
 

   

स्थानीय तहमा विननयोजित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको   

बावषिक कायिक्रम कायािन्ियन मार्िदर्िन 
आ.ि.२०७९/०८० 

(माननीय मन्रीस्तरबाट २०७९/०४/२५ मा स्िीकृत)  
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कायिक्रम सञ्चालन र्दाि मूलतः प्रमखु प्रर्ासकीय अनधकृत, स्िास््य महा /र्ाखा प्रमखु, लेखा प्रमखु तथा 
फोकल पसिनले ध्यान ददनपुने महत्िपूणि कुराहरू 
 
 

1. हरेक कायिक्रमको तयारी तथा सञ्चालन र्नुिपूिि यस मार्ि ननदेर्नको राम्ररी अध्ययन र्नुिपदिछ र कायिक्रम सञ्चालन र्दाि 
यस मार्ि ननदेर्नको अननिायि रूपमा पालना पनन र्नुिपदिछ। 

2. यस मार्ि ननदेर्नमा उल्लेजखत कुराहरूलाई प्रभािकारी रूपमा कायािन्ियन र्ने र्राउने जिम्मेिारी प्रमखु प्रर्ासकीय अनधकृत, 

स्िास््य महा  /र्ाखा प्रमखु को हनुेछ र कायािन्ियनमा समन्ियकारी भनूमका फोकल पसिनको हनुेछ। 

3. कायिक्रम र्रुू र्नुिपूिि कायिक्रम सञ्चालन प्रकृया, अनमुाननत खचि, सहभार्ी तथा स्रोत व्यजि, सहिकतािको विस्ततृ वििरण, 

कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्थान र नमनत उल्लेजखत वटप्पणी र आदेर् कायािलय प्रमखुबाट स्िीकृत भएपश्चात कायिक्रम सञ्चालन 
र्नुि र्राउन ुपनेछ।  

4. खररद तथा ननमािणसाँर् सम्बजन्धत कायि र्दाि खररद र्नुिपने सामग्रीहरुको विज्ञ/र्जन्िननयरसाँर् समन्िय र्रर स्पेसीवफकेसन 
र ननमािण कायिमा नक्सा डीिाईन तयार र्रर स्िीकृत र्राई मार काम र्नुिपनेछ।  

5. प्रदेर्बाट सर्ति अनदुानमा विननयोजित रकम कायिक्रम सञ्चालनका लानर् कम हनु र्एमा िा कायिक्रम विस्तार र्री सञ्चालन 
र्नि आिश्यक भएमा स्थानीय तहले नै आफ्नो थप श्रोत पररचालन र्री कायिक्रम सञ्चालन र्नि सवकनेछ। 

6. हरेक कायिक्रमको भौनतक तथा विजत्तय प्रर्नत चौमानसक र िावषिक रुपमा स्िास््य मन्रालय, बार्मती प्रदेर् र अन्य 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाउनपुनेछ। 

7. यस मार्िदर्िनमा उल्लेख हनु छुट भएका र कुनै विषयमा स्पष्ट र्नुिपने भएमा मन्रालयले आिश्यकता  अनसुार ननणिय 
र्री पररपरको रुपमा पठाउन सक्नेछ। 

8. प्रदेर्बाट स्िीकृत कायिक्रम बमोजिम आधारभूत अस्पताल र सामदुावयक स्िास््य ईकाई संचालनका लानर् तत्काल सेिा 
करारमा स्िास््यकमी नलन ुपने अिस्थामा स्थानीय तहको प्रचनलत कायिविनध बमोजिम सेिा करारमा नलई काम र्राउने र 
त्यस्ता सेिा करारमा नलएका िनर्जि/स्िास््यकमीहरुलाई कालान्तरमा स्थानीय तहले नै पाररश्रनमक तथा संचालन खचि 
लर्ायत स्िानमत्ि नलने व्यिस्था नमलाउदै िान ुपनेछ।  

9. बहिुवषिय आयोिनामा समािेस र्नुि पने आयोिनाहरु बहिुवषिय आयोिना अन्तरर्त स्िास््य मन्रालयबाट स्िीकृत र्राएर 
मार ननमािण प्रकृया सरुु र्नुिपनेछ। 

10. यस मार्िननदेर्नमा अन्यर िेसकैु लेजखएको भएतापनन स्िीकृत िावषिक कायिक्रमहरू सञ्चालन र्दाि र्राउाँदा बिेटको 
पररनधनभर रही सािििाननक खररद ऐन २०६३, सािििाननक खररद ननयमािली, २०६४, प्रदेर् सािििाननक खररद ननयमािली 
२०७६, प्रदेर् भ्रमण खचि ननयमािली, २०७७, अथि मन्रालयको कायि सञ्चालन ननदेजर्का २०७७, प्रदेर् कायि संचालन 
ननदेजर्का २०७८, प्रदेर् सािििननक खचि मापदण्ड २०७८, बमोजिम बाडफाड र्री खचि र्नुिपनेछ।
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1. PLMBIS CODE ६.२.२.३६४ कायिक्रमको नाम: न्यनुतम सेिा मापदण्ड (Mimimum Service Standard-

MSS) सधुारका लानर् स्िास््य संस्थाहरु (प्राथनमक स्िास््य केन्र र स्िास््य चौकी) लार्ि सर्ति अनदुान 
 

PLMBIS Code 
वििरण ६ .२.२ .३६४ 

र्ीषिक 

उद्दशे्य 
प्राथनमक स्िास््य केन्र र स्िास््य चौकीको न्यनुतम सेिा मापदण्ड (Mimimum Service Standard-

MSS) सधुार र्री नार्ररकलाई र्णुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रदान र्ने। 

सञ्चालन प्रवक्रया 

१. स्िास््य कायािलयसंर्को समन्ियमा MSS मापन कायि संचालन र्ने । 
२. आफ्नो स्थानीय तह अन्तरर्त रहेका स्िास््य संस्था (प्राथनमक स्िास््य केन्र र स्िास््य चौकी 

मार) को वििरण तयार र्ने ।  
३. स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालयबाट न्यनुतम सेिा मापदण्ड (Mimimum Service Standard-MSS) 

मापन र्नि िा स्िमापन र्नि िारी र्ररएको ननदेजर्का अनसुार प्राथनमक स्िास््य केन्र र स्िास््य 
चौकीको न्यनुतम सेिा मापदण्ड (Mimimum Service Standard-MSS) मापन र्ने । 

४. MSS मापन पश्चात देजखएका समस्याहरु, सधुार र्नुिपने पक्षहरु सधुार र्नि कायियोिना बनाउन 
लर्ार्ि सो कायियोिना अनसुार कायि र्ने सति सवहत सम्बजन्धत प्राथनमक स्िास््य केन्र र स्िास््य 
चौकीको खातामा रु पचास हिारका दरले अनदुान प्रदान र्ने । सो रकमले समेट्न नसकेका 
विषयबस्तहुरु स्थानीय तहबाट थप बिेटको व्यिस्थापन र्री कायािन्ियन र्ने। 

५. MSS मापन र्दाि देजखएका समस्याहरु, स्िास््य संस्थाको ितिमान अिस्था, कमिोरीहरुको मूल्यांकन 
र समाधानमा विनभन्न ननकायहरुको जिम्मेिारी राखी विस्ततृ कायियोिना ननमािण र्ने। 

६. कायियोिना अनसुार काम भए नभएको अनरु्मन र्ने र अधि बावषिक रुपमा MSS मापन र्ने। 
७. MSS को स्ि:मापन/मापन र्री अधिबावषिक रुपमा MSS सनमक्षा र्ने। 
८. स्िस््य कायािलयले संचालन र्ने MSS सनमक्षा कायिक्रममा कायियोिना अनरुुपको प्रर्नत संस्था 

अनसुार प्रस्तनुतकरण र्ने। 
 

कायिक्रम संचालन 
र्ने ननकाय  

 

क्र.स. जिल्लाको नाम स्थानीयतहको नाम 
बिेट (रु 
हिारमा) 

1.  काठमाण्डौँ 

कारे्श्वरी मनोहरा नर्रपानलका 300 

कीनतिपरु नर्रपानलका 350 

र्ोकणेश्वर नर्रपानलका 250 

चन्रानर्री नर्रपानलका 550 

टोखा नर्रपानलका 250 

तारकेश्वर नर्रपानलका 350 
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दजक्षणकाली नर्रपानलका 300 

नार्ािुिन नर्रपानलका 250 

बढुाननलकण्ठ नर्रपानलका 300 

रं्खरापरु नर्रपानलका 300 

2.  काभ्रपेलाञ्चोक 

धनुलखेल नर्रपानलका 350 

नमोबदु्ध नर्रपानलका 350 

पनौती नर्रपानलका 500 

पांचखाल नर्रपानलका 350 

बनेपा नर्रपानलका 250 

मण्ड`नदेउपरु नर्रपानलका 350 

खानीखोला र्ाउाँपानलका 250 

चौंरीदेउराली र्ाउाँपानलका 450 

तेमाल र्ाउाँपानलका 350 

बेथानचोक र्ाउाँपानलका 250 

भमु्ल ुर्ाउाँपानलका 450 

महाभारत र्ाउाँपानलका 250 

रोर्ी र्ाउाँपानलका 500 

3.  जचतिन 

कानलका नर्रपानलका 200 

खैरहनी नर्रपानलका 200 

माडी नर्रपानलका 150 

रत्ननर्र नर्रपानलका 150 

राप्ती नर्रपानलका 300 

र्च्छाकामना र्ाउाँपानलका 250 

4.  दोलखा 

जिरी नर्रपानलका 150 

नभमेश्वर नर्रपानलका 350 

कानलन्चोक र्ाउाँपानलका 350 

र्ौरीर्ङ्कर र्ाउाँपानलका 50 

तामाकोर्ी र्ाउाँपानलका 350 

िैतेश्वर र्ाउाँपानलका 250 
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मेलङु्ग र्ाउाँपानलका 250 

विर् ुर्ाउाँपानलका 400 

रै्लङु्ग र्ाउाँपानलका 300 

5.  धाददङ 

धनुीबेंसी नर्रपानलका 350 

नीलकण्ठ नर्रपानलका 300 

खननयाबास र्ाउाँपानलका 350 

र्ङ्गािमनुा र्ाउाँपानलका 300 

र्िरुी र्ाउाँपानलका 500 

र्ल्छी र्ाउाँपानलका 350 

ज्िालामूखी र्ाउाँपानलका 450 

नरपरुासनु्दरी र्ाउाँपानलका 450 

थाके्र र्ाउाँपानलका 250 

बेनीघाट रोराङ्ग र्ाउाँपानलका 250 

रुिी भ्याली र्ाउाँपानलका 200 

नसद्धलेक र्ाउाँपानलका 300 

6.  निुाकोट 

विदरु नर्रपानलका 250 

बेलकोटर्ढी नर्रपानलका 100 

ककनी र्ाउाँपानलका 150 

वकस्पाङ र्ाउाँपानलका 200 

तादीर्ाउाँ र्ाउाँपानलका 200 

तारकेश्वर र्ाउाँपानलका 150 

दपु्चेश्वर र्ाउाँपानलका 300 

पञ्चकन्या र्ाउाँपानलका 200 

म्यार्ङ र्ाउाँपानलका 100 

नलख ुर्ाउाँपानलका 350 

जर्िपरुी र्ाउाँपानलका 400 

सयुिर्ढी र्ाउाँपानलका 50 

7.  भिपरु 
मध्यपरु नथमी नर्रपानलका 250 

चााँर्नुारायण नर्रपानलका 400 
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8.  मकिानपरु 

