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कायाक्रम सञ् चालन गदाा मूलतः कायाालय प्रमखु, स्वास््य महा/र्ाखा प्रमखु, लेखा प्रमखु तथा फोकल 
पसानले ध्यान ददनपुने महत्वपूर्ा कुराहरू:  

१. यस मन्त्रालबाट जारी गररएको आर्थाक वर्ा २०७९/०८० को बजेट खचा गने अख्ततयारी र 
मागादर्ान अर्नवाया रूपमा पालना गनुापदाछ। 

२. हरेक कायाक्रमको तयारी तथा सञ् चालन गनुा पूवा यस मागादर्ानको राम्ररी अध्ययन गनुापदाछ र 
कायाक्रम सञ् चालन गदाा सो को अर्नवाया रूपमा पालना गनुापदाछ । 

३. यस मागादर्ानमा उख्ललख्खत कुराहरूलाई प्रभावकारी कायाान्त्वयन गने गराउने ख्जम्मेवारी कायाालय 
प्रमखु तथा महा/र्ाखा प्रमखुको हनुछे र कायाान्त्वयनमा समन्त्वयकारी भरू्मका फोकल पसानको हनुछे 
। 

४. मन्त्रालय/र्नदेर्नालयबाट प्राप्त अख्ततयारी मागादर्ानलाई बुुँदागत रुपमा पालना गनुापनेछ । 
५. कायाक्रम सरुु गनुा पूवा कायाक्रम सञ् चालन प्रकृया, अनमुार्नत खचा, सहभागी तथा स्रोत व्यख्ि, 

सहजकतााको ववस्ततृ वववरर्, कायाक्रम सञ् चालन हनुे स्थान र र्मर्त उख्ललख्खत वटप्पर्ी र आदेर् 
स्वीकृत भए पश् चात कायाक्रम सञ् चालन गनुा गराउन ुपनेछ।  

६. गत आ.व. मा महालेखा पररक्षकले औलयाएका सझुावहरुलाई समेत ध्यानमा राखी खचा गदाा 
र्मतव्यवयता कायम गनुापनेछ ।  

७. कुनै कायाक्रम अन्त्तगात करारमा कमाचारी भनाा गनुापने भएमा मन्त्रालयबाट पठाइएको स्वीकृत 
अस्थायी दरबन्त्दी र्भर मन्त्रालयसंगको सहमर्तमा गनुा पनेछ। 

८. स्वास््य मन्त्रालय र मातहतका कायाालयहरुले मार्सक, चौमार्सक र बावर्ाक योजना बनाई सम्बख्न्त्ित 
तालकु र्नकाय माफा त मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  

९. स्वास््य मन्त्रालय र मातहतका र्नकायहरुमा मार्सक सर्मक्षा बैठक अर्नवाया गनुापनेछ। उि 
सर्मक्षा बैठकमा गत मवहनाको काया प्रगर्त सर्मक्षा र आगार्म मवहनाको कायायोजना छलफल गरी 
मार्सक कायायोजना तयार गनुापनेछ। यसरी तयार भएको कायायोजना तालकु र्नकाय र मन्त्रालयमा 
मवहनाको सात गते र्भर अर्नवाया रुपमा पेर् गनुापनेछ र सोही अनसुार कायाान्त्वयन गनुापनेछ। 

१०. खररद तथा र्नमाार्सुँग सम्बख्न्त्ित काया गदाा खररद गनुापने सामाग्रीहरुको ववज्ञसुँग समन्त्वय गरी 
स्पेसीवफकेसन तयार गनुापनेछ। र्नमाार् कायाको हकमा नक्सा र्डजाईनको समेत तयार गरी स्वीकृत 
गराई मार कायाान्त्वयन गनुापनेछ ।सम्भव भएसम्म सरकारी र्नकायको ववज्ञता प्रयोग गनुापनेछ । 

११. श्रावर् मवहना र्भरमा बावर्ाक खररद योजना र खररद गरुु योजना बनाई तालकु र्नकायमा पठाउन ु
पनेछ र सोही अनसुार कायाान्त्वयन गनुा पनेछ।     

१२. मन्त्रालय मातहतका र्नकायहरुले कायाक्रमको भौर्तक तथा ववत्तीय प्रगर्त चौमार्सक, अिाबावर्ाक र 
वावर्ाक रुपमा तालकु र्नकाय र मन्त्रालयमा प्रमार्ीत गरी पठाउनपुनेछ।स्वास््य र्नदेर्नालयले 
स्वास््य कायाालयहरु,  अस्पतालहरु र आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुको  भौर्तक तथा ववख्त्तय संकलन एवं 
एकर्रत (COMPILE) गरी मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।   



 

   

१३. गोष्ठी, तार्लम, सेर्मनार जस्ता कायाक्रम सञ् चालन गने स्थानको छनौट गदाा आवश्यकता र 
औख्चत्यलाई पषु्टाई गरी कायाालय प्रमखुबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ।  

१४. यस मन्त्रालयबाट ववर्नयोख्जत बजेटको सम्बन्त्िमा यस मागादर्ानमा उललेख हनु छुट भएका र कुन ै
ववर्यमा स्पष्ट गनुापने भएमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार र्नर्ाय गरी पररपरको रुपमा पठाइन े
छ। 

१५. यस मागादर्ानमा उललेख भएको र PLMBIS मा देख्खन ेलक्ष्य ,बजेट, ईकाइ आदद फरक पना गएमा 
PLMBIS लाई आिार मानी कायाक्रम सञ् चालन गनुापनेछ ।  

१६. यस मागादर्ानमा अन्त्यर जसेकैु लेख्खएको भएतापर्न स्वीकृत वावर्ाक कायाक्रमहरु सञ् चालन गदाा 
गराउुँदा बजेटको पररर्िर्भर रही सावाजर्नक खररद ऐन २०६३, सावाजर्नक खररद र्नयमावली 
२०६४ (संर्ोिन २०७६), भ्रमर् र्नयमावली, प्रदेर् आर्थाक कायाववर्ि (प्रथम संर्ोिन) र्नयमावली, 
२०७८, अथा मन्त्रालयको काया सञ्चालन र्नदेख्र्का २०७७, प्रदेर् काया सञ् चालन र्नदेख्र्का 
२०७८, प्रदेर् सावाजर्नक खचा मापदण्ड २०७८, बमोख्जम (कुनै ऐन, र्नयमावली, कायाववर्ि, 
र्नदेख्र्का संर्ोिन भए सो बमोख्जम) गनुापनेछ। 
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१. HPV खोप तथा स्वास््य र्बमा कायाक्रमको अर्भमखुीकरर् तथा योजना तजुामा  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१०६  २२५२२ १ पटक ८५०० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
1. मवहलाहरुमा क्यान्त्सर रोगबाट हनुे जोख्खम न्त्यूनीकरर् गने। 
2. स्वास््य र्बमा कायाक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा कायाान्त्वयन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. संघीय सरकारसंग HPV खोप प्राप्त गने समन्त्वय र सहकाया गने। 

2. संघीय सरकारबाट खररद तथा व्यवस्थापन गरीने HPV खोप कायाक्रम सञ् चालनका लार्ग 
आवश्यक बजेट खचा गने।  

3. HPV खोप प्रभावकारी रुपमा सञ् चालन गनाका लार्ग प्रदेर्स्तर र ख्जललास्तरमा कायाालय 
प्रमखु, फोकल पसानहरुसुँग अर्भमखुीकरर् तथा योजना तजुामा गोष्ठी आयोजना गने । 

4. स्वास््य र्बमा कायाक्रमलाई प्रभावकारी कायाान्त्वयनका लार्ग अर्भमखु्खकरर् गने र सचेतना 
कायाक्रम सञ् चालन गने।  

5. आवश्यकतानसुार HPV खोपको अर्भमखु्खकरर् र स्वास््य बीमा कायाक्रमको 
अर्भमखुीकरर्का लार्ग प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरुमा बजेट बाुँडफाुँट गरी 
पठाउन सवकने। 

6. आर्थाक मार्मला मन्त्रालयसंगको सहमर्तमा HPV खोप खररद गना प्रवक्रया अख्घ बढाउन 
सवकने। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
मवहलाहरुमा क्यान्त्सर रोगबाट हनुे जोख्खम न्त्यूनीकरर् गने, स्वास््य बीमा कायाक्रमलाई थप 
प्रभावकारी रुपमा कायाान्त्वयन हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनुापनेछ । 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 
 

मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम (परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन कायावविी, २०७९ 
पषृ्ठभरू्म: बागमती प्रदेर्मा बढ्दो नसने रोगको रोकथाम, र्नयन्त्रर् र उपचार सेवाको पुँहचुवृवद्ध गना ववगतमा 
सञ् चालनमा रहेका र थप कायाक्रमहरुलाइा समेत समावेर् गरी मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम सञ् चालन 
गरीनेछ । "मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम" लाइा नसने रोगको रोकथाम, र्नयन्त्रर् र उपचारमा केख्न्त्रत गरी 
सञ् चालन गना कूल रु.१९,२६,००,००० बजेट ववर्नयोजन गरीएको छ। यस कायाक्रम अन्त्तगात देहायका 
वक्रयाकलापहरु रहनेछन:् 
• नसने रोगको पवहचानका लार्ग परीक्षर् र परामर्ा   
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• क्यान्त्सर रोग लागेका ववपन्न नागररकलाइा उपचारमा सहरु्लयत  
• हृदयघात रोग उपचारमा सहख्जकरर्का लार्ग सहरु्लयत कायाक्रम 
• मख्स्तष्कघात रोग लागेका नागररकलाइा उपचारमा सहयोग 
 

सरकारी अस्पतालहरुलाई मख्ष्तकघात रोग उपचारमा सहख्जकरर् तथा सहरु्लयत कायाक्रम उपरोि वक्रयाकलापहरु 
सञ् चालन गना मन्त्रालयमा ववद्यमान जनर्ख्िबाट कदठनाइा हनुे भएकोले कायाक्रम सञ् चालनमा समन्त्वय, सहजीकरर्, 
अर्भलेख र प्रर्तवेदनमा सहयोग गना एक जना स्वास््य सेवा तफा को कायाक्रम अर्िकृत प्रदेर् सरकारबाट अस्थायी 
दरबन्त्दी स्वीकृत गरी करारमा र्लइानेछ। साथै यस कायाक्रम अन्त्तरगतका वक्रयाकलापहरुमा ववरे्र्ज्ञ ख्चवकत्सकको 
समय समयमा परामर्ा र्लइ कायाक्रम सञ् चालन गनुापने भएकोले परामर्ा सेवाबाट ववज्ञ सेवा समेत र्लन सवकनेछ। 

1.1 नसने रोगको पवहचानका लार्ग परीक्षर् र परामर्ा  
PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.३४ २२५२२ ३ पटक ३०००० पवहलो,दोश्रो,तेस्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य नसने रोगहरुको समयमै परीक्षर् गरी रोगको ख्र्घ्र पवहचान गने र जवटलता न्त्यूनीकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रदेर् मातहतका अस्पतालहरु र ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुले "मतुयमन्त्री जनता 
स्वास््य कायाक्रम (परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन कायाववर्ि, २०७९" 
अनसुार कायाक्रम सञ् चालन गने। 

2. "मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम (परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन 
कायाववर्ि, २०७९" अनसुार नसने रोगको पवहचान, परीक्षर् र परामर्ा सेवा प्रदान गना 
सरुुवात चरर्मा स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्राथर्मक स्वास््य सेवा केन्त्र, र नगर 
अस्पतालहरुमा कायाक्रम कायाान्त्वयन गने। 

3. वक्रयाकलापहरु सञ् चालन गना मन्त्रालयमा ववद्यमान जनर्ख्िबाट कदठनाइा हनु े भएकोले 
कायाक्रम सञ् चालनमा समन्त्वय, सहजीकरर्, अर्भलेख र प्रर्तवेदनमा सहयोग गना एक जना 
स्वास््य सेवा तफा को कायाक्रम अर्िकृत प्रदेर् सरकारबाट अस्थायी दरबन्त्दी स्वीकृत गरी 
करारमा र्लइानेछ। साथै यस कायाक्रम अन्त्तरगतका वक्रयाकलापहरुमा ववरे्र्ज्ञ 
ख्चवकत्सकको समय समयमा परामर्ा र्लइ कायाक्रम सञ् चालन गनुापने भएकोले परामर्ा 
सेवाबाट ववज्ञ सेवा समेत र्लन सवकनेछ। 

4. कायाक्रम कायाान्त्वयन हनुे स्वास््य संस्थाहरुमा प्रत्येक मवहनाको पवहलो सोमबार एक ददन 
NCD Day तोक्ने।उि ददनमा ३० वर्ा मार्थ उमेर समूहको स्वास््य परीक्षर् 
(screening) कायाक्रम सञ् चालन गने । स्वास््य संस्थाहरुले सेवाग्रावहहरुको चाप र 
स्वास््य संस्थाको क्षमता लगायतका ववर्य बस्तलुाई मध्यनजर गरी साप्तावहक रुपमा समेत 
सञ् चालन गना सवकनेछ। 

5. स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्राथर्मक स्वास््य सेवा केन्त्र, प्राथर्मक अस्पतालहरु, नगर 
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अस्पतालहरुलाई कायाववर्िले तोके अनसुार screening सेवा ददए वापत प्रर्त सेवाग्रावह पाुँच 
रुपैयाुँका दरले र्ोिभनाा रकम स्वास््य कायाालयले उपलब्ि गराउनेछ। 

6. स्वास््य संस्थाले स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा माफा त प्रत्येक मवहनाको ७ गते र्भर 
सम्बख्न्त्ित ख्जललाको स्वास््य कायाालयमा प्रर्तवेदन सवहत र्ोिभनाा माग गनुापनेछ। 

7. यो रकम सम्बख्न्त्ित स्वास््य संस्था सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सर्मर्तको र्नर्ायानसुार 
स्वास््य संस्थाको क्षमता ववकास र स्वास््यकमीको उत्प्ररेर्ाको लार्ग खचा गना सवकनेछ। 

8. कायाक्रमले समेट्ने स्वास््य संस्थाका स्थानीय तहका प्रमखु वा उपप्रमखु, स्वास््य र्ाखा 
प्रमखु, लगायत सरोकारवाला र्नकायका प्रमखु, प्रर्तर्नर्ि सहभागी गराइा "मतुयमन्त्री जनता 
स्वास््य कायाक्रम (परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन कायाववर्ि, २०७९" 
मा उललेख भएअनरुुपको कायाक्रम सञ् चालन सम्बन्त्िी एक ददने समन्त्वय तथा 
अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम सञ् चालन गने l ।  

9. कायाववर्ि अनसुार ववर्भन्न बैठक, अनगुमन, अर्भमखु्खकरर् गना सवकनेछ । 
10. कायाक्रमको र्नयर्मत अनगुमन तथा प्राववर्िक सपुररवेक्षर् मन्त्रालयले गनुापनेछ । 
11. स्थार्नय तहमाफा त कायाक्रम सञ् चालनका लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालय, स्वास््य आपूर्ता 

व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायाालयहरुमा बजेट बाुँडफाुँट गरी पठाउन सवकनेछ। 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य प्रर्तको सचेतनावृवद्ध भई स्वास््य परीक्षर् गने बानी ववकास हनुे, नसने रोगहरुको 
जोख्खम न्त्यूनीकरर् साथै नसने रोगको सवह समयमा पवहचान, रोकथाम र उपचार गरी त्यसबाट 
हनुे जवटलता र मतृ्यदुर न्त्यूनीकरर् हनुे। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनुापनेछ l 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

1.2 क्यान्त्सर रोग लागेका ववपन्न ववरामीलाइा उपचारमा सहरु्लयत  
PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 
२.७.२२.१९९ २२५२२ २५०० जना १२५००० पवहलो,दोश्रो,तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रदेर् र्भरका क्यान्त्सर रोग लागेका ववपन्न नागररकलाइा उपचारमा सहरु्लयत प्रदान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 1. बागमती प्रदेर्र्भर स्थायी रुपमा बसोबास गने क्यान्त्सर रोग लागेका ववपन्न नागररकलाइा 
उपचारमा सहरु्लयत ददन यो रकम खचा गने । 
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2. "मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम (परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन 
कायाववर्ि, २०७९" मा उललेख गरीएको पररिीर्भर रही सहरु्लयत रकम प्रादन गने ।  

3. कायाववर्िमा तोवकए बमोख्जम बजेट बांडफांड गने। 

4. कायाववर्िमा तोवकए बमोख्जम अस्पतालहरुसुँग सम्झौता गने र समन्त्वय गने।  

5. सम्बख्न्त्ित अस्पतालले मार्सक प्रर्तवेदन प्रत्येक मवहनाको सात गते र्भर मन्त्रालयमा प्राप्त 
गने।  

6. प्रर्तवेदन प्राप्त भएपश् चात स्वीकृत कायाववर्ि अनसुार क्यान्त्सर अस्पतालसुँग सम्झौता 
भएबमोख्जम प्रर्त व्यख्ि रु.५० हजारसम्मको क्यान्त्सर उपचारमा लाग्ने खचा र्ोिभनाा 
स्वरुप भिुानी र्सफाररस सर्मर्तको र्सफाररसमा उपलब्ि गराउने । 

7. कायाक्रमको र्नयर्मत अनगुमन तथा प्राववर्िक सपुररवेक्षर् मन्त्रालयले गनुापनेछ । 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् र्भर स्थायी बसोबास भइा क्यान्त्सर रोग लागेका ववपन्न नागररकलाइा उपचारमा सहरु्लयत 
हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

1.3 सरकारी अस्पतालहरुलाई हृदयघात रोग उपचारमा सहख्जकरर्का लार्ग सहरु्लयत कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.३६ २६४१२ ३ पटक २२५०० प्रथम,दोश्रो,तेस्रो  
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य प्रदेर् र्भरका हृदयघात रोग लागेका नागररकलाइा उपचारमा सहजीकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. गत आ.व. मा सञ् चालन भएको कायाक्रमको सर्मक्षा गने र चाल ुआ.व. को योजना तजुामा 
गने ।  

२. कायाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कायाान्त्वयन गना गत आ.व. को सर्मक्षा बमोख्जम चाल ु
आ.व. को कायाक्रम पररमाजान गना सवकने।  

३. हृदयरोगको रोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग प्रर्तकारात्मक र प्रवद्धाानात्मक (Preventive 

and Promotive) कायाक्रम सञ् चालन गना सवकने। 
४. सम्बख्न्त्ित अस्पतालले हृदयघात रोगको उपचार र व्यवस्थापन सम्बन्त्िी हब र सेटलाईट 

(प्रादेख्र्क) अस्पतालमा कायारत स्वास््यकमीहरुका लार्ग तार्लमको व्यवस्था गनुापने । 
५. कायाक्रम कायाान्त्वयनको लार्ग सेवा प्रदान गने अस्पताल, सम्बख्न्त्ित सरोकारवाला 
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र्नकायहरुसुँग ववर्भन्न चरर्मा छलफल, अन्त्तरवक्रया, कन्त्सलटेवटभ बैठक आयोजना गना 
सवकने। 

६. र्वहद गंगालाल राविय हृदयकेन्त्र लागायत हृदय रोग सम्बन्त्िी सेवा प्रदान गने अन्त्य 
सरकारी अस्पतालसुँग समेत सहकाया गरी कायाक्रम सञ् चालन गना सवकने । 

७. मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार अस्पताल रहेको ख्जललाको स्वास््य कायाालयलाई समेत 
अख्ततयारी प्रत्यायोजन गना सक्ने। 

८. तेस्रो चौमार्सकमा चाल ुआ.व. को कायाक्रम सर्मक्षा गरी आगामी आ.व. को लार्ग योजना 
तजुामा गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रदेर् र्भर स्थायी बसोबास भइा हृदयघात रोग लागेका नागररकलाइा उपचारमा सहज हनुेछ । 
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनुापनेछ l 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

२. सरकारी अस्पतालहरुलाई मख्स्तष्कघात रोग उपचारमा सहजीकरर् तथा सहरु्लयत कायाक्रम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१७४ २६४१२ २ पटक १५१०० प्रथम 

ख्र्र्ाक   वववरर्  
उिशे्य प्रदेर् र्भरका मख्स्तष्कघात रोग लागेका नागररकलाइा उपचारमा सहयोग गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. बागमती प्रदेर्र्भर स्थायी रुपमा बसोबास गने मख्स्तष्कघात रोग लागेका आर्थाक रुपले 
ववपन्न नागररकलाइा उपचारमा सहरु्लयत ददन यो रकम खचा गने । 

२. "मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम (परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन 
कायाववर्ि, २०७९" मा उललेख गरीएको पररिीर्भर रही सखु्चकृत अस्पतालहरुबाट 
सहरु्लयत रकम प्रदान गने ।  

३. कायाक्रम कायाान्त्वयनको लार्ग सेवा प्रदान गने अस्पताल, सम्बख्न्त्ित सरोकारवाला 
र्नकायहरुसुँग ववर्भन्न चरर्मा छलफल, अन्त्तरवक्रया, कन्त्सलटेवटभ बैठक आयोजना गना 
सवकने। 

४. मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार अस्पताल रहेको ख्जललाको स्वास््य कायाालयलाई समेत 
अख्ततयारी प्रत्यायोजन गना सक्ने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रदेर् र्भर स्थायी बसोबास भइा मख्स्तष्कघात रोग लागेका नागररकलाइा उपचारमा सहज हनुे । 
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनुापनेछ l 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गनुापनेछ । 

३. प्रदेर् मातहत रहेका कायाालयका प्रमखुसुँग योजना तजुामा, समन्त्वय तथा सर्मक्षा बैठक 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू.हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.7.२२.३२ २२५२२ ३ पटक १०४८ पवहलो,दोश्रो,तेस्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रदेर् मातहतमा रहेका कायाालयका प्रमखुसुँग योजना तजुामा तथा कायाक्रमको सर्मक्षा गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. यस कायाक्रम अन्त्तगात प्रथम चौमार्सकमा गत आ.व. को सर्मक्षा र चाल ु आ.व. को 
कायायोजना तयार गरी कायाक्रम सञ् चालन गने । साथै तेस्रो चौमार्सकमा चाल ुआ.व.मा 
भएका गर्तववर्िहरुको सर्मक्षा र आगामी आ.व. को योजना तजुामा कायाक्रम सञ् चालन 
गने।  

२. प्रथम चौमार्सकको सर्मक्षा बैठकमा मातहतका र्नकायसुँगको कायासम्पादन सम्झौता गने । 
तेस्रो चौमार्सकमा गरीने बैठकमा सम्झौता अनरुुप काया भए नभएको सर्मक्षा समेत गने   

३. आवश्यकता अनसुार मन्त्रालयबाट सम्बख्न्त्ित मातहतका कायाालयहरुमा समन्त्वयात्मक 
बैठक सञ् चालन गना सवकनेछ ।  

४. सहभागीलाई प्रस्ततुीकरर्को फमेट उपलब्ि गराई कायाक्रमबारे जानकारी गराउने र 
सहभार्गता सरु्नख्ितता गरी कायाक्रम सञ् चालन गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्ि र्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
योजना तजुामा, सञ्चार्लत कायाक्रमहरुको प्रगर्त सर्मक्षा गरी कायाक्रमको सबल र कमजोर 
पक्षहरु मार्थ छलफल भई कायाक्रम कायाान्त्वयनको प्रभावकाररतावृवद्ध हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनुापनेछ l 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 
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४. स्वास््यका प्राथर्मकताहरुका सम्बन्त्िमा प्रदेर् योजना आयोग र ववर्यगत संसददय सर्मर्तहरुसुँग 
अन्त्तरवक्रया कायाक्रम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.४३ २२५२२ ३ पटक ५५५ पवहलो,दोश्रो,तेस्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य मन्त्रालयबाट सञ्चार्लत कायाक्रम बारे प्रदेर् नीर्त तथा योजना आयोग र ववर्यगत 
संसददय सर्मर्तहरुसुँग पैरवी गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् नीर्त तथा योजना आयोगसुँगको समन्त्वयमा कायाक्रम आयोजना गने। 

२. स्वास््य क्षेरको ऐन, नीर्तगत व्यवस्था, स्वास््यमा लगानीको आवश्यकता, ववकास र 
स्वास््यको अन्त्तरसम्बन्त्ि, स्वास््य क्षेरको सिुारमा ववर्भन्न र्नकायको भरू्मका बारे 
स्वास््य मन्त्रालयले प्रस्तरु्तकरर् गने । आ.व. २०७९/०८० मा मन्त्रालयबाट 
सञ्चार्लत कायाक्रमबारे जानकारी गराउने । 

३. प्रदेर् नीर्त तथा योजना आयोग, प्रदेर् सभाका सदस्यहरु, ववर्यगत संसददय सर्मर्त, 
ववर्यववज्ञ र आवश्यकता अनसुार र्नकायगत कायाालयका कमाचारीको सहभार्गतामा 
कायाक्रम सञ् चालन गने । 

४. अन्त्तरवक्रया गोष्ठीको योजना तयार गरी सहभागीलाई जानकारी गराउने र सहभार्गता 
सरु्नख्ितता गराई कायाक्रम सञ् चालन गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य क्षेरको प्राथर्मकताको ववर्यमा प्रदेर् नीर्त तथा योजना आयोग, प्रदेर् सभा सदस्यहरु र 
ववर्यगत संसददय सर्मर्तहरुलाई जानकारी गराई स्वास््यका ववर्यमा ववर्भन्न र्नकायबाट पैरवी 
भई स्वास््य क्षेरको लगानीमा अर्भवृवद्ध हनु े। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

५. स्वास््य क्षरेका ववर्यमा अनसुन्त्िान अध्ययन तथा अन्त्वेर्र्का लार्ग सहयोग सहजीकरर् तथा साझेदारी  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.७३ २२५२२ ४ पटक १००० पवहलो,दोश्रो,तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य स्वास््यका ववर्भन्न वविामा अनसुन्त्िान अध्ययन तथा अन्त्वेर्र्का कायाहरु सञ् चालन गने । 



 

8 

   

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. अध्ययन, अन्त्वेर्र् तथा अनसुन्त्िान काया सञ् चालन गना नेपाल स्वास््य अनसुन्त्िान पररर्द्, 
र्र.वव, काठमाण्डौ ववश् वववद्यालय जस्ता संस्थासुँगको साझेदारीमा काया सञ् चालन गना 
सवकनेछ । 

2. अनसुन्त्िान गदाा ख्चवकत्सवकय सेवा, जनस्वास््य सेवा र आयवेुद सेवाका न्त्यूनतम एक-एक 
वविालाई समेट्न ुपनेछ। 

3. अनसुन्त्िान अध्ययन तथा अन्त्वेर्र्का लार्ग प्रस्तावना माग गने । 

4. प्राप्त भएको प्रस्तावनाको संकलन, छनौट र मूलयाङ्कन कायाको सहजीकरर्का लार्ग 
मन्त्रालयस्तरमा सर्मर्त गठन गने । 

5. छनौट भएको संस्था माफा त अध्ययन अनसुन्त्िानको काया अख्घ बढाउने । 

6. अध्ययन प्रर्तवेदन पेर् गने । 

7. मन्त्रालय वा मातहतका र्नकायले गरेको वा साझेदारीमा गरेको अनसुन्त्िानको नर्तजा 
प्रकार्न तथा सावाजर्नकरर् गनाका लार्ग सरोकारवालाहरुसुँग गोष्ठी समेत गना सवकनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््यका ववर्भन्न वविामा अनसुन्त्िान अध्ययन तथा अन्त्वेर्र्का कायाहरु सञ् चालन भई स्वास््य 
सम्बन्त्िी आवश्यकताको आिारमा कायाक्रमको प्रथार्मवककरर् हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

६. प्रदेर् स्वास््य नीर्त र्नमाार्का लार्ग अन्त्तरवक्रया  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.7.22.७४ २२५२२ २  पटक ५०० पवहलो,दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 
उिशे्य बागमती प्रदेर्को स्वास््य नीर्त र्नमाार् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बागमती प्रदेर्को स्वास््य सम्बन्त्िी नीर्त र्नमाार्का लार्ग सम्बख्न्त्ित सरकारी, 
गैह्रसरकारी संघ संस्था एवम ् सरोकारवाला र्नकायहरुसुँग अन्त्तरवक्रया कायाक्रम 
सञ् चालन गने । 

2. यस कायाक्रम अन्त्तगात स्वास््य मन्त्रालयबाट र्नमाार् हनु े ऐन, र्नयमावली, कायाववर्ि, 
मागादर्ान र्नमाार् सम्बन्त्िी गोष्ठी पर्न सञ् चालन गना सवकनेछ । 

3. अन्त्तरवक्रया गोष्ठीको योजना तयार गरी सहभागीलाई जानकारी गराउने र सहभार्गता 
सरु्नख्ितता गराई कायाक्रम सञ् चालन गने। 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य क्षेरको नीर्त र्नमाार्मा सबै क्षेरको संलग्ता भई सबै क्षेरको आवश्यकतालाई सरु्नित 
हनुे बागमती प्रदेर्को स्वास््य नीर्त तयार भएको हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

७. दात ृर्नकाय तथा साझेदारी संघ संस्थासुँग समन्त्वय बैठक 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.७५ २२५२२ ३ पटक ३६० पवहलो, दोश्रो, तेस्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
दात ृतथा सरोकारवाला र्नकायहरुले स्वास््य क्षरेमा गने कायाक्रमहरु बारे जानकारी प्राप्त भई 
कायाक्रमको दोहोरोपना हटाउन र सहयोगका क्षेरहरु पवहचान गना सहयोग पयुााउने ।मन्त्रालय 
र दात ृर्नकाय तथा साझेदारी सुँघ संस्थाहरुसुँगको समन्त्वयलाई सदुृढ गने 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बागमती प्रदेर् र्भर प्रदेर्स्तरलाई कायाक्षेर बनाई स्वास््य क्षेरमा कायारत संघ 
संस्थाहरुको सूची तयार गने । 

2. समन्त्वयात्मक बैठक चौमार्सक रुपमा सञ् चालनको लार्ग योजना तयार गने । 

3. दात ृ तथा सरोकारवाला र्नकायहरुले स्वास््य क्षेरमा गने कायाक्रमहरु र सहयोगका 
क्षेरहरु बारे प्रस्तरु्तकरर् गने । 

4. सहभार्गताको सरु्नख्ितता गरी बैठक सञ् चालन गने । 

5. प्रादेख्र्क स्वास््य नीर्तको र्नर्मात खाका मार्थ छलफल गरी प्रदेर् स्वास््य नीर्त 
र्नमाार्को लार्ग पषृ्ठपोर्र् तथा सझुावहरु संकलन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
दात ृ तथा सरोकारवाला र्नकायहरुले स्वास््य क्षेरमा गने कायाक्रमहरु बारेको जानकारी, 
सहयोगका क्षेरहरुको पवहचान हनुकुा साथै कायाक्रमको दोहोरोपना हटाउन सहयोग पगु्नेछ। 
मन्त्रालय र दात ृर्नकाय तथा साझेदारी संघ संस्थाहरुसुँगको समन्त्वयमा सिुार आउनेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 
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८. र्नख्ज, सामदुावयक मेर्डकल कलेजहरु सुँग प्रदेर् स्वास््य नीर्तका बारे पषृ्ठपोर्र् 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.7.22.७६ २२५२२ ३ पटक ३६० पवहलो,दोश्रो,तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

१.बागमती प्रदेर्को स्वास्थ नीर्तमा र्नख्ज, सामदुावयक अस्पताल तथा मेर्डकल कलेज जस्ता 
रै्ख्क्षक संस्थाहरुको सवालहरुको सम्बोिन हनुे । 
२.मन्त्रालय र र्नख्ज तथा सामदुावयक अस्पताल तथा मेर्डकल कलेजहरु सुँगको समन्त्वयलाई 
सदुृढ गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रादेख्र्क स्वास््य र्नती र्नमाार्मा योगदान परु् याउन सक्ने र्नख्ज, सामदुावयक अस्पताल 
तथा मेर्डकल कलेज जस्ता रै्ख्क्षक संस्थाहरुको सूची तयार गने । 

2. र्नख्ज, सामदुावयक अस्पताल तथा मेर्डकल कलेज जस्ता रै्ख्क्षक संस्थाहरुसुँग 
पषृ्ठपोर्र् र्लने कायाका लार्ग ववर्भन्न चरर्मा बैठक, अन्त्तरवक्रया सञ् चालन गने । 

3. छलफल तथा बैठकको योजना र्नमाार् गरी कायाक्रम सञ् चालन गने । 

4. प्रादेख्र्क स्वास््य नीर्तको र्नर्मात खाका मार्थ छलफल गरी प्रदेर् स्वास््य नीर्त 
र्नमाार्को लार्ग पषृ्ठपोर्र् तथा सझुावहरु संकलन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

१.बागमती प्रदेर्को स्वास्थ नीर्तमा र्नख्ज, सामदुावयक अस्पताल तथा मेर्डकल कलेज जस्ता 
रै्ख्क्षक संस्थाहरुको सवालहरुको सम्बोिन हनुे । 
२.मन्त्रालय र नीख्ज तथा सामदुावयक अस्पताल तथा मेर्डकल कलेजहरु सुँगको समन्त्वयलाई 
सदुृढ गने। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ । 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

९. कीटजन्त्य रोग अनसुन्त्िान तार्लम केन्त्रसुँगको साझेदारीमा प्रदेर् र्भरका ख्जललाहरुमा भेक्टर सर्भालेन्त्सको 
काया 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.७७  २२५२२ १० पटक १२५० पवहलो,दोश्रो,तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रदेर् र्भरका ख्जललाहरुमा ववर्भन्न प्रकारका भेक्टरहरुको व्यापकता अध्ययन गरी सम्भाववत 
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वकटजन्त्य रोगहरुको महामारीको पूवाानमुान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रदेर् र्भर वकटजन्त्य रोग फैलयाउन सक्न ेभेक्टरहरुको सूची तयार गने । 

2. प्रदेर्स्तरमा स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, ईवपर्डर्मयोलोजी 
तथा रोग र्नयन्त्रर् महार्ाखा,कीटजन्त्य रोग अनसुन्त्िान तथा तार्लम केन्त्र लगायत 
ववज्ञहरु सख्म्मर्लत गोष्ठी सञ् चालन गरी यस प्रदेर्मा रहेका वकटजन्त्य रोगहरुको 
प्राथर्मवककरर् र जोख्खम क्षेरको नक्साङ्कन गने। 

3. भेक्टरहरुको वववविता, व्यापकता र वकटजन्त्य रोगहरुको सम्भाववत प्रकोप सम्बन्त्िमा 
अध्ययन गना  कीटजन्त्य रोग अनसुन्त्िान तथा तार्लम केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी कायासूची 
(TOR) तयार गने । 

4. कायासूची बमोख्जम सर्भालेन्त्स काया सञ् चालन गना कीटजन्त्य रोग अनसुन्त्िान तथा 
तार्लम केन्त्रसुँग सम्झौता गरी कायाक्रम सञ् चालन गने । 

5. सर्भालेन्त्स काया सम्पन्न भएपश् चात बैठक आयोजना गरी कीटजन्त्य रोग अनसुन्त्िान तथा 
तार्लम केन्त्रले सर्भालेन्त्सको नर्तजाहरु प्रस्ततुी गने । 

6. सर्भालेन्त्सको प्रर्तवेदन तयार गरी स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गनुापने । 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् र्भरका ख्जललाहरुमा ववर्भन्न प्रकारका भेक्टरहरुको व्यापकता अध्ययन भई वकटजन्त्य 
रोगहरुको सम्भाववत प्रकोपको पूवाानमुान गरी रोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग पूवातयारी गना 
सहयोग पगु्नेछ ।  

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ । 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

१०. ज्यान जोख्खममा परेका गभावती तथा सतु्केरी मवहलाहरुको लार्ग र्न:र्लुक हवाई उद्धार सेवा 
कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.८० २२५२२ २० जना  २००० पवहलो,दोश्रो,तेस्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
ज्यान जोख्खममा परेका गभावती तथा सतु्केरी मवहलाहरुको उद्धारका लार्ग र्न:र्लुक हवाई 
उद्धार सेवा प्रदान गरी सम्भाववत जवटलता न्त्यूनीकरर् गने र मात ृ तथा नवख्र्र् ु मतृ्यदुर 
घटाउन।े 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

1. आर्थाक वर्ाको सरुुमा Air Lifting सेवा प्रदान गने कम्पर्नहरुको सूची तयार गने । 
सखु्चकृत संस्थाहरुबाट दररेट माग गरी Air Lifting सेवाको लार्ग प्रर्त ईकाई दररेट 
तयार गने ।   

2. ववद्यमान सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली अनसुार Air Lifting गने कम्पनीहरु 
छनौट गने । । 

3. छनौट भएका कम्पनीसुँग सेवा उपलब्ि गराउन सम्झौता गरी सेवा सञ् चालन गने । 
सेवा सञ् चालन गरेपश् चात स्वास््य कायाालयबाट प्राप्त प्रर्तवेदन तथा कम्पर्न सुँग 
भएको सम्झौता बमोख्जम सोिभनाा ददने व्यवस्था र्मलाउने ।  

4. स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट जवटलतायूि भर्न वकटान गरीएका तथा सतु्केरी 
मवहलाहरुलाइा सम्बख्न्त्ित ख्जललाको स्वास््य कायाालयको र्सफाररसमा तोवकएको रेफरल 
स्थानमा लैजान हेर्लकप्टर माफा त Air Lifting को व्यवस्था गने। 

5. स्वास््य कायाालय वा प्रदेर् मातहतका अस्पतालले Air Lifting सेवाको लार्ग र्सफाररस 
गदाा रेफर गने स्वास््य संस्थासुँग सम्बख्न्त्ित ख्चवकत्सकले जवटलतायूि भर्न वकटान 
गरीएको ररफेरल ख्स्लप अर्नवाया रुपमा राख्नपुदाछ। स्थानीय तह माफा त रेफर भई Air 

Lifting गरीएका ववरामीहरुका हकमा स्वास््य कायाालयले भिुानीका लार्ग र्सफाररस 
गनेछ भने प्रादेख्र्क अस्पताल माफा त Air Lifting भएका सेवाग्राहीहरुको भिुानी 
र्सफाररस सम्बख्न्त्ित अस्पतालले गनेछ। 

6. कायाक्रम कायाान्त्वयन गदाा राविपर्त उत्थान कायाक्रमसुँग दोहोरोपना नहनुे सरु्नख्ित गरी 
गने ।  

7. Air Lifting सेवाको र्लएको अर्भलेख सम्बख्न्त्ित ख्जललाको स्वास््य कायाालयल वा 
अस्पतालमा राखी चौमार्सक प्रर्तवेदन मन्त्रालयमा पठाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ज्यान जोख्खममा परेका गभावती तथा सतु्केरी मवहलाहरुको समयमै प्ररे्र् भइा सम्भाववत जवटलता 
न्त्यूनीकरर् हनुे र मात ृतथा नवख्र्र् ुमतृ्यदुरमा कर्म आउने। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ । 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

११. Health in all policy तय गर्न अन्तरक्रिया गोष्ठी  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.६.३ २२५१२ २ पटक १००० पवहलो,दोश्रो  
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ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर् अन्त्तगातका मन्त्रालयहरुबाट र्नमाार् हनु े नीर्तहरुमा स्वास््य सम्बन्त्िी ववर्यवस्त ु
समावेर् गराउन।े 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बागमती प्रदेर् अन्त्तगातको नीर्त तथा योजना आयोग, मन्त्रालय र मातहतका 
र्नदेर्नालय आददको सूची तयार गने । 

2. Health in all policy सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रया गोष्ठी सञ् चालनको योजना तयार गने । 
3. योजना अनरुुप अन्त्तरवक्रया गोष्ठीमा नीर्त तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा 

पदार्िकारीहरु; ववर्भन्न मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, सख्चवज्यू, योजना महार्ाखा 
प्रमखुहरुलाई कायाक्रममा सहभार्गताको लार्ग सात ददन अगावै पराचार गने ।  

4. अन्त्तरवक्रया गोष्ठी सञ् चालन गने ।  
5. अन्त्तरवक्रया गोष्ठीमा देहाय अनसुारका ववर्यहरुमा छलफल गने: 

क) प्रदेर् अन्त्तगातका नीर्त तथा योजना आयोग, मन्त्रालयहरुबाट स्वास्थ सम्बन्त्िी 
ववर्यवस्त ुसमावेर् गराउन पैरवी गने; 

ख) स्वास््यका र्निाारकहरु, पररवर्तात समाजका कारर् देखा परेका आकख्स्मक 
स्वास््य समस्या पता लगाई प्राथर्मवककरर् गने; 

ग) स्वास््यमा प्रभाव पाने अन्त्य क्षेरहरुको कायाक्रमको नीर्तगत ववश्लरे्र् गने ;  
घ) सरकार र समदुायस्तरसम्म संवाद गने संरचना एवंम ्संयन्त्र र्नमाार् गने;  
ङ) ददगो ववकास लक्ष्यमा स्वास््य क्षेरका सूचकहरुलाई हार्सल गना आवश्यक 

नीतीहरुको ववश्लरे्र् गरी पैरवी गने;  
च) गैह्रसरकारी तथा अन्त्य सरोकारवालाहरुसुँगको संवाद सहजीकरर् गने;  
छ) स्वास््य सम्बन्त्िी नीर्त अनसुारको कायाक्रम कायाान्त्वयन, अनगुमन, मूलयाङ्कन 

अनसुार स्वास््यका पररमार्हरु, र्निाारकहरु तथा समता अनसुार र्नररक्षर् गने  
6. ववज्ञ प्रख्र्क्षकलाई सेवा परामर्ा माफा त सहख्जकरर्का लार्ग सहयोग र्लन 

सवकनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य मन्त्रालय  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड 
अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् अन्त्तगातका स्वास््य बाहेकका मन्त्रालयहरुबाट र्नमाार् हनु ेनीर्तहरुमा स्वास््य 
सम्बन्त्िी ववर्यवस्त ुसमावेर् भएको हनुेछ ।  

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ । 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 
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१२. स्थानीय तहका मेयर/अध्यक्षहरुसुँग स्वास््य सम्बन्त्िी नीर्त तथा कायाक्रमका बारे छलफल गोष्ठी  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.६.४ २२५१२ २ पटक १००० पवहलो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्थानीय तहका मेयर/अध्यक्षहरुसुँग स्वास््य सम्बन्त्िी नीर्त तथा कायाक्रमबारे अर्भमखुीकरर् 
गरी स्वास््य सम्बन्त्िी समान बझुाई कायम गने र स्वास््य क्षेरका प्राथर्मकताका ववर्यहरुमा 
स्थानीय तहको लगानी बढाउन सहयोग पयुााउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बागमती प्रदेर् अन्त्तगातका स्थानीय तहका मेयर/अध्यक्षहरुको सूची तयार गने । 

2. छलफल गोष्ठीको योजना तयार गने । 

3. गोष्ठीमा सहभार्गताको लार्ग मेयर/अध्यक्षहरुलाई र्निााररत र्मर्त भन्त्दा एक हप्ता 
अगार्ड सहभार्गताको लार्ग पराचार गने। 

4. अन्त्तरवक्रया गोष्ठी सञ् चालन गने ।  
5. अन्त्तरवक्रया गोष्ठीमा देहाय अनसुारका ववर्यहरुमा छलफल गने: 

• स्वास््य सम्बन्त्िी संबैिार्नक व्यवस्था, नीर्त, कायाक्रम; 

• स्वास््य क्षेरको सूचक र सूचांङ्कको ववद्यमान अवस्था;  

• सूचक सिुारमा स्थानीय तहको भरू्मका; 
• स्वास््य क्षेरमा रहेका ववद्यमान समस्याहरु, समािानका उपायहरु; 
• स्वास््य क्षेरमा लगानीको आवश्यकता; 
• स्वास््य मन्त्रालय माफा त स्थानीय तहमा ववख्त्तय हस्तान्त्तरर् माफा त कायाान्त्वयन 

हनुे कायाक्रमहरुको, औख्चत्यता र सोको प्रभावकारी कायाान्त्वयनबारे छलफल 
गने। 

• अन्त्य स्वास््य सम्बन्त्िी समसामवयक ववर्यवस्त ुबारे छलफल गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य मन्त्रालय  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम, स्वीकृत कायाववर्ि, मापदण्ड अनसुार 
बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य सम्बन्त्िी नीर्त तथा कायाक्रमबारे स्थानीय तहका मेयर/अध्यक्षहरुलाई अर्भमखुीकरर् 
गरी स्वास््य सम्बन्त्िी समान बझुाई कायम भई स्वास््य क्षेरका सवालहरुमा स्थानीय तहको 
अपनत्व अर्भवृवद्ध हनुे र स्थानीय तहको लगानी अर्भवृवद्ध हनुेछ ।  

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ । 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 
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१३. सरुवा रोग अस्पतालको भवन र्नमाार्   

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.१.२.३३  ३१११२ १ वटा १०००० प्रथम  

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रादेख्र्क सरुवा रोग अस्पतालको भवन र्नमाार् गरी सेवा सञ् चालन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

र्ड.वप.आर तयार गने 
वातावरर्ीय प्रभाव मूलयाङ्कन गने  
भौर्तक पूवाािार ववकास मन्त्रालय माफा त भवन र्नमाार् गने 
स्वीकृत र्ड.वप.आर.अनसुार प्रचर्लत कानून बमोख्जम भवन र्नमाार् गने। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रादेख्र्क सरुवा रोग अस्पतालको भवन र्नमाार् हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनुापनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

१४. स्वास््य कायाक्रम आन्त्तररक र्नयन्त्रर् प्रर्ाली सपुररवेक्षर्, अनगुमन, मूलयाङ्कन खचा  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.११ २२६११ १२  पटक ३०० प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
मन्त्रालय, मातहतका कायाालय, प्रदेर्र्भरका स्वास््य संस्था, स्थानीय तहबाट सञ्चार्लत स्वास््य 
कायाक्रमहरुको आन्त्तररक र्नयन्त्रर् प्रर्ालीको सिुृढीकरर्का लार्ग सपुररवेक्षर्, अनगुमन, 
मूलयाङ्कन गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बजेटको पररर्ि र्भर रहेर कुन मवहनामा कुन संस्थामा सपुररवेक्षर्, अनगुमन, मूलयाङ्कन गने 
भनी योजना बनाउने। 

2. कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िक तथा प्रर्ासर्नक कमाचारीहरु सख्म्मर्लत टोली बनाई 
सपुररवेक्षर्, अनगुमन, मूलयाङ्कन गने । 

3. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो तहाुँको 
व्यवस्थापन/सहयोग सर्मर्तका सदस्य र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी संस्था, 
कायाक्रमको सञ् चालन ख्स्थर्त एवं बािाहरु, सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तरीयताका लार्ग 
छलफल/अन्त्तरवक्रया गने । 

4. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् संकलन गने । 
5. मन्त्रालयले सम्वोिन गनुापने सवालहरुको संकलन गरी यथोख्चत सम्वोिन भएको हनुपुने। 
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6. अनगुमन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि स्वास््य कायाक्रमहरुको आन्त्तररक र्नयन्त्रर् प्रर्ालीको सिुृढीकरर् भएको हनुछे। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

१५. आयवेुद तथा बैकख्लपक ख्चवकत्सक कायाक्रमको अन्त्साईट कोख्चङ्ग तथा प्राववर्िक अनखु्र्क्षर् 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.१३ २२६११ १२ पटक ३०० प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
आयवेुद तथा बैकख्लपक ख्चवकत्सक कायाक्रमको कायाक्रम तथा सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा 
गरु्स्तरीयता अर्भवृवद्ध गना प्राववर्िक सहयोग तथा मेन्त्टोररङ्ग गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बजेटको पररर्िर्भर रहेर कुन मवहनामा कुन संस्थामा अन्त्साईट कोख्चङ्ग तथा प्राववर्िक 
अनखु्र्क्षर् गने भनी योजना बनाउने। 

2. कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िक कमाचारी सख्म्मर्लत टोली बनाई अनसाइाट कोख्चङ्ग गने । 
3. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो तहाुँको व्यवस्थापन/ 

सहयोग सर्मर्तका सदस्य र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी संस्था, कायाक्रमको 
सञ् चालन ख्स्थर्त एवं वािाहरु, सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तरीयताका लार्ग 
छलफल/अन्त्तरवक्रया गने । 

4. अनसाईट कोख्चङ्ग सञ् चालन भएको संस्थाका प्रमखु लगायत कमाचारीहरुसुँग छलफल गरेको 
बैठक माईनटु तयार गने। 

5. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् संकलन गने । 
6. अनगुमन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाक्रम तथा सेवाको गरु्स्तरीयतामा वृवद्ध हनुे। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 
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१६. अस्पताल तफा को कायाक्रमको अन्त्साईट कोख्चङ्ग तथा प्राववर्िक अनखु्र्क्षर्  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.८.१.१४ २२६११ १२  पटक ३०० प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
मन्त्रालय, मातहतका कायाालय, प्रदेर् र्भरका स्वास््य संस्था, स्थानीय तहका स्वास््य कायाक्रम 
तथा सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा गरु्स्तरीयता अर्भवृवद्ध गना प्राववर्िक सहयोग तथा मेन्त्टोररङ्ग गने 
।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बजेटको पररर्ि र्भर रहेर कुन मवहनामा कुन संस्थामा अनसाइट कोख्चङ्ग गने भनी योजना 
बनाउने। 

2. कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िक कमाचारीहरु सख्म्मर्लत टोली बनाई अनसाइाट कोख्चङ्ग 
गने। 

3. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो तहाुँको व्यवस्थापन/ 
सहयोग सर्मर्तका सदस्य र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी संस्था, कायाक्रमको 
सञ् चालन ख्स्थर्त एवं बािाहरु, सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तरीयताका लार्ग छलफल / 
अन्त्तरवक्रया गने । 

4. अनसाईट कोख्चङ्ग सञ् चालन भएको संस्थाका प्रमखु लगायत कमाचारीहरुसुँग छलफल गरेको 
बैठक माईनटु तयार गने। 

5. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् संकलन गने । 
6. अनगुमन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाक्रम तथा सेवाको गरु्स्तरीयतामा वृवद्ध हनुे। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

१७. जनस्वास््य कायाक्रम तफा को कायाक्रमको अनसाईट कोख्चङ्ग तथा प्राववर्िक अनखु्र्क्षर्  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.८.१.१५ २२६११  १२  पटक ३०० प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
मन्त्रालय, मातहतका कायाालय, प्रदेर्र्भरका स्वास््य संस्था, स्थानीय तहका स्वास््य कायाक्रम 
तथा सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा गरु्स्तरीयता अर्भवृवद्ध गना प्राववर्िक सहयोग तथा मेन्त्टोररङ्ग 
गने।  
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सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बजेटको पररर्ि र्भर रहेर कुन मवहनामा कुन संस्थामा अनसाइट कोख्चङ्ग गने भनी योजना 
बनाउने। 

2. कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िक कमाचारीहरु सख्म्मर्लत टोली बनाई अनसाइाट कोख्चङ्ग 
गने। 

3. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो तहाुँको व्यवस्थापन/ 
सहयोग सर्मर्तका सदस्य र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी संस्था, कायाक्रमको 
सञ् चालन ख्स्थर्त एवं बािाहरु, सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तरीयताका लार्ग 
छलफल/अन्त्तरवक्रया गने । 

4. अनसाईट कोख्चङ्ग सञ् चालन भएको संस्थाका प्रमखु लगायत कमाचारीहरुसुँग छलफल गरेको 
बैठक माईनटु तयार गने। 

5. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् संकलन गने । 
6. अनगुमन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाक्रम तथा सेवाको गरु्स्तरीयतामा वृद्धी हनुे। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

१८. स्वास््य संस्थामा अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा मेन्त्टोररङ्ग तथा प्राववर्िक सहयोग  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.८.१.७ २२६११ १ जना  ५०० प्रथम, दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् मातहतका तथा स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुको सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा 
गरु्स्तरीयता अर्भवृवद्ध गना प्राववर्िक सहयोग तथा मेन्त्टोररङ्ग गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बजेटको पररर्िर्भर रहेर कुन मवहनामा कुन संस्थामा मेन्त्टोररङ्ग तथा प्राववर्िक सहयोग गने 
भनी योजना बनाउने। 

2. कायाक्रमसंग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िक तथा प्रर्ासर्नक कमाचारीहरु सख्म्मर्लत टोली बनाई 
अनसाइाट कोख्चङ्ग गने । 

3. अनसाईट कोख्चङ्ग सञ् चालन भएको संस्थाका प्रमखु लगायत कमाचारीहरुसुँग छलफल गरेको 
बैठक माईनटु तयार गने। 

4. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो तहाुँको व्यवस्थापन/ 
सहयोग सर्मर्तका सदस्य र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी संस्था, कायाक्रमको 
सञ् चालन ख्स्थर्त एवं वािाहरु, सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तरीयताका लार्ग छलफल / 
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अन्त्तरवक्रया गने । 
5. र्नजी अस्पतालहरुको समेत अनगुमन गदााको खचा यस ख्र्र्ाकबाट गना वािापने छैन। 
6. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् संकलन गने । 
7. अनगुमन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाक्रम तथा सेवाको गरु्स्तरीयतामा वृद्धी हनुे। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 
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स्वास््य र्नदेर्नालयबाट सञ् चालन गरीन ेकायाक्रम कायाान्त्वयन मागादर्ान 
आ.व. २०७९/०८० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. COVID-19, HMIS & LMIS ररपोटीङका लागी कम्प्यटुर सहायक 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.५.७.३३ २२४१३ १  जना  ३२० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य र्नदेर्नालयमा Covid-19, HMIS, LMIS Reporting का लार्ग कम्प्यटुर सहायक करारमा  
जनर्ख्िको  व्यवस्थापन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. देहाय अनसुारको यस आ.व.को लार्ग स्वीकृत अस्थायी दरबन्त्दी बमोख्जमको जनर्ख्ि प्रचर्लत 
कानून बमोख्जम सेवा करारबाट र्लई सेवा व्यवस्थापन गने  

