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समविगत मागयदशयन 

स्वास््य काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्वयन तथा एकरुपता कायमगरी काययक्रम संचालन गनय 
सहश्चजकरण गने उद्देश्यले ननम्न बमोश्चजम समविगत मागयदशयन तथा काययक्रम संचालन ननदेश्चशका तयार 
पारी लाग ुगरीएको छ । काययक्रम सम्पन्न भएपिात काययक्रम सम्पन्न गने ननकायले चौमानसक रुपमा 
प्रनतवेदन तयार पारी सामाश्चजक नबकास मन्रालयमा अननवायय समयमै पठाउन ुपनेछ ।  
१. नमनत २०७७/०४/०१ गतेको प.स. ७७/७८, च.न. ०१ को आनथयक मानमला तथा योजना 
मन्रालय कैलालीको "आनथयक वर्य २०७७/७८ को बजेट कायायन्वयन सम्बन्धी मागयदशयन" र बजेट 
कायायन्वयन सम्बन्धी यस मन्रालयले उपलब्ध गराएका पररपरहरु ।  
राविय योजना आयोगले तयार पारेको ढााँचामा म.ले.प. फारम नं. २ अनसुार भौनतक तथा नबश्चिय प्रगनत 
वववरण । 

२. फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदन । 

३. आ.ले.प. सम्पन्न भएपिात आनथयक नबवरण तथा म.ले.प. सम्पन्न भए पिात सो प्रनतवेदन ।  
४ .सामाश्चजक ववकास मन्रालयले आवश्यकता अनसुार काययक्रमहरुको अनगुमन गनेछ  । 

५ .पेश्की फछयौट गदाय ढााँचा अनसुारको फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न भएको प्रनतवेदन अननवायय 
राख्नपुनेछ । 
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१) काययक्रमको नाम : प्रयोगशाला गणुस्तर व्यवस्थापन सम्बश्चन्ध तानलम  (२२५१२-
२.६.४.४७) 
 

उद्दशे्य : प्रदेश नभरका सरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोगशालाकमीहरुको प्रयोगशाला 
गणुस्तर व्यवस्थापन  सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाकमीलाई गणुस्तर ननयन्रण प्रवक्रयामा सहभागी भई सनुनश्चितता 
गनेछन । 

लागहुनु ेश्चजल्ला एवम स्थानीय तह  : ९ वटै श्चजल्ला । 

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
लश्चक्षत समूह : ल्याव अनसस्टेन्ट, ल्याव टेश्चक्ननसयन । 

सहभागी संख्या :१० देश्चि १५ जनासम्म । 

श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु, शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ । 

ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

अवधी : ३ ददन, पटक: १ (तेस्रो चौमानसक), बजेट : २.५ लाि । 

१‧ प्रदेश नभरका प्रयोगशाला सेवा भएका स्वास््य संस्थाको सूश्चच तयार गने । 

२‧ प्रयोगशाला गणुस्तर व्यवस्थापन  सम्बन्धी तानलम ननलएका प्रयोगशालाकमीको सूश्चच 
तयार गने । 

३‧ तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफााँटगरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय 
सवहतको कायययोजना तयार गने । 

४‧ तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने । 

५‧ कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली  । 

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 

२) काययक्रमको नाम : प्रयोगशाला सम्बनध सरोकारवाला संग अन्तरवक्रया काययक्रम (२२५१२-
२.६.६ .३५) 
उद्दशे्य : प्रदेश नभरका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएको प्रयोगशाला सेवाको व्यवस्थापनमा 
देश्चिएका सफलता, आइयपरेका समस्याको ववश्लरे्णगरी समाधानका उपाय सवहत भावी कायययोजना 
ननमायण गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाहरुमा देिा परेका समस्याहरुको उश्चचत पवहचान र समाधानको 
बाटो ननमायण गने, प्रयोगशालालाई प्रगनतशील बनाउन उपाय ननराकरण गने  । 

लागहुनु ेश्चजल्ला : कैलाली र कंचनपरु  
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बजेट िचयको प्राबधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

 

सञ्चालन ववनध : 
लश्चक्षत समूह : प्रयोगशालासंग सरोकार राख्न े पेशागत संगठनका सदस्यहरु, प्रयोगशाला 
ववज्ञ, सरकारी र गैर सरकारी स्वास््य संस्थामा कायय गने प्रमिु तथा प्रनतनननध ।   

सहभागी संख्या : ३० देश्चि ४० जना । 

श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु, शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ । 

ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

अवधी : १ ददन, पटक : १ (प्रथम चौमानसक), बजेट : ०.७५ लाि  । 

१) प्रयोगशालासंग सरोकार राख्न े पेशागत संगठनका सदस्यहरु, प्रयोगशाला ववज्ञ, 
सरकारी र गैरसरकारी स्वास््य संस्थामा कायय गने प्रमिु तथा प्रनतनननधहरुलाई सहभागी 
गराउने ।  

२) गोष्ठी अगावै प्रयोगशालाको त्याङ्क ववश्लरे्णका लानग उपयूि फारमको ननमायणगरर 
सम्बश्चन्धत कायायलयमा पराचार गने । 

३) गोष्ठीमा त्याङ्कको ववश्लरे्ण गने साथै प्रयोगशालामा कायय सञ्चालन गदायका असल 
अभ्यासहरुको आदानप्रदान, आइयपरेका समस्या तथा नतनका समाधान लगायतका ववर्यमा 
छलफलगरी भावी ददनको काययददशा तयगने । 

 

अनगुमन तथा मूल्याकंन: 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली । 

 

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 
३) काययक्रमको नाम : प्रयोगशाला सम्वश्चन्धत स्वास््यकमीहरुलाई आधारभतू तानलम (२२५१२-
२.६.६.४१) 
उद्दशे्य: प्रदेश नभरका सरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोगशालाकमीहरुको ज्ञान, नसप र 
क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाकमीको ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवदृ्दी भइय सेवाप्रभावमा 
गणुस्तरीयता आउने ।  

लागहुनु ेश्चजल्ला एवम स्थानीय तह : नौ वटै श्चजल्ला । 

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
१) लश्चक्षत समूह :  प्रयोगशालाकमी । 

२) सहभागी संख्या : १० देश्चि १५ जनासम्म । 
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३) श्रोत व्यश्चि : तानलम प्राप्त प्रश्चशक्षक । 

४) ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

५) अवधी : ५ ददन, पटक : ३ (प्रथम, दोस्रो, तेस्रो चौमानसक), बजेट : ३ लाि प्रत्येक 
काययक्रमको लानग । 

६) प्रदेश नभरका प्रयोगशाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूश्चच तयार गने । 

७) नाँया भनाय भएका र पवहले आधारभतू तानलम ननलएका प्रयोगशालाकमीको सूश्चच तयार 
गने । 

८) तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफााँटगरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय 
सवहतको कायययोजना तयार गने । 

९) सहभागी छनौटगदाय नौ वटै श्चजल्ला समेटनेगरर गने । 

१०) तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

११) कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली । 

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 

 

४) काययक्रमको नाम : प्रयोगशालाकमीका लानग sickle cell anaemia screening तानलम 
(२२५१२-२.६.६.४२) 
 

उद्दशे्य : प्रदेशनभरका सरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोगशालाकमीहरुको sickle cell 

anaemia screening  सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाकमीको SCA screening सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवदृ्दी 
भइय सेवाप्रभावमा गणुस्तरीयता आउने ।  
लागहुनु ेश्चजल्ला :  कैलाली र कंचनपरु श्चजल्ला । 

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
१) लश्चक्षत समूह :  प्रयोगशालाकमी । 

२) सहभागी संख्या : १२ देश्चि १७ जनासम्म । 

३) श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु,शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ । 

४) ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

५) अवधी : २ ददन, पटक : २ (दोस्रो, तेस्रो चौमानसक), बजेट : १.७५ लाि प्रत्येक 
काययक्रमको लानग ।       
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६) प्रदेश नभरका sickle cell anaemia screening  गनयको लानग आवश्यकता भएका 
स्वास््य संस्थाको सूश्चच तयार गने । 

७) Sickle cell anaemia screening  सम्बन्धी तानलम ननलएका प्रयोगशालाकमीको सूश्चच 
तयार गने । 

८) तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफाड गरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय 
सवहतको कायययोजना तयार गने । 

९) सहभागी छनौट गदाय कैलाली र कंचनपरु श्चजल्ला समेटनेगरर गने ।  

१०) तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

११) कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन: 
कायायलय प्रमिु, स्वास््य ननदेशनालय, सामाश्चजक ववकास मन्रालय । 

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 
५) काययक्रमको नाम : गैरसरकारी प्रयोगशालाकमीका लानग Malaria र HIV diagnosis 
सम्बश्चन्ध तानलम (२२५१२-२.६.६.४३) 
उद्दशे्य : प्रदेशनभरका गैरसरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोगशालाकमीहरुको Malaria/HIV  

diagnosis  सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाकमीको Malaria र HIV sisongdid सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमता 
अनभवदृ्दी भइय सेवाप्रभावमा गणुस्तरीयता आउने । 

लागहुनु ेश्चजल्ला : कुनै दईु श्चजल्ला । 

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
१) लश्चक्षत समूह : प्रयोगशालाकमी । 

२) सहभागी संख्या : १२ देश्चि १७ जनासम्म । 

३) श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु, शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ । 

४) ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

५) अवधी : १ ददन, पटक : २(दोस्रो, तेस्रो चौमानसक), बजेट : १.२ लाि/काययक्रम  

६) प्रदेश नभरका Malaria/HIV  diagnosis  सेवाभएका स्वास््य संस्थाको सूश्चच तयार गने 
। 

७) तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफाड गरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय 
सवहतको कायययोजना तयार गने । 

८) सहभागी छनौट गदाय दईु श्चजल्ला समेटनेगरर गने ।  

९) तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  
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१०) कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली ।   

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 

 

६) काययक्रमको नाम : प्रयोगशालाकमीका लानग HIV पररक्षण सम्बश्चन्ध तानलम (२२५१२-
२.६.६.४४) 
उद्दशे्य : प्रदेशनभरका सरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोगशालाकमीहरुको HIV  diagnosis  

सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाकमीको HIV sisongdid सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवदृ्दी 
भइय सेवा प्रभावमा गणुस्तरीयता आउने । 

लागहुनु ेश्चजल्ला : ९ वटै श्चजल्लाहरु      

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
१) लश्चक्षत समूह :  प्रयोगशालाकमी 
२) सहभागी संख्या : १० देश्चि १५ जनासम्म 

३) श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु,शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ 

४) ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास 

५) अवधी : ३ ददन, पटक : २ (दोस्रो, तेस्रो चौमानसक), बजेट : २.५ लाि 
प्रत्येक/काययक्रम            

६) प्रदेश नभरका HIV पररक्षण सेवा भएका स्वास््य संस्थाको सूश्चच तयार गने । 

७) तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफााँटगरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय 
सवहतको कायययोजना तयार गने । 

८) सहभागी छनौट गदाय नौ श्चजल्ला समेटनेगरर गने ।  

९) तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

१०) कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली  । 

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 
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७) काययक्रमको नाम : पश्चब्लक प्राइभेट सेक्टरमा इवासय सेश्चन्टनले साइटमा काययरत पारामेडीकल 
र मेडीकल प्राश्चक्टसनर हरुलाई प्रकोप रोगको बारेमा अनभमशु्चिकरण (२२५१२-२.६.४.१)    
उद्दशे्य : प्रदेशनभरका पश्चब्लक प्राइभेट सेक्टरमा इवासय सेश्चन्टनेल साइटमा काययरत पारामेडीकल 
र मेडीकल प्राश्चक्टसनरहरुलाई प्रकोप रोगको सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : पश्चब्लक प्राइभेट सेक्टरमा इवासय सेश्चन्टनेल साइटमा काययरत पारामेडीकल र 
मेडीकल प्राश्चक्टसनरहरुलाई प्रकोप रोगको सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवदृ्दी भइय 
सेवाप्रभावमा गणुस्तरीयता आउने । 

लागहुनु ेश्चजल्ला : नौ वटै श्चजल्ला  ।  

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
लश्चक्षत समूह : पारामेडीकल र मेडीकल प्राश्चक्टसनरहरु । 

सहभागी संख्या : १५ देश्चि २० जनासम्म । 

श्रोत व्यश्चि : तानलम शािा प्रमिु, प्रकोप रोग ववज्ञ । 

ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

अवधी : २ ददन, पटक : १ (दोस्रो चौमानसक), बजेट : २.५ लाि  । 

प्रदेश नभरका इवासय सेश्चन्टनेल साईट भएका स्वास््य संस्थाको सूश्चच तयार गने । 

तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफााँटगरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय सवहतको 
कायययोजना तयार गने । 

सहभागी छनौट गदाय नौ श्चजल्ला समेटनेगरर गने ।  

तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली । 

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 

८) काययक्रमको नाम : पानीको गणुस्तररयता जााँच सम्बश्चन्ध तानलम (२२५१२-२.६.४.४३) 
उद्दशे्य : प्रदेश नभरका सरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोगशालाकमीहरुको पानीको पररक्षण  

सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाकमीको पानीको पररक्षण सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवदृ्दी 
भइय सेवा प्रभावमा गणुस्तरीयता आउने । 

लागहुनु ेश्चजल्ला : नौ वटै श्चजल्ला  ।  

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
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लश्चक्षत समूह : प्रयोगशालाकमी । 

सहभागी संख्या : १२ देश्चि १७ जनासम्म । 

श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु,शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ । 

ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

अवधी : २  ददन, पटक: ३ (१ पटक प्रथम चौमानसक, २ पटक दोस्रो चौमानसक), 
बजेट : ३  लाि प्रत्येक काययक्रम लानग ।              

प्रदेश नभरका पानीको पररक्षण  सेवा ददन सक्ने स्वास््य संस्थाको सूश्चच तयार गने । 

तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफााँटगरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय सवहतको 
कायययोजना तयार गने । 

सहभागी छनौट गदाय नौ श्चजल्ला समेटनेगरर गने ।  

तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली ।   

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 

९) काययक्रमको नाम: प्रयोगशालाकमीका लानग Emerging zoonotic सम्बश्चन्ध तानलम 
(२२५१२-२.६.४.४४) 
उद्दशे्य : प्रदेशनभरका सरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोगशालाकमीहरुको Emerging 
zoonotic रोगको पररक्षण  सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाकमीको Emerging zoonotic रोगको पररक्षण सम्बन्धी ज्ञान, 
नसप र क्षमता अनभवदृ्दी भइय सेवा प्रभावमा गणुस्तरीयता आउने । 

 
लागहुनु ेश्चजल्ला एवम स्थानीय तह : नौ वटै श्चजल्ला ।  

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
१) लश्चक्षत समूह :  प्रयोगशालाकमी । 

२) सहभागी संख्या : १५ देश्चि २० जनासम्म । 

३) श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु, शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ । 

४) ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामूलक अभ्यास । 

५) अवधी : २  ददन, पटक : २ (प्रथम चौमानसक, तेस्रो चौमानसक), बजेट : ३  
लाि/काययक्रम । 
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६) प्रदेश नभरका Emerging zoonotic रोगको पररक्षण सेवा ददनसक्ने स्वास््य 
संस्थाको सूश्चच तयार गने । 

७) तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफााँटगरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय 
सवहतको कायययोजना तयार गने । 

८) सहभागी छनौट गदाय नौ श्चजल्ला समेटनेगरर गने ।  

९) तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

१०) कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली । 

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 

 

१०) काययक्रमको नाम : प्रयोगशालाकमीका लानग Basic मलेररया पररक्षण तानलम (२२५१२-
२.६.४.४५)  
उद्दशे्य : प्रदेशनभरका सरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोगशालाकमीहरुको मलेररया रोगको 
पररक्षण  सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवदृ्दी गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल: प्रयोगशालाकमीको मलेररया रोगको पररक्षण सम्बन्धी ज्ञान, नसप र क्षमता 
अनभवदृ्दी भइय सेवाप्रभावमा गणुस्तरीयता आउने । 

लागहुनु ेश्चजल्ला : नौ वटै श्चजल्ला ।   

बजेट िचयको प्राबधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
१) लश्चक्षत समूह :  प्रयोगशालाकमी । 

२) सहभागी संख्या : १० देश्चि १५ जनासम्म । 

३) श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु, शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ । 

४) ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

५) अवधी : ३० ददन, पटक : १ (दोस्रो चौमानसक), बजेट : ५ लाि । 

६) प्रदेशनभरका मलेररया रोगको पररक्षण सेवा ददनसक्ने स्वास््य संस्थाको र Basic  
मलेररया तानलम ननलएका प्रयोगशालाकनमयको सूश्चच तयार गने । 

७) तानलम काययक्रमको बजेट बााँडफााँटगरर सहभागी, श्रोत व्यश्चि तथा सहजकताय 
सवहतको कायययोजना तयार गने । 

८) सहभागी छनौट गदाय नौ वटा श्चजल्ला समेटनेगरर गने ।  

९) तानलमका लानग आवश्यक तानलम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

१०) कायययोजना र तानलम ननदेश्चशका बमोश्चजम तानलम प्रदान गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
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स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली ।  

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 

 

 

११) काययक्रमको नाम : अधय बावर्यक र बावर्यक सनमक्षा (२२५२२-२.६.५.९५)  
उद्दशे्य : प्रदेशनभरका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएको प्रयोगशाला सेवाको व्यवस्थापनमा 
देश्चिएका सफलता, आइयपरेका समस्याको ववश्लरे्णगरी समाधानका उपाय सवहत भावी कायययोजना 
ननमायण गने । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : सरकारी प्रयोगशालाहरु देिापरेका समस्याहरुको उश्चचत पवहचान र 
समाधानको बाटो ननमायण गने, प्रयोगशालालाई प्रगनतशील बनाउन उपाय ननराकरण गने  । 
लागहुनु ेश्चजल्ला : ९ वटै श्चजल्ला । 

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
१) लश्चक्षत समूह :  प्रयोगशालाकमी । 

२) सहभागी संख्या : २० देश्चि ३० जना । 

३) श्रोत व्यश्चि : प्रयोगशाला प्रमिु, शािा प्रमिु, प्रयोगशाला ववज्ञ । 

४) ववनध : पावर प्वाइन्ट प्रस्ततुीकरण, सहभागीतामलुक अभ्यास । 

५) अवनध : २ ददन, पटक : १ (दोस्रो चौमानसक), बजेट : १.५ लाि ।        

६) प्रदेश मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायायलयको प्रयोगशालामा काययरत प्रयोगशाला 
कमी र प्रयोगशाला सेवा सदुृढीकरणमा संलग्न संघसंस्थामा काययरत श्चजम्मेवार पदानधकारी 
सहभागी गराउने । 

६) गोष्ठी अगावै प्रयोगशालाको त्याङ्क ववश्लरे्णका लानग उपयूि फारमको ननमायण गरर 
सम्बश्चन्धत कायायलयमा पराचार गने । 

७) गोष्ठीमा त्याङ्कको ववश्लरे्ण गने साथै प्रयोगशालामा काययसञ्चालन गदायका असल 
अभ्यासहरुको आदानप्रदान, आइयपरेका समस्या तथा समाधान लगायतका ववर्यमा 
छलफल गरी भावी ददनको काययददशा तय गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली ।  

अनभलेि तथा प्रनतवेदन : 
फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदन । 
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१२) काययक्रमको नाम : माइक्रोस्कोपी ररफे्रसर तथा एल क्यू एस एस सम्बश्चन्ध तानलम     
(२२५२२-२.७.२२.१२१०)  
उद्दशे्य : राविय क्षयरोग काययक्रम अन्तगयत क्षयरोगको ननदान गने प्रयोगशालामा काययरत 
कमयचारीहरुको जेड एन नबनधद्वारा िकार पररक्षण र एल क्यू एस सम्बश्चन्ध आवश्यक ज्ञान तथा 
नसपको ववकास गनय यो काययक्रम राश्चिएको छ । 

अपेश्चक्षत प्रनतफल : प्रयोगशालाकमीको जेड एन ववनधद्वारा िकार पररक्षण र एल क्यू एस 
सम्बश्चन्ध ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवदृ्दी भइय सेवा प्रभावमा गणुस्तरीयता आउने ।  

लागहुनु ेश्चजल्ला : संघीय सरकारको सशतय अनदुान काययक्रमका लानग संचालन मागयदशयन अनसुार 
।  

बजेट िचयको प्रावधान : प्रचनलत आनथयक ऐन तथा ननयमावली अनसुार िचय गने । 

सञ्चालन ववनध : 
संघीय सरकारको सशतय अनदुान काययक्रमका लानग संचालन मागयदशयन अनसुार गने । 

अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
स्वास््य ननदेशनालाय डोटी र सामाश्चजक ववकास मन्रालय कैलाली । 

प्रनतवेदन प्रणाली : 
संघीय सरकारको सशतय अनदुान काययक्रमका लानग संचालन मागयदशयन अनसुार प्रनतवेदन 
गनुयपनेछ । 
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फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवदेनको ढााँचा  

 

(१) काययक्रमको नाम : 
(२) काययक्रमको िचय शीर्यक :     कूल ववननयोश्चजत बजेट : 
(३) काययक्रमको उदे्दश्य : 
(४) काययक्रम संचालन नमनत :  

)५(  काययक्रम संचालन भएको स्थान : 
)६(  सहभागीहरुको वववरण  : 

क्र .स.  सहभागीको नाम पद संस्था योग्यता सम्पकय  नम्बर 

१      

२      

 

(७) प्रश्चशक्षक/सहजकतायहरुको वववरण : 
क्र .स.  प्रश्चशक्षक /सहजकतायको  

नाम 

पद संस्था योग्यता /प्राप्त तानलम  सम्पकय  नम्बर 

१      

२      

 

(८) काययक्रम संचालन ववनध तथा प्रवक्रया :  

(९) काययक्रममा देश्चिएका समस्याहरु : 
(१०) प्रश्चशक्षकको तफय बाट सझुावहरु : 
(११) काययक्रमको प्रभावकारीता मलु्यांकन सम्बश्चन्ध कागजातहरु : वप्र टेस्ट र पोस्ट टेिका 
ननतजाहरु, मडु चाटयहरु आदद । 

(१२) काययक्रम संग सम्बश्चन्धत फोटो तथा अन्य कागजातहरु (िचय सवहत) : 
 

प्रनतवेदन पेश गने  :  

नाम :     पद :     नमनत : 
 

प्रमाश्चणत गने कायायलय प्रमिुको नाम तथा हस्ताक्षर  :  

 