थाहा नर्रपानलका 300 

ईन्रसरोिर र्ाउाँपानलका 200 

कैलार् र्ाउाँपानलका 250 

बकैया र्ाउाँपानलका 200 

बाग्मती र्ाउाँपानलका 150 

नभमफेदी र्ाउाँपानलका 250 

मकिानपरुर्ढी र्ाउाँपानलका 200 

मनहरी र्ाउाँपानलका 100 

राजक्सराङ्ग र्ाउाँपानलका 200 

9.  रसिुा 

उत्तरर्या र्ाउाँपानलका 150 

कानलका र्ाउाँपानलका 50 

र्ोसाईंकुण्ड र्ाउाँपानलका 350 

नौकुण्ड र्ाउाँपानलका 150 

आमाछोददङमो र्ाउाँपानलका 300 

10.  रामेछाप 

मन्थली नर्रपानलका 550 

रामेछाप नर्रपानलका 350 

उमाकुण्ड र्ाउाँपानलका 300 

खााँडादेिी र्ाउाँपानलका 400 

र्ोकुलर्ङ्गा र्ाउाँपानलका 300 

दोरम्बा र्ाउाँपानलका 300 

नलख ुतामाकोर्ी र्ाउाँपानलका 300 

सनुापनत र्ाउाँपानलका 250 

11.  लनलतपरु 

कोन्ज्योसोम र्ाउाँपानलका 250 

बाग्मती र्ाउाँपानलका 350 

महाङ्काल र्ाउाँपानलका 300 

र्ोदािरी नर्रपानलका 600 

महालक्ष्मी नर्रपानलका 250 

12.  नसन्धपुल्चोक 
चौतारा सार्ाचोकर्ढी नर्रपानलका 450 

मेलम्ची नर्रपानलका 550 
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िाह्रविसे नर्रपानलका 300 

नरपरुासनु्दरी र्ाउाँपानलका 300 

पााँचपोखरी थाङपाल र्ाउाँपानलका 400 

बलेफी र्ाउाँपानलका 150 

भोटेकोर्ी र्ाउाँपानलका 200 

नलसंखपुाखर र्ाउाँपानलका 300 

सनुकोर्ी र्ाउाँपानलका 300 

हेलम्ब ुर्ाउाँपानलका 250 

ईन्रािती र्ाउाँपानलका 350 

िरु्ल र्ाउाँपानलका 350 

13.  नसन्धलुी 

र्ोलन्िोर र्ाउाँपानलका 350 

घ्याङलेख र्ाउाँपानलका 250 

तीनपाटन र्ाउाँपानलका 400 

वफक्कल र्ाउाँपानलका 300 

मररण र्ाउाँपानलका 150 

सनुकोर्ी र्ाउाँपानलका 250 

हररहरपरुर्ढी र्ाउाँपानलका 200 

कमलामाई नर्रपानलका 350 

दधुौली नर्रपानलका 500 

िम्मा 33000  

बिेट बााँडफााँड  

स्िास््य मन्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरण माफि त स्थानीय तहहरुलाई एकमषु्ट रकम प्रदान र्ररएको छ। 
स्थानीय तहले मातहत रहेका प्राथनमक स्िास््य केन्र र स्िास््य चौकीहरुलार्ि रु.५० हिारका दरले 
सोवह स्िास््य संस्थाको बैंक खातामा MSS को लानर् रकम प्रदान र्ने। 

अनरु्मन र मलु्याङ्कन 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले स्िास््य संस्थाहरुको अनरु्मन र्नुिपनेछ साथै स्िास््य कायािलयले स्थानीय 
तह र स्िास््य संस्था समेतको अनरु्मन तथा मलु्यांकन र्नुिपनेछ। 

प्रनतिेदन प्रणाली 
चौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायािलय माफि त स्िास््य ननदेर्नालय र मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 
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2. कायिक्रमको नाम: र्हरी स्िास््य केन्र सञ्चालन अनदुान  

PLMBIS Code  
वििरण ६  .२.२ .३६५  

र्ीषिक 

उद्दशे्य 

र्हरी क्षेरमा िसोिास र्ने आम नार्ररकहरू विरे्ष र्रेर मवहला, बालबानलका, विपन्न तथा नसमान्तकृत 
िर्ि, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्णुस्तरीय आधारभूत स्िास््य सेिामा पहुाँच 
र सेिाको उपभोर्मा अनभिृद्दी र्ने । 

सञ्चालन र्ने ननकाय 

आ.ि. २०७५/७६ देजख सञ्चालनमा आएका देहाय िमोजिमका २० िटा स्थानीय तह:-  

क्र.स जिल्ला स्थानीयतहको नाम बिेट (रु हिारमा) 

1.  नसन्धलुी दधुौली नर्रपानलका ४०० 

2.  रामेछाप 
मन्थली नर्रपानलका ४०० 
रामेछाप नर्रपानलका ४०० 

3.  दोलखा  नभमेश्वर ४०० 

4.  नसन्धपुाल्चोक 
चौतारा सार्ाचोकर्ढी नर्रपानलका ४०० 

मेलम्ची नर्रपानलका  ४०० 

बाह्रनबसे नर्रपानलका ४०० 

5.  धाददङ धनुनबेंसी नर्रपानलका ४०० 

6.  निुाकोट विदरु नर्रपानलका ४०० 

7.  काठमाण्डौ 
चन्रानर्री नर्रपानलका ४०० 

नार्ािुिन नर्रपानलका ४०० 

रं्खरापरु नर्रपानलका ४०० 

8.  लनलतपरु लनलतपरु महानर्रपानलका ४०० 

9.  भिपरु सूयिविनायक नर्रपानलका ४०० 

10.  काभ्रपेलान्चोक 
पनौती नर्रपानलका ७०० 

पा ाँँचखाल नर्रपानलका ४०० 

11.  मकिानपरु 
हेटौंडा उप-महानर्रपानलका ४०० 

थाहा नर्रपानलका ४०० 

12.  जचतिन 
माडी नर्रपानलका ४०० 

रत् ननर्र नर्रपानलका ४०० 

िम्मा 8300 
 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. आ.ि.२०७५/०७६ मा ननमािण भएको र्हरी स्िास््य केन्र सञ्चालनका लानर् सेिा करारबाट 
देहाय बमोजिमका िनर्जि व्यिस्थापन र्नुिपनेछ। 

प्रस्तावित िनर्जिको वििरण  
क्र.स. स्िास््यकमी/िनर्जिको पद नाम संख्या 
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1. हे.अ/अ.हे.ि १ िना 
२. स्टाफ नसि/अ.न.मी १ िना 
३. सरसफाईकमी १ िना 

 
2. यो विननयोजित रकम िा िनर्जि अपरु् भएमा स्थानीय तहको थप लार्त सहभानर्तामा 

व्यिस्थापन र्नुिपनेछ।  
3. यो िनर्जि संख्यामा स्थानीय तहले थपघट र्नि सक्नेछ र अि यो कायिक्रम पूणि रुपमा क्रमर्ः 

स्थानीय तहले नै व्यिस्थापन र्ने र्री आर्ामी बषिको योिना र्नुि हनुेछ ।  
4. र्हरी स्िास््य केन्र सञ्चालनका लानर् आिश्यक भौनतक व्यिस्थापन, औषधी, उपकरण  

लर्ायतका अत्यािश्यक सामग्रीको व्यिस्थापन स्थानीय तह स्ियमले व्यिस्था र्नुिपदिछ। 
5. स्थानीय तहले जचवकत्सक िा स्िास््यकमी करार सेिामा व्यिस्थापन र्ने सम्बन्धी कायिविनध 

२०७८ बमोजिम व्यिस्था र्नि सक्नेछ । 

बिेट बााँडफााँड  प्रचनलत ननयमानसुार खचि बाडफाड र्री र्हरी स्िास््य केन्र सञ्चालन र्नुिपनेछ ।  

अनरु्मन र मलु्याङ्कन 
1. स्िास््य ननदेर्नालय र सम्बजन्धत स्िास््य कायािलयले कायिक्रमको अनरु्मन र्नेछ । 

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन र्रर अपेजक्षत उपलजधध हानसल र्नुिपनेछ। 

प्रनतिेदन प्रणाली 
सेिा सम्बन्धीको मानसक प्रनतिेदन HMIS/DHIS-II माफि त र्नुिपनेछ र चौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य 
कायािलय माफि त स्िास््य ननदेर्नालय र स्िास््य मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

3. कायिक्रमको नाम: सामदुावयक स्िास््य र्कार्ि सञ्चालन अनदुान 

PLMBIS Code  

वििरण 
२.७.२२.३/६.२.२.२
८६४/६.२.२.२८६५ 

र्ीषिक 

उद्दशे्य 

ग्रानमण दरु्िम क्षेरमा बसोबास र्ने आम नार्ररकहरू विरे्ष र्रेर मवहला, बालबानलका, र्रीब तथा 
नसमान्तकृत िर्ि, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्णुस्तरीय आधारभतू स्िास््य 
सेिा प्रिाहको व्यिस्था नमलार् पहुाँच र उपभोर्मा अनभिृवद्ध र्ने । 

सञ्चालन र्ने ननकाय 

आ.ि. २०७५/७६ देजख सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तह र २०७९/८० मा थप भएको देहाय 
बमोजिमको स्थानीय तहहरु:- 

क्र.
स 

जिल्ला स्थानीय तहको नाम 

PLMBIS 

Code 
बिेट 
(रु. 