देहाय: 
➢ कम्प्यटुर सहायक (सहायक चौथौ) १ जना । 

 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि Covid-19, HMIS, LMIS Reporting व्यवख्स्थत हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
मार्सक कायासम्पादन प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् गनुापनेछ साथै चौमार्सक प्रर्तवेदन 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२. आयवेुद ख्चवकत्सकहरुको लागी पञ्चकमा (बख्स्त) सम्बन्त्िी तार्लम (सीप ववकास तथा जनचेतना, तार्लम, 
गोवष्ठ तथा कायार्ाला (तार्लम तथा गोष्ठी)  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.२.१.१ २२५११ १ पटक ५०० दोस्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
आयवेुद ख्चवकत्सकहरुलाई पञ्चकमा सम्बन्त्िी तार्लम प्रदान गरी आयवेुद स्वास््य संस्था माफा त 
गरु्स्तररय एवं प्रभावकारी सेवा प्रदान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहत रहेको ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रमा कायारत आयवेुद ख्चवकत्सकहरुको 
सूची तयार गरी तार्लमको कायायोजना बनाउने । 

२. १३ वटै ख्जललाका सहभागीहरु समावेर् हनुे गरी सहभागी छनौट गने।सहभागीलाई 
जानकारी गराई सहभार्गताको लार्ग सरु्नख्श् चतता गने ।   
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३. संघीय सरकारबाट स्वीकृत तार्लमको प्याकेज बमोख्जम आयवेुद ववभाग, अन्त्य प्रदेर् तथा 
अन्त्य संघ संस्थासुँग समन्त्वय गरी ववज्ञ प्रख्र्क्षकको व्यवस्था समेत गरी तार्लम सञ् चालन 
गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
आयवेुद स्वास््य संस्थाले प्रदान गदै आएको वा गने पञ्चकमा सेवाको उख्चत व्यवस्थापन भई 
गरु्स्तररय एवं प्रभावकारी सेवा स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनु े। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३. आयवेुद ख्चवकत्सकको लार्ग योग प्रख्र्क्षर् तार्लम (सीप ववकास तथा जनचेतना, तार्लम, गोष्ठी तथा 
कायार्ाला (तार्लम तथा गोष्ठी) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.२.१.२ २२५११ १ पटक ५०० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

१.योग प्रख्र्क्षक प्रख्र्क्षर् तार्लम सञ् चालन गरी आयवेुद ख्चवकत्सकहरुको ज्ञान, सीप र दक्षता 
अर्भवृवद्ध गने एवं आयवेुद संस्थाहरुबाट योगको र्नयर्मत गरु्स्तररय सेवा प्रदान गने। 
२.ख्जलला स्तरमा सञ् चालन हनुे योग प्रख्र्क्षर् लार्ग जनर्ख्ि तयार गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहत रहेको ख्जलला आयूवेद स्वास््य केन्त्रमा कायारत ख्चवकत्सकहरुको सूची तयार 
गरी तार्लमको कायायोजना बनाउने। 

२. १३ वटै ख्जललाका सहभागीहरु समावेर् हनुे गरी सहभागी छनौट गने।सहभागीलाई 
जानकारी गराई सहभार्गताको लार्ग सरु्नख्श् चतता गने । 

३. संघीय सरकारबाट स्वीकृत तार्लमको प्याकेज बमोख्जम आयवेुद ववभागसुँग समन्त्वय गरी 
ववज्ञ प्रख्र्क्षकको व्यवस्था समेत गरी तार्लम सञ् चालन गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
योग प्रख्र्क्षर् तार्लम सञ् चालन गरी आयवेुद ख्चवकत्सकहरुको ज्ञान, सीप र दक्षता अर्भवृवद्ध गने 
एवं आयवेुद संस्थाहरुबाट योगको र्नयर्मत गरु्स्तररय सेवा प्रदान हनु ेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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४. प्रदेर् स्तरीय स्वास््य तथा आकख्स्मक प्रसतुी सेवा कायाक्रम सर्मक्षा (प्रदेर् मातहत रहेका कायालयका 
प्रमखुसुँग योजना तजुामा, समन्त्वय तथा सर्मक्षा बैठक) 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.३२.१ २२५२२ १ पटक ६०० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

प्रदेर् र्भरका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएको सरुख्क्षत माततृ्व सेवा तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवाको 
व्यवस्थापनमा देख्खएका सफलता, चनुौर्तहरुको ववश्लरे्र् गरी समािानका उपाय सवहत भावी 
कायायोजना र्नमाार् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयबाट कायाालय प्रमखु, कायाक्रम फोकल पसान एक÷एक जना 
र अस्पतालबाट म.ेस.ु र नर्साङ प्रमखु गरी प्रत्येक ख्जललाबाट जम्मा ४ जना सहभागी गराइा 
पायक पने स्थानमा २ ददनको सर्मक्षा कायाक्रम सञ् चालन गने । 

2. सर्मक्षा हनु ु १५ ददन पवहले प्रत्येक स्वास््य कायाालय र प्रत्येक अस्पतालमा सहभागी हनु 
आउुँदा लयाउन ुपने वववरर्को लार्ग आवश्यक पने फमेटहरु अर्नवाया रुपमा उपलब्ि गराउन े
तथा कायाक्रमको जानकारी गराई सहभागीताको लार्ग सरु्नख्ितता गने । 

3. कायाक्रममा प्रदेर्र्भर सरुख्क्षत माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य क्षेरमा वक्रयार्ील दात ृर्नकायलाइा 
समेत सहभागी गराउन सवकनेछ। 

4. र्नदेर्नालयको सर्मक्षा सम्पन्न भए पश् चात आएको छलफललाई एकीकृत गरी प्रर्तवेदन बनाई 
प्रकार्न गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
सरुख्क्षत माततृ्व सेवा तथा प्रजनन ् स्वास््य सेवाको ववद्यमान अवस्थाको ववश्लरे्र् गरी आवश्यक 
कायायोजना तयार हनुेछ ।   

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

५. आयवेुद ख्चवकत्सक र भण्डार प्रमखुहरुलाई आपूर्ता व्यवस्थापन तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.८ २२५१२ १ पटक ४०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  
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उिशे्य आयवेुद ख्चवकत्सक र भण्डार प्रमखुहरुको आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी क्षमता अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहत रहेको ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रमा कायारत आयवेुद ख्चवकत्सक र 
भण्डारमा कायारत कमाचारीको सूची तयार गरी तार्लमको कायायोजना बनाउने । 

२. १३ वटै ख्जललाका सहभागीहरु समावेर् हनुे गरी सहभागी छनौट गने। सहभागीलाई 
जानकारी गराई सहभार्गताको लार्ग सरु्नख्श् चतता गने ।   

३. स्वीकृत तार्लमको प्याकेज बमोख्जम ववज्ञ प्रख्र्क्षकको व्यवस्था समेत गरी तार्लम सञ् चालन 
गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
आयवेुद सेवा सम्बन्त्िी र अन्त्य व्यवस्थापकीय अर्भलेख र प्रर्तवेदन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी 
त्यगत सूचना प्रर्ालीमा वृवद्ध हनुेछ ।   

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

६. प्रदेर् र्भर रहेका अस्पतालमा आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन Drill अभ्यास 

PLMBIS code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१२२ २२५२२ २ पटक ६००  दोश्रो,तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

१.प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपद्का बेला हनु ेआपतकालीन अवस्थामा अस्पतालमा ख्चवकत्सक तथा 
स्वास््यकमीले गनुापने तयारी तथा व्यवस्थापन कायाको बारे ज्ञान, सीप र दक्षता अर्भवृद्धी गने । 
२.प्रकोप तथा ववपद्को अस्पतालमा आिाररत पूवा तयारीलाई चसु्त दरुुस्त पाने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. यो र्िल अभ्यास प्रदेर् मातहत रहेको अस्पतालमा सञ् चालन गनुा पनेछ । 

२. र्िल अभ्यासका लार्ग संघीय स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय मातहत रहेको स्वास््य 
आपतकालीन कायासञ् चालन केन्त्र र प्रदेर् स्वास््य आपतकार्लन कायासञ्चालन केन्त्र हेटौडा   
तथा सम्बख्न्त्ित अस्पतालसुँग समन्त्वय गरी आवश्यक कायायोजना तयार गनुापदाछ। 

३. कायाक्रममा प्रदेर्र्भर आपतकालीन तथा ववपद् व्यवस्थापनमा वक्रयार्ील नेपाली सेना, नेपाल 
प्रहरी , सर्र प्रहरी बल, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी लगायत अन्त्य र्नकायलाइा समेत सहभागी 
गराउन े। 

४. सम्बख्न्त्ित ख्जलला र्भर रहेका हब तथा सेटलाईट अस्पताललाई समेत अवलोकनकतााको रुपमा 
सहभागी गराउन ुसक्नेछ। 

५. र्िल अभ्यासको कायायोजना अनसुार कख्म्तमा ७ ददन पवहले आवश्यक सामाग्रीहरुको 
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व्यवस्थापन तथा सम्बख्न्त्ित अस्पतालसुँग समन्त्वय तथा तयारी बैठक बस्नपुदाछ । 

६. कायायोजना अनसुार र्िल अभ्यास कायाक्रम सञ् चालन गने। 

७. र्िल अभ्यासको सर्मक्षा गरी एकीकृत प्रर्तवेदन तयार गरी सम्बख्न्त्ित र्नकायहरुमा पठाउने।  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपद्का बेला हनुे आपतकालीन अवस्थामा अस्पतालमा कायारत ख्चवकत्सक 
तथा स्वास््यकमीले गनुापने तयारी तथा व्यवस्थापन कायाको बारे ज्ञान, सीप र दक्षता अर्भवृद्धी भइा 
तयारी अवस्थामा हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

७. प्रदेर् स्तरीय अस्पताल CEONC Site मा सेवा प्रदायकको क्षमता अर्भवृविको (SBA/ non-SBA) 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१२३ २२५२२ ८ पटक ८००   पवहलो, दोश्रो, 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

पषृ्ठभरु्म 

नेपालमा आमा तथा नवजात ख्र्र्कुो मतृ्यलुाई उललेखनीय रुपमा घटाई गरु्स्तररय सेवा प्रदान गना 
दक्ष प्रसूर्तकमीको भरू्मका रहेको पाइन्त्छ।तर प्रसूर्त कम हनु ेवर्थाङ्ग सेन्त्टरहरुमा अभ्यास कम हनु े
हुुँदा SBA का core skill हरुको संरक्षर् चनुौती बढ्दै आएको छ । अत संस्थागत प्रसूर्त कम हनुे 
ठाउुँमा तथा राम्ररी सीप अभ्यास गना नपाएका प्रसूर्त सेवा प्रदायक (SBA and Non-SBA)  हरुलाई 
उनीहरुको आफ्नै कायास्थलमा onsite Coaching/Mentoring द्वारा सामान्त्य प्रसूर्त सेवा तथा प्रसूर्त 
जवटलता व्यवस्थापन गना सक्ने क्षमता अर्भवृवद्धको लार्ग यो कायाक्रम लागू गरीएको छ । 

उिशे्य 
अस्पतालमा कायारत ख्चवकत्सक, नर्साङ कमाचारी र सहयोगीहरुको क्षमता अर्भवृवद्ध गरी प्रसूर्त 
(सामान्त्य, जवटलता) सेवालाई गरु्स्तररय बनाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. कायाक्रम सञ् चालनका लार्ग सम्बख्न्त्ित ख्जलला वा अस्पतालमा कख्म्तमा दईु जना SBA mentor 
हनुपुनेछ। आवश्यकतानसुार अन्त्य अस्पताल तथा संघ संस्थाबाट समेत SBA Mentor खटाउन 
सवकनेछ। 

2. Clinical coach/Mentor सुँग छलफल गरी बजेटको पररर्िर्भर रही कख्म्तमा चौमार्सक रुपमा 
(तीन पटक) Coaching and Mentoring गने गरी योजना तयार पानुापने । 

3.  SBA Mentor ले  SBA Clinical  Coaching  Guideline for Clinical  Mentor र्नदेख्र्का र SBA 

Coaching  and  Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool को 
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पालना गरी Onsite coaching/mentoring गनुापनेछ । 

4. यसरी Coaching/Mentoring गदाा ३ ददनको कायाक्रम बनाइ २ ददन Coaching/ Mentoring  
र संक्रमर् रोकथामका (INFECTION PREVENTION) र १ ददन अस्पतालमा  मात ृ  तथा 
नवख्र्र् ुस्वास््य  सेवाको लार्ग MNH Service Readiness Tool kit प्रयोग गरी  Assessment 
गने र कायायोजना बनाई कायाान्त्वयन गना लगाउने गनुापछा l Clinical mentor कायाक्रम 
अवर्िभर उि अस्पतालमा बसी सबख्न्त्ित सेवा को Mentoring गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्चवकत्सक, नर्साङ कमाचारी र सहयोगीहरुको क्षमता अर्भवृवद्ध गरी प्रसूर्त (सामान्त्य, जवटलता) सेवा 
व्यवस्थापन गरी गरु्स्तररय सेवा सरु्नख्ित हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
  

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

८. अस्पताल र आयवेुद केन्त्रको गरु्स्तर अर्भवृदिका लार्ग एम.एस.एस. मापन सर्मक्षा कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१२८ २२५२२ ३ पटक २४०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
अस्पताल र आयवेुद स्वास्थ केन्त्रले प्रदान गनुापने न्त्यूनतम सेवा मापदण्डको मापन गरी तोवकएको 
मापदण्ड परुा गना सहयोग गने तथा प्रदेर् तहमा सम्पन्न MSS कायाको सर्मक्षा गने  । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका अस्पतालहरुमा MSS मापन काया अिावावर्ाक रुपमा गनुापदाछ । 

२. प्रदेर् मातहतको अस्पतालमा MSS लाग ुभइसकेको हुुँदा ती अस्पतालमा MSS मापनको फलोअप 
कायाक्रम मार सञ् चालन गनुापदाछ । 

३. यस कायाक्रम अन्त्तगात प्रदेर् सरकारबाट ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र  अस्पतालहरुमा MSS  
सिुारका लार्ग कायाान्त्वयनको अवस्था ख्चरर् हनुे वववरर् संकलन तथा प्रर्तवेदन तयार गरर 
पखु्स्तका प्रकार्न गनुापनेछ ।  

४. कायाक्रम सञ् चालन पूवा सम्बख्न्त्ित अस्पतालसुँग समन्त्वय र पराचार गनुापदाछ साथै ववस्ततृ 
कायायोजना तयार गनुापदाछ । 

५. कायायोजना अनसुार स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालयले तयार गरेको न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड 
र्नदेख्र्का बमोख्जमको टीम तयार गरी कायाक्रम सञ् चालन गनुापदाछ । 

६. कायाक्रमका लार्ग स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य सेवा ववभागको ख्चवकत्सा सेवा महार्ाखा सुँग 
समन्त्वय गने तथा प्रदेर्र्भर स्वास््य सेवाको न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्त्वयन क्षेरमा 
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वक्रयाख्र्ल र्नकायलाइा समेत सहभागी गराउन सवकनेछ । 

७. बजेटको पररर्िर्भर रही तेस्रो चौमार्सकमा मेस,ु आयवेुद केन्त्र प्रमखु, स्वास््य कायाालय प्रमखु र 
फोकल पसान सहभागी गराई समग्र MSS कायाको सर्मक्षा गने । 

८. आयवेुद स्वास््य केन्त्रको MSS मापन सूचांक तयार भएमा सोको MSS समेत गना सवकनेछ।  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य सेवा सम्बन्त्िी तोवकएको राविय मापदण्डमा पगुी आयवेुद केन्त्रहरु र अस्पतालहरुको 
प्रभावकाररतामा वृवद्ध गरी जनताको स्वास््य सम्बन्त्िी अर्िकार सरु्नख्ित हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

९. प्रदेर्स्तरीय स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली सिुढृीकरर्  

PLMBIS CODE खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम  ) रू .हजारमा( समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१५४ २२५२२ ३ पटक ९०० पवहलो-दोश्रो-तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर् 

उिशे्य 

प्रदेर् र्भर संचार्लत ववर्भन्न स्वास््य कायाक्रमहरुको स्वास््य सूचना प्रर्ालीहरु (HMIS, LMIS, 

AHIMS, EWARS, IMU आदद)तथा प्रदेर् तहबाट थप हनुे कायाक्रम (मतुय मन्त्री जनता स्वास््य 
कायाक्रम) को समेत  त्याङ्कलाई प्रदेर् तहमा एकीकृत गरी व्यवख्स्थत गना प्रदेर् स्तरीय स्वास््य 
व्यवस्थापन सूचना केन्त्र स्थापना गने तथा प्राप्त त्याङ्कको आिारमा कायाक्रमको योजना छनौट 
देख्ख कायान्त्वयन र अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउन आ.व २०७८/०७९ मा Health Data 
Repository Centre स्थापना भईसकेको हुुँदा सोको र्नयर्मत सञ् चालन गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् स्तरीय स्वास््य व्यवस्थापन प्रर्ालीमा HMIS, EWARS, LMIS, AHMIS, मतुयमन्त्री 
जनता स्वास््य कायाक्रमको प्रगर्त, आदद सूचना प्रर्ालीहरुलाई एकीकृत रुपमा DHIS 2 
लगायतका  Software मा compatible हनुे गरी प्रदेर् स्तरीय Health Data Repository Centre 
मा आवश्यक परेमा थप Indicators थप्ने। 

२. सो कायालाई व्यवख्स्थत गना स्वास््य व्यवस्थापन सूचना सर्मर्त गठन गने। सर्मर्तमा 
आवश्यकता अनसुार स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, स्वास््य 
मन्त्रालयलाई पर्न सललाहकारको रुपमा आमन्त्रर् गना सवकनेछ ।   

३. Health Data Repository Centre को Software सञ् चालन र आवश्यक परेमा ववस्तार गने।  

४. Health Data Repository Centre सञ् चालनको लार्ग आवश्यक, All in one कम्प्यटुर, सभार 
लगायतका सहायक सामाग्री समेत खररद गना सवकने छ । 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

प्रदेर् स्तरीय स्वास््य व्यवस्थापन सूचना केन्त्र स्थापना भई प्रदेर्को स्वास््य ख्स्थर्तको बारेमा 
पररख्चत हनुकुो साथै प्रमार्मा आिाररत योजना प्रर्ाली तयार गना सहयोग पगु्ने संचना व्यवस्थापन 
प्रर्ाली व्यवख्स्थत हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

१०. एम्बलेुन्त्स सेवा र्नयमनको लार्ग प्रदेर् स्तरीय डीस्पाच सेन्त्टर 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१२९ २२५२२ ३ पटक ३०००  पवहलो-दोश्रो-तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

१.प्रदेर्र्भर रहेका एम्बलेुन्त्सलाई एकद्वार प्रर्ालीबाट र्छटोछररतो रुपमा सञ् चालन गरी ववरामी वा 
घाईतेलाई तत्काल आकख्स्मक स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउदै अस्पताल परु् याउने। 
२.एम्बलेुन्त्स सेवा संचार प्रर्ाली र प्ररे्र् केन्त्रको ( र्डसप्याच सेन्त्टर) र्नयर्मत सञ् चालन गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. प्रदेर्र्भरका ख्जललाहरुमा एम्बलेुन्त्स सेवाको र्नयमनका लागी GPS जडान गरीएको 
एम्बलेुन्त्सहरुलाइा प्रदेर्स्तरमा रहेको डीसप्याच सेन्त्टरसुँग र्लंक गने काया र्नरन्त्तर गने।  

२. र्डसप्याच सेन्त्टर सञ् चालनका लार्ग राविय एम्बलेुन्त्स र्नदेख्र्का २०७८, ले र्नददाष्ट गरेका 
आवश्यक उपकरर् तथा सामाग्रीहरु र्नयमानसुार खररद गरी व्यवस्थापन गने । 

३. र्डसप्याच सेन्त्टर सञ् चालनका लार्ग स्वीकृत अस्थायी दरबन्त्दी बमोख्जमको जनर्ख्ि प्रचर्लत 
कानून बमोख्जम सेवा करारबाट र्लई सेवा व्यवस्थापन गने । 

४. एम्बलेुन्त्सलाई एकद्वार प्रर्ालीबाट र्छटो छररतो रुपमा सञ् चालन गने । 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

प्रदेर्र्भर रहेका एम्बलेुन्त्सलाई एकद्वार प्रर्ालीबाट र्छटो छररतो रुपमा सञ् चालनका लार्ग व्यवख्स्थत 
एम्बलेुन्त्स सेवा, संचार प्रर्ाली र प्ररे्र् केन्त्रको (र्डसप्याच सेन्त्टर) स्थापना भई सञ् चालन भएको 
हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  
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प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ l 

११. जनसङ्खतया व्यवस्थापन कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.७.२२.१३० २२५२२ २ पटक १००० पवहलो- दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर् तहमा जनसङ्खतया व्यवस्थापनका लार्ग सरोकारवालाहरुसुँग अन्त्तरवक्रया र कायार्ालाको 
ववर्िद्वारा समस्याहरुको पवहचान तथा प्राथर्मकीकरर् गरी आगामी कायाददर्ा तय गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् स्तररय जनसंतया व्यवस्थापनका सरोकारवालहरुसुँग अन्त्तरवक्रया कायाक्रमको आयोजना 
गने। राविय योजना आयोग, केख्न्त्रय त्याङ्क ववभाग, प्रदेर् नीर्त तथा योजना आयोग, र्रभवुन 
ववश्व ववद्यालय लगायतका ववज्ञहरुलाई सहभार्ग गराउन पनेछ।  

२. बजेटको पररर्िर्भर रही स्वास््य कायाालय प्रमखु र कायाक्रम फोकल पसानलाई ख्जलला तहमा 
पवहचान भएका समस्याहरुको प्राथर्मकीकरर् सवहत सहभागी गराई कायार्ाला गोष्ठी सञ् चालन  
गने। 

३. प्रत्येक ख्जललाबाट प्राप्त समस्याहरुको प्राथर्मकीकरर्का आिारमा प्रदेर् तहको समस्याहरुको 
पवहचान तथा प्राथर्मकीकरर् गरी आगामी कायाददर्ा तय गने । 

४. अन्त्तवक्रयाबाट प्राप्त प्रदेर् तहको समस्याहरुको पवहचान तथा प्राथर्मकीकरर् गरी काया 
जनसङ्खतया व्यवस्थापन कायाक्रम सम्बन्त्िी पखु्स्तका तयार गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय स्वास््य र्नदेर्नालय  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् तहमा जनसङ्खतया व्यवस्थापनका लार्ग सरोकारवालाहरु सुँग अन्त्तरवक्रया र कायाार्ालाको 
र्बर्ि द्वारा समस्याहरुको पवहचान तथा प्राथर्मकीकरर् गरी आगामी कायाददर्ा तयार हनुे छ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछl 

१२. प्रदेर्र्भरका स्थायी बार्सन्त्दाको उपचारको क्रममा रि सञ्चारमा  प्रयोग हनुे ब्लड ब्याग कायाक्रम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.७.२२.१३१ २२५२२ ३ पटक ३०० प्रथम,दोश्रो,तेश्रो 
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ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर्र्भरका स्थायी बार्सन्त्दाको उपचारको क्रममा रि सञ्चारमा प्रयोग हनुे ब्लड ब्याग सहयोग 
कायाक्रमको कायाान्त्वयन गने र्नकायलाई अर्भमखु्खकरर् तथा सर्मक्षा गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रदेर्र्भरका स्थायी बार्सन्त्दाको उपचारको क्रममा रि सञ्चारमा प्रयोग हनुे ब्लड ब्याग सहयोग 
कायाक्रमको कायाान्त्वयन गने संस्थाको सूची तयार गने ।  

2. मन्त्रालयबाट तयार गरीएको कायाववर्ि बमोख्जम कायाक्रम कायाान्त्वयन गने र्नकायहरुलाई 
अर्भमखुीकरर् गने । 

3. बजेटको पररर्िर्भर रही कायाक्रमको सर्मक्षा समेत गने । 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर्र्भरका स्थायी बार्सन्त्दाको उपचारको क्रममा रि सञ्चारमा  प्रयोग हनुे ब्लड ब्याग सहयोग 
कायाक्रम प्रभावकारी रुपमा कायाान्त्वयन हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

१३. ववद्यतुीय तथा छापा र्मर्डयाबाट स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्देर् प्रर्ारर्  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१२४ २२५२२ १२ पटक १५०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य सम्बन्त्िी महत्वपूर्ा ववर्यहरुबारे ववद्यतुीय र छापा माध्यामबाट जानकारी प्रदान गरी 
जनचेतना अर्भवृवद्ध र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान लयाउने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रदेर्मा रहेका ववद्यतुीय र छापा माध्यमको सूची तयार गने। 
2. स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्देर्हरु तयार गदाा देहायका आिारहरुमा ववश्लरे्र् गरी गने ।  

क) प्रदेर्का ख्जललामा देखा परेका महामारी तथा अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, मौसमी रोगको 
प्रकोपहरु, रोग फैलन सक्ने सम्भाव्य र ववगतका प्रर्तवेदन र त्याङ्क/सूचनाहरु, 
ख्जललामा देख्खएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु र morbidity को ववश्लरे्र् गरी 
प्राथर्मकताको आिारमा सन्त्देर् उत्पादन  गने ववर्यवस्तकुो सूची तयार गने। 

ख) ववर्यवस्तकुो सूची तयार गदाा प्रदेर् र ख्जललास्तरमा उपलब्ि स्वास््य सेवा र स्वस्थ 
व्यवहार प्रविान सम्बन्त्िी स्वास््य सन्त्देर्लाई समेत आवश्यकता अनसुार समावेर् गने। 
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3. प्राथर्मकता सूचीमा परेका ववर्यहरुबाट कुन-कुन संचार माध्यमबाट कुन-कुन ववर्यमा संदेर् 
प्रसारर् गने हो भनी ववर्यवस्तकुो र्नर्ाय गने।  

4. स्वास््य तथा रोग सम्बन्त्िी सूचनाहरुको Standard Content  ववकास गने। 
5. ववकास भएको Standard Content  बाट सूचना र सन्त्देर्को र्नमाार् गने । 
6.  र्नमाार्  भएका स्वास््य सूचना तथा संदेर्हरु ख्जललामा रहेका मातहतका अस्पताल, स्वास््य 

कायाालय र आयवेुद केन्त्रमा उपलब्ि गराउने। 
7. प्रचर्लत साथै केन्त्र तथा प्रदेर्बाट यस अख्घ र्नमाार् भएका सन्त्देर्हरु समेत आवश्यकता 

अनसुार प्रसारर् गना सवकनेछ। 
8. प्रसारर् गरीएको सन्त्देर् राखी प्रर्तवेदन तयार गने । 
9. ववद्यरु्तय र छापा माध्यमबाट प्रसारर् भएका सन्त्देर्हरुको प्रभावकाररता बारे चौमार्सक रुपमा 

सम्बख्न्त्ित माध्यमका प्रबन्त्िकहरुसुँग बैठक बसी सर्मक्षा गने। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

स्वास््य सम्बन्त्िी ववर्भन्न जानकारीमलुक सन्त्देर्हरु प्रकार्न प्रर्ारर् भई स्वास््य सम्बन्त्िी ज्ञान 
अर्भवृवद्ध तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान हनुे साथै उपलब्ि स्वास््य सेवाको अर्िकतम 
उपभोग हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछl 

१४. कलकारखाना तथा औद्योर्गक क्षरेमा काम गने श्रर्मकहरुका लार्ग व्यवसायजन्त्य स्वास््य तथा 
सरुक्षा सम्बन्त्िी अर्भमखु्खकरर् 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१२६ २२५२२ ६ पटक ४८० पवहलो,दोश्रो,तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

१.स्वास््य कायाालयहरुमा व्यवस्था भएको पेर्गत स्वास््यसुँग सम्बख्न्त्ित कायाक्रमहरु सञ् चालन 
गनाका लार्ग कायाालय प्रमखुहरुलाई अर्भमखु्खकरर् गने। 
२. कलकारखाना तथा औद्यौर्गक क्षेरमा काया गने श्रर्मक र व्यावसायीमा हनुे पेर्ागत स्वास््य 
समस्याहरू र सोको रोकथाम ,र्नयन्त्रर् र न्त्यूनीकरर् बारे बहस, पैरवी गरी सचेतना अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. प्रदेर् मातहत रहेको स्वास््य कायाालयमा पेर्गत स्वास््यसुँग सम्बख्न्त्ित कायाक्रम भएका 

ख्जललाहरुको सूख्च तयार गने। 

२. कायाक्रम भएका ख्जललाका स्वास््य कायाालयहरुबाट सहभागीहरु समावेर् हनु े गरी सहभागी 
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छनौट गने।सहभागीलाई जानकारी गराई सहभार्गताको लार्ग सरु्नख्श् चतता गने ।   
३. आवश्यक समन्त्वय गरी ववज्ञ प्रख्र्क्षकको व्यवस्था गरी अर्भमखु्खकरर् सञ् चालन गना सवकनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
पेर्ागत स्वास््य सम्बन्त्िी कायाक्रम कायाान्त्वयन गना स्वास््यकमीहरुको क्षमता अर्भवृवद्ध भएको 
हनुेछ।  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछl 

१५. क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एच.आइा.र्भ. एड्स NTD र्नयन्त्रर् कायाक्रमको अनसाइट कोख्चुँग   

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.८ २२६११ १२ जना  ३०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एच.आइा.र्भ एड्स एन.टी.र्ड.  र्नयन्त्रर् कायाक्रम तथा सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त 

तथा गरु्स्तरीयता लयाउन अनसाइट कोख्चुँङ गरी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृद्धी र पषृ्ठपोर्र् गने।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. बजेटको पररर्िर्भर रहेर स्वास््य र्नदेर्नालयले वावर्ाक / चौमार्सक अनसाइट कोख्चङ्ग तार्लका 
तयार गरी स्वीकृत गराउन ुपछा ।  

२. कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िकहरु सख्म्मर्लत टोली बनाई अनसाइाट कोख्चङ्ग गने । 

३. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो त्युँहाको व्यवस्थापन वटम 
सवहतको प्रववर्िक सुँग र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी, कायाक्रमको सञ् चालन 
ख्स्थर्त एवं वािाहरु, सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तररयता लार्ग छलफल / अन्त्तरवक्रया गरी 
बैठकको माइनवुटङ्ग गने । 

४. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् पर्न संकलन गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एच.आइा.र्भ/ एड्स, एन.टी.र्ड.र्नयन्त्रर् कायाक्रम तथा सेवाको गरु्स्तररयतामा 
वृवद्ध हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछl 
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१६. प्रजनन ्स्वास््य कायाक्रम अन साईट कोख्चंग  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.२० २२६११ ६ पटक ३०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

१.सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरुको ज्ञान सीपलाई अर्भवृवद्ध गने तथा गरु्स्तरीय सेवाको 
उपलब्ितालाई सरु्नख्ित गने। 
२. प्रजनन ्स्वास््य कायाक्रम तथा सेवाको गरु्स्तररयतामा सिुार गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. सरुख्क्षत माततृ्व कायाक्रम अन्त्तगात आमा सरुक्षा कायाक्रम साथै बर्थाङ्ग सेन्त्टर, EOC, BEONC, 

CEONC साइटबाट उपलब्ि हनु ेगभावती परीक्षर् सेवा, प्रसूर्त सेवा, आकख्स्मक प्रसूर्त, सरुख्क्षत 
गभापतन सेवा, सरभाइकल क्यान्त्सर परीक्षर् सेवा आदद सेवाहरुको गरु्स्तर कायम गना अर्नवाया 
रुपमा अनगुमन गने । 

2. पररवार स्वास््यका अन्त्य कायाक्रमहरु जस्तै पररवार र्नयोजन, मवहला स्वास््य स्वयंसेववका 
कायाक्रम, प्राथर्मक स्वास््य सेवा गाउुँघर ख्क्लर्नक, वकर्ोरवकर्ोरी यौन तथा प्रजनन ् स्वास््य 
आदद कायाक्रमहरुको प्राववर्िक सहयोग, सहयोगात्मक अनगुमन, मेन्त्टोरीङ्ग तथा coaching गना 
र्नख्ित कायायोजना बनाई लाग ुगनुा पनेछ। 

3.  अनगुमन गनाका लार्ग र्नदेर्नालयले अनगुमन टोली बनाउन ु पछा र यसको समय तार्लका 
तयार गरी प्रमखुबाट स्वीकृत गनुापनेछ ।  

4.  अनगुमन गदाा अस्पतालको हकमा व्यवस्थापन सर्मर्त, कायाालय प्रमखु सवहत सेवा प्रदायक 
कमाचारी र स्वास््य कायाालयको हकमा प्रमखु र फोकल पसानसुँग बैठक बसी प्रजनन ्स्वास््य 
कायाक्रम र सेवाको उपलब्िता र गरु्स्तरीयताका लार्ग छलफल तथा अन्त्तरवक्रया गरी बैठकको 
माइनवुटङ्ग गने ।  

5.  काया सम्पन्न पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने र प्रत्येक मवहना र्नदेर्नालयमा छलफल अनगुमनको 
अनभुव आदान-प्रदान र सम्बख्न्त्ित र्नकायलाई र्लख्खत पषृ्ठपोर्र् पठाउन ुपछा ।  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रजनन ् स्वास््य कायाक्रम तथा सेवाको अनगुमन, मूलयाङ्कन, मेन्त्टोरीङ्ग र coaching गरी प्रजनन ्
सेवाको लक्ष्य अनसुारको उपलख्ब्ि र गरु्स्तररयताको सरु्नख्ितता हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछl 
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१७. र्नजी तथा गैह्रसरकारी अस्पतालको र्नयमन तथा अनगुमन तथा बैठक 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.५ २२६११ १२ जना  ३०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
र्नजी तथा गैह्रसरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा गरु्स्तररयता अनगुमन र पषृ्ठपोर्र् 
तथा र्नजी तथा गैह्रसरकारी अस्पतालको दताा, नवीकरर् र र्नयमन गने।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर्र्भर रहेका र्नजी तथा गैह्रसरकारी अस्पतालको सूची तयार तथा अध्यावर्िक गने । 

२. बजेटको पररर्िर्भर रहेर अनगुमन योजना बनाउने र अनगुमन सूचकहरु तयार पाने। 

३. तोवकएको सर्मर्तले र्नरीक्षर्, अनगुमन, मूलयाङ्कन र पषृ्ठपोर्र् गने । 

४. स्वास््य र्नदेर्नालयद्वारा दताा, नवीकरर् र र्नयमन गने अस्पतालहरुको आवश्यकता अनसुार 
र्नदेर्नालय तहको अनगुमन सर्मर्तद्वारा अनगुमन गने। 

५. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो त्यहाको व्यवस्थापन/ 
सहयोग सर्मर्त र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी मापदण्ड, नीर्त र्नयम बारे 
छलफल/ अन्त्तरवक्रया गने र सोको माईनटु समेत गने। 

६. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् संकलन गने । 

७. अनगुमन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी पेर् गने ।  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
र्नजी तथा गैह्रसरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहको गरु्स्तररयता अनगुमन भइा सेवा प्रभावमा 
प्रभावकारीता हनुे।  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

१८. आयवेुद तथा बैकख्लपक ख्चवकत्सा कायाक्रमको अनसाईटकोख्चंग तथा प्राववर्िक अनखु्र्क्षर् 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.१३ २२६११ १२ पटक ३०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
आयवेुद तथा वैकख्लपक ख्चवकत्सा कायाक्रम तथा सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा गरु्स्तररयताको 
र्नरीक्षर्, अनगुमन, मूलयाङ्कन र पषृ्ठपोर्र् गने ।  
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सञ् चालन प्रवक्रया 

१. बजेटको पररर्िर्भर रहेर अनगुमन वावर्ाक/चौमार्सक योजना बनाउने र अनगुमन सूचकहरु 
तयार पाने। 

२. योजना अनरुुप प्राववर्िक तथा प्रर्ासर्नक व्यख्ि सख्म्मर्लत टोली बनाई एकीकृत सहयोगात्मक 
र्नरीक्षर्, अनगुमन, मूलयाङ्कन र पषृ्ठपोर्र् गने । 

३. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो त्यहाको व्यबस्थापन/ 
सहयोग सर्मर्त र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी मापदण्ड, नीर्त र्नयम  बारे 
छलफल/ अन्त्तरवक्रया गने र सोको माईनटु समेत गने। 

४. सेवा प्राप्त गरेका सेवाग्रावहहरु सुँग अन्त्तवक्रा या गरी सेवाको सन्त्तषु्टीका बारेमा पषृ्ठपोर्र् समेत 
र्लने। 

५. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् संकलन गने। 

६. मार्सक रुपमा अनगुमन पश् चात र्नदेर्नालयमा अनगुमन बाट प्राप्त वववरर् बारे छलफल गने 
र सिुार लार्ग सम्बख्न्त्ित  संस्थालाइा र्लख्खत प्रर्तवेदन पठाउने ।  

७. अनगुमन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
आयवेुद कायाक्रम तथा सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा गरु्स्तररयताको र्नरीक्षर्, अनगुमन, मूलयाङ्कन र 
पषृ्ठपोर्र् गरी गरु्स्तररय सेवा प्रवाहमा सहयोग गने । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछl 

१९. पाठेघरको ख्स्क्रर्नङ ख्र्ववर  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.7.22.१४४ २२५२२ ३ पटक २१०० पवहलो, दोश्रो, तेस्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
मवहलाहरुमा अब्स्टे्रवटक वफस्टुला, पाठेघर खस्ने लगायतका प्रजनन ्स्वास््य समस्याको जाुँच 
ख्र्ववर तथा व्यवस्थापन समेत गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्र्ववर सञ् चालनको लार्ग ख्जलला सुँगको समन्त्वयमा Women of reproductive age (WRA) 
िेरै भएका, अब्स्टे्रवटक वफस्टुला, पाठेघर खस्ने लगायतका प्रजनन ्स्वास््य रूग्र्ताको बढी 
पवहचान/ररपोवटिंग/सम्भावना भएका मवहला समेवटने गरी वपछडीएका जनसङ्खतया, स्वास््य 
सेवाको पहुुँच कम भएका स्थान चयन गनुापनेछ। 

२. पाठेघर खस्ने, प्रजनन ् स्वास््य समस्या भएका मवहलाहरुको उपचार गने स्वास््य संस्था, 
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ख्जलला अस्पतालको समन्त्वयमा ख्र्ववर सञ् चालन गना सवकनेछ । 

३. र्नदेर्नालयले सम्बख्न्त्ित ख्जलला, स्थानीय तह र स्वास््य संस्थासुँग समन्त्वय गरी कायाक्रम 
सञ् चालनको योजना तयार गनुापनेछ । 

४. संघीय ससता कायाक्रम अन्त्तगात ख्जललामा पर्न यो कायाक्रमको लार्ग रकम ववर्नयोजन 
गरीएको भए  ख्जललासुँगको समन्त्वयमा दोहारोपना नहनुे गरी योजना तयार गने ।  

५. ख्र्ववरमा प्रजनन ्स्वास््य रूग्र्ता,STI, पाठेघर खस्ने समस्या, अब्स्टे्रवटक वफस्टुलाको जाुँच 
र कन्त्जरभेवटभ म्यानेजमेन्त्ट हनुे गरी व्यवस्थापन गनुापनेछ र प्ररे्र् आवश्यक पने 
ववरामीहरुको लार्ग सहजीकरर् समेत गनुापनेछ । ख्र्ववरमा पवहचान भएका अब्स्टे्रवटक 
वफस्टुला, पाठेघर खस्ने समस्या भई र्लयवक्रया गनुापने मवहलाको वववरर् तयार गरी सखु्चकृत 
गरेको अस्पतालमा र्न:र्लुक र्लयवक्रयाका लार्ग प्ररे्र् गनुापनेछ । 

६. ख्र्ववर सञ् चालनको लार्ग ख्जललार्भरका स्थानीय तह, ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-
संस्था, मेर्डकल कलेज तथा सामदुावयक अस्पतालसुँगको समन्त्वय र सहकायामा गना 
सवकनेछ।   

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट गरी 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
तोवकएको स्थानीय तहका मवहलाहरुको प्रजनन ्स्वास््य समस्याको जाुँच तथा आवश्यक उपचार 
व्यवस्थापन हनुे l  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ l 

२०. पाठेघरको ख्स्क्रर्नङ पश् चात पाठेघर खस्ने समस्याको र्लयवक्रया  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१३५      २२५२२  ३ पटक ५००१ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
मवहलाको पाठेघर खस्ने समस्या पवहचानको लार्ग र्नयर्मत रुपमा ख्स्क्रर्नङ भईरहेको र सो ख्स्क्रर्नंङ 
बाट पवहचान भई र्लयवक्रया गना आवश्यक मवहलाहरुलाई र्नःर्लुक र्लयवक्रया सेवा प्रदान गने।  

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. प्रदेर् र्भर रहेका सरकारी अस्पताल, मेर्डकल कलेज तथा गैर नाफामलुक सामदुावयक 
अस्पतालसुँग सेवा प्रदान गनाको लार्ग प्रस्ताव माग गरी सेवा प्रदायक अस्पतालको सूची तयार 
गने। 

२. प्रत्येक ख्जललाबाट ख्स्क्रर्नङ बाट पवहचान भएका र्लयवक्रया गनुापने मवहलाहरुको संतया माग 
गने। 
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३. सेवा प्रदान गनाको लार्ग सूचीमा रहेका अस्पतालहरुसुँग सम्झौता गने। 

४. सम्झौता गदाा प्रर्त इकाई दर रेट प्रचर्लत र्नयामानसुार कायम गने 

५. सझौता गदाा र्लयवक्रया गरेका सेवाग्राहीको स्वास््यमा जवटलता देखा परेमा सोको व्यवस्थापन 
सम्बख्न्त्ित अस्पतालले गनुा पने कुरा समेत उललेख गनुापनेछ। 

६. सेवा प्रदानको लार्ग सम्झौता भएका अस्पतालहरुको नामावली ख्जललाहरुमा जानकारी गराई पाएक 
पने अस्पतालमा र्लयवक्रयाको लार्ग ररफर गना पराचार गने।  

७. सेवा प्रदान गरीसके पर्छ प्रर्त सेवाग्राहीको रकम र्ोिभनाा गने। 

८. कायाक्रम सञ् चालन पश् चात अनगुमन  प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

मवहलाहरुको प्रमखु स्वास््य समस्याको रुपमा रहेको पाठेघर खस्ने समस्याको र्लयवक्रया आवश्यक 
पने मवहलाहरुलाई र्नर्लुक सेवा उपलब्ि भई मवहलाको स्वास््यमा सिुार आउने छ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ l 

२१. र्ड एच आई एस २ अनसाइट कोख्चुँग  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.२१ २२६११ १० पटक ३०० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

त्याङ्कको गरु्स्तरमा सिुार लयाई स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउनको 
लार्ग स्वास््य संस्थाहरुमा अनसाइट कोख्चुँङ गरी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृद्धी र पषृ्ठपोर्र् 
गने।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१ प्रदेर्मा DHIS-2  लाग ु भएका ख्जललागत रुपमा स्वास््य संस्थाहरुको सूची तयार गने। 
त्याङ्क गरु्स्तररयताको आिारमा कमजोर अवस्था भएका स्वास््य संस्थाहरको पवहचान गरर 
अनसाईट कोख्चङ गने ।  

२ बजेटको पररर्िर्भर रहेर स्वास््य र्नदेर्नालयले मार्सक अनसाइट कोख्चङ तार्लका तयार गरी 
स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

३ कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िकहरु सख्म्मर्लत टोली बनाई अनसाइाट कोख्चङ गने। 

४ प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो त्यहाको सम्भव भएमा 
व्यवस्थापन टोली र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी त्याङ्कको ख्स्थर्त एवं 
बािाहरु, सेवाको अवस्था र गरु्स्तरका ववर्यमा छलफल / अन्त्तरवक्रया गरी बैठकको 
माइनवुटङ्ग गने। 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि त्याङ्कको गरु्स्तरमा सिुार भई स्वास््य सचुना व्यवस्थापन प्रर्ाली प्रभावकारी हनुेछ।  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछl 

२२. स्थानीय तहहरुमा स्वास््य सम्बन्त्िी पैरवी तथा योजना तजुामा अर्भमखुीकरर् सहजीकरर्को लार्ग 
परामर्ा सेवा   

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.५.२.२ २२४११ २ पटक १००० दोश्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

१.स्वास््य क्षेरको योजना तजुामा गदाा त्यमा आिाररत भएर योजना बनाउन सम्बख्न्त्ित स्वास््य 
र्ाखाका कमाचारीहरुलाई दक्ष बनाउन े तथा स्वास््यका आवश्यकता र प्रथार्मवककरर् बारेमा 
जनप्रर्तर्नर्िहरुलाई पैरवी तथा तार्लम सञ् चालन गने। 
२ स्थानीय तहका प्रमखु पदार्िकारी र स्वास््य र्ाखामा कायारत प्रमखुहरुको स्वास््य क्षेरको 
योजना तजुामा सम्बन्त्िी क्षमता अर्भवृदि गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१ यस ख्र्र्ाक अन्त्तगात परामर्ा सेवा, कायाक्रम सञ् चालन लगायतका वक्रयकलापहरुको लार्ग 
बजेट बाुँडफाड गरी स्वीकृत गने। 

२  सेवा परामर्ाका लार्ग परामर्ादाताको कायासूख्च  (TOR) तयार गने। (TOR मा योजना 
तजुामाको पर्छललो प्रवक्रयाको अद्यावर्िक प्रस्तरु्तकरर् गने, स्थानीय तहको 
जनप्रर्तर्नर्िहरुलाई पैरववको लार्ग प्याकेज ववकास गने तथा यस सम्बन्त्िी कायाक्रमको 
सहख्जकरर् गने लगायतका ववर्यहरु समावेर् गने)। 

३ TOR मा उललेख भए अनसुारको योग्यता र दक्षता भएका परामर्ादातालाई प्रचर्लत कानून 
बमोख्जम छनौट गने (जनस्वास््य ववर्यमा स्नातकोतर उर्तर्ा गरी स्वास््य योजना तजुामा 
सम्बन्त्िी तार्लम गोष्ठीमा सहख्जकरर् समेतको अनभुव भएको व्यख्ि ववज्ञको रुपमा र्लई 
सेवा प्राप्त गने) । 

४ संघीय ससता अनदुान बाट प्राप्त हनुे स्वास््य र्ाखा प्रमखु, तथा स्वस््यकमीहरुको लागी 
योजना तजुामा सम्बन्त्िी क्षमता अर्भवृवद्ध कायाक्रमको बजेटको पररर्िर्भर रहेर स्वास््य 
र्नदेर्नालयले स्थार्नय तहमा अर्भमखु्खकरर्को तयारी गने । 

५ स्वास््य र्ाखा प्रमखु, तथा स्वस्थकमीहरुको लागी योजना तजुामा सम्बन्त्िी 
अर्भमखु्खकरंर्/ तार्लम कायाक्रम दोस्रो चौमर्सकमा सकेसम्म योजना तजुामाको चक्रसुँग 
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मेल खाने गरी माघ मवहना र्भर सम्पन्न गनुापने। 

६ यस बजेटबाट र्नदेर्नालयद्वारा सञ् चालन हनुे अन्त्य तार्लम गोष्ठी आददको सहजीकरर्का 
लार्ग ववज्ञ र्लन समेत सवकनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

स्वास््य क्षेरको योजना तजुामा गदाा त्यमा आिाररत भएर योजना बनाउन सम्बख्न्त्ित स्वास््य 
र्ाखाका कमाचारीहरु दक्ष हनुे छन ् साथै स्वास््यका आवश्यकता र प्राथर्मवककरंर्का बारेमा 
जनप्रर्तर्नर्िहरु जानकार हनुेछन ।  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ l 

२३. एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम ववस्तार तथा सञ् चालन 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१३९  २२५२२ ६० पटक २१००० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य ×एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम" स्थानीय तहका ववद्यालयहरुमा ववस्तार गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ×एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम सञ् चालन कायाववर्ि २०७८" बमोख्जम एक ववद्यालय एक 
नसा कायाक्रमका लार्ग स्थानीय तह छनौट गने र कायाक्रम ववस्तार गने । 

२. बजेटको पररर्िर्भर रही एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम सञ् चालन गने ववद्यालयहरुको संतया 
र्निाारर् गनुापने छ। 

३.  बजेटको पररर्िर्भर रही ववद्यालय नसाहरुलाई छनौट गनाको लार्ग प्रदेर् लोक सेवा आयोगको 
पाररश्रर्मक दररेट २०७६ बमोख्जम  खचा गने । 

४.  नयाुँ ववद्यालयमा ववस्तार हनुे ववद्यालय नसाका लार्ग पाररश्रर्मक, पोर्ाक भत्ता, अत्यावश्यक 
और्र्ि खररद, ख्क्लर्नकल कक्ष सेटअप र मसलन्त्द ख्र्र्ाकमा रकम बाुँडफाुँट गरर स्वास््य 
कायाालयहरुमा आवश्यक प्रकृया गरर अख्ततयारी प्रदान गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् र्भरका सबै स्थानीय तहमा कायाक्रम ववस्तार तथा सञ् चालन भइा ववद्यालयका बालबार्लकाको 
स्वास््य सिुार हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछl 
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२४. र्बद्यालय नसा कायाक्रम अर्िकृत । 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.५.७.२१ २२४१३ १ संतया ४८० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य र्नदेर्नालयमा र्बद्यालय नसा कायाक्रम हेने कायक्रम अर्िकृत  करारमा  र्लई जनर्ख्िको  
व्यवस्थापन गने  

सञ् चालन प्रवक्रया 
"एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम सञ् चालन कायाववर्ि २०७८" बमोख्जमको जनर्ख्ि 
व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक प्रकृया गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रदेर्मा संचार्लत र्बद्यालय नसा कायाक्रम व्यवख्स्थत रुपमा सञ् चालन हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ l 

२५. अब्सटेक्टीक वफस्टुलाको अप्रसेन 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१४० २२५२२ ३ संतया २१०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य अब्सटे्रख्क्टक वफस्टुलाको समस्या भएका मवहलाहरुलाई र्नःर्लुक र्लयवक्रया सेवा प्रदान गने।  

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. प्रचर्लत र्नयम अनसुार अब्सटे्रख्क्टक वफस्टुलाको र्लयवक्रया सेवाको प्रर्त एकाई मूलय र्निाारर् 
गने । 

२. अब्सटे्रख्क्टक वफस्टुलाको र्लयवक्रया सेवा प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गने। 
३. सखु्चकृत र्नजी तथा सामदुावयक स्वास््य संस्थाहरुबाट आर्थाक तथा प्रार्बर्िक प्रस्ताब माग गने 

। 
४. प्रस्ताव पेर् गने अस्पतालहरुको अब्सटे्रख्क्टक वफस्टुलाको र्लयवक्रया सेवाको ववर्य ववज्ञद्वारा  

स्थलगत  अनगुमन गरी सेवाको क्षमता सरु्नख्ितता गने । 
५. ववज्ञको अनगुमन प्रर्तवेदन तथा प्रस्तावलाई मूलयाङ्कन गरी र्नयमानसुार सम्झौता गने । 
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६. सरकारी स्वास््य संस्था, ववर्भन्न ख्र्ववरहरुबाट प्ररे्र् भई आएका वा आफै आएका अब्सटे्रख्क्टक 
वफस्टुलाको र्लयवक्रया सेवा जरुरी भएका बागमती प्रदेर्का सेवाग्राहीहरुलाई सेवा उपलब्ि 
गराउने। 

७.  मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम (पररक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन 
कायाववर्ि २०७९ बमोख्जम खचाको व्यवस्थापन गने ।  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

मवहलाहरुको स्वास््य समस्याको रुपमा रहेको अब्सटे्रख्क्टक वफस्टुलाको र्लयवक्रया आवश्यक पने 
मवहलाहरुलाई र्नर्लुक सेवा उपलब्ि भई मवहलाको स्वास््यमा सिुार आउने छ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ l 

२६. स्तन क्यान्त्सरको ख्स्क्रर्नङ ख्र्ववर  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१४३ २२५२२ १ पटक ५०० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
मवहलाहरुमा स्तनको क्यान्त्सरको ख्स्क्रर्नङ ख्र्ववर सञ् चालन गरी समस्याको समयमै पवहचान 
गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्र्ववर सञ् चालनको लार्ग ख्जलला तथा ववर्य ववज्ञसुँगको समन्त्वयमा स्तन क्यान्त्सरको जोख्खम 
अत्यार्िक भएको भगूोल तथा लख्क्षत वगा चयन गने। 

२. र्नदेर्नालयले सम्बख्न्त्ित ख्जलला, स्थानीय तह र स्वास््य संस्थासुँग समन्त्वय गरी कायाक्रम 
सञ् चालनको योजना तयार गनुापनेछ । 

३. स्तन क्यान्त्सरको परीक्षर्, उपचार गने स्वास््य संस्था, अस्पताल तथा स्थानीय तहको  
समन्त्वयमा ख्स्क्रर्नङ ख्र्ववर सञ् चालन गने। 

४. ख्र्ववरमा स्तन क्यान्त्सरको परीक्षर् गरी सम्भाव्य सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ि स्थानमा प्ररे्र् 
गने । 

५. ख्र्ववर सञ् चालनको लार्ग प्रदेर्मा कायारत गैह्रसरकारी संघ-संस्था, मेर्डकल कलेज तथा 
सामदुावयक अस्पतालसुँगको समन्त्वय र सहकायामा गना सवकनेछ।   

