लक्ष प्रामप्त सम्म पगु्ने मार्य पवहचान हनुेछ ।  

आर्ामी आमथयक बर्यको योिना ििुयमाका लामर् प्राथममकिा पवहचान हनु ेछ । 
अनरु्मन िथा 
सममक्षा 

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन िथा सममक्षा हनुेछ । 

6. खोप पमछ हनु ेAEFI को व्यवस्थापन  
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ५,००,०००।- पटक १ प्रथम दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः • खोप पश्चाि हनु सक्ने अवाम्ञ्छि घटनाहरुको समयमा नै उम्चि िररकाले व्यवस्थापन 

नर्रेमा खोप मलएका बच्चाहरुको स्वास््यमा र खोप काययक्रममा समेि नकरात्मक 
असर पनय सक्दछ त्यस कारण यस्िा असरहरुलाई कम र्नय खोप पश्चाि हनु सक्न े
अवाम्ञ्छि घटनाहरु पत्तालर्ाउन, प्रमिवेदन, अनसुन्धान , अनरु्मन  र खोप काययक्रम 
सञ्चालन र्दाय हनु ेरवुटहरुलाई यथामसघ्र सधुार र्नय बिेटको व्यवस्था र्ररएको छ । 

 

उद्दशे्यः खोप पश्चाि हनुे अवाम्ञ्छि घटनाहरुको ित्काल व्यवस्थापन र्नय । 
लम्क्षि समहु प्रदेर् मभरका खोप मलने सम्पूणय बालबामलकाहरु। 
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काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय। 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• खोप सेवा पश्चाि हनु सक्ने अवाम्ञ्छि घटनाहरुको ित्कालै अनसुन्धान र्रर 
बालबामलकाहरुको सरुक्षा एवं काययक्रम व्यवम्स्थि र्नय प्रादेम्र्क स्िरमा एक AEFI 

अनसुन्धान वटम  ियार र्रर पररचालन र्ने । 

• कुनै पमन स्थानमा AEFI भएमा ित्काल सो वटम पररचालन र्रर घटनाको अनसुन्धान 
र व्यवस्थापन र्ने । 

• प्रदेर् मािहिमा कवह किै खोपबाट बचाउन सवकने रोर्हरुको प्रकोप भएमा ित्कालै 
यसै काययक्रमबाट मनयन्रण, रोकथाम िथा व्यवस्थापन र्रर आवश्यक समन्वय र 
प्रमिवदेन र्ने । 

खचय क्षरे यािायाि खचय, आवश्यक म्चवकत्सक/स्वास््यकमी पररचालनको लामर् दै.भ.भ. िथा अमि 
आबश्यक और्धीिन्य सामाग्रीहरु 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 
खचय र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि उपलब्धी प्रदेर् अन्िर्यि हनु ेAEFI र प्रकोपको ित्काल अनसुन्धान र व्यवस्थापन भई काययक्रम 
सञ्चालनमा सहििा हनुे छ । 

अनरु्मन र 
सममक्षा 

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र सममक्षा हनुछे । 

7. क्यान्सर अस्पिालहरुसंर्को सहकाययमा क्यान्सर रोर्को मनदान, रोकथाम िथा 
मनयन्रण काययक्रम 

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ५०,००,०००।- पटक ५ प्रथम, दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः क्यान्सरका नयाँ ववरामीहरुको संतया पमछपला बर्यहरुमा बढ्दै र्एको छ । क्यान्सर 

मनकै घािकपूणय रोर् भएिा पमन समयमै  रोर्को पवहचान भए उपचार संभव छ । 
समय-समयमै स्वास््य पररक्षण र्राईरहन ुपछय भने्न नार्ररक चेिना र अस्पिाल सम्मको 
पहुँचको अभावमा धेरै मामनस क्यान्सरका कारण मतृ्यकुो मखुमा पगु्ने र्रेका छन ।यस 
बाट आम मामनसलाई सचेि र्राउन र म्र्ववरको माध्यम बाट समहुमा स्क्रीमनङ र्री  
क्यान्सर रोर्को मनदान, रोकथाम िथा मनयन्रणका लामर् बिेटको ववमनयोिन र्ररएको 
छ ।  
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उद्दशे्यः क्यान्सर अस्पिाल सँर्को सहकाययमा क्यान्सर रोर्को मनदान, मनयन्रण िथा रोकथाम 
र्ने । साथै मनदान भईसकेका ववराममहरुको उपचारका लामर् प्ररे्ण र्ने । 

लम्क्षि समहु प्रदेर्मा रहेका आम नार्ररक  
काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

 

• स्वास््य कायायलयको समन्वयमा समहुमा स्क्रीमनङ सञ्चालन र्ने स्थानको छनौट 
र्ने । 

• क्यान्सर अस्पिालहरुको समन्वयमा रोर्को मनदान, रोकथाम िथा मनयन्रणको 
लामर् समहुमा स्क्रीमनङ सञ्चालन र्ने । 

• समहुमा स्क्रीमनङ सञ्चालनको लामर् चावहन े ववर्ेर्ज्ञ म्चवकत्सक सवहिको 
मानवश्रोि िथा अन्य भौमिक स्रोिको व्यबस्था र्ने । 

• स्थानीय िहहरुसँर् समेि सहकायय र्री समहुमा स्क्रीमनङ सञ्चालन र्रीन ेववर्ेर्ज्ञ 
स्वास््य सेवाहरुका वारेमा िानकारी स्थानीय संचार माध्यम िथा साधन श्रोिको 
उपयोर् र्री प्रचारप्रसार र्ने ।  

• ववर्ेर्ज्ञ स्वास््य समहुमा स्क्रीमनङ आवश्यिाका आधारमा ववमभन्न संघ 
संस्थाहरुसँर् समन्वय िथा साझेदारीमा  सञ्चालन र्नय सवकनेछ । 

खचय क्षरे मखु, स्िन र पाठेघर क्यान्सर लर्ायि अन्य क्यान्सरहरुको समहुमा स्क्रीमनङको 
लामर् आवश्यक पने उपकरण, और्धी, म्चवकत्सक, स्वास््यकमी पररचालनको दै.भ.भ. 
र अन्य व्यवस्थापकीय खचय । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 
खचय र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि उपलब्धी समयमै क्यान्सर रोर्को मनदान, मनयन्रण िथा रोकथाम हनुेछ। 
अनरु्मन र सममक्षा  सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र सममक्षा हनुछे । 

8. आकम्स्मक िथा महामारी मनयन्रणको लामर् और्मध खररद 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. 

१०,००,०००।- 
पटक १ प्रथम 

  
उपर्ीर्यकः वववरण 
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पररचयः कुनै पमन समय र स्थानमा सरुवा रोर्को महामारी/प्रकोप हनु सक्ने भएकोले आवश्यक 
और्धी िथा और्मधिन्य सामाग्रीहरु खररद र्रर ियार अबस्थामा राख्न ुपने हनु्छ ।सोही 
काययका लामर् बिेटको व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्दशे्यः उत्पन्न महामारी/प्रकोप/ववपदको कारण हनु सक्ने धन-िनको क्षमिहनुबाट िोर्ाउने । 
लम्क्षि समहु उत्पन्न महामारी/प्रकोप/ववपद बाट प्रभाववि नार्ररकहरु  
काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• प्रदेर्मा संभाववि देखा पनयसक्ने महामारीिन्य रोर्हरुको सचुी ियार र्ने। 

• महामारीको मनदान िथा उपचारको लामर् आवश्यक पने और्मध िथा अन्य 
सामाग्रीहरुको समु्च ियार र्ने। 

• खररद योिना अनसुार खररद र्रर बफर स्टकमा राख्न े।  
खचय क्षरे महामारीका लामर् और्धी िथा आवश्यक सामाग्री खररद िथा िुवानी। 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 

खचय र्नुयपनेछ । 
अपेम्क्षि उपलब्धी महामारी, प्रकोपको कारणले हनु सक्ने मानबीय क्षमिबाट बचाउने । 
अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र सममक्षा हनुछे । 

9. प्रसूमि सेवाको लामर् नसयको व्यवस्थापन 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२४१३ रु. ४०,००,०००।- अस्पिाल ६ प्रथम, दोश्रो र िेश्रो 
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रसिुी सेवाको चाप बवि भएका अस्पिालहरुमा नमसयङ्ग िनर्म्िको अभावले प्रसिुी सेवा 

प्रदान र्नय असर पने भएकोले र्णुस्िरीय प्रसमुि सेवा प्रदान र्नयको लामर् अस्पिालहरुमा 
नसय करारमा मनयिुी र्री प्रसिुी सेवा सञ्चालन र्नय यो काययक्रमको व्यवस्था र्रीएको छ 

उद्दशे्य र्णुस्िरीय प्रसिुी सेवा प्रदान र्नयको लामर् स्टाफ नसय लाई करारमा मनयमु्ि र्री २४ सै 
घण्टा प्रसिुी सेवा सचुारु रुपले सञ्चालन र्ने । 

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

स्वास््य मनदेर्नालय  

 

खचय क्षरे स्वास््य मनदेर्नालय बाट करारमा स्टाफ नसयको मनयमु्ि र्रर आबश्यकिाका आधारमा 
अस्पिालहरु छनौट र्रर पठाउने।  
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काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• प्रसमुि सेवा सञ्चालनको लामर् अस्पिालबाट आवश्यक नसय संतया मार् संकलन र्ने।  

• स्वास््य मनदेर्नालयले मनयमानसुार करार नसयको मनयमु्ि र्री मार् अनसुारको 
अस्पिालमा पठाउने।  

• सेवा करारमा मनयमु्ि पाएका नसयहरुलाई सहायक पाँचौ िहको र्रुु िलव स्केल 
अनसुारको िलव मनयमानसुार उपलब्ध र्राउने । 

• सम्बन्धीि नसयको हाम्िरी प्रमाम्णि र्रर स्वास््य मनदेर्नालयमा उपलब्ध र्राउन ुपने 
छ र सोको आधारमा बैकं खािा माफय ि पाररश्रममक उपलब्ध र्राउन ुपने छ। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन र 
खचय र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि 
उपलब्धी 

अस्पिालमा र्णुस्िरीय प्रसमुि सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन हनुेछ । 

अनरु्मन मनदेर्नालय र  सामाम्िक ववकास मन्रालय। 

10. मस.इ.ओ.एन.मस. सेवा चाप बवि भएका अस्पिालहरुमा रोबसन क्राईटेररया लार् ु
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ६ लाख  अस्पिाल ६ प्रथम,     दोश्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः ववश्व स्वास््य संर्ठन अनसुार बच्चा िन्माउँदा अनमुामनि म्िववि िन्मको ५%  प्रसमुि 

िवटलिा भएकाहरुलाई बच्चा िन्माउनका लामर् मसिररयन अपरेसन र्नुय पने हनु्छ । 

मसिररयन अपरेसन को दर १० दम्ख १५ प्रमिर्ि मार हनु ु पनेमा नेपालमा ३५ 
प्रमिर्ि सम्म मसिररयन अपरेसन र्द्ारा बच्चा िन्माउने र्रेको पाइएको छ । यसले 
अनावश्यक मसिररयन अपरेसन दर र त्यसको असर बिाउनकुा साथै प्राकृमिक िन्मलाई 
मनरुत्सावहि र्दयछ । त्यसकारण मसिररयन अपरेसन लाई आवश्यकिा अनसुार मार 
प्रयोर् र्ने र्री ववश्व स्वास््य संर्ठन ले रोबसन क्राईटेररया लाई अन्िराविय मापदण्ड को 
रुपमा प्रयोर् र्री मसिररयन अपरेसन दरको लेखािोखा िथा मनर्रानी र्ने र मापदण्ड 

अनसुार मसिररयन अपरेसन भएको समुनम्श् चि र्ने प्रणाली लार् ुर्नय मसफाररस र्रीएको 
छ । 

उद्दशे्यः प्रदेर् अन्ियर्िका मस.इ.ओ.एन.मस. सेवा प्रदान र्ने मनिी िथा सरकारी अस्पिालहरुमा 
रोबसन क्राईटेररया लार् ुर्री मसिररयन अपरेसनको दर लेखािोखा र्री आमा र बच्चामा 
त्यसको प्रमिकूल असर कम र्नुय । 

लम्क्षि समूहः मस.इ.ओ.एन.मस. सेवा प्रदान र्ने मनिी िथा सरकारी अस्पिालहरुमा प्रसूमि सेवा मलन 
आउने मवहलाहरु  । 
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खचय क्षरे प्रम्र्क्षक िथा सहभार्ीहरुलाई दै.भ्र.भ िथा यािायाि खचय,  खािा, स्टेर्नरी, अनरु्मन 
िथा सममक्षा। 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• मस  .इ.ओ.एन.मस.   काययक्रम लार् ुभएका सरकारी िथा मनिी अस्पिालहरुलाई रोबसन 
क्राईटेररया बारेमा िानकारी प्रदान र्नयका लामर् एक ददनको अमभमूम्खकरण काययक्रम 
सञ् चालन र्ने । 

• अमभमूम्खकरण काययक्रम सञ् चालन पश्चाि मस .इ.ओ.एन.मस.  काययक्रम लार् ुभएका 
सरकारी िथा मनिी अस्पिालहरुमा रोबसन क्राईटेररया मनदेम्र्का  अनसुार काययक्रम 
लार् ुर्ने । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन,मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्ििबिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई 
काययक्रम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ। 

अपेम्क्षि प्रमिफल • मापदण्ड अनसुार मसिररयन अपरेसनको दर यवकन हनुेछ । 

• आमा सरुक्षा काययक्रममा आवर्द् स्वास््य कमीहरुमा रोबसन क्राईटेररयाको 
अमभममु्खकरण हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

 सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र सममक्षा हनु ेछ । 

11. अमिववपन्न नार्ररकलाई मरृ्ौला डाइलाइमसस और्मधमा सहायिा काययक्रम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु.१,००,००,०००।- पटक ३ प्रथम दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः नेपालमा ददन प्रमिददन मरृ्ौला सम्बन्धी समस्याहरु बविरहेको छ ।मरृ्ौला फेल भएको 

अबस्थामा मरृ्ौला प्रत्यारोपण सवयसाधारणको पहुँच भन्दा टािा रहेकोले त्यस्िा ववपन्न 
समदुायका ववरामीहरुलाई सरकारी र सामदुावयक अस्पिालहरुमा मरृ्ौला डाइलाइमसस 
र्दाय आवश्यक पने इरेथ्रोपोएवटन इन्िेक्सन खररदमा ५० प्रमिर्ि सहायिा ददन े
व्यवस्थाका लामर् यो काययक्रम राम्खएको छ। 

उद्दशे्यः ववपन्न नार्ररकहरुलाई मरृ्ौला डाईलाईमसस र्दाय आवश्यक पने  इरेथ्रोपोएवटन 
इन्िेक्सन खररदमा ५० प्रमिर्ि आमथयक सहयोर् पयुायउन े। 

लम्क्षि समहु प्रदेर्मा रहेका मरृ्ौला डाईलाईमसस र्नुय पने ववपन्न नार्ररकहरु 
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काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• अमिववपन्न नार्ररकलाई मरृ्ौला डाइलाइमसस और्मधमा सहायिा काययक्रम प्रदान 
र्नयको लामर् स्थामनय िहबाट प्रदान र्ररएको ववपन्निाको मसफाररसको आधारमा 
सेवा ददने सरकारी र सामदुावयक अस्पिालहरुमा मरृ्ौला डाइलाइमसस र्दाय 
आवश्यक पने इरेथ्रोपोएवटन इन्िेक्सनको खररदमा ५०% रकम स्वास््य 
मनदेर्नालय माफय ि अस्पिालहरुलाई उपलब्ध र्राईने छ। 

• सेवा प्रदान र्ने अस्पिाललाई इरेथ्रोपोएवटन इन्िेक्सनको भिुानी रकममा 
एकरुपिाको लामर् स्वास््य मनदेर्नालयले मनधायरण र्रे बमोम्िम हनुेछ। 

खचय क्षरे • इरेथ्रोपोएवटन इन्िेक्सन खररदमा ५० प्रमिर्ि रकम सम्बम्न्धि अस्पिाललाई 
उपलब्ध र्राउने। 

• काययक्रम संर् सम्बम्न्धि रम्िष्टर, फमय छपाई। 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  

र खचय र्नुयपने छ। 
अपेम्क्षि उपलब्धी ववपन्न नार्ररकहरुलाई मरृ्ौला डाईलाईमससमा पहुँच पगु्नेछ। 
अनरु्मन र मपुयाङ्कन मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा 

हनुे छ । 

12. अस्पिालहरुको एवककृि स्वास््य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन काययक्रम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु.३०,००,०००।- पटक १ प्रथम दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः सूचना प्रववमधको ववकास सरैँ् स्वास््य के्षरले पमन समय पररम्स्थिी अनसुार आफ्ना 

काययक्रम अर्ामड बिाउन ु पछय ।सोही अनरुुप प्रदेर् अन्िर्यिका अस्पिालहरुलाई 
अनलाईन EHR सम्बन्धी अमभलेख र प्रमिवदेनका लामर् क्रमर् लार् ुर्दै िानका लामर् 
यो काययक्रम लार् ुर्ररएको छ।  

उद्दशे्यः अस्पिालको इलेक्ट्रोमनक हेपथ रेकडय सूचना प्रणालीलाई सरृु्द्ि र्रर सेवा ग्रावहलाई 
समयमै स्वास््य सम्बम्न्ध सचुना उपलब्ध र्राई र्णुस्िररय स्वास््य सेवा प्रदान 
र्ररनेछ। 

लम्क्षि समहु प्रादेर् अन्िर्यिका अस्पिालहरु।  
काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय । 
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काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• सम्बम्न्धि प्रादेम्र्क अस्पिाल बाट इलेक्ट्रोमनक हेपथ रेकडय सेवा सञ् चालनको लामर् 
सम्भाव्यिाको प्रमिवेदन मार् र्री एउटा अस्पिाल छनौट र्ने।  

• अनलाईन अमभलेख प्रमिवेदनका लामर् आवश्यक पने कम्प्यटुर सम्बन्धी समाग्री 
िथा आवश्यक फमनयचर  

• मान्यिा प्राप्त फमय वा कम्पनीबाट सफ्टवयेर खररद िथा िडान। 

• सूचना प्रणाली सँर् सम्बन्धी अमभममु्खकरण 
खचय क्षरे इलेक्ट्रोमनक हेपथ रेकडय सँर् सम्बम्न्धि सामाग्री, सफ्टवेर खररद, िडान, सहम्िकरण िथा 

अनरु्मन।  
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 

खचय र्नुयपनेछ । 
अपेम्क्षि उपलब्धी अमभलेख प्रमिवेदन चसु्ि दरुुस्ि भई सेवा प्रवाहमा र्णुस्िरीयिा अमभबवृर्द् हनुे छ । 
अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा हनुे 
छ । 

13. प्रदेर्का अस्पिालहरुमा न्यनुिम सेवा मापदण्ड काययक्रम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ रु. दर् लाख मार अस्पिाल १३ प्रथम,        दोश्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रदेर् अन्िर्यिको अस्पिाहरुका म्चवकत्सक, नसय, स्वास््यकमी िथा अन्य सम्बम्न्धि 

सरोकारवालाहरुको उपम्स्थमिमा अस्पिालहरुको अवस्थाको बारेमा स्व-मपुयांकन, 
अनरु्मन िथा सममक्षा र्री अस्पिालको िहअनसुारको न्यनुिम सेवा मापदण्ड मपुयाङ्कन 
र्ने र सधुार र्नुय पने कायययोिना समेि ियार र्री अस्पिालहरुको सेवाको र्णुस्िर वृवर्द् 
र्नय यो काययक्रमको व्यवस्था र्रीएको छ । 

उद्दशे्यः प्रादेम्र्क अस्पिालहरुले प्रदान र्ने सेवाको र्णुस्िरमा सधुार र्नय अप्नाउन ुपने न्यनुिम 
सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) समुनम्श्चि र्ने । 

काययक्रमको 
औम्चत्यः 

हरेक अस्पिालले  प्रदान र्ने स्वास््य सेवा र्णुस्िरीय भई नार्रीकको सहि पहँचु 
समुनम्श् चि र्नय आवश्यक भएको यो काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको हो ।  

लम्क्षि समहुः प्रदेर् अन्िर्यिका १३ वटै अस्पिालहरु 
खचय क्षरे अस्पिालको एम.एस.एस को ररभ्य,ु फलोअप,  प्रमिबेदन ियारी िथा प्रकार्न। 
काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय  
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काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

प्रदेर् अन्िर्यिको अस्पिालहरुको लामर् ियार भएको न्यनुिम सेवा मापदण्ड मनदेम्र्का 
अनसुार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्ििबिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई 
काययक्रम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ। 

अपेम्क्षि प्रमिफल प्रदेर् अन्िर्यिको अस्पिालहरुको न्यूनिम सेवा मापदण्ड लार् ुभएको हनुछे । 
अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा हनुे 
छ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा 
सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

14. एम्बलेुन्स ट्रयावकङको लामर् मडभाइस िडान िथा सञ्चालन मनरन्िरिा 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२४१२ रु. ३०  लाख मार चौमामसक ३ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः एम्बलेुन्स सेवालाई प्रभावकारी र िवाफदेही बनाउन िथा आकम्स्मक ववरामीहरुलाई मछटो 

छररिो स्वास््य संस्थामा परु् याउनका लामर् नम्िकको एम्वलेुन्सको अवस्था थाहा पाउनका 
लामर् प्रदेर् मभरका एम्वलेुन्सहरुमा म्ि.वप.एस िडान र्री एम्वलेुन्स सेवालाई प्रववमधमैरी 
मनयमन र्नय यो काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको छ । 

उद्दशे्यः प्रभावकारी रुपमा एम्वलेुन्स सेवा सञ्चालनका लामर् प्रववमधमैरी मनयमन प्रणाली 
अवलम्वन र्नय। 

लम्क्षि समहुः प्रदेर् मभर सञ्चालन भएका सरकारी एम्बलेुन्सहरु 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय   

खचय क्षरे म्ि वप एस िडान प्रववमध खररद िथा िडान, आवस्यक िनर्म्ि, औिार उपकरण, फमनयचर 
िथा अनलाईन  सूचना प्रणालीका लामर् अन्य सामाग्रीहरुको व्यबस्था । 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• ववर्ि बर्यमा िडान र्ररएका मेसीनहरुको मनरन्िर अनरु्मनको ब्यबस्था ममलाउन े

• यस वर्य थप १०० वटा एम्वलेुन्समा ममेसन िडान र्रर ववर्िको प्रणालीमा आवर्द् 
र्राउने । 

• सावयिमनक खररद ऐन २०६३ िथा मनयमावली २०६४ (संर्ोधन २०७५ समेि) 
अनसुार म्ि वप एस िडान र्ने । 
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• स्वास््य मनदेर्नालयमा म्ि.वप.एस. ट्रयावकङ्ग अनरु्मन प्रणालीको  व्यबस्था र्ने । 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुारबिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 

खचय र्नुयपनेछ। 
अपेम्क्षि प्रमिफल प्रदेर्का सरकारी, सामदुावयक िथा मनम्ि एम्वलेुन्समा म्ि वप एस प्रणाली िडान भई 

ट्रयावकन्ङको कायय हनुछे। 
अपेम्क्षि 
उपलव्धीः 

प्रदेर्का आकम्स्मक ववरामीहरुले सवयसलुभ र मछटो छररिो एम्वलेुन्स सेवा प्राप्त र्नय 
सक्नेछन ्। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा हनुे 
छ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा सामाम्िक 
ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

15. सरकारी अस्पिालरुमा सतु्केरीहरुका लामर् रर्ि ट्रान्सफ्यिुन र्दाय लाग्ने र्पुक 
अनदुान  

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु.६०,००,०००।- पटक ३ प्रथम दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः हाल नेपालमा र्भायवस्था देम्ख सतु्केरी अबस्थामा हनुे रिश्राव माि ृमतृ्य ुहनुकुो प्रमखु 

कारण हो। र्भायवस्था देम्ख सतु्केरी अबस्था सम्म रर्िको कमीको कारणले आमाको 
ज्यान िोम्खममा पनय र्ई मतृ्य ुसमिे हनुे हनुाले रिश्रावको कारणले आमालाई मतृ्यबुाट 
बचाउनका लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था  र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः रर्िको कममबाट हनुे माि ृमतृ्यदुरमा कमम पयाउने  । 
लम्क्षि समहु रर्िको आवश्यकिा भएका र्भयवमि िथा सतु्केरी आमाहरु। 
काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• रर्ि कमम भएका र्भयवमि िथा सतु्केरी मवहलाहरुका लामर् सरकारी अस्पिालहरुबाट 
मनःर्पुक रि सञ्चार सेवा प्रदान र्नयको लामर् प्रमि यमुनट एकमषु्ठ रु. ७२५/- का 
दरले अस्पिाललाई सोध भनाय ददईने छ ।सो को लामर् अस्पिालले नम्िकको 
रिसञ्चार केन्रसँर् समन्वय र्री मनःर्पुक रिसञ्चार सेवाको व्यवस्था र्नुय पनेछ। 

• सेवा सञ्चालन र्ने अस्पिालहरुले आफुले प्रदान र्रेको सेवाको मनयममि रुपमा 
सेवाग्राही अनसुारको खचयको प्रमिवदेन मामसक रुपमा स्वास््य मनदेर्नालयमा अमनवायय 
रुपमा प्रमिवदेन र्नुय पने छ । 



 

23 

 
खचय क्षरे  ब्लड ब्यार्, ररएिेन्ट, संक्रमण रोकथाम िथा अन्य ब्यवस्थापन र्नय। 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 

खचय र्नुयपनेछ। 
अपेम्क्षि उपलब्धी रर्िको अभावमा हनुे माि ृमतृ्यदुरमा कमम आउने छ ।   
अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा हनुे 
छ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ सेवाग्राही अनसुार खचयको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा 
अस्पिालहरुले स्वास््य मनदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ। 

16. सरकारी अस्पिालमाफय ि र्ररव एवं ववपन्न नार्ररकलाई मटुुरोर्, मरृ्ौला, 
हेमोवफमलया, क्यान्सर रोर्को मनदान िथा म्स्क्रमनङ काययक्रम  

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२५३१२ रु. ६५ लाख 
मार 

अस्पिाल १३ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 

     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रदेर्मा ववद्यमान ववमभन्न नसने रोर्हरु िथा ववपन्न नार्ररकहरुमा मटुुरोर्, मरृ्ौला, 

हेमोवफमलया, क्यान्सर रोर्को मनदान िथा म्स्क्रमनङ र्नयको लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था 
र्रीएको छ । 

उद्दशे्यः प्रदेर्मा ववद्यमान रहेका मटुुरोर्, मरृ्ौला, हेमोवफमलया, क्यान्सर रोर्को मनदान िथा 
म्स्कमनङ्ग र्री व्यिीर्ि िथा सामाम्िक म्िवनयापनमा सहििा पयाउने । 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

प्रदेर् अनिर्यिका १३ वटै अस्पिालहरु  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• प्रदेर् अन्िर्यिका र्ररव एवं ववपन्न नार्ररकलाई मटुुरोर्, मरृ्ौला, हेमोवफमलया, 
क्यान्सर रोर्को मनदान िथा म्स्क्रमनङको लामर् सरकारी अस्पिालँाई अनदुान 
उपलब्ध र्राउने। 

•  अस्पिालले मटुु रोर्, मरृ्ौला, हेमोवफमलया िथा क्यानसर रोर्का मबरामीहरुको 
मनर्पुक म्स्क्रमनङ्ग, मनदान िथा उपचारको ब्यबस्था र्ने। 

• सेवा सञ्चालन र्ने अस्पिालहरुले आफुले प्रदान र्रेको सेवाको मनयममि रुपमा 
सेवाग्राही अनसुारको खचयको प्रमिवेदन मामसक रुपमा स्वास््य मनदेर्नालयमा 
अमनवायय रुपमा प्रमिवेदन र्नुय पने छ । 

खचय क्षरे म्स्क्रमनङ, मनदान, उपचार र और्मध ब्यवस्था । 
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बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुारबिेट बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  र 
खचय र्नुयपनेछ। 

अपेम्क्षि उपलब्धी नसने रोर्हरु िथा मटुुरोर्, मरृ्ौला, हेमोवफमलया, क्यान्सर  रोर्हरुको समय मै पवहचान 
भई  व्यबस्थापन हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा हनुे 
छ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ सेवाग्राही अनसुार खचयको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा 
अस्पिालहरुले स्वास््य मनदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ। 

17. प्राथममक स्वास््य केन्र िथा स्वास््य चौकीहरुको पवुायधार मनमायण सहयोर् 
काययक्रम। 

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२६४२३ रु. ५ करोड मार पटक  प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः स्वास््य चौकी िथा प्राथाममक स्वास््य केन्रहरुलाई आधारभिु सेवा ददन सक्न ेर्री 

स्वास््य संस्था मनमायण र्नयको लामर् स्थानीय िहसँर्को लार्ि सहभामर्िामा स्वास््य 
चौकी िथा प्राथममक स्वास््य केन्रहरुको भौमिक संरचना िथा औिार उपकरणहरुको 
उम्चि ममयि संभार एवं स्याहार िथा संरक्षण र्री स्वास््य सेवालाई र्णुस्िरीय र 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन र्नयका लामर् यो पवुायधार मनमायण सहयोर् काययक्रम राम्खएको 
छ ।  

उद्दशे्यः स्वास््य संस्थाहरुका लामर् आवश्यक पने ववमभन्न भौमिक पूवायधारहरु िस्िै : र्ौचालय, 
प्रसमुि र्हृ, भान्सा घर, ववरामी प्रमिक्षा कक्ष, संस्थाको कम्पाउन्ड वाल आदी मनमायण िथा 
ममयि र्रर स्वास््य सेवा प्रावाहलाई र्णुस्िरीय बनाउने । 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• प्राथममक स्वास््य केन्र िथा स्वास््य चौकीहरुको पवुायधार मनमायणको लामर् स्थानीय 
िह माफय ि स्वास््य संस्थाका लामर् प्रस्िाव पेर् र्नय सावयिमनक सूचना आव्हान र्ने 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय प्रदेर् नं. ५ बाट स्वीकृि “प्राथममक स्वास््य केन्र िथा 
स्वास््य चौकीहरुको पूवायधार मनमायण सहयोर् काययक्रम सञ् चालन मनदेम्र्का, २०७७” 
अनसुार सञ् चालन र्नुय पनेछ । 

खचय क्षरे सूचना प्रकार्न, भौमिक संरचना मनमायण, ममयि संभार िथा अनरु्मन। 
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बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुारबिेट बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  र 
खचय र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि उपलब्धी भौमिक संरचनाको मनमायण िथा ममयि संभार भई स्वास््य सेवा प्रवाह र्णुस्िरीय हनुछे 
। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा हनुे 
छ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन रुपमा स्वास््य 
मनदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ । 

18. दाङ्गको हापरेुमा स्वास््य संस्थाको स्थापना र सञ् चालन 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. एक करोड  पटक १ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 

पररचयः दाङ िथा सपयान म्िपलाको मसमानामा पने बबई र्ाउपामलका अन्िर्यि रहेको हापरेु 
मबकट िथा बिी िनघनत्व भएको र स्वास््य सेवा बाट बम्न्चि रहेका िनसमदुायलाई 
आधारभिु स्वास््य सेवा प्रदान र्नयको लामर् प्रदेर् िथा स्थानीय िहको लार्ि साझेदारी 
हनुे र्रर दाङको बबई र्ाउपामलकाको हापरेुमा स्वास््य संस्थाको संरचना मनमायण र सेवा 
ववस्िारका लामर् यो काययक्रम व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्दशे्यः स्थानीय िहमा स्वास््य सस्थाको स्थापना िथा सञ् चालन र्रर िनसमदुाय लाई आधारभिु 
स्वास््य सेवा प्रवाह र्ने । 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• दाङ को बबई र्ाउपामलकाको हापरेुमा स्वास््य सस्थाको स्थापना िथा 
सञ् चालनको लामर् स्थामनय िह संर् खचय क्षरे िथा लार्ि सहभार्ीिा प्रष्ट 
खपुने र्री प्रस्िाब मार् र्ने।  

• स्वास््य मनदेर्नालयले प्रस्िाबको मपुयाङ्कन र्री पवुायधार मनमायण, उपकरण 
िथा िनर्म्िको लामर् अनदुानको व्यवस्था र्ने । 