हिारमा) 

1.  नसन्धलुी 
मररण र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

हररहरपरुर्ढी र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

2.  रामेछाप सनुापनत र्ााँउपानलका २.७.२२.३ १४०० 
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3.  दोलखा  

र्ौरीर्ङ्कर र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

मेलङु्ग र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

रै्लङु्ग र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

4.  नसन्धपुाल्चोक 
ईन्रािती र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

हेलम्ब ुर्ााँउपानलका ६.२.२.२८६४ ७०० 

5.  रसिुा 
उत्तरर्या र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

नौकुण्ड र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

6.  धाददङ्ग 
र्ङ्गािमनुा र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 
नसद्धलेक र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

7.  निुाकोट 
पञ्चकन्या र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 
नलख ुर्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

8.  लनलतपरु 
कोन्ज्योसोम र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 
महालक्ष्मी नर्रपानलका २.७.२२.३ 700 
बाग्मती र्ाउाँपानलका २.७.२२.३ ७०० 

9.  काभ्रपेलान्चोक 
खानीखोला र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 
बेथानचोक र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 
महाभारत र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 

10.  मकिानपरु 
ईन्रसरोिर र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 
बकैया र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 
राजक्सराङ र्ााँउपानलका   ६.२.२.२८६५ ७०० 

11.  जचतिन र्च्छाकामना र्ााँउपानलका २.७.२२.३ ७०० 
िम्मा  17500 

 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. सामदुावयक स्िास््य र्कार्ि सञ्चालनका लानर् सेिा करारबाट देहाय बमोजिमका िनर्जि 
व्यिस्थापन र्ने र प्रस्तावित िनर्जि र रकम अपरु् भएमा स्थानीय तहको लार्त सहभानर्तामा 
व्यिस्थापन र्नुिपनेछ। 

प्रस्तावित िनर्जिको वििरण 
क्र.स. स्िास््यकमी िनर्जिको पदनाम   संख्या 

1. हे.अ/अ.हे.ि १ िना 
२. स्टाफ नसि/अ.न.मी १ िना 
३. सरसफाईकमी  १ िना 

 
2. यो िनर्जि संख्यामा स्थानीय तहले थपघट र्नि सक्नेछ र अि यो कायिक्रम पूणि रुपमा क्रमर्ः 

स्थानीय तहले नै व्यिस्थापन र्ने र्री आर्ामी बषिको योिना र्नुि हनुेछ। 
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3. सामदुावयक स्िास््य र्कार्ि सञ्चालनका लानर् आिश्यक भौनतक व्यिस्थापन, औषधी, उपकरण 
लर्ायतका अत्यािश्यक सामग्रीको व्यिस्थापन स्थानीय  तह स्ियमले व्यिस्था र्नुिपदिछ। 

4. उपलधध कायिको ननयनमत प्रर्नत मानसक रुपमा सम्बजन्धत जिल्लाको स्िास््य कायािलयमा 
पठाउनपुनेछ र चौमानसक रुपमा स्िास््य मन्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

5. रामेछापको सनुापनत र्ाउपनलकाको हकमा िडा न. ३ वहकेदेिीको केउररनी र कामामा 
सामदुावयक स्िास््य र्काई स्थापना र्री स्िास््य सेिा संचालन र्निका लानर् व्यिस्था र्ररएको 
छ।  

बिेट बााँडफााँड  
प्रचनलत ननयमानसुार खचि बााँडफााँड र्रर कायािलय प्रमखुबाट वटप्पणी स्िीकृत र्राई सामदुावयक 
स्िास््य र्कार्ि सञ्चालन र्नुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी 
ग्रानमण दरु्िम क्षेरमा बसोबास र्ने आम नार्ररकहरू विरे्ष र्रेर मवहला, बाल बानलका, र्रीब तथा 
नसमान्तकृत िर्ि, अस्थायी बसोबास र्ने तथा ज्येष्ठ नार्ररक समेतको र्णुस्तरीय आधारभतू स्िास््य 
सेिामा पहुाँच र सेिाको उपभोर्मा अनभिृद्दी भएको हनुेछ ।  

अनरु्मन र मलु्याङ्कन 

1. स्िास््य मन्रालय, स्िास््य ननदेर्नालय र सम्बजन्धत स्िास््य कायािलयले कायिक्रमको अनरु्मन 
र्नेछ।  

2. स्थानीय तहले स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन र्रर अपेजक्षत उपलजधध हानसल र्नुिपनेछ।  

प्रनतिेदन प्रणाली 
सेिा सम्बन्धीको मानसक प्रनतिेदन HMIS/DHIS II माफि त र्नुिपनेछ र चौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य 
कायािलय माफि त स्िास््य ननदेर्नालय र स्िास््य मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

4. कायिक्रमको नाम: एक नबद्यालय एक नसि कायिक्रम सञ्चालन ननरन्तरता तथा विस्तार 

PLMBIS Code 
वििरण २ .७.२२.५  

र्ीषिक  

उद्दशे्य 

विद्यालय तहमा स्िास््य सेिाको पहुाँच पयुािई बालबानलका तथा वकर्ोर वकर्ोरीको समग्र स्िास््य सरसफाई, 
माननसक स्िास््य, पोषण प्रिधिन, यौन तथा प्रिनन स्िास््य, सामदुावयक स्िास््य अिस्थामा सधुार र्रर 
विद्याथी तथा समदुायको िीिनरै्लीमा सकारात्मक पररितिनका लानर् उत्प्ररेरत र्ने । 

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

बार्मती प्रदेर् नभरका स्थानीय तह र एक विद्यालय एक नसि कायिक्रम लार् ुभएका १३ जिल्लाका ११९ 
पानलकाका ४५९ िटा विद्यालयहरु 

क्र.स. जिल्ला 
स्थानीय तहको नाम िम्मा बिेट (रू. 

हिारमा) 

१. नसन्धलुी 

कमलामाई न. पा. २५१० 
दधुौली न. पा. २००८ 
र्ोलन् िोर र्ा. पा. २००८ 
घ्यांङलेख र्ा. पा. १५०६ 
नतनपाटन र्ा. पा. २००८ 
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वफक्कल र्ा. पा. २००८ 
मररण र्ा. पा. २००८ 
सनुकोर्ी र्ा. पा. २००८ 
हररहरपरुर्ढ़ी र्ा. पा. २००८ 

२. रामेछाप 

मन्थली न. पा. २००८ 
रामेछाप न. पा. २००८ 
उमाकुण्ड १५०६ 
खााँडादेिी र्ा. पा. २००८ 
र्ोकुलरं्र्ा र्ा. पा. १५०६ 
दोरम्बा र्ा. पा. २००८ 
नलख ुतामाकोर्ी र्ा. पा. २००८ 
सनुापनत र्ा. पा. २००८ 

३. दोलखा 

जिरी न. पा. १५०६ 
नभमेश्वर न. पा. २००८ 
कानलन्चोक र्ा. पा. २००८ 
र्ौरीरं्कर र्ा. पा. २००८ 
तामाकोर्ी र्ा. पा. २००८ 
बैतेश्वर र्ा. पा. २००८ 
मेलुंर् र्ा. पा. २००८ 
नबर् ुर्ा. पा २००८ 
रै्लुंर् र्ा. पा. १५०६ 

४. नसन्धपुाल्चोक 

चौतारा सार्ाचोकर्ढी न. पा. २००८ 
मेलम्ची न. पा. २००८ 
बाह्रनबसे न. पा. २००८ 
र्न्रािती र्ा. पा. २००८ 
िरु्ल र्ा. पा. २००८ 
नरपरुासनु्दरी र् . पा. २००८ 
पांचपोखरी थांर्पाल र्ा. पा. २००८ 
बलेफी र्ा. पा. २००८ 
भोटेकोर्ी र्ा. पा. १५०६ 
नलसंखपुाखर र्ा. पा. २००८ 
सनुकोर्ी र्ा. पा. २००८ 
हेलम्ब ुर्ा. पा. २००८ 

५. रसिुा उत्तरर्या र्ा. पा. १५०६ 
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कानलका र्ा. पा. १५०६ 
र्ोसाईकुण्ड र्ा. पा. १५०६ 
नौकंुड र्ा. पा. १५०६ 
आमाछोददङमो र्ा. पा. १५०६ 

६. धाददङ 

धनुनबेसी न. पा. २००८ 
नीलकण्ठ न. पा. २५१० 
खननयाबास र्ा. पा. १५०६ 
रं्र्ािमनुा र्ा. पा. २००८ 
र्िरुी र्ा. पा. १५०६ 
र्ल्छी र्ा. पा. १५०६ 
ज्िालामखुी र्ा.पा २००८ 
नरपरुासनु्दरी र्ा. पा. २००८ 
थाके्र र्ा. पा. २५१० 
नेरािती र्ा. पा. १५०६ 
बेनीघाट रोरांर् र्ा. पा. २००८ 
रुबी भ्याली र्ा. पा. १५०६ 
नसद्धलेक र्ा. पा. २००८ 

७. निुाकोट 

विदरु न. पा. २५१० 
बेलकोटर्ढी न. पा. २००८ 
ककनी र्ा. पा. २००८ 
म्यार्ङ र्ा. पा. १५०६ 
पन्चकन्या र्ा. पा. २००८ 
नलख ुर्ा. पा. १५०६ 
जर्िपरुी र्ा. पा. २००८ 
सयुिर्ढी र्ा. पा. १५०६ 
वकस्पांर् र्ा. पा. १५०६ 
तादीर्ाउाँ र्ा. पा. १५०६ 
तारकेश्वर र्ा. पा. १५०६ 
दपु्चेश्वर र्ा. पा. २००८ 

८. काठमाडौँ 

काठमाडौं म. न. पा. ४०१६ 
करे्श्वरी-मनोहरा न. पा. २००८ 
कीनतिपरु न. पा. २००८ 
र्ोकनेश्वर न. पा. २००८ 
चन्रानर्री न. पा. २००८ 
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टोखा न. पा. २५१० 
तारकेश्वर न. पा. २००८ 
दजक्षणकाली न. पा. २००८ 
नार्ािुिन न. पा. २००८ 
बढुाननलकण्ठ न. पा. २००८ 
रं्खरापरु न. पा २००८ 

९. लनलतपरु 

र्ोदािरी न. पा. २५१० 
लनलतपरु म. न. पा. ३५१४ 
महालक्ष्मी न. पा. २००८ 
कोंज्योसोम र्ा. पा. १५०६ 
बार्मती र्ा. पा. २००८ 
महाङ्काल र्ा. पा. १५०६ 

१०. भिपरु 

चााँर्नुारायण न. पा. २००८ 
मध्यपरु नथमी न. पा. १५०६ 
भिपरु न. पा. २००८ 
सयुिविनायक न. पा. २००८ 

११. काभ्रपेलान्चोक 

धनुलखेल न. पा. २००८ 
नमोबदु्ध न. पा. २००८ 
पनौती न. पा. २००८ 
पांचखाल न. पा. २००८ 
बनेपा न. पा. २००८ 
मण्डनदेउपरु न. पा. २००८ 
खानीखोला र्ा. पा. २००८ 
चौंरीदेउराली र्ा. पा. २००८ 
तेमाल र्ा. पा. २००८ 
बेथानचोक र्ा. पा. २००८ 
भमु्ल ुर्ा. पा. २००८ 
महाभारत र्ा. पा. १५०६ 
रोर्ी र्ा. पा. २००८ 