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट गरी 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि मवहलाहरुमा स्तनको क्यान्त्सरको ख्स्क्रर्नङ ख्र्ववर सञ् चालन गरी समस्याको समयमै पवहचान भई 
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प्रवेर्त हनुेछन ्। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ l 

२७. आयवेुद तार्लम सामाग्री छपाइ 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१४२      २२५२२  १ पटक ४०० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
आयवेुद स्वास््यकमीका लार्ग प्रदेर् तहमा सञ् चालन हनुे ववर्भन्न तार्लमका प्रख्र्क्षक तथा 
प्रख्र्क्षाथीहरुको लार्ग तयार भएको तार्लम म्यानयुल छपाइ गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१ प्रदेर्तहमा सञ् चालन हनुे आयवेुद सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमको सूची तयार गने  । 

२ तार्लमको तार्लम म्यानयुल तयार भए नभएको यवकन गरी बजेटको पररर्िमा रही मौज्दातमा 
रहेको र तय गरीएको तार्लम कायाक्रमको सहभागीहरुको संतयाको आिारमा छपाई सामाग्रीको 
संतया र्निाारर् गने। 

२. प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद प्रवक्रया अपनाई खररद गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

आयवेुद स्वास््यकमीका लार्ग प्रदेर् तहमा सञ् चालन हनुे ववर्भन्न तार्लमका प्रख्र्क्षक तथा 
प्रख्र्क्षाथीहरुको लार्ग तयार भएको तार्लम म्यानयुल छपाइ भई स्तरीय तार्लम सञ् चालन हनुे छ   

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ । 

२८. अभ्यंगकताालाई पञ्चकमा पवुाकमाको तार्लम म्यानयुल र आयवेुद ख्चवकत्सकको लार्ग पञ्चकमा 
वख्स्तकमा तार्लम म्यानयुल र्नमाार्  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१४१      २२५२२  १ पटक ५०० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
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उिशे्य 
अभयंगकताालाई पञ्चकमा पूवाकमा र आयवेुद ख्चवकत्सकको लार्ग पञ्चकमा बख्स्तकमा तार्लम म्यानयुल 
र्नमाार् गने ।  

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

1. तार्लम म्यानयुल तयारीको लार्ग ववर्य ववज्ञको सूची तयार गने । 

१. तार्लम म्यानयुल तयारीको लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्र, ववर्य ववज्ञ र सेवा प्रदायक को 
प्रर्तर्नर्ित्व हनुेगरी गोष्ठी आयोजना गरी ववर्यवस्त ु(Content) तयार गने  । 

२. ववर्यवस्त ुसमेवटने गरी अभ्यङ्गकताा र आयवेुद ख्चवकत्सकलाई आवश्यक तार्लम म्यानयुल तयार 
गने । सहभार्गहरुको लार्ग तार्लम सहभागी म्यानयुल र प्रख्र्क्षकहरुको लार्ग प्रख्र्क्षक प्रख्र्क्षर् 
म्यानयुल तयार गने  

३. तयार भएको म्यानयुल स्वास््य मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई प्रयोगमा लयाउने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

आयवेुद स्वास््यकमीका लार्ग प्रदेर् तहमा सञ् चालन हनुे ववर्भन्न तार्लमका प्रख्र्क्षक तथा 
प्रख्र्क्षाथीहरुको लार्ग तार्लम म्यानयुल तयार भई स्तरीय तार्लम सञ् चालन हनुेछ।  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ l 

२९. अभ्यंगकताा लाइ पञ्चकमा पबुाकमा तार्लम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.१८ २२५१२ १ पटक ४०० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
अभयंगकताालाई पञ्चकमा पूवाकमा सम्बन्त्िी तार्लम प्रदान गरी आयवेुद स्वास््य संस्था माफा त 
गरु्स्तररय एवं प्रभावकारी सेवा प्रदान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रदेर् मातहत रहेको ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रमा कायारत अभ्यंगकतााहरुको सूची तयार 
गरी तार्लमको कायायोजना बनाउने । 

2. १३ वटै ख्जललाका सहभागीहरु समावेर् हनुे गरी सहभागी छनौट गने।सहभागीलाई 
जानकारी गराई सहभार्गताको लार्ग सरु्नख्श् चतता गने ।  

3. मन्त्रालयबाट स्वीकृत तार्लम र प्रख्र्क्षक प्रर्ीक्षर् तार्लम म्यानलु प्रयोग गरर तार्लम 
संञ् चालन गने ।  

4. बजेटको पररर्ि र्भर रही स्थानीय तहमा संचार्लत नागररक आरोग्य केन्त्र र आयवेुद 
और्िालयमा कायाकरत अभ्यंगकताालाई समेत सहभार्ग गराउन सवकनेछ। 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
आयवेुद स्वास््य संस्थाले प्रदान गदै आएको वा गने पञ्चकमा पूवाकमा सेवाको उख्चत व्यवस्थापन 
भई गरु्स्तररय एवं प्रभावकारी सेवा स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनु े। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३०. होर्मयोप्यार्थ सेवा सम्बन्त्िी गोष्ठी  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.६.६.५ २२५१२  १ पटक १२० प्रथम, दोश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर् तहमा होर्मयोप्यार्थ संघ सस्थाहरुसुँग अन्त्तरवक्रया र कायार्ालाको ववर्िद्वारा वतामान 
अवास्थाको ववश्लरे्र् गरी सेवा ववस्तारको लार्ग प्राथर्मकीकरर् गरी आगामी कायाददर्ा तय गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रदेर् र्भर होर्मयोप्यार्थक सेवा ददन ेववज्ञ ख्चवकत्सक तथा संघ संस्थाहरुको सूची तयार गने। 
2. बजेटको पररर्ि र्भर रही सहभागीहरुको संतया र्निाारर् गने । 
3. सहभागीहरुलाई समयमै कायाक्रम सञ् चालनका लागी आवश्यक समन्त्वय गने । 
4. सहभागीहरुलाई गोष्ठीमा छलफल गरीने ववर्यवस्त ुबारे अर्ग्रम जानकारी गराउने  
5. गोष्ठीबाट प्राप्त प्रदेर् तहको ववद्यमान अवस्था पवहचान तथा प्राथर्मकीकरर्का आिारमा काया 

पखु्स्तका तयार गने । 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य र्नदेर्नालय । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

प्रदेर् तहमा होर्मयोप्यार्थ संघ सस्थाहरुसुँग अन्त्तरवक्रया र कायार्ालाको ववर्िद्वारा बतामान 
अवास्थाको ववश्लरे्र् गरी सेवा र्बस्तारकोलार्ग प्राथर्मकीकरर् गरी आगामी कायाददर्ा काया पखु्स्तका 
तयार हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ l 
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३१. र्नदेर्नालय मातहतका कायाालयहरुमा वेभसाइट  र्नमाार् 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम(रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१३७   २२५२२   १ पटक १५००  पवहलो   

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य  हाल सञ् चालनमा रहेका वेबसाइटहरुलाई ममात सम्भार तथा अध्यार्िक गरी सञ् चालन गने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. र्नदेर्नालय मातहतका कायाालयहरुमा सञ् चालनमा रहेका वेबसाइट सखु्च तयार गने l 
२. हाल सञ् चालन हनु नसकेका, र्बग्रकेा, अध्याविीक नभएका वेबसाइटहरुको सखु्च तयार गरी 

ममातका लागी कायायोजना बनाई स्वीकृत गने ।  
३. कायायोजना स्वीकृत भएपछी  वेबसाइट र्नमाार् गने ।  
४. काया सम्पादन भएपछी प्रर्तवेदन पेर् गने l   

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 स्वास््य र्नदेर्नालय । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि  र्नदेर्नालय मातहतका कायाालयहरुको वेबसाइट चसु्त दरुुस्त रही संचार्लत हनुेछ l 
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स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रबाट सञ् चालन गररने कायाक्रम कायाान्त्वयन 
मागादर्ान 

आ. व. २०७९/०८० 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र डी पी आर तयारी र भवन र्नमाार्  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

11.1.2.१८ 31112 १ पटक १००० प्रथम  
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
और्र्ि, खोप, उपकरर् भण्डारर्मा गरु्स्तर कायम गने तथा प्रभावकारी आपूर्ता व्यवस्थापनमा 
सहजता लयाउने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

1. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गने। 
2. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग दोस्रो र तेस्रो चौमार्सकमा बजेट ववर्नयोजन भएको भए तापर्न सो 

वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गने।  
3. पायक पने स्थानको छनौट गरी मापदण्ड बमोख्जमको उपयिु जग्गा प्राप्त गने। 
4. प्रचर्लत कानून बमोख्जम र्डवपआर तयार र वातावरर्ीय प्रभाव मलुयांकन गने ।  

5. र्नमाार् भएको र्डपीआर र वातावरर्ीय प्रभाव मलुयांकन स्वास््य मन्त्रालयबाट स्वीकृर्तका लार्ग 
पेर् गने। 

6. स्वीकृत र्डपीआर बमोख्जम पूवाािार र्नमाार् सावाजर्नक खररद ऐन र र्नयमावली बमोख्जमको 
प्रवक्रया गने। 

7. यस कायाक्रमवाट कायाालय तथा भण्डार क्षमता ववस्तार गना आवश्यक र्नमाार् सिुार समेत गना 
सवकनेछ। 

8. यस ख्र्र्ाकमा गत वर्ा काया सम्पन्न भई कारर्वर् भिुानी हनु नसकेको भए सो समेत भिुानी 
गना र्नयमानसुार प्रकृया गने । 

9. यी सबै प्रवक्रयाका लार्ग सावाजर्नक र्नमाार् ईकाई कायाालय, गजरुरसंग समन्त्वय गने । 

10. अन्त्य साझेदार संघसंस्थासंग भवन र्नमाार्का लार्ग समन्त्वय र सहयोग र्लन पहल गने ।  
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफाडं 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

कायाालय सञ् चालन, और्र्ि, खोप तथा उपकरर् भण्डारर्मा गरु्स्तरीयता कायम गने तथा आपूर्ता 
व्यवस्थापनमा सहजता हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

र्डपीआर बमोख्जम भवन र्नमाार्को अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 
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२. आयवेुद और्र्ि प्रर्ोिन केन्त्र, रत्ननगर, ख्चतवन सञ् चालनको लार्ग औजार उपकरर्हरू खररद 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.३.९.४ ३११२२ २ वटा २०००० दोस्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य आयवेुद और्र्ि प्रर्ोिन केन्त्र, रत्ननगर, ख्चतवनमा औजार उपकरर्हरु खररद गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

1. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गनुापनेछ। 
2. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग दोस्रो चौमार्सकमा बजेट ववर्नयोजन भएको भएतापर्न सो 

वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गनुा पनेछ।  
3. बजेटको पररर्ि र्भर रही आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी आवश्यकता 

पवहचानका लार्ग वववरर् संकलन गने। 
4. प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  

मापदण्ड बमोख्जम खररद गने। 
5. खररद गरीएका औजार उपकरर्हरु सम्बख्न्त्ित कायाालयलाई हस्तान्त्तरर् गने र जडान काया 

समेत सम्पन्न गने। 
6. जडान गरीएको उपकरर् पूर्ा क्षमतामा सञ् चालनमा आएको प्राववर्िकबाट यवकन गने । 
7. सम्झौतामा अर्िकतम Warranty Period उललेख गरी सो अवर्िको ममात सम्भार उपकरर् 

आपूर्ताकतााबाट नै गनाका लार्ग सरु्नख्ित गने र सोको जानकारी सम्बख्न्त्ित स्वास््य संस्थालाई 
र्लख्खत रुपमा गराउनपुनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

आयवेुद और्र्िहरुको प्रदेर्मा उत्पादन भई और्र्िमा आत्मर्नभार हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयबाट गररनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 
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३. आयवेुद केन्त्रहरुको लार्ग औजार उपकरर् खररद   

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

11.3.९.५ ३११२२ १ वटा ८००० प्रथम, दोस्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य आयवेुद स्वास््य सेवाका लार्ग औजार उपकरर्हरु खररद गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

1. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको अवस्था रहेमा सो 
वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गनुा पनेछ।  

2. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गनुापनेछ। 

3. गत वर्ाको खपत भएको मेडीकल उपकरर् तथा औजारको त्याङ्क,  स्टोरको मौज्दात 
वववरर् संकलन गरी बावर्ाक खररद योजना बनाउन ुपनेपनेछ l  

4. बजेटको पररर्ि र्भर रही ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी आवश्यकता 
पवहचान गने। 

5. प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  
मापदण्ड बमोख्जम खररद गने। 

6. स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको स्पेसीवफकेसन तयार 
गनेl  

7. स्पेसीवफकेसन तयार गनाको लार्ग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, स्वास््यसेवा ववभाग, 

व्यवस्थापन महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ। 

8. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको लागत अनमुान 
तयार गने l  

9. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

10. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

11. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम 
भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

12. जडान गरीएको उपकरर् पूर्ा क्षमतामा सञ् चालनमा आएको प्राववर्िकबाट यवकन गने । 
13. सम्झौतामा अर्िकतम Warranty Period उललेख गरी सो अवर्िको ममात सम्भार उपकरर् 

आपूर्ताकतााबाट नै गनाका लार्ग सरु्नख्ित गने र सोको जानकारी सम्बख्न्त्ित स्वास््य 
संस्थालाई र्लख्खत रुपमा गराउनपुनेछ। 

14. खररद गरीएका औजार उपकरर्हरु सम्बख्न्त्ित कायाालयलाई हस्तान्त्तरर् गने र जडान काया 
समेत सम्पन्न गने। 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र  

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

आयवेुद स्वास््य सेवा उपलव्ि गराउनमा सहजता आउनेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

खररद अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

४. प्रदेर् मातहतका अस्पतालहरुको लार्ग स्वास््य औजार उपकरर् खररद(गत वर्ाको भिुानी समेत) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.३.९.२० ३११२२ १ पटक  २२०००० प्रथम 
ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रदेर् मातहतका अस्पतालहरुको सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्यक पने औजार उपकरर् खररद गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

1. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गनुापनेछ। 
2. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट प्रथम चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएकोले सो वक्रयाकलाप 

कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गनुापनेछ। 
3. प्रदेर् अस्पतालहरुसुँग समन्त्वय गरी आवश्यकता पवहचान गरी औजार र उपकरर्हरुको सूची 

तयार गने। 
4. ववर्नयोख्जत बजेटबाट के के औजार, उपकरर् र मेर्डकल सामाग्रीहरु कर्त कर्त संतयामा खररद 

गने भन्ने कुराको बाडफाडमा स्वास््य मन्त्रालयको सहमर्त र्लने।  
5. चाल ुआ.व. मा छनौट र भनाा हनुे ६० जना ववद्यालय नसाका लार्ग आवश्यक पने औजार र 

उपकरर्हरु स्वास््य र्नदेर्नालयसंग समन्त्वय गरी सूची तयार गरेर खररद गने। 
6. बजेटको पररर्िर्भर रही आवश्यक पने औजार उपकरर्को Specification तयार गरी सो 

बमोख्जम लागत अनमुान तयार गने । 
7. प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  

मापदण्ड बमोख्जम खररद गने। 
8. जडान गररएको उपकरर् पूर्ा क्षमतामा सञ् चालनमा आएको प्राववर्िकबाट यवकन गने । 
9. गतवर्ा काया सम्पन्न भई CGAS नचलेको कारर्वर् भिुानी हनु बाुँकी भएका हेमोडायलायसीस 

औजार उपकरर् सेट, र्लख्क्वड वेस्ट सेट, अलट्रा साउण्ड, इ एन वट, इन्त्डोस्कोपी, लयाप्रोस्कोपी 
टावर सेट, ख्क्लया मेख्र्न, एनेस्थेर्सया मेख्र्न एवं MRI साइट र्नमाार्को स्वास््य मन्त्रालयको 
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र्नदेर्न अनसुार मार भिुानी सम्बख्न्त्ि कारवाही गने। 
10. सम्झौतामा अर्िकतम Warranty Period उललेख गरी सो अवर्िको ममात सम्भार उपकरर् 

आपूर्ताकतााबाट नै गनाका लार्ग सरु्नख्ित गने र सोको जानकारी सम्बख्न्त्ित स्वास््य संस्थालाई 
र्लख्खत रुपमा गराउनपुनेछ।  

11. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

12. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम 
भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

13. खररद पश् चात माग भएको अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुमा हस्तान्त्तरर् तथा जडान गने। 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

औजार उपकरर्हरुको व्यवस्थापन भई सम्बख्न्त्ित अस्पतालहरुबाट स्वास््य सेवा सहज रुपमा 
सञ् चालन हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले औजार उपकरर्हरुको खररद तथा जडानको अनगुमन र मूलयाङ्कन गनेछ।   

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

५. अस्पतालको Solid/Liquid Waste व्यवस्थापनको लार्ग उपकरर् खररद 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.३.९.७ ३११२२ १ वटा १०००० प्रथम, दोश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य अस्पतालबाट उत्पन्न हनुे Solid/ Liquid waste व्यवस्थापनका लार्ग उपकरर् खररद गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

1. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको अवस्था रहेमा सो 
वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गनुा पनेछ।  

2. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गनुापनेछ। 

3. गत वर्ाको खपत भएको मेडीकल उपकरर् तथा औजारको त्याङ्क,  स्टोरको मौज्दात वववरर् 
संकलन गरी बावर्ाक खररद योजना बनाउन ुपनेपनेछ l  

4. बजेटको पररर्ि र्भर रही ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी आवश्यकता पवहचान 
गने। 

5. प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  
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मापदण्ड बमोख्जम खररद गने। 
6. स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको स्पेसीवफकेसन तयार गनेl  

7. स्पेसीवफकेसन तयार गनाको लार्ग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, स्वास््यसेवा ववभाग, 

व्यवस्थापन महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ। 

8. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको लागत अनमुान तयार 
गने l  

9. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

10. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

11. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम 
भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

12. जडान गरीएको उपकरर् पूर्ा क्षमतामा सञ् चालनमा आएको प्राववर्िकबाट यवकन गने । 
13. सम्झौतामा अर्िकतम Warranty Period उललेख गरी सो अवर्िको ममात सम्भार उपकरर् 

आपूर्ताकतााबाट नै गनाका लार्ग सरु्नख्ित गने र सोको जानकारी सम्बख्न्त्ित स्वास््य संस्थालाई 
र्लख्खत रुपमा गराउनपुनेछ। 

14. खररद गरीएका औजार उपकरर्हरु सम्बख्न्त्ित कायाालयलाई हस्तान्त्तरर् गने र जडान काया 
समेत सम्पन्न गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

अस्पतालमा Solid/ Liquid waste व्यवस्थापनमा गने उपकरर्को व्यवस्थापन भई Solid/ Liquid 

waste व्यवस्थापन हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा  चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

६. खोप तथा खोपजन्त्य सामाग्रीको सरुख्क्षत भण्डारनका लार्ग  रेफ्ररेजेटर तथा कोलडचेन सामग्री खररद 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

११.३.९.६ ३११२२ १ पटक ६५०० प्रथम  
ख्र्र्ाक  वववरर्  
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उिशे्य भ्याख्क्सन कोलडचेन भण्डारर्मा गरु्स्तरीयता कायम गने तथा भ्याख्क्सन खेर जाने दर कम गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

1. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको अवस्था रहेमा सो 
वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गनुा पनेछ।  

2. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गनुापनेछ। 

3. गत वर्ाको खपत भएको मेडीकल उपकरर् तथा औजारको त्याङ्क,  स्टोरको मौज्दात वववरर् 
संकलन गरी बावर्ाक खररद योजना बनाउन ुपनेपनेछ l  

4. बजेटको पररर्ि र्भर रही ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी आवश्यकता पवहचान 
गने। 

5. प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  
मापदण्ड बमोख्जम खररद गने। 

6. स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको स्पेसीवफकेसन तयार गनेl  

7. स्पेसीवफकेसन तयार गनाको लार्ग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, स्वास््यसेवा ववभाग, 

व्यवस्थापन महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ। 

8. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको लागत अनमुान तयार 
गने l  

9. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

10. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

11. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम 
भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

12. जडान गरीएको उपकरर् पूर्ा क्षमतामा सञ् चालनमा आएको प्राववर्िकबाट यवकन गने । 
13. सम्झौतामा अर्िकतम Warranty Period उललेख गरी सो अवर्िको ममात सम्भार उपकरर् 

आपूर्ताकतााबाट नै गनाका लार्ग सरु्नख्ित गने र सोको जानकारी सम्बख्न्त्ित स्वास््य संस्थालाई 
र्लख्खत रुपमा गराउनपुनेछ। 

14. खररद गरीएका औजार उपकरर्हरु सम्बख्न्त्ित कायाालयलाई हस्तान्त्तरर् गने र जडान काया 
समेत सम्पन्न गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र  

बजेट बाुँडफाुँट नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

भ्याख्क्सनको कोलडचेन मेन्त्टेन भई खोप ताथ अन्त्य सामाग्रीहरुको गरु्स्तरीयता कायम हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयबाट गररनेछ। 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 
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७. स्तन क्यान्त्सरको र्नर्लुक screening को लार्ग Mammography मेख्र्न खररद (हेटौडा अस्पताल, 
भिपरु अस्पताल, र्सन्त्िलुी अस्पताल, बकुलहर अस्पताल, िाददङ अस्पताल, र्रर्लुी अस्पताल) 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.३.९.२२ ३११२२ ६ संतया २१०००  दोश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य क्यान्त्सरको र्नर्लुक screening  सेवाको को लार्ग सहजता आउने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

1. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको अवस्था रहेमा सो 
वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गनुा पनेछ।  

2. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गनुापनेछ। 

3. गत वर्ाको खपत भएको मेडीकल उपकरर् तथा औजारको त्याङ्क,  स्टोरको मौज्दात वववरर् 
संकलन गरी बावर्ाक खररद योजना बनाउन ुपनेपनेछ l  

4. बजेटको पररर्ि र्भर रही ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी आवश्यकता पवहचान 
गने। 

5. प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  
मापदण्ड बमोख्जम खररद गने। 

6. स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको स्पेसीवफकेसन तयार गनेl  

7. स्पेसीवफकेसन तयार गनाको लार्ग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, स्वास््यसेवा ववभाग, 

व्यवस्थापन महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ। 

8. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको लागत अनमुान तयार 
गने l  

9. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

10. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

11. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम 
भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

12. जडान गरीएको उपकरर् पूर्ा क्षमतामा सञ् चालनमा आएको प्राववर्िकबाट यवकन गने । 
13. सम्झौतामा अर्िकतम Warranty Period उललेख गरी सो अवर्िको ममात सम्भार उपकरर् 

आपूर्ताकतााबाट नै गनाका लार्ग सरु्नख्ित गने र सोको जानकारी सम्बख्न्त्ित स्वास््य संस्थालाई 
र्लख्खत रुपमा गराउनपुनेछ। 

14. खररद गरीएका औजार उपकरर्हरु सम्बख्न्त्ित कायाालयलाई हस्तान्त्तरर् गने र जडान काया 
समेत सम्पन्न गने।  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र  
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बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

तोवकएको अस्पतालहरुमा क्यान्त्सरको र्नःर्लुक screening सेवा र्न;र्लुक उपलव्ि हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा  चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

८. र्न:र्लुक और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री ररप्याकीङ्ग तथा ढुवानी 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

७.२.११.१ २७२१३ १ पटक २५०० प्रथम,दोश्रो र तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थाबाट र्न:र्लुक ववतरर्को लार्ग और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री ररप्याकीङ्ग तथा ढुवानीको 
आवश्यक व्यवस्था गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरु, अस्पतालहरु सम्म र्न:र्लुक और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री 
ररप्याकीङ्ग गरी ढुवानी गना खररद योजना बनाउनपुनेछ । 

२. प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरु, अस्पतालहरु, आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा ववतरर् गरीने 
और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको ववस्ततृ ववतरर् कायातार्लका/क्यालेन्त्डर तयार गरी 
कायाान्त्वयन गने। 

३. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४, सावाजर्नक खररद (सातौँ 
संर्ोिन) २०७६ वा प्रचर्लत र प्रदेर् सावजार्नक खररद र्नयमावली २०७६ अनसुार खररद गरी 
व्यवस्थापन गने । 

४. ररप्यावकङ्गका लार्ग आवश्यक पने सामाग्रीहरु तथा ररप्यावकङ्ग कायाको आवश्यक पररश्रर्मक यसै 
ख्र्र्ाकबाट खचा गना सवकनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको  प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद ऐन, 
र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड फोकल 
पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट 
अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत ख्जलला अनसुार आवश्यक और्र्िहरु प्याकीङ्ग भई सम्बख्न्त्ित ख्जललाको स्टोर सम्म और्र्ि ढुवानी 
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उपलख्ब्ि भएको हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले काया सम्पन्न प्रर्तवेदन र स्थलगत अनगुमनको आिारमा अनगुमन तथा 
मूलयाङ्कन गनेछ । 

२. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् गरी और्र्ि तथा स्वास््य 
सामाग्री ररप्याकीङ्ग तथा ढुवानीको उख्चत र प्रभावकारी प्रयोग भए/नभएको हेनुापनेछ l 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

९. प्रदेर् र्भरका हेमोवफर्लयाका ववरामीहरुका लार्ग एन्त्टी हेमोफीर्लक फ्याक्टर खररद 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

७.२.११.२ २७२१३ १ पटक २५०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर्र्भरका हेमोवफर्लयाका ववरामीहरुका लार्ग एन्त्टी हेमोफीर्लक फ्याक्टर खररद गने र स्वास््य 
संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुार  ववतरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गने। 
2. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको अवस्था भएमा सो 

वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गने।  
3. प्रदेर् र्भर रहेका सेवा सञ् चालन हनुे अस्पतालहरु तथा सम्बख्न्त्ित संस्थासुँग समन्त्वय गरी 

हेमोवफर्लक ववरामीहरुको त्याङ्कको आिारमा एन्त्टी हेमोवफर्लक फ्याक्टरको खररद योजना 
बनाउने र आवश्यकता पवहचान गने l  

4. र्नःर्लुक स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने एन्त्टी हेमोवफर्लक फ्याक्टरको स्पेसीवफकेसन 
तयार गने l  

5. स्पेसीवफकेसनको लार्ग स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन  
महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ l  

6. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने एन्त्टी हेमोवफर्लक फ्याक्टरको लागत अनमुान तयार 
गने र र्नयमानसुार स्वीकृत गने l  

7. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

8. खररद गररएका एन्त्टी हेमोवफर्लक फ्याक्टरको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

9. खररद गररएका एन्त्टी हेमोवफर्लक फ्याक्टरको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम 
भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

10. खररद प्रवक्रया सम्पन्न पश् चात ख्जन्त्सी दाख्खला गने र  संकलन मागको आिारमा एन्त्टी 
हेमोवफर्लक फ्याक्टरको हस्तान्त्तरर् गने  l  
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर्र्भरका हेमोवफर्लयाका ववरामीहरुका लार्ग एन्त्टी हेमोफीर्लक फ्याक्टर खररद गरी स्वास््य 
संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुार ववतरर् भएको हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले काया सम्पन्न प्रर्तवेदन र स्थलगत अनगुमनको आिारमा अनगुमन तथा 
मूलयाङ्कन गनेछ । 

२. स्वास््य आपूर्ता केन्त्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् गरी ह.फा. गरीएका एन्त्टी 
हेमोफीर्लक फ्याक्टरजन्त्य सामाग्रीको उख्चत र प्रभावकारी प्रयोग भए/नभएको हेनुापनेछ l  

३. स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् पश् चात आवश्यकताकोआिारमा एउटा संस्था वा अस्पतालको 
एन्त्टी हेमोफीर्लक फ्याक्टरजन्त्य सामाग्री अको संस्था वा अस्पतालमा व्यवस्थापन गना सक्नेछ 
l  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

१०. प्रदेर् र्भरका स्वास््य संस्थाहरुको लार्ग र्नःर्लुक सेवाका लार्ग और्र्ि खररद 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक. लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

७.२.११.३ २७२१३ १ पटक ३५००० दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थाबाट र्न:र्लुक ववतरर्को गनाका लार्ग और्र्ि खररद गने र प्रदेर्का स्वास््य 
संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुार ववतरर् गने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गने। 
२. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको भएतापर्न सो 

वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गने।  
३. संघीय सरकार, स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरु, अस्पतालहरुसुँग समन्त्वय 

गरी गत वर्ाको खपत भएको और्र्िको त्याङ्क, स्टोरको मौज्दात वववरर् संकलन गरी 
वावर्ाक खररद योजना बनाउने l  

४. प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरु र अस्पतालहरुसुँग समन्त्वय गरी आवश्यकता पवहचान 
गने l 

५. र्नःर्लुक स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीको स्पेसीवफकेसन 
तयार गने l  

६. स्पेसीवफकेसनको लार्ग स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन  
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महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ l  
७. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीको लागत अनमुान 

तयार गने र र्नयमानसुार स्वीकृत गने l  

८. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

९. खररद गररएका और्र्िको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

१०. खररद गररएका और्र्िको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम भएको पाइएमा स्वीकार 
गने र भिुानी ददने । 

११. खररद प्रवक्रया सम्पन्न पश् चात ख्जन्त्सी दाख्खला गने र  संकलन मागको आिारमा और्र्ि तथा 
और्र्िजन्त्य सामाग्रीको हस्तान्त्तरर् गने  l  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि स्वास््य संस्थाहरुमाका लार्ग आवश्यक र्नःर्लुक स्वास्थ सेवाका और्र्ि खररद भएको हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गनेछ । 
२. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् गरी ह.फा. गरीएका 

और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीको उख्चत र प्रभावकारी प्रयोग भए/नभएको हेनुापनेछ । 
३. स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् पश् चात आवश्यकताको आिारमा एउटा संस्था वा 

अस्पतालको और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्री अको संस्था वा अस्पतालमा व्यवस्थापन गने छ 
। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

११. अर्त आवश्यक आयवेुद और्र्ि खररद तथा ववतरर् 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

७.२.११.४ २७२१३ १ पटक ७५०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थाबाट र्न:र्लुक ववतरर्को लार्ग आयवेुद और्र्ि खररद गने र स्वास््य संस्थाहरुमा 
आवश्यकता अनसुार ववतरर् गने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गने। 
२. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको भएतापर्न सो 

वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गने।  
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३. स्थानीय तह र आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुसुँग समन्त्वय गरी गतवर्ाको खपत भएको 
और्र्िको त्याङ्क, स्टोरको मौज्दात वववरर् संकलन गरी वावर्ाक खररद योजना बनाउने l  

४. प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरु र अस्पतालहरुसुँग समन्त्वय गरी आवश्यकता 
पवहचान गने l 

५. र्नःर्लुक स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीको 
स्पेसीवफकेसन तयार गने l  

६. स्पेसीवफकेसनको लार्ग स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, 
व्यवस्थापन  महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ l  

७. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीको लागत अनमुान 
तयार गने र र्नयमानसुार स्वीकृत गने l  

८. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

९. खररद गररएका और्र्िको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

१०. खररद गररएका और्र्िको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम भएको पाइएमा 
स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

११. खररद प्रवक्रया सम्पन्न पश् चात ख्जन्त्सी दाख्खला गने र  संकलन मागको आिारमा और्र्ि 
तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीको हस्तान्त्तरर् गने  l 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
अर्त आवश्यक आयवेुद और्र्ि खररद भई प्रदेर् मातहतका आयवेुद स्वास््य केन्त्रबाट 
जनसमदुायमा ववतरर् भएको हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले काया सम्पन्न प्रर्तवेदन र स्थलगत अनगुमनको आिारमा अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ताकेन्त्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् गरी ह.फा. गरीएका आयवेुद 
और्र्िको उख्चत र प्रभावकारी प्रयोग भए/नभएको हेनुापनेछ ।  

३. स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् पश् चात आवश्यकताको आिारमा एउटा संस्था वा 
अस्पतालको आयवेुद और्र्ि अको संस्था वा अस्पतालमा व्यवस्थापन गना सक्नेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

१२. PCR सेवा ववस्तारको तथा महामारी व्यवस्थापन लार्ग Test Kits तथा ररएजेन्त्ट खररद 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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७.२.११.५ २७२१३ १ पटक ५००० प्रथम, दोश्रो , तेश्रो 
ख्र्र्ाक वववरर्  

उिशे्य 
PCR सेवा ववस्तार तथा महामारी व्यवस्थापनको लार्ग Test Kit तथा ररएजेन्त्ट  खररद गने र 
स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुार ववतरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. वावर्ाक खररद गरुुयोजना श्रावर् मवहना र्भर बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गने। 
२. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको अवस्था रहेमा  

सो वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गने।  
३. संघीय सरकार, स्थानीय तह, प्रदेर् जनस्वास््य प्रयोगर्ाला, स्वास््य कायाालयहरु, 

अस्पतालहरुसुँग समन्त्वय गरी PCR सेवा ववस्तार तथा महामारी व्यवस्थापनको लार्ग Test 

Kit तथा ररएजेंट, गत आ.व. को खचाको ख्स्थर्त, मौज्दातमा रहेको सामाग्री, सम्भाववत 
महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी पररमार् र्निाारर् गने ।  

४. महामारी र्नयन्त्रर्का लार्ग Test Kit तथा ररएजेन्त्ट वा वप.पी.ई. लगायतका स्वास््य 
सामाग्री समेत खररद गना सवकनेछ । 

५. प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरु र अस्पतालहरुसुँग समन्त्वय गरी PCR सेवा ववस्तार 
गदाा कोर्भड-१९ वाहेक थप रोगको PCR परीक्षर्को समेत आवश्यकता पवहचान गरी 
सेवा ववस्तार गनुा पनेछ ।  

६. स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने Test Kit तथा ररएजेन्त्ट सामाग्रीको स्पेसीवफकेसन तयार 
गने l  

७. स्पेसीवफकेसनको लार्ग स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, 
व्यवस्थापन  महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ l  

८. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने Test Kit तथा ररएजेन्त्ट सामाग्रीको लागत अनमुान 
तयार गने र र्नयमानसुार स्वीकृत गने l  

९. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

१०. खररद गररएका Test Kit तथा ररएजेन्त्टको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

११. खररद गररएका Test Kit तथा ररएजेन्त्टको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम 
भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

१२. खररद प्रवक्रया सम्पन्न पश् चात ख्जन्त्सी दाख्खला गने र  संकलन मागको आिारमा Test Kit 
तथा ररएजेन्त्ट सामाग्रीको हस्तान्त्तरर् गने  l  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
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र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
PCR सेवा ववस्तार तथा महामारी व्यवस्थापनको लार्ग Test Kit तथा ररएजेन्त्ट  खररद भई 
स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुार सेवा ववस्तार हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गनेछ । 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली खररद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१३. एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIIS सामाग्री छपाइा 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.४.१२.३ २२३१५ १ पटक ७००० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थामा सेवाको अर्भलेखीकरर् र प्रर्तवेदनमा प्रयोग हनुे 
एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS सामाग्री छपाइा गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. संघीय सरकार, स्वास््य र्नदेर्नालय, स्थानीय तह, प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरु, 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, अस्पतालहरुसुँग समन्त्वय गरी गतवर्ा खपत भएको 
एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS सामाग्रीको त्याङ्क, स्टोरको मौज्दात 
वववरर् तथा प्रदेर् र्भरका स्वास््य संस्थाको आिारमा आवश्यकता पवहचान गने र खररद 
योजना बनाउने। 

2. वक्रयाकलापको लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको अवस्था रहेमा 
कायाान्त्वयनको लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट नै गने।  

3. एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS सामाग्री जन्त्य मालसामानको 
स्पेसीवफकेसन, तयार गने । 

4. स्पेसीवफकेसनको लार्ग स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग, आयवेुद 
ववभाग व्यवस्थापन महार्ाखा तथा स्वास््य र्नदेर्नालयसुँग समन्त्वय गने । 

5. स्पेख्र्वफकेर्न अनसुार लागत अनमुान तयार गने र र्नयमानसुार स्वीकृत गने । 
6. नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 

खररद ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार बोलपर प्रवक्रया गरर खररद गने । 
7. बोलपर अनसुार खररद गने एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS सामाग्रीको 

गरु्स्तर जाुँच गने । 
8. गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 
9. स्वास््य र्नदेर्नालयसुँग समन्त्वय गरी सामाग्रीहरुको ववतरर्को योजना बनाउने। 
10. छपाई गरीएको एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS सामाग्रीको ररप्याकीङ्ग, 

ढुवानी लार्ग आवश्यक बजेट समेत यसै कायाक्रम माफा त खचा गना सवकनेछ। 
11. बजेटको पररर्िर्भर रही प्रदेर् सरकार तथा मन्त्रालयबाट जारी भएका ऐन, र्नयमावली, 
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कायाववर्ि, मागादर्ान लगायतका अन्त्य दस्तावेजहरु पर्न छपाई तथा ववतरर् गना सवकने। 
12. खररद प्रवक्रया सम्पन्न पश् चात ख्जन्त्सी दाख्खला गने र संकलन भएको माग र आवश्यकताको 

आिारमा एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS सामाग्रीको हस्तान्त्तरर् गने  l  
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

सम्बख्न्त्ित स्वास््य स्वास््य संस्थाहरुमा एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS को फमा 
फमेट उपलब्ि भई प्रवाह भएको स्वास््य सेवाको अर्भलेख्खकरर् हनुे।  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

1. स्वास््य मन्त्रालयले अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गनेछ l 
2. स्वास््य आपूर्ता केन्त्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् गरी ह.फा. गरीएका 

एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS सामाग्रीको उख्चत र प्रभावकारी प्रयोग 
भए/नभएको हेनुापनेछ l  

3. स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् पश् चात आवश्यकताको आिारमा एउटा संस्था वा अस्पतालको 
एच.एम.आइ.एस./एल.एम.आइ.एस. तथा AHMIS सामाग्री अको संस्था वा अस्पतालमा 
व्यवस्थापन गना सवकनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

१४. टेण्डर डकुमेन्त्ट तयार गने,वोलपरको सचुना प्रकार्न गने 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.४.१२.४ २२३१५ १ पटक १२०० प्रथम,दोश्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
खररदका लार्ग आवश्यक स्याडडा टेण्डर डकुमेन्त्ट तयार गने तथा बोलपरको सूचना प्रकार्न 
गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. वावर्ाक खररद योजना तयार गने । 
२. खररद योजना अनसुारको और्र्ि तथा बायोमेर्डकल औजार उपकरर् लगायतको 

स्पेसीवफकेसन सवहतको PPMO ले तोके बमोख्जम स्याडडा टेण्डर डकुमेन्त्ट तयार गने । 
३. स्याडडा दरभाउपर/बोलपर डकुमेन्त्ट तयार गना बाह्य ववज्ञ परामर्ादाताको सहयोग र्लन 

सवकने तर स्पष्ट कारर् र अत्यावश्यक नभई परामर्ादाता नराख्न।े 
४. दरभाउपर/बोलपरको सूचना प्रकार्न कायाको लार्ग यसै ख्र्र्ाकबाट खचा गने र यसबाट 

नपगु भएमा सम्बख्न्त्ित कायाक्रममा नै बजेट बांडफांड गरी सूचना प्रकार्नको खचा 
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छुयाउने।  
५. दरभाउपर/बोलपर तयारी प्रारख्म्भक बैठक, मूलयाङ्कन बैठक र खाजा खचा यसै ख्र्र्ाक बाट 

खचा गना सवकने । 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
बावर्ाक खररद योजना तयार भएको, टेन्त्डर डकुमेन्त्ट तयार भई खररद प्रवक्रयमा सहजीकरर् 
भएको हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

१५. और्र्ि तथा उपकरर्को गरु्स्तर परीक्षर् 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.५.१.१ २२४११ १ 
पटक/ 
संतया 

१००० प्रथम,दोश्रो र तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थाका लार्ग खररद गरीएका औजार उपकरर्, स्वास््य सामाग्री, और्र्िहरु 
लगायतको गरु्स्तर कायम गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. खररद भएका छपाई सामाग्री, औजार उपकरर्, स्वास््य सामाग्री, और्र्िहरु लगायतको 
मालसामान स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम भएको/नभएको सम्बन्त्िमा गरु्स्तर परीक्षर् गने । 

2. आफ्नो कायाालयबाट गरु्स्तर पररक्षर् नहनुे भएमा सम्बख्न्त्ित र्नकायमा गरु्स्तर 
पररक्षर्को लार्ग नमनुा पठाउने ।  

3. गरु्स्तर पररक्षर्को प्रर्तवेदन प्राप्त गने । 
4. गरु्स्तर पररक्षर् गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जमको गरु्स्तर भएमा भिुानी प्रवक्रया अख्घ 

बढाउने काया गने । 
5. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन २०७६ 

वा प्रचर्लत) र प्रदेर् सावजार्नक खररद र्नयमावली २०७६ अनसुार खररद गरी 
व्यवस्थापन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 
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बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि औजार उपकरर्, स्वास््य सामाग्री, और्र्िहरु लगायतको गरु्स्तर कायम हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गनेछ l 
प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

१६. अस्पतालको उपकरर्हरुको र्नयर्मत वप्रभेख्न्त्टभ र करेक्टीभ मेख्न्त्टनेन्त्स कायाक्रम तथा प्रादेख्र्क 
बायोमेर्डकल वका सप सञ् चालन 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२९ २२५२२ ३ पटक  ६००० प्रथम,दोश्रो र तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य औजार उपकरर्हरुको र्नयर्मत ममात संभार भई सञ् चालन हनुे । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. यो कायाक्रम प्रदेर् मातहतका जनस्वास््य प्रयोगर्ाला, अस्पताल, स्वास््य कायाालय, 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र तथा अन्त्य र्नकायहरुमा रहेका औजार उपकरर्हरुको 
र्नयर्मत वप्रभेख्न्त्टभ र करेक्टीभ मेख्न्त्टनेन्त्सको लार्ग राख्खएको हो । 

2. प्रादेख्र्क बायोमेर्डकल वका सप स्थापना र सञ् चालन गने काया योजना अगार्ड बढाउने ।  
3. अस्पतालको उपकरर्हरुको र्नयर्मत वप्रभेख्न्त्टभ र करेक्टीभ मेख्न्त्टनेन्त्स गनाका लार्ग र 

प्रादेख्र्क बायोमेर्डकल वका सप सञ् चालन गनाका लार्ग भरू्मका, उिेश्य, काया वववरर् र 
क्षेर, काया संचालन प्रवक्रया, काया संचालन र्बर्ि, जनर्ख्ि (आवश्यकता र उपलब्िता), 
आवश्यक सामाग्री, बजेट र बांडफांड, काया तार्लका, कायाक्रमबाट उपलख्ब्ि र अनगुमत 
मलुयांकन सवहतको र्बस्ततृ TOR तयार गने र सो TOR स्वास््य मन्त्रालयबाट स्वीकृत 
गराउने। 

4. स्वीकृत TOR बमोख्जम कायाक्रम देहाय बमोख्जम दईु चरर्मा गना सवकनेछ:- 
(क) पवहलो चरर्मा परामर्ा सेवा माफा त स्वास््य संस्था, अस्पतालहरुमा र्नयर्मत 

वप्रभेख्न्त्टभ र करेक्टीभ मेख्न्त्टनेन्त्सको लार्ग आवश्यक रहेको औजार उपकरर्हरुको 
Assessment गरी सूची तयार गने । 

(ख) सूची तयार गदाा स्वास््य संस्थाको नाम, र्नयर्मत वप्रभेख्न्त्टभ र करेक्टीभ मेख्न्त्टनेन्त्स 
गनुापने उपकरर्को वववरर्, ममातको लार्ग आवश्यकता पाटापूजाा एवं सफ्टवेयर तथा 
जनर्ख्िक लागत अनमुान वववरर् तयार गने । 

5. साझेदार संस्थाबाट प्राप्त हनु सक्ने सहयोगको स्पष्ट खाकालाई समेत मध्यनजर गरी 
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कायाक्रमको मोडार्लटी तथा कायायोजना बनाउने।  
6. कायाक्रमको भिुानी गदाा सम्बख्न्त्ित स्वास््य संस्थाको र्सफाररस एवं स्वास््य आपूर्ता 

व्यवस्थापन केन्त्रको प्राववर्िकको र्सफाररसको आिारमा गने । 
7. वप्रभेख्न्त्टभ र करेक्टीभ मेख्न्त्टनेन्त्समा भएका गर्तववर्िहरुको अर्भलेख राख्नपुनेछ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको  पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि औजार उपकरर्को ववर्ग्रने सम्भावना कम भई र्नयर्मत सेवा प्रवाहमा सहजता आउनेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 

१७. स्वास््य संस्थामा रहेका काम नलाग्न ेसवारी सािन औजार उपकरर् फर्नाचरहरुको र्ललाम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.३० २२५२२ १ पटक २५०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
काम नलाग्ने सवारीसािन/औजार उपकरर्/फर्नाचर लगायतका सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन भई 
कायालयको ख्जन्त्सी  व्यवस्थापन प्रभावकारी हनुे। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. कायाक्रमका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको भएतापर्न कायाान्त्वयनको 
लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट नै गनुापनेछ।  

2. यो कायाक्रम स्वास््य मन्त्रालय र मातहतका कायाालयमा रहेका काम नलाग्ने 
सवारीसािन/औजार उपकरर्/फर्नाचर लगायतका सामाग्रीहरुको र्ललामका लार्ग 
राख्खएको हो । 

3. यो कायाक्रम दईु चरर्मा गना सवकने छ पवहलो चरर्मा परामर्ा सेवा माफा त स्वास््य 
मन्त्रालय र मातहतका कायाालयमा रहेका काम नलाग्ने सवारीसािन/औजार 
उपकरर्/फर्नाचर लगायतका सामाग्रीहरुको ख्जन्त्सी र्नररक्षर् प्रर्तवेदन संकलन गरी र्ललाम 
गनुापने सामाग्रीहरुको सूख्च वर्गाकरर् गरी र्ललाम गनुापने । 

4. Assessment पश् चात सूची तयार गरी र्ललामी गनुापने सामानको मूलयाङ्कन गने । 
5. परामर्ा सेवाको लार्ग TOR तयार गरी कायाालय प्रमखुबाट स्वीकृत गरी गनुापनेछ । 
6. पवहलो चरर् वाट प्राप्त मूलयाङ्कनको आिारमा प्रचर्लत र्नयम काननु अनसुारको प्रवक्रया 
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अनसुार र्ललाम गनुापने । 
7. अथा मन्त्रालय, महालेखा र्नयन्त्रर्को कायाालयले जारी गरेको "सरकारी सम्पर्त तथा 

ख्जख्न्त्स मालसमान र्ललाम र्बवक्र सम्बन्त्िी कायाववर्ि २०७९" अनसुार गने। 
8. यस कायाक्रमको भिुानी गदाा र्ललाम सम्पन्न प्रर्तवेदन सवहत सम्बख्न्त्ित कायाालयको 

र्सफाररस र स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रको प्राववर्िकको र्सफाररर्को आिारमा 
गनुापनेछ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको  पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
काम नलाग्ने सवारीसािन/औजार उपकरर्/फर्नाचरहरुको व्यवस्थापन भई स्टोर चसु्त दरुुस्त 
हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयबाट गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सकरुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ । 

१८. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी समन्त्वय तथा सर्मक्षा 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.३१ २२५२२ ३ पटक ७५० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  
ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायाका समन्त्वय र सर्मक्षा गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रदेर् मातहतका जनस्वास््य प्रयोगर्ाला, स्वास््य कायाालय, अस्पताल र आयवेुद स्वास््य 
केन्त्रबाट अर्नवाया रुपमा एक जनाको सहभार्गता हनुे गरी कायाक्रमको आयोजना 
गनुापनेछ। 

2. सहभार्गताका लार्ग आवश्यक पने वववरर् सहभागीहरुलाई अर्ग्रम रुपमा जानकारी 
गराउनपुनेछ । 

3. यस कायाक्रमबाट आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी Quantification Forecasting गत आ.व. 
को सर्मक्षा र चाल ुआ.व. को कायायोजना समेत गनुापनेछ। 

4. बजेट नपगु भएमा अन्त्य कायाक्रमसुँग जोडी सञ् चालन गना सवकनेछ । 

5. प्राववर्िक सहयोग आवश्यक पने भएमा दात ृ र्नकायहरुसुँग समन्त्वय गरी कायाक्रम 
सञ् चालन गना सवकनेछ। 
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6. कायाक्रम सम्पन्न पश् चात प्रर्तवेदन तयार गनुापनेछ । 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको  पररर्िर्भर रही खचा योजना र 
बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा  योजना र बजेट बांडफांड लेखाको 
राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि आपूर्ता व्यवस्थापनमा सहयोग पगु्नेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयबाट गनेछ।  
प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य मन्त्रायमा चौमार्सक रुपमा प्रर्तवेदन पेर् गनुापनेछ l 
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स्वास््य तार्लम केन्त्रबाट सञ् चालन गरीन ेकायाक्रम  कायाान्त्वयन मागादर्ान 
आ. व. २०७९/०८० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. मेर्डकल अर्िकृतका लागी मेर्डको र्लगल तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.६.१.२ २२५११ २ समहु १५०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
मेर्डको र्लगल सम्बन्त्िी सेवालाई व्यवख्स्थत गना ख्चवकत्सकहरुको मेर्डको र्लगल सम्बन्त्िी 
ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 
स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

२. सहभागीको सूची तयार गदाा पवहला प्रदेर् मातहतका अस्पताललाई प्राथर्मकता ददई 
सहभागी छनौट गने। 

३. मेर्डको र्लगल केस िेरै हनुे स्वास््य संस्था प्राथर्मकतामा राखेर सहभागीको सूची तयार 
गरी राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्का अनसुार अवर्ि र सहभागी र्निाारर् 
गनुापनेछ। 

४. ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय र सम्झौता गने।  

५. पवहला तार्लम र्लईसकेका ख्चवकत्सकहरुलाई तार्लममा सहभागी गराउन पाईनेछैन । 

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गने।  

७. बजेटको पररर्िमा तार्लमको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र आवश्यक जनर्ख्ि 
सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

८. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र  

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्चवकत्सकहरुको मेर्डको र्लगल सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई मेर्डको र्लगल 
सम्बन्त्िी सेवा व्यवख्स्थत हनु।े 
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अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

२. खलुा प्रर्तयोर्गताबाट र्नयखु्ि भइका स्वास््यकमी (सहायक स्तर) सेवा प्रवेर् तालीम, ववर्यवस्त ुर्नमाार् 
समेत 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.४ २२५११ ३ पटक १०५० दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर् लोक सेवा आयोगबाट खुला र्नयखु्ि भई आएका स्वास््यकमीहरुको कायाक्षेरमा आवश्यक 
हनुे ज्ञान सीप अर्भवृदि गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य मन्त्रालयसुँग समन्त्वय गरी खलुा प्रर्तयोर्गताबाट र्नयखु्ि भई आएका 
स्वास््यकमीहरुको सूची तयार गने। 

२. स्वास््य तार्लम केन्त्रले ववज्ञ सख्म्मर्लत प्राववर्िक कायादल बनाई Standard Protocol 
तयार गने। 

३. तार्लम केन्त्रले तार्लम म्यानअुल ववकास गरी स्वास््य मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई लाग ु
गनुापनेछ। 

४. प्रदेर् लोक सेवा आयोगबाट र्सफाररस हनुे स्वास््य सेवाका अर्िकृतस्तरका कमाचारीहरुलाई 
समेत सेवा प्रवेर् तार्लम सञ् चालन गना सवकनेछ । 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गने।  

६. बजेटको पररर्िमा रही तार्लमको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र आवश्यक जनर्ख्ि 
सेवा परामर्ामा र्लन सवकने छ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही मापदण्ड 
बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् लोकसेवा आयोगबाट र्सफाररस भइ नवर्नयिु सबै तहका स्वास््यकमीहरुको ज्ञान,सीप र 
क्षमता अर्भवृवद्ध भई दैर्नक कायासम्पादनमा सहजता र मित हनुेछ । 
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अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

३. डायलार्सस सेवा सम्बन्त्िी प्रार्बर्िकको लागी तार्लम (हे.अ/स्टाफ नसा) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.५ २२५११ १ पटक ८०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
डायलाईर्सस सेवा प्रदान गने र सो सेवामा संलग्न हनुे ख्चवकत्सक, स्टाफ नसा लगायतका 
स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका डायलाईर्सस सेवा सञ् चालन भएका वा हनुे अस्पताल, स्वास््य संस्था र 
स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

२. डायलाईर्सस सेवा सञ् चालन भएका वा हनुे अस्पताल र स्वास््य संस्थामा कायारत 
स्वास््यकमीलाई प्राथर्मकता ददई सहभागी सूची तयार गनुापनेछ । 

३. सहभागी छनौटको अन्त्य Criteria हरु तार्लम केन्त्रले मापदण्ड बमोख्जम र्निाारर् गने। 

४. ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय र सम्झौता(वावर्ाक रुपमा) गने।सो सम्बन्त्िमा स्वास््य मन्त्रालय मातहतका 
अस्पताललाई ववरे्र् प्राथर्मकता ददने। 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गनेl  

६. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना तार्लम 
पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात प्रर्तवेदन 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
डायलाईर्सस सेवा प्रदान गने र सो सेवामा संलग्न हनुे ख्चवकत्सक, स्टाफ नसा लगायतका 
स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध हनुेछ। 
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अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

४. पररवार र्नयोजन सम्बन्त्िी IUCD\IMPLANT तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.६ २२५११ १० पटक ७५०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