• सम्बम्न्धि स्थामनय िहले काययक्रम िथा बिेट खचयको प्रमिवदेन मनयममि 
रुपमा स्वास््य मनदेर्नालयमा पठाउन ुपने छ । 
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खचय क्षरे भौमिक संरचना मनमायण, उपकरण खररद, िनर्म्ि ब्यबस्थापन िथा अनरु्मन। 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुारबिेट बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  

र खचय र्नुयपनेछ । 
अपेम्क्षि उपलब्धी दाङ म्िपलाको हापरेुमा स्वास््य संस्था स्थापना भई स्वास््य सेवा सचुारु हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा हनुे 
छ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ  बिेट खचय र प्रर्मि प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

19. बायोमेमडकल इम्क्वपमेन्ट टेम्क्नकल स्कुलको स्थापना र सञ् चालन 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. १५००००००/-  पटक १ प्रथम,        दोश्रो,         िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 

पररचयः यस प्रदेर् मािहिका मबमभन् न स्वास््य सँस्थाहरुमा स्वास््य सेवा प्रवाहका मनममत्त मबमभन्न 
वकमसमका म्चवकत्सवकय ममेसनरी औिार उपकरणहरुको मनयममि ममयि सम्भार, 

क्यामलबे्रर्न िथा भ्यामलडेर्न र्नयका लामर् प्रदेर् स्िररय बायोमेमडकल ईक्यपुमने्ट 
वकय र्प स्थापना र्नुयको साथै बायोमेमडकल ईक्वपुमेण्ट टेम्क्नलोिी सँर् सम्बम्न्धि 
िनर्म्िको अध्ययनको लामर् छारवृत्ती उपलब्ध र्राई र ित्कालको लामर् आवश्यक 
िनर्म्िको व्यवस्था र्री वकय  सप सञ्चालन र्री चसु्ि दरुुस्ि र र्णुस्िररय सेवा 
प्रवाहमा मनरन्िरिाका लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः प्रदेर् मािहिका मबमभन् न स्वास््य सँस्थाहरुका म्चवकत्सवकय ममेसनरी औिार 
उपकरणहरुको मनयममि ममयि सम्भार, क्यामलबे्रर्न िथा भ्यामलडेर्न र्ने 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• वकय र्प सञ् चालन र्नयका लामर् आवश्यक उपकरण, िनर्म्ि अवधारणा पर 
ियार र्ने। 
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• वकय र्प सञ् चालनको लामर् आवश् यक लार्ि अनमुान सवहिको कायययोिना ियार 
र्ने 

• प्रदेर् मािहिका मबमभन् न स्वास््य सँस्थाहरुमा रहेका ममयि सम्भार र्नुयपने मबमभन्न 
वकमसमका म्चवकत्सवकय मेमसनरी औिार उपकरणहरुको आवश्यकिा अनसुार 
ममयि सम्भार, क्यामलबे्रर्न िथा भ्यामलडेर्न र्ने 

• ४ िना बायोमेमडकल ईक्यपुमेण्ट टेम्क्नमसयन अध्ययनको लामर् सम्बम्न्धि संस्थासँर् 
समन्वय र्री यस प्रदेर् मभरका योग्यिा परेु्का उम्मेदवार छनौट र्री अध्ययन  
छारवृम्त्त उपलब्ध र्राउन े र अध्ययन पश्चाि ् २ वर्यसम्म सामाम्िक ववकास 
मन्रालयले खटाएको अस्पिालमा सेवा र्नुयपने करारनामा कबूल र्नुयपनेछ। 

खचय क्षरे उपकरण, िनर्म्ि, फमनयचर   
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम,  मनदेम्र्का र काययववमध अनसुारबिटे बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  

र खचय र्नुयपनेछ । 
अपेम्क्षि उपलब्धी यस प्रदेर्मा बायोमेमडकल ईक्यपुमेण्ट टेम्क्नसयन उत्पादन िथा वकय  र्प सञ्चालन 

भई प्रदेर् मािहिका मबमभन् न स्वास््य सँस्थाहरुमा म्चवकत्सवकय मेमसनरी औिार 
उपकरणहरुको मनयममि ममयि सम्भार, क्यामलबे्रर्न िथा भ्यामलडेर्न भइ चसु्ि दरुुस्ि 
र र्णुस्िररय सेवा प्रवाह भएको हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालयले प्रर्मि प्रमिबेदन र बिेट खचय मनयममि रुपमा सामाम्िक 
ववकास मन्रालयमा पेर् र्नुयपने छ र सोको मनयममि अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक 
ववकास मन्रालयमा र्ने सममक्षा हनुेछ।  
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खण्ड - र् 

प्रदेर् स्वास््य आपिुी व्यवस्थापन केन्रबाट सञ्चालन हनेु 
काययक्रमहरु 

1. स्वास््य संस्थाहरुमा प्रयोर्र्ाला ववस्िारका लामर् औिार उपकरण खररद 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

31122 रु.50 लाख मार बटा  प्रथम 

 

पररचय प्रदेर् मभर र्णुस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान र्नयको लामर् स्वास््य संस्थाहरुमा प्रयोर्र्ाला 
ववस्िार र्ने । 

उद्देश्य • उपचार र्नय आएका ववरामीहरुको रोर्को पवहचानमा सहयोर् र्ने। 

• प्रयोर्र्ाला सञ् चालन नभएका ववकट, दरु्यम िथा सेवाको पहुँच नभएका स्थानमा 
सेवा सञ् चालन िथा ववस्िार र्नय । 

लम्क्षि समूह दरु्यम िथा सेवाको पहुँच नभएका स्वास््य संस्थाहरु। 

काययक्रम 
संचामलि र्ने 
मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • पयाब सम्बन्धी आवश्यक सामाग्रीहरुको सचुी ियार र्ने । 

• सम्बम्न्धि ववर्य ववज्ञबाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री सावयिमनक खररद ऐन २०६३ 
िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया अर्ामड बिाउने । 

• सम्बम्न्धि ववर्य ववज्ञको उपम्स्थमिमा Postshipment inspection को आधारमा 
दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका स्वास््य संस्थाहरुलाई पयाब 
सम्बन्धी सामान वविरण र्ने । 

बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि मनदेम्र्का 
२०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन २०६३ िथा 
मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ। 

अमभलेख 
प्रमिवदेन 

सञ् चालन र्ररएका काययक्रमहरुको प्रर्िी प्रमिवदेन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पेर् 
र्नुयपनेछ। 
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2. प्राथममक स्वास््य केन्र िथा स्वास््य चौकीहरुका लामर् स्वास््य सम्बन्धी सामाग्री 
मेमसनरी उपकरण खररद 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य 
काययक्रम सञ्चालन 
र्नुय पने अवमध 

31122 रु ३ करोड मार बटा  प्रथम 

 

पररचय प्राथममक स्वास््य केन्र िथा स्वास््य चौकीहरुका लामर् स्वास््य सम्बन्धी सामाग्री 
मेमसनरी उपकरण खररद। 

उद्देश्य प्राथममक स्वास््य केन्र िथा स्वास््य चौकीहरुको र्णुस्िर सदुृविकरण र्ने 

लम्क्षि समूह प्रदेर्का प्रा स्वा के िथा स्वास््य चौकीहरु 

काययक्रम 
संचामलि र्ने 
मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल। 

सञ् चालन ववमध • स्वास््य कायायलयहरुसँर् समन्वय र्री प्रा स्वा के िथा स्वास््य चौकीहरुलाई 
आवश्यक पने सामाग्रीहरुको  सूची ियार र्ने ।  

• सम्बम्न्धि ववर्य ववज्ञबाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री त्यसको आधारमा सावयिमनक 
खररद ऐन २०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया अर्ामड 
बिाउने । 

• सम्बम्न्धि ववर्य ववज्ञको उपम्स्थमिमा Postshipment Inspection को आधारमा 
दाम्खला र्ने । 

बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि मनदेम्र्का 
२०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन २०६३ िथा 
मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ । 

अमभलेख 
प्रमिवदेन 

सञ् चालन र्ररएका काययक्रमहरुको प्रर्िी प्रमिवदेन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पेर् 
र्नुयपनेछ । 

3. Capacity Building Training on Forecasting, Quantification and 

Procurement   
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५११ रु १० लाख मार बटा १ प्रथम दोश्रो 
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पररचय स्वास््य सेवा प्रवाहसँर् सम्बम्न्धि और्मध, भ्याम्क्सन र और्मधिन्य सामाग्रीहरुको   
Forecasting, Quantification and Procurement सम्बम्न्ध क्षमिा अमभवृवर्द्का लामर् 
प्रदेर्, म्िपला िथा स्थानीय िहमा काययरि खररद काययमा संलग्न कमयचारीहरुलाई 
अमभमूम्खकरण सञ् चालन र्नय यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्देश्य प्रदेर्, म्िपला िथा स्थानीय िहमा काययरि खररद काययमा संलग्न कमयचारीहरुको 
Forecasting, Quantification and Procurement सम्बम्न्ध क्षमिा अमभवृवर्द् र्नय। 

लम्क्षि समूह प्रदेर्, म्िपला िथा स्थानीय िहमा काययरि खररद काययमा संलग्न कमयचारीहरु 

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • प्रदेर्, म्िपला िथा स्थानीय िहमा काययरि खररद काययमा संलग्न कमयचारीहरुबाट 
अमभमूम्खकरणमा सहभार्ीिा हनुे र्री काययक्रम ियार र्ने । 

• प्रदेर् सरकार िथा राविय स्वास््य िामलम केन्रबाट िारी र्ररएको काययक्रम 
सञ् चालन बिेट खचय मनदेम्र्का अनसुार अमभममु्खकरण काययक्रम सञ् चालन र्ने। 

अमभलेख प्रमिवेदन काययक्रम सम्पन्न पश्चाि सामाम्िक ववकास मन्रालयमा प्रमिबेदन पेर् र्नुयपनेछ ।  

4. और्मध भ्याम्क्सन िन्य सामाग्री र साधनहरु ररप्यावकङ िथा िुवानी 
खचय र्ीर्यक न बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

22522 रु २० लाख मार बटा १ प्रथम, दोस्रो 

 

पररचय स्वास््यका काययक्रमलाई सफलिा पूवयक सञ् चालन र्नयको लामर् और्मध भ्याम्क्सन, 

भ्याम्क्सनिन्य सामग्रीहरु औिार उपकरण अमभलेख िथा प्रमिवेदन फारामहरु, साधन िथा 
समय समयमा प्राप्त हून ेसामग्रीहरुको ररप्यावकङ, िथा िुवानी र पनुः मबिरण र्नयका लामर् 
यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएकोछ ।   

उद्देश् य • स्वास््य संस्थाहरुबाट र्णुस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान र्नयको लामर् और्मध 
भ्याम्क्सन, भ्याम्क्सनिन्य सामग्रीहरु िथा औिार उपकरणहरुको मनयममि आपमुिय 
र्नय। 

• स्वास््य संस्थाहरुमा और्मध, भ्याम्क्सन िथा और्मधिन्य सामाग्रहीहरुको स्वीकृि 
मौज्दाि पररमाण (ASL) कायम राख्न। 

लक्षीि समहु  अस्पिाल, स्वास््य कायायलयहरु र आयवेुद स्वास््य संस्थाहरु 
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सञ् चालन र्ने 
मनकाय  

प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यबस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन मबमध  • संघीय सरकारबाट प्राप्त िथा प्रदेर् सरकारबाट खररद भएका और्मध, भ्याम्क्सन 
िथा और्धीिन्य सामाग्रीहरुको आवश्यकिा अनसुार ररप्यावकङ र्ने । 

• खचय वववरण र मार्को आधारमा और्मध, भ्याम्क्सन िथा और्धीिन्य सामाग्रीहरुको 
िुवानीको व्यबस्था ममलाउन े।  

• स्वास््य संस्थाहरुबाट प्राप्त LMIS रैमामसक प्रमिबेदनको आधारमा मौज्दािलाई 
आधार मानी मनयममि आपमुिय र्ने व्यबस्था ममलाउनँे । 

बिेट बाँडफाँड प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि मनदेम्र्का 
२०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन २०६३ िथा 
मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ । 

अमभलेख िथा 
प्रमिवदेन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चाि कायायक्रमको प्रर्मि प्रमिवेदन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा 
पेर् र्नुयपनेछ। 

5. खोप िथा कोपड चेन सामाग्री िुवानी िथा वविरण 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

22522 रु १८ लाख मार बटा १२ प्रथम, दोस्रो र िेस्रो 

 

पररचय खोप काययक्रमलाई सफलिा पूवयक सञ् चालन र्नयको लामर् भ्याम्क्सन िथा भ्याम्क्सनिन्य 
सामग्रीहरुको िुवानी िथा मबिरण र्नयका लामर् यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएकोछ । 

उद्देश् य • स्वास््य संस्थाहरुबाट र्णुस्िरीय खोप सेवा प्रदान र्नयको लामर् खोपको मनरन्िर 
आपमुिय र्नय । 

• भ्याम्क्सन िथा भ्याम्क्सन िन्य सामाग्रीहरुको आवश्यकिा अनसुार मनयममि 
वविरण र्ने व्यबस्था ममलाउने । 

लक्षीि समहु  स्वास््य कायायलयहरु  

सञ् चालन र्ने 
मनकाय  

प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यबस्थापन केन्र, बटुवल । 
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सचालन मबमध  • संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका भ्याम्क्सन िथा संघीय र प्रदेर् सरकारबाट खररद 
भएका भ्याम्क्सन िन्य सामाग्रीहरुको आवश्यकिा अनसुार मनयममि वविरणको 
व्यबस्था ममलाउन।े 

• स्वास््य संस्थाहरुबाट प्राप्त LMIS रैमामसक प्रमिबेदनको आधारमा मौज्दािलाई 
आधार मानी मनयममि िुवानीको व्यबस्था ममलाउनँे । 

बाडफाँड प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन २०६३ 
िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ । 

अमभलेख िथा 
प्रमिवदेन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चाि कायायक्रमको प्रर्मि प्रमिवेदन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा 
पेर् र्नुयपनेछ। 

6. अत्यावश् यक मनर्पुक वविरणका लामर् और्धी खररद िथा िुवानी 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२७२१३ रु ४ करोड मार बटा १ प्रथम दोस्रो  

 

 

पररचय प्रदेर् अन्िर्िय रहेका स्वास््य संस्थाहरुबाट ददइन ेमनःर्पुक अत्यावश्यक और्धीहरु 
वविरण सेवालाई प्रभावकारी िथा र्णुस्िरीय बनाउन और्धी खररद र्री सवयसलुभ 
िररकाले उपभोिामा सेवाको प्रयोर्दर बिाइ प्रदेर्का अमधकारं् िनिालाई लाभाम्न्वि 
र्राउन यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ । 

उद्देश्य • स्वास््य संस्थाहरुबाट ददइन ेमनःर्पुक और्धी वविरण सेवालाई र्णुस्िरीय 
िथा सवयसलुभ रुपमा उपलब्ध र्राउने । 

• र्ररब िथा ववपन्न वर्यका िनिाहरुमा अत्यावश्यक और्धीको पहुँच बिाई 
लाभाम्न्वि र्राउने । 

• सेवाको र्णुस्िरलाई बिाउन े। 

लम्क्षि समूह स्वास््य संस्थाहरु । 

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 
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सञ् चालन ववमध • प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्रबाट स्वास््य संस्थाहरुको ववर्िको 
और्मधको खचय िथा रोर् लाग्ने दरको अध्ययन र्रर आबश्यकिा मनधायरण 
र्ने ।  

• प्रदेर् मभर रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा प्रदान र्नय मनःर्पुक 
और्धीहरुको खररदको लामर् सूम्च ियार र्री पररमाण ियार र्ने । 

• आवश्यक पने और्धीहरु खररदका लामर् सावयिमनक खररद ऐन २०६३ र 
मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया अर्ामड बिाउने । 

• और्धीहरु खररद र्री स्वास््य संस्थाहरुको आवश्यकिाका आधारमा 
मनयममि िुवानीको व्यबस्था ममलाउने । 

बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ । 

अमभलेख िथा 
प्रमिवदेन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चाि कायायक्रमको प्रर्मि प्रमिवेदन सामाम्िक ववकास 
मन्रालयमा पेर् र्नुयपनेछ। 

7. आयवेुद और्मधहरु खररद िथा िुवानी   
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२७२१३ रु ५० लाख मार बटा १ प्रथम  

पररचय सरकारले ववमभन्न िहका आयवेुद संस्थाहरुका लामर् अत्यावश्यक और्मध सूम्च ियार 
र्ररएको छ। उि सूम्चको आधारमा ववमभन्न भौर्ोमलक क्षेर, ववरामीको चाप, 

संघबाट आपूमिय र्दाय अपरु् हनुे और्धीहरुलाई प्रदेर् िथा स्थानीय आयवेुद स्वास््य 
संस्थाहरुबाट सेवाग्राहीका लामर् मछटा छररिो व्यवस्थापन र्नय आवश्यक देम्खएकोले 
और्मध खररद िथा िुवानी काययक्रम राम्खएको हो। 

उद्देश्य आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक और्मध समयमा मनयममि उपलब्धिा र्राउने 
। 

लम्क्षि समूह आयवेुद स्वास््य संस्थाहरु । 

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • स्थानीय रुपमा देम्खन ेरोर्हरुको प्राथममकिानसुार मनरन्िर व्यवस्था हनु ेर्रर 
आवश्यक आयवेुद और्मध खररद र्री िुवानी र्ने। 
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• आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने रोर्को प्रथममकिा मनधायरण र्ने । 
प्राथममकिा मनधायरण र्दाय अम्घपलो वर्यको ववरामीको संतया, रोर्को प्रकोप, 

बिेट आददलाई ध्यानमा राम्ख स्थानीय रुपमा प्राप्त बिटेलाई पररचालन र्नय 
सवकन ेछ। 

• अत्यावश्यक आयवेुद और्मध खररद र्दाय िोवकए अनसुार मनःर्पुक वविरण 
र्ररन ेखररद र्ररनेछ। 

• और्मधको र्णुस्िर परीक्षण र्ने र वविरण मलस्ट बनाई स्वास््य संस्थामा 
वविरण र्ररनेछ। 

बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाडँ र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ। 

अमभलेख िथा 
प्रमिवदेन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चाि कायायक्रमको प्रर्मि प्रमिवेदन सामाम्िक ववकास 
मन्रालयमा पेर् र्नुयपनेछ। 

8. अस्पिालहरुको रू्णस्िर सूदृविकरणको लामर् औिार उपकरण खररद 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु २ करोड 
६० लाख मार 

बटा १ प्रथम  

पररचय  अस्पिालबाट प्रदान र्ररने स्वास््य सेवालाई र्णुस्िरीय बनाउनका लामर् आबश्यक पने 
औिार उपकरणहरु खररद र्रर अस्पिालहरुको सेवालाई सदुृि र स्िरीय बनाउनको लामर् 
यो काययक्रमको ब्यबस्था र्ररएको छ । 

उद्दशे्य अस्पिालबाट प्रदान र्ररने सेवाको र्णुस्िर अमभबवृर्द् र्नय । 

लम्क्षि समूह प्रदेर् मभरका अस्पिालहरु 

सञ् चालन र्ने 
मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यबस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन 
मबमध  

• प्रदेर् मभरका अस्पिालहरुसँँर् अस्पिाल सूदृविकरणका लामर् आवश्यक पने औिार 
उपकरण मार् र्री सूची ियार र्ने । 

• सम्बम्न्धि ववर्य ववज्ञबाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री सावयिमनक खररद ऐन २०६३ 
िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया अर्ामड बिाउने । 
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• सम्बम्न्धि ववर्य ववज्ञबाट उपम्स्थमिमा Postshipment Inspection को आधारमा 
दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका अस्पिालहरुमा औिार उपकरण 
उपलब्ध र्राउने । 

बिेटको 
वाडफाड 

प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि मनदेम्र्का 
२०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन २०६३ िथा 
मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ। 

अमभलेख 
प्रमिबेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चाि कायायक्रमको प्रर्मि प्रमिवेदन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा 
पेर् र्नूयपनेछ। 

9. स्वास््य संस्थाहरुको लामर् ECG Machine खररद 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु ५० लाख मार बटा १ प्रथम 

 

पररचय हाल नेपालमा िीवन रै्मलमा आएको पररवियनको कारणले मटुु रोर्ीहरुको संतया 
बढ्दै र्एको छ । यस्िा मटुु रोर्ीहरुको  पवहचान समयमै हनु नसकेमा मतृ्य ुसमेि 
हनु सक्छ िसथय मटुु रोर्को समययै पवहचानको लामर् यो म्र्र्यकमा बिेटको 
व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्देश्य मटुुरोर्ीहरु समयमै पवहचाँन र्नय। 

लम्क्षि समूह प्रदेर् मभरका अस्पिाल िथा प्राथममक स्वास््य केन्रहरु 

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल। 

सञ् चालन ववमध • खररदको लामर् पररमाण एवकन र्ने । 

• सम्बम्न्धि ववर्य ववज्ञबाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया अर्ामड बिाउन े। 

• सम्बम्न्धि ववर्य ववज्ञबाट उपम्स्थमिमा Postshipment Inspection को 
आधारमा दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका स्वास््य संस्थाहरुमा ECG 

Machine उपलब्ध र्राउने । 
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बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ । 

अमभलेख प्रमिवेदन काययक्रम सम्पन्न भए पश्चाि कायायक्रमको प्रर्मि प्रमिवेदन सामाम्िक ववकास 
मन्रालयमा पेर् र्नूयपनेछ। 

10. स्वास््य संस्थाहरुको लामर् Patient Monitor खररद 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य 
काययक्रम सञ्चालन 
र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु ५० लाख मार बटा १ प्रथम  

 

पररचय ववमभन्न रोर्हरुको कारणले मसवकस्ि भई उपचारका लामर् अस्पिालमा भनाय भएका 
ववरामीहरुको भाईटल साईन मोमनटर र्नयकालामर् आवश्यक पने उपकरणका लामर् 
यो म्र्र्यकमा बिेटको ब्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्देश्य ववरामीको अवस्था मोमनटर र्ने । 

लम्क्षि समूह प्रदेर् मभरका अस्पिालहरु 

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • आवस्यक पररमाण एवकन र्ने । 

• दक्ष प्राववमधकबाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री त्यसको लर्ि इम्स्टमेट ियार 
र्ने । 

• सावयिमनक खररद ऐन २०६३ र मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया 
अर्ामड बिाउने । 

• बायोमेमडकल इम्न्िमनयरको उपम्स्थमि र प्रमाम्णिको आधारमा दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका अस्पिालहरुमा Patient Minitor 
उपलब्ध र्राउने । 
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बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ । 

अमभलेख प्रमिवेदन सञ् चालन र्ररएका काययक्रमहरुको प्रर्िी प्रमिवदेन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा 
पेर् र्नुयपनेछ । 

11. ववरामीका लामर् वेड खररद 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु १ करोड मार बटा १ प्रथम 

 

पररचय केही अस्पिाहरुमा ववरामी भनायको चापको कारणले बेड अभाव रहेको छ भने केवह 
अस्पिालहरुमा भएका बेडहरु म्िणय अवस्थामा छन िसथय उपचारका लामर् भनाय भएका 
ववरामीहरु सहि रुपले बेड प्राप्तहोस  सेवा प्रवाहमा सहििाहोस भने्न उद्देस्यले यो 
काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ। 

उद्देश्य भनाय र्नुयपने ववरामीहरुको उपचारमा सहििा पयाउन।े 

लम्क्षि समूह प्रदेर् मभरका अस्पिाल िथा प्रथममक स्वास््य केन्रहरु 

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • आवश्यक पररमाण एवकन र्ने । 

• दक्ष प्राववमधकबाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री त्यसको आधारमा लर्ि इम्स्टमेट ियार 
र्ने । 

• सावयिमनक खररद ऐन २०६३ अनसुार खररद प्रवक्रया अर्ामड बिाउने । 

• बायोमेमडकल इम्न्िमनयरको उपम्स्थमिमा Postshipment Inspection र 
प्रमाम्णिको आधारमा दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका स्वास््य संस्थाहरुमा सामान 
वविरण र्ने । 
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बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ। 

अमभलेख प्रमिवेदन  सञ् चालन र्ररएका काययक्रमहरुको प्रर्िी प्रमिवदेन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा 
पेर् र्नुयपनेछ । 

12.  स्वास््य संस्थाहरुको लामर् Wheel Chair खररद 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु २० लाख मार बटा १ प्रथम 

 

पररचय अस्पिालहरुमा मबरामीको चाप बिी भएका, भनाय भएका मसवकस्ि ववरामी िथा अर्ि 
व्यम्िलाई उपचारका क्रममा सहिरुपले आवि िावि र्नय सवकयोस भने्न उद्दशे्यले 
यो म्र्र्यकमा बिेटको व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्देश्य भनाय भएका मसवकस्ि ववरामी िथा अर्ि व्यम्िलाई उपचारका क्रममा सहिरुपले 
आवि िावि र्नय सहयोर् र्ने। 

लम्क्षि समूह प्रदेर् मभरका अस्पिाल िथा प्रथममक स्वास््य केन्रहरु 

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • पररमाण एवकन र्ने । 

• दक्ष प्राववमधक बाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री त्यसको आधारमा लर्ि इम्स्टमेट 
ियार र्ने । 

• सावयिमनक खररद ऐन २०६३ र मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया 
अर्ामड बिाउने । 

• बायोमेमडकल इम्न्िमनयरको उपम्स्थमिमा Postshipment Inspection र प्रमाम्णि 
आधारमा दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका स्वास््य संस्थाहरुमा Wheel 

Chair उपलब्ध र्राउने । 

बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन २०६३ 
िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ । 
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अमभलेख प्रमिवेदन सञ् चालन र्ररएका काययक्रमहरुको प्रर्िी प्रमिवदेन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पेर् 
र्नुयपनेछ। 

13. ICU Ventilator Machine खररद 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु २ करोड मार बटा १ प्रथम 

 

पररचय अस्पिालको सेवालई समयानकुुल आधमुनवककरण िथा प्रववमध यिु बनाई श्वास 
प्रश्वास फेनयमा  कदठनाई भएका मसवकस्ि ववरामीहरुका लामर् उपचारमा सहििा 
पयाउन लामर् आवश्यक पने ICU Ventilator Machine खररदका लामर् यो 
काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्देश्य िवटल र मसवकस्ि ववरामीहरुको उपचारमा सघाउ पयुायउने । 

लम्क्षि समूह प्रदेर् मािहिका मबर्ेर्ज्ञ सेवा उपलब्ध भएका अस्पिालहरु  

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • आवश्यक पररमाण एवकन र्ने । 

• दक्ष प्राववमधकबाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री त्यसको आधारमा लर्ि इम्स्टमेट 
ियार र्ने । 

• सावयिमनक खररद ऐन २०६३ र मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया 
अर्ामड बिाउन े। 

• बायोमेमडकल इम्न्िमनयरको उपम्स्थमिमा Postshipment Inspection र 
प्रमाम्णिका आधारमा दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका अस्पिालहरुमा मबिरण िथा 
िडान र्ने । 

लम्क्षि समूह प्रदेर् मािहिका मबर्ेर्ज्ञ सेवा उपलब्ध भएका अस्पिालहरु  

बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ । 

अमभलेख प्रमिवेदन सञ् चालन र्ररएका काययक्रमहरुको प्रर्िी प्रमिवदेन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा 
पेर् र्नुयपनेछ । 
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14. अस्पिालहरुमा Lipid Profile लर्ायि Bio-Chemistry पररक्षण सेवा सञ्चालनका 
लामर् उपकरण खररद 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु ५५ लाख मार बटा १ प्रथम दोस्रो 
 

पररचय आधमुनक िीवनरै्ली िथा खाध्य व्यवहारमा आएको पररवियन सँरै् ववमभन्न वकमसमका 
रोर्हरु साथै मटुु रोर् उच्च रि चाँप मधमुेह िथा कलेिो सम्बन्धी रोर्हरु बढ्दै 
र्एको छन ।यस्िा रोर्हरुको समयमै पवहचान र्नयका यो म्र्र्यकमा बिेटको ब्यबस्था 
र्ररएको छ । 

उद्देश्य रोर्को मनदानका लामर् सहयोर् पयुायउने । 

लम्क्षि समूह प्रदेर् मभरका अस्पिाल िथा प्रयोर्र्ालाहरु 

काययक्रम 
संचामलि र्ने 
मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ालाबाट Lipid Profile लर्ायि Bio-chemistry सम्बन्धी 
सामाग्रीहरुको सचुी ियार र्ने ।  

• आवश्यक पररमाण एवकन र्ने । 

• दक्षप्राववमधकबाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री त्यसको आधारमा लर्ि इम्स्टमेट ियार 
र्ने । 

• सावयिमनक खररद ऐन २०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया 
अर्ामड बिाउने । 

• बायोमेमडकल इम्न्िमनयरको उपम्स्थमिमा Postshipment Inspection र प्रमाम्णिका 
आधारमा दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका प्रयोर्र्ालाहरुमा वविरण र्ने । 

बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन २०६३ 
िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ। 

अमभलेख 
प्रमिवदेन 

सञ् चालन र्ररएका काययक्रमहरुको प्रर्िी प्रमिवदेन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पेर् 
र्नुयपनेछ । 
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15. नविाि म्र्र्कुो उपचारको लामर् अस्पिालमा NICU सेटअप 
खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु १ करोड ५० लाख मार बटा १ प्रथम 
 

पररचय नविाि म्र्र्कुो मतृ्यदुर न्यमुनकरणका लामर् िवटल समस्या भएका नविाि म्र्र्कुो 
उपचारमा सघाउ पयुायउन ेउद्देश्यले यो काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्देश्य NICU सेवा ववस्िार िथा सदुृविकरण र्ने । 

लम्क्षि समूह नविाि म्र्र् ुउपचार सेवा उपलब्ध भएका अस्पिालहरु। 

काययक्रम संचामलि 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् स्वास््य आपूमिय व्यवस्थापन केन्र, बटुवल । 

सञ् चालन ववमध • प्रदेर् मभरका स्वास््य संस्था  ) अस्पिाल(हरु सँर् समन्वय र्री सूची ियार र्ने 
। 

• बायोमेमडकल इम्न्िमनयर बाट स्पेम्र्वफकेर्न ियार र्री त्यसको आधारमा लर्ि 
इम्स्टमेट ियार र्ने । 

• सावयिमनक खररद ऐन २०६३ अनसुार खररद प्रवक्रया अर्ामड बिाउने । 

• बायोमेमडकल इम्न्िमनयरको उपम्स्थमिमा Postshipment Inspection को 
आधारमा दाम्खला र्ने । 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनणयय भएका अस्पिालहरुमा वविरण र्ने । 

बिेट बाडफाडँ प्रदेर् सरकारको सावयिमनक खचयको मापदण्ड काययववमध र ममिव्यवयिा सम्बम्न्धि 
मनदेम्र्का २०७६ बमोम्िम बाडफाँड र्रर स्वीकृि र्राई सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ िथा मनयमावली २०६४ अनसुार खररद प्रवक्रया परुा र्नुयपनेछ। 

अमभलेख प्रमिवेदन सञ् चालन र्ररएका काययक्रमहरुको प्रर्िी प्रमिवदेन सामाम्िक ववकास मन्रालयमा 
पेर् र्नुयपनेछ । 
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खण्ड - घ 

स्वास््य िामलम केन्रबाट सञ्चालन हनेु काययक्रमहरु 

1. रुरल मेमडकल रेस्पोन्डर(RMR) िामलम  
खचय र्ीर्यक नं. बिेट (लाख) एकाइ पररमाण काययक्रम सञ् चालन र्नुयपने अवमध  

२२५११ ९ लाख  समहु २ ब्याच  दोस्रो र िेश्रो चौमामसक 

 

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय सडक दघुयटना र अन्य आपिकामलन अवस्था उत्पन्न भई ज्यान िोम्खममा परेका 
व्यम्िहरुको िीवनरक्षाको लामर् घटना स्थलमा नै यथासक्य मछटो समयमा पमुर् घाइिे 
िथा प्रभावविहरुलाई प्राथममक उपचार िथा प्ररे्ण काययको लामर् स्वास््यकमी िथा 
म्चवकत्सकहरुको अभाव रहेको छ, यसरी  रािमार्य िथा सडकसंर् नम्िक रहेका सडक 
दघुयटना बवि हनुे के्षरका अस्पिाल, प्राथममक स्वास््य केन्र र स्वास््य चौकीमा काययरि 
म्चवकत्सक/स्वास््यकमीहरुलाई त्यस सम्बन्धी ज्ञान िथा सीप बमृ्ध्द र्री आकम्स्मक 
सेवा प्रदान र्नय आवश्यक देम्खएकोले यो िामलम काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ । 