१२. मकिानपरु 

हेटौडा उप. म. न. पा २५१० 
थाहा न. पा. २००८ 
र्न्रसरोिर र्ा.पा. १५०६ 
कैलार् र्ा.पा. १५०६ 
बकैया र्ा.पा. २००८ 
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बार्मती र्ा.पा. २००८ 
भीमफेदी र्ा.पा. २००८ 
मकिानपरुर्ढी  र्ा.पा. २००८ 
मनहरी र्ा.पा. २००८ 
राजक्सराङ्ग र्ा.पा. १५०६ 

१३. जचतिन 

कानलका न. पा. १५०६ 
खैरहनी न. पा. १५०६ 
माडी न. पा. १५०६ 
रत्ननर्र न.पा. २००८ 
राप्ती न.पा. २००८ 
र्च्छाकामना र्ा. पा. २००८ 
भरतपरु म. न. पा ३५१४ 
िम्मा 231422 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. यो कायिक्रमको फोकल पसिन स्थानीय तह स्िास््य र्ाखामा कायिरत ननसिङ्ग स्टाफ ननसिङ्ग 
(सहायक/अनधकृत) हनुेछ। 

2. यस आ‧ि‧ मा कायिक्रम विस्तार हनुे स्थानीय तहले प्रचनलत “एक विद्यालय एक नसि कायिक्रम 
सञ्चालन (पवहलो संर्ोधन) कायिविनध २०७९” बमोजिम विद्यालय छनौट र्नुिपनेछ। सो को िानकारी 
स्िास््य ननदेर्नालयलाई ददनपुदिछ । 

3. विद्यालय छनौट पश्चात स्थानीय तहले आिश्यकता अनसुार कायिविनधमा उल्लेजखत सूची अनसुारको 
औषनध तथा सामाग्रीहरु खररद र्नुिपनेछ ।  

4. स्थानीय तहले बाहै्र मवहना औषनध तथा सामाग्रीहरुको उपलधधता सनुनजश्चत र्राउन ुपनेछ र सोका 
लानर् बिेट अपरु् भएमा स्थानीय तहको आन्तररक श्रोतबाट व्यिस्थापन र्नुिपनेछ। 

5. एक विद्यालय एक नसि कायिक्रम सञ्चालन (पवहलो संर्ोधन) कायिविनध, २०७९ को  अनसूुची-८ र 
यसको अनसूुची-१ मा उल्लेख भएको विद्यालय नसिको काम, कतिव्य र अनधकार अनसुारको कायि 
सम्पादन र्नि र्राउन सहिीकरण र्नुिपनेछ । 

6. एक विद्यालय एक नसि कायिक्रमसाँर् सम्बजन्धत अन्य वक्रयाकलापहरु कायिविनध बमोजिम हनुेछ । 

बिेट बााँडफााँड  

1. चाल ुआ.ि. २०७९/८० को कायिक्रम कायािन्ियन हनुे विद्यालयको नसिको लानर् रू. ५,०१,४९०/- 
प्रनत विद्यालय/प्रनत नसि व्यिस्था र्ररएको छ िसको रकम बााँडफाड ननम्नानसुार रहेको छ:- 

रकम बाडफााँटको वििरण 

क्र.सं वक्रयाकलाप 
िम्मा रकम 

रु 
कैवफयत 

१. 
विद्यालय नसिको लानर् तलि: मानसक रू.३४,७३०l- 

का दरले १३ मवहनाको लानर्। 
४५१४९० 

चाडबाड खचि 
उपलधध 
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२. 
विद्यालय नसिको लानर् पोषाक (मन्रालयले तोके 
बमोजिम) । 

१०००० 
र्राउनका लानर् 
कजम्तमा ६ 
मवहना काम 
र्रेको हनुपुने 

  

३. 
अत्यािश्यक औषनध, सामग्रीहरु र मसलन्द समेतको 
लानर् िम्मा रकम। 

४०००० 

िम्मा ५,०१,४९०   

 

2. स्थानीय तहले विद्यालय नसिको तलि, पोषक, चाडपिि खचि र औषनध, सामग्रीहरु र मसलन्द खचि 
बराबरको रकम वहसाि र्रर एकमषु्ट रुपमा सम्बजन्धत विद्यालयको चाल ुखातामा प्रदान र्नि सक्नेछ। 
सम्बजन्धत विद्यालयको चाल ुखातामा पठाएको अिस्थामा सो को सक्कलै नबल भरपार्ि भने विद्यालयले 
स्थानीय तहलार्ि उपलधध र्राउनपुनेछ। 

3. यस बमोजिमको बिेट सािििाननक खररद ऐन २०६३, सािििाननक खररद ननयमािली २०६४, प्रदेर् 
सािििाननक खररद ननयमािली २०७६, अथि मन्रालयको कायि सञ्चालन ननदेजर्का २०७७, प्रदेर् 
सािििननक खचिको मापदण्ड, २०७८ िा प्रचनलत कानून बमोजिम बााँडफााँड र्रर कायािलय प्रमखुलाई 
वटप्पणी स्िीकृत र्राई मार खचि र्नुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी 
विद्यालय तहमा स्िास््य सेिाको पहुाँच पयुािई बालबानलका तथा वकर्ोर वकर्ोरीको समग्र स्िास््य सरसफाई, 
माननसक स्िास््य, पोषण प्रिधिन, यौन तथा प्रिनन ्स्िास््य, सामदुावयक स्िास््य अिस्थामा सधुार भई 
विद्याथी तथा समदुायको िीिनरै्लीमा सकारात्मक पररितिन भएको हनुेछ । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

१. स्िास््य मन्रालय, स्िास््य ननदेर्नालय र सम्बजन्धत जिल्लाको स्िास््य कायािलयले कायिक्रमको 
अनरु्मन तथा मलु्यांकन र्नेछ । 

२. स्थानीय तहले ननयनमत रुपमा कायिक्रमको स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन र्नुिपनेछ। 

प्रनतिेदन प्रणाली 
विद्यालयमा प्रदान र्ररएको सेिा स्थानीय तह माफि त चौमानसक रुपमा प्रनतिेदन स्िास््य कायािलय माफि त 
स्िास््य मन्रालय र स्िास््य ननदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ । 

 

5. कायिक्रमको नाम: स्थानीय तहमा पिुािधार भएका स्िास््य संस्थामा १५ रै्या सम्मको  अस्पताल सञ्चालन 
ननरन्तरता (चाल)ु 

र्ीषिक  वििरण  

उद्दशे्य 
स्थानीय तहमा पूिािधार भएका स्िास््य संस्थामा १५ रै्या सम्मको अस्पताल सञ्चालन र्री र्णुस्तरीय 
जचवकत्सकीय स्िास््य सेिाको पहुाँच अनभबवृद्ध र्ने। 

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

यो कायिकम लार् ुभएका स्िास््य संस्था र नबननयोिन भएको बिेटको वििरण यसप्रकार छ:-  

 

क्र.स जिल्लाको नाम 
स्थानीय तह PLMBIS 

Code 

स्िास््य संस्थाको नाम बिेट 

रु हिरमा 
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१. 
 

नसन्धलुी 
मररण 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८३४ 
कवपलाकोट प्राथनमक 
स्िास््य केन्र  

२५०० 

२. रामेछाप 

मन्थली 
नर्रपानलका  

६.२.२.२८३५ 
मन्थली प्राथनमक स्िास््य 
केन्र 

२००० 

र्ोकुलरं्र्ा 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२८३६ 
रस्नाल ुहेल्थपोष्ट  २५०० 

सनुापनत 
र्ााँउपानलका ६.२.२.२८३७ 

वहलेदेिी आधारभतु 
अस्पताल,  िडा न. ३, 
नार्नसपा 

४००० 

३. दोलखा  
कानलन्चोक 
र्ााँउपानलका ६.२.२.२८३८ 

नसंर्टी प्राथनमक स्िास््य 
केन्र 

२५०० 

४. 
नसन्धपुाल्चोक 
 

मेलम्ची 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८३९ 
मेलम्ची प्राथनमक स्िास््य 
केन्र 

३८७८ 

ईन्रिती 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२८४० 
निलपरु हेल्थपोष्ट २५०० 

पााँचपोखरी 
थांर्पाल 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८६९ 
नतपेनी अस्पताल 
पााँचपोखरी थांर्पाल 

२५०० 

५. रसिुा 
कानलका 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२८४१ 
जििजििे प्राथनमक स्िास््य 
केन्र 

२५०० 

६. धाददङ 

र्िरुी 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२८४२ 
र्िरुी प्राथनमक स्िास््य 
केन्र 

४००० 

नरपरुासनु्दरी 
र्ााँउपानलका ६.२.२.२८४३ 

सल्यान्टार प्राथनमक 
स्िास््य केन्र 

२५०० 

बेनीघाट रोरांर् 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२८४४ बेनीघाट हेल्थपोष्ट २००० 

६.२.२.२८६८ 
रािमार्ि सामदुावयक 
अस्पताल िडा नं. ३ 

२००० 

७. निुाकोट 
तादी 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२८४५ 
खरानीटार प्राथनमक 
स्िास््य केन्र 

२५०० 

८. 
काठामाण्डौ 
 

काठमाडौँ 
महानर्रपानलका ६.२.२.२८४६ 

र्हरी स्िास््य प्रिद्धिन 
केन्र, िडा नं. ३०, 
रातोपलु, काठमाडौं 

४००० 

र्ोकणेश्वर 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८४७ 
र्ोकणिश्वर प्राथनमक 
स्िास््य केन्र 

२००० 
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चन्रानर्री 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८४८ 
थानकोट प्राथनमक 
स्िास््य केन्र 

२००० 

9. लनलतपरु 

बार्मती 
र्ाउपानलका  

६.२.२.२८४९ 
थानसंर्टार अस्पताल २५०० 

महाङ्काल 
र्ाउपनलका 

६.२.२.२८५० 
मननखेल स्िास््य चौकी २५०० 

१०. भिपरु 
सयुिविनायक 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८५१ 
दनधकोट प्राथनमक 
स्िास््य केन्र 

२००० 

११. काभ्रपेलान्चोक 
चौरीदेउराली 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२८५२ 
धसेुनन जर्िालय हेल्थपोष्ट २५०० 

१२. मकिानपरु 

थाहा  
नर्रपानलका 

६.२.२.२८५३ 
पालङु प्राथनमक स्िास््य 
केन्र 

२००० 

बकैया 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२८५४ 
छनतिन प्राथनमक स्िास््य 
केन्र 

४००० 

१३. जचतिन 

कानलका 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८५५ 
िटुपानी प्राथनमक 
स्िास््य केन्र 

२००० 

रानप्त 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८५६ 
भण्डारा प्राथनमक स्िास््य 
केन्र 