गरु्स्तरीय पररवार र्नयोजन सेवा प्रदान गना र पररवार र्नयोजन सेवा प्रयोगदरमावृवद्ध गना 
ख्चवकत्सक, स्टाफ नसा लगायत अन्त्य स्वास््यकमीहरूमा  सीप, दक्षता र क्षमताको ववकास गने 
। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी 
ख्चवकत्सक, स्टाफ नसा लगायत अन्त्य सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

२. दगुाम स्वास््य संस्था, सेवाग्राही (WRA)को संतयालाई प्राथर्मकतामा राखेर सहभागीको सूख्च 
तयार गनुापनेछ।र्निााररत बजेटको र्समार्भर रही IUCD वा Implant तार्लमका समूह 
संतया थपघट गना सवकनेछ । 

३. ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय र सम्झौता गने।  

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

५. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 
स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गने  

७. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र तार्लम 
अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

८. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने स्वास््य तार्लम केन्त्र  
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र्नकाय 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही मापदण्ड 
बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरूमा पररवार र्नयोजन सेवा प्रदान गने सीप र दक्षता ववकास भई 
पररवार र्नयोजन सेवा प्रयोगदरमा गरु्स्तरीयतावृवद्ध हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

५. अनमी, स्टाफ नसा र ख्चवकत्सकका लार्ग दक्ष प्रसतुी सेवा तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.७ २२५११ ८ पटक ८५०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
सरुख्क्षत माततृ्व सेवाको लार्ग ख्चवकत्सक, नर्साङ स्टाफ (स्टाफ नसा र अ.न.मी) लाई ज्ञान र 
सीप प्रदान गरी प्रसतुी सेवाका लार्ग दक्ष बनाउने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. वर्थाङ्ग सेन्त्टर भएको वा प्रस्ताववत वर्थाङ्ग सेन्त्टरमा कायारत सहभागी छनौट गने । 

२. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी 
ख्चवकत्सक, स्टाफ नसा, अ.न.र्म. सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

३. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 
स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

४. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड न ै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने।  

५. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना 
सवकनेछ। 

६. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको/नगरेको यवकन 
गना तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 
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बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि नर्साङ स्टाफ (स्टाफ नसा र अ.न.मी) हरु सरुख्क्षत माततृ्व सेवा प्रदान गना  सक्षम हनुेछन । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

६. स्टाफ नसा र ख्चवकत्सकका लार्ग SNCU (लेभल २) तार्लम 

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 
(रू.हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.१.८ २२५११ १ पटक ८०० प्रथम,दोश्रो,तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य SNCU  व्यवस्थापनका लार्ग ख्चवकत्सक र नर्साङ स्टाफको ज्ञान, क्षमता र सीप अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर्का अस्पतालहरुको SNCU मा प्रभावकारी तथा गरु्स्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग दक्ष 
जनर्ख्ि तयार गना।  

२. SNCU स्थापना भएका वा हनुे अस्पतालका ख्चवकत्सक वा कख्म्तमा नर्साङमा प्रमार्पर वा 
सो भन्त्दा मार्थललो उपार्ि प्राप्त नर्साङ स्टाफलाई यस तार्लममा सहभागी गाराउने। 

३. तार्लम केन्त्रले मापदण्ड बमोख्जम ब्याच र सो ब्याचमा हनुे सहभागी संतया र्निाारर् गरी 
अस्पतालका ख्चवकत्सक र नर्साङ कमाचारीहरुलाई सहभागी गराउने । 

४. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गने। राविय वा प्रदेर् तार्लम र्नदेख्र्का वा कायाववर्ि वा प्रोटोकल वा अन्त्य Practice 
बमोख्जम सहभागी संतया र ब्याच तार्लम केन्त्रले ववर्नयोख्जत बजेटको आिारमा र्निाारर् 
गने र योजना बनाई तार्लम सञ् चालन गने। 

५. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र तार्लम 
अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

६. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना तार्लम 
पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात प्रर्तवेदन 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही मापदण्ड 
बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्चवकत्सक तथा नर्सिंङ कमाचारीहरुको सेवा प्रदान गना आवश्यक पेर्ागत ज्ञान, क्षमता, सीप र 
दक्षता अर्भवृवद्ध हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

७. ख्चवकत्सक तथा नर्सिंङ स्टाफलाई सरुख्क्षत गभापतन सेवा तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.१.९ २२५११ ४ पटक २००० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
असरुख्क्षत गभापतनबाट हनुे जोख्खमहरु कम गदै मात ृरुग्र्ता तथा मतृ्यदुर कम गना ख्चवकत्सक 
तथा नर्साङ स्टाफलाई सरुख्क्षत गभापतन सेवा सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध गने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य कायाालय, अस्पताल र स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी ख्चवकत्सक तथा नर्साङ 
स्टाफको सहभार्गताको लार्ग सरुख्क्षत गभापतन केन्त्र सूख्चकृत भई स्थापना भएको वा 
सूख्चकृतका लार्ग यस आर्थाक बर्ामा बजेट छुयाईएको वा असरुख्क्षत गभापतन र Women 

of Reproductive Age (MWRA) को संतयाको आिारमा अस्पताल तथा स्वास््य 

संस्थामा कायारत ख्चवकत्सक तथा नर्साङ स्टाफको सूची तयार गने ।  

२. सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका लार्ग 
समन्त्वय र सम्झौता (वावर्ाक रुपमा) गने । 

३. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 
स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गने र सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

४. पवहला तार्लम र्लईसकेका ख्चवकत्सक तथा नर्साङ स्टाफलाई तार्लममा सहभागी नगराउने। 
यो कायाक्रमबाट मतुयतया MEDICAL ABORTION  तार्लम सन्त्चालन हनुेछ । 
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५. सम्बख्न्त्ित अस्पतालहरुसुँगको समन्त्वय, सहजीकरर् र सहकायामा सरुख्क्षत गभापतन 
कायासञ् चालन र प्रचर्लत तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम ब्याच र सहभागी संतया र्निाारर् गरी 
तार्लम सञ् चालन गनुापनेछ। 

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गने। 

७. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र तार्लम 
अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

८. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना तार्लम 
पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात प्रर्तवेदन 
स्वास््य तार्लम केन्त्र र स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही मापदण्ड 
बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

ख्चवकत्सक तथा नर्साङ स्टाफको सरुख्क्षत गभापतन सेवा सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध 
हनु गई असरुख्क्षत गभापतनबाट हनुे जोख्खमहरु कम गदै मात ृरुग्र्ता तथा मतृ्यदुर कम भएको 
हनुे। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

८. अपरेसन र्थएटर तथा प्रववर्ि व्यवस्थापन (OTTM) तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.१० २२५११ २ पटक २१०० पवहलो, दोश्रो,तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
स्वास््य संस्थामा र्लयवक्रयाद्वारा हनु ेसेवाको गरु्स्तरवृवद्ध गना सेवाप्रदायक (नर्साङ स्टाफ) को 
र्लयवक्रया कक्ष र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सीप र दक्षता ववकास गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. स्थानीय तह मातहतको अस्पताल, प्रदेर् तहको अस्पताल र स्वास््य कायाालय समेतसुँग 

समन्त्वय गरी अस्पतालको अपरेर्न कक्षमा कख्म्तमा ३ जना दक्ष जनर्ख्ि हनुे गरी 
तार्लम नर्लएका नर्साङ स्टाफहरुको पवहचान गरी योजना बनाउने । 



 

81 

   

२. पवहला तार्लम र्लईसकेका नर्साङ कमाचारीलाई तार्लममा सहभागी नगराउने । 

३. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालयसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने । 

४. अपरेसन र्थयटर व्यवस्थापन (OTT Management) तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची 
तयार गरी तार्लम सञ् चालनका लार्ग समन्त्वय र वावर्ाक रुपमा सम्झौता गने । 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने । 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
आवश्यक जनर्ख्ि सेवा परामर्ामा राख्न सवकनेछ । 

७. अपरेसन र्थयटर व्यवस्थापन (OTT Management) तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुसुँगको 
समन्त्वय, सहजीकरर् र सहकायामा तार्लमको लार्ग छनौट भएका नर्साङ स्टाफहरुलाई 
प्रोटोकल अनसुार तार्लम सञ् चालन गने । 

८. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
सेवाप्रदायक (नर्साङ स्टाफ) को र्लयवक्रया कक्ष र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सीप र दक्षता 
ववकास भई स्वास््य सेवा (र्लयवक्रयाद्वारा हनुे)को गरु्स्तरवृवद्ध हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन  
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

९. पररवार र्नयोजन तथा परामर्ा तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.६.१.११ २२५११ १ पटक ३०० दोश्रो 
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ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
पररवार र्नयोजन सेवा प्रदानमा गरु्स्तरीयता बढाउन ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरूमा 
पररवार र्नयोजन परामर्ा सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र दक्षता ववकास गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी 
छनौट गरी योजना बनाउने। 

२. सहभागीको सूची तयार गदाा पवहला प्रदेर् मातहतका अस्पतालबाट कख्म्तमा ३ जना हनुे 
गरी र दगुाम स्वास््य संस्था, सेवाग्राही (WRA) संतया र मवहला सेवा प्रदायकलाई 
प्राथर्मकतामा राखेर तयार गनुापनेछ। 

३. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी गराउन पाइने छैन । 

४. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

५.  तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने  

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

७.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य तार्लम केन्त्र र स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरूमा पररवार र्नयोजन सम्बन्त्िी परामर्ा ज्ञान, सीप र दक्षता 
ववकास भई पररवार र्नयोजन सेवामा गरु्स्तरीयता र प्रयोग दरवृवद्ध हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 
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१०. आयवेुद ख्चवकत्सक/कववराज/वैद्यका लार्ग पञ् चकमा क्षारसूर व्यवस्थापन सम्बन्त्िी तार्लम 

PLMBISCode खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.१२ २२५१२ २ पटक १००० दोश्रो,तेश्रो 
उपख्र्र्ाक   वववरर्  

उिशे्य 
गरु्स्तरीय सेवा प्रदान गनाको लार्ग आयवेुदकमीको ज्ञान, िारर्ा, सीप र दक्षता अर्भवृवद्ध गने । 

 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् र स्थानीय तहका आयवेुद सेवा केन्त्र तथा और्िालयमा कायारत आयवेुद 
स्वास््यकमीहरुलाई सहभागी गराईनेछ। सहभागी छनौट गदाा ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र 
स्थानीय स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गनुापनेछ । 

२. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद केन्त्र, 

तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

३. ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको क्षमता अध्ययन गरी अस्पतालहरुको सूची 
तयार गने। 

४. सूचीकृत अस्पतालहरुसुँग सम्झौता गरी (वावर्ाक रुपमा) सोही अस्पतालको समन्त्वय, सहजीकरर् 
र सहकायामा तार्लम सञ् चालन गनुापनेछ । 

५. पवहला तार्लम र्लईसकेकालाई तार्लममा सहभागी गराउन पाइनेछैन। 

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता गने। 

७. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना तार्लम 
पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात प्रर्तवेदन स्वास््य 
तार्लम केन्त्र  स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही मापदण्ड 
बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा पदाछ।  

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

गरु्स्तरीय सेवा प्रदान गनाकोलार्ग लार्ग ख्चवकत्सक र कववराजको ज्ञान, िारर्ा,सीप र दक्षता 
अर्भवृवद्ध हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत गनुापनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ 
। 

११. वक्रवटकल केयर टे्रर्नङ प्रोग्राम (CCTP) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू.हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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२.६.१.१३ २२५११ १ पटक ८०० प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य CCU व्यवस्थापनका लार्ग ख्चवकत्सक र नर्साङ स्टाफको ज्ञान,क्षमता र सीप अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर्का अस्पतालहरुको प्रभावकारी तथा गरु्स्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग दक्ष जनर्ख्ि 
तयार गनाका लार्ग यो तार्लम राख्खएको छ। 

२. तार्लम केन्त्रले मापदण्ड बमोख्जम ब्याच र सो ब्याचमा हनु ेसहभागी संतया र्निाारर् गरी 
अस्पतालका ख्चवकत्सक र नर्साङ कमाचारीहरुलाई सहभागी गराउनपुनेछ । 

३. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने। 

४.  राविय वा प्रदेर् तार्लम र्नदेख्र्का वा कायाववर्ि वा प्रोटोकल वा अन्त्य Practice बमोख्जम 
सहभागी संतया र ब्याच तार्लम केन्त्रले ववर्नयोख्जत बजेटको आिारमा र्निाारर् गने र 
योजना बनाई तार्लम सञ् चालन गने । 

५. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

६.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्चवकत्सक तथा नर्साङ कमाचारीहरुको वक्रटीकल केयर व्यवस्थापन वा सेवा प्रदान गना 
आवश्यक पेर्ागत ज्ञान, क्षमता, सीप र दक्षता अर्भवृवद्ध हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

१२. मखु तथा नाक, कान, घाुँटी तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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२.६.१.१४ २२५११ २ पटक १००० दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
मखु तथा नाक कान घाुँटीको उपचार सेवा प्रदान गने नर्साङ स्टाफ र स्वास््यकमीलाई सेवा 
प्रदानमा गरु्स्तरीयता बढाउन ज्ञान, सीप र दक्षता ववकास गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी 
छनौट गरीयोजना बनाउने। 

२. सहभागीको सूची तयार गदाा प्रदेर् र्भरका सेवाग्रावहको चाप बढी भएका संस्थाहरुबाट 
प्राथर्मकताको आिारमा कख्म्तमा १ जना सहभागी छनौट गनुापनेछ l   

३. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी नगराउने। 

४. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

५.  ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय र सम्झौता गने। 

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई समयमा नै परचार गरी जानकारी गराउने र सहभार्गताको 
लार्ग सरु्निीत गने l  

७. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
नर्साङ स्टाफ तथा स्वास््यकमीमा मखु तथा नाक कान घाुँटीको उपचारसेवा प्रदान गने ज्ञान, 
सीप र दक्षता ववकास भई सेवाको गरु्स्तरीयतामावृवद्ध हनुछे। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 
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१३. प्राथर्मक आुँखा उपचार तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.६.१.१५ २२५११ २ पटक १००० दोश्रो तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्थानीय तहमा रहेका स्वास््य संस्थामा कायारत स्वास््यकमीहरुको प्राथार्मक आुँखा उपचार 
सम्बन्त्िी  ज्ञान, सीप र दक्षता ववकास गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी 
सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने । 

२. सहभागीको सूची तयार गदाा पवहला प्रदेर् मातहतका प्राथार्मक आुँखा सेवा प्रदायक 
अस्पतालबाट कख्म्तमा १ जना हनुेगरी प्राथर्मकतामा राखेर तयार गनुापनेछ ।   

३. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी गराउन पाइनेछैन । 

४. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

५.  ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय गने। 

६. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई समयमा नै परचार गरी जानकारी गराउने र सहभार्गता 
सरु्नख्श् चत गने l  

७. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

८.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््यकमीहरुको प्राथार्मक आुँखा उपचार सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र दक्षता ववकास भई सेवा 
प्रदान हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
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कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

 

१४. पाठेघरको मखुको क्यान्त्सरका लार्ग  ख्स्क्रर्नङका लार्ग ३ ददन ेVIA तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.१६ २२५११ ३ पटक १००० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
नर्साङ स्टाफहरुमा पाठेघरको मखुको Cancer को स्क्रीर्नङको लार्ग VIA सेवा प्रदान गने 
ज्ञान, सीप र दक्षता ववकास गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी 
छनौट गरी योजना बनाउने। 

२. सहभागीको सूची तयार गदाा पवहला प्रदेर् मातहतका अस्पताल, सेवाग्राही (WRA)को 
संतया िेरै भएका, दगुाम स्वास््य संस्था, आददलाई प्राथर्मकता राखेर तयार गनुापनेछ।  

३. प्रत्येक स्थानीय तहमा कख्म्तमा एक जना सेवा प्रदायक सरु्नख्ित हनुे गरी छनौटका आिार 
र्निाारर् गनुापने छ।  

४. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी गराउन पाइनेछैन । 

५. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य 
कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

६.  ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय गने। 

७. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गने बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

८.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।  
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अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

नर्साङ स्टाफहरुमा पाठेघरको मखुको Cancer को स्क्रीर्नंगको लार्ग VIA सेवा प्रदान गने 
ज्ञान, सीप र दक्षता ववकास भई मात ृस्वास््य प्रवद्धान र गरु्स्तररय हनुे साथै स्क्रीर्नंगको 
दायरा बढ्ने। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

१५. Mid Level Practicum (MLP) तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.१७ २२५११ २  पटक २००० प्रथम,दोश्रो,तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
गरु्स्तरीय आिारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह गनाका लार्ग स्वास््य संस्थामा कायारत 
स्वास््यकमीको ख्क्लर्नकल सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य कायाालय र स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी स्वास््य संस्था वा अस्पतालमा 
कायारत स्वास््यकमी (पारामेर्डक्स) हरुको सूची तयार गरी योजना बनाउने । 

२. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी नगराउने । 

३. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

४.  ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम 
सञ् चालनका लार्ग समन्त्वय र सम्झौता गने।  

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने  

६. सम्बख्न्त्ित अस्पतालहरुसुँगको समन्त्वय, सहजीकरर् र सहकायामा त्यस अस्पतालमा 
तार्लमको लार्ग छनौट भएका सहभागीहरुलाई MLP को प्रोटोकल अनसुार तार्लम 
सञ् चालन गने। 

७. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य तार्लक केन्त्र र स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने स्वास््य तार्लम केन्त्र 
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र्नकाय 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बजेट बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको तार्लम सचालन र्नदेख्र्कालाई 
समेत आिार मान्त् न सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््यकमीको ख्क्लर्नकल क्षमता अर्भवृवद्ध भई गरु्स्तरीय आिारभतू स्वास््य सेवा प्रवाहमा 
अर्भवृवद्ध भएको हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

१६. दगुाम स्थानमा कायारत स्वास््यकमीहरूको लार्ग ट्रमा केयर सम्बन्त्िी तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू.हजारमा) समय अवर्ि(चौमार्सक) 
२.६.१.१८ २२५११ २ पटक २००० पवहलो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

ववरामीहरुलाई समयमा न ैउपचार, व्यवस्थापन र आवश्यकतानसुार प्ररे्र् गरी मतृ्य ुदर कम 
गना ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको गरु्स्तरीय आकख्स्मक उपचार व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
सीप तथा क्षमता ववकास गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य कायाालय र स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी दगुाम र राजमागा क्षेरका स्वास््य 
संस्थाहरुमा कायारत ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरु (नसा,पारामेडीक्स) को सूची तयार 
गने। 

२.  प्राईमारी ट्रमा केयर तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय गने। 

३. ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय गने।  

४. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने  

५. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र तार्लम 
अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

६.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 



 

90 

   

तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको गरु्स्तरीय आकख्स्मक उपचार व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सीप 
तथा क्षमतामावृवद्ध गरी ववरामीहरुलाई समयमा न ैउपचार,व्यवस्थापन र आवश्यकतानसुार 
प्ररे्र् भई ववरामी दर र मतृ्यदुर कम गना सहयोग पगु्नेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्त् न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

१७. नर्सिंङ तथा र्मडवाइवफ्रका लार्ग ग्रार्मर् अलट्रासाउण्ड  तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.१.१९ २२५११ १२० जना ७९९९ प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

उच्च जोख्खममा रहेका गभावती मवहलाहरु समयमा नै पत्ता लगाई व्यवस्थापन वा प्ररे्र् गनाका 
लार्ग ग्रार्मर् क्षेरमा रहेका नर्साङ स्टाफको  ultrasound  प्रयोग गने सीप, दक्षता र क्षमता 
अभीवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी उपलब्ि भए सम्म बर्थाङ सेन्त्टरमा कायारत नर्साङ स्टाफ 
वा SBA तार्लम प्राप्त अ.न.र्म हरुलाई वा अन्त्य उपयिु स्वास््यकमीहरुलाई प्राथर्मकतामा 
राखेर तयार पाररएको सूचीबाट सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

२. पवहला तार्लम र्लईसकेका नर्साङ स्टाफलाई तार्लममा सहभागी नगराउने । 

३. सहभागी छनौट गदाा ग्रार्मर् अलट्रासाउण्ड उपलब्ि भएको स्वास््य संस्थाबाट हनुपुनेछ।  

४. ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी तार्लम सञ् चालनका 
लार्ग समन्त्वय गने। अस्पतालको क्षमता अनसुार प्रत्येक ब्याचमा सहभागी संतया फरक 
हनु सक्नेछ । 



 

91 

   

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गने तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुसुँगको समन्त्वय, सहजीकरर् र सहकायामा तार्लमको 
लार्ग छनौट भएका सहभागीहरुलाई प्रोटोकल अनसुार तार्लम सञ् चालन गने। 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र तार्लम 
अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

७.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

१. ग्रार्मर् क्षेरमा रहेका नर्साङ स्टाफको Ultrasound प्रयोग गने सीप, दक्षता र क्षमता 
अभीवृवद्ध भई उच्चजोख्खमका गभावती मवहलाहरु समयमानै पत्ता लगाई व्यवस्थापन वा 
प्ररे्र् हनुे। 

२. गरु्स्तरीय मात ृस्वास््य सेवामा मवहलाको पहुुँचवृवद्ध र मात ृतथा ख्र्र् ुमतृ्यदुर कम हनु।े 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्त् न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

१८. स्वास््यकमी (आयवेुद समेत) का लार्ग Infection Prevention तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 
(रू.हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.१.२० २२५११ २ पटक ८००  दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य स्वास््यकमीहरुको ज्ञान, क्षमता र सीप अर्भवृवद्ध गने। 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

१.  इन्त्फेक्सन वप्रभेन्त्सनका बारेमा जानकारी ददलाइ गरु्स्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग दक्ष 
जनर्ख्ि तयार गने। 

२. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र तथा स्थानीय तहका स्वास््य 
संस्थामा कायारत  स्वास््यकमीहरुलाई यस तार्लममा सहभागी गराउने। 

३. तार्लम केन्त्रले मापदण्ड बमोख्जम ब्याच र सो ब्याचमा हनु ेसहभागी संतया र्निाारर् गरी 
स्वास््यकमीहरुलाई सहभागी गराउने । 

४. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभागीताको 
सरु्नख्श् चतता गने। 

५.  राविय वा प्रदेर् तार्लम र्नदेख्र्का वा कायाववर्ि वा प्रोटोकल वा अन्त्य Practice बमोख्जम 
सहभागी संतया र ब्याच तार्लम केन्त्रले ववर्नयोख्जत बजेटको आिारमा र्निाारर् गने र 
योजना बनाई तार्लम सञ् चालन गने । 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

७.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउने। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
इन्त्फेक्सन वप्रभेन्त्सनका बारेमा जानकारी भई गरु्स्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग दक्ष जनर्ख्ि 
तयार स हनुेछन ्। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

१९. स्वास््यकमीहरुलाई आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी तार्लम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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हजारमा) 
२.६.१.२१ २२५११ २ पटक  ८०० दोस्रो तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थामा कायारत स्वास््यकमीहरुको आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता 
अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य कायाालय र स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी स्वास््य संस्था, ख्जलला आयवेुद 
स्वास््य केन्त्र वा अस्पतालमा कायारत स्वास््यकमीहरुको सूची तयार गरी योजना 
बनाउने । 

२. पवहला तार्लम र्लईसकेका स्वास््यकमीलाई तार्लममा सहभागी नगराउने । 

३. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य 
कायाालय, ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी 
छनौट गरी योजना बनाउने। 

४.  तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने। 

५. सम्बख्न्त्ित अस्पतालहरुसुँगको समन्त्वय, सहजीकरर् र सहकायामा त्यस अस्पतालमा 
तार्लमको लार्ग छनौट भएका सहभागीहरुलाई प्रोटोकल अनसुार तार्लम सञ् चालन गने। 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

७. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्त् न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य संस्थामा कायारत स्वास््यकमीहरुको आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता 
अर्भवृवद्ध हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
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पनेछ। 

२०. ख्चवकत्सा र स्वास््यकमीका लार्ग मानर्सक स्वास््य तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.९ २२५१२ २ समूह ९०० प्रथम दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरुको मानर्सक स्वास््य समस्या भएका व्यख्ि तथा 
पररवारलाई मनोसामाख्जक सहयोग र मनोख्र्क्षा प्रदान गना ज्ञान, िारर्ा र सीप अर्भवृवद्ध गने 
। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््यकमीहरुले भावनात्मक र मनोसामाख्जक सहयोग, परामर्ा तथा प्ररे्र् सेवा सम्बन्त्िी 
आवश्यक ज्ञान, िारर्ा र सीप ववकास गना मानर्सक स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लमको योजना 
गरीएको छ ।राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रले र्निाारर् गरको (MODULE १, २ र३) 

अनसुार तार्लम सञ् चालन गने ।  

२. अस्पताल, प्राथर्मक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी, ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रमा 
कायारत स्वास््यकमीहरुलाई यस तार्लममा सहभागी गराउने। 

३. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

४.  राविय वा प्रदेर् तार्लम र्नदेख्र्का वा कायाववर्ि वा प्रोटोकल बमोख्जम ब्याच र्निाारर् 
गरी ववर्नयोख्जत बजेटको आिारमा तार्लम केन्त्रले तय गरी सञ् चालन गने । 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभागीताको 
सरु्नख्श् चतता गने । 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

७. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 
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अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरुको मानर्सक स्वास््य समस्या भएका व्यख्ि तथा 
पररवारलाई मनोसामाख्जक सहयोग र मनोख्र्क्षा प्रदान गना ज्ञान, िारर्ा र सीप अर्भवृवद्ध 
भएको हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

२१. ख्क्लर्नकल टे्रर्नङ ख्स्कल (CTS) तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.१० २२५१२ २ पटक  १२००  दोस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
ख्क्लर्नकल तार्लम सञ् चालन गने र्बर्िको ज्ञान, सीप र दक्षता अर्भवृवद्ध गने प्रख्र्क्षक 
उत्पादन गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्क्लर्नकल तार्लम सञ् चालन गरी दक्ष सेवा प्रदायक उत्पादन गना ख्क्लर्नकल तार्लम, 

कोख्चङ तथा सहयोगात्मक सपुररवेक्षर्को माध्यमवाट क्षमता अर्भवृवद्ध गरी दक्ष प्रख्र्क्षक 
र्नमाार् गना यो तार्लम ववकास गरीएको हो।  

२.  ५ ददन तार्लम र्लएपर्छ अस्थायी प्रमार्पर र २ व्याच तालीममा सह-प्रख्र्क्षक भई 
सहजीकरर् गरेपर्छ मार स्थायी प्रमार्पर प्रदान गनुापनेछ । 

३. ख्चवकत्सा वा स्वास््य र्बज्ञान वा सामान्त्य ख्चवकत्सा वा नर्साङ ववर्यमा प्रमार्पर/स्नातक 
तह सो भन्त्दा मार्थललो तह उत्तीर्ा स्वास््यकमी यस तार्लमका सहभागी हनुेछन।् 

४. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय, ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी 
सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

५.  तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभागीताको 
सरु्नख्श् चतता गने। 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

७.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
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प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्क्लर्नकल तालीम सञ् चालन गने र्बर्िको ज्ञान, सीप र दक्षता अर्भवृवद्ध भएका प्रख्र्क्षक 
उत्पादन भएको हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

२२. एक ववद्यालय नसाको लार्ग सेवा प्रवेर् तार्लम तथा ववर्भन्न क्षमता अर्भवृवद्ध तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

रू.हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.६.४.११ २२५१२  २ पटक  १०००  तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

वकर्ोरवकर्ोरीको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य, वालाबार्लकाहरुको स्वास््य तथा पोर्र् प्रविान, 
परामर्ा, प्राथर्मक उपचार आददको लार्ग ववद्यालयमा कायारत ववद्यालय नसाहरुको ज्ञान, सीप र 
क्षमता अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य र्नदेर्नालयसुँग समन्त्वय गरी यस आ.व. वा सरुु र्नयखु्ि भएका वा यस अख्घ 
तार्लम नपाएका सहभागी गराउन ु पने ववद्यालय नसाहरुको नामावाली र अन्त्य वववरर् 
संकलन गने। 

२. स्वास््य र्नदेर्नालयसुँग समन्त्वय भए बमोख्जम ववद्यालय नसाहरुको सेवा प्रवेर् तार्लम र 
क्षमता अर्भवृवद्ध तार्लमका वक्रयाकलाप अनसुार  ववर्नयोख्जत बजेटको बाुँडफाुँट गने l   

३. सेवा प्रवेर् र क्षमता अर्भवृवद्ध तार्लम सञ् चालन गने उपयिु स्थान (प्रयोगात्मक तार्लम 
समेत ददन सक्ने) र प्रख्र्क्षकको छनौट गने l 

४. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई कख्म्तमा एक हप् ता अगार्ड न ैपरचार गरी जानकारी गराउने 
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र सहभागीता सरु्नख्श् चतता गने l  

५. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

६.  यस कायाक्रमबाट एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम सम्बन्त्िी ववर्भन्न तार्लमको अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कन काया समेत गना सवकनेछ। 

७. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य र्नदेर्नालय र स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुा पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

ववद्यालय नसाहरुको वकर्ोर वकर्ोरीको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य, वालाबार्लकहरुको स्वास््य 
तथा पोर्र् प्रविान तथा परामर्ा, प्राथर्मक उपचार आदद सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता 
अर्भवृवद्ध हनुेछ। 

अनगुमन मूलयाङ्कन   

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

२३. एनेस्थेर्सया सहायक तार्लम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.६.४.१२ २२५१२ ४ जना १००० दोश्रो 
उपख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

र्लयवक्रया पूवा चावहन े सीप (Pre-anaesthetic Check-up), र्लयकक्षामा Vital System 

Monitoring र व्यवस्थापन तथा Spinal र General Anaesthesia Administration गना 
स्टाफनसा वा हेलथ अर्सस्टेन्त्ट वा अप्थाख्लमक अर्सस्टेन्त्टको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध 
गने। 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयसुँग समन्त्वय गरी तार्लमका सहभागी प्रदेर् वा 
स्थानीय तहका अस्पतालहरुबाट छनौट गरी योजना बनाउने। 

२. प्रदेर् वा स्थानीय तहका र्लयवक्रया गने वा र्नकट भववष्यमा र्लयवक्रया सेवा प्रदान गने 
योजनामा रहेका अस्पतालहरुबाट स्टाफ नसा वा हेलथ अर्सस्टेन्त्ट वा अप्थाख्लमक 
अर्सस्टेन्त्ट छनौट गने। 

३. राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको स्वास््य तार्लम व्यवस्थापन र्नदेख्र्का, सहभागी छनौट 
मापदण्ड र अन्त्य प्रवक्रया अनसुरर् गरी सहभागी छनौट प्रवक्रया अगार्ड बढाउने। 

४. एनेस्थेर्सया सहायक तार्लम सञ् चालनको लार्ग राविय स्वास््य ववज्ञान प्रर्तष्ठान लगायत 
उपयिु संस्थासुँग पराचार र समन्त्वय गरी तार्लम सञ् चालनका लार्ग वावर्ाक रुपमा 
सम्झौता गने। 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने । 

६. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुा पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

र्लयवक्रया पूवा चावहने सीप (Pre-anaesthetic Check-up), र्लयकक्षामा Vital System 

Monitoring र व्यवस्थापन तथा Spinal र General Anaesthesia Administration गना 
स्टाफनसा वा हेलथ अर्सस्टेन्त्ट वा अप्थाख्लमक अर्सस्टेन्त्टको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध  
भएको हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 
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२४. स्वास््य व्यवस्थापकहरूलाई व्यवस्थापकीय/नतेतृ्व ववकास तार्लम, ववर्यवस्त ुर्नमाार् समेत 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.१३ २२५१२ ३ पटक १२०० प्रथम दोस्रो तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य स्वास््य व्यवस्थापकहरुको क्षमता अर्भवृदद गरी प्रभावकारी कायासम्पादन गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. कायादल बनाई ववर्यवस्त ुर्नमाार् गने। स्वास््य मन्त्रालय र मातहतका कायाालयहरुसुँग 
समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। महार्ाखा प्रमखु, र्ाखा प्रमखु, 
अस्पताल प्रमखु, स्वास््य कायाालय प्रमखु, ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र प्रमखु, मेट्रोन 
तथा नर्साङ प्रमखु लगायत व्यवस्थापन तहमा रहेका ख्चवकत्सक तथा जनस्वास््यकमी 
समेत तार्लमका सहभागी गराउने । 

२. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना 
बनाउने। 

३. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने  

४. नेपाल प्रर्ासर्नक प्रख्र्क्षर् प्रर्तष्ठानसुँग सम्झौता गरी तार्लम सञ् चालन गनुापनेछ। 

५. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलोअप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि स्वास््य व्यवस्थापकहरुको क्षमता अर्भवृदद भइ कायासम्पादनमा गरु्स्तरीयता आउनेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 
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२५. स्वास््यकमीलाई हेख्लपङ बेर्ब र्िद (HBB) तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.१४ २२५१२ २ पटक  ५०० तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
नवजात ख्र्र्हुरुमा र्नस्सार्सएर हनुे मतृ्य ुर समस्या न्त्यूनीकरर् गरी नवजात ख्र्र् ुमतृ्यदुर 
घटाउने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, ख्जललाका स्वास््य कायाालय र स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी 
सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने । 

२. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी नर्साङ स्टाफहरुको छनौट गरी 
योजना बनाउने। 

३.  तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप् ता अगार्ड नै परचार गने र सहभागीताको 
सरु्नख्श् चतता गने। 

४. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

५.  सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलोअप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि नवजात ख्र्र्हुरुमा र्नसाख्स्सएर हनुे मतृ्य ुर समस्यामा कर्म आउनेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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२६. अस्पतालको कायाालय सहयोगीहरुका लार्ग फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्त्िी तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.१५ २२५१२ २ पटक  ४०० प्रथम दोस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग पगुी स्वास््य सेवाको गरु्स्तरमा सिुार 
लयाउने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, ख्जललाका स्वास््य कायाालय र स्थानीय र्नकायसुँग समन्त्वय 
गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने । 

२. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय, ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी 
सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

३.  तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने। 

४. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

५.  सहभागीले तार्लमपश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि फोहरमैलाको समखु्चत व्यवस्थापन भई स्वास््य सेवाको गरु्स्तररयतामा वृदि भएको हनुेछ।  

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 
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२७. अस्पतालका नसाहरुलाई मनोसामाजोक परामर्ा तार्लम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.१६ २२५१२ १ पटक ५०० तेश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
मानर्सक स्वास््य समस्या भएका व्यख्ि तथा पररवारलाई मनोसामाख्जक सहयोग र मनोख्र्क्षा 
प्रदान गना अस्पतालमा कायाारत नर्साङ स्टाफहरुको ज्ञान, िारर्ा र सीप अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. अस्पतालमा कायाारत नसाहरुले मनोसामाख्जक सहयोग, परामर्ा तथा प्ररे्र् सेवा सम्बन्त्िी 
आवश्यक ज्ञान, िारर्ा र सीप ववकास गना यो तार्लम आयोजना गने । 

२. अस्पतालमा, कायारत नर्साङ स्टाफहरुलाई मार यस तार्लममा सहभागी गराउने। 

३. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पतालसुँग 
समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

४.  राविय वा प्रदेर् तार्लम र्नदेख्र्का वा कायाववर्ि वा प्रोटोकल बमोख्जम ब्याच र्निाारर् 
गरी ववर्नयोख्जत बजेटको आिारमा तार्लम सञ् चालन गने उपयिु स्थान तय गरी तार्लम 
सञ् चालन गने । 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप् ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने । 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
तार्लम अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

७. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
अस्पतालका नसाहरुको मानर्सक स्वास््य समस्या भएका व्यख्ि तथा पररवारलाई 
मनोसामाख्जक सहयोग र मनोख्र्क्षा प्रदान गना ज्ञान, िारर्ा र सीप अर्भवृवद्ध भएको हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
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गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२८. भ्यासेक्टोमी र र्मर्नलयाप तार्लम 

PLMBISCode 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.१७ २२५१२ २ पटक  ८०० तेश्रो 
उपख्र्र्ाक   वववरर्  

उिशे्य 
गरु्स्तरीय भ्यासेक्टोमी/र्मर्नलयाप सेवा प्रदान गनाको लार्ग ख्चवकत्सकको ज्ञान, सीप र दक्षता 
अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. भ्यासेक्टोमी/र्मर्नलयाप सेवा प्रदान गना ख्चवकत्सकहरुको क्षमता ववकास गनाका लार्ग यो तार्लम 
आयोजना गने । 

२. पररवार र्नयोजनका सेवाग्राही पयााप् त मारामा आउने वा हप् तामा कख्म्तमा १ ददन स्थायी  
बन्त्ध्याकरर् सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाको मेर्डकल अर्िकृत/ख्चवकत्सकलाई यस तार्लममा 
सहभागी गराउन।े 

३.  पूवातयारी बैठक बसी ववर्यसुँग सम्बख्न्त्ित तार्लम प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गरी 
तार्लम सञ् चालनका लार्ग समन्त्वय र सम्झौता(वावर्ाक रुपमा) गने र सम्झौता अनसुार तार्लम 
सञ् चालन गने । 

४. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास््य 
कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने। 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको सरु्नख्श् चतता 
गने। 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र तार्लम 
अवर्िका लार्ग ववज्ञ प्रख्र्क्षक सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

७. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना तार्लम 
पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलोअप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात प्रर्तवेदन स्वास््य 
मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही मापदण्ड 
बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा पदाछ।बाुँडफाुँट 
गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
गरु्स्तरीय भ्यासेक्टोमी/र्मर्नलयाप सेवा प्रदान गनाकोलार्ग लार्ग ख्चवकत्सकको ज्ञान, िारर्ा,सीप र 
दक्षता अर्भवृवद्ध हनुेछ। 



 

104 

   

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२९. कायाालय सहयोगीका लागी पोष्टमाटाम सपोटा तार्लम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.१९ २२५१२ १ पटक  २५० तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
पोष्टमाटाम सेवा उपलब्ि हनुे स्वास््य संस्थामा कायारत सहयोगी कमाचारीलाई पोष्टमाटाम 
प्रवक्रयामा सहयोग गना योग्य बनाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रदेर् मातहत तथा स्थानीय तह अन्त्तगातका अस्पताल र प्राथर्मक स्वास््य केन्त्रहरुसुँग 
समन्त्वय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने । 

२. सहभागी छनौटको Standard Criteria हरु र्निाारर् गरी प्रदेर् मातहतका अस्पताल, 

स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी पोष्टमाटाम कायामा सहयोग गना 
ईच्छुक कायाालय सहयोगीहरुलाई छनौट गरी योजना बनाउन।े 

३. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप् ता अगार्ड नै परचार गने र सहभार्गताको 
सरु्नख्श् चतता गने।  

४. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद गना र 
आवश्यक जनर्ख्ि सेवा परामर्ामा र्लन सवकनेछ। 

५. सहभागीले तार्लम पश् चात आफु कायारत संस्थामा गई सेवा प्रदान गरेको यवकन गना 
तार्लम पश् चात आवश्यक चेकर्लष्ट बनाई फलो-अप अनगुमन गनुापनेछ र सो पश् चात 
प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
अस्पतालमा कायारत सहयेगी कमाचारीको पोष्टमाटाममा सहयोग गने  सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र 
दक्षता अर्भवृवद्ध भएको हनुेछ। 
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अनगुमन र मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले तार्लम अवर्िमा र तार्लम पश् चात स्वास््य सेवाको गरु्स्तरीयताको 
अनगुमन गनेछ । 

२. तार्लम पश् चात तार्लमको प्रभावकाररताका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्रले सेवा प्रदायकको 
कायास्थलमा स्थलगत अनगुमन, मूलयाङ्कन तथा आवश्यकतानसुार मेन्त्टोररङ्ग समेत 
गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली तार्लम सम्पन्न पश् चात ववस्ततृ प्रर्तवेदन बनाई स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

३०. कायाक्रम र्नदेख्र्का, कायाववर्ि र्नमाार्  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२·७·८·३ २२५२२ १ वटा  १०० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

कायाक्रम र्नदेख्र्का र कायाववर्ि र्नमाार् गरी प्रदेर्का स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमहरुमा 
एक रुपता, पारदख्र्ाता, र्मतव्ययीता कायम गना तथा तार्लम एकीकृत, समन्त्वयात्मक, 
गरु्स्तरीय र व्यवख्स्थत गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमहरुलाई व्यवस्थापन र र्नयमन गना समेत स्वास््य 
तार्लमसुँग सम्बख्न्त्ित ववर्भन्न प्रकारका तार्लम र्नदेख्र्का र मागादर्ान र्नमाार् गने । 
कायाालयले मागादर्ानको मस्यौदा तयार गरी आर्थाक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको 
स्वीकृर्तको लार्ग स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२. स्वास््य तार्लम केन्त्रको स्टाफ बैठक बसी छलफल गरी तार्लम सम्बन्त्िी के-के 
ववर्यका र्नदेख्र्का वा कायाववर्ि आवश्यक छ भन्ने कुरा र्निाारर् गने। 

३. तार्लम खचाका मापदन्त्ड तार्लम  सञ्चालन र्नदेख्र्का तार्लमको प्रोटोकल तार्लम साईटको 
मापदण्ड आदद बनाउनपुनेछ ।स्वास््य तार्लम सम्बन्त्िी मागादर्ान र्नदेख्र्का वा कायाववर्ि 
र्नमाार्को अन्त्य Criteria हरु तार्लम केन्त्र आफैले र्निाारर् गने । 

४. राविय स्वास््य तार्लम केन्त्र र अन्त्य प्रदेर्का र्नदेख्र्का मागादर्ान के-के छन ्अध्ययन र 
ववश्लरे्र् तथा उपयिु भएमा दोहोरोपन नहनुे गरी अनरु्रर् गने। 

५. अख्घललो आर्थाक वर्ामा र्नमाार् भएका र्नदेख्र्का वा कायाववर्ि पनुरावलोकन गना 
आवश्यक भए सो समेत यसै कायाक्रमबाट गने। 

६. नयाुँ र्नमाार् गनुापने भएमा स्वास््य तार्लम सम्बन्त्िी सन्त्दभा, अध्ययन र प्रख्र्क्षर् 
सामाग्रीको मस्यौदा तयार तार्लम केन्त्र आफै वा परामर्ादाता माफा त गने । 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 
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अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

कायाक्रम सन्त्चालन मागादर्ान र्नदेख्र्का र कायाववर्ि र्नमाार्हनु गई प्रदेर्का स्वास््य सम्बन्त्िी 
तार्लम कायाक्रमहरुमा एकरुपता, पारदख्र्ाता, र्मतव्ययीता कायम हनुे तथा तार्लम एकीकृत, 
समन्त्वयात्मक, गरु्स्तरीय र व्यवख्स्थत हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रम सञ् चालन गरु्स्तरीयताको अनगुमन गनुापनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भएपर्छ स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक आिारमा प्रर्तवेदन पठाउन ुपनेछ। 

३१.  र्सकाई तथा तार्लम सामाग्री ववकास र छपाई खररद 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२५.२ २२५२२ २ संतया  २५० प्रथम, दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर्का स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमहरु सञ् चालनका लार्ग आवश्यक पने सन्त्दभा, 
अध्ययन र प्रख्र्क्षर् सामाग्री ववकास, छपाई वा खररद गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन र सहभागीहरुको 
र्सकाईलाई सहयोग गना ववर्भन्न तार्लम कायाक्रममा र्नयमानसुार र्बर्नयोजन एबम 
बाुँडफाुँट गदाा समेत अपगु हनुे स्वास््य तार्लमसुँग सम्बख्न्त्ित ववर्भन्न प्रकारका कायाक्रम 
सन्त्दभा, अध्ययन र प्रख्र्क्षर् सामाग्री ववकास र छपाई/खररद गनाका लार्ग यो कायाक्रम 
राख्खएको छ। 

२. स्वास््य तार्लम केन्त्रको कमाचारी बैठक बसी छलफल गरी स्वास््य तार्लम सम्बन्त्िी 
के-के ववर्यका सन्त्दभा, अध्ययन र प्रख्र्क्षर् सामाग्री आवश्यक छ भन्ने कुरा र्निाारर् 
गने।सम्बख्न्त्ित कायाक्रमको बजेटबाट र्नमाार् गना सवकने सामाग्री सम्बख्न्त्ित 
कायाक्रमबाट नै गनुापदाछ । 

३. राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रका सन्त्दभा, अध्ययन र प्रख्र्क्षर् सामाग्री के-के छन ्अध्ययन 
र ववश्लरे्र् गने तथा उपयिु भएमा अनसुरर् र छपाई/खररद गरी प्रयोग गने। 

४. अख्घललो आर्थाक बर्ामा ववकास भएका सन्त्दभा, अध्ययन र प्रख्र्क्षर् सामाग्री पनुरावलोकन 
गना आवश्यक भए सो समेत गने। 

५. नयाुँ र्नमाार् गनुापने भएमा स्वास््य तार्लम सम्बन्त्िी सन्त्दभा, अध्ययन र प्रख्र्क्षर् 
सामाग्रीको मस्यौदा तयार तार्लम केन्त्र आफै वा परामर्ादाता माफा त गने । 

६. स्वास््य तार्लम सम्बन्त्िीसन्त्दभा, अध्ययन र प्रख्र्क्षर् सामाग्री ववकासमा स्वास््य 
मन्त्रालय, र्नदेर्नालय र अन्त्य सम्बख्न्त्ित र्नकायको सहभार्गतामा सझुाव संकलनका 
लार्ग अन्त्तरवक्रया बैठक आयोजना गने। 

७. स्वास््य तार्लम सम्बन्त्िीसन्त्दभा, अध्ययन र प्रख्र्क्षर् सामाग्री ववकासकोअन्त्य Criteria हरु 
तार्लम केन्त्र आफैले र्निाारर् गने । 

८. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री छपाई/खररद गना 
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सवकने र कायाक्रम पश् चात अनगुमन तार्लम केन्त्रले गनुापनेछ । 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर्का स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमहरु सञ् चालनका लार्ग आवश्यक पने सन्त्दभा, 
अध्ययन र प्रख्र्क्षर् सामाग्री ववकास, छपाई वा खररद भएको हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रम सञ् चालन गरु्स्तरीयताको अनगुमन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भएपर्छ स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक आिारमा प्रर्तवेदन पठाउन ुपनेछ। 

३२.  तार्लम प्याकेज र्नमाार् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.८.४ २२५२२ २ संतया ५०० प्रथम,दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर्का स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमहरु सञ् चालनका लार्ग आवश्यक पने तार्लम 
प्याकेज बनाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन र सहभागीहरुको 
र्सकाईलाई सहयोग गना यो कायाक्रम राख्खएको छ। 

२. स्वास््य तार्लम केन्त्रको कमाचारी बैठक बसी छलफल गरी स्वास््य तार्लम सम्बन्त्िी 
के-के प्याकेज आवश्यक छ भन्ने कुरा र्निाारर् गने । 

३. ववज्ञहरु सख्म्मर्लत प्राववर्िक कायादल बनाई तार्लम व्याकेज ववकास गने। 

४. राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रका तार्लम प्याकेज के-के छन ्अध्ययन र ववश्लरे्र् गने । 

५. अख्घललो आर्थाक बर्ामा ववकास सामाग्री पनुरावलोकन गना आवश्यक भए सो समेत गने। 

६. नयाुँ र्नमाार् गनुा पने भएमा तार्लम केन्त्र आफै वा परामर्ादाता माफा त गने । 

७. स्वास््य मन्त्रालय, र्नदेर्नालय र अन्त्य सम्बख्न्त्ित र्नकायको सहभार्गतामा सझुाव 
संकलनका लार्ग बैठक आयोजना गने। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 
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अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर्का स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम कायाक्रमहरु सञ् चालनका लार्ग आवश्यक पने तार्लम 
प्याकेज  ववकास वा खररद भएको हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रम सञ् चालन गरु्स्तरीयताको अनगुमन गनुापनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भएपर्छ स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक आिारमा प्रर्तवेदन पठाउन ुपनेछ। 

३३.  तार्लम साईट तथा स्वास््य संस्थामा अनगुमन, मूलयाङ्कन, मर्नटोररङ तथा प्राववर्िक सहयोग  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.१९  २२६११ २४ पटक ३६० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

तार्लम प्रदान गने तार्लम साईटको गरु्स्तर कायम गना तथा तार्लम प्राप्त गरेका 
स्वास््यकमीहरुको सीप, दक्षता अर्भवृदी गना अनगुमन, मूलयाङ्कन, मेन्त्टोररङ तथा प्राववर्िक 
सहयोग गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. अनगुमनको काया योजना तयार गरी स्वीकृत गने । 

२. स्वीकृत काया योजना बमोख्जम अनगुमन, मेन्त्टोररङ र प्राववर्िक सहयोग गने। 

३. मन्त्टोररंग र प्राववर्िक सहयोग पश् चात अर्नवाया प्रर्तवेदन पेर् गने । 

४. अन्त्य प्रदेर्को तार्लम साईटमा जान ु पनेभएमा स्वास््य मन्त्रालय सुँग सहमर्त र्लन ु
पनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय स्वास््य तार्लम केन्त्र। 

बजेट बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ।बाुँडफाुँट गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न 
सवकन्त्छ । 

भिुार्न प्रवक्रया 
अर्नबाया रुपमा तख्स्बर हरु सग्लन गरी भ्रमर् प्रर्तवेदन र कायाक्रमबाट भएका उपलख्ब्िहरु 
सिुारका लागी गनुापने ववर्यवस्त ुसमेटी प्रर्तवेदन पेर् गरेपश् चात मार यो बजेट बाट भिुानी 
ददइनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
तालीम साईट र सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाको गरु्स्तरीयतामा अर्भवृदी हनुे र तार्लम प्राप्त 
स्वास््यकमीहरु काममा उत्त्प्प्ररेरत भएको हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रम सञ् चालन गरु्स्तरीयताको अनगुमन गनेछ। 

अर्भलेख र प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

कायाक्रम सम्पन्न भएपर्छ स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक आिारमा प्रर्तवेदन पठाउन ुपनेछ। 
कायाक्रम भ्रमर् सम्बन्त्िी प्रर्तवेदनको अर्भलेख सम्बन्त्िीत र्ाखामा रहनेछ।  
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३४. स्वास््य कायाक्रम आन्त्तररक र्नयन्त्रर् प्रार्ाली सपुररवेक्षर्, अनगुमन, मूलयाङ्कन खचा 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.११ २२६११ २४ संतया ३६० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य तार्लम प्रदान गने तार्लम साईटको गरु्स्तर कायम गना तथा तार्लम प्राप्त गरेका 
स्वास््यकमीहरुको   सीप, दक्षता अर्भवृवद्ध गना अनगुमन, मूलयाङ्कन, मेन्त्टोररङ तथा प्राववर्िक 
सहयोग गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया १. अनगुमनको काया योजना तयार गरी स्वीकृत गने । 

२. स्वीकृत काया योजना बमोख्जम अनगुमन, मेन्त्टोररङ र प्राववर्िक सहयोग गने। 

३. मेन्त्टोररङ र प्राववर्िक सहयोग पश् चात अर्नवाया प्रर्तवेदन पेर् गने । 

४. अन्त्य प्रदेर्को तार्लम साईटमा जान ुपनेभएमा स्वास््य मन्त्रालय सुँग सहमर्त र्लन ुपनेछ। 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

स्वास््य तार्लम केन्त्र। 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही मापदण्ड 
बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा पदाछ।बाुँडफाुँट 
गदाा राविय स्वास््य तार्लम केन्त्रको र्नदेख्र्कालाई समेत आिार मान्न सवकन्त्छ । 

भिुार्न प्रवक्रया अर्नबाया रुपमा तख्स्बर हरु सग्लन गरी भ्रमर् प्रर्तवेदन र कायाक्रमबाट भएका उपलख्ब्िहरु 
सिुारका लागी गनुापने ववर्यवस्त ुसमेटी प्रर्तवेदन पेर् गरेपश् चात मार यो बजेट बाट भिुार्न 
ददइनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि तालीम साईट र सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाको गरु्स्तरीयतामा अर्भवृदी हनुे र तार्लम प्राप्त 
स्वास््यकमीहरु काममा उत्त्प्प्ररेरत भएको हनुेछन ्। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

 स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रम सञ् चालन गरु्स्तरीयताको अनगुमन गनेछ। 

अर्भलेख र प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

कायाक्रम सम्पन्न भएपर्छ स्वास््य मन्त्रालयमा चौमार्सक आिारमा प्रर्तवेदन पठाउन ु
पनेछ।कायाक्रम भ्रमर् सम्बन्त्िी प्रर्तवेदनको अर्भलेख प्रर्त योजना र्ाखामा रहनेछ। 



 

110 

   

जनस्वास््य प्रयोगर्ाला, बागमती प्रदेर् द्वारा सञ् चालन गरीन ेकायाक्रमहरुको 
मागादर्ान 

आ. व. २०७९/०८० 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. Molecular Diagnosis of disease सम्बन्धी तालिम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.१ २२५१२ १ पटक ४०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य संस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको Molecular 

Diagnosis of disease सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने ।   

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका  सरकारी स्वास््य  संस्थाको सूची तयार 
गने।ती प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका 
आिारमा सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा 
सवहतको काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३ वटै ख्जलला समेवटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग  आवश्यक  तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तार्लम अवर्ि तीन ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ। 

  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रोयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको  अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त् रालयले 
गनेछ । 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