उद्देश्य • सडक दघुयटना िथा अन्य आपिकामलन अवस्थामा परेका व्यम्िहरुका यथासक्य उपचार 
र्नय सक्ने िनर्म्ि उत्पादन र्ने । 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, प्रदेर् नं. ५, बटुवल 
लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यिका रािमार्य िथा सडक नम्िकका सडक दघुयटना बवि हनुे के्षरका 

अस्पिाल, प्राथममक स्वास््य केन्र र स्वास््य चौकीमा काययरि 
म्चवकत्सक/स्वास््यकमीहरु । 

सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• सम्बम्न्धि  काउम्न्सलमा दिाय भएको स्वास््य संस्थामा काययरि म्चवकत्सक/ 

स्वास््यकमीहरु हनुपुनेछ । 

• रािमार्य िथा सडकसंर् नम्िक रहेका सडक दघुयटना बवि हनुे के्षरका 
अस्पिाल  ,प्राथममक स्वास््य केन्र र स्वास््य चौकीमा काययरि 
स्वास््यकमीहरुलाई ग्राहयिा ददई छनौट र्नुयपनेछ। 

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम 

• सम्बम्न्धि ववर्यमा िामलम प्राप्त  िनर्म्ि प्रम्र्क्षकका रुपमा मलन े।  

• सम्बम्न्धि के्षरमा १ बर्य अनभुव भएको हनुपने । 

• संयोिकको लामर् स्वास््यसरँ् सम्बम्न्धि स्वास््यकमी हनुपुने । 
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संयोिकको 
छनौटको आधार 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना ियार र्ने/पूवय ियारी र्नुयपने । 

• पूवय ियारी बैठक र्री िामलम सञ्चालनको मनधायरण र्ने । 

• स्थानीय िह मािहिको स्वास््यकमी भए स्थानीय िहसँर् समन्वय र प्रदेर् 
िहको स्वास््यकमी अस्पिाल/स्वास््य कायायलयसँर् समन्वय र्री समबम्न्धि 
स्वास््य संस्थामा आकम्स्मक सेवामा काम र्ने िामलम नमलएका 
म्चवकत्सक/स्वास््यकमीहरुको पवहचान र्री सहभार्ी छनौट र्ने । । 

• िामलम सामाग्री मनमायण र्ने वा राविय स्वास््य िामलम केन्रसँर् समन्वय र्री 
प्राप्त र्ने । 

• रािमार्य िथा सडकसंर् नम्िक रहेका सडक दघुयटना बवि हनुे के्षरका 
अस्पिाल  ,प्राथममक स्वास््य केन्र र स्वास््य चौकीमा काययरि  
स्वास््यकमीहरु सूची ियार र्री िामलमका लामर् सहभार्ीलाई आमन्रण र्ने 

। 

• बिेटको पररमध मभर रही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामाग्री खररद 
र्नय सवकने छ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट बाँडफाँड प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर 
मार िामलम सञ्चालन र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलमको अवमध 
िथा सहभार्ी 
संतया 

• िामलम अवमधः ८ ददन 

• सहभार्ी संतयाः २० देम्ख २५ िना 

अपेम्क्षि उपलब्धी सडक दघुयटना िथा अन्य आपिकामलन अवस्थामा परेका व्यम्िहरुका यथासक्य 
उपचार र्नय सक्ने िनर्म्ि उत्पादन हनुेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र 
िामलम पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम 
सम्पन्न भएको व्यहोरा प्रमिवदेनको आधारमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकारीिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयाङ्कन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 
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• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 
प्रमिवदेन • िामलम सम्पन्न भए पश्चाि िामलम संयोिकले मबस्ििृ प्रमिवेदन बनाई स्वास््य िामलम 

केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

2.  लामो अवमधको पररवार मनयोिन साधन(ईम्पलान्ट) सम्बन्धी िामलम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु. ८ लाख मार समूह ४ पवहलो,दोश्रो,िेश्रो 
 

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय लामो अवमधको पररवार मनयोिनका साधन (ईम्पलान्ट) िामलम स्वास््य कमी िथा 
नमसयरं् स्टाफलाई प्रदान र्री पररवार मनयोिनको प्रयोर्दर वृवर्द् र्नय यो काययक्रमको 
व्यबस्था र्रीएको छ ।  

उद्दशे्य र्णुस्िररय पररवार मनयोिन सेवा प्रदान र पररवार मनयोिन सेवा प्रयोर्दरमा बवृर्द् र्नय 
म्चवकत्सक िथा स्वास््यकमीहरूमा सीप, दक्षिा र क्षमिाको ववकास र्ने । 

म्िम्वार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 
लम्क्षि समहु िामलम नपाएका स्वास््यकमीहरु र नमसयङ् कमयचारीहरु 
सहभार्ी 
छनौटका आधार 

 

• स्वास््यकमीहरुको हकमा नपेाल स्वास््य ब्यवसायी पररर्दमा र नमसयङ 
कमयचारीहरुका लामर् नेपाल नमसयङ काउम्न्सलमा दिाय भएको हनुपुनेछ । 

• सहभार्ी छनौट र्दाय  िामलम प्राप्त िनर्म्क्त्तको आवश्यकिा भएको स्वास््य संस्था 
वा  अस्पिालमा काययरि स्थायी कमयचारीलाई प्राथममकिा ददन ुपदयछ । 

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम 
संयोिक 

छनौटको आधार 

• CTS  र इम्प्लान्ट िामलम मलएका कम्म्िमा स्टाफ नसय योग्यिा भएका 
• सम्बम्न्धि के्षरमा १ वर्य अनभुव  भएको   हनु पने । 

• संयोिकको लामर् मसटएस िामलम मलएको हनु ुपने । 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलमको योिना ियार र्ने । 

• म्िपला र स्थानीय िहले सहभार्ीको सचुी ियार र्ने। 

• सोही सूम्चको आधारमा लम्क्षि सेवाग्राहीको संतया धेरै भएको, सेवाको पहुँच नपरेु्को 
स्थान िथा िामलम प्राप्त िनर्म्ि अभावका कारण सेवा प्रबाहमा मनरन्िरिामा 
कदठनाई भएको स्वास््य संस्थाका काययरि कमयचारीलाई प्राथममकिा ददई सहभार्ी 
छनौट र्ने । ।  

• मवहला सहभार्ीलाई प्राथममकिा ददनपुने । 
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• ववर्यसँर् सम्बम्न्धि िामलम प्रदायक अस्पिाल िथा संघ संस्थाहरुको सचुी ियार र्री 
िामलम सञ्चालनका लामर् आवश्यक समन्वय र्ने। 

• िामलमको लामर् संस्था छनौट र्दाय िहँा उक्त्त सेवा ददनको लामर् अरु सेवा 
प्रदायकहरु छैनन त्यही संस्थालाई प्राथममकिा ददन ुपदयछ ।   

• सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने र 
सहभार्ीलाई पायक पने स्थानमा िामलमको स्थान छनौट र्नुयपनेछ । 

• बिेटको पररमध मभररही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र्नय 
सवकने छ । 

• सहभार्ीले िामलम पश्चाि आफु काययरि स्वास््य संस्थामा र्ईसके पश्चाि १ 
मवहनामभर संस्थाको सम्पूणय स्टाफसँर् आफुले िामलममा मसकेको ज्ञान र सीपको 
प्रस्ििुीकरण अमनवायय रुपमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई स्वास््य 
िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन र्नय 
सवकनछे । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ ।  

• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 
िामलम अवमध र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवमधः ८ ददन 

सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः ४ िना 

बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट 
स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय 
र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार िामलम सञ्चालन  
र खचय र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि 
उपलव्धी 

नमसयङ कमयचारी र स्वास््यकमीहरूमा पररवार मनयोिन सेवा प्रदान र्ने सीप र दक्षिा 
ववकास भई र्णुस्िरीय पररवार मनयोिन सेवा प्रयोर्दरमा बवृर्द् हनुेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम पश्चाि 
स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम सम्पन्न प्रमिवेदनको 
आधारमा र्नुयपनेछ । 



 

46 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार मने्टोररङ्ग 
समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोस्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्नय सवकनछे । 

प्रमिवेदन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाई स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ ।। 

3.  लामो अवमधको पररवार मनयोिन साधन (आइ.य.ुमस.मड.) सम्बन्धी िामलम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु. २ लाख मार समूह १ दोश्रो,             

 

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय लामो अवमधको पररवार मनयोिनका साधन(आई.य.ु मस. मड.) िामलम नमसयरं् स्टाफलाई 
प्रदान र्री पररवार मनयोिनको प्रयोर्दर वृवर्द् र्नय यो काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको 
छ ।  

उद्दशे्य र्णुस्िररय पररवार मनयोिन सेवा प्रदान र पररवार मनयोिन सेवा प्रयोर्दरमा बवृर्द् र्नय 
नमसयङ कमयचारीहरुको सीप, दक्षिा र क्षमिाको ववकास र्ने । 

म्िम्वार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 
लम्क्षि समहु िामलम नपाएका नमसयङ् कमयचारीहरु 
सहभार्ी छनौटका 
आधार 

•  आयमुसडी िामलमको लामर् अनमी वा स्टाफ नसय कोर्य उिीणय र्री नेपाल नमसयङ् 
काउम्न्सलमा दिाय र्रेको हनु ुपनेछ । 

• सहभार्ी छनौट र्दाय  िामलम प्राप्त िनर्म्क्त्तको आवश्यकिा भएको स्वास््य 
संस्था वा  अस्पिालमा काययरि स्थायी कमयचारीलाई प्राथममकिा ददन ुपदयछ । 

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम संयोिक 

छनौटको आधार 

• CTS र आइ.य.ुमस.डी. िामलम मलएका कम्म्िमा स्टाफ नसय योग्यिा भएका 
• सम्बम्न्धि क्षरेमा १ वर्य अनभुव भएको हनुपुने । 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना ियार र्ने । 

• म्िपला र स्थानीय िहले सहभार्ीको सचुी ियार र्ने। 

• सोही सूम्चको आधारमा लम्क्षि सेवाग्राहीको संतया धेरै भएको, सेवाको पहुँच नपरेु्को 
स्थान िथा िामलम प्राप्त िनर्म्ि अभावका कारण सेवा प्रबाहमा मनरन्िरिामा 
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कदठनाई भएको स्वास््य संस्थाका काययरि कमयचारीलाई प्राथममकिा ददई सहभार्ी 
छनौट र्ने । ।  

• ववर्यसँर् सम्बम्न्धि िामलम प्रदायक अस्पिाल िथा संघ संस्थाहरुको सचुी ियार र्री 
िामलम सञ्चालनका लामर् आवश्यक समन्वय र्ने। 

• पवहला िामलम मलईसकेका स्वास््यकमीलाई िामलममा सहभार्ी र्राउन पाईने छैन 
। 

• िामलमको लामर् संस्था छनौट र्दाय िहँा उक्त्त सेवा ददनको लामर् अरु सेवा प्रदायकहरु 
छैनन त्यही संस्थालाई प्राथममकिा ददन ुपदयछ ।   

• सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने र 
सहभार्ीलाई पायक पने स्थानमा िामलमको स्थान छनौट र्नुयपनेछ । 

• बिेटको पररमध मभररही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र्नय सवकन े
छ । 

• सहभार्ीले िामलम पश्चाि आफु काययरि स्वास््य संस्थामा र्ईसके पश्चाि १ मवहनामभर 
संस्थाको सम्पूणय स्टाफसँर् आफुले िामलममा मसकेको ज्ञान र सीपको प्रस्ििुीकरण 
अमनवायय रुपमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई स्वास््य 
िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षरेमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन र्नय 
सवकनछे । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ ।  

• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 
बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट 

स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय 
र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार िामलम सञ्चालन  
र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलम अवमध 
रसहभार्ी संतया 

 िामलम अवमधः ८ ददन 

सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः ४ िना । 
अपेम्क्षि उपलव्धी • म्चवकत्सक िथा स्वास््यकमीहरूमापररवार मनयोिन सेवा प्रदान र्ने सीप र दक्षिा 

ववकास भई पररवार मनयोिन सेवा प्रयोर्दरमा र्णुस्िरीयिा बवृर्द् हनुे । 
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अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयले िामलम अवमध र िामलम पश्चाि स्वास््य सेवाको 
र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम सम्पन्न प्रमिवदेनको आधारमा 
र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोस्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्नय सवकनछे । 

प्रमिवेदन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाई स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ ।। 

 

4. अस्पिाल नमसयङ्ग स्टाफहरुलाई ओ.वट. म्यानिेमेन्ट िामलम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु. ८ लाख मार समूह १                       दोश्रो 
 

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय सहभामर्हरुलाई अस्पिालमा र्पय कक्षका सदस्यहरुसँर् ममलेर र्पयवक्रया अम्घ 
र्पयवक्रयाको दौरानमा र र्पय वक्रया पश्चाि ववरामीलाई उम्चि स्याहार र्नय उम्चि 
मनणयय मलन सक्ने बनाउनको लामर् साथै ववरामीको र्ोपमनयिा कायम र्री स्वस््य हनु 
र सम्मान पूवयक बाच्न पाउन ेअमधकारलाई समुनम्श्चि र्नयको लामर् र्पयवक्रया िामलमको 
मनिान्ि आवश्यक पदयछ।  

उद्दशे्य र्पयवक्रयाद्वारा हनुे स्वास््य सेवाको र्णुस्िर बवृर्द् र्नय सेवा प्रदायक (नमसयङ् स्टाफ)को 
र्पयवक्रया कक्ष र सो सम्बन्धी सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप र दक्षिा ववकास र्ने। 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 

लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यिका अस्पिालमा काययरि कम्म्िमा स्टाफ नसय योग्यिा भएका नमसयङ 
कमयचारीहरु 

सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• कम्म्िमा स्टाफ नसय कोर्य उिीणय र्री नेपाल नमसयङ् काउम्न्सलमा दिाय भएको 
• सहभार्ी छनौट र्दाय र्पय कक्ष प्रववमध िथा ब्यवस्थापन र्नयको लामर् 

िनर्म्क्त्तको आवश्यकिा भएको र्पयवक्रया सम्बम्न्ध कायय भईरहेको 
अस्पिालमा काययरि स्थायी कमयचारीलाई प्राथममकिा ददन ुपदयछ । 
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प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम संयोिकको 
छनौटको आधार 

• CTS र र्पयकक्ष व्यवस्थापन िामलम मलएका म्चवकत्सक वा नमसयरं् स्टाफ 
हनुपुनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षरेमा १ वर्य अनभुव  भएको   हनुपुनेछ । 

• िामलम साइटको संयोिक CTS िामलम मलएको हनु ुपनेछ । 
सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना (Training plan) ियार र्ने । 

• म्िपला र स्थानीय िहले सहभार्ीको सचुी ियार र्ने। 

• सो सूम्चको आधारमा स्थानीय िह मािहिको अस्पिाल भए स्थानीय िहसँर् र 
प्रदेर् िहको अस्पिालसँर् समन्वय र्री अस्पिालको अपरेर्न कक्षमा कम्म्िमा 
३ िना दक्ष िनर्म्ि हनुे र्री िामलम नमलएका नमसयङ्ग स्टाफहरुको पवहचान 
र्री छनौट र्ने। 

• सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने । 

• बिेटको पररमध मभर रही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद 
र्नय सवकने छ । 

• सहभार्ीले िामलम पश्चाि आफु काययरि स्वास््य संस्थामा र्ईसके पश्चाि १ 
मवहनामभर संस्थाको सम्पूणय स्टाफसँर् आफुले िामलममा मसकेको ज्ञान र 
सीपको प्रस्ििुीकरण अमनवायय रुपमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् 
सही िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी 
र्राई स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन 
र्नय सवकनेछ । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ ।  

• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 
बिेट बाडँफाडँ  • प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 

र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
स्वीकृि र्राएर मार िामलम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलम अवमध र 
सहभार्ी संतया 

• िामलम अवमधः ४२ ददन 

• सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः १० िना 

अपेम्क्षि उपलव्धी • सेवाप्रदायक  )नमसयङ्ग स्टाफ ( को र्पयवक्रया कक्ष र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप 
र दक्षिा ववकास भई र्पयवक्रयाद्वारा हनुे स्वास््य सेवाको र्णुस्िर बवृर्द् हनुेछ । 
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अनरु्मन र मपुयाङ्कन • सामाम्िक ववकास मन्रालय र िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम पश्चाि 
स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम सम्पन्न प्रमिवदेनको 
आधारमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोस्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्नय सवकनछे । 

प्रमिवेदन  िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवेदन बनाई स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

5. म्चवकत्सकहरुको लामर् भ्यासेक्टोमी िामलम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु. ४ लाख २० 
हिार मार 

समूह २                 दोश्रो र िेश्रो 

  

उपर्ीर्यक  वववरण  

िामलमको संम्क्षि 
पररचय 

र्णुस्िरीय पररवार मनयोिन सेवा प्रदान र्नय म्चवकत्सकहरुलाई सक्षम बनाउन १२ 
ददने भ्यासेक्टोमी िामलमको लामर् यो काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको हो ।  

िामलमको उद्दशे् य र्णुस्िरीय भ्यासेक्टोमी सेवा प्रदान र्नयको लामर् दक्ष सेवा प्रदायक म्चवकत्सक 
ियार र्नय । 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 
लम्क्षि समहु यस प्रदेर् वा स्थानीय पामलका  अन्िर्यि  अस्पिालमा काययरि  म्चवकत्सकहरु 
सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• नेपाल मेमडकल काउम्न्सलमा दिाय भएको म्चवकत्सक । 

• ववर्िमा भ्यासेक्टोमी िामलम नमलएको । 

• पररवार मनयोिन सेवा ददन इच्छुक हनुपुनेछ । 

• सहभार्ी छनौट र्दाय  िामलम प्राप्त िनर्म्क्त्तको आवश्यकिा भएको स्वास््य 
संस्था वा  अस्पिालमा काययरि स्थायी म्चवकत्सकहरुलाई प्राथममकिा ददन ु
पदयछ । 

प्रम्र्क्षक िथा 
संयोिक छनौटका 
आधार 

• भ्यासेक्टोमी िामलम मलएको म्चवकत्सक  

• म्क्लमनकल िामलम साईटको  मापदण्ड अनसुारको प्रम्र्क्षक हनुपुने । 

• सम्बम्न्ध के्षरमा कम्म्िमा  १ वर्यको  कायय र्रेको । 

• संयोिकको लामर् मस.वट.एस. िामलम मलएको हनुपुने । 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना (Training plan) ियार र्ने । 



 

51 

• म्िपला र स्थानीय िहले सहभार्ीको सचुी ियार र्ने। 

• प्रदेर् मािहिका अस्पिाल, स्वास््य कायायलय िथा स्थानीय िहसँर् समन्वय र्री 
सहभार्ी छनौट र्ने ।  

• स्वास््य संस्था र सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु स्वास््य िामलम केन्र 
आफैले मनधायरण र्ने । 

• ववर्यसँर् सम्बम्न्धि िामलम प्रदायक अस्पिाल िथा संघ संस्थाहरुको सचुी ियार 
र्री िामलम सञ्चालनका लामर् आवश्यक समन्वय र्ने। 

• पवहला िामलम मलईसकेका म्चवकत्सकहरुलाई िामलममा सहभार्ी नर्राउने । 

• राविय वा प्रदेर् िामलम मनदेम्र्का वा काययववमध वा प्रोटोकल वा अन्य Practice 

बमोम्िम िामलम केन्रले ववमनयोम्िि बिेटको आधारमा िामलमको ब्याच मनधायरण 
र्ने र योिना बनाई िामलम सञ्चालन र्ने । 

• बिेटको पररमधमभर रवह िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र 
ियार र्नय सवकने छ । 

• सहभार्ीले िामलम पश्चाि आफु काययरि स्वास््य संस्थामा र्ईसके पश्चाि १ 
मवहनामभर संस्थाको सम्पूणय स्टाफसँर् आफुले िामलममा मसकेको ज्ञान र 
सीपको प्रस्ििुीकरण अमनवायय रुपमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् 
सही िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी 
र्राई स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन 
र्नय सवकनेछ । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ ।  

• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 
बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट 

स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न 
खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम 
सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलमको अवमध र 
सहभार्ी संतया 

िामलम अवमधः १२ ददन, आवश्यकिा अनसुार ५ ददन थप र्नय सवकनेछ । 

सहभार्ी संतयाः ४ िना 
अपेम्क्षि उपलव्धी म्चवकत्सकको ज्ञान, सीप र क्षमिामा ववकास भई भ्यासेक्टोमी कायय र्नय दक्षिा हामसल 

हनुेछ । 
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अनरु्मन र मपुयाङ्कन 

 

१. सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ  । 

२. िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रलेसेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

प्रमिवेदन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाई 
स्वास््य िामलम केन्रमा  पेर् र्नुय पनेछ । 

6. म्चवकत्सकहरुलाई मममनपयाप िामलम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध  

२२५११ रु. ४ लाख २० हिार मार समूह २ दोश्रो र िेश्रो चौमामसक   

उपर्ीर्यक  वववरण  

िामलमको संम्क्षि 
पररचय 

म्चवकत्सक िथा नसयहरुको लामर् पररवार मनयोिन सेवा प्रदान र्नय  म्चवकत्सकहरु िथा 
नमसयङ स्टाफहरुलाई र्णुस्िरीय मममनपयाप सेवा प्रदायक उत्पादनको लामर् यो िामलम 
आयोिना र्रीएको हो । 

िामलमको उद्दशे् य र्णुस्िरीय मममनपयाप सेवा प्रदान र्नयको लामर्  सक्षम िथा आत्मववश्वासी  मममनपयाप 
सेवा प्रदायक  ियार र्नय । 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 
लम्क्षि समहु  िामलम नमलएका म्चवकत्सकहरु िथा नमसयङ स्टाफहरु 
सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• नेपाल मेमडकल काउम्न्सलमा दिाय भएको म्चवकत्सक । 

• नेपाल नमसयङ् काउम्न्सलमा दिाय भएको  नमसयङ् स्टाफ । 

• मबर्िमा िामलम नमलएको । 

• पररवार मनयोिन सेवा ददन इच्छुक हनुपुनेछ । 

प्रम्र्क्षक िथा 
संयोिक छनौटका 
आधार 

• मममनपयाप िामलम मलएको म्चवकत्सक । 

• म्क्लमनकल िामलम साईटको  मापदण्ड अनसुार छनौट हनुे । 

• सम्बम्न्ध के्षरमा कम्म्िमा  १ वर्यको  कायय र्रेको । 

• संयोिकको लामर् मस.टम्ँ.एस. िामलम मलएको हनुपुने । 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना ियार र्ने । 

• म्िपला र स्थानीय िहले सहभार्ीको सचुी ियार र्ने। 

• सोही सूम्चको आधारमा लम्क्षि सेवाग्राहीको संतया धेरै भएको, सेवाको पहुँच 
नपरेु्को स्थान िथा िामलम प्राप्त िनर्म्ि अभावका कारण सेवा प्रबाहमा 
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मनरन्िरिामा कदठनाई भएको अस्पिालमा काययरि म्चवकत्सक र नमसयङ 
कमयचारीहरुलाई प्राथममकिा ददई सहभार्ी छनौट र्ने । ।  

• स्वास््य संस्था र सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु स्वास््य  िामलम केन्र 
आफैले मनधायरण र्ने । 

• िामलम मलईसकेका म्चवकत्सक िथा नमसयङ स्टाफहरुलाई िामलममा सहभार्ी 
नर्राउने । 

• बिेटको पररमधमभर रवह िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र 
ियार र्नय सवकने छ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् 
सही िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी 
र्राई स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन 
र्नय सवकनेछ । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ ।  

• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 
बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट 

स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न 
खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम 
सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलम अवमध र 
सहभार्ी संतया 

िामलम अवमधः १२ ददन 

सहभार्ी संतयाः ४ िना(२ िना म्चवकत्सक र २ िना स्टाफ नसय) 
अपेम्क्षि उपलव्धी म्चवकत्सक िथा नमसयङ स्टाफहरुको ज्ञान, सीप र क्षमिामा ववकास भई मममनपयाप कायय 

र्नय दक्षिा हामसल हनुेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ  । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

प्रमिवेदन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन पेर् र्नुय पनेछ 
। 
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7. मध्यम स्िरीय स्वास््य सेवा प्रदायकको लामर् म्क्लमनकल अभ्यास (MLP)िामलम 
खचय म्र्र्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु १० लाख समहु १ प्रथम 

  

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय प्रदेर् मभर रहेका ववमभन्न स्वास््य संस्थामा काययरि स्वास््यकममयहरुको म्क्लमनकल 
क्षमिा अमभवृवर्द्का लामर् यो िामलम काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ ।लामो समयदेम्ख 
म्क्लमनकल सेवामा काययरि िनर्म्िको क्षमिालाई आधमुनक म्चवकत्सवकय पर्द्मि 
अनसुार पनुिायिमर् र्नय आवश्यक हनुे भएकोले यो िामलमको ब्यबस्था र्ररएको हो । 

उद्देश् य मध्यमस्िररय स्वास््य सेवा प्रदायकहरुले History taking ,physical examination , 

emergency obstetric first  aid खास र्रर २० थररका common problems मा 
अभ्यास र्री  म्क्लमनकल सीप अमभववृर्द् र्नय । 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 

लम्क्षि समहु स्वास््य सस्थामा काययरि हेपथ अमसषे्टण्ट र अहेव उम्त्तणय र्री कम्म्िमा ५ बर्य सेवा 
अवधी परेु्का स्वास््यकमीहरु 

सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• कम्म्िमा हेपथ अमसषे्टण्ट वा अहेव कोर्य उम्त्तणय र्रर नेपाल स्वास््य 
ब्यवसायँी पररर्दमा दिाय भएको 

• स्थायी सेवा (म्क्लमनकल) मा ५ वर्य अनभुव परेु्कँो  

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम 
संयोिकको 
छनौटका आधार 

• एमएलवप िामलम साइट भएका अस्पिालमा काययरि एमएलवप र मस.वट.एस 
िामलम मलएका  

• अनभुवी मेमडकल अमधकृि, मसमनयर हेअ  

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना ियार र्ने , 

• प्रदेर् अन्िर्यि अस्पिाल वा स्वास््य कायायलयसँरँ् समन्वय र्रर स्थामनय 
िह अन्िर्यिका स्वास््य संस्थमा काययरि कम्म्िमा एक िना एमएलवप िामलम 
प्राप्त िनर्म्ि हनुे र्रर िामलम योिना बनाउने,  

• सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने । 

• बिेटको पररमध मभर रही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामाग्री खररद 
र्नय सवकने छ । 
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• एमएलवप िामलम साइटसँरँ् समन्वय र सहकाययमा िामलमको लामर् छनौट 
भएका स्वास््यकमयँ ीहरुलाई िामलम प्रदान र्ने । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् 
सही िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी 
र्राई स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन 
र्नय सवकनेछ । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ ।  

• िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट बाँडफाँड • प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम 
खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय 
प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामल सञ्चालन र खचय र्नुयपदयछ । 

िामलम अवमध र 
सहभार्ी संतया 

• िामलम अवधीः ६० कायय ददन  

• सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः १० िना  

अपेम्क्षि उपलब्धी • स्वास््यकमीहरुमा खास र्रर नेपालमा  २० थररका common health 

problems मा अभ्यास र्नय र म्क्लमनकल मसप अमभवृ4L र्रर र्णुस्िररय 
म्क्लमनकल समस्याहरु समाधान र्नय सकनेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङकन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम पश्चाि 
स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम सम्पन्न भएको 
ब्यहोरा प्रमिवेदनको आधारमा र्नुय पनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य स्वास््य िामलम 
केन्रले सेवा प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन , मपुयाकन िथा 
आवश्यकिा अनसुार मने्टोररङ समिे र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्नय सवकनेछ । 

प्रमिवदेन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाइ स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

8. स्वास््यकमीहरुलाई वफम्ियोथेरापी सम्बन्धी िामलम  
खचय र्ीर्यक नं. बिेट  एकाइ पररमाण काययक्रम सञ् चालन र्नुयपने अवमध  

२२५११ रु ६ लाख  समहु २  दोस्रो चौमामसक 
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उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय हाँड, िोनी, नर्ा िथा उमेरको कारणले समस्या उत्पन्न भई दैमनक म्िवनयापनमा असर 
परेको छ। यो समस्याको सम्बोधनको लामर् अस्पिाल िथा प्राथममक स्वास््य केन्रमा 
काययरि स्वास््यकमीहरुको लामर् आधारभिु वफम्ियोथेरापी सम्बम्न्ध िामलम को व्यवस्था 
र्ररएको छ।  

उद्देश्य • अस्पिाल िथा प्राथममक स्वास््य केन्रमा र्ारररीक असक्षमिा समयमै पवहचान र्री 
आवश्यक सेवा प्रदान र्नय र प्ररे्ण र्नय दक्ष िनर्िी उत्पादन र्ने 

कायावयन्यन र्ने 
मनकाय 

स्वास््य िामलम केन्र, प्रदेर् नं. ५, बटुवल 

लम्क्षि समहु अस्पिाल िथा प्राथममक स्वास््य केन्रमा काययरि स्वास््यकमीहरु । 

सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• कम्म्िमा  हेअ वा स्टाफ नसय उत्तीणय  

• सम्बम्न्धि काउम्न्सलमा दिाय भएको  

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम 
संयोिकको 
छनौटको आधार 

• कम्म्िमा वफम्ियोथेरापी मबर्यमा स्नािक (BPT) उत्तीणय  

• सम्बम्न्धि क्षेरमा ३ बर्य अनभुव भएको हनु पने । 

• प्रम्र्क्षक प्रम्र्क्षण िामलम प्राप्त िनर्िीलाई प्राथममकिा ददन े

•  

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना ियार र्ने। 

• स्थानीय िह मािहिको भए स्थानीय िहसँर् र प्रदेर् िहको सँस्था भए 
अस्पिालसँर् समन्वय र्री िामलम नमलएका स्वास््यकमीहरुको पवहचान र्री 
योिना बनाउने । 

• सहभार्ी छनौटको अन्य आधारहरु िामलम केन्र  आफैले मनधायरण र्ने । 

• वफम्ियोथेरापी सेवा सञ् चालन र्रेका/नर्रेका अस्पिाल वा प्रा.स्वा.के.हरुको 
सचुी ियार र्ने  

• बिेटको पररमध मभर रही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक  सामाग्री खररद 
र्नय सवकने छ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् 
सही िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी 
र्राई स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 
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• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन 
र्नय सवकनेछ । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ ।  

• िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट बाँडफाँड प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर 
मार िामलम सञ्चालन र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलम अवधी िथा 
सहभार्ी संतया 

• िामलम अवधीँः ५ ददन 

• सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः २० िना सम्म 

अपेम्क्षि उपलब्धी सेवाप्रदायकहरुको वफम्ियोथेरापी सेवा सम्बन्धी सीप र दक्षिा ववकास भई स्वास््य 
सेवाको र्णुस्िर बदृि हनुछे । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम सम्पन्न भएको 
व्यहोरा प्रमिवदेनको आधारमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकारीिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयाङ्कन िथा आवश्यकिानसुार मने्टोररङ्ग 
समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 
प्रमिवदेन • िामलम सम्पन्न भए पश्चाि िामलम संयोिकले मबस्ििृ प्रमिवेदन बनाई स्वास््य िामलम 

केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

9. मेमडकल अमधकृिहरुको लामर् अवसरवादी संक्रमण (OI for MO) िामलम  
खचय र्ीर्यक नं. बिेट  एकाइ पररमाण काययक्रम सञ् चालन र्नुयपने अवमध  

२२५११ रु.१० लाख  समहु २ पवहलो र दोस्रो चौमामसक 

 

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय नेपालमा एचआईभी केम्न्रकृि महामारीको रुपमा छ।८० प्रमिर्ि भन्दा बिी एचआईभीको 
संक्रमण मवहला परुुर् ववच हनुे असरुम्क्षि यौन सम्पकय को माध्यमबाट भएको पाइएको 
छ।नेपालमा ३१०२० िनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनमुान र्ररएको छ। 
एचआइभी संक्रमणले र्रररको रोर् प्रमिरक्षा प्रणाली कमिोर पाने र अन्य अवसरवादी 
संक्रमण हनु सक्ने भएकोले त्यस्िो संक्रमणहरुको उपचार िथा व्यवस्थापन र्नयका लामर् 
मेमडकल अमधकृिहरुलाई सक्षम बनाउन यो काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ।  
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उद्देश्य स्वास््य संस्थामा आउने एच.आई.मभ संक्रममिहरुमा हनुे अवसरबादी रोर्हरुको पवहचान, 
मनदान र उपचार र्नय ज्ञान, सीप र अभ्यास अमभवृदि र्नय । 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, प्रदेर् नं. ५, बटुवल 
लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यि स्वास््य संस्थामा काययरि मेमडकल अमधकृिहरु 

सहभार्ी 
अनौटका आधार 

• कम्म्िमा MBBS कोर्य उत्तीणय  र्री नेपाल मेमडकल काउम्न्सलमा दिाय भएको। 

• सरकारी सेवामा काययरि  

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम 
संयोिकको 
छनौटको आधार 

• यस ववर्यमा िामलम प्राप्त म्चवकत्सक वा बररष्ठ स्वास््यकमी  

• सम्बम्न्धि क्षेरमा ३ बर्य अनभुव भएको  

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना ियार र्ने 

• स्थानीय िह मािहिको भए स्थानीय िहसँर् र प्रदेर् मािहिको भए अस्पिालसँर् 
समन्वय र्री अस्पिालको ममेडकल अमधकृिहरुको पवहचान र्रर छनौट र्ने। 

• सहभार्ी छनौटको अन्य आधारहरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने । 

• बिेटको पररमध मभर रही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक  सामाग्री खररद र्नय 
सवकने छ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई 
स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट बाँडफाँड प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर 
मार िामलम सञ्चालन र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः ५ ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः १० िना 
अपेम्क्षि 
उपलब्धी 

सेवाप्रदायकहरुको सेवा सम्बन्धी सीप र दक्षिा ववकास भई स्वास््य सेवाको र्णुस्िर 
बदृि हनुेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम सम्पन्न 
भएको व्यहोरा प्रमिवदेनको आधारमा र्नुयपनेछ । 
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• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकारीिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयाङ्कन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 
प्रमिवदेन • िामलम सम्पन्न भए पश्चाि िामलम संयोिकले मबस्ििृ प्रमिवेदन बनाई स्वास््य 

िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

10. ग्राममण अपट्रासाउण्ड (RUSG) िामलम 

खचय र्ीर्यक नः बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५११ रु.९लाख ६० हिार मार ब्याच २ दोश्रो,   िेश्रो 
   

   

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

दूर्यम िथा भौर्ोमलक ववकट के्षरमा अपट्रासाउन्ड सेवा पयुायउन कदठन हनु ेभएको र त्यस्िा 
के्षरका र्भयविी मवहलाहरुको र्भयमा रहेको समस्या र िवटलिाहरुलाई समयमै पत्ता लर्ाई 
उम्चि व्यवस्थापन र्नय िरुरी भएकोले यो रुरल अपट्रासाउन्ड िामलमको व्यवस्था र्ररएको 
छ।  

उद्दशे्यः दूर्यम िथा भौर्ोमलक ववकट म्िपलाका स्वास््य संस्थामा काययरि नसयहरुले िवटलिाको 
समयमै पवहचान र्री सवुवधा सम्पन् न अस्पिालमा प्ररे्ण र्नय सक्षम बनाउन।े 

म्िम्मेवार 
मनकाय  

स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 

लम्क्षि समहु  नमसयङ कमयचारीहरु 

सहभार्ी 
छनौटका 
आधारहरु 

• दूर्यम िथा भौर्ोमलक ववकट म्िपलामा काययरि  

• दक्ष प्रसिुीकमी िामलम प्राप्त स्थायी स्टाफ नसय वा अनमी  

• िामलम पश्चाि िनु क्षरेबाट आएको हो सोवह क्षेरमा बसी कम्िीमा २ बर्य सेवा र्नय 
ईच्छुक 

प्रम्र्क्षक िथा 
संयोिकको 
आधार  

• नेपाल मेमडकल काउम्न्सलमा दिाय भएको रेमडयोलोिी ववर्यमा स्नाकोत्तर उपँाधी प्राप्त 
म्चवकत्सक 

• म्क्लमनकल िामलम सीप र Portable Ultrasound Machine सम्बम्न्ध िामलम प्राप्त म्चवकत्सक  
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• CTS िामलम मलइ अपट्रासाउण्ड क्षेरमा कम्म्िमा ५ बर्य कायय र्रेको कम्म्िमा स्टाफ नसय 
उत्तीणय 

• संयोिक को लामर् CTS िामलम मलएको हनु ुपने 

सञ् चालन 
प्रवक्रया  

▪ िामलम योिना ियार र्ने  

▪ प्रदेर् मािहिका अस्पिाल, स्वास््य कायायलय िथा स्थानीय िह संर् समन्वय र्रर 
सहभार्ी छनौट र्रर योिना बनाउने  

▪ स्वास््य संस्था र सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria  िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने  

▪ राम्स्ट्रय वा प्रदेर् िामलम मनदेम्र्का वा काययववमध वा प्रोटोकल अनसुार िामलम केन्रले 
ववमनयोम्िि बिेटको आधारमा िामलम ब्याच मनधायरण र्ने र योिना बनाई िामलम 
सञ् चालन र्ने  

▪ बिेट को पररमध मभर रही िामलम सञ् चालनको लामर् आवस्यक सामग्री खररद र ियार 
र्ने 

▪ िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही िवरले 
भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई स्वास््य िामलम 
केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

▪ सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री साझेदारीमा 
काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

▪ प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट नभएमा संघ 
वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन र्नय सवकनछे । सो को 
समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ ।  

▪ िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने 

बिटे बाँडफाड प्रचमलि ऐन ,मनयम ,मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारबाट स्वीकृि 
खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा 
बाँडफाड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम सञ् चालन र खचय र्नुयपनेछ  
। 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः २१ ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः ५ देम्ख ६ िना 

अपेम्क्षि 
उपलम्ब्ध  

नमसयङ् कमयचारीहरुको ज्ञान,मसप र क्षमिामा मबकास भइ आमा िथा नविाि म्र्र् ुदबैुको 
ज्यान िोम्खमबाट बचाई माि ृिथा नवम्र्र्कुो रुग्णिा र मतृ्यदुरमा कमम हनुेछ  । 
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अनरु्मन िथा 
मपुयांकन  

▪ सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम पश्चाि 
स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ  । 

▪ िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाको लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा प्रदायकको 
काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन  ,मपुयांकन िथा आवस्यकिा अनसुार अनरु्मन र्नेछ  
।   

▪ िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 

11. एस. मब. ए. ररफे्रसर िामलम  
खचय म्र्र्यक नं     बिेट  एकाई पररमाण  काययक्रम सञ् चालन र्नुय पने अवमध       

)चौमामसक (  

२२५११    ५ लाख   समहु     १        दोस्रो  
 

उपम्र्र्यक                                          वववरण  

पररचय  सरुम्क्षि प्रसिुी सेवाका लामर् नमसयङ् कमयचारीहरुको महत्वपूणय भमूमका रहन्छ। नमसयङ् 

कमयचारीहरुको ज्ञान, मसप र क्षमिा ववकास र्नय ववर्ि लामो समय देम्ख एस.मब.ए िामलम 
काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ। सरुम्क्षि प्रसिुी सेवा प्रदान र्नय आवश्यक ज्ञान, मसप 
र क्षमिा अमभबवृर्द् र अद्यावधीक र्नय कम्म्िमा १० बर्य अर्ाडी िामलम  मलएका काययरि 
नमसयङ् कमयचारीहरुलाइ यो पनुिायिर्ी िामलमको व्यवस्था र्ररएकोछ ।  

उद्देश् य नमसयङ् कमयचारीहरुलाइ पनुिायिर्ी िामलम प्रदान र्रर सरुम्क्षि प्रसिुी सेवा प्रवाह र्नय 
आवस्यक पने ज्ञान,मसप िथा क्षमिाको अमभबवृर्द् र अद्यावधीक र्ने  । 

म्िम्मेवार मनकाय  स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल  

लम्क्षि समहु  १० बर्य अर्ाडी िामलम  मलएका काययरि नमसयङ् कमयचारीहरु 

सहभार्ी छनौट 
आधार  

▪ १० बर्य अम्घ एस मब ए िामलम मलएको हनुपुने  

▪ १० बर्य अवधी परेु्का नभएमा कम्म्िमा ८ बर्य अम्घ मलएको हनुपुने  

▪ िामलम पश्चाि सेवा प्रबाह र्नय इच्छुक 

▪ सहभार्ी छनौट र्दाय िामलम प्राप्त िनर्म्िको आवस्यकिा भएको स्वास््य संस्था 
वा अस्पिालमा काययरि स्थायी कमयचारी लाई प्राथममकिा ददनपुने  । 

प्रम्र्क्षक िथा 
संयोिकको आधार  

▪ एडभान्स एस मब ए िामलम मलएको म्चवकत्सक  

▪ CTS िामलम मलएको कम्म्िमा स्टाफ नसय   

▪ नमसयङ् के्षरमा कम्म्िमा ५  बर्य कायय र्रेको  
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▪ िामलम साइटको संयोिक को लामर्   CTS पने िामलम मलएको हनु ु   

सञ् चालन प्रवक्रया  ▪ िामलम योिना ियार र्ने  

▪ प्रदेर् मािहिका अस्पिाल ,स्वास््य कायायलय िथा स्थानीय िह संर् समन्वय र्रर 
सहभार्ी छनौट र्ने 

▪ स्वास््य संस्था र सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria  िामलम केन्र आफैले  
मनधायरण र्ने   

▪ बिेट को पररमध मभर रही िामलम सञ् चालनको लामर् आवस्यक पाठ्यक्रम मनमायण 
िथा अद्यावमधक र्ने, सामग्री खररद र ियार र्ने 

▪ िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई 
स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

▪ सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

▪ प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन 
र्नय सवकनेछ । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ । 

▪ िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने  

बिेट बाँडफाड प्रचमलि ऐन ,मनयम ,मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारबाट 
स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय 
म्र्र्यकहरुमा बाँडफाड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम 
सञ् चालन र खचय र्नुयपनेछ  । 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः १५ ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः १०-१२ िना 

अपेम्क्षि उपलम्ब्ध  नमसयङ् कमयचारीहरुलाइ पनुिायिर्ी िामलम प्रदान र्रर सरुम्क्षि प्रसिुी सेवा प्रवाह र्नय 
आवस्यक पने ज्ञान,मसप िथा क्षमिाको अमभबवृर्द् र अद्यावधीक भएको हनुेछ । 

अनरु्मन िथा 
मपुयांकन  

▪ सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ  । 

▪ िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाको लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन , मपुयांकन िथा आवस्यकिा अनसुार  

अनरु्मन र्नेछ  ।   

▪ िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 
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12. स्वास््यकमीहरुलाई ओरल हेपथ िामलम (पनुिायिर्ी/अमभममु्खकरण) 
खचय र्ीर्यक नं. बिेट (लाख) एकाइ पररमाण काययक्रम सञ् चालन र्नुयपने अवमध  

२२५११ रु.१०लाख 
८० हिार  

 समहु २ पवहलो र दोस्रो चौमामसक 

 

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय डेन्टल केररि (Dental Caries), आखँा र नाक/कान/घाँटी सम्बम्न्ध समस्याका कारण आम 
नार्ररकलाइ दैमनकीमा प्रमिकुल असर परेको छ।अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थामा काययरि 
स्वास््यकमीहरुको लामर् मखु स्वास््य, आखँा र नाक/कान/घाँटी सम्बम्न्ध िामलम 
स्वास््यकमीहरुलाई प्रदान र्री आवश्यक ज्ञान,सीप र क्षमिामा अमभबवृर्द् र्नय यो िामलमको 
व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्देश्य • स्वास््य संस्थामा काययरि स्वास््यकमीहरुको लामर् मखु स्वास््य, आखँा र नाक/कान/घाँटी 
सम्बम्न्ध िामलम प्रदान र्री सो सेवा प्रवाह र्नय आवश्यक ज्ञान, सीप र दक्षिा ववकास र्ने 
। 

म्िम्मेवार 
मनकाय 

स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 

लम्क्षि समहु प्रदेर् मभर काययरि स्वास््यकमीहरु । 

सहभार्ी 
अनौटका 
आधार 

• हेअ/अहेव कोर्य उत्तीणय  र्री सम्बम्न्धि काउम्न्सलमा दिाय भएको  

• हाल दमुयम के्षरको स्वास््य संस्थामा काययरि स्वास््यकमीलाई ग्राह्यिा ददन े

• मखु स्वास््य, आखँा र नाक/कान/घाँटी सम्बम्न्ध समस्याका ववरामीहरु धेरै भएका स्वास््य 
संस्थामा काययरि स्वास््यकमीहरु । 

प्रम्र्क्षक 
िथा 
काययक्रम 
संयोिकको 
छनौटको 
आधार 

• सम्बम्न्धि ववर्यमा प्रम्र्क्षक प्रम्र्क्षण िामलम प्राप्त िनर्म्ि  

• दन्ि रोर्, नाक/कान/घाँटी र नेर रोर् मबर्ेर्ज्ञ वा सम्बम्न्धि मबर्यमा प्रमाणपर िह 
उत्तीणय  

• सम्बम्न्धि मबर्यमा कम्िीमा ३ बर्य अनभुव भएकँो 
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सञ्चालन 
प्रवक्रया 

• िामलम योिना ियार र्ने 

• स्थानीय िह मािहिको भए स्थानीय िहसँर् समन्वय र्री र प्रदेर् िहको 
अस्पिाल/स्वास््य कायायलयसरँ् समन्वय र्री दरु्यम के्षरको स्वास््य संस्थामा 
काययरि स्वास््यकमीहरुको छनौट र्ने 

• िामलम सामाग्री मनमायण र्ने वा उपचारात्मक सेवा महार्ाखासँर् समन्वय र्री प्राप्त 
र्ने । 

• सहभार्ी छनौटको अन्य आधारहरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने । 

• बिेटको पररमध मभर रही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक  सामाग्री खररद र्नय 
सवकने छ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई स्वास््य 
िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट 
बाँडफाँड 

प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् 
मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम 
सञ्चालन र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलम 
अवधी र 
सहभार्ी 
संतया  

िामलम अवधीः ५ ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः २० देम्ख २५ िना 

अपेम्क्षि 
उपलब्धी 

सेवाप्रदायकहरुको सेवा सम्बन्धी सीप र दक्षिा ववकास भई स्वास््य सेवाको र्णुस्िर बदृि 
हनुेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम पश्चाि 
स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम सम्पन्न भएको व्यहोरा 
प्रमिवदेनको आधारमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकारीिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा प्रदायकको 
काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयाङ्कन िथा आवश्यकिानसुार मने्टोररङ्ग समेि 
र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 
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प्रमिवदेन • िामलम सम्पन्न भए पश्चाि िामलम संयोिकले मबस्ििृ प्रमिवेदन बनाई स्वास््य िामलम 
केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

13. कोफ िथा काउम्न्समलङ िामलम  
खचय म्र्र्यक नं     बिेट  एकाई पररमाण  काययक्रम सञ् चालन र्नुय पने अवमध      

 २२५११  १५ लाख ७५ हिार   समहु      ४     प्रथम ,दोस्रो र िेस्रो   

 

उपम्र्र्यक                                          वववरण  

पररचय  पररवार मनयोिन काययक्रमलाइ सदुृमनकरण िथा व्यवस्थापन िररकाले सचुारु र्नयका लामर् 
स्वास््य संस्थामा काययरि नमसयङ स्टाफ(स्टाफ नसय,अ.न.मम) िथा प्यारामेडीकल स्टाफ( 
अ.हे.व ,सी.अ.हे.व, एच.ए ) हरुको लामर् सेवाग्राही हरुलाई परामर्य र्नय र स्वैम्च्छक 
रुपमा पररवार मनयोिनका साधन िथा मबमधहरु अपनाउनका लामर् सक्षम बनाउन यो 
िामलम काययक्रमको ववकास र्रेको हो ।  

उद्देश् य नमसयङ् कमयचारीहरु िथा प्यारामेडीकल स्टाफ हरुलाइ यो दक्षिामा आधाररि  िामलम 
प्रदान र्रर ज्ञान,मसप िथा क्षमिाको अमभबदृद र्नुय का साथै सक्षम िथा आत्मववश्वासी 
परामर्यकिाय ियार पाने । 

म्िम्मेवार मनकाय  स्वास््य िामलम केन्र,बटुवल  

लम्क्षि समहु  नमसयङ् कमयचारी िथा प्यारामडेीकल स्टाफहरु  

सहभार्ी छनौट 
आधार  

▪ यस भन्दा अम्घ िामलम नमलएको हनुपुने  

▪ सहभार्ीहरु को सम्बम्न्धि स्वास््य पररर्दमा दिाय र नवीकरण समेि भएको हनु ु
पने  

▪ सहभार्ी िामलम पश्चाि सेवा प्रबाह र्नय प्रमिबद् हनु ुपने  

▪ सहभार्ी छनौट र्दाय िामलम प्राप्त िनर्म्िको आवस्यकिा भएको स्वास््य संस्था 
वा अस्पिालमा काययरि स्थायी कमयचारी लाइ प्राथममकिा ददनपुने  । 

प्रम्र्क्षक िथा 
संयोिकको आधार  

▪ CTS िामलम मलएको मेमडकल अमधकृि/हे.अ /स्टाफ नसय  

▪ कोफ िथा काउम्न्समलङ िामलमको  प्रम्र्क्षक प्रम्र्क्षण मलएको हनु ुपने   

▪ संयोिक को लामर् मेमडकल  ,स्वास््य म्र्क्षा ,िनस्वास््य  , नमसयङ्  ,सम्बम्न्ध  
मबर्य  अध्धयन र्रेको हनु ुपने 
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सञ् चालन प्रवक्रया  ▪ िामलम योिना ियार र्ने  

▪ प्रदेर् मािहिका अस्पिाल ,स्वास््य कायायलय िथा स्थानीय िह संर् समन्वय र्रर 
सहभार्ी छनौट र्ने  

▪ स्वास््य संस्था र सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria  िामलम केन्र आफैले  
मनधायरण र्ने   

▪ बिेटको पररमध मभर रही िामलम सञ् चालनको लामर् आवस्यक सामग्री खररद र 
ियार र्ने 

▪ िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई 
स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

▪ सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

▪ िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने 

बिेट बाँडफाड प्रचमलि ऐन ,मनयम ,मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारबाट 
स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय 
म्र्र्यकहरुमा बाँडफाड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम सञ् चालन 
र खचय र्नुयपनेछ  । 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः ८ ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः १२ िना 

अपेम्क्षि उपलम्ब्ध  नमसयङ् कमयचारीहरु िथा प्यारामेडीकल स्टाफको ज्ञान,मसप र क्षमिामा   अमभबदृी भइ 
पररवार मनयोिन सेवा प्रदान िथा परामर्य र्नय सक्षम हनुछेन । 

अनरु्मन िथा 
मपुयांकन  

▪ सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ  । 

▪ िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाको लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन  मपुयांकन िथा आवस्यकिा अनसुार  
अनरु्मन र्नेछ  ।   

▪ िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 

14. मानमसक स्वास््य िामलम 
खचय म्र्र्यक नं बिेट हिारमा एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु.७ लाख ५० हिार समहु २ प्रथम र दोस्रो चौमामसक 
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उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय यो क्षमिामा आधाररि सेवाकामलन िामलम हो ।यो िामलमले सहभार्ीहरुलाई मानमसक 
स्वास््य सम्बम्न्ध समस्याहरु समाधान र मनोसामाम्िक परामर्यका लामर् चावहन ेज्ञान, 
मसप िथा धारणा अमभवदृद र्नय मद्दि र्दयछ । 

उद्देश् य • मबर्ेर्ज्ञ सेवा नभएका स्थानहरुमा काययरि स्वास््य सेवा प्रदायकहरुलाइ प्राथममक 
सेवा प्रणाली अन्िर्यि मानमसक स्वास््य सेवा सञ् चालन र्नय सक्षम बनाउन ु। 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र , बटुवल 
लम्क्षि समहु मानमसक स्वास््यः मेमडकल अमधकृि,  हेपथ अमसषे्टण्ट वा अहेव कोर्य उमिणय र्रेका 

स्वास््यकमीहरु 

मानमसक स्वास््य परामर्यः स्टाफ नसय वा अनमी 
सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• मेमडकल अमधकृि,  हेपथ अमसषे्टण्ट वा अहेव कोर्य उम्त्तणय र्रर सम्बन्धी 
काउम्न्सलमा दिाय भएको,  

• मानमसक स्वास््य सम्बम्न्धि परामर्य िामलममा स्टाफ नसय वा मसअनमी वा 
अनमी कोर्य उम्त्तणय र्रर नमसयङ काउम्न्सलमा दिाय भएको हनु ुपने  

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम 
संयोिकको 
छनौटका आधार 

• मानमसक रोर् मबर्ेर्ज्ञ, 

• मनोसामाम्िक परामर्यकिाय को प्रम्र्क्षक प्रम्र्क्षण प्राप्त 

• सम्बम्न्धि के्षरमा ३ बर्यको अनभुव भएको 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना ियार र्ने  

• प्रदेर् मािहिका अस्पिाल ,स्वास््य कायायलय िथा स्थानीय िह  संर् समन्वय 
र्रर सहभार्ी छनौट र्नयँ  े

• सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने । 

• बिेटको पररमध मभर रही िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामाग्री खररद 
र्नय सवकने छ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् 
सही िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी 
र्राई स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 
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बिेट बाँडफाँड • प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम 
खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय 
प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम सञ्चालन र खचय र्नुयपदयछ  

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः ६ ददन 

सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः २० देम्ख २५ िना 
अपेम्क्षि उपलब्धी • प्राथममक सेवा प्रणाली अन्िर्यि मानमसक स्वास््य सेवा सञ् चालन र्नय सक्षम 

भएको हनुेछन ्। 

 

अनरु्मन र 
मपुयाङकन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र 
िामलम पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्ियिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम 
सम्पन्न प्रमिवेदनको आधारमा र्नुय पनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य स्वास््य िामलम 
केन्रले सेवा प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन , मपुयाकन िथा 
आवश्यकिा अनसुार मने्टोररङ समिे र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्नय सवकनेछ । 

प्रमिवदेन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाइ स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

15. एनेस्थेमसया सहायक िामलम 
खचय म्र्र्यक नं बिेट  एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु. २५ लाख समहु १ प्रथम दोस्रो र िेस्रो 

 

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचय म्चवकत्सा ववज्ञान रार्ँव्ट्रय प्रमिष्ठान (NAMS) बाट सञ्चामलि एक वरे् एनेस्थेमसया 
सहायक स्टाफ नसय , हेपथ अमसषे्टण्ट र अप्थाम्पमक अमसषे्टण्ट कोर्य उत्तीणय 
स्वास््यकमीहरुकालामर् म्चवकत्सकहरुको सपुररवेक्षणमा केवह मनम्श्चि एनेस्थेमसया सेवा 
प्रदान र्नय ियार र्ररएको हो।यसले सहभार्ीहरुलाइ थोरै श्रोि साधन भएका 
ठाउहरुमा पमन सपुररवेक्षकको उपम्स्थिीमा सहभार्ीहरुलाइ एनेस्थेमसया काययका लामर् 
चावहने ज्ञान मसप िथा धारणा अमभवदृद र्नय मद्दि र्दयछ । 

उद्देश् य • र्पयवक्रया म्चवकत्सा सेवा उपलब्ध भएका अस्पिाल िथा प्रा स्वा के.हरुमा 
एनेस्थेमसया सेवा सचुारु र्नय आवश्यक सहायक िनर्िी उत्पादन र्ने  

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र , बटुवल 
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लम्क्षि समहु स्वास््य सँस्थामा काययरि स्टाफ नसय, हेपथ अमसषे्टण्ट र अप्थाम्पमक अमसषे्टण्टहरु कोर्य 
उमिणय र्रेका सरकारी सेवामा काययरि स्थायी कमयचारी 

सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• र्पयवक्रया भइरहेको वा हनु ेयोिनामा रहेका अस्पिाल वा प्रा.स्वा. के मा 
काययरि स्टाफ नसय, हेपथ अमसषे्टण्ट र अप्थाम्पमक अमसषे्टण्टहरु 

• िामलम प्राप्त भएपमछ उक्त्त संस्थामा एनेस्थेमसया सम्बम्न्धि कायय र्नय मलम्खि 
प्रमिवदिा िनाएको हनु ुपदयछ । 

• र्पयवक्रया सेवा उपलब्ध भएकँा वा योिनामा रहेका अस्पिाल वा प्रा स्वा 
के मा काययरि भएको हनु ुपदयछ । 

• आभारभिु कोर्य (HA, SN ,OA) पास भएको २ वर्य पमछ र १० वर्य अवधी 
नकटेको हनुपुने। 

• सहभार्ी ४० बर्य भन्दा कम उमेरको हनु ुपदयछ ।  

• सहभार्ीहरुलाइ िामलममा पठाउन ुभन्दा अर्ाडी सम्बम्न्धि कायायलय वा 
अस्पिालको प्रमखुले सहभार्ी पिनका लामर् सक्षम छ भमन चेकमलस्टमा 
हस्िाक्षर र्नुय पदयछ । 

• सहभार्ीले NAMS को entrance Exam पास र्रेको हनु पदयछ । 

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम 
संयोिकको 
छनौटका आधार 

• प्रम्र्क्षकहरु मसवटएस िामलम मलएका Anesthesiologist Doctor र अन्य २ 
िना एनेस्थेमसया सेवा प्रदायक (Anesthesia Doctor MDGP Or AA ) हनु ुपदयछ 
। 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना ियार र्ने  

• प्रदेर् अन्िर्यि अस्पिाल कम्म्िमा िामलम प्राप्त िनर्म्ि हनुे र्रर िामलम 
योिना बनाउने  

• प्रदेर्को लामर् आवश्यक एनशे्थेमसया सहायक िनर्म्िको कोटाको लामर् 
राविय स्वास््य िामलम केन्र माफय ि NAMS मा प्रस्िाव र्ने 

• NAMS र राविय स्वास््य िामलम केन्रसंर् आवश्यक समन्वय, सहिीकरण र 
सहकाययमा िामलमको लामर् छनौट भएका स्वास््यकममयहरुलाइ िामलम 
सञ्चालनको लामर् NAMS र िामलम केन्र ववच सझौिा र्नुय पदयछ।सझौिा 
अनसुार यस िामलम केन्रको बिेटकँो पररधीमा रहने र्री यस प्रदेर्को 
लामर् आवश्यक कोटा सवहिको सचुना NAMS ले मनकापन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
सहयोर्मा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम 
साईट नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम 
सञ्चालन र्नय सवकनेछ । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ । 
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• िामलमको नमििाको बारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट बाँडफाँड प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर 
मार िामलम सञ्चालन र खचय र्नुयपदयछ । 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः १ बर्य 
सहभार्ी संतयाः ५ िना 

अपेम्क्षि उपलब्धी र्पयवक्रया म्चवकत्सा सेवा उपलब्ध भएका अस्पिाल िथा प्रा स्वा के.हरुमा एनेस्थेमसया 
सेवा सचुारु र्नय आवश्यक सहायक िनर्िी उत्पादन हनुेछन।् 

अनरु्मन र 
मपुयाङकन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालयले िामलम अवमध र िामलम पश्चाि स्वास््य सेवाको 
र्णुस्ियिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम सम्पन्न प्रमिवेदनको आधारमा र्नुय पनेछ 
। 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य स्वास््य िामलम केन्रले 
सेवा प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन र मपुयाकन र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्नय सवकनेछ । 

प्रमिवदेन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाइ स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

16. एडभान्स एफ.मस.एच.भी. 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु. १४ लाख ४० हिार समूह २            पवहलो र दोश्रो  

 

उपर्ीर्यक  वववरण  

पररचय प्रदेर्मभर वसोवास र्ने िनिाहरु ववर्ेर् र्री मवहला िथा बालवामलकाहरुको स्वास््य स्िर 
उकास्न िथा नयाँ स्वास््य नीमि अनसुार र्णुस्िरीय स्वास््य सेवाको पहचुँमा बदृद र्नय 
आधारभिू िामलम मलईसकेका ८ कक्षा उिीणय भएका सम्बम्न्धि स्थानीय िहमा सेवारि 
मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई एडभान्स मवहला स्वास््य स्वयंम सेववका िामलमको 
ब्यवस्था र्रीएको हो । यो मोडुल बेसमा आधाररि िामलम हो ।  

उद्देश् य • मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई एडभान्स मवहला स्वास््य स्वयंसेववका िामलम 
प्रदान र्री उनीहरुको ज्ञान िथा सीप ववकास र्री आधारभिू स्वास््य सेवा प्रदान र्नय 
सक्षम वनाउने। 

• स्वास््य संस्थाको सेवाको पहँचुबाट टािा रहेका सेवाग्राहीहरुलाई आधारभिू िथा 
आकम्स्मक स्वास््य सेवा प्रदान र्ने । 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 
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लम्क्षि समहु आधारभिू िामलम प्राप्त मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरु 
सहभार्ी 
छनौटका आधार 

• यस प्रदेर्का पहाड र िराइलाई समेट्न ेर्री मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई समावरे् 
र्नुय पदयछ ।  

• समदुायस्िरका कम्म्िमा ८ कक्षा उिीणय र एडभान्स िामलम मलन ईच्छुक मबबावहि 
मवहला स्वास््य स्वयंसेववका हनुपुनेछ ।  

• मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको उमेर २० देम्ख ४० वर्य उमेर समहुका हनुपुदयछ 
। 

• छनँौट भएका मवहला स्वास््य स्वयंसेववका स्थानीय िहको आफनो कायय क्षेरको स्थायी 
वामसन्दा हनुपुनेछ । 

• िामलम पश्चाि मवहला स्वास्् य सव्यंसेववकाहरुले कम्म्िमा ३ वर्य साववक कै स्थानँीय 
िहमा कायय र्नय मन्िरु हनुपुनेछ ।  

• िामलममा वपछमडएका दमलि मधेर्ी ममु्स्लम िथा िनिामि र ववकट स्थानका मवहला 
स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई प्राथममकिा ददन ुपनेछ । 

प्रम्र्क्षक िथा 
िामलम संयोिक 
छनौटका आधार 

• यस प्रदेर् अन्िर्यि स्वास््य संस्थामा काययरि नमसयङ् वा स्वास््यकमीहरुबाट यो 
मबर्यसँर् सम्बन्धी प्रम्र्क्षक प्रम्र्क्षण िामलम मलएको हनुपुदयछ । 

सञ्चालन प्रवक्रया •  िामलम योिना (Training plan) ियार र्ने । 

• दरु्यम के्षरका कम्म्िमा एउटा स्थानीय िहबाट १ िना सहभार्ी हनुे र्री मवहला स्वास््य 
स्वयंसेववका छनौट र्ने । 

• प्रदेर् मािहिका स्वास््य कायायलय िथा स्थानीय िहसँर् समन्वय र्री सहभार्ी छनौट 
र्री योिना बनाउने ।  

• दरु्यमका स्वास््य संस्था िहाँ धेरै सेवाग्राही (WRA) को संतया लाई प्राथममकिामा राखेर 
ियार र्नुयपनेछ ।  

• एक मवहनाको पवहलो मोडलु िामलम मलई सकेपमछ छनँौट भएका सहभार्ीहरुको 
सम्बम्न्धि पामलकासंर् यो काययक्रमको आवश्यकिा िथा महत्वका बारेमा स्वास््य 
िामलम केन्रले िोकेको कमयचारी वा िामलम केन्रले छनौट र्रेको परामर्यदािाको 
साथमा सो काययक्रम सम्वन्धमा एक ददन े अमभममु्खकरण काययक्रम सञ्चालन 
र्रम्ँनेछ।साथै िामलम मलई सकेका सहभामर्हरुलाई एक वर्यको लामर् आवश्यक पने 
सेवा वकट र सामाग्री हस्िान्िरण र्ररनेछ र ित्पश्चाि सेवा वकट र आवश्यक सामाग्री 
स्थानीय िहबाट मनयममि रुपमा पररपूमिय र्नुयपनेछ । 

• एड्भान्स मवहला स्वास््य स्वयंसँेववका िामलम मनदेम्र्का २०७५ बमोम्िम स्वास््य 
िामलम केन्रले ववमनयोम्िि बिेटको आधारमा मनधायरण र्ने र योिना बनाई िामलम 
सञ्चालन र्ने । 
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• बिेटको पररमधमभर रवह िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र ियार 
र्नय सवकने छ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई स्वास््य 
िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 
बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट 

स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय 
र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम सञ्चालन  
र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः कम्िीमा २ मवहनाको अन्िरालमा १/१ मवहनाका ३ वटा मोडलु  

सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः १० देम्ख १२ िना 

अपेम्क्षि 
उपलव्धी 

मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको ज्ञान, सीप र क्षमिामा ववकास र्री आमा र बच्चाको 
स्वास््यको सम्वर्द्यन हनुेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ  । 

•  िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 
 

प्रमिवेदन िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन पेर् र्नुय पनेछ । 

17. सरुम्क्षि र्भयपिन सेवा िामलम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु. ४ लाख ५० हिार  समूह १ प्रथम 

 

उपर्ीर्यक  वववरण  
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पररचय सरकारी अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थामा काययरि म्चवकत्सक िथा नमसयङ कमयचारीहरुको 
सरुम्क्षि र्भयपिन सम्बन्धी ज्ञान र सीप अमभववृर्द् र्री असरुम्क्षि र्भयपिन सेवा प्रदान र 
सोसँर् सम्बम्न्धि िवटलिा कम र्नय यो काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको छ ।  

उद्दशे्य असरुम्क्षि र्भयपिनबाट हनुे िोम्खमहरु कम र्दै माि ृ रुग्णिा िथा मतृ्यदुरकम र्नय 
म्चवकत्सक िथा नमसयङ कमयचारीहरुको सरुम्क्षि र्भयपिन सेवा सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिा 
अमभबवृर्द् र्ने।   

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 

लम्क्षि समहु यस प्रदेर् अन्िर्यि वा स्थानीय पामलका अन्िर्यि अस्पिाल र स्वास््य संस्थामा काययरि 
म्चवकत्सक िथा नमसयङ कमयचारीहरु 

सहभार्ी 
छनौटका आधार 

• सम्बम्न्धि काउम्न्सलमा दिाय भएको म्चवकत्सक िथा नमसयङ कमयचारीहरु 

• ववर्िमा िामलम नमलएको । 

• सहभार्ी छनौट र्दाय  िामलम प्राप्त िनर्म्क्त्तको आवश्यकिा भएको स्वास््य 
संस्था वा  अस्पिालमा काययरि स्थायी म्चवकत्सक िथा नमसयङ कमयचारीहरुलाई 
प्राथममकिा ददन ुपदयछ । 

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम 
संयोिकको 
छनौटको आधार 

• सरुम्क्षि र्भयपिन सेवा सम्बम्न्ध िामलम मलएको म्चवकत्सक वा कम्म्िमा स्टाफ 
नसय योग्यिा भएको नमसिंर् स्टाफ 

• CTS िामलम मलएको  म्चवकत्सक वा कम्म्िमा  स्टाफ नसय योग्यिा भएका नमसयङ् 
स्टाफ । 

• नमसयङ् के्षरमा कम्म्िमा  १ वर्यको  कायय र्रेको 
• संयोिकको लामर् मसटएस मलएको हनु ुपने । 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना (Training plan) ियार र्ने 

• स्वास््य कायायलय, अस्पिाल र स्थानीय िहसँर् समन्वय र्री म्चवकत्सक िथा नमसयङ 
कमयचारीहरु छनौट र्ने 

• सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने । 

• सम्बम्न्धि अस्पिालहरुसँर्को समन्वय, सहिीकरण र सहकाययमा सरुम्क्षि र्भयपिन 
कायय सञ्चालन र प्रचमलि िामलम मनदेम्र्का वमोम्िम ब्याच र सहभार्ी संतया मनधायरण 
र्री िामलम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

• बिेटको पररमधमभर रवह िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र्नय सवकने 
छ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई स्वास््य 
िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 



 

74 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन र्नय 
सवकनछे । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ । 

• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 
बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट 

स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय 
र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम सञ्चालन  
र खचय र्नुयपनेछ । 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः म्चवकत्सक-१० र नमसयङ कमयचारी -१४ ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः  १० िना 
अपेम्क्षि उपलव्धी म्चवकत्सक िथा नमसयङ्ग स्टाफको सरुम्क्षि र्भयपिन सेवा सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिा 

अमभबवृर्द् हनु ्र्ई असरुम्क्षि र्भयपिनबाट हनुे िोम्खमहरु कम र्दै माि ृरुग्णिा िथा 
मतृ्यदुर कम हनुछे। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 

प्रमिवेदन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाई स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

18. एस. मब. ए. िामलम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध (चौमामसक) 

२२५११ रु.  २०लाख मार समूह २  दोश्रो र िेश्रो 
  

उपर्ीर्यक  वववरण  

पररचय सरुम्क्षि प्रसमुि सेवाका लामर् दक्ष प्रसमुि िामलम नमसयङ स्टाफहरुको महत्वपूणय भमुमका 
रहन्छ।आमा िथा नविाि म्र्र् ुदवैुको ज्यान िोम्खमबाट बचाइ माि ृिथा नवम्र्र्कुो 
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रुग्णिा र मतृ्यदरमा कमी पयाउन नमसयङ स्टाफहरुको ज्ञान, सीप र क्षमिामा ववकास र्नय 
यो काययक्रमको ब्यवस्था र्रीएको हो ।  

उद्दशे् य    स्वास््य संस्थाहरुमा काययरि नमसयङ् कमयचारीहरुलाई िामलम प्रदान र्री सरुम्क्षि प्रसमुि 
सेवा प्रवाह र्नय आवश्यक पने ज्ञान, सीप िथा क्षमिाको अमभववृर्द् र्ने । 

म्िम्मेवार 
मनकाय 

स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 

लम्क्षि समहु नमसयङ् स्टाफहरु  
सहभार्ी 
छनौटका 
आधार 

• ववर्िमा िामलम नमलएको । 

• सहभार्ी छनौट र्दाय  िामलम प्राप्त िनर्म्क्त्तको आवश्यकिा भएको स्वास््य संस्था 
वा  अस्पिालमा काययरि स्थायी कमयचारीलाई प्राथममकिा ददन ुपदयछ । 

• नमसयङ् काउम्न्सल पररर्दमा दिाय भएको नमसयङ स्टाफ हनु ुपनेछ।  
प्रम्र्क्षक िथा 
संयोिकको 
छनौटका 
आधार 

• एडभान्स   एस. मब. ए.  िामलम मलएको म्चवकत्सक  

• CTS र एस.मब.ए. िामलम  प्राप्त कम्म्िमा स्टाफ नसय योग्यिा भएको नमसयङ स्टाफ 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा कम्म्िमा १ वर्यको कायय र्रेको 
• िामलम साइटको संयोिकको लामर् मस.वट.एस. िामलम मलएको हनुपुने । 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना (Training plan) ियार र्ने । 

• प्रदेर् मािहिका अस्पिाल, स्वास््य कायायलय िथा स्थानीय िहसँर् समन्वय र्री सहभार्ी 
छनौट र्ने  

• स्वास््य संस्था र सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने 

। 

• राविय वा प्रदेर् िामलम मनदेम्र्का वा काययववमध वा प्रोटोकल वा अन्य Practice  बमोम्िम 
िामलम केन्रले ववमनयोम्िि बिेटको आधारमा िामलम ब्याच मनधायरण र्ने र योिना 
बनाई िामलम सञ्चालन र्ने । 

• बिेटको पररमधमभर रवह िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र ियार र्नय 
सवकने छ । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई स्वास््य 
िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन र्नय 
सवकनछे । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ । 
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• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि 
खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा 
वाडँफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ 
। 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः ६० कायय ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः ८-१४ िना 

अपेम्क्षि 
उपलव्धी 

नमसयङ्ग स्टाफको ज्ञान, सीप र क्षमिामा ववकास भई आमा िथा नविाि म्र्र् ुदवैुको ज्यान 
िोम्खमबाट बचाइ माि ृिथा नवम्र्र्कुो रुग्णिा र मतृ्यदरमा कमी हनुेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा प्रदायकको 
काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार मेन्टोररङ्ग  समिे 
र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 

प्रमिवेदन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन  बनाइ स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

19. सपयदंर् उपचार िामलम 
खचय र्ीर्यक 
नं 

बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 
(चौमामसक) 

२२५११ रु. ३लाख ७५हिार मार समूह १ पवहलो  

 

उपर्ीर्यक  वववरण  

पररचय सपयदंर् सम्वन्धी समस्या भएका म्िपलाका काययरि म्चवकत्सक र स्वास््यकमीहरुलाई यो 
िामलमको आवश्यक पदयछ  । सपयको टोकाई धेरै हनु ेर्रेको समदुायमा रहेका स्वास््य 
संस्थामा काययरि म्चवकत्सक र स्वास््यकमीहरुलाई सपयदंर् सम्बन्धी िामलम ददन यो 
काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको छ ।  

उद्दशे्य ववर्ाल ुसपयको टोकाई पवहचान, समयमा व्यवस्थापन िथा आवश्यकिानसुार प्ररे्ण र्नय 
म्चवकत्सक िथा स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमिा अमभवृवर्द् र्ने । 
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म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल 

लम्क्षि समहु यस प्रदेर् वा स्थानीय पामलका अन्िर्यिका अस्पिाल िथा  स्वास््य संस्थामा काययरि 
काययरि म्चवकत्सक वा स्वास््यकमीहरु । 

सहभार्ी 
छनौटका आधार 

•  नेपाल स्वास््य ब्यवसायी पररर्दमा दिाय भएका स्वास््यकमीहरु हनु ुपनेछ । 

• म्चवकत्सकको हकमा नेपाल मेमडकल काउम्न्सलमा दिाय भएको हनु ुपने । 

• सहभार्ी छनौट र्दाय िामलम प्राप्त िनर्म्क्त्तको आवश्यकिा भएको स्वास््य 
संस्था वा  अस्पिालमा काययरि स्थायी कमयचारीलाई प्राथममकिा ददन ुपदयछ । 

प्रम्र्क्षक िथा 
िामलम संयोिक 
छनौटका आधार 

• सम्बम्न्धि मबर्यको प्रम्र्क्षक प्रम्र्क्षण िामलम प्राप्त 

• Critical Care मबर्ेर्ज्ञ र वफम्िमसयन 

सञ्चालन प्रवक्रया १. िामलम योिना (Training plan) ियार र्ने । 

२. प्रदेर् अन्िर्यि स्वास््य कायायलय, अस्पिाल र स्थानीय िहसँर् समन्वय र्री म्चवकत्सक 
िथा स्वास््यकमी छनौट र्ने 

३. ववर्यसँर् सम्बम्न्धि िामलम प्रदायक अस्पिालहरुको सचुी ियार र्री िामलम सञ्चालनका 
लामर् आवश्यक समन्वय र्ने र समन्वय, सहिीकरण र सहकाययमा िामलम सञ्चालन 
र्ने । 

४. पवहला िामलम मलईसकेका म्चवकत्सक िथा स्वास््यकमीहरुलाई िामलममा सहभार्ी 
नर्राउने । 

५. राविय वा प्रदेर् िामलम मनदेम्र्का वा काययववमध वा प्रोटोकल वा अन्य Practice बमोम्िम 
सहभार्ी संतया र ब्याच िामलम केन्रले ववमनयोम्िि बिटेको आधारमा मनधायरण र्ने र 
योिना बनाई िामलम सञ्चालन र्ने ।  

६. स्वास््य संस्था र सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु स्वास््य िामलम केन्र आफैले 
मनधायरण र्नेछ । 

७. बिेटको पररमधमभर रवह िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र्नय सवकने 
छ । 

८. िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई स्वास््य 
िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

९. सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

१०. प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम साईट 
नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम सञ्चालन र्नय 
सवकनछे । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ । 
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११. िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि 
खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा 
बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार खचय र्नुयपनेछ। 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः ३ ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः २० िना 
अपेम्क्षि 
उपलव्धी 

म्चवकत्सक िथा स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमिामा अमभवृवर्द् भई ववर्ाल ुसपयको टोकाई 
पवहचान, समयमा व्यवस्थापन वा उपचार िथा आवश्यिा अनसुार प्ररे्ण र्नय र सपयको 
टोकाईबाट हनुे िवटलिा र मतृ्यदुर कमँी आउने । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

• सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र िामलम 
पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको 
अनरु्मन र्नेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यिा अनसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोष्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्ररने छ । 

प्रमिवेदन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाई स्वास््य 
िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पने छ । 

20. म्चवकत्सकहरुका लामर् मेमडको मलर्ल िामलम 
खचय र्ीर्यक 
नं 

बिेट एकाई पररमाण काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 
(चौमामसक) 

२२५११ रु. १० लाख ५० हिार मार समूह १ दोश्रो 
 

उपर्ीर्यक  वववरण  

पररचय कुनै पमन अप्राकृमिक घटना वा कुनै कारणले मामनसको मतृ्यकुो कारण पत्ता 
लर्ाउन िाचबझु र्ने म्चवकत्सवकय ववधालाई मेमडको मलर्ल भमनन्छ। यो सेवा 
खास र्री नेपाल सरकारका म्चवकत्सकले मार र्नय सक्छ िसले र्दाय अप्राकृमिक 
मतृ्यलुाई बैधामनकिा ददनको लामर् पमन यो सेवा आवश्यक पदयछ ।  
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उद्दशे्य मेमडको मलर्ल सम्बन्धी सेवालाई व्यवम्स्थि र्नय म्चवकत्सकहरुको मेमडको मलर्ल 
सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिा अमभववृर्द् र्ने । 

म्िम्मेवार मनकाय स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल  

लम्क्षि समहु यस प्रदेर् अन्िर्यि वा स्थानीय पामलका अन्िर्यि अस्पिाल वा  स्वास््य संस्थामा 
काययरि म्चवकत्सकहरु 

सहभार्ी छनौटका 
आधार 

• नेपाल मेमडकल काउम्न्सलमा दिाय भएको म्चवकत्सक। 

• राविय स्वास््य िामलम केन्रद्वारा िामलम पूवय अनलाईन परीक्षा उिीणय भए 
पमछ मार सहभामर्को समुनम्श्चि र्रीनेछ । 

• सहभार्ी छनौट र्दाय  िामलम प्राप्त िनर्म्क्त्तको आवश्यकिा भएको स्वास््य 
संस्था वा  अस्पिालमा काययरि स्थायी कमयचारीलाई प्राथममकिा ददन ुपदयछ 
। 

प्रम्र्क्षक िथा 
काययक्रम संयोिकको 
छनौटको आधार 

• म्क्लमनकल िामलम साइटको प्रम्र्क्षक मापदण्ड अनसुार हनु ुपनेछ । 

 

सञ्चालन प्रवक्रया • िामलम योिना (Training plan) ियार र्ने । 

• प्रदेर् मािहिका अस्पिाल, स्वास््य कायायलय िथा स्थानीय िहसँर् समन्वय र्री 
सहभार्ी छनौट र्ने।  

• सहभार्ी छनौटको अन्य Criteria हरु िामलम केन्र आफैले मनधायरण र्ने । 

• सहभार्ीको सचुी ियार र्दाय पवहला प्रदेर् मािहिका अस्पिालमा प्रत्यके 
अस्पिालवाट प्रत्येक मसफ्टमा कम्म्िमा १ िना हनुे र्री सहभार्ी छनौट र्ने । 

• मेमडको मलर्ल केस धेरै हनुे स्वास््य संस्था प्राथममकिामा राखेर सहभार्ीको सचुी 
ियार र्नुयपनेछ। 

• ववर्यसँर् सम्बम्न्धि िामलम प्रदायक अस्पिालहरुको सचुी ियार र्री िामलम 
सञ्चालनका लामर् आवश्यक समन्वय र्ने। 

• बिेटको पररमधमभर रवह िामलम सञ्चालनको लामर् आवश्यक सामग्री खररद र्नय र 
िामलम पश्चाि मेमडको मलर्ल काययमा प्रयोर् हनुे एक सेट सामाग्री समेि प्रदान 
र्नय सवकने । 

• िामलम पश्चाि िामलममा ददइएका ववमध अनरुुप प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोर् सही 
िवरले भए नभएको िामलम साइटका प्रम्र्क्षक वा ववज्ञलाई सहभार्ी र्राई 
स्वास््य िामलम केन्रले अनरु्मन र्राउन ुपनेछ । 

• प्रदेर् मभर म्क्लमनकल टे्रमनरं् साइट नभएको खण्डमा वा उपयिु िामलम 
साईट नभएमा संघ वा अन्य प्रदेर्को टे्रमनंर् साइटसँर् समन्वय र्री िामलम 
सञ्चालन र्नय सवकनेछ । सो को समुनम्श्चििा स्वास््य िामलम केन्रले र्नेछ । 
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• िामलमको नमििाको वारेमा आन्िररक सममक्षा र्ने । 

बिेट बाडँफाडँ  प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारवाट 
स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न 
खचय र्ीर्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार 
िामलम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ 

िामलम अवधी र 
सहभार्ी संतया  

िामलम अवधीः १६ ददन 

 सहभार्ी संतया प्रमि ब्याचः २० िना 

अपेम्क्षि उपलव्धी म्चवकत्सकहरुको मेमडको मलर्ल सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिाअमभवृवर्द् भई मेमडको 
मलर्ल सम्बन्धी सेवा व्यवम्स्थि हनुेछ । 

अनरु्मन र मपुयाङ्कन • सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले िामलम अवमध र 
िामलम पश्चाि स्वास््य सेवाको र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ िथा िामलम 
सम्पन्न प्रमिवेदनको आधारमा र्नुयपनेछ । 

• िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाका लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन, मपुयांकन िथा आवश्यकिानसुार 
मेन्टोररङ्ग समेि र्नुयपनेछ । 

• िामलम अवमधमा वप्र र पोस्ट टेष्ट र्री सहभार्ीको मपुयांकन र्नय सवकनछे । 

प्रमिवेदन प्रणाली िामलम सम्पन्न भए पश्चाि Training Coordinator ले मबस्ििृ प्रमिवदेन बनाई 
स्वास््य िामलम केन्रमा पेर् र्नुय पनेछ । 

21. िामलम साइट मबस्िार िथा सदुदविकरण  
खचय म्र्र्यक नं     बिेट  एकाई पररमाण  काययक्रम सञ् चालन र्नुय पने अवमध )चौमामसक (  

२२५२२ १०  पटक ३    प्रथम , दोस्रो र िेस्रो 
 

उपम्र्र्यक                           वववरण  

पररचय  स्वास््य सम्बन्धी मबमभन् न म्क्लमनकल िामलमहरु मनम्श् चि मापदण्ड परुा र्रेका िामलम 
साइटहरुबाट प्रदान र्नुयपने हनु्छ।प्रदेर् मभरका अस्पिालहरुलाई नयाँ िामलम साईटको रुपमा 
मबकास र्ने र स्वास््य िामलम केन्र अन्िर्यि सञ्चालमा रहेका म्क्लमनक िामलम साइटहरुको 
र्णुस्िर सधुारका लामर् उि िामलम साइटहरु ममयि सम्भार र आवश् यक म्र्क्षण मसकाई 
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सामाग्रीहरु उपलब्ध र्राइ िामलम साइटलाइ प्रभावकारी िथा प्रववमध मैरी बनाइराख्न आवश्यक 
भएकोले यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्देश् य म्क्लमनक िामलमको मबस्िार िथा सदुृविकरण र्री िामलमको  म्र्क्षण मसकाई काययलाई 
अनकुुल बनाउन।े 

म्िम्मेवार 
मनकाय  

स्वास््य िामलम केन्र,बटुवल  

लम्क्षि 
समहु  

प्रदेर् न ५ अन्िर्यिका अस्पिाल िथा म्क्लमनकल िामलम साइटहरु  

काययक्रम 
सञ्चालन 
ववमध 

• नयाँ िामलम साईटको रुपमा मबकास र्ने प्रदेर् मभरका अस्पिालहरुको सँचूी ियार 
र्ने। 

• सूची अनसुारका अस्पिालहरुको प्राववमधक अनरु्मन र्ने 

• प्राववमधक अनरु्मनबाट प्राप्त प्रमिबेदनको आधारमा स्पेम्र्वफकेर्न िथा लार्ि 
अनमुान ियार र्ने र सोही अनसुार आवश् यक ममयि-संभार र्ने, म्र्क्षण मसकाई 
सामाग्रीहरु उपलब्ध र्राउन ेर अन्य व्यबस्थापवकय खचय र्ने 

• सदुदविकरण र्नुय पने िामलम साइटको पवहचान र्ने  

• पवहचान र्रीएका िामलम साईटहरुको आवश्यकिा ववश्लरे्णको लामर् अनरु्मन एवम 
मूपयाङकन र्ने 

• मनम्श्चि िामलम साइटहरु छनौट र्री उि िामलम साईटहरुको आवश्यकिा 
सम्बन्धमा  स्पेम्र्वफकेर्न िथा लार्ि अनमुान ियार र्ने 

• उि लार्ि अनमुान िथा स्पेम्र्वफकेर्नका आधारमा उपयिु भिुानी/हस्िान्िरण 
ववमध छनौट र्री िामलम साईट सदुदविकरण र्नुय पने। 

• सम्बम्न्धि क्षेरमा काययरि राविय/अन्िरावियय संघ/संस्थाहरुसँर् समन्वय र्री 
साझेदारीमा काययक्रम सञ् चालन र्नय सवकनेछ । 

बिेट 
बाँडफाड 

प्रचमलि ऐन ,मनयम ,मनदेम्र्का र काययववमध िथा िामलमका लामर् प्रदेर् सरकारबाट स्वीकृि 
खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा 
बाँडफाड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राएर मार िामलम सञ् चालन र खचय र्नुयपनेछ  
। 

अपेम्क्षि 
प्रमिफल  

िामलम सञ्चालनका लार्ी आवश्यक पूवयधार ववकास भइ र्णुस्िरीय िामलम सञ्चालन हनुेछ । 
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अपेम्क्षि 
उपलम्ब्ध  

र्णुस्िररय िामलम साइटबाट र्णुस्िररय िामलम सञ्चालन हनुे 

अनरु्मन 
िथा 
मपुयांकन  

सामाम्िक ववकास मन्रालयले  र स्वास््य िामलम केन्रले आवाश्यकिा अनसार पवुयधार वा  
र्णुस्िरीयिाको अनरु्मन र्नेछ  । 

22. स्वास््य िामलम केन्रको भवन मड.वप. आर मनमायण 
खचय म्र्र्यक नं     बिेट  एकाई पररमाण  काययक्रम सञ् चालन र्नुय पने अवमध       

)चौमामसक (  

३११३५ १० .० लाख   पटक    १      दोस्रो  

 

उपम्र्र्यक                                          वववरण  

पररचय  यस प्रदेर् सरकार मािहिका कमयचारीहरुलाई र्णुस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान र्नय एवम 
क्षमिा अमभवृदद्द िामलम सञ् चालन र्नय अन्िराविय मापदण्ड अनरुुपको भवन मनमायण 
र्नयको लामर् ववस्ििृ पररयोिना प्रमिवेदन (DPR) मनमायण र्ने । 

उद्देश् य अन्िराविय मापदण्ड अनरुुपको सवुवधा सम्पन्न िामलम भवन मनमायण र्री 
स्वास््यकमीको क्षमिा अमभवृदद्द र्ने काययमा सहयोर् र्ने । 

म्िम्मेवार मनकाय  स्वास््य िामलम केन्र, बटुवल  

लम्क्षि समहु  स्वास््य िामलम केन्र, लमु्म्बनी प्रदेर् 
परामर्यदािा छनौट 
आधार  

▪ सावयिमनक खरीद ऐन, २०६३ एवम सावयिमनक खरीद मनयमावली, २०६४ 
बमोम्िम । 

मनमायण प्रवक्रया  ▪ लार्ि अनमुान (Cost Estimate) िथा वववरण (Specifications) ियार र्ने 

▪ राविया स्वास््य िामलम केन्र एवम अन्य प्रदेर्का स्वास््य िामलम केन्रसंर् 
समन्वय र्री सवुवधा सम्पन्न िामलम केन्र मनमायणको पवक्रयामा रहेको भए 
त्यसको अनभुव आदान प्रदान र्री DPR मनमायण काययमा सहयोर् र्ने । 

▪ पररमाम्ियि लार्ि अनमुान एवम Specifications का आधारमा सावयिमनक खररद ऐन, 

२०६३ िथा सावयिमनक खररद मनयमावमल, २०६४ बमोम्िम परामर्यदािा छनौट 
र्ने । 

▪ छनौट भएको परामर्यदािासंर् खरीद सम्झौिा र्री सो अनरुुप परामर्यदािा बाट 
भएको काम मनयममि रुपमा अनरु्मन र्री पषृ्ठपोर्ण प्रदान र्ने ।   
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बिेट बाँडफाड प्रचमलि सावयिमनक खररद ऐन, २०६३ िथा सावयिमनक खररद मनयमावमल, २०६४  
एवम प्रदेर् सरकार, सावयिमनक खचय मापदण्ड एवम ममिव्यवयिा मनदेम्र्का, २०७५ 
बमोम्िम सम्बम्न्धि अम्तियारवालबाट स्वीकृि र्राएर मार खचय र्नुयपनेछ  । 

अपेम्क्षि प्रमिफल  स्वास््य िामलम केन्र, प्रदेर् न. ५ को DPR ियार भई सवुवधा सम्पन्न भवन  मनमायण 
पवक्रया अर्ामड बिाउन मार्यदर्यन प्रदान र्नेछ । 

अपेम्क्षि उपलम्ब्ध  स्वास््यकमीको क्षमिा ववकासको लामर् आवश्यक पवुायधार ियार भई कमयचारीहरुको 
ज्ञान,मसप र क्षमिामा मबकासमा टेवा पगु्नछे ।  

अनरु्मन िथा 
मपुयांकन  

▪ सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य िामलम केन्रले मनमायण अवमध र मनमायण 
पश्चाि DPR मनमायण काययको र्णुस्िरीयिा सम्बन्धमा मनयममि अनरु्मन र्नेछ  । 

▪ िामलम पश्चाि िामलमको प्रभावकाररिाको लामर् स्वास््य िामलम केन्रले सेवा 
प्रदायकको काययस्थलमा स्थलर्ि अनरु्मन  ,मपुयांकन र्नेछ  ।    
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खण्ड - ङ 

प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ालाबाट सञ्चालन हनेु काययक्रमहरु 

1. करार कमयचारी भनाय (पयाब टेम्क्नमसयन-२, पयाब ब्वाइ-१) 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२४१३ रु.११ लाख १६ 
हिार।- 

सँतया ३ प्रथम,   दोश्रो, िेश्रो 

 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः ववश्वव्यापी रुपमा फैमलएको कोमभड १९ मनदानको लामर् प्रदेर् स्िरमा स्थापना भएको 

प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ालामा २४ सै घण्टा प्रयोर्र्ाला सेवा सञ्चालनको लामर् 
आवश्यक प्रयोर्र्ाला सँर् सम्बम्न्धि िनर्म्ि व्यवस्थापनका लामर् यो काययक्रमको 
व्यवस्था र्रीएको छ । 

उद्दशे्यः • प्रयोर्र्ाला सेवालाई २४ सै घण्टा  सञ्चालन र्नय। 

खचय क्षरे   िलब भत्ता  

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ाला 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• र्ि वर्य देम्ख काययरि पयावटेक्नेमसयन र पयाव व्वाई लाई मनरन्िरिा ददने । 

• काययरि नभएको अबस्थामा सावयिमनक खररद ऐन २०६३ र मनयमावली २०६४ 
अनसुार सेवा करारमा मलने । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  
र खचय र्नुयपनेछ । 

अनरु्मन  र 
सपुररवेक्षण  

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र सपुररवेक्षण हनुेछ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा 
सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

2. प्रयोर्र्ालामा काययरि कमयचारीहरुको लामर् िामलम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ १८ लाख रुपैया ँमार वटा १ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 
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उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचय प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ाला िथा मािहिको प्रयोर्र्ालामा काययरि 

कमयचारीहरुलाई िनस्वास््य सँर् सम्बम्न्धि ववमभन्न काययक्रमहरुको वारेमा ज्ञान 
मसप क्षमिा अमभबवृर्द् र्ने उद्देश्यले यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ । 

उद्देश्य प्रयोर्र्ालाकमीहरुको क्षमिाको ववकास र्ने । 
काययक्रम कायायन्वयन 
र्ने मनकाय 

प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ाला। 

खचय क्षेरहरु िामलम सञ्चालन खचय  
काययक्रम सञ्चालन 
ववमध 

• िामलम आवश्यकिा पवहचान र्रर कायययोिना ियार र्ने । 

• कायय योिना अनसुार िामलम काययक्रम सञ्चालन र्ने । 
बिेट बाँडफाड प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड काययक्रम सञ्चालन  

र खचय र्नुयपनेछ । 
अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन िथा मपुयाङ्कन हनुेछ । 

३. िुवानी खचय (वकट ररएिेन्ट िथा कन्ज् यमेुवल सामाग्री) 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ रु. ५ लाख मार पटक १ प्रथम,        दोश्रो,           िेश्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रयोर्र्ाला सँर् सम्बम्न्धि स्वाब, नमनुा, वकट ररएिेन्ट िथा कन्िमुवेल सामाग्री उपयिु 

समय िथा िोवकएको स्थानमा उपलब्ध र्राउनका लामर् यस म्र्र्यक अन्िर्यि बिटेको 
व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्दशे्यः   प्रयोर्र्ाला सँर् सम्बम्न्धि स्वाब, नमनुा, वकट ररएिने्ट िथा कन्िमुेवल  सामाग्रीहरुको 
मनरन्िर आपूमिय िथा व्यवस्थापन र्नय । 

खचय क्षरे  र्ाडी भाडा, ईन्धन िथा व्यवस्थापकीय खचय । 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ला  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• प्रयोर्र्ाला सँर् सम्बम्न्धि मनयममि िुवामन हनुे (वट.बी, मलेररया, एच.आई.मभ 
आदद)  सामाग्रीहरुको स्वास््य कायायलय िथा अस्पिालमा िुवामन र्ने। 

• कोमभड १९ िथा अन्य संक्रामक रोर्हरु सँर् सम्बम्न्धि स्वाब, नमनुा, वकट 
ररएिेन्ट िथा कन्िमुवेल सामाग्रीहरुको िुवानी।   
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बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् 
मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई काययक्रम सञ्चालन  
र  खचय र्नुयपनेछ । 

अनरु्मन िथा  
सपुररवेक्षण 

 सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन िथा सपुररवेक्षण हनुेछ । 

 

4. परीक्षण सामाग्री (वकट, ररएिेन्ट, मभवटएम, वपवपई िथा कन्ज् यमेुवल सामाग्री) 
खररद 

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२७२१३ रु. ६६ लाख मार पटक १ प्रथम र दोश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः  ववश्व व्यावपरुपमा फैमलएको कोमभड-१९ िथा अन्य संक्रामक रोर्को मनदान िथा 

रोकथामका लामर् आवश्यक पने  परीक्षण सामाग्री (वकट, ररएिेन्ट, मभवटएम, वपवपई िथा 
कन्िमुेवल सामाग्री) खररद र्नयका लामर् यो म्र्र्यकमा विेटको व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्दशे्यः  संक्रामक रोर् परीक्षणको लामर् आवश्यक पने सामाग्रीहरुको समयमै खररद भई त्यस्िा 
रोर्हरुको समयमै मनदान िथा उपचार एवं मनयन्रणमा सहयोर् पगु्ने छ । 

लम्क्षि समहुः प्रदेर्का आम नार्रीकहरु।  

खचय क्षरे संक्रामक रोर् परीक्षणका लामर् चावहन ेवकट, ररएिेन्ट, मभवटएम, वपवपई िथा कन्िमुेवल सामाग्री। 
काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

प्रदेर् िनस्वास््य प्रयँोर्र्ाला 

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• खररद र्ने सामाग्रीहरुको सूची ियार र्ने । 

• बावर्यक खररद योिना ियार र्रर सावयिमनक खररद ऐन २०६३ र सावयिमनक 
खररद मनयमावली २०६४ अनसुार खररद र्ने । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड र्रर काययक्रम सञ्चालन 
र्नुयपनेछ । 

अनरु्मन िथा   
सममक्षा 

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन िथा सपुरीवेक्षण हनुे छ । 
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5. BSL-II पयाव सञ्चालन उपकरण खररद 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ रु. १ करोड  पटक १ प्रथम, दोश्रो र िेश्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः ववश्वव्यापी रुपमा फैमलएको कोमभड-१९ िथा अन्य संक्रामक रोर्हरुको समयमै मनदान 

िथा प्रयोर्र्ालाको सेवा ववस्िार र्नयका लामर् यस म्र्र्यक अन्िर्यि बिेटको व्वस्था 
र्ररएको छ ।  

उद्दशे्यः • कोमभड-१९ लर्ायि अन्य संक्रामक रोर्हरुको नमनुा पररक्षणको दायरा ववस्िार भै 
मनयममि रुपमा सेवा प्रवाह हनुेछ । 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ाला  

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• BSl-II प्रयोर्र्ाला सञ्चालनका लामर् आवश्यक पने सामाग्रीहरुको सूम्च ियार र्ने । 

• बावर्यक खररद योिना ियार र्रर सावयिमनक खररद ऐन २०६३ र सावयिमनक खररद 
मनयमावली २०६४ अनसुार खररद र्ने ।  

खचय क्षरे BSL-II प्रयोर्र्ाला सञ्चालनका लामर् आवश्यक सामाग्रीहरुको खररद । 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन,  मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 

खचय र्नुयपनेछ । 
अनरु्मन िथा 
सपुररवेक्षण 

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन िथा सपुररवेक्षण हनुेछ । 

6. प्रयोर्र्ालको भौमिक पवुायधार मनमायण सधुार  
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११६१ रु. २५ लाख पटक १ प्रथम दोश्रो र िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ालाको  भौमिक पूवायधारहरुको ममयि संभार नहदुा सेवा प्रवाहमा 

कदठनाई भएकोले सेवा प्रवाहमा सहििा पयाउन ममयि संभारका लामर् यो म्र्र्यकमा 
बिेटको व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्दशे्यः ममयि संभार र्रर सेवा प्रवाहमा सहििा पयाउन । 
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काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोर्र्ाला 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• ममयि संभार र्नुय पने भौमिक संरचनाहरुको सूची ियार र्रर सावयिमनक खररद ऐन 
२०६३ र सावयिमनक खररद मनयमावली २०६४ अनसुार ममयि संभार र्नय प्रवक्रया 
अर्ामड बिाउने  । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 
खचय र्नुयपनेछ । 

अनरु्मन र 
सपुरीवेक्षण  

सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र सपुरीवेक्षण हनुेछ । 
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खण्ड- च 

स्वास््य कायायलयहरु माफय ि सञ्चालन काययक्रमहरु 

1. ८४ बर्य परेु्का िेष्ठ नार्रीकहरुलाई घरमै स्वास््य सेवा काययक्रम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ रु. १ करोड ९८ लाख 
मार 

म्िपला १२ प्रथम,दोश्रो,िेश्रो 

 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः िेष्ठ नार्रीकहरुको मबमभन्न कारणले अस्पिालमा र्ई स्वास््य सेवा मलन कदठनाई हनुे हुँदा 

उँहाहरुलाई स्वस्थ रहन मद्दि र्ने र उँहाहरुको मनोबल बिाउनका लामर् प्रदेर् सरकारले 
८४ वर्य उमेर परेु्का िेष्ठ नार्रीकहरुलाई स्वास््यकमीहरु घरघरमा र्एर आधारभिू 
स्वास््य सेवा प्रदान र्नय यो काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको छ। 

उद्दशे्यः प्रदेर् मभर वसोवास र्ने ८४ वर्य परेु्का सवै िेष्ठ नार्रीकहरुलाई घरमै स्वास््य सेवा 
प्रदान र्ने । 

लम्क्षि समहुः प्रदेर्मभर बसोबास र्ने ८४ वर्य भन्दा मामथका िेष्ठ नार्रीकहरु । 
काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्थानीय िहसँर् सम्वन्वय र्री स्वास््य कायायलयहरुले सञ्चालन र्ने । 

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• स्थानीय िहसँर् समन्वय र्री सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट िारी “८४ वर्य उमेर 
परेु्का िेष्ठ नार्रीकहरुको घरमै स्वास््य सेवा सम्बन्धी मनदेम्र्का (संर्ोधन समेि) 
२०७५” बमोम्िम सञ् चालन र्नुयपनेछ ।  

• मामसक रुपमा सेवा ददएको संतया िोवकएको िाँचामा प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालय मा 
पेर् र्नुय पनेछ । 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन,मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई काययक्रम 
सञ्चालन  र  खचय र्नुयपनेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन र्ररनेछ   
। 
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प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पश् चाि काययक्रमको प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालयमा पेर् र्नुय पनेछ 
। 

2. ववमभन्न वकटिन्य रोर्हरुबारे सचेिना पैरवी  
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५१२ रु. १८ लाख मार म्िपला १२ प्रथम,  दोश्रो,  िेश्रो 
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रदेर् न ५ को अमधकांस म्िपलाहरुमा वकटिन्य रोर् प्रमखु स्वास््य समस्याको रुपमा 

रहेको छ। समदुायमा रहेका वकटिन्य रोर्हरुको बारेमा िानकारी ददने, सो रोर्हरुबाट 
बच्ने उपायहरु पालना र्ने र  वकटिन्य रोर्हरुबाट हनुे मबरामीको संतयामा कमम पयाइ 
स्वस््य िीवन यापन र्ने बानीको ववकास र्नय यो काययक्रमको ब्यबस्था र्रीएको छ ।  

उद्दशे्यः समदुायमा रहेका प्रमखु वकटिन्य रोर्हरु लाग्नबाट बच्ने उपायहरुका वारेमा सचेि र्राउन े
। 

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य कायायलयहरु । 

लम्क्षि समूह स्वास््यकमीहरु,मवहला स्वास््य स्वयम सेववका, परकार िथा स्थामनय प्रमिमनमधहरु 

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• समदुायमा देखा पने प्रमखु वकटिन्य रोर्हरुको सचुी ियार र्रम्ँ कायययोिना मनमायण 
र्रर स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयलाई िानकारी र्राउने । 

• सचेिनाका  लामर् छनौट र्रीएका  ववर्यहरुको प्रस्ििुीकरणको ियारी िथा आवस्यक 
सामाग्रीको ब्यबस्थापन र्ने 

• काययक्रम सञ्चालन हनुे मममि, स्थान र समय मनधायरण र्री काययक्रमका सहभार्ीहरूलाई 
आमन्रण र्रम्ँ वकटिन्य रोर्को मबर्यमा अमभममु्खकरण र्ने।  

• वकटिन्य रोर्हरुको अमभममु्खकरण पमछ वकटिन्य रोर्हरुको रोकथामका लामर् स्थामनय 
स्वास््यकमी िथा प्रमिमनमधहरुलाइ कायययोिना मनमायण र्नय लर्ाउने।  

खचय क्षेर अमभममु्खकरण, दै.भ्र.भ, िथा अनरु्मन। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि खचय मापदण्ड 
अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाडँफाडँ र्ने 
र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि 
उपलब्धी 

समदुायमा रहेका प्रमखु वकटिन्य रोर्हरु लाग्नबाट बच्न ेउपायहरुका वारेमा सचेि हनुेछन  
। 
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अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्रीनेछ। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पश् चाि यस काययक्रमको प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालय मा अमनवायय 
रुपमा पेर् र्नुय पनेछ । 

3. मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुका लामर् आधारभिू/पनुिायिर्ी क्षमिा ववकास 
िामलम 

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 
अवमध 

२२५१२ रु. २४ लाख मार म्िपला १२ दोश्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाइ पनुयिािर्ी िामलम  ददई उनीहरुको स्वास््य सम्बन्धी 

आधारभिू ज्ञान, सीप र क्षमिामा अमभववृर्द् र्री सेवाको पहँूचमा वृवर्द् र्ने र स्वास््य सेवाको 
पहँूच बाट टािा रहेका िनिाहरुलाई अमि आवश्यक आधारभिू िथा आकम्स्मक स्वास््य 
सेवाप्रदान र्नय र्राउनमा सहयोर् र्नय  यो िालमम समावसे र्ररएको छ । 

उद्दशे्यः मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरुलाइ थप ज्ञान म्र्पहरु प्रदान र्रर आधारभिू पनुिायिर्ी 
क्षमिा ववकास र्ने  

 

 

लम्क्षि समहुः 

मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरु । 

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य काययलयहरु 

काययक्रम 

सञ्चालन ववमधः 
• स्थामनय िहहरुबाट मवहला स्वास््य स्वयम सेववका आधारभिु/ पनुिायिर्ी िामलम 

नमलएका मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरुको समु्च ियार र्ने। 

• िामलम सँचालन र्ने स्थान िथा सहभार्ीको कायययोिना मनमायण र्रर स्वास््य मनदेर्नालय 
िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयलाई िानकारी र्राउने । 

• आधारभिु मवहला स्वास््य स्वयम सेववका िामलमको ववर्यहरुको प्रस्ििुीकरणको ियारी 
िथा आवस्यक सामाग्रीको ब्यबस्थापन र्ने। 

• मवहला स्वास््य स्वयम सेववका आधारभिु/ पनुिायिर्ी िामलम मनदेम्र्का अनसुार िामलम 
सञ् चालन र्ने। 
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खचय क्षेर िामलम सामाग्री, दै.भ्र.भ, िथा अनरु्मन। 

बिेट 
बाँडफाडः 

प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि खचय मापदण्ड 
अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाडँफाडँ र्ने 
र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन र्रीनेछ। 

प्रमिवदेनः काययक्रम सम्पन्न भए पश् चाि यस काययक्रमको प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालय मा अमनवायय 
रुपमा पेर् र्नुय पनेछ । 

4. बहपुक्षीय पोर्ण सधुार काययक्रम 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ रु. ३० लाख मार म्िपला १२ प्रथम 

 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः नेपाल िीवनस्िर सवेक्षण, २०१६ अनसुार पोर्णको अवस्था हेदाय  ५ वर्य  ममुनका वालवामलका 

हरुमा ३६%  पडु्का  छन भने ५३% मा रि-अपपिा छ। यस कारण मबर्िका ववकास 
अभ्यासको अत्यन्ि कम प्रभाव परेको एउटा महत्वपूण के्षर दीघय कुपोर्ण हो िसले देर्को 
सामाम्िक-आमथयक ववकास र सहस्राम्ब्द ववकास िफय  भएको उपलम्ब्धलाई नकारात्मक असर 
पारेको छ। ददर्ो मबकास लक्ष्य प्राप्ती र सरकारका अन्य  रावष्टय िथा अन्िराविय स्िरमा 
र्ररवव िथा न्यून पोर्णलाई िोड्ने काममा समेि सहायक हनुे अपेक्षा र्रीएको छ । 

उद्देश्यः  बहपुक्षीय पोर्ण सधुार काययक्रमको माध्यमबाट मािँरृ्म्ँर्ँुको पोर्णको म्स्िथीमा सँुधार 

पयाउनँु । 

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य काययलयहरु    

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• बहकेु्षमरय पोर्ण सधुार काययक्रम सञ् चालन र्दाय स्थामनय िह िथा सो काययक्रम संर् 
सम्बम्न्धि रै्र सरकारी संघ सस्था संर् समन्वय र्री पोर्ण िथा खाध्य सरुक्षा सम्बम्न्ध 
कायययोिना बनाउने र सो को िानकारी स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास 
मन्रालयलाई िानकारी र्राउने। 

• बहकेु्षमरय पोर्ण योिना अनरुुप स्थामनय िहका लक्षीि समहुहरुमा माि ृ म्र्र् ुिथा 
वापयकामलन बहकेु्षमरय पोर्ण सधुार काययक्रम सञ् चालन र्ने । 
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खचय क्षेर िामलम सामाग्री, दै.भ्र.भ, िथा अनरु्मन। 

बिेट 
बाँडफाडः 

प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि खचय मापदण्ड 
अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाडँफाडँ र्ने 
र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

अनरु्मनर 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन र्रीनेछ। 

प्रमिवदेनः काययक्रम सम्पन्न भए पश् चाि यस काययक्रमको प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालय मा अमनवायय रुपमा 
पेर् र्नुय पनेछ । 

5. समदुाय स्िरमा MPDSR काययक्रम सञ्चालन 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. १२ लाख मार म्िपला १२ प्रथम,     दोश्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः समदुाय स्िरमा भएका  माि ृमतृ्यकुो पवहचान र्ने  िथा उि मतृ्यहुरुको कारक ित्वको 

पवहचान र्रर त्यस्िा मतृ्य ुपनु हनु नदमन समदुाय स्िरमा सधुारका काययहरु सञ् चालन र्ने 
समदुाय स्िरीय माि ृमतृ्यमुनर्रानी िथा प्रमिकायय  काययक्रम सञ् चालन र्ररएको छ ।  

उद्दशे्यः समदुाय िथा अस्पिालमा भएका माि ृमतृ्यकुो पवहचान र्ने, ररभ्य ुर्री मतृ्यकुा कारणको 
पवहचान र्ने र भववस्यमा  त्यस्िा मतृ्यहुरु हनु नददन र्णुस्िर सधुारको लामर् स्थामनय 
िहको समन्वयमा समदुाय िथा स्वास््य संस्था स्िरमा उपयिु वक्रयाकलाप सञ् चालन र्ने 
। 

लम्क्षि समहुः १२ देम्ख  ५५ बर्य  उमेर परेु्का मवहलाहरु । 
काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य काययलयहरु । 

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

▪ बवि माि ृमतृ्य ुहनुे स्थानको छनौट र्री स्थामनय िह संर् समन्वय र्रर समदुाय 
स्िरीय माि ृमतृ्य ुमनर्रानी िथा प्रमिकायय  काययक्रमको कायययोिना ियार र्रर 
सो को िानकारी स्वास््य मनदेर्नालय र सामाम्िक ववकास मन्रालयलाई 
िानकारी ददन।े 
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▪ स्वास््यकमी िथा मवहला स्वास््य स्वम सेववकाहरुलाई  “ माि ृमतृ्य ुिथा 
पेररनेटल मतृ्य ुमनर्रानी िथा प्रमिकायय मनदेम्र्का” अनसुार माि ृमनर्रानी िथा 
प्रमिकायय  सम्वन्धी अमभमखुीकरण र्ने। 

खचय क्षेर अमभमखुीकरण, दै.भ्र.भ,यािायाि खचय िथा अनरु्मन। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि खचय मापदण्ड 
अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाडँ र्ने 
र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन र्रीनेछ।  

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पश् चाि यस काययक्रमको प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालय मा अमनवायय 
रुपमा पेर् र्नुय पनेछ । 

6. स्वास््य सम्बन्धी सचेिना मूलक काययक्रम, प्रकार्न, प्रसारण र सञ् चालन 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. २४ लाख मार म्िपला १२ प्रथम,     दोश्रो,           िेश्रो 
     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः समािमा रहेका नकारात्मक अवधारणाहरु हटाई नार्रीकलाई स्वास््य रहन आवश्यक पने 

स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान, सीप र चेिनालाई अमभबवृर्द् र्नय, उपयिु र स्वस््यकर व्यवहार 
अपनाउन लम्क्षि वर्यहरुको ज्ञान, धारणा िथा व्यहारमा सकारात्मक पररवियन र्रर स्वस््य 
िीवन यापन र्ने बानीको ववकास र्नय यो काययक्रमको ब्यबस्था र्रीएको छ ।  

उद्दशे्यः • समदुायका नार्ररकहरुको सने िथा नसने रोर्कोहरुको कारण,िोम्खमका ित्वहरु र रोर् 
लाग्नबाट बच्ने उपायहरुका वारेमा ज्ञान म्र्प धारणामा िथा ब्यबहारमा सकारात्मक 
पररवियन पयाउन ु।   

• मवहला िथा बाल स्वास््य, प्रिनन स्वास््य संर् सम्बम्न्धि प्रकार्न िथा प्रर्ारण । 

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

 स्वास््य कायायलयहरु । 

खचय क्षरे फ्लेक्स मनमायण, पम्प्लेट /पोष्टर /ब्रोसर छपाइ,  स्थामनय परपमरका र एफ एम को 
माध्यमबाट सन्देर् प्रकार्न र प्रर्ारण 

लम्क्षि समूह : आम समदुाय   
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काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• म्िपलामा देम्खएका प्रमखु स्वास््य समस्याको समु्च ियार र्रर सो सम्बन्धमा प्रकार्न िथा 
प्रर्ारण र्ने, मबर्यबस्िकुो ववस्ििृ कायय योिना ियार र्ने। 

• होमडयङ्ग बोडय रातदा मामनसहरुको आवि िावि हनुे स्थानमा राख्नपुनेछ । 

• परपमरकामा सन्देर् प्रकार्न र्दाय स्पष्ट िथा सम्भव भएसम्म रवङ्गन छपाई र्नुयपनेछ। 
• छपाँइ िथा एफ एम रेमडयोको माध्यमबाट ददईने सन्देर् स्थामनय भार्ामा सबैले बझु्नरे्रर 

प्रकार्न िथा प्रर्ारण र्ने । 

बिेट 
बाडँफाडः 

प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि खचय मापदण्ड 
अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाडँफाडँ र्ने 
र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि 
उपलब्धी 

आम समदुायका नार्ररकहरुको सने िथा नसने रोर्कोहरुको कारण,िोम्खमका ित्वहरु र 
रोर् लाग्नबाट बच्ने उपायहरुका वारेमा ज्ञान म्र्प धारणामा िथा ब्यबहारमा सकारात्मक 
पररवियन हनुछे ।   

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन र्रीनेछ। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पश् चाि यस काययक्रमको प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालय मा अमनवायय 
रुपमा पेर् र्नुय पनेछ । 

7. एवककृि िनस्वास््य अमभयान ( कुष्ठरोर्, क्षयरोर् Obstrectric वफस्टुला िथा 
पाठेघर रोर्ीको म्स्क्रमनङ ररङ्ग पेर्री िथा VIA िाचँ िथा र्पयकृया 

खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 
अवमध 

२२५२२ रु. ९६ लाख मार म्िपला १२  दोश्रो , िेस्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः कुष्ठरोर्, क्षयरोर् समदुायमा िनस्वास््य समस्याको रुपमा रहेका छन। पाठेघर खस्न,े 

वफस्टुला िथा पठेघरको मखुको क्यान्सर मवहलाहरुमा हनुे प्रमूख प्रिनन ् स्वास््य 
समस्याहरु हनु ्। समयमै यस्िा समस्याहरु पत्ता लर्ाउन सकेमा रोर्को सरुुवािी समयकै 
अवस्थामा उपचार िथा व्यवस्थापन र्नय सवकन्छ र प्रिनन ्रुग्णिा घटाइ मवहलाहरुको 
प्रिनन ्स्वास््य स्िर उकास्न यी समस्याहरुको परीक्षणका लामर् एवककृि िनस्वास््य 
अमभयान माफय ि र्नय  बिेट ववमनयोिन र्रीएको छ ।   

उद्दशे्यः • कुष्ठरोर्, क्षयरोर् िस्िा समस्याहरुको सरुुवािी चरणमै पवहचान र्री समयमै 
व्यवस्थापन र्ने । 
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• मवहलाहरुलाइ पाठेघरको मखुको क्यान्सर हनु ुअर्ामडनै क्यान्सर हनु सक्न ेअवस्थाको 
पवहचान र्रर उपचार र्ने र क्यान्सर हनुबाट बचाउन े। 

• पाठेघर खस्ने समस्या भएका मवहलाहरुलाइ  सरुुवािी चरणमै पवहचान र्री समयमै 
व्यवस्थापन र्ने । 

लम्क्षि समूह  कुष्ठरोर्, क्षयरोर् सम्बन्धी संकास्पद ब्यम्ि िथा आम  मवहलाहरु 
काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य कायायलयहरु । 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• एवककृि िनस्वास््य अमभयान सचालन भन्दा अर्ामड स्थानीय िह संर्को समन्वयमा  
कुष्ठरोर्, क्षयरोर् सम्बन्धी संकास्पद ब्यम्ि िथा पाठेघर खस्ने िथा अब्स्टेवट्रक 
वफस्टुला िथा पाठेघरको मखुको क्यान्सरको िोम्खम  भएका मवहलाहरु बवि भएको, 
सेवाको पहँूचबाट टािा रहेका  समदुाय एवकन र्री सो को कायययोिना बनाई स्वास््य 
मनदेर्नालय र सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पेर् र्ने। 

• छनौट र्रीएको स्थानमा एवककृि िनस्वास््य अमभयान सञ् चालन र्नुय भन्दा एक हप्ता 
अर्ामड नै प्रचार प्रसारको व्यवस्था ममलाउनपुनेछ । 

• िनस्वास््य अमभयान काययक्रमको अवधी ३ ददनको हनुछे। 

• पाठेघरको मखुको म्स्क्रमनङ िथा क्रायोथेरापी िामलम प्राप्त म्चवकत्सक/नसय र ररङपेसरी 
राख्न एवम ्परामर्य ददन सक्ने प्राववमधक टोमल  हनुपुनेछ। 

• म्र्ववरबाट सेवा मलएका सेवाग्राहीलाई नेपाल सरकारबाट हनुे पाठेघरको मनःर्पुक 
र्पयवक्रयाका लामर् सेवा सञ् चालन भइरहेका सम्बम्न्धि पायक पने अस्पिालहरुमा 
प्ररे्ण र्नुय पनेछ । 

• म्स्क्रमनङ्ग र्दाय VIA positive ववरामीहरुलाई नम्िकको क्रायोथेरापी सवुवधा भएका स्वास््य 
संस्थामा ररफर र्नुयपनेछ । 

• कुष्ठरोर् मनदानका लामर् छाला रोर् मबर्ेर्ज्ञ र क्षयरोर् मनदानका लामर् आवस्यक पने 
खकार िाँचको ब्यबस्था र्नुयपदयछ।  

• अब्स्टेवट्रक वफस्टुलाका मबरामी लाई मनःर्पुक र्पयवक्रयाको  लामर् िोकेको 
अस्पिालमा प्ररे्ण र्नुयपदयछ ।  

खचय क्षेर और्मध, ररएिेन्ट, पररक्षण सामाग्री, दै.भ्र.भ, यािायाि खचय िथा अनरु्मन। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन,मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्ििबिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई 
काययक्रम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ। 

अपेम्क्षि प्रमिफल  कुष्ठरोर्, क्षयरोर्, पाठेघर खस्ने समस्या, वफस्टुला िथा पाठेघरको मखुको क्यान्सर परीक्षण 
सम्बन्धी िनस्वास््य अमभयान सञ्चालन भएको हनुेछ । 
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अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्रीनेछ। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा सामाम्िक 
ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

8. रेवफ्रिेरेटर खोप कोपडचेन ममयि सम्भार 
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२२२१ रु.  २४ लाख मार म्िपला १२ प्रथम, दोश्रो , िेस्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः  भ्याम्क्सन िथा कोपड चेन ब्यबस्थापनको लामर् चावहने रेवफ्रिेरेटर िथा खोप कोपडचेन सँर् 

सम्बम्न्धि सामाग्रीहरु ममयि संम्भार र्नयका लामर् बिेटको ब्यबस्था र्ररएको छ।   
उद्दशे्यः कोपड चेन व्यवस्थापन सम्बन्धी औिार-उपकरण समयमै ममिय र्री कोपडचेन व्यवस्थापन िथा 

र्णसु्िरीय खोप सेवालाई अमभबदृद र्नय। 

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य कायायलयहरु   

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

कोपड चेन संर् सम्बम्न्धि ममयि र्नुयपने सामाग्रीहरुको सूची ियार र्री ममयि र्नुयपने सामाग्रीको 
अनमुामनि लार्ि ियार र्ने र प्राथाममकिाका आधारमा ममयि संभार र्नुयपनेछ। 

बिेट 
बाडँफाडः 

प्रचमलि ऐन,मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्ििबिेट रकम खचय र्नयका लामर् 
मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई काययक्रम 
सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय बाट काययक्रमको अनरु्मन र्रीनेछ  
। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा सामाम्िक 
ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

9. म्िपलक, फमय, सकु्ष्म योिना फाराम छपाइ िथा मबिरण  
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२३१५ रु. १ लाख मार म्िपला १ प्रथम 
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उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः म्िपला म्स्थि कोपड चेन स्टोरबाट भ्याम्क्सनलाई सरुक्षीि राख्न म्िपलक र फमय खररद र्नय  

िथा म्िपलालाई आवश्यक पने भ्याम्क्सन िथा खोप सामाग्रीको योिना ियार र्नय सकु्ष्म 
योिना फाराम छपाई िथा मबिरणको लामर् यो काययक्रमको ब्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः भ्याम्क्सन लाई सरुक्षीि राख्न र सकु्ष्म योिना ियार र्नय।  

काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य काययलय नवलपरासी (ब स ुप) 

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

आवश्यक पने म्िपलक, फमय, सकु्ष्म योिना फाराम खररद िथा छपाइ र्रर स्थामनय िहमा 
भ्याम्क्सन प्यावकङ िथा ब्यबस्थापनको लामर् मबिरण र्ने । 

खचय क्षरे म्िपलक, फमय र सकु्ष्म योिना फाराम छपाई िथा खररद। 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन,मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्ििबिेट रकम खचय र्नयका लामर् 

मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई काययक्रम 
सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय  बाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्रीनेछ । 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पश् चाि यस काययक्रमको प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालयमा अमनवायय 
रुपमा पेर् र्नुय पनेछ । 

10. मसकल सेल थालासेममया सम्बम्न्ध स्क्रीमनङ्ग िथा उपचार  
खचय र्ीर्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ रु. ४ लाख मार म्िपला १ प्रथम, दोश्रो , िेस्रो 
 

उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः प्रदेर् नं ५ का िराईका म्िपलाहरु थारु ससमदुायमा  मसकल सेल थापसेममया  रोर् 

िनस्वास््य समस्याको रुपमा देखापरेको हनुाले सो रोर्बाट वपमडिहरुको  स्क्रीमनङ्ग मनदान 
िथा उपचार र्रर  उमनहरुको ब्यम्िर्ि िथा सामाम्िक म्िवन यापनमा सहििा पयाउने 
अपेक्षा र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः प्रदेर् नं ५ मा रहेका मसकल सेल थापसेममया  रोर् बाट वपमडिहरुको  स्क्रीमनङ्ग मनदान 
िथा उपचार र्रर उमनहरुको ब्यम्िर्ि िथा सामाम्िक म्िवन यापनमा सहििा पयाउने। 
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काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकायः 

स्वास््य काययलय नवलपरासी (ब स ुप) 

काययक्रम सञ्चालन 
ववमधः 

• म्िपला अन्िर्यिका थारु बाहपुय समदुायको पवहचान र्री स्थामनय िहको समन्वयमा 
कायययोिना बनाई स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पेर् 
र्ने। 

• मसकलसेल िथा थालासेममया रोर्को समदुाय स्िरमा म्स्क्रमनङ्ग र्रर मनदान िथा 
उपचारको लामर् अस्पिालमा प्ररे्ण र्ने। 

खचय क्षरे म्स्क्रमनङ को लामर् आवश्यक पने ररएिने्ट, और्मध, दै.भ्र.भ िथा यािायाि खचय। 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन,मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्ििबिेट रकम खचय र्नयका 

लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई 
काययक्रम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ। 

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय  बाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्रीनेछ। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पश् चाि यस काययक्रमको प्रमिबेदन स्वास््य मनदेर्नालय  माअमनवायय 
रुपमा पेर् र्नुय पनेछ । 
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 खण्ड - छ 

अस्पिालहरु बाट सञ्चालन हनेु काययक्रमहरु  
 

1. अस्पिालको मनयममि ररपोवटयङ सदुृिीकरण िथा ववस्िार र वावर्यक प्रर्िी पमु्स्िका 
छपाई 

 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य 
काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२३१५ रु.२६ लाख मार अस्पिाल १३ प्रथम 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

प्रदेर् अन्िर्यिका सवै अस्पिालहरुले प्रदान र्ने स्वास््य सेवा िथा सञ् चालन 
र्ने स्वास््य काययक्रमहरुको रेकमडयङ, ररपोवटयङ िथा प्रर्िी सममक्षा, स्वास््यका 
सचुाङ्कहरुको िलुनात्मक अबस्था, ववम्त्तय, भौमिक, िनर्म्ि लर्ायिका अन्य 
स्रोि साधनहरुको उपलब्धिा आददलाई समेटी अस्पिालको संम्क्षप्त पररचय 
सवहि वावर्यक प्रमिबेदन ियारी िथा छपाईको लामर् यो काययक्रमको व्यबस्था 
र्ररएको छ। 

उद्देश्यः 

• अस्पिालहरुबाट प्रदान र्ररन ेस्वास््य सेवाहरुको अवस्थाको बारेमा 
िानकारी, प्रर्मि सममक्षा र सधुार र्नुयपने के्षर पत्ता लर्ाई र्णुस्िररय 
सेवा प्रबाहमा सहििा पयाउने। 

• अस्पिालका स्वास््य सम्बम्न्ध सचुकाङ्क सम्बम्न्ध लक्ष्य, प्रर्िी, 
िनर्म्ि, उपकरण िथा भौमिक पवुायधार समिेको ववबरण समेवटएको 
प्रमिवदेन ियार र्ने। 

लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यिका अस्पिालहरु। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकाय प्रदेर् अन्िर्यिका १३ वटै अस्पिालहरु। 

काययक्रम सञ् चालन ववमध 

• अस्पिालले प्रदान र्ने सेवा लर्ायिका सम्पूणय के्षरको लक्ष्य प्रर्मि ियार 
र्रर  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयको समन्वयमा 
१ ददनको वावर्यक सममक्षा र्ने। 
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• सममक्षामा उिार्र भएका  ववर्यवस्िहुरु समेवट वावर्यक पमु्स्िका छपाई र्ने 
। 

 काययक्रमका खचय क्षेर बावर्यक सममक्षा िथा पमु्स्िका छपाई खचय । 

बिेट बाँडफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम 
खचय र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अपेम्क्षि उपलब्धी अस्पिालहरुको सेवाको अबस्था बारेमा िानकारी भई अस्पिालको र्णुस्िररय 
सेवामा वृवर्द् हनुेछ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनरदेर्नालय र सामाम्िक ववकास मन्रालय बाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवदेनः कायय सम्पन्न भईसकेपमछ स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन बझुाउन ुपनेछ। 

2. अस्पिालहरुबाट प्राथममक आखँा उपचार सेवा काययक्रम 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ९० लाख मार अस्पिाल ३ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 
म्िपला स्िरमै  आखँा सम्बम्न्धि आधारभिु स्वास््य सेवाहरुको पहँचु वृवर्द्का 
लामर् म्िपला म्स्थि अस्पिालहरुमा आखँा उपचार सेवालाई ववस्िार र्नय यो 
काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः  आखँा उपचार सेवालाई सवैमा पहुँच पयुायउन।े  

लम्क्षि समहु आम नार्ररकहरु। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

रोपपा, कवपलबस्ि ुर र्पुमी अस्पिाल। 

काययक्रमको खचय क्षरे 
अस्पिालमा आखँा उपचारको लामर् आवश्यक िनर्म्ि, उपकरण, फमनयचर िथा 
और्मध । 

काययक्रम सञ् चालन ववमध 

• अस्पिालमा आखँा उपचार कक्ष ब्यबस्थापनको लामर् अस्पिाल ववकास 
समममि सँर् समन्वय र्ने। 

• आखँा उपचारका लामर् आवश्यक िनर्म्ि, म्चवकत्सवकय औिार र 
उपकरणहरुको ब्यबस्थापन र्ने। 
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• आखँा उपचारका लामर् आवश्यक िनर्म्िहरु  

(अपथाम्पमक अपथाम्पमक अमसषे्टन्ट-१, अ.न.मी-१ र कायायलय 
सहयोमर्-१) 

• सावयिमनक खचयको मापदण्ड,काययववमध र ममिम्व्यिा सम्बम्न्ध मनदेम्र्का र 
प्रचमलि काननु बमोम्िम र्नुयपने छ।  

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय बाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन र्नुयपने छ। 

3. अस्पिालहरुमा ENT सेवा ववस्िार 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ३ करोड ३० लाख मार वटा ११ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः राविय स्वास््य मनमि २०७६ ले पररकपपना र्रे अनसुार मखु, नाँक, कान, घावट संर् 
सम्बम्न्धि सेवालाई सवयसलुभ बनाउनको लामर् यो काययक्रको व्यवस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः मखु, नाँक, कान, घावट संर् सम्बम्न्धि सेवालाई सवयसलुभ सेवा प्रदान र्ने। 

लम्क्षि समहु प्रदेर्मा बसोबास र्ने आमनार्ररक। 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकाय 