२००० 

िम्मा 65378 
 

सञ्चालन प्रवक्रया 

1. िनर्जि व्यिस्थापन 

(क) प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त बिेटबाट आिश्यकतानसुारको स्िास््यकमी/िनर्जिहरु व्यिस्थापन 
र्नुिपनेछ। 

(ख) यस आ.ि मा अनदुान प्राप्त र्ने नयााँ स्िास््य संस्थाहरुको हकमा न्यूनतम रुपमा मेनडकल 
अवफसर -१ िना, हेल्थ अनसस्टेन्ट -१ िना, स्टाफ नसि -२ िना, फामेनस अनसस्टेन्ट- १ 
िना, स्िीपर -१ िना र्रर कजम्तमा ६ िना स्िास््यकमी/िनर्जिहरुलाई प्रचनलत काननु 
बमोजिम सूचना प्रकाजर्त र्री करार सेिा माफि त व्यिस्थापन र्नुिपनेछ। 

(र्) यस अजघ अनदुान प्राप्त र्रर सञ्चालन भईरहेका अस्पतालहरुको हकमा साविककै  
स्िास््यकमी/िनर्जिलाई ननरन्तरता प्रदान र्नि कुनै बाधा पनेछैन। 

(घ) यो िनर्जि संख्यामा स्थानीय तहले थपघट र्नि सक्नेछ र अि यो कायिक्रम पूणि रुपमा 
क्रमर्ः स्थानीय तहले नै व्यिस्थापन र्ने र्री आर्ामी बषिको योिनाहरुमा र्नुि हनुेछ। 

(ङ) यसमा उल्लेजखत स्िास््यकमी/िनर्जि व्यिस्थापन र्नि बिेट अपरु् भएमा सम्बजन्धत 
स्थानीय तहबाट थप बिेट व्यिस्था र्नुिपनेछ । 

(च) हाल स्थानीय सरकार अन्तर्ित सोही संस्थामा कायिरत स्िास््यकमी/िनर्जिहरु र प्रदेर् 
सरकारको बिेटबाट व्यिस्थापन र्ररएको िनर्जिहरुलाई डीउटी रोस्टर तयार र्रर सोको 
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आधारमा आिश्यक व्यिस्थापन र्री २४ सै घण्टा आधारभतू अस्पतालबाट स्िास््य सेिा 
प्रिाह हनुे व्यिस्था र्नुिपने छ। 

2. फामेसी सञ्चालन  

(क) फामेसी सञ्चालनको लानर् नेपाल सरकार, स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालयबाट िारी  र्ररएको 
ननदेजर्का २०७२ बमोजिमको सनमनत र्ठन र्नुिपनेछ । 

(ख) सोवह ननदेजर्का बमोजिम हनु ेर्री फामेसी सञ्चालन र्नुिपनेछ । 

(र्) र्त आ.ि मा स्थापना भएका फामेसीहरुलाई ननरन्तरता ददनपुनेछ। 

(घ) यस आ.ि. मा अनदुान प्राप्त र्ने नयााँ संस्थाहरुले फामेसी स्थापना र्नुिपनेछ। उि कायिको लानर् 
औषनध खररदमा न्यूनतम पााँच लाख विननयोिन र्नुिपनेछ।  

3. बिेटको पररनधनभर रहेर अस्पताल सञ्चालनका लानर् आिश्यक औषधी, उपकरण, मसलन्दमा समेत खचि 
र्नि सवकनेछ। 

4. िावषिक योिना बनाउदा न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायािन्ियन र र्णुस्तर सधुारलाई प्राथनमकता ददनपुदिछ 
l  

5. उपलधध कायिको ननयनमत प्रर्नत मानसक रुपमा सम्बजन्धत जिल्लाको स्िास््य कायािलयमा पठाउनपुनेछ 
र चौमानसक रुपमा स्िास््य मन्रालय र स्िास््य ननदेर्नालयमा पठाउनपुनेछ। 

 बिेट बााँडफााँड  
सम्पणुि वक्रयाकलापहरु बिेटको पररनध नभर रवह प्रचनलत ऐन, ननयमािली तथा कायिविनध बमोजिम अनग्रम 
रुपमा कायिक्रम तयार र्री प्रमखु प्रर्ासकीय अनधकृतबाट वटप्पणी जस्िकृत र्रर र्नुिपने छ। 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. स्िास््य मन्रालय, स्िास््य ननदेर्नालय र सम्बजन्धत जिल्लाको स्िास््य कायािलयले कायिक्रमको 
अनरु्मन तथा मलु्यांकन र्नेछ । 

2. स्थानीयतहले ननयनमत रुपमा कायिक्रमको स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन र्नुिपनेछ। 

प्रनतिेदन प्रणाली 
चौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायािलय माफि त स्िास््य ननदेर्नालय र स्िास््य मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

6. कायिक्रमको नाम: स्थानीय तहमा स्िास््य संस्थाको (अस्पताल/स्िास््य चौकी/औषधालय)  भिन ननमािण 
अनदुान (नयााँ तथा ननरन्तरता) 

र्ीषिक  वििरण 

उद्दशे्य स्िास््यका पूिािधार ननमािण भर्ि र्णुस्तररय स्िास््य सेिा प्रिाह सहि हनुकुा साथै सेिाको पहुाँच  अनभिृद्दी र्नि 
सहयोर् पगु्ने। 

सञ्चालन 
र्ने 
ननकाय 

बिेट नबननयोिन भएका स्थानीय तहका स्िास््य संस्थाहरुको वििरण यसप्रकार छ:-  

 

क्र.
स 

जिल्लाको 
नाम 

स्थानीय तह 
PLMBIS 

code स्िास््य संस्थाको नाम/वक्रयाकलाप  

बिेट रु 
(रु.हिारमा

) 

1.  नसन्धलुी 
कमलामाई 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८२
२ 

नभमान स्िास््य चौकी -०९ भिन 
ननमािण 

२००० 
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६.२.२.२८७
० 

रानीचरुी स्िास््य चौकी कम्पाउण्ड 
िाल ननमािण 

२००० 

नतनपाटन 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८२
१ 

छरछरे समदुावयक स्िा. ईकाई  १००० 

६.२.२.२८५
९ 

िरायोटार स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण 

२००० 

६.२.२.२८६
१ 

लंर्रु स्िास््य चौकी कम्पाउण्ड 
िाल ननमािण 

५०० 

सनुकोर्ी 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८७
१ 

मझिुा स्िास््य चौकी स्तरोन्ननत  
ननमािण, िडा नं. ७ 

१००० 

६.२.२.२८६
३ 

मझिुा स्िास््य चौकी कम्पाउण्ड 
िाल ननमािण 

१००० 

2.  रामेछाप  
सनुापनत 
र्ाउाँपानलका  

६.२.२.२७९
५ 

सामदुावयक स्िास््य र्काई भिन 
ननमािण (सनुापनत-५, खननयापानी, 
छापडांडा, ड़ासे)  

१००० 

६.२.२.२८८
९ 

सामदुावयक स्िास््य र्काई भिन 
ननमािण, (सनुापनत-३, वहलेदेिी, 
कामा) 

१००० 

६.२.२.२८९
० 

सामदुावयक स्िास््य र्काई भिन 
ननमािण, (सनुापनत-३, वहलेदेिी, 
केउररनी) 

१००० 

3.  दोलखा 

जिरी नर्रपानलका 
६.२.२.२८०
५ 

स्िास््य चौकी भिन ननमािण-०८ २००० 

मेलङु्ग र्ाउाँपानलका  
६.२.२.११ डााँडाखकि  स्िास््य चौकी भिन 

ननमािण 
३००० 

नभमेश्वर 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८७
२ 

खररढंुर्ा स्िास््य चौकी ममित ५०० 

कानलन्चोक र्ा.पा 
६.२.२.२८६
६ 

बाबरे स्िास््य चौकीको तला थप 
तथा घेरािाल ननमािण-०२ १५०० 

4.  नसन्धपुाल्चोक 

ईन्रिती 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२७९
४ 

भोटनसपा स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण 

२००० 

भोटेकोर्ी 
र्ााँउपानलका 

६.२.२.२५ प्रसतुी प्रनतक्षालय भिन ननमािण, 
नलजस्त स्िास््य चौकी, भोटेकोर्ी -
०१ 

१५०० 
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चौतारा सार्ाचोक 
र्ढी न.पा  

६.२.२.२७९
० 

सााँर्ाचोक आधारभतू स्िास््य 
केन्रस्तरोन्ननत/ननमािण 
सााँर्ाचोकर्ढ़ी-१२ 

२००० 

६.२.२.२७९
१ 

र्हरी स्िास््य केन्र भिन ननमािण, 

चौतारा सााँर्ाचोकर्ढी नर्रपानलका 
िडा नं. १३ 

१००० 

मेलम्ची 
नर्रपानलका 

६.२.२.२७९
३ 

सनुखानी र्हरी स्िास््य केन्र 
ननमािण, मेलम्ची न.पा.-०९ 

१००० 

बाहिनबसे 
नर्रपानलका  

६.२.२.२६ बधेुपा स्िास््य चौकी ममित  ५०० 

६.२.२.२७ मानेस्िारा स्िास््य चौकी 
िाल/घेरबार ननमािण 

१००० 

६.२.२.२७८
९ 

खाडााँदेिी स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण 

२००० 

६.२.२.२८ र्ाती स्िास््य चौकी 
स्तरोन्ननत/ननमािण बाह्रनबसे-०६ 

१५०० 

नरपरुासनु्दरी 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२७९
२ 

धसु्कुन स्िास््य चौकी  भिन 
ननमािण, नरपरुासनु्दरी -०३ 

२००० 

िरु्ल र्ाउाँपानलका 
६.२.२.२८७
३ 

तेम्बाथान स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण  िरु्ल -०३   

२००० 

हेलम्ब ुर्ाउाँपानलका 

६.२.२.२४ र्ोल्फुभञ्ज्याङ आधारभतू 
स्िास््यकेन्र  हेलम्ब ुर्ा. पा.-०५, 
भिन ननमािण   

२००० 

६.२.२.२२ रे्मािथांर् सामदुावयक स्िास््य र्काई 
भिन ननमािण-०२ 

२००० 

६.२.२.२३ नमलेरेप्पा  सामदुावयक स्िास््य 
र्काई भिन ननमािण-०१ 

१००० 

६.२.२.२८९
१ 

ईचोक स्िास््य चौकी भिन ननमािण २००० 

5.  रसिुा 

उत्तरर्या 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८७
४ 

करुमयािर् सामदुावयक स्िास््य 
र्काई भिन ननमािण 

१००० 

कानलका 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८७
५ 

बेनतनी सामदुावयक स्िास््य र्काई 
कम्पाउण्डिाल ननमािण  

५०० 

र्ोसाईकुण्ड 
र्ाउाँपानलका  

६.२.२.२८३
१ 

खामजिंर् स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण, र्ोसाईकुण्ड -०३ 