२. प्रयोगशािामा Quality Control/Quality Assurance सम्बन्धी तालिम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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२.६.४.२ २२५१२  ३ पटक  १२००  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिेश्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य संस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको Quality Control  
सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने।ती 
प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा 
सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३ वटै ख्जलला समेवटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि ३ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान ,सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता कायम 
हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमकोअनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३. कुष्ठरोगको र्नदान सम्बन्त्िी प्रयोगर्ालाकमीहरुलाई तार्लम। 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.२० २२५१२ १ समूह ७५० प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको कुष्ठरोग र्नदान 
सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  
१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने।ती 

प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 
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२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा 
सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३  वटै ख्जलला समवेटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग  आवश्यक  तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि ५ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीय आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

४. क्षयरोगको XENE XEPORT ववर्िबाट परीक्षर्का लार्ग तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.२१ २२५१२  १  समूह  ४००  प्रथम  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको क्षयरोगको र्नदान तथा  
GeneXpert  सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका GeneXpert सेवा भएका स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने। 

२. ती प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने र आवश्यकता र औख्चत्यताको 
आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायेक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
कायायोजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का GeneXpert Centre समेवट गरी गने। 
५. तार्लमका लार्ग अवाश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको ब्यवस्थापन गने।  
६. कायायोजना र तार्लम र्नदेख्र्का\म्यानअुल बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 
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७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तार्लम अवर्ि- २ ददनको हनुेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापदाछ 
। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता आउन े
। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

५. आिारभत ुFever Profile Diagnostic तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.३ २२५१२  १  पटक  ४००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको आिारभत ु Fever 

Profile Diagnostic सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने।ती 
प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका 
आिारमा सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा 
सवहतको कायायोजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३  वटै ख्जलला समवेटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने । 

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि ३ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
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गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भववृद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता आउने 
। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

६. Laboratory Waste Management आिारभतु तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.४ २२५१२  ३  पटक  ९००  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको Laboratory Waste 

Management सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका  सरकारी स्वास््य  संस्थाको सूची तयार गने।ती 
प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा 
सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३  वटै ख्जलला समवेटने गरी गने  

५. तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि २ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   प्रयोगर्ालाजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन समखु्चत तररकाले हनुेछ । 
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अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

७. Basic TB Microscopy and LQAS तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.५ २२५१२  १  पटक  ४००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको Basic TB Microscopy 

तथा Quality Control सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने।ती 
प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा 
सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३  वटै ख्जलला समवेटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग  आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि ३ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाकमीको क्षयरोग र्नदान सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा 
गरु्स्तरीयता आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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८. Standard Operating Procedure र्नमाार्को लार्ग ववर्य ववग्यहरूसुँग छलफल तथा गोष्ठी 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.६ २२५१२  १ पटक ४०० प्रथम  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य संस्थाका प्रयोगर्ालामा प्रयोगर्ाला परीक्षर्मा एकरुपता 
लयाउन Standard Operating Procedure र्नमाार् गनुाका साथै प्रयोगर्ालामा ररपोवटिंगमा समानता 
हनुे । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. उपलब्ि बजेटको एक र्तहाईमा नबढ्ने गरी सेवा परामर्ाका लार्ग बजेट वाुँडफाड गरी 
TOR  समेत तयार गने। 

२. सेवा परामर्ा दाताहरुको छनौट गनाका लार्ग सम्बख्न्त्ित ववर्य ववज्ञहरुको सूख्च तयार 
गने। ववज्ञको दक्षता, अनभुव र कायाप्रर्तवद्धतालाई मध्य नजर गरी सेवा परामर्ाका 
लार्ग उपयिु ववज्ञ छनौट गने। 

३. परामर्ादाताबाट तयार गरीएको पवहलो मस्यौदालाई पूर्ारुप ददनका लार्ग कायार्ाला 
गोष्ठीमा पेर् गरी छलफल गने। 

४. ववर्य ववज्ञहरु, नेपाल मेर्डकल र हेलथ प्रोफेसनल काउख्न्त्सल, सरकारी प्रयोगर्ालामा 
कायारत कमाचारीहरु,सम्बख्न्त्ित ववरे्र्ज्ञ ख्चवकत्सकहरु र सरोकारवालाहरुको 
सहभार्गतामा कायार्ाला गोष्ठी योजना गने। 

५. कायार्ाला गोष्ठीबाट प्राप्त सझुावहरुलाई समेत समावेर् गरी SOP लाई अख्न्त्तम रुप 
ददने। 

यसरी तयार भएको SOP लाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गरी स्वीकृत गने। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रभावमा गरु्स्तरीय आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रोयोगर्ालाबाट भएको कायेक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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९. प्रयोगर्ालाकमीहरुको लार्ग सर्मक्षा गोष्ठी तथा ववववि तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.६.१ २२५१२  १  समूह  ४५०  दोश्रो( अिा वावर्ाक) 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

१. प्रदेर् र्भरका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएको प्रयोगर्ाला सेवाको व्यवास्थापनमा 
देख्खएका सफलता तथा चनुौतीहरुको ववश्लरे्र् गरी समािानका उपाय सवहत भावी 
कायायोजना र्नमाार् गने । 

२. Seasonal रूपमा देख्खने स्वास््य समस्याहरूको र्नदानका लार्ग प्रयोगर्ालाकमीको   
सीप, दक्षता अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

सर्मक्षा गोष्ठी  

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास्थ कायाालय तथा अन्त्य प्रयोगर्ालामा कायारत प्रयोगर्ाला 
प्रमखु र प्रयोगर्ाला सेवा सूदढुीकारर्मा संलग्न संघ संस्थामा कायारत ख्जम्मेवार 
पदार्िकारी सहभागी गराउने। 

२. गोष्ठी अगावै प्रयोगर्ालाको त्याङ्क ववश्लरे्र्का लार्ग उपयिु फारमको र्नमाार् गरी 
सम्बख्न्त्ित कायाालयमा पराचार गने । 

३. गोष्ठी त्याङ्कको ववश्लेर्र् गने साथै प्रयोगर्ालामा काया सञ् चालन गदााका असल 
अभ्यासहरुको sharing, आईपरेका समस्या तथा र्तनका समािान लगायतका ववर्यमा 
छलफल गरी भावी ददनको कायाददर्ा तय गने । 

४. सर्मक्षा गोष्ठी सञ् चालन अवर्ि -२ ददन सम्मको गना सवकनेछ। 

५. बजेटको अर्िनमा रही औख्चत्यताको आिारमा selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका 
आिारमा प्रदेर् अन्त्तगातका प्रयोगर्ाला तथा जनस्वास््य प्रयोगर्ालामा समेत Continuing 

Medical Education (CME) समेत सञ् चालन गना सवकनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाका उपलख्ब्िहरु तथा चनुौतीहरुका बारेमा व्यवस्थापकहरुलाई अवगत हनुेछ र  
चनुौतीहरुलाई समािान गरी सेवा प्रभावमा गरु्स्तरीयता आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको  अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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१०. प्रयोगर्ाला सेवा सिुढृीकरर्का लार्ग प्रयोगर्ाला इन्त्चाजाहरु सुँग अन्त्तरवक्रया तथा कायार्ाला गोष्ठी  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.६.२ २२५१२  १  पटक  २००  प्रथम  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका प्रदेर् अस्पतालमा रहेको प्रयोगर्ालाहरुमा  प्रयोगर्ाला सेवा सिुृढीकरर्का 
लार्ग प्रयोगर्ाला इन्त्चाजाहरु सुँग अन्त्तरवक्रया तथा कायार्ाला गोष्ठी गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् मातहतका अस्पतालको  प्रयोगर्ाला सेवा भएका प्रदेर् अस्पतालको  सूची तयार 
गने र कायारत ख्जम्मेवार पदार्िकारी सहभागी गराउने। 

२. गोष्ठी अगावै प्रयोगर्ालाको त्याङ्क ववश्लेर्र्का लार्ग उपयिु फारमको र्नमाार् गरी 
सम्बख्न्त्ित कायाालयमा पराचार गने । 

३. गोष्ठी त्याङ्कको ववश्लरे्र् गने साथै प्रयोगर्ालामा काया सञ् चालन गदााका असल 
अभ्यासहरुको sharing, आईपरेका समस्या तथा र्तनका समािान लगायतका ववर्यमा 
छलफल गरी भावी ददनको कायाददर्ा तय गने । 

४. गोष्ठीको लार्ग बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको काया 
योजना तयार गने । 

५. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३ वटै ख्जलला अस्पताल समेवटने गरी गने । 

६. गोष्ठीका लार्ग अवाश्यक सामाग्री तथा स्थानको ब्यवस्थापन गने ।  

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. सर्मक्षा गोष्ठी सञ् चालन अवर्ि -२ ददनको हनुेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापदाछ 
। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   अस्पतालको प्रयोगर्ालाको सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायेक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

११. महामारी र्नयन्त्रर्का लार्ग RRT पररचालन तथा प्रर्तकाया तथा लख्जख्स्टक्स ब्यवस्थापन 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.९  २२५१२ ३  पटक ११४०  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
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ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भर ववर्भन्न समय समयमा देखा पने महामारी तथा outbreak सम्भाववत्त करर्को 
प्रयोग्र्ालाबाट र्नदान गना Rapid Response Team पररचालन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. अस्पताल र स्वास््य कायाालयसुँग समन्त्वयमा रही महामारी तथा outbreak भएको 
यवकन गने । आवश्यकता अनसुार समन्त्वयमा टीम पररचालन गने । 

२. Rapid Response Team (RRT) पररचालन  पश् चात प्रर्तवेदन  तयार गनुापदाछ साथै 
वर्ाको अन्त्तमा प्रदेर् र्भर देखा परेका महामारी, प्राकृर्तक प्रकोपका घटना, उललेख 
गरी कायाहरु समेटी ववस्ततृ प्रर्तवेदन तयार पानुा पनेछ।प्रादेख्र्क प्रयोगर्ालाको 
RRT फोकल पसान तोकी स्वास््य मन्त्रालय र मातहतका र्नकायहरुमा सोको 
जानकारी पठाउन ुपनेछ। 

३. महामारी ब्वस्थापनका लार्ग Reagent लगाएतका सामाग्रीहरु Buffer Stock नभएमा 
र तत्काल आवश्यक परेमा  Rapid Response Team बैठक बाट स्वीकृत गरी 
खररद गना बािापने छैन । 

४. सूचना व्यवस्थापनका लार्ग संचार खचा बापत फोकल पसानलाई बढीमा प्रर्त मवहना 
पाुँच सय सम्म खचा गना सवकनेछ। 

५. RRT पररचालन खचा र आवश्यक ररयाजेन्त्टका लार्ग बजेट बाडुँफाुँट गरी स्वीकृत 
गनुापनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   महामारी र्नयन्त्रर्का लार्ग RRT तयारी अवस्थामा रही पररचार्लत हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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स्वास््य मन्त्रालय अन्त्तगात रहेका मातहतका अस्पतालहरुबाट सञ् चालन गरीने 
कायाक्रम कायाान्त्वयन मागादर्ान 

आ. व. २०७९/०८० 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. र्वजात लशशु स्वास््य स्क्स्िनर्ङ्ग तथा उपचार व्यवस्थापर् कायनिम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१७९ २२५२२ 
अस्पताल 
अनसुार 

पटक ७८०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र. स कायाालयको नाम 
र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा बजेट 

१. 

अस्पतालहरु (१३): िाददङ,  भिपरु, 
बकुलहर रत् ननगर, हेटौडा, मेर्थनकोट, टोखा, 
र्रर्लुी, पर्पुर्त चौलागाई स्मरृ्त, बज्रबाराही 
चापागाउुँ, रामेछाप रसवुा, र्सन्त्िपुालचोक, 
र्सन्त्िलुी  

प्रर्त केन्त्र 
६००  

७८०० 

 

उिशे्य 
नवजात ख्र्र्कुो स्वास््य ख्स्क्रर्नङ्ग तथा आवश्यक उपचारको व्यवस्थापन गरी नवजात ख्र्र्कुो 
मतृ्यदुरमा कमी लयाउने।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१ अस्पतालमा जन्त्मेका वा उपचारका क्रममा आएका नवख्र्र्हुरुले र्नःर्लुक रुपमा यो 
सेवा प्राप्त गनेछन।् 

२ नवख्र्र्हुरुको पूर्ा परीक्षर् (Head to Toe Examination) तथा अर्भलेख राख्न,े 
३ Cord Blood बाट अर्नवाया  Blood Group, Complete Blood Count जाुँच गने,  

४ जन्त्मजात रुपमा हनुसक्न े  Congenital Hypothyroidism को समस्या र्नदानको लार्ग 

cord blood बाट अर्नवाया TSH जाुँच गने,  

५ बजेटको पररर्िर्भर रही बर्थाङ यरु्नटमा (Labour Room/OT) काम गने स्टाफलाई १  

ददनको अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम सञ् चालन गने,  

६ Congenital Hypothyroidism र्नदान भएकामा उपयिु उपचारको व्यवस्था गने,  

७ स्वास््य र्बमा बोडाको दररेटलाई आिार मानी परीक्षर् तथा उपचारमा खचा भएको 
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भिुानीको अस्पतालहरुले खचा लेख्न।े 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार / प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र 
बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको 
राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि नवजात ख्र्र् ुस्वास््य स्क्रीर्नङ्ग गरी उपचार व्यवस्थापन कायाक्रम लाग ुहनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उख्ललख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

२. अस्पतािमा न्युर्तम सेवा मापदण्ड कायानन्वयर् र सुधार  

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१८० २२५२२ 
अस्पताल 
अनसुार 

पटक ११,९५,२० प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

1 रामेछाप अस्पताल ७५०० ७५०० 

2 मेर्थनकोट अस्पताल, टोखा  अस्पताल  प्रर्त अस्पताल ७८००  १५६०० 

3 र्सन्त्िपुालचोक अस्पताल  ८४०० ८४०० 

4 भिपरु अस्पताल  १०९२० १०९२० 

5 
बकुलहर रत्ननगर अस्पताल, 

बज्रबाराही अस्पताल, हेटौडा अस्पताल 
प्रर्त अस्पताल 
१०८०० 

३२४०० 
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6 
र्रर्लुी अस्पताल, िाददंग अस्पताल, 
र्सन्त्िलुी अस्पताल 

प्रर्त अस्पताल ९९०० २९७०० 

7 पर्पुर्त चौलागाईं स्मरृ्त अस्पताल  ९००० ९००० 

8 रसवुा अस्पताल  ६००० ६००० 
 

उिशे्य 
अस्पतालको सेवा ववस्तार एवं सदुृढ गरी अस्पताललाई सवुविा सम्पन्न बनाई अस्पतालबाट 
अर्िकतम गरु्स्तरीय सेवाको सरु्नख्िततामा सहयोग  परु्यााइएको हनुेछ। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. यस कायाक्रममा ववर्नयोख्जत रकम खचा गनाको लार्ग अस्पतालमा अस्पतालको सदुृढीकरर् र 
र्नयर्मत गरु्स्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग गदठत सर्मर्तले अस्पतालको वतामान अवस्थाको 
अध्ययन र र्बश्लषे्र् गने, अस्पतालमा र्बर्भन्न ववभागका प्रमखु बीच छलफल गने, अस्पतालमा 
सिुार गनुापने ववर्यहरुको पवहचान गने, प्राथर्मवककरर् गने, अपेख्क्षत प्रर्तफल सवहतको 
कायायोजना तयार पानुा पनेछ। 

२. काया योजना तयार गना र्रुु गररहालन ुपदाछ र तयारी गररसकेपर्छ स्वीकृर्तको लार्ग स्वास््य 
र्नदेर्नालयमा र्छटो भन्त्दा र्छटो पठाउन ुपनेछ।  

३. कायायोजना तयार गदाा स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी सामग्री र सरु्बिा 
दोहोरो नहनुे गरी औजार उपकरर् र सामग्री खररदको काया योजना तयार गनुापने।  

४. औजार उपकरर् र सामग्री खररदको काया योजना तयार गदाा बदुा न. १३ बमोख्जमको वववरर् 
तयार गरर काया योजना तयार गनुापने।  

५. उि तयार भएको कायायोजना स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् गरी कायाक्रम बाुँडफाड स्वीकृत 
गराएर मार खचा गने सवकने छ। 

६. अस्पतालबाट पेर् भएको कायायोजना स्वीकृत गनाका लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालयमा देहायको 
MSS काया योजना प्राववर्िक सर्मर्त रहनेछ:- 
१. र्नदेर्क, स्वास््य र्नदेर्नालय  -संयोजक 
२. र्नदेर्क, स्वास््य आपरु्ता व्यवस्थापन केन्त्रको  -सदस्य 
३. प्रमखु, अस्पताल ववकास तथा ख्चवकत्सा सेवा महार्ाखा, MoH  -सदस्य  
४. प्रमखु, कायाक्रम पेर् गने सम्बख्न्त्ित अस्पताल   -सदस्य  
५. प्रमखु, योजना, अनगुमन तथा र्नयमन र्ाखा, स्वास््य र्नदेर्नालय  -सदस्य  
६. प्रमखु, नर्सिंग सेवा व्यवस्थापन र्ाखा, स्वास््य र्नदेर्नालय  -सदस्य  
७. बायोयोमेर्डकल ईख्न्त्जर्नयर, स्वास््य आपरु्ता व्यवस्थापन केन्त्र  -सदस्य 
८. लेखा अर्िकृत, स्वास््य र्नदेर्नालय  -सदस्य 
९. प्रमखु, ख्चवकत्सा सेवा तथा रोग र्नयन्त्रर् र्ाखा, HD- सदस्य सख्चव 

७. मार्थ बदुाुँ नं 4 मा उलेख्खत सर्मर्तले  अस्पतालबाट पेर् गरेको MSS  काया योजना अध्ययन 
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गरर MSS Guideline ले  र्नददाष्ट गरेको लक्ष्य अनसुारको भएको नभएको सरु्नख्ित गने। 
८. उि सर्मर्तले २०७९ असोज मसान्त्त र्भर सबै अस्पतालको काया योजना स्वीकृत गरी 

पठाइसक्न ुपनेछ। 
९. प्राववर्िक सर्मर्तले अस्पतालबाट पेर् भएको कायायोजना MSS guideline ले र्नददाष्ट लक्ष्य 

अनसुारको नभएमा पररमाजान गरर MSS कायायोजना स्वीकृत  तथा कायाान्त्वयनका लार्ग 
सम्बख्न्त्ित अस्पताललाई र्नदेर्न ददने । 

१०. कायायोजनाको मूतय आिार खचा गने अख्ततयारी र मागादर्ान, अस्पतालको गरुुयोजना, प्रचर्लत 
MSS Guideline, Basic Health care Pacakge अन्त्य प्रचर्लत सेवा ववस्तार सम्बन्त्िी 
भएका र्नर्ायहरुलाई मान्नु पनेछ। 

११. मौजदुा औजार उपकरर्हरु तथा ववर्भन्न र्नकायहरुबाट प्राप्त उपकरर्हरु सेवा प्रवाहमा अपगु 
भई र्नयर्मत सेवा प्रवाहमा बािा भएमा ती उपकरर्हरुको प्रर्तस्थापन (प्राववर्िकको प्रर्तवेदनको 
आिारमा) वा अस्पतालको सेवा ववस्तार र बढोत्तरीका लार्ग नयाुँ औजार उपकरर् व्यवस्थापन 
गना सवकने। 

१२. नयाुँ औजार उपकरर् व्यवस्थापनका लार्ग स्वास््य आपरु्ता व्यवस्थापन केन्त्रलाई अनरुोि गने 
र तहाुँबाट र्लख्खतम रुपमा व्यवस्थापन गना नसवकने भर्न जानकारी  प्राप्त भएपिाल मार नयाुँ 
सामाग्री खररद गना सवकने। 

१३. अस्पतालमा नयाुँ औजार उपकरर् व्यवस्थापनका लार्ग देहाय बमोख्जमको वववरर् भनुा पनेछ:- 

 

औजार उपकरर्को वववरर् 
क्र. 
सं. 

साम
ग्रीको 
नाम 

सामग्री उपलब्ि भएमा र ममात हनु सक्ने भएमा सामग्री उपलब्ि नभएमा र 
खररद गनुा पने  भएमा 

कैवफ
यत 

उपलब्ि 
पररमार् 

संचालनमा 
रहेको 

ममात गरी 
चलाउन 
सवकन े

ममात 
हनु 

नसक्न े

अनमुार्नत 
ममात गना 
लाग्न े
रकम 

आवश्यक 
पररमार् 

अनमुार्नत 
प्रर्त इकाई 

दर 

जम्मा 
रकम 

 

           
            

 

१४. यस ख्र्र्ाक अन्त्तगात फोहोरमैला व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक ठूला औजार उपकरर् पर्न 
खररद गना सवकनेछ। 

१५. औजार उपकरर् खररद गनुापदाा मेर्डकल उपकरर्को हकमा स्टयाण्िड स्पेर्सवफकेसन बैंकमा 
व्यवस्था भए बमोख्जमको बायोमेर्डकल इख्िर्नयर/टेख्क्नर्सयनको सललाह सझुावमा सर्मर्तको 
र्नर्ायपर्छ मार सम्बख्न्त्ित र्नकायबाट ववस्ततृ लागत अनमुान गराई र फोहरमैला 
व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक औजार उपकरर् र अन्त्य मेकार्नकल औजार उपकरर्हरु 
मेकार्नकल इख्िर्नयरबाट स्पेर्सवफकेसन एवं लागत अनमुान तयार गराई सावाजर्नक खररद ऐन 
तथा र्नयमावली बमोख्जम खररद प्रवक्रया गनुापनेछ। (सोका लार्ग स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन 
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केन्त्रको प्राववर्िक सहयोग र्लन सवकने) 
१६. नयाुँ/थप सेवा ववस्तारका लार्ग खररद गरीने औजार उपकरर्को सञ् चालनको लार्ग आवश्यक 

जनर्ख्ि व्यवस्थापन भएको सरु्नख्ितता हनुपुनेछ। 
१७. नयाुँ सेवा ववस्तार गनुा पूवा अस्पतालको आकख्स्मक वाडा/ववभाग, आकख्स्मक प्रसूती सेवा 

(Emergency Obstetric Care), नवजात ख्र्र् ु स्याहार कक्ष (SNCU, NICU) र 
हाडजोनी/घाइते/चोटपटकको उपचार (Orthopaedics  and Traumatology)/ र्लयवक्रया 
(Emergency  operations like laparatomies ) लाई सकेसम्म सदुृढ गनुा पदाछ। 

नोटः यस कायाक्रममा ववर्नयोजन भएको बजेटबाट कुनैपर्न सवारी सािन खररद खचा पाईनेछैन। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार / प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र 
बजेट बाडंफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको 
राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ।  

क्र.स. कायाक्रम/वक्रयाकलाप ख्र्र्ाकहरु प्रर्तर्त कैवफयत 

1 
अस्पतालको सदुृढीकरर्का लार्ग गदठत सर्मर्तको 
बैठक र सामाख्जक पररक्षर् 

उललेख्खत 
ख्र्र्ाकहरु 
नछुट्ने गरी 
कायायोजना 
तयार गरी 
स्वास््य 
र्नदेर्नालय
मा 
स्वीकृर्तका 
लार्ग 
पठाउनपुने 
छ। 

बढीमा रु 
१,५०,०००/
- सम्म  

2 
सेवा ववस्तारको लार्ग भौर्तक संरचना र्नमाार्/ममात 
संभार 

 

3 साना औजार उपकरर् खररद/ममात संभार  
4 अस्पतालजन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापन    
5 अस्पताल फामेसी संचालन तथा सदुृढीकरर्   

6 
Continue Medical Educatin र Continue Nursing 

Education  मा थप सहयोगी कायाक्रम संचालन  
 

7 
अस्पतालको स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली 
सदुृढीकरर्  

 

८ संक्रमर् रोकथाम र र्नयन्त्रर् सम्बख्न्त्ि काया  

९ 
नयाुँ भवन र्नमाार् भएका अस्पतालमा फर्नार्संग गने 
काया 

 

१० 
उपचारात्मक र र्नदानात्मक सेवा सिुारका लार्ग 
आवश्यक अन्त्य काया 

 
 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
अस्पतालको सेवा ववस्ताररत एवं सदुृढ भई अस्पताल सवुविा सम्पन्न हनुेछ र अस्पतालबाट 
अर्िकतम गरु्स्तरीय सेवाको सरु्नख्ितता भएको हनुेछ। 



 

128 

   

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भएपिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

३. अस्पतालको सेवाको मार्सक त्याङ्क संकलन, Verification  र व्यवस्थापन  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१८१ २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक ३१२०  प्रथम, दोश्रो,तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

 

अस्पतालहरु (१३): बकुलहर रत्ननगर, 
र्रर्लुी, िाददङ, बज्रबाराही चापागाउुँ, टोखा, 
हेटौडा, भिपरु, रामेछाप, र्सन्त्िलुी, पर्पुर्त 
चौलागाईं, रसवुा, मेर्थनकोट, र्सन्त्िपुालचोक 

प्रर्त अस्पताल 
२४० 

३१२० 

 

उिशे्य अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाको समयमै गरु्स्तररय प्रर्तवेदन तयार गरी त्याङ्कको उख्चत 
प्रयोगमावृवद्ध गने।  

सञ् चालन प्रकृया  

१. अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाहरुको त्याङ्कहरुको Recording and Reporting भए नभएको 
यवकन गने। 

२. त्याङ्क संकलन, अर्भलेख र प्रर्तवेदनको उपयिु व्यवस्थापनका लार्ग मार्सक बैठक गने।  
३. मार्सक बैठकमा Recording and Reporting को ववश्लरे्र्, Verification तथा Editing 

लगायतका कायाहरु गने। 
४. यस बैठकमा अस्पताल प्रमखु, ववभार्गय प्रमखु, र्ाखा प्रमखु, मेट्रोन र मेर्डकल रेकडमा 

काम गने कमाचारीलाई समावेर् गनुा पनेछ। 
५. मार्सक समीक्षाबाट तयार भएको प्रर्तवेदन अस्पतालको वेबसाईट माफा त सावाजर्नक 

गनुापनेछ। 
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६. अस्पतालले entry गरेको त्याङ्क (data) हरुलाई अिावावर्ाक रुपमा समीक्षा तथा feedback 
गोष्ठी सञ् चालन गने। 

७. बजेटको पररर्िर्भर रही अस्पतालले वावर्ाक समीक्षा गरर र बावर्ाक प्रर्तवेदन समेत प्रकार्न 
गना सक्नेछ। 

८. अस्पतालहरुमा मेर्डकल रेकडार नभएको हकमा मेर्डकल रेकडारको काम गना सक्ने अन्त्य 
कमाचारीहरुलाई अस्पतालको त्यांक Recording and Reporting तयारी गने, तयार गरेको 
प्रर्तवेदन समयमै स्वास््य र्नदेर्नालय लगायतमा पठाउने लागयतका काया गनाका लार्ग थप 
ख्जम्मेवारी प्रदान गने।  

९. यसरर ख्जम्मेवारी प्रदान गदाा यसै ख्र्र्ाकबाट दोहोरोपन नहनुे गरी मार्सक रुपमा पाुँच हजार 
रुपैंयासम्म थप काम गरे वापतको सरु्बिा उपलब्ि गराउन सवकने।  

१०. यसरी थप ख्जम्मेवारीमा खटाएको कमाचारीको जानकारी र्लख्खत रुपमा स्वास््य 
र्नदेर्नालयलाई उपलब्ि गराउन ुपने। 

११. अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाहरुको त्याङ्कको उत्कृष्ट Recording and Reporting गने 
र्ाखालाई चौमार्सक रुपमा प्रोत्साहन गने।   

१२. प्रोत्साहनका लार्ग अिावावर्ाक रुपमा प्रोत्सावहत रकम रु २ हजारसम्मको रकम परुस्कार 
स्वरुप सम्बख्न्त्ित र्ाखामा कायारत कमाचारीलाई प्रदान गने र कायाालयको website मा 
प्रकाख्र्त गने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाको समयमै गरु्स्तरीय प्रर्तवेदन तयार हनु गई त्याङ्कको उख्चत प्रयोग 
भएको हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 
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४. महामारी नर्यन्रणका िागग E M T र RRT पररचािर्/ महामारी नर्यन्रणका िागग EMT र RRT 
पररचािर् प्रनतवेदर्  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 
(रू. हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१८३/२.७.२२.१८४ २२५२२ 
अस्पताल 
अनसुार 

पटक १२०३० 
प्रथम, दोश्रो,  
तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं. PLMBIS Code 
कायाालयको नाम 
(अस्पतालहरु)  

र्नकायगत 
बजेट जम्मा बजेट 

१.  २.७.२२.१८४ 
अस्पताल (३) : 
िाददङ, बज्रबाराही 
चापागाउुँ, रामेछाप 

प्रत्येक 
अस्पताल  
६००  

१८०० 

२.  २.७.२२.१८४ 
अस्पताल(२): 
मेर्थनकोट, बकुलर 
रत्ननगर  

प्रत्येक 
अस्पताल 
८४०  

१६८० 

३.  २.७.२२.१८४  र्रर्ुीी  १२००  १२०० 

४.  २.७.२२.१८४ ट खा  ३६० ३६० 

५.  २.७.२२.१८४ र्सन्त्िपुालचोक १०८० १०८० 

६.  २.७.२२.१८४ र्सन्त्िलुी २१०० २१०० 

७.  २.७.२२.१८४ पर्पुर्त चौलागाईं ४५० ४५० 

८.  २.७.२२.१८३  टोखा  ६०० १२०० 

९.  २.७.२२.१८३ 
हेटौंडा 
 

९६० ९६० 

१० २.७.२२.१८३ भिप र १ ०० १२०० 
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उिशे्य 
१. प्रदेर् र्भर ववर्भन्न समयमा देखा पने महामारीजन्त्य रोगको  आउटिेक तथा 

अन्त्य  सम्भाववत माहामारीको समयमा Emergency Medical Team  र  
Rapid Response Team पररचालन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. अस्पताल, प्रदेख्र्क स्वास््य आपतकार्लन व्यवस्थापन केन्त्र र  स्वास््य 
कायाालयसुँग समन्त्वयमा रही महामारी तथा आउटिेक भएको यवकन गने। 

२. सूचना व्यवस्थापनका लार्ग सञ् चार खचा बापत फोकल पसानले बढीमा प्रर्त 
मवहना पाुँच सय सम्म खचा गना पाइानेछ । 

३. प्रत्येक अस्पतालले Hospital Emergency Disaster Preparedness and  

Response  Plan बनाई अर्नवाया रुपमा लाग ु गनुा पनेछ।उि कायाको 
लार्ग ववर्य ववज्ञको आवश्यकता भए यसैबाट सेवा परामर्ा माफा त गना 
सवकनेछ।  

४. Rapid Response Team (RRT)  र  Emergency Medical Team (EMT) 
पररचालन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गनुापदाछ। साथै वर्ाको अन्त्तमा प्रदेर्र्भर 
देखा परेका महामारी, प्राकृर्तक प्रकोपका घटना आददमा गरीएका कायाहरु 
समेटी ववस्ततृ प्रर्तवेदन तयार गरी स्वास््य र्नदेर्नालयमा प्रर्तवेदन पेर् 
गनुाका साथै सम्बख्न्त्ित अस्पतालको website मा प्रकाख्र्त गनुापनेछ । 

५. प्रकोपको व्यवस्थापनका लार्ग Rapid Response Team (RRT) सुँगै 
वफलडमा खवटने स्वास््यकमीहरुलाई दोहोरो नपने गरी यसै ख्र्र्ाकबाट 
दैर्नक भ्रमर् खचा उपलब्ि गराउन बािा पने छैन। 

६. Rapid Response Team (RRT) पररचालन गदाा स्वास््य कायाालयसुँगको 
समन्त्वयमा गनुा पदाछ। 

७. अस्पतालमा र्िल अभ्यास ख्र्र्ाकमा बजेट नभएको अवस्थामा यसैबाट पर्न 
सञ् चालन गना बािा पनेछैन। 

८. तेस्रो चौमार्सकमा बजेटको पररर्ि र्भर रही लागत सवहतको योजना बनाई 
स्वास््य मन्त्रालयसुँग स्वीकृर्त र्लई अस्पतालको ईमजेख्न्त्स सेवा सिुृढीकरर् 
तथा स्तरोन्नती गना सवकनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा 
सावाजर्नक खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र 
सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम 
स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 
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अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् र्भर ववर्भन्न समय समयमा देखा पने महामारी तथा आउटिेकमा सम्भाववत 
कारर्को अस्पताल  र्नदान गना Emergency Medical Team र  Rapid Response 

Team पररचालन भएको हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य 
र्नदेर्नालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ 
। 

५. सामाख्जक सेवा इकाई व्यवस्थापन तथा आत्महत्या न्त्यूनीकरर् कायाक्रम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१८८ २२५२२ अस्पताल अनसुार मवहना  ४०२०  प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम  र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा 
बजेट 

१  
अस्पतालहरु (१२): रसवुा, मेर्थनकोट, बज्रबाराही, िाददङ, 
भिपरु, बकुलर रत्ननगर, टोखा, हेटौंडा, र्सन्त्िलुी, र्रर्लुी, 
पर्पुर्त चौलागाई स्मरृ्त, रामेछाप 

प्रर्त 
अस्पताल  
३०० 

३६०० 

२ र्सन्त्िपुालचोक अस्पताल  ४२० ४२० 
 

उिशे्य 
बागमती प्रदेर्मा बसोबास गने आम नागररकहरू ववरे्र् गरेर मवहला, बालबार्लका, गरीब तथा 
र्समान्त्तकृत वगा तथा ज्येष्ठ नागररकहरुलाई गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा पहुुँच र उपयोगमावृवद्ध गने 
। 

सञ् चालन प्रवक्रया १. अस्पतालले स्वास््य र्नदेर्नालयसंगको समन्त्वयमा सामाख्जक सेवा ईकाई स्थापना तथा 
सञ् चालन र्नदेख्र्का २०७८ अनसुार यस अख्घ सामाख्जक सेवा ईकाई स्थापना नभएका 
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अस्पतालहरुमा सामाख्जक सेवा इकाई कक्ष स्थापना गने।  
२. यस अख्घ सामाख्जक सेवा इकाई सञ् चालनमा रहेका अस्पतालहरुले सो सेवालाई र्नरन्त्तरता 

ददनका लार्ग संख्घय सरकारबाट प्राप्त वक्रयाकलापसुँग दोहोरोपना नहनुे गरी आवश्यक 
बजेटको बाडफाड स्वीकृत गरी कायाान्त्वयन गने। 

३. सामाख्जक सेवा इकाई सञ् चालन गना आवश्यक पने फर्नाचर तथा मेर्डकल उपकरर् 
व्यवस्थापन अस्पतालमा ववनयोजन भएको अन्त्य खचा ख्र्र्ाकबाट व्यवस्थापन गना नसवकन े
अवस्थामा मार यस कायाक्रमबाट व्यवस्थापन गनुापनेछ। 

४. सेवा सञ् चालनका लार्ग जनर्ख्ि आवश्यक पने भएमा अस्थाई दरबन्त्दी स्वीकृत गराएर 
मार जनर्ख्ि व्यवस्थापन गनुापनेछ । 

५. लख्क्षत वगाका र्बरामीहरुलाई सामाख्जक सेवा इकाई सम्बन्त्िी र्नदेख्र्काको आिारमा  
सवुविा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

६. लख्क्षत समूहका व्यख्िहरुमा आत्महत्या न्त्यूनीकरर् गनाको लार्ग आवश्यक परामर्ा 
प्रदान गने तथा जनचेतना मूलक सन्त्देर् तयार गरी ववद्यतुीय माध्यमबाट प्रर्ारर्  गना 
बािा पने छैन । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र 
बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको 
राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
बागमती प्रदेर्मा बसोबास गने आम नागररकहरू ववरे्र् गरेर मवहला, बालबार्लका, गरीब तथा 
र्समान्त्तकृत वगा तथा ज्येष्ठ नागररकहरुलाई गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा पहुुँच र उपयोगमावृवद्ध 
हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बख्न्त्ित स्वास््य अस्पतालले  कायाक्रमको अनगुमन 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

६. स्थानीय परपर्रका र रेर्डयोमा अस्पतालको सेवा प्रविान  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 
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२.७.२२.१९० २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक  १९५० 
प्रथम, दोश्रो,  
तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा 
बजेट 

१.  
अस्पतालहरु (११): रसवुा, बज्रबाराही, िाददङ, भिपरु,  
बकुलर रत्ननगर, हेटौंडा, र्सन्त्िलुी,  र्रर्लुी,  पर्पुर्त 
चौलागाई स्मरृ्त, रामेछाप, र्सन्त्िपुालचोक 

प्रर्त 
अस्पताल 
१५०  

१६५० 

२.  अस्पताल (१) : मेर्थनकोट  ३०० ३००  
 

उिशे्य 

१. अस्पतालमा उपलब्ि सेवाहरु तथा कायाालयका वक्रयाकलापहरुका बारेमा स्थानीय स्तरका 
परकारहरुलाई जनकारी गराई उनीहरुको संचार माध्यम माफा त जनता समक्ष जानकारी 
पयुााउने । 

२. अस्पतालको गर्तर्बर्िहरुलाई सम्बख्न्त्ित परकारहरु माफा त र्नयर्मत प्रकार्न एवं प्रसारर् 
हनुे   वातावरर् तयार गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. स्थानीय स्तरमा सञ् चालनरत परपर्रका, रेर्डयो तथा टेर्लर्भजन आदद संचारका माध्यमहरुको 
सूची तयार गरी उपलब्ि स्रोत सािनका आिारमा सहभागी छनौट गने ।  

२. सहभागी  छनौट तथा कायाक्रम सञ् चालन सहजीकरर्का लार्ग स्थानीय परकार महासंघसंग 

सहयोग र्लन सवकनेछ । 

३. अस्पतालहरुबाट उपलब्ि सेवाहरु तथा कायाालयका वक्रयाकलापहरु र आफ्नो ख्जलला तथा 
क्षेरमा भए गरेका सकारात्मक कामहरु समेटेर प्रस्ततुीकरर्हरु र्नमाार् गरी १ ददने कायाक्रम 

सञ् चालन गने।  

४. कायाालयबाट उत्पादन गरेका स्वास््यसंग सम्बख्न्त्ित जानकारी मूलक प्रकार्नहरु समेत 

सहभागीहरुलाई ववतरर् गने ।  

५. अस्पतालले सम्पादन गरेका वक्रयाकलाप तथा सेवा प्रगर्तहरुको अिावावर्ाक प्रर्तवेदन तयार 
गरी उि अन्त्तवक्रयामा सावाजर्नक गनुापनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
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बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

स्वास््य सम्बन्त्िी ववर्भन्न जानकारीमूलक सन्त्देर्हरु प्रकार्न प्रसारर् भई स्वास््य सम्बन्त्िी ज्ञान 
अर्भवृवद्ध तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान हनुे साथै उपलब्ि स्वास््य सेवाको अर्िकतम 
उपभोग हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र सम्बख्न्त्ित स्वास््य 
अस्पतालले  कायाक्रमको अनगुमन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

७. स्वास््य संस्थाका और्र्ि, और्र्िजन्त्य सामाग्री र मालसमान िलुाई तथा र्ललामी  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१९४  २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक २४००   प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत 
बजेट जम्मा बजेट 

१ 

अस्पतालहरु (१२): बकुलहर, र्रर्लुी, 
िाददङ, बज्रबाराही, हेटौडा, भिपरु, रामेछाप, 
र्सन्त्िलुी, पर्पुर्त चौलागाईं स्मरृ्त, रसवुा, 
मेर्थनकोट, र्सन्त्िपुालच क 

प्रर्त अस्पताल 
२०० 

२४०० 

 

उिशे्य अस्पतालमा रहेका काम नलाग्ने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य, उपकरर्, सवारी सािन लगायतका 
सामाग्रीहरु नष्ट (सरुख्क्षत ववसजान)  गने । 
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सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. ख्जन्त्सी र्नरीक्षर् प्रर्तवेदन यथाख्र्घ्र तयार गने सो प्रर्तवेदनमा र्ललाममा जान ुपने, नष्ट गनुा 
पने, िलुाई गनुा पने भर्न जनाईएक उपकरर्, सामग्री र सवारी सािनको गने।  

२. अस्पतालमा म्याद गखु्ज्रएका तथा नष्ट गनुापने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीहरु सरुख्क्षत 
र्बसजान गनाको लार्ग कायायोजना तयार गने। 

३. नेपाल सरकारबाट जारी मापदण्ड, र्नदेख्र्का बमोख्जम काम नलाग्ने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य 
लगायतका सामाग्रीहरु सरुख्क्षत र्बसजान गने व्यवस्था गरी कायाान्त्वयन गने। सरकारी 
सम्पर्त तथा ख्जन्त्सी मालसामान र्ललाम र्बवक्र सम्बन्त्िी कायाववर्ि २०७९ अनसुार गने। 

४. सरकारी सम्पर्त तथा ख्जन्त्सी मालसामान र्ललाम र्बवक्र सम्बन्त्िी कायाववर्ि २०७९ अनसुार 
गने। 

५. नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको उपकरर्, सामग्री र सवारी सािन र्ललाम, नष्ट, िलुाई र 
व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा बनेका प्रचर्लत कानून, कायाववर्ि, र्नदेख्र्का, मापदण्ड के छ  बझुी 
सो बमोख्जम मार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

अस्पतालमा  रहेका काम नलाग्ने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य लगायतका सामाग्रीहरु वैज्ञार्नक ढङ्गमा 
सरुख्क्षत र्बसजान भई स्वास््य र वातावरर्मा पने प्रर्तकूल असर न्त्यूनीकरर् भएको हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन र मूलयाङ्कन  स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले 
गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा  
पेर् गनुापनेछ । 

८. स्वास््य र्बमा सेवा प्रदान गने प्रवक्रया सिुढृीकरर् कायाक्रम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१९५  २२५२२ १२ मवहना ६६,०० प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१.  
अस्पतालहरु (११): रसवुा, बज्रबाराही, मेर्थनकोट, 
िाददङ,  बकुलर रत्ननगर, टोखा, हेटौडा, र्सन्त्िलुी, 
र्रर्लुी, र्सन्त्िपुालचोक, रामेछाप 

प्रर्त अस्पताल 
केन्त्र ६००  

  ६६०० 

 

उिेश्य गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाहका लार्ग राविय स्वास््य बीमा कायाक्रमलाइा सदुृढीकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य बीमा सेवा र्लन सहयोग र सहजीकरर् हनुे गरी सदुृढीकरर्का वक्रयाकलाप 
सञ् चालन गनाको लार्ग यो रकम खचा गने । 

२. अस्पतालमा स्वास््य बीमा कायाक्रम अन्त्तगात अख्घललो बर्ाको कायाक्रमको सख्क्षप्त रुपमा 
सर्मक्षा गने । 

३. नागररकले यथाख्र्घ्र सेवा प्राप्त गना सहयोग पगु्ने कायाक्रमहरु गने । 
४. स्वास््य बीमा रकम दावी प्राप्त गना सहयोग पगु्ने कायाक्रमहरु गने । 
५. अस्पतालमा अरु उपाय भएसम्म/सम्भव भएसम्म यो कायाक्रमबाट जनर्ख्ि राख्ने 

कायाक्रम नगने । 
६. गत आ.व. मा राविय स्वास््य बीमा कायाक्रम अन्त्तगात जनर्ख्ि पररचालनमा प्राप्त भएको 

रकमलाइा ध्यान ददइा योजना तयार गनुापनेछ।  
७. राविय स्वास््य बीमा र्नदेख्र्का बमोख्जम संघीय सरकारबाट जनर्ख्ि पररचालनमा प्राप्त 

हनुे रकमबाट नपगु भएमा मार यो कायाक्रमबाट रकम खचा गना सवकनेछ। 
८. यस कायाक्रमबाट जनर्ख्ि पररचालन गनुापने भएमा अस्पतालको फामेसी सहायक र र्बमा 

कायाक्रम सहायक लगायत स्वास््य सेवा र्लन सहयोग गना आवश्यक 
प्रर्ासर्नक/प्राववर्िक कमाचारीको व्यवस्थापन बजेटको पररर्िर्भर रही दैर्नक ज्यालादारीमा 
गना सवकनेछ। 

९. जनर्ख्ि बाहेक स्वास््य र्बमा कायाक्रम अस्पतालमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अन्त्य 
वक्रयाकलाप पर्न संचालन गना सवकनेछ।  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र 
बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको 
राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
राविय स्वास््य बीमा कायाक्रम लागू भएका स्वास््य संस्थाबाट गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह भई 
सेवाग्राहीमा सन्त्तवुष्ट हनुेछ । 
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अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा  
पेर् गनुापनेछ । 

९. मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम: नसने रोग पवहचानका लार्ग परीक्षर् ,परामर्ा र व्यवस्थापन  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१९६/२.७.२२.१७७ २२५२२ १२ पटक  २०,२८०  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा 
बजेट 

१.  अस्पताल (१): बज्रबाराही चापागाउुँ १३२० १३२० 

२.  
अस्पताल (२) : मेर्थनकोट,  
र्सन्त्िपुालचोक  

प्रर्त अस्पताल 
१५००  

३००० 

३.  

अस्पताल (६) : िाददङ, भिपरु, 
बकुलर रत्ननगर, हेटौंडा 
अस्पताल,र्सन्त्िलुी अस्पताल,र्रर्लुी 
अस्पताल 

प्रर्त अस्पताल 
१८००  

१०८०० 

४.  अस्पताल (१) :टोखा  ९६० ९६० 

५.  अस्पताल (१) : रसवुा  १२०० १२०० 

६.  
अस्पताल (२) :रामेछाप, पर्पुर्त 
चौलागाई स्मरृ्त  

प्रख्ी 
अस्पत ल १५०० 

३००० 
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जम्मा 20280 
 

उिशे्य नसने रोगहरुको समयमै परीक्षर् गरी रोगको ख्र्घ्र पवहचान गने र जवटलता 
न्त्यूनीकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम (परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) 
व्यवस्थापन कायाववर्ि, २०७९ बमोख्जम संचालन गने। 

२. मतुयमन्त्री जनता स्वास््य परीक्षर् कायाक्रम सञ् चालन सम्बन्त्िी स्वीकृत 
कायाववर्ि बमोख्जम ववर्नयोख्जत बजेटको पररर्ि र्भर योजना तयार गने । 

३. मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम अन्त्तगात नसने रोगको परीक्षर्, र्नदान, 
परामर्ा र उपचार कायाक्रम संचालन गने । 

४.  कायाक्रमले समेट्ने स्थानीय तहका प्रमखु वा उपप्रमखु, स्वास््य र्ाखा 
प्रमखु, लगायत सरोकारवाला र्नकायका प्रमखु, प्रर्तर्नर्ि सहभागी गराइा 
कायाक्रम सञ् चालन सम्बन्त्िी १ ददने समन्त्वय तथा अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम 
सञ् चालन गने । 

५. कायाक्रम सञ् चालन हनुे अस्पतालमा कायाक्रम कायाान्त्वयनमा सहभागी हनुे 
प्राववर्िक जनर्ख्िहरुलाई सम्बख्न्त्ित अस्पतालले अर्भमखु्खकरर् गने । 

६. कायाववर्ि अनसुारको काया गना आवश्यकता अनसुार ववर्भन्न बैठक तथा 
कायाक्रम तयार गरी सञ् चालन गने । 

७. कायाक्रमको र्नयर्मत अनगुमन तथा प्राववर्िक सपुररवेक्षर् गनुापनेछ। 
८. कायाक्रम सञ् चालनको लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालयबाट गत आ.व. हरुमा 

तयार भएको सफ्टवयरमा प्रर्तवेदन प्रववष्ट गने व्यवस्थापनको लार्ग 
समन्त्वय गरी प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गनुापनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा 
सावाजर्नक खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने 
र सो खचा योजना र बजेट बाडंफांड लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम 
स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य प्रर्तको सचेतना वृवद्ध भई स्वास््य परीक्षर् गने बानी ववकास हनुे, नसने 
रोगहरुको जोख्खम न्त्यूनीकरर् साथै नसने रोगको सवह समयमा पवहचान, रोकथाम 
र उपचार गरी त्यसबाट हनु ेजवटलता र मतृ्यदुर न्त्यूनीकरर् हनुे। 
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अनगुमन र मूलयाङ्कन 
अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ् प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य 
मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
यो कायाक्रम/वक्रयाकलाप संचालनको प्रर्तवेदनका लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालयबाट 
र्नमाार् भएको सफ्टव्यर प्रयोग गरी  स्वास््य र्नदेर्नालयमा प्रर्तवेदन गने व्यवस्था 
र्मलाउन गनुापनेछ । 

१०. जन आन्त्दोलनका घाइतेको र्नर्लुक  उपचार कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.२१७ २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक  १३००  
प्रथम, दोश्रो,  
तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा 
बजेट 

१ 

अस्पतालहरु(१३): रसवुा, बज्रबाराही ,मेर्थनकोट, 
िाददङ, भिपरु, बकुलर रत्ननगर, टोखा, हेटौंडा, 
र्सन्त्िलुी, र्रर्लुी, पर्पुर्त चौलागाई स्मरृ्त, चौतारा, 
रामेछाप  

प्रर्त अस्पताल 
१००  

 १३०० 

 

उिशे्य जनआन्त्दोलनका घाइतेहरूका लार्ग उपचार र्न:र्लुक गररने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. जन आन्त्दोलनका घाइते भर्न सम्बख्न्त्ित र्नकायबाट पररचय पर प्राप्त गरेको व्यख्िहरुलाई मार 
र्न:र्लुक उपचार व्यवस्थापन गने। 

२. अस्पताललाई प्राप्त रकम जन आन्त्दोलनका घाइतेको उपचारमा लाग्ने र्लुक बापत  र्नयामानसुार 
खचा गनुापनेछ ।  

३. जन आन्त्दोलनका घाइतेको उपचार खचाको दररेट राविय बीमा बोडाले तोके बमोख्जमको हनुेछ। 
४. यस कायाक्रम अन्त्तगात उपचार भएका सेवाग्राहीहरुको वववरर् चौमार्सक रुपमा स्वास््य 
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मन्त्रालय र र्नदेर्नालयमा अर्नवाया रुपमा पठाउन ुपनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बाडंफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

जन आन्त्दोलनका घाइतेकोहरुका लार्ग प्रदेर् असपतालम उपचार र्न:र्लुक भएको हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमापेर् 
गनुापनेछ । 

११. ववपन्न नागररक आकख्स्मक तथा  ICU उपचार कोर् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.६५/ 
२.७.२२.१७८ 

२२५२२ अस्पताल अनसुार वटा ६७०० 
प्रथम, दोश्रो,  
तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. PLMBIS Code कायाालयको नाम र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा 
बजेट 

१.  २.७.२२.१७८ अस्पताल (२) : मेर्थनकोट, हेटौंडा  
प्रर्त 
अस्पताल  
४८०  

९६० 
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२.  २.७.२२.१७८ अस्पताल (२) : बज्रबाराही, िाददङ 
प्रर्त 
अस्पताल  
४२०  

८४० 

३.  २.७.२२.१७८ अस्पताल (१) : भिपरु  ५४० ५४० 

४.  २.७.२२.१७८ अस्पताल (१) : टोखा  ६००  ६०० 

५.  २.७.२२.६५ 
अस्पताल (१) : बकुलहर रत्ननगर, 
र्सन्त्िलुी  

प्रर्त 
अस्पताल 
५०० 

१००० 

६.  २.७.२२.६५ अस्पताल (१) : र्रर्लुी  ६०० ६०० 

७.  २.७.२२.६५ अस्पताल (१) : रामेछाप, रसवुा 
प्रर्त 
अस पताल 
४५० 

९०० 

८.  २.७.२२.६५ अस्पताल (१) :पर्पुर्त चौलागाउुँ ३०० ३०० 

९.  २.७.२२.६५ अस्पताल (१) : र्सन्त्िपुालचोक  ९६० ९६० 
 

उिशे्य प्रदेर् र्भरका ववपन्न  नागररकलाई आकख्स्मक तथा  ICU  उपचारमा सहयोग गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. अस्पतालमा ववपन्न नागरीक आकख्स्मक तथा ICU उपचार कोर् स्थापना गने । 
२. अस्पतालको सामाख्जक सेवा इकाई व्यवस्थापन सर्मर्तले नै कोर्  सञ् चालन गने । 
३. आवश्यक परेमा सामाख्जक सेवा इकाई व्यवस्थापन सर्मर्तले नै ववपन्न नागरीक आकख्स्मक 

तथा ICU उपचार कोर् उपसर्मर्त बनाउने। 
४. सर्मर्त/उपसर्मर्तले ववपन्न नागरीक आकख्स्मक तथा ICU उपचार कोर् सञ् चालन 

कायाववर्िको मस्यौदा तयार गने र प्रदेर् स्वास््य मन्त्रालयबाट स्वीकृतको लार्ग पठाउने। 
५. ववपन्न नागरीक आकख्स्मक तथा ICU उपचार कोर् सञ् चालन कायाववर्िले र्निाारर् गरे 

अनसुार कायाक्रम सञ् चालन गने। 
६. ववपन्न नागरीक आकख्स्मक तथा ICU उपचार कोर् सञ् चालन कायाववर्िले तोकेनसुार 

बजेटको पररर्ि र्भर रही खचा गना सवकनेछ । 
७. ववपन्न नागरीक आकख्स्मक तथा ICU उपचार कोर्मा अन्त्य श्रोत (व्यख्ि, दाता, संघ-संस्था 