पमृ््वचन्र, मभम, कवपलवस्ि,ु पापपा, रामपरु, र्पुमी, अधायखाँची, प्यठुान, रोपपा,रुकुम पवुय, 
बददयया अस्पिाल। 

काययक्रमको खचय 
क्षरे 

अस्पिालमा नाँक, कान, घाँटी सेवा ववस्िारको लामर् आवश्यक िनर्म्ि, म्चवकत्सवकय 
औिार र उपकरण। 

 काययक्रम सञ्चालन 
ववमध  

• अस्पिालमा उपचार कक्ष ब्यबस्थापनको लामर् अस्पिाल ववकास समममि सँर् 
समन्वय र्ने। 

• सेवा प्रबाहको लामर् आवश्यक पने म्चवकत्सक िथा म्चवकत्सवकय औिार 
उपकरणको ब्यबस्थापन र्ने। 

• म्चवकत्सवकय औिार उपकरण खररद प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यबस्थापन केन्र 
सर्कँो समन्वयमा स्पेमसवफकेसन ियार र्रर सावयिमनक खचयको मापदण्ड, 
काययववमध र ममिम्व्यिा सम्बम्न्ध मनदेम्र्का र प्रचमलि काननु बमोम्िम र्नुयपने छ। 
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बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट म्स्वकृि र्राई 
काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास्त्य मनदेसनालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 

4. अस्पिालहरुमा थाइराइड पयाबको र्रुुवाि। 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य 
काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने 

अवमध 

२२५२२ 
रु.१ करोड २० 

लाख मार 
वटा ६ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

थाईराईड सम्बम्न्ध रोर्हरुको समयमा उपचार नर्रेमा मटुु र मम्स्िष्कमा असर 
र्दयछ।यस्िा नसने रोर्हरु बाट बच्न समयमै मनदान र्ने र रोर्को समयमै 
उपचार र्राउन ेव्यबस्था ममलाउनको लामर् थाईराइड पयाब को र्रुुवाि र्नयको 
लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः म्िपलास्िरका अस्पिालबाट थाइराइड सम्बम्न्ध रोर्को समयमै पवहचान र्रर 
उपचारमा सहयोर् पयुायउन।े 

लम्क्षि समहु प्रदेर्मा बसोबास र्ने आमनार्ररक।  

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकाय अघायखाँची, र्पुमी, पमृ््वचन्र, बददयया, पापपा, प्यठुान अस्पिाल। 

काययक्रमको खचय क्षरे थाईराइड पररक्षणको लामर् आवश्यक उपकरण िथा ररएिेन्ट खररद। 

काययक्रम सञ्चालन ववमध 

• अस्पिालमा थाइराइड पयाब र्रुुवाि र्नय आवश्यक पने उपकरण िथा 
ररएिेन्टको समु्च ियार र्ने। 

• प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यवस्थापन केन्र सरं् समन्वय र्री खररद र्ररन े
सामाग्रीको स्पेमसवफकेसन ियार पारी खररद प्रक्रीया अर्ामड बिाउन ुपने 
छ।  

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय बाट अनरु्मन र्ररनछे। 
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प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन र्नुयपने छ। 

5. अस्पिालहरुमा प्राथममक दन्ि सेवा ववस्िार 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ 
रु. १करोड ६०  लाख 

मार 
वटा ८ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः दन्ि रोर्को समयमा मनदान िथा उपचार र्नयको लामर् म्िपलाम्स्थि अस्पिालहरुबाट 
दन्ि उपचार सेवालाई ववस्िार र्नय यो काययक्रम राम्खएको छ। 

उद्दशे्यः प्रदेर् अन्िर्यिका अस्पिालहरुबाट प्राथममक दन्ि सेवा ववस्िार र्ने। 

लम्क्षि समहु प्रदेर् मभर बसोबास र्ने आम नार्ररक। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

प्रदेर् अन्िर्यिका रोपपा, मभम, बददयया, प्यठुान, पमृ््वचन्र, र्पुमी, कवपलबस्ि ुर 
अघायखाँम्च अस्पिाल। 

काययक्रम सञ्चालन खचय 
क्षरे 

म्चवकत्सवकय औिार उपकरण खररद। 

 काययक्रम सञ् चालन 
ववमध 

• अस्पिाल ववकास समममिको समन्वयमा दन्ि उपचार कक्ष मनमायणको लामर् 
समन्वय र्ने। 

• अस्पिालमा प्राथममक दन्ि सेवा ववस्िार र्नय आवश्यक पने म्चवकत्सवकय 
औिार उपकरण िथा केममकलको व्यबस्था र्नुयपनेछ। 

• प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यवस्थापन केन्र सरं् समन्वय र्री सामाग्रीको 
स्पेमसवफकेसन ियार र्रर सावयिमनक खचयको मापदण्ड,काययववमध र ममिम्व्यिा 
सम्बम्न्ध मनदेम्र्का र प्रचमलि काननु बमोम्िम र्नुयपने छ।  

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट म्स्वकृि 
र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय बाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन र्नुयपने छ। 
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6. अस्पिालहरुमा फामेसी सेवा ववस्िार काययक्रम 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु.६५ लाख मार अस्पिाल १३ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

स्वास््य सेवामा प्रभावकारी रुपमा सबैको पहँचु समुनम्स्चि र्नयका लामर् फामेसी 
ववर्यका दक्ष िनर्म्ि माफय ि अस्पिालहरुले आफ्नै फामेमस सेवा सँचालन र्री 
स्वास््य सेवा लाई र्णुस्िरीय प्रभावकारी सेवा सञ् चालन र्नयका लामर् यो 
काययक्रमको आयोिना र्ररएको हो। 

उद्दशे्यः अस्पिाल पररसरबाटै सेवाग्राहीहरुलाई सस्िो, र्णुस्िररय और्मध उपलब्ध र्राउन 
फामेमस सेवा मबस्िार र्ने। 

लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यि बसोबास र्ने आमनार्ररक। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

प्रदेर् अन्िर्यिका १३ वटै अस्पिालहरु। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे    २४ घण्टा फामेसी सेवा सँचालन र्नय िनर्म्िको व्यबस्थापन । 

सञ्चालन  ववमध  

• अस्पिाल ब्यबस्थापन समममि सँर् समन्वय र्रेर फामेसी कक्षको 
ब्यबस्थापन र्ने।  

• फामेसी सँचालनको लामर् फामेसी सहायको व्यबस्थापन र्ने। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय बाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 

7. अस्पिालहरुमा वफम्ियोथेरापी सेवा सञ्चालन 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. १ करोड३० लाख लाख मार वटा १३ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
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उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

अवहलेको अबस्थामा आधमुनक म्िवनरै्मलले मामनसहरुको काम र्ने क्रममा कामको प्रकृमि 
अनसुार र्रररको आसनको अबस्था नममपदा ववमभन्न वकमसमका हाडिोमनय िथा नर्ा सँर् 
सम्बम्न्धि रोर्को ब्यबस्थापनको लामर् म्िपलाम्स्थि अस्पिालहरुमा वफिोयोथेरापी सेवालाई 
ववस्िार र्नय यो काययक्रम राम्खएको छ। 

उद्दशे्यः अस्पिालबाटै वफम्ियोथेरापी सेवा प्रदान र्ने। 

लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यि बसोबास र्ने आमनार्ररक। 

काययक्रम सञ्चालन 
र्ने मनकाय 

 प्रदेर् अन्िर्यिका १३ वटै अस्पिालहरु। 

काययक्रम सञ् चालन 
खचय क्षरे 

वफम्ियोथेरावप सँर् सम्बम्न्धि िनर्म्ि, म्चवकत्सवकय उपकरण ब्यबस्थापन।  

सञ्चालन ववमध 

• अस्पिाल ववकास समममिको समन्वयमा वफम्ियोथेरापी कक्षको मनमायण र्ने। 

• वफम्ियोथेरापी सँर् सम्बम्न्धि िनर्म्ि पवहचान र्रर मनयम अनसुार व्यबस्थापन 
र्ने। 

• प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यवस्थापन केन्र सरं् समन्वय  र्री वफम्ियोथेरापी सँर् 
सम्बम्न्धि सामाग्रीको स्पेमसवफकेसन ियार र्रर सावयिमनक खचयको 
मापदण्ड,काययववमध र ममिम्व्यिा सम्बम्न्ध मनदेम्र्का र प्रचमलि काननु बमोम्िम 
र्नुयपने छ। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट म्स्वकृि र्राई 
काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय बाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 

8. अस्पिालहरुमा मािमृ्र्र् ुस्वास््य सेवा सञ् चालन 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. १ करोड ४ लाख  अस्पिाल १३ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः  अस्पिालमा िनर्म्ि कम र अभावको कारणले सरुक्षीि माितृ्व, पररवार 
मनयोिन, खोप, पोर्ण सेवा सञ् चालनमा कदठनाई नहोस ्भने्न उद्दशे् यले 
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अस्पिालमा समयमै मािमृ्र्र् ुिथा संस्थार्ि वकम्पनक सञ् चालनको लामर् 
िनर्म्ि व्यबस्था र्नय यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः अस्पिाल बाटै मनयममि रुपमा सरुक्षीि माितृ्व, पररवार मनयोिन, र्भयपिन सेवा, 
खोप सेवा, पोर्ण सेवा सञ् चालन र्ने। 

लम्क्षि समहु प्रिनन ्उमेरका मवहला परुुर्, र्भयवमि, सतु्केरी, बालबामलका, वकर्ोर वकर्ोरी। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

प्रदेर् अन्िर्यिका १३ वटै अस्पिालहरु। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे औिार उपकरण, फमनयचर िथा िनर्म्ि व्यबस्थापन। 

सञ्चालन ववमध 

• अस्पिाल ववकास समममि सरँ् समन्वय र्री मािमृ्र्र् ुसेवा कक्षको 
ब्यबस्थापन र्ने। 

• मािमृ्र्र् ुसेवा सचँालनको लामर् आवश्यक िनर्म्ि, फमनयचर िथा 
मेमडकल उपकरणको व्यबस्थापन। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन   स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र्ररनेछ। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 

 

9. अस्पिालहरुमा सामाम्िक सेवा एकाई स्थापना  िथा मनरन्िरिा 

खचय र्ीर्यक नः बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ४० लाख मार अस्पिाल ८ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

नेपालको संववधान २०७२ को धारा ३५मा प्रत्येक नार्ररकलाई राज्यबाट 
काननुमा व्यबस्था भएबमोम्िम आधारभिु स्वास््य सेवा मनर्पुक प्राप्त हनुछे र 
कसैलाई पमन आकम्स्मक स्वास््य सेवा बाट बम्न्चि र्ररने छैन भमन स्वास््य 
सेवालाई मौमलकहक अन्िर्यि राखेको छ।संववधानको ममय र भावनालाई दृवष्टर्ि 
र्री सामाम्िक सेवा ईकाई काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ । 
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उद्दशे्यः 
अस्पिालमा आएका लम्क्षि समहुलाई उपलब्ध सेवाहरुमा पूणय वा आंम्र्क रुपमा 
छुट उपलब्ध र्राउन ेिथा अस्पिालबाट स्वास््य मबमा सम्बम्न्ध काययमा समिे  
समन्वय र सहिीकरण र्ने । 

लम्क्षि समहु सामाम्िक सेवा ईकाइ सम्बम्न्ध मनदेम्र्कामा िोकेका लम्क्षि समहु। 
काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

रोपपा, रुकुम पवुय, रामपरु, मभम, प्यठुान, पमृ््वचन्र, पापपा, कवपलवस्ि ु
अस्पिाल। 

काययक्रम खचय क्षरे • औिार उपकरण, फमनयचर िथा िनर्म्ि व्यबस्थापन। 

सञ्चालन ववमध 

• अस्पिाल ववकास समममि सरँ् समन्वय र्रर सामाम्िक सेवा इकाई कक्ष 
स्थापना र्ने। 

• सामाम्िक सेवा इकाई सचँालन र्नय आवश्यक िनर्म्ि,फमनयचर िथा 
मेमडकल उपकरणको व्यबस्थापन। 

• लम्क्षि वर्यका ववरामीहरु लाई सामाम्िक सेवा ईकाई सम्बम्न्ध 
मनदेम्र्काको आधारमा समुबधा उपलब्ध र्राउनपुनेछ। 

• सामाम्िक सेवा ईकाइ कक्ष िथा िनर्म्िबाट न ैस्वास््य मबमा लार् ु
भएका अस्पिालले  मबमाका सेवाग्राहीलाई समिे सेवाहरु उपलब्ध 
र्राउनपुने छ। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  
स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्ने छ । 

प्रमिवेदनः मामसक प्रर्मि प्रमिवदेन वववरण ियार र्रर सामाम्िक ववकास मन्रालय र 
स्वास््य मनदेर्नालयमा पठाउन ुपने छ । 

10. आपत्कामलन अवस्थाका ववपन्न र्भयविी मवहलाहरुलाई स्वास््य संस्थासम्म 
एम्बलेुन्स सहयोर् 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ 
रु. १८ लाख 

मार 
वटा १३ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
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उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 
कुनै पमन ववपन्न र्भयवमि वा सतु्केरी मवहलाले अस्पिाल सम्म पगु्न नसकेर 
ज्यान र्मुाउन नपरोस भमन उनीहरुको उपचारको लामर् प्ररे्ण र्ररएको स्वास््य 
संस्थासम्म एम्बलेुन्स सहयोर् को लामर् यो काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः 
 ववपन्न र्भयविी वा सतु्केरी मवहलाहरुमा िवटलिा आएमा समयमै 
व्यबस्थापनका लामर् समुबधा सम्पन्न नम्िकैको सरकारी अस्पिालमा प्ररे्ण र्दाय 
लाग्ने एम्बलेुन्स खचयको व्यबस्थापन र्नय। 

लम्क्षि समहु  ववपन्न र्भयविी िथा सतु्केरी मवहला। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकाय प्रदेर् अन्िर्यिका १३ वटै अस्पिालहरु। 

काययक्रमको खचय क्षरे 
ववपन्न र्भयविी वा सतु्केरी मवहलाहरुका लामर् प्ररे्ण र्दाय लाग्ने एम्बलेुन्स 
सेवा वापिको रकम।  

 काययक्रम सञ्चालन ववमध 

• प्ररे्ण र्ने अस्पिालमा र्भयविी वा सतु्केरी मवहलाले ववपन्न भएको 
प्रमाण  मनि बसोबास र्ने सम्बम्न्धि पामलका वा वडा कायायलयबाट 
मसफाररस पेर् र्नुयपने छ।  

• सम्बम्न्धि पामलका वा वडा कायायलयको ववपन्निाको मसफाररसको 
आधारमा सम्बम्न्धि अस्पिालले एम्बलेुन्सको व्यबस्था र्रर सो 
वापिको रकम एम्बलेुन्सलाई भिुामन र्नुयपने छ। 

• एम्बलेुन्स को भाडादर म्िपला एम्बलेुन्स सेवा सञ् चालन समममिले 
िोके बमोम्िम हनुेछ। 

• अस्पिालले भिुामन र्दाय सेवाग्राहीको वा मनिको संरक्षकको  
मनवदेन, पररचय खपुने प्रमाणपर, वडा कायायलयको ववपन्निाको 
मसफाररस िथा म्चवकत्सकको प्ररे्ण पिुायको प्रमिमलवप। 

• एम्बलेुन्स सेवा वापिको मबल िथा भरपाई। 

बिेट बाडँफाडः 
 प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम 
खचय र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाडँफाडँ र्ने र कायायलय 
प्रमखुबाट म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  
 स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको 
अनरु्मन र्ने छ । 

प्रमिवेदनः हरेक चौमामसकमा प्ररे्ण र्ररएको संतयाको प्रमिवेदन स्वास््य मनदेर्नालयमा  
पेर् र्नुयपने छ। 
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11. ओ.मस.एम.मस सेवा मबस्िार िथा मनरन्िरिा 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ 
रु. ३५ लाख 

मार 
अस्पिाल ५ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

लैवङ्गक वहंसा बाट ववर्ेर् र्रर मवहला िथा बालबामलकाहरु वपमडि/प्रभावविहनु े
र्रेका र यसबाट उमनहरुमा र्ारररक यौनिन्य, मानमसक िथा मनोवैज्ञामनक, 
आमथयक िथा सामाम्िक असर पने र्रेको छ। यस्िा समस्याहरुको एवककृि र 
प्रभावकारर रुपमा सम्बोधन र्ने उद्देश् यले प्रदेर् अन्िर्यिका अस्पिालहरुमा 
एकद्वार संकट व्यबस्थापन केन्र(ओ.मस.एम.मस) काययक्रमको व्यबस्था र्ररएको 
छ। 

 उद्दशे्यः 

 अस्पिालमा आधाररि लैंमर्क वहंसा सम्बम्न्ध एकद्वार संकट व्यबस्थापन केन्र 
स्थापना र्रर लैवङ्गक वहंसा वपमडि व्यम्िहरुलाई स्वास््य उपचारका साथै अन्य 
आवश्यक सेवाहरु एकद्वार बाट उपलब्ध र्राई लैवङ्गक वहंसा मनयन्रणमा 
योर्दान पयुायउन।ु 

लम्क्षि समहु 
अस्पिालमा आधाररि एकद्वार संकट व्यबस्थापन केन्र स्थापना र सञ् चालन 
मनदेम्र्का २०७७ बमोम्िम।  

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकाय रुकुम पवुय, रामपरु, मभम, पमृ््वचन्र र अघायखाँची अस्पिाल। 

काययक्रम खचय क्षरे 

• अस्पिाल ववकास समममिको समन्वयमा ओ .मस.एम.मस  कक्ष व्यबस्था 
र्ने।  

•  उपलब्ध बिेट पररमध मभर रवह िनर्म्ि, औिार उपकरण, 
फमनयचर व्यबस्थापन। 

• अस्पिालमा आधाररि एकद्वार संकट व्यबस्थापन केन्र स्थापना र 
सञ् चालन मनदेम्र्का २०७७ बमोम्िम सेवा सञ् चालन र्ने।   

 काययक्रम सञ्चालन ववमध 
अस्पिालमा आधाररि एकद्वार संकट व्यबस्थापन केन्र स्थापना र सञ् चालन 
मनदेम्र्का २०७७ बमोम्िम। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम 
खचय र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाडँफाडँ र्ने र कायायलय 
प्रमखुबाट म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र्ररनछे। 
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प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 

 

12. पोर्ण िथा पनुस्थायपना केन्र सदुृविकरण 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ 
रु. १५ लाख 

मार 
अस्पिाल १ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

बालमतृ्य ुदर कम र्नयको लामर् कुपोवर्ि बालबामलकाहरुको उम्चि स्वास््य उपचार 
िथा पोर्णयिु आहार व्यबस्थान र्नय व्यबहाररक ज्ञान प्रदान र्ने उद्देश् यले प्रदेर् 
अन्िर्यिका अस्पिालहरुमा पोर्ण िथा पनुस्थायपना केन्र सदुृविकरण र्रर ववमभन्न 
प्रकारका कुपोर्णको मनबारणका लामर् यो काययक्रको व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः 
• बालबामलकाहरुको कुपोर्णको उपचार िथा व्यवस्थापन र्नुय । 

• बालबामलकाहरुको हेरचाह र्ने अमभभावकहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान 
िथा मसप प्रदान र्नुय । 

लम्क्षि समहु कुपोवर्ि बालबामलकाहरु। 

काययक्रमसञ्चालन र्ने मनकाय लमु्म्बमन प्रादेम्र्क अस्पिाल। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे  

िनर्म्ि, खाध्य आहार और्धी उपचार ममयि िथा संभार, रै्या ववस्िारको 
लामर् चावहने बेड मेटे्रक्स िन्ना, िवकया लार्ायि अन्य आवस्यक सामाग्रीहरु को 
व्यबस्थापन। 

 काययक्रम सञ्चालन ववमध  

• पोर्ण िथा पनुस्थायपना केन्र सदुृविकरण र्नय आवश्यक पने, सामाग्री, 
और्मध, उपकरण िथा खाध्यान्नको समु्च ियार र्ने। 

• आवश्यक िनर्म्ि को व्यबस्था र्ने। 

• कुपोवर्ि बालबामलकाहरुको उपचार साथै पोर्णयिु खाध्यान्नको व्यबस्था 
र्ने। 

• अमभभाबकहरुलाई खाध्य िथा पोर्ण सरुक्षाका बारेमा िानकारर 
र्राउने।   

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 
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अनरु्मन  सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालय बाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 

 

13. प्रदेर् मािहिका सरकारी अस्पिालहरुलाई ५० रै्यामा स्िरोन्निी 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२५३१२ 
रु. १५ करोड  

मार 
अस्पिाल ६ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

र्णुस्िरीय र सवयसलुभ स्वास््य सेवामा आम नार्ररकको पहुँच अमभवृवर्द् र्नय र 
बढ्दो िनसंतयाको चाँपलाई मध्यनिर र्रर प्रदेर् मािहिका रुकुम पवुय, रोपपा, 
कवपलबस्ि,ु अघायखाँची, पापपा र भीम अस्पिाललाई ५० रै्यामा स्िरोन्नमि र्ने 
काययको लामर् यो म्र्र्यक मा बिेटको व्यबस्था र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः प्रदेर् मािहिका अस्पिालहरुको ५० रै्यामा स्िरोन्नमि र्रर सेवा ववस्िार र्ने। 

लम्क्षि समहु प्रदेर् मा बसोबास र्ने आम नार्ररक। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

 भीम ,पापपा, कवपलबस्ि ु,रुकुम पवुय, रोपपा,अघायखाँची अस्पिाल। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे 
• भौमिक मनमायण, िनर्म्ि व्यबस्थापन, ममयि सधुार, कक्ष मनमायण, 

म्चवकत्सवकय औिार उपकरण, फमनयचर। 

काययक्रम सञ् चालन ववमध 

• अस्पिाल ववकास समममिको समन्वयमा ५० रै्याको अस्पिाल सञ् चालन 
िथा थप सेवा ववस्िार र्नयको लामर् वमृ्स्िि योिना ियार र्ने। 

• आवश्यक भौमिक पवुायधार, ममयि, फमनयचर िथा मेमडकल उपकरणको 
व्यबस्थापन। 

• आवश्यक िनर्म्ि संतया पवहचान र्रर मनयम अनसुार व्यबस्थापन 
र्ने। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  
स्वास््य मनदेर्नालय िाथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्नेछ। 
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प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन र्नुयपने छ। 

 

14. लमु्म्बनी प्रादेम्र्क अस्पिालको हालको ओ.टी भवन माथी क्यामबन मनमायण कायय 
मनरन्िरिा 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३१११२ रु. १ करोड मार अस्पिाल १ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

कुनै पमन अस्पिालबाट र्णुस्िररय र प्रभावकारी स्वास््य सेवा प्रदान र्नय 
आधारभिु भौमिक संरचनाको आवश्यक पदयछ।लमु्म्बमन प्रादेम्र्क अस्पिालको 
सेवा सञ् चालनलाई र्णुस्िरररय र प्रभावकारी बनाउन ओ.टी. भवन मामथ 
क्यामबन मनमायण काययका लामर् यो काययक्रमको मनरन्िरिा र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः ववर्ि वर्यमा मनमायण कायय र्रुु भैरहेको भवन मनमायण कायय सम्पन्न र्ने। 

लम्क्षि समहु लमु्म्बमन प्रादेम्र्क अस्पिाल। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

लमु्म्बमन प्रादेम्र्क अस्पिाल। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे 
सावयिमनक खररद ऐन २०६३ िथा मनयमावली २०६४(संर्ोधन २०७५ 
समेि)को पररमधमा रवह काययक्रम सञ् चालन र्ने। 

 काययक्रम सञ् चालन ववमध अस्पिालको हालको ओ.टी भवन माथी क्यामबन मनमायण कायय मनरन्िरिा। 

बिेट बाडँफाडः 

ववमनयोम्िि वावर्यक बिेट रु १ करोड मार। 

प्रचमलि ऐन,मनयम,मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयकालामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
स्वीकृि र्ाराई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुयपनेछ। 

अनरु्मन  
स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट काययक्रमको अनरु्मन 
हनुेछ। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन र्नुयपने छ। 
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15. सरकारी अस्पिालहरुमा सतु्केरीहरुका लामर् रर्ि ट्रान्सफ्यिुन र्दाय लाग्ने र्पुक 
अनदुान 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु. ८० लाख मार। अस्पिाल ७ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     
उपर्ीर्यकः वववरण 
पररचयः हाल नेपालमा र्भायवस्था देम्ख सतु्केरी अबस्थामा हनुे रिश्राव माि ृमतृ्य ुहनुकुो प्रमखु 

कारण हो। र्भायवस्था देम्ख सतु्केरी अबस्था सम्म रर्िको कमीको कारणले आमाको ज्यान 
िोम्खममा पनय र्ई मतृ्य ु समेि हनुे हनुाले रिश्रावको कारणले आमालाई मतृ्यबुाट 
बचाउनका लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था  र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः रर्िको कममबाट हनुे माि ृमतृ्यदुरमा कमम पयाउने  । 
लम्क्षि समहु रर्िको आवश्यकिा भएका र्भयवमि िथा सतु्केरी आमाहरु। 
काययक्रम 
सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

स्वास््य मनदेर्नालय  

काययक्रम 
सञ्चालन ववमधः 

• रर्ि कमम भएका र्भयवमि िथा सतु्केरी मवहलाहरुका लामर् सरकारी अस्पिालहरुबाट 
मनःर्पुक रि सञ्चार सेवा प्रदान र्नयको लामर्  प्रमि यमुनट एकमषु्ठ रु. ७२५/- का 
दरले अस्पिाललाई सोध भनाय ददईने छ ।सो को लामर् अस्पिालले नम्िकको 
रिसञ्चार केन्रसँर् समन्वय र्री मनःर्पुक रिसञ्चार सेवाको व्यवस्था र्नुय 

• पनेछ। 

• सेवा सञ्चालन र्ने अस्पिालहरुले आफुले प्रदान र्रेको सेवाको मनयममि रुपमा 
सेवाग्राही अनसुारको खचयको प्रमिवदेन मामसक रुपमा स्वास््य मनदेर्नालयमा अमनवायय 
रुपमा प्रमिवदेन र्नुय पने छ । 

खचय क्षरे  ब्लड ब्यार्,  ररएिेन्ट,  संक्रमण रोकथाम िथा अन्य ब्यवस्थापन र्नय। 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार बिेट बाँडफाँड, काययक्रम सञ्चालन  र 

खचय र्नुयपनेछ। 
अपेम्क्षि 
उपलब्धी 

रर्िको अभावमा हनुे माि ृमतृ्यदुरमा कमम आउने छ ।   

अनरु्मन र 
मपुयाङ्कन 

मनदेर्नालयबाट अनरु्मन र मपुयाङ्कन िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा सममक्षा हनुे छ 
। 
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प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न भए पमछ सेवाग्राही अनसुार खचयको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा 
अस्पिालहरुले स्वास््य मनदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ। 

 

16. मसकलसेल, थालासेममया मनयन्रण मनदान उपचारका लामर् अस्पिालहरुलाई अनदुान 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२५३१२ 
रु. १ करोड ५ 

लाख मार 
वटा ७ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

प्रदेेर् नं ५ मा रहेका ६ वटा म्िपलाका थारु समदुायमा मसकलसेल थालासेममया 
रोर् िनस्वास््य समस्याको रुमा देखापरेको हनुाले सो रोर्बाट वपमडिहहरुको 
स्क्रीमनङ मनदान िथा उपचार र्रर उमनहरुको व्यम्िर्ि िथा सामाम्िक 
म्िवनयापनमा सहििा पयाउने अपेक्षा र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः मसकलसेल िथा थालासेममया रोर्बाट वपमडिहरुको स्क्रीमनङ मनदान िथा उपचार 
र्रर उमनहरुको व्यम्िर्ि िथा सामाम्िक म्िवनयापनमा सहििा पयाउने। 

लम्क्षि समहु मसकलसेल िथा थालासेममया रोर्ीहरु । 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

पमृ््वचन्र, मभम, लमु्म्बमन प्रादेम्र्क, कवपलबस्ि,ु रामप्त प्रादेम्र्क, भेरी , बददयया 
अस्पिाल। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे आवश्यक ररयिेन्ट, और्मध िथा सामाग्रीहरु व्यबस्था र्नय। 

काययक्रम सञ् चालन ववमध 

• मसकलसेल िथा थालासेममया रोर्को मनर्पुक म्स्क्रमनङ, मनदान िथा 
उपचार र्ने। 

•  मनर्पुक उपचार प्रदान र्ररएका ववरामीहरुको स्पष्ट अमभलेख 
मनदेर्नालयले उपलब्ध र्राएको िाँचामा प्रववष्ट र्नुय पनेछ। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवेदनः स्वास््य मनदेर्नालयमा मनयममि रुपमा प्रमिवेदन पेर् र्नुयपने छ। 
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17. लमु्म्बमन प्रादेम्र्क अस्पिालमा यरुोलोम्ि िथा क्यान्सर उपचार सेवा ववस्िार। 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

३११२२ 
रु. ५० लाख 
लाख मार। 

 अस्पिाल १ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

 यरुोलोिी िथा क्यान्सर रोर्को उपचार अत्यन्ि महंर्ो र िवटल प्रकृिीको 
भएको र उपचारको लामर् धेरै िसो मबरामीहरु ववदेर्मा िाने र्रेको हदुाँ प्रदेर् 
स्िरमै वय रोर्हरुको मनदान र उपचार र्ने उद्देश् यले लमु्म्बमन प्रादेम्र्क 
अस्पिालमा उपचार सेवा ववस्िारको लामर् बिेटको व्यबस्िा र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः प्रदेर् स्िरमा यरुोलोिी िथा क्यान्सर रोर्को मनदान िथा उपचार र्ने। 

लम्क्षि समहु यरुोलोिी िथा क्यान्सर रोर्का मबरामीहरु। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकाय  लमु्म्बमन प्रादेम्र्क अस्पिाल। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे 

  

यरुोलोिी िथा क्यान्सर उपचार सेवा कक्ष  व्यबस्थापन ,िनर्म्ि, 
म्चवकत्सवकय औिार, उपकरण खरीद । 

सञ्चालन ववमध 

• अस्पिाल ववकास समममिको समन्वयमा यरुोलोिी िथा क्यान्सर उपचार 
सेवा सञ् चालन र्नयको लामर् कक्ष व्यबस्थापन िथा वमृ्स्िि योिना ियार 
र्ने। 

• िनर्म्ि, फमनयचर िथा  म्चवकत्सवकय उपकरणको व्यबस्थापन। 

• प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यवस्थापन केन्र सरं् समन्वय र्री सामाग्रीको 
स्पेमसवफकेसन ियार र्रर सावयिमनक खचयको मापदण्ड,काययववमध र 
ममिम्व्यिा सम्बम्न्ध मनदेम्र्का र प्रचमलि काननु बमोम्िम र्नुयपने छ। 

बिेट बाडँफाडः 
 प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम 
खचय र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाडँफाडँ र्ने र कायायलय 
प्रमखुबाट म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  
स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय 

बाट अनरु्मन र्ररनेछ। 

प्रमिवेदनः  काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 
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18. भेरी अस्पिालमा आइमसय ुववस्िार 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ 
रु.५० लाख 

मार। 
अस्पिाल १ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 

     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 
अस्पिालको सेवालाई समयानकुुल आधमुनकरण िथा प्रववमधयिु बनाई मसवकस्ि 
िथा वकवटयकल मबराममहरुलाई र्णुस्िररय स्वास््य सेवा पयुायउने उद्देश्य ले भेरी 
अस्पिालमा आइमसय ुसेवा ववस्िार काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको हो। 

उद्दशे्यः  सघन उपचार आवश्यक पने मबरामीहरुको लामर् भेरी अस्पिालमा आइमसय ु
ववस्िार।  

लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यि बसोबास र्ने आम नार्ररक। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

 भेरी अस्पिाल नेपालरं्ि। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे आइमसय ुकक्ष व्यबस्थापन , म्चवकत्सवकय उपकरण िथा िनर्म्ि व्यबस्थापन।  

सञ्चालन ववमध 

• अस्पिाल ववकास समममिको समन्वयमा आइमसय ुववस्ििार र्नयको लामर् 
वृम्स्िि योिना ियार र्ने। 

• आइमसय ुकक्षलाई आवश्यक ममयि, फमनयचर िथा मेमडकल उपकरणको 
व्यबस्थापन। 

• आवश्यक िनर्म्ि संतया पवहचान र्रर मनयम अनसुार व्यबस्थापन 
र्ने। 

• प्रदेर् स्वास््य आपमुिय व्यवस्थापन केन्र सरं् समन्वय र्री सामाग्रीको 
स्पेमसवफकेसन ियार र्रर सावयिमनक खचयको मापदण्ड,काययववमध र 
ममिम्व्यिा सम्बम्न्ध मनदेम्र्का र प्रचमलि काननु बमोम्िम र्नुयपने छ। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन प्रमिवेदनः 
स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट अनरु्मन र्ररनछे। 

काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 
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19. प्रयोर्र्ाला िथा मनदान सहयोर् काययक्रम 

खचय र्ीर्यक नः बिेटः एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुय पने अवमध 

२२५२२ रु.३९ लाख मार अस्पिाल १३ प्रथम,  दोश्रो,   िेश्रो 
     

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः 

स्वास््य सेवामा प्रभावकारी रुपमा सबैको पहँचु समुनम्स्चि र्नयका लामर् 
प्रयोर्र्ाला ववर्यका दक्ष िनर्म्ि माफय ि अस्पिालहरुले २४ सै घण्टा 
प्रयोर्र्ाला सेवा सचँालन र्री स्वास््य सेवा लाई र्णुस्िरीय प्रभावकारी सेवा 
सञ् चालन र्नयका लामर् यो काययक्रमको आयोिना र्ररएको हो। 

उद्दशे्यः अस्पिालबाट २४ सै घण्टा सेवाग्राहीहरुलाई सस्िो, र्णुस्िररय प्रयोर्र्ाला सेवा 
उपलब्ध र्राउन । 

लम्क्षि समहु प्रदेर् अन्िर्यि बसोबास र्ने आमनार्ररक। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

प्रदेर् अन्िर्यिका १३ वटै अस्पिालहरु। 

काययक्रम सञ् चालन खचय क्षरे    २४ सै घण्टा प्रयोर्र्ाला सेवा सँचालन र्नय िनर्म्िको व्यबस्थापन । 

सञ्चालन  ववमध  

• अस्पिाल ब्यबस्थापन समममि सँर् समन्वय र्रेर प्रयोर्र्ाला कक्षको 
ब्यबस्थापन र्ने।  

• २४ सै घण्टा प्रयोर्र्ाला सचँालनको लामर् आवश्यक िनर्म्िस 
व्यबस्थापन र्ने। 

बिेट बाडँफाडः 
प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय 
र्नयका लामर् ववमभन्न खचय म्र्र्यकहरुमा बाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
म्स्वकृि र्राई काययक्रम सञ् चालन र खचय र्नुय पने छ। 

अनरु्मन  स्वास््य मनदेर्नालय िथा सामाम्िक ववकास मन्रालय बाट अनरु्मन र्ररनछे। 

प्रमिवेदनः काययक्रम सम्पन्न पश्चाि स्वास््य मनदेर्नालयमा प्रमिवदेन पेर् र्नुयपने छ। 
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खण्ड - ि 

आयवेुद िथा बैकम्पपक म्चवकत्सा संर् सम्बम्न्धि काययक्रमहरु  

1. आयवेुद म्चवकत्सालय िथा स्वास््य केन्रहरुमा प्रयोर्र्ालामा  ववस्िारको 
मनरन्िरिा 

म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन 
र्नुयपने अवमध 

२२२३१ रु ४५ लाख संस्था ९ प्रथम दोस्रो िेस्रो 
 

म्र्र्यकः वववरण 

पररचयः म्चवकत्सा ववज्ञानको आधमुनकीकरण सँर् सँरै् ववरामीहरुको रोर् मनदान िथा 
म्चवकत्सकीय काययमा प्रयोर्र्ाला पररक्षण र यसको नमििा अपररहायय बन्दै 
र्एको छ। यसबाट रोर्को सवह मनदान िथा उम्चि उपचारमा सघाउ 
पयुायई अकालमा हनुे िन धनको क्षमि िथा व्यथय और्धोपचार खचयको 
न्यनुीकरण भएको छ। यसैले आयवेुद म्चवकत्सालयमा प्रवाह हनुे ववमभन्न 
खालका म्चवकत्सा सेवामा र्णुस्िरीयिा अमभवृवर्द् र्ने हिलेु यो काययक्रम 
प्रस्िाव र्ररएको हो। 

उद्दशे्यः प्रयोर्र्ाला कक्ष/ भवनको भौमिक पूवायधार ववकास एवं ममयि संभार 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

राप्ती आयवेुद म्चवकत्सालय र कवपलबस्ि,ु पापपा, र्पुमी, अघायखाँची, प्यठुान, 
रोपपा, बाँके र बददयया आयवेुद स्वास््य केन्रहरु 

काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः प्रयोर्र्ाला भवनमा आवश्यकिा अनसुार पावटयर्न, ममयि सम्भार िथा 
रंर्रोर्न र्री सवु्यवम्स्थि पारी सञ्चालनमा पयाउने। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि 
खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न 
खचय र्ीर्यकहरुमा वाडँफाडँ र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार 
काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 
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अपेम्क्षि उपलम्ब्धः प्रयोर्र्ाला कक्ष/भवनको भौमिक पूवायधार ववकास भई सेवा प्रवाहमा 
सहििा हनुेछ। 

अनरु्मन र मपुयाङ्कन स्वास््य मनदेर्नालय र सामाम्िक ववकास मन्रालयले मनयममि अनरु्मन 
एवं मपुयाङ्कन र्नेछ। 

प्रमिवेदन काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायले काययक्रम सम्पन्न भएपमछ स्वास््य 
मनदेर्नालय र सामाम्िक ववकास मन्रालयमा अमनवायय प्रमिवदेन पेर् 
र्नुयपनेछ। 

2. आयवेुद म्चवकत्सक र स्वास््यकममयहरुका लामर् पञ्चकमय सम्बन्धी िामलम 

 

म्र्र्यकः वववरण 

पररचयः आयवेुद म्चवकत्सा ववज्ञानमा र्ोधन र र्मन म्चवकत्सा प्रमखु आधार हनु।् 
यसरी र्रीर मभर रहेका वविामिय दोर्हरुलाई ववमभन्न माध्यामिारा र्रीर 
बावहर मनकाली र्ररने म्चवकत्सालाई र्ोधन म्चवकत्सा भमनन्छ। यसैले र्दाय 
आिभोली पञ्चकमय म्चवकत्सा प्रमखु प्रचमलि म्चवकत्सा ववमध हो। यस 
पर्द्मिमा आयवेुद म्चवकत्सक र आयवेुद स्वास््यकमीहरुलाई ज्ञान मसप र 
क्षमिामा अमभववृर्द् र्दाय आयवेुद स्वास््य संस्थाको म्चवकत्सा प्रवाहमा 
र्णुस्िर बढ्न िान्छ। 

उद्दशे्यः आयवेुद म्चवकत्सक एवं स्वास््यकमीहरुको पञ्चकमय म्चवकत्सा सम्बन्धी 
ज्ञान सीप िथा क्षमिाको अमभवृवर्द् र्री र्णुस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाह 
र्ने।  

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायः लमु्म्बनी आयवेुद म्चवकत्सालय बटुवल 

काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः पाठ्यक्रम िथा िामलम सामग्री मनमायण 

सहभार्ीः १५-२० िना (आयवेुद म्चवकत्सक र आयवेुद स्वास््यकमीहरु) 
िामलम सञ्चालन र्दाय आवश्यक दक्ष िनर्म्ि र म्चवकत्सकीय सामाग्रीको 
व्यवस्थापन र्नुयपने 

म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने अवमध 

२२५११ रु ५ लाख संस्था १ प्रथम दोस्रो िेस्रो 
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िामलम अवधीः ७ ददन 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि 

खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न 
खचय र्ीर्यकहरुमा वाडँफाडँ र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार 
काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ। 

अपेम्क्षि उपलम्ब्धः आयवेुद स्वास््य संस्थामा र्णुस्िरीय पञ्चकमय सेवाको ववस्िार 

अनरु्मन र मपुयाङ्कन स्वास््य मनदेर्नालय र सामाम्िक ववकास मन्रालयबाट मनयममि अनरु्मन 
एवं मपुयाङ्कन हनुछे। 

प्रमिवेदन िामलम काययक्रम सञ्चालन र्रेपश्चाि सञ्चालन र्ने मनकायले स्वास््य 
मनदेर्नालय र सामाम्िक ववकास मन्रालयमा प्रमिवदेन बझुाउनपुनेछ। 

 

3. स्वस्थ िीवन िथा योर् सम्बन्धमा ववद्यालय स्िरका म्र्क्षकहरुका लामर् TOT 
िामलम 

म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन 
र्नुयपने अवमध 

२२५११ रु ११ लाख संस्था ११ प्रथम दोस्रो िेस्रो 
 

म्र्र्यकः वववरण 

पररचयः स्वस्थ समनु्नि िीवनको आधार ववद्यालय म्र्क्षाबाट नै प्रारम्भ 
हनु्छ।योर् म्र्क्षाले ववद्याथीहरुको Cognitive and Psychomotor 

function मा सकारात्मक प्रभाव पारेको ववमभन्न अनसुन्धानबाट 
पवुष्ट भएका छन।्यसरी  ववद्यालयको मनयममि िथा अमिररि 
पाठ्यक्रममा स्वस्थ िीवन म्िउने आधार ( ददनचयाय,ऋिचुयाय, 
यौमर्क िीवनरै्ली  ) समावेर् र्री ववद्याथीहरुलाई सान ैउमेरदेम्ख 
स्वस्थ व्यवहार अवलम्बन र्राउनका लामर् ववद्यायलका स्वास््य 
र्ारीररक म्र्क्षक/  म्र्क्षकलाई ३ ददने TOT िामलम ददन यो 
काययक्रमको प्रस्िावना र्ररएको छ। 

उद्दशे्यः ववद्यालयस्िरका म्र्क्षकहरुलाई स्वस्थ िीवन िथा योर् 
सम्बन्धमा TOT िामलम सञ्चालन र्नुय 
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काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायः आयवेुद म्चवकत्सालय, आयवेुद म्चवकत्सालय र आयवेुद स्वास््य 
केन्रहरु 

काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः • स्वस्थ िोवन एवं योर् TOT  को पाठ्यक्रम ियार पाने 

• ववद्यालय एवं म्र्क्षकको छनौट र्ने 

• सम्बम्न्धि मनकायले ३ ददने िामलम सञ्चालन र्ने 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् 
सरकारवाट स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट 
रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने 
र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन 
र्नुयपनेछ। 

अपेम्क्षि उपलम्ब्धः ववद्यालयस्िरका म्र्क्षकहरुलाई स्वस्थ िीवन िथा योर् 
सम्बन्धमा TOT िामलम प्रामप्त पश्चाि ् यस सम्बम्न्ध ज्ञान म्र्प र 
क्षमिा ववस्िार भई स्वस्थ िीवन सम्बम्न्ध ववद्यालयहरुमा सचेिना 
हनुेछ। 

अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालयबाट मनयममि 
अनरु्मन र मपुयाङ्कन हनुेछ। 

प्रमिवेदन काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायले िामलम सम्पन्न र्रेपश्चाि 
अमनवाययरुपमा सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास्य 
मनदेर्नालयमा पेर् र्नुयपनेछ। 

4. आयवेुद सूचना प्रणाली व्यवस्थापन 
म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने अवमध 

२२५२२ रु ५ लाख ५० हिार संस्था ११ प्रथम दोस्रो िेस्रो चौथो 
 

म्र्र्यकः वववरण 

पररचयः आयवेुद पर्द्मि बाट प्रदान र्ररने स्वास््य सेवा सम्बम्न्ध सचुकहरुको चसु्ि 
अध्यावमधक ि्याङ उपलब्ध नभएको अवस्थामा सो सेवा बाट लाभाम्न्बि 
सेवाग्राहीहरुको अमभलेख लाई ववद्यमुिय माध्यममा समिे व्यबम्स्थि र्नय िथा 
सचुकहरुको आधारमा काययक्रमको प्रभावकाररिा, र्णुस्िररयिा र अन्य पक्षको 
ववष्लेर्ण र्रर ि्यमा आधाररि योिना ििुयमा र्रर काययन्वयन र्नय आवश्यक 
भएकोले यो काययक्रको व्यबस्था र्ररएको छ। 
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उद्दशे्यः आयवेुद स्वास््य सेवाको सचुकहरु मनधायरण र्रर DHIS 2 मा प्रववष्ट हनुे 
व्यबस्था ममलाउन।े 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

प्रदेर् मािहिका आयवेुद स्वास््य संस्थाहरु। 

काययक्रम सञ्चालन ववमधः • आयवेुद पर्द्मि बाट प्रदान र्ररने स्वास््य सेवा सम्बम्न्ध सचुकहरुको 
अद्यावमधक वववरण स्वास््य मनदेर्नालय माफय ि प्राप्त र्ने। 

• प्राप्त सचुकहरुको अमभलेम्खकरण िथा प्रमिबेदनका लामर् आवश्यक 
फारमहरु छपाइ र्ने र म्िपला मभरका आयवेुद सेवा प्रदान र्ने सरकारी 
स्वास््य संस्थाहरुमा उपलब्ध र्राउने। 

• म्िपला मभरका आयवेुद सेवा प्रदान र्ने सरकारी स्वास््य संस्थाहरुबाट 
प्रदान र्ररएका सेवाको सचुकहरु अमभलेम्खकरण िथा प्रमिबेदन र्नय 
अमभममु्खकरण सञ् चालन र्ने। 

•  अमभममु्खकरण पश् चाि सम्बम्न्धि स्वास््य सँस्थामा सहयोर्ात्मक 
सपुररवेक्षण र कोम्चङ र्ने 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि खचय 
मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय 
र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम 
सञ्चालन र्नुयपनेछ 

अपेम्क्षि उपलम्ब्धः सेवा प्रवाह भएको के्षरमा योर् िथा आयवेुदका माध्यमिारा स्वास््य प्रवर्द्यन 
भएको हनुेछ।  

अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालयबाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्रीनेछ । 

प्रमिवेदन काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायले िामलम सम्पन्न र्रेपश्चाि अमनवाययरुपमा 
सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास्य मनदेर्नालयमा पेर् र्नुयपनेछ। 

5. आयवेुद स्वास््य केन्र म्चवकत्सालयहरुबाट स्वास््य प्रवर्द्यन काययक्रम (योर्, 
िीवनरै्ली ,स्वस्थविृ, रसायन) 

म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने अवमध 

२२५२२ रु २५ लाख मार संस्था १० प्रथम दोस्रो िेस्रो 
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म्र्र्यकः वववरण 

पररचयः ववश्व पररवेर्मा बदमलदो िीवनरै्ली िथा खानपानका कारण नसने 
रोर्को िोम्खम बिेको छ। नेपालमा र्ररएका नसनेरोर् सम्बन्धी 
अध्ययनको नमििाले समेि यो रोर्को िोम्खमदर बिेको िनाएको 
छ। स्वस्थ खानपान, आनी बानी र व्यवहारको पररपालन र्नायले 
सने र नसने रोर् दवैुको समदुायस्िरबाट रोकथाम र मनयन्रण र्नय 
प्रभावकारी हनु्छ। िनस्वास््यका संसाधन िथा ववधीको सममु्चि 
उपयोर्िारा  नार्ररको स्वास््य रक्षा र प्रवर्द्यनका लामर् यो 
काययक्रम स्वास््य प्रवियन काययक्रम (योर् िीवनरै्ली स्वस्थवृि एवं 
रसायन ) प्रस्िाव र्ररएको हो। 

उद्दशे्यः नार्ररकहरुको स्वास््य चेिना र स्वस्थ व्यवहार पालना सम्बन्धी 
चेिना अमभवृदि र्राई स्वास््य प्रवर्द्यन र्राउन ु। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायः आयवेुद स्वास््य केन्रहरु आयवेुद म्चवकत्सालयहरु र प्रादेम्र्क 
आयवेुद म्चवकत्सालय 

काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः • आफ्नो सेवा के्षरमभरका स्थानीय िह िहाँ आयवेुदको सेवा 
छैन सो स्थानहरुमध्ये कम्िीमा २ स्थान छनोट र्ने। 

• सो स्थानका सामदुावयक भवन वा अन्य सरकारी भवनमा 
मवहनाको कम्िीमा २ पटक आयवेुद म्चवकत्सक/ आयवेुद 
स्वास््यकमी र योर् प्रम्र्क्षक सम्म्ममलि टोलीले योर्, 

िीवनरै्ली ,स्वस्थवृि, रसायन( बारेमा वृि-विृा, मवहला 
बालबामलका , प्रौि िथा यवुाहरुलाई सचेिना िथा असल 
व्यवहार अवलम्बनका बारेमा सैर्द्ाम्न्िक एवं व्यावहाररक 
ज्ञान प्रदान र्ने। 

• सामान्य स्वास््य िाँच ( रिचाप, बमड मास ईन्डेक्स, 

ग्लकुोममटरका सहायिाले रि पररक्षण, मडपम्स्टक 
माध्यमबाट वपसाब पररक्षण) र सेवा परामर्य प्रदान र्ने 

• अन्य आयवेुद सेवा िथा परामर्यका लामर् नम्िकको 
आयवेुद स्वास््य संस्थामा प्ररे्ण र्ने। 

 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट 

स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
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लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाडँफाडँ र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ 

अपेम्क्षि उपलम्ब्धः सेवा प्रवाह भएको के्षरमा योर् िथा आयवेुदका माध्यमिारा 
स्वास््य प्रवर्द्यन भएको हनुेछ।  

अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालयबाट 
काययक्रमको अनरु्मन र्रीनछे । 

प्रमिवेदन काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायले िामलम सम्पन्न र्रेपश्चाि 
अमनवाययरुपमा सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास्य 
मनदेर्नालयमा पेर् र्नुयपनेछ। 

6. लमु्म्बनी र प्रादेम्र्क म्चवकत्सालय मबिौरीमा और्मध उत्पादन केन्र स्थापना 
(िमडबटुी खररद िथा मनर्पुक और्मध मनमायण र वविरण) 

 

उपर्ीर्यक वववरण 

पररचयः आयवेुद सेवा प्रमि आम नार्रीकको आकर्यण बवृर्द् हदैु र्एको र प्रदेर्बाट 
उपलब्ध र्राइएका आयवेुददक और्धीहरुको अप्रयाप्त भएको हुँदा सो को 
पररपमुियका लामर् प्रदेर्मा उपलब्ध कच्चा िमडवटुीहरुको संकलन र्री 
प्रर्ोधन िथा आयवेुददक और्मध उत्पादन कायय प्रदेर् स्िरीय आयवेुद 
म्चवकत्सालयहरुमा यो काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको छ । 

उद्देश्यः ववरामीहरुलाई आवश्यक आयवेुद और्धीको सहि उपलब्धिा र्राउन । 

लम्क्षि समहु प्रदेर्का आम नार्रीक 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकाय 

प्रादेम्र्क आयवेुद म्चवकत्सालय दाङ र लमु्म्वनी आयवेुद म्चवकत्सालय   

काययक्रम सञ् चालन ववमध 
 

त्यसको संकलन िथा स्थानीय कच्चा पदाथयको सरुम्क्षि भण्डारण सवहि 
िमडबवुट प्रर्ोधनर्ने । 

आयवेुददक और्मध उत्पादन र्री आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा वविरण र्ने । 

म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने अवमध 

२२५११ रु २० लाख संस्था २  प्रथम दोस्रो िेस्रो 
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बिेट बाँडफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम 
खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय 
प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई काययक्रम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ। 

अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालयबाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्रीनेछ। 

7. लमु्म्बनी र प्रादेम्र्क म्चवकत्सालय मबिौरीमा और्मध उत्पादन केन्र स्थापनाका 
लामर् मेम्र्नरी खररद 

 

म्र्र्यकः वववरण 

पररचयः लमु्म्बनी आयवेुद म्चवकत्सालय र प्रादेम्र्क आयवेुद म्चवकत्सालय मबिौरीमा र्ि 
आ व बाट मनःर्पुक चणूय उत्पादन र्री प्रदेर्भरका आयवेुद स्वास््य संस्थामा 
वविरण र्री आयवेुद सेवा प्रवाहका लामर् मनःर्पुक वविरण भैराखेको छ। 
यसरी उत्पाददि और्मधको र्णुस्िर अमभवृदिका लामर् उम्चि भण्डारण, प्रर्ोधन 
िथा ियारी पाने ( सोलार ड्रायर, पपभेराईिर मेम्र्न, प्याकेम्िङ्ग/ लेबमलङ्ग सामाग्री 
र यस सँर् सम्बम्न्धि अन्य उपकरण) उपकरण िथा बन्दोबस्िीका औिारहरु 
अत्यावश्यक हनु्छन। िसथय और्मध मनमायणकाययका लामर् अत्यावश्यक मेम्र्नरी 
औिार िथा उपकरण खररदका लामर् यो काययक्रम प्रस्िाव र्ररएको हो। 

उद्दशे्यः आयवेुद और्मधको र्णुस्िर अमभवृदि र्नुय। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने 
मनकायः 

लमु्म्बनी आयवेुद म्चवकत्सालय, बटुवल र प्रादेम्र्क आयवेुद म्चवकत्सालय 
मबिौरी दाङ। 

काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः आवश्यकिाको पवहचान एवं प्राथममवककरण 

अत्यावश्यक मेम्र्नरी खररद िथा िडान 
बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट स्वीकृि खचय 

मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय 
र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई मार काययक्रम 
सञ्चालन र्नुयपनेछ। 

म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने अवमध 

२२५२२ रु १० लाख संस्था २ प्रथम दोस्रो  
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अपेम्क्षि उपलम्ब्धः उत्पाददि आयवेुद और्धीको र्णुस्िर िोवकएको समयसम्म कायम हनुेछ। 

अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालयबाट काययक्रमको अनरु्मन 
र्रीनेछ । 

प्रमिवेदन काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय रुपमा 
सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

8. आयवेुद म्चवकत्सालयहरुमा पञ्चकमय सेवा ववस्िार काययक्रम २ स्थानमा 

 

म्र्र्यकः वववरण 

पररचयः आयवेुद म्चवकत्सा ववज्ञानमा र्रीरमा उत्पन्न भएका ववकार पदाथयको 
र्रीरबाट बावहर मनकापने (र्ोधन) र र्रीर मभरै उत्पन्न ववकारलाई 
घटाउने/ सन्िमुलि पाने (र्मन) म्चवकत्सा पर्द्मि अभ्यासमा 
छन।्यसमध्य ेअसन्िमुलि िीवनरै्ली र खानपानका कारण रोर्हरुको 
व्यवस्थापनमा र्रीर र्ोधन पाने (पञ्चकमय ) म्चवकत्साको संसारभर मार् 
र अभ्यास बवि प्रचलनमा आएको छ।उच्चरि चाप, मधमुेह, 
वािव्याधी, मोटोपना, एलिी िथा चमय ववकार लर्ायिका 
समस्यमाहरुको उम्चि व्यवस्थापनमा पञ्चकमय सेवा प्रभावकारी भएको 
हनुाले यो काययक्रम प्रस्िाव र्ररएको हो।   

उद्दशे्यः पञ्चकमय सेवा सञ्चालनमा पयाउन।ु 

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायः कवपलबस्ि ुआयवेुद स्वास््य केन्र र अघायखाँची आयवेुद स्वास््य 
केन्र। 

काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः पञ्चकमय सेवा प्रवाहका लामर् आवश्यक औिार उपकरण और्मध िथा 
बस्ि ुखररद िथा व्यवस्थापन। 

िनर्म्ि व्यवस्थापन 

म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने अवमध 

३११२२ रु १० लाख संस्था २ ( कवपलबस्ि ु
र अघायखाचँी) 

प्रथम दोस्रो  
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• पञ्चकमय सेवा प्रवाहका लामर् बी ए एम एस र्री कम्िीमा १ 
वर्य पञ्चकमय सेवा प्रवाहको अनभुव भएको म्चवकत्सक उपलब्ध 
र्राईनेछ। 

• पञ्चकमय सेवा प्रवाहमा कम्िीमा १ वर्य अनभुव भएको १ िना  
कववराि सेवा करारमा मनयमु्ि र्ने। 

• अभ्यङ्गकिाय पूवयकमय सेवा काययक्रमबाट व्यवस्थापन र्ने। 

यो सेवा मबहान ७ बिेबाट सरुु भई ३ बिसेम्म उपलब्ध 
र्राउनपुनेछ। 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध िथा प्रदेर् सरकारवाट 
स्वीकृि खचय मापदण्ड अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम खचय र्नयका 
लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाडँफाडँ र्ने र कायायलय प्रमखुबाट 
स्वीकृि र्राई मार काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ। 

अपेम्क्षि उपलम्ब्धः पञ्चकमय सेवाका माध्यामिारा ववरामीहरुले स्वास््य लाभ र्नेछन। 

अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालयबाट काययक्रमको 
अनरु्मन र्रीनेछ । 

प्रमिवेदन काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन 
अमनवायय रुपमा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

खचय संकेि यसमा २२५१२ मा पने सीप ववकास र िनचेिना िामलम िथा र्ोम्स्ट 
बाहेकका सबै वकमसमका  काययक्रम िस्िै स्वास््य, म्र्क्षा, कृवर्, 
मवहला , पययटन लर्ायिका मबमभन्न के्षरमा  उत्पादन िथा सेवा प्रवाह 
( मबवक्र हनुे बाहेक) सम्बन्धी काययक्रम खचय समावेर् र्ररन्छ। 

 

9. आयवेुद म्चवकत्सक र स्वास््यकममयहरुका लामर् क्षारसरु सम्बन्धी िामलम 

 

म्र्र्यक नं बिेट एकाई लक्ष्य काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने अवमध 

२२५२२ रु ५ लाख संस्था २ प्रथम दोस्रो  
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म्र्र्यकः वववरण 

पररचयः क्षारसरु  म्चवकत्सा आयवेुद म्चवकत्सामा एक महत्वपूणय प्रववमध हो । यस 
प्रदेर्मा देखीएको ANO-RECTAL PROBLEM (अर्य, भर्न्दर, नाडी व्रण आदी) 
को समस्याको ववरामीहरुलाई मध्य ेनिर र्दै सम्वम्न्धि म्िपलाका 
नार्रीकले सवयसलुभ र र्णुस्िरीय उपचार सेवा पाउने र्री आयवेुद 
म्चवकत्सकहरुलाई अभ्यास सवहिको क्षारसूरको िालीम ददनका लामर् यो 
काययक्रमको व्यबस्था र्रीएको हो । 

उद्दशे्यः आयवेुद म्चवकत्सकहरुको क्षारसरु  म्चवकत्सा प्रववमधमा दक्षिा/क्षमिा 
अमभबवृर्द् र्ने। 

काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायः प्रादेम्र्क आयवेुद म्चवकत्सालय वविौरी दाङ । 

 

काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः यस म्र्र्यकमा प्राप्त रकमबाट प्रादेम्र्क आयवेुद म्चवकत्सालय वविौरीले प्रदेर् 
मभर रहेका म्चवकत्सालय िथा स्वास््य केन्रहरुमा काययरि आयवेुद 
म्चवकत्सकहरुलाई अभ्यास सवहिको ७ ददने क्षारसूर िालीम सञ्चालन र्नुयपूवय 
िालीम ददने म्चवकत्सकहरुको लर्ि ियार र्री सहभमर्िा समुनश्चीि र्ने । 
िालीममा प्रदेर्मा भएका सवै आयवेुद म्चवकत्सकहरुलाई समावरे् र्नुय 
पनेछ। 

सहभार्ी संतयाः प्रमि समहु बिीमा १५ िना  

सहभामर्हरुः प्रदेर् मभरका आयवेुद म्चवकत्सकहरु 

 

बिेट बाडँफाडः प्रचमलि ऐन, मनयम, मनदेम्र्का र काययववमध अनसुार ववमनयोम्िि बिेट रकम 
खचय र्नयका लामर् मबमभन्न खचय र्ीर्यकहरुमा वाँडफाँड र्ने र कायायलय 
प्रमखुबाट स्वीकृि र्राई काययक्रम सञ्चालन  र खचय र्नुयपनेछ । 

अपेम्क्षि उपलम्ब्धः हरेक आयवेुद स्वास््य संस्थामा क्षारसरु म्चवकत्सा पर्द्मिबाट अर्य, भर्न्दर 
िथा नाडी व्रणको म्चवकत्सा सेवा सचुारु हनुेछ। 
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अनरु्मन र मपुयाङ्कन सामाम्िक ववकास मन्रालय र स्वास््य मनदेर्नालयबाट काययक्रमको 
अनरु्मन र्रीनेछ। 

प्रमिवेदन काययक्रम सम्पन्न भए पमछ काययक्रम सञ्चालन वारेको प्रमिबेदन अमनवायय 
रुपमा सामाम्िक ववकास मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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खण्ड -झ 

भौमिक पवुायधार ववकास कायायलय माफय ि मनमायण हनेु स्वास््य 
संरचनाहरु 

क्र.स काययक्रम बिेट सञ् चालन र्ने कायायलयको 
नाम 

कैवफयि 

१ ट्रमा सेन्टर भवन मनमायण (लमही)  

५ करोड मार। 

भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय दाङ। 

 

२ पमृ््वचन्र अस्पिाल भवन मनमायण 
बहवुवर्यय 

२ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय रुपन्देही। 

 

३  बददयया अस्पिाल भवन मनमायण 
बहवुवर्यय 

२ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय बाँके। 

 

४ बाँकेको नरैनापरु प्राथममक स्वास््य 
केन्र को स्िरोन्निी 

२ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय बाँके। 

 

५ भीम अस्पिाल भैरहवा रुपन्देहीको 
भवन मनमायण ववर्रे् अनदुान। 

८ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय रुपन्देही। 

 

६ मेमडकल प्राववमधकहरुको 
एकेडेममक  भवन मनमायण बददयया। 

 

१ करोड मार। 

भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय बाँके। 

 

७ रामप्त प्रादेम्र्क अस्पिाल 
िमु्पसपरुमा योर् अभ्यास केन्र 
मनमायण। 

१ करोड चौहत्तर 
लाख चौहत्तर हिार 
मार। 

भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय दाङ। 

 

८ रामप्त प्रादेम्र्क अस्पिालको िपला 
थप िथा कम्पाउण्ड मनमायण 
बहवुवर्यय 

५ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय दाङ। 

 

९ रामप्त प्रादेम्र्क अस्पिालको 
पेमडयावट्रक भवन मनमायण 

२ करोड ५० 
लाख मार। 

भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय दाङ। 

 

१० रुकुम पवुय अस्पिालको भवन 
मनमायण 

११ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय दाङ। 
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क्र.स काययक्रम बिेट सञ् चालन र्ने कायायलयको 
नाम 

कैवफयि 

११ लमु्म्बमन प्रादेम्र्क अस्पिालमा 
पखायल सवहि न्यरुो िथा अथो 
भवन मनमायण, बटुवल। 

१ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय रुपन्देही। 

 

१२ लमु्म्बमन प्रादेम्र्क अस्पिालको 
डाईग्नोवष्टक भवन मनमायण बहवुवर्यय 
मनरन्िरिा 

३ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय रुपन्देही। 

 

१३ सरुवा रोर् अस्पिाल भवन 
मनमायण,म्र्वराि न.पा. कवपलबस्ि ु

१ करोड मार। भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय रुपन्देही। 

 

१४ लमु्म्बनी आयवेुद म्चवकत्सालयको 
भवन मनमायण 

रु १ करोड ५९ 
लाख 

भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय रुपन्देही। 

 

१५ लमु्म्बनी आयवेुद म्चवकत्सालयको 
योर्भ्यास केन्र मनमायण मनरन्िरिा 

रु ५० लाख भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय रुपन्देही। 

 

१६ कवपलवस्ि ुआयवेुद केन्रको भवन 
मनमायणको लामर् मड वप आर मनमायण 

रु १० लाख भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय रुपन्देही। 

 

१७ प्रादेम्र्क आयवेुद अस्पिालको 
पंचकमय हल मनमायण मनरन्िरिा 

रु १ करोड भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय, दाङ 

 

१८ प्रादेम्र्क आयवेुद म्चवकत्सालय 
मबिौरी दाङको फामेसी भवन 
मनमायण 

रु ३ करोड भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय, दाङ। 

 

१९ बाँके आयवेुद स्वास््य केन्रमा 
ओवपडी र पञ्चकमय भवन मनमायण 

मनरन्िरिा 

रु ५० लाख भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय बाँके। 

 

२० कवपलवस्ि ुआयवेुद स्वास््य 
केन्रको भवन मनमायण  

रु १ करोड भवन िथा र्हरी ववकास 
कायायलय कवपलवस्ि।ु 

 

 
 
 

 


