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समविर्त मार्यदर्यन 

स्वास््य के्षरसँर् संबद्ध काययक्रमहरू मनर्दयि उदेश्य बमोचजम कायय सञ्चालनमा एकरूपता तथा प्रभावकारी रुपमा कायायन्त्वयनका 
लामर् सहजीकरर् र्राउने उदे्दश्यले समविर्त रुपमा देहाय बमोचजमको मार्यदर्यन र्ररएको छ। काययक्रम सम्पन्न भएपश्चात 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एवं काययक्रमसँर् सम्बद्ध ववभार्, महार्ाखा , केन्त्र लर्ायतका मनकायमा उल्लेचखत 
काययक्रम सम्बन्त्धी प्रमतवेदन पठाउनपुनछे। स्थानीय तहको आन्त्तररक श्रोतबाट सञ्चामलत स्वास््य के्षर सम्बचन्त्धत 
काययक्रमहरुको वववरर् समेत प्रमतवेदनमा समावेर् र्नुयहनु अनरुोध छ। 

• कोमभि-१९ को ववद्यमान संक्रमर्को रोकथाम तथा जोचखम न्त्यूमनकरर्का लामर् जनस्वास््यका मापदण्िहरुको 
पालना र्ने, र्राउने तथा प्रोटोकल बमोचजम संक्रममतहरुको आवश्यक उपचार तथा व्यवस्थापनका लामर् समन्त्वय 
तथा सहजीकरर् लर्ायतका काययहरुलाई ववरे्ष प्राथममकता र्दन ुहनेुछ।  

• काययक्रम तथा स्वास््य सेवाको प्रवाह एवं सेवाको उपयोर्बारेको वववरर्का आधारमा काययक्रमहरुको मनयममत 
अनरु्मन रुपमा र्ररने हुँदा स्थानीय तह अन्त्तर्यत प्रदान र्ररने स्वास््य सेवाको त्याङ्कीय वववरर् स्वास््य सूचना 
प्रर्ालीमा मनयममत रुपमा प्रववि र्नुय, र्राउनपुनेछ। साथै अन्त्य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको मापदण्ि अनसुार 
आपूमतय लर्ायतका त्याङ्कको सम्बचन्त्धत प्रर्ालीमा प्रवववि तथा प्रमतवेदन र्नुयपनेछ। 

• काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्त्वयनका लामर् आवश्यक प्राववमधक सहयोर् तथा सहजीकरर्का लामर् प्रदेर् 
कायायलय, स्वास््य मनदेर्नालय, सामाचजक ववकास मन्त्रालयका साथै संघीय तहका काययक्रमसँर् सम्बचन्त्धत 
महार्ाखाहरु, केन्त्र लर्ायतका मनकायहरुसँर् समन्त्वय र्नुय हनेुछ। प्रदेर् तथा संघस्तरबाट आवश्यकता अनसुार 
काययक्रमहरुको सञ्चालनमा सहजीकरर् तथा अनरु्मनको व्यवस्था र्नुयहनेुछ। 

• काययक्रमका लामर् ववमनयोचजत रकम काययक्रम सञ्चालन र्नयका लामर् कम हनु र्एमा वा काययक्रम ववस्तार र्री 
सञ्चालन र्नय आवश्यक भएमा दोहोरो बजेट नहनेु र्री स्थानीय तहबाट थप श्रोत पररचालन र्री काययक्रम सञ्चालन 
र्नुयहनेुछ। 

• स्थायी कमयचारीहरुको तलब, महर्ी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लर्ायत अमनवायय दावयत्वका काययलाई 
प्राथममकताका र्दई काययक्रम प्रभाववत नहनेु र्री बजेटको व्यवस्थापन र्नुयपनेछ। अमनवायय दावयत्व तथा मनचश्चत 
काययक्रमका लामर् ववमनयोचजत रकम सोवह प्रयोजन र उदे्दश्य अनरुुप खचय र्नुयपनछे।  

• काययक्रम सञ्चालनका लामर् ववमनयोचजत बजेट सम्बन्त्धमा यस मनदेचर्कामा बाँिर्ाँिका आधार उल्लेख र्ररएकोमा 
सोवह बमोचजम तथा बाँिर्ाँिका आधार उल्लेख नर्ररएकोमा काययक्रम तथा वक्रयाकलापको उदे्दश्य र अपेचक्षत 
लक्ष्य अनरुुप हनेु र्री स्थानीय आवश्यकता अनसुार बजेटको बािँर्ाँि र्री काययक्रम तथा वक्रयाकलापहरु सञ्चालन 
र्नुयपनछे। 

• स्वीकृत दरबन्त्दी तथा बजेको पररमधमभर रहेर मार सेवा सचुारूलाई प्राथममकता र्दई सेवा करारका कमयचारीको 
व्यवस्थापन र्नुयपनेछ।  

• ववद्यमान कोमभि महामारी लर्ायत अन्त्य महामारीजन्त्य अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मनयन्त्रर्का लामर् 
आवश्यकता अनसुार प्रदेर् तथा संघसँर् समन्त्वय तथा सहकायय र्नुयहनेुछ। 

• औषमध तथा औषधीजन्त्य सामग्री खररद र्दाय संघ तथा प्रदेर्बाट प्राप्त नहनेु वा कम मारामा प्राप्त हनुे तथा स्थानीय 
तहमा बवि आवश्यक हनेु औषमध तथा सामग्रीहरुलाई प्राथममकता र्दनपुनेछ । 

• स्वीकृत काययक्रम तथा प्राप्त अचख्तयारी अनसुारको मनदेर्न र खचय र्दाय सावयजमनक खररद ऐन २०६३, मनयमावली 
२०६४, काययववधी ऐन २०५५ र मनयमावली २०६४ तथा भ्रमर् खचय मनयमावली २०६४ का साथै अथय 
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मन्त्रालयबाट जारी र्ररएको कायय सञ्चालन मनदेचर्का र बजेट कायायन्त्वयन मार्यदर्यन अनरुुप काययक्रम सञ्चालन 
र्नुयपनेछ।  

• काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धमा कुनै समस्या हनु र्एमा वा थप जानकारी आवश्यक भएमा काययक्रमसँर् संबद्ध यस 
मन्त्रालय अन्त्तर्यतका ववभार्, महार्खा, केन्त्र वा र्ाखा लर्ायतका मनकायसँर् समन्त्वय र्नुयहनेुछ।  
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स्थानीय तहमा काययरत स्वास््य संबद्ध कमयचारीहरुको तलब, भत्ता, पोषाक 
लर्ायतको प्रर्ासनीक खचय 
पररचय स्थानीय तह अन्त्तर्यत रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत कमयचारीहरुको तलब, भत्ता, पोषाक 

लर्ायत अमनवायय दावयत्व र प्रर्ासनीक खचय समेतको लामर् यो काययक्रम राचखएको हो। 

उदे्दश्य स्थानीय तहमा रहेका स्वास््य संस्थामा काययरत स्थायी कमयचारीहरु, छारबृचत्तका चचवकत्सकहरू  
र दरबन्त्दीमा रहेका करारका   कमयचारीले तलव भत्ता समयमै प्राप्त र्री कायय सम्पादनमा  

सहयोर् पयुायउने। 

अपेचक्षत प्रमतर्ल स्थानीय तहहरूमा रहेका स्वास््य संस्थामा काययरत स्थायी कमयचारीहरू छारबृचत्तका 
चचवकत्सकहरू र दरबन्त्दीमा रहेका करारका कायायलय सहयोर्ीहरूले तलव भत्ताहरू समयम ै
प्राप्त र्रेको हनेु। 

सञ्चालन प्रकृया स्वास््य संस्थामा काययरत देहाय अनसुारका कमयचारीहरूको मनयमानसुार तलव भत्ता भकु्तानी 
र्ने 

• स्वीकृत दरबन्त्दी अनसुार स्थानीय तहको स्वास््य संस्थामा काययरत कमयचारी र कायायलय 
सहयोर्ी,  

• दरबन्त्दीमा रहेका करारका कायायलय सहयोर्ीहरू , 
• चचवकत्सा पररचालन मनदेचर्का अनसुार खवट आएका छारबृचत्तका चचवकत्साहरू । 

बजेट बाँिर्ाँि कमयचारीहरुको तलब, महर्ी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लर्ायत अमनवायय दावयत्वमा पयायप्त  
रकम ववमनयोजन नर्री यस चर्षयकवाट अन्त्य चर्षयकमा रकम ववमनयोजन र्नय पाइन ेछैन । 

साथै खचय चर्षयकमा वािँर्ािँ र्रर सो अनसुार SuTRA  अनदुान वािँर्ािँमा राचख सो अनसुार 
खचय र्नुय पने छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

प्रचमलत कानून अनसुार सम्वचन्त्धत मनकायमा प्रमतवेदन पेर् र्ने 
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परिवाि कल्याण काययक्रम 

राविय खोप काययक्रम 
 

काययक्रम संचालन मनदेचर्का: 

खोप काययक्रम आधारभतु स्वास््य सेवा मध्य अत्यन्त्त महत्वपूर्य र प्रमखु सेवा हो । नेपालको संववधान अनसुार आधारभतु 
स्वास््य सेवा स्थामनयतहबाट उपलब्ध हनेु व्यवस्था भए अनसुार सवै बालबामलकालाई पूर्य खोपको समुनचश्चत र्रर रोर्हरु 
मनयन्त्रर्, मनवारर् र उन्त्मलुन र्ने राविय, अन्त्तराविय लक्ष्य हामसल र्नय काययक्रमको व्यवस्थापन र संचालनको वक्रयाकलापहरु 
र बजेट स्थामनय तहमा समेत ववमनयोचजत भएका छन ्। र्त आ.व.मा समेत नेपाल सरकारको नीमत तथा काययक्रममा विा 
स्तर देचख न ैपूर्यखोप घोषर्ा र समुनचश्चतता र्ररने कुरा उल्लेख भएकोले ववमनयोचजत काययक्रमहरु संचालन र सम्पन्न भए 
पमछ सवै विा र  स्थानीय तहहरु पूर्यखोप घोषर्ा तथा र्दर्ोपना कायम भएको समुनचश्चत र प्रमाचर्करर् हनु ुपने छ । 
तसथय यी वक्रयाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन र्नय सहज होस भनेर यो मार्यदर्यन/मनदेचर्का जारी र्ररएको छ । 

आ व ०७९/०८० को लामर् स्थामनय तहमा र्र्तय अनदुान मार्य त ववमनयोचजत कृयाकलापहरु र संचालन मार्यदर्यन र संचालन 
प्रकृयााः 

यस आ.व.मा स्थामनय तहबाट संचालन र्ररन ेकाययक्रमहरु तपमसल बमोचजम मखु्य ३ वटा चर्षयकमा नेपाल सरकार श्रोतबाट 

वजेट ववमनयोजन र्ररएको छ, तर तल काययक्रम संचालन मनदेचर्कामा उल्लेख भए अनसुार कृयाकलापहरु संचालन र्नुय पने छ ।  

तपमसल: 

वक्रयाकलाप नं १:- कोमभि १९ ववरुद्ध खोप अमभयान तथा बसु्टर खोप समेत  संचालन ब्यवस्थापन खचय ( स्थानीय तहस्तररय 

योजना र  स्थानीय तह तथा स्वास््य सस्था स्तररय सपुररवेक्षर्)  

 यो चर्षयक  अन्त्तर्यत  संचालन र्नुय पन ेवक्रयाकलापहरु  

१.१  स्थानीय तह स्तररय योजना 

१.२  स्थानीय तह तथा स्वास््य सस्था स्तररय सपुररवेक्षर्वक्रयाकलाप नं २:- करारअहेबअनमी (खोप सेवा काययक्रम संचालनको 
लामर् तोवकएका वहमाली, पहािी चजल्लाहरु, महा तथा उप महानर्र स्थानीय तह, नपा, र्ा.पा र संस्थार्त 

चललमनकहरुमा- ९० जना 

वक्रयाकलाप नं ३:- मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप समुनचश्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् सकु्ष्म योजना अध्यावमधक २ र्दन 
र सरसर्ाई प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम १ र्दन र्रर ३ र्दने र्ोष्ठी, पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् 
स्थानीय तह, विा, खोप समन्त्वय समममत तथा नवमनवायचचत जनप्रमतमनमधहरुको अमभमचुखकरर्,  स्वास््यकममयबाट विामा 
घरधुरी सवेक्षर्,  स्थानीय तहबाट विा भेररवर्केसन भेररवर्केसन, अनरु्मन तथा घोषर्ा सभा व्यवस्थापन घोषर्ा बांकीमा घोषर्ा 
तथा घोषर्ा भएकामा र्दर्ोपना कायम र्नय व्यवस्थापन खचय समेत  

     यो चर्षयक बाट संचालन र्नुय पने वक्रयाकलापहरु  
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३.१ मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप समुनचश्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् सकु्ष्म योजना अध्यावमधक २ र्दन र सरसर्ाई 

प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम १ र्दन र्रर ३ र्दने र्ोष्ठी 

३.२ पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् स्थानीय तह, विा, खोप समन्त्वय समममत तथा नवमनवायचचत जनप्रमतमनमधहरुको 
अमभमचुखकरर् 

३.३ स्वास््यकममयबाट विामा घरधुरी सवेक्षर् र स्थानीय तहबाट विा भेररवर्केसन, अनरु्मन तथा घोषर्ा सभा व्यवस्थापन घोषर्ा 
बांकीमा घोषर्ा तथा घोषर्ा भएकामा र्दर्ोपना कायम 

काययक्रम संचालन प्रवक्रया 

१. मामथ उल्लेचखत मखु्य मतन वटा वक्रयाकलापहरु मध्ये वक्रयाकलाप नं १ मा २ वटा वक्रयाकलाप र वक्रयाकलाप नं ३ 
मा ३ वटा वक्रयाकलापहरु संचालन र्नुयपनेछ l सो को लामर् स्थानीय तहले ववमनयोचजत बजेटबाट तोवकएको वक्रयाकलाप 
र्नय अमग्रम योजना बनाउन ुपने छ l यर्द बजेट अपरु् भएमा स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन र्नुय पने छ l 

२. काययक्रमको उदे्दश्य अनसुार संचालन प्रकृया, सहजकताय तथा सहभामर् तोवकए अनसुार साथ ैअमग्रम योजना बनाएर काययक्रम संचालन 

ब्यवस्था र्नुय पदयछ । साथै वजेट बांिर्ांि योजना बनाएर अचख्तयारवाला अमधकारीबाट स्वीकृत र्राएर मार काययक्रम संचालन 

र्ने र्राउने व्यवस्था र्नुय पदयछ ।  

३. काययक्रम संचालनमा ववमनयोचजत एकमिु रकमबाट सो अन्त्तर्यतका कृयाकलाप संचालन र्नय  मार्य दर्यनमा उल्लेख भए अनसुार 

अमग्रम  वजेट बांिर्ांि र योजना तयारी र्रेर मार संचालन र्नुय पदयछ । खचय योजना नेपाल सरकारको प्रचमलत आमथयक ऐन 
मनयम अनसुार र्नुय पदयछ । कृयाकलाप संचालनमा वजटे अपरु् भएमा स्थामनय तह बाट थप ब्यवस्था र्रर काययक्रम सम्पन्न र्नुय 
पदयछ । 

४. काययक्रमसंर् सम्वचन्त्धत मनदेचर्का, सन्त्दभय सामाग्री, प्रस्तमुतकरर् सामग्री आर्द स्वास््य कायायलय र सरोकारवाला मनकायबाट पूर्य 
रुपमा प्राप्त र्री अनरु्रर् र आवश्यकता अनसुार ववतरर् र्नुय पदयछ ।  

५.  स्थानीय तह स्तरको अमभमचुखकरर्, सकु्ष्मयोजना र्ोवष्ठ आर्द संचालनमा र्रु्स्तर र प्रभावकारी बनाउन स्वास््य कायायलय संर् 

समन्त्वय र्रर सहजकतायको व्यवस्थापन र्रेर संचालन र्ने व्यवस्था र्नुय पदयछ।   

६.  स्थानीय तह स्वास््य महार्ाखा, र्ाखाले ववमनयोचजत काययक्रमहरुको अध्ययन र्रर मनदेचर्कामा उल्लेख भए अनसुार सममक्षा, 
अमभमचुखकरर् र सकु्ष्मयोजना तोवकएको रैमामसकमा सम्पन्न र्नय योजना वनाई काययक्रम संचालन र्ने । चजल्ला स्तरमा संचालन 

हनेु प्रचर्क्षक प्रचर्क्षर् तथा अमभमचुखकरर्मा सहभामर् भएर सो पमछ  स्थानीय तह स्तरको काययक्रम संचालन र्ने सोवह अनसुार 

स्थानीय तह स्तरको सम्पन्न भए पमछ मार विा, स्वास््य संस्था स्तरको काययक्रम संचालन र्ने व्यवस्था र्नुय पदयछ । 

७. विा/स्वास््य संस्था स्तरमा संचालन र्नुय पन ेकाययक्रमहरु प्रभावकारी वनाउन  स्थानीय तह स्तरको काययक्रममा अमभमचुखकरर् 

र्ने, स्थानीय तहबाट समेत सहचजकरर् र्ने तथा प्रस्तमुतकरर् सामाग्री उपलब्ध र्राउन ुपदयछ । यस आ.ब मा सञ्चालन र्ररन े
वक्रयाकलापहरु स्थानीय तहको वैठकमा समेत जानकारी र्राई  काययक्रम प्रभावकारी वनाई उदे्दश्य हाचर्ल र्नय विा 
अध्यक्षहरुबाट काययक्रम संयोजनको ब्यवस्था र्नुय पदयछ । 
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८. काययक्रम संचालनको लामर् आबश्यक सामाग्रीहरु पूर्यखोप घोषर्ा मनदेचर्का, सकु्ष्मयोजना र्ारम, सरसर्ाई प्रबधयन प्याकेज 

आर्द स्वास््य कायायलय, प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालयहरु संर् समन्त्वय र्रर समयम ै प्राप्त र्ने तथा ब्यवस्थापन र्रेर स्वास््य 

संस्थाहरुलाई समेत उपलब्ध र्राउन ुपदयछ । 

संचालन प्रकृया 

१. कोमभि १९ ववरुद्ध खोप अमभयान तथा बसु्टर खोप समेत  संचालन ब्यवस्थापन खचय ( स्थानीय तहस्तररय योजना र  स्थानीय 
तह तथा स्वास््य सस्था स्तररय सपुररवेक्षर्) (रैमामसक:- पवहलो, दोस्रो,तेस्रो, चौथो) 

पररचय कोमभि १९ रोर् रोकथाम तथा मनयन्त्रर्को लामर् कोमभि १९ ववरुद्धको खोप अमभयान संचालन भईरहेको साथै 
पमछ पमन थप अमभयानहरु संचालन र्नयको लामर्  स्थानीय तह, विा तहमा पूवय तयारी, र सामाचजक 

पररचालन वक्रयाकलापहरु संचालन तथा  सहयोर् र सहचजकरर्को लामर् एवं सपुररवेक्षर् तथा अनरु्मन समेत 

र्नयको लामर् यो काययक्रम तथा बजेट ववमनयोजन र्ररएको हो । यस आ. व. मा कोमभि १९ ववरुद्धको खोप थप 
लचक्षत समहुलाई अमभयान संचालन र्नुय परेमा  नेपाल सरकारको मनर्ययानसुार संचालन र्नुयपन ेभएकोले 

ववमनयोचजत बजेटबाट वास्तववक आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तह स्तरीय योजना तयार र्ने र अपूर् भएमा 
स्थामनय श्रोतको व्यवस्थापन र्नुयपनछे । 

उदे्दश्य नेपाल सरकारले तोके बमोचजम लचक्षत समूहहरुलाई  स्थानीय तह तथा विा तहमा प्रभावकारी योजना बनाई 

कोमभि १९ ववरुद्धको खोप प्रदान र्ने 

अपेचक्षत 

प्रमतर्ल 

 तोवकएका लचक्षत समहुले खोप प्राप्त र्री कोमभि १९ रोर् रोकथाम तथा मनयन्त्रर्मा सघाउ हनेु 

वक्रयाकलाप 

तथा 
संचालन 

प्रकृया 

कोमभि-१९ खोप अमभयान संचालनको लामर् नेपाल सरकारले जारी र्रेको मनदेचर्का २०७७/७८, सो पमछ जारी 
भएका मनदेचर्का र मनदेर्नहरुको आधारमा खोप अमभयान संचालन र्नय बजेटको पररमधमा रही  स्थानीय तह तथा 
विा तहमा मनम्न अनसुार वक्रयाकलापहरु संचालन र्नय: 
१. स्थानीय तहस्तररय योजना १ र्दन: यस आ.व मा कुन ैनया ँखोप आई वा नयाँ लचक्षतसमहुलाई खोप र्दन सो 
को अमभमचुखकरर् र ववरे्ष योजना र्नुयपन ेअवस्था तथा यस आ.व मा संचालन हनेु अमभयानहरुको योजना तयारी 
र्नुयपन ेअवस्था भई स्वास््य सेवा ववभार्, प्रदेर्, चजल्लाबाट जानकारी भए पश्चात यो काययक्रम संचालन व्यवस्था र्ने 

। यो काययक्रम संचालन र्दाय कोमभि खोप अमभयान संचालन मनदेचर्का र मनदेर्न अनसुार र्ने । यसरी योजना 
तयारी र्नुय पने भएमा विा स्थानीय तह खोप समन्त्वय समममत, स्वास््य संस्था प्रमखुहरुलाई अमनवायय र 
सकेसम्म खोप र्दने स्वास््यकमीहरुलाई समेत सहभार्ी र्राउन ुपदयछ l  

२. सपुररवेक्षर् तथा अनरु्मन खचय: कोमभि-१९ खोप अमभयान संचालन हुँदा अमभयानको व्यवस्थापन, खोप केन्त्र, 

सेसनमा सहयोर् र सहचजकरर् तथा ए. ई. एर्. आई. को अनरु्मन र व्यवस्थापनमा सहजताको लामर् यो रकम  
स्थानीय तहमा नै ववमनयोजन र्ररएको हो । यो बजेटबाट कोमभि-१९ खोप अमभयान संचालन हुँदा मनम्नानसुार योजना 
र खचय र्ने व्यवस्था र्नुयपदयछ ।  

२.१  स्थानीय तह विा तहमा खोप अमभयान संचालन हुँदा खोप संचालन हनेु स्वास््य संस्थाबाट खोप संचालन 

अवमधमा स्वास््य संस्था प्रमखु वा अन्त्य स्वास््यकमी खोप केन्त्रमा सहयोर् र  ए. ई. एर्. आई. अनरु्मन 

व्यवस्थापनका लामर् अमनवायय पररचालन र्ने र सो बापत प्रमत र्दन रु ८०० यातायात खचय बापत भकु्तामन र्ने । 

२.२  स्थानीय तह अन्त्तर्यत संचालन हनेु अमभयानमा सहयोर् सहचजकरर् र व्यवस्थापनको लामर् विा, स्वास््य 

संस्था स्तरमा ववरे्ष र्री अमभयान पूवयको वक्रयाकलापरुमा सहयोर् सहचजकरर्को लामर् स्थानीय तह स्वास््य 
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२. करार अहेब, अनमी (खोप सेवा काययक्रम संचालनको लामर् तोवकएका वहमाली, पहािी चजल्लाहरु, महा तथा उप महानर्र 
स्थानीय तह, नपा, र्ा.पा र संस्थार्त चललमनकहरुमा- ९० जना) (रैमामसक:- पवहलो ) 

महार्ाखा/र्ाखाबाट प्रमखु वा अन्त्य स्वास््यकमी पररचालन र्री अमभयान प्रभावकारी बनाउन ुपदयछ । यो बजेटबाट 

यस आ.व. भरी संचालन हनेु अमभयानहरुको लामर् खचय व्यवस्थापन र्नुयपदयछ । तसथय  स्थानीय तहबाट कमयचारी 
पररचालन र्दाय विा, समदुाय स्तरमा संचालन हनेु अमभयानहरुको योजना अनसुार ए. ई. एर्. आई. को अनरु्मन 

र व्यवस्थापनमा खवटने स्वास््य संस्थाहरुलाई प्राथममकतामा राचख बाकँी रकमबाट स्थानीय तहबाट जनर्चक्त 

पररचालन र अवमध मनधायरर् र्नुय पदयछ । सो वापत पररचालन हनेु सपुररवेक्षकलाई प्रमत र्दन रु १००० का दरले 

यातायात खचय भकु्तामन र्ने । 

नोट: ववमनयोचजत बजेटबाट काययक्रम व्यवस्थापन तथा सपुररवेक्षर् अनरु्मनमा अपूर् हनेु बजेट स्थामनय तहबाट 

व्यवस्थापन र्री  स्थानीय तह विा तहका थप वक्रयाकलापहरु अमभमचुखकरर्, बैठक र सपुररवेक्षर् आर्द 

संचालन र्री कोमभि रोर् रोकथाम तथा मनयन्त्रर्को लामर् तोवकएका लचक्षत समहुलाई कोमभि ववरुद्धको खोप र्त 

प्रमतर्त उपलब्ध र्राउने व्यवस्था र्नुय पदयछ । 

बजेट 

बाँिर्ाँि 

प्राप्त बजेटबाट तोवकएका वक्रयाकलापहरु  स्थानीय तहको आवश्यकता अनसुार योजना बनाई नेपाल सरकारको 
आमथयक ऐन मनयमानसुार खचयको वववरर् अमग्रम योजना बनाई स्वीकृत र्राई खचय र्ने व्यवस्था र्नुयपदयछ । 

नोट: स्थानीय तह तथा विा स्तरीय बैठक अमभमचुखकरर् आर्द संचालन र्दाय नेपाल सरकारको आमथयक 
मनयम अनसुार तथा अन्त्य काययक्रमका संचालन प्रवक्रया र नम्सय अनसुार र्ने l   

सन्त्दभय 
सामाग्री 

कोमभि १९ रोर् ववरुद्धको खोप अमभयान कायय संचालन मनदेचर्का २०७७/७८, अन्त्तररम मनदेचर्का, स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास््य सेवा ववभार्, प्रदेर्बाट जारी मनदेर्नहरु 

पररचय जनर्चक्त कम र अभावको कारर्ले खोप सेवा संचालनमा कर्ठनाई नहोस भने्न हेतलेु स्थामनय तहबाट समयम ै

जनर्चक्त व्यवस्था र्नयको लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ । 
उदे्दश्य दरबन्त्दी अनसुारका दरबन्त्दी पूमतय नभएमा वा लामो समयसम्म स्वास््यकमीले मबदा मलएमा वा कुन ैकारर्ले 

अनपुचस्थत रहेमा वा उपलब्ध जनर्चक्त अपरु् भएमा खोप सेवा सचुारू र्नय  
लचक्षत सबै बालबामलका र र्भयवती मवहलाहरूलाई पूर्य खोप सेवा प्रदान र्नुय यस काययक्रमको उद्देश्य रहेको छ । 

कोमभि खोप अमभयानमा लचक्षत वर्यहरुलाई खोप सेवा प्रदान र्न े
अपेचक्षत 

प्रमतर्ल 

स्थानीय सूक्ष्म योजना अनसुार खोप सेसन मनरन्त्तर र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हनेुछन ्  

मनरन्त्तर खोप सेवा सञ्चालन भई बालबामलकाले पूर्य खोप प्राप्त र्नेछन ्। 

पूर्य खोप समुनचश्चतता र र्दर्ोपनाको काययक्रममा मनरन्त्तरता हनेुछ । 

कोमभि खोप अमभयान मनरन्त्तर रुपमा सञ्चालन हनेुछन 
वक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

सञ्चालन र्ने मनकाय:  
खोप सेवा सञ्चालन र्नय जनर्चक्त अभाव भएका  काययक्रम समावेर् भएका महानर्र, उपमहानर्र, नर्र स्थानीय 
तह र वहमाली तथा पहािी न.पा., र्ा.पा. हरु  

सञ्चालन प्रवक्रया :  
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काययक्रममा बजेट ववमनयोचजत भएका म.न.पा, उप.म.न.पा, न.पा र र्ा.प.हरुले  आमथयक वषयको र्रुुमा नै कमयचारी 
भनायको व्यवस्था र्नुय पदयछ । करार सेवामा कमयचारी भनाय र्दाय सावयजमनक खररद ऐन र मनयमावमलको अमधनमा रही 
र्नुयपनेछ ।  

 स्थानीय तह महार्ाखा÷र्ाखाबाट स्वास््य कायायलय, खोप र्ाँट र खोप र्ोकल पसयनहरुसंर् समन्त्वय र्रेर 

करारमा मलइएका कमयचारीहरुलाई खोप तामलमको ब्यवस्था   र्नुयपदयछ । सम्बचन्त्धत स्थानीय तहमा 
छुट्टयाइएको संख्या र उपलब्ध बजेटको आधारमा नेपाल सरकारको प्रचमलत आमथयक ऐन/मनयम बमोचजम सेवा 
करारको व्यवस्थापन र्ने र नतीजा प्राप्त र्न ेर्राउने चजम्मेवारी सम्बचन्त्धत न.पा., र्ा.पा. को हनेुछ ।  

खोप सेवा अमत संवेदनचर्ल सेवा भएकोले कमयचारी करारमा मलँदा वा सेवा करार मलँदा यस अचघ खोप सेवामा संलग्न 

अनभुवी, दक्ष सके सम्म खोप तामलम मलएको व्यचक्त करारमा मलन ुपदयछ ।  

मनयममत काययक्रम अन्त्तर्यत चजल्ला, के्षर, प्रदेर्मा सञ्चालन हनेु खोप तामलममा सहभार्ी र्राउने व्यवस्था र्नुयपदयछ  

न्त्यूनतम रै्चक्षक योग्यतााः 
खोप सेवा र्दन ेव्यचक्तको न्त्यूनतम रै्चक्षक योग्यता कचम्तमा अ.न.मी. वा मस.एम.ए कोषय उत्तीर्य भई सम्बचन्त्धत 

काउचन्त्सल दताय भएको हनुपुनेछ ।  

 

सेवा करारमा र्ने कायय प्रवक्रया 
सेवा करार र्दाय नेपाल सरकारको ववद्यमान प्रचमलत ऐन र मनयमानसुार र्नुयपने । 

 

करार सेवा मलदा प्राथममकता र्दनपुने आधारहरू 

ववर्तदेचख खोप सेवा प्रदान र्री कामको अनभुव प्राप्त व्यचक्त । 

स्थानीय न.पा, र्ा.पाको बामसन्त्दा । 

स्वास््यकमीका लामर् प्रदान र्ररएको खोप सम्बन्त्धी तामलम मलएको । 

यसरी करार मनयकु्त र्दाय  स्थानीय तहमा उपलब्ध बजेटको आधारमा सबै संख्या एकै समयमा (आमथयक वषयको 
सरुुमा नै ) करारमा मलई तत्काल तामलमको व्यवस्था नभएमा  मनजहरुलाई खोप कोल्िचेन सम्बचन्त्ध ज्ञान 

अमभवृवद्ध  तथा सरसर्ाई प्रबधयन सेसन सम्बचन्त्ध मसप ववकास र्नय चजल्ला स्वास््य प्रमखु, खोप अमधकृत र 

कोल्िचेन अमधकृतहरुको समन्त्वयमा कचम्तमा १–२ र्दन अमभमचुखकरर् र स्वास््य संस्था, MCH Clinic वा 
नचजकको खोप केन्त्रमा १–२ सेसनमा  खोप र्दने अभ्यास र्राएर मार कायय चजम्मेवारी र्दन े व्यवस्था र्नुयपदयछ । 

 

मखु्य चजम्मेवारी 
 स्थानीय तह अन्त्तर्यतका विा स्वास््य संस्था र खोप केन्त्रहरुमा मनयममत खोप तथा अमभयानहरु संचालन र्ने, 

तोवकएको स्थानबाट भ्याचलसन र अन्त्य खोप सामाग्री बचुिमलने, 
मनधायररत र्ारम/ रचजिरमा अमभलेख राख्ने र सो आधारमा मामसक प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था/ 

मनकायमा बिुाउने, 

आफ्नो  स्थानीय तह/विा/स्वास््य संस्था अन्त्तर्यत पूर्य खोप समुनचश्चतता मनदेचर्का अनसुार पूर्य खोप समुनचश्चतता र 

र्दर्ोपनाको काययमा प्रत्यक्ष संलग्न भई वावषयक पूर्य  खोप समुनश्चतताको लामर् कायय र्ने । 

मनयममत खोप मार्य त सरसर्ाई प्रबधयन सेसन सञ्चालन र्ने 

सम्बचन्त्धत  स्थानीय तह/विा/स्वास््य संस्थाको इन्त्चाजयले र्दएको खोप सम्बन्त्धी चजम्मेवारी बहन र्ने, 

करारनामामा सम्िौता भए अनसुारको अन्त्य चजम्मेवारी बहन र्ने । 

करार सेवामा मनयकु्त भएका कमयचारीहरुको मखू्य चजम्मेवारी खोप सेवा सञ्चालन र्नुय भएतापमन अन्त्य समयमा न.पा., 
र्ा.पा. र स्वास््य संस्थाले  तोकेको स्वास््य संस्थामा मनयममत कायय र्नुयपदयछ । 
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३. मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप समुनचश्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् सकु्ष्म योजना अध्यावमधक २ र्दन र सरसर्ाई 

प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम १ र्दन र्रर ३ र्दने र्ोष्ठी, पूर्य खोप समुनचश्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् स्थानीय तह, 
विा, खोप समन्त्वय समममत तथा नवमनवायचचत जनप्रमतमनमधहरुको अमभमचुखकरर्,  स्वास््यकममयबाट विामा घरधुरी 
सवेक्षर्,  स्थानीय तहबाट विा  भेररवर्केसन, अनरु्मन तथा घोषर्ा सभा व्यवस्थापन घोषर्ा बाकंीमा घोषर्ा तथा घोषर्ा 
भएकामा र्दर्ोपना कायम र्ने व्यवस्थापन खचय समेत l  

यो काययक्रम अन्त्तर्यत संचालन र्नुय पने वक्रयाकलापहरु   

३.१  मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् सकु्ष्म योजना अध्यावमधक २ र्दन र सरसर्ाई 

प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम १ र्दन र्रर ३ र्दने र्ोष्ठी 

३.२  पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् स्थानीय तह, विा, खोप समन्त्वय समममत तथा नवमनवायचचत 
जनप्रमतमनमधहरुको अमभमचुखकरर् 

३.३  स्वास््यकममयबाट विामा घरधुरी सवेक्षर् र स्थानीय तहबाट िाटा भेररवर्केसन, अनरु्मन तथा घोषर्ा सभा व्यवस्थापन 

घोषर्ा बाकंीमा घोषर्ा तथा घोषर्ा भएकामा र्दर्ोपना कायम 

 

कोमभि खोप अमभयानमा  स्थानीय तहले खटाएको ठाँउमा सेवा प्रदान र्ने 

 

करार भङ्ग र्ने र नया ँकरार र्ने 

सेवा करारमा मलएको व्यचक्तले सम्िौताअनसुार सेवा प्रदान नर्रेमा मनज व्यचक्तसँर् भएको करार जनु सकैु बेला भङ्ग 

र्री अको व्यचक्तबाट सेवा सञ्चालन र्ने व्यवस्था ममलाउने । 

सेवा करार र्दएका व्यचक्तको सेवा सन्त्तोषजनक भएमा स्थानीय विा, स्वास््य संस्थाको मसर्ाररर्मा  अको आ. व. 
मा समेत मनजको सेवा मनरन्त्तर र्नय सवकनेछ । यसरी सेवा करार अवमध थप र्दाय प्राप्त बजेट र काययक्रमको पररमध 

मभर रही र्नुयपनेछ । 

पाररश्रममक रकमाः 
तोवकएको स्वास््य संस्था अन्त्तर्यत मवहनाभरी सञ्चालन हनेु सबै खोप चललमनकहरू संचालन,  सरसर्ाई प्रबधयन , 

पूर्य खोप घोषर्ा र र्दर्ोपना काययक्रम लर्ायत स्वास््य संस्थाले तोकेका अन्त्य काययहरु समेत र्ने र्री ववमनयोचजत 

बजेटबाट मामसक कचम्तमा रु. २०,०००/- उपलब्ध र्राउने र्री बजेट व्यवस्था र्ररएको छ । सो बजेट मभर रही 
सावयजमनक खररद ऐन मनयमावमलको प्रवक्रया र स्थानीय तहको काययववमध अनसुार तोवकएको संख्या भन्त्दा धेरै पमन 

करार मनयचुक्त र्री सेवा प्रवाह र्नय सवकनेछ । अन्त्य सेवा सवुवधाको हकमा सावयजमनक खररद ऐन, सम्िौतामा 
उल्लेख भए अनसुार तथा स्थामनय मनकायले तोके बमोचजम हनेुछ । 

बजेट 

बाँिर्ाँि 

मामथ उल्लेख भए अनसुार भकु्तानीको ब्यवस्था र्ने 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

सावयजमनक खररद ऐन र मनयमावली 
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३.१ मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् सकु्ष्म योजना अध्यावमधक २ र्दन र 

सरसर्ाई प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम १ र्दन र्रर ३ र्दने र्ोष्ठी (रैमामसक:- पवहलो ) 

पररचय  स्थानीय तह अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाहरुमा संचालन भएको खोप काययक्रम, पूर्य खोपको अवस्था र 
सरसर्ाई  प्रबधयन काययक्रमको सममक्षा एवं सकु्ष्म योजना तयारी र्नय र सरसर्ाई  प्रबधयन  प्याकेजको 
पनुतायजर्ी तामलम समेत संचालनको लामर् यो वक्रयाकलापको व्यवस्था र्ररएको हो । यो काययक्रम 

पश्चात प्रत्यक वषय विा तह देचख सकु्ष्म योजना तयार भई मनयममत खोप सदुृिीकरर् हनुको साथै  सरसर्ाई 
प्रबधयन काययक्रम प्रभाबकारी र मनरन्त्तर संचालन हनेुछ l  

उद्दशे्य  स्थानीय तह स्तरको र्त आ.व.को प्रर्मत ववश्लेर्र्, समस्याको पवहचान र समाधानको उपायहरु पवहचान 
हनेु  

पूर्य खोप विा, स्थानीय तह घोषर्ा र र्दर्ोपनाको अवस्थाको सममक्षा र्ने । 

पूर्य खोप घोषर्ा मनदेचर्का बमोचजम घोषर्ा तथा र्दर्ोपनाको योजना बनाउने । 

पूर्य खोप समुनचश्चतताको लामर् स्थानीय तह, स्वास््य संस्था र अन्त्य सािेदार मनकायको भूममका, सािेदारी र 

चजम्मेवारी बाँिर्ाँि र्ने । 

सरसर्ाई  प्रबधयन  काययक्रम मनरन्त्तर रुपमा संचालनको लामर् क्षमता मबकास र्ने साथै मनरन्त्तरताको 
लामर्  सरोकारवालाहरु माि छलर्ल र्री योजना बनाउने 

अपेचक्षत 

प्रमतर्ल 

 स्थानीय तह अन्त्तर्यतका विा/स्वास््य संस्थाहरुको समस्याको पवहचान भई स्थानीय स्तरमा समाधानका 
लामर् सरोकारवालाहरुको खोप सेवामा सािेदारी, सहभामर्ता वृवद्ध भई लचक्षत बालबामलकाहरुले तोवकएका 
सबै खोप मनरन्त्तर पाएको समुनचश्चत हनेुछ ।  

स्थानीय तहको योजनामा खोप सेवा तथा सरसर्ाई  प्रबधयन काययक्रम समावेर् भई अपनत्व ववकास हनेुछ  

सम्बचन्त्धत विा,  स्थानीय तहहरुको खोप सूक्ष्म योजना तयार भई र्रु्स्तरीय तथा सलुभ खोप सेवा सञ्चालन 

हनेुछ । 

पूर्य खोप समुनचश्चतता र र्दर्ोपनाको मनरन्त्तरता हनेुछ । 
वक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

लचक्षत समूहाः  
खोप सेवा प्रदान र्ने स्वास््यकमीहरु 

 

सञ्चालन ववमधाः  
क.  मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप समुनचश्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् सकु्ष्म योजना अध्यावमधक 
२ र्दन:  

यो काययक्रम मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप समुनचस्चतता तथा सरसर्ाई प्रबधयन को लामर् अमत 
महत्वपूर्य भएकोले काययक्रम संचालनको योजना स्थानीय तह प्रमखु र प्रमखु प्रर्ासकीय अमधकृतको 
समन्त्वय र सहममतमा र्नुय पदयछ l यो काययक्रम :    

 चजल्ला स्तरमा संचालन हनेु सकु्ष्म योजना अमभमचुखकरर् तथा अध्यावमधक र्ोवष्ठ संचालन भए पमछ मार तहा ँ
सहभार्ी भएका सहजकतायहरुबाट संचालन र्ने व्यवस्था र्नुय पदयछ । 

 स्थानीय तह, स्वास््य र्ाखा संयोजकले स्वास््य कायायलय/खोप र्ोकल पसयन, स्वास््य प्रमखु वा उपल्लो 
मनकायमा समन्त्वय र्री प्रस्तमुतकरर्को सामाग्रीहरु प्राप्त र्नुयपदयछ 
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काययक्रमको औचचत्य, सञ्चालन प्रवक्रया, सहभार्ी, अवमध र खचय वववरर् सवहतको अमग्रम  योजना 
बनाउने । 

यो र्ोवष्ठमा आउँदा सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाले र्त आ व -२०७८/०७९को पूर्य वववरर् भरेको सकु्ष्म योजना 
र्ारम र यो आ.व २०७९/०८० को श्रावर् देचखको वववरर् अध्यावमधक र्री अमनवायय ल्याउन आवश्यक 

र्ारम र्मेट र सकु्ष्मयोजना टेम्प्लेट स्वास््य संस्थालाई अमग्रम उपलब्ध र्राउने । 

उक्त काययक्रममा स्वास््य कायायलयबाट समेत सहचजकरर्को समन्त्वय र्री मनदेचर्का बमोचजम पूर्य खोप 

घोषर्ाको औचचत्य र ववमभन्न मनकायको भूममका बारेमा समेत प्रस्तमुतकरर् र्ने । 

सकु्ष्म योजना र्ारम अनसुार विा र स्वास््य संस्था अनसुार खोप सूक्ष्म योजना, खोप काययक्रमको प्रर्ती 
ववश्लषेर्, समस्याको पवहचान, खोप काययक्रमको सधुारको योजना, खोप केन्त्र थपघट, सञ्चालन समय, लचक्षत 

जनसंख्या, आवश्यक खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री, पूर्य खोप समुनश्चतता र र्दर्ोपना साथै खोप कोल्िचेन 

ववतरर् योजना, चजम्मेवारी र स्थामनय श्रोत आर्द समावेर् र्री तयारी र्ने । 

यो काययक्रम स्थानीय तहको मनयममत मामसक बैठकको अचघल्लो र्दन र्रुु र्री भोमल पल्ट बैठकमा तयार 

भएको सकु्ष्म योजना र पूर्य खोप समुनचश्चतता योजना समेत  स्थानीय तहको  बैठकमा प्रस्ततु र्री स्वीकृत 

र्राई कायायन्त्वयन र्राउने ।  

 तेस्रो र्दन सरसर्ाई प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम १ र्दन:  

खोप र्दने स्वास््यकमीहरुलाई  सरसर्ाई प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम संचालन र्ने  

यो काययक्रम चजल्ला स्तरको अमभमचुखकरंमा संलग्न स्थानीय तह र स्वास््य संस्थाका  प्रमखुहरुले 
सहचजकरर् र्ने  

यो काययक्रमको औचचत्य संचालन प्रवक्रयाको बारे पवहलो सेसन राचख  स्थानीय तह  प्रमखु, उपप्रमखु, 
प्रमखु प्रर्ासकीय अमधकृत समेतको सहभामर्ता र्राई प्रस्ततुीकरर् र्ने र स्थानीय तहको भमुमका 
बारेमा जानकारी र्राउने  

सरसर्ाई प्रबधयन प्याकेज/ सामग्री ववतरर् र्ने  

 

नोट: यो ३ र्दन ेकाययक्रममा स्वास््य कायायलय प्रमखु/खोप अमधकृत/खो.स ुलाई सहजकतायको रुपमा 
अमनवायय आमन्त्रर् र सहभामर्ताको व्यवस्था र्नुयपदयछ । 

सहभार्ीाः  
यो काययक्रममा मतनै र्दन सम्बचन्त्धत स्थानीय तह अन्त्तर्यतका सबै स्वास््य संस्था प्रमखुहरु, खोप 

काययकतायहरु अमनवायय रुपमा सहभार्ी र्राउन ुपनछे ।  

काययक्रमको दोस्रो आधा र्दन स्थामनय तह खोप समन्त्वय समममत/काययपामलका सदस्यहरुलाई तयारी 
सकु्ष्मयोजना, पूर्य खोप समुनचश्चतताको प्रवक्रया र योजना र स्थानीय तहको भूममका बारेमा अमनवायय 
जानकारी र्राइ योजना प्रमाचर्त र्राउन ुपदयछ l  

   

यर्द बजेट अपरु् भएमा  स्थानीय तहको सािेदारीमा काययक्रम संचालन व्यवस्था र्नुय पदयछ l  

काययक्रम सञ्चालन र्नुयपन ेसमयाः 
स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनसुार तोवकएको रैमामसकको र्रुुमा 

बजेट 

बािँर्ािँ 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन मनदेचर्का तथा आमथयक ऐन मनयम अनसुार यो काययक्रममा बजटे खचय 
दैमनक भ्रमर् भत्ता, मनयमानसुार सहजकताय पाररश्रममक, सहभार्ी भत्ता, खाजा खचय, यातायात 

मनयमानसुार/तोके बमोचजम स्टेसनरी, ववववध आर्द । 
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३.२ पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् स्थानीय तह, विा, खोप समन्त्वय समममत तथा नवमनवायचचत 
जनप्रमतमनमधहरुको अमभमचुखकरर् 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

खोप ऐन, मनयमावली, सकु्ष्मयोजना तयारी मनदेचर्का, पूर्यखोप मनदेचर्का, सरसर्ाई प्रबधयन प्याकेज 

पररचय खोप तथा पूर्यखोपको अवस्थाको सममक्षा र्री सधुारको योजना, चजम्मेवारी बाँिर्ाँि र्रर पूर्यखोप घोषर्ा र 

मनरन्त्तरताको साथै सरसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको मनरन्त्तरताको लामर् यो काययक्रम व्यवस्था र्ररएको हो । 
उद्दशे्य पूर्य खोपको महत्व÷औचचत्य र चजम्मेवारी वारे जानकारी र्राउने । 

खोप प्रर्मत, पूर्य खोप घोषर्ा, र्दर्ोपनाको अवस्था, सरसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको सममक्षा र योजना बनाउने । 

विामा प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन र पूर्य खोप घोषर्ा, प्रमाचर्करर्को लामर् विा खोप समन्त्वय समममतको 
भूममका बारे जानकारी र्राउने । 

स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्थापन, सािेदारी र चजम्मेवारी बाँिर्ाँि र्ने । 
अपेचक्षत 

प्रमतर्ल 

खोप सेवामा स्थानीय सहभामर्ता, सािेदारी र अपनत्वको ववकास भई र्रु्स्तरीय खोप सेवा सञ्चालनबाट पूर्य 
खोपको र्दर्ोपना कायम हनेु छ । 

खोप सेवाको लामर् स्थानीय विाको काययक्रममा वावषयक रुपमा योजना बनाई समावेर् हनेुछ । 

स्वास््य संस्था स्तरीय खोप पनुयोजना/सूक्ष्म योजना भई खोप सेवा प्रभावकारी हनेुछ ।   
वक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

सञ्चालन प्रवक्रया :  
यो काययक्रम  स्थानीय तहमा हनेु सकु्ष्म योजना अध्यावमधक र अमभमचुखकरर् र्ोवष्ठ पश्चात मार  संचालन र्नुय 
पदयछ र यो काययक्रम पश्चात प्रत्यके वषय पूर्य खोप विा प्रमार्ीकरर् तथा सरसर्ाई प्रबधयन काययक्रम मनरन्त्तर भएको 
हनुपुनेछ । 

स्थानीय तहमा संचालन हनेु अमभमचुखकरर् तथा योजना र्ोष्ठीमा नै  विा स्तरमा र्ररने अमभमचुखकरर् 
काययक्रमको योजना बनाई स्थानीय तहमा ववमनयोचजत रकमबाट खचय योजना समेत तयार र्रर स्वास््य 
संस्थाहरुलाई उपलब्ध र्राउने व्यवस्था र्नुयपदयछ 

स्वास््य संस्थाले आफ्नो सेवा के्षर मभरको खोपको प्रर्मत अवस्था, पूर्य खोपको अवस्था, विा खोप समन्त्वय 

समममतको भूममका आर्द प्रस्ततुीकरर् सामग्री अमग्रम तयारी र्रर प्रस्तमुतकरर् र्नुयपदयछ । 

व्यवस्थापन समममत/विा खोप समन्त्वय समममत र विा अध्यक्षको समन्त्वयमा स्थान, मममत, सहभार्ी यवकन र्नुयपदयछ  

सो को योजना स्वास््य संस्थाबाट स्थानीय तहमा अमग्रम पठाई बजटेको लामर् व्यवस्था र्नुयपदयछ  

सम्बचन्त्धत स्थानीय तह र तहाकँो स्वास््य र्ाखा प्रमखु वा खोप काययक्रम र्ोकल पसयन र स्वास््य संस्था 
प्रमखुले काययक्रमको सहचजकरर् र्नुयपदयछ  

पूर्य खोप समुनचश्चतता मनदेचर्का बमोचजम विा खोप समन्त्वय समममतको अर्वुाईमा प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन, 

पूर्य खोप घोषर्ा र र्दर्ोपनाको योजना बनाई चजम्मेवारी बाँिर्ाँि र्री चैर मभर घरधुरी सवेक्षर् र वैर्ाख मवहनामा 
पूर्य खोप समुनचश्चतता र्दर्ोपना र्ने कायय र्नुयपदयछ  

खोप सेसनमा अमनवायय सरसर्ाई प्रबधयन सेसन संचालनको लामर् आवश्यक सहयोर्को व्यवस्थापन र्नुय 
पदयछ  

विा खोप समन्त्वय समममत मार्य त खोप तथा पूर्य खोप काययक्रम विाको वावषयक योजनामा समावेर् र्नय छलर्ल र्रर 

मनर्यय र्राउन ुपछय  
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३.३ स्वास््यकममयबाट विामा घरधरुी सवेक्षर् र स्थानीय तहबाट विा भेररवर्केसन, अनरु्मन तथा घोषर्ा सभा 
व्यवस्थापन घोषर्ा बाकंीमा घोषर्ा तथा घोषर्ा भएकामा र्दर्ोपना कायम 

सेवा र्दन/ेकाययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायाः  
यो काययक्रमको सञ्चालन/आयोजना मूख्य रुपमा व्यवस्थापन समममतको अध्यक्ष÷विा अध्यक्षको समन्त्वयमा 
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखुले र्नुयपन ेछ । 

काययक्रमको योजना तथा अनरु्मन र सहचजकरर्  स्थानीय तह स्वास््य र्ाखा र स्वास््य संस्था प्रमखुबाट  

र्नुयपनेछ ।  

लचक्षत समूहाः  
–स्वास््यकमीहरु 

–स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समममत र विा खोप समन्त्वय समममतका पदामधकारीहरु 

–स्थानीय संघसंस्थाका प्रमतमनमधहरु 

–अन्त्य सरोकारवालाहरु -चर्क्षा, नार्ररक समाज, आमा समूह, यवुा समूह, वृद्ध आर्द_ 

 

काययक्रम सञ्चालन र्नुयपन ेसमयाः 
 स्थानीय तहको अमभमचुखकरर् र्ोवष्ठ पश्चात स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनसुार तोवकएको रैमामसक मभर  

बजेट 

बािँर्ािँ 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन मनदेचर्का एवं  स्थानीय तहको काययववमध अनसुार यो काययक्रममा बजेट खचय, 
दैमनक भ्रमर् भत्ता मनयमानसुार सहजकताय पाररश्रममक, खाजा खचय, यातायात मनयमानसुार/तोके बमोचजम 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

पूर्य खोप घोषर्ा मनदेचर्का, स्वास््य संस्थाको प्रर्मत, आर्द । 

पररचय स्थानीय तह तथा विाको योजना अनसुार  स्वास््य संस्था स्तरबाट पूर्य खोप मनदेचर्का बमोचजम पूर्य खोप 

घोषर्ा तथा र्दर्ोपनाका कृयाकलापहरु संचालन र प्रकृयाहरुको अनरु्मन, भेररवर्केसन र्रर पूर्य खोप घोषर्ा र 

मनरन्त्तरतालाई प्रभावकारी बनाउन यो काययक्रम व्यवस्था र्ररएको हो । 
उद्दशे्य पूर्य खोप घोषर्ा समुनचश्चतता मनदेचर्का बमोचजम चैर मभर घरधुरी सवेक्षर् र छुट बच्चालाई खोप र्दलाई पूर्यखोप 

समुनचश्चत र्ने 

पूर्य खोप घोषर्ा समुनचश्चतता मनदेचर्का अनसुार स्थानीय तहबाट भेररवर्केसन कायय र्ने । 

पूर्य खोप घोषर्ाको प्रवक्रया एवं र्रु्स्तर समुनचश्चत र्नय । 

पूर्य खोप घोषर्ामा मतव्रता र्दन ेएवं पूर्य खोपको विास्तर देचख नै प्रमाचर्करर् र्ने । 
अपेचक्षत 

प्रमतर्ल 

 स्थानीय तहको नेततृ्वमा मातहतका स्वास््य संस्थाबाट पूर्य खोप घोषर्ा र मनरन्त्तरतामा मतव्रता ल्याई पूर्य खोप 

प्रामप्त भएको अनमुोदन र प्रमाचर्करर् हनेुछ । 

पूर्य खोप समुनचश्चतता र र्दर्ोपनामा सािेदारी र सहकाययको ववकास हनेुछ । 
वक्रयाकलाप 

र संचालन 

प्रकृया 

सञ्चालन प्रवक्रया:  
स्थानीय तह स्तरमा हनेु अमभमचुखकरर् र सकु्ष्म योजना र्ोवष्ठमा र्ोष्ठीको योजना अनसुार विा तथा स्वास््य 
संस्थाबाट घरधुरी सवेक्षर् तथा स्थानीय तहबाट र्ररने  भेररवर्केसन र पूर्यखोप समुनचश्चतता प्रमाचर्करर्को 
अमग्रम योजना बनाउने । 
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योजना अनसुार विा स्वास््य संस्थाबाट घरधुरी सवेक्षर्को लामर् जनर्चक्त पररचालन योजना र  आवश्यक 
खचय योजना समेत तयार र्रर स्थानीय तहबाट विाहरुमा उपलब्ध र्राउने 

घरधुरी सवेक्षर् स्वास््यकमीको प्रतक्ष्य संलग्नतामा र्नुयपन ेर सो काययमा खट्ने स्वास््यकमीलाई यातायात 
खचय बापत प्रमत र्दन रु ७०० उपलब्ध र्राउने 

विा स्तरबाट घरधुरी सवेक्षर् सम्पन्न भै छुट खोप परुा र्राई सकेपमछ विाबाट प्रमाचर्करर् र्रर मनदेचर्का 
अनसुारको अनसूुचचमा प्रमतवेदन र पर सवहत स्थामनय तहमा पठाउने  

स्थानीय तहले सबै विाको प्रमतवेदन प्राप्त र्रर सममक्षा र्ने साथै बच्चा छुट हनु सलने विाहरुमा  
भेरीवर्केसनको लामर् स्थानीय तह खोप समन्त्वय समममत बाट मनर्यय र्री भेरीवर्केसन वटम र्ठन र्री भेररवर्केसन 

र्राउने  

 

भेररवर्केसन वटममााः 
– स्थानीय तह खोप समन्त्वय समममत प्रमतमनमध  

– स्थानीय तह, स्वास््य र्ाखा प्रमखु वा खोप र्ोकल पसयन 

–विा अध्यक्ष, स्वास््यकममय समावेर् र्ने तर स्वास््यकमी पररचालन र्दाय आफ्नो विामा भेररवर्केसन नर्राई 
अन्त्य वािमा मार पररचालन  र्ने 

भेररवर्केसन पश्चात प्रमतबेदनको सममक्षा र्ने, खोप छुट बच्चा पवहचान भएमा खोप परुा र्राउन सम्बचन्त्धत 

स्वास््य संस्थालाई जानकारी र्राई खोप परुा र्राउने  

सबै खोप परुा भै सकेपमछ स्थानीय तहले मातहतका विाहरु र स्थानीय तह   घोषर्ा र प्रमाचर्करर् र्ने 

प्रत्यक वषयको विा तथा स्थानीय तहको बावषयक सभामा पूर्य खोप समुनचस्चतता काययक्रम समाबेर् र 
प्रमाचर्करर् र्ने  

स्थानीय तहबाट  पूर्य खोप समुनचश्चतताको लामर् काययक्रम तथा बजेट समाबेर् र्ने। 

 

सेवा र्दने/काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायाः  
मखु्य रुपमा  स्थानीय तह खोप समन्त्वय समममत, स्वास््य र्ाखाले सम्बचन्त्धत  स्थानीय तह, विा, स्वास््य 

संस्थाहरुसँर् समन्त्वय र्री सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाको समेत समन्त्वयमा काययसञ्चालन र्नुयपछय ।  

काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने समयाः 
स्थानीय तह, स्वास््य संस्था र विाको पूर्य खोप घोषर्ाको योजना अनसुार स्वास््य संस्था स्तरबाट माघ देचख नै 

घरधुरी सवेक्षर् र्रुु र्रेर चैर मभरमा सवेक्षर् र छुट खोप परुा र्राई विाबाट अनरु्मनको मार् भए पमछ प्रत्येक वषय 
चैर मभर वा वैर्ाखको र्रुुमा नै विा भेररवर्केसन र्रेर वैर्ाख मभरमा विा,  स्थानीय तह प्रमाचर्करर् र्नुय पदयछ  

स्थानीय तह खोप समन्त्वय समममतको मनर्यय अनसुार पूर्य खोप घोषर्ा, अनरु्मन, भेररवर्केसन पूर्य खोप मनदेचर्काको 
अनसुरर् र्री र्न े। 

बजेट 

बािँर्ािँ 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन मनदेचर्का तथा  स्थानीय तहको काययववमध अनसुार  

यो काययमा  स्थानीय तह स्वास््य र्ाखा, खोप र्ोकल पसयनहरुबाट स्वास््य संस्था तथा विा स्तरमा पूर्य खोप 

समुनचश्चतता काययक्रमको घरधुरी सवेक्षर्लाई प्राथममकतामा राचख बाकंी रकमबाट भेरीवर्केसन, सपुरमभजन र 

घोषर्ा तथा प्रमाचर्करर् काययको लामर् बजेट वांिर्ांि र्रर समयम ैस्वास््य संस्थालाई उपलब्ध र्राउन ुपदयछ । 

खचय बािर्ाि: 
घरधुरी सवेक्षर् तथा भेररवर्केसनमा जनर्चक्त पररचालन र्दाय प्रमत र्दन प्रमत व्यचक्त यातायात खचय रु 
७००/- 
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विा तथा स्थानीय तह घो षर्ा सभा आयोजना र्दाय हल, कुमसय भािा, स्टेज तयारी र  ववववधआर्दमा 
अमधकतम विा स्तरमा रु १००००/- र स्थानीय तह स्तरमा रु २५०००/- मार खचय र्नुय पदयछ l तर 
मामथ  उल्लेचखत काययक्रमहरु (अमभमचुखकरर्, योजना र्ोष्ठी, घरधुरी सवेक्षर्, भेररवर्केसन, आर्द)लाई 
प्राथममकतामा राचख उक्त काययक्रम संचालन भै बजेट बचत भएमा मार यो वक्रयाकलापमा  उक्त बजेट 
खचय र्नय पाइनेछ l     

अमभमचुखकरर्, तामलम तथा योजना र्ोष्ठी संचालन र्दाय आमथयक एन मनयम तथा स्थानीय तहको खचय र्ने 
काययववमध अनसुार सहजकताय पाररश्रममक, यातायात खचय, खाजा, स्टेसनरी, हल भािा, आर्दमा वास्तववक 
खचय योजना र्नुयपदयछ l स्थानीय तहमा संचालन हनेु तामलम तथा अमभमचुखकरर् हरुमा सहजकतायहरुको 
पाररश्रममक प्रमत र्दन रु ७००/- उपलब्ध र्राउन ुपदयछ 

यातायात खचय तथा दैमनक भ्रमर् भत्ता बाहेक अन्त्य खचयमा मनयमानसुार कर कट्टा र्नुय पदयछ  

  

नोटाः पूर्य खोपको सवेक्षर्, भेररवर्केसन, सपुररवेक्षर्, घोषर्ा सभामा सहभार्ी आर्द वक्रयाकलापलाई प्राथममकतामा 
राचख बजेट खचयको योजना बनाउन ुपदयछ ।  स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्था स्तरको अमभमचुखकरर् तथा योजना 
र्ोवष्ठमा नै यो काययक्रमको योजना बनाएर सो अनसुार संचालन र्ने र यो काययक्रम पश्चात वषेनी सवै विा तह देचख 

पूर्यखोप घोषर्ा र र्दर्ोपना भएको हनुपुदयछ । 
सन्त्दभय 
सामाग्री 

पूर्य खोप घोषर्ा मनदेचर्का,  स्थानीय तह, स्वास््य संस्थाको पूर्य खोप घोषर्ा र र्दर्ोपना योजना एवं अमभलेख, 

प्रमतवेदन । 
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अनसुचुच १:  

काययक्रम सम्पन्न भए पमछ वावषयक रुपमा मनम्नानसुारको आमथयक तथा भौमतक प्रमतवेदन तयार र्रर स्वास््य कायायलयमा पठाउन ुपन े

छ । 

कोमभि १९ ववरुद्ध खोप अमभयान तथा बसु्टर खोप समेत  संचालन ब्यवस्थापन खचय ( स्थानीय तहस्तररय योजना र  स्थानीय 
तह तथा स्वास््य सस्था स्तररय सपुररवेक्षर्) 

 स्थानीय तहको नामाः                                                     आ.व 

मस.नं कृयाकलाप इकाई लक्ष प्रर्मत ववमनयोचजतवजेट खचय 
रकम 

कैवर्यत 

१ कोमभि १९ ववरुद्ध खोप अमभयान तथा बसु्टर खोप समेत  संचालन ब्यवस्थापन खचय ( स्थानीय तहस्तररय योजना र  स्थानीय तह 

तथा स्वास््य सस्था स्तररय सपुररवेक्षर्) 
१.१ कोमभि १९ ववरुद्ध खोप अमभयान 

संचालनको लामर्  स्थानीय तहस्तररय 

योजना तथा अमभमचुखकरर् 

      

१.२ कोमभि १९ ववरुद्ध खोप अमभयान अनरु्मन 

तथा सपुररवेक्षर्मा स्वास््य संस्था तथा 
स्थानीय तहबाट पररचामलत जनर्चक्तको 
खचय   

      

२. करार:अहेब, अनमी (खोप सेवा काययक्रम 

संचालनको लामर् तोवकएका   

वहमाली,पहािी चजल्लाहरु र महा तथा उप 

महानर्र स्थानीय तह, संस्थार्त चललमनक 

न.पा हरु) 

      

३. मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् सकु्ष्म योजना अध्यावमधक २ र्दन र सरसर्ाई 

प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम १ र्दन र्रर ३ र्दने र्ोष्ठी, पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् स्थानीय तह, 
विा, खोप समन्त्वय समममत तथा नवमनवायचचत जनप्रमतमनमधहरुको अमभमचुखकरर्,  स्वास््यकममयबाट विामा घरधुरी 
सवेक्षर्,  स्थानीय तहबाट विा भेररवर्केसन, अनरु्मन तथा घोषर्ा सभा व्यवस्थापन घोषर्ा बाकंीमा घोषर्ा तथा घोषर्ा 
भएकामा र्दर्ोपना कायम र्ने व्यवस्थापन खचय समेत l 

३.१ मनयममत खोप सदुृिीकरर्, पूर्य खोप 
समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको लामर् सकु्ष्म 
योजना अध्यावमधक २ र्दन र सरसर्ाई 

प्रबधयन प्याकेज पनुतायजर्ी तामलम १ 
र्दन र्रर ३ र्दने र्ोष्ठी 

      

३.२ पूर्य खोप समुनचस्चतता र  दीर्ोपनाको 
लामर् स्थानीय तह, विा, खोप समन्त्वय 

      



 
 

17 
 

मस.नं कृयाकलाप इकाई लक्ष प्रर्मत ववमनयोचजतवजेट खचय 
रकम 

कैवर्यत 

समममत तथा नवमनवायचचत 
जनप्रमतमनमधहरुको अमभमचुखकरर् 

३.२ स्वास््यकममयबाट विामा घरधुरी सवेक्षर् र 
स्थानीय तहबाट विा भेररवर्केसन, 

अनरु्मन तथा घोषर्ा सभा व्यवस्थापन 

घोषर्ा बाकंीमा घोषर्ा तथा घोषर्ा 
भएकामा र्दर्ोपना कायम 

      

३.४ विा तथा स्थामनय तह पूर्यखोप घोषर्ा 
सभा संचालन खचय 

      

नोट: मामथ कैवर्यत महलमा प्रत्यके काययक्रमको मनदेचर्कामा उल्लेख भए अनसुार सहभामर्ता, उपचस्थमत, तयारी र्नुयपन ेसामाग्री -
सकु्ष्मयोजना, पूर्यखोप योजना र अमभलेख, विा भेररवर्केसन_ मखु्य उपलचब्ध र प्रकृया समेत उल्लेख र्ने ।   
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अनसुचुच २:   

स्थानीय तह, विा तहमा र्र्तय वजेट तथा स्थामनय तहको रकमबाट सम्पन्न कृयाकलापहरु र मखु्य उपलचब्धहरु -प्रत्यके वषय 
श्रावर्मा सूक्ष्मयोजना संर् ैस्वास््य कायायलय पठाउने_ 

१. विा  स्थानीय तह स्तरको सकु्ष्म योजना तयारी र अध्यावमधक    

  ======================भएको                  ======================नभएको 

२. यस आ..व.मा सवै विा बाट पूर्यखोप घोषर्ा र र्दर्ोपनाको प्रमाचर्करर् र्रर वववरर् प्राप्त                    

======================भएको                  ======================नभएको 

३.  स्थानीय तह पूर्यखोप प्रमाचर्करर्को लामर्  स्थानीय तह बाट विा भेररवर्केसन 

======================भएको                  ======================नभएको 

४.  स्थानीय तह, विा सभाबाट पूर्यखोप समुनचश्चतता प्रमाचर्करर् र्रर बावषयक काययक्रममा समावेर्  ======================भएको                  
======================नभएको 

५. यस आ=ब मा पूर्यखोप र्दाय पवहचान भएका    

-क_ र्नु्त्यिोजको बच्चा संख्या===================== -ख_ ड्रपआउट बच्चा संख्या===================== 

-र्_ जम्मा पूर्यखोप भएका बच्चा संख्या ===================== 

६.  स्थानीय तह अन्त्तर्यत  जम्मा खोप सेसन संख्या===================== संचालन संख्या===================== 

७. सरसर्ाई प्रवद्र्धन        सेसन संचालन संख्या=====================सेसनमा सहभामर् संख्या===================== 

८. यस आ.व.को  स्थानीय तहको खोप कभरेज प्रमतर्त           

-क_ वव=सी=जी=====================   -ख_ पेन्त्टा  ३=====================       -र्_ दादरुा रुबेला दोस्रो===================== 

९. यस आ.व.को ड्रप आउट दर     

-क_ वव=सी=जी सँर् दादरुा २===================== 

-ख_ पेण्टा १ सँर् दादरुा २===================== 

-र्_ वप=मस=भी १ सँर् वप.मस.भी ३=====================  

१०. यस आ=ब मा कोमभि खोप अमभयान संचालनको प्रर्मत वववरर् 

-क_ जम्मा खोप प्राप्त===================== 

-ख_ दबैु मारा खोप लर्ाएका संख्या===================== 

 



 
 

19 
 

११ . खोप सेवामा र्र्तय वजेटको कृयाकलाप बाहेक  स्थानीय तहबाट संचामलत कृयाकलापहरु 

क_ 

ख_ 

 

१२. र्र्तय वजेट बाहेक  स्थानीय तह बाट खोप काययक्रममा ववमनयोजन र्रेको रकम रु===================== 

स्वास््य महार्ाखा÷र्ाखा प्रमखुको दस्तखत           प्रमखु प्रर्ासकीय अमधकृतको दस्तखत 
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आईएमएनमसआई काययक्रम 

स्थानीय तहका लामर् 

वक्रयाकलाप १ : आईएएनमसआई (Onsite कोचचंङ्ग) स्थलर्त अनचुर्क्षर् र समता तथा पहुँच काययक्रम ।  

वक्रयाकलाप १.१ : आईएमएनमसआई सममक्षा काययक्रम ।  

पररचय  संघ/ प्रदेर्/ स्थानीय तहको आइएमएनमसआई तथा नवजात चर्र् ुकाययक्रम बारे छलर्ल र्रर 
आ.ब. २०७९/८० को स्थानीय तह स्तरीय काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना बनाउने व्यवस्था 
ममलाईएको छ । 

उद्दशे्य संघ/ प्रदेर्/ स्थानीय स्तरको आइएमएनमसआई तथा नवजात चर्र् ुकाययक्रम र्त आ.व.को बावषयक 
सममक्षा र्रर आ.ब. २०७९/८० को स्थानीय तह स्तरीय काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना बनाउन  

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

संघ, प्रदेर् तथा स्थानीय स्तरको आइएमएनमसआई तथा नवजात चर्र् ुकाययक्रम र्त आ.व.को  
सममक्षा र्रर  आ.ब. २०७९/८० को स्थानीय तह स्तरीय काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना बनकेो 
हनेुछ ।   

सञ्चालन प्रकृया  लचक्षत समूहाः   
स्थानीय स्तरमा अवचस्थत स्वास््य संस्थाहरु । 
सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने अवमधाः 
आ.व. २०७९/८० को दोस्रो चौमामसक (IMNCI तथा नवजात चर्र् ुकाययक्रम अन्त्तर्यत र्नुय पने 
सब भन्त्दा पवहले र्नुय पने काययक्रम)  
सञ्चालन ववमधाः 
स्वास््य कायायलय/ प्रदेर्सँर् समन्त्वय र्रर स्थामनय तहद्वारा एकर्दने सममक्षा तथा योजना तजुयमा 
काययक्रम संचालन र्नुय पने छ । 
स्थानीय तह अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरू लाइय Powerpoint प्रस्तमुतकरर्को लामर् अनरुोध र्ने। 
यस काययक्रममा स्वास््य कायायलय, स्थानीय तहमा अवचस्थत सबै स्वास््य संस्था (स्वास््य चौकी, 
अस्पताल, प्रा.स्वा.के. आर्द) का प्रमखु वा प्रमतमनमध लर्ायतलाई सहभार्ी र्राउन ुपने छ   
सो स्थानीय तहमा काययरत IMNCI तथा नवजात चर्र् ुसम्बचन्त्ध काम र्ने सहयोर्ी संस्थाहरुलाई 
पमन काययक्रममा सहभार्ी र्राउन ुपने छ । 
स्वास््य संस्था वाट सीबीआईएमएनमसआई काययक्रमसँर् सम्बचन्त्धत  ;'rfÍx?sf] सवलपक्ष सधुार 
र्नुयपने पक्ष र आइयपरेका समस्या बारे प्रस्तमुतकरर् र्नय लर्ाउने र पषृ्ठपोषर् र्दने । 
सो काययक्रममा तहाँ स्थानीय तह अन्त्तर्यतका सबै स्वास््य संस्थाको सीबीआईएमएनमसआई 
काययक्रमसँर् सम्बचन्त्धत सूचांकहरुका बारेमा ववश्लषेर् र्रर छलर्ल र्नुय पने छ। साथै (onsite 
coaching)  स्थलर्त अनचुर्क्षर् आभारभतु स्वास््य केन्त्र तथा र्हरी स्वास््य केन्त्र र समता 
तथा पहुँच काययक्रम संचालन सम्बचन्त्ध अमभमखुीकरर् र्रर योजना तजुयमा र्नुय पने छ  । 
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नोट: महा/उपमहानर्रपामलकामा IMNCI काययक्रमको सममक्षा कचम्तमा २ पटक र नर्र/र्ाउँपमलकामा कचम्तमा १ 
पटक संचालन र्नुय पने छ ।  

काययक्रम पश्चात तलको तामलका प्रयोर् र्रर अमभलेख तथा प्रमतवेदन तयार र्रर आवश्यक जानकारीका लामर् सम्बचन्त्धत 
स्वास््य कायायलय र स्वास््य मनदेर्नालयमा पेर् र्नुय पने छ:   

क्र.स. वक्रयाकलाप ववमनयोचजत 
बजेट 

 खचय 
रकम 

बाँकी 
रकम 

लक्ष्य प्रर्मत  
 

कैर्ीयत 

        

        

        

        

        

        

 

वक्रयाकलाप १.२  आईएमएनमसआई कोचचंङ्ग काययक्रम । (सबै स्थानीय तह) 

बजेट वािँर्ािँ स्थानीय तह मार्य त संचालनका लामर् महा/उपमहानर्रपामलका हकमा रु १०,००,०००/-  (दर् 
लाख) र नर्र / र्ाउँपामलकाको हकमा रु. ५,००,०००/- (पांच लाख) ववमनयोजन र्ररएको छ 
यसै मध्ये बाट सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले IMNCI काययक्रम अन्त्तर्यत अमनवायय रुपमा 
आईएमएनसीआई काययक्रम सममक्षा, स्थलर्त अनचुर्क्षर्, समता तथा पहचु काययक्रम संचालन र्नुय 
पनेछ । 
 

नोट: महा/उपमहानर्रपामलका को हकमा यसै बजेट मध्ये बाट IMNCI लामर् आवश्यक 
औषमधहरु रु १,००,००० (एक लाख)  र  नर्र / र्ाउँपामलकाको को हकमा रु. ५०,०००/- 
सम्मको खररद र्नय सवकनछे । 

सन्त्दभय सामाग्री सम्बचन्त्धत प्रदेर्को बावषयक स्वीकृत काययक्रम, प्रदेर् स्तररय बावषयक काययक्रम मनदेचर्का-
२०७९/८० , आमथयक बषय २०७९/८०मा ससतय अनदुान तर्य  स्थानीय तह बाट कायायन्त्वयन 
र्ररने स्वास््य तथा जनसंख्या सम्बचन्त्ध काययक्रमहरुका लामर् संचालन मार्यदर्यन । 

पररचय  नवजात चर्र् ुतथा IMNCI सेवाको सचुकांकहरु कमजोर रहेको स्थानीय तह÷स्वास््य संस्थाहरुको 
पवहचान र्ने र स्वास््यकमीहरुको  मबद्यमान ज्ञान, सीप र धारर्ामा अमभवृवद्ध र्नय स्थलर्त अनचुर्क्षर् 
तथा सहयोर्ात्मक सपुररबेक्षर् तामलम तथा काययक्रम संचालन र्ने व्यवस्था ममलाईएको छ । 

उद्दशे्य स्वास््यकमीको मबद्यमान ज्ञान र  ववमभन्न एनाटोममकल मोिेल÷ बास्तववक ववरामी प्रयोर् र्रर सीप 
अमभबृर्द  र्ने । 
मनर्दयि चेकमलिहरूको प्रयोर् र्रर सेवा प्रादायक स्वास््यकमीहरूको ज्ञान र मसपको मलु्याङ्कन र्ने       
काययक्रमका समस्या पवहचान र्ने र मत समस्याहरु समाधानका लामर् संयकु्त रुपमा कायययोजना तयार र्ने 
। 
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काययक्रम पश्चात तलको तामलका प्रयोर् र्रर अमभलेख तथा प्रमतवेदन तयार र्रर आवश्यक जानकारीका लामर् सम्बचन्त्धत 
स्वास््य कायायलय र स्वास््य मनदेर्नालयमा पेर् र्नुय पने छ:  

  

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

IMNCI सेवाको र्रु्स्तर सधुार हनेुछ । 
IMNCI सेवाको अमभलेख ÷ प्रमतवेदनको र्रु्स्तर सधुार तथा सूचांकहरुमा सधुार हनेुछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

लचक्षत समूहाः  
IMNCI सेवा प्रदान र्ने स्वास््य कमीहरु 
सञ्चालन ववमधाः 
काययक्रम र्रुु र्नुय पूवय स्वास््य कायायलयसँर् आईएमएनमसआई कोचचंङ्ग काययक्रम समन्त्वय र्री काययक्रम 
सञ्चालन  र्नुयपनछे । 
 ववर्त वषयहरूमा स्वास््य कायायलयले संचालन र्रेको कोच तयारी तामलम प्राप्त  IMNCI Coach  मार्य त 
सेवाको सूचाकंहरु कमजोर रहेको स्वास््य संस्थाहरु (स्वास््य चौकी, अस्पतालहरुमा आधारभतु स्वास््य 
केन्त्र,र्हरी स्वास््य केन्त्र) मा  IMNCI Coaching  काययक्रम सञ्चालन  र्नुयपनछे । 
स्वास््य संस्थाहरुमा  IMNCI Coaching  काययक्रम सञ्चालन   IMNCI  Coaching Guidelines मा उल्लेख 
भए बमोचजम र्नुयपनेछ ।  
IMNCI Coaching सँर् सम्बचन्त्धत Coach छनोट, अन्त्य वक्रयाकलाप तथा ररपोवटङ्ग IMNCI Coaching 

Guidelines मा उल्लेख भए बमोचजम र्नुयपनछे । 
कोचचङ्ग र्नय जादा तामलम प्राप्त कोच र स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाबाट एकजना तथा सम्भव भएसम्म 
स्वास््य कायायलयको एक जना संर् ैर्ई स्वास््य संस्थामा onsite coaching र्नुय पने छ। 
कोचचङ्गमा जाँदा स्थानीय तहबाट जाने व्यचक्त र तामलम प्राप्त कोचलाई नेपाल सरकारको  मनयमानसुार 
भत्ता उपलब्ध र्राउन ुपने छ। साथै २ र्दन कोचचङ्ग काययक्रम संचालन र्दाय स्वास््य संस्थामा खाजा खचय 
नेपाल सरकारको मनयमानसुार र्नय सवकने छ। 

बजेट 
वािँर्ािँ 

स्थानीय  तह मार्य त संचालनका लामर् महा/उपमहानर्रपामलका हकमा रु १०,००,०००/-  (दर् 
लाख) र नर्र / र्ाउँपामलकाको हकमा रु. ५,००,०००/- (पांच लाख) ववमनयोजन र्ररएको छ यसै 
मध्ये बाट सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले IMNCI काययक्रम अन्त्तर्यत अमनवायय रुपमा आईएमएनसीआई 
काययक्रम सममक्षा, स्थलर्त अनचुर्क्षर्, समता तथा पहचु काययक्रम संचालन र्नुय पनछे । 
 

नोट: महा/उपमहानर्रपामलका को हकमा यसै बजेट मध्ये बाट IMNCI लामर् आवश्यक औषमधहरु रु 
१,००,००० (एक लाख)  र  नर्र / र्ाउँपामलकाको को हकमा रु. ५०,०००/- सम्मको खररद र्नय 
सवकनछे । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

IMNCI Coaching Guidelines र अथयमन्त्रालय काययसञ्चालन मनदेचर्का,२०७५ – सातौं संस्करर् 
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क्र.स. वक्रयाकलाप ववमनयोचजत 
बजेट 

 खचय 
रकम 

बाँकी 
रकम 

लक्ष्य प्रर्मत  
 

कैर्ीयत 

        

        

        

        

        

        

 

वक्रयाकलाप १.३. आईएमएनसीआई समता तथा पहुँच काययक्रम (Equity and Access Program) 

पररचय  आइएमएनमसआई काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य सेवाको पहुंच र उपयोमर्ता बिाउनका लामर् समदुाय 
पररचालन र्ने व्यवस्था ममलाईएको छ । 

उद्दशे्य स्थामनय समदुायको व्यापक पररचालन र्रर र्रीव, ववपन्न, ववकट, भौर्ोमलक के्षर, स्वास््य सेवाको 
पहुँच नपरेु्को स्थानहरुमा नवजात चर्र् ुतथा बाल स्वास््य सेवाको पहुँच तथा उपभोर्मा वृवद्ध 
र्राउने। 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

बचन्त्चमतकरर्मा परेका तथा पहुँच नपरेु्का समदुायमा नवजात चर्र् ुतथा बाल स्वास््य सेवाको पहुँच 
तथा उपभोर्मा वृवद्ध हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया  लचक्षत समूहाः  
बचन्त्चतीकरर्मा परेका तथा नवजात चर्र् ुतथा बाल स्वास््य सेवाको पहुँच नपरेु्का समदुाय। 
 
सञ्चालन ववमधाः 
सबै स्थानीय तह अन्त्तर्यत CBIMNCI काययक्रमको सूचाकं कम भएका स्वास््य संस्थाहरुको  छनोट 
र्रर काययक्रम संचालन र्नुय पने छ । 
काययक्रम सञ्चालन र्दाय र्ाँउपामलका/नर्रपामलका/उप—महानर्रपामलका तहमा मात ृतथा नवजात चर्र् ु
र बाल स्वास््यमा कायय र्ने सािेदार संस्थाहरुसंर् समन्त्वय र्री काययक्रम सञ्चालन र्ने। 
आइएमएनमसआई काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य सेवाको पहुँच र उपयोर् बिाउनका लामर् समदुाय 
पररचालन (समता तथा पहुचँ) काययक्रम सञ्चालन र्दाय “सेवाको पहुँच र उपयोमर्ता काययक्रम 
मनदेचर्का २०७६” मा उल्लेख भए बमोचजम र्ने। 
काययक्रम र्रुु र्नुय पूवय स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्री काययक्रम सञ्चालन र्ने। 
छनोट भएका स्वास््य संस्थासँर् समन्त्वय र्रर काययक्रम संचालन र्ने । 
नर्रपामलका र उपमहानर्रपामलकाहरूले सकुुम्वासी बस्तीहरू अव्यवस्थीत बस्तीहरू भएको 
के्षरहरूलाइय प्राथममकता र्दनपुनेछ । 
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काययक्रम पश्चात तलको तामलका प्रयोर् र्रर अमभलेख तथा प्रमतवेदन तयार र्रर आवश्यक जानकारीका लामर् सम्बचन्त्धत 
स्वास््य कायायलय र स्वास््य मनदेर्नालयमा पेर् र्नुय पने छ: 

   

क्र.स. वक्रयाकलाप ववमनयोचजत 
बजेट 

 खचय 
रकम 

बाँकी 
रकम 

लक्ष्य प्रर्मत  
 

कैर्ीयत 

        

        

        

        

        

        

रु १०,००,००० (दर् लाख) ववमनयोजन र्ररएका महा/उपमहानर्रपामलका - मबराटनर्र महानर्रपामलका , इटहरी 
उपमहानर्रपामलका , धरान उपमहानर्रपामलका ,वीरर्ञज महानर्रपामलका, जनकपरुधाम उपमहानर्रपामलका, कलैया 
उपमहानर्रपामलका, चजतपरु-मसमरा उपमहानर्रपामलका, काठमािौँ महानर्रपामलका, लमलतपरु महानर्रपामलका, भरतपरु 
महानर्रपामलका, हेटौिा उपमहानर्रपामलका, पोखरा महानर्रपामलका, बटुवल उपमहानर्रपामलका, घोराही 
उपमहानर्रपामलका, तलुसीपरु उपमहानर्रपामलका, नेपालर्न्त्ज उपमहानर्रपामलका, धनर्िी उपमहानर्रपामलका ।अन्त्य सबै 
नर्र/र्ाउपामलकामा रु. ५,००,०००/- (पाच लाख) बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ । 

 
वक्रयाकलाप १.४ : आइएमएनमसआई काययक्रमका लामर् चावहने औषमध खररद  

बजेट वािँर्ािँ स्थानीय  तह मार्य त संचालनका लामर् महा/उपमहानर्रपामलका हकमा रु १०,००,०००/-  (दर् 
लाख) र नर्र / र्ाउँपामलकाको हकमा रु. ५,००,०००/- (पांच लाख) ववमनयोजन र्ररएको छ 
यसै मध्ये बाट सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले IMNCI काययक्रम अन्त्तर्यत अमनवायय रुपमा 
आईएमएनसीआई काययक्रम सममक्षा, स्थलर्त अनचुर्क्षर्, समता तथा पहचु काययक्रम संचालन र्नुय 
पनेछ । 
 

नोट: महा/उपमहानर्रपामलका को हकमा यसै बजेट मध्ये बाट IMNCI लामर् आवश्यक औषमधहरु 
रु १,००,००० (एक लाख)  र  नर्र / र्ाउँपामलकाको को    हकमा रु. ५०,०००/- सम्मको 
खररद र्नय सवकनछे । 

सन्त्दभय सामाग्री सेवाको पहुँच र उपयोमर्ता काययक्रम मनदेचर्का २०७८  र अथय मंरालयको कायय सञ्चालन 
मनदेचर्का, २०७५– सातौ संस्करर् अनसुार हनुपुने। 

पररचय  स्थानीय तहमा अवचस्थत स्वास््य संस्थामा आइएमएनमसआई काययक्रम तथा SNCU/NICU बाट नवजात 
चर्र्लुाई र्दईने सेवाका लामर् चावहने औषमधको अभाव हनु नर्दनको लामर् स्थानीय तहबाटै खररद र्रर 
मबतरर् र्नय सवकने ब्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्दशे्य र्रु्स्तरीय  आइएमएनमसआई  सेवाको लार्ी स्थानीय तह मातहतका स्वास््य संस्थामा 
आइएमएनमसआई  काययक्रमको अत्यावश्यक औषधीको मनरन्त्तर आपूमतय र्ने।   



 
 

25 
 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

आइएमएनमसआई  तथा नवजात चर्र् ुसम्बचन्त्ध सेवा प्रदान र्नयका लामर् अत्यावश्यक औषधी वष ैभरी 
सबै स्वास््य संस्थामा उपलब्ध हनेुछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायाः 

स्थानीय तह 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने अवमधाः  

  आ.व. २०७९/८० को पवहलो चौमामसक  

सञ्चालनववमधाः 

ववमनयोचजत बजेटको पररमध मभर रही प्रचमलत आमथयक ऐन मनयमानसुार स्थामनय तह अन्त्तर्यतका स्वास््य 
संस्थाहरुमा आइएमएनमसआईसँर् सम्बचन्त्धत तल उल्लेचखत अत्यावाश्यक औषमधहरुको  अभाव हनु 
नर्दन  प्रदेर्  तथा स्थामनय मनकाय अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुमा हनेु औषमधको वावषयक खपतको 
आधारमा बिी खररद नहनेु र्री र व्यवस्थापन महार्ाखाबाट हनेु आपूमतयलाईय समेत ध्यानमा राखी 
सम्बचन्त्धत प्रदेर् कायायलयले खररद र्री आवश्यकता अनसुार मातहतका स्वास््य संस्थाहरूमा मबतरर् 
र्नुय पने छ ।  

औषमध खररद तथा ववतरर् र्ने मखु्य आधारहरूाः र्त वषयहरूमा नवजात चर्र् ुतथा ५ वषय ममुनका 
बच्चा संख्या, ववरामी बच्चाहरूको HMIS/LMIS  report मा उल्लेख भएको त्याकं र ववर्तका 
वषयहरूमा खपत र्रेको औषमधको अनपुात । 

यो खररद बाट अपरु् भएमा वा Emergency  अवस्थामा थप  औषमधहरू खररद र्रर ववतरर् र्नुयपने छ 
। सोको लामर् पररवार कल्यार् महार्ाखासंर् संर् समन्त्वय र्नुयपने छ । 

आइएमएनमसआई काययक्रम तथा SNCU/ NICU बाट नवजात चर्र्लुाई र्दईने सेवाका लामर् चावहने 
औषमधहरुको सचुी:  

Lists of CBIMNCI/ FBIMNCI/ SNCU/NICU Drugs 

S.N. Drugs Name 

1 Amoxycillin Dispersable tablet (250 mg) 

2 Syrup Amoxycillin  

3 Oral Rehydration Solution (ORS)  

4 Tablet Zinc  

5 Chlorhexidine Gel (नाभी मल्हम) 

6 Inj. Gentamicin 

7 Inj.  Ampicillin 

8 Inj.  Diazepam 

9 Inj. Normal Saline 

10 Inj. 10% Dextrose 

11 Tab. Ciprofloxacin 200 mg 

12  Syp. Azithromycin  
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वक्रयाकलाप २  : ब.चर्.नं.  मनर्लु्क नवजात चर्र् ुसोधभनाय काययक्रम  

13 IV canula/24/22, Disposable Syringe 5ml,10ml,1ml,2ml,20ml 

14 I/V set, Foley’s Catheter(sizes: 6, 8, 10, 12, 14), Naso Gastric tube (sizes: 8, 

10, 12, 14), Suction Tube 

15 Syrup/ Tab Paracetamol 
 

बजेट 
वािँर्ािँ 

स्थानीय  तह मार्य त संचालनका लामर् महा/उपमहानर्रपामलका हकमा रु १०,००,०००/-  (दर् 
लाख) र नर्र / र्ाउँपामलकाको हकमा रु. ५,००,०००/- (पांच लाख) ववमनयोजन र्ररएको छ यसै 
मध्ये बाट सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले IMNCI काययक्रम अन्त्तर्यत अमनवायय रुपमा आईएमएनसीआई 
काययक्रम सममक्षा, स्थलर्त अनचुर्क्षर्, समता तथा पहचु काययक्रम संचालन र्नुय पनछे । 

नोट: महा/उपमहानर्रपामलका को हकमा यसै बजेट मध्ये बाट IMNCI लामर् आवश्यक औषमधहरु रु 
१,००,००० (एक लाख)  र  नर्र / र्ाउँपामलकाको को    हकमा रु. ५०,०००/- सम्मको खररद 
र्नय सवकनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

नेपाल सरकारको आमथयक ऐन÷मनयमावली, साबयजमनक खररद ऐन तथा मनयमावली, IMNCI तथा मनर्लु्क 
नवजात चर्र् ुकाययक्रम मनदेचर्का । 

सावयजमनक खरीद ऐन २०६३ र सावयजमनक खररद मनयमावली २०७६ (नवौं संसोधन) 

पररचय  नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा सञ्चालनहनेु सम्परु्य तोवकएका अस्पतालहरुबाट मनर्लु्क रुपमा 
नवजात चर्र् ु(जन्त्म ेदेचख २८) र्दनलाई उपचारको व्यवस्था ममलाईएको छ । 

उद्दशे्य ववरामी नवजात चर्र्लुाई मनरन्त्तर मनाःर्लु्क उपचार सेवा उपलब्ध र्राउने । 
अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

ववरामी नवजात चर्र्कुो मनाःर्लु्क उपचार र्री ववरामीदर र मतृ्यदुरमा कमम ल्याउने ।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन ववमधाः 
“मबरामी नवजात चर्र् ुमनाःर्लु्क उपचार सेवा काययक्रम कायय ववमध मनदेचर्का २०७५” मा उल्लेख भए 
अनसुार र्नुयपन ेछ । 
नवजात चर्र् ुभनाय भई उपचार र्दाय उपचाररत रहँदासम्मको लामर् सम्पूर्य उपचार (जस्तै ल्याव, जाचँ, 
औषधी, भनाय आर्द) सेवा मनाःर्लु्क रुपमा उपलब्ध र्राउन ुपनछे ) 
सोही अस्पतालमा प्रसतुी पश्चात नवजात चर्र्लुाई भनाय र्नुयपन ेभएको अवस्थामा नवजात चर्र्कुो 
मिस्चाजय वा अन्त्य मामथल्लो मनकायमा पे्रषर् नभएसम्म सतु्केरी मवहलालाई समेत बस्ने व्यवस्था 
ममलाउन ुपनेछ ।  
नवजात चर्र्लुाई लामो समयसम्मको लामर् उपचार र्नय आवश्यक परेको खण्िमा चर्र्लुाई भनाय 
र्दायको उमेर २८ र्दन मभर हो तर २८ र्दन मभर ववरामी वच्चा उपचारका लार्ी आएमा त्यसलाई 
आधार मानी बाकँी जमत र्दन उपचार सेवा प्रदान र्नुयपन ेहो सो अवमधको पमन मनाःर्लु्क उपचार र्नुय 
पदयछ ।  
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एक पटक उपचार र्री घर पठाइएको नवजात चर्र् ु२८ र्दनको हदुा सम्म पनुाः उपचार मलन आएमा 
वा उपचारको लामर् भनाय र्नुयपने भएमा पमन सो नवजात चर्र्लुाई पनुाः मनाःर्लु्क उपचार र्नुयपनछे । 
 
लचक्षत समूहाः  
२८ र्दनममुनका मबरामी नवजात चर्र्हुरू । 
सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने अवमधाः 
बषै भरी (आ.व. २०७८/७९ ) 
सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायाः 
स्थानीय तह अन्त्तर्यतका अस्पतालहरुबाट नवजात चर्र्लुाई मनाःर्लु्क सेवा उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री मबरामी नवजात चर्र् ुमनाःर्लु्क उपचार सेवा काययक्रम काययववमध मनदेचर्का २०७५ 
बजेट वािँर्ािँ यस काययक्रमका लामर् प्रत्यके स्थानीय तह अन्त्तर्यत रहेका अस्पताललाई मनम्न बमोचजम रकम 

मबमनयोजन र्ररएको छ । 
क्र.स.  अस्पताल  स्थामनय तह  सोधभनाय रकम  

१ दमक अस्पताल, िापा  दमक नर्रपामलका  ४,००,००० 

२ रंर्ेली अस्पताल, मोरंर्  रंर्ेली नर्रपामलका ४,००,००० 

३ मंर्लबारे अस्पताल, मोरंर्  उलायबारी नर्रपामलका ४,००,००० 

४ कटारी अस्पताल, उदयपरु  कटारी नर्रपामलका ४,००,००० 

५ भारदह अस्पताल, सप्तरी  हनमुाननर्र कंकाली न.पा.  ४,००,००० 

६ लाहान अस्पताल, मसराहा  लहान न.पा.  ४,००,००० 

७ बर्दयबास अस्पताल, महोत्तरी   बर्दयबास न.पा.  ४,००,००० 

८ चपरु अस्पताल, रौतहट  चन्त्रपरु न.पा.  ४,००,००० 

९ पोखररया अस्पताल, पसाय  पोखररया न.पा. ४,००,००० 

१० चजरी अस्पताल, दोलखा  चजरी न.पा. ५,००,००० 

११ मेमथनकोट अस्पताल, काभ्रपेलाञ्चोक  नवबदु्ध न.पा.  ४,००,००० 

१२ बकुलहर रत्ननर्र अस्पताल, चचतवन  रत्ननर्र न.पा. ५,००,००० 

१३ बघौिा अस्पताल, चचतवन  मािी न.पा.  ४,००,००० 

१४ चापार्ाउँ अस्पताल, लमलतपरु  र्ोदावरी न.पा.  ५,००,००० 

१५ मबष्रु्देबी अस्पताल, काठमािौँ  वकमतयपरु न.पा. ४,००,००० 

१६ आपँवपपल अस्पताल, र्ोरखा  पालङु्गटार न.पा. ४,००,००० 

१७ सनु्त्दरबजार अस्पताल, लमजङु्ग  सनु्त्दरबजार न.पा. ४,००,००० 

१८ बन्त्दीपरु अस्पताल, तनहुँ  बन्त्दीपरु न.पा. ४,००,००० 

१९ चापाकोट अस्पताल, स्याङ्गजा  चापाकोट न.पा.  ४,००,००० 

२० चर्र्वुा अस्पताल, कास्की  पोखरा महानर्रपामलका  ४,००,००० 

२१ चचसापानी अस्पताल, नवलपरासी  बदयघाट न.पा. ४,००,००० 

२२ चर्वराज अस्पताल, कवपलवस्त ु कृष्र्नर्र न.पा. ४,००,००० 

२३ वपपरा अस्पताल, कवपलवस्त ु वार्र्ंर्ा न.पा . ४,००,००० 

२४ लमही अस्पताल, दाङ लमही न.पा.  ४,००,००० 
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२५ चौरजहारी अस्पताल, रुकुम  चौरजहारी न.पा.  ५,००,००० 

२६ दूल्ल ुअस्पताल, दैलेख  दलु्ल ुन.पा.  ४,००,००० 

२७ जोर्बिुा अस्पताल, ििेल्धुरा  

परर्रुाम नर्रपामलका, 
ििेल्धुरा  

४,००,००० 

२८ र्ोकुलेश्वर अस्पताल, दाच ुयला  

रै्लेचर्खर नर्रपामलका, 
दाच ुयला  

४,००,००० 

२९ मालाखेती अस्पताल, कैलाली  

र्ोदावरी नर्रपामलका, 
कैलाली  

४,००,००० 
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पोषण काययक्रम 

१. पामलका स्तरीय पोषर् काययक्रमको समीक्षा तथा कायय योजना तयारी  (७५३ स्थानीय तहहरुबाट)   

पररचय  पोषर्को ववद्यमान अवस्था आधानयको लामर् पोषर् सम्बन्त्धी सेवाहरुको ववस्तार अमभयानको 
माध्यमबाट पोषर् सम्बन्त्धी बानी व्यवहारलाई सकरात्मक र्दर्ा तर्य  रुपान्त्तरर् र्नय आवश्यक 
छ।पररवार कल्यार् महार्ाखा पोषर् र्ाखाबाट ववमभन्न पोषर् लचक्षत काययक्रमहरु सञ्चालन हदैु 
आएका छन ्र यी काययक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन र्नयको लामर् मनयममत रुपमा समीक्षा 
र्ोिी आयोजना र्नुयपने भएकोले यो बजेट राचखएको हो। 

उद्दशे्य पोषर् काययक्रम को र्त आ.व २०७८/७९ को प्रर्मतको  प्रस्तमुत र्ने ।  

प्रस्ततुीकरर्को आधारमा पोषर् काययक्रमको सवल पक्ष , कमजोरी पक्ष , अवसरह तथा चनुौतीहरूको 
ववश्लषेर् र्ने । 

वपछमिएको वर्य ,पहचु बावहरको वर्य ,असहाय  ,मबपन्न , अमत मबपन्न समहुको लामर् काययक्रमले के -
मत समेवटएकोक  छ भने्न समुनचश्चताको र्ने । 

चाल ुआ.ब को लामर् पोषर् काययक्रम संचालन कायययोजना बनाउने ।  
अपेचक्षत प्रमतर्ल आमथयक बषय २०७८ / ७९को पोषर् काययक्रमको सममक्षा भएको हनेुछ ।  

वपछमिएको वर्य ,पहचु बावहरको वर्य ,असहाय  ,मबपन्न , अमत मबपन्न समहुको लामर् काययक्रमले के -
मत समेवटएकोक  छ  भने्न समुनचश्चताको लामर्  थप मबबेचना र  ववश्लषेर् र्ररएको हनेुछ । 

चाल ुआ.ब. को पोषर् काययक्रम संचालन कायययोजना तयार भएको हनेुछ ।  
सञ्चालन प्रकृया  यस वक्रयाकलाप सञ्चालनको लामर् मनम्नानसुार र्मतववमध सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

यो काययक्रम सबै स्थानीय तहहरुमा र्ररनछे । स्थनीय तह बाट प्रमखु, उप प्रमखु, प्रमखु प्रर्ासवकय 
अमधकृत, स्वास््य र्ाखा प्रमखु, स्वास््य र्ाखाका पोषर् काययक्रम हेन ेव्यचक्त, प्रत्येक स्वास््य 
संस्थाबाट स्वास््य संस्था प्रमखु र पोषर् काययक्रम हेने र्ोकल व्यचक्त, लेखा, प्रर्ासन, स्टोरहरुको 
सहभार्ी हनेुछन।् 

सञ्चालन ववमध: 

सममक्षा काययक्रम पवहलो रैमामसक मा एक पटक २ र्दनको हनेुछ । 

काययक्रम सन्त्चालन र्दाय पवहलो र्दन र्त आ .व .मा भएका पोषर्का काययक्रमहरुको समीक्षा र्ने र 
वावषयक प्रमतवेदनमा छलर्ल र्ने ।दोश्रो र्दन पवहलो र्दनमा भएको पोषर् काययक्रमको सममक्षाको 
आधारमा काययक्रमको ववश्लेषर्, मूल्यांकन र्रर वावषयक कायययोजना तयार र्रर आर्ािी बढ्ने।   

वपछमिएको वर्य ,पहचु बावहरको वर्य ,असहाय  ,मबपन्न , अमत मबपन्न समहुको लामर् पोषर् 
काययक्रममा के  -कमत समेवटएको  छ वा छैन ववश्लेर्र् र्रर समेवटएका छैनन ्वा न्त्यून छ भने उपयकु्त 
कायययोजना बनाई कायायन्त्वयन र्ने । 

समीक्षा काययक्रम सन्त्चालन र्दाय स्थामनय तहले टेम्ल्पेट तयार र्री सोही अनसुारको स्थानीय तह 
स्तररय पोषर् समीक्षा तयार र्ने ।  
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टेम्प्लेटमा target vs achievement, recording/reporting, logistics, lesson learned, success story, 

issues, strength, weakness, opportunities andchallenges   आर्द ववषयवस्त ुसमावेर् भएको 
हनुपुनेछ। 

पोषर् काययक्रमको सममक्षा र्दाय  प्रदेर् /चजल्ल ाासंर् समन्त्वय र्रर सम्भव भएसम्म त्यांक वा पोषर् 
काययक्रम र्ोकल व्यचक्तलाई समावेर् र्रर पोषर्मा रहेका कमम कमजोरर केलाएर कायय योजना 
तयार र्ने।  

यो सममक्षा सकेको भोमल पल्ट एक र्दन मबद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम को सममक्षा 
संचालन र्नुयपनछे (वक्रयाकलाप नं. ६ अनसुार)  

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क मनकायले आबश्यकतानसुार 
काययक्रमको अनरु्मन र्ने छ । 

बजेट वािँर्ािँ यस काययक्रमको लामर् महानर्रपामलकामा ७० हजार, उप-महानर्रपामलकामा  ६५ हजार, 
नर्रपामलकामा ६० हजार र र्ाउपामलकामा ५० हजारको दरले रकम मबमनयोजन र्ररएको छ । 
आमथयक ऐन काननुको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार सममक्षा काययक्रमको लामर् बािर्ाि र्नुय 
पने छ ।  

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतबेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय सामग्री बृहत पोषर् लचक्षत काययक्रमहरुको स्वास््य काययकतायहरुको आधारभतु क्षमता आमभवृवद्ध पचुस्तका, 
HMIS को अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ारामहरु, आर्द ।  

 

२ . नेपालीहरुका  लामर्  असल  खानपान  सम्बचन्त्ध  मार्यदर्यन  पसु्तकामा  उल्लेख  भएका  संदेर्हरु  स्थानीय  

आबश्यकता अनसुार  प्रत्येक  स्वास््य  संस्थामा  स्थानीय  भाषामा  संदेर्  बनाइ  टासँ  र्ने  साथै  स्थानीय 
एर्एम बाट  प्रसारर्  र्ने  (७५३ स्थानीय तह)    

पररचय  नेपालीहरुका लामर् असल खानपान सम्वन्त्धी मार्यदर्यन हरेक उमेर र समूहका व्यचक्तहरूले हरेक 
र्दन उपभोर् र्न ेखाद्य वस्तबुाट आरू्लाई आवश्यक पने पौविक तत्वहरू प्राप्त होस ्र त्यसको 
र्लस्वरुप स्वस्थ एवं सकृय जीवनयाँपन र्नय मद्दत परु्ोस ्भने्न उदे्दश्यले तयार र्ररएको हो । 
उक्त मार्यदर्यनमा नेपालीहरुको असल खानपानको लामर् तपचर्लका १९ वटा व्यवहार मसर्ाररस 
र्ररएको छ । 

१. हरेक र्दन ववमभन्न थरीका खानकुेराहरू खानपुने ।  

२. हरेक र्दन पयायप्त मारामा र्लरू्ल र हररया सार्सब्जी खानपुने ।  

३. हरेक र्दन दाल र र्ेिार्िुी खानपुने ।  

४. माछा, मास ुवा अण्िा मनयममत रूपमा खानपुने ।  

५. हरेक र्दन दूध र दूधजन्त्य खानेकुराहरू खानपुने ।  

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

७. स्वास््यमा हानी प¥ुयाउने खानपानसम्बन्त्धी अन्त्धववश्वासबाट सावधान हनपुने ।  
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८. खानामा कम मारामा सधैं आयोमिनयकु्त ननु मार प्रयोर् र्ने । र पालनेबेलामा मार प्रयोर् 
र्री यसको बार्बाट ननु खेर जान नर्दने ।  

९. र्मुलया र चचल्ला खानेकुरा कम मारामा उपभोर् र्ने ।  

१०. हरेक र्दन ताजा र सर्ा खाना खानपुने र पयायप्त मारामा सर्ा पानी वपउनपुने ।  

११. मनयममत रूपमा र्ारीररक परर श्रम र्ने ।  

१२. परम्परार्त तथा स्थानीयस्तरमा पाईने पौविक खाना खानपुने ।  

१३. पौविक तत्व कम भएका एबं बिी र्मुलया, चचल्ला र नमुनला तयारी खानकुेरा कम मारामा 
खानपुने ।  

१४. मर्दराजन्त्य पेय पदाथय उपभोर् नर्ने ।  

१५. चर्र्लुाई पयायप्त मारामा स्तनपान र्राउने ।  

१६. चर्र् ु६ मवहना परुा भएपमछ स्तनपानको साथसाथ ैथप खाना खुवाउँनपुने ।  

१७. र्भयवती र स्तनपान र्राउने आमाले थप पोवषला खानकुेरा खानपुने ।  

१८.बढ्दो उमेरका वकर्ोर वकर्ोरीहरूले खानपान सम्वन्त्धी स्वस्थ बानी बसाल्न े। 

१९. ज्येष्ठ नार्ररकको खानपानमा ववरे्ष ध्यान र्दने । 

उद्दशे्य सम्परु्य नेपालीहरुलाई असल खानपान सम्बचन्त्ध जानकारी र्दएर व्यवहार पररवतयन र्राउने ।  
अपेचक्षत प्रमतर्ल आम नेपालीहरूमा खानपानको असल व्यवहारको अभ्यास भई खानपानबाट मसजयना हनेु ववमभन्न रोर्हरूमा 

कमी ल्याउन ु। 
सञ्चालन प्रकृया  सम्परु्य ७५३ स्थामनय तहहरुको प्रत्यके स्वास््य संस्थामा नेपालीहरुका लामर् असल खानपान 

सम्बचन्त्ध मार्यदर्यन पचुस्तकामा उल्लेख भएका संदेर्हरु स्थामनय आबश्यकता अनसुार प्रत्यके 
पामलकाको कायायलयमा,  स्वास््य संस्थामा, विा कायायलयमा  स्थानीय भाषामा संदेर् बनाइ टाँस र्ने 
साथै स्थानीय एर्एमबाट आमथयक बषय २०७९/८० को दोस्रो रैमामसक मभर प्रसारर् र्ने ।   

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्ककायायलयहरुले आबश्यकता 
अनसुार काययक्रमको अनरु्मन र्ने छन ्। 

बजेट वािँर्ािँ यस काययक्रमको लामर् महानर्रपामलकामा १८ हजार, उप-महानर्रपामलकामा १५ हजार, 
नर्रपामलकामा १२ हजार र र्ाउपामलकामा १० हजार को दरले रकम मबमनयोजन र्ररएको छ । 
प्रचमलत नेपाल सरकारको आमथयक ऐन मनयमको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार बाँिर्ाि 
र्री खचय र्नय सवकने छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतबेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय सामग्री नेपालीहरुका लामर् असल खानपान सम्बचन्त्ध मार्यदर्यन पचुस्तका  
 

 

 



 
 

32 
 

३. मभटाममन ए लयाप्सलु आम ववतरर् काययक्रमका  लामर् म.सा.स्वा.स्व.से. पररचालन  खचय  (२ चरर्, कामतकय  र 

वैर्ाख)  

पररचय ६ देचख ५९ मवहनाका बालबामलकाहरुलाई मभटाममन ए र १२ देचख ५९ मवहनासम्मका बालबामलकाहरुलाई 

जकुाको औषमध बषयमा २ पटक (बैर्ाख र कामतयक मवहनामा) खुवाउने काययक्रममा पररचालन हनेु 

म.सा.स्वा.स्व.से.हरुलाई एक पटकमा २ र्दन र्री चार र्दनको यातायात खचय उपलब्ध र्राईएकोमा सो 
को मनरन्त्तरताका लामर् यो वक्रयाकलापको व्यवस्था र्ररएको छ । 

उद्दशे्य मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाले लचक्षत उमेरका बालबामलकाहरुलाई मभटाममन ‘ए’ तथा 
जकुाको औषमध खुवाउन सहजताका लामर् यातायात खचय उपलव्ध र्राउने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल बैर्ाख ६ र ७ र कामतयक २ र ३ र्ते मभटाममन ए तथा जकुाको औषमध आम ववतरर् अमभयान 
अन्त्तर्यत मवहला  सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाले लचक्षत उमेरका ६ देचख ५९ मवहनाका 
बालबामलकाहरुलाई मभटाममन ‘ए’ तथा १ वषय देचख ५ वषय सम्मका बालबामलकाहरुलाई जकुाको 
औषमध ( अल्बेन्त्िाजोल ) खुवाएको  हनेुछन ्।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन मबमध: 

बैर्ाख ६ र ७ र कामतयक २ र ३ र्ते वा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मममतमा ६ 
मवहना देचख ५९ मवहनाका बालबामलकाहरूलाइ मभटाममन ए  तथा १ वषय देचख ५ वषय सम्मका 
बालबामलकाहरुलाई जकुाको औषमध आम ववतरर् अमभयान सम्पन्न भए पश्चात ्म.सा.स्वा.स्व.से.हरुलाई यो 
पररचालन खचय उपलब्ध र्नुयपनछे । यस काययक्रमको बजेट महा/उप महा/न.पा./र्ां.पा. मा उपलब्ध 
र्राईएको छ । काययक्रम सम्पन्न भएको एक हप्ता मभर म.सा.स्वा.स्व.से.ले मभटाममन ए र 
अल्बेन्त्िाजोल खुवाएको ररपोटय सम्बचन्त्धत स्थानीय तहमा बिुाउन ुपनेछ ।  

नोटाः मभटाममन ए तथा जकुाको औषमध आम ववतरर्  अमभयानमा ६ मवहना देचख ५९ मवहनाका 
बालबामलकाको MUAC जाचँ र्ने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 
काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क मनकाय साथै स्थामनय 
मनकायका कमयचारर, स्वास््य र्ाखा प्रमखु र स्वास््यकमीहरुले आबश्यकतानसुार काययक्रमको 
अनरु्मन र्ने छ।    

बजेट वािँर्ािँ प्रत्येक मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई  प्रमत र्दन रु ४००/- को दरले यातायात 
खचय र्दइनछे।स्थानीय तहले थप र्रेका म.सा.स्वा.स्व.सेलाइय सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले न ैबजेट 
व्यवस्थापन र्रर पररचालन र्नुय पनेछ ।  

स्थामनय तह, स्वास््य र्ाखा बाट २ जना र प्रत्येक स्वास््य संस्थबाट २ जना कमयचाररका लामर् 
प्रमत र्दन प्रमत व्यचक्त रू १०००/- का दरले दइु र्दनको अनरु्मनका लामर् खचय र्नय सवकने छ। 

अनरु्मन बापतको रकम भकु्तामनका लामर् अनरु्मन प्रमतवेदन अमनवायय पेर् र्नुय पने छ। 

प्रचमलत आमथयक ऐन काननुको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार बािर्ाि र्नय सवकने छ।  
अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतबेदन  HMIS  मा समाबेस 
र्नुयपनेछ। 
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काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को आमथयक प्रमतबेदन प्रदेर् 
स्वास््य मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय सामग्री सम्बचन्त्धत काययववमध र मनदेचर्का अनसुार। 
 

४. पोषर्  सम्बचन्त्ध  राविय  र्दवस , सप्ताह र मवहना सञ्चालन  स्तनपान  सप्ताह, आयोमिन  मवहना, मबद्यालय  
स्वास््य  तथा  पोषर्  सप्ताह  आर्द लर्ायत  कायय  सञ्चालनको लामर्  

महानर्रपामलकाहरुमा ५० हजार, उप- महानर्रपामलकाहरुमा ४५ हजार, नर्रपामलकाहरुमा ४० हजार र  
र्ाउपामलकाहरुमा ३० हजारको दरले रकम ववमनयोचजत र्ररएको छ र यस रकमलाई आवश्यकता अनसुार सबै पोषर् 

सम्बचन्त्ध  राविय  र्दवस/सप्ताह/मवहनाहरु संचालन र्रर प्रभावकारर बनाउन खचय र्नुय पनेछ । यस वक्रयाकलाप संचालन 
र्नय आवश्यकता अनसुार थप रकम स्थामनय तहले व्यवस्थापन र्रर काययक्रम सन्त्चालन र्नुय पन ेछ) 

 

क. स्तनपान  संरक्षर्  तथा  सम्बधयन सप्ताह  सञ्चालन  

पररचय  नेपालमा ९९ प्रमतर्त नेपालका मवहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई स्तनपान र्राउने र्रेको नेपाल स्वास््य तथा 
जनसाचंख्यक सवेक्षर् २०१६ ले देखाएको छ । धेरै समदुायहरुमा आज पमन स्तनपानको महत्वको जानकारी 
नभए पमन प्राकृमतक खानाको रुपमा स्तनपान र्राइन्त्छ । बढ्दो र्हरीकरर् र आमाको दूधको सट्टामा पाइन े

खानकुेराको कारर्ले र्हरी समदुायका बच्चाहरुलाई प्रायजसो बट्टादूध खुवाउने प्रचलन बिेको पाइन्त्छ । 

स्तनपान नर्राउनाले बच्चाहरुलाई रोर् लाग्ने र मतृ्यदुर बढ्न े मार नभई, बच्चाहरुको र्ाररीक वृवद्ध, 

ववकासलाई पमन प्रमतकुल प्रभाव परररहेको हनु्त्छ । बट्टाको दधु तथा अन्त्य खानाहरु खुवाउने खचय पमन बढ्न 

जान्त्छ । साथै उक्त दधु तथा अन्त्य खाना चिकाउनका मनममत्त सचञ्चत रकम पमन खचय हन्त्छ । त्यसै र्री अिै पमन 

हाम्रो देर्मा बाल मतृ्यदुर उच्च छ ।  

उद्दशे्य स्तनपानको महत्वबारे स्थानीय जनसमदुायमा चेतना अमभवृवद्ध र्राउन े। 
अपेचक्षत प्रमतर्ल स्तनपान सम्बचन्त्ध मसर्ाररर् र्ररएका व्यवहार अपनाउने, आमा तथा बालबामलकाहरुको संख्या वृवद्ध 

भएको हनेु  
सञ्चालन प्रकृया  स्तनपान सप्ताह मनाइने स्थानहरुाः 

स्वास््य संस्थाहरु (संघ देचख समदुायसम्म) 

स्थानीय तहहरु 

स्थानीय संघ संस्था, ललब, आमा समूह, सहकारीहरु आर्द  

चजम्मेवार व्यचक्ताः 
स्थानीय तहका स्वास््य  र्ाखा प्रमखु  

श्रोत व्यचक्त: 

स्वास््य कायायलय प्रमखु, पोषर् सम्पकय  व्यचक्त, स्थामनय तह स्वास््य र्ाखा प्रमखु, स्वास््य संस्थाका 
कमयचारीहरू, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वंय सेववकाहरु र पोषर्मा काम र्ने अन्त्य संघ संस्थाका व्यचक्तहरु  

स्तनपान सप्ताह व्यापी काययक्रमहरुाः 
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सहभार्ीतामूलक सचेतना काययक्रमाः 
स्थानीय तहका सम्पूर्य स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचारकमी, स्थानीय तहमा काययरत सरकारी तथा र्ैह्र सरकारी 
संघ संस्थाहरु जनप्रमतमनमध तथा कमयचारीहरु सवहतको एवककृत काययक्रम आयोजना र्री स्तनपान सप्ताह सञ्चालन 

तथा स्तनपानको महत्वलाई प्रकार् पारी चर्र् ुतथा वाल्यकामलन पोषर्बारेमा जानकारीमूलक सन्त्देर् संचार हनेु 

खालको काययक्रम र्नय सलन ेछ ।  

मामथ उल्लेख र्रे बमोचजमका श्रोत व्यचक्तहरु, बहकेु्षरीयपोषर् काययक्रम अन्त्तर्यतको खाद्य तथा पोषर् सरुक्षा  

मनदेर्क समममतका व्यचक्तहरु, जनप्रमतनीधीहरु तथा अन्त्य सरोकरवालाहरुसँर् ववर्त वषयहरुमा भएका स्तनपान 

सप्ताहबारे अन्त्तरवक्रया/छलर्ल र्री आर्ामी र्दनमा स्तनपान सप्ताह मनाउन कसरी योजना र्ने भमन छलर्ल 

र्ने ।  

समदुाय स्तरमा मवहला  सामदुावयक स्वास््य स्वंय सेववका, स्वास््य आमा समहुहरुलाई स्तनपानको महत्व एवं 

स्तनपान सम्वचन्त्ध उचचत आसन र सम्पकय बारे अभ्यास प्रदर्यन र्ने, चर्र्तुथा वाल्यकामलन पोषर्बारे बताउने र 

स्तनपान र्राउनाले/नर्राउनाले के के हनु्त्छ भने्नबारे अन्त्तरवक्रयात्मक िंर्बाट छलर्ल र्नय सवकनछे । 

हरेक मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेमबकाले आफ्नो काययके्षर मभर रहेका मबरे्ष र्री र्भयवती 
मवहला र ६ मवहना मभरका सतु्केरी आमा तथा मनजका पररवारका सदस्यलाई स्तनपानको महत्व 
बिुाउने । 

सावयजमनक स्थलहरुमा स्तनपान सम्वचन्त्ध व्यानर, पोिर, पम्प्लेटहरु ववतरर् र्ने साथै आम संचारका माध्यमबाट 

सप्ताह भरीनै स्तनपानको महत्वबारे चेतनामलुक संन्त्देर् प्रसारर् र्ने ।  

यस बाहेक अन्त्य मसजयनात्मक काययक्रमहरु प्रभावकारी  रुपले सञ्चालन र्नय सलन ेछ । जस्तै  मबद्यालयमा 
स्तनपान सम्न्त्बन्त्धी बादवववाद, सिक नाटक, स्थानीय रेमियोमा छलर्ल काययक्रम आदी । 

तल उल्लेचखत स्तनपानको महत्वबारे समदुाय स्तरमा स्तनपान सम्वचन्त्ध अन्त्तरवक्रया/छलर्ल जस्ता 
काययक्रमहरु सञ्चालन मा छलर्ल र्ने।  

स्तनपानको महत्व सम्बचन्त्ध सन्त्देर्हरु: 

आमाको दधु चर्र्हुरुका लामर् एकमार सवोत्तम खाना हो ।  

आमाको दधु जन्त्मेदेचख ६ मवहनासम्मका चर्र्हुरुको र्ारीररक एवं मानमसक वृवद्ध र ववकासकालामर् अत्यन्त्त 

आवश्यक पदयछ । यो सम्पूर्य पौविक तत्वहरुले भररपरु्य हनु्त्छ । तसथय ६ मवहनासम्म चर्र्लुाई आमाको दधु 
बाहेक अन्त्यकुनै पमन चचजहरु तथा पानी पमन खुवाउन ुआवश्यक पदैन । 

आमाको दधु सधैं तयारी अवस्थामा पाइन्त्छ । चर्र्लेु चाहेको वेलामा जवहले पमन जहाँपमन खुवाउन सवकन्त्छ ।  

आमाको दधु चर्र्कुा लामर् पवहलो खोप हो । यसमा रोर्सँर् लड्न सलन ेतत्व हनु्त्छ । 

चर्र् ुजन्त्मेपमछ केही र्दनसम्म आउन ेबाललो, पहेंलो मबर्ौती दधु (Colostrum) मा रोर्सँर् लड्न सलन ेएक 

प्रकारको प्रमतरोधात्मक तत्व रहेको हनु्त्छ जसले हामनकारक र संक्रामक जीवारु् र वकटारु्लाई निपारी 
चर्र्लुाई संक्रामक रोर् लाग्नबाट बचाउँछ । त्याङ्क अनसुार आमाको दधु खानपाएका चर्र्हुरुलाई िािा 
पखाला, श्वास प्रश्वास र अन्त्य रोर् लाग्नबाट सरुचक्षत रही चर्र् ुमने दरमा २५ प्रमतर्तले कमी आएको पमन 

पाइएको छ ।  

स्तनपान र्राउने आमाहरुको स्तन र पाठेघरमा लयान्त्सर हनेु सम्भावना पमन धेरै कम हनु्त्छ।  

जन्त्मान्त्तर कायम राख्न स्तनपानले सहयोर् प÷ुयाउँछ ।  



 
 

35 
 

स्तनपान र्नय नपाएका चर्र्हुरु पमछ र्एर िर्िाल ुस्वभावका हनेु, अरुसँर् घलुममल र्नय नसलन ेर अपरामधक 

काययहरुमा लाग्ने कुरा पमन अनसुन्त्धानबाट पत्ता लार्केो छ ।  

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: 
पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क मनकाय ले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्न ेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतबेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ।  

 
सन्त्दभय सामग्री स्तनपान सप्ताह सञ्चालन मनदेचर्का  

 

ख. आयोमिन सचेतना मवहना सञ्चालन  

पररचय  आयोिीन र्ारीररक वृवद्ध तथा मानमसक ववकासको लामर् आवश्यक एक महत्वपरु्य पोषक तत्व हो । प्रमत 
र्दन एक बयस्कलाई १५० माइक्रो ग्राम आयोमिन आवश्यक पछय । नेपालमा हाल दईु बालबामलका 
चचन्त्ह अंवकत ननुको प्रयोर् दर ९५ % छ (NDHS 2016) । यो पोषकतत्व मानव र्रररलाई अमत 

सकु्ष्म मारामा चावहन्त्छ, तर दैमनक यसको आवश्यकता हनु्त्छ, अन्त्यथा र्रररमा यसको कमी हनु र्ई र्ारीररक 

तथा मानमसक रुपले धेरै नकारात्मक असरहरु पनय सलछ । यी समस्याहरु साधारर् रुपले र्लर्ाँि र र्म्भीर 

रुपले अववकमसत र्ाररररक तथा मानमसक रुपको के्रवटमनजम भमनने लाटो लठ्यौरोको रुपमा हनु्त्छ । लाटो 
लठ्यौंराहरु सामाचजक रुपले अपहेमलत हनुका साथै चजवनभर उमनहरु अकायको भरमा बाँच्न ुपन ेबाध्यात्मक 

अवस्था सृजना हनु्त्छ । त्यस्तै र्री उमनहरु ववमभन्न आमथयक तथा सामाचजक र्मतववमधका लामर् कम उपयोर्ी 
हनुपगु्छन।् पररर्ामताः समग्र देर्को आमथयक सामाचजक ववकासका वाहक नवपसु्ता मानमसक तथा र्ारीररक 

रुपले पछौटेपन मभर पदाय उनका पररवारको मार नभएर देर्को भववष्य नैं अन्त्धकार तर्य  धकेमलन सलछ । 

मबरे्ष र्री र्भयवस्था, चर्र् ुतथा बाल्यावस्थामा आयोमिनको कमम भएमा यसको असर जीवनभरीलाई हनु्त्छ। 

तसथय, ती अवस्थाहरुमा पयायप्त मारामा आयोमिनको सेवन र्नय अमत जरुरी हनु्त्छ । नेपालको भौर्ोमलक 

अवस्थाले र्दाय यहाँ पाईन े खाद्य पदाथयहरुमा आयोिन नपाईने भएकोले सरकारले सबैखाले खाने ननुमा 
आयोमिन सचम्मश्रर् र्रर बजारमा उपलब्ध र्राउँदै आएको छ।पयायप्त मारामा आयोमिन ममसाईएको ननुको 
पवहचानको लामर् नेपाल सरकारले पाकेटमा ननुको दईु बालबामलकाको लोर्ो अंवकत र्री मसर्ाररर् र्रेको 
र्रेको छ ।  

आयोमिन मवहनामा खासर्री आयोमिनको कममले हनेु ववकृमत मनयन्त्रर्का लामर् जनचेतना जर्ाउने ववषेर् 

मवहनाको रुपमा ववववध काययक्रमहरु सञ्चालन र्रीदैँ  आएको छ । 

उद्दशे्य आयोमिनको कममबाट हनेु ववकृमतको वारेमा जनमानसमा सचेत र्राउने ।  

जनसमदुायले उपयकु्त मारामा आयोमिन प्राप्त र्नयको लार्ी नेपाल सरकारबाट प्रमाचर्त दईु बालबामलकाको 
चचन्त्ह अंवकत आयोमिनयकु्त ननु  )प्रमत वयस्क प्रमत र्दन ५ ग्राम भन्त्दा कम मारा ननु(  उपभोर् र्नय 
प्रोत्सावहत र्ने । 

आयोमिन सचम्मश्रर् नभएको ननुको प्रयोर्लाई मनरुत्सावहत र्ने । 
अपेचक्षत प्रमतर्ल समदुायमा आयोमिनको महत्वबारे ज्ञान धारर्ा अमभबृवद्ध हनेुछ ।  



 
 

36 
 

दईु बालबामलकाको चचन्त्ह अंवकत प्रयाप्त मारामा आयोमिन ममसाइएको ननुको उपभोर्मा बृवद्ध 
हनेुछ । 

सञ्चालन प्रकृया  यस काययक्रमलाई स्थामनय सरकार मातहतका सम्पूर्य स्वास््य संस्थाहरु तथा आवश्यकतानसुार अन्त्य 

सावयजमनक स्थानहरुमा मनाउन सवकनेछ, जस्तै: 

स्वास््य कायायलय  

नर्र/र्ाउँ पामलका  
प्राथममक स्वास््य केन्त्र  

स्वास््य चौकी  
ववद्यालय 

विा कायायलय 

स्वास््य आमा समूहहरुमा 
कायय सञ्चालन प्रवक्रया: 
रे्व्रअुरी मवहनालाई “आयोमिन सचेतना मवहना” को रुपमा सञचालन र्दाय मनम्न बमोचजम वक्रयाकलापहरु 

मवहना व्यापक रूपमा र्नय र्राउन सवकन्त्छ  

पवहलो हप्ता : समन्त्वयात्मक, जानकारीमलुक, सहभार्ीतामलुक काययक्रम 

स्थामनय सरकार मातहतका सम्पूर्य स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचारकमी, स्थानीयस्तरमा काययरत सरकारी 
तथा र्ैह्र सरकारी संघ संस्थाहरु (एन.चज.ओ, आई.एन.चज.ओ) जनप्रमतमनमध तथा कमयचारीहरु र स्थामनय साल्ट 

टे्रमिङ्ग कपोरेर्नको कायायलयहरु सवहतको एवककृत काययक्रम आयोजना र्री आयोमिन मवहना सञ्चालन तथा 
आयोमिनको कमीले हनेु ववकृतीहरु न्त्यमूनकरर्को लामर् अपनाउन सवकने उपायहरु, दईु बालबामलका चचन्त्ह 

अंकीत आयोमिनयकु्त ननुको उपयकु्त प्रयोर् र स्वास््य तथा पोषर् चर्क्षाको वारेमा जानकारी मलुक सन्त्देर् 

संचार हनेु खालको काययक्रम र्ने । साथै नेपालका मसमावती के्षरहरु, भारत तथा चचनबाट अवैध रुपमा पैठारी 
हनेु समस्या पमन नेपालका मसमा के्षरका समस्या हनु, यसरी नेपाल मभरने ननुहरु प्राय आवश्यक मारामा 
आयोमिनयकु्त नहनेु पाइएकोले त्यसको रोकथामको लामर् मसमा के्षरका सरुक्षाकमीहरु, भन्त्सार कायायलयहरु 

तथा उद्योर्ी व्यापारीहरुलाई समेत सहभामर्ता र्राई यस खालको ववकृतीहरुलाई कम र्नय र्राउनको लामर् 

सहभामर्ता मलुक सचेतना काययक्रमहरु सञ्चालन र्ने ।  

प्रचार प्रसार: सावयजमनक स्थलहरुमा तथा बवि भन्त्दा बवि मामनसहरु आवत जावत हनेु स्थानहरुमा आयोमिन 

सम्बचन्त्ध व्यानर, पोिर, पम्प्लेट (आयोमिन यकु्त नून, आयोमिन खेर जान नर्दने तररका, आयोमिनको कममबाट 

लाग्ने संभाववत रोर्हरु सवहतको परामर्य कािय), स्टीकर आर्द राख्ने तथा ब्रोसरहरु ववतरर् र्ने, आम संचारका 
माध्यमबाट मवहनाव्यापी रुपमा आयोमिनको कममले हनेु ववकृतीहरुको रोकथामको लामर् चेतनामलुक 

संन्त्देर् प्रसारर् र्ने ।  

दोस्रो हप्ता (सचेतना काययक्रम) 

स्थामनय सरकार मातहतका सम्परु्य स्वास््य संस्थाहरु, ववमभन्न सरकारी तथा र्ैह्र सरकारी संघ संस्थाहरु 

(एन.चज.ओ, आई.एन.चज.ओ) उद्योर्ी, व्यापारी, स्कुल, लयाम्पस र जनप्रमतमनमध तथा कमयचारीहरु र स्थानीय 

साल्ट टे्रमिङ्ग कपोरेर्नको कायायलय (यर्द छ भन)े आर्द सम्परु्यको सहभार्ीतामा समदुायमा स्थामनय 
आवश्यकता अनसुार सचेतना काययक्रम संचालन र्नय सवकनछे ।  
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तेस्रो हप्ता (चर्क्षा मूलक काययक्रम) 

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

(एन.चज.ओ, आई.एन.चज.ओ) जनप्रमतमनमध तथा कमयचारीहरु र स्थामनय साल्ट टे्रमिङ्ग कपोरेर्न आर्दको 
सहयोर्मा ववद्यालय, लयाम्पस, स्थामनय ललवहरुमा स्थानीय जनसमदुायको पयायप्त सहभार्ीतामा आयोमिनको 
महत्व,  दईु बालबामलका चचन्त्ह अंकीत आयोमिनयकु्त ननुका ब्राण्िहरुाः (आयो, र्चक्त, भान ु र तेज ननु) 

कोबारेमा जानकारी र्दन,े दईु बालबामलका चचन्त्ह अंकीत आयोमिनयकु्त ननुको उपयकु्त प्रयोर् र्ने तररका, 
खाना बनाउँदा आयोमिन बचाउने तररका, आयोमिनको कमीले हनेु ववकृतीहरु, त्यसको र्दघयकामलन प्रभाव 

आर्दका वारेमा चर्क्षा मलुक  कक्षाहरु सञ्चालन र्ने । 

चौथो हप्ता (प्रयोर्ात्मक प्रदर्यनी) 
आयोमिन मवहनाको अन्त्तीम हप्तामा सावयजमनक स्थलहरु जस्तैाः स्वास््य संस्था, ववद्यालय, लयाम्पस, स्थानीय 

ललव लर्ायत आचन्त्तम ववमभन्न स्थलहरुमा दईु बालबामलका चचन्त्ह अंकीत आयोमिनयकु्त ननुको प्रयोर् 

प्रदर्यनी (Practical Demonstration) को काययक्रम सञ्चालन र्ने । साथै स्थामनय स्तरमा वववक्र भइरहेका 
ननुहरुमा आयोमिन टेि वकटको प्रयोर् र्री आयोमिन भए नभएको हेन/ेजाँच र्ने । जसले जनमानसमा आरु्ले 
आयोमिनयकु्त भमन प्रयोर् र्रररहेको ननुको बारेमा सचेत र्राउन मद्धत ममल्छ । समदुायका मामनसहरुलाई 

बोलाएर आयोमिनको प्रयोर् वकन, कसरी र कुन स्रोत बाट प्राप्त र्न े भने्नबारेमा बताउने। यसको लामर् 

आवश्यक सामग्रीहरुको प्रदर्यनी र्ने र प्रयोर् र्ने तरीकाको तररकाको बारेमा बताउने । 

आयोमिन यकु्त ननुको र्दु्धता जाचँ तथा प्रयोर्का मनम्ती चावहने आवश्यक सामग्रीहरुाः 
आयोमिन टेि वकट  

आयोमिनयकु्त प्याकेटको नून  

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर् : 
पररवार कल्यार् महार्ाखा /आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्ने छप्रादेचर्क मनकाय ले   
।  

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात प्रत्यक स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनेछ र सो को वोधाथय प्रदेर् 
स्वास््य मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा वठाउन ुपने छ। 

सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले रैमामसक र बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत 
प्रमतवेदन  प्रदेर् स्वास्य मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउनपुनछे। 

सन्त्दभय सामग्री आयोमिन सचेतना मवहना सञ्चालन सम्बचन्त्ध सामामग्रहरू। 
 

र्. ववद्यालय  स्वास््य  तथा  पोषर्  सप्ताह  सञ्चालन 

पररचय  ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह प्रत्यके बषयको जषे्ठ १ देचख ७ र्ते (मे १५–२१) सम्म लर्ातार सात र्दन 

मनाइनछे । स्थामनय आवश्यकता र उपयकु्तताको आधारमा यहाँ उल्लेख भए भन्त्दा बाहेकका काययक्रम तय र्री 
सप्ताहको अवमध मभर थप काययक्रम समावेस र्नय सवकन्त्छ । सप्ताह मनाउँदा प्रत्यके र्दन कुन ैन कुन ैकाययक्रमको 
आयोजना र्ने कुरालाई ववरे्ष ध्यान र्दन ुपनेछ । स्वास््य संस्था एवं ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम लार् ु
भएका ववद्यालयहरूले आपसमा समन्त्वय र्री छुट्टा छुटै्ट वा संयकु्त रुपमा काययक्रमहरूको आयोजना र्री ववद्यालय 
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स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह मनाउन सलनछेन।् सोको लामर् वावषयक काययक्रममा बजटे व्यवस्था र्ररएको छ। 

प्रत्येक स्थामनय तहले सप्ताह व्यापी काययक्रमहरु बनाई नेपाल सरकारको आमथयक ऐन मनयमानसुार संचालन र्नय 
र्राउनपुनेछ । 

उद्दशे्य ववद्यालय जाने उमेरका बालबामलकाहरूको पोषर् चस्थमतमा सधुार र्ने । 

ववद्यालयका बालबामलका, चर्क्षक र समदुायलाई स्वास््य प्रमत जार्रुक बनाउने र उनीहरूमा चेतना अमभवृवद्ध र्ने 

। 
अपेचक्षत प्रमतर्ल मबद्यालयहरुमा स्वास््य सेवा तथा स्वास््य चर्क्षाको उपलब्धतामा र्रु्ात्मक ववकास हनेुछ । 

मबद्यालयका बाल बामलकाहरुमा स्वास््य सम्बचन्त्ध चेतनामा अमभबृवद्ध हनुकुा साथै उपलब्ध स्वास््य समुबधाको 
उपभोर् र्ने बामनको मबकार् हनेु छ । 

मबद्याथीहरुको माध्यमबाट आमा बाब ुतथा घर पररवारमा स्वास््य कर आमन बामनको ववकास हनेु छ । 
सञ्चालन प्रकृया  यस वक्रयाकलापका लामर् ७७ चजल्लाका ७५३ स्थानीय तहहरुमा नेपाल सरकारको श्रोत तर्य बाट यस आमथयक 

वषयको वावषयक काययक्रमबाट बजेट तथा काययक्रम व्यवस्था र्रीएको छ ।  

मनाइने  स्थानहरू:  

स्वास््य संस्था स्थानीय ववद्यालयहरू 

कुन ैस्थानीय चाि पवय वा ववरे्ष काययक्रम परेको भए त्यस्तो स्थानमा  
प्रचर्क्षक, सहभामर्, तामलम सामाग्री  
 

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह काययक्रमलाई सर्लताका साथ संपन्न र्नयको लामर् चजम्मेवार व्यचक्तको रुपमा 
र्ाउँ/पामलका, जन स्वास््य र्ाखाका इन्त्चाजय तथा पोषर् काययक्रम सम्बद्ध व्यचक्त रहनछेन। सप्ताह मनाउने 
काययक्रममा मनम्नानसुारका व्यचक्तहरूले श्रोत व्यचक्तको रुपमा सहयोर् र्नुयहनेुछ । चजल्ला चर्क्षा ववकास तथा 
समन्त्वय इकाईका ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम हेन ेसम्वद्ध व्यचक्त, PHC/ HP इन्त्चाजय ,ववद्यालय 

मनरीक्षकहरू (SSs) र श्रोत व्यचक्तहरू (RPs) तथा चर्क्षक/चर्चक्षकाहरुले यस काययमा सहयोर् र्नुयहनेुछ ।  

सप्ताहब्यापीरुपमा सञ्चालन र्नय सवकने वक्रयाकलापहरू: 

पवहलो र्दनाः पोषर् प्रदर्यनी काययक्रम बच्चाका अमभभावकहरू, ववद्यालयका छारछाराहरू, समदुायका 
मामनसहरूलाई बोलाएर बच्चालाई थप खाना, जाउलो र मलटो खुवाउंन ेबारेमा बताउने । यसको लामर् आवश्यक 

पन ेकच्चा सामग्रीहरूको प्रदर्यनी र्ने र बनाउने तरीकाकोबारेमा बताउने । 

दोस्रो र्दनाः जनचेतना जर्ाउने तथा अमभमचुखकरर् काययक्रम 

स्वास््य तथा पोषर् सम्बन्त्धमा नचजकैको ववद्यालयमा ववरे्ष र्री बालपोषर् र मात ृपोषर्कोबारेमा १ देचख २ घण्टा 
सम्मको कक्षा सञ्चालन र्ने ।  

सरकारी तथा मनजी ववद्यालयका १ देचख १० कक्षासम्मका सवै बालबामलकाहरूलाई लचक्षत र्री सवै ववद्यालयमा 
उनीहरूका चर्क्षक तथा अमभभावकहरूलाई समेत जकुाको संक्रमर् र यसको प्रभावको बारेमा सचेत र्राउने 

खालका काययक्रम आयोजना र्ने ।  

ववद्याथीहरूका लामर् ववद्यालय खाजाको व्यवस्थाका लामर् अमभभावहरूसँर् छलर्ल एवं परामर्य र्ने । 

वकर्ोर वकर्ोरी (१० देचख १९ वषय) हरूका लामर् पोषर्को महत्वको बारेमा कक्षा सञ्चालन र्ने । 
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यस काययक्रमलाई अि व्यापक बनाउनका लामर् स्थामनयमा हनेु श्रोतहरु जटुाउने र माइवकङ्ग, मभत्तेलेखन आर्द 

जस्ता अन्त्य काययक्रमहरू पमन र्नय सवकन्त्छ ।  

पौविक खाद्यपदाथयहरू बालबामलकाको तामलका अनसुारका खानाको बारेमा स्थामनय एर््.एम ्तथा रेमियोहरूमा 
सन्त्देर्मूलक सामग्री प्रचार प्रसार र्नय सवकन्त्छ ।  

चललमनकमा जचाँउन आउने बालबामलकाको बीचमा चर्र् ुप्रदर्यनी र्राई परुस्कार र्दएर पमन उनीहरूलाई हौसला 
र्दन सवकन्त्छ । 

तेस्रो र चौथो र्दनाः जकुाको औषमध खवुाउने काययक्रम 

नसरकारी तथा मनजी ववद्यालयका १ देचख १० कक्षासम्मका सवै बालबामलकाहरूलाई जकुाको औषमध खुवाउने 

काययक्रम र्ने, खास र्री चौथो र्दनमा अचघल्लो र्दन जकुाको औषमध खान छुटेकाहरूलाई औषमध खुवाउने ।  

स्थानीय तहले ववद्यालयलाई जकुाको औषमध उपलव्ध र्राई ववतरर् काययमा सहयोर् र्नुयपनेछ। औषमध ववतरर् 

काययको लामर् छुटै्ट बजेटको व्यवस्था र्रीएको छैन ।  

बैर्ाख मवहनामा मभटाममन ए संरै् जकुाको औषमध खाएका बालबामलका भए उनीहरुलाई यस पटक 
नखवुाउने । 

पाचँौ र्दन: सरसर्ाई काययक्रम 

ववद्यालय पररसरको सरुक्षा र स्वस््य वातावरर्का लामर् कक्षा कोठा र ववद्यालय वररपरर सरसर्ाइ र्ने, 

ववद्याथीहरूको व्यचक्तर्त स्वास््य र सरसर्ाइको मनयममत जाँच र्ने, 

पररचजवी मनयन्त्रर् र्नय प्रत्यके ६ मवहनाको र्रकमा जकुाको औषधी खुवाउने प्रवन्त्धका लामर् श्रोतको खोजी र्ने, 

ववद्यालयमा बाल ललबको र्ठन नभएको अवस्थामा बाल ललबको र्ठन र्री उमनहरुको अग्रसरतामा काययक्रम 

सञ्चालन र्ने र्री योजना बनाउने र सञ्चालन र्ने,  

प्रत्येक रै्चक्षक सरको प्रारम्भमा अमनवायय रुपमा र सम्भव भएमा अको एक पटक र्री वषयमा २ पटक ववद्याथीहरूको 
स्वास््य परीक्षर्का लामर् नचजकको स्वास््य संस्थासँर् समन्त्वय र्ने । 

छैठौँ र्दनाः अमतररक्त काययक्रम 

प्राथममक तहका बालबामलकाहरूलाई संभव भएसम्म ववद्यालय खाजा काययक्रम सञ्चालन र्री (घरबाटै ल्याउन 

लर्ाएर भएपमन) यसै अवमधमा उनीहरूलाई पोषर् यकु्त खानपान सम्बन्त्धी व्यवहार मसकाउने तथा व्यचक्तर्त 

सरसर्ाइका लामर् अमभपे्रररत र्ने । 

हाचजररजवार्, मनबन्त्ध, कथा, लोक र्ीत जस्ता अमतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन र्ने । 

ववद्यालय तथा सावयजमनक स्थलहरूमा जन–चेतनामूलक ¥याली, र्ीत, नाच तथा सिक नाटक प्रदर्यन र्ने । 

सातौँ र्दन: ववद्यालयमा स्वास््य र सरसर्ाइको चस्थमतको समीक्षा काययक्रम । 

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सन्त्दभयमा हाल सम्म भए र्रेका काययक्रम, त्यसको उपलचब्ध, उक्त काययक्रम 

सञ्चालनका चनुौती र आर्ामी र्दनमा वय काययक्रमहरुलाई अि प्रभावकारी िंर्बाट कसरी सञ्चालन र्नय सवकन्त्छ 

भने्न सन्त्दभयमा स्थानीय स्वास््यकर्र्मीहरू, ववद्यालयका चर्क्षकहरू, श्रोत व्यचक्तहरू समेतलाई सहभार्ी र्राई 

छलर्ल तथा अन्र्तवक्रया काययक्रम र्ने र पषृ्ठपोषर् ( Feedback) मलन े 

 

नोट यस काययक्रम सञ्चालन र्दाय पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य र्ाखाको काययक्रमसँर् पमन समन्त्वय 
तथा सहकायय र्रर सञ्चालन र्नुय पनेछ ।  

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: 
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पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क मनकाय ले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्न ेछ । 
अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन: 

 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात प्रत्यक स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनेछ र सो को वोधाथय प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले रैमामसक र बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतवेदन  
प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउनपुनेछ। 

सन्त्दभय सामग्री मबद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह सञ्चालन मनदेचर्का  

 

५.  पोषर् कनयर र स्तनपान कक्षमा Flex, Posters र पोषर् सम्बचन्त्ध सचेतना सामाग्रीहरु राख्न,े टास्ने 

पररचय  पोषर् कनयरको स्थापनाले समदुायमा उपलब्ध भएको ववमभन्न वकमसमका खानपानसम्वन्त्धी  परामर्य  
र्दन ुका साथै खानपानमा सधुारमा जनचेतना रै्लाउन सवकन्त्छ। पोषर् कनयर स्थापनाले खानपान 

सम्वन्त्धी मार्यदर्यनको रूपमा हरेक उमेर र  समहुका  व्यचक्तहरूले हरेक र्दन उपभोर् र्ने खाद्य 
वस्त ुसाथै पोर्क तत्व को जानकारी प्राप्त र्नय सवकनछे र स्वस्थ एवं सकृय  चजवनयाँपन र्नय 
मद्दत परु्ोस ्भने्न उदे्दश्यले तयार र्ररएको हो । ववश्व स्वास््य संर्ठन एवम ्खाद्य तथा कृवष 
संर्ठनले अन्त्तरायविय रूपमा ववकास र्री ववमभन्न देर्का सरकार लर्ायतका सरोकारवालाहरुसँर्को 
सहकाययमा लार् ु र्ररसकेको मार्यदर्यनलाई आधार मामन नेपालको ववचर्ितालाई समेत ध्यान र्दई 
परामर्य पोषर् कनयर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

चर्र्कुो र्ारीररक, मानमसक र संवेर्ात्मक ववकाससंर्ै रोर् प्रमतरोधात्मक क्षमता बिाउनको लामर् 
६ मवहनासम्म स्तनपान र्राउन अमनवायय हनु्त्छ ।स्तनपान जीवनको आधार पमन रहेको हदुाँ यसलाई 
संरक्षर्, सम्बधयन, तथा सहयोर् र्नय  आमा र चर्र्मुरैी वातावरर् सृजना र्नयको मनचम्त  सावयजमनक 
स्थलहरुमा स्तनपान कक्ष स्थापनाको लामर् बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ । 

उद्दशे्य सम्परु्य  स्थामनय तह, स्वास््य संस्थामा, अस्पतालहरुमा  कचम्तमा एउटा पोषर् कनयर स्थापना 
भइ परामर्य र्नय सहयोर् हनेु । 

स्तनपान कक्षलाई अि प्रभावकारर र र्लदायक बनाउन स्तनपान कक्षमा Flex, Posters र पोषर् 
सम्बचन्त्ध चावहने सामान हरु राख्ने र टास्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल सम्परु्य  स्थामनय तह, स्वास््य संस्थामा, अस्पतालहरुमा कचम्तमा एउटा पोषर् कनयर स्थापना 
भएको हनेुछ । 

२ वषय ममुनका बालबामलकाले ववमभन्न कारर्ले र्दाय स्तनपान र्नयबाट बचन्त्चत हनेु छैन ्र 
स्तनपानको  संरक्षर् ,सम्बधयन र सहयोर्मा मतव्रता आउनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  पोषर् कनयर स्थापना र्दाय चार समहुलाई राखेर बनाइएको पोषर् सामग्री,  स्थामनय स्तरमा पाइने 
खाने कुराको समहुलाई समावेर् र्रर आमथयक वषय २०७९/८० पवहलो रैमामसक मभर काययक्रम 

सम्पन्न र्नुयपनेछ । 

क्र.स. पोषर् कनयर स्तापना को लार्ी सामग्री  मारा  
१ पेपरमा पोषर् कनयर भनेर लेचखएको   १ 
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२ मेटा काियमा हरेक बार खाना चार भनेर लेचखएको १ 

३ मेटा काियमा र्चक्त र्दने खाना भनेर लेचखएको १ 

४ मेटा काियमा र्ेिार्िुी भनेर लेचखएको १ 

५ मेटा काियमा सार् तथा र्लरु्ल भनेर लेचखएको  १ 

६ मेटा काियमा पर् ुपन्त्छी जन्त्य खाना भनेर लेचखएको  १ 

७ 

स्थामनय स्तरमा उपलब्ध तथा उत्पादन हनेु ववमभन्न प्रकारका अन्न 
तथा कन्त्दमलुहरू 

१ सेट  

८ 
स्थामनय स्तरमा उपलब्ध तथा उत्पादन हनेु ववमभन्न प्रकारका 
र्लरु्ल र सार्पात 

१ सेट  

९ 

स्थामनय स्तरमा उपलब्ध तथा उत्पादन हनेु ववमभन्न प्रकारका रे्िार्िुी 
र दालहरु  

१ सेट  

१० 

स्थामनय स्तरमा उपलब्ध तथा उत्पादन हनेु ववमभन्न प्रकारका पर्जुन्त्य 
खानेकुरा 

१ सेट  

११ नाङ्गग्लो  २ 

१२ िावक ठुलो  (सबै सार्पात र र्लरु्ल राखन को लार्ी) १ 

१३   ठेकी दवह , दधु राखन को लार्ी  ५ 

१४ िावक सानो  १६ 

१५ टेबल सबै सामान राखन को लार्ी  १२ 

 

स्तनपान कक्ष लर्ाएत सावयजमनक स्थानहरूमा स्तनपानको सवह आसन र सवह सम्पकय को बारेमा 
फ्लेकस, पोस्टर  र पोषर् सम्बचन्त्ध चावहन ेसूचना मलुक पोस्टरहरु र सामानहरु  यस आमथयक 
बषयको पवहलो रमैामसक मभर खररद र्रर स्तनपान कक्ष अि व्यवचस्थत बनाउने । 

लचक्षत समहु : 
१००० र्दनका आमाहरु 

सेवा र्दने र काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकाय 

सम्बचन्त्धत स्थामनय मनकायको स्वास््य ईकाइले र्नुयपनेछ ।  

 

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क मनकायले आबश्यकता 
अनसुार काययक्रमको अनरु्मन र्ने छ । 

बजेट वािँर्ािँ यस  काययक्रमको सम्परु्य स्थामनय तहहरुमा ५० हजारको दरले रकम ववमनयोचजत र्ररएको छ 
। प्रचमलत आमथयक ऐन मनयमको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार बािर्ाि र्नय सवकने 
छ।  

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतबेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 
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सन्त्दभय सामग्री Food pyramid, खाद्य प्रववमध तथा र्रु् मनयन्त्रर् मबभार् (DFTQC) ले बनाएको अनसुार, रू्ि 
कम्पोचजसन टेबल २०१७, नेपालीहरुका लामर् असल खानपान सम्बचन्त्ध मार्यदर्यन पचुस्तका आर्द.  

 

६. मबद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रमको सममक्षा तथा योजना तजुयमा (७५३ स्थानीय तह) 

पररचय  मबद्याथीहरुको स्वास््य तथा पोषर् चस्थमतमा सधुार र्नय, ववद्यालयको वातावरर्लाई स्वस्थकर बनाउन 
सधुार र्नय, स्वास््य तथा पोषर्सम्बन्त्धी बामन व्यवहारमा सधुार र्नय, सामदुावयक सहयोर् प्रर्ाली र 
नीमतर्त वातावरर् सधुार तथा सदुृि र्नय ७५३ वटै स्थामनय तह अन्त्तर्यत रहेका मबद्यालयहरुमा ववद्यालय 
स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम काययक्रम सन्त्चालन र्ररएको हनुाले उक्त काययक्रमको प्रभावकाररता 
मलु्याकंन र्रर नया कायययोजना तयार र्नय यो सममक्षा काययक्रम राचखएको छ। 

वक्रयाकलाप नं. १ मा उल्लेख र्ररएको पोषर् सममक्षासँर् एवककृत र्रर पवहलो र दोस्रो र्दन सममक्षा 
र्ोष्ठी र्रर त्यसको भोलीपल्ट सञ्चालन र्नुय पनछे ।   

उद्दशे्य मबद्यालयमा अध्यनरत मबद्याथीहरुको स्वास््य र पोषर् चस्थमतमा सधुारका लामर्  मबद्यालय स्वास््य तथा 
पोषर् काययक्रमको प्रभाबकाररता बिाउने  । 

 अपेचक्षत प्रमतर्ल मबद्यालयमा अध्यनरत मबद्याथीहरुको स्वास््य र पोषर् चस्थमतमा सधुार भएको हनेुछ ।  
सञ्चालन प्रकृया  यो सममक्षा काययक्रम एक र्दनको हनेुछ । 

पोषर् काययक्रमको सममक्षा सवकएको भोमलपल्ट यो साममक्षा संचालन र्नुय पनछे । 

बजेटको पररमध मभर रवह मबद्यालयको संख्याको आधारमा एक भन्त्दा बिी समहुमा पमन सममक्षा र्नय 
सवकनछे  । यसो र्दाय पमन बजेट अपरु् हनेु देचखएमा स्थामनय तहले आवश्यक व्यवस्थापन र्नय 
सवकनछे । 

स्थनीय तह बाट प्रमखु, उप प्रमखु, प्रमखु प्रर्ासवकय अमिकृत, स्वास््य र्ाखा प्रमखु र चर्क्षा र्ाखा 
प्रमखु  ,लेखा अमधकृत ,स्टोर प्रमखु       

स्वास््य संस्था प्रमखु र पोषर् र्ोकल व्यचक्त र सामदुावयक तथा संस्थार्त मबद्यालयबाट 
प्रधानाध्यापक ,स्वास््यको र्ोकल चर्क्षक,  मबद्यालय नसय )भएको अवस्थामा ( सहभार्ी हनेु छन ्। 

सममक्षा हनु ुएक हप्ता अर्ामि स्थामनय तह स्वास््य र्ाखाले सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था मार्य त 
मबद्यालयहरुलाई सममक्षा र्ने प्रस्तमुतको िाँचामा उपलब्ध र्राउन ुपने छ । सो को आधारमा 
सम्बचन्त्धत मबद्यालयले प्रस्तमुत र्नुयपनेछ ।  

सबै मबद्यालयको प्रस्तमुत पश्चात आवश्यक छलर्ल र्रर मबद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रममा 
देचखएका समस्याहरुलाई समाधान र्नय उपयकु्त कायययोजना बनाई कायायन्त्वयन र्ने व्यवस्था ममलाउन ु
पने छ । 

यस काययक्रम संचालन र्दाय तल उल्लेचखत काययहरुको सममक्षा भएको हनुपुछय।   

उदेश्य १: ववद्याथीहरूबाटै उनीहरूको स्वास््य र पोषर् चस्थमतमा सधुार र्ने जस अन्त्तर्यत :  

प्राथममक तहमा वावषयक रुपमा र्ारीररक जाच 

उचाई र तौल नाप, श्रवर्, दृवि, दातको परीक्षर् 



 
 

43 
 

७५३ वटै स्थामनय तहका सामदुावयक तथा संस्थार्त ववद्यालयमा पढ्ने १ देचख १० कक्षासम्मका 
बामलबामलकाहरुलाई अधय —वावषयक रुपमा जकुाको औषधी ववतरर् काययक्रम को ववस्ततृ वववरर् 

प्राथममक तहका बालबामलकाहरुलाई प्राथममक उपचार बाकस सम्बन्त्धी सोधभनाय तथा दरुुस्त राख्ने 
प्रर्ाली काययक्रम । 

६ देचख १० कक्षासम्मका ववद्यालयका वकर्ोरीहरुलाई आइरन चक्की ववतरर् काययक्रमको ववस्ततृ 
वववरर्।   

र्दवा खाजा काययक्रममा उल्लेख भएको )नर्द , वस्तरु्त सहयोर् र वटवर्न वलस मोिेल) 

उद्दशे्य २: ववद्यालयको वातावरर्लाई स्वस्थकर बनाउन सधुार र्ने 

चर्क्षा ववभार्को मनदेचर्का, मिजाइन, नलसा, नम्सय अनसुार खाने पानी धारा तथा र्ौचालय मनमायर्, ममयत, 

सम्भार  

ववद्यालयमा बाल मरैीपूर्य र्मनयचर एवं कक्षाकोठा र उचचत हावा तथा प्रकार्को व्यवस्था जस्ता 
सवुवधाको मनमायर् तथा ममयत 

हात धुन साबनु पानीको सवुवधा हनु ुपने 

ववद्यालयका चर्क्षकहरुलाई स्वास््य पोषर् सम्बन्त्धी अमभमखुीकरर् काययक्रम । 

उद्दशे्य ३: स्वास््य तथा पोषर्सम्बन्त्धी बामन व्यवहारमा सधुार र्ने  

ववद्यालय सचुी जाँच  र हाचजरी पचुस्तका  

बालललव पररचालन र्ने 

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम सम्बन्त्धी रै्चक्षक चर्क्षा संचार, व्यवहार पररवतयन संचार  

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह  

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सीपमा आधाररत चर्क्षा 
उद्दशे्य ४: सामदुावयक सहयोर् प्रर्ाली र नीमतर्त वातावरर् सधुार तथा सदुृि र्ने 

स्थामनय मनकायका /प्रदेर् / संचघय मन्त्रालयका  ववमभन्न के्षर जस्तै  स्वास््य, चर्क्षा, कृवष,  मवहला तथा 
बालबामलका,  र अन्त्य सम्बचन्त्धत के्षरहरु बीच स्वास््य तथा पोषर् काययक्रमलाई संस्थार्त र्रर 
समन्त्वय  प्रर्ालीको सदुृिीकरर् र्ने 

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर्को काननुी  संरचना स्थापना र्ने 

 

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: 
पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क मनकाय ले आवश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्न ेछ । 

बजेट वािँर्ािँ यस काययक्रमको लामर् महानर्रपामलकामा ५५ हजार, उप-महानर्रपामलकामा  ५० हजार, 
नर्रपामलकामा ४५ हजार र र्ाउपामलकामा ३५ हजारको दरले रकम मबमनयोजन र्ररएको छ ।  

प्रचमलत आमथयक ऐन मनयमको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार खचय बाँिर्ाि र्नुय पने छ ।  
अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतवेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ । 
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सन्त्दभय सामग्री बृहत पोषर् लचक्षत काययक्रमको तामलम पचुस्तका,  वकर्ोरवकर्ोरी पोषर् काययक्रम मनदेचर्का २०७६, 

तत्सम्बचन्त्ध अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ारमहरु र ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम सञ्चालन 
सम्बचन्त्ध पचुस्तका आर्द । 

 

७. बालबामलकाको पोषर् अवस्था लेखाजोखा तथा सधुार काययक्रम 

पररचय  बालबामलकाको उमेर अनसुार उचाई वा तौल र उचाई अनसुार तौल मापन र्री बृवद्धको मूल्याङ्कन 
र्ने काययलाई वृवद्ध अनरु्मन भमनन्त्छ।बृवद्ध अनरु्मन तथा प्रबद्र्धन काययक्रम २ बषय मनुीका चर्र् ु
तथा बालबामलकाहरुको मामसक रुपमा पोषर् लेखाजोखा र्ने र पोषर् अवस्था अनसुार परामर्य र्ने 
काययक्रम हो।बालबामलकाहरुको मनयममत पोषर् लोखाजोखा र्दाय कुपोषर् भएका पाइएमा तत्काल 
उपचारका लामर् पे्रषर् र्नय र कुपोषर् नभएकाहरुलाई पोषर्सम्बन्त्धी परामर्यमार्य त उचचत बानी 
व्यवहार अवलम्वन र्नयका लामर् सहयोर् पगु्नछे । अताः मनयममत बृवद्ध अनरु्मन र प्रबधयन र्दाय 
बालबामलकाहरुमा भववष्यमा हनु सलने कुपोषर्को जोचखम कम र्नयका साथै कुपोवषतहरुको समय म ै
उपचार र्री थप जवटल हनुबाट बचाउन मद्धत पगु्दछ । बृवद्ध अनरु्मन तथा प्रबद्र्धन काययक्रम 
मलुकुभरीका सबै स्वास््य स्वास््य संस्थाहरु मार्य त सञ्चालन भइरहेको भएता पमन यसको कभरेज 
अिैपमन आर्ामतत हनु सकेको छैन । बृवद्ध अनरु्मन तथा प्रबद्र्धन काययक्रमको कभरेज र 
प्रभावकारीता बृवद्ध र्नुय पोषर् अवस्था सधुार र्नयका लामर् अत्यन्त्तै हनु्त्छ । अताः यस काययक्रमको 
प्रभावकारीता बृवद्ध र्नयका लामर् समदुाय मै आधाररत अवधारर्ाको प्रभावकारीताको पररक्षर् र्नयका 
लामर् मोरंर्, खोटांर्, मसराहा, रसवुा, अघायखाँची र ििेल्धुरा चजल्लाहरूका स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन 
हनेु र्री यो वक्रयाकलापकम लामर् बजेट ववमनयोजन र्ररएको हो । 

उद्दशे्य बृवद्ध अनरु्मन तथा प्रबधयन काययक्रमको कभरेज र प्रभावकारीता बृवद्ध र्ने । 
अपेचक्षत प्रमतर्ल काययक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहहरुमा बृवद्ध अनरु्मन तथा प्रबधयन काययक्रमको कभरेज र 

प्रभावकारीता बृवद्ध भएको हनेुछ । 
सञ्चालन प्रकृया  यस वक्रयाकलाप सञ्चालनको लामर् मनम्नानसुार र्मतववमध सञ्चालन र्नुयपनेछ ।  

यो वक्रयाकलाप मोरंर्  ,खोटांर् ,मसराहा ,रसवुा ,  अघायखाँची र ििेल्धुरा  चजल्लाका सबै स्थानीय 
तहहरुमा काययन्त्वयन र्नुय पनेछ ।   

प्रत्येक विामा रहेका स्वास््य संस्थाहरु मार्य त यो वक्रयाकलाप सञ्चालन र्नुय पनेछ ।  

जन्त्मेदेचख २ बषयसम्मका चर्र् ुतथा बालबामलकाहरुको मामसक रुपमा मनयममत बृवद्ध अनरु्मन 
समुनचश्चत र्नयका लामर् प्राथममक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी, र्ाउघर चललमनक, र्हरी स्वास््य 
चललमनक, सामदुायीक स्वास््य इकाइ लर्ायतका स्वास््य संस्थाबाट मनयममत बृवद्ध अनरु्मन र्नुय 
पनेछ ।  

मामथ उल्लेचखत स्वास््य संस्था बाहेक समदुायमा स्वास््य आमा समूहको बैठकमा बालबामलकाको 
बृवद्ध अनरु्मन तथा प्रबधयन र्नयका लामर् यस वक्रयाकलापमा बजेट ववमनयोजन र्ररएको हो ।  
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मामसक रुपमा सञ्चालन हनेु स्वास््य आमा समहूको बैठकमा सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाबाट १ जना 
स्वास््यकमी सहभार्ी भई बृवद्ध अनरु्मन र्ने, पोषर् परामर्य र्ने र र्ीघ्र कुपोवषत भेवटएमा तरुुन्त्त 
बवहरंर् उपचार केन्त्र वा पोषर् पनुस्थापना र्ृहमा पे्रषर् र्नुय पनेछ । 

त्यसरी सञ्चालन र्ररएको स्वास््य आमा समूहको बैठकमा सहभार्ीहरुलाई खाजाको व्यवस्था र 
सहभार्ी हनु जाने स्वास््यकमीको यातायात खचयका लामर् प्रचमलत आमथयक ऐन, मनयमको पररमधमा 
रवह यस वक्रयाकलापका लामर् ववमनयोचजत बजेट खचय र्नय सवकनेछ ।  

यसका अमतररक्त मनयममत बृवद्ध अनरु्मनको समुनचश्चता र पोषर् लेखाजोखाका लामर् स्थानीय तह वा 
स्वास््य संस्थाहरुले आवश्यकता अनसुार समदुायमा अमभयान कै रुपमा पोषर् लेखाजोखा तथा 
पे्रषर् अमभयान )Screening and referral) सञ्चालन र्नय सलनेछन ्।  

यस वक्रयाकलाप अनसुार बृवद्ध अनरु्मन र्दाय स्वास््य व्यवस्थापन सचुना प्रर्ालीको पोषर् रचजिर 

अनसुार बालबामलकाहरुको उमेर अनसुारको तौल मापन र्नुयका अमतररक्त बालबामलबाहरुको उचाई 
र तौल मलइ उचाई अनसुारको तौल र उमेर अनसुारको उचाई पमन मनकाल्न ुपनेछ। त्यसका 
अमभलेख राख्नका लामर् आइमाम काययक्रम अन्त्तरर्त पोषर् लेखाजोखाको अमभलेख राचखने 
र्ारमहरु प्रयोर् र्नय सवकनेछ ।  

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर् : पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क मनकायले 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्न ेछ । 

बजेट वािँर्ािँ यो वक्रयाकलाप सन्त्चालनका लामर् मोरंर्का स्थानीय तहमा रू ५ लाखका दरले  ,खोटांर्का  
स्थानीय तहमा रू १० लाखका दरले ,मसराहाका स्थानीय तहमा रू १० लाखका दरले ,रसवुाका  

स्थानीय तहमा रू ३ लाखका दरले ,  अघायखाचँीका स्थानीय तहमा रू ३ लाखका दरले र ििेल्धुरा 
चजल्लाका स्थानीय तहहरुमा रू १० लाखका दरले बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ ।    

प्रचमलत आमथयक ऐन मनयमको पररमधमभर रवह खचय र्नय सवकनेछ। 
अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतबेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय सामग्री स्वास््य व्यवस्थापन सचुना प्रर्ाली अनसुारका पोषर् रचजिर, आइमाम रचजिर, र्ाउघर चललमनक 
रचजिर, बाल स्वास््य कािय, मसास्वास्वसे विा रचजिर आर्द । 

 

८.  स्वास््य संस्थाहरुमा अनसाइि कोचचंर्, मेन्त्टररंर् तथा आर.मि.लय.ुए. (३८९ स्थानीय तह) 

पररचय  सम्परु्य पामलकाहरूको स्वास्य र्ाखा तथा स्वास््य संस्थाहरूमा स्वास््यकमीहरूको ववध्यमान ज्ञान, 
सीप र धारर्ामा अमभवृवद्ध  र्नय स्थलर्त अनचुर्क्षर् तथा सहयोर्ात्मक सपुररवेक्षर् तामलम तथा 
काययक्रम संचालन र्ने र्रर यो वक्रयाकलापका लामर् बजेट ववमनयोजन र्ररएको हो। 

उद्दशे्य पोषर् काययक्रमका बारेमा स्व्स््यकमीहरूको ववध्यमान ज्ञान तथा मसप अमभवृवद्ध र्ने। 

पोषर् काययक्रम संचालनका बेला आइयपरेका समस्याहरूको पवहचान र्ने र मत समस्याहरू समाधानका 
लामर् संयकु्तरूपमा कायययोजना तयार र्ने 

अपेचक्षत प्रमतर्ल पोषर् सेवाको र्रु्स्तरमा सधुारमा आउनेछ। 

पोषर् सेवाको सचुाङ्कमा सधुार आउनेछ। 
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रेकमियङ्ग तथा ररपोवटयङ्गमा सधुार आउनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्नुयपूवय स्वास््य संस्थासंर् समन्त्वय र्री काययक्रम संचालन र्नुयपनछे। 

तामलम प्राप्त स्वास््यकमी मार्य त स्वास््य संस्थाहरूमा अनसाइि कोचचंर्, मने्त्टररंर् तथा आर.मि.लय.ुए .
काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ। 

स्वास््य संस्थामा अनसाइि कोचचंर्, मने्त्टररंर् तथा आर .मि.लय.ु संचालन र्नय  Nutrition Coaching Guideline 

उल्लेख भएबमोचजम र्नुयपनेछ। 

सआुहारा दोस्रो काययक्रम संचालन भएका चजल्लाहरू अन्त्तर्यतका स्थामनय स्वास््य संस्थाहरूमा यो 
काययक्रम संचालन र्ररनछे। 

बजेट वािँर्ािँ अनसाइि कोचचंर्, मेन्त्टररंर् तथा आर .मि.लय.ुए  .काययक्रम संचालन को लामर् प्रत्यके पामलका का 
लामर् रू १०,०००/- का दरले वजेट ववमनयोजन र्ररएको छ 

आमथयक ऐन काननुको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार सममक्षा काययक्रमको लामर् बजेट 
बािर्ाि र्नुय पने छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतबेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय सामाग्री Nutrition Onsite  Coaching Guideline 
 

 ९. कुपोषर् ब्यबस्थापनको लामर् पोषर् पनुस्थायपना र्ृह संचालन 

पररचय  ग्राममर् तथा ववपन्न नेपाली पररवेर्मा कुपोषर् भएका बालबामलकाहरूलाई अस्पतालमा ल्याउने  चलन 
नभएकोले बालबामलकालाई अन्त्य रोर्ले ग्रमसत भएपमछ  मार अस्पताल ल्याइने र तत्काल लार्केो रोर्को 
मार उपचार र्ने र्ररन्त्छ  यद्यवप अस्पतालमा समय र आवश्यक बेि संख्याको अभावमा  कुपोवषत 
बालबामलकाहरूप्रमत त्यमत ध्यान पगु्न सवकरहेको छैन ।अस्पतालमा उपचार पश्चात ्मिस्चाजय भएर र्एका 
बालबामलकालाई परुानै रोर्ले रे्री सताउने वा नयाँ रोर् लाग्ने िर हनु्त्छ । यस्तो अवस्थामा वच्चामा 
बौद्घीक तथा र्ाररररक अपाङ्घता, किा र्ीघ्र कुपोषर् हनेु तथा मतृ्य ुसमेत हनु सलछ । समदुाय स्तरमा 
र्ीघ्र कुपोषर्को एवककृत व्यवस्थापन काययक्रम संचालनमा नरहेको वा रहेपमन ववमभन्न कारर्ले बालबामलका 
सम्बचन्त्धत बवहरंर् उपचार केन्त्रमा भनाय भई उपचार र्राउन नसलने अवस्थामा पोषर् पनुयस्थापना र्हृमा 
भनाय र्री उपचार र्नयका लामर् अस्पतालहरुमा पोषर् पनुस्र्थापना र्ृह स्थापना संचालन र्ने रर्नीमत मलइएको  
छ । यसै अनरुुप नेपालका अस्पतालहरुमा नेपाल सरकार र दात ृ संस्थाहरुको आमथयक , प्राववमधक तथा 
व्यवस्थापवकय सहयोर्मा पोषर् पनुयस्थापना र्ृह संचालन कायय भइरहेका छन ्र यस काययक्रमलाई  मध्यनजर 
र्दै यस आमथयक बषयमा चजरर अस्पतालमा कुपोषर् व्यवस्थापनको लामर् पोषर् पनुथायपना र्ृह स्थापना र्रर 
संचालनमा ल्याइने छ। 

उद्दशे्य बालबामलकाको किा र्ीघ्र कुपोषर्को उपचार तथा व्यवस्थापन र्ने । 

बालबामलकाका साथै हेरचाह र्ने अमभभाबकहरुलाई पोषर् सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान र्ने । 

पोषर् पनुथायपना र्ृहमा किा र्ीघ्र कुपोवषत बालबामलकाहरुलाई भनाय र्रर २४ सै घण्टा 
स्वास््यकममयहरुको मनर्रामनमा राचख उपचार र्ने । 
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अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

किा र्ीघ्र कुपोषर्को व्यवस्थापन र्रर बालबामलकाहरूलाई मतृ्य ुहनुबाट बचाउने र अमभभावकहरुमा 
खाना तथा पोषर्को बारेमा चेतना अमभवृवद्ध र्न े। 

सञ्चालन 
प्रकृया  

पोषर् पनुस्थायपना र्ृह संचालनको लामर् चजरी नर्रपामलकामा ४० लाख रुपैया बजेट  ववमनयोचजत 
र्ररएको छ । उक्त रकम चजरी नर्रपामलकाले  यस बषयको श्रावर् मवहना मभरमा चजरी अस्पताललाई 
रकम उपलब्ध र्राई पोषर् पनुस्थायपना र्ृह संचालनको प्रवक्रया सरुु र्नुय पने छ । 

यस वक्रयाकलाप संचालन र्नय पोषर् पनुयस्थापना र्हृ संचालन मनदेचर्का २०७० अनसुार (पररमाजयन भइ 
आएमा सो अनरुुप)  चजरी अस्पतालमा संचालन र्नुय पनेछ ।  

पोषर् पनुस्थायपना र्ृहको लामर् चावहने भवनको मापदण्ि , आवश्यक  सामाग्रीहरु तथा जनर्चक्त सम्बचन्त्ध 
माप दण्ि पोषर् पनुयस्थापना र्ृह संचालन मनदेचर्का २०७० अनसुार (पररमाजयन भइ आएमा सो अनरुुप) 
हनेुछ । 
कायय संचालनको लामर् अस्पताल प्रमखुले लेखा र्ाखाको सहयोर्मा पोषर् पनुयस्थापना र्ृह 
ब्यबस्थापकलाई  मनयमानसुार पेस्की उपलब्ध र्राउन ुपनेछ। खचय र्दाय प्रचमलत मनयम काननुको 
अमधनमा रही यही आमथयक बषय मभर खचय र्नुय पनेछ । सो अस्पतालको बाल रोर् मबरे्षज्ञ/ममेिकल 
अमधकृतले पोषर् पनुयस्थापना र्ृहमा रहेका बाल-बामलकाहरुको उपचारमा मबरे्ष दावयत्व हनेु छ  । 

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर् : 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पररवार कल्यार् महार्ाखाले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन 
र्नेछ   

बजेट 
वािँर्ािँ 

पोषर् पनुस्थायपना र्ृह संचालनको लामर् चजरी नर्रपामलकामा ४० लाख रुपैया बजेट  ववमनयोचजत 
र्ररएको छ । चजरी नर्रपामलकाले चजरी अस्पतालको मातहतमा रही तथा प्रत्यक्ष संलग्नतामा संचालन 
हनेु र्रर पोषर् पनुस्थायपना र्हृ संचालन मनदेचर्का २०७०  )पररमाजयन सवहत( अनसुार  पोषर् पनुस्थायपना 
र्ृह संचालनको बावषयक कायय योजना बनाई मनयममत रुपमा पोषर् पनुस्थायपना र्ृह संचालन र्नुयपनछे । 

अमभलेख 

तथा 
प्रमतवेदन 

 

संघीय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा मबभार्, पररवार कल्यार् महार्ाखा, पोषर् र्ाखा, 
टेकुमा  काययक्रम सम्पन्न भएपश्चात मनम्न प्रमतबेदनहरु पठाउनपुने छ ।  

सम्पूर्य पोषर् पनुस्थायपना र्ृहहरुले सेवाको प्रमतबेदन प्रादेचर्क स्वास््य मनदेर्नालय तथा पररवार कल्यार् 

महार्ाखा, पोषर् र्ाखामा मामसक रुपमा पठाउन ुपनछे ।  

सामाचजक ववकास मन्त्रालय, /स्वास््य  मन्त्रालय र प्रादेचर्क स्वास्थ मनदेर्नालय  ,स्वास््य  कायायलयमा 
काययक्रम सम्पन्नताको मबस्ततृ प्रर्मत प्रमतवेदन रैमामसक र बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक 
प्रर्मत प्रमतबेदन तयार र्नेछन | 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

र्ीघ्र कुपोषर्को एवककृत व्यवस्थापन काययक्रम मनदेचर्का  

 

१०. स्वास््यकमीहरुलाई बृहत पोषर् प्याकेज क्षमता अमभवृवद्ध काययक्रम 

पररचय  सतु्केरी तथा र्भयवती मवहला, वकर्ोर वकर्ोरी तथा बालबामलकाहरुको पोषर् अबस्थामा सधुार र्ने नेपाल 
सरकारको रर्नीमत तथा कायययोजना अनरुुप नेपालमा मवहला तथा बालबामलका लचक्षत पोषर् सम्बचन्त्ध 
ववमभन्न काययक्रमहरु संचालन भैरहेको व्यहोरा अबर्त नै छ । मबर्त केवह वषय देचख सरकारी तथा रै्र 
सरकारी संघ संस्थाका प्रामबमधकहरु, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरुलाई पोषर् सम्बचन्त्ध ज्ञान 
र चर्प को अमभवृवद्धको लामर् कुपोषर् ब्यबस्थापन, सकु्ष्म पोर्ाक तत्व ववतरर्, पोषर् व्यवहार पररबतयन का 
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लामर् परामर्य लर्ाएतका पोषर् सम्बचन्त्ध ववमभन्न तामलमहरु संचालन भैरहेको पररपेक्ष्यमा नेपाल सरकारले 
पोषर् मबषेर् मबषय बस्त ुसम्बद्ध छररएर रहेका तामलम अमभमखुीकरर् लाई एवककृत र्रर हाल बह ुके्षरीय 
पोषर् अबधारर्ामा राविय पोषर् नीमत, राविय कायय योजना तथा ममतब्ययी श्रोत ब्यबस्थापन समेत लाई 
मध्यनजर र्रर नेपालमा ववद्यमान न्त्यून पोषर् लाई सम्बोधन र्ने हेतलेु  “बृहत पोषर् मबषेर् काययक्रम 
सम्बचन्त्ध स्वास््य काययकतायहरुका लामर् आधारभूत क्षमता अमभवृवद्ध पचुस्तका २०७६” तयार र्रर आर्ामी 
र्दनहरुमा पोषर् सम्बचन्त्ध ज्ञान र मसपमा अमभवृवद्ध भइ वकर्ोरी, बालबामलका, मवहला, तथा घर पररवारको 
पोषर् सम्बचन्त्ध ब्यबहारमा पररवतयन आउने छ  र कुपोषर्बाट वपमित मवहला तथा बालबामलकाको जीवन 
रक्षा र्नय सहयोर् पगु्ने अपेक्षा र्ररएको छ । 

उद्दशे्य स्वास््यकमीहरु लाई पोषर् सम्बन्त्धी ववषयहरुमा ज्ञान, मसप अमभवृवद्ध र्री पोषर् काययक्रम प्रभावकारीका 
साथ संचालन र्ने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

पोषर् सेवामा सधुार हनुकुो साथै ५ वषय ममुनका बालबामलकाहरु, वकर्ोरवकर्ोरीहरु  र्भयवती तथा सतु्केरी 
आमाहरुको पोषर् चस्थमत सधुार हनेुछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सात र्दने तामलम काययक्रम स्थामनय तहका स्वास््य प्रमखु, उप-प्रमखुहरुले, पररवार कल्यार् महार्ाखा, 
पोषर् र्ाखा, सम्बचन्त्धत प्रदेर् मनदेर्नालय, स्वास््य कायायलय, पोषर् सम्बद्ध व्यचक्तको सहयोर्मा प्राप्त 
बजेटको आधारमा आफ्नो मातहतका सबै स्थामनय  तहको  स्वास््यकमीहरु, स्टोर हने कमयचारी, त्याकं 
हेने कमयचारी, लेखा हेने कमयचारी, सहभार्ी संख्या, भौर्ोमलक के्षर र स्वास््य संस्थाको आधारमा स्थामनय 
तहहरुमा केन्त्र तोवक काययक्रम सञ्चालनको व्यवस्था र्नुयपदयछ । 

काययक्रम संचालन र्दाय ध्यान र्दन ुपने कुराहरु  

यो तामलम सात र्दनको हनेुछ ।   

तामलम संचालन र्दाय स्थामनय तह स्वास््य प्रमखु  ,उप- प्रमखु वा प्रदेर् मनदेर्नालय , सम्बचन्त्धत स्वास््य 
कायायलय वा पोषर् र्ाखा, पररवार कल्यार् महार्ाखा बाट बृहत पोषर् प्याकेज तामलम प्राप्त र्रेको 
सहजकतायको  सहयोर्मा तामलम प्रभावकारी बनाउने । 

यो तामलम र्दाय ववमभन्न पोषर् काययक्रम/ बृहत पोषर् प्याकेज तामलम प्राप्त नभएका स्वास््यकमीहरुलाई  
प्राथममकता  र्दइ सकेसम्म बजेट प्राप्त अनसुार सबै स्वास््यका कमयचारीहरुलाई समेटेर तामलम र्दने । 

काययक्रम संचालन र्दाय पोषर् र्ाखा, पररवार कल्यार् महार्ाखा बाट सहजकतायको लामर् सहयोर् मलन 
सवकने छ साथै काययक्रम संचालन पूवय उक्त काययक्रम कवहले र कहाँ संचालन र्ने भने्नको बारे सूचना 
स्वास््य कायायलय र पररवार कल्यार् महार्ाखालाई र्दनपुने छ । 

यस तामलमलाई अि प्रभावकारी बनाउन चावहने समान अमभलेख तथा प्रमतबेदन र्ारम र तामलम संचालन 
र्नय अमत आवश्यक पने सामाग्रीहरु  खररद र्ने  सवकनछे । 

बजेट 
वािँर्ािँ 

चजल्ला अन्त्तर्यतका सबै पामलकाहरु: (दोलखा, रामछेाप, मसन्त्धुली, मकवानपरु, चचतवन, धार्दंर्, 
मसन्त्धुपाल्चोक) चजल्लाका सबै स्थामनय तहहरु का स्वास््यकमीहरुको लामर् काययक्रम तय र्ररएको छ 
।साथ ै मोरङ चजल्लाका सनु्त्दरहरैचा र उलायबारी नर्रपामलकामा र्त बषय यस तामलमको बजेट छुट्रन 
र्एकोले छुटेका स्वास््यकमीका लामर् तामलम सञ्चालन र्नय बजटे ववमनयोजन र्ररएको छ ।यो काययक्रमको 
बजेट बािर्ािको लामर् पोषर् खण्िको बजेट बािर्ािमा हेनुयहोला । प्रचमलत आमथयक एन काननुको 
पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार बािर्ाि र्नय सवकने छ । 

अमभलेख 

तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात प्रत्यक स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनेछ र सो को वोधाथय प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 
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 सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले रैमामसक र बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन  
प्रदेर् स्वास्य मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउनपुनेछ। 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

बृहत पोषर् लचक्षत काययक्रमको तामलम पचुस्तका,  स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा पोषर्   को 
अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ारामहरु, आर्द 

 

११. मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाको बृहत पोषर् प्याकेज क्षमता अमभबृर्द काययक्रम 

पररचय  सतु्केरी तथा र्भयवती मवहला, वकर्ोर वकर्ोरी तथा बालबामलकाहरुको पोषर् अबस्थामा सधुार र्ने नेपाल 
सरकारको रर्नीमत तथा कायययोजना अनरुुप नेपालमा मवहला तथा बालबामलका लचक्षत पोषर् सम्बचन्त्ध 
ववमभन्न काययक्रमहरु संचालन भैरहेको व्यहोरा अबर्त नै छ । मबर्त केवह वषय देचख सरकारी तथा र्ैर 
सरकारी संघ संस्थाका प्रामबमधकहरु, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरुलाई पोषर् सम्बचन्त्ध ज्ञान 
र चर्प को अमभवृवद्धको लामर् कुपोषर् ब्यबस्थापन, सकु्ष्म पोर्ाक तत्व ववतरर्, पोषर् व्यवहार पररबतयन का 
लामर् परामर्य लर्ाएतका पोषर् सम्बचन्त्ध ववमभन्न तामलमहरु संचालन भैरहेको पररपेक्ष्यमा नेपाल सरकारले 
पोषर् मबषेर् मबषय बस्त ुसम्बद्ध छररएर रहेका तामलम अमभमखुीकरर् लाई एवककृत र्रर हाल बह ुके्षरीय 
पोषर् अबधारर्ामा राविय पोषर् नीमत, राविय कायय योजना तथा ममतब्ययी श्रोत ब्यबस्थापन समेत लाई 
मध्यनजर र्रर नेपालमा ववद्यमान न्त्यून पोषर् लाई सम्बोधन र्ने हेतलेु  “बृहत पोषर् मबषेर् काययक्रम 
सम्बचन्त्ध स्वास््य काययकतायहरुका लामर् आधारभूत क्षमता अमभवृवद्ध पचुस्तका २०७६” तयार र्रर आर्ामी 
र्दनहरुमा पोषर् सम्बचन्त्ध ज्ञान र मसपमा अमभवृवद्ध भइ वकर्ोरी, बालबामलका, मवहला, तथा घर पररवारको 
पोषर् सम्बचन्त्ध ब्यबहारमा पररवतयन आउने छ  र कुपोषर्बाट वपमित मवहला तथा बालबामलकाको जीवन 
रक्षा र्नय सहयोर् पगु्ने अपेक्षा र्ररएको छ । 

उद्दशे्य मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरूलाई पोषर् सम्बन्त्धी ववषयहरुमा ज्ञान, मसप अमभवृवद्ध र्री 
पोषर् काययक्रम प्रभावकारीका साथ संचालन र्ने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

पोषर् सेवामा सधुार हनुकुो साथै ५ वषय ममुनका बालबामलका, वकर्ोर  वकर्ोरीहरु,  र्भयवती तथा सतु्केरी 
आमाहरुको पोषर् चस्थमत सधुार हनेुछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

तीन र्दने तामलम काययक्रम स्थामनय तहका सबै मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई तामलम  

काययक्रम सञ्चालनको व्यवस्था र्नुयपदयछ । 

काययक्रम संचालन र्दाय ध्यान र्दन ुपने कुराहरु   

यो तामलम ३ र्दनको हनेुछ ।   

बृहत पोषर् प्याकेज तामलमको लामर्  ववमभन्न स्थामनय तहमा  बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ ।   

तामलम संचालन र्दाय प्रदेर् स्वास््य तामलम केन्त्र , प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय, स्वास््य कायायलयसंर् 
समन्त्वय र प्राववमधक  सहयोर्मा संचालन र्रर  र्रु्स्तरीयता कायम र्नुय पनेछ ।   

यो तामलम र्दाय  स्थानीय तह अन्त्तर्यत सबै मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई समेवटएर 
तामलम र्दन ुपछय । 

तामलमलाई प्रभावकारी बनाउन चावहने ववमभन्न पोषर् सामाग्रीहरु आवश्यकता अनसुार स्थामनय तहमा छल 
र्ल र्रर यस आमथयक बषय मभर खररद र्नय सवकने छ । 

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क मनकाय, स्वास््य काययलयले 
आवश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्ने छ । 
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बजेट 
वािँर्ािँ 

चजल्ला अन्त्तर्यतका सबै पामलकाहरु: (दोलखा, रामछेाप, मसन्त्धुली, मकवानपरु, चचतवन, धार्दंर्, 
मसन्त्धुपाल्चोक) चजल्लाका सबै स्थामनय तहहरु का मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुहरुको लामर् 
काययक्रम तय र्ररएको छ । साथै मोरङ चजल्लाका सनु्त्दरहरैचा र उलायबारी नर्रपामलकामा र्त बषय यस 
तामलमको बजेट छुट्न र्एको हदुा यस वषय आवश्यक बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ । मामथ उल्लेचखत 
स्थनीय तहहरुको  बजेट बािर्ाि को लार्ी पोषर् खण्िको बजेट बािर्ािमा हेनुयहोला । प्रचमलत आमथयक 
एन काननुको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार बािर्ाि र्नय सवकने छ। 

अमभलेख 

तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतबेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

बृहत पोषर् लचक्षत काययक्रमको तामलम पचुस्तका,  परामर्य पचुस्तका,  स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा 
पोषर्को अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ारामहरु, FCHV अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ारामहरु आर्द । 

 

१२. समदुाय स्तरमा पोवषलो खानाको प्रवद्र्धन 

पररचय  पोषर् अवस्थाको सधुारका लामर् स्थानीय स्तरमा पाइन ेखानकुेराको प्रबद्र्धनले महत्वपरु्य भमुमका खेल्दछ 
। खासमर्र बालबामलका, र्भयवती र सतु्केरी मवहलाहरूमा हनेु कुपोषर् न्त्यूनीकरर्ाका लामर् स्थानीय स्तरमा 
पाइने खानेकुराहरूको उपभोर् र पोवषलो बनाएर खान प्रोत्साहन र्नय जरूरी छ । स्थानीय समदुाय कै 
सहभार्ीतामा स्थानीय रूपमा पाइन ेपोवषला तर कम उपभोर्मा रहेका खानकुेराको प्रदर्यनी र प्रवदयनले 
खानपानमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउन मद्दत र्दयछ ।  

 

उद्दशे्य स्वास््य आमा समूहका सहभार्ीहरुलाई २ वषय मूमनका बालबामलका र हजार र्दनका मवहलाहरुलाई 
खुवाउन सवकन ेस्थानीय स्तरमा पाईन ेपोवषला खानकुेराहरुको सचुच तयार र्नय सक्षम बनाउने ।  

 ववमभन्न थररका स्थानीय स्तरमा पाईने पोवषलो खानाकुराहरुको पररकार बनाउने सीपहरु मसलने र 
घरपरीवारलाई पमन मसकाइ व्यवहारमा लार् ुर्राउने । 

पोवषलो खानाको प्रदयर्नी तयार र्दाय र बच्चालाई खुवाउँदा सरसर्ाई ध्यान र्दनपुने कुराहरुको बारेमा 
मसकाउने र घरपररवारलाई पमन मसकाइ व्यवहारमा लार् ुर्राउने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

स्थानीय स्तरमा पाईने पोवषलो खानाकुराहरुको पोवषला पररकार बनाउने सीप ववकास भइ खानपानमा 
सधुार भएको हनेुछ ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

स्वास््य आमा समूहको बैठकमा १००० र्दन मभरका मवहला तथा उमनहरुको घरपररवारका सदस्यहरुलाई 
प्राथममकता र्दएर पोवषलो खानाको प्रदर्यनी र्ने ।  

पोवषलो खानाको प्रदर्यनी र्दाय सम्बचन्त्धत मवहला स्वास््य स्वयम ्सेववकालाई नेततृ्व र्नय लर्ाउन ुपदयछ । 
स्वास््यकमीले उहालाई आवश्यकता अनसुार सहयोर् र्नुय पदयछ ।  

पोवषलो खाना खाना प्रदयर्न र्दाय स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध हनेु खानेकुराको प्रयोर् र्नुय पछय । ववमनयोचजत 
बजेटबाट अण्िा, ध्य ुवा तेल , वपठो,  दूधजस्ता खानेकुरा उपलब्ध र्राउने र सम्भव भएसम्म मौसम अनसुार 
स्थानीय स्तरमा पाईने जस्तै सार्पात, र्लरू्ल, र्ेिार्िुी र अन्नहरु स्वास््य आमा समहुको सदस्यहरुबाट 
वा स्थानीय श्रोत साधनबाट उपलब्ध र्राउन ुपनछे ।  

प्रदर्यन र्दाय सहभार्ीहरुको बसाईको व्यवस्था (सबैले देख्ने र्रर) ममलाएको हनुपुछय । 
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प्रदर्यन र्दाय प्रयोर् र्ररन ेसबै सामाग्रीहरु जस्तै खानकुेरा र भािाँहरु सर्ा भए नभएको समुनचश्चत र्ने र 
सबैले देखे्न र्रर राखेको हनुपुदयछ । 

पोवषलो खाना प्रदयर्न र्दाय प्रयोर् हनेु प्रत्यके खानेकुरा देखाउँदै त्यसको महत्व बारेमा प्रि जानकारी र्राउन ु
पदयछ । प्रदर्यनकतायले सूची (रेमसपी) अनसुार पोवषलो खानाको प्रदयर्नी र्दै र सहभार्ीहरुलाई पमन सहभार्ी 
र्राउँदै यसको बारेमा बताउन ुपदयछ  ।यसरी खाना तयार पाने काममा परुुष सदस्यलाई पमन संलग्न 
र्राउन ुपदयछ । 

सबैजनालाई तयारी र्रेको  पोवषलो खाना चाख्नको लामर् व्यवस्था र्ने र उनीहरुको प्रमतकृया मलन ेजस्तै 
ााः खाना कस्तो लाग्यो ? घरमा बनाउन सवकन्त्छ वा सवकदैन ? सहभार्ीलाई कसले कसले घरमा बनाउन ु
हनु्त्छ? अि ममठो बनाउन हामी के के र्नय सलछै ? भनी प्रश्न सोध्ने ।  

सबै सहभार्ीलाई प्रदयर्नमा मसकेका कुराहरु व्यवहारमा लार् ुर्नय प्रोत्साहन र्दै धन्त्यवाद र्दन ुपदयछ । 

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हनेु पोवषला खानेकुराहरु  )ववमनयोचजत बजेटबाट खररद र्ने ,( पोवषला खानकुेरा 
प्रदयर्नीको लामर् सूची (रेमसपी), पोवषला खानकुेरा प्रदयर्नीको लामर् आवश्य समाग्रीहरु जस्तै भािाहरु, पकाउने 
चलुो  )स्थानीय समदुाय म ैव्यवस्था र्ने (र  थप खाना सम्बन्त्धी, मात,ृ चर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषर् परामर्य 
चफ्लप चाटय, र्िल कािय, सन्त्देर् कािय मसास्वस्वसे र स्वास््यकमीले साथमा लैजान े।   

बजेट 
वािँर्ािँ 

यस वक्रयाकलापका लामर् सबै स्थानीय तहमा रू ४० हजारका दरले बजटे ववमनयोजन र्ररएको छ । 
उक्त बजेटबाट आमथयक मनयम काननुको अमधनमा रवह स्थानीय आवश्यकता अनसुार बवि भन्त्दा बवि 
स्थानमा (कम्तीमा १० स्थान/पटक) पोवषला खानकुेरा प्रदयर्नी र्नुय पनछे ।ववमनयोचजत बजेटबाट अण्िा, 
ध्य ुवा तेल , वपठो,  दूधजस्ता खानकुेरा उपलब्ध र्राउने र सम्भव भएसम्म मौसम अनसुार स्थानीय स्तरमा 
पाईने जस्तै सार्पात, र्लरू्ल, र्ेिार्िुी र अन्नहरु स्वास््य आमा समहुको सदस्यहरुबाट वा स्थानीय श्रोत 
साधनबाट उपलब्ध र्राउन ु पनेछ । आमथयक मनयम काननुको अमधनमा रवह खानकुेरा खररद, खवटने 
स्वास््यकमीको यातायात खचयलर्ायतमा बजेट बाँिर्ाँि र्नुय पनेछ ।  

अमभलेख 

तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतवेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

बृहत पोषर् लचक्षत काययक्रमको तामलम पचुस्तका,  परामर्य पचुस्तका,  पोषर् परामर्य चफ्लप चाटय, र्िल 
कािय, सन्त्देर् कािय आर्द । 
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श्रोत: संघीय माममला तथा सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालय/नेपाल सरकार 

१३. पोषर् सामग्री िुवानी (७५३ स्थामनय तहहरुमा) 

पररचय  राविय पोषर् काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाहरुबाट पोषर् सेवा प्रवाहको लामर् आवश्यक पोषर्जन्त्य 
औषमध तथा सामामग्रहरु खररद, भण्िारर् र ववतरर्को व्यवस्था प्रदेर् र स्थामनय तहमा  नै सम्पन्न र्नुयपने 
र्री बजेट को व्यवस्था र्ररएको छ । जस अनसुार पोषर् जन्त्य सामाग्रीहरु (जस्तै: मभटाममन ए, जकुाको 
औषमध, आइरन र्ोमलक एमसि ट्याब्लेट, बालमभटा , RUTF , F 75 /F 100 , ररसोमोल, पौविक आहार आर्द) 
प्रदेर्बाट स्वास््य कायायलय हदैु स्थामनय तह सम्म र आन्त्तररक ब्यबस्थापनको लामर् आवश्यक सामाग्री 
िुवानी तथा ववतरर् र्नय  परुक बजटेको रुपमा मनयममत िुवानीको अमतररक्त यो वक्रयाकलाप र यस 
अन्त्तर्यत  बजेट व्यवस्था र्रीएको  छ । 

उद्दशे्य सेवा प्रदायक मनकायमा  पोषर् सामाग्रीको सहज र समयमै उपलव्ध र्राउने । 
अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

पोषर्जन्त्य सेवा प्रवाहका लामर् सामाग्रीहरुको अभाव/ आपूमतयजन्त्य अवरोध हटेको हनेु । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

स्थामनय तहमा चावहने  पोषर्जन्त्य सामामग्रहरुको ववतरर् तामलका तयार र्ने । 

पोषर् सम्बचन्त्ध काययक्रम तथा अमभयानहरुको वावषयक कायय तामलका तयार र्ने । 

आकचष्मक िुवानी र्नुय पने सामाग्रीहरुको अलर् तामलका (Projection List) तयार र्ने । 

यो चर्षयकबाट पोषर् सम्बचन्त्ध काययक्रमहरुको लामर् आवश्यक पने सामाग्रीहरुको मार िुवानी र खचय  
यस आमथयक बषय मभर र्ने । 

दवुानी र्दाय स्वास््य कायायलय बाट स्थामनय र स्थामनय तह बाट स्वास््य सम्म िुवानी र्नुय पनेछ । 

 

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर् : 
पररवार कल्यार् महार्ाखा तथा प्रदेर् स्वास््य आपूमतय ब्यबस्थापन केन्त्र, प्रादेचर्क मनदेर्नालय 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्नछे  । संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा 
मबभार्, पररवार कल्यार् महार्ाखा, पोषर् र्ाखा टेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात सम्बचन्त्धत स्थानीय  
मनकायले चौमामसक र बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन (अनसूुची २) 

बजेट 
वािँर्ािँ 

यस काययक्रमको लामर् सबै स्थामनय तहहरुमा ३० हजारको दरले रकम ववमनयोचजत र्ररएको छ । 

बजेट काययक्रमको मबस्ततृ वववरर् संघीय माममला तथा सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालयबाट उपलब्ध र्राई 
सवकएको  छ  । 

प्रचमलत आमथयक एन काननुको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार खचय  र्नय सवकन ेछ । 
अमभलेख 

तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतवेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

आपूमतय व्यवस्था र्ाखा , ब्यबस्थापन महार्ाखाबाट मनर्दयि मनदेचर्का अनसुरर् र्नय सवकनछे । 

 
 

 

 



 
 

53 
 

१४. बवहरंर्  उपचार केन्त्र  )OTC(  को स्थापना वा सदुृिीकरर् वा पोषर्को लेखा जोखा तथा पामलकामा रहेका 
ओटीसीहरू संचालनको लामर् स्वास््यकमीहरू र मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेवीका लामर् संचार, 

यातायात तथा उत्प्रेरर्ा खचय 

पररचय  पोषर् काययक्रम अन्त्तर्यत चर्घ्र कुपोषर् ब्यबस्थापन एउटा महत्वपरु्य कायय हो ।  स्वास््य सस्था स्तरमा 
६-५९ मवहनासम्मको किा चर्घ्र कुपोषर् भएका तथा खानाको रुचच भएका एबम मेमिकल जवटलता 
नभएका बालबामलकाहरुलाई बवहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) मा भनाय र्रेर सेवा प्रदान र्ररन्त्छ । राविय 
पोषर् रर्नीमत  अनसुार  एक स्थानीय तहमा कचम्तमा  एक वा एकभन्त्दा बवि बवहरंर्  उपचार केन्त्र 
(OTC)  संचालन भएको  हनु ुपदयछ । बवहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) यर्द नया स्थापना र्ने  हो भन े 
स्थापना र्दाय कुपोवषत बालबामलकाको संख्या तथा पायक पने नपने कुरालाई ध्यानमा राखी मनधायरर् र्नुय 
पदयछ ।  यर्द कुनै स्थानीय मनकाय  अन्त्तरर्त बवहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) स्थापना भैसकेको भए सोको 
सदुृर्दकरर् र्रर प्रभावकारी तररकाले चर्घ्र कुपोवषत बालबामलकाहरुको उपचार र्नुय पदयछ।  सोको लामर् 
बवहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) लाई मनयममत रुपमा आईमाम मनदेचर्कामा उल्लेख भए अनसुारको सामाग्रीहरु 
आपूमतय र्ने, स्वास््य कमीहरुलाई मनयममत रुपमा स्थलर्त भ्रमर्बाट क्षमता अमभबृवद्ध  र्ने, मबमभन्न 
माध्यमबाट ५ बषय ममुनका बालबामलकाहरुको पोषर्को लेखाजोखा र्ने, समदुाय स्तरमा मामसक रुपमा 
मआुक टेपको प्रयोर् र्रर मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेमबकाहरुबाट पोषर्को लेखाजोखा र्रर चर्घ्र 
कुपोवषत बालबामलकाहरुलाई स्वास््य संस्थामा उपचारको लामर् पे्रषर् र्ने, काययक्रमको मनयममत अनरु्मन  
र्नय, मनयममत प्रमतबेदन तयार र्रर समयमान ैपेर् र्ने तथा समय समयमा काययक्रमको पनुरावलोकन र्ने ।     

 

उद्दशे्य बालबामलकाको किा र्ीघ्र कुपोषर्को उपचार तथा व्यवस्थापन र्ने । 

बालबामलकाका साथै हेरचाह र्ने अमभभाबकहरुलाई पोषर् सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान र्ने । 

६ मवहना ममुनका चर्र् ु  ,मेमिकल  जवटलता भएका  ,भोक  जांच पास नभएका  ,सकेुनार्  सवहतको रु्केनार् 
भएका र कुपोषर् जन्त्य कारर्ले सचुन्नएको तह तेस्रो भएका ६ मवहना देचख ५९ मवहनाका 
बालबामलकालाई अन्त्तरंर् उपचार केन्त्र   )ITC(  वा पोषर् पनुयस्थापना र्हृमा पे्रषर् र्ने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

किा र्ीघ्र कुपोषर्को व्यवस्थापन र्रर बालबामलकाहरूलाई मतृ्य ुहनुबाट बचाउने र अमभभावकहरुमा 
खाना तथा पोषर्को बारेमा चेतना अमभवृवद्ध र्ररएको हनेुछ  । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

पोषर् तथा खाध्य सरुक्षा मनदेर्क समममतको बैठक बसी चर्घ्र कुपोषर् ब्यबस्थापनको लामर् बवहरंर्  

उपचार केन्त्र (OTC) आबश्यकता पवहचान देहाय बमोचजमको आधारमा र्ने  

कुपोवषत बालबामलकाको अनमुामनत संख्या बिी भएको  

बहसंुख्यक जनसंख्याको सहज पहुचँ पगु्ने स्वास््य सस्था  

स्वास््य सस्थाको ब्यबस्थापन क्षमता  

भौर्ोमलक अवस्था  

आवश्यकता पवहचानको आधारमा पवहले नै स्थापना भइ राम्रोसंर्  संचालन नभएका  बवहरंर्  उपचार केन्त्र 
(OTC) लाई प्रभाबकारी रुपमा संचालन र्नय सदुृर्दकरर् र्ने | सो र्नयको लामर् स्वास््य सस्थामा होमिंर् 
बोिय राख्ने ,आबश्यक पोषर् सामग्री जस्तै तौल तथा उचाई मलन े मेमसन , MUAC टेप ,RUTF, मभटाममन 
ए ,अल्बेण्िाजोल ,एमोचलसमसमलन लर्ायतका औषमध ,आइमाम रचजस्टर लर्ायतका अमभलेख तथा प्रमतबेदन 
र्ारमहरूको ब्यबस्थापन र्ने ,स्वास््य कमीहरुलाई स्थलर्त अमभमखुीकरर् र्ने | पवहले स्थापना नभएका 
ठाउमा आबश्यकता पवहचानको आधारमा स्थापना र्ने | स्थापना र सदुृिीकरर् भैसकेको पामलकहरुमा 
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पोषर्को लेखा जोखा र्नय यस आमथयक बषय मभर सम्बचन्त्धत स्थामनयतहहरुले स्वास््य सस्थाको सहयोर्मा 
ववमभन्न  माध्यमहरु  अपनाइ तल उचल्ल्खत मनम्न अनसुार पोषर्को लेखा र्रर चर्घ्र कुपोवषत ६ -५९ 
मवहनाका बाल बामलकाहरुलाई बवहरंर्  उपचार केन्त्र (OTC) बाट उपचार र्दने ।   

स्थामनय तहले  स्वास््य र्ाखा  प्रमखु को नेततृ्वमा सम्बद्ध सबै स्वास््य सस्था प्रमखुहरुको बैठक र्रर 
पारदर्ी रुपमा कायययोजना मनमायर् र्ने।  

सबै स्वास््य सस्था प्रमखुहरुले सम्बचन्त्धत विा समममतमा स्वास््य कमी तथा मवहला सामदुावयक स्वयं 
सेववका सवहत को संयकु्त बैठक राखी आ - आ फ्नो  कायययोजना  बनाउने । 

कायायन्त्वन र्नय पहल र्ने र आवमधक रुपमा अनरु्मन र्न े।  

प्रत्येक टोलमा ६-५९ मवहनाका सम्परु्य  बाल-बामलकाहरुको MUAC Tape  को सहयोर्बाट पाखुराको 
नाप मलने र मत बालबामलकाहरुको पोषर्को अवस्था पत्ता लर्ाउने।  

पामलकामा रहेका ओटीसीहरू संचालनको लामर् स्वास््यकमीहरू र मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेवीका लामर् संचार, यातायात तथा उत्प्ररेर्ा खचयका हकमा 
प्रत्येक  मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरु तथा स्वास््यकममयहरुबाट ५ बषयममुनका चर्घ्र कुपोवषत 
बालबामलकाहरु पत्ता लर्ाई उपचारमा ल्याई पूर्य उपचार र्राउनको लार्ी यो वक्रयाकलाप समाबेर् र्ररएको 
छ।  यो वक्रयाकलाप अन्त्तरर्त प्रत्यक मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई एकजना किा 
चर्घ्र कुपोवषत बालबामलकाहरुलाई लेखाजोखाबाट पत्ता लर्ाई आइमाम  काययक्रममा भनाय र्रेर मनको र्राए 
बापत रु. ५०० उपलब्ध र्राउन ुपदयछ ।सोवह बच्चालाई आइमाम  काययक्रममा भनाय र्रेर मनको र्रेबापत 
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था लाइ रु. २०० उपलब्ध र्राउन ुपदयछ। साथ ै सोवह बच्चाको अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन ,आबश्यक आपूमतय ब्यबस्थापन साथै  समन्त्वय र सहजीकरर्को लामर्  स्थामनय तहको स्वास््य 
र्ाखालाई रु. ५० उपलब्ध र्राउन ुपर्दछय । यसरी एउटा SAM बच्चा समयमानै पवहचान र्रर स्वास््य 
सस्थामा ल्याई उपचार र्नय भनाय र्रर समय समयमा अनरु्मन र्रर पूर्य मनको र्रे बापत रु ७५० खचय 
र्रर बच्चाको स्वास््य र पोषर् अवस्था सधुार र्ररनेछ । यो ७५३ स्थानीय तहमा मबमनयोजन र्ररएको 
छ र स्वास््य र्ाखाले काययक्रम यही आमथयक बषय मभर संचालन र्नुय पनेछ ।साथै प्रत्येक तहमा 
बालबामलकाहरुको लेखाजोखा र्रेको, उपचारमा ल्याएको तथा पूर्य उपचार र्रेको संख्या मनयममत रुपमा 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा र्नुयपदयछ जसले र्दाय अको बषयका लामर् उत्पे्ररर्ा खचयको योजना 
बनाउन सहयोर् पगु्नेछ ।     

बजेट 
वािँर्ािँ 

यस काययक्रमको लामर् रू ५० हजारका दरले बजेट व्यवस्था र्ररएको छ।  

बजेट काययक्रमको मबस्ततृ वववरर् संघीय माममला तथा सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालयबाट उपलब्ध र्राई 
सवकएको छ  । 

प्रचमलत आमथयक एन काननुको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार बािर्ाि र्नय सवकने छ। 
काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर् :स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पररवार कल्यार् महार्ाखाले 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्नछे  । 

अमभलेख 

तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतवेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

बृहत पोषर् प्याकेज तामलम पचुस्तका, आइमाम मनदेचर्का, राविय पोषर् रर्नीमत २०७७ 
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१५. पोषर् मैरी स्वास््य संस्था घोषर्ा  (प्रत्येक पामलकामा) 

पररचय  मवहला बालबामलका सेवा मलन आउदा कुनै बाधा अड्चन मबना र्रु्स्तररय पोषर् सेवा पाउन ु
उमनहरुको नैसामर्यक अमधकार हो। मत सेवा पाउन को लामर् स्वास््य सस्थाहरु पोषर् मरैी 
भएपमछ मार सम्भव हनेु भएकाले पोषर् मरैी स्वास््य सस्था को अबधारर् आएको हो।  

पोषर् मैरी स्वास््य संस्था भन्नाले उल्लेचखत सचुकहरु अनसुारको मापदण्ि परुा र्रेका स्वास््य 

संस्थालाई बचुिनछे । पोषर् मरैी स्वास््य संस्था तोकेको मापदण्ि परुा भएपमछ घोषर्ा र्ररन्त्छ र सो को 
मनरन्त्तरता को लामर् आउदो बषयहरुमा पूर्य चेकमलस्ट भरर मनधायररक सचुकहरु नघटेको एवकन 
र्नुयपदयछ।  

उद्दशे्य तोवकएको मापदण्ि परुा र्री प्रत्येक स्थानीय तहबाट कचम्तमा एउटा स्वास््य सस्थालाई पोषर् 
मैरी स्वास््य सस्था घोषर्ा र्ने । पोषर् मैरी स्वास््य संस्था घोषर्ा र त्यसको स्थावयत्वका लामर् 

सरोकारवालाहरुलाई संलग्न र्ने । 
अपेचक्षत प्रमतर्ल आफ्नो स्थानीय तह स्तरमा बालबामलका, वकर्ोर वकर्ोरी, तथा मवहलाहरुको पोषर् अवस्थामा 

सधुार भएको हनेुछ ।  
सञ्चालन प्रकृया  स्थामनय स्तरमा बैठक बमस (स्वास््य र्ाखा प्रमखु, स्थामनय मनकायका स्वास््यकमी, स्वास््य 

सस्थाका प्रमखु, सम्बचन्त्धत स्थामनय मनकायका मेयर, उपमेयर, प्रमखु प्रर्ासवकय अमधकृत, विा 
अध्यक्ष) कुन स्वास््य सस्थाले पररवार कल्यार् महार्ाखा, पोषर् र्ाखा को पोषर् मैरी स्वास््य 
सस्थाको  सचुक वा (तल उल्लेचखत) अनसुार कायय सम्पन्न भएको भमन ववश्लेषर्, मलु्याकंन र्ने र 
त्यस पश्चात सबै सचुक अनसुार मापदण्ि परुा भएको/नभएको  स्वास््य सस्थाहरुलाई पोषर् 
मैरी स्वास््य सस्थाको रुपमा घोषर्ा र्ने भमन मनर्यय र्नुयपदयछ। 

सोवह मनर्ययको आधारमा सम्बचन्त्धत स्वास््य व्यवस्थापन  समममतलाई काययन्त्वयनको लामर् 
पराचार र्नुयपदयछ। सम्बचन्त्धत  स्वास््य सस्थाले स्वास््य व्यवस्थापन समममतको बैठक बोलाई 
उक्त बैठकमा पोषर् मरैी स्वास््य सस्थाको महत्वबारे जानकारी र्राई पोषर् मैरी स्वास््य 
सस्थाको घोषर्ा कवहले र कसरी र्ने भने्न सन्त्दभयमा मनर्यय र्ने।  

यसै महलमा उल्लेचखत पोषर् मैरी स्वास््य सस्थाको (तल उल्लेचखत) सचुकको मापदण्ि कुन ै
पमन स्वास््य सस्थाको अपरु् भएमा यस काययक्रम अन्त्तर्यत स्थामनय तहलाई र्दएको रकम लाई 
स्वास््य र्ाखा प्रमखु को  मसर्ाररर्मा स्थामनय स्तरको बैठक मार्य त स्वास््य सस्थाहरुको 
मापदण्ि परुा र्नय खचय र्रर  मापदण्ि परु्ेको एवकन र्ने । यस पश्चात सम्बचन्त्धत स्थामनय 
तहमा अनरु्मन को लामर् अनरुोध र्ने र स्थामनय तहबाट अनरुोध भए बमोचजम मापदण्ि 
परु्ेको /नपरु्केो एवकन र्ने यर्द मापदण्ि परु्ेको देचखएमा सोवह अनसुार स्थामनय तह प्रमखु 
प्रर्ासवकय  अमिकृतलाई जानकारी र्राई पवुय  मनधायररत मनर्यय अनसुार पोषर् मैरी स्वास््य 
सस्था घोषर्ा र्ने मबमध मामथ छलर्ल र्री प्रवकया अर्ािी बिाउने। घोषर्ा मबमध स्थामनय तह 
अनसुार र्रक र्रक हनुसलछ। जस्तै सम्परु्य वािय बाट मनचश्चत प्रमतमनमध बोलाई स्थामनय तहले 
तोकेको स्थानमा घोषर्ा सभा सञ्चालन र्न ेअथवा सम्बचन्त्धत स्वास््य  सस्था को प्रांर्र्मा 
घोषर्ा सभा आयोजना र्ने । 
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काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क कायायलयहरुले आबश्यकता 
अनसुार काययक्रमको अनरु्मन र्ने छन ्। 

बजेट वािँर्ािँ यस काययक्रमको लामर् सबै स्थामनय तहहरुमा ५० हजारका दरले  रकम मबमनयोजन र्ररएको 
छ ।  

बजेट काययक्रमको मबस्ततृ वववरर् संघीय माममला तथा सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालयबाट उपलब्ध 
र्राई सवकएको छ  । 

प्रचमलत आमथयक एन काननुको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार बािर्ाि र्नय सवकने छ। 
अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सन्त्चालन पश्चात स्थामनय तहले अमभलेख राख्नपुनछे र सो को प्रमतवेदन प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालय र पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपने छ। 

सन्त्दभय सामग्री पोषर् मरैी स्वास््य संस्था मनदेचर्का २०७९ 
 

१६. पोषर् काययक्रमहरुको अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर् 

पररचय  ७५३ स्थामनय तहहरुबाट सञ्चालन हनेु पोषर् सम्बचन्त्धत काययक्रमहरु प्रभावकारी र र्रु्स्तररय 
बनाउने र काययक्रममा सधुार ल्याउने अमभप्रायले सेवा प्रवाह र्ने मनकाय वा व्यचक्तले अवलम्बन 
र्रेको प्रवक्रयाहरुको प्रत्यक्ष सपुररवेक्षर् र्नयका लामर् यो चर्षयकमा बजेट व्यवस्था र्ररएकोछ । 

उद्दशे्य स्थामनय तहहरुले आफ्नो के्षर अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुमा पोषर् सम्बचन्त्ध काययक्रमहरुको अनरु्मन 
र्री प्रामबमधक पषृ्ठपोषर् उपलब्ध र्राउन।ुस्थामनय तहहरुले आफ्नो के्षर अन्त्तर्यतका स्वास््य 
संस्थाहरुमा पोषर् सम्बचन्त्ध आपूमतय तथा व्यवस्थापनमा सधुार ल्याउन।ु 

अपेचक्षत प्रमतर्ल पोषर् काययक्रमको  कायायन्त्वयनको अवस्था र  सचुाकंमा सधुार भएको हनेुछ । 
सञ्चालन प्रकृया  मामथ उल्लेचखत सपुररवेक्षर्, अनरु्मनका वक्रयाकलापहरुमा ववमनयोचजत बजेटबाट सपुररवेक्षर् कायय योजना 

बनाउँदा सधुारको महससु र्ररएका स्वास््य संस्था छनोट र्री सपुररवेक्षर् कायय तामलका तयार र्रर यस 
बषय मभर खचय र्नुय पनेछ । 

सपुररवेक्षर्  काययक्रमको लामर् ववषयवस्तमुा दक्ष तथा काययक्रमसँर् सम्बचन्त्धत व्यचक्त मार पररचालनको 
योजना बनाउने । 

सपुररवेक्षर् तथा अनरु्मनको लामर् आवश्यक पने चेक मलि सामाचजक ववकास मन्त्रालय /स्वास््य  
मन्त्रालय,  प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालयले उपलब्ध र्राउने छ । 

सपुररवेक्षर् कायय योजना तथा अन्त्य मनयममत काययमा खटाई जान ेकमयचारीहरुले सपुररवेक्षर् पश्चात 

काययक्रमको अवस्था, र्ररएका काययहरु र सिुाव सवहत अमनवायय रुपमा चके मलि सवहत समीक्षा र पषृ्ठपोषर् 

र्दएको काययको अमभलेख राखी एक कपी सामाचजक ववकास मन्त्रालय, प्रदेर् मनदेर्नालय, जनस्वास््य 

महार्ाखा लाई उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 

काययक्रम अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर्: पररवार कल्यार् महार्ाखा/प्रादेचर्क तहबाट 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनरु्मन र्नछे । 
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बजेट वािँर्ािँ यस काययक्रमको लामर् सबै स्थामनय तहहरुमा २० हजार को दरले बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ 
। प्रचमलत आमथयक एन काननुको पररमध मभर रवह आवश्यकता अनसुार बािर्ाि र्नय सवकने छ 
। 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

स्प्रदेर् सामाचजक ववकास  मन्त्रालय /स्वास््य  मन्त्रालय  ,संघीय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा मबभार्, 

पररवार कल्यार् महार्ाखा, पोषर् र्ाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात मनम्न प्रमतबेदनहरु 
पठाउनपुनछे । 

सन्त्दभय सामग्री पोषर् काययक्रम अनरु्मन चेकमलस्ट, काययक्रम, मनदेचर्का/काययववमध आर्द 
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पोषर् काययक्रमको वजेट वािँर्ािँ वववरर् 

District Name of local levels पामलका 
स्तरीय 
पोषर् 
काययक्रम
को 
सममक्षा 
तथा कायय 
योजना 
तयारी  )
सबै  
स्वास््य  
संस्था 
हरुको 
सहभार्ीता
मा (
७५३ 
पामलकाहर
ुामा   ) 

नेपालीहरु
का लामर् 
असल 
खानपान 
सम्बचन्त्ध 
मार्यदर्यन 
लर्ायत 
पोषर्सम्ब
न्त्धी 
संदेर्हरु 
स्थानीय 

आबश्यक
ता 
अनसुार 
स्वास््य 
संस्था 
लर्ायत 
सावजयनीक 
स्थलमा 
स्थानीय 
भाषामा 
संदेर् 

बनाइ 
टाँस र्ने 
साथै 
स्थानीय 
FM बाट 
प्रसारर् 
र्न े७५३ 
पामलकाह
रुबाट 

मभटामम
न ए 
लयाप्सु
ल आम 
ववतरर् 
काययक्र
मका 
लार्ी 
म .स्वा .

स्व .से  
 .
पररचाल
न तथा  
खाजा  
खचय (२ 
चरर् 
कामतकय  
र 
वैर्ाख( 

पोषर् 
सम्बचन्त्ध 

राविय 
र्दवस 
संचालन 
-
स्तनपान
सप्ताह , 

आयोमि
न 
मवहना, 
मबद्यालय 
स्वास््य 
तथा 
पोषर् 
सप्ताह 
आर्द 
लर्ायत 
कायय 
संचालन 

)७५३  
पामलका
हरु(  

पोषर् 
कनयर 
र 

स्तन
पान 
कक्ष
मा 
Flex, 

Post

ers र 
पोषर् 
सम्ब
चन्त्ध 
चावह
ने 
सामा
न 
हरु 
राख्ने, 
टास्ने 

मबद्या
लय 

स्वा
स््य 
तथा 
पोषर् 
कायय
क्रम 
७५३ 
स्थानी
य तह 
समम
क्षा 
तथा 
योज
ना 
तजुयमा 

बाल  -
मलकाहबा

रुको 
पोषर् 
अवस्था 
लेखाजो
खा तथा 
सधुार 
काययक्रम 

स्वास््यकमीह
रुलाई बृहत 
पोषर् प्याकेज 
क्षमता 
अमभबृर्द 
काययक्रम 

मवहला 
सामदुावय
क 

स्वास््य 
स्वयं 
सेववकाको 
बृहत 
पोषर् 
प्याकेज 
क्षमता 
अमभबृर्द 
काययक्रम 

समु
दाय 
स्तर
मा 
पोवष
लो 
खाना
को 
प्रव
द्र्धन 

स्वास््य 
संस्थाह
रुमा 
अनसाइ
ि 
कोचचंर्, 

मेन्त्टररं
र् तथा 
आरमि
लयएु 

(३८९ 
स्थानीय 
तह( 

Taplejung 

Phunling Nagarpalika 60 12 190 40 50 45       40 10 

Aathrai Triveni Gaupalika 50 10 133 30 50 35       40 10 

Sidingwa Gaupalika 50 10 186 30 50 35       40 10 

Phaktanglung Gaupalika 50 10 184 30 50 35       40 10 

Mikwakhola Gaupalika 50 10 118 30 50 35       40 10 

Meringden Gaupalika 50 10 171 30 50 35       40 10 

Maiwakhola Gaupalika 50 10 126 30 50 35       40 10 

Pathibhara Yangbarak 

Gaupalika 50 10 170 30 50 35       40 10 

Sirijangha Gaupalika 50 10 234 30 50 35       40 10 

Panchthar 

Phidim Nagarpalika 60 12 150 40 50 45       40 10 

Phalelung Gaupalika 50 10 86 30 50 35       40 10 

Phalgunanda Gaupalika 50 10 102 30 50 35       40 10 

Hilihang Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40 10 

Kummayak Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40 10 

Miklajung Gaupalika 50 10 110 30 50 35       40 10 

Tumbeba Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40 10 

Yangbarak Gaupalika 
50 10 88 30 50 35       40 10 

Ilam Ilam Nagarpalika 60 12 264 40 50 45       40   
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Deumai Nagarpalika 60 12 232 40 50 45       40   

Mai Nagarpalika 60 12 181 40 50 45       40   

Suryodaya Nagarpalika 60 12 299 40 50 45       40   

Phakphoktum Gaupalika 50 10 174 30 50 35       40   

Chulachuli Gaupalika 
50 10 136 30 50 35       40   

Maijogmai Gaupalika 50 10 157 30 50 35       40   

Mangsebung Gaupalika 50 10 138 30 50 35       40   

Rong Gaupalika 50 10 139 30 50 35       40   

Sandakpur Gaupalika 50 10 157 30 50 35       40   

Jhapa 

Mechinagar Nagarpalika 60 12 171 40 50 45       40   

Damak Nagarpalika 60 12 98 40 50 45       40   

Kankai Nagarpalika 60 12 50 40 50 45       40   

Bhadrapur Nagarpalika 60 12 139 40 50 45       40   

Arjundhara Nagarpalika 60 12 72 40 50 45       40   

Shivsataxi Nagarpalika 60 12 82 40 50 45       40   

Gauradaha Nagarpalika 60 12 82 40 50 45       40   

Birtamod Magarpalika 60 12 72 40 50 45       40   

Kamal Gaupalika 50 10 54 30 50 35       40   

Gauriganja Gaupalika 50 10 80 30 50 35       40   

Barhadashi Gaupalika 50 10 66 30 50 35       40   

Jhapa Gaupalika 50 10 66 30 50 35       40   

Buddhashanti Gaupalika 50 10 56 30 50 35       40   

Haldibari Gaupalika 50 10 53 30 50 35       40   

Kachankabal Gaupalika 50 10 112 30 50 35       40   

Morang 

Biratnagar Metropolitan 

City 70 18 253 50 50 55 500     40   

Belbari Nagarpalika 60 12 75 40 50 45 500     40   

Letang Nagarpalika 60 12 69 40 50 45 500     40   

Pathari Shanishchare 

Nagarpalika 60 12 64 40 50 45 500     40   

Ranggeli Nagarpalika 60 12 102 40 50 45 500     40   

Ratuwamai Nagarpalika 60 12 86 40 50 45 500     40   

Sunbarshi Nagarpalika 60 12 75 40 50 45 500     40   

Urlabari Nagarpalika 60 12 50 40 50 45 500 800   40   

Sundar Haraicha 

Nagarpalika 60 12 88 40 50 45 500 800   40   
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Budhu Ganga Gaupalika 50 10 74 30 50 35 500     40   

Dhanpalnath Gaupalika 50 10 74 30 50 35 500     40   

Gramthan Gaupalika 50 10 102 30 50 35 500     40   

Jahada Gaupalika 50 10 82 30 50 35 500     40   

Kanepokhari Gaupalika 
50 10 59 30 50 35 500     40   

Katahari Gaupalika 50 10 59 30 50 35 500     40   

Kerabari Gaupalika 50 10 74 30 50 35 500     40   

Miklajung Gaupalika 50 10 74 30 50 35 500     40   

Sunsari 

Itahari Sub-Metropolitan 

City 65 15 237 45 50 50       40   

Dharan Sub-Metropolitan 

City 65 15 242 45 50 50       40   

Inaruwa Nagarpalika 60 12 173 40 50 45       40   

Duhabi Nagarpalika 60 12 181 40 50 45       40   

Ramdhuni Nagarpalika 60 12 174 40 50 45       40   

Barahkshetra Nagarpalika 60 12 256 40 50 45       40   

Devanganj Gaupalika 50 10 147 30 50 35       40   

Koshi Gaupalika 50 10 144 30 50 35       40   

Gadhi Gaupalika 50 10 142 30 50 35       40   

Barju Gaupalika 50 10 117 30 50 35       40   

Bhokraha Narsingh 

Gaupalika 50 10 118 30 50 35       40   

Harinagar Gaupalika 50 10 160 30 50 35       40   

Dhankutta 

Pakhribas Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40   

Dhankutta Nagarpalika 60 12 88 40 50 45       40   

Mahalaxmi Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40   

Sanguri Gaupalika 50 10 117 30 50 35       40   

Sahidbhumi Gaupalika 50 10 59 30 50 35       40   

Chhathar Jorpati Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   

Chaubishe Gaupalika 50 10 117 30 50 35       40   

Terhathum  

Myanglung Nagarpalika 60 12 120 40 50 45       40   

Laligurash Nagarpalika 60 12 114 40 50 45       40   

Aatharai Gaupalika 50 10 176 30 50 35       40   

Chhathar Gaupalika 50 10 128 30 50 35       40   

Phedap Gaupalika 50 10 136 30 50 35       40   

Menchhayayem Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   
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Sankhuwas

abha 

Chainpur Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40 10 

Dharmadevi Nagarpalika 60 12 59 40 50 45       40 10 

Khandabari Nagarpalika 60 12 74 40 50 45       40 10 

Madi Nagarpalika 60 12 59 40 50 45       40 10 

Panchakhapan Nagarpalika 
60 12 59 40 50 45       40 10 

Bhotkhola Gaupalika 50 10 59 30 50 35       40 10 

Chichila Gaupalika 50 10 45 30 50 35       40 10 

Makalu Gaupalika 50 10 88 30 50 35       40 10 

Sabhapokhari Gaupalika 50 10 59 30 50 35       40 10 

Silichong Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40 10 

Bhojpur 

Bhojpur Nagarpalika 60 12 131 40 50 45       40 10 

Shadananda Nagarpalika 60 12 160 40 50 45       40 10 

Temkemaiyung Gaupalika 50 10 131 30 50 35       40 10 

Ramprasad Rai Gaupalika 50 10 117 30 50 35       40 10 

Arun Gaupalika 50 10 102 30 50 35       40 10 

Pauwadungma Gaupalika 50 10 102 30 50 35       40 10 

Salpasilichho Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40 10 

Aamchok Gaupalika 50 10 131 30 50 35       40 10 

Hatuwagadhi Gaupalika 50 10 102 30 50 35       40 10 

Solukhumb

u 

Solududhkunda 

Nagarpalika 60 12 146 40 50 45       40 10 

Mapya Dudhkoshi 

Gaupalika 50 10 66 30 50 35       40 10 

Khumbu Pasanglahmu 

Gaupalika 50 10 67 30 50 35       40 10 

Thulung Dudhkoshi 

Gaupalika 50 10 117 30 50 35       40 10 

Nechasalyan Gaupalika 50 10 59 30 50 35       40 10 

Mahakulung Gaupalika 50 10 67 30 50 35       40 10 

Likhu Pike Gaupalika 50 10 59 30 50 35       40 10 

Sotang Gaupalika 50 10 50 30 50 35       40 10 

Okhaldhun

ga 

Siddhicharan Nagarpalika 60 12 237 40 50 45       40   

Khijidemba Gaupalika 50 10 139 30 50 35       40   

Champadevi Gaupalika 50 10 139 30 50 35       40   

Chishankhugadhi 

Gaupalika 50 10 157 30 50 35       40   

Manebhanjyang Gaupalika 50 10 166 30 50 35       40   
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Molung Gaupalika 50 10 152 30 50 35       40   

Likhu Gaupalika 50 10 147 30 50 35       40   

Sunkoshi Gaupalika 50 10 131 30 50 35       40   

  
  0         

Khotang 

Haleshi Tuwachung 

Nagarpalika 60 12 222 40 50 45 

100

0     40   

Diktel Rupakot 

Majhuwagadhi NP 60 12 270 40 50 45 

100

0     40   

Eishelukharka Gaupalika 

50 10 142 30 50 35 

100

0     40   

Rawa Beshi Gaupalika 

50 10 134 30 50 35 

100

0     40   

Jatedhunga Gaupalika 

50 10 126 30 50 35 

100

0     40   

Khotehang Gaupalika 

50 10 187 30 50 35 

100

0     40   

Kepilashgadhi Gaupalika 

50 10 136 30 50 35 

100

0     40   

Diktel Chuichuma 

Gauplaika 50 10 144 30 50 35 

100

0     40   

Sakela Gaupalika 

50 10 85 30 50 35 

100

0     40   

Barahpokhari Gaupalika 

50 10 149 30 50 35 

100

0     40   

  
  0         

Udayapur 

Katari Nagarpalika 60 12 149 40 50 45       40   

Chaudandigadhi 

Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40   

Triyuga Nagarpalika 60 12 160 40 50 45       40   

Belaka Nagarpalika 60 12 86 40 50 45       40   

Udayapurgadhi Gaupalika 50 10 98 30 50 35       40   

Tapli Gaupalika 50 10 88 30 50 35       40   

Rautamai Gaupalika 
50 10 102 30 50 35       40   

Limchungbung Gaupalika 
50 10 91 30 50 35       40   

  
  0         

Saptari 

Rajbiraj Nagarpalika 60 12 181 40 50 45       40   

Kanchanrup Nagarpalika 60 12 160 40 50 45       40   

Dakneshwori Nagarpalika 60 12 146 40 50 45       40   

Bodebarsain Nagarpalika 60 12 147 40 50 45       40   

Khadak Nagarpalika 60 12 134 40 50 45       40   

Shambhunath Nagarpalika 60 12 117 40 50 45       40   
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Surunga Nagarpalika 60 12 149 40 50 45       40   

Hanumannagar Kankalini 

Nagarpalika 60 12 146 40 50 45       40   

Saptakoshi Nagarpalika 60 12 59 40 50 45       40   

Agnishair Krishnasabaran 

Gaupalika 50 10 86 30 50 35       40   

Chhinmasta Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   

Mahadeva Gaupalika 50 10 88 30 50 35       40   

Tirahut Gaupalika 50 10 88 30 50 35       40   

Tilathi Koiladi Gaupalika 50 10 110 30 50 35       40   

Rupani Gaupalika 50 10 78 30 50 35       40   

Rajgadh Gauplaika 50 10 85 30 50 35       40   

Bishnupur Gaupalika 50 10 70 30 50 35       40   

Balan-Bihul Gaupalika 50 10 88 30 50 35       40   

    
  0         

Siraha 

Lahan Nagarpalika 

60 12 222 40 50 45 

100

0     40   

Dhangadhimai Nagarpalika 

60 12 102 40 50 45 

100

0     40   

Siraha Nagarpalika 

60 12 218 40 50 45 

100

0     40   

Golbazar Nagarpalika 

60 12 146 40 50 45 

100

0     40   

Mirchaiya Nagarpalika 

60 12 131 40 50 45 

100

0     40   

Kalyanpur Nagarpalika 

60 12 174 40 50 45 

100

0     40   

Karjanaha Nagarpalika 

60 12 74 40 50 45 

100

0     40   

Sukhipur Nagarpalika 

60 12 117 40 50 45 

100

0     40   

Bhagawanpur Gaupalika 

50 10 59 30 50 35 

100

0     40   

Aurahi Gaupalika 

50 10 88 30 50 35 

100

0     40   

Bishnupur Gaupalika 

50 10 74 30 50 35 

100

0     40   

Bariyarpatti Gaupalika 

50 10 88 30 50 35 

100

0     40   

Laxmipur Patari Gaupalika 

50 10 102 30 50 35 

100

0     40   

Naraha Gaupalika 

50 10 74 30 50 35 

100

0     40   
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Sakhuwanankarkatti 

Gaupalika 50 10 88 30 50 35 

100

0     40   

Arnama Gaupalika 

50 10 74 30 50 35 

100

0     40   

Nawarajpur Gaupalika 

50 10 59 30 50 35 

100

0     40   

  
  0         

Dhanusha 

Janakpurdham Sub-

Metropolitan City 65 15 218 45 50 50       40   

Chhireshwornath 

Nagarpalika  60 12 74 40 50 45       40   

Ganeshman Charnath 

Nagarpalika 60 12 74 40 50 45       40   

Dhanushadham 

Nagarpalika 60 12 74 40 50 45       40   

Nagarain Nagarpalika 60 12 88 40 50 45       40   

Bideha Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40   

Mithila Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40   

Shahidnagar Nagarpalika 60 12 146 40 50 45       40   

Sabaila Nagarpalika 60 12 131 40 50 45       40   

Kamala Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40   

Mithila Bihari Nagarpalika 60 12 88 40 50 45       40   

Hansapur Nagarpalika 60 12 131 40 50 45       40   

Janaknandini Gaupalika 50 10 102 30 50 35       40   

Bateshwor Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   

Mukhiyapatti 

Mushaharniya Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   

Laxminiya Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   

Aurahi Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   

Dhanauji Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   

  
  0         

Mahottari Jaleshwor Nagarpalika 60 12 144 40 50 45       40   

  Bardibas Nagarpalika 60 12 146 40 50 45       40   

  Gaushala Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40   

  Loharpatti Nagarpalika 60 12 88 40 50 45       40   

  Ramgopalpur Nagarpalika 60 12 67 40 50 45       40   

  Manara Siswa Nagarpalika 60 12 117 40 50 45       40   

  Matihani Nagarpalika 60 12 74 40 50 45       40   

  Bhangaha Nagarpalika 60 12 102 40 50 45       40   
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  Balaba Nagarpalika 60 12 88 40 50 45       40   

  Aurahi Nagarpalika 60 12 66 40 50 45       40   

  Ekadada Gaupalika 50 10 58 30 50 35       40   

  Sonama Gaupalika 50 10 74 30 50 35       40   

  Samsi Gaupalika 
50 10 88 30 50 35       40   

  Mahottari Gaupalika 50 10 59 30 50 35       40   

  Pipara Gaupalika 50 10 88 30 50 35       40   

    
  0         

Rautahat 

Chandrapur NP 60 12 96 40 50 45       40   

Garuda NP 60 12 146 40 50 45       40   

Gaur NP 60 12 120 40 50 45       40   

Baudhimai NP 60 12 88 40 50 45       40   

Brindaban NP 60 12 88 40 50 45       40   

Debahi Gonahi NP 60 12 88 40 50 45       40   

Gadhimai NP 60 12 102 40 50 45       40   

Gujara NP 60 12 88 40 50 45       40   

Katahariya NP 60 12 102 40 50 45       40   

Madhav Narayan NP 60 12 131 40 50 45       40   

Maulapur NP 60 12 74 40 50 45       40   

Phatuwa Bijayapur NP 60 12 88 40 50 45       40   

Ishanath NP 60 12 102 40 50 45       40   

Paroha NP 60 12 102 40 50 45       40   

Rajpur NP 60 12 88 40 50 45       40   

Rajdevi NP 60 12 110 40 50 45       40   

Durgabhagawati GP 50 10 88 30 50 35       40   

Yamunamai GP 50 10 80 30 50 35       40   

    
  0         

Bara 

Kalaiya Sub-Metropolitan 

City 65 15 296 45 50 50       40   

Jitpur Simara Sub-

Metropolitan City 65 15 133 45 50 50       40   

Kolhabi NP 60 12 125 40 50 45       40   

Nijagadh NP 60 12 59 40 50 45       40   

Mahagadhimai NP 60 12 150 40 50 45       40   

Simraungadh NP 60 12 128 40 50 45       40   

Pacharauta NP 
60 12 120 40 50 45       40   
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Aadarshakotwal GP 50 10 88 30 50 35       40   

Karaiyamai GP 50 10 96 30 50 35       40   

Devtal GP 50 10 82 30 50 35       40   

Parwanipur GP 50 10 98 30 50 35       40   

Prasauni GP 
50 10 69 30 50 35       40   

Pheta GP 50 10 77 30 50 35       40   

Baragadhi GP 50 10 99 30 50 35       40   

Subarna GP 50 10 91 30 50 35       40   

Bishrampur GP 50 10 74 30 50 35       40   

  
  0         

Parsa 

Birgunj Metropolitan City 70 18 339 50 50 55       40   

Pokhariya NP 60 12 88 40 50 45       40   

Bahudarmai NP 60 12 117 40 50 45       40   

Parsagadhi NP 60 12 88 40 50 45       40   

Thori GP 50 10 59 30 50 35       40   

Jagarnathpur GP 50 10 102 30 50 35       40   

Dhobini GP 50 10 88 30 50 35       40   

Chhipaharmai GP 50 10 88 30 50 35       40   

Pakaha Mainpur GP 50 10 88 30 50 35       40   

Bindabasini GP 50 10 74 30 50 35       40   

Sakhuwa Prasauni GP 50 10 102 30 50 35       40   

Paterwa Sugauli GP 50 10 74 30 50 35       40   

Kalikamai GP 50 10 88 30 50 35       40   

Jira Bhawani GP 50 10 88 30 50 35       40   

  
  0         

Sarlahi 

Ishworpur NP 60 12 178 40 50 45       40   

Malangwa NP 60 12 117 40 50 45       40   

Lalbandi NP 60 12 184 40 50 45       40   

Haripur NP 
60 12 123 40 50 45       40   

Haripurwa NP 60 12 112 40 50 45       40   

Hariwan NP 60 12 142 40 50 45       40   

Barahathawa NP 60 12 194 40 50 45       40   

Balara NP 60 12 126 40 50 45       40   

Godaita NP 60 12 163 40 50 45       40   

Bagmati NP 60 12 125 40 50 45       40   
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Kabilashi NP 60 12 141 40 50 45       40   

Chakraghatta GP 50 10 99 30 50 35       40   

Chandranagar GP 50 10 125 30 50 35       40   

Dhankaul GP 50 10 82 30 50 35       40   

Brahampuri GP 
50 10 96 30 50 35       40   

Ramnagar GP 50 10 99 30 50 35       40   

Bishnu GP 50 10 82 30 50 35       40   

Kaudena GP 50 10 93 30 50 35       40   

Parsa GP 50 10 96 30 50 35       40   

Basbariya GP 50 10 93 30 50 35       40   

  
  0         

Sindhuli 

Kamalamai NP 

60 12 131 40 50 45   800 

143.

5 40   

Dudhauli NP 

60 12 160 40 50 45   800 

177.

7 40   

Golanjar GP 

50 10 102 30 50 35   600 

109.

3 40   

Ghyanglekh GP 50 10 88 30 50 35   600 92.2 40   

Tinpatan GP 

50 10 131 30 50 35   600 

143.

5 40   

Phikkal GP 

50 10 102 30 50 35   600 

109.

3 40   

Marin GP 50 10 59 30 50 35   600 58 40   

Sunkoshi GP 
50 10 88 30 50 35   600 92.2 40   

Hariharpurgadhi GP 50 10 74 30 50 35   600 75.1 40   

  

  0      

320.

2   

Ramechha

p 

Manthali NP 

60 12 280 40 50 45   800 

320.

2 40   

Ramechhap NP 

60 12 189 40 50 45   800 

211.

9 40   

Umakunda GP 50 10 123 30 50 35   600 134 40   

Khadadevi GP 

50 10 184 30 50 35   600 

206.

2 40   

Gokulganga GP 

50 10 128 30 50 35   600 

139.

7 40   

Doramba GP 

50 10 154 30 50 35   600 

170.

1 40   

Likhu Tamakoshi GP 50 10 139 30 50 35   600 153 40   

Sunapati GP 

50 10 136 30 50 35   600 

149.

2 40   
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  0      

227.

1   

Dolakha  

Jiri NP 

60 12 179 40 50 45   800 

200.

5 40 10 

Bhimeshwor NP 

60 12 202 40 50 45   800 

227.

1 40 10 

Kalinchok GP 

50 10 280 30 50 35   600 

320.

2 40 10 

Gaurishankar GP 

50 10 230 30 50 35   600 

261.

3 40 10 

Tamakoshi GP 

50 10 240 30 50 35   600 

272.

7 40 10 

Melung GP 

50 10 280 30 50 35   600 

320.

2 40 10 

Bigu GP 

50 10 226 30 50 35   600 

255.

6 40 10 

Baiteshwor GP 

50 10 259 30 50 35   600 

295.

5 40 10 

Shailung GP 

50 10 258 30 50 35   600 

293.

6 40 10 

  

  0      

194.

8   

Sindhupalc

hok 

Chautara Sangachokgadhi 

NP 60 12 160 40 50 45   800 

177.

7 40 10 

Barhabise NP 

60 12 109 40 50 45   800 

116.

9 40 10 

Melmachi NP 

60 12 174 40 50 45   800 

194.

8 40 10 

Indrabati GP 

50 10 117 30 50 35   600 

126.

4 40 10 

Jugal GP 

50 10 102 30 50 35   600 

109.

3 40 10 

Panchpokhari Thangpal GP 

50 10 131 30 50 35   600 

143.

5 40 10 

Balephi GP 50 10 74 30 50 35   600 75.1 40 10 

Bhotekoshi GP 50 10 74 30 50 35   600 75.1 40 10 

Lisankhu Pakhar GP 

50 10 102 30 50 35   600 

109.

3 40 10 

Sunkoshi GP 

50 10 102 30 50 35   600 

109.

3 40 10 

Helambu GP 50 10 88 30 50 35   600 92.2 40 10 

Tripurasundari GP 

50 10 96 30 50 35   600 

101.

7 40 10 

  

  0      

166.

3   
Dhulikhel NP 

60 12 131 40 50 45       40   
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Kavrepalan

chok 

Banepa NP 60 12 114 40 50 45       40   

Panauti NP 60 12 208 40 50 45       40   

Panchkhal NP 60 12 150 40 50 45       40   

Namobuddha NP 60 12 147 40 50 45       40   

Manadandeupur NP 
60 12 123 40 50 45       40   

Khanikhola GP 50 10 88 30 50 35       40   

Chaurideurali GP 50 10 146 30 50 35       40   

Temal GP 50 10 117 30 50 35       40   

Bethanchok GP 50 10 96 30 50 35       40   

Bhumlu GP 50 10 154 30 50 35       40   

Mahabharat GP 50 10 88 30 50 35       40   

Roshi GP 50 10 160 30 50 35       40   

  

  0      

126.

4   

Lalitpur  

Lalitpur Metropolitan City 

70 18 819 50 50 55   2000 

960.

5 40   

Godawari NP 

60 12 174 40 50 45   800 

194.

8 40   

Mahalaxmi NP 60 12 88 40 50 45   800 92.2 40   

Konjyosom GP 50 10 88 30 50 35   600 92.2 40   

Bagmati GP 

50 10 117 30 50 35   600 

126.

4 40   

Mahangkal GP 

50 10 102 30 50 35   600 

109.

3 40   

  

  0      

230.

9   

Bhaktapur 

Changunarayan NP 

60 12 131 40 50 45   800 

143.

5 40   

Bhaktapur NP 

60 12 160 40 50 45   800 

177.

7 40   

Madhyapur Thimi NP 60 12 88 40 50 45   800 92.2 40   

Suryabinayak NP 

60 12 131 40 50 45   800 

143.

5 40   

  

  0      

276.

5   

Kathmand

u  

Kathmandu Metropolitan 

City 70 18 909 50 50 55   2500 

106

6.9 40   

Kageshwori Manohara NP 

60 12 205 40 50 45   800 

230.

9 40   

Kritipur NP 

60 12 197 40 50 45   800 

221.

4 40   
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Gokarneshwor NP 

60 12 194 40 50 45   800 

217.

6 40   

Chandragiri NP 

60 12 254 40 50 45   800 

289.

8 40   

Tokha NP 

60 12 174 40 50 45   800 

194.

8 40   

Tarkeshwor NP 

60 12 243 40 50 45   800 

276.

5 40   

Dakshinkali NP 

60 12 166 40 50 45   800 

185.

3 40   

Nagarjun NP 60 12 171 40 50 45   800 191 40   

Budhanilkantha NP 

60 12 210 40 50 45   800 

236.

6 40   

Shangkharapur NP 60 12 187 40 50 45   800 210 40   

  

  0      

143.

5   

Nuwakot 

Bidur NP 

60 12 286 40 50 45   800 

327.

8 40 10 

Belkotgadhi NP 

60 12 264 40 50 45   800 

301.

2 40 10 

Kakani GP 

50 10 181 30 50 35   600 

202.

4 40 10 

Kispang GP 

50 10 128 30 50 35   600 

139.

7 40 10 

Tadi GP 

50 10 130 30 50 35   600 

141.

6 40 10 

Tarkeshwor GP 

50 10 141 30 50 35   600 

154.

9 40 10 

Dupcheshwor GP 

50 10 162 30 50 35   600 

179.

6 40 10 

Panchkanya GP 

50 10 131 30 50 35   600 

143.

5 40 10 

Likhu GP 

50 10 128 30 50 35   600 

139.

7 40 10 

Mayagang GP 50 10 123 30 50 35   600 134 40 10 

Shivpuri GP 

50 10 190 30 50 35   600 

213.

8 40 10 

Suryagadhi GP 

50 10 125 30 50 35   600 

135.

9 40 10 

  
  0      58   

Rasuwa 

Utaragaya GP 50 10 86 30 50 35 300 600 90.3 40 10 

Kalika GP 

50 10 101 30 50 35 300 600 

107.

4 40 10 

Gosaikunda GP 

50 10 102 30 50 35 300 600 

109.

3 40 10 



 
 

71 
 

Naukunda GP 

50 10 112 30 50 35 300 600 

120.

7 40 10 

Aamachhodingmo GP 50 10 70 30 50 35 300 600 71.3 40 10 

  
  0      80.8   

Dhading  

Dhunibesi NP 60 12 59 40 50 45   800 58 40 10 

Nilakantha NP 

60 12 120 40 50 45   700 

130.

2 40 10 

Khaniyabas GP 50 10 59 30 50 35   600 58 40 10 

Gajuri GP 50 10 59 30 50 35   600 58 40 10 

Galchhi GP 50 10 53 30 50 35   600 50.4 40 10 

Gangajamuna GP 50 10 88 30 50 35   600 92.2 40 10 

Jwalamukhi GP 50 10 78 30 50 35   600 80.8 40 10 

Thakre GP 50 10 80 30 50 35   600 82.7 40 10 

Netrabati Dabjong GP 50 10 61 30 50 35   600 59.9 40 10 

Benighat Rorang GP 50 10 78 30 50 35   600 80.8 40 10 

Rubi Valley GP 50 10 61 30 50 35   600 59.9 40 10 

Sidhalek GP 50 10 61 30 50 35   600 59.9 40 10 

Tripurasundari GP 50 10 91 30 50 35   600 96 40 10 

  

  0      

401.

9   

Makawanp

ur  

Hetauda Sub-Metropolitan 

City 65 15 165 45 50 50   1800 

183.

4 40   

Thaha NP 

60 12 102 40 50 45   800 

109.

3 40   

Indrasarobar GP 50 10 74 30 50 35   600 75.1 40   

Kailash GP 50 10 83 30 50 35   600 86.5 40   

Bakaiya GP 

50 10 112 30 50 35   600 

120.

7 40   

Bagmati GP 50 10 61 30 50 35   600 59.9 40   

Bhimphedi GP 

50 10 98 30 50 35   600 

103.

6 40   

Makawanpurgadhi GP 50 10 80 30 50 35   600 82.7 40   

Manahari GP 50 10 46 30 50 35   600 42.8 40   

Raksirang GP 50 10 77 30 50 35   600 78.9 40   

  
  0         

Chitwan  

Bharatpur metropolitan 

City 70 18 349 50 50 55   2000 

401.

9 40   

Kalika NP 60 12 74 40 50 45   800 75.1 40   

Khairahani NP 60 12 74 40 50 45   800 75.1 40   
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Madi NP 60 12 77 40 50 45   800 78.9 40   

Ratnanagar NP 

60 12 114 40 50 45   800 

122.

6 40   

Rapti NP 60 12 90 40 50 45   800 94.1 40   

Ichchhakamana GP 50 10 74 30 50 35   600 75.1 40   

    
  0         

Gorakha 

Gorakha NP 60 12 117 40 50 45       40 10 

Palungtar NP 60 12 120 40 50 45       40 10 

Barpak Sulikot GP 
50 10 117 30 50 35       40 10 

Siranchok GP 50 10 118 30 50 35       40 10 

Ajirkot GP 50 10 88 30 50 35       40 10 

Aarughat GP 50 10 88 30 50 35       40 10 

Gandaki GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

Chumnubri GP 50 10 117 30 50 35       40 10 

Dharche GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

Bhimsenthapa GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

Shahid lakhan GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

  
  0         

Lamjung Beshishahar NP 60 12 205 40 50 45       40 10 

Madhyanepal NP 60 12 195 40 50 45       40 10 

Rainash NP 60 12 122 40 50 45       40 10 

Sundarbazar NP 60 12 178 40 50 45       40 10 

Kwaholasothar GP 50 10 126 30 50 35       40 10 

Dudhpokhari GP 50 10 101 30 50 35       40 10 

Dordi GP 50 10 150 30 50 35       40 10 

Marsyangdi GP 50 10 122 30 50 35       40 10 

  
  0         

Tanahu 

Bhanu NP 60 12 131 40 50 45       40   

Bhimad NP 60 12 93 40 50 45       40   

Byash NP 60 12 192 40 50 45       40   

Shuklagandaki NP 60 12 102 40 50 45       40   

Aabukhaireni GP 50 10 59 30 50 35       40   

Rishing GP 50 10 90 30 50 35       40   

Ghiring GP 50 10 56 30 50 35       40   

Devghat GP 50 10 70 30 50 35       40   
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Myagde GP 50 10 59 30 50 35       40   

Bandipur GP 50 10 53 30 50 35       40   

  
  0         

Syangja  

Galyang NP 60 12 120 40 50 45       40 10 

Chapakot NP 
60 12 102 40 50 45       40 10 

Putalibazar NP 60 12 178 40 50 45       40 10 

Bhirkot NP 60 12 99 40 50 45       40 10 

Waling NP 60 12 174 40 50 45       40 10 

Arjunchaupari GP 50 10 77 30 50 35       40 10 

Aandhikhola GP 50 10 99 30 50 35       40 10 

Kaligandaki GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Phedikhola GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Biruwa GP 50 10 90 30 50 35       40 10 

Harinash GP 50 10 69 30 50 35       40 10 

  
  0         

Kaski  

Pokhara Metropolitan City 

70 18 

106

2 50 50 55       40   

Annapurna GP 50 10 198 30 50 35       40   

Machhapuchhre GP 50 10 186 30 50 35       40   

Madi GP 50 10 176 30 50 35       40   

Rupa GP 50 10 134 30 50 35       40   

  
  0         

Manang 

Chame GP 50 10 30 30 50 35       40   

Narpa Bhumi GP 50 10 45 30 50 35       40   

Naso GP 50 10 117 30 50 35       40   

Manang Disyang GP 50 10 61 30 50 35       40   

  
  0         

Mustang  

Gharapjhong GP 50 10 48 30 50 35       40   

Thasang GP 50 10 70 30 50 35       40   

Lo-Ghekar damodarkunda 

GP 50 10 59 30 50 35       40   

Lomanthang GP 50 10 59 30 50 35       40   

Baragung Muktichhetra GP 50 10 74 30 50 35       40   

  
  0         

Myagdi  
Beni NP 60 12 131 40 50 45       40 10 

Annapurna GP 
50 10 131 30 50 35       40 10 



 
 

74 
 

Dhawalagiri GP 50 10 118 30 50 35       40 10 

Mangala GP 50 10 75 30 50 35       40 10 

Malika GP 50 10 101 30 50 35       40 10 

Raghuganga GP 50 10 131 30 50 35       40 10 

  
  0         

Parbat  

Kushma NP 60 12 176 40 50 45       40   

Phalebas NP 60 12 160 40 50 45       40   

Jaljala GP 50 10 120 30 50 35       40   

Paiyu GP 50 10 104 30 50 35       40   

Mahashila GP 50 10 117 30 50 35       40   

Modi GP 50 10 133 30 50 35       40   

Bihadi GP 50 10 102 30 50 35       40   

  
  0         

Baglung  

Baglung NP 60 12 325 40 50 45       40 10 

Galkot NP 60 12 219 40 50 45       40 10 

Jaimuni NP 60 12 237 40 50 45       40 10 

Dhorpatan NP 60 12 128 40 50 45       40 10 

Wareng GP 50 10 117 30 50 35       40 10 

Kathekhola GP 50 10 171 30 50 35       40 10 

Tamankhola GP 50 10 77 30 50 35       40 10 

Tarakhola GP 50 10 104 30 50 35       40 10 

Nisikhola GP 50 10 122 30 50 35       40 10 

Badigad GP 50 10 181 30 50 35       40 10 

  
  0         

Nawalpara

si 

(Bardaghat 

Susta 

Purba) 

Kawasoti NP 60 12 93 40 50 45       40 10 

Gaidakot NP 60 12 78 40 50 45       40 10 

Devchuli NP 60 12 82 40 50 45       40 10 

Madhyabindu NP 60 12 112 40 50 45       40 10 

Baudikali GP 
50 10 102 30 50 35       40 10 

Bulingtar GP 50 10 98 30 50 35       40 10 

Binayi Tribeni GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Hupsekot GP 50 10 61 30 50 35       40 10 

  
  0         

Gulmi 
Musikot NP 60 12 206 40 50 45       40 10 

Resunga NP 60 12 149 40 50 45       40 10 
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Ishma GP 50 10 123 30 50 35       40 10 

Kaligandaki GP 50 10 142 30 50 35       40 10 

Gulmi Darbar GP 50 10 149 30 50 35       40 10 

Satyawati GP 50 10 158 30 50 35       40 10 

Chandrakot GP 
50 10 154 30 50 35       40 10 

Ruruchhetra GP 50 10 139 30 50 35       40 10 

Chhatrakot GP 50 10 154 30 50 35       40 10 

Dhurkot GP 50 10 141 30 50 35       40 10 

Madane GP 50 10 131 30 50 35       40 10 

Malika GP 50 10 136 30 50 35       40 10 

  
  0         

Palpa 

Rampur NP 60 12 88 40 50 45       40 10 

Tansen NP 60 12 158 40 50 45       40 10 

Nisdi GP 50 10 117 30 50 35       40 10 

Purbakhola GP 50 10 104 30 50 35       40 10 

Rambha GP 50 10 90 30 50 35       40 10 

Mathagadhi GP 50 10 117 30 50 35       40 10 

Tinau GP 50 10 78 30 50 35       40 10 

Baganashkali GP 50 10 139 30 50 35       40 10 

Ribdikot GP 50 10 131 30 50 35       40 10 

Rainadevi Chhahara GP 50 10 131 30 50 35       40 10 

  
  0         

Rupandehi 

Butwal Sub-Metropolitan 

City 65 15 302 45 50 50       40 10 

Devdaha NP 60 12 171 40 50 45       40 10 

Lumbini Sanskritik NP 60 12 227 40 50 45       40 10 

Sainamaina NP 60 12 130 40 50 45       40 10 

Siddharthanagar NP 60 12 178 40 50 45       40 10 

Tilotama NP 60 12 299 40 50 45       40 10 

Gaidahawa GP 50 10 144 30 50 35       40 10 

Kanchan GP 50 10 110 30 50 35       40 10 

Kotahimai GP 50 10 149 30 50 35       40 10 

Marchbari GP 50 10 122 30 50 35       40 10 

Mayadevi GP 50 10 149 30 50 35       40 10 

Omsatiya GP 50 10 138 30 50 35       40 10 
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Rohini GP 50 10 38 30 50 35       40 10 

Sammarimai GP 50 10 138 30 50 35       40 10 

Siyari GP 50 10 128 30 50 35       40 10 

Shudhodhan GP 50 10 117 30 50 35       40 10 

  
  0         

Kapilvastu 

Kapilvastu NP 60 12 235 40 50 45       40 10 

Buddhabhumi NP 60 12 245 40 50 45       40 10 

Shivraj NP 60 12 198 40 50 45       40 10 

Maharajgunj NP 60 12 243 40 50 45       40 10 

Krishnanagar NP 60 12 178 40 50 45       40 10 

Banganga NP 60 12 195 40 50 45       40 10 

Mayadevi GP 50 10 174 30 50 35       40 10 

Yashodhara GP 50 10 186 30 50 35       40 10 

Sudodhan GP 50 10 149 30 50 35       40 10 

Bijayanagar GP 50 10 122 30 50 35       40 10 

  
  0         

Arghakhac

hi 

Sandhikharka NP 60 12 264 40 50 45 300     40 10 

Sitaganga NP 60 12 246 40 50 45 300     40 10 

Bhumikasthan NP 60 12 254 40 50 45 300     40 10 

Chhatradev GP 50 10 224 30 50 35 300     40 10 

Panini GP 50 10 235 30 50 35 300     40 10 

Malarani GP 50 10 224 30 50 35 300     40 10 

  
  0         

Pyuthan  

Pyuthan NP 60 12 125 40 50 45       40 10 

Swargadwari NP 60 12 117 40 50 45       40 10 

Gaumukhi GP 50 10 99 30 50 35       40 10 

Mandawi GP 50 10 80 30 50 35       40 10 

Sarumarani GP 50 10 70 30 50 35       40 10 

Mallarani GP 
50 10 72 30 50 35       40 10 

Naubahini GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

Jhimruk GP 50 10 91 30 50 35       40 10 

Eirawati GP 50 10 93 30 50 35       40 10 

  
  0         

Rolpa  
Rolpa NP 60 12 117 40 50 45       40 10 

Tribeni GP 50 10 88 30 50 35       40 10 
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Paribartan GP 50 10 88 30 50 35       40 10 

Madi GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Runtigadhi GP 50 10 107 30 50 35       40 10 

Lungri GP 50 10 88 30 50 35       40 10 

Gangadev GP 
50 10 69 30 50 35       40 10 

Sunchhahari GP 50 10 101 30 50 35       40 10 

Sunil Smriti GP 50 10 104 30 50 35       40 10 

Thawang GP 50 10 59 30 50 35       40 10 

    
  0         

Rukum 

(East) 

Putha Utarganga GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

Bhume GP 50 10 90 30 50 35       40 10 

Sisne GP 50 10 83 30 50 35       40 10 

  
  0         

Dang  

Tulsipur Sub-Metropolitan 65 15 365 45 50 50       40 10 

Ghorahi Sub-Metropolitan 65 15 387 45 50 50       40 10 

Lamahi NP 60 12 131 40 50 45       40 10 

Bangalachuli GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

Dangisharan GP 50 10 98 30 50 35       40 10 

Gadhwa GP 50 10 141 30 50 35       40 10 

Rajpur GP 50 10 99 30 50 35       40 10 

Rapti GP 50 10 115 30 50 35       40 10 

Shantinagar GP 50 10 93 30 50 35       40 10 

Babai GP 50 10 104 30 50 35       40 10 

  
  0         

Banke  

Nepalgunj Sub-

Metropolitan  65 15 338 45 50 50       40 10 

Kohalpur NP 60 12 130 40 50 45       40 10 

Narainapur GP 50 10 123 30 50 35       40 10 

Rapti Sonari GP 50 10 192 30 50 35       40 10 

Baijanath GP 50 10 163 30 50 35       40 10 

Khajura GP 50 10 189 30 50 35       40 10 

Duduwa GP 50 10 110 30 50 35       40 10 

Janaki GP 50 10 146 30 50 35       40 10 

  
  0         

Bardiya  Gulariya NP 60 12 190 40 50 45       40 10 
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Madhuwan NP 60 12 189 40 50 45       40 10 

Rajapur NP 60 12 232 40 50 45       40 10 

Thakurbaba NP 60 12 149 40 50 45       40 10 

Bansagadhi NP 60 12 181 40 50 45       40 10 

Barbardiya NP 
60 12 224 40 50 45       40 10 

Badhiyatal GP 50 10 174 30 50 35       40 10 

Geruwa GP 50 10 134 30 50 35       40 10 

  
  0         

Nawalpara

si 

(Bardaghat 

Susta 

Pashchim)) 

Bardaghat NP 60 12 83 40 50 45       40 10 

Ramgram NP 60 12 149 40 50 45       40 10 

Sunwal NP 60 12 61 40 50 45       40 10 

Susta GP 50 10 72 30 50 35       40 10 

Palhinandan GP 50 10 99 30 50 35       40 10 

Pratappur GP 50 10 112 30 50 35       40 10 

Sarawal GP 50 10 104 30 50 35       40 10 

    
  0         

Rukum 

(Paschim) 

Musikot NP 60 12 91 40 50 45       40 10 

Chaurjahari NP 60 12 77 40 50 45       40 10 

Aathbiskot NP 60 12 91 40 50 45       40 10 

Baphikot GP 50 10 75 30 50 35       40 10 

Triveni GP 50 10 75 30 50 35       40 10 

Sani Bheri GP 50 10 78 30 50 35       40 10 

  
  0         

Salyan 

Sharda NP 60 12 117 40 50 45       40 10 

Bagchaur NP 60 12 102 40 50 45       40 10 

Bangad Kupinde NP 60 12 117 40 50 45       40 10 

Kalimati GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Triveni GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Kapurkot GP 
50 10 75 30 50 35       40 10 

Chhatreshwori GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Siddha Kumakh GP 50 10 59 30 50 35       40 10 

Kumakh GP 50 10 88 30 50 35       40 10 

Darma GP 50 10 59 30 50 35       40 10 

  
  0         

Surkhet Birendranagar NP 60 12 301 40 50 45       40 10 
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Bheriganga NP 60 12 211 40 50 45       40 10 

Gurbhakot NP 60 12 266 40 50 45       40 10 

Panchpuri NP 60 12 168 40 50 45       40 10 

Lekbesi NP 60 12 181 40 50 45       40 10 

Chaukune GP 
50 10 154 30 50 35       40 10 

Barahtal GP 50 10 155 30 50 35       40 10 

Chinggad GP 50 10 115 30 50 35       40 10 

Simta GP 50 10 109 30 50 35       40 10 

  
  0         

Dailekh  

Narayan NP 60 12 146 40 50 45       40 10 

Dullu NP 60 12 237 40 50 45       40 10 

Chamunda Bindrasaini NP 60 12 115 40 50 45       40 10 

Aathabis NP 60 12 128 40 50 45       40 10 

Bhagawatimai GP 50 10 146 30 50 35       40 10 

Guransha GP 50 10 142 30 50 35       40 10 

Dungeshwor GP 50 10 104 30 50 35       40 10 

Naumule GP 50 10 142 30 50 35       40 10 

Mahabu GP 50 10 110 30 50 35       40 10 

Bhairabi GP 50 10 104 30 50 35       40 10 

Thatikandh GP 50 10 98 30 50 35       40 10 

  
  0         

Jajarkot 

Bheri NP 60 12 74 40 50 45       40 10 

Chhedagad NP 60 12 99 40 50 45       40 10 

Nalagad NP 60 12 88 40 50 45       40 10 

Barekot GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Kuse GP 50 10 77 30 50 35       40 10 

Junichade GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Shivalaya GP 50 10 59 30 50 35       40 10 

  
  0         

Dolpa 

Thuli Bheri NP 60 12 74 40 50 45       40   

Tripurasundari NP 60 12 88 40 50 45       40   

Dolpobudha NP 50 10 45 30 50 35       40   

She Phokasundo GP 50 10 59 30 50 35       40   

Jagadulla GP 50 10 45 30 50 35       40   

Mudkechula GP 50 10 59 30 50 35       40   
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Kaike GP 50 10 45 30 50 35       40   

Chharka Tangsong GP 50 10 45 30 50 35       40   

  
  0         

Jumla  

Chandannath NP 60 12 160 40 50 45       40   

Kankasundari GP 
50 10 154 30 50 35       40   

Sinja GP 50 10 133 30 50 35       40   

Hima GP 50 10 96 30 50 35       40   

Tila GP 50 10 118 30 50 35       40   

Guthichaur GP 50 10 98 30 50 35       40   

Tatopani GP 50 10 120 30 50 35       40   

Patarashi GP 50 10 122 30 50 35       40   

  
  0         

Kalikot  

Khdachakra NP 60 12 77 40 50 45       40   

Raskot NP 60 12 66 40 50 45       40   

Tilagupha NP 60 12 90 40 50 45       40   

Pachaljharana GP 50 10 58 30 50 35       40   

Sanni Triveni GP 50 10 62 30 50 35       40   

Narharinath GP 50 10 94 30 50 35       40   

Shubha kalika GP 50 10 59 30 50 35       40   

Mahabai GP 50 10 48 30 50 35       40   

Palata GP 50 10 64 30 50 35       40   

  
  0         

Mugu  

Chhayanath Rara NP 60 12 88 40 50 45       40   

Mugum Karmarog GP 50 10 88 30 50 35       40   

Soru GP 50 10 117 30 50 35       40   

Khatyad GP 50 10 117 30 50 35       40   

  
  0         

Humla  

Simkot GP 50 10 88 30 50 35       40   

Namkha GP 
50 10 74 30 50 35       40   

Kharpunath GP 50 10 74 30 50 35       40   

Sarkegad GP 50 10 101 30 50 35       40   

Changkheli GP 50 10 74 30 50 35       40   

Adanchuli GP 50 10 45 30 50 35       40   

Tajakot GP 50 10 45 30 50 35       40   

  
  0         
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Bajura  

Badimalika NP 60 12 74 40 50 45       40 10 

Triveni NP 60 12 59 40 50 45       40 10 

Budhiganga NP 60 12 59 40 50 45       40 10 

Budhinanda NP 60 12 67 40 50 45       40 10 

Gaumul GP 
50 10 62 30 50 35       40 10 

Jagannath GP 50 10 43 30 50 35       40 10 

Swami Kartik Khapar GP 50 10 61 30 50 35       40 10 

Khaptad Chhededah GP 50 10 88 30 50 35       40 10 

Himali GP 50 10 56 30 50 35       40 10 

  
  0         

Bajhang 

Jayaprithbi NP 60 12 104 40 50 45       40 10 

Bungal NP 60 12 90 40 50 45       40 10 

Talakot GP 50 10 75 30 50 35       40 10 

Masta GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Khaptadachhanna GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

Thalara GP 50 10 88 30 50 35       40 10 

Bitthadachir GP 50 10 62 30 50 35       40 10 

Surma GP 50 10 46 30 50 35       40 10 

Chhabishpathibhera GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Gurgathali GP 50 10 59 30 50 35       40 10 

Kedarsyu GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Saipal GP 50 10 30 30 50 35       40 10 

  
  0         

Achham  

Manglasen NP 60 12 202 40 50 45       40 10 

Kamalbazar NP 60 12 165 40 50 45       40 10 

Sanphebazar NP 60 12 242 40 50 45       40 10 

Panchdeval Binayak NP 60 12 162 40 50 45       40 10 

Chaurpati GP 50 10 163 30 50 35       40 10 

Mellekh GP 
50 10 162 30 50 35       40 10 

Bannigadhi Jayagadh GP 50 10 138 30 50 35       40 10 

Ramaroshan GP 50 10 149 30 50 35       40 10 

Dhakari GP 50 10 126 30 50 35       40 10 

Turmakhad GP 50 10 158 30 50 35       40 10 

  
  0         
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Kailali  

Dhangadhi Sub-

Metropolitan 65 15 358 45 50 50       40 10 

Tikapur NP 60 12 208 40 50 45       40 10 

Ghodaghodi NP 60 12 150 40 50 45       40 10 

Lamkichuha NP 60 12 162 40 50 45       40 10 

Bhajani NP 60 12 173 40 50 45       40 10 

Godavari NP 60 12 182 40 50 45       40 10 

Gauriganga NP 60 12 134 40 50 45       40 10 

Janaki GP 
50 10 176 30 50 35       40 10 

Bardagoriya GP 50 10 86 30 50 35       40 10 

Mohanyal GP 50 10 144 30 50 35       40 10 

Kailari GP 50 10 216 30 50 35       40 10 

Joshipur GP 50 10 114 30 50 35       40 10 

Chure GP 50 10 115 30 50 35       40 10 

  
  0         

Kanchanpu

r 

Bhimdat NP 60 12 259 40 50 45       40 10 

Punarbas NP 60 12 178 40 50 45       40 10 

Bedkot NP 60 12 150 40 50 45       40 10 

Mahakali NP 60 12 150 40 50 45       40 10 

Suklaphat NP 60 12 157 40 50 45       40 10 

Belauri NP 60 12 205 40 50 45       40 10 

Krishnapur NP 60 12 181 40 50 45       40 10 

Beldadi GP 50 10 94 30 50 35       40 10 

Laljhadi GP 50 10 77 30 50 35       40 10 

  
  0         

Dadeldhur

a  

Amargadhi NP 

60 12 136 40 50 45 

100

0     40 10 

Parshuram NP 

60 12 146 40 50 45 

100

0     40 10 

Aalital GP 

50 10 104 30 50 35 

100

0     40 10 

Bhageshwor GP 

50 10 98 30 50 35 

100

0     40 10 

Navadurga GP 

50 10 120 30 50 35 

100

0     40 10 

Ajayameru GP 

50 10 138 30 50 35 

100

0     40 10 

Ganyapdhura GP 

50 10 110 30 50 35 

100

0     40 10 
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  0         

Baitadi  

Dashrathchanda NP 60 12 221 40 50 45       40 10 

Patan NP 60 12 190 40 50 45       40 10 

Melauli NP 60 12 128 40 50 45       40 10 

Purchaudi NP 
60 12 218 40 50 45       40 10 

Surnaya GP 50 10 122 30 50 35       40 10 

Sigas GP 50 10 130 30 50 35       40 10 

Shivnath GP 50 10 90 30 50 35       40 10 

Pancheshwor GP 50 10 109 30 50 35       40 10 

Dogadakedar GP 50 10 155 30 50 35       40 10 

Dilasaini GP 50 10 128 30 50 35       40 10 

  
  0         

Darchula  

Mahakali NP 60 12 88 40 50 45       40 10 

Shailyashikhar NP 60 12 102 40 50 45       40 10 

Malikarjun GP 50 10 102 30 50 35       40 10 

Apihimal GP 50 10 53 30 50 35       40 10 

Duhu GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Naugad GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Marma GP 50 10 80 30 50 35       40 10 

Lekam GP 50 10 74 30 50 35       40 10 

Byas GP 50 10 88 30 50 35       40 10 

 

 

 

 



 
 

84 
 

 
 
 
 

  



 
 

85 
 

मात ृतथा नवचर्र् ुकाययक्रम 

वक्रयाकलाप: मात ृतथा नवचर्र् ुकाययक्रम  

मस
नं वक्रयाकलाप 

१
  

पामलकाहरुमा PNC home visit काययक्रम संचालन 

२
  

आमा सरुक्षा  र प्रजनन ्स्वास््य काययक्रमहरुको अनरु्मनमलु्याकंन / 

३
  

अस्पताल तथा Birthing Centre रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा २४ सै घण्टा प्रसतुी सेवा संचालन र्नय, स्थायी 
जनर्चक्तको कमम भएको स्वास््य संस्थामा जनर्चक्त व्यवस्थापन र्नय   (करारमा अ०न०मी० मनयचुक्त) 

४
  

स्थामनय तहमा एम.आर.एस.मि.वप ., Birth Defect काययक्रमको काययन्त्वयन 

५
  

स्वास््यकममयहरुलाई ANC to PNC Continum of care, आमा तथा नवजात चर्र् ुसरुक्षा तथा अन्त्य मनदेचर्काहरूको 
अमभभूचखकरर् तथा Clinical Mentoring 

६
  

CEONC सेवा स्थापना तथा सन्त्चालन 

७
  

ग्राममर् अल्टासाउण्ि काययक्रम सदुृविकरर् 

८
  

अस्पताल तथा वमथयङ सेन्त्टरहरुवाट र्भयवती तथा सतु्केरी मवहलालाइ आकचस्मक रुपमा पे्रषर् 

९
  

सतु्केरी  भत्ता 

१
०
  

Maternity Waiting home काययक्रम  

 

Inj.Oxytocin भण्िारर्का लार्ी ILR Refrigerator खरीद 

मात ृतथा नवचर्र् ुकाययक्रम अन्त्तर्यत आमा सरुक्षा, र्भयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररर्ा सेवा, न्त्यानो िोला र मनर्लु्क र्भयपतन 
काययक्रम 

CEONC काययक्रम संचालनकार् लार्ी स्वास््य उपकरर् 

Birthing Center संचालन 
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१ . पामलकाहरुमा PNC home visit काययक्रम संचालन 

पररचय हाम्रो देर्को मात ृमतृ्यदुर उल्लेखनीय रुपमा घटाउन  नसवकरहेको अवस्थामा ,आमाहरुको मतृ्य ुसबै 

भन्त्दा धेरै सतु्केरी अवस्थामा भएको हनुाले ,सतु्केरी अवस्थामा आमाहरुको  स्वास््य जांच र्रर 

जवटलताहरु पवहचान र्रर सो को ब्यवस्थापन र्रर  आमा र बच्चा को मतृ्य ुहनु बाट जोर्ाउन बजेट तथा 
काययक्रम व्यवस्था र्ररएको हो । 

उदे्दश्य सतु्केरी अवस्थामा आमा तथा नवजात चर्र् ुको जाचँ र्री जवटलताका अवस्थाहरु समय म ै

पवहचान ,व्यवस्थापन तथा पे्रषर्  र्री मात ृतथा चर्र् ुमतृ्य ुकम र्ने। 

अपेचक्षत प्रमतर्ल काययक्रम सन्त्चालन भए पश्चात सतु्केरी पमछको जाँचमा उल्लेख्य सधुार भै समयमै जवटलताहरू 

पवहचान ,व्यवस्थापन तथा पे्रषर्  भइ  मात ृमतृ्य ूकम हनेु छ । 

संचालन प्रकृया र्त बषय काययक्रम सरुु भएका स्थामनय तहहरुले सो काययक्रमको सममक्षा र्दै  PNC होम मभचजट  
मनरन्त्तरता र्दन ुपनेछ ।  

यसरर र्ोष्ठी/सममक्षा संचालन र्दाय स्थानीय तहमा PNC घरभेट काययक्रमको र्कु्ष्मयोजना तथा 
संचालन मार्यदर्यन (PNC Home visit  Mocro-planning Guideline) २०७६   अनसुार र्नुय पनछे l   

यो काययक्रमको र्ोकल व्यचक्तको चजम्मेवारी स्थानीय तहमा काययरत nursing स्टार् ले  
मलनपुनेछ  l    

स्थानीय बमथयङ्ग सेन्त्टरमा काययरत नमसिंर् स्टार्ले  संस्थार्त सतु्केरी भएको  २४ घन्त्टामा आफ्नै 
संस्थामा र ३ र ७-१४ र्दनमा घरभेटमा र्इ र ४२ र्दनमा स्वास््य सस्थामा आमा तथा नवचर्र् ु

जाँच र्नुय पनेछ l  यर्द घरमै सतु्केरी भएको खण्िमा प्रोटोकल अनसुार पवहलो जांच जमतसलदो 
मछटो र्राउन ुपछय र दोस्रो भेट  ७-१४ र्दनमा घरभेटमा र्इ आमा तथा नवचर्र् ुजाँच र्नुय पनेछ l  
।यसरी बमथयङ्ग सेन्त्टरमा कायय र्नय मनयकु्त र्ररएका नमसिंर् स्टार्हरुले घरभेट र्नय जाँदा दरुी र 

भोर्ोमलक ववकटताको आधारमा रू २०० देचख रु ५०० सम्म  यातायात /प्रोत्साहन खचय  उपलब्ध 

र्राउन ुपनेछ ।  

यसको लामर् नेपाल टेमलकमको संचार सम्बचन्त्ध लाग्ने र्लु्क अनसुार रु १० मा १०० ममनटे 
call  र्नय ममल्ने िाटा प्याक offer र अन्त्य offer  हरुको प्रयोर् र्रेमा धेरै सस्तोमा टेमलर्ोन  call  

र्नय सवकने हनुाले ६ मवहनामा ५०० भन्त्दा बिी नहनेु र्रर  संचार खचय उपलब्ध र्राउन  
सवकनछे  l   

यसरर घर  भेट यातायात /प्रोत्साहन  खचय तय र्दाय र्ोष्ठीमै नलसाङ्कन सँर् सङ्ग ैदरुी र भौर्ोमलक मबकटता 
को आधारमा र्नुय पनेछ । घरभेटमा जान ेनमसयङ्ग कमयचारीलाइ  मार्यदर्यन मा तोवकएको दर रेटको 
आधारमा यसै चर्षयकमा मबमनयोचजत रकमबाटै खचय र्नुयपनेछ ।  

वजेट बाँिर्ाँि  

यातायात /प्रोत्साहन  खचय (नमसिंर् स्टार्हरुको लामर्)सेवा प्रदायक nursing स्टार्लाई संचार खचय  
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र्त बषय PNC घर भेट र्नय जानको लामर् आवश्यक home visit Bag को व्यवस्था नर्रेको भएमा 
यसको व्यवस्था 

PNC job aid flex, home visit ब्यार्मा रहने equipment हरु  (B.P instruments, stethoscope, Thermometer, 
gloves, Torch light,  measuring tape, dressing set, betadine) लर्ायतका स्वास््य संस्थामा नभएका 
सामग्री  हरु मार आवस्यकता अनसुार खररद  र्नय सवकनछे । 

अमभलेख 
पे्रमतवेदन 

यसरी सतु्केरी  मवहलाहरुको घर भेट र्रर  सेवा प्रदान र्ने नमसिंर् स्टार्ले सतु्केरी मवहला र 

नवजातचर्र्हुरुलाई अमनबायय रुपमा अनसूुची ४ को  PNC Job Aid को प्रयोर् र्रर PNC check up  र्ने र 
स्वास््य चर्क्षा प्रदान र्नुय  पनछे । PNC job Aid स्थानीय तहमा PNC घरभेट काययक्रमको 
र्कु्ष्मयोजना तथा संचालन मार्यदर्यन २०७६ मा राचखएको छ सोवह अनसुार प्रयोर् र्नुयपनेछ । 

प्रत्येक पटकको घरभेट मा आमा तथा नवजात चर्र्कुो जाँच र्री प्रसतुी सेवा रचजिर मा चिाउन ुपनछे र 
मामसक रुपमा HMIS मा  प्रमतबेदन पठाउन ुपनेछ  l   

सन्त्दभय सामग्री  स्थानीय तहमा PNC घरभेट काययक्रमको र्कु्ष्मयोजना तथा संचालन मार्यदर्यन  २०७६  
 ,काययसंचालन मनदेचर्का २०७९  

 

२ . आमा सरुक्षा  र प्रजनन ्स्वास््य काययक्रमहरुको अनरु्मन/मलु्याकंन   

पररचय  प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम नेपाल सरकारको प्राथममकता प्राप्त काययक्रम रहको र यस काययक्रममा मनरन्त्तर 

अनरु्मन, मलु्याङकन, कोचचङ आवश्यक पन ेभएको हुँदा तय र्ररएका काययक्रमहरूको प्रभावकारी कायायन्त्वयन 

र्नय र मनरन्त्तर सहयोर्ात्मक सपुररवेके्षर् तथा Coaching र्नय आवश्यक हनु्त्छ । 
उदे्दश्य स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थामा पररवार स्वास््य काययक्रम अन्त्तर्यत भइरहेका काययक्रमको 

अनरु्मन, मलु्याङ्कन तथा Onsite Coaching र्री समयमै सधुारको काययक्रम संचालन र्ने । 
अपेचक्षत 
प्रमतर्ल  

स्वास््य संस्थामाहरू सन्त्चालन भएका प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम अन्त्तरर्तका काययक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा 
कायायन्त्वयन भै सेवाको र्रु्स्तर सधुार हनेु, उपभोर्मा वृर्द्द हनेु र मात ृतथा नवजात चर्र्कुो स्वास््य सधुार हनेु । 

सञ्चालन ववमध यस चर्षयकमा ववनीयोजन भएको रकमबाट सरुचक्षत माततृ्व काययक्रम पररवार मनयोजन काययक्रम र सरुचक्षत 

र्भयपतन काययक्रमको अनरु्मन तथा सपुररवेक्षर् र्नुय पनयछ । 

यसरी अनरु्मन र्दाय वावषयक सपुररवेक्षर् तामलका वनाइय कायायलय प्रमखु वाट चस्वकृत र्राइय सवै स्वास््य 

संस्थाहरूलाइय समेटने र्रर र्नुय पनछे । 

प्रत्येक पटक अनरु्मन र्दाय अनसूुची बमोचजमको चकेमलि भरी र्ोटोहरु सवहतको प्रमतवेदन सम्बचन्त्धत 

पामलकामा पेर् र्नुय पनेछ ।साथै अनरु्मन र्दाय ववर्तमा सधुार र्नुय पने ववषयहरूमा सधुार भए नभएको र आर्ामम 

र्दनमा सधुार र्नुय पने ववषयमा समेत सम्वचन्त्धत स्वास््य संस्थाका कमयचाररहरू संर् समन्त्वय र्रर कायय योजना 
वनाउन ुपन ेछ ।  

आमा सरुक्षा काययक्रमको सपुररवेक्षर् र्दाय स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हनेु मवहलाहरूले मनदेचर्का अनसुार सवुवधा 
पाए नपाएको मवहलाको घरमै रै् अन्त्तरवाताय र्ने समेत यसै चर्षयकमा प्रवन्त्ध ममलाउन ुपन ेछ ।  

काययक्रमको अनरु्मन तथा सपुररवेक्षर् काययक्रम संर् सम्वचन्त्धत र्ोकल  व्यचक्तहरूले मार र्नुय पन ेछ । 



 
 

88 
 

अमभलेख 
प्रमतवेदन 

पामलकाको सम्बचन्त्धत र्ोकल व्यचक्तले अनरु्मन र्री सोको प्रमतवेदन चौमाचर्क रुपमा स्वास््य 
कायायलय ,प्रदेर् मनदेर्नालय  तथा पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपनछे । 

सन्त्दभय 
सामग्री  

काययसंचालन मनदेचर्का २०७९  

 

३ .  अस्पताल तथा Birthing Centre रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा २४ सै घण्टा प्रसतुी सेवा संचालन र्नय, 
स्थायी जनर्चक्तकोकमम भएको स्वास््य संस्थामा जनर्चक्त व्यवस्थापनर्नय (करारमा अ०न०मी०मनयचुक्त) 

पररचय हाल नेपाल सरकारको चस्वकृत दरवचन्त्द अनसुार स्वास््य चौकी  तथा प्रा .स्वा .के .मा उपलवध 
नमसयङ जनर्क्तीले  २४ सै घण्टा प्रर्तुी सेवा र्दन नसलन ेअवस्था भएको हुँदा प्रसूती सेवा मनरन्त्तर  
र्नय थप जनर्क्ती आवश्यक भएको हुँदा यो काययक्रम तथा बजेट  ववमनयोजन र्ररएको छ  ।  

उदे्दश्य प्रसूमत सेवालाई २४ सै घण्टा सचुारु िंर्ले सञ्चालन  र्ने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल  

सेवालाई २४ सै घण्टा सचुारु िंर्ले सञ्चालन  र्रर मनरन्त्तर र्रु्स्तरीय प्रसतुी  सेवा प्रदान  हनेुछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया  

करार सेवामा भनाय र्दाय करार मनदेचर्का २०७२ वमोचजम र्नुय पने  छ ।  

करार सेवा मनदेचर्का २०७२ अनसुार SBA मलएका स्थामनय ,अनभुवव अ.न .मी .लाइय प्राथममकता र्दइय 
करारमा मनयकु्त र्ने । 

करार सेवा सम्िौता अनसुार TOR वनाइय  अ.न.मी. लाइय प्रसूती केन्त्रमा खटाउन ुपन े छ ।   

अ.न.मी. मनयचुक्त र्दाय ववर्त देचख काययरत अ.न.मी .को कायय सम्पादन मूल्याङकन र्दाय सन्त्तोषजनक 
पाईएमा बजेटको पररमध मभर रही मनयमानसुार मनरन्त्तरता र्दन सवकनछे  ।  

स्थानीय तह  अन्र्तर्त करारमा मनयकु्त अ.न.मी.लाई अमनवायय रुपमा बमथयङ्ग सेन्त्टरमा मारै खटाउन ु
पन ेछ । 

करार अनमीलाई पदस्थापन र्दाय जनु बमथयङ्ग सेन्त्टरहरुमा प्रसूमत संख्या बिी छ र भौर्ोमलक 
दृविकोर्ले ववकट छ त्यस्तो संस्थालाई प्राथममकता र्दन ुपनेछ  ।  

अनमीलाई मनयचुक्त र्दँदा कायय र्नुयपने संस्था तोलनपुन ेछ र तोवकएको स्थानमा रही अनमीले सेवा 
र्दनपुने छ । 

स्थायी अनमी काययरत बमथयङ्ग सेन्त्टरमा मवहनामा प्रमत अनमी औसत ५ वा सो भन्त्दा कम प्रसूमत 
भएको खण्िमा त्यस्ता बमथयङ्ग सेन्त्टरमा करारको अ .न.मी. खटाउन पाईन ेछैन । तर अनमीको 
दरबन्त्दी भए पमन अनमी काययरत नरहेको अवस्थामा भन ेकरारको अनमी खटाउन सवकन ेछ । 

२४ सै घण्टा प्रसूमत सेवा उपलब्ध र्राउने सम्बन्त्धमा स्थायी र करारको अ.न.मी बीचमा Shift 

Rotation को ब्यवस्था र्री २४ सै घण्टा प्रसूमत सेवा सचुारु र्नुय पनेछ । 

बमथयङ्ग सेन्त्टरमा बावषयक रुपमा अनमुामनत र्भयवतीको कम्तीमा ७० प्रमतर्त सतु्केरी र्राउने लक्ष्य 
मलने । यसको लामर् हरेक मवहना प्रसूती केन्त्रमा काययरत अ.न.मी. हरूले स्वास््य आमा समूह संर् 
भेट र्रर संस्थार्त प्रसूती संख्या विाउने वारे छलर्ल र्न े।   
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करारमा मनयकु्त र्दाय SBA तामलम मलएका र संस्थार्त प्रसूमत सेवा उपलब्ध र्राइ रहेकालाई 
प्राथममकता र्दन े । 

प्रसूती केन्त्र मा स्थायी/अस्थायी र करारमा मनयकु्त र्रेको अ .न. मम सवहत  कम्तीमा २ जना हनेु र्री 
ब्यवस्था र्नुयपन ेछ । यसो र्दाय प्रमत मवहना औसतमा रू्न्त्य अथायत 0 delivery भएको संस्थामा 
करारको अनमी थप र्नुयपन ेआवश्यक नभएको तर 0 Delivery हनुकुा कारर् पत्ता लर्ाई २४ सै 
घण्टा प्रसूमत सेवा सधुार र्ने वारे सरसल्लाह र्री सधुार र्ने तर्य  आवश्यक पहल र्ने । 

वजेट व्यवस्था  

नेपाल सरकारले तोकेको सहायक चौथो तहको तलब दर अनसुार प्रमत अनमी प्रमत मवहना रु 
२८  ,६१०  का दरले हनेु र्री बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ। स्थानीय तहमा  अनमी करार 
मनयचुक्तको लामर् आएको जम्मा  बजेट लाइ तोवकएको तलब दरले भार्  र्दाय आउने संख्या  
अनसुार कमयचारी भनाय र्नुय पनेछ र मनदेचर्कामा तोवकए बमोचजमको तलब दरमा नघटाई सोवह दर 
अनसुारको तलब र्दन ुपनेछ । 

अमभलेख 
प्रमतवेदन 

यस काययक्रम सम्पन्न भैसके पछी सम्बचन्त्धत स्थामनय तह  , प्रदेर् तथा केन्त्रमा अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन पठाउन ुपनेछ  

सन्त्दभय 
सामग्री  

काययसंचालन मनदेचर्का २०७९    

 

४  . स्थामनय तहमा एम. वप. िी. एस. आर. काययक्रमको काययन्त्वयन 

पररचय सरुचक्षत माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य अमधकार ऐन २०७५ तथा जनस्वास््य ऐन २०७५ ले प्रजनन 

स्वास््य तथा सरुचक्षत माततृ्व र नवजात चर्र् ुस्वास््यलाइय आधारभूत स्वास््य सेवा मार्य त हरेक 
नार्रीकलाइय मन:र्लु्क रूपमा सेवा पयुायउने लक्ष्य मलएको छ । संमबधान तथा ऐनले प्रदत्त र्रेको 
अमधकार तथा हकमा मवहलाहरुको बच्चा जन्त्माउने क्रममा ज्यान जान र्दन ुहदैुन भने्न कुरालाई नेपाल 
सरकारले धेरै महत्व र्दएको छ । ववश्व स्वास््य संर्ठनको अनमुान अनसुार ववश्वमा वषेनी १३ करोि 
बच्चाहरू जन्त्मन्त्छन ्भन े१००० चजववत जन्त्ममा ३८ बच्चाहरुको पांच वषय नपगु्दै मतृ्य ुहनु्त्छ (WHO, 
२०१९) ।  

नेपाल सरकार, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरुचक्षत माततृ्व सम्बन्त्धी ववववध प्रयासबाट मात,ृ  

नवजात चर्र् ुतथा पेररनेटल मतृ्य ुघटाउनका लामर् एम.वप.िी.एस.आर काययक्रमको सरुुवात र्रेको हो 
। मात ृमतृ्य ुमनर्रानी तथा प्रमतकायय समदुाय तथा स्वास््य संस्थामा हनेु मात ृमतृ्य ुघटाउन मद्दत 
पयुायउछ र हाल यो काययक्रममा अस्पताल तथा समदुायमा काययक्रम संचालन तथा मबस्तारको 
लामर्बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ   । 

उदे्दश्य समदुायमा भएको मात ृमतृ्यकुो पवहचान र्ने, सममक्षा र्रर मतृ्यकुो कारर्को पवहचान र्ने र भववष्यमा 
त्यस्ता मतृ्यहुरु हनु नर्दनको लामर् समदुायमा उपयकु्त वक्रयाकलाप संचालन र्ने । 

अपेचक्षत 

प्रमतर्ल 

समदुायमा हनेु सबै १२ देचख ५५ वषयका मवहलाहरुको मतृ्य ुसचुचत र्ने र चततयकुो कारर् पत्ता 
लर्ाई भववष्यमा हनु सलन ेमात ृमतृ्य ुकम र्ने । 

संचालन ववमध एम. वप. िी. एस. आर. काययक्रम लार् ुनभएका पामलकाहरुको हकमा: 
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जनर्र्ना पश्चातको मात ृमतृ्य ुअध्ययनमा नेपालका एम. वप. िी. एस. आर. काययक्रम लार् ुभएका र  
नभएका सबै (७५३) स्थानीय तहमा मौचखक पररक्षर् (VA) को तामलम भइ सकेको छ ।   

यर्द समदुायमा कुनै १२ देचख ५५ वषयको मवहलाको कुन ैपमन कारर्ले मतृ्य ुभएमा सो चजल्लाहरुको 
स्थानीय तहले तामलम प्राप्त व्यचक्तलाई मौचखक पररक्षर् र्नयको लामर्, मतृ्य ुभएको वा मतृ्य ुभएको 
जानकारी बह्येको ३० र्दन मभर  पठाउन ुपन ेछ । 

यस काययक्रमको लामर् स्थानीय तहामा रु. ८० हजार बजेट छ । 

बजेटको बाँि र्ाँि मनम्नानसुार र्ंरे सवकनेछ : 
मौचखक पररक्षर् र्नय जान ेव्यचक्त (VA र्ने २ जना सम्म) को लामर् भ्रमर् भत्ता, लार् ुहनेु ठाउँमा, 
सरकारी दर र मापदण्ि अनसुार र्दन सवकनेछ ।   

प्रत्येक मात ृमतृ्यकुो मौचखक पररक्षर् पश्चात, पूर्य रुपमा भररएको र्ारम पररवार कल्यार् महार्ाखामा 
र्ोटो चखचेर वा इमेल (mnhsectionfwd@gmail.com) मार्य त पठाउन सवकनेछ । 

स्थानीय तहमा रहेकोको बजटेबाट मनम्न थप काययहरु र्नय सवकनेछ: 
एम. वप. िी. एस. आर. र्ारम / मनदेचर्का छाप्ने  

चावहए अनसुारको नोट कापी, पेन आर्द स्टेर्नरी खररद र्नय सवकनछे  

एम. वप. िी. एस. आर. काययक्रम लार् ुभएका चजल्लाका पामलकाहरुको हकमा: 
यो काययक्रम ३२ वटा चजल्लाहरुमा, पूर्य वा अधय रुपमा, लार् ुभइ सकेको छ: 

प्रदेर् १: सनुसरी, सोलखुुम्ब,ु ताप्लेजुंर्, मोरंर्, पाँचथर 

मधेस प्रदेर्: सलायही, रौतहट, पसाय 
बार्मती प्रदेर्: धार्दंर्, रामेछाप, नवुाकोट, काभ्रपेलान्त्चोक 

र्ण्िकी प्रदेर्: काचस्क, म्याग्दी  

लचुम्बनी प्रदेर्: रुपन्त्देही, बाकेँ, पाल्पा, अघायखाँची, रुकुम पवुय, प्यठुान, दंर्, बर्दयया 
कर्ायली प्रदेर्: सखेुत, जमु्ला, मरु्,ु दैलेख, िोल्पा 
सदुरु पचश्चम प्रदेर्: कैलाली, बैतिी, बिांर्, िोटी, दाच ुयला  

यी चजल्लाहरुमा पररवार कल्यार् महार्ाखाबाट प्रचर्क्षक प्रचर्क्षर् तामलम भइ सकेको छ  । 
यर्द समदुायमा कुनै १२ देचख ५५ वषयको मवहलाको कुन ैपमन कारर्ले मतृ्य ुभएमा सो चजल्लाहरुको 
स्थानीय तहको;  

मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाले मतृ्यकुो पवहचान र्रर “सचुचमतकरर् र्ारम- notification 

form” भरेर स्थानीय तहको स्वास््य संस्थामा पठाउन ुपदयछ  

त्यस पछी, स्थानीय तहको नमसयङ अमधकृत वा अन्त्य स्वास््य कमयचारीले मतृ्य ुभएको मवहलाको घरमा 
र्एर “प्रारचम्भक पवहचान र्ारम- screening form” भनुय पदयछ  

त्यस पछी, स्थानीय तहाबाट तामलम प्राप्त व्यचक्त (बिीमा २ जना) लाई मौचखक पररक्षर् र्नयको लामर्, 
मतृ्य ुभएको वा मतृ्य ुभएको जानकारी बह्येको ३० र्दन मभर  पठाउन ुपन ेछ । 

यस काययक्रमको लामर् स्थानीय तहामा रु. ८० हजार बजेट छ । 

बजेटको बाँि र्ाँि मनम्नानसुार र्ंरे सवकनेछ : 
प्रत्येक मात ृमतृ्यकुो पवहचान र्रर “सचुचमतकरर् र्ारम” भरे वापत, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्
सेववकालाई रु. १००/ र्दन सवकनेछ । 

प्रत्येक मात ृमतृ्यकुो प्रारचम्भक पवहचान र्रेर “प्रारचम्भक पवहचान र्ारम” भरे  वापत, सो व्यचक्तलाई 
रु. १०००/ र्दन सवकनेछ । 
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उक्त मतृ्य ुमात ृमतृ्य ुभएमा,  मौचखक पररक्षर्को लामर् स्थानीय तहबाट दैमनक तथा भ्रमर् भत्ता, 
लार् ुहनेु ठाउँमा, नेपाल सरकारको मनयम अनसुार र्दन सवकनछे दैमनक तथा भ्रमर् भत्ता, लार् ुनहनेु 
ठाउँको हकमा एउटा VA र्रेबार्त एक मसु्ट रु १५०० र्दन सवकनेछ ।   

मौचखक पररक्षर्को आधारमा मतृ्यकुो कारर् उल्लेख र्रे वापत कारर् उल्लेख र्ने चचवकत्सकलाई 
प्रत्येक मात ृमतृ्यकुो लामर्  रु. १०००/ र्दन सवकनेछ । 

मात ृमतृ्यकुो पूर्य रुपमा भररएको मौचखक पररक्षर् र्ारम (मतृ्यकुो कारर् उल्लेख र कायय योजना 
समेत समावेर् र्रेको) अन लाइन इन्त्ट्री र्रे वापत त्याकं अमधकृत/ रेकियरलाई रु. ५००/ र्दन 
सवकनछे । 

स्थानीय तहमा रहेकोको बजटेबाट मनम्न थप काययहरु र्नय सवकनेछ: 
एम. वप. िी. एस. आर. र्ारम / मनदेचर्का छाप्ने वा र्ोटो कपी र्ने 

चावहए अनसुारको नोट कापी, पेन आर्द स्टेर्नरी खररद र्नय सवकनछे  

आवश्यक्ता अनसुार सामाग्री खररद र्नय सवकन्त्छ जस्तै: कमप्यूटर/ल्यापटप, वप्रन्त्टर, दराज, टेबलु, 
कुमसय, इन्त्टरनेट आर्द   

एम. वप. िी. एस. आर. लार् ुभएका स्थानीय तह र स्थानीय तहाका स्वास््य संस्थाले प्रत्यके मात ृ
मतृ्य ुपमछ एम. वप. िी. एस. आर. समममत बैठक बसी सममक्षा र्नुय पदयछ । 

मात ृमतृ्य ुनभएको हकमा, स्थानीय तहको स्वास््य संस्था र स्थानीय तहले रयमामसक रुपमा 
समममतको बैठक बसेर कायय योजनामा छलर्ल र्नुय पदयछ । 

यस काययक्रम संचालन र्नयको लामर् आवश्यक एम. वप. िी. एस. आर. र्ारमहरु, मनदेचर्का, मार्य 
दर्यन, पररवार कल्यार् महार्ाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा राचखएको छ । 

स्थानीय तहामा यो काययक्रम संचालन र्दाय  एम. वप. िी. एस. आर. मनदेचर्का २०७८ र एम. वप. 
िी. एस. आर. मार्य दर्यन २०७८ अनसुार संचालन र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

स्थानीय तह तथा स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा भएका सबै मात ृमतृ्यहुरूको पवहचान भए पमछ 
तोवकएको िाँचामा सचुचमतकरर् र्ारम, प्रारचम्भक पवहचान र्ारम र मौचखक पररक्षर् र्ारमहरु भनुय 
पदयछ र सममक्षा सम्पन्न हनेु ववचत्तकै सबै र्ारमहरू अन लाइन इन्त्ट्री र्नुय पनछे ।  

यस काययक्रमको लामर् आवश्यक खचय अथय मन्त्रालयको मापदण्ि अनसुार यसै चर्षयकबाट मनम्नानसुार 
खचय र्नय सवकनछे: 
त्याकं व्यवस्थापनको लामर् आवश्यक पन ेर्ारमको र्ोटोकपी, वप्रन्त्ट तथा इन्त्टरनेट सेवा वापतको 
रकम 

सममक्षा बैठकको प्रमतवेदन तयारीको लामर् आवश्यक खचय, खाजा खचय,   

सममक्षामा प्रस्ततु र्ने प्रयोजनका लामर् मात ृमतृ्यकुा कारर् सवहतको प्रस्तमुतको िाँचा तयार र्नय 
संचक्षप्त तामलका तयार र्रर सममक्षा र्नुय पनछे साथै एक प्रमतवेदन तयार र्रर अमभलेख र्नुय पनेछ । 

नोट: तामलम पश्चात काययक्रम काययन्त्वयनको लामर् सम्बचन्त्धत चजल्लाहरुका स्थानीय तहमा बजेट 
मबमनयोजन र्ररएको छ ।  

सन्त्दभय सामाग्री एम. वप. िी. एस. आर. मनदेचर्का- २०७८, एम. वप. िी. एस. आर. मार्य दर्यन – २०७८, एम. वप. िी. एस. आर. कायय 
संचालन मनदेचर्का २०७९ 
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४ .१ Birth Defect काययक्रमको काययन्त्वयन 

पररचय  नेपालमा हाल ववधेमान उच्च नवजात चर्रू् मतृ्यू तथा पेररनेटल मतृ्यकूो प्रमखू कारर्मा वच्चा ववकलाङर् 

जन्त्मन ुपमन एक हो । ववश्व व्या पी रूपमा अध्ययनहरूवाट प्रमाचर्त भए अनसुार र्भय रहन ुपवुय देचखन ैर्ोमलक 

एमसिको प्रयोर् र्दाय जन्त्मजात देचखने धेरै ववकृतीहरूलाइय कम र्नय सवकने प्रमाचर्त भए अनसुार २ चजल्लामा यो 
काययक्रम राचखएको छ । 

उदे्दश्य नव मबबावहत मवहलाले र्भयवती हनु ुपूबय आइरन / र्ोमलक एमसि को प्रयोर् र्रर ववकलांर् बच्चा 
जन्त्मनबाट बचाउने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

वच्चाहरूमा देचखने जन्त्मजात ववकृतीको दरमा कमी आउने र नव वववावहत दम्पमतहरूमा आधुमनक 
प.मन. का साधनहरूको प्रयोर् वढ्न े।  

सन्त्चालन 
प्रकृया  

यो काययक्रम संचालन र्नय, काययक्रममा आबस्यक पन ेर्ारम/ रचजस्टर छपाई, र्ोमलक एमसि 
खररद ,पामलका बाट काययक्रम संचालनको अनरु्मन, मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाले नव मबबावहत 
दम्पचत्तको पवहचान/सूचना/पे्रषर् र्रेबापत प्रमत मवहला रु . ५० ,  सो बजेट बाट नया  मवहला 
स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरु भए अमभमखुीकरर्  काययक्रम तथा   पामलका स्तरमा सममक्षा लर्ायतका 
कायय समेत र्नय सवकने छ तर यसरर अमभमखुीकरर्  तथा सममक्षा र्दाय मामथ उल्लेचखत वक्रयाकलाप 
लाइ प्राथममकता र्दई बजेटको पररमध मभर रही बजेट बािर्ाि र्री काययक्रम संचालन र्नय सवकन े
छ l  

अमभलेख 
प्रमतवेदन 

यो काययक्रममा समाबेर् भएका मवहला हरुको तपचर्ल बमोचजमको र्ारम अनसुार अमभलेख र्रर 
स्वास््य कायायलय,प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय र पररवार कल्यार्  महार्ाखामा प्रमतबेदन र्ने 

मवहला स्वास््य सवोयम सेववका बाट नव मबबावहत दम्पमत   सचुना तथा पे्रषर्  र्ने र्ारम  
अनसूुची २क मा काययक्रममा समाबेर् भएका मवहलाको अमभलेख रचजस्टर अनसूुची २ ख मा 
राचखएको छ ।  

Birth Defect काययक्रममा समाबेर् भएका  नवमबबावहत मवहलाको प्रमतबेदन अलर् वनाइय स्थामनय तहमा 
प्रमतवेदन संकलन र्रर स्वास््य कायायलय  प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय तथा  पररवार कल्यार्  
महार्ाखामा   पठाउन ुपनेछ 

सन्त्दभय सामग्री काययसंचालन मनदेचर्का २०७९  
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५ . स्वास््यकममयहरुलाई ANC to PNC Continum of care, आमा तथा नवजात चर्र् ु सरुक्षा तथा अन्त्य 
मनदेचर्काहरूको अमभभचूखकरर् 

पररचय नेपालमा आमा तथा नवजातचर्र्कुो मतृ्यूलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाई र्दर्ो  ववकार् लक्ष (मात ृमतृ्य ु
७० प्रमत लाख जीववत जन्त्ममा र नवजात चर्र् ुमतृ्य ु१२ प्रमत हजार जीववत जन्त्म पयुायउने) हामसल 
र्नय,मात ृतथा नवचर्र् ुस्वास््य सेवा र्रु्स्तरीय बनाउन र प्रदान र्नय अपररहायय भएको छ । कचम्तमा 
र्भायवस्था देचख मलएर प्रसतुी र सतु्केरी अवास्था सम्म (ANC to PNC continuum of care ) 
र्रु्स्तरीय सेवा प्रदान र्नय सकेमा मार र्दर्ो  मबकार् लक्ष हामसल र्नय टेवा पगु्नछे । प्रसतुी सम्बचन्त्ध 
र्रु्स्तरीय सेवा र प्रसतुी जवटलता व्यवस्थापन र्नय दक्ष प्रसतुीकमीको भूममका महत्वपरु्य छ तर प्रसतुी 
सेवा  र प्रसतुी जवटलता व्यवस्थापन मारले सेवाको र्रु्स्तर समुनचस्चत र्नय सवकदैन साथै मसप 
मबकासको लामर् पमन समय समयमा  दक्ष प्रर्तुीकमी हरुलाई update र्नय आवश्यक रहेको हुँदा  
दक्षप्रसतुीकमीले उपलब्ध र्राउने दक्ष प्रसतुी सेवाको साथै अन्त्य सेवाहरु सम्बचन्त्ध MNH सेवा 
प्रदायकहरुको क्षमता अमभबृर्द  र्नय स्वास््यकममयहरुलाई ANC to PNC Continum of care, आमा तथा 
नवजात चर्र् ुसरुक्षा तथा अन्त्य मनदेचर्काहरूको अमभभूचखकरर् मनदेचर्का   अनसुार  मात ृतथा नवजात 
चर्र् ुस्वास््य (MNH) सेवा सम्बचन्त्ध सेवा प्रदायक हरुलाई अमभमचुखकरर् र्नय अपररहायय  छ। 

उदे्दश्य सम्परु्य स्वास््य संस्थाहरुबाट र्रु्स्तरीय ANC to PNC continuum of care  सेवा समुनचश्चत र्नयको 
लामर् नमसयङ्ग कमयचारीहरुको क्षमता अमभबृर्द  र्ने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

सम्परु्य स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत नमसयङ्ग कमयचारीहरुको ANC to PNC continuum of care  सेवा 
प्रदान र्ने क्षमता अमभबृवद्ध भई ANC to PNC continuum of care सेवा समुनचश्चत र्ररएको हनेुछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

मखु्य कृयाकलाप 
र्रु्स्तरीय ANC to PNC continuum of care  सम्बचन्त्ध मबषयवस्तहुरु समेटी सेवा प्रदायकहरुलाई  
२ र्दने अमभमचुखकरर् र्नुय पनेछ । यसकोलार्ी र्ोकल व्यचक्त स्वास््य कायायलयका PHN हनेुछन  l  
र्रु्स्तरीय ANC to PNC continuum of care  सम्बचन्त्ध काययक्रम सम्पन्न र्ने, अनरु्मन र्ने र 
प्रभावकारी कायय न्त्वयनको लामर् स्वास््य कायायलयका  PHN हरु मखु्य र्ोकल व्यचक्तको रुपमा 
रहनेछन l  
स्वास््य कायायलयले बजेट मबमनयोजन र्ररएका पामलकाका सम्परु्य स्वास््य संस्थाका नरमसंर् 
कमयचारीहरुलाई सहभार्ी र्राई र्रु्स्तरीय ANC to PNC continuum of care  सम्बचन्त्ध  मनदेचर्का 
, SBA reference manual र PNC घरभेट काययक्रमको मार्यदर्यनको आधारमा र्रु्स्तरीय ANC to 
PNC continuum of care  सम्बचन्त्ध अमभमचुखकरर् र्नुय पनछे  । 
सहभार्ी नरमसंर् कमयचारीहरुको छनौट र्दाय स्वास््य संस्थामा SBA Onsite Clinical Mentoring 
काययक्रममा सहभार्ी हनुनपाएका स्टार्अरुलाई पवहलो प्राथममकतामा राख्नपुनेछ l  
अमभमचुखकरर्र्दाय सबैभन्त्दा दरु्यम स्थानमा काययरत नरमसंर् कमयचारीहरुलाई पवहलो प्राथममकतामा राखी 
सहभार्ी र्राउने  । 
अमभमचुखकरर् प्रवक्रया ANC to PNC continuum of care  सम्बचन्त्ध  मार्यदर्यनको अनसूुचचमा 
उल्लेख र्ररएको २ र्दने काययतामलका र PPT को आधारमा र्नुय पनेछ  । 
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अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन  

काययक्रम संचालन र्ररसकेपमछ यसको अमभलेख स्वास््य कायायलय मा दरुुस्त राख्ने र continnum of 
care भए नभएको अनरु्मन  र सममक्षा HMIS को त्याकं अनसुार सधुार र्नय स्वास््य संस्थासंर् 
मनरन्त्तर सम्बाद  र प्रामबमधक सहयोर् र्ने l  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

ANC to PNC continuum of care  सम्बचन्त्ध  मनदेचर्का, SBA  reference manual,  PNC घरभेट 
काययक्रमको मार्यदर्यन २०७६, काययक्रम संचालन मनदेचर्का २०७९    

 

५.१ MNH सम्बचन्त्ध अनसाईट कोचचङ Clinical Mentoring 

वक्रयाकलापको 
नाम  

MNH सम्बचन्त्ध अनसाईट कोचचङ Clinical Mentoring 
 

पररचय नेपालमा आमा तथा नवजात चर्र्कुो मतृ्यलुाई उल्लेखनीयरुपमा घटाई र्रु्स्तरीय सेवा प्रदान र्नय दक्ष 

प्रसतुीकमीको भूममका रहेको पाइन्त्छ । तर प्रसतुी कम हनेु बमथयङ्ग सेन्त्टरहरुमा अभ्यास कम हनेु हुँदा SBA 

का core skill हरुको संरक्षर् चनुौती बढ्दै आएको छ । अत संस्थार्त प्रसतुी कम हनेु ठाउँमा तथा राम्ररी 
सीप अभ्यास र्नय नपाएका प्रसमुत सेवा प्रदायक (SBA and non-SBA)  हरुलाई उनीहरुको आफ्न ै

काययस्थलमा onsite Coaching/Mentoring द्धारा सामान्त्य प्रसतुी सेवा तथा प्रसतुी जवटलता व्यवस्थापन र्नय 
सलन ेक्षमताअमभबृवद्धको लामर् यो  काययक्रम लार् ूर्ररएको छ । 

उदे्दश्य प्रसतुी केन्त्रहरुमा र्रु्स्तरीय प्रसतुी सेवा समुनचश्चत र्नय तथा जवटलता व्यवस्थापन र्नयको लामर् 

Coaching/Mentoring ववमध मार्य त त्यहाँ काययरत नमसयङ्ग कमयचारीहरुको क्षमता अमभबृवद्ध र्ने । 

अपेचक्षत 

प्रमतर्ल 
संस्थार्त प्रसतुी कम हनेु ठाउँमा तथा राम्ररी सीप अभ्यास र्नय नपाएका प्रसमुत सेवा प्रदायक (SBA and 

non-SBA)  हरुलाई उनीहरुको आफ्न ैकाययस्थलमा onsite Coaching/Mentoring द्धारा सामान्त्य प्रसतुी 
सेवा तथा प्रसतुी जवटलता व्यवस्थापन र्नय सलन ेक्षमता अमभबृवद्ध भएको हनेुछ र स्थामनय स्वास््य संस्था 
व्यवस्थापन समममतको  सहभार्ीतामा र्रु्स्तररय सेवा संचालन र्ने उपयकु्त वातावरर् हनेुछ । 

सन्त्चालन प्रकृया मखु्य कृयाकलाप 

यस काययक्रम संचालनको लामर् सम्बचन्त्धत बजेट मबमनयोजन भएका स्थानीय तहहरुमा काययरत 
nursing कमयचारीले र्ोकल व्यचक्तको भूममका मनबायह र्नुयपनछे l  

यस काययक्रम संचालनको लामर् सम्बचन्त्धत न.पा तथा र्.पा .मा Clinical Mentor को व्यवस्था 
हनुपुनेछ । बजेट ववमनयोजन भएका पामलकामा  सो काययक्रम संचालन र्नय SBA Mentor 
उपलव्ध नभएमा तामलमको लामर् चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलय, प्रदेर् तामलमकेन्त्र र पररवार 
कल्यार् महार्ाखा संर् समन्त्वय र्नुय पनेछ । 

यर्द आफ्नो पामलकामा उपयकु्त तामलम प्राप्त Clinical mentor नभएमा अन्त्य पामलकासँर् समन्त्वय 
र्रर Clinical mentor को व्यवस्थापन र्नुयपनेछ । 

Clincal mentor छनोट र्नय मनम्न कूराहरू ध्यान र्दन ुपन ेछ । 

SBA Training Site भएका चजल्लाहरुमा Mentor छनोट र्दाय SBA Trainer हरु मध्येबाट छनोट 
र्नुयपनेछ । 

Clinical mentor तामलम प्रदान र्नय स्टार् छनोट र्दाय स्थामनय चजल्ला चस्थत CEONC सेवा उपलब्ध 
भएको अस्पताल  वा मवहनामा कचम्तमा १५ वटा भन्त्दा बिी सतु्केरी र्राउने PHCC मा काययरत 
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SBA तामलम प्राप्त कचम्तमा ववर्त २ वषयदेचख मनरन्त्तर प्रसतुी सेवा प्रदान र्रररहेको, Staff Nurse 
पिेको, नेपाल सरकारको स्थायी तथा स्थामनय व्यचक्त र वर्ल्िमा र्ई काम र्नय सलन ेकमयचारी  
हनुपुनेछ ।   

Clinical mentor ले सम्बचन्त्धत प्रसतुी केन्त्रमा र्इ SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical 

Mentor नामको मनदेचर्का अनसुार SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service 

Providers (SBA and non-SBA) नामको tool को प्रयोर् र्री Onsite coaching/mentoring र्न े

।र्रु्स्तरीय प्रसतुी सेवाको लामर् स्वास््य संस्थामा उचचत वातावरर् सृजना र्ने । 

बमथयङ्ग सेन्त्टरमा प्रसतुी सेवा सम्बचन्त्ध र्रु्स्तर सधुार र्नय, बमथिंर् सेन्त्टरमा मात ृतथा नवजात चर्र् ुस्वास््य 

सेवाको लामर् र्रु्स्तर सधुार र्ारम (MNH Service Readiness Toolkit) को प्रयोर् र्री र्रु्स्तर सधुार 

प्रवक्रया सरुुवात र्ने र त्यसलाई मनरन्त्तरता र्दन े। 

सन्त्चालन प्रकृया 
बमथयङ्ग  सेन्त्टरमा र्रु्स्तरीय सेवा समुनचश्चत र्राउन संकमर् रोकथामका वक्रयाकलाप संचालन र्ने । 

यो काययक्रम को र्ोकल पसयन स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखा मा काययरत nursing स्टार् र्ोकल पसयन 

रहनेछन ्। 

कोचचङ्ग / मेंतोररंर् र्नुय भन्त्दा अर्ािी आफ्नो चजल्लामा उपलब्ध तामलम प्राप्त कोच /मेंतोर हरु संर् समन्त्वय र्रर 

स्वास््य संस्थामा र्इ कोचचङ्ग / मेंतोररंर् र्नुय पनेछ lकाययक्रमको र्ोकल पसयनले Clinical coach / Mentor  संर् 

छलर्ल र्री बजेट को पररमध मभर रही कमत वटा बमथयङ्ग सेन्त्टरमा Coaching र्ने, सो को योजना तयार पानुय 
पदयछ । 

Onsite Coaching को लामर् बमथयङ्ग सेन्त्टर छनोट र्दाय मनम्न कुरामा ध्यान र्दन ुपनेछ । 

Coaching / Mentoring र्ने site प्रसतुी केन्त्र हनु ुपदयछ । 

धेरै भन्त्दा धेरै जनसंख्या लाभाचन्त्वत हनु सलन ेहनु ुपदयछ । 

सामाचजक आमथयक अवश्था कमजोर भएको समदुायमा चस्थत (DAG VDC)  स्वास््य संस्थालाई प्राथममकता र्दन ु

पदयछ । 

बमथयङ्ग सेन्त्टरमा Coaching र्नय जान ेmentor ले सवयप्रथम  SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service 

Providers (SBA and non-SBA) नामको toolको प्रयोर् र्री assessment र्नुय पदयछ ।छनोट भएका संस्थामा र्इ त्यहाँ 
काययरत सेवा प्रदायक SBA/Non SBA को लामर् clinical Coaching/Mentoringर्ने।यसरी Coaching/Mentoring र्दाय ३ 

र्दनको काययक्रम बनाइ २ र्दन Coaching / Mentoring र IP Process र्ने र १ र्दन बमथिंर् सेन्त्टर मा मात ृतथा 
नवजात चर्र् ुस्वास््य सेवाको लामर् र्रु्स्तर सधुार र्ारम (MNH Service Readiness Toolkit) प्रयोर् र्रर 

assessment र्ने र कायययोजना बनाइ काययन्त्वयन र्नय लर्ाउने र्नुयपछय l   

बमथिंर् सेन्त्टर छनेट र्दाय र्त अमथयक बषयमा काचचङ् मेन्त्टाररङ् र्रेका बमथिंर् सेन्त्टरहरू मध्येबाट 
यस वषय रे्री र्लाअप काचचङ् मेन्त्टाररङ् र्ने याजना बनाउन ुपनेछ  ) ५ वटा सम्म छन ्भन े२ 
वटा र ५ भन्त्दा बिी बमथिंर् सेन्त्टर छन ्भन े३ वटामा (जना बनाउन ुपनछे ।   

Clinical mentor काययक्रम सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाको लामर् संस्थामै उपचस्थत भई लाययक्रम अवमध भर 

उक्त संस्थामा बसी Mentoring र्नुय पदयछ । या काययक्रम सम्बन्त्धीत स्वास््य संस्थामा काययरत 
कमयचारीका लार्ी  सेही संस्थामा मार सन्त्चालन र्नय पाइनछे । 
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हालको COVID-१९ को ववस्वब्यापी महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर र्रर (लामो समयसम्म 
महामारीको अवस्था रवहरहेमा  face to face काययक्रम संचालन र्दाय सामाचजक दरुी र RMNCH Interim 

Guideline अनसुार उचचत Infection Prevention and Control (IPC) मबमधहरु अपनाएर मार र्नय नसवकनेछ l  

 ववमनयोचजत बजेट मनम्न चर्षयकमा खचय र्नय सवकनेछ  :  

SBA mentor हरुको लामर् नेपाल सरकारको मनयमानसुारको दैमनक भ्रमर् भत्ता 
प्रसतुी केन्त्रको Coaching र्दायको र्दनमा SBA mentor, नमसङ् सहभार्ी र १ जना कायायलय सहयोर्ीलाई 
खाजा र नमसङ् सहभार्ी र १ जना कायायलय सहयोर्ीलाई सहभार्ी भएको र्दनको यातायात खचय यसै 

बजेटबाट उपलव्ध र्राउने ।  

काययक्रम संचालनको  लामर् अवश्यक सन्त्दभय सामाग्री छपाइ तथा  तथा र्ोटोकपी र  coaching को 
बेलामा चावहने अमत आबस्यक medicine तथा supplies हरु यसै चर्षयकबाट र्नुय पन ेछ । 

SBA Clinical Mentor ले ODK Mobile Reporting APP को प्रयोर् र्रर  पररवार कल्यार् महार्ाखामा प्रमतबेदन 
पठाउन ुपने छ l यसको लामर् चललमनकल मने्त्टर लाई mobile िाटा प्याक वकनु्नपने हनुसलछ 
त्यसैले एक आमथयक बषयमा onsite चललमनकल mentoring र्रेको सम्परु्य स्वास््य संस्थाको 
प्रमतबेदन पठाए वापत रु ५०० मा नबढ्ने र्रर उपलब्ध र्राउन सवकन्त्छ l   

अमभलेख 
प्रमतवेदन  

अमभलेख प्रमतबेदनको  लामर् Coaching/Mentoring  र र्रु्स्तर सधुार र्ारम (MNH Service Readiness Toolkit) 

प्रयोर् र्रर र्ररन ेassessment को अमभलेख राखी सोको प्रमतवेदन पठाऊन  SBA Clinical Mentor ले ODK  
Collect नामको APP Reporting Mobile  को प्रयोर् र्रर  पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ु

पन ेछ l 

सन्त्दभय सामग्री  guidelin mentoring coaching clinical SBA र  काययसंचालन मनदेचर्का २०७९  

 

६. CEONC सेवा स्थापना तथा सन्त्चालन 

पररचय  नेपालको संववधानले प्रत्यके नार्ररकको मौमलक हक समुनचश्चतता र्नयका लामर् नेपालका कुन ैपमन र्भयबमत 

मवहलाहरुलाई अकाल मतृ्यू बाट जोर्ाउनका लामर् आकचस्मक प्रसमुत र्ल्यवक्रया (Comprehensive Emergency 

Obstetric Neonatal Care (CEONC ) सेवा २४ सै घण्टा काययक्रम सेवा सरुु र्ररएको छ । CEONC काययक्रम 
सन्त्चालन र्रर मात ृमतृ्यू घटाउने उधेश्य ले यो काययक्रम तथा बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ  । 

उदे्दश्य स्वास््य सेवाको पहुँच बाट टािा रहेका सबै र्भयवमत मवहलाहरु लाई आकचस्मक प्रसमुत (CEONC) काययक्रम 

सन्त्चालन  र्री मात ृतथा नबजात चर्र् ुमतृ्यू दर घटाउने . 
अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

स्वास््य सेवाको पहुँच बाट टािा रहेका सबै र्भयवमत मवहला हरु लाई आकचस्मक प्रसमुत (CEONC) काययक्रम 

मार्य त त्यहाँ चस्थत अस्पताल हरुमा दक्ष जनर्चक्तको ब्यबस्थापन र्री मात ृतथा नबजात चर्र् ुमतृ्यू दर 

घट्नेछ  
सन्त्चालन प्रकृया यस चर्षयकमा ववमनयोजन र्ररएको वजेट रकम  CEONC सेवा मनरन्त्तर  र सेवा ववस्तार र्नयका लार्ी 

चावहन ेजनर्चक्त मनयकु्त र्नय, पाररश्रममक र्दन र सेवा अनसुार प्रोत्साहन रकममा खचय र्नुय पनेछ 
त्यस बाहेक अन्त्य चर्षयकमा खचय र्नय पाइयन ेछैन । जन र्चक्त व्यवस्थापन र्दाय मनम्न अनसुार का 
जनर्क्ती आवश्यकता र उपलव्धता अनसुार व्यवस्था र्रर सेवा प्रदान र्नय सवकन ेछ । यस 
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चर्षयकमा उपलव्ध वजेट वाट रकम अपरु् नभएमा  स्थानीय तह बाट  रकम ववमनयोजन र्रर सेवा 
सूचारू र्नय सवकने छ । साथै अस्पताल ववकास सममती वाट समेत जनर्क्ती व्यवस्थापन र्नय 
सवकन ेहुँदा काययक्रमलाइय मनरन्त्तर रूपमा सूचारू र्नय रकम अभाव हनु नर्दने व्यवस्था ममलाउन ु
पन ेछ ।  
१. जनर्चक्त ब्यबस्थापन 

२४ घन्त्टा CEONC सेवाका लार्ी चावहन ेआवश्यक जनर्क्तीको ब्यवस्थापन र्नुयपनेछ    

२.आवश्यक जनर्क्ती  

२  .१  चचवकत्सक  

प्राथममकताका आधारमा स्त्री रोर् मबरे्षज्ञ एम.मि.चज.वप (MD,MDGP)/DGO/ ASBA  हरूवाट क्रमर् छनोट 
र्नुय पन ेछ।  

मामथ उल्लेचखत रै्चक्षक योग्यता हाचर्ल र्री प्रसतुी र्ल्यवक्रयामा कचम्तमा २ बषय अनभुव 
र्रेकालाई प्राथममकता र्दन े।  

२.२ एनेस्थेमसय एमसिेन्त्ट  (कचम्तमा १ बषयको तामलम मलएको हनुपुने ।) 

२.३ स्टार् नसय (OT management training  मलएको ) 

२.४.  ल्याब टेचलनमसयन/नमसयङ अमसस्टेन्त्ट र कायायलय सहयोर्ी आवश्यकता अनसुार करार 
मनयकु्त र्ने 

३.  पाररश्रममक मनधायरर्  

यस काययक्रमको लार्ी पारीश्रमीक मनधायरर् र्दाय मनमयनसुार र्नुयपनेछ साथै अन्त्य दरु्यमममा काम 
र्ने सेवा प्रदायकको प्रोत्साहनको लार्ी कमयचारीहरको लार्ी थप समुबधा अस्पताल मबकास 
समममतको मनर्ययअनसुार र्नय सवकनेछ। 

४. मनयकु्त भएका जनर्चक्तले काम छोिनभुन्त्दा १ मवहना  पूबय सचुना र्दई मार काम छाड्न 
ममल्ने छ। पूबय सचुना मबना काम छोिेमा मनजले खाईपाई आएको १ मवहना बराबरको तलब कट्टी 
र्रीनेछ ।  

५. माथी उल्लेखीत जनर्त्तीले CEONC काययक्रमलाई प्राथमीकता र्दई आवश्यकतानसुार अस्पतालका 
अन्त्य सेवाहरु पमन प्रदान र्नय सलनेछन । 

६. CEONC सेवा लार् ुभएका अस्पतालहमा तोकीएको जनर्क्ती उपलब्ध नभएमा सोही अस्पताल 
वा अन्त्य अस्पतालबाट माथी उल्लेखीत योग्यता परु्केा चचवकत्सकहरु उपलब्ध भएमा दोहरो नपन े
र्री मनजलाई थप सेवा समुबधा प्रदान र्री  काममा लर्ाउन सवकनेछ। 

७. कायय वववरर् :कायय वववरर् CEONC सेवा प्रदान र्ने िालटर ,नसय, एनेस्थेमसया, ल्याव र सहयोर्ी 
कमचायरीको काययवववरर् अनसूुची १ मा उल्लेख भएवमोचजम  काम र्नय र्राउन पनछे । 

अस्पतालहरुमा मनरन्त्तर रुपमा CEONC सेवा प्रदान र्नयका लार्ी चावहने आवश्यक जनर्क्ती 
प्रचमलत मनयमानसुार मनयक्त र्री पारीश्रममक तथा अन्त्य समुबधा का लार्ी सम्िौता भए बमोजीम 
सेवा मनरन्त्तरताको समुनश्चतता र्नुयपदयछ। 

सम्िौता र्दाय  तल उल्लेखीत अनसुचुच १ बमोजीम TOR मा उल्लेख भएका बदुाहरुलाई समेत 
समेटने र्री सेवालाई र्रु्स्तरीय बनाउन ध्यान र्दनपुनछे । 
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काययक्रम सन्त्चालन हनेु स्थान र रकम व्यवस्थापन  

तल उल्लेखीत स्थानीय तहमा भएका CEONC Site हरुको लार्ी आवश्यकतानसुार CEONC सेवा प्रदान 
र्ने टीम वा ब्यक्ती करार मा खचय र्नय सवकनेछ ।  

अमभलेख 
प्रमतवेदन 

यस काययक्रम सन्त्चालन भए पश्चात सम्वचन्त्धत प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय तथा पररवार कल्यार् 
महार्ाखामा प्रमतवेदन र्नुय पन ेछ ।  

सन्त्दभय सामग्री  काययसंचालन मनदेचर्का २०७९   ,व्यचक्त  करार सेवा मनदेचर्का 
 

७ .ग्राममर् अल्टासाउण्ि काययक्रम 

पररचय दरु्यम तथा ग्राममर् के्षरमा अल्ट्रासाउन्त्ि को सहायताले र्भयवती मवहलाहरुको समयम ैजवटलता पत्ता लर्ाई 

मात ृतथा नवजात चर्र्कुो मतृ्यदुर घटाउनको लामर् काययक्रम तथा बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ  

उदे्दश्य अल्ट्रासाउण्ि सम्बचन्त्ध तामलम प्राप्त स्टार् नसय, मस/अ न मीले ग्रामीर् अल्ट्रासाउण्ि सेवा मार्य त र्भयवती 
मवहलाहरुको जवटलता पत्ता लर्ाइ समयम ैCEONC Site मा रेर्र र्री जवटलताको व्यवस्थापन र्री मात ृ

तथा नवजात चर्र् ुमतृ्यदुर घटाउने उदे्दश्यले यो काययक्रम र्ररएको हो । 

सञ्चालन ववमध यो काययक्रम लार् ूभएका पामलकाका तामलम प्राप्त स्टार् नसय/मस. अ. न. मी. हरुले तोवकएको दरु्यम तथा 
ग्रामीर् के्षरमा रहेको स्वास््य संस्था तथा र्ाउँत्धर clinic मा र्ई र्भयवती मवहलाको र्भयवती जाँचका 
समयमा मन:र्लु्क अल्ट्रासाउण्ि सेवा काययतामलका वनाइय सोही अनसुार प्रदान र्नुय पनेछ । 

साथै तामलम प्राप्त स्वास््य कमीहरुले कम्तीमा प्रत्यके मवहनामा १ पटकमा कम्तीमा ३ वटा स्वास््य 

संस्थाको ANC Clinic मा र्इ USG र्नुय पनेछ । यस अन्त्तर्यत यस काययक्रमको समन्त्वय सम्बचन्त्धत 

पामलकाको स्वास््यको र्ोकल व्यचक्तले र्नुय पनेछ. 

जवटलता यकु्त र्भयवती मवहलालाइय CEONC सेवा भएको अस्पतालमा समन्त्वय र्रर ववरे्षज्ञ चचवकत्सक संर् 

परामर्य मलन वा जाँच र्नय पठाउन ुपन ेछ ।  

रकम वािँर्ािँ तथा व्यवस्थापन  

USG र्ने नसय र १ जना सहायक (हेल्पर) को लामर् मनयमानसुार दैमनक भ्रमर् भत्ता पाउनेछन दै. भ्र  .भ 
लार्नुहनेु ठाउको हकमा स्वास््य कमीले दैमनक १५०० दरले र हेल्परले दैमनक १००० का 
दरले भ्रमर् भत्ता पाउनेछन । 

USG र्ने नसय र १ जना सहायक (हेल्पर) को लामर् बावषयक १।१ वटा व्यार् (प्रमत व्यार् रु १५००।- 

सम्मको) । 

Rain Coat खररद र्नय (रु १०००।-) सम्मको १ पटक मार । 

रचजिर र्ारम छपाइको लामर् र्न े

आवश्यकता अनसुार Gel ,wiper खररद र्ने । 

यस काययक्रममा ववमनयोचजत रकम अन्त्य काययक्रमको वक्रयाकलापमा खचय र्नय पाइने छैन । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल र्भय संर् सम्वचन्त्धत जवटलताहरू समयम ैपवहचान भै व्यवस्थापन हनेु र मात ृतथा पेररनेटल मतृ्य ुकम हनेुछ 

।   
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अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

यस काययक्रम अन्त्तर्यत सम्पन्न वक्रयाकलापको रेकिय अनसूुची ७क   र अनसूुची ७ ख  अनसुार प्रमतवेदन 

भरी अमनवायय रुपमा स्थामनय तहले स्वास््य कायलयय . प्रदेर् .केन्त्र पररवार कल्यार् महार्ाखामा 
पठाउन ुपनेछ । 

 

 

८ . अस्पताल तथा वमथयङ सेन्त्टरहरुवाट र्भयवती तथा सतु्केरी मवहलालाइ आकचस्मक रुपमा प्रषेर् 

पररचय मात ृतथा नवजात चर्र् ुमतृ्यकुा मबमभन्न कारर्हरु मध्ये समयमै स्वास््य संस्था पगु्नमा हनेु विलाई 
एक हो । स्वास््य संस्था सेवा मलने बारे मनर्यय र्नय हनेु विलाई तथा यातायातको क्रममा हनेु 
विलाई र स्वास््य संस्थामा सेवा र्दन हनेु विलाइय ले मात ृतथा नवजात चर्र् ुमतृ्य ुहनेु 
सम्भावनालाई बिाउँछ । अताःमबमभन्न वकमसमका विलाईहरु नहनु ्भन्नको लामर् सदुृि पे्रषर् प्रर्ली 
आवश्यक हनु्त्छ । 

उदे्दश्य • प्रसतुी तथा सरुचक्षत र्भयपतन जवटलता भएमा समयमै र्भयवती वा सतु्केरी लाई सम्बन्त्धीत 
स्थानमा पे्रषर् र्री मात ृमतृ्य ुकम र्नय प्रभावकारी पे्रषर् प्रर्लीको व्यवस्था र्ने र 

•कुनै पमन र्भयवती वा सतु्केरी  मवहला लाई आमथयक अवस्था कमजोर भएकै कारर् थप उपचारको 
लामर् अन्त्य अस्पतालमा पगु्न नसलने अवस्था नआओस भन्नको मनममत्त आमथयक अवस्था अत्यन्त्तै 
कमजोर भएका तथा असहायहरुलाई मनर्लु्क पे्रषर्को व्यवस्था ममलाउने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

• प्रसतुी तथा सरुचक्षत र्भयपतन जवटलता भएमा समयम ैर्भयवती वा सतु्केरी लाई सम्बन्त्धीत स्थानमा 
पे्रषर् र्री मातमृतृ्य ुकम र्नय प्रभावकारी पे्रषर् प्रर्लीको व्यवस्था हनेुछ l  

•कुनै पमन र्भयवती वा सतु्केरी  मवहला लाई आमथयक अवस्था कमजोर भएकै कारर् थप उपचारको 
लामर् अन्त्य अस्पतालमा पगु्न नसलने अवस्था नआओस भन्नको मनममत्त आमथयक अवस्था अत्यन्त्तै 
कमजोर भएका तथा असहायहरुलाई मनर्लु्क पे्रषर्को व्यवस्था र्नुय पनेछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन र्ने मनकाय स्थानीय तह  अन्त्तर्यतका अस्पत्ताल ,प्राथममक स्वास््य केन्त्र तथा 
वमथयङ केन्त्रहरु  । 

यस काययक्रम अन्त्तर्यत मनम्न वक्रयाकलापहरु र्नुयपने छ । 

• प्रषेर् खचय को दर रेट मनधायरर् र्ने : 
स्थानीय  तहहरुले एम्बलेुन्त्स समममतको बैठक आयोजना र्री स्वास््यसंस्था बाट रेर्र भई जाने 
संभाववत सबैभन्त्दा नचजकको अस्पतालहरु सम्म पगु्न लाग्ने खचय अनसुारको दर मनधायरर् र्नुय पने 
छ। यर्द पवहले नै समममतले दर रेट तोवकएको भएमा सोवह दरलाई आधार मान्न सवकने छ । 

सरोकारवालाहरु लाई अमभमखुीकरर् 

बजेट ववमनयोजन भएका स्थानीय तहहरुले  मबमभन्न तामलम, र्ोष्ठीहरुको समयमा मबमभन्न 
सरोकारवालाहरु जस्तै स्वास््यकमीहरु, र्ैरसरकारी संस्थाका प्रमतमनमधहरु, नार्रीक समाज आर्दलाई 
पे्रषर् काययक्रमबारे अमभमखुीकरर् र्नुयपनेछ । अमभमखुीकरर् काययक्रमको लामर् यस र्ीषयकमा 
रकमको व्यवस्था र्ररएको छैन । 

• मनर्लु्क प्रषेर्को लामर् व्यवस्थापन र्ने  

स्थानीय तहहरुले  आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्था बाट र्भयवती तथा सतु्केरी मवहला हरु लाइ 
पे्रषर् र्नुय पने अवस्थामा मनधायररत दर रेट अनसुार एम्बलेुन्त्सलाइ रकम प्रदान र्रर मवहला लाइ 
मनर्लु्क  पे्रषर्  र्राउन ुपनेछ । 
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स्थानीय तह हरुले  रेर्रल बापत प्रदान र्न ेरकमको भरपाई राख्न ुपने छ । 

र्भयवती तथा सतु्केरीको अवस्थामा ज्यादै जवटलता आएमा र एम्वलेुन्त्स द्वारा नचजकैको CEONC सेवा 
प्रदान र्ने अस्पतलमा पयुायउन सम्भव नभएमा मवहला तथा जेष्ठ नार्ररक मन्त्रालयमा समन्त्वय र्री 
हवाईजहाज तथा हेलीकप्टर समेत प्रयोर् र्रेर आवश्यकता अनसुार  दरु्यम के्षरका मवहलाहरुको 
लामर् हवाई उद्दार काययक्रम  काययववमध मनदेचर्का अनसुार  उल्लेख भएका चजल्ला हरुका लामर् 
Air-lifting र्ने व्यवस्था र्ररएको छ ।उक्त काययववमध मनदेचर्कामा AirLifting र्रर पे्रषर् र्नयका लामर् 
प्रत्येक प्रदेर्मा रेर्रल अस्पतालहरु तोवकएको  छ । सो को लामर् बजेट मवहला बालबालीका 
तथा जषे्ठ नार्रीक मन्त्रालयमा व्यवस्था र्ररएको छ । यसरर AirLifting र्रर पे्रषर् र्दाय प्रदेर् 
मनदेर्नालय मा पमन समन्त्वय र्रर  र्नुय पनेछ। 

 वजेट बािंर्ािँ 

यो काययक्रमको लामर् स्थानीय तहमा बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ। यो बजेट बाट पामलका 
मातहतका र्भयवती तथा सतु्केरी  मवहला हरुलाई आकचष्मक पे्रषर् र्नुय पने अवस्थामा मनर्लु्क 
पे्ररं्को व्यवस्था र्नुय पनेछा । 

अमभलेख 
प्रमतवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदेर् मनदेर्नालयमा अमभलेखमा राख्नपुनछे र सोको 
बोधाथय पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री  काययसंचालन मनदेचर्का २०७९  
 

९. सतु्केरी भत्ता 

पररचय प्रजनन ्स्वास््य एनमा व्यवस्था भए वमोचजम ववपन्न सतु्केरीलाई भत्ता व्यवस्था र्ररएको हो ।  
उदे्दश्य वहमाली चजल्लाका स्थामनय तहका सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा सतु्केरी हनेु सेवाग्राहीलाई पोषर् 

यकु्त खाना तथा सतु्केरी एवं वच्चाको स्याहारका लार्ी सहयोर् परु्ोस भनेर सतु्केरी भत्ताको 
व्यवस्था र्ररएको हो । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

सतु्करीको स्वास््य अवस्था सदुृि हनेु तथा स्वास््य संस्थामा प्रसूमत हनेु दर वृवद्ध हनेु ।  

सन्त्चालन 
प्रकृया 

वहमाली चजल्लाका स्थामनय तहरुमा सतु्केरी भत्ता ववतरर्को लार्ी सम्वचन्त्धत विावाट ववपन्न हो 
भने्न खुल्ने व्यहोराको मसर्ाररसका आधारमा सतु्केरी भएको स्वास््य संस्थावाट सतु्केरी भत्ता बार्त 
रकम रु ५००० मार उपलब्ध र्राउन ुपने छ  । 

अमभलेख  तथा 
प्रमतवेदन 

सतु्केरीले मलएको भत्ता रकमको वववरर् सम्वचन्त्धत स्थामनय तहमा उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 
सम्वचन्त्धत स्थामनय तहले सम्वचन्त्धत स्वास््य कायायलय, मनदेर्नालय तथा पररवार कल्यार् 
महार्ाखामा जानकारी र्दन ुपने छ ।  

सन्त्दभय सामग्री  काययसंचालन मनदेचर्का २०७९   
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१० Maternity Waiting home काययक्रम  

पररचय नेपाल सरकारले संस्थार्त सतु्केरी बिाउने लक्ष राखी ववमभन्न काययक्रम र्रररहेको अवस्था हदुा-हदैु, 
घरमै सतु्केरी हनेु संख्या अिै पमन बिी नै रहेकोछ। जसकाकारर्ले र्दाय मारी तथा नवजात चर्र् ु
मतृ्यदुर पमन बिी नै रहेकोछ। तोवकएका वहमाली चजल्लाहरुमा घर देचख स्वास््य संस्था सम्मको दूरी 
धेरै भएका कारर्ले Home Waiting Maternity  को व्यवस्था तल उल्लेचखत चजल्लाहरुमा र्ररयकोछ  

उदे्दश्य संस्थार्त प्रसतुी दर बिाउनकुा साथै र्रु्स्तरीय सेवाप्रदान र्ने । 
अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

र्रु्स्तरीय प्रसतुी सेवा प्रदान र्रर जवटलतायकु्त प्रसतुी घटाई मात ृमतृ्य ुदर कम हनेुछ 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

अस्पतालहरुमा र्भयवती तथा कुरुवाको लामर् Home Waiting Maternity  तपचर्ल बमोचजम संचालन 
र्नुय पनेछ : 
आवार् – आवार्को व्यवस्था नभएका अस्पतालहरुले आवार्को लामर् बजेटको पररमध मभर रही घर 
भािामा मलन ुपनेछ। 
खाना/खाजा– र्भयवती तथा एक जना कुरुवाको लामर् प्रमत र्दन Home Waiting Maternity  
मनदेचर्का २०७८ बमोचजम हनेुछ । 
यो काययक्रमको लार्ी चजरी नर्रपामलका दोलखामा रु ९७४००० वजेट ववमनयोजन र्ररएको छ । 
यस वजेटवाट चजरी अस्पतालमा  काययक्रम संन्त्चालन र्नुय पछय । 

अमभलेख 
प्रमतवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालयमा अमभलेखमा राख्नपुनेछ र 
सोको बोधाथय पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 

११ . Inj.Oxytocin  भण्िारर्का लार्ी ILR Refrigerator खरीद 

वक्रयाकलाप को 
नाम  

CEONC साइटहरुमा Inj. Oxytocin भण्िारर्को लामर् आई.एल. आर Refrigerator खररद र्रर उपलब्ध 
र्राउने l  

पररचय हाल नेपालमा प्रत्येक्ष रुपमा प्रसतुी सम्बचन्त्ध जवटलता भई मात ृमतृ्य ुहनेु प्रमखु कारर्हरु मध्ये 
सबैभन्त्दा धेरै अत्यामधक रक्ताश्राब (Haemorrhage) हनु आएकोछ l अत्यामधक रक्ताश्राब हनेु 
कारर् मध्ये Post Partum Haemorrhage (PPH) प्रमखु हो भने्नकुरा नौलो होइन र Hospital 
MPDSR को प्रमतबेदन ले साथै २००८/२००९ मा भएको MMM Study को report ले पमन यो 
त्य देखीरहेकोछ l   PPH हनुबाट बचाउन पवहलो choice of drug नै  Inj. Oxytocin हो l 
ववमभन्न अध्ययनहरु अनसुार यसलाई  चचसो तापक्रममा राख्न सकेमा मार यसको quality र 
stability रवहरहन सलछ र प्रभावकारी काम र्नय सलछ l यसलाई WHO Recommendation 
अनसुार Refrigerator मा (2°- 8°C)  मा storage र्रर राख्नपुछय l  त्यसैले यो बजेट refrigerator 
को व्यवस्थापन र्नय  ववनीयोजन र्ररएको छ । 

काययक्रम 
उधेश्य  

 बच्चा जचन्त्मसकेपमछ हनेु अत्यामधक रक्ताश्राब )PPH( हनुबाट बचाई मात ृमतृ्य ुहनु नर्दने l  

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

यस काययक्रम संचालन पश्चात आर्ामी र्दनमा PPH बाट हनेु मात ृमतृ्य ुन्त्यून हनेुछ l   
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यो काययक्रम संचालन र्नयको लामर् बजेट मबमनयोजन भएका अस्पतालहरुले सानो साइजको WHO 
Recommendation अनसुारको refrigerator जसमा (+2°C to +8°C) मा Inj. Oxytocin storage र्रर 
राख्न सवकने खालको खररद  र्रर पामलकाका अस्पताल/PHCC को प्रसतुी वाियमा उपलब्ध र्राउने 
l  

खररद प्रवक्रयामा सँस्था प्रमखु र प्रसमुतवाियका नरमसंर् इन्त्चाजय संर् समन्त्वय र्रर refrigerastor को 
मापदण्ि बारे छलर्ल र्रेर मार खररद प्रवक्रया र्नुयपनेछ l साथै अनसुारको specification 
अनसुारको वकनु्न पनेछ । 

स्वास््य सँस्था प्रमखु र प्रसतुी सेवा प्रप्रदायकले सम्परु्य staff हरुलाई यसको catalog हेरी सवह 
तापक्रममा storage र्ने जानकारी र्राउने र प्रयोर्मा ल्याउने र्नुयपनेछ l 
बजेट मबमनयोजन भएअनसुार BC/BEOCN सेवा उपलब्ध भएका अस्पताल/PHCC हरुमा यसलाई 
प्रयोर्मा ल्याउनपुनेछ l 
पररवार कल्यार् महार्ाखासँर् समन्त्वय र्नुय पने छ । साथै यसको स्पेमसवर्केसन पररवार कल्यार् 
महार्ाखाको वेव साईट www.fwd.gov.np मा राचखनछे ।   

वजेट व्यवस्था: यस चर्षयकमा बजेट मबमनयोजन भएका सम्परु्य स्थामनयाताहहरुले Refrogerator को 
खररद र िुवानीमा र्रर सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थामा पयुायउन खचय र्नय सवकनछे l   

अमभलेख  तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदेर् मनदेर्नालयमा (स्वास््य कायायलयमा) अमभलेख 
राख्नपुनेछ र सोको बोधाथय पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री स्थानीय स्तरको काययसंचालन मनदेचर्का २०७९  
 

१२. मात ृतथा नवचर्र् ुकाययक्रम अन्त्तर्यत आमा सरुक्षा, र्भयवती उत्प्रेरर्ा सेवा, न्त्यानो  िोला र मनर्लु्क 
र्भयपतन काययक्रम  

आमा सरुक्षा काययक्रम सेवा प्रदान र्ोधभनाय, यातायात खचय, र्भयवती तथा सतु्केरी उत्पे्ररर्ा सेवा )4th ANC),  आमा सरुक्षा 
काययक्रमको लामर् रक्तसंचार सेवा,  मनर्लु्क र्भयपतन  सेवा तथा चजल्ला अस्पताल र सो भन्त्दा तलका सरकारी स्वास््य  
सस्थाहरुमा प्रसूमत हनेु सतु्केरी तथा नवजात चर्र्लुाई न्त्यानो िोला )लरु्ा सेट (  

पररचय संस्थार्त सतु्केरी वृवद्ध र्री आमा तथा नवजात चर्र् ुमतृ्य ुलाई कम र्नय नेपाल सरकारले आमा सरुक्षा 
काययक्रमलाई प्राथममकता प्राप्त काययक्रमको रुपमा संचालन र्दै आएको छ। यस काययक्रम अन्त्तर्यत 
आमा सरुक्षा काययक्रम लार् ुभएका स्वास््य संस्थाहरुमा मनर्लु्क २४ सै घण्टा प्रसतुी सेवा,न्त्यानो 
िोला,मभटाममन के,म्याग्नेमसयम सल्रे्ट , लयाचल्सयम सल्रे्ट, मात ृसरुक्षा चक्की , मनर्लु्क र्भयपतन र 
मनर्लु्क रक्तसन्त्चार सेवा काययक्रम का साथ संस्थार्त सतु्केरी र्राउने हरेक मवहलालाई यातायात खचय 
पमन प्रदान र्ररने छ। 

उदे्दश्य संस्थार्त सतु्केरी संख्या बृवद्ध र्राई मात ृमतृ्य ुतथा नवजात चर्रू् मतृ्यूमा कमी ल्याउने। 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

संस्थार्त सतु्केरी संख्या बृवद्ध र्राई मात ृमतृ्य ुतथा नवजात चर्रू् मतृ्यूमा कमी आउने। 

असरुचक्षत र्भयपतन बाट हनेु मातमृतृ्य ुर रुग्र्ताको अवस्था न्त्यनूीकरर् र्रर मवहलाको  प्रजनन ्स्वास््य 
अमधकार समुनचश्चत हनेु। 

आमा सरुक्षा काययक्रमको लामर् समयमै मनर्लु्क रर्त व्यवस्था हनेु । 
आमा सरुक्षा काययक्रमको लामर् आवश्यक बजेट सम्बचन्त्धत अस्पताल मा र्ररएको छ  । 

http://www.fwd.gov.np/
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आमा सरुक्षा तथा ANC उत्प्ररेर्ा  भत्ता    

२०७५।०७६ को वजेट वक्तव्यको वुँदा नं ३० मा उल्लेख भए अनसुार आमा सरुक्षा काययक्रममा 
प्रदान र्ररने यातायात खचय वहमाली, पहािी र तराईका चजल्लामा प्रसूमत हनेु सेवाग्राहीलाइ क्रमर् रु 
३०००, रु २०००, र रु १००० हनेुछ ।  यसै र्री र्भयवती उत्पे्ररर्ा सेवा वापत प्रोटोकल अनसुार 
र्भयवती जाचँ र्री स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हनेु सेवाग्राहीलाई रु ८०० उपलब्ध र्राउन ुपने छ । 

 

आमा सरुक्षा काययक्रमको लामर् रक्तसंचार सेवा 
ववर्तमा र्ल्यकृया ववमधवाट अप्ररे्न सेवा सरुू भएका सरकारी अस्पतालहरूमा वा नचजक भएका रक्त 
संचार केन्त्रहरूवाट मखु्य र्रर नेपाल रेिक्रस सोसाइयटी वा संस्था आरै् वा अन्त्य संस्थाको सहयोर्मा 
सर्लु्क रक्त संचार सेवा उपलव्ध भैरहेको छ । तर हाल केही सेवा CEONC सेवा ववस्तार संर् ैअपे्रर्न 
सेवा भएका अस्पतालमा रक्त संचार सेवा सवुवधा नहुँदा वा भएकोमा पमन सर्लु्क सेवा हुँदा मवहलाहरूले 
समयमा रर्त व्यवस्था र्नय नसवक अकालमा मतृ्य ूहनेु र्रेको पाइयएकोले आमा सरुक्षा काययक्रम 
अन्त्तरर्त सेवा मलने मवहलाहरूलाइय मनर्लु्क रर्त उपलव्ध र्राउन ुपने अवस्था भएको । 

 

यस काययक्रम अन्त्तरर्त CEONC सेवा प्रदान र्ने सरकारी अस्पतालले रक्त सन्त्चालन केन्त्रलाइय रकम 
भकु्तानी र्रर CEONC सेवा मलने मवहलाहरूलाइय मन:र्लु्क रर्त व्यवस्था र्नुय पने छ  । यो काययक्रम 
संचालनको लामर् सरकारी  अस्पतालहरुले यसै चर्षयकमा ववमनयोचजत बजेट बाट प्रमत केस  रु  १००० 
खचय र्नुय पनेछ  । 

आमा सरुक्षा काययक्रम स्वास््य संचालन बापत  संस्थाले पाउने सोधभनाय  

स्वास््य संस्थाले मनर्लु्क आमा सरुक्षा काययक्रम संचालन र्रे बापत पमत केस इकाई मूल्य आमा तथा 
नवजात चर्र् ुमनदेचर्का २०७८ , अनसुार हनेुछ । उक्त बजेटबाट प्रर्तुी सेवा र्दनको लामर् आवश्यक 
सामग्री .औषमध लर्ायत अन्त्य  कुराहरु मनदेचर्कामा तोके वमोचजम खचय र्नय सवकनछे साथै  Oxytocin को 
हकमा सम्बन्त्धीत संस्थाले आमा सरुक्षाकाययक्रम सञ्चालन र्रे बार्त पाउने इकाइ मलु्य बाट खरीद र्ने 
ब्यवस्था ममलाउन ुपने छ। 

COVID-१९ महामारीको अवस्थामा प्रर्तुी  सेवा मनदेचर्काले तोके बमोचजमको आवश्यक PPE लर्ाई 
सेवा र्दन ुपने हनु्त्छ  ।आवश्यकता अनसुारका  PPE हाम्रो आपूमतय केन्त्र हरु बाट supply भैरहेको छ  
।तर कवहले कवह ँसमयमा PPE नआइपगु्नेसमस्या हरु हनेु हुदँा यस्तो अवस्थाको लामर्   सेवा र्ददा 
चावहने आवश्यक PPE (मास्क,पन्त्जा,face shield) आर्द  आवश्यकता अनसुार सोवह इकाई मूल्य बाट नै 
खररद र्रर व्यवस्थापन र्नय सवकने छ । 

 

Vitamin K1  

 

नवजात चर्र्हुरुमा मभटाममन k1 को मारा कम हनु्त्छ । मभटाममन k1 मामनसमा दईु प्रकारले, खानाको 
मध्यम  तथा आान्त्रा मभर रहेका ब्यालटेररया बाट प्राप्त हनु्त्छ । नवजात चर्र्लेु खाने खाना आमाको 
दधुबाट प्राप्त हनेु  मभटाममन k1 रक्तश्राप रोलन प्रयाप्त हुँदैन साथै नवजात चर्र्मुा आन्त्रामभर रहेका 
ब्यालटेररया पमन सवक्रय रुपमा हुँदैनन,् जसले र्दाय नवजात चर्र्मुा मभटाममन k1 को कमम हनु्त्छ र सो 
अवस्थामा मभटाममन k1 मा मनभयर भई रर्त जम्न सहयोर् र्ने तत्वहरु (Vitamin k dependent cloting 
factors) को पमन कमी भै र्रररमा कुनै कारर्ले चोटपटक हनु र्एमा रक्तस्राव भैरहने हनु सलछ ।  



 
 

104 
 

अन्त्तराविय स्तरको त्यांक हेदाय प्राइमरी VKDB(vitamin k deficiency bleeding) (जन्त्मेको पवहलो 
हप्तामा) ६० देचख २५० नवजातचर्र् ुमध्ये एकजनामा र late VKDB(vitamin k deficiency bleeding 
(जन्त्मकेो २ देचख १२ हप्तामा) १४,००० देचख २५,००० नवजात चर्र् ुमध्ये १ जनामा हनेु र्रेको 
देचखएको छ ।  

VKDB को समस्या बढ्दै र्एको र रलत्श्राबबाट चर्र्हुरुको मतृ्य ुसमेत हनेु र्रेको हुंदा यो र्चम्भर 
समस्याको न्त्यूमनकरर् र्रर चर्र्हुरुको स्वास््य रक्षा र्नय अमत आबश्यक देचखएकोले  मनर्लु्क रुपमा 
संचालन भै रहेको आमा सरुक्षा काययक्रम अन्त्तरर्त आमा सरुक्षा  काययक्रममा समाबेर् र्रर समावेर् र्रर 
देसै भर नवचर्र् ुजन्त्मना साथ मासमुा (IM) मभटाममन k1 इन्त्जलेसन र्दइ  नवजात चर्र् ुमतृ्यदुर कम 
र्रर र्दर्ो मबकास लक्ष्य प्राप्त र्नय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मममत   नीमतर्त मनर्यय भई 
पररवार कल्यार् महार्ाखाको मात ृतथा नवचर्रू् र्ाखा मार्य त आमा सरुक्षा काययक्रमको एकाइ मूल्य 
बाट vitamin k1 र ० .५ वा १ ml syringe खररद  र्ने र्रर  आ.व.२०७७।७८ देचख सरुुवात र्ने  
मनर्यय  भइ यो काययक्रम सरुुवात र्ररएको छ। 

काययक्रम संचालन प्रवक्रया : 
सबै सस्थार्त िेमलभरी भएको स्वास््य संस्थाबाट नवचर्र् ुलाई तौल मलएर आमाको दधु खुवाए पश्चात 
एक घण्टामा मभटाममन k1  को सईु मासमुा र्दने । 

 आमा यर्द घरमा सतु्केरी भएको अवस्थामा प्रथम PNC Visit मा स्वास््य संस्थामा आएमा त्यही र्दने । 

यसरर र्दन ुअर्ामि बच्चाको स्वास््य अवस्थाको जाँच र्रर अमभभावकबाट मौचखक सहममत मलने । 

यर्द PNC Visit मा पमन आमा नआएमा first contact वा BCG  खोप लर्ाउने समयमा भएपमन र्दने । 
तर बच्चा ४ हप्ता कवट सकेपमछ र्दनकुो कुनै अथय हदैुन । 

 मारा ० .५ ml (१ ampoule मा ० .५ ml= १ mg  १ ampoule  उपलब्ध हनु्त्छ )  

जन्त्म तौल १००० gram  भन्त्दा बवि छ भने १ मम.ग्रा र्दन े। नव चर्र्कुो तौल १००० ग्रा. भन्त्दा 
कम छ भने ० .५ मम.ग्रा र्दने । 

site : मतघ्राको अर्ािीको भार्मा मासमुा (IM) 

 syringe ०.५ ml  वा १ ml  को सईुको मार प्रयोर् र्ने । 

५. प्रमतबेदन  राख्नपुनेाः मभटाममन K1  र्दएको बारेमा MNH Registerमा , बच्चाको जन्त्म प्रमार्परमा र 
HMIS मा उल्लेख र्नुय पनेछ  । 

यो काययक्रम संचालनको लामर्  प्रदेर् स्तरमा Vitamin k1 खररदको लामर् बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ 
। प्रदेर् स्तर बाट  Vitamin k1 खररद र्रर स्थानीय तहका बमथिंर् सेन्त्टर हरुमा आपूमतय र्ररने छ । 
यो काययक्रम २०७७ श्रावर् बाट सरुु  भएको हो र  प्रदेर् स्तर बाट खररद रारी पठाउन विला भएको 
खण्िमा  आमा सरुक्षा काययक्रमको एकाइ मूल्य बाट vitamin k1 र ० .५ वा १ ml syringe खररद 
र्रर व्यवस्थापन र्नय सवकनेछ   । 
 

मनर्लु्क र्भयपतन सेवा  

सरुचक्षत र्भयपतन सेवाको लामर् प्रदेर् अन्त्तर्यतका सवै सरकारी अस्पतालहरूमा काययक्रम सञ्चालन र्दाय 
सरुचक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम मनदेचर्काको आधारमा र्नुयपदयछ। सरुचक्षत र्भयपतन सेवा तामलम प्राप्त र 
सचुीकृत सेवा प्रदायक र सचुीकृत स्वास््य संस्थाबाट मार प्रदान र्नुयपदयछ। यस र्ीषयक अन्त्तर्यत 
ववमनयोचजत रकम सरुचक्षत र्भयपतन काययक्रम काययववमध मनदेचर्का २०७८ मा उल्लेख र्रे बमोचजम को 
रकम बाँिर्ाँि र अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्नुयपनेछ। 
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यो काययक्रमको  लामर् “सरुचक्षत र्भयपतन काययक्रम मनदेचर्का २०७८ अनसुार बजेटको व्यवस्था मनम्न 
बमोचजमको इकाई मलु्य अनसुार बजेटको व्यवस्था र्ररएको छ। 

१२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लार्ी प्रमत केस रु ८०० । 

१२ हप्ता पमछको (D&E /MVA) सेवाको लार्ी प्रमत केस रु २०००।  
अन्त्य स्थानबाट वा आरै्र्भयपतन भई समान्त्य जवटलताको व्यवस्थापन र्नय पन ेभएमा 
र्भयपतन पश्चातको सेवा (PAC)  तथा आमा सरुक्षा मनदेचर्का अनसुार हनेुछ। 
इकाई मलु्य बापत स्वास््य संस्थालाई प्राप्त रकम मनम्नानसुार खचय र्नुयपने छ । 

सरुचक्षत र्भयपतन सेवाका लामर् आवश्यक औषमध (Combipack), उपकरर् खरीद (MVA/ Cannula 

लर्ायत(संक्रमर् रोकथाम, सामान्त्य जवटलता तथा अन्त्य व्यवस्थापनका लामर् ७० प्रमतर्त 
सेवा प्रदायकको उत्पे्ररर्ा वापत २० प्रमतर्त 
सहयोर्ी कमयचारीलाई उत्पे्ररर्ा वापत १० प्रमतर्त 
मामथ उल्लेचखत उत्पे्ररर्ा वापतको रकम अस्पताल व्यवस्थापन सममतको मनर्यय अनसुार बाँिर्ाँि र्नुय 
पनेछ ।  
नोटाः 
र्चम्भर जवटलता व्यवस्थापन र्नुय  पने भएमाआमा तथा नवचर्र् ुसरुक्षाकाययक्रम अनसुार मनर्लु्क सेवा 
प्रदान र्नुयपने छ ।आफ्नो काययके्षर मभरका स्वास््य संस्थाहरुको लामर् वव 

मनयोचजत रकम अपरु् भएकोअवस्थामा प्रदेर् स्तरबाट बजटे व्यवस्थापन र्रर मनरन्त्तर मनर्लु्क सेवा प्रदान 
र्नय सवकनेछ। 

न्त्यानो िोला काययक्रम  : 
नोट: न्त्यानो िोलाको हकमा सामबकका चजल्ला अस्पतालहरुको लामर् मार बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ 
। न्त्यानो िोला खररदको specification तपसील बमोचजम छ:  

ईकाई मूल्य 

प्रत्येक न्त्यानो िोलाका लामर् वहमाली चजल्लामा रु. १०००।– तथा पहािी/तराई चजल्लाका लामर् रु. 
९००।– का दरले बजेटको व्यवस्था र्ररएको छ ।अस्पतालहरूले सावयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा 
मनयमावली २०६४ अनसुार तोवकएको Specification अनसुारको न्त्यानो िोला खररद र्नुय पनेछ ।न्त्यानो 
िोला आपूमतय भै सकेपमछ अस्पतालहरुले Specification अनसुार र्रु्स्तर भए नभएको एवकन र्नय 
आमधकारीक तहबाट र्रु्स्तर चके जाँच र्राई भकु्तानी र्दन ुपनेछ । 

न्त्यानो िोलामा हनु ुपने मापदण्ि 

यो न्त्यानो िालामा नवजात चर्र्कुा लामर् २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा दौरा, एउटा र्र्यायपर, र 
बेबी म्याट एकातर्य  प्लाविक र अकोतर्य  र्लावटनको कपिा भएको र आमालाई एउटा म्यालसी हनु ु
पनेछ ।न्त्यानो िोलामा प्रयोर् हनेु र्लावटन कपिाको र्रु्स्तर कम्तीमा १२० GSM को १०० प्रमतर्त 
cotton हनुपुने । 

मभरीभार्माप्रयोर्हनेुकपिासतुी  ) कोरा (१०० प्रमतर्त कटन हनु ुपने । 

न्त्यानो िोलामा हनेु लरु्ाहरुको नाम रSpecification 

म्यालसी  वच्चाको भोटो 

लम्वाइय:५१ इन्त्च 

मोटाइय :४२ इन्त्च 
लम्वाइय ११ इयन्त्च 

छाती :२० इन्त्च 
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मतरा :१६ इन्त्च 

बाहलुाको लम्वाइय :१७ इन्त्च 
 

 
अमभलेख 
प्रमतवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदेर् मनदेर्नालयमा अमभलेखमा राख्नपुनछे र सोको बोधाथय 
पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय 
सामग्री 

आमा सरुक्षा तथा नवाजात  चर्र् ुमनदेचर्का २०७८  सरुचक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम  मनदेचर्का 
२०७८ 

 

 

१३. CEONC काययक्रम संचालनकार् लार्ी स्वास््य उपकरर् 

पररचय नेपालमा आमा तथा नवजात चर्र्कुो मतृ्यूलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाई र्रु्स्तरीय सेवा प्रदान 
र्नय स्वास््य उपकरर् अत्यावश्य रहन्त्छ । अत्यावश्यक स्थानका लार्ी उपकरर् खरीदका 
लार्ी यो काययक्रम राचखयो छ।  

उदे्दश्य प्रसतुी केन्त्रहरुमा स्वास््य उपकरर् खरीद र्ने  
अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

र्रु्स्तरीय प्रसतुी सेवा उपलब्ध र्राउन स्वास््य सस्थामा उपकरर् उपलब्ध हनेुछ ।  

सन्त्चालन 
प्रकृया 

आमा तथा नवजात चर्र् ुसरुक्षा मनर्दयर्का २०७८ को अनसूुचचमा उल्लेख भए वमोचजमका 
उपकरर्हरु खरीद र्नुय पने छ ।  

अमभलेख 
तथाप्रमतवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रमतवेदन स्वास््य कायायलय स्वास््य मनदेर्नालय र पररवार 
कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

आमा तथा नवजात चर्र् ुसरुक्षा मनर्दयर्का २०७८ 

 

१४. Birthing Center संचालन 

पररचय आमा सरुक्षा काययक्रम सन्त्चालनको लार्ी आवश्यक नमसयङ कमयचारी करारमा मनयकु्त र्नयको 
लार्ी काययक्रम राचखएको छ । 

काययक्रम 
उधेश्य  

 नमसयङ कमयचारी करारमा मनयकु्त र्ने । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

स्वास््य संस्थामा नमसयङ कमयचारीको व्यवस्था हनेु छ ।   

सन्त्चालन 
प्रकृया 
 

 

प्रचमलत मनयमानसुार वमथयङ सेन्त्टर स्थापना तथा सन्त्चालनका लार्ी अनमी मनयकु्त र्री कायय 
सन्त्चालन र्नुय पने छ ।   

अमभलेख  तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदेर् मनदेर्नालयमा (स्वास््य कायायलयमा) 
अमभलेख राख्नपुनछे र सोको बोधाथय पररवार कल्यार् महार्ाखामा पठाउन ुपनछे । 
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सन्त्दभय सामग्री स्थानीय स्तरको काययसंचालन मनदेचर्का २०७९  
 

 

अनसूुची १  

CEONC कमयचारीहरूको कायय वववरर् 

CEONC sd{rf/L?sf] sfo{ ljj/0f 

१   . ववरे्षज्ञ चचवकत्सकको कायय वववरर् M  

प्रसमुत र्ल्यवक्रयामा चावहने औजार उपकरर्को दैमनक अवलोकन मनररक्षर् साथै उपलब्धताको समुनचश्चत र्ने । 

तोवकएको अस्पतालको टीममा बसेर सम्पूर्य आकचस्मक प्रसूमत सेवा लर्ायत र्ल्यवक्रयाद्घारा बच्चा जन्त्माउने, आकचस्मक 
ल्यापरोटोमी, तथा नवजातचर्र् ुपनुयजीववकरर् (Resuscition)  र्ने । यसको लामर् मनधायररत मापदण्ि प्रयोर् र्री सरुचक्षत 
माततृ्व सेवा, साथै प्रसूमत जवटलताको ब्यबस्थापन र पररवार मनयोजन सेवा समेत प्रदान र्न े । 

 OPD, Indoor सेवा प्रदान  र्ने  
अस्पतालमा िालटर, नसय, प्यारामेमिलसहरुलाइ र्रु्स्तरीय आकचस्मक प्रसूमत सेवा प्रदान र्नय CME Class सञ्चालन  तथा 
सहयोर् र्ने । 

सरुचक्षत माततृ्व तथा पररवार मनयोजनका तामलम र्मतववमधलाई सहचजकरर् र्ने । 

अस्पतालका कमयचारी समूहसँर् मात ृतथा पेररनेटल मतृ्यकुो सममक्षा र्री अस्पतालमा प्रदान र्रीने सेवाको सदुृिीकरर् र्ने  
चजल्ला योजना, सममक्षा तथा मलु्याड्ढन तथा अनसुन्त्धान काययमा सहभार्ी भै सेवा सदुृिीकरर्मा नेततृ्वदायी भूममका वहन 
र्ने  
यस वाहेक अस्पताल प्रमखुले तोकेका काययहरु र्ने तथा आरू्ले हामसल र्रेको ववरे्षज्ञता अनसुार अन्त्य सेवा र्दने  । 

सेवा अबरुद्ध नहनेु र्रर मवहनाको एक र्दन मबदा पाइने छ । मबदा मलदा १५ र्दन अर्ामि अस्पतालका प्रमखु र स्थानीय 
तहलाई अमनवायय रुपमा जानकारी र्राउन ुपनेछ । 

CEONC कोषबाट मनयचुक्त भएकािालटरले मनचज स्वास््य संस्थामा काम र्नय पाउने छैन । 

२   . एनेस्थेमसया सेवा उपलब्ध र्राउने कमयचारीको कायय वववरर्  
२४ सै घण्टा आवश्यकता अनसुार प्रसूमत र्ल्यवक्रया सेवा उपलब्ध र्राउन र्ल्यवक्रया सेवा र्दने चचवकत्सकसँर् समन्त्वय 
र्री काम र्ने। 

प्रसमुत र्ल्यवक्रया सेवा बाहेक आफ्नो काययके्षर मभर रही अन्त्य सेवामा सहयोर् प्रदान र्ने । 

प्रसमुत ववभार् प्रमखुले तोके बमोचजम अन्त्य सेवा प्रवाह सहयोर् र्ने ।  
र्ल्यवक्रया  कक्षमा   आवश्यक एनेस्थमेसया  सम्बचन्त्ध सम्पूर्य औजार उपकरर् तथा औषधी २४ सै घण्टा तयारर 
अवस्थामा राख्ने  
CEONC कोषबाट मनयचुक्त भएका एनेस्थेमसया सेवा र्दने कमयचारीले मनचज स्वास््य संस्थामा काम र्नय पाउने छैन । 

सेवा अबरुद्ध नहनेु र्रर मवहनाको एक र्दन मबदा पाइने छ । मबदा मलदा १५ र्दन अर्ामि अस्पतालका प्रमखु र स्थानीय 
तहलाई अमनवायय रुपमा जानकारी र्राउन ुपनेछ । 

 

३   .CEONC  सेवा उपलब्ध र्राउने नसयको कायय वववरर् 
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र्ल्यवक्रया  कक्षमा   आवश्यक औजार उपकरर् ,आकचस्मक औषमध  तथा  २४सै घण्टा र्ल्यवक्रया प्रसूमत सेवा प्रदान 
र्नय तयारर अवस्थामा राख्ने  । 

औजार उपकरर् तथा  मलनने यायपर हरु  मनमयलीकृत भएको र र्ल्यवक्रया  कक्षको मनयममत सरसर्ाई तथा  संक्रमर् 
मनवारर् को समुनचस्चतता र्ने । 

र्रु्स्तरीय प्रसूमत सेवा उपलब्ध र्राउन संक्रमर् रोकथाम Infection Preventa सम्बन्त्धी र्रीन ेवक्रयाकलाप र्ने÷र्राउने र 
र्रु्स्तर कायम भए नभएको समुनचश्चत र्ने IP Guideline अनसुार  (।  

उपलब्ध र्राईएको सेवाको रेकिय÷ररपोटय राख्न तथा तयार र्नय Ward Incharge लाई सहयोर् र्न े। 

सेवा उपलब्ध र्राउन  ईन्त्चाजयले तोकेको कायय सम्पादन र्ने ।  
सेवा उपलब्ध र्राउन टीम मा समन्त्वय कायम र्ने । 

सेवा सम्बन्त्धी मनदेचर्का हरु को  तयारर साथै  कावायन्त्वयन मा ल्याउने  । 

CEONC कोषबाट मनयचुक्त भएकानसयले मनचज स्वास््य संस्थामा काम र्नय पाउने छैन । 

सेवा अबरुद्ध नहनेु र्रर मवहनाको एक र्दन मबदा पाइने छ । मबदा मलदा १५ र्दन अर्ामि अस्पतालका प्रमखु र स्थानीय 
तहलाई अमनवायय रुपमा जानकारी र्राउन ुपनेछ । 

  

 

४   . ल्याव सेवा उपलब्ध र्राउने कमयचारीको कायय वववरर् 

२४ घण्टा CEONC सेवा उपलब्ध र्राउन प्रयोर्र्ालामा र्नुय पने Investigation हरु मछटो छररतो र्ने। 

र्रु्स्तरीय  सेवा उपलब्ध र्राउन प्रयोर्र्ालामा संक्रमर् रोकथाम (Infection Prevention ( सम्बन्त्धी र्रीने वक्रयाकलाप 
र्ने÷र्राउने र र्रु्स्तर कायम भए नभएको समुनचश्चत र्ने (IP Guideline (अनसुार  (।  

प्रयोर्र्ाला लाइ २४ सै घण्टा तयारर अवस्थामा राख्ने । 

Blood   Transfusion  को लामर् तयारर अवस्थामा रहने  तथा आवस्यकता अनसुार चभम अचयकक संर् समन्त्वय र्ने  
सेवा उपलब्ध र्राउन अस्पतालको प्रयोर्ार्ालाका अन्त्य कमयचारीसँर् समन्त्वय र्री काम र्ने । 

प्रसमुत ववभार् प्रमखु र प्रयोर्र्ाला प्रमखुले तोके बमोचजमका अन्त्य प्रयोर्र्ाला सम्बन्त्धी काययमा सहयोर् र्ने ।  
CEONC कोषबाट मनयचुक्त भएका ल्याव सेवा र्दने कमयचारीले मनचज स्वास््य संस्थामा काम र्नय पाउने छैन । 

सेवा अबरुद्ध नहनेु र्रर मवहनाको एक र्दन मबदा पाइने छ । मबदा मलदा १५ र्दन अर्ामि अस्पतालका प्रमखु र स्थानीय 
तहलाई अमनवायय रुपमा जानकारी र्राउन ुपनेछ । 

 

५ . सहयोर्ी कमयचारीको कायय वववरर् 

CEONC सेवामा सहयोर्ी कमयचारीले अन्त्य सहयोर्ी कमयचारीसँर् ममलेर इत ्मा सरसर्ाइ कायय र्ने । 

उक्त unit incharge ले लर्ाएको अन्त्य काययमा सहयोर् र्न े। 

औजार उपकरर् ,लरु्ा ९मलनेन, यायपर हरु लर्ायत ०  धुने र मनमयलीकरर्को  लामर् तयारर  र्ने  । 

दैमनक OT सर्ाई र्ने तथा  OT room scrub लर्ायतका कायय र्ने  । 
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अनसूुची २ क  

नव वववावहत दम्पमत सूचना र्ारम 

मवहला स्वास््य स्वयमसेववकाले प्रयोर् र्ने नवमबबावहत दम्पचत्तको सूचना एबम पे्रषर् र्ारम : 

मवहला स्वास््य स्वयम्सेववकाको नाम :   र्ाउ/नर्रपामलका :   विानं: 

क्रस मवहलाको  नाम उमेर ठेर्ाना पे्रषर्र्रेको  
मममत 

पे्रषर्र्रेको  
स्वास््य संस्था र्ाउ/नर्रपामलका : विा नं 

       

       

       

काययक्रममा समाबेर् भएका नवमबबावहत मवहलाको अमभलेख र्न ेरचजस्टर: 

 

अनसूुची २ ख न 

ववववावहत अमभलेख रचजिर 

Birth Defect काययक्रममा समावेर् भएका नववववावहत मवहलाको अमभलेख र्ने रचजिर 

स्वास््य संस्थाको नाम :    र्ाउ/नर्रपामलका :    विा नं : 

क्रस मममत मवहलाको 
नाम 

उमेर ठेर्ाना पे्रषर् 
र्ने 
म.स्वा.से. 

कोनाम 

र्ोमलक एमसि र्ोमलक 
एमसि 
ववतरर् 
र्रेको 
संख्या 

र्ाउ/नर्रपामलका : विा 
नं 

खान 
चाहेको  

खान 
नचाहेको 
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अनसूुची ३ क :  

ग्राममर् अल्ट्रासाउि काययक्रमको सेवा रचजिर 

Rural USG Service Register 

District:  
 

Name 

of 

HF/M

C 
 

Ward no Fiscal year 
       

S 

N 

B
a

si
c 

in
fo

r
m

a
ti

o
n

 

N
a

m
e
 o

f 
W

o
m

e
n

 a
n

d
 

p
r
e
g

n
a
n

cy
 

in
fo

r
m

a
ti

o
n

 First 

Trimester 

Status 

S
e
c
o

n
d

 t
r
im

e
st

e
r 

T
h

ir
d

 t
r
im

e
st

e
r 

O
th

er
 v

is
it

 1
 

O
th

er
 v

is
it

 2
 

O
th

er
 v

is
it

 3
 

O
th

er
 c

o
m

p
li

c
a
ti

o
n

s 
 

R
e
fe

r 

R
e
fe

r
 t

o
…

..
 

C
a

u
se

 o
f 

re
fe

r 

O
u

tc
o
m

e 
o
f 

re
fe

r
re

d
 

p
a

ti
e
n

ts
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

  

M

R 

no   

Scan Date 

DD/

MM

/YY

YY Scan date 

DD/

MM

/YY

YY 

DD/

MM

/YY

YY 

DD/

MM

/YY

YY 

DD/

MM

/YY

YY 

DD/

MM

/YY

YY 

          

  

Period of gestation   

Period of 

gestation           

  

Ecotpic 

pregnancy 

Yes 

1 

Bi-

Parietal 

Diamete

r           

SR 

No 

No 2 

Head 

Circumf

erence           

  

Abdoom

en 

Circumf

erence           

Ca

ste 

co

de 

Number of 

gestational sac   

Femur 

Length           

  

Cardiac activity 

 

+

v

e 

Pre

sen

tati

on 

Ve

rte

x   1 1 1 1 
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Ag

e 

 

-

v

e 

Br

ee

ch   2 2 2 2 

  Crown Rump Length   

tra

ns

ve

rse 

lie   3 3 3 3 

Co

nta

ct 

no 

Gra

vida 

Retained 

product of 

conception 

(abortion) Fetal Heart Sound           

      Fetal Weight           

Pal

ika 

na

me Para Fetus  Live 1 
Fet

us 

Li

ve 1 1 1 1 1 

    

Dea

d 2 

De

ad 2 2 2 2 2 

Wa

rd 

no 

LM

P 

Location of 

Placenta 

Length of cervix 

          

  

DD/

MM

/YY

YY   

Retained product of 

conception 

1   1 1 1 

Vil

lag

e/t

ole 

ED

D 

Hydatidiform (Molar 

pregnancy) 1 

Location 

of 

Placenta           

  

DD/

MM

/YY

YY Refer   1 

Polyhydr

aminous 1 1 1 1 1 

  

Refer 

to…………

……………

………… 

    

Oligohy

dramino

us 1 1 1 1 1 

Cause of 

refer 

Hydatidiform 

(Molar pregnancy) 1 1 1 1 1 

Placenta Previa 1 1 1 1 1 
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Outcome of 

referred 

patients 

Abruptio Placenta 1 1 1 1 1 

Fetal abnormalities 1 1 1 1 1 

Number of fetus           

 

अनसूुची ३ ख : 

 Monthly Report of Antenatal Rural Utrasound (USG) 

 

Name of Palika : 
 

  
 

District :      Month :  

Description Ward number of HF/mobile camp 

Ward number                       

F
in

d
in

g
s/

C
la

ss
if

ic
a
ti

n
 o

f 
sc

a
n

 c
a
se

s 
in

 n
u

m
b

er
 

F
ir

st
 T

r
im

is
te

r 

Total scan cases                       

Ectopic pregnancy                       

Multiple pregnancy                       

Cardiac activity –ve                       

Retained product of conception 

(abortion)                       

Fetal death                       

Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       

Refer                       

S
e
c
o

n
d

 T
r
im

is
te

r 

Total scan cases                       

Intra-uterine fetal Death                       

Retained product of conception 

(abortion)                       

Polyhydraminous                       

Oligohydraminous                       

Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       

Placenta previa                        

Abruptio placenta                        

Fetal abnormalities                       

Multiple pregnancy                       

Refer                       
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T
h

ir
d

 T
ri

m
is

te
r 

Total scan cases                       

Presentation- Vertex                       

Presentation- Breech                       

Presentation- Transverse                       

Intra-uterine fetal Death                       

Retained product of conception 

(abortion)                       

Polyhydraminous                       

Oligohydraminous                       

Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       

Placenta previa                        

Abruptio placenta                        

Fetal abnormalities                       

Multiple pregnancy                       

Refer                       

Other complication                       

Total scan cases                       

Total New cases                        

Total Repeated cases                       

Total refer cases                       

R
e
fe

r
 c

a
se

s 

Details of refer cases 

Refer case 

1 

Refer case 

2 

Refer 

case 3 

Refer case 

4 

Refer case 

5   

Refer to              

Cause of refer             

Outcome of refer case             

  
Prepared by:  Verified by:  

  
Name:  Name:  

  
Designation:  Designation:  

  
Date:  Date:  
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अनसूुची ४ :  

PNC job aid 

आमाको नाम (Name of the women): 

आमाको उमेर (Age of Mother) 

बच्चा जन्त्मकेो मममत र समय (Date and Time of birth of child):   

प्रसूमतको प्रका (Type of delivery):   Normal      C-section     Vacuum       Forceps          Others             (please ring 

whichever is correct)  

Date and time that form is completed::- 

Number of previous children: 

सतु्केरी स्याहरM– Check र्री तपाईले पाउन ुभएको अवस्था र र्दएको उपचार सल्लाहरु रेकिय र्नुयहोस ।  

आमाको जाँच मनम्न काययकहरु र्नुयहोस यदी Date: 

 

Date:- Date:- 

Within 24 

hrs 

3rd Day 7th Day 

!= मनम्न कुराहरु जाँच्न े

नािीको र्ती 
तापक्रम 

रक्तचाप 
रक्त अल्पता 

के आमाको योनीवा६ 
अत्यामधक रर्त वर्केो छ 

?  

छ भने ] M –उपचार र्नुयहोस र 
मिस्चाजय विलो र्नुयहोस/पे्रषर् 
र्नुयहोस 

छैन भने : -मिस्चारयज{_ 

र्नुयहाोस 

आमालाई एचन्त्टबायोवटक 
र्दनपुने अवस्था =+ 
यदी आअमाकार् तापक्रम 
१००.४ छ भने  
जािोले काँपन थालेमा  
तल्लो पेट छँुदा दखु्छ भने   
योनीवाट र्नाउने पानी वग्छ 
भने   
छ भने : (उपचार र्नुयहोस र 
मिस्चाजय विलो र्नुयहोस/पे्रषर् 
र्नुयहोस_ 

छैन भने  : मिस्चाजय र्नुयहोस{) 

   

@= स्तन जाँच र्न े

मनु्त्टो मभर पसेको],  
स्तनको मनु्त्टोमा रु्टेको वा घाउ 
भएको  
दधुको पवायह 

स्ता र्ामनएको 

   

३= अनहुार र हात सचुन्नएको छ वा 
५न हेने { 

 

 

 

  

४= अपे्रर्न र्रेको भए पेटको घाउ 
पाठेघरको किापन र खुम्चाई जाचँ्ने 
यदी छाम्दा दखु्छ भने अमभलेख राख्ने  

 

 

 

  

%= र्पु्ताङ्गमा च्यामतएको रर्त वर्केे र 
सचुन्नएको छ वा छैन जाँच्नहुोस । 

 

 

 

  

६= आमाले वपसाव सचजलोसँर् रे्नय 
सके नसकेको जानकारी मलनहुोस  

 

 

  

७= Fundal height मलने र सोही 
अनसुार घटे नघटेकर् रेकिय र्ने र 

After delivery:- 5 inches 

above the Symphysis 
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नघटेकर् भए कुनै समस्या छ की 
भनी जाँच र्न े जस्ते सालको टुक्रा, 
blood clot  संक्रमर् , टु्यमर आदी 

pubis(At the level of 

umbilical) 

1st Five days:- decrease 

1cm/day 

By the 7th Day:- much 

smaller at the level of 

sympyhsis pubis 

८= Check tenderness in Leg& Calf 

(Y/N) 

    

९= Iron / Calcium मलएको छ वा 
छैन 5}g.  

    

१०= बच्चालाई लर्ातार दधु 
चसुाएको छ वा छैन सोध्ने । . र 
सोही अनसुार र्ाईदा भन््न र दधु 
खुवाउन मसकाउने  

    

नजचर्र्कुो जाचँ मनम्न काययहरु र्नुयहोस यदी    

१= नवचर्र्कुर् रंर् चाल र 
रुवाईको मलु्यांकन र्नुयहोस  

यदी नवचर्र्लुाई मनम्न खतराका 
चचन्त्हहरु भएमा उपचार आवश्य 
पछय  : 
र् ुससु्त वा रुवाई कमजोर 
भएमा  
कम्पन भएमा 
श्वासदर उच्च >६०÷ ममनटे या 
र्ासदर <३०÷ ममनेट भएमा 
किा कोखा हाने्न वा कने्न भएमा   

चर्र् ुधेरै तातर् वा धेरै चचसो 
भएमा _तापक्रम < ३५ C या  > 

३८ C भएमा  

नाभी सचुन्नएमा वा रातोपना 
छालासम्म रै्मलएमा   
राम्रोसँर् दधु चसु्न नसकेमा 
खतराका चचन्त्ह भएमा :(उपचार 
र्नुयहोस र  discharge विलर् 
र्नुयहोस 

खतराका चचन्त्ह छैन भने 
vt/fsf lrGx 5}g eg] 

:(discharge र्नुयहोस _ 

   

२= श्वास प्रश्वास जाँच र्ने  - छातीमा 
हेनुयहोस _ 

   

३=खुट्टा र पेटमा छामेर वच्चाकर् 
तापक्रम जाँच र्ने 

   

४= नाभीमा रर्त वमर्रहेको वा 
संक्रमर् भएको छ की भनी जाँच 
र्ने 

   

५= छालामा वपम जमकेो खवटरा भए 
नभएको जाँच र्ने{ 

   

६= आखँामा चचप्रा वपप वरे्के जाचँ्न े
   

७= मनधार पेट हत्केला र पैतालामा 
जचन्त्िसको चचन्त्हरु जाँच र्ने  

   

८= नवचर्र्लेु राम्ररी स्तनपान र्रे 
नर्रेको सोध्ने  

   

१०= नवचर्र्लेु र्दसा र वपसाव 
रे्रेको छ छैन जानकारी मलने  
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सतु्केरी स्यार – सूचना तथा जानकारी 

नवचर्र्कुो स्याहरको जानकारी र्दनहुोस  
र्नुय पने ]{ र्नय नहनेु 

१= स्तनपान तथा स्तनको मनु्त्टाको स्याहार वारे जानकारी 
र्दने : 

नवचर्र्लेु राम्रोसँर् स्तनपान र्रेको यकीन र्ने  
Exclusive स्तनवानको जानकारी र्दने र व्यवाहारमा लार् ु
र्राउने । 

चर्र्कुो मार् अनसुार र्दनमा ८ देचख १० पटक 
कचम्तमा १० देचख १५ ममनेट हरेक पटक खुवाउने  
यर्द आमालाई समस्या भएमा स्तनपानको सवह तरीका र 
आसनवारे प्रदर्यन र्री देखाउने । 

स्तनपान र्राउन ुअर्ािी हात धुने  

१= आमाको दधु वाहेक अन्त्य कृमरम खाना ६ मवहनासम्म 
खुवाउन ुहुँदैन । 

२= यदी कम तौलको वच्चा छ भने मायाको अँर्ालोमा 
राख्ने (Kangaroo Mother Care) 

२ नवचर्र्कुो नामभमा केही पमन नलर्ाउने 

३= नवचर्र्लुाई सँधै न्त्यानो पारी राखे्न र जन्त्मकेो २४ 
घण्टापछी मार नहुाइर्दने  

 

४= नवचर्र्कुो आखँा सर्ा राखे्न   ३= नवचर्र्कुो आखँामा तेल वा र्ाजल नलर्ाउने  
५= स्थामनय तहमा जन्त्म दतायकर् महत्ववारे जानकारी 
र्दने । 

४=कानमा तेल नराख्ने  

६= मममत र स्थान सवहत नवचर्र्कुर् खोपवारे 
जानका।र् र्दने खोप चाटय उपलब्ध र्राउने । 

 

७=यर्द उपलब्ध भएमा चर्र्लुाई घर पठाउन ुअचघ 
ववमसचज र्दने  

 

आमाको सतु्केरी स्याहार वारे जानकारी र्दने 

१=पौविक आहार खाने प्रमत र्दन थप एक मारा खाना खाने, हरेकपटक स्तनपान र्राएपछी पानी वा िोमललो पदाथय 
खान सल्लाह र्दने र भारी काम नर्ने  
३=सतु्केरी आमालाई आरामको आवश्यकतावारे जानकारी र्दने   
३= प्रसूमत पमछ कवहलेदेखी रे्री र्भयवती हनु सलछ भने्न जानकारी र्दई पररवार मनयोजनका साधन वारे सल्लाह र 
परामर्य र्दने  
४= प्रसूमत पश्चात जाँच २४ घण्टा ३ र्दन र ७ र्दनमा र्राउन सल्लाह र्दने र स्थानको वारेमा जानकारी र्दन े

५= सावनुले हात धुन ुपने र र्पु्ताङ् स्तनको सरसर्ाई र स्याहार जस्ता आधारभतु सरसर्ाई वारे वताउने । 
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अननसूुचच ५ :  

एवककृत सपुररवेक्षर् तथा अनरु्मन र्ारम अनरु्मन र्दाय प्रयोर् र्ररने र्ारम 

अनरु्मन/सपुरीवेक्षर् र्ररएको संस्थाको नामM ====================================मममतM =====================  

टेमलर्ोन नं+=M ================= कायायलय प्रमखुको मोवाईल नंM ============================================== 

मस नं= अनरु्मन/सपुरीवेक्षर् र्ररएको 
ववषय÷काययक्रम)subject/program monitored/ 

supervised) 

काययक्रमको अवस्था÷प्रामप्त 

(Findings) 

सूचनाको श्रोत(source 

of information) 

No. of Safe motherhood service Sites 
१ No. of Birthing  Centers   

२ No. of BEONC   

३ No. of CEONC   

No. of Skilled Birth Attendants 

४ स्थायी   

५ अस्थायी÷करार   

No. of Non SBA ANMs/staffs nurses 

६ स्थायी   

७ अस्थायी÷करार   

CEONC df sfo{/t sd{rf/Lsf] ljj/0f 

८ िालटर स्थायी   

अस्थायी÷करार   

९ Anesthetics/AA स्थायी   

अस्थायी÷करार   

१० OT Nurse स्थायी   

अस्थायी÷करार   

११ Lab Assistant/ Lab 

technician 
स्थायी   

अस्थायी÷करार   

१२ चजल्लामा आमा सरुक्षा काययक्रम मलएको मनजी 
र्ैरसरकारी अस्पतालहरुको संख्या 

  

पूवय प्रसूमत सेवा पमछल्लो चौमामसकमा  
१३ Total Expected live births   

१४ Total no. of 1st ANC checkups   

१५ Total no. of 4th ANC checkups   

१६ 4thANCsf] k|f]T;fxg /sda'em]sf] ;+Vof   

पूवय प्रसूमत सेवा पमछल्लो चौमामसकमा  
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१७ Normal   

१८ Complicated   

१९ C/S   

२० मनर्लु्क नवजात चर्र् ुउपचार संख्या   

२१ आमा सरुक्षा काययक्रमवाट यातायात खचय 
विेुको संख्या 

  

आङ खस्ने समस्याको उपचार पमछल्लो चौमामसकमा  
२२ Conservative   

२३ Surgery   

Cervical Cancer Screening and prevention- पमछल्लो चौमामसकमा _ 
२४ 

No of clients screened with VIA   

२५ 
No of clients referred for cryotherapy   

२६ 
No of clients received cryotherapy service   

सरुचक्षत र्भयपतन सेवा 
२७ Total no. of CAC 

Sites 

Government sites   

Others  ) Private, NGOs)   

२८ MVA Sites Government sites   

Others (Private, NGOs)   

२९ MA Sites Government sites:   

Others(Private, NGOs)   

तालीम प्राप्त स्वास््य कमीहरुको संख्या 
३० MVA तामलम प्राप्त स्थायी   

अस्थायी÷करार   

३१ MA तामलम प्राप्त स्थायी   

अस्थायी÷करार   

३२ 2nd Trimester तामलम 
प्राप्त 

स्थायी   

अस्थायी÷करार   

 CAC and PAC services –पमछल्लो रमैामसकमा_ 
३३ Total no. of CAC  Services   

३४ Total no. of PAC Services   

३५ cGo==============================   

मात ृतथा चर्र् ुमतृ्यकुर् अवस्था पमछल्लो आ०व०मा  
३६ जम्मा मात ृमतृ्य ुसंख्या   

३७ मात ृमतृ्यकुो प्रमखु कारर्हरुरु    

३८ जन्त्मेको ७ र्दन मभरमा मतृ्य ुहनेुको संख्या   

३९ जन्त्मेको२८ र्दन मभरमा मतृ्य ुहनेुको संख्या   
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४० मतृ जन्त्मकेो संख्या (no. of still births)   

४१ मात ृमतृ्य ुकम र्नय र्ररएका प्रयासहरु  १=  

२= 

३= 

४= 

सरुचक्षत माततृ्व पुजँीर्त तर्य  
४२ Birthing Center को लार्ी उपकरर् खरीद   

४३ CEONC को लार्ी उपकरर् खरीद   

४४ कम्वीप्याक खरीद 
  

४५ अन्त्य ==============================    

पररवार मनयोजन 

४६ Total no. of Eligible couple   

४७ Total no. of IUD/Implant Sites   

४८ Total no. of Current users   
Contraceptive Methods New users Stock   

४९ Condom    

५० Pills    

५१ Depo Provera    

५२ Implants    

५३ IUD    

५४ VSC   

पररवार मनयोजनकालार्ी आवश्यक सामाग्री 
५५ IUCD insertion Set   

५६ IUCD removal Set   

५७ Implant insertion Set   

५८ Implant removal set   

५९ NSV sets   

६० Minilap sets   

६१ cGo ==============================    

६२ Total no of 

Implants/IUD service  

providers 

स्थायी   

अस्थायी÷करार    

पररवार मनयोजन पँूजीर्त तर्य  खरीद 

६३    

५४    
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वकर्ोर वकर्ोरी यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य 

६५ वकर्ोर वकर्ोरी मरैी संस्थाको संख्या   

६६ ASRH तामलम प्राप्त स्वास््य कमीको संख्या   

 

स्थामनय तहले आफ्नो प्रयासमा र्रेका काययहरु 

१ ============================================================================================================================= ======= 

२ ======================================================================================================================== ============ 

स्थामनय तहमा देचखएका प्रमखु समस्याहरु 

१ ============================================================================================================================= ====== 

२ ========================================================================================================================= =========== 

प्रदान र्रकृा सिुावहरु  

१ ============================================================================================================================= ===== 

२ ================================================================================================================================= 

प्रदेर् तथा केन्त्रका लामर् प्राप्त सिुावहरु  

१============================================================================================================================= ======== 

२====================================================================================================================================== 

सपुररवेक्षर् र्नेको नाम पद मनकाय 

१   

२   

३   

   

 

सपुररवेक्षार् र्ररएको संस्थाको प्रमतमनधीको ]  

हस्ताक्षर  

नाम 

पद 

अनसुचुच ६  
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अनसूुची ७ क 

मात ृसरुक्षा चर्क्क अमभलेख र्ारम 

;d'bfodf cfwfl/t dft[ tyf gjlzz' :jf:Yo ;]jf ;'b[9Ls/0f 

hLjg ;'/Iff tyf dft[ ;'/Iff rSsLsf] k|of]u 

मात ृसरुक्षा चक्की अमभलेख र्ाराम 

म .स्वा .स्व .से .का के नाम  ============    साववकको विा नं==========.   अ .वाः  ===  
           

क्र
 सं

 

र्भ
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ो 
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ेर 
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ाम

 

मा
त ृ

सरु
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 च
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 वव
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खा
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न 
विु

नेक
ो 

सह
ी 

स्व
ास््

य 
संस्

था
 

घरै
मा

 

                      

                      

प्रमतवेदन तयार र्नेको नाम र पद 
============================= 

       सवह 

========================================== 
मममत ========================= 

 

पनुरावलोकन र्नेको नाम र पदM=============================== 

       सवह 

========================================== 
मममत ========================= 

 

 

अनसूुचच ७ ख: 

मात ृसरुक्षा चक्की स्वास््य संस्था स्तररय प्रमतवेदन र्ारम 

जीवन सरुक्षा तथा मात ृसरुक्षा चर्क्क प्रयोर्  
स्वास््य संस्थास्तररय प्रमतवेदन र्ाराम 

lhNnfM ========   :jf:Yo ;+:yfsf] gfdM========  dlxgf ===========  ;fn ========== kflnsf ========== 
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k|ltj]bg tof/ ug]{sf] gfd / kbM============================= ldlt ========================= 

k'g/fjnf]sg ug]{sf] gfd / kb M=============================== ldlt ========================= 
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अनसूुचच ८ 

स्थामनय तह  :मात ृतथा नवचर्र् ुकाययक्रम सन्त्चालन वक्रयाकलापमा ववमनयोजन भएको वजेट 

मस०नं० वक्रयाकलाप (मस०न० १ देखी १० सम्म तल टेवलमा उल्लेख भए अनसुार) 
१ पामलकाहरुमा PNC home visit काययक्रम संचालन   

२ आमा सरुक्षा  र प्रजनन ्स्वास््य काययक्रमहरुको अनरु्मन /मलु्याकंन     

३ 
अस्पताल तथा Birthing Centre रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा २४ सै घण्टा प्रसतुी सेवा संचालन र्नय, स्थायी 
जनर्चक्तको कमम भएको स्वास््य संस्थामा जनर्चक्त व्यवस्थापन र्नय   (करारमा अ०न०मी० मनयचुक्त( 

४ स्थामनय तहमा एम  .वप.मि.एस.आर. , Birth Defect काययक्रमको काययन्त्वयन 

५ 
 स्वास््यकममयहरुलाई ANC to PNC Continum of care, आमा तथा नवजात चर्र् ुसरुक्षा तथा अन्त्य 
मनदेचर्काहरूको अमभभूचखकरर् तथा Clinical Mentoring 

६ CEONC सेवा स्थापना तथा सन्त्चालन 

७ ग्राममर् अल्टासाउण्ि काययक्रम सदुृविकरर्  

८ अस्पताल  तथा वमथयङ सेन्त्टरहरुवाट र्भयवती तथा सतु्केरी मवहलालाइ आकचस्मक रुपमा पे्रषर् 

९ सतु्केरी  भत्ता 
१० Maternity Waiting home सन्त्चालन 

 

रु हजारमा 

मस .नं
. 

नाम चजल्ला स्थामनय तह:  मात ृतथा नवचर्र् ुकाययक्रम (मामथ उल्लेचखत मसररयल 
नम्वर १ देखी १० अनसुार) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १

० 

जम्मा 

1 रु्ङमलङ 
नर्रपामलका 

ताप्लेजङु्ग 420 50 344 8
0 

305   10
0 

6
0 

50
0 

  1859 

2 आठराई मरवेर्ी 
र्ाउँपामलका 

ताप्लेजङु्ग 225 50 344 8
0 

355   85 6
0 

75   1274 

3 र्क्ताङलङु 
र्ाउँपामलका 

ताप्लेजङु्ग 264 50 103
0 

8
0 

349   66 6
0 

90   1989 

4 ममलवाखोला 
र्ाउँपामलका 

ताप्लेजङु्ग 143 50 344 8
0 

375   10
0 

6
0 

40   1192 

5 मेररङदेन 
र्ाउँपामलका 

ताप्लेजङु्ग 261 50 103
0 

8
0 

395   10
0 

6
0 

10
0 

  2076 

6 मैवाखोला 
र्ाउँपामलका 

ताप्लेजङु्ग 171 50 344 8
0 

238   64 6
0 

35   1042 

7 पामथभरा याङ्गवरक 

र्ाउँपामलका 
ताप्लेजङु्ग 135 50 344 8

0 
295   10

0 
6
0 

30   1094 
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8 मसर्दङ्गवा 
र्ाउँपामलका 

ताप्लेजङु्ग 168 50 344 8
0 

293   10
0 

6
0 

40   1135 

9 मसरीजङ्घा 
र्ाउँपामलका 

ताप्लेजङु्ग 124 50 344 8
0 

309   10
0 

6
0 

40   1107 

10 वर्र्दम 
नर्रपामलका  

पाँचथर 675 50 687 8
0 

315   66 6
0 

    1933 

11 कुम्मायक 
र्ाउँपामलका 

पाँचथर 206 50 344 8
0 

309   10
0 

6
0 

    1149 

12 तमु्वेवा 
र्ाउँपामलका 

पाँचथर 230 50 344 8
0 

341   10
0 

6
0 

    1205 

13 र्ालेलङु 
र्ाउँपामलका 

पाँचथर 237 50 344 8
0 

318   10
0 

6
0 

    1189 

14 र्ाल्र्नुन्त्द 
र्ाउँपामलका 

पाँचथर 165 50 687 8
0 

310   10
0 

6
0 

    1452 

15 ममललाजङु 
र्ाउँपामलका 

पाँचथर 150 50 687 8
0 

253   10
0 

6
0 

    1380 

16 याङवरक 
र्ाउँपामलका 

पाँचथर 261 50 687 8
0 

274   10
0 

6
0 

    1512 

17 वहमलहाङ 
र्ाउँपामलका 

पाँचथर 255 50 344 8
0 

246   10
0 

6
0 

    1135 

18 ईलाम 
नर्रपामलका  

इलाम 300 50 344 8
0 

299   10
0 

6
0 

    1233 

19 देउमाई 
नर्रपामलका  

इलाम 300 50 344 8
0 

256   10
0 

6
0 

    1190 

20 माई नर्रपामलका  इलाम 300 50 344 8
0 

343   80 6
0 

    1257 

21 सूयोदय 

नर्रपामलका  
इलाम 300 50 344 8

0 
299   10

0 
6
0 

    1233 

22 चलुाचलुी 
र्ाउँपामलका 

इलाम 75 50 344 8
0 

254   10
0 

6
0 

    963 

23 र्ाकर्ोकथमु 
र्ाउँपामलका 

इलाम 300 50 344 8
0 

367   10
0 

5
0 

    1291 

24 माईजोर्माई 
र्ाउँपामलका 

इलाम 75 50 687 8
0 

275   61 6
0 

    1288 

25 माङसेबङु 
र्ाउँपामलका 

इलाम 300 50 344 8
0 

284   55 6
0 

    1173 

26 रोङ र्ाउँपामलका इलाम 300 50 344 8
0 

231   80 6
0 

    1145 
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27 सन्त्दकपरु 
र्ाउँपामलका 

इलाम 300 50 344 8
0 

385   10
0 

6
0 

    1319 

28 खाँदवारी 
नर्रपामलका  

संखुवासभा 225 50 687 8
0 

283   10
0 

6
0 

75
0 

  2235 

29 चैनपरु 
नर्रपामलका  

संखुवासभा 225 50 137
4 

8
0 

316   10
0 

6
0 

20
0 

  2405 

30 धमयदेवी 
नर्रपामलका  

संखुवासभा 225 50 344 8
0 

260   10
0 

6
0 

75   1194 

31 पाँचखपन 

नर्रपामलका  
संखुवासभा 225 50 344 8

0 
261   10

0 
6
0 

10
0 

  1220 

32 मादी नर्रपामलका  संखुवासभा 225 50 344 8
0 

214   10
0 

6
0 

75   1148 

33 चचचचला 
र्ाउँपामलका 

संखुवासभा 225 50 344 8
0 

373   80 6
0 

16
0 

  1372 

34 भोटखोला 
र्ाउँपामलका 

संखुवासभा 225 50 344 8
0 

340   80 6
0 

25   1204 

35 मकाल ु
र्ाउँपामलका 

संखुवासभा 225 50 344 8
0 

315   10
0 

6
0 

75   1249 

36 सभापोखरी 
र्ाउँपामलका 

संखुवासभा 225 50 687 8
0 

333   10
0 

6
0 

20   1555 

37 मसलीचोङ 
र्ाउँपामलका 

संखुवासभा 225 50 344 8
0 

248   80 6
0 

45   1132 

38 म्याङलङु 

नर्रपामलका  
तेह्रथमु 225 50 344 8

0 
299   10

0 
6
0 

    1158 

39 लालीर्रुाँस 

नर्रपामलका  
तेह्रथमु 225 50 344 8

0 
253   10

0 
6
0 

    1112 

40 आठराई 
र्ाउँपामलका 

तेह्रथमु 225 50 344 8
0 

382   10
0 

6
0 

    1241 

41 छथर र्ाउँपामलका तेह्रथमु 225 50 687 8
0 

313   61 6
0 

    1476 

42 रे्दाप 
र्ाउँपामलका 

तेह्रथमु 225 50 344 8
0 

261   10
0 

6
0 

    1120 

43 मेन्त्छयायेम 
र्ाउँपामलका 

तेह्रथमु 225 50 344 8
0 

325   10
0 

6
0 

    1184 

44 धनकुटा 
नर्रपामलका  

धनकुटा 225 50 344 8
0 

299   10
0 

6
0 

    1158 

45 पाचिवास 

नर्रपामलका  
धनकुटा 225 50 344 8

0 
344   80 6

0 
    1183 
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46 महालक्ष्मी  
नर्रपामलका  

धनकुटा 225 50 687 8
0 

244   10
0 

6
0 

    1446 

47 र्वहदभूमम 
र्ाउँपामलका 

धनकुटा 225 50 344 8
0 

261   80 6
0 

    1100 

48 चौमबसे 
र्ाउँपामलका 

धनकुटा 225 50 687 8
0 

262   58 6
0 

    1422 

49 छथर जोरपाटी 
र्ाउँपामलका 

धनकुटा 150 50 344 8
0 

327   10
0 

6
0 

    1111 

50 साँर्रुीर्िी 
र्ाउँपामलका 

धनकुटा 225 50 687 8
0 

272   91 6
0 

    1465 

51 भोजपरु 
नर्रपामलका  

भोजपरु 300 50 344 8
0 

299   10
0 

6
0 

    1233 

52 षिानन्त्द 

नर्रपामलका  
भोजपरु 267 50 103

0 
8
0 

281   10
0 

6
0 

    1868 

53 अरुर् 
र्ाउँपामलका 

भोजपरु 300 50 103
0 

8
0 

346   10
0 

6
0 

    1966 

54 आमचोक 
र्ाउँपामलका 

भोजपरु 166 50 344 8
0 

292   10
0 

6
0 

    1092 

55 टयाम्केमैयङु 

र्ाउँपामलका 
भोजपरु 300 50 687 8

0 
306   80 6

0 
    1563 

56 पौवादङु्मा 
र्ाउँपामलका 

भोजपरु 164 50 344 8
0 

276   10
0 

6
0 

    1074 

57 रामप्रसाद राई 

र्ाउँपामलका 
भोजपरु 326 50 687 8

0 
325   94 6

0 
    1622 

58 साल्पामसमलछो 
र्ाउँपामलका 

भोजपरु 155 50 344 8
0 

339   10
0 

6
0 

    1128 

59 हतवुार्िी 
र्ाउँपामलका 

भोजपरु 143 50 344 8
0 

309   10
0 

6
0 

    1086 

60 र्दके्तल रुपाकोट 

मिवुार्िी  
नर्रपामलका 

खोटाङ्ग 225 50 137
4 

8
0 

368   10
0 

6
0 

    2257 

61 हलेसी तवुाचङु 

नर्रपामलका 
खोटाङ्ग 225 50 171

7 
8
0 

331   10
0 

6
0 

    2563 

62 ऐसेलखुकय  
र्ाउँपामलका 

खोटाङ्ग 225 50 687 8
0 

322   10
0 

6
0 

    1524 

63 केवपलासर्िी 
र्ाउँपामलका 

खोटाङ्ग 225 50 344 8
0 

256   80 6
0 

    1095 
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64 खोटेहाङ 
र्ाउँपामलका 

खोटाङ्ग 90 50 344 8
0 

299   10
0 

6
0 

    1023 

65 जन्त्तेिंुर्ा 
र्ाउँपामलका 

खोटाङ्ग 225 50 344 8
0 

331   95 6
0 

    1185 

66 र्दप्रङु चइुचमु्मा 
र्ाउँपामलका 

खोटाङ्ग 125 50 344 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1059 

67 रावा वेसी 
र्ाउँपामलका 

खोटाङ्ग 225 50 344 8
0 

272   55 6
0 

    1086 

68 वराहपोखरी 
र्ाउँपामलका 

खोटाङ्ग 225 50 687 8
0 

310   10
0 

6
0 

    1512 

69 साकेला 
र्ाउँपामलका 

खोटाङ्ग 225 50 344 8
0 

275   10
0 

6
0 

    1134 

70 सोलदुधुकुण्ि  

नर्रपामलका  
सोलखुम्ब ु 225 50 103

0 
8
0 

378   62 6
0 

14
5 

  2030 

71 खुम्व ुपासाङल्हाम ु

र्ाउँपामलका 
सोलखुम्ब ु 225 50 344 8

0 
368   85 6

0 
21   1233 

72 माप्य दधुकोर्ी 
र्ाउँपामलका 

सोलखुम्ब ु 225 50 687 8
0 

378   10
0 

6
0 

34   1614 

73 थलुङु दधुकौचर्का 
र्ाउँपामलका 

सोलखुम्ब ु 225 50 344 8
0 

299   10
0 

6
0 

11
4 

  1272 

74 नेचासल्यान 
र्ाउँपामलका 

सोलखुम्ब ु 225 50 344 8
0 

351   10
0 

6
0 

50   1260 

75 महाकुलङु 
र्ाउँपामलका 

सोलखुम्ब ु 225 50 344 8
0 

345   10
0 

6
0 

65   1269 

76 मलखुवपके 
र्ाउँपामलका 

सोलखुम्ब ु 225 50 344 8
0 

332   10
0 

6
0 

30   1221 

77 सोताङ 
र्ाउँपामलका 

सोलखुम्ब ु 225 50 103
0 

8
0 

318 307
5 

87 6
0 

85   5010 

78 मसवद्धचरर् 

नर्रपामलका  
ओखलिुङ्गा 300 50 137

4 
8
0 

301   10
0 

6
0 

    2265 

79 चखजीदेम्वा 
र्ाउँपामलका 

ओखलिुङ्गा 300 50 687 8
0 

320   76 6
0 

    1573 

80 चम्पादेवी 
र्ाउँपामलका 

ओखलिुङ्गा 300 50 687 8
0 

298   10
0 

6
0 

    1575 

81 चचरं्खुर्िी 
र्ाउँपामलका 

ओखलिुङ्गा 300 50 687 8
0 

355   76 6
0 

    1608 
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82 मानेभञ्याङ 
र्ाउँपामलका 

ओखलिुङ्गा 300 50 137
4 

8
0 

262   10
0 

6
0 

    2226 

83 मोलङु 
र्ाउँपामलका 

ओखलिुङ्गा 300 50 137
4 

8
0 

300   77 6
0 

    2241 

84 मलखु र्ाउँपामलका ओखलिुङ्गा 300 50 344 8
0 

322   80 6
0 

    1236 

85 सनुकोर्ी 
र्ाउँपामलका 

ओखलिुङ्गा 300 50 687 8
0 

282   71 6
0 

    1530 

86 कटारी 
नर्रपामलका  

उदयपरु 512 50 103
0 

8
0 

350 100
0 

15
0 

8
0 

    3252 

87 चौदण्िीर्िी 
नर्रपामलका  

उदयपरु 300 50 687 8
0 

301   10
0 

6
0 

    1578 

88 मरयरु्ा 
नर्रपामलका  

उदयपरु 300 50 687 8
0 

284   10
0 

6
0 

    1561 

89 बेलका 
नर्रपामलका  

उदयपरु 300 50 344 8
0 

299   10
0 

6
0 

    1233 

90 उदयपरुर्िी 
र्ाउँपामलका 

उदयपरु 300 50 344 8
0 

321   10
0 

6
0 

    1255 

91 ताप्ली 
र्ाउँपामलका 

उदयपरु 300 50 687 8
0 

285   76 6
0 

    1538 

92 रौतामाई 
र्ाउँपामलका 

उदयपरु 300 50 137
4 

8
0 

296   10
0 

6
0 

    2260 

93 मलम्चङुबङु 
र्ाउँपामलका 

उदयपरु 300 50 103
0 

8
0 

298   10
0 

6
0 

    1918 

94 अजुयनधारा  
नर्रपामलका  

िापा 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

95 कन्त्काई  

नर्रपामलका  
िापा 300 50 344 8

0 
300     6

0 
    1134 

96 र्ौरादह 
नर्रपामलका  

िापा 300 50 344 8
0 

280     6
0 

    1114 

97 दमक 
नर्रपामलका  

िापा 300 50 344 8
0 

300 150
0 

  6
0 

    2634 

98 ववतायमोि 

नर्रपामलका  
िापा 300 50 344 8

0 
300     6

0 
    1134 

99 भरपरु 

नर्रपामलका  
िापा 300 50 344 8

0 
300     6

0 
    1134 

100 मेचीनर्र  

नर्रपामलका  
िापा 300 50 344 8

0 
300     6

0 
    1134 
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101 चर्वसताक्षी 
नर्रपामलका  

िापा 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

102 कचनकवल 
र्ाउँपामलका 

िापा 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

103 कमल 
र्ाउँपामलका 

िापा 300 50 344 8
0 

262     6
0 

    1096 

104 र्ौररर्जं 
र्ाउँपामलका 

िापा 75 50 344 8
0 

326     6
0 

    935 

105 िापा र्ाउँपामलका िापा 300 50 344 8
0 

247     6
0 

    1081 

106 बाह्रदर्ी 
र्ाउँपामलका 

िापा 300 50 687 8
0 

252     6
0 

    1429 

107 बदु्धर्ाचन्त्त 

र्ाउँपामलका 
िापा 75 50 344 8

0 
206     6

0 
    815 

108 हचल्दबारी 
र्ाउँपामलका 

िापा 300 50 344 8
0 

313     6
0 

    1147 

109 ववराटनर्र 
महानर्रपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

110 उलायबारी 
नर्रपामलका  

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

111 पथरी र्मनश्चरे 

नर्रपामलका  
मोरङ्ग 300 50 344 8

0 
252     6

0 
    1086 

112 बेलवारी 
नर्रपामलका  

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

113 रंर्ेली 
नर्रपामलका  

मोरङ्ग 299 50 344 8
0 

300 150
0 

  6
0 

    2633 

114 रतवुामाई 

नर्रपामलका  
मोरङ्ग 300 50 344 8

0 
282     6

0 
    1116 

115 लेटाङ 
नर्रपामलका  

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

116 सनुवषी 
नर्रपामलका  

मोरङ्ग 225 50 687 8
0 

292     6
0 

    1394 

117 सनु्त्दरहरैचा 
नर्रपामलका  

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

118 कटहरी 
र्ाउँपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

253     6
0 

    1087 

119 कानेपोखरी 
र्ाउँपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

335     6
0 

    1169 
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120 केराबारी 
र्ाउँपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

288     6
0 

    1122 

121 ग्रामथान 
र्ाउँपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

122 जहदा 
र्ाउँपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

264     6
0 

    1098 

123 धनपालथान 
र्ाउँपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

289     6
0 

    1123 

124 बिुीर्ंर्ा 
र्ाउँपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

125 ममललाजङु 
र्ाउँपामलका 

मोरङ्ग 300 50 344 8
0 

276     6
0 

    1110 

126 इटहरी उप -
हानर्रपामलकाम  

सनुसरी 600 50 344 8
0 

300           1374 

127 धरान उप-
हानर्रपामलकाम  

सनुसरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

128 इनरुवा 
नर्रपामलका  

सनुसरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

129 दहुवी 
नर्रपामलका  

सनुसरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

130 बराह  के्षर 
नर्रपामलका 

सनुसरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

131 रामधुनी 
नर्रपामलका  

सनुसरी 300 50 344 8
0 

323     6
0 

    1157 

132 कोर्ी 
र्ाउँपामलका 

सनुसरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

133 र्िी र्ाउँपामलका सनुसरी 300 50 344 8
0 

296     6
0 

    1130 

134 देवानर्ञ्ज 
र्ाउँपामलका 

सनुसरी 300 50 344 8
0 

288     6
0 

    1122 

135 बजुय र्ाउँपामलका सनुसरी 300 50 103
0 

8
0 

301     6
0 

    1821 

136 भोक्राहा नरमसंह 

र्ाउँपामलका 
सनुसरी 300 50 344 8

0 
300     6

0 
    1134 

137 हररनर्र 
र्ाउँपामलका 

सनुसरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

138 कञ्चनरुप  

नर्रपामलका  
सप्तरी 300 50 687 8

0 
299     6

0 
    1476 
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139 खिक 
नर्रपामलका  

सप्तरी 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

140 िालनेश्वरी 
नर्रपामलका  

सप्तरी 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

141 राजववराज 

नर्रपामलका  
सप्तरी 300 50 344 8

0 
300     6

0 
    1134 

142 बोदेबरसाईन 

नर्रपामलका  
सप्तरी 300 50 344 8

0 
300     6

0 
    1134 

143 र्म्भनुाथ  

नर्रपामलका  
सप्तरी 300 50 344 8

0 
300     6

0 
    1134 

144 सरुुर्ा ं
नर्रपामलका  

सप्तरी 300 50 344 8
0 

317     6
0 

    1151 

145 हनमुाननर्र 
कंकामलनी 
नर्रपामलका  

सप्तरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

146 सप्तकोर्ी  
नर्रपामलका  

सप्तरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

147 अग्नीसाइर 
कृष्र्ासवरन 

र्ाउँपामलका 

सप्तरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

148 मछन्नमस्ता 
र्ाउँपामलका 

सप्तरी 300 50 344 8
0 

276     6
0 

    1110 

149 मतरहतु 
र्ाउंपामलका 

सप्तरी 300 50 344 8
0 

296     6
0 

    1130 

150 मतलाठीकोईलािी 
र्ाउंपामलका 

सप्तरी 300 50 0 8
0 

288     6
0 

    778 

151 मबष्रु्परु 
र्ाउँपामलका 

सप्तरी 300 50 0 8
0 

265     6
0 

    755 

152 राजर्ि 
र्ाउँपामलका 

सप्तरी 300 50 344 8
0 

283     6
0 

    1117 

153 महादेवा 
र्ाउँपामलका 

सप्तरी 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

154 रुपनी र्ाउँपामलका सप्तरी 300 50   8
0 

333     6
0 

    823 

155 बलान -ववहलु  
र्ाउँपामलका 

सप्तरी 300 50 344 8
0 

316     6
0 

    1150 

156 कल्यार्परु 

नर्रपामलका  
मसराहा 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 
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157 र्ोलबजार 

नर्रपामलका  
मसराहा 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 

158 धनर्िीमाई 

नर्रपामलका  
मसराहा 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 

159 ममचैया 
नर्रपामलका  

मसराहा 225 50 344 8
0 

300 194
1 

  6
0 

    3000 

160 लहान 
नर्रपामलका 

मसराहा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

161 मसरहा 
नर्रपामलका  

मसराहा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

162 सखुीपरु 
नर्रपामलका 

मसराहा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

163 कजयन्त्हा 
नर्रपामलका 

मसराहा 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

164 अनयमा 
र्ाउँपामलका 

मसराहा 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

165 औरही 
र्ाउँपामलका 

मसराहा 600 50 344 8
0 

300     6
0 

    1434 

166 नरहा र्ाउँपामलका मसराहा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

167 नवराजपरु 
र्ाउँपामलका 

मसराहा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

168 बररयारपट्टी 
र्ाउँपामलका 

मसराहा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

169 भर्वानपरु 
र्ाउँपामलका 

मसराहा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

170 लक्ष्मीपरु पतारी 
र्ाउँपामलका 

मसराहा 165 50 344 8
0 

300     6
0 

    999 

171 ववष्रु्परु 
र्ाउँपामलका 

मसराहा 189 50 344 8
0 

300     6
0 

    1023 

172 सखुवानान्त्करकट्टी 
र्ाउँपामलका 

मसराहा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

173 जनकपरुधाम 

उपमहानर्रपामल
का 

धनषुा 224 50   8
0 

300     6
0 

    714 

174 चक्षरेश्वरनाथ 

नर्रपामलका  
धनषुा 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 
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175 र्रे्र्मान–
चारनाथ 

नर्रपामलका  

धनषुा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

176 धनषुाधाम 

नर्रपामलका  
धनषुा 224 50   8

0 
300     6

0 
    714 

177 नर्राइन 
नर्रपामलका  

धनषुा 200 50 344 8
0 

300     6
0 

    1034 

178 मममथला 
नर्रपामलका  

धनषुा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

179 ववदेह 
नर्रपामलका  

धनषुा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

180 सबैला 
नर्रपामलका  

धनषुा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

181 र्वहदनर्र 

नर्रपामलका  
धनषुा 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 

182 कमला 
नर्रपामलका  

धनषुा 225 50 344 8
0 

343     6
0 

    1102 

183 मममथला ववहारी 
नर्रपामलका 

धनषुा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

184 हंसपरु 
नर्रपामलका 

धनषुा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

185 औरही 
र्ाउँपामलका 

धनषुा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

186 जनकनचन्त्दनी 
र्ाउँपामलका 

धनषुा 225 50 344 8
0 

252     6
0 

    1011 

187 बटेश्वर 
र्ाउँपामलका 

धनषुा 225 50 344 8
0 

284     6
0 

    1043 

188 मचुखयापवट्ट 
मसुहरममया 
र्ाउँपामलका 

धनषुा 225 50 344 8
0 

344     6
0 

    1103 

189 लक्ष्मीमनया 
र्ाउँपामलका 

धनषुा 225 50 344 8
0 

339     6
0 

    1098 

190 धनौजी 
र्ाउँपामलका 

धनषुा 225 50 344 8
0 

272     6
0 

    1031 

191 र्ौर्ाला 
नर्रपामलका  

महोत्तरी 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

192 जलेश्वर 

नर्रपामलका  
महोत्तरी 225 50   8

0 
299     6

0 
    714 
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193 बर्दयबास 

नर्रपामलका  
महोत्तरी 225 50 344 8

0 
299 100

0 
  6

0 
    2058 

194 औरही 
नर्रपामलका 

महोत्तरी 225 50 344 8
0 

279     6
0 

    1038 

195 बलवा 
नर्रपामलका 

महोत्तरी 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

196 भँर्ाहा 
नर्रपामलका 

महोत्तरी 50 50 344 6
0 

150     6
0 

    714 

197 मवटहानी 
नर्रपामलका 

महोत्तरी 50 50 344 6
0 

150     6
0 

    714 

198 मनरा मससवा 
नर्रपामलका 

महोत्तरी 50 50 344 6
0 

150     6
0 

    714 

199 रामर्ोपालपरु 
नर्रपामलका 

महोत्तरी 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

200 लोहरपट्टी 
नर्रपामलका 

महोत्तरी 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

201 एकिारा 
र्ाउँपामलका 

महोत्तरी 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

202 वपपरा र्ाउँपामलका महोत्तरी 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

203 महोत्तरी 
र्ाउँपामलका 

महोत्तरी 225 50   8
0 

289     6
0 

    704 

204 सम्सी र्ाउँपामलका महोत्तरी 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

205 सोनमा 
र्ाउँपामलका 

महोत्तरी 225 50   8
0 

281     6
0 

    696 

206 ईश्वरपरु 

नर्रपामलका  
सलायही 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 

207 र्ोिैटा 
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

208 मलंर्वा  
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

209 लालबन्त्दी 
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

210 बरहथवा 
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

211 बलरा 
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 
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212 बार्मती 
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 103
0 

8
0 

340     6
0 

    1785 

213 हररपरु 
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

214 हररवन 
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

215 हररपवुाय 
नर्रपामलका  

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

216 कमबलासी 
नर्रपामलका 

सलायही 600 50 344 8
0 

300     6
0 

    1434 

217 चक्रघट्टा 
र्ाउँपामलका 

सलायही 750 50 344 8
0 

300     6
0 

    1584 

218 चन्त्रनर्र 
र्ाउँपामलका 

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

219 धनकौल 
र्ाउँपामलका 

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

220 ब्रह्मपरुी 
र्ाउँपामलका  

सलायही 225 50   8
0 

294     6
0 

    709 

221 रामनर्र 
र्ाउँपामलका 

सलायही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

222 ववष्रु् र्ाउँपामलका सलायही 225 50 687 8
0 

299     6
0 

    1401 

223 बसबरीया 
र्ाउँपामलका 

सलायही 210 50 344 8
0 

300     6
0 

    1044 

224 कौिेना 
र्ाउँपामलका 

सलायही 225 50 344 8
0 

253     6
0 

    1012 

225 पसाय र्ाउँपामलका सलायही 210 50 344 8
0 

271     6
0 

    1015 

226 र्रुिा 
नर्रपामलका  

रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

227 र्ौर नर्रपामलका  रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

228 चन्त्रपरु 

नर्रपामलका  
रौतहट 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 

229 ईर्नाथ 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

230 कटहरीया 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 
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231 र्िीमाई 
नर्रपामलका 

रौतहट 750 50 344 8
0 

300     6
0 

    1584 

232 र्जरुा 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

233 देवाही र्ोनाही 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

234 परोहा 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

235 र्तवुा ववजयपरु 

नर्रपामलका 
रौतहट 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 

236 बौधीमाई 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

237 माधवनारायर् 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

238 मौलापरु 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

239 राजपरु 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

240 वृन्त्दावन 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

321     6
0 

    1080 

241 राजदेवी 
नर्रपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

284     6
0 

    1043 

242 दरु्ायभर्वती 
र्ाउँपामलका 

रौतहट 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

243 यमनुामाई 
र्ाउँपामलका 

रौतहट 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

244 कलैया 
उपमहानर्रपामल
का 

बारा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

245 चजतपरु -मसमरा  

उपमहानर्रपामल
का 

बारा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

246 कोल्हवी 
नर्रपामलका 

बारा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

247 मनजर्ि 
नर्रपामलका 

बारा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

248 महार्िीमाई 
नर्रपामलका 

बारा 225 50 687 8
0 

299     6
0 

    1401 
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249 मसम्रौनर्ि 
नर्रपामलका 

बारा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

250 पचरौता 
नर्रपामलका 

बारा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

251 आदर्य कोटावल 

र्ाउँपामलका 
बारा 225 50   8

0 
299     6

0 
    714 

252 करैयामाई 
र्ाउँपामलका 

बारा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

253 देवताल 
र्ाउँपामलका 

बारा 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

254 परवानीपरु 
र्ाउँपामलका 

बारा 225 50   8
0 

286     6
0 

    701 

255 प्रसौनी 
र्ाउँपामलका 

बारा 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

256 रे्टा र्ाउँपामलका बारा 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

257 बारार्िी 
र्ाउँपामलका 

बारा 225 50 344 8
0 

273     6
0 

    1032 

258 सवुर्य र्ाँउपामलका बारा 225 50   8
0 

299     6
0 

    714 

259 ववश्रामपरु 
र्ाउँपामलका 

बारा 225 50 344 8
0 

259     6
0 

    1018 

260 वीरर्ञ्ज 

महानर्रपामलका  
पसाय 225 50   8

0 
299     6

0 
    714 

261 पोखररया 
नर्रपामलका  

पसाय 438 50 687 8
0 

350 100
0 

  8
0 

    2685 

262 पसायर्िी 
नर्रपामलका 

पसाय 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

263 बहदुरमाई 
नर्रपामलका 

पसाय 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

264 मछपहरमाई 
र्ाउँपामलका 

पसाय 224 50   8
0 

300     6
0 

    714 

265 जर्रनाथपरु 
र्ाउँपामलका 

पसाय 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

266 धोबीनी 
र्ाउँपामलका 

पसाय 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

267 पकाहा मैनपरु 

र्ाउँपामलका 
पसाय 224 50   8

0 
300     6

0 
    714 
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268 पटेवाय सरु्ौली 
र्ाउँपामलका 

पसाय 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

269 मबन्त्दबामसनी 
र्ाउँपामलका 

पसाय 300 50   8
0 

275     6
0 

    765 

270 सखुवा प्रसौनी 
र्ाउँपामलका 

पसाय 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

271 ठोरी र्ाउँपामलका पसाय 150 50 344 8
0 

261     6
0 

    945 

272 कामलकामाई 
र्ाउँपामलका 

पसाय 300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

273 चजराभवानी 
र्ाउँपामलका 

पसाय 300 50 344 8
0 

306     6
0 

    1140 

274 चजरी नर्रपामलका  दोलखा 226 50 344 8
0 

300 200
0 

  6
0 

18
5 

97
4 

4219 

275 मभमेश्वर  

नर्रपामलका  
दोलखा 226 50 344 8

0 
300     6

0 
84
5 

  1905 

276 कामलन्त्चोक 
र्ाउँपामलका 

दोलखा 183 50 137
4 

8
0 

374     6
0 

15
1 

  2272 

277 र्ौरीर्ङ्कर 
र्ाउँपामलका 

दोलखा 225 50 687 8
0 

314     6
0 

65   1481 

278 तामाकोर्ी 
र्ाउँपामलका 

दोलखा 224 50 687 8
0 

340     6
0 

70   1511 

279 वैतेश्वर 
र्ाउँपामलका 

दोलखा 224 50 344 8
0 

278     6
0 

65   1101 

280 मेलङु्ग र्ाउँपामलका दोलखा 226 50 344 8
0 

329   10
0 

6
0 

65   1254 

281 ववर् ुर्ाउँपामलका दोलखा 225 50 687 8
0 

386     6
0 

12
5 

  1613 

282 रै्लङु्ग 
र्ाउँपामलका 

दोलखा 225 50 687 8
0 

318     6
0 

90   1510 

283 मन्त्थली 
नर्रपामलका  

रामेछाप 225 50 206
0 

8
0 

292 250
0 

  6
0 

    5267 

284 रामेछाप 

नर्रपामलका  
रामेछाप 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 

285 उमाकुण्ि 
र्ाउँपामलका 

रामेछाप 225 50 687 8
0 

335     6
0 

    1437 

286 खाँिादेवी 
र्ाउँपामलका 

रामेछाप 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

287 र्ोकुलर्ङ्गा 
र्ाउँपामलका 

रामेछाप 225 50 344 8
0 

321     6
0 

    1080 
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288 दोरम्बा 
र्ाउँपामलका 

रामेछाप 225 50 344 8
0 

318     6
0 

    1077 

289 मलखु तामाकोर्ी 
र्ाउँपामलका 

रामेछाप 225 50 344 8
0 

306     6
0 

    1065 

290 सनुापमत 
र्ाउँपामलका 

रामेछाप 225 50 344 8
0 

282     6
0 

    1041 

291 कमलामाई 

नर्रपामलका  
मसन्त्धुली 300 50 344 8

0 
300   75 6

0 
    1209 

292 दधुौली 
नर्रपामलका  

मसन्त्धुली 300 50 687 8
0 

299   75 6
0 

    1551 

293 र्ोलन्त्जोर 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुली 300 50 344 8
0 

300   75 6
0 

    1209 

294 घ्याङलेख 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुली 300 50 344 8
0 

295   75 6
0 

    1204 

295 तीनपाटन 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुली 300 50 687 8
0 

299   75 6
0 

    1551 

296 वर्क्कल 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुली 300 50 344 8
0 

314   75 6
0 

    1223 

297 मररर् र्ाउँपामलका मसन्त्धुली 300 50 344 8
0 

300   75 6
0 

    1209 

298 सनुकोर्ी 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुली 300 50 344 8
0 

339   75 6
0 

    1248 

299 हररहरपरुर्िी 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुली 300 50 344 8
0 

273   75 6
0 

    1182 

300 धुमलखेल 

नर्रपामलका  
काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

301 नमोबदु्ध 

नर्रपामलका  
काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

302 पनौती 
नर्रपामलका  

काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

303 पांचखाल 

नर्रपामलका  
काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

304 बनेपा 
नर्रपामलका  

काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 344 8
0 

300     6
0 

    1134 

305 मण्िनदेउपरु 

नर्रपामलका  
काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 344 8
0 

347     6
0 

    1181 

306 खानीखोला 
र्ाउँपामलका 

काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 687 8
0 

292     5
0 

    1459 
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307 चौंरीदेउराली 
र्ाउँपामलका 

काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 687 8
0 

288     5
0 

    1455 

308 तेमाल 
र्ाउँपामलका 

काभ्रपेलान्त्चो
क 

150 50 687 8
0 

315     5
0 

    1332 

309 बेथानचोक 
र्ाउँपामलका 

काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 687 8
0 

297     5
0 

    1464 

310 भमु्ल ुर्ाउँपामलका काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 687 8
0 

293     5
0 

    1460 

311 महाभारत 
र्ाउँपामलका 

काभ्रपेलान्त्चो
क 

240 50 687 8
0 

300     6
0 

    1417 

312 रोर्ी र्ाउँपामलका काभ्रपेलान्त्चो
क 

300 50 687 8
0 

333     6
0 

    1510 

313 चौतारा 
सार्ाचोकर्िी 
नर्रपामलका  

मसन्त्धुपाल्चो
क 

225 50 344 8
0 

301   10
0 

6
0 

19
0 

  1350 

314 मेलम्ची 
नर्रपामलका  

मसन्त्धुपाल्चो
क 

183 50 687 8
0 

258 130
0 

10
0 

6
0 

27
5 

  2993 

315 वाह्रववसे 

नर्रपामलका  
मसन्त्धुपाल्चो
क 

226 50 344 8
0 

300   10
0 

6
0 

10
0 

  1260 

316 ईन्त्रावती 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

225 50 687 8
0 

321   10
0 

6
0 

14
0 

  1663 

317 जरु्ल 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

170 50 687 8
0 

367   10
0 

6
0 

10
5 

  1619 

318 मरपरुासनु्त्दरी 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

225 50 344 8
0 

242   10
0 

6
0 

40   1141 

319 पाँचपोखरी 
थाङपाल 

र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

18
0 

  1683 

320 बलेर्ी 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

225 50 344 8
0 

265   10
0 

6
0 

70   1194 

321 भोटेकोर्ी 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

225 50 344 8
0 

303   10
0 

6
0 

45   1207 

322 मलसंखुपाखर 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

225 50 344 8
0 

305   10
0 

6
0 

45   1209 

323 सनुकोर्ी 
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

225 50 687 8
0 

333   10
0 

6
0 

36   1571 

324 हेलम्ब ु
र्ाउँपामलका 

मसन्त्धुपाल्चो
क 

225 50 344 8
0 

300   10
0 

6
0 

11
0 

  1269 
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325 उत्तरर्या 
र्ाउँपामलका 

रसवुा 225 50 344 8
0 

323   10
0 

6
0 

30   1212 

326 कामलका 
र्ाउँपामलका 

रसवुा 150 50 344 8
0 

298   10
0 

6
0 

55   1137 

327 र्ोसाईंकुण्ि 

र्ाउँपामलका 
रसवुा 170 50 687 8

0 
292   10

0 
6
0 

55   1494 

328 नौकुण्ि 
र्ाउँपामलका 

रसवुा 225 50 344 8
0 

294   10
0 

6
0 

65   1218 

329 आमाछोर्दङमो 
र्ाउँपामलका 

रसवुा 150 50 687 8
0 

289   10
0 

6
0 

30   1446 

330 ववदरु नर्रपामलका  नवुाकोट 300 50 687 8
0 

335     6
0 

    1512 

331 बेलकोटर्िी 
नर्रपामलका  

नवुाकोट 300 50 687 8
0 

313   10
0 

6
0 

    1590 

332 ककनी 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 225 50 687 8
0 

272   10
0 

5
0 

    1464 

333 वकस्पाङ 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 225 50 687 8
0 

324   10
0 

6
0 

    1526 

334 तादीर्ाउँ 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 300 50 687 8
0 

334     6
0 

    1511 

335 तारकेश्वर 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 300 50 687 8
0 

314     6
0 

    1491 

336 दपु्चेश्वर 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 300 50 687 8
0 

301   10
0 

6
0 

    1578 

337 पञ्चकन्त्या 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 300 50 344 8
0 

319     6
0 

    1153 

338 म्यार्ङ 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 300 50 687 8
0 

262     6
0 

    1439 

339 मलखु र्ाउँपामलका नवुाकोट 300 50 687 8
0 

336     6
0 

    1513 

340 चर्वपरुी 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 300 50 687 8
0 

234   10
0 

6
0 

    1511 

341 सयुयर्िी 
र्ाउँपामलका 

नवुाकोट 300 50 687 8
0 

370     6
0 

    1547 

342 धुनीबेंसी 
नर्रपामलका  

धार्दङ्ग 225 50 103
0 

8
0 

309   10
0 

6
0 

    1854 

343 नीलकण्ठ 

नर्रपामलका  
धार्दङ्ग 381 50 206

0 
8
0 

270   10
0 

6
0 

    3001 
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344 खमनयाबास 
र्ाउँपामलका 

धार्दङ्ग 225 50 103
0 

8
0 

278   10
0 

6
0 

    1823 

345 र्ङ्गाजमनुा 
र्ाउँपामलका 

धार्दङ्ग 192 50 171
7 

8
0 

253   10
0 

6
0 

    2452 

346 र्जरुी र्ाउँपामलका धार्दङ्ग 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

347 र्ल्छी 
र्ाउँपामलका 

धार्दङ्ग 225 50 687 8
0 

339   10
0 

6
0 

    1541 

348 ज्वालामखूी 
र्ाउँपामलका 

धार्दङ्ग 180 50 137
4 

8
0 

321   10
0 

6
0 

    2165 

349 मरपरुासनु्त्दरी 
र्ाउँपामलका 

धार्दङ्ग 225 50 137
4 

8
0 

296   10
0 

6
0 

    2185 

350 थाके्र र्ाउँपामलका धार्दङ्ग 225 50 137
4 

8
0 

283   10
0 

6
0 

    2172 

351 नेरावती िबजोङ्ग 

र्ाउँपामलका 
धार्दङ्ग 225 50 137

4 
8
0 

313   10
0 

6
0 

    2202 

352 बेनीघाट रोराङ्ग 

र्ाउँपामलका 
धार्दङ्ग 225 50 171

7 
8
0 

300   10
0 

6
0 

    2532 

353 रुवी भ्याली 
र्ाउँपामलका 

धार्दङ्ग 225 50 687 8
0 

334   10
0 

6
0 

    1536 

354 मसद्धलेक 
र्ाउँपामलका 

धार्दङ्ग 225 50 687 8
0 

265   10
0 

6
0 

    1467 

355 भरतपरु 
महानर्रपामलका 

चचतवन 224 50 687 8
0 

300           1341 

356 कामलका 
नर्रपामलका  

चचतवन 225 50 687 8
0 

328     6
0 

    1430 

357 खैरहनी 
नर्रपामलका  

चचतवन 225 50 687 8
0 

255     6
0 

    1357 

358 मािी नर्रपामलका  चचतवन 300 50 687 8
0 

301 100
0 

  6
0 

    2478 

359 रत्ननर्र 

नर्रपामलका  
चचतवन 225 50 687 8

0 
276     6

0 
    1378 

360 राप्ती नर्रपामलका  चचतवन 225 50 687 8
0 

261     6
0 

    1363 

361 इच्छाकामना 
र्ाउँपामलका 

चचतवन 534 50 137
4 

8
0 

326     8
0 

    2444 

362 हेटौंिा उप -
हानर्रपामलकाम  

मकवानपरु 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

363 थाहा नर्रपामलका  मकवानपरु 225 50 171
7 

8
0 

273     6
0 

    2405 
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364 ईन्त्रसरोवर 

र्ाउँपामलका 
मकवानपरु 225 50 103

0 
8
0 

314     6
0 

    1759 

365 कैलार् 
र्ाउँपामलका 

मकवानपरु 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

366 बकैया 
र्ाउँपामलका 

मकवानपरु 450 50 137
4 

8
0 

311     6
0 

    2325 

367 बाग्मती 
र्ाउँपामलका 

मकवानपरु 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

368 मभमरे्दी 
र्ाउँपामलका 

मकवानपरु 300 50 137
4 

8
0 

357     6
0 

    2221 

369 मकवानपरुर्िी 
र्ाउँपामलका 

मकवानपरु 300 50 103
0 

8
0 

302     6
0 

    1822 

370 मनहरी 
र्ाउँपामलका 

मकवानपरु 300 50 103
0 

8
0 

314     6
0 

    1834 

371 राचलसराङ्ग 

र्ाउँपामलका 
मकवानपरु 300 50 103

0 
8
0 

226     6
0 

    1746 

372 चाँर्नुारायर् 

नर्रपामलका  
भक्तपरु 224 50   8

0 
300     6

0 
    714 

373 भक्तपरु 

नर्रपामलका  
भक्तपरु 224 50   8

0 
300     6

0 
    714 

374 मध्यपरु मथमी 
नर्रपामलका  

भक्तपरु 224 50   8
0 

300     6
0 

    714 

375 सूययववनायक 

नर्रपामलका  
भक्तपरु 224 50   8

0 
300     6

0 
    714 

376 लमलतपरु 
महानर्रपामलका 

लमलतपरु 224 50 344 8
0 

286           984 

377 र्ोदावरी 
नर्रपामलका  

लमलतपरु 225 50 137
4 

8
0 

281     6
0 

    2070 

378 महालक्ष्मी 
नर्रपामलका  

लमलतपरु 226 50 103
0 

8
0 

300     6
0 

    1746 

379 कोन्त्ज्योसोम 

र्ाउँपामलका 
लमलतपरु 225 50 137

4 
8
0 

344     5
1 

    2124 

380 बाग्मती 
र्ाउँपामलका 

लमलतपरु 225 50 687 8
0 

349     5
1 

    1442 

381 महाङ्काल 
र्ाउँपामलका 

लमलतपरु 0 50 687 8
0 

293     5
1 

    1161 
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382 काठमाण्िौं 
महानर्रपामलका 

काठमाण्िौं 0 50   8
0 

299           429 

383 कार्शे्वरी –मनोहरा  

नर्रपामलका  
काठमाण्िौं 0 50 687 8

0 
299     6

0 
    1176 

384 कीमतयपरु  

नर्रपामलका  
काठमाण्िौं 0 50   8

0 
299     6

0 
    489 

385 र्ोकरे्श्वर 

नर्रपामलका  
काठमाण्िौं 0 50 103

0 
8
0 

301     6
0 

    1521 

386 चन्त्रामर्री 
नर्रपामलका  

काठमाण्िौं 0 50 687 8
0 

264     5
0 

    1131 

387 टोखा नर्रपामलका  काठमाण्िौं 0 50   8
0 

299     6
0 

    489 

388 तारकेश्वर 

नर्रपामलका  
काठमाण्िौं 0 50 344 8

0 
299     4

0 
    813 

389 दचक्षर्काली 
नर्रपामलका  

काठमाण्िौं 0 50   8
0 

299     6
0 

    489 

390 नार्ाजुयन 

नर्रपामलका  
काठमाण्िौं 0 50   8

0 
299     6

0 
    489 

391 बिुामनलकण्ठ 

नर्रपामलका  
काठमाण्िौं 0 50 687 8

0 
299     5

1 
    1167 

392 रं्खरापरु 

नर्रपामलका  
काठमाण्िौं 0 50 103

0 
8
0 

270     6
0 

    1490 

393 र्ोरखा 
नर्रपामलका  

र्ोरखा 225 50 344 8
0 

301   10
0 

6
0 

    1160 

394 पालङुटार 

नर्रपामलका  
र्ोरखा 154 50 171

7 
8
0 

312 100
0 

  6
0 

    3373 

395 अचजरकोट 
र्ाउँपामलका 

र्ोरखा 150 50 687 8
0 

320     6
0 

    1347 

396 आरूघाट 
र्ाउँपामलका 

र्ोरखा 225 50 687 8
0 

323     6
0 

    1425 

397 र्ण्िकी 
र्ाउँपामलका 

र्ोरखा 198 50 171
7 

8
0 

342   10
0 

6
0 

    2547 

398 चमुनवु्री 
र्ाउँपामलका 

र्ोरखा 165 50 344 8
0 

281   10
0 

6
0 

    1080 

399 धाचे र्ाउँपामलका र्ोरखा 220 50 103
0 

8
0 

289   10
0 

6
0 

    1829 

400 मभमसेनथापा 
र्ाउँपामलका 

र्ोरखा 225 50 171
7 

8
0 

253     6
0 

    2385 
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401 र्वहद लखन 
र्ाउँपामलका 

र्ोरखा 204 50 687 8
0 

318   10
0 

6
0 

    1499 

402 मसरानचोक 
र्ाउँपामलका 

र्ोरखा 155 50 171
7 

8
0 

336     6
0 

    2398 

403 बारपाक समुलकोट 

र्ाउँपामलका 
र्ोरखा 225 50 171

7 
8
0 

280     6
0 

    2412 

404 बेसीर्हर 

नर्रपामलका  
लम्जङु्ग 300 50 137

4 
8
0 

299     6
0 

    2163 

405 मध्यनेपाल 

नर्रपामलका  
लम्जङु्ग 300 50 171

7 
8
0 

300     6
0 

    2507 

406 राईनास 
नर्रपामलका  

लम्जङु्ग 300 50 137
4 

8
0 

260     6
0 

    2124 

407 सनु्त्दरबजार 

नर्रपामलका  
लम्जङु्ग 300 50 687 8

0 
309     6

0 
    1486 

408 कव्लासोथार 
र्ाउँपामलका 

लम्जङु्ग 300 50 309
0 

8
0 

271     6
0 

    3851 

409 दधुपोखरी 
र्ाउँपामलका 

लम्जङु्ग 300 50 687 8
0 

291     6
0 

    1468 

410 दोदी र्ाउँपामलका लम्जङु्ग 300 50 103
0 

8
0 

294     6
0 

    1814 

411 मस्यायङदी 
र्ाउँपामलका 

लम्जङु्ग 300 50 137
4 

8
0 

291     6
0 

    2155 

412 भान ुनर्रपामलका  तनहुँ 300 50 687 8
0 

289     6
0 

    1466 

413 मभमाद 
नर्रपामलका  

तनहुँ 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

414 व्यास 
नर्रपामलका  

तनहुँ 300 50 687 8
0 

285     6
0 

    1462 

415 र्लुलार्ण्िकी 
नर्रपामलका  

तनहुँ 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

416 आबँखैुरेनी 
र्ाउँपामलका 

तनहुँ 300 50 344 8
0 

305     6
0 

    1139 

417 ऋवषङ्ग 
र्ाउँपामलका 

तनहुँ 300 50 687 8
0 

282     6
0 

    1459 

418 चघररङ 
र्ाउँपामलका 

तनहुँ 300 50 687 8
0 

305     4
1 

    1463 

419 देवघाट 
र्ाउँपामलका 

तनहुँ 300 50 687 8
0 

324     4
1 

    1482 
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420 म्याग्दे 
र्ाउँपामलका 

तनहुँ 300 50 687 8
0 

280     4
1 

    1438 

421 बचन्त्दपरु 
र्ाउँपामलका 

तनहुँ 300 50 687 8
0 

294     4
1 

    1452 

422 पोखरा 
महानर्रपामलका 

कास्की 300 50 137
4 

8
0 

299 300
0 

        5103 

423 अन्नपूर्य 
र्ाउँपामलका 

कास्की 300 50 687 8
0 

222     6
0 

    1399 

424 माछापछेु्र 
र्ाउँपामलका 

कास्की 300 50 137
4 

8
0 

247     4
2 

    2093 

425 मादी र्ाउँपामलका कास्की 300 50 137
4 

8
0 

321     5
7 

    2182 

426 रूपा र्ाउँपामलका कास्की 300 50 687 8
0 

309     6
0 

    1486 

427 चामे र्ाउँपामलका मानाङ्ग 188 50 344 8
0 

315     6
0 

20   1057 

428 नापाय भमुम 

र्ाउँपामलका 
मानाङ्ग 225 50 344 8

0 
332     6

0 
    1091 

429 नासों र्ाउँपामलका मानाङ्ग 225 50 344 8
0 

328     6
0 

50   1137 

430 मनाङ र्दछ याङ 

र्ाउँपामलका 
मानाङ्ग 190 50 344 8

0 
313     6

0 
    1037 

431 घरपिोङ 
र्ाउँपामलका 

मसु्ताङ्ग 225 50 687 8
0 

288     6
0 

50   1440 

432 थासाङ 
र्ाउँपामलका 

मसु्ताङ्ग 225 50 687 8
0 

368     6
0 

    1470 

433 लो -घेकर  
दामोदरकुण्ि 

र्ाउँपामलका 

मसु्ताङ्ग 225 50 344 8
0 

322     6
0 

    1081 

434 लोमन्त्थाङ 
र्ाउँपामलका 

मसु्ताङ्ग 225 50 344 8
0 

306     6
0 

    1065 

435 वाह्रर्ाँउ मचुक्तके्षर 
र्ाउँपामलका 

मसु्ताङ्ग 225 50 687 8
0 

230     6
0 

10   1342 

436 कुश्मा 
नर्रपामलका  

पवयत 225 50 137
4 

8
0 

256     6
0 

    2045 

437 र्लेवास 
नर्रपामलका  

पवयत 213 50 137
4 

8
0 

278     6
0 

    2055 

438 जलजला 
र्ाउँपामलका 

पवयत 225 50 687 8
0 

264     6
0 

    1366 
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439 पैयूं र्ाउँपामलका पवयत 225 50 687 8
0 

325     6
0 

    1427 

440 महाचर्ला 
र्ाउँपामलका 

पवयत 150 50 137
4 

8
0 

264     6
0 

    1978 

441 मोदी र्ाउँपामलका पवयत 100 50 137
4 

8
0 

297     6
0 

    1961 

442 ववहादी 
र्ाउँपामलका 

पवयत 220 50 103
0 

8
0 

352     6
0 

    1792 

443 र्ल्याङ 
नर्रपामलका  

स्याङ्गजा 225 50 687 8
0 

284     6
0 

    1386 

444 चापाकोट 

नर्रपामलका  
स्याङ्गजा 225 50 687 8

0 
315     6

0 
    1417 

445 पतुलीबजार 

नर्रपामलका  
स्याङ्गजा 300 50 137

4 
8
0 

354     6
0 

    2218 

446 भीरकोट 
नर्रपामलका  

स्याङ्गजा 300 50 687 8
0 

270     4
1 

    1428 

447 वामलङ 
नर्रपामलका  

स्याङ्गजा 300 50 687 8
0 

300 182
4 

  6
0 

    3301 

448 अजुयनचौपारी 
र्ाउँपामलका  

स्याङ्गजा 300 50 687 8
0 

328     6
0 

    1505 

449 आमँधखोला 
र्ाउँपामलका  

स्याङ्गजा 300 50 687 8
0 

280     6
0 

    1457 

450 कालीर्ण्िकी 
र्ाउँपामलका  

स्याङ्गजा 300 50 687 8
0 

304     6
0 

    1481 

451 रे्दीखोला 
र्ाउँपामलका  

स्याङ्गजा 300 50 687 8
0 

278     4
1 

    1436 

452 ववरुवा 
र्ाउँपामलका  

स्याङ्गजा 300 50 687 8
0 

289     6
0 

    1466 

453 हररनार् 

र्ाउँपामलका  
स्याङ्गजा 300 50 687 8

0 
323     5

1 
    1491 

454 बेनी नर्रपामलका  म्याग्दी 225 50 687 8
0 

307   10
0 

6
0 

    1509 

455 अन्नपूर्य 
र्ाउँपामलका 

म्याग्दी 225 50 687 8
0 

297   10
0 

6
0 

    1499 

456 धवलामर्री 
र्ाउँपामलका 

म्याग्दी 174 50 687 8
0 

250   10
0 

6
0 

    1401 

457 मंर्ला 
र्ाउँपामलका 

म्याग्दी 170 50 687 8
0 

308   10
0 

6
0 

    1455 
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458 मामलका 
र्ाउँपामलका 

म्याग्दी 160 50 687 8
0 

267   10
0 

6
0 

    1404 

459 रघरु्ंर्ा 
र्ाउँपामलका 

म्याग्दी 160 50 687 8
0 

279   10
0 

6
0 

    1416 

460 र्ल्कोट 
नर्रपामलका  

बाग्लङु्ग 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

461 जैममनी 
नर्रपामलका 

बाग्लङु्ग 225 50 687 8
0 

261   10
0 

6
0 

    1463 

462 िोरपाटन 

नर्रपामलका  
बाग्लङु्ग 189 50 687 8

0 
327 100

0 
10
0 

6
0 

    2493 

463 बाग्लङु 

नर्रपामलका  
बाग्लङु्ग 225 50 687 8

0 
291   10

0 
6
0 

    1493 

464 काठेखोला 
र्ाउँपामलका 

बाग्लङु्ग 225 50 344 8
0 

310   10
0 

6
0 

    1169 

465 तमानखोला 
र्ाउँपामलका 

बाग्लङु्ग 226 50 344 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1160 

466 ताराखोला 
र्ाउँपामलका 

बाग्लङु्ग 200 50 687 8
0 

349   10
0 

6
0 

    1526 

467 मनसीखोला 
र्ाउँपामलका 

बाग्लङु्ग 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

468 वविर्ाि 
र्ाउँपामलका 

बाग्लङु्ग 224 50 687 8
0 

260   10
0 

6
0 

    1461 

469 बरेङ र्ाउँपामलका बाग्लङु्ग 225 50 687 8
0 

312   10
0 

6
0 

    1514 

470 कावासोती 
नर्रपामलका  

नवलपरासी 225 50 687 8
0 

262     6
0 

    1364 

471 र्ैंिाकोट 

नर्रपामलका  
नवलपरासी 225 50 687 8

0 
308     6

0 
    1410 

472 देवचलुी 
नर्रपामलका  

नवलपरासी 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

473 मध्यववन्त्द ु

नर्रपामलका  
नवलपरासी 224 50 687 8

0 
300     6

0 
    1401 

474 बौदीकाली 
र्ाउँपामलका 

नवलपरासी 225 50 687 8
0 

296     5
0 

    1388 

475 बमुलङटार 
र्ाउँपामलका 

नवलपरासी 270 50 103
0 

8
0 

333     6
0 

    1823 

476 मबनयी मरवेर्ी 
र्ाउँपामलका 

नवलपरासी 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 
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477 हपु्सेकोट 
र्ाउँपामलका 

नवलपरासी 225 50 687 8
0 

356     6
0 

    1458 

478 बदयघाट 

नर्रपामलका  
प .
नवलपरासी 

225 50 687 8
0 

242     6
0 

    1344 

479 रामग्राम 

नर्रपामलका  
प .
नवलपरासी 

225 50 687 8
0 

294     6
0 

    1396 

480 सनुवल 
नर्रपामलका  

प .
नवलपरासी 

225 50 687 8
0 

294     6
0 

    1396 

481 ससु्ता र्ाउँपामलका प .
नवलपरासी 

225 50 687 8
0 

370     6
0 

    1472 

482 पाल्हीनन्त्दन 

र्ाउँपामलका 
प .
नवलपरासी 

225 50 687 8
0 

272     6
0 

    1374 

483 प्रतापपरु 
र्ाउँपामलका 

प .
नवलपरासी 

224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

484 सरावल 
र्ाउँपामलका 

प. 
नवलपरासी 

225 50 687 8
0 

367     6
0 

    1469 

485 बटुवल 
उपमहानर्रपामल
का 

रूपन्त्देही 225 50 137
4 

8
0 

334           2063 

486 मतलोत्तमा 
नर्रपामलका  

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

487 देवदह 
नर्रपामलका  

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

488 लचुम्वनी 
सांस्कृमतक 

नर्रपामलका  

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

489 मसद्धाथयनर्र 

नर्रपामलका  
रूपन्त्देही 224 50 687 8

0 
300     6

0 
    1401 

490 सैनामैना 
नर्रपामलका  

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

491 ओमसमतया 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 225 50 687 8
0 

323     6
0 

    1425 

492 कन्त्चन 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

493 कोटहीमाई 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

494 र्ैिहवा 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 
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495 मचयवारी 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

496 मायादेवी 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

497 रोवहर्ी 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

498 र्दु्धोधन 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

499 सम्मरीमाई 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

500 मसयारी 
र्ाउँपामलका 

रूपन्त्देही 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

501 कवपलवस्त ु

नर्रपामलका  
कवपलवस्त ु 225 50 344 8

0 
300     6

0 
    1059 

502 कृष्र्नर्र 

नर्रपामलका  
कवपलवस्त ु 224 50 687 8

0 
300     6

0 
    1401 

503 बार्र्ंर्ा 
नर्रपामलका  

कवपलवस्त ु 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

504 बदु्धभमुी 
नर्रपामलका  

कवपलवस्त ु 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

505 महाराजर्ञ्ज 

नर्रपामलका  
कवपलवस्त ु 224 50 687 8

0 
300     6

0 
    1401 

506 चर्वराज 
नर्रपामलका  

कवपलवस्त ु 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

507 मायादेवी 
र्ाउँपामलका 

कवपलवस्त ु 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

508 यसोधरा 
र्ाउँपामलका 

कवपलवस्त ु 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

509 ववजयनर्र 
र्ाउँपामलका 

कवपलवस्त ु 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

510 र्दु्धोधन 
र्ाउँपामलका 

कवपलवस्त ु 225 50 344 8
0 

300     6
0 

    1059 

511 तानसेन 
नर्रपामलका  

पाल्पा 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

512 रामपरु 
नर्रपामलका  

पाल्पा 224 50 687 8
0 

288     6
0 

    1389 
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513 मतनाउ 
र्ाउँपामलका 

पाल्पा 225 50 344 8
0 

238     6
0 

    997 

514 मनस्दी 
र्ाउँपामलका 

पाल्पा 225 50 103
0 

8
0 

303     6
0 

    1748 

515 पूवयखोला 
र्ाउँपामलका 

पाल्पा 225 50 103
0 

8
0 

274     6
0 

    1719 

516 बर्नासकाली 
र्ाउँपामलका 

पाल्पा 225 50 687 8
0 

342     6
0 

    1444 

517 माथार्िी 
र्ाउँपामलका 

पाल्पा 195 50 344 8
0 

313     6
0 

    1042 

518 रम्भा र्ाउँपामलका पाल्पा 225 50 137
4 

8
0 

358     6
0 

    2147 

519 ररब्दीकोट 
र्ाउँपामलका 

पाल्पा 225 50 687 8
0 

302     6
0 

    1404 

520 रैनादेवी छहरा 
र्ाउँपामलका 

पाल्पा 225 50 687 8
0 

271     6
0 

    1373 

521 भमुमकास्थान 

नर्रपामलका  
अघायखाँची 225 50 687 8

0 
292   10

0 
6
0 

    1494 

522 चर्तर्ंर्ा 
नर्रपामलका  

अघायखाँची 225 50 137
4 

8
0 

308   15
0 

6
0 

    2247 

523 सचन्त्धखकय  
नर्रपामलका  

अघायखाँची 300 50 137
4 

8
0 

299     6
0 

    2163 

524 छरदेव 
र्ाउँपामलका 

अघायखाँची 255 50 687 8
0 

318   15
0 

6
0 

    1600 

525 पाचर्नी 
र्ाउँपामलका 

अघायखाँची 240 50 687 8
0 

257   15
0 

6
0 

    1524 

526 मालारानी 
र्ाउँपामलका 

अघायखाँची 285 50 687 8
0 

338   15
0 

6
0 

    1650 

527 ममुसकोट 

नर्रपामलका  
र्लु्मी 224 50 687 8

0 
300     6

0 
    1401 

528 रेसुंर्ा नर्रपामलका  र्लु्मी 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

529 इस्मा र्ाउँपामलका र्लु्मी 225 50 687 8
0 

287     6
0 

    1389 

530 कालीर्ण्िकी 
र्ाउँपामलका 

र्लु्मी 225 50 687 8
0 

367     6
0 

    1469 

531 र्लु्मीदरबार 

र्ाउँपामलका 
र्लु्मी 225 50 687 8

0 
305     6

0 
    1407 
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532 चन्त्रकोट 
र्ाउँपामलका 

र्लु्मी 225 50 687 8
0 

284     6
0 

    1386 

533 छरकोट 
र्ाउँपामलका 

र्लु्मी 225 50 687 8
0 

297     6
0 

    1399 

534 धुकोट 
र्ाउँपामलका 

र्लु्मी 225 50 687 8
0 

272     6
0 

    1374 

535 मदाने 
र्ाउँपामलका 

र्लु्मी 224 50 687 8
0 

300     6
0 

    1401 

536 मामलका 
र्ाउँपामलका 

र्लु्मी 225 50 137
4 

8
0 

265     6
0 

    2054 

537 रुरु र्ाउँपामलका र्लु्मी 225 50 687 8
0 

239     6
0 

    1341 

538 सत्यवती 
र्ाउँपामलका 

र्लु्मी 225 50 137
4 

8
0 

265     6
0 

    2054 

539 पथुा उत्तरर्रं्ा 
र्ाउँपामलका 

रूकुम पूवय 255 50 103
0 

8
0 

323   10
0 

6
0 

    1898 

540 भूमे र्ाउँपामलका रूकुम पूवय 300 50 103
0 

8
0 

297   10
0 

6
0 

    1917 

541 मसस्ने र्ाउँपामलका रूकुम पूवय 300 50 103
0 

8
0 

330   10
0 

6
0 

    1950 

542 रोल्पा 
नर्रपामलका  

रोल्पा 375 50 137
4 

8
0 

351   15
0 

6
0 

    2440 

543 मरवेर्ी 
र्ाउँपामलका 

रोल्पा 525 50 137
4 

8
0 

344   15
0 

6
0 

    2583 

544 थवाङ 
र्ाउँपामलका 

रोल्पा 225 50 137
4 

8
0 

304   15
0 

6
0 

    2243 

545 पररवतयन 
र्ाउँपामलका 

रोल्पा 375 50 137
4 

8
0 

347   15
0 

6
0 

    2436 

546 मािी र्ाउँपामलका रोल्पा 525 50 137
4 

8
0 

311   15
0 

6
0 

    2550 

547 रुन्त्टीर्िी 
र्ाउँपामलका 

रोल्पा 374 50 137
4 

8
0 

300   15
0 

6
0 

    2388 

548 लङुग्री 
र्ाउँपामलका 

रोल्पा 600 50 137
4 

8
0 

299   15
0 

6
0 

    2613 

549 र्ंर्ादेव 
र्ाउँपामलका 

रोल्पा 450 50 137
4 

8
0 

272   15
0 

6
0 

    2436 

550 सनुछहरी 
र्ाउँपामलका 

रोल्पा 300 50 137
4 

8
0 

208   15
0 

6
0 

    2222 

551 समुनल स्ममृत 

र्ाउँपामलका 
रोल्पा 524 50 137

4 
8
0 

300   15
0 

6
0 

    2538 
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552 प्यूठान 

नर्रपामलका  
प्यूठान 225 50 137

4 
8
0 

317   15
0 

6
0 

    2256 

553 स्वर्यद्वारी 
नर्रपामलका  

प्यूठान 224 50 137
4 

8
0 

300   15
0 

6
0 

    2238 

554 ऐरावती 
र्ाउँपामलका 

प्यूठान 225 50 137
4 

8
0 

354   22
9 

6
0 

    2372 

555 र्ौमखुी 
र्ाउँपामलका 

प्यूठान 224 50 137
4 

8
0 

300   15
0 

6
0 

    2238 

556 चिमरुक 
र्ाउँपामलका 

प्यूठान 221 50 137
4 

8
0 

300   15
0 

6
0 

    2235 

557 नौबवहनी 
र्ाउँपामलका 

प्यूठान 224 50 137
4 

8
0 

300   15
0 

6
0 

    2238 

558 मल्लरानी 
र्ाउँपामलका 

प्यूठान 225 50 103
0 

8
0 

353   15
0 

6
0 

    1948 

559 माण्िवी 
र्ाउँपामलका 

प्यूठान 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

560 सरुमारानी 
र्ाउँपामलका 

प्यूठान 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

561 घोराही 
उपमहानर्रपामल
का 

दाङ्ग 224 50 137
4 

8
0 

300   15
0 

6
0 

    2238 

562 तलु्सीपरु 

उपमहानर्रपामल
का 

दाङ्ग 225 50 137
4 

8
0 

230   15
0 

6
0 

    2169 

563 लमही 
नर्रपामलका  

दाङ्ग 226 50 687 8
0 

300 100
0 

15
0 

6
0 

    2553 

564 र्िवा 
र्ाउँपामलका 

दाङ्ग 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

565 दंर्ीर्रर् 
र्ाउँपामलका 

दाङ्ग 225 50 687 8
0 

305   15
0 

6
0 

    1557 

566 बंर्लाचलुी 
र्ाउँपामलका 

दाङ्ग 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

567 बबई र्ाउँपामलका दाङ्ग 225 50 687 8
0 

357   15
0 

6
0 

    1609 

568 राजपरु 
र्ाउँपामलका 

दाङ्ग 225 50 687 8
0 

308   15
0 

6
0 

    1560 

569 राप्ती र्ाउँपामलका दाङ्ग 226 50 687 8
0 

300 100
0 

15
0 

6
0 

    2553 
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570 र्ाचन्त्तनर्र 
र्ाउँपामलका 

दाङ्ग 224 50 687 8
0 

300   15
0 

4
0 

    1531 

571 नेपालर्ञ्ज 

उपमहानर्रपामल
का 

बाँके 226 50 103
0 

8
0 

300   15
0 

6
0 

    1896 

572 कोहलपरु 

नर्रपामलका  
बाँके 224 50 687 8

0 
300   15

0 
6
0 

    1551 

573 खजरुा 
र्ाउँपामलका 

बाँके 224 50 137
4 

8
0 

300   15
0 

6
0 

    2238 

574 जानकी 
र्ाउँपामलका 

बाँके 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

575 िुिुवा 
र्ाउँपामलका 

बाँके 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

576 नरैनापरु 
र्ाउँपामलका 

बाँके 300 50 137
4 

8
0 

299   15
0 

6
0 

    2313 

577 बैजनाथ 
र्ाउँपामलका 

बाँके 300 50 687 8
0 

302   15
0 

6
0 

    1629 

578 राप्तीसोनारी 
र्ाउँपामलका 

बाँके 300 50 137
4 

8
0 

299   15
0 

6
0 

    2313 

579 र्लुररया 
नर्रपामलका  

बर्दयया 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

580 ठाकुरबाबा 
नर्रपामलका  

बर्दयया 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

581 बाँसर्िी 
नर्रपामलका 

बर्दयया 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

582 मधुवन 
नर्रपामलका  

बर्दयया 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

583 राजापरु 

नर्रपामलका  
बर्दयया 224 50 687 8

0 
300   15

0 
6
0 

    1551 

584 बारबर्दयया 
नर्रपामलका  

बर्दयया 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

585 र्ेरुवा 
र्ाउँपामलका 

बर्दयया 225 50 344 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1209 

586 बिैयाताल 
र्ाउँपामलका 

बर्दयया 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

587 आठमबसकोट 

नर्रपामलका  
रूकुम 300 50 687 8

0 
299   15

0 
6
0 

    1626 
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588 चौरजहारी 
नर्रपामलका  

रूकुम 300 50 687 8
0 

299   15
0 

6
0 

    1626 

589 ममुसकोट 

नर्रपामलका  
रूकुम 300 50 687 8

0 
349   15

0 
6
0 

    1676 

590 मरवेर्ी 
र्ाउँपामलका 

रूकुम 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

591 बाँवर्कोट 
र्ाउँपामलका 

रूकुम 224 50 687 8
0 

300   15
0 

6
0 

    1551 

592 सानीभेरी 
र्ाउँपामलका 

रूकुम 225 50 687 8
0 

311   15
0 

6
0 

    1563 

593 बार्चौर 
नर्रपामलका  

सल्यान 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

594 बनर्ाँि कुवपण्िे 

नर्रपामलका  
सल्यान 226 50 137

4 
8
0 

345   10
0 

6
0 

    2235 

595 र्ारदा 
नर्रपामलका  

सल्यान 225 50 687 8
0 

270   10
0 

6
0 

    1472 

596 कपरुकोट 
र्ाउँपामलका 

सल्यान 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

597 कामलमाटी 
र्ाउँपामलका 

सल्यान 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

598 कुमाख 
र्ाउँपामलका 

सल्यान 225 50 687 8
0 

278   81 6
0 

    1461 

599 छरशे्वरी 
र्ाउँपामलका 

सल्यान 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

600 मसद्ध कुमाख 

र्ाउँपामलका 
सल्यान 225 50 687 8

0 
234   76 6

0 
    1412 

601 मरवेर्ी 
र्ाउँपामलका 

सल्यान 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

602 दामाय र्ाउँपामलका सल्यान 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

603 ठूलीभेरीनर्रपामल
का  

िोल्पा 224 50 687 8
0 

267   10
0 

6
0 

12
5 

  1593 

604 मरपरुासनु्त्दरी 
नर्रपामलका  

िोल्पा 200 50 687 8
0 

317   10
0 

6
0 

10
0 

  1594 

605 काईके 
र्ाउँपामलका 

िोल्पा 212 50 687 8
0 

288   10
0 

6
0 

15   1492 

606 छाकाय ताङसोङ 

र्ाउँपामलका 
िोल्पा 120 50 687 8

0 
325   50 4

1 
    1353 
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607 जर्दलु्ला 
र्ाउँपामलका 

िोल्पा 225 50 687 8
0 

297   10
0 

6
0 

15   1514 

608 िोल्पो बदु्ध 

र्ाउँपामलका 
िोल्पा 225 50 687 8

0 
245   10

0 
6
0 

    1447 

609 मडु्केचलुा 
र्ाउँपामलका 

िोल्पा 215 50 687 8
0 

368   10
0 

6
0 

60   1620 

610 रे् र्ोलसनु्त्िो 
र्ाउँपामलका 

िोल्पा 219 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1496 

611 चन्त्दननाथ 
नर्रपामलका 

जमु्ला 225 50 687 8
0 

321   10
0 

6
0 

63
0 

  2153 

612 कनकासनु्त्दरी 
र्ाउँपामलका 

जमु्ला 225 50 687 8
0 

342   10
0 

6
0 

13
0 

  1674 

613 र्रु्ठचौर 
र्ाउँपामलका 

जमु्ला 225 50 687 8
0 

258   10
0 

6
0 

75   1535 

614 तातोपानी 
र्ाउँपामलका 

जमु्ला 225 50 687 8
0 

352   10
0 

6
0 

75   1629 

615 मतला र्ाउँपामलका जमु्ला 225 50 687 8
0 

278   10
0 

6
0 

11
0 

  1590 

616 पातारासी 
र्ाउँपामलका 

जमु्ला 183 50 103
0 

8
0 

249   10
0 

6
0 

85   1837 

617 मसंजा र्ाउँपामलका जमु्ला 225 50 687 8
0 

327   10
0 

6
0 

13
0 

  1659 

618 वहमा र्ाउँपामलका जमु्ला 225 50 687 8
0 

264   10
0 

6
0 

11
0 

  1576 

619 छायाँनाथ रारा 
नर्रपामलका  

मरु् ु 171 50 240
4 

8
0 

356   10
0 

6
0 

35
0 

  3571 

620 खत्याि 
र्ाउँपामलका 

मरु् ु 150 50 687 8
0 

300   50 6
0 

27
0 

  1647 

621 मरु्मुकामायरोंर् 

र्ाउँपामलका 
मरु् ु 200 50 687 8

0 
308   10

0 
6
0 

35   1520 

622 सोरु र्ाउँपामलका मरु् ु 196 50 687 8
0 

269   10
0 

6
0 

13
0 

  1572 

623 अदानचलुी 
र्ाउँपामलका 

हमु्ला 170 50 687 8
0 

264   10
0 

6
0 

11
0 

  1521 

624 खापुयनाथ 
र्ाउँपामलका 

हमु्ला 174 50 687 8
0 

354   10
0 

6
0 

11
5 

  1620 

625 चंखेली 
र्ाउँपामलका 

हमु्ला 165 50 687 8
0 

252   10
0 

6
0 

66   1460 

626 ताँजाकोट 
र्ाउँपामलका 

हमु्ला 170 50 687 8
0 

280   10
0 

6
0 

11
0 

  1537 
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627 नाम्खा 
र्ाउँपामलका 

हमु्ला 225 50 137
4 

8
0 

251   10
0 

6
0 

    2140 

628 सकेर्ाि 
र्ाउँपामलका 

हमु्ला 225 50 687 8
0 

319   10
0 

6
0 

11
0 

  1631 

629 मसमकोट 
र्ाउँपामलका 

हमु्ला 204 50 687 8
0 

264   10
0 

6
0 

19
0 

  1635 

630 खाँिाचक्र 

नर्रपामलका  
कामलकोट 225 50 687 8

0 
250   10

0 
6
0 

51
0 

  1962 

631 मतलार्रु्ा 
नर्रपामलका  

कामलकोट 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

21
0 

  1713 

632 रास्कोट 

नर्रपामलका  
कामलकोट 224 50 687 8

0 
300   10

0 
6
0 

32
0 

  1821 

633 र्भु कामलका 
र्ाउँपामलका 

कामलकोट 225 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

20
5 

  1707 

634 नरहररनाथ 
र्ाउँपामलका 

कामलकोट 224 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

35
0 

  1851 

635 पचालिरना 
र्ाउँपमलका 

कामलकोट 225 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

16
0 

  1662 

636 पलाता 
र्ाउँपामलका 

कामलकोट 173 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

26
0 

  1710 

637 महावै र्ाउँपामलका कामलकोट 170 50 687 8
0 

319   10
0 

6
0 

85   1551 

638 सान्नी मरवेर्ी 
र्ाउँपामलका 

कामलकोट 224 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

18
5 

  1686 

639 छेिार्ाि 

नर्रपामलका  
जाजरकोट 226 50 137

4 
8
0 

300   10
0 

6
0 

    2190 

640 नलर्ाि 
नर्रपामलका 

जाजरकोट 184 50 137
4 

8
0 

300   10
0 

6
0 

    2148 

641 भेरीमामलका 
नर्रपामलका 

जाजरकोट 182 50 137
4 

8
0 

263   10
0 

6
0 

    2109 

642 कुसे र्ाउँपामलका जाजरकोट 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

643 जनुीचाँदे 
र्ाउँपामलका 

जाजरकोट 225 50 687 8
0 

235   10
0 

6
0 

    1437 

644 बारेकोट 
र्ाउँपामलका 

जाजरकोट 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

645 चर्वालय 
र्ाउँपामलका 

जाजरकोट 225 50 687 8
0 

308   10
0 

6
0 

    1510 
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646 आठबीस 
नर्रपामलका  

दैलेख 757 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    2034 

647 चामणु्िा मबन्त्रासैनी 
नर्रपामलका  

दैलेख 829 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    2106 

648 दलु्ल ुनर्रपामलका  दैलेख 139
5 

50 687 8
0 

300 100
0 

10
0 

6
0 

    3672 

649 नारायर् 
नर्रपामलका  

दैलेख 600 50 687 8
0 

373   10
0 

6
0 

    1950 

650 र्रुाँस र्ाउँपामलका दैलेख 532 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1809 

651 ठाँटीकाँध 
र्ाउँपामलका 

दैलेख 772 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    2049 

652 िंुर्ेश्वर 
र्ाउँपामलका 

दैलेख 383 50 687 8
0 

302   10
0 

6
0 

    1662 

653 नौमलेु 
र्ाउँपामलका 

दैलेख 525 50 687 8
0 

268   10
0 

6
0 

    1770 

654 भर्वतीमाई 
र्ाउँपामलका 

दैलेख 532 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1809 

655 भैरवी र्ाउँपामलका दैलेख 471 50 687 8
0 

331   10
0 

6
0 

    1779 

656 महाब ु
र्ाउँपामलका 

दैलेख 300 50 687 8
0 

301   10
0 

6
0 

    1578 

657 र्भुायकोट 

नर्रपामलका  
सखेुत 300 50 137

4 
8
0 

299     6
0 

    2163 

658 पञ्चपरुी 
नर्रपामलका  

सखेुत 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

659 भेरीर्ंर्ा 
नर्रपामलका  

सखेुत 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

660 लेकबेसी 
नर्रपामलका  

सखेुत 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

661 बीरेन्त्रनर्र 

नर्रपामलका  
सखेुत 300 50 137

4 
8
0 

344     6
0 

    2208 

662 चचङ्गाि 
र्ाउँपामलका 

सखेुत 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

663 चौकुन े
र्ाउँपामलका 

सखेुत 300 50 687 8
0 

299     6
0 

    1476 

664 बराहताल 
र्ाउँपामलका 

सखेुत 300 50 687 8
0 

308     6
0 

    1485 
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665 मसम्ता 
र्ाउँपामलका 

सखेुत 300 50 137
4 

8
0 

344     6
0 

    2208 

666 मरवेर्ी 
नर्रपामलका  

बाजरुा 225 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

28
0 

  1782 

667 बमिमामलका 
नर्रपामलका  

बाजरुा 225 50 137
4 

8
0 

348   10
0 

6
0 

34
5 

  2582 

668 बिुीर्ंर्ा 
नर्रपामलका  

बाजरुा 224 50 137
4 

8
0 

300   10
0 

6
0 

29
0 

  2478 

669 बिुीनन्त्दा 
नर्रपामलका  

बाजरुा 225 50 137
4 

8
0 

291 720 10
0 

6
0 

30
0 

  3200 

670 र्ौमलु 
र्ाउँपामलका 

बाजरुा 225 50 137
4 

8
0 

326   10
0 

6
0 

11
5 

  2330 

671 खप्ति छेिेदह 

र्ाउँपामलका 
बाजरुा 225 50 137

4 
8
0 

286   10
0 

6
0 

24
0 

  2415 

672 जर्न्नाथ 
र्ाउँपामलका 

बाजरुा 229 50 137
4 

8
0 

319   10
0 

6
0 

16
0 

  2372 

673 स्वामीकामतयक 
खापर र्ाउँपामलका 

बाजरुा 225 50 137
4 

8
0 

316   10
0 

6
0 

12
0 

  2325 

674 वहमाली 
र्ाउँपामलका 

बाजरुा 225 50 137
4 

8
0 

345   10
0 

6
0 

80   2314 

675 जयपृ् वी 
नर्रपामलका  

बिाङ्ग 225 50 137
4 

8
0 

319   10
0 

6
0 

49
0 

  2698 

676 बुंर्ल 
नर्रपामलका  

बिाङ्ग 226 50 137
4 

8
0 

300   10
0 

6
0 

55
5 

  2745 

677 साईपाल 
र्ाउँपामलका 

बिाङ्ग 183 50 137
4 

8
0 

243   10
0 

6
0 

35   2125 

678 केदारस्यु ँ
र्ाँउपामलका  

बिाङ्ग 226 50 137
4 

8
0 

300   10
0 

6
0 

27
0 

  2460 

679 खप्तिछान्ना 
र्ाँउपामलका  

बिाङ्ग 225 50 137
4 

8
0 

303   10
0 

6
0 

11
0 

  2302 

680 छमबसपामथभरा 
र्ाँउपामलका 

बिाङ्ग 184 50 137
4 

8
0 

300   10
0 

6
0 

22
5 

  2373 

681 तालकोट 
र्ाँउपामलका 

बिाङ्ग 213 50 103
0 

8
0 

336   10
0 

6
0 

14
0 

  2009 

682 थलारा 
र्ाँउपामलका  

बिाङ्ग 226 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

18
5 

  2031 
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683 दरु्ायथली 
र्ाँउपामलका  

बिाङ्ग 225 50 103
0 

8
0 

303   10
0 

6
0 

14
0 

  1988 

684 मिा र्ाउँपामलका  बिाङ्ग 226 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

17
0 

  2016 

685 ववत्थिचचर 

र्ाँउपामलका  
बिाङ्ग 224 50 103

0 
8
0 

300   10
0 

6
0 

25
0 

  2094 

686 सूमाय र्ाउँपामलका  बिाङ्ग 224 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

17
5 

  2019 

687 र्दपायल मसलर्िी 
नर्रपामलका  

िोटी 300 50 137
4 

8
0 

301   10
0 

6
0 

    2265 

688 चर्खर 
नर्रपामलका  

िोटी 300 50 240
4 

8
0 

252   10
0 

6
0 

    3246 

689 आदर्य 
र्ाउँपामलका 

िोटी 300 50 137
4 

8
0 

301   10
0 

6
0 

    2265 

690 के .आई .मसं .
र्ाउँपामलका 

िोटी 300 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

    1920 

691 जोरायल 
र्ाउँपामलका 

िोटी 300 50 137
4 

8
0 

319   10
0 

6
0 

    2283 

692 पूवीचौकी 
र्ाउँपामलका 

िोटी 300 50 137
4 

8
0 

301   10
0 

6
0 

    2265 

693 बिीकेदार 
र्ाउँपामलका 

िोटी 225 50 103
0 

8
0 

283   10
0 

6
0 

    1828 

694 बोर्टान रु्मिसल 

र्ाउँपामलका 
िोटी 225 50 137

4 
8
0 

343   10
0 

6
0 

    2232 

695 सायल 
र्ाउँपामलका 

िोटी 225 50 103
0 

8
0 

285   10
0 

6
0 

    1830 

696 कमलबजार 

नर्रपामलका  
आछाम 225 50 137

4 
8
0 

253   10
0 

6
0 

    2142 

697 पंचदेवल ववनायक 

नर्रपामलका  
आछाम 226 50 137

4 
8
0 

300   10
0 

6
0 

    2190 

698 मंर्लसेन 

नर्रपामलका  
आछाम 226 50 137

4 
8
0 

300   10
0 

6
0 

    2190 

699 साँरे्वर्र 

नर्रपामलका  
आछाम 225 50 171

7 
8
0 

300   10
0 

6
0 

    2532 

700 चौरपाटी 
र्ाउँपामलका 

आछाम 226 50 137
4 

8
0 

300   10
0 

6
0 

    2190 

701 िकारी 
र्ाउँपामलका 

आछाम 300 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

    1920 
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702 तमुायखाँद 
र्ाउँपामलका 

आछाम 300 50 137
4 

8
0 

301   10
0 

6
0 

    2265 

703 बान्नीर्िी जयर्ि 

र्ाउँपामलका 
आछाम 300 50 103

0 
8
0 

275   10
0 

6
0 

    1895 

704 मेल्लेख 
र्ाउँपामलका 

आछाम 300 50 137
4 

8
0 

301   10
0 

6
0 

    2265 

705 रामारोर्न 
र्ाउँपामलका 

आछाम 300 50 137
4 

8
0 

301   10
0 

6
0 

    2265 

706 महाकाली 
नर्रपामलका  

दाच ुयला 225 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

42
0 

  2265 

707 रै्ल्यचर्खर 

नर्रपामलका  
दाच ुयला 225 50 103

0 
8
0 

255 900 10
0 

6
0 

30
0 

  3000 

708 अवपवहमाल 
र्ाउँपामलका 

दाच ुयला 153 50 103
0 

8
0 

276   10
0 

6
0 

60   1809 

709 दहुुँ र्ाउँपामलका दाच ुयला 198 50 103
0 

8
0 

294   10
0 

6
0 

70   1882 

710 नौर्ाि 
र्ाउँपामलका 

दाच ुयला 224 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

19
0 

  2034 

711 व्याँस र्ाउँपामलका दाच ुयला 225 50 103
0 

8
0 

297   10
0 

6
0 

65   1907 

712 मामाय र्ाउँपामलका दाच ुयला 225 50 103
0 

8
0 

278   10
0 

6
0 

16
0 

  1983 

713 मामलकाजुयन 

र्ाउँपामलका 
दाच ुयला 225 50 171

7 
8
0 

231   10
0 

6
0 

11
0 

  2573 

714 लेकम 
र्ाउँपामलका 

दाच ुयला 225 50 103
0 

8
0 

368   10
0 

6
0 

85   1998 

715 दर्रथचन्त्द 

नर्रपामलका  
बैतिी 225 50 206

0 
8
0 

263   10
0 

6
0 

    2838 

716 पाटन 
नर्रपामलका  

बैतिी 225 50 274
7 

8
0 

281   10
0 

6
0 

    3543 

717 पचुौिी 
नर्रपामलका  

बैतिी 224 50 240
4 

8
0 

330   10
0 

6
0 

    3248 

718 मेलौली 
नर्रपामलका  

बैतिी 189 50 171
7 

8
0 

300   10
0 

6
0 

    2496 

719 िीलासैनी 
र्ाउँपामलका 

बैतिी 225 50 171
7 

8
0 

255   10
0 

6
0 

    2487 

720 दोर्िाकेदार 
र्ाउँपामलका 

बैतिी 528 50 206
0 

8
0 

278   10
0 

6
0 

    3156 
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721 पंचेश्वर 
र्ाउँपामलका 

बैतिी 225 50 240
4 

8
0 

366   10
0 

6
0 

    3285 

722 चर्वनाथ 
र्ाउँपामलका 

बैतिी 225 50 240
4 

8
0 

300   10
0 

6
0 

    3219 

723 मसर्ास 
र्ाउँपामलका 

बैतिी 210 50 274
7 

8
0 

305   10
0 

6
0 

    3552 

724 सनुयया 
र्ाउँपामलका 

बैतिी 330 50 171
7 

8
0 

326   10
0 

6
0 

    2663 

725 अमरर्िी 
नर्रपामलका  

ििेलधुरा 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

726 परर्रुाम 

नर्रपामलका  
ििेलधुरा 225 50 103

0 
8
0 

300 115
5 

10
0 

6
0 

    3000 

727 अजयमरेु 
र्ाउँपामलका 

ििेलधुरा 224 50 687 8
0 

311   10
0 

6
0 

    1512 

728 आमलताल 
र्ाउँपामलका 

ििेलधुरा 158 50 687 8
0 

266   10
0 

6
0 

    1401 

729 र्न्त्यापधुरा 
र्ाउँपामलका 

ििेलधुरा 197 50 687 8
0 

332   10
0 

6
0 

    1506 

730 नवदरु्ाय 
र्ाउँपामलका 

ििेलधुरा 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

731 भार्ेश्वर 
र्ाउँपामलका 

ििेलधुरा 226 50 687 8
0 

285   10
0 

6
0 

    1488 

732 कृष्र्परु 

नर्रपामलका  
कंचनपरु 226 50 687 8

0 
300   10

0 
6
0 

    1503 

733 पनुवायस 

नर्रपामलका  
कंचनपरु 226 50 687 8

0 
300   10

0 
6
0 

    1503 

734 बेदकोट 
नर्रपामलका  

कंचनपरु 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

735 बेलौरी 
नर्रपामलका  

कंचनपरु 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

736 मभमदत्त 

नर्रपामलका  
कंचनपरु 226 50 687 8

0 
300   10

0 
6
0 

    1503 

737 चाँदनी -दोधारा  

नर्रपामलका 
कंचनपरु 225 50 687 8

0 
300 100

0 
10
0 

6
0 

    2502 

738 र्लुलार्ाँट 

नर्रपामलका  
कंचनपरु 226 50 687 8

0 
300   10

0 
6
0 

    1503 
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739 बेलिाँिी 
र्ाउँपामलका 

कंचनपरु 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

740 लालिािी 
र्ाउँपामलका 

कंचनपरु 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

741 धनर्िी 
उपमहानर्रपामल
का 

कैलाली 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

742 र्ोदावरी 
नर्रपामलका  

कैलाली 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

743 र्ौरीर्ंर्ा 
नर्रपामलका  

कैलाली 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

744 घोिाघोिी 
नर्रपामलका  

कैलाली 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

745 वटकापरु 

नर्रपामलका  
कैलाली 225 50 103

0 
8
0 

300   10
0 

6
0 

    1845 

746 भजनी 
नर्रपामलका  

कैलाली 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

747 लचम्कचहुा 
नर्रपामलका  

कैलाली 226 50 687 8
0 

300   10
0 

6
0 

    1503 

748 कैलारी 
र्ाउँपामलका 

कैलाली 225 50 103
0 

8
0 

330   10
0 

6
0 

    1875 

749 चरेु र्ाउँपामलका कैलाली 225 50 103
0 

8
0 

272   10
0 

5
0 

    1807 

750 जानकी 
र्ाउँपामलका 

कैलाली 225 50 103
0 

8
0 

330   10
0 

6
0 

    1875 

751 जोर्ीपरु 
र्ाउँपामलका 

कैलाली 300 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

    1920 

752 बदयर्ोररया 
र्ाउँपामलका 

कैलाली 300 50 103
0 

8
0 

300   10
0 

6
0 

    1920 

753 मोहन्त्याल 
र्ाउँपामलका 

कैलाली 300 50 103
0 

8
0 

354   10
0 

6
0 

    1974 

   जम्मा                       116738
1 

 

 

 

 
 



 
 

163 
 

पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम 

पररवार मनयोजन, वकर्ोर वकर्ोरी तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम 

Family Planning and Reproductive Health Program,  

सबै स्थानीय तहहरूमा पररवार कल्यार् काययक्रम अन्त्तर्यत वक्रयाकलाप नं २.७.२२.२१८ मा “पररवार मनयोजन, वकर्ोर 
वकर्ोरी तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा” र वक्रयाकलाप नं .२.७.२२.१०५०४ मा “प्रजनन ्स्वास््य रूग्र्ता सेवा काययक्रम" 
चर्षयक मभर रहेको बजटेमा उल्लेख भएको रकमलाइय मनम्नानसुारका काययक्रमहरू सन्त्चालन र्ने र्रर वाँिर्ाँि र्रर 
काययक्रम सन्त्चालन र्नुयपनछे । काययक्रम सन्त्चालन सम्वचन्त्ध कुनै दवुवधा वा समस्या भएमा पररवार कल्यार् महार्ाखा, 
प्रजनन ्स्वास््य र्ाखाको इयमेल ठेर्ाना: fprhsectionfwd@gmail.com मा सम्पकय  र्रर काययक्रम सन्त्चालन र्नुयपनेछ।  

काययक्रम १. पररवार मनयोजन, वकर्ोर वकर्ोरी तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा 
कृयाकलापको नाम १.१ मनयममत पररवार मनयोजन सेवा संचालन तथा आकचस्मक र्भय मनरोधक सेवा 
पररचय स्थानीय अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरूमा मनयममत रूपमा आइय.य.ुमस.िी., इयम्प्लान्त्ट सेवाको पहुँच 

बिाउन साथ ैमनचज /र्ैर सरकारी स्वास््य संस्थाहरुबाट पमन सेवा संचालन र्रर लचक्षत समदुायमा  
मनाःर्लु्क सेवाको पहचु बिाउने नेपाल सरकारको नीमत अनरुूप काययक्रम प्रस्ताब र्ररएको छ ।  

उदे्दश्य स्थानीय तहका सवै स्वास््य संस्थाहरूवाट लामो अवमधका (IUCD, Implant)  साथै अन्त्य पररवार 
मनयोजनका अस्थायी साधनहरू सेवा मनयममत रूपमा सेवा प्रदान र्ने  । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाबाट मनयममत रुपमा पररवार मनयोजन सेवा संचालन भै आधुमनक 
र्भयमनरोधक साधनको प्रयोर् दरमा बृद्दी भै अपररपतुय मार्मा कमम आउने । 

सन्त्चालन प्रकृया स्थानीय तहमा यस चर्षयकमा प्राप्त रकम वाट मनम्नानसुारका वक्रयाकलाप संचालन र्नुयपनेछ।  
IUCD/Implant सेवा प्रदान र्नयका लामर् National Medical Standard for Reproductive Health 
Vol. 1: Contraceptive Services मा उल्लेख भए वमोचजमका पररवार मनयोजन सेवा प्रदान र्नय ।  
सेवा प्रदायकहरूलाइय (र्ैर सरकारी स्वास््य सेवा प्रदायक सवहत) IUCD/Implant, मनयममत पररवार 
मनयोजन सेवा तथा प्रसूती तथा र्भयपतन पमछको IUCD र Implant (PPFP) सेवा प्रदान र्रे वापत 
तपचर्ल अनसुार रकम भकु्तानी । 
IUCD, Implant सेवाको मनयममत सेवा प्रदान र्नयको लार्ी सेवा नभएका स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा 
भएका अन्त्य स्वास््य संस्थामा काययरत तामलम प्राप्त स्वास््य कमी अनमी वा नसय पररचालन र्रर सेवा 
प्रदान र्नुय पने छ । 
नीचज तथा र्ैर सरकारी स्वास््य संस्थाहरूबाट सेवा संचालन र्नुयपरेमा ती संस्थाहरुसंर् सम्िौता र्री 
सेवा संचालन र्नय सवकनछे, सो सम्िौतामा उल्लेख अनसुार स्वास््य संस्थालाइय सेवा संचालन र्रेबापत 
मनम्न अनसुारको प्रमत केर् र्ोधभनाय र्दने ।  
सम्िौता अनसुार सेवा प्रदान र्ने स्वास््य संस्थाले सेवाग्राहीसंर् र्लु्क मलन पाउनेछैन भने स्थानीय 
तहले ती संस्थाहरुलाई सेवा संचालनको त्याकंको आधारमा पररवार मनयोजन सेवाका साधानहरु 
उपलब्ध र्राउनपुने छ। 
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वक्रयाकलापको नाम १.२ वकर्ोरवकर्ोरी स्वास््य काययक्रम संचालन 
पररचय जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ ले वकर्ोरवकर्ोरर मरैी स्वास््य सेवा लाई आधारभतु स्वास््य 

सेवाको रुपमा पवहचानन र्रेको र सरुचक्षत माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा अमधकार ऐन ,
२०७५ ले पमन वकर्ोर वकर्ोररको प्रजनन ्अमधकार समुनचश्चतताक लामर् प्रत्येक स्वास््य  
संस्थालाई वकर्ोरवकर्ोरी मैरी बनाउन आवश्यक रहेको हुँदा यो काययक्रम प्रस्ताव र्ररएको छ । 

काययक्रमको उदे्दश्य स्वास््य संस्थामा वकर्ोर वकर्ोरी मैरी स्वास््य सेवा संचालन तथा ववस्तार र्ने ।  
अपेचक्षत प्रमतर्ल स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्ररने सबै स्वास््य सेवाहरु वकर्ोर वकर्ोरीहरुको लामर् मरैी हनेु । 
काययक्रम सन्त्चालन 
प्रकृया 
 
 

यस आ.व. मा कचम्तमा ४ वटा स्वास््य संस्थालाई वकर्ोरवकर्ोरी मरैी बनाउनको लामर् संस्था 
छनौट र्री तपमसल अनसुारको वक्रयाकलाप संचालन र्नुयपनछे । 
Whole Site अमभमचुखकरर्ाः 

सम्िौता र्री पररवार मनयोजन सेवा संचालन र्ने नीचज तथा र्रै सरकारी स्वास््य संस्थाले अमनवायय 
रुपमा HMIS को User ID मलई DHIS2 मा पररवार योजना सेवाको त्यांक मनयममत रुपमा 
अध्यावमधक र्नुयपनेछ। 
स्थानीय तहले र्त आ.ब. मा खपत भएका आकचस्मक र्भयमनरोधक चक्कीको त्याकंको आधारमा  यसै 
काययक्रममा ववमनयोचजत बजेटबाट आवश्यकताअनसुार आकचस्मक र्भयमनरोधक चक्की खररद र्नय 
सवकनछे । 
आइय य ुमस िी (राखे्न / चिलने प्रमत 
केर्) 

इयम्प्लान्त्ट (राख्ने / चिलने प्रमत केर्) 

वववरर् जना  दर वववरर्  जना दर 
सेवा प्रदायक १ १०० सेवा प्रदायक  १ ५० 
मवहला स्वयं सेववका १ ७० मवहला स्वयं सेववका १ ५० 

औषमध तथा संक्रमर् 
रोकथाम सामाग्री  

  ५० 
औषमध तथा संक्रमर् 
रोकथाम सामाग्री 
(प्रमत केर्) 

  ५० 

जम्मा २२० जम्मा १५०  
बजेट बािर्ािं यस चर्षयकमा ववमनयोचजत बजेट टेबल नं १ मा र्दईए बमोचजम रहेको छ। ववमनयोचजत बजेटबाट 

मनयममत रुपमा पररवार मनयोजन सेवा प्रदान र्ने सेवा प्रदायकलाई प्रमत केर् को रकम भकु्तामन र्नय र 
आकचस्मक र्भयमनरोधक चर्क्क खररद र्नय प्रयोर् र्नय सवकनेछ।  

अमभलेखन/ 
प्रमतवेदन 

सम्बचन्त्धत सा रचजिरमा अभीलेखीकरर् र्रर मनयममत रुपमा DHIS 2 मा प्रववि र्नुयपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री National Medical Standard for Reproductive Health Vol.1: Contraceptive Services, 
आकचस्मक र्भय मनरोधक चक्की काययक्रम सहचजकरर् सामाग्री २०७८   
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स्थानीय तहका सबै स्वास््य संस्थाका प्रमखु, सेवा प्रदायकहरु, सहयोर्ी लर्ायत व्यवस्थापन 
समममतका पदामधकारीहरु, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववका, समदुायका वकर्ोर 
वकर्ोरीहरु सबैलाई वकर्ोरवकर्ोरीमैराी स्वास््य सेवा संचालन मनदेचर्का २०७९ को बारेमा १ 
र्दनको  अमभमचुखकरर् काययक्रम संचालन र्नुयपने छ  । 
अभीमचुखकरर् र्दाय पररवार कल्यार् महार्ाखाबाट जारी अमभमचुखकरर् प्याकेज अनसुार र्नुय पने 
छ।  
वकर्ोरवकर्ोरी मेरी स्वास््य संस्था प्रमार्ीकरर्को लामर् वकर्ोरवकर्ोरीममैर स्वास््य सेवा 
संचालन मनदेचर्का २०७९ अनसुार तयार र्ररएको कायययोजना अनरुुपका वक्रयाकलाप संचालन 
र्नय सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थालाई सहचजकरर् र्ने र सोवह अनरुुप बजेट व्यवस्थापन र्ने । 
Accelerated Action for the Health of Adolescent (AA-HA!) काययक्रम लारू् भएका 
स्थानीय तहमााः 
रुपन्त्देही चजल्लाका मतलोत्तमा नर्रपामलका, सैनामैना नर्रपामलका र लचुम्बमन सांस्कृमतक 
नर्रपामलकामा यस काययक्रमको लामर् बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ। 
यस बजेटबाट र्त आ.व. मा तयार र्ररएका कायययोजना अनसुारका वक्रयाकलाप संचालन र्नय 
सवकनछे । 
नोट : पोषर् र्ाखावाट प्रस्ताववत ववधालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह काययक्रमसँर् समन्त्वय र्री 
ववधालयमा र्ररने वक्रयाकलापहरुलाई सन्त्चालन र्नय सवकनछे ।  

बजेट बाँिर्ाँि  यस चर्षयककमा प्रत्यके स्थानीय तहमा रु. ८०,०००/- (असी हजार) बजेट ववमनयोजन र्ररएको 
छ । यदी बजेट अपरु् भएमा स्थानीय तहको बावषयक काययक्रम तथा बजेटबाट खचय र्नय 
सवकनछे। Accelerated Action for the Health of Adolescent (AA-HA!) काययक्रम 
लारू् भएका रुपन्त्देवह चजल्लाका मतलोत्तमा नर्रपामलकामा रू.५,००,०००/-(पाँच लाख), सैनामैना 
नर्रपामलकामा रु.५,००,०००/-(पाँच लाख) र लचुम्बमन सांस्कृमतक नर्रपामलकामा रु. 
४,००,०००/-(चार लाख) बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलयहरुले काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रमतवेदन पररवार कल्यार् 
महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री वकर्ोरवकर्ोरीमैमर स्वास््य सेवा संचालन मनदेचर्का २०७९, पररवार कल्यार् महार्ाखाबाट जारी 
वकर्ोरवकर्ोरर मेरी सेवा समबचन्त्ध Whole Site अमभमचुखकरर् प्याकेज, प्रचमलत आमथयक 
ऐन/मनयम/काययववमधहरु । 

 

कृयाकलापको नाम १.३ क्षरेपाटी पररवार कल्यार् केन्त्र संचालन खचय 

पररचय पररवार मनयोजन तथा प्रजनन स्वास््य सेवा संचालनका लामर् संस्थार्त चललमनक मार्य त 
मवहला तथा वकर्ोर वकर्ोरीहरूलाइय सेवा प्रबाहमा सहज पहुँच तथा र्रु्स्तरीय सेवा मनरन्त्तर 
प्रदान र्रररहेको के्षरपाटी पररवार कल्यार् केन्त्र मार्य त सेवा मनरन्त्तर र्नय आवश्यक छ ।  
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उदे्दश्य पररवार योजना सेवा तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको समुनचश्चतता र्री सेवाग्राहीले सहजै पररवार 
मनयोजन सेवा प्राप्त र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल पररवार योजना सेवा तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको समुनचश्चतता र्री सेवाग्राहीले सहजै पररवार 
मनयोजन सेवा प्राप्त र्री पररवार मनयोजन प्रयोर्कताय बढ्नछेन ्। 

काययक्रम संचालन 
पवक्रया 

काठमाण्िौ महानर्रपामलकामा के्षरपाटी पररवार कल्यार् केन्त्र संचालनको लामर् बजेट 
ववमनयोजन र्ररएको छ । काठमाण्िौ महानर्रपामलकाले ववमनयोचजत बजेट एकमषु्ठ/रमैामसक 
रुपमा के्षरपाटी पररवार कल्यार् केन्त्रमा मनकासा र्नुयपनेछ । 
महानर्रले बेला बेलामा केन्त्रबाट संचालन र्ररएका वक्रयाकलापको अनरु्मन र्नुयपनेछ । 
महानर्रले के्षरपाटी पररवार कल्यार् केन्त्रले आफ्नो सस्थाको खचय बजेट तथा 
वक्रयाकलापहरुको लेखा पररक्षर् र्राएको समुनचश्चत र्नुयपनेछ। 

वजेट बाँिर्ाँि यस काययक्रमको र्ीषयक अन्त्तर्यत काठमाण्िौ महानर्रपामलकामा एकमिु रू. ५०,००,००० 
(रू. पचास लाख) मबमनयोजन र्ररएको छ । महानर्रपामलकाले ववमनयोचजत बजेट के्षरपाटी 
पररवार कल्यार् केन्त्र मा मनकासा र्नुयपनछे । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

के्षरपाटी पररवार कल्यार् केन्त्रले मनयममत सेवाको सम्बचन्त्धत सेवा रचजिरमा अमभलेचखकरर् 
र्रेको र DHIS 2 मा प्रववि र्रेको समुनचश्चत र्ने । 

सन्त्दभय सामाग्री  
   

कृयाकलापको नाम १ .४ सायना प्रेस सेवा मबस्तार 

पररचय नेपालका पररवार मनयोजन सेवा सम्बचन्त्ध नीमतर्त दस्तावेजहरूमा र्भय मनरोधका थप मबकल्पका 
साधनहरूको उपलब्ध र्राउन सम्भाव्यता अध्ययन र्राउने उल्लेख भएका छन ्। सोवह अवधारर्ामा 
रहेर र्भय मनरोध “सईु सायना पे्रसको” सम्भाब्यता अध्ययन र अध्यनको सकारात्मक नमतजा आधारमा 
चरर्बद्द रुपमा सेवाको मबस्तार र्ररदैँ छ। ववस्तार र्ने क्रममा यस आ.व. मा जम्मा ७ वटा 
चजल्लामा यो सेवा ववस्तार र्ररएको छ । 

उद्दशे्य आधुमनक र्भयमनरोध साधनहरूको थप मबकल्पको रुपमा स्वास््य संस्थाहरूमा  सायना पे्रस सेवा 
उपलब्ध र्राउन स्थानीय तहका स्वास््यकममयहरुलाई साधनको बारेमा अमभमचुखकरर् र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल आधुमनक र्भयमनरोध साधनहरूको छनौटमा बृर्द्द भई साधनको प्रयोर् दर बढ्ने  ,अपररपतुय मार्मा  
कमम आई अमनचच्छत र्भय दरमा कमम आउने । 

सञ्चालन प्रकृया  र्त आ .व .चजल्लााः मसन्त्धुमल र नवलपरु बदायघाटमा काययक्रम संचालन भएका -ससु्ता पूवय ।  
यस आ .व .मा काययक्रम ववस्तार भएका चजल्लाहरुाः  
मोरङ्ग 
पसाय 
मसन्त्धुली 
लमलतपरु 
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नवलपरामस ससु्ता पवुय 
रोल्पा 
कैलाली 
यस काययक्रम अन्त्तर्यत मनम्मानसुारका वक्रयाकलाप संचालन र्नुयपनेछ। 
स्वास््य कायायलयबाट अमभमचुखकरर् मलएका स्वास््यकमीहरुले स्थानीय तह अन्त्तर्यतका स्वास््य 
संस्था  (आधारभतु अस्पताल, आधारभतु स्वास््य केन्त्र, र्हरी स्वास््य केन्त्र/सामदुावयक स्वास््य 
केन्त्र) मा काययरत अन्त्य पररवार मनयोजन सेवा प्रदायकहरुलाई सायनापे्रस बारेमा अमभमचुखकरर् 
संचालन र्नुय पनछे । 
अमभमचुखकरर् काययक्रममा पररवार कल्यार् महार्ाखाबाट तयार पाररएका अमभमचुखकरर् 
सहचजकरर् सामाग्रीको प्रयोर् र्नुयपनेछ। 
अमभमचुखकरर् पश्चात सबै स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट सेवा सचुारु भएको समुनचश्चत र्ने र DHIS 
2 मार्य त त्याकं अध्यावमधक र्रेको हनुपुनेछ। 
अमभमचुखकरर् पश्चात सम्बचन्त्धत स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुमा सायना पे्रस सेवा संचालनमा 
आवश्यक प्राववमधक सहयोर् र्दन सवकनेछ। 

बजेट वािँर्ािँ यस काययक्रम ववस्तारको लामर् छनौट र्ररएका चजल्लाका स्थानीय तहहरुमा तपमसल अनसुारको 
बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ। काययक्रम संचालन र्ने क्रममा नेपाल सरकारको आमथयक ऐन, 
मनयमको पररमधमभर रही खचय र्नुयपनेछ । 

 बजेट 
(रू 
हजारमा) 

 बजेट (रू 
हजारमा) 

 बजेट (रू 
हजारमा) 

मसन्त्धुली पसाय मोरङ्ग 

कमलामाई नर्रपामलका 60 वीरर्ञ्ज महानर्रपामलका 100 

ववराटनर्र 
महानर्रपामल
का 100 

दधुौली नर्रपामलका 60 पोखररया नर्रपामलका 60 
उलायबारी 
नर्रपामलका 60 

र्ोलन्त्जोर र्ाउँपामलका 50 पसायर्िी नर्रपामलका 60 
पथरी र्मनश्चरे 
नर्रपामलका 60 

घ्याङलेख र्ाउँपामलका 50 बहदुरमाई नर्रपामलका 60 
बेलवारी 
नर्रपामलका 60 

तीनपाटन र्ाउँपामलका 50 मछपहरमाई र्ाउँपामलका 50 
रंरे्ली 
नर्रपामलका 60 

वर्क्कल र्ाउँपामलका 50 जर्रनाथपरु र्ाउँपामलका 50 
रतवुामाई 
नर्रपामलका 60 

मररर् र्ाउँपामलका 50 धोबीनी र्ाउँपामलका 50 
लेटाङ 
नर्रपामलका 60 

सनुकोर्ी र्ाउँपामलका 50 पकाहा मैनपरु र्ाउँपामलका 50 
सनुवषी 
नर्रपामलका 60 

हररहरपरुर्िी 
र्ाउँपामलका 50 पटेवाय सरु्ौली र्ाउँपामलका 50 

सनु्त्दरहरैचा 
नर्रपामलका 60 



 
 

168 
 

लमलतपरु मबन्त्दबामसनी र्ाउँपामलका 50 
कटहरी 
र्ाउँपामलका 50 

लमलतपरु 
महानर्रपामलका 100 सखुवा प्रसौनी र्ाउँपामलका 50 

कानेपोखरी 
र्ाउँपामलका 50 

र्ोदावरी नर्रपामलका  
60 ठोरी र्ाउँपामलका 50 

केराबारी 
र्ाउँपामलका 50 

महालक्ष्मी नर्रपामलका  
60 कामलकामाई र्ाउँपामलका 50 

ग्रामथान 
र्ाउँपामलका 50 

कोन्त्ज्योसोम र्ाउँपामलका 
50 चजराभवानी र्ाउँपामलका 50 

जहदा 
र्ाउँपामलका 50 

बाग्मती र्ाउँपामलका 
50 

रोल्पा धनपालथान 
र्ाउँपामलका 50 

महाङ्काल र्ाउँपामलका 
50 रोल्पा नर्रपामलका  60 

बिुीरं्र्ा 
र्ाउँपामलका 50 

नवलपरासी ससु्ता पवु य  मरवेर्ी र्ाउँपामलका 50 
ममललाजङु 
र्ाउँपामलका 50 

कावासोती नर्रपामलका  60 थवाङ र्ाउँपामलका 50 कैलाली 

र्ैंिाकोट नर्रपामलका  60 पररवतयन र्ाउँपामलका 50 

धनर्िी 
उपमहानर्रपा
मलका 100 

देवचलुी नर्रपामलका  60 मािी र्ाउँपामलका 50 
र्ोदावरी 
नर्रपामलका 60 

मध्यववन्त्द ुनर्रपामलका  60 रुन्त्टीर्िी र्ाउँपामलका 50 
र्ौरीरं्र्ा 
नर्रपामलका 60 

बौदीकाली र्ाउँपामलका 50 लङुग्री र्ाउँपामलका 50 
घोिाघोिी 
नर्रपामलका 60 

बमुलङटार र्ाउँपामलका 60 रं्र्ादेव र्ाउँपामलका 50 
वटकापरु 
नर्रपामलका 60 

मबनयी मरवेर्ी 
र्ाउँपामलका 50 सनुछहरी र्ाउँपामलका 50 

भजनी 
नर्रपामलका 60 

हपु्सेकोट र्ाउँपामलका 50 समुनल स्मृमत र्ाउँपामलका 50 
लचम्कचहुा 
नर्रपामलका 80 

  

  कैलारी 
र्ाउँपामलका 50 

  चरेु 
र्ाउँपामलका 50 

  जानकी 
र्ाउँपामलका 50 

  जोर्ीपरु 
र्ाउँपामलका 50 

  बदयर्ोररया 
र्ाउँपामलका 50 

  मोहन्त्याल 
र्ाउँपामलका 50  
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काययक्रम २. प्रजनन ्रुग्र्ता स्वास््य सेवा 
कृयाकलापको नाम २.१ प्रजनन ् स्वास््य रुग्र्ताको स्कृमनङ्ग  तथा ब्यबस्थापन 
पररचय नेपालमा मवहला र दम्पमतमा हनेु प्रमखु प्रजनन ्रुग्र्ता जस्तैाः स्तन लयान्त्सर, obstetric 

fistula, आङ खस्ने समस्या ,पाठेघरको मखुको लयान्त्सर र बािँोपन जस्ता समस्याहरुको 
एवककृत रुपमा पवहचान र्नय स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राही मवहला वा दम्पमतलाई 
लचक्षत समूह मभर पने नपने एवकन र्रर सोवह समयमा नै सम्परु्य रुग्र्ताको पररक्षर् र्रर 
सोवह अनरुुप समस्याको व्यवस्थापन वा आवश्यका परेमा पे्रषर् समेत र्ने व्यवस्था ममलाउन 
यो काययक्रम राखीएको छ । 

उदे्दश्य लचक्षत जनसंख्याको प्रजनन ्स्वास््य रुग्र्ता (स्तन लयान्त्सर, obstetric fistula, आङ खस्ने 
समस्या ,पाठेघरको मखुको लयान्त्सर र बाँिोपन) को  मन:रू्ल्क परीक्षर् र्रर प्रारचम्भक 
व्यवस्थापन र्ने । 
प्रजनन ्रुग्र्ताको चस्क्रमनङ्गको क्रममा समस्या पवहचान भै थप उपचारको आवश्यकता परेमा 
सम्बचन्त्धत अस्पतालमा पे्रषर् र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल लचक्षत जनसंख्याको प्रजनन ्स्वास््य रुग्र्ताको चस्क्रमनङ्ग र्रर आवश्यकता अनसुार प्रारचम्भक 
व्यवस्थापन र्ररएको हनेु । 
समस्या पवहचान भएका मवहला वा दम्पमतलाई आवश्यकतानसुार थप उपचारको लामर् पे्रषर् 
र्ररएको हनेु ।  

काययक्रम सन्त्चालन 
प्रकृया 

सेवा संचालन र्ने संस्थााः आधारभतु अस्पताल तथा आधारभतु स्वास््य संस्था वा चर्ववर 
मार्य त । 
स्वास््य संस्थामा सेवा मलन आएका लचक्षत उमेर समूह मभर पने सेवाग्राहीहरुको अमनवायय र 
एवककृत रुपमा cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric 
fistula र Subfertility/Infertility को मनााःर्लु्क पररक्षर् र्रर नमतजा अनसुार प्राचम्भक 
व्यवस्थापन र्ने र आवश्यकता अनसुार सम्बचन्त्धत अस्पतालहरुमा पे्रषर् र्ने व्यवस्था 
ममलाउने ।  
Cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula र 
Subfertility/Infertility को पररक्षर् तथा ब्यबस्थापन को लामर् स्वास्् य संस्थालाइय 
आवश्यक औजार उपकरर् खररद र्नय सवकने ।  

अमभलेखन/ 
प्रमतवेदन 

काययक्रम संचालन र्रर सकेपमछ सो को प्रमतवेदन पररवार कल्यार् महार्ाखाको पररवार योजना 
तथा प्रजनन ्स्वास््य र्ाखाको ईमेल आई िीाः.fprhsectionfwd@gmail.com मा प्रमतवेदन पेर् 
र्नुय पने छ। स्थानीय तहहरुले सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाबाट सेवा संचालन भए पश्चात DHIS2 
मार्य त प्रमतवेदन भएको समुनचश्चत र्नुयपने छ ।  

सन्त्दभय सामाग्री पररवार कल्यार् महार्ाखाले जारर र्रेको सायना पे्रस सम्बचन्त्ध सहजीकरर् सामाग्री  ,कायय  
संचालन मनदेचर्का ,२०७७  

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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यसरर प्रजनन ्रुग्र्ताको पररक्षर् र व्यवस्थापन र्ने कायय संचालन र्दाय प्रजनन ्रुग्र्ताको 
एवककृत चस्क्रमनङ र व्यवस्थापन मनदेचर्का, २०७९ मा उल्लेचखत व्यवस्था अनरुुप र्नुय 
पनेछ। 
४.साथै हरेक स्थानीय तहले भौर्ोमलक वहसाबले वा मसममचन्त्तकृत जनसंख्याहरुलाई समेत 
लचक्षत र्री प्रजनन ्रुग्र्ताको एवककृत चस्क्रमनङ्ग र व्यवस्थापनको लामर् चर्ववर संचालन 
र्नुयपने छ । 
५. चर्ववर संचालन र्दाय अमनवायय रुपमा Thermocoagulator सवहत जान ुपनछे भने 
सेवाग्राहीको वववरर् र अमभलेचखकरर् र्नय अमनवायय रुपमा HMIS रचजिर नं ३.८ को प्रयोर् 
र्रर जनु विामा चर्ववर संचालन र्ररएको हो सोही विाको स्वास््य संस्था मार्य त प्रमतवेदन 
र्नुय पनेछ । 
६. ववमनयोचजत बजेटबाट चर्ववर संचालनको लामर् आवश्यक पने औषमध उपकरर् वा अन्त्य 
प्रर्ासमनक खचय र्नय सवकने छ । 
५. ववमनयोचजत बजेटबाट अस्पतालहरुले स्थानीय तहसंर्को समन्त्वयमा समदुाय स्तरमा 
पररक्षर् काययक्रमको लार्ी खचय र्नय सलदछन । 
६ .लयाम्प संचालन र्दाय स्वास््य संस्थाबाट सेवा मनयममत नभएको र यस अचघ सेवाको पहुँच 
नपरु्ेको स्थानलाई प्राथममकता र्दनपुने छ । 
नोटाः HPV DNA बाट चस्क्रमनङ्ग काययक्रम लार्ू भएका स्थानीय तहमा चर्ववर संचालनको 
क्रममा HPV DNA मबमधबाट समेत पाठेघरको मखुको लयान्त्सरको चस्क्रमनङ्ग र्नय सवकने । 

लक्ष पाठेघरको मखुको लयान्त्सर रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लार्ी स्थामनय तहले देहाए बमोचजम 
३० देचख ६० उमेर समहुका मवहलाहरूको पाठेघरको मखुको लयान्त्सर चस्क्रमनङ र्नुय पनेछ  
१. र्ाउँपामलका ५० देचख १०० जना 
२. नर्रपामलका ३०० देचख ५०० जना 
३. उपमहानर्रपामलका ५०० देचख ७०० जना 
४. महानर्रपामलका १००० सम्म 

वजेट बांिर्ाँि ववमनयोचजत बजेट बाट सेवा संचालनको लामर् आवश्यक पूवायधार , उपकरर् र औषधीजन्त्य  
सामाग्री खररद र्नय सवकनेछ   भने चर्ववर संचालनमा काययसंचालन मनदेचर्का २०७७ बमोचजम 
खचय र्नुयपनेछ।स्थानीय तहमा यस वक्रयाकलापमा ववमनयोचजत बजेट टेबल नं. १ बमोचजम 
रहेको छ । 

अमभलेखन/ प्रमतवेदन सेवा मलन आएका सेवाग्राहीहरुको वववरर् HMIS Register 3.8 मा प्रववि र्ने र सोवह 
अनसुार HMIS form 9.3 मार्य त मनयममत रुपमा प्रमतवेदन पेर् र्नुय पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री प्रजनन ्स्वास््य रूग्र्ता को एकीकृत चस्क्रमनङ्ग र व्यवस्थापन मनदेचर्का, २०७९ र कायय 
संचालन मनदेचर्का, २०७७ 

 

कृयाकलापको नाम २.२ HPV DNA ववमधबाट पाठेघरको मखुको लयान्त्सरको चस्क्रमनङ्ग 
पररचय ववश्व स्वास््य संर्ठनले पाठेघरको मखुको लयान्त्सर उन्त्मलुन रर्नीमत, २०२० (Global 

Strategy to accelerate elimination of Cervical cancer as a public health 
problem,2020) मा ३० वषयभन्त्दा मामथका मवहलाहरुमा HPV DNA ववमधलाई पाठेघरको 
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मखुको लयान्त्सरको चस्क्रमनङ्गको प्राथममक ववमधको रुपमा मसर्ाररस र्रे अनसुार नेपाल सरकारले 
यवह आमथयक वषय देचख ७ वटा चजल्लामा मनाःर्लु्क रुपमा HPV DNA Screening लाई Pilot 
Project को रुपमा लार्ू र्रेको छ। 

उदे्दश्य ३० वषयभन्त्दा मामथका मवहलाहरुमा पाठेघरको मखुको लयान्त्सरको चस्क्रमनङ्गको लामर् HPV 
DNA ववमधको प्रयोर् र्रर पररक्षर् र्ने र सो को नमतजा अनसुार प्रारचम्भक व्यबस्थापन र्रर 
आवश्यकतानसुार थप उपचारको लामर् पे्रषर् र्ने। 

अपेचक्षत प्रमतर्ल ३० वषयभन्त्दा मामथका मवहलाहरुमा पाठेघरको मखुको लयान्त्सरको चस्क्रमनङ्गको लामर् HPV 
DNA ववमधको प्रयोर् र्रर पररक्षर् र्रर सो को नमतजा अनसुार प्रारचम्भक व्यव्स्थापन र्ररएको 
हनेु  
थप उपचार आवश्यक पने मवहलाहरुलाई सम्बन्त्धीत अस्पतालमा पे्रषर् र्ररएको हनेु। 

काययक्रम सन्त्चालन 
प्रकृया 

यो काययक्रम अन्त्तर्यत तपमसलका वक्रयाकलाप संचालन र्नुयपने छाः 
अमभमचुखकरर्  
यस काययक्रम संचालन पूवय सम्बचन्त्धत संस्थाका स्वास््यकममयहरुलाई HPV DNA Screening 
ववमधको बारेमा एक र्दने अमभमचुखकरर् काययक्रम संचालन र्नुयपने छ। 
अमभमचुखकरर् काययक्रममा पाठेघरको मखुको लयान्त्सर, त्यसका चस्क्रमनङ्ग ववमधहरु, HPV DNA 
ववमधका लामर् नमनुा संकलन प्रवक्रया, नमूनाको भण्िारर् र िुवानी र चस्क्रमनङ्ग नमतजा पश्चातको 
र्लो अप स्याहार जस्ता ववषय वस्त ुसमावेस र्नुय पने छ । 
काययक्रमको सर्लताको लामर् मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाको अहम ्भमुमका हनेु 
हुँदा उमनहरुलाई समेत अमभमचुखकरर् र्नुयपने छ । 
म.सा.स्वा.स्यवं सेववकाको अमभमचुखकरर्मा पाठेघरको मखुको लयान्त्सर, त्यसका चस्क्रमनङ्ग 
ववमधहरु, HPV DNA ववमधका लामर् नमनुा संकलन प्रवक्रया, र चस्क्रमनङ्ग नमतजा पश्चातको र्लो 
अप स्याहार, अमभलेख र प्रमतवेदन जस्ता ववषय वस्त ुसमावेस र्नुय पने छ। 
HPV DNA नमूनाको संकलन र िुवानी 
स्वास््य संस्थामा आएका लचक्षत उमेर समूहमा पने मवहलाहरुलाई पाठेघरको लयान्त्सरको 
चस्क्रमनङ्गको बारेमा परामर्य र्ने र उमनहरुको नमूना संकलन र्नय सवकने छ। 
साथै स्थानीय तहबाट संचालन हनेु स्वास््य चर्ववरमा समेत HPV DNA नमूना मलन सवकने 
छ। 
संकमलत नमूनाको जाँचको लामर् सम्बचन्त्धत चजल्ला/प्रदेर् अस्पताल वा प्रादेचर्क जनस्वास््य 
प्रयोर्र्ाला सम्म परु्र् याउन ुपवुय नमनूाको भण्िारर् र िुवानीको व्यवस्था पररवार कल्यार् 
महार्ाखाबाट जारी हनेु HPV DNA सवक्रमनङ्ग काययववमध/सहचजकरर् पचुस्तकामा उल्लेख भए 
बमोचजम र्नुयपने छ। 

वजेट बांिर्ाँि ववमनयोचजत बजेटबाट स्वास््यकमीहरु र मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको 
अमभमचुखकरर् र HPV DNA नमूना िुवानीको लामर् खचय र्नुयपने छ। बजेट बाँिर्ाँि र्दाय अथय 
मन्त्रालयबाट जारी काययसंचालन मनदेचर्का २०७७ बमोचजम खचय र्नुय पने छ।स्थानीय तहमा 
यस वक्रयाकलापमा ववमनयोचजत बजेट तपमसल बमोचजम रहेको छ : 

चजल्ला  /स्थानीय तह  रकम रू 
)हजारमा(  

चजल्ला  /स्थानीय तह  रकम रू  
)हजारमा(  सनुसरी महोत्तरी  
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इटहरी उप -महानर्रपामलका  355 र्ौर्ाला नर्रपामलका 160 
धरान उप -महानर्रपामलका  350 जलेश्वर नर्रपामलका 160 
इनरुवा नर्रपामलका 167 बर्दयबास नर्रपामलका 160 
दहुवी नर्रपामलका 161 औरही नर्रपामलका 150 
बराह  के्षर नर्रपामलका 176 बलवा नर्रपामलका 150 
रामधुनी नर्रपामलका 158 भँर्ाहा नर्रपामलका 150 
कोर्ी र्ाउँपामलका 112 मवटहानी नर्रपामलका 140 

र्िी र्ाउँपामलका 105 
मनरा मससवा 
नर्रपामलका 150 

देवानर्ञ्ज र्ाउँपामलका 105 
रामर्ोपालपरु 
नर्रपामलका 140 

बजुय र्ाउँपामलका 103 लोहरपट्टी नर्रपामलका 150 
भोक्राहा नरमसंह र्ाउँपामलका 108 एकिारा र्ाउँपामलका 100 
हररनर्र र्ाउँपामलका 110 वपपरा र्ाउँपामलका 100 
पाल्पा  महोत्तरी र्ाउँपामलका 100 
तानसेन नर्रपामलका  140 सम्सी र्ाउँपामलका 100 
रामपरु नर्रपामलका  150 सोनमा र्ाउँपामलका 100 
मतनाउ र्ाउँपामलका 90   
मनस्दी र्ाउँपामलका 90   
पूवयखोला र्ाउँपामलका 90   
बर्नासकाली र्ाउँपामलका 90   
माथार्िी र्ाउँपामलका 100   
रम्भा र्ाउँपामलका 90   
ररब्दीकोट र्ाउँपामलका 90   
रैनादेवी छहरा र्ाउँपामलका 100   

अमभलेखन/ प्रमतवेदन सेवा मलन आएका सेवाग्राहीहरुको वववरर् HMIS Register 3.8 मा प्रववि र्ने र सोवह अनसुार 
HMIS form 9.3 मार्य त मनयममत रुपमा प्रमतवेदन पेर् र्नुय पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री पाठेघरको मखुको लयान्त्सरको चस्क्रमनङ्ग र व्यवस्थापन मनदेचर्का २०७९ ,प्रजनन ्स्वास््य 
रूग्र्ता को एकीकृत चस्क्रमनङ्ग र व्यवस्थापन मनदेचर्का ,२०७९ र कायय संचालन मनदेचर्का, 
२०७७ 

 

 

कृयाकलापको नाम २.३ स्तन लयान्त्सर सम्बचन्त्ध बृहत सचेतना र चस्क्रमनङ्ग काययक्रम 
पररचय मवहलाहरुमा हनेु लयान्त्सरमध्ये पाठेघरको मखुको लयान्त्सर पमछ स्तन लयान्त्सर दोस्रो नम्बरमा 

पछय।लयान्त्सरका कारर् हनेु मवहलाको मतृ्यमुा पमन स्तन लयान्त्सर दोस्रो नम्बरमै छ।स्तन 
लयान्त्सरको परीक्षर् मनकै प्रभावकारी छ।स्तन लयान्त्सर भए/नभएको मनयममत रूपमा आर्ैँ ले 
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परीक्षर् र्नय सवकन्त्छ भने चचवकत्सकबाट पमन परीक्षर् र्राउ सवकन्त्छ।२० वषय भन्त्दा मामथका 
मवहलाहरुले मनयममत रूपमा आर्ैँ ले स्तन परीक्षर् र्नय सवकन्त्छ भने चचवकत्सकबाट पमन 
परीक्षर् र्राउन सवकन्त्छ र वावषयक रुपमा ४० वषयभन्त्दा मामथका मवहलाले लयान्त्सरको कुनै 
लक्षर् वा रं्का नलार्े पमन हरेक वषय म्यामोग्रार्ी र्नुयपछय।त्यसैले स्तान लयान्त्सरको बृहत 
सचेतना र चस्क्रमनङ्गको लामर् छनौट र्ररएका केवह चजल्लाहरुमा यो काययक्रम प्रस्ताव र्ररएको 
छ । 

उदे्दश्य समदुायस्तरमा स्तन लयान्त्सर रोकथाम र पवहचानको बारेमा जनचेतना जर्ाउने। 
२० वषयभन्त्दा माथीका मवहलाहरुको स्तन लयान्त्सरको प्रारम्भीक जाँच र चस्क्रमनङ्ग र्ने र 
आवश्यकतानसुार थप उपचारको लामर् पे्रषर् र्ने ।  

अपेचक्षत प्रमतर्ल स्तन लयान्त्सरको रोकथाम र पवहचानको बारेमा समदुायका मवहला परुुष जानकार हनेु। 
२० वषयभन्त्दा माथीका मवहलाहरुको स्तन लयान्त्सरको प्रारम्भीक जाँच र चस्क्रमनङ्ग र्रर 
आवश्यकतानसुार थप उपचारको लामर् पे्रषर् र्ररने । 

काययक्रम सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन भएका चजल्लााः जमु्ला, ििेल्धुरा र तनहु ँ
छनौट र्ररएका स्थानीय तहमा समदुायस्तरमा स्तन लयान्त्सरको स्वपररक्षर् सम्बन्त्धमा सचेतना 
जर्ाउन तपमसल अनसुारका वक्रयाकलापहरु संचालन र्नुयपने छ । 
स्थानीय स्वास््य संस्थामा काययरत नमसयङ्ग कमयचारीहरु र ववद्यालय नसय लार् ूभएका स्थानीय 
तहमा ववद्यालय नसयलाई स्तन लयान्त्सर को स्व:पररक्षर् (Breast Self Examination)  
सम्बन्त्धमा एक र्दनको अमभमचुखकरर् काययक्रम र्ने । 
यस अमभमचुखकरर् काययक्रममा सहचजकरर् र्नयका लामर् प्रजनन ्रुग्र्ताको चस्क्रमनङ्ग तामलमका 
प्रचर्क्षकलाई समावेर् र्राउनपुन ेछ । 
स्थानीय तहका मवहला सामदुावयक स्वयं सेववकाहरुलाई समेत स्तन लयान्त्सर को स्व:पररक्षर् 
(Breast Self Examination)  सम्बन्त्धमा एक र्दनको अमभमचुखकरर् काययक्रम र्नुयपनेछ । 
 समदुायमा स्तन लयान्त्सर को स्व:पररक्षर् (Breast Self Examination)  सम्बन्त्धमा सचेतना 
रै्लाउनको लामर् स्वास््य आमा समूहको बैठकमा मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं 
सेववकासंर् समन्त्वय र्री अमभमचुखकरर् मलएका नमसयङ्ग कमयचारीहरुले सहचजकरर् र्ने र्रर 
सचेतना काययक्रम संचालन र्ने । 
ववद्यालय स्तरमा स्तन लयान्त्सर को स्व:पररक्षर् (Breast Self Examination)  सम्बन्त्धमा 
सचेतना को लामर् ववद्यालय नसय भएको ववद्यालयमा ववद्यालय नसयले र नभएको ठाउँमा भने 
सम्बचन्त्धत विाको स्वास््य संस्थाका नमसयङ्ग कमयचारीहरुमार्य त कक्षा ११ र १२ मा 
अध्ययनरत छाराहरुलाई स्तन लयान्त्सर र स्तन लयान्त्सर को स्व:पररक्षर् (Breast Self 
Examination)  सम्बन्त्धमा सचेतना काययक्रम संचालन र्न।े 
स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाबाट पमन मनयममत रुपमा स्तन लयान्त्सर को चस्क्रमनङ्ग (Clinical 
Breast Examination) र्ने व्यवस्था ममलाउने। 
रं्कास्पद लक्षर् भएका मवहलाहरुलाई सम्बचन्त्धत अस्पतालमा पे्रषर् र्ने व्यवस्था ममलाउने। 

वजेट बााँिर्ाँि यस काययक्रम संचालनको लामर् तपमसल अनसुार बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ। काययक्रम 
संचालनको क्रममा बजेट बाँिर्ाँि र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जारी र्ररएको काययसंचालन 
मनदेचर्का ,  २०७७  बमोचजम र्नुयपने छ।र ववद्यालयमा वा समदुायमा र्ई सचेतना काययक्रम 
र्ने नमसयङ्ग कमयचारीहरुलाई थप प्रोत्साहन स्वरुप प्रत्येक सेसनको लामर् काययसंचालन 



 
 

174 
 

मनदेचर्का,२०७७ मा स्थानीय स्तरका प्रचर्क्षकले पाउने प्रचर्क्षर् भत्ता र खाजा खचय 

रू.२००/- रुँपैया प्रदान र्न।ेसो रकम भकु्तानी र्दाय अमनवायय रुपमा कक्षा संचालन र्दायको 
हाचजरर, प्रचर्क्षक सामाग्री र अन्त्य कार्जात समेत संलग्न राचख सो को रुज ुर्राई 
मामसक/रैमामसक रुपमा भकु्तामन र्दन सवकनछे । 
 

चजल्ला/स्थानीय तह 
बजेट 
(हजारमा) 

चजल्ला/स्थानीय तह बजेट 
(हजारमा) 

महोत्तरी  तनहुँ  
र्ौर्ाला नर्रपामलका 160 भान ुनर्रपामलका  150 
1जलेश्वर नर्रपामलका 160 मभमाद नर्रपामलका  140 
बर्दयबास नर्रपामलका 160 व्यास नर्रपामलका  160 
औरही नर्रपामलका 150 र्लुलार्ण्िकी नर्रपामलका  150 
बलवा नर्रपामलका 150 आबँखैुरेनी र्ाउँपामलका 100 
भँर्ाहा नर्रपामलका 150 ऋवषङ्ग र्ाउँपामलका 100 
मवटहानी नर्रपामलका 140 चघररङ र्ाउँपामलका 100 
मनरा मससवा 
नर्रपामलका 150 देवघाट र्ाउँपामलका 

100 

रामर्ोपालपरु 
नर्रपामलका 140 म्याग्दे र्ाउँपामलका 

100 

लोहरपट्टी नर्रपामलका 150 बचन्त्दपरु र्ाउँपामलका 100 
एकिारा र्ाउँपामलका 100 िँिेलधरुा  
वपपरा र्ाउँपामलका 100 अमरर्िी नर्रपामलका 130 
महोत्तरी र्ाउँपामलका 100 परर्रुाम नर्रपामलका 130 
सम्सी र्ाउँपामलका 100 अजयमरेु र्ाउँपामलका 90 
सोनमा र्ाउँपामलका 100 आमलताल र्ाउँपामलका 90 
  र्न्त्यापधुरा र्ाउँपामलका 90 
  नवदरु्ाय र्ाउँपामलका 90 
  भारे्श्वर र्ाउँपामलका 90 

अमभलेखन/ प्रमतवेदन हरेक काययक्रम संचालन र्रे पश्चात सबै कार्जातको अमभलेख चसु्तदरुुस्त राख्न ुपनेछ र सो 
को प्रमतवेदन सम्बचन्त्धत मनकायमा पेर् र्नुय पनछे । 

सन्त्दभय सामाग्री प्रजनन स्वास््य रूग्र्ता को एकीकृत पवहचान ब्यबस्थापन सम्बचन्त्ध एकीकृत तामलम प्याकेज, 
प्रजनन ्स्वास््य रूग्र्ता को एकीकृत चस्क्रमनङ्ग र  व्यवस्थापन मनदेचर्का ,२०७९ र कायय 
संचालन मनदेचर्का, २०७७ 
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टेबल नं. १: बजेट बाँिर्ाँि  
  

१.१  मनयममत 
पररवार मनयोजन 
सेवा संचालन 
तथा आकचस्मक 
र्भय मनरोधक 
सेवा 

२.१ 
प्रजनन ् 
स्वास््य 
रुग्र्ताको 
स्कृमनङ्ग  
तथा 
ब्यबस्थापन 

  १.१  मनयममत 
पररवार 
मनयोजन सेवा 
संचालन तथा 
आकचस्मक 
र्भय मनरोधक 
सेवा 

२.१ 
प्रजनन ् 
स्वास््य 
रुग्र्ताको 
स्कृमनङ्ग  
तथा 
ब्यबस्थापन 

 अछाम बजेट रु 
(हजारमा) 

बजेट रु 
(हजारमा) 

 िोटी बजेट रु 
(हजारमा) 

बजेट रु 
(हजारमा) 

१ कमलबजार नर्रपामलका 240 160 १ र्दपायल मसलर्िी नर्रपामलका 280 180 
२ पंचदेवल ववनायक 

नर्रपामलका 260 160 
२ 

चर्खर नर्रपामलका 280 180 
३ मंर्लसेन नर्रपामलका 280 160 ३ आदर्य र्ाउँपामलका 180 100 
४ साँरे्वर्र नर्रपामलका 280 160 ४ के.आई.मसं. र्ाउँपामलका 160 100 
५ चौरपाटी र्ाउँपामलका 180 100 ५ जोरायल र्ाउँपामलका 160 100 
६ िकारी र्ाउँपामलका 160 100 ६ पूवीचौकी र्ाउँपामलका 160 100 
७ तमुायखाँद र्ाउँपामलका 180 100 ७ बिीकेदार र्ाउँपामलका 140 100 
८ बान्नीर्िी जयर्ि 

र्ाउँपामलका 140 100 
८ 

बोर्टान रु्मिसल र्ाउँपामलका 140 100 
९ मेल्लेख र्ाउँपामलका 180 100 ९ सायल र्ाउँपामलका 140 100 
१० रामारोर्न नर्रपामलका 180 100  कैलाली   
 बाजरुा   १ धनर्िी उपमहानर्रपामलका 560 360 
१ मरवेर्ी नर्रपामलका 200 80 २ र्ोदावरी नर्रपामलका 520 200 
२ बमिमामलका नर्रपामलका 200 80 ३ र्ौरीरं्र्ा नर्रपामलका 420 200 
३ बिुीरं्र्ा नर्रपामलका 220 80 ४ घोिाघोिी नर्रपामलका 500 200 
४ बिुीनन्त्दा नर्रपामलका 220 80 ५ वटकापरु नर्रपामलका 520 200 
५ र्ौमलु र्ाउँपामलका 100 80 ६ भजनी नर्रपामलका 380 200 
६ खप्ति छेिेदह 

र्ाउँपामलका 140 80 
७ 

लचम्कचहुा नर्रपामलका 480 200 
७ जर्न्नाथ र्ाउँपामलका 100 80 ८ कैलारी र्ाउँपामलका 310 100 
८ स्वामीकामतयक खापर 

र्ाउँपामलका 120 80 
९ 

चरेु र्ाउँपामलका 150 100 
९ वहमाली र्ाउँपामलका 100 80 १० जानकी र्ाउँपामलका 310 100 
 दाच ुयला   ११ जोर्ीपरु र्ाउँपामलका 250 100 
१ महाकाली नर्रपामलका 220 80 १२ बदयर्ोररया र्ाउँपामलका 210 100 
२ र्ैल्यचर्खर नर्रपामलका 220 80 १३ मोहन्त्याल र्ाउँपामलका 150 100 
३ अवपवहमाल र्ाउँपामलका 80 80  िँिेल्धुरा   
४ दहुुँ र्ाउँपामलका 120 80 १ अमरर्िी नर्रपामलका 240 190 
५ नौर्ाि र्ाउँपामलका 120 80 २ परर्रुाम नर्रपामलका 280 190 
६ व्याँस र्ाउँपामलका 120 80 ३ अजयमेरु र्ाउँपामलका 140 90 
७ मामाय र्ाउँपामलका 120 80 ४ आमलताल र्ाउँपामलका 140 90 
८ मामलकाजुयन र्ाउँपामलका 120 80 ५ र्न्त्यापधुरा र्ाउँपामलका 140 90 
९ लेकम र्ाउँपामलका 120 80 ६ नवदरु्ाय र्ाउँपामलका 160 90 
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 कन्त्चनपरु   ७ भारे्श्वर र्ाउँपामलका 120 90 
१ कृष्र्परु नर्रपामलका 400 200  बिाङ   
२ पनुवायस नर्रपामलका 400 200 १ साईपाल र्ाउँपामलका 60 80 
३ बेदकोट नर्रपामलका 380 200 २ केदारस्युँ र्ाँउपामलका 160 80 
४ बेलौरी नर्रपामलका 400 200 ३ खप्तिछान्ना र्ाँउपामलका 140 80 
५ मभमदत्त नर्रपामलका 680 200 ४ छमबसपामथभरा र्ाँउपामलका 140 80 
६ चाँदनी -दोधारा  

नर्रपामलका 320 200 
५ 

तालकोट र्ाँउपामलका 120 80 
७ र्लुलार्ाँट नर्रपामलका 360 200 ६ थलारा र्ाँउपामलका 140 80 
८ बेलिाँिी र्ाउँपामलका 180 100 ७ दरु्ायथली र्ाँउपामलका 120 80 
९ लालिािी र्ाउँपामलका 180 100 ८ मिा र्ाउँपामलका 140 80 
 बैतिी   ९ ववत्थिचचर र्ाँउपामलका 140 80 
 १ दर्रथचन्त्द नर्रपामलका 300 180 १० सूमाय र्ाउँपामलका 100 80 
२ पाटन नर्रपामलका 260 180 ११ जयपृ् वी नर्रपामलका  80 
 ३ पचुौिी नर्रपामलका 300 180 १२ बुंर्ल नर्रपामलका  80 
४ मेलौली नर्रपामलका 220 180     
५ िीलासैनी र्ाउँपामलका 160 100  िोल्पा   
६ दोर्िाकेदार र्ाउँपामलका 180 100 १ ठूलीभेरी नर्रपामलका  160 80 
७ पंचेश्वर र्ाउँपामलका 140 100 २ मरपरुासनु्त्दरी नर्रपामलका  180 80 
८ चर्वनाथ र्ाउँपामलका 140 100 ३ काईके र्ाउँपामलका 80 80 
९ मसर्ास र्ाउँपामलका 160 100 ४ छाकाय ताङसोङ र्ाउँपामलका 60 80 
१० सनुयया र्ाउँपामलका 140 100 ५ जर्दलु्ला र्ाउँपामलका 80 80 
 हमु्ला   ६ िोल्पो बदु्ध र्ाउँपामलका 60 80 
१ अदानचलुी र्ाउँपामलका 100 80 ७ मडु्केचलुा र्ाउँपामलका 80 80 
२ खापुयनाथ र्ाउँपामलका 80 80 ८ र्े र्ोलसनु्त्िो र्ाउँपामलका 80 80 
  
३ चंखेली र्ाउँपामलका 80 80 

 
मरु् ु  

 

४ ताँजाकोट र्ाउँपामलका 80 80 १ छायाँनाथ रारा नर्रपामलका  220 80 
५ नाम्खा र्ाउँपामलका 80 80 २ खत्याि र्ाउँपामलका 140 80 
६ सकेर्ाि र्ाउँपामलका 100 80 ३ मरु्मुकामायरोंर् र्ाउँपामलका 80 80 
७ मसमकोट र्ाउँपामलका 120 80 ४ सोरु र्ाउँपामलका 120 80 
 कामलकोट    जमु्ला   
१ खाँिाचक्र नर्रपामलका  220 80 १ चन्त्दननाथ नर्रपामलका 220 70 
२ मतलार्रु्ा नर्रपामलका  200 80 २ कनकासनु्त्दरी र्ाउँपामलका 120 70 
३ रास्कोट नर्रपामलका  200 80 ३ र्रु्ठचौर र्ाउँपामलका 100 70 
४ र्भु कामलका र्ाउँपामलका 120 80 ४ तातोपानी र्ाउँपामलका 120 70 
५ नरहररनाथ र्ाउँपामलका 160 80 ५ मतला र्ाउँपामलका 120 70 
६ पचालिरना र्ाउँपमलका 120 80 ६ पातारासी र्ाउँपामलका 120 70 
७ पलाता र्ाउँपामलका 120 80 ७ मसंजा र्ाउँपामलका 120 70 
८ महावै र्ाउँपामलका 100 80 ८ वहमा र्ाउँपामलका 100 70 
९ सान्नी मरवेर्ी र्ाउँपामलका 120 80  दैलेख   
 जाजरकोट   १ आठबीस नर्रपामलका  260 240 
१ 

छेिार्ाि नर्रपामलका  280 180 
२ चामणु्िा मबन्त्रासैनी 

नर्रपामलका  240 160 
२ नलर्ाि नर्रपामलका 240 180 ३ दलु्ल ुनर्रपामलका  320 160 
३ भेरीमामलका नर्रपामलका 300 180 ४ नारायर् नर्रपामलका  260 160 
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४ कुसे र्ाउँपामलका 160 100 ५ र्रुाँस र्ाउँपामलका 160 100 
५ जनुीचाँदे र्ाउँपामलका 160 100 ६ ठाँटीकाँध र्ाउँपामलका 140 100 
६ बारेकोट र्ाउँपामलका 140 100 ७ िुंरे्श्वर र्ाउँपामलका 140 100 
७ चर्वालय र्ाउँपामलका 140 100 ८ नौमलुे र्ाउँपामलका 160 100 
 सल्यान   ९ भर्वतीमाई र्ाउँपामलका 140 100 
१ बार्चौर नर्रपामलका  280 160 १० भैरवी र्ाउँपामलका 160 100 
२ बनर्ाँि कुवपण्िे 

नर्रपामलका  300 160 
११ 

महाब ुर्ाउँपामलका 160 100 
३ र्ारदा नर्रपामलका  300 160  रूकुम पचश्चम   
४ कपरुकोट र्ाउँपामलका 140 100 १ आठमबसकोट नर्रपामलका  280 180 
५ कामलमाटी र्ाउँपामलका 160 100 २ चौरजहारी नर्रपामलका  260 180 
६ कुमाख र्ाउँपामलका 180 100 ३ ममुसकोट नर्रपामलका  300 180 
७ छरेश्वरी र्ाउँपामलका 160 100 ४ मरवेर्ी र्ाउँपामलका 160 100 
८ मसद्ध कुमाख र्ाउँपामलका 120 100 ५ बाँवर्कोट र्ाउँपामलका 160 100 
९ मरवेर्ी र्ाउँपामलका 160 100 ६ सानीभेरी र्ाउँपामलका 160 100 
१० दामाय र्ाउँपामलका 140 100  सखेुत   
 रुकुम (पूवी भार्)   १ र्भुायकोट नर्रपामलका  340 160 
१ पथुा उत्तररं्र्ा 

र्ाउँपामलका 140 100 
२ 

पञ्चपरुी नर्रपामलका  280 160 
२ भूमे र्ाउँपामलका 140 100 ३ भेरीरं्र्ा नर्रपामलका  340 180 
३ मसस्ने र्ाउँपामलका 140 100 ४ लेकबेसी नर्रपामलका  280 160 
 प्यूठान   ५ बीरेन्त्रनर्र नर्रपामलका  660 200 
१ प्यूठान नर्रपामलका  280 160 ६ चचङ्गाि र्ाउँपामलका 140 100 
२ स्वर्यद्वारी नर्रपामलका  280 160 ७ चौकुने र्ाउँपामलका 180 100 
३ ऐरावती र्ाउँपामलका 160 100 ८ बराहताल र्ाउँपामलका 200 100 
४ र्ौमखुी र्ाउँपामलका 180 260 ९ मसम्ता र्ाउँपामलका 180 100 
५ चिमरुक र्ाउँपामलका 200 100  रोल्पा   
६ नौबवहनी र्ाउँपामलका 200 100 १ रोल्पा नर्रपामलका  280 160 
७ मल्लरानी र्ाउँपामलका 160 100 २ मरवेर्ी र्ाउँपामलका 170 100 
८ माण्िवी र्ाउँपामलका 140 100 ३ थवाङ र्ाउँपामलका 110 100 
९ सरुमारानी र्ाउँपामलका 140 100 ४ पररवतयन र्ाउँपामलका 150 100 
 र्लु्मी   ५ मािी र्ाउँपामलका 130 100 
१ ममुसकोट नर्रपामलका  260 160 ६ रुन्त्टीर्िी र्ाउँपामलका 190 100 
२ रेसुंर्ा नर्रपामलका  260 160 ७ लङुग्री र्ाउँपामलका 150 100 
३ इस्मा र्ाउँपामलका 140 100 ८ रं्र्ादेव र्ाउँपामलका 150 100 
४ कालीर्ण्िकी र्ाउँपामलका 140 100 ९ सनुछहरी र्ाउँपामलका 130 100 
५ र्लु्मीदरबार र्ाउँपामलका 160 100 १० समुनल स्मृमत र्ाउँपामलका 190 100 
६ चन्त्रकोट र्ाउँपामलका 160 100  अघायखाचँी   
७ छरकोट र्ाउँपामलका 160 100 १ भमुमकास्थान नर्रपामलका  280 180 
८ धुकोट र्ाउँपामलका 160 100 २ चर्तरं्र्ा नर्रपामलका  320 180 
९ मदाने र्ाउँपामलका 140 100 ३ सचन्त्धखकय  नर्रपामलका  340 180 
१० मामलका र्ाउँपामलका 160 100 ४ छरदेव र्ाउँपामलका 180 100 
११ रुरु र्ाउँपामलका 140 100 ५ पाचर्नी र्ाउँपामलका 180 100 
१२ सत्यवती र्ाउँपामलका 160 100 ६ मालारानी र्ाउँपामलका 200 100 
 नवलपरासी (बदयघाट 

ससु्ता पचश्चम)  
  

पाल्पा  
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१ बदयघाट नर्रपामलका  420 200 १ तानसेन नर्रपामलका  360 180 
२ रामग्राम नर्रपामलका  400 200 २ रामपरु नर्रपामलका  280 170 
३ सनुवल नर्रपामलका  400 200 ३ मतनाउ र्ाउँपामलका 140 90 
४ ससु्ता र्ाउँपामलका 220 100 ४ मनस्दी र्ाउँपामलका 160 90 
५ पाल्हीनन्त्दन र्ाउँपामलका 220 100 ५ पूवयखोला र्ाउँपामलका 140 90 
६ प्रतापपरु र्ाउँपामलका 260 100 ६ बर्नासकाली र्ाउँपामलका 160 90 
७ सरावल र्ाउँपामलका 240 100 ७ माथार्िी र्ाउँपामलका 160 100 
 कवपलबस्त ु   ८ रम्भा र्ाउँपामलका 140 90 
१ कवपलवस्त ुनर्रपामलका  500 200 ९ ररब्दीकोट र्ाउँपामलका 140 90 
२ कृष्र्नर्र नर्रपामलका  400 200 १० रैनादेवी छहरा र्ाउँपामलका 160 100 
३ बार्रं्र्ा नर्रपामलका  540 200  रूपन्त्देही   
४ बदु्धभमुी नर्रपामलका  460 200 १ बटुवल उपमहानर्रपामलका 760 340 
५ महाराजर्ञ्ज नर्रपामलका  380 200 २ मतलोत्तमा नर्रपामलका  460 200 
६ चर्वराज नर्रपामलका  440 200 ३ देवदह नर्रपामलका  420 200 
७ 

मायादेवी र्ाउँपामलका 280 100 
४ लचुम्वनी सांस्कृमतक 

नर्रपामलका  440 200 
८ यसोधरा र्ाउँपामलका 240 100 ५ मसद्धाथयनर्र नर्रपामलका  460 200 
९ ववजयनर्र र्ाउँपामलका 220 100 ६ सैनामैना नर्रपामलका  420 200 
१० र्दु्धोधन र्ाउँपामलका 260 100 ७ ओमसमतया र्ाउँपामलका 220 100 
 दाङ   ८ कन्त्चन र्ाउँपामलका 240 100 
१ घोराही 

उपमहानर्रपामलका 580 340 
९ 

कोटहीमाई र्ाउँपामलका 240 100 
२ तलु्सीपरु 

उपमहानर्रपामलका 580 340 
१० 

रै्िहवा र्ाउँपामलका 280 100 
३ लमही नर्रपामलका  380 200 ११ मचयवारी र्ाउँपामलका 120 100 
४ र्िवा र्ाउँपामलका 260 100 १२ मायादेवी र्ाउँपामलका 280 100 
५ दंर्ीर्रर् र्ाउँपामलका 180 100 १३ रोवहर्ी र्ाउँपामलका 120 100 
६ बंर्लाचलुी र्ाउँपामलका 180 100 १४ र्दु्धोधन र्ाउँपामलका 120 100 
७ बबई र्ाउँपामलका 200 100 १५ सम्मरीमाई र्ाउँपामलका 240 100 
८ राजपरु र्ाउँपामलका 180 100 १६ मसयारी र्ाउँपामलका 260 100 
९ राप्ती र्ाउँपामलका 260 100  बाकेँ   
१० र्ाचन्त्तनर्र र्ाउँपामलका 180 100 १ नेपालर्ञ्ज उपमहानर्रपामलका 560 340 
 बर्दयया   २ कोहलपरु नर्रपामलका  500 200 
१ र्लुररया नर्रपामलका  440 200 ३ खजरुा र्ाउँपामलका 340 100 
२ ठाकुरबाबा नर्रपामलका  340 200 ४ जानकी र्ाउँपामलका 240 100 
३ बाँसर्िी नर्रपामलका 400 200 ५ िुिुवा र्ाउँपामलका 240 100 
४ मधुवन नर्रपामलका  360 200 ६ नरैनापरु र्ाउँपामलका 220 100 
५ राजापरु नर्रपामलका  420 200 ७ बैजनाथ र्ाउँपामलका 360 100 
६ बारबर्दयया नर्रपामलका  440 200 ८ राप्तीसोनारी र्ाउँपामलका 360 100 
७ रे्रुवा र्ाउँपामलका 220 100  र्ोरखा   
८ बिैयाताल र्ाउँपामलका 300 100 १ र्ोरखा नर्रपामलका  340 180 
 म्याग्दी   २ पालङुटार नर्रपामलका  280 180 
१ बेनी नर्रपामलका  280 160 ३ अचजरकोट र्ाउँपामलका 120 100 
२ अन्नपूर्य र्ाउँपामलका 120 100 ४ आरूघाट र्ाउँपामलका 160 100 
३ धवलामर्री र्ाउँपामलका 120 100 ५ र्ण्िकी र्ाउँपामलका 160 100 
४ मंर्ला र्ाउँपामलका 120 100 ६ चमुनवु्री र्ाउँपामलका 80 100 
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५ मामलका र्ाउँपामलका 140 100 ७ धाचे र्ाउँपामलका 120 100 
६ रघरंु्र्ा र्ाउँपामलका 120 100 ८ मभमसेनथापा र्ाउँपामलका 140 100 
 लमजङु   ९ र्वहद लखन र्ाउँपामलका 160 100 
१ बेसीर्हर नर्रपामलका  320 160 १० मसरानचोक र्ाउँपामलका 160 100 
२ मध्यनेपाल नर्रपामलका  240 160 ११ बारपाक सुमलकोट र्ाउँपामलका 160 100 
३ राईनास नर्रपामलका  200 160  कास्की   
४ सनु्त्दरबजार नर्रपामलका  260 160 १ पोखरा महानर्रपामलका 760 360 
५ कव्लासोथार र्ाउँपामलका 100 100 २ अन्नपूर्य र्ाउँपामलका 180 100 
६ दधुपोखरी र्ाउँपामलका 120 100 ३ माछापछेु्र र्ाउँपामलका 160 100 
७ दोदी र्ाउँपामलका 140 100 ४ मादी र्ाउँपामलका 140 100 
८ मस्यायङदी र्ाउँपामलका 140 100 ५ रूपा र्ाउँपामलका 120 100 
 

स्याङ्गजा  
  नवलपरासी (बदयघाट ससु्ता 

पूवय)  
 

१ र्ल्याङ नर्रपामलका  280 160 १ कावासोती नर्रपामलका  440 180 
२ चापाकोट नर्रपामलका  220 180 २ र्ैंिाकोट नर्रपामलका  420 180 
३ पतुलीबजार नर्रपामलका  300 180 ३ देवचलुी नर्रपामलका  340 180 
४ भीरकोट नर्रपामलका  220 180 ४ मध्यववन्त्द ुनर्रपामलका  400 180 
५ वामलङ नर्रपामलका  340 180 ५ बौदीकाली र्ाउँपामलका 130 100 
६ अजुयनचौपारी र्ाउँपामलका  120 100 ६ बमुलङटार र्ाउँपामलका 140 100 
७ आमँधखोला र्ाउँपामलका  120 100 ७ मबनयी मरवेर्ी र्ाउँपामलका 230 100 
८ कालीर्ण्िकी र्ाउँपामलका  140 100 ८ हपु्सेकोट र्ाउँपामलका 170 100 
९ रे्दीखोला र्ाउँपामलका  120 100  पवयत   
१० ववरुवा र्ाउँपामलका  120 100 १ कुश्मा नर्रपामलका  320 180 
११ हररनार् र्ाउँपामलका  120 100 २ र्लेवास नर्रपामलका  240 180 
 तनहुँ   ३ जलजला र्ाउँपामलका 160 100 
१ भान ुनर्रपामलका  340 170 ४ पैयंू र्ाउँपामलका 120 100 
२ मभमाद नर्रपामलका  280 180 ५ महाचर्ला र्ाउँपामलका 100 100 
३ व्यास नर्रपामलका  480 180 ६ मोदी र्ाउँपामलका 160 100 
४ र्लुलार्ण्िकी 

नर्रपामलका  380 170 
७ 

ववहादी र्ाउँपामलका 120 100 
५ आबँखुैरेनी र्ाउँपामलका 160 80  बाग्लङु   
६ ऋवषङ्ग र्ाउँपामलका 180 100 १ र्ल्कोट नर्रपामलका  280 180 
७ चघररङ र्ाउँपामलका 160 80 २ जैममनी नर्रपामलका 280 180 
८ देवघाट र्ाउँपामलका 140 80 ३ िोरपाटन नर्रपामलका  240 180 
९ म्याग्दे र्ाउँपामलका 160 100 ४ बाग्लङु नर्रपामलका  420 180 
१० बचन्त्दपरु र्ाउँपामलका 160 80 ५ काठेखोला र्ाउँपामलका 200 100 
 मनाङ   ६ तमानखोला र्ाउँपामलका 120 100 
१ चामे र्ाउँपामलका 60 80 ७ ताराखोला र्ाउँपामलका 120 100 
२ नापाय भमुम र्ाउँपामलका 60 80 ८ मनसीखोला र्ाउँपामलका 160 100 
३ नासों र्ाउँपामलका 60 80 ९ वविर्ाि र्ाउँपामलका 200 100 
४ मनाङ र्दछ याङ 

र्ाउँपामलका 60 80 
१० 

बरेङ र्ाउँपामलका 120 100 
 मसु्ताङ    दोलखा   
१ घरपिोङ र्ाउँपामलका 320 80 १ चजरी नर्रपामलका 200 80 
२ थासाङ र्ाउँपामलका 60 80 २ मभमेश्वर  नर्रपामलका 280 80 
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३ लो -घेकर दामोदरकुण्ि 
र्ाउँपामलका 60 80 

३ 
कामलन्त्चोक र्ाउँपामलका 160 80 

४ लोमन्त्थाङ र्ाउँपामलका 60 80 ४ र्ौरीर्ङ्कर र्ाउँपामलका 120 80 
५ वाह्रर्ाउँ मचुक्तके्षर 

र्ाउँपामलका 60 80 
५ 

तामाकोर्ी र्ाउँपामलका 140 80 
 मसन्त्धुपाल्चोक   ६ वैतेश्वर र्ाउँपामलका 140 80 
१ चौतारा सार्ाचोकर्िी 

नर्रपामलका 340 180 
७ 

मेलङु्ग र्ाउँपामलका 140 80 
२ मेलम्ची नर्रपामलका 320 180 ८ ववर् ुर्ाउँपामलका 140 80 
३ वाह्रववसे नर्रपामलका 240 200 ९ र्ैलङु्ग र्ाउँपामलका 140 80 
४ ईन्त्रावती र्ाउँपामलका 180 100  रसवुा   
५ जरु्ल र्ाउँपामलका 140 100 १ उत्तरर्या र्ाउँपामलका 100 80 
६ मरपरुासनु्त्दरी र्ाउँपामलका 120 100 २ कामलका र्ाउँपामलका 100 80 
७ पाँचपोखरी थाङपाल 

र्ाउँपामलका 140 100 
३ 

र्ोसाईंकुण्ि र्ाउँपामलका 100 80 
८ बलेर्ी र्ाउँपामलका 140 100 ४ नौकुण्ि र्ाउँपामलका 120 80 
९ भोटेकोर्ी र्ाउँपामलका 120 100 ५ आमाछोर्दङमो र्ाउँपामलका 80 80 
१० मलसंखुपाखर र्ाउँपामलका 120 100  नवुाकोट   
११ सनुकोर्ी र्ाउँपामलका 140 100 १ ववदरु नर्रपामलका 380 180 
१२ हेलम्ब ुर्ाउँपामलका 120 100 २ बेलकोटर्िी नर्रपामलका 300 180 
 धार्दङ   ३ ककनी र्ाउँपामलका 180 100 
१ धुनीबेंसी नर्रपामलका 260 180 ४ वकस्पाङ र्ाउँपामलका 120 100 
२ नीलकण्ठ नर्रपामलका 400 180 ५ तादीर्ाउँ र्ाउँपामलका 140 100 
३ खमनयाबास र्ाउँपामलका 120 100 ६ तारकेश्वर र्ाउँपामलका 120 100 
४ र्ङ्गाजमनुा र्ाउँपामलका 160 100 ७ दपु्चेश्वर र्ाउँपामलका 140 100 
५ र्जरुी र्ाउँपामलका 180 100 ८ पञ्चकन्त्या र्ाउँपामलका 120 100 
६ र्ल्छी र्ाउँपामलका 180 100 ९ म्यार्ङ र्ाउँपामलका 120 100 
७ ज्वालामूखी र्ाउँपामलका 180 100 १० मलखु र्ाउँपामलका 140 100 
८ मरपरुासनु्त्दरी र्ाउँपामलका 160 100 ११ चर्वपरुी र्ाउँपामलका 140 100 
९ थाके्र र्ाउँपामलका 200 100 १२ सयुयर्िी र्ाउँपामलका 140 100 
१० नेरावती िबजोङ्ग 

र्ाउँपामलका 120 100 
 

भक्तपरु  
 

११ बेनीघाट रोराङ्ग 
र्ाउँपामलका 200 100 

१ 
चाँर्नुारायर् नर्रपामलका  320 160 

१२ रुवी भ्याली र्ाउँपामलका 100 100 २ भक्तपरु नर्रपामलका  380 200 
१३ मसद्धलेक र्ाउँपामलका 160 100 ३ मध्यपरु मथमी नर्रपामलका  380 200 
 काठमाण्िौं   ४ सूययववनायक नर्रपामलका  360 200 
१ काठमाण्िौं 

महानर्रपामलका 1164 352 
 

लमलतपरु  
 

२ कारे्श्वरी मनोहरा 
नर्रपामलका 340 200 

१ 
लमलतपरु महानर्रपामलका 660 860 

३ कीमतयपरु  नर्रपामलका 340 200 २ र्ोदावरी नर्रपामलका  360 380 
४ र्ोकरे्श्वर नर्रपामलका 420 200 ३ महालक्ष्मी नर्रपामलका  320 360 
५ चन्त्रामर्री नर्रपामलका 380 200 ४ कोन्त्ज्योसोम र्ाउँपामलका 110 180 
६ टोखा नर्रपामलका 400 200 ५ बाग्मती र्ाउँपामलका 110 180 
७ तारकेश्वर नर्रपामलका 380 200 ६ महाङ्काल र्ाउँपामलका 90 180 
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८ दचक्षर्काली नर्रपामलका 280 200  काभ्र े   
९ नार्ाजुयन नर्रपामलका  340 200 १ धुमलखेल नर्रपामलका  280 200 
१० बिुामनलकण्ठ 

नर्रपामलका  420 200 
२ 

नमोबदु्ध नर्रपामलका  260 200 
११ र्ंखरापरु नर्रपामलका  280 200 ३ पनौती नर्रपामलका  340 180 
 रामेछाप   ४ पांचखाल नर्रपामलका  300 200 
१ मन्त्थली नर्रपामलका 340 180 ५ बनेपा नर्रपामलका  400 180 
२ रामेछाप नर्रपामलका 260 180 ६ मण्िनदेउपरु नर्रपामलका  260 200 
३ उमाकुण्ि र्ाउँपामलका 140 100 ७ खानीखोला र्ाउँपामलका 120 100 
४ खाँिादेवी र्ाउँपामलका 160 100 ८ चौंरीदेउराली र्ाउँपामलका 140 100 
५ र्ोकुलर्ङ्गा र्ाउँपामलका 160 100 ९ तेमाल र्ाउँपामलका 160 100 
६ दोरम्बा र्ाउँपामलका 160 100 १० बेथानचोक र्ाउँपामलका 120 100 
७ मलखु तामाकोर्ी 

र्ाउँपामलका 160 100 
११ 

भमु्ल ुर्ाउँपामलका 140 100 
८ सनुापमत र्ाउँपामलका 140 100 १२ महाभारत र्ाउँपामलका 120 100 
 मसन्त्धुली   १३ रोर्ी र्ाउँपामलका 180 100 
१ कमलामाई नर्रपामलका 420 180  मकवानपरु   
२ दधुौली नर्रपामलका 420 180 १ हेटौंिा उप -महानर्रपामलका  560 352 
३ र्ोलन्त्जोर र्ाउँपामलका 130 100 २ थाहा नर्रपामलका  340 200 
४ घ्याङलेख र्ाउँपामलका 110 100 ३ ईन्त्रसरोवर र्ाउँपामलका 120 100 
५ तीनपाटन र्ाउँपामलका 210 100 ४ कैलार् र्ाउँपामलका 160 100 
६ वर्क्कल र्ाउँपामलका 130 100 ५ बकैया र्ाउँपामलका 280 100 
७ मररर् र्ाउँपामलका 170 100 ६ बाग्मती र्ाउँपामलका 200 100 
८ सनुकोर्ी र्ाउँपामलका 150 100 ७ मभमरे्दी र्ाउँपामलका 160 100 
९ हररहरपरुर्िी र्ाउँपामलका 170 100 ८ मकवानपरुर्िी र्ाउँपामलका 160 100 
 चचतवन   ९ मनहरी र्ाउँपामलका 280 100 
१ भरतपरु महानर्रपामलका 700 352 १० राचलसराङ्ग र्ाउँपामलका 160 100 
२ कामलका नर्रपामलका  300 160  सप्तरी   
३ खैरहनी नर्रपामलका  420 160 १ कञ्चनरुप  नर्रपामलका 380 180 
४ मािी नर्रपामलका  300 180 २ खिक नर्रपामलका 340 180 
५ रत्ननर्र नर्रपामलका  340 180 ३ िालनेश्वरी नर्रपामलका 320 180 
६ राप्ती नर्रपामलका  420 180 ४ राजववराज नर्रपामलका 460 180 
७ इच्छाकामना र्ाउँपामलका 160 100 ५ बोदेबरसाईन नर्रपामलका 320 180 
 मसराहा   ६ र्म्भनुाथ  नर्रपामलका 280 180 
१ कल्यार्परु नर्रपामलका 360 180 ७ सरुुर्ां नर्रपामलका 340 180 
२ 

र्ोलबजार नर्रपामलका 380 180 
८ हनमुाननर्र कंकामलनी 

नर्रपामलका 340 180 
३ धनर्िीमाई नर्रपामलका 340 180 ९ सप्तकोर्ी  नर्रपामलका 240 180 
४ 

ममचैया नर्रपामलका 360 180 
१० अग्नीसाइर कृष्र्ासवरन 

र्ाउँपामलका 200 100 
५ लहान नर्रपामलका 560 180 ११ मछन्नमस्ता र्ाउँपामलका 200 100 
६ मसरहा नर्रपामलका 520 180 १२ मतरहतु र्ाउंपामलका 160 100 
७ सखुीपरु नर्रपामलका 280 180 १३ मतलाठीकोईलािी र्ाउंपामलका 200 100 
८ कजयन्त्हा नर्रपामलका 280 180 १४ मबष्रु्परु र्ाउँपामलका 160 100 
९ अनयमा र्ाउँपामलका 160 100 १५ राजर्ि र्ाउँपामलका 200 100 
१० औरही र्ाउँपामलका 160 100 १६ महादेवा र्ाउँपामलका 200 100 
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११ नरहा र्ाउँपामलका 160 100 १७ रुपनी र्ाउँपामलका 180 100 
१२ नवराजपरु र्ाउँपामलका 160 100 १८ बलान -ववहलु र्ाउँपामलका  160 100 
१३ बररयारपट्टी र्ाउँपामलका 160 100  धनषुा   
१४ 

भर्वानपरु र्ाउँपामलका 160 100 
१ जनकपरुधाम 

उपमहानर्रपामलका 560 360 
१५ लक्ष्मीपरु पतारी 

र्ाउँपामलका 160 100 
२ 

चक्षरेश्वरनाथ नर्रपामलका 320 180 
१६ 

ववष्रु्परु र्ाउँपामलका 160 100 
३ र्रे्र्मान –चारनाथ  

नर्रपामलका 280 180 
१७ सखुवानान्त्करकट्टी 

र्ाउँपामलका 160 100 
४ 

धनषुाधाम नर्रपामलका 340 180 
 महोत्तरी   ५ नर्राइन नर्रपामलका 280 180 
१ र्ौर्ाला नर्रपामलका 440 180 ६ मममथला नर्रपामलका 340 180 
२ जलेश्वर नर्रपामलका 400 180 ७ ववदेह नर्रपामलका 280 160 
३ बर्दयबास नर्रपामलका 400 180 ८ सबैला नर्रपामलका 360 160 
४ औरही नर्रपामलका 280 170 ९ र्वहदनर्र नर्रपामलका 340 160 
५ बलवा नर्रपामलका 320 170 १० कमला नर्रपामलका 300 160 
६ भँर्ाहा नर्रपामलका 360 170 ११ मममथला ववहारी नर्रपामलका 280 160 
७ मवटहानी नर्रपामलका 280 180 १२ हंसपरु नर्रपामलका 300 160 
८ मनरा मससवा नर्रपामलका 360 170 १३ औरही र्ाउँपामलका 160 100 
९ रामर्ोपालपरु नर्रपामलका 260 180 १४ जनकनचन्त्दनी र्ाउँपामलका 180 100 
१० लोहरपट्टी नर्रपामलका 320 170 १५ बटेश्वर र्ाउँपामलका 160 100 
११ 

एकिारा र्ाउँपामलका 200 100 
१६ मचुखयापवट्ट मसुहरममया 

र्ाउँपामलका 160 100 
१२ वपपरा र्ाउँपामलका 280 100 १७ लक्ष्मीमनया र्ाउँपामलका 200 100 
१३ महोत्तरी र्ाउँपामलका 180 100 १८ धनौजी र्ाउँपामलका 160 100 
१४ सम्सी र्ाउँपामलका 200 100  रौतहट   
१५ सोनमा र्ाउँपामलका 280 100 १ र्रुिा नर्रपामलका 360 180 
 सलायही   २ र्ौर नर्रपामलका 300 180 
१ ईश्वरपरु नर्रपामलका 400 180 ३ चन्त्रपरु नर्रपामलका 520 180 
२ र्ोिैटा नर्रपामलका 340 180 ४ ईर्नाथ नर्रपामलका 320 180 
३ मलंर्वा  नर्रपामलका 340 180 ५ कटहरीया नर्रपामलका 300 180 
४ लालबन्त्दी नर्रपामलका 420 180 ६ र्िीमाई नर्रपामलका 320 180 
५ बरहथवा नर्रपामलका 440 180 ७ र्जरुा नर्रपामलका 360 180 
६ बलरा नर्रपामलका 320 180 ८ देवाही र्ोनाही नर्रपामलका 280 180 
७ बार्मती नर्रपामलका 320 180 ९ परोहा नर्रपामलका 300 180 
८ हररपरु नर्रपामलका 300 180 १० र्तवुा ववजयपरु नर्रपामलका 300 180 
९ हररवन नर्रपामलका 340 180 ११ बौधीमाई नर्रपामलका 280 180 
१० हररपवुाय नर्रपामलका 280 180 १२ माधवनारायर् नर्रपामलका 280 180 
११ कमबलासी नर्रपामलका 300 180 १३ मौलापरु नर्रपामलका 240 180 
१२ चक्रघट्टा र्ाउँपामलका 180 100 १४ राजपरु नर्रपामलका 320 180 
१३ चन्त्रनर्र र्ाउँपामलका 200 100 १५ वृन्त्दावन नर्रपामलका 340 180 
१४ धनकौल र्ाउँपामलका 160 100 १६ राजदेवी नर्रपामलका 180 180 
१५ ब्रह्मपरुी र्ाउँपामलका 180 100 १७ दरु्ायभर्वती र्ाउँपामलका 180 100 
१६ रामनर्र र्ाउँपामलका 180 100 १८ यमनुामाई र्ाउँपामलका 180 100 
१७ ववष्रु् र्ाउँपामलका 160 100  पसाय   
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१८ बसबरीया र्ाउँपामलका 160 100 १ वीरर्ञ्ज महानर्रपामलका 640 352 
१९ कौिेना र्ाउँपामलका 180 100 २ पोखररया नर्रपामलका 280 180 
२० पसाय र्ाउँपामलका 160 100 ३ पसायर्िी नर्रपामलका 300 180 
 बारा   ४ बहदुरमाई नर्रपामलका 280 180 
१ कलैया 

उपमहानर्रपामलका 540 352 
५ 

मछपहरमाई र्ाउँपामलका 170 100 
२ चजतपरु-मसमरा 

उपमहानर्रपामलका 544 352 
६ 

जर्रनाथपरु र्ाउँपामलका 190 100 
३ कोल्हवी नर्रपामलका 340 180 ७ धोबीनी र्ाउँपामलका 150 100 
४ मनजर्ि नर्रपामलका 320 180 ८ पकाहा मैनपरु र्ाउँपामलका 150 100 
५ महार्िीमाई नर्रपामलका 360 180 ९ पटेवाय सरु्ौली र्ाउँपामलका 170 100 
६ मसम्रौनर्ि नर्रपामलका 340 180 १० मबन्त्दबामसनी र्ाउँपामलका 170 100 
७ पचरौता नर्रपामलका 280 180 ११ सखुवा प्रसौनी र्ाउँपामलका 210 100 
८ आदर्य कोटावल 

र्ाउँपामलका 180 100 
१२ 

ठोरी र्ाउँपामलका 170 100 
९ करैयामाई र्ाउँपामलका 200 100 १३ कामलकामाई र्ाउँपामलका 150 100 
१० देवताल र्ाउँपामलका 160 100 १४ चजराभवानी र्ाउँपामलका 170 100 
११ परवानीपरु र्ाउँपामलका 160 100  ताप्लेजङु   
१२ प्रसौनी र्ाउँपामलका 180 100 १ रु्ङमलङ नर्रपामलका 240 80 
१३ रे्टा र्ाउँपामलका 180 100 २ आठराई मरवेर्ी र्ाउँपामलका 80 80 
१४ बारार्िी र्ाउँपामलका 180 100 ३ र्क्ताङलङु र्ाउँपामलका 100 80 
१५ सवुर्य र्ाँउपामलका 200 100 ४ ममलवाखोला र्ाउँपामलका 40 80 
१६ ववश्रामपरु र्ाउँपामलका 160 100 ५ मेररङदेन र्ाउँपामलका 80 80 
 संखुवासभा   ६ मैवाखोला र्ाउँपामलका 80 80 
१ खाँदवारी नर्रपामलका 260 120 ७ पामथभरा याङ्गवरक र्ाउँपामलका 80 80 
२ चैनपरु नर्रपामलका 240 120 ८ मसर्दङ्गवा र्ाउँपामलका 100 80 
३ धमयदेवी नर्रपामलका 200 120 ९ मसरीजङ्घा र्ाउँपामलका 120 80 
४ पाँचखपन नर्रपामलका 200 120  ओखलिंुर्ा   
५ मादी नर्रपामलका 200 120 १ मसवद्धचरर् नर्रपामलका 260 180 
६ चचचचला र्ाउँपामलका 100 100 २ चखजीदेम्वा र्ाउँपामलका 120 100 
७ भोटखोला र्ाउँपामलका 80 100 ३ चम्पादेवी र्ाउँपामलका 140 100 
८ मकाल ुर्ाउँपामलका 120 100 ४ चचर्ंखुर्िी र्ाउँपामलका 120 100 
९ सभापोखरी र्ाउँपामलका 100 100 ५ मानेभञ्याङ र्ाउँपामलका 160 100 
१० मसलीचोङ र्ाउँपामलका 100 100 ६ मोलङु र्ाउँपामलका 140 100 
 सोलखुुम्ब ु   ७ मलखु र्ाउँपामलका 120 100 
१ सोलदुधुकुण्ि  

नर्रपामलका 240 80 
८ 

सनुकोर्ी र्ाउँपामलका 140 100 
२ खुम्व ुपासाङल्हाम ु

र्ाउँपामलका 100 80 
 

खोटाङ  
 

३ माप्य दधुकोर्ी 
र्ाउँपामलका 120 80 

१ र्दके्तल रुपाकोट मिवुार्िी  
नर्रपामलका 300 180 

४ थुलङु दधुकोर्ी 
र्ाउँपामलका 140 80 

२ 
हलेसी तवुाचङु नर्रपामलका 240 180 

५ नेचासल्यान र्ाउँपामलका 120 80 ३ ऐसेलखुकय  र्ाउँपामलका 120 100 
६ महाकुलङु र्ाउँपामलका 100 80 ४ केवपलासर्िी र्ाउँपामलका 120 100 
७ मलखुवपके र्ाउँपामलका 80 80 ५ खोटेहाङ र्ाउँपामलका 140 100 
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८ सोताङ र्ाउँपामलका 100 80 ६ जन्त्तेिंुर्ा र्ाउँपामलका 120 100 
 भोजपरु   ७ र्दप्रङु चइुचमु्मा र्ाउँपामलका 120 100 
१ भोजपरु नर्रपामलका 220 160 ८ रावा वेसी र्ाउँपामलका 120 100 
२ षिानन्त्द नर्रपामलका 240 160 ९ वराहपोखरी र्ाउँपामलका 120 100 
३ अरुर् र्ाउँपामलका 120 100 १० साकेला र्ाउँपामलका 100 100 
४ आमचोक र्ाउँपामलका 120 100  धनकुटा   
५ टयाम्केमैयुङ र्ाउँपामलका 120 100 १ धनकुटा नर्रपामलका 320 180 
६ पौवादङु्मा र्ाउँपामलका 120 100 २ पाचिवास नर्रपामलका 220 160 
७ रामप्रसाद राई 

र्ाउँपामलका 120 100 
३ 

महालक्ष्मी  नर्रपामलका 240 160 
८ साल्पामसमलछो 

र्ाउँपामलका 100 100 
४ 

र्वहदभूमम र्ाउँपामलका 140 120 
९ हतवुार्िी र्ाउँपामलका 140 100 ५ चौमबसे र्ाउँपामलका 140 120 
 तेह्रथमु   ६ छथर जोरपाटी र्ाउँपामलका 140 120 
१ म्याङलङु नर्रपामलका 220 160 ७ साँर्रुीर्िी र्ाउँपामलका 160 120 
२ लालीर्रुाँस नर्रपामलका 200 160  पाचँथर   
३ आठराई र्ाउँपामलका 160 100 १ वर्र्दम नर्रपामलका 340 160 
४ छथर र्ाउँपामलका 140 100 २ कुम्मायक र्ाउँपामलका 140 100 
५ रे्दाप र्ाउँपामलका 140 100 ३ तमु्वेवा र्ाउँपामलका 120 100 
६ मेन्त्छयायेम र्ाउँपामलका 100 100 ४ र्ालेलङु र्ाउँपामलका 160 100 
 िापा   ५ र्ाल्र्नुन्त्द र्ाउँपामलका 160 100 
१ अजुयनधारा  नर्रपामलका 420 200 ६ ममललाजङु र्ाउँपामलका 160 100 
२ कन्त्काई  नर्रपामलका 320 200 ७ याङवरक र्ाउँपामलका 140 100 
३ र्ौरादह नर्रपामलका 380 200 ८ वहमलहाङ र्ाउँपामलका 160 100 
४ दमक नर्रपामलका 520 200  सनुसरी   
५ ववतायमोि नर्रपामलका 540 200 १ इटहरी उप -महानर्रपामलका  560 345 
६ भरपरु नर्रपामलका 460 200 २ धरान उप -महानर्रपामलका  560 350 
७ मेचीनर्र  नर्रपामलका 480 200 ३ इनरुवा नर्रपामलका 440 193 
८ चर्वसताक्षी नर्रपामलका 440 200 ४ दहुवी नर्रपामलका 400 199 
९ कचनकवल र्ाउँपामलका 240 100 ५ बराह  के्षर नर्रपामलका 520 184 
१० कमल र्ाउँपामलका 280 100 ६ रामधुनी नर्रपामलका 400 202 
११ र्ौरररं्ज र्ाउँपामलका 220 100 ७ कोर्ी र्ाउँपामलका 260 88 
१२ िापा र्ाउँपामलका 220 100 ८ र्िी र्ाउँपामलका 240 95 
१३ बाह्रदर्ी र्ाउँपामलका 220 100 ९ देवानर्ञ्ज र्ाउँपामलका 220 95 
१४ बदु्धर्ाचन्त्त र्ाउँपामलका 260 100 १० बजुय र्ाउँपामलका 200 97 
१५ हचल्दबारी र्ाउँपामलका 200 100 ११ भोक्राहा नरमसंह र्ाउँपामलका 240 92 
 मोरङ   १२ हररनर्र र्ाउँपामलका 240 90 
१ ववराटनर्र 

महानर्रपामलका 620 340 
 

उदयपरु  
 

२ उलायबारी नर्रपामलका 400 200 १ कटारी नर्रपामलका 400 200 
३ पथरी र्मनश्चरे 

नर्रपामलका 420 200 
२ 

चौदण्िीर्िी नर्रपामलका 380 180 
४ बेलवारी नर्रपामलका 440 200 ३ मरयरु्ा नर्रपामलका 580 200 
५ रंरे्ली नर्रपामलका 360 200 ४ बेलका नर्रपामलका 340 180 
६ रतवुामाई नर्रपामलका 380 200 ५ उदयपरुर्िी र्ाउँपामलका 200 100 
७ लेटाङ नर्रपामलका 280 200 ६ ताप्ली र्ाउँपामलका 120 100 
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८ सनुवषी नर्रपामलका 340 200 ७ रौतामाई र्ाउँपामलका 180 100 
९ सनु्त्दरहरैचा नर्रपामलका 520 200 ८ मलम्चङुबुङ र्ाउँपामलका 120 100 
१० कटहरी र्ाउँपामलका 230 100  इयलाम   
११ कानेपोखरी र्ाउँपामलका 230 100 १ ईलाम नर्रपामलका 340 160 
१२ केराबारी र्ाउँपामलका 210 100 २ देउमाई नर्रपामलका 280 160 
१३ ग्रामथान र्ाउँपामलका 230 100 ३ माई नर्रपामलका 280 160 
१४ जहदा र्ाउँपामलका 230 100 ४ सूयोदय नर्रपामलका 380 160 
१५ धनपालथान र्ाउँपामलका 230 100 ५ चलुाचलुी र्ाउँपामलका 160 100 
१६ बिुीरं्र्ा र्ाउँपामलका 270 100 ६ र्ाकर्ोकथुम र्ाउँपामलका 160 100 
१७ ममललाजङु र्ाउँपामलका 190 100 ७ माईजोर्माई र्ाउँपामलका 160 100 
    ८ माङसेबङु र्ाउँपामलका 140 100 
    ९ रोङ र्ाउँपामलका 140 100 
    १० सन्त्दकपरु र्ाउँपामलका 140 100 
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इवपमिममयोलोजी तथा रोर् मनयन्त्रर् काययक्रम 

कुष्ठरोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन काययक्रम 
 

काययक्रमको नामाः खोकना, पोखरा, कपन तथा बिुामनलकण्ठमा रहेका कुष्ठ प्रभाववतहरूलाई औषमध तथा स्वयं 
हेरचाह सामग्री व्यवस्थापन 

 
 

  

काययक्रमको पररचय  
 

नेपाल कुष्ठरोर् मनवारर् संघ मार्य त आवश्यक पने बजेट समेत अनदुान स्वरुप उपलब्ध 
र्राउने र्री पबुय कुष्ठप्रभाववतहरुलाई औषमध तथा स्वयं हेरचाह सामग्री  ब्यबस्थापन र्ने र्री 
नेपाल सरकारले  हस्तान्त्तरर् र्रेको छ  । आ.व. २०७७/७८ देखी सो अनदुान रकम 
स्थानीय तह मार्य त समन्त्वय/ सहकाययमा र्ने र्री आरोग्य आश्रममा रहेका कुष्ठ 
प्रभाववतहरुको  व्यवस्थापन र्नय बजेट ववमनयोजन भएको छ । 

उदे्दश्य हालको आरोग्य आश्रममा रहेका  अती अर्क्त कुष्ठप्रभाववतहरु  तथा जेष्ठ नार्ररकहरुको  
उपचार तथा  स्वयं हेरचाह सामग्री व्यवस्थापन र्ने । 

समदुायमा आधाररत पनुस्थायपना र्ने । 
अपेचक्षत प्रमतर्ल आरोग्य आश्रममा रहेका कुष्ठप्रभाववतहरुको उपचार तथा  स्वयं हेरचाह सामग्री व्यवस्थापन  

भइ लाभाचन्त्वत हनेुछन ्। 
नेपालको संमबधान २०७२ अनसुार नार्ररक हकको समुनचश्चतता भएको हनेुछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  • नर्रपामलका तथा महा नर्रपामलकामा मबमनयोचजत अनदुान रकम अनसुार नेपाल सरकारले 
मनधायरर् र्रेको मापदण्ि अनसुार नेपाल कुष्ठरोर् मनबारर् संघलाई र  IDEA NEPAL लाई 
आवस्यक ब्यबस्थापन र्नय लर्ाउने ।  

• आरोग्य आश्राममा रहेका कुष्ठप्रभाववतहरुले सम्िौता अनसुार सेवा सवुवधा उपलव्ध  भए 
नभएको कुष्ठरोर् मनयन्त्रर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन र्ाखा र सम्वचन्त्धत पामलकाले अनरु्मन 
सपेुरीबेक्षर् र्ने । 

• यस चर्षयकबाट औषमध, सहायक सामाग्री तथा स्वयं हेरचाहलाई मबमनयोजन र्नय सवकने छ। 

• यस चर्षयकमा बिुामनलकण्ठ नर्रपामलकामा ववमनयोचजत र्ररएको अनदुान बजेट READ Nepal, 

IDEA NEPAL र नेपाल कुष्ठ प्रभाववत कल्यार् संघलाई प्रस्ताव अनसुार सम्िौता र्राइ उपलब्ध 
र्राउन सवकनछे। 

बजेट बाँिर्ाँि बजेट  बाँिर्ाँि र्दाय औषमध, सहायक सामाग्री तथा स्वयं हेरचाह कायय संचालन र्नय आमथयक 
मनयमावली तथा सम्िौता अनसुार र्ने ।  

अमभलेख प्रमतबेदन काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा रोर् मनयन्त्रर् महार्ाखामा 
अमनवायय रूपमा पठाउन ुपने छ । 
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काययक्रमको नामाः अपारं्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववरे्षज्ञबाट 
नापजाचँ एवं तामलम सवहतको चव्ललचेयर, पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान  

काययक्रमको 
पररचय  
 

भखयरैमार स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले र्रेको राविय  सवेक्षर् (Rapid Assistive Technology 

Assessment) अनसुार नेपालको कुल जनसङ्गख्याको २७.७ % व्यचक्तहरूले कुनै न कुन ैवकमसमको 
सहायक सामग्री प्रयोर् र्रररहेको पाइएको छ। त्यसैर्री १९. ७ % लाइ यो  सेवा चावहएको भएपमन 
ववमभन्न कारर्हरुले पाउन नसकेको देचखन्त्छ। यी दबैु त्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालमा सहायक 
सामग्री चावहन ेजनसङ्गख्याको संख्या उल्लेखनीय मारामा देचखन्त्छ। यसैर्री  “अपाङ्गता भएका 
व्यचक्तहरूको अमधकार सम्बन्त्धी महासचन्त्ध" र अपांर्ता व्यवस्थापन सम्वन्त्धी नीमत, रर्नीमत तथा 
१० वषे कायययोजना (२०७३-३०८२) मा अपाङ्गता भएका व्यचक्तहरूलाई उपयकु्त तथा र्रु्स्तरीय  

सहायक  सामाग्री लर्ायत कृमतम हात खटु्टा तथा अथोवटकको उपलब्धता तथा उत्पादन समुनचश्चत 
र्ने प्रमतवद्धता जनाएको छ । 

उदे्दश्य अमत र्ररब र सहायक सामग्रीको पहुँचबाट टािा रहेका व्यचक्तहरूको पवहचान र्रर र्मनमसलता 
सम्बन्त्धी कृमतम हात खुट्टा (पोस्थवेटलस-अथोवटलस)  सवहतको सहायक सामाग्री  सेवा प्रदान र्री 
उनीहरूको जीवनस्तरमा टेवा पयुायउने। 

स्वास््य नीमत २०७६ ले पररकल्पना र्रेअनसुार पनुस्थापना सेवालाई जन-स्तरले प्रत्याभूत र्ने 
र्री  स्थानीय स्तरमा परुाउने। 

अपेचक्षत प्रमतर्ल कृमतम हात खटु्टा,  अथोमसस तथा प्रस्थोमसस सवहतको सहायक सामाग्री  सेवा मार्य त  नार्ररकको  
काययक्षमता र र्मनचर्लताको अमभवृवद्ध र्रर सामाचजक सहभामर्ता प्रवधयन र्ने  । 
पामलकाको स्वास््य र्ाखालाई यस्ता वकमसमका स्वास््य सेवासँर् अभ्यस्त र्राउने र भववष्यमा 
पामलका स्वयंले पमन सहायक सामग्री सेवामा लर्ानी र्रोस ्भने्न अपेक्षाका साथ पामलकाको 
नेततृ्वमा दक्ष सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्य त यो सेवा प्रदान र्राउने। 

सन्त्चालन प्रकृया  पवहलो चरर्मा योजना बनाउने : प्रदेर्ले पायक पन े पनुस्थायपना अस्पताल वा पनुस्थायपना केन्त्र, 

राविय र्ारीररक पनुस्थायपना सेवा प्रदायक संघका  इकाईहरुसँर् समन्त्वय र्रेर अमत ववपन्न र 
Special चव्यलचयेर/कृमतम हात खटु्टा सवहतको सहायक सामग्रीको पहुँचबाट वचञ्चत रहेका 
व्यचक्तहरूको पवहचान र्ने । 

दोश्रो चरर्: पनुस्थायपना अस्पताल वा पनुस्थायपना केन्त्रमा सेवाग्राहीहरुलाई सम्पकय  र्रेर सेवा र्दने 
। पनुस्थायपना अस्पताल वा पनुस्थायपना केन्त्रबाट धेरै टािा सेवाग्राहीहरुको उल्लेखनीय जनसंख्या 
भए यी अस्पताल वा  केन्त्रको समन्त्वयमा सहायक सामग्री सेवा सम्बन्त्धी लयाम्प सञ्चालन र्रेर 
पमन यो सेवा प्रदान र्नय सवकन ेछ । यी दवैु ववमधबाट सेवा र्ददाँ मनम्न वकमसमको चचवकत्सकीय 
प्रवक्रया पालना र्नुयपदयछ । 

सबैभन्त्दा पवहला संबचन्त्धत स्वास््यकमीद्वारा नाप जाँच र्ने । 

नापजाँच अनसुार सहायक सामग्रीको आकार र प्रकार (पे्रचश्क्रपर्न) मनलयोल र्ने । 

सहायक सामग्रीको fitting ठीक भए/नभएको  यवकन र्ने ।  

सहायक सामग्रीबाट आएको पररर्ाम (outcome measurement) दस्तावेज र्ने । 

सेवाग्राहीलाई सहायक सामाग्रीको सही प्रयोर् र्ने बारे तामलम र्दने।  
र्लाअपको समय बारे जानकारी र्दने । 
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सामान्त्य ममयत र्नय र नचजकैको ममयत सम्भार केन्त्रबारे  जानकारी पमन र्दने  । 

पनुस्थायपना अस्पताल /र्ारीररक पनुयस्थापना केन्त्रमा मनम्नानसुार सेवाहरू उपलव्ध हनुपुने : 

वर्चजयोथेरापी  

प्रोस्थेमसस वा अथोमसस  सवहतको सहायक सामग्री  सेवा   
समदुायमा आधाररत सेवा 
सम्भव भएसम्म सेवाग्राही आवास कक्षको सवुवधा   

 

र्ारररीक 
पनुस्थायपना   
केन्त्रहरुको सचुी 
 

ववर्तमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मवहला बालबामलका तथा जेष्ठ नार्ररक मन्त्रालयको 
सहयोर् र समन्त्वयमा यस्ता वकमसमका सेवा प्रदान र्रेका पनुस्थायपना अस्पताल / पनुस्थायपना 
केन्त्रबाट मार यो सेवा प्रदान र्नुयपनेछ। सहायक सामग्री ववतरर्का वस्त ुनभई स्वास््य 
सम्बन्त्धी संवेदनर्ील वस्त ुहनु ्। त्यसैले यो  सेवाको प्रभावह दक्ष पनुस्थायपना अस्पताल / पनुस्थायपना 
केन्त्रबाट मार हनु जरुरी छ।  
स्थानीय तहमा सर्तय अनदुान मार्य त यस सेवा प्रभावह र्राउँदा मनम्न सेवाप्रदायक को समन्त्वय 
मार्य त र्नय  र्नय सवकन ेछ: 

प्रदेर् १:    दमक अपाङ्ग सहयोर् समममत (rehabilitation centre), दमक,  िापा  र समदुायमा 
आधाररत पनुस्थायपना, ववराटनर्र, मोरङ 

मधेर् प्रदेर् :   पे्ररर्ा र्ारीररक पनुयस्थापना केन्त्र, सलायही र लालर्ि कुष्ठर  अस्पताल, धनषुा 
बार्मती प्रदेर् : राविय अपाङ्ग कोष- काठमािौं, Spinal Injury Rehabilitation Centre, Hospital and Rehabilitation 

Centre of Disabled Children र आनन्त्दबन अस्पताल 

र्ण्िकी प्रदेर् :   हररयो खयक अस्पताल तथा पनुयस्थापना केन्त्र 

 लचुम्बनी प्रदेर्:  नेपालर्ंज मेमिकल कलेज, बाकेँ  र  International Nepal Fellowship 

कर्ाली प्रदेर्:  Association for Disabled & Helpless Children, Surkhet  

सदुरुपचश्चम प्रदेर्ाः     नेपाल राविय समाज कल्यार् संघ, कन्त्चनपरु 

सेवा प्रवाह र्दाय सेवाग्राहीलाइय  सहायक सामग्री ममयतसम्भार र  follow- up र्नय  सहजताका लामर् 
सबभन्त्दा नचजक पने पनुयस्थापना अस्पताल/ पनुयस्थापना केन्त्रसरँ्  समन्त्वय र्रेर सेवा प्रवाह र्ने । 

बजेट बाँिर्ाँि मबमनयोचजत बजेटको पररधी मभर रवह आमथयक मनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको काययक्रम 
संचालन मनयदेचर्का २०७७ अनसुार काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने । 

अमभलेख प्रमतबेदन मनम्नमलचखत कार्जातहरुको मबबरर् सवहतको प्रतमबेदन सम्बचन्त्धत स्थानीय तहमा    र 
इवपमिममयोलोजी र रोर् मनयन्त्रर् महार्ाखा   पेर् र्ने : सेवाग्राहीको नाम, उमेर, मलङ्ग, ठेर्ाना, 
Impairment/अपाङ्गताको प्रकार, सहायक सामाग्रीको वकमसम र मूल्यको वववरर् । 
नेपाल सरकारको मनयम अनसुार संस्था दताय भएको प्रमार्परहरु। 

सन्त्दभय सामाग्री 1.Priority assistive product list of Nepal, 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1 
2.पनुस्थायपना सेवा सञ्चालन सम्वचन्त्ध मापदण्ि २०७८, http://edcd.gov.np/resource-detail/re0514 

3.WHO Provision of Manual Wheelchair in less resource setting , https://www.who.int/publications-detail/guidelines-on-

the-provision-of-manual-wheelchairs-in-less-resourced-settings 

4.WHO standards  on prosthetic and orthotics       

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/ 

5 . ;xfos k|ljlw ;fdu|L ;]jf ;DjGwL /fli6«o dfkb08 -@)&*_ 
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स्थानीय तह बजेट बाँिर्ाँि आ.व. २०७९/८० 

स्थानीय तह 
कोि

स्थानीय तहको नाम कृयाकलाप
बजेट (रु 
हजारमा )

80101011 ववराटनर्र महानर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

1000

80101110 दमक नर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

1000

80102122 मममथला नर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

1000

80102141 मलंर्वा  नर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

1000

80102142 लालबन्त्दी नर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

1000

80103011
काठमाण्िौं 
महानर्रपामलका

अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

1000

80103120 दचक्षर्काली नर्रपामलका
खोकना,पोखरा,कपन तथा बिुामनलकण्ठमा रहेका कुष्ठ प्रभाववतहरूलाइ औषमध तथा स्वयं हेरचाह सामग्री 
व्यवस्थापन

3000

80103122 बिुामनलकण्ठ नर्रपामलका
खोकना,पोखरा,कपन तथा बिुामनलकण्ठमा रहेका कुष्ठ प्रभाववतहरूलाइ औषमध तथा स्वयं हेरचाह सामग्री 
व्यवस्थापन

700

80103124 र्ोदावरी नर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

800

80104011 पोखरा महानर्रपामलका
खोकना,पोखरा,कपन तथा बिुामनलकण्ठमा रहेका कुष्ठ प्रभाववतहरूलाइ औषमध तथा स्वयं हेरचाह सामग्री 
व्यवस्थापन

600

80106118 बीरेन्त्रनर्र नर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान एवं पोस्थेवटक सामग्री लर्ायात 
चव्ललचेयर खररद तथा ववतरर्

800

80107031 धनर्िी उपमहानर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

1000

80107125 अमरर्िी नर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

800

80107131 मभमदत्त नर्रपामलका
अपांर्ता भएका व्यचक्तहरुको लामर् कृमतम हात खटु्टाको आवश्यकता पवहचान, ववर्षेज्ञबाट नापजाँच एवं तामलम 
सवहतको चव्ललचेयर , पोस्थेवटलस-अथोवटलस सेवा प्रदान

1000

14700

अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोर् मनयन्त्रर् काययक्रम

जम्मा
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मानमसक तथा नसने रोर् 
स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हनेु र्सतय काययक्रम सञ्चालनका लामर् मार्यदर्यन 

नसने रोर्हरू सम्बचन्त्ध काययक्रमको पररचय: ववश्व तथा दचक्षर् पूवी एचर्यामा बढ्दो र्हरीकरर् र पररवमतयत चजवनरै्ली, 
जनसाचंख्यक, आमथयक तथा सामाचजक पररवतयन संर्संर्ै नसने रोर्को प्रकोप बविरहेको छ । यस सन्त्दभयमा नेपाल पमन 
यसको प्रकोपबाट अछुतो रहेको छैन, र्लस्वरुप हाल नेपालमा सरुवा रोर्को तलुनामा नसने रोर्वाट  हनेु मतृ्यदुर बढ्दो 
छ । नेपाल सरकारले नसन ेरोर्को रोकथाम तथा उपचार काययलाई सर्क्त रुपमा अचघ बिाउन ववश्व स्वास््य संर्ठनको 
Package of Essential Non Communicable Disease (PEN)अवधारर्ालाई अनमुोदन र्रेको छ । PEN Package अन्त्तर्यत मटुु 
तथा रक्तनलीको रोर्, मधुमेह, लयान्त्सर तथा दीघय श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी रोर् समेत र्री ४ वटा रोर्हरू समेवटएको छ । 
यी नसने रोर्हरु लाग्नकुा प्रमखु ४ वटा कारक तत्वहरुमा र्ारीररक मनचस्क्रयता, धुम्रपान/मद्यपान, मोटोपना तथा अस्वस्थ 
खानपान पदयछ ।काययक्रम संचालन र्नय सम्बचन्त्धत प्रदेर्ले सबै चजल्लाहरूमा काययक्रम मनरन्त्तरताका लामर् तामलम संचालन 
तथा औजार उपकरर् खररद र्नुय पनेछ । 

नसने रोर्को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लामर् स्वास््यकमीहरूको क्षमता अमभवृचध्द र्नुय आवश्यक छ । 
स्वास््यकमीहरूको क्षमता अमभवृचध्दको लामर् PEN तामलमको ववकास र्ररएको छ । यो तामलम नसन ेरोर् काययक्रम 
संचालन हनेु चजल्लाहरूका चजल्ला अस्पताल, प्राथममक स्वास््य केन्त्र तथा स्वास््य चौकीहरूमा काययरत स्वास््यकमीहरूका 
लामर् हनेुछ । यो काययक्रम हाल ७७ वटा चजल्लाहरूमा संचालनमा आइयसकेकोछ । आ.व.०७४।७५ मा १६ वटा 
चजल्लाबाट र्रुूवात र्ररएको यस काययक्रम यस आ.व .०७७।७८ देचख सबै चजल्लाहरूमा सञ्चालनमा आएको हो । 

 

काययक्रम/स्थानीय तह  महानर्रपामलका  उप - महानर्रपामलका  

१. NCD चस्क्रमनंर् लयाम्प  २ लाख  १ लाख  

 

१. काययक्रमको नाम: NCD स्क्रीमनंर् लयाम्प 

पररचय नसने रोर्को बढ्दो भारलाई मध्येनजर र्दै स्थानीय तह बाट नै यस चनुौमतको सामना र्नुय पन ेलक्ष्यका 
साथ यस NCD स्क्रीमनंर् लयाम्प काययक्रम रचखएको छ। यस काययक्रम मार्य त स्थानीय तहमा NCD 

स्क्रीमनंर् लयाम्प राखी समाजमा लकेुर बसेका नसने रोर्का रोर्ीको पवहचान र्ने तथा रोर्ीलाई 
उपचारको दायरामा ल्याउन सवकनेछ।  

उदे्दश्य NCD स्क्रीमनंर् लयाम्पले समाजमा लकेुर रहेका नसने रोर्ीहरुको रोर् पत्ता लर्ाउने तथा उनीहरुलाई 
उपचारको दायरामा ल्याउने।  
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संचालन 
प्रवक्रया 

यस लयाम्प संचालन र्नयका लामर् सवयप्रथम उपयकु्त ठाउँको व्यवस्थापन र्नुय पनेछ। 

लयाम्प र्ने स्थान: स्वास््य सेवाको पहुँच कम भएको समदुाय, जस्तै सकुुम्बासी बचस्त, वृद्द आश्रम आर्द।  

लयाम्पका लामर् आवश्यक जनर्चक्त हरु: 
मेमिकल अवर्सर: १ जना  
स्टार् नसय/हे. अ. : २ जना 
ल्याब टे/अमसस्टेन्त्ट : १ जना  
सहयोर्ी: १ जना  
लयाम्पका लामर् चावहन ेआवश्यक औजार तथा उपकरर्हरु: 
BP set, Glucometer with strips, Weighing Scale, Measuring Tape, Stadiometer, Masks, Gloves, 

Sanitizer, IEC BCC Materials, Bio -Hazard Bags etc. 

क्र.सं. वक्रयाकलाप लचक्षत 
संख्या 

अनमुामनत 
बजेट 

पटक  

१.  नसने रोर् सम्बचन्त्ध लयाम्प  

(चचया नास्ता, अमभलेचखकरर्, दैमनक भत्ता 
(मनयमानसुार), यातायात खचय   

२०० 
मबरामीहरू 

७५०००  महानर्रमा २ र उप 
महानर्रमा १  

२.  नसने रोर्को लयाम्प संचालनका मनचम्त 
अत्यावश्यक अपरु् भएका सामग्री खररद 

  २५०००  महानर्रमा २ र उप 
महानर्रमा १  

 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

NCD स्क्रीमनंर् लयाम्पले समाजमा लकेुर रहेका नसने रोर्ीहरुको रोर् पत्ता लर्ाउने तथा उनीहरुलाई 
उपचारको दायरामा ल्याई नसने रोर् बाट हनु सलने क्षमतको न्त्यूनीकरर् र्ने।  

सन्त्दभय 
सामाग्री 
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वकटजन्त्य रोर् मनयन्त्रर् काययक्रम 

कृयाकलापको नाम: ववश्व औलो र्दवस मनाउने, वकटजन्त्य रोर् मनयन्त्रर् काययक्रमको अनरु्मन एवम ्मूल्याङ्कन, 
वकटजन्त्य रोर् मनयन्त्रर्का लामर् बहमुनकाय अन्त्तकृय या र्ने तथा Active Case Detection   

काययक्रमको पररचय 

वकटजन्त्य रोर्हरू नेपालबाट मनवारर्को चरर्मा रहेकाले यससँर् सम्बचन्त्धत काययक्रमहरू जस्तै  
रोर्को रोकथाम, मनदान, उपचार तथा प्रमतवेदनको ठूलो महत्व रहेको हनु्त्छ । तसथय  
वकटजन्त्य रोर्हरू  मनवारर् काययक्रमका लामर् सम्बचन्त्धतहरू स्थानीय जनप्रमतमनमधहरु, प्रमखु 
प्रर्ासकीय अमधकृत, स्वास््य र्ाखा प्रमखु, स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरूबाट सूक्ष्म 
रूपमा छलर्ल, अनरु्मन एवं मूल्यांकन हनु ुआवश्यक छ । नेपालमा वकटजन्त्य रोर्हरू 
मनवारर्को लामर् उल्लेख भएका उदे्दश्यहरुबारे स्थानीय तहमा रहेका सरोकारवालाहरुलाई 

जानकारी र्राई स्थानीय तहमा वकटजन्त्य रोर्हरू  मनवारर् काययक्रममा सहयोर्को वातावरर् सृजना 
हनु्त्छ ।  

उदे्दश्य 

क) औलो तथा कालाजार रोर्को प्रसारर्लाई (Transmission) रोलन ु 

ख) स्थानीय स्तरमा औलो तथा वकटजन्त्य रोर्हरूका रोर्ी देचखए नीजको सहज उपचार हनेुछ 
साथै केस खोजपड्ताल र्री मनवारर् काययमा  सहयोर् पगु्नेछ । 

र्) वकटजन्त्य रोर्हरू मनवारर् काययमा संघ, प्रदेर् तथा स्थानीयतहमा सरकारी तथा र्ैरसरकारी 
संस्थाहरुद्वारा भएका नीमत, रर्नीमत र वक्रयाकलापहरुको अन्त्तकृय या तथा सचेतना अमभवृवद्ध र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल 

 

क) वकटजन्त्य रोर् मनयन्त्रर् तथा मनवारर् काययक्रममा सर्लता हामसल र्ने । 

ख) वकटजन्त्य रोर्हरू मनवारर् काययसँर् सम्बचन्त्धत ववमभन्न काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन 

भइ औलो तथा कालाजार मनवारर्मा सहयोर् पगु्नछे । 

र्) वकटजन्त्य रोर्हरू बारे सरकारको नीमत, रर्नीमत र संचामलत वक्रयाकलापहरु बारे जनचेतना 
अमभवृवद्ध भई औलो मनवारर् काययमा सहयोर् पगु्नेछ । 

 

सञ्चालन प्रकृया 

ववश्व औलो र्दवस मनाउने   

स्थानीय तहमा औलो रोर् सम्बचन्त्ध भएको काययक्रमको सममक्षा तथा जनचेतना अमभवृद्धी र्ने 
उदे्दश्यले अन्त्तरकृया, दोहोरी र्ीत,  मनबन्त्ध र सिक नाटक जस्ता जनचेतनामूलक काययक्रम साथै 
–यालीको आयोजना र्ने । काययक्रमको लामर् आवश्यक ववश्व औलो र्दवसको नारा पमछ तय 
र्ररनेछ । 

ख) वकटजन्त्य रोर् मनयन्त्रर् तथा मनवारर् काययक्रमको अनरु्मन एवम ्मूल्याङ्कन 

सम्बचन्त्धत स्थानीय स्तरमा रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा  वकटजन्त्य रोर्हरूसँर् सम्बचन्त्धत 
काययक्रमहरू के कसरी कायायन्त्वयन भइरहेको छ, रेकमियङ्ग ररपोवटयङ्ग(HMIS) के कस्तो भइरहेको 
छ, सो को अनरु्मन र्रर  आवश्यक अनचुर्क्षर् तथा सिुाव र्दन ेउदे्दश्यले सम्बचन्त्धत काययसँर् 

चजम्मेवार व्यचक्तहरूले कायययोजना तयार र्रर, मातहतका स्वास््य संस्थाहरुको अनरु्मन तथा 
मलु्याकंन र्नुयपनेछ  । 

 

र्) वकटजन्त्य रोर् मनयन्त्रर् तथा मनवारर्का लामर् बहमुनकाय अन्त्तकृय या र्ने 

स्थानीय तहले सरकारको नीमत तथा रर्नीमतका साथ ैचजल्ला तथा स्थानीय तहमा  वकटजन्त्य रोर्हरू 

सम्बचन्त्ध भएको काययक्रमको सममक्षा तथा जनचेतना अमभवृवद्ध र्ने उदे्दश्यले सरोकारवालाहरुसँर् 



 
 

193 
 

 

कृयाकलापको नाम: िेंर् ुलर्ायतका वकटजन्त्य रोर्हरूको मनयन्त्रर्का लामर् लामखटेु्टको बासस्थान खोजी र्री 
लाभाय नि र्ने अमभयान संचालन र्ने तथा सरोकारवालाहरूसंर् अमभमचुखकरर् र्ने र 
वकटजन्त्य रोर् मनयन्त्रर् काययक्रमको िाटा भेररवर्केर्न । 

(वकटजन्त्य रोर्हरू सम्बमध कायय र्री रहेका सरकारी, र्ैर सरकारी संघ संस्था, प्रमतमनमध, नार्ररक 

अर्वुा, मबमभन्न स्थानीय संघ संस्था प्रमतमनमधहरु) हरू संर् अन्त्तकृय या,  काययक्रम आयोजना र्ने ।   

 

घ)    Active Case Detection(औलो तथा कालाजार) 
कालाजार/ औलोको केसबेस समभयलेन्त्समा  Medical Officer, VCI/VCS/VCO, MI, Lab 

Assistant/Technician  र्रर जम्मा ३ जना  स्वास््यकमीहरु खवटनेछन ्र आवश्यकता अनसुार 

व्यवस्थापकले अन्त्य स्वास््यकमीहरु समेत खटाउन सलनेछन ्। खवटएका कमयचारीबाट केसको 
खोज पड्ताल र्ाराम अमनवायय अद्यावमधक र्नुयपनेछ । उक्त काययक्रम संचालन र्दाय एक पटकमा 
बविमा रु. १५,००० (पन्त्ि हजार) सम्म खचय र्नय सवकनछे । उक्त काययक्रम एक स्थानमा बविमा ३ 

र्दन सम्म सञ्चालन र्नय सवकनेछ । काययक्रममा स्थामनय मवहला स्वास््य स्वयं सेववका र 
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाको प्रमखू वा पामलकाको स्वास््य र्ाखाका कमयचारी समेत पररचालन 

र्रर नेपाल सरकारको मनयमानसुार भकु्तामन र्नुयपदयछ ।  प्रदेर्बाट सोही काययकमको लामर्  बजेट 
ववमनयोजन भइ  आएमा पामलकाले थप काययक्रम र्नय सलनेछ । थप रोर्ी खोजपड्तालका लामर् 

पवहलो औलो तथा कालाजार रोर्ी भेवटएको घर  तथा स्थानलाई केन्त्रमानी ललस्टर/वािय/र्ाँउ 
बस्तीहरुमा कम्तीमा २५ देचख ५० घर सभे र्रर काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ ।  

बजेट बाँिर्ाँि स्थानीय तहमा प्राप्त बजेट रकमबाट सम्बचन्त्धत र्मतमबमधहरूका लामर् बजेट बाँिर्ाँि र्रर 
सञ्चालन र्नुयपनछे । 

अमभलेख प्रमतबेदन सम्पन्न काययक्रमको अमभलेख राचख सम्बचन्त्धत मनकायमा प्रमतबेदन र्नुयपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का तथा सपुरमभजन चेकमलि 

काययक्रमको पररचय 

नेपालमा संक्रममत लामखटेु्टको टोकाइयका कारर् एक व्यचक्तबाट अकोमा सने िेंर् ु लर्ायतका 
वकटजन्त्य रोर्हरू हरेक बषय मबमभन्न चजल्लाहरूमा देखा पने र्रेको छ । रोर् लामर्सेपमछ उपचार 
र व्यवस्थापन र्नुयभन्त्दा यो रोर् लाग्न नर्दनका लामर् लामखुटे्टको टोकाइयबाट बच्न,ु यो रोर् साने 
लामखटेु्टको बृद्धी र ववकासलाइय रोलनका लामर्  लामखटेु्टको बासस्थान खोजी र्रर लाभाय नि र्नय 
सकेमा रोर्को महामारीलाइय रोकथाम र्नय सवकन्त्छ । साथै यस रोर्को रोकथामका लामर् सबै 
सरोकारवालाहरूको सहभामर्ता समेत आवश्यक पदयछ । 

उदे्दश्य 

िेंर् ु लर्ायतका वकटजन्त्य रोर्हरू साने लामखटेु्टको  वासस्थान नि र्री रोर्को प्रसारर्लाई रोलन े

। 

सरोकारवालाहरू सबैलाइय यस रोर्को रोकथाम बारे जानकारी प्रदान र्ने । 

स्वास््य संस्थाहरूले तयार र्रेको अमभलेख तथा प्रमतबेदन केलाएर हेने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल िेंर् ुलर्ायतका वकटजन्त्य रोर्हरू सने प्रवक्रयामा कमम ल्याई रोर्को प्रकोप दरमा कमम ल्याउन 
सवकनछे । 
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कार्यक्रमको नामः औलो रोगको सामुदायर्क व्र्वस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन – ताललम, अनुगमन तथा 
सुपररवेक्षण  

सञ्चालन प्रकृया  

यो काययक्रम संचालन र्नुय अर्ामि सरोकारवालाहरुको सहभामर्तामा १ र्दने अमभमचुखकरर् काययक्रम 

संचालन र्नुयपदयछ साथ ैकम्तीमा दईु देचख चार र्दन सम्म र्ाँउपामलका नर्रपामलका प्रमखुको नेततृ्वमा 
स्थानीय स्तरका मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, टोलसधुार सममतीका प्रमतमनमध, सम्वचन्त्धत विाका विा 
अध्यक्ष, नार्ररक समाज, प्रहरी, सेना, व्यापाररक संघ/संस्था राजनीमतक दल, परकार लर्ायत 

सरोकारवालाहरु  समेतको सहभामर्तामा िेंर् ु लर्ायतका वकटजन्त्य रोर्हरू सान ेलामखुटे्टको 
वासस्थान खोजी र्रर लाभाय, प्यपुा नि र्ने अमभयान संचालन र्नुयपनछे । 

लाभाय नि र्दाय र्नुय पन ेकाययहरुाः   
वासस्थान पत्ता लर्ाउने :  टायर,  र्मला,  ओभरहेि टयाँङ्की, एमस, कुलर, वोतल तथा साना साना 
भािाहरुमा जम्मा भएको पानी बेलाबेला मा पररवतयन/र्ाल्ने र्न े । 

वासस्थान नि र्नेाः लामखुटे्टको वृवद्ध र ववकासलाई रोलन घर वररपरर रहेका खाल्िा-खुल्िी पनुे 
लर्ायत प्रभाववत र संम्भाववत स्थानका समदुायलाई वच्न ेउपायहरुका वारेमा जानकारी र्राउने । 

बजेट बाँिर्ाँि 
सरोकारवालाहरूसंर्को अमभमचुखकरर् काययक्रमका लामर् मनदेर्का बमोचजम तथा काययक्रम 
सञ्चालनमा खवटने मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको लामर् यातायात खचय वापत र्दनको चार सय 
रुपैंया उपलब्ध र्राउनपुनेछ । 

अमभलेख प्रमतबेदन काययक्रम सम्पन्न र्ररसकेपमछ प्रमतबेदन तयार र्रर राख्नपुनेछ । 
सन्त्दभय सामग्री www.edcd.gov.np 

काययक्रमको पररचय 

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका, वववभन्न कार्यक्रमका बावजुद औलो वबरामी देखिने क्रम नरोवकएको 

तथा आर्ातीत औलो बढी भएका समुदार्मा घरदैलोमा गई औलो रोगबारे जनचेतना अवभबृखि, 

शंकास्पद औलो वबरामीको रक्त पररक्षण, वबरामीले औषधी िाएको सुवनवितता लगार्तका कार्यका 

लावग वनरु्क्त सामुदावर्क औलोकमी (Village Malaria Worker) ले समुदार्स्तरमा गरेको  वनर्वमत 

कार्यको सम्बखित पावलका तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट वनर्वमत अनुगमन तथा सुपररवेक्षण गनुयपदयछ । साथै 

घरदैलोको क्रममा स्थानीर् मविला स्वास्थ्य स्वरं् सेववकाको पररचालन गनुयपदयछ । 

उदे्दश्य 

सामुदावर्क औलोकमीिरु (Village Malaria Worker) द्वारा स्थानीर्स्तरमा संचावलत कार्यक्रमको 

सम्बखित वनकार्बाट वनर्वमत अनुगमन भई कार्यक्रमको गुणस्तरता कार्म हनेछ । साथै मविला 

स्वास्थ्य स्वरं् सेववकािरुको प्रभावकारी पररचालनले समुदार्स्तरमा कार्यक्रम संचालन गनय सिर्ोग 

हनेछ ।   

अपेचक्षत प्रमतर्ल 

समुदार्मा संचावलत औलो व्यवस्थापन कार्यक्रमको वनर्वमत अनुगमनले स्थानीर् स्तरमा देखिएका 

कमी कमजोरीिरुबारे सम्बखित वनकार्िरु मार्य त तत्कालै सम्बोधन हन गई कार्यक्रम प्रभावकारी 

रुपमा संचालन हनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  तथा  
बजेट बाँिर्ाँि 

समुदार्मा संचावलत औलो व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्बखित स्वास्थ्य संस्थाबाट िरेक मविना १ जना 

स्वास्थ्यकमी, पावलकाबाट िरेक ४ मविनामा १ पटक स्वास्थ्य शािा प्रमुि÷उप प्रमुिले अनुगमन तथा 

सुपररवेक्षणका लावग गनय सके्नछन् । र्सको लावग नेपाल सरकारको वनर्मानुसार बजेटको व्यवस्थापन 

गररएको छ । साथै सामुदावर्क औलोकमीिरु (Village Malaria Worker) द्वारा समुदार्मा घरदैलो 

गने क्रममा सम्बखित टोलका मविला स्वास्थ्य स्वरं् सेववका आवश्यकता अनुसार पररचालन गनुयपनेछ ।   
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कार्यक्रमको नामः औलो रोगको सामुदायर्क व्र्वस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन – मानव ससंािन  

 

 

कार्यक्रमको नामः  स्थानीर् ननकार्द्वारा समुदार्तहमा गररने औलो निरामी व्यवस्थापनको अर्य वानषयक 

समीक्षा गोष्ठी 
 

 

अमभलेख प्रमतबेदन 
नेपाल सरकारको वनर्मानुसार आवश्यक कागजपत्रको अवभलेि । 

सन्त्दभय सामग्री  

काययक्रमको पररचय 

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका, वववभन्न कार्यक्रमका बावजुद औलो वबरामी देखिने क्रम नरोवकएको 

तथा आर्ातीत औलो बढी भएका समुदार्मा घरदैलोमा गई औलो रोगबारे जनचेतना अवभबृखि, 

शंकास्पद औलो वबरामीको रक्त पररक्षण, वबरामीले औषधी िाएको सुवनवितता लगार्तका कार्यका 

लावग वनरु्क्त सामुदावर्क औलोकमी (Village Malaria Worker) को मावसक तलब भुक्तानी । 

उदे्दश्य 

समुदार्स्तरमा औलोको पररक्षण गरर शुरुकै अवस्थामा औलोको वनदान तथा प्रभावकारी उपचार 

मार्य त रोग सने दरलाई वनर्न्त्रण गरर सन् २०२५ सम्ममा औलो वनवारणको लक्ष्य पूती गने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल 

मावसक रुपमा तलब प्राप्त गरर कार्यक्रम संचालनमा उते्प्रररत हनेछन् ।   

सञ्चालन प्रकृया  तथा  
बजेट बाँिर्ाँि 

नेपाल सरकारको वनर्मानुसार च थंो स्तरको तलब से्कल बराबरको सुववधा प्रदान गनुयपनेछ । 

अमभलेख प्रमतबेदन नेपाल सरकारको वनर्मानुसार मावसक कार्य र्ोजना, िावजरी तथा तलब भुक्तानीको भरपाई । 

सन्त्दभय सामग्री  

काययक्रमको पररचय 

समुदार्मा औलो व्यवस्थापन कार्य संचालन भएका के्षत्रिरुमा कार्यक्रमको उपलब्धी, चुन ती तथा 

आगामी रणनीवतबारे सरोकारवालािरुवबच अधय वावषयक रुपमा सवमक्षा गोष्ठी संचालन गने । 

उदे्दश्य 

समुदार्स्तरमा औलो कार्यक्रमको आववधक रुपमा उपलब्धी, देखिएका चुन ती तथा आगामी 

रणनीवतबारे सरोकारवालािरुवबच छलर्ल हन गई अझ चुस्त दुरुस्त रुपमा कार्यक्रम अगावि बढ्ने छ 

। 

अपेचक्षत प्रमतर्ल 

कार्यक्रम संचालनका क्रममा देखिएका चुन तीिरु सम्बखित वनकार्बाट समर्मै वनराकरण भई अझ 

चुस्त दुरुस्त रुपमा कार्यक्रम अगावि बढ्ने छ । 

सञ्चालन प्रकृया  तथा  
बजेट बाँिर्ाँि 

समुदार्स्तरमा कार्यक्रमसुँग सम्बखित सरोकारवालािरु पविचान गरर स्वास्थ्य संर्ोजकले सम्बखित 

अवधकारीसुँग समन्वर् गरी बैठक संचालन गने । बैठकमा कखिमा सम्बखित पावलकाको प्रशासवकर् 

अवधकृत, स्वास्थ्य शािा प्रमुि÷उप प्रमुि,  सामुदावर्क औलोकमी (Village Malaria Worker), 

सम्बखित स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुि÷प्रवतवनवधको सिभागीता हनुपने । 
अमभलेख प्रमतबेदन 

कार्यक्रममा उपखस्थतिरुको िावजरी, कार्यक्रमको एजेन्डा तथा प्रसु्ततीकरण सवितको प्रवतबेदन । 

सन्त्दभय सामग्री  
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कृयाकलापको नाम: हात्तीपाइयले रोर् मबरूध्दको आम औषधी सेवन (MDA)काययक्रम सञ्चालन   

काययक्रमको पररचय 

नेपालबाट सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइयले रोर् मनवारर् र्ने लक्ष्य अनरुूप नेपाल सरकारद्वारा 
सबै हात्तीपाइयले रोर् प्रभाववत चजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अमभयान  काययक्रम सञ्चालन 
हुँदै आइयरहेको छ ।  सन ्२००३ मा एक चजल्ला (पसाय) बाट र्रुूवात र्ररएको काययक्रम 
हालसम्म ४८ चजल्लाहरूमा रोर्को प्रीभालेन्त्स १ प्रमतर्त भन्त्दा तल पाइयएकोले बन्त्द 
र्ररसवकएको छ भने १५ वटा चजल्लाहरूमा अिै आम औषमध सेवन अमभयान सञ्चालन 
भइयरहेको छ । काययक्रम सञ्चालन हनेु चजल्लाहरूमा प्रभावकारी रूपमा काययक्रम सञ्चालन 
र्रर आम औषमध सेवन अमभयानमा औषमध खान योग्य सबै नार्ररकहरूलाइय औषमध सेवन 
र्राउन ुजरूरी छ । 

उदे्दश्य 

क) आम औषधी सेवनका माध्यमबाट संक्रमर्को दरलाइय घटाउंदै यस रोर्लाइय जनस्वास््य 
समस्याको रूपबाट मनवारर् र्ने  । 

ख)  संक्रममत के्षरमा बसोबास र्ने औषधी सेवन र्नय योग्य सबै ब्यक्तीहरूलाइय औषधी सेवन 
र्राउने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल 
राविय हात्तीपाइयले रोर् मनवारर् काययक्रमको लक्ष  बमोचजम सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइयले 
रोर्लाइय जनस्वास््य समस्याका रूपमा रहन नर्दन संक्रमर्को प्रीभालेन्त्स एक प्रमतर्त भन्त्दा 
तल ल्याउने । 

सञ्चालन प्रकृया 

क) स्थानीय तह स्तरीय योजना  तथा बहमुनकाय र्ोष्ठी 
र्ा.पा./न.पा. का अध्यक्ष,/मेयर, उपाध्यक्ष/उपमेयर लर्ायतका पदामधकारीहरू, स्थानीय 
तहमा रहेका स्वास््य सम्बचन्त्ध कायय संचालन र्रररहेका र्ैरसरकारी संघ/संस्था, नीचज 
अस्पताल तथा नमसयङ्ग होमका प्रमखु एबम इमजेन्त्सी प्रमखुहरु, प्राथममक स्वास््य केन्त्र र  
स्वास््य चौकी प्रमखु (अमनवायय उपचस्थमत), स्वास््य र चर्क्षा र्ाखाका प्रमखु तथा अन्त्य 
कमयचारीहरू, पामलकामा भएका सबै ठुला मबध्यालय/कलेजका प्र.अ. एबम स्वास््य 
चर्क्षकहरु, लेखा, स्टोर र प्रर्ासनका कमयचारीहरु र चजल्ला सदरमकुाम भएको स्थानीय 
तहमा स्वास््य  कायायलयका प्रमखु/र्ोकल पसयन र स्थानीय तहमा रहेको अस्पतालका मे.स.ु 
लर्ायत कम्तीमा ३० देचख ४० जनासम्म सहभार्ी रहने र्रर ववर्तमा MDA सञ्चालन 
र्दायका अनभुवहरू सममक्षा र्दै यस बषयको योजना तयार र्नुयपनेछ । यस काययक्रममा 
सहभामर् हनेु स्वास््यकमीहरू मवहला स्वास््य स्वयं सेमबकाको अमभमचुखकरर्मा प्रचर्क्षक हनेु 
हुँदा आवश्यक मबषयर्त प्रस्ततुीहरु र्ररनेछ । यस काययक्रममा चजल्ला स्तरीय योजना तजुयमा 
र्ोष्ठीमा सहभामर् स्वास््यकमीहरूले अध्यावमधक र्ररएका मबषयबस्त ुप्रश्ततु र्नेछन ्भने यसै 
र्ीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको पररमध मभर रवह मनम्नानसुार खचय र्नय सवकनछे । यो काययक्रम 
को मबचर्ि उदेश्य परुाना मसकाई को आधारमा सहभार्ीहरुबाट आरु्लाई सहज हनेु समहु र 
थप प्रभाब पाने व्यचक्तत्व मार्य त जनचेतना को अमभबृमध र्ने रहेको छ  । 

मबबरर् संख्या दर र्दन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 
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सहभार्ी भत्ता/दै.भ्र.भत्ता (चजल्ला 
सदरमकुाम भएका पामलकाहरूमा 
४० जना अन्त्यमा ३० जना) 

नेपाल सरकारको मनयमानसुार 

खाजा १ २०० १ 

स्टेर्नरी १ १०० १ 

तामलम सामग्री/हल तथा ब्यानर १ ३५०० १ 

 

ख) स्वास््यकमीहरूको तामलम  

स्थानीय तह अन्त्तर्यतका  स्वास््य संस्थाहरुमा काम र्ने तथा आम औषमध सेवन अमभयानमा 
पररचालन हनेु सबै स्वास््यकमीहरूको लामर् स्थानीय तहले हात्तीपाइले रोर् मनबारर् 
काययक्रम आम औषमध सेवन अमभयानको बारेमा यसपाली को चजल्लाको योजना तजुयमा 
र्ोष्ठीमा प्रयोर् भएका संदवय सामाग्रीहरुको अमनबायय रुपमा प्रयोर् र्रीपनुतायजर्ी 
अमभमचुखकरर्को रुपमा १ र्दने तामलम सञ्चालन र्नुयपनेछ । प्रमत समहुमा सरदरमा २० 
देचख २५  जना स्वास््यकमीहरु सहभार्ी हनेुछन ्। सो र्ोष्ठीमा सम्बचन्त्धत स्वास््य 
संस्थाहरुमा मबर्त बषयमा सञ्चालन र्ररएको आम औषमध सेवन काययक्रमको सकु्ष्मरूपमा 
सममक्षा र्दै यस बषय सञ्चालन र्नुय पने आम औषमध सेवन अमभयानको समग्र योजना तजुयमा 
र्ररनेछ । यस योजना तजुयमा र्दाय मबर्त बषय हरु देचखनै खान छुटेका वा नखाएका जस्तै 
ज्यालादारी काम र्ने हरु/भारत लर्ाएत अन्त्य देर् र्एका हरु/मबहान ैमनस्केर बेलकुा मार 
र्वकय ने समदुायहरु र सहरी इलाकामा बस्ने समहु र व्यचक्तको पवहचान र्रर कसरर खुवाउन 
सवकन्त्छ भमन घमनभूत छलर्ल र्नुयपनेछ  र आएको मनचोि लाई उच्च प्राथममकतामा राखेर 
नया प्रयोर्’ सवहत कायायन्त्यन र्ने योजना बनाउन ुपनछे।  यो काययक्रममा चजल्ला स्तरको 
योजना तजुयमा र्ोष्ठीमा सहभामर् भएका प्रामबमधक स्वास््यकमी र स्वास््य कायायलयका 
प्रचर्क्षक रहनछेन ्। काययक्रममा यसै र्ीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको पररमध मभर रवह 
मनम्नानसुार खचय र्नय सवकनेछ ।  

मबबरर् संख्या दर र्दन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 

सहभार्ी भत्ता/दै.भ्र.भत्ता  नेपाल सरकारको मनयमानसुार 
खाजा १ २०० १ 

स्टेर्नरी १ १०० १ 

तामलम सामग्री/हल तथा ब्यानर १ २५०० १ 

स्थामनय  तहमा  रहेका स्वास््य संस्था र स्वास््यकमीहरूको संख्या अनसुार 
तामलमको ब्याच मनधायरर् र्नुयपनेछ । 

 

र्) मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको अमभमचुखकरर् 

आम औषमध सेवन अमभयान काययक्रम सञ्चालन र्नय सम्बचन्त्धत पामलकामा रहेका सबै मवहला 
स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई आम औषमध सेवन अमभयानका बारेमा १ र्दने अमभमचुखकरर् 
कायय सञ्चालन र्ररनछे । अमभमचुखकरर् काययक्रममा  यसपाली को स्वास््य कमीको  
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तामलममा प्रयोर् भएका संदवय सामाग्रीहरुको अमनबायय रुपमा प्रयोर् र्री स्थानीय स्वास््य 
संस्थाहरुले स्थानीय स्तरमा नै सञ्चालन र्नछेन ्। हरेक वषय काययक्रममा नया कुराहरु 
थवपएको र आम औषमध सेवन को सूचना  स्वयं सेववकाहरु मार्य त समदुायमा संचार हनेु 
भएकाले यस तामलमलाई मबरे्ष महत्व र्दई आम औषमध सेवनको र्ाइदा, औषधी प्रमतको 
नकारात्मक धारर्ा र यथाथय, लर्ायत सम्पूर्य काययक्रमको बस्तचुस्थमतको  सामान्त्य भाषा मा 
वटपोट र्रर आम जनामानस भएका चजज्ञासा समाधान हनेु र्रर प्रमत समूह सरदरमा २० देचख 
२५ जनासम्म सहभार्ी र्राई अमनबायय रुपमा अमभमखुीकरर् र्राउनपुनेछ ।अमभमचुखकरर् 
काययमा स्थानीय स्वास््य संस्थाका प्रमखु र अन्त्य एक स्वास््यकमी र्री दईु जना 
प्रचर्क्षकहरु रहनेछन ्। साथै कुनै कारर्ले स्वास््यकमीहरुको तामलममा सहभामर् हनु 
छुटेका स्वास््यकमी भए यस अमभमचुखकरर्मा सहभार्ी र्राउन सवकनेछ । सो काययक्रममा 
यसै र्ीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको पररमध मभर रवह मनम्नानसुार खचय र्नय सवकनेछ । 

मबबरर् संख्या दर र्दन 

सहजकताय २ ७०० १ 

कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 

सहभार्ी यातायात  ४०० १ 
खाजा १ २०० १ 

स्टेर्नरी १ १०० १ 

तामलम सामग्री  १ ५०० १ 

पामलकामा रहेका मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको संख्या अनसुार तामलमको 
ब्याच मनधायरर् र्नुयपनेछ । 

 

घ) समदुाय स्तरीय अन्त्तरकृया काययक्रम 

म.न.पा./उप म.न.पा./ न.पा./र्ा.पा. का प्रत्येक विामा र्ठन भएका टोल सधुार समममत वा 
मवहला समहु वा आमा समहु वा  रेिक्रस प्रमतमनमध,  सामाचजक काययकतायहरु सरकारी 
कायायलयका प्रमतमनमध वा मसक्षकहरु वा धमयर्रुुहरु वा अमभभाबकरु वा पामलकाका मबर्तको 
त्याकंको आधारमा आम औषमध सेवन कम भएका समदुाय पवहचान र्रर  १८ जना जमत 
सदस्यहरू जम्मा र्रर एउटा विामा कचम्तमा पाँच स्थानमा सञ्चालन र्नय सवकने र्रर समदुाय 
स्तरीय अन्त्तकृय या सञ्चालन र्नुयपनेछ । यस काययक्रममा  विा अध्यक्ष वा विा सदस्यहरुले 
अध्यक्षता र्नेछन भने पामलकाका स्वास््य र्ाखा वा स्थानीय स्वास््य संस्थाका 
स्वास््यकमीहरूले हात्तीपाइयले रोर् मबरूद्धको औषमध सेवन अमभयानको महत्व तथा यसका 
र्ाइयदाका बारेमा बिुाउनेछन ्।  यस अन्त्तरवक्रया मा सहभार्ी हरु मार्य त आम औषमध सेवन 
को जनचेतना जर्ाउन र केही सहभार्ी हरुलाई आम औषमध सेवन का बखत घर दैलो मा 
पररचालन र्ने योजना बनाउन ुपनेछ  । यस काययक्रममा यसै र्ीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको 
पररमध मभर रवह मनम्नानसुार खचय र्नय सवकनेछ । 

मबबरर् संख्या दर र्दन 

सहजकताय १ ७०० १ 

खाजा २० २०० १ 

तामलम सामग्री १ ३०० १ 
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 ङ) अस्पताल स्तरीय अन्त्तकृय या काययक्रम 

यो काययक्रम अस्पताल भएका स्थानीय तहको हकमा मार लार् ुहनेुछ । अस्पतालका 
स्वास््यकमीहरु (इमरजेन्त्सीमा काम र्ने समेत), आम औषमध सेवन काययमा कुनै न कुनै 
रुपमा पररचालन हनुसलने) कचम्तमा ३० जनासम्म सहभामर् र्राइय एकर्दने अमभमचुखकरर् 
काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । काययक्रमको प्रचर्क्षकको रूममा अस्पतालका मे.स.ु र स्वास््य 
संयोजकले मबषयबस्तहुरू प्रश्ततु र्नेछन ्।यस काययक्रम को मबचर्स्ट उदेश्य चललमनक र 
ओवपिी मा आउने मबरामीहरु तथा अन्त्य आर्न्त्तलाई सहभार्ीहरु बाट हाचत्तपाईले आम 
औषमध काययक्रम को बारेमा सूचना र परामर्य र्दन ुपने कुराको योजना बनाउन ुरहेको छ  ।  
काययक्रममा यसै र्ीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको पररमध मभर रवह मनम्नानसुार खचय र्नय 
सवकनछे । 

मबबरर् संख्या दर र्दन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 

सहभार्ी यातायात ३० ५०० १ 
खाजा ३३ २०० १ 

स्टेर्नरी ३० १०० १ 

तामलम सामग्री/ ब्यानर १ १५०० १ 

 

च) ब्यानर तयार तथा टासँ र्ने 
स्थानीय तहहरूले आम औषमध सेवन सम्बन्त्धी सन्त्देर्मूलक ब्यानर तयार र्री मामनसहरुको 
बवि आवतजावत हनेु साबयजमनक स्थानमा सबैले देखे्न र्री टाँस र्नुयपनेछ । ब्यानरहरु स्थानीय 
तहको प्रत्यके विामा ववमभन्न स्थानहरुमा राख्नपुनछे । ब्यानरमा लेख्ने सूचना सम्बचन्त्धत स्थानीय 
तहको स्वास््य र्ाखाले नै तय र्नेछन ्। प्रमत विा  बिीमा रु ४०००(चार हजार) सम्म 
खचय  र्रर सबै बथु हरुमा आवस्यक ब्यानर  तयार  र्नुयपनछे ।। औषमध खुवाउने र्दन भन्त्दा 
कम्तीमा २ हप्ता अर्ािी नै ब्यानर टासँ र्नुयपनेछ । 

 छ) स्वास््यकमीहरूको िोला 
सम्बचन्त्धत स्थानीय तहहरूले हात्तीपाइले रोर् मनवारर् काययक्रम बारे संदेर्, सचुना समेत 
समाबेर् हनेु र्रर िोला तयार र्री प्रत्यके स्वास््यकमीलाई १ थान मबतरर् र्नुयपनेछ । 
उनीहरुले यस िोलामा औषमध चक्कीहरु, रचजिर, कापी, कलम र अन्त्य आरु्लाई आबश्यक पन े
बस्तहुरु राख्न प्रयोर् र्दयछन ्। यो िोला काययक्रम संचालन बारे र्दइने तामलमको समयमा न ै
आम औषमध सेवन काययमा खवटने सबै स्वास््यकमीहरुलाई उपलब्ध र्राउन ुपनेछ, िोला 
खररद र्नयको लामर् प्रमत िोला रु. १,००० (एक हजार मार) का दरले खचय र्नय सवकने र्री 
यसै र्ीषयकमा बजेट ववमनयोचजन र्ररएको छ ।  

 ज) औषमध तथा सामान िुवानी 
स्थानीय तहबाट सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुमा औषमध तथा अन्त्य आबश्यक सरसामानहरु 
िुवानी तथा प्यावकङ र्नयको लामर् स्थानीय तहलाई एकमषु्ठ रुपमा रू. १०,०००(दर् हजार) 



 
 

200 
 

बजेट छुट्टयाईएको छ । नेपाल सरकारको मनयमानसुार स्थानीय तहले औषमध तथा 
सरसामानको आबश्यक िुवानी तथा ब्यबस्थापन यसै र्ीषयकको बजेटबाट र्नेछन ्।   

ि) Adverse Events/Serious Adverse Events ब्यवस्थापन 

हात्तीपाइयले रोर् मनवारर् काययक्रम अन्त्तर्यत आम औषमध Diethylcarbamazine, Ivermectin 

and Albendazole सेवन र्नेहरु मध्ये कसैलाई सामान्त्य प्रमतकुल असर अथवा कसै कसैलाई 
र्म्भीर असर देचखन सलछ, सोको ब्यवस्थापनका लामर् स्थानीय तहहरुले काययक्रम सञ्चालन 
र्ररने स्वास््य संस्थाहरुमा प्रमत असर ब्यवस्थापनका लामर् पवुय तयारी स्वरूप आवश्यक 
औषमधहरु अमग्रम खररद र्रर पठाउनपुनेछ । आम औषमध सेवन र्नेहरु मध्ये कसैलाई प्रमतकुल 
असर देचखएमा अथवा ववरामी र्म्भीर हनु र्एमा स्थानीय स्वास््य संस्था वा अस्पतालहरुमा 
उपचार र्राउनपुने हनु्त्छ, सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा सबैजसो उपचार मनाःर्लु्क हनेु भएतापमन 
थप पररक्षर्का लामर् लाग्ने खचय तथा मन:र्लु्क औषमध बाहेकका औषमध खररद र्नपुने भएमा 
हनेु खचय वा ओसारपसार / रेरे्र का लामर् चावहने एम्बलेुन्त्स तथा यातायात खचय र्दन ुपने 
भएमा यसै र्ीषयकमा छुट्याईएको रकमबाट र्ररनछे । यस र्ीषयकमा स्वास््य कायायलयहरू र 
सम्बचन्त्धत प्रदेर्मा पमन बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ, आम औषमध सेवन र्रेकाहरू मध्य 
कसैलाई प्रमतकुल असर देचखएमा अथवा ववरामी र्म्भीर हनु र्एमा सम्बचन्त्धत प्रदेर्/चजल्लामा  
सोको जानकारी र्रर आपसी समन्त्वयमा  अस्पतालहरुमा ररर्र र्रर उपचार को व्यवस्था 
ममलाउनपुनेछ  । यस र्ीषयकमा प्रमत पामलका रू. १०,००० (दर् हजार) मबमनयोजन र्ररएको 
छ । 
ञ्) औषमध खवुाउने तथा परामर्य सेवा र्दने 

हात्तीपाइले रोर् मबरुद्धको आम औषमध सेवन काययक्रमको योजना तजुयमा तथा अमभमचुखकरर् 
र्ोष्ठीमा सहभामर् सबै स्वास््यकमीहरुले स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको सहयोर्मा आरु् काययरत 
रहेको स्थानमा त्याकं अद्यावमधक र्नुयपनेछ । पवहलो र्दन टोलको पाएक पने स्थानमा बथु 
राखी वा आवश्यकताको आधारमा मबद्यालयबाट  आम औषमध खुवाउने र अन्त्य र्दनमा 
स्वास््यकमीले मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको सहयोर्मा घरदैलो/समहुमा मान्त्छे भेवटने 
ठाउँ /कायायलयहरु/पसलहरु/सहरी के्षरका घरहरुमा सबै तलाहरुमा बस्ने मामनसरुलाई  खोचज 
खोचज आफ्न ैप्रत्यक्ष मनर्रानीमा औषधी खुवाउन ुपनछे । र्हरी के्षरमा रहेका मनजी तथा 
सरकारी अस्पताल तथा पोमलचललमनकहरुमा पमन आम औषमध सेवनको अमभयान नसवकएसम्म 
बथु राचख औषमध खुवाउने कायय सञ्चालन र्ररनछे । औषमध खुवाउने कायय र्दाय  मबर्त बषय 
हरु देचखनै खान छुटेका वा नखाएका जस्तै ज्यालादारी काम र्नेहरु/भारत लर्ाएत अन्त्य देर् 
र्एका हरु/मबहानै मनस्केर बेलकुा मार र्वकय ने समदुायहरु र सहरी इलाकामा बस्ने समहु र 
व्यचक्तको पवहचान र्रर बनाइएको योजनाको आधारमा वा नया अभ्यास को प्रयोर् र्रर 
खुवाउनपुनेछ ।  यस कायय सम्पन्न र्नयको लामर् स्थानीय तहमा रहेका घरधुरी संख्या तथा 
जम्मा जनसंख्याको आधारमा स्वास््यकमीहरुलाइ काम सम्पन्न र्नय लाग्ने जम्मा र्दनको रकम 
ब्यवस्था र्ररएको छ, तराइयका चजल्लाहरूमा प्रमत स्वास््यकमी प्रमतर्दन १५०-२०० जना 
जनसंख्या तथा पहािी चजल्लाहरू र मोरङ चजल्लाको लेटाङ, ममललाजङु र केराबारी, दाङ 
चजल्लाको बंर्लाचलुी र कैलाली चजल्लाको चरेु र मोहन्त्याल र्ाउंपामलकाहरूमा प्रमत स्वास््यकमी 
प्रमतर्दन ९० -१२० जना जनसंख्या समवेटने र्रर  औषमध सेवन र्नय योग्य जनसंख्यालाइय 
औषमध सेवन र्राउने र्रर र सोही अनपुातमा मवहला स्वास््य स्वयंसेववका समेत पररचालन हनेु 
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र्रर बजेट ब्यवस्थापन र्ररएको छ । मामथ उल्लेचखत  जनसंख्याको आधारमा स्वास््यकमीको 
अनपुात (एकजना स्वास््य कमीले प्रमतर्दन खुवाउन ुपने संख्या) तोवकएको भन्त्दा र्रक हनेु 
अवस्था छ भने आफ्ना पामलकामा भएका औषमध खान योग्य  सबैलाई खुवाउन सलने र्रर 
स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाई  यसै र्ीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको पररमध मभर रवह 
स्थानीयस्तरबाट स्वीकृत र्राई मनयमानसुार खचय र्नय सवकनेछ ।  

सो काययका लामर् स्थानीय स्वास््य संस्थाका सबै स्वास््यमकमीहरु पररचालन र्ररनछे र 
अमभयानमा धेरै र्दन लाग्ने भएमा र्ैरसरकारी के्षरमा काययरत सम्बचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय 
भएका स्वास््यकमीहरू समेत पररचालन र्रर काययक्रम सम्पन्न र्नय सवकनेछ ।यस काययक्रमलाई 
अि प्रभावकारी बनाउन को मनममत्त स्थानीय स्तरमा काययरत र्रैसरकारी संस्था को आवस्यक 
सहयोर् मलन सवकने तथा नया अभ्यास र्नय सवकनछे। सो काययमा पररचालन हुँदा यसै र्ीषयकमा 
मबमनयोचजत बजेटको पररमध मभर रवह मनम्नानसुार खचय र्नुय सवकनेछ ।  

मबबरर् संख्या दर र्दन 

म.स्वा.स्वयंसेववका यातायात  ४००  

म. स्वा. स्वयंसेववका खाजा  २००  

स्वास््यकमी यातायात  ५००  

स्वास््यकमी खाजा  २००  

ट) अनरु्मन तथा मनररक्षर् 

स्थानीय तहबाट सम्बचन्त्धत मबषयमा ज्ञान तथा तामलम हामसल र्ररसकेका जनर्क्तीबाट आम 
औषमध सेवन पूवयका ववववध काययक्रमहरु, औषमध खुवाउने र्दन र खुवाइसकेपमछको प्रभाब, 

परामर्य सेवा तथा अमभमचुखकरर् काययक्रमको स्थलर्त मनररक्षर् तथा अनरु्मन र्नय र्राउन 
स्थानीय तहको ववमभन्न के्षरमा आबश्यकता अनसुार कमयचारीहरू खटाउनपुने हनु्त्छ, सपुरमभजनमा 
खवटने कमयचारीहरूले अमनबायय रूपमा सपुरमभजन चकेमलिको प्रयोर् र्नुयपनेछ साथै सपुरमभजन 
र ममनटररङ काययलाइय अि प्रभावकारी बनाउनका लामर् यस बषय पमन Supervisor Coverage 

Tools को समेत प्रयोर् र्ररनेछ र सपुरमभजन चकेमलि तथा  Supervisor Coverage Tools 

प्रर्ती प्रमतबेदन संर्ै EDCD मा पठाउनपुनछे तथा पठाइएको प्रमतबेदन आर्ामी बषयको योजना 
तजुयमा र बजेट मबमनयोजन को लामर् सहयोर्ी हनेुछ। सो प्रमतबेदन आमथयक खचयको पिुयाइंको 
लामर् आफ्नो मनकायमा पेर् र्नुयपनेछ  । सो को भकु्तानी नेपाल सरकारको मनयमानसुार 
अनरु्मन तथा सपुररबेक्षर् बजेट र्ीषयकबाट हनेुछ । यस र्ीषयकमा प्रमत पामलका बविमा रू. 
२५,०००(पचच्चस हजार) सम्म खचय र्नय सवकनेछ । 

ठ) मसजयनात्मक सामाचजक पररचालन 

यस काययक्रम अन्त्तर्यत आम औषमध सेवन काययक्रम ले अवहलेसम्म नसमटेेको 
समहु/समदुाय/सहरी बामसन्त्दा वा मबमभन्त्न्न पेर्ा वा दैमनक ज्यालादारी काम र्ने समहु जो 
घरभेट मा जाँदा काममा भइ छुटेका /वा ववदेर्/भारत जान ेआउने लाई समेट्ने र्रर लचक्षत ्
काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ  । यो समहुमा अवहलेसम्मको आम औषमध सेवन मा नबिेुर वा 
सवह जानकारी नपाएर सहभार्ी नभएका मामनसहरुलाई पमन सहभार्ी र्राउन कुनै स्थान मबरे्ष 
सामाचजक पररचालन काययक्रम र्नुयपनछे जस्तै सिक नाटक,हाचत्तपाईलेका परुाना मबरामी 
पररचालन /माईकीरं्/माकय रको प्रयोर् वा अन्त्य कुनै काययक्रम जसले नखाएका समहु हरुलाई 
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समेट्न सलछ  । यस मसजयनात्मक पररचालन को लामर् प्रमत पामलका बिीमा रु  २०,००० 
(बीस हजार) सम्म खचय र्नय सवकनेछ  । 

बजेट बाँिर्ाँि 

कृयाकलाप अनसुार खचय हनेु बजेट काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाम ैउल्लेख र्ररएको छ । मामथ 
संचालन प्रवक्रया अन्त्तर्यत खचय र्रेर बावँक हनु आउने रकम योजना बनाई स्थामनयास्तर मै 
स्वीकृत र्री मनयमानसुार यसै काययक्रम लाई सहयोर् हनेु सामाजीक पररचालन मा खचय र्नय 
सवकनछे  । 

अमभलेख प्रमतबेदन 

आम औषमध सेवन काययक्रम सम्पन्न भइयसकेपमछ मनर्दयि र्ारममा प्रमतबेदन तयार र्रर 
स्वास््य संस्थाहरूले ७ र्दनमभर पामलकाहरूमा, पामलकाहरूले मातहतका स्वास््य 
संस्थाहरूको कम्पाइयल र्रर ३ र्दनमभरमा चजल्लामा र चजल्लाहरूले चजल्लामभरका सबै 
पामलकाहरूको कम्पाइयल र्रर ३ र्दनमभरमा प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय, सामाचजक ववकास 
मन्त्रालय र इयवपमिममयोलोजी तथा रोर् मनयन्त्रर् महार्ाखामा 
(nationallfprogramnepal@gmail.com) पठाउनपुनछे । उक्त प्रमतबेदन मा आम औषमध 
सेवन को कभरेज सवहत अन्त्य वववरर् हरु र आम औषमध सेवन अमभयानमा  सम्पन्न 
र्ररयकेा नया अभ्यास सवहतको सम्पूर्य वक्रयाकलापहरु प्रस्ट रुपमा उल्लेचखत हनुपुनेछ  । 

सन्त्दभय सामाग्री ब्रोसर, पम्फ्लेट, ब्यानर, स्वास््यकमीको काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का, प्रश्तमुतकरर्का 
स्लाइयिहरू,  Supervisor Coverage Tools, सपुरमभजन चेकमलि । 
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समभयलेन्त्स तथा अन्त्वेषर् काययक्रम 
स्थानीय तह अन्त्तर्यत रहेका EWARS सेचन्त्टनल साईट कायम भएका अस्पतालमा अमभमखुीकरर् तथा सञ्चालन 
खचय/इवासय सम्वचन्त्ध अमभमचुखकरर् तथा सेचन्त्टनल साइटहरुको संचालन खचय  (पवहले कायम भएका) 

पररचय 

तोवकएका सेचन्त्टनल साईटहरुबाट वकट/पानीजन्त्य लर्ायत ववमभन्न संक्रामक तथा 
महामारीजन्त्य रोर्हरुको तत्काल र साप्तावहक रुपमा मनरन्त्तर प्रमतवेदन र्ने Early Warning 

and Reporting System (EWARS) मा रोर्हरूको मनरन्त्तर, समयमा, पूर्य र र्रु्स्तरीय 
प्रमतवेदन र्नयका लामर् EWARS Sentinel Sites मा काययरत चचवकत्सक तथा 
स्वास््यकमीहरुलाइय इयवासय सम्बचन्त्ध अमभमखुीकरर् काययक्रम तथा रेकमियङ र ररपोवटङको 
लामर् संचालन खचयहरू आवश्यकता पदयछ । 

उदे्दश्य 

EWARS सेचन्त्टनल साईटमा काययरत चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाई ईवासयको महत्व 
तथा महामारीजन्त्य रोर्हरुबारे रतु जानकारी र्राउँदा पनय सलन ेसकारात्मक प्रभावबारे 
जानकारी र्राउने ।  

संक्रामक रोर्हरुको त्याकं, अमभलेख, व्यवस्थापन र चर्घ्र प्रमतवेदनको समुनचश्चता र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल 

EWARS मा प्रमतवेदन र्नुयपने रोर्हरुको तोवकएको समयमा मनयममत प्रमतवेदन हनेुछ । 

मनयममत र्रु्स्तरीय प्रमतवेदनको समुनचश्चतता हनेुछ । 

समदुायमा देचखएका वकटजन्त्य लर्ायत अन्त्य महामारीजन्त्य रोर्हरुको अवस्था वारे समयमै 
जानकारी प्राप्त र्री सम्भाववत महामारीको रोकथाम तथा प्रमतकायय (response) मा सहयोर् 
हनेुछ । 

सञ्चालन प्रकृया 

यो चर्षयकको रकमबाट प्रदेर् अन्त्तर्यत EWARSमा प्रमतवेदन र्नय सेचन्त्टनल साइट कायम 
भएका अस्पतालहरूले काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ। 

अमभमखुीकरर् काययक्रम सेचन्त्टनल साइटमा सञ्चालन र्नुयपदयछ । 

काययक्रम संचालनको श्रोत ब्यचक्तमा अस्पतालको मेमिकल सपुररटेण्िेन्त्ट, EDCD, स्वास््य 
मनदेर्नालय, स्वास््य कायायलय, तामलम प्राप्त व्यचक्त र ममेिकल रेकियर हनु सलनेछन ्। 

एक वा दइुय समहुमा काययक्रम संचालन र्नय सवकनेछ । 

एक समूहमा ३०-४० जना सहभार्ी हनुपुदयछ । 

१ र्दनमा कचम्तमा ४ वटा मबषयवस्तकुो कक्षा हनुपुदयछ ।  

सेचन्त्टनल साईटमा काययरत चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरू, स्वास््य कायायलयका 
स्वास््यममी, RRT सम्पकय  ब्यचक्त, स्थामनय तहका स्वास््य संयोजक/स्वास््यकमी र अन्त्य 
मनजी स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी समेत अमभमखुीकरर् काययक्रममा सहभार्ी हनेु छन ् 

अमभमचुखकरर्/अन्त्तरकृया काययक्रम २ र्दन दोस्रो तथा तेस्रो रमैामसक मभर संचालन 
र्नुयपछय । काययक्रममा कचम्तमा मनम्नअनसुारका ववषयबस्त ुसमावेर् हनु ुपदयछ । 

Principles and practices of Disease Surveillance 
Overview of EWARS and importance of timely reporting 
EWARS in DHIS2 
Data consistency from EWARS and HMIS 
Case Definitions of reportable diseases 
Role of Laboratory in case detection 
Role and responsibilities of Medical Superintendent, Medical Officer, Nursing staff, 
Paramedics, Lab personnel 
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Development of internal mechanism for timely recording and reporting of EWARS 
related data and variables 
Current issues/challenges and possible ways to solve the issues in institutional level 
and way forward 
Data verification (EWARS related) 
Group work and identification of issues on data error etc. 

उक्त काययक्रम संचालनको लामर् सम्बचन्त्धत साइयटको मेमिकल रेकियर र्ोकल पसयन हनेुछ 
। स्थामनय तह मातहत संचालनमा रहेका सेचन्त्टनल साइयटको संचालन खचय सम्बचन्त्धत 
स्थामनय तहले काययक्रम संचालन मार्यदर्यन तयार र्री सम्बचन्त्धत साइयटहरूलाइय सो रकम 
उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 

वजेट बाँिर्ाँि 

कायय संचालन तथा अन्त्य खचय सम्बन्त्धमा:  

आवश्यकता पवहचान तथा योजना तयार र्रर अस्पतालको रेकिय/त्याङ्क र्ाखाका लामर् 
इन्त्टरनेट सञ्चालन, िाटाकािय ररचाजय र्नय, कम्प्यटुर ममयत र्नय, वप्रन्त्टर खरीद तथा ममयत र्नय, 
ररपोवटयङ्ग काययमा आवश्यक पन ेअन्त्य सामान खररद तथा ममयत र्नय यो रकम खचय र्नय 
सवकनछे । सेचन्त्टनल साइटमा सूचना प्रवाहका लामर् प्रमत मवहना रु. ५०० का दरले  
मेमिकल रेकियर (अमधकृत)का लामर् मोवाईल ररचाजय लर्ायतका खचय यो चर्षयकबाट र्नय 
सवकनछे । 

बजेट वािँर्ािँ :  प्रकोपजन्त्य रोर्हरुको वारेमा अमभमचुखकरर् काययक्रमका लामर् स्वीकृत रकम 
बाट कररब ७५ प्रमतर्त र साईट संचालन खचयका लामर् कररव २५ प्रमतर्त बजेट 
वाँिर्ाँि र्री कायय संचालन र्नुयपदयछ ।काययक्रमको अचख्तयारी सम्बचन्त्धत सेन्त्टनल 
साइयटलाइय नै पठाउनपुदयछ । 

काययक्रम सञ्चालन तथा सन्त्दभय सामाग्रीहरुको लामर् इवपमिममयोलोजी तथा रोर् मनयन्त्रर् 
महार्ाखा तथा स्वास््य मनदेर्नालयमा समन्त्वय र्नय सवकनछे । 

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), 

सावयजमनक खररद ऐन,  मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय 
पालना र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न र्रे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन तयार र्री मनदेचर्त िाँचामा काययक्रम 
सम्पन्न र्रेको १५ र्दनमभर इवपमिममयोलोजी तथा रोर् मनयन्त्रर् महार्ाखा तथा स्वास््य 
मनदेर्नालय, स्थामनय पामलकामा पठाउनपुदयछ । साथै प्रकोपजन्त्य रोर्हरुको मनयममत 
रूपमा, पूर्य वववरर् सवहतको प्रमतवेदनको समुनचश्चतता हनुपुछय। 

सन्त्दभय सामाग्री A guide to EWARS, 2019, EDCD Presentation, Data from the DHIS2 system 
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जनुोमसस तथा अन्त्य सरुवा रोर् काययक्रम 

काययक्रमको पररचय  

नेपाल रेमबज, सपयदंर् तथा अन्त्य जनुोवटक रोर्हरुको उच्च जोचखमा रहेको पाईन्त्छ। ववरे्षत: ग्राममर् 

के्षरहरुमा पर्पंुक्षी र मामनसहरु ववच बाललो संसर्य रहने र ती पर्पंुक्षी मार्य त मामनसमा ववमभन्न प्रकारका 
रोर्हरु सनय सलने भएकोले स्वास््य सेवामा खवटएका स्वास््यकमी , ववद्याथी, चर्क्षक तथा अन्त्य 
सरोकारवाला मनकायहरुलाई जनुोवटक रोर् सम्बन्त्धी ववववध कृयाकलापहरुका साथै अमभमूचखकरर् काययक्रम 
संचालन र्नय प्रस्ताव र्ररएको छ। 

उदे्धश्य  
रेमबज, सपयदंर् तथा अन्त्य जनुोवटक रोर्हरुको जोचखमको ववषयमा जनचेतना अमभबृमध र्रर रोकथामका 
उपायहरु अवलम्बन र्न।े  

अपेचक्षत प्रमतर्ल 
 जोचखममा रहेको मामनसहरुमा रेमबज, सपयदंर् तथा अन्त्य जनुोवटक रोर्हरुको न्त्यमूनकरर् हनेु तथा 
स्वास््यकमीहरुमा उक्त रोर् सम्बन्त्धी जनचेतना अमभवृवद्ध हनेु।  

संचालन प्रकृया 

यो काययक्रम देहाय बमोचजम र्नुयपनेछ । 
१)  ववश्व रेववज र्दवस मनाउने (२८ सेप्टेम्बरका र्दन) 
 सहभार्ीहरूाः स्वास््यकममयहरू, ववद्याथी, चर्क्षक तथा अन्त्य सरोकारवालाहरु संलग्न भई ववववध 
काययक्रमहरु र्री मनाउने । 
२) सपयदंर् तथा जनुोवटक रोर्को बिी प्रभाववत हनेु मवहनामातथा अन्त्य समयमा जनुोवटक समस्याहरु र 
AMR बारे स्थानीय संचार माध्यमबाट जनचेतनामूलक  सन्त्देर्  प्रकार्न,प्रर्ारर् र्ने । 
३)स्थानीयस्वास््यकममयहरुलाइ सहभार्ी र्राइ ववमभन्न जनुोवटक रोर्हरु र AMR सम्बन्त्धी अमभमचुखकरर् 
काययक्रम संचालन र्ने । 
सहभार्ीहरु :- स्थानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरु 
ववषयवस्त:ु- सपयदंर्, जनावरको टोकाई तथा रेमबज, पर्पंुक्षी आर्दबाटहनु सलने ववमभन्न (ईन्त्फ्लएुन्त्जा) 
सरुवा रोर्हरु,AMR सम्बचन्त्ध 
स्रोतव्यचक्त:-सम्बचन्त्धतववषयववज्ञ, तामलम केन्त्रको स्रोत व्यचक्त, EDCD का  सम्बचन्त्धत व्यचक्त, पर् ुरोर् 
सम्बचन्त्धत ववज्ञ व्यचक्त आर्द। 

बजेट बाँिर्ाि 

काययक्रममा यसै र्ीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको पररमध मभर रवह मनयमअनसुार खचय र्नय सवकनछे। 
मबमनयोचजत रकम : रु २०,००० (मबस हजार मार) 
ववश्व रेववज र्दवस मनाउने (२८ सेप्टेम्बरका र्दन)- ५ हजार । 
 सपयदंर् तथा जनुोवटक रोर्को बिी प्रभाववत हनेु मवहनामा तथा अन्त्य समयमा जनुोवटक सम्स्याहरु र 
AMR बारे स्थानीय संचार माध्यमबाट जनचेतनामूलक  सन्त्देर्  प्रकार्न,प्रर्ारर् र्ने - रु ५ हजार । 
स्थानीय स्वास््यकममयहरुलाइ सहभार्ी र्राइ ववमभन्न जनुोवटक रोर्हरु र AMR सम्बन्त्धी अमभमचुखकरर् 
काययक्रम संचालन र्ने - रु १० हजार । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

उपरोक्त बमोचजम र्ररएका कृयाकलापहरुको अमनवायय रुपमा अमभलेख तथा प्रमतवेदन तयार र्री अमनवायय 
रुपमा चजल्ला, प्रदेर् तथा EDCD मा पठाउन ुपनेछ । 

  

सन्त्दभय सामाग्री 
इवपमिममयोलोजी तथा रोर् मनयन्त्रर् महार्ाखा, ववश्व पर् ुस्वास््य संर्ठनको वेबसाइट, ववश्व स्वास््य 
संर्ठनको वेबसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु |   
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इवपमिममयोलोजी तथा महामारी मनयन्त्रर् काययक्रम 
  

१ . पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुार  र्र्ठत Rapid Response Team तथा Risk Communication 

and Community Engagement Team लाई अमभमखुीकरर्, महामारी/जनस्वास््यमा असर पने घटनाहरुको  
ब्यबस्थापनका लामर् कचम्तमा बषयमा दईु पटक सम्बन्त्धीत सरोकारवालाहरु समेतको सहभामर्तामा 
अमभमखुीमखुीकरर् काययक्रम संचालन र्ने 

पररचय कुन ैपमन समय र स्थानमा सरुवारोर्को महामारी हनुसलने भएकोले सोको रोकथामको योजान 
बनाउन स्थानीय तहमा रहेका ववमभन्न मनकायहरुसँर् समन्त्वय तथा सहकायय र्री महामारी पूवय 
तयारीको योजना तथा पररचालन र्नयको लामर् RRT र RCCE सम्बन्त्धी छुट्टाछुटै्ट अमभमखुीकरर् 
तामलम संचालन र्नय यो काययक्रम राचखएको हो .  

उदे्घश्य आफ्नो के्षरको संभाववत महामारी पवहचान र्ने र पवहचान र्ररएका महामारी व्यवस्थापनको 
लामर् पूवयतयारी सवहत RRT लाई समयमै पररचालन र्नय र्राउन सक्षम बनाउन ेर सामदुावयक 
सहभामर्ता (RCCE) समममत र्ठन र्रर जोचखम संचारको वक्रयाकलाप र्नय सक्षम बनाउने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुारको RRT र्ठन भएको हनेुछन ्। 
RRT हरु महामारी रोकथाम तथा प्रमतकायय योजना बनाई महामारी व्यवस्थापन र्नय सक्षम 
हनेुछन ्। 

पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुार जोचखम संचार तथा सामदुावयक सहभामर्ता (RCCE) 
समममतहरु र्ठन हनेुछन।्  
पामलकहरुले महामारीको समयमा मममियाको महत्व बिुी सो को व्यवस्थापन र्नय र media 
management र्नय सक्षम हनेुछन ्। 

संचालन प्रवक्रया पामलकमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुार RRT को र्ठन र्ने । 

RRT सदस्यहरुलाई पामलका स्तरमै १ र्दन ेअमभमखुीकरर् काययक्रम संचालन र्ने । 

RRT को तामलम प्राप्त र्ररसकेपमछ RRT तथा पामलका मभरका महत्वपूर्य सािेदारहरु 
(उदाहरर्को लामर् स्वास््य के्षरका सरोकारवाला मनकायका प्रमतनीमधहरु)  लाई RCCE बारे १ 
र्दन ेअमभमखुीकरर् काययक्रम संचालन र्ने । 
काययक्रम संचालन र्दाय चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्रर र्नुयपनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् १५३ पामलकाहरुमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्ररएको छ । 
खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), 
सावयजमनक खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय 
पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री RRT F।eld Gu।del।nes, RCCE Guidelines  
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२. स्थल नाकामा पवहचान भएका कोववड्-१९, इन्त्फ्लएुन्त्जा तथा अन्त्य अन्त्तराविय स्वास््य मनयामावलीसँर् 
सम्बचन्त्धत रोर्का मबरामीहरुको ब्यवस्थापनको लामर् आवश्यक बजेट 

पररचय नेपाल ।HR- 2005 को पक्ष राि रहेको छ । यस अन्त्तरर्त अन्त्तराविय सीमा नाकाहरुमा 
रहेका हेल्थ िेस्कहरुलाई व्यवचस्थत र्नुय अत्यावश्यक हनु्त्छ । हाल संचालनमा रहेका हेल्थ 
िेस्कहरुमा पवहचान भएका ववरामीहरुको व्यवस्थापनको लामर् यो काययक्रम ल्याइएको हो । 

उदेश्य पवहचान भएका ववरामीहरुको उपचार वा उचचत व्यवस्थापन र्नुय । हेल्थ िेस्कको दैमनक 
कायय संचालनलाई थप व्यवचस्थत र्नुय । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल स्थल नाकामा पवहचान भएका कोववड्-१९, इन्त्फ्लएुन्त्जा तथा अन्त्य अन्त्तराविय स्वास््य 
मनयामावलीसँर् सम्बचन्त्धत रोर्का मबरामीहरुको उचचत ब्यवस्थापन (यातायात, खानवपन, 

उपचार आदी) भएको हनेुछ । 

संचालन प्रवक्रया ववरामीहरुलाई अस्पताल सम्म पयुायउनको लामर् २४सै घण्टा एम्बलेुन्त्सको व्यवस्था र्ने । 
आवश्यक परेको खण्िमा अस्पताल पगु्न अचघ प्राथममक उपचारको व्यवस्था र्ने ।  
होम आईसोलेसनमा जान चाहने र जनस्वास््यको प्रोटोकल अनसुार पे्रषर् र्नय ममल्न े
ववरामीहरुलाई सम्बचन्त्धत हेल्थ िेस्क भएको चजल्ला भन्त्दा बावहर यातायातको व्यवस्था र्नुय 
परेमा त्यस्ता ववरामीहरुलाई यातायातको व्यवस्था र्नय मेयर, प्रमूख चजल्ला अमधकारी, सरुक्षा 
मनकायको प्रमूख वा प्रमतनीमध, प्रमूख प्रर्ासकीय अमधकृत, स्वास््य कायायलय प्रमूख, स्वास््य 
र्ाखा प्रमखू र हेल्थ िेस्कको ईन्त्चाजय समेतको उपचस्थमतमा आवश्यक काययववमध बनाई सोही 
बमोचजम र्नुयपनेछ ।  
यो काययक्रममा आमथयक रुपले ववपन्न, सीमान्त्तकृत र वपछमिएको समदुायलाई ववरे्ष/पवहलो 
प्राथममकता र्दइनेछ । अपरु् बजेटको सवालमा स्थामनय श्रोत, साधनको प्रयोर् र्रेर वा 
सरोकारवालाहरुको समन्त्वय तथा सहयोर्बाट यातायातको व्यवस्था र्नुयपने छ । 
यो वक्रयाकलाप स्थल नाकाका हेल्थ िेस्कमा आउने यारहुरुको चाप र जनस्वास््यको वहसावले 
विी संवेदनर्ील मध्ये छनौटमा परेका पामलकाहरुमा आवश्यक बजेट समेत ववमनयोजन 
र्ररएको छ। बाकँी पामलकाहरुमा नयाँ आ.ब.मा क्रमर्ाः यो वक्रयाकलाप ववस्तार र्दै लमर्नेछ 
। त्यसैले हाल बजेट ववमनयोजन नभएको स्थल नाकाहरु भएका पामलकाहरुको सवालमा पमन 
स्थामनय श्रोत, साधन तथा सरोकारवालाहरुसँर्को समन्त्वय तथा सहयोर्मा वक्रयाकलाप 
र्नुयपनेछ । 
यद्धपी स्थल नाकाबाट नचजकमा तोवकएको  होचल्िंर् सेन्त्टर वा आईसोलेसन सेन्त्टर संचालनमा 
आएको अवस्थामा भन ेववरामीलाई सेन्त्टरमै राचख उपचार र्नय प्रोत्साहन र्नुय पनेछ । त्यस्ता 
स्थल नाकाहरुबाट पमन ववरामीलाई आफ्नो घरसम्म पयुायउन यातायातको आवश्यकता भएमा 
ववरामी स्वयंले खचय व्यहोनुय पनछे । 

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् पूनवायस नर्रपामलका, मभमदत्त नर्रपामलका, मेचीनर्र नर्रपामलका 
र वीरर्ंज महानर्रपामलकामा आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्ररएको छ । खचय र्दाय अथय 
मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक खररद 
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ । 
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अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री संबचन्त्धत प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय, 

चजल्ला प्रर्ासन कायायलय, स्वास््य कायायलय, , नर्रपामलकाको कायायलय र EDCD मा  
पठाउन ुपनछे । 

 

 

३. पामलका स्तरमा हनु सलने महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् 
पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर्, छनौटमा परेका पामलकाहरु मार 

पररचय पामलका स्तरमा जनस्वास््यको सरोकार भएका महामारीजन्त्य रोर्हरु (जस्तै कोमभि-१९, िेंर्,ु 

मलेररया, मंकीपलस आर्द) को व्यवस्थापनबाट भएको मसकाई भववष्यको लामर् मार्यदर्यक हनेु र 
उक्त मसकाईहरुलाई मलपीवद्ध र्री भववष्यको लामर्=contingency plan मनमायर् र्नयको लामर् यो 
काययक्रम राचखएको छ । 

उदेश्य ववमभन्न माहामारी जन्त्य रोर्हरुको व्यवस्थापनको लामर् पामलकास्तरमै आपतकामलन योजनाको 
मनमायर् र्ने ।  
आपतकामलन योजनाको आधारमा महामारीको सहज र समयमै व्यवस्थापन र्नय र उक्त 
महामारीबाट जनस्वास््य तथा मानवीय क्षमत कम र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल मबतायमोि नर्रपामलकामा पामलका मभर हनु सलने संभाववत महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको 
आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् पमलकस्ताररय contingency plan र उक्त योजनाको 
implementation plan मनमायर् भएको हनेुछ । 

 
संचालन प्रवक्रया 

- संबचन्त्धत पामलकामा प्राप्त बजेटको पररमध मभर रही पामलकाको र्ाखा प्रमूख तथा प्रमतनीमध, 

स्थानीय सरोकारवाला, बहकेु्षरीय सरोकारवालाका प्रमतनीमध समतेको उपचस्थतमा आपतकामलन 
योजनाको मनमायर् र्ने ।  
-उक्त योजनाको मूख्य दईु खण्ि हनेुछ जसमा पवहलो खण्िमा योजनाको संचक्षप्त प्रस्ततुीकरर् 
रहनेछ भने दोस्रो खण्िमा कायायन्त्वयन योजना रहनछे । कायायन्त्वयन योजनामा वक्रयाकलाप 
संचालन र्नय आवश्यक प्रकृयाहरुको सूची, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोतरसाधन र चजम्मेवारी 
स्पि उल्लेख र्नुयपनेछ ।  
 

- यो योजना मनमायर् र्नयको लामर् मनम्न चरर्हरु रहनछेन ्।  
पवहलो चरर् (१ र्दन): सरोकारवालाहरुसँर् स्वास््य के्षरको आपतकामलन अवस्थाहरुको 
लेखाजोखा तथा नलसाकंन र्ने । 

दोस्रो चरर् (१ र्दन): लेखाजोखा तथा नलसाकंनको आधारमा आपतकामलन योजना मनमायर् र्ने 
। 

तेस्रो चरर् (१ र्दन): आपतकामलन योजनाको आधारमा कायायन्त्वयन योजना (Implementation 
Plan) मनमायर् र्ने ।  
चौथो चरर् (१ र्दन): उक्त योजना कायायन्त्वयनको अवस्थाको मध्यकामलन (अधयवावषयक) समीक्षा 
र्ने । 

मामथ उल्लेचखत चरर्हरु कम्तीमा १ हप्ताको अन्त्तरमा र्नुयपनछे । प्रत्यके चरर्मा 
सहभार्ीहरुलाई स्वीकृत र्मय र्मेट उपलब्ध र्राईनछे जसको आधारमा आवश्यक वववरर् 
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संकलन, ववश्लेषर् तथा प्रस्ततुीकरर्को तयारी र्रर अको चरर्को र्ोष्ठीमा छलर्ल र्नुयपनछे । 
यो काययक्रम संचालन र्दाय अमनवायय रुपमा EDCD बाट प्रचर्क्षकहरुलाई मनमन्त्रर्ा र्नुय पनेछ। 
काययक्रम संचालन र्दाय चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्रर र्नुयपनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् मबतायमोि नर्रपामलकाहरुमा आवस्यक बजेटको ववमनयोजन र्ररएको छ  
खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक 
खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री सन्त्दभय सामग्री EDCD ले तयार र्री नर्रपामलकालाई उपलब्ध र्राउने छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

  

 

 

४. स्थल नाकामा पवहचान भएका कोववड्-१९, इन्त्फ्लएुन्त्जा तथा अन्त्य अन्त्तराविय स्वास््य मनयामावलीसरँ् 
सम्बचन्त्धत रोर्का मबरामीहरुको ब्यवस्थापनको लामर् आवश्यक (यातायात, खानवपन, उपचार आदी) को लामर् 
आवश्यक बजेट 

पररचय नेपाल IHR- 2005 को पक्ष राि रहेको छ । यस अन्त्तरर्त अन्त्तराविय सीमा नाकाहरुमा 
रहेका हेल्थ िेस्कहरुलाई व्यवचस्थत र्नुय अत्यावश्यक हनु्त्छ । हाल संचालनमा रहेका मनम्न 
हेल्थ िेस्कहरुमा पवहचान भएका ववरामीहरुको व्यवस्थापनको लामर् यो काययक्रम ल्याइएको 
हो । 

उदेश्य पवहचान भएका ववरामीहरुको उपचार वा उचचत व्यवस्थापन र्नुय । हेल्थ िेस्कको दैमनक 
कायय संचालनलाई थप व्यवचस्थत र्नुय । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल स्थल नाकामा पवहचान भएका कोववड्-१९, इन्त्फ्लएुन्त्जा तथा अन्त्य अन्त्तराविय स्वास््य 
मनयामावलीसँर् सम्बचन्त्धत रोर्का मबरामीहरुको उचचत ब्यवस्थापन (यातायात, खानवपन, 

उपचार आदी) भएको हनेुछ । 

संचालन प्रवक्रया ववरामीहरुलाई अस्पताल सम्म पयुायउनको लामर् २४सै घण्टा एम्बलेुन्त्सको व्यवस्था र्ने । 
आवश्यक परेको खण्िमा अस्पताल पगु्न अचघ प्राथममक उपचारको व्यवस्था र्ने ।  
होम आईसोलेसनमा जान चाहने र जनस्वास््यको प्रोटोकल अनसुार पे्रषर् र्नय ममल्ने 
ववरामीहरुलाई सम्बचन्त्धत हेल्थ िेस्क भएको चजल्ला भन्त्दा बावहर यातायातको व्यवस्था र्नुय 
परेमा त्यस्ता ववरामीहरुलाई यातायातको व्यवस्था र्नय मेयर, प्रमूख चजल्ला अमधकारी, सरुक्षा 
मनकायको प्रमूख वा प्रमतनीमध, प्रमूख प्रर्ासकीय अमधकृत, स्वास््य कायायलय प्रमूख, स्वास््य 
र्ाखा प्रमूख र हेल्थ िेस्कको ईन्त्चाजय समेतको उपचस्थमतमा आवश्यक काययववमध बनाई सोही 
बमोचजम र्नुयपनेछ ।  
यो काययक्रममा आमथयक रुपले ववपन्न, सीमान्त्तकृत र वपछमिएको समदुायलाई ववरे्ष/पवहलो 
प्राथममकता र्दइनेछ । अपरु् बजेटको सवालमा स्थामनय श्रोत, साधनको प्रयोर् र्रेर वा 
सरोकारवालाहरुको समन्त्वय तथा सहयोर्बाट यातायातको व्यवस्था र्नुयपन ेछ । 
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यो वक्रयाकलाप स्थल नाकाका हेल्थ िेस्कमा आउन ेयारहुरुको चाप र जनस्वास््यको 
वहसावले विी संवेदनर्ील मध्ये छनौटमा परेका पामलकाहरुमा आवश्यक बजेट समेत 
ववमनयोजन र्रर र्ररएको छ। बाकँी पामलकाहरुमा नयाँ आ.ब.मा क्रमर्ाः यो वक्रयाकलाप 
ववस्तार र्दै लमर्नेछ । त्यसैले हाल बजेट ववमनयोजन नभएको स्थल नाकाहरु भएका 
पामलकाहरुको सवालमा पमन स्थामनय श्रोत, साधन तथा सरोकारवालाहरुसँर्को समन्त्वय तथा 
सहयोर्मा वक्रयाकलाप र्नुयपनेछ । 
यद्धपी स्थल नाकाबाट नचजकमा तोवकएको  होचल्िंर् सेन्त्टर वा आईसोलेसन सेन्त्टर 
संचालनमा आएको अवस्थामा भन ेववरामीलाई सेन्त्टरमै राचख उपचार र्नय प्रोत्साहन र्नुय 
पनेछ । त्यस्ता स्थल नाकाहरुबाट पमन ववरामीलाई आफ्नो घरसम्म पयुायउन यातायातको 
आवश्यकता भएमा ववरामी स्वयंले खचय व्यहोनुय पनेछ ।  

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् कृष्र्नर्र नर्रपामलकामा आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्ररएको 
छ । खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), 
सावयजमनक खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना 
र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री संबचन्त्धत प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय, 

चजल्ला प्रर्ासन कायायलय, स्वास््य कायायलय, , नर्रपामलकाको कायायलय र EDCD मा  
पठाउन ुपनछे । 

 

 

५. पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुार र्र्ठत जोचखम संचार तथा तथा सामदुावयक सहभामर्ता (RCCE) 

समममतलाई महामारी/ ववपद वा मनयममत सेवाहरुको सम्बन्त्धमा समेत जोचखम संचार सम्बन्त्धी कृयाकलापहरु  

संचालन र्नय आवस्यक  बजेट 
 

पररचय कुनै पमन महामारी ब्यबस्थापनमा जोचखम संचार एक महत्वपूर्य  मबषय हो । महामारीका 
समयमा वपमित वा जोचखममा रहेकाहरुलाई सवह सूचना प्रदान र्नय सके सोबाट हनेु िर रास कम 
हनुकुा साथै यसबाट हनुसलने थप क्षमतलाई पमन न्त्यूनीकरर् र्नय सवकन्त्छ । यसै सन्त्दभयमा 
महामारी प्रमतकायय र व्यवस्थापन काययमा सचुना सन्त्देर् प्रवाहलाइ चसु्त दरुूस्त बनाउनका लामर् 
जोचखम संचार तथा तथा सामदुावयक सहभामर्ता (RCCE) समममतलाई Risk Communication सम्बचन्त्ध 
तामलम काययक्रम राचखएको छ । 

उदेश्य महामारीका समयमा र्ररने जोचखम संचारका बारेमा जोचखम संचार तथा तथा सामदुावयक 
सहभामर्ता (RCCE) समममतलाई अमभमखुीकरर् र्ने  
जोचखम संचारका र्ाइदाहरुका बारेमा व्याख्या र्ने  
जोचखम संचारलाई जोचखम संचार तथा तथा सामदुावयक सहभामर्ता (RCCE) समममतको ब्यबहारमा 
लार् ुर्नय मद्दत र्ने  
जोचखम संचार सम्बन्त्धी पामलकास्तरमा हनेु अमभमखुीकरर् काययक्रममा सहजीकरर् र्नय सलने 
सीपको मबकास र्ने  
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संचालन प्रवक्रया सम्बचन्त्धत प्रदेर्का चजल्लाहरुका महामारी र्ोकल पसयन ,स्वास््य कायायलय प्रमखु, रतु प्रमतकायय 
टोलीका सदस्यहरु  तथा बजेटले भ्याएसम्म अन्त्य सरोकारवालाहरुलाई यस काययक्रममा समावेस 
र्नुय पनेछ । अमभमखुीकरर् काययक्रम संचालन र्दाय EDCD संर् समन्त्वय र्री सम्बन्त्धीत मबषयका 
मबज्ञहरुलाई आमचन्त्रत र्री तामलम संचालन र्नुय पनछे  

बजेट बाँिर्ाँि यस काययक्रमको लामर् बूिामनलकण्ठ नर्रपामलका र मममथला नर्रपामलकामा आवस्यक बजेटको 
व्यवस्था र्ररएको छ  

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री RCCE Guidelines 
 

 

 

६. पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुार र्र्ठत Rapid response team तथा Risk Communication 

and Community engagement team लाई अमभमचुखकरर्, महामारी/जनस्वास््यमा असर पने घटनाहरुको 
ब्यबस्थापनका लामर् कचम्तमा बषयमा दईु पटक सम्बन्त्धीत सरोकारवालाहरु समेतको सहभामर्ताम 

पररचय कुन ैपमन समय र स्थानमा सरुवारोर्को महामारी हनुसलने भएकोले सोको रोकथामको 
योजान बनाउन स्थानीय तहमा रहेका ववमभन्न मनकायहरुसँर् समन्त्वय तथा सहकायय र्री 
महामारी पूवय तयारीको योजना तथा पररचालन र्नयको लामर् RRT र RCCE सम्बन्त्धी छुट्टाछुटै्ट 
अमभमखुीकरर् तामलम संचालन र्नय यो काययक्रम राचखएको छ .  

उदे्घश्य आफ्नो के्षरको संभाववत महामारी पवहचान र्ने र पवहचान र्ररएका महामारी व्यवस्थापनको 
लामर् पूवयतयारी सवहत RRT लाई समयमै पररचालन र्नय र्राउन सक्षम बनाउन ेर 
सामदुावयक सहभामर्ता (RCCE) समममत र्ठन र्रर जोचखम संचारको वक्रयाकलाप र्नय सक्षम 
बनाउने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुारको RRT र्ठन भएको हनेुछन ्। 
RRTहरु महामारी रोकथाम तथा प्रमतकायय योजना बनाई महामारी व्यवस्थापन र्नय सक्षम 
हनेुछन ्। 
पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुार जोचखम संचार तथा सामदुावयक सहभामर्ता RCCE 
समममतहरु र्ठन हनेुछन ्।  
पामलकहरुले महामारीको समयमा मममियाको महत्व बिुी सो को व्यवस्थापन र्नय र media 
management र्नय सक्षम हनेुछन ्। 

संचालन प्रवक्रया पामलकमा स्वीकृत मनदेचर्का अनसुार RRT को र्ठन र्ने । 

RRT सदस्यहरुलाई पामलका स्तरमै १ र्दने अमभमखुीकरर् काययक्रम संचालन र्ने । 

RRT को तामलम प्राप्त र्ररसकेपमछ RRT तथा पामलका मभरका महत्वपूर्य सािेदारहरु 
(उदाहरर्को लामर् स्वास््य के्षरका सरोकारवाला मनकायका प्रमतनीमधहरु)  लाई RCCE बारे 
१ र्दन ेअमभमखुीकरर् काययक्रम संचालन र्ने । 
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काययक्रम संचालन र्दाय चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्रर र्नुयपनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् २७ पामलकाहरु (कुश्मा नर्रपामलका, र्ल्याङ नर्रपामलका, 
र्ोरखा नर्रपामलका, घोराही उपमहानर्रपामलका, चाँदनी-दोधारा नर्रपामलका, चापाकोट 
नर्रपामलका, चमुनवु्री र्ाउँपामलका, तलु्सीपरु उपमहानर्रपामलका, र्दपायल मसलर्िी 
नर्रपामलका, नेपालर्ञ्ज उपमहानर्रपामलका, पालङुटार नर्रपामलका, पतुलीबजार 
नर्रपामलका, पोखरा महानर्रपामलका, र्लेवास नर्रपामलका, बीरेन्त्रनर्र नर्रपामलका, 
बटुवल उपमहानर्रपामलका, बिुीर्रं्ा नर्रपामलका, बदु्धभमुी नर्रपामलका, बेसीर्हर 
नर्रपामलका, भान ुनर्रपामलका, मभमाद नर्रपामलका, मध्यनेपाल नर्रपामलका, राईनास 
नर्रपामलका, व्यास नर्रपामलका, र्वहद लखन र्ाउँपामलका, र्लुलार्ण्िकी नर्रपामलका र 
सनु्त्दरबजार नर्रपामलका) मा आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्ररएको छ । खचय र्दाय अथय 
मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक खररद ऐन, 

मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री RRT F।eld Gu।de Book, RCCE Guidelines 

 

७. नर्रपामलकामा हनु सलने महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् 
पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर्  

पररचय पामलका स्तरमा जनस्वास््यको सरोकार भएका महामारीजन्त्य रोर्हरु (जस्तै कोमभि-१९, िेंर्,ु 

मलेररया, मंकीपलस आर्द) को व्यवस्थापनबाट भएको मसकाई भववष्यको लामर् मार्यदर्यक हनेु र 
उक्त मसकाईहरुलाई मलपीवद्ध र्री भववष्यको लामर्=contingency plan मनमायर् र्नयको लामर् यो 
काययक्रम राचखएको छ । 

उदेश्य ववमभन्न माहामारी जन्त्य रोर्हरुको व्यवस्थापनको लामर् पामलकास्तरमै आपतकामलन योजनाको 
मनमायर् र्र्र्ने आपतकामलन योजनाको आधारमा महामारीको सहज र समयमै व्यवस्थापन र्नय र 
उक्त महामारीबाट जनस्वास््य तथा मानवीय क्षमत कम र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल बूिामनलकण्ठ नर्रपामलकामा पामलका मभर हनु सलने संभाववत महामारी र मबपर्दजन्त्य  
घटनाहरुको आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर् भएको 
हनेुछ । । 

 

संचालन प्रवक्रया संबचन्त्धत पामलकामा प्राप्त बजेटको पररमध मभर रही पामलकाको र्ाखा प्रमूख तथा प्रमतनीमध, 

स्थानीय सरोकारवाला, बहकेु्षरीय सरोकारवालाका प्रमतनीमध समतेको उपचस्थतमा आपतकामलन 
योजनाको मनमायर् र्ने ।  
-उक्त योजनाको मूख्य दईु खण्ि हनेुछ जसमा पवहलो खण्िमा योजनाको संचक्षप्त प्रस्ततुीकरर् 
रहनेछ भन ेदोस्रो खण्िमा कायायन्त्वयन योजना रहनछे । कायायन्त्वयन योजनामा वक्रयाकलाप 
संचालन र्नय आवश्यक प्रकृयाहरुको सूची, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोतरसाधन र चजम्मेवारी 
स्पि उल्लेख र्नुयपनेछ ।  
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- यो योजना मनमायर् र्नयको लामर् मनम्न चरर्हरु रहनछेन ्।  
पवहलो चरर् (१ र्दन): सरोकारवालाहरुसँर् स्वास््य के्षरको आपतकामलन अवस्थाहरुको 
लेखाजोखा तथा नलसाकंन र्ने । 

दोस्रो चरर् (१ र्दन): लेखाजोखा तथा नलसाकंनको आधारमा आपतकामलन योजना मनमायर् र्ने 
। 

तेस्रो चरर् (१ र्दन): आपतकामलन योजनाको आधारमा कायायन्त्वयन योजना (Implementation 
Plan) मनमायर् र्ने ।  
चौथो चरर् (१ र्दन): उक्त योजना कायायन्त्वयनको अवस्थाको मध्यकामलन (अधयवावषयक) समीक्षा 
र्ने । 

मामथ उल्लेचखत चरर्हरु कम्तीमा १ हप्ताको अन्त्तरमा र्नुयपनछे । प्रत्यके चरर्मा 
सहभार्ीहरुलाई स्वीकृत र्मय र्मेट उपलब्ध र्राईनछे जसको आधारमा आवश्यक वववरर् 
संकलन, ववश्लेषर् तथा प्रस्ततुीकरर्को तयारी र्रर अको चरर्को र्ोष्ठीमा छलर्ल र्नुयपनछे । 
यो काययक्रम संचालन र्दाय अमनवायय रुपमा EDCD बाट प्रचर्क्षकहरुलाई मनमन्त्रर्ा र्नुय पनेछ। 
काययक्रम संचालन र्दाय चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्रर र्नुयपनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् बूिामनलकण्ठ नर्रपामलकामा आवस्यक बजेटको ववमनयोजन र्ररएको 
छ । खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), 
सावयजमनक खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय 
पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री सन्त्दभय सामग्री EDCD ले तयार र्री नर्रपामलकालाई उपलब्ध र्राउने छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री  

 

८. मेलम्ची नर्रपामलकामा हनु सलने महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् 
पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर् 

पररचय पामलका स्तरमा जनस्वास््यको सरोकार भएका महामारीजन्त्य रोर्हरु (जस्तै कोमभि-१९, िेंर्,ु 

र्ाचल्सर्ारम मलेररया, मंकीपलस आर्द) को व्यवस्थापनबाट भएको मसकाई भववष्यको लामर् 
मार्यदर्यक हनेु र उक्त मसकाईहरुलाई मलपीवद्ध र्री भववष्यको लामर्=contingency plan मनमायर् 
र्नयको लामर् यो काययक्रम राचखएको छ । 

उदेश्य ववमभन्न माहामारी जन्त्य रोर्हरुको व्यवस्थापनको लामर् पामलकास्तरमै आपतकामलन योजनाको 
मनमायर् र्ने आपतकामलन योजनाको आधारमा महामारीको सहज र समयमै व्यवस्थापन र्नय र 
उक्त महामारीबाट जनस्वास््य तथा मानवीय क्षमत कम र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल मेलम्ची नर्रपामलकामा पामलका मभर हनु सलने संभाववत महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको 
आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर् भएको हनेुछ । । 
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संचालन प्रवक्रया संबचन्त्धत पामलकामा प्राप्त बजेटको पररमध मभर रही पामलकाको र्ाखा प्रमूख तथा प्रमतनीमध, 

स्थानीय सरोकारवाला, बहकेु्षरीय सरोकारवालाका प्रमतनीमध समतेको उपचस्थतमा आपतकामलन 
योजनाको मनमायर् र्ने ।  
-उक्त योजनाको मूख्य दईु खण्ि हनेुछ जसमा पवहलो खण्िमा योजनाको संचक्षप्त प्रस्ततुीकरर् 
रहनेछ भन ेदोस्रो खण्िमा कायायन्त्वयन योजना रहनछे । कायायन्त्वयन योजनामा वक्रयाकलाप 
संचालन र्नय आवश्यक प्रकृयाहरुको सूची, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोतरसाधन र चजम्मेवारी 
स्पि उल्लेख र्नुयपनेछ ।  
 

- यो योजना मनमायर् र्नयको लामर् मनम्न चरर्हरु रहनछेन ्।  
पवहलो चरर् (१ र्दन): सरोकारवालाहरुसँर् स्वास््य के्षरको आपतकामलन अवस्थाहरुको 
लेखाजोखा तथा नलसाकंन र्ने । 

दोस्रो चरर् (१ र्दन): लेखाजोखा तथा नलसाकंनको आधारमा आपतकामलन योजना मनमायर् र्ने 
। 

तेस्रो चरर् (१ र्दन): आपतकामलन योजनाको आधारमा कायायन्त्वयन योजना (Implementation 
Plan) मनमायर् र्ने ।  
चौथो चरर् (१ र्दन): उक्त योजना कायायन्त्वयनको अवस्थाको मध्यकामलन (अधयवावषयक) समीक्षा 
र्ने । 

 
मामथ उल्लेचखत चरर्हरु कम्तीमा १ हप्ताको अन्त्तरमा र्नुयपनछे । प्रत्यके चरर्मा 
सहभार्ीहरुलाई स्वीकृत र्मय र्मेट उपलब्ध र्राईनछे जसको आधारमा आवश्यक वववरर् 
संकलन, ववश्लेषर् तथा प्रस्ततुीकरर्को तयारी र्रर अको चरर्को र्ोष्ठीमा छलर्ल र्नुयपनछे । 
यो काययक्रम संचालन र्दाय अमनवायय रुपमा EDCD बाट प्रचर्क्षकहरुलाई मनमन्त्रर्ा र्नुय पनेछ। 
काययक्रम संचालन र्दाय चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्रर र्नुयपनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् मेलम्ची नर्रपामलकामा आवस्यक बजेटको ववमनयोजन र्ररएको छ ।  
खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक 
खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री सन्त्दभय सामग्री EDCD ले तयार र्री नर्रपामलकालाई उपलब्ध र्राउने छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 
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९. वामलंर् नर्रपामलकामा हनु सलने महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् 
पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर् 

पररचय पामलका स्तरमा जनस्वास््यको सरोकार भएका महामारीजन्त्य रोर्हरु (जस्तै कोमभि-१९, िेंर्,ु 

मलेररया, मंकीपलस आर्द) को व्यवस्थापनबाट भएको मसकाई भववष्यको लामर् मार्यदर्यक हनेु र 
उक्त मसकाईहरुलाई मलपीवद्ध र्री भववष्यको लामर्=contingency plan मनमायर् र्नयको लामर् यो 
काययक्रम राचखएको छ । 

उदेश्य ववमभन्न माहामारी जन्त्य रोर्हरुको व्यवस्थापनको लामर् पामलकास्तरमै आपतकामलन योजनाको 
मनमायर् र्र्र्ने आपतकामलन योजनाको आधारमा महामारीको सहज र समयमै व्यवस्थापन र्नय र 
उक्त महामारीबाट जनस्वास््य तथा मानवीय क्षमत कम र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल  

वामलंर् नर्रपामलकामा पामलका मभर हनु सलने संभाववत महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको 
आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर् भएको हनेुछ । । 

 

संचालन प्रवक्रया संबचन्त्धत पामलकामा प्राप्त बजेटको पररमध मभर रही पामलकाको र्ाखा प्रमूख तथा प्रमतनीमध, 

स्थानीय सरोकारवाला, बहकेु्षरीय सरोकारवालाका प्रमतनीमध समतेको उपचस्थतमा आपतकामलन 
योजनाको मनमायर् र्ने ।  
-उक्त योजनाको मूख्य दईु खण्ि हनेुछ जसमा पवहलो खण्िमा योजनाको संचक्षप्त प्रस्ततुीकरर् 
रहनेछ भन ेदोस्रो खण्िमा कायायन्त्वयन योजना रहनछे । कायायन्त्वयन योजनामा वक्रयाकलाप 
संचालन र्नय आवश्यक प्रकृयाहरुको सूची, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोतरसाधन र चजम्मेवारी 
स्पि उल्लेख र्नुयपनेछ ।  
 

- यो योजना मनमायर् र्नयको लामर् मनम्न चरर्हरु रहनछेन ्।  
पवहलो चरर् (१ र्दन): सरोकारवालाहरुसँर् स्वास््य के्षरको आपतकामलन अवस्थाहरुको 
लेखाजोखा तथा नलसाकंन र्ने । 

दोस्रो चरर् (१ र्दन): लेखाजोखा तथा नलसाकंनको आधारमा आपतकामलन योजना मनमायर् र्ने 
। 

तेस्रो चरर् (१ र्दन): आपतकामलन योजनाको आधारमा कायायन्त्वयन योजना (Implementation 
Plan) मनमायर् र्ने ।  
चौथो चरर् (१ र्दन): उक्त योजना कायायन्त्वयनको अवस्थाको मध्यकामलन (अधयवावषयक) समीक्षा 
र्ने । 

मामथ उल्लेचखत चरर्हरु कम्तीमा १ हप्ताको अन्त्तरमा र्नुयपनछे । प्रत्यके चरर्मा 
सहभार्ीहरुलाई स्वीकृत र्मय र्मेट उपलब्ध र्राईनछे जसको आधारमा आवश्यक वववरर् 
संकलन, ववश्लेषर् तथा प्रस्ततुीकरर्को तयारी र्रर अको चरर्को र्ोष्ठीमा छलर्ल र्नुयपनछे । 
यो काययक्रम संचालन र्दाय अमनवायय रुपमा EDCD बाट प्रचर्क्षकहरुलाई मनमन्त्रर्ा र्नुय पनेछ। 
काययक्रम संचालन र्दाय चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्रर र्नुयपनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् वामलंर् नर्रपामलकामा आवस्यक बजेटको ववमनयोजन र्ररएको छ ।  
खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक 
खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ । 
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अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री सन्त्दभय सामग्री EDCD ले तयार र्री नर्रपामलकालाई उपलब्ध र्राउने छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

 

 

१०. कृष्र्नर्र नर्रपामलकामा हनु सलने महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको आंकलन र्री ब्यबस्थापनका 
लामर् पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर् 

पररचय पामलका स्तरमा जनस्वास््यको सरोकार भएका महामारीजन्त्य रोर्हरु (जस्तै कोमभि-१९, िेंर्,ु 

र्ाचल्सर्ारम मलेररया, मंकीपलस आर्द) को व्यवस्थापनबाट भएको मसकाई भववष्यको लामर् 
मार्यदर्यक हनेु र उक्त मसकाईहरुलाई मलपीवद्ध र्री भववष्यको लामर्=contingency plan मनमायर् 
र्नयको लामर् यो काययक्रम राचखएको छ । 

उदेश्य ववमभन्न माहामारी जन्त्य रोर्हरुको व्यवस्थापनको लामर् पामलकास्तरमै आपतकामलन योजनाको 
मनमायर् र्र्र्ने आपतकामलन योजनाको आधारमा महामारीको सहज र समयमै व्यवस्थापन र्नय र 
उक्त महामारीबाट जनस्वास््य तथा मानवीय क्षमत कम र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल  

कृष्र्नर्र नर्रपामलकामा पामलका मभर हनु सलने संभाववत महामारी र मबपर्दजन्त्य  घटनाहरुको 
आंकलन र्री ब्यबस्थापनका लामर् पमलकस्ताररय contingency plan मनमायर् भएको हनेुछ । । 

 

संचालन प्रवक्रया संबचन्त्धत पामलकामा प्राप्त बजेटको पररमध मभर रही पामलकाको र्ाखा प्रमूख तथा प्रमतनीमध, 

स्थानीय सरोकारवाला, बहकेु्षरीय सरोकारवालाका प्रमतनीमध समतेको उपचस्थतमा आपतकामलन 
योजनाको मनमायर् र्ने ।  
-उक्त योजनाको मूख्य दईु खण्ि हनेुछ जसमा पवहलो खण्िमा योजनाको संचक्षप्त प्रस्ततुीकरर् 
रहनेछ भन ेदोस्रो खण्िमा कायायन्त्वयन योजना रहनछे । कायायन्त्वयन योजनामा वक्रयाकलाप 
संचालन र्नय आवश्यक प्रकृयाहरुको सूची, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोतरसाधन र चजम्मेवारी 
स्पि उल्लेख र्नुयपनेछ ।  
 

- यो योजना मनमायर् र्नयको लामर् मनम्न चरर्हरु रहनछेन ्।  
पवहलो चरर् (१ र्दन): सरोकारवालाहरुसँर् स्वास््य के्षरको आपतकामलन अवस्थाहरुको 
लेखाजोखा तथा नलसाकंन र्ने । 

दोस्रो चरर् (१ र्दन): लेखाजोखा तथा नलसाकंनको आधारमा आपतकामलन योजना मनमायर् र्ने 
। 

तेस्रो चरर् (१ र्दन): आपतकामलन योजनाको आधारमा कायायन्त्वयन योजना (Implementation 
Plan) मनमायर् र्ने ।  
चौथो चरर् (१ र्दन): उक्त योजना कायायन्त्वयनको अवस्थाको मध्यकामलन (अधयवावषयक) समीक्षा 
र्ने । 
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मामथ उल्लेचखत चरर्हरु कम्तीमा १ हप्ताको अन्त्तरमा र्नुयपनछे । प्रत्यके चरर्मा 
सहभार्ीहरुलाई स्वीकृत र्मय र्मेट उपलब्ध र्राईनछे जसको आधारमा आवश्यक वववरर् 
संकलन, ववश्लेषर् तथा प्रस्ततुीकरर्को तयारी र्रर अको चरर्को र्ोष्ठीमा छलर्ल र्नुयपनछे । 
यो काययक्रम संचालन र्दाय अमनवायय रुपमा EDCD बाट प्रचर्क्षकहरुलाई मनमन्त्रर्ा र्नुय पनेछ। 
काययक्रम संचालन र्दाय चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयसँर् समन्त्वय र्रर र्नुयपनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि यस वक्रयाकलापको लामर् कृष्र्नर्र नर्रपामलकामा आवस्यक बजेटको ववमनयोजन र्ररएको छ 
।  
खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक 
खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री सन्त्दभय सामग्री EDCD ले तयार र्री कृष्र्नर्र नर्रपामलकालाई उपलब्ध र्राउने छ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउन ुपनेछ । 
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उपचािात्मक सेवा काययक्रम 

१. काययक्रमको नाम:  आधारभतू तथा आकचस्मक सेवाको लामर् औषमध खररद 

पररचय आधारभूत तथा आकचस्मक सेवाको लामर् औषमध खररद र्ने  
उदेश्य आधारभूत तथा आकचस्मक स्वास््य सेवाको लार्ी  आवश्यक मनर्लु्क औषमधहरुको 

उपलब्धता सनुचुस्चत र्ने    
अपेचक्षत प्रमतर्ल आधारभूत तथा आकचस्मक स्वास््य सेवाको लार्ी आवश्यक मनर्लु्क औषमधहरुको 

समयमै आपूमतय हदुा अभाव नहनेु  
काययन्त्वयन र्ने मनकाय स्थानीय तह     
संचालन प्रवक्रया  आधारभूत तथा आकचस्मक सेवाको लामर् औषमध खररद र्नय पवुायनमुान तयार र्ने । 

आधारभूत औषमध खररद र्दाय स्वास््य सेवा ववभार् द्वारा स्थानीय तहले खररद र्नुयपने 
वर्ीकृत औषमध खररद र्नुयपनछे  (केन्त्र, प्रदेर् र स्थानीय तहले खररद र्नुयपर्न्य औषमधको 
वववरर् www.dohs.gov.np मा रहेकोछ ) । 
आकचस्मक अवस्थामा  आवस्यकता अनसुार थप औषमध समेत खररद र्नय सवकनछे । 
केन्त्र, प्रदेर् तथा स्वास््य कायायलयबाट स्टक मलई सोही बमोचजम औषमध एलस्पायर 
नहनेु वा स्टक मौज्दात अत्यमधक नहनेु र्रर खरीद र्ने । 
ववमनयोचजत बजेट मध्य ेआवश्यकताको आधारमा िुवानी, ररप्यावकंर्को लामर् समेत प्रयोर् 
र्नय सवकनेछ । 

आमथयक वाँिर्ाँि सावयजमनक खरीद ऐन तथा मनयमावली अनसुार खरीद र्ने । 
अमभलेख तथा प्रमतबेदन  काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात  प्रदेर् तथा उपचारात्मक  सेवा महार्ाखामा 

(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउन ुपनेछ  

सन्त्दभय सामग्री  सावयजमनक खररद ऐन तथा  मनयमावली  
 

२.  काययक्रमको नामाः स्वास््य चौकी (आधारभतु  स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा मापदण्ि काययक्रम 
(अमभमखुीकरर्, सममक्षा, र्लो अप, अनरु्मन तथा सदुृमधकरर् समेत) 

पररचय स्वास््य चौकीको (आधारभूत स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा मापदण्िको 
अमभमखुीकरर्, , र्लो अप तथा अनरु्मन, सममक्षा र सरु्रमधकरर्  

उदेश्य न्त्यनुतम सेवा मापदण्ि काययक्रम संचालन तथा सरु्रमधकरर् 

 आधारभूत स्वास््य सेवा केन्त्र ( स्वास््य चौकी ) को न्त्यनुतम सेवा उपलव्धताको 
अवस्था बारे  मूल्याङ्कन र्रर आवश्यकता अनसुार सरु्रमधकरर् र्ने । 

कमीकमजोरीको आधारमा योजना बने्न   

http://www.dohs.gov.np/
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अपेचक्षत प्रमतर्ल स्वास््य चौकीको न्त्यनुतम सेवा मापदण्ि को सममक्षा बाट काययक्रमको हालसम्मको 
उपलचब्ध र समस्या को पवहचान भै आर्ामी र्दनमा र्रु्स्तरीय सेवा प्रवाह र्नय सहज हनेु  

काययन्त्वयन र्ने मनकाय     स्थानीय तह  

संचालन प्रवक्रया यस अचघ अमभमखुीकरर् नभएको भए स्वास््य चौकी प्रमखु र व्यवस्थापन समममत 
अध्यक्ष लाइ सहभार्ी र्राई स्वास््य चौवकको न्त्यनुतम सेवा मापदण्ि सम्वचन्त्ध  १ र्दने 
अमभमखुीकरर् संचालन र्नुयपनेछ । 

न्त्यनुतम सेवा मापदण्ि सम्बचन्त्ध बषयको दइु पटक र्लो अप र्ने र्लो अप र्दाय 
स्वास््य कायायलयका र्ोकल पसयन वा प्रमतमनमधलाई सहभार्ी र्राउनपुनेछ  । 

बषयको एक पटक १ र्दने सममक्षा  सममक्षा र्ने । 

सममक्षा र्दाय काययक्रम संचालन मा देखापरेका राम्रा पक्ष र समस्या तथा चनुौती र सोको 
समाधान बारे छलर्ल र्ने  

स्वास््य संस्था को र्रु्स्तरीय सेवा र सरु्रमधकरर्को लामर् न्त्यनुतम सेवा मापदण्ि मा 
देखा परेका समस्या पवहचान र्रर समाधानको लामर् आवश्यक औजार,उपकरर् 
लर्ायतका अन्त्य सामग्री हरु खररद र्नय सवकनेछ । 

आमथयक वाँिर्ाँि अथय मन्त्रालय को पमछल्लो कायय संचालन मनदेचर्का अनसुार खचय र्नुयपने छ  । 

  

अमभलेख तथा प्रमतबेदन काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदेर्, उपचारात्मक सेवा महार्ाखालाई तथा  
(csd.teku@gmail.com) HMIS मा समेत अमनवायय प्रमतबेदन पठाउन ुपनेछ  । 

सन्त्दभय सामग्री स्वस््य चौकीको न्त्यनुतम सेवा मापदण्ि सम्बचन्त्ध tools  तथा अमभमखुीकरर् मार्यदर्यन  
 

३. काययक्रमको नाम:  आखँा, नाक, कान, घाटंी तथा मखु स्वास््य सम्वचन्त्ध अमभमखुीकरर् 

पररचय आखँा, नाक, कान, घांटी तथा मखु स्वास््य सम्वचन्त्ध अमभमखुीकरर् काययक्रम  

उदेश्य आखँा, नाक, कान, घांटीतथामखुस्वास््यसम्वचन्त्धअमभमखुीकरर् काययक्रम स्वास््यकमी, 
म.सवा.स्वय.से. र मबद्यालय चर्क्षक को लामर् संचालन हनेु  । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल अमभमखुीकरर् प्राप्त र्ने व्यचक्तहरुमा  आखँा,नाक,कान,घाटंी तथा मखु स्वास््य सम्वचन्त्ध 
जानकारी प्राप्त भइ सामान्त्य प्राथममक उपचार र्नय सलने । 

काययन्त्वयन र्ने मनकाय स्थानीय तह   
संचालन प्रवक्रया  आखँा, नाक, कान, घांटीतथामखुस्वास््यसम्वचन्त्धअमभमखुीकरर् काययक्रम स्वास््यकमी ,र 

म.स्वा.स्वय.से. / चर्क्षक लाइ छुट्टा छुटै्ट अमभमखुीकरर् काययक्रम संचालन र्ने । 

सहभार्ी छनौट र्दाय उपचारमा संलग्न स्वास््यकमी छनौट र्न े 
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आमथयक वाँिर्ाँि 
 

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो काययसंचालन मनदेचर्का अनसुार बजटे बांिर्ांि र्रर काययक्रम 
संचालन र्नुयपने छ  । 

अमभलेख तथा प्रमतबेदन  काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात  प्रदेर् तथा उपचारात्मक  सेवा महार्ाखामा 
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउन ुपनेछ  

सन्त्दभय सामग्री  उपचारात्मक सेवा महार्ाखा द्वारा तयार भएको आखँा,नाक,कान,घांटी तथा मखु स्वास््य 
सम्वचन्त्ध स्वास््यकमी तथा मबद्यालय चर्क्षक तथा म.स्वा.स्व.से. हरुको अमभमखुीकरर् 
मनदेचर्का । 

 

४.  काययक्रमको नाम: आर्ोले पोमलएका र्ररब तथा ववपन्न ववरामीहरुको उपचारको लामर् कीमतयपरु अस्पताल 

र सषुमा कोइराला मेमोररयल अस्पताललाई  अनदुान (वकमतयपरु तथा रं्खरापरु न.पा. काठमािौँ ) 

पररचय आर्ोले पोमलएका र्ररब तथा ववपन्न ववरामीहरुको उपचारको लामर् कीमतयपरु अस्पताल र  
सषुमा कोइराला मेमोररयल अस्पताललाई  अनदुान   

उदेश्य आर्ोले पोलेका र्ररब तथा ववपन्न नार्ररकहरुलाइ सेवा प्रदान र्ने । 
अपेचक्षत प्रमतर्ल आर्ोले पोलेका र्ररब तथा ववपन्न नार्ररकले सहज रुपमा उपचार प्राप्त र्ने । 
काययन्त्वयन र्ने मनकाय स्थानीय तह  र सम्वचन्त्धत अस्पताल  
संचालन प्रवक्रया  स्थानीय तहले सम्वचन्त्धत अस्पताललाई अनदुान उपलव्ध र्राउनपुनेछ । 

स्थानीय तहबाट अनदुान प्राप्त र्ररसकेपमछ अस्पतालले ववमनयोचजत बजेटबाट आर्ोले 
पोलेका र्ररव तथा ववपन्न नार्ररकको उपचारकोलार्ी आवश्यक पने सामग्री खररद 
र्नुयपनेछ । 
आर्ोले पोलेका र्ररव तथा ववपन्न ववरामीको रेमसंर्मा आवश्यक पने र्ज, बैन्त्िेज, मलम 
लर्ायतका सलाइन आर्द खररद र्नुयपनेछ  । 
ववमनयोजीत बजेटबाट सेवा प्रदान र्दाय र्ररव तथा मबपन्न मबरामीलाई मनर्लु्क सेवा प्रदान 
र्नुयपनेछ । 
सम्वचन्त्धत अस्पतालले काययववमध बनाएर स्वीकृत र्राई सोवह अनसुार खचय र्नुयपनेछ । 

आमथयक वाँिर्ाँि 
 

सावयजमनक खरीद ऐनतथा मनयमावली अनसुार सम्भव भए सम्म  ई ववमिङ्ग प्रर्ालीबाट 
खरीद र्ने । 

अमभलेख तथा प्रमतबेदन  काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात  प्रदेर् तथा उपचारात्मक  सेवा महार्ाखामा 
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउन ुपनेछ  

सन्त्दभय सामग्री  साबयजमनक खररद ऐन तथा  मनयमावली  
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नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा काययक्रम 
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काययक्रमको नामाः ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा काययक्रम 

पररचय ववद्यालय स्वास््य काययक्रमलाई चर्क्षा के्षरसंर् समन्त्वय र्दै ववद्यालय तहवाटै बालबामलकालाई स्वस्थ 
जीवनरै्ली अपनाउन तथा समग्र स्वास््य, सरसर्ाइ र वकर्ोरवकर्ोरीको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य 
सधुारको आवश्यकतालाई मध्यनजर र्दै, ववद्यालय तहमा स्वास््य सेवाको पहुँच परु्र् याइय ववद्याथीको 
स्वास््य अवस्थामा सधुार साथै जीवनरै्लीमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउन जनस्वास््य ऐन २०७५ तथा 
राविय स्वास््य नीमत २०७६ बमोचजम यो काययक्रम सन्त्चालन र्नय लामर्एको हो।  
प्रदेर् १ र बार्मती प्रदेर्ले यसभन्त्दा पवहले नै यो काययक्रम सञ्चालनमा ल्याईसकेकोले यसबाहेकका ५ 
वटा प्रदेर्का केवह स्थामनय तहहरुमा यो काययक्रम सञ्चालन र्ररएको छ । 

उद्दशे्य ववद्यालय तहबाटै वालवामलकाहरुलाई स्वस्थ जीवन रै्ली अपनाउन पे्रररत र्ने । 

ववद्यालयमा आधाररत स्वास््य तथा पोषर् सेवाको पहुँच पयुायउने । 

ववद्यालयमा स्वस्थ, सर्ा र मसकाइ मरैी वातावरर् तयार र्ने । 

वकर्ोरवकर्ोरीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास््य तथा वकर्ोरीहरुको मवहनावारीसँर् सम्बचन्त्धत 
समस्याहरूको समाधान र्नय सहयोर् र्न े। 

ववद्यालय उमेरका  वालवामलकाहरुको मानमसक  स्वास््यमा प्रबधयन र्ने  

स्वास््यसंर् सम्बचन्त्धत अन्त्य काययक्रमहरु कायायन्त्वयन र्न।े 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

ववद्यालय स्वास््य काययक्रम चर्क्षा के्षरसंर् समन्त्वय र्दै ववद्यालय तहवाटै बालबामलकालाई स्वस्थ 
जीवनरै्ली अपनाउन तथा समग्र स्वास््य, सरसर्ाइ र वकर्ोरवकर्ोरीको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््यमा 
सधुार भएको हनेुछ । 

संचालन 
प्रवक्रया 

यस चर्षयकमा ववमनयोजन र्ररएको वजेट रकम ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा काययक्रम मनरन्त्तर र 
थप  स्थानीय तहमा काययक्रम ववस्तार र्नयका लामर् चावहने जनर्चक्त मनयकु्त र्नय, पाररश्रममक र्दन, सेवा 
प्रवेर् तामलम प्रदान र्नय, आवश्यक औषमध उपकरर् खररद र्नय र काययक्रमको वावषयक सममक्षा र 
अनरु्मन र्नय वाहेक अन्त्य चर्षयकमा खचय र्नय पाइन ेछैन । यस चर्षयकमा ववमनयोचजत रकम अपरु् 
भएमा सम्बचन्त्धत स्थानीय तहवाट वजेट व्यवस्थापन र्रर काययक्रमलाई मनरन्त्तरता र्दन सवकने छ । 
ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा मनदेचर्का, २०७६ अनसुार यो काययक्रम सन्त्चालन र्नुय पनेछ । 

काययक्रम सञ्चालनका लामर् देहायनसुारको प्रवक्रया अपनाउनपुनछे  
१.ववद्यालय छनौटाः 
अचघल्लो आ.वमा यो काययक्रम लार्ू नभएका नयाँ स्थानीय तहको हकमा सवयप्रथम देहाय अनसुारको र्तय 
परुा र्ने र्रर ववद्यालय छनोट र्नुयपछय 
ववद्याथी संख्यााः ५०० भन्त्दा बवि  
वकर्ोररहरुको संख्या बवि भएको 
सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले ववद्यालय छनौट र्री ववद्यालय सम्िौता र्री काययक्रम लार्ू र्नुय पनछे । 
2. समममतहरुको र्ठनाः  
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ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा काययक्रम मनदेचर्का, २०७६ अनसुार स्थामनय तहले ववद्यालय 
स्वास््य समन्त्वय समममत तथा सम्बचन्त्धत ववद्यालयले  ववद्यालय व्यवस्थापन समममत र ववद्यालय स्वास््य 
इकाई र्ठन र्नुयपनछे। 

ववद्यालय स्वास््य समन्त्वय समममतले वषयमा कचम्तमा २ पटक वा आवश्यकता अनसुार बैठक बस्नपुनछे, 
ववद्यालय स्वास्थ समन्त्वय समममतले हरेक रमैामसकमा १ पटक वा आवश्यकता अनसुार बैठक बस्नपुनेछ 
र ववद्यालय स्वास््य इकाई सममतेले हरेक मवहना वा आवश्यकता अनसुार बैठक बस्नपुनछे। 

 
 ३. जनर्चक्त व्यवस्थापनाः 
काययक्रम सञ्चालन हनेु प्रत्येक ववद्यालयमा १ जना ववद्यालय नसय मनयकु्त र्री काययक्रम लार्ू र्नुयपनेछ । 
तथापी एक ववद्यालयमा ३०० भन्त्दा कम ववद्याथी रहेको अवस्थामा एउटै स्थामनय तह मभरका पैदल दरुीको 
वहसाबले आधा घण्टामा पगु्न सवकन ेअको ३०० भन्त्दा कम ववद्याथी संख्या भएको ववद्यालय र्री बिीमा दईु 

ववद्यालय हेन ेर्री एक ववद्यालय नसय राख्न सवकन ेछ । 

ववद्यालय नसयको योग्यतााः 
न्त्यूनतम रै्चक्षक योग्यता: नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त चर्क्षर् संस्थाबाट नमसयङ ववषयमा प्रवीर्ता प्रमार्पर 

तह उत्तीर्य र्रेको । 
नेपाल नमसयङ पररषदमा दताय भएको (Staff nurse)। 
सम्बमधत स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई प्राथममकता । 
ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा मनदेचर्का, २०७६ को पररच्छेद ३ को दर्ा ६ बमोचजम प्रवक्रया 
परुा र्री ववद्यालय नसय मनयकु्त र्नुय पने छ । 
ववद्यालय नसयको पाररश्रममक नेपाल सरकार स्वास््य सेवा का पाँचौ तहका कमयचाररहरुको र्रुुको स्केल 
अनसुार हनेुछ । 
ववद्यालय नसयको अन्त्य सेवा सवुवधाको हकमा ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा मनदेचर्का, २०७६ 
अनसुार हनेुछ।  
४. काययवववरर्ाः 
ववद्यालय नसयको काययवववरर् ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा मनदेचर्का, २०७६ को अनसुचुच- १ 
बमोचजम हनेुछ । 
५. सेवा प्रवेर् तामलमाः 
सम्बचन्त्धत सबै स्थानीय तहले ववद्यालय नसय मनयकु्त र्रेपमछ उमनहरुलाई अमनवाययरुपमा सेवा प्रवेर् 
तामलम प्रदान र्नुयपनछे ।सेवा प्रवेर् तामलम प्याकेज नमसयङर् तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाको 
वेभसाईटबाट प्राप्त र्नय सवकन्त्छ।(nssd.dohs.gov.np) 

तामलममा प्रचर्क्षर् काययका लामर् सम्बचन्त्धत ववषयबस्तमुा प्रचर्क्षक प्रचर्क्षर् तामलम मलएका वा यस्तै 
प्रकारको तामलम सन्त्चालन र्रेको अनभुव भएका प्रचर्क्षक छनोट र्नुयपने छ । 

६. क्षमता अमभवृवद्धाः 
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स्थामनय तहबाट संचालन हनेु ववमभन्न सान्त्दमभयक तामलमहरु जस्तै (वकर्ोरवकर्ोरी स्वास््य, मवहनावारर 
स्वास््य, पररवार मनयोजन, लार् ुपदाथय दवु्यायर्मन, मानमसक स्वास््य, पोषर्) सम्बचन्त्ध तामलममा ववद्यालय 
नसयहरुलाई सहभामर् र्राउन ुपनछे। 

 

६. सफ्टवेयरबारे अमभमचुखकरर्ाः स्थामनय तहले  हरेक ववद्यालय नसयहरुलाई  ववद्यालय स्वास््य तथा 
नमसयङ्ग सेवा काययक्रमको सफ्टवेयर ( स्कुल हेल्थ् नमसयङ इन्त्र्मेर्न मसस्टम/SHIS)  बारे अमभमचुखकरर् 
र्नुयपनेछ। नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखा बाट यस अमभमचुखकरर् काययक्रम संचालनका लामर् 
सहचजकरर् र्नेछ। 

 

६. औषमध तथा औषमध जन्त्य सामामग्र र भौमतक पूवायधार व्यवस्थापनाः 
सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले ववद्यालय नसयको लामर् अनसुचुच-२ मा उल्लेख भएबमोचजमका औषमध र 
औषमधजन्त्य सामामग्रको व्यवस्थापन र्नुय पनेछ । 

सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले छनोट भएका ववद्यालयसंर्को समन्त्वयमा ववद्यालय नसयको लामर् आवश्यक पने 
भौमतक पूवायधारका साथै काम र्नयका लामर् अनकूूल वातावरर्को समुनचश्चत र्नुयपनछे । 

यस आ.व. मा काययक्रम सन्त्चालन हनेु नयाँ स्थानी तहको हकमा यस प्रयोजनको लामर् प्रमत ववद्यालय 
रु. ५०,०००।- का दरले बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ । 

७. काययक्रमको अनरु्मन र सममक्षााः 
सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले यस काययक्रमको मनयममत अनरु्मन र सपुररवेक्षर् र्नय सलनेछन ्। 

अनरु्मनमा जाँदा अनरु्मनकतायले ववद्यालय नसयले अनसुचुच-३ बमोचजम हरेक ववद्यामथयको Child 

Assessment Form भरे नभरेको यवकन र्नुयका साथै मामसक प्रमतबेदन अनसुारको वक्रयाकलपाको अमभलेख 
समेतको अवलोकन र्नुय पने हनु्त्छ । 

अनरु्मन र्ने स्थानीय तहका प्रमतमनमधहरुले ववद्यालय स्वास््य सेवा काययक्रम सन्त्चालन र्ने क्रममा 
ववद्यालय स्तरमा हनेु समस्या समाधानका लामर् समेत सम्बचन्त्धत ववद्यालय व्यवस्थापन संर् समन्त्वय र 
सहचजकरर् र्नुय पनेछ । 

स्थामनय तहले वषयको १ पटक सममक्षा काययक्रमको आयोजना र्नुयपनेछ र सो सममक्षामा आएका 
पषृ्ठपोषर् अनसुार कायययोजना बनाई कायायन्त्वयन र्नुयपनेछ।  

८.काययक्रम लारू् हनेु स्थामनय तह र ववद्यालय संख्या 
क्र.स. स्थानीय तह ववद्यालय संख्या 
१ राजववराज नर्रपामलका १० 

२ हररवन नर्रपामलका ६ 

३ चन्त्रपरु नर्रपामलका १२ 

४ कलैया उपमहानर्रपामलका १० 

५ र्ोरखा नर्रपामलका १० 

६ बेमन नर्रपामलका ५ 

७ बाग्लङु्ग नर्रपामलका ५ 
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८ र्ैँिाकोट नर्रपामलका १० 

९ मतलोत्तमा नर्रपामलका १० 

१० भमुमकास्थान नर्रपामलका १० 

११ रामप्तसोनारी र्ाँउपामलका ५ 

१२ मरवेर्ी र्ाँउपामलका ११ 

१३ ममुसकोट नर्रपामलका १० 

१४ र्ारदा नर्रपामलका १० 

१५ रीपरुासनु्त्दरी नर्रपामलका ५ 

१६ चन्त्दननाथ नर्रपामलका ५ 

१७ खाँिाचक्र नर्रपामलका १० 

१८ नारायर् नर्रपामलका १० 

१९ भेररर्ंर्ा नर्रपामलका १० 

२० ववरेन्त्रनर्र नर्रपामलका २० 

२१ मंर्लसेन नर्रपामलका १० 

२२ अमरर्वि नर्रपामलका १० 

२३ साकेर्ाि नर्रपामलका ४ 
२४ छेिार्ाि नर्रपामलका १४ 
२५ भरपरु नर्रपामलका १० 
 जम्मा २३२ 
नोटाः सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले कचम्तमा मामथ उल्लेखीत संख्यामा ववद्यालय नमसयङ्ग सेवा काययक्रम लार् ू
र्नुय  पनेछ ।यस काययक्रमका लामर् ववमनयोचजत बजेटमा आचफ्न तहबाट बजेट थप र्री थप ववद्यालयमा 
समेत यो काययक्रम लार्ू र्नय सलनेछन ्। 

बजेट 
बािँर्ािँ 

यस काययक्रम सन्त्चालन र्नय तपमसल बमोचजमअनसुार बजेट ववमनयोजन र्ररएको छ । 

क्र.स. स्थानीय तह बजेट (रु. ) हजारमा 
१ राजववराज नर्रपामलका ३६३६ 

२ हररवन नर्रपामलका २१९५ 

३ चन्त्रपरु नर्रपामलका ४३२५ 

४ कलैया उपमहानर्रपामलका ३६३४ 

५ र्ोरखा नर्रपामलका ३६३८ 

६ बेमन नर्रपामलका १८५८ 

७ बाग्लङु्ग नर्रपामलका १८२२ 

८ र्ैँिाकोट नर्रपामलका ३६५१ 

९ मतलोत्तमा नर्रपामलका ३६३४ 
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१० भमुमकास्थान नर्रपामलका ३६१५ 

११ रामप्तसोनारी र्ाँउपामलका १८२२ 

१२ मरवेर्ी र्ाँउपामलका ४०१७ 

१३ ममुसकोट नर्रपामलका ३६५५ 

१४ र्ारदा नर्रपामलका ३५९२ 

१५ रीपरुासनु्त्दरी नर्रपामलका १८१२ 

१६ चन्त्दननाथ नर्रपामलका १८२२ 

१७ खाँिाचक्र नर्रपामलका ३६७५ 

१८ नारायर् नर्रपामलका ३६४८ 

१९ भेररर्ंर्ा नर्रपामलका ३६६८ 

२० ववरेन्त्रनर्र नर्रपामलका ७२३९ 

२१ मंर्लसेन नर्रपामलका ३६०८ 

२२ अमरर्वि नर्रपामलका ३६१८ 

२३ साकेर्ाि नर्रपामलका १५०६ 

२४ छेिार्ाि नर्रपामलका ५०४८ 
२५ भरपरु नर्रपामलका ३८०२ 
सो ववमनयोचजत रकम तपमसल अनसुार खचय र्नय सवकनेछ । 

ववद्यालय नसयको पाररश्रममकका लामर्प्रमत ववद्यालय नसय प्रमत मवहना रु. ३०,२००।- का दरले ।(१२ 
मवहनाको मामसक तलब मार) 

औषमध तथा औषमध जन्त्य सामामग्र खररदका लामर्ाः रु। ५००००।- प्रमत ववद्यालय ।(नयाँ काययक्रम 
लार् ुभएको ठाउँहरुका लामर् मार) 

काययक्रम अनरु्र्मन र सममक्षााः रु. २५०००।- प्रमत स्थानीय तह । 

बाँकी बजेटाः नयाँ काययक्रम लार् ुभएको पामलकाहरुमा बाँवक रकम सेवा प्रवेर् तामलम संचालनका लामर् 
खचय र्नय सवकनछे । 

अमभलेचखकरर् ववद्यालय, ववद्यालय नसय, चर्क्षकहरु र ववद्याथीका वववरर्हरु ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा 
काययक्रमको सफ्टवेयर ( स्कुल हेल्थ् नमसयङ इन्त्र्मेर्न मसस्टम/SHIS) मा प्रववि र्नुय पनछे।नमसयङ तथा 
सामाचजक सरुक्षा महार्ाखा बाट सफ्टवेयरमा प्रववि र्नय हरेक ववद्यालय नसयहरुका लामर् user name र  

password प्रदान र्नेछ। 

प्रमतवेदन  सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले ववद्यालय नसय मनयचुक्त र्री सकेपमछ सो को वववरर् र सेवा प्रवेर् तामलम 
प्रदान र्रेको वववरर् समेत स्वास््य सेवा ववभार्को नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखामा पेर् र्नुय 
पने हनु्त्छ ।ववद्यालय नसयले ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा मनदेचर्का,२०७६ अनसुारका अमभलेख 
र्ाराम भरर सम्बचन्त्धत स्थानीय तहमा प्रत्यके मवहनाको ररपोवटयङ्ग र्नुयपने हनु्त्छ । सम्बचन्त्धत स्थानीय 
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२. काययक्रमको नामाः सामदुावयक स्वास््य तथा नमसयङ सेवा घरदैलो काययक्रम 

पररचय समदुायमा पररवार केचन्त्रत स्वास््य सेवा तथा जीवनपथको अबधारर्ा अनरुुप प्रत्यके व्यचक्तलाई 
आधारभूत स्वास््य सेवा घर पररवार सम्म परु्र् याउन तथा सरुचक्षत माततृ्व, बाल स्वास््य, वकर्ोर-
वकर्ोरी स्वास््य तथा प्रजनन ्स्वास््य,  मानमसक स्वास््य, सन ेतथा नसन ेरोर्हरुको रोकथाम 
तथा मनयन्त्रर् तथा जषे्ठ नार्रीक लर्ायतका सेवाको ववकास तथा मबस्तार र्नय यो  काययक्रम 
नमनुाको रुपमा  मधेर् प्रदेर्  र बार्ममत प्रदेर्का एक-एक वटा स्थानीय तहमा आ.व. 
२०७८/०७९ देचख यो काययक्रम लार्ू र्ररएको हो।  तथा चाल ुआ.व. २०७९/०८० देखी  
बार्ा्मताी प्रदेर्को थप एक वटा स्थानीय तह (चन्त्रामर्री नर्रपामलका) मा ववस्तार र्ररएको 
छ। 

उद्दशे्य स्वास््यको समदुायमा हनेु ववमभन्न काययक्रमहरुलाई एकीकृत र्री समदुायमा एकीकृत स्वास््य 
सेवा पयुायउन। 

स्वस््य जीवनरै्ली घरबाटै र सानो बच्चा देचख र्रुु र्री जषे्ठ नार्रीक स्वास््य प्रबधयन लर्ायत 
नसन ेरोर्हरु कम र्राउन। 

जीवनपथको अवधारर्ा अनरुुप र्भयवती,  सतु्केरी , सतु्केरी पश्चात,नवचर्र् ुस्वास््य, बाल स्वास््य, 

वकर्ोर वकर्ोरी, बयस्क देचख जषे्ठ नार्रीकहरुलाई मनयममत स्वास््य प्रवधयन र सचुना र्दई 
आवश्यकता अनसुार सम्वचन्त्धत ठाउँमा पे्रषर् र्ने। 

वकर्ोर वकर्ोरीको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य प्रबधयन साथै मवहनावारी स्वास््य व्यवस्थापन र्ने। 

पररवारका प्रत्यके व्यचक्तको स्वास््य र जीवन लार्त (CRBS) राखी मनयमीत अध्यावमधक र्ने। 

आवश्यकता अनसुार प्राथममक उपचार सेवा प्रदान र्ने। 

मबमभन्न स्वास््य समस्याहरुको स्क्रीमनंर् (Screening) र्ने जस्तैााः रक्तचापको जाचँ, वपसावमा 
albumin,  sugar , रर्तमा sugar को जाचँ, समदुायमा व्यचक्तहरुको र्रररको तौल र वजनको 
जाचँ, self breast examination (SBE), Body Mass Index(BMI) र Visual inspection with 

acetic acid (VIA) आर्दको जाचँ र्ने। 

स्वास््य र अन्त्य सामाचजक सचुकहरु मनयममत अध्यावमधक (update)र्री रेकिय ररपोटय र्ने। 

व्यवहार पररवतयनमा आधाररत स्वास््य चर्क्षा प्रदान र्ने जस्तै स्वस्थ जीवनरै्ली र सन्त्तमुलत 
खाना प्रोत्साहन र धुम्रपान तथा मध्यपान मनरुत्सावहत र्ने। 

तहले प्रत्येक मवहना ववद्यालय नसय द्वारा प्रदान र्ररएको सेवाको प्रमतवेदन स्वास््य सेवा ववभार्को नमसयङ्ग 
तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखामा पेर् र्नुय पने हनु्त्छ । 

सन्त्दभय सामग्री ववद्यालय स्वास््य तथा नमसयङ्ग सेवा मनदेचर्का,२०७६, आमथयक काययववमध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन 
२०७६ , भ्रमर् खचय मनयमावली २०७२, सावयजमनक खररद मनयमावली, २०६४ (बाहौ संचर्धन ) , 
सावयजमनक खररद ऐन २०६३, काययक्रम संचालन मनदेचर्का (संर्ोमधत)  करार ववद्यालय नसय क्षमता 
अमभवृद्धी प्याकेज । 
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समयमा नै स्वास््य समस्याको रोकथाम, पवहचान तथा उपचार र्री आवश्यकता अनसुार 
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थामा पे्रषर् र्ने। 

नेपाल स्वास््य सेवा मबमामा समावेर् भएका र यसको दायरा विाउनको लामर् आवश्यक 
परामर्य र्ने। 

अपेचक्षत प्रमतर्ल समदुायका व्यचक्तहरुको स्वास््य सचुाङ्कको अमभलेचखकरर् हनेु साथै व्यचक्तहरुको  चर्घ्र स्वास््य 
पवहचान र्री पे्रषर् र्ने र समस्त समदुायले स्वास््य जीवन रै्लीको अनसुरर् र्नय सहयोर् र्न े

संचालन प्रवक्रया काययक्रम प्रस्ताव भएका प्रत्यके स्थानीय तहले “सामदुावयक स्वास््य: नमनुा स्थानीय तह काययक्रम 

मनदेचर्का,२०७८ बमोचजम काययक्रम संचालन र्नुयपनछे । काययक्रम संचालन र्ने स्थानीय तहले 
तपमसल अनसुार काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ । 

१.  जनर्चक्तको छनौटाः 
मनदेचर्कामा उल्लेचखत भए बमोचजम सामदुावयक नसय तथा सामदुावयक स्वास््य अमधकृतको 
मनयचुक्त र्नय सवकन्त्छ। प्रत्यके विामा एक जना सामदुावयक नसयलाई मनयचुक्त र्नय सवकन्त्छ र 
एक स्थामनय तहमा एक जना सामदुावयक स्वास््य अमधकृत मनयचुक्त र्नय सवकनछे। 

सामदुावयक स्वास््य अमधकृतको न्त्यूनतम रै्चक्षक योग्यता: नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त 
चर्क्षर् संस्था बाट नमसयङ्ग वा जनस्वास््य ववषयमा न्त्यूनतम स्नातक तह (BN/ BNS /Bsc 

Nursing/BPH ) उचत्तर्य र्री समबचन्त्धत पररषर्द मा दताय भएको र सामदुावयक स्वास््य के्षरमा 
काययअनभुव भएको उम्मेद्वारलाई छनौटमा प्रथाममकता र्दनपुने छ। 
सामदुावयक नसयको न्त्यनूतम रै्चक्षक योग्यता: नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त चर्क्षर् संस्था बाट 
नमसयङ ववषयमा प्रवीर्ता प्रमार् पर तह उत्तीर्य र्रेको र सम्बचन्त्धत पररषर्द मा दताय भएको। 

जनर्चक्तको छनौट र्दाय नमसिंङर् तता सामाचजक सरुक्षा महा र्ाखालाई जानकारी र्राउन ु
पनेछ।  

२. काययवववरर् 

सामदुावयक नसय तथा सामदुावयक स्वास््य अमधकृतहरुको काययवववरर् “सामदुावयक स्वास््य: 

नमनुा स्थानीय तह काययक्रम मनदेचर्का, २०७८ को अनसूुचच ६ बमोचजम हनेुछ र सो को सार 
संके्षप मनम्नानसुार हनेुछ। 

सामदुावयक स्वास््य अमधकृतको काययवववरर् 

सामदुावयक स्वास््य सेवा काययक्रम चसु्त र दरुुस्त कायायन्त्वयन र्नयको लामर् सामदुावयक स्वास््य 
टीमको प्रबन्त्ध र नेततृ्व र्ने। 

स्थामनय तहको बावषयक काययक्रम योजना र बजेटको समुनचश्चतताको लामर् प्रस्ताव  र्ने| 
मनयममत रुपमा के्षर र्त भ्रमर् र्री काययक्रमको कायायन्त्वयनमा आएका वा आउन सलने चनुौती 
बिुी मतनीहरुलाई समाधान र्नय ववमभन्न व्यचक्त र मनकायहरुसंर् सहकायय र्ने| 
काययक्रमको मामसक, चौमामसक प्रर्मत वववरर् र सिुाबहरु र्ाउँपामलका/नर्रपामलका कायायलय, 
समन्त्वय समममत, सल्लाहकार समममत लर्ायतका अन्त्य सरोकालवालाहरुलाई बिुाउने र 
काययक्रमलाई अिै सदुाृि र्नय आवश्यक छलर्ल र्ने| 
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सामदुावयक स्वास््य सेवा काययक्रमलाई रर्नीमतक मार्यदर्य र्दनको लामर् र आवश्यक स्रोत 
साधन जटुाउन, र्ाउँपामलका /नर्रपामलका, प्रादेचर्क र रावियस्तरका सरोकालवाला र 
सािेदारहरुसंर् समन्त्वय र सहकायय र्ने| 
स्वस्थ र समनु्नत स्थानीय तह मनमायर् र्नय सरोकारवाला मनकाय संर् सहकायय र्री ववमभन्न 
सूचांकहरु परुा र्ने| 
आफ्नो मातहतमा रहेका विाका सामदुावयक स्वास््य नसयलाई सपुररवेक्षर् र्री क्षमता अमधबृवद्ध 
र्ने।  

 

सामदुावयक नसयको काययवववरर् 

समदुायमा ववमभन्न उमेर, समूह र अवस्थाहरुलाई लचक्षत र्री र्रु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान 
र्ने| 
स्वास््य सेवाको  मनरन्त्तरताा (Continumm of care ) अनसुार सबै उमेर समहुको स्वास््य 

आबश्यकता अनसुार प्रमतकारात्मक, प्रबध्नात्मक र उपचारात्मक सेवाको साथ ैसमयमै पे्रषर् सेवा  र्दन|े 
समदुायमा  दीघयरोर्का  जोचखम कारकहरु (जस्तै जीवनरै्ली, बानी व्यवहार) पवहचान र्री सो को 
पररमाजयन र्नयको लामर् आवस्यक काययक्रम हरु संचालन र्ने| 

समदुाय, स्वास््य संस्थ,  मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका ,Roaming ANM,काययक्रमहरु 
बीचमा समन्त्वय र्ने| 
काययक्रम र समदुाय को  सम्बचन्त्धत त्यांक र जानकारीको व्यवस्थापन र्रने् । 

आफ्नो कायय के्षरको सूचकहरु सरोकारवालाहरु संर् सममक्ष र्री मामसक ,रमैामसक र बावषयक 
कायययोजना तजुयमा र्री काययन्त्वयन र्ने| 
स्वस्थ र समनु्नत स्थानीय तह मनमायर् र्नय सरोकारवाला मनकाय संर् सहकायय र्री ववमभन्न 
सूचांकहरु सदुृविकरर् को कायय र्ने| 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाको भूममका 
सामदुावयक नसयलाई घर दैलो भेटघाट काययक्रम र घर र व्यक्तचार्त सचुना मलन र update 
र्नय सहयोर् र्ने। 
सामदुावयक नसय संर् ममलेर मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वय सेववकाहरुले स्वास््य आमा 
समूहको माध्यम द्धारा समदुायका घर घरमा स्वास््य सम्बन्त्धी सचेतना अमभबृवद्ध र्ने। 
सामदुावयक नसय संर् ममलेर मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वंय सेववकाहरुले आरु्ले र्रेको 
मामसक तथा बावषयक काययको वववरर् स्वास््य आमा समहु तथा स्थानीय स्वास््य संस्थालाई 
तोवकएको िाँचा तथा अवमधमा जानकारी र्राउने। 
सामदुावयक नसय संर् ममलेर मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वंय सेववकाहरुले हजार र्दनका आमा 
भएका घर पररवारको सामाचजक नलसाङकन र्ने छन।साथ ैसरकारले ववरे्ष स्वास््य 
अमभयानहरु सञ्चालन र्दाय आवश्यकता अनसुार घरधुरी भ्रमर् र्नेछन र परामर्य तथा स्वास््य 
सेवा प्रवरद््धन र्ने। 
आवश्यकता अनसुार सेवाको उपयोर्मा बाृवद्ध र्नयका लामर् स्वास््य संस्थामा पे्रषर् र्ने। 
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स्वास््य सम्बन्त्धी स्थामनय स्तरमा भएका जोचखमहरु पवहचान र्री त्यसको न्त्यनुीकरर्मा सहयोर् 
र्ने। 
सामदुावयक स्वास््य तथा नमसयङ सेवा घरदैलो काययक्रम संचालन भएका प्रदेर् 

 
क्र. 
स. 

प्रदेर्  स्थामनय तह सामदुावयक 
स्वास््य 
अमधकृतको सख्या 

सामदुावयक 
नसयको 
सख्या 

ववनीयोचजत 
बजेट 

१ मधेर् प्रदेर् बर्दयवास 
नर्रपामलका 

१ १४ ५५५८००० 

२ बाग्मती प्रदेर् भक्तपरु 
नर्रपामलका 

१ १० ४१३९००० 

३ बाग्मती प्रदेर् चन्त्रामर्रर 
नर्रपामलका 

१ १२ ४८१५००० 

 

सो ववमनयोचजत रकम तपमसल अनसुार खचय र्नय सवकनेछ । 

सामदुावयक नसय, सामदुावयक स्वास््य अमधकृतलई पाररश्रममक (३०,२००) 

काययक्रम अनरु्र्मन तथा सममक्षााः रु. १००००।- प्रमत स्थानीय तह । 

 काययक्रम थप र्ररएको नयाँ  स्थामनय तह (चन्त्रामर्रर नर्रपामलका)मा सामदुावयक नसयलाई 
ट्याब्लेट खररद र्नयको लार्ी रु २५००० सम्म र सामदुावयक स्वास््य अमधकृतलई ल्यापटप 
खररदको लामर् रु १००००० सम्म बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ (यो बजेटको काययक्रम थप 
र्ररएको नयाँ पामलकाको हकमा मार लारू् हनेुछ) । 

अमभमचुखकरर्ाः 
नमसयङ तथा सामचजक सरुक्षा महार्ाखाबाट सामदुावयक नसय, सामदुावयक स्वास््य अमधकृत, 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका र जनप्रमतमनमध लर्ायत अन्त्य सरोकारवाला 
मनकायहरुलाई काययक्रम सम्बचन्त्ध र सूचना प्रर्ाली सम्बचन्त्ध अमभमचुखकरर् र्दईनेछ । 

यसको लामर् स्थानीय तहले कमयचारी मनयकु्त भएपमछ नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखासंर् 
समन्त्वय र्नुयपनेछ । 

 

कायय संचालन प्रवकया  

स्थायी दरवन्त्दी सृजना नभएसम्म स्थानीय तहले करार सेवामा प्रत्येक स्थामनय तहमा एक जना 
सामदुावयक स्वास््य अमधकृत र प्रत्येक विामा न्त्यनुतम एकजना सम्म सामदुावयक नसय मनयकु्ती 
र्ररनछे। 

स्वीकृत र्ारम र सचुाङक अनसुार Visiting Service Providers(VSP), Roaming Nurse 
जस्ता काययक्रमहरु सँचालन भईराखेका स्थामनय तह र मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका 
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(FCHV) को सहयोर्मा सामदुावयक नसयले प्रत्यके घरघरमा र्ई स्वास््यको साथै अन्त्य सम्परु्य 
वववरर्हरु मलन ेर समयसमयमा अध्यावमधक र्ने।साथै health risk अनसुार follow-up र्ने । 
सबै सूचनाहरु Softwareमा प्रववस्ट र्री अनरु्मन सूचाङ्क अनसुार घरघरमा र्लोअप र्नय योजना 
बनाइ आवश्यकता अनसुार स्वास््यसेवा, सचुना प्रवधयन, पे्रषर् र अन्त्यकाययहरु र्ने। 
उक्त योजना अनसुारदैमनक/साप्तावहक, मामसक रुपमा व्यचक्त/, पररवार केचन्त्रत घरभेट र्री 
स्वास््य सूचना/सेवा प्रदान र्ने। 
सामदुावयक नसयको कायय के्षर विा काययलयमा बनाई आर्नो विाको प्रत्यके नार्ररकको Health 
profile तयार र्ने र स्थानीय तहले सबै विावाट Health profile जम्मा र्रर आफ्नो 
स्थामनयतहको सबै नार्ररकको स्वास््य चस्थती र सचुाङ्क Digitalized र्ने। 
सामदुावयक स्वास््य अमधकृतले सामदुावयक नसयहरुसंर् मनयममत छलर्ल र्री 
साप्तावहक/मामसक/बावषयक कायययोजना बनाई काम र्ने। 
स्थामनय तहले काययक्रमको अधयवावषयक र वावषयक सममक्षा र्री थप व्यबचस्थत र्दै यो 
काययक्रमलाई मनरन्त्तरता र्दन।े 
सामदुावयक नसयहरुले काययक्रममा community health information system को माध्यमबाट 
स्वास््य र अन्त्य सामाचजक सचुाङ्कहरु मनयममत update र्री रेकिय ररपोटय र्ने। 
औषधी तथा औषधीजन्त्य सामाग्राी र भौमतक पूवायधार व्यवस्थापनाः 
सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले “सामदुावयक स्वास््य: नमनुा स्थामनय तह काययक्रम मनदेचर्का ,२०७८ 
अनसूुचच-२ मा उल्लेख भए बमोचजमका  औषधी र औषधीजन्त्य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन र्नुय 
पनेछ । 

सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले छनोट भएको विा काययाालयसंर्को समन्त्वयमा सामदुावयक नसय तथा 
सामदुावयक स्वास््य अमधकृतका लामर् आवश्यक पने भौमतक पूवायधार, आवश्यक अन्त्य सामाग्री 
साथै काम र्नयका लामर् अनूकूल वातावरर्को समुनचश्चत र्नुयपनछे । 

सामदुावयक नसयको कायय कक्ष सम्बचन्त्धत विा कायायलयको भवनमा व्यवस्थापन र्नुय पनेछ । 

सामदुावयक नसयले र्ने दैमनक, साप्तावहक, मामसक र वावषयक काययको वववरर् अनसुचुच-३ बमोचजम 
हनेु छ ।  

 

 काययक्रमको अनरु्मन, मूल्याकंन र अमभलेचखकरर्ाः 
काययक्रमको मनयममत अनरु्मन र मनयमन र्न ेचजम्मा स्थानीय तहको रहनेछ र संघको स्वास््य 
तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा स्वास््य सेवा ववभार्का प्रमतमनमधबाट पमन काययक्रमको बेला बेलामा 
अनरु्मन हनेुछ । 

सामदुावयक नसयले प्रदान र्रेको सेवाको अभीलेचखकरर् र प्रमतवेदनको लामर् नमसयङ्ग तथा 
सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाको सूचना प्रर्ाली अनसुार र्नुयपनछे। 

सम्बचन्त्धत स्थानीय तह र सामदुावयक स्वास््यकमीहरुलाई यसबारे अमभमचुखकरर् र्रीनछे। 

सफ्टवेयरमा त्याकं र सेवाको प्रववष्ठ र्नयको लामर् प्रत्यके सामदुावयक नसयलाई ट्याबलेट र 
सामदुावयक स्वास््य अमधकृतलाई ल्यापटप प्रदान र्नुयपनछे।यी सामान खररद र्दाय सावयजमनक 
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खररद ऐन र मनयमावली अनसुार र्नुय पनछे ।नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाले तयार 
र्रेको स्रे्मसवर्केर्न अनसुार ट्याबलेट र ल्यापटप खररद र्नुयपनेछ।  

सेवा कामलन तामलमाः 
नमसयङ तथा सामचजक सरुक्षा महार्ाखाले सामदुावयक नसय, सामदुावयक स्वास््य अमधकृतलई सेवा 
कामलन तामलम र्दने छ। 

क्षमता अमभवृवद्धाः 
स्थामनय तहबाट संचालन हनेु ववमभन्न सान्त्दमभयक तामलमहरु जस्तै (वकर्ोरवकर्ोरी स्वास््य, 
मवहनावारर स्वास््य, पररवार मनयोजन, लार् ुपदाथय दवु्यायर्मन, मानमसक स्वास््य, बालस्वास््य, 
पोषर्) सम्बचन्त्ध तामलममा ववद्यालय नसयहरुलाई सहभामर् र्राउन ुपनेछ। 

बजेट बािँर्ािँ यस काययक्रम संचालन र्नय ववमनयोचजत बजेटबाट तपमसल अनसुारको चर्षयकमा खचय र्नुयपनछे । 

स्वास््यकमीहरुको पाररश्रममक, 
सामदुावयक स्वास््य अमधकृतको लामर् ल्यापटप र प्रत्येक सामदुावयक नसयको लामर् ट्याबलेट 
खररद र्नय 
काययक्रमको अनरु्मन, सपुररवेक्षर्, सममक्षा काययक्रम र्नय  

बजेट ववमनयोजन र्दाय सवयप्रथम अमनवायय दावयत्वका ववषयमा वजेट छुट्टाएपमछ मार अनरु्मन र 
सपुररवेक्षर् माबजेट खचय र्नुयपनेछ ।र यस काययक्रम संचालन र्नयको लामर् LMBIS code  

२.७.२२. २९७२ मार्य त बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ । 
अमभलेख तथा प्रमतवेदन स्थानीय तहले सामदुावयक स्वास््य सेवाको अमभलेख राखाी त्यसको प्रमतवेदन सम्बचन्त्धत 

प्रदेर्को स्वास््य मनदेर्नालय र स्वास््य सेवा ववभार्को नमसयङ तथा सामाचजक सरुक्षा 
महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ ।अमभलेख र प्रमतवेदनको लामर् सहचजकरर् र्नयका लामर् नमसयङ्ग तथा 
सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाले तयार र्रेको सूचना प्रर्ालीको प्रयोर् र्नुयपनछे । 

सन्त्दभय सामग्री “सामदुावयक स्वास््य: नमनुा स्थानीय तह काययक्रम मनदेचर्का,२०७८, कायय संचालन मनदेचर्का 
२०७७,, भ्रमर् खचय मनयमावली २०७२, आमथयक काययववधी तथा ववचत्तय उत्तरदावयत्व ऐन, 
२०७६, सावयजमनक खररद ऐन,२०६३, सावयजमनक खररद मनयमावली २०६४ (संर्ोमधत)। 
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अनसूुचच-१ 

ववद्यालय नसयको काययवववरर् 

मखु्य चजम्मेवारी 

ववद्यालय नसयले ववद्याथीलाई प्रवयद्धनात्मक, प्रमतकारात्मक, उपचारात्मक र पे्रषर् सेवा उपलब्ध र्राउने। 

ववद्यालयमा स्वास््य कक्षका साथ ैनमसयङ तथा आपत्कालीन कक्षको पमन व्यवस्थापन र्ने । 

ववद्यालय स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लामर् नेततृ्वदायी भूममका वहन र्ने । 

ववद्यालयको वातावरर् मसलन र मसकाउनका लामर् सरुचक्षत एवं बालबामलका तथा वकर्ोर वकर्ोरीमरैी बनाउन सहयोर् र्ने । 

ववद्यालय स्वास््य काययक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लामर् ववद्याथीद्वारा ववद्याथीलाई चेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन र्ने । 

ववद्याथीलाई स्वस्थ राख्नका लामर् अमभभावकसँर् समन्त्वय र्री काम र्ने । 

ववद्याथीलाई स्वस्थ जीवनरै्लीसँर् सम्बचन्त्धत आचरर् मसकाउनकुा साथै सकारात्मक सोचको समेत ववकास र्नय मद्दत र्ने । 

स्थानीय तहसँर् आवश्यक समन्त्वय र्ने । 

क) सेवा प्रवाहसँर् सम्बचन्त्धत चजम्मेवारी 

१) प्रवयद्धनात्मक सेवा 

ववद्याथीको स्वस्थ जीवनरै्लीसँर् सम्बचन्त्धत व्यवहारको (ववद्यालयमा सतुीजन्त्य पदाथय, मर्दराजन्त्य पदाथय प्रयोर्मा मनयन्त्रर्) प्रवयद्धन 

र्ने । 

पोषर्सम्बन्त्धी सेवााः ववमभन्न वकमसमको पोवषलो खानाबारे चेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन र्ने । जस्तै पोषर्को महत्वबारे जानकारी 
र्दन,े स्वस्थकर खानाको पवयद्धन र्ने, पोषर्सम्बन्त्धी पोिर टाँस्ने, प्रदर्यनी तथा प्रदर्यन र्ने, मेस तथा लयाचन्त्टनमा पोवषलो खानाको 
योजना बनाउन र सरसर्ाइको व्यवस्था ममलाउन सहयोर् र्ने, घरबाट ल्याएको खाजाको मनरीक्षर् र्री पोवषलो खानालाई प्रोत्साहन 

र्ने र पर ुखाना (Junk food) प्रयोर्मा मनयन्त्रर् र्ने । त्यस्तै स्थान ववरे्ष उपलब्धता अनसुारका पोषर्यकु्त अर्ायमनक खानकुेराको 
सूची तयार र्री ववद्याथी, अमभभावकलाई सोअनसुार प्रयोर्मा ल्याउन प्रोत्साहन र्ने । 

ववद्याथीलाई लार् ुपदाथय दवु्यसयनीको मनयन्त्रर्, इत्यार्द ववषयमा स्वास््य चर्क्षा र्दन े। 

ववद्याथीहरूलाई लैवङ्गक वहंसा, बालवहंसा, बालवववाह, चेलीबेटी बेचमबखन, बालबामलका तथा मवहला अमधकार, व्यचक्तर्त तथा 
वातावरर्ीय सरसर्ाइ अमन र्ोहोर मैला व्यवस्थापन, वकर्ोर वकर्ोरीमैरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य सम्बन्त्धी इत्यार्द ववषयमा 
चर्क्षा प्रदान र्नुयका साथ ैव्यवहार पररवतयन र्नय सहयोर् र्ने । 

ववद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी, लैवङ्गक, अपाङ्गमरैी र्ौचालय लर्ायत ववद्याथीमरैी पूवायधार मनमायर् तथा व्यवस्थापनका लामर् 

आवश्यक सिुाव र्दन ेर पहल र्ने । 

सन ेतथा नसन ेरोर्बाट बच्नका लामर् चेतनामूलक काययक्रम र्ने । 
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प्रभावकारी तथा रचनात्मक मसकाइका लामर् ववद्याथीद्वारा ववद्याथीहरूलाई स्वास््य चर्क्षा र्दन ेपरम्परा सरुुवात र्ने । 

ववद्याथीहरूमा सकारात्मक सोच ववकास र्नयका लामर् ववद्यालयमा स्वास््यसम्बन्त्धी प्रदर्यनी, नाटक आर्दको आयोजना र्नय प्रोत्साहन 

र्ने । 

प्राकृमतक प्रकोप तथा ववपदबारे ववद्याथी, चर्क्षक तथा कमयचारीलाई सचेत र्राउने र त्यसबाट हनेु जोचखम न्त्यून र्नय आवश्यक पहल 

र्ने । 

२) प्रमतकारात्मक सेवा 

रोर्को रोकथामसँर् सम्बचन्त्धत सेवा उपलब्ध र्राई आवश्यकता अनसुार पे्रषर् र्ने । 

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चामलत ववद्यालय लचक्षत जनस्वास््य काययक्रम सञ्चालन र्ने । 

 ववद्यालयमा कुन ैसरुवा रोर् देखा परेमा स्थानीय स्वास््य मनकायलाई सकभर मछटो जानकारी र्राउने र व्यवस्थापनमा सवक्रय 

भूममका मनवायह र्ने । 

ववद्यालयको वातावरर् भौमतक तथा मनोसामाचजक रूपमा स्वस्थकर र ववद्याथीमरैी बनाउन सहजीकरर् र्ने । 

३) परामर्य सेवा 

वकर्ोरावस्थामा हनेु र्ारीररक तथा मानमसक पररवतयन, प्रजनन स्वास््य, पररवार मनयोजन र यौन अमन यौमनकता सम्बन्त्धी ववषयमा 
परामर्य र्दन े। 

मानमसक समस्या र अन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी समस्या व्यवस्थापनका लामर् ववद्याथीलाई मनोसामाचजक परामर्य र्दन े। सम्भव भएसम्म 

मनोसामाचजक परामर्यका लामर् अलग्र् ैपरामर्य कक्षको व्यवस्था ममलाउने । 

र्रक क्षमता भएका ववद्याथीको क्षमता अमभवृवद्ध र्नय प्रोत्साहन र्नयका लामर् चर्क्षक, ववद्याथी तथा अमभभावकलाई 

आवश्यकताअनसुार परामर्य सेवा उपलब्ध र्राउन े।  

दीघयरोर् लार्केा तथा लामो समयसम्म उपचार आवश्यक पन ेववद्याथीको पवहचान र्री मतनका अमभभावक तथा ववद्याथीलाई यथोचचत 

परामर्य र्दन े। 

स्वास््यकमी उपलब्ध हनु नसलदाको अवस्थासम्म प्राथममक उपचार ववमध/सेवाबाट उपचार र्नय ववद्याथी, चर्क्षक तथा 
अमभभावकलाई परामर्य र्ने । 

४) स्वास््य परीक्षर् तथा प्राथममक उपचार 

स्थानीय तहसँर् समन्त्वय र्री समय/समयमा ववद्याथीको ववरे्ष स्वास््य परीक्षर् (ववरे्षर्री आखँा, कान, मखु, दाँत, छाला आर्द) 

र्ने । 

पोषर्को अवस्था पत्ता लर्ाउन एन्त्रोपोमेवट्रक मजेरमेन्त्ट (anthropometric measurement) र्री मापदण्ि अनसुार भए नभएको 
यवकन र्रर व्यवस्थापन र्ने । 



 

235 
 

ववद्याथी, चर्क्षक तथा कमयचारीलाई लाग्ने सामान्त्य चोटपटक, घाउखवटरा तथा अपियट आइपने समस्याको प्राथममक उपचार तथा 
व्यवस्थापन र्ने । 

मवहनावारीसँर् सम्बचन्त्धत ववमभन्न वकमसमका समस्या समाधान र्नय वकर्ोरीहरूलाई सहयोर् र्ने । वकर्ोरीका लामर् मनाःर्लु्क 

स्यामनटरी प्याि ववतरर् सम्बन्त्धी काययक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनका लामर् आवश्यक व्यवस्था ममलाउने । 

ववद्यालयमा आकचस्मक स्वास््य सेवा प्रदान र्नयका लामर् ववद्याथी भनायको समयमा अमभभावकसँर् पूवय ससूुचचत मन्त्जरुीनामा मलई राख्ने 
। 

दीघय रोर् लार्केा ववद्याथीको व्यचक्तर्त कायययोजना बनाई सम्बचन्त्धत चर्क्षक, कमयचारी तथा पररवारका सदस्य संलग्न र्राई 

कायायन्त्वयन र्ने । 

५) प्रषेर् सेवा 

ववद्याथी, चर्क्षक, कमयचारीलाई थप उपचार आवश्यक भएमा स्थानीय स्वास््य संस्थासँर् समन्त्वय र्री पे्रषर् र्ने । पे्रषर् र्दाय 
अमनवायय रूपमा पे्रषर् पजुाय भरेर पठाउने । ववद्याथी, चर्क्षक, कमयचारीलाई पे्रषर् र्दाय उपयकु्त स्वास््य सवुवधा भएको ठाउँमा 
पठाउने । मबरामी मलएर जानपुरेमा अमभभावकलाई खबर र्ने। । 

पे्रषर्का लामर् आवश्यक स्टे्रचर तथा अन्त्य सामग्रीको तयारी अवस्थामा राख्न ेव्यवस्था ममलाउने । 

पे्रषर् र्रेका ववद्याथी, चर्क्षक, कमयचारीलाई आवश्यकताअनसुार अनरु्मन र्ने र अमभलेख राख्न े। 

ख) व्यवस्थापकीय चजम्मेवारी 

१. योजना तजुयमा 

आरू्ले र्ने कामको दैमनक, मामसक तथा वावषयक काययतामलका बनाउन े। 

१) दैमनक कायय योजना 

क) ववद्याथीहरूलाई व्यचक्तर्त सरसर्ाइ र्नयका लामर् उत्पे्रररत र्ने र समय समयमा मनररक्षर् र्ने । 

ख) मेस वा लयाचन्त्टन भएको ववद्यालयमा पूवय मनधायररत खानाहरू उपलब्ध भए नभएको ठहरर्ने । 

र्) ववद्याथीहरूले ल्याएको खाजामा जङ्करु्ि भए नभएको मनररक्षर् र्ने र त्यस्तो खाजा खान मनरुत्सावहत र्ने । 

घ) आवश्यक परेको खण्िमा ववद्याथीहरूको स्वास््यचस्थमतको बारे अमभभावकहरूसांर् समन्त्वय र्ने ।  

ट) ववद्याथी तथा चर्क्षकहरूको स्वास््य समस्या तथा आवश्यकताहरू समाधान र्नय तत्पर भएर बस्ने । 

ठ) आवश्यकता अनसुार स्वास््य चर्क्षा र्दन े। 

२) मामसक कायय योजना  

क) ववद्यालय स्वास््य इकाई समममतको बैठक बोलाउने । 
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ख) ववद्यालय व्यवस्थापन समममतको बैठकमा भार् मलने । 

र्) अमतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन हांुदा आई पने भववतव्यहरूको व्यवस्थापन र्नय तत्र्र रहने । 

घ) ववद्यालयमा सञ्चालन हनेु काययक्रमहरूमा स्वास््यसांर् सम्बचन्त्धत जानकारीमूलक सूचना तथा सन्त्देर् प्रवाह र्ने । 

ङ) स्वास््यका कारर्ले र्यल भएका ववद्याथीहरूको अमभलेख राखी अमभभावकसांर् आवश्यक छलर्ल र्ने । 

च) मनयमानसुार ववद्यालयमा प्रमतवेदन पाेर् र्ने । 

छ) संघ /प्रदेर्/ स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चामलत काययक्रम र्नय आवश्यक सहयोर् र्न े। 

३) वावषयक कायय योजना 

क) ववद्यालयमा स्वास््य सम्बन्त्धी भएका काययक्रमहरूको अमभलेख राख्नकुा साथ ैआवश्यतानसुार सम्बचन्त्धत मनकायहरूमा 
प्रमतवेदन पेर् र्ने । 

ख) वषयभररको लामर् अनमुामनत स्वास््य चर्क्षर् सामग्री, स्वास््य सेवा प्रदान र्नयका लामर् औजार, उपकरर्, औषधी, 
आर्दको वववरर् तयार र्री सम्बचन्त्धत मनकायमा पेर् र्ने । 

र्) वषयभरर ववद्यालयमा सञ्चालन र्ने स्वास््यमसत सम्बचन्त्धत काययक्रमहरूको वकमसम र मममत मनधायरर् र्री काययतामलकाा 
बनाउने । 

घ) ववरे्ष जाांचहरू (आाखा, कान, मखु, दाांत र सामान्त्य परीक्षर्हरू) वषयको दईु पटक र्नयका लामर् सम्बचन्त्धत 
संस्थामसत समन्त्वय र्री तामलका बनाउने । 

ङ) चर्क्षक र अमभभावक मबचको ममवटङमा समय ममलाएर स्वास््यसम्बन्त्धी चेतनामूलक काययक्रमको आयोजना र्ने । 

संघ, प्रदेर् तथा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चामलत ववद्यालय स्वास््य काययक्रम कायायन्त्वयनका लामर् आवश्यक योजना तयार र्नय 
सहयोर् र्ने । 

मभटाममन ‘ए’ तथा जकुाको तथा हात्तीपाइलेको औषमध खुवाउने राविय काययक्रमका लामर् पूवय तयारीको साथ व्यवस्था ममलाउने । 

वकर्ोर वकर्ोरीलाई आइरन चक्की, जकुाको औषमध खुवाउनका लामर् औषमधको मार् र्री पूवय तयारीमा रहन े। 

२) समन्त्वयात्मक भमूमका 

स्थानीय तहको समन्त्वयमा स्वास््य संस्था सँर् ममलेर ववद्यालयमभर/बावहर स्वास््यसम्बन्त्धी र्मतववमध र्ने । 

ववद्यालय स्वास््य एकाइ, चर्क्षक तथा कमयचारीसँर् मनयममत बैठक बस्ने । 

ववद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी, लैवङ्गक तथा अपाङ्गमरैी र्ौचालय लर्ायतका ववद्याथीमैरी पूवायधार भए/नभएको जाचँ र्री सोको 
व्यवस्थापनका लामर् आवश्यक समन्त्वय र पहल र्ने । 

चर्क्षक तथा अमभभावकबीच हनेु बैठकमा आवश्यकताअनसुार स्वास््यसम्बन्त्धी ववषयमा जानकारी र्दन।े 
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पाठ्यक्रम अनसुारका कक्षार्त/ववषयर्त स्वास््यसम्बन्त्धी वक्रयाकलापको पठनपाठनमा ववषय चर्क्षकसँर् अन्त्तरवक्रयात्मक कायय 
र्ने, र्राउने र पठनपाठनमा आवश्यक सहजीकरर् र्ने । 

नसने रोर्बाट बच्न खोप तथा अन्त्य रोर्को जोचखम न्त्यून र्ने उपायका (Screening) लामर् आवश्यक समन्त्वय र्ने । 

ववपद् तथा प्रकोपको पूवय तयारी तथा व्यवस्थापनका लामर् स्थानीय सरकारसँर् समन्त्वय र्नय ववद्यालय व्यवस्थापन समममतलाई 

सहयोर् र्ने । 

र्रु्स्तरीय ववद्यालय स्वास््य सेवाका लामर् सरकारी तथा र्ैर सरकारी संस्थासँर् आवश्यक समन्त्वय र्ने । त्यस्तै सञ्चालनमा रहेको 
रेिक्रससँर् समन्त्वय र्री स्वास््य सेवालाई थप सरुचक्षत तररकाले स्वास््य सेवा प्रदान र्ने व्यवस्था ममलाउने । 

ववद्याथीको मनयममत स्वास््य मनरीक्षर् र्नयका लामर् कक्षा चर्क्षकसँर् समन्त्वय र्ने । 

स्वास््य संस्था वा प्रादेचर्क मन्त्रालयबाट सञ्चामलत र्ोष्ठी, सेममनार आर्द तामलममा सहभार्ी हनुका लामर् आवश्यक समन्त्वय र्न े। 

समय समयमा हनेु ववववध राविय तथा अन्त्तरायविय स्वास््य र्दवस मनाउन सरोकारवाला मनकायसँर् समन्त्वय र्री ववद्यालयको समेत 

सहभामर्ता हनेुर्री आवश्यक व्यवस्था ममलाउने । यस्ता र्दवस मनाउनका लामर् बजटे व्यवस्थाको (स्थानीय मनकाय तथा प्रदेर्मा) 
लामर् तामलका सवहत बजेट मार् र्ने । 

३) अमभलेख तथा प्रमतवेदन 

नेपाल सरकारले सञ्चालन र्ने ववद्यालय लचक्षत जनस्वास््य काययक्रम सञ्चालन र्री सोको प्रमतवेदन स्थानीय तहमा पेर् र्ने । 

रोर्, मलङ्ग, उमेर र र्दएको स्वास््य सेवा खुल्नेर्री मामसक प्रमतवेदन तयार र्री ववद्यालयमा प्रत्यके मवहनाको सात र्तेमभर अचघल्लो 
मवहनाको प्रमतवेदन बिुाउने । 

ववद्यालयमा अध्ययनरत प्रत्यके ववद्याथीको व्यचक्तर्त स्वास््य वववरर् अद्यावमधक र्ने र ववद्यालय, पररवार र अमभभावकसँर् सहकायय 
र्री स्वास््य सेवाको मनयममतता (Continuum of care)  समुनचश्चत र्ने। 

४) अन्त्य कायय 

प्रधानाध्यापक तथा ववद्यालय व्यवस्थापन समममतलाई स्वास््यसँर् सम्बचन्त्धत ववषयमा सिुाव र्दन े। 

प्रधानाध्यापकको मार्य मनदेर्नमा तोवकएको स्वास््य तथा वातावरर्ीय सरसर्ाइसम्बन्त्धी अन्त्य कायय र्ने । 

ववद्यालय स्वास््य तथा वातावरर्को सधुारका लामर् रर्नीमतक योजना तयार पानय ववद्यालय व्यवस्थापन समममतलाई सहयोर् र्ने । 

मसकाइ दबुयलता भएका ववद्याथी समयमा पवहचान र्री आवश्यक व्यवस्था ममलाउन ववद्यालय प्रर्ासन तथा अमभभावकलाई सहयोर् 

र्ने । 

र्ारीररक दबुयलता भएका ववद्याथीलाई आवश्यकता अनसुार सहयोर् र्ने । 

र्ारीररक सजाय रोलन चर्क्षकलाई सचेत तथा सहयोर् र्ने । 

ववद्यालय स्वास््यसँर् सम्बचन्त्धत अध्ययन तथा अनसुन्त्धान काययमा सहभार्ी भई आवश्यक सहयोर् र्ने। 
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अत्यावश्यक संस्था जस्तै एम्बलेुन्त्स, दमकल, ब्लि बैंक, प्रहरी कायायलयको र्ोन नम्बर ववद्यालयको सूचना पाटीमा राख्न े। 

चर्क्षक चर्चक्षकालाई प्राथममक उपचारसम्बन्त्धी तामलम सञ्चालनका लामर् आवश्यक पहल र्न े। 

कक्षाकोठा र ववद्यालयको वातावरर् मनयममत रूपमा अवलोकन र्ने ।  

ववमभन्न अपांग्ता र रोर्हरुको चस्क्रमनङ तथा बलेुङर् (Bullying) पत्ता लर्ाई आवश्यक व्यवस्थापन र्ने। 
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अनसूुचच-२ 

ववद्यालय स्वास््य इकाईको भौमतक पवुायधार, उपकरर् र औषमधजन्त्य सामानहरु 

काययकक्ष व्यवस्थापन 

कुमसय –३, टेबल –२, ल्यापटप (इन्त्टरनेट समुबधा सवहत) –१, दराज –२, बेन्त्च –१ 

 सचुानापावट  –१, स्वास््य चर्क्षा सामग्री र प्रदर्यन बोिय  

कपिा राख्न ेRack र ह्यांर्र –१, आवश्यकता अनसुार अन्त्य कपिा आदी 

हात धुन ेसमुबधा 

स्टेसनरी आवश्यकता अनसुार, लर् बकु, रचजस्टर 

पदाय तथा अन्त्य सामग्री आवश्यकता अनसुार ववद्यालयले थपघट र्नय सलनेछन 

चललमनक Set up : 

नोटाः मामथ उल्लेचखत उपकरर्हरु नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ि अनसुारको हनु ुपन ेछ 

  

Equipment  Required Quantities Remarks  

Examination bed with mattress blankets and pillow     1  

Room Sick with  bed  with mattress blankets and pillow     1  

Foot step  1  

Weight machine 1  

Height machine 1  

Light Torch  1  

Measu Tape ring  (MUAC ) 1  

hammer Knee   

 
1  

Snellen chart 1  

Tunning fork 1  

  basic with Kit Aid First   
 chart Aids First, medicine  

 

1/1  

Sanitary pads (Dignified menstrual hygiene set) As needed  
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अनसुचुच-३ 

सामदुावयक स्वास््य अमधकृतले र सामदुावयक नसय र्ने दैमनक, साप्तावहक, मामसक र वावषयक वक्रयाकलाप 

चजम्मेवार 
व्यचक्त 

चजम्मेवारीहरु 

दैमनक  साप्तावहक मामसक  चौमामसक  अधय-बावषयक/बावषयक 

सामदुावयक 
स्वास््य 
अमधकृत  

मबद्यतुीय सूचना 
प्रर्ालीमा राचखएका 
वववरर्हरु/ 
त्याकं  cross 

verify  र्ने; 

तत्याकंको 
accuracy and 

completeness चेक 
र्ने; कुन ैdata 

errors भेवटएमा 
तरुुन्त्त सामदुावयक 
नसयसंर् समन्त्वय 
र्रेर सच्याउने;  

 data errors 

tracking sheet 

लाई अद्यावमधक 
र्ने । 

आवश्यकता अनसुार 
आफ्नो कायय 
के्षरमा  सामदुावयक 
नसय को काम 
सपुररवेक्षर्/अनरु्मन 
र्नय field visit र्ने;  

हप्ता भररको data का 
रटुी हरु सममक्षा 
error tracking sheet 

अनसुार सामदुावयक 
नसय संर् समन्त्वय र्री 
सच्याउने;   

Data system मा कुनै 
असहज /अफ्ठ्यारो 
(troubleshooting) 

आई परेमा र्ाउँ/नर्र 
पामलका कायायलयमा 
तोवकएको व्यचक्त लाई 
सम्पकय  र्ने। 

आवश्यकता अनसुार 
आफ्नो कायय 
के्षरमा  सामदुावयक नसय 
को काम 
सपुररवेक्षर्/अनरु्मन 
र्नय field visit र्ने;  

अनसूुचचमा तोवकए 
अनसुारको मामसक 
ररपोटय तयार पाने; 

ररपोटय र्ाउँ/नर्र 
पामलका र सम्बचन्त्धत 
मनकायमा बिुाउने;   

सामदुावयक नसय संर्, 

पामलका, सामदुावयक 
स्वास््य समन्त्वय 
समममत र अन्त्य 
सम्बचन्त्धत मनकायमा 
त्याकंको सममक्षा र्ने 
(for example, 

meaning, 

trend/progress, gaps) 

र काययक्रम को सधुार 
र्नुय पने के्षरहरु 
औल्याउने; सोवह 
अनरुुप सामदुावयक 
नसय लाई मामसक कायय 

अनसूुचीमा 
तोवकए 
अनसुारको 
चौमामसक 
ररपोटय तयार 
पान;े 

ररपोटय 
र्ाउँ/नर्र 
पामलका र 
सम्बचन्त्धत 
मनकायमा 
बिुाउने;   

सामदुावयक 
नसयसंर्, 

पामलका, 
सामदुावयक 
स्वास््य 
समन्त्वय 
समममत र अन्त्य 
सम्बचन्त्धत 
मनकायमा 
काययक्रमको 
प्रर्मत सममक्षा 
र्ने, सिुाब हरु 
संकलन र्न,े 

काययक्रम को 

अनसूुचीमा तोवकए 
अनसुारको वावषयक 
ररपोटय तयार पाने; 

ररपोटय र्ाउँ/नर्र 
पामलका र सम्बचन्त्धत 
मनकायमा बिुाउने;   

सामदुावयक नसयसंर्, 

पामलका, सामदुावयक 
स्वास््य समन्त्वय 
समममत र अन्त्य 
सम्बचन्त्धत मनकायमा 
काययक्रमको प्रर्मत 
सममक्षा र्ने, सिुाब 
हरु संकलन र्न,े 

काययक्रम को सधुार 
र्नुय पने के्षरहरु 
औल्याउने; सोवह 
अनरुुप बावषयक कायय 
योजना बनाउने । 
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योजना बनाउन 
सहयोर् र्ने । 

सधुार र्नुय पने 
के्षरहरु 
औल्याउने; 

सोवह चौमामसक 
कायय योजना 
बनाउने । 

सामदुावयक 
नसय 

आरु्ले र्रेको 
काययहरु र 
समदुायमा 
परु्र् याएको हरेक 
स्वास््य सेवाको 
वववरर् 
मोबाइलबाट 
(Offline) सम्बचन्त्धत 
र्मयहरु भरेर 
मबद्यतुीय सूचना 
प्रर्ालीमा 
अद्यावमधक र्ने  

Offline संकलन 
र्रेको वववरर् 
मबद्यतुीय सूचना 
प्रर्ालीमा इन्त्टरनेट 
को पहुँच हनेु 
मबचत्तकै अपलोि 
र्ने  

त्याकं रेकिय र्दाय 
भएका साना 
र्चल्त/रटुीहरु 
तरुुन्त्तै सच्याउने 

(for example, 

duplication of 

forms, missing 

values) 

मबद्यतुीय सूचना 
प्रर्ालीमा रेकिय राख्दा 
कुनै रटुी/अपरुो 
वववरर् भएमा 
सामदुावयक स्वास््य 
अमधकृत संर् सहकायय 
र्रेर  सच्चाउने। 

व्यचक्तर्त र 
घरपररवारको स्वास््य 
Profile अनसुार ववमभन्न 
वक्रयाकलाप र्ने । 

आफ्नो कायय के्षरको 
संचक्षप्त मामसक वववरर्  

तयार र्ने; मवहला 
सामदुावयक स्वास््य 
स्वयं सेववका संर् र 
स्थानीय स्वास््य 
संस्था संर् समन्त्वय 
र्ने;    

सामदुावयक स्वास््य 
अमधकृतलाई 
आवश्यकता 
अनसुार  मामसक ररपोटय 
तयार पानय सहयोर् 
र्ने; काययक्रमको 
प्रर्मत  र थप सधुार 
र्नुय पने ठाउँ हरुको 
सममक्षा र्ने र सोवह 
अनसुार मामसक कायय 
योजना बनाउने।  

Indicator अनसुार 
आफ्नो विाको 
सूचांकहरु 
अमधकृतलाई बिुाउने 
र सममक्षा र्रीथप 
कायययोजना बनाउने । 

स्थानीय विा 
कायायलय, 

स्वास््य संस्था, 
सामदुावयक 
स्वास््य 
अमधकृत र 
सम्बचन्त्धत 
मनकायमा 
काययक्रमको 
सममक्षा र्ने, 

सिुाबहरु 
संकलन र्ने र 
थप सधुारका 
के्षरहरु 
औलँ्याउने; 

सोवह अनरुुप 
चौमामसक कायय 
योजना 
बनाउने। 

स्थानीय विा 
कायायलय, स्वास््य 
संस्था, सामदुावयक 
स्वास््य अमधकृत र 
सम्बचन्त्धत मनकायमा 
काययक्रमको सममक्षा 
र्ने, र थप सधुारका 
के्षरहरु औल्याउने र 
सोवह अनरुुप बावषयक 
कायय योजना 
बनाउने। 
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प्रत्येक व्यचक्तको 
health risk अनसुार 
Follow-up, स्वास््य 
चर्क्षा, स्वास््य 
प्रवधयन, Screening, 

पे्रषर् र 
आवश्यकता 
अनसुार अन्त्य कायय 
र्ने । 

 

३. राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम (पोर्ाक, यातायात, बावषयक सममक्षा र्ोष्ठी तथा 
र्दवस मनाउने समेत)   

३.१ काययक्रमको नामाः मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका र्दवस   

पररचय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले सामदुावयक स्वास््य के्षरमा र्रेको 
कामको सम्मान स्वरूप र उमनहरूको मनोबललाई कायम राख्नका लार्ी प्रत्यके 
बषयको मिसेम्बर ५ (5th December) को र्दन राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववका र्दवस मनाउँदै आईरहेको छ।  

उद्दशे्य मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाले पयुायउदै आएको मनस्वाथय सेवाको सम्मान 
र्ने । 
समदुायको सहयोर्मा राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमलाई 
सर्ल र दीर्ो बनाउने।  
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले पयुायएको सेवा तथा काययक्रमहरुबारे 
सरोकारवाला तथा जनसमदुायलाई जानकारी र्राउने ।  

अपेचक्षत प्रमतर्ल मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई सामदुावयक स्वास््य काययक्रमहरूमा 
काम र्नय थप प्रोत्साहन हनेुछ।  

संचालन प्रवक्रया र्दवस आउन ुभन्त्दा कम्तीमा १ हप्ता अर्ािी र्दवसमा के के वक्रयाकलाप संचालन 
र्ने हो सो को तयारी बैठक स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरु, सरकारी तथा र्ैर 
सरकारी संस्थाहरु र मनजी के्षरको संलग्नतामा संचालन र्नुय पनेछ। 
उक्त बैठकमा थप स्रोतको खोजी र पवहचान समेत र्नय सवकनछे।  
तयारी बैठकमा मनधायरर् र्ररएका वक्रयाकलापहरू र्दवसको र्दन संचालन र्री र्दवस 
मनाउन ुपनछे।  
यस र्दवसमा उत्कृि मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई परुस्कृत र 
सम्मान र्नय सलनछे।  
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साथै स्थानीय तहले मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको प्रोत्साहनका लामर् 
अन्त्य थप रचनात्मक काययक्रमहरू संचालन र्नय सलनेछन।्  
नोटाः संघीय सरकारले तोके बमोचजमको मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेमबकाको 
संख्या सवहतको वववरर् मार अमनवायय  रूपमा DHIS2 मा रहेको FCHV  App मा 
प्रववि र्नुय पनेछ। 

बजेट बािँर्ािँ यस र्दवस मनाउनका लामर् LMBIS Code 2.7.22.67 मा प्रत्यके र्ाउँपामलकाको लार्ी 
रु १०,०००।–, नर्रपामलकाको लार्ी  रु १५,००० ।–, उपमहानर्रपामलकाको 
लार्ी रु २०,०००।– र महानर्रपामलकाको लार्ी रु २५,०००।– ववमनयोजन 
र्ररएको छ। सो रकम अपरु् भएमा स्थानीय तहले थप बजेट ब्यवस्थापन र्नय 
सलनेछन ्। 

प्रमतवेदन  काययक्रम संचालन भए पश्चात सम्बचन्त्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले  अमनवायय 
रूपमा भौमतक तथा ववचत्तय प्रर्मत प्रमतवेदन प्रदेर्को स्वास््य मनदेर्नालय र नमसयङ 
तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखामा राविय मवहला समदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका 
काययक्रमको ईमेल ठेर्ाना nationalfchvprogram2045@gmail.com मार्य त उपलब्ध 
र्नुय  पनेछ ।  

सन्त्दभय सामग्री राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रर्नीमत २०६७ (पवहलो 
संर्ोधन, २०७६), आमथयक काययववमध तथा ववचत्तय उत्तरदावयत्व ऐन २०७६, भ्रमर् 
खचय मनयमावली २०७२, अथय मन्त्रालयले जारी र्रेको कायय संचालन मनदेचर्का, 
२०७७ तथा ववमभन्न स्वास््य सेवा सम्बचन्त्ध स्वास््य चर्क्षा तथा सचेतना सामाग्रीहरू 
। 

 

३.२. काययक्रमको नामाः राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको बावषयक सममक्षा  र्ोष्ठी  

पररचय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई स्वास््य काययक्रमहरु बारे जानकारी 
र्राउन, प्रमतवेदन संकलन तथा आर्ामी काययक्रमहरु बारे छलर्ल र्री प्रभावकारी 
बनाउनको लामर् सममक्षा बैठक र्ने र्ररएको छ ।  

उद्दशे्य समदुायस्तरमा संचालन र्ररने स्वास््य काययक्रमहरु बारे छलर्ल, विा रचजिर 
अध्यावमधक भए/नभएको बारे जानकारी तथा आर्ामी काययक्रम बारे कायययोजना 
तय र्ने, अध्यावमधक जानकारीहरू आदान प्रदान र्न।े  

अपेचक्षत प्रमतर्ल समय सापेक्ष स्वास््य सम्बचन्त्ध जानकारी मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरुमा प्रवाह भई उक्त जानकारी जनसमदुायमा प्रभावकारी रुपमा परु्केो 
हनेुछ। 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले संचालन र्रेका वक्रयाकलापहरूको 
त्याकं अध्यावमधक भएको हनेुछ।   

mailto:nationalfchvprogram2045@gmail.com
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संचालन प्रवक्रया राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको वावषयक सममक्षा र्ोष्ठी २ 
र्दन र्नुय पनेछ।उक्त समीक्षा बैठक प्रत्यके स्थानीय तहमा स्वास््य कायायलयसँर्को 
समन्त्वयमा सम्पन्न र्नुय पनेछ । यस र्ोष्ठीमा मनम्न मलचखत काययहरु सम्पन्न र्नुय 
पनेछ। 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले रचजस्ट्ररमा रेकिय भरे/नभरेको यवकन 
र्री सम्पूर्य वववरर्हरू अध्यावमधक र्नय मद्दत र्ने। 
संघीय सरकारले तोके बमोचजमको मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेमबकाको 
संख्या सवहतको वववरर् मार अमनवायय  रूपमा DHIS2 मा रहेको FCHV  App मा 
प्रववि र्नुय पनेछ।  
स्वास््य सम्बचन्त्ध काययक्रमहरूाः   
पररवार योजनाका साधनको सम्भाववत प्रयोर्कताय संख्याको यवकन लर्ायत उनीहरुले 
प्रयोर् र्रे नर्रेको बारे वववेचना र्ने। 
मात ृतथा नवचर्र् ुकाययक्रम, पररवार योजना तथा बाल स्वास््य साथ ैपोषर् सेवा 
सम्बचन्त्ध जानकारी संकलन र्ने।  
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले सेवा प्रदान र्दाय देखा परेका समस्या 
तथा सो को समाधानका बारेमा छलर्ल र्ने। 
पूर्य खोपयकु्त विा र पामलका घोषर् र्ने आधार पूरा  भए/नभएको सम्बन्त्धमा 
सममक्षा र्री पूर्य खोप  सूमनश्वताको लामर् छलर्ल र्री योजना तय र्ने।  
• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुबाट प्राप्त प्रमतवेदनहरु संकलन र्न।े  
• प्रत्यके स्थानीय तहले आफ्नो काययके्षर अन्त्तर्यत काययरत मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको व्यचक्तर्त वववरर्मा नाम थर, पररचय नं (केचन्त्रय र 
स्थानीय), उमेर, रै्चक्षक योग्यता, तामलम, सम्पकय  नं, इमेल ठेर्ाना समेतको वववरर् 
अमनवायय रुपमा अद्यावमधक र्री सम्बचन्त्धत स्थानीय तह, प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय 
र नमसिंङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखामा अमनवायय प्रमतवेदन र्ने।   
• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कोष बारे छलर्ल र्री कोषको 
अमधकतम एवं प्रभावकारी पररचालन र्नय प्रोत्साहन एवं सहयोर् र्ने साथ ैकोषको 
पररचालन समममत, कोषको हालसम्मको रकम मौज्दात, पररचालन भएको रकम 
सवहत सम्बचन्त्धत स्थानीय तह र नमसिंङ्ग तथा सामदुावयक सरुक्षा महार्ाखामा 
प्रमतवेदन र्ने। 
• स्वास््य आमा समूह वैठकको माईन्त्यूट, प्रत्यके मवहनामा स्वास््य संस्थामा 
प्रमतवेदन बिुाएको अमभलेख र स्वास््य सम्बचन्त्ध छलर्ल र्रेको अमभलेख मामथ 
सममक्षा र्ने।  
• स्थानीय तहले नै मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कोषको लेखा पररक्षर् 
भए नभएको हने र नभएको पाइएमा लेखा पररक्षर् र्ने व्यवस्था ममलाउने ।  
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बजेट बािँर्ािँ यस आमथयक बषयको LMBIS Code 2.7.22.67 मा उपलब्ध रकमलाई बाँिर्ाँि र्री 
खचय र्नुय पदयछ। नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाबाट यस आ.व.मा बावषयक 
सममक्षाको लार्ी मार बजेट मबमनयोजन र्रेको हुँदा अधयबावषयक सममक्षाको लामर् 
लार्त सहभामर्तामा सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले न ैबजेटको व्यवस्थापन र्नुय पनछे ।  

प्रमतवेदन  काययक्रम संचालन भए पश्चात सम्बचन्त्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले प्रदेर्को 
स्वास््य मनदेर्नालय र नमसयङ तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाको राविय मवहला 
सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको ईमेल ठेर्ानााः 
nationalfchvprogram2045@gmail.com मार्य त प्रमतवेदन उपलब्ध र्राउन ुपनेछ। 

सन्त्दभय सामग्री राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रर्नीमत, २०६७( पवहलो 
संर्ोधन २०७६), मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका त्याङ्क समायोजन 
र्ारम, आधारभतु तामलम सामग्री ।  

 

३.३. काययक्रमको नामाः मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई पोर्ाक प्रोत्साहन  

पररचय नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाले देर्भरका मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरुको पोर्ाकमा एकरुपता ल्याउनका लामर् पररमाचजयत राविय मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रर्नीमत, २०६७ (पवहलो संर्ोधन, २०७६) मा पोर्ाकको 
नमनुा मनधायरर् र्रेको छ।   

उद्दशे्य देर् भररमा काययरत मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको पवहचानमा एकरुपता 
ल्याउने।  

अपेचक्षत प्रमतर्ल मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको पोर्ाकमा एकरुपता कायम भएको हनेुछ।   
स्वयंसेववकाहरूमा मनोवल उच्च भई सामदुावयक स्वास््य सेवामा सधुार भएको हनेुछ ।  

संचालन प्रवक्रया मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको पोर्ाक प्रोत्साहनको रकम प्रचमलत ऐन, मनयम 
अनसुार एकमिु ववतरर् र्नुय पनछे।  
रकम ववतरर् र्दाय सम्भव भएसम्म वैंक खाता मार्य त उपलब्ध र्राउन ुपनछे र सो सम्भब 
नभएमा मार नर्द उपलब्ध र्राउन सवकनेछ। 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको पोर्ाकको नमनुा राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववका काययक्रम रर्नीमत, २०६७ (पवहलो संर्ोधन २०७६)को अनसूुचच ६ मा तोके 
बमोचजम हनु ुपनेछ।  
नोटाः संघीय सरकारले तोके बमोचजमको मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेमबकाको संख्या 
सवहतको वववरर् मार अमनवायय  रूपमा DHIS2 मा रहेको FCHV  App मा प्रववि र्नुय पनेछ। 

बजेट बािँर्ािँ यस महार्ाखामा प्राप्त वववरर् र पररवार कल्यार् महार्ाखामा दताय भएका मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयंसेववकाको संख्याको आधारमा दोहोरो नपने र्री जनही रु. १०,०००। का दरले 
पोर्ाक प्रोत्साहनको लामर् LMBIS Code. 2.7.22.67 मा आवश्यक बजेट नेपाल सरकारको 
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स्रोतबाट ववमनयोजन र्ररएको छ र पोर्ाक भत्तामा सामाचजक सरुक्षा कर लाग्नछे।यर्द रकम 
अपरु् भएमा स्थानीय तहले बजेट ब्यवस्थापन र्नय सलनछे। 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन  

स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको पोर्ाक भत्ता 
ववतरर् र्ररएको अमभलेख संलग्न र्री त्यसको प्रमतवेदन प्रदेर्को स्वास््य मनदेर्नालय र नमसयङ 
तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखामा राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको  
ईमेल ठेर्ानााः nationalfchvprogram2045@gmail.com मार्य त उपलब्ध र्राउन ुर्नुय पनछे ।  

सन्त्दभय सामग्री राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रर्नीमत, २०६७ (पवहलो संर्ोधन,  
२०७६)  

 

३.४ काययक्रमको नामाः मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लामर् यातायात खचय।  

 पररचय देर्भर कररव ५२ हजार मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले स्वास््य के्षरमा पयुायउदै 
आएको योर्दानको उच्च कदर र्दै उनीहरूको सेवालाई थप प्रोत्साहन र्नय र्त आ.ब. 
२०७८/७९ को बजेट वक्तब्यको बदुा नं. ३६ मा "मलुकुभरका ५२ हजार मवहला 
सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई प्रदान र्ररदै आएको यातायात खचयमा र्तप्रमतर्त वृवद्ध र्री 
रू.१२ हजार पयुायएको" भने्न व्यवस्था भए बमोचजम मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरूलाई यातायात खचय प्रदान र्ररएको छ।  

उद्दशे्य  मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले प्रदान र्ने सेवाहरूमा थप प्रोत्साहान र्ने।  
अपेचक्षत प्रमतर्ल यातायात खचय र्दए पश्वात मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको आवतजावतमा सहज 

हनुकुा साथै मनोवल उच्च हनेुछ।  
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको मनोबल उच्च भई सामदुावयक स्वास््य सेवामा 
सधुार भएको हनेुछ।   

संचालन प्रवक्रया सवयप्रथम यातायात खचय प्रदान र्नुय अचघ स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाले आफ्नो मातहतका 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको अमभलेख तयार र्नुय पनेछ।  
स्वास््य संस्था प्रमखुले प्रत्येक मवहना प्रमतवेदन बिुाउन आउँदा मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरूको लामर् मनरन्त्तर क्षमता अमभबृवद्ध सामाग्रीको कुनै एक मोियलुमा छलर्ल 
र्रेको  हनु ुपनेछ र त्यसपमछ मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाले आमा समूहको 
वैठकमा सो ववषयमा छलर्ल र्रेको बैठकको माइन्त्यवुटङ वा अमभलेखमा प्रमाचर्त र्रेपमछ 
मार यातायात खचय ववतरर् र्नुय पनेछ।  
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई तोके बमोचजम यातायात खचय ववतरर् र्नुय पनछे।   
नोटाः संघीय सरकारले तोके बमोचजमको मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेमबकाको संख्या 
सवहतको वववरर् मार अमनवायय  रूपमा DHIS2 मा रहेको FCHV  App मा प्रववि र्नुय पनेछ। 

बजेट बािँर्ािँ यस आ.व. २०७९/८० का लामर् प्रमत मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लामर् 
जनही रू.१२,०००/- का दरले उपलब्ध र्राउने र्री LMBIS Code 2.7.22.67 मा रकम 
एकमषु्ठ प्रववि र्ररएको छ।  
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अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन  

स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको यातायात खचय 
ववतरर् र्ररएको अमभलेख राखी त्यसको प्रमतवेदन नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखामा 
राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको ईमेल ठेर्ानााः 
nationalfchvprogram2045@gmail.com मार्य त उपलब्ध र्राउन ुपनेछ।   

सन्त्दभय सामग्री राविय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम रर्नीमत २०६७ (पवहलो संर्ोधन 
२०७६), बजेट वक्तव्य २०७८/७९, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको लामर् 
मनरन्त्तर क्षमता अमभवृवद्ध सामाग्री, २०७६।  

 

नोटाः यातायात खचय तथा पोसाक प्रोत्साहनलाई अमनवायय रूपमा पवहलो प्राथममकता र्दई बाकँी वजेटले वावषयक सममक्षा 
संचालन र्नुय पनेछ।  

४.  काययक्रमको नामाः लैवङ्गक वहंसा सम्बचन्त्ध अन्त्तयवक्रया काययक्रम (१४ स्थानीय तह) 

पररचय  नेपालको संववधानको धारा ३८(३)मा मवहलाको हक अन्त्तर्यत मवहला ववरुद्ध धाममयक, 

सामाचजक, सांस्कृमतक परम्परा, प्रचलन वा कुनै आधारमा वहंसा जन्त्य कायय वा र्ोषर् 
र्ररने छैन भनी समुनचश्चत र्ररएको छ । त्यसै अनरुुप नेपाल सरकारले हरेक वषयको 
नीमत काययक्रम मार्य त सबै प्रकारको लैवङ्गक वहंसा र ववभेदलाई अन्त्त्य र्ने प्रमतबद्धता 
व्यक्त र्दै आएको छ । लैवङ्गक वहसांबाट ववरे्षर्री मवहला तथा बालबालीकाहरु वपिीत 
तथा प्रभाववत हनेु र्रेको र यसबाट उनीहरुमा र्ारीररक, मानमसक, यौनजन्त्य तथा 
मनोवैज्ञानीक, आमथयक तथा सामाचजक असर पने र्रेको छ। यस्ता समस्याहरुको 
एवककृत र प्रभावकारी रुपमा संबोधन र्नय नेपाल सरकारबाट चस्वकृत लैवङ्गक वहसां 
ववरुद्धको राविय कायययोजना, २०१० को उदे्धश्यको बदुां नं. ३ र लैवङ्गक वहंसा अन्त्त 
तथा लैवङ्गक संर्क्तीकरर् सम्बन्त्धी राविय रर्नीमत तथा  कायययोजना, २०६० को 
रर्नीमत ८ मा उल्लेख र्ररए बमोचजम लैवङ्गक वहसांलाई  प्रभावकारी कुर्लतापवुयक 
सम्बोधन र्नयका लार्ी स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्धारा कायायन्त्वयनको रुपमा 
अस्पतालहरुमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्रको स्थापना र्रीएको छ । लैवङ्गक 
वहसाकंो कारर्ले र्दाय हनेु असर कम र्नय स्थामनय तहलाई जार्रुक बनाउन आवश्यक 
हनु्त्छ । लैवङ्गक वहंसा मनयन्त्रर्, न्त्यमुनकरर् तथा व्यवस्थापन र्नय बहपुचक्षय (सवङ्घय तथा 
प्रादेचर्क मन्त्रालय, स्थामनय तह, अन्त्य स्थामनय मनकायहरु, सािेदारी संस्थाहरु) सहकायय 
तथा समन्त्वय आवश्यक हनेु र स्थामनय तहमा अि प्रवल रुपमा लैवङ्गक वहंसा मनयन्त्रर् 
तथा व्यवस्थापनका लामर् आवश्यक छलर्ल एवम ्अन्त्तरवक्रया र्नुयपने आवश्यकता 
देचखन्त्छ। 

उद्दशे्य स्थामनय तहमा लैवङ्गक वहंसा सम्बन्त्धी अन्त्तरक्रीया तथा समस्या पवहचान र्री समाधानका 
उपाय खोज्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल स्थामनय तहमा लैवङ्गक वहंसा सम्बन्त्धी जानकारी प्रदान र्नुयका साथै लैवङ्गक वहंसा 
न्त्यनुीकरर् र्नय स्थानीय तहका प्रमतमनमध, न्त्यावयक मनकाय, प्रहरी, सरकारर कमयचारी, 
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मबधालय नसय, मवहला स्वास््य स्वयमसेववका तथा अन्त्य सरोकारवालाहरुको भूममका 
पवहचान र्ने । 

काययन्त्वयन र्ने मनकाय स्थामनय तहका स्वास््य र्ाखा 
काययक्रम संचालन प्रवक्रयााः 
 

स्थामनय तहका प्रमतमनमध, कमयचारीहरु तथा स्वयमसेववकासरँ् छलर्ल तथा अन्त्तरवक्रया 
र्नुयपनेछ । 

लैवङ्गक वहंसा सम्बन्त्धी स्थामनय समस्याहरु पत्ता लर्ाउने, र समाधानका उपायहरु स्थानीय 
तहमा नै छलर्ल र्नुयपनेछ । 

वपमितलाई स्वास््य संस्थासम्म पगु्न तथा अन्त्य कानूनी उपचारमा सहजताका लामर् 
मार्यमनदेर्नका साथै छलर्ल र्नुयपनछे । 

स्थामनय तह र नचजकको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र मबच समन्त्वय र सहचजकरर् 
कायम र्नय छलर्ल र्नुयपनेछ । 

नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखा र प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालयसंर् समन्त्वय र्री 
काययक्रम संचालन र्नुय पनछे। 

काययक्रम लारू् हनेु स्थामनय तह 

भोजपरु नर्रपामलका 
रतवुामाई नर्रपामलका 
मछन्नमस्ता र्ाउँपामलका 
बारार्िी र्ाउँपामलका 
रामेछाप नर्रपामलका 
तेमाल र्ाउँपामलका 
वामलङ नर्रपामलका 
मबनयी मरवेर्ी र्ाउँपामलका 
रेसुंर्ा नर्रपामलका 
कोटहीमाई र्ाउँपामलका 
र्ारदा नर्रपामलका 
चचङ्गाि र्ाउँपामलका 
र्ोदावरी नर्रपामलका, कैलाली 
पाटन नर्रपामलका, बैतिी 

बजेट बािँर्ािँ यस आ.बमा LMBIS Code 2.7.22.10094 मार्य त मामथ उल्लेचखत १४ वटा स्थानीय 
तहमा प्रमत पामलका रू ३,००,०००/- (अक्षरूपी तीन लाख मार) को दरले बजेट 
मबमनयोचजत र्ररएको छ। अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन मनदेचर्का र प्रचमलत आमथयक 
ऐन काननु अनसुार खचय र्नुय पनछे। 

अमभलेख तथा प्रमतवेदन काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लैवङ्गक समानता तथा 
सामाचजक समावेर्ीकरर् र्ाखाको ईमेल ठेर्ाना gesimohp@gmail.com, र स्वास््य 
सेवा ववभार्, नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाको ईमेल ठेर्ाना 
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nursing2075@gmail.com र सम्बचन्त्धत प्रदेर्का स्वास््य मनदेर्नालयमा ईमेल र्रर 
पठाउन ुपनछे। 

सन्त्दभय सामाग्री एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन मनदेचर्का, २०७७ 

 

 

५. काययक्रमको नामाः धुमलखेल अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र, सामाचजक स्वास््य इकाई र जेष्ठ 
नार्ररक स्वास््य सेवा संचालन काययक्रम  

पररचय नेपालको संववधानको धारा ३५ मा प्रत्यके नामर्रकलाई राज्यबाटआधारभूत स्वास््य सेवा 
मनाःर्लु्क प्राप्त र्ने हक हनेुछ र कसैलाई पमन आकचस्मक स्वास््य सेवाबाट वचञ्चत र्ररने 
छैन भमन स्वास््य सेवालाई नेपाली नार्ररकको मौमलक हक अन्त्तर्यत राखकेो छ । 

उदेश्य क) लचक्षत समूहका मबरामीहरूको स्वास््य सेवामा समतामूलक पहुँच एवम ्उपयोर् वृवद्ध 
र्ने । 

ख) लचक्षत समूहसम्म मनाःर्लु्क तथा आंचर्क छुटमा ववरे्षज्ञ सेवाहरू उपलब्ध र्राउने । 

र्) स्वास््य मबमा, ववपर नार्ररक उपचार कोष, ज्यषे्ठ नार्ररक (जरेरयावट्रक) स्वास््य सेवा 
नवजात चर्र् ुस्वास््य, र्रीब तथा ववपन्न वर्यका लामर् मनाःर्लु्क आकचस्मक सेवालर्ायत 
सबै सामाचजक सरुक्षा काययक्रमहरूको संयोजन एवम ्सहजीकरर् र्ने र सेवाको छुटमा 
दोहोरोपन हनु ्नर्दने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल आधारभूत स्वास््य सेवाबाट लचक्षत समहूको स्वास््यमा सधुार भई र्रु्स्तरीय स्वास््य 
सेवामा पहचु परेु्को हनेुछ | 

संचालन प्रवक्रया धुमलखेल अस्पताल, काभ्रकेा लामर् एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र, सामाचजक स्वास््य 
इकाई रजेस्ठ नार्ररक स्वास््य सेवा संचालन काययक्रमको लामर् छुट्टाइएको रकम 
धुमलखेल नर्रपामलकाले धुमलखेल अस्पतालसँर् आवश्यक समन्त्वय र्री बजेट मनकासा 
र्नुयपनेछ।     

बजेट बािँर्ािँ यस आ.व का लामर् LMBIS Code2.7.22.80103130 मार्य त जम्मा रू.12,982,०००/- 
ववमनयोजन र्ररएको छ।जस अन्त्तर्यत  
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्रसेवा संचालनको लामर्  रू ३०,००,०००/- 
सामाचजक स्वास््य इकाईको सेवा संचालन रू ४०,००,०००/- 
जेस्ठ नार्ररक स्वास््य सेवा काययक्रम संचालनको लामर्  रू ५,९८२,०००/-  

प्रमतवेदन  मामसक रुपमा सेवा प्रदान र्रेको सेवाग्राहीहरुको प्रमतवेदन स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयको लैवङ्गक समानता तथा सामाचजक समावेर्ीकरर् र्ाखाको ईमेल ठेर्ाना 
gesimohp@gmail.com, र स्वास््य सेवा ववभार्, नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा 
महार्ाखाको ईमेल ठेर्ाना nursing2075@gmail.com र सम्बचन्त्धत प्रदेर्का स्वास््य 
मनदेर्नालयमा ईमेल र्रर पठाउन ुपनछे। 

सन्त्दभय सामग्री सामाचजक सेवा एकाई सञ्चालन मनदेचर्का, २०७८ 
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जेररयावट्रक (जेष्ठ नार्ररक) स्वास््य सेवा सञ्चालन मनदेचर्का, २०७७ 

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन मनदेचर्का, २०७७ 
 

६. काययक्रमको नामाः मन्त्थली अस्पतालमा आधाररत एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र सञ्चालन काययक्रम  

पररचय लैवङ्गक वहंसा पीमित मवहला तथा बालबामलकाहरुलाई बहसंुयोजनद्वारा एकीकृत रुपमा 
स्वास््य सेवा, मनोसामाचजक परामर्य, चचवकत्साजन्त्य प्रमार् सङ्कलन र संरक्षर्, अल्पकालीन 
आश्रय, काननुी उपचार, आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था र पररवार वा समदुायमा पनुस्थायपना 
तथा जीववकोपाजयनको लामर् सहयोर् र्ने उदे्दश्यले तोवकएका अस्पतालहरुमा एकद्वार सङ्कट 
व्यवस्थापन केन्त्र (ओ.सी.एम.मस.) स्थापना र्ररएको हो ।  

उक्त केन्त्रले एकीकृतरुपमा मवहला ववरुद्धका वहंसालाई सम्बोधन र्नेछ भने वहंसावपमित 
बामलका, वकर्ोरी र मवहलाका साथ रहेका बालबच्चा समेतलाई उपचार तथा आश्रयको 
व्यवस्था ममलाउने छ । यद्यपी केही समययता वहंसापीमित परुुषहरुलाई पमन यस केन्त्रले 
स्वास््य उपचार एवम ्मनोसामाचजक परामर्य सेवा उपलब्ध र्राउँदै आएको छ र आर्ामी 
र्दनमा पमन वहंसावपमित सबैलाई सेवा उपलब्ध र्राइने छ । 

उदेश्य   अस्पतालमा आधाररत लैवङ्गक वहंसा सम्बन्त्धी एकीकृत ब्यबस्थापनको लामर् एकद्वार 
सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र स्थापना र्री लैवङ्गक वहंसा पीमित व्यचक्तहरुलाई स्वास््य 
उपचारका साथै अन्त्य आवश्यक सेवाहरु एकद्वारबाट उपलब्ध र्राई लैवङ्गक वहंसा 
मनयन्त्रर्मा योर्दान पयुायउने । 

संचालन प्रवक्रया एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्रसंचालन काययक्रमको लामर् छुट्टाइएको रकम 
नर्रपामलकाले अस्पतालसँर् आवश्यक समन्त्वय र्री बजेट मनकासा र्नुयपनेछर एकद्वार 
संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन मनदेचर्का, २०७७ बमोचजम खचय र्नुयपनेछ। 

बजेट बािँर्ाि यस आ.व का लामर् LMBIS code 2.7.22.80103103 मार्य त जम्मा रू. १५,००,०००/- 
ववमनयोजन र्ररएको छ। 

प्रमतवेदन  मामसक रुपमा सेवा प्रदान र्रेको सेवाग्राहीहरुको प्रमतवेदन स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयको लैवङ्गक समानता तथा सामाचजक समावेर्ीकरर् र्ाखाको ईमेल ठेर्ाना 
gesimohp@gmail.com, र स्वास््य सेवा ववभार्, नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा 
महार्ाखाको ईमेल ठेर्ाना nursing2075@gmail.com र सम्बचन्त्धत प्रदेर्का स्वास््य 
मनदेर्नालयमा ईमेल र्रर पठाउन ुपनछे। 

सन्त्दभय सामग्री एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन मनदेचर्का, २०७७ 
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७. काययक्रमको नाम: ठोकपाय अस्पतालमा आधाररत सामाचजक सेवा एकाइ र एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र 
स्थापना तथा संचालन काययक्रम  

पररचय नेपालको संववधानको धारा ३५ मा प्रत्यके नामर्रकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास््य सेवा 
मनाःर्लु्क प्राप्त र्ने हक हनेुछ र कसैलाई पमन आकचस्मक स्वास््य सेवाबाट वचञ्चत र्ररने 
छैन भमन स्वास््य सेवालाई नेपाली नार्ररकको मौमलक हक अन्त्तर्यत राखकेो छ । 

उद्दशे्य क) लचक्षत समूहका मबरामीहरूको स्वास््य सेवामा समतामूलक पहुँच एवम ्उपयोर् वृवद्ध 
र्ने । 

ख) लचक्षत समूहसम्म मनाःर्लु्क तथा आंचर्क छुटमा ववरे्षज्ञ सेवाहरू उपलब्ध र्राउने । 

र्) स्वास््य मबमा, ववपन्न नार्ररक औषधी उपचार काययक्रम, ज्यषे्ठ नार्ररक (जेररयावट्रक) 
स्वास््य सेवा, नवजात चर्र् ुस्वास््य, र्रीब तथा ववपन्न वर्यका लामर् मनाःर्लु्क आकचस्मक 
सेवा लर्ायत सबै सामाचजक सरुक्षा काययक्रमहरूको संयोजन एवम ्सहजीकरर् र्ने र 
सेवाको छुटमा दोहोरोपन हनु ्नर्दने । 

घ) लैवङ्गक वहंसा पीमित व्यचक्तहरुलाई स्वास््य उपचारका साथ ैअन्त्य आवश्यक सेवाहरु 
एकद्वारबाट उपलब्ध र्राई लैवङ्गक वहंसा मनयन्त्रर्मा योर्दान पयुायउने। 

अपेचक्षत प्रमतर्ल आधारभूत स्वास््य सेवाबाट लचक्षत समहूको स्वास््यमा सधुार भई र्रु्स्तरीय स्वास््य 
सेवामा पहचु परेु्को हनेुछ | 

संचालन प्रवक्रया एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र, र सामाचजक स्वास््य इकाई संचालन काययक्रमको लामर् 
छुट्टाइएको रकम सनुकोर्ी र्ाउँपामलकाले ठोकपाय अस्पतालसँर् आवश्यक समन्त्वय र्री 
बजेट मनकासा र्नुय पनेछ।     

बजेट बािँर्ािँ यस आ.व. का लामर् LMBIS Code 2.7.22.80103328 मार्य त जम्मा रू.३०,०७,०००/- 
ववमनयोजन र्ररएको छ।जस अन्त्तर्यत  
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्रसेवा संचालनको लामर्  रू१५,००,०००/- 
सामाचजक स्वास््य इकाईको सेवा संचालन रू१५,०७,०००/- 

प्रमतवेदन  मामसक रुपमा सेवा प्रदान र्रेको सेवाग्राहीहरुको प्रमतवेदन स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयको लैवङ्गक समानता तथा सामाचजक समावेर्ीकरर् र्ाखाको ईमेल ठेर्ाना 
gesimohp@gmail.com, र स्वास््य सेवा ववभार्, नमसयङ्ग तथा सामाचजक सरुक्षा 
महार्ाखाको ईमेल ठेर्ाना nursing2075@gmail.com र सम्बचन्त्धत प्रदेर्का स्वास््य 
मनदेर्नालयमा ईमेल र्रर पठाउन ुपनछे। 

सन्त्दभय सामग्री सामाचजक सेवा एकाई सञ्चालन मनदेचर्का, २०७८ 

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन मनदेचर्का, २०७७ 
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८. काययक्रमको नामाः चजउँदो र्वहद मकेुर् कायस्थको लामर् नमसयङ्ग सेवा प्रदान र्नयको लामर् अनदुान 

काययक्रमको पररचय जनआन्त्दोलनका क्रममा घाईते भएका बनेपा नर्रपामलकाका मकेुर् कायस्थको लामर् मनयममत 
स्वास््य सेवा परु्र् याउन एक जना नसयको व्यवस्था र्नयका लामर् बनेपा नर्रपामलकामा यो काययक्रम 
प्रस्ताव र्रीएको छ । 

उदे्दश्य मकेुर् कायस्थको लामर् मनयममत स्वास््य उपचार र नमसयङ्ग सेवा प्रदान र्न।े 

  

अपेचक्षत प्रमतर्ल मकेुर् कायस्थले लामर् मनयममत स्वास््य उपचार र नमसयङ्ग सेवा प्राप्त र्रेको हनेु । 
 

सञ्चालन प्रवक्रया १. स्थानीय तहले जनआन्त्दोलनका क्रममा घाई भएका मकेुर् कायस्थलाई घरमै र्एर नमसयङ्ग सेवा 
प्रदान र्नयका लामर् एक जना स्टार् नसयको व्यवस्था र्नुयपनेछ । 

२. स्टार् नसय मनयकु्त र्दाय प्रचमलत मनयमानसुार मनयचाक्त र्नुयपनेछ । 

३. नसयको योग्यतााः 
सम्बन्त्धन प्राप्त चर्क्षर् संस्थाबाट नमसयङ्ग ववषयमा कचम्तमा प्रववर्ता प्रमार् पर तह उचत्तर्य र्रेको। 

नेपाल नमसयङ्ग पररषर्द मा दताय भएको। 

नेपाली नार्ररक हनुपुने। 

४. नमसयङ्ग सेवा प्रदान र्ने क्रममा स्वास््य सेवाको र्रु्स्तर, स्वास््यकमीको सरुक्षा, सवुवधा लर्ायत 
अन्त्य व्यवस्था “घरमा आधाररत स्वस््य सेवा मापदण्ि र काययववधी, २०७६” बमोचजम व्यवस्थापन 
र्नुयपनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि बजेट ववमनयोजन र्दाय नेपाल सरकारको प्रचमलत मनयम बमोचजम स्वास््य सेवाको पाँचौँ तहको र्रुु 
तलब स्केल अनसुार मामसक पाररश्रममक हनेु र्री १२ मवहनाको तलब बराबरको बजेट प्रस्ताव 
र्रीएको छ ।यस काययक्रमको लामर् LMBIS code  २.७.२२.२२९ मा बजटे ववमनयोजन र्रीएको 
छ । 

अमभलेख तथा प्रमतवेदन मनयचूक्त भएको स्टार्य  नसयले रमैामसक रूपमा र्ररएको कामको प्रमतबेदन स्थानीय तहमा पेर् र्नुय 
पनेछ र स्टार् नसय मनयचुक्त भएपमछ सो को वववरर् तथा बावषयक प्रमतवेदन स्थानीय तहले नमसयङ्ग 
तथा सामाचजक सरुक्षा महार्ाखाको ईमेलाःnursing2075@gmail.com मार्य त उपलब्ध र्राउन ु
पनेछ।  

सन्त्दभय सामाग्री घरमा आधाररत स्वास््य सेवा मापदण्ि र काययववमध ,२०७६ 
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ब्यवस्थापन काययक्रम 
 

स्थानीय तहहरू 

कोमभि १९ को भ्याचलसनको मिचजटाइजेर्न तथा लयू आर कोि प्रमाचर्करर् 

काययक्रमको पररचय त्यमा आधारीत त्याङ्कको प्रयोर् र्री यथाथय परक योजना, नीमत, रर्नीमत, काययक्रम बनाई 
ववश्वव्यापी रुपमा रै्मलएको कोमभि–१९ रोर्को रोकथाम मनयन्त्रर्को लार्ी नेपाल सरकारले 
सहयोर्ी संस्थाको सहयोर्मा IMU Application on COVID–19 को ववकास र्री यस प्रर्ायलीमा 
अस्पताल, ल्याव, PoE & CICT जस्ता मोिेल तयार÷समावेर् पश्चात लार् ुपमन भइरहेको छ । 
यसै सन्त्दभयमा सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमी तथा रेकय मिङ तथा ररपोवटङमा 
कामकाज र्ने जनर्क्तीलाई कोमभि–१९ को मिचजटलाईजेर्न, आई.एम.य,ु PoE & CICT संर् 
सम्बचन्त्ध कायय र्नयको लार्ी क्षमता अमभबृवद्घ÷तामलम र्ने र्री स्वास््यकमी तथा रेकय मिङ तथा 
ररपोवटङमा कामकाज र्ने जनर्चक्तलाइय कोमभि–१९ को मिचजटलाईजेर्न, आई.एम.य,ु DHIS–

2, eLMIS, HMIS संर् सम्बचन्त्ध क्षमता अमभबृवद्घ÷तामलम काययक्रम संचालन र्ने र्री यो 
काययक्रम समावेर् र्ररएको छ । IMU – COVID 19 प्रर्ाली र DHIS-2 प्रर्ाली बीच 
अन्त्योन्त्यास्रीत सम्बन्त्ध रहेको छ । अत: यस काययक्रमले मखु्यर्री पररमाचजयत IHIMS का 
सवैखाले Recording तथा Reporting Tools र IMU-COVID 19 अन्त्तर्यतका ववमभन्न modules 
वारे अमभमचुखकरर् प्रदान र्ने कायय र्दयछ ।  

उदेश्य स्वास््य के्षरमा काययरत कमयचारीहरुलाई अमभलेख तथा प्रमतवेदन प्रर्ाली सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप 
प्रदान र्री त्याकंको र्रु्स्तर अमभबृद्धी र्नुय यस काययक्रमको मखु्य उद्धेश्य हो । यस 
तामलमका मबचर्ि उदे्धश्यहरु मनम्नानसुार रहेका छन ्।   
एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली (IHMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्रदान र्ने । 
सरकारी र्ैर सरकारी स्वास््य संस्थामा रेकय मिङ तथा ररपोवटङ काययमा काययरत स्वास््यकमीलाई 
कोमभि–१९ को मिचजटलाईजेर्न, आई.एम.य,ु साथै पररमाचजयत HMIS Recording/Reporting 
Tools भने सीप ववकास र्राई प्रमतवेदनमा एकरुपता ल्याउने ।  
त्याकंको ववश्लषेर् र्ने सीप ववकास र्राउने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली (IHMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्रदान भएको हनेुछ  
सरकारी र्ैर सरकारी स्वास््य संस्थामा रेकय मिङ तथा ररपोवटङ काययमा काययरत स्वास््यकमीलाई 
कोमभि–१९ को मिचजटलाईजेर्न, आई.एम.य,ु साथै पररमाचजयत HMIS Recording/Reporting 
Tools भने सीप ववकास र्राई प्रमतवेदनमा एकरुपता आउनेछ ।  
त्याकंको ववश्लषेर् र्ने सीप ववकासको ववकास हनेुछ ।  

सञ्चालन प्रकृया कायय सचालन ववमध 
यो काययक्रम सम्पन्न र्नय मनम्न वमोचजमका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुयपदयछ । 
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पामलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत कमयचारीहरु मध्येबाट यस पूवय पररमाचजयत 
HMIS Recording/Reporting Tools सम्बन्त्धी तामलम नपाएका कमयचारीहरुको नामावली तयार 
र्नुयपनेछ ।  
यस काययक्रममा मूख्यर्री स्थामनयत अन्त्तर्यत रहेका सवै सरकारी स्वास््य संस्थाहरु, र्ैर 
सरकारी स्वास््य संस्थाहरु तथा मनजी स्वास््य संस्थाहरुबाट IHIMS को DHIS-2 प्रर्ालीमा 
मामसक प्रमतवेदन र्ने संस्थाहरुको Recording तथा Reporting को Focal Person हरुलाइय 
सहभामर् र्राउन ुपदयछ । साथै पामलका अन्त्तर्यत हाल सम्म प्रमतवेदन नर्ने स्वास््य 
संस्थाहरुलाइय पमन DHIS-2 को अमभमचुखकरर् र्दइय मनयममत प्रमतवेदन र्नय लर्ाउने वातावरर्मा 
समेत ध्यान र्दन ुपदयछ ।  
चाल ुआ.ब.मा यसै प्रयोजनको लामर् मबमनयोचजत बजेटको पररमधमभर रही प्राथममकताको 
आधारमा तामलमका सहभार्ीहरुको संख्या मनधायरर् र्नुयपनछे ।  
 
तामलम अवमधाः  
HMIS Recording/Reporting Tools सम्बन्त्धी तालीम ३ (मतन) र्दनको हनेुछ । 
प्रचर्क्षकाः २ (जना जना) । 
– त्याक अमधकृत÷सहायक, कम्प्यटुर अमधकृत÷सहायक, मेमिकल रेकियर र 
आवश्यकता अनसुार HMIS Tools मा ववर्तमा ToT प्राप्त र्रेका सपुरभाईजरहरु मध्येबाट 
 
सहभार्ी ााः  
पामलका एवं स्वास््य संस्थामा रेकमियङ्ग ररपोटररङ्गमा संलग्न कमयचारीहरू । 
 
सहभार्ी संख्यााः  
तामलमका सहभार्ी संख्या सामान्त्यतयााः ३० जना प्रमत समूह रहनेछ । तथापी उपलब्ध 
बजेटको पररमधमभर रही आवश्यकता अनसुार उक्त संख्या थप घट र्नय सवकनेछ ।  
 
तामलम स्थान ााः 
पामलका मभर आवश्यकता अनसुार छनौट र्रेको स्थान  
 
अन्त्य  
पामलकाले काययक्रम र्रुु हनु ुभन्त्दा ५ र्दन अर्ावै तामलम संचालनको काययतामलका अमनवायय 
रुपमा सम्बचन्त्धत प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय तथा स्वा.से.वव., व्यवस्थापन महार्ाखा, एवककृत 
स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन र्ाखामा पठाउन ुपनछे 
तामलम काययक्रम र्रु्स्तरीय बनाउन सम्बचन्त्धत मनकायहरुबाट आवश्यकता अनसुार 
सहजकताय÷श्रोत व्यचक्त खटाई तामलम अनरु्मनको व्यवस्था ममलाउन सवकनछे । 
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बजेट बाँिर्ाँि पामलकामा स्वास््य संस्थाको संख्याहरू हेरी बजेटको ब्यवस्था र्ररएको छ । अथय 
मन्त्रालयद्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक खररद ऐन, 
मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनसुार र्री खचय र्ने ब्यवस्था ममलाउने 
।  

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

कायय सम्पन्न पश्चात सम्बचन्त्धत चजल्ला, प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालय एवं स्वा से वव ब्यवस्थापन 
महार्ाखालाइय काययक्रम संचालन र खचयको समग्र मलचखत प्रमतवेदन तयार र्री पेर् र्नुय पने । 

सन्त्दभय सामाग्रीहरु Revised HMIS Recording/Reporting Tools, Power point, Revised HMIS Manual.  
 

 

वक्रयाकलापको नाम : पामलका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको मामसक बैठक, स्वास््य काययक्रमहरुको िाटा 
भेररवर्केर्न एवं र्रु्स्तर सधुार साथै अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षा 

काययक्रमको पररचय स्थामनयतहहरुमा स्वास््य सूचना व्यवस्थापनलाई सदुृि र व्यवचस्थत बनाउने उद्देश्यले स्वास््य 
संस्थाबाट प्रदान र्रेका सेवाको अमभलेख अनसुारको प्रमतबेदन भए नभएको एकीन र्नुयको साथै 
स्वास््य कायायलयले तोकेको स्वास््य संस्थामा प्रत्यके मवहनामा मवहला स्वास््य स्वयं सेववका, 
खोप चललमनक, र्ाउँघर चललमनक, सरकारी तथा र्ैर सरकारी स्वास््य संस्थाहरु र स्वास््य 
कमीहरुबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा र्री संचामलत स्वास््य काययक्रमको लक्ष्य 
प्रर्मतको समीक्षा, सूचना संकलन, प्राप्त सूचनालाई भेररवर्केर्न साथै सूचनाको र्रु्स्तर सधुार 
र्ने र स्थामनयतहहरुमा प्राप्त सूचनाहरुलाई मि एच आइय एस, एल एम आइय यस लर्ायत ववमभन्न 
प्रर्ालीहरुमा अनलाईन ररपोवटयङ र्ने काययका लामर् सवै पामलकातहहरुमा यो वक्रयाकलाप 
समावेर् र्ररएको छ । 

उदेश्य स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुको अमभलेख अनसुारको अनलाईन ररपोवटयङ मि एच 
आइय एस, एल एम आइय यस मा प्रवववि भए नभएको एकीन र्ने । 
स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा र्री संचामलत स्वास््य काययक्रमको 
लक्ष्य प्रर्मतको समीक्षा, सूचना संकलन, प्राप्त सूचनालाई भेररवर्केर्न साथै सूचनाको र्रु्स्तर 
सधुार र्ने । 
स्थामनयतहहरुमा स्वास््य सूचना व्यवस्थापनलाई सदुृि र व्यवचस्थत बनाउने ।  

अपेचक्षत प्रमतर्ल स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुको अमभलेख अनसुारको अनलाईन ररपोवटयङ मि एच 
आइय एस, एल एम आइय एस मा प्रवविी भएको हनेुछ ।  
मामसक रूपमा संकमलत सूचना भेररर्ाइ भइय र्रु्स्तर सधुार भएको समुनचश्चत हनेुछ । 
स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान र्ररएका सेवाहरुको त्याकंमा आधाररत चौमामसक सममक्षा भएको 
हनेुछन ्।  
स्थानीयतहहरुको स्वास््य सूचना व्यवस्थापन सदुृि र व्यवचस्थत भएको हनेुछ । 

https://mof.gov.np/site/publication-detail/2042
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सञ्चालन प्रकृया यस वक्रयाकलाप बमोचजम प्रत्यके स्थानीयतहका स्वास््य र्ाखाहरुले प्रत्यके मवहनाको ७ र्ते 
मभर सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुबाट मि एच आइय एस र  एल एम आइय एस मा प्रत्यके 
मामसक भकु्तान भए पश्चात प्रमतवेदन अमनवायय रुपमा स्थानीय तहमा प्राप्त र्न ेप्रबन्त्ध र्नुय पने छ 
।  
प्राप्त भएको प्रमतवेदन सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाको अमभलेखसंर् ममलान र्री िाटा भेररवर्केर्न 
सवहत मामसक बैठक र्नुय पनेछ । Data verify र्दाय मनम्न अनसूार data transfer भएको ममलेको 
वा नममलेको हेनुय पदयछ । Master Register → Service Register →Tally Sheet → Reporting 

Form→ Monthly Monitoring Sheet. यदी र्र्ना र्दाय Data समायोजन र्दाय रटुी रे्ला परेमा 
Data सच्याउन लर्ाउन ुपदयछ । 
िाटा भेररवर्केर्न पश्चात १५ र्ते मभरमा अनलाईन ररपोवटयङ मि एच आइय यस २ मा प्रवविी 
स्थानीयतहको स्वास््य र्ाखाले र्नुय पने हनु्त्छ ।  
अनलाईन प्रववि भएको िाटालाई आधारमानी चौमामसकरुपमा सममक्षा र्नुय पनेछ । 

बजेट बाँिर्ाँि पामलकाहरुमा प्राप्त ववमनयोचजत बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन 
मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन 
सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

िाटा भेररवर्केर्न पश्चात १५ र्ते मभर अमनवाययरूपमा अनलाईन ररपोवटयङ मि एच आइय यस २ 
मा स्थानीयतहको स्वास््य र्ाखाले प्रवविी अमनवायय र्नुयपनेछ । 

 

वक्रयाकलापको नाम : स्वास््य सूचना साथै आइ एम यू सदुृिीकरर् काययक्रम 

काययक्रमको पररचय स्थानीय, प्रदेर् र संधीय तहबाट आरू् अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाको मामसक प्रमतवेदन केन्त्रीय 
सूचना प्रर्ालीमा प्रववष्ठ र्ने तथा अन्त्य सूचनाहरू समेत स्वास््य संस्थाहरूबाट स्थानीय तहमा, 
स्थानीय तहले स्वास््य कायायलयहरूमा, स्वास््य कायायलयहरूले प्रदेर् स्वास््य 
मनदेर्नालयहरूमा र प्रदेर् स्वास््य मनदेर्नालयहरूले स्वास््य सेवा ववभार्मा पठाउने संस्थार्त 
व्यवस्था र्री स्थानीय देचख संघीय तहसम्म मनयममत, मनचस्चत समय मसमा मभर पूर्य वववरर् 
सवहतको प्रमतवेदन र्ने-र्राउने व्यवस्था ममलाउने भनी नेपाल सरकार  मन्त्रीपररषदको मनर्यय 
नं २० (२०७६।०३।२४) को मनर्ययानसुार ववमभन्न मनकायबाट प्रमतवेदन र्ने सम्बन्त्धमा 
मनर्यय भएको छ ।  
देर् संचघयतामा र्ै सकेको अवस्थामा ७५३ बटा पामलका स्तरबाटै स्वास््यका सूचकहरुको 
मनयममत प्रमतवेदन र्नुय पने छ । हाल ववश्वमा रै्मलएको कोरोनाका कारर्ले कोरोना 
प्रमतकाययका लामर् चामलने सबै काययहरुको अमनवायय रेकमियर् तथा ररपोवटयर् र्नुय पने भएको छ 
। यी अवस्थाहरुलाई मध्यनजर र्री स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महार्ाखा अन्त्तर्यत 
एवककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन र्ाखा मार्य त स्वास््य सेवाका प्रत्यके इचन्त्िकेटर अनसुार 
रेकमियर् तथा ररपोवटयर् र्री सूचना ब्यवस्थापनलाई सदुृविकरर् तथा चसु्त/दरुुस्त बनाउन ुपने 
आवश्यकता टिकारो देचखन आएकोले स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्त्तर्यत संचामलत 

https://ppmo.gov.np/image/data/files/PPA%20Ammendment/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%20(%E0%A4%8F%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8C%E0%A4%81%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8)%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80,%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE.pdf
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सूचनासंर् सम्बचन्त्धत प्रर्ालीहरु HMIS/DHIS 2, IMU, eLMIS,  EWARS, HIIS लर्ायतका 
प्रर्ाली संचालन पामलका तहहरुबाटै संचालन तथा ववस्तार भै रहेको छ । 

उदेश्य प्रत्येक पामलकाले स्वास््य सेवाका मनयममत रेकमियर् तथा ररपोवटयर् काययका लामर् र्चक्तर्ाली 
इन्त्टरनेट सेवा खररद र्री स्वास््य र्ाखा मार्य त मनयममत सेवा प्रवाह र्ने ।  
सवै पामलकाहरुका स्वास््य र्ाखालाई सूचना प्रववमधकोमा आवद्ध र्राई एवककृत स्वास््य 
सूचना प्रर्ाली सदुृिीकरर् र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल प्रत्येक पामलकाले स्वास््य सेवाका मनयममत रेकमियर् तथा ररपोवटयर् काययका लामर् र्चक्तर्ाली 
इन्त्टरनेट सेवा खररद र्री स्वास््य र्ाखा मार्य त मनयममत सेवा संचालन भएको हनेुछ ।  
सवै पामलकाहरुका स्वास््य र्ाखालाई सूचना प्रववमधकोमा आवद्ध र्राई एवककृत स्वास््य 
सूचना प्रर्ाली सदुृिीकरर् हनेु । 

सञ्चालन प्रकृया प्रत्येक पामलकामा स्वास््य सूचना साथै आई. एम. यू. सदुृविकरर् काययक्रम अन्त्तर्यत रु. ६५ 
हजारका दरेले आमथयक बषय २०७९।०८० मा काययक्रम समावेर् र्ररएको छ ।  
यस्का लामर् आमथयक बषयको र्रुुवात अथायत श्रावर् वा विलोमा भार मवहना मभरै खररद र्री 
जिान तथा संचालन र्नुय पनछे ।  
यो वक्रयाकलाप स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्य त स्वास््य सूचना साथै आई.एम.यू. 
सदुृविकरर्का लामर् भनी सर्तय अनदुानमा समावेर् भएकोले इन्त्टरनेट स्वास््य र्ाखालेन ै
प्रयोर् र्नुय पनछे ।  

बजेट बाँिर्ाँि खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), 
सावयजमनक खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना 
र्नुय पनेछ ।  
 
इन्त्टरनेट सेवा (वावषयक) रू. ३५ हजार सम्म (भ्याट सवहत) 
बांकी रहन र्एको ३० हजार रकमबाट स्वास््य र्ाखाले प्रत्यके मवहना मनयममत बैठक बसी 
खाजा र चचया खचयमा प्रयोर् र्नय सलनछेन ्।उक्त बठैकमा सम्बचन्त्धत सरोकारवालाहरु बसी 
IHIMS/LMIS/IMU संर् सम्बचन्त्धत ववमभन्न त्यावंकय ववषयबस्तहुरु अवस्था, सधुार र्नुयपन े
पक्षहरु data मा सचुध्दकरर् र्नुयपने data लाइय र्रु्स्तररय बनाउने इत्यार्द, एजेण्िामा रवह 
छलर्ल र्नुयपनछे । साथ ैप्रत्यके ममवटङ्गको minutes अमनवायय राख्नपुदयछ । मनर्यय भएका 
बुँदाहरुको जानकारी प्रादेचर्क स्वास््य मनदेर्नालय र स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन 
महार्ाखा, आइय एच आइय एम र्ाखामा पठाउन ुपनछे ।  

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

कायय सम्पन्न भए पश्चात स्वा से वव ब्यवस्थापन महार्ाखालाइय काययक्रम संचालन र खचयको 
समग्र प्रमतवेदन तयार र्री पेर् र्नुय पन े। साथ साथै पामलका, चजल्ला, प्रदेर् र संचघय 
स्तरबाट समाधान र्नुय र्राउन ुपने ववषयहरू औल्याइय तत ्तत ्मनकायहरूमा प्रमतवेदन र्नुय पने 
छ ।  

सन्त्दभय सामाग्री  
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वक्रयाकलापको नाम: स्थानीयतहमा त्यमा आधाररत योजना तजुयमा, आपतकामलन स्वास््य प्रमतकायय योजना, 
स्वास््य सेवा सदुृिीकरर्, त्यावंकय ववष्लेषर् खाकँा मनमायर् तथा संथार्त कायय लर्ायत 

काययक्रमको 
पररचय 

पामलका अन्त्तर्यत आमथयक प्रर्ासन तथा आन्त्तररक मनयन्त्रर्, त्यमा आधाररत योजना तजुयमा, 
आपतकामलन स्वास््य प्रमतकायय योजना, स्वास््य सेवा सदुृिीकरर्, त्यांवकय ववष्लेषर् खाँका मनमायर् 
तथा संथार्त कायय लर्ायतमा सधुार र्री सावयजमनक ववचत्तय ब्यवस्थापन प्रर्ालीलाई सदुृिीकरर् र्ने र 
स्वास््य जनर्चक्तहरुको ब्यवस्थापकीय तथा चललनीकल क्षमता अमभबृवद्ध र्री सेवाको दायरा बिाउनकुा 
साथै योजना प्रकृया, सामाचजक उत्तरदावयत्व र सरु्ासनमा सधुार ल्याइ समग्र स्वास््य प्रर्ाली  
सदुृिीकरर् र्नय यो काययक्रम राचखएको हो ।  

उदेश्य त्यमा आधाररत योजना तजुयमा र्ने 

आपतकामलन स्वास््य प्रमतकायय योजना तयार र्ने  

स्वास््य सेवा सदुृिीकरर् र्ने  

त्यावंकय ववष्लेषर् खाकँा मनमायर् तथा संथार्त र्ने  

सावयजमनक ववचत्तय ब्यवस्थापन प्रर्ालीमा सधुार र्ने 

कमयचारीको क्षमता अमभबृद्धी तथा सामाचजक उत्तरदावयत्व र सरु्ासनमा सधुारमा सधुार र्ने, 

स्वास््य सेवा सदुृि र्ने  

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

त्यमा आधाररत योजना तजुयमा सधुार भएको हनेु  

आपतकामलन स्वास््य प्रमतकायय योजना तयार भएको हनेु  

स्वास््य सेवा सदुृिीकरर् भएको हनेु  

त्यावंकय ववष्लेषर् खाकँा मनमायर् तथा संथार्त भएको हनेु ।  

सावयजमनक ववचत्तय ब्यवस्थापन प्रर्ालीमा सधुार भएको हनेु, 

कमयचारीको क्षमता अमभबृद्धी तथा सामाचजक उत्तरदावयत्व र सरु्ासनमा सधुारमा सधुार भएको हनेु,  

स्वास््य सेवा सदुृि भएको हनेु ।  

सञ्चालन 
प्रकृया 

यस काययक्रम अन्त्तर्यत मनम्न वक्रयाकलापहरु र्ने :  

योजना तथा वजेट प्रर्ाली सदुृविकरर् सम्बचन्त्ध कृयाकलाप संचालन र्ने ।  

जनस्वास््य ववपद् ब्यवस्थापन तथा महामारी मनयन्त्रर् सम्बचन्त्ध कृयाकलाप संचालन र्ने । 
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स्वास््य सेवा र्रु्स्तर सधुार तथा उपभोर् बृवद्ध कृयाकलाप संचालन र्ने । 

स्वास््य क्षरे व्यवस्थापन र सरु्ासन अमभवृवद्ध कृयाकलाप संचालन र्ने । 

स्वस््य जीवनरै्ली अमभवृवद्ध तथा जनचेतामूलक कृयाकलाप संचालन र्ने । 

उल्लेचखत काययक्रमहरु सञ्चालन र्नय सहजकताय, र्लोअप, आवश्यक सामग्री तथा उपकरर्हरु, 
जनर्चक्त, स्टेर्नरी,  हल,  दैमनक भ्रमर् भत्ता,  खाजा,  यातायात आर्दमा आमथयक मनयमानसुार खचय 
र्ने ।  

बजेट 
बाँिर्ाँि 

मामथ उल्लेचखत कृयाकलापहरुका लामर् मनम्नानसुार बजेट बाँिर्ाँि र्ररएको छ । रकम रु हजारमा 

ववरेन्त्रनर्र नर्रपामलका 
मस नं मखु्य वक्रयाकलाप अनमुामनत बजेट 
 योजना तथा वजेट प्रर्ाली सदुृविकरर् सम्बचन्त्ध कृयाकलाप संचालन ७३० 

१ 
त्यमा आधाररत स्वास््यको वावषयक कायययोजना मनमायर्का लामर् विा 
अध्यक्ष र स्वास््य संस्था प्रमखुहरूको क्षमता अमभवृवद्ध  १७६ 

२ 
स्वास््य संस्था स्तरमा त्यमा आधाररत स्वास््यको वावषयक 
कायययोजना मनमायर् काययर्ाला र्ोवष्ठ ५५४ 

जनस्वास््य ववपद् ब्यवस्थापन तथा महामारी मनयन्त्रर् सम्बचन्त्ध कृयाकलाप 
संचालन 

८५० 

३ नर्र ववपद् पूवय तयारी तथा प्रमतकायय योजना अध्यावमधक १५० 
४ नर्र तथा विा स्तरीय RRT पनुयर्ठन, अमभमचुखकरर् तथा पररचालन ४०० 
५ स्वास््य जन्त्य र्ोहर व्यवस्थापन (सामाग्री, स्थलर्त अनचुर्क्षर्) ३०० 
स्वास््य सेवा र्रु्स्तर सधुार तथा उपभोर् बृवद्ध कृयाकलाप संचालन ४७२० 

६ 
पोषर् सधुार (म.स्वा.स्वयं सेववकाद्वारा तौल वृवद्ध अनरु्मन अमभयान, 
स्वा.सं.मा स्तनपान कक्ष स्थापना, OTC सेवा ववस्तार, स्वस्थ सपुोवषत 
बच्चा प्रमतयोमर्ता) 

१००० 

७ 
प्रसतुी सेवा केन्त्र स्तरोन्नती तथा सेवा ववस्तार (आमा घर स्थापना 
तथा संचालन, न्त्यू वनय कनयर संचालन, SBA तथा LARC तामलम आर्द) 

१२०० 

८ 
नर्र अस्पतालमा मात ृतथा नवजात चर्र् ुस्याहार सेवा सधुार तथा 
सदुृविकरर् 

१००० 

९ 
दरु्यम के्षरहरूमा ग्रामीर् अल्ट्रासाउन्त्ि काययक्रम संचालन तथा 
ब्यवस्थापन  

९०० 

१० 
 दरु्यम के्षरका समदुायमा समता, पहुँच र उपयोमर्ता काययक्रम (जस्तै 
स्वास््यकमी पररचालन, स्वास््य आमा समहुको सदुृविकरर्)  

६२० 
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स्वास््य सूचना ब्यस्थापन, सधुार तथा उपयोर् सम्बचन्त्ध कृयाकलाप संचालन २०५० 
११ मनचज स्वास््य संस्थाहरू तथा ववद्यालय नसयसंर् आवमधक सममक्षा ३५० 

१२ 
पामलका तथा स्वास््य संस्थामा काययरत कमयचारीहरूको क्षमता 
अमभवृवद्ध (HMIS, DHIS2, eLMIS) ५०० 

१३ 
स्वास््य संस्थामा त्याङ्कको र्रु्स्तरका लामर् स्थलर्त अनचुर्क्षर् 
तथा िाटा भेरीवर्केसन १०० 

१४ 
स्वास््य संस्थाबाट Electronic Health Recording System (EHRS) 
कायायन्त्वयन तथा व्यवस्थापन (Piloting in 2 HFs) ४०० 

१५ HMIS र्मय तथा र्मेट छपाइय र ववतरर् १०० 
१६ स्वास््य संस्था न्त्यूनतम सेवा मापदण्ि कायायन्त्वयन तथा व्यवस्थापन ६०० 
स्वास््य क्षरे व्यवस्थापन र सरु्ासन अमभवृवद्ध कृयाकलाप संचालन १२५० 

१७ 
जन-स्वास््य र्ाखाको स्टोर व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नती (दराज, 
प्यालेट, पावर ब्याकअप) ५०० 

१८ स्वास््य के्षरको सामाचजक पररक्षर् तथा सावयजमनक सनुवुाइय ३०० 

१९ 
स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समममतलाइय अमभमचुखकरर् 
तामलम 

३५० 

२० 
उत्कृष्ठ स्वास््यकमी, म.स्वा.स्वयं सेववका, स्वा.सं.व्यवस्थापन समममत 
छनोट तथा सम्मान काययक्रम 

१०० 

स्वस््य जीवनरै्ली अमभवृवद्ध तथा जनचेतामूलक कृयाकलाप संचालन ४०० 

२१ 
जनस्वास््य प्रवधयनको लामर् सञ्चार माध्यमबाट सूचना, सन्त्देर् र 
संवाद काययक्रम सञ्चालन 

४०० 

  कुल जम्मा १०००० 
 

भेरीरं्र्ा नर्रपामलका 
मस नं मखु्य वक्रयाकलाप अनमुामनत बजेट 

 योजना तथा वजेट प्रर्ाली सदुृविकरर् सम्बचन्त्ध कृयाकलाप संचालन ४०० 

१ 
त्यमा आधाररत स्वास््यको वावषयक कायययोजना मनमायर्का लामर् 
विा अध्यक्ष र स्वास््य संस्था प्रमखुहरू,स्वास््य र्ाखाका 
कमयचारीहरुको क्षमता अमभवृवद्ध  

१५० 

२ 
स्वास््य संस्था स्तरमा त्यमा आधाररत स्वास््यको वावषयक 
कायययोजना मनमायर् काययर्ाला र्ोवष्ठ 

२५० 
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जनस्वास््य ववपद् ब्यवस्थापन तथा महामारी मनयन्त्रर् सम्बचन्त्ध 
कृयाकलाप संचालन 

९०० 

३ 
नर्र तथा विा स्तरीय RRT पनुयर्ठन, अमभमचुखकरर् तथा 
पररचालन 

२०० 

४ 
सबै स्वास््य संस्थहरुमा अग्नी मनयन्त्रक साधन खररद तथा 
मबतरर् 

१५० 

५ 
मछन्त्च ुस्वास््य चौवकलाई RTAप्रथाममक स्वास््य सेवा 
ब्यबस्थापन केन्त्रको रुपमा मबकास र्ने(क्षमता मबकास(Life 
sving skill),औषमध,स्टेचर,सामाग्री खररद) 

२५० 

६ 
स्वास््य जन्त्य र्ोहर व्यवस्थापन ( स्थलर्त अनचुर्क्षर्,कुवहने र 
नकुवहने र्ोहोर ब्यबस्थापनको लामर् खाल्िो मनमायर्) 

३०० 

स्वास््य सेवा र्रु्स्तर सधुार तथा उपभोर् बृवद्ध कृयाकलाप संचालन ४४५५ 

७ 
समता, पहुँच र उपयोमर्ता काययक्रम ( म.स्वा.से. पररचालन र 
स्वास््य आमा समहु सदुृविकरर् ) 

५०० 

८ 
सामदुावयक अ.न.मी. काययक्रम (प्रती २ विामा १ जना अ.न.मी. 
करारमा मनयचुक्त तथा क्षमता अमभबृवद्ध र सामाग्री) 

१५०० 

९ 
सरुचक्षत माततृ्वका लामर् ग्राममर् अल्ट्रसाउण्ि काययक्रम (ममेसन 
खररद, तामलम, सामाग्री, घमु्ती चर्मबर)   

९०० 

१० 
प्रसतुी सेवा केन्त्रहरुमा सेवा ववस्तार र र्रु्स्तर  सदुृविकरर् 
(Post natal waiting room  र मोहवट बमथयङ सेन्त्टरको 
ब्यबस्थापन) 

२०० 

११ 
पोषर् सधुार काययक्रम (बृचध्द अनरु्मन बिाउने कृयाकलाप,OTC 
ब्यबस्थापन,किा कुपोवषत केर् रेर्रल) 

१००० 

१२ मबधालय नसयलाई समदुायमा  पररचाल  २०० 

१३  र्ाँउघर चललमनक र खोप चललमनक सदुृविकरर्  १५५ 
स्वास््य सूचना ब्यस्थापन, सधुार तथा उपयोर् सम्बचन्त्ध कृयाकलाप 
संचालन 

१९५० 

१४ 
पामलका तथा स्वास््य संस्थामा काययरत कमयचारीहरूको क्षमता 
अमभवृवद्ध (HMIS, DHIS2,eLMIS, CMIMNCI, STP, SBA, BHL) 

६०० 

१५ स्वास््य काययक्रमहरुको आवमधक सममक्षा ३०० 

१६ 
स्वास््य संस्थामा त्याङ्कको र्रु्स्तरका लामर् स्थलर्त 
अनचुर्क्षर् तथा िाटा भेरीवर्केसन 

२५० 
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१७ HMIS र्मय तथा र्मेट छपाइय र ववतरर् २०० 

१८ 
स्वास््य संस्था न्त्यूनतम सेवा मापदण्ि कायायन्त्वयन तथा 
व्यवस्थापन 

६०० 

स्वास््य क्षरे व्यवस्थापन र सरु्ासन अमभवृवद्ध कृयाकलाप संचालन २०९५ 

१९ 
स्वास््य र्ाखाको स्टोर व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नती (दराज, 
प्यालेट, पावर ब्याकअप) 

५०० 

२० स्वास््य के्षरको सामाचजक पररक्षर् तथा सावयजमनक सनुवुाइय २७० 

२१ 
स्वास््त संस्ता ब्यबस्थापन समममत मार्य त स्वास््य संस्थाको 
सदुृविकरर् 

७५० 

२२ काययक्रमको सपुररवेक्षर्,अनरु्मन र मलु्याङ्कन २०० 

२३ 
स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समममतलाइय पनुर्यठन 
तथा अमभमचुखकरर् तामलम 

३७५ 

स्वस््य जीवनरै्ली अमभवृवद्ध तथा जनचेतामूलक कृयाकलाप संचालन २०० 

२४ 
जनस्वास््य प्रवधयनको लामर् सञ्चार माध्यमबाट सूचना, सन्त्देर् र 
संवाद काययक्रम सञ्चालन 

२०० 

  कुल जम्मा १०००० 

 

र्रुाँस र्ाउँपामलका  
मस नं मखु्य वक्रयाकलाप अनमुामनत बजेट 

1 

MSS (HP+Hospital) काययक्रम मार्य त आवश्यकता पवहचान 
र्रर अत्यावश्यक सामाग्री तथा उपकरर्को खररद तथा आपमुतय 
व्यवस्थापन, स्वास््यकमी हरुको लामर् मसप मबकास तामलम 
सन्त्चालन  

1000 

2 
काययक्रमका कायययोजनाहरुको अनरु्मन तथा स्वास््य संस्था 
सन्त्चालन तथा व्यवस्थापना समममत संघ सममक्षा बैठक 

400 

3 

1.मवहला स्वास््य स्वयंसेववका पररचालन र्रर र्रु्स्तररय 
सरुचक्षत माततृ्व, नवजात चर्र्,ु पररवार मनयोजन, खोप सेवा 
प्रदान लर्ाएतका सेवा हरुको प्रयोर् बारे अमभमचुखकरर् 
काययक्रम  
२.पररवार मनयोजन सेवा ववस्तार, प्रयोर् समुनचश्चतताका लामर् 
अनरु्मन तथा परामर्य 

500 
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३.पामलका स्तरमा स्वास््यकमीहरुको क्षमता मबकासका लामर् 
चस्कल ल्याव स्थापना तथा संञ्चालन र्ने । 

4 

मवहला स्वास््य स्वेमसेववकाहरुलाई MUAC sceening सम्बन्त्धी 
अमभमचुखकरर् तथा ६-५९ मवहनाका बालबामलकाहरुको मामसक 
पोषर् लेखाजोखा, सेवा अमनममयत भएकाको अनरु्मन, ओ वट मस 
सेन्त्टर व्यवस्थापना तथा स्वास््य कमीको क्षमता तथा चर्प 
मबकास  

1000 

5 मबद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम कायायन्त्वयन र्न े 800 

6 

१. HMIS तथा LMIS का आवश्यक र्मय र्म्यायट व्यवस्थापन 
२. प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट DHIS 2 र eLMIS मा अनलाईन 
ररपोवटयङ र्नयका लामर् आवश्यक व्यवस्थापन तथा स्वास््यकमी 
हरुको चर्प तथा क्षमता मबकास    
३. पारीमचजयत HMIS का अमभलेख तथा प्रमतबेदन सम्बन्त्धी 
स्वास््यकमी तथा स्वेमसेववकाहरुको लामर् तामलम व्यवस्थापन 
६.स्वास््य काययक्रमहरुको अधयबावषयक सममक्षा  
७.पामलका स्तरमा स्वास््य काययक्रम तथा प्रर्ती को अनरु्मन 
तथा मलु्याङ्कन र्नयका लामर् Real TIme Monitoring 
System/DHIS 2 Dashboard मनमायर् तथा काययन्त्वयन 

3000 

7 

 - स्वास््य संस्था सन्त्चालन तथा व्यवस्थापन समममतका 
सदस्यहरुलाई अमभमचुखकरर्, कायययोजना को अनरु्मन तथा 
सममक्षा  
- प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुको सामाचजक पारीक्षर् र्ने  
- स्वास््य सेवाको स्वास््य वक्रयाकलापहरुको र्सुासन 
व्यवस्थापनको सदुृविकरर्  
- पहुँच नपरेु्को समदुाय तथा वर्यमा सेवाको पहुँच बृर्द र्नयका 
लामर् पामलका तथा विा स्तरमा माईक्रो प्लामनङ र्ने  
- त्यमा आधाररत योजना तजुयमाका लामर् टोल तथा बस्ती 
स्तरबाट योजना प्राथममकरर् 

1000 
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8 

1. स्वास््य आपतकामलन पूवयतयारी तथा प्रमतकाययका लामर् 
पामलका स्तररय अमभमचुखकरर् काययक्रम  
२. प्रत्येक स्वास््य संस्थामा RRT र्ठन तथा पररचालन  
३. प्राथाममक उपचारका लामर् प्रत्येक स्वास््य संस्थामा एि 
बलस उपलब्ध र्राउने  
४. आपतकामलन अवस्थामा प्राथममक उपचार सम्बन्त्धी 
स्वास््यकमी तथा सरुक्षाकमीहरुको लामर् तामलम व्यवस्थापन 
५. पामलका स्तरमा आपतकामलन अवस्थामा चावहने अत्यावश्यक 
औषमध तथा उपकरर् व्यवस्थापन र्ने  

1500 

9 
काययक्रम सम्पादन र्नय जनस्वास््य मबषयमा स्नातक उचत्तर्य 
भएको जनर्चक्त व्यवस्थापन र्न े 

800 

जम्मा 10000 
 

अथय मन्त्रालयद्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक खररद ऐन, 
मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बन्त्धी मनयम अमनवायय र्री खचय र्ने ब्यवस्था ममलाउने ।  

अमभलेख 
तथा 
प्रमतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन पश्चात संचक्षप्त प्रमतवेदन तयार र्री रमैामसक रुपमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 
एवं स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महार्ाखा र प्रदेर् स्वास््य सेवा मनदेर्नालयमा पठाउन ुपनछे ।  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

वक्रयाकलापहरुसंर् सम्बचन्त्धत ववमभन्न नीमत, मनयम, मनदेचर्का, प्रोटोकल तथा सम्बचन्त्धत ववषयवस्त ु
सम्बन्त्धी लेख रचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंर्को सहकाययता । 
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क्षयिोग काययक्रम  

 

आकचस्मक अवस्थामा औषधी एवं प्रयोर्र्ाला  सामाग्री िुवानी, रेकमियङ तथा ररपोवटयङका लामर् र्मय र्रमेट 
छपाइ, ई-वट.मब रचजस्टर अध्यावमधक, ववश्व क्षयरोर् र्दवस सम्बन्त्धी काययक्रम, स्थलर्त अनचुर्क्षर् तथा सपुररवेक्षर्, 

क्षयरोर्का काययक्रमको औषधी अधयवावषयक समीक्षा तथा कोहटय ववश्लेषर् 

 

१.१ आकचस्मक अवस्थामा औषधी एवं प्रयोर्र्ाला सामाग्री िुवानी, रेकमियङ तथा ररपोवटयङका लामर् र्मय 
र्रमेट छपाइ, ई-वट.मब रचजस्टर अध्यावमधक, ववश्व क्षयरोर् र्दवस सम्बन्त्धी काययक्रम 

पररचय क्षयरोर्को औषधी अभावका कारर् क्षयरोर्का मबरामी उपचार अवरोध हनु नर्दन एवं क्षयरोर् 
मनदानका लामर् आवश्यक  प्रयोर्र्ाला  सामग्री उपलव्ध र्राउन, क्षयरोर्का  मबरामीको 
अमभलेख  अद्यावमधक र्नय र ववश्व क्षयरोर् र्दवस मनाउन यो काययक्रम राचखएको हो । 

उदे्दश्य क्षयरोर् मनदानका लामर् आवश्यक प्रयोर्र्ाला सामग्री तथा क्षयरोर्का औषधीको  अभाव 
(stock out) हनु नर्दने  
क्षयरोर्का  मबरामीको उपचार सम्बन्त्धी अमभलेख eTB Master Register अद्यावमधक राख्ने, 
काययक्रमका लामर् आवश्यक र्मय र्रमटे तथा रचजिर व्यवस्था र्ने । 

राजनीमतज्ञ, समाजसेवी, बवुद्धजीवव, नीमत मनमायताहरु तथा ववमभन्न के्षरमा काम र्ने 
व्यचक्तत्वहरुलाई क्षयरोर् मनयन्त्रर्मा उनीहरुको प्रमतबद्धता मलइ क्षयरोर् काययक्रमका लामर् 
आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्था र्ने । 

काययक्रम 
सञ्चालन 
/कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

क) औषधी एवं प्रयोर्र्ाला सामाग्री िुवानी 
उपचाररत तथा अनमुामनत थप हनेु नयाँ मबरामीको आधारमा आवश्यक पने औषधी तथा 
प्रयोर्र्ाला केममकल्सको अनमुामनत लर्त तयार र्ने । 

उपचार केन्त्रमा आवश्यक भएका बखत क्षयरोर्का औषधी, प्रयोर्र्ाला केममकल्स तथा अन्त्य 
सामग्रीहरू िुवानी र्ने  । 

िुवानी र्दाय स्थानीय यातायात तथा मछटो छररतो साधनको प्रयोर् र्ने । 

ख) Recording and Reporting का लामर् आवश्यक र्मय र्रमेट छपाई 

क्षयरोर् उपचार व्यवस्थापन कािय (HMIS 6.4A) अनसुारको अमभलेख ववद्यतुीय   रचजिर (eTB 

Register) मा स्वास््यसंस्थाले ररपोटय र्ने । 

स्वास््यसंस्थाबाट मसधै eTB master register मा अध्यावमधक र्ने व्यवस्था नभएको खण्िमा 
अनसूुची ३ अनसुारको र्ाराम मबरामी सख्याको अनपुातमा १२ मवहनालाइय  पगु्न ेर्री छपाउने 
र मबरामीको वट.मब. रचजिरको वववरर् मामसक रूपमा स्वास््य संस्थाले पामलकालाई उपव्ध 
र्राउने। 
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काययक्रम सञ्चालन र्नय अन्त्य आवश्यक मसलन्त्द तथा स्टेसनरी, र्ोटोकपी आर्दका लामर् खचय 
र्ने । 

र्) eTB रचजस्टरमा अद्यावमधक 

अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थामा उपचाररत क्षयरोर्का मबरामी सवहतको क्षयरोर् उपचार मास्टर 
रचजस्टर (HMIS 6.5A) तयार र्ने । 

क्षयरोर् उपचार मािर रचजिर अनसुारको अमभलेख ववद्यतुीय रचजिर (eTB Master register) मा 
अद्यावमधक र्ने । 

क्षयरोर्सँर् सम्बचन्त्धत सबै औषधीहरु eLMIS मा entry and Update र्नुय पने  । 

घ) ववश्व क्षयरोर् र्दवस मनाउने 

तपसील बमोचजमका कृयाकलाप मध्ये उपयकु्त कृयाकलाप सञ्चालन र्री माचय २४ का र्दन 
ववश्व क्षयरोर् र्दवर् मनाउने  
चर्क्षा, सूचना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदर्यनी तथा ववतरर् । 

क्षयरोर् चेतनामूलक सांस्कृमतक काययक्रम, वादवववाद, हाचजरी जवार्, प्रभातरे्री (Rally) आर्द । 

स्थानीय भाषामा रेमियो, परपमरका तथा टेमलमभजनका माध्यम मार्य त क्षयरोर् बारे सन्त्देर् प्रवाह 
र्ने । 

परकार अन्त्तरवक्रया, अन्त्तरसंवाद सिकनाटक सास्कृमतक काययक्रम । 

क्षयरोर्का मबरामी तथा स्वयम सेवकलाइय परुस्कार तथा सम्मान । 

ववधालय स्वास््य चर्क्षा काययक्रम सञ्चालन ।  
आमथयक 
बािँर्ािँ 

काययक्रम खचय प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम अनसुार र्ने। 

ववश्व क्षयरोर् र्दवस मनाउन बिीमा १०,००० सम्म खचय र्ने । 

अमभलेख 
प्रमतवेदन 

अनसूुची २ बमोचजमको प्रमतवेदन तयार र्री आमथयक प्रर्ासनमा पेर् र्ने  

क्षयरोर् उपचार मािर रचजिर अनसुारको अमभलेख ववद्यतुीय रचजिर (eTB Master register) मा 
अद्यावमधक र्ने । 

 

१.२  स्थलर्त अनचुर्क्षर् तथा सपुररवके्षर्, क्षयरोर्का काययक्रमको अधयवावषयक समीक्षा तथा कोहटय ववश्लेषर् 

पररचय क्षयरोर् मनदान तथा उपचार सेवाको अनरु्मन र्री काययक्रम सञ्चालन र्दाय आई परेको समस्या 
समाधान र्नय,  उपचारमा संलग्न स्वास््यकमींहरुलाई अद्यावमधक र्राउन तथा क्षयरोर्का 
मबरामीको मनदान र उपचार नमतजाको ववश्लषेर् र्नय यो काययक्रम राचखएको हो  

उदे्दश्य राविय क्षयरोर् काययक्रमलाई मबरामी केचन्त्रत, व्यवचस्थत,  उपचारमखुी र उपलचब्ध मूलक 
बनाउन काययक्रम संचालनमा देचखएका समस्याहरुलाई समयमा सम्बोधन र्ने । 

उपचार केन्त्रहरुमा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई क्षयरोर् उपचार व्यवस्थापनबारे ज्ञान सीप 
अध्यावमधक र्न े। 

राविय क्षयरोर् काययक्रमका सूचकहरुको प्रर्मत ववश्लेषर् तथा वववेचना र्ने । 



 

267 
 

काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई परेका समस्या पवहचान तथा समाधान सम्बचन्त्धत मनकायबाट र्ररन ु
पन ेसमाधानका उपायहरु ववश्लेषर् र्ने । 

सपुररवेक्षर् र्ने 
पदामधकारी 

स्वास््य र्ाखा प्रमखु, क्षयरोर् मकु्त नेपाल घोषर्ा अमभयान संयोजक, प्रयोर्र्ालाकमी, तथा 
प्रमखु प्रर्ासकीय अमधकृतले तोकेको सपुररवेक्षक । 

अधयवावषयक 
समीक्षा र्ोष्ठीका 
सहभार्ी/सहज
कताय 

सहभार्ीहरु 

स्थानीय तह अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाबाट (क्षयरोर् उपचार केन्त्र) क्षयरोर् र्ोकल पसयन १ 
जना 
माईक्रोस्कोपी/चजन एलसपटय सेन्त्टरबाट प्रयोर्र्ालाकमी  १ जना 
िी आर सेन्त्टर क्षयरोर् र्ोकल पसयन १ जना 
सहजकताय 
स्वास््य र्ाखा प्रमखु, स्थानीय तहका क्षयरोर् र्ोकल व्यचक्त, स्वास््य काययलयका (चजल्ला) 
क्षयरोर् सम्पकय  व्यचक्त/त्यांक अमधकृत/सहायक 

अवमध 

 

स्वीकृत सपुररवेक्षर् अनरु्मन कायययोजना अनसुार 

अधयवावषयक समीक्षा र्ोष्ठी १ र्दन 

सञ्चालन प्रकृया मनयममत अनरु्मन तथा  स्थलर्त अनचुर्क्षर् 

सपुररवेक्षर् अनरु्मन र्नुय अर्ावै रैमामसक अनरु्मन/सपुररवेक्षर् कायययोजना (सपुररवेक्षर् र्ने 
व्यचक्त, स्थान तथा अवमध खुल्न ेर्री) तयार र्ने । 

सपुररवेक्षर् कायययोजना तयार र्दाय क्षयरोर् मनदान तथा उपचार व्यवस्थापन सूचकाङ्क कमजोर 
भएका उपचार केन्त्रहरुलाई प्राथममकता र्दने । 

स्वास््य संस्थाको सपुरमभजन चेक मलिको प्रयोर् र्री सपुररवेक्षर् र्ने । 

संलग्न सपुररवेक्षर् चेक मलि अनसुारका ववषयवस्तमुा स्वास््य संस्था प्रमखु र अन्त्य 
कमयचारीहरुसंर् छलर्ल र्ने 

स्वास््य संस्थाले क्षयरोर् सेवा अमभलेख (प्रयोर्र्ाला  रचजिर,  क्षयरोर् सेवा, तथा क्षयरोर् 
कािय) अद्यावमधक र्रे नर्रेको तथा तथा स्थानीय तह तथा स्वास््य कायायलयमा मामसक 
प्रमतवेदन पठाए नपठाएको समुनचश्चत र्ने । 

क्षयरोर् मनदान तथा उपचार व्यवस्थापनसंर् सम्बचन्त्धत मनदेचर्काहरु स्वास््य संस्थामा भए 
नभएको तथा पालना र्रे नर्रेको अनरु्मन र्न ेर मनदेचर्का उपलब्ध नभए तत्काल आपूमतय 
र्ने र्राउने । 

क्षयरोर्को औषधीको उपलव्धता, उपयकु्त भण्िारर् र चजन्त्सी वकताव अद्यावमधक भए नभएको 
अनरु्मन र्ने ।  

Supportive Supervision को ममय अनसुार सपुरमभजन र्दाय सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाका 
कमयचारीहरुको दक्षता अमभबृवद्ध हनेु र्री र्नुयपनेछ ।  

कोहटय ववश्लेषर् तथा काययक्रमको अधयवावषयक समीक्षा 
क्षयरोर् मामसक प्रमतवेदन तयार र्दाय भररएका ट्याली सीटहरू, eTB रचजिर र प्रस्तमुतकरर्, 
स्लाइि साथमा मलइ आउन सहभार्ीलाइय पराचार र्ने । 



 

268 
 

राविय क्षयरोर् काययक्रमले लक्ष्य तोकेका काययक्रमहरु (DRTB समेतको) मनर्दयि सूचकाकंहरुमा 
आधाररत प्रस्तमुतकरर्को िाँचा बनाई सो अनसुार प्रस्तमुतकरर् र्नय लर्ाउने। 
समीक्षा र्ोष्ठी अचघ eTB Register र HMIS मा प्रववि भएको क्षयरोर् त्याङ्क रूजू र्री र्रक 
परेको वववरर्  वटपोट र्री राख्ने ।  र्ोष्ठी अवमधमा र्रक परेको वववरर् सच्याइय eTB 
Register तथा HMIS प्रववि र्नय लर्ाउने । साथै मि.आर. मबरामीको वववरर् NTPMIS मा 
प्रववि भएको त्याङ्क रूज ूर्री र्रक परेको वववरर्  वटपोट र्री राख्न े। सो वववरर् र्रक 
परेमा सही वववरर् प्रववि र्नय लर्ाउने। 
स्वास््य संस्थाका प्रयोर्र्ाला का कमयचारीले Sputum माइक्रोस्कोपी सेन्त्टरमा LQAS ववमधबाट 
संकलन र्ररएका प्रयोर्र्ाला स्लाइि स्थानीय वा चजल्लाका प्रयोर्र्ाला  सपुरभाइजरलाई 
उपलव्ध र्राउने । 
समीक्षा र्ोष्ठीमा छलर्ल र्ने ववषयवस्त ु
DS तथा DR TB पवहचान, मनदान एवं उपचारमा र्ररएका वक्रयाकलाप र त्यसका मखु्य 
सूचकाकंको अवस्था । 
रैमामसक अवमधमा क्षयरोर्को मनदानका लामर् प्रयोर्र्ाला  परीक्षर् कायय (चजन एलसपटय समेत) 
को मूल्याकंन, चनुौमत र समाधानमा र्ररएका काययको ववश्लेषर् । 
अमधल्लो र्ोष्ठीमा औल्याईएका चनुौमत तथा समस्या समाधानका लामर् र्ररएका वक्रयाकलाप र 
हाल उक्त समस्याहरूको अवस्था 
क्षयरोर् औषधी, प्रयोर्र्ाला सामाग्री, काययक्रमका र्मयर्रमेट आर्दको उपलव्धता, मौज्दात एवं 
प्रयोर्  
क्षयरोर् र कोमोमबयमिवट जस्तै एच.आइ.मभ.,मधुमहे, कोमभि १९ जस्ता सहसंक्रमर् र त्यसका 
प्रभाव 
सहयोर्ी संस्थाबाट संचालन भएका काययक्रमको उपलचव्ध, समस्या तथा चनुौमत र समाधानका 
उपायहरू 
क्षयरोर् मकु्त नेपाल घोषर्ा अमभयान काययक्रमको उपलचव्ध, समस्या तथा चनुौमत र समाधानका 
उपायहरू 
वावषयक काययक्रम सञ्चालनमा आइपरेका समस्या तथा चनुौमतहरुको समाधानका उपाय खोज्ने । 
राविय क्षयरोर् काययक्रमको नीमत रर्नीमत तथा जनरल म्यानअुलमा भएका पररमाजयनमा 
अध्यावमधक र्न े। 
स्वास््यकमोहरुलाई क्षयरोर् उपचारका ववमध तथा रेचजमेनमा भएका पररवतयन, काययक्रमको 
रेकमियङ तथा ररपोवटङ लर्ायत अन्त्य सम्बचन्त्धत ववषयमा स्वास््यकमोहरुको ज्ञान तथा सीप 
अमभवृवद्ध र्ने  । 
उत्कृि काययसम्पादन र्ने स्वास््य संस्थाको अनभुव आदान प्रदान र्ने । 
काययक्रम सञ्चालनमा आई परेका समस्याहरुको पवहचान तथा समाधानका उपाय बारे छलर्ल 
र्ने  र त्यसको समाधानका लामर् कायययोजना मनमायर्। 
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स्थानान्त्तरर् भई आएका तथा स्थानान्त्तरर् भइ र्एका क्षयरोर्का मबरामीहरुको उपचार नमतजा 
ममलान ।  
मबरामीका संख्याका आधारमा आर्ामी चौमामसक अवमधका लामर् आवश्यक औषधी पररमार् 
मनधायरर् र्री मार् र्ने । 

बजेट बाँिर्ाँि अधयवावषयक समीक्षााः ववमनयोचजत बजेटको पररमधमा रही अनसूुची १ अनसुार र्ने । 

स्थलर्त अनरु्मनाः स्वीकृत काययक्रम तथा बजेटको पररमधमा रही भ्रमर् खचय मनयमावली, 
२०६४ (संर्ोधन सवहत) अनसुार । 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

क्षयरोर्का संभाववत मबरामीको क्षयरोर् मनदान तथा उपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको 
हनेुछ, क्षयरोर्को त्याकंको र्रु्स्तरमा सधुार हनेुछ । 

अमभलेख 
प्रमतवेदन 

तोवकएका िाँचामा संकलन र्ररएको त्याकं स्वास््य मनदेर्नालय तथा स्वास््य कायायलयमा 
पठाउने  

अधयवावषयक समीक्षामा प्रस्ततु भए बमोचजमको त्याकं एच एम आइ एस (HMIS) सँर् 
अद्यावमधक र्ने । 

अनसूुची २ बमोचजमको प्रमतवेदन तयार र्ने 
 

२. क्षयरोर्का जोचखम समूह तथा स्वास््य सेवाको पहुँच कम भएका समदुायमा सकृय क्षयरोर् खोजपिताल 
काययक्रम । घरपररवारका सदस्यहरूको सम्पकय  परीक्षर्, एवं पाचँ वषय ममुनका बालबामलमा क्षयरोर् रोकथाम 
सम्बन्त्धी टी.वप.टी. काययक्रम 

२.१ क्षयरोर्का जोचखम समूह तथा स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका समदुायमा सकृय क्षयरोर् खोजपिताल 
काययक्रम। 

पररचय स्वास््य संस्थाबाट टािा भएका कारर् क्षयरोर् सेवा मलन आउन नसकेका र क्षयरोर्का 
जोचखममा रहेका समहूहरु (Slums, Internally Displaced Population लर्ायत अन्त्य) मा 
क्षयरोर्का मबरामीहरु मनदानका लामर् यो काययक्रम राचखएको हो ।यस काययक्रम अन्त्तर्यत 
क्षयरोर्का जोचखम समूहहरूमा क्षयरोर्को Screening र्री पवहचान भएका सम्भाववत मबरामीको 
खकार संकलन र्री GeneXpert तथा Sputum माइक्रोस्कोपी सेन्त्टरमा खकार परीक्षर् र्री 
क्षयरोर्को मनदान तथा उपचार र्ररनछे ।  

उदे्दश्य स्वास््य सेवा पहुँच कम भएका समदुाय तथा जोचखम समहूमा क्षयरोर् मनदान र्री उपचार सेवा 
उपलब्ध र्राउने ।  

अवमध क्षयरोर्को जोचखम समूहमा २ देचख ३ र्दन सकृय खोजपिताल 

स्वास््य सेवाको पँहचु नभएका स्थानमा ३ देचख ४ र्दन सकृय खोजपिताल  

सहजकताय 
/लयाम्प 
सञ्चालक 

 स्वास््यकमी ३ जना र प्रयोर्र्ाला  कमयचारी १ जना, स्वयंसेवक/सेववका ५ जना र्री कूल ९ 
जना  

https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2018/10/%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%AA-3.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2018/10/%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%AA-3.pdf
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सञ्चालन प्रकृया क) जोचखम समदुाय तथा स्वास््य सेवाको पहुँच नभएका समूह पवहचान 
धेरै जनसङ्गख्या भएका र्ाँउवस्ती, मसमान्त्तकृत तथा वपछमिएका वर्य बसोवास र्रेको के्षर,  
र्मु्बा, वृद्दाआश्र्म, होस्टेल, मदरसा,  कारखाना, सकुुम्बासीबस्ती,  मौसमी बसाई सराई हनेु स्थल 
जस्तैाः इट्टाभट्टा, मनमायर् काययमा संलग्न मजदरुहरु  आर्द), चरेुभावर के्षरको आसपास र नदी 
वकनारामा रहेको वस्ती, धाममयक मेलापवय, वेदर्ाला, घचुम्त ववधालय आर्दलाई नलसाकंन 
(mapping) र्री क्षयरोर्को उच्च जोचखम के्षर पवहचान र्ने । 
पवहचान र्ररएका क्षयरोर् जोचखम स्थानमा वषयमा २ पटक काययक्रम संचालन र्ने । 
ख) सकृय क्षयरोर् खोजपिताल तयारी 
मामथ उल्लेचखत क्षयरोर्को जोचखम समूह तथा स्थान मध्येबाट तलुनात्कम उच्च जोचखम समूह 
तथा स्थान छनोट र्ने ।  

क्षयरोर् खोजपितालका लामर् छनोट भएका स्थानका मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, आमा 
समूहका सदस्य,  धामीिाकँ्री, मनको भएका क्षयरोर्का मबरामी समाजसेवी एवं अन्त्य समदुायका 
सक्षम व्यचक्त मध्येबाट Screening र्नुयपने जनसङ्गख्याका आधारमा ५ देचख १० जना स्वयम 
सेवकको रुपमा छनौट र्ने । 

स्थानीय स्वास्थयकमी समेत र्री ४ जना स्वास््यकमी छनोट र्ने 

छनोट भएका स्वास््यकमी एवं स्वयम सेवकहरूलाई सकृय खोपिताल र क्षयरोर्को चचन्त्ह तथा 
लक्ष्यर्, काययक्रमको अमभलेख तथा प्रर्दवेदनका वारेमा १ र्दन ेअमभमचुखकरर् र्ने । 

खकार संकलनका लामर् आवश्यक Sputum Container  तथा र्ाल्कोन टु्यव, प्यारावर्न टेप, 
चजपलर् व्यार् तथा Sputum स्लाइिका लामर् आवश्यक केममकल तथा कन्त्जमुेबल्सको व्यवस्था 
र्ने तथा खररद र्ने ।  

सहयोर्ी संस्थाका रूपमा ग्लोबल र्ण्िको अनदुान अन्त्तर्यत कुनै सस्था SR का रूपमा काययरत 
रहेको भएमा उक्त संस्थासँर् समन्त्वय र्री खकार संकलनका लामर् आवश्यक सामाग्रीहरू जस्तै 
र्ाल्कोन टु्यव, प्यारवर्न मसल टेप, चजप लर् व्यार्, खकार िुवानी र्ने कन्त्टेनर आर्दको 
व्यवस्था र्नय सवकने । 

 

र्) सकृय क्षयरोर् खोजपिताल 

खकार संकलन र्री GeneXpert मा परीक्षर् पवहलो प्राथममकता हनेु । यर्द GeneXpert मा परीक्षर् 
नहनेु भएमा Sputum स्लाइि बनाइ माइक्रोसकोपी सेन्त्टरमा खकार परीक्षर् र्ने । 

पामलकामा क्षयरोर्का लामर् कायय र्ने कुनै सहयोर्ी संस्था भएमा त्यस संस्थासंर् आवश्यक 
समन्त्वय तथा सािेदारी र्री काययक्रम संचालन र्ने । 

सकृय क्षयरोर् खोजपितालका लामर् छनोट र्ररएका स्थानमा स्वास््यकमो एवं स्वयम सेवक 
पररचालन र्री क्षयरोर्का चचन्त्ह तथा लक्ष्यर्का आधारमा सम्भाववत क्षयरोर्का मबरामी पवहचान 
र्ने  

पवहचान भएका क्षयरोर्का सम्भाववत मबरामीहरूबाट खकार जाचँका लामर् एक धण्टाको 
र्रकमा २ वटा खकारको छुट्टाछुटै्ट नमूना मलन े। 
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संकलन र्ररएको खकार GeneXpert मा परीक्षर् र्ररने भएमा एउटा नमनूा तीन मलयर प्यावकङ 
र्री सरुचक्षत साथ GeneXpert सेन्त्टरमा पयुायइ परीक्षर् र्राउने । तीन मलयर प्यावकङ भन्नाले 
खकारको नमूनालाई Sputum Container  वा र्ाल्कोन टु्यवमा राचख प्यारावर्न टेपले ववकोलाई 
राम्रोसंर् बेने र प्लाचस्टकको चजपलर् व्यार्मा राख्ने अमन उक्त नमूनाहरूलाई कन्त्टेनर वा ठूलो 
खाममा राख्ने । 

यर्द GeneXpert मा परीक्षर् र्राउन नसवकन ेअवस्था भएमा, संकलन भएको २ वटा खकारको 
नमूनाबाट २ वटा Sputum स्लाइि बनाइ क्षयरोर्को Sputum माइक्रोस्कोपी सेन्त्टरमा परीक्षर् 
र्ने Sputum स्लाइि बनाइसकेपमछका खकारका नमूनाहरूलाई संक्रमर् रवहत बनाइ खािलमा 
पनुे । 

सकृय क्षयरोर् खोजपिताल काययक्रम बाहेक स्वयम सेवकले मनयममत घरदैलोमा भेटेका 
क्षयरोर्को सम्भाववत मबरामीहरू (चचन्त्ह तथा लक्ष्यर्का आधारमा) स्वास््य संस्थामा रेर्रल 
र्री क्षयरोर्का मबरामीहरू मनदान र्नयका लामर् पामलकाले पररचालन र्ने । 

खकार नमूना पोजेवटभ भएका ब्यचक्तलाई स्वास््य चर्क्षा र्दई क्षयरोर् उपचार व्यवस्थापन र्ने  

उपचारमा रहेका तथा ववर्तमा उपचार मलईसकेका क्षयरोर्का मबरामीको घरपररवारका सम्पूर्य 
सदस्यहरुको Screening  र्री क्षयरोर्को चचन्त्ह/लक्ष्यर् भएका सदस्यहरूको खकार अमनवायय 
रुपमा परीक्षर् र्ने । 

बजेट बाँिर्ाँि • सकृय क्षयरोर् खोजपिताल काययक्रम तथा समदुायमा स्वयमसेवकहरूबाट मनयममत 
धरदैलोमा पवहचान भएका सम्भाववत क्षयरोर्का मबरामीहरूको रेर्रलबाट क्षयरोर् मनदान 
भई उपचारमा ल्याउने ।   

• समदुायमा सकृय क्षयरोर् खोजपिताल काययक्रममा जाँदा पररचालन र्ररएका स्वयम 
सेवकहरूलाई आमथयक मनयमावली, २०६४ मा तोवकए अनसुार यातायात खचय र्दने। 

• पररचालन र्ररएका स्वास््यकमोहरूलाई नेपाल सरकारको प्रचमलत दैमनक भ्रमर् भत्ता 
मनयमानसुार र्दन े

• चजन एलसपटय सेन्त्टरमा खकार िुवानी र्दाय प्रमत नमूना १०० का दरले उपलव्ध र्राउने । 

• प्रोत्साहन भत्ता ववतरर् र्नय सम्बचन्त्धत स्वास््य सस्थाले यस काययक्रम अन्त्तर्यत क्षयरोर् 
मनदान भएका मबरामीको छुटै अमभलेख राचख प्रमतवेदन सम्बचन्त्धत पामलकाको स्वास््य  
र्ाखामा पठाउन ुपन े। यसरी पठाएको प्रमतवेदनमा स्वास््य र्ाखा प्रमखुले समुनचश्चत र्री 
स्थानीय तहको आमथयक प्रर्ासन र्ाखालाई मसर्ाररर् र्री  भकु्तानीको व्यवस्था ममलाउन ु
पनेछ l 

 

अपेचक्षत प्रमतर्ल समदुायमा  क्षयरोर् मनदान नभएका मबरामीहरू पवहचान भई उपचारको दायरामा आउने । 

 
अमभलेख 
प्रमतवेदन 

मनम्न िाँचामा अमभलेख राखी लयाम्प सञ्चालन र्री पत्ता लार्ेका क्षयरोर्का मबरामीको एकमषु्ठ 
संख्या इमेल मार्य त राविय क्षयरोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा पठाउन हनु  

लयाम्प संचालन भएको मममताः                        लयाम्प सञ्चालन भएको स्थानाः 
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क्रसं चस्क्रमनङ 
र्ररएको 
व्यचक्तको 
नाम 

ठेर्ाना पवहले 
क्षयरोर् भए 
नभएको 

क्षयरोर् 
रोर्को 
लक्ष्यर् भए 
नभएको 

खकार नमूना 
जाँचको नमूना 

पे्रषर् 
र्ररएको 
संस्थाको 
नाम 

पवहलो 
नमूना 

दोश्रो 
नमूना 

 

 

२.२ घरपररवारका सदस्यहरूको सम्पकय  परीक्षर्, एवं पाचँ वषय ममुनका बालबामलमा क्षयरोर् रोकथाम सम्बन्त्धी 
टी.वप.टी. काययक्रम 

पररचय आ.व. २०७५/७६ मा सम्पन्न क्षयरोर् वप्रभ्यालेन्त्स सभेका अनसुार नेपालमा वावषयक क्षयरोर्का 
मबरामी ६९,००० अनमुान र्ररएको छ भने वावषयक रुपमा रोर् पत्ता लामर् उपचारमा आउने 
संख्या लर्भर् २८,००० (आ.व. २०७७/७८) रहेको छ l यसरी हेदाय हाल ५९% संभाववत 
क्षयरोर् मबरामीहरुको रोर् पत्ता लर्ाई उपचारमा ल्याउन नसवकएको यथायथता रहेको छ l यी 
पत्ता लर्ाउन बाकँी रहेका ब्यचक्तहरु मध्ये आधा भन्त्दा बिी अमत संक्रममत खालका हनु्त्छन 
जसलाई यथासलय चाँिो खोजी र्री उपचारमा ल्याई क्षयरोर् संक्रमर् दरलाई कम र्नय यो 
काययक्रमको व्यवस्था र्ररएको छ । साथै क्षयरोर्का मबरामीहरुको सम्पकय मा रहेका ५ वषय भन्त्दा 
ममुनका बालबामलकाहरुलाई सकृय क्षयरोर् (Active TB) हनुबाट बचाउन TPT काययक्रम राचखएको 
हो। 

उद्दशे्य क्षयरोर्का मबरामीहरुको सम्पकय मा रहेका व्यचक्तहरुमा क्षयरोर् मनदान र्री उपचारको दायरामा 
ल्याउने l  

क्षयरोर्का मबरामीहरुको सम्पकय मा रहेका सवक्रय क्षयरोर् नभएका ५ वषय भन्त्दा ममुनका 
बालबामलकाहरुलाई TPT उपलब्ध र्राउने। 

लचक्षत समूह  क्षयरोर् मबरामीको सम्पकय मा रहेका पररवारका सदस्यहरु, छरमछमके तथा समदुायका व्यचक्तहरु  

संचालन 
प्रवक्रया  

यो काययक्रम ग्लोबल र्ण्िको अनदुान अन्त्तर्यत SR मार्य त संचालन भएका पामलका बाहेकका 
स्थानीय तह एवं अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरूमा लार् ुहनेु छ । 

चजल्ला तथा स्थानीयतहका क्षयरोर् र्ोकल पसयनले सम्बचन्त्धत स्वास््य सस्थाका क्षयरोर् र्ोकल 
पसयनलाई यस वक्रयाकलापका बारेमा अनचुर्क्षर् र्नेछन l  

सम्पकय  परीक्षर्कताय सामदुावयक स्वयंसेवक (Community Volunteers), क्षयरोर् मनको भएका 
मबरामी, आमा समूहको सदस्यहरु, क्षयरोर् काययक्रम बिेुका समदुायका व्यचक्त जस्तै : चर्क्षक, 
सामाचजक पररचालक, ववधाथी, स्थानीयसंस्था वा ललवका सदस्य तथा स्वास््य सम्बन्त्धी तामलम, 
अध्ययन भएका जस्तै CMA, NAM, HA आर्द अध्ययन र्रेका व्यचक्त आर्दबाट छनौट र्ने ।  

स्वास््य सस्थाका क्षयरोर् र्ोकल पसयनले सम्पकय  परीक्षर्को (क्षयरोर् लक्ष्यर्हरु, स्कृमनङ्ग र्ाराम 
(HMIS 6.6), प्रोत्साहन भत्ता आर्द) बारेमा सम्बचन्त्धत सम्पकय  परीक्षर्कतायलाई जानकारी र्राउने 
छन l  
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स्वास््य संस्थाले उपलव्ध र्राएको PBC मबरामीहरूको वववरर्का आधारमा स्वयंसेवकहरूले 
क्षयरोर्को मबरामीको घरदैलो र्री उसका पररवारका सबै सदस्यहरूलाई क्षयरोर्को चचन्त्ह तथा 
लक्ष्यर्का आधारमा सम्भाववत क्षयरोर्का मबरामीहरूको पवहचान र्ने । 

सम्पकय  परीक्षर्मा पवहचान भएका मबरामीहरूलाई कन्त्ट्यालट टे्रसरले मबरामी वा उसको खकारको 
२ वटा नमूना संकलन र्री तीन मलयर प्यावकङ र्रेर क्षयरोर् मनदान केन्त्रमा लमर् जाँच र्राउने  

क्षयरोर् मबरामीको सम्पकय  परीक्षर्मा भेवटएका पाँच वषय ममुनका बालबामलकाहरूलाई कन्त्टयालट 
टे्रसरले क्षयरोर् स्कृमनङका लामर् स्वास््य संस्थामा पठाउने । 

कन्त्टयालट टे्रसरले रेर्र र्रेका पाँच वषय ममुनका बालबामलकाहरूलाई चचन्त्ह तथा लक्ष्यर्का 
आधारमा स्वास््यकमोले  सकृय क्षयरोर् नभएको एकीन र्री TPT (TB Preventive Therapy) सरुू 
र्ने । 

सम्पकय  परीक्षर्मा सकृय क्षयरोर् नभएका afnaflnsfnfO{ # मवहना चाइल्ि रेचजमेन अन्त्तर्यतको HR 

खुवाउने थप जानकारीका लामर् TB Preventive Therapy  को पररमाचजयत र्ाइिलाईन २०१९ 
बमोचजम र्ने ।  

स्वास््य संस्थाले बालबामलकालाई TPT को औषधी मामसकरूपमा उपलव्ध र्राउने । 
बालबामलकाको सख्याका आधारमा स्वास््य संस्थाले TPT का लामर् आवश्यक औषधीको मार् 
पामलका मार्य त चजल्लालाई र्ने । 

यस काययक्रमबाट प्राप्त अनभुव तथा प्रर्मतको ववश्लेषर् तथा छलर्ल सम्पकय  परीक्षर्कताय 
सचम्ममलत मामसक बैठकमा छलर्ल र्री अमभलेचखकरर् र्ररनछे l  

बजेट बािँर्ािँ घरभेट सम्पकय  परीक्षर् काययक्रममा जाँदा आमथयक मनयमावली, २०६४ तोवकए अनसुार स्वयम 
सेवकलाई यातायात खचय र्दने । 

प्रोत्साहन भत्ता ववतरर् र्नय सम्बचन्त्धत स्वास््य सस्थाले यस काययक्रम अन्त्तर्यत क्षयरोर् मनदान 
भएका मबरामीको छुटै अमभलेख राखी प्रमतवेदन सम्बचन्त्धत पामलकाको स्वास््य  र्ाखामा पठाउन ु
पनेछ र यसरी पठाएको प्रमतवेदनमा स्वास््य र्ाखा प्रमखुले समुनचश्चत र्री स्थानीय तहको आमथयक 
प्रर्ासन र्ाखालाई मसर्ाररर् र्री  भकु्तानीको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ l  

नोटाः समदुाय वा र्ाउँघरमा स्वयमसेवक वा स्वयमसेववकाहरुले क्षयरोर् संभाववत मबरामीलाई 
प्रषेर् र्री मनजको खकार परीक्षर् र्दाय क्षयरोर्को पवहचान भएमा सो पवहचान भए बापत 
सम्बचन्त्धत स्वयमसेवक वा स्वयमसेववकालाई एक जना पवहचान भए वापत रु १००० प्रमत 
मबरामी दईु जना पवहचान भएमा रु २००० र तीन जना वा सो भन्त्दा बिी पवहचान भएमा 
एकमिु रु ५,००० incentive को रुपमा उपलव्ध र्राउने । 

बालबामलकाहरूलाई ३ मवहनासम्मका लामर् TPT को औषधी संकलनका लामर् प्रमत मवहना 
यातायात खचयका लामर् आतेजाते रू ५०० उपलव्ध र्राउने साथै स्वास््कमीलाई उपचार 
अवमधमा एकपटक घरभेटका लामर् रू ५०० यातायात खचय उपलव्ध र्राउने । 

 

Weight bands Number of Tablets RH (75/50) 

4-7.9kg 1 

8-11.9kg 2 
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12-15.9kg 3 

16-24.9kg 4 

25kg+ 
Use adult dosages and preparations 

 

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल  

क्षयरोर्का नयाँ मबरामी पत्ता लर्ाई उपचारको दायरामा ल्याइनछे l  

क्षयरोर्का मबरामीको सम्पकय मा भएका बालबामलकामा क्षयरोर्को संक्रमर् हनुबाट बचाई क्षयरोर् 
संक्रमर्को श्रृङखला अन्त्त हनेुछ।  

अमभलेख तथा 
प्रमतवेदन 

सम्बचन्त्धत स्वास्थ् संस्थाले contact tracing र TPT मा दताय भएका बालबामलकाहरूको अमभलेख 
तथा प्रमतवेदन HMIS 6.7 (सम्पकय  परीक्षर् तथा क्षयरोर् प्रमतरोधात्मक उपचार रचजिर) मा 
अध्यावमधक र्ने । 

सूचकाकंहरु 

मवहला स्वास््य स्वयंसेववका वा आमा समूहका सदस्यले भ्रमर् र्रेका घरधूरीको संख्या 
सम्भाववत क्षयरोर्का ब्यचक्तहरुको छनौट संख्या  

नचजकको रोर् मनदान केन्त्रमा सम्भाववत क्षयरोर्का ब्यचक्तहरुलाई खकार तथा स्वास््य जाँचका 
लामर् पे्रषर् र्रेको संख्या  

पे्रषर् र्रेका ब्यचक्तहरुमध्य ेखकार जाँच र्ने ब्यचक्तको संख्या  

खकार जाँच र्रेकामध्ये क्षयरोर् पत्ता लार्केा मबरामीको संख्या  

क्षयरोर् पत्ता लामर् उपचारका दताय भएका मबरामीको संख्या  

उपचारमा दताय भएकामध्ये मनको हनेु मबरामीको संख्या  

 

 सूचकका आधारमा स्थानीय स्वास््य संस्थाले काययक्रमको मूल्याकंन र्नुय पनछे l  

 

प्रमतवेदन  

यस काययक्रम अन्त्तर्यत क्षयरोर् पत्ता लार्केा र रोर् मनको भएका मबरामीहरुको वववरर् स्थानीय  
स्वास््य सस्थाबाट HMIS वा eTB Master Register बाट केन्त्रमा प्रमतवेदन र्नुयपनछे l  
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३. कम्यमुनवट िट्स काययक्रम काययक्रम संचालन,  र स्वास््यकमोहरूलाई क्षयरोर् मोिुलर तामलम 

३.१ कम्यमुनवट िट्स काययक्रम काययक्रम संचालन 

पररचय दैमनक स्वास््य संस्थामा  र्इय क्षयरोर्को उपचार मलन लचक्षत वर्यका मबरामीहरुलाई सहज 
नभएकोले समदुायकै व्यचक्त  मार्य त मबरामीको घरपायकमा  क्षयरोर्को उपचार उपलब्ध र्राई 
क्षयरोर् मनको हनेु दरमा बृवद्ध र्नय यो काययक्रम राचखएको हो । 

उदे्दश्य प्रत्येक र्दन स्वास््य संस्थामा आई प्रत्यक्ष मनर्रानीमा उपचार मलन नसलन ेक्षयरोर्का 
मबरामीहरूलाई समदुायस्तरम ैक्षयरोर् उपचार सेवा उपलब्ध र्राउने । 

लचक्षत समूह र्ारीररक रुपले अर्क्त र र्रक क्षमता भएका क्षयरोर्का मबरामी, ६० वषय मामथ उमेर परु्केा 
क्षयरोर्का मबरामी, बालबामलकाहरु, पूर्यरुपले आराम र्नुयपन ेक्षयरोर्का मबरामी, र्भयवती तथा 
सतु्केरी अवस्थाका क्षयरोर्का मबरामी, मानमसक असनु्त्तलन भएका क्षयरोर्का मबरामी, दघुयटनामा 
परी वहििुल र्नय नसलने, ववधाथी, ज्यषे्ठ नार्ररक , कमयचारी, मजदरु आर्द (स्वास््य संस्था खुला 
रहेको अवमधमा पमन आई उपचार मलन असमथय)  

सञ्चालन प्रकृया समदुायमा आधाररत क्षयरोर् उपचार काययक्रम मापदण्ि अनसुार स्वास््य संस्था (उपचार केन्त्र) मा 
रहेका मबरामीहरुको लर्त (सूची) तयार र्ने । 

समदुायमा आधाररत क्षयरोर् उपचार सेवामा राचखन ुपन ेक्षयरोर्का मबरामीहरुको (जम्मा मबरामीको 
अमधकतम ४० प्रमतर्त) वववरर् स्वास््य संस्था (उपचार केन्त्र) अनसुार प्राप्त र्री ववमनयोचजत 
रकम हेरी सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था (उपचार केन्त्र)लाई अनमुमत प्रदान र्ने । 

मबरामीलाई उपचार अवमधभर सेवा र्दए वापत सेवा प्रदायकलाई र उपचारमा रहेका मबरामीलाई 
उपचार अनरु्मन र्रे वापत स्वास््यकमीलाई तोवकएको रकम उपलब्ध र्राउने।  

समदुायमा आधाररत उपचार व्यवस्थापनमा रहेको मबरामीको परीक्षर् तथा अनरु्मनको व्यवस्था र्न े 

समदुायमा आधाररत क्षयरोर् उपचार व्यवस्थापन र्ने स्वास््य संस्था प्रमखु वा काययक्रम र्ोकल 
पसयनलाई पेश्की स्वरूप केही रकम उपलब्ध र्राइ खचयको आधारमा (मबल भौचर अनसुार) पेश्की 
र्छयौट र्दै लैजान ुपदयछ । 

बजेट बाँिर्ाँि क) स्वास््यकमीाः कम्यूमनटी िट्समा उपचाररत मबरामीको घरमा र्ई अनरु्मन र्रे वापत प्रमत 
मबरामी (मतृ्यू भएको र उपचार पूरा र्रेको) एकमूस्ट यातायात खचय रु ५०० (पाचँ सय  मार) 

ख) समदुायमा आधाररत क्षयरोर् उपचार सेवा प्रदायक(चर्क्षक वा स्वयमसेवक/स्वयमसेववका)  

उपचार अवमधभर सेवा र्दए वापत प्रमत मबरामी    ( मतृ्यू भएको र उपचार पूरा र्रेको) एकमूस्ट 
यातायात खचय रु.१५०० (एक हजार पाँच सय मार ) 

नोटाः उपरोक्तानसुार खचय र्दाय ववमनयोचजत रकम र जम्मा मबरामीको अमधकतम ४० प्रमतर्त 
मबरामीलाई र्दइने रकम मध्ये जनु कम छ सोही अनसुार र्नय हनु । 

महानर्र तथा उप-महानर्रपामलकामा मार क्षयरोर् मोिलुर तामलमको व्यवस्था भएको हनुाले अन्त्य 
स्थानीयतहले क्षयरोर् मोिलुर तामलम सञ्चालन नर्ने ।  

अपेचक्षत 
प्रमतर्ल 

प्रत्येक र्दन स्वास््य संस्थामा आई प्रत्यक्ष मनर्रानीमा उपचार मलन नसलन ेक्षयरोर्का मबरामीलाई 
समदुायस्तरमै क्षयरोर् उपचार सेवा उपलब्ध भएको हनेुछ । 
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अमभलेख 
प्रमतवेदन 

सामदुायमा आधाररत िट्स काययक्रम मनदेचर्कामा तोके बमोचजमको अमभलेख राचख समदुायमा 
आधाररत उपचार सेवामा रहेका जम्मा मबरामीको वववरर् इमेल मार्य त राविय क्षयरोर् मनयन्त्रर् 
केन्त्रमा पठाउन हनु । 

 

३.२ क्षयरोर् आधारभतू तथा पनुतायजर्ी तामलम 

पररचय नयाँ मनयकु्त भई आएका र काययरत स्वास््यकमीहरुलाई  क्षयरोर् सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप र क्षमता 
अमभबृवद्ध र्नय मोडु्यलर तामलम राचखएको हो । 

उदे्दश्य क्षयरोर् मनदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अमभबृवद्ध र्ने 

सहभार्ी र 
संख्या 

र्हरी स्वास््य केन्त्र, सामदुावयक स्वास््य इकाई, स्वास््य चौकी, प्राथममक स्वास््य केन्त्र, अस्पताल 
तथा मनजी स्वास््य  संस्थामा क्षयरोर् मनदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा संलग्न स्वास््यकमीहरु 
(१५ देचख २० जना सम्म) 

अवमध र स्थान आधारभतू तामलमको अवमध तीन र्दन र पूनतायजमर् तामलमको अवमध दईु र्दनको हनेुछ । यस्तो 
तामलम संचालन सबैलाई पायक पने स्थानमा र्नुय पने छ । 

सहजकताय क्षयरोर् मोिुलर तामलम प्राप्त स्वास््यकमी / प्रयोर्र्ालाकमी, क्षयरोर् काययक्रम हेने सम्पकय  व्यचक्त 

सञ्चालन प्रकृया यो काययक्रम उप-महानर्रपामलका र महानर्रपामलकामामार राचखएको छ । उप-महानर्रपामलकामा 
१ पटक र महानर्रपामलकामा २ पटक तामलम सञ्चालन र्ने । 

तामलम सञ्चालनको उदे्दश्य, तामलम सञ्चालन हनेु स्थान,  मममत र समय सवहत कचम्तमा एक हप्ता 
अर्ावै स्वास््य संस्थालाई पराचार र्न े।  

थप स्रोत व्यचक्त आवश्यक भए स्वास््य कायायलय, स्वास््य मनदेर्नालय तथा राविय क्षयरोर् 
मनयन्त्रर् केन्त्रसँर् समन्त्वय र्री संचालन र्न े।  

उपचस्थमत हाचजरी,  दैमनक तथा भ्रमर् खचय ववतरर् भपायइ, तामलम मोडु्यल तामलम सामाग्री,  

स्टेर्नरी, खाजा आर्द तयारी र्ने । 

राविय क्षयरोर् मनयन्त्रर् केन्त्रबाट अध्यावमधक र्ररएको तामलम मोिुल तथा म्यानअुलका मबषयबस्त ु
र तामलम सञ्चालन मनदेचर्का अनसुार तामलम सञ्चालन र्ने । 

सन्त्दभय सामाग्री राविय क्षयरोर् काययक्रम आधारभूत तामलम पचुस्तका, राविय क्षयरोर् काययक्रम जनरल म्यानअुल, 

चललनीकल म्यानअुल, क्षयरोर् सेवा अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ारामहरु । 

बजेट बाँिर्ाँि  ववमनयोचजत बजेटको पररमधमा रही अनसूुची १ अनसुार खचय र्नय सवकनेछ । 

अमभलेख / 
प्रमतवेदन 

अनसूुची २ बमोचजमको प्रमतवेदन तयार र्री आमथयक प्रर्ासनमा पेर् र्ने र तामलम पाएका 
कमयचारीहरूको वववरर् इमेल मार्य त राविय क्षयरोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा पठाउन हनु । 
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४. क्षयरोर् मकु्त नेपाल घोषर्ा अमभयानका ववमभन्न कृयालकलापहरु 

यस काययक्रम अन्त्तर्यतका कृयाकलापहरु क्षयरोर् मकु्त नेपाल घोषर्ा अमभयान काययक्रम कायायन्त्वयन मार्यदर्यन २०७८ 

अनसुार सञ्चालन र्नुयपनेछ ।यो मनदेचर्का राविय क्षयरोर् मनयन्त्रर् केन्त्रको वेवसाईट www.nepalntp.gov.np बाट 
download र्री प्रयोर् र्नुयहोला। 

http://nepalntp.gov.np/wp-content/uploads/2022/02/TB-Free-Guideline-Nepali-Final-Guideline.pdf
http://nepalntp.gov.np/wp-content/uploads/2022/02/Final-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%98%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8.pdf
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अनसूुची १ 

तामलम र्ोष्ठी सञ्चालन सम्बन्त्धी खचयको मापदण्ि 

क) चौमामसक कोहटय र्ोष्ठी तथा क्षयरोर् मोिलुर तामलम  

मस.नं. ljj/0f :yfgLo :t/ 

१ स्रोत व्यक्ती  १ जना  ८००.00 

२ स्रोत व्यक्ती सहजकताय  ३ जना सम्म ७००.०० 

३ सहभार्ी भत्ता ( दैमनक तथा भ्रमर् खचय नपाउने ) ७००.०० 

४ सहभार्ी ( दैमनक भ्रभर् पाउने) तह अनसुार तोवकएका सहभार्ी र बजेटको पररमध मभर 

५ प्रर्ासन सहयोर्ी   २  जना सम्म ५००.०० 

६ कायायलय सहयोर्ी १५०.०० 

७ काययक्रम संयोजक ५००.०० 

८ खाजा (स्रोत व्यचक्त सहभार्ी सहयोर्ी संयोजक)  २००.०० 

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

काययक्रम सम्पन्न प्रमतवदेन नमूना 
 

१. काययक्रमको नामाः 

२. स्वीकृत बजेट र खचय र्ीषयक नंाः 

३. काययक्रमको संचक्षप्त पररचय तथा उदेश्याः   

४. काययक्रम सञ्चालन प्रकृयााः  

५. काययक्रम सञ्चालन स्थान र मममताः 

६. काययक्रममा संलग्न जनर्चक्तको नामावलीाः  

७. काययक्रमका सवल पक्षाः  

८. काययक्रममा सधुार र्नुय पन ेपक्षाः 

 

मस.नं. वववरर् ववमनयोचजत रकम खचय रकम बाकँी 

१ सहभार्ी भत्ता ५०००.00 3000.00 2000.00 

२ 
    

३ 
   

जम्मा    

 

१०. सहभार्ीहरुको नाम र कायायलयाः 

११  र्ोटो तथा अन्त्य वववरर्ाः

नमूना   
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अनसुचूी ३ 

/fli6«o Ifo/f]u sfo{qmd 

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

-On]S6f]lgs 6L jL /lhi6/ cBfalws ug{] k|of]hgsf nflu_ 

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

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

q
m=
;
+= 

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

-u÷d÷;f_ 

lj/fdLsf] gfd, y/ 

p
d
]/
 

ln
u
+ 

7]ufgf -lhNnf÷g=kf=÷ uf=kf÷j8f 

g+=_ 
;+Dks{ g+= 

k|]if0f÷lgbfg 

-P÷C÷T_ 

         

         

         

         

 

/f]usf] lsl;d 

-PBC÷PCD÷EP_ 

pkrf/ z'? ldlt 

btf{ jlu{s/0f 

-Colmn no. 20-

26_ 

p
k
r
f/
 
S
o
f6
fu

f]/
L 

H
IV

 

In
fe

ct
io

n
 

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

glthf Nofj g+= ldlt 

        

        

        

        

        

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

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

-u÷d÷;_ 

lj/fdLsf] gfd, y/ 

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

glthf Nofj g+= ldlt -u÷d÷;f_ glthf Nofj g+= 
ldlt -

u÷d÷;f_ 

         

         

         

         

         

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

b
t
f{ 

g
+= 

btf{ ldlt lj/fdLsf] gfd, y/ pkrf/sf] cGtdf Nofj glthf pkrf/ glthf 
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glthf Nofj g+= ldlt  
glthf -Column no. 

59-65_ 

ldlt  

        

        

        

        

 

 

 

 

 

  

  

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

kb M  

;Dks{ g+= M 

;xL M  

ldlt M 

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

kb M  

;xL M  

ldlt M 
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एड्स तथा यौन रोर् मनयन्त्रर् काययक्रम  

 

१. ए आर वट कन्त्सलुरको तलब, ए आर वट संचालन खचय ९कायायलय मसलन्त्द सामान खचय०, एआरटी 
कममटीका लामर् चौमामसक बैठक तथा पोर्ाक भत्ता  चाकाययक्रमको नामाः एआरटी काउन्त्सेलरको लामर् 
तलव 

 

 

काययक्रमको नामाः ए.आर.वट साइट संचालन खचय  

पररचय  एआरटी केन्त्रमा मबरामीहरुलाई र्रु्स्तरीय सेवा प्रदान र्नय तोवकएको एआरटी केन्त्रमा करार 
सेवाको एकजना काउन्त्सेलरको व्यवस्था र्ररएको छ । उक्त सेवा करार मनयमानसुार 
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थामा हाल काययरतलाई प्राथममकता र्दई मनयचुक्त र्नय सवकने छ । 

उदे्दश्य एआरटी केन्त्रमा मबरामीहरुलाई र्रु्स्तरीय सेवा प्रदान र्नय कमयचारीलाई करारमा मनयकु्त र्ने 
l  

अपेचक्षत प्रमतर्ल एचआइभी संवक्रमतहरूलाई मनर्लु्क एआरटी सेवा र्दइएको हनेुछ । 
सन्त्चालन प्रवक्रया  कमयचारी मनयचुक्त र्दाय नेपाल सरकारको मनयमानसुार र्नुय पनेछ । स्थानीय  अन्त्तर्यत रहेको  

ए आर वट साइट हरु को लामर् अनसूुची-१ हेनपुने छ 
बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोत 

कन्त्सलुरको १२ मवहनाको तलव तथा एक मवहनाको तलव वरावर चािवाि खचय तथा पोर्ाक 
भत्ता समेतको यो बजेटमा समाबेस र्ररएको छ l प्रमत एआरटी कन्त्सलुरको तलब 
रु.३४,७३०/- प्रमत मवहनाका दरले तथा १०,००० पोर्क भत्ता समेत र्रर  सवै स्थानीय 
मनकाय अन्त्तर्यत पने  एआरटी साइटको लामर् बजेट मबमनयोजन र्ररएको छ  l यो काययक्रम 
ससतय अनदुान को नेपाल सरकार श्रोत तर्य  रहेको छ र नपरु् रकम  सम्बचन्त्धत स्थानीय 
मनकायले आन्त्तररक श्रोतबाट व्यवस्थान र्रर एआरवट साईटलाई मनयममत सचुारुको लामर् 
अनरुोध छ l     

सन्त्दभय सामग्री ART काउन्त्सलरहरुका लामर् केन्त्रद्वारा पठाईएको “सन्त्दभयका सतयहरु” TOR तथा प्रचमलत 
मनयामानसुार l   

अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन 

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रर लेखा पररक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पन ेछ  र खचय 
र काययक्रमको प्रमतबेदन राचस्ट्रय एड्स तथा यौन रोर् मनयन्त्रर् केन्त्र र सम्बचन्त्धत प्रदेर् 
मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दन ुपनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त 
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हनेुछैन l 

पररचय  एआरवट केन्त्रको सेवालाई मनयममत र प्रभावकारी रुपमा संचालन र्नय यो वजेटको व्यवस्था 
र्ररएको छ । यसवाट एआरवट केन्त्रमा आवश्यक पन ेकायायलय संचालन स्टेर्नरी, 
ममयत,संचार आर्दका लामर्  सम्बचन्त्धत स्थानीय मनकायले आन्त्तररक श्रोतबाट वजेटको 
व्यवस्था र्रर र्दनको लामर् अनरुोध छ। 
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काययक्रमको नामाःएआरटी कममटीका लामर् चौमामसक बैठक 

 

 

 

 

उदे्दश्य एआरटी केन्त्रमा एआरटी सेवन र्रररहेका मबरामीहरुलाई सहजरुपमा र्रु्स्तरीय सेवा प्रदान  
र्ने 

अपेचक्षत प्रमतर्ल एआरटी केन्त्रमा आवश्यक पने सामग्रीको खररद भएको हनेुछ । 
सन्त्चालन प्रवक्रया  एआरवट केन्त्रमा आवश्यक पने कायायलय संचालन स्टेर्नरी, ममयत, संचार तथा इन्त्टरनेट 

सेवा आर्दका लामर् वजेटको व्यवस्था र्ररएको छ । सम्बचन्त्धत स्थानीयले अनसुचुी-१ मा 
रहेको आरु् मातहतका केन्त्रहरुमा यो वजटे पठाउन ुपदयछ । 

बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत तलब कट्टा र्रर बाकँी रकम वा सम्बचन्त्धत स्थानीय मनकायले आन्त्तररक श्रोतबाट वजेटको 
व्यवस्था र्रर र्दनको लामर् अनरुोध छ। 

सन्त्दभय सामग्री ART साईटलाई मनयममत रुपमा संचालनको लामर् आवस्यक पने कायायलय सम्बचन्त्ध खचय l   
अमभलेख तथा प्रमतबेदन खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रर लेखा पररक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ  र 

खचय र काययक्रमको प्रमतबेदन राचस्ट्रय एड्स तथा यौन रोर् मनयन्त्रर् केन्त्र र सम्बचन्त्धत 
मनकायलाई लाई रैमामसक रुपले र्दन ुपनेछ l 

पररचय  एआरटी  केन्त्रको सेवालाई मनयममत र प्रभावकारी रुपमा संचालन र्नय यो वजेटको 
व्यवस्था र्ररएको छ । यसवाट एआरटी  केन्त्रको वारेमा ववमभन्न सरोकारवलाहरु संर् 
चौमामसक वैठक बसी सेवा अि प्रवाभकारी वनाउनका लामर् यो वैठकको आयोजना र्ररने 
छ । 

उदे्दश्य काययक्रम संचालनमा आइ परेका समस्या समाधान र्नयका लामर् यो वैठकको आयोजना 
र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल काययक्रम संचालनमा देचखएका समस्याहरूको समाधान हनेुछ । 
सन्त्चालन प्रवक्रया  यो रकम खाजा वापत खचय र्नुयपने र ववमनयोचजत बजेट नेपाल सरकारको मनयमानसुार 

खचय र्नुय पनेछ । यस वापतको रकम स्थानीयले आरु् मातहतका एआरटी केन्त्रमा 
पठाउन ुपनछे र सम्बचन्त्धत स्थानीय मनकायले आन्त्तररक श्रोतबाट वजेटको व्यवस्था र्रर 
र्दनको लामर् अनरुोध छ। 

बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत रु. ४,०००/- प्रमत बैठक र्रर जम्मा  रु. १२,०००/- वजेट ववमनयोजन र्ररएको र्नुय 
पने छ l यो काययक्रमको लामर् आन्त्तररक श्रोत बाट खचय व्यवस्था को लामर् अनरुोध छ l 

सन्त्दभय सामग्री एआरटी केन्त्र व्यवस्थापन समममत बैठक संचालन मनदेचर्का 

अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन 

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रर लेखा पररक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पन ेछ  र 
खचय र काययक्रमको प्रमतबेदन राचस्ट्रय एड्स तथा यौन रोर् मनयन्त्रर् केन्त्र र सम्बचन्त्धत 
मनकायलाई लाई रैमामसक रुपले र्दन ुपनछे l 



 

284 
 

काययक्रमको नामाः एआरवटमा रहेका व्यचक्तको ल्याव जाच सोधभनाय ,अस्पतालका लामर् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उल्लेचखत काययक्रमहरु संचालन र्नय/र्राउन र खचय अमभलेख र प्रमतबेदन काययका लामर् तपमसलका ऐन, मनयम, 
मनदेचर्का र मापदण्िहरुको लामर् अमनवायय पालना र्नुयपनेछ l  

नेपालको संमबधान, जनस्वास््य ऐन र स्वास््य नीमत  

सावयजमनक खररद ऐन,२०६३ 
आमथयक काययववमध तथा ववमतय उतरदावयत्व ऐन,२०७६  
सावयजमनक खररद मनयमावली २०६४  
आमथयक काययववमध तथा ववमतय उतरदावयत्व मनयमावली २०७७ 
भ्रमर् खचय मनयमावली २०६४   
आ.व.२०७९/०८० को बजेट कायायन्त्वयन मनदेचर्का  
कायय संचालन मनदेचर्का,२०७५ (पमछल्लो संसकरर्)  
अन्त्य सान्त्दमभयक ऐन,मनयम, मनदेचर्का तथा मापदण्िहरु   

 

 

पररचय  एचआईभी संक्रममतहरुको अवस्था लेखाजोखा र्ने, औषधी र्रुुवात पूवय तथा औषधी सेवन 
र्रर रहेकाहरुको स्वास््य चस्थतीको वारेमा आधारभतु प्रयोर्र्ाला पररक्षर् मनाःर्लु्क 
प्रदान र्ने स्वास््य मनकायहरुलाई सो वापतको रकम सोधभनायका लामर् ववमनयोचजत 
र्ररएको छ । 

उदे्दश्य अस्पतालवाट र्दइने ल्याव सेवा एचआइभी संक्रममतका लामर् मनर्लु्क र्राउने l  
अपेचक्षत प्रमतर्ल एचआइभी संक्रममतलाई मनर्लु्क ल्याब जाचँ सेवा र्दइएको हनेुछ । 
सन्त्चालन प्रवक्रया  अस्पतालहरुले एचआइभी संक्रममतलाई मनाःरू्ल्क  ल्याब जाँच सेवा उपलब्ध र्राए वापत 

अस्पतालहरुले सोध भनायको रुपमा रकम पाउने छन र ववमनयोचजत बजेटको पररमध मभर 
रही नेपाल सरकारको मनयमाअनसुार खचय भूक्तानी र्नय सवकन ेछ । यस वापतको रकम 
सम्वचन्त्धत स्थानीयले एआरवट केन्त्रको औषमध खाने व्यचक्तहरुको संख्याका आधारमा 
वाँिर्ाँि र्रर सम्बचन्त्धत ए आर वट केन्त्रमा पठाउन ुपनछे l एच आइ भी संक्रममतका 
लामर् आवश्यक ल्याब जाँचको सचुी अनसुचुी २ हेनय सवकन्त्छ l    

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोत 

यो काययक्रम ससतय अनदुानको नेपाल सरकार श्रोत तर्य  रहेको छ । 

सन्त्दभय सामग्री सम्बचन्त्धत ART साईटमा उपचाररत तथा अन्त्य सेवा मलईरहेका PLHIV हरु l  
अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन 

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रर लेखा पररक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पन ेछ  र 
खचय र काययक्रमको प्रमतबेदन राचस्ट्रय एड्स तथा यौन रोर् मनयन्त्रर् केन्त्र र सम्बचन्त्धत 
मनकायलाई लाई रैमामसक रुपले र्दन ुपनछे l 
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अनसुचुी-१  

स्थानीय अन्त्तरर्यत पने एआरटी केन्त्रहरु 

सी.न. नाम चजल्ला प्रदेर् स्थानीय मनकायहरु  
1 र्ह्रौ  प्राथममक अस्पताल  स्याङ्गजा र्ण्िकी वामलंर् नर्रपामलका 

2 
चोरमारा प्राथममक स्वास््य केन्त्र नवलपरासी 

(पवुय) 
र्ण्िकी 

मध्यमबन्त्द ुनर्रपामलका 

3 महाराजर्ञ्ज प्राथममक स्वास््य केन्त्र कवपलवस्त ु लचुम्बनी महाराजर्ञ्ज नर्रपामलका  
4 लाकान्त्र प्राथममक स्वास््य केन्त्र दैलेख कर्ायली आठमबस नर्रपामलका  
5 कमलबजार प्राथममक स्वास््य केन्त्र अछाम स.ुप. कमल बजार नर्रपामलका 
6 चौरमाण्िु प्राथममक स्वास््य केन्त्र अछाम स.ुप. चौरपावट र्ाउँपामलका 
7 केर्रपरु प्राथममक स्वास््य केन्त्र बैतिी स.ुप. मेलौली नर्रपामलका  
8 दोधारा प्राथममक स्वास््य केन्त्र कंचनपरु स.ुप. चाँदनी-दोधारा नर्रपामलका  
9 जोर्बिुा  अस्पताल   ििेलधुरा स.ुप. परसरुाम नर्रपामलका 
10 दमक अस्पताल   िापा   प्रदेर् एक  दमक नर्रपामलका 
1१  सालकोट प्राथममक स्वास््य केन्त्र    सखेुत    कर्ायली  पन्त्चपरुी नर्रपामलका 
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अनसुचुी-२  

एच आइ भी संक्रममतका लामर् आवश्यक ल्याब जाचँको सचुी 

 

In addition to regular test mentioned for ARV monitoring, PLHIV may require lab investigation to diagnose 

opportunistic infections like CXR, Sputumm for GeneXpert, Cr Ag test, Blood and Urine c/s test, CT scan, lumbur 

puncture for CSF test etc. 

 

नोट -: नेपाल सरकार, ग्लोबल र्ण्ि तथा सेभ द चचल्डे्रन बीच जेर्म्याट स्रोत अन्त्तर्यतका  काययक्रमलाई प्रभाबकारी 
रूपमा संचालन र्नयको लामर् र्ररएको रीपचक्षय सम्िौता बमोचजम बस्त ुतथा सेवामा लाग्ने मलु्य अमभबृर्द्द कर (१३%) 
नेपाल सरकारमार्य त दात ृमनकायलाई सोधभनाय र्ररने ब्यबस्था भए अनरुूप केन्त्रमा उक्त बजेट मबमनयोजन भएको हनुाले, 
मनयम बमोचजम र्ररने सम्पूर्य खचयहरुमा आउने मलु्य अमभबृर्द्द कर छुटै्ट लेखा राख्नपुने छ र सो  मलु्य अमभबृर्द्द करको 
रकम केन्त्रलाई आमथयक प्रमतबेदन पठाउदा सो रकम छुट्याएर देखाउन र मलु्य अमभबृर्द्द कर लार्केो मबलको र्ोटो कवप 
सवहत कायायलयको पर मार्य त केन्त्रलाई जानकारी र्राउन ुपन ेछ ।  
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राविय स्वास््य तामलमक काययक्रम 

१) काययक्रमको नामाः स्वास््यकमीहरुलाई इम्प्लान्त्ट तामलम 
पररचय स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत प्याराममेिलस/नमसयङ्ग स्टार्हरुबाट सरुचक्षत र्रु्स्तरीय इम्प्लान्त्ट सेवा 

प्रदान र्नयको लामर् यो ८ र्दन अवमधको सीपमूलक तामलमको आयोजना र्ररएको हो ।  

उदेश्य सम्बचन्त्धत स्थामनय तहका स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत प्याराममेिलस/नमसयङ्ग स्टार्हरुको ईम्पलान्त्ट 
सेवा प्रदान र्नय दक्षता ववकास र्री र्रु्स्तरीय सेवाको पहुँच बिाउने  

अपेचक्षत प्रमतर्ल स्थामनय तहको हरेक सरकारी स्वास््य संस्थाबाट र्रु्स्तररय पररवार योजनासेवाका लामर् लामो 
अवमध र्भयमनरोध र्ने साधन इम्प्लान्त्ट सेवा प्रवाह र्नयको लामर् दक्ष जनर्चक्त तयार हनेुछ ।  

संचालन प्रवक्रया सहभार्ी छनौटको मापदण्ि-  सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा हे.अ./मस.अ.हे.व., नमसयङ्ग स्टार् 
नसय/मस.अ.न.मम.,अ.हे.व., अ.न.मी. आर्द पदमा काययरत तथा सम्वचन्त्धत पररषदमा दताय भई 
इम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान र्नय इच्छुक स्वास््यकमीहरु यो तामलममा सहभार्ी हनेुछन ्। एक स्वास््य 
संस्थामा न्त्यूनतम एक इम्प्लान्त्ट सेवा प्रदायक हनेु र्रर समुनचश्चत र्राइ अववमछन्न सेवा प्रवाहहनेु 
र्रर स्वास््य संस्थाको नलसाकंन र्नयपनछे र आवश्यक स्थानका स्वास््यकमीहरूका लामर् 
तामलमको सहभामर् र्राउन पनेछ  
प्रचर्क्षकको मापदण्ि-  सम्वचन्त्धत काउचन्त्सललमा दताय भएका चललमनकल टे्रमनंर् चस्कल तामलम र 
ईम्पलान्त्ट तामलम प्राप्त चचवकत्सक, हे.अ. तथा नमसयङ्ग स्टार्हरु यो तामलमको प्रचर्क्षक हनेुछ । 

प्रवक्रया- सम्बचन्त्धत स्थामनय तहले प्रदेर्को स्वास््य तामलम केन्त्र संर् समन्त्वय र्रर स्थामनय 
तहलाइ पायक पन ेराविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट सचुचकृत इम्प्लान्त्ट ट्ररे मनंर् साइटमा तामलम 
सन्त्चालन र्नुयपनेछ ।तामलम सन्त्चालनका लामर् मनरन्त्तर प्रदेर् स्वास््य तामलम केन्त्र संर् समन्त्वय 
र्नुयपनेछ ।कायायलयले तोकेको कमयचारीले आवश्यक समन्त्वय र्री सहभार्ी छनौट र्ने र 
रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजटेको पररमधमा रही खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी स्वीकृत र्राई 
सरोकारवालाहरुको सहभामर्तामा मापदण्ि अनसुारको सहभार्ी तथा प्रचर्क्षकहरुको व्यवस्थापन 
र्री काययक्रम सञ्चालन तथा मनयमानसुार समयमा सम्पन्न र्नुय पनेछ ।  

बजेट बाँिर्ाि काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खररद ऐन, २०६३ र मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय 
मनयमावली, २०६४ अनसुार र्नुयपदयछ । तामलममा संलग्न प्रचर्क्षाथीहरुलाई पाररश्रममक भत्ता तथा 
अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदेचर्का-२०७५ बमोचजम र्नुयपनछे ।तामलम 
प्रात्त दक्ष जनर्चक्तबाट मनजहरूले कामर्ने संस्थाबाट सेवा सरुूर्नयका लामर् न्त्यूनतम सेवा 
सामाग्रीहरू (इम्प्लान्त्ट सेट) उपलब्ध नभएको वा अप्रयाप्त भएको खण्िमा ववमनयोचजत बजेटको 
पररमध मभर रवह तामलम सन्त्चालनको खचय मापदण्िलाइ असर नहनेु र्रर मबमनयोचजत बजेटबाट 
बांिर्ाि र्रर खररद र्नय सवकनछे । 

सन्त्दभय सामग्री स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदेचर्का, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचर्क्षक, सहभामर् र सन्त्दभय 
पचुस्तका । 

अमभलेचखकरर् सहभामर्हरूले राविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारर र्रेको तामलम रचजस्टे्रसन र्ारम भनुयपनेछ र सो 
र्ारम सम्बचन्त्धत स्थामनय तहहरूले प्रदेर् स्वास््य तामलम केन्त्रमा पठाइ प्रदेर् तामलम केन्त्रले 
TIMS सफ्टवेयरमा प्रववस्ट र्रर सर्लतापूवयक तामलम हामसल र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्करर् 
र्नुयपनेछ ।सोको जानकारी सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलयहरूमा पठाउनपनछे । 
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प्रमतवेदन  सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत वववरर् २१ र्दनमभर योजना र्ाखा तथा लेखा र्ाखामा तोवकएको 
िाँचामा अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचक्तले बिुाउन ुपदयछ।योजना र्ाखाले रमैामसक प्रर्मत वववरर् 
राविय योजना आयोर्को अनसूुचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेर् र्नुयपदयछ । 

 

 

अनसूुचच १  

तामलम दताय र्ारम 
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स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा संचार काययक्रम  

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

चर्क्षा पमन हो । ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेरै कुरा मसलदछन ्। यस अवस्थामा उनीहरुले मसकेका 
राम्रा र सकारात्मक कुराहरु घर पररवार, दौतरी र समदुायमा उनीहरुबाट प्रचार प्रसार हनु  सलदछ । 

यही अवस्थामा उनीहरुको प्रजनन अंर्का साथै र्ारीररक, मानमसक र सामाचजक ववकास समेत हनेु 

भएकोले उनीहरुलाई तत्सम्बन्त्धी सैद्धाचन्त्तक र व्यवहाररक ज्ञान र्दन ुअमत उपयोर्ी हनु्त्छ । तसथय 
ववद्यालयमा पढ्न ेववद्याथी, चर्क्षकचर्चक्षका तथा कमयचारीहरूको ज्ञान, मसप, धारर्ा  तथा व्यवहार 
लर्ायत ववद्यालयको समस्त वातावरर्मा पररवतयन ल्याउन ववद्यालय स्वास््य चर्क्षा काययक्रमको 
महत्वपूर्य भूममका रहन्त्छ । साथै ववद्यथीहरूमा स्वस्थ आनीबानी र व्यवहार अपनाउन अमभपे्रररत 
र्ने तथा ववमभन्न  प्रवद्धयनात्मक र प्रमतकारात्मक स्वास््य सेवाको जानकारी प्रदान र्दै उपभोर् र्नय 
समेत अमभपे्रररत र्नय यो काययक्रमको आवश्यकता परेको हो ।  

उदे्धश्य 

 

ववद्याथीहरुलाई समदुायमा देखा पन ेप्रमखु रोर्हरुको मनयन्त्रर्का लामर् प्रवद्धयनात्मक, प्रमतकारात्मक 

उपायहरुबारे जानकारी र्दन ेर चेतना अमभबृवद्ध र्ने तथा चर्क्षक चर्चक्षकाहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी 
ववमभन्न मबषयहरुमा अमभमचूखकरर् र्ने, 
उमेर अनसुारको अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरुको उपलव्धता तथा त्यसको उपभोर्को महत्व बारेमा 
सकारात्मक धारर्ाको ववकास र्न,े 
स्वास््यकमीहरुसँर् दोहोरो अन्त्तरवक्रया मार्य त वकर्ोरावस्थामा हनेु र्ारीररक तथा मानमसक 

पररवतयनहरु, प्रजनन स्वास््य आर्द ववषयमा ववद्याथीहरूको ज्ञान तथा सचेतना अमभबृवद्ध र्ने, 
स्वस्थ आनीवानीको ववकास र्नय/र्राउन प्रोत्सावहत र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल 

 

ववद्याथी तथा चर्क्षक चर्चक्षकाहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी समसामवयक ववषयमा ज्ञान तथा चेतना अमभवृवद्ध 

भई स्वस्थ आनीबानीको मबकास हनेु । 

 

 संचालन प्रकृया 
 

काययक्रम संचालन हनेु स्थानाः सम्बचन्त्धत स्थानीय तह मभरका माध्यममक तथा उच्च माध्यममक 

ववद्यालयहरुमा । 

 

लचक्षत समूह/सहभार्ी समहू: 

कक्षा ६ देचख १२ सम्मका ववद्याथीहरु तथा  ववद्यालयका स्वास््य चर्क्षा र सामाचजक चर्क्षा अध्यापन 

र्ने चर्क्षक चर्चक्षकाहरु ।  

सहजकताय: 
स्थानीय तह स्वास््य संयोजक  वा  सह संयोजक    – १ जना 
स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमखु वा अन्त्य स्वास््यकमी  – १ जना 
ववमधाः   

सम्बचन्त्धत स्थानीय तहका चर्क्षा र्ाखाबाट ववद्यालयको वववरर् मलन,े  
स्वास््य सूचकाकंलाई ध्यानमा राखी समस्या र प्राथममकताको आधारमा ववद्यालय र मबषयबस्त ुछनौट 

र्ने, 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोवकएको सम्पूर्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरु समावेर् र्ने, 
सम्पूर्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ववषयबस्तहुरु समावेर् र्री प्रत्येक ववषयको स्तरीय पाठ 

योजना  र आवश्यक पाठ्य सामग्रीहरू समेत तयार र्ने, 
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ववद्यालय स्वास््य चर्क्षा काययक्रम संचालन र्नुय पूवय सम्बचन्त्धत ववद्यालयसँर् समन्त्वय र्री काययक्रमको 
र्दन मनचश्चत र्री ववद्यालयको सरसर्ाई, र्ौचालय, खानेपानीको महुान तथा श्रोतको सरसर्ाई र्राउने, 
ववद्याथीहरुको सामान्त्य स्वास््य परीक्षर् र्ने र मौज्दात भए स्वास््य परीक्षर् अनसुारको औषमध ववतरर् 

र्ने, 
उच्च माध्यममक ववद्यालय तथा माध्यममक ववद्यालयमा प्रत्यके कक्षामा तहर्त रुपमा उमेर सहुाउँदो 
ववषयमा प्रचर्क्षर् र्ने,   
कक्षार्त चर्क्षर् व्यावहाररक तथा अभ्यास ववमधमा आधाररत भएर र्नुयपदयछ । तर आधारभूत ववषयहरु 

जस्तै: सरसर्ाई, सावनु पानीले हात धुन,े र्ौचालयको प्रयोर्, पररवार मनयोजनको साधन, 

वकर्ोरावस्थाको बारेमा छुटाउन ुहुँदैन,  
ववद्यालयका स्वास््य चर्क्षा, सामाचजक चर्क्षा अध्यापन र्न ेचर्क्षक चर्चक्षकाहरुलाई राविय स्वास््य  

काययक्रमहरु, नीमत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु आर्दको बारेमा जानकारी र्राउने, 
ववद्यालयमा स्वास््य चर्क्षा ववषयमा राविय स्वास््य काययक्रमहरु, नीमत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु अनरुुप 

पठनपाठनको लामर् अमभपे्रररत र्ने । 

 

काययक्रममा समावेर् र्नय सवकने ववषयहरुाः 
वकर्ोरवकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य, मवहनावारी :jR5tf ब्यबस्थापन, पाठेघरको लयान्त्सर, 
HPV खोप,पोषर्सरुचक्षत माततृ्व, पररवार मनयोजनबारे जानकारी,  
कोमभि-१९, धुम्रपान तथा सतुीजन्त्य पदाथय, क्षयरोर्, औलो, िेंर् ुजापामनज इन्त्सेर्लाइवटस, 

कालाजार रोकथाम र अन्त्य सन ेतथा नसन ेरोर्हरु र परचजवी (जकुा) को कारर्, लक्षर् र रोकथामका 
उपायबारे जानकारी, 
स्वास््य संस्थाबाट उपलव्ध हनेु सेवाहरु र समय समयमा संचालन र्ररन ेअमभयानका बारेमा जानकारी, 
महामारी रोकथाम र मनयन्त्रर्का बारेमा जानकारी, 
व्यचक्तर्त तथा वातावरर्ीय सरसर्ाई, र्ौचालयको प्रयोर्, सावनु पानीले हात धुन ेसम्बन्त्धी जानकारी,  
ववषयबस्तसँुर् सम्बचन्त्धत उपलब्ध रै्चक्षक सामग्रीहरु प्रयोर् र्ने , 
चर्क्षक चर्चक्षकाहरूको जानकारीका लामर् राविय स्वास््य नीमत, रर्नीमत, लक्ष्य, काययक्रम, सेवाहरु, 
राविय स्वास््य चस्थमत र स्वास््य सूचकाकंहरु, मबद्याथीहरुलाई र्दनपुन ेस्वास््य ववषयको ज्ञान, सीप र 

उनीहरुले उपभोर् र्नुय पन े स्वास््य सेवाहरु आर्द ववषय पमन समावेर् र्ने । 

अवमधाः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खररद योजना अनसुार तोवकएको रैमामसकमा । 

 

बजेट बािँर्ािँ र 
खचय र्ने आधार  

स्थानीय स्तरको लामर् केन्त्र बाट पठाईएको स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा संचार केन्त्रको स्वीकृत 
बजेट बाँिर्ाि अनसुार ।  
बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालयद्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), 
सावयजमनक खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना 
र्नुय पनेछ । 

अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन  

कायय सम्पन्न भए पश्चात राविय स्वास््य चर्क्षा सूचना तथा संचार केन्त्रलाई काययक्रम संचालन र 
खचयको समग्र प्रमतवेदन तयार र्री पेर् र्नुय पने छ । 
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काययक्रमको नामाः  आमा समहु तथा मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लामर् सामाचजक व्यवहार पररवतयन 
काययक्रम 

पररचय मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले सरुचक्षत माततृ्व, बालस्वास््य, पररवार मनयोजन लर्ायतका 
सेवाहरूको प्रवद्धयन र्दै समदुायमा देचखन सलने अन्त्य स्वास््य समस्याहरूको बारेमा समदुायमा 
सूचना, सन्त्देर् तथा जानकारीहरू प्रदान र्नुयका साथै आमा समहु मार्य त स्वस्थ आनीबानी र 
जीवनरै्लीमा व्यवहार पररवतयनका लामर् वकालत समेत र्दै आएका छन ्। स्वास््य सम्बन्त्धी 
मबमभन्न मबषयमा समदुायमा सचेतना रै्लाउन आमासमहुको बैठक एक प्रभावकारी माध्यम 
भएको छ । आमा समहु तथा मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लामर् सामाचजक व्यवहार 
पररवतयन काययक्रम संचालन र्री आमा समहुका सदस्यहरू र मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाइय 
स्वस्थ व्यवहार र जीवनरै्लीबारे सचेत तथा जानकारी र्राउँदा उनीहरूमार्य त समाजमा देचखने 
अस्वस्थकर व्यवहारहरूलाइय पररवतयन र्नय सवकन्त्छ ।  

उदे्धश्य 

 

स्थानीय चालचलन र संस्कारलाइय ध्यानमा राखी आमासमहु मार्य त समदुायमा स्वास््य सम्बन्त्धी 
जानकारीमलुक सन्त्देर्हरू प्रवाह र्न े। 

आमा समहु र मवहला स्वास््य स्वयंसेववका मार्य त  स्वस्थ आनीबानी र जीवनरै्ली अपनउन  
समदुायलाइय अमभपे्रररत र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल 

 

समदुायकै सहभामर्तामा  घरघरमा स्वास््य सम्बन्त्धी सचेतना अमभबृवद्ध  तथा  सामाचजक 
व्यवहार र जीवनरै्लीमा सकारात्मक पररवतयन हनेु साथ ैउपलब्ध स्वास््य सेवाको अमधकतम 
उपभोर् हनेु । 

संचालन  प्रकृया 
 

काययक्रम संचालन हनेु स्थानाः  स्थानीय तहका ववमभन्न समदुाय । 

लचक्षत समूह/सहभार्ी समहू:   मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, आमा समहुका सदस्य लर्ायत 
स्थानीय मवहलाहरू । 

काययक्रममा समावेर् र्नय सवकने मबषय बस्तहुरु: 

वातावरर्ीय सरसर्ाइ 

स्वस्थ पानी   
स्वस्थ खाना  
र्ोहरमैला व्यवस्थापन 

सरुचक्षत माततृ्व, बालस्वास््य, खोप, पररवार मनयोजन 

साबनु पानीले हात धुन ुपन ेअवस्था तथा र्ाइदाहरु 

कोमभि-१९, धुम्रपान तथा सतुीजन्त्य पदाथय, 
 क्षयरोर्, औलो, िेंर् ुजापामनज इन्त्सेर्लाइवटस, कालाजार रोकथाम र अन्त्य सन े र परचजवी (जकुा) को 
कारर्, लक्षर् र रोकथामका उपायबारे जानकारी । 

सरुवा रोर्हरु 

नसने  रोर्हरु  र स्वस्थ जीवनरै्ली 
 

 सहभार्ीाः   एउटा काययक्रममा ४० जना सम्म । 
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 सहजकताय: 
स्वास््य संयोजक  वा सहसंयोजक   – १ जना 
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखु   – १ जना 
(यस काययक्रमको मनधायररत बजेटलाई ध्यानमा राखेर सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले ववषय ववज्ञलाई 

सहजकतायको रुपमा तोलन सवकने छ) । 

 

 

ववमधाः  
पूवय तयारी 
समदुाय स्तरीय काययक्रमको लामर् छलर्ल र्री ववस्ततृ कायय योजना तयार र्न,े  
आवश्यक स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्त्धी सामग्री ववतरर् तथा प्रयोर्को लामर् तयारी राख्ने, 
काययक्रम सञ्चालन हनेु मममत, स्थान र समय मनधायरर् र्री काययक्रमका सहभार्ीहरूलाई पयायप्त समय र्दई 

आमन्त्रर् र्ने ब्यवस्था  ममलाउने र र्नुय पन ेकामको सूचच तयार र्री चजम्मेवारी तोलने,  
काययक्रमको लामर् छनौट र्ररएका ववषयहरुको प्रस्ततुीकरर्को स्लाईिहरु तयार र्ने,  
प्रस्ततुीकरर्को तयारी र्दाय काययक्रमसंर् सम्बचन्त्धत पाठ्य सामाग्री, Manual, स्वास््य प्रवद्धयन पचुस्तका, 
संचारका लामर् स्वास््य सम्बन्त्धी प्राववमधक ववषय वस्तहुरु सम्बन्त्धी पचुस्तकाको आधारमा र्नुयपनछे ।  

राविय स्वास््य,चर्क्षा सूचना तथा संचार केन्त्रको वेब साइट  www.nheicc.gov.np  र  
रे्सबकु पेज  www.facebook.com/nheicc बाट संदेर् सामग्री मलन सवकन्त्छ।    

काययक्रम सञ्चालन: 

समदुाय स्तरीय काययक्रम एक र्दन अथायत पूरै ६ घण्टाको कायय समय हनुपुनेछ, 
सहभार्ीहरूलाई उपयकु्त स्वास््य चर्क्षा सामग्रीहरू जस्तैाः पोिर, पाम्पलेट, पचुस्तका इत्यार्द उपलव्ध 

र्राउने, 
काययक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट ववमभन्न ववषयबस्तहुरु जस्तैाः  वातावरर्ीय  सरसर्ाई 
साबनु पानीले हात धुन ेअवस्थाहरु, यसका र्ाइदाहरु र तररकाहरु;  स्वस्थ खाना र सर्ा पानीका 
र्ाइदाहरु र पानी र्वुद्धमधकरर् र्ने तररकाहरु, वातावरर् सरसर्ाई र यसका र्ाइदाहरु, चपीको प्रयोर्, 

र्ोहर मैला व्यवस्थापन र्ने तररका , सरुचक्षत माततृ्व, बालस्वास््य, खोप, पररवार मनयोजन आर्द 

ववषयवस्तहुरुमा अमनवायय रुपमा छलर्ल र्नुयपनेछ, 

काययक्रममा सहभार्ीहरूबाट कायय योजना सवहतको प्रमतवद्धता मलन े। जस्तैाः  काययक्रममा मसकेका 
कुराहरुलाई  घर, पररवार र समदुायमा पमन जानकारी र्राई  आरु्, आफ्नो पररवार र समदुायको  
स्वस्थ व्यवहार प्रवद्धयन र्नय र्राउन प्रमतवद्धता व्यक्त र्दयछु, 
काययक्रममा उठेका मखु्य मखु्य कुराहरू बुँदार्त रूपमा अमभलेख राख्न एक जनाले वटप्न,े 
सहजकतायले नै पूर्य प्रमतवेदन तयार र्नुय पदयछ । 

बजेट बािँर्ािँ र 
खचय र्ने आधार  

स्थानीय स्तरको लामर् केन्त्र बाट पठाईएको स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा संचार केन्त्रको स्वीकृत 
बजेट बाँिर्ाि अनसुार ।  
बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालयद्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), 
सावयजमनक खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय 
पनेछ । 
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काययक्रम: सतुीजन्त्य पदाथय सेवनको न्त्यूनीकरर् सम्बचन्त्ध सचेतना काययक्रम  

पररचय सतुीजन्त्य पदाथयको सेवनको कारर् मबश्व लर्ायत नेपालमा नसने रोर्हरु जस्तै मटुुको रोर् , कलेजोको 
रोर् , सरु्र , उच्च रक्तचाप आर्दको समस्या हनेु र त्यसबाट धेरै मामनसको मतृ्य ुहनेु  
र्दयछ।मामनसहरुको व्यवहार पररवतयन र्नय उनीहरुमा यस्ता पदाथयहरुको सेवनले र्दाय पान ेव्यचक्तर्त 
असर , पाररवाररक समस्या र आम समाजलाई पान ेसमस्याहरुको वास्तववक बोध र्राई उनीहरुको 
चजवनरै्लीमा पररवतयन ल्याउन ुआवस्यक हनु्त्छ ।यस्ता समस्याहरु व्यचक्त स्वयंको प्रयास , पररवारका 
सदस्यको सहयोर् र समाजको सामवुहक प्रयासबाट न्त्यूनीकरर् र्नय सम्भव हनु्त्छ। यसको प्रयोर्मा 
कमम ल्याउन ववमभन्न वकमसमका स्वास््य चर्क्षा काययक्रमहरु र सम्बचन्त्धत सरोकारवालाहरुको सहयोर् 
जस्तै , चरुोट तथा अन्त्य सतुीजन्त्य पदाथयको मबके्रताहरुले त्यसको  मबवक्रववतरर्को लामर् प्रचारप्रसार 
नर्ने , मबवक्र र्ने समय तोलन े, जोचखममा पने समहु जस्तै बच्चाहरु , र्भयवती आमाहरुलाई मबकी नर्न।े 
यसरर सबैको सवक्रय सहभार्ीतामा धुम्रपानलाई एक सामाचजक समस्याको रुपमा अङ्गीकार र्रर समयमै 
स्वास््य चर्क्षा , संचार तथा उपयकु्त   वातावरर् सृजना र्रेर न्त्यूनीकरर् र्नय सवकन्त्छ । 

उदे्धश्य धुम्रपानको अवस्था  र त्यसबाट पन ेव्यचक्तर्त र सामवुहक असरको बारेमा सचेतना जर्ाउने  ;  

स्थानीय मनकायहरु संर्को सहकाययमा धुम्रपान न्त्यूनीकरर्को अमभयानमा उनीहरुलाई प्रमतबद्ध र्राउन 
पहल र्ने । 

अपेचक्षत प्रमतर्ल समदुायमा मामनसको धुम्रपान र्ने व्यवहार पररवतयन र्रर त्यसको प्रयोर्दर कम र्नय सवकन ेर त्यस्ता 
अम्मलको  कारर् हनुसलने मतृ्य ुघटाउने। 

संचालन  प्रकृया काययक्रम संचालन हनेु स्थानाः स्थानीय पामलकाहरु । 
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह: सवयसाधारर्, मवहला, बालबामलका, परकार, मवहला स्वास््य स्वंयसेववका, 
स्वास््यकमी, चर्क्षक, ववद्याथी, यवुा समहु, स्थानीय अर्वुा, स्थानीय नेता, समाज सेवीहरु, वपछमिएका वर्य, 
आमा समहु लर्ायत सम्बचन्त्धत सरोकारवालाहरू ।  
सहजकतायाः 
 सम्बचन्त्धत स्थानीयतहका स्वास््य संयोजक ; 
 स्वास््य कायायलय तथा पामलका स्तरमा काययरत स्वास््य कमीहरु; 
 सम्बचन्त्धत सेवा प्रदायक संस्था प्रमखु । 

(मनधायररत बजेटलाई ध्यानमा राखेर सम्बचन्त्धत मनकायले ववषय ववज्ञहरुलाई सहजकतायको रुपमा तोलन 

सवकनेछ) । 
ववमधाः  

पूवयतयारी  

अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन  

कायय सम्पन्न भए पश्चात राविय स्वास््य चर्क्षा सूचना तथा संचार केन्त्रलाई काययक्रम संचालन र 
खचयको समग्र प्रमतवेदन तयार र्री पेर् र्नुय पने छ । 
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 ववस्ततृ कायययोजना तयार र्ने, कुन काययक्रम स्थानीय तहको कुन स्थानमा संचालन र्ने हो भने्न कुरा मनधायरर् 

र्ने र काययक्रममा सबैको भूममका स्पि पान,े 
काययक्रम संचालनको मममत, स्थान र समय मनधायरर् र्न,े 
काययक्रम संचालनको लामर् आवश्यक सामग्री, सन्त्देर्, प्रस्ततुीकरर्को तयारी र्ने, 
अन्त्तरवक्रया काययक्रममा समाबेर् र्नय सवकन ेमबषयबस्तहुरु: 
सतुीजन्त्य पदाथयको वतयमान अवस्था  

सतुीजन्त्य पदाथयको स्वरूप र यसको सेवनले स्वास््यमा पान ेअसरहरु  

सतुीजन्त्य पदाथय सेवनको न्त्यमुनकरर्का लामर् सम्बचन्त्धत मनकायको भूममका  

उपलब्ध ऐनमनयमको पालना र काननुी प्राबधान । 

अमभमखुीकरर् संचालनको प्रवक्रया, रै्चक्षक सामग्री तथा चर्क्षर् ववमधहरु :  

काययक्रममा उपचस्थतहरुको उपचस्थती अमभलेखन र्राउने । 

सहभार्ीहरुलाई स्वार्त तथा पररचयात्मक काययक्रम । 

सामवुहक छलर्ल , भाषर् तथा प्रस्ततुीकरर् , परामर्य आर्दको ववधीबाट पैरवी वा अमभमखुीकरर् र्दन े। 

पम्पलेट  चफ्लप चाटय ,  मेटा कािय , न्त्यजु वप्रन्त्ट आर्दको माध्यमबाट चर्क्षर् र्राउने ।  

राविय स्वास््य , चर्क्षा सूचना तथा संचार केन्त्रको वेबसाइि www.nheicc.gov.np  र  रे्सबकु पेज  
www.facebook.com/nheicc बाट संदेर् सामग्री मलन सवकन्त्छ ,   

 

बजेट बािँर्ािँ 
र खचय र्ने 
आधार  

स्थानीय स्तरको लामर् केन्त्रबाट पठाईएको स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा संचार केन्त्रको स्वीकृत बजेट 
बाँिर्ाि अनसुार ।  
बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वारा जारी काययक्रम सञ्चालन मनदेचर्का (पमछल्लो संस्करर्), सावयजमनक 
खररद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनछे । 

अमभलेख तथा 
प्रमतबेदन  

कायय सम्पन्न भए पश्चात राविय स्वास््य चर्क्षा सूचना तथा संचार केन्त्रलाई काययक्रम संचालन र खचयको 
समग्र प्रमतवेदन तयार र्री पेर् र्नुय पन ेछ। 

 

 

  

 

  

http://www.nheicc.gov.np/
http://www.facebook.com/nheicc
http://www.nheicc.gov.np,www.facebook.com/nheicc
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अनसूुची १:  

प्रदेर् तथा स्थानीय तहमा सम्पार्दत स्वास््य चर्क्षा, सूचना तथा संचार काययक्रम को मामसक प्रमतबेदन र्ाराम  

सूचक लक्ष्य 
संख्या 

सेवा मलनकेो  
संख्या 

प्रर्मत 
प्रमतर्त 

जम्मा 
रकम खचय  

ववद्यालय स्वास््य चर्क्षा काययक्रम संचालन पटक र सेवाबाट 
लाभ मलएकाहरुको संख्या) 

    

सतुीजन्त्य पदाथय सेवन तथा मध्यपान सेवनको न्त्यूनीकरर् 
सम्बचन्त्ध संचार काययक्रम संचालन पटक  

    

स्थानीय आमसंचार माध्यमहरूबाट जम्मा सन्त्देर् प्रसारर् 
(केवल टेमलमभजन)  

    

स्थानीय आम संचार माध्यमहरूबाट जम्मा सन्त्देर् प्रसारर्  

(अनलाइन) 

    

स्थानीय आम संचार माध्यमहरूबाट जम्मा सन्त्देर् प्रसारर्  

(एर्एम) 
    

स्थानीय आम संचार माध्यमहरूबाट जम्मा सन्त्देर् प्रसारर् 
(परपमरका) 

    

स्वास््य प्रबधयन सेवा सम्बचन्त्ध मममियाकमी र 
स्वस््यकममयहरुका लामर् पैरबी काययक्रम  संचालन (पटक)  

    

स्वास््य प्रबधयन सेवा सम्बचन्त्ध पैरवी बैठकमा उपचस्थत 
मममियाकमी र स्वस््याकमीहरुको संख्या  

    

यस मवहनामा स्वास््य र्दवसहरु मनाएको पटक (जम्मा र्दवस 
मध्ये) 

    

आमा समहु तथा मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लामर् 
सामाचजक व्यवहार पररवतयन काययक्रममा संचालन पटक  

    

स्वास््य आमा समहुमा छलर्ल र्रेका मबषय बस्तहुरु      

अनरु्मन तथा सपुरीवेक्षर् र्रेको पटक      

 

 

तयार र्ने:     रुज ुर्न:े     प्रमाचर्त र्ने:  