आदद) बाट प्राप्त हनु सक्ने सहयोग रकम थप गदै जान सवकनेछ। 
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८. अस्पतालमा यस कोर्को खाता अस्पताल प्रमखु र लेखा प्रमखुबाट र व्यवस्थापन 
सामाख्जक सेवा इकाई माफा त संचालन हनुेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

प्रदेर् र्भरका ववपन्न नागररकलाई आकख्स्मक तथा ICU उपचारमा सहयोग हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

१२. अस्पतालमा मानर्सक स्वास््य सेवा सञ् चालन तथा सदृढीकरर् कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.२०१  २२५२२ 
अस्पताल 
अनसुार 

पटक ६०० प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा 
बजेट 

१.  
अस्पतालहरु (४): िाददङ,पर्पुर्त चौलागाई स्मरृ्त 
अस्पताल, चौतारा, रामेछाप, मेर्थनकोट 
 

प्रर्त अस्पताल 
१५०  

६०० 
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उिशे्य अस्पतालमा मानर्सक स्वास््य सेवा उपलब्ि नभएको अस्पतालहरुमा मनोरोग ववरे्र्ज्ञद्वारा स्वास््य 
सेवा प्रदान गना। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. मानर्सक रोग र स्वास््यको समस्या सर्मक्षा र ववश्लरे्र् गने ।  
२. मानर्सक/मनोरोगको र्बरे्र्ज्ञ अस्पतालमा नभएमा कसरर उपलब्ि गरुने भन्ने कुरा आकलन 

गने। 
३. मानर्सक/मनोरोगको उपचारको लार्ग संघ वा प्रदेर् अन्त्तगातका अस्पताल र स्वास््य 

र्नदेर्नालयसुँग समन्त्वय गने । 
४. अस्पतालको नख्जकको अन्त्य अस्पतालसुँग समन्त्वय गरी बजेटको पररर्िर्भर रही 

मानर्सक/मनोरोगको ववरे्र्ज्ञ पवहचान र समन्त्वय गने । 
५. स्वास््य र्नदेर्नालय र नख्जकको अस्पतालबाट मानर्सक/मनोरोगको ववरे्र्ज्ञ व्यवस्थापन 

हनु नसकेको अवस्थामा स्वीकृत बजेटलाई आिार मार्न परामर्ा सेवा माफा त 
मानर्सक/मनोरोग ववरे्र्ज्ञको सेवा उपलब्ि गराउन सवकने।  

६. मानर्सक/मनोरोग बवहरङ्ग सेवा सञ् चालन गना अस्पतालले प्रत्येक मवहनाको बार/ददन 
र्निाारर् गने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

अस्पतालमा मानर्सक स्वास््य सेवा सञ् चालन भई सदृढीकरर् भएको हनु े। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

१३. हर्नायाको र्नदान तथा उपचार कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 
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२.७.२२.९४ २२५२२ अस्पताल अनसुार संतया ९०० दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१.  बज्रबाराही चापागाुँउ अस्पताल  ४०० ४०० 

२.   र्सन्त्िलुी अस्पताल  ५००  ५०० 
 

उिशे्य हर्नाया रोगको र्लयवक्रया गरी सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्थामा सिुार लयाउने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. हर्नाया रोगको समस्या सर्मक्षा र ववश्लरे्र् गने ।  
२. मार्सक रुपमा आउने हर्नाया रोगको र्बरामीको आकलन गने । 
३. स्वीकृत बजेटको पररर्ि र्भर रही कर्तजनालाई सेवा ददने हो लक्ष्य र्निाारर् गने ।  
४. हर्नाया रोगको ववरे्र्ज्ञ अस्पतालमै भए र्नजलाई कायाक्रम संचालन गना  र्नदेर्न ददने, 

नभए ख्चवकत्सकको व्यवस्था गरर कायाक्रम संचालन गने। 
५. हर्नायाको ववरे्र्ज्ञ ख्र्ववर सञ् चालन गने वा दैर्नक सेवा संचालन गने र्नक्योल गने। 
६. हर्नाया रोग र्नदान भएका सेवाग्राहीहरुको र्लयवक्रया र्नःर्लुक रुपमा गने। 
७. र्लयवक्रया सेवाको प्याकेज सरकारी दररेट अनसुार हनु ेर सो नभएमा अस्पताल संचालन 

तथा ब्यवस्थापन सर्मर्तबाट र्नर्ाय गराई कायाक्रम संचालन गने। 
८. अस्पताल संचालन तथा ब्यवस्थापन सर्मर्तबाट भएको र्नर्ाय स्वास््य मन्त्रालयलाई 

जानकारी गराउन े। 
९. यस कायाक्रमबाट लाभाख्न्त्वत सेवाग्राहीहरुको ववस्ततृ वववरर् स्वास््य र्नदेर्नालयमा 

चौमार्सक रुपमा बझुाउनपुने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र 
बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड 
लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि हर्नाया रोगको र्लयवक्रया गरी सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्थामा सिुार भएको हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
पेर् गनुापनेछ । 

१४. प्रवेर् र्भर रहेका अस्पताल आपतकालीन अवास्थाको व्यवस्थापन Drill अभ्यास 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१२२ २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक  १००   दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१  बज्रबाराही अस्पताल १००  १०० 
 

उिशे्य प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपद्का बेला हनुे आपत ्कालीन अवस्थामा अस्पतालमा ख्चवकत्सक तथा 
स्वास््यकमीले गनुापने तयारी तथा व्यवस्थापन कायाको बारे ज्ञान, सीप र दक्षता अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. यो र्िल अभ्यास स्वास््य र्नदेर्नालयको समन्त्वयमा गनुा पनेछ । 
२. र्िल अभ्यासका लार्ग संघीय स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय मातहत रहेको स्वास््य 

आपत ्कालीन काया सञ् चालन केन्त्र र प्रदेर्को स्वास््य मन्त्रालय अन्त्तगात रहेको प्रादेख्र्क 
स्वास््य आपत ्कार्लन काया सञ् चालन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी आवश्यक कायायोजना तयार 
गनुापदाछ। 

३. कायाक्रममा प्रदेर्र्भर आपतकालीन तथा ववपद व्यवस्थापनमा वक्रयार्ील नेपाली सेना, 
नेपाल प्रहरी, नपेाल रेडक्रस सोसाईटी लगायत अन्त्य र्नकाय र संघसंस्थालाइा समेत सहभागी 
गराउन सवकनेछ। 

४. र्िल अभ्यासको काया योजना अनसुार कख्म्तमा ७ ददन पवहले आवश्यक सामाग्रीहरुको 
व्यवस्थापनका लार्ग अस्पतालले समन्त्वय तथा तयारी बैठक बस्नपुदाछ । 

५. कायायोजना अनसुार र्िल अभ्यास कायाक्रम सञ् चालन गने ।  

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
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र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

प्राकृर्तक प्रकोप तथा ववपदका बेला हनुे आपतकालीन अवस्थामा अस्पतालमा कायारत ख्चवकत्सक 
तथा स्वास््यकमीले गनुापने तयारी तथा व्यवस्थापन कायाको बारे ज्ञान, सीप र दक्षता अर्भवृवद्ध भई 
तयारी अवस्थामा हनुे ।    

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले 
गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात र्िल अभ्यासको समीक्षा गरी एकीकृत प्रर्तवेदन तयार गरी सो 
प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

१५. अस्पतालको सेवा प्रविान गना स्थानीय तहमा परकार अन्त्तरवक्रया कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१९२  २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक ३००  
प्रथम, दोश्रो,  
तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा 
बजेट 

१ . 
अस्पतालहरु (२): मेर्थनकोट, पर्पुर्त 
चौलागाई स्मरृ्त  

प्रर्त अस्पताल 
१५०  

३०० 
 

उिशे्य 
अस्पतालमा उपलब्ि सेवाहरु तथा कायाालयका वक्रयाकलापहरुका बारेमा स्थानीय स्तरका 
परकारहरुलाई जनकारी गराई उनीहरुको संचार माध्यम माफा त जनता समक्ष जानकारी 
पयुााउने । 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्थानीय स्तरमा सञ् चालनरत परपर्रका, रेर्डयो तथा टेर्लर्भजन आदद सञ् चारका 
माध्यमहरुको सूची तयार गरी उपलब्ि स्रोत सािनका आिारमा सहभागी छनौट गने ।  

२. सहभागी छनौट गदाा राविय स्तरका संचारका माध्यममा समाचार दाताका रुपमा काम गने 
परकारहरुलाई प्राथर्मकता ददने । 

३. सहभागी छनौट तथा कायाक्रम सञ् चालन सहजीकरर्का लार्ग स्थानीय परकार 
महासंघसुँग सहयोग र्लन सवकने । 

४. अस्पतालबाट उपलब्ि सेवाहरु, प्रगर्तहरुतथा कायाालयका वक्रयाकलापहरु र आफ्नो 
ख्जलला तथा क्षेरमा भए गरेका सकारात्मक कामहरु समेटेर प्रस्ततुीकरर्हरु र्नमाार् गरी 
१ ददने कायाक्रम सञ् चालन गने, प्रस्ततुीकरर् गने ।  

५. कायाालयबाट उत्पादन गरेका स्वास््यसुँग सम्बख्न्त्ित जानकारी मूलक प्रकार्नहरु समेत 
सहभागीहरुलाई ववतरर् गने ।  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना 
र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड 
लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि अस्पतालमा उपलब्ि सेवाहरु तथा कायाालयका वक्रयाकलापहरुका बारेमा स्थानीय स्तरका 
परकारहरुलाई जनकारी गराई उनीहरुको संचार माध्यम माफा त जनता समक्ष जानकारी हनुेछ 

अनगुमन र मूलयाङ्कन अस्पतालमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले 
गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

१६. स्तन क्यान्त्सरको ख्स्क्रर्नङ कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१४३  २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक ६००  दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 



 

149 

   

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा 
बजेट 

१  
अस्पतालहरु (६): बकुलर रत्ननगर, हेटौडा, र्रर्लुी, 
िाददङ, भिपरु, र्सन्त्िलुी  

प्रर्त अस्पताल 
१००  

६०० 
 

उिशे्य  स्तन क्यान्त्सरको ख्स्क्रर्नङ्गको सेवा प्रदान गने ज्ञान, सीप र दक्षता ववकास गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. यस कायाक्रमलाई मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम: नसने रोग पवहचानसुँग जोड्ने ।  
२. स्वास््य र्नदेर्नालयसंग समन्त्वय गरी प्राववर्िक सहयोग र्लने । 
३. स्तन क्यान्त्सर ख्स्क्रर्नङ्गको लार्ग ववरे्र्ज्ञ ख्चवकत्सकको व्यवस्था र्मलाउने । 
४. ३० वर्ा वा सो भन्त्दा मार्थ उमेर समहुका मवहलाहरु यस कायाक्रमको लख्क्षत समूह 

हनुेछन।् 
५. अस्पतालले स्तन क्यान्त्सर ख्स्क्रर्नङ्गको लार्ग र्नख्ित ददन र समय तोक्ने । 
६. ख्स्क्रर्नङ्ग कायाक्रमको जानकारी उपयिु संचार माध्यम माफा त जानकारी गराउने । 
७. स्तन क्यान्त्सर रोग लागेको आरं्का भएको मवहलालाई थप र्नदानात्मक जाचुँको लार्ग 

सम्बख्न्त्ित अस्पतालमा प्ररे्र् गने । 
८. स्तन क्यान्त्सर आरं्का नभएका मवहलाहरुलाई रोग रोकथाम र र्नयन्त्रर्का उपाय बारे  

परामर्ा ददने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

स्तन क्यान्त्सर रोगको समयमानै पवहचान भई उपचारमा सहजता आउने। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट  भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 
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१७. N I C U साझेदारी तथा ववस्तार कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.२० २२५२२ अस्पताल अनसुार जना २०००   दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१.  िाददङ अस्पताल २००० २००० 
 

उिशे्य सघन उपचार आवश्यक पने नवजात ख्र्र्हुरुको उपचारको लार्ग NICU सेवा उपलब्ि गराउने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. स्वास््य र्नदेर्नालयको समन्त्वयमा NICU साझेदारी तथा  ववस्तार गनाको लार्ग ववस्ततृ 
योजना तयार गने । 

२. वक्रयाकलाप बाडफाड र आवश्यक जनर्ख्ि संतया पवहचान गने ।  
३. पवहचान भएको आवश्यक दरवन्त्दी अस्थाई दरबन्त्दी स्वीकृर्तका लार्ग स्वास््य मन्त्रालयमा  

पेर् गने । 

४. स्वास््य मन्त्रालयबाट अस्थाई दरबन्त्दी स्वीकृर्तको पर प्राप्त भएपर्छ जनर्ख्ि करारमा 
र्लई कायाक्रम संचालन गने । 

५. स्वास््य आपूर्ता व्यस्वस्थापन केन्त्रसंग समन्त्वय गरी NICU कक्षलाई आवश्यक पने फर्नाचर 
तथा मेर्डकल उपकरर्को व्यवस्थापन गने । 

६. NICU कक्षका लार्ग आवश्यक ममात संभार गनुापने भएमा सावाजर्नक खररद ऐन र्नयमको 
पररर्ि र्भर रही गनुापनेछ ।  

७. िाददङ अस्पतालमा NICU सेवा उपलब्ि हनु नसकेको अवस्थामा काख्न्त्त बाल अस्पतालसुँग 
सम्झौता गरी सेवा प्रदान गना सवकनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 
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अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

सघन उपचार आवश्यक पने नवजात ख्र्र्हुरुको उपचारको लार्ग NICU सेवा उपलब्ि हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट  भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

१८. अस्पताल सेवा ववख्र्ष्टीकृत तथा स्तरोन्नर्त 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.२१६ २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक १८०००  प्रथम, दोश्रो,तेस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा 
बजेट 

१.  
अस्पताल (६) िाददङ,भिपरु, बकुलर रत्ननगर, 
हेटौंडा अस्पताल ,पर्पुर्त चौलागाई स्मरृ्त अस्पताल, 
र्रर्लुी अस्पताल 

प्रत्येक 
अस्पतालमा 
३००० 

१८००० 

 

उिशे्य अस्पतालको सेवा ववख्र्ष्टीकृत गरी  स्तरोन्नर्त गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. संघीय स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालयले प्रकाख्र्त गरेको “स्वास््य संस्था सञ् चालन 
मापदण्ड २०७७” बमोख्जम अस्पतालले कायायोजना र्नमाार् गरी बजेटको पररर्ि र्भर रही 
कायाक्रम सञ् चालन गने। 

२. ववख्र्वष्टकृत सेवा सञ् चालन गनाका लार्ग उपलब्ि हनु सक्ने ववरे्र्ज्ञहरुको सूची बनाउने। 
३. अस्पतालमा उपलब्ि हनु नसकेका ववरे्र्ज्ञ सेवाहरु प्रदान गनाका लार्ग नख्जकको सरकारी 

वा अन्त्य कुनै संघीय अस्पतालसुँग समन्त्वय गरी ववरे्र्ज्ञ सेवा संचालन गना सम्झौता गरी 
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सेवा प्रदान गना सवकने। 
४. सूचीकृत ववरे्र्ज्ञहरुबाट सेवा प्रदान गरे बापत अन्त्य कायाक्रमसुँग दोहोरो नपने गरी  

स्वास््य बीमा बोडाको दररेट अनसुार खचा गना सवकने। 
५. ववख्र्वष्टकृत सेवाको लार्ग वक्रयाकलाप बाडफाड गने र जनर्ख्ि नपगु हनुे भएमा 

आवश्यक जनर्ख्ि पद, सेवा, समहु र संतया पवहचान गने।  
६. पवहचान भएको आवश्यक दरवन्त्दी अस्थाई दरबन्त्दी स्वीकृर्तका लार्ग स्वास््य मन्त्रालयमा  

पेर् गने । 

७. स्वास््य मन्त्रालयबाट अस्थाई दरबन्त्दी स्वीकृर्तको पर प्राप्त भएपर्छ जनर्ख्ि करारमा 
र्लई कायाक्रम संचालन गने । 

८. स्वास््य आपूर्ता व्यस्वस्थापन केन्त्रसंग समन्त्वय गरी ववख्र्वष्टकृत सेवाको लार्ग आवश्यक 
पने फर्नाचर तथा मेर्डकल उपकरर्को व्यवस्थापन गने। 

९. ववख्र्वष्टकृत सेवा प्रदान गने समय तार्लका बनाई सो को प्रचार प्रसार गने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र 
बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको 
राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रदेर्का अस्पतालबाट ववख्र्वष्टकृत सेवा उपलब्ि भएको हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट  भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

१९. रै्लजा आचाया अलज़मैर्ा रोग रोकथाम, उपचार तथा सहयोग कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१९७ २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक १२०० 
प्रथम, दोश्रो,  
तेश्रो 
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ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१  भिपरु अस्पताल १२०० १२०० 
 

उिशे्य अलजाईमसा लगायत स्मरर्र्ख्ि सम्बख्न्त्ि रोग लागेका व्यख्िहरु पवहचान, र्नदान, आवश्यक 
उपचार र र्तनलाई सहयोग गने तथा रोगको रोकथाम बारे परामर्ा प्रदान गने l  

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. अलजाईमसा लगायत स्मरर्र्ख्ि रोगसुँग सम्बख्न्त्ित उपचार सेवा कायाक्रम प्रदान गरीन े
सेवाहरुको प्याकेज तयार गने, काया वववरर् तय गने र सोको आिारमा लागत अनमुानहरु 
तयार गने । (गत आ.व. मा बनेको प्याकेज आवश्यकता अनसुार पररमाजान गना सवकनेछ ।)  

२. औजार उपकरर् खररद, भौर्तक पूवाािार र्नमाार् तथा ममात सम्भार गत आ.व. मा खररद 
गररएका औजार उपकरर् र र्नमाार् गररएका पूवाािारमा थप आवश्यक उपकरर् 
खररद/संरचनाको र्नमाार् लगायत ती उपकरर् र संरचनाको ममात सम्भार गना यो ख्र्र्ाकबाट 
खचा गना सवकनेछ। 

३. ववरे्र्ज्ञ लगायत जनर्ख्ि व्यवस्थापन 
• अलजाईमसा रोग उपचार सेवा कायाक्रम अन्त्तगात अलजाईमसा रोग र्बरामीको ओवपडी र्बरामी 

जाुँच एवम अन्त्तरंगमा फलोअपको लार्ग सम्भव भएसम्म हाल अस्पतालमा रहेको 
जनर्ख्िबाट न ै सेवा प्रदान गनुा पनेछ। त्यसरी सेवा प्रदान गरे बापत ववरे्र्ज्ञ 
ख्चवकत्सक, नर्साङ जनर्ख्ि, कायाालय सहयोगी लगायत जनर्ख्िलाई अस्पताल 
व्यवस्थापन/सञ् चालन सर्मर्तबाट र्नर्ाय गरेर प्रोत्साहन स्वरूप प्रर्त अलजाईमसा रोगका 
र्बरामीको वहसाबले प्रोत्साहन रकम ददन सवकनेछ। 

• थप जनर्ख्ि आवश्यक परेमा यसै बजेटबाट खचा हनुे गरर अस्पतालले आवश्यक 
जनर्ख्िको वववरर् बनाई अस्थायी दरवन्त्दी स्वीकृर्तका लार्ग स्वास््य मन्त्रालयमा 
लेखी पठाउने। 

४. अलजाईमसा रोग पवहचान, र्नदान, आवश्यक उपचार बारे अर्भमखुीकरर्/तार्लम 

•  भिपरु अस्पतालमा कायारत कमाचारीहरुलाई अस्पतालमा सञ् चालन भईरहेको अलजाईमसा 
रोग र्नयन्त्रर्/ रोकथाम/उपचार गर्तववर्ि बारे अर्भमखुीकरर् गनुापनेछ । 

• अलजाईमसा रोग पवहचान, र्नदान, आवश्यक उपचारसुँग सम्बख्न्त्ित अन्त्य स्वास््य संस्थामा 
कायारत स्वास््यकमीलाई तार्लम प्रदान गना सवकनेछ। 

• तार्लमको श्रोत व्यख्ि अलजाईमसा रोग पवहचान, र्नदान, आवश्यक उपचारमा संलग्न 
ववरे्र्ज्ञ ख्चवकत्सकहरु हनुेछन एवम ्आवश्यकता अनसुार स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य 
र्नदेर्नालय तथा स्वास््य तार्लम केन्त्र र संघीय अस्पतालबाट समेत श्रोत ब्यख्ि 
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उपयोग गना सवकनेछ। 
५. अलजाईमसा रोग उपचार और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्री खररद 

•  अलजाईमसा रोग र्नदान र उपचारमा आवश्यक पना सक्ने और्र्िजन्त्य सामाग्री खररद 
गनुापनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

अलजाईमसा लगायत स्मरर्र्ख्ि सम्बख्न्त्ि रोग लागेका व्यख्िहरु पवहचान, र्नदान, आवश्यक 
उपचार र र्तनलाई सहयोग प्रदान भएको हनुे तथा रोगको रोकथाम बारे परामर्ा प्रदान हनु ेl  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

२०. बकुलहर रत्ननगर अस्पताललाई मगृौला डाइलाइर्सस ्तार्लम site को रुपमा ववकास तथा सञ् चालन 
गने 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.२०६ २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक ५०००   दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१  बकुलहर रत्ननगर ५००० ५००० 
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उिशे्य 

१. प्रदेर् र्भरका अन्त्य अस्पतालमा डायलाइर्सस सेवा ववस्तार गनाका लार्ग चावहने 
जनर्ख्िहरुको क्षमता ववकास गने । 

२. स्वास््यकमीलाई तार्लम प्रदान गना तार्लम सञ् चालनका लार्ग अस्पतालको क्षमता ववकास 
गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. डायलाइर्सस ् तार्लम Site ववकास र डाइलाइर्सस ् तार्लम सञ् चालन गना आवश्यक पने 
बजेटको बाुँडफाड गरी स्वीकृत गराउने। 

२. डायलार्सस सेवा सञ् चालन भएका वा हनुे अस्पताल र स्वास््य सस्थामा कायारत ख्चवकत्सक, 
स्टाफनसा, लगायतका  स्वास््यकमीलाई प्राथर्मकता ददई सहभागी सूची तयार गनुापनेछ । 

३. प्रदेर्को स्वास््य तार्लम केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी तार्लम सञ् चालन गने। 
४. सहभागी छनौट र तार्लम सञ् चालनको अन्त्य Criteria हरु तार्लम केन्त्रले तोकेको 

मापदण्ड बमोख्जम र्निाारर् गने। 
५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई एक हप्ता अगार्ड न ै परचार गरी जानकारी गराउन े र 

सहभार्गताको लार्ग सरु्निीत गने l 
६. प्रचर्लत र्नयमानसुार बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम साईट ववकासको लार्ग आवश्यक 

औजार उपरकर् खररद गना सवकनेछ। 
७. प्रचर्लत र्नयमानसुार बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री 

खररद गना सवकनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

डायलार्सससेवा प्रदान गने र सो सेवामा संलग्न हनुे ख्चवकत्सक, स्टाफ नसा लगायतका 
स्वास््यकमीको ज्ञान, र्सप र क्षमता अर्भवृवद्ध हनुेछ।साथै सबै नागरीक हरुले डायलार्सससेवा 
पाउनेछन ्। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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२१. र्वहद िमाभि मानव अंग प्रत्यारोपर् केन्त्र को सहकाया मा हेटौंडा अस्पतालमा मानव अंग 
प्रत्यारोपर्  काया र्रुुवात गने  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.२१४  २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक ८००००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१.  अस्पताल (१): हेटौंडा अस्पताल  ८०००० ८००००  
 

उिशे्य र्वहद िमाभि मानव अङ्ग प्रत्यारोपर् केन्त्रको सहकायामा हेटौंडा अस्पतालमा अङ्ग प्रत्यारोपर् काया 
र्रुुवात गने र सेवा प्रदान गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. र्वहद िमाभि मानव अङ्ग प्रत्यारोपर् केन्त्रसुँग स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र 
हेटौडा अस्पतालको संयिु परामर्ा बैठक सञ् चालन गने । 

२. मानव अङ्ग प्रत्यारोपर्को लार्ग अस्पतालमा आवश्यक स्थान/ठाउुँको व्यवस्था र्मलाउने । 
३. मानव अङ्ग प्रत्यारोपर् र्बरे्र्ज्ञ, बायोमेर्डकल इख्न्त्जर्नयर, र्सर्भल इख्न्त्जर्नयर लगायत 

सख्म्मर्लत टोलीबाट माग, आवश्यकता र क्षमताको आिार समेत र्लई Detail Project 
Report तयार गने।  

४. मानव अङ्ग प्रत्यारोपर् सेवा सञ् चालनका लार्ग चावहने जनर्ख्िहरुको सरु्नख्ितता गने । 
५. मानव अङ्ग प्रत्यारोपर् सेवा सञ् चालनका लार्ग चावहने औजार तथा उपकरर्को व्यवस्था 

र्मलाउने ।  
६. र्वहद िमाभि मानव अङ्ग प्रत्यारोपर् केन्त्रको र्सफाररसमा अस्पतालले आवश्यक औजार 

तथा उपकरर्को खररद गरी व्यवस्थापन गने।  
७. मानव अङ्ग प्रत्यारोपर्को लार्ग आवश्यक तयारी एवं सेवा सञ् चालन सम्बन्त्िी कायायोजना 

तयार गरी स्वीकृर्तका लार्ग स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउने। 
८. र्वहद िमाभि मावन अङ्ग प्रत्यारोपर् केन्त्रको सहकायाका लार्ग सम्झौता गरी  आवश्यक 

व्यवस्थापकीय तथा मानव अङ्ग प्रत्यरोपर् सम्बख्न्त्ि काया प्रारम्भ गने । 
९. मानव अङ्ग प्रत्यरोपर् सेवा सञ् चालनका लार्ग चावहने औजार उपकरर् सञ् चालन गने 

जनर्ख्िहरुको सरु्नख्ितता गने गरी केन्त्रको र्सफारीसमा अस्पतालले औजार उपकरर्को 
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खररद गरी व्यवस्थापन गने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

र्वहद िमाभि मानव अङ्ग प्रत्यारोपर् केन्त्रको सहकायामा हेटौंडा अस्पतालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपर् 
काया सरुुवात भएको हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

२२. अख्क्सजन प्लान्त्ट जडान गना ट्रस र्नमाार्  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.१.२.२९  ३१११२ अस्पताल अनसुार वटा १५००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१.  रसवुा अस्पताल  १५०० १५००  
 

उिशे्य अस्पताल पररसरमा आवश्यक संरचना सवहत अख्क्सजन प्लान्त्ट जडान गरेर ट्रस र्नमाार् भई 
अस्पतालको प्रतेक बेडमा oxygen supply गरी गरु्स्तरीय उपचार सेवा प्रदान गने । 
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सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. सवाप्रथम स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी अख्क्सजन प्लान्त्ट प्राप्त हनु े
नहनुे कुराको सरु्नख्ित गने ।   

२. अख्क्सजन प्लान्त्ट प्राप्त हनुे भए मार ट्रष्ट र्नमाार् काया गने ।   
३. अख्क्सजन प्लान्त्ट प्राप्त नहनुे अवस्था रहेछ भने अस्पतालको लार्ग आवश्यक अन्त्य संरचना 

र्नमाार् गना सवकने । 
४. बुंदा न. ३ को अवस्थामा भने बजेट र कायाक्रमलाई रकमान्त्तर गना स्वास््य मन्त्रालयलाई 

पराचार गने। 
५. बजेट र कायाक्रमलाई रकमान्त्तर भएपर्छ मार काया र्रुु गने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

अस्पताल पररसरमा आवश्यक संरचना सवहत अख्क्सजन प्लान्त्ट जडान गरेर ट्रस र्नमाार् भई 
अस्पतालको प्रत्येक बेडमा oxygen supply गरी गरु्स्तरीय उपचार सेवा प्रदान हनुेछ 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

२३. जेष्ठ नागररक र मवहलाहरुको लार्ग ओस्टीओपोरोर्सस रोगको लार्ग रोकथाम तथा उपचार कायाक्रम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१२५ २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक ४८०० 
प्रथम, दोश्रो,  
तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१   र्रर्लुी अस्पताल  ४८०० ४८००  
 

उिशे्य जेष्ठ नागरीक र मवहलाहरुको लार्ग ओवष्टवोपोरोर्सस रोग पवहचान, र्नदान र उपचार गने तथा 
रोकथामका लार्ग परामर्ा सेवा प्रदान गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. सेवा संचालनका लार्ग आवश्यक पने कृयाकलापहर र सो वक्रयाकलापका लार्ग 
स्वीकृत बजेट बाुँडफाुँट गरी सो बाुँडफाड स्वास््य मन्त्रालयमा स्वीकृतका लार्ग पेर् 
गने।  

२. सेवा संचालनका लार्ग अस्पतालमा स्थान/ठाउुँको व्यवस्था र्मलाउने। 
३. सेवा संचालनका लार्ग आवश्यक जनर्ख्िको सरु्नख्ितता गने। 
४. अस्पतालमा र्बरे्र्ज्ञ जनर्ख्ि नभएमा संघीय अस्पतालसुँग समन्त्वय र सहकाया गरी 

व्यवस्था र्मलाउने। 
५. जनर्ख्ि सेवा सञ् चालनका लार्ग चावहने औजार, उपकरर्, ररयाजेन्त्ट लगायतका 

सामाग्रीहरु समेत व्यवस्थापन गने ।  
६. रोगको पवहचान भएका नागररकहरुलाई र्नःर्लुक र्नदान र उपचार गने । 
७. समदुायमा उपलब्ि सेवाका बारेमा जानकारी गराउन उपयिु माध्यमबाट प्रचार प्रसार 

गने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

जेष्ठ नागरीक र मवहलाहरुको लार्ग ओवष्टवोपोरोर्सस रोग पवहचान, र्नदान र उपचार गने तथा 
रोकथामका लार्ग परामर्ा सेवा प्रदान हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 
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२४. भवन (र्व गहृ, क्याख्न्त्टन, स्टोर र फोहोर व्यवस्थापन) र्नमाार् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.१.२.२२ ३१११२ अस्पताल अनसुार पटक ७५००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१   र्रर्लुी अस्पताल 7500 ७५०० 
 

उिशे्य र्व गृह, क्याख्न्त्टन, स्टोर र फोहोर व्यवस्थापन र्नमाार् भई स्वास््य सेवा प्रवाह गना सहजता साथै 
गरु्स्तर अर्भवृवद्ध गना सहयोग पगु्ने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. “स्वास््य भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” बमोख्जम 
तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा व्यवस्थापन गरी 
र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२. भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत अनमुान तयार 
गने गराउने। 

३. र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान स्वीकृत गने। अस्पतालको गरुुयोजनासुँग प्रर्तकूल 
नहनुे गरी भवन संरचना र्नमाार् गने। 

४. बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम बोलपर 
आवहान गने।  

५. सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम बोलपरको प्रवक्रया गने। 
६. र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून  बमोख्जम गनुापने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 
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अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

स्वास््य संस्थाको, र्व गहृ, क्याख्न्त्टन, स्टोर र फोहोर व्यवस्थापन  र्नमाार् सम्पन्न भइ  स्वास््य 
सेवाको पहुुँच र गरु्स्तरीयतामा वृवद्ध हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

२५. र्सवट स्क्यान जडानको लार्ग कोठा र्नमाार् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.१.२.२८ ३१११२ अस्पताल अनसुार वटा ६००० प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१.  र्रर्लुी अस्पताल ३००० ३००० 

२. िाददङ अस्पताल ३००० ३००० 

जम्मा 6000 
 

उिशे्य र्सवट स्क्यान जडानको लार्ग कोठा र्नमाार् गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. “स्वास््य भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” बमोख्जम 
तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा व्यवस्थापन 
गरी र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२. भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत अनमुान 
तयार गने गराउने। 

३. र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान स्वीकृत गने। अस्पतालको गरुुयोजनासुँग प्रर्तकूल 
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नहनुे गरी भवन संरचना र्नमाार् गने। 
४. बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम बोलपर 

आवहान गने।  
५. सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम बोलपरको प्रवक्रया गने। 
६. र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून  बमोख्जम गनुापने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

र्सवट स्क्यान जडानको लार्ग कोठा र्नमाार् भई गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
गनुापनेछ । 

२६. कम्पाउण्ड वाल/भवन र्नमाार् 

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.१.२.३ ३१११२ अस्पताल अनसुार पटक १०००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 
क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१  र्सन्त्िलुी  अस्पताल १६०० १६०० 
 

उिशे्य पूवाािारको र्नमाार् भई स्वास््य सेवा प्रवाह गना सहजता साथै गरु्स्तर अर्भवृवद्ध गने । 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

१. “स्वास््य वाल/भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” 
बमोख्जम तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा 
व्यवस्थापन गरी र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२. वाल/भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत 
अनमुान तयार गने गराउने। 

३. र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान स्वीकृत गने। अस्पतालको गरुुयोजनासुँग 
प्रर्तकूल नहनुे गरी वाल/भवन संरचना र्नमाार् गने। 

४. बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम 
दरभाउपर/बोलपर आवहान गने।  

५. सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम दरभाउपर/बोलपरको प्रवक्रया 
गने। 

६. र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून  बमोख्जम गनुापने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा 
सावाजर्नक खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र 
बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि स्वास््य संस्थाको भवन र्नमाार् सम्पन्न भई स्वास््य सेवाको पहुुँच र गरु्स्तरीयतामा वृवद्ध 
हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य 
र्नदेर्नालयमा पेर् गनुापनेछ । 

२७. चौतारा अस्पतालको लार्ग लयाव र फामेसी वप्रफ्याव भवन र्नमाार् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 
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११.१.२.३२ ३१११२ अस्पताल अनसुार पटक ३०००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट कैवफयत 

१. 
अस्पताल (१):     
चौतारा 

३००० ३०००  
 

उिशे्य चौतारा अस्पतालको लार्ग लयाव र फामेसी प्रीफ्याव भवन र्नमाार् गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. “स्वास््य भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” बमोख्जम 
तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा व्यवस्थापन गरी 
र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२. भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत अनमुान तयार 
गने गराउने। 

३. र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान स्वीकृत गने। अस्पतालको गरुुयोजनासुँग प्रर्तकूल नहनुे 
गरी भवन संरचना र्नमाार् गने। 

४. बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम बोलपर आवहान 
गने।  

५. सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम बोलपरको प्रवक्रया गने। 
६. र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून  बमोख्जम गनुापने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

चौतारा अस्पतालको लार्ग लयाव र फामेसी प्रीफ्याव भवन र्नमाार् हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् 
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गनुापनेछ । 



 

166 

   

२८. बकुलहर रत्ननगर अस्पताल, ख्चतवन भवन र्नमाार् 

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.१.२.१२ ३१११२ अस्पताल अनसुार वटा ३००००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वय गने र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१. 
अस्पताल(१): बकुलहर 
रत्ननगर 

३०००० ३०००० 

 

उिशे्य बकुलहर रत्ननगर अस्पतालमा MCH भवन  र्नमाार् गने र गरु्स्तरीय मातखृ्र्र् ुसेवा प्रवाह 
गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. “स्वास््य भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” 
बमोख्जम तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा 
व्यवस्थापन गरी र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२. भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत 
अनमुान तयार गने गराउने। 

३. र्ड.वप.आर. र लागत अनमुान स्वीकृत गने। अस्पतालको गरुुयोजनासुँग प्रर्तकूल 
नहनुे गरी भवन संरचना र्नमाार् गने। 

४. बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम 
बोलपर आवहान गने।  

५. सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम बोलपरको प्रवक्रया गने। 
६. र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून  बमोख्जम गनुापने।  
७. यस प्रयोजनका लार्ग गत र्बगत आ. ब. मा न ैबोलपर भैसकेको र र्नमाार् काया 

र्नरन्त्तरता ददन ु पने भएमा र्नमाार् कम्पनीसुँग भएको सम्झौता र स्वीकृत लागत 
अनमुान बमोख्जम प्राववर्िक मूलयाङ्कन गने र  

८. काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदनको आिारमा प्रचर्लत कानून अनसुार भिुानी ददनपुनेछ। 
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बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा 
सावाजर्नक खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना 
र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि MCH भवन  र्नमाार् भई गरु्स्तरीय मातखृ्र्र् ुसेवा प्रवाह हनुे। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन १. सम्बख्न्त्ित प्राववर्िकले र्नयर्मत अनगुमन गनुापनेछ । 
२. स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले भवन र्नमाार्को अनगुमन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पिात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य 
र्नदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२९. बज्रबाराही चापागाउुँ अस्पताल, लर्लतपरु भवन र्नमाार् 

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.१.२.१३ ३१११२ अस्पताल अनसुार वटा २००००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१. 
अस्पताल(१): बज्रबाराही 
चापागाउुँ अस्पताल 

२०००० २०००० 

 

उिशे्य बज्रबाराही चापागाउुँ अस्पताल, लर्लतपरु भवन र्नमाार् हनुे। 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

१ “स्वास््य भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” 
बमोख्जम तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा 
व्यवस्थापन गरी र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२ भवन र्नमाार्को प्रवक्रया अस्पताल आफै वा र्हरी ववकास तथा भवन कायाालयले गने 
भन्ने सम्बन्त्िमा स्वास््य मन्त्रालयको र्नदेर्न बमोख्जम गने। 

३ भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत अनमुान 
तयार गने गराउने। 

४ र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान स्वीकृत गने।अस्पतालको गरुुयोजनासुँग प्रर्तकूल 
नहनुे गरी भवन संरचना र्नमाार् गने। 

५ बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम बोलपर 
आवहान गने।  

६ सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम बोलपरको प्रवक्रया गने। 
७ र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून बमोख्जम गनुापने।  
८ र्नमाार् कम्पनीसुँग भएको सम्झौता र स्वीकृत लागत अनमुान बमोख्जम प्राववर्िक 

मूलयाङ्कन गने र  
९ काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदनको आिारमा प्रचर्लत कानून अनसुार भिुानी ददनपुनेछ।  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक 
खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा 
योजना र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट 
बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि बज्रबाराही चापागाउुँ अस्पताल, लर्लतपरु भवन र्नमाार् हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन १. सम्बख्न्त्ित प्राववर्िकले भवन र्नमाार् प्रवक्रया र वफलडको र्नयर्मत अनगुमन गनुापनेछ । 
२. स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले भवन र्नमाार्को अनगुमन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पिात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य 
र्नदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३०. मेर्थनकोट अस्पताल, काभ्र ेडीपीआर र भवन र्नमाार् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 
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हजारमा) 

११.१.२.१४ ३१११२ अस्पताल अनसुार वटा ३००००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१ आस्पताल(१): मेर्थनकोट ३०००० ३०००० 
 

उिशे्य मरे्थनकोट अस्पताल, काभ्र ेडी.पी.आर. र भवन र्नमाार् गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. “स्वास््य भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” बमोख्जम 
तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा व्यवस्थापन गरी 
र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२. भवन र्नमाार्को प्रवक्रया अस्पताल आफै वा र्हरी ववकास तथा भवन कायाालयले गने भन्ने 
सम्बन्त्िमा स्वास््य मन्त्रालयको र्नदेर्न बमोख्जम गने। 

३. भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत अनमुान तयार 
गने गराउने। 

४. र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान स्वीकृत गने।अस्पतालको गरुुयोजनासुँग प्रर्तकूल नहनुे 
गरी भवन संरचना र्नमाार् गने। 

५. बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम बोलपर 
आवहान गने।  

६. सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम बोलपरको प्रवक्रया गने। 
७. र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून बमोख्जम गनुापने।  
८. र्नमाार् कम्पनीसुँग भएको सम्झौता र स्वीकृत लागत अनमुान बमोख्जम प्राववर्िक मूलयाङ्कन 

गने र  
९. काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदनको आिारमा प्रचर्लत कानून अनसुार भिुानी ददनपुनेछ।  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत मरे्थनकोट अस्पतालको नयाुँ भवन र्नमाार् प्रकृयाको सरुुवात हनुे। 
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उपलख्ब्ि 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. सम्बख्न्त्ित प्राववर्िकले भवन र्नमाार् प्रवक्रया र वफलडको र्नयर्मत अनगुमन गनुापनेछ । 
२. स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले भवन र्नमाार्को अनगुमन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पिात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३१. िाददङ अस्पताल भवन र्नमाार् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.१.२.९ ३१११२ अस्पताल अनसुार वटा ३००००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१ अस्पताल(१):िाददङ  ३०००० ३०००० 
 

उिशे्य िाददङ अस्पताल भवन र्नमाार् गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. “स्वास््य भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” बमोख्जम 
तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा व्यवस्थापन गरी 
र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२. भवन र्नमाार्को प्रवक्रया अस्पताल आफै वा र्हरी ववकास तथा भवन कायाालयले गने भन्ने 
सम्बन्त्िमा स्वास््य मन्त्रालयको र्नदेर्न बमोख्जम गने। 

३. भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत अनमुान तयार 
गने गराउने। 

४. र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान स्वीकृत गने।अस्पतालको गरुुयोजनासुँग प्रर्तकूल नहनुे 
गरी भवन संरचना र्नमाार् गने। 

५. बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम बोलपर 
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आवहान गने।  
६. सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम बोलपरको प्रवक्रया गने। 
७. र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून बमोख्जम गनुापने।  
८. र्नमाार् कम्पनीसुँग भएको सम्झौता र स्वीकृत लागत अनमुान बमोख्जम प्राववर्िक मूलयाङ्कन 

गने । 
९. काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदनको आिारमा प्रचर्लत कानून अनसुार भिुानी ददनपुनेछ।  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

िाददङ अस्पताल भवन र्नमाार् हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. सम्बख्न्त्ित प्राववर्िकले भवन र्नमाार् प्रवक्रया र वफलडको र्नयर्मत अनगुमन गनुापनेछ । 
२. स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले भवन र्नमाार्को अनगुमन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पिात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३२. हेमोड़ाईलाईर्सस सेवा (वाडा सञ् चालन, जनर्ख्ि, और्र्ि, उपकरर्) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१५७ २२५२२ अस्पताल अनसुार पटक २०००  दोस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१ आस्पताल(१): र्रर्लुी  २००० २००० 
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उिशे्य र्रर्लुी अस्पतालमा हेमोडाईलाईर्सस सेवा सञ् चालन गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. सेवा सञ् चालनका लार्ग स्वास््य सेवा ववभाग, नर्साङ तथा सामाख्जक सरुक्षा महार्ाखामा 
सूख्चकृतको लार्ग आवश्यक समन्त्वय गने।  

२. हेमोडाईलाईर्सस सेवा प्रदान गना कायायोजना बनाउने। 
३. हेमोडाईलाईर्सस सेवा प्रदान गना अस्पताल र्भरै स्थान, जनर्ख्ि, उपकरर् तथा और्र्िको 

व्यवस्था र्मलाउने। 
४. हेमोडाईलाईर्सस सेवा प्रदान गना स्वास््यकमी मध्येबाट इन्त्चाजा तोक्ने र जानकारीका लार्ग 

प्रचार प्रसार गने गराउने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

र्रर्लुी अस्पतालमा हेमोडाईलाईर्सस सेवा सञ् चालन हनु।े 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र 
स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रबाट अनगुमन हनुे। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पिात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३३. अस्पतालमा ववरामीहरुको लार्ग र्न:र्लुक और्र्ि खररद  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

७.२.९.९ २७२१३ अस्पताल अनसुार वटा २४१०० प्रथम, दोस्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम 
(अस्पतालहरु )  र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१ हेटौडा, रामेछाप, र्सन्त्िलुी प्रर्त अस्पताल २००० ६००० 

२ मेर्थनकोट, र्सन्त्िपुालचोक  २१०० ४२०० 

३ रसवुा  १२०० १२०० 

४ र्रर्लुी  २४०० २४०० 

५ िाददङ  १९६० १९६० 

६ बकुलहर रत् ननगर १४४० १४४० 

७ 
पर्पुर्त चौलागाईं, बज्रबाराही 
चापागाउुँ 

१८०० ३६०० 

८ भिपरु  २४०० २४०० 

९ टोखा  ९०० ९०० 

जम्मा 24100 
 

उिशे्य आिारभतु तथा आकख्स्मक स्वास््य सेवाकोलार्ग चावहने अर्त आवश्यक र्न:र्लुक और्र्िहरुको 
समयमा खररद भई उपलब्िता सरु्नख्ित गने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी खररद गनुापने र्नःर्लुक और्र्िको यवकन 
गने। 

२. वावर्ाक खररद गरुु योजना श्रावर् मवहना र्भर बनाउने। 

३. गत वर्ाको खपत भएको और्र्िको त्याङ्क,  स्टोरको मौज्दात वववरर् संकलन गरी बावर्ाक 
खररद योजना बनाउन ुपनेपनेछ l  

४. र्नःर्लुक स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीको स्पेसीवफकेसन 
गने l  

५. स्पेसीवफकेसन तयार गनाको लार्ग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, स्वास््यसेवा ववभाग, 

व्यवस्थापन महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ। 

६. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य सामाग्रीको लागत अनमुान 
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तयार गने l  

७. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

८. खररद गररएका और्र्िको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

९. खररद गररएका और्र्िको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम भएको पाइएमा स्वीकार 
गने र भिुानी ददने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

आिारभतु तथा आकख्स्मक स्वास््य सेवाको लार्ग चावहने अर्त आवश्यक र्न:र्लुक और्र्िहरुको 
समयमा नै आपूर्ता हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पिात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३४. चौतारा अस्पताल ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमी आवास भवन र्नमाार् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

११.१.१.१ ३११११ अस्पताल अनसुार वटा ३००० दोस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट जम्मा बजेट 

१ आस्पताल(१): चौतारा  ३००० ३००० 
 

उिशे्य चौतारा अस्पतालमा  ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमी आवास भवन र्नमाार् गने । 
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सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. “स्वास््य भवन पूवाािारको र्डजाइन तथा र्नमाार् सम्बन्त्िी र्नदेख्र्का २०७३” बमोख्जम 
तोवकएको भवनको प्रकार अनसुार उपयूि र मापदण्ड अनसुारको जग्गा व्यवस्थापन गरी 
र्नमाार् प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

२. भवन र्नमाार्को प्रवक्रया अस्पताल आफै वा र्हरी ववकास तथा भवन कायाालयले गने भन्ने 
सम्बन्त्िमा स्वास््य मन्त्रालयको र्नदेर्न बमोख्जम गने। 

३. भवनको तोवकएको टाइप र्डजाइन अनसुार प्राववर्िकबाट र्ड.वप.आर. र लागत अनमुान तयार 
गने गराउने। 

४. र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान स्वीकृत गने।अस्पतालको गरुुयोजनासुँग प्रर्तकूल नहनुे 
गरी भवन संरचना र्नमाार् गने। 

५. बोलपर कागजात तयार गने र र्ड.वप.आर. र लागत लागत अनमुान बमोख्जम बोलपर 
आवहान गने।  

६. सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम बोलपरको प्रवक्रया गने। 
७. र्नमाार् सम्बख्न्त्ि अन्त्य व्यवस्था प्रचर्लत कानून बमोख्जम गनुापने।  
८. र्नमाार् कम्पनीसुँग भएको सम्झौता र स्वीकृत लागत अनमुान बमोख्जम प्राववर्िक मूलयाङ्कन 

गने र  
९. काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदनको आिारमा प्रचर्लत कानून अनसुार भिुानी ददनपुनेछ।  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

चौतारा अस्पतालमा  ख्चवकत्सक तथा स्वास््यकमी आवास भवन र्नमाार् हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. सम्बख्न्त्ित प्राववर्िकले भवन र्नमाार् प्रवक्रया र वफलडको र्नयर्मत अनगुमन गनुापनेछ । 
२. स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयले भवन र्नमाार्को अनगुमन गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पिात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३५. ववितुीय स्वास््य (अर्भलेखन, प्रर्तवेदन र त्याङ्क व्यवस्थापन) कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 
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हजारमा) 

२.५.५.१ २२४१२ अस्पताल अनसुार पटक ३२५० प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स कायाालयको नाम र्नकायगत 

बजेट 
जम्मा बजेट 
 

१. 

