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कायिक्रम सञ्चालन गदाि मूलतः कायािलय प्रमखु , स्वास््य महा/र्ाखा प्रमखु, लेखा प्रमखु तथा र्ोकल पसिनले ध्यान 
ददनपुने महत्वपरू्ि कुिाहरू: 
 

1. हिेक कायिक्रमको तयािी तथा सञ्चालन गनुि पूवि यस मागि र्नदेर्नको िाम्रिी अध्ययन गनुिपदिछ ि कायिक्रम सञ्चालन गदाि 
यस मागिर्नदेर्नको अर्नवायि रूपमा पालना पर्न गनुिपदिछ । 

2. यस मागिर्नदेर्नमा उल्लेजखत कुिाहरूलाई प्रभावकािी रूपमा कायािन्वयन गने गिाउने जिम्मेवािी कायािलय प्रमखु तथा 
महा÷र्ाखा प्रमखु को हनुेछ ि कायािन्वयनमा समन्वयकािी भरू्मका र्ोकल पसिनको हनुेछ । 

3. कायिक्रम र्रुू गनुि पूवि कायिक्रम सञ्चालन प्रकृया, अनमुार्नत खचि, सहभागी तथा स्रोत व्यजि, सहिकतािको ववस्ततृ ववविर्, 

कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्थान ि र्मर्त उल्लेजखत वटप्पर्ी ि आदेर् स्वीकृत भए पश्चात कायिक्रम सञ्चालन गनुि गिाउन ुपनेछ 
l  

4. खरिद तथा र्नमािर् सँग सम्बजन्धत कायि गदाि खरिद गनुिपने सामाग्रीहरुको ववज्ञसँग समन्वय गरि स्पेसीवर्केसन ि र्नमािर् 
कायिमा नक्सा डीिाईन तयाि गरि स्वीकृत गिाई मात्र गनुिपनेछ l  

5. सर्ति अनदुानमा ववर्नयोजित िकम कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग कम हनु गएमा वा कायिक्रम ववस्ताि गिी सञ्चालन गनि 
आवश्यक भएमा स्थानीय तहको थप श्रोत परिचालन गिी कायिक्रम सञ्चालन गनि सवकनेछ । 

6. यस मागिर्नदेर्नको ममि अनसुाि स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमहरू सञ्चालन गदाि गिाउँदा बिेटको परिर्धर्भत्र िही सावििार्नक 
खरिद ऐन २०६३, सावििार्नक खरिद र्नयमावली २०६४ (संसोधन सवहत), वा प्रदेर्को आर्थिक ऐन, र्नयमावली, अथि 
मन्त्रालयको कायि संचालन र्नदेजर्का २०७५, भ्रमर् र्नयमावली (कुनै ऐन, र्नयमावली, कायिववर्ध, र्नदेजर्का संसोधन भए 
प्रचर्लत) वमोजिम गनुिपनेछ।  

7. कायिक्रमको भौर्तक तथा ववजिय प्रगर्त चौमार्सक ि वावर्िक रुपमा  पठाउनपुनेछ । 

8. यस मन्त्रालयबाट ववर्नयोजित बिेटको सम्बन्धमा यस मागिदर्िनमा उल्लेख हनु छुट भएका ि कुनै ववर्यमा स्पष्ट गनुिपने 
भएमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुाि र्नर्िय गिी परिपत्रको रुपमा पठाउने छ। 
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सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट संचालन गरिने स्वास््य तर्ि को 
कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 
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१. कोिोना भार्ििस(Covid-19)को िोकथाम, र्नयन्त्रर् तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुको लार्ग िोजखम भिा 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध(चौमार्सक)  

1.2.5.2 २११३५ १२ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोिोना भार्ििस (COVID-19) को िोकथाम तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुको मनोबल उच्च िाख्नका 
लार्ग िोजखम भिा प्रदान गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कोिोना िोकथाम, उपचाि, ि व्यवस्थापनमा खवटने कमिचािीको Duty Roster/कायियोिना तयाि गने। 

२. कायािलय प्रमखुले Duty Roster/कायियोिना स्वीकृत गिी सो अनरुुप काम कािमा खटाउने। Duty 
Roster/कायियोिना स्वीकृत गदाि नेपाल सिकाि द्बािा िािी गरिएको र्नदेजर्कामा उल्लेख भएको मापदण्ड 
अनसुाि िनर्जि खटाउन ुपनेछ । 
३. कोिोना िोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग खवटएका िनर्जिहरुलाई प्रदेर् सिकािबाट चाल ुआ.व. 
२०७७।७८ का लार्ग स्वीकृत गरिएको भिा व्यवस्थापन कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्र बमोजिम सोही 
कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्रले तोके बमोजिमकै दिले कायि गिेको र्सफ्ट वा कायिददनको आधािमा दोहोिो 
नपने गिी िोजखम भिा उपलब्ध गिाउने।  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय 

 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कोिोनाभार्ििस(COVID-19)को िोकथाम,र्नयन्त्रर् तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुमा उच्च मनोबल 
कायम हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् 
गनुिपनेछ । 

२. कोिोना भार्ििस(Covid-19)को िोकथाम, र्नयन्त्रर्का लार्ग खवटएका ववद्यालय नसिहरुका लार्ग िोजखम भिा 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

1.2.9.8 २११३५  पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोिोना भार्ििस (COVID-19) को िोकथाम, र्नयन्त्रर् तथा उपचािमा संलग्न ववद्यालय नसिको मनोबल 
उच्च िाख्नका लार्ग िोजखम भिा प्रदान गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कोिोना िोकथाम, उपचाि, ि व्यवस्थापनमा खवटने कमिचािीको Duty Roster/कायियोिना तयाि गने। 

२. स्थानीय तहले ववद्यालयसंग समन्वय गिी Duty Roster/कायियोिना स्वीकृत गिी सो अनरुुप काम 
कािमा खटाउने। Duty Roster/कायियोिना स्वीकृत गदाि नेपाल सिकाि द्बािा िािी गरिएको र्नदेजर्कामा 
उल्लेख भएको मापदण्ड अनसुाि िनर्जि खटाउन ुपनेछ । 
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३. कोिोना िोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग खवटएका िनर्जिहरुलाई प्रदेर् सिकािबाट चाल ुआ.व. 
२०७७।७८ का लार्ग स्वीकृत गरिएको भिा व्यवस्थापन कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्र बमोजिम सोही 
कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्रले तोके बमोजिमकै दिले कायि गिेको र्सफ्ट वा कायिददनको आधािमा दोहोिो 
नपने गिी िोजखम भिा उपलब्ध गिाउने।  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय 

 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कोिोनाभार्ििस(COVID-19)को िोकथाम,र्नयन्त्रर् तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुमा उच्च मनोबल 
कायम हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् 
गनुिपनेछ । 

३. प्रदेर् मातहत िहेका स्वास््य संस्थमा रिि िहेको पदमा किाि सेवा बाट िनर्जि व्यवस्थापन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१  २२५२२ १ पटक २००० प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् मातहत िहेका र्नकायका स्वास््य सेवा तर्ि का रिि िहेका पदमा किाि सेवाबाट िनर्जि र्लने ि 
अर्भमखुीकिर् समेत गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. आ.व. २०७६।७७ मा सावििर्नक सूचना मार्ि त रिि िहेको पदमा ववज्ञापन आव्हान गिीएकोमा नवौ 
तहको पिीक्षा र्लर्ि सर्ल उम्मेदवाि छनौट गरिएको  । 

2. यस आ.व. २०७७।७८ आठौ, सातौ तहसम्मको पदहरुको आवेदन स्वीकृत गिी र्लजखत तथा अन्तवािता 
मार्ि त सर्ल उम्मेदवाि छनौट गने  l  

3. सर्ल उम्मेदवािलार्ि सेवा अर्भमखुीकिर् गने । 

4. पाचौ तथा चौथौ तहको आवेदन स्वीकृत गिी परिक्षा सञ्चालन गिी सर्ल उम्मेदवाि छनौट गनि स्वास््य 
र्नदेर्नालयमा पठाउने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् मातहत िहेका र्नकायका स्वास््य सेवा तर्ि का रिि िहेका पदमा किाि सेवाबट िनर्जि व्यवस्थापन 
हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुिपनेछ । 

४. मखु्यमन्त्री िनता स्वास््य परिक्षर् कायिक्रम  
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१ २२५२२ १ पटक ३०००० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य नसने िोगहरुको समयमै परिक्षर् गिी िोगको जर्घ्र पवहचान गने ि िवटलता न्यूर्नकिर् गने । 
सञ्चालन प्रवक्रया 1. मखु्यमन्त्री िनता स्वास््य पिीक्षर् कायिक्रम संचालन कायिववर्ध २०७७” तयाि गिी स्वीकृत गने । 

2. कायिक्रमको प्रभावकािी कायािन्वयनमा सहयोग गनि पिामर्ि सेवाबाट एक िना प्रमखु पिामर्िदाता ि 
अनगुमन मलु्याङ्कन अर्धकृत किािमा र्लने । 

3. गत आ‧व‧ मा कायिक्रम सञ्चालन भएको अस्पतालका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सर्मर्तका 
अध्यक्ष तथा अस्पताल प्रमखुसंग सर्मक्षा कायिक्रम संचालन गने l  

4. कायिक्रम संचालन कायिववर्ध अनसुाि प्रदेर् मातहतका बाहेक अन्य सिकािी तथा गैिसिकािी/नीजि 
अस्पतालको सूजचकिर् गने । 

5. गत आ‧व‧ मा कायिक्रम सञ्चालन भएको तथा यस वर्ि ववस्ताि हनुे अस्पतालका अस्पताल  सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन सर्मर्तका अध्यक्ष/कायिकािी र्नदेर्क तथा अस्पताल प्रमखुसंग कायिक्रम संचालन 
गने योिना तिुिमा गोष्ठी गने l  

6. स्थानीय तह(११९ वटै)का प्रमखु वा उपप्रमखु, स्वास््य र्ाखा प्रमखु, लगायत सिोकािवाला र्नकायका 
प्रमखु, प्रर्तर्नर्ध सहभागी गिार्ि कायिक्रम संचालन सम्बजन्ध एक ददने समन्वय तथा अर्भमजुखकिर् 
कायिक्रम संचालन गने l  

7. कायिक्रम सञ्चालन हनुे अस्पतालमा किािमा र्नयिु गिीएका प्राववर्धक िनर्जिलार्ि तार्लम प्रदान 
गने ।  

8. सम्बजन्धत अस्पताललार्ि कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग बिेट ववर्नयोिन गने । 
9. कायिववर्ध अनसुािको कायि गनि आवश्यकता अनसुाि ववर्भन्न वैठक साथै मखु्य पिामर्िदाताको पिामर्ि 

बमोजिम कायिक्रम तयाि गिी सञ्चालन गने । 
10. कायिक्रमको र्नयर्मत अनगुमनतथा प्राववर्धक सपुरिवेक्षर् गनुिपनेछ ।       

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर्मा र्बद्यमान नसने िोगको बािेमा िानकािी प्राप्त हनुे ि यसको भाि न्यूर्नकिर्मा मद्भत पगु्ने।स्वास््य 
प्रर्तको सचेतना वृजध्द भै स्वास््य पिीक्षर् गने वानी ववकास भर्ि नसने िोगहरुको िोजखम न्यूनीकिर् साथै 
नसने िोगको सवह समयमा पवहचान, िोकथाम ि  उपचाि गिी  त्यसबाट हनुे िवटलता ि मतृ्यदुि न्यूनीकिर् 
हनुे। 
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अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुिपनेछ । 

५. क्यान्सि िोग लागेका ववपन्न नागरिकलार्ि उपचािमा सहरु्लयत ददन तोवकएको अस्पताल मार्ि त संघीय सिकािले 
प्रदान गिेको सहरु्लयतमा रु पचास हिाि थप 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१५९ २२५२२ १५०० िना ७५००० प्रथम,दोश्रो,  तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका क्यान्सि िोग लागेका ववपन्न नागरिकलार्ि उपचािमा सहरु्लयत गने । 
सञ्चालन प्रवक्रया 1. बागमती प्रदेर् र्भत्र स्थायी बसोबास भर्ि क्यान्सि िोग लागेका ववपन्न नागरिकलार्ि उपचािमा सहरु्लयत 

ददन यो िकम खचि गरिनेछ । 

2. क्यान्सि िोग लागेका ववपन्न नागरिकलार्ि उपचािमा सहरु्लयत ददने व्यवस्थालार्ि प्रभावकािीरुपमा 
सञ्चालन गनि कायिववर्ध तिुिमा गिी स्वीकृत गरिनेछ । 

3. स्वीकृत कायिववर्ध अनसुाि क्यानसि अस्पतालसंग संझौता गिी रु ५० हिाि सम्मको क्यान्सि उपचािमा 
लागेको खचि व्यहोने । 

4. आर्थिक बर्िको अन्यमा प्रर्तवेदन तयाि गने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय 

बिेट बाडँर्ाडँ  स्वीकृत कायिववर्ध अनसुाि 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् र्भत्र स्थायी बसोबास भर्ि क्यान्सि िोग लागेका ववपन्न नागरिकलार्ि उपचािमा सहरु्लयत हनुे । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुिपनेछ । 
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६. एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम ववस्तािका लार्ग ववद्यालय नसि सेवा किाि प्रवक्रया, कायिक्रम (िोर्भङ्ग 
अ.न.मी.कायिक्रमको समेत) समीक्षा तथा कायािन्वयन 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१६० २२५२२ १ पटक ५००० प्रथम,दोश्रो,  तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम” र्निन्तिता तथा ववस्तािका लार्ग कमिचािी छनौट, स्थानीय तह लगायत 
सिोकािबालासंगको अर्भमजुखकिर्, ववद्यालय नसिको क्षमता अर्भवृवि, िोर्भङ्ग अ.न.मी.कायिक्रमको समेत) 
समीक्षा तथा कायािन्वयन गने l   

सञ्चालन प्रवक्रया 1. “एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम संचालन कायिववर्ध २०७६” लार्ि आवश्यक परिमाििन गिी स्वीकृत 
गने । l 

2. कायिक्रमको प्रभावकािी कायािन्वयनमा सहयोग गनि पिामर्ि सेवाबाट एक िना ववद्यालय नर्सिङ्ग 
अर्धकृत किािमा र्लने । 

3. कायिक्रम ववस्ताि हनुे स्थानीय तहका ववद्यालय(२३८ वटै)का प्रमखु, स्वास््य र्ाखा प्रमखु, सहभागी 
गिार्ि एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम संचालन सम्बन्धी एक ददने समन्वय तथा अर्भमजुखकिर् 
कायिक्रम संचालन गने l  

4. “एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम संचालन कायिववर्ध २०७६” वमोजिम Online को माध्यमबाट 
ववज्ञापन आव्हान गिी सेवा किािमा ववद्यालय नसि छनौट गिी स्थानीय तहमा पठाउने ।   

5. कायिक्रमको दईुददने समीक्षा तथा भावी योिना तिुिमा गोष्ठी संचालन गने l  

6. िोर्भङ्ग अ.न.मी.कायिक्रमको दईुददने समीक्षा तथा भावी योिना तिुिमा गोष्ठी संचालन गने l  

7. कायिक्रमको र्नयर्मत अनगुमन तथा प्राववर्धक सपुरिवेक्षर् गने । 

8. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह ववद्यालय नसिलार्ि आवश्यक क्षमता अर्भबवृद्भ तार्लम समेत सञ्चालन गनि 
सवकनेछ ।       

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई मात्र कायिक्रम 
संचालन गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर्र्भत्रका सवै स्थानीय तहमा कायिक्रम ववस्ताि तथा सञ्चालन भर्ि ववद्यालयका बालबार्लकाको स्वास््य 
सधुाि हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय, जर्क्षा ववकास र्नदेर्नालय, सम्बजन्धत जिल्लाको 
स्वास््य कायािलय तथा सम्बजन्धत स्थानीय तहले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुिपनेछ । 

७. स्वास््य सम्बन्धी ऐन, र्नयम,मापदण्ड, कायिववर्ध, र्नदेजर्का तयािी 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.22.161 २२५२२ ३ पटक २०२५ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  
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उद्दशे्य स्वास््य सम्बन्धीी ऐन, र्नयम,मापदण्ड, कायिववर्ध, र्नदेजर्का तयािी गने 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. आ‧व २०७६।७७ मा मन्त्रालय, मातहतका र्नकाय तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हनुे कायिक्रमको 
र्नदेजर्का तयाि गने । 

2. मसौदा र्नदेजर्कामा सम्बजन्धत पक्षको िाय सझुावका लार्ग गोष्ठी सञ्चालन गने । 

3. गोष्ठीबाट प्राप्त िाय सझुावलार्ि समेटी कायिक्रम सञ्चालन र्नदेजर्का तयाि गिी स्वीकृत गिी सम्बजन्धत 
र्नकायमा कायािन्वयनका लार्ग पठाउने । 

4. स्वास््य सम्बन्धी आवश्यक पने ऐन, र्नयम, मापदण्डको सूची तयाि गने ।  

5. तोवकए बमोजिमका प्रवक्रया पिुा गिी ऐन,नीर्त, र्नयम, मापदण्ड तिुिमा गने । 

6.  ऐन,नीर्त, र्नयम, मापदण्ड, र्नदेजर्का,नीर्तको मस्यौदामा िाय सझुावको लार्ग ववज्ञ ि अन्य सिोकािसंगको 
बैठक तथा गोष्ठी सञ्चालन गनि सवकनेछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई मात्र कायिक्रम 
संचालन गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग आवश्यक र्नदेजर्का, ऐन, नीर्त, र्नयम तिुिमा हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप अनसुाि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

८. प्रदेर् मातहत िहेका अस्पतालहरुको स्तिोन्नती गनि संभाव्यता अध्ययन, संगठन तथा व्यवस्थापन (O  & M) 
सवेक्षर् लगायतका कायिहरु  

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.22.१६२ २२५२२ २ पटक १४०० पवहलो, दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् मातहत िहेका अस्पतालहरुको स्तिोन्नती गनि संभाव्यता अध्ययन, संगठन तथा व्यवस्थापन (O & M) 

सवेक्षर् लगायतका कायिहरु गने।  
सञ्चालन प्रवक्रया 1. र्नयमानसुाि मन्त्रालय ि सिोकािबाला र्नकाय समेतको अर्धकािी सवहतको संगठन तथा व्यवस्थापन 

सवेक्षर् मसौदा उपसर्मर्त गठन गने  । 

2. मस्यौदामा सम्बजन्धत पक्षको िाय सझुावका लार्ग बैठक तथा गोष्ठी सञ्चालन गने । 

3. प्रदेर् मातहतका अस्पतालहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गनि मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयबाट टोली 
खटाउने । सो गदाि आवश्यकता अनसुाि ववज्ञ टोलीमा समावेर् गनि सवकनेछ। भ्रमर् खचि र्नयमावली 
ि प्रचर्लत सावििर्नक खरिद ऐन, र्नयमावलीको अर्धनमा िवह कायि गनुिपनेछ।  

४. सम्भाव्यता अध्ययनबाट प्राप्त प्रर्तवेदन, गोष्ठीबाट प्राप्त िाय सझुावलार्ि समेटी संगठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षर् प्रर्तवेदन तयाि गिी स्वीकृतीका लार्ग सम्बजन्धत र्नकायमा पठाउने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ l।  

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् मातहतका अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन, संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् हनुे । 
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अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप अनसुाि प्रर्तवेदन पेर्  गनुिपनेछ । 

९. प्रदेर् मातहत िहेका अस्पतालका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अध्यक्ष प्रमखु तथा मे.स.ुहरुसंग योिना 
तिुिमा तथा समन्वय बैठक  

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.२२.१६४ २२५२२ २ पटक ६०० पवहलो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् मातहत िहेका अस्पतालका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अध्यक्ष प्रमखु तथा मे.स.ुहरुसंग आ.व 
२०७७।७८ को योिना तिुिमा तथा कायिक्रमको सर्मक्षा गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहत िहेका अस्पतालका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अध्यक्ष प्रमखु तथा मे.स.ुहरु 
सहभागी गिार्ि  योिना तिुिमा ि समीक्षा, समन्वय  गोष्ठी गनुि पदिछ । 

२. गोष्ठी गनि उपयिु स्थल, समय को यवकन गने ि पत्राचाि गने। 

३. प्रस्ततुीकिर्हरु तयाि गिी प्रस्तरु्तकिर् तथा छलर्ल गने, योिना तिुिमा, कायितार्लका तय गने। 

४. प्रर्तबेदन तयाि गने। 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी आ.व २०७७।७८ मा सञ्चालन गनुिपने कायिक्रमको बावर्िक कायि योिना, कायािन्वयन पजुस्तका तयाि भर्ि 
हनुे तथा सर्मक्षा भर् कायिक्रमले प्रभावकािी रुपमा गर्त र्लनेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप अनसुाि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१०. स्वास््य कायिक्रमको प्राववर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.22.165 २२५२२ १० पटक ६०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कायािलय, स्थानीयतहका स्वास््थ कायिक्रम तथा सेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा 
गरु्स्तिीयता ल्याउन अनसार्ट कोजचँग  गिी  ज्ञान जर्प ि क्षमतामा अर्भवृिी ि पषृ्ठपोर्र् गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया 1. बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि कुन मवहनामा कुन संस्थामा अनसार्ट कोजचङ्ग गने भनी योिना बनाउने । 

2. कायिक्रमसंग सम्बजन्धत प्राववर्धक तथा प्रर्ासर्नक कमिचािीहरु सजम्मर्लत टोली बनाई अनसार्िट कोजचङ्ग 
गने । 

3. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ सहयोग सर्मर्त 
ि अन्य आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी संस्था, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको 
प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयताका लार्ग छलर्ल / अन्तिवक्रया गिी बैठकको मार्नवुटङ्ग गने । 
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4. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् संकलन गने । 

5. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुबाट चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई बदुा नं. ३, 
४ ि प्रर्तवेदन प्रर्ाली वमोजिमको प्रर्तवेदनको आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रम  तथा सेवाको गरु्स्तिीयतामा वृिी हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

११. प्रदेर् मातहतका अस्पतालमा डायलार्र्सस सेवा सञ्चालनका लार्ग िनर्जि सवहत अन्य  व्यवस्थापन कायिक्रम 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.२५४ २२५२२ ३ पटक २००० दोस्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् मातहतका अस्पतालमा डायलार्र्सस सेवा सञ्चालनका लार्ग िनर्जि सवहत अन्य व्यवस्थापनमा 
सहयोग गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् मातहतको तोवकएको अस्पतालमा डायलार्र्सस सेवा संचालनको लार्ग आवश्यक औिाि 
उपकिर्को खरिद तथा व्यवस्थापन स्वास््य आपूर्ति केन्रबाट गने।  

2. डायलार्र्सस सेवा संचालनको लार्ग अस्पताल तोक्ने ।  
3. प्रदेर् मातहतको तोवकएको अस्पतालमा डायलार्र्सस सेवा संचालनको लार्ग आवश्यक िनर्जि 

व्यवस्थापनको लार्ग कायियोिना माग गिी पत्राचाि गने। l  
६. माग बमोजिमको बिेट तोवकएको अस्पताललार्ि पठाउने । 

७.  तोवकएको अस्पताललार्ि प्रचर्लत कानून बमोजिम किािमा कमिचािी र्लने ि डायलार्र्सस सेवा संचालन 
गने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् मातहतको तोवकएको अस्पतालमा डायलार्र्सस सेवा प्रभावकािी रुपमा संचालन हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप अनसुाि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१२. रै्लिा आचायि अल्िार्मसि िोग िोकथाम, उपचाि ि सहयोग कायिक्रम 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.22.254 २२५२२ १ पटक ५००० पवहलो, दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य अल्िार्मसि िोग िोकथाम, उपचाि ि सहयोग सम्बन्धी ववर्भन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन गने । 
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सञ्चालन प्रवक्रया 1. अल्िार्मसि िोग िोकथाम, उपचाि ि सहयोगमा कायिित संस्था तथा अस्पतालहरुसंग समन्वय बैठक 
गने । 

2. समन्वय बैठकमा गनुिपने कायिहरुको बािेमा छलर्ल गने । 

3. उि क्षेत्रमा कायिित संस्थासंग अल्िार्मसि िोग िोकथाम, उपचाि ि सहयोग  संग सम्बजन्धत कायिक्रम 
सञ्चालन गनि प्रस्ताव माग गने । 

4. प्राप्त प्रस्तावको मलु्यङ्कन गिी छनौट भएका संस्थासंग कायि संझौता गने । 

5. कायिक्रम सञ्चालन गने । 

6. प्रर्तवेदन गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

अल्िार्मसि िोग िोकथाम, उपचाि ि सहयोगमा कायिित संस्थाहरु मार्ि त 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई मात्र कायिक्रम 
संचालन गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी अल्िार्मसि िोग िोकथाम, उपचाि ि सहयोग सम्बन्धी ववर्भन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन भर्ि सो िोग सम्बन्धमा 
िनचेतना समेत अर्भबिृी हनुे ।  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१३. प्रदेर् मातहत िहेका स्वास््य कायािलय, प्रदेर् स्तिीय कायािलय, तथा आयूवेद स्वास््य केन्रका प्रमखुहरुसंग 
योिना तिुिमा तथा समन्वय बैठक 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.5.10 २२५२२ २ पटक १००० पवहलो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् मातहत िहेका स्वास््य कायािलय, प्रदेर् स्तिीय कायािलय, तथा आयूवेद स्वास््य केन्रका प्रमखुहरुसंग 
आ.व २०७७।७८ को योिना तिुिमा तथा कायिक्रमको सर्मक्षा गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहत िहेका स्वास््य कायािलय, प्रदेर् स्तिीय कायािलय, तथा आयूवेद स्वास््य केन्रका प्रमखुहरु 
सहभागी गिार्ि  योिना तिुिमा ि समीक्षा, समन्वय  गोष्ठी गनुि पदिछ । 

२. गोष्ठी गनि उपयिु स्थल, समय को यवकन गने ि पत्राचाि गने। 

३. प्रस्ततुीकिर्हरु तयाि गिी प्रस्तरु्तकिर् तथा छलर्ल गने, योिना तिुिमा,कायितार्लका तय गने। 

४. प्रर्तबेदन तयाि गने। 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी आ.व २०७७।७८ मा सञ्चालन गनुिपने कायिक्रमको बावर्िक कायि योिना, कायािन्वयन पजुस्तका तयाि भर्ि 
हनुे तथा सर्मक्षा भर् कायिक्रमले प्रभावकािी रुपमा गर्त र्लनेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप अनसुाि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१४. कोर्भड-१९ लगायत स्वास््य सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.७.१० २२५२२ २ पटक १२०० पवहलो, दोस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोर्भड १९ लगायत स्वास््य सम्बन्धीअध्ययन अनसुन्धान (अध्ययन / सवेक्षर्/ अनसुन्धान) गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. कायिक्रम संचालनका लागी आवश्यक सामाग्रीको सचुी तयाि गने 
2. कायिक्रम संचालनका लागी आवश्यक िनर्जिको सचुी तयाि गने 
3. सजुचकृत सामाग्रीहरुको खिीद योिना बनाउने। 
4. िनर्जि परिचालनको लागी खचि तय गने। 
5. प्रचर्लत सावििर्नक खरिद ऐन, र्नयमावलीको परिर्धमा िवह कायि गने।  
६. उदेश्य प्राप्तीको लार्ग आवश्यक कन्सल्टेन्टको पिामर्ि र्लन सवकनेछ। 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान भई उजचत र्नष्कर्िमा परु्गने िसले गदाि भावी ददनमा र्नर्त योिना 
र्नमािर्मा सहयोग पगु्ने। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप अनसुाि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१५. मदन भण्डािी स्वास््य ववज्ञान प्रर्तष्ठानलाई चाल ुअनदुान  
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

७.२.१३.१ २६४१२ १ पटक ६०००० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मदन भण्डािी स्वास््य ववज्ञान प्रर्तष्ठान सञ्चालन गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रर्तष्ठान सञ्चालन र्रुु गनिका लार्ग कायियोिना माग गने । 

२. स्वीकृत कायियोिना अनसुाि सञ्चालनका लार्ग अनदुान प्रदान गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मदन भण्डािी स्वास््य ववज्ञान प्रर्तष्ठान सञ्चालन हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप अनसुाि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 
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१६. मवहलाहरुमा हनेु स्तन तथा पाठेघिको क्यान्सिको र्न:र्लु्क पिीक्षर्का लार्ग क्यान्सि अस्पताललाई 
तार्लम/प्राववधक सहयोग 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

७.२.१३.५ २६४१२ २ संख्या ६००० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य जिल्लामा सञ्चालन हनुे मवहलाहरुमा हनुे स्तन तथा पाठेघिको क्यान्सिको र्न:र्लु्क पिीक्षर्(जस्क्रर्नङ्ग)का 
लार्ग क्यान्सि अस्पताललाई तार्लम, योिना तिुिमा लगायतका प्राववर्धक सहयोग कायिका लार्ग अनदुान 
प्रदान गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् र्भत्रका प्रमखु दरु्ि क्यान्सि अस्पतालसंग समन्वय गने । 

2. प्रदेर् र्भत्रका १३ जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने मवहलाहरुमा हनुे स्तन तथा पाठेघिको 
क्यान्सिको र्न:र्लु्क पिीक्षर्(जस्क्रर्नङ्ग) का लार्ग मन्त्रालयलार्ि आवश्यक तार्लम, योिना तिुिमा 
लगायतका प्राववर्धक सहयोग कायिका लार्ग अस्पतालसंग प्रस्ताव माग गने । 

3. प्रस्ताव स्वीकृत गिी अस्पतालसंग कायिसंपादन संझौता गने । 

4. कायिक्रम सञ्चालन गने । 

5. प्रर्तबेदन तयाि गने। 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मवहलाहरुमा हनुे स्तन तथा पाठेघिको क्यान्सिको र्न:र्लु्क पिीक्षर्(जस्क्रर्नङ्ग) का लार्ग मन्त्रालयलार्ि 
आवश्यक तार्लम, योिना तिुिमा लगायतका प्राववर्धक सहयोग भर्ि कायिक्रम प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन हनु े
। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुिपनेछ । 

१७. अस्पताललार्ि पूिँीगत सधुाि अनदुान  
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२३.१५८,....
.२८३  

२६४२३ ८ संख्या ववर्नयोिन भए अनसुाि दोश्रो 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्र िहेका सामदुावयक तथा गैिनार्ामूलक अस्पताललाई सेवा ववस्तािका लार्ग अनदुान प्रदान गने 
। 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. तोवकएका अस्पतालसंग  सेवा ववस्तािका लार्ग प्रस्ताव माग गने । 

2. प्रस्ताव स्वीकृत गिी अस्पतालसंग कायिसंपादन संझौता गने । 

3. कायिक्रम सञ्चालन गने । 

4. प्रर्तबेदन तयाि गने। 
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

PLMBIS Code कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम 

(रु हिािमा) 
कैवर्यत 

11.1.2.6 योगी निहिीनाथ योग तथा प्राकृर्तक जचवकत्सालय,जचतवन ५००००  

2.7.22.158 नेपाल नेत्रज्योती संघ, जचतवन ३०००  

2.7.23.275 मनोमोहन सामदुावयक अस्पताल दजक्षर्काली काठमाण्डौ ३०००  

2.7.23.276 धलुीखेल सामदुावयक अस्पताल काभ्र े ५०००  

2.7.23.277 िािमागि सामदुावयक अस्पताल मलेख ुधाददङ ३०००  

2.7.23.281 हेटौडा सामदुावयक आखँा अस्पताल हेटौडा मकवानपिु ३०००  

2.7.23.282 नेर्नल वकड्नी सेन्टि बनस्थली काठमाण्डौ ३०००  

2.7.23.283 नेपाल कुष्ठिोग र्नवािर् संघ दजक्षर्काली, काठमाण्डौं ३०००   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी सामदुावयक तथा गैिनार्ामलुक अस्पतालहरुको सेवा ववस्ताि तथा सदुृढीकिर् भर्ि गरु्स्तिीय सेवा प्रवाहमा 
सहयोग हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुिपनेछ । 

१९. छात्रवजृि किािका जचवकत्सक लगायत स्वास््यकमीहरुको लार्ग तलव भिा 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

८.१.९.२ २८९११ १ पटक ३०००० दोस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य छात्रवृजि किािका जचवकत्सक लगायत स्वास््यकमीहरुको लार्ग तलव भिा उपलब्ध गिाउने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, आयवेुद स्वास््य केन्रहरुमा कायिित छात्रवृजि किािका जचवकत्सक लगायत 
स्वास््यकमीहरुको ववविर् ि चाल ुआर्थिक वर्िको अनमुार्नत तलब भिालाई आवश्यक िकमको ववविर् 
सम्बजन्धत कायािलयबाट माग गने । 

२. माग भए अनसुािको िकम प्रदेर् अन्तगितका अस्पताल, आयवेुद स्वास््य केन्रहरुमा र्नकासा गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी छात्रवृजि किािका जचवकत्सक लगायत स्वास््यकमीहरुको लार्ग तलव भिा उपलब्ध भएको हनुेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप अनसुाि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

 

११.  
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२०.आयवेुद स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड र्नमािर् कायि तथा छपाई । 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.22.163 22522 1 पटक 1500 दोश्रो 
र्ीर्िक   ववविर्   

उद्दशे्य अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रहरुको सेवामा एकरुपता ि न्यनुतम मापदण्ड 
कायम गनि। 

सञ्चालन प्रवक्रया  

१. आयवेुद स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड र्नमािर्का लार्ग मन्त्रालय स्तिमा कायिसर्मर्त गठन गने । 

२. आयवेुद सेवाका एवं अन्य ववर्य ववज्ञहरुसँग ववर्भन्न चिर्को गोष्ठी गिी आयवेुद सेवाको न्यूनतम मापदण्ड 
र्नमािर् गने। 

३. र्नमािर् भएको आयवेुद सेवाको न्यूनतम मापदण्ड छपाई गिी जिल्लाहरुमा ववतिर् गने। 

कायिन्वयन गने 
र्नकाय 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय। 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि कायिक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी सेवाग्रावहलाई र्बजर्ष्ट सेवाको सरु्नयोजित हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन रूपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गने। 
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स्वास््य र्नदेर्नालयबाट सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन 
मागिदर्िन 
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१२. 1.  कोिोना भार्ििस(Covid–19)को िोकथाम, र्नयन्त्रर् तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुको लार्ग िोजखम 
भिा(प्रोत्साहन भिा) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

1.2.5.2 २११३५ १२ पटक ५४०० र्निन्ति 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोिोना भार्ििस (COVID-19) को िोकथाम तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुको मनोबल उच्च िाख्नका 
लार्ग िोजखम भिा प्रदान गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कोिोना िोकथाम, अनगुमन, ि व्यवस्थापनमा खवटने कमिचािीको कायियोिना तयाि गने। 

२. कायािलय प्रमखुले कायियोिना स्वीकृत गिी सो अनरुुप काम कािमा खटाउने। कायियोिना स्वीकृत 
गदाि नेपाल सिकाि द्बािा िािी गरिएको र्नदेजर्कामा उल्लेख भएको मापदण्ड अनसुाि िनर्जि खटाउन ु
पनेछ । 
३. कोिोना िोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग खवटएका िनर्जिहरुलाई प्रदेर् सिकािबाट चाल ुआ.व. 
२०७७।७८ का लार्ग स्वीकृत गरिएको भिा व्यवस्थापन कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्र बमोजिम सोही 
कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्रले तोके बमोजिमकै दिले कायि गिेको र्सफ्ट वा कायिददनको आधािमा दोहोिो 
नपने गिी िोजखम भिा उपलब्ध गिाउने।  

४. िोजखम भिा को िकम प्रदान गने कायिलाई पािदर्ी ि व्यवजस्थत गनि ि सो भिा उपलब्ध गिाउने 
कायािलयले देहाय बमोजिमको भिा व्यवस्थापन र्सर्ारिस सर्मर्त बनाई कायािन्वायन गने। 

(क) संयोिक- सम्बजन्धत कायािलयको कायािलय प्रमखु पर्छको वरिष्ठ कमिचािी 
(ख) सदस्य- प्राववर्धक कमिचािीहरु मध्य कायािलय प्रमखुले तोकेको कमिचािी 
(ग) सदस्य सजचव- लेखा प्रमखु 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय । 

 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कोिोनाभार्ििस(COVID-19)को िोकथाम, अनगुमन, ि व्यवस्थापनमा खवटने कमिचािीको मा उच्च मनोबल 
कायम हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

१३.  

२. एम्बलेुन्स सेवाको र्नयमनका लागी  GPS िडानका लागी पिामर्ि सेवा । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.५.३.५ २२४११ १ पटक ५०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  
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उद्दशे्य जिल्लास्तिमा संचालन हनुे एम्बलेुन्स सेवाको र्नयमनका लागी िडान भएका  GPS संग र्लङ्क गिार् 
अनगुमन गनि प्रदेर् स्तिमा Online App. तयाि गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् र्भत्रका जिल्लाहरुमा एम्बलेुन्स सेवाको र्नयमनका लागी एम्बलेुन्समा  GPS िडान का लार्ग 
आवश्यक पत्राचाि गने । 

२. पिामर्िदाता द्वािा एम्बलेुन्समा िडान गरिएको GPS लार्ि कायािन्वयन गनि प्रदेर् स्तिमा Online Apps 
तयाि गनिका लागी कायिगत तथा क्षेत्रगत ववविर् (TOR) तयाि गने ।  

३. TOR का आधािमा प्रर्ाली स्थापना गनि स्पेजर्वर्केसन ि लागत अनमुान तयािी तथा स्वीकृत गने । 
४. जस्वकृत स्पेजर्वर्केसन ि लागत अनमुानका आधािमा प्रदेर् स्तिमा Online Apps तयाि गनिका लागी 

सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ तथा सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ अनसुाि पिामर्िदाता छनौट 
गने। 

५. पिामर्िदाता वाट तयाि भएको Online Apps प्रयोगका लार्ग सम्बजन्धत स्वास््य कायािलयमा पत्राचाि 
गने । 

६.  Online Apps को प्रयोग गिी एम्बलेुन्समा र्नयर्मत अनगुमनको व्यवस्था गने । 
 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय । 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि  खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जिल्लास्तिमा संचालन हनुे एम्बलेुन्स सेवाको र्नयमनका लागी िडान भएका  GPS संग र्लङ्क गिार् अनगुमन 
गनि प्रदेर् स्तिमा Online Apps को प्रयोग हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य र्नदेर्नालयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

 
 
 

३. Covid-19, HMIS, LMIS Reporting का लार्ग कम्यटुि सहायक किािमा र्लने । 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.५.८.१३ २२४१३ १ पटक विेट पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य र्नदेर्नालयमा Covid-19, HMIS, LMIS Reporting का लार्ग कम्यटुि सहायक किािमा  िनर्जिको  
व्यवस्थापन गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. र्नयर्मत िनर्जिबाट नपगु हनुे भएमा Covid-19, HMIS, LMIS Reporting का लार्ग किािमा लार्ग 
कम्यटुि सहायक प्रचर्लत कानून बमोजिम किािमा र्लने। 

२. कायिजिम्मेवािी ददर्ि कामकािमा लगाउने । 
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय । 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि  खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी Covid-19, HMIS, LMIS Reporting व्यवजस्थत हनुेछ । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

४.आयवेुद स्वास््यकर्मिहरुका लार्ग योग  प्रजर्क्षर् तार्लम ( कवविाि ि वैद्य ) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.६.३.३ २२५११ २ पटक ३०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य योग प्रजर्क्षर् तार्लम सञ्चालन गिी आयवेुद स्वास््यकर्मिहरुको ज्ञान, सीप ि दक्षता अर्भवृवि गने एवं 
आयवेुद संस्थाहरुबाट योगको र्नयर्मत गरु्स्तिीय सेवा प्रदान गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहत िहेको अञ्चल /जिल्ला आयूवेद स्वास््य केन्रमा कायिित  स्वास््य कमी सूची तयाि 
गने । 

२. १३ वटै जिल्लाका सहभागीहरु पने गिी सहभार्ग छनौट गने । 

३. एक ब्याचमा २० िना सहभागी ि तार्लम अवर्ध ५ ददनको हनुेछ। 

४. आयूवेद ववभागसंग समन्वय गिी ववज्ञ प्रजर्क्षकको व्यवस्था गिी तार्लम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

५. तार्लमका लार्ग कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) 
मार्ि त िानकािी गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने l  

६. कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही तार्लम सञ्चालनको व्याच तथा अर्ग्रम कायियोिना 
तयाि गिी स्वीकृत गिार् सम्पन्न गनुि पने छ ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकाि, प्रदेर् सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, 

दैर्नक भ्रमर् भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा 
खचि योिना तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी योग प्रजर्क्षर् तार्लम सञ्चालन गिी आयवेुद स्वास््यकर्मिहरुको ज्ञान, सीप ि दक्षता अर्भवृवि गने एवं 
आयवेुद संस्थाहरुबाट योगको र्नयर्मत गरु्स्तिीय सेवा प्रदान हनुे छ । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग र्नदेर्नालयले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा स्थलगत 
अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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५.मानर्सक स्वास््य  तथा महामािी तथा  ववपत व्यवस्थापनमा संचाि माध्यामको भरू्मका सम्बन्धी संचािकमीहरुको 
लार्ग अर्भमखुीकिर् कायिक्रम 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.६.५.३ २२५१२ २ पटक ५०० दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मानर्सक स्वास््य, महामािी तथा  ववपद व्यवस्थापनमा संचािकमीहरूको सकािात्मक भरू्मकाको ववकास 
गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् तथा जिल्ला स्तिीय पत्रकाि महासंघको समन्वयमा जिल्लाहरुमा वक्रयार्ील   संचािकमीको 
सूची तयाि गने । 

२. छापा, िेर्डयो, श्रव्य, अनलार्िन र्मडीया समेत समेवटन ेगिी प्रत्येक जिल्लाबाट ५ िना संचािकमी 
छनौट गने । 

३. प्रदेर् अन्तगितका जिल्लाहरुलार्ि पायक पने गिी तीन स्थानमा कें र कायम गिी २ ददने अर्भमजुखकिर् 
कायिक्रम सञ्चालन गने । 

४. अर्भमखुीकिर्का लार्ग कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) 
मार्ि त िानकािी गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नजश्चतता गने l  

५. र्वपडीर्मयोलोिी तथा िोग र्नयन्त्रर् महार्ाखासँगको समन्वयमा ववज्ञको व्यवस्था गिी कायिक्रम 
संचालन गने।  

६. कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही अर्ग्रम कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत गिार् सोको 
१ प्रर्त ववविर् मन्त्रालयमा पठाउनपुने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् 
भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी मानर्सक स्वास््य तथा महामािी तथा  ववपत व्यवस्थापनमा संचाि माध्यामको सकािात्मक भरू्मकाको 
ववकास भर्ि सवह सूचनाको सम्प्रेर्र् हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग र्नदेर्नालयले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा स्थलगत 
अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

६.प्रदेर् स्तरिय प्रिनन स्वास््य तथा आकजस्मक प्रसतुी सेवा कायिक्रम समीक्षा तथा भावी योिना तिुिमा 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.६.५.१६ २२५१२ १ पटक ८०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  
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उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएको सिुजक्षत माततृ्व सेवा तथा प्रिनन स्वास््य सेवाको 
व्यवस्थापनमा देजखएका सर्लता, आर्ि पिेका समस्याको ववश्लरे्र् गिी समाधानका उपाय सवहत भावी 
कायियोिना र्नमािर् गने 

सञ्चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् मातहत िहेको स्वास््य कायािलयबाट कायािलय प्रमखु ,कायिक्रम र्ोकल पसिन एक÷एक िना ि 
अस्पतालबाट मेस ुि नर्सिङ्ग प्रमखु गिी प्रत्येक जिल्लाबाट ४ िना सहभागी गिार्ि पायक पने स्थानमा २ 
ददनको समीक्षा कायिक्रम संचालन गने l  

२. समीक्षा हनु ु१५ ददन पवहले प्रत्येक स्वास््य कायािलय ि प्रत्येक अस्पतालमा सहभागी हनु आउँदा ल्याउन ु
पने ववविर् को लार्ग आवश्यक पने र्मेटहरु अर्नवायि रुपमा उपलब्ध गिाउनीे l  

३. कायिक्रममा प्रदेर्र्भत्र सिुजक्षत माततृ्व तथा प्रिनन स्वास््य क्षेत्रमा वक्रयार्ील दात ृ र्नकायलार्ि समेत 
सहभागी गिाउन सवकने । 

४. समीक्षाको कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नजश्चतता गने l  

५. कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही अर्ग्रम कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत गिार् कायिक्रम 
संचालन गनुि पने ।   

६. र्नदेर्नालयको समीक्षा सम्पन्न भए पश्चात आएको छलर्ललाई एकीकृत गिी प्रर्तवेदन बनाई प्रकार्न 
गने l 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् 
भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी सिुजक्षत माततृ्व सेवा तथा प्रिनन स्वास््य सेवाको ववद्यमान अबस्थाको ववश्लेर्र् गिी आबश्यक कायियोिना 
बनार्नेछ l   

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली गोष्ठी सम्पन्न भएपश्चात र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको आधािमा सामाजिक ववकास 
मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

७.आयवेुद स्वास््यकमीहरुलाई व्यवस्थापन क्षमता अर्भववृि तार्लम(५ ददने) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.६.५.१७ २२५१२ १ पटक ३५० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य आयवेुद स्वस््यकमीहरुको प्रर्ासर्नक, वविीय, त्याङ्क, भण्डािर् लगायतका व्यवस्थापकीीय क्षमता 
अर्भवृवि गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् मातहत िहेको अञ्चल /जिल्ला आयूवेद स्वास््य केन्रमा कायिित  जचवकत्सक तथा कवविािको 
सूची तयाि गने । 

2. १३ वटै जिल्लाका सहभागीहरु पने गिी सहभार्ग छनौट गने । 

3. ३‧ पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी गिाउन पाईने छैन । 
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4. ४‧ एक ब्याचमा २० िना सहभागी ि तार्लम अवर्ध ५ ददनको हनुेछ। 

5. आयवेुद स्वास््यकमीहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता अर्भवृवि गनिको लार्ग ५ ददनको तार्लम प्याकेि 
तयाि गने । यसका लार्ग ववर्य ववज्ञ सवहतको २ ददनको गोष्ठी गने ि कायिक्रमको ववर्य वस्त ुसवहत 
तार्लका तयाि गने ।  

6. तार्लम प्याकेि तयाि गनिको लार्ग ववर्य ववज्ञहरु लाई जिम्मा ददन पर्न सवकने छ  
7. ववर्यसँग सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक संस्थाहरुको सचुी तयाि गिी तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय 

ि सम्झौता गने वा ववज्ञ प्रजर्क्षकको व्यवस्था गिी र्नदेर्नालय स्वयले समेत सञ्चालन गनि सक्नेछ। 

6. तार्लमका लार्ग कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) मार्ि त 
िानकािी गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने l 

7. तार्लम सञ्चालन गने ि प्रर्तवेदन गने।  
बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् 

भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी आयवेुद सेवा ि अन्य व्यवस्थापकीय प्रर्ालीको सही ि उजचत वकर्समले अर्भलेखीकिर् ि प्रर्तवेदन सधुाि 
आई योिना प्रवक्रयामा त्यांकको प्रयोगमा वृवि हनुेछ ।  

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग र्नदेर्नालयले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा स्थलगत 
अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

८.आयवेुद सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली सफ्टवेयि तार्लम 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.६.५.१८ २२५१२ १ पटक ८०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य आयवेुद स्वस््यकमीहरुको आयवेुद सेवाको सफ्टवेयिमा आधारित अर्भलेख िाख्न,े प्रर्तवेदन तयाि गने,  
ववश्लरे्र् ि त्यांक प्रयोग सम्बन्धी आयवेुद सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली क्षमतामा अर्भवृवि गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ प्रदेर् मातहत िहेको अञ्चल /जिल्ला आयूवेद स्वास््य केन्रमा कायिित  जचवकत्सक तथा कवविािको 
सूची तयाि गने । 

२‧ १३ वटै जिल्लाका सहभागीहरु पने गिी सहभार्ग छनौट गने । 

३‧ आयूवेद ववभागसंग समन्वय गिी  आयवेुद सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली सफ्टवेयि तयाि भए पश्चात 
तार्लम प्याकेि तयाि गने ।   

४‧ एक ब्याचमा २० िना सहभागी ि तार्लम अवर्ध आयूवेद ववभागले तोके बमोजिम हनुेछ। 

५‧ आयूवेद ववभागसंग समन्वय गिी ववज्ञ प्रजर्क्षकको व्यवस्था गिी तार्लम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

६‧ तार्लमका लार्ग कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) मार्ि त 
िानकािी गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नजश्चतता गने l  
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७‧ तार्लम सञ्चालन गने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् 
भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी आयवेुद सेवा सम्बन्धी ि अन्य व्यवस्थापकीय अर्भलेख ि प्रर्तवेदन साफ्टवेयिको प्रयोग गिी त्यगत 
सूचना प्रर्ालीमा वृवि हनुेछ ।   

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग र्नदेर्नालयले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा स्थलगत 
अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

९.क्षयिोग तथा कुष्ठिोग कायिक्रमको स्वास््य कायािलय तथा अस्पताल प्रमखुसंग प्रदेर् स्तिीय समीक्षा गोवष्ठ 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.६.६.११ २२५१२ १ पटक ४०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य क्षयिोग तथा कुष्ठिोगको त्याङ्क ववश्लशे्र्र् वववेचना गिी कायिक्रम संचालन गदाि आईपिेको समस्याको पवहचान 
गिी समाधानका उपायको खोिी गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ प्रदेर् मातहत िहेको स्वास््य कायािलयबाट कायािलय प्रमखु ि अस्पतालबाट मेस ु ि बिेटले भ्याएमा 
कायिक्रम र्ोकल पसिनलाई सहभागी गिार्ि सहभागीलाई पायक पने गिी केन्र र्नधाििर् गिी २ ददनको 
समीक्षा गोष्ठी गने l  

२‧ समीक्षा हनु ु१० ददन पवहले प्रत्येक स्वास््य कायािलय ि प्रत्येक अस्पतालमा सहभागी हनु आउँदा ल्याउन ु
पने ववविर्को र्मेट अर्नवायि उपलब्ध गिाउनपुने l  

३‧ कायिक्रममा प्रदेर्र्भत्र क्षयिोग तथा कुष्ठिोग र्नयन्त्रर्मा वक्रयार्ील दात ृ र्नकायलार्ि समेत सहभागी 
गिाउन सवकनेछ ।यो समीक्षामा क्षयिोग सम्बन्धी यस्तै प्रकृर्तको समीक्षालाई समाबेर् गिाउन ुपने । 

४‧ समीक्षाको कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने l  

५‧ गोष्ठी सञ्चालन गने ।  
६‧ र्नदेर्नालयको समीक्षा सम्पन्न भए पश्चात छलर्लबाट  आएको ववर्यहरुलाई एकीकृत गिी प्रर्तवेदन 

बनाई प्रकार्न गने l 
बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् 

भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना तयाि 
गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 
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अपेजक्षत उपलव्धी क्षयिोग र्नयन्त्रर् तथा कुष्ठिोग र्नवािर्को ववद्यमान अबस्थाको समीक्षा गिी कायिक्रम सधुाि को लार्ग 
आबश्यक कायियोिना बनार्नेछ l   

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले गोष्ठी अवर्धमा अनगुमन गनेछ तथा गोष्ठी सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत 
मलु्याङ्कन गनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली गोष्ठी सम्पन्न भएपश्चात Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको आधािमा 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

१०.  प्रदेर्स्तिीय एकद्वाि ववपद व्यपस्थापन केन्र, सामाजिक सेवा र्काई, िेरियाट्रीक स्वास््य सेवाको बावर्िक 
समीक्षा एंव  प्रर्तवेदन प्रकार्न  

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.६.६.१२ २२५१२ १ पटक ४००  तेश्रो 
जर्र्िक ववविर् 

उद्दशे्य एकद्वाि ववपद व्यपस्थापन केन्र ,सामाजिक सेवा र्काई,िेष्ठ नागिजीक सेवा केन्रबाट प्रदान गिीएका सेवाको ववद्यमान 
अबस्थाको समीक्षा गिी आबश्यक थप सेवाको लार्ग कायियोिना बनाउन ेl   

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् र्भत्र सञ्चालनमा िहेका एकद्वाि ववपद व्यपस्थापन केन्र, सामाजिक सेवा र्काई, िेरियाट्रीक र्कार् भएका 
स्वास््य संस्थाहरुसंग समन्वय  गने l (िेस्ठ नागिीकका लार्ग रै्या छुटयाएको अस्पताल लाई प्राथर्मकता ददने 
।  

२. समीक्षाको लार्ग पूवि तयािी बैठक बसी कायिकम तार्लका तयाि गने ।  
३. ती केन्रमा कायिित प्रत्येक कायिक्रमका १-१ िना र्ोकल व्यजि तथा कायािलय प्रमखुलार्ि सहभागी गिार्ि २ 

ददनको समीक्षा गोष्ठी सन्चालन गने l   
४. समीक्षा हनु ु १० ददन पवहले प्रत्येक केन्दमा समीक्षामा सहभागी हनु आउँदा ल्याउन ु पने त्यांक लगायतका 

आबश्यक र्बर्यबस्तकुो र्मेट अर्नवायि पठाउनपुनेछ । कायिक्रममा सहिीकिर् को लार्ग सामाजिक ववकास 
मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालय का र्नदेर्क, महार्ाखा प्रमखु, र्ाखा प्रमखु बाट हनु ुपने ।   

५. कायिक्रम सम्पन्न भएपर्छ समीक्षाबाट आएको िाय सझावलार्ि ववश्लरे्र् गिी कायियोिनालाई अजन्तम रुप ददने l   
६. सर्मक्षा सवहतको प्रर्तवेदन तयाि गिी सामाजिक ववकास मंत्रालयमा पठाउने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् भिा, 
यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना तयाि गिी अर्ग्रम 
स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी एकद्वाि ववपद व्यपस्थापन केन्र ,सामाजिक सेवा र्काई, िेरियाट्रीक वाडिबाट प्रदान गिीएका सेवाको ववद्यमान 
अबस्थाको ववश्लरे्र् गिी आबश्यक कायियोिना बनार् सेवाको प्रभावकारिता एवम ्गरु्स्तिीयता अर्भवृद्दी हनुे l  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले गोष्ठी अवर्धमा अनगुमन गनेछ तथा गोष्ठी सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन 
गनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली गोष्ठी सम्पन्न भएपश्चात Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको आधािमा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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११. मखु्यमजन्त्र िनता स्वास््य परिक्षर् कायिक्रम  
PLMBIS CODE खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१ २२५२२ ३ पटक ३०० र्नयर्मत 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य िनताको स्वास््य प्रविधनका लागी ववर्भन्न स्वास््य सस्थाहरुमा संचार्लत मखु्य मन्त्री िनता स्वास््य परिक्षर् 
कायिक्रमको अनगुमन गिी कायिक्रम प्रभावकािी रुपले संचालनका लागी पषृ्ठपोर्र् प्रदान  गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया 1. यस कायिको लार्ग बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि स्वास््य र्नदेर्नालयले स्वास््य कायािलय तथा अस्पताल 
सम्म अनगुमन गने वावर्िक तार्लका तयाि गिी स्वीकृत गिाउने ि अनगुमन मूल्याँकन सूचकहरु तयाि 
पाने।  

2. योिना अनरुुप टोली बनाई एकीकृत रुपमा अनगुमन, मूल्याङ्कन ि पषृ्ठपोर्र् गने । 

3. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ सहयोग सर्मर्त 
ि अन्य आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी संस्था, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त, समस्याहरु, सेवाको 
प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग छलर्ल / अन्तिवक्रया गिी बैठकको मार्नवुटङ्ग गने । 

4. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् ि सेवा संबंधी ववविर् संकलन 
गने । 

5. अनगुमन पश्चात मार्सक रुपमा र्नदेर्नालयमा बसी अनगुमन बाट प्राप्त ववविर् बािे छलर्ल, मार्नूट 
ि आवश्यकता अनूसाि र्लजखत पषृ्ठपोर्न पठाउने ।  

6. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई बदुा नं. ३, 
४ ि प्रर्तवेदन प्रर्ाली वमोजिमको प्रर्तवेदनको आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य कायिक्रम तथा सेवाको अनगुमन भर्ि सेवाको गरु्स्तिीयतामा सहयोग हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१२. प्रदेर् र्भत्र िहेका अस्पतालमा आपतकालीनअवस्थाको व्यवस्थापनका लार्ग र्िल अभ्यास 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१५ २२५२२ २ पटक ६००  दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीका बेला हनु ेआपतकालीन अवस्थामा अस्पतालमा जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीले 

गनुिपने तयािी तथा व्यवस्थापन कायिको बािे ज्ञान, र्सप ि दक्षता अर्भवृिी गने । 
सञ्चालन प्रवक्रया 1. यो र्िल अभ्यास प्रदेर् मातहत िहेको अस्पतालमा सञ्चालन गनुि पनेछ । 

2. र्िल अभ्यासका लार्ग संघीय स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय मातहत िहेको स्वास््य आपतकालीनतथा 
ववपद व्यवस्थापन र्काई तथा सम्बन्धीत अस्पतालसंग समन्वय गिी आवश्यक कायियोिना तयाि 
गनुिपदिछ । 
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3. कायिक्रममा प्रदेर्र्भत्र आपतकालीन तथा ववपद व्यवस्थापनमा वक्रयार्ील नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी 
लगायत दात ृर्नकायलार्ि समेत सहभागी गिाउन सवकनेछ । 

4. र्िल अभ्यासको कायियोिना अनसुाि कजम्तमा ७ ददन पवहले आवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन तथा 
सम्बन्धीत अस्पतालसंग समन्वय तथा तयािी बैठक बस्नपुदिछ । 

5. कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही खचिको कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत गिार् सोको 
१ प्रर्त ववविर् मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ ।  

6. कायियोिना अनसुाि र्िल अभ्यास कायिक्रम सञ्चालन गने । 

7. र्िल अभ्यासको समीक्षा गिी एकीकृत प्रर्तवेदन तयाि गिी संबजन्धत र्नकायहरु मा पठाउने ।  
बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह र्िल अभ्यास का लार्ग 

आवश्यक सामाग्री, पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक 
सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ 
। 

अपेजक्षत उपलव्धी प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीका बेला हनु ेआपतकालीनअवस्थामा अस्पतालमा जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीले 

गनुिपने तयािी तथा व्यवस्थापन कायिको बािे ज्ञान, र्सप ि दक्षता अर्भवृिी भर्ि गरु्स्तिीय सेवा प्रदान हनु े  
। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

 
 

१३.आपतकालीन तथा महामािी व्यवस्थापनका लार्ग प्रदेर्स्तिीय Provincial Health Emergency Operation Center-

PHEOC को व्यवस्थापन तथा संचालन (प्रदेर् िािधानीमा) 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१६ २२५२२ ३ पटक ५००० र्नयर्मत 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीका (आपतकार्लन) अवस्थामा  ववर्भन्न र्नकाय बीच समन्वय ि 
सूचना आदानप्रदान गिी तरुुन्त स्वास््य सम्बन्धी सेवा प्रदान गिी स्वास््य सम्बन्धी िोजखमलाई कम गनि 
प्रदेर् स्तिमा सवुवधा सम्पन्न आपतकालीनस्वास््य व्यवस्थापन केन्र स्थापना तथा संचालन गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1.  प्रदेर् तहमा स्थावपत स्वास््य आपतकालीन तथा ववपद व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका 
लागी  खचि गनि सवकने छ । 

2. प्रदेर् स्वास््य आपतकालीन तथा ववपद व्यवस्थापन केन्रको ममित संभाि तथा स्तिउनजन्त का लागी  
खचि गनि सवकने छ । 

3. केन्रका लार्ग थप आवश्यक संचाि सामाग्री, र्र्निचि लगायतका सामाग्रीहरुको सूची तयाि  गरि खचि 
गनि सवकने छ । 

4. सामाग्रीको ववस्ततृ ल‧र्ि तयाि गिी प्रचर्लत ऐन र्नयम अनसुाि  खिीद गने । 

5. स्वास््य आपतकालीन तथा ववपद व्यवस्थापन केन्र सञ्चालनका लार्ग आवस्यक धािा वविलुी र्न्धन 
लगायत मसलन्दमा खचि गनि सवकने छ । 
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6. आपतकालीन अवस्थामा व्यवस्थापनका लागी खवटने कमिचािीहरुको दै भ्र खचि समेत यस कायिक्रम वाट 
खचि गनि सवकने छ ।  

7. केन्र सञ्चालनका लार्ग र्नदेर्नालयमा िहेको अर्धकृतलार्ि जिम्मेवािी ददने तथा सहयोगीका रुपमा 
िनस्वास््य अर्धकृत, हलकुा सवािी चालक ि का‧स किािमा व्यवस्था गिी केन्र पूर्ि सञ्चालनमा ल्यार्न े
छ ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयम साथै सावििर्नक खिीद ऐन, र्नयमावली अनसुाि बिेटको 
परिर्धर्भत्र िवह केन्रको ममित संभाि तथा स्तिउनजन्त आवश्यक सामाग्री खिीद, िनर्िी व्यवस्थापन साथै 
समन्वय बैठकका लार्ग पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् भिा, आददमा खचि योिना तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत 
गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीका बेला हनु ेआपतकालीनअवस्थामा प्रभावकािी समन्वय ि संचाि भर्ि सेवा 
प्रवाहमा प्रभावकािी भर्ि क्षती न्यूनीकिर् हनुे   । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

 

१४.महामािी तथा ववपद व्यवस्थापनका लागी (Rapid Response Team) RRT परिचालन तथा प्रर्तवेदन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१७ २२५२२ ३ पटक २००० र्नयर्मत 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिी (आपतकार्लन)अवस्था व्यवस्थापनका लार्ग पवुि तयािी साथै जर्घ्र 
प्रर्तकायि टोली (RRT) परिचालन गिी मानवीय क्षर्त न्यून गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. र्नदेर्नालयमा महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिी (आपतकार्लन)अवस्थामा  जर्घ्र प्रर्तकायि टोली 
(RRT) परिचालनका लार्ग र्नदेजर्का बमोजिम Rapid Response Team(RRT) गठन गने ।  

2. जर्घ्र प्रर्तकायि टोली (RRT) को चौमार्सक बैठक बसी प्रदेर् र्भत्र हनु सक्ने महामािी तथा प्रकृर्तक 
प्रकोपका बािे ववश्लरे्र् तथा आवश्यक पूवि तयािी  गने । 

3. प्रदेर् र्भत्रका स्थानीय तहमा देखा पिेका महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीको र्सघ्र सूचना तथा 
समन्वयको व्यवस्था र्मलाउने ि जिल्ला जस्थत अस्पताल, स्वास््य कायािलयसंग समन्वय गिी सूचना 
आदानप्रदान गने ।(अस्पताल ि स्वास््य कायािलयमा RRT ि बैठक गने सम्बन्धी कायिक्रम िहेको) 

4. स्थानीय तहमा देखा पिेका महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीको सामाना गनि प्रदेर्को सहयोग 
आवश्यक देजखएमा तरुुन्त Rapid Response Team(RRT) परिचालन गनुिपदिछ । 

5. यो जर्र्िकबाट आवश्यक पिेमा अन्य प्रदेर्मा हनुसक्ने महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिी 
(आपतकार्लन)अवस्थामा  Rapid Response Team(RRT)  परिचालन तथा अत्यावश्यक सामाग्री खिीद 
समेत गनि सवकनेछ ।  
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6. Rapid Response Team(RRT)  परिचालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ साथै वर्िको अन्तमा प्रदेर्र्भत्र 
देखा पिेका महामािी, प्राकृर्तक प्रकोपका घटना, गिीका कायिहरु समेटी ववस्ततृ प्रर्तवेदन तयाि पानुिपदिछ 
। 

7. आपातकालीन अवस्थामा सांझेदाि र्नकायहरुको बैठकमा र्नयमानसुािको खाना खचि ि परिश्रर्मक समेत 
ददन सवकने छ ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयम साथै सावििर्नक खिीद ऐन, र्नयमावली अनसुाि बिेटको 
परिर्धर्भत्र िवह आवश्यक सामाग्री खिीद, समन्वय बैठकका लार्ग पारिश्रमीक, संचाि खचि, दैर्नक भ्रमर् भिा, 
आददमा खचि योिना तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीका बेला हनु े आपतकालीनअवस्थामा समयमानै जर्घ्र प्रर्तकायि टोली (RRT) 

परिचालन  भर्ि क्षती न्यूनीकिर् हनुे   । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१५.डेंग ुमलेरिया कालािाि तथा अन्य वकटिन्य िोग लगायत अन्य र्मिजिङ तथा रिर्मिजिङ िोग िोकथामका लार्ग 
कायिक्रम संचालन 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१८ २२५२२ ३ पटक १५०० प्रथम,दोश्रो, तेश्रो,  

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य डेंग ुिोग लगायत अन्य र्मिजिङ तथा रिर्मिजिङ िोग िोकथाम, ब्यबस्थापन कायि गने ि त्यसबाट हनुे महामािी 
न्यूनीकिर् ि मतृ्यदुि  कम हनुे  

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् र्भत्र डेंग ुलगायतका र्मजििङ्ग तथा रिर्मजििङ्ग रै्लन सक्ने मौसममा िोकथामका उपायहरु  िस्तै 
Search & Destroy सञ्चालन का लार्ग िनर्जि परिचालन गनि सवकने छ । 

२. प्रदेर्र्भत्र डेंग ुलगायतका र्मजििङ्ग तथा रिर्मजििङ्ग िोग यस प्रदेर्को िनुसकैु स्थानीय तहमा देजखएमा 
स्थानीय तह संग समनवय गिी स्थानीय स्वास््य संथामा कायिित जचवकत्सक ि स्वास्थयकमीलाई 
सहिीकिर्को लार्ग परिचालन गनि सवकने छ । 

३. यो जर्र्िकबाट डेंग ुिोग लगायत अन्य र्मिजिङ तथा रिर्मिजिङ िोग िोकथामका लार्ग बहरु्नकाय बैठक, 
सूचना संचािका कायि, सचेतनाका कायिक्रम िस्तै अर्भमजुखकिर् समेत गनि सवकनेछ । 

४. उि प्रकोप िोकथाम, र्नयन्त्रर् ि व्यवस्थापनका लार्ग अत्यावश्यक पने  और्धी, टेस्ट वकटको 
व्यवस्थापन गनि पने भएमा सो समेत गनि सवकने छ । 

५. त्यस्ता वकट खिीद गनुि पिेमा डबल्यूएचओ बाट Pre Qualified प्रमाजर्त भएको मात्र छनौट गनुि पने 
हनु्छ । वकटको specification तयाि गिी संबजन्धत ववज्ञको तथा तोवकएका पधाददकािीबाट स्वीकृर्त 
पश्चात मात्र खिीद गने ।  

६. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपने । 
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बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयम साथै सावििर्नक खिीद ऐन, र्नयमावली अनसुाि बिेटको 
परिर्धर्भत्र िवह आवश्यक सामाग्री खिीद, समन्वय बैठकका लार्ग पारिश्रर्मक, दैर्नक भ्रमर् भिा, आददमा 
खचि योिना तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी डेंग ुिोग लगायत अन्य र्मिजिङ तथा रिर्मिजिङ िोगको समय मै िोकथाम ि ,ब्यबस्थापन भर्ि व्यजि को 
िोग तथा मतृ्यदुि  कम हनुे  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१६.प्रदेर् स्तिीय अस्पताल CEONC Site मा सेवा प्रदायकको क्षमता अर्भववृिको लार्ग जल्कर्नकल Onsite 

Coaching/Mentoring 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.१९ २२५२२ १ पटक ७०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

पषृ्ठभरु्म नेपालमा आमा तथा नविात जर्र्कुो  मतृ्यूलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाई गरु्स्तिीय सेवा प्रदान गनि दक्ष 
प्रसतुीकमीको भरू्मका िहेको पार्न्छ । ति प्रसतुी कम हनुे वर्थिङ्ग सेन्टिहरुमा अभ्यास कम हनुे हुँदा SBA 

का core skill हरुको संिक्षर् चनुौती बढ्दै आएको छ । अत संस्थागत प्रसतुी कम हनुे ठाउँमा तथा िाम्रिी 
सीप अभ्यास गनि नपाएका प्रसरु्त सेवा प्रदायक (SBA and non-SBA)  हरुलाई उनीहरुको आफ्नै कायिस्थलमा 
onsite Coaching/Mentoring िािा सामान्य प्रसतुी सेवा तथा प्रसतुी िवटलता व्यवस्थापन गनि सक्ने क्षमता 
अर्भबवृिको लार्ग यो कायिक्रम लागू गिीएको छ । 

उद्दशे्य अस्पतालमा कायिित जचवकत्सक, नर्सिङ्ग कमिचािी ि सहयोगीहरुको क्षमता अर्भबवृि गिी प्रसतुी (सामान्य, 
िवटलता) सेवा लाई गरु्स्तिीय बनाउने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. कायिक्रम संचालनका लार्ग सम्बन्धीत जिल्ला वा अस्पतालमा कजम्तमा दईु िना SBA mentor हनुपुनेछ 
l यदद उपलब्ध नभएमा SBA mentor उत्पादनका लार्ग संघ वा प्रदेर् स्वास््य तार्लम केन्रसँग समन्वय 
गनुि पनेछ।  

2. Clinical coach/Mentor   सगँ  छलर्ल  गिी  बिेटको परिर्ध  र्भत्र िही  कजम्तमा चौमार्सक रुपमा 
(र्तन पटक)  Coaching  and Mentoring गने गिी योिना  तयाि  पानुि पिी्ने । 

3. अस्पताल सदुृवढकिर्का लार्ग ववर्नयोिन भएको िकमबाट स्थापना भएको Skill lab मा   SBA Mentor 

ले  SBA Clinical  Coaching  Guideline for Clinical  Mentor  नामको र्नदेजर्का अनसुाि SBA 

Coaching  and  Mentoring Tool for  MNH Service  Providers (SBA and non-SBA)नामको tool 
को प्रयोग गिी Onsite coaching/mentoring गने । 

4. यसिी Coaching/Mentoring गदाि ३ ददनको कायिक्रम बनार् २ ददन Coaching/ Mentoring  ि 
संकी्िमर् िोकथामका (IP Process)  ि १ ददन अस्पतालमा  मात ृ तथा नवजर्र् ुस्वास््य  सेवाको  लार्ग  

गरु्स्ति  सधुाि  र्ािम (MNH Service Readiness Tool kit) प्रयोग गिी  Assessment गने ि कायियोिना 
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बनार् कायिन्वयन गनि  लगाउने गनुिपछि l Clinical mentor कायिक्रम अवर्धभि उि अस्पतालमा बसी 
संबजन्धत सेवा को Mentoring गनुि पिन्े । 

5. Mentor ले सविप्रथम  SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and 

non-SBA) नामको tool को प्रयोग गिी Assessment तथा Clinical Coaching/ Mentoring  गने l 
  

6. उपलब्ध बिेटको परिर्ध र्भत्र िही प्रदेर् अस्पतालहरुमा कायिक्रम संचालन गनिको लार्ग उपिोि 
वक्रयाकलाप ि बिेट ववध्यमान एन, र्नयमको परिर्ध र्भत्र िही बाँडर्ांड गने ि प्रमखु बाट स्वीकृत प्राप्त 
गने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  1. SBA mentor हरुको लार्ग नेपाल सिकािको र्नयमानसुािको दैर्नक भ्रमर् भिा अस्पताल को Maternity 

Ward मा Coaching गदािको ददनमा खािा सहभागी जचवकत्सक, नर्सिङ्ग स्टार् ि  कायािलय सहयोगीलाई 
सहभागी भएको ददनको सहभागी भिा यसै बिेटबाट उपलव्ध गिाउने। 

अपेजक्षत उपलव्धी जचवकत्सक, नर्सिङ्ग कमिचािी ि सहयोगीहरुको क्षमता अर्भबृवि गिी प्रसतुी (सामान्य, िवटलता) सेवा 
व्यवस्थापन गिी गरु्स्तिीय सेवा सरु्नजश्चत हनुे l  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रम अवर्धमा अनगुमन गनेछ तथा सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत 
मलु्याङ्कन गनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
 
  

कायिक्रम सम्पन्न भएपश्चात Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको आधािमा 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 

१७. स्वास््य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard-MSS) कायािन्वयनका लार्ग 
अर्भमजुखकिर् कायिक्रम 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.२० २२५२२ १ पटक ७०० प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी अर्भमजुखकिर् 
गिी ज्ञान जर्प अर्भवृिी गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् मातहत िहेको स्वास््य कायािलयबाट कायािलय प्रमखु ,कायिक्रम र्ोकल पसिन एकिना तथा त्याक 
एक िना गिी प्रत्येक कायािलयबाट ३ िना हनुे गिी सहभागी गिार्ि सहभागीलाई पायक पने गिी केन्र 
र्नधाििर् गिी २ ददनको अर्भमजुखकिर् कायियोिना तयाि गने l  

2. कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) मार्ि त िानकािी गिाउन े
ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने l  

3. कायिक्रमका लार्ग स्वास््य सेवा ववभागको जचवकत्सा सेवा महार्ाखासंग समन्वय गने तथा प्रदेर्र्भत्र 
स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायािन्वयन क्षेत्रमा वक्रयाजर्ल दात ृर्नकायलार्ि समेत सहभागी 
गिाउन सवकनेछ । 
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4. कायियोिना अनसुाि अर्भमजुखकिर् कायिक्रम सञ्चालन गने साथै कायिक्रममा ववज्ञबाट प्रस्ततुीकिर् गने 
व्यवस्था र्मलाउने । 

5. कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही अर्ग्रम कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत गिार् सोको 
१ प्रर्त ववविर् मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ ।  

6. यो कायिक्रममा सहभागी हनुे व्यिीले जिल्लामा आयोिना गिीने स्थानीय तहको अर्भमजुखकिर्मा श्रोत 
व्यजिको रुपमा कायि गनुिपदिछ । 

7. कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात गिी प्रर्तवेदन तयाि सामाजिक ववकार् मन्त्रालयमा पठाउने ।  
बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रर्मक, दैर्नक भ्रमर् 

भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् र्भत्रका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी अर्भमजुखकिर् 
भर्ि स्थानीय तहका लार्ग श्रोत व्यजि तयाि हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

१८.अस्पतालको गरु्स्ति अर्भववृिका लार्ग MSS मापन (अधिवावर्िकरुपमा) 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.२१ २२५२२ ८ पटक २००० प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य अस्पतालबाट प्रदान गनुिपने न्यूनतम सेवा मापदण्डको मापन गिी अस्पतालहरुलाई तोवकएको मापदण्ड पिुा 
गनि सहयोग गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् मातहत अस्पतालहरुमा MSS मापन कायि अधिवावर्िक रुपमा गनुिपदिछ । 

2. प्रदेर् मातहतको अस्पतालमा MSS लागू भै सकेको हुँदा ती अस्पतालमा MSS मापनको र्लो अप कायिक्रम 
मात्र सञ्चालन गनुिपदिछ । 

3. कायिक्रम सञ्चालन पूवि सम्बन्धीत अस्पतालसंग समन्वय ि पत्राचाि गनुिपदिछ साथै ववस्ततृ कायियोिना 
तयाि गनुिपदिछ । 

4. कायियोिना अनसुाि  स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले तयाि गिेको न्यूनतम सेवा मापदण्ड र्नदेजर्का 
बमोजिमको टीम तयाि गिी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ । 

5. कायिक्रमका लार्ग स्वास््य सेवा ववभागको जचवकत्सा सेवा महार्ाखासंग समन्वय गने तथा प्रदेर्र्भत्र 
स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायािन्वयन क्षेत्रमा वक्रयाजर्ल दात ृर्नकायलार्ि समेत सहभागी 
गिाउन सवकनेछ । 

6. कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही अर्ग्रम कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत गिार् सोको 
१ प्रर्त ववविर् मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ ।  

7. कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात गिी प्रर्तवेदन तयाि गिी र्नदेर्नालयय ि मन्त्रालयमा पेर् गने ।  
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बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रर्मक, दैर्नक भ्रमर् 
भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी सेवा सम्बन्धी तोवकएको िाविय मापदण्डमा पगुी जिल्ला अस्पतालहरुको प्रभावकारितामा वृवि गिी िनताको 
स्वास््य सम्बन्धी अर्धकािलाई र्नजश्चत हनु े। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भएपश्चात Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको आधािमा 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 

१९.आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा सम्बन्धी सूचना मूलक सामग्री प्रकार्न तथा प्रर्ािर् 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.२३ २२५२२ १ पटक ३०० दोश्रो  

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य आयवेुद तथा बैकजल्पक जचवकत्साका सम्बन्धी सूचनामूलक सामाग्री प्रकासन तथा प्रर्ािर् गिी स्वस्थ 
िीवनरै्ली व्यतीत गनि प्ररेित गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. सामाजिक र्बकास मन्त्रालय, आयवेुद तथा बैकजल्पक जचवकत्सा ववभाग, िाजस्ट्रय सूचना तथा संचाि कें र 
तथा अन्य सिोकािवाला र्नकायसँगको समन्वय तथा सहकायिमा प्रकार्न प्रर्ािर् गनुिपने सूचनाहरुको 
एकीन गिी संन्देर् तयाि पाने । 

२. उि संदेर्मा आयवेुद संस्थाहरुको ववविर्, प्रदान गिीने सेवाहरु, स्वस्थ िीवनरै्ली सँग सम्बन्धीत 
आयवेुद तथा बैकजल्पक जचवकत्साका ववर्भन्न ववर्यवस्तहुरु आदद समावेर् गनुिपने । 

३. कुन कुन प्रकािको सूचना र्नमािर् गने हो सो यवकन गिी ववस्ततृ कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत गिी 
सञ्चालन गने । 

४. सूचना प्रकार्न सम्बन्धी र्नयम अनसुाि सूचनाहरुलाई पर्त्रकामा वा पचाि, फ्लेक्स, क्यालेन्डि, डायिी 
आदद प्रकार्न गने एवं िेर्डयो, एर्.एम., टेर्लर्भिन मार्ि त प्रर्ािर् गने । 

५‧ प्रकाजर्त सूचना संचािका सामाग्रीहरु सम्बन्धीत स्वास््य संस्थाहरुमा ववतिर्का लार्ग पठाउने । 

६‧ र्नदेर्नालयद्वािा तयाि गिीएको सूचना, संचािका सामाग्रीहरुको एक एक प्रर्त सवहत प्रर्तवेदन मन्त्रालय 
पठाउने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह सूचना संचािको सामाग्री र्नमार्ि, प्रर्ािर्, 
प्रकासनको खचि योिना बनार्ि स्वीकृत गिी कायिक्रम गने । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य सन्देर् मार्ि त िनचेलना अर्भवृवि भई आयवेुद तथा बैकजल्पक जचवकत्सा सेवाको उपभोग बढ्ने 
तथा स्वस्थ िीवनरै्ली व्यतीत गनि प्ररेित हनुे 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

र्नदेर्नालय ि सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

 
 
 

२०.प्रदेर् र्भत्र कायि गने गैिसिकािी संघ संस्थासंग समन्व्यात्मक बैठक 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.२५ २२५२२ ३ पटक ३०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्र कायि गने गैिसिकािी संघ संस्था संग समन्व्य गिी कायिक्रम सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा 
एकरुपता तथा गरु्स्ति अर्भवृिी गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् र्भत्र स्वास््य क्षेत्रमा कायि गने संघ संस्थाको सूची तयाि गने । 

2. बैठकमा प्रस्ततुीकिर् ि छलर्ल गने ववर्य वस्त ुतयाि गनिको लार्ग बैठक बस्ने ि ववर्य वस्त ुएवकन 
गने ।  

3. एक हप्ताको समय ददर्ि समन्वय बैठकको आयोिना गने । 

4. बैठकमा र्नदेर्नालयको तर्ि बाट र्नर्त, योिना, प्राथर्मकता ि िर्नीर्त लगायतको ववर्य बस्तमुा 
प्रस्ततुीकिर् गने । 

5. प्रदेर् र्भत्र कायिित मखु्य मखु्य संध सस्थाबाट सञ्चार्लत आयोिनाको प्रगती, बिेट, आगामी  कायिददर्ा 
लगायतका ववर्यमा प्रस्ततुीकिर् गनि लगाउने । 

6. प्रस्तरु्तकिर् पश्चात छलर्ल गिी प्रदेर्को प्रथर्मकता अनरुुप भावी कायिददर्ा को जिम्मेबािी तोक्ने ि 
त्यसलाई पालना गनिको लार्ग र्नर्िय वा प्रर्तबिता गने । 

7. कायिक्रम पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 

8. बिेटको परिधीर्भत्र िही बावर्िक 1 भन्दा बढी पटक समन्वय बैठक आयोिना गनि सवकनेछ । 

9. कायिक्रमको प्रर्तवेदनको एक प्रर्त मन्त्रालयमा पठाउने । 
बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र खचि योिना बनार्ि स्वीकृत गिी 

कायिक्रम गने । 
अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् र्भत्र कायि गने गैिसिकािी संघ संस्था संग समन्व्य गिी आवश्यकता महसूस भएका क्षेत्रमा कायिक्रम 

सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा एकरुपता, दोहिोपन हटने तथा गरु्स्ति अर्भवृिी हनुे ।  
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

र्नदेर्नालय ि सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

 

२१.महानगिपार्लका स्वस्थ आयुिवेद िीवनरै्ली कायिक्रम र्निन्तिता (लर्लतपिु, जचतवन) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  
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२.७.२२.६२ २२५२२ १ पटक ४०० पवहलो,दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वस्थ आयवेुद िीवनरै्ली ब्यबस्थापन मार्ि त नसने िोग िोकथामका उपायहरुका बािेमा िनचेतना 
िगाउने तथा व्यवस्थापन गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. गत आ‧व‧ देजख सञ्चालन गिीएको र्हिी स्वास््य जक्लर्नक र्नयर्मत संचालन गने व्यवस्था र्मलाउने । 

२. आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुले र्हिी स्वास््य जक्लर्नक संचालन गनि का लार्ग कायािलयमा िहेका 
आयवेुद प्राववर्धक ि कायािलय सहयोगीलाई खटाउनका लार्ग सेवा सवुवधा समेत व्यवस्था गिी 
वावर्िक समय तार्लका बनाउने । 

३. जक्लर्नकमा िनचेतनामूलक कायिक्रम तथा छलर्ल आवश्यकतानसुाि संचालन गने।  

४. जक्लर्नक संचालन तथा नसने िोग न्यूनीकिर् गनि स्थानीय स्रोत ि साधनको पवहचान गिी अत्यार्धक 
प्रयोगमा ल्याउने । 

५. क्लीर्नकमा प्रत्येक ददन आउने र्बिामी लाई आयवेुद जचवकत्सा पिर्तबाट र्नददिष्ट स्वस्थकि आहाि, 

ववहाि तथा आचािको बािेमा उत्प्रिेर्ा िगाउने ि यस संबंधी िनचेतना मूलक रै्जक्षक सामाग्रीको 
उत्पादन ि ववतिर् गने ।  

६. जक्लर्नक संचालन व्यवजस्थत गनि गठन गिीएको जक्लर्नक संचालन व्यवस्थापन सर्मर्तले आवश्यक 
र्नर्िय  अनसुाि आवस्यक और्र्ध सामाग्रीहरु पर्न उपलब्ध गिाउन सवकने छ ।  

७. क्लीर्नक लाई मार्सक रुपमा प्रर्तवेदन तयाि गनि लगाउने ि पढाउने व्यवस्था र्मलउने । 
बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िही  खचि योिना तयाि गिी 

अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 
अपेजक्षत उपलव्धी 1. स्वस्थ िीवन रै्ली अपनाउनकेो संख्यामा बवृि हनुे ि नसने िोग न्यूनीकिर् तथा व्यवस्थापन गनि 

सहयोग पगु्ने । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ 

२२.ववद्यतुीय तथा छापा र्मर्डयाबाट स्वास््य सम्बन्धी संदेर् प्रर्ािर् 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.६४ २२५२२ ३ पटक १८०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य सम्बन्धी महत्वपूर्ि ववर्यहरुबािे ववद्यतुीय ि छापा माध्यामबाट िानकािी प्रदान गिी िनचेतना 
अर्भवृवि ि व्यवहािमा सकािात्मक पिीवतिन ल्याउने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. ववद्यतुीय ि छापा माध्यामबाट स्वास््य सम्बन्धी सन्देर्हरु तयाि गदाि आधािहरु ववश्लरे्र् गिी गने ।  

क) प्रदेर्मा देखापिेका महामािी तथा अन्य प्रकोपहरुको प्रभाव, िोग रै्लन सक्ने सम्भाव्य ि 
ववगतका प्रर्तवेदन ि त्यांक/सूचनाहरु केलाउने, मौसमी िोगको प्रकोपहरुको त्यांक केलाउने  

ख) प्रदेर्स्तिमा देजखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु ि morbidity को आधािमा ववर्य छनौट 
गने । 
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ग)ववश्लरे्र् पर्छ देजखएका स्वास््य समस्याको प्राथर्मकता सूची तयाि गने । 

२. प्राथर्मकता सूचीमा पिेका ववर्यहरुबाट कुन कुन संचाि माध्यमबाट कुन कुन ववर्यमा संदेर् प्रसािर् 
गने हो भनी ववर्यवस्तकुो र्नर्िय गने ।  

३. सन्देर् र्नमािर् गदाि ववज्ञ सवहतको बैठक बसी तय गनि सवकनेछ । 

४. प्रकासन ि प्रसािर् गिीएको सन्देस िाजख प्रर्तवेदन तयाि गने । 

५. ववद्यतुीय ि छापा माध्यामबाट सन्देस प्रर्ािर् गदाि देहाय बमोजिम गनि सवकनेछ । 

टेर्लर्भिन सामाग्री प्रसािर्ः रु‧ ४ लाख 

पत्रपर्त्रकामा संदेर् छपाईः रु‧ ४ लाख 

एर्.एम बाट संदेर् प्रर्ािर्ः रु‧ ५ लाख 

अनलार्िन संदेस प्रसािर्ः रु‧ ४ लाख 

सन्देर् तयािी तथा बैठकः रु‧ १ लाख 

६ ववधरु्तय ि छापा माध्यम बाट प्रसािर् भएका संदेर्हरुको प्रभावकारिता बािे चौमाजर्क रुपमा संबजन्धत 
माध्यमका प्रबन्धकहरुसंग बैठक बसी समीक्षा गने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र खचि योिना बनार्ि स्वीकृत गिी 
कायिक्रम गने । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य सम्बन्धी ववर्भन्न िानकािीमलुक सन्देर्हरु प्रकार्न प्रर्ािर् भई स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान अर्भवृवि 
तथा व्यवहािमा सकािात्मक परिवतिन हनुे साथै उपलब्ध स्वास््य सेवाको अर्धकतम उपभोग हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

र्नदेर्नालय ि सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

 

२३.प्रदेर् स्तरिय सचुना व्यवस्थापन केन्र स्थापना एवं परिचालन (DHIS2 /मखु्यमजन्त्र िनता स्वास््य कायिक्रम 
सभिि) 

PLMBIS CODE खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.६७ २२५२२ १ पटक ३००० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् स्तिीय स्वास््य व्यवस्थापन सूचना केन्र स्थापना तथा मखु्य मन्त्री िनता स्वास््य परिक्षर् कायिक्रमको 
संचना व्यवस्थापन प्रर्ाली प्रदेर् स्तिीय स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा समायोिन गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् स्तिीय स्वास््य व्यवस्थापन प्रर्ालीमा मखु्यमंत्री िनता स्वास््य कायिक्रमको प्रगर्त, HMIS, 

EWARS, LMIS आदद सूचना प्रर्ालीहरुलाई एकीकृत रुपमा DHIS 2 को Software मा compatible गिाउन 
एउटा प्रदेर् स्तिीय स्वस््य व्यवस्थापन सूचना सर्मर्त गठन गने । सर्मर्तमा आवश्यकता अनसुाि 
स्वास््य तथा िनसंख्या मंत्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, सामाजिक ववकास मन्त्रालयलाई पर्न सल्लाहकाि 
को रुपमा आमंत्रर् गने ।   
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2. कुन कुन सूचना प्रर्ालीहरुलाई यस कायिक्रममा समावेर् गनि सकीनेछ ववज्ञको िाय अनसुाि यसको 
संचालन प्रवक्रया समेत र्नर्िय गने ।  

3. Software अध्यावर्धक गनिको लार्ग  TOR तयाि पाने ि सावििर्नक खिीद ऐन बमोजिम  Consultant 

मार्ि त गिाउन सवकने छन ।  

4. यस सूचना प्रर्ालीमा िोगको एकीकृत सर्भिलेन्स प्रर्ाली पर्न स्थापना गिी प्रदेर्मा छरिएि िहेको सूचना 
प्रर्ालीलाई एउटै र्नकाय ि एउटै प्रर्ाली मार्ि त गनुि पने छ । यसको लार्ग त्यस्ता छरिएका 
र्नकायहरुसंग समनव्य गिी र्नर्िय ि कायािन्वयन गने ।  

5. यो प्रर्ाली ववकास भाई सके पर्छ स्थानीय तहमा िहेको स्वास््य र्ाखा, स्वास््य कायािलयको त्यांकसंग 
संबजन्धत व्यजि, कायािलय प्रमखु, अस्पताल प्रमखु, मेर्डकल िेकडिि ि प्रदेर् स्तिमा िहेका सम्पूर्ि 
कायिक्रम संपकि  व्यजिहरुलाई सफ्टवेयि संचालन, समय मै प्रर्तवेदन ि पूर्ि प्रर्तवेदन गनि को लार्ग 
2 ददनको अर्भमखुीकिर् कायिक्रम संचालन गने ।  

6. यसै प्रर्ालीमा प्रदेर् भि माहामािी तथा ववपदकों अवस्थामा तरुुन्त प्रर्तवेदन गने प्रर्ाली पर्न ववकास 
गनुि पछि । यसका लार्ग नेपाल प्रहिी, सेना, यातायात व्यवसायी, उधोग वाजर्ज्य संघ, िेडक्रस, मौसम 
ववभाग आदद संग समन्वयमा घटनाहरुको पवहचान ि योगदान बािे र्नर्िय गने ।   

7. स्वास््य व्यवस्थापन सूचना केन्र स्थापनाका तथा मखु्य मन्त्री िनता स्वास््य परिक्षर् कायिक्रमको 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको स्थापना गने ि यसको लार्ग आवश्यक ल्यापटप, कम्प्यूटि, सभिि 
लगायतका सहायक सामग्रीको सूजच तयाि गरि खरिद तथा  आवश्यक ममित गने। 

8. प्रदेर् स्तरिय सचुना व्यवस्थापन केन्र कक्ष स्थापना गने ि सामाजिक ववकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू, 
सजचव तथा महार्ाखा प्रमखुको कायिकक्षमा, र्नदेर्कको कक्षमा हेनि र्मल्ने गिी Dash Board िाजख 
सूचना केन्रसंग आविता गने । 

9. IT Officer सेवा किािमा सचुना व्यवस्थापन केन्र र्लर्ि स्वास््य व्यवस्थापन सूचना केन्रलार्ि व्यवजस्थत 
बनाउने । 

10. मखु्यमन्त्री िनता स्वास्थ परिक्षर् कायिक्रमको सूचना व्यवस्थापन प्रर्ालीलार्ि ववकर्सत ि ववस्ताि गने 
। 

11. एवककृत स्वास््य सर्भिलेनस प्रर्ाली स्थापनाको लार्ग आवश्यक कायियोिना तयाि कायािन्वयन गने । 

12. कायिक्रम संचालन पश्चात र्नयर्मत अनगुमन र्नदेर्नालय ि मंत्रालय बाट हनुेछ ।  

  
बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र ववस्ततृ खचि योिना बनार्ि 

स्वीकृत गिी कायिक्रम गने । 
अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् स्तिीय स्वास््य व्यवस्थापन सूचना केन्र स्थापना तथा मखु्य मन्त्री िनता स्वास््य परिक्षर् कायिक्रम 

ि अन्य स्वास््य सूचना प्रर्ाली एकीकृत रुपमा संचालन भई प्रदेर्को स्वास््य जस्थर्तको बािेमा परिजचत 
हनुकुो साथै प्रमार्मा आधारित योिना प्रर्ाली तयाि गनि सहयोग पगु्ने संचना व्यवस्थापन प्रर्ाली व्यवजस्थत 
हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

र्नदेर्नालय ि सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 
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२४. कलकािखाना तथा औद्योर्गक क्षते्रमा काम गने श्रर्मकहरुका लार्ग व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सिुक्षा सम्बन्धी 
अर्भमजुखकिर् 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.७३ २२५२२ ३ पटक ९०० पवहलो,दोश्रो,तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्र िहेका कलकािखाना तथा अद्यौर्गक क्षेत्रमा कायि गने श्रर्मक ि व्यावसावय मा हनुे पेर्ागत 
स्वास््य समस्याहरू ि सो को िोकथाम, र्नयंत्रर् ि न्यूर्नकिर् बािे वहस, पैिवी गिी सचेतना अर्भवृजध्द 
गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् र्भत्र िहेका साना तथा मझौला कलकािखाना तथा अद्यौर्गक व्यवसायमा संलग्न श्रर्मक ि 
व्यवसायीको ववविर् संकलन गने ।अर्भमखुीकिर्को प्याकेि तयाि गने यसका लागी संबजन्धत क्षेत्रका 
ववज्ञहरु संग पिामर्ि र्लने ।  

2. ती व्यवसायमा हनुे पेर्ागत स्वास््य समस्याहरू ि सो को िोकथाम, न्यूर्नकिर् बािे वहस, पैिवी गिी 
सचेतना िगाउन सो क्षेत्रको ववज्ञ तथा व्यवसायी, पेर्ागत संगठन, स्थानीय तहका प्रर्तनीर्धसँगको 
समन्वय तथा सहकायिमा कायिक्रम ि कायि तार्लका तय गने। 

3. व्यवसायी तथा श्रर्मकहरूलार्ि पायक पने स्थानमा स्वास््य सचेतीकिर् कायिक्रम गने। 
4. कायिक्रम गदाि गत आ‧व‧ मा गिीएको व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय ि श्रर्मक सजम्मर्लत गिार्ि 

कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राथर्मकता ददने ।   
५‧ कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही अर्ग्रम कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत गिार् सोको १ 
प्रर्त ववविर् मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ ।  
६‧ कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने ि र्नदेर्नालय ि मंत्रालयमा पेर् गने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् 
भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी श्रर्मक तथा व्यवसायीहरुमा व्यवसायिन्य स्वास््य स्वास््य समस्या बािे चेतना अर्भवृिी भर्ि  स्वास््य 
प्रवधिन हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

२५.आयवेुद कवविाि/वैद्यका लार्ग पञ्चकमि, क्षािसूत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी तार्लम (५ ददने) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.७.२२.७७ २२५२२ १ पटक ५०० तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य आयवेुद कवविाि/वैद्यहरुलाई पञ्चकमि तथा क्षािसूत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी तार्लम प्रदान गिी आयवेुद 
स्वास््य संस्था मार्ि त गरु्स्तिीय एवं प्रभावकािी सेवा प्रदान गने । 
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सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् मातहत िहेको अञ्चल /जिल्ला आयूवेद स्वास््य केन्रमा कायिित आयवेुद कवविाि/वैद्यका सूची 
तयाि गने । 

2. तार्लमको प्याकेि तयाि गनि संबजन्धत क्षेत्रका ववज्ञहरुसंग पिामर्ि बैठक गने । 

3. १३ वटै जिल्लाका सहभागीहरु समावेर् हनुे गिी सहभार्ग छनौट गने ।  
4. एक ब्याचमा २० िना सहभागी ि तार्लम अवर्ध ५ ददनको हनुेछ। 

5. आयूवेद ववभागसंग समन्वय गिी ववज्ञ प्रजर्क्षकको व्यवस्था गिी तार्लम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

6. तार्लमका लार्ग कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) मार्ि त 
िानकािी गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने l  

7. कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही तार्लम सञ्चालनको व्याच तथा अर्ग्रम 

कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत गिार् सञ्चालन गने ।  
बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमर् 

भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गिी अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी आयवेुद स्वास््य संस्थाले प्रदान गदै आएको वा गने पञ्चकमि तथा क्षािसूत्र सेवाको उजचत व्यवस्थापन 
भई गरु्स्तिीय एवं प्रभावकािी सेवा प्रवाह हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ 

२६. प्रदेर् मातहत िहेका स्वास््य संस्थमा रिििहेको पदमा किािसेवा बाट िनर्जि व्यवस्थापन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

2.7.22.123  २२५२२ १ पटक १००० प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् मातहत िहेका र्नकायका स्वास््य सेवा तर्ि का रिि िहेका पदमा किाि सेवाबाट िनर्जि र्लने ि 
अर्भमखुीकिर् समेत गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 5. आ.व. २०७६।७७ मा सामाजिक ववकास मन्त्रालय द्वािा सावििर्नक सूचना मार्ि त रिि िहेको पदमा 
ववज्ञापन आव्हान गिीएकोमा नवौ तहको पिीक्षा र्लर्ि सर्ल उम्मेदवाि सामाजिक ववकास मन्त्रालय 
वाट छनौट भैसकेको, आ.व. २०७७।७८मा आठौ, सातौ तहसम्मको पदहरुको छनौट सामाजिक 
ववकास मन्त्रालय वाट हनुे ।   

6. पाचौ तथा चौथौ तहको आवेदन स्वीकृत गिी परिक्षा सञ्चालन गिी सर्ल उम्मेदवाि छनौट  स्वास््य 
र्नदेर्नालय वाट गने । 

7. सर्ल उम्मेदवािलार्ि सेवा अर्भमखुीकिर् ददने । 

 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    40 
 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन,र्नयमि खचि मापदण्ड तथा लोक सेवा आयोगको नमि  अनसुाि 
बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुि पनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् मातहत िहेका र्नकायका स्वास््य सेवा तर्ि का रिि िहेका पदमा किाि सेवाबट िनर्जि व्यवस्थापन 
हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुिपनेछ । 

 
 
 

२७.क्षयिोग, कुष्ठिोग तथा एचआर्िर्भ एड्स र्नयन्त्रर् कार्य्िक्रमको अनसार्ट कोजचगँ   
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.८.१.८ २२६११ ३ पटक २२५ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य क्षयिोग, कुष्ठिोग तथा एचआर्िर्भ एड्स र्नयन्त्रर् कायिक्रम तथा सेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा गरु्स्तिीयता 
ल्याउन अनसार्ट कोजचँग  गिी  ज्ञान जर्प ि क्षमतामा अर्भवृिी ि पषृ्ठपोर्र् गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया 1. बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि स्वास््य र्नदेर्नालयले वावर्िक / चौमाजर्क अनसार्ट कोजचङ्ग तार्लका तयाि 
गिी स्वीकृत गिाउन ुपछि ।  

2. कायिक्रमसंग सम्बन्धीत प्राववर्धकहरु सजम्मर्लत टोली बनाई अनसार्िट कोजचङ्ग गने । 

3. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ सहयोग सर्मर्त 
ि अन्य आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी संस्था, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको 
प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग छलर्ल / अन्तिवक्रया गिी बैठकको मार्नवुटङ्ग गने । 

4. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् पर्न संकलन गने  

5. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गिी र्नदेर्नालय ि मंत्रालयमा पेर् गने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदन संलग्न 
भएको आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी क्षयिोग, कुष्ठिोग तथा एचआर्िर्भ एड्स र्नयन्त्रर् कायिक्रम  तथा सेवाको गरु्स्तिीयतामा वृिी हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 
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२८.प्रिनन स्वास््य कायिक्रम अनगुमन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.८.१.९ २२६११ ३ पटक २२५ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रिनन ्स्वास््य कायिक्रम तथा सेवाको गरु्स्तिीयतामा सधुाि गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. सिुजक्षत माततृ्व कायिक्रम अन्तगित आमा सिुक्षा कायिक्रम साथै वर्थिङ्ग सेन्टि, EOC, BEONC, CEONC 

सार्टबाट उपलव्ध हनुे गभिवती पिीक्षर् सेवा सामान्य प्रसतुी, प्रसूर्त परिक्षर्, आकजस्मक प्रसतुी सिुजक्षत 
गभिपतन सेवा, सिभार्कल क्यान्सि सेवा आदद सेवाहरुको गरु्स्ति कायम गनि अर्नवायि रुपमा अनगुमन 
गने  

2. परिवाि स्वास््यका अन्य कायिक्रमहरु िस्तै परिवाि र्नयोिन, मवहला स्वास््य स्वयं सेववका कायिक्रम, 
प्राथर्मक स्वास््य सेवा गाउँघि जक्लनीक, वकर्ोि वकर्ोिी यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य आदद कायिक्रमहरुको 
प्राववर्धक सहयोग, सहयोगात्मक अनगुमन, मेन्टोिीङ्ग तथा coaching गनि र्नजश्चत कायि योिना बनार् 
लाग ुगनुि पनेछ। 

3.  अनगुमन गनिका लार्ग र्नदेर्नालयले अनगुमन टोली बनाउन ुपछि ि यसको समय तार्लका तयाि गिी 
प्रमखुबाट स्वीकृत गिाउन पछि ।  

4.  अनगुमन गदाि अस्पतालको हकमा ब्यबस्थापन सर्मर्त, कायािलय प्रमखु सवहत सेवा प्रदायक कमिचािी ि 
स्वास््य कायािलयको हकमा प्रमखु ि र्ोकल पसिनसँग बैठक बसी प्रिनन ्स्वास््य कायिक्रम ि सेवाको 
उपलवर्ध ि गरु्स्तिीयताका लार्ग छलर्ल तथा अन्तिवक्रया गिी बैठकको मार्नवुटङ्ग गने l  

5.  कायि सम्पन्न पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने ि प्रत्येक मवहना र्नदेर्नालय छलर्ल अनगुमन आडान प्रदान 
ि संबजन्धत र्नकायलाई र्लजखत पषृ्ठपोर्न पठाउन ुपछि ।  

6. प्रिनन ्स्वास््य कायिक्रम ि सेवाको र्बस्ततृ ववविर् संकलन गने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदन संलग्न 
भएको आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी प्रिनन ्स्वास््य कायिक्रम तथा सेवाको अनगुमन, मलु्यांकन, मेन्टोिीङ्ग ि coaching गिी  प्रिनन सेवाको 
लक्ष्य अनसुािको उपजल्व्ध ि गरु्स्तिीयताको सरु्नजश्चतता हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

२९.नीजि तथा गैिसिकािी अस्पतालको  र्नयमन तथा अनगुमन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.८.१.१० २२६११ ३ पटक ७५० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य नीजि तथा गैिसिकािी अस्पतालको सेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा गरु्स्तिीयता अनगुमन ि पषृ्ठपोर्र् गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर्र्भत्र िहेका नीजि तथा गैिसिकािी अस्पतालको सूची तयाि गने । 
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२. बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि अनगुमन योिना बनाउने ि अनगुमन सूचकहरु तयाि पाने। 

३. योिना अनरुुप प्राववर्धक तथा प्रर्ासर्नक व्यजि सजम्मर्लत टोली बनाई र्निीक्षर्, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
ि पषृ्ठपोर्र् गने । 

४. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ सहयोग सर्मर्त 
ि अन्य आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी  मापदण्ड, र्नर्त र्नयम  बािे छलर्ल गने । 

५. संस्था, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग छलर्ल 
/ अन्तिवक्रया गिी बैठकको मार्नवुटङ्ग गने ।  

६. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् संकलन गने । 

७. यो खचि जर्र्िकबाट र्नदेर्नालयमा स्वास््य संस्था दताि , नववकिर्का लार्ग अनगुमनमा खवटने 
कमिचािीको दै‧भ्र भिा भिूानी गनि सवकनेछ ।  

८. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि तयाि गिी पेर् गने ।  
बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदन संलग्न 

भएको आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l  
अपेजक्षत उपलव्धी नीजि तथा गैिसिकािी अस्पतालको सेवा प्रवाहको गरु्स्तिीयता अनगुमन भर्ि सेवा प्रभावमा प्रभावकािी हनुे।  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

३०. र्नदेर्ानालयबाट जि.आ.स्वा.के/अंचल आ.औ.को र्निीक्षर्,अनगुमन तथा मूल्याकंन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

२.८.१.११ २२६११ ३ पटक २२५ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्देश्य आयवेुद कायिक्रम तथा सेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा गरु्स्तिीयताको र्निीक्षर्, अनगुमन, मूल्याङ्कन ि पषृ्ठपोर्र् 
गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया १. बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि अनगुमन वावर्िक / चौमाजर्क योिना बनाउने ि अनगुमन सूचकहरु तयाि 
पाने।। 

२. योिना अनरुुप प्राववर्धक तथा प्रर्ासर्नक व्यजि सजम्मर्लत टोली बनाई एकीकृत सहयोगात्मक र्निीक्षर्, 

अनगुमन, मूल्याङ्कन ि पषृ्ठपोर्र् गने । 

३. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ सहयोग सर्मर्त 
ि अन्य आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी  मापदण्ड, र्नर्त र्नयम  बािे छलर्ल गने ि मार्नूट 
गने ।  

४. संस्था, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग छलर्ल 
/ अन्तिवक्रया गिी बैठकको मार्नवुटङ्ग गने ।  

५. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् संकलन गने । 

६. मार्ीक रुपमा अनगुमन पश्चात र्नदेर्नालयमा अनगुमन बाट प्राप्त ववविर् बािे छलर्ल गने ि सधुीािका 
लार्ग सम्बन्धीत  संस्थालार्ि र्लजखत प्रर्तवेदन पठाउने ।  
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७. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 

बिेट बाँडर्ाँड  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदन 
संलग्न भएको आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी आयवेुद कायिक्रम तथा सेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा गरु्स्तिीयताको र्निीक्षर्, अनगुमन, मूल्याङ्कन ि पषृ्ठपोर्र् 
गिी गरु्स्तिीय सेवा प्रवाहमा सहयोग गने । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 
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३१.लैंर्गक अल्पसंख्यकहरुको लार्ग एड्स तथा यौनिोग सम्बन्धी कजम्प्रहेजन्सव कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग अनदुान 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

५.१.९.१ २६४१३ १ पटक ५०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य लैंर्गक अल्पसंख्यकहरुको लार्ग एड्स तथा यौनिोग सम्बन्धी कजम्प्रहेजन्सव कायिक्रम संस्था मार्ि त 
सञ्चालन गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. लैंर्गक अल्पसंख्यकहरुको लार्ग कायि गने संस्थाको सूची तयाि गने । 

२. सचुीकृत संस्थामध्ये एड्स तथा यौनिोग सम्बन्धी कायि गने संस्था छनौटका लार्ग दताि, नवीकिर् ि 
अन्य कानूनी दस्तावेिहरु केलाउने ।  

३. योग्य संस्था छनौट गिी कायिक्रम सञ्चालनको ववस्ततृ कायियोिना को प्रस्ताव आव्हान गने । 

४. उपयिु संस्थालाई पहुँच कम भएका क्षेत्र, वगिलाई सेवा पिुी्याउने गिी कायि सम्झौता गने ।  

५. कायि प्रगर्त बािे समय समयमा प्रर्तवेदन माग गने ि ववश्लरे्र् गने ।  

६. कायिक्रम सञ्चालन गिाउने ि अनगुमन गने । 

७. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह कायिक्रम स्वीकृत गिी 
सञ्चालन गने । 

अपेजक्षत उपलव्धी लैंर्गक अल्पसंख्यकहरुको लार्ग एड्स तथा यौनिोग सम्बन्धी कजम्प्रहेजन्सव कायिक्रम सञ्चालन भर्ि एड्स 
तथा यौनिोग न्यूनीकिर् हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 
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स्वास््य तार्लम केन्रबाट सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन 
मागिदर्िन 
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१.कायािलयमा र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद तथा िडान 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

११.३.७.१६ ३११२२ ८  वटा वटा २०० प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद गिी स्वास््य तार्लम केन्रमा 
कायिित कमिचािीको दैर्नक उपजस्थर्त ि काम कािवाहीलाई प्रभावकािी अनगुमन गने।  

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम संचालनका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रको स्टार् बैठक बसी छलर्ल गने। 

२. बिािमा उपलब्ध वा अरु कायािलयले प्रयोग गरििहेको र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी 
(रे्स रिडि सवहत) बािेमा बझु्ने। 

३. र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद गनिको लार्ग स्पेसीवर्केसन 
तयाि गने। 

४. र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद गनिको लार्ग स्पेसीवर्केसन 
अनसुाि बिािबाट वा अर्धकृत र्बके्रताबाट दिभाउ माग गरि लागत अनमुान तयाि गने। 

५. सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ (संसोधन २०७६ वा प्रचर्लत) 
अनसुाि खरिद र्बर्ध छनौट गरि खरिद गने । 

६. र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद पश्चात दैर्नक प्रयोग, 
सर्भिसीङ्ग, संिक्षर्, ममित सम्भाि चाल ुअवस्थामा िाख्न।े 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र खचि गनुिपनेछ । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) 
खरिद अवर्ध ि खरिद पश्चात गरु्स्तरियताको अनगुमन गनेछ।  

२. र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद पश्चात र्सर्स क्यामेिा (७ 
क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) को प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले 
स्थलगत अनगुमन ि मलु्यांकन समेत गनुिपनेछ ।  

अपेजक्षत उपलव्धी ि 
सूचक  

र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद हनु ्गई स्वास््य तार्लम 
केन्रमा कायिित कमिचािीको दैर्नक उपजस्थर्त ि काम कािवाहीलाई प्रभावकािी अनगुमन हनुेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली र्सर्स क्यामेिा (७ क्यामिा स्क्रीन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत)  खरिदका वक्रयाकलापहरु सम्पन्न 
भए पश्चात Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको आधािमा तार्लम केन्रले 
चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ।  

 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    47 
 

२.स्वास््य तार्लम प्रदायक अस्पताल/तार्लम सार्टहरुको सवर्लकिर्का लार्ग मेजर्न औिाि खरिद  
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक)  

११.३.९.४९ ३११२२ ३ पटक पटक १५०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य गरु्स्तिीय ि प्रभावकािी स्वास््य तार्लम व्यवस्थापन ि संचालनका लार्ग सजुचकृत भएका स्वास््य 
संस्थाका तार्लम सार्टहरुलाई थप व्यवजस्थत, ववकास ि ववस्ताि गनि मेजर्न औिाि  उपलब्ध गिाउने।   

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयसँगको समन्वयमा तार्लम साईट अनगुमन गरि 

प्रभावकािीता ि आवश्यकता पवहचान गने। 

२. सजुचकृत भएका स्वास््य संस्थाका तार्लम सार्टहरुलाई स्वास््य सम्बजन्ध तार्लम संचालन गनिका लार्ग 
आवश्यक न्यनुतम मेजर्न औिािको माग संकलन गने। 

३. तार्लम केन्रले तार्लम साईटहरु आजघल्लो बर्िको मागलाई पर्न स्मिर् गिाउन सक्नेछ। 

४. तार्लम साईटको माग बमोजिमका मेजर्न औिािको  वकर्सम, प्रकृर्त आदद सवहतको Catagorize गने। 

५. Catagorize गिे बमोजिम मेजर्न औिाि खरिद योिना बनाउने।  

६. मेजर्न औिािको स्पेजर्वर्केर्न तयाि।  

७. मेजर्न औिािको लागत अनमुान तयाि गने। 

८. सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि प्रदेर् सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०७६, सावििर्नक खरिद 
र्नयमावली २०६४ अनसुाि खरिद योिनामा छनौट भएको र्बर्ध बमोजिम मेजर्न औिाि खरिद प्रवक्रया 
अगाढी बढाउने।  

९. मेजर्न औिाि खरिद भएपर्छ सम्बजन्धत तार्लम साईटहरुलाई बझुाउन हस्तातिर् गने। 
बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 

स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि गनुिपनेछ । 
अपेजक्षत उपलव्धी गरु्स्तिीय ि प्रभावकािी स्वास््य तार्लम व्यवस्था ि संचालनका लार्ग सजुचकृत भएका स्वास््य संस्थाका 

तार्लम सार्टहरुलाई आवश्यक मेजर्न औिाि उपलब्ध हनुे ि तार्लम सार्ट थप व्यवजस्थत, ववकास ि 
ववस्ताि हनुेछ।   

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले खरिद अवर्ध ि खरिद पश्चात मेजर्न औिाि खरिद प्रवक्रया ि 
गरु्स्तरियताको अनगुमन गनेछ।  

२. मेजर्न औिाि खरिद पश्चात खरिदको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले तार्लम साईटको 
स्थलगत अनगुमन ि मलु्यांकन समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली मेजर्न औिाि खरिद भएपश्चात Traning Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो 
प्रर्तवेदनको आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 
पठाउनपुनेछ। 
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३. तार्लम केन्रका लार्ग र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 
हिािमा) 

समय अवर्ध (चौमार्सक) 

११.६.१३.३ ३११२३ १ पटक (३ प्याकेि) नभएको ५०० प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ▪ कायािलयका लार्ग र्र्निचि तथा वर्क्चसिको व्यबस्था गरि स्वास््य तार्लम केन्रलाई प्रभावकािी 
रुपमा संचालन गने।   

▪ तार्लम संचालनका लार्ग आवश्यक पने पसु्तक तथा सामाग्री िाख्न र्र्निचि तथा वर्क्चसिको 
व्यबस्था गरि लाईबे्रिी संचालन गने ।   

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) खरिद गनिको लार्ग स्पेसीवर्केसन 

तयाि गने । 

२. र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) खरिद गनिको लार्ग स्पेसीवर्केसन 
अनसुाि बिािबाट ३ वटा वा अर्धकृत र्बके्रताबाट दिभाउ माग गरि लागत अनमुान तयाि गने । 

३. सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ ि प्रदेर् सावििर्नक खरिद 
र्नयमावली २०७६ अनसुाि खरिद र्बर्ध छनौट गरि खरिद व्यबस्था ि खरिद प्रवक्रया अगाढी बढाउन े
कायि गने । 

४. र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) खरिद पश्चात सर्भिसीङ्ग, संिक्षर्, ममित 
सम्भाि चाल ुअवस्थामा िाख्न े। 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) मा खचि गनुिपनेछ 
। 

अपेजक्षत उपलव्धी र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) को व्यबस्था भै तार्लम केन्र प्रभावकािी 
रुपमा संचालन भएको हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) 
खरिदका वक्रयाकलापहरु सम्पन्न भए पश्चात गरु्स्तरियताको अनगुमन गनेछ तथा कायि सम्पन्न 
प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. स्वास््य तार्लम केन्रले र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) खरिद भएको 
जिन्सी र्निीक्षर् गरि आवश्यकतानसुाि ममित सम्भाि गरि चसु्तदरुुस्त अवस्थामा िाख्न े। 

अपेजक्षत उपलव्धी ि 
सूचक  

स्वास््य तार्लम केन्रका लार्ग र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) खरिद 
भै तार्लम कायिक्रम ि अन्य काम सहि, प्रववर्धयिु ि समयमा सम्पन्न भएको हनुेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली र्र्निचि तथा वर्क्चसि (कायािलय स्थापना तथा लार्बे्रिी र्नमािर्) खरिदका वक्रयाकलापहरु सम्पन्न भए 
पश्चात Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको आधािमा तार्लम केन्रले 
चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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४.अपिेसन र्थयटि व्यवस्थापन (OT Management) तार्लम  

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम 

(रू. हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.१.४ २२५११ १० िना* १ ब्याच* ४२ ददन िना ७०० दोश्रो 
र्ीर्िक ववविर् 

उद्दशे्य स्वास््य सेवा (र्ल्यवक्रयाद्वािा हनुे) को गरु्स्ति बवृि गनि सेवा प्रदायक (नर्सिङ्ग स्टार्) को र्ल्यवक्रया 
कक्ष ि सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप ि दक्षता ववकास गने । 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रवक्रया १. स्थानीय तह मातहतको अस्पताल भए स्थानीय तहसँग समन्वय गरि ि प्रदेर् तहको अस्पताल भए 
स्वास््य कायािलय समेतसंग समन्वय गरि अस्पतालको अपिेर्न कक्षमा कजम्तमा ३ िना दक्ष िनर्जि 
हनुे गरि तार्लम नर्लएका नर्सिङ्ग स्टार्हरुको पवहचान गरि योिना बनाउन।े  

२. पवहला तार्लम र्लईसकेका नर्सिङ्ग कमिचािीलाई तार्लममा सहभागी नगिाउने।   

३. सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने। 

४. अपिेसन र्थयटि व्यवस्थापन (OT Management) तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम 
सञ्चालनका लार्ग समन्वय ि वावर्िक रुपमा सम्झौता गने। 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन (दवैु) मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने।  

६. बिेटको परिर्ध र्भत्रिही तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ।  

७. अपिेसन र्थयटि व्यवस्थापन (OT Management) तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुसँगको समन्वय, सहिीकिर् 
ि सहकायिमा तार्लमको लार्ग छनौट भएका नर्सिङ्ग स्टार्हरुलाई ४२ ददनको तार्लम संचालन गने। 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन, र्नयम, र्नदेजर्का ि कायिववर्ध अनसुाि ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न 
खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि 
गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी सेवा प्रदायक (नर्सिङ्ग स्टार्) को र्ल्यवक्रया कक्ष ि सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप ि दक्षता ववकास भई 
स्वास््य सेवा (र्ल्यवक्रयाद्वािा हनु)े को गरु्स्ति बवृि हनुेछ । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन  तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 
पठाउनपुनेछ। 
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५. Mid Level Parcticum (MLP) तार्लम  

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 
हिािमा) 

समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.१.६ २२५११ १० िना* २ ब्याच * ६० ददन िना २००० प्रथम ि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य समदुायमा वसोवास गने आम नागरिकहरू ववरे्र् गिेि मवहला, बालबार्लका, गिीब तथा र्समान्तकृत वगि, 
अस्थायी बसोबास गने तथा ज्येष्ठ नागरिक समेतलाई गरु्स्तिीय आधािभूत स्वास््य सेवा प्रवाह गनिका लार्ग 
दगुिम क्षेत्रमा (ग्रार्मर् तथा र्हिी) कायिित स्वास््यकर्मिको जक्लर्नकल सीप ि क्षमता अर्भवृवि गने । 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. स्वास््य कायािलय ि स्थानीय तहसँग समन्वय गरि स्वास््य सस्था वा अस्पतालमा कायिित 

   स्वास््यकमी (पािामेर्डक्स) हरुको सचुी तयाि गरि योिना बनाउने ।  

२. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी नगिाउने ।    

३. सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

४. तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय ि वावर्िक रुपमा 
सम्झौता गने। 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन  वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने l  

६. सम्बजन्धत अस्पतालहरुसँगको समन्वय, सहिीकिर् ि सहकायिमा त्यस अस्पतालमा तार्लमको लार्ग 
छनौट भएका सहभागीहरुलाई ६० ददनको तार्लम संचालन गने। 

७. बिेटको परिर्ध र्भत्रिही तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ।  

८. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र सस्थाको 
सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने ि सो को 
अनगुमन तार्लम केन्रले गने। 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी दगुिम क्षेत्रमा (ग्रार्मर् तथा र्हिी) कायिित स्वास््यकर्मिको जक्लर्नकल क्षमता अर्भवृवि भई गरु्स्तिीय 
आधािभतू स्वास््य सेवा प्रवाहमा अर्भवृवि हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 
पठाउनपुनेछ। 
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६.दगुिम स्थानमा कायिित स्वास््यकमीहरूको लार्ग ट्रमा केयि सजम्बन्ध तार्लम 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम 

(रू.हिािमा) 
समय अवर्ध(चौमार्सक) 

२.६.१.७ २२५११ 

२४ िना* ३ ब्याच*२ 
ददन 

िना १००० प्रथम 

उपर्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य र्बिामीहरुलाई समयमानै उपचाि, ब्यबस्थापन ि आवश्यकतानसुाि प्ररे्र् गरि वविामीदि ि मतृ्यदुि कम गनि 
जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको गरु्स्तिीय आकजस्मक उपचाि व्यवस्थापन सम्बन्धी र्सप तथा क्षमता 
ववकास गने । 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. स्वास््य कायािलय ि स्थानीय तहसँग समन्वय गरि दगुिम ि िािमागि क्षेत्रमा कायिित स्वास््य संस्थाहरुमा 

कायिित जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरु (नसि, पािामेडीक्स) को तार्लम नदोहोरिने गरि सूची तयाि 
पाने।  

२.  प्राईमािी ट्रमा केयि तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय 
ि वावर्िक रुपमा सम्झौता गने । 

३.  सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

४.  सम्बजन्धत अस्पतालहरुसँगको समन्वय ि सहकायिमा त्यस अस्पतालमा तार्लमको लार्ग छनौट भएका 
सहभागीहरुलाई २ (दईु) ददनको तार्लम संचालन गने।  

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने l  

६. बिेटको परिर्ध र्भत्रिही तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ । 

७. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
ि सो को अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ l  

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको गरु्स्तिीय आकजस्मक उपचाि व्यवस्थापन सम्बन्धी र्सप तथा 
क्षमतामा वृवि गिी र्बिामीहरुलाई समयमानै उपचाि, ब्यबस्थापन ि आवश्यकतानसुाि प्ररे्र् भई 
वविामीदि ि मतृ्यदुि कम गनि सहयोग हनुे ।  

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियता 
कोअनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको  

   कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।  
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प्रर्तवेदन  तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्र ले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 

७.वहमाली ि पहाडी जिल्लाका नर्सिंग तथा र्मडवाईफ्री कमिचािीलाई ग्रार्मर् Ultrasound तार्लम 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.१.८ २२५११ ५ िना x २ ब्याच x२१ ददन िना ८०० प्रथम ि दोश्रो 
उपर्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य उच्च िोजखममा िहेका गभिवती मवहलाहरु समयमानै पिा लगाई ब्यबस्थापन वा प्ररे्र् गनिका लार्ग ग्रार्मर् 
क्षेत्रमा िहेका नर्सिङ्ग स्टार्को Ultrasound प्रयोग गने र्सप, दक्षता ि क्षमता अभीवृवि गने 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. वहमाली ि पहाडी जिल्लाका दगुिम स्थानीय तहसँग समन्वय गरि उपलब्ध भएसम्म बर्थिङ्ग सेन्टिमा कायिित 

नर्सिङ्ग स्टार् (स्टार्नसि वा सो भन्दा मार्थ) वा SBA तार्लम प्राप्त अनर्म हरुलाई वा अन्य उपयिु 
स्वास््यकमीहरुलाई प्राथर्मकतामा िाखेि तयाि पारिएको सूचीबाट सहभागी छनौट गरि  योिना बनाउन े
। 

२. पवहला तार्लम र्लईसकेका नर्सिङ्ग स्टार्लाई तार्लममा सहभागी नगिाउने ।    

३. सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

४. ववर्यसँग सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक अस्पताल तथा संघ सस्थाहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका 
लार्ग समन्वय ि वावर्िक रुपमा सम्झौता गने। 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन दवैु मार्ि त िानकािी गिाउने 
ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने ।  

६. तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुसँगको समन्वय, सहिीकिर् ि सहकायिमा तार्लमको लार्ग छनौट भएका 
सहभागीहरुलाई २१ ददनको तार्लम संचालन गने। 

७. बिेटको परिर्ध र्भत्रिही तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ । 

८. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
ि  सो को अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी १. ग्रार्मर् क्षेत्रमा िहेका नर्सिङ्ग स्टार्को Ultrasound  प्रयोग गने सीप, दक्षता ि क्षमता अभीवृवि भई उच्च 
िोजखमका गभिवती मवहलाहरु समयमानै पिा लगाई ब्यबस्थापन वा प्ररे्र् हनुे।  

२. गरु्स्तिीय मात ृस्वास््य सेवामा मवहलाको पहुँच बवृि ि मात ृतथा जर्र्मुतृ्यदुि कम हनु।े  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको  

   कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।  
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 
पठाउनपुनेछ। 

 

८.  परिवाि र्नयोिन तथा पिामर्ि सेवा तार्लम  

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 
हिािमा) 

समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.१.९ २२५११ १२ िना* १ ब्याच* ८ ददन िना ३०० दोश्रो 
उपर्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य परिवाि र्नयोिन सेवा प्रदानमा गरु्स्तरियता बढाउन जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरूमा परिवाि र्नयोिन 
सेवा प्रदान गने ज्ञान, सीप ि दक्षता ववकास गने।  

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, वहमाली ि पहाडी जिल्लाका स्वास््य कायािलय तथा  स्थानीय तहसँग 
समन्वय गरि सहभागी छनौट गरि योिना बनाउने। 

२. सहभागीको सचुी तयाि गदाि पवहला प्रदेर् मातहतका अस्पतालमा कजम्तमा ३ िना हनुेगिी ि त्यसपर्छ 
वहमाली ि पहाडी जिल्लाका दगुिम स्वास््य सस्था िहाँ धेिै सेवाग्राही (WRA) को संख्यालाई प्राथर्मकतामा 
िाखेि तयाि गनुिपनेछ ि मवहला सहभागीलाई प्राथर्मकता ददनपुनेछl   

३. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी नगिाउने  ।    

४. सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने ि सहभागीलाई पायक पने 
स्थानमा तार्लमको स्थान छनौट गनुिपनेछ।  

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने। 

६. बिेटको परिर्ध र्भत्रिही तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा  पिामर्िमा र्लन सवकनेछ। 

७. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
ि सो को अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ। 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरूमा परिवाि र्नयोिन सेवा प्रदान गने ज्ञान, सीप ि दक्षता ववकास भई 
परिवाि र्नयोिन सेवामा गरु्स्तरिय ि प्रयोग दि बवृि हनुे ।  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ सो प्रर्तवेदनको आधािमा 
तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    54 
 

९. मेर्डकल अर्धकृतहरूलार्ि मेर्डको र्लगल तार्लम  
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.१.११ २२५११ १६ िनाx २ ब्याच x १६ ददन िना १६०० दोश्रो ि तेश्रो 
उपर्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मेर्डको र्लगल सम्बन्धी सेवालाई व्यवजस्थत गनिका जचवकत्सकहरुको मेर्डको र्लगल सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि क्षमता 
अर्भवृवि गने। 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायािलय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरि सहभागी छनौट गरि 

योिना बनाउने। सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने। 

२. सहभागीको सचुी तयाि गदाि पवहला प्रदेर् मातहतका अस्पतालमा प्रत्येक अस्पतालवाट प्रत्येक र्सफ्टमा 
कजम्तमा १ िना हनुे गरि सहभागी छनौट गने।  

३. मेर्डको र्लगल केस धेिै हनुे स्वास््य संस्था प्राथर्मकतामा िाखेि सहभागीको सचुी तयाि गरि िाविय स्वास््य 
तार्लम केन्रको र्नदेजर्का अनसुाि अवर्ध ि सहभागी गनुिपनेछ।  

४. ववर्यसँग सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय ि 
सम्झौता (वावर्िक रुपमा) गने। 

५. पवहला तार्लम र्लईसकेका जचवकत्सकलाई तार्लममा सहभागी गिाउन पाईने छैन ।    

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी गिाउने 
ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने। 

७. बिेटको परिर्धमा तार्लमको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि सेवा  पिामर्िमा 
र्लन सवकने छ। 

८. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने ि 
सो को अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ।   

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जचवकत्सकहरुको मेर्डको र्लगल सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि क्षमता अर्भवृवि भई मेर्डको र्लगल सम्बन्धी सेवा 
व्यवजस्थत हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको अनगुमन 
गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको  

   कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ सो प्रर्तवेदनको आधािमा 
तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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१०. जचवकत्सक तथा नर्सिंग स्टार्लाई सिुजक्षत गभिपतन सेवा तार्लम 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम 

(रू. ०००) 
समयाअवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.१.१५ २२५११ १० िना*३ ब्याच*१०/१४ ददन पटक ९०० प्रथम ि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य असिुजक्षत गभिपतनबाट हनुे िोजखमहरु कम गदै मात ृरुग्र्ता तथा मतृ्यदुि कम गनि जचवकत्सक तथा नर्सिङ्ग 
स्टार्लाई सिुजक्षत गभिपतन सेवा सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि क्षमता अर्भबवृि गने l   

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. स्वास््य कायािलय, अस्पताल ि स्थानीय तहसँग समन्वय गिी जचवकत्सक तथा नर्सिङ्ग स्टार्को 

सहभार्गताको लार्ग सिुजक्षत गभिपतन केन्र सजुचकृत भई स्थापना भएको वा सजुचकृतका लार्ग यस 
आर्थिक बर्िमा बिेट छुट्याईएको वा असिुजक्षत गभिपतन ि Women with Reproductive Age का धेिै भएको 
आधािमा अस्पताल तथा स्वास्थ सस्थामा कायिित जचवकत्सक तथा नर्सिङ्ग स्टार्को सूची तयाि पाने।  

२. सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय ि सम्झौता 
(वावर्िक रुपमा) गने ि सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने। 

३. पवहला तार्लम र्लईसकेका जचवकत्सक तथा नर्सिङ्ग स्टार्लाई तार्लममा सहभागी नगिाउने।    

४. सम्बजन्धत अस्पतालहरुसँगको समन्वय, सहिीकिर् ि सहकायिमा सिुजक्षत गभिपतन कायि संचालन ि 
प्रचर्लत तार्लम र्नदेजर्का वमोजिम ब्याच ि सहभागी संख्या र्नधाििर् गरि तार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने। 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ। 

७. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
ि सो को अनगुमन स्वास््य तार्लम केन्रले गनुिपनेछ। 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी जचवकत्सक तथा नर्सिङ्ग स्टार्को सिुजक्षत गभिपतन सेवा सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि क्षमता अर्भबवृि हनु ्गई 
असिुजक्षत गभिपतनबाट हनुे िोजखमहरु कम गदै मात ृरुग्र्ता तथा मतृ्यदुि कम हनुे।   

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 
पठाउनपुनेछ। 
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११. डायलार्सस सेवा तार्लम  
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.१.३९ २२५११ 

१० िना X १ ब्याच x ९० 
ददन 

िना ११२५ दोश्रो 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य डायलार्सस सेवा प्रदान गने ि सो सेवामा संलग्न हनुे अनमी ि स्टार्नसि स्वास््यकमीको ज्ञान, र्सप ि 
क्षमता अर्भबवृि गने । 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका डायलार्सस सेवा संचालन भएका वा हनुे अस्पताल, स्वास््य संस्था ि स्थानीय तहसँग 

समन्वय गरि सहभागी छनौट गरि योिना बनाउने ।  

२. डायलार्सस सेवा संचालन भएका वा हनुे अस्पताल ि स्वास््य सस्थामा कायिित अनमी ि स्टार्नसि 
स्वास््यकमीहरुलाई प्राथर्मकता ददई सहभागी सचुी तयाि गनुिपनेछ ।  

३. सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

४. ववर्यसँग सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय 
ि सम्झौता (वावर्िक रुपमा) गने।    

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी  
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ ।  

७. स्वास््यकमीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
ि सो को अनगुमन स्वास््य तार्लम केन्रले गनुिपनेछ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी डायलार्सस सेवा प्रदान गने ि सो सेवामा संलग्न हनुे अनमी ि स्टार्नसि स्वास््यकमीको ज्ञान, र्सप ि क्षमता 
अर्भबवृि हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको  

   कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 
पठाउनपुनेछ। 
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१२.  परिवाि र्नयोिन सम्वन्धी IUCD/Implant तार्लम  
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.१.४८ २२५११ ५ िनाx १० ब्याच x ८ ददन) िना २३५० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य गरु्स्तरिय परिवाि र्नयोिन सेवा प्रदान ि परिवाि र्नयोिन सेवा प्रयोगदिमा बवृि गनि जचवकत्सक तथा 
स्वास््यकमीहरूमा र्सप, दक्षता ि क्षमताको ववकास गने ।   

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, वहमाली ि पहाडी स्वास््य कायािलय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरि 
अ.न.र्म वा स्टार् नसि सहभागी छनौट गरि योिना बनाउन े। 

२. सहभागीको सचुी तयाि गदाि पवहला प्रदेर् मातहतका अस्पतालमा कजम्तमा ३ िना हनुेगिी ि त्यसपर्छ 
वहमाली ि पहाडी जिल्लाका दगुिम स्वास््य सस्था िहाँ धेिै सेवाग्राही (WRA) को संख्या लाई 
प्राथर्मकतामा िाखेि तयाि गनुिपनेछ l मवहला सहभागीलाई प्राथर्मकता ददनपुनेछ ।  

३. ववर्यसँग सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक अस्पताल तथा संघ सस्थाहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका 
लार्ग समन्वय ि सम्झौता (वावर्िक रुपमा) गने। 

४. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी गिाउन पाईने छैन ।    

५. सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने ि सहभागीलाई पायक पने 
स्थानमा तार्लमको स्थान छनौट गनुिपनेछ ।  

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

७. बिेटको परिर्ध र्भत्रिही तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक सहायक 
िनर्जि सेवा पिामर्िमा र्लन सवकनेछ । 

८. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा 
गने ि सो को अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरूमा परिवाि र्नयोिन सेवा प्रदान गने र्सप ि दक्षता ववकास भई परिवाि 
र्नयोिन सेवा प्रयोगदिमा गरु्स्तरियता बवृि हनुे ।   

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको 
   कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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१३. अनमी, स्टार् नसि ि जचवकत्सकका लार्ग दक्ष प्रसतुी सेवा तालीम 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.१.४९ २२५११ १० िना* ३ ब्याच* ६०ददन िना २९०० दोश्रो ि तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मात ृस्वास््य (सिुजक्षत माततृ्व) सेवाको लार्ग नर्सिंग स्टार्ले सवै ज्ञान ि सीप प्रदान गने ि दक्षता प्रदर्िन 
गनि सक्षम बनाउने। 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. बर्थिंग सेन्टि भएको वा हनुे वाला ि अरु तालीम प्राप्त िनर्जि नभएको, सेवा ददन तत्पि ि धेिै 

सेवाग्राहीहरु आउने स्वास््य संस्थामा कायिित नर्सिंग स्टार् यस तार्लमका सहभागी छनौट गने।  

२. दक्ष प्रसरु्त सेवा तार्लममादगुिम का स्वास््य सस्थामा कायिित अनमी ि स्टार् नसिलाई प्राथर्मकता 
ददनपुने।  

३. तार्लम संचालन प्रवक्रया ि सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने। 

४. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने। 

५. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ। 

६. बर्थिंग सेन्टि भएका स्थानीय तह ि अन्य स्वास््य संस्थाका अनमी ि स्टार् नसिलाई िाविय स्वास््य 
तार्लम केन्रले तोकेको र्लु्क र्लई स्वीकृत बावर्िक कायिक्रममा तोकेको लक्ष्यमा घटी संख्या नहनुे 
गिी तार्लम साईटसंग समन्वय गिी तार्लममा सहभागी गिाउन सवकने।   

७. स्वास््यकमीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
ि सो को अनगुमन स्वास््य तार्लम केन्रले गनुिपनेछ। 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी नर्सिंग स्टार्हरु मात ृस्वास््य (सिुजक्षत माततृ्व) सेवाको लार्ग सवै ज्ञान ि सीप हार्सल ि दक्षता प्रदर्िन 
गनि सक्षम हनुेछन। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको    

   गरु्स्तरियताको अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको  

   कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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१४. कायिक्रमको नाम: ICU/NICU तार्लम  
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.१.५० २२५११ २० िना*१ ब्याच*२१ ददन िना ८०० प्रथम 

उपर्ीर्िक   ववविर्   

उद्दशे्य Covid -19 संक्रर्मतहरुको व्यवस्थापन तथा नव जर्र् ुर्घन कक्ष व्यवस्थापनका लार्ग जचवकत्सक ि नर्सिंग 
स्टार्को ज्ञान, धािर्ा ि सीप अर्भवृवि गने। 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर्का अस्पतालहरुमा Covid -19 संक्रर्मतहरुको व्यवस्थापनका साथै बाल तथा नविात जर्र्कुो 

मतृ्यदुि घटाउन Comprehensive New Born Care को प्रभावकािी तथा गरु्स्तिीय सेवा प्रवाहका लार्ग 
दक्ष िनर्जि तयाि गनिका लार्ग यो तार्लम िाजखएको छ।  

२. Covid -19 संक्रर्मतहरुको व्यवस्थापनका लार्ग ICU र्नमािर् भएका अस्पताल ि नव जर्र् ुर्घन कक्ष 
स्थापना भएका वा हनुे अस्पतालका जचवकत्सक वा कजम्तमा नर्सिङ्गमा प्रमार्पत्र वा सो भन्दा मार्थल्लो 
उपार्ध प्राप्त  नर्सिंग स्टार् यस तार्लमका सहभागी हनुेछन ।  

३. तार्लम केन्र आरै्ले ब्याच ि सो ब्याचमा हनु े सहभागी संख्या र्नधाििर् गरि अस्पतालका नर्सिंङ 
कमिचािीहरुलाई सहभागी गिाउन ुपनेछ ।  

४.  कायिक्रमका लार्ग सहभागीहरुलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले  पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त 
िानकािी गिाउने ।  

५.  िाविय वा प्रदेर् तार्लम र्नदेजर्का वा कायिववर्ध वा प्रोटोकल वा अन्य Practice बमोजिम सहभागी 
संख्या ि ब्याच तार्लम केन्रले ववर्नयोजित बिेटको आधािमा र्नधाििर् गने ि योिना बनाई तार्लम 
संचालन गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ । 

७. स्वास््यकमीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा 
गनुिपनेछ। 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी  जचवकत्सक तथा नर्सिंङ कमिचािीहरुको वक्रटीकल केयि ि नव जर्र् ुसघन कक्षा व्यवस्थापन वा सेवा 
प्रदान गनि आवश्यक पेर्ागत ज्ञान, धािर्ा, सीप ि दक्षता अर्भबवृि हनुेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    60 
 

१५.  स्थानीय स्वास््य संस्थामा कायिित स्वास््यकमीहरूका लार्ग सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली सम्बन्धी तार्लम  (नयँा 
ि तार्लम नपाएका स्वास््यकमीहरूका लार्ग मात्र) 

PLMBIS Code खचि 
र्ीर्िक 

लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 
हिािमा) 

समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.४.२२ २२५१२ २० िनाx ३ ब्याचx ३ ददन िना ८०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
उपर्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य संस्थाले प्रदान गिेको सेवाको यथाथि त्यांक प्रववष्ट गनि ि गरु्स्तिीय त्यांक ववश्लेर्र् ि 
पषृ्ठपोर्र् गनि जचवकत्सक, स्वास््यकमी, मेर्डकल िेकडिि तथा डेमोग्रार्िहरुको  ज्ञान, र्सप ि क्षमता 
अर्भवृवि गने ।   

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायािलय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरि सहभागी छनौट गरि 
योिना बनाउने । संस्था ि सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने 
। 

२. प्रदेर् मातहतका अस्पताललाई प्राथर्मकता ददई त्यांक कमिोि भएका अस्पताल, प्राथर्मक स्वास््य 
केन्र ि स्वास््य चौकीको सचुी तयाि गनुिपनेछ ।  

३. ववर्यसँग सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय 
ि सम्झौता (वावर्िक रुपमा) गने । 

४. पवहला तार्लम र्लईसकेका सहभागीलाई तार्लममा सहभागी गिाउन पाईने छैन ।    

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद तथा तयाि गनि ि आवश्यक 
िनर्जि सेवा पिामर्िमा र्लन सवकने छ । 

७. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
ि सो को अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जचवकत्सक, स्वास््यकमी, मेर्डकल िेकडिि तथा डेमोग्रार्िहरुको  ज्ञान, र्सप ि क्षमता अर्भवृवि हनु ्गई 
स्वास््य संस्थाले प्रदान गिेको सेवाको यथाथि त्यांक प्रववष्ट हनु ेतथा गरु्स्तिीय त्यांक ववश्लेर्र् ि 
पषृ्ठपोर्र् हनुे  ।   

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

१६. स्वास््यकमीहरुलाई लैवङ्गक वहंसामा स्वास््यको भरू्मका सम्बजन्ध तालीम   
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PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 
हिािमा) 

समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.४.२५ २२५१२ १५ िनाx १ ब्याच x ४ ददन) पटक ३०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य एकद्वाि संकट व्यबस्थापन केन्र ि अन्य स्वास््य सस्थाबाट लैंर्गक वहंसावपर्डत व्यजिहरुलाई उजचत 
पिामर्ि, स्वास््य उपचाि ि अन्य आवश्यक सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध गिाउन जचवकत्सक तथा 
स्वास््यकमीको ज्ञान, र्सप ि क्षमता अर्भबदृ्दी गने । 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायािलय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरि सहभागी छनौट 

गरि योिना बनाउने ।  

२. संस्था ि सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

३. सहभागीको सचुी तयाि गदाि प्रदेर् मातहतका अस्पतालका एकद्वाि संकट व्यबस्थापन केन्र मा 
कायिित जचवकत्सक ि स्वास््यकमीलाई प्राथर्मकता ददनपुने छ । त्यसपर्छ लैंर्गक वहंसा ग्रस्त स्थानमा 
अवजस्थत स्वास््य सस्थामा कायिित स्वास््यकमीहरुलाई प्राथर्मकतामा िाखेि सचुी तयाि गनुिपनेछ । 

४. पवहला तार्लम र्लईसकेका सहभागीलाई तार्लममा सहभागी गिाउन पाईने छैन ।    

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद ि तयाि गनि ि आवश्यक 
िनर्जि सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ । 

७.  जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके 
पश्चात १ मवहनार्भत्र सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको 
प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने ि सो को अनगुमन स्वास््य तार्लम केन्रले गनुिपनेछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीको ज्ञान, र्सप ि क्षमता अर्भबदृ्दी भई एकद्वाि संकट व्यबस्थापन केन्र ि 
अन्य स्वास््य सस्थाबाट लैंर्गक वहंसावपर्डत व्यजिहरुलाई उजचत पिामर्ि, स्वास््य उपचाि ि अन्य 
आवश्यक सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताकोअनगुमन 
गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको  

   कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Traning Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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१७. भ्यासेक्टोमी ि र्मर्नल्याप तार्लम 
PLMBIS Code खचि 

र्ीर्िक 
लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.४.४६ २२५१२ २ िना* 4 ब्याच* १२ ददन पटक ८०० दोश्रो 
उपर्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य गरु्स्तिीय भ्यासेक्टोमी/र्मर्नल्याप सेवा प्रदान गनिको लार्ग लार्ग लार्ग जचवकत्सकको ज्ञान, धािर्ा, सीप ि 
दक्षता अर्भबवृि गने ।   

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. परिवाि र्नयोिन साधन भ्यासेक्टोमी/र्मर्नल्याप स्वैजच्छक रुपमा छनौट गनि सेवाग्राहीलाई पिामर्ि ि 

गरु्स्तिीय सेवा प्रदान गनि सेवा प्रदायकलाई सक्षम वनाउने दक्षतामा आधारित तार्लम हो ।  

२. पयािप्त मात्रामा सेवाग्राही आउने वा हप्तामा १ ददन परिवाि र्नयोिन सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाको 
मेर्डकल अर्धकृत/जचवकत्सक यस तार्लमका सहभागी हनुेछन ।  

३. ववर्यसँग सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय 
ि सम्झौता (वावर्िक रुपमा) गने ि र्निकै समन्वय, सहिीकिर् ि सहकायिमा तार्लम संचालन 
गनुिपनेछ । 

४. पवहला तार्लम र्लईसकेका जचवकत्सकलाई तार्लममा सहभागी नगिाउने। संस्था ि सहभागी छनौटको 
अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि ि आवश्यक िनर्जि 
सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ ।  

७. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा 
गने ि सो को अनगुमन स्वास््य तार्लम केन्रले गनुिपनेछ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी गरु्स्तिीय भ्यासेक्टोमी/र्मर्नल्याप सेवा प्रदान गनिको लार्ग लार्ग जचवकत्सकको ज्ञान, धािर्ा, सीप ि 
दक्षता अर्भबवृि हनुेछ।   

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको  

   कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले १५ ददनर्भत्र सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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१८. जचवकत्सक ि स्वास््यकमीका लार्ग मानर्सक स्वास््य तार्लम 
PLMBIS Code खचि 

र्ीर्िक 
लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.४.४७ २२५१२ २० िना* २ ब्याच* ६ ददन पटक ८५० दोश्रो ि तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मेर्डकल अर्धकृत ि अन्य स्वास््यकमीहरुलाई Mental, Neurological / Substance use disorders (MNS) 

तथा मनोसामाजिक पिामर्ि सम्वजन्ध ज्ञान, धािर्ा ि सीपहरु अर्भबवृि गने। 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रवक्रया १. स्वास््यकमीहरुले मानर्सक िोग सम्बजन्ध लक्षर्, जचन्ह तथा प्रस्ततुीको आधािमा िोगको पवहचान गिी 
सो को पिामर्ि तथा प्ररे्र् सेवा सवहत उपयिु व्यवस्थापनको लार्ग दक्ष बनाउन यो तार्लमको 
योिना गरिएको छ । 

२. अस्पताल, प्राथर्मक स्वास््य केन्र ि स्वास््य चौकीमा कायिित मेर्डकल अर्धकृत ि हेल्थ अर्सस्टेन्ट 
यस तार्लमका सहभागी हनुेछन। संस्था, ब्याच सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र 
आरै्ले र्नधाििर् गने। 

३. ववर्यसँग सम्बजन्धत तार्लम प्रदायक मानर्सक स्वास््य संस्था वा अस्पतालहरुको सचुी तयाि गरि 
तार्लम सञ्चालनका लार्ग समन्वय ि सम्झौता (वावर्िक रुपमा) गने । 

४. तार्लम र्लईसकेका जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी नगिाउने ।    

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद ि तयाि गनि ि आवश्यक 
िनर्जि सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ । 

७. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा 
गने ि सो को अनगुमन स्वास््य तार्लम केन्रले गनुिपनेछ। 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी मेर्डकल अर्धकृत ि अन्य स्वास््यकमीहरुको Mental, Neurological / Substance use disorders (MNS) 

तथा मनोसामाजिक पिामर्ि सम्वजन्ध ज्ञान, धािर्ा ि सीपहरु अर्भबवृि हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 
पठाउनपुनेछ। 
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१९. जक्लर्नकल टे्रर्नंग जस्कल तार्लम 
PLMBIS Code खचि 

र्ीर्िक 
लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध 
(चौमार्सक) 

२.६.४.४८ २२५१२ २० िना* २ ब्याच* ५ ददन   पटक १००० प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य जक्लर्नकल तालीम संचालन गने र्बर्धको ज्ञान, सीप ि दक्षता अर्भवृवि गने प्रजर्क्षक उत्पादन गने। 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १.  जक्लर्नकल तालीम संचालन गिी दक्ष सेवा प्रदायक उत्पादन गनि जक्लर्नकल तालीम, कोजचङ तथा 

सहयोगात्मक सपुरिवेक्षर्को माध्यमवाट क्षमता अर्भवृवि गिी दक्ष प्रजर्क्षक र्नमािर् गनि यो तार्लम 
ववकास गरिएको छ।  

२.  ५ ददन तार्लम र्लएपर्छ अस्थायी प्रमार्पत्र ि २ व्याच तालीममा सह-प्रजर्क्षक भई सहिीकिर् 
गिेपर्छ स्थायी प्रमार्पत्र प्रदान गरिन्छ ।  

३. जचवकत्सा वा स्वास््य र्बज्ञान वा सामान्य जचवकत्सा वा नर्सिङ र्बर्यमा प्रमार्पत्र/स्नातक तह सो भन्दा 
मार्थल्लो तह उिीर्ि स्वास््यकमी यस तार्लमका सहभागी हनुेछन । 

४. ववद्यमान वा हनुेवाला सिकािी, गैह्र सिकािी ि र्नजि स्वास््य संस्थाका तार्लम सईटका जचवकत्सक ि 
स्वास््यकमीहरुलाई प्राथर्मकता ददई सहभागी सचुी तयाि गनुिपनेछ।सहभागी छनौटको अन्य Criteria 
हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद ि तयाि गनि ि आवश्यक 
िनर्जि सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ । 

७. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
ि सो को अनगुमन स्वास््य तार्लम केन्रले गनुिपनेछ l  

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जक्लर्नकल तालीम संचालन गने र्बर्धको ज्ञान, सीप ि दक्षता अर्भवृवि भएका प्रजर्क्षक उत्पादन हनुेछ । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन 
पठाउनपुनेछ। 
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२०. एक ववद्यालय एक नसिको लार्ग सेवा प्रवेर् तार्लम तथा र्बर्भन्न क्षमता अर्भबवृि तार्लम   
PLMBIS 

Code 
खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम 

रू.हिािमा) 
समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.४.४९ २२५१२ २५ िना* १० ब्याच* ४/५ 
ददन  

पटक ४००० दोश्रो ि तेश्रो 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य वकर्ोि वकर्ोिीको यौन तथा प्रिनन स्वास््य, वालाबार्लकहरुको स्वास््य तथा पोर्र्  प्रवधिन, पिामर्ि ि 
प्राथर्मक उपचािको लार्ग र्बद्यालय नसिहरुको ज्ञान, र्सप ि क्षमता अर्भबवृि गने। 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयसंग र्नकटतम समन्वय गिी सेवा प्रवेर् तार्लममा सहभागी गिाउन ुपने 

र्बद्यालय नसिहरुको नामावाली ि अन्य ववविर् संकलन गने। 

२.  र्बद्यालय नसिहरुको लार्ग सेवा प्रवेर् तार्लम बाहेक अन्य क्षमता अर्भवृवि सम्बजन्ध तार्लम छनौट 
गनिका लार्ग पर्न सामाजिक ववकास मन्त्रालयसंग समन्वय गने । 

३. सामाजिक ववकास मन्त्रालयसंग समन्वय भए बमोजिम र्बद्यालय नसिहरुको सेवा प्रवेर् तार्लम ि क्षमता 
अर्भवृवि तार्लमका Activity Wise ववर्नयोजित बिेट बांडर्ांड गने l    

४. सेवा प्रवेर् ि क्षमता अर्भवृवि तार्लम संचालन गने उपयिु Venue (प्रयोगात्मक तार्लम समेत ददन 
सक्ने) ि प्रजर्क्षकको छनौट गने l 

५. सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट छनौट भएका र्बद्यालय नसिलाई सेवा प्रवेर् तार्लमका तार्लम र्रुु 
हनुभुन्दा कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी गिाउने ि सहभार्गताको 
लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद, तयािी गनि ि आवश्यक 
िनर्जि सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकनेछ। 

७. यस कायिक्रमबाट स्वास््य सम्बजन्ध र्बर्भन्न तार्लमको अनगुमन ि मलु्यांकन कायि समेत सवकनेछ। 

८. र्बद्यालय नसिले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रयोग भए नभएको अनगुमन स्वास््य तार्लम केन्रले 
गनुिपनेछ ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी र्बद्यालय नसिहरुको वकर्ोि वकर्ोिीको यौन तथा प्रिनन स्वास््य, वालाबार्लकहरुको स्वास््य तथा पोर्र्  
प्रवधिन तथा पिामर्ि ि प्राथर्मक उपचाि सम्बजन्ध ज्ञान, र्सप ि क्षमता अर्भबवृि हनुेछ। 

अनगुमन मलु्याङ्कन   १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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२१. एनेस्थेर्सया सहायक लामो अवर्ध तार्लम  
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.४.५० २२५१२ ५-१० िनाx १ ब्याच x १ बर्ि िना २५०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
उपर्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य र्ल्यवक्रया पूवि चावहने सीप (Pre-anaesthetic Check-up), र्ल्यकक्षामा Vital System Monitoring ि 
व्यवस्थापन तथा Spinal ि General Anaesthesia Administration गनि स्टार्नसि वा हेल्थ अर्सस्टेन्ट वा 
अप्थाजल्मक अर्सस्टेन्टको ज्ञान, सीप ि क्षमता अर्भवृवि गने। 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयसंग समन्वय गिी तार्लमका सहभागी प्रदेर् वा 

स्थानीय तहका अस्पतालहरुबाट छनौट गिी योिना बनाउने।  

२. प्रदेर् वा स्थानीय तहका र्ल्यवक्रया भैिहेका वा हनुे योिनामा िहेका अस्पतालहरुबाट स्टार्नसि वा 
हेल्थ अर्सस्टेन्ट वा अप्थाजल्मक अर्सस्टेन्ट छनौट गने।  

३. िाविय स्वास््य तार्लम केन्रको स्वास््य तार्लम व्यवस्थापन र्नदेजर्का, सहभागी छनौट मापदण्ड ि 
अन्य प्रवक्रया अनरु्िर् गिी सहभागी छनौट प्रवक्रया अगार्ड बढाउने। 

४. वहमाली ि पहाडी जिल्लाका अस्पताल ि स्थानीय रुपमा बसोवास गने सहभागीले प्राथर्मकता पाउन े
गिी सहभागी छनौट गने ि सहभागी छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने 
। 

५. एनेस्थेर्सया सहायक तार्लम संचालनको लार्ग िािीय स्वास््य र्बज्ञान प्रर्तष्ठान लगायत उपयिु 
संस्थासंग पत्राचाि ि समन्वय गिी तार्लम सञ्चालनका लार्ग वावर्िक रुपमा सम्झौता गने। 

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने। 

७. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद ि तयाि गनि ि आवश्यक 
सहायक िनर्जि सेवा पिामर्िमा िाख्न सवकने छ ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्टार्नसि वा हेल्थ अर्सस्टेन्ट वा अप्थाजल्मक अर्सस्टेन्टको र्ल्यवक्रया पूवि चावहने सीप (Pre-anaesthetic 
Check-up), र्ल्यकक्षामा Vital System Monitoring ि व्यवस्थापन तथा Spinal ि General Anaesthesia 
Administration गने ज्ञान, सीप ि क्षमता अर्भवृवि भएको हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 

 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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२२. अस्पतालका नसिहरुको लार्ग मनोसामाजिक पिामर्ि तालीम  
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. 

हिािमा) 
समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.४.५१ २२५१२ २० िनाx २ ब्याच x ६ ददन पटक ८५० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मानर्सक स्वास््य समस्या भएका व्यजि तथा परिवािलाई मनोसामाजिक सहयोग ि मनोजर्क्षा प्रदान गनि 
अस्पतालका नसिहरुको ज्ञान, धािर्ा ि सीप अर्भबवृि गने । 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. स्वास््यकमीहरुले भावनात्मक ि मनोसामाजिक सहयोग, पिामर्ि तथा प्ररे्र् सेवा सम्बजन्ध आवश्यक 

ज्ञान, धािर्ा ि सीप ववकास गनि मानर्सक स्वास््य सम्बजन्ध तार्लमको योिना गरिएको छ । 

२. अस्पताल, प्राथर्मक स्वास््य केन्र ि स्वास््य चौकीमा कायिित नर्सिंग अर्धकृत, स्टार् नसि ि अनमी 
यस तार्लमका सहभागी हनुेछन।  

३. सहभागीको सचुी तयाि गदाि प्रदेर् मातहतका अस्पताललाई प्राथर्मकता ददनपुने छ l संस्था ि सहभागी 
छनौटको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

४. िाविय वा प्रदेर् तार्लम र्नदेजर्का वा कायिववर्ध वा प्रोटोकल वा अन्य Practice बमोजिम ब्याच 
ववर्नयोजित बिेटको आधािमा तार्लम केन्रले र्नधाििर् गने ि योिना बनाई तार्लम संचालन गने । 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले पत्र वा Mail ि र्ोन वा दवैु मार्ि त िानकािी 
गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने । 

६. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद तथा तयाि गनि ि आवश्यक 
िनर्जि पिामर्िमा र्लन सवकने छ । 

७. सहभागीले तार्लम पश्चात स्वास््य सस्था वा आरु् कायिित सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनार्भत्र 
सस्थाको सम्पूर्ि स्टार्सँग आरु्ले तार्लममा र्सकेको र्सप ि ज्ञानको प्रस्ततुीकिर् अर्नवायि रुपमा गने 
l सो को अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ l  

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी अस्पतालका नसिहरुको मानर्सक स्वास््य समस्या भएका व्यजि तथा परिवािलाई मनोसामाजिक सहयोग ि 
मनोजर्क्षा प्रदान गनि ज्ञान, धािर्ा ि सीप अर्भबवृि हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्ध ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भए पश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा तार्लम केन्रले चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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२३. कायिक्रम र्नदेजर्का, कायिववर्ध र्नमािर् गने 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.१४५ २२५२२ ६ पटक  पटक ३०० पवहलो, दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कायिक्रम र्नदेजर्का ि कायिववर्ध र्नमािर् गिी प्रदेर्का स्वास््य सम्बजन्ध तार्लम कायिक्रमहरुमा एकरुपता, 
पािदजर्िता, र्मतव्ययीता कायम गनि  तथा तार्लम एकीकृत, समन्वयात्मक, गरु्स्तिीय ि व्यवजस्थत गनि । 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. स्वास््य सम्बजन्ध तार्लम कायिक्रमहरुलाई व्यवस्थापन ि र्नयमन गनि समेत स्वास््य तार्लमसंग 

सम्बजन्धत र्बर्भन्न प्रकािका कायिक्रम र्नदेजर्का ि कायिववर्ध र्नमािर् गनिका लार्ग यो कायिक्रम िाजखएको 
छ।  

२. स्वास््य तार्लम केन्रको स्टार् बैठक बसी छलर्ल गिी स्वास््य तार्लम सम्बजन्ध के के ववर्यका 
र्नदेजर्का वा कायिववर्ध आवश्यक छ भन्ने कुिा र्नधाििर् गने। 

३. िाविय स्वास््य तार्लम केन्र ि अन्य प्रदेर्का र्नदेजर्का ि कायिववर्धहरु के के छन ्अध्ययन ि 
ववश्लरे्र् तथा उपयिु भएमा अनरु्िर् गने। 

४. अजघल्लो आर्थिक बर्िमा र्नमािर् भएका र्नदेजर्का वा कायिववर्ध पनुिावलोकन गनि आवश्यक भए सो 
समेत यसै कायिक्रमबाट गने।  

५. नयाँ र्नमािर् गनुि पने भएमा स्वास््य तार्लम सम्बजन्ध र्नदेजर्का वा कायिववर्धको मस्यौदा तयाि तार्लम 
केन्र आरै् वा पिामर्िदाता मार्ि त गने । 

६. स्वास््य तार्लम सम्बजन्ध र्नदेजर्का वा कायिववर्धमा सामाजिक ववकास मन्त्रालय, र्नदेर्नालय ि अन्य 
सम्बजन्धत र्नकायको सहभार्गतामा सझुाव संकलनका लार्ग अन्तिवक्रया बैठक आयोिना गने। 

७. स्वास््य तार्लम सम्बजन्ध र्नदेजर्का वा कायिववर्ध र्नमािर्को अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले 
र्नधाििर् गने । 

८. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि सवकने ि कायिक्रम 
पश्चात अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रम र्नदेजर्का ि कायिववर्ध र्नमािर् हनु ्गई प्रदेर्का स्वास््य सम्बजन्ध तार्लम कायिक्रमहरुमा 
एकरुपता, पािदजर्िता, र्मतव्ययीता कायम हनुे  तथा तार्लम एकीकृत, समन्वयात्मक, गरु्स्तिीय ि 
व्यवजस्थत हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रम र्नदेजर्का ि कायिववर्ध र्नमािर् गरु्स्तरियताको अनगुमन गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भएपर्छ सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक आधािमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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२४. र्सकाई तथा तार्लम सामाग्री ववकास ि छपाई/खरिद खचि 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.१४६ २२५२२ २० पटक पटक २५० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर्का स्वास््य सम्बजन्ध तार्लम कायिक्रमहरु संचालनका लार्ग आवश्यक पने सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् 
सामग्री ववकास, छपाई वा खरिद गने। 

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. स्वास््य सम्बजन्ध तार्लम कायिक्रमहरुलाई प्रभावकािी बनाउन ि सहभागीहरुको र्सकाईलाई सहयोग 

गनि समेत स्वास््य तार्लमसंग सम्बजन्धत र्बर्भन्न प्रकािका कायिक्रम सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् सामग्री 
ववकास ि छपाई/खरिद गनिका लार्ग यो कायिक्रम िाजखएको छ।  

२. स्वास््य तार्लम केन्रको स्टार् बैठक बसी छलर्ल गिी स्वास््य तार्लम सम्बजन्ध के के ववर्यका 
सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् सामग्री आवश्यक छ भन्ने कुिा र्नधाििर् गने। 

३. िाविय स्वास््य तार्लम केन्रका सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् सामग्री के के छन ्अध्ययन ि ववश्लरे्र् 
गने तथा उपयिु भएमा अनरु्िर् ि छपाई/खरिद गिी प्रयोग गने। 

४. अजघल्लो आर्थिक बर्िमा ववकास भएका सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् सामग्री पनुिावलोकन गनि आवश्यक 
भए सो समेत गने।  

५. नयाँ र्नमािर् गनुि पने भएमा स्वास््य तार्लम सम्बजन्ध सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् सामग्रीको मस्यौदा 
तयाि तार्लम केन्र आरै् वा पिामर्िदाता मार्ि त गने । 

६. स्वास््य तार्लम सम्बजन्ध सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् सामग्री ववकासमा सामाजिक ववकास मन्त्रालय, 
र्नदेर्नालय ि अन्य सम्बजन्धत र्नकायको सहभार्गतामा सझुाव संकलनका लार्ग अन्तिवक्रया बैठक 
आयोिना गने। 

७. स्वास््य तार्लम सम्बजन्ध सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् सामग्री ववकासको अन्य Criteria हरु तार्लम 
केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

८. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह तार्लम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि सवकने ि कायिक्रम पश्चात 
अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर्का स्वास््य सम्बजन्ध तार्लम कायिक्रमहरु संचालनका लार्ग आवश्यक पने सन्दभि, अध्ययन ि प्रजर्क्षर् 
सामग्री ववकास, छपाई वा खरिद भएको हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रम संचालन गरु्स्तरियताको अनगुमन गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भएपर्छ सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक आधािमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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२५. प्रादेजर्क ि जिल्ला स्तिीय स्वास््य संस्था तथा स्वास््य तार्लमसगँ सम्बजन्धत साझेदािसगँ   
 समन्वय बैठक 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 
२.८.१.३८ २२६११ ३ पटक वटा ३०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रादेजर्क ि जिल्ला स्तिीय स्वास््य संस्था तथा स्वास््य तार्लमसँग सम्बजन्धत साझेदािसँग समन्वय 
बैठक गिी स्वास््य सम्बजन्ध प्रादेजर्क तार्लम बािे िानकािी गिाउन, अनभुव आदान प्रदान गनि, 
तार्लममा एकरुपता ि गरु्स्तरियता कायम गनि।  

जिम्मेवाि र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र, काठमाडौं 
सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम संचालनका लार्ग प्रादेजर्क ि जिल्ला स्तिीय स्वास््य संस्था तथा स्वास््य तार्लमसँग 

सम्बजन्धत साझेदािको सूची तयाि गने ।  

२. समन्वय बैठकको र्बस्ततृ TOR तयाि गने ि स्वीकृत गिाउने।  

३. समन्वय बैठकको लार्ग आवश्यक पने कायि तार्लका, सामग्री ि प्रस्ततुीकिर् तयाि गने। 

४. स्वास््य सम्बजन्ध प्रादेजर्क तार्लम प्रमार्ीकिर् एकै र्नकायबाट हनुे सम्बन्धमा छलर्ल गने ि 
िानकािी गिाउने। 

५. Training Information Management System (TIMS)मा सहभार्गता ि ववस्तािका सम्बन्धमा सझुाव 
संकलन गने ि TIMS मा िोर्डन वा प्रयोगमा िोड ददने। 

६. समन्वय बैठकको अन्य Criteria हरु तार्लम केन्र आरै्ले र्नधाििर् गने । 

७. छनौट भएका समन्वय बैठकका सहभागीहरुलाई आमन्त्रर् गने ि बैठक संचालन गने। 

८. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह कायिक्रम संचालनको लार्ग आवश्यक सामग्री खरिद गनि सवकने ि कायिक्रम 
पश्चात अनगुमन तार्लम केन्रले गनुिपनेछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट 
स्वीकृत गिाई मात्र खचि गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी ि 
सूचक  

प्रादेजर्क ि जिल्ला स्तिीय स्वास््य संस्था तथा स्वास््य तार्लमसँग सम्बजन्धत साझेदािसँग समन्वय 
बैठक सम्पन्न हनु गई स्वास््य सम्बजन्ध प्रादेजर्क तार्लम बािे िानकािी हनु,े अनभुव आदान प्रदान हनु े
ि तार्लममा एकरुपता ि गरु्स्तरियता कायम हनुेछ ।  

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रम संचालन गरु्स्तरियताको अनगुमन गनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भएपर्छ सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक आधािमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    71 
 

 

 

 

 

 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्रबाटसञ्चालन गरिने कायिक्रम 
कायािन्वयन मागिदर्िन 
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१४. 1. भ्याजक्सन सिुक्षाको लार्ग  र्न्धन 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.2.3.7 22314 ३ पटक 500 प्रथम, दोश्रो ि तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य भ्याजक्सन कोल्डचेन भण्डािर्मा गरु्स्तिीयता कायम गने तथा  भ्याजक्सन खेि िाने दि कम गने, 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. र्न्धन कोल्ड चेन उपकिर्को तापक्रम तोवकए बमोजिम िाख्न प्रयोग गनुिपनेछ। 

2. र्न्धन प्रयोग गिी सञ्चालन गिीएको िेनेिेटिको लगबकु अध्यावर्धक िाख्नपुनेछ। 

3. खोप ढुवानीको लार्ग सवािी साधनमा समेत यस कायिक्रमबाट र्न्धन प्रयोग गनि सवकने छ। यसिी 
प्रयोग भएको र्न्धनको समेत लगबकु अध्याबर्धक हनुपुनेछ। 

4. खोप तथा कोल्डचेन कायिक्रमसँग असम्बजन्धत उपकिर्मा यस कायिक्रमबाट र्न्धन प्रयोग गनि पार्ने 
छैन। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन र्नयमानसुाि खचि गनुिपनेछ साथै र्न्धनमा भएको खचिको अर्भलेख ि ववविर् आर्थिक 
प्रर्ासन र्ाखामा िाख्नपुदिछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी भ्याजक्सनको कोल्डचेन मेन्टेन गनि सहयोग हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन कायिक्रमको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट गिीनेछ।अनगुमन गदाि कोल्ड रुमको 
अवस्था, लगबकु, िेनेिेटिको लगबकु, भ्याजक्सन सप्लाई गिीएको हस्तान्तिर् र्ािम हेनुि पदिछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा  चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुिपनेछ l  

2. एच.एम.आर्.एस./एल.एम.आर्.एस. सामाग्री छपार्ि 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.4.12.5 २२३१५ १ पटक २५००  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य आवश्यक एच.एम.आर्.एस./एल.एम.आर्.एस. सामाग्री छपार्ि गने । 
सञ्चालन प्रवक्रया 1. संघीय सिकाि, स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी 

गत वर्िको खपत भएको एच.एम.आर्.एस./एल.एम.आर्.एस. सामाग्री को त्याङ्क, स्टोिको मौज्दात 
ववविर् तथा प्रदेर् र्भत्रका स्वस्थ संस्थाको यवकन गिी खिीद योिना बनाउनपुनेछ ।  

2. एच.एम.आर्.एस./एल.एम.आर्.एस. सामाग्री िन्य मालसामानको  स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि 
गने । 

3. खिीद गिीने एच.एम.आर्.एस./एल.एम.आर्.एस. सामाग्री को रिप्याकीङ्ग, ढुवानी तथा खवटन े
कमिचािीहरुको दैर्नक भ्रमर् भिा को लार्ग आवश्यक बिेट समेत यसै कायिक्रम मार्ि त खचि गनि 
सवकनेछ। 
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4. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन 
महार्ाखा तथा स्वास््य र्नदेर्नालय संग समन्वय गनि सवकनेछ ।  

5. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ,सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६३(संसोधन २०७६ वा प्रचर्लत) 
ि प्रादेर्ीक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

6. खिीद गिीएका एच.एम.आर्.एस./एल.एम.आर्.एस. सामाग्री को गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि 
गनुिपनेछ।  

7. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी बुदँा नं. १ मा संकलन गिीएको त्यांकको 
आधािमा सम्बजन्धत स्वास््य संस्थाहरुमा पठाउन ुपनेछ ।  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपरु्ति व्यवस्थापन केन्र। 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी सम्बजन्धत स्वास््य स्वास््य संस्थाहरुमा एच.एम.आर्.एस./एल.एम.आर्.एस. र्मि र्मेट उपलब्ध हनुे ।  
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

2. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका एच.एम.आर्.एस./ 
एल.एम.आर्.एस. सामाग्री को उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

3.  स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको 
एच.एम.आर्.एस./एल.एम.आर्.एस. सामाग्री  अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 

 

३.टेण्डि डकुमेन्ट तयाि गने, वोलपत्रको सचुना प्रकार्न गने  

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.4.14.2 22315 १० पटक 1500  प्रथम ,दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य केन्रबाट हनुे खिीदका लार्ग आवश्यक स्ट्याडडि टेण्डि डकुमेन्ट तयाि गने तथा बोलपत्रको सूचना 
प्रकासन गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ बावर्िक खिीद योिना तयाि गने । 

२‧ खिीद योिना अनसुािको और्धी तथा बायोमेर्डकल औिाि उपकिर्को स्पेसीवर्केसन सवहतको  
PPMO  ले तोके बमोजिम स्ट्याडडि टेण्डि डकुमेन्ट तयाि गने । 

३‧ स्ट्याडडि टेण्डि डकुमेन्ट तयाि गनि बाह्य ववज्ञ पिामर्िदाताको सहयोग र्लन सवकनेछ । 

४. टेण्डि डकुमेण्ट तयाि गदाि आवश्यक सामाग्रीहरु िस्तै:- र्ोटोकवप पेपि, टोनि, बार्जन्डङ लगायतका   
आवश्यक सामाग्री छपार् कायिको लार्ग यसै जर्र्िकबाट खचि गरिनेछ। 

५. टेण्डि तयाि गनि प्रािजम्भक बैठक, मूल्यांकन बैठक लगायत टेण्डि सम्बजन्ध अन्य बैठक बस्दाको  
बैठक भिा ि खािा खचि यसै जर्र्िक बाट खचि गरिनेछ | 

६. आवश्यक सचुनाको ववज्ञापनको प्रकासन गने । 
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपरु्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई मात्र कायिक्रम 
गनुिपनेछ l 

अपेजक्षत उपलव्धी बावर्िक खरिद योिना तयाि भएको, टेन्डि डकुमेन्ट तयाि भई खरिद प्रवक्रयमा सहिीकिर् हनुे 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट गिीनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा  चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुिपनेछ l 

 
 
 
 

4. और्र्ध तथा उपकिर् गरु्स्ति परिक्षर्  

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.5.2.12 २२४११ १ पटक 800  तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 1. और्र्ध तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको गरु्स्तिीयता यवकन गने l 

2. सेवाग्राहीहरुमा स्वास््य सेवा तथा सस्था प्रर्त ववश्वसनीयता ि गरु्स्तिीय स्वास््य सेवाको 
सरु्नश्चीतताको लार्ग सहयोग गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. खिीद गरिने और्र्ध तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको गरु्स्ति सरु्नजश्चतताको लार्ग सावििर्नक खिीद 
ऐन तथा र्नयमावलीलाई पूर्ि पालना गदै और्र्ध व्यबस्था र्बभाग को प्रयोगर्ाला (DDA,NML) तथा 
सम्बजन्धत मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कायािलयले आवश्यकता र्नधाििर् गिी पिीक्षर् गनि पठाउने l  

2. खिीद गरिएका तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त भएका और्र्ध तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको सम्बन्धमा कुनै 
जर्कायत प्राप्त भएमा िाविय और्र्ध प्रयोगर्ालामा पिीक्षर्को ब्यबस्था र्मलाउने 

3.  यस केन्रले गनि सक्ने और्र्ध तथा उपकिर् गरु्स्ति परिक्षर्का लार्ग आवश्यक पने reference 

chemicals, calibration control tools and simulator खरिद गनि सवकनेछ। 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई मात्र कायिक्रम 
गनुिपनेछ l 

अपेजक्षत उपलव्धी और्धीको गरु्स्ति परिक्षर् हनुे ि स्वास््य संस्थामा गरु्स्तिीय और्धीको उपलब्धता गनि सहयोग हनुे । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले परिक्षर् प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा मलु्यांकन 
गनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा  चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुिपनेछ l 

 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    75 
 

५. प्रदेर् मातहतका स्वास््य संस्थामा िहेका पिुाना तथा काम नलाग्ने बायोमेर्डकल औिाि उपकिर् सवािी साधन 
लगायतका अन्य समाग्रीको र्ललामीका लार्ग प्राववर्धक सहयोग 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.5.2.13 22411 १ पटक 1200  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् मातहतका स्वास््य र्नकायहरु (अस्पताल तथा स्वास््य कायािलय आदी)मा प्राववर्धकबाट प्रयोग हनु 
नसक्ने भर्न वकटान गरिएका अस्पतालिन्य औिाि तथा उपकिर् तथा अन्य सामाग्रीहरुको र्ललाम कायिमा 
सहिीकिर् तथा प्राववर्धक सहयोग गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. बायोमेर्डकल औिाि उपकिर्, सवािी साधन तथा ववर्भन्न सामाग्रीहरु जिन्सी र्नरिक्षर् प्रर्तवेदन तथा 
प्राप्त एर्ससमेण्टको आधािमा र्ललामी गनि प्रत्येक अस्पताल तथा स्वास््य कायािलयसँग समन्वय गिी 
कायिक्रमको योिना बनाउनपुनेछ l  

2. यो कायि सहिीकिर् तथा प्राववर्धक सहयोगको लार्ग मान्यता प्राप्त ववज्ञ पिामर्िदाता/ संस्थाबाट 
गिाउन सवकनेछ। 

3. पिामर्दािताको कायिर्ति(Term of Reference-TOR) तयाि गने । 

4. प्रचर्लत सावििर्नक खिीद ऐन तथा र्नयमावली बमोजिम पिामर्िदातको छनौट गने । 

5. प्रचर्लत आर्थिक कायिववर्ध ऐन,स्वास््य सेवा ववभागबाट प्रकार्सत र्ललाम ववक्री तथा र्मन्हा सम्बजन्ध 
कायिर्बर्ध र्नदेजर्का, २०६७  वमोजिम गनुिपनेछ l 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ   प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाडर्ाड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ  
अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर्मातका स्वास््य तर्ि का सम्मपरु्ि कायािलयहरु भएका पिुाना प्रयोगमा नआउने औिाि उपकिर् तथा 

सवािी साधनहरुको र्ललाम ववक्री भएको हनुे ि ती सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन हनुे । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

 सामाजिक ववकास मन्त्रालयले परिक्षर् प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा मलु्यांकन 
गनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न  प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

6. स्थानीय तहमा और्धी तथा और्धीिन्य सामाग्रीको र्िकास्टीङ्ग सम्बन्धी तार्लम(२० िना प्रर्त समूह) 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.6.2.1 22511 ५ पटक 1500  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 

स्थानीय तहमा और्धी तथा और्धीिन्य सामाग्रीको र्िकास्टीङ्ग तथा भण्डाि व्यवस्थापन 
सम्बन्धी जर्प ि दक्षतामा अर्भविृी हनेु । 

सञ्चालन प्रवक्रया १.  स्वास््य कायािलय ि स्थानीय तहसँग समन्वय गिी स्वास््य संयोिक तथा सहसंयोिक पवहचान गिी 
सूची तयाि गने l  
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२.  पवहला तार्लम र्लईसकेका कमिचािीलाई तार्लममा सहभागी गिाउन पाईने छैन l    

३.  एक ब्याचमा २० िना सहभागी ि तार्लम अवर्ध ३ ददनको हनुेछ ।  

४. र्िकास्टीङ्ग तथा भण्डाि व्यवस्थापनमा अनभुवी तथा ववज्ञको सचुी तयाि गिी तार्लम सञ्चालनका लार्ग 
समन्वय गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम 
संचालन गनुिपनेछ l 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

अपेजक्षत उपलव्धी स्थानीय तहमा और्धी तथा और्धीिन्य सामाग्रीको सवह योिना बन्ने तथा भण्डाि व्यवस्थापन चसु्त दरुुस्त 
हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 1. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लमको ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको वर्ल्ड 
अनगुमन तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा गनुिपनेछ l  

2. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, 

मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ l   
प्रर्तवेदन प्रर्ाली प्रत्येक वक्रयाकलापहरु सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास 

मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

7. आपरू्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

2.7.22.135 22522 १ पटक 800  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य और्धी तथा और्धीिन्य सामाग्रीको  खरिद, भण्डाि व्यवस्थापन, गरु्स्ति तथा ववतिर् सम्बजन्ध अध्ययन 
अनसुन्धान ववज्ञ पिामर्िदाता/ संस्थाबाट गिाउने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संघीय सिकाि,स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी 
अध्ययन अनसुन्धान को र्बर्य सूची तयाि गने l  

२. यो कायि सहिीकिर् तथा प्राववर्धक सहयोगको लार्ग मान्यता प्राप्त ववज्ञ पिामर्िदाता/ संस्थाबाट 
गिाउनपुनेछ । 

३. पिामर्दािताको कायिर्ति (Term of Reference-TOR) तयाि गने । 

४. सावििर्नक खिीद ऐन तथा र्नयमावली बमोजिम पिामर्िदातको छनौट गनि 
५. पिामर्िदाताबाट अध्ययन अनसुन्धान गिी प्रर्तवेदन प्राप्त गने। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई मात्र कायिक्रम 
संचालन गनुिपनेछ l 

अपेजक्षत उपलव्धी स्थानीय तहमा और्धी तथा और्धीिन्य सामाग्रीको खरिद, भण्डाि व्यवस्थापन तथा ववतिर् सम्बजन्ध 
अध्ययन अनसुन्धान भै कायािलयको काम कािबाहीमा सिलीकिर् हनु सहयोग हनुे । 
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अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. प्रभावकारिताका लार्ग केन्रले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा 
आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ l   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली प्रत्येक वक्रयाकलापहरु सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास 
मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

8. वकटनार्क  झलु खरिद 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.11.1 २७२१३ १ पटक २३५०  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य संस्थाबाट र्नर्लु्क ववतिर्को लार्ग वकटनार्क झलु खिीद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा 
आवश्यकता अनसुाि ववतिर् गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संघीय सिकाि, स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी गत 
वर्िको खपत भएको वकटनार्क  झलुको त्याङ्क, स्टोिको मौज्दात ववविर् संकलन गिी खिीद योिना 
बनाउनपुनेपनेछ l  

२. र्नःर्लु्क  स्वास््य सेवाका  लार्ग  खिीद गने वकटनार्क झलुको  स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गनेl  

३. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 
Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ l  

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन २०७६ वा प्रचर्लत) 
ि प्रदेर् सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६(संर्ोधन सवहत) अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

५. खिीद गिीएका वकटनार्क झलुको र्नयमानसुाि  गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

६. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी बुदँा नं.१ मा संकलन गिीएको त्यांकको आधािमा 
हस्तान्तिर् र्ािम भरि बझुाउन ुपनेछ l  

७. प्रोटोकल अनसुाि औलो िोग प्रभाववत क्षेत्रमा मात्र झलु उपलब्ध हनुे व्यस्थापन गनुि पने छ । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी औलो प्रभाववत क्षेत्रमा झलु ववतिर् भर्ि औलो िोग र्नयन्त्रर्मा सहयोग हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका वकटनार्क झलुको 
उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३.  स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको 
वकटनार्क झलु अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 
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9. अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुमा कोर्भड १९ ववरुि आवस्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.11.6 27213 १ पटक 20000  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोर्भड 19 ववरुि आवस्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरुको खिीद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता 
अनसुाि ववतिर् गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संघीय सिकाि,स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी 
कोर्भड–१९ ववरुि आवस्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरुको ववविर् संकलन गिी खिीद योिना बनाउन ु
पनेछ l  

२. खिीद गने कोर्भड–१९ ववरुि आवस्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरुको स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि 
गने|  

३. खिीद गरिने कोर्भड–१९ ववरुि आवस्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरुको को रिप्याकीङ्ग, ढुवानी तथा  
खवटने कमिचािीहरुको दैर्नक भ्रमर् भिा को लार्ग आवश्यक बिेट समेत यसै कायिक्रम मार्ि त 
ववर्नयोिन गनुिपनेछ । 

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन २०७६ वा प्रचर्लत) 
ि प्रदेर् सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

५. खिीद गिीएका कोर्भड–१९ ववरुि आवश्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरुको स्पेजर्वर्केसन बमोजिम 
गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

६. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी बुदँा नं. १ मा संकलन गिीएको त्यांकको आधािमा 
हस्तान्तिर् र्ािम भरि बझुाउन ुपनेछ l  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी कोर्भड–१९ ववरुि आवश्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरु अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता 

अनसुाि उपलब्ध भएको हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका कोर्भड–१९ ववरुि 
आवस्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरुको उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३. स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको कोर्भड 
–१९  ववरुि आवस्यक व्यजिगत सिुक्षा सामाग्रीहरुको अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि 
सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 
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१0. कोर्भड १९ लगायत आकजस्मक  महामािी व्यवस्थापनको लार्ग और्र्ध तथा test kit खरिद 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

7.2.11.7 27213 ३ पटक 10000  प्रथम, दोश्रो ि तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोर्भड १९ लगायत आकजस्मक  महामािी व्यवस्थापनको लार्ग कोर्भड १९ लगायत आकजस्मक  

महामािी व्यवस्थापनको लार्ग और्र्ध तथा test kit खरिद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता 
अनसुाि ववतिर् गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संघीय सिकाि,स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी  
कोर्भड १९ लगायत आकजस्मक  महामािी व्यवस्थापनको लार्ग और्र्ध तथा test kit खरिदको 
त्याङ्क, स्टोिको मौज्दात ववविर् संकलन गिी खिीद योिना बनाउनपुनेपनेछ l  

२. कोर्भड १९ लगायत आकजस्मक  महामािी व्यवस्थापनको लार्ग और्र्ध तथा test kit खरिद गनि 
र्छटो छरितो ववर्ध अपनाउन सवकनेछ।  

३. आवश्यक और्धी तथा टेस्टवकटहरुको स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने l  

४. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन 
महार्ाखाको Technical Specification को सहायता र्लन सवकनेछ l  

५. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रदेर् 
सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

६. खिीद गिीएका कोर्भड १९ लगायत आकजस्मक  महामािी व्यवस्थापनको लार्ग और्र्ध तथा test 

kit को र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ  

७.  खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी बुदँा नं. १ मा संकलन गिीएको त्यांकको 
आधािमा हस्तान्तिर् र्ािम भरि बझुाउन ुपनेछ l  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ 
अपेजक्षत उपलव्धी कोर्भड १९ लगायत अन्य  महामािी िन्य िोग पवहचाहनको लार्ग test kit खरिद भएको ि स्वास््य 

संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुाि ववतिर् भएको हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका कोर्भड १९ 
लगायत आकजस्मक  महामािी व्यवस्थापनको लार्ग और्र्ध तथा test kit  सामाग्रीको उजचत ि 
प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३.  स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको 
कोर्भड १९ लगायत आकजस्मक  महामािी व्यवस्थापनको लार्ग और्र्ध तथा test kit सामाग्री अको 
सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 
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१1. प्रदेर्र्भत्रका हेमोवर्र्लयाका वविामीहरुका लार्ग एन्टी हेमोर्ीर्लक फ्याक्टि खरिद 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.11.8 27213 १ पटक 10000  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर्र्भत्रका हेमोवर्र्लयाका वविामीहरुका लार्ग एन्टी हेमोर्ीर्लक फ्याक्टि खरिद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा 
आवश्यकता अनसुाि ववतिर् गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका सम्बजन्धत संस्थाहरुसँग समन्वय गिी हेमोवर्र्लक र्बिामीहरुको त्याङ्कको आधािमा 
एन्टी हेमोर्ीर्लक फ्याक्टिको खिीद योिना बनाउनपुनेछ l  

२. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 
Technical Specification को सहायता र्लन सवकनेछ l  

३. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रदेर् 
सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

४. खिीद गिीएका एन्टी हेमोर्ीर्लक फ्याक्टिको र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

५.  खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी बुदँा नं. १ मा संकलन गिीएको त्यांकको आधािमा 
हस्तान्तिर् र्ािम भरि बझुाउन ुपनेछ l  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर्र्भत्रका हेमोवर्र्लयाका वविामीहरुका लार्ग एन्टी हेमोर्ीर्लक फ्याक्टि खरिद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा 

आवश्यकता अनसुाि ववतिर् भएको । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका एन्टी हेमोर्ीर्लक 
फ्याक्टििन्य सामाग्रीको उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३. स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको एन्टी 
हेमोर्ीर्लक फ्याक्टििन्य सामाग्री अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 

12. र्न:र्लु्क और्धी तथा स्वास््य सामाग्री रिप्याकीङ्ग तथा ढुवानी 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.12.3 27213 ३ पटक 1050 प्रथम, दोश्रो ि तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य संस्थाबाट र्नर्लु्क ववतिर्को लार्ग और्धी तथा स्वास््य सामाग्री रिप्याकीङ्ग तथा ढुवानीको आवश्यक 
व्यवस्था गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरु सम्म र्न:र्लु्क और्धी तथा स्वास््य सामाग्री 
रिप्याकीङ्ग गिी ढुवानी गनि खिीद योिना बनाउनपुनेछ l  
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२. र्न:र्लु्क और्धी तथा स्वास््य सामाग्रीको ढुवानी गनि प्रवक्रयागत कोटेसन गिी सम्बजन्धत ढुवानी  
व्यवसायी संग सम्झौता गनुिपनेछ। 

३. रिप्यावकङ्गका लार्ग आवश्यक पने सामाग्रीहरु तथा रिप्यावकङ्ग कायिको आवश्यक पािश्रर्मक यसै 
जर्र्िकबाट खचि गरिनेछ। 

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन २०७६ वा प्रचर्लत) ि 
प्रदेर् सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी जिल्ला अनसुाि आवश्यक और्र्धहरु प्याकीङ भई सम्बजन्धत जिल्लाको स्टोि सम्म और्र्ध ढुवानी भएको हनुे 

। 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी और्धी तथा स्वास््य सामाग्री रिप्याकीङ्ग 
तथा ढुवानीको उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 
 
 

13. प्रदेर् र्भत्रका स्वास््य सस्थाहरुको लार्ग र्नःर्लु्क सेवाका लार्ग और्धी खरिद 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.9.2 27213 १ पटक 60000  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य संस्थाबाट र्नर्लु्क ववतिर्को लार्ग और्र्ध खिीद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुाि 
ववतिर् गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संघीय सिकाि,स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी गत 
वर्िको खपत भएको और्र्धको त्याङ्क, स्टोिको मौज्दात ववविर् संकलन गिी खिीद योिना 
बनाउनपुनेपनेछ l  

२. र्नःर्लु्क  स्वास््य सेवाका  लार्ग  खिीद गने और्धी  तथा और्र्धिन्य मालसामानको  स्पेसीवर्केसन ि 
ल.ई. तयाि गने l  

३. और्धी सामाग्रीहरु ढुवानी गदाि लाग्ने र्न्धन यसै खचि जर्र्िकबाट गरिनेछ। 
४. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 

Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ l  

५. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन २०७६ वा प्रचर्लत) 
ि प्रादेर्ीक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

६. खिीद गिीएका और्धीको र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

७. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी बुदँा नं. १ मा संकलन गिीएको त्यांकको आधािमा 
हस्तान्तिर् र्ािम भरि बझुाउन ुपनेछ l  
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपरु्ति व्यवस्थापन केन्र  

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य संस्थाहरुमाका लार्ग आवश्यक र्नःर्लु्क स्वास्थ सेवाका और्धी खरिद भएको हनुे । 

 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका और्र्ध तथा 
और्र्धिन्य सामाग्रीको उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३. स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको और्र्ध 
तथा और्र्धिन्य सामाग्री अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

14. अर्त आवश्यक आयवेुद और्र्ध खिीद तथा ववतिर् 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.9.3 27213 १ पटक 7500  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य संस्थाबाट र्नर्लु्क ववतिर्को लार्ग आयवेुद और्र्ध खिीद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता 
अनसुाि ववतिर् गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संघीय सिकाि,स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, आयवेुद अस्पतालहरुसँग समन्वय 
गिी गत वर्िको खपत भएको आयवेुद और्र्धको त्याङ्क, स्टोिको मौज्दात ववविर् संकलन गिी खिीद 
योिना बनाउनपुनेछ l  

२. र्नःर्लु्क  स्वास््य सेवाका  लार्ग  खिीद गने आयवेुद और्र्धको  स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने l  

३. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 
Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ l  

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन २०७६ वा प्रचर्लत) 
ि प्रादेर्ीक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

५. खिीद गिीएका आयवेुद और्र्ध को र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाचँ गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

६. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी आवश्यकता अनसुाि त्यांकको आधािमा हस्तान्तिर् 
र्ािम भरि बझुाउन ुपनेछ l  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी अर्त आवश्यक आयवेुद और्र्ध खिीद भई  प्रदेर् मातहतका आयवेुद स्वास््य केन्रबाट ववतिर् हनुे 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 
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२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गरिएका आयवेुद और्र्धको 
उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३.  स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको आयवेुद 
और्र्ध अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 

15. कायािलय प्रयोिन घिभाडा 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

8.1.3.1 28142 १ पटक 400 प्रथम, दोश्रो ि तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कायािलय प्रयोिनको लार्ग घिभाडा को व्यवस्था गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संकायािलय प्रयोिनको लार्ग घिभाडाको व्यवस्था गनि खिीद योिना बनाउन ुपनेछ l  

२. कायािलय प्रयोिनको लार्ग घिभाडाको व्यवस्था गदाि कोठाको संख्या , आकाि ि अन्य भौर्तक 
सरु्बधा ि आवश्यकता समेतको स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने l  

३.  सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रादेर्ीक 
खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी कायािलय प्रयोिनको लार्ग घिको व्यवस्थापन भएको हनुे 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२.  स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी कायािलय प्रयोिनको लार्ग घिभाडाको 
व्यवस्थाको उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 
 
 

16. स्वास््य आपूर्ति केन्रमा और्र्ध, खोप तथा उपकिर्हरू व्यवजस्थत गनि पूवािधािको र्नमािर्(डीपीआि र्नमािर् समेत) 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.1.2.21 31112 १ पटक 5000 दोश्रो ि तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य आपूर्ति केन्रमा और्र्ध, खोप तथा उपकिर्हरू व्यवजस्थत गनि पूवािधािको र्नमािर् (डीपीआि 
र्नमािर् समेत) गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. स्वास््य आपूर्ति केन्रमा और्र्ध, खोप तथा उपकिर्हरू व्यवजस्थत गनि पूवािधािको र्नमािर् गनि डीपीआि 
तयाि गनि तथा और्धी तथा और्धीिन्य सामाग्री भण्डािर्को लार्ग स्टोि र्नमािर् गनि खिीद योिना 
बनाउनपुनेछ l  

२. पिामर्िदाता मार्ि त स्टोिको र्ड.वप.आि. तयाि गिी स्वीकृत गने । 
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३. स्वीकृत र्ड.वप.आि. बमोजिम  ल.ई. तयाि गने l 

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रदेर् 
सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि टेण्डि गने ि स्टोि र्नमािर् गने 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी  स्वास््य आपूर्ति केन्रमा और्र्ध, खोप तथा उपकिर्हरू व्यवजस्थत गनि पूवािधािको र्नमािर् भएको हनुे 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२.  स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी पूवािधािको र्नमािर्(डीपीआि र्नमािर् 

समेत)को उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  
प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 
 

१7. दईु पाङ्ग्ग्र ेसवािी साधन खरिद 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.2.2 31121 १५ पटक 3750  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य दईु पाङ्ग्ग्र ेसवािी साधन  खिीद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुाि ववतिर् गने l 
सञ्चालन प्रवक्रया १.   प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी दईु पाङ्ग्ग्र ेसवािी साधन  त्याङ्क, 

मौज्दात ववविर् संकलन गिी खिीद योिना बनाउनपुनेछ l  

२. खिीद गने दईु पाङ्ग्ग्र े(स्कुटि) सवािी साधन ववज्ञको सहयोगमा स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गनेl  

३. खिीद गिीने दईु पाङ्ग्ग्र ेसवािी साधनको जिल्ला तथा अस्पतालसम्म ढुवानी गनि आवश्यक बिेट समेत 
यसै कायिक्रम मार्ि त ववर्नयोिन गनुिपनेछ । 

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रादेर्ीक 
खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने। 

५. खिीद गिीएका दईु पाङ्ग्ग्र ेसवािी साधन को र्नयमानसुाि िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

६.  खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी आवश्यकता अनसुाि स्वास््य संस्थाहरुमा ववतिर् 
गनुिपनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी दईु पाङग्र ेसबािी साधन खरिद भई सम्बजन्धत कायािलमा उपलब्ध भएको हनुे 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 
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२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका दईु पाङ्ग्ग्र ेसवािी 
साधनको उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३.  स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको दईु 
पाङ्ग्ग्र ेसवािी साधन अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 

18. प्रदेर् र्भत्रका िािमागिमा हनुे दघुिटनाका घार्तेको र्ीघ्र उपचाि तथा उपयिु अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था 
र्मलाउन ख वगिको एम्बलेुन्स खिीद 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.5.3 31121 ५ पटक 17500  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका िािमागिमा हनुे दघुिटनाका घार्तेको र्ीघ्र उपचाि तथा उपयिु अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था 
र्मलाउन ख वगिको एम्बलेुन्स खिीद गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संघीय सिकाि,स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी 
खिीद योिना बनाउनपुनेछ । 

२. खिीद गने ख वगिको एम्बलेुन्सको  स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने l  

३. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन 
महार्ाखाको Technical Specification को सहायता र्लन सवकनेछ l  

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रादेर्ीक 
खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने। 

५. खिीद गरिएका एम्बलेुन्सको र्नयमानसुाि िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

६. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी बुदँा नं. १ मा संकलन गिीएको त्यांकको 
आधािमा हस्तान्तिर् र्ािम भरि बझुाउन ुपनेछ l  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी ख वगिको एम्बलेुन्स खरिद भई िािमागि क्षेत्रमा संचालन भएको हनुेछ । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ । 

2.  स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गरिएका एम्बलेुन्सको उजचत ि 
प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

3. स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको एम्बलेुन्स 
अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 
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19. कायािलयमा र्स.र्स.क्यामािा(७ क्यामेिा, जस्क्रन) ि ई-हाजििी(रे्स रिडि सवहत) खरिद तथा िडान 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

11.3.7.16 31122 १ पटक 200 प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कायािलयमा र्स.र्स.क्यामािा(७ क्यामेिा, जस्क्रन) ि ई-हाजििी(रे्स रिडि सवहत) खरिद तथा िडान गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. कायािलयमा र्स.र्स. क्यामािा(७ क्यामेिा, जस्क्रन) ि ई-हाजििी(रे्स रिडि सवहत) खरिद तथा िडान गनि 
खिीद योिना बनाउनपुनेछ । 
2.र्स.र्स. क्यामािा(७ क्यामेिा, जस्क्रन) ि ई-हाजििी(रे्स रिडि सवहत) खरिद तथा िडान मालसामानको  
स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने  

 सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६३(संसोधन सवहत) ि प्रादेर्ीक खिीद 
र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी कमिचािीको र्नयर्मत अनगुमन गनि सहि हनुे ि कायािलयको सिुक्षामा सहयोग गने । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ l 

२.  स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको 
हेनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

20. वप्रन्टि, र्ोटोकवप  मेजर्न तथा स्क्यानि खरिद 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.7.3 31122 ३ पटक 150 प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य वप्रन्टि, र्ोटोकवप मेजर्न तथा स्क्यानि खरिद गने l 
सञ्चालन प्रवक्रया 1. वप्रन्टि, र्ोटोकवप मेजर्न तथा स्क्यानि गनि खिीद योिना बनाउनपुनेछ l  

2. वप्रन्टि, र्ोटोकवप मेजर्न तथा स्क्यानि मालसामानको स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने ।  

३. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रादेर्ीक 
खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

४. खिीद गिीएका वप्रन्टि, र्ोटोकवप मेजर्न तथा स्क्यानि सामानहरु गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ। 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी कायािलयको र्नयर्मत कायिमा सहिता हनुे। 
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अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ । 

2. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी सामाग्रीको उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए 
नभएको हेनुिपनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 
 

21. प्रदेर् स्तिीय अस्पतालहरूलाई Covid- 19 को लार्ग आवश्यक ICU/HDU लगायतका सेवाहरुको औिाि 
उपकिर्को  व्यवस्थापन 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.38 31122 १ पटक 100000  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् स्तिीय अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुलाई Covid 19 को िोकथाम¸र्नयन्त्रर् तथा उपचािका लार्ग 
Isolation, ICU/HDU लगायतका सेवाहरुको लार्ग औिाि उपकिर्को व्यवस्थापन गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. प्रदेर् मातहतका अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी Covid 19 को िोकथाम¸र्नयन्त्रर् तथा उपचािका लार्ग 
Isolation, ICU/HDU लगायतका सेवाहरुको लार्ग औिाि उपकिर्को लगत तयाि गने, स्टोिको मौज्दात 

ववविर् संकलन गिी खिीद योिना बनाउन ुपनेछ। 

2. COVID-19 सँग सम्बजन्धत अत्यावश्यक ि तरुुन्तै खरिद गनुिपने तथा अन्य उपकिर्हरुको हकमा छुट्टा 
छुटै्ट खरिद प्रवक्रयाबाट खरिद गनि सवकनेछ। 

3. औिाि उपकिर्को स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने ।  

4. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 
Technical Specification को सहायता र्लन सवकनेछ l  

5. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रदेर् 
सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

6. खिीद गिीएका औिाि उपकिर्को व्यवस्थापन गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

7.  खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी आवश्यकता अनसुाि ववतिर् गनुिपनेछ  
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपरु्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् स्तिीय अस्पतालहरूमा Covid 19 िोकथाम¸र्नयन्त्रर् तथा उपचािका लार्ग Isolation, ICU/HDU 

लगायतका सेवाहरुको लार्ग औिाि उपकिर्को  उपलब्धता हनुे। 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

1. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ । 

2.  स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका Covid 19 को लार्ग 
आवश्यक ICU/HDU लगायतका सेवाहरुको औिाि उपकिर्को व्यवस्थापन सामाग्रीको उजचत ि 
प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ ।  
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3. स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको कोर्भड 

19 को लार्ग आवश्यक ICU/HDU लगायतका सेवाहरुको औिाि उपकिर्को व्यवस्थापन सामाग्री अको 
सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

22. प्रदेर्मा िहेका अस्पतालहरुमा उपकिर्हरुको र्नयर्मत ममित सम्भाि गनि biomedical workshop को  स्थापना 
11.3.9.39 31122 १ पटक 4000 तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर्मा िहेका अस्पतालहरुमा उपकिर्हरुको र्नयर्मत ममित सम्भाि गनि biomedical workshop को स्थापना 
गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर्मा िहेका अस्पतालहरुमा उपकिर्हरुको र्नयर्मत ममित सम्भाि गनि biomedical workshop को 
स्थापना गनि प्रत्येक अस्पतालमा biomedical workshop को स्थापना गनि बायोमेडीकल ममित Tools तथा 
calibration Analyser उपकिर् समेतको खिीद योिना बनाउनपुनेछ l  

२. प्रदेर्मा िहेका अस्पतालहरुमा उपकिर्हरुको र्नयर्मत ममित सम्भाि गनि biomedical workshop को 
स्थापना गनि बयोमेडीकल ममित Tools तथा calibration Analyser उपकिर् समेतको  स्पेसीवर्केसन ि 
ल.ई. तयाि गने l  

३. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रदेर् खिीद 
र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

४. खिीद गिीएका आवश्यक भौर्तक पबुािधाि तथा उपकिर्को र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि 
गनुिपनेछ । 

५.  खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी आवश्यकता अनसुाि बझुाउन ुपनेछ l  
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपरु्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर्मा िहेका अस्पतालहरुमा िहेका उपकिर्हरुको र्नयर्मत ममित सम्भाि गनि biomedical workshop को 
स्थापना  स्थापना भई ममित कायि हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी biomedical workshop को उजचत ि 

प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  
प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 
 

23. अस्पतालहरुको र्ोहोिमैला व्यवजस्थत गनि Waste Disposal Treatment Plant तथा मतृ र्िीि सिुजक्षत िाख्न Mortury 

 वफ्रिको िडान गने 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.40 31122 १ पटक 40000 तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  
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उद्दशे्य अस्पतालहरुको र्ोहोिमैला व्यवजस्थत गनि Waste Disposal Treatment Plant तथा मतृ र्िीि सिुजक्षत िाख्न 
Mortury वफ्रिको िडान गनि सामागीहरुको खिीद गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. संघीय सिकाि,स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायािलयहरु, अस्पतालहरुसँग समन्वय गिी 
अस्पतालहरुको र्ोहोिमैला व्यवजस्थत गनि Waste Disposal Treatment Plant िाख्न ेस्थानको छनौट तथा 
मतृ र्िीि सिुजक्षत िाख्न Mortury वफ्रिको आवश्यक संख्या यवकन गिी खिीद योिना बनाउनपुनेपनेछ 
l  

२. र्नःर्लु्क  स्वास््य सेवाका  लार्ग  खिीद गने Waste Disposal Treatment Plant तथा मतृ र्िीि सिुजक्षत 
िाख्न Mortury वफ्रिको मालसामानको  स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने l  

३. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 
Technical Specification को सहायता र्लन सवकनेछ l  

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रदेर् 
सावििनवक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

५. खिीद गिीएका Waste Disposal Treatment Plant तथा मतृ र्िीि सिुजक्षत िाख्न Mortury वफ्रिकोको 
र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 

६.  खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी आवश्यकता अनसुाि बझुाउन ुपनेछ l  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 

अपेजक्षत उपलव्धी अस्पतालहरुमा Waste Disposal Treatment Plant  ि मतृ र्िीि सिुजक्षत िाख्न Mortury वफ्रिको िडान  
भएको हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका Waste Disposal 

Treatment Plant तथा मतृ र्िीि सिुजक्षत िाख्न Mortury वफ्रिको सामाग्रीको उजचत ि प्रभावकािी 
प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३.  स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको Waste 

Disposal Treatment Plant तथा मतृ र्िीि सिुजक्षत िाख्न Mortury वफ्रिको सामाग्री अको सस्था वा 
अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 

2४. प्रादेजर्क और्धी गरु्स्ति र्नधाििर्को लार्ग उपकिर् खिीद 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.41 31122 १ पटक 2500 तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य और्धी गरु्स्ति र्नधाििर्को लार्ग उपकिर् खिीद गने l 
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सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रादेजर्कस्तिमा और्धीको गरु्स्ति र्नधाििर्को लार्ग उपकिर् खिीद गनि आवश्यक उपकिर्हरुको 
र्लस्ट तयाि गिी खरिद योिना बनाउनपुनेछ l  

२. प्रादेजर्क उपकिर् गरु्स्ति र्नधाििर्को लार्ग उपकिर् मालसामानको  स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने 
l  

३. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 
Technical Specification को सहायता र्लन सवकनेछ l  

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रदेर् 
सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

५.  खिीद गिीएका उपकिर्को र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी और्र्ध गसु्तिको र्नधािर् गने कायि सरुुहनुे । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२.  स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका उपकिर् सामाग्रीको 
उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

२५. प्रदेर् र्भत्रका िािमागिमा हनेु दघुिटनाका घार्तेको र्ीघ्र उपचाि तथा उपयिु अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था 
र्मलाउन सडक क्षते्रको र्नजश्चत दूिीमा िहेका सिकािी स्वास््य संस्थाहरुलार्ि आवश्यक उपकिर् खरिद तथा ववतिर् 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.43 31122 १ पटक 5000  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका िािमागिमा हनुे दघुिटनाका घार्तेको र्ीघ्र उपचाि तथा उपयिु अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था 
र्मलाउन सडक क्षेत्रको र्नजश्चत दूिीमा िहेका सिकािी स्वास््य संस्थाहरुलार्ि आवश्यक उपकिर् खरिद गने 
ि स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुाि ववतिर् गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् र्भत्रका िािमागिमा नजिक िहेका स्वास््य संस्था तथा सम्बजन्धत स्वास््य कायािलयहरु साथै ववज्ञ 
जचवकत्सकहरुसँग समन्वय गिी आवश्यक उपकिर्को ववविर् तयाि गिी खिीद योिना बनाउनपुनेछ l  

२. आवश्यक उपकिर् तथा अन्य मालसामानको  स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने l 

३. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 
Technical Specification को सहायता र्लन सवकनेछ l  

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रादेर्ीक 
खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

५. खिीद गिीएका  उपकिर् तथा अन्य मालसामानको र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि गनुिपनेछ। 

६.  खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला आवश्यकता अनसुाि बझुाउन ुपनेछ l  
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी सडक क्षेत्रका स्वास््य संस्थामा घाईतेहरुलाई जर्घ्र  व्यवस्थापनका लार्ग चावहने अत्य आवश्यक सामाग्रीहरुको 

व्यवस्थापन भएको हनुे  
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका उपकिर् तथा 
उपकिर्िन्य सामाग्रीको उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३.  स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको उपकिर् 
तथा उपकिर्िन्य सामाग्री अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि सक्नेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 

 

२६. प्रदेर् मातहतका अस्पतालबाट डायलार्र्सस सेवाको लार्ग औिाि उपकिर् खरिद 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.48 31122 १ पटक 10000  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् मातहतका अस्पतालबाट डायलार्र्सस सेवाको लार्ग औिाि उपकिर् खरिद गने ि स्वास््य संस्थाहरुमा 
आवश्यकता अनसुाि ववतिर् गने l 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका अस्पतालहरु ि ववज्ञ जचवकत्सकहरुसँग समन्वय गिी आवश्यक उपकिर्को ववविर् 
तयाि गिी खिीद योिना बनाउनपुनेछ l 

२. र्नःर्लु्क  स्वास््य सेवाका  लार्ग  खिीद गने डायलार्र्सस सेवाको लार्ग औिाि उपकिर् तथा डायलार्र्सस 
सेवाको लार्ग औिाि उपकिर् तथा उि उपकिर् संचालनका लार्ग आवश्यक रिएिेन्ट तथा एसोसरिि 
मालसामानको  स्पेसीवर्केसन ि ल.ई. तयाि गने l  

३. स्पेसीवर्केसनको लार्ग स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ब्यबस्थापन महार्ाखाको 
Technical Specification को सहायता र्लन सवकनेछ l  

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४(संसोधन सवहत) ि प्रदेर् 
सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०७६ अनसुाि खिीद गिी व्यबस्थापन गने । 

५. खिीद गिीएका डायलार्र्सस सेवाको लार्ग औिाि उपकिर् को र्नयमानसुाि गरु्स्ति िाँच गिी स्वीकाि 

गनुिपनेछ । 

६.  खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी आवश्यकता अनसुाि बझुाउन ुपनेछ l  
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई  गनुिपनेछ l 
अपेजक्षत उपलव्धी अस्पतालहरुमा सामाग्रीहरु उपलब्ध भई डायालाईर्सस सेवा सचुारु भएको हनुे 
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अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ l 

२.  स्वास््य आपूर्ति केन्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् गिी ह.र्ा. गिीएका उपकिर् सामाग्रीको 
उजचत ि प्रभावकािी प्रयोग भए नभएको हेनुिपनेछ l  

३. स्थलगत अनगुमन तथा र्निीक्षर् पश्चात आवश्यकताको आधािमा एउटा संस्था वा अस्पतालको 
डायलार्र्सस सेवाको लार्ग औिाि उपकिर् िन्य सामाग्री अको सस्था वा अस्पतालमा व्यबस्थापन गनि 
सक्नेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ l 
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िनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन 
मागिदर्िन 
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१. प्रयोगर्ालाका लार्ग मोटिसाईकल खरिद (सवािी साधन खरिद) 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.2.2 31121 १ पटक २०० दोश्रो 
र्ीर्िक ववविर् 

उद्दशे्य कायािलयको र्नयर्मत कायिमा सहिताका लार्ग। 
सञ्चालन प्रवक्रया १. ११० देजख १८० र्स .र्स.  सम्मको ब्रान्डेट मोटिसाईकल ववविर् ि स्पेर्सवर्केसन तयाि गने। 

२. लागत स्टीमेट तयाि गने 

३. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ तथा सावििर्नक खिीद र्नयामावली २०६४ मा भएको व्यवस्था 
अनसुाि खरिद गने। 

४. खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी प्रयोगमा ल्याउने। 
५. र्नयर्मत ममित सम्भाि गिी चाल ुहालमा िाख्न े। 

६. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

िनस्वास््य प्रयोगर्ाला । 

बिेट बाडँर्ाडँ नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कायािलयको र्नयर्मत कायिमा सहयोग पगु्ने । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट अनगुमन हनुेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

२. कायािलयमा र्स.र्स.क्यामािा ( ७ क्यामेिा, जस्क्रन ) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद तथा िडान (कायािलय 
संचालनसंग सम्वन्धी यन्त्र, उपकिर् तथा मेजर्न औिाि) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.7.16 २६४२२ १ पटक २०० पवहलो 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कायािलयको सिुक्षा, कायिित कमिचािीको दैर्नक उपजस्थर्त ि काम कािवाहीलाई प्रभावकािी, व्यवस्थापन ि 
अनगुमन गने।  

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम संचालनका लार्ग स्टार् बैठक बसी छलर्ल गने। 

२. बिािमा उपलब्ध वा अरु कायािलयले प्रयोग गरििहेको र्स.र्स.क्यामािा ( ७ क्यामेिा, जस्क्रन ) ि ई-
हाजििी (रे्स रिडि सवहत) बािेमा बझु्ने। 

३. र्स.र्स.क्यामािा (७ क्यामेिा, जस्क्रन ) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत)  खरिद गनिको लार्ग 
स्पेसीवर्केसन तयाि गने ि स्पेसीवर्केसन अनसुाि बिािबाट दिभाउ माग गरि लागत अनमुान तयाि 
गने। 
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४. सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ (संसोधन सवहत)  अनसुाि 
उपयूि खरिद र्बर्ध छनौट गरि खरिद गने । 

५. र्स.र्स.क्यामािा (७ क्यामेिा, जस्क्रन ) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत)  खरिद पश्चात दैर्नक प्रयोग, 
सर्भिसीङ्ग, संिक्षर्, ममित सम्भाि गिी चाल ुअवस्थामा िाख्न।े 

कायिन्वयन गने 
र्नकाय 

िनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कमिचािीको र्नयर्मत अनगुमन गनि सहि हनुीे साथै कायािलयको सिुक्षामा सहयोग गने । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट अनगुमन हनुेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

 
 

३. कोर्भड १९ लगायत प्रयोगर्ालाका लार्ग  आवश्यक औिाि उपकिर् खरिद (स्वास््य  तथा जचवकत्सासंग सम्बन्धी 
यन्त्र उपकिर् तथा मेजर्न औिाि) 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

११.३.९.४५ ३११२२ १ वटा १०,००० दोस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोर्भड १९ लगायत प्रयोगर्ालाका लार्ग आवश्यक औिाि उपकिर् व्यवस्थापन गरि सेवा प्रवाह गनि ।  

सञ्चालन गने 
र्नकाय 

िनस्वास््य प्रयोगर्ाला 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ कोर्भड–१९ को पिीक्षर् लगायत प्रयोगर्ालाले प्रदान गनुिपने अन्य सेवाका लार्ग  खरिद गनुिपने 
आवश्यक औिाि उपकिर्को स्पेजर्वर्केसन तयाि गने ।स्पेजर्वर्केर्न तयािीको लार्ग 
प्राववर्धक सहयोग आवश्यक पिेमा स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र, िाविय िनस्वास््य 
प्रयोगर्ाला ि व्यवस्थापन महार्ाखाको सहयोग र्लन सवकनेछ । 

२‧ लागत अनमुान तयाि गने । 

३. सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ (संसोधन सवहत)  अनसुाि 
उपयूि खरिद र्बर्ध छनौट गरि खरिद गने । 

४‧ खरिद भएको सामाग्रीको प्रववर्धकद्वािा परिक्षर् गरि दाजखला गने । 

५‧ खरिद भएको सामाग्री सञ्चालनमा ल्याउने साथै र्नयर्मत ममित संभाि गिी चाल ुअवस्थामा िाख्न े।  

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत आर्थिक ऐन तथा र्नयमावली अनसुाि खचि गने ।  
अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ाला लार्ग कोर्भड १९ लगायत प्रयोगर्ालाका लार्ग  आवश्यक औिाि उपकिर् खरिद भर्ि 

सञ्चालनमा आउने ।  
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अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट अनगुमन हनुेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

सन्दभि सामाग्री स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन महार्ाखाबाट तयाि गरिएको "स्पेजर्वर्केसन बैक"   

 

४. प्रयोगर्ालाको लार्ग टेवलु, कुसी, दिाि, सोर्ासेट लगायत कायािलय र्र्निर्सङका सामग्री खरिद (कायािलको लार्ग 
र्र्निचि वर्क्चसि) 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

११.६.१३.२ ३११२३ १ नभएको १००० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य िनस्वास््य प्रयोगर्ालाका लार्ग आवश्यक र्र्निर्सङका सामग्रीको व्यवस्थापन गरि कायािलय सञ्चालन तथा 
सेवा प्रवाहमा सहिता ल्याउन ।  

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ कायािलयका लार्ग आवश्यक र्र्निर्सङ्गका सामाग्रीको सूजच बनाउने तथा स्पेजर्वर्केसन तयाि 
गने । 

२‧ लागत अनमुान तयाि गने । 

३‧ सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ (संसोधन सवहत)  
अनसुाि उपयूि खरिद र्बर्ध छनौट गरि खरिद गने । 

४‧ खरिद भएको सामाग्रीको दाजखला गने । 

५‧ खरिद भएको सामाग्री सञ्चालनमा ल्याउने साथै र्नयर्मत ममित संभाि गिी चाल ुअवस्थामा िाख्न े। 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत आर्थिक ऐन तथा र्नयमावली अनसुाि खचि गने ।  
अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ाला लार्ग आवश्यक र्र्निर्सङ्गका सामाग्री खरिद भर्ि कायािलय तथा सेवा सञ्चालनमा सहिता 

आउने ।  

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट अनगुमन हनुेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 
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५. कोिोना भार्ििस(COVID-19)को िोकथाम, र्नयन्त्रर् तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुको लार्ग िोजखम भिा 
(प्रोत्साहन भिा) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध  

1.2.5.2 २११३५ १ पटक 2167 प्रथम 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोिोना भार्ििस (COVID-19) को िोकथाम तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुको मनोबल उच्च िाख्नका 
लार्ग िोजखम भिा प्रदान गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कोिोना िोकथाम, अनगुमन, ि व्यवस्थापनमा खवटने कमिचािीको कायियोिना तयाि गने। 

२. कायािलय प्रमखुले कायियोिना स्वीकृत गिी सो अनरुुप काम कािमा खटाउने। कायियोिना स्वीकृत 
गदाि नेपाल सिकाि द्बािा िािी गरिएको र्नदेजर्कामा उल्लेख भएको मापदण्ड अनसुाि िनर्जि खटाउन ु
पनेछ । 
३. कोिोना िोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग खवटएका िनर्जिहरुलाई प्रदेर् सिकािबाट चाल ुआ.व. 
२०७७।७८ का लार्ग स्वीकृत गरिएको भिा व्यवस्थापन कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्र बमोजिम सोही 
कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्रले तोके बमोजिमकै दिले कायि गिेको र्सफ्ट वा कायिददनको आधािमा दोहोिो 
नपने गिी िोजखम भिा उपलब्ध गिाउने।  

४. िोजखम भिा को िकम प्रदान गने कायिलाई पािदर्ी ि व्यवजस्थत गनि ि सो भिा उपलब्ध गिाउने 
कायािलयले देहाय बमोजिमको भिा व्यवस्थापन र्सर्ारिस सर्मर्त बनाई कायािन्वायन गने। 

(घ) संयोिक- सम्बजन्धत कायािलयको कायािलय प्रमखु पर्छको वरिष्ठ कमिचािी 
(ङ) सदस्य- प्राववर्धक कमिचािीहरु मध्ये कायािलय प्रमखुले तोकेको बरिष्ठ कमिचािी 
(च) सदस्य सजचव- लेखा प्रमखु 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

िनस्वास््य प्रयोगर्ाला । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कोिोनाभार्ििस(COVID-19)को िोकथाम, अनगुमन, ि व्यवस्थापनमा खवटने कमिचािीको मा उच्च मनोबल 
कायम हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट अनगुमन हनुेछ । 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 

पठाउनपुनेछ । 

 
 

६. कोर्भड 19 को र्नदानको लार्ग molecular lab संचालनका लार्ग िनर्जि व्यवस्थापन (सेवा किाि) 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 
२.५.८.१५ २२४१३ १ पटक ५००० पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य Covid-19 संक्रमर् र्नदान गनिका लार्ग आबश्यक िनर्जिको  व्यवस्थापन गने । 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    98 
 

सञ्चालन प्रवक्रया १. िनस्वास््य प्रयोगर्ालाले मन्त्रालयको र्नदेर्न तथा आवश्यकता ि औजचत्यको आधािमा (प्रदेर्का 
ववर्भन्न स्थानमा समेत) molecular lab संचालनको लार्ग  आवश्यक िनर्जिको ववविर् तयाि गने । 

२. प्रचर्लत कानून बमोजिमको िनर्जि सेवा किािबाट र्लई सेवा व्यवस्थापन गने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

िनस्वास््य प्रयोगर्ाल। 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि  खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कोर्भड -19 संक्रमर्को पिीक्षर् सेवाको पहँचु ववस्ताि हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा  सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

 
 
 

७. Advance Viral Influenzae /Covid 19 Diagnostic and new emerging diseases तार्लम (उद्यमर्ीलता, 
िोिगािी मलुक/ सर्जिकिर्/र्सप ववकास तथा क्षमता अर्भवृवि तार्लम) 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 
२.६.४.३९ २२५१२ ३ समहु १२०० पवहलो,दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका सिकािी स्वास््य संस्थामा कायिित प्रयोगर्ालाकमीहरुको Advance Viral Influenzae 

/Covid 19 Diagnostic and new emerging diseases सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि क्षमतामा अर्भवृवि 
गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ प्रदेर् र्भत्रका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सिकािी स्वास््य संस्थाको सूजच तयाि गने । 

२. ती प्रयोगर्ालमा कायिित कमिचािीको ववविर् तायाि गने ि आवश्यकता ि औजचत्यताको 
आधािमा Selection Criteria बनार्ि प्रथार्मकताका आधािमा सहभागी छनौट गने। 

३‧ तार्लम कायिक्रमको बिेट बाँडर्ाड गरि सहभागी, श्रोत व्यजि तथा सहिकताि सवहतको 
कायियोिना तयाि गने । 

४‧ सहभागी छनौट गदाि प्रदेर्का १३ (तेह्र)  वटै जिल्ला समेटने गरि गने ।  

५‧ तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६‧ कायियोिना ि तार्लम र्नदेजर्का बमोजिम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयाि गने । 

अवधी  िाविय प्रोटोकल अनसुाि 
सहभागी संख्या १८ देजख २० िनासम्म 
श्रोत व्यजि प्रयोगर्ाला प्रमखु, र्ाखा प्रमखु,  प्रयोगर्ाला ववज्ञ 
सहिकताि तार्लम प्राप्त प्रयोगर्ालाकमी 
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बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन, र्नयम, र्नदेजर्का ि कायिववर्ध अनसुाि ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न 
खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन  ि खचि 
गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, जर्प ि क्षमता अर्भवृद्दी भर्ि सेवा प्रभावमा गरु्स्तिीयता आउने । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग िनस्वास््य प्रयोगर्ालाले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 
 

८. आधािभतू Fever Profile Diagnostic तार्लम (उद्यमर्ीलता,िोिगािी मलुक/ सर्जिकिर्/र्सप ववकास तथा क्षमता 
अर्भवृवि तार्लम) 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.४.४० २२५१२ ३ समहु १२०० पवहलो,दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका सिकािी स्वास््य संस्थामा कायिित प्रयोगर्ालाकमीहरुको आधािभतू Fever Profile 

Diagnostic तार्लम सम्बन्धी  ज्ञान, र्सप ि क्षमतामा अर्भवृवि गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ प्रदेर् र्भत्रका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सिकािी स्वास््य संस्थाको सूजच तयाि गने । 

२. ती प्रयोगर्ालमा कायिित कमिचािीको ववविर् तायाि गने ि आवश्यकता ि औजचत्यताको 
आधािमा Selection Criteria बनार्ि प्रथार्मकताका आधािमा सहभागी छनौट गने। 

३‧ तार्लम कायिक्रमको बिेट बाँडर्ाड गरि सहभागी, श्रोत व्यजि तथा सहिकताि सवहतको 
कायियोिना तयाि गने । 

४‧ सहभागी छनौट गदाि प्रदेर्का १३ (तेह्र)  वटै जिल्ला समेटने गरि गने ।  

५‧ तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६‧ कायियोिना ि तार्लम र्नदेजर्का बमोजिम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयाि गने । 

अवधी  िाविय प्रोटोकल अनसुाि 
सहभागी संख्या १८ देजख २० िनासम्म 
श्रोत व्यजि प्रयोगर्ाला प्रमखु, र्ाखा प्रमखु,  प्रयोगर्ाला ववज्ञ 
सहिकताि तार्लम प्राप्त प्रयोगर्ालाकमी 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन, र्नयम, र्नदेजर्का ि कायिववर्ध अनसुाि ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न 

खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि 
गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, जर्प ि क्षमता अर्भवृद्दी भर्ि सेवा प्रभावमा गरु्स्तिीयता आउने । 
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अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग िनस्वास््य प्रयोगर्ालाले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 
 

९. Laboratory Waste Management आधािभतू तार्लम (उद्यमर्ीलता,िोिगािी मलुक/ सर्जिकिर्/र्सप ववकास तथा 
क्षमता अर्भवृवि तार्लम) 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.४.४१ २२५१२ ३ समहु १२०० पवहलो,दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका सिकािी स्वास््य संस्थामा कायिित प्रयोगर्ालाकमीहरुको Laboratory Waste 

Management सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि क्षमतामा अर्भवृवि गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ प्रदेर् र्भत्रका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सिकािी स्वास््य संस्थाको सूजच तयाि गने । 

२. ती प्रयोगर्ालमा कायिित कमिचािीको ववविर् तायाि गने ि आवश्यकता ि औजचत्यताको 
आधािमा Selection Criteria बनार्ि प्रथार्मकताका आधािमा सहभागी छनौट गने। 

३‧ तार्लम कायिक्रमको बिेट बाँडर्ाड गरि सहभागी, श्रोत व्यजि तथा सहिकताि सवहतको 
कायियोिना तयाि गने । 

४‧ सहभागी छनौट गदाि प्रदेर्का १३ (तेह्र)  वटै जिल्ला समेटने गरि गने ।  

५‧ तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६‧ कायियोिना ि तार्लम र्नदेजर्का बमोजिम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयाि गने । 
अवधी  िाविय प्रोटोकल अनसुाि 
सहभागी संख्या १८ देजख २० िनासम्म 
श्रोत व्यजि प्रयोगर्ाला प्रमखु, र्ाखा प्रमखु,  प्रयोगर्ाला ववज्ञ 
सहिकताि तार्लम प्राप्त प्रयोगर्ालाकमी 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन, र्नयम, र्नदेजर्का ि कायिववर्ध अनसुाि ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न 

खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि 
गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, जर्प ि क्षमता अर्भवृद्दी भर्ि सेवा प्रभावमा गरु्स्तिीयता आउने । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग िनस्वास््य प्रयोगर्ालाले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

  

१०. प्रयोगर्ाला Quality Assurance तार्लम (उद्यमर्ीलता,िोिगािी मलुक/ सर्जिकिर्/र्सप ववकास तथा क्षमता 
अर्भवृवि तार्लम) 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.४.४३ २२५१२ १ समहु ४००  दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका सिकािी स्वास््य संस्थामा कायिित प्रयोगर्ालाकमीहरुको क्वालीटी कन्ट्रोल सम्बन्धी ज्ञान, 
र्सप ि क्षमतामा अर्भवृद्दी गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ प्रदेर् र्भत्रका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सिकािी स्वास््य संस्थाको सूजच तयाि गने । 

२. ती प्रयोगर्ालमा कायिित कमिचािीको ववविर् तायाि गने ि आवश्यकता ि औजचत्यताको 
आधािमा Selection Criteria बनार्ि प्रथार्मकताका आधािमा सहभागी छनौट गने। 

३‧ तार्लम कायिक्रमको बिेट बाँडर्ाड गरि सहभागी, श्रोत व्यजि तथा सहिकताि सवहतको 
कायियोिना तयाि गने । 

४‧ सहभागी छनौट गदाि प्रदेर्का १३ (तेह्र)  वटै जिल्ला समेटने गरि गने ।  

५‧ तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६‧ कायियोिना ि तार्लम र्नदेजर्का बमोजिम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयाि गने । 

अवधी  िाविय प्रोटोकल अनसुाि 

सहभागी संख्या १८ देजख २० िनासम्म 
श्रोत व्यजि प्रयोगर्ाला प्रमखु, र्ाखा प्रमखु,  प्रयोगर्ाला ववज्ञ 
सहिकताि तार्लम प्राप्त प्रयोगर्ालाकमी 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन, र्नयम, र्नदेजर्का ि कायिववर्ध अनसुाि ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न 
खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि 
गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, जर्प ि क्षमता अर्भवृद्दी भर्ि सेवा प्रभावमा गरु्स्तिीयता आउने । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग िनस्वास््य प्रयोगर्ालाले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 

११. Basic Bacteriology तार्लम (उद्यमर्ीलता, िोिगािी मलुक/ सर्जिकिर्/र्सप ववकास तथा क्षमता अर्भवृवि 
तार्लम) 
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PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 
२.६.४.४४ २२५१२ २ समहु 800  पवहलो, दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्रका सिकािी स्वास््य संस्थामा कायिित प्रयोगर्ालाकमीहरुको Basic Bacteriology सम्बन्धी 
ज्ञान, र्सप ि क्षमतामा अर्भवृद्दी गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ प्रदेर् र्भत्रका  प्रयोगर्ाला सेवा भएका सिकािी स्वास््य संस्थाको सूजच तयाि गने । 

२‧ Basic Bacteriology सम्बन्धी तार्लम नर्लएका प्रयोगर्ालाकमीको सूजच तयाि गने । 

३‧ तार्लम कायिक्रमको बिेट बाँडर्ाड गरि सहभागी, श्रोत व्यजि तथा सहिकताि सवहतको 
कायियोिना तयाि गने । 

४‧ सहभागी छनौट गदाि तेह्र वटै जिल्ला समेटने गरि गने ।  

५‧ तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६‧ कायियोिना ि तार्लम र्नदेजर्का बमोजिम तार्लम प्रदान गने । 

अवधी  ३ ददन 

सहभागी संख्या १८ देजख २० िनासम्म 
श्रोत व्यजि प्रयोगर्ाला प्रमखु, र्ाखा प्रमखु,  प्रयोगर्ाला ववज्ञ 
सहिकताि तार्लम प्राप्त प्रयोगर्ालाकमी 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन, र्नयम, र्नदेजर्का ि कायिववर्ध अनसुाि ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न 
खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि 
गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, जर्प ि क्षमता अर्भवृद्दी भर्ि सेवा प्रभावमा गरु्स्तिीयता आउने । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग िनस्वास््य प्रयोगर्ालाले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 
 

१२. प्रयोगर्ालाकमीहरुका लार्ग सर्मक्षा गोष्ठी तथा ववववध तार्लम (िनचेतना तार्लम) 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.६.५.१० २२५१२ ३ समहु ६००  दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य १‧ प्रदेर् र्भत्रका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएको प्रयोगर्ाला सेवाको व्यवस्थापनमा देजखएका सर्लता, 
आर्ि पिेका समस्याको ववश्लरे्र् गिी समाधानका उपाय सवहत भावी कायियोिना र्नमािर् गने। 

२‧ र्सिनल रुपमा देजखने स्वास््य समस्याहरुको र्नदानका लार्ग प्रयोगर्ालाकमीको जर्प, दक्षता अर्धवृद्दी 
गने । 
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सञ्चालन प्रवक्रया सर्मक्षा गोष्ठी  १ पटक 

१‧ प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायािलयको प्रयोगर्ालामा कायिित प्रयोगर्ाला प्रमखु ि 
प्रयोगर्ाला सेवा सदुृढीकिर्मा संलग्न संघ संस्थामा कायिित जिम्मेवाि पदार्धकािी सहभागी 
गिाउने । 

२‧ गोष्ठी अगावै प्रयोगर्ालाको त्याङ्क ववश्लरे्र्का लार्ग उपयूि र्ािमको र्नमािर् गरि सम्बजन्धत 
कायािलयमा पत्राचाि गने। 

३‧ गोष्ठीमा त्याङ्कको ववश्लरे्र् गने साथै प्रयोगर्ालामा कायि सञ्चालन गदािका असल अभ्यासहरुको 
र्सयिीङ्ग, आर्िपिेका समस्या तथा र्तनका समाधान लगायतका ववर्यमा छलर्ल गिी भावी 
ददनको कायिददर्ा तय गने । 

ववववध तार्लम 

१‧ प्रदेर् र्भत्र ववर्भन्न समयमा देखा पने र्मजििङ्ग, रिर्मजििङ्ग तथा र्सिनल सरुवािोगहरुको 
र्नदानका लार्ग प्रयोगर्ालाकमीहरुलार्ि अद्यावधीक बनाउन यो तार्लमको आयोिना गनुिपनेछ 
। 

२‧ र्मजििङ्ग, रिर्मजििङ्ग तथा र्सिनल सरुवािोगहरु देखा पिेका स्थानका तथा सम्भाववतमा स्थानमा 
कायिित प्रयोगर्ालाकमीहरु तथा सम्बजन्धत प्राववर्धकलार्ि सहभागी गिार्ि यस्ता तार्लमको 
सञ्चालन गनुिपनेछ । 

३‧ यो तार्लम सञ्चालनपूवि ववर्यववज्ञहरुसंग प्रयाप्त छलर्ल गरि तथा आवश्यक तार्लम 
सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरि मात्र यो तार्लमको आयोिना गनुिपनेछ । 

४‧ बिेटको परिर्धर्भत्र िवह यो तार्लम एक भन्दा बढी पटक सञ्चालन गनुिपनेछ । 

अवधी सर्मक्षा गोष्ठीः २ ददन 

ववववध तार्लमः ववर्यववज्ञको सझुावको आधािमा २ देजख बढीमा ५ ददनसम्म 
सहभागी संख्या १८ देजख २० िनासम्म 

श्रोत व्यजि प्रयोगर्ाला प्रमखु, र्ाखा प्रमखु, प्रयोगर्ाला ववज्ञ 

सहिकताि तार्लम प्राप्त प्रयोगर्ालाकमी, ववज्ञ 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन, र्नयम, र्नदेजर्का ि कायिववर्ध अनसुाि ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न 

खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि 
गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ालाकमीको ववर्भन्न समय समयमा देखापने  र्मजििङ्ग, रिर्मजििङ्ग तथा र्सिनल सरुवािोगहरु 
सम्बन्धी ज्ञान, जर्प ि क्षमता अर्भवृद्दी भर्ि सेवा प्रभावमा गरु्स्तिीयता आउने । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग िनस्वास््य प्रयोगर्ालाले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 
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१३. महामािी तथा आउटबे्रकमा RRT परिचालन (स्वास््य सेवा) 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 
२.७.२२.३३ २२५२२ ३ पटक 2000 पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् र्भत्र ववर्भन्न समय समयमा देखा पने महामािी तथा आउटबे्रकमा सम्भाववत कािर्को 
प्रयोगर्ालाबाट र्नदान गनि  ि Rapid Response team परिचालन गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. अस्पताल ि स्वास््य कायािलयसंग समन्वयमा िही महामािी तथा आउटबे्रक भएको यवकन गने । ।सूचना 
व्यवस्थापनका लार्ग संचाि खचि बापत बढीमा प्रर्त मवहना एक हिाि सम्म खचि गनि पार्िनेछ  

२‧ आवश्यकता अनसुाि टीम परिचालन गने । 

३. Rapid Response Team(RRT) परिचालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ साथै वर्िको अन्तमा प्रदेर्र्भत्र 
देखा पिेका महामािी, प्राकृर्तक प्रकोपका घटना, गरिका कायिहरु समेटी ववस्ततृ प्रर्तवेदन तयाि 
पानुिपदिछ । 

४. महामािी व्यवस्थापनका लार्ग रिएिेन्ट लगायतका सामाग्री बर्ि स्टकमा नभएमा ि तत्काल आवश्यक 
पिेमा RRT बैठकबाट स्वीकृत गिी खरिद गनि बाधा पने छैन । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत ऐन, र्नयम, र्नदेजर्का ि कायिववर्ध अनसुाि ववर्नयोजित बिेट िकम खचि गनिका लार्ग र्बर्भन्न 
खचि र्ीर्िकहरुमा वाडर्ाड गने ि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र तार्लम संचालन ि खचि 
गनुिपनेछ । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन १. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले तार्लम अवर्धमा ि तार्लम पश्चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियताको 
अनगुमन गनेछ तथा तार्लम सम्पन्न प्रर्तवेदनको आधािमा समेत मलु्याङ्कन गनेछ।  

२. तार्लम पश्चात तार्लमको प्रभावकारिताका लार्ग िनस्वास््य प्रयोगर्ालाले सेवा प्रदायकको कायिस्थलमा 
स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा आवश्यकतानसुाि मेन्टोरिङ्ग समेत गनुिपनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न भएपश्चात Training Coordinator ले र्बस्ततृ प्रर्तवेदन बनाउन ुपनेछ ि सो प्रर्तवेदनको 
आधािमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पठाउनपुनेछ। 

 
 

१४. कोिोना भार्ििस (COVID-19) का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU  कक्ष, प्रयोगर्ाला ि व्यवस्थापनमा  
खवटएका िनर्जिको खान ेवस्ने व्यवस्थापन खचि । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.११८ 2२५२२ ३ पटक १५०० पवहलो, दोस्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोिोना  भार्ििस (COVID-19)का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU  कक्ष, प्रयोगर्ाला ि 
व्यवस्थापनमा  खवटएका िनर्जिको खाने वस्ने व्यवस्थापन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कोिोना भार्ििस (COVID-19)का लार्ग Quarantine, Isolation Ward, ICU  कक्ष, प्रयोगर्ालामा खटाउनको 
लार्ग डेडीकेटेड िनर्जि ि र्तनको व्यवस्थापन गने िनर्जिको  Duty Roster तयाि गने। सो गदाि 
प्रयोगर्ालामा अन्य सेवा अवरुि नहनुे गिी संक्रमर्को िोजखमलाई मध्यनिि गदै गनुिपनेछ।   

२. कायािलय प्रमखुले Duty Roster स्वीकृत गिी सो अनरुुप काम कािमा खटाउने। 

३. उल्लेजखत िनर्जिको खाने बस्न े व्यवस्था गदाि स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले िािी गिेको 
"कोर्भड-१९ का र्बिामीहरुको उपचािमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न स्वास््यकमी तथा अन्य कमिचािीहरुको 
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व्यवस्थापन सम्बन्धी मागिदर्िन, २०७७" (संर्ोधन सवहत) वा प्रदेर् सिकािबाट स्वीकृत कायिववर्धका 
आधाि मानेि कायि गनुिपनेछ।  

४. प्रदेर्र्भत्र कोर्भड-१९ को र्नयन्त्रर्, िोकथाम तथा उपचाि कायिमा संलग्न स्वास््य क्षेत्रक 
िनर्जिहरुलाई िोजखम भिा तथा क्षर्तपरु्ति ि होटलवास/खािा/खान बापतको िकम प्रदान गने 
बागमती प्रदेर्बाट र्नर्िय भएको कायिववर्ध अनसुाि गनुिपनेछ ।   

५. खाने बस्ने व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक सामाग्रीहरुको खिीद योिना बनाउने। 

६. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ (संर्ोर्धत सवहत) अनसुाि 
आवश्यक सामाग्री खिीद गिी व्यवस्थापन गने। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

िनस्वास््य प्रयोगर्ाला । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कोिोना  भार्ििस)COVID-19)का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU  कक्ष, प्रयोगर्ालामा िनर्जिको 
उच्च व्यवस्थापन भई गरु्स्तिीय ि प्रभावकािी सेवा प्रवाह हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालय पठाउनपुनेछ।  

१५. प्रदेर् मातहत िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा प्रयोगर्ाला सम्बन्धी अनगुमन, र्नयमन तथा प्राववर्धक सहयोग  
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.८.१.१४ २२६११ १० पटक १०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रयोगर्ालासेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा गरु्स्तिीयता ल्याउन अनगुमन ि पषृ्ठपोर्र् गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् मातहतका प्रयोगर्ालाहरुको (अस्पतालहरु, स्वास््य कायािलयहरुको) सेवा ि ल्यावको ववविर् 
तयाि गने । 

२. बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि अनगुमन योिना बनाउने । 

३. योिना अनरुुप प्राववर्धक र्निीक्षर्, अनगुमन, मूल्याङ्कन ि पषृ्ठपोर्र् गने । 

४. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ सहयोग सर्मर्त 
ि अन्य आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी  मापदण्ड, र्नर्त र्नयम  बािे छलर्ल गने । 

५. प्रदेर् स्वास््य सेवा ऐन २०७५ तथा प्रदेर् स्वास्थ सेवा र्नयमावली २०७६ अनसुािका मापदण्डका 
कायिहरु समेत यस कायिक्रम अन्तगित सम्पन्न गनुिपनेछ । 

६. संस्था, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग छलर्ल 
/ अन्तिवक्रया गरि बैठकको मार्नवुटङ्ग गने ।  

७. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् संकलन गने । 

८. अनगुमनमा खवटने कमिचािीको दै‧भ्र भिा भिूानी गनि सवकनेछ ।  

९. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

िनस्वास््य प्रयोगर्ाल । 

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदनको 
आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l  

अपेजक्षत उपलव्धी सेवा प्रवाहको गरु्स्तिीयता अनगुमन भर्ि सेवा प्रभावमा प्रभावकािी हनुे।  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय बाट कायािक्रम कायािन्वनको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गने छ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा  सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

१६. प्रयोगर्ालाको लार्ग रिएिेन्ट तथा केर्मकल ्(Reagents & Chemicals) खरिद 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 
७.२.९.४ २७२१३ १ पटक ५००० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रयोगर्ालाका लार्ग आवश्यक रिएिेन्ट तथा केर्मकल्सको व्यवस्थापन गरि सेवा प्रवाहमा सहिता ल्याउन 
।  

सञ्चालन प्रवक्रया १‧ सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्यक रिएिेन्ट तथा केर्मकल्सको सूजच बनाउने तथा स्पेजर्वर्केसन 
तयाि गने । 

२‧ लागत अनमुान तयाि गने । 

३. सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ (संसोधन सवहत)  अनसुाि 
उपयूि खरिद र्बर्ध छनौट गरि खरिद गने । 

४. खरिद गरिएको सामाग्रीको जिन्सी दाजखला गरि प्रयोगमा ल्याउने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत आर्थिक ऐन तथा र्नयमावली अनसुाि खचि गने ।  

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ाला लार्ग आवश्यक रिएिेन्ट तथा केर्मकल्सको खरिद भर्ि सेवा सञ्चालनमा सहिता आउने ।  

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायिक्रमको अनगुमन, मलु्यांकन गनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सक रुपमा मन्त्रालयलार्ि प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 
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१५.  
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१.कोिोना भार्ििस(COVID-19)को िोकथाम, र्नयन्त्रर् तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुको लार्ग िोजखम भिा 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

1.2.5.2 २११३५ १२ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोिोना भार्ििस (COVID-19) को िोकथाम तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुको मनोबल उच्च िाख्नका 
लार्ग िोजखम भिा प्रदान गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कोिोना िोकथाम, उपचाि, ि व्यवस्थापनमा खवटने कमिचािीको Duty Roster/कायियोिना तयाि गने। 

२. कायािलय प्रमखुले Duty Roster वा कायियोिना स्वीकृत गिी सो अनरुुप काम कािमा खटाउने। Duty 
Roster/कायियोिना स्वीकृत गदाि नेपाल सिकाि द्बािा िािी गरिएको र्नदेजर्कामा उल्लेख भएको 
मापदण्ड अनसुाि िनर्जि खटाउन ुपनेछ । 

३. कोिोना िोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग खवटएका िनर्जिहरुलाई प्रदेर् सिकािबाट चाल ुआ.व. 
२०७७।७८ का लार्ग स्वीकृत गरिएको भिा व्यवस्थापन कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्र बमोजिम सोही 
कायिववर्ध/र्नदेजर्का/परिपत्रले तोके बमोजिमकै दिले कायि गिेको र्सफ्ट वा कायिददनको आधािमा 
दोहोिो नपने गिी िोजखम भिा उपलब्ध गिाउने।  

४. िोजखम भिा को िकम प्रदान गने कायिलाई पािदर्ी ि व्यवजस्थत गनि ि सो भिा उपलब्ध गिाउने 
कायािलयले देहाय बमोजिमको भिा व्यवस्थापन र्सर्ारिस सर्मर्त बनाई कायािन्वायन गने। 

(क) संयोिक- सम्बजन्धत कायािलयको कायािलय प्रमखु पर्छको वरिष्ठ कमिचािी 
(ख) सदस्य- प्राववर्धक कमिचािीहरु मध्य कायािलय प्रमखुले तोकेको कमिचािी 
(ग) सदस्य सजचव- लेखा प्रमखु 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (सबै१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कोिोनाभार्ििस(COVID-19)को िोकथाम तथा उपचािमा संलग्न कमिचािीहरुमा उच्च मनोबल कायम 
हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकीायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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2.स्वास््य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड(Minimum Service Standard-MSS) कायािन्वयनका लार्ग स्थानीय तहका 
स्वास््य संयोिकहरुका लार्ग अर्भमजुखकिर् 
 

 

 
 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 
२.६.५.१९ २२५१२ १ पटक जिल्ला अनसुाि प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी अर्भमजुखकिर् गरि ज्ञान जर्प 
अर्भवृिी गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. जिल्ला र्भत्रका प्रत्येक स्थानीय तहबाट स्वास््य संयोिक सहभागी कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग कायियोिना 
तयाि गने l बिेटको परिर्धर्भत्र िवह स्वास््य उपसंयोिकलार्ि समेत सहभागी गिाउन सवकनेछ । 

2. कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई पत्र ि र्ोन (दवैु) मार्ि त िानकािी गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता 
गने l  

3. अर्भमजुखकिर्को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीहरुको तयािी गने, 

4. कायिक्रमका लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालयको सम्बजन्धत र्ाखासंग समन्वय गने तथा जिल्लार्भत्र स्वास््य सेवाको 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायािन्वयन क्षेत्रमा वक्रयाजर्ल दात ृर्नकायलार्ि समेत सहभागी गिाउन सवकनेछ । 

5. कायियोिना अनसुाि अर्भमजुखकिर् कायिक्रम सञ्चालन गने प्रदेर् स्तिीय TOT र्लएका वा   ववज्ञबाट 
प्रस्ततुीकिर् गने व्यवस्था गने । 

6. कायिक्रम अवधी - २ ददन 

7. कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात गरि प्रर्तवेदन तयाि गने l 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, दैर्नक 
भ्रमर् भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी, हल भाडा, तालीम, रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना 
तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी अर्भमजुखकिर् भर्ि स्थानीय तहमा 
कायािन्वयनका लार्ग सहजिकिर् हनुे ।  

अनगुमन ि मलु्याङ्कन स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत र्नकाययहरु 
एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

सन्दभि सामाग्री १. Minimum Srevice Standard Guideline, MOHP 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    110 
 

3 .प्रदेर् स्वयम ्सेवक र्नवािह भिा ववतिर् व्यवस्थापन खचि 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.13.51 २२५२२ १० पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् स्वयम ्सेवक र्नवािह भिा ववतिर् गदाि लाग्ने आबश्यक व्यवस्थापन खचि गने l 
  

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रदेर् स्वयम ्सेवकलार्ि कायिववविर् अनसुाि कामकािमा लगाउने । 

२. प्रत्येक मवहना स्वयम ्सेवकहरुबाट प्रगती प्रर्तवेदन र्लने ि पषृ्ठपोर्र् ददने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी अर्भमजुखकिर् भर्ि स्थानीय 
तहमा कायािन्वयनका लार्ग सहजिकिर् हनुे ।  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

4. प्रदेर् स्वयम ्सेवक र्नवािह भिा  

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.14.3 २२५२२ ८ िना जिल्ला अनसुाि पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रदेर् स्वयम ्सेवक र्नवािह भिा व्यवस्थापन गने l 
सञ्चालन प्रवक्रया १. यस मन्त्रालयद्बािा र्नयूि स्वयम ्सेवकलार्ि र्निको कायिववविर् अनसुाि काम कािमा लगाउने । 

२. स्वयम ्सेवक र्नदेजर्का अनसुाि र्नवािह भिा उपलब्ध गिाउने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना 
तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे स्वास््य सेवा व्यवस्थापन गनि सहजिकिर् हनुे ।  
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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5. एवककृत िनस्वास््य अर्भयान 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.५८ २२५२२ १ पटक जिल्ला अनसुाि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 1. र्न:र्लु्क स्वास््य सेवा अन्तगति लजक्ष्यत समहुलाई जिल्ला अस्पतालसम्म सम्परु्ि सेवा, ववपन्न नागरिक 
उपचाि अन्तगित र्न:र्लु्क वा सहरु्लयतपूर्ि सेवा, आमा सिुक्षा लगायतका  प्रमखु िनस्वास््य 
कायिक्रमहरूको बािेमा िानकािी गिाउन।ु 

2. र्समान्कृत तथा वपछर्डएका वगिमा एवककृत रूपमा प्रर्तकाित्मक, प्रवधिनात्मक उपचािात्मक ि 
र्नदानात्मक साथै आयूवेद सेवाको पहुँच ि उपयोगमा अर्भवृजध्द गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. जिल्ला र्भत्र िहेका र्समान्तकृत तथा वपछर्डएका वगिको पवहचान गने । 
2. ती वगिहरू वसोवास गने स्थान छनौट गदाि स्वास््य संस्था नभएको वडा, दगुिम क्षेत्र, गरिब, दर्लत ि 

पछाडी पिेका समदुायको बाहलु्य भएको स्थानलाई प्राथर्मकतामा िाख्न ुपनेछ । 
3. एवककृत िनस्वास््य अर्भयानमा प्रदान गरिने सेवाहरुको प्याकेि तयाि गने, स्थानीय तह,वा कुनै 

संस्थाहरुको योगदान सरु्नजश्चत हनुे भए सो प्याकेिमा ववस्ताि गनि सवकनेछ । 
4. छनौट भएका वडा वा स्थानका स्थानीय तहसँग समन्वय गरि एवककृत िनस्वास््य अर्भयान सञ्चालनका 

लार्ग र्मर्त तय गने। 
5. र्मर्त तय भए पश्चात स्थानीय तहसँग समन्वय गरि एवककृत िनस्वास््य अर्भयानको प्रचाि प्रसाि गने। 
6. एवककृत िनस्वास््य अर्भयानमा प्रर्तकाित्मक, प्रवधिनात्मक, उपचािात्मक ि र्नदानात्मक स्वास््य सेवा 

साथै आयूवेद स्वास््य केन्रसंग समन्वय गिी आयूवेद सेवा सवहत कायिक्रम सञ्चालन गने । 
7. कायिक्रमको प्रगती प्रर्तवेदन तयाि गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि  खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य सेवाको पहुँच नभएको, र्समान्तकृत तथा वपछर्डएका वडामा िहेका िनसमदुायले एवककृत स्वास््य 
सेवा प्राप्त गनेछन।् 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

6. खोप कभिेि कम भएका ि िपआउट बढी भएका जिल्लाहरुमा स्वास््यकमी, म.स्वा.से. हरुलाई सहभागी गिाई 
िप आउट टे्रर्सङ सवहत परु्ि खोपको सरु्नश्चता गने 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

2.7.22.63 २२५२२ १ पटक जिल्ला अनसुाि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  
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उद्दशे्य 

खोप कभिेि कम भएका ि िपआउट बढी भएका स्थानीय तहमा स्वास््यकमी, म.स्वा.से. 
हरुलाई सहभागी गिाई िप आउट टे्रर्सङ सवहत परु्ि खोपको सरु्नश्चता गने 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. जिल्लामा खोप कायिक्रमको ववश्लरे्र् गरि कभिेि कम ि िपआउट बढी भएको स्थानीय तह यवकन 
गने । 

2. स्थानीय तह र्भत्रको कभिेि कम ि िपआउट बढी भएको, अर्भलेख प्रर्तवेदनमा एकरुपता नभएका 
स्वास््य संस्था ि वडा यवकन गने 

3. छनोट भएका स्थानीय तह ि स्वास््य संस्थाहरुसँग समन्वय गिी कायिक्रम सञ्चालनको र्मर्त अग्रीम 
र्नजश्चत गनुिपदिछ ।  

4. सम्बजन्धत स्वास््य संस्थामा गर्ि खोप िजिष्टि ि खोप प्रर्तवेदन ववश्लरे्र् गने । 

5. म‧स्वा‧से‧ तथा स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीलार्ि कायिक्रम तथा पूर्ि खोप सरु्नजश्चतता बािे १ ददन े
अर्भमखुीकिर् गने । 

6. म‧स्वा‧से‧ तथा स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी परिचालन गरि २४ मवहना र्भत्रका बालबार्लका भएका 
घि घि गर्ि खोप र्लए नर्लएको सरु्नजश्चत गने ।  

7. वर्ल्डबाट प्राप्त त्याङ्क ि स्वास््य संस्थाको अर्भलेख प्रर्तवेदनको त्याङ्क समायोिन गिी नर्तिा ि 
प्रर्तवेदन तयाि गने । 

8. वडा समन्वय सर्मर्त,स्थानीय तहका िनप्रर्तर्नर्ध, स्वास््यकमी, म‧स्वा‧से संग प्रर्तवेदनबािे छलर्ल 
गिी आगामी ददनमा त्रटुी हनु नददन कायियोिना बनार्ि  पूर्ि खोप सूर्नजश्चतता कायिन्वयन गनि सहजिकिर् 
गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह पारिश्रमीक, 

दैर्नक भ्रमर् भिा, यातायात, खािा, स्टेर्निी,  रै्जक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आददमा खचि योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कभिेि कम ि िपआउट बढी भएको, अर्भलेख प्रर्तवेदनमा एकरुपता नभएका स्वास््य संस्थाहरुको सधुाि 
गनुिपने पक्ष पिा लगार्ि पूर्ि खोप सरु्नजश्चतमा सहयोग हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

7. िेष्ठ नागरिकलार्ि स्वास््य सामाग्री सहयोग तथा सचेतना कायिक्रम 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

२.७.२२.६८ २२५२२ १ पटक जिल्ला अनसुाि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ज्येष्ठ नागरिकको स्वास््य स्याहाि तथा स्वास््य प्रवधिन सम्बजन्ध सचेतना गिी वहस, पैिवी गने साथै 
स्वास््य सामाग्रीको पहँुचमा वृजध्द गने। 
 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    113 
 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. जिल्ला र्भत्र िहेका ज्येष्ठ नागरिकको सेवा केन्र ि वृध्दाश्रम संघ संस्था/सञ्जालको ववविर् संकलन 
गने। 

2. कायिक्रम सञ्चालन गनि र्नम्न आधािमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा केन्र ि वृध्दाश्रमको छनौट गने  
(क) र्न:र्लु्क सञ्चार्लत वृध्दाश्रम /ज्येष्ठ नागरिकको सेवा केन्र वा ददवा सेवा केन्र  वा संघ 
संस्था हनुपुने, 
(ख) कम्तीमा २० िना ज्येष्ठ नागरिक लाभाजन्वत  भएको हनुपुने, 
(ग) स्थानीय तह तथा व्यवस्थापनको अपनत्व तथा साझेदािी हनुपुने 

3. कायिक्रम सञ्चालन गनुिपूवि िेष्ठ नागिीकको संख्या यवकन गरि ववस्ततृ कायियोिना तयाि गने 
4. ज्येष्ठ नागरिकलार्ि अवश्यक पने स्वास््य उपकिर् खरिद िस्तै चश्मा, Hearing Aid  v/lb गिी ववतिर् 

गने सवकनेछ। 
5. ज्येष्ठ नागरिकका परिवािलार्ि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास््य स्याहाि तथा स्वास््य प्रवधिन सम्बजन्ध सचेतना 

गिी वहस, पैिवी कायिक्रम गने । 
6. बिेटको परिर्ध र्भत्र िवह ज्येष्ठ  नागरिक संघ,संस्था ि स्थानीय तह तथा अन्य सिोकािवालहरु सँग 

समन्वय तथा सहकायि गिी स्वास््य प्रवधिन हनुे गिी ज्येष्ठ नागरिक लजक्षत एवककृत स्वास््य जर्वविको 
समेत सञ्चालन गनि सवकनेछ।  

7. कायिक्रम प्रश्चात प्रर्तवेदन तयाि गिी र्नदेर्नालयमा पठाउने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रदेर् र्भत्रका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास््य समस्याबािे सचेतना भर् स्वास््य प्रविद्वन हनुे ि स्वास््य सेवाको 
पहुँच वृजध्द भर् गरु्स्तिीय िीवनयापनमा सहयोग पगु्ने । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

8. िेर्डयो तथा एर्.एम बाट स्थानीय भार्ामा स्वास््य सम्बन्धी संदेर् प्रर्ािर् 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.७० २२५२२ १२ पटक २४० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य सम्बजन्ध महत्वपूर्ि ववर्यहरुबािे िेर्डयो तथा एर्.एमबाट िानकािी प्रदान गिी िनचेतना अर्भवृवि 
ि व्यवहािमा सकािात्मक पिीवतिन ल्याउने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. जिल्लामा िहेका िेर्डयो, एर् एमको सूची तयाि गने । 

2. िेर्डयो तथा एर्.एमबाट स्वास््य सम्बन्धी सन्देर्हरु तयाि गदाि देहायका आधािहरुमा ववश्लेर्र् गरि 
गने ।  
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क) जिल्लामा देखापिेका महामािी तथा अन्य प्रकोपहरुको प्रभाव, िोग रै्लन सक्न े
सम्भाव्य ि ववगतका प्रर्तवेदन ि त्यांक/सूचनाहरु केलाउने, मौसमी िोगको प्रकोपहरुको 
त्यांक केलाउने  

ख) जिल्ला स्तिमा देजखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु ि morbidity को आधािमा ववर्य 
छनौट गने । 

ग) ववश्लरे्र् पर्छ देजखएका स्वास््य समस्याको प्राथर्मकता सूची तयाि गने । 

3. प्राथर्मकता सूचीमा पिेका ववर्यहरुबाट कुन कुन संचाि माध्यमबाट कुन कुन ववर्यमा संदेर् प्रसािर् 
गने हो भनी ववर्यवस्तकुो र्नर्िय गने ।  

4. सन्देर् र्नमािर् गदाि कायािलयमा बैठक बसी तय गनि सवकनछे ।साथै केन्र तथा प्रदेर्बाट र्नमािर् 
भएका सन्देर्हरु समेत आवश्यकता अनसुाि प्रर्ािर् गनि सवकनेछ । 

5. प्रसािर् गरिएको सन्देस िाजख प्रर्तवेदन तयाि गने ।  
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र खचि योिना बनार्ि स्वीकृत गिी 
कायिक्रम गने । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य सम्बजन्ध ववर्भन्न िानकािीमलुक सन्देर्हरु प्रर्ािर् भई स्वास््य सम्बजन्ध ज्ञान अर्भवृवि तथा 
व्यवहािमा सकािात्मक परिवतिन हनुे साथै उपलब्ध स्वास््य सेवाको अर्धकतम उपभोग हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

9. स्थानीय पत्र पर्त्रकामा स्वास््य संदेर् प्रर्ािर्  
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.७१ २२५२२ ५ पटक जिल्ला अनसुाि प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य सम्बजन्ध महत्वपूर्ि ववर्यहरुबािे स्थानीय पर्त्रकाबाट िानकािी प्रदान गिी िनचेतना अर्भवृवि ि 
व्यवहािमा सकािात्मक पिीवतिन ल्याउने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. जिल्लामा र्नयर्मत रुपमा प्रकासन हनुे पर्त्रकाको सूची तयाि गने । 

2. स्थानीय पत्रपर्त्रकामा स्वास््य सम्बन्धी सन्देर्हरु तयाि गदाि देहायका आधािहरुमा ववश्लरे्र् गरि गने 
।  

क) जिल्लामा देखापिेका महामािी तथा अन्य प्रकोपहरुको प्रभाव, िोग रै्लन सक्न ेसम्भाव्य ि ववगतका 
प्रर्तवेदन ि त्यांक/सूचनाहरु केलाउने, मौसमी िोगको प्रकोपहरुको त्यांक केलाउने  

ख) जिल्ला स्तिमा देजखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु ि morbidity को आधािमा ववर्य छनौट गने 
। 

ग)ववश्लरे्र् पर्छ देजखएका स्वास््य समस्याको प्राथर्मकता सूची तयाि गने । 
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3. प्राथर्मकता सूचीमा पिेका ववर्यहरुबाट कुन कुन संचाि माध्यमबाट कुन कुन ववर्यमा संदेर् प्रकासन 
गने हो भनी ववर्यवस्तकुो र्नर्िय गने ।  

6. सन्देर् र्नमािर् गदाि कायािलयमा बैठक बसी तय गनि सवकनेछ । ।साथै केन्र तथा प्रदेर्बाट र्नमािर् 
भएका सन्देर्हरु समेत आवश्यकता अनसुाि प्रकार्न गनि सवकनेछ । 

4. प्रकार्न गरिएको सन्देस िाजख प्रर्तवेदन तयाि गने ।  
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र खचि योिना बनार्ि स्वीकृत गिी 
कायिक्रम गने । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्वास््य सम्बजन्ध ववर्भन्न िानकािीमलुक सन्देर्हरु प्रकार्न भई स्वास््य सम्बजन्ध ज्ञान अर्भवृवि तथा 
व्यवहािमा सकािात्मक परिवतिन हनुे साथै उपलब्ध स्वास््य सेवाको अर्धकतम उपभोग हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

१0. मवहलाहरुको पाठेघिको मखु, स्तन क्यानसिको जस्क्रर्नङ्ग, प्रिनन स्वास््य रूग्र्ता, STI, पाठेघि खस्ने समस्याको 
िाच जर्र्बि तथा कन्ििभेवटभ म्यानेिमेन्ट 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

2.7.22.125 २२५२२ १ पटक जिल्ला अनसुाि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 

मवहलाहरुको पाठेघिको मखु, स्तन क्यानसिको जस्क्रर्नङ्ग तथा प्रिनन स्वास््य रूग्र्ता, STI, 
पाठेघि खस्ने समस्याको िाच जर्र्बि तथा कन्ििभेवटभ म्यानेिमेन्ट समेत गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. यो कायिक्रमको र्ोकल पसिन प.हे.न. हनुेछ l  
2. अनसूुची–१ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहमा यो जस्क्रर्नङ्ग  कायिक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

3. कायिक्रम सञ्चालन गनुि पूवि मन्त्रालयसंग समन्वय गनुिपनेछ । 

4. स्वास््य कायािलयले तोवकएको स्थानीय तहसँग समन्वय गरि कायिक्रम संचालनको योिना तयाि 
गनुिपनेछ । 

5. तोवकएको स्थानीय तहका सवै वडामा बस्ने प्रिनन ्उमेिका मवहलाहरुको जस्क्रर्नङ्ग गनुिपनेछ । 

6. जस्क्रर्नङ्ग  कायिक्रमका लार्ग तोवकएको क्यान्सि अस्पतालले प्राववर्धक सहयोग गनेछ । 

7. जस्क्रर्नङ्ग  कायिक्रममा िनर्जि खटाउदा तार्लम प्राप्त व्यजि खटाउनपुनेछ । 

8. जस्क्रर्नङ्ग  कायिक्रम िनसंख्या, भगूोल, बिेट हेिी वडा अनसुाि िाख्नपुनेछ । जस्क्रर्नङ्ग जर्वविमा 
प्रिनन स्वास््य रूग्र्ता, STI  पाठेघि खस्ने समस्याको िाँच ि कन्ििभेवटभ म्यानेिमेन्ट समेत हनुे 
गिी व्यवस्थापन गनुिपनेछ । 

9. कायिक्रम सञ्चालन गदाि स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकायिमा गनुिपदिछ । 
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना 
तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी तीवकएको स्थानीय तहका मवहलाहरुको पाठेघिको मखु, स्तन क्यानसिको जस्क्रर्नङ्ग तथा प्रिनन स्वास््य 
समस्याको िाँच तथा कन्ििभेवटिभ पद्दर्तबाट उपचाि हनुे l  

अनगुमन ि मलु्याङ्कन स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
१1. मात,ृ नविात जर्र् ुतथा प्रिनन स्वास््य सदुृढीकिर् कायिक्रम 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.126 २२५२२ ३ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो, दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मात,ृ नविात जर्र् ुतथा प्रिनन स्वास््य कायिक्रमको सदुृढीकिर् गिी गरु्स्तिीयता अर्भबवृि गने। 
सञ्चालन प्रवक्रया ७. मात,ृ नविात जर्र् ुतथा प्रिनन स्वास््य ववर्य समेटी सर्मक्षा कायिक्रमको ववस्ततृ कायियोिना तयाि 

गिी स्वीकृत गिाउने । 

८. उि सर्मक्षामा प्रत्येक स्थानीय तह िहेका प्रसतुी केन्र(CEONC, BEONC ,बर्थिङ्ग सेन्टि), मा कायिित 

कजम्तमा एक िना नर्सिङ्ग स्टार् ि सम्बजन्धत स्वास््य संयोिकलार्ि सर्मक्षामा सहभार्ग गिाउनपुनेछ 
।ति बिेटको परिधीर्भत्र िही वर्थिङ्ग सेन्टिमा कायिित अन्य नर्सिङ्ग स्टार्लार्ि सहभागी गिाउन वाधा 
पने छैन । 

९. समीक्षा हनु ु१५ ददन पवहले प्रत्येक स्थानीय तहमा ि सो मार्ि त स्वास््य संस्थामा समीक्षामा सहभागी 
हनु आउँदा ल्याउन ुपने त्यांक लगायतका आबश्यक र्बर्यबस्तकुो िानकािी अर्नवायि गिाउनपुनेछ l 
िसमा समीक्षा गनुिपने आबश्यक सूचांक ि र्बर्यबस्तकुो ढांचा तयाि गरि उपलब्ध गिाउन ुपनेछ l  

१०. बिेटको परिर्धर्भत्र िही देहाय बमोजिमका कायिक्रम सञ्चालन गनि सवकनेछ । 

a. र्निी तथा सामदुावयक क्षेत्र(मेर्डकल कलेि, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम,)संग समीक्षा तथा 
अर्भमजुखकिर् िेकर्डिङ्ग रिपोवटिङ्ग सवहत 

b. प्रसतुी केन्रमा अनसार्ट कोजचङ्ग तथा मेन्टोरिङ्ग(प्रोटोकल/र्नदेजर्का अनसुाि) 
 

११. बिेटको परिर्धर्भत्र िही जिल्लाको आफ्नो समस्या अनरुुप मार्थ उल्लेख गरिएको भन्दा र्भन्न ि नर्तिामखुी 
कायिक्रम तय गरि सञ्चालन समेत गनि सवकनेछ । 

१२. कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात  प्रर्तवेदन तयाि गने l 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना 
तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि कायिक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    117 
 

अपेजक्षत उपलव्धी सिुजक्षत माततृ्व सेवा तथा प्रिनन स्वास््य सेवाको ववद्यमान अबस्था सधुाि हनुे । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

12. क्षयिोग, कुष्ठिोग तथा एच.आर्ि.र्भ/एड्स र्नयन्त्रर् सदुृढीकिर् कायिक्रम 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.127 २२५२२ ३ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य क्षयिोग, कुष्ठिोग तथा एच.आर्ि.र्भ/एड्सको त्याङ्क ववश्लेश्र्र्, अनसार्ट कोजचँग  गिी सेवा प्रदायकको ज्ञान 
जर्प ि क्षमतामा अर्भवृिी ि पषृ्ठपोर्र् गने ि क्षयिोग, कुष्ठिोग तथा एच.आर्ि.र्भ/एड्स को नयाँ र्बिामी 
पवहचान दि बढाउने तथा र्बिामीको गरु्स्तिीय उपचािमा पहुँच वृद्दी गिी  यी िोगहरुका कािर् हनुे रूग्र्ता 
ि मतृ्यदुि घटाउने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. जिल्ला र्भत्र िहेका स्थानीयतहको संयोिकलार्ि सहभागी गिार्ि २ ददनको समीक्षा गने l  
2. क्षयिोग, कुष्ठिोग तथा एच.आर्ि.र्भ/एड्सsJ नयाँ र्बिामी पवहचान दि बढाउने तथा र्बिामीको गरु्स्तिीय 

उपचािमा पहुँच वृद्दी हनुे वकर्समका कायिक्रम तिुिमा गनुि पदिछ । 

3. क्षयिोगको र्बिामी धेिै भएका स्थानमा DOTS Clinic सञ्चालनका लार्ग थप आवश्यक भएमा मात्र प्रववर्धक 
सेवा किािमा िाख्न सवकनेछ । 

4. बिेटको परिर्धर्भत्र िही देहाय बमोजिमका कायिक्रम सञ्चालन गनि सवकनेछ । 

a. र्निी क्षेत्र(मेर्डकल कलेि, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, तथा पोर्लजक्लर्नक)संग समीक्षा तथा 
अर्भमजुखकिर् िेकर्डिङ्ग रिपोवटिङ्ग सवहत 

b. वट.वव एच.आर्ि र्भ.कोर्न्रे्क्सनका कायिक्रम 

c. सचेतना कायिक्रम 

d. अनसार्ट कोजचङ्ग 

5. बिेटको परिर्धर्भत्र िही जिल्लाको आफ्नो समस्या अनरुुप मार्थ उल्लेख गरिएको भन्दा र्भन्न ि नर्तिामखुी 
कायिक्रम तय गरि सञ्चालन समेत गनि सवकनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना 
तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी क्षयिोग र्नयन्त्रर्, कुष्ठिोग र्नवािर् तथा एच.आर्ि.र्भ/एड्स र्नयन्त्रर्को अबस्थामा िवहिहनेछ । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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13. कीटिन्य िोग (डेंग,ु मलेिीया आदी) िोग िोकथाम तथा र्नयन्त्रर् तथा प्राववर्धक सहयोग कायि 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.128 २२५२२ १ पटक जिल्ला  अनसुाि प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कीटिन्य िोग (डेंग,ु मलेिीया आदी) िोग लगायत अन्य र्मिजिङ तथा रिर्मिजिङ िोग िोकथाम,ब्यबस्थापन 
कायिमा स्थानीय तहलार्ि प्राववर्धक सहयोग गिी महामािी न्यूनीकिर् ि मतृ्यदुि कम गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. स्थानीय तहलाई डेंग,ु मलेरिया लगायत कीटिन्य िोग िोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग कुनै पर्न 
वकर्समको प्रार्बर्धक सहयोग तथा दक्षताको आवश्यकता पिेमा सम्पकि  गनिका लार्ग जिल्लार्भत्र िहेका 
सम्पूर्ि स्थानीय तहका स्वास््य संयोिकहरुलाई िानकािी गिाउने, 

२. स्थानीय तहले संचालन गिेको डेंग,ु मलेरिया लगायत कीटिन्य िोग िोकथाम तथा र्नयन्त्रर् कायिक्रममा 
प्रार्बर्धक सहयोगको लार्ग िान ुपिेमा कायािलय प्रमखु वा सम्बजन्धत र्बर्यमा दक्ष कमिचािी, ल्याब 
कमिचािीलाई TADA यो र्ीर्िकबाट खचि गनि सवकनेछ l 

३. त्यस्तै डेंग,ु मलेरिया लगायत कीटिन्य िोग प्रभार्बत क्षेत्रमा िोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का कायिक्रमहरु 
नभएमा वा प्रयाप्त नभएमा स्थानीय तहसँग समन्वय गिी िनचेतना लगायतका अन्य कायिक्रमहरु योिना 
गिी संचालन गने l 

४. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरुः जचतवन, काठमाडौं, मकवानपिु, र्सन्धलुी, र्सन्धपुाल्चोक, काभ्रपेाल्चोक, लर्लतपिु, 
भिपिु, नवुाकोट ि िामेछाप 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि  खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी डेंग ुिोग लगायत अन्य र्मिजिङ तथा रिर्मिजिङ िोग िोकथाम, ब्यबस्थापन भर्ि महामािीको र्नयन्त्रर् तथा 
मतृ्यदुि  कम हनुे  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

14.स्वास््यमा काम गने संघ संस्था तथा सिोकािवाला र्नकाय संग समन्वयत्मक बैठक/ अन्तिवक्रया कायिक्रम 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.129 २२५२२ ३ पटक जिल्ला अनसुाि प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य जिल्ला र्भत्र स्वास््य क्षेत्रमा कायि गने गैिसिकािी संघ संस्थासंग समन्व्य गिी कायिक्रम सञ्चालन तथा सेवा 
प्रवाहमा एकरुपता तथा गरु्स्ति अर्भवृिी गनि । 
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सञ्चालन प्रवक्रया 1. जिल्ला र्भत्र स्वास््य क्षेत्रमा कायि गने संघ संस्थाको सूची तयाि गने । 

2. एक हप्ताको समय ददर्ि समन्वय बैठकको आयोिना गने । 

3. बैठकमा स्वास््य कायािलयको तर्ि बाट नीर्त, योिना, प्राथर्मकता ि िर्नीर्त लगायतको ववर्य बस्तमुा 
प्रस्ततुीकिर् गने । 

4. जिल्ला र्भत्र कायिित मखु्य मखु्य संघ सस्थाबाट सञ्चार्लत आयोिनाको प्रगती, बिेट, आगामी  कायिददर्ा 
लगायतका ववर्यमा प्रस्ततुीकिर् गनि लगाउने । 

5. प्रस्तरु्तकिर् पश्चात छलर्ल गिी जिल्लाको प्रथर्मकता अनरुुप भावी कायिददर्ा तयाि गने । 

6. कायिक्रम पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 

7. बिेटको परिधीर्भत्र िही ३ भन्दा बढी पटक समन्वय बैठक आयोिना गनि सवकनेछ । 

8. कायिक्रमको प्रर्तवेदनको एक प्रर्त स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम  ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र खचि योिना 
बनार्ि स्वीकृत गिी कायिक्रम गने । कायिक्रमका सहभागीहरुलार्ि यातायता खचि उपलव्ध गिाउन सवकनेछ 
। 

अपेजक्षत उपलव्धी जिल्ला र्भत्र कायि गने गैिसिकािी संघ संस्था संग समन्व्य गरि कायिक्रम सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा 
एकरुपता तथा गरु्स्ति अर्भवृिी हनुे ि डुप्लीकेसन नहनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

15.स्वास््य सम्बन्धी ददवसहरु मनाउन े

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.२८ २२५२२ 1० पटक जिल्ला अनसुाि प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य सम्बजन्ध महत्वपूर्ि मदु्दाहरुको बािेमा बहस पैिवी गिी िनचेतना अर्भवृिी गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. वर्ि भरि मनार्िने िाविय तथा अन्तिाविय रुपमा महत्वपूर्ि स्वास््य ददवसहरुको ववविर् तयाि गने। 
2. ददवस आउन ुभन्दा कम्तीमा एक हप्ता अजघदेजख सिोकािवालाहरुसंग समन्वय बैठक गरि कायियोिना 

तयाि गने । 
3. सिोकािवाला सबैको सहभार्गता हनुे गरि कायिक्रम तय गने । 
4. गैिसिकािी संस्था तथा स्थानीय तहको समेत साझेदािीमा कायिक्रम गिी श्रोतको प्रभावकािी उपयोग गने 

।  
5. सम्बजन्धत र्ोकल पसिनले ददवसको समन्वय ि संयोिन गिी कायिक्रम संचालन गने । 
6. प्रर्तवेदन तयाि गने । 
7. कायिक्रमको प्रर्तवेदनको एक प्रर्त र्नदेर्नालयमा पठाउने । 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    120 
 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र खचि योिना बनार्ि स्वीकृत गिी 
कायिक्रम गने । 

अपेजक्षत उपलव्धी बहस पैिवी, िनचेतनामूलक स्वास््य सन्देर् प्रकार्न ि प्रसािर् गरि िनसमदुायलार्ि सम्बजन्धत स्वास््य 
समस्याहरुको बािेमा  ससुजुचत गदै स्वास््य हनु अर्भप्ररेित हनुे ।       

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

16.एम्बलेुन्स सेवाको र्नयमन, GPS िडान, सर्मर्त बैठक तथा सर्मक्षा 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.132 २२५२२ ३ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य जिल्लास्तिमा संचालन हनुे एम्बलेुन्स सेवाको र्नयमन, GPS िडान, सर्मर्त बैठक तथा एम्बलेुन्स सेवाको 
सर्मक्षा गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया ७. जिल्ला र्भत्र सञ्चालनमा िहेका एम्बलेुन्सको  ववस्ततृ ववविर् अद्यावर्धक गने । 
८. जिल्ला एम्बलेुन्स सञ्चालन सर्मर्तको बैठक िाख्ने ि जिल्लामा सञ्चार्लत एम्बलेुन्समा  GPS िडानको र्नर्िय 

गने ।  
९. एम्बलेुन्समा GPS िडान सवहतको प्रर्ाली स्थापना गनि स्पेजर्वर्केसन ि लागत अनमुान तयािी तथा 

स्वीकृत गने । 
१०. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ बमोजिम खरिद व्यवस्थापन 

गने। 

११. एम्बलेुन्समा GPS प्रर्ाली िडान गिी सञ्चालनमा ल्याउने ि र्नयर्मत अनगुमनको व्यवस्था गने । 
१२. जिल्ला एम्बलेुन्स सञ्चालन सर्मर्तको बैठक िाखी एम्बलेुन्स सेवाको सर्मक्षा समेत गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि  खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी जिल्लमा एम्बलेुन्समा सेवा व्यवजस्थत हनुेछ । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    121 
 

१7. प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको मात ृतथा बाल स्वास््य सेवामा सहि पहुँच 
तथा उपभोग बढाउन संस्थागत सतु्केिी ि र्तनका बालबार्लकाले पूर्ि खोप लगाएका आमालार्ि रु ५ हिाि उत्प्रिेर्ा 
खचि  

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.133 २२५२२ ३ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको मात ृतथा बाल स्वास््य सेवामा सहि पहुँच तथा उपभोग 
बढाउन संस्थागत सतु्केिी ि र्तनका बालबार्लकाले पूर्ि खोपको सरु्नजश्चतता गनेl 

सञ्चालन प्रवक्रया १. अनसूुची–२ मा उल्लेख भएका अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुले संस्थागत प्रसतुी गिाए बापत 
नेपाल सिकािले आमा सिुक्षा कायिक्रम अन्तगित प्रदान गिेको यातायात खचिमा थप रु दरु्ि हिाि ि 
प्रोटोकल अनसुाि १५ मवहनार्भत्र सबै खोप लगाएका बालबार्लकाका आमालार्ि तीन हिािका दिले 
नगदै भिुानी ददने । 

२. सबै स्वास््य कायािलयबाट जिल्लाका स्थानीय तहलार्ि सो सवुवधा वािे पत्राचाि गने । 

३. उि िातीले संस्थागत प्रसतुी भएको प्रमार्ीत ववविर् ि सवै खोप र्लएको प्रमाजर्त ववविर् सम्बजन्धत 
स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाले तयाि गिी प्रमाजर्त गरि स्वास््य कायािलय पठाउने ि सम्बजन्धत 
स्वास््य संस्थाको बैक खाता मार्ि त िकम भिूानी गने । 

४. सम्बजन्धत स्वास््य संस्थाले प्रमार्को आधािमा सम्बजन्धत आमाहरुलार्ि नगद भंिानी गने ि स्वास््य 
कायािलयसंग सोधभनाि माग गने। 

५. यो कायिको लार्ग संस्थागत प्रसतुीका लार्ग प्रदान गरिने यातायाल खचिको भिूानीको लार्ग स्वास््य 
संस्थाले आमा सिुक्षा कायिक्रममा प्रयोग हनुे अनसूुची १० को प्रमार्ीत ववविर् िकम प्रदान गिेको 
प्रमार्ीत भिपार्ि अनूसूची–४ अनसुाि गने ि पूर्ि खोप लगाएपर्छ िकम प्रदान गिी अनूसूची–३ ि ५ 
मा उल्लेख गरिएको र्ािम भिी अर्भलेख तथा प्रर्तवेदन गने । 

६. स्वास््य कायािलय तथा स्थानीय तहले सो अनसुाि िकम पाए नपाएको एवकन गने ।  
७. चौमार्सक रुपमा सेवा पाएका लाभग्राहीको ववविर् र्नदेर्नालय तथा मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना 
तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको मात ृतथा बाल स्वास््य सेवामा सहि पहुँच तथा उपभोग बढने 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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18. स्थानीय तहलार्ि स्वास््य सम्बजन्ध कायिक्रम कायािन्वयनमा प्राववर्धक सहयोग तथा अनगुमन कायिक्रम 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.८.१.२५ २२६११ ५० पटक जिल्ला  अनसुाि प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्थानीय तहलार्ि स्वास््य संस्था तथा कायिक्रम ब्यबस्थापन कायिमा प्राववर्धक सहयोग गिी कायिक्रम तथा 
सेवा व्यवस्थापनमा सहजिकिर् गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. स्थानीय तहबाट प्राप्त हनुे प्रर्तवेदन (HMIS/LMIS) को कायिक्रम अनसुाि ववश्लरे्र् गने । 

2. कायिक्रममा देजखएका समस्या ि समस्या समाधानका लार्ग गनि सवकने उपाय सवहत प्राववर्धक सहयोगका 
लार्ग कायियोिना तयाि गने । 

3. कायियोिना अनसुाि स्थानीय तहसंग समन्वय गने ि सम्बजन्धत स्वास््य संस्थामा भ्रमर् गने । 

4. संस्था साथै कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग 
छलर्ल / अन्तिवक्रया गने साथै सेवाको गरु्स्तिीयताका लार्ग आवश्यक प्राववर्धक सिसल्लाह ि 
पषृ्ठपोर्र् ददने ि बैठकको मार्नवुटङ्ग गने ।उि भ्रमर्का क्रममा सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट 
ववजिय हस्तान्तिर् मार्ि त स्थानीय तहमा ववर्नयोिन भएको र्सति अनदुानको कायिक्रमको समेत 
अनगुमन गरि छलर्ल गनुिपनेछ । 

5. स्वास््य संस्थामा भएका छलर्ल बािे स्वास््य संयोिक तथा स्थानीय तहलार्ि िानकािी गिाउने l 
6. स्थानीय तहको अनिुोध अनसुाि समेत प्राववर्धक सहयोग गनि सवकनेछ । 

7. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदनको आधािमा मात्र भिुानी 
गनुिपनेछ l स्थानीय तहमा हनुे बैठकमा खािा खचि यसै जर्र्िकबाट खचि गनि सवकनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्थानीय तहलार्ि स्वास््य संस्था तथा कायिक्रम ब्यबस्थापनमा सहजिकिर् हनुे। 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

19. एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम लाग ुभएका ववद्यालयमा वकर्ोि वकर्ोिी मैत्री कनिि र्नमािर् तथा कायिक्रमको 
प्राववर्धक सहयोग/अनसार्िट कोजचङ्ग (स्वास््य सेवा) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक  लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

2.7.22.153 २२५२२ 2 पटक जिल्ला अनसुाि दोस्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम लाग ुभएका ववद्यालयमा वकर्ोि वकर्ोिी मैत्री कनिि र्नमािर् गने तथा 
कायिक्रमको प्राववर्धक सहयोग/अनसार्िट कोजचङ्ग गिी कायिक्रममा प्रभावकारिता ल्याउने । 
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सञ्चालन प्रवक्रया 1. यो कायिक्रमको र्ोकल पसिन प.हे.न. हनुेछ l वकर्ोिवकर्ोिी कनिि व्यबस्थापन सम्बजन्धत स्थानीय 
तहसँग समन्वय गरि गनुिपनेछ l 

2. आ.व.२०७६/७७ मा “एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम” संचालन भएका ववद्यालयहरुमा वकर्ोि 
वकर्ोिी मैत्री कनिि र्नमािर् गनुिपनेछ l साथै बिेटको परिर्धर्भत्र िवह चाल ुआ.व.२०७७/७८ मा 
ववस्ताि गरिएको ववद्यालयलार्ि समेत सहयोग गनि सवकनेछ । 

3. यो कायिक्रमबाट एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम लाग ुभएका ववद्यालयमा प्राववर्धक 
सहयोग/अनसार्िट कोजचङ्ग समेत गनुिपने भएकोले बिेटको परिर्ध र्भत्र िवह अर्ग्रम कायियोिना 
तयाि गिी स्वीकृत गिाउन ुपछि । 

4. ववद्यालय नर्सिङ्ग कक्ष (जक्लर्नक कक्ष) मा वकर्ोिवकर्ोिी मैत्री कनिि स्थापना गनि न्यनुतम पवुािधाि 

(Information Education and Communication) का सामाग्रीहरु स्पस्ट देख्न ि पढ्न र्मल्ने गरि 
दिाि ि कुर्सिको व्यबस्था गनुिपनेछ l 

• दिािको Specification : 18 mm Board, ६ वर्ट उचाई, २.५ वर्ट चौडाई ि १ वर्ट 
गवहिाई अगाडी पिैु जर्र्ा भएको (स्थानीय स्तिमा Manual बनाउन लगाउन र्मल्ने) 

• कुर्सिको Specification: र्मनी र्भजिटि िेजक्िनवाला कुर्सि 
5. यस कायिक्रम बािे ववद्यालयका सम्परु्ि जर्क्षकजर्जक्षका तथा कमिचािीहरुलाई अर्भमजुखकिर् 

ववद्यालय नसिले गनुिपनेछ । 

6. वकर्ोिवकर्ोिी मैत्री सचुना कनििका लार्ग आवश्यक पसु्तक-पजुस्तका ि अन्य सामाग्रीको व्यवस्था 
स्वास््य सेवा ववभाग, परिवाि कल्यार् महार्ाखासँग समन्वय  गरि स्वास््य कायािलय, स्वास््य 
र्नदेर्नालयले व्यवस्था गनुिपनेछ l 

7. सामाग्रीको ढुवानी खचि यसै कायिक्रमबाट व्यहोनुि पनेछ । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि 
योिना तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि कायिक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी वकर्ोिवकर्ोिीले सचुना कनििको प्रयोग गिी उनीहरुको र्ािीरिक स्वास््य, प्रिनन स्वास््य सम्बजन्ध 
ज्ञान, क्षमता ि व्यवहािमा सकािात्मक परिवतिन हनुेछ । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

20.कोर्भड-19 लगायत  महामािी तथा ववपद व्यवस्थापनका लागी (Rapid Response Team) RRT परिचालन तथा 
प्रर्तवेदन 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.154 २२५२२ ३ पटक जिल्ला अनसुाि प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  
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उद्दशे्य महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपि (आपतकार्लन अवस्था) व्यवस्थापनका लार्ग पवुि तयािी साथै 
जर्घ्र प्रर्तकायि टोली (RRT) परिचालन गरि मानवीय क्षर्त न्यून गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 2. कायािलयमा महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपि (आपतकार्लन अवस्था) मा  जर्घ्र प्रर्तकायि टोली 
(RRT) परिचालनका लार्ग र्नदेजर्का बमोजिम Rapid Response Team(RRT) गठन गने ।  

3. जर्घ्र प्रर्तकायि टोली (RRT) को चौमार्सक बैठक बसी जिल्ला र्भत्र हनु सक्न ेमहामािी तथा प्रकृर्तक 
प्रकोपका बािे ववश्लरे्र् तथा आवश्यक पूवि तयािी  गने । 

4. जिल्ला र्भत्रका स्थानीय तहमा देखा पिेका महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीको र्सघ्र सूचना 
तथा समन्वयको व्यवस्था र्मलाउने ि स्थानीय तह ि स्वास््य संस्थासंग समन्वय गरि सूचना आदानप्रदान 
गने ।सूचना व्यवस्थापनका लार्ग संचाि खचि बापत बढीमा प्रर्त मवहना एक हिाि सम्म खचि गनि 
पार्िनेछ । 

5. स्थानीय तहमा देखा पिेका महामािी तथा प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिको सामाना गनि जिल्लाको सहयोग 
आवश्यक देजखएमा तरुुन्त Rapid Response Team(RRT) परिचालन गनुिपदिछ । 

6. Rapid Response Team(RRT) परिचालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ साथै वर्िको अन्तमा प्रदेर्र्भत्र 
देखा पिेका महामािी, प्राकृर्तक प्रकोपका घटना, गरिका कायिहरु समेटी ववस्ततृ प्रर्तवेदन तयाि पानुिपदिछ 
। 

7. महामािी व्यवस्थापनका लार्ग अत्यावश्क और्धी तथा और्धीिन्य सामग्री बर्ि स्टकमा नभएमा ि 
तत्काल आवश्यक पिेमा RRT बैठकबाट स्वीकृत गिी खरिद गनि बाधा पने छैन । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह समन्वय 
बैठक भिा, दैर्नक भ्रमर् भिा, आददमा खचि योिना तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था 
गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपिीका बेला हनु ेआपतकार्लन अवस्थामा समयमानै जर्घ्र प्रर्तकायि टोली (RRT) 

परिचालन  भर्ि क्षती न्यूनीकिर् हनुे   । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

21. कोर्भड -१९ (covid-19) लगायतका अन्य माहामािी िन्य िोगको िोकथाम, र्नयन्त्रर्का लार्ग प्रदेर्संग 
िोर्डएका र्छमेकी देर्को नाकामा Health Desk संचालन 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.१६९ २२५२२ १ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य बागमती प्रदेर्संग र्समा िोर्डएका र्छमेकी देर्को नाकामा कोर्भड -१९ लगायतका अन्य माहामािी िन्य 
िोगको िोकथाम, र्नयन्त्रर्का लार्ग Health Desk संचालन गनेl 
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सञ्चालन प्रवक्रया 1. र्छमेकी देर्को नाकामा िहेको स्थानीय तहसंग समन्वय गने ि Health Desk सञ्चालनका लार्ग संयूि 
योिना बनाउने । 

2. योिना अनसुाि Health Desk सञ्चालनका लार्ग दोहोिो नपने गिी आवश्यक िनर्जि ि कायि सञ्चालनका 
लार्ग खचि गने । 

3. Health Desk सञ्चालन भए नभएको र्नयर्मत अनगुमन तथा प्राववर्धक सहयोग गने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरुः िसवुा ि र्सन्धपुाल्चोक 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि  खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी बागमती प्रदेर्संग र्समा िोर्डएका र्छमेकी देर्को नाकामा Health Desk संचालन हनुे । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
22. Covid-19 संक्रमर्को contact tracing तथा Recording and Reporting का लार्ग िनर्जि व्यवस्थापन 

2.7.22.246 २२५२२ १ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य जिल्लामा Covid-19 संक्रमर्को contact Tracing तथा Recording and Reporting का लार्ग आबश्यक 
िनर्जिको  व्यवस्थापन गनेl 

सञ्चालन प्रवक्रया १. र्नयर्मत िनर्जिबाट नपगु हनुे भएमा प्रर्तस्पधाित्मक ववर्धबाट देहाय बमोजिमको िनर्जि सेवा किािबाट 
र्लई नेपाल सिकािबाट िािी भएको कोर्भड-१९ केस र्न्भेष्टीगेसन तथा कन्ट्याक्ट टे्रर्सङ्ग वटम परिचालन 
तथा व्यवस्थापन र्नदेजर्का 2077 मा उल्लेख गरिएका कायिहरु गने गिी बढीमा ६ मवहनाका लार्ग 
किािमा र्लने। 

(क) िनस्वास््य अर्धकृत- १ िना 
(ख) नसि/प्यािामेर्डक्स- १ िना 
(ग) ल्याब टेजक्नर्सयन/अर्सस्टेन्ट- १ िना 

२. स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली (HMIS) तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली (LMIS) लगायत 
Recording and Reporting को व्यवस्थापनका लार्ग बढीमा चाल ुआ.व. २०७७।७८ असाि मसान्त 
सम्मको लार्ग कम्प्यूटि सहायकको व्यवस्था गने । 

३. सामाजिक ववकास मन्त्रालयको CICT को िनर्जि व्यवस्थापन सम्बन्धी गरिएको परिपत्र अनसुाि समेत 
गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (सबै१३ वटै) 
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बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि  खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह योिना तयाि 
गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कोर्भड-19 का संकास्पद, संभाववत ि पषु्टी भएका र्बिामीहरुको केस अनसुन्धान ि र्तनका कन्ट्याक्टमा 
आएका व्यजिहरुको खोिपडताल गने कायिलाई जिल्ला स्तिबाट स्थानीय स्तिलाई प्राववर्धक सहयोग, 
अनगुमन लगायत कायिहरु हनुेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत र्नकायहरु 
एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

२3. र्नजि तथा गैि सिकािी अस्पतालको र्नयमन तथा अनगुमन (अनगुमन तथा कायिक्रम कायािन्वयन भ्रमर् खचि)  
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.८.१.१० २२६११ १० पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य नीजि तथा गैिसिकािी जक्लर्नक तथा अस्पतालको सेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा गरु्स्तिीयता ल्याउन 
अनगुमन ि पषृ्ठपोर्र् गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया १. जिल्ला र्भत्र िहेका नीजि तथा गैिसिकािी जक्लर्नक ि अस्पतालको सूची तयाि गने । 

२. बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि  अनगुमन योिना बनाउने । 

३. योिना अनरुुप प्राववर्धक तथा प्रर्ासर्नक व्यजि सजम्मर्लत टोली बनाई र्निीक्षर्, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
ि पषृ्ठपोर्र् गने । 

४. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ सहयोग 
सर्मर्त ि अन्य आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी  मापदण्ड, र्नर्त र्नयम  बािे छलर्ल गने 
। 

५. प्रदेर् स्वास््य सेवा ऐन २०७५ तथा प्रदेर् स्वास्थ सेवा र्नयमावली २०७६ अनसुाि स्वास््य 
संस्था दताि, नववकिर्, सञ्चालन, स्तिोन्नती लगायतका र्नयमनका कायिहरु समेत यस कायिक्रम 
अन्तगित सम्पन्न गनुिपनेछ । 

६. संस्था, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग 
छलर्ल / अन्तिवक्रया गरि बैठकको मार्नवुटङ्ग गने ।  

७. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् संकलन गने । 

८. यो खचि जर्र्िकबाट कायािलयमा स्वास््य संस्था दताि , नववकिर्का लार्ग अनगुमनमा खवटने 
कमिचािीको दै‧भ्र भिा भिूानी गनि सवकनेछ ।  

९. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदनको 
आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l  
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अपेजक्षत उपलव्धी नीजि तथा गैिसिकािी अस्पतालको सेवा प्रवाहको गरु्स्तिीयता अनगुमन भर्ि सेवा प्रभावमा प्रभावकािी हनुे।  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

25. र्नःर्लु्क और्धी तथा स्वास््य सामाग्री स्थानीय पार्लकासम्म ढुवानी 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

७.२.१२.२ २७२१३ ३ पटक जिल्ला  अनसुाि प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य र्नःर्लु्क और्धी तथा स्वास््य सामाग्री स्थानीय पार्लकासम्म उपलब्ध गिाउने 
 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. स्वास््य आपूर्ति केन्रबाट प्राप्त भएको र्नःर्लु्क और्धी तथा स्वास््य सामाग्रीको ववविर् तयाि गने । 

2. स्थानीय तहबाट प्राप्त  भएको माग र्ािम ववश्लरे्र् गरि आवश्य परिमार् र्नधाििर् गने । 

3. बिेटको परिर्ध र्भत्र िवह ढुवानीको कायियोिना तयाि गने । 

4. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु (१३ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयम अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह जिल्ला दििेटको आधािमा 
खचि योिना तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्थानीय तहलार्ि स्वास््य संस्था तथा कायिक्रम ब्यबस्थापनमा सहजिकिर् हनुे। 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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अनसूुची १ 

मवहलाहरुको पाठेघिको मखु, स्तन क्यानसिको जस्क्रर्नङ्ग, प्रिनन स्वास््य रूग्र्ता, STI, पाठेघि खस्ने समस्याको िाच 
जर्र्बि तथा कन्ििभेवटभ म्यानेिमेन्ट कायिक्रम हनुे स्थानीय तह 

 
 

क्र.स जिल्ला स्थानीय  तहको नाम वडा संख्या कैवर्यत 

१ र्सन्धलुी कमलामाई नगिपार्लका १४  

२ िामेछाप मन्थली नगिपार्लका १४  

३ दोलखा र्भमेश्वि नगिपार्लका ९  

४ र्सन्धपुाल्चोक चौतािा साँगाचोकगढी नगिपार्लका १४  

५ काभ्रपेलान्चोक पनौती नगिपार्लका १२  

६ भिपिु चाँगनुािायर् नगिपार्लका ९  

७ काठमाण्डौ कागेश्विी मनोहिा नगिपार्लका ९  

८ लर्लतपिु गोदाविी  नगिपार्लका १४  

९ नवुाकोट ववदिु नगिपार्लका १३  

१० िसवुा गोसाईकुण्ड गाउँपार्लका ६  

११ धाददङ र्नलकण्ठ नगिपार्लका १४  

१२ मकवानपिु थाहा नगिपार्लका १२  

१३ जचतवन िाप्ती नगिपार्लका १३  

 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    129 
 

अनसूुची २ 

प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको मात ृतथा बाल स्वास््य सेवामा सहि पहुँच तथा 
उपभोग बढाउन संस्थागत सतु्केिी ि र्तनका बालबार्लकाले पूर्ि खोप लगाएका आमालार्ि रु ५ हिाि उत्प्रिेर्ा खचि 
पाउने िातीको ववविर्  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• लोपोन्मखु समूह:  कुसणु्डा,  वनकरिया,  िाउटे,  सिेुल हायू,  िािी,  वकसान,  लाप्चे,  मेचे,  

कुर्वाडीया (१०) 

• अर्त र्समान्तकृत समूह: माझी,  र्सयाि,  ल्होमी(र्सङ्ग्सावा),  थदुाम,  धानकु,  चेपाङ,  

सताि(सन्थाल),  झागड,  थामी,  बोटे,  दनवुाि,  बिामू (१२) 
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अनुसूची ३ 

प्रदेर् सिकाि सामाजिक ववकास मन्त्रालयद्वािा प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको 
मात ृतथा बाल स्वास््य सेवामा सहि पहुँच तथा उपभोग बढाउन उि िातीका बालबार्लकाले पूर्ि खोप लगाएका 

आमालार्ि रु तीन हिाि उत्प्रिेर्ा खचि)  

          
................................... महा/उप/नगिपार्लका/गाउँपार्लका   
............................ जिल्ला  मवहना......... 
          

पूर्ि खोप पाएका अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको बालबार्लकाको ववविर् 

 
क्र. 
स 

बालक/बार्लकाको 
आमाको नाम थि 

पूर्ि खोप पाएका 
बालक/बार्लकाको 
नाम 

ठेगाना बालक/बार्लकाको  
िन्म र्मर्त 

िन्म 
दताि 
र्मर्त 

पवहलो 
खोप 
लगाएको 
र्मर्त 

अजन्तम 
खोप 
लगाएको 
र्मर्त 

अजन्तम खोप 
लगाएको 
स्वास््यकमीको 
नाम थि ि पद 

कैवर्यत 

स्थानीय 
तह 

वडा 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 

तयाि गनेको (स्थानीय तहको स्वास््य 
र्ाखा प्रमखु)को 
हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद; 

र्मर्त; 

रुि ुगने स्वास््य संस्था/र्ाखा प्रमखुको 
हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद:  

र्मर्त: 

प्रमाजर्त गने 

हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद: 

र्मर्त: 
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अनुसूची ४ 

प्रदेर् सिकाि सामाजिक ववकास मन्त्रालयद्वािा प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको 
मात ृतथा बाल स्वास््य सेवामा सहि पहुँच तथा उपभोग बढाउन उि िातीका  मवहलाहरुले संस्थागत सतु्केिी भए 

बापत आमालार्ि रु दरु्ि हिाि उत्प्रिेर्ा खचि)  

          
................................... महा/उप/नगिपार्लका/गाउँपार्लका   
............................ जिल्ला  मवहना......... 
          
पूर्ि खोप पाएका अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको मवहलाले संस्थागत प्रसतुी भए बापत उत्प्रिेर्ा खचि 
नगद बझेुको भिपार्ि 

यो िकम र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको संस्थागत प्रसतुी हनुे आमालार्ि नै बझुाउन ुपनेछ ।  

क्र. स बालक/बार्लकाको 
आमाको नाम थि 

िन्म भएको 
बालक/बार्लका 

प्रसतुी भएको 
र्मर्त 

ठेगाना िकम रु िकम बझु्नेको 
हस्तक्षि 

बझु्नेको संपकि  
नं. 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
  

तयाि गनेको (स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा 
प्रमखु)को 
हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद; 

र्मर्त; 

रुि ुगने स्वास््य संस्था/र्ाखा प्रमखुको 
हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद:  

र्मर्त: 

प्रमाजर्त गने 

हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद: 

र्मर्त: 
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अनुसूची ५ 

प्रदेर् सिकाि सामाजिक ववकास मन्त्रालयद्वािा प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको 
मात ृतथा बाल स्वास््य सेवामा सहि पहुँच तथा उपभोग बढाउन उि िातीका बालबार्लकाले पूर्ि खोप लगाएका 

आमालार्ि रु तीन हिाि उत्प्रिेर्ा खचि)  

          
................................... महा/उप/नगिपार्लका/गाउँपार्लका   
............................ जिल्ला  मवहना......... 
          
पूर्ि खोप पाएका अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको बालबार्लकाको आमाले उत्प्रिेर्ा खचि बापत नगद 
बझेुको भिपार्ि 

 

यो िकम पूर्ि खोप पाएका अर्त र्समान्तकृत एवं लोपोन्मखु िातीहरुको बालबार्लकाको आमालार्ि नै बझुाउन ुपनेछ 
।  

क्र. स बालक/बार्लकाको आमाको 
नाम थि 

पूर्ि खोप पाएका 
बालक/बार्लकाको नाम 

ठेगाना िकम रु िकम बझु्नकेो 
हस्तक्षि 

बझु्नेको संपकि  नं. 

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 
  

तयाि गनेको (स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा 
प्रमखु)को 
हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद; 

र्मर्त; 

रुि ुगने स्वास््य संस्था/र्ाखा प्रमखुको 
हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद:  

र्मर्त: 

प्रमाजर्त गने 

हस्ताक्षिः 
नाम,थिः 
पद: 

र्मर्त: 
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१. अस्पतालमा आपतकार्लन अवस्थाको वप्रपेडनेस सम्बजन्ध समन्वयात्मक चौमार्सक बैठक 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

२.७.२२.३८ २२५२२ ३ पटक ६० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रकोप/महामािी तथा ववपदको मौसम भन्दा अगाडी ि प्रकोपको समयमानै व्यवस्थापन गिी क्षर्त 
न्यूनीकिर् गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया 1. अस्पतालमा आपतकार्लन अवस्थाको व्यवस्थापन गनि Medical Deployment Team (MDT) गठन 
गनुिपदिछ । 

2. अस्पताललार्ि सहयोग गने तथा आपतकार्लन अवस्थामा कायि गने संस्थाहरु स्थानीय प्रर्ासन, िेडक्रस, 
स्वास््य कायिलय, स्थानीय सिुक्षा र्नकाय, गै‧स‧स ि नजिकका र्निी अस्पताललार्ि समेत सहभागी 
गिार्ि बैठक सञ्चालन गनुि पदिछ । 

3. बैठकमा यस अगाडी देखा पिेका प्रकोप/ महामािीको अवस्था ि त्यसको व्यवस्थापन पक्षका साथै 
सम्भाववत समस्याको बािेमा छलर्ल ि र्नर्िय गने । 

4. बैठकमा अस्पतालको आपतकार्लन अवस्था व्यवस्थापनका लार्ग तयाि गरिएको कायियोिना, Triage, 

व्यवस्थापन स्थान, MDT समेतको बािे छलर्ल तथा हनुसक्ने सहयोगका बािेमा छलर्ल  तथा 
र्नर्िय गनुिपदिछ । 

5. िील अभ्यास कायिक्रम भएका अस्पतालले सो सम्बन्धी छलर्ल समेत गनुिपदिछ । 

6. यो बैठक चौमार्सक रुपमा सञ्चालन गनुिपदिछ । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह िकम वाँडर्ाँड गरि कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत 
गिाई कायिक्रम व्यवस्थापन गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी आपतकार्लन अवस्थामा अस्पतालको सेवा प्रभाव प्रभावकािी भर्ि क्षर्त न्यूनीकिर् हनुेछ। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय, प्रदेर् स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र, प्रदेर् 
स्वास््य तार्लम केन्र, प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट हनुेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालय  ि 
स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ । 

२. कोर्भड-१९ लगायत महामािी तथा ववपद व्यवस्थापनका लागी (Rapid Response Team) RRT परिचालन तथा 
प्रर्तवेदन। 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.१३८ २२५२२ ३ पटक अस्पताल अनसुाि पवहलो, दोश्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोर्भड-१९ लगायत महामािी तथा ववपद व्यवस्थापनका लागी )Rapid Response Team) RRT परिचालन  
गने तथा प्रर्तवेदन पेर् गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कोिोना भार्ििस(COVID-19)को लगायत महामािीको िोकथाम, र्नयन्त्रर्का लार्ग कायािलयमा गदठत 
RRT को र्नयर्मत बैठक बस्ने ि काम बाँडर्ाँड गने।   
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२. कोिोना भार्ििस(COVID-19) लगायत महामािीको िोकथाम, र्नयन्त्रर्का लार्ग आवश्यक ववर्भन्न क्षेत्रको 
सहभार्गता एवम ्समन्वयलाई ध्यान ददंदै बहरु्नकाय बैठक आयोिना गनि सवकनेछ ।  

३. कोिोना भार्ििस(COVID-19) लगायत महामािीको िोकथाम, र्नयन्त्रर्का लार्ग जिल्लास्ति तथा स्थानीय 
तहमा संचालन गरिएको Quarantine, Isolation ward को मापदण्ड लगायतका ववर्यवस्तमुा प्राववर्धक 
सहयोग/अनगुमन कायि गने। 

४. कोिोना भार्ििस(COVID-19) लगायत महामािीको र्नदान/परिक्षर्/सामाग्री ढुवानी तथा व्यवस्थापनका 
लार्ग खवटएका िनर्जिलाई समेत र्नयमानसुाि दै. भ्र. भिा उपलब्ध गिाउन सवकने छ। 

५. RRT बैठकको मार्न्यटु ि अनगुमन कायिको प्रर्तवेदन तयाि गरि पेर् गनुिपनेछ।  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.
स. 

कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट  

(रू. हिािमा) 
कैवर्यत 

१ हेटौडा अस्पताल, धाददङ अस्पताल, र्त्रर्लुी अस्पताल, 
र्सन्धलुी अस्पताल, भिपिु अस्पताल, चौतािा अस्पताल, 
िामेछाप अस्पताल ।  

५०० 

 

प्रर्त 
संस्था 

२ िसवुा अस्पताल ३००  

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी बहरु्नकाय सहभार्गता एवम ्समन्वयमा कोिोना भार्िस(COVID-19) लगायत महामािीको िोकथाम ि 
र्नयन्त्रर्मा प्रभावकारिता आउने। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य र्नदेर्नालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको 
आधािमा अनगुमन तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ।  

 
 

३. कोिोना भार्ििस (COVID-19) का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU  कक्ष, प्रयोगर्ाला ि व्यवस्थापनमा  
खवटएका िनर्जिको खान ेवस्ने व्यवस्थापन खचि । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.११८ 2२५२२ ३ पटक अस्पताल अनसुाि पवहलो, दोस्रो, तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोिोना  भार्ििस (COVID-19)का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU  कक्ष, प्रयोगर्ाला ि 
व्यवस्थापनमा  खवटएका िनर्जिको खाने वस्ने व्यवस्थापन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कोिोना भार्ििस (COVID-19)का लार्ग Quarantine, Isolation Ward, ICU  कक्ष, प्रयोगर्ालामा खटाउनको 
लार्ग डेडीकेटेड िनर्जि ि र्तनको व्यवस्थापन गने िनर्जिको  Duty Roster तयाि गने। सो गदाि 
अस्पतालको अन्य सेवा अवरुि नहनुे गिी संक्रमर्को िोजखमलाई मध्यनिि गदै गनुिपनेछ।   

२. कायािलय प्रमखुले Duty Roster स्वीकृत गिी सो अनरुुप काम कािमा खटाउने। 

३. उल्लेजखत िनर्जिको खाने बस्न े व्यवस्था गदाि स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले िािी गिेको 
"कोर्भड-१९ का र्बिामीहरुको उपचािमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न स्वास््यकमी तथा अन्य कमिचािीहरुको 
व्यवस्थापन सम्बन्धी मागिदर्िन, २०७७" (संर्ोधन सवहत) लाई आधाि मानेि कायि गनुिपनेछ।  
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४. प्रदेर्र्भत्र कोर्भड-१९ को र्नयन्त्रर्, िोकथाम तथा उपचाि कायिमा संलग्न स्वास््य क्षेत्रक 
िनर्जिहरुलाई िोजखम भिा तथा क्षर्तपरु्ति ि होटलवास/खािा/खान बापतको िकम प्रदान गने बागमती 
प्रदेर्बाट र्नर्िय भएको कायिववर्ध अनसुाि गनुिपनेछ ।   

५. खाने बस्ने व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक सामाग्रीहरुको खिीद योिना बनाउने। 

६. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ (संर्ोर्धत सवहत) अनसुाि 
आवश्यक सामाग्री खिीद गिी व्यवस्थापन गने। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट  

( रू. हिािमा) 
कैवर्यत 

१ िसवुा अस्पताल ८०००  

२ चौतािा अस्पताल, भिपिु अस्पताल, िामेछाप अस्पताल, 
धाददङ अस्पताल, र्त्रर्लुी अस्पताल, हेटौडा अस्पताल, 
र्सन्धलुी अस्पताल।  

६००० 

 

प्रर्त संस्था 

 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कोिोना  भार्ििस)COVID-19)का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU  कक्ष, प्रयोगर्ालामा िनर्जिको 
उच्च व्यवस्थापन भई गरु्स्तिीय ि प्रभावकािी सेवा प्रवाह हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको 
आधािमा अनगुमन तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

४. कोिोना भार्ििस (COVID-19)का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU कक्षमा थप कमिचािी व्यवस्थापन। 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.२४७ 22५२२ १ पटक 

 
अस्पताल अनसुाि पवहलो 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कोिोना भार्ििस (COVID-19) का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU कक्षमा आवश्यक थप कमिचािी 
व्यवस्थापन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. Quarantine, Isolation Ward ि ICU कक्षका लार्ग आवश्यक पने थप िनर्जिको सचुी तयाि गने ि 
ववस्ततृ कायियोिना बनाउने। 

२. स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले िािी गिेको स्वास््य संचालन तथा स्तिोन्नती मापदण्ड सम्बजन्ध 
र्नदेजर्का २०७० (संर्ोधन सवहत) लाई आधाि र्लन सवकनेछ। 

३. थप िनर्जि व्यवस्थापन गदाि किाि सेवामा आवश्यकता अनसुाि ववरे्र्ज्ञ जचवकत्सक, स्टार् नसि, 
ल्याब टेजक्नर्सयन, िेर्डयोग्रार्ि, कायािलय सहयोगी अन्य आवश्यक िनर्जि र्नयिुी गनि सवकने छ। 

४. िनर्जि व्यवस्थापन गदाि अस्पताल ववकास सर्मर्तमा छलर्ल गिी बैठकबाट र्नर्िय गिाएि मात्र 
गनुिपनेछ ।  

५. किािमा कमिचािी भनाि गदाि सावििर्नक खरिद ऐन तथा र्नयमावली अनसुािको प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछ।  
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६. किाि सम्झौता पश्चात नयाँ कमिचािीलाई काम, कतिब्य ि अर्धकाि सम्बजन्ध अर्भमखुीकिर् गिाउनपुनेछ 
। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट  

( रू. हिािमा) 
कैवर्यत 

१ भिपिु अस्पताल १०६५०  

२ धाददङ अस्पताल, र्त्रर्लुी अस्पताल, हेटौडा अस्पताल, 
र्सन्धलुी अस्पताल।  

६६०० 

 

प्रर्त संस्था 

३ चौतािा अस्पताल  ३३००  
४ िसवुा अस्पताल २१००   

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कोिोना भार्ििस (COVID-19)का लार्ग Quarantine, Isolation Ward ि ICU कक्षमा सेवा प्रवाह सहि, 
प्रभावकािी एवं गरु्स्तिीय हनुेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको 
आधािमा अनगुमन तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

५. प्रदेर् अन्तिगतका अस्पतालहरुमा Continuing Medical Education (CME), Continuing Nursing 
Education(CNE) कायिक्रम 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

२.७.२२.३६ २२५२२ १२ पटक ५० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य अस्पतालमा कायिित जचवकत्सक, नसि लगायत स्वास््यकमीहरुको  ज्ञान, जर्प तथा क्षमता समय अनसुाि 
अद्यावर्धक गिी स्वास््य सेवाको गरु्स्ति अर्भवृवि गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. प्रत्येक हप्ता कक्षा संचालनको लार्ग समय तार्लका तयाि गने ि CME / CNE संचालनको लार्ग  
समन्वयको भरू्मका मेर्डकल सपुरिन्टेन्डेन्टले र्नवािह गने ि  ववभाग वा र्ाखा प्रमखुले मेर्डकल 
सपुरिन्टेन्डेन्टलार्ि सहयोग गनुिपदिछ ।  

२. ववभाग वा र्ाखामा CME ि CNE को लार्ग मार्सक बैठक बर्स स्थानीय स्वास््य समस्या, अस्पतालको 
आवश्यकता, समसामवयक ववर्यहरु, अस्पतालको सेवाको गरु्स्तिलाई टेवा पगु्ने खालको  
ववर्यबस्तहुरु छनौट गिी अस्पताल प्रमखु समक्ष पेर् गने । 

३. यो कायिक्रम प्रत्येक मवहनामा कजम्तमा एक पटक, एक वा बढी ववर्यवस्तमुा कुन ैएक बाि, 

समय तथा स्थान तोकी सवैलाई सहभागी हनु प्ररेित गनुि पनेछ ।  

४. यो कायिक्रम सञ्चालन गदाि अस्पतालको र्नयर्मत सेवा अवरुद्भ नहनुे गिी गनुिपदिछ । 

५. कायिक्रम भएको ददनमा सहभागीहरुलाई जचया खािाको व्यवस्था गने ि आवश्यक सन्दभि पसु्तक 
तथा रै्जक्षक सामाग्रीहरुको व्यवस्था गने ।  
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६. CME/CNE को समय डेढ घण्टा देजख दईु घण्टा सम्मको हनुपुनेछ । कायिक्रम सञ्चालन गदाि 
सेवा प्रवाहमा बाधा नपगु्ने गरि समय तार्लका र्मलाउनपुनेछ । 

७. आवश्यकता तथा सम्भव भएमा अस्पताल भन्दा वावहिका ववर्य ववज्ञहरु बोलाई समय समयमा 
CME /CNE संचालन गनि सवकने छ । पारिश्रर्मकको व्यवस्था तोवकएको िकमको परिर्धर्भत्रबाट 
र्नयमानसुाि हनुपुदिछ । 

८. CME /CNE संचालनका लार्ग एउटा छुटै्ट मार्न्यूट खडा गनुि पने हनु्छ । उि मार्न्यूटमा तपर्सल 
बमोजिमको कुिाहरु समावेर् भएको हनुेछ:  

a. र्मर्त उल्लेख गनेः साल/मवहना/गते/बाि/समय 

b. उि ददनको CME /CNE को संयोिक / प्रमखु को हो उल्लेख गने 

c. नाम, थि, पद, संस्था िनाई उपजस्थतहरुको दस्तखत गिाउने 
d. CME /CNE कायिक्रममा उठेका/उठाईएका तथा छलर्ल भएका मखु्यमखु्य ववर्यबस्तहुरु 

के के हनु क्रमबि रुपमा उल्लेख गने  

e. CME /CNE संचालन भएको ददनको मार्न्यूटमा सोही ददन संयोिक / प्रमखुबाट प्रमाजर्त 
गिाउने ।  

बिेट बाडँर्ाडँ  स्वीकृत िकमको परिर्धर्भत्र िही प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गरि कायियोिना तयाि गिी 
कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई मात्र कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ l। 

अपेजक्षत उपलव्धी जक्लर्नकल तथा िनस्वास््यका क्षेत्रमा नयँा तथा समसामवयक ववर्यमा अध्यावर्धक भर्ि गरु्स्तिीय 
सेवामा टेवा पगु्नेछ । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य र्नदेर्नालयबाट हनुेछ । 

सूचक   CME /CNE गरिएको संख्या, ववर्यबस्त,ु सहभागी संख्या, (मार्न्यूट िजिष्टि प्रमाजर्त गरि िाख्नपुनेछ ।) 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा ि स्वास््य 

र्नदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ । 

६. प्रदेर् मातहतका अस्पताललार् न्यूनतम सेवा मापदण्ड सधुाि । 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

२.७.२२.१४३ २२५२२ १ पटक अस्पताल अनसुाि पवहलो  

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य अस्पतालको सेवा र्बस्ताि एवं सदुृढ गिी अस्पताललाई सवुवधा सम्पन्न बनाई अस्पतालबाट अर्धकतम गरु्स्तिीय 
सेवाको सरु्नजश्चततामा सहयोग परु् याउने । 

 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. प्राप्त िकम खचि गनिको लार्ग तल उल्लेजखत बमोजिमको सर्मर्त गठन गिी अस्पतालको वतिमान अवस्था, 
सधुाि गनुिपने ववर्यहरुको प्राथर्मवककिर्, अपेजक्षत प्रर्तर्ल सवहतको कायियोिना तयाि पानुि पनेछ। 

2. उि तयाि भएको कायियोिना स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् गिी स्वीकृर्त र्लएि मात्र सम्बन्धीत वक्रयाकलापमा 
खचि गने सवकने छ। 

3. कायियोिनाको मूख्य आधाि अस्पतालको गरुुयोिना, MSS Guideline 2075 एवं सेवा र्बस्ताि सम्बन्धी भएका 
र्नर्ियहरुलाई मान्नु पनेछ। 
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सर्मर्तको गठन 

अस्पतालहरुको सदुृढीकिर् ि र्नयर्मत गरु्स्तिीय सेवा प्रवाहका लार्ग संचार्लत यस कायिक्रमलाई स्वीकृत 
कायियोिना  अनसुाि उल्लेजखत र्ीर्िकमा खचि एवं संचालन गनि र्नम्न सर्मर्त गठन गनुि पनेछ। 

१.  अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन सर्मर्तको अध्यक्ष संयोिक  

२.  प्रमखु अस्पताल     सहसंयोिक 

३.  ववभागीय प्रमखु,(ववरे्र्ज्ञ जचवकत्सक प्रत्येक ववधाबाट १/१ िना 
बढीमा 5 िना) ववभाग भएको अस्पतालको हकमा 

सदस्य 

४.  प्रमखु, िेर्डयोलोिी सेवा                                                      सदस्य 

५.  प्रमखु, र्ामेसी सेवा  सदस्य 

६.  प्रमखु, प्रयोगर्ाला सेवा                                                      सदस्य 

७.  मेर्डकल िेकडिि  सदस्य 

८.  प्रमखु, प्रर्ासन सदस्य 

९.  प्रमखु लेखा सदस्य 

१०.  प्रमखु, भण्डाि सदस्य 

११.  प्रमखु, हाउस वकवपङ  सदस्य 

१२.  प्रमखु, नर्सिङ र्ाखा                                                सदस्य सजचव 

 

नोटः आमजन्त्रत सदस्यको रुपमा आवश्यकता अनसुाि सामाजिक ववकास मन्त्रालय,स्वास््य र्नदेर्नालय, प्रदेर् 
स्वास््य आपरु्ति केन्र, प्रदेर् िनस्वास््य प्रयोगर्ाला बाट आमन्त्रर् गनि सवकने छ। 

सर्मतीको काम, कतिव्य ि अर्धकाि देहाय बमोजिम हनुे छ। 

1. स्वीकृत बिेट तथा कायिक्रम प्राप्त भएको १५ ददन र्भत्रमा सर्मर्तको गठन ि बैठक बसी आ.व २०७५/७६ 
मा  सञ्चालन भएको कायिक्रमको सर्मक्षा गने, 

2. अस्पतालसंग सम्बजन्धत न्यनुतम सेवाको स्ति (MSSMinimum Service Standard) ववश्लशे्र् गिी 
सधुाि/ववस्ताि गनुि पने क्षेत्र पवहचान गिी र्तनको प्राथार्मकिर् गने, 

3. प्राथर्मकीकिर् अनसुाि MSS गरुुयोिना, अनसूुची १ ि कायि संचालन ववर्धको बुदँा नं 1 बमोजिमको 
जर्र्िकमा आधािीत भएि कायियोिना र्नमािर् गने, 

4. र्नमािर् भएको कायियोिना स्वीकृर्तको लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् गने 

5. सर्मर्तको बैठक चौमार्सक रुपमा बसी कायियोिना बमोजिम काम भए नभएको सर्मक्षा गने ि आवश्यकता 
अनसुाि कायियोिना परिमाििन गनुिपने भएमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत र्लएि मात्र गने, 

कायिसंचालन र्बर्ध 

१. अस्पतालले आफ्नो कायियोिना देहायको जर्र्िकको परिर्धर्भत्र िही वनाउन ुपनेछ: 
र्स .नं  र्ीर्िकहरु प्रर्तर्त कैवर्यत 

१.  अस्पतालको सेवा र्बस्तािका लार्ग आवश्यक औिाि उपकिर् 
खरिद  

५०% - ६०% गत आ.व मा 
खरिद भएको 
सामाग्री  खरिद 
गनि नहनुे 
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२.  सेवा ववस्तािको लार्ग भौर्तक संिचना र्नमािर्/ ममित संभाि १०% - १५%  
३.  औिाि उपकिर्को ममित संभाि ५% - १०%  

४.  अस्पतालिन्य र्ोहोिमैला व्यबस्थापन तथा संक्रमर् िोकथाम १०% - १५% गत आवमा 
र्नमािर् भएको 
भन्दा बाहेक 

  १००  
खरिद गरिएका ववमा हनुे प्रकृर्तका सामाग्रीहरुको लागी आवश्यक  िकम ववर्नयोिन गनि पने छ । 

२. कायियोिना मन्त्रालयबाट स्वीकृत गिाउने: 
➢ कायियोिना स्वीकृर्तका लार्ग पेर् गदाि बैठकको मार्नवुटङ्ग, लागत अनमुान, भौर्तक पूवािधािको 

हकमा हालको पबुािधािको ववविर्, सामाग्री खरिद गनुिपने भए सामग्रीको देहायबमोजिमको 
ववविर् अर्नवायि रुपमा संलग्न िख्नपुनेछ, 

(क) भौर्तक पूवािधािको ववविर् 

क्र.सं. भवन (A,B,C….) प्रर्त भवन कोठा 
संख्या 

ममित गनुिपने िङ्गिोगन 
गनुिपने 

अनमुार्नत 
लागत 

कैवर्यत 

       

 

(ख) औिाि उपकिर्को ववविर् 

क्र.सं. सामग्रीको 
नाम 

उपलब्ध परिमार् आवश्यक 
परिमार् 

अनमुार्नत लागत  कैवर्यत 

िम्मा संचालन
मा 
िहेको 

ममित गिेि 
संचालन 

गनि सवकने 

ममित 
गनि 

नसवकने 

िम्मा आवश्य
क 
भएको 
र्बभाग 

प्रर्त 
र्काई 
दि 

िम्मा 

           

           

 
 

3. बिेटको कायािन्वयनको अवस्था ि सो बाट हनु आएको उपलजब्धको अर्भलेख/प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा 
स्वास््य र्नदेर्नालय ि सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुि पनेछ, 
 

अस्पतालको सेवा र्बस्तािका लार्ग आवश्यक औिाि उपकिर् खरिद ि अन्य पूवािधाि र्नमािर् 

अस्पतालको सेवा र्बस्तािका लार्ग आवश्यक औिाि उपकिर् खरिद ि अन्य पूवािधाि र्नमािर् 

1. मौिदुा औिाि उपकिर्हरु तथा ववर्भन्न र्नकायहरुबाट प्राप्त उपकिर्हरु सेवा प्रवाहमा अपगु भई र्नयर्मत 
सेवा प्रवाहमा बाधा  भएमा ती उपकिर्हरुको प्रर्तस्थापन वा अस्पतालको सेवा र्बस्ताि ि बढोििीका लार्ग 
नयाँ औिाि उपकिर् खरिदका लार्ग यस र्ीर्िक अन्तगित बिेटको व्यवस्था गरिएको छ। 

2. यस र्ीर्िक अन्तगित र्ोहोिमैला व्यवस्थापनका लार्ग आवर्यक ठुला औिाि उपकिर् पर्न खरिद गनि 
सवकनेछ 

3. औिाि उपकिर् खरिद गनुिपदाि मेर्डकल उपकिर्को हकमा स्टयाण्िड स्रे्र्सवर्केसन वैंकमा व्यवस्था भए 
बमोजिमको बायोमेर्डकल ईजञ्जर्नयि/टेजक्नर्सयनको सल्लाह सझुावमा सर्मर्तको र्नर्ियपर्छ मात्र सम्बजन्धत 
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र्नकायबाट र्बस्ततृ लागत अनमुान गिाई ि र्ोहिमैला व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक औिाि उपकिर् ि 
अन्य मेकार्नकल औिाि उपकिर्हरु मेकार्नकल ईजञ्जर्नयिबाट स्रे्र्सवर्केसन एवं लागत अनमुान तयाि 
गिाई सावििर्नक खरिद ऐन र्नयम बमोजिम खरिद प्रवक्रया गनुिपनेछ 

4. नयाँ सेवा र्बस्ताि/थप गने भए सेवा सञ्चालनका लार्ग आवश्यक दक्ष/मान्यता प्राप्त िनर्जि सेवा सचुारु 
गने समय सम्ममा तयाि िाख्ने व्यवस्था गनुि पदिछ। यसबाट आवश्यक िनर्जिको अभाव नभई सेवा 
र्बस्ताि/सरुुवात योिना मतुाववक नै हनु सहयोग पगु्छ। 

5. नयाँ सेवा र्बस्ताि गनुि पूवि अस्पतालको आकजस्मक वाडि/ववभाग, आकजस्मक प्रसूती सेवा (Emergency 

Obstetric Care) ,नविात जर्र् ु स्याहाि कक्ष(SNCU, NICU) ि हाडिोनी /घार्ते/ चोटपटकको उपचाि ( 

Orthopaedics  and Traumatology)  / र्ल्यवक्रया  ( emergency  operations like laparatomies)लाई सके 
सम्म सदुृढ गनुि पदिछ।साथै वर्थिङ्ग सेन्टि/म्याटिनीटी र्ाखामा कायिित कमिचािीको क्षमता अर्भवृद्भीका 
लार्ग Skill Lab  समेत स्थापना गनुिपनेछ ।  

अस्पतालको र्ोहोिमैला ब्यवस्थापन तथा संक्रमर् िोकथाम कायिक्रम 

1. “र्ोहोिमैला ब्यवस्थापन ऐन २०६८” ले र्ोहोिमैलालाई व्यवजस्थत तरिकाले र्बसििन गनुिपने काननुी 
प्रावधान खडा गिेकोछ भने “Health Care Waste Management Guideline 2014”  ले अस्पतालिन्य 
र्ोहोिमैलाको उजचत संकलन  ,गिेकोछ।भण्डािर् ि र्बसििन आददबािे उल्लेख    उि  Guideline 

अनसुाि न ैर्ोहोिमैलाको व्यवस्थापन गरिन ुपछि। यसै सन्दभिमा “अस्पतालिन्य र्ोहोिमैला व्यवस्थापन 
तथा संक्रमर् िोकथाम ” र्ीर्िक अन्तगित छीुट्याईएको बिेटको परिर्धर्भत्र िहेि अस्पतालले र्नम्न 
वक्रयाकलाप गनि सक्नेछ। 

2. प्रत्येक अस्पतालले अस्पतालिन्य र्ोहोिमैला व्यवस्थापनका लार्ग एउटा ववस्ततृ कायियोिन बनाउनपुनेछ 
।यस र्ीर्िकमा छुट्याईएको िकमबाट र्ोहोिमैला व्यवस्थापनको लार्ग उल्लेजखत Guideline अनसुाि 
सामाग्रीहरु खरिद गरिन ुपदिछ।खरिद गनुि अजघ औिाि उपकिर्हरुको मौज्दात सूची तयाि गिी चाल ु
हालतमा िहे निहेको हेिी संचालनमा ल्याउन र्मल्नेलाई संचानमा ल्याउने ि  नआउने भएमा मात्र ,
प्रर्तस्थापन वा औिाि उपकिर्हरु नै नभएमा नयाँ खरिद गनि सवकने  छ। 

1. अटोक्लेभ, Needle Cutter\Needle Destroyer 

2. र्ोहोि ओसािपसािका लार्ग आवश्यक ट्रल (Trolly), कन्टेनि लगायत उल्लेजखत Guideline ले र्नदेर् 
गिेका सामाग्रीहरु 

3. र्ोहोि संकलन ि भण्डािर्का लार्ग आवश्यक सामाग्रीहरु )िम,र्लाम वा अन्य ग्रीलका सामाग्रीहरु(  

4. मार्थ उल्लेजखत सामाग्रीहरु खरिद भई सकेको खण्डमा बायोग्याँस प्लान्ट र्नमािर् गनि सवकन्छ। 

 

भौर्तक संिचना, औिाि उपकिर् ममित 

1. यस जर्र्िक अन्तिगत प्रत्यक्ष सेवा सञ्चालन गने कक्षहरुलार्ि पवहलो प्राथर्मकतामा िाखी कायि 
गनुिपदिछ । िस अन्तिगत भवनको अवस्थानसुाि झ्याल ढोका, र्सर्लङ्ग, भरु्ि, र्भिा, आकजश्मक 
कक्ष, एक्सिे, ल्याव सेवा कक्ष, ओ‧वप‧र्ड‧, प्रर्तुी कक्ष, र्नडोि, र्व गहृ मखु्य रुपमा पदिछन ्। 

2. प्रीाथर्मवककिर् गदाि भौर्तक संिचना तर्ि  ४ प्रकािले वर्गिकिर् गनुि पने छ । 

१. स्यानीटिी सम्बजन्ध (धािा, पानी, पाईप, वर्वटर्गं, ट्याकी ंआदी) 

२. ईलेजक्ट्रक ववजिलुीसंग सम्बन्धी (बिी, ताि, ट्रन्र्िमि, पखां आदी) 

३. र्सर्भल कायिसंग सम्बजन्ध (प्लासट्ि, िगंिोगन, झ्यालढोका, भियागं, फ्लोरिगं आदी) 

४. एच.र्भ.ए.सी संग सम्बजन्ध (ए.सी, कुलि आदी) 
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3. अस्पतालको साईन बोडि ,सेवा ददने भवनहरु,  वाडिहरु ,कोठाहरु,  वा नम्बि अद्यावर्धक 
गनुिपदिछ।त्यसै गिी र्बगतमा नबनेको भए नागरिक बडा पत्र तयाि पानुि पनेछ। 

4. अस्पताल भवन तथा परिसि पयािप्त मात्रामा उज्यालो ि सर्ा सवुकलो िंगिोगनको ब्यवस्था हनु ु
पदिछ। 

5. प्रथर्मवककिर् पश्चात यसैसाथ संलग्न ममित योिना अनसूुजच १ अनरुुपको र्ािम भरि वावर्िक ममित 
संभािको योिना तयाि गनुिपने छ । आकाजस्मक ममित वाहेक अन्य भौर्तक पूवािधाि सम्बजन्ध ममित 
संभाि यसै ममित योिना अनरुुप गनुिपने छ । ममित कायिको एकमषु्ट लागत अनमुान तयाि गरि 
सावििर्नक खरिद ऐन र्नयमको परिर्ध र्भत्र िवह कायािन्वयन गनुि पने छ । 

नोटः यस कायिक्रम अन्तिगत तोवकएको जर्र्िकको लार्ग ववर्नयोजित िकमबाट कुनै जर्र्िक अनसुाि खचि 
नभएमा वा आवश्यक नभएमा सर्मर्तको र्नर्िय गिार्ि मन्त्रालयको स्वीकृती र्लर्ि मात्र परिमाििन गनि 
सवकनेछ । 

 

बिेट 
बाडँर्ाडँ  

 

क्र.
स. 

कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट 
(रू. हिािमा) 

कैवर्यत 

१ धाददङ अस्पताल, भिपिु अस्पताल, र्त्रर्लुी अस्पताल, हेटौडा 
अस्पताल, िामेछाप अस्पताल, र्सन्धलुी अस्पताल। 

२५०० 

 

प्रर्त 
संस्था 

२ चौतािा अस्पताल २०००  

३ िसवुा अस्पताल १०००  

अपेजक्षत 
उपलव्धी 

अस्पतालको सेवा र्बस्तारित एवं सदुृढ भई अस्पताललाई सरु्बधा सम्पन्न बनाई अस्पतालबाट अर्धकतम गरु्स्तरिय 
सेवाको सरु्नजश्चतता हनुे। 

 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

कायिक्रम सम्पन्न गिेका अस्पातालहरुबाट प्राप्त प्रर्तवेदनहरु तथा मन्त्रालय ि र्नदेर्नालयबाट गिेको अनगुमनको 
प्रर्तबदेन   

 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

कायिक्रम सम्पन्न गिेका अस्पतालहरुबाट प्राप्त प्रर्तवेदन, दाजखला प्रर्तवेदन  

सन्दभि 
सामाग्री(भएमा) 

Minimum Service Standards (MSS) tertiary Hospital and Secondary Hospital को Guideline / गत आ.व 
207६/7७ को कायि योिना 

 

७. र्सर्ओएनर्स तथा एसएनर्सयूका लार्ग अत्यावर्वकय िनर्जक्ि (जचवकत्सक, ऐऐ, नसि लगायत) व्यवस्थापन l 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

२.७.२२.३७ २२५२२ १ पटक अस्पताल अनसुाि पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रसूती चाप बढी भएका अस्पतालहरूमा थप िनर्जि व्यवस्थापन गरि गरु्स्तिीय प्रसूती सेवा प्रदान गने  

l  
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सञ्चालन प्रवक्रया 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

१. अस्पतालले आमा सिुक्षा कायिक्रमलार्ि थप प्रभावकािी तथा गरु्स्तिीय वनाउन ि अस्पतालको क्षमता 
बढाउनको लार्ग आवश्यक िनर्जि व्यवस्थापन गनिको लार्ग यो कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ । 

२. िनर्जि व्यवस्थापन गदाि किाि सेवामा आवश्यकता अनसुाि ववरे्र्ज्ञ जचवकत्सक(Gynecology, 

MDGP, Pediatrician, आदद)एनेस्थेर्सया अर्सस्टेन्ट, स्टार् नसि लगायत अन्य आवश्यक िनर्जि 
र्नयिुी गनि सवकने छ। 

३. िनर्जि व्यवस्थापन गदाि अस्पताल सदुृढीकिर् सर्मर्तमा छलर्ल गिी बैठकबाट र्नर्िय गिाएि मात्र 
गनुिपनेछ। 

४. किािमा कमिचािी भनाि गदाि सावििर्नक खरिद ऐन तथा र्नयमावली अनसुािको प्रवक्रया अपनाउन ु
पनेछ।  

५. किाि सम्झौता पश्चात नयाँ कमिचािीलाई काम, कतिब्य ि अर्धकाि सम्बजन्ध अर्भमखुीकिर् 
गिाउनपुनेछ। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.
स. 

कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट 
(रू. हिािमा) 

कैवर्यत 

१ हेटौडा अस्पताल, धाददङ अस्पताल, र्त्रर्लुी अस्पताल, र्सन्धलुी 
अस्पताल, भिपिु अस्पताल, चौतािा अस्पताल, िामेछाप 
अस्पताल ।  

१००० 

 

प्रर्त 
संस्था 

२ िसवुा अस्पताल ५००  

बिेट बाडँर्ाडँ  १. प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाडर्ाड गरि कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई मात्र 
िनर्जि व्यवस्थापन गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रसूती चाप ववढ भएका अस्पतालहरूमा थप िनर्जि व्यवस्थापन भई गरु्स्तिीय प्रसूती सेवा उपलब्ध 
हनुेछ साथै कोर्भड-१९ ववरे्र् िोग ि आधािभतू सेवामा टेवा पगु्नेछ l 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य र्नदेर्नालयले वर्ल्ड अनगुमन तथा किाि सम्झौता सवहतको 
प्रर्तवेदनको आधािमा अनगुमन तथा मलु्यांकन गनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा ि स्वास््य 
र्नदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ । 

८. स्वास््य ववमा सदुृढीकिर् कायिक्रम 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध )चौमार्सक( 

२.७.२२.७९ २२५२२ १ पटक २५० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य गरु्स्तिीय स्वास््य सेवा प्रवाहका लार्ग िाविय स्वास््य र्बमा कायिक्रमलार्ि सदुृढीकिर् गने । 
सञ्चालन प्रवक्रया 1. अस्पतालमा स्वास््य ववमा कायिक्रम अन्तगित नागरिकले यथाजर्घ्र सेवा प्राप्त गनुिका साथै सेवा र्लन 

सहयोग ि सहजिकिर् गनि आवश्यक िनर्जि िाख्नको लार्ग यो िकम खचि गनि सवकनेछ । 

2. अस्पतालको र्ामेसी सहायक, िजिस्टे्रसन लगायत स्वास््य सेवा र्लन सहयोग गनि आवश्यक  प्रर्ासर्नक 
कमिचािीको व्यवस्थापनको लार्ग बिेटको परिर्धर्भत्र िवह किाि सेवामा कमिचािी िाख्न सवकनेछ । 
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3. िाविय स्वास््य ववमा र्नदेजर्का बमोजिम िनर्जि परिचालनमा प्राप्त हनुे िकमबाट नपगु भएमा मात्र यो 
िकम खचि गनि सवकने भएकोले गत आ‧.व.‧मा िनर्जि परिचालनमा प्राप्त भएको िकमलार्ि ध्यान 
ददर्ि योिना तयाि गरि ववमा कायिक्रमलार्ि गनुासो िवहत बनाउन यो िकम खचि गनुिपछि । 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह िकम वाँडर्ाँड गरि कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत 
गिाई कायिक्रम व्यवस्थापन गनुिपनेछ l 

अपेजक्षत उपलव्धी िाविय स्वास््य बीमा कायिक्रम लागू भएका स्वास््य संस्थाबाट गरु्स्तिीय स्वास््य सेवा प्रवाह हनुे ि 
सेवाग्राहीमा सन्तवुष्ट हनुे । 

 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन सामाजिक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य र्नदेर्नालयबाट हनुेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि 
स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ । 
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अञ्चल आयवेुद और्धालय/जिल्ला आयवेुद केन्रबाट संचालन 
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१. दईु पाङ्ग्ग्र ेसवािी साधन खरिद 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.2.2 31121 १ पटक जिल्ला अनसुाि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर् 

उद्दशे्य कायािलयको र्नयर्मत कायिमा सहिताका लार्ग। 
सञ्चालन प्रवक्रया १. ११० देजख १६० र्स.र्स. सम्मको स्कुटिको ववविर् ि स्पेर्सवर्केसन तयाि गने। 

२. ल.ई. तयाि गने। 

३. सावििर्नक खिीद ऐन/र्नयामावलीको परिर्धमा िवह खरिद गने। 

४. खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी प्रयोगमा ल्याउने। 
५. कायािलयको लार्ग स्कुटि खरिद गिी बाँकी िहेमा ि कायािलयलाई आवश्यक देजखएमा थप 

साईकल पर्न खरिद गनि सवकने छ। 
६. खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात र्नयमानसुाि प्रर्तवेदन तयाि गिी स्वास््य र्नदेर्नालयलाई 

पठाउन ुपनेछ। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

अञ् चल आयवेुद और्धालय/जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र।  

बिेट बाडँर्ाडँ नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कायािलयको र्नयर्मत कामकाि एवं कायिक्रममा सहयोग पगु्ने। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका खरिद कायिक्रमको अनगुमन 
मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालय 
पठाउन ुपनेछ। 

२. डेस्कटप कम्प्यूटि खरिद (कायािलय संचालनसंग सम्वन्धी यन्त्र, उपकिर् तथा मेजर्न औिाि) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.7.1 31122 १ पटक ७० दोश्रो 
र्ीर्िक ववविर् 

उद्दशे्य कायािलयको दैर्नक कामकाि ि सूचना व्यवस्थापनका लार्ग यो कायिक्रम िाजखएको हो। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. न्यनुतम i5 10th generation, (Ram 8 GB)  ब्रान्डेट डेस्कटप कम्यटुि ववविर् ि स्पेर्सवर्केसन तयाि 
गने। 

२. ल .ई तयाि गने। 

३. सावििर्नक खिीद ऐन तथा र्नयमावलीको परिर्धमा िवह खरिद गने। 
४. खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी प्रयोगमा ल्याउने। 
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५. खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात र्नयमानसुाि प्रर्तवेदन तयाि गिी स्वास््य र्नदेर्नालयलाई पठाउन ु
पनेछ।  

कायिन्वयन गने 
र्नकाय 

अञ् चल आयवेुद और्धालय /जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र । 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कायािलयको र्नयर्मत कायिक्रममा सहि हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका खरिद कायिक्रमको अनगुमन 
मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालय 
पठाउन ुपनेछ। 

३. वप्रन्टि, र्ोटोकवप मेजर्न तथा स्क्यानि खरिद (कायािलय संचालनसंग सम्वन्धी यन्त्र, उपकिर् तथा मेजर्न 
औिाि) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.7.3 31122 १ संख्या ६० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर् 

उद्दशे्य कायािलयको दैर्नक कामकाि ि सूचना व्यवस्थापनका लार्ग यो कायिक्रम िाजखएको हो। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. वप्रन्टि, र्ोटोकवप एवं स्क्यानिको कायिलाई आवश्यक पनेको  ववविर् ि  स्पेर्सवर्केसन तयाि 
गने। 

२. ल.ई तयाि गने। 

३. सावििर्नक खिीद ऐन / र्नयामावलीको परिर्धमा िवह खरिद गने। 

४. खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी प्रयोगमा ल्याउने। 

५. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 
कायिन्वयन गने 
र्नकाय 

अञ् चल आयवेुद और्धालय /जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र । 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी कायािलयको र्नयर्मत कायिक्रममा सहि हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका खरिद कायिक्रमको अनगुमन 
मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालय 
पठाउन ुपनेछ। 
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४. कायािलयमा र्स.र्स.क्यामािा (७ क्यामेिा, जस्क्रन) ि ई-हाजििी (रे्स रिडि सवहत) खरिद तथा िडान (कायािलय 
संचालनसंग सम्वन्धी यन्त्र, उपकिर् तथा मेजर्न औिाि) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.7.16 २६४२२ १ पटक २०० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर् 

उद्दशे्य कायािलयको सिुक्षाथि ि कमिचािीको र्नयर्मत हाजिि िेकड व्यवस्थापन गनि। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. ब्रान्डेट कम्पर्नको र्स.र्स. क्यामिा ि ई- हाजििी ि लगायत सम्बजन्धत सामार्ग्रको  ववविर् ि  
स्पेर्सवर्केसन तयाि गने। 

२. ल.ई तयाि गने। 
३.  सावििर्नक खिीद ऐन / र्नयामावलीको परिर्धमा िवह खरिद गने। 

४. खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी प्रयोगमा ल्याउने। 
५. त्यस कायिमा आवश्यक पने  Power Backup समेत यस बाट व्यवस्था गनुि पने छ। 
६. सेवाग्रावह आउने स्थल ि बावहि िाने स्थलमा १-१ वटा र्स.र्स.क्यामिा िाख्न े । 

७. कायािलयको प्रर्ासन र्ाटमा १ वटा र्स.र्स.क्यामिा ि ई-हाजििी िाख्न े। 

८. र्स.र्स. क्यामिाको मखु्य मोर्नटि कायािलय प्रमखुको कक्षमा िाख्न े। 

९. कायािलयको  अन्य आवश्यका अन्य स्थानमा र्स.र्स. क्यामिा िाख्न।े 
१०. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 

कायिन्वयन गने 
र्नकाय 

अञ् चल आयवेुद और्धालय  ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रहरू  

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी १. प्रदेर् सिकािको E-Government र्नर्तलाई कायािन्वयन गनि सहयोग पगु्ने।  

२. कमिचािीको र्नयर्मत हाजिि िेकड िाख्न ि अनगुमनमा सहि हनुे। 

३. कायािलयको सिुक्षामा सहयोग गने । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका खरिद कायिक्रमको अनगुमन 
मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालय 
पठाउन ुपनेछ। 
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५.  जिल्ला आयवेुद स्वास््य संस्थाहरूको थप सेवाको र्बस्तािका लार्ग िनर्जि व्यवस्थापन तथा सञ् चालन 
(मकवानपिु, धाददङ्ग, िामेछाप) (स्वास््य सेवा) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.४० 2२५२२ ३ पटक २००० पवहलो, दोस्रो ि तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर् 

उद्दशे्य  

सञ्चालन प्रवक्रया 1. आयूवेद तथा वैकजल्पक जचवकत्साका थप सेवा िस्तै क्षािसतु्र, पञ्चकमि, 
वर्जियोथेिापी,यूनानी,होर्मयोप्याथी, ल्याव सेवा लगायतका सेवाहरु प्रदान गनुिपने । 

2. संजघय आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा ववभाग, समाजिक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य 
र्नदेर्नालयका र्नदेर्नहरुलाई आधाि बनाई सम्वजन्धत कायािलयको आयवेुद ववकास सर्मर्त/ सहयोग 
सर्मर्तको बैठक बसेि सेवालाई थप सदुृवढकिर् गने । 

3. थप सेवाको तोवकएको र्म्यािटमा िेकडि िाखी मार्सक रुपमा सामाजिक र्बकास मन्त्रालय एवं 
र्नदेर्नालयमा रिपोवटिङ गने । 

4. सावििर्नक खिीद ऐन / र्नयामावलीको परिर्धमा िवह खरिद गने। 

5. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 

सञ्चालन गने 
र्नकाय 

आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुले प्रदान गने सेवा थप गिी ववर्ेर्ज्ञ आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा  सेवा 
प्रदान गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  तलब भिा, औिाि/उपकिर् और्धी खिीद ममित संभाि, संचालन खचि, आदद जर्र्िकमा नेपाल सिकािको 
प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयम अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह जिल्ला दििेटको आधािमा खचि योिना 
तयाि गरि  कायािलय प्रमखु बाट अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी सेवाग्राहीहरुलाई ववर्ेर्ज्ञ आयवेुद तथा बैकजल्पक  जचवकत्सा सेवा उपलब्ध हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका खरिद कायिक्रमको अनगुमन 
मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

६. आयवेुद स्वास््य केन्रमा र्ामेसी सञ् चालनको लार्ग र्सड मनी तथा व्यवस्थापन (स्वास््य सेवा) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.१५५ 2२५२२ १ पटक १००० दोस्रो  

 

र्ीर्िक  
ववविर् 

उद्दशे्य आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा  र्नःर्लु्क आयवेुद और्धीको प्रभावकािी व्यवस्थापन तथा अन्य आयवेुद 
और्धीको उपलब्धता सरु्नजश्चत गनि ।  

सञ्चालन प्रवक्रया 1. आयवेुद ववकास सर्मर्तको र्नर्िय/ आयवेुद स्वास््य संस्थामा र्ामेसी सञ् चालन र्नदेजर्काबाट र्नदेजर्त 
भएि सञ् चालन गनुिपने छ। 
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2. आयवेुद स्वास््य संस्थामा र्ामेसी सञ् चालन कायि तथा त्याङ्क व्यवस्थापनका लार्ग सफ्टवयि खरिद 
गने। 

3. सावििर्नक खिीद ऐन / र्नयामावलीको परिर्धमा िवह गरु्स्तिी और्धी खरिद गने। 

4. र्ामेसी प्रभावकािीरुपमा सञ् चालन गने । 

5. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 

सञ्चालन गने 
र्नकाय 

नािायर्ी अञ् चल आयवेुद और्धालय, जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र जचतवन ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य 
केन्र लर्लतपिु। 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयमअनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना तयाि गरि 
कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी १. आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा और्धीको उपलब्धता सरु्नजश्चत हनुे ि सेवाग्राहीहरुलाई  सेवा र्लन 
सहि हनुे। 

२. स्वास््य र्बमामा आबि भएका तथा अन्य सेवा ग्रावहलाई सेवामा सहि हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका खरिद कायिक्रमको अनगुमन 
मलु्याङ्कन सामाजिम ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयले गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खरिद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन सामाजिम ववकास 
मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ। 

७. आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्साका नीिी स्वास््य संस्थाहरुको लगत तयाि , अनगुमन, मूल्याकंन (अनगुमन, 
मूल्याकंन तथा कायिक्रम कायिन्वयन भ्रमर् खचि) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.8.1.16 22611 २ पटक १००  दोश्रो ि तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर् 

उद्दशे्य नीजि तथा गैिसिकािी जक्लर्नक तथा अस्पतालको सेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा गरु्स्तिीयता ल्याउन तथा 
स्वास््य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी अर्भमजुखकिर् गरि ज्ञान जर्प अर्भवृिी गनि अनगुमन ि 
पषृ्ठपोर्र् गने । 

सञ्चालन गने 
र्नकाय 

अञ् चल आयवेुद और्धालय  ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र  

सञ्चालन प्रवक्रया १. जिल्ला र्भत्र िहेका नीजि तथा गैिसिकािी जक्लर्नक ि अस्पतालको सूची तयाि गने । 

२. बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि  अनगुमन योिना बनाउने । 

३. योिना अनरुुप प्राववर्धक तथा प्रर्ासर्नक व्यजि सजम्मर्लत टोली बनाई र्निीक्षर्, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
ि पषृ्ठपोर्र् गने । 

४. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन ि अन्य 
आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी  मापदण्ड, र्नर्त र्नयम  बािे छलर्ल गने । 
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५. प्रदेर् स्वास््य सेवा ऐन २०७५ तथा प्रदेर् स्वास्थ सेवा र्नयमावली २०७६ अनसुाि स्वास््य संस्था 
दताि, नववकिर्, सञ्चालन, स्तिोन्नती लगायतका र्नयमनका कायिहरु समेत यस कायिक्रम अन्तगित सम्पन्न 
गनुिपनेछ । 

६. संस्था, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग छलर्ल 
/ अन्तिवक्रया गरि बैठकको मार्नवुटङ्ग गने ।  

७. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् संकलन गने । 

८. यो खचि जर्र्िकबाट कायािलयमा स्वास््य संस्था दताि , नववकिर्का लार्ग अनगुमनमा खवटने कमिचािीको 
दै.भ्र भिा भिुानी गनि सवकनेछ ।  

अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने । 

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदनको 
आधािमा मात्र भिुानी गनुिपनेछ l 

अपेजक्षत उपलव्धी  आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्साका र्निी स्वास््य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहको गरु्स्तिीयता अनगुमन भर्ि 
सेवा प्रवाह प्रभावकािी हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकीायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

८. जिल्लाबाट  और्धालाय  र्निीक्षर्, अनगुमन  तथा  मूल्याकंन (अनगुमन, मूल्याकंन तथा कायिक्रम कायिन्वयन 
भ्रमर् खचि) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.8.1.17 22611 २ पटक जिल्ला अनसुाि दोश्रो ि तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर् 

उद्दशे्य जिल्लामा िहेका आयवेुद और्धालयको सेवा प्रवाहको जस्थर्त तथा गरु्स्तिीयता ल्याउन अनगुमन ि पषृ्ठपोर्र् 
गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. बिेटको परिर्ध र्भत्र िहेि अनगुमन योिना बनाउने । 

२. अनगुमन Check List तयाि गने। 

३. योिना अनरुुप प्राववर्धक तथा प्रर्ासर्नक व्यजि सजम्मर्लत टोली बनाई र्निीक्षर्, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
ि पषृ्ठपोर्र् गने । 

४. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि िनु संस्थामा अनगुमन गनि गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ सहयोग 
सर्मर्त ि अन्य आवश्यक कमिचािीहरुसँग बैठक बसी  मापदण्ड, र्नर्त र्नयम बािे छलर्ल गने। 

५. संस्था, कायािलयबाट सञ् चार्लत गाँउघि जक्नर्नक, कायिक्रमको सञ्चालन जस्थर्त एवं वाधाहरु, सेवाको 
प्रभावकारिता ि गरु्स्तिीयता लार्ग छलर्ल / अन्तिवक्रया गरि बैठकको मार्नवुटङ्ग गने ।  

६. कायिक्रम ि सेवाको आवश्यकता अनसुाि प्रर्ासर्नक ि आर्थिक ववविर् संकलन गने । 
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७. यो खचि जर्र्िकबाट और्धालय र्निीक्षर्, अनगुमन तथा मूल्यांकनमा खवटने कमिचािीको दै‧भ्र भिा 
भिूानी र्नयमानसुाि हनुेछ। 

८. अनगुमन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गने। 

कायिन्वयन गने 
र्नकाय 

अञ् चल आयवेुद और्धालय / जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र। 

बिेट बाडँर्ाडँ  भ्रमर् खचि र्नयमावली अनसुाि कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई प्रर्तवेदनको आधािमा मात्र भिुानी 
गनुिपनेछ l 

अपेजक्षत उपलव्धी १.आयवेुद और्धालयको सेवा प्रवाहको गरु्स्तिीयता अनगुमन भर्ि सेवा प्रवाह प्रभावकािी हनुे। 

 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयले गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालय पठाउन ुपनेछ। 

९. अर्त आवश्यक आयवेुद और्र्ध खिीद तथा ढुवानी (आयवेुद स्वास््य केन्र / और्धालयका लार्ग) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.9.5 27213 १ पटक जिल्ला अनसुाि पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर् 

उद्दशे्य कायािलयमा आउने र्नयर्मत सेवाग्रावहहरुको लार्ग र्बर्भन्न िोगहरुको उपचािमा प्रयोग गरिने आवश्यक 
और्र्ध खरिद गिी जचवकत्सा गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया 1. स्वास््य आपूर्ति केन्रबाट प्राप्त भएको र्नःर्लु्क और्धी तथा स्वास््य सामाग्रीको ववविर् तयाि गने ि 
स्टकमा भएको और्धीको ववश्लेर्र् गने । 

2. ववश्लरे्र्का आधािमा आवश्यक अत्यावश्यक और्र्धहरुको सूची तयाि गने । 

3. आर्थिक खरिद एन तथा र्नयमावली बमोजिम खरिद गने। 

4. और्र्ध खरिद गदाि आयवेुद और्र्धहरु िस्तै स्वास््य जिवनमा प्रयोग हनुे िसायन और्र्ध , पञ् चकमिमा 
प्रयोग हनुे और्र्ध, क्षािसतु्रमा प्रयोग हनुे और्र्ध, िेष्ठ नागरिकको स्वास््य प्रबन्िमा प्रयोग हनुे और्र्ध, 
स्तनपायी आमालाई प्रयोग हनुे और्धी ि प्राथर्मक उपचािमा प्रयोग हनुे और्र्धहरु, आदद एकै पटक 
खरिद गने। 

5. और्र्ध खरिद गदाि गरु्स्तरिय और्र्ध खरिद गनुि पने ि खरिद गरिए पर्छ गरु्स्तिीयताको सरु्नजश्चत 
भएपर्छ मात्र भिुार्न गने। 

6. अत्यावश्यक और्र्ध खरिद गदाि आयवेुद ववभागको र्मर्त २०७४/०७/२३ को स्वीकृत सूची (२३) 
वटा लगायत आवश्यक पने अन्य और्र्ध खरिद गने। 

7. स्वास््य आपूर्ति केन्रबाट प्राप्त भएको र्नःर्लु्क और्धी तथा स्वास््य सामाग्रीको ववविर् तयाि गने 
। 

8. बिेटको परिर्ध र्भत्र िवह ढुवानीको कायियोिना तयाि गने । 

9. सावििर्नक खिीद ऐन / र्नयामावलीको परिर्धमा िवह खरिद गने। 
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10. आयवेुद और्र्ध खरिद गदाि नेपाल सिकािको र्संहदिवाि वैद्यखानाबाट उत्पाददत और्र्धहरुलाई 
प्राथर्मकतामा िाजख खरिद गने। 

11. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 

कायिन्वयन गने 
र्नकाय 

अञ् चल आयवेुद और्धालय (२ वटै) ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र (११ वटै) 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन ि र्नयम अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह जिल्ला दििेटको आधािमा 
खचि योिना तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि खचि गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी अञ् चल आयवेुद और्धालय  ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र स्वास््य संस्थामा आएका सेवा ग्रावहहरुलाई 
स्वास््य लाभ प्राप्त हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन 
स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत र्नकीायहरु एवम ् प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन 
मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खरिद प्रवक्रया  सम्पन्न भए पश्चात कायािलयमा दाजखला गिी कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ 

१०. कायिक्रमको नाम: जि.आ.स्वा.के/अंचल आ.औ.मा िर्डबटुीबाट चरु्ि और्र्ध र्नमािर् 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.9.8 27213 २ पटक जिल्ला अनसुाि दोश्रो ि तेश्रो 
र्ीर्िक   ववविर्   

उद्दशे्य स्थानीय स्तिमा उपलब्ध हनुे िर्डबवुटहरुलाई चरु्ि और्र्ध र्नमािर् गरि प्रयोग गने।  
सञ्चालन प्रवक्रया ४.  स्थानीय स्तिमा पाईने िर्डबवुट संकलन गिी आयवेुद र्बर्ध (भैर्ज्यकमि ) अनसुािको चरु्ि और्र्ध 

र्नमािर् गने। 
५. चरु्ि और्र्ध र्नमािर्को लार्ग स्थानीय स्तिमानै उपलब्ध हनुे िर्डबवुटबाट हनु ुपने। 

६. कायािलयमा आवश्यकता अनसुािको एकल रव्य वा र्मजश्रत रब्यबाट चरु्ि और्र्ध र्नमािर् गरिने। 
७. कायािलयमा भएको चरु्ि और्र्ध र्नमािर् मेर्सन ममित गने ि नभएको खण्डमा जिल्ला आवश्यकता 

अनसुािको चरु्ि और्र्ध उत्पादन मेर्सन खरिद गने। 

८. सावििर्नक खिीद ऐन / र्नयामावलीको परिर्धमा िवह खरिद गने। 

९. कायिक्रम सञ्चालन पश्चात प्रर्तवेदन तयाि गनुिपदिछ । 

कायिन्वयन गने 
र्नकाय 

अञ् चल आयवेुद और्धालय/जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र । 

बिेट बाडँर्ाडँ  नेपाल सिकािको प्रचर्लत आर्थिक ऐन, र्नयम ि खचि मापदण्ड अनसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि योिना 
तयाि गरि अर्ग्रम स्वीकृत गिाएि कायिक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी उत्पाददक चरु्ि और्र्ध पञ् चकमि कायिक्रम, पूविकमि कायिक्रम, व्रर् परिर्ेक, व्रर् प्रक्षालन, र्ालाक्यतन्त्र 
वक्रयाकल्प, अन्य आयवेुद उपक्रमहरुमा  एवं  दैर्नक सेवाग्राहीको उपचािमा आवश्यकता अनसुाि  प्रयोग 
गने। 
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अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अञ् चल आयवेुद और्धालय ि जिल्ला आयवेुद स्वास््य केन्रबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य र्नदेर्नालयले गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
पठाउनपुनेछ। 
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अनसुचुी १ 

अत्यावश्यक आयवेुद और्र्ध सूजच 

 

१. र्नःर्लु्क प्रदान गरिने र्नम्नानसुािका और्र्धहरु र्निन्ति रुपमा प्राप्त हनुे व्यवस्था र्मलाउन ुपनेछ ।  

क्र.स िोगको नाम और्र्धको ववबिर् कैवर्यत 

१.  अम्लवपि अववपजिकि चरू्ि  

२.  उदि िोग वहंग्वाष्टक चरू्ि  

३.  वातव्यार्ध महायोगिाि गगु्गलु, महानािायर् तैल  

४.  श्वर्नववकाि  र्सतोपलादद चरू्ि, टंकर् भस्म  

५.  स्त्रीिोग पषु्यानगु चरू्ि  

६.  बालिोग बालामतृ, मगृमदासाव  

७.  उच्च ििचाप सपिगन्धाघन वटी  

८.  त्वकववकाि र्नम्बादद चरू्ि, गन्धक िसायन  

९.  कर्ि,नासा,मखु,दन्तिकण्ठिोग खददिादद वटी, र्डववन्द ुतेल  

१०.  आमवात योगिाि गगु्गलु  

११.  ज्वि महार्दुर्िन चरू्ि  

१२.  अर्तसाि, ग्रहर्ी  महारं्ख वटी, ववल्वादद चरू्ि  

१३.  ब्रर् िात्यादद तेल  

१४.  वातिि कैर्ोि गगु्गलु  

१५.  मूत्रववकाि,प्रमेह चन्रप्रभावटी   

१६.  ववववध  र्त्रर्ला, अश्वगन्धा चरू्ि  

 

२  .और्र्ध व्यवस्थापन  

१ ( और्र्ध खरिद  

और्र्ध खरिद गदाि साबििर्नक खरिद ऐन २०६३ तथा साबििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ बमोजिम खरिद एकार् गठन गरि 
प्रचर्लत आर्थिक ऐन र्नयम बमाजिम गनुिपने छ ।  

क ( र्बर्नयोजित बिेटबाट ऐन र्नयमको परिर्ध र्भत्र िही तोवकएका और्र्धहरू खरिद गनुिपने छ ।  

ख ( और्र्धको आम्दानी खचिको अर्भलेख छुट्टा छुटै्ट सहायक जिन्सी खाता खडा गिी खचि व्यवस्थापन गनुिपने छ । यसिी िाजखएको 
अर्भलेख भण्डािको अर्भलेख ि उपचाि िजिष्टिको अर्भलेखसंग र्भडेको हनुपुने छ । 
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संघीय ववरे्र् अनदुानको बावर्िक कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 
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क्र.स कम्पोनेन्ट  

1 कम्पोनेन्ट १ :सिुजक्षत ि स्वस्थ भववष्य वकर्ोि वकर्ोिीको लक्ष्य कायिक्रम   

2 कम्पोनेन्ट २ : मात ृतथा बाल बचाउ आयोिना  

3 कम्पोनेन्ट ३ : मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रम   

4 कम्पोनेन्ट ४: नविात जर्र्,ु मात ृमतृ्यदुि घटाउनका लार्ग आमा समूह सदुृढीकिर् कायिक्रम  
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अवधािर्ापत्र 

सिुजक्षत ि स्वस्थ भववष्य वकर्ोि वकर्ोिीको लक्ष्य आयोिना 
१॰ पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संववधानले  प्रिनन स्वास््यलार्ि मौर्लक हकको रुपमा परिभावर्त गदै प्रत्येक नागरिकलार्ि िाज्यबाट गरु्स्तिीय स्वास््य 
सेवामा पहँचु सरु्नजश्चत गिेको छ । देर्को सवै उमेिका नागरिकको स्वस्थ जिवन ि स्वास््य प्रवद्विनको गनुि प्रदेर् सिकािको समेत 
दावयत्व िहेको छ । नेपालमा ववगत तीन दर्कमा मात ृतथा बाल स्वास््यमा उल्लेखनीय सधुाि देजखएको छ ति मात ृतथा बाल 
मतृ्यदुि सन्तोर्िनकरुपमा घटेको छैन। देर्को कूल िनसंख्याको करिव २२ प्रर्तर्त वहस्सा वकर्ोि वकर्ोिीले ओगटेका छन।् 
िनसंख्याको ठुलो वहस्सा ओगटेको वकर्ोिवकर्ोिी भोर्लको संवृद्व नेपालको मखु्य भएकोले स्वस््य ि सिुजक्षत वकर्ोि वकर्ोिीमा 
लागानी गनुि अत्यावश्यक िहेको छ । स्वस््य आमा तथा बालबार्लकाको लार्ग वकर्ोि अवस्थादेजख नै प्रिनन तथा यौन स्वास््य 
सम्बन्धी आवश्यक पिामर्ि, सचुना तथा सेवामा पहुँच सरु्नजश्चत गनि सके मात ृतथा बालमतृ्यदुि घटाउने ददगो ववकासका लक्ष्य 
हार्सल गनि सहि हनुे देजखन्छ ।  

नेपालमा ववगतको दर्क देजखनै प्रिनन तथा यौन स्वास््यमा केही कायिहरु भए तापर्न वकर्ोि वकर्ोिीहरुको स्वास््यको सूचकमा 
धेिै सधुािको आवश्यकता िहेको छ । नेपाल िनसांजख्यक तथा स्वास््य सवेक्षर् २०१६ का अनसुाि नेपालमा १५ बर्ि देजख १९ 
वर्िका १७% मवहलाहरु वकर्ोिी उमेिमानै आमा भैसक्छन वा पवहलो बच्चा िन्माउन गभिवती  हनु ेगछिन ्। यो दि र्हिी क्षेत्रमा 
१३% छ भने ग्रार्मर् क्षेत्रमा २२% िहेको छ ।साथै आर्थिक अवस्था कमोि िहेका वकर्ोिी मवहलाहरुले चाडै नै बच्चा िन्माउने 
गिेका छन ्।वकर्ोि अवस्थामा प्रिनन तथा यौन स्वास््य सूचना ि पिामर्ि तथा स्वास््य सेवाको अभावका कािर् आमा तथा 
बच्चाको स्वास््य अवस्था िोजखममा िहेको छ ।१० देजख १९ बर्िका अर्धकांर् वकर्ोि वकर्ोिीहरु ववद्यालयमा हनुे भएकोले 
ववद्यालयमा आधारित स्वास््य कायिक्रम सञ्चालन गनि सके उनीहरुको प्रिनन तथा यौन स्वास््यमा सधुाि आर्ि भववष्यका आमा 
तथा बालबार्लका स्वस््य हनुे ि िनसंख्या व्यवस्थापन समेत प्रभावकािी हनुे देजखन्छ ।  

 

अतः ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य कायिक्रमको आवश्यकता िहेकोले "सिुजक्षत ि स्वस्थ भववष्य वकर्ोि 
वकर्ोिीको लक्ष्य आयोिना" परिकल्पना गरिएको हो ।यो कायिक्रम एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रमसंग आवद्व गरि सञ्चालन 
गरिनेछ । 

२॰ लक्ष्य 

ववद्यालयमा आधारित प्रिनन तथा यौन स्वास््य कायिक्रम मार्ि त वकर्ोि वकर्ोिीको प्रिनन स्वास््य अवस्थामा सधुाि ल्यार्ि मात ृ
तथा बालस्वास््यको अवस्थामा सधुाि ल्याउने । 

३॰ उदे्वश्य 

प्रदेर् र्भत्रका गाँउपार्लका क्षेत्रमा िहेका ववद्यालयमा आधारित िवह वकर्ोि वकर्ोिी यौन तथा प्रिनन स्वास््य सधुािका देहाय 
बमोजिमको उदे्वश्य हार्सल गरिनेछ । 

१॰ गरु्स्तिीय यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी सूचना, संचाि ि पिामर्ि सेवाको पहुँच वृवि गने । 
 २॰ मवहनावािी स्वास््य तथा सिसर्ार्ि सम्बन्धी वानी व्यवहािमा सधुाि गने । 

 ३॰ बाल वववाह, वकर्ोि अवस्थामा नै गभिवती हनुे अवस्था तथा लैवङ्गक वहंसाको न्यूनीकिर् गने । 

४॰ वकर्ोि अवस्थामा स्वास््य सेवाको पँहचु तथा उपभोगदि वृिी गने । 

५॰ वकर्ोि वकर्ोिी स्वास््य सधुािका लार्ग सामाजिक परिचालन तथा िनचेतना अर्भवृद्वी मार्ि त मात ृतथा बाल स्वास््य 
व्यवहािमा सकािात्मक परिवतिन गने । 

३॰ आयोिनाको अपेजक्षत परिर्ाम 

परियोिनाको कायािन्वयन पश्चात देहाय बमोजिमका परिर्ामहरु उपेजक्षत गरिएको छ । 
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1. परियोिना क्षेत्रमा ववद्यालयमा आधारित गरु्स्तिीय वकर्ोि वकर्ोिी लजक्षत यौन तथा प्रिनन स्वास््य 
सेवाको पहुँच ववस्ताि हनुेछ । 

2. वकर्ोि वकर्ोिी लजक्षत यौन तथा प्रिनन स्वास््य वानी व्यवहािमा सकािात्मक परिवतिनमा वृवि हनुेछ 
। 

3. व्यवहाि परिवतिन संचाि मार्ि त िनचेतना अर्भवृवि तथा वकर्ोि वकर्ोिी स्वास््य सधुािमा स्थानीय 
तहको सहभागीता बढ्नेछ । 

4. बाल वववाह, वकर्ोिी गभािवस्था ि लैवङ्गक वहंसा न्यूनीकिर्मा सधुाि आउनेछ । 
 

४॰ आयोिना लागू हनुे स्थानः बागमती र्भत्रका गाँउपार्लका(७४) क्षेत्रमा िहेका कम्तीमा एक माध्यर्मक ववद्यालय 

   

५॰ आयोिनाले र्ार्दा पगु्ने लजक्षत समूहः कक्षा ६ देजख १२ सम्मका वकर्ोि वकर्ोिीहरु 

६॰ आयोिनाले र्ार्दा पगु्ने घिपरिवािको संख्याः एक लाख पचास हिाि 
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प्रस्ताववत वक्रयाकलापहरुको संजक्षप्त ववविर्  
१. आरू्लार्ि जचन (Know yourself)  कायिक्रम 

१.१ वकर्ोिीहरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित गोष्ठी -यौन तथा प्रिनन स्वास््य_ 

वकर्ोिावस्थामा आर्नो र्ािीरिक, मानर्सक तथा सामाजिक परिवतिन बािे ज्ञान हनु अर्त आवश्यक हनु्छ । यस्तो ज्ञानले वकर्ोिीहरुमा 
आर्नो र्रििमा भई िहेको परिवतिनले गदाि उत्पन्न हनु ेआरं्का, भय तथा भ्रमलाई पिास्त पादिछ । त्यसैले ववद्यालयमा अध््यनित 
वकर्ोिीहरुलाई उनीहरुको यौन तथा प्रिन्न स्वास््यको बािेमा ववर्भन्न रै्जक्षक सामग्रीको प्रयोग गिेि गोवष्ठ संचालन गरिनेछ । 
ववरे्र्त कक्षा ६ देजख कक्षा १२ सम्मका वकर्ोिीहरुका लार्ग उमेि अनसुाि पाठ्यक्रम तयाि पािी ववद्यालयमा आधारित गोवष्ठ 
संचालन गरिनेछ ।  
१.२ वकर्ोिीहरुका अर्भभावकहरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित मवहनावािी सिसर्ार्ि गोष्ठी 
मयािददत मवहनावािीको लार्ग वकर्ोिीहरुमा ज्ञान ि सचेतना संग संगै उनीहरुको अर्भभावकहरुको घिमा सहयोग ि सदभाव तथा 
खलेुि कुिा गने वाताविर् अर्त न ैआवश्यक हनु्छ । त्यसैले, ववद्यालयमा अध््यनित वकर्ोिीहरुका अर्भभावकहरुका लार्ग पर्न 
ववद्यालयमा आधारित मवहनावािी सिसर्ाई गोवष्ठ संचलान गरिनेछ ।  
१.३ प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी चाट्टि तथा अन्य मोडल खरिद 

प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी स्वास््य जर्क्षा प्रदान गनिका लार्ग मौजखक प्रवचन मात्र पयािप्त हदैुन । तसथि, यौन तथा प्रिनन स्वास््य 
बािे सचेतना रै्लाउन तथा ववर्भन्न खालको अर्भमजुखकिर् गोवष्ठ ि तार्लम संचालन लाई प्रिनन ्स्वास््य सम्बन्धी चाटि तथा अन्य 
मोडलहरु खरिद गरिनेछ ।  
१.४ अन्ति ववद्यालय समदुायमा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी प्रचर्लत बानी व्यहोिा ि रिर्तरिवाि सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रोिेक्ट वकि को 
कायिक्रम प्रस्ततुी तथा गोष्ठी 
सकािात्मक प्रर्तस्पधािले प्रत्येक क्षेत्रमा क्षमता अर्भवृवि तथा व्यवहाि परिवतिन पर्न चाडो हनुे ववर्भन्न अध््यनले देखाएको छ । 
त्यसै अनरुुप यो आयोिना लाग ुभएका ववद्यालयहरु र्बच अन्ति ववद्यालय समदुायमा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी प्रचर्लत बानी व्यहोिा 
ि रिर्तरिवाि सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रोिेक्ट तयाि गनि लगाउन ेि सो प्रोिेक्ट वकि को कायिक्रम प्रस्ततुी तथा गोवष्ठ संचालन गरिनेछ ।  
१.५ वकर्ोिहरुका लार्ग  ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य गोष्ठी 
वकर्ोिीहरुको यौन तथा प्रिनन स्वास््य संगै वकर्ोिहरुको यौन तथा प्रिनन स्वास््य सधुािमा वकर्ोिहरुको भरु्मका महत्वपरु्ि 
हनु्छ । वकर्ोिहरुको सकािात्मक वाताविर्ले उनीहरुको समग्र प्रिनन ्स्वास््यमा र्नकै प्रभावकािी असि गने आधािहरु ववर्भन्न 
कायिक्रमहरुको अनगुमन ि मलु्यांकनले देखाउदछ । त्यसैले, ववद्यालयमा अध््यनित वकर्ोिहरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित यौन 
तथा प्रिनन ्स्वास््य गोवष्ठ संचालन गरिनेछ ।  
२. क्षमता अर्भववृि (Capacity Building and Development)  

२.१ ववद्यालय नसिहरुका लार्ग ५ ददने मनोपिामर्ि सम्बन्धी तार्लम 

वकर्ोि तथा वकर्ोिीहरुको यौन तथा प्रिनन स्वास््य सधुािमा मनोपिामर्ि एउटा अर्त महत्वपरु्ि कम्पोनेन्ट हो । वकर्ोिावस्थाका 
धेिै िसो समस्याहरुको समाधान उजचत तरिका ि दक्ष स्वास््यकमी िािा प्रदान गरिएको मनोपिामर्िले न ैगने गदिछ । तसथि, यस 
प्रदेर् ३ र्भत्र ववर्भन्न स्थानीय तहमा कायिित ववद्यालय नसिहरुको क्षमता अर्भवृवि गनिको लार्ग पांच ददने मनोपिामर्ि सम्बन्धी 
तार्लम संचालन गरिनेछ ।  
२.२ ववद्यालय साथी जर्क्षकहरुका लार्ग २ ददने क्षमता अर्भबदृ्दी तार्लम 

वकर्ोिावस्थामा साथी भाईहरुको पिामर्ि, ववचाि ि सझुाव सबै भन्दा प्रभावकािी ि ग्रहन योग्य हनु्छ । त्यसैले, थपैु्र संघ सस्थाहरुले 
वकर्ोिावस्थाको यौन तथा प्रिनन स्वास््य सधुाि गनिको लार्ग साथी जर्क्षक एप्रोचको प्रयोग व्यापक रुपमा गिी िहेको पार्न्छ । 
त्यसै अनरुुप, यस आयोिना अन्तिगत पर्न ववद्यालय साथी जर्क्षकहरुका लार्ग २ ददने क्षमता अर्भवृवि तार्लम संचालन गरिनेछ ।  
 

२.३ ववद्यालयका स्वास््य जर्क्षकहरुका लार्ग २ ददने क्षमता अर्भबदृ्दी तार्लम 
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औपचारिक जर्क्षा मार्ि त वकर्ोि वकर्ोिीहरुले यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान पाउने प्रमखु माध्यम हो ववद्यालयका स्वास््य 
जर्क्षकहरु । ति, धिै िसो ववद्यालयमा लािको कािर्ले गदाि ि क्षमतामा कर्मको कािर् पर्न स्वास््य जर्क्षकहरुले ववधाथीहरुलाई 
यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी पाठहरु खलेुि ि सही तविले न पढाउने गिेको पार्न्छ । तसथि, ववद्यालयका स्वास््य 
जर्क्षकहरुका लार्ग दईु ददने क्षमता अर्भवृवि तार्लम संचालन गिी स्वास््य जर्क्षकहरुको दक्षता बढार्ने उदेश्य िाजखएको छ ।  
२.४ ववद्यालयमा आधारित प्रिनन तथा यौन स्वास््य सम्बन्धी तार्लम सामाग्री ववकास तथा प्रकासन 

तर्लम, अर्भमजुखकिर् तथा गोष्ठी संचालनको लार्ग ि व्यवहाि परिवतिनको लार्ग पर्न वैज्ञार्नक तविले त्यमा आधािीत तार्लम 
सामाग्रीको ववकास तथा प्रकासन गरिने योिना यस आयोिनाले र्लएको छ । सहभागीतामलुक प्रवक्रया बाट यस तार्लम सामाग्रीको 
ववकास गिी ववज्ञहरुको सल्लाह सझुाव समेटेि यसलाई अजन्तम रुप ददर्नेछ ि त्यस पश्चात प्रकार्न गरिनेछ । यी तार्लम सामाग्री 
ववकास गदाि उमेि अनसुािको पाठयक्रम तथा सामाग्रीहरु तयाि गरिनेछ ।  
२.५ स्वास््य सेवा प्रदायकका लार्ग क्षमता अर्भबदृ्वी कायिक्रम 

वकर्ोि वकर्ोिीहरुलाई यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य सेवा मात्र होर्न अन्य स्वास््य सेवा प्रदान गदाि पर्न ववर्ेर् प्रकािले व्यवहाि 
गरिन ुपदिछ । तसथि स्वास््य सेवा प्रदायक र्सत यस वकर्समका ज्ञान ि र्सप हनु अर्त आवश्यक हनु्छ । त्यस उदेश्यले स्वास््य 
सेवा प्रदायकका लार्ग क्षमता अर्भवृवि कायिक्रम पर्न संचालन गरिने यस आयोिनाले लक्ष्य र्लएको छ ।  
३. वातावािर् तयािी (Creating Condusive Environment in School) तथा वहस पैिवी 
३.१ छात्रामैर्त्र र्ौचालयको व्यवस्थापन तथा सिसर्ार्ि 
छात्राहरुको यौन तथा प्रिनन ्स्वास््यको लार्ग मात्र नभई उनीहरुको लार्ग गोप्यर्नयत तथा सिुक्षाको लार्ग पर्न छात्रामैर्त्र र्ौचालय 
अर्त आवश्यक पक्ष हो । यसले छात्राहरुको कजन्र्डेन्स अर्भवृवि गनुिको साथै उनीहरुलाई ववद्यालयमा उपजस्थती पर्न बढाउछ । 
तसथि, यस आयोिनाले अन्य कायिहरु संगै छात्राहरुका लार्ग छात्रामैर्त्र र्ौचालयको व्यवस्थापन तथा सिसर्ाईका लार्ग ववर्भन्न 
कायिहरु गनेछ ।  
३.२ स्थानीय तहमा पैिवी तथा अर्भमखुीकिर् कायिक्रम  
अवहलेको संघीय संिचनामा स्थानीय सिकािको भरु्मका अर्त न ैमहत्वपरु्ि छ । समग्र स्वास््य संगै वकर्ोि वकर्ोिीहरुको यौन 
तथा प्रिनन स्वास््य सधुािको लार्ग पर्न स्थानीय तह बाट गरिन ुपने कायिहरु र्नकै िरुिी छ । तसथि स्थानीय सिकािको दावयत्व 
पिुा गिाउन तथा स्थानीय तहमा यौन तथा प्रिनन स्वास््य लाई प्राथर्मकीकिर् गिाउन स्थानीय तहमा पैिवी तथा अर्भमजुखकिर् 
कायिम्रम संचालन गरिनेछ । 

३.३ कायिक्रमको सर्मक्षा तथा  भावी योिना गोष्ठी 
कुनै पर्न कायिक्रमको सर्लताको लार्ग त्यसको र्मान्दाि कायािन्वयन संगै समयमा सर्मक्षा गनि िरुिी हनु्छ । सर्मक्षाको आधािमा 
न ैत्यस कायिक्रमको भावी योिना तयाि गिी अगाडी बढार्नेछ । तसथि, यस कायिक्रमको पर्न सर्मक्षा तथा भावी योिना गोवष्ठ 
संचालन गरि कायिक्रमलाई प्रभावकािीता बढाउने उदेश्य िहेको छ ।  
३.४ स्थानीय सिकािसंग छात्र छात्रा -स्थानीय तहका प्रमखु, उपप्रमखु तथा कायिपार्लका सदस्यसंग प्रिनन तथा यौन स्वास््य 
सम्बन्धी अन्तिवक्रया_ 
यौन तथा प्रिनन स्वास््य ववर्यमा वकर्ोि वकर्ोिी ि स्थानीय र्नकाय र्बचको तालमेल तथा सहभागीता आवश्यक हनु्छ । जिम्मेवाि 
र्नकायमा बसेका अर्भभावकहरुको दावयत्व ि वकर्ोि वकर्ोिीहरु र्सतको व्यवहािले यौन तथा प्रिनन स्वास््य सधुािमा महत्वपरु्ि 
भरु्मका खेल्छ । तसथि, स्थानीय सिकािसंग छात्र छात्रा खास गिी स्थानीय तहका प्रमखु, उपप्रमखु तथा कायिपार्लका सदस्य संग 
प्रिनन तथा यौन स्वास््य सम्बन्धी अन्तिवक्रया संचालन गरिनेछ । यसले स्थानीय तहमा तयाि गरिने योिना तथा बिेटमा वकर्ोि 
वकर्ािीको यौन तथा प्रिनन स्वास््यलाई समावेर् गनि पैिवी गिनेछ । साथै स्थानीय तहमा वकर्ोि वकर्ोिीको सहभागीता पर्न 
बढाउन यसले मदत गनेछ ।  
३.५ ववद्यालयमा आधारित लैर्गक वहंसा, मानव बेचववखन तथा बाल वववाह, सार्िवि क्रार्म िोकथाम सम्बन्धी प्रहिी प्रर्ासनसंगको 
अन्तिवक्रया 
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समािमा घवटत हनुे लैर्गंक वहंसा, मानव बेचववखन तथा बाल वववाह, साईवि क्रार्मको िोकथाम तथा र्नयन्त्रर् ि वपर्डतको 
पनुसिी््थापनामा प्रहिीको भरु्मका उल्लेखनीय हनु्छ । सचेत तथा दक्ष प्रहिीको उपजस्थतीमा यस्ता घटनाहरुमा र्नकै कर्म आउन े
गदिछ । तसथि, यसमा योगदान गनि ववद्यालयमा आधारित लैंर्गक वहंसा, मानव बेचर्बखन तथा बाल वववाह, साईवि क्रार्म िोकथाम 
सम्बन्धी प्रहिी प्रर्ासनसंगको अन्तिवक्रया संचालन गरिनेछ ।  
४. सूचना तथा संचाि 
४.१ िेडीयो कायिक्रम र्नमािर् तथा प्रर्ािर् 

चाहे त्यो र्हि होस वा गांउ, समदुायमा िेर्डयोको पहुंच ि प्रभाव अझै पर्न र्नकै प्रभावकािी िहको ववर्भन्न त्यले देखाउछ। िेर्डयो 
कायिक्रमको मार्ि त वकर्ोि वकर्ोिीको यौन तथा प्रिनन स्वास््यमा सधुाि ल्याउन सवकन्छ । तसथि, यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य 
सम्बन्धी ववर्भन्न िेर्डयो कायिक्रमको र्नमािर् गिी त्यसलाई समािमा बढी पहुंच भएको स्थानीय िेर्डयोबाट प्रर्ािर् गरिनेछ ।  
४.२ Child to Family सामाजिक परिचालन कायिक्रम 

बच्चाको होस अथवा परिवािको, व्यवहाि परिवतिनमा बच्चा बाट परिवाि मार्ि त गरिने कायिहरुको प्रभावकािीता बढी िहेको पार्एको 
छ । तसथि, चार्ल्ड टु फ्यार्मली सामाजिक परिचालक कायिक्रम संचालन गिी वकर्ोि वकर्ोिीहरुको यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य 
सधुाि गने वक्रयाकलाप पर्न संचालन गरिनेछ ।  
४.३ ववद्यालयमा सूचना संचाि सामाग्रॊ -एल सी डी, ल्यापटप खरिद_ 

ववज्ञान तथा प्रववर्धको प्रयोग िनु सकैु कायिक्रम तथा व्यवहाि परिवतिनमा आवश्यक हनु्छ । ति वकर्ोिावस्थाको यौन तथा प्रिनन 
स्वास््य सम्बजन्ध कायिक्रममा परिवतीत समयको प्रववधी तथा र्लेक्ट्रोर्नक्स सामाग्रीहरुको प्रयोगले कायिक्रमको प्रभावकािीता र्नकै 
न ैबढन ेअध््यनहरुले देखाउछ । तसथि, यस आयोिना संचालन हनु ेववद्यालयहरुमा सचुना संचाि सामाग्रीको रुपमा एलसीडी ि 
ल्यापटप खरिद गरिनेछ ।  
५. कायिक्रमको व्यवस्थापन, अनगुमन, मलु्याकंन मेन्टोरिङ्ग तथा प्रभावकारिता अध्यायन गने  
कायिक्रमको प्रभावकािीता तथा त्यसबाट आउन ेपरिर्ाम त्यस कायिक्रमको व्यवस्थापन ि अनगुमनमा मखु्यतया भि पने गछि । 
साथै, कायिक्रमको मलु्यांकनले त्यस कायिक्रम कर्तको प्रभावकािी भयो कुिाको सचुना प्रदान गदिछ । त्यसैले यस आयोिनाको 
उजचत व्यवस्थापन गनि आवश्यक िनर्जिको व्यवस्था, अनगुमन, मलु्यांकन, मेन्टोरिड. तथा प्रभावकािीता अध््यन गने वक्रयाकलाप 
पर्न समावेर् गरिएको छ । कायिक्रमको योिना तयाि पादाि, अनगुमन गदाि तथा मलु्यांकन गदाि वकर्ोि वकर्ोिीको सहभागीता पर्न 
सरु्नजश्चत गरिनेछ । 
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ववरे्र् अनदुान कायिक्रम कम्पोनेन्ट १ :सिुजक्षत ि स्वस्थ भववष्य वकर्ोि वकर्ोिीको लक्ष्य कायिक्रम  

१. वकर्ोि वकर्ोिीको लार्ग आरू्लार्ि जचन (Know yourself) कायिक्रम । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.१४८ 2२५२२ १ ववद्यालय संस्था अनसुाि दोस्रो, तेस्रो 
 

यो कायिक्रम प्रदेर् र्भत्रको गाउँपार्लकाका मा.वव.मा मात्र सञ्चालन गनिपनेछ । वकर्ोि वकर्ोिीको लार्ग आरू्लार्ि जचन (Know 

yourself) कायिक्रम अन्तगित देहाय बमोजिमको वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनिपनेछ । 
क) छात्राहरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित गोष्ठी (यौन तथा प्रिनन स्वास््य) 

र्ीर्िक ववविर् 

उद्दशे्य वकर्ोिीहरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित गोष्ठी  (यौन तथा प्रिनन स्वास््य) संचालन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम कायािन्वयन नभएका सिकािी माध्यार्मक ववद्यालय छनौट गिी 
कायिक्रमको लजक्षत समूह (कक्षा ६ देजख कक्षा १२ कक्षासम्मका) छात्राहरुको सचुी तयाि गने।  

२. लजक्षत छात्राहरुका लार्ग उमेि समहु अनसुाि कक्षा (६–७), कक्षा (८–१०),ि कक्षा (११–१२) 
को समूह बनार्ि ववर्भन्न चिर्मा गोष्ठीको योिना बनाउने।  

३. कायिक्रमको योिना अनरुुप सम्बजन्धत ववद्यालयसंग समन्वय ि पत्राचाि गिी िानकािी गिाउने। 

४. बिेटको परिर्ध र्भत्र िही सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ 
(संर्ोर्धत सवहत) गोष्ठी संचालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खिीद गने ि  

५. स्वास््य तार्लम केन्रबाट तयाि भएको गोष्ठीको पाठ्यक्रम/प्याकेि अनसुाि कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ 
। साथै कायिक्रम गदाि नजिकको ववद्यालय नसिको सहयोग पिामर्ि र्लन ुपनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स. कायािलयको नाम बिेट प्रर्त 
ववद्यालय 

ववद्यालय
को संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कै. 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ ४० २४ ९६०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट ४० १३ ५२०  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा ४० ५ २००  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ४० १४ ५६०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा ४० १० ४००  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े ४० ११ ४४०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप ४० १० ४००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु ४० २१ ८४०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन ४० २ ८०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली ४० ११ ४४०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु ४० ३ १२०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी 

स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ।प्रर्त गोष्ठी रु १० हिाि भन्दा बढी खचि गनि पार्िने छैन । 

अपेजक्षत उपलव्धी छात्राहरूमा यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञानको अर्भवृवि हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

ख) छात्राहरुका अर्भभावकहरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित वकर्ोि वकर्ोिी प्रिनन स्वास््य तथा मवहनावािी 
सिसर्ार्ि गोष्ठी 

र्ीर्िक ववविर् 

उद्दशे्य छात्राहरुका अर्भभावकहरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित वकर्ोि वकर्ोिी प्रिनन स्वास््य तथा मवहनावािी 
सिसर्ार्ि गोष्ठी संचालन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम कायािन्वयन भएका ववद्यालय लजक्षत छात्राहरुका अर्भभावकहरुको लार्ग ववद्यालयमा आधारित 
वकर्ोि वकर्ोिी प्रिनन स्वास््य सिसर्ाई गोष्ठीको योिना बनाउने। गोष्ठी संचालन गदाि अर्भभावकहरुलाई 
दईु समहुमा (बवुा ि आमा) छुट्टाछुटै्ट गोष्ठी संचालन गने व्यवस्था र्मलाउने ।  

३. कायिक्रमको योिना अनरुुप सम्बजन्धत ववद्यालयमा पत्राचाि गिी िानकािी गिाउने। 

४. बिेटको परिर्ध र्भत्र िही सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ 
(संर्ोर्धत सवहत) गोष्ठी संचालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खिीद गने ि  

५. स्वास््य तार्लम केन्रबाट तयाि भएको गोष्ठीको पाठ्यक्रम/प्याकेि अनसुाि कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ 
साथै कायिक्रम गदाि नजिकको ववद्यालय नसिको सहयोग पिामर्ि र्लन ुपनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम बिेट प्रर्त 
ववद्यालय 

ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट (रु. 
हिािमा)  

कै. 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ ४० २४ ९६०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट ४० १३ ५२०  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा ४० ५ २००  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ४० १४ ५६०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा ४० १० ४००  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े ४० ११ ४४०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप ४० १० ४००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु ४० २१ ८४०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन ४० २ ८०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली ४० ११ ४४०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु ४० ३ १२०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी 

स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ।प्रर्त गोष्ठी रु १० हिाि भन्दा बढी खचि गनि पार्िने छैन । 

अपेजक्षत उपलव्धी छात्राहरुको घिबाट नै वकर्ोि वकर्ोिी प्रिनन स्वास््य ि मयािददत मवहनावािीको लार्ग  सहयोगी साथै 
सहि ि सदभावपूर्ि वाताविर् ववकास हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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ग) प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी चाट्टि तथा अन्य मोडल खरिद 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी चाट्टि तथा अन्य मोडल खरिद गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रमको लार्ग छनौट भएका ववद्यालयका स्वास््य जर्क्षक, ववद्यालय नसि मार्ि त छात्रछात्राको यौन 
तथा प्रिनन सम्बन्धी जर्क्षा, संचाि, तार्लम ि गोष्ठीको लार्ग आवश्यक चाटि ि मोडलको ववविर् तयाि गने 
(स्वास््य तार्लम केन्रले तयाि गिेको तार्लम र्नदेजर्का अनसुाि)। 

२. ववविर् तयाि भईसकेपर्छ स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

३. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ (संर्ोर्धत 
सवहत) अनसुाि खिीद गिी व्यवस्थापन गने। 

४. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात ्जिन्सी दाजखला गिी कायिक्रम सञ्चालन हनुे तोवकएका ववद्यालयमा हस्तान्तिर् 
गने। 

५. तार्लम ि गोष्ठीमा तोवकए अनसुाि प्रयोग गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम बिेट प्रर्त 
ववद्यालय 

ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ २० २४ ४८०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट २० १३ २६०  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा २० ५ १००  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक २० १४ २८०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा २० १० २००  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े २० ११ २२०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप २० १० २००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु २० २१ ४२०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन २० २ ४०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली २० ११ २२०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु २० ३ ६०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी र्सकाई ि व्यवहाि परिवतिन तार्लम तथा गोष्ठी 
प्रभावकािी रुपमा संचालन हनुेछ  । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

घ) छात्रहरुका लार्ग  ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य गोष्ठी 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य छात्रहरुका लार्ग  ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य गोष्ठी संचालन गने। 
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सञ्चालन प्रवक्रया १. एक ववद्यालय एक नसि कायिक्रम कायािन्वयन नभएका सिकािी माध्यार्मक ववद्यालय छनौट गिी 
कायिक्रमको लजक्षत समूह (कक्षा ६ देजख कक्षा १२ कक्षासम्मका) छात्रहरुको सचुी तयाि गने। 

२. लजक्षत वकर्ोिहरुका लार्ग उमेि समहु अनसुाि कक्षा (६–७), कक्षा (८–१०),ि कक्षा (११–१२) 
को समूह बनार्ि ववर्भन्न चिर्मा गोष्ठीको योिना बनाउने।  

३. कायिक्रमको योिना अनरुुप सम्बजन्धत ववद्यालयसंग समन्वय ि पत्राचाि गिी िानकािी गिाउने। 

४. बिेटको परिर्ध र्भत्र िही सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ 
(संर्ोर्धत सवहत) गोष्ठी संचालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खिीद गने ि  

५. स्वास््य तार्लम केन्रबाट तयाि भएको गोष्ठीको पाठ्यक्रम/प्याकेि अनसुाि कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ 
साथै कायिक्रम गदाि नजिकको ववद्यालय नसिको सहयोग पिामर्ि र्लन ुपनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम बिेट प्रर्त 
ववद्यालय 

ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ ४० २४ ९६०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट ४० १३ ५२०  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा ४० ५ २००  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ४० १४ ५६०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा ४० १० ४००  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े ४० ११ ४४०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप ४० १० ४००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु ४० २१ ८४०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन ४० २ ८०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली ४० ११ ४४०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु ४० ३ १२०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत 

गिाई गनुिपनेछ।प्रर्त गोष्ठी रु १० हिाि भन्दा बढी खचि गनि पार्िने छैन । 

अपेजक्षत उपलव्धी छात्रहरूमा यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञानको अर्भवृवि हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

२. वकर्ोि वकर्ोिी कायिक्रमको लार्ग क्षमता अर्भवृवि(Capacity Building & Development) कायिक्रम। 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.७.२२.१४९ २२५२२ १ पटक संस्था अनसुाि तेस्रो 
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क) क्षमता अर्भवृवि तार्लम तथा अर्भमजुखकिर्को प्याकेि र्नमािर् 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य क्षमता अर्भवृवि तार्लम तथा अर्भमजुखकिर्को प्याकेि र्नमािर् गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. वकर्ोि वकर्ोिीको लार्ग आरू्लार्ि जचन  ) Know yourself) कायिक्रम अन्तगित सञ्चालन हनुे 
वकर्ोिवकर्ोिीको)छात्रछात्रा) यौन तथा प्रिनन स्वास््यमा आधारित गोष्ठीको लार्ग लजक्षत 
वकर्ोिवकर्ोिीहरुको उमेि समहु अनसुाि यौन ि प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयाि गिी 
गोष्ठीको प्याकेि (तार्लम र्नदेजर्का, सहभागी पजुस्तका) साथै सोको र्भर्डयो जक्लप ि सूचना 
सम्प्रसेनको सामाग्री )जफ्लप्चाटि, फ्लाएसि, पाविप्वान्ट आदीको ववविर् तयाि गने । 

१.१. छात्रा (वकर्ोिी) हरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित गोष्ठी (यौन तथा प्रिनन स्वास््य) 

१.२. छात्राहरुका अर्भभावकहरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित वकर्ोि वकर्ोिी प्रिनन स्वास््य 
तथा मवहनावािी सिसर्ार्ि गोष्ठी 
१.३. छात्र (वकर्ोि) हरुका लार्ग ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य गोष्ठी 

 

२. ववविर् अनसुािको तार्लम तथा अर्भमजुखकिर्को लार्ग प्याकेि र्नमािर् गने  ।   

३. बिेटको परिर्ध र्भत्र िही सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ अनसुाि 
पिामर्िदाता अथवा ववज्ञ मार्ि त समेत प्याकेि र्नमािर् गनि सवकनेछ । 

1. क्षमता अर्भवृवि तार्लम तथा अर्भमजुखकिर्को प्याकेि ि अन्य स्वास््य सम्बजन्ध तार्लम सामाग्री तयाि 
भएपश्चात सोको पनुिावलोकन देहाय बमोजिम स्वास््य तार्लम प्रार्बर्धक सर्मर्तबाट गिाई स्वास््य 
तार्लम केन्रबाट स्वीकृत गिी कायािन्वयन गनुिपनेछ : -  

(क) र्नदेर्क, स्वास््य तार्लम केन्र        अध्यक्ष 

(ख) महार्ाखा प्रमखु, सामजिक ववकास मन्त्रालय                           सदस्य 

(ग) िनस्वास््य/उपस्वास््य प्रर्ासक, स्वास््य र्नदेर्नाल                     सदस्य 

(घ) कम्यरु्नटी नर्सिङ्ग प्रर्ासक, परिवाि कल्यार् महार्ाखा                   सदस्य 

(ङ) अस्पताल नर्सिङ्ग प्रर्ासक, नर्सिंग तथा सामाजिक सिुक्षा महार्ाखा  सदस्य 

(च) िनस्वास््य प्रर्ासक, िाविय स्वास््य तार्लम केन्र                 सदस्य 

(छ) प्रमखु, जर्क्षा तार्लम केन्र, धरु्लखेल           सदस्य  

(ि) UNFPA का सम्बर्धत ववर्यका प्रर्तर्नर्ध                                                       सदस्य 

(झ) सम्बजन्धत NGO/INGO का प्रर्तर्नर्ध २ िना                            सदस्य 

(ञ) स्वास््य जर्क्षा प्रर्ासक, स्वास््य तार्लम केन्र                            सदस्य सजचव 

आवश्यकताको आधािमा स्वास््य तार्लम केन्रका र्नदेर्कले अन्य र्बज्ञलाई आमन्त्रीत गनि सक्ने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ स्वास््य तार्लम केन्र ५००   

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी गरु्स्तिीय एवम ्प्रभावकािी प्याकेि र्नमािर् भई वकर्ोिवकर्ोिीको यौन ि प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी तार्लम 
एवं अर्भमजुखकिर् ि संचािमा मद्दत पगु्नेछ । 
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अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

 

ख) ववद्यालय नसिहरुका लार्ग ५ ददने मनोपिामर्ि सम्बन्धी तार्लम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववद्यालय नसिहरुका लार्ग ५ ददने मनोपिामर्ि सम्बन्धी तार्लम  प्रदान गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रमको लार्ग छनौट भएको स्थानीय तह अन्तगितको ववद्यालयमा कायिित ववद्यालय नसिहरुको सचुी 
तयाि गने। 

२. बिेटको परिर्धर्भत्र िवह कायिक्रम सञ्चालन हनुे नजिकको ववद्यालय नसिलार्ि प्राथर्मकतामा छनौट गिी 
तार्लमको योिना तयाि गने। 

३. तार्लम कायिक्रमको योिना अनरुुप सहभागीहरुलाई सम्बजन्धत स्वास््य कायािलय मार्ि त ववद्यालयमा 
पत्राचाि गिी िानकािी गिाउने। 

४. तार्लम सञ्चालन गने ।  

५. बिेटको परिर्ध र्भत्र िही सहभागीलार्ि पायक पने स्थानमा तार्लम संचालन सवकनेछ । 

६. तार्लम प्रर्तवेदन तयाि गने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ स्वास््य तार्लम केन्र १८५०   

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववद्यालय नसिहरु यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी मनोपिामर्िमा दक्ष हनुकुा तथा वकर्ोिवकर्ोिीले 
गरु्स्तिीय यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी सूचन संचाि ि पिामर्ि सेवा प्राप्त गनेछन ्। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

ग) ववद्यालय साथी जर्क्षकहरुका लार्ग २ ददने क्षमता अर्भवृवि तार्लम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववद्यालयका साथी जर्क्षकहरुका लार्ग २ ददने क्षमता अर्भवृवि तार्लम प्रदान गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम कायािन्वयन हनुे स्वास््य कायािलयको २ िना प्राववर्धक कमिचािी सहभागी गिार्ि TOT सञ्चालन 
गने । 

२. कायिक्रमको लार्ग छनौट भएका ववद्यालयमा चयन भएका साथी जर्क्षक(छात्र तथा छात्रा) हरुको सचुी 
तयाि गने। 

३. (प्रदेर्) स्वास््य तार्लम केन्रले तयाि गिेको तार्लम प्याकेिको आधािमा तार्लमको योिना तयाि 
गने। 

४. यो तार्लम सम्बजन्धत जिल्लामा सहभागीहरुलार्ि पायक पने स्थानमा सञ्चालन गनुिपनेछ ।  
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५. तार्लम कायिक्रमको योिना अनरुुप सहभागीहरुलाई सम्बजन्धत ववद्यालयमा पत्राचाि गिी िानकािी 
गिाउने। 

६. यो तार्लम सञ्चालन गदाि प्रजर्क्षकको रुपमा स्वास््य कायािलयका TOT र्लएका प्राववर्धकलार्ि समावेर् 
गिाउन ुपनेछ ।  

७. तार्लम प्रर्तवेदन तयाि गने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ जर्क्षा तार्लम केन्र २४८०   

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी तार्लम प्राप्त साथी जर्क्षकहरु मार्ि त अन्य छात्रछात्राको यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी व्यवहाि 
परिवतिन गनि सहयोग पगु्नेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

घ) ववद्यालयका स्वास््य जर्क्षकहरुका लार्ग २ ददन ेक्षमता अर्भवृवि तार्लम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववद्यालय स्वास््य जर्क्षकहरुका लार्ग २ ददने क्षमता अर्भवृवि तार्लम प्रदान गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रमको लार्ग छनौट भएका ववद्यालयमा चयन भएका स्वास््य जर्क्षकहरुको सचुी तयाि गने। 

२. (प्रदेर्) स्वास््य तार्लम केन्रले तयाि गिेको तार्लम प्याकेिको आधािमा तार्लमको योिना तयाि 
गने। 

३. यो तार्लम सम्बजन्धत जिल्लामा सहभागीहरुलार्ि पायक पने स्थानमा सञ्चालन गनुिपनेछ ।  

४. तार्लम कायिक्रमको योिना अनरुुप सहभागीहरुलाई सम्बजन्धत ववद्यालयमा पत्राचाि गिी िानकािी 
गिाउने। 

५. तार्लम सञ्चालन गने । 

६. यो तार्लम सञ्चालन गदाि प्रजर्क्षकको रुपमा स्वास््य कायािलयका TOT र्लएका प्राववर्धकलार्ि समावेर् 
गिाउन ुपनेछ ।  

७. तार्लम प्रर्तवेदन तयाि गने । 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ जर्क्षा तार्लम केन्र १२४०   

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववद्यालयका स्वास््य जर्क्षकहरुमा यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी ववर्यमा दक्ष हनुकुा साथै छात्रछात्राले 
गरु्स्तिीय यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी जर्क्षा सहि ि प्रभावकािी रुपमा प्राप्त गनेछन।् 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

ङ) ववद्यालयमा आधारित प्रिनन तथा यौन स्वास््य सम्बन्धी तार्लम सामाग्री ववकास तथा प्रकार्न 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववद्यालयमा आधारित प्रिनन तथा यौन स्वास््य सम्बन्धी तार्लम सामाग्री ववकास तथा प्रकार्न गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य कायिक्रम अन्तगित सञ्चालन हनुे ववद्यालय नसिका लार्ग 
तार्लम, साथी जर्क्षकका लार्ग क्षमता अर्भवृवि तार्लम, ववद्यालयका स्वास््य जर्क्षकका लार्ग तार्लम 
लगायतका सो कायिक्रमसंग सम्बजन्धत अन्य अर्भमजुखकिर् कायिक्रमको तार्लम सामाग्री(प्याकेि) तयाि गने 
। सामाग्री तयाि गदाि वकर्ोिवकर्ोिीको यौन तथा प्रिनन स्वास््य, मयािददत मवहनावािी, बाल वववाह, 
वकर्ोिावस्थामा हनुे गभिधािर्, लैंर्गक वहंसा, बेचर्बखन, Bullying  ि सार्बि क्रार्मलाई समेटेि स्थानीय 
तहमा प्रयोग गने गिी एउटा अर्भमखुीकिर् प्याकेि, सोको र्भर्डयो जक्लप ि सूचना सम्प्रसेनको सामाग्री 
(जफ्लप्चाटि, फ्लाएसि आदद) तयाि गने । 

२. देहाय बमोजिम स्वास््य तार्लम प्रार्बर्धक सर्मर्तबाट पनुिावलोकन गिाई स्वास््य तार्लम केन्रबाट 
स्वीकृत गिी कायािन्वयन गनुिपनेछ :-  

(क) र्नदेर्क, स्वास््य तार्लम केन्र           अध्यक्ष 

(ख) महार्ाखा प्रमखु, सामजिक ववकास मन्त्रालय                  सदस्य 

(ग) िनस्वास््य/उपस्वास््य प्रर्ासक, स्वास््य र्नदेर्नालय                सदस्य 

(घ) कम्यरु्नटी नर्सिङ्ग प्रर्ासक, परिवाि कल्यार् महार्ाखा              सदस्य 

(ङ) अस्पताल नर्सिङ्ग प्रर्ासक, नर्सिंग तथा सामाजिक सिुक्षा महार्ाखा   सदस्य 

(च) िनस्वास््य प्रर्ासक, िाविय स्वास््य तार्लम केन्र           सदस्य 

(छ) प्रमखु, जर्क्षा तार्लम केन्र, धरु्लखेल       सदस्य  

(ि) UNFPA का सम्बर्धत ववर्यका प्रर्तर्नर्ध                                                सदस्य 

(झ) सम्बजन्धत NGO/INGO का प्रर्तर्नर्ध २ िना                           सदस्य 

(ञ) स्वास््य जर्क्षा प्रर्ासक, स्वास््य तार्लम केन्र                      सदस्य सजचव 

३. तार्लम/अर्भमखुीकिर् का लार्ग आवश्यक पने तार्लम सामाग्रीको ववविर् तयाि गने ि छपार्िको लार्ग 
स्रे्र्सवर्केसन तथा लागत अनमुान तयाि गने  ।   

४. बिेटको परिर्ध र्भत्र िही सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ 
बमोजिम सामाग्री छपार्ि गने ि तार्लम/ अर्भमजुखकिर् गने र्नकायमा पठाउने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ स्वास््य तार्लम केन्र २०००   

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी गरु्स्तिीय एवम ् प्रभावकािी अर्भमखुीकिर् ि तार्लम संचालन भई यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी 
सूचनासंचाि ि पिामर्ि सेवाको  पहुँच बढ्नेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  
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३. वकर्ोि वकर्ोिी कायिक्रमको लार्ग वातावािर् तयािी(Creating conducive environment in School) तथा वहस पैिवी 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.७.२२.१५० २२५२२ १ पटक संस्था अनसुाि पवहलो, दोस्रो, तेस्रो 
 

क) छात्रामैर्त्र र्ौचालयको व्यवस्थापन तथा सिसर्ार्ि 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य छात्रामैर्त्र र्ौचालयको व्यवस्थापन तथा सिसर्ार्ि गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रमको लार्ग छनौट भएका हिेक ववद्यालयमा लजक्षत समहुको िनसंख्यालाई आधाि मानेि छात्रामैर्त्र 
र्ौचालयको लार्ग आवश्यक सामाग्री (प्रर्त र्ौचालय कजम्तमा एउटा डस्टर्बन,ऐना, ह्याङ्गगि, र्ोहोि 
व्यवस्थापनको उजचत व्यवस्था, हात धनुे ठाउँ ि  साबनुपानी लगायतका सामाग्री त्यस्तै आवश्यकता 
अनसुाि र्ौचालयको झ्यालढोका, चकुुल लगायतको ममित)को  सचुी तयाि गने । 

२. ववविर् तयाि गदाि सम्बजन्धत ववद्यालयको स्वास््य जर्क्षकको सहयोग र्लन सवकनेछ । 

३. यो कायि सम्बजन्धत ववद्यालय मार्ि त गनि सवकनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम प्रर्त ववद्यालय ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ ४० २४ ९६०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट ४० १३ ५२०  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा ४० ५ २००  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ४० १४ ५६०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा ४० १० ४००  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े ४० ११ ४४०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप ४० १० ४००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु ४० २१ ८४०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन ४० २ ८०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली ४० ११ ४४०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु ४० ३ १२०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी छात्राहरुको गोपर्नयता तथा सिुक्षा सरु्नजश्चत हनुकुा साथै छात्राहरुको आत्मासम्मान अर्भवृवि ि ववद्यालयमा 
उपजस्थती समेत बढ्नेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

ख) स्थानीय तहमा पैिवी तथा अर्भमखुीकिर् कायिक्रम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्थानीय तहमा पैिवी तथा अर्भमखुीकिर् कायिक्रम संचालन गने। 
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सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम कायािन्वयन हनुे स्थानीय तहहरुको सचुी तयाि गने। 

२. वकर्ोि वकर्ोिीहरुको यौन तथा प्रिनन स्वास््य सधुािमा केजन्रत भएि स्थानीय तहका प्रमखु, स्वास््य 
र्ाखाका कमिचािी ि अन्य सिोकािवालाहरु सहभागी गिार्ि कायिक्रम समेतको बािेमा पैिवी तथा 
अर्भमखुीकिर् कायिक्रमको योिना तयाि गने। 

३. १/२ ददने अर्भमखुीकिर् कायिक्रम सम्बजन्धत स्थानीय तहमा सञ्चालन गने । 

४. आवश्यकता अनसुाि सम्बजन्धत स्थानीय तहमा कायिित ववद्यालय नसिको सहयोग र्लन सवकनेछ ि 
कायिक्रममा सम्बजन्धत ववद्यालय ि ववद्यालय नसिलाई समावेर् गनुिपनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम प्रर्त ववद्यालय ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ १० २४ २४०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट १० १३ १३०  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा १० ५ ५०  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक १० १४ १४०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा १० १० १००  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े १० ११ ११०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप १० १० १००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु १० २१ २१०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन १० २ २०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली १० ११ ११०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु १० ३ ३०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रमको बािेमा स्थानीय तहलार्ि िानकािी हनुे तथा वकर्ोि वकर्ोिीहरुको यौन तथा प्रिनन स्वास््य 
सधुािको लार्ग स्थानीय तहमा दावयत्वबोध भई  समदुायस्तिमा सोको प्राथर्मकीकिर् हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

ग) कायिक्रमको सर्मक्षा तथा भावी योिना गोष्ठी 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कायिक्रमको सर्मक्षा तथा  भावी योिना गोष्ठी संचालन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. आ.व. को तेश्रो चौमार्सकमा यो कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ । 

२. स्थानीय तहका अध्यक्ष,स्वास््य र्ाखाका कमिचािी, ववद्यालयका प्राध्यापक, ववद्यालय नसि, स्वास््य 
जर्क्षक, साथी जर्क्षकलाई सहभागी गिाउने गिी सर्मक्षा तथा भावी योिना गोष्ठीको योिना बनाउने। 

३. कायिक्रमको योिना अनरुुप सहभागीहरुलाई सम्बजन्धत स्थानीय तह ि ववद्यालयमा पत्राचाि गिी िानकािी 
गिाउने। 
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४. ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य कायिक्रमको सर्मक्षा गने ि भावी ददनहरुमा गनुिपने 
िर्नीर्तहरुको बािेमा छलर्ल गने। साथै स्थानीय तहले ि ववद्यालयले ती कायिक्रमहरुलार्ि र्ननितिता 
ददन गनुिपने कायिहरुको बािेमा समेत छलर्ल गिी कायियोिना बनाउने । 

५. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले सम्बोधन गनुिपने ववविर् प्रर्तवेदनको रुपमा पठाउने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम प्रर्त ववद्यालय ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ ४० ११ ४४०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट ४० १० ४००  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा ४० ५ २००  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ४० ९ ३६०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा ४० ७ २८०  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े ४० ७ २८०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप ४० ६ २४०  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु ४० ८ ३२०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन ४० १ ४०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली ४० ७ २८०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु ४० ३ १२०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रमको सर्मक्षा भर्ि भावी ददनका योिना तथा कायियोिना तयाि हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

घ) स्थानीय सिकािसंग छात्र छात्रा (स्थानीय तहका प्रमखु, उपप्रमखु तथा कायिपार्लका सदस्यसंग प्रिनन तथा यौन 
स्वास््य सम्बन्धी अन्तिवक्रया) 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्थानीय सिकािसंग छात्र छात्रा (स्थानीय तहका प्रमखु, उपप्रमखु तथा कायिपार्लका सदस्यसंग प्रिनन 
तथा यौन स्वास््य सम्बन्धी अन्तिवक्रया) कायिक्रम संचालन गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम कायािन्वयन भएका स्थानीय तह ि ववद्यालयको सचुी तयाि गने। 

२. लजक्षत छात्रछात्राको स्थानीय तहका प्रमखु, उपप्रमखु तथा कायिपार्लका सदस्यसंग प्रिनन तथा यौन 
स्वास््य सम्बन्धी अन्तिवक्रया कायिक्रमको योिना बनाउने। 

३. कायिक्रमको योिना अनरुुप सम्बजन्धत स्थानीय तह ि ववद्यालयमा पत्राचाि गिी िानकािी गिाउने। 

४. आवश्यक तयािीका साथ कायिक्रम सञ्चालन गने ।कायिक्रममा छात्राछात्रले स्थानीय तहको सिकािका 
पदार्धकािीहरुसंग आवश्यक सवाल िवार् गने वाताविर्को सिृना गनुिपनेछ । 

५. कायिक्रम सञ्चालन गदाि ववद्यालय नसिको सहभार्गता गिाउनपुनेछ । 
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६. कायिक्रमको प्रर्तवेदन तयाि गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम प्रर्त ववद्यालय ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ ४० २४ ९६०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट ४० १३ ५२०  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा ४० ५ २००  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ४० १४ ५६०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा ४० १० ४००  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े ४० ११ ४४०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप ४० १० ४००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु ४० २१ ८४०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन ४० २ ८०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली ४० ११ ४४०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु ४० ३ १२०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी स्थानीय तहमा तयाि गरिन ेयोिना तथा बिेटमा वकर्ोि वकर्ािीको यौन तथा प्रिनन स्वास््यलाई समावेर् 
गनिमा पैिवी हनुे साथै स्थानीय तहमा वकर्ोि वकर्ोिीको सहभागीता पर्न बढाउन यसले मद्दत गनेछ ।  

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

ङ) ववद्यालयमा आधारित लैर्गक वहंसा, मानव बेचववखन तथा बाल वववाह, सार्िवि क्रार्म िोकथाम सम्बन्धी प्रहिी 
प्रर्ासनसंगको अन्तिवक्रया 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववद्यालयमा आधारित लैर्गक वहंसा, मानव बेचववखन तथा बाल वववाह, सार्िवि क्रार्म िोकथाम सम्बन्धी 
प्रहिी प्रर्ासनसंगको अन्तिवक्रया कायिक्रम संचालन गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम कायािन्वयन भएका स्थानीय तहका प्रमखु साथै प्रर्ासन हेने र्लाका प्रर्ासन कायािलय ि प्रहिी 
चौकीसंग ि कायिक्रमबािे आवश्यक सहयोगका लार्ग समन्वय गने । 

२. प्रहिी चौकीका प्रमखु लगायत प्रहिी प्रर्ासनका अन्य व्यजित्व, स्थानीय तहका सिोकािवाला, सो 
स्थानीय तहको ववद्यालयका प्राध्यापक, ववद्यालय नसि, स्वास््य जर्क्षक, साथी जर्क्षकलाई सहभागी गिाउने 
गिी ववद्यालयमा आधारित लैर्गक वहंसा, मानव बेचववखन तथा बाल वववाह, सार्िवि क्रार्म िोकथाम सम्बन्धी 
अन्तिवक्रया कायिक्रमको योिना बनाउने। 

३. कायिक्रमको योिना अनरुुप सहभागीहरुलाई सम्बजन्धत स्थानीय तह, प्रहिी चौकी ि ववद्यालयमा पत्राचाि 
गिी िानकािी गिाउने। 
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४. स्वास््य तार्लम केन्रले तयाि ि प्रकासन गिेका सूचना तथा संचािका सामाग्रीहरुको प्रयोग गिी  
कायिक्रम सञ्चालन गने । 

५. प्रर्तवेदन तयाि गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम प्रर्त ववद्यालय ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ ४० २४ ९६०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट ४० १३ ५२०  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा ४० ५ २००  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ४० १४ ५६०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा ४० १० ४००  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े ४० ११ ४४०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप ४० १० ४००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु ४० २१ ८४०  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन ४० २ ८०  

१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली ४० ११ ४४०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु ४० ३ १२०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववद्यालयमा आधारित लैर्गक वहंसा, मानव बेचववखन तथा बाल वववाह, सार्िवि क्रार्म िोकथाममा योगदान 
पगु्नेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

४. वकर्ोि वकर्ोिी कायिक्रमको लार्ग सूचना तथा व्यवहाि परिवतिन संचाि । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.७.२२.१५१ २२५२२ १ पटक संस्था अनसुाि दोस्रो,  तेस्रो 
क) िेर्डयो कायिक्रम र्नमािर् तथा प्रसािर् 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य िेडीयो कायिक्रम र्नमािर् तथा प्रसािर् गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी िेर्डयो कायिक्रम र्नमािर् तथा प्रसािर्को खरिद 
योिना तयाि गने। 

२. ववद्यालय नसि ि स्वास््य जर्क्षक समेतको संलग्नतामा प्राववर्धक सवहतको टोलीबाट सन्देर्को जस्क्रप्ट 
तयाि गने। 

३. सन्देर् र्नमािर्को लार्ग ख्यातीप्राप्त कलाकाि संलग्न गिी सन्देर् र्नमािर् गने। 

४. िेर्डयो कायिक्रम प्रसािर्को कायि गने। 
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ सामाजिक ववकास मन्त्रालय ७००   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी समदुायस्तिमा वकर्ोिवकर्ोिीमा यौन तथा प्रिनन स्वास््य जर्क्षा ि यसको महत्व सम्बजन्ध िनचेतना 
अर्भवृवि हनुेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

ख) Child to Family सामाजिक परिचालन कायिक्रम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य Child to Family सामाजिक परिचालन कायिक्रम संचालन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया अ) १. ववद्यालयमा भएको बाल क्लबले ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य, मवहनावािी 
सिसर्ाई, बाल वववाह, लैंर्गक वहंसा, बेचर्बखन, Bullying, सार्बि क्रार्म िस्ता ववर्यमा केजन्रत भएि 
समदुायमा िनचेतनामलुक कायिक्रम (नाटक, प्रदर्िनी आदद) संचालन गने । क्लबले आवश्यकता अनसुाि 
ववद्यालयका स्वास््य जर्क्षक ि साथी जर्क्षकको सहयोग र्लन सक्नेछ । 

(बाल क्लब गठन नभएको भए ववद्यालयका प्रधानाध्यापकको र्नदेर्नमा क्लब गठन गने) 

२. आवश्यकता अनसुाि ववद्यालय नसिको सहयोग र्लन सवकनेछ । 

आ) १. ववद्यालयका ववधाथीहरुमा वकर्ोिवकर्ोिीको यौन तथा प्रिनन स्वास््य, मवहनावािी सिसर्ाई ि 
मयािददत मवहनावािी सम्बन्धी हनुे गिेको चलन ि परिवतिन गनि सवकने ववर्यलाई समेट्ने प्रोिेक्ट वकि  
प्रर्तयोर्गता आयोिन गिी उत्कृष्ट ३ प्रोिेक्टलाई पिुस्कृत गने । 

२. ववद्यालयका प्रधानाध्यापक, ववद्यालय नसि, स्वास््य जर्क्षक ि बाल क्लबका अध्यक्षको वटमले प्रोिेक्टको 
परिर्ध, मापदण्ड ि नर्तिा र्नधाििर् गने ।   

उपिोि कायिक्रम सञ्चालन गदाि ववद्यालयका स्वास््य जर्क्षकको संयोिकत्वमा सर्मर्त गठन गरि कायि गने 
ि कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग स्वास््य कायािलयले िकम उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।      

३. यो कायिक्रममा स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखासंग समन्वय ि सहयोग र्लर् गनुिपनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायािलयको नाम प्रर्त ववद्यालय ववद्यालयको 
संख्या 

िम्मा बिेट 
(रु. हिािमा)  

कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ ५० ११ ५५०  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट ५० १० ५००  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा ५० ५ २५०  

४ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ५० ९ ४५०  

५ स्वास््य कायािलय दोलखा ५० ७ ३५०  

६ स्वास््य कायािलय काभ्र े ५० ७ ३५०  

७ स्वास््य कायािलय िामेछाप ५० ६ ३००  

८ स्वास््य कायािलय मकवानपिु ५० ८ ४००  

९ स्वास््य कायािलय जचतवन ५० १ ५०  
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१० स्वास््य कायािलय र्सन्धुली ५० ७ ३५०  

११ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु ५० ३ १५०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी बालबार्लका मार्ि त समदुायमा यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी िनचेतना अर्भबवृि हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

ग) ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमको अर्भलेजखकिर्का लार्ग र्भडीयो तयाि गने 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमको अर्भलेजखकिर्का लार्ग र्भडीयो तयाि गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. ववरे्र् अनदुानका कायिक्रम अर्भलेखीकिर्का लार्ग र्भर्डयोको खरिद योिना तयाि गने। 

२. कायि ववविर् तयाि गने। 

३. कायिक्रम संचालन, कायािन्वयन, अनगुमन ि मेन्टोरिङ्गको क्रममा स्वास््य कायािलयबाट प्राप्त भएको 
र्भर्डयो जक्लपहरु समेत समावेर् गने । 

४. तयाि भएको र्भर्डयो ववरे्र् अनदुानका कायिक्रम लाग ुभएका ि व्यवस्थापनमा संलग्न र्नकायहरुमा 
समेत ववतिर् गिी व्यवस्थापन गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ सामाजिक ववकास मन्त्रालय ५००   

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमहरुको ववस्ततृ िानकािी प्राप्त भई अर्भलेखीकिर् कायि मिबतु हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

५. वकर्ोि वकर्ोिी कायिक्रमको व्यवस्थापन, अनगुमन, मलु्याकंन, मेन्टोरिङ्ग । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.८.१.३९ 22६११ १ पटक संस्था अनसुाि दोस्रो, तेस्रो 
  र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य वकर्ोि वकर्ोिी कायिक्रमको व्यवस्थापन, अनगुमन, मलु्यांकन, मेन्टोरिङ्ग  गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. सिुजक्षत ि स्वस्थ भववष्य वकर्ोि वकर्ोिीको लक्ष्य आयोिना अन्तगितका कायिक्रमहरु र्नदेजर्का बमोजिम 
कायािन्वयन भए नभएको अर्नवायि रुपमा अनगुमन गने । 

२. आवश्यक प्राववर्धक सहयोग एवम ्कायिक्रम कायािन्वयनका लार्ग ववद्यालयलाई मेन्टोरिङ्ग गने । 

३. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि सम्बजन्धत स्थानीय तह अन्तगित कायिित ववद्यालय नसि, ववद्यालयका स्वास््य 
जर्क्षक, साथी जर्क्षक, प्राध्यापक ि सम्भव भएसम्म सम्पूर्ि जर्क्षकहरुसँग बैठक बसी  कायिक्रम 
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कायािन्वयन, चनुौर्त, र्ार्दा लगायतका प्रभावकारिता ि सधुाि गनुिपने पक्षको बािेमा छलर्ल तथा 
अन्तिवक्रया गिी बैठकको मार्नवुटङ्ग गने ।  

४. स्थलगत अनगुमन, मलु्यांकन तथा मेन्टोरिङ्ग गदाि भएको बैठकको मार्नवुटङ्ग, अन्य वक्रयाकलापका 
र्ोटो तथा र्भर्डयो जक्लपहरु, कायिक्रम कायािन्वयनको ववस्ततृ ववविर् सवहतको प्रर्तवेदन पेर् गनुिपनेछ। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट 
(रू. हिािमा) 

कैवर्यत 

१. सामाजिक ववकास मन्त्रालय २४०  

२. स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र, स्वास््य र्नदेर्नालय, 
स्वास््य तार्लम केन्र, जर्क्षा तार्लम केन्र, जर्क्षा 
र्नदेर्नालय, स्वास््य कायािलय धाददङ, स्वास््य 
कायािलयनवुाकोट, स्वास््य कायािलय िसवुा, स्वास््य 
कायािलय र्सन्धपुाल्चोक, स्वास््य कायािलय दोलखा, स्वास््य 
कायािलय काभ्र,े स्वास््य कायािलय िामेछाप, स्वास््य 
कायािलय मकवानपिु, स्वास््य कायािलय जचतवन, स्वास््य 
कायािलय र्सन्धलुी, स्वास््य कायािलय लर्लतपिु । 

१०० प्रर्त 
संस्था 

 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी सिुजक्षत ि स्वस्थ भववष्य वकर्ोि वकर्ोिीको लक्ष्य आयोिना अन्तगितका कायिक्रमहरु प्रभावकािीरुपमा 
सञ्चालन गनि सहयोग हनुे । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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६. ववद्यालयमा सूचना संचाि सामाग्री (एल र्स डी प्रोिेक्टि, ल्यापटप खरिद) । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.7.17 ३११२२ १ पटक ९२५० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववद्यालयमा सूचना संचाि सामाग्री (एल र्स डी, प्रोिेक्टि, ल्यापटप) खरिद गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रमको लार्ग छनौट भएका हिेक ववद्यालयमा सचुी तयाि गने  

२. प्रर्त ववद्यालय एक-एक थान एल र्स डी प्रोिेक्टि ि ल्यापटप हनुे गिी स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट 
तयाि गने। 

३. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ (संर्ोर्धत सवहत) अनसुाि 
खिीद गिी व्यवस्थापन गने। 

४. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात ्जिन्सी दाजखला गिी तोवकएका ववद्यालयलार्ि हस्तान्तिर् गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स. कायािलयको नाम ईकाई मलु्य परिमार् िम्मा बिेट (रु हिािमा) कै. 
१. स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन 

केन्र 

१२५ ७४ ९२५०  

 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी िनचेतनामूलक तथा व्यवहाि परिवतिन संचािका 
कायिक्रम संचालन गनि सहिता हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  
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अवधािर्ापत्र 

मात ृतथा बाल बचाउ आयोिना 
१॰ पषृ्ठभरू्म 

नेपालमा ववगत तीन दर्कमा मात ृतथा बाल स्वास््यमा उल्लेखनीय सधुाि देजखएको छ ति मात ृतथा बाल मतृ्यदुि 
सन्तोर्िनकरुपमा घटेको छैन।मात ृतथा बाल स्वास््यको अवस्था भौगोर्लक क्षते्र, िार्तगत तथा सम्पन्नताको आधािमा 
धेिै असमान िहे छ।स्वास््य तथा िनसांजख्यक सवेक्षर् २०१६ ले नेपालमा प्रर्तलाख िन्ममा लगभग २ सय ३९ 
िना आमाको मतृ्य ुहनुे गिेको छ भने प्रर्त हिाि िन्ममा ३२ िना जर्र्लेु आफ्नो पवहलो िन्मददन मनाउन पार्ििहेका 
छैनन ्। जर्र् ुमतृ्यदुि वहमाली के्षत्रमा ६३ ि पहाडी के्षत्रमा ३८ प्रर्त हिाि िन्म िहेको छ।त्यस्तै, ४२ प्रर्तर्त 
मवहला अझै पर्न घिमै सतु्केिी हनुे गिेको छन भन े  ५७ प्रर्तर्तले मातै्र तोवकए बमोजिम पवुि प्रसतुी सेवा पाएका 
छन ्।र्हिी के्षत्रमा ६९ प्रर्तसत मवहलाले स्वास््य संस्थाबाट प्रसतुी सेवा र्लएका छन भने ग्रार्मर् भेगमा यो सेवा ४५ 
मवहलाले मात्र पाएको देजखन्छ ।अझ ववपन्न समदुायमा मात ृतथा बालस्वास््यको अवस्था नािकु िहेको छ।प्रदेर् 
नं॰३मा मात ृतथा बालस्वास््यका सूचकहरु अन्य प्रदेर्को तलुनामा केही संन्तोर्िनक िहेता पर्न वहमाली तथा उच्च 
पहार्ड के्षत्र साथै ववपन्न समदुायमा कमिोि िहेको छ। 

एकार्ति बालवववाह, भौगोर्लक ववकटता, पिम्पिागत मूल्यमान्यता, जर्क्षा, िनचेतनाका कािर् मवहलाहरू आधािभतू स्वास््य 
सेवाको पहुँचमा छैनन ्।अकािर्ति स्वास््य संस्थामा दक्ष िनर्जि अभाव, आवश्यक औिाि उपकिर्, दगुिममा र्ल्यवक्रया 
सवहत प्रसूर्त सेवा नहनु ुि अस्पतालमा गरु्स्तिीय सेवा नहनुलेु मात ृमतृ्यदुि कम हनु सकेको छैन । 

अतः वहमाली तथा पहाडी के्षत्रमा ववर्ेर् मात ृतथा बाल बचाउ कायिक्रमको आवश्यकता िहेको छ । 

२॰ लक्ष्य 

वहमाली तथा पहाडी जिल्लामा गरु्स्तिीय सिुजक्षत माततृ्व सेवाको पहुँच तथा उपभोगदि वृवि भर्ि मात ृतथा बालस्वास््यको 
अवस्थामा सधुाि ल्याउन े। 

३॰ उदे्वश्य 

वहमाली तथा पहाडी जिल्लाका मात ृतथा बालस्वास््यको अवस्था कमिोि तथा पहँचु नपगेुका स्थानीय तहमा देहाय 
बमोजिमको उदे्वश्य हार्सल गरिनेछ । 

1. गरु्स्तिीय पूवि प्रसतुी सेवा (ANC) को पहुँच वृवि गने । 

2. संस्थागत प्रसतुी सेवाको पहुँच तथा उपभोगदि वृवि गने । 

3. गरु्स्तिीय नविात जर्र् ुस्याहाि सेवाको पहुँच तथा उपभोगदि वृवि गने । 

4. स्वास््य संस्थामा सिुजक्षत माततृ्व मैत्री प्रववर्धको प्रयोग गरि सेवाको ववस्ताि तथा ववकास गने । 

5. मात ृतथा बालस्वास््य सधुािका लार्ग सामाजिक परिचालन तथा िनचेतना अर्भवृद्वी मार्ि त व्यवहाि 
परिवतिन गने । 

३॰ आयोिनाको अपेजक्षत परिर्ाम 

परियोिनाको कायािन्वयन पश्चात देहाय बमोजिमका परिर्ामहरु उपेजक्षत गरिएको छ । 

1. परियोिना के्षत्रमा गरु्स्तिीय पवुि प्रसतुी सेवाको पहुँच ववस्ताि हनुेछ । 

2. दक्ष सेवा प्रदायकको उपलव्धतामा वृवि हनुेछ । 
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3. स्वास््य संस्थामा सिुजक्षत माततृ्वका लार्ग आवश्यक औिाि उपकिर् तथा और्धीको उपलव्धता 
सरु्नजश्चत हनुछे । 

4. पवुि प्रसतुी सेवा, प्रसतुी सेवा तथा उिि प्रसतुी सेवा र्लनकेो संख्यामा ववृि हनुेछ । 

5. िेर्िल प्रर्ालीमा सधुाि आउनेछ । 

6. जिल्ला तहमा र्ल्यवक्रया सेवा सवहतको प्रसतुी सेवा उपलव्धता सरु्नजश्चत हनुेछ । 

7. व्यवहाि परिवतिन संचाि मार्ि त िनचेतना अर्भवृवि तथा मात ृतथा बालस्वास््य सधुािमा स्थानीय तह, 
परुुर्को सहभागीता बढ्नेछ । 

8. मात ृतथा बालस्वास््य अवस्थाको अर्भलेजखकिर्मा सधुाि आउनेछ । 
 

४॰ आयोिना लागू हनुे स्थानः वहमाली तथा पहाडी जिल्लाका देहाय बमोजिमका स्थानीय तहका २ वडामा परियोिना 
लाग ुहनुेछ । 

र्स.नं. जिल्लाको नाम स्थानीय तहको नाम िम्मा 
िनसंख्या 

लाभाजन्भत 

घिधिुी 
कैवर्यत 

१ धाददङ्ग रुर्भभ्याली गाँउपार्लका (वडा नं.५), गंगािमनुा गाँउपार्लका 
(वडा नं.५) 

८२१४ ६९९८ िम्मा 
िनसंख्या  
उि 
वडाको 
मात्र 
भएको 
ति 
घिधिुी 
चावह 
स्वास््य 
सेवा र्लने 
क्षेत्रको 
समेवटएको 
छ l  

२ नवुाकोट म्यागाङ्ग गाँउपार्लका (वडा नं.४), वकस्पाङ्ग गाँउपार्लका(वडा 
नं.१) 

५३०० 

 
६७२८ 

३ िसवुा उििगया गाँउपार्लका (वडा नं.२), नौकुण्ड गाँउपार्लका (वडा 
नं.५) 

५६०० १२९३५ 

४ र्सन्धपुाल्चोक पाँच पोखिी थाङ्गपालधाप (वडा नं.३), भोटेकोसी गाउँपार्लका 
(वडा नं.१) 

८००० ९१९० 

५ दोलखा ववग ुगाँउपार्लका (वडा नं.८),कार्लन्चोक गाँउपार्लका (वडा 
नं.१) 

५०८४ ८४८५ 

६ काभ्रपेलाञ्चोक खाँनीखोला गाँउपार्लका (वडा नं.२), महाभाित गाँउपार्लका 
(वडा नं. ५) 

८००० ५२८२ 

७ िामेछाप गोकुलगंगा गाँउपार्लका(वडा नं.६:३२००), उमाकुण्ड 
गाँउपार्लका(वडा नं.७:२९००) 

 ८३१५ 

 

५॰ आयोिनाले र्ार्दा पगु्न ेघिपरिवािको संख्याः ५७९३३ 

 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    184 
 

ववरे्र् अनदुान कायिक्रम कम्पोनेन्ट २ : मात ृतथा बाल बचाउ आयोिना 
१. कायिक्रमको लार्ग आवश्यक कायािलय सामाग्री खरिद 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२॰४॰१॰७ २२३११ ३ पटक ५० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रमको लार्ग आवश्यक कायािलय सामाग्री खरिद गिी कायिक्रमको कायिन्वयनमा सहयोग 
पयुािउने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

6. कायिक्रम संचालनका लागी आवश्यक सामाग्रीको सचुी तयाि गने 

7. सजुचकृत सामाग्रीहरुको खिीद योिना बनाउने। 

8. स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

9. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ )संर्ोर्धत सवहत) 
अनसुाि खिीद गिी व्यवस्थापन गने। 

10. खिीद प्रवक्रया सम्पन्न पश्चात जिन्सी दाजखला गिी कायिलय व्यवस्थापन गने। 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.स कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कै. 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग ५०  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट ५०  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा ५०  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक ५०  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा ५०  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक ५०  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप ५०   

बिेट बाडँर्ाडँ प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रमको लार्ग आवश्यक कायािलय सामाग्रीको उजचत ब्यवस्थापन हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउन ु

पनेछ। 

 
 

२. प्रसतुी केन्रलाई वातावनकुुर्लत बनाउन सौयिउिाि िडान तथा आवश्यक पूवािधािको ब्यबस्थापन सम्भाव्यता अध्ययन पिामर्ि 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम  (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

२.५.३.३ २२४११ एक पटक ५०० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
प्रसतुी केन्रलाई वातावनकुुर्लत बनाउन सौयिउिाि िडान तथा आवश्यक पूवािधािको ब्यबस्थापन 
सम्भाव्यता अध्ययन गिी प्रर्तवेदन तयाि गने। 
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सञ्चालन प्रवक्रया 

१. कायिक्रम लागू हनुे स्थानीय तहका सम्भाव्य स्वास््य संस्थाको सूची तयाि गने। 

२. सम्भाव्य स्वास््य संस्थाहरुमा िहेका प्रसतुी केन्रलाई वातावनकुुर्लत बनाउन सौयिउिाि िडान 
तथा आवश्यक पूवािधािको ब्यबस्थापनको लार्ग आवश्यक लागत अनमुान सवहतको 
सम्भाव्यता अध्ययन गनि Term of References (TOR) तयाि गिी स्वीकृत गने।  

३. TOR अनसुाि स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

४. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ बमोजिम खरिद 
व्यवस्थापन गने। 

TOR अनसुािको कायि संझौता गिी कायिसम्पन्न गने ि प्राप्त प्रर्तवेदनको आधािमा उपयूि 
स्वास््य संस्थामा सौयिउिाि िडानको व्यवस्था र्मलाउने । 

कायािन्वयन गने र्नकाय स्वास््य आपतुी ब्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुि 
पनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी 
प्रसतुी केन्रलाई वातावनकुुर्लत बनाउन सौयिउिाि िडान तथा आवश्यक पूवािधािको ब्यबस्थापन 
सम्भाव्यता अध्ययनतथा र्नष्कर्ि सवहतको प्रर्तवेदन। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

 

 
३. मात ृतथा बाल बचाउ परियोिना कायािन्वयन हनुे स्वास््य संस्थामा िनर्जि (िोर्भङ्ग अनमी, ल्याअ) व्यवस्थापन 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.249 २२५२२  पटक ववर्नयोिन भए अनसुाि प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
मात ृ तथा बाल बचाउ परियोिना कायािन्वयन हनुे स्वास््य संस्थामा िनर्जि (िोर्भङ्ग अनमी, 
ल्याअ) व्यवस्थापन गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. कायिक्रम कायािन्वयन हनुे वडामा सेवाको उपभोग दि बदृद्ब गनि ि प्रसतुी केन्रमा सो संग 
सम्बजन्धत प्रयोगर्ाला सेवा  प्रदान गनि िोर्भङ्ग अनमी ि ल्याव अर्सस्टेन्टको आवश्यकता 
पवहचान गने । 

2. प्रर्तस्पधाित्मक ववर्धबाट ि सोही स्थानीय तहको उम्मेदवािलार्ि प्रथर्मकता ददर्ि तोवकएको 
िनर्जि प्रचर्लत कानून बमोजिम सेवा किािमा र्लने ि सो को िानकािी मन्त्रालयलार्ि ददने 
।  

3. किािमा छनौट भएका िनर्जिलार्ि कायिववविर् ददर्ि काममा लगाउने । 

कायािन्वयन गने र्नकाय 
क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग ७००  
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२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट ७००  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा ७००  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक ७००  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा ७००  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक ७००  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप ७००   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी 
मात ृतथा बाल बचाउ परियोिना कायािन्वयन हनुे स्वास््य संस्थामा िनर्जि (िोर्भङ्ग अनमी, 
ल्याअ) व्यवस्थापन भई कायिक्रम प्रभावकािी रुपमा संचालन हनुे। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

 

४. प्रसतुी प्रर्तक्षालय केन्रको स्थापना तथा संचालन 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम  (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.90 २२५२२ ३ पटक २१०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य प्रसतुी प्रर्तक्षालय केन्रको स्थापना गिी संचालनमा ल्याउने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. कायिक्रम लागू हनुे संस्थामा पूर्ि संस्थागत प्रसतुी प्रवििनका लार्ग प्रसतुी प्रतीक्षालय घि 
(Maternity Waiting Home)को व्यवस्थापन गनुिपनेछ ।िसमा कजम्तमा दईुवटा कोठा 
हनुपुनेछ ि सकेसम्म स्वास््य संस्थामा नै उि कोठाहरुको व्यवस्थापन र्मलाउन ुपदिछ।प्रसतुी 
प्रतीक्षालय घिका लार्ग यदद कोठा अपगु भएमा स्थानीय तहसंग समन्वय गरि स्थानीय तह 
मार्ि त ब्यबस्थापन गनुिपनेछ । 

2.  बिेटको परिर्ध र्भत्र िही प्रसतुी प्रतीक्षालय संचालनका लार्ग आबश्यक सामग्री  िस्तै खाना 
पकाउने भाँडाकुडा, ग्याँस ि चलु्होको व्यवस्थापन गनुिपनेछ साथै सो प्रर्तक्षालय व्यवस्थापनका 
लार्ग एक िना सहयोगीको समेत व्यवस्था गनुिपने छ । उि  घिमा सतु्केिी मवहला ि 
एकिना कुरुवाले बस्न र्नर्लु्क पाउनपुनेछ । 

3. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ अनसुाि प्रसतुी 
प्रतीक्षालयका लार्ग आवश्यक सामाग्रीहरु तथा सहयोगीको व्यवस्थापन गनुिपनेछ । 

कायािन्वयन गने र्नकाय 
क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कै. 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग ३००  
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२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट ३००  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा ३००  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक ३००  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा ३००  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक ३००  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप ३००   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रसतुी प्रर्तक्षालय केन्रको स्थापना तथा संचालन। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 
 

५. कायिक्रम लाग ुभएका स्वास््य संस्थामा पाचँवटा परिवाि र्नयोिन साधनको सेवा सरु्नजश्चतता गने स्वास््यकमीलार्ि तार्लम 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.92 २२५२२  पटक ९५० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रम लाग ुभएका स्वास््य सस्थामा पाँचवटा परिवाि र्नयोिन साधनको सेवा सरु्नजश्चतता गनि 
स्वास््यकमीलार्ि तार्लम ददने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

१. कायिक्रम कायािन्वयन भएका स्वास््य संस्था ि त्यसमा कायिित िनर्जिको सचुी तयाि गने। 
२. उि संस्थाहरुमा पाँचबटा परिवाि र्नयोिनको सेवाहरु मध्ये Long Acting Reversible 
Contraceptive(LARC) सेवाहरु क्रमर् Implant ि IUCD सेवाको सूर्नजश्चतताको लार्ग   
कायिित िनर्जिको तार्लम आवश्यकता पवहचान गने। 
३. तार्लम आवश्यकता पवहचान गरिए अनसुाि (LARC) सेवाको लार्ग िनर्जिलाई तार्लम ददन 
ब्यवस्थापन र्मलाउने। 

कायािन्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी 
कायिक्रम लाग ुभएका स्वास््य संस्थामा पाँचवटा परिवाि र्नयोिन साधनको सेवा सरु्नजश्चतता गनि 
तार्लम प्राप्त स्वास््यकमीको उपलब्धता हनुे। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 
 

६. मवहला स्वास््य स्वंय सेववका सवहतको आमासमहु पनुििागिर् कायिक्रम 
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PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम  (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.95 २२५२२  पटक ववर्नयोिन भए अनसुाि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्देश्य कायिक्रम कायािन्वयन हनुे वडाको आमासमहुको पनुििागिर् गिी वक्रयाजर्ल बनाउने । 

सञ्चालन प्रक्रिया 

1. आमासमहुको पनुििागिर्का लार्ग मवहला स्वास््य स्वंय सेववकाहरुका लार्ग २ ददने गोष्ठीको 
आयोिना गने । 

2. ववस्ततृकायिक्रम तार्लका तयाि गिी सी अनसुाि गोष्ठी सञ्चालन गने ।  
3. गोष्ठी पश्चात आफ्नो वडामा गर्ि आमा समूहको बैठक बस्ने ि सो बैठकलार्ि मार्सकरुपमा 

सञ्चालन गने । 
4. गोष्ठी पश्चातको मवहनामा मात ृतथा नविात स्वास््य सेवाको सूचक बढे नबढेको ववश्लरे्र् 

गने ि सोही अनसुाि मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालार्ि पषृ्ठपोर्र् ददने । 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कै. 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग २७३  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट ४८५  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा ३८८  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक ४०३  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा ११०४  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक ३३६  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप ५११   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी 
मवहला स्वास््य स्वंय सेववका सवहतको आमासमहुको पनुििागिर् भर्ि मात ृतथा बाल स्वास््य 
सेवाको अर्भबदृद्ब हनुे। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 
 

७.स्थानीय तहमा पैिवी तथा अर्भमखुीकिर् कायिक्रम 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.97 २२५२२  पटक ५२५ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
मात ृतथा बाल बचाउ कायिक्रम सम्बन्धी स्थानीय तहमा पैिवी तथा अर्भमखुीकिर् कायिक्रम गिी 
कायिक्रममा िनसहभार्गता बढाउने । 



आर्थिक बर्ि २०७७/७८ मा स्वास््य क्षते्र तर्ि  सञ्चालन गरिने कायिक्रम कायािन्वयन मागिदर्िन 

 

सामाजिक ववकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्    189 
 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. कायिक्रम कायािन्वयन हनुे स्थानीय तहको िनप्रर्तर्नर्ध, स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सर्मर्तसंग कायिक्रम सम्बन्धी बहस अन्तिवक्रया गने । 

2. मात ृ तथा बाल बचाउका लार्ग परिवाि, समदुाय तथा संस्थामा हनु सक्ने समस्या,उि 
समस्याको समाधान ि स्थानीय तहको भरू्मका लगायतको ववर्य समेटी एक ददने अन्तिवक्रया 
सञ्चालन गनुिपनेछ । कायिित स्वस््यकमी, िनप्रर्तर्नधी, मवहला स्वयंसेवीका, आमा समहुको 
सचुी तयाि गने। 

3. पैिवी तथा अर्भमखुीकिर् कायिक्रमबाट प्राप्त िाय,सझुाव तथा पषृ्ठपोर्र्लार्ि र्लवपबद्ब गिी 
सेवाको पहुँच तथा उपभोग बदृद्बका वक्रयाकलाप संचालन गने। 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कै. 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग ७५  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट ७५  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा ७५  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक ७५  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा ७५  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक ७५  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप ७५   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी 
मात ृ तथा बाल बचाउ कायिक्रम सम्बन्धी स्थानीय तहमा बहस पैिवी भर्ि सो सम्बन्धमा 
िनसहभार्गता अर्भबदृद्ब हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 
 

८. स्थानीय  तहमा  कायिक्रमको सर्मक्षा तथा  भावी योिना  गोष्ठी 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.99 २२५२२ २ पटक ववर्नयोिन भए अनसुाि दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
मात ृतथा बाल बचाउ कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग स्थानीय तहमा कायिक्रमको सर्मक्षा तथा भावी 
योिना गोष्ठी गिी योिना बनाउने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 
१. मात ृतथा बाल बचाउ कायिक्रम लाग ुहनुे स्थानीय तहमा कायिक्रम र्रुु हनु ुभन्दा अजघ 

स्वास््य र्ाखा प्रमखु, र्ोकल पसिन, स्वास््य संस्था प्रमखु, र्ोकल पसिन सहभागी गिार्ि  एक 
ददन योिना तिुिमा गोष्ठी सञ्चालन गने । 
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२. योिना अनसुाि कायिक्रम कायिन्वयन गने। 

३. तेश्रो चौमार्सकमा कायिक्रम सर्मक्षा साथै भावी ददनहरुमा सञ्चालन गनुिपने वक्रयाकलापहरुको 
योिना तयाि गने 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग २००  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट २००  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा २००  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक २००  

५ स्वास््य कायिलय, दोलखा २००  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक २००  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप २००   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मात ृतथा बाल बचाउ कायिक्रम प्रभावकािीरुपमा सञ्चालन हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 
 

९. सामाजिक  Mobilization (गभिवती मवहला समहु गठन तथागभिवती भेला तथा प्रर्तबद्दता ) तथा  परुुर् समूह बनाई मवहला तथा 
बाल स्वास््यमा परुुर्को सहभार्गताको महत्त्व सम्बन्धी वक्रयाकलाप संचालन गने 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.102 २२५२२ १ पटक ववर्नयोिन भए अनसुाि दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
मात ृ तथा बाल स्वास््य सम्बन्धी िनचेतना अर्भबदृद्ब साथै कायिक्रममा प्रत्यक्ष सिोकाि िाख्न े
सिोकािवालाहरुको सहभार्गता तथा परिचालन गने ।  

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्थानीय तहको वडा स्तिमा मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुले आफ्नो 
वडामा गभिवती मवहलाहरुको सूची तयाि गनि ि समूह गठन गने । 

2. ती गभिवती मवहलाहरुलार्ि पायक पने स्थानमा भेला गिार्ि मात ृतथा बाल बचाउ सम्बन्धी 
ववर्भन्न िनचेतनामूलक वक्रयाकलाप सञ्चालन गने । 

3. मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुले आफ्नो वडामा गभिवती मवहलाहरुको श्रीमानलार्ि सहभागी 
गिार्ि परुुर् समहु गठन गने ि मवहला तथा बाल स्वास््यमा परुुर्को सहभार्गताको महत्वमा 
वक्रयाकलाप संचालन गने । 
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4. कायिक्रम पश्चात समय समयमा मात ृतथा बाल स्वास््य सेवाको उपभोग दि बढे नबढेको 
ववश्लरे्र् गिी आवश्यकता अनसुाि सामाजिक परिचालनका गर्तववर्धहरु गने । 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग ७५  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट ७५  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा ७५  
४ स्वास््य कायिलय,  र्सन्धपुाल्चोक ७५  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा ७५  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक ७५  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप ७५   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी 
सामाजिक  Mobilization (गभिवती मवहला समहु गठन तथा गभिवती भेला तथा प्रर्तबद्दता ) तथा 
परुुर् समूह बनाई मवहला तथा बाल स्वास््यमा परुुर्को सहभार्गताको बवृि भर्ि सेवाको 
उपभोगदिमा सधुाि हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कार्य सम्पन्न भए पश्चात चौमाससकरुपमा प्रततवेदन स्वास््र् तनदेशनालर्मा पठाउनुपनेछ। 
 

 
१०. प्ररे्र्का लार्ग र्नर्लु्क यातायात खचि (Air Lifting & Ambulance) 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम  (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.106 २२५२२ ३ पटक १६१५ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहमा िटीलतायूि प्रसतुी सेवाको प्ररे्र्का लार्ग र्नर्लु्क 
यातायात खचि (Air Lifting & Ambulance) प्रदान गिी प्ररे्र् सेवालाई सवि सलुभ बनाउने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. गभिवती ि प्रसतुीका बेला िवटलता आएमा वा प्ररे्र् गनुिपने र्बिामी ओसाि पोसाि गने एम्बलेुन्स 
तयािी अवस्थामा िाख्न।े 

2. स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट िवटलतायूि भर्न वकटान गरिएका गभिवती वा प्रसतुी वा सतु्केिी 
अवस्थाका मवहलालार्ि तोवकएको िेर्िल स्थानमा लैिान एम्बलेुन्सको व्यवस्था गने साथै 
एम्बलेुन्सको सवुवधा नभएको दगुिम स्थानका लार्ग हेर्लकप्टि मार्ि त Air Lifting को व्यवस्था 
गने । 

3. हेर्लकप्टि मार्ि त Air Lifting गनुिपने भएमा स्वास््य र्नदेर्नालयसंग समन्वय गिी प्रचर्लत 
दि अनसुाि यातायत खचिको भिुानी ददने । 
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कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ स्वास््य र्नदेर्नालय ९१५  
२ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग १००  
३ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट १००  
४ स्वास््य कायिलय, िसवुा १००  
५ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक १००  
६ स्वास््य कायिलय, दोलखा १००  
७ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक १००  
८ स्वास््य कायिलय, िामेछाप १००   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी गभिवती मवहलाको समयमै प्ररे्र् भर्ि ि िवटलताको समयमानै उपचािको व्यवस्थापन हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

 
११. प्राथर्मक अस्पतालमा CEONC  ि  SNCU स्थापना, संचालनसहयोग 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम  (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.108 २२५२२ ३ पटक २००० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
र्सन्धपुाल्चोकको प्राथर्मक अस्पताल (मेलम्ची) मा CEONC  ि  SNCU स्थापना, संचालन सहयोग गिी 
सविसाधािर्को पहुँचमा पयुािउने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. CEONC स्थापना ि संचालन गनि मेलम्ची नगिपार्लका मार्ि त मेलम्ची प्रा. स्वा.के. संग 
समन्वय गने । 

2. स्थानीय तह ि प्रा. स्वा.के. सवहत CEONC ि SNCU  सेवा सञ्चालनका लार्ग  आवश्यक 
िनर्जि तथा औिाि उपकिर्को योिना गने । 

3. योिना अनसुाि मेलम्ची प्रा. स्वा.के. मा CEONC सेवाको ब्यवस्थापन गने ि बिेटको 
परिर्धर्भत्र िवह SNCU सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याउनपुनेछ । 

कायािन्वयन गने र्नकाय स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रसतुी सेवाको प्रभावकािी संचालन ि र्बरे्र्ज्ञ सेवाको पहुँच पगु्ने। 
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अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

१२. मन्त्रालयमा कायिक्रम सम्बन्धी कन्सल्टेटीभ बैठक 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.109 २२५२२ ३ पटक १५० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रमलार्ि प्रभावकािीरुपमा सञ्चालन गनि सोसंग सम्बजन्धत सिोकािबाला, ववरे्र्ज्ञसंग 
कन्सल्टेटीभ बैठक गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 
र्बर्भन्न क्षेत्रमा कायिित दक्ष ि र्बरे्र्ज्ञ िनर्जि यवकन गिी कन्सल्टेवटभ बैठक बसी पिामर्ि 
र्लई कायिक्रमको सहि संचालनको लागी र्नर्िय गने। 

कायािन्वयन गने र्नकाय सामाजिक र्बकास मन्त्रालय 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचसलत तनर्मानुसार खचय रकम वााँडफााँड गरी कार्ायलर् प्रमुखबाट टटप्पणी स्वीकृत गराई 
गनुयपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रमको प्रभावकारिता बढाउन उजचत सल्लाह ि सझुाव प्राप्ती। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रततवेदन सामाजिक ववकास मन्रालर्मा पठाउनुपनेछ। 
 

१३. कायिक्रमको ववस्ततृ योिना तिुिमा गोष्ठी 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.111 २२५२२ १ पटक ५०५ पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कायिक्रम कायािन्वयनका लार्ग ववस्ततृ योिना तिुिमा गोष्ठी गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. कायिक्रम कायािन्वयन हनुे जिल्ला जस्थत स्वास््य कायािलय, अस्पताल, स्थानीय तहको प्रमखु 
ि स्वास््य संयोिक सजम्मर्लत २ ददनको र्बस्ततृ योिना तिुिमा गोवष्ठ आयोिा गने । 

2.  कायिक्रम हनु ुसात ददन पवहले प्रत्येक स्थानीय तह, स्वास््य कायािलय ि प्रत्येक अस्पतालमा 
सहभागी हनु आउँदा ल्याउन ुपने ववविर् को लार्ग आवश्यक पने र्मेटहरु अर्नवायि उपलब्ध 
गिाउनपुनेछ l  

3. कायिक्रममा प्रदेर्र्भत्र सिुजक्षत माततृ्व तथा प्रिनन स्वास््य क्षेत्रमा वक्रयाजर्ल दात ृर्नकायलार्ि 
समेत सहभागी गिाउन सवकनेछ । 

4. सर्मक्षाको कायियोिना अनसुाि सहभागीलाई कजम्तमा ७ ददन पवहले Mail ि र्ोन (दवैु) मार्ि त 
िानकािी गिाउने ि सहभार्गताको लार्ग सरु्नश्चीतता गने l  

5. कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राप्त विेटको परिर्धमा िही अर्ग्रम कायियोिना तयाि गिी स्वीकृत 
गिार् कायिक्रम संचालन गनुि पने छ ।   
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कायािन्वयन गने र्नकाय सामाजिक र्बकास मन्त्रालय 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रमको ववस्ततृ योिना तिुिमा गोष्ठीगिी र्नष्कर्ि तयाि। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

 
१४. कायिक्रमको लार्ग आवश्यक िनर्जि र्लने कायि 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.112 २२५२२ १ पटक १५० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मन्त्रालयमा कायिक्रमको लार्ग आवश्यक िनर्जि र्लने प्रवक्रया गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. ववरे्र् अनदुानको कायिक्रमको संयोिन तथा मन्त्रालयलार्ि सहयोग गनि िनर्जि किाि 
सेवामा र्लर्िनेछ । 

2. िनर्जि किािमा र्लदा प्रचर्लत कानून बमोजिमका प्रवक्रया अवलम्बन गरिनेछ । 

3. िनर्जि किािमा र्लदा बस्ने बैठक तथा अन्य गर्तववर्धका लार्ग र्नयमानसुाि भिूानी गने 
। 

कायािन्वयन गने र्नकाय सामाजिक र्बकास मन्त्रालय 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी िनर्जिको उजचत ब्यवस्थापन गनि सहयोग पगु्ने । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा प्रर्तवेदन गनुिपनेछ । 

 

१५. अनगुमन, मेन्टोिीङ्ग साथै  onsite coaching 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम  (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.113 २२५२२ ३ पटक ववर्नयोिन भए अनसुाि पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य कायिक्रमको प्रभावकािी कायािन्वयनका लार्ग अनगुमन, मेन्टोिीङ्ग साथै onsite coaching गने । 

सञ्चालन प्रवक्रया 
१. मात ृतथा बाल बचाउ कायिक्रमहरुको प्रभावकािी रुपमा कायािन्वयन गनिका लार्ग कायिक्रम 

लाग ुभएका स्थानीय तहमा प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग कायि गनि कायियोिना तयाि गने 
। 
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२. प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग गनिको लार्ग आबश्यकता अनसुाि चेकर्लस्ट तयाि गिी 
स्वीकृत तार्लका अनसुाि प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग कायि गिी प्रर्तबेदन तयाि गनुि पनेछ 
।कायिक्रम कायिन्वयन भएका स्थानीय तह तथा संस्थामा प्रभावकािी ढंगले कायिसंपादन भए 
नभएको र्नयर्मत अनगुमन गने  ।  

३. कायिक्रम संचालनमा आर्पिेका अप्ठ्यािा ि बाधालाई पवहचान गने ि आवश्यक र्नदेर्न ि 
कोजचङ ददने । 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ सामाजिक र्बकास मन्त्रालय १५०  
२ स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र १००  
३ स्वास््य र्नदेर्नालय २००  

४ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग १००  
५ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट १००  
६ स्वास््य कायिलय, िसवुा १००  
७ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक १००  
८ स्वास््य कायिलय, दोलखा १००  
९ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक १००  
१० स्वास््य कायिलय, िामेछाप १००   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कायिक्रमको प्रभावकारिता ि सधुािका सचुकको ज्ञान प्रार्प्त 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 
 

१६. प्रसतुी केन्रलाई वातावनकुुर्लत बनाउन सौयिउिाि िडान तथा आवश्यक पूवािधािको ब्यबस्थापन 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम  (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.19.1 ३११२२ २ पटक १२००० पवहलो, दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
प्रसतुी केन्रलाई वातावनकुुर्लत बनाउन सौयिउिाि िडान तथा आवश्यक पूवािधािको ब्यबस्थापन 
गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. प्रसतुी केन्रलाई वातावनकुुर्लत बनाउन सौयिउिाि िडान तथा आवश्यक पूवािधािको 
ब्यबस्थापन अध्ययनबाट आएको प्रर्तवेदन संकलन गने 

2. प्रसतुीकेन्रलाई वातावनकुुलीत बनाउन आवश्यक सामाग्रीहरुको सचुी तयाि बनाउने। 

3. प्राववर्धकबाट स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 
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4. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ बमोजिम खरिद गिी 
सम्बजन्धत स्वास््य संस्थामा Install गिी प्रववर्ध सूचारु गने । 

5. र्नर्मित पूवािधािको र्नयर्मत िेखदेख ि व्यवस्थापन गने। 

कायािन्वयन गने र्नकाय स्वास््य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी वातावनकुुर्लत प्रसरु्त केन्रको र्नमािर्। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

१७. Radiant Warmer को खरिद तथा ब्यबस्थापन संचालनसम्बजन्ध अर्भमखुीकिर् 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम  (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.25 ३११२२ १ पटक २८०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रम कायािन्वयन हनुे स्वास््य संस्थाका लार्ग Radiant Warmer को खरिद  तथा Install गने 
। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्थानीय तहको प्रसतुी केन्रलाई ससुजज्ित बनाउन radiant warmer 
खरिद गने योिना बनाउने। 

2. प्राववर्धकबाट स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

3. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ अनसुाि खरिद कायि 
सम्पन्न गने। 

4. खरिद गरिएको radiant warmer लार्ि सम्बजन्धत संस्थामा Install गिी संचालनका लागी 
अर्भमजुखकिर् गने।  

5. र्नर्मित औिाि उपकिर्को र्नयर्मत िेखदेख ि व्यवस्थापन गने। 

कायािन्वयन गने र्नकाय स्वास््य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी radiant warmer को िडान तथा उपयोगबाट बाल मतृ्यदुि कम हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

 
 

१८. Portable Ultrasonogram Machine खरिद, ववतिर् तथा संचालन 
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PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.26 ३११२२ १ पटक २४०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्वास््य संस्थाको लार्ग Portable Ultra sonogram Machine खरिद, ववतिर् 
तथा संचालन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्थानीय तहमा गरु्स्तिीय सिुजक्षत माततृ्व सेवाको उपभोग दि बवृि 
गनि खरिद गने Portable Ultra sonogram Machine  खरिद गने योिना बनाउने। 

2. प्रववर्धकबाट स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

3. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ अनसुाि खरिद कायि 
सम्पन्न गने। 

4. खरिद गरिएको Portable Ultra sonogram Machine लार्ि सम्बजन्धत संस्थामा Install गिी 
संचालनका लागी अर्भमजुखकिर् गने।  

5. खरिद गरिएको औिाि उपकिर्को र्नयर्मत िेखदेख ि व्यवस्थापन गने।  

कायािन्वयन गने र्नकाय स्वास््य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्र 

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी गभिवती मवहलाको ि गभिमा िहेको बच्चाको चेक िाँच हनुे ि समयमै िवटलताको पवहचान हनुे।  

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

१९. प्रयोगर्ाला संचालनका लार्ग आवश्यक सामाग्री तथा उपकिर् खरिद तथा संचालन 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.27 ३११२२ १ पटक १४०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रम सञ्चालन हनुे संस्थामा प्रयोगर्ाला संचालनका लार्ग आवश्यक सामाग्री तथा उपकिर् 
खरिद गिी प्रभावकािी संचालन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. मात ृ तथा बाल स्वास््य सेवाको लार्ग आवश्यक न्यूनतम प्रयोगर्ाला संचालनका लार्ग 
आवश्यक सामाग्री तथा उपकिर्को सजुच तयाि गने ।  

2. प्राववर्धकबाट स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

3. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ अनसुाि खरिद कायि 
सम्पन्न गने। 

4. खरिद गरिएको सामाग्रीलार्ि सम्बजन्धत संस्थामा Install गिी संचालनका लागी अर्भमजुखकिर् 
गने।  
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5. खरिद गरिएको औिाि उपकिर्को र्नयर्मत िेखदेख ि व्यवस्थापन गने। 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग २००  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट २००  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा २००  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक २००  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा २००  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक २००  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप २००   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुि 
पनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ालाको प्रभावकािी संचालन हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 
 

१९. जिल्ला अस्पतालमा CEONC  ि  SNCU स्थापना, सदु्दढीकिर् तथा संचालन सहयोग(उपकिर् खरिद) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.29 ३११२२ १ पटक ४००० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रम सञ्चालन भएका जिल्ला अस्पतालमा CEONC  ि  SNCU स्थापना, सदु्दढीकिर् तथा संचालन 
सहयोग(उपकिर् खरिद) स्थापना गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. CEONC ि SNCU स्थावपत भएका ि नभएका अस्पतालहरु पवहचान गने। 

2. CEONC ि SNCU का लार्ग आवश्यक औिाि उपकिर्को माग बमोजिम खरिद योिना 
तयाि गने। 

3. प्राववर्धकबाट स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

4. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ अनसुाि खरिद कायि 
सम्पन्न गने। 

5. खरिद गरिएको सामाग्रीलार्ि सम्बजन्धत संस्थामा Install गिी संचालनका लागी अर्भमजुखकिर् 
गने।  

6. खरिद गरिएको औिाि उपकिर्को र्नयर्मत िेखदेख ि व्यवस्थापन गने। 
कायािन्वयन गने र्नकाय स्वास््य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्र 
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बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी जिल्ला अस्पतालमा CEONC  ि  SNICU स्थापना, सदु्दढीकिर् तथा संचालन हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन 
तथा मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

२०. प्रयोगर्ाला संचालनका लार्ग आवश्यक  रिएिेन्ट तथा  केर्मकल्स (Reagent & Chemicals) खरिद तथा संचालन 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

7.2.9.4 ३११२२ १ पटक ७०० दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
मात ृतथा बाल स्वास््य सेवाको लार्ग आवश्यक न्यूनतम प्रयोगर्ाला संचालनका लार्ग आवश्यक 
रिएिेन्ट तथा केर्मकल्स(Reagent & Chemicals) खरिद गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. प्रयोगर्ाला संचालनका लार्ग आवश्यक रिएिेन्ट तथा केर्मकल्सको सजुच तयाि गने। 

2. स्पेसीवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

3. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ अनसुाि खरिद कायि 
सम्पन्न गने। 

4. खरिद गरिएको रिएिेन्ट तथा केर्मकल्स ब्यवस्थापन गिी प्रभावकािी संचालन गने। 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग १००  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट १००  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा १००  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक १००  

५ स्वास््य कायिलय, दोलखा १००  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक १००  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप १००   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई 
गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रयोगर्ालाको प्रभावकािी संचालन हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उल्लेजखत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 
२१. कोठा सवलीकिर् 
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PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.5.22.1 ३११७१ १ पटक १४०० दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्वास््य संस्थाको प्रसतुी केन्र तथा ल्याव कोठा सवलीकिर् गिी सिुजक्षत ि सर्ा 
बनाउने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. प्रसतुी गने कोठाको सवलीकिर् ि ल्याव स्थापनाका लार्ग कोठा तयाि गनि आवश्यकता पवहचान गने । 

2. बिेटको परिर्ध र्भत्र िही प्रसतुी केन्रको कोठा ि ल्याव कोठाको सवलीकिर् गने लागत अनमुान गने 
। 

3. स्वीकृत लागत अनसुाि कोठा सबवीकिर् गिी तयाि गने । 

4. सवलीकृत कोठाबाट सेवा प्रदान गने । 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग २००  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट २००  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा २००  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक २००  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा २००  
६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक २०० 

 

७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप २००   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी सवल ि सिुजक्षत कोठाको व्यवस्थापन हनुे । 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत र्नकायहरु 
एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

२२. जिल्ला अस्पतालमा CEONC  ि  SNCU स्थापना, सदु्दढीकिर्तथा संचालन सहयोग (िनर्जि व्यवस्थापन) 
PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.114 २२५२२ ३ पटक २००० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य जिल्ला अस्पतालमा CEONC  ि  SNCU स्थापना, सदु्दढीकिर् तथा संचालन सहयोग (िनर्जि व्यवस्थापन) 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. जिल्ला अस्पतालमा CEONC  ि  SNCU स्थापना, सदु्दढीकिर् तथा संचालनका लार्ग आवश्यक पने 
थप िनर्जिको सचुी तयाि गने ि ववस्ततृ कायियोिना बनाउने। 

2. स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले िािी गिेको स्वास््य संचालन तथा स्तिोन्नती मापदण्ड 
सम्बजन्ध र्नदेजर्का २०७० )संर्ोधन सवहत( लाई आधाि र्लन सवकनेछ। 
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3. थप िनर्िी व्यवस्थापन गदाि किाि सेवामा आवश्यकता अनसुाि ववरे्र्ज्ञ जचवकत्सक, नसि, 
ल्याव टेजक्नजर्यन आदी िनर्जि र्नयिुी गनि सवकने छ। 

4. िनर्िी व्यवस्थापन गदाि अस्पताल ववकास सर्मर्तमा छलर्ल गिी बैठकबाट र्नर्िय गिाएि 
मात्र गनुिपनेछ। 

5. किािमा कमिचािी भनाि गदाि प्रर्तस्पधाित्मक ववर्ध अनसुािको प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछ ।  

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.स कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 

१ िामेछाप अस्पताल ३००  
२ धाददङ्ग अस्पताल ७००  
३ र्त्रसलुी अस्पताल १०००   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी जिल्ला अस्पतालमा CEONC  ि  SNCU स्थापना, सदु्दढीकिर्का लागी िनर्जि ब्यवस्थापन हनुे। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 

२३. २४ सै घण्टा प्रसतुी केन्र संचालनको लार्ग िनर्जि व्यवस्थापन 

PLMBIS Code खचि र्ीर्िक लक्ष्य ईकार् र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.250 २२५२२  पटक २४५० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य 
कायिक्रम लागू हनुे स्वास््य संस्थामा २४ घण्टा प्रसतुी केन्र संचालनको लार्ग िनर्जि व्यवस्थापन 
गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. २४ घण्टा प्रसतुी केन्र संचालनको लार्ग आवश्यक पने थप िनर्जिको सचुी तयाि  गने ि 
ववस्ततृ कायियोिना बनाउने। 

2. िनर्िी व्यवस्थापन गदाि सर्मर्तमा छलर्ल गिी बैठकबाट र्नर्िय गिाएि मात्र गनुिपनेछ। 

3. किािमा कमिचािी भनाि गदाि सावििर्नक खरिद ऐन तथा र्नयमावली अनसुािको प्रवक्रया अपनाउन ु
पनेछ । 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं कायिलयको नाम र्बर्नयोजित िकम (रु हिािमा) कैवर्यत 
१ स्वास््य कायिलय, धाददङ्ग ३५०  
२ स्वास््य कायिलय, नवुाकोट ३५०  
३ स्वास््य कायिलय, िसवुा ३५०  
४ स्वास््य कायिलय, र्सन्धपुाल्चोक ३५०  
५ स्वास््य कायिलय, दोलखा ३५०  
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६ स्वास््य कायिलय, काभ्रपेलाञ्चोक ३५०  
७ स्वास््य कायिलय, िामेछाप ३५०   

बिेट बाडँर्ाडँ  
प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी प्रसरु्त केन्रको २४ सै घण्टा संचालन हनुे। 

अनगुमन ि मलु्याङ्कन 
स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 
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अवधािर्ापत्र 

मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन आयोिना 
१॰ पषृ्ठभरू्म 

नेपालमा ववगत तीन दर्कमा मात ृतथा बाल स्वास््यमा उल्लेखनीय सधुाि देजखएको छ ति मात ृतथा बाल रुग्र्ता तथा मतृ्यदुि 
सन्तोर्िनकरुपमा घटेको छैन । मात ृतथा बाल स्वास््यको अवस्था भौगोर्लक क्षेत्र, िार्तगत तथा सम्पन्नताको आधािमा धेिै 
असमान िहेकव छ । स्वास््य तथा िनसांजख्यक सवेक्षर् २०१६ ले नेपालमा प्रर्तलाख िन्ममा लगभग २ सय ३९ िना आमाको 
मतृ्य ुहनुे गिेको छ भने प्रर्त हिाि िन्ममा ३२ िना जर्र्लेु आफ्नो पवहलो िन्मददन मनाउन पार्ििहेका छैनन ्। जर्र् ुमतृ्यदुि 
वहमाली क्षेत्रमा ६३ ि पहाडी क्षेत्रमा ३८ प्रर्त हिाि िन्म िहेको छ । त्यस्तै, ४२ प्रर्तर्त मवहला अझै पर्न घिमै सतु्केिी हनुे 
गिेको छन भने  ५७ प्रर्तर्तले मातै्र तोवकए बमोजिम पवुि प्रसतुी सेवा पाएका छन ्। र्हिी क्षेत्रमा ६९ प्रर्तसत मवहलाले स्वास््य 
संस्थाबाट प्रसतुी सेवा र्लएका छन भन ेग्रार्मर् भेगमा यो सेवा ४५मवहलाले मात्र पाएको देजखन्छ ।ग्रार्मर् क्षेत्रमा मवहलाहरुमा 
अत्यार्धक कायिबोझ, उच्च प्रिनन्दि, न्यून पोर्र् तथा सिसर्ार्िको कमी लगायत स्वास््य सेवाको न्यून उपभोगका कािर् 
ििअल्पता, आङ्ग खस्ने समस्या लगायतका ववर्भन्न स्वास््य समस्या िहेको छ ।त्यस्तै ५ वर्ि मरु्नका बालबार्लकाहरुमा कूपोर्र्को 
अवस्था अत्यार्धक िहेको छ । दरु्ि र्तहार् भन्दा बढी बालबार्लकाहरुमा पडु्कोपन देजखन्छ भने, प्रत्येक १० िना मध्ये एक 
िनामा ख्याउटेपना देजखन्छ । ववर्ेर्गिी ग्रार्मर् तथा ववपन्न वगिमा मवहलाहरुको घिायसी कायिबोझका कािर् बालबार्लकाहरुले 
उजचत स्याहाि पाउदैन साथै सिसर्ार्िको कमी, सर्ा खानेपानीको पहुँचमा कमी लगायतका कािर् बालबार्लका कूपोवर्त भर्ि वृद्दी 
ववकासमा असि परु्गिहेको छ । 

२॰ लक्ष्य 

वहमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा नववनतम प्रववर्धको प्रयोग गरि मवहलाहरुको कायिबोझ न्यून गिी  मात ृतथा बालस्वास््यको अवस्थामा 
सधुाि ल्याउने । 

३॰ उदे्वश्य 

साना अनदुान मार्ि त दूगिम भेगका स्थानीय तहहरुमा ववर्भन्न प्रववर्धहरुको प्रवििन  गिी मवहलाहरूले गदै आएको घिायसी 
कायिबोझ न्यूनीकिर् गिाई बालबार्लकाको हेिचाहमा समय बढाई आफ्नो ि  बालबार्लकाको स्वास््यमा सधुाि ल्याउने । 
मवहला तथा बालस्वास््यको अवस्था कमिोि िहेका स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको ववजर्ष्ठ उदे्वश्य हार्सल गरिनेछ । 

1. ववर्भन्न प्रववर्धहरुको प्रवििन  गिी मवहलाहरूले गदै आएको घिायसी कायिबोझ न्यूनीकिर् गने । 

2. बालबार्लकाको पोर्र् जस्थर्तमा सधुाि ल्याउने।  

3. घिर्भत्र हनुे वायू प्रदरु्र् न्यूनीकिर् गने । 

4. घिायसी तथा व्यजिगत सिसर्ार्िमा सधुाि ल्याउने । 

5. मवहला तथा बाल स्वास््य सधुािमा मवहला सहभार्गता बढाउने । 

6. मवहला तथा बालस्वास््य सधुािका लार्ग सामाजिक परिचालन तथा िनचेतना अर्भवृद्वी मार्ि त व्यवहाि 
परिवतिन गने । 

३॰ आयोिनाको अपेजक्षत परिर्ाम 

आयोिनाको कायािन्वयन पश्चात देहाय बमोजिमका परिर्ामहरु उपजक्षत गरिएको छ । 

1. आयोिना क्षेत्रमा मवहलाहरुको कायिबोझ न्यूर्नकिर् हनुे प्रववर्धको प्रयोग हनुेछ । 
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2. घि र्भत्रहनुे वायू प्रदरु्र्मा न्यूनीकिर् हनुेछ । 

3. घिायसी लगायत व्यजिगत सिसर्ार्िमा सधुाि आउनेछ । 

4. बालबार्लकाहरुमा हनुे कूपोर्र्दि साथै स्वासप्रस्वास िोग ि पानीिन्य िोगहरुबाट हनुे रुग्र्तामा न्यूनीकिर् 
हनुेछ। 

5. मवहलाहरुमा हनुे आङ्ग खस्ने समस्याका लार्ग िोकथाम तथा र्ल्यजचवकत्सा स्वास््य सेवा प्रदान गरि न्यूनीकिर् 
गरिनेछ l   

6. व्यवहाि परिवतिन संचाि मार्ि त िनचेतना अर्भवृवि तथा मवहला तथा बालस्वास््य सधुािमा स्थानीय तह, परुुर्को 
सहभागीता बढ्नेछ । 

7. आमा समूहको िनसहभागीता मार्ि त मवहला र्सजिकिर् हनुेछ । 

 
४॰ आयोिना लागू हनुे स्थानः ११ जिल्लाका दगुिम क्षेत्रका स्थानीय तह (बार्िस स्थानीय तह) 
र्स.नं. जिल्लाको नाम स्थानीय तहको नाम कैवर्यत 

१ धाददङ्ग र्त्रपिुासनु्दिी गाउँपार्लका, खार्नयाबास गाउँपार्लका   

२ नवुाकोट जर्वपिुी गाँउपार्लका, र्लख ुगाँउपार्लका  

३ िसवुा आमाछोदीङ्गबो गाँउपार्लका  

४ र्सन्धपुाल्चोक िगुल गाँउपार्लका, हेलम्ब ुगाँउपार्लका, र्त्रपिुासनु्दिी गाँउपार्लका  

५ दोलखा गौिीरं्कि गाउँपार्लका , रै्लङु गाँउपार्लका  

६ काभ्रपेलाञ्चोक चौिीपोखिी गाँउपार्लका, भमु्ल ुगाँउपार्लका  

७ िामेछाप खाडादेवी गाँउपार्लका, दोिम्भा गाँउपार्लका  

८ मकवानपिु बकैया गाँउपार्लका, िाक्सीिाङ्ग गाँउपार्लका  

९ जचतवन  ईच्छाकामना गाँउपार्लका, िाप्ती नगिपार्लका  

१० र्सन्धलुी घ्याङ्गलेख गाउँपार्लका, वर्क्कल गाउँपार्लका    

११ लर्लतपिु  कोन्िोसोम गाँउपार्लका, बागमती गाँउपार्लका  

 

५॰ आयोिनाले र्ार्दा पगु्ने घिपरिवािको संख्याः एक लाख  

६॰ मखु्य कायिक्रम 

         १॰ स्वास््य आमा समूहलार्ि साना अनदुान 

 २॰ पोर्र् प्रवधिनका लार्ग आमा समूहलार्ि भाँडाकुडा ददने 
 ३॰ स्वस््य खाना प्रदिर्नी 
 ४॰ सामाजिक परिचालन तथा व्यवहाि परिवतिन सञ्चाि 

 ५॰ स्वास््य प्रर्ाली सदुृढीकिर् 

 ६॰ क्षमता अर्भवृद्दी 
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ववरे्र् अनदुान कायिक्रम कम्पोनेन्ट ३ : मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रम  

१. पोर्र् प्रवधिनका लार्ग आमा समूहलार्ि भाडँाकुडा ददने(ढुवानी समेत)। 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.4.4.1 2२३११ १ पटक ५५२० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य पोर्र् प्रवधिनका लार्ग आमा समूहलार्ि भाँडाकुडा ददने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम लागू भएका स्थानीय तहका  स्वास््य आमा समूहलार्ि पोर्र् प्रवधिनका लार्ग  अनसूुची–१  
मा उल्लेख भए बमोजिमका आवश्यक भाँडाकुडाहरुको खिीद योिना बनाउने। 

२. लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

३. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ (संर्ोर्धत सवहत) अनसुाि खिीद 
गिी व्यवस्थापन गने। 

४. कायिक्रम लागू भएका २२ स्थानीय तहका साना अनदुान प्राप्त गिी उत्कृष्ठ कायि गने आमा समूहलार्ि 
भाँडाकुडाको सेट प्रदान गने । 

५. भाँडाकुडाको सेट प्रदान गदाि सम्बजन्धत जिल्लाको स्वास््य कायािलयसंग समन्यव ि सहयोगमा गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्र, हेटौडा। 

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी आमा समूहलार्ि बाल पोर्र् प्रवधिनका लार्ग आवश्यक भाँडाकुडाहरुको उपलब्ध भर् पोर्र् प्रबधिनमा 
सहयोग हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

२. मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमको लार्ग आवश्यक  सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.4.4.२ 2२३११ १ पटक संस्था अनसुाि पवहलो, दोस्रो,तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमलाई प्रभावकािी तविले संचालन गनिको लार्ग आवश्यक  सामाग्री 
खरिद तथा व्यवस्थापन  गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रम संचालनको लार्ग आवश्यक  सामाग्रीहरुको सचुी तयाि गने 
तथा खिीद योिना बनाउने। 

२. स्पेर्सवर्केसन ि लागत र्वष्टमेट तयाि गने। 

३. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ (संर्ोर्धत सवहत) अनसुाि खिीद 
गिी  आबस्यकता अनसुाि ववतिर् ि व्यवस्थापन गने। 
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ सामाजिक ववकास मन्त्रालय। ४५०  

१ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक। १५०  

२ स्वास््य कायािलय धाददंग, नवुाकोट, 
लर्लतपिु, काभ्र,े दोलखा, िामेछाप, र्सन्धलुी, 
मकवानपिु, जचतवन 

१००  

३ स्वास््य कायािलय िसवुा,। ५० 

 

 

 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमलाई आबश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन भई कायिक्रम प्रभावकािी 
तविले संचालन हनुेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

३. स्वास््य कायािलय तथा स्थानीय तहबाट प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.101 २२५२२ १ पटक संस्था अनसुाि तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य स्वास््य कायािलय तथा स्थानीय तहबाट प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रम लाग ु भएका स्थानीय तहमा स्वास््य कायािलयबाट ि 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाबाट  साना अनदुान प्राप्त गने स्वास््य आमा समूहको कायिको 
प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग कायि गनिको लार्ग सम्बजन्धत कायािलयले आर्थिक बर्िको र्रुुमै प्रार्बर्धक 
सहयोग तथा मेन्टोरिङ्गको कायितार्लका/ कायियोिना तयाि गनुिपदिछ। 

२. प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग गनिको लार्ग आबश्यकता अनसुाि चेकर्लस्ट तयाि गिी स्वीकृत 
तार्लका अनसुाि मेन्टोरिङ्ग कायि गिी प्रर्तबेदन तयाि गनुि पनेछ । 

३. र्नयमानसुाि दैर्नक भ्रमर् भिा तथा यातायात खचि भिुानी ददने। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ, नवुाकोट, 
मकवानपिु, जचतवन, र्सन्धलुी, लर्लतपिु, 
िसवुा,र्सन्धपुाल्चोक, दोलखा, काभ्रपेलान्चोक, 
िामेछाप । 

१५० प्रर्त संस्था 

 
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी आबश्यकता अनसुाि प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्गले कायिकमिको प्रभावकारिता अर्भवृदी हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 
 

४. स्थानीय तहका पदार्धकािीहरु तथा सिोकािवालाहरुसँग योिना तिुिमा, अर्भमखुीकिर् ि सर्मक्षा कायिक्रम  

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.100 २२५२२ २ पटक १२०० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमको महत्व, उदेश्य तथा संचालन प्रवक्रया बािे स्थानीय तहका 
पदार्धकािीहरु तथा सिोकािवालाहरुसँग अर्भमखुीकिर् तथा सर्मक्षा गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया ५. कायिक्रम कायािन्वयन हनु  स्थानीय तहका प्रमखु, स्वास््य र्ाखा प्रमखु तथा सम्बजन्धत जिल्लाको 
स्वास््य कायािलयको प्रमखु ि र्ोकल पसिन सहभागी गिार्ि  योिना तिुिमा, अर्भमखुीकिर् गनुि पदिछ। 

६. अर्भमखुीकिर् कायिक्रम गनि उपयिु स्थल, समय को यवकन गने ि पत्राचाि गने। 

७. प्रस्ततुीकिर्हरु तयाि गिी प्रस्तरु्तकिर् तथा छलर्ल गने, योिना तिुिमा,कायितार्लका तय गने। 

८. प्रर्तबेदन तयाि गने। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ सामाजिक ववकास मन्त्रालय १२००   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमको महत्व, उदेश्य तथा संचालन प्रवक्रया बािे स्थानीय तहका 
पदार्धकािीहरु तथा सिोकािवालाहरुसँग अर्भमखुीकिर् तथा सर्मक्षा भर् कायिक्रमले प्रभावकारि रुपमा गर्त 
र्लनेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पेर् गनुिपनेछ।  

 

५. बैठक तथा समन्वय। 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.103 22५२२ १ पटक संस्था अनसुाि पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमबािे स्थानीय तह तथा सिोकािवालाहरुसंग समन्वयात्मक बैठक 
गने 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रमको ववववध पक्षबािे छलर्ल गिी र्नश्कर्ि र्नकाल्न कायिक्रम कायािन्वयन हनुे स्थानीय तहको 
समेत सहभागी गिार्ि बैठक गने । 

२. बिेटको परिर्ध र्भत्र िवह बैठक कायािलयमा ि सम्बजन्धत स्थानीय तहमा गनि सवकनेछ । 

३. मन्त्रालयमा महार्ाखाहरु, प्रादेजर्क कायािलयहरु ि मात ृ तथा बाल स्वास््यसंग सम्बजन्धत ववरे्र्ज्ञ 
सजम्मर्लत बैठक गनुिपनेछ । 
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कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ सामाजिक ववकास मन्त्रालय १००  

२ स्वास््य कायािलय धाददङ, नवुाकोट, 
मकवानपिु, जचतवन, र्सन्धलुी, 
लर्लतपिु, िसवुा, र्सन्धपुाल्चोक, 
दोलखा, काभ्रपेलान्चोक, िामेछाप । 

५० 

 

प्रर्त संस्था 

 
बिेट बाडँर्ाडँ  स्वीकृत िकमको प्रचर्लत र्नयमानसुाि बिेटको परिर्धर्भत्र िवह िकम बाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट 

स्वीकृत गिी गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमबािे स्थानीय तह तथा सिोकािवालाहरु संग समन्वयात्मक बैठक 
हनुे िसले कायिक्रम सहि रुपमा सम्पन्न गनि मद्दत हनुे। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

६. साना अनदुान छनौट प्रवक्रया सहयोग । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.91 22५२२ १ पटक संस्था अनसुाि दोस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य साना अनदुान छनौट प्रवक्रयामा प्रार्बर्धक सहयोग गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया कायिक्रम कायािन्वयन हनुे स्थानीय तहका स्वास््य आम समूहलार्ि प्रदान गरिने साना अनदुानको छनौटका 
लार्ग स्वीकृत कायिववर्ध अनसुाि छनौट प्रवक्रयाका लार्ग यो िकम खचि गनुिपनेछ । 

कायिववर्धमा उल्लेख भएका ववर्ध ि प्रवक्रयामा गनुिपने बैठक,  अनगुमन तथा मलु्याङ्गकन कायि गनि स्थानीय 
तहलार्ि समेत स्वास््य कायािलयबाट यो िकम उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट ( रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक १२५  

२ स्वास््य कायािलय धाददङ, नवुाकोट, 
मकवानपिु, जचतवन, र्सन्धलुी, लर्लतपिु, 
दोलखा, काभ्रपेलान्चोक, िामेछाप।  

१०० 

 

प्रर्त संस्था 

३ स्वास््य कायािलय िसवुा,  ७५   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी कायिववर्ध बमोजिम साना अनदुान प्राप्त गने स्वास््य आमा समूहको छनौट गनि सहि हनुे । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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७ . मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमको एर्सस्मेन्ट। 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.104 २२५२२ १ पटक ५०० तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रमको एर्सस्मेन्ट । 
सञ्चालन प्रवक्रया १. मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रम र्रुु हनु ुभन्दा अजघ ि कायिक्रम सञ्चालन पश्चाल आएका  

स्वास््य क्षेत्रको परिवतिनलार्ि नाप्न यो एर्सस्मेन्ट गरिनेछ । 

२. सावििर्नक खिीद ऐन २०६३ ि सावििर्नक खिीद र्नयमावली २०६४ (संर्ोर्धत सवहत) अनसुाि 
पिामर्िदाताबाट सेवा खिीद गिी व्यवस्थापन गने। 

३. छनौट भएको पिामर्िदाता संस्था वा व्यजिबाट एर्सस्मेन्ट कायि गिाउने । 

 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

 
क्र.स. कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ सामाजिक ववकास मन्त्रालय ५००  

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

८. ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमको अनगुमन, मेन्टोिीङ्ग साथै onsite coaching । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.105 २२५२२ १ पटक ७०० पवहलो ,दोस्रो,तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमको अनगुमन, मेन्टोिीङ्ग साथै onsite coaching  गिी कायिक्रम समयमै सम्पन्न गने 
ि प्रभावकारिता ल्याउने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. ववरे्र् अनदुानका चाि वटा कायिक्रमहरु प्रभावकािी रुपमा कायािन्वयन गनिका लार्ग कायिक्रम लाग ु
भएका स्थानीय तह तथा जिल्लाहरुमा प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग कायि गनि कायियोिना तयाि गने । 

२. प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग गनिको लार्ग आबश्यकता अनसुाि चेकर्लस्ट तयाि गिी स्वीकृत 
तार्लका अनसुाि प्रार्बर्धक सहयोग तथा मेन्टोरिङ्ग कायि गिी प्रर्तबेदन तयाि गनुि पनेछ । 

३. र्नयमानसुाि पाउने दैर्नक भ्रमर् भिा तथा यातायात खचि लगायतका खचिहरु भिुानी ददने। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट ( रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ सामाजिक ववकास मन्त्रालय ७००   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमको अनगुमन, मेन्टोिीङ्ग साथै onsite coaching  गिी कायिक्रम समयमै सम्पन्न हनुे 
ि कायिक्रममा प्रभावकारिता आउनेछ। 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  
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९. म.स्वा.से. मार्ि त आमा समहु वा समदुायलाई स्थानीय खानकुेिा बाट नै स्वास््य तथा पोवर्लो खानेकुिा बनाउने 
तथा प्रदर्िनी । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.147 २२५२२ १ पटक संस्था अनसुाि दोश्रो तथा तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य म.स्वा.से. मार्ि त आमा समहु वा समदुायलाई स्थानीय खानेकुिा बाट न ैस्वास््य तथा पोवर्लो खानेकुिा 
बनाउन लगाउने तथा प्रदर्िनी गिी स्थानीय खाद्य सामग्रीको प्रबधिन गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम कायािन्वयन हनुे स्थानीय तहका म.स्वा.से. मार्ि त आमा समहु वा समदुायलाई स्थानीय 
स्वास््यबििक पोवर्लो खाद्य सामाग्रीहरु बािे सजुच तयाि गने, स्थानीय बिािबाट वा घिबाट त्यस्ता 
खाद्य सामाग्रीहरु खरिद गिी िम्मा गने । 

२. प्रत्येक मवहनाको एक पटक स्थानीय आमा समहुको बैठक आयोिना गिी सो बैठकमा सनुौला हिाि 
ददनको आमाहरुको समेत सहभार्गतामा ती खाद्य सामाग्रीहरु प्रदर्न गने, स्थानीय पोवर्लो खानाहरु 
कसिी तयाि गने बािे स्थानीय आमाहरुलाई पकाएि देखाउने, बनाउने तरिका बािे र्सकाउने । 

३. मवहला स्वास््य स्वंय सेववकाले अर्भमजुखकिर्मा  र्सकेका स्थानीय तहमा पार्ने स्वास््यबििक पोवर्लो 
खाद्य सामाग्रीहरु बािे िानकािी ददने । 

४. यो कायिक्रम गदाि स्थानीय स्वास््य संस्थाको नर्सिङ्ग कमिचािी वा िोर्भङ्ग अ. न. मी. बाट प्राववर्धक 
सहयोग र्लन ुपनेछ । 

५. यो कायि स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखासंगको समन्वय ि सहकायिमा गनुिपनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ, 
नवुाकोट, मकवानपिु, जचतवन, 
र्सन्धलुी, लर्लतपिु, दोलखा, 
काभ्रपेलान्चोक, िामेछाप, 

र्सन्धपुाल्चोक।  

२०० प्रर्त सस्था 

२ स्वास््य कायािलय िसवुा,  १५०   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। बिेट 

को परिर्ध र्भत्र िवह प्रर्त सेसन बढीमा रु एक हिाि खचि गनि सवकनेछ । 

अपेजक्षत उपलव्धी स्थानीय स्वास््यबििक पोवर्लो खाद्य सामाग्रीहरु बािे चेतना बढ्ने, तथा खाना पकाउने तरिका समेत र्सप 
अर्भबवृि हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

1०. मवहला स्वास््य स्वंय सेववकाका लार्ग अर्भमजुखकिर्। 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.96 २२५२२ १ पटक संस्था अनसुाि दोश्रो 
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र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मवहला स्वास््य स्वंय सेववका लाई मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रम, महत्व, स्थानीय खाद्य 
सामग्रीहरु, बािे अर्भमजुखकिर् गिी कायिक्रममा प्रभावकारिता ल्याउने। 

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम कायािन्वयन भएका सम्बजन्धत पार्लकाको समन्वयमा म.स्वा.स्व.से. हरुको सजुच तयाि गने ि 
उपयिु र्मर्त समय तय गने  

२. प्रस्ततुीकिर् तयाि गने, प्रस्ततुीकिर् तथा छलर्ल, अर्भमजुखकिर् गने। 

३. प्रर्तबेदन तयाि गने। 

४. मवहला स्वास््य स्वयंसेर्बकाको यातायात खचि समेत यसै जर्र्िक बाट भिुानी गनि सवकनेछ। 

५. कायिक्रम गदाि सम्बजन्धत स्वास््य र्ाखा ि स्थानीय स्वास््य संस्थाको प्रमखुलार्ि समेत संलग्न गिाउन ु
पनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

 
क्र.स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट (रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय धाददङ १५५  

२ स्वास््य कायािलय नवुाकोट,  ३३०  

३ स्वास््य कायािलय मकवानपिु १९५  

४ स्वास््य कायािलय जचतवन, १७५  

५ स्वास््य कायािलय र्सन्धुली २०५  

६ स्वास््य कायािलय लर्लतपिु २३०  

७ स्वास््य कायािलय दोलखा ५८०  

८ स्वास््य कायािलय काभ्रपेलान्चोक ३४०  

९ स्वास््य कायािलय िामेछाप ३९०  

१० स्वास््य कायािलय र्सजन्धपाल्चोक ३१५  

११ स्वास््य कायािलय िसवुा ७०  

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मवहला स्वास््य स्वंय सेववका लाई मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन कायिक्रम, महत्व, स्थानीय खाद्य 
सामग्रीहरु, बािे अर्भमजुखकिर् गिी कायिक्रममा प्रभावकारिता आउनेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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११. स्वास््य आमा समूहलार्ि  स्वास््य प्रवििन प्रववर्धको अनरु्िर्का लार्ग साना अनदुान। 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

5.1.11.4 २६४१३ १ पटक संस्था अनसुाि दोश्रो 
र्ीर्िक ववविर् 

उद्दशे्य कायिक्रम कायािन्वयन हनुे स्थानीय तहहरुमा ववर्भन्न प्रववर्धहरुको प्रयोग  गिी मवहलाहरूले गदै आएको 
सबैिसो घिायसी कायिबोझ न्यूनीकिर् गिाई बालबार्लकाको हेिचाहमा समय बढाई आफ्नो ि  
बालबार्लकाको स्वास््यमा सधुाि ल्याउने  

सञ्चालन प्रवक्रया १. कायिक्रम कायािन्वयन भएका स्थानीय तह िहेका स्वास््य आमा समूहहरुबाट स्वीकृत कायिववर्ध अनसुाि 
सावििर्नक सूचना मार्ि त मवहलाहरुको घिायसी कायिबोझ न्यूनीकिर् गनि सहयोगी हनुे प्रववर्ध अवलम्बन 
गनि प्रस्ताव आव्हान गने । 

२. कायिववर्ध अनसुाि प्रर्त स्थानीय तह आठ स्वास््य आमा समूह छनौट गने। 

३. छनौट भएका स्वास््य आमा समूहलार्ि कायिववर्ध अनसुाि संझौता गिी स्वीकृत प्रस्तावमा उल्लेख भएको 
प्रववर्ध/कायि गनि रु तीन लाख अनदुान प्रदान गने ।  

४. स्वास््य आमा समूहले गिेको कायिको अनगुमन गने । 

५. सम्पन्न भएका कायिको अर्भलेखीकिर् सवहत प्रर्तवेदन तयाि गने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट ( रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ स्वास््य कायािलय र्सन्धुपाल्चोक ५४००  

२ स्वास््य कायािलय धाददङ, स्वास््य 
कायािलय नवुाकोट, स्वास््य कायािलय 
मकवानपिु, स्वास््य कायािलय जचतवन, 
स्वास््य कायािलय र्सन्धलुी, स्वास््य 
कायािलय लर्लतपिु, स्वास््य कायािलय 
दोलखा, स्वास््य कायािलय काभ्रपेलान्चोक, 
स्वास््य कायािलय िामेछाप।  

३६०० 

 

प्रर्त संस्था 

३ स्वास््य कायािलय िसवुा,  १८००   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मवहलाहरूले गदै आएको सबैिसो घिायसी कायिबोझ न्यूनीकिर् गिाई बालबार्लकाको हेिचाहमा समय बढ्ने 
ि आफ्नो साथै  बालबार्लकाको स्वास््यमा सधुाि आउने । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश्चात कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सकरुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा सामाजिक 
ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

१२. व्यवहाि परिवतिन सञ्चाि(िनचेतनामूलक सञ्चाि सामाग्री उत्पादन, प्रकार्न, प्रर्ािर्) । 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

2.7.22.98 २२५२२ १ पटक ९६५ दोश्रो ि तेस्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  
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उद्दशे्य मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन सम्बन्धी व्यवहाि परिवतिन सञ्चाि मार्ि त आम सबिसाधािर्मा चेतना 
अर्भवृदी गने। 

सञ्चालन प्रवक्रया मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन सम्बन्धी व्यवहाि परिवतिन सञ्चािका संभाववत गर्तववर्धहरु िस्तै िेर्डयो 
संदेर्, टेर्लर्भिन संदेर्, पत्रपर्त्रका संदेर् लगायतकाको ववविर् तयाि गने । 

कायािलयमा सिोकािवालाहरुसंग बैठक बर्स गर्तववर्धहरु यवकन गने साथै संदेर्हरु समेत यवकन गने । 

बिेटको परिर्धर्भत्र िवह संदेर्हरु र्नमािर् गने ि कायिक्रम कायािन्वयन भएका स्थानीय तहका नागरिकको 
पहँचुमा िहेको आम संचािको माध्यमबाट संदेर् प्रर्ािर् ि प्रकार्न गने ।  

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम ववर्नयोजित बिेट ( रू. हिािमा) कैवर्यत 

१ सामाजिक ववकास मन्त्रालय ९६५   
बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवधिन सम्बन्धी व्यवहाि परिवतिन सञ्चाि 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कायि सम्पन्न प्रर्तवेदन ि स्थलगत अनगुमनको आधािमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली खिीद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश्चात ्प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  
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अनसूुची-१ 
पोर्र् प्रवधिनका लार्ग भाँडाकुडा  
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ववरे्र् अनदुान कायिक्रम कम्पोनेन्ट ४: नविात जर्र्,ु मात ृमतृ्यदुि घटाउनका लार्ग आमा समूह सदुृढीकिर् कायिक्रम 

१. अर्त र्समान्तकृत/लोपोन्मखु िातीको बसोबास िहेको वस्तीमा मात ृतथा बाल स्वास््य सेवाको पहँचुका लार्ग गाउँघि 
जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र भवन र्नमािर् 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.1.2.36 31112 तोवकए बमोजिम गोटा ५ लाख प्रर्त भवन प्रथम 

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मात ृतथा बाल स्वास््य सेवाको पहँचुका लार्ग गाँउघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र भवन र्नमािर् 

सञ्चालन प्रवक्रया १॰ अर्त र्समान्तकृत/लोपोन्मखु िातीको बसोबास िहेको वस्तीको पवहचान गने । 

२॰ तोवकएको लक्ष्य अनसुाि प्राथर्मकता र्नधाििर् गिी स्थान छनौट गने ि स्थानीय तहसंग समेत सहकायिका 
लार्ग समन्वय गने । 

३॰ मन्त्रालयले उपलब्ध गिाएको अनसूुची (४) बमोजिम िर्ङ्ग र्डिार्िन अनसुाि सावििर्नक खरिद ऐन तथा 
र्नयमावली बमोजिम भवन र्नमािर् कायि गने । 

कायािन्वयन गने र्नकाय 

क्र. 
स 

कायािलयको नाम 
गाउँघि जक्लर्नक/बाह्य खोप 
केन्रको संख्या 

ववर्नयोजित बिेट 
(रू. हिािमा) 

कै. 

१ स्वास््य कायािलय, काभ्रपेलान्चोक ९ ४५००  

२ स्वास््य कायािलय, जचतवन १४ ७०००  

३ स्वास््य कायािलय, दोलखा १३ ६५००  

४ स्वास््य कायािलय, धाददङ ९ ४५००  
५ स्वास््य कायािलय, नवुाकोट २ १०००  

६ स्वास््य कायािलय, मकवानपिु १४ ७०००  

७ स्वास््य कायािलय, िसवुा १ ६००  

८ स्वास््य कायािलय, िामेछाप ६ ३०००  
९ स्वास््य कायािलय, लर्लतपिु २ १०००  
१० स्वास््य कायािलय, र्सन्धुपाल्चोक १३ ६५००  
११ स्वास््य कायािलय, र्सन्धुपाल्चोक १४ ७०००  
िम्मा ९७ ४८६००  

 

 

बिेट बाँडर्ाँड  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी भवन र्नमािर् भर्ि गाँउघि जक्लर्नक तथा खोप केन्र सञ्चालन गनि सहि हनुेछ । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकयहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  
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२. गाउँघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्रका लार्ग र्र्निचि व्यवस्थापन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध 

(चौमार्सक) 

11.6.13.12 ३११२३ तोवकए बमोजिम पटक २० हिाि प्रर्त जक्लर्नक दोश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्देश्य मात ृतथा बाल स्वास््य सेवाको पहँचुका लार्ग नवर्नर्मित गाँउघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र भवनका लार्ग 
आवश्यक र्र्निचि व्यवस्थापन 

सञ्चालन प्रवक्रया १॰ गाँउघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र सञ्चालनका लार्ग आवश्यक र्र्निचिको अनसूुची (२) बमोजिम 
ववविर् तयाि गने । 

२॰ सावििर्नक खरिद ऐन तथा र्नयमावली बमोजिम र्र्निचि खरिद गने ि सम्बजन्धत केन्रलार्ि उपलत्र्ध 
गिाउने।प्रचर्लत कानूनको परिर्धर्भत्र िवह स्थानीय तहमा नै तयाि हनुे आवश्यक र्र्निचिलार्ि प्रथर्मकता 
ददन सवकनेछ । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम गाउँघि जक्लर्नक/बाह्य खोप 
केन्रको संख्या 

ववर्नयोजित बिेट 
(रू. हिािमा) 

कै. 

१ स्वास््य कायािलय, काभ्रपेलान्चोक 9 180  

२ स्वास््य कायािलय, जचतवन 14 280  

३ स्वास््य कायािलय, दोलखा 13 260  

४ स्वास््य कायािलय, धाददङ 9 180  
५ स्वास््य कायािलय, नवुाकोट 2 40  

६ स्वास््य कायािलय, मकवानपिु 14 280  

७ स्वास््य कायािलय, िसवुा 1 20  

८ स्वास््य कायािलय, िामेछाप 6 120  
९ स्वास््य कायािलय, लर्लतपिु 2 40  
१० स्वास््य कायािलय, र्सन्धुपाल्चोक 13 260  
११ स्वास््य कायािलय, र्सन्धुपाल्चोक 14 280  

िम्मा ९७ 1940   
बिेट बाँडर्ाँड  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी गाँउघि जक्लर्नक तथा खोप केन्र सञ्चालनका लार्ग आवश्यक र्र्निचि सामग्रीहरुको उपलत्र्धता भर्ि कायि 
सञ्चालन गनि सहि हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अस्पताल, स्वास््य कायािलय तथा आयूवेद स्वास््य केन्रहरुबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन 
स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत र्नकयहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले 
गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

३. गाउँघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्रका लार्ग औिाि उपकिर् व्यवस्थापन 

PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध (चौमार्सक) 

11.3.9.46 31122 तोवकए बमोजिम पटक ४० हिाि प्रर्त जक्लर्नक दोश्रो 
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र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य मात ृतथा बाल स्वास््य सेवाको पहँचुका लार्ग नवर्नर्मित गाँउघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र सञ्चालनका लार्ग 
आवश्यक स्वास््य औिाि उपकिर् व्यवस्थापन । 

सञ्चालन प्रवक्रया १॰ गाँउघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र सञ्चालनका लार्ग आवश्यक अनसूुचीमा उल्लेख भए अनसुािका स्वास््य 
औिाि उपकिर्को ववविर् तयाि गने । 

२॰ सावििर्नक खरिद ऐन तथा र्नयमावली खरिद गने ि सम्बजन्धत केन्रलार्ि उपलत्र्ध गिाउने। 
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. स कायािलयको नाम गाँउघि जक्लर्नक/बाह्य खोप 
केन्रको संख्या 

ववर्नयोजित बिेट 
(रू. हिािमा) 

कै. 

१ स्वास््य कायािलय, काभ्रपेलान्चोक ९ ३६०  

२ स्वास््य कायािलय, जचतवन १४ ५६०  

३ स्वास््य कायािलय, दोलखा १३ ५२०  

४ स्वास््य कायािलय, धाददङ ९ ३६०  
५ स्वास््य कायािलय, नवुाकोट २ ८०  

६ स्वास््य कायािलय, मकवानपिु १४ ५६०  

७ स्वास््य कायािलय, िसवुा १ ४०  

८ स्वास््य कायािलय, िामेछाप ६ २४०  
९ स्वास््य कायािलय, लर्लतपिु २ ८०  
१० स्वास््य कायािलय, र्सन्धुपाल्चोक १३ ५२०  
११ स्वास््य कायािलय, र्सन्धुपाल्चोक १४ ५६०  
िम्मा ९७ 3880   

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी गाँउघि जक्लर्नक तथा खोप केन्र सञ्चालनका लार्ग आवश्यक स्वास््य औिाि उपकिर्हरुको उपलत्र्धता 
भर्ि कायि सञ्चालन गनि सहि हनुेछ । 

अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अस्पताल, स्वास््य कायािलय तथा आयूवेद स्वास््य केन्रहरुबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य 
र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत र्नकयहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 
 

४. ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमको समन्वय ि सहिीकिर्का लार्ग कायिक्रम संयोिक व्यवस्थापन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध 

(चौमार्सक) 

2.7.22.253 22५२२ १)एक( पटक ५००  

र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववरे्र् अनदुानका कायिक्रम कायािन्वयनका लार्ग समन्वय तथा सहिीकिर् गनि स्वास््य कायािलयलार्ि 
सहयोग गनि । 

सञ्चालन प्रवक्रया १॰ कायिक्रम संयोिक व्यवस्थापनका लार्ग कजम्तमा १५ ददनको सावििर्नक सूचना आव्हान गिी िनर्जि 
सेवा किािबाट र्लने । 
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२॰ िनर्जि छनौट गदाि र्लजखत वा अन्तिवाताि वा दवैु प्रवक्रया अवलम्बन गनि सवकनेछ । 

३॰ कायिक्रम संयोिकको कायि जिम्मेवािी, न्यूनतम रै्जक्षक योग्यताको ववविर् अनसूुची(१) मा ददर्िएको 
छ। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु  

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववरे्र् अनदुानका कायिक्रम सञ्चालनमा समन्वय ि सहिीकिर् भर्ि सहिता आउने । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

अस्पताल, स्वास््य कायािलय तथा आयूवेद स्वास््य केन्रहरुबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन 
स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत र्नकयहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले 
गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

५. ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमका लार्ग ल्यापटप तथा वप्रन्टि खरिद 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध 

(चौमार्सक) 

११॰३॰९॰४ ३११२२ १)एक( पटक १०० पवहलो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्दशे्य ववरे्र् अनदुानका कायिक्रम कायािन्वयनका लार्ग डकुमेन्टेसन तथा प्रर्तवेदन तयाि गनि सहिता ल्याउने । 

सञ्चालन प्रवक्रया १॰ कायािलयको लार्ग उपयूि ल्यापटप तथा वप्रन्टिको स्पेर्सवर्केसन तयाि गिी लागत र्ष्टीमेट तयाि 
गने। 

२॰ सावििर्नक खरिद ऐन २०६३ तथा सावििर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ बमोजिम खरिद गने ि दाजखला 
गने । 

३॰ खरिद गरिएका सामाग्रीहरु प्रयोगमा ल्याउने । 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु  

बिेट बाडँर्ाडँ  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमको अर्भलेजखकिर् तथा प्रर्तवेदन गनि सहिता आउने । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकयहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

 

६. गाउँघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र भवन र्नमािर्को तथा कायिक्रम अनगुमन 
PLMBIS Code  खचि र्ीर्िक लक्ष्य र्काई ववर्नयोजित िकम (रू. हिािमा) समय अवर्ध 

(चौमार्सक) 

2.8.1.40 २२६११ ३ पटक ५० दोश्रो,तेश्रो 
र्ीर्िक  ववविर्  

उद्देश्य गाँउघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र भवन र्नमािर् तथा कायिक्रमको अनगुमन गने । 
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सञ्चालन प्रवक्रया १॰ गाँउघि जक्लर्नक/बाह्य खोप केन्र भवन र्नमािर् तथा सो कायिक्रमको अनगुमनको कायितार्लका तयाि 
गिी स्वीकृत गने। 

२॰ कायितार्लका अनसुाि अनगुमन गने  ि प्रर्तवेदन गने। 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य कायािलयहरु  

बिेट बाँडर्ाँड  प्रचर्लत र्नयमानसुाि खचि िकम वाँडर्ाँड गिी कायािलय प्रमखुबाट वटप्पर्ी स्वीकृत गिाई गनुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी ववरे्र् अनदुानका कायिक्रमको अर्भलेजखकिर् तथा प्रर्तवेदन गनि सहिता आउने । 
अनगुमन ि 
मलु्याङ्कन 

स्वास््य कायािलयबाट भएका कायिक्रमको अनगुमन मलु्याङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उल्लेजखत 
र्नकयहरु एवम ्प्रदेर् कायािलयहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायि सम्पन्न भए पश्चात चौमार्सकरुपमा प्रगती प्रर्तवेदन सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  
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अनसूुची १ 

कायिक्रम संयोिकको न्यूनतम रै्जक्षक योग्यता, कायि ववविर् ि सेवा सवुवधा 
१॰ न्यूनतम रै्जक्षक योग्यताः नेपाल सिकािवाट मान्यता प्राप्त जर्क्षर् संस्थाबाट िनस्वास््य ववर्यमा स्नातक उजिर्ि गिी 

सम्बजन्धत काउजन्सलमा दताि भएको ।अन्य योग्यता प्रचर्लत कानून बमोजिम । 

२॰ कायि ववविर्ः  
३॰ तलव भिा तथा अन्य सवुवधाः प्रदेर् सिकािको अर्धकृत सातौ तहले र्रुु र्नयूजि बिाबिको मार्सक तलब तथा 

वर्ल्डमा खवटएको ददन सो तहले पाउने दै॰भ्र भिा । 
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अनसूुची २ 
गाउँघि जक्लर्नक\खोप केन्रमा आवश्यक र्र्निचि तथा औिाि उपकिर्को ववविर् 

 

१॰ गाउँघि जक्लर्नक\खोप केन्रमा आवश्यक र्र्निचिको ववविर् 

1. Table-1(Local Made) 

2. Chair-1(Local) 

3. Benches-1 with Metal Frame & Ply or wood at top 

4. Skeleton Rack Metal(Open) 72”*36*18 with  

 

२॰ गाउँघि जक्लर्नक\खोप केन्रमा आवश्यक औिाि उपकिर्को ववविर् 

1. Autoclave- small size 

2. Pan Scale with height measurement 

3. BP Set-1 

4. Thermometer digital 

5. Fetoscope (Aluminum Folding) Pakistani 

6. Artery Forceps stainless steel (16 cm) Curved Pakistani 

7. Artery Forceps stainless steel (16 cm) straight Pakistani 

8. Plain Scissors stainless steel (18 cm) straight Pakistani 

9. Plain Scissors stainless steel (18 cm) blunt Pakistani 

10. Weighing Machine (Bathroom Scale) for adult 0-125 kg 

11. Weighing Machine (Salter Scale)  0-25 kg 

12. Towel cotton (18*12) 

13. Surgical Gloves(No 6,7) 10 pairs 

14. Tourch with AA size battery 

15. Kit Box metal(30”*18”*12”) 24 gauze 
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अनसूुची ३ 

आयोिना लागू हनुे जिल्लाहरुः अर्त र्समान्तकृत/लोपोन्मखु िातीको वस्ती िहेको स्थानीय तह ि गाउँघि जक्लर्नक/ 

खोप केन्र र्नमािर् गनुिपने संख्या 
जिल्ला   स्थानीय तहको नाम बडा संख्या र्नमािर् गनुिपने ORC 

र्सन्धलुी 
 
 
 
  

१ कमलामाई नगिपार्लका १४ २ 

२ दधुौली नगिपार्लका १४ ३ 

३ घ्याङलेख गाउँपार्लका ५ ४ 

४ तीनपाटन गाउँपार्लका ११ १ 

५ वर्क्कल गाउँपार्लका ६ २ 

६ मरिर् गाउँपार्लका ७ २ 

७ सनुकोर्ी गाउँपार्लका ७ १ 

८ हरिहिपिुगढी गाउँपार्लका ८ १ 

िम्मा ७२ १४ 

िामेछाप 

  
  
  

१ मन्थली नगिपार्लका १४ २ 

२ िामेछाप नगिपार्लका ९ १ 

३ खाँडादेवी गाउँपार्लका ९ १ 

४ दोिम्बा गाउँपार्लका ७ १ 

५ सनुापती गाउँपार्लका ५ १ 

 िम्मा ४४ ६ 

  
  
  

 दोलखा 
   

१ र्भमेश्वि नगिपार्लका ९ २ 

२ कार्लन्चोक गाउँपार्लका ९ ४ 

३ गौिीर्ङ्कि गाउँपार्लका ९ १ 

४ तामाकोर्ी गाउँपार्लका ७ १ 

५ मेलङु्ग गाउँपार्लका ७ १ 

६ ववग ुगाउँपार्लका ८ २ 

७ वैतेश्वि गाउँपार्लका ८ १ 

८ रै्लङु्ग गाउँपार्लका ८ १ 

 िम्मा ६५ १३ 

र्सन्धपुाल्चोक 

  
  
  
   

१ चौतािा साँगाचोकगढी नगिपार्लका १४ २ 

२ बाह्रववसे नगिपार्लका ९ १ 

३ मेलम्ची नगिपार्लका १३ २ 

४ ईन्रावती गाउँपार्लका १२ २ 

६ पाँचपोखिी थाङपाल गाउँपार्लका ८ १ 

७ बलेर्ी गाउँपार्लका ८ १ 

८ भोटेकोर्ी गाउँपार्लका ५ १ 

९ सनुकोर्ी गाउँपार्लका ७ १ 
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१० र्त्रपिुासनु्दिी गाउँपार्लका ६ २ 

  िम्मा ८२ १३ 

  

काभ्रपेलात्र्चोक 

  
   

१ पाँचखाल नगिपार्लका १३ २ 

२ मण्डनदेउपिु नगिपार्लका १२ २ 

३ खानीखोला गाउँपार्लका ७ १ 

४ चौंिीदेउिाली गाउँपार्लका ९ १ 

५ तेमाल गाउँपार्लका ९ १ 

६ भमु्ल ुगाउँपार्लका १० १ 

७ महाभाित गाँउपार्लका ८ १ 

 िम्मा ६८ ९ 

लर्लतपिु  

१ गोदाविी नगिपार्लका १४ १ 

२ महाङ्काल गाउँपार्लका ६ १ 

 िम्मा २० २ 

नवुाकोट 
१ ववदिु नगिपार्लका १३ १ 

२ तादी गाउँपार्लका ६ १ 

िम्मा १९ २ 

िसवुा 
१ नौकुण्ड गाउँपार्लका ६ १ 

 िम्मा ६ १ 

धाददङ 

१ धनुीबेंर्ी नगिपार्लका ९ १ 

२ गििुी गाउँपार्लका ८ २ 

३ गल्छी गाउँपार्लका ८ १ 

४ थाके्र गाउँपार्लका ११ १ 

५ बेनीघाट िोिाङ्ग गाउँपार्लका १० ३ 

६ र्सिलेक गाउँपार्लका ७ १ 

 िम्मा ६५ ९ 

मकवानपिु 

१ हेटौडा उपमहानगिपार्लका १९ १ 

२ कैलार् गाउँपार्लका १० २ 

३ बकैया गाउँपार्लका १२ १ 

४ बाग्मर्त गाउँपार्लका ९ २ 

५ र्भमरे्दी गाउँपार्लका ९ १ 

६ मनहिी गाउँपार्लका ९ ३ 

७ िाजक्सिाङ्ग गाउँपार्लका ९ ४ 
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 िम्मा ७७ १४ 

जचतवन 

१ भितपिु महानगिपार्लका २९ १ 

२ कार्लका नगिपार्लका ११ २ 

३ खैिहनी नगिपार्लका १३ १ 

४ माडी नगिपार्लका ९ २ 

५ ित्ननगि नगिपार्लका १६ १ 

६ िाप्ती नगिपार्लका १३ ४ 

७ र्च्छाकामना गाउँपार्लका ७ ३ 
 

 िम्मा ९८ १४ 

कूल िम्मा ६०४ ९७ 
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लोपोन्मखु, अर्त र्समान्तकृत समूहको ववविर्  

 

 

 

 

श्रोत: आददवासी/िनिार्त उत्थान िाविय प्रर्तष्ठान ऐन, २०५८ 

 
 

  

• लोपोन्मखु समूह:  कुसणु्डा,  वनकरिया,  िाउटे,  सिेुल हायू,  िािी,  वकसान,  लाप्चे,  मेचे,  

कुर्वाडीया (१०) 

• अर्त र्समान्तकृत समूह: माझी,  र्सयाि,  ल्होमी(र्सङ्ग्सावा),  थदुाम,  धानकु,  चेपाङ,  

सताि(सन्थाल),  झागड,  थामी,  बोटे,  दनवुाि,  बिामू (१२) 
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अनसूुची ४ 

गाँउघि जक्लर्नक/ खोप जक्लर्नक भवनको टाईप र्डिाईन 

खण्ड क 
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गाँउघि जक्लर्नक/ खोप जक्लर्नक भवनको टाईप र्डिाईन 

खण्ड ख 
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