२००० 
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6.  काठमाण्डौ 

चन्रानर्री 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८१
३ 

संतरु्ल स्िास््य चौकी भिन ननमािण  २००० 

नार्ािुिन 
नर्रपानलका  

६.२.२.२८१
२ 

नभमढंुर्ा  स्िास््य चौकी  ननमािण २००० 

र्ोकणेश्वर 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८१
४ 

र्ोकणेश्वर नर्रअस्पताल भिन 
ननमािण 

२००० 

रं्खरापरु 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८१
१ 

िहरनसंहपौिा स्िास््य चौकी 
स्तरोन्ननत, रं्करापरु -०३ 

२००० 

7.  भिपरु  

सूयिविनायक 
नर्रपानलका  

६.२.२.२८८
१ 

बालकोट स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण  

२००० 

मध्यपरु नथमी 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८८
२ 

बोडे स्िास््य चौकी, वप्रफ्याब भिन 
ननमािण  

५०० 

६.२.२.२८८
३ 

लोकन्थली स्िास््य चौकी  २००० 

8.  मकिानपरु  

कैलार् 
र्ाउाँपानलका  

६.२.२.१३ 
नामटार स्िास््य चौकी भिन ननमािण ४००० 

हेटौडा 
उप.महा.नर्रपानल
का 

६.२.२.२८०
६ 

हेटौडा स्िास््य चौकी ममित-०६ ५०० 

६.२.२.२८२
५ 

मानि सेिा आश्रम वफजियोथेरापी 
कक्ष स्तरोन्ननत 

१००० 

६.२.२.२८२
८ 

र्ाउाँघर/खोप जक्लननक भिन 
ननमािण-०३ 

५०० 

बकैया र्ाउाँपानलका 
६.२.२.२८२
७ 

र्ढिान र्बस्थािन स्िास््य चौकी  
भिन ननमािण, बकैया -०६  

२००० 

नभमफेदी 
र्ाउाँपानलका  

६.२.२.२८२
६ ईक्च ुंर् स्िास््य र्काई बनथिंर् सेन्टर 

भिन ननमािण 
२००० 

राजक्सरांर् 
र्ाउाँपानलका  

६.२.२.२८९
४ 

बनथिंर् सेन्टर भिन ननमािण, 
राजक्सरांर् -०४ 

३५०० 

६.२.२.२८२
४ 

र्नलिंर् सामदुावयक स्िास््य र्काई 
भिन ननमािण, िडा नं. ७ 

१००० 

थाहा  नर्रपानलका   

६.२.२.२८२
९ 

आग्रा स्िास््य चौकी भिन ट्रस्ट 
ननमािण   

५०० 

६.२.२.२८३
० 

टौखेल आधारभूत स्िास््यकेन्र 
बनथिंर्सेन्टर ननमािण 

२००० 
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9.  निुाकोट 

नबदरु न.पा 

६.२.२.२८०
३ 

र्हरी स्िास््य केन्र भिन ननमािण, 

विदरु न.पा- ०५ 
१००० 

६.२.२.२८९
२ 

साउर्ाउ स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण 

२००० 

बेलकोटर्ढी न.पा 

६.२.२.२७९
६ 

आधारभतू स्िास््य केन्र ननमािण, 

बेल्कोटर्ढी न.पा-०९ 
२५०० 

६ २.२.२८९
३ 

दांर्मै स्िास््य चौकी भिन ननमािण  २००० 

वकस्पांर् र्ा.पा 
६.२.२.२७९
७ 

मनकामना स्िा. चौ. कम्पाउण्ड 
िाल ननमािण  वकस्पाङ्ग र्ाउाँपानलका 
-०५ 

१००० 

तादीर्ाउाँ र्ा.पा 
६.२.२.२७९
९ 

बोहोरे स्िास््य चौकी ननमािण २००० 

दपु्चेश्वर र्ा.पा 
६.२.२.२८०
१ 

नयााँ छेपार आधारभतु स्िास््य केन्र 
भिन ननमािण दपु्चेश्वर र्ाउाँपानलका 

१००० 

पन्चकन्या र्ा. पा. 
६.२.२.२८०
० 

परुानोडााँडा स्िास््य चौकी भौनतक 
सधुार पन्चकन्या र्ाउाँपानलका 

१००० 

म्यार्ङ र्ा. पा. 
६.२.२.२७९
८ 

स्िास््य चौकी ननमािण म्यार्ङ 
र्ाउाँपानलका  िडा नं. ५ 

२००० 

नलख ुर्ा. पा. 
६.२.२.२८०
२ 

सेिा सामदुावयक अस्पताल नलख ु
र्ाउाँपानलका 

१००० 

जर्िपरुी र्ा. पा. 
६.२.२.२८०
४ 

जर्िपरुी सामदुावयक अस्पताल भिन 
ननमािण जर्िपरुी-०५ 

२५०० 

10.  काभ्रपेलान्चोक 

नमोबदु्ध न.पा 
६.२.२.२८१
८ 

वपपलटार स्िास््य चौकी घेराबार, 

नमोबदु्ध नर्रपानलका-०८ 
१००० 

मण्डनदेउपरु 
६.२.२.२८२
० 

स्िास््य केन्र भिन ननमािण, 

मण्डनदेउपरु नर्रपानलका भमु्ल-ु०१ 
१००० 

बेथानचोक र्ा.पा 
६.२.२.२८८
० 

पार् ु मगु्लडेउ स्िास््य चौकी 
स्तरोन्ननत 

१००० 

रोर्ी र्ा.पा 
६.२.२.२८१
९ 

नसजन्कलेक सामदुावयक स्िास््य 
ईकाई भिन ननमािण,  र्ाउाँपानलका 
रोर्ी-०६ 

२००० 

11.  लनलतपरु लनलतपरु महा.न.पा 
६.२.२.१५ सैब ु स्िास््य चौकी लनलतपरु 

महा.न.पा-१८ भिन ननमािण 
५००० 
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६.२.२.२८१
५ 

सामदुवयक स्िास््य र्काई 
प्रनतक्षालय ट्रस्ट ननमािण-२४ 

५०० 

बाग्मती र्ा.पा 

६.२.२.२८१
६ 

नर्म्दी स्िास््य केन्र स्तरोन्ननत,  

बार्मती र्ाउाँपानलका ०७ 
२००० 

६.२.२.२८१
७ 

सभुाने सामदुावयक स्िास््य र्काई, 

ननमािण बार्मती र्ाउाँपानलका, िडा 
०७ 

१००० 

12.  धाददङ 

धनुनबेसी न.पा 

६.२.२.२८७
८ 

िीबनपरु स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण 

२००० 

६.२.२.४ स्थानीय तहमा स्िास््य 
चौकी/औषधालय/अस्पताल/आधार
भतू स्िास््य र्काई/सामदुावयक 
स्िास््य र्काई/ िाल/ भिन 
ननमािण  

४०० 

ननलकण्ठ न.पा 
६.२.२.२८१
० 

वि.पी सामदुावयक स्िास््य र्काई 
ननमािण, ननलकन्ठ न.पा.-१३ 

१००० 

खननयाबास र्ा.पा 
६.२.२.२८०
८ 

कुरी बनथिंर् सेन् टर ननमािण २००० 

नरपरुासनु्दरी र्ा.पा 
६.२.२.२८०
७ 

र्ोलाङटार स्िास््य चौकी ननमािण, 

नरपरुासनु्दरी-०६ 
२००० 

थाके्र र्ा.पा 
६.२.२.२८७
७ 

रािमार्ि स्िास््य चौकी ननमािण-०१ २००० 

नेरािती र्ा.पा 
६.२.२.१२ नेरािती प्राथनमक स्िास््य  केन्र 

ननमािण डबिोंर् र्ा.पा 
२००० 

बेननघाट रोराङ्ग 

६.२.२.२८०
९ 

बेननघाट रोराङ्ग स्िास््य चौकी 
ननमािण बेननघाट रोराङ्ग र्ाउाँपानलका 

२००० 

६.२.२.२८७
९ 

िोर्ीमारा स्िास््य चौकी भिन 
ननमािण 

२००० 

13.  जचतिन  

माडी नर्रपानलका   
६.२.२.२१ र्दी स्िास््य चौकी स्तरोन्ननत, माडी 

-०१ 
१००० 

राप्ती नर्रपानलका  
६.२.२.१६ नबरेन्रनर्र स्िास््य चौकीको भिन 

ननमािण  
६०० 

रत्ननर्र 
नर्रपानलका 

६.२.२.२८८
४ 

बरैया आधारभूत स्िास््य सेिा केन्र 
ननमािण िडा नं. १० 

१००० 
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६.२.२.४ स्थानीय तहमा स्िास््य 
चौकी/औषधालय/अस्पताल/आधार
भतू स्िास््य र्काई/सामदुावयक 
स्िास््य र्काई/ िाल/ भिन 
ननमािण  

४०० 

र्च्छाकामना 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.१९ दाहाखानी बनथिङ्ग सेन्टर ननमािण २००० 

६.२.२.१८ 
भरांर् आधारभूत स्िास््य केन्र 
भिन ननमािण 

१००० 

६.२.२.१७ दारेचोक स्िास््य चौकी ममित 
सम्भार एिम ्प्रसतुी प्रनतक्षालय भिन 
ननमािण-०४ 

२००० 

६.२.२.२० स्यांर्दी आधारभतू स्िास््य केन्र 
भिन ननमािण र्च्छाकामना-०७ 

१००० 

िम्मा 
13190

0 
  

सञ्चालन 
प्रवक्रया 

1. सम्बजन्धत स्थानीय तहहरुले नेपाल सरकार, स्िास््य तथा िनसंख्या मन्रालयद्वारा िारी र्ररएको “स्िास््य भिन 
पूिािधारको नडिार्न तथा ननमािण सम्बन्धी ननदेजर्का २०७३” बमोजिम तोवकएको भिनको प्रकार अनसुार 
उपयुिि र मापदण्ड अनसुारको िग्र्ा व्यिस्थापन र्रर स्थानीय तहबाट ननणिय र्राउनपुदिछ । 

2. िडास्तरमा ननमािण हनुे आधारभतु स्िास््य केन्रको नयााँ भिनको हकमा यसै मार्िदर्िनको अनसूुची २ र ३ 
बमोजिमको टार्िप/नडिार्िन अनसुार स्थानीय तहका प्राविनधकबाट लर्त अनमुान तयार र्राउन ुपनेछ। 

3. स्थानीय तहबाट लार्त अनमुान स्िीकृत र्राई भिन ननमािण कायि र्निसवकनेछ। स्िास््य संस्थाहरु नछटोछररतो 
हनुे र्रर वप्रफ्यािको प्रयोर् र्रर बनाउन सवकनेछ । 

4. स्िास््य मन्रालयबाट भिन ननमािणको प्राविनधक अनरु्मन, मलु्यांकन र्ररनेछ । 
5. स्िा्य संस्थाको नयााँ भिन ननमािण प्रकृयामा स्थानीयतहको समेत लार्त सहभानर्ता अननिायि हनुे र्री ननमािणको 

योिना बनाउन पनेछ।  

6. बहिुवषिय आयोिनामा समािेस र्नुि पने आयोिनाहरु बहिुवषिय आयोिना अन्तरर्त स्िीकृत र्राएर मार ननमािण 
प्रकृया सरुु र्नुिपनेछ। 

7. ममित तथा तला थप र्नुिपने स्िास््य संस्थाको उपयिु स्थाननय स्तरमा उपलधध  सामाग्रीहरुको प्रयोर् र्री 
र्नुिपदिछ।  

8. ननमािण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचनलत ऐन, ननयम बमोजिम र्नुिपदिछ। 

9. भिन ननमािण कायि सम्पन्न र्नि आिश्यक पने थप रकमको लार्त सहभार्ीता स्थानीय तहबाट हनु ुपनेछ। 
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बिेट 
बााँडफााँ
ड  

सम्पणुि वक्रयाकलापहरु बिेटको पररनध नभर रवह प्रचनलत ऐन, ननयमािली तथा कायिविनध बमोजिम अनग्रम रुपमा 
कायियोिना स्िीकृत र्री र्नुिपनेछ ।  

अपेजक्षत 
उपल
व्धी 

स्िास््य संस्थाको भिन ननमािण सम्पन्न भर्ि र्णुस्तररय स्िास््य सेिा प्रिाह सहि हनुकुा साथै सेिाको पहुाँचमा अनभिृद्दी 
भएको हनुेछ। 

अनरु्म
न र 
मलु्याङ्क
न 

१. स्िास््य मन्रालय, स्िास््य ननदेर्नालय र सम्बजन्धत जिल्लाको स्िास््य कायािलयले कायिक्रमको अनरु्मन 
तथा मलु्यांकन र्नेछ । 

२. स्थानीय तहले ननयनमत रुपमा कायिक्रमको स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन र्नुिपनेछ। 

प्रनतिेद
न 
प्रणाली 

चौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायािलय माफि त स्िास््य ननदेर्नालय र स्िास््य मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

७ .कायिक्रमको नाम : स्थानीय तहमा रहेका स्िास््य संस्थाको सबलीकरण   

र्ीषिक  वििरण 

उद्दशे्य स्थानीय तहमा रहेका स्िास््य संस्थाको सबलीकरण र्री र्णुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाह र्ने। 

सञ्चालन र्ने 
ननकाय 

बिेट नबननयोिन भएका ६ स्थानीय तह अन्तर्ितका देहाय बमोजिमका ६ स्िास््य संस्था:-  

क्र.
स 

जिल्ला 
स्थानीय 

तहको नाम 

PLMBIS 

Code 
स्िास््य संस्थाको नाम 

बिेट (रु 
हिारमा) 

1.  काठमाण्डौ 
काठमाडौँ  
म. न. पा. 

६.२.२.२८३३ 
र्हरी स्िास््य प्रिद्धिन केन्र, 
स्िनलकरण, िडा नं. ३०, 
रातोपलु, काठमाडौं १००० 

2.  रामेछाप 
सनुापनत 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८५७ 

आधारभतु अस्पताल, वहलेदेिी 
िडा न.-३, नार्नसपाको 
सिनलकरण तथा छापडाडा-डासे, 
कामा र केउररनी सामदुावयक 
स्िास््य ईकाईको थप सहयोर् 
सिनलकरण   

२५०० 

3.  नसन्धपुाल्चोक 
र्न्रािती 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८३२ 
निलपरु प्राथनमक स्िास््य केन्र 
सिनलकरण  ३००० 

4.  जचतिन 
भरतपरु म. 
न. पा. 

६.२.२.२८८८ 
योर्ी नरहररनाथ प्राकृनतक 
जचवकत्सालय अस्पताल 
सिनलकरण  १००० 
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5.  मकिानपरु 
हेटौंडा उप 
म. न. पा. 

६.२.३.२८८६ 
हेटौंडा सामदुावयक आखा 
अस्पताल नबरामी कक्ष 
ननमािण/सिनलकरण १००० 

6.  लनलतपरु 
बार्मती 
र्ाउाँपानलका 

६.२.२.२८९५  
लकुुननिेर्ी र्ाउाँघर जक्लननक 
सिनलकरण बार्मती र्ाउाँपानलका 
िडा नं. ६  १५०० 

िम्मा 10000 
 

सञ्चालन प्रवक्रया 1. बिेट नबननयोिन भएका स्थानीय तहको स्िास््य संस्थाको सिलीकरणको योिना तयार र्ने। 

2. बिेट नबननयोिन भएको स्िास््य संस्थाको सिलीकरणको लानर् आिश्यक भौनतक पूिािधार/भिन/कम्पाउण्ड 
िाल ननमािण/ममित सम्भार, औिार उपकरण खररद, अत्यािश्यक भई थप िनर्जि करार र्नुि पने लर्ायतको 
कायिका योिना ननमािण र्ने।  

3. यसको बदुा न. २ को कायिहरु प्रचनलत सािििननक खररद ऐन तथा ननयमािली  अनसुार र्नुिपनेछ। 

4.  ननमािण र्री सिनलकरण र्नुि पने स्िास््य संस्थाहरु नछटोछररतो हनुे र्रर वप्रप्यािको प्रयोर् र्रर बनाउन 
सवकनेछ। 

5. सिनलकरण कायिको ननयनमत प्रर्नत मानसक रुपमा सम्बजन्धत जिल्लाको स्िास््य कायािलयमा पठाउनपुनेछ र 
चौमानसक रुपमा स्िास््य मन्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

बिेट बााँडफााँड  नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचनलत आनथिक कायिविनध ऐन र ननयमािली तथा सािििननक खररद ऐन,  ननयमािली 
र खचि मापदण्ड अनसुार स्िीकृत बिेटको पररनधनभर रही खचि योिना र बिेट बांडफांड फोकल पसिनले तयार 
र्री पेर् र्ने र सो खचि योिना र बिेट बांडफांड लेखाको राय नलई कायािलय प्रमखुबाट अनग्रम स्िीकृत र्राई 
मार खचि र्नुिपनेछ। 

अपेजक्षत उपलव्धी स्िास््य संस्थाको सबलीकरण भई र्णुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाह हनुेछ । 

अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

१. स्िास््य मन्रालय, स्िास््य ननदेर्नालय र सम्बजन्धत जिल्लाको स्िास््य कायािलयले कायिक्रमको अनरु्मन 
तथा मलु्यांकन र्नेछ । 

२. स्थानीय तहले ननयनमत रुपमा कायिक्रमको स्थलर्त अनरु्मन, मलु्यांकन र्नुिपनेछ। 
प्रनतिेदन प्रणाली कायिक्रम संचालन भएपनछ चौमानसक प्रनतिेदन स्िास््य कायािलय माफि त स्िास््य ननदेर्नालय र स्िास््य 

मन्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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अनसूुची  -  १ 

प्रदेर् सरकार 
स्िास््य मन्रालय 

बार्मती प्रदेर् ,नेपाल 
विद्यालय नसिको काम, कतिव्य र अनधकार 

1. प्रिद्धिनात्मक सेिा 
(क) विद्याथीहरुको स्िस्थ िीिनरै्लीसाँर् सम्बजन्धत मददरािन्य पेय पदाथि, सतुीिन्य पदाथिहरुको 

ननयन्रण र्नि पहल र्ने l  

(ख) विद्याथीहरुलाई िीिनोपयोर्ी नसप नसकाई स्िस्थ िीिनरै्लीसाँर् सम्बजन्धत आचरणहरु नसकाउनकुा 
साथै सकारात्मक सोचको समेत विकास र्नि मद्दत र्ने l  

(र्) पोषणसम्बन्धी सेिा:  
• पोषणसम्बजन्ध पोस्टरहरु टास्ने, नाटक  स्िस्थकर खानाको प्रबधिन र्ने, पोषणको 

महत्त्िबारे प्रदर्िनी नाटक िस्ता नबनधहरु प्रयोर् र्रर िानकारी ददने, मेर् तथा क्याजन्टनमा 
पोवषलो तथा सरसफाईयिु खानेकुरा बनाउन योिना बनाउन सहयोर् र्रर उत्प्ररेरत र्ने 
िस्ता विनभन्न वकनसमका पोषण तथा पोवषलो खानेकुराहरुको बारेमा चेतनामलुक कायिक्रम 
सञ्चालन र्ने l   

• घरबाट ल्याएको पोषण तथा सरसफाईयिु  खािा तथा खानालाई प्रोत्साहन र्ने l  

• परखुाना (Junk food) को प्रयोर्मा ननयन्रण र्ने l 
(घ) विद्याथीहरुलाई लार्पुदाथि दवु्यिसन ननयन्रण लर्ायतका विषयमा स्िास््य जर्क्षा ददन ेl  

(ङ) विद्यालयको नसक्न र नसकाउनका लानर् सरुजक्षत िातािरण, स्िच्छ तथा स्िस्थकर  खानेपानी 
व्यबस्थापनका लानर् आिश्यक पहल र्ने l  

(च) बालबानलका तथा वकर्ोरवकर्ोरी मैरी सेिा, पूिािधार ननमािण तथा व्यबस्थापनका लानर् आिश्यक 
पहल र्ने l  

(छ) विद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई लैंनर्क वहंसा, बालवहंसा, बालबानलका तथा चेलीिेटी 
बेचनबखन, मवहला तथा बालबानलकाको हक अनधकार, बालनबबाह ननरुत्साहन, वकर्ोरवकर्ोरी 
मैरी यौन तथा प्रिनन ्स्िास््य र्त्यादद विषयमा जर्क्षा ददने l  

(ि) विद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई व्यजिर्त तथा िातािरणीय सरसफाई तथा फोहोरमैला 
व्यबस्थापन सम्बन्धी जर्क्षा ददने र सम्बजन्धत पक्षसाँर् समन्िय र्रर व्यिस्थापन र्नि सहयोर् र्ने 
l  

(झ) विद्याथीहरुलाई स्िा्यका विनभन्न विषयहरुमा कायि योिना तयार र्रर प्रदान र्ररएको स्िास््य 
जर्क्षा अनसुार व्यिहार पररितिन र्नि सहयोर् र्ने l 
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(ञ) सने तथा नसने रोर्हरुबाट बच्नका लानर् चेतनामलुक कायिक्रमहरु र्ने l  

(ट) प्रभािकारी तथा स्िस्थ आनीबानी बसाल्नका लानर् "विद्याथीद्वारा विद्याथीलाई" तथा “विद्याथीद्वारा 
समदुायलाई” स्िास््य जर्क्षा ददने परम्पराको र्रुुिात र्ने l  

(ठ) विद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई सकारात्मक सोचको विकास र्निका लानर् विद्यालयमा 
स्िास््यसम्बन्धी प्रदर्िनी, नाटक, परामर्ि आददको आयोिना र्ने र विद्याथीहरुलाई यसको 
ननरन्तरताको लानर् प्रोत्साहन र्ने l 

(ड) विद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई प्राकृनतक प्रकोप तथा प्रकोपिन्य महामारीबाट बच्न सिर् 
र्राउने, चौमानसक रुपमा Drill अभ्यास समेत र्राउने र त्यसबाट हनुे िोजखम न्यूनीकरण र्नि 
पहल र्ने l  

(ढ) मवहनािारी स्िास्थ व्यिस्थापन कायिक्रम सञ्चालन र्ने l  

(ण) विद्यालय तथा समदुायमा स्िस्थ िीिन प्रबद्धिन कायिक्रमको अनभयन्ताका रुपमा रही कायि र्ने l  

2. प्रनतकारात्मक सेिा 
(क) रोर्हरुको रोकथामसाँर् सम्बजन्धत सेिा सवुिधाहरु उपलधध र्राई आिश्यकतानसुार प्रषेण र्ने 

l  

(ख) विद्यालय लजक्षत खोप कायिक्रम सञ्चालन र्नि सहयोर् र्ने l साथै विद्यालय भनािको समयमा 
खोप काडि अननिायि र्राउने l  

(र्) विद्यालयमा कुनै सरुिा रोर् देखा परेमा स्थानीय स्िास््य र्काईलाई सकभर नछटो िानकारी 
र्राउने र व्यस्थापनमा सवक्रय भनूमका ननिािह र्ने l  

(घ) विद्यालयको िातािरण भौनतक तथा मनोसामाजिक रुपमा स्िस्थकर र नबद्याथी मैरी बनाउन 
सहिीकरण र्ने l  

३. परामर्ि सेिा  

(क) वकर्ोराबस्थामा हनुे र्ारीररक तथा माननसक पररितिन, प्रिनन ् स्िास््य, यौन तथा यौननकता, 
मवहनािारी व्यिस्थापन सम्बन्धी परामर्ि ददने l  

(ख) माननसक समस्या र अन्य स्िास््य सम्बन्धी समस्या व्यिस्थापनका लानर् विद्याथीहरुलाई मनोविमर्ि  
ददने l  

(र्) अपांर्ता भएका विद्याथीहरुको क्षमता अनभिृवद्ध र्नि प्रोत्साहन र्निका लानर् जर्क्षक, विद्याथी तथा 
अनभभािकलाई आिश्यकतानसुार परामर्ि सेिा उपलधध र्राउने l  

(घ) दीघि रोर् लारे्का तथा लामो समयसम्म उपचार आिश्यक पने विद्याथीहरुको पवहचान र्रर 
अनभभािक तथा विद्याथीलाई यथोजचत परामर्ि ददने l  

४. स्िास््य परीक्षण तथा प्राथनमक उपचार   

(क) स्थानीय स्िास््य संस्था िा अन्य सहयोर्ी सस्थाहरुसाँर् समन्िय र्रर आिश्यकतानसुार 
विद्यानथिहरुको सामान्य स्िास््य  परीक्षण(आाँखा, मखु, कान, दााँत, छाला आदद) र्ने l  



 

२८ 

   

(ख) पोषणको अिस्था पत्ता लर्ाउन एन्रोपोईमेवट्रक मिेरमेन्ट र्रर मापदण्ड अनसुार भए नभएको 
यवकन र्ने l  

(र्) विद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुको स्िास््य जस्थनतको लेखािोखा र्ने l  

(घ) विद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई आईपने घाउ, खवटरा तथा अपझिट आईपने स्िास््य 
समस्याहरुको व्यबस्थापन र्ने l  

(ङ) मवहनािारीसाँर् सम्बजन्धत विनभन्न वकनसमका समस्याहरुको समाधान र्नि वकर्ोरीहरुलाई सहयोर् 
र्ने l  

(च) विद्यालयमा आकजस्मक स्िास््य सेिा प्रदान र्निका लानर् विद्याथीको अनभभािकसाँर् अनसूुची-१० 
बमोजिम पिुि ससूुजचत मन्िरुीनामा नलई राख्न ेl  

(छ) दीघि रोर् लारे्का विद्याथीहरुको व्यजिर्त कायि योिना बनाई सम्बजन्धत जर्क्षक, कमिचारी तथा 
पररिारका सदस्यहरु संलग्न र्राई स्िास््य सेिा प्रदान र्ने र्राउने l  

५. प्रषेण सेिा  

(क) विद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई थप उपचार आिश्यक भएमा समयमानै प्रषेण र्ने l 
प्रषेण र्दाि प्रषेण र्ररएको स्िास््य संस्थासाँर् समन्िय र्रर अनसूुची-११ बमोजिम प्रषेण पिुाि भरेर 
पठाउनपुनेछ l  

(ख) विद्याथीलाई प्रषेण र्नुिपरेमा नबरामी विद्याथीको अनभभािकलाई खिर र्रर बोलाउन ुपने l 
(र्) प्रषेण र्रेका विद्याथी, जर्क्षक तथा कमिचारीहरुलाई अननिायि अनरु्मन र्रर सो को अनभलेख 

चसु्तदरुुस्त राख्न ेl  

६. योिना तिुिमा  

(क)  आफुले र्ने कामहरुको दैननक, मानसक तथा िावषिक कायितानलका बनाउने l  

(ख)  प्रदेर् तथा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चानलत विद्यालय स्िास््य कायिक्रमहरु कायािन्ियनका  लानर् 
आिश्यक योिना तयार र्नि सहयोर् र्ने l  

(र्)  कायि सम्पादनका लानर् आिश्यक सामाग्रीहरुको सचुी तयार र्रर प्रधानाध्यापक तथा  विद्यालय 
व्यबस्थापन सनमनतमा पेर् र्ने l  

७. समन्िययात्मक भनूमका  

(क) विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत तथा विद्यालय स्िास््य र्काईसाँर् ननयनमत बैठक बसी स्िास््यसाँर् 
सम्बजन्धत विषयमा सझुाि ददने l  

(ख) विद्यालयको नसक्न र नसकाउनका लानर् सरुजक्षत िातािरण, स्िच्छ तथा स्िस्थकर खानेपानी 
बालबानलका तथा वकर्ोरवकर्ोरी मैरी सेिा, पूिािधार ननमािण तथा व्यिस्थापनका लानर् सम्बजन्धत 
सरोकारिालाहरुसाँर् आिश्यक समन्िय र्ने l  

(र्) विद्याथीहरुलाई स्िस्थ राख्नका लानर् अनभभािकहरुसाँर् समन्िय र्रर जर्क्षक तथा अनभभािकहरु नबच 
हनुे बैठकमा आिश्यकतानसुार स्िास््यसम्बन्धी विषयहरुमा िानकारी ददन ेतथा अन्तरवक्रया र्ने l  
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(घ) नसने रोर्हरुबाट बच्न िस्तै खोप तथा अन्य रोर्हरुको िोजखम न्यून र्ने उपायहरुका लानर् आिश्यक 
समन्िय र्ने l  

(ङ) विपद तथा प्रकोपको पिुि तयारी तथा व्यबस्थापनका लानर् स्थानीय सरकारसाँर् समन्िय र्नि विद्यालय 
व्यबस्थापन सनमनतलाई सहयोर् र्ने l  

(च) र्णुस्तरीय विद्यालय स्िास््य सेिाका लानर् सरकारी तथा सामाजिक विकास सस्थाहरुसाँर् आिश्यक 
समन्िय र्ने l  

(छ) विद्याथीहरुको ननयनमत स्िास््य ननरीक्षण र्निका लानर् कक्षा जर्क्षकसाँर् समन्िय र्ने l  

(ि) ननदेर्नालय ,स्िास््य कायािलय तथा स्थानीय तहसाँर् आिश्यक समन्िय र्ने l  

 

८. अनभलेख तथा प्रनतिेदन  

विद्यालयले विद्याथीहरुको स्िास््य अिस्थाको अनभलेख राख्न ेसाथै यस कायिविनध बमोजिम विद्यालयमा सञ्चालन 
भएका स्िास््य कायिक्रमको प्रनतिदेन मानसक रुपमा मवहना व्यनतत भएको पवहलो हप्तानभर स्थानीय 
तह/ननदेर्नालयमा पेर् र्ने l  

९. अन्य कायिहरु  

(क) प्रधानाध्यापकसाँर्को समन्ियमा स्िास््य तथा िातािरणीय सरसफाई सम्बन्धी अन्य कायिहरु 
र्ने l  

(ख) विद्यालय स्िास््य तथा िातािरणको सधुारका लानर् रणनीनतक योिना तयार र्नि विद्यालय 
व्यिस्थापन सनमनतलाई सहयोर् र्ने l  

(र्) नसकाई दिुिलता भएका विद्याथीहरु समयमा नै पवहचान र्रर आिश्यक व्यबस्था नमलाउन विद्यालय 
प्रर्ासन तथा सरोकारिालाहरुसाँर् समन्िय र्ने l  

(घ) र्ारीररक दिुिलता भएका विद्याथीहरुको लानर् आिश्यकतानसुार सहयोर् र्ने l  

(ङ) र्ारीररक सिाय रोक्न तथा ननयन्रण र्नि जर्क्षकजर्जक्षकालाई सचेत तथा सहयोर् र्ने l  

(च) विद्यालय स्िास््यसाँर् सम्बजन्धत अध्ययन तथा अनसुन्धान कायिमा सहभार्ी हनु ेतथा आिश्यक 
सहयोर् र्ने l  

(छ) अत्यािश्यक संस्था िस्तै एम्बलेुन्स, धलड बैंक, दमकल, प्रहरी कायािलयको फोन नम्बर 
विद्यालयको सूचना पाटीमा टााँस्ने l  

(ि) विद्यालयमा कायिरत जर्क्षक जर्जक्षकाहरुका लानर् प्राथनमक उपचार सम्बन्धी तानलम सञ्चालन र्नि 
आिश्यक पहल र्ने l  

(झ) कक्षा कोठा र विद्यालयको िातािरण ननयनमत रुपमा अिलोकन र्ने l  

(ञ) बालनबबाह न्यूनीकरणका लानर् आिश्यक कायि र्ने । 

 

१०. एक विद्यालय एक नसि कायिक्रम सञ् चालन कायिविनध २०७८ (संर्ोधन सवहत) मा उल्लेख भए 
अनसुार हनुछे। 
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