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समविगत मागयर्दियन 

स्वास््य सम्बशन्त्ि काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्त्वयन तिा एकरुपता कायम गरर काययक्रम संचालन गनय 
सहशिकरण गने उद्देश्यले ननम्न बमोशिम समविगत मागयर्दियन तिा काययक्रम संचालन ननरे्दशिका तयार पारर 
लाग ुगररएको छ। काययक्रम सम्पन्न भएपिात काययक्रम संचालन गने ननकायले चौमानसक रुपमा प्रनतवेर्दन 
तयार पारर पठाउन ुपनेछ। स्वास््य कायायलय, अस्पताल र आयवेुर्द कायायलयहरुले स्वास््य ननरे्दिनालयमा 
तिा ननरे्दिनालयले एकमषु्ठमा संकलन गरर सामाशिक ववकास मन्त्रालयमा अननवायय रुपमा चौमानसक अवनि  
सवकएको १५ दर्दन नभरमा पठाउन ुपनेछ।प्रनतवेर्दन पठाउँर्दा ननम्ननलशित बुरँ्दा बमोशिम पठाउन ुपनेछ :   
१. आनियक काययववनि ननयमावली, २०६४ को अनसूुची २ अनसुारको प्रगनत नबवरण। 

२. काययक्रम सम्पन्न फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन। 

३. आ.ले.प. तिा म.ले.प. सम्पन्न भए पिात सोको प्रनतवेर्दन।  
 

 काययक्रम संचालन गर्दाय सेवा प्रवाह गरेका सबै स्वास््य सेवाका त्यांवकय वववरण स्वास््य 
ब्यवस्िापन सचुना प्रणालीमा मानसक प्रववि गनुय पनेछ सािै अन्त्य ब्यवस्िापन सचुना प्रणालीमा प्रववि गनुय पने 
सचुना सोवह सचुना प्रणालीको मापर्दण्ड बमोशिम त्यांवकय प्रवववि तिा प्रनतवेर्दन गनुयपनेछ। 

 

काययक्रमको प्रभावकारी कायायन्त्वयन गनय आवश्यक सहयोग र सहशिकरणको लानग संशिय सरकारले तय 
गरेका काययक्रमको लानग स्वास््य तिा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नबभाग अन्त्तगयतका महािािाहरु 
संग समन्त्वय गनुयपनेछ र प्ररे्दि सरकारबाट तय गरेका काययक्रमहरु संचालन यसै ननरे्दशिका अनसुार हनुेछ।  
आवश्यक सहयोग र सहशिकरणको लानग स्वास््य कायायलय र अस्पतालहरुले मानिल्लो ननकाय संग समन्त्वय 
गरर गनुय पनेछ।  
 

अस्पताल तिा स्िानीय  स्वास््य संस्िामा आवश्यक औषनि, िोप तिा सेवा प्रर्दानको लानग आवश्यक अन्त्य 
अत्यावश्यक सामग्रीको आपनुतय ब्यवस्िालाई प्रािनमकतामा राशि सामाशिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य 
ननरे्दिनालयसंग आवश्यक समन्त्वय गरर काययक्रम संचालन गनुय पनेछ र सािै आवश्यकता अनसुार स्िानीय  
तह संग समन्त्वय गरर काययक्रम संचालन गनय सवकनछे। 

 

महामारी तिा महामारीिन्त्य अवस्िाको ब्यवस्िापनको लानग आवश्यकता अनसुार संि तिा स्िानीय  तहसंग 
समन्त्वय गरर काययक्रम संचालन गने ब्यवस्िा नमलाउन ुपनेछ।काययक्रमहरु संचालन गर्दाय स्वास््य संस्िा वा 
अस्पताल वा सहभागी र प्रशिक्षक रहेको संस्िा िानल नहनुेगरी यवकन गरेर मारै कायायलय प्रमिुले काययक्रम 
संचालन गने व्यवस्िा नमलाउन ुपनेछ। 
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काययक्रम संचालनको लानग बिेट बाडँफाडँका आिार उल्लेि भएका काययक्रममा सोवह बमोशिम र 
बाँडफाँडको आिार उल्लेि नभएको अवस्िामा काययक्रमको उद्देश्य र अपेशक्षत प्रनतफल अनरुुप हनुेगरर 
स्िानीय  आवश्यकता र प्रािनमकताका आिारमा प्रचनलत ऐन, ननयम तिा कायय संचालन ननरे्दशिका अनसुार 
बिेट बांडफांड गरर काययक्रम संचालन गनुय पनेछ। 

स्वीकृत काययक्रम तिा अशख्तयारी अनरुुप काययक्रम संचालन र िचय गर्दाय सावयिननक िररर्द ऐन २०६३ र 
ननयमावली २०६४ (संसोिन सवहत), काययनबनि ऐन २०५५ र ननयमावली २०६४, भ्रमण िचय ननयमावली 
२०६४, अिय मन्त्रालयद्वारा िारी गररएको कायय संचालन ननरे्दशिका २०७५, सरूु्दरपशिम प्ररे्दि सरकारका 
काननुी र्दस्तावेिहरु र अन्त्य मौिरु्दा प्रचनलत ऐन काननुलाई आिार मानन काययक्रमहरु संचालन गनुय पनेछ। 

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दनमा अननवायय रुपमा काययक्रमको नाम , उद्देश्य , िचय िीषयक  , स्वीकृत 
िीषयकानसुार बाँडफाडँ रकम , सहभागी संख्या , प्रशिक्षक/सहिकताय , उपलशब्ि , सिुार गनुयपने , आगामी 
कायययोिना , सामाशिक ववकास मन्त्रालय वा स्वास््य ननरे्दिनालय वा स्वास््य तानलम केन्त्र वा प्ररे्दि 
स्वास््य आपूनतय व्यवस्िापन केन्त्र वा प्ररे्दि िनस्वास््य प्रयोगिालालाई नसकाई र सझुाव,काययक्रमका फोटो 
आदर्द समावेि गनुयपनेछ। 
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१. वाल स्वास््य तिा पोषण काययक्रम  
१.१ िोप काययक्रमको गणुस्तर लेिािोिा  

पररचय िोप सेवामा भएको अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनको गणुस्तरमा एकरुपता ल्याई सबै तहमा अनभलेि प्रनतवेर्दनमा 
सिुार ल्याउन स्वास््य कायायलय माफय त त्याकंको लेिा िोिा गनय यो काययक्रम ल्याईएको हो। 

उद्देश्य  समरु्दाय रे्दशि केन्त्र सम्मको अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा उल्लेशित आकँडाहरुमा एकरुपता एवं भरपर्दो 
छ या छैन मलु्यांकन गने।  

 िोप सेवाको अनगुमन प्रणालीको गणुस्तर मलु्यांकन गने। 

 िोप सेवामा संलग्न स्वास््यकमीहरुको क्षमता ववकास गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 स्वास््य संस्िा तिा स्िानीय तहको िोप सेवा सम्बन्त्िी अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा सिुार हनुेछ। 

 िोप सेवाको गणुस्तरको ननयनमत अनगुमन र मलु्यांकन भई पषृ्ठपोषण प्राप्त हनुेछ। 

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: प्रत्येक स्िानीय तहका कशम्तमा २ वटा स्वास््य संस्िा छनौट गनुयपर्दयछ। यसरी संस्िा छनौट 
गर्दाय अनभलेि प्रनतवेर्दनमा एकरुपता नभएका, िोपको कभरेि कम वा अस्वाभाववक िेरै भएका स्वास््य संस्िा 
छनौट गनुय पनेछ।   

संचालन गने अवनि: तोवकएको चौमानसक नभर  

काययक्रम संचालन गने नबनि: 
 संस्िा छनौट गररसकेपनछ काययक्रम (DQSA) संचालनका लानग यस अशि DQSA मा संलग्न 

कमयचारी मध्ये २ िना सहिकताय छनौट गनुय पनेछ।  

 छनौट भएका पानलका र स्वास््य संस्िाहरुसंग समन्त्वय गरर काययक्रम संचालनको नमनत अनग्रम तय 
गरर िानकारी गराउन ुपनेछ।   

 सहिकतायहरुले काययक्रम संचालनका लानग यस अशि  केन्त्र बाट उपलब्ि भएका DQSA ननरे्दशिका 
र नमनुा फारम अध्ययन, आवश्यकता अनसुार वप्रन्त्ट र फोटोकपी गरी वफल्ड कायययोिना तयार गरर 
संचालन गनुय पनेछ।  

 शिल्लाबाट वफल्डमा िाने सहिकतायहरुले सम्बशन्त्ित स्िानीय तहमा गई स्वास््य स्वास््य िािा  
प्रमिु लाई फारम भने तररका, सचुना संकलन गने प्रवक्रयाका बारेमा संशक्षप्त िानकारी गराउन ु
पनेछ।  

 स्वास््य संस्िामा गएर सचुना संकलन गने, त्याकं समायोिन गने र त्यसको संशक्षप्त प्रनतवेर्दन 
स्वास््य संस्िा, स्िानीय तह र शिल्लामा सबै बीच छलफल गरर िप सिुारका लानग ननणयय 
गनुयपर्दयछ।  

 काययक्रम सम्पन्न गररसकेपनछको ननतिा र प्रनतवेर्दन अननवाययरुपमा स्वास््य ननरे्दिनालयमा  पठाउन ु
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पनेछ।  

सन्त्र्दभय 
सामग्री 

DQSA ननरे्दशिका, चेकनलस्ट, सम्बशन्त्ित ननकायहरुको अनभलेिहरु  

अनगुमन 
सूचकांक  

 स्वीकृत कायययोिना  
 फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

१.२ पोषण काययक्रमको त्यांकको गणुस्तर लेिािोिा  
पररचय प्ररे्दि स्तरमा िनस्वास््यको प्रािनमकतामा रहेको पोषण काययक्रमको अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा एकरुपता 

ल्याउन र पोषण सेवाको अनगुमन प्रणालीलाई सदुृढ गनय त्यांकको लेिािोिा अनत आवस्यक छ सािै 
काययक्रमको प्रभावकारी योिना बनाउन र काययक्रमहरुलाई प्रािनमकता प्रर्दान गनयको लानग सही त्यांकको 
िाँचो पने भएका कारण त्यांकको आनिकाररकता र गणुस्तरीयता  िाँच्न ुआवश्यक भएकोले यो काययक्रम 
ल्याईएको हो।  

उद्देश्य   त्यांकको आनिकाररकता र गणुस्तर बदृ्दी गने।  
 पोषण सेवाको अनगुमन प्रणालीको गणुस्तर मलु्यांकन गने।  
 स्वास््यकमीहरुको क्षमता ववकास गने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 स्वास््य संस्िा तिा स्िानीय तहको पोषण  सेवा सम्बन्त्िी अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा सिुार हनुेछ।  

 पोषण सेवाको गणुस्तरको ननयनमत अनगुमन र मलु्यांकन भई त्याकंको आनिकाररकता र 
गणुस्तरमा बदृ्दी हनुेछ।  

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: प्रत्येक स्िानीय तहका कशम्तमा २ वटा वटा स्वास््य संस्िा छनौट गनुय पर्दयछ। स्िानीयतह  
र स्वास््य संस्िा छनौट गर्दाय शिल्लाको पोषण फोकल व्यशक्त र स्िानीय तह संग समन्त्वय गरी HMIS मा 
पोषण सम्बन्त्िी सूचकहरु कमिोर भएका स्िानीयतह र स्वास््य संस्िा छनौट गनुय पनेछ।  

संचालन गने अबनि: तोवकएको चौमानसक नभर  

काययक्रम संचालन गने नबनि: 
 रुवटन डाटा क्वानलटी एनसश्मेंट (RDQA) ननरे्दशिका अनसुार काययक्रम संचालन गनुय पनेछ  

 काययक्रम संचालन गर्दाय पररवार कल्याण महािािा, पोषण िािाको प्रनतनननि, स्वास््य ननरे्दिनालय 
संग समन्त्वय गरेर संचालन गनय सवकनेछ।   

 छनौट भएका स्िानीयतह र स्वास््य संस्िाहरुसंग समन्त्वय गरर काययक्रम संचालनको नमनत अनग्रम 
तय गरर िानकारी गराउन ुपनेछ।  

 सहिकतायहरुले काययक्रम संचालनका लानग यस अशि  केन्त्रबाट उपलब्ि भएका RDQA ननरे्दशिका 
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र नमनुा फारम अध्ययन, आवश्यकता अनसुार वप्रन्त्ट र फोटोकपी गरी वफल्ड कायययोिना तयार 
गरर संचालन गनुय पनेछ।   

 शिल्लाबाट वफल्डमा िाने सहिकतायहरुले सम्बशन्त्ित स्िानीय तहमा गई स्वास््य संयोिक तिा 
सहसंयोिक संग फारम भने तररका, सचुना संकलन गने प्रवक्रयाका बारेमा संशक्षप्त िानकारी गराउन ु
पनेछ।  

 स्वास््य संस्िामा गएर सचुना संकलन गरर त्यांक समायोिन गरर त्यसको संशक्षप्त प्रनतवेर्दन 
स्वास््य संस्िा, स्िानीय तह र शिल्लामा सबै बीच छलफल गरर िप सिुारका लानग ननणयय 
गनुयपर्दयछ।  

 काययक्रम सम्पन्न गररसकेपनछको ननतिा र प्रनतवेर्दन अननवाययरुपमा स्वास््य ननरे्दिनालयमा  पठाउन ु
पनेछ। 

सन्त्र्दभय 
सामग्री 

RDQA ननरे्दशिका, चेकनलस्ट, सम्बशन्त्ित ननकायाहरुको अनभलेिहरु  

अनगुमन 
सूचकांक 

 स्वीकृत कायययोिना  
 फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

१.३ CBIMNCI काययक्रमको त्यांकको लेिािोिा  

पररचय सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा वाल मतृ्यरु्दर तिा नविात शिि ुमतृ्यरु्दर र रोगर्दर उच्च रहेकोले उक्त मतृ्यरु्दर र 
रोगर्दर िटाउन प्ररे्दि स्तरमा समरु्दायमा आिाररत नविात शिि ुतिा वाल रोगको एकीकृत व्यवस्िापन 
काययक्रमलाई प्रािनमकतामा रािी काययक्रमको अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा एकरुपता ल्याउन र CBIMNCI 
काययक्रमको अनगुमन प्रणालीलाई सदुृढ गनय त्यांकको लेिािोिा आवश्यक भएकोले यो काययक्रम 
ल्याईएको हो।   

उद्देश्य   CBIMNCI काययक्रमको सबै तहको अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा एकरुपता ल्याउने।  
 CBIMNCI काययक्रम सम्बन्त्िी सेवा रशिस्टर, अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनको बारेमा स्वास््यकमीहरुको 

क्षमता ववकास गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा एकरुपता आई त्यांकको गणुस्तर सिुार हनुेछ। 

 CBIMNCI काययक्रमको गणुस्तरको ननयनमत अनगुमन र मलु्यांकन भई त्यांकको आनिकाररकता 
र गणुस्तरमा वदृ्दी हनुेछ। 

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: प्रत्येक शिल्लाका कशम्तमा ४ वटा स्िानीय तह मध्ये प्रत्येक स्िानीय तहबाट १ वा २ वटा 
स्वास््य संस्िा छनौट गनुयपर्दयछ।यसरी स्िानीयतह र स्वास््य संस्िा छनौट गर्दाय शिल्लाको CBIMNCI 
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काययक्रम हेने व्यशक्त र स्िानीय तह संग समन्त्वय गरी HMIS मा CBIMNCI सम्बन्त्िी सूचकहरु कमिोर 
भएका स्िानीय तह र स्वास््य संस्िा छनौट गनुय पनेछ।  

संचालन गने अबनि: तोवकएको चौमानसक नभर  

काययक्रम संचालन गने नबनि: 
 रुवटन डाटा क्वानलटी एशिश्मेंट (RDQA) ननरे्दशिका अनसुार काययक्रम संचालन गनुय पनेछ।   

 काययक्रम संचालन गर्दाय पररवार कल्याण महािािा, IMCI  िािा तिा स्वास््य ननरे्दिनालय  संग 
समन्त्वय गरेर संचालन गनय सवकनछे।   

 छनौट भएका स्िानीयतह र स्वास््य संस्िाहरुसंग समन्त्वय गरर काययक्रम संचालनको नमनत अनग्रम 
तय गरर िानकारी गराउन ुपनेछ।  

 सहिकतायहरुले काययक्रम संचालनका लानग यस अशि केन्त्र बाट उपलब्ि भएका RDQA ननरे्दशिका 
र नमनुा फारम अध्ययन, आवश्यकता अनसुार वप्रन्त्ट र फोटोकपी गरी वफल्ड कायययोिना तयार 
गरर संचालन गनुय पनेछ।   

 शिल्ला बाट वफल्डमा िाने सहिकतायहरुले सम्बशन्त्ित स्िानीय तहमा गई स्वास््य संयोिक तिा 
सहसंयोिक संग फारम भने तररका, सचुना संकलन गने प्रवक्रयाका बारेमा संशक्षप्त िानकारी गराउन ु
पनेछ।  

 स्वास््य संस्िामा गएर सचुना संकलन गरर त्यांक समायोिन गरर त्यसको संशक्षप्त प्रनतवेर्दन 
स्वास््य संस्िा, स्िानीय तह र शिल्लामा सबै बीच छलफल गरर िप सिुारका लानग ननणयय 
गनुयपर्दयछ।  

 काययक्रमबाट प्राप्त ननतिाको आिारमा सम्बशन्त्ित स्वास््य संस्िामा रहेका स्वास््यकमीहरुलाई 
स्िलगत अनशुिक्षण तिा पषृ्ठपोषण गनुय पनेछ।  

 काययक्रम सम्पन्न गररसकेपनछको ननतिा र प्रनतवेर्दन स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपनेछ।  

सन्त्र्दभय 
सामग्री 

RDQA ननरे्दशिका, चेकनलस्ट, सम्बशन्त्ित ननकायहरुको अनभलेिहरु  

अनगुमन 
सूचकांक  

 स्वीकृत कायययोिना  
 फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

१.४ स्िानीय तहमा कोल्डचेन व्यवस्िापन, onsite coaching, AUFI को लानग स्िलगत अनशुिक्षण  

पररचय नेपालको संनबिान अनसुार आिारभतू स्वास््यको शिम्मेवारी स्िानीय तहको भएको र िोप सेवा आिारभतू 
सेवाको महत्वपूणय र प्रािनमकता प्राप्त िनस्वास््य काययक्रम भएकोले स्िानीय तहलाई ननयनमत रुपमा 
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गणुस्तरीय िोप सेवा प्रवाह गनय सक्षम बनाउन आवश्यक ठानी यो काययक्रम ल्याईएको हो।  

उद्देश्य   स्वास््यकमीहरुलाई भ्याशक्सनको उपयकु्त कोल्डचेन व्यवस्िापन गनय सक्षम बनाई लशक्षत समहुलाई 
गणुस्तरीय िोप सेवा उपलब्ि गराउने।    

 AEFI र यसको व्यवस्िापनको बारेमा िोप सेवामा संलग्न स्वास््यकमीहरुलाई िानकारी गराई 
िोप काययक्रमको व्यवस्िापन क्षमता ववकास गने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 भ्याशक्सनको उपयकु्त कोल्डचेन व्यवस्िापन भएको हनुछे।  

 AEFI को संख्यामा न्त्यूनीकरण हनुेछ र AEFI भई हालेमा त्यसको उशचत व्यवस्िापन गनय 
स्वास््यकमीहरु सक्षम हनुेछन। 

संचालन 
प्रकृया 

यो काययक्रम स्वास््य कायायलय बाट काययक्रम संयोिकले कायययोिना बनाई कायायलय प्रमिुबाट स्वीकृत 
गराएर स्िानीय तह र स्वास््य संस्िामा संचालन गनुय पनेछ।   

काययक्रम संचालन गने नबनि: 
 काययक्रमको लानग संस्िा छनौट गर्दाय अनभलेि प्रनतवेर्दनमा समस्या भएका, कोल्डचेन व्यवस्िापन 

तिा आपतुीमा समस्या भएका, AEFI reporting िएका  स्वास््य संस्िाहरुलाई प्रािनमकता दर्दन े

सािै बिेटको पररनि नभर रही अन्त्य संस्िाहरुमा पनन स्िलगत अनशुिक्षण गनय सवकनेछ।  

 स्िलगत अनशुिक्षण गर्दाय ननम्ननलशित बुरँ्दाहरु समेट्न ुपनेछ: 

o भ्याशक्सनको उशचत तापक्रम (+२ रे्दशि +८), Ice pack conditioning, VVM , 

bundling ( भ्याशक्सन, नसररन्त्ि, Diluent) आदर्द  

o AEFI को पररचय, कारण र व्यवस्िापन बारे  

 Onsite coaching को क्रममा रे्दशिएका समस्याहरुको तत्काल काययस्िालमै समािान गनय प्रयास 

गने, तत्काल समािान हनु नसक्न े समस्याहरुको सचुी तयार पारर कायययोिना बनाई स्िानीय 

तहसंग नमलेर संयकु्त रुपमा समािानको लानग पहल गने।  

 काययक्रम सम्पन्न भएपािात सम्पूणय वववरण उल्लेि गरर प्रनतवेर्दन तयार परेर सम्बशन्त्ित स्िानीय 
तह र स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपनेछ।  

सन्त्र्दभय 
सामग्री 

 SOP EVM Protocol,  ननरे्दशिका, चेकनलस्ट आदर्द  
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अनगुमन 
सूचकांक  

 स्वीकृत कायययोिना  
 फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

१.५ वाल स्वास््य काययक्रमहरु (पूणय िोप दर्दगोपना काययक्रमको लानग) सदुृढीकारणको स्वास््य संयोिक 
संग स्िलगत अनशुिक्षण  

पररचय िोप सेवा नेपाल सरकारको पवहलो प्रनिमकता प्राप्त काययक्रम हो। िोप सेवा प्राप्त गनुय हरेक 
वालवानलकाको नैसनगयक अनिकार हो भने िोप सेवा प्रर्दान गनुय स्वास््यकमीको शिम्मेवारी हो। यही त्य 
लाई आिार मानेर हरेक वालवानलकाले पूणय िोप पाऊन भने्न अनभप्रायले पूणय िोपको अबिारणा ल्याइएको 
हो। यस प्ररे्दिका ८८ वटै स्िानीय तह, ९ वटै शिल्लाहरु पूणय िोप सनुनशित भई िोषणा समेत भईसकेका 
छन।् पूणय िोप सनुनशिता संगै यसको ननरन्त्तरता, दर्दगोपनाको लानग स्िानीय तह र स्वास््य संस्िालाई 
सक्षम बनाउन यो काययक्रम ल्याइएको हो।   

उद्देश्य   पूणय िोप सनुनशितता पिात यसको दर्दगोपनाको लानग अपनाउनपुने सम्पूणय प्रवक्रयाको बारेमा 
िानकारी प्राप्त गरर सो अनसुार कायययोिना बनाई लाग ुगने।   

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

 पूणय िोप दर्दगोपनाको लानग स्िानीय तह तिा स्वास््य संस्िामा काययरत स्वास््यकमीहरु  सक्षम 
हनुेछन।्  

संचालन 
प्रकृया 

यो काययक्रम स्वास््य कायायलय बाट काययक्रम संयोिकले कायययोिना बनाई कायायलय प्रमिुबाट प्रमाशणत 
गराएर स्िानीय तह संग समन्त्वय गरर स्वास््य संस्िामा संचालन गनुय पनेछ।  

काययक्रम संचालन गने ववनि: 
- काययक्रमको लानग संस्िा छनौट गर्दाय िोपको प्रगनत कम भएका, ड्रपआउट र िेर िान ेर्दर िेरै 

भएका, अनभलेि प्रनतवेर्दनमा समस्या भएका  स्वास््य संस्िाहरु पवहचान गरर प्रािनमकताको 
आिारमा स्िलगत अनशुिक्षण गनुय पनेछ।  

- स्िलगत अनशुिक्षणको क्रममा पूणय िोप िोषणा पािात दर्दगोपनाको लानग पूणय िोप सनुनशितता 
ननरे्दशिका २०७१ (तेस्रो संस्करण २०७५) अनसुार गनुय पने काययहरुको बारेमा स्वास््यकमी 
हरुलाई िानकारी गराउन ुपनेछ।   

- सािै स्वास््य संस्िामा िोप काययक्रमका ववनभन्न वक्रयाकलाप (कोल्डचेन व्यवस्िापन, अनभलेि 
प्रनतवेर्दन, भ्याशक्सनको ननयनमत माग आपूनतय, िोप केन्त्र व्यवस्िापन आदर्द)को बारेमा अबलोकन 
गरर प्राप्त ननतिाको आिारमा पषृ्ठपोषण गनुय पनेछ।   

- काययक्रम सम्पन्न भएपिात सम्पूणय वववरण उल्लेि गरर प्रनतवेर्दन तयार पारेर सम्बशन्त्ित स्िानीय 
तह र स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन।े   
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सन्त्र्दभय 
सामग्री 

पूणय िोप सनुनशितता ननरे्दशिका २०७१ (तेस्रो संस्करण २०७५), चेकनलस्ट, सम्बशन्त्ित ननकायहरुको 
अनभलेिहरु  

अनगुमन 
सूचकांक  

 स्वीकृत कायययोिना  
 फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

१.६ शिल्ला स्तरमा स्वास््यकमीहरुलाई िोप तानलम  

पररचय िोप सेवा नेपाल सरकार र प्ररे्दि सरकारको पवहलो प्रनिमकता प्राप्त र लागत प्रभावकारी िनस्वास््य  
काययक्रम हो। िोप सेवा संवेर्दनिील भएको, राविय िोप काययक्रममा नयाँ िोपहरु िप भईरहेको, िोप 
तानलका पररवतयन भईरहेको तिा िोप ऐन र ननयमावलीको प्रभावकारी काययन्त्वयन गराउन िोप सेवामा 
संलग्न स्वास््यकमीहरुको समेत क्षमता र र्दक्षता अनभववृद्ध गनय यो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो।    

उद्देश्य   िोप काययक्रममा संलग्न स्वास््यकमीहरुको ज्ञान र क्षमता अनभवृवद्ध गने।    
 राविय िोप काययक्रमको बारे िानकारी िानकारी गराई िोप काययक्रमको व्यवस्िापन क्षमता 

ववकास गने।  
 नयाँ िोप, िोप ऐन, ननयमावली सािै िोप कोषको वारेमा िानकारी गराई काययन्त्वयनमा सहिता 

ल्याउने।   
अपेशक्षत 
प्रनतफल  

 गणुस्तरीय िोप सेवा संचालनमा क्षमता ववकास भई िोप सेवा प्रभावकारी हनुेछ।  

 स्वास््यकमीले गणुस्तरीय िोप सेवा संचालनमा शिम्मेवारी बहन गनेछन।    

संचालन 
प्रवक्रया  

लशक्षत समूह, सहभागी संख्या र तानलम अवनि: 
 िोप सेवामा संलग्न परुाना (४ वषय अशि तानलम नलएका), यस अशि िोप तानलम नपाएका तिा 

नयाँ ननयशुक्त भई आउने स्वास््यकमीहरु  

 प्रत्येक व्याचमा २० रे्दशि २५ िना सम्म सहभागी गराएर तानलम संचालन गनुय पनेछ।  

 तानलम अबनि ४ दर्दनको हनुछे।  

 स्वास््य कायायलयका िोप सम्पकय  व्यशक्तले स्िानीय तह र स्वास््य संस्िाहरुमा िोप काययक्रममा 
संलग्न र िोप तानलम नपाएका स्वास््यकमीहरुको वववरण पवहलो चौमानसक नभर माग गरर 
अध्यावनिक गनुय पनेछ।   

 तानलम संचालन गर्दाय अस्पतालको संस्िागत शक्लननक, स्वास््य संस्िाको िोप केन्त्र तिा कोल्ड 
रुम, सब सेन्त्टर भएको स्िान नशिकै भएको हनु ुपनेछ सािै स्िलगत अभ्यासको लानग ननयनमत 
िोप सेवा संचालन भएको समय पारर तानलम संचालन गनुय पनेछ।  

 यो तानलम संचालन गनयका लानग प्रशिक्षक प्रशिक्षण तानलम नलएका प्रशिक्षकहरु मध्येबाट 
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सहिकताय छनौट गनुयपनेछ।  

 तानलममा सहिीकरणको लानग अन्त्य सरोकारवालाहरु बाट समेत सहिकताय उपशस्िनत गराएर 
संचालन गनय सवकनेछ।   

सन्त्र्दभय 
सामग्री 

 िोप तानलम सन्त्र्दभय पशुस्तका, िोप तानलम संचालन प्रशिक्षक प्रशिक्षण ननरे्दशिका  

अनगुमन 
सूचकांक  

 स्वीकृत कायययोिना  

 फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

१.७ ए.ई.एफ.आई. भएका बच्चाहरुका लानग तत्काल व्यवस्िापन तिा प्रषेण काययक्रम  

 

पररचय  
िोप पिात हनुसक्ने अवान्त्छनीय िटनाहरुको तत्काल िाँच पड्ताल, व्यवस्िापन र िप उपचारको लानग 
प्रषेण गरर अपाङ्गता, िारीररक क्षनत तिा मतृ्य ुहनुबाट िोगाउन यो काययक्रम राशिएको हो।  

उद्देश्य   ए.ई.एफ.आई. भएका बच्चाहरुका लानग तत्काल व्यवस्िापन तिा प्रषेण गरर िवटलता रोकिाम तिा 
समस्या समािान गने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

ए.ई.एफ.आई. भएका बच्चाहरुमा िवटलता रोकिाम तिा समस्या समािान भएको हनुेछ।  

काययक्रम 
संचालन 
प्रवक्रया   

यो काययक्रमको कायययोिना तयार गरर स्वास््य ननरे्दिकबाट स्वीकृत गरेर ननम्न अनसुार संचालन गनुय पनेछ  

 ए.ई.एफ.आई. भएको िण्डमा िाँचबझुको लानग आवकश्यता अनसुार तत्काल मेनडकल टीम 
िटाउन सवकनेछ।   

 ए.ई.एफ.आई. भएका बच्चाहरुको तत्काल व्यवस्िापन गनय स्वास््य संस्िामा उपलव्ि भए 
बाहेकका िप औषनि उपकरणको व्यवस्िापन गनय सवकनछे।  

 ए.ई.एफ.आई. भएका बच्चाहरुलाई िप उपचारका लानग प्रषेण गनुयपरेमा प्रषेण गररएको 
संस्िाको बारेमा सम्बशन्त्ित वालवानलकाको अनभभावकलाई िानकारी गराउन ुपनेछ सािै प्रषेण 
भएको संस्िा सम्म आते िाते यातायात िचय प्रचनलत ननयमानसुार यसै िीषयकबाट व्यवस्िा गनय 
सवकनछे।    

अनगुमन 
सूचकांक 

 स्वीकृत कायययोिना  
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१.८ पूणय िोप प्ररे्दि िोषणा काययक्रम  

 

पररचय  
वालवानलकाको नैसनगयक अनिकारको रुपमा रहेको िोप सेवालाई गणुस्तरीय तिा प्रभावकारी बनाई पूणय 
िोप सनुनशित गरर सरूु्दरपशिम प्ररे्दि नभरका वडा, स्िानीय तह, शिल्लाहरुमा पूणय िोप िोषणा भई 
सकेकोले पूणय िोप यकु्त प्ररे्दि िोषणा गनयको लानग यो काययक्रम तय गररएको हो।   

उद्देश्य   पूणय िोपयकु्त प्ररे्दि िोषणा गरर प्ररे्दि नभरका सम्पूणय वालवानलकाले पूणय िोप पाएको सनुनशितता गने।   

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

नेपालकै र्दोस्रो पूणय िोप यकु्त प्ररे्दि िोषणा भएको हनुछे।  

संचालन 
प्रवक्रया   

यो काययक्रमको लानग प्ररे्दि सरकारको मशन्त्रपररषद् वा मन्त्री स्तरीय ननणयय अनसुार स्वीकृत काययववनि 
अनसुार गनुय पनेछ।    

 

१.९ IMAM र वाल भिटा Scale Up  

 

पररचय  
शिघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्िापन काययक्रम (IMAM) ६ मवहना रे्दशि ५ वषय मनुनका वालवानलकाको 
पोषण शस्िनत लेिािोिा गरर शिघ्र कुपोषण भएका वालवानलका लाई IMAM काययक्रमको ननरे्दशिका 
बमोशिम बवहरंग तिा अन्त्तरंग सेवा बाट उपचार तिा व्यवस्िापन गनय यो काययक्रमको लानग बिेटको 
व्यवस्िा गररएको छ।    

उद्देश्य   स्वास््यकमीहरुलाई IMAM सम्बशन्त्ि क्षमता अनभबवृद्ध गरर काययक्रम व्यवस्िापन गने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

शिल्लामा ६ मवहना रे्दशि ५ वषय मनुनका वालवानलकाको पोषण शस्िनत लेिा िोिा गरर शिघ्र कुपोषण भएका 
वालवानलकाहरुको IMAM ननरे्दशिका वमोशिम व्यवस्िापन भई पोषणको शस्िनतमा सिुार भएको हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया   

 काययक्रम संचालन हनुे शिल्ला: र्दाच ुयला 
 काययक्रम संचालन गने ननकाय: स्वास््य कायायलय  

 लशक्षत समूह: ६ मवहना रे्दशि ५ वषय मनुनका वालवानलका  

 पररवार कल्याण महािािाको IMAM काययक्रम ननरे्दशिका बमोशिम संचालन गनुय पनेछ। 

 यो काययक्रम सामाशिक ववकास मन्त्रालय, पररवार कल्याण महािािा, स्वास््य ननरे्दिनालय तिा 
अन्त्य सरोकारवाला ननकायहरु संग समन्त्वय गरर संचालन गनुय पनेछ।   

सन्त्र्दभय 
सामग्री  

IMAM ननरे्दशिका  
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अनगुमन 
सूचकांक  

स्वीकृत कायययोिना   

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन   

 

२. पररवार स्वास््य काययक्रम 

२.१ पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर िाँचको लानग VIA Set िररर्द 

 

पररचय  
ववकासोन्त्मिु रे्दिहरुमा पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर सवै क्यान्त्सरहरु मध्ये एक प्रमिु क्यान्त्सर हो। यस 
रोगको िरुु अवस्िामा नै पत्ता लगाउन सकेमा यो रोग ननको हनुे हुँर्दा ववगतका वषयहरु रे्दशि नै 
VIA/Cryotherapy सम्बशन्त्ि काययक्रम संचालन गरै्द आएको छ र त्यसको लानग भी आई ए सेट िररर्द गरर 
आपूनतय गनय यो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको छ। 

उद्देश्य   मवहलाहरुलाई पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर हनु ुअगाडी रोगको पवहचान गनय आवश्यक सामग्री िररर्द गरी 
सेवा प्रवाह गनय सहिता ल्याउने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

 सामग्री िररर्द भएको हनुेछ। 

काययक्रम 
संचालन 
प्रवक्रया   

यस काययक्रमसंग सम्बशन्त्ित आवश्यक औिार उपकरणहरुका सािै स्वास््य सस्िाहरुमा पाठेिर िस्ने 
समस्याको कन्त्िरभेवटभ म्यानेिमेन्त्टको लागी आवश्यक ररगं पेसरीहरु पनन िरीर्द गरी ननयनमत रुपमा 
मवहलाको पाठेिरको मिुको िाँच तिा ररंग पेसरी सेवा प्रर्दान गनय शिम्मेवार ब्यशक्तहरुसंग समन्त्वय गरी 
आवश्यक सामग्रीहरु प्रचनलत ननयमानसुार िररर्द गरर आपूनतय गनुय पनेछ।  
आवश्यक सामानहरुको सूची 
1. Sponge holder   2. Duck Spaculum   3.Small Bowl   

4. Kidney tray               5.swab Stick       6.  Acitic acid    

7. IP Equipments   8.Torch Light                    9. carbondoxide gas 

10. Gloves            11.SiliconRing pressary         12 Surgical drum      

13. other essential items . 
अनगुमन 
सूचकांक  

माग फाराम, र्दाशिला ररपोटय, ह.फा.,िररर्द योिना वा िररर्द आरे्दि   

 

२.२ मात ृतिा वाल स्वास््यका लानग शिल्ला स्तरीय सनमक्षा  

पररचय आकशस्मक प्रसनुत सेवाको आवश्यकता भएका सम्पूणय मवहलाहरुले ती सेवाहरु उपभोग नगरेसम्म मात ृमतृ्यू 
िटाउने उद्दशे्य पूरा हनु सक्रै्दन। तसिय उपलब्ि आकशस्मक प्रसनुत सेवाहरुको उपभोग भइरहेको छ वक 
छैन भने्न िाहा पाउन आकशस्मक प्रसनुत सेवाको अनगुमन गने कायय ननयनमत रुपमा गनुय पने भएकोले चाल ु
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आ.व. २०७६/७७ मा  शिल्ला स्तरीय मात ृतिा वाल स्वास््य सेवाको लानग सनमक्षा काययक्रम राशिएको 
छ। 

उद्देश्य   मात,ृ बाल स्वास््य तिा प्रिनन स्वास््य सेवाको प्रगनत, समस्या तिा चनुौतीबारे छलफल गने। 

 मात ृ तिा बाल स्वास््य बाहेकका अन्त्य नेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकारका प्रािनमकतामा परेका 
काययक्रमहरुको बारेमा छलफल, त्यांक ववश्लषेण, त्यांक सदुृढीकरण लगाएतका अन्त्य 
ववषयवस्तहुरुको बारेमा छलफल गने।  

 समस्या सामािानका लागी आवश्यक कायययोिना ननमाणय गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

मात ृतिा वाल स्वास््य काययक्रमको गणुस्तरीयता वृदद्द र त्यांक सदुृढीकरण भएको हनुेछ।   

संचालन 
प्रवक्रया  

 यस िीषयक मा ववननयोिन भएको बिेट बाँडफाँड गरर िीषयक अनसुार िचय वववरण तयार पारर 
ववस्ततृ वावषयक कायययोिना बनाउन ुपनेछ।  

 शिल्लामा शिल्ला समन्त्वय सनमनत प्रमिु, सर्दरमकुाम रहेको स्िानीय तह प्रमिु, प्रमिु शिल्ला 
अनिकारी, अस्पताल व्यवस्िापन सनमनत प्रमिु, शिल्ला प्रहरी कायायलय प्रमिु, प्रत्येक स्िानीय 
तहका प्रमिु प्रिासकीय अनिकृत र स्वास््य संयोिक, गै.स.स.महासंि प्रमिु, परकार महासंि, 
शिल्लामा स्वास््य कायायलय संग समन्त्वय गरर काययरत गै.स.स. प्रनतनननि र सम्भव भएसम्म 
सम्बशन्त्ित शिल्लाको संिीय तिा प्ररे्दि सभा सर्दस्यहरुको सहभानगतामा काययक्रमको वावषयक सनमक्षा 
गने। 

 रैमानसक रुपमा स्िानीय तहका स्वास््य िािा प्रमिुहरुलाई बोलाई प्रनतवेर्दन काययक्रम 
कायायन्त्वयन लगायतका ववषयमा छलफल गने।  

 सम्बशन्त्ित शिल्लाले स्िानीय तहहरुको त्यांक ववश्लषेण गरर छलफल गने। 

 स्वास््य ननरे्दिनालय सँग समन्त्वय गरर काययक्रम संचालन गनुय पनेछ।      
 यो काययक्रम सम्पन्न भएपनछ प्रनतवेर्दन तयार गरर स्वास््य ननरे्दिनालयले ९ वटै शिल्लाको प्रनतवेर्दन 

एकमषु्ठमा संकलन गरी सामाशिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

 वावषयक कायययोिना  
 रैमानसक बैठक प्रनतवेर्दन   

 

२.३ मात ृतिा वाल स्वास््यका लानग प्ररे्दि स्तरीय सनमक्षा  

पररचय आकशस्मक प्रसनुत सेवाको आवश्यकता भएका सम्पूणय मवहलाहरुले ती सेवाहरु उपभोग नगरेसम्म मात ृमतृ्य ु
िटाउने उद्दशे्य पूरा हनु सक्रै्दन।अत: उपलब्ि आकशस्मक प्रसनुत सेवाहरुको उपभोग भईरहेको छ वक 
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छैन भने्न िाहा पाउन आकस्मीक प्रसनुत सेवाको अनगुमन गने कायय ननयनमत रुपमा गनुय पने भएकोले चाल ु
आ.व. २०७६/७७ मा स्वास््य कायायलय स्तरीय र अस्पताल स्तरीय मात ृतिा वाल स्वास््य सेवाको 
लागी सनमक्षा काययक्रम राशिएको छ।  

उद्देश्य  मात,ृ बाल तिा प्रिनन स्वास््य सेवाको प्रगनत, समस्या तिा चनुौती बारे छलफल गने। 

 आकशस्मक प्रसनुत सेवा अनगुमन ननरे्दशिकामा उल्लेि भए वमोशिमले EOC Monitoring review 
नमवटंग संचालन गने। 

 समस्या सामािानका लागी आवश्यक कायययोिना ननमाणय गने । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

समग्र प्ररे्दिको मात ृ तिा वाल स्वास््य काययक्रमहरुको प्रभावकारी मापन, आवश्यक कायययोिना  तय 
गररएको हनुेछ।   

संचालन 
प्रवक्रया  

 स्वास््य कायायलय प्रमिु, अस्पतालबाट अस्पताल प्रमिुलाई ३ दर्दने कायायिाला गोवष्ठमा बोलाई  
प्ररे्दि स्तररय मात ृतिा बाल स्वास््यको सनमक्षा गोवष्ठको आयोिना गने।   

 उक्त गोष्ठीमा प्रनतवेर्दन सवहत सरुशक्षत माततृ्व, बाल स्वास््य तिा प्रिनन स्वास््य सम्बशन्त्ि  सेवाको 
प्रगनत वववरण, सेवाको उपलब्िता, उपभोग र सेवाको गणुस्तर सम्बशन्त्ि ववषयमा छलफल गने।  

 काययक्रम सिुारको लानग गनुयपने आवश्यक काययको पवहचान गरर कायययोिना ननमाणय गरर 
कायायन्त्वयन गनुय पनेछ।  

 यो काययक्रमको काययिाला गोवष्ठ सकेपनछ प्रनतवेर्दन तयार गरर सामाशिक ववकास मन्त्रालय पठाउन ु
पनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

२.४ DMT Tool and WHO-MEC Wheels को माध्यम बाट पररवार ननयोिन सेवा सदुृढीकरणका लागी 
प्रशिक्षक प्रशिक्षण तानलम 

पररचय आ.व.२०७६/७७मा स्वास््यकमीहरुलाई  DMT Tool संग पररशचत गराउरै्द पररवार ननयोिन सेवा ववस्तार 
र सदुृढीकरणका लानग शिल्ला नभरका सरकारी अस्पताल, शिल्ला स्वास््य कायायलय, प्रािनमक स्वास््य 
केन्त्र, स्वास््य चौकी मा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई र्दक्ष बनाउनको लानग प्रशिक्षक तयार गनय यो 
काययक्रम तय गररएको हो।  

उद्देश्य  पररवार ननयोिन सम्बन्त्िी प्रशिक्षक तयार पारर स्िानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभवदृ्दी 
गने। 
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अपेशक्षत 
प्रनतफल 

पररवार ननयोिन सम्बन्त्िी प्रशिक्षक तयार भई स्िानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभवृद्दी 
भएको हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया  

 यस िीषयक अन्त्तगयत स्िानीयतहका स्वास््यकमीहरुलाई हे.अ./स्टाफ नसयलाई (अ.हे.ब./ अ.न.मी. 
को हकमा प्रववणता प्रमाणपर तह उशत्तणय भई सम्बशन्त्ित काउशन्त्सलमा र्दताय भएको हनुपुने) प्रशिक्षक 
प्रशिक्षण तानलम दर्दनपुनेछ। 

 िीषयक अनसुार बिेट बाडँफाँड गरर सम्बशन्त्ित स्वास््य कायायलय प्रमिुबाट स्वीकृत गराई प्रचनलत 
ननयमानसुार काययक्रम संचालन गनुयपनेछ।   

 स्वास््य कायायलयले उक्त काययक्रम संचालनको लानग स्वास््य ननरे्दिनालय र अन्त्य सरोकारवाला 
ननकायहरु सँग समन्त्वय गरर संचालन गनुयपनेछ।   

सन्त्र्दभय 
सामग्री 

संशिय सरकारको पररवार ननयोिन सेवाका लानग डी.एम.वट र एम.ई.नस. सहिकताय ननरे्दशिका, २०७५   

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन   

 

२.५ मवहनावारी सरसफाई तिा स्याननटरी प्याड सम्बशन्त्ि ननसयङ स्टाफलाई ToT तानलम 

पररचय मवहनावारीलाई मवहलाको प्रिनन वक्रया संग िोनडएको एक िैववक प्रवक्रया हो भने्न िानकारी सवहत 
ववद्यालयमा वकिोरीहरुको ननयनमत उपशस्िनतको लागी सहयोग गनय वकिोरीहरु तिा शिशक्षकाहरुका लानग 
मवहनावारी सरसफाई सािै स्िानीय स्तरमा मवहनावारी हुरँ्दा प्रयोग गररन ेकपडाको प्याड बनाउन ेतररकाबारे 
अनभमिुीकरण तिा उक्त काययको िरुुवातका लानग आवश्यक सामग्री उपलब्ि गराउनको लानग स्वास््य 
सस्िामा काययरत ननसयङहरुलाई तानलम दर्दई र्दक्ष बनाउन यो काययक्रम तय भएको हो। 

उद्देश्य   मवहनावारी सरसफाई तिा स्याननटरी प्याड सम्बशन्त्ि अनभमशुिकरण गनय र्दक्ष प्रशिक्षक तयार गने।   
 ववद्यालयका शिशक्षका र वकिोरीहरुलाई मवहनावारी सरसफाई लागी उपयकु्त वातावरण (स्कुलमा 

प्याड फेने स्िानको ब्यवस्िा, िाल्डो वा बकेटको व्यवस्िा) तयार पनय सक्षम बनाउन।े   
अपेशक्षत 
प्रनतफल 

तानलम प्राप्त प्रशिक्षक माफय त ववद्यालयका शिशक्षका तिा वकिोरीहरुलाई अनभमिुीकरण गराई मवहनावारी 
सरसफाई सम्बशन्त्ि ज्ञान अनभबवृद्ध भई स्याननटरी प्याड प्रयोग गरेको तिा मवहनावारी भएको अबनिमा 
ननयनमत ववद्यालय िाने र्दर बढेको हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया  

 स्वास््य कायायलयले प्रत्येक स्िानीय तहका स्वास््य सस्िामा काययरत कशम्तमा २ िना ननसयङ 
स्टाफ लाई छनौट गने।  

 ननसयङ स्टाफ लाई २ दर्दने मवहनावारी सरसफाई तिा स्याननटरी प्याड ननमायणको सैद्धाशन्त्तक तिा 
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प्रयोगात्मक तानलम (TOT) संचालन गने।  
 पररवार कल्याण महािािा तिा शिक्षा नबभागले तयार गरेको Menstrual Hygiene Management 

(MHM) ननरे्दशिका अनसुार काययक्रम संचालन गनुय पनेछ। 

 तानलम पिात ननसयङ स्टाफले सम्बशन्त्ित स्िानीय तहका ववद्यालयमा गई लशक्षत उमेर समहुका 
वकिोरी र शिशक्षकालाई स्याननटरी प्याड ननमायण, प्रयोग गने तररका तिा मवहनावारी सरसफाई 
सम्बशन्त्ि कक्षा संचालन गनुय पनेछ। 

 स्याननटरी प्याड बनाउन आवश्यक साम्रगी यसै काययक्रम वाट व्यवस्िापन गरी उपलब्ि गराउने।  
अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

२.६ पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर पवहचान तिा िाँच 

पररचय पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर मवहलाहरुमा सबै भन्त्र्दा बढी रे्दशिने क्यान्त्सरको रुपमा रहेको छ। यसलाई 
िरुुको अवस्िामा पत्ता लगाउन सवकयो भने ननको हनुे हुँर्दा ववगतका वषयहरु रे्दशिनै VIA/Cryotherapy 

सम्बशन्त्ि काययक्रम तिा तानलम संचालन भइरहेका छन।् 

उद्देश्य  स्वास््य सस्िामा समयमै पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर पवहचान तिा िाँच तिा प्रषेण सेवा प्रर्दान गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

लशक्षत उमेर समहुका सबै मवहलाहरुको पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर पवहचान भई उपचारको र्दायरामा 
आउने छन।्  

संचालन 
प्रवक्रया  

पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर पवहचान तिा िाँचका लागी अस्पताल संग समन्त्वय गरर स्वास््य संस्िाहरुमा 
काययरत ननसयङ कमयचारीका लागी ३ दर्दन े तानलम काययक्रम संचालन गनुय पनेछ। तानलमका ववषयवस्त ु
पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर पवहचान तिा िाचँ तानलम ननरे्दशिका बमोशिम गनुयपने छ र विेट अपगु भएको 
अवस्िामा पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर िाचँको लानग VIA Set िरीर्द िीषयक बाट तानलमको आवश्यक 
सामग्री समेत िररर्द गनय सवकनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन   

 

२.७ Visiting provider माफय त  FP सेवाको Onsite coaching 

पररचय पररवार ननयोिनको  अपररपतुय माग २४ प्रनतित रहेको छ।पररपतुय गनय नसकेको माग केही मारामा िटेको 
छ तर केवह समरु्दायमा यसको पररपतुय गनय नसकेको माग अझ बढी नै रहेको पाइन्त्छ। हाल केवह संख्यामा 
वृवद्ध भएता पनन ववषेि गरर नेपालमा लामो समय सम्म प्रयोग गनय सवकने पररवार ननयोिनका अस्िायी 



स्वास््य काययक्रम संचालन ननरे्दशिका, २०७६/०७७, सामाशिक ववकास मन्त्रालय ,सरूु्दरपशिम प्ररे्दि  Page 23 

 

सािन  Implant and IUCD को प्रयोगर्दर न्त्यनु रे्दशिएको छ। त्यसै गरर पाँच वटै पररवार ननयोिनको सेवा 
उपलब्ि भएका स्वास््य सस्िाहरुको कमी, Long Acting Reversible Contrceptive (LARC) सेवामा तानलम 
प्राप्त स्वास््यकमीहरुको पनन कनम भएको कारण सेवा प्रवाह सोचे अनसुार हनु सवकरहेको छैन। यस कारण 
यो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको छ।  

उद्देश्य  लशक्षत समरु्दायमा पररवार ननयोिनको लामो समयको अस्िायी सािन Implant , IUCD प्रयोगर्दर वृवद्ध गने।  
संस्िामा Implant , IUCD तानलम नलएका स्वास््यकमीहरुको नसप र र्दक्षतामा वृवद्ध गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

पररवार ननयोिनका लामो अवनिका अस्िाई सािनको प्रयोग र्दर बढेको हनुछे।  

संचालन 
प्रवक्रया  

काययक्रम संचालन हनु ेशिल्ला: बैतडी, डडेल्िरुा, र्दाच ुयला, कैलाली ,कन्त्चनपरु  
 IUCD , Implant तानलम प्राप्त , सेवा प्रर्दान गनय सक्ने र Coaching  Mentoring गनय सक्ने अनभुवव 

स्टाफ नसय  वा हे.अ.ननयशुक्त गने।  
 तानलम प्राप्त िनिशक्त नभएमा यसै िीषयक को रकमबाट सेवा दर्दन नमल्ने र Coaching  Mentoring 

गनय सक्न ेअनभुवव स्वास््यकनमय पररचालन गने। 

 तानलम प्राप्त सेवा प्रर्दायकले सेवा नभएको स्वास््य संस्िाहरुमा rotation गरर आवश्यकताको 
आिारमा स्वीकृत कायय तानलका अनसुार काययक्रम गनुय पनेछ। 

 स्िानीय  स्तरमा सेवाको बारेमा प्रचार प्रसार गने। 

 स्वास््यकमीहरु लाई Coaching /Mentoring गरी स्वास््य सस्िामा सेवा ननरन्त्तर प्रर्दान गनय 
सहयोग गने। 

 प्राप्त रकमबाट VP को करार ननयशुक्तको लागी  मानसक तलब भत्ता ,भ्रमण भत्ता ,यातायात िचय, 
आवश्यक सामग्री तिा उपकरण िररर्दका लागी ववननयोशित बिेटबाट बाँडफाडँ गरर पवुय स्वीकृत 
कायययोिना अनसुार गनुय पनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

२.८ वकिोरवकिोरी मैरी स्वास््य सेवा काययक्रम सदुृढीकरणका लागी आवश्यक रेकनडिंग टुल छपाई तिा 
गोष्ठी सहीत 

पररचय वकिोरवकिोरी मैरी स्वास््य सेवा भनकेो यौन तिा प्रिनन स्वास््य सेवालाई वकिोरवकिोरीहरूले सहि र 
मैरीपूणय तररकाले उपयोग गनय सक्ने वातावरण र अवस्िा हो।िस अन्त्तगयत स्वास््यकमी वा संस्िाबाट 
सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेको सेवा र व्यवहार कुनै पनन भेर्दभाव ववना पाउन ु हो।सन २००८/०९ मा ५ 
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शिल्ला (वदर्दयया, रै्दलेि, सिेुत, िमु्ला, वैतडी) का २६ स्वास््य संस्िाहरु बाट िरुु भएको नियो।यसको मखु्य 
लक्ष्य स्वास््य संस्िाहरुलाई वकिोर वकिोरी मैरी बनाई सेवा प्रर्दान गने हो।हाल नेपालमा १४०० भन्त्र्दा 
बवढ र सरु्दरुपशिम प्ररे्दिमा २४९ ओटा स्वास््य सस्िा वकिोरवकिोरी मैरी स्वास््य सस्िाको रुपमा 
संचालनमा रहेका छन। यो काययक्रम लाई प्रभावकारी र गणुस्तरीय बनाउन र काययक्रम सम्बशन्त्ि आवश्यक 
त्यांकलाई अध्यावनिक गनयको लानग चावहने अनभलेि तिा प्रनतवेर्दन tools छपाई गरर सम्बशन्त्ित संस्िामा 
पठाउन र गोष्ठी संचालन गनय यो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको छ।  

उद्देश्य  वकिोरवकिोरी काययक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यस संग सम्बशन्त्ित अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा 
एकरुपता ल्याउन।े 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

अनभलेि प्रनतवेर्दनमा सिुार भएको हनुेछ।   

संचालन 
प्रवक्रया  

सहभागीहरु  :  सामाशिक ववकास मन्त्रालय, ननरे्दिनालय, सहयोगी संिसस्िा, काययक्रम फोकल पसयन (स्वास््य 
संस्िा तिा स्वास््य कायायलय)  
वकिोरवकिोरी मैरी स्वास््य सेवा काययक्रम अनगुमन तिा मलु्यांकनका लानग ररपोवटयङ प्रणानल ननमायण गनय 
आवश्यक भएकाले आवश्यक समन्त्वय गररे आवश्यकता अनसुार छलफल गोवष्ठ संचालन गरर रेकवङ्ग तिा 
ररपोवटिंग टुल ननमायण तिा छपाई गरर स्वास््य सस्िामा ववतरण गनुय पनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन   

 

२.९ ववद्यालयमा वकिोरवकिोरी लशक्षत सािी शिक्षा काययक्रमको प्रशिक्षक प्रशिक्षण तानलम 

पररचय वकिोरवकिोरी सािी शिक्षाको माध्यमबाट ववद्यालय वा समरु्दायमा ववद्यालय िाने तिा निाने 
वकिोरवकिोरीहरुको समहु गठन गरर वकिोरीवकिोरी प्रिनन स्वास््य सम्बशन्त्ि ८ ओटा बकुलेट, िब एड 
तिा उनीहरुका शिज्ञासा तिा समस्याका बारेमा छलफल गरर आवश्यकता अनसुार स्वास््य सस्िामा प्रषेण 
गने उदे्धश्यले वकिोरवकिोरीहरुलाई २ दर्दन ेप्रशिक्षक प्रशिक्षण काययक्रम संचालन गनुयपने छ। 

उद्देश्य  वकिोरवकिोरी काययक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यस संग सम्बशन्त्ित अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनमा 
एकरुपता ल्याउन।े 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

तानलम संचालन भई सम्बशन्त्ित ववद्यालयमा काययक्रम लाग ुभएको हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया  

 स्वास््य कायायलयले शिल्लामा रहेका आिारभतू तिा माध्यनमक तहमा अध्ययनरत 
वकिोरवकिोरीहरुलाई (एउटा नबद्यालय बाट १ वकिोर र १ वकिोरी गरर िम्मा २ िना) 
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वकिोरवकिोरी प्रिनन स्वास््य का बारेमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण काययक्रम संचालन गनुयपने छ।  
 अनभमशुिकरण पिात नत वकिोरवकिोरीले आफनो ववद्यालय तिा समरु्दायमा वकिोरवकिोरी 

(ववद्यालय िाने तिा निान)े समहु गठन गरर प्रत्येक मवहना २ पटक वकिोरीवकिोरी प्रिनन 
स्वास््य सम्बशन्त्ि ८ ओटा बकुलेट, िब एड तिा उनीहरुका शिज्ञासा तिा समस्याका बारेमा 
छलफल गनुयपने छ यदर्द उहाहरुलाई छलफल काययक्रमा सहयोगको आवश्यकता भएमा नशिकको 
स्वास््य सस्िामा रहेका स्वास््यकमी संग सहयोग नलई संचालन गनुय पनेछ ।बैठकमा भएका 
छलफलका ववषयवस्त ु ,शिज्ञासा, समस्याहरु र उपस्िीतीको प्रनतवेर्दन मानसक रुपमा नशिकको 
स्वास््य सस्िामा बझुाउन ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन   

 

२.१० प्रिनन स्वास््य सम्बशन्त्ि शिववर संचालन  

पररचय र्दगुयम, गररव, वपनछनडएका, पहुँचबाट टाढा रहेका िनसमरु्दायमा अझै पनन प्रिनन स्वास््यका अत्यावश्यक 
ववनभन्न सेवा उपलब्िता हनु नसकेकाले उहाहरुले ननकै बािा भोग्न ु परेको अवस्िा छ।तसिय त्यस्ता 
समरु्दाय तिा वगयहरुमा प्रिनन स्वास््य सेवा प्रर्दान गने तिा आवश्यकता अनसुार समयमै प्रषेण सेवा प्रर्दान 
गने उदे्धश्यले प्रिनन स्वास््य शिववर संचालन गनुयपने आवश्यकता रे्दशिन्त्छ। 

उद्देश्य  र्दगुयम, वपछडीएका, पहुचँबाट टाढा रहेका समरु्दायमा अत्यावश्यक प्रिनन स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

प्रिनन स्वास््य सम्बशन्त्ि वविेषज्ञ सेवाको उपभोग बढेको हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया  

 यो काययक्रम संचालन तपनसल अनसुारका प्रिनन स्वास््यका तपनसल अनसुारका सेवाहरु प्रर्दान गनुयपने 
छ । 

o पाठेिर िस्न ेसमस्या तिा अब्िेवट्रक वफस्टुलाको शस्क्रननङ, ररग पेसरी  
o पाठेिरको मिुको क्यान्त्सर पवहचान तिा िाँच 

o पररवार ननयोिन स्िायी बन्त्ध्याकरण शिववर (नमनील्याप, भ्यासेक्टोमी) 
o पररवार ननयोिनको लामो समयको अस्िायी सािन Implant, IUCD सेवा 
o गभयवनत मवहलालाई अल्टासाउड सेवा 
o स्त्रीरोग वविेषज्ञ सेवा 
o STI / PID उपचार  

 शिववर संचालन गनुय भन्त्र्दा अगाडी स्िानीय तहको समन्त्वयमा  शिल्लाले सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका 
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िनसमरु्दायको यवकन गरी सोवह स्िानमा काययक्रम संचालन गनुय पर्दयछ। शिववर योिना तिुयमा गर्दाय 
काययक्रम नर्दोहोररने गरी  स्िानमा छनौट गनुयपनेछ।  

 छनोट गररएको स्िानमा शिववर संचालन हनुे समय भन्त्र्दा कशम्तमा १ हप्ता पवहले नै प्रचार प्रसारको 
व्यवस्िा नमलाउन ुपनेछ।  

उक्त शिववर संचालन गर्दाय ववननयोशित बिेट बाँडफाँड गरर संचालन गनुयपने छ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

यो काययक्रमको सम्पन्न भइसकेपनछ प्रनतवेर्दन तयार गरर स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

 

२.११ लैंनगक वहंसा सम्बन्त्िी स्वास््यकमीको भनुमका ववषयमा स्वास््यकमीहरुलाई तानलम 

पररचय लैवङ्गक वहंसा, सामाशिक तिा मानव अनिकारसँग सम्बशन्त्ित गम्भीर ववषय हो। यसले नसङ्गो समािलाई नै 
असर प¥ुयाउँर्दछ। लैवङ्गक वहंसालाई स्वास््य के्षरले िनस्वास््य सँगै सम्बशन्त्ित समस्याका रूपमा नलएर 
सम्बोिन गने गरेको छ। नेपाल सरकारले लैवङ्गक वहंसाको समस्यालाई सम्बोिन गनय ल्याइएको 
"लैवङ्गकवहंसा ववरुद्व राविय कायययोिना २०१०" अस्पतालमा आिाररत एकद्वार संकट व्यवस्िापन केन्त्रको 
स्िापना र संचालन गनय ननरे्दिन गरेको छ।“लैवङ्गक वहंसा अन्त्त्य तिा लैवङ्गक िसशक्तकरण सम्वशन्त्ि राविय 
रणनीनत तिा कायययोिना" को ८औ ं रणनीनत अनसुार लैवङ्गक वहंसा प्रभाववतहरुका लानग सलुभ रुपमा 
स्वास््य तिा अन्त्य सेवा प्रर्दान गनय अस्पतालमा आिाररत एकद्वार संकट व्यवस्िापन केन्त्रको स्िापना 
भएको छ। लैंनगक वहंसामा स्वास््य क्षरेको महत्वपणुय भनुमका हनुे भएकाले स्वास््यकमीहरुलाई सो 
सम्बशन्त्ि तानलम आवश्यक भएकाले स्वास््य ननरे्दिनालयमा यो काययक्रम राशिएको छ। 

उद्देश्य  लैनगक वहंसा न्त्यनुीकरणमा स्वास््य क्षरेको भनुमका तिा लैंनगक वहंसा सम्बशन्त्ि शक्लननकल प्रोटोकल बारे 
मेनडकल अनिकृत तिा ननसयङहरुको क्षमता अनभबवृद्ध तानलम प्रर्दान गरर सेवा प्रवाहमा  सदुृढीकरण गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

लैनगक वहंसा न्त्यनुीकारणमा स्वास््य क्षरेको भनुमका तिा लैंनगक वहंसा सम्बशन्त्ि शक्लननकल प्रोटोकल 
अनसुार  स्वास््यकमीको क्षमता अनभबवृद्ध हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया  

राविय स्वास््य तानलम केन्त्रले तयार पारेको “लैंनगक वहंसामा स्वास््य के्षरको भनुमका काययर्दक्षतामा 
आिाररत नमशित नसकाई प्रवकया तिा सेवाकालीन तानलम ननरे्दशिका” बमोशिम राविय स्वास््य तानलम केन्त्र 
सगं समन्त्वयगरर संचालन गनुयपने छ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 



स्वास््य काययक्रम संचालन ननरे्दशिका, २०७६/०७७, सामाशिक ववकास मन्त्रालय ,सरूु्दरपशिम प्ररे्दि  Page 27 

 

२.१२ प्ररे्दि सरकार अन्त्तरगतका स्वास््य संस्िाहरुमा स्तनपान कक्ष व्यवस्िापन 

पररचय स्तनपानलाई सम्बोिन तिा प्रबयद्धन गनय स्वास््य कायायलयमा काययरत मवहला कमयचारी,  तानलम तिा 
काययक्रममा आएका स्तनपान गराउने आमाहरुलाई सहि तररकाले स्तनपान गराउनका लानग स्तनपान 
कक्षको स्िापना गनय आवश्यक रे्दशिन्त्छ। 

उद्देश्य  स्तनपान लाई संरक्षण तिा प्रबयद्धन गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

सबै कायायलयहरुमा स्तनपान कक्ष ननमायण भएको हनुेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया  

स्तनपान कक्ष ननमायणका लानग एउटा कोठा छनौट गरर आवश्यक पने साम्रगी िस्तै फननयचर, बेड, मेटरेस, 
आवश्यक टेबलु, कुसी, कापेट, कुसन, बच्चाहरुको लागी िेलौना, नभते्तशचर, वफल्टर, बोइलर, पोषण कनयर 
(पकाउन नमल्ने गरर) आर्दी व्यवस्िापन गने।   

अनगुमन 
सूचकांक  

स्वीकृत कायययोिना  

तयार भएको स्तनपान कक्षको फोटो   

 

२.१३ पानलका स्वास््य संयोिकहरुलाइ िनसंख्या ब्यवस्िापन सम्बन्त्िी अनभमूिीकरण 

पररचय िनसंख्या ब्यवस्िापनका काययक्रमहरू संचालनमा स्िानीयतहको सहभानगता बढाई िनसंख्या ब्यवस्िापन 
सम्बशन्त्ि समस्याहरूलाइय स्िानीयस्तर सम्म सम्बोिन गरर ब्यवशस्ित तिा गणुस्तररय िीवनयापनको 
वातावरण नसियना गनय पानलका स्वास््य संयोिकहरूलाई िनसंख्या ब्यवस्िापन काययक्रमको अवश्यकता 
महिसु गररएको हो।  

उद्देश्य   स्िानीयतहका स्वास््य संयोिकहरु लाई िनसंख्याका नबनभन्न पक्षहरूको िानकारी  गराई  नबनभन्न 
सूचकहरूको अिारमा नबश्लषेण गनय सक्ने क्षमता अनभबदृर्द गने।  

 संशिय तिा प्रारे्दशिक िनस्वास््य काययक्रम समन्त्वयात्मक रूपमा संचालन गनय सहयोग पयुायउन।े   
 िनसंख्याका नबनभन्न सूचक बारे िानकारी तिा नत सूचकहरुको गणना र नबश्लषेण गनय सक्ने क्षमता 

नबकास गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

स्िानीय तहका स्वास््य िािा प्रमिुहरुको िनसंख्या व्यवस्िापन सम्बशन्त्ि क्षमता अनभवदृ्दी भई काययक्रम 
व्यवस्िापन गनय सक्षम हनुेछन।  

संचालन 
प्रवक्रया  

 स्िानीयतहका स्वास््य संयोिकहरूलाई िनसंख्या ब्यवस्िापन सम्बशन्त्ि २ दर्दने अनभमशुिकरण गनुय 
पनेछ। 

 सम्बशन्त्ित शिल्लाका स्वास््य कायायलय प्रमिु, पररवार स्वास््य सम्बशन्त्ि सम्पकय  व्यशक्त तिा 
शिल्लामा उपलब्ि िनसंख्या सम्बशन्त्ि ववज्ञ व्यशक्त आदर्द सहिकतायको रुपमा रहने छन।्   
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 िनसंख्या व्यवस्िापन काययक्रमलाई प्रत्येक स्िानीय तहमा पनुिायगरण गनयको लानग स्िानीय तहका 
स्वास््य िािा प्रमिु तिा अन्त्य सरोकारवालाहरु सशम्मनलत अन्त्तरवक्रया गोवष्ठ संचालन गनय 
सवकनछे। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन। 

 
३ राविय क्षयरोग काययक्रम 

३.१ क्षयरोग र HIV को इन्त्फेक्सन सम्बशन्त्ि स्वास््यकमीहरुलाई तानलम  

पररचय शिल्लानभरका पत्ता लागेका सबै क्षयरोगी तिा एच.आई.भी. संक्रनमत व्यशक्तहरुको उपचारमा एकरुपता 
ल्याउन ेउदे्धश्यले यो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो।  

उद्देश्य  स्वास््यकमीहरुलाई क्षयरोग एच.आई.भी Co-Infection सम्बशन्त्ि ज्ञान तिा सीप प्रर्दान गरर संक्रमणको 
व्यवस्िापन गनय सक्षम बनाउने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 स्वास््यकमीहरुको क्षयरोग तिा एच.आई.नभ. संक्रमण को व्यवस्िापन सम्बन्त्िी क्षमता अनभवृद्दी 
भएको हनुेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया  

लशक्षत समूह: डट्स सेन्त्टर, ए.आर.वट.साइट र एच.आई.नभ. िाँच केन्त्रमा काययरत स्वास््यकमीहरु (हे.अ., 
नस.अ.हे.व., स्टाफ नसय, अ.न.नम. र ल्यावमा काम गने स्वास््यकमी)।  
कायायन्त्वयन प्रवक्रया :  

 क्षयरोग तिा एच.आई.भीको िाँच हनुे संस्िाहरु तिा एच.आई.भी तिा क्षयरोगमा काम गने 
सरकारी तिा गै.स.स. हरुको सचुी तयार गने। 

 सहभागीहरुको छनौट गरर सहभानगताको लानग पराचार गने। 

 स्वास््य ननरे्दिनालयसंग समन्त्वय गरर प्रचनलत ननयमानसुार काययक्रम संचालन गनुय पनेछ। 

 काययक्रम सम्पन्न भएपछी प्रनतवेर्दन स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपने छ।  
अनगुमन 
सूचकांक  

 स्वीकृत कायययोिना।   
 फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन। 
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३.२ लोकसेवा बाट नयाँ र्दरबन्त्र्दीमा आएका तिा पवहले तानलम नपाएका स्वास््यकमीहरुलाई क्षयरोगको 
आिारभतु मोडुलर तानलम 

पररचय लोक सेवाबाट नसफाररस भै नयाँ र्दरबन्त्र्दीमा आएका तिा पवहले तानलम नपाएका स्वास््यकमीहरुलाई 
क्षयरोगको प्रभावकारी व्यवस्िापनको लानग यो काययक्रम राशिएको हो। 

उद्देश्य  स्वास््यकमीहरुको क्षयरोग व्यवस्िापन सम्बन्त्िी क्षमता अनभवृवद्ध गनुय। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

स्वास््यकमीहरुको क्षयरोग व्यवस्िापन सम्बन्त्िी क्षमता अनभवृवद्ध भएको हनुछे।  

संचालन 
प्रवक्रया  

लशक्षत समूह: लोकसेवा बाट नयाँ र्दरबन्त्र्दीमा आएका स्वास््यकमीहरु तिा क्षयरोगको तानलम नपाएका 
स्वास््यकमीहरु 

कायायन्त्वयन प्रवक्रया :  
 स्िानीय तह सँग समन्त्वय गरर क्षयरोगको तानलम ननलएका स्वास््यकमीहरुको वववरण तयार गने। 

 तयार भएको वववरणको आिारमा सहभागीहरुको छनौट गने। 

 सहिकतायहरुको व्यवस्िापन गनय आवश्यक परेमा स्वास््य ननरे्दिनालयसंग समन्त्वय गरी काययक्रम 
संचालन गने। 

 काययक्रम सम्पन्न भएपछी प्रनतवेर्दन स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

 फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन। 

 

३.३ क्षयरोग तिा कुष्ठरोग िांचपडताल शिनबर संचालन 

पररचय यो काययक्रमले समरु्दायमा लकेुर रहेका नबरामीहरुको िोिपडताल गरर समयमै पत्ता लगाई उपचारमा  
ल्याउन तिा समरु्दायमा रोग सने र्दर कम भई रोग ननयन्त्रण तिा ननवारणमा सहयोग पगुाउने उद्देश्यले यो 
काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो। 

उद्देश्य  समरु्दायमा लकेुर रहेका नबरामीहरुको िोिपडताल गरर उपचारको र्दायरामा ल्याउन।े  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 समरु्दायमा लकेुर रहेका क्षयरोग तिा कुष्ठरोगको उपचारको पहुँचमा नआएका नबरामी पत्ता लागी 
उपचारमा आएका हनुछेन।् 

 समरु्दायले क्षयरोग तिा कुष्ठरोगका बारेमा िानकारी पाई भववष्यमा क्षयरोग तिा कुष्ठरोगका 
लक्षणहरु रे्दिा परेमा स्वास््य सेवा नलन तरुुन्त्त आउनछेन। 

संचालन  ववगत आ.व.हरुको त्यांकको ववश्लषेण गने। 
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प्रवक्रया   स्वास््यको पहुँचमा नरहेका तिा स्वास््य सेवा नलन टाढा िानपुने समहुको पवहचान गने। 

 स्वास््य कायायलयले उक्त शिववर संचालन गर्दाय स्वास््य ननरे्दिनालय सँग आवश्यक समन्त्वय गनुय 
पनेछ।  

 कशम्तमा ३ हप्ता अगावै शिववर संचालन गनुय पने संस्िा र स्िानीय तह सँग समन्त्वय गने। 

 स्िानीय तहमा रहेका मवहला स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरुलाई एक दर्दन ेअनभमिुीकरण गने र सोको 
लानग स्िानीय तहको स्वास््य संयोिक तिा स्वास््य चौकी प्रमिुहरुलाई प्रशिक्षकको रुपमा प्रयोग 
गनुय पनेछ। 

 १ हप्ता अगानड शिववर संचालन गररने के्षरका मवहला स्वास््य स्वयंसेववका तिा स्िानीय संचार 
मध्यम माफय त प्रचार प्रसार गनुयपनेछ। 

 आवश्यक िनिशक्त तिा सामग्रीहरुको व्यवस्िापन गने। 

 शिववर संचालन अबनि २ दर्दनको हनु ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

 फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 

 

३.४ क्षयरोग ब्यवस्िापन फ्लोचाटय छपाइ तिा नबतरण 

काययक्रमको 
नाम  

क्षयरोग ब्यवस्िापन फ्लोचाटय छपाइ तिा नबतरण 

 

उद्देश्य  क्षयरोग व्यवस्िापनको उपचार फ्लोचाटय तयार गरर क्षयरोग उपचारमा एकरुपता ल्याउने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

सबै स्वास््य संस्िाहरुमा उपचार व्यवस्िापनमा एकरुपता आउने छ । 

संचालन 
प्रवक्रया  

स्वास््य कायायलय , स्वास््य संस्िाहरुको मागको आिारमा क्षयरोग व्यवस्िापनको फ्लोचाटय प्रचनलत 
ननयमानसुार छपाई ववतरण गनुय पनेछ ।  

अनगुमन 
सूचकांक  

 स्वीकृत कायययोिना 
 प्रकाशित फलोचाटय  

 

३.५ क्षयरोग व्यवस्िापनका लानग ड्रोन सेवा लाग ुगने बािरुा र बैतडी 
पररचय क्षयरोग व्यवस्िापनका लानग पहाडी तिा र्दगुयम के्षरमा रहेका िंकास्पर्द क्षयरोगीको िकार संकलन गरर 

समयमै सहि तररकाले प्रयोगिाला पयुायई िनत सक्र्दो नछटो रोग पत्ता लगाउने र समरु्दायमा लकेुर रहेका 
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नबरामीहरुको िोिपडताल गरर उपचारमा संलग्न गराउने उद्देश्यले यो काययक्रम नमनुाको रुपमा र्दईु  
शिल्लाबाट सरुु गनयको लानग यो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो।   

उद्देश्य  पहाडी तिा र्दगुयम के्षरमा रहेका िंकास्पर्द क्षयरोगीको िकार संकलन गरर रोग पत्ता लगाउन।े 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

क्षयरोगको िोि पड्तालमा सहिता भएको हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया  

नेपाल सरकार, सामाशिक ववकास मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवाला ननकायहरु सँग संग समन्त्वय गरर ड्रोन 
सेवा काययक्रम संचालन काययववनि तयार पारर सोवह अनसुार काययक्रम संचालन गररनेछ । 

अनगुमन 
सूचकांक  

काययववनिमा उल्लेि भए बमोशिम हनुेछ। 

 

३.६ कम्यनुनवट डट्स काययक्रम लाग ुभईसकेका कैलाली र बैतडी शिल्लाको पानलका स्तरीय सनमक्षा 
काययक्रम 

पररचय समरु्दायमा आिाररत डट्स काययक्रम लाग ुभएका शिल्लाहरुमा यस काययक्रमको समीक्षा नभएकाले काययक्रम 
समीक्षा गरर िप शिल्लाहरुमा काययक्रम लाग ुयो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो।  

उद्देश्य  कम्यनुनटी डट्स लाग ुभएका शिल्ला कैलाली तिा बैतडीमा कम्यनुनटी डट्स काययक्रम सदुृढीकरण गने र 
ननयनमत ररकनडयङ्ग तिा ररपोवटिंग हनु।े  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

स्वास््य संस्िाहरुको समरु्दायमा आिाररत डट्स काययक्रम सिुार भएको हनुछे । 

संचालन 
प्रवक्रया  

लशक्षत समूह: समरु्दायमा आिाररत डट्स काययक्रम लाग ु भएका शिल्ला कैलाली र बैतडीका स्वास््य 
संस्िाहरु। 

कायायन्त्वयन प्रवक्रया: समरु्दायमा आिाररत डट्स काययक्रम लाग ुभएका स्वास््य संस्िाहरुको सचुी तयार 
गने। 

 समीक्षा गोष्ठीका लानग आवश्यक पने फमेट तयार गरर सबै स्वास््य संस्िाहरुमा पठाउने। 

 काययक्रम संचालन गने। 

(नबगत ४ वषय रे्दशि समरु्दायमा आिाररत डट्स काययक्रम लाग ुभएका शिल्लाहरुमा यस काययक्रमको समीक्षा 
नभएकाले समीक्षाको पवुय तयारी गरर आवश्यक फमेट छपाई काययक्रम गनुय पने) 
काययक्रम दर्दन : १  दर्दन  

सहभागीहरु : स्वास््य कायायलयका क्षयरोग फोकल व्यशक्त, स्िानीय तह स्वास््य िािा प्रमिु  
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अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन। 

 

३.७ नतनवटा पानलकामा वट.बी. वि पानलकाको लानग पवुय तयारी तिा सम्पणुय िनसंख्यामा मन्त्टुटेस्ट क्याम्प 
गने 

पररचय सन ् २०५० मा ववश्वलाई क्षयरोग मकु्त बनाउने रणनीनतका साि ववश्वले क्षयरोग अन्त्त्यको रणनीनत 
अवलम्बन गररसकेको छ। नेपाललाई पनन २०३५ सम्म क्षयरोग वववहन बनाउने उद्देश्यका साि क्षयरोग 
अन्त्त्यको रणनीनत अवलम्बन गररसकेका हनुाले प्ररे्दिलाई पनन क्षयरोग मकु्त बनाउन आवश्यक पहल 
गनुयपने रे्दशिन्त्छ। सोवह अनरुुप यस प्ररे्दिमा पनन स्िानीय तहबाट क्षयरोग नभएको वा क्षयरोगीहरुलाई पनन 
उपचारमा ल्याएर क्षयरोग मकु्त बनाउन प्रयास गने उद्देश्यले यो काययक्रम संचालन गररएको हो। 

उद्देश्य  यस काययक्रमले नेपाल सरकारले नलएको क्षयरोग मकु्त समािको पररकल्पना बमोशिम यस प्ररे्दिबाट 
स्िानीय तहहरुलाई क्षयरोग मकु्त गने  िरुुवाती पहल गनेछ। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 यस काययक्रम पिात यो प्ररे्दिमा वट.बी. वि स्िानीयतहको िोषणा गनय पूवय तयारी गररनेछ।  

 भववष्यमा क्षयरोग मकु्त समािको पररकल्पना सवहत पानलकालाई क्षयरोग मकु्त बनाउने काम लाई 
ननरन्त्तरता दर्दइनछे। 

संचालन 
प्रवक्रया  

लशक्षत समहु: यस प्ररे्दि नभर रहेका ३ वटा स्िानीय तहहरु पहाड,  वहमाल र तराई बाट प्रनतनननित्व हनु े
गरर समावेि गररने छ। 

कायायन्त्वयन प्रवक्रया: 
 शिल्ला तिा स्िानीय तहसंग समन्त्वय गरेर वहमाल, पहाड तिा तराई बाट १/१ वटा शिल्ला र नत 

शिल्लाहरु बाट १/१ वटा स्िानीय तह छनौट गने। 

 स्िानीयतहरु संग समन्त्वय गरेर ववगत वषयहरुको त्यांकहरु ववश्लषेण गने। 

 स्िानीय तहको िनसंख्याको आिारमा आवश्यक सामग्री, िनिशक्त तिा कायययोिना तयार गने। 
आवश्यक परेमा राविय क्षयरोग केन्त्र तिा क्षयरोगमा काम गने संि संस्िाहरुको सहयोग नलने।  

 संभव भए सम्म सम्पणुय िनसंख्याको शिन एक्सपटय, मन्त्टुटेस्ट, र एक्सरे को िाँच  गने। 

 क्षयरोग पत्ता लागेका नबरामीहरुलाई उपचारमा र्दताय गने। 

 स्िानीय तहको प्रनतवेर्दन तयार गने र सो आ.व.का लानग वट.नब.िी पानलका िोषणा गनय पवुय तयारी 
गने र ननयनमतताका लानग कायययोिना तयार गने। 

 यो काययक्रम संचालन गनयका लानग राविय क्षयरोग केन्त्र तिा क्षयरोगमा काम गने संि 
संस्िाहरुसंग समन्त्वय गने। 
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यस काययक्रमका लानग ववनयोशित गरेको बिेट प्रचनलत ननयमानसुार बाँडफाँड गरर स्वीकृत गराई काययक्रम 
संचालन गररनेछ।बिेट अपगु भएमा स्वास््य कायायलयहरु, स्िानीय तहहरु तिा गैर सरकारी संि संस्िाहरु 
समेत समन्त्वय गनय सवकनछे। 

अनगुमन 
सूचकांक  

काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन । 

 

३.८ सबै क्षयरोगका िंकास्पर्द नबरामीहरुलाई शिन एक्सपाटय गनय कुररयर सेवा तिा ल्याब सदुृढीकरण 

काययक्रमको 
नाम 

सबै क्षयरोगका िंकास्पर्द नबरामीहरुलाई शिन एक्सपाटय गनय कुररयर सेवा तिा ल्याब सदुृढीकरण  

उद्देश्य   क्षयरोगका नबरामी िरुुकै अबस्िामा पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउने।  

 शिन एक्सपटय साईट नसनमत भएकाले शिन एक्सपटय सेन्त्टर सम्म िकार नमनुा संकलन तिा 
पयुायउनका लानग ल्याब कुररयर गरर सेवा सदुृवढकरण गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 िरुुकै अबस्िामा डी.आर. वा नड.एस. क्षयरोगी ननर्दान हनुेछ। 

 समरु्दायमा लकेुर रहेका क्षयरोगका ववरामीहरुको स्िानीय स्वास््य संस्िा बाट क्षयरोग ननर्दान 
हनुेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया  

लशक्षत समहु: 
 क्षयरोगका नबरामीको पाररवाररक सम्पकय  ब्यशक्त  

 अनगुमन िकार पररक्षणमा पोिेवटभ आएका सबै नबरामीहरु 

 सबै वप.नब.सी. नबरामीहरु 

 शक्लननकल शचन्त्ह तिा लक्षण भएका िकार नेगेवटभ नबरामीहरु 

कायायन्त्वयन प्रवक्रया:  

 कुररयर सेवा संचालन गने शिल्लाहरुको छनौट गने। 

 छनौट गररएका शिल्लाका स्वास््यकमीहरुलाई कुररयर सम्बन्त्िी अनभमिुीकरण संचालन गने। 

 ल्याबहरुको छनौट गरर सम्बशन्त्ित ल्याबहरुमा आवश्यक पने भौनतक पवुायिारहरुको तिा 
सामग्रीहरुको व्यवस्िापन गने। 

 सम्बशन्त्ित स्वास्ि संस्िाले लशक्षत समहुका नबरामीको पवहचान गरर िकार संकलन गने ब्यबस्िा  
गने। 

 संकलन गरेको िकारलाई शिन एक्सपटय साइट तिा माइक्रोस्कावपक सेन्त्टर सम्म परुयाउन े
व्यवस्िा गने। 
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अनगुमन 
सूचकांक  

स्वीकृत कायययोिना  
काययक्रम प्रनतवेर्दन  

 

४. एड्स तिा यौनरोग ननयन्त्रण काययक्रम  
४.१ eVT तानलम 

पररचय आमाबाट बच्चामा सनय सक्ने एच.आई.नभ. रोकिाम काययक्रम सदुृवढकरण गनय सम्पूणय आमाहरुको 
गभायवस्िामै एच.आई.नभ. संक्रमणको िाँच, रोकिाम तिा व्यवस्िापनको लानग स्वास््यकमीहरु लाई सक्षम 
बनाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यो काययक्रममा बिेट नबननयोिन गररएको हो। 

उद्देश्य  स्वास््य संस्िाहरुमा आमाबाट बच्चामा सनय सक्ने एच.आई.नभ.रोकिाम काययक्रम सदुृवढकरण हनुेछ र 
सम्पूणय आमाहरुको गभायवस्िामै एच.आई.नभ.संक्रमणको िाँच गने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

एचआईभी व्यवस्िापन सम्बन्त्िी स्वास््यकमीहरुको ज्ञान तिा सीप अनभवदृ्दी भएको हनुेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया  

लशक्षत समूह: स्वास््य संस्िामा काययरत हे.अ.,स्टाफ नसय, अ.हे.व., अ.न.नम. र ल्यावमा काययरत 
कमयचारीहरु। 

कायायन्त्वयन प्रवक्रया 
 तानलम ननलएका स्वास््यकमीहरुको सचुी तयार गने। 

 सहिकताय तिा प्रशिक्षकहरुको व्यवस्िापन गने।  

 सहिकताय आवश्यक परेमा स्वास््य ननरे्दिनालय संग समन्त्वय गने। 

 एच.आई.नभ.को क्षेरमा काययरत गैरसरकारी संि संस्िाहरुलाइय पनन काययक्रममा आमन्त्रण गनय 
सवकनछे। 

 काययक्रम सम्पन्न भएपछी प्रनतवेर्दन स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपने छ। 

तानलमको अवनि : २ दर्दन  

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सहीतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

४.२ एच.आई.नभ. डाटाबेस ननमायण 

पररचय हाल सरु्दरुपशिम प्ररे्दिमा ३००० िनत एच .आई.भी. नबरामीहरु उपचारमा रहेकाले ती नबरामीहरुको 
डाटाबेस ननमायणका लानग यो काययक्रम राशिएको हो। यस काययक्रम अन्त्तगयत यस प्ररे्दि नभर रहेका 
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एच.आई.भी.का नबरामी, यस के्षरमा काम गने संस्िाहरुको प्रोफाइल, उत्कृि कायय नयाँ प्रयत्नहरु र सबै 
सेवाहरुलाई वेभसाइट तयार गरर सोको माध्यम बाट नडस्पले गररन ेकायय गररने छ। यस काययक्रमका लानग 
यस प्ररे्दिमा काययरत गैरसरकारी स्वास््य संस्िाहरु संग समन्त्वय गरर संचालन गररने छ र 
एच.आई.भी.काम गने संस्िाहरुको प्रोफाइल तिा वववरण यस नभर समावेि गररने छ। 

उद्देश्य  एच.आई.नभ.संक्रनमतहरुको त्यांक अध्यावनिक भई एकरुपता ल्याउन।े  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

सबै संक्रनमतको त्यांक अध्यावनिक हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया  

सामाशिक ववकास मन्त्रालय संग समन्त्वय गरर प्राप्त राय सझुाव अनरुुप प्रचनलत ननयमानसुार काययक्रम 
संचालन गनुय पनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक  

स्वीकृत कायययोिना  
अध्यावनिक प्रोफाईल  

 

४.३ स्वास््यकमीहरुलाई यौन रोग व्यवस्िापन तानलम  

काययक्रमको 
नाम  

स्वास््यकमीहरुलाई योन रोग व्यवस्िापन तानलम (एस.वट.आई.नस.एम तानलम) 

उद्देश्य  यौन रोग व्यवस्िापन सम्बशन्त्ि स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभववृद्ध गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 एच.आई.नभ.को बारेमा स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभवृवद्ध हनुेछ। 

 स्वास््यकमीहरुले यौन रोग व्यवस्िापन सम्बशन्त्ि प्रोटोकल अनसुार कायय गरेका हनुछेन।   

संचालन 
प्रवक्रया  

लशक्षत समूह: नयाँ तिा पवहले यौनरोग व्यवस्िापन तानलम नपाएका स्वास््यकमीहरु 

कायायन्त्वयन प्रवक्रया: 
 तानलम ननलएका स्वास््यकमीहरुको सचुी तयार गने। 

 सहभागीहरुको छनौट गने। 

 सहिकतायहरुको व्यवस्िापन गने।  

 आवश्यक परेमा राविय एड्स तिा यौनरोग ननयन्त्रण केन्त्रसंग समन्त्वय गने। 

 काययक्रम संचालन गरर सो को प्रनतवेर्दन स्वास््य ननरे्दिनालयमा पेि गने।   

तानलम अबनि  :  ४ दर्दन 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन   
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४.४ भाईरल लोड नस.डी ४ शिन एक्सपटय एक्सरे मेनसन तिा अन्त्य औिार उपकरण ममयत 

पररचय स्वास््य कायायलयहरु तिा अस्पतालहरुबाट प्रर्दान गररने सेवाहरुलाई सचुारु रुपले संचालन गनय यस 
काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो। अस्पतालमा प्रयोग हनुे भाइरल लोड मेनसन, शिन एक्सपटय मेनसन, आदर्द 
िस्ता अनत आवश्यक तिा ननयनमत प्रर्दान गनुयपने सेवाहरु मेनसनहरु नबग्ररे  सेवा अवरुद्ध भई िनताहरुलाई 
समस्या आउने भएको हुँर्दा सो समस्या नआउन दर्दन यो काययक्रमले मर्दत गर्दछय। 

उद्देश्य  भाइरल लोड मेनसन, शिन एक्सपटय मेनसन, आदर्द ममयत भई ननयनमत सेवा प्रबाह गने।  

संचालन 
प्रवक्रया  

प्रचनलत ऐन ननयम अनसुार   

अनगुमन 
सूचकांक  

स्वीकृत कायययोिना 
ममयत योिना      

 

५. ईवपडेनमयोलोिी तिा रोग ननयन्त्रण काययक्रम  
५.१ एकीकृत भेक्टर सनभयलेन्त्स 
पररचय नेपालमा िनस्वास््य समस्याको रुपमा रहेको वकटिन्त्य रोगहरु औलो, कालािार, डेंग,ु शचकनगनुनया, िापननि 

ईन्त्सेफलाईवटस, हात्तीपाईले रहरै्द आएको छ। सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा पनन ववगतका केवह वषयहरु रे्दशि यी 
रोगहरुको भार बढ्रै्द गएको रे्दशिन्त्छ। स्क्रव टाईफसले महामारीको रुप नलन सक्न ेर शिका लगायत अन्त्य 
रोग साने भेक्टर समेत ववद्यमान रहेकोले शिल्ला स्तरमा ननयनमत रुपमा वकटिन्त्य रोग साने भेक्टर सभे 
गनयको लानग यो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो। 

उद्देश्य वकटिन्त्य रोग साने भेक्टरको सभे तिा अनसुन्त्िान गनय।   

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 वकटिन्त्य रोग साने भेक्टरको अवस्िा िाहा भै ननयन्त्रण कायय प्रभावकारी भएको हनुछे। 

 वकटिन्त्य रोग साने भेक्टरको आनीवानी िाहा पाई समयमा नै उपयकु्त ननयन्त्रणका उपायहरु 
अवलम्बन गने। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 शिल्ला स्तरमा भेक्टर सनभयलेन्त्सको एउटा वटम तयार गनुय पनेछ। 

 वटममा प्ररे्दि स्वास््य ननरे्दिनालयबाट समेत प्रनतनननित्व गराउनको लानग समयमै समन्त्वय गनुय 
पनेछ। 

 सनभयलेन्त्स वटममा ईन्त्टोमोलोशिि एक िना, सहायक ईन्त्टोमोलोशिि एक िना, ईन्त्सेक्ट कलेक्टर र्दईु 
िना, भे.क.नन./भे.क.स.ु मध्ये एक िना र म.ई. एक वा र्दईु िना (शिल्ला अनसुार) समेतको टीम 
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हनुेछ।  
 ईन्त्टोमोलोशिि तिा सहायक ईन्त्टोमोलोशिि उपलब्ि नभएको िण्डमा सेवा करारमा समेत 

प्राववनिक कमयचारी नलएर काम गनय सवकने छ। 

 सनभयलेन्त्सको अवनि विेटको पररिी नभर रहेर एक स्िानमा बढीमा सात दर्दन हनु ुपनेछ ।  
 आवश्यकता अनसुार विेटको बाँडफाडँ गरर िनिशक्त व्यवस्िापन, सामग्री िररर्द, गाडी भाडा 

आदर्दमा प्रचनलत ननयमानसुार िचय गनय सवकनेछ।वविेषज्ञ सेवाको लानग संशिय सरकारसंग आवश्यक 
समन्त्वय गरर कायय गनय सवकनेछ। 

 काययक्रम सम्पन्न भए पनछ सोको फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन सामाशिक ववकास मन्त्रालय, 
ईवपनडनमयोलोिी तिा रोग ननयन्त्रण महािािा र  स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

 

५.२ आर आर टी पररचालन िचय/रतु प्रनतकायय समूह पररचालन  

पररचय कुनै पनन स्िानमा र समयमा िनुसकैु रोगको प्रकोप तिा महामारी हनु सक्छ। तसिय सम्बद्ध ननकायहरु 
ववच छलफल तिा समन्त्वय गरर प्रकोप व्यवस्िापनको लानग तयारी अवस्िामा रहनपुने हनु्त्छ र आवश्यकता 
अनसुार रेवपड रेस्पोन्त्स वटम (RRT) लाई  पररचालन गनयको लानग यो काययक्रमको व्यवस्िा गररएको छ। 

काययक्रमको 
उद्देश्य 

प्रकोप÷महामारी÷ववपर्दको समयमै व्यवस्िापन गरर सम्भाव्य क्षनत न्त्यनुनकरण गने। 

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 प्रकोप÷महामारी÷ववपर्द व्यवस्िापनको लानग तयारी अवस्िामा रहने। 

 ववगतमा गरेको काययबाट नसकाई र कमिोरीका आिारमा काययक्रममा क्रमिः सिुार ल्याउने।  
 प्रकोप÷महामारी÷ववपर्द को  समयमै व्यवस्िापन गरर सम्भाव्य क्षनत न्त्यनुनकरण गने।  

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 काययक्रमको ववस्ततृ कायय योिना वनाई विेटको यिोशचत बाँडफाँड गरर काययक्रम गने।  
 स्वास््य ननरे्दिनालयको हकमा शिल्ला शस्ित कायायलयबाट िप सहयोगको लानग सूचना प्राप्त 

भएपिात प्रारे्दशिक स्तरको टोनल िटाई आवश्यक व्यवस्िापन गनुयपनेछ र आवश्यकता महिसु 
भएमा नेपाल सरकार संग समन्त्वय र सहकायय समेत गनय सक्नेछ।  

 स्वास््य कायायलयको हकमा प्रकोप÷महामारी÷ववपर्द भएको आनिकाररक सूचना प्राप्त भए पिात शिघ्र 
बैठक बसी आवश्यकता अनसुार रतु प्रनतकायय टोनल िटाउन ुपनेछ र सािै उक्त सूचना प्रारे्दशिक 
HEOC, स्वास््य ननरे्दिनालय र सामाशिक ववकास मन्त्रालय (आवस्यकता परेमा संिीय ननकायहरुमा 
समेत) लाई पनन दर्दनपुनेछ ।िवटएको टोलीले स्िलगत अध्ययन गरर सम्भाववत िोशिम र त्यसको 
तत्कानलन व्यवस्िापन समेत समेट्ने गरर सझुाव सवहतको महामारी व्यवस्िापन प्रनतवेर्दन तयार पारर 
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बझुाउन ुपनेछ। 

 

अनगुमन 
सूचकांक 

रतु प्रनतकायय टोनल बैठक माईनटु  
फोटो सवहतको महामारी व्यवस्िापन प्रनतवेर्दन  

 

५.३ महामारी व्यवस्िापनको  लानग अनत आवश्यक औषनि िररर्द 
पररचय कुनै पनन समय र स्िानमा सरुवा रोगको महामारी/प्रकोप हनु सक्ने भएकोले आवश्यक औाषनि, उपकरण 

तिा औषनििन्त्य सामग्रीहरु व्यवस्िापन गरर तयारी अवस्िामा राख्न ुपने हनु्त्छ।  
उद्देश्य महामारी तिा ववपर्दको शिघ्र तिा प्रभावकारी व्यवस्िापन गने।  
अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

महामारी÷प्रकोप÷ववपर्द प्रभावकारी तररकाले व्यवस्िापन भई सम्भाववत िोशिम िटेको हनुेछ। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 आकशस्मक अवस्िामा आवश्यकता पवहचान, तिा िोशिम ववश्लषेण गरर त्यसैको आिारमा आवश्यक 
पने औषनि तिा अन्त्य औषनििन्त्य सामग्रीको संख्या ननिायरण गने। 

 आकशस्मक अवस्िा नआएमा उक्त िीषयकबाट महामारी व्यवस्िापनको लानग सम्भाववत अनत 
आवश्यक औषनिहरु िररर्द गरर बफर स्टक राख्न।े   

 िररर्द योिना वनाई औषनि तिा औषनििन्त्य सामग्रीहरु प्रचनलत ननयमानसुार िररर्द गने। 

अनगुमन 
सूचकांक 

 स्वीकृत कायययोिना 
 औषनि र्दाशिला प्रनतवेर्दन  

 

५.४ औलो रोगको केसमा आिाररत सनभयलेन्त्स 

पररचय सन २०२६ सम्ममा नेपालबाट औलो ननवारण गने लक्ष्य नलए बमोशिम उक्त लक्ष्यलाई हानसल गनयको लानग 
प्रत्येक औलो रोगीको सनभयलेन्त्स हनु आवश्यक छ। सनभयलेन्त्सको कारणले रोगको प्रसारण तिा औलो रोगको 
ईवपनडनमयोलोिी िाहा भएर रोग ननवारणमा सहि हनुे गर्दयछ।  

उद्देश्य  प्रमाशणत औलो रोगीको ववस्ततृ वववरण हानसल गने। 

 औलो ववरामीमा प्रयोग हनु ेऔषनिको प्रभावकाररता पत्ता लगाउन।े 

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

औलो रोगीहरुको समयमै सवक्रय सनभयलेन्त्स भएको हनुछे।    
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कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 ववगत वषयहरुमा स्िानीय औलो रोगी फेला परेको स्िानमा समेत सवक्रय रुपमा औलो रोगीको 
िोिपडताल काययका लानग यस िीषयकमा भएको रकम आवश्यकता अनसुार बाँडफाडँ गरर सम्बशन्त्ित 
कायायलय प्रमिुबाट स्वीकृत गराई िचय गनय सवकनेछ र यसका लानग सवक्रय िोिपडताल टोली 
वनाएर सम्बशन्त्ित स्िानमा िटाउन सवकनेछ ।  

 संशिय तिा प्ररे्दि सरकारले स्वीकृत गरेको केस बेस सनभयलेन्त्सको ननरे्दशिका नै यस काययको लानग 
प्रयोग गनुयपनेछ ।  

 केस बेस सनभयलेन्त्सको क्रममा फेला परेका िप औलो रोगीहरुको वववरण यिािीघ्र प्रारे्दशिक 
आकशस्मक स्वास््य संचालन केन्त्र (PHEOC), स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

केस बेस सनभयलेन्त्सको फोटोसवहतको प्रनतवेर्दन । 

 

५.५ महामारी व्यवस्िापनको लानग स्टेचर िररर्द 
पररचय िनुसकैु समयमा पनन महामारी÷प्रकोप÷ववपर्द आउन सक्ने सम्भावना रहने भएकोले िनिनको क्षनत हनुबाट 

िोगाउन र अकालमा ज्यान िानबाट िोगाउनको लानग तिा िप गम्भीर असर पनयबाट बचाउन ु अनत 
आवश्यक हनु्त्छ। 

काययक्रमको 
उद्देश्य 

िोशिममा परेको माननसहरुलाई िप िवटल  अवस्िा हनु बाट बचाउन।े 

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 िोशिममा परेका माननसहरुको अवस्िा िप िवटल हनु बाट बच्ने। 

 सहि तररकाले स्वास््य संस्िासम्म ववरामी लैिान सहि हनुेछ। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 विेटको पररनि नभर रवह प्रचनलत ननयमानसुार स्टे्रचरहरु िररर्द गने। 

 िररर्द गररएका स्टे्रचरहरु स्वास््य कायायलयले पररचालन गने रतु प्रनतकायय टोनल पररचालन गनय परेमा र 
शिल्ला अस्पतालमा आउने सडक र्दिुयटनाका ववरामीहरुको िीघ्र व्यवस्िापनको लानग प्रयोग गनुयपनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक 

र्दाशिला प्रनतवेर्दन  

 

५.६ महामारीिन्त्य रोगको प्रसारण हनुे समयमा एफएम रेनडयोबाट सन्त्रे्दि प्रसारण 
पररचय िनचेतनाको अभावमा महामारी िन्त्य रोगहरुले समय समयमा िेरै माननसहरु ववरामी हनुे र त्यस मध्ये केही 

माननसहरुको ज्यान समेत िाने गरेको ववगतको ईनतहास छ। त्यस कारण यस्ता महामारीिन्त्य रोगको वारेमा 
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िनचेतना िगाउन ु अनत आवश्यक छ।िनचेतना िगाउन अपनाईन े ववनभन्न माध्यम मध्ये स्िानीय स्तरमा 
िलेुका एफ.एम.हरु िसक्त मध्यम हनु।    

उद्देश्य महामारीिन्त्य रोगको वारेमा िनचेतना िगाई रोग र मतृ्य ुहनुे र्दर िटाउने। 

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 महामारीिन्त्य रोगको वारेमा िनचेतना बढनेछ। 

 महामारीिन्त्य रोगहरुबाट बच्ने उपायहरुको वारेमा आम माननसहरु िाहा पाउने छन । 

 महामारी फैनलएको अवस्िामा उपचार गररने स्िानहरु पवहचान हनुे छन। 

 माननसहरुमा रोग लाग्ने र्दर र मतृ्य ुर्दर िटने छ। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 ववगत वषयहरुमा फैनलएका महामारीिन्त्य रोगको वववरण तयार गरर उक्त रोगहरुको लानग आवश्यक 
पने सन्त्रे्दिहरु स्वास््य ननरे्दिनालयले तयार गरर एकरुपताको लानग ९ वटै स्वास््य कायायलयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

 शिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एफ.एम. रेनडयोहरुसँग प्रचनलत ननयमानसुार सम्झौता गरर सन्त्रे्दिहरु 
सकेसम्म िेरै प्रसारण गनुय पनेछ। 

 एफ.एम. रेनडयोहरु संग प्रसारणको सम्झौता गर्दाय सन्त्रे्दि प्रसारण हनुे तानलका अननवायय रुपमा 
कायायलयमा राख्न ु पने छ र उक्त समय तानलका अनसुार सन्त्रे्दि प्रसारण भए नभएको सम्बशन्त्ित 
फोकल पसयनले अनगुमन गनुयपने छ।   

 एफ.एम. रेनडयोहरुलाई रकम भकु्तानी दर्दर्दा सन्त्रे्दि प्रसारण गरेको ववद्यतुीय प्रनतनलवप माग गरर 
अनभलेिको लानग कायायलयमा राख्न ुपने छ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

 सम्झौता पर  
 प्रसारण भएको ववद्यतुीय प्रनतनलवप   

 

५.७ औलो कालािार, स्क्रव टाईफस लगायतका वकट िररर्द तिा ववतरण 
पररचय हाल नेपालमा ववनभन्न वकटिन्त्य रोगहरु फैनलने क्रम बढरै्द गएको र केही वकटिन्त्य रोगहरु तराईबाट पहाडी 

शिल्लाहरुमा फैनलने क्रम बढरै्द गएको छ। यस्ता वकटिन्त्य रोगहरुको कारणले िेरै माननस ववरामी हनु े
गरेको पनन पाईन्त्छ। यस्ता रोगहरुको समयमै पवहचान हनु नसकेमा ववरामी हनुे र्दर र मतृ्य ु र्दर बढन े
गर्दयछ। त्यस कारण समयमै रोगको पवहचान तिा सही उपचारको लाग विारमा उपलब्ि हनुे वकटहरु िररर्द 
गरर आपूनतय गनुय पने हनु्त्छ। 

उद्देश्य वकटिन्त्य रोगहरुको समयमै पवहचान गरर िीघ्र व्यवस्िापन गने।    

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 ववरामीहरुको समयमै पवहचान हनुेछ। 

 ववरामीहरुको पवहचान पिात उपयकु्त उपचार हनुेछ। 
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 समयमै उपचार पाए पनछ िप रोग प्रसारण हनु बाट बच्नेछ। 

 रोग र्दर र मतृ्य ुर्दर िटनेछ। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 शिल्लामा मागको आिारमा आवश्यकता अनसुार बिेटको पररनिनभर रवह प्रचनलत ननयमानसुार 
आवश्यक वकटहरु िस्तै (औलो, कालािार, स्क्रव टाईफस, डेगी,ं शचकनगूननया, लेप्टोस्पाईरोनसस, 

ब्रसेुलोनसस आदर्द) िररर्द गरर र्दाशिला गने।     
 िररर्द गरर ववतरण गररएको िानकारी स्वास््य कायायलयहरुले  स्वास््य ननरे्दिनालयलाई दर्दनपुनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

माग फाराम तिा र्दाशिला प्रनतवेर्दन  

 

५.८ औलो रोगको सही उपचार तिा पवहचान सम्बन्त्िी स्वास््यकमीहरुलाई अनभमिुीकरण 
पररचय नेपाल सरकारले नेपालबाट सन २०२६सम्ममा औलो रोग ननवारण गने लक्ष्य नलएको छ।सो लक्ष्य हानसल 

गनय सरकारी तिा ननिी स्वास््य संस्िामा काययरत सवै स्वास््यकमीले यस रोगको पवहचान, उपचार तिा केस 
सनभयलेन्त्स सम्बन्त्िी ववषयबस्तमुा िानकारी हनु ुिरुरी छ।सन २०१९ मा नेपालमा औलो उपचार ननरे्दशिका 
पनन पररवतयन भएको छ।त्यस ववषयमा पनन स्वास््यकमीहरुलाई अनभमिुीकरणको लानग यो काययक्रम 
आवश्यक परेको हो।  

उद्देश्य औलो प्रभाववत के्षरका स्वास््य संस्िाहरुबाट प्रर्दान गररने औलोको ननर्दान तिा उपचार राविय औलो उपचार 
ननरे्दशिका बमोशिम हनुेछ। 

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 औलो प्रभाववत के्षरमा ननर्दान हनुे सवै औलो ववरामीहरुले राविय औलो उपचार पद्धनत अनसुार उपचार 
पाउने छन।  

 पवहचान भएका सवै ववरामीहरुको सही recording तिा reporting हनुेछ।  

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 शिल्ला नभर रहेको स्वास््य संस्िाहरु मध्ये औलोका ववरामीहरु फेला पने स्वास््य संस्िाको वववरण 
तयार गने। 

 त्यस्ता स्वास््य संस्िामा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई सहभानगताको रुपमा छनौट गनय सवकने छ। 
छनौट गर्दाय सकेसम्म नर्दोहररने गरर तिा नया ँ ननयकु्त भई आएका कमयचारी तिा स्वास््य संस्िामा 
औलोको लानग काम गने प्राववनिक लाई प्रािनमकता दर्दन ुपनेछ। 

 अनभमिुीकरण सञ्चालन गर्दाय संशिय सरकारको राविय औलो उपचार पद्धनत ननरे्दशिका अनसुार 
गनुयपनेछ र िोत व्यशक्तको लानग स्वास््य ननरे्दिनालयसंग समन्त्वय गरर गनुय पनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटोसवहतको प्रनतवेर्दन  
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५.९ स्वास््यकमीहरुलाई वकटिन्त्य रोग सम्बन्त्िी अनभमिुीकरण 

पररचय कालािार,  डेंग,ु  शचकनगनुनया,  स्क्रवटाईफस,  शिका तिा अन्त्य वकटिन्त्य रोगहरु प्रचनलत रहेका क्षेरका 
स्वास््यकमीहरुलाई रोग ननवारण, रोकिाम तिा उपचारका ववषयमा िानकारी हनु ुिरुरी छ। त्यस कारण 
यस्ता वकटिन्त्य रोगहरुको वारेमा िानकारी दर्दनको लानग यस काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो। 

उद्देश्य  वकटिन्त्य रोग साने भेक्टर तिा नतनीहरुको रोकिाम, उपचार र बच्ने उपायहरु वारे स्वास््यकमी 
तिा सरोकारवाला हरुलाई िानकारी गराई रोग लाग्ने र्दर र मतृ्य ु र्दर कम गने तिा ववरामीको 
उशचत व्यवस्िापन हनु।े  

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 वकटिन्त्य रोगहरुको भेक्टर पवहचान गनय सक्षम हनुे छन तिा नत भेक्टरहरुको टोकाईबाट बच्न े
प्रयास गने छन।  

 समरु्दायमा फैनलने वकटिन्त्य रोगको सही पवहचान तिा उपचार तिा प्रषेण समयमै हनुछे। 

 रोग लाग्ने र्दर तिा मतृ्यू र्दर कम गराउन सवकने छ। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 शिल्ला नभर रहेका स्वास््य संस्िाहरु मध्ये महत्वपणुय कीटिन्त्य रोगहरुको प्रकोप रहेका स्वास््य 
संस्िाहरुको वववरण तयार गने। 

 तयार भएको वववरण अनसुार बिेटको पररनि नभर रवह सर्दरमकुाममा वा सम्बशन्त्ित स्िानीय तहमा 
गई प्रचनलत ननयमानसुार काययक्रम संचालन गनय सवकनेछ।    

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन  

 

५.१० भैपरर आउने एकीकृत वकटिन्त्य रोग व्यवस्िापन काययक्रम 

पररचय वकटिन्त्य रोग को महामारी कुनै पनन बेला फैनलन सक्छ।समयमै यस्ता रोगहरुको ननयन्त्रण हनु सकेन भन े
िेरै माननसहरु ववरामी हनुे तिा माननसहरुको मतृ्यू पनन हनु सक्छ।त्यस कारण फैनलएको रोगको समयमै 
ननयन्त्रण हनु िरुरी हनु्त्छ। 

उद्देश्य  वकटिन्त्य रोगहरुको समयमा नै पवहचान गरर रोग लाग्न ेर्दर तिा रोगबाट हनुे मतृ्य ुर्दर कम गने।   
अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 वकटिन्त्य रोगको महामारी समयमै ननयन्त्रण भई रोग र्दरमा कनम हनुछे। 

 यस्ता रोगको कारणले हनु ेमाननसको मतृ्य ुर्दर कम हनुछे। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 प्रत्येक चौमानसक स्वास््य कायायलयमा बैठक बसी रोगको ववश्लषेण गनुय पनेछ। 

 डेग,ु शचकनगनुनया तिा शिका रोग आदर्दको महामारी फैनलएमा फैनलएको स्िानमा स्िानीय तहसंग 
समन्त्वय गरर लामिटेु्टको लाभाय िोिी नि गने अनभयान सञ्चालन गनय सवकनेछ। 

 स्वास््यकमी तिा मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरुलाई अनभमिुीकरण गराउन सवकनेछ। 
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 डेंग ु व्यवस्िापनको लानग आवश्यक गनतववनिहरु सम्बशन्त्ित कायायलय प्रमिुको ननणयय अनसुार गनय 
सवकनछे।  

 वय वाहेक अन्त्य गनतववनिहरु उक्त शिल्लाको रतु प्रनतकायय टोनलको बैठकको ननणयय अनसुार पनन िचय 
गनय सवकनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक 

रतु प्रनतकायय टोलीको बैठक ननणयय पशुस्तका   
फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

 ५.११ हात्तीपाईले रोग ववरुद्धको आम औषनि िवुाउने काययक्रमको प्राववनिक सहयोग   

पररचय नेपाल सरकारले नेपालबाट सन २०२० सम्ममा नेपालबाट हात्तीपाईले रोग ननवारण गरर सक्ने लक्ष्य नलएको 
छ।नेपालका ६१ वटा शिल्ला यो रोगबाट प्रभाववत छन।सरूु्दरपशिमका ९ वटै शिल्लाहरु यस रोगबाट 
प्रभाववत शिल्ला हनु।सवै शिल्लामा ६ चरण आम औषिी सेवन अनभयान सञ्चालन भए पनन तराई र्दईु शिल्ला 
क्रमिः कैलाली र कञ्चनपरु शिल्लामा यस रोगको वप्रभेलेन्त्स आिानतत रुपमा निटेको हनुाले िप र्दईु चरण 
औषनि िवुाउने अनभयान ववगत २०७५÷०७६ रे्दशि सञ्चालन गररएको हो।यस चाल ुआ.व. मा पनन उक्त र्दईु 
शिल्लामा आम औषनि सेवन आनभयन संचालन हनुे भएकोले सो काययक्रममा स्वास््य ननरे्दिनालय र सामाशिक 
ववकास मन्त्रालयबाट िप प्राववनिक सहयोग आवश्यक पनय सक्छ।  

उद्देश्य आम औषनि सेवन अनभयानमा प्राववनिक सहयोग उपलब्ि गरर काययक्रम िप प्रभावकारी हनुे।  

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

 आम औषनि सेवन अनभयानमा औषनि सेवन गने को संख्यामा बवृद्ध हनुछे। 

 ववनभन्न अन्त्तरवक्रया काययक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हनुेछन।् 

 औषनि सेवन अनभयानको समयमा सहयोगात्मक सपुररवेक्षणले औषनि िवुाउन िवटएका 
स्वास््यकमीको आत्मववश्वास वृद्दी भई काययक्रमको उपलशब्िमा िप बल पगु्नेछ। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 सामाशिक ववकास मन्त्रालय तिा स्वास््य ननरे्दिनालयबाट आम औषनि सेवन अनभयानको तयारीको 
क्रममा सम्बशन्त्ित प्राववनिक कमयचारी िटाई िप प्राववनिक सहयोग उपलब्ि गराईन ेछ। 

 आम औषनि सेवन अनभयानको क्रममा पनन प्राववनिक कमयचारी पररचालन गरी सहयोगात्मक 
सपुररबेक्षण  गनय सवकनछे।  

अनगुमन 
सूचकांक 

प्राववनिक सहयोग प्रनतवेर्दन (पषृ्ठपोषण, चेकनलस्ट अननवायय) 

 

५.१२ सपयरं्दि सम्बन्त्िी सेवा प्रर्दायकहरुका लानग तानलम 

पररचय नेपालमा सपयको टोकाईले माननसको अकालमा ज्यान िाने गर्दयछ। माननसको ज्यान िान बाट िोगाउन तिा 
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सपयको टोकाईबाट प्रभाववत माननसहरुको उशचत व्यवस्िापनको लानग स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभबवृद्ध गनय 
आवश्यक हनु्त्छ। 

उद्देश्य स्वास््यकमीको क्षमता अनभवृद्दी गने।  
अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

सपयरं्दिको टोकाईको उशचत उपचार तिा व्यवस्िापन सम्बन्त्िी क्षमता अनभवृद्दी भएको हनुेछ।  

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 सम्बशन्त्ित स्वास््य कायायलयहरु सँग समन्त्वय गरर सेवा सचुारु वा संचालन भईरहेका संस्िामा काययरत 
मेनडकल अनिकृत र यो सेवा सँग सम्बशन्त्ित स्वास््यकमीहरुलाई तानलम दर्दन ुपनेछ। 

 संशिय सरकार सँग समन्त्वय र सहकायय गरर यो काययक्रम संचालन गनुय पनेछ। 

 सम्बशन्त्ित अस्पताल सँग समन्त्वय गरर अस्पतालमा तानलम सञ्चालन गनुय पनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटो सवहतको तानलम प्रनतवेर्दन 

 

५.१३ माननसक स्वास््य काययक्रम ववस्तार 

पररचय ववश्वव्यापी रुपमा नै नसने रोगहरुको कारणले ज्यान गमुाउने माननसहरुको संख्या दर्दन प्रनतदर्दन बवृद्ध भइरहेको 
छ।ववश्वमा रे्दशिएका नबनभन्न रोगहरुको भार मध्ये १२ प्रनतित भन्त्र्दा बढी माननसक रोगले ओगटेको छ। 
नेपालमा माननसक स्वास््य सम्बन्त्िी राविय रुपमा अध्ययन भएको पाईरै्दन तर केही शिल्लाहरुमा अध्ययनहरु 
भईरहेका छन।प्रािनमक स्वास््य सेवाको बवहरंग सेवामा िचाँउन े नबरामीहरु मध्ये करीव २० रे्दशि २६ 
प्रनतसत व्यशक्तहरुले केही माननसक व्यवहारिन्त्य समस्यालाई प्रायः अनेक िारररीक समस्या संग िोडेर रे्दिाउन े
गरेका छन।त्यसैले माननसक स्वास््य लाई प्रािनमक स्वास््य सेवा संगै समावहत गरी सेवा प्रर्दान गनयको लागी 
स्वास््य संस्िामा काययरत ववनभन्न समहुका स्वास््यकमीहरुलाई माननसक स्वास््य सम्बन्त्िी २ दर्दन े
अनभमशुिकरणको लागी यो काययक्रम राशिएको हो। 

उद्देश्य   माननसक ववरामीको पवहचान गने।  
 स्वास््यकमीहरुलाई माननसक रोग बारे िानकारी गराई मनोसामाशिक परामिय सवहत उपचार गनय 

सक्षम बनाउने।   
 माननसक स्वास््यका ववरामीहरुलाई उपचारको र्दायरामा ल्याउन।े  

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

माननसक रोगका ववरामीहरुको र्दरमा कनम आउने र मतृ्यरु्दरमा कनम आउनछे।  

संचालन 
प्रकृया 

काययक्रमको लानग संस्िा छनौट: 
बिेटको पररनि नभर रही शिल्ला नभरका अस्पताल तिा प्रत्येक स्िानीय तहबाट बहसंुख्यक सेवाग्राहीको 
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पहुँचमा रहेको स्वास््य संस्िा छनौट गरर काययक्रम संचालन गनुय पनेछ।  

प्रस्ततु काययक्रममा ३ प्रकारका तानलमहरु संचालन गररनेछ।  

- मेनडकल अनिकृत र हेल्ि अनसिेन्त्टहरुलाई माननसक रोग सम्बशन्त्ि मोड्यलु २  अनसुारको तानलम 
दर्दईनेछ।  

- स्टाफ नसय र अ.न.मी. हरुलाई Focus Psychosocial Support सम्बशन्त्ि मोड्युल ३ अनसुारको 
तानलम दर्दईनेछ।  

- माननसक स्वास््यको कुनै पनन तानलम ननलएका हे.अ., स्टाफ नसय,  नस./अ.हे.व., नस./अ.न.नम. लाई 
माननसक स्वास््य सम्बन्त्िी मड्यलू १ अनसुारको २ दर्दने अनभमशुिकरण सचालन गने। 

- मवहला स्वास््य स्वयमसेववकाहरु लाई माननसक स्वास््य सम्बशन्त्ि मोड्यलु ४ अनसुारको २ दर्दन े
अनभमिुीकरण संचालन गने।  

- प्ररे्दि नभरका तानलम प्राप्त शचवकत्सक तिा स्वास््यकमीहरुलाई सहिकतायको रुपमा छनौट गनुयपनेछ। 
आवश्यकता अनसुार माननसक रोग तिा मनोसामाशिक ववज्ञलाई बाह्य सहिकतायको रुपमा सेवा करार 
सम्झौता अनसुार हनुे गरर बोलाउन सवकनेछ।   

सन्त्र्दभय  
सामग्री 

माननसक स्वास््य सम्बन्त्िी तानलम पशुस्तका (मोड्यलू १, २, ३, ४) 

अनगुमन 
सूचकांक  

स्वीकृत कायययोिना  

फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

५.१४ आत्म हत्या रोकिाम तिा ववद्यालय माननसक स्वास््य काययक्रम 

 

पररचय  
ववश्वव्यापी रुपमा नै नसने रोगहरुको कारणले ज्यान गमुाउने माननसहरुको संख्या दर्दन प्रनतदर्दन बवृद्ध भइरहेको 
छ।ववश्वमा रे्दशिएका नबनभन्न रोगहरुको भार मध्ये १२ प्रनतित भन्त्र्दा बढी माननसक रोगले ओगटेको छ र 
त्यसमा पनन उर्दानसनता (Depression) र आत्महत्या िनस्वास््यको प्रमिु स्वास््य समस्याको रुपमा रे्दशिन 
िालेको छ।सरू्दरपशिम प्ररे्दिमा पनन आत्महत्या प्रमिु िनस्वास््य समस्याको रुपमा रे्दशिरै्द आएको छ र 
यसका ववनभन्न कारणहरु मध्ये उर्दानसनता मखु्य पाईएको छ।ववद्यालय उमेर समहुका वालवानलकाहरुको 
माननसक स्वास््यको अवस्िा महत्वपूणय हो।एक अध्ययन अनसुार ववद्यालय उमेरका प्रत्येक ५ िना वकिोर 
वकिोरी मध्ये १ िनामा संवेगात्मक तिा व्यवहारिन्त्य स्वास््य समस्या रे्दशिएको छ।यस प्रकारका समस्याको 
समािानको लानग प्ररे्दि अन्त्तरगतका शिल्ला नभर रहेका नबनभन्न स्वास््य संस्िा माफय त ग्रानमण भेग सम्म 
सवयसलुभ तिा ननयनमत रुपमा माननसक तिा मनोसामाशिक सेवा प्रर्दान गनय केवह समय लाग्ने हुँर्दा समरु्दाय र 
ववद्यालय लशक्षत हनु ेगरर यो काययक्रम राशिएको हो।  
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उद्देश्य    उर्दानसनता तिा आत्महत्या रोकिाम तिा माननसक रोग र मनोसामाशिक पक्षमा सरोकारवालाहरुलाई 
अनभमशुिकरण गने।   

 ववद्यालय उमेर समहुका वालवानलकाहरुमा माननसक स्वास््य समस्या न्त्यूननकरण  तिा आत्महत्या 
रोकिाम गने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

  उर्दानसनता र आत्महत्याको संख्यामा कनम आउनछे।   
 ववद्यालय उमेर समहुका वालवानलकाहरुमा माननसक स्वास््य समस्या न्त्यूननकरण  तिा आत्महत्या 

रोकिाम  हनुेछ।   

संचालन 
प्रवक्रया  

 यस िीषयक अन्त्तगयत ववननयोशित बिेट बाट शिल्लाले प्रत्येक स्िानीय तहमा १ िना  हेल्ि 
अनसस्टेन्त्ट वा स्टाफ नसय राख्न ु पनेछ।हेल्ि अनसस्टेन्त्ट वा स्टाफ नसयको पर्दपूनतय नहनु 
सकेमा अ.हे.व. वा अ.न.नम. पनन राख्न सवकनछे। 

 सम्बशन्त्ित शिल्लाले स्िानीय तहलाई ननम्न उल्लेशित ववषयवस्तकुो बारेमा िानकारी गराई 
उक्त स्िानीयतहमा यो काययक्रम गनय सहमनतको लानग नसफाररस माग गरर संख्या यवकन 
गने र प्रचनलत ननयमानसुार स्वास््यकमी भनाय प्रवक्रया अगाडी बढाउन ु पनेछ र सोको 
िानकारी स्वास््य ननरे्दिनालयमा गराउन ुपनेछ।  

 प्रत्येक स्िानीय तहका ववद्यालयहरुमा ववद्यािीहरुलाई माननसक स्वास््य परामिय , 
स्वास््य पररक्षण , स्वास््य शिक्षा तिा परामिय दर्दन , वकिोरवकिोरी स्वास््य शिक्षा , 
िरमै गएर िेष्ठ नागररकहरुलाई उपचार र परामिय दर्दने , िरमै गएर अपांगता भएका 
व्यशक्तहरुलाई स्वास््य उपचार तिा परामिय दर्दन ुपनेछ। 

 स्वास््यकमीहरु छनौट गर्दाय सरूु्दरपशिम प्ररे्दि सरकारको सेवा करारमा स्वास््यकमी 
व्यवस्िापन सम्बशन्त्ि काययववनि , २०७६ अनसुार गनुयपनेछ। 

 आनियक व्यवस्िापन गनय सम्बशन्त्ित कायायलय प्रमिुको ननणययानसुार प्रचनलत काननु 
बमोशिम रही गनुयपनेछ। 

 सामाशिक ववकास मन्त्रालयबाट उपलब्ि गराएको काययवववरण, अनभलेि र प्रनतवेर्दन ढाँचा  
बमोशिम आवश्यक कामकाि गराउन ुपनेछ। 

 यो काययक्रमको आवश्यकता अनसुार स्वास््य ननरे्दिनालय र सामाशिक ववकास 
मन्त्रालयले अनगुमन गनेछ।      

अनगुमन 
सूचकांक 

प्रचनलत ननयमानसुार सेवा करार छनौट गरेका कागिातहरु  

फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
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५.१५ कान र्दाँत र आिँा सम्बन्त्िी नबद्यालयमा स्क्रीननंग काययक्रम : 
 

पररचय  
ववद्यालयका वालवानलकाहरुमा रे्दशिन े स्वास््य समस्याहरु मध्ये कान, र्दातँ र आिँा सम्बशन्त्ि समस्याहरु 
प्रमिु रहेका छन।यस प्रकारका स्वास््य समस्याहरुको समयमै पवहचान गरर उपयकु्त ठाउँमा प्रषेण गनय यो 
काययक्रम राशिएको छ।  

उद्देश्य   नबद्यालय उमेरका वालवानलकाहरुको कानमा हनुे संक्रमण, र्दन्त्त स्वास््य सम्बशन्त्ि समस्या तिा आिँा 
सम्बशन्त्ि Refrective error, संक्रमण लगायतका समस्याको स्क्रीननंग माफय त पत्ता लगाई समय मै 
उपचारको र्दायरामा ल्याउन े र नत समस्याहरु बाट मकु्त गराई वालवानलकाहरुको नसकाई प्रभावकारी 
बनाउन।े  

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

ववद्यालय उमेर समहुका वालवानलकाहरुमा कान, र्दातँ र आिँा सम्बन्त्िी समस्याहरुको समय मै पवहचान 
गरर उपचार गरेर रोग को प्रकोपमा कनम भएको हनुेछ।   

संचालन 
प्रवक्रया  

यो काययक्रम सम्बशन्त्ित स्िानीय तह, नबद्यालय र स्वास््य संस्िा संग समन्त्वय गरेर बिेटले पगेुसम्म शिल्ला 
नभरका प्रत्येक स्िानीय तहनभरका सामरु्दावयक ववद्यालय  समेवटने गरर संचालन गनुय पनेछ र माध्यनमक तह 
सम्मका नबद्यािीहरुको स्वास््य पररक्षण गनुय पनेछ।  
काययक्रममा ननम्ननलशित सेवाहरु समेट्न सवकनछे:  

- कान पररक्षण 

- र्दाँतको पररक्षण  

- र्दाँत माझ्ने उपयकु्त नबनि र पटकको बारेमा िानकारी र परामिय  

- आिँाको िाचँ  

- आिँाको सरसफाई सम्बशन्त्ि सल्लाह र िानकारी  

- पहुँचमा रहेका स्वास््य संस्िाहरुबाट कान, र्दाँत र आिँा स्वास््य सम्बशन्त्ि उपलब्ि 
सेवाहरुको बारेमा िानकारी आदर्द।  

 मानि उल्लेशित वक्रयाकलाप संचलानको लानग कान, र्दाँत र आिँा  स्वास््य सम्बन्त्िी तानलम प्राप्त तिा 
अन्त्य स्वास््य कमी र अवश्यकता अनसुार नबषयगत ववज्ञहरु लाई सेवा करार सम्झौता अनसुार हनु ेगरर 
बोलाउन सवकनछे। काययक्रमको लानग आवश्यक ववनभन्न औिार उपकरण तिा अन्त्य सामग्री यसै 
काययक्रमको बिेटबाट िचय हनुे गरर िरीर्द गनय सवकने छ।  

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायययोिना  

फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
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५.१६ मिु स्वास््य काययक्रम र्दन्त्त सियरी शिववर  

 

पररचय  
प्रािनमक स्वास््य सेवा प्रर्दान गने स्वास््य संस्िाबाट र्दाँत स्वास््य सम्बशन्त्ि ननयनमत सेवा संचालन हनु 
नसवकरहेको अवस्िामा र समरु्दायमा र्दाँत तिा मिु स्वास््य सम्बशन्त्ि समस्या िेरै रहेकोले शिववर माफय त 
सेवा प्रर्दान गरर समस्या समािान गनय यो काययक्रम तय गररएको हो।  

उद्देश्य    र्दगुयम तिा वपछानडएको क्षरे, सेवाको पहुँच नपगेुका नबपन्न, र्दनलत, िनिानत र नसमान्त्तकृत तिा 
स्वास््य सेवा बाट बशन्त्चत समरु्दायको बसोबास रहेको स्िानमा िल्यवक्रया सहीतको र्दन्त्त स्वास््य 
सेवाको पहुचँ बदृ्दी गने।   

 मिु स्वास््य सरसफाई सम्बन्त्िी िनचेतना अनभबदृ्दी गने।  
अपेशक्षत 
प्रनतफल  

समरु्दायमा लकेुर रहेका र्दन्त्त स्वास््य समस्या हरुको पवहचान तिा समािान हनुेछ।   
व्यशक्तहरुमा मिु स्वास््य तिा सरसफाई सम्बशन्त्ि सकारात्मक वानी व्यवहारको ववकास हनुेछ।   

संचालन 
प्रवक्रया  

शिववर संचालनको लानग चावहने मानव स्रोतको व्यवस्िापन : 
- आमा समूह, मवहला स्वास््य स्वयम्सेववका  

- स्वास््यकमी (पारामेनडक्स, ननसयङ, ल्याव, dental hygienist ) 

- र्दन्त्त शचवकत्सक  

शिववरमा प्रर्दान गनुयपने सेवाहरु : 
- Dental Extraction  

- Scaling  

- Gingivitiees treatment  

- Dental Health Education आदर्द   

शिववर संचालन गनुय पने अबनि : 
- भौगोनलक अबस्िा, िनसंख्या तिा सेवाग्राहीको चाप अनसुार १ वा २ दर्दन शिववर संचालन गनय 

सवकने छ।    

मानि उल्लेशित वक्रयाकलाप संचलानको लानग र्दाँत स्वास््य सम्बन्त्िी तानलम प्राप्त तिा अन्त्य स्वास््य कमी 
र अवश्यकता अनसुार नबषयगत ववज्ञहरु लाई सेवा करार सम्झौता अनसुार हनुे गरर बोलाउन सवकनेछ। 
काययक्रमको लानग आवश्यक औिार उपकरण तिा अन्त्य सामग्री यसै काययक्रमको बिेट बाट िचय हनुे गरर 
िरीर्द गनय सवकनछे।   

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायययोिना  

फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
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५.१७ गाउँ िरमा शचवकत्सक काययक्रम  
 

पररचय  
समरु्दाय स्तरका स्वास््य संस्िाहरु बाट ननयनमत रुपमा शचवकत्सक सवहतको स्वास््य सेवा उपलब्ि हनु 
नसवकरहेको अवस्िामा िनतालाई सम्बशन्त्ित स्वास््यसंस्िा बाट नै गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रर्दान गनयको 
लानग प्रत्येक मवहना नबनभन्न संस्िामा शचवकत्सक सवहतको स्वास््यकमीको टोनल गई सेवा प्रर्दान गनयको 
लानग यो काययक्रम ल्याइएको हो।  

उद्देश्य    शचवकत्सकीय स्वास््य सेवाबाट बशन्त्चत समरु्दाय लाई अत्यावश्यक ननर्दानात्मक र उपचारात्मक 
स्वास््य सेवा एकीकृत रुपमा प्रर्दान गने।   

 ववनभन्न प्रषेण अस्पतालहरुबाट गरीव, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यशक्त तिा अन्त्य लशक्षत समहुका 
ववरामीहरुलाई सामाशिक सेवा ईकाई माफय त ननिलु्क एवं सहनुलयत रुपमा स्वास््य सेवा उपलब्ि 
हनुे कुरा िानकारी गराउने।   

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

समरु्दायमा लकेुर रहेका स्वास््य समस्या हरुको पवहचान तिा समािान हनुेछ।   
नागररकका स्वास््य आवश्यकता हरुको सम्बोिन हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया  

यो काययक्रम प्रत्येक मवहना शिल्ला नभरका ववनभन्न स्वास््य संस्िामा शचवकत्सक सवहतको स्वास््यकमी 
टोलीबाट संचालन गनुय पनेछ।यस अन्त्तगयत स्वास््य कायायलयले उक्त शिल्लाका नबरामीको चाप बढी रहेका 
रू्दरर्दरािका स्वास््य चौकीमा उक्त स्िानीय तह संग समन्त्वय गरर र्दईु दर्दन ववरामी चेकिाँच, उपचार, 
स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभवृवद्ध गनुयपनेछ।स्वास््य काययक्रमको लानग स्िानीय तहसंग समन्त्वय गरर 
शचवकत्सक उपलब्ि नहनुे स्वास््य संस्िा छनौट गनुय पनेछ।   

काययक्रम संचालनको लानग चावहन ेमानव स्रोतको व्यवस्िापन : 
- शिल्ला अस्पताल तिा स्िानीय तह अन्त्तगयतका अस्पताल तिा प्रािनमक स्वास््य केन्त्रमा 

काययरत शचवकत्सक  

- सम्बशन्त्ित स्वास््य संस्िाका स्वास््यकमी (पारामेनडक्स, ननसिंग, ल्याव) 

- मवहला स्वास््य स्वयम्सेववका  

स्वास््य सेवाका के्षरहरु :  

- वविेषज्ञ स्वास््य सेवा संचालन (शचवकत्सकद्धारा स्वास््य पररक्षण, ननर्दान तिा उपचार, ल्याव 
सेवा, नभनडयो एक्सरे सेवा, ई.नस.िी. सेवा ) 

- परामिय सेवा  

- प्रषेण  

काययक्रमको लानग चावहन ेउपकरण तिा औषनिको व्यवस्िापन : 
- प्ररे्दि स्वास््य आपूनतय व्यवस्िापन केन्त्र 

- शिल्ला अस्पताल/स्वास््य कायायलय  
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- काययक्रम संचालन हनुे स्िानीय तह/स्वास््य संस्िा  

- िररर्द तिा भाडामा  

काययक्रमको बारेमा सचुना सम्प्रषेणको व्यवस्िा : 
- काययक्रम संचालन हनुे नमनत, स्िान र दर्दईन े स्वास््य सेवाहरु सवहतको सचुना सामग्रीहरुको 

तयारी गने।  

- स्िानीय पर पनरका एफ.एम रेनडयो, वट.नभ. च्यानलहरु तिा स्िानीय स्रोत सािनहरु उपयोग 
गरर प्रचार प्रसार गने।   

मानि उल्लेशित वक्रयाकलाप संचलानको लानग सम्बशन्त्ित शिल्ला नभर शचवकत्सक उपलब्ि हनु नसकेमा 
बिेटको पररनि नभर रहेर शिल्ला बावहरका शचवकत्सकलाई पनन बोलाउन सवकनेछ।    

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायययोिना  

फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

५.१८ प्ररे्दि सभा सर्दस्यहरुका लानग नसने रोग सम्बशन्त्ि अन्त्तरवक्रया  

 

पररचय  
ववश्व स्वास््य संगठनको ६५औ ंमहासभामा सर्दस्य रािहरुले नसने रोगबाट हनुे आल्पआय ुमतृ्यलुाई सन 
२०२५ सम्ममा २५% ले िटाउने लक्ष्य नलएको छ।दर्दगो नबकास लक्ष्यले समेत नसने रोगका कारणले 
हनुे मतृ्य ु एक नतहाईले िटाउने लक्ष्य नलएकोछ।यस त्य लाई ध्यान दर्दरै्द नपेालमा पनन नसने रोग 
रोकिाम र ननयन्त्रणका लानग नीनतगत, रणनननतगत, ववनभन्न योिना तिा काययक्रम लाग ु भएका छन।्  
नेपाल सरकारले अनमुोर्दन गरेको नसने रोग रोकिाम तिा ननयन्त्रण सम्बशन्त्ि बहकेु्षरीय कायययोिना 
२०१४-२०२० संचालनमा रहेकोछ।यवह कुरालाई मध्यनिर गरर सरूु्दरपशिम प्ररे्दि सरकारले प्ररे्दि 
सभाका सर्दस्यहरुसंग नसने रोग सम्बशन्त्ि अन्त्तरवक्रया गनय यो काययक्रम ल्याएको हो।  

उद्देश्य  प्ररे्दि सभाका सर्दस्यहरुलाई नेपालमा नसने रोग र यसका िोशिम तत्वहरुको अवस्िाको बारेमा 
िानकारी गराउन।े    

 नसने रोगको बढ्र्दो रोगभार लाई रोकिाम तिा ननयन्त्रण गनयको लानग आवस्यक प्ररे्दि स्तरीय 
नीनतगत तिा काननुी स्पिता र यस क्षरेमा लगानीको लानग पैरवी गने।   

अपेशक्षत 
प्रनतफल  

 नसने रोग र यसका िोशिम तत्वहरु र नेपालमा यसको अवस्िाको बारेमा प्ररे्दि सभाका 
सर्दस्यहरुलाई  िानकारी हनुेछ।   

 प्रसेि सरकारले नसने रोग रोकिाम र ननयन्त्रणलाई प्रािनमकतामा रािी यस क्षेरमा आवस्यक 
लगानी गनेछ।  
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काययक्रम 
संचालन 
प्रवक्रया 

यो काययक्रमको कायययोिना तयार गरर ननरे्दिक बाट स्वीकृत गरेर ननम्न अनसुार संचालन गनुय पनेछ।   

 काययक्रम संचालनको लानग अनग्रम नमनत, समय र स्िानको तय गने।   

 काययक्रमको समय अबनि १ दर्दनको हनुेछ।   

 प्ररे्दि सभा सर्दस्य संगै काययक्रममा सामाशिक ववकास मन्त्रालय, तिा अन्त्य सरोकारवालाहरुको 
उपशस्िनत गराउन ुपनेछ।   

 काययक्रममा नसने रोगको नबस्ततृ िानकारी सवहतको प्रस्ततुीकरण हनुेछ।   

 अन्त्तरवक्रयात्मक नबनि द्दारा छलफल गरर काययक्रम सम्पन्न गनुय पनेछ।  

 काययक्रम सम्पन्न भईसकेपनछ ववस्ततृ वववरण उल्लेशित प्रनतवेर्दन तयार पारर मन्त्रालयमा 
अननवायय पेि गनुय पनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायययोिना  

फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

५.१९ शिल्ला तिा पानलकाहरुमा स्वास््य काययक्रमहरुमा प्राववनिक सहयोग  

पररचय स्वास््य सेवा प्रबाह गने क्रममा स्वास््य कायायलय तिा स्िानीय तहहरु प्रमिु कायायन्त्वयन गने ननकायहरु 
हनु।् यस्ता ननकाय बाट सञ्चालन हनुे काययक्रमहरु प्रभावकारी तररकाले सञ्चालन हनु ुपर्दयछ। सवै शिल्ला तिा 
पानलकाहरुमा सवै ववषयका ववज्ञहरु नहनु सक्छन ्  तिा केही शिल्ला तिा पानलकाहरुमा िप प्राववनिक 
सहयोगको आवश्यकता पनय सक्र्दछ। त्यस कारण यस काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो।  

उद्देश्य शिल्ला तिा स्िानीय तहहरुबाट सञ्चालन हनुे स्वास््य काययक्रमहरुमा प्राववनिक सहयोग गने।    
अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

शिल्ला शस्ित कायायलय तिा स्िानीय तहहरुमा प्राववनिक सहयोग उपलब्ि भएको हनुेछ।  

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 स्वास््य कायायलयहरु माफय त सञ्चालन हनुे ववनभन्न स्वास््य काययक्रमहरु मध्ये कुन काययक्रम 
सञ्चालनमा िप प्राववनिक सहयोगको आवश्यकता पर्दयछ त्यस्ता काययक्रमहरुको आवश्यकता पवहचान 
गरर कायययोिना बनाउने। 

 आवश्यकता महिसु भएको हकमा स्वास््य ननरे्दिनालय र स्वास््य कायायलयका सम्बशन्त्ित प्राववनिक 
गई संयकु्त रुपमा स्िानीय तहमा प्राववनिक सहिीकरण गनय सक्नेछन।  

 स्वीकृत कायययोिना बमोशिम सम्बशन्त्ित शिल्ला शस्ित कायायलयहरुमा प्राववनिक सहिीकरण गनुयपनेछ।  
 प्ररे्दि सरकार अन्त्तगयतका अस्पतालहरुमा पोस्टमाटयम र अन्त्य केवह ववषेि अवस्िाहरु व्यवस्िापन गनय 

समेत िचय गनय सवकनछे।  
 स्वास््य ननरे्दिनालयमा त्यस प्रकारको िनिशक्त नभएमा बाह्य ननकायबाट समेत प्राववनिक िनिशक्त 
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िोिी व्यवस्िापन गनय सवकनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटोसवहतको प्रनतवेर्दन। 

 

 

५.२० स्वास््य कायायलय र अस्पतालहरुमा एकीकृत अनगुमन काययक्रम/स्िलगत अनगुमन अनशुिक्षण  

पररचय स्वास््य कायायलय तिा अस्पतालहरुले स्वास््य सेवा दर्दन ेक्रममा उक्त ननकायलाई सहयोगात्मक सपुररवेक्षण 
तिा स्िलगत अनगुमन अनशुिक्षणको आवश्यकता पनय सक्र्दछ। त्यस कारण यस काययक्रमको व्यवस्िा 
गररएको हो।  

उद्देश्य  एकीकृत अनगुमन तिा स्िलगत अनगुमन अनशुिक्षण गने।   
अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

स्वास््य कायायलय र अस्पतालहरुको सेवा प्रवाहमा गणुस्तर अनभवृद्दी भएको हनुेछ । 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

 स्वास््य ननरे्दिनालय अन्त्तगयतका कायायलयहरुको अनगुमन तिा सपुररवेक्षण ननरे्दशिका (चेकनलस्ट 
सवहत) मस्यौर्दा तयार गरी स्वीकृतीको लानग सामाशिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउन।े   

 स्वास््य ननरे्दिनालयले वावषयक अनगुमन तिा सपुररवेक्षण योिना बनाई सोको िानकारी सम्बशन्त्ित 
मन्त्रालयमा पनन पठाउन ुपनेछ। 

 स्वीकृत ननरे्दशिका र वावषयक काययतानलका बमोशिम स्वास््य ननरे्दिनालयले अनगुमन तिा सपुररवेक्षण 
गनेछ।   

 स्वास््य कायायलय तिा शिल्ला अस्पतालबाट माग भएमा र स्वास््य ननरे्दिनालयले मनानसव ठानमेा 
माग भएका क्षेरका प्रशिक्षक/ववज्ञहरुका व्यवस्िापन गरर स्िलगत अनशुिक्षण गनुय पनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

६. स्वास््य शिक्षा, सचुना तिा संचार काययक्रम 
६.१ प्ररे्दिस्तरीय परकार अन्त्तरवक्रया 
पररचय  प्ररे्दिस्तरीय परकार अन्त्तरवक्रया 
उद्देश्य परकार/संचारकमी माफय त िनतामा स्वास््य सन्त्रे्दि प्रवाह गरी स्वास््य सचेतना अनभवृवद्ध गने।  

लशक्षत 
समूहहरु 

सरूु्दरपशिम प्ररे्दिका संचारकमीहरु  

कायायन्त्वयन यो काययक्रम स्वास््य ननरे्दिनालयले प्ररे्दि स्तरीय नेपाल परकार महासंि संगको समन्त्वयमा प्ररे्दि नभर 
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प्रवक्रया वक्रयािील सबै शिल्लाका परकार/संचारकमी समेवटन ेगरी काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ। प्ररे्दि सरकारबाट 
ववननयोिन भएको बिेट र अिय मन्त्रालयको काययसञ्चालन ननरे्दशिका, २०७५ (सातौं संस्करण) तिा अन्त्य 
प्रचनलत काननुको पररनि नभर रही काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ।काययक्रममा अनिकतम 
परकार/संचारकमीहरुलाई समेट्न ुपनेछ।स्वास््य सचेतनाका ववषयवस्त ुसमेवटने गरी अन्त्तरवक्रया काययक्रम 
संचालन गनुयपनेछ। काययक्रम संचालन गनुय भन्त्र्दा अगानड ननम्नानसुार पूवय तयारी गनुयपनेछः 

 सरोकारवालाहरुको छलफल तिा ववस्ततृ कायययोिना तयारी। 

 प्ररे्दिको स्वास््य अवस्िा, सूचांक, समसामावयक स्वास््यका अवस्िाहरु, स्वास््य सनमक्षा िस्ता 
ववषयवस्तहुरु समेट्ने गरर अन्त्तरवक्रया काययक्रम बनाउन।े    

 काययक्रम संचालन हनु ेनमनत, स्िान तिा समयको ननिायरण गरी सहभागीहरुलाई आमन्त्रण गने। 

 अन्त्तरवक्रया काययक्रमका लानग छनौट भएका ववषयहरुको प्रस्ततुीकरणको तयारी। 

 आवश्यक हल, स्टेिनरी, िािा आदर्दको व्यवस्िापन। 

काययक्रम संचालन ननम्नानसुार गनुयपनेछ:  

 अन्त्तरवक्रया काययक्रम एक दर्दनको हनुपुनेछ। 

 सहभागीहरुको सवक्रय सहभानगतामा छलफल तिा अन्त्तरवक्रया गरेर काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ। 

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

संचारकमीहरुको स्वास््य साक्षरतामा ववृद्ध भएको हनुछे। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन।  

 

६.२ ववद्यालय स्वास््य सम्बन्त्िी काययक्रम सदुृढीकरणको लानग ववद्यालयमा स्वास््यकमी करार सेवामा भनाय 
कैलाली कन्त्चनपरु  

काययक्रमको नाम ववद्यालय स्वास््य सम्बन्त्िी काययक्रम सदुृढीकरणको लानग ववद्यालयमा स्वास््यकमी करार सेवामा भनाय 
उद्देश्य ववद्यालय स्वास््य काययक्रम अन्त्तगयत रहेका पक्षहरु; ववद्यालय स्वास््य शिक्षा, ववद्यालय स्वास््य सेवा, 

स्वस्िकर ववद्यालय वातावरण र ववद्यालय समरु्दाय सहकाययलाई प्रभावकारी रुपमा अगानड बढाई ववद्यािी,  
शिक्षक र समरु्दायको स्वास््य अवस्िा सिुार गने। 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

लशक्षत समूहहरु: ववद्यािी,  शिक्षक र ववद्यालय रहेको समरु्दायका िनता 

यस िीषयक  अन्त्तगयत स्वास््य ननरे्दिनालयले सामाशिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य कायायलय सँग समन्त्वय 
गरर ववद्यालय स्वास््य सम्बन्त्िी काययक्रम सदुृढीकरण सम्बन्त्िी ननरे्दशिका बनाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत 
गराउन ुपनेछ।करार सेवामा भनाय गर्दाय बिेटको पररनि नभर रवह कैलाली र कंचनपरुका केवह स्िानीय 
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तहमा सोवह स्िानीय तहको स्िायी बानसन्त्र्दालाई पवहलो प्रािनमकता दर्दन ुपनेछ।स्वास््यकमी (स्टाफ नसय 
वा हे.अ) लाई प्रचनलत ननयमानसुार छनौट गरर काययके्षर तोक्नपुने।स्वास््यकमी छनौट गर्दाय स्टाफ नसय 
लाई पवहलो प्रािनमकता दर्दन ुपनेछ। स्वास््यकमीले पाउने पाररिनमक, यातायात िचय, काययरत स्टेसन र 
काययक्षेर ननरे्दिनालयले तोकेबमोशिम हनुछे।ववद्यालय स्वास््यकमीको TOR ननरे्दशिकामा उल्लेि भए 
बमोशिम हनुेछ ।     

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

यस काययक्रम सञ्चालन पिात िनस्वास््य प्रवियक ववद्यालय (Health Promoting Schools) को अविारणा 
अनसुार लशक्षत समूहमा िनचेतना अनभवृवद्ध तिा स्वास््यका लानग सबल वातावरणको ननमायण भई 
ववद्यालयमा सम्भव हनुे अनत आवश्यक स्वास््य सेवामा पहुँच वृवद्ध हनुेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

ननणययको माइन्त्यटु, करार सेवामा स्वास््यकमी भनाय गने सूचना, उम्मेर्दवार आवेर्दन तिा छनौट प्रवक्रयाका 
कागिातहरु, काययसम्पार्दन करारनामा, ववद्यालय स्वास््य काययक्रमबाट प्रर्दान गररएको सेवा तिा काययप्रगनत 
प्रनतवेर्दन (फोटो सवहतको)।  

 

६.३ स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्रे्दि प्रकािन, प्रसारण 

काययक्रमको 
नाम 

स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्रे्दि प्रकािन, प्रसारण 

उद्देश्य शिल्लाभर रहेका ववनभन्न परपनरका तिा अनलाइन नमनडयाहरुमा स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्रे्दि प्रकािन तिा 
एफ.एम./रेनडयो र टेनलनभिन/केबलु नेटवकय बाट सन्त्रे्दि प्रसारण गरी िनचेतना अनभवृवद्ध गरी िनताको 
स्वास््य व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याई स्वस्िकर िीवनयापनका लानग उत्प्ररेरत गने।  

लशक्षत 
समूहहरु 

शिल्लाका सम्पणुय िनताहरु 

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

प्ररे्दि सरकारबाट स्वीकृत वावषयक बिेटको पररनि नभर रही स्वास््य सन्त्रे्दि प्रकािन एवं प्रसारण गने 
संचार माध्यमको संख्या, सन्त्रे्दिको ववषयवस्त ुर सोको उत्पार्दन, प्रनत दर्दन इवपसोड तिा प्रनत संचार संस्िा 
भकु्तानी दर्दन ेरकमको बाँडफाँड गरर प्रचनलत ननयमानसुार सम्झौता गरर काययक्रम संचालन गनुयपनेछ। 

ववननयोशित बिेटबाट ७०% रेनडयो एफ एम बाट, २०% परपनरकाबाट र १०% अनलाईन वा अन्त्य 
माध्यम बाट सूचना प्रसारणमा िचय गनुय पनेछ। 

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

आम सञ्चारका माध्यमबाट िेरै भन्त्र्दा िेरै िनता माझ स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्रे्दि प्रवाह भई िनचेतना 
अनभवृवद्ध भएको हनुछे। 

अनगुमन 
सूचकांक 

संचार संस्िासंग गररएको सम्झौता, प्रसारण/प्रकािन प्रमाणपर, ववद्यतुीय प्रनतनलवप वा सक्कल पनरका, 
अनगुमनका क्रममा प्रसारण तानलका अनसुार सन्त्रे्दि प्रसारण र प्रकािन भएको अवस्िा, लाभाशन्त्वत 
िनसमरु्दायको प्रनतवक्रया। 
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६.४ परकार तिा अन्त्य स्वास््य संचारकमीसंग स्वास््य सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रया 
काययक्रमको नाम परकार तिा अन्त्य स्वास््य संचारकमीसंग स्वास््य सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रया 
उद्देश्य परकार/संचारकमी माफय त िनतामा स्वास््य सन्त्रे्दि प्रवाह गरी स्वास््य सचेतना अनभवृवद्ध गने। 

लशक्षत 
समूहहरु 

सम्बशन्त्ित शिल्लामा वक्रयािील परकार/संचारकमीहरु।  

कायायन्त्वयन 
प्रवक्रया 

स्वास््य कायायलयले शिल्ला शस्ित परकार महासंि सगँ समन्त्वय गरर आवश्यक भएमा शिल्ला स्तरीय 
स्वास््य परकार समूह गठन गरर संचारमाध्यम बाट स्वास््यका ववनभन्न ववषयमा पैरवी गनय सक्नेछ। 
स्वास््य कायायलयले नेपाल परकार महासंिको सम्बशन्त्ित शिल्लाका परकार / संचारकमी समेवटने गरी 
शिल्ला सर्दरमकुाममा सञ्चालन गनुयपनेछ। प्ररे्दि सरकारबाट ववननयोिन भएको बिेट र अिय मन्त्रालयको 
काययसञ्चालन ननरे्दशिका, २०७५ (सातौं संस्करण) तिा अन्त्य प्रचनलत आनियक काननु तिा काययववनिको 
पररनि नभर रही काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ।काययक्रममा अनिकतम परकार / संचारकमीहरुलाई समेट्न ु
पनेछ। काययक्रमका सहभागीहरुलाई यातायात िचय, िािा तिा स्टेिनरीको व्यवस्िा गनुयपनेछ। स्वास््य 
सचेतनाका ववषयवस्त ुसमेवटने गरी अन्त्तवक्रिया काययक्रम संचालन गनुयपनेछ । काययक्रम संचालन गनुय भन्त्र्दा 
अगानड ननम्नासार पूवय तयारी गनुयपनेछः 

 सरोकारवालाहरुको छलफल तिा ववस्ततृ कायययोिना तयारी गने।  

 शिल्लाको स्वास््य सँग सम्बशन्त्ित समसामावयक ववषयवस्तहुरु समेट्न।े   

 काययक्रम संचालन हनु े नमनत, स्िान तिा समयको ननिायरण गरी सहभागीहरुलाई प्रयाप्त समय दर्दई 
आमन्त्रण गने।  

 आवश्यक हल, स्टेिनरी, िािा आदर्दको व्यवस्िापन। 

काययक्रम संचालन ननम्नानसुार गनुयपनेछ :  

 अन्त्तरवक्रया काययक्रम एक दर्दनको हनु ुपनेछ। 

 सहभागीहरुलाई उपयकु्त स्वास््य शिक्षा सामाग्री उपलब्ि गराउने। 

 सहभागीहरुको सवक्रय सहभानगतामा छलफल तिा अन्त्तरवक्रया गरेर काययक्रम सञ्चालन गनुय 
पनेछ। 

अपेशक्षत 
उपलशब्ि 

संचारकमीहरुको health literacy मा वृवद्ध भएको हनुेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

उपशस्िनत, प्रस्ततुीकरण सामग्रीहरु 

फोटो सहीतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 
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७. प्रयोगिाला काययक्रम  
७.१ स्िानीय तहका प्रयोगिालाहरुको गणुस्तर सिुार र सनुनशिताका लानग अनशुिक्षण 

पररचय स्िानीय तहका स्वास््य सस्िा तिा अस्पतालमा रहेका स्वास््य प्रयोगिालाहरुको गणुस्तर सिुार र 
सनुनशिताका लानग आवस्यकताका आिारमा शिल्लाबाट स्िलगत अनशुिक्षण गरर प्रयोगिाला िाचँको 
Pretesting, Testing र Post testing errors न्त्यूनीकरण गनय यो काययक्रम राशियको हो । 

उद्देश्य  प्रयोगिालाहरुको गणुस्तर सिुार तिा सनुनशित गने । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 गणुस्तररय प्रयोगिाला संचालनमा औल्याइएका समस्याहरुको स्िलगत रुपमा समािान गनय 
सवकहनु।े 

 प्रयोगिाला औिार तिा उपकरणहरुको समशुचत प्रयोगमा टेवा पगु्ने। 

संचालन 
प्रवक्रया 

अनशुिक्षण योिना तयार गने र प्रयोगिालामा गई नमनुा संकलन, िाँच, recording, reporting प्रवक्रयाको 
अवलोकन तिा औिार उपकरणहरुको अबस्िा इत्यादर्दको अबलोकन गरर वटपोट तिा ववश्लषेण गने र 
औल्याइएका समस्याहरु समािानका लानग  सम्बशन्त्ित कमयचारीहरुलाई अनशुिक्षण गने। 

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायय योिना 
फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन 
 

७.२ स्िानीय तहका प्रयोगिालाहरुको अियबावषयक तिा बावषयक सनमक्षा गोष्ठी 
पररचय शिल्लामा नभर रहेका स्िानीय तहका प्रयोगिालाहरुको सेवाको समग्र बस्त ुशस्ितीका बारेमा छलफल तिा 

ववश्लषेण गने र मखु्य सवाल पवहचान गरी आगामी बषयको कायय योिनामा समावेि गने उद्देश्य ले प्ररे्दि 
स्तरीय अिय बावषयक तिा वावषयक सनमक्षा गोवष्ठ समावेि गररएको छ । 

उद्देश्य   स्िानीय तहका प्रयोगिालाहरुले उपलब्ि गराएको स्वास््य प्रयोगिाला सेवाको समग्र बस्त ु
शस्ितीका बारेमा छलफल तिा ववश्लषेण गने। 

 गणुस्तरीय प्रयोगिाला सेवा संचालनमा रे्दिापरेका समस्या समािानको लानग कायययोिना बनाउन।े 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 स्िानीय तहका प्रयोगिालाहरुले उपलब्ि गराएको सेवाको समग्र बस्त ु शस्ितीका बारेमा ववश्लषेण 
हनुछे। 

 गणुस्तरीय प्रयोगिाला सेवा संचालनमा रे्दिापरेका सम्स्या समािानको लानग कायययोिना बने्नछ।  

संचालन 
प्रवक्रया 

 गोष्ठी संचालन पूवय शिल्ला नभर रहेका स्िानीय तहका प्रयोगिालाहरुमा प्रस्ततुीकरण फमेट सवहत 
गोवष्ठको नमनत, समय र स्िान ननिायरण गरर पराचार गनुयपने। 

 प्रश्ततुीकरणको क्रममा रे्दिा परेका समस्याहरुको वटपोट गरर समािानको लानग कायययोिना 
बनाउने। 
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 रे्दिा परेका समस्याहरु समािानको लानग उक्त बिेटको पररनि नभर रही प्रािनमकताको आिारमा 
प्रयोगिालामा िडान गररएका पानीको िारा, नबिलुी, औिार उपकरण, working table, staining 

shink इत्यादर्दको ममयत सम्भार गने, तिा अत्याबस्यक आिारभतू सामग्रीहरु िररर्द गने। 

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायय योिना 
फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन 
 

७.३ सर्दरमकुामका सामरु्दायीक ववद्यालयका कक्षा १० भन्त्र्दा मानिका नबद्यािीहरुको रक्तसमहु पवहचान 

पररचय रगतको आवश्यकता  पने तर चाहेको बेलामा रगत उपलब्ि नहनुे समस्या बाट मकु्त हनु सर्दरमकुामका 
सामरु्दायीक ववद्यालयहरुमा कक्षा १० भन्त्र्दा मानिका ववद्यािीहरुको रक्तसमहु पवहचान गरर अनभलेि गरेमा 
आवश्यकता  परेको वेलामा रक्त समूह नमल्ने व्यशक्तको रगत उपलब्ि गराउनको लानग यो काययक्रम 
ल्याइएको हो। 

उद्देश्य  अस्पतालमा उपचारको क्रममा रगतको आवश्यक परेका ववरामी तिा सेवाग्राही संग रक्तसमूह नमल्न े
रगतको उपलब्िता सहि गराउन।ु 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

ववरामीलाई आवश्यक परेका वेलामा तरुुन्त्त ववरामी संग नमल्र्दो रक्तसमहुको रगत उपलब्ि भएको हनुेछ।  

संचालन 
प्रवक्रया 

यो काययक्रम प्रत्येक शिल्लाको सर्दरमकुाम वररपरी रहेका कक्षा १० भन्त्र्दा मानिको पठन पाठन हनु े
ववद्यालयहरु छनौट गरर उक्त ववद्यालयहरुमा कायायलय प्रमिुबाट स्वीकृत कायययोिना अनसुार ननम्नानसुार 
संचालन गनुय पनेछ : 

 ववद्यालय र ववद्यािीको संख्या यकीन गरर सम्बशन्त्ित ववद्यालय संग स्वीकृत  नलएर काययक्रम 

संचालन  गने  नमनत  र  स्िानको बारेमा सम्बशन्त्ित ववद्यालयलाई अनग्रम िानकारी  गराउन ुपनेछ। 

 उक्त काययको लानग स्वास््य कायायलय, शिल्ला अस्पताल तिा सर्दरमकुाम वररपरीका स्वास््य 
संस्िाको ल्यावमा काययरत स्वास््यकमीलाई पररचालन गनय सवकनेछ।   

 पररक्षण गनुयपवुय ववद्यालयमा रहेका लशक्षत ववद्यािीहरुलाई भेला गरर रक्तसमहु पवहचानको 
फाईर्दा, पररक्षण गर्दाय अपनाईने प्रवक्रयाको बारेमा सामान्त्य िानकारी गराउन ुपनेछ।  

 काययक्रम संचालन पिात रक्त समहु िाँच गररएका व्यशक्तहरुको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, 

रक्त समहु इत्यादर्द समावेि गररएको ४ प्रनत अनभलेि तयार पारर १/१ प्रनत सम्बशन्त्ित 
ववद्यालय , स्वास््य कायायलय, अस्पताल र ब्लड बैंकमा राख्न ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायय योिना 
फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन 
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८. व्यवस्िापन काययक्रम 
८.१ प्ररे्दि स्तरीय अिय बावषयक तिा वावषयक सनमक्षा एवं योिना तिुयमा गोवष्ठ 

पररचय प्ररे्दिको स्वास््य सेवाको समग्र वस्त ुशस्ितीका बारेमा छलफल तिा ववश्लषेण गने र मखु्य सवाल पवहचान 
गरी आगामी बषयको कायय योिनामा समावेि गने उद्देश्य ले प्ररे्दि स्तरीय अिय बावषयक तिा वावषयक सनमक्षा 
एवं योिना तिुयमा गोवष्ठ समावेि गररएको छ। बावषयक सनमक्षाको मलु उद्देश्यले स्वास््य संस्िा तह रे्दशि 
प्ररे्दि स्तर सम्म लशक्षत गरे अनसुारको प्रगतीको अवस्िा, सिुार गनुय पने अवस्िा तिा नसकाईको ववश्लषेण 
गने र िास सवालहरु पवहचान गरी आगामी कायय योिनामा समावेि गनुय हो।आ.व. २०७५/०७६ मा 
सम्पार्दन गररएका स्वास््यका काययक्रमहरुको प्रगनत सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोवष्ठ आ.व. 
२०७६/०७७ को प्रिम चौमानसकमा गने तिा आ.व. २०७६/०७७ को अियवावषयक सनमक्षा तिा योिना 
तिुयमा गोवष्ठ आ.व. २०७६/०७७ को माि मवहनाको अशन्त्तम साता नभर गनुय पनेछ। 

उद्देश्य  प्ररे्दि नभरका स्वास््य कायायलयहरु, अस्पतालहरु (संि अन्त्तगयत, प्ररे्दि अन्त्तगयत, छुटै्ट अशस्तत्व 
रहेका अस्पतालहरु), शिल्ला स्तर र स्िानीय तहहरुमा संचालन भएका स्वास््य काययक्रमहरुको 
अियबावषयक तिा वावषयक प्रगतीहरुको वस्तशुस्ितीका बारेमा िाहा पाउने।   

 यो काययक्रमले समग्र के्षरका बानसन्त्र्दा र वविेष गरी मवहला तिा बशञ्चतमा परेका समरु्दायहरुलाई 
उपलब्ि स्वास््य सेवाको उपभोगको अवस्िा, उननहरुले सेवा उपभोग गनय भोग्न ु परेका बािा 
अवरोिहरु पत्तालगाई सम्बोिनका लानग रणनीनत तयार गने।    

 काययक्रम संचालनमा रे्दशिएका कनम कमिोरी पवहचान गने र सिुार गनुय पने वरु्दाँहरु पत्ता लगाई 
लक्ष्य प्रानप्त सम्म पगु्ने मागय पवहचान गने।  

 स्वास््य काययक्रम संचालन गर्दाय भौनतक लक्ष्य प्रगती तिा िचयहरुको वववरणहरु सवहत ववशत्तय 
प्रगतीको अवस्िा तलुनात्मक रुपमा ववश्लषेण समेत गने।  

 समयनसमा नभर स्वास््य काययक्रमहरु संचालन गनय कायायन्त्वयन योिना तयार पाने।   
 आगामी आनियक वषयको योिना तिुयमाका लानग प्रािनमकता के्षर पवहचान गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 प्ररे्दिको समग्र स्वास््य अवस्िाको वारेमा सम्वशन्त्ित सरोकारवालाहरुलाई अवगत हनुेछ। 

 स्वास््य के्षरको प्रगनतको वारेमा ववश्लषेणात्मक छलफल हनुेछ। काययक्रम सम्पार्दन गर्दाय तिा 
स्वास््य सेवा प्रवाह गर्दाय रे्दशिएका राम्रा अभ्यासहरुको वारेमा छलफल हनुे छ सािै प्ररे्दिले 
रािेका लक्ष्यहरु हानसल गनयको लानग आगामी दर्दनमा उपयकु्त कायय योिना बनाई कायय सम्पार्दन 
गररने छ। 

संचालन 
प्रवक्रया 

 गोवष्ठ हनु ु पूवय स्वास््य ननरे्दिनालयले सवै स्वास््य कायायलयहरु, अस्पतालहरु तिा अन्त्य 
सरोकारवाला हरुलाई प्रस्तनुतकरण फमेट सवहत गोवष्ठको नमनत तिा समय ननिायरण गरर पराचार 
गनुयपने। 
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 स्वास््य सेवा प्रवाह र त्यसको उपभोगको अवस्िा, प्रगनत, सफलताका किाहरु, चनुौती तिा 
समस्या, समािानका प्रयासहरु र वविषेगरी स्वास््य सेवाले समेटन नसकेका के्षर एवं समूह, वगय र 
सेवा उपभोग गनय उननहरुले भोग्न ुपरेका बािा ब्यविानहरु आनियक, सामाशिक, सांस्कृनतक तिा  
संस्िागत अवरोिहरुलाई सम्बोिन गनय भएका प्रयासहरु र नतननहरुको ववश्लषेण सवहतको सूचना 
आउने गरर फमेट तयार गरर कशम्तमा १५ दर्दन अगावै सम्वशन्त्ित कायायलयहरुलाई पराचार गने। 

 स्वास््य ननरे्दिनालयले उपलव्ि गराएको प्रस्तनुतकरण फमेट अनसुार सहभागीहरुले प्रस्तनुतकरण 
गनुयपने छ।  

 स्वास््य कायायलयहरुले आफ्नो शिल्ला नभरका समरु्दायहरु वविेष गरी मवहला, गरीव तिा 
बशन्त्चनतमा परेका समूहहरुलाई स्वास््य सेवा उपभोग बवृद्ध गराउन गररएका प्रयासहरु, प्राप्त 
उपलशब्िहरु, त्यस्ता बगय र के्षरमा सेवा उपलब्ि गराउन परेका कदठनाईहरुको ववश्लषेणात्मक 
प्रस्ततुीकरण सवहत प्रनतवेर्दन पेि गनुयपनेछ।   

 गोवष्ठमा प्ररे्दि नभरका स्िानीय तहमा सेवा प्रवाहको अवस्िा, त्यसमा पनन ववकट र्दगुयम के्षरमा सेवा 
प्रवाहको अवस्िा, स्वास््यकमी र औषनिको उपलब्िता आदर्दका बारेमा छलफल गरी  सम्बोिन 
गनुय पने सवाल संि स्तरमा स्वास््य तिा िनसंख्या मन्त्रालय तिा प्ररे्दि स्तरमा सामाशिक 
ववकास मन्त्रालय लाई नसफाररस गने।   

 प्ररे्दि नभर महामारी र उच्च िोशिममा रहेका के्षर पवहचान गने, मौज्र्दात तयारी र रोकिामका 
लानग गररएका प्रयास छलफल तिा उक्त काययलाई िप सदुृढ बनाउन आगामी दर्दनमा ववनभन्न 
तहबाट िेल्न ुपने भनूमकाका बारेमा समेत छलफल र ननणयय गनुय पर्दयछ।   

 यसरी सनमक्षा गोवष्ठबाट ननश्कषयमा ननशस्कएका लैवङ्गक, सामाशिक, समावेशिकरण लगाएत समग्र 
ववषयलाई प्रनतवेर्दनमा नलवपवद्ध गरर चाल ुआ.ब.मा सम्बोिन गनय सवकने र अगामी वषय काययक्रम 
र बिेटमा समावेि गनुय पने ववषय छुट्याएर प्रनतवेर्दनमा समावेि गनुय पर्दयछ।   

सहभागीहरु :  

 अस्पतालका प्रमिुहरु  
 स्वास््य काययलय प्रमिुहरु 

 स्वास््य कायायलयहरु बाट त्यांक अनिकृत÷सहायक वा सम्वशन्त्ित काययक्रम हेने कमयचारी  
 अस्पतालहरु बाट मेनडकल रेकडयर अनिकृत÷सपुरभाईिर 
 आवश्यकता बमोशिम स्वास््य ननरे्दिनालयका काययक्रम हेने अनिकृतहरु÷सहायकहरु  
 स्वास््य ननरे्दिनालयलाई आवश्यकता छ भने्न ठानेमा सम्बशन्त्ित ब्यशक्त वा संस्िालाई पराचार गरी 

सम्बशन्त्ित ननकायमा अनरुोि गनय सवकनेछ।   
 सामाशिक ववकास मन्त्रालयका अनिकृत प्रनतनननिहरु  
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 स्वास््य तिा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग तिा अन्त्तगयतका महािािाहरुका  
प्रनतनननि 

 स्वास््य क्षरेमा सहयोग गने सहयोगी संि संस्िाहरु, मन्त्रालय अन्त्तगयतका कायायलयहरु  
िोत व्यशक्त  : 

 स्वास््य ननरे्दिनालयका ननरे्दिक 

 स्वास््य ननरे्दिनालयका िािा प्रमिुहरु 

 िन स्वास््य अनिकृत 

 त्यांक अनिकृत र त्याकं सहायक 

 स्वास््य तानलम केन्त्र  
सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोवष्ठको िोत व्यशक्तको रुपमा संशिय मन्त्रालय तिा सरोकार राख्न ेप्रारे्दशिक 
मन्त्रालयहरु बाट आवश्यकता अनसुार सहभागी गराउन सवकनछे। 

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटो सहीतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

८.२ शिल्ला स्तरीय मानसक , अिय बावषयक तिा वावषयक सनमक्षा एवं योिना तिुयमा गोवष्ठ(बािरुा)  

पररचय शिल्लाको स्वास््य सेवाको समग्र बस्त ु शस्ितीका बारेमा ननयनमत छलफल तिा ववश्लषेण गने र मखु्य 
सवाल पवहचान गरी आगामी समयको कायय योिनामा समावेि गने उद्देश्यले शिल्ला स्तरीय मानसक, अिय 
बावषयक तिा वावषयक सनमक्षा एवं योिना तिुयमा गोवष्ठ समावेि गररएको छ।काययक्रमको मखु्य उद्देश्य   
स्वास््य संस्िा तह रे्दशि शिल्लास्तर सम्म लशक्षत गरे अनसुारको प्रगतीको अवस्िा, सिुार गने पने अवस्िा 
तिा नसकाईको ववश्लषेण गने र िास सवाल पवहचान गरी आगामी कायय योिनामा समावेि गनुय हो। 
सम्पूणय स्िानीय  तहका स्वास््य संयोिकहरुलाई सहभागी गराई प्रत्येक मवहना मानसक सनमक्षा वैठक 
सम्पन्न गनुयपने छ।आ.व. २०७५/०७६ मा सम्पर्दान गररएका स्वास््यका काययक्रमहरुको प्रगनत सनमक्षा 
तिा योिना तिुयमा गोवष्ठ आ.व. २०७६/०७७ को प्रिम चौमानसकमा गने तिा आ.व. २०७६/०७७ 
को अियवावषयक सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोवष्ठ आ.व. २०७६/०७७ को माि मवहनाको अशन्त्तम साता 
नभर गनुयपने छ। 

उद्देश्य   शिल्ला नभरका स्िानीय तह अन्त्तगयतका स्वास््य संस्िाहरु, अस्पतालहरुवाट संचालन भएका 
स्वास््य काययक्रमहरुका मानसक, अिय बावषयक तिा वावषयक प्रगनतहरुको वस्तशुस्िनतका बारेमा िाहा 
पाउने।   

 संचानलत काययक्रमले समग्र क्षेरका बानसन्त्र्दा र वविषे गरी मवहला तिा बशञ्चतमा परेका 
समरु्दायहरुलाई उपलब्ि स्वास््य सेवाको उपभोगको अवस्िा, उननहरुले सेवा उपभोग गनय भोग्न ु
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परेका बािा अवरोिहरु पत्ता लगाई नतनीहरुलाई सम्बोिनका लानग रणनीनत तयार गने।    
 काययक्रम संचालनमा रे्दशिएका कनम कमिोरी पवहचान गने र सिुार गनुय पने वरु्दाँहरु पत्ता लगाई 

लक्ष्य प्राप्ती सम्म पगु्न ेमागय पवहचान गने।   
 स्वास््य काययक्रम संचालन गर्दाय भौनतक लक्ष्य प्रगती तिा िचयहरुको वववरणहरु सवहत ववशत्तय 

प्रगतीको अवस्िा तलुनात्मकरुपमा ववश्लषेण समेत गने।(संलग्न राविय योिना आयोगको ननिायररत 
ढाँचा, अनसूुशच–२ बमोशिम)   

 समयनसमा नभर स्वास््य काययक्रमहरु संचालन गनय कायायन्त्वय योिना तयार पाने।   
 आगामी आनियक बषयको योिना तिुयमाका लानग प्रािनमकता क्षेर पवहचान गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 शिल्लाको समग्र स्वास््य अवस्िाको वारेमा ननयनमत रुपमा सम्वशन्त्ित सरोकारवालाहरुलाई अवगत 
हनुेछ। 

 स्वास््य क्षरेको प्रगनतको वारेमा ववश्लषेणात्मक छलफल हनुेछ। काययक्रम सम्पार्दन गर्दाय तिा 
स्वास््य सेवा प्रवाह गर्दाय रे्दशिएका राम्रा अभ्यासहरुको वारेमा छलफल हनुेछ सािै शिल्लाले 
रािेका लक्ष्यहरु हानसल गनयको लानग आगामी दर्दनमा उपयकु्त कायय योिना बनाई कायय सम्पार्दन 
गररने छ। 

संचालन 
प्रवक्रया 

 स्वास््य कायायलयले प्रत्येक मवहना मानसक वैठक संचालन गने गरर नमनत, समय र स्िान ननिायरण 
सवहत कायय योिना बनाउन ुपने। 

 अियवावषयक तिा वावषयक सनमक्षा गोवष्ठको सन्त्र्दभयमा गोवष्ठ संचालन हनु ुपूवय स्वास््य कायायलयले सवै 
स्िानीय  तह , अस्पतालहरु तिा अन्त्य सरोकारवालालाई प्रस्तनुतकरण फमेट सवहत गोवष्ठको नमनत 
तिा समय ननिायरण गरर पराचार गनुयपने। 

 स्वास््य सेवा प्रवाह र त्यसको उपभोगको अवस्िा, प्रगनत, सफलताका किाहरु, चनुौती तिा 
समस्या, समािानका प्रयासहरु र वविषेगरी स्वास््य सेवाले समेटन नसकेका के्षर एवं समूह, वगय र 
सेवा उपभोग गनय उननहरुले भोग्न ु परेका आनियक, सामाशिक, सांस्कृनतक, संस्िागत लगाएतका 
अवरोिलाई सम्बोिान गनय भएका प्रयासहरु र नतननहरुको ववश्लषेण सवहतको सूचना आउने गरर 
फमेट तयार गरर कशम्तमा १५ दर्दन अगावै सम्वशन्त्ित ननकायमा पराचार गने। 

 स्वास््य कायायलयले उपलव्ि गराएको प्रस्ततुीकरण फमेट अनसुार सहभागीहरुले प्रस्तूतीकरण गनुय 
पनेछ।  

 स्िानीय तहले आफ्नो क्षेर नभरका समरु्दायहरु वविेष गरी मवहला, गरीव तिा बशन्त्चतीमा परेका 
समूहहरुलाई स्वास््य सेवा उपभोग बवृद्ध गराउन गररएका प्रयासहरु, प्राप्त उपलब्िीहरु, त्यस्ता बगय 
र के्षरमा सेवा उपलब्ि गराउन परेका कदठनाईहरुको ववश्लषेणात्मक प्रस्ततुीकरण सवहत प्रनतवेर्दन 
पेि गनय पनेछ।   
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 गोवष्ठमा शिल्ला नभरका स्िानीय तहमा सेवा प्रवाहको अवस्िा, त्यसमा पनन ववकट र्दगुयम के्षरमा 
सेवा प्रवाहको अवस्िा, स्वास््यकमी र औषनिको उपलब्िता आदर्दका बारेमा छलफल गरी 
सम्बोिन गनुय पने सवाल केन्त्रस्तरमा स्वास््य तिा िनसंख्या मन्त्रालय तिा प्ररे्दि स्तरमा 
सामाशिक ववकास मन्त्रालयलाई नसफाररस गने।   

 शिल्ला नभर महामारी र उच्च िोशिममा रहेका क्षेर पवहचान गने, मौज्र्दात तयारी र रोकिामका 
लानग गररएका प्रयास छलफल तिा उक्त काययलाई िप सदुृढ बनाउन आगामी दर्दनमा ववनभन्न 
तहबाट िेल्न ुपने भनूमकाका बारेमा समेत छलफल र ननणयय गनुय पर्दयछ।   

 यसरी सनमक्षा गोवष्ठबाट ननश्कषयमा ननशस्कएका लैवङ्गक, सामाशिक, समावेशिकरण आदर्द संग 
सम्बशन्त्ित समग्र ववषयहरु लाई प्रनतवेर्दनमा नलवपवद्ध गरर चाल ुआ.ब.मा सम्बोिन गनय सवकने र 
आगामी बषय काययक्रम र बिेटमा समावेि गनुयपने ववषय छुट्याएर प्रनतवेर्दनमा समावेि गनुय पर्दयछ।   

काययक्रमको समय अवनि  : 
 मानसक बैठक : प्रत्येक मवहना (१ दर्दन) 

 वावषयक सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोवष्ठ : २ दर्दन (आ.व. २०७६/०७७, असोि मवहना सम्म 
गनुयपने) 

 अियवावषयक सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोवष्ठ : २ दर्दन (आ.व. २०७६/०७७, फागनु मवहना सम्म 
गनुयपने)  

सहभागीहरु :  
मानसक बैठक  

 स्िानीय  तहहरु बाट स्वास््य िािा प्रमिुहरु 

 फाँट प्रमिुहरु  
अियवावषयक तिा वावषयक सनमक्षा गोवष्ठ 

 स्िानीय  तहहरु बाट स्वास््य िािा प्रमिुहरु   
 स्वास््य कायायलयहरु बाट फाँट प्रमिुहरु  
 अस्पतालहरु बाट मेनडकल रेकडयर अनिकृत÷सपुरभाईिर 
 शि .स. स .प्रमिु तिा प्रनतनननि  
 स्वास््य क्षरेमा सहयोग गने सहयोगी संि संस्िाहरु 

िोत व्यशक्त  : 
 स्वास््य काययलय प्रमिु 

 अस्पतालका प्रमिु 

 स्वास््य ननरे्दिनालयका ननरे्दिक 
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 त्यांक अनिकृत र त्याकं सहायक 

नोट : ववननयोशित बिेट अपगु हनेुभएमा मानसक वैठकलाई चौमानसक वैठकको रुपमा संचालन गनय सवकने 
छ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

८.३ प्ररे्दिको स्वास््य प्रोफाइल तयारी तिा छपाई 

पररचय सरूु्दरपशिम प्ररे्दि नभर सञ्चानलत स्वास््य काययक्रमहरुको प्रगनत, स्वास््य सूचकहरुको तलुनात्मक अवस्िा, 
आनियक, भौनतक, मानव लगायतका िोत सािनहरुको उपलव्िता आदर्दलाई समेटी प्ररे्दिको संशक्षप्त शचनारी 
सवहत वावषयक प्रनतवेर्दन प्रकाशित गने उद्देश्यले प्ररे्दिको स्वास््य प्रोफाइल तयारी तिा छपाइ िीषयकमा 
काययक्रम राशिएको हो।यो प्रनतवेर्दनले समग्र प्ररे्दि नभर सेवा प्रर्दायक संस्िा, सेवा उपभोगको अवस्िा, 
मवहला, गररव, पछाडी परेका र भौगोनलक अवस्िाले र्दगुयममा बस्ने िनताको स्वास््य सेवा उपभोगको 
अवस्िालाई समेत समेटन ु पनेछ।प्ररे्दि स्तरमा प्रकाशित हनुे वावषयक प्रनतवेर्दनले योिना तिुयमा, िोत 
सािनहरुको अनमुान र ववतरण, स्वास््य काययक्रमहरुको अनगुमन तिा मूल्यांकन लगायतका काययहरुमा 
सहयोग गनुयका सािै स्वास््य सम्वन्त्िी िानकारी नलन चाहने ननकाय र व्यशक्तहरुलाई आवश्यक सामग्री 
उपलव्ि गराउँछ।वावषयक प्रनतवेर्दन प्रकािन गने कायय संस्िागत भइसकेको हुँर्दा प्ररे्दि स्तरमा सञ्चानलत 
स्वास््य काययक्रम, स्वास््य अवस्िा र अन्त्य महत्वपूणय िानकारीहरुको अनभलेिन समेत हुँरै्द आएको छ। 
प्रनतवेर्दनको नाम नेपालीमा “प्ररे्दि स्वास््य प्रनतवेर्दन  ” र अंग्रिेीमा "Provincial Health Report" राशिन े
छ।सो प्रनतवेर्दन नेपाली यनुनकोडमा लेख्नपुने छ।आ.व.२०७५/७६ मा सम्पार्दन गररएका स्वास््यका 
काययक्रम तिा गनतववनिहरुलाई समेटेर उक्त प्रनतवेर्दन तयारी तिा छपाई गनुय पनेछ। 

उद्देश्य   प्ररे्दिस्तरमा स्वास््य सम्वन्त्िी आवश्यक सूचना, सामग्री, वववरण समेवटएको प्रनतवेर्दन तयार गने।  
 प्ररे्दिस्तरीय सेवा प्रवाह र उपभोगका दृिीले पछाडी परेका बगय, के्षरहरु र सेवा प्रवाहमा सिुार गनुय 

पने स्वास््य संस्िा पवहचान गरी नक्साङ्कन गरेर राख्न।े   
 प्रनतवेर्दन ले आगामी समयावनिको लानग कायय योिना बनाई कायायन्त्वयन गनयमा समेत महत्वपूणय 

सहयोग हनुे। 

 प्रनतवेर्दन छपाई गरी ववनभन्न ननकायहरुमा ववतरण गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 प्ररे्दिस्तरीय स्वास््य प्रनतवेर्दन को अध्ययनले प्ररे्दिको समग्र स्वास््य अवस्िाको वारेमा सम्वशन्त्ित 
सरोकारवालाहरुलाई अवगत हनुेछ। सािै प्रनतवेर्दन को सहायताले स्वास््य काययक्रमको अनगुमन 
तिा मूल्यांकन गनयमा सहयोग हनुेछ। 

 प्रनतवेर्दनको सहायताले आगामी समयावनिको लानग कायय योिना बनाई कायायन्त्वयन गनयमा समेत 
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महत्वपूणय सहयोग हनुेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया 

प्रनतवेर्दन मा समावेि हनुपुने ववषयहरु   :  

प्ररे्दि स्वास््य प्रनतवेर्दनमा प्ररे्दिको शचनारी, भौगोनलक, िनसांशिक, आनियक, सामाशिक आदर्द वववरण समेत 
रािी स्वास््य सम्वन्त्िी काययक्रम तिा प्ररे्दिस्तरमा स्वास््यको अवस्िाका सािै सरकारी, गैरसरकारी र 
ननिी स्वास््य ननकायहरुवाट प्रर्दान गररएका सेवाका वववरणहरु समेत समेटी तयार गनुयपर्दयछ। यो 
प्रनतवेर्दनको मखु्य आिार प्ररे्दिस्तरीय बावषयक सनमक्षा गोवष्ठ, DHIS २ बाट प्राप्त त्याकं, बषय भररमा 
गररएका अनगुमनका प्रनतवेर्दनहरु र अन्त्य सरोकारवाला संि संस्िाबाट प्रकाशित सामाग्रीहरु र स्वास््य 
ननरे्दिनालयले आफै संकलन गरेका सूचनाहरु नै हनुछे।  
कायय सचालन ववनि  : 

 स्वास््य ननरे्दिनालयले काययक्रम संचालन गनय यस काययक्रमको लानग रकम छुट्याईएको छ।  
 प्ररे्दि स्वास््य प्रनतवेर्दन तयार गनयको लानग ननरे्दिकज्यूको संयोिकत्वमा प्रनतवेर्दन तयारी सनमनत 

गठन गरी यसमा समावेि गनुयपने ववषय र त्यस नभरको सूचना के कनत राख्न ेभने्न कुरा यवकन 
गनुय पर्दयछ।वद्धनतय िोतबाट संकलन हनुे ववनभन्न सम्बद्ध व्यशक्तहरुलाई सम्बन्त्िीत सूचनाहरु 
संकलन गने शिम्मेवारी समेत दर्दन ुपर्दयछ।  

 प्ररे्दि स्तरमा संचानलत स्वास््य काययक्रमको प्रगनत वववरण, बावषयक सनमक्षा काययक्रममा प्रस्ततु 
भएका काययक्रम सँग सम्बशन्त्ित समस्या तिा समािानका उपायहरु, काययक्रमका सबल पक्ष र 
स्िानीय पहलमा गररएका िृिनात्मक काययहरुलाई प्रनतवेर्दनको ढाँचामा राख्न ेकाययको लानग प्ररे्दि 
स्वास््य प्रनतवेर्दन तयारी काययिाला संचालन गने।  

 तयार भएको प्ररे्दि स्वास््य प्रनतवेर्दन छपाई गरी प्रनतवेर्दन गने मातहतका सम्पूणय कायायलयहरु, 

सामाशिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य तिा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्िापन 
महािािालाई अननवायय रुपमा उपलब्ि गराउन ुपनेछ।   

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायययोिना  

छपाई भएको प्ररे्दि स्वास््य प्रोफाईल  
 

८.४ HEOC संचालन तिा व्यवस्िापन 

पररचय प्ररे्दि स्तरमा भईपरर हनुे Health Emergency तिा Disaster का िटनाहरुको उशचत व्यवस्िापन गनयको 
लानग वव.सं. २०७४ साल मशससरमा स्वास््य तिा िनसंख्या मन्त्रालय र ववश्व स्वास््य संगठनको 
सहयोगमा स्वास््य ननरे्दिनालय, डोटीमा Provincial Health Emergency Operation Center (PHEOC) को 
स्िापना भएको हो। 

HEOC ले गनुयपने काययहरु : 
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 आपत्कानलन िटनाहरु हनु नदर्दन आवश्यक सूचनाहरु सम्प्रषेण गने।  
 आपत्कानलन िटनाका सूचनाहरु संकलन गरेर सम्वशन्त्ित ननकायमा प्रनतवेर्दन पेि गने।  
 रै्दननक Reporting गने।   
 Hub Hospital र Satellite Hospital हरु संग समन्त्वय गने।  

साप्तावहक रुपमा Video Conference मा सहभागी भई आवश्यक सूचनाहरु Video Conference माफय त 
मानिल्लो ननकायमा पेि गने।  

उद्देश्य  HEOC लाई प्रभावकारी रुपले संचालन गनयको लानग आवश्यक पने सम्पूणय सामग्रीहरु तिा पक्षहरुको 
व्यवस्िापन गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 प्रारे्दशिक HEOC बाट सम्पार्दन हनुे गनतववनिहरु प्रभावकारी रुपले संचालन हनुछेन।्  
 प्ररे्दि अन्त्तगयतका Health Emergency तिा Disaster िस्ता िटनाहरुको समयमै प्रभावकारी 

व्यवस्िापन हनुछे। 

संचालन 
प्रवक्रया 

आ.व. २०७६/०७७ को िरुुमा HEOC लाई प्रभावकारी रुपले संचालन गनयको लानग आवश्यक पने 
सामग्रीहरुको यवकन गरर ननरे्दिक समक्ष पेि गने। बिेटको पररनि नभर रवह आवश्यक पक्षहरुको 
व्यवस्िापनको लानग ननरे्दिकवाट कायययोिना स्वीकृत गरर काययक्रम संचालन गने।उक्त िीषयक अन्त्तगयत 
ववननयोिन भएको विेट तपनसल अनसुार िचय गनय सवकने छ। 

 HEOC मा रहेका उपकरणहरु िस्तै ल्यापटप, वप्रन्त्टर, फोटोकवप मेनसन ममयत र सम्भार 
 प्रिासननक कायय संचालनको लानग आवश्यक पने स्टेिनरीहरु 

 सोलार वशत्त तिा ईन्त्भटर ममयत र सम्भार  
 िेनेरेटर संचालनको लानग इन्त्िन तिा िेनेरेटर ममयत सम्भार   
 सूचनाको लानग आवश्यक पने टेनलफोन  ,इन्त्टरनेट िडान तिा ममयत सम्भार  
 BGAN को मानसक िलु्क  
 HEOC भवन सरसफाई र आबस्यक सरसामानहरु 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

८.५ स्वास््य संस्िाहरुका लानग DHIS 2 तानलम 

पररचय आ.व. २०५१/२०५२ मा एवककृत स्वास््य व्यवस्िापन सूचना प्रणाली लाग ु भए पिात स्वास््य 
सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वार उपलव्ि गररने प्राविान रहेको छ। स्वास््य व्यवस्िापन सूचना प्रणालीको 
ववकासक्रम संगै सम्बद्ध अनभलेि तिा प्रनतवेर्दन फारामहरु समय सापेक्ष रुपमा अद्याबनिक हुरैँ्द आएका 
छन।्हाल सरूु्दरपशिम प्ररे्दि अन्त्तगयतका सम्पूणय स्िानीय तहहरुवाट तिा केवह शिल्लाहरुमा स्वास््य 
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संस्िाहरुवाट ववद्यतुीय सूचना प्रणालीका माध्यमबाट ररपोवटयङ भईरहेका छन।् सो प्रयोिनका लानग गत 
आ.व. २०७५/०७६ मा ८८ वटै स्िानीय तहका स्वास््य संयोिक तिा सह संयोिकहरु तिा केवह 
स्वास््य संस्िाका स्वास््य कनमयहरुलाई DHIS-2 तानलम प्रर्दान गररएको हो।  
स्वास््य व्यवस्िापन सूचना प्रणालीलाई व्यवशस्ित गनयको लानग Online DHIS 2 (District Health 

Information System 2) Reporting, सूचनाको ववश्लषेण र सूचनाको प्रयोग महत्वपूणय भएकोले DHIS 2 
तानलम नपाएका स्वास््यकनमयहरु (स्िानीय तहहरुमा काययरत तिा स्वास््य संस्िाहरुमा काययरत) को लानग 
आ.व. २०७६/७७ DHIS-2  सम्बन्त्िी आिारभतु तानलम दर्दन यो काययक्रम राशिएको हो। 

उद्देश्य   स्िानीय तह तिा स्वास््य संस्िाहरुबाट नै अनलाइन ररपोवटयङ्ग गनय सक्षम बनाउने।  
 DHIS 2 संचालान सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप प्रर्दान गने।  
 E-Governance मा सहयोग पयुायउन।े  
 सूचना प्रनबनिको माध्यमबाट त्यांकको ववश्लषेण गने सीप ववकास गराउन।े   
 स्वास््य त्यांकको गणुस्तर अनभबवृद्ध गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

तानलममा सहभागी भएका स्वास््यकमीहरुको ज्ञान, सीप तिा क्षमतामा अनभवृवद्ध भई DHIS 2 को 
Reporting  तिा सूचनाहरुको ववश्लषेण र प्रयोग प्रभावकारी हनुेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया 

यो काययक्रम सम्पन्न गनय ननम्न वमोशिमका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुय पर्दयछ।  
 सम्वशन्त्ित शिल्ला अन्त्तरगतका स्िानीय तह तिा स्वास््य संस्िाहरुमा काययरत कमयचारीहरु 

(DHIS 2 तानलम ननलएका) को वववरण संकलन गनुय पनेछ।   
 DHIS 2 को प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकबाट तानलम संचालन गनुयपने हुंर्दा सोका लानग 

व्यवस्िापन महािािा, व्यवस्िापन सूचना िािा, स्वास््य ननरे्दिनालय तिा सामाशिक ववकास 
मन्त्रालयको समन्त्वयमा तानलम आयोिना गनुय पनेछ।  

 DHIS 2 तानलममा प्रत्येक सहभागीहरुलाई व्यशक्तगत तिा समूह अभ्यासका लानग कम्प्यटुर र 
इन्त्टरनेट सनुबिा अपररहायय भएकाले सोही अनसुार व्यवस्िापन गरी तानलम संचालन गनुय पनेछ।  

 e-LMIS को अनभमिुीकरण यसैमा समावेि गनुय पनेछ।   

तानलम अवनि : DHIS2  सम्बन्त्िी तालीम ३ (तीन) दर्दनको हनुेछ ।  
प्रशिक्षक : DHIS2 तानलम प्राप्त व्यशक्तहरु मध्येबाट आवश्यकता अनसुार  
सहभागी : 

 DHIS 2 को तानलम नपाएका अनभलेि तिा प्रनतवेर्दनको कायय सम्पार्दन गरै्द आएका स्वास््य 
कनमयहरु (स्िानीय तह, स्वास््य संस्िा वाट)  

 शिल्ला अस्पतालबाट DHIS 2 तानलम ननलएका मेनडकल रेकडयर वा सो सम्वशन्त्ि कायय गने 
कमयचारी 
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 स्वास््य कायायलय वाट त्यांक अनिकृत÷सहायक वा सो सम्वशन्त्ि कायय गने कमयचारी  
तानलम स्िान  :  प्रयोगात्मक अभ्यासका लानग कम्प्यटुर र इन्त्टरनेट सनुबिा उपलब्ि भएको स्िान।  

अनगुमन 
सूचकांक 

स्वीकृत कायययोिना  

काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

९ आयवेुदर्दक तिा वैकशल्पक शचवकत्सा काययक्रम  
९.१ िनप्रनतनननिहरुलाई आयवेुर्द सेवा काययक्रम सम्बशन्त्ि अनभमशुिकरण तानलम  
कययक्रमको 
नाम 

िनप्रनतनननिहरुलाई आयवेुर्द सेवा काययक्रम सम्बशन्त्ि अनभमशुिकरण तानलम 

उद्देश्य   आयवेुर्द शचवकत्सा सेवा प्रर्दान गने संस्िाहरु तिा नत संस्िाहरुबाट पाइन े सेवाहरुबारे िानकारी 
गराउने। 

 स्वस्िवृत (दर्दनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, ववहार आदर्द), Personal Hygiene, स्वस्ि िीवनिैली सम्बशन्त्ि 
सचेतना गराउन।े 

 िनप्रनतनननिहरुलाई आयवेुर्द सेवा काययक्रम सम्बशन्त्ि अवगत हनुगई स्िानीय स्तरबाट आयवेुर्द सेवा 
काययक्रमलाई िप आनियक सहयोग पयुायउन।े  

 योग र पूवयकमय/पंचकमय काययक्रमको बारेमा िानकारी दर्दने तिा योगका ववनभन्न वक्रयाकलापहरुको 
अभ्यास गराउने। 

 िनप्रनतनननि,  आयवेुर्द स्वास््यकमी र समरु्दायबीचको सम्बन्त्ि सकारात्मक र समन्त्वयात्मक 
बनाउने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 िनप्रनतनननिहरुलाई आयवेुर्द शचवकत्सा सेवा प्रर्दान गने संस्िाहरु तिा नत संस्िाहरुबाट पाईने 
सेवाहरुको िानकारी प्राप्त भई सेवाको उपयोग गने र अन्त्य व्यशक्तहरुलाई पनन उक्त संस्िाबाट 
प्राप्त सेवाको बारेमा िानकारी गराउने छन। 

 नसने रोग ननयन्त्रणमा आयवेुर्द र योगको महत्वको बारेमा िानकार भई स्वस््यिीवन, योग तिा 
पंचकमय िस्ता काययक्रममा बिेट छुट्याउन प्रोत्सावहत हनुछेन। 

 आयवेुर्द स्वास््यकमी, िनप्रनतनननि र समरु्दायनबचको सम्बन्त्ि सकारात्मक र समन्त्वयात्मक हनुेछ। 

 योग, पूवयकमय/पंचकमय र नसने रोगको बारेमा िानकारी प्राप्त भई तिा वविेष गरर योग, 

पूवयकमय/पंचकमयका ववनभन्न वक्रयाकलापहरु आफुले पनन गने र अरुलाई पनन उक्त सेवा नलन 
प्रोत्सावहत गनेछन। 
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संचालन 
प्रकृया 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िा रहेका उप महानगरपानलका/नगरपानलका/गाउँपानलका का प्रमिु, उपप्रमिु, 

प्रमिु प्रिासकीय अनिकृत, काययपानलकाका सर्दस्यहरु, सम्पूणय वडाका अध्यक्ष, संचारकमी र 
सरोकारवाला सबैको सहभानगता गराउनपुनेछ। 

 काययक्रमको पररचय र उद्देश्य अवगत गराउन।े 

 कृयाकलापमा उल्लेशित ववषयबस्तहुरु  समेटी तानलम संचालन गने। 

 समय नमलाएर ववहानको बेला योगाभ्यास तानलम र दर्दउँसोको समयमा काययक्रमको उद्देश्यसंग 
सम्बशन्त्ित कक्षाहरुको सािै पूवयकमय/पंचकमय सम्बशन्त्ि ननशित सेवा िस्तै नस्य, शिरोिारा, 
स्नेहन/स्वेरं्दनको सेवा िनप्रनतनननिहरुलाई उपलब्ि गराउने। 

 अन्त्तरवक्रयाको अबसर सिृना गने। 

 स्वास््य सम्बशन्त्ि नबषयहरु मखु्यतया नसने रोगहरु ननयन्त्रणमा आयवेुर्द, योग र अन्त्य वैकशल्पक 
शचवकत्साका नबिाहरुको महत्व मानि प्रकाि पाने नबषयहरुको slide, पम्प्लेट,  पोिर, फ्लीपचाटय 
आदर्दको उशचत प्रयोग गरर व्यवहाररक ज्ञान दर्दने। 

 काययक्रम पिात अनभमिुीकरण भएका िनप्रनतनननिहरु र अन्त्य सरोकारवालाहरुको संख्या सवहत 
प्रनतवेर्दन तयार गरर स्वास््य ननरे्दिनालयमा समयमै प्रनतवेर्दन पठाउन।े 

 लशक्षत समूह: िनप्रनतनननिहरु र अन्त्य सम्बद्ध व्यशक्तहरु   

 सेवा दर्दन/े काययक्रम संचालन गने ननकाय: आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरु   

अनगुमन 
सूचकांक  

कायय सम्पन्नपिात फोटोसवहतको प्रनतवेर्दन  

 

९.२ स्वस्ि िीवन काययक्रम 
कययक्रमको 
नाम 

स्वस्ि िीवन काययक्रम 

उद्देश्य   स्वास््य संरक्षण, प्रवियन, आबश्यक उपचार र उशचत परामिय दर्दने। 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुमा सेवाग्राहीहरुको संख्या बढाउने। 

 योग र स्वस्ि िीवनिैलीको बारेमा िानकारी गराउन ेर ब्यबहारमा ल्याउन प्रोत्सावहत गने। 

 शचवकत्सा सम्बद्ध योग (Therapeutic yog) को ननयनमत अभ्यास गराउने। 

 समरु्दायका िनताहरुलाई नसने प्रकारका रोगहरु र नतनको रोकिामको बारेमा िानकारी गराउने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 स्वास््य प्रवियन हनुेछ। 

 नसने रोगहरुबाट बच्न सक्नछेन। 

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: काययक्रम संचालन हनुे आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरू 

 प्रत्येक दर्दन नबहानको समयमा कायायलय पररसरको योग हलमा कशम्तमा २५ िना सहभागीलाई 
योगको अभ्यास गराउन।े   
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 योगको अभ्यास गररसकेपनछ एक मारा शिलाशित र अमतृ शचयाको सेवन गराउन।े 

 नसने रोगको बारेमा िानकारी दर्दई आयवेुर्दमा उल्लेि भए अनसुारको आहार नबहारको व्यबहार 
गनय नसकाउन।े 

 प्रत्येक सेवाग्राहीको स्वस््य िीवन काडय बनाएर अनभलेि राख्न।े 

 सेवाग्राहीहरु लाई आबश्यकता अनसुार पूवयकमय तिा शिरोिारा गराई अनभलेि राख्न।े 

 मिमेुहका ववरामीलाई प्रत्येक मवहना रगतमा शचनीको मारा परीक्षण गनय लगाई त्यसको अनभलेि 
राख्न ेर रसायन औषनि िररर्द गरी नबतरण गनय सवकनछे। 

 स्वास््यमा आएको नबिेष पररवतयन भएमा त्यसको समेत अनभलेि राख्न।े 

 यो काययक्रमको सहिीकरणको लानग पूवयकमय/पंचकमयको लानग अभ्यंगकताय र योगको लानग योग 
प्रशिक्षक ननरे्दशिका को मापर्दण्डमा रही ननयकु्त गनय सवकनेछ। 

 स्वस्ि िीवन काययक्रम ननयनमत रुपमा प्रत्येक दर्दन संचालन गनुयपनेछ। 

काययक्रम संचालन गर्दाय रसायन औषनि िररर्दमा िम्मा बिेटको ३५%, योग प्रशिक्षकमा ननयशुक्तमा ४५% र 
अन्त्य व्यबस्िापनमा (मल्टी नमनडया प्रोिेक्टर, साउण्ड बक्स, योगासन गर्दाय प्रयोग गररने म्याट िररर्द आदर्द) 
मा २०% रकम िचय गनय सवकनछे।रसायन औषनिमा िीलाशित, अमला चणुय, यशस्टमि ुचणूय,  गडूुची चणूय,  

हररतकी चणूय, अश्वगन्त्िा चणूय आदर्द िररर्द गनय सवकनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

९.३ पूवयकमय/पंचकमय सेवा काययक्रम 
काययक्रमको 
नाम 

पूवयकमय/पंचकमय सेवा काययक्रम 

उद्देश्य  आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुमा आउन े सेवाग्राहीहरुको िाँच गरर आयवेुर्दको नबशिविकृत शचवकत्सा पद्दनत 
पूवयकमय/पंचकमयको माध्यमबाट स्वास््य संरक्षण,  प्रवियन,  आवश्यक उपचार र उशचत परामिय दर्दने । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

यस सेवाबाट नबरामीहरु तिा सेवाग्राहीहरुको स्वास््य संरक्षण,  प्रवियन र पनुस्िायपनामा सिाउ पगु्नछे। 

संचालन 
प्रकृया 

 पूवयकमय/पंचकमय संचालन हनु ेर बिेट आएका आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुमा सेवा प्रयोिनका लानग 
फाराम बनाउन े। 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुमा सेवाग्राहीहरूलाई स्वास््य िाँच गरर समस्याको पवहचान गरर 
आबश्यकता अनसुार पूवयकमय/पंचकमय सेवा नसफाररस गने।(पंचकमय अन्त्तगयत पूवयकमयको रुपमा 
आबस्यकता अनसुार स्नेहन, स्वेर्दन, शिरोिारा, कवटवस्ती, नस्य, ग्रीवा वस्ती आदर्द) 
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 यो काययक्रमको सहिीकरणको लानग पूवयकमय/पंचकमयको लानग अभ्यंगकताय र योगको लानग योग 
प्रशिक्षक ननरे्दशिका को मापर्दण्डमा रही ननयकु्त गनय सवकनेछ। 

 काययक्रम संचालन गर्दाय औषनि िररर्दमा िम्मा बिेटको ३५%, पंचकमयमा प्रयोग हनुे उपकरणमा 
१५% (स्टीम बक्स, शिरोिारा, मसाि टेबल र अन्त्य आबश्यक सामग्री), अभ्यंग कतायको लानग ३५ 
% र अन्त्य व्यवस्िापनमा १५%(ग्यास, इन्त्िन व्यवस्िापन, पंचकमय कक्ष व्यवस्िापन) रकम िचय 
गनुयपनेछ। 

 पूवयकमय/पंचकमयमा प्रयोग हनुे मखु्य औषनिमा वातब्यानिमा प्रयोग हनुे औषनि र्दिमूल चणूय, योगराि 
गगु्गलु,ु त्र्योर्दिांग गगु्गलु,ु चन्त्रप्रभावटी, कैिोर गगु्गलु,ु महायोगराि गगु्गलु,ु महानारायण तेल आदर्द 
िररर्द गनुयपनेछ। 

 यो काययक्रम ननयनमत रुपमा प्रत्येक दर्दन संचालन हनुेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन  

 

९.४ नन:िलु्क वविेषज्ञ आयवेुर्द स्वास््य शिववर 
कययक्रमको 
नाम 

नन:िलु्क वविेषज्ञ आयवेुर्द स्वास््य शिववर  

उद्देश्य   उपचारात्मक तिा प्रवद्धयनात्मक स्वास््य सम्बन्त्िी आवश्यक ज्ञान दर्दन।े 

 शचवकत्सकको पहुँच नपगेुका स्िानका िनतामा शचवकत्सकीय सेवा गराउने। 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुबाट प्रर्दान गररने सेवाहरुको बारेमा िानकारी प्रर्दान गने र आयवेुर्द 
स्वास््य संस्िाहरुमा सेवा नलने सेवाग्राहीहरुको संख्या बढाउने। 

 िानपान, िीवनिैली सम्बशन्त्ि समस्याहरुको पवहचान गरर उशचत सल्लाह र परामिय सेवा दर्दन।े 

 स्वास््य संरक्षण, प्रवियन, आवश्यक उपचार र उशचत परामिय दर्दने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

िनताहरुले नन:िलु्क स्वास््य पररक्षण गराई आबश्यकता अनसुार उपचारबाट लाभाशन्त्वत हनुछेन।नसने रोग 
ननयन्त्रणको लानग आवश्यक िानकारी पाउनेछन। 

संचालन 
प्रकृया 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुले शिववर संचालन गनुय पूवय समय, स्िान, शिववर संचालन अवनि, संलग्न 
हनुे िनिशक्त, लशक्षत समूह र काययक्रम संचालन गने शिम्मेवारी सवहतको ननशित कायययोिना 
बनाउन ुपनेछ। 

 वविेषज्ञ आयवेुर्द स्वास््य शिववर भएको हनुाले कशम्तमा एकिना आयवेुर्द शचवकत्सकको 
उपशस्िनतमा शिववर संचालन गनुय पनेछ।शिववर संचालन गने स्िान छनोट गर्दाय स्वास््य सेवाको 
पहुँच नभएको भौगोनलक दृविकोणले टाढा, स्वास््य सेवाबाट बशन्त्चत र आयवेुर्द शचवकत्सा सेवाबारे 
िानकारी कम भएका, बढी भन्त्र्दा बढी सेवाग्राही आउन ेस्िानलाई प्रािनमकता दर्दनपुनेछ। शिववर 
को स्िान चयनको लानग सम्बशन्त्ित स्िानीय तह संग समन्त्वय गनय सवकनेछ। 



स्वास््य काययक्रम संचालन ननरे्दशिका, २०७६/०७७, सामाशिक ववकास मन्त्रालय ,सरूु्दरपशिम प्ररे्दि  Page 71 

 

 शिववर संचालनका लानग चावहने औषनिहरु आयवेुर्द तिा वैकशल्पक शचवकत्सा ववभागको 
ननरे्दशिकामा उल्लेशित अत्यावश्यक आयवेुर्द उल्लेशित सूचीमा र प्रािनमक उपचारमा उल्लेशित 
सूची अनसुार औषनिहरु िररर्द गने। 

 शिववरबाट लाभाशन्त्वत नबरामीको संख्या र मखु्य मखु्य समस्याहरुको वववरण र फोटोसवहतको 
प्रनतवेर्दन स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउन ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन   

 

९.५ आयवेुर्द स्वास््य संस्िा अन्त्तगयतका वडाहरुमा योग शिववर संचालन तिा िीवनिैली परामिय  
कययक्रमको 
नाम 

आयवेुर्द स्वास््य संस्िा अन्त्तगयतका वडाहरुमा योग शिववर संचालन तिा िीवनिैली परामिय  

उद्देश्य   समरु्दायका िनताहरु र िनप्रनतनननिहरु लाई योग र स्वस््य िीवनिैलीको बारेमा िानकारी गराई 
योगको वक्रयात्मक अभ्यास गराउने। 

 नसने रोगहरुमा योगको महत्वको बारेमा िानकारी गराई नसने रोग ननयन्त्रणमा सहयोग गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

स्वास््य प्रवियनमा सहयोग पगु्नेछ।िीवनिैलीगत तिा नसने रोग ननयन्त्रणमा सहयोग पगु्नेछ। 

संचालन 
प्रकृया 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िा रहेको स्िानीय तहको सम्पूणय वडामा योग शिववर संचालन गने । 

 शिववरको काययतानलका (स्िान, नमनत र समय समेत) अनसुार प्रर्दान गररने योग सेवा र  स्वस्ि 
िीवनिैली परामियको नबषयबस्त ु कायायलय प्रमिुबाट स्वीकृत गराउन।े स्वीकृत भए अनसुारको 
प्रचार प्रसारको  कामको लानग कशम्तमा एक हप्ता पवहला नै सम्बशन्त्ित स्िानीय तहमा सूचना 
पठाउन।े 

 शिववरमा आवश्यक सामान (टेन्त्ट, म्याट, साउण्ड बक्स, मल्टी मीनडया प्रोिेक्टर आदर्द) तिा 
यातायातको व्यवस्िापन काययक्रम संचालन गने ननकायले गने। 

 सम्बशन्त्ित नगरपानलका तिा गाउँपानलकाका सम्पूणय वडाहरुमा िनप्रनतनननिहरु सवहत सम्पूणय 
नागररकहरु उपशस्ित हनुे तररकाले  कशम्तमा २ दर्दन योग शिववर संचालन गनुयपनेछ। 

 काययक्रमको ब्यबस्िापनको लानग सम्बशन्त्ित स्िानीय तहसँग प्रिासननक तिा आनियक सहयोगको 
लानग समन्त्वय गनय सवकनेछ।  

लशक्षत समूह: समरु्दायका िनताहरु र िनप्रनतनननिहरु 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन  
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९.६ आयवेुर्द स्वास््य केन्त्र पररसरमा िनडबटुी उद्यान ननमायण तिा हरबेररयम लगत संकलन  
कययक्रमको 
नाम 

आयवेुर्द स्वास््य केन्त्र पररसरमा िनडबटुी उद्यान ननमायण तिा हरबेररयम लगत संकलन  

उद्देश्य   लोपोन्त्मिु िनडबटुीहरुको संरक्षण गने। 

 भौगोनलक के्षर अनसुार पाईने िडीबटुीहरुको स्पि पवहचान गने। 

 िनडबटुी उद्यानका िनडबटुीहरु स्वरस, सबयत र अनपुान तिा सहपानका रुपमा प्रयोग गने गराउने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 भौगोनलक के्षर अनसुार पाईने िनडबटुीको स्पि पवहचान हनुे।िनडबटुीहरुको उपयोगको बारेमा ज्ञान 
प्राप्त गनय सक्षम हनुे। 

संचालन 
प्रकृया 

 भौगोनलक के्षर अनसुार भैषज्य उद्यान लगाउने िनडबटुीहरुको पवहचान गररनछे। 

 नबनभन्न के्षरमा उपलब्ि हनु े िनडबटुीहरु स्वास््य संस्िाको भौगोनलक अवशस्िनत तिा िग्गाको 
के्षरफल अनसुार िनडबटुीको प्रकार र पररमाणका आिारमा औषिोपयोगी  िनडबटुीहरुको नमनुा 
संकलन गररनेछ। 

 आफ्नो िग्गा नभएको आयवेुर्द औषिालय र आयवेुर्द स्वास््य केन्त्रहरुले आफू अन्त्तगयतका िािा 
औषिालयमा िनडबटुी उद्यान ननमायणमा सहयोग गनुयपनेछ। 

 नबरुवा रोपण गरर उद्यान ननमायण गररनेछ। 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुले सामान्त्य रोगको उपचारमा अनपुान, सहपान, प्या प्य आदर्दका 
रुपमा उपयोगी स्िानीय िनडबटुीका प्रिानतलाई प्रािनमकता दर्दई आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुमा 
कशम्तमा ३० प्रकारका िनडबटुी कायायलय पररसरमा वा उद्यानमा लगाईनछे।रोपण गररएका 
िनडबटुीहरुको रेकडय स्वास््य ननरे्दिनालयमा पठाउनपुनेछ। 

 पररसरमा लगाईएका िनडबटुीहरुको पवहचान हनुेगरी ट्याग लेिेर टास्ने वा झणु्ड्याउने व्यवस्िा 
गनुयपनेछ।  

 स्वास््य ननरे्दिनालय र सामाशिक ववकास मन्त्रालयले यो कामको अनगुमन गनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन 

 

९.७ स्िानीय स्तरमा उपलब्ि िनडबटुीवाट चणुय औषनि ननमायण 
काययक्रमको 
नाम 

स्िानीय स्तरमा उपलब्ि िनडबटुीवाट चणुय औषनि ननमायण 
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उद्देश्य   आयवेुर्द संस्िामा उत्पादर्दत औषनि नबरामीलाई उपलब्ि गराई स्तरीय सेवा प्रर्दान गने। 

 स्िानीय िनडबटुी तिा अन्त्य स्रोतको पररचालन तिा स्िानीयस्तरमा समेत औषनि ननमायण गरर 
प्रभावकारी एवं गणुस्तरीय सेवा प्रर्दान गने। 

 तािा औषनि नबरामीलाई उपलब्ि गराउने। 

 स्िानीयस्तरमा उपलब्ि िनडबटुीबाट गणुस्तरीय औषनि ननमायण गरर अन्त्तगयतका आयवेुर्द संस्िाहरुमा 
आपूनतय गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

स्िानीय िडीबटुी तिा अन्त्य स्रोतको पररचालन गनय तिा स्िानीय स्तरमा समेत औषनि ननमायण गरर 
प्रभावकारी एवं गणुस्तरीय सेवा प्रर्दान गनय सहयोग पगु्नछे। 

संचालन 
प्रकृया 

 सामाशिक ववकास मन्त्रालयबाट चणूय औषनि ननमायणका लानग छुट्टाएको बिेटको पररनिमा रवह चणूय 
औषनि ननमायण गनुयपनेछ। 

 औषनि ननमायण गर्दाय स्पि कायययोिना बनाई एकिना प्राववनिकको रेिरे्दि र शिम्मेवारीमा औषनि 
ननमायण गने व्यवस्िा नमलाउने।औषनि ननमायण कक्षमा प्रयोग हनुे िनडबटुी, कच्चा पर्दािय, यन्त्र, 

उपकरण, औषनि ननमायणस्िल, संलग्न िनिशक्त, ननमायण प्रकृया, गणुस्तर पररक्षण, भण्डारण आदर्द 
सम्पूणय पक्षहरु प्राववनिकको रेिरे्दि एवं ननयन्त्रणमा रहन ेव्यवस्िा नमलाउन ुपनेछ। 

 औषनि ननमायण गर्दाय यिािक्य स्िानीय रुपमा उपलब्ि हनुे कच्चापर्दािय बाट बने्न औषनिहरु 
ननमायण गने। 

 अत्यावश्यक औषनि सूची तिा उपचार ननरे्दशिकामा परेका एकल र यौनगक औषनिहरु ननमायण 
गने। 

 आयवेुर्द संस्िाको लानग समय समयमा ननिायररत अत्याबश्यक औषनिको सूचीमा परेका 
औषनिहरुलाई प्रािनमकता दर्दनपुनेछ। 

 औषनि ननमायण कक्षमा प्रयोगमा ल्याउनपुने सम्पूणय यन्त्र, उपकरण, कच्चा पर्दािय, काम गने व्यशक्तले 
लगाउने लगुा, एप्रोन आदर्द ववसंक्रनमत, स्वच्छ, सफा, आवश्यक गणुस्तरका तिा आवश्यक संख्या 
पररमाणमा व्यवस्िा नमलाउनपुनेछ। 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िाले अत्यावश्यक औषनिको  सूचीमा परेका औषनि नबरामीलाई सलुभ रुपमा 
उपलब्ि गराउने ब्यबस्िा नमलाउनपुनेछ। 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िामा नननमयत औषनिको वववरण ननयनमत रुपमा स्वास््य ननरे्दिनालय तिा 
सामाशिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउने।  

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटोसवहतको प्रनतवेर्दन 
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९.८ अत्यावश्यक आयवेुर्द औषनि िररर्द  
कययक्रमको 
नाम 

अत्यावश्यक आयवेुर्द औषनि िररर्द 

उद्देश्य   रोगहरुको प्रािनमकता अनसुार अपगु हनुे आवश्यक औषनि िररर्द गने। 

 ननरन्त्तर सेवा प्रवाह गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

आवश्यक सेवा र औषनिको ननयनमत उपलब्िता हनुेछ। 

संचालन 
प्रकृया 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िामा आउने रोगको प्रािनमकता ननिायरण गने।प्रािनमकता ननिायरण गर्दाय गत 
बषयको नबरामी संख्या, रोगको प्रकोप, बिेट आदर्दलाई ध्यानमा राख्न ुपनेछ। 

 औषनि िररर्द गर्दाय अत्यावश्यक आयवेुर्द औषनि िररर्द, स्वस्ि िीवनमा प्रयोग हनुे रसायन 
औषनि, पूवयकमय/पंचकमय मा प्रयोग हनुे औषनि आदर्द एकै पटक िररर्द गनुय पनेछ। 

 अत्यावश्यक आयवेुर्द औषनि िररर्द गर्दाय आयवेुर्द ववभागको नमनत २०७४/७/२३ को स्वीकृत 
सूची (२३ वटा) अनसुार िररर्द गनुयपनेछ। 

 औषनिको गणुस्तर पररक्षण गरी रेकडय अद्द्द्याबनिक गनुयपनेछ। 

 औषनिको गणुस्तर पररक्षण उपसनमनत गठन गरर सो सनमनतद्वारा गणुस्तर पररक्षण गरेको 
हनुपुनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

स्वीकृत ननणयय र ववल भरपाईहरु   

नबरामी त्यांक सवहतको रेकडय  

 

९.९ अंचल आयवेुर्द औषिालयबाट स्िानीय िनता र मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई िनडबटुी पररचयात्मक 
काययक्रम 

कययक्रमको 
नाम 

अंचल आयवेुर्द औषिालयबाट स्िानीय िनता र मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई िनडबटुी पररचयात्मक 
काययक्रम 

उद्देश्य   आयवेुर्द स्वास््य संस्िाबाट प्रर्दान गररने आयवेुर्द शचवकत्सा सेवा र स्िानीय स्तरमा पाईने िनडबटुी 
बारे िानकारी गराउन।े 

 उपचारात्मक तिा प्रवद्धयनात्मक स्वास््यमा िरेल ुउपचारले सिाउ पयुायउने बारे िानकारी दर्दन।े 

 ितावरी आदर्द मखु्य िनडबटुीको बारेमा िानकारी दर्दई मात ृशिि ुमतृ्यरु्दर िटाउने। 

  िनडबटुीको सम्भाव्य बिार व्यवस्िा र आनियक महत्व बारे िानकारी दर्दने। 

 स्िानीय स्तरमा प्राप्त हनुे िनडबटुीको लगत संकलन गने। 
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अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िामा सेवा नलन प्ररेरत हनुेछन। 

 िरेल ुउपचारको रुपमा प्रयोग हनुे िनडबटुी बारे िानकारी पाउने छन। 

 स्िानीय स्तरमा प्राप्त हनुे िनडबटुीको त्यांक प्राप्त  हनुछे र लोपोन्त्मिु िनडबटुीको संरक्षण गनय 
टेवा नमल्नेछ। 

 आयवेुर्द शचवकत्सा पद्धतीमा आम िनताको चासो बढ्नेछ। 

संचालन 
प्रकृया 

 काययक्रमको काययतानलका (स्िान, नमनत र समय समेत ), काययतानलका अनसुार छलफल हनुे नबषय 
बस्तकुो सूची, सहभागी (प्रशिक्षक, सहभागी र व्यवस्िापक समूह) को संख्या, काययक्रममा हनु े
अनमुाननत रकमको िीषयकगत वववरण कायायलय प्रमिु बाट स्वीकृत गराउने। 

 कशम्तमा ६० िनालाई (सकेसम्म एक वडा बाट कशम्तमा ३ िना भन्त्र्दा बढी नहनुे गरर) सहभागी 
गराउन ु पनेछ।सहभागी मनोनयन गर्दाय स्िानीय परम्परागत स्वास््यकमीहरु, अगवुा कृषक, 

सामरु्दावयक बन उपभोक्ता सनमनत, आमा समहु, नसयरी संचालक, संचारकमी र अन्त्य सरोकारवालाको 
प्रनतनननित्व हनु ेगरर गनुयपनेछ। 

 काययक्रममा आयवेुर्द स्वास््य संस्िा बाट प्रर्दान गररने सेवा, स्िानीय िनडबटुीको पररचय र 
उपयोनगता, नसने रोगको ननयन्त्रण र व्यवस्िापनको लानग आयवेुर्द तिा वैकशल्पक शचवकत्साको 
महत्व बारे प्रस्ततुीकरण पनेछ। 

 काययक्रम संचालनका लानग सम्बशन्त्ित नबषयमा अनभुव एवं ज्ञान भएका व्यशक्तहरुलाई स्रोत 
व्यशक्तका रुपमा पररचालन गनय सवकनछे। स्वास््य ननरे्दिनालय, सामाशिक नबकास मन्त्रालय, कृवष र 
बन कायायलय संग समन्त्वय गरर काययक्रम संचालन गनुयपनेछ।स्िानीय स्तरमा प्राप्त भएका 
िनडबटुीहरुको लगत संकलन गरर अद्यावनिक राख्न ुपनेछ। 

लशक्षत समूह: स्िानीय िनता, मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, स्िानीय समािसेवी, परकार र अन्त्य 
सरोकारवाला  

अनगुमन 
सूचकांक  

स्वीकृत कायययोिना  
फोटोसवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेर्दन 

 

९.१० स्िानीय तहसँग समन्त्वय गरर िेष्ठ नागररकलाई नन:िलु्क स्वास््य प्रवियन काययक्रम 
कययक्रमको 
नाम 

स्िानीय तहसँग समन्त्वय गरर िेष्ठ नागररकलाई नन:िलु्क स्वास््य प्रबियन काययक्रम 

उद्देश्य  िेष्ठ नागररकहरुको िारीररक िाचँगरर रसायन औषनि, पूवयकमय, योग र अन्त्य आवश्यक उपचार पद्धनतको 
माध्यम बाट स्वास््य संरक्षण, प्रवियन र उशचत परामिय दर्दन।े 
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अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 िेष्ठ नागररकहरुले  आवश्यक स्वास््य  सेवा एवं औषिोपचार नलनछेन। 

 पूवयकमय, योग, उपयकु्त आहार नबहार अपनाएर िीवनिैली पररवतयन गरर स्तरीय िीवनयापन गनय 
सक्नेछन। 

 रसायन औषनिको प्रयोगबाट िेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य संरक्षण र प्रवियन हनुछे। 

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह : िेष्ठ नागररकहरु। 

९ शिल्लाका लानग िेष्ठ नागररकहरुलाई आवश्यक पने रसायन औषनि (रोग प्रनतरोिात्मक क्षमता बढाउन े
आयवेुदर्दक औषनि) र आवश्यक अन्त्य औषनि िररर्द गने। 

समरु्दायमा स्वास््य सेवा बाट बशन्त्चत, आनियक रूपले नबपन्न बगयका िेष्ठ नागररकका लानग काम गने स्िानीय 
संि संस्िाहरु,  बरृ्दािम, योग केन्त्रहरुको समन्त्वयमा िेष्ठ नागररक स्वास््य शिववर संचालन गने। 

यो काययक्रमलाई सफलता पूवयक संचालन गनय  सरूु्दरपशिम आरोग्य काययक्रम(िेष्ठ नागररकहरुलाई योग, 

ध्यान, स्वास््य शिववर, िीवनिैली परामिय), मखु्य मशन्त्र िेष्ठ नागररक काययक्रम र स्िानीय तहमा नमल्र्दो 
काययक्रम सम्बशन्त्ित स्िानीय तह र सामाशिक ववकास मन्त्रालय संग आवश्यक सहकायय र समन्त्वय गरर 
संचालन गनुयपनेछ। 

योगाभ्यास काययक्रमको लानग आवश्यक पने सामग्री (म्याट आदर्द)को व्यवस्िापन यवह िीषयक  वाट 
गनुयपनेछ। 

आचार रसायन, आहार,व्यायाम र योग नबनि लाई नबिषे ध्यान पयुायउन ुपनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

९.११ सरु्दरुपशिम आरोग्य काययक्रम (िेष्ठ नागररकहरुलाई योग, ध्यान, स्वास््य शिववर, िीवनिैली परामिय): 
९ शिल्ला 

कययक्रमको 
नाम 

सरु्दरुपशिम आरोग्य काययक्रम (िेष्ठ नागररकहरुलाई योग, ध्यान, स्वास््य शिववर, िीवनिैली परामिय), ९ 
शिल्ला 

उद्देश्य   िेष्ठ नागररकहरुको िारीररक िांच गरर रसायन औषनि, पूवयकमय, योग र अन्त्य आवश्यक कमयको 
माध्यम बाट स्वास््य संरक्षण, प्रवियन र उशचत परामिय दर्दन।े 

 नसने रोग ननयन्त्रणमा सहयोग पगु्ने। 

 िेष्ठ नागररकलाई मार लशक्षत काययक्रम हनुाले प्ररे्दि सरकार प्रनत िेष्ठ नागररकहरुको भावनात्मक 
सम्बन्त्ि बढ्न गई माननसक स्वास््य प्रवद्धयनमा सहयोग पगु्ने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 िेष्ठ नागररकहरुले  आवश्यक स्वास््य  सेवा एवं औषिोपचार नलनछेन।् 

 पूवयकमय, योग, उपयकु्त आहार नबहार अपनाएर िीवनिैली पररवतयन गरर स्तरीय िीवनयापन गनय 
सक्नेछन । 

 रसायन औषनिहरुको प्रयोगबाट िेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य संरक्षण र प्रवद्धयन हनुछे। 
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संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: िेष्ठ नागररकहरु  

 ९ शिल्लाका लानग िेष्ठ नागररकहरुलाई आवश्यक पने रसायन औषनि (रोग प्रनतरोिात्मक क्षमता 
बढाउने आयवेुदर्दक औषनि) र आवश्यक अन्त्य आयवेुर्द औषनि िररर्द गने। 

 समरु्दायमा स्वास््य सेवा बाट बशन्त्चत, आनियक रूपले नबपन्न बगयका िेष्ठ नागररकहरुका लानग काम 
गने स्िानीय संि संस्िाहरु, बरृ्दािम, योग केन्त्र र सम्बशन्त्ित स्िानीय तहको समन्त्वयमा िेष्ठ 
नागररक स्वास््य शिववर संचालन गने। 

 यो काययक्रमलाई सफलता पूवयक संचालन गनय  स्िानीय तहसँग समन्त्वय गरर िेष्ठ नागररकलाई 
नन:िलु्क स्वास््य प्रवियन काययक्रम, मखु्य मशन्त्र िेष्ठ नागररक काययक्रम र स्िानीय तह संग नमल्र्दो 
काययक्रम कुनै भएमा सम्बशन्त्ित स्िानीय संग र सामाशिक ववकास मन्त्रालय संग आवश्यक सहकायय 
र समन्त्वय गनुयपनेछ। 

 आचार रसायन, आहार नबहार, व्यायाम र योग नबनि लाई नबिेष ध्यान पयुायउन ुपनेछ। 

 सम्भव भएसम्म नबहानको बेला योगाभ्यासको काययक्रम र दर्दउसोको समयमा आयवेुर्द स्वास््य शिववर 
संचालन गनुयपनेछ, सेवाग्राहीहरुलाई शिववरको समयमा पनन रोग अनसुारको योगको अभ्यास गराउन ु
पनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन 

 

९.१२ राविय योग तिा आयवेुर्द सम्बशन्त्ि सम्मेलन सहभानगता 
कययक्रमको 
नाम 

राविय योग तिा आयवेुर्द सम्बशन्त्ि सम्मेलन सहभानगता 

उद्देश्य   सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा Ayurved  र  Yoga Tourism मा सहयोग पयुायउने। 

 आयवेुर्द र योगको माध्यमबाट स्वस्ि र समदृ्ध प्ररे्दि ननमायण गने। 

 आयवेुर्द र योगको के्षरमा सात ओटै प्ररे्दिमा भएका उपलशब्िहरुको बारेमा अनभुव आर्दानप्रर्दान  
गने। 

 सम्मेलन माफय त आयवेुर्द र योगको प्रचार प्रसार, यसको महत्वको बारेमा ज्ञान,  सीप,  क्षमता तिा 
ब्यबहार पररवतयन गने काययमा मद्दत पयुायउने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 आयवेुर्द, योग र अन्त्य वैकशल्पक शचवकत्साको प्रचार प्रसारको  माध्यमबाट स्वस्ि र समदृ्ध 
सरूु्दरपशिम प्ररे्दि ननमायण हनुछे। 

 योग, आयवेुर्द र अन्त्य वैकशल्पक शचवकत्साको आफ्नो Vision सवहतको प्रस्तनुत सातै ओटा प्ररे्दिको 
यी शचवकत्साका नबिाहरुको प्रबियनको लानग र अनभुव आर्दानप्रर्दानबाट आएका नबषय बस्तबुाट 
प्रारे्दशिक आयवेुर्द नीनत बनाउन सहयोग पगु्नेछ। 
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संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: आयवेुर्द र योग संग सम्बशन्त्ित सरोकारवालाहरु  

 यस प्ररे्दिका सम्पूणय मन्त्रालयका मखु्य मन्त्रीज्य,ु माननीय मन्त्रीज्यू, सम्पूणय प्ररे्दि सशचव ज्यहुरु, 

िनगढी उपमहानगरपानलका प्रमिु,  प्रमिु शिल्ला अनिकारी लगायत सम्पूणय सरकारी तिा 
गैरसरकारी कायायलयका प्रमिु, सरकारी तिा ननशि क्याम्पसका प्रमिुहरु, आयवेुर्द र योगको के्षरका 
लब्िप्रनतवष्ठत व्यशक्तहरु (सात ओटै प्ररे्दिका),यस प्ररे्दिका अंचल आयवेुर्द औषिालय, शिल्ला 
आयवेुर्द स्वास््य केन्त्रका प्रमिुहरु, स्वास््य कायायलय प्रमिु, अस्पताल प्रमिु लगायत स्वास््य 
के्षरमा महत्वपूणय योगर्दान पयुायउन े ववशिि व्यशक्तहरु, परकार र अन्त्य सरोकारवालाको उपशस्िनतमा 
यो सम्मेलन आयोिना गररनछे। 

 सम्मेलन अगाडी स्वास््य ननरे्दिनालय र सामाशिक ववकास मन्त्रालयको सम्बशन्त्ित महािािा बसेर 
काययक्रम संचालनको तयारी र छलफल हनुे ववषयवस्तकुो बारेमा समूह बनाएर काययतानलका र ववषय 
वस्तकुो बारेमा छलफल गनुयपनेछ। 

 काययक्रम संचालनको सहिीकरण र िप आनियक व्यबस्िापनको लानग स्िानीयतह संग समन्त्वय गनय 
सवकनछे। 

 सम्मेलनमा सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा समग्र स्वास््य के्षरको अवस्िा, आयवेुर्द र योग सम्बशन्त्ि वैज्ञाननक  
सरहरू तिा प्रस्तनुतहरु र तनाब ब्यबस्िापनका सरहरू रहनेछन। 

 आयवेुर्द, योग र अन्त्य वैकशल्पक शचवकत्साका वविाहरु प्रवियनको लानग आफ्नो प्ररे्दिको vision 

सवहतको प्रस्तनुत हरेक प्ररे्दिवाट सामशिक ववकास मन्त्रालय/स्वास््य ननरे्दिनालय बाट आउन े
आउने सहभागीहरुले संयकु्त प्रस्तनुत नलएर आउनपुनेछ। 

 सम्मेलन हनुे स्िलमा नसने रोग ननयन्त्रण र िीवनिैलीगत रोग ननयन्त्रणमा आयवेुर्द र योगको 
भनूमका बारेका पोस्टरहरु र स्टलको लानग आयवेुर्द संग सम्बशन्त्ित औषनि ब्यवसाईहरुलाई संलग्न 
गनय सवकनेछ। 

 सम्मेलनको र्दोस्रो दर्दन नबहान योगको वक्रयात्मक सर र सम्मेलनमा उपशस्ित व्यशक्तहरुको  
सामान्त्य स्वास््य चेकिाँच (vitals) गरर आयवेुर्दका नसनमत रसायन औषनिहरु दर्दन सवकनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन 

  

९.१३ आयवेुर्द सम्बशन्त्ि सेवामूलक काययक्रम र योग सम्बशन्त्ि प्याकेि ननमायण  

कययक्रमको 
नाम 

आयवेुर्द सम्बशन्त्ि सेवामूलक काययक्रम र योग सम्बशन्त्ि प्याकेि ननमायण  
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उद्देश्य   आयवेुर्द स्वास््य संस्िाबाट सेवा प्रर्दान गररन ेआयवेुर्द र योग सम्बशन्त्ि सेवाहरुको प्याकेि ननमायण 
गरर सबै संस्िाबाट समान प्रवकया द्वारा सेवा प्रवाह गने। 

 Therapeutic Yoga(रोग अनसुारको योग) को प्रोटोकल बनाई आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरु वाट सेवा 
प्रबाह गने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुबाट समान रुपमा आयवेुर्द सेवा काययक्रम र रोग नबिेषमा योग (Therapeutic 

Yoga) संचालन हनुेछ। 

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह : आयवेुर्द र योग नबज्ञ 

 प्ररे्दि नभरका  आयवेुर्द शचवकत्सक, योगनबज्ञ, आयवेुर्द सम्बशन्त्ि ववज्ञ र सरोकारवालाहरु, स्वास््य 
ननरे्दिनालयको सम्बशन्त्ित िािाले,  सामाशिक ववकास मन्त्रालयको सम्बशन्त्ित महािािा संग समन्त्वय 
गरर १ पटक काययक्रम संचालन गने। 

 काययक्रमको काययतानलका (स्िान, नमनत र समय समेत) काययतानलका अनसुार छलफल हनु े नबषय 
बस्तकुो सूची, सहभागी (प्रशिक्षक, सहभागी र व्यवस्िापक समूह) को संख्या, काययक्रममा हनु े
अनमुाननत रकमको िीषयकगत वववरण कायायलय प्रमिुबाट स्वीकृत गराउन।े 

 काययक्रममा आउन ेआयवेुर्द नबज्ञ र योग नबज्ञले आयवेुर्द र योग सेवा प्रवियन सम्बशन्त्ि आफ्नो vision 

र सन्त्र्दभय सामग्री सवहतको powerpoint बनाएर ल्याउनपुने।योग सम्बशन्त्ि प्याकेि ननमायण गर्दाय रोग 
अनसुारको योग (Therapeutic yog) लाई आिार बनाउन।े 

 सहभागीलाई ननयमानसुार रै्दननक भ्रमण भत्ता, प्रशिक्षकलाई रै्दननक भ्रमण भत्ता तिा पाररिनमक र 
काययक्रमको अन्त्य सम्पूणय रकम यसमा नबननयोिन भएको बिेटबाट िचय गने। 

 प्याकेि ननमायण पिात यसलाई राम्रो संग व्यवशस्ित गरर छाप्न।े  

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन 

 

९.१४ हबयल गाडेनमा बोटाननकल गाडेन, हबयल पाकय  तिा नसयरी ननमायण, गौररगंगा न.पा -४, कैलाली 
कययक्रमको 
नाम 

हबयल गाडेनमा बोटाननकल गाडेन, हबयल पाकय  तिा नसयरी ननमायण, गौररगंगा न.पा -४, कैलाली 

उद्देश्य   हबयल पययटन (herbal tourism) मा सहयोग पगु्न।ु 

 िनडबटुी संरक्षण र प्रवियनमा सहयोग पगु्न।ु 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 हबयल टुररस्ममा सहयोग पगु्नेछ। 

 िनडबटुी संरक्षण र प्रवियनमा सहयोग पगु्नेछ।   

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह : सम्पूणय नागररकहरु  

 सामाशिक ववकास मन्त्रालय र स्वास््य ननरे्दिनालयको सम्बशन्त्ित महािािा संग समन्त्वय गरर 
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डी.पी.आर मा उल्लेशित योिनाको प्रािनमकता क्रम ननिायरण गने । 

 डी.पी.आर मा उल्लेशित योिना अनसुार स्वीकृत रकमको पररनि नभर रही बोटाननकल गाडेन, हबयल 
पाकय  तिा नसयरी ननमायण गने। 

 सामाशिक ववकास मन्त्रालयले यो काययक्रमको अनगुमन गनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन  

 

९.१५ आयवेुर्द स्वास््य संस्िाबाट प्रयोग हनुे औषनिहरुको मापर्दण्ड(clinical protocol ) ननिायरण 

काययक्रमको 
नाम 

आयवेुर्द स्वास््य संस्िाबाट प्रयोग हनुे औषनिहरुको मापर्दण्ड( clinical protocol ) ननिायरण 

उद्देश्य   आयवेुर्द स्वास््य संस्िामा आउने नबरामीहरुको रोग ननर्दान (Diagnosis) पिात दर्दईने आयवेुर्द 
औषनिहरुको रोग नबिेषमा line of treatment समान गराउने। 

 आयवेुदर्दक औषनिहरुको गणुस्तर सम्बशन्त्ि सरोकारवाला संग छलफल गरर औषनि िररर्द गर्दाय 
गणुस्तरीय आयवेुर्द औषनि िररर्द काययमा सहयोग पगु्ने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 सेवाग्राहीहरुले गणुस्तरीय आयवेुर्द औषनि पाउनछेन। 

 सबै आयवेुर्द स्वास््य संस्िाबाट समान उपचार आचार संवहता (Treatment Protocol) लाग ुहनुेछ । 

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: आयवेुर्द स्वास््यकमीहरु (आयवेुर्द शचवकत्सक, कववराि, बैद्य र सम्बशन्त्ित सरोकारवाला) 
 काययक्रमको  काययतानलका (स्िान, नमनत र समय समेत ) काययतानलका अनसुार छलफल हनुे नबषय 

बस्तकुो सूची , सहभागी (प्रशिक्षक, सहभागी र व्यवस्िापक समूह) को संख्या, काययक्रममा हनुे 
अनमुाननत रकमको िीषयक  गत वववरण कायायलय प्रमिु बाट स्वीकृत गराउन।े 

 आयवेुर्द स्वास््य केन्त्र र आयवेुर्द औषिालय (सेती, महाकाली) का प्रमिु, प्ररे्दि स्वास््य आपूनतय 
व्यवस्िापन केन्त्र, सामाशिक ववकास मन्त्रालय, आयवेुर्द ववभाग र अन्त्य सरोकारवालाको उपशस्िनतमा 
आयवेुर्द औषनिको गणुस्तर ननयन्त्रण (Quality Control) र आयवेुर्द स्वास््य संस्िाबाट रोग नबिेषमा 
समान उपचार आचार संवहता (Treatment Protocol) को नबषयबस्त ुबनाई छलफल गरेर औषनि 
उपचार आचार संवहताको  प्याकेि ननमायण गने। 

 सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुमा सेवा नलन आउने सेवाग्रवहहरुमा रे्दशिएका मखु्य 
१० ओटा रोगको उपचार आचारसंवहता बनाउने। 

 औषनि िररर्द गर्दाय औषनि गणुस्तर सम्बशन्त्ि व्यवस्िा अन्त्तगयत चणूय औषनि, गगु्गलु/ुवटी, भष्म/वपवि, 

लौह/मन्त्डुर, मल्हम एवं तेल आदर्द औषनिहरुको पररक्षण सम्बशन्त्ि व्यबस्िाको मापर्दण्ड बनाउने।  

 काययक्रममा आउँर्दा आयवेुर्द स्वास््य संस्िा प्रमिुहरुले सम्बशन्त्ित नबषयबस्तकुो Powerpoint बनाएर 
ल्याउन ुपनेछ। 
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अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन  

  

९.१६ आयवेुर्द सम्बशन्त्ि िनचेतनामूलक सूचना सामग्री उत्पार्दन, प्रकािन र ववतरण 

कययक्रमको 
नाम 

आयवेुर्द सम्बशन्त्ि िनचेतनामूलक सूचना सामग्री उत्पार्दन, प्रकािन र ववतरण 

उद्देश्य  सेवाग्राहीहरुलाई नसने रोगहरु ननयन्त्रणको लानग आयवेुर्द र अन्त्य वैकशल्पक शचवकत्साको उपयोनगता बारे 
िानकारी गराउन।े 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

आयवेुर्द र अन्त्य वैकशल्पक शचवकत्साका नबिाहरुको समरु्दाय स्तरसम्म प्रचार प्रसार हनुेछ।  

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: सेवाग्राहीहरु  

 स्वास््य ननरे्दिनालय र सामाशिक ववकास मन्त्रालयको सम्बशन्त्ित महािािाको प्रानबनिक वटम बसेर 
नबषयबस्त ुछाने्नछन।् 

 नबषयबस्त ु छलफल भईसकेपनछ आयवेुर्द सम्बशन्त्ि िनचेतनामूलक सामग्री उत्पार्दन, प्रकािन र 
नबतरण गररनेछ। 

 उत्पादर्दत र प्रकाशित नबषयबस्तहुरु आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुमा पठाउन ुपनेछ। 

 सेवा/ वक्रयाकलाप संचालनमा सहभागी संख्या तिा भकु्तानीका र्दर प्रचनलत ननयमानसुार हनुेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन  

 

९.१७ प्रारे्दशिक स्तरीय आयवेुर्द तिा बैकशल्पक स्वास््य सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोष्ठी 
कययक्रमको 
नाम 

प्रारे्दशिक स्तरीय आयवेुर्द तिा बैकशल्पक स्वास््य सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोष्ठी 

उद्देश्य  आ.व ०७५/०७६ को आयवेुर्द सेवा काययक्रमहरुको सनमक्षा गरर आगामी आ.व मा आयवेुर्द तिा वैकशल्पक 
शचवकत्सा प्रवियनका लानग आवश्यक योिना सम्बशन्त्ि छलफल गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोष्ठीबाट प्राप्त सझुाब र ननरे्दिनबाट आयवेुर्द तिा वैकशल्पक शचवकत्सा प्रवद्धयनको 
लानग आयवेुर्द सेवा काययक्रमहरुको प्रभावकारी काययन्त्वयनमा सहयोग पगु्नछे। 

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: आयवेुर्द औषिालय (सेती र महाकाली) र आयवेुर्द स्वास््य केन्त्रका प्रमिुहरु  

 आयवेुर्द स्वास््य केन्त्र र आयवेुर्द औषिालय (सेती र महाकाली) प्रमिुहरु, आयवेुर्द तिा वैकशल्पक 
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शचवकत्सा ववभागका महाननरे्दिक वा प्रनतनननि, स्वास््य तानलम केन्त्र, स्वास््य ननरे्दिनालय, सामाशिक 
ववकास मन्त्रालय र सरोकारवाला सबैको उपशस्िनतमा सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोष्ठी संचालन 
गनुयपनेछ। 

 आयवेुर्द स्वास््यकेन्त्र प्रमिुहरुले स्वास््य सनमक्षा तिा योिना तिुयमा गोष्ठीको तोवकएको  ढाँचामा 
प्रस्ततुीकरण र अन्त्य सन्त्र्दभय सामग्री नलएर आउनपुनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन  

 

९.१८ पंचकमय तिा योगहल ननमायण र Pathology 

कययक्रमको 
नाम 

९.१८ पंचकमय तिा योगहल ननमायण र pathology 

उद्देश्य   आयवेुर्द स्वास््य संस्िामा पंचकमय तिा योगहल ननमायण र pathology संचालन गरर आयवेुर्द सेवा 
काययक्रमहरुको गणुस्तर बढाउने। 

 आयवेुर्द स्वास््य केन्त्रमा ननयनमत रुपमा योग र पंचकमय सेवा संचालन गरर नसने रोग ननयन्त्रणमा 
सहयोग पगु्ने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरु बाट ननयनमत रुपमा योग र पंचकमय सेवा संचालन हनुेछ। 

 आयवेुर्द औषिालय सेती र महाकाली बाट Pathology सेवा संचालन भई सेवाग्राही हरुलाई गणुस्तर 
स्वास््य सेवा प्रर्दान हनुेछ।  

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: आयवेुर्द औषिालय (सेती र महाकाली) र आयवेुर्द स्वास््य केन्त्र   

 आयवेुर्द औषिालय सेती र महाकालीले िम्मा बिेटको ४०% मा Pathology सेवा संचालन 
गनुयपनेछ।प्राववनिकको लानग एकिना ल्याव टेशक्ननसयन वा ल्याब अशस्ससटेन्त्ट ननयमानसुार सेवा 
करारमा भनाय गनुयपनेछ।ववननयोशित बिेटबाट आवश्यक ल्याब संग सम्बशन्त्ित उपकरण र 
ररयािेंट्स/केनमकल्स िररर्द गरर सेवा संचालन गनुयपनेछ। 

 पंचकमय र योगहल ननमायणको सन्त्र्दभयमा नया हल ननमायण गने आयवेुर्द स्वास््य संस्िाहरुले क्रमागत 
रुपमा योिना राशि हल ननमायण गने र हल बनाउन सरुु गररसकेका आयबेुर्द स्वास््य संस्िाहरुले 
नया तला िपेर काम सरुु गने।पंचकमय र योगहल ननमायण गर्दाय सकेसम्म बढी सेवाग्राहीहरुलाई सेवा 
दर्दन सवकने तररकाले गनुयपनेछ। 

 स्वास््य ननरे्दिनालय र सामाशिक ववकास मन्त्रालयले यो काययक्रमको अनगुमन गनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

फोटो सवहतको प्रनतवेर्दन  
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९.१९ आयवेुर्द औषनि उद्योग सम्भाव्यता अध्ययन 

कययक्रमको 
नाम 

आयवेुर्द औषनि उद्योग सम्भाव्यता अध्ययन 

उद्देश्य  सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा रहेका िनडबटुीहरु संकलन गरर गणुस्तरीय आयवेुर्द औषनि उत्पार्दनमा सहयोग गनय 
आयवेुर्द औषनि उद्योग िोल्ने प्रयोिनमा सहयोग गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा आयवेुर्द औषनि उद्योग िलु्न गई सेवाग्राहीलाई सलुभ रुपमा गणुस्तरीय औषनि 
प्रर्दान गरर स्वस्ि प्ररे्दि ननमायणमा सहयोग पगु्नेछ। 

 सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा नननमयत औषनि अन्त्य प्ररे्दिमा ननयायत गनय सके आय आियनमा वृवद्ध हनु गई 
रािश्व संकलनमा समेत ववृद्ध हनुेछ। 

संचालन 
प्रकृया 

लशक्षत समूह: सेवाग्राहीहरू  

स्वास््य ननरे्दिनालय र सामाशिक ववकास मन्त्रालयको सम्बशन्त्ित महािािाको समन्त्वयमा आयवेुर्द औषनि 
उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनको काययक्षरेगत सतय )ROT(  बनाई काम अगाडी बढाउनपुनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक  

 स्वीकृत काययतानलका र ननणयय  

 आयवेुर्द औषनि उद्योग सम्भाव्यता अध्ययनको डकुमेन्त्ट (र्दस्तावेि) 
 

१०. ववववि 
१०.१ हाइय अशल्टच्यटु नसकनेस ब्यवस्िापन काययक्रम/हाइय अशल्टच्यटु नसकनसे रोकिाम काययक्रम 

पररचय यस प्ररे्दिका पहाडी शिल्लामा िास गरर बािरुा, बैतडी, बझांङ र र्दाच ुयला लगायतका पहाडी शिल्लामा 
भएका िानमयक स्िलहरूमा िान े तीिययारीहरू, उच्च पहाडी के्षरमा िमु्न िान े पययटकहरु तिा उच्च  
पहाडी तिा वहमाली क्षेरमा यासाय संकलन गनय िाने व्यशक्तहरुमा हाइय अशल्टच्यटु नसकनेसको ठूलो समस्या 
रे्दशिन ेगरेको र बषेनन केवह ब्यक्तीहरूले ज्यान गमुाउन ु परेकोले सो समस्या समािान गनयको लानग यो 
काययक्रमको ब्यवस्िा गररएको छ। 

उद्देश्य   उच्च पहाडी भेगमा हाइय अशल्टच्यटु नसकनसे ब्यवस्िापनको लानग सेवा उपलब्ि गराउने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

 उच्च पहाडी भेगमा हाइय अशल्टच्यटु नसकनसे ब्यवस्िापनको लानग सेवा उपलब्ि भएको हनुेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया 

 बिेटको पररनि नभर रही High Altitude sickness व्यवस्िापनको लानग आवश्यक पने 
िनिशक्त, औषनि तिा अन्त्य सामग्रीको व्यवस्िापन गनय सवकनछे।  

 उच्च पहाडी के्षरमा हनुे महत्वपणुय िानमयक मेलाहरुमा स्वास््य शिववर संचालन गर्दाय यसै िीषयक 
बाट पनन आनियक व्यवस्िापन गनय सवकनेछ। 

 यासाय लगायत अन्त्य िनडबटुी संकलन गनय िान ेसमयमा सो क्षेरमा आवश्यकता  अनसुार हेल्ि 
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डेस्क स्िापना एवं संचालन गनय सवकनछे।सोको लानग िनिशक्त, आवश्यक सामग्री(औषनि , 
उपकरण आदर्द) को व्यवस्िापन गनय सवकनेछ।   

अनगुमन 
सूचकांक 

 स्वीकृत कायययोिना  

 फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  
 

 

१०.२ नसकलसेल एनननमया र िालासेनमया पवहचान र ननर्दानको स्िानीय तहसंगको समन्त्वयमा ननिलु्क स्वास््य 
शिववर सञ्चालन (कैलाली र कञ्चनपरु) 

पररचय तराईमा बसोवास गने िारु समरु्दायमा नसकलसेल एनननमया र िालासेनमया रोग बंिाणगुत रुपमा एक बाट 
अको वपढीमा सरै्द आएको पाईन्त्छ र यसबाट प्रभाववत माननसहरुको संख्या पनन पशिम तराईमा बढी नै 
पाईन्त्छ। वय रोगको समयमै ननर्दान तिा पवहचान भयो भने रोगको अवस्िा गम्भीर हनुबाट बच्न सवकन्त्छ। 
कैलाली र कञ्चनपरु शिल्लामा बसोवास गने माननसहरुलाई लशक्षत गरर स्िानीय तहसंग समन्त्वय गरर 
ननिलु्क स्वास््य शिववर सञ्चालन गनय यो काययक्रमको व्यवस्िापन गररएको छ।  

उद्देश्य  कैलाली कञ्चनपरु शिल्लामा बसोवास गने माननसहरुलाई लशक्षत गरर एनननमया र िालासेनमयाको पवहचान र 
ननर्दानको लानग स्िानीय तहसंगको समन्त्वयमा ननिलु्क स्वास््य शिववर सञ्चालन गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

ननिलु्क स्वास््य शिववर सञ्चालन भई िंकास्पर्द ववरामीका पवहचान हनुेछ। र उपचार तिा व्यवस्िापनको 
लानग िप माननसहरुलाई िप र राहत पगु्नेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया 

 ववस्ततृ कायययोिना बनाई स्वीकृत गने। 

 िारु बाहलु्य स्िानीय तहसंग समन्त्वय गरर शिववर सञ्चालन सम्बन्त्िी नमनत र स्िान तय गने। 

 िनसंख्याको आिारमा स्िानीय तह र स्वास््य कायायलयले समन्त्वयमा शिववरको अबनि  ननिायरण 
गररनेछ। 

 शिववर सञ्चालनको लानग आवश्यक पने िनिशक्त अस्पताल संगको समन्त्वयमा व्यवस्िापन गनय 
सवकनछे। 

 वविेषज्ञ सेवा करारमा समेत नलएर काम गनय सवकनछे। 

 नसकलसेल एनननमया र िालासेनमया पवहचान तिा उपचारका लानग आवश्यक पने सामग्रीहरु 
प्रचनलत कानून बमोशिम यसै िीषयकबाट िररर्द गनय सवकनेछ। 

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन 
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१०.३ नसकलसेल एनननमया र िालासेनमया व्यवस्िापन सम्बन्त्िी िारु भाषामा सन्त्रे्दि प्रकािन तिा प्रसारण 
(कैलाली र कञ्चनपरु) 

पररचय तराईमा बसोवास गने िारु समरु्दायमा नसकलसेल एनननमया र िालासेनमया रोग बंिाणगुत रुपमा एक बाट 
अको वपढीमा सरै्द आएको पाईन्त्छ। यसबाट प्रभाववत माननसहरुको संख्या पनन पशिम तराईमा बढी नै 
पाईन्त्छ। यी रोगहरुको समयमै ननर्दान तिा पवहचान भयो भने रोगको अवस्िा गम्भीर हनु बाट बच्न 
सवकन्त्छ। त्यस कारण स्िानीय िारु भाषामा यस सम्बन्त्िी सन्त्रे्दि प्रसारण गरर िनचेतना िगाउन अनत 
आवश्यक छ। 

उद्देश्य  कैलाली र कञ्चनपरु शिल्लामा बसोवास गने माननसहरुलाई लशक्षत गरर  नसकलसेल एनननमया र िालासेनमया 
व्यवस्िापन सम्बन्त्िी िारु भाषामा सन्त्रे्दस प्रकािन तिा प्रसारण गने। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

स्िानीय पनरका तिा एफ.एम.हरुबाट सन्त्रे्दिहरु प्रकािन तिा प्रसारण हनुेछ। 

संचालन 
प्रवक्रया 

 स्वास््य कायायलयले नेपाल परकार महासंि संग समन्त्वय गरर शिल्ला मा प्रकाशित हनुे रै्दननक, 

साप्तावहक, मानसक पनरका तिा तत्काल सञ्चालनमा रहेका एफ.एम.हरुको वववरण तयार गनुय 
पनेछ। 

 प्राप्त वववरणको आिारमा ववस्ततृ कायययोिना वनाउन ुपनेछ । 

 रै्दननक, साप्तावहक तिा मानसक पनरकालाई प्रसारणको लानग दर्दईने सन्त्रे्दिहरुको र्दर तिा प्रकािन 
गनुय पने पटक सवहतको कायययोिना स्वीकृत गराई त्यही अनसुार पनरकाहरु संग सम्झौता गरर 
सन्त्रे्दि प्रकािन गनुय पनेछ । 

 एफ.एम.बाट प्रसारण गररने सन्त्रे्दिहरु शिल्ला भरर सञ्चालनमा रहेको सवै एफ.एम.बाट सन्त्रे्दि 
प्रसारण हनुे गरर व्यवस्िा नमलाउन ुपनेछ।  

 सन्त्रे्दि हरु राना िारु र डगौरा िारु र्दवैु भाषामा हनु ुपनेछ।  
अनगुमन 
सूचकांक 

सन्त्रे्दि प्रकािन भएका पनरकाहरु तिा एफ.एम.बाट उपलब्ि ववितुीय प्रनतनलवप। 

 

१०.४ सेवा प्रर्दायक गने स्वास््यकमीलाई नसकलसेल एनननमया, िालासेनमया लगायतका नेग्लेक्टेड ट्रवपकल 
रोगहरु व्यवस्िापनको लानग क्षमता अनभबवृद्ध 

पररचय नसकलसेल एनननमया, िालासेनमया तिा अन्त्य नेग्लेक्टेड ट्रवपकल रोगहरुको सही व्यवस्िापन 
स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभबवृद्ध गरेर मार हनु सक्छ। स्वास््यकमीहरु िो प्रत्यक्ष ववरामीको 
स्याहारमा संलग्न हनु्त्छन त्यस्ता स्वास््यकमीहरुको तालनम तिा अनभमशुिकरणको माध्यमबाट क्षमता 
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अनभबवृद्ध गनय अनत आवश्यक हनुाले यस काययक्रमको व्यवस्िा गररएको हो।  
उद्देश्य  सेवा प्रर्दान गने स्वास््यकमीलाई नसकलसेल एनननमया, िालासेनमया लगायतका नेग्लेक्टेड ट्रवपकल रोगहरु 

व्यवस्िापनको लानग क्षमता अनभवृवद्ध गने।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभवृवद्ध हनुे छ। 

संचालन 
प्रवक्रया 

 ववस्ततृ कायययोिना वनाएर यो काययक्रम सञ्चालन गनुय पने छ। 

 काययक्रमको अवनि र्दईु दर्दनको हनुे छ। 

 नसकल सेल एनननमया तिा िालासेनमया र अन्त्य ट्रवपकल रोगहरुको सन्त्र्दभय सामग्रीको रुपमा संिीय 
सरकार अन्त्तरगतको ननकाय ईवपनडनमयोलोिी तिा रोग ननयन्त्रण महािािाबाट प्रकाशित 
गाईडलाईन लाई आिार मान्न सवकनछे।  

 नर्दोहररने गरर स्वास््यकमीहरुलाई सहभानग गराउन ुपने छ। 

 काययक्रममा सहिीकरणको लानग वविेषज्ञ करारमा नलएर समेत काम सञ्चालन गनय सवकने छ। 

 अस्पताल तिा प्रािनमक स्वास््य केन्त्र लगायतका स्वास््य चौकी र सामरु्दायीक स्वास््य ईकाई र  
िहरी स्वास््य केन्त्रबाट सहभानगहरु वोलाउन सवकनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटोसवहतको प्रनतवेर्दन  
 

 

१०.५ नसकलसेल एनननमया तिा िालासेनमया रोग सम्बन्त्िी सचेतना काययक्रम 

पररचय तराईमा बसोवास गने िारु समरु्दायमा नसकलसेल एनननमया र िालासेनमया रोग बंिाणगुत रुपमा एक बाट 
अको वपढीमा सरै्द आएको पाईन्त्छ। र यसले प्रभाववत माननसहरुको संख्या पनन पशिम तराईमा बढी नै 
पाईन्त्छ। वय रोगहरुको समयमै ननर्दान तिा पवहचान भयो भने सम्बशन्त्ित ववरामीहरुले रोगको अवस्िा 
गम्भीर हनु बाट बच्न े प्रयत्न गनय सक्छन त्यस कारण यस सम्बन्त्िी िनचेतना िगाउन अनत आवश्यक 
छ।  

उद्देश्य  स्िानीय समरु्दायमा बसोवास गने माननसहरुको नसकलेसेल एनननमया तिा िालासेनमया रोग सम्बनिी 
िनचेतना िगाउने ।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

नसकलसेल एनननमया तिा िालासेनमया सम्बन्त्िी स्िानीय स्तरमा िनचेतना फैनलन ेछ ।  

संचालन  ववस्ततृ कायययोिना वनाउन ुपनेछ।  
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प्रवक्रया  रोगको समस्या  बढी भएको क्षेर पवहचान गने। 

 बढी समस्या भएका क्षरेमा काययरत स्वास््यकमी, ननवायशचत प्रनतनननि, रािनैनतक र्दलका प्रनतनननि, 

म.स्वा.स्वा.से. तिा आमा समहुका सर्दस्य, िारु अगवुा लगायत अन्त्य सरोकारवालाहरुलाई एक 
दर्दनको सचेतना काययक्रा सञ्चालन गनुय पनेछ। यो काययक्रम सञ्चालन गर्दाय स्िानीयतह तिा स्वास््य 
संयोिक संग समन्त्वय गनुय पनेछ।  

अनगुमन 
सूचकांक 

फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेर्दन  

 

 

१०.६ एवककृत बहृत िनस्वास््य मेला (प्रर्दियनी, शिववर, ब्यायाम, योग, िनडबटुी प्रर्दियनी, नबिेषज्ञ सेवा सवहत) 

पररचय र्दगुयम, गररव, वपनछनडएका, पहुँचबाट टाढा रहेका िनसमरु्दायमा अझै पनन नबिेषज्ञ स्वास््य पगु्न सकेको छैन भने 
िहरी के्षरमा बसोबास गने समरु्दायमा उच्च रक्तचाप, मिमेुह, लगायतका नसने रोगको भार बढ्रै्द गएको छ। 
तसिय र्दवैु के्षरका फरक स्वास््य समस्या समािान गनय एवककृत रूपमा प्रवयिनात्मक, उपचारात्मक तिा 
प्रनतकारात्मक स्वास््य सेवाहरूलाइ प्रर्दान गने उद्दशे्यले एवककृत बहृत िनस्वास््य मेला काययक्रमको लानग 
बिेट ब्यवस्िापन गररएको हो। 

उद्देश्य  काययक्रममा प्रर्दियनी, शिववर, ब्यायाम, योग, िनडबटुी प्रर्दियनी, नबिेषज्ञ सेवा प्रर्दान गने। 

 र्दगुयम तिा नबछनडएको के्षरमा नबिेषज्ञ स्वास््य सेवा पयुायउने । 

 ब्यायम, योग, मेनडटेसनबाट बढ्रै्द गएको माननसक स्वास््य समस्याको ब्यवस्िापनमा सहयोग पयुायउने। 

 

अपेशक्षत 

प्रनतफल 

 स्वास््य सेवाबाट बशञ्चत र्दगुयम के्षरका िनताले स्वास््य सेवाको उपभोग तिा सन्त्रे्दि मलुक िानकारी 
नलनेछन। 

 िहरी के्षरका अनिकांस िनताले नसने रोगको रोकिाम तिा ब्यवस्िापन बारे ज्ञान हानसल गनेछन र 
रै्दननक ब्यवहारमा उतार गरेको हनुेछ। 

संचालन 

प्रवक्रया  

 मोडनय िनस्वास््य क्षेरका समस्याहरुको सम्बोिन हनुेगरी यो शिववर आयोिना गररनछे।  
 स्वास््य ननरे्दिनालयले सामाशिक ववकास मन्त्रालय , स्वास््य तानलम केन्त्र र िन स्वास््य क्षेरमा 

काययरत गैर सरकारी संि संस्िाहरु , िनस्वास््य क्षेरका ववज्ञहरु बोलाई तयारर छलफल बैठक 
संचालन गनुयपनेछ। 

 बैठकबाट स्वास््य ननरे्दिनालयको संयोिकत्व र सामाशिक ववकास मन्त्रालयको सम्बशन्त्ित महािािाको 
प्रनतनननि , सम्बशन्त्ित स्वास््य कायायलय , सम्बशन्त्ित स्िानीयतहको स्वास््यको प्रनतनननि, गैर सरकारी 
संि संस्िाको समेत सहभानगता हनुेगरी प्राववनिक वटम तयार गनुयपनेछ र उक्त प्राववनिक समूहलाई 
सहिीकरण गनय स्वास््य ननरे्दिक , सामाशिक ववकास मन्त्रालयका महािािा प्रमिु , स्वास््य तानलम 
केन्त्र प्रमिु समेतको सहभानगतामा समूह गठन गरर आवश्यक काययहरु गररनेछ।    

 यो काययक्रममा िन स्वास््य के्षरका िनचेतनामलुक गीत प्रनतयोनगता, रे्दउडा प्रनतयोनगता, स्वास््य शिक्षा 
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सामग्री प्रर्दियनी, ब्यायाम, योग, मेनडटेसन, िनडबटुी प्रर्दियनी, नबिेषज्ञ शचवकत्सक सेवा, स्वास््य पररक्षण 
(रक्तचाप पररक्षण, ग्लकुोि लेवल पररक्षण आदर्द), पोषण BMI पररक्षण, स्वस्ि नबद्यािी प्रनतयोनगता 
आदर्द सेवाहरु प्रर्दान गररनछे। 

 छनौट गररएको स्िानमा शिववर संचालन हनुे समय भन्त्र्दा कशम्तमा १ हप्ता पवहले नै प्रचार प्रसारको 
व्यवस्िा नमलाउन ुपने र उक्त शिववरको काययतानलका सामाशिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

अनगुमन 

सूचकांक  

 शिववर काययतानलका।   

 फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेर्दन।  

 
 

१०.७ मखु्य मन्त्री ज्येष्ठ नागरीक काययक्रम  

 

यो काययक्रम सामाशिक नबकास मन्त्रालयबाट िारी भएको मखु्य मन्त्री िेष्ठनागररक काययक्रम संचालन 
काययववनि वा ननरे्दशिका बमोशिम हनुेछ। 

 
 

 

 

 

 