अस्पतालहरु(१३): पर्पुर्तचौलागाई स्मरृ्त, रामेछाप, 

र्सन्त्िलुी, मेर्थनकोट, र्सन्त्िपुालचोक, रसवुा, िाददङ, 

बकुलर रत्ननगर, हेटौडा, भिपरु, बज्रबाराही चापागाउुँ, 
टोखा, र्रर्लुी 

प्रर्त अस्पताल  

२५० 
३२५० 

 

उिशे्य अस्पतालको सेवा तथा त्याङ्कमा र्डख्जटललाईजेसन गरी चसु्त दरुुस्त सेवा प्रवाह हनुे। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. ववितुीय स्वास््य (अर्भलेखन, प्रर्तवेदन र त्यांक व्यवस्थापन) गनाका लार्ग स्वास््य 
मन्त्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय र स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग आवश्यक समन्त्वय 
गने।  

२. स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, काठमाडौंबाट र्नदेर्न भए अनसुार उपलब्ि हनुे Open 

Source Electronic Medical Record Software System in Government Hospital of Nepal 

लाई कायाान्त्वयन (Install) गना आवश्यक समन्त्वय गने। 

३. Open Source Electronic Medical Record Software System in Government Hospital of 

Nepal लाई कायाान्त्वयन (Install) गना सम्बख्न्त्ित संस्थालाई Contract गने। 

४. ववितुीय स्वास््य (अर्भलेखन, प्रर्तवेदन र त्यांक व्यवस्थापन) सफ्टवेयरको सञ् चालनका 
लार्ग आवश्यक पने ज्ञान र्सपको लार्ग Contract संस्था माफा त अर्भमखु्खकरर् सञ् चालन 
गने। 

५. Open Source Electronic Medical Record Software System in Government Hospital of 

Nepal लाग ु गनाका लार्ग आवश्यक पने औजार उपकरर् लगायतका सामाग्रीहरुको 
प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद गने। 

६. Open Source Electronic Medical Record Software System in Government Hospital of 

Nepal लाग ुगरी वविुतीय स्वास््य (अर्भलेखन, प्रर्तवेदन र त्यांक व्यवस्थापन) गने । 

बजेट बाुँडफाुँट नपेाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा 
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सावाजर्नक खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना 
र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

अस्पतालको सेवा तथा त्याङ्कमा र्डख्जटललाईजेसन गरी चसु्त दरुुस्त हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली कायाक्रम सम्पन्न भए पिात प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय र स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३६. प्रयोगर्ालाको लार्ग ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलस (Reagents and chemicals) खररद 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

७.२.९.८ २७२१३ अस्पताल अनसुार पटक ९१७० प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स कायाालयको नाम (अस्पतालहरु ) र्नकायगत 

बजेट 
जम्मा बजेट 
 

१. पर्पुर्तचौलागाई स्मरृ्त, रामेछाप, र्रर्लुी  
  प्रर्त अस्पताल  
७०० 

२१०० 

२  र्सन्त्िलुी, रसवुा, टोखा 
प्रर्त अस्पताल  

५०० 
१५०० 

३ मेर्थनकोट  ६९० ६९० 

४ र्सन्त्िपुालचोक  ६०० ६०० 
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५ िाददङ ८४० ८४० 

६ हेटौडा, भिपरु  
प्रर्त अस्पताल 
१००० 

२००० 

७ बज्रबाराही चापागाउुँ, बकुलहर रत्ननगर,  
प्रर्त अस्पताल 
७२० 

१४४० 
 

उिशे्य 

प्रयोगर्ालाका लार्ग आवश्यक ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा सहजता 
लयाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी खररद गनुापने ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको 
यवकन गने। 

२. वावर्ाक खररद गरुु योजना श्रावर् मवहना र्भर बनाउने। 

३. गत वर्ाको खपत भएको ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको त्याङ्क,  स्टोरको मौज्दात वववरर् 
संकलन गरी बावर्ाक खररद योजना बनाउन ुपनेपनेछ l  

स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको स्पेसीवफकेसन तयार गने l  

४. स्पेसीवफकेसन तयार गनाको लार्ग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, स्वास््यसेवा ववभाग, 

व्यवस्थापन महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ। 

५. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको लागत अनमुान तयार गने l  

६. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

७. खररद गररएका ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

८. खररद गररएका ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम भएको 
पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रयोगर्ालाको लार्ग आवश्यक ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको खररद भइा सेवा सञ् चालनमा सहजता 
हनुे। 

अनगुमन र 
अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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मूलयाङ्कन 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

३७. ववरामीहरुको लार्ग अख्क्सजन खररद, ढुवानी तथा व्यवस्थापन 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

७.२.९.१० २७२१३ अस्पताल अनसुार संतया १११० प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक 
वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स कायाालयको नाम (अस्पतालहरु ) र्नकायगत 

बजेट 
जम्मा बजेट 
 

१. रामेछाप  १८०  १८० 

२  र्सन्त्िपुालचोक  २५०  २५० 

३ रसवुा  १२० १२० 

४ र्रर्लुी  १०० १०० 

५ बकुलर रत्ननगर, टोखा  
प्रर्त अस्पताल 
५० 

१०० 

६ भिपरु  ३६० ३६० 
 

उिशे्य 

र्बरामीहरुको लार्ग आवश्यक अक्सीजन खररद गरी ढुवानी तथा व्यवस्थापन गरी सेवा 
प्रवाहमा सहजता लयाउन े। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. गत आ.व. मा  खपत भएको आिारमा पररमार् र्निाारर् गने। 

२. सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्यक अक्सीजन पररमार् तयार गने ।  

३. बजेटको पररर्ि र्भर रही लागत अनमुान तयार गने। 
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४. सावाजर्नक खररद ऐन खररद र्नयमावली अनसुार उपयूि खररद,  ववर्ि छनौट गरी खररद 
गने। 

५. खररद गरीएको सामाग्रीको ख्जन्त्सी दाख्खला गरी प्रयोगमा लयाउने । 

६. अख्क्सजन प्यान्त्ट भएका अस्पतालहरुले अख्क्सजन अपगु भएको अवस्थामा अन्त्यरबाट 
ढुवानी गराई व्यवस्थापन गनुापनेछ। 

७. खररद गरीसकेपर्छ आवश्यक ढुवानी तथा व्यवस्थापन गने । 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा 
सावाजर्नक खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना 
र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
र्बरामीहरुका  लार्ग आवश्यक अख्क्सजन  खररद गरी ढुवानी तथा व्यवस्थापन भइा  सेवा 
सञ् चालनमा सहज हनु े। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

३८. अस्पतालको नयाुँ भवनमा आवश्यक मेर्डकल उपकरर् तथा औजार खररद 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

११.३.९.१७ ३११२२ अस्पताल अनसुार पटक १२०० प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र. 
स कायाालयको नाम र्नकायगत 

बजेट 
जम्मा बजेट 
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१. रामेछाप, र्सन्त्िलुी 
  प्रर्त इकाई 
६०० 

१२०० 

 

उिशे्य 

अस्पतालको नयाुँ भवनमा सेवाप्रवाहका लार्ग आवश्यक पने मेडीकल उपकरर् तथा 
औजार  खररद गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी खररद गनुापने मेडीकल उपकरर् तथा 
औजारको यवकन गने। 

2. वावर्ाक खररद गरुु योजना श्रावर् मवहना र्भर बनाउने। 

3. गत वर्ाको खपत भएको मेडीकल उपकरर् तथा औजारको त्याङ्क,  स्टोरको मौज्दात वववरर् 
संकलन गरी बावर्ाक खररद योजना बनाउन ुपनेपनेछ l  

4. स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको स्पेसीवफकेसन तयार गनेl  

5. स्पेसीवफकेसन तयार गनाको लार्ग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, स्वास््यसेवा ववभाग, 

व्यवस्थापन महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता र्लन सवकनेछ। 

6. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको लागत अनमुान तयार 
गने l  

7. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

8. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच गने । 

9. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको गरु्स्तर जाुँच गदाा स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम 
भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

10. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको भएतापर्न सो 
वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गनुा पनेछ। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
 अस्पताल माफा त ददइने सेवाका लार्ग  मेडीकल उपकरर्हरुको तथा औजार  व्यवस्थापन भई 
सम्बख्न्त्ित अस्पतालहरुबाट  सेवा सहज रुपमा सञ् चालन हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्र`र्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

३९. अस्पतालमा न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड कायाान्त्वयन र सिुारका लार्ग मेख्र्न औजार/प्रदेर् मातहतका 
अस्पतालहरुलाई न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सिुार (पुुँख्जगत) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 

हजारमा) 

समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

११.३.९.१८/११.३.९.१५ ३११२२ अस्पताल अनसुार वटा ५००० 
प्रथम, दोस्रो, 
तेस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

 

क्र. 
स 

PLMBIS Code 
कायाालयको नाम 
(अस्पतालहरु ) 

र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा 
बजेट 
 

१. ११.३.९.१८ 

र्रर्लुी, बज्रबाराही 
चापागाउुँ, टोखा, पर्पुर्त 
चौलागाईं  स्मरृ्त, 
र्सन्त्िपुालचोक, रसवुा, 
मेर्थनकोट  

  प्रर्त 
अस्पताल 

६०० 
४२०० 

२. ११.३.९.१५ बकुलहर रत् ननगर  ५०० ५०० 

३. ११.३.९.१५ भिपरु  ३०० ३०० 
 

उिशे्य 
अस्पतालको सेवाप्रवाहका लार्ग आवश्यक पने  मेर्सन औजार उपकरर् खररद 
गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी खररद गनुापने मेडीकल 
उपकरर् तथा औजारको यवकन गने। 

२. वावर्ाक खररद गरुु योजना श्रावर् मवहना र्भर बनाउने। 
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३. गत वर्ाको खपत भएको मेडीकल उपकरर् तथा औजारको त्याङ्क,  स्टोरको 
मौज्दात वववरर् संकलन गरी बावर्ाक खररद योजना बनाउन ुपनेपनेछ l  

४. स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको 
स्पेसीवफकेसन तयार गनेl  

५. स्पेसीवफकेसन तयार गनाको लार्ग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय, स्वास््यसेवा 
ववभाग, व्यवस्थापन महार्ाखाको Technical Specification Bank को सहायता 
र्लन सवकनेछ। 

६. स्पेसीवफकेसन बमोख्जम खररद गनुा पने मेडीकल उपकरर् तथा औजारको लागत 
अनमुान तयार गने l  

७. लागत अनमुान बमोख्जम सावाजर्नक खररद र्नयमावली र्नयमानसुार खररद गने। 

८. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको र्नयमानसुार गरु्स्तर जाुँच 
गने । 

९. खररद गररएका मेडीकल उपकरर् तथा औजारको गरु्स्तर जाुँच गदाा 
स्पेख्र्वफकेर्न बमोख्जम भएको पाइएमा स्वीकार गने र भिुानी ददने । 

१०. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट दोस्रो चौमार्सकमा ववर्नयोजन भएको 
भएतापर्न सो वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम 
चौमार्सकबाट गनुा पनेछ।  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा 
सावाजर्नक खररद ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना र बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा 
योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई 
मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
अस्पतालमा न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्त्वयन र सिुारका लार्ग  मेख्र्न  औजार  
व्यवस्थापन भई सम्बख्न्त्ित अस्पतालहरुबाट  सेवा सहज रुपमा सञ् चालन हनुे। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 

अस्पतालबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ् प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ 
। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 
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४०. र्नर्लुक और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री ररप्याकीङ तथा ढुवानी 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

७.२.११.१ २७२१३ अस्पताल अनसुार पटक १०० प्रथम, दोस्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स कायाालयको नाम र्नकायगत 

बजेट 
जम्मा बजेट 
 

१. हेटौडा अस्पताल   १०० १०० 
 

उिशे्य 

स्वास््य संस्थाबाट र्न:र्लुक ववतरर्को लार्ग और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री ररप्याकीङ्ग तथा 
ढुवानीको आवश्यक व्यवस्था गने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. अस्पतालमा र्न:र्लुक और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री ररप्याकीङ्ग गरी ढुवानी गना योजना 
बनाउनपुनेछ l  

२. अस्पताले ढुवानी गरी पठाउनपुने स्थानहरुको पवहचान गरी लगत तयार गने। 

३. कायालय प्रमखुबाट औख्चत्यका आिारमा ररप्याकीङ्ग र ढुवानीका लार्ग बजेट बाुँडफाुँट स्वीकृत 
गने। 

४. ढुवानीका लार्ग लगत अनमुान तयार गदाा ख्जलला दररेटलाई आिार मार्न गनुापनेछ। 

५. थप कायाका लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालय र स्वा्य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गने। 

६. थप बजेट आवश्यक परेमा स्वास््य मन्त्रालयमा माग गरी पठाउने । 

७. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४(संर्ोिन २०७६ वा 
प्रचर्लत) र प्रदेर् सावजार्नक खररद र्नयमावली २०७६ अनसुार खररद गरी व्यवस्थापन गने। 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन,  र्नयमावली र खचा मापदण्ड अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्जलला अनसुार आवश्यक और्र्िहरु प्याकीङ्ग भई सम्बख्न्त्ित ख्जललाको स्टोर सम्म और्र्ि ढुवानी 
भएको हनुेछ। 
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अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

१. स्वास््य मन्त्रालयले काया सम्पन्न प्रर्तवेदन र स्थलगत अनगुमनको आिारमा अनगुमन तथा 
मूलयाङ्कन गनेछ l 

२. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रले स्थलगत अनगुमन तथा र्नरीक्षर् गरी और्र्ि तथा स्वास््य 
सामाग्री ररप्याकीङ्ग तथा ढुवानीको उख्चत र प्रभावकारी प्रयोग भए /नभएको हेनुापनेछ l 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा पेर् गनुापनेछ । 

 



 

186 

   

स्वास््य कायाालयबाट सञ् चालन गरीन ेकायाक्रम कायाान्त्वयन मागादर्ान 
आ. व. २०७९/०८० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. सरोकारवालाहरु सुँगको सहकायामा पोर्र् प्रबिान तथा र्बर्ादी  न्त्यूर्नकरर् अर्भयान सञ् चालन 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.१६.१   २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार 

पटक ७८००  दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य  पोर्र् प्रबद्धान साथै र्बर्ादी न्त्यूनीकरर् गने तथा नसने रोगहरुको जोख्खम न्त्यूर्नकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. ख्जललामा र्बर्ादी प्रयोगको अवस्था पत्तालगाउनको लार्ग ख्जलला ख्स्थत सरोकारवालाहरु सुँग 
समन्त्वय तथा बैठक गने।यस समन्त्वयमात्मक बैठकमा ववरे्र् गरी ख्जलला प्रसार्न कायाालय, 
कृवर् ज्ञान केन्त्र, भेटेरेनेरी अस्पताल तथा ववज्ञ केन्त्र साथै स्तार्नय तह, भेटेरेनेरी ब्यवसायी 
संघ प्रर्तर्नर्ि, बीउबीजक तथा र्बर्ादी ब्यवसायी संघ प्रर्तर्नर्ि तथा अन्त्य 
सरोकारवालाहरुलाई आमख्न्त्रत गरी र्बर्ादी प्रयोगको अवस्थाको प्रस्ततुीकरर् र अन्त्तरवक्रया 
गने । 

2. पोर्र् प्रबद्धान साथै र्बर्ादी न्त्यूनीकरर् गनाको लार्ग स्थानीय तह मा स्वास््य , ख्र्क्षा ,कृवर् 
तथा भेटेरेनरी, कृवर् सहकारी, कृर्क समहु बीच सर्मक्षा तथा अन्त्तवक्रा या कायाक्रम सञ् चालन 
गने । 

3. स्वस््य कायाालयको अगवुाईमा कृवर् कायाालयसुँग समन्त्वय गरी र्बर्ादी र्नयख्न्त्रत तथा 
समखु्चत प्रयोगको लार्ग अर्भयान सञ् चालन गने । 

4. ख्जलला प्रर्ासन कायाालय तथा सम्बख्न्त्ित स्थानीय तहको अगवुाइमा ख्जललाको सदरमकुाममा 
तथा स्थानीय तहको मतुय बजारमा अवख्स्थत ववर्ादीजन्त्य वस्तहुरु पाइने स्थानमा अनमुर्त 
परको अनगुमन गने तथा म्याद गजु्रकेा र कालोसूचीमा परेका र्बर्ादीहरुको र्बवक्र ववतरर् 
नगना साथै व्यवस्थापन गना  आवश्यक सललाह प्रदान गने । 

5. ख्जललाको मतुय-मतुय बजार क्षेरमा र्बर्ादी न्त्यूर्नकरर् सम्बख्न्त्ित जनचेतनामलुक सामाग्रीको 
प्रदर्ान गने ।  

6. बजेटको पररर्िर्भर रहेर पोर्र् प्रबिान, र्बर्ादी र्नयन्त्रर् तथा स्वस्थ खानपानको 
सन्त्देर्मलुक ख्चरर् सावाजर्नक स्थानमा रात ने  (Flex, Hoarding board) आदद। 

7. बुुँदा नं १ मा उललेख भए बमोख्जमका पक्ष समेटी बजेटको पररर्िर्भर रही एक वा िेरै 
कायाक्रमको कायायोजना तयार गनासवकनेछ ।  

8. र्मर्त तय भए पश् चात सम्बन्त्िीत सरोकारवालासुँग समन्त्वय गरी कायाक्रमको प्रचार प्रसार गने 
र कायाक्रम सञ् चालन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.स. कायाालयको नाम   
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा)  

जम्मा (रु 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय (३):  र्सन्त्िुपालचोक, प्रर्त कायाालय १५००  



 

188 

   

दोलखा, रामेछाप ५०० 

२. 
स्वास््य  कायाालय  (६): िाददङ, 
मकवानपरु, काभ्रपेलाञ्चोक, लर्लतपरु 
,ख्चतवन, काठमाडौँ  

प्रर्त कायाालय  
७००  

४२००  

३. 
स्वास््य कायाालय (३): भिपरु, 

र्सन्त्िलुी, नवुाकोट 
प्रर्त कायाालय 

६००  
१८००  

४. स्वास््य कायाालय: रसवुा  ३००  ३००  
 जम्मा  ७८००   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि पोर्र् प्रबद्धान साथै र्बर्ादीको प्रयोग कम भइ नसने रोगहरुको न्त्यूर्नकरर् हनु े। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२. जनसङ्खतया व्यवस्थापन कायाक्रम  

PLMBIS Code  
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.१६/२.७.२२.६३  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार 

पटक ५१००  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य जनसङ्खतया व्यवस्थापनलाई असर गने ववववि पक्ष समेटी कायाक्रम कायाान्त्वयन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. जनसङ्खतया व्यवस्थापन कायाक्रम अन्त्तगात र्नम्नानसुारको कायाक्रमहरु सञ् चालन गना 
सवकनेछ: 

• जेष्ठ नागररकलाइा स्वास््य सामाग्री सहयोग तथा सचेतना कायाक्रम,  
• वैदेख्र्क रोजगारमा जाने व्यख्िलाई स्वास््य सचेतना र प्रवद्धान कायाक्रम  
मार्थ उख्ललख्खत कायाक्रम बाहेक जनसङ्खतया व्यवस्थापनलाई असर गने ववववि पक्ष समेट्न े
कायाक्रमको योजना गना सवकनेछ । 
२. बुुँदा नं १ मा उललेख भए बमोख्जमका पक्ष समेटी बजेटको पररर्िर्भर रही एक वा िेरै 

कायाक्रमको कायायोजना तयार गनुापनेछ ।  
३. जनसङ्खतया व्यवस्थापन अन्त्तगात प्रदान गरीने सेवाहरु स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा 

आवश्यकता पवहचान  गरी सञ् चालन गना सवकनेछ । 
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४. कायाक्रमको कायायोजना र लख्क्षत वगा अनरुुप कायाक्रम सञ् चालनको लागी सम्बख्न्त्ित 
र्नकाय र सहभागीलाई जानकारी गराई सहभार्गता सरु्नख्श् चत गरी र्मर्त तय गने। 

५. र्मर्त तय भए पश् चात सम्बख्न्त्ित सरोकारवालासुँग समन्त्वय गरी कायाक्रमको प्रचार प्रसार 
गने। 

६. कायाक्रम सञ् चालन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. PLMBIS Code कायाालयको नाम   

र्नकायगत 
बजेट  

(रु. 
हजारमा)  

जम्मा 
(रु 

हजारमा) 
कैवफयत 

१. २.७.२२.१६ 

स्वास््य कायाालय (२): 
र्सन्त्िलुी, मकवानपरु 

प्रर्त 
कायाालय 

५०० 

१०००   

२. २.७.२२.१६ 

स्वास््य कायाालय (९): 
िाददङ, नवुाकोट, रामेछाप, 
ख्चतवन,लर्लतपरु, 
र्सन्त्िपुालचोक, दोलखा, 
काभ्रपेलान्त्चोक, काठमाडौं  

प्रर्त 
कायाालय 

४०० 
३६००  

३. २.७.२२.६३ स्वास््य कायाालय भिपरु ३०० ३००  
४. २.७.२२.१६ स्वास््य कायाालय रसवुा  २०० २००  

  जम्मा  ५१००   
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
जनसङ्खतया व्यवस्थापनलाई असर गने ववववि पक्षको सम्बोिन हनुे र समस्या समािानमा सहयोग 
हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३. एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम सर्मक्षा तथा सिुढीकरर् कायाक्रम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१० २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ३५७८ प्रथम , दोश्रो 
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ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम अन्त्तगात सञ् चालन भईरहेका गर्तववर्िहरुको अध्यावर्िक गने, 

र्सकाई, समस्या र चनुौतीको आदानप्रदान गने र ववद्यालयमा स्वास््य प्रबद्धान वक्रयाकलाप 
सञ् चालन/सहयोग गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बजेटको पररर्िर्भर रही सर्मक्षा र सिुृढीकरर् दवैु कायाक्रमको योजना गनुापनेछ । 
2. एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रमको प्रभावकाररता, समस्या, चनुौती, आवश्यकता र समय 

सान्त्दर्भाक पररमाजान लगायतका ववर्यमा सो कायाक्रम अन्त्तगात ख्जललामा कायारत ववद्यालय नसा 
र ववद्यालयका प्रिानाध्यापक, स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखाका प्रमखु र ख्र्क्षा र्ाखाका प्रमखु 
प्रर्तर्नर्ित्व हनुे गरी १ ददने सर्मक्षा कायाक्रमको आयोजना गने। 

3. सर्मक्षा कायाक्रमको लार्ग लख्क्षत सहभागीहरुको प्रस्ततुीकरर्को फमेट सवहत सहभार्गता 
सरु्नख्ित गने, कायाक्रमको बारेमा जानकारी गराउने र कायाक्रम कायाान्त्वयन गने। 

4. यस कायाक्रमको बजेटको पररर्िर्भर रही सर्मक्षाबाट प्राप्त भएका सवालहरुलाई सम्बोिन गना 
एक ववद्यालय एक नसाको Onsite Coaching मा समेत खचा गना सवकनेछ ।  

5. सर्मक्षा कायाक्रम एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम सञ् चालन कायाववर्ि २०७८ तथा प्रदेर् 
सावाजर्नक खचाको मापदण्ड २०७८ अनसुार गनुापनेछ । 

6. एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रमको सिुृढीकरर् अन्त्तगात कायाक्रम लाग ु भएका ववद्यालयका 
ववद्यालय नसाको क्षमता अर्भवृवद्ध, स्वास््य प्रबद्धानका वक्रयाकलापको लार्ग प्राववर्िक सहयोग 
तथा मेंटोररंग गनुापनेछ ।  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम 
र्नकयागत 

बजेट(रु.हजारमा) 

जम्मा बजेट(रु. 
हजारमा):  
३५७८ 

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (२): रसवुा, 
र्सन्त्िलुी 

२०० ४००   

२. 
स्वास््य कायाालय (२): 
लर्लतपरु, नवुाकोट 

३०० ६००   

३. स्वास््य कायाालय ख्चतवन २१० २१०   

४. 
स्वास््य कायाालय (२): 
रामेछाप, दोलखा 

४४० ८८०   

५. स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक 
काभ्रपेलाञ्चोकमकवानपरु 

१५८ १५८   

६. स्वास््य कायाालय काठमाडौ २५० २५०   

  ७. स्वास््य कायाालय िाददङ ३५० ३५०   

८.  स्वास््य कायाालय मकवानपरु २३० २३०  
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९.  स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुपालचोक ४०० ४००  

१०. 
 

स्वास््य कायाालय भिपरु  १०० १००  

जम्मा ३५७८  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रमको प्रभावकाररता, समस्या, चनुौतीका बारेमा जानकारी हनुे, ववद्यालय 
नसाको क्षमता अर्भवृवद्ध हनुे साथै ववद्याथीहरुको स्वास््य प्रबद्धानमा सहयोग हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

४. स्वास््य सम्बन्त्िी ददवसहरु मनाउन े

PLMBIS Code  
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.२८/२.७.३४.१४  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ३०१० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य स्वास््य सम्बन्त्िी महत्वपूर्ा मिुाहरुको बारेमा बहस तथा पैरवी गरी जनचेतना अर्भवृद्धी गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. वर्ा भरर मनाइाने राविय तथा अन्त्तराविय रुपमा महत्वपूर्ा स्वास््य ददवसहरुको वववरर् तयार 
गने।  

2. ददवस आउन ु भन्त्दा कम्तीमा एक हप्ता अख्घदेख्ख सरोकारवालाहरुसुँग समन्त्वय बैठक गरी 
कायायोजना तयार गने । 

3. सरोकारवाला सबैको सहभार्गता हनुे गरी कायाक्रम तय गने । 
4. सम्बख्न्त्ित ववर्यवस्तकुो ववर्भन्न माध्यम माफा त प्रचार प्रसार गने जस्तै सामाख्जक संजाल, 

परपर्रका, रेर्डयो, परकार माफा त, आदद।  
5. गैह्रसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहको समेत साझेदारीमा कायाक्रम गरी श्रोतको प्रभावकारी 

उपयोग गने ।  
6. सम्बन्त्िीत फोकल पसानले ददवसको समन्त्वय र संयोजन गरी कायाक्रम सञ् चालन गने । 
7. स्वास््यका ववर्भन्न ददवसहरु जस्तै ववश् व एड्स ददवस, ववश् व स्वास््य ददवस, ववश् व जनसङ्खतया 

ददवस, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ् सेववका ददवस, स्तनपान सप्ताह, पोर्र् सप्ताह, 
आयोर्डन मवहना ववश् व क्षयरोग ददवस, आदद लगायतका ददवसहरु संख्घय कायाक्रमसुँग दोहोरो 
नपनेगरी कायायोजना बनाएर मनाउने । 
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8. स्वास््य कायाालय भिपरुले ववश्व स्वास््य ददवस प्रदेर् स्तरको कायाक्रम गरी स्वास््य 
मन्त्रालय, स्वास््य र्नदेर्नालय ,स्वास््य तार्लम केन्त्र, जनस्वास््य प्रयोगर्ाला, प्रदेर् 
आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र लगायतका र्नकायहरुलाई समेत आमन्त्रर् गरी रु. ३००,००० 
(अरे्रुपी रु. र्तन लाख) को पररर्िर्भर रही मनाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS Code कायाालयको नाम 
र्नकायगत 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा)   

कैवफयत 

१. २.७.२२.२८ स्वास््य कायाालय भिपरु ५००* ५००   

२. २.७.२२.२८ 

स्वास््य कायाालय  (९) : 
ख्चतवन, दोलखा,  काठमाडौँ, 
नवुाकोट, काभ्रपेलाञ्चोक, 

रामेछाप, रसवुा  
मकवानपरु, र्सन्त्िुपालचोक 

प्रर्त कायाालय 
२००  

१८००   

३. २.७.२२.२८ स्वास््य कायाालय िाददङ  १६०  १६०   

४. २.७.२२.२८ 
स्वास््य कायाालय 
लर्लतपरु   

२५०  २५०  

५. २.७.२२.२८ स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली १५०  १५०   

६. २.७.३४.१४ 
स्वास््य कायाालय भिपरु- 
स्वयम ् सेववका ददवस 
मनाउन े

१५०  १५०   

जम्मा ३०१०    
 

२.७.३४.१४  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
सम्बख्न्त्ित स्वास््य ददवसको बारेमा बहस पैरवी गदै सो सम्बन्त्िी जनचेतनामूलक स्वास््य संदेर् 
माफा त जनसमदुाय स्वस्थ रहन अर्भप्ररेरत हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५. एवककृत जनस्वास््य तथा पोर्र् प्रविान अर्भयान/ एवककृत जनस्वास््य अर्भयान 

PLMBIS Code  खचा लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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ख्र्र्ाक हजारमा) 

२.७.२२.11/२.७.२२.४४  २२५२२ 
ख्जलला  
अनसुार 

पटक ३८०० प्रथम, दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 

१. र्न:र्लुक स्वास््य अन्त्तगात लख्क्षत समहुलाई ख्जलला अस्पतालसम्म सम्पूर्ा सेवा, ववपन्न नागररक 
अन्त्तगात र्न:र्लुक वा सहरु्लयतपूर्ा सेवा, आमा सरुक्षा लगायतका प्रमखु जनस्वास््य 
कायाक्रमहरुको बारेमा जानकारी गराउन ु।यसै अन्त्तगात पोर्र् प्रबद्धान कायाक्रम सञ् चालन गने 
। 

२. सीमान्त्तकृत तथा वपछर्डएका वगामा एवककृत रुपमा प्रर्तकारात्मक, प्रबद्धानात्मक, उपचारात्मक 
र र्नदानात्मक सेवाको पहुुँच र उपयोगमा अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. ख्जललार्भर रहेका र्समान्त्तकृत तथा वपछर्डएका वगा र क्षेरको स्वास््य आवश्यकताको पवहचान 
गने। 

2. ती वगाहरू बसोबास गने स्थान छनौट गदाा स्वास््य संस्था नभएको वडा, दगुाम स्थानलाई 
प्राथर्मकतामा राख्न ुपनेछ । 

3. एवककृत जनस्वास््य अर्भयानमा प्रदान गरीने सेवाहरुको प्याकेज पवहचान भएको स्वास््य 
आवश्यकताको आिारमा तयार गने । 

4. एवककृत जनस्वास््य अर्भयानमा स्वास््य प्रविानात्मक, प्रर्तकारात्मक, र्नदानात्मक र 
उपचारात्मक  स्वास््य सेवा साथै आयवेुद स्वास््य सेवा समेत समेटी कायाक्रम सञ् चालन गने। 

5. मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरुलाई पररचालन गरी जनस्वास््य अर्भयान सञ् चालन 
गने।उि अर्भयान, तयारीका वक्रयाकलाप बाहेक कख्म्तमा पर्न र्तन ददनको हनुपुने छ, जसमा 
हरेक ददनको कायायोजना बनाएर अर्भयान सञ् चालन गना पने छ । कायायोजना अन्त्तगात 
ववद्यालय स्वास््य ख्र्क्षा, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबद्धान, हात िनुे अर्भयान, स्थानीय बाल 
समहु पररचालन गरी सडक नाटक, आमा समहु सुँग अन्त्तरवक्रया लगायतका अन्त्य कायाक्रमहरु 
गनुापनेछ ।  

6. पोर्र् प्रबिानको लार्ग बालरोग र्बरे्र्ज्ञ सुँग समन्त्वय गरी बालरोग ख्र्ववर समेत सञ् चालन गने 
र त्यहाुँ बाट आवश्यक परामर्ा तथा उपचार प्रदान गने । 

7. उपचारात्मक सेवा प्रदान गदाा प्रजनन ्स्वास््य, हाडजोनी, नाक, कान घाटी, आुँखा, मखु, छाला, 
आदद लगायतका स्वास््य समस्याहरुलाई सम्बोिन गनुापने छ ।  

8. र्मर्त तय भए पश् चात स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी एवककृत जनस्वास््य अर्भयानको प्रचार 
प्रसार गने र कायाक्रम सञ् चालन गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम   

र्नकयागत 
बजेट (रु. 
हजारमा )  

जम्मा 
बजेट 
(रु. 
हजारमा) 

कैवफयत  
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१. २.७.२२.११ 

स्वास््य कायाालय (९): काठमाडौँ, 
र्सन्त्िलुी, िाददङ, ख्चतवन, 
लर्लतपरु, र्सन्त्िपुालचोक, दोलखा, 
काभ्रपेलान्त्चोक, रामेछाप 

प्रर्त 
कायाालय 

३०० 

 
 

२७०० 

 

२.  २.७.२२.११ स्वास््य कायाालय : मकवानपरु 
प्रर्त 

कायाालय 
५००    

५००   

३. २.७.२२.४४ 
स्वास््य कायाालय (२): रसवुा, 
नवुाकोट 

प्रर्त 
कायाालय 

३०० 
६००  

जम्मा ३८००   
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

स्वास््य सेवाको पहुुँच नभएको  ,र्समान्त्तकृत तथा वपछर्डएका वडामा रहेका जनसमदुायले एवककृत 
स्वास््य सेवा प्राप्त गनेछन।् 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

६. रेर्डयो तथा एफ .एमबाट स्थानीय भार्ामा स्वास््य सम्बन्त्िी संदेर् प्रसारर् 

PLMBIS Code  खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.३/२.७.२२.५७  २२५२२ 
ख्जलला  
अनसुार 

पटक १८२०  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य स्वास््य सम्बन्त्िी महत्वपूर्ा ववर्यहरुबारे रेर्डयो तथा एफ.एमबाट जानकारी प्रदान गरी जनचेतना 
अर्भवृवद्ध र व्यवहारमा सकारात्मक परीवतान लयाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. ख्जललामा रहेका रेर्डयो, एफ एमको सूची तयार गने । 
2. रेर्डयो तथा एफ.एमबाट स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्देर्हरु तयार गदाा देहायका आिारहरुमा ववश्लरे्र् 

गरी गने ।  
क) ख्जललामा देखा परेका महामारी तथा अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, मौसमी रोगको प्रकोपहरु, 

रोग फैलन सक्ने सम्भाव्य र ववगतका प्रर्तवेदन र त्याङ्क/सूचनाहरु, ख्जललामा देख्खएका 
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प्रमखु स्वास््य समस्याहरु र morbidity को ववश्लरे्र् गरी प्राथर्मकताको आिारमा सन्त्देर् 
उत्पादन  गने ववर्यवस्तकुो सूची तयार गने । 

ख) ववर्यवस्तकुो सूची तयार गदाा ख्जललास्तरमा उपलब्ि स्वास््य सेवा र स्वस्थ व्यवहार 
प्रबद्धान सम्बन्त्िी स्वास््य सन्त्देर्लाई समेत आवश्यकता अनसुार समावेर् गने । 

3. प्राथर्मकता सूचीमा परेका ववर्यहरुबाट कुन-कुन संचार माध्यमबाट कुन-कुन ववर्यमा संदेर् 
प्रसारर् गने हो भनी ववर्यवस्तकुो र्नर्ाय गने ।  

4. सन्त्देर् र्नमाार् गदाा कायाालयमा बैठक बसी तय गना सवकनेछ ।साथै केन्त्र तथा प्रदेर्बाट 
र्नमाार् भएका सन्त्देर्हरु समेत आवश्यकता अनसुार प्रसारर् गना सवकनेछ । 

5. प्रसारर् गरीएको सन्त्देर् राखी प्रर्तवेदन तयार गने ।  
6. सम्बख्न्त्ित र्मर्डयासुँग र्नयमानसुार सम्झौतागरी कायाक्रम कायान्त्वयन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा)  
कैवफयत 

१. २.७.२२.३  स्वास््य कायाालय रसवुा १००  १००   

२.  २.७.२२.५७ 

स्वास््य कायाालय (९):  ख्चतवन, 

िाददङ, दोलखा, लर्लतपरु, 
मकवानपरु, नवुाकोट, र्सन्त्िुली, 
र्सन्त्िपुालचोक, काठमाडौँ 

प्रर्त 
कायाालय 

१५०  
१३५०    

३. २.७.२२.५७ स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक २५०  २५०   
४.  २.७.२२.५७ स्वास््य कायाालय रामेछाप १२०  १२०   

  जम्मा  १८२०    
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य सम्बन्त्िी ववर्भन्न जानकारीमलुक सन्त्देर्हरु प्रसारर् भई स्वास््य सम्बन्त्िी ज्ञान अर्भवृवद्ध 
तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान हनुे साथै उपलब्ि स्वास््य सेवाको अर्िकतम उपभोग हनुे 
। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उख्ललख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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७. स्थानीय परपर्रकामा स्वास््य संदेर् प्रसारर्  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.५ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार 

पटक २४० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य सम्बन्त्िी महत्वपूर्ा ववर्यहरुबारे स्थानीय पर्रकाबाट जानकारी प्रदान गरी जनचेतना 
अर्भवृवद्ध र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान लयाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. ख्जललामा र्नयर्मत रुपमा प्रकार्न हनुे परपर्रकाको सूची तयार गने । 
2. र्नयर्मत प्रकार्न हनुे परपर्रकाबाट स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्देर्हरु तयार गदाा देहायका 

आिारहरुमा ववश्लेर्र् गरी गने ।  
क) ख्जललामा देखा परेका महामारी तथा अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, मौसमी रोगको प्रकोपहरु, 

रोग फैलन सक्ने सम्भाव्य र ववगतका प्रर्तवेदन र त्याङ्क/सूचनाहरु, ख्जललामा देख्खएका 
प्रमखु स्वास््य समस्याहरु र morbidity को ववश्लरे्र् गरी प्राथर्मकताको आिारमा 
ववर्यवस्तकुो सूची तयार गने । 

ख) ववर्यवस्तकुो सूची तयार गदाा ख्जललास्तरमा उपलब्ि स्वास््य सेवा र स्वस्थ व्यवहार 
प्रबद्धान सम्बन्त्िी स्वास््य सन्त्देर्लाई समेत आवश्यकता अनसुार समावेर् गने । 

3. प्राथर्मकता सूचीमा परेका ववर्यहरुबाट कुन-कुन परपर्रकाबाट कुन-कुन ववर्यमा संदेर् 
प्रकार्न गने हो भनी ववर्यवस्तकुो र्नर्ाय गने ।  

४. सन्त्देर् र्नमाार् गदाा कायाालयमा बैठक बसी तय गना सवकनेछ । साथै केन्त्र तथा प्रदेर्बाट 
र्नमाार् भएका सन्त्देर्हरु समेत आवश्यकता अनसुार प्रकार्न गना सवकनेछ । 

५. प्रकार्न गरीएको सन्त्देर् राखी प्रर्तवेदन तयार गने ।  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा): 
३८७०  

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक ५० ५०  
२.  स्वास््य कायाालय भिपरु ९०   ९०   

३. स्वास््य कायाालय मकवानपरु १०० १००  
 जम्मा  २४०   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर खचा योजना 
बनाइा स्वीकृत गरी कायाक्रम गने । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि स्वास््य सम्बन्त्िी ववर्भन्न जानकारीमलुक सन्त्देर्हरु प्रकार्न भई स्वास््य सम्बन्त्िी ज्ञान अर्भवृवद्ध 
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तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान हनुे साथै उपलब्ि स्वास््य सेवाको अर्िकतम उपभोग हनुे। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

८. मात ृतथा नवजात ख्र्र् ुतथा प्रजनन ्स्वास््य सिुढृीकरर् कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.१४९  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार   

पटक ११९० प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य मात,ृ नवजात ख्र्र् ुतथा प्रजनन ्स्वास््य कायाक्रमको सिुृढीकरर् गरी गरु्स्तरीयता अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. मात,ृ नवजात ख्र्र् ु तथा प्रजनन ् स्वास््यको ववर्य समेटी सर्मक्षा कायाक्रमको ववस्ततृ 
कायायोजना तयार गरी स्वीकृत गराउने । 

२. उि सर्मक्षामा ख्जललार्भर रहेका आमा सरुक्षा कायाक्रम लाग ु भएका सरकारी तथा र्नजी 
प्रसूर्त केन्त्र (CEONC, BEONC ,बर्थाङ्ग सेन्त्टर) मा कायारत कख्म्तमा एक जना नर्साङ स्टाफ र 
स्थानीय तहमा कायारत मात ृ तथा नवजात ख्र्र् ु कायाक्रमको फोकल पसानलाइा २ ददने 
सर्मक्षामा सहभागी गराउनपुनेछ। सोको जानकारी अर्नवाया रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयलाई 
गराउनपुनेछ । 

३. सर्मक्षा हनु ु१५ ददन पवहले प्रत्येक स्थानीय तहमा र सो माफा त स्वास््य संस्थामा सर्मक्षामा 
सहभागी हनु आउुँदा लयाउन ु पने त्याङ्क लगायतका आवश्यक ववर्यवस्तकुो जानकारी 
अर्नवाया गराउनपुनेछ l जसमा सर्मक्षा गनुापने आवश्यक सूचांक र ववर्यवस्तकुो ढांचा तयार 
गरी उपलब्ि गराउन ुपनेछ l 

४. उपलब्ि भएमा सम्बख्न्त्ित ववर्य ववज्ञलाई सहभागी गराई प्रार्बर्िक पषृ्ठपोर्र् ददने तथा 
अध्यवर्िक गने । 

५. बजेटको पररर्िर्भर रही देहाय बमोख्जमका कायाक्रम सञ् चालन गना सवकनेछ । 

• र्नजी तथा सामदुावयक क्षेर (नर्साङ होम, अस्पताल, मेर्डकल कलेज) सुँग सर्मक्षा तथा 
अर्भमखु्खकरर् रेकर्डाङ्ग ररपोवटाङ्ग सवहत  

• प्रसतुी केन्त्रमा अनसाइट कोख्चङ्ग तथा मेन्त्टोररङ्ग (प्रोटोकल/र्नदेख्र्का अनसुार) 
६. बजेटको पररर्िर्भर रही ख्जललाको आफ्नो समस्या अनरुुप मार्थ उललेख गरीएको भन्त्दा र्भन्न र 

नर्तजामखुी कायाक्रम तय गरी सञ् चालन समेत गना सवकनेछ । 

७. ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा कायाक्रम सञ् चालन गना 
सवकनेछ।   
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 कायाालयको नाम 
र्नकयागत 

बजेट(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट(रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय नवुाकोट ८०० ८००  

२. स्वास््य कायाालय भिपरु ३९० ३९०  

जम्मा  ११९०  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि सरुख्क्षत माततृ्व सेवा तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवाको ववद्यमान अवस्था सिुार हनुे । 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

९. क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एच.आइा.र्भ/एड्स र्नयन्त्रर् सिुढृीकरर् कायाक्रम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.१५ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ५८७५   पवहलो,दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एच.आइा.र्भ/एड्स र्नयन्त्रर् कायाक्रम सम्बन्त्िी सेवा प्रदायकको ज्ञान सीप, 

क्षमतामा अर्भवृद्धी र पषृ्ठपोर्र् गने साथै नयाुँ ववरामी पवहचान दर बढाउने तथा ववरामीको गरु्स्तरीय 
उपचारमा पहुुँचवृवद्ध गरी  यी रोगहरुका कारर् हनुे रूग्र्ता र मतृ्यदुर घटाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. ख्जललार्भर रहेका स्थानीय तहको कायाक्रमको फोकल पसान/स्वास््य संयोजकलाइा सहभागी 
गराइा २ ददनको सर्मक्षा गने l सोको जानकारी अर्नवाया रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयलाई 
गराउनपुनेछ । 

2. क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एच.आइा.र्भ/एड्सका नयाुँ ववरामी पवहचान दर बढाउने तथा ववरामीको 
गरु्स्तरीय उपचारमा पहुुँचवृवद्ध हनुे वकर्समका कायाक्रम तजुामा गनुा पनेछ । 

3. क्षयरोगको सवक्रय ववरामी (Active Case Finding) पत्तालगाउनको लार्ग Microscopic Camp 

सञ् चालन गने । 

4. समदुायमा Contact Tracing माफा त क्षयरोगका ववरामीहरुको खोख्ज गरी उपचारमा लयाउने ।  
5. क्षयरोगको ववरामी १००० भन्त्दा बढी भएका ख्जललामा DOTS Clinic सञ् चालनका लार्ग थप 

जनर्ख्ि आवश्यक भएमा मार प्रववर्िक सेवा करारमा जनर्ख्ि मन्त्रालयबाट स्वीकृर्त र्लई 
राख्न सवकनेछ । 
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6. बजेटको पररर्िर्भर रही देहाय बमोख्जमका कायाक्रम सञ् चालन गना सवकनेछ । 

• र्नजी क्षेर(मेर्डकल कलेज  ,अस्पताल  ,नर्साङ होम  ,तथा पोर्लख्क्लर्नक)सुँग सर्मक्षा तथा 
अर्भमखु्खकरर् रेकर्डाङ्ग ररपोवटाङ्ग सवहत 

• केस नोवटवफकेर्न बढाउन समस्या तथा आवश्यकता पवहचान कायार्ाला  
• क्षयरोग, एच.आई.र्भ कोइन्त्फेक्सन कायाक्रम 

• सचेतना कायाक्रम 

• अनसाइट कोख्चङ्ग 

• क्षयकुष्ठको आिारभतू तथा पनुतााजगी तार्लम (संघीय कायाक्रमसुँग दोहोरो नपने गरी 
सञ् चालन गनुापने) 

7. बजेटको पररर्िर्भर रही ख्जललाको आफ्नो समस्या अनरुुप मार्थ उललेख गरीएको भन्त्दा र्भन्न 
र नर्तजामखुी कायाक्रम तय गरी सञ् चालन समेत गना सवकनेछ । 

8. ख्जललामा कायारत गेह्रसरकारी संघ-संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा कायाक्रम सञ् चालन 
गना सवकनेछ।  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 क्र.स.   कायाालयको नाम  
र्नकयागत बजेट (रु. 

हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (३): 
काठमाडौं, भिपरु, र्सन्त्िलुी    

 
प्रर्त कायाालय ४५० 

 
१३५०  

 

२. 
स्वास््य कायाालय(२): ख्चतवन, 

मकवानपरु 
प्रर्त कायाालय ६०० १२००  

३. 
स्वास््य कायाालय (२): िाददङ, 
र्सन्त्िपुालचोक 

प्रर्त कायाालय ४००  ८००   

४. स्वास््य  कायाालय नवुाकोट ५४०  ५४०    

५. 
स्वास््य कायाालय (२): रामेछाप, 
दोलखा  

प्रर्त कायाालय ४०५  ८१०   

६. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु ६७५  ६७५   
७.  स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक ५००  ५००   

जम्मा   ५८७५  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुारबजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजनातयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि क्षयरोग र्नयन्त्रर्, कुष्ठरोग र्नवारर् तथा एच.आइा.र्भ/एड्स र्नयन्त्रर्को अवस्थामा रहीरहनेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१०. आत्महत्या न्त्यूनीकरर् 

ख्र्र्ाक वववरर्  
उिशे्य आत्महत्या रोकथाम तथा न्त्यूनीकरर् गने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जलला प्रहरी कायाालयसुँग समन्त्वय गरी ख्जललामा आत्महत्या सुँग सम्बख्न्त्ित घटनाको त्याङ्क 
ववश्लरे्र् तथा सर्मक्षा कायाक्रम सञ् चालन गने l यस अन्त्तगात ख्जलला प्रहरी कायाालय, मवहला 
सेल तथा आस्पतालमा आिाररत एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्त्र (OCMC) सुँग समन्त्वय गरी 
आत्महत्या संभाववत क्षेर,  उमेर, र्लङ्ग, जार्त, आदद इत्यादीको त्याङ्क ववश्लरे्र् गने 
(Epidemiological study) । 

२. आत्महत्या रोकथाम तथा न्त्यूनीकरर् गनेको लार्ग सरोकारवाला संघसंस्था तथा स्थानीय 
र्नकायहरु सुँग छलफल तथा अन्त्तवक्रा या कायाक्रम सञ् चालन गने । 

३. स्थानीय र्नकायमा कायारत स्वास््यकमीहरुको लार्ग आत्महत्या रोकथाम तथा न्त्यूनीकरर् 
सम्बन्त्िी अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम सञ् चालन गने । 

४. ववद्यालय नसालाई पररचालन गरी ववद्यालय तथा समदुाय स्तरमा आत्महत्या न्त्यूर्नकरर् सम्बन्त्िी 
सचेतना कायाक्रम सञ् चालन गने ।  

५. त्यस्तै आत्महत्या रोकथाम तथा न्त्यूनीकरर् गनाको लार्ग स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी 
जनचेतना लगायतका अन्त्य कायाक्रमहरु योजना गरी सञ् चालन गने । 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही आत्महत्या जन्त्य घटना िेरै भएको स्थानीय तहको कायाक्रमको फोकल 
पसान/स्वास््य र्ाखा प्रमखु र ख्जललाख्स्थत सरकारी अस्पताल, प्रमखु र्नजी अस्पतालका फोकल 
पसानलाई समेत सहभागी गराई तेस्रो चौमार्सकमा १ ददने सर्मक्षा समेत सञ् चालन गना सवकनेछ 
। 

७. ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा कायाक्रम सञ् चालन गना 
सवकनेछ।   

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
ववर्नयोख्जत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) 

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (९): िाददङ, 
भिपरु, दोलखा, काठमाडौं, 
काभ्रपेलाञ्चोक, नवुाकोट, रामेछाप, 

प्रर्त कायाालय 
४०० 

३६००  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१७   २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक  ४५१९ प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
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र्सन्त्िलुी , र्सन्त्िपुालचोक 

२. 
स्वास््य कायााल (२): मकवानपरु, 
रसवुा  

प्रर्त कायाालय 
३०० 

६००   

३. स्वास््य कायाालय ख्चतवन  ३१९  ३१९  

जम्मा  ४५१९  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि आत्महत्या कम हनुे तथा न्त्यूनीकरर् संगै मतृ्यदुर कम हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

११. सडक दघुाटना (RTA) रोकथाम तथा न्त्यूनीकरर् कायाक्रम  

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य सडक दघुाटना (RTA) रोकथाम तथा न्त्यूनीकरर् गने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१.ख्जलला स्तरीय सडक दघुाटना तथा जोख्खम न्त्यूनीकरर् सर्मती गठन गने । 

२.सवारी दघुाटना न्त्यूनीकरर्को लार्ग कायायोजना बनाउने तथा सोको प्रभावकारी रुपमा कायान्त्वयन 
गने । 

३. सवारी दघुाटनाको अवस्था बारेमा चौमार्सक रुपमा सर्मक्षा तथा योजना तजुामा गोष्ठी सञ् चालन 
गने । 

४. ख्जलला ट्रावफक कायाालयसुँग समन्त्वय गरी ख्जललामा सडक दघुाटनाको त्याङ्क प्राप्त गने साथै 
सो त्याङ्क ववश्लरे्र् गरी कायायोजन तयार गने । 

५. सावाजर्नक यातायात सम्बन्त्िी सर्मतीहरुसुँग र्नयर्मत समन्त्वय बैठक गने। 

६. सवारी दघुाटना जोख्खम न्त्यूनीकरर्को लार्ग बहृत सचेतना अर्भयान सञ् चालन गने। 

७. यातायात व्यवसायी  संघ संस्था, सवारी चालक तथा सह-चालकहरुलाई सवारी दघुाटना  जोख्खम 
न्त्यूनीकरर् सम्बन्त्िी अर्भमखुीकरर् कायाक्रम तथा तार्लम सञ् चालन गने । 

८. सवारी दघुाटना जोख्खम न्त्यूनीकरर्को लार्ग ख्जललामा सञ् चालन भोइरहेको सम्पूर्ा कायाको 
वववरर् राख्न ेतथा सो कायाको प्रभावकारी कायान्त्वयन को लार्ग समन्त्वयकारी भरू्मका र्नभाउने।  

९. ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा कायाक्रम सञ् चालन गना 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१८  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ४१५०  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  
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सवकनेछ। 

१०.सबारी जोख्खम न्त्यूर्नकरन सम्वन्त्िी जोख्खम ववश्लेर्र् तथा जोख्खम नक्र्ाङ्कन (Risk Mapping) 
गने तथा संभाववत दघुाटनास्थलमा जनचेतनामलुक संदेर् राख्न े। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम 
ववर्नयोख्जत बजेट  
(रु हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा   

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (८): िाददङ, भिपरु, 
दोलखा,काठमाडौं,काभ्रपेलाञ्चोक,नवुाकोट, 
रामेछाप, र्सन्त्िपुालचोक 

प्रर्त कायाालय ४०० ३२००  

२. स्वास््य कायााल(२): ख्चतवन, र्सन्त्िलुी  
प्रर्त कायाालय 
३०० 

६००   

३. स्वास््य कायाालय रसवुा १५०  १५०   

४. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु  २००  २००   
जम्मा  ४१५०   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि  सडक दघुाटना कम हनुे तथा न्त्यूनीकरर् संगै मतृ्यदुर कम हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१२. बाल बार्लकाहरुलाई बिृी अनगुमन सिुरृ्िकरर् कायाक्रम  

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य बालबार्लकाहरुको वृवद्ध अनगुमन सिुृढीकरर् गरी कुपोर्र्को समस्यालाई समािान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. स्वास््य कायाालयले प्रत्येक स्थानीयतहका स्वास््य र्ाखा बाट २ जनालाई तार्लममा 

सहभागी गराउने । 

२. स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहमा रहेका स्वास््यकमीहरु तथा OTC केन्त्रमा कायारत 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२१५ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार 

पटक १२००० दोश्रो 
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कमाचारीहरुलाई बालवृवद्ध अनगुमन बारे १ ददने अर्भमखुीकरर् प्रदान गने ।  
३.  अर्भमखुीकरर् पश् चात हरेक स्वास््यसंस्थामा मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्

सेववकाहरुलाई १ ददने अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम सञ् चालन गने ।  
४. स्थानीय स्वयंसेववका पररचालन गरी कुपोवर्त बाल बार्लकाहरुको पवहचान गरी स्वस््य 

संस्थाहरुमा प्ररे्न गने l 

५. मवहनामा एक ददन स्थानीय स्तरको स्वस््य संस्थामा स्वस्थ ख्र्र् ु ख्क्लर्नक (Healthy 
Baby Clinic) सञ् चालन गने l 

६. संघ संस्थाहरुको सहकायामा ववर्नयोख्जत बजेट र्भर रही प्रत्येक स्वास््य संस्थामा पोर्र् 
कनार स्थापना गने र सेवाग्राहीहरुलाई सन्त्तरु्लत भोजन तथा बालबार्लकालाई आवश्यक 
पने पोर्र्को बारेमा जानकारी ददने । 

७. बाल-बार्लकाहरुको वृवद्ध अनगुमन तथा सिुृर्िकरर्को लार्ग आवश्यकता अनरुुप घरदैलो 
अर्भयान सञ् चालन गना सवकनछे । 

८. आवश्यकता अनसुार सूचना तथा सञ् चार सामाग्रीहरुको प्रयोग गने l 

९. स्थानीय स्तरमा रहेका आमा समहुहरुमा बालवृवद्ध अनगुमनलाई प्रोत्साहन गनाको लार्ग 
र्नयर्मत छलफल तथा अन्त्तरवक्रया कायाक्रम सञ् चालन गने । 

१०. बालवृवद्ध अनगुमन पूर्ारुपमा कायान्त्वयन गने स्वास्थ संस्था तथा पररवारलाई प्रोत्साहन गना 
कायाक्रम सञ् चालन गने । यसमा सम्मान कायाक्रम तथा परुस्कारको व्यवस्था गना सवकने 
छ l यस अन्त्तगात परुस्कार तथा सम्मानको लार्ग मापदण्ड तयार गने र सो अनसुार 
कावाान्त्यन गने । 

११. ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा कायाक्रम सञ् चालन 
गना सवकनेछ।  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम 
ववर्नयोख्जत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा)  

कैवफयत 

१. 

स्वास््य कायाालय (९): ख्चतवन, 
िाददङ, 
काठमाडौं,काभ्रपेलाञ्चोक,मकवानपरु, 
लर्लतपरु, नवुाकोट,र्सन्त्िलुी, 
र्सन्त्िपुालचोक 

प्रर्त कायाालय १००० ९०००  

२. स्वास््य कायााल (२): भिपरु, रसवुा प्रर्त कायाालय ६०० १२००   

३. 
स्वास््य कायाालय (२): दोलखा, 
रामेछाप 

प्रर्त कायाालय ९०० १८००  

जम्मा  १२०००   
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि बाल-बार्लकाहरुको वृवद्ध अनगुमन सिुृर्िकरर् गरी बाल-बार्लकाको मतृ्यदुर कम हनु े। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वस््य मन्त्रालय तथा स्वास््य 
र्नदेर्नालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१३. कीटजन्त्य रोग तथा एनटीडी (डेंग,ु मलेरीया आदी) रोग रोकथाम तथा र्नयन्त्रर् तथा प्राववर्िक 
सहयोग काया  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.१४ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ४०२३ प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
कीटजन्त्य रोग (डेंग,ु मलेरीया आदी) रोग लगायत अन्त्य इमाख्जङ तथा ररइमाख्जङ रोग रोकथाम, 
व्यवस्थापन कायामा स्थानीय तहलाइा प्राववर्िक सहयोग गरी महामारी न्त्यूनीकरर् र मतृ्यदुर कम 
गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१ . स्थानीय तहलाई डेंग,ु मलेररया लगायत कीटजन्त्य रोग रोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग कुन ै
पर्न वकर्समको प्राववर्िक सहयोग तथा दक्षताको आवश्यकता परेमा सम्पका  गनाका लार्ग 
ख्जललार्भर रहेका सम्पूर्ा स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखा प्रमखुहरुलाई जानकारी गराउने l 

२. स्थानीय तहले सञ् चालन गरेको डेंग,ु मलेररया लगायत कीटजन्त्यरोग रोकथाम तथा र्नयन्त्रर् 
कायाक्रममा प्राववर्िक सहयोगको लार्ग जान ुपरेमा कायाालय प्रमखु, सम्बख्न्त्ित ववर्यमा दक्ष 
कमाचारी, कायाक्रम फोकल पसान, जनस्वास््य ववज्ञ तथा लयावको कमाचारीलाई दैर्नक भ्रमर् 
भत्ता यो ख्र्र्ाकबाट खचा गना सवकनेछ l 

३. कीटजन्त्य रोग प्रभाववत क्षेरमा रोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का कायाक्रमहरु नभएमा वा प्रयाप्त 
नभएमा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी जनचेतना लगायतका अन्त्य कायाक्रमहरु योजना गरी 
सञ् चालन गने l 

४. बजेटको पररर्िर्भर कीटजन्त्य रोगको प्रकोप िेरै भएको स्थानीय तहको कायाक्रमको फोकल 
पसान/स्वास््य र्ाखा प्रमखु र ख्जललाख्स्थत सरकारी अस्पताल, प्रमखु र्नजी अस्पतालका फोकल 
पसानलाई समेत सहभागी गराई तेस्रो चौमार्सकमा १ ददने सर्मक्षा समेत सञ् चालन गना 
सवकनेछl 

५. ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा कायाक्रम सञ् चालन गना 
सवकनेछ।   
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (४): िाददङ, 
नवुाकोट, र्सन्त्िलुी, र्सन्त्िपुालचोक 

३०० १२००  

२. स्वास््य कायाालय ख्चतवन ५०० ५००  

३. 
स्वास््य कायाालय (२): काठमाडौं, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

प्रर्त कायाालय 
४०० 

८००  

४. स्वास््य कायाालय (२): दोलखा, रामेछाप 
प्रर्त कायाालय 

२०० 
४००  

५. स्वास््य कायाालय मकवानपरु ५४० ५४०   
६. स्वास््य कायाालय रसवुा  १९३  १९३  
७. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु ३९० ३९०   

जम्मा ४०२३  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
डेंग ु रोग लगायत अन्त्य इमाख्जङ तथा ररइमाख्जङ रोग रोकथाम तथा व्यवस्थापन भइा महामारीको 
र्नयन्त्रर् तथा मतृ्यदुर कम हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालय तथा स्वास््य 
मन्त्रालयले गनेछ साथै उललेख्खत र्नकायहरु एवम ् प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन 
मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१४. स्वास््यमा काम गने संघसंस्था तथा सरोकारवाला र्नकायसुँग समन्त्वयत्मक बैठक/ अन्त्तरवक्रया 
कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२४ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक १००५ प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
ख्जललार्भर स्वास््य क्षेरमा काया गने गैह्रसरकारी संघ संस्थासुँग समन्त्व्य गरी कायाक्रम सञ् चालन 
तथा सेवा प्रवाहमा एकरुपता तथा गरु्स्तर अर्भवृद्धी गना । 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

1. ख्जललार्भर स्वास््य क्षेरमा काया गने र्नकाय, संघ-संस्थाको सूची तयार गने । 

2. एक हप्ताको समय ददइा समन्त्वय बैठकको आयोजना गने । 

3. बैठकमा स्वास््य कायाालयको तफा बाट नीर्त, योजना, प्राथर्मकता र रर्नीर्त लगायतको 
ववर्यवस्तमुा प्रस्ततुीकरर् गने । 

4. स्थानीय तह लगायत ख्जललार्भर कायारत मतुय-मतुय संघ सस्थाबाट सञ्चार्लत आयोजनाको 
प्रगर्त, बजेट, आगामी  कायाददर्ा लगायतका ववर्यमा प्रस्ततुीकरर् गना लगाउने । 

5. प्रस्तरु्तकरर् पश् चात छलफल गरी ख्जललाको प्राथर्मकता अनरुुप भावी कायाददर्ा तयार गने । 

6. कायाक्रम पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

7. बजेटको पररर्िर्भर रही ३ भन्त्दा बढी पटक समन्त्वय बैठक आयोजना गना सवकनेछ । 

8. ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा कायाक्रम सञ् चालन गना 
सवकनेछ। ख्जललामा कायारत संघसंस्थासुँग समन्त्वय गरी आवश्यक परेको अवस्थामा बजेटको 
व्यवस्थापन गना लगाउने तथा समन्त्वयमा कायाक्रम गना सवकनेछ ।   

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय भिपरु ६० ६०  
२. स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली  ३० ३०  
३. स्वास््य कायाालय ख्चतवन १५० १५०  

४. 
स्वास््य कायाालय (३): िाददङ, 
लर्लतपरु, मकवानपरु 

प्रर्त कायाालय 
९० 

२७०  

५. 
स्वास््य कायाालय (२): दोलखा, 
रामेछाप 

८० १६०  

६. स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक ४० ४०  
७. स्वास््य कायाालय नवुाकोट २०० २००  
८. स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुपालचोक ४५  ४५  
९. स्वास््य कायाालय काठमाडौँ ५० ५०  

 जम्मा  १००५  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही रकम बाुँडफाुँट गरी अर्ग्रम खचा योजना स्वीकृत गराई कायाक्रम कायाान्त्वयन गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्जललार्भर काया गने गैह्रसरकारी संघ-संस्थासुँग समन्त्वय गरी कायाक्रम सञ् चालन तथा सेवा 
प्रवाहमा एकरुपता तथा गरु्स्तर अर्भवृद्धी हनुे र कायाक्रम नदोहोररने । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१५. प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको मात ृ तथा बालस्वास््य सेवामा 
सहज पहुुँच तथा उपभोग बढाउन संस्थागत सतु्केरी र र्तनका बालबार्लकाले पूर्ा खोप लगाएका 
आमालाइा रु. ५ हजार उत्प्ररेर्ा खचा  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.१९ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ६१७५ पवहलो, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
अर्त र्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको मात ृतथा बालस्वास््य सेवामा सहज पहुुँच तथा 
उपभोग बढाउन संस्थागत सतु्केरी र र्तनका बालबार्लकाले पूर्ा खोप पाएको सरु्नख्ितता गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. सबै स्वास््य कायाालयबाट ख्जललार्भरका आमा सरुक्षा कायाक्रम लागू भएका सरकारी र र्नजी 
स्वास््य संस्थाहरुमा सो सवुविाबारे पराचार गने र स्थानीय तह अन्त्तगात रहेका स्वास््य 
संस्थाको हकमा सम्बख्न्त्ित स्थानीय तह माफा त कायाक्रम कायाान्त्वयन गने व्यवस्था गने। 

2. उि जार्तले संस्थागत प्रसूर्त भएको प्रमाख्र्त वववरर् र सवै खोप र्लएको प्रमाख्र्त वववरर् 
स्थानीय तह अन्त्तगात रहेका स्वास््य संस्थाको हकमा सम्बख्न्त्ित स्थानीय तहका स्वास््य 
संस्थाले तयार गरी प्रमाख्र्त गरी स्वास््य कायाालय पठाउने र अन्त्य सरकारी तथा र्नजी 
स्वास््य संस्थाहरुको हकमा उि वववरर् स्वास््य कायाालयमा पेर् गरेपर्छ सम्बख्न्त्ित स्वास््य 
संस्थाको बैक खाता माफा त रकम भिूानी गने । 

3. अनसूुची–१ मा उललेख भएका अर्त र्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुले संस्थागत प्रसूर्त र 
पूर्ा खोप लगाए बापत देहाय बमोख्जमका दरले नगद भिुानी गनुापनेछ ।  

4. नेपाल सरकारले आमा सरुक्षा कायाक्रम अन्त्तगात प्रदान गरेको यातायात खचामा थप २ हजार 
रुपैया   

5. प्रोटोकल अनसुार १५ मवहनार्भर पूर्ा खोप लगाएका बालबार्लकाका आमालाइा ३ हजार 
रुपैया ।  

6. बुुँदा नं ३ मा उललेख भए अनसुार स्थानीय तह तथा सरकारी/र्नजी स्वास््य संस्थालाई 
स्वास््य कायाालयले सोिभनाा रकम भिुानी गनुापनेछ । 

7. यो कायाको लार्ग संस्थागत प्रसतुीका लार्ग प्रदान गरीने यातायात खचाको भिूानीको लार्ग 
स्वास््य संस्थाले आमा सरुक्षा कायाक्रममा रकम प्रदान गरेको प्रमार्ीत भरपाइा अनूसूची २ 
अनसुार गने र पूर्ा खोप लगाएपर्छ रकम प्रदान गरी अनूसूची ३ मा उललेख गरीएको फारम 
भरी अर्भलेख तथा प्रर्तवेदन गने । 

8. स्थानीय तहले चौमार्सकरुपमा सोिभनाा माग गनुा पनेछ।प्रत्येक चौमार्सकको बढीमा १५ 
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ददनर्भर माग गनुापने छ । 

9. लख्क्षत वगाले सेवा-सवुविा पाए/नपाएको यवकन गने ।  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय ख्चतवन १२०० १२००  

२. 
स्वास््य कायाालय (३): मकवानपरु, 
दोलखा, रामेछाप  

७५० २२५०  

३. स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक ४०० ४००  

४. 
स्वास््य कायाालय (२): िाददङ, 
र्सन्त्िलुी 

६०० १२००  

५. स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुपालचोक ५०० ५००  

६. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु २२५ २२५  
७. स्वास््य कायाालय नवुाकोट १०० १००  
८. स्वास््य कायाालय रसवुा ३०० ३००  

जम्मा ६१७५  
 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट गरी 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
अर्त र्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको मात ृ तथा बालस्वास््य सेवामा सहज पहुुँच तथा 
उपभोग बढने । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१६. स्थानीय तहलाइा स्वास््य सम्बन्त्िी कायाक्रम कायाान्त्वयनमा प्राववर्िक सहयोग तथा अनगुमन 
कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 
(रू. हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.२२/२.७.२२.९५/२.७.२२.१४७  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक २३४२ प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  



 

209 

   

उिशे्य 
स्थानीय तहलाई स्वास््य सम्बन्त्िी कायाक्रम कायाान्त्वयनको लार्ग प्राववर्िक सहयोग तथा अनगुमन 
गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललार्भरका सबै स्थानीय तहलाई स्वास््य सम्बन्त्िी कायाक्रम कायाान्त्वयनको लार्ग प्राववर्िक 
सहयोग तथा अनगुमन काया गनाको लार्ग सम्बख्न्त्ित कायाालयले आर्थाक वर्ाको र्रुुमै 
प्राववर्िक सहयोग तथा अनगुमनको कायातार्लका/ कायायोजना तयार गनुापदाछ। 

२. प्राववर्िक सहयोग तथा अनगुमनको लार्ग स्वीकृत तार्लका अनसुार कायाान्त्वयन गरी प्रर्तवेदन 
तयार गनुा पनेछ । 

३. प्राववर्िक सहयोग तथा अनगुमन गदाा एकीकृत अनगुमन चेकर्लष्टको प्रयोग गने । 

४. आवश्यकता अनसुार स्थानीय तहका प्रर्तर्नर्िहरुबाट पर्न प्राववर्िक सहयोगको व्यवस्था गना 
सवकनेछ।  

५. आवश्यकता अनसुार ववर्यववज्ञहरु सुँग समन्त्वय गरी प्राववर्िक सहयोग तथा अनगुमनमा 
सहभागी गराउन सवकनेछ साथै त्यसमा आवश्यक खचा कायाक्रम ख्र्र्ाकबाट खचागना सवकन े
छ। 

६. अनगुमनको क्रममा आएका सझुाब तथा देख्खएका कर्मकमजोरीहरुलाई यथार्ीघ्र सच्याउने र 
समस्या समािान गने ।   

७. स्थानीयतहले आयोजना तथा आमन्त्रना गरेको जनस्वास््य सम्बन्त्िी कायाक्रमहरुको सहजीकरर् 
गना सवकने छ ।बजेटको पररर्िर्भर रहेर सहजीकरर् गना सवकनेछ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) 

कैवफयत 

१. २.७.२२.२२ 
स्वास््य कायाालय (३): 
िाददङ, रामेछाप, दोलखा   

प्रर्त कायाालय 
१८०  

५४०   

२. २.७.२२.२२ 

स्वास््य कायाालय (३): 
ख्चतवन, काभ्रपेलाञ्चोक, 
र्सन्त्िपुालचोक 

२००  ६००   

३. २.७.२२.२२  
स्वास््य कायाालय 
मकवानपरु  

२०२ २०२   

४. २.७.२२.२२  स्वास््य कायाालय नवुाकोट  ३०० ३००  

५. २.७.२२.९५ 
स्वास््य कायाालय (२): 
काठमाडौँ, र्सन्त्िलुी 

२०० ४००  

६. २.७.२२.१४७ स्वास््य कायाालय भिपरु  ३०० ३००  
जम्मा  २३४२  
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१७. मवहलाहरुमा हनु सक्ने अब्स्टे्रवटक वफस्टुला, पाठेघर खस्न े समस्या लगायतका प्रजनन ् स्वास््य 
रूग्र्ताको जाुँच ख्र्ववर तथा व्यवस्थापन   

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.२१ २२५२२ 
ख्जलला  
अनसुार  

पटक ४२५० प्रथम,दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
मवहलाहरुमा हनुसक्ने अब्स्टे्रवटक वफस्टुला, पाठेघर खस्ने समस्या लगायतका प्रजनन ्स्वास््य 
रूग्र्ताको जाुँच ख्र्ववर तथा व्यवस्थापन समेत गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्र्ववर सञ् चालनको लार्ग Married Women of  Reproductive Age (MWRA) िेरै 
भएका, अब्स्टे्रवटक वफस्टुला, पाठेघर खस्ने लगायतका प्रजनन ् स्वास््य रूग्र्ताको बढी 
पवहचान/ररपोवटिंग/सम्भावना भएका मवहला समेवटने गरी वपछडीएका जनसङ्खतया, स्वास््य 
सेवाको पहुुँच कम भएका स्थान चयन गनुापनेछ। 

२. अब्स्टे्रवटक वफस्टुला, पाठेघर खस्ने, प्रजनन ्स्वास््य समस्या भएका मवहलाहरुको उपचार गने 
स्वास््य संस्था, ख्जलला अस्पतालको समन्त्वयमा ख्र्ववर सञ् चालन गना सवकनेछ । 

३. स्वास््य कायाालयले सम्बख्न्त्ित स्थानीय तह र स्वास््य संस्थासुँग समन्त्वय गरी कायाक्रम 
सञ् चालनको योजना तयार गनुापनेछ । 

४. र्नदेर्नालय/अस्पतालमा पर्न यो कायाक्रमको लार्ग पर्न  यो कायाक्रमको लार्ग रकम 
ववर्नयोजन गरीएको छ । र्न र्नदेर्नालय/अस्पतालमासुँगको समन्त्वयमा ख्जललाका 
स्वास््यकमीलाई उख्ललख्खत उिेश्य प्रार्प्तको लार्ग तार्लम प्रदान गने । 

५. ख्र्ववरमा प्रजनन ्स्वास््य रूग्र्ता, STI, पाठेघर खस्ने समस्या, अब्स्टे्रवटक वफस्टुलाको जाुँच 
र कन्त्जरभेवटभ म्यानेजमेन्त्ट हनुे गरी व्यवस्थापन गनुापनेछ र प्ररे्र् आवश्यक पने 
ववरामीहरुको लार्ग सहजीकरर् समेत गनुापनेछ । ख्र्ववरमा पवहचान भएका अब्स्टे्रवटक 
वफस्टुला, पाठेघर खस्ने समस्या भई र्लयवक्रया गनुापने मवहलाको वववरर् तयार गरी 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट गरी 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
आवश्यकता अनसुार प्राववर्िक सहयोग तथा अनगुमन गरी कायाक्रमको प्रभावकाररता अर्भवृवद्ध 
हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयल र 
स्वास््य मन्त्रालयले गने, उललेख्खत र्नकायहरु एवम ् प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन 
मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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मन्त्रालयले सखु्चकृत गरेको अस्पतालमा र्न:र्लुक र्लयवक्रयाका लार्ग प्ररे्र् गनुापनेछ । 
६. ख्र्ववर सञ् चालनको लार्ग ख्जललार्भरका स्थानीय तह, ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-

संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा गना सवकनेछ। 
७. यो कायाक्रमको फोकल पसान प.हे.न. हनुेछ l  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट 
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१. 
 

स्वास््य कायाालय (८): 
िाददङ, नवुाकोट, र्सन्त्िपुालचोक, मकवानपरु, 

काभ्रपेलाञ्चोक, दोलखा, र्सन्त्िलुी,  लर्लतपरु 

प्रर्त कायाालय 
४०० 

३२००  
 

२. स्वास््य कायाालय ख्चतवन २५० २५०  
३. स्वास््य कायाालय काठमाडौँ ५०० ५००  
४. स्वास््य कायाालय रामेछाप ३०० ३००  

जम्मा ४२५०  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट 
गरी खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
तोवकएको स्थानीय तहका मवहलाहरुको प्रजनन ्स्वास््य समस्याको जाुँच तथा आवश्यक उपचार 
व्यवस्थापन हनुे l  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१८. स्वास््य संस्थाको न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standards) कायाान्त्वयनका लागी 
स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुको MSS मापन तथा सर्मक्षा कायाक्रम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.५.१/२.७.२२.७ २२५१२ 
ख्जलला  
अनसुार 

पटक ४५९०  प्रथम,दोस्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे स्वास््य सेवाको न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्त्िी अर्भमखु्खकरर् 
गरी ज्ञान सीप अर्भवृद्धी गना । 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

बजेटको पररर्िर्भर रही MSS मापन र सर्मक्षाको कायायोजना तयार गनुापनेछ ।  
मापन/फलोअप  

१. ख्जललार्भरका प्रत्यके स्थानीय तहका कख्म्तमा ३ वटा स्वास््य संस्थाहरुको MSS 

मापन/फलोअप काया गनुापदाछ। 

२. कायाक्रम सञ् चालन पूवा सम्बख्न्त्ित स्वास््य संस्थासुँग समन्त्वय र पराचार गनुापदाछ साथै 
ववस्ततृ कायायोजना तयार गनुापदाछ । 

३. कायायोजना अनसुार स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालयले तयार गरेको न्त्यूनतम सेवा 
मापदण्ड र्नदेख्र्का बमोख्जमको वटम तयार गरी कायाक्रम सञ् चालन गनुापदाछ । 

४. कायाक्रम सञ् चालन गना प्राप्त वजेटको पररर्िमा रही अर्ग्रम कायायोजना तयार गरी स्वीकृत 
गराइ सोको १ प्रर्त वववरर् स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

५. कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी र्नदेर्नालय र मन्त्रालयमा पेर् गने । 

सर्मक्षा कायाक्रम: 
१. ख्जलला र्भरका प्रत्येक स्थानीय तहबाट स्वास््य र्ाखा प्रमखु र प्रमखु प्रर्ासवकय  

अर्िकृत सहभागी हनुे गरी २ ददने सर्मक्षा कायाक्रम सञ् चालनका लार्ग कायायोजना तयार 
गने l  

२. कायायोजना अनसुार सहभागीलाई कायाक्रमको जानकारी गराउने र सहभार्गताको लार्ग 
सरु्नख्श् चतता गने l  

३. २ ददनको सर्मक्षा कायाक्रममा पवहलो ददन गत वर्ामा MSS कायाान्त्वयनको अवस्था, 
समस्या, चनुौर्तको बारेमा छलफल गने र दोस्रो ददन MSS को पनुतााजगी गनुापनेछ । 

४. कायाक्रमका लार्ग ख्जललार्भर स्वास््य सेवाको न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्त्वयन क्षेरमा 
वक्रयाख्र्ल दात ृर्नकायसुँग समन्त्वय र सहाकाया समेत गना सवकनेछ । 

५. कायाक्रम सञ् चालन गदाा प्रदेर् स्तरीय TOT र्लएका वा ववज्ञबाट प्रस्ततुीकरर् गने 
व्यवस्था गनुापनेछ। 

६. ख्जलला र्भरका उत्कृष्ट ३ वटा (पवहलो,दोस्रो,तेस्रो) स्वास््य संस्थालाई सम्मान गने उि 
कायाक्रममा उत्कृष्ट स्वास््य संस्थाका स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सर्मर्तका अध्यक्ष र 
स्वास््य चौकी प्रमखुलाई सहभागी गराउने। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

कैवफयत 

१. २.७.५.१  स्वास््य कायाालय िाददङ  ३८५ ३८५  

२. २.७.५.१  
स्वास््य कायाालय 
र्सन्त्िपुालचोक 

 
३८० 

 
३८० 

 

३. २.७.५.१  स्वास््य कायाालय ५५५ ५५५  
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मकवानपरु 

४. २.७.२२.७ 
स्वास््य कायाालय (२): 
काभ्रपेलाञ्चोक, ख्चतवन 

प्रर्त कायाालय 
३६० 

७२०  

५. २.७.५.१ स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली  ३५० ३५०  

६. २.७.५.१ 
स्वास््य कायाालय (६): 
दोलखा, रसवुा, रामेछाप, 
काठमाडौँ, लर्लतपरु, भिपरु  

३०० १८००  

७. २.७.५.१  स्वास््य कायाालय  नवुाकोट ४०० ४००  
जम्मा  ४५९०   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट 
गरी खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे स्वास््य सेवाको न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्त्िी सर्मक्षा तथा 
अर्भमखु्खकरर् भइा स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे सेवाको गरु्स्तरवृवद्ध हनुेछ ।  

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकाययहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१९. स्वास््य संस्थामा रहेका काम नलाग्ने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य लगायतका सामाग्रीहरु नस्ट गने 
कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२७ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ५९५ प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य संस्थामा रहेका काम नलाग्ने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य लगायतका सामाग्रीहरु नष्ट (सरुख्क्षत 
ववसजान)  गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१.  ख्जललार्भर रहेका स्वास््य संस्था र स्थानीय तहहरुसुँग समन्त्वय गरी काम नलाग्ने और्र्ि तथा 
और्र्िजन्त्य लगायतका सामाग्रीहरु सरुख्क्षत ववसजान गनाको लार्ग कायायोजना तयार गने। 

२. कायायोजना र नेपाल सरकारबाट जारी मापदण्ड, र्नदेख्र्का बमोख्जम काम नलाग्ने और्र्ि तथा 
और्र्िजन्त्य लगायतका सामाग्रीहरु सरुख्क्षत ववसजान गने व्यवस्था गरी कायाान्त्वयन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट 
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 
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१. 

स्वास््य कायाालय (९): भिपरु, 

दोलखा, काभ्रपेलाञ्चोक, ख्चतवन, 

लर्लतपरु, र्सन्त्िुपालचोक, रामेछाप, 
मकवानपरु, िाददङ 

प्रर्त कायाालय ५० ४५०  

२. स्वास््य कायाालय काठमाडौँ १०० १००  
३. स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली ४५ ४५  

 जम्मा  ५९५  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट गरी 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य संस्थामा रहेका काम नलाग्ने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य लगायतका सामाग्रीहरु वैज्ञार्नक 
ढंगमा सरुख्क्षत ववसजान भई स्वास््य र वातावारर्मा पने प्रर्तकुल असर न्त्यूनीकरर् हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२०. प्रयोगर्ाला सबलीकरर् कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.४७/२.७.२२.२५ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक २५५० प्रथम, दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य स्वास््य कायाालयमा रहेको प्रयोगर्ाला सवलीकरर् गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य कायाालयको प्रयोगर्ाला सवलीकरर्को कायायोजना तयार गने ।कायायोजना तयार 
गदाा औजार उपकरर् र पूवाािार ममात सिुार लगायतका काया आवश्यकता अनसुार योजना 
गने । 

२. प्राववर्िकबाट स्पेर्सवफकेसन र लगत इवष्टमेट तयार गने। 

३. प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद गरी व्यवस्थापन गने । 

४. लयाव र्ाखाबाट प्रदान गररने सेवाका वारेमा  सेवा चाटा राख्न ेव्यवस्था गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) 

कैवफयत 
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१. २.७.२२.२५ 
स्वास््य कायाालय 
काभ्रपेलाञ्चोक 

४०० ४००  

२.  २.७.२२.४७ 
स्वास््य कायाालय (४): 
िाददङ, रामेछाप, दोलखा, 
रसवुा 

प्रर्त 
कायाालय 
२०० 

८००  

३. २.७.२२.२५ 
स्वास््य कायाालय (२): 
र्सन्त्िलुी, ख्चतवन 

३०० ६००  

४. २.७.२२.४७ 
स्वास््य कायाालय 
काठमाडौँ 

७५ ७५  

५. २.७.२२.२५ स्वास््य कायाालय नवुाकोट १५० १५०  

६. २.७.२२.२५ 
स्वास््य कायाालय 
र्सन्त्िपुालचोक 

२७५ २७५  

७. २.७.२२.२५ स्वास््य कायाालय लर्लतपरु २५० २५०  
  जम्मा  2550  

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट गरी 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रयोगर्ाला व्यवख्स्थत भई सेवा प्रदान गना सहजता हनुे, सेवाको गरु्स्तर र दायरा बढ्ने । 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२१. स्थानीय तहका मेयर तथा प्रमखु प्रर्ासवकय अर्िकृतसुँग स्वास््य क्षरेको कायाक्रम बारे अन्त्तरवक्रया 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२३ २२५२२ 
ख्जलला  
अनसुार  

पटक १७९० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्थानीय तहका मेयर तथा प्रमखु प्रर्ासवकय अर्िकृतसुँग स्वास््य क्षेरको कायाक्रम बारे अन्त्तरवक्रया 
गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. ख्जललाका सबै स्थानीय तहका मेयर तथा प्रमखु, प्रमखु प्रर्ासवकय अर्िकृतसुँग स्वास््य क्षेरको 
कायाक्रमको ववववि पक्षबारे छलफल गरी कायाक्रमको सफल कायाान्त्वयनको लार्ग अन्त्तरवक्रया 
कायाक्रम योजना गने । 

2. सहभागीहरुसुँग समन्त्वय गरी र्मर्त, स्थान तय गने, कायाक्रमको जानकारी गराउने र सहभार्गता 
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सरु्नख्ित गने। 

3. प्रस्ततुीकरर्हरु तयार गरी प्रस्ततुीकरर् तथा छलफल गने र कायातार्लका तय गने। 

4. यो कायाक्रम स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखा प्रमखु सहभागी हनुे वावर्ाक सर्मक्षासुँग जोडी 
स्वास््य र्ाखा प्रमखुलाई समेत सहभागी गराई सञ् चालन गना सवकनेछ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट 
(रु. हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (३): काठमाडौँ, रसवुा, 
नवुाकोट 

प्रर्त कायाालय 
१०० 

३००  

२. स्वास््य कायाालय (२): भिपरु, मकवानपरु 
प्रर्त कायाालय 

१२० 
२४०  

३. 
स्वास््य कायाालय (२): दोलखा, रामेछाप, 

र्सन्त्िपुलचोका 
प्रर्त कायाालय 

२२० 
४४०  

४. स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक २१० २१०  

५. स्वास््य कायाालय ख्चतवन २५० २५०  

६. स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली १५० १५०  

७.. स्वास््य कायाालय िाददङ २०० २००  

जम्मा 1790  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेट बाुँडफाुँट गरी 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य क्षेरको कायाक्रमको ववववि पक्षबारे छलफल भई कायाान्त्वयनमा सहजता हनुे, स्थानीय 
तहसुँग समन्त्वय तथा सहकाया हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२२. र्नजी तथा गैह्रसरकारी अस्पतालको र्नयमन तथा अनगुमन तथा बैठक 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.५ 
/२.७.२२.५६ 

२२६११ 
ख्जलला  
अनसुार  

पटक १९०९ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य र्नजी तथा गैह्रसरकारी स्वास््य संस्थाको सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त अध्यावर्िक गने तथा गरु्स्तररयता 
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लयाउन अनगुमन र पषृ्ठपोर्र् गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललार्भर रहेका र्नजी तथा गैह्रसरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने (मन्त्रालयबाट 
गरीएको अर्िकार प्रत्यायोजन बमोख्जम स्वास््य कायाालयको क्षेरार्िकार र्भर पने स्वास््य 
संस्थाहरुको अनगुमनलाई प्राथर्मकतामा राख्न)े  । 

२. बजेटको पररर्ि र्भर रहेर अनगुमन योजना बनाउने । 

३. योजना अनरुुप प्राववर्िक तथा प्रर्ासर्नक व्यख्ि सख्म्मर्लत टोली बनाई र्नरीक्षर्, अनगुमन, 
मूलयाङ्कन र पषृ्ठपोर्र् गने । (स्वास््य कायाालयबाट ईजाजतपर , सञ् चालन अनमुर्त, नवीकरर्, 
स्तरोन्नर्त गरीने स्वास््य संस्थाको हकमा मन्त्रालयबाट गरीएको अर्िकार प्रत्यायोजनमा उललेख 
भए बमोख्जमको अनगुमन टोली पररचालन गनुापनेछ ।)  

४. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो तहाुँको व्यवस्थापन/ सहयोग 
सर्मर्त र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी मापदण्ड, नीर्त-र्नयम बारे छलफल तथा 
अन्त्तरवक्रया गने । यो ख्र्र्ाकबाट सर्मर्तको बैठक भत्ता र्नयामानसुार उपलब्ि गराउन सवकनेछ 
।  

५. प्रदेर् स्वास््य सेवा ऐन २०७५, प्रदेर् स्वास्थ सेवा र्नयमावली २०७६, जनस्वास््य सेवा 
र्नयमावली २०७७ अनसुार स्वास््य संस्था दताा, नववकरर्, सञ् चालन, स्तरोन्नती लगायतका 
र्नयमनका कायाहरु समेत यस कायाक्रम अन्त्तगात सम्पन्न गनुापनेछ । 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही स्वास््य र्ाखा प्रमखु, ख्जलला समन्त्वय सर्मर्तका प्रमखु तथा स्वास््य 
क्षेर हेने पदार्िकारीलाई समेत अनगुमन टोलीमा समावेर् गना सवकने छ । 

७. कायाक्रम र सेवाको आवश्यकता अनसुार प्रर्ासर्नक र आर्थाक वववरर् संकलन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

कैवफयत 

१. २.७.२२.५६ 
स्वास््य कायाालय (२): भिपरु, 

नवुाकोट,  
१५० ३००  

२. २.७.२२.५६ 
स्वास््य कायाालय (२): रामेछाप, 

दोलखा 
१०५ २१०  

३. २.७.२२.५६ स्वास््य कायाालय काठमाडौं ५०० ५००  

४. २.८.१.५  स्वास््य कायाालय िाददङ  ६४ ६४  

५. २.८.१.५ 
स्वास््य कायाालय (२): र्सन्त्िलुी, 
र्सन्त्िपुालचोक 

१०० २००  

६. २.८.१.५ स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक १३५ १३५  
7. २.७.२२.५६ स्वास््य कायाालय ख्चतवन २०० २००  
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८. २.८.१.५ स्वास््य कायाालय लर्लतपरु ३०० ३००  
 जम्मा 1909  

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र्नयम र खचा मापदण्ड भ्रमर् खचा र्नयमावली अनसुार 
कायाालय प्रमखुलाई चौमार्सक रुपमा वटप्पर्ी स्वीकृत गराई गनुापनेछ l  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
नीख्ज तथा गैह्रसरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहको गरु्स्तरीयता अनगुमन भइा सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकारी हनुे।  

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 

१. स्वास््य कायाालयबाट ईजाजतपर , संचलान अनमुर्त, नवीकरर्, स्तरोन्नर्त गरीएको स्वास््य 
संस्थाको अर्भलेख चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्त्रालयमा गराउनपुनेछ । 

२. वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२३. प्रदेर्र्भरका स्थायी बार्सन्त्दाको उपचारको क्रममा लाग्न ेरिसञ्चार प्रयोग हनुे ब्लड व्याग बापतको 
खचाको भिुानी  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य 
इका
ई 

ववर्नयोख्ज
त रकम 
(रू. 
हजारमा) 

समय 
अवर्ि 
(चौमार्सक
) 

२.७.२२.६१/२.७.२२.१३१/२.७.२२.५२/७.२.
९.७  

२७२१३/२२५२
२ 

ख्जलला 
अनसुा
र  

पटक २१४९१ 
पवहलो, 
दोश्रो, 
तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर्का स्थायी बार्सन्त्दाको उपचारको क्रममा लाग्ने रिसञ्चार प्रयोग हनुे ब्लड व्याग बापतको 
खचा भिुानी गने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 
प्रदेर्का र्बपन्न नागररक एबम आकख्स्मक उपचारका लार्ग रि संचार सेवा (सञ् चालन तथा 
व्यवस्थापन ) कायाववर्ि २०७८ अनसुार कायाक्रम कायान्त्वयन गने । 
चौमार्सक रुपमा रकम सोिभनाा गने तथा रकम नपगु भएमा स्वास््य मन्त्रालयमा माग गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) 

खचा ख्र्र्ाक  

१. २.७.२२.६१ स्वास््य कायाालय ५५०० ५५०० २२५२२ 
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काठमाडौं 

२. २.७.२२.५२ 
स्वास््य कायाालय 
लर्लतपरु  

२७५० २७५० २२५२२ 

३. २.७.२२.६१ 
स्वास््य कायाालय 
नवुाकोट 

२२०० 2२०० २२५२२ 

४. २.७.२२.६१ 
स्वास््य कायाालय 
दोलखा 

७०० ७०० २२५२२ 

५. २.७.२२.५२ 
स्वास््य कायाालय 
काभ्रपेलाञ्चोक  

९०० ९०० २२५२२ 

६. २.७.२२.१३१ 
स्वास््य कायाालय 
मकवानपरु 

११०० ११०० २२५२२ 

७. २.७.२२.५२ 
स्वास््य कायाालय 
र्सन्त्िलुी 

२२०० २२०० २२५२२ 

८. २.७.९.७  
स्वास््य कायाालय 
ख्चतवन  

३३०१ ३३०१ २७२१३ 

९.   ७.२.९.७  
स्वास््य कायाालय 
भिपरु  

१२०० १२०० २७२१३ 

१०. ७.२.९.७ 
स्वास््य कायाालय 
रामेछाप 

५४०  ५४०  २७२१३ 

11. ७.२.९.७  
स्वास््य कायाालय 
र्सन्त्िपुालचोक 

५०  ५०  २७२१३ 

१२. ७.२.९.७ 
स्वास््य कायाालय 
रसवुा  

५५०  ५५०  २७२१३ 

१३. ७.२.९.७ 
स्वास््य कायाालय 
िाददङ 

५०० ५०० २७२१३ 

 जम्मा २१४९१  
नोट: बजेट ख्र्र्ाक नं.२७२१३ मा र्बर्नयोजन भएको रकम २२५२२ मा बजेट ख्र्र्ाकान्त्तरको 
लार्ग मन्त्रालयमा लेख्ख पठाउन पनेछ । 

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाकऐन, र्नयमर खचा मापदण्ड अनसुारबजेटको पररर्िर्भर रही  
खचा गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर्का स्थायी बार्सन्त्दाको उपचारको क्रममा लाग्ने रिसञ्चार प्रयोग हनुे ब्लड व्याग उपलब्ि भई 
उपचार हनुेछ l 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२४. पोर्र् OTC सिुढृीकरर् सम्बन्त्िी वक्रयाकलापहरु  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१२/ 
२.७.२२.६४/ 
२.७.२२.५४   

२२६११ 
ख्जलला  
अनसुार  

पटक ८५००  पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य कुपोर्र्को समस्या समािानको लार्ग ओ.वट.सी (Outpatient Therapeutic Center) सिुृढीकरर् गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. हाल ख्जललामा स्थापना भएका, सञ् चालनमा रहेका र थप आवाश्यक OTC हरुको सूची तयार 
गने । 

२. कुपोर्र्को समस्या समािानको लार्ग प्रत्येक स्थानीय तहमा OTC को स्थापनाको सरु्नख्श् चत 
गरी थप गरी हाल सञ् चालनमा रहेका  OTC हरुलाई सवलीकरर् तथा सिुृढीकरर् गने। 

३. प्रत्येक OTC मा आवश्यक औजार, उपकरर् तथा सामाग्रीहरुको ब्यबस्था गने । 
४. प्रत्येक OTC को प्रभावकारी सञ् चालनको लार्ग बजेटमा बािा नपगु्ने गरी आवश्यकता अनसुार  

कमाचारीहरुलाई तार्लम तथा अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम सञ् चालन गना सवकनेछ । 
५. Severe Acute Malnutrition (SAM) and Moderate Acute Malnutrition (MAM) पवहचान गना 

र्नदेख्र्का बमोख्जम उपचार Algorithm Chart  प्रष्ट देख्खने गरी उपचार कक्षमा फ्लेक्स वप्रन्त्ट 
प्रदर्ान गने। 

६. ववर्भन्न पोर्र् प्रबिान तथा स्वास््य ख्र्क्षा प्रबद्धान सामाग्रीहरु उत्पादन समेत गरी आवश्यकता 
अनसुार प्रत्येक OTC राख्न ेर समदुायमा पर्न सोको उख्चत प्रयोग गने । 

७. ख्जलला ख्स्थत ववर्भन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसुँग साथै पोर्र् प्रबद्धानको क्षेरमा काम गने 
संस्थाहरुसुँग समन्त्वय गरी कायाक्रम सञ् चालन गना सवकनेछ । 

८. मन्त्रालयबाट जारी हनुे स्वीकृत कायाववर्ि बमोख्जम कायाक्रम कायाान्त्वयन गनुापनेछ। 
९. यस कायाक्रममा कुनै पर्न कमाचारी भनाा गना पाईनेछैन। 

 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१. २.७.२२.१२  
स्वास््य कायाालय (६): 
रामेछाप, र्सन्त्िलुी, ख्चतवन, 

नवुाकोट, दोलखा, लर्लतपरु 

प्रर्त 
कायाालय 

३०० 
१८००   
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२. २.७.२२.१२  स्वास््य कायाालय रसवुा  ७००  ७००  
३.  २.७.२२.१२  स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुपालचोक १५००  १५००   
४. २.७.२२.६४  स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक १५००  १५००  
५. २.७.२२.५४  स्वास््य कायाालय िाददङ  १५००  १५००   

जम्मा ७०००  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयमन खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
कुपोर्र्को समस्या समािानको लार्ग ओ.वट.सी (Outpatient Therapeutic Center) सिुढृीकरर् 
पश् चात बालबार्लकामा व्याप्त कुपोर्र्को समस्या समािान हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२५. ख्जलला जनस्वास््य समन्त्वय सर्मर्तको सर्मक्षा बैठक/अन्त्तरवक्रया कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

2.7.22.४५  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ४७७० प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य कायाालय तथा स्थानीय तह बाट प्रवाह हनुे स्वास््य कायाक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले 
सञ् चालन गना तथा समन्त्वयलाई प्रभावकारी गराउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. यस सर्मर्तको बैठक मार्सक रुपमा सञ् चालन गनुा पनेछ। उि मार्सक बैठकमा गत 
मवहनाको कायासम्पादन सर्मक्षा र आगामी मवहनाको कायायोजना तयार गने ।  

२. कायाक्रम सञ् चालन गना अन्त्य सरकारी, सहकारी गैह्रसरकारी, गैरनाफामूलक तथा 
सामदुावयक अस्पतालहरु तथा संघ संस्थाहरुसुँग समन्त्वय गने ।  

३. र्नयर्मत प्रगर्त वववरर् सर्मक्षा तथा योजना तजुामा गोष्ठी सञ् चालन गने।जनस्वास््यका 
ववर्भन्न  आर्भयानहरु सञ् चालन गना सहयोग गने तथा योजना तजुामा गने ।  

४. ववर्भन्न समयमा ख्जललामा देखापने महामारीजन्त्य रोगहरुको रोकथाम तथा र्नयन्त्रर् र्लनको 
लार्ग पूवातयारी तथा रतू प्रर्तकाया समूह, स्थानीय तहमा कायारत स्वास््यकमीहरु पररचालन 
गना समन्त्वय गने।  

५. ख्जलला अन्त्तगात सञ् चालन भएका ववर्भन्न स्वास््यका कायाक्रम कायाान्त्वयन तथा 
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सिुृढीकरर्का लार्ग आवश्यक सललाह तथा सहयोग गने । स्थानीय तहमा सञ् चालन भएका 
स्वास््यका कायाक्रमहरुमा लक्ष्य प्राप्त गना सकेका तथा र्भन्नखालको अनभुव साटासाट गने 
तथा अनकुरर् गने ।  

६. यसै अन्त्तगात स्रोतसािनको पवहचान गना समन्त्वयकारी भरू्मका खेलने तथा आवश्यक सहयोग 
प्रदान गने ।  

७. आवश्यकता अनसुार ख्जललामा सञ् चालन भएका ववर्भन्न स्वास््यका कायाक्रमहरुमा सहयोग 
गने तथा ख्जललामा देखापरेका जनस्वास््यका समस्याहरुको समािानको लार्ग समन्त्वयकारी 
भरू्मका खेलने । 

८. प्रदेर् सावाजर्नक खचाको मापदण्ड २०७८ अनसुार बैठक भत्ता उपलब्ि गराउने साथै 
बजेटको पररर्ि र्भर रहेर यातयात खचा समेत उपलब्ि गराउन सवकनेछ । 

९. बजेटको पररर्िर्भर रही स्वास््यसुँग सम्बख्न्त्ित सरोकारवाला र संघसंस्थालाई समेत यस 
कायाक्रममा सहभागी गराउन सवकनेछ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१ 
स्वास््य कायाालय (२): काठमाडौं, 
र्सन्त्िपुालचोक 

५०० १०००  

२ स्वास््य कायाालय (२): रसवुा, लर्लतपरु ३७५ ७५०  

३ स्वास््य कायाालय िाददङ २०० २००  
४ स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली ३६० ३६०  

५ 
स्वास््य कायाालय: (२): रामेछाप, 

दोलखा  
४६० ९२०  

६ स्वास््य कायाालय नवुाकोट ४५० ४५०  
७ स्वास््य कायाालय ख्चतवन ३०० ३००  
८ स्वास््य कायाालय भिपरु २५०  २५०  

९ स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक ५४० ५४०  
जम्मा  ४७७०  

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् तथा स्थानीयतह बाट प्रदान गरीने ववर्भन्न स्वास््य कायाक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले 
सञ् चालन गना तथा समन्त्वय भइ नागररकको स्वास््यमा सिुार आउने । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२६. महामारी तथा ववपद् व्यवस्थापन RRT पररचालन तथा प्रर्तवेदन/महामारी र्नयन्त्रर्का लार्ग RRT 
पररचालन तथा प्रर्तकाया तथा लख्जख्स्टक व्यवस्थापन 

PLMBIS Code  
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.६८ 
/२.७.२२.९/ 
२.७.२२.५३ 

२२५२२ 
ख्जलला  
अनसुार  

पटक ४५५०  प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर् र्भर ववर्भन्न समयमा देखापरेका महामारी रोकथाम तथा प्रकोपजन्त्य रोगहरुको र्नयन्त्रर्को 
लार्ग ववपद् व्यवस्थापन तथा RRT पररचालन गने र प्रर्तवेदन तयार गना । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. अस्पताल र स्वास््य कायाालयको समन्त्वयमा आउटिेक तथा महामारी भएको यवकन गने 
। Rapid Response Team को गठन गरी आवश्यकता  अनसुार पररचालन गने । 

२. जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ मा रही आपतकालीन स्वास््य सेवा तथा 
रतु प्रर्तकाया टोर्ल पररचालन  गने । 

३. RRT Team पररचालन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

४. ख्जलला र्भर देखा परेका महामारी जन्त्य रोगहरु, प्राकृर्तक प्रकोपका  घटना तथा RRT 

पररचालन गररएका कायाहरुको ववस्ततृ प्रर्तवेदन तयार पने । 

५. महामारी रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लार्ग चावहने अर्त आवश्यक केर्मकलस, 
Diagnostics kits, Reagents, और्र्ि तथा अन्त्य उपकरर्हरु  बफर स्टकमा नभएमा 
तत्काल आवश्यक परेमा प्रचर्लत र्नयामानसुार खररद गना सवकनेछ। 

६. संस्थागत व्यवस्थाहरु र संयन्त्र स्थापना गरी ववपद् जोख्खम न्त्यूर्नकरर् र जनस्वास््य 
आपतकालीन अवस्थाको रोकथाम, पवहचान, प्रर्तवेदन र प्रर्तकायासुँग सम्बख्न्त्ित 
कायाक्रमहरुको कायान्त्वयन गने ।  

७. सूचना व्यवस्थापनको लार्ग RRT Focal Person लाई प्रदेर् सावाजर्नक खचाको मापदण्ड 
२०७८ अनसुार, संचार खचा बापत बढीमा प्रर्त मवहना रु. ५०० सम्म खचा गना पाइनेछ 
। 

८. महामारीको प्रकृर्त अनसुार थप ववज्ञ तथा प्रावविकहरुलाई पररचालन गना सवकनेछ। 

९. ववपद् जोख्खम न्त्यूर्नकरर् सम्बन्त्िी ववर्भन्न आर्भयानहरु सञ् चालन गना सहयोग गने तथा 
योजना तजुामा गने । 
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१०. कायाक्रम सञ् चालन कायाववर्ि अनसुार प्रदेर् मातहत बाहेक अन्त्य सरकारी, गैह्रसरकारी, 
गैरनाफामूलक तथा सामदुावयक अस्पतालहरु समन्त्वय गने ।  

११. यसै अन्त्तगात स्रोतसािनको पवहचान गना समन्त्वयकारी भरू्मका खेलने  तथा आवश्यक 
सहयोग प्रदान गने ।  

१२. बजेटको पररर्िर्भर रही स्वास््यसुँग सम्बख्न्त्ित सरोकारवाला र संघसंस्थालाई समेत यस 
कायाक्रममा सहभागी गराउन सवकनेछ । 

१३. .र्नयर्मत प्रगर्त वववरर् सर्मक्षा तथा योजना तजुामा गोष्ठी सञ् चालन गने । 

 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS  

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. २.७.२२.६८ स्वास््य कायाालय भिपरु  २००  २००  

२. २.७.२२.९  

स्वास््य कायाालय (७): 
काठमाडौँ, दोलखा, नवुाकोट, 
रसवुा, रामेछाप, र्सन्त्िलुी, 
र्सन्त्िपुालचोक 

प्रर्त 
कायाालय 

३००  
२१००  

३.  २.७.२२.९  स्वास््य कायाालय ख्चतवन  ६०० ६००  

४. २.७.२२.९  
स्वास््य कायाालय (३): 
मकवानपरु, काभ्रपेलाञ्चोक, 
लर्लतपरु  

प्रर्त 
कायाालय  

४५०  
१३५०  

५. २.७.२२.५३  स्वास््य कायाालय िाददङ  ३०० ३००  
 जम्मा ४५५०   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् र्भर ववर्भन्न समयमा देखा महामारी रोकथाम तथा प्रकोपजन्त्य रोगहरुको र्नयन्त्रर्को लार्ग 
ववपद् व्यवस्थापन तथा RRT पररचालन हनुे र प्रर्तवेदन तयार हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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२७. एम्बलेुन्त्स सेवाको र्नयमन 

PLMBIS 

Code 
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.७१  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक १४०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
ख्जलला र्भर रहेका एम्बलेुन्त्सलाई एकद्वार प्रर्ालीबाट र्छटोछररतो रुपमा सञ् चालन गरी ववरामी तथा 
घाईतेलाई सेवा पयुााउनको लार्ग ख्जललामा सञ् चार्लत एम्बलेुन्त्सहरुको  ख्जलला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन 
सर्मतीद्वारा प्रभावकारी अनगुमन तथा र्नयमन गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. ख्जलला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन सर्मर्तको आवश्यकता अनसुार बैठक बसी ख्जलला र्भरको  
एम्बलेुन्त्सको अवस्था ववश् लेर्र् गने,। 

२.  राविय एम्बलेुन्त्स र्नदेख्र्का २०७८ अनसुार अनगुमन तथा र्नयमन गना कायायोजना तयार गने ।  
३. स्वास््य र्नदेर्ानालयको समन्त्वयमा ख्जललामा अवख्स्थत एम्बलेुन्त्स सेवाको र्नयमनका लागी  GPS 

जडान गररएका एम्बलेुन्त्सहरुलाइा प्रदेर्स्तरमा रहेको डीस्पाच सेन्त्टरसुँग जोड्ने । 
४. एम्बलेुन्त्सको अनमुर्त पर भए नभएको र्नयमन गने । 
५. एम्बलेुन्त्स सेवा चौर्बस घण्टा सञ् चालन भए नभएको र्नयमन गने । 
६. “ग” वगामा संचार्लत एम्बलेुन्त्सलाई संघीय र्नदेख्र्का अनसुार स्तरोख्न्त्त गने । 
७. र्नदेख्र्का अनरुुप एम्बलेुन्त्स तथा प्ररे्र् केन्त्र सञ् चालन भए नभएको र्नयर्मत रुपमा अनगुमन गने 

।सिुार गनुापरेमा पराचार गने । 
८. एम्बलेुन्त्सको सेवा र्लुक र्नदेख्र्का अनसुार भए नभएको र्नयमन गने । 
९. एम्बलेुन्त्स सञ् चालन सम्बन्त्िी गर्तर्बर्िहरुको बावर्ाक सर्मक्षा गने। 
१०. एम्बलेुन्त्सलाई एकद्वार प्रर्ालीबाट र्छटो छररतो रुपमा सञ् चालन गना सहजीकरर् गने । 
11. प्रदेर् सावाजर्नक खचाको मापदण्ड २०७८ अनसुार ख्जलला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन सर्मर्तको 
बैठक खचा उपलब्ि गराउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (९): िाददङ, 
र्सन्त्िपुालचोक, रामेछाप, र्सन्त्िलुी, दोलखा, 
काभ्रपेलाञ्चोक, नवुाकोट, ख्चतवन र रसवुा  

१५० १३५०  

२. स्वास््य कायाालय भिपरु ५०  ५०  
जम्मा   १४००   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 
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अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

ख्जललामा रहेका एम्बलेुन्त्सलाई एकद्वार प्रर्ालीबाट र्छटो छररतो रुपमा सञ् चालनका लार्ग व्यवख्स्थत 
एम्बलेुन्त्स सेवा, संचार प्रर्ाली र प्ररे्र् केन्त्रको (र्डसप्याच सेन्त्टर) स्थापना भई सञ् चालन भएको 
हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयल तथा स्वास््य र्नदेर्नालयले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने छ । 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ l 

२८. ज्येष्ठ नागररकलाई स्वास््य सामाग्री सवहत स्वास््य परीक्षर् कायाक्रम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१११ २२५२२ 
ख्जलला  
अनसुार  

पटक ४०० तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
ज्येष्ठ नागररकको स्वास््य स्याहार तथा स्वास््य परीक्षर् गने साथै स्वास््य सामाग्री को पहचु 
परु् याउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जलला र्भर रहेका ज्येष्ठ नागररकको सेवा केन्त्र, वृध्दाश्रमको, तथा जेष्ठ नागररकहरुको 
सवालमा काम गने संघ संस्थाहरुको वववरर् संकलन गने।  
२. कायाक्रम सञ् चालन गना र्नम्न आिारमा ज्येष्ठ नागररकको सेवा केन्त्र र वृध्दाश्रमको छनौट गने   
(क) र्नर्लुक सञ्चार्लत वृध्दाश्रम /ज्येष्ठ नागररकको सेवा केन्त्र वा ददवा सेवा केन्त्र  वा सम्बख्न्त्ित 
संघ संस्था हनुपुने । 
(ख) कम्तीमा २० जना ज्येष्ठ नागररक लाभाख्न्त्वत भएको हनुपुने । 
(ग) स्थानीय तह तथा व्यवस्थापनको अपनत्व तथा साझेदारी हनुपुने ।   
३. कायाक्रम सञ् चालन गनुापूवा ज्येष्ठ नागररकको संतया एवकन गरी  वास्तववक कायायोजना  तयार 
गने । 
४. ज्येष्ठ नागररकलाई आवश्यक पने  स्वास््य उपकरर् खररद  जस्तै चश्मा, Hearing Aid लौरो 
जाडोबाट वच्न न्त्यानो लगुा आदद ददन सवकनेछ ।  
६. बजेटको पररर्ि र्भररही ज्येष्ठ नागररक संघ संस्था र स्थानीय तह  तथा अन्त्य सरोकारवाला 
हरुसुँग समन्त्वय गरी बहस, पैरवी कायाक्रम गना सवकनेछ । 
७. ख्जललामा कायारत गैह्रसरकारी संघ-संस्थासुँगको समन्त्वय र सहकायामा कायाक्रम सञ् चालन गना 
सवकनेछ।   

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

कैवफयत 
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हजारमा) 
 स्वास््य कायाालय काठमाडौँ  ४०० ४००  

जम्मा ४००  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् र्भरका ज्येष्ठ नागररकको स्वास््य समस्याको बारेमा सचेतना भई स्वास््य स्याहार तथा 
स्वास््य परीक्षर्मा सहयोग पगु्ने साथै स्वास््य सामाग्री को पहचु हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय तथा र्नदेर्नालयले 
गने, उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

२९. प्रयोगर्ाला ररयजेन्त्ट तथा सामाग्री खररद  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.३०.४ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार 

पटक ६५० प्रथम,दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रयोगर्ाला सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा गरु्स्तररयता लयाउन प्रयोगर्ालामा चावहने ररयजेन्त्ट तथा 
आवश्यक सामाग्री खररद गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. क्षयरोग, मलेररया, डेंग,ु स्क्रब टाईफस, जे.ई., कालाजार, जस्ता इन्त्डेर्मक रोगको पवहचान तथा 
र्नदानको लार्ग आवश्यक ररयजेन्त्ट तथा आवश्यक सामाग्रीहरु जनस्वास््य प्रयोर्ालाबाट 
उपलब्ि नभएमा खररद गने । खररद गदाा WHO Pre-qualified सामाग्री मार खररद गने । 

२. सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्यक ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको सूख्च बनाउन े तथा 
स्पेख्र्वफकेसन तयार गने । 

३. गत आ.व मा  खपत भएको आिारमा पररमार् र्निाारर् गने । 

४. बजेटको पररर्ि र्भर रही लगत अनमुान तयार गने । 

५. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), प्रदेर् 
सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६(संर्ोिन सवहत)अनसुार खररद गने । 

६. खररद गरीएको सामाग्रीको ख्जन्त्सी दाख्खला गरी प्रयोगमा लयाउने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय भिपरु १५० १५०  
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२. स्वास््य कायाालय मकवानपरु ३०० ३००  

३. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु २०० २००  

जम्मा ६५०  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रयोगर्ालाको लार्ग आवश्यक ररएजेन्त्ट तथा केर्मकलसको खररद भइा सेवा सञ् चालनमा सहजता 
आउने । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३०. मात ृलशश ुसुद्दृढीकरण क्रियाकिापहरु MNH Update, Onsite Coaching, Review 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.13  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ३८२० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य गरु्स्तरीय प्रसतुी सेवा सरु्नख्श् चत गना नर्सिंङ कमाचारीहरुको क्षमता अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. कायाक्रम सञ् चालनका लार्ग स्थानीय तह सुँग समन्त्वय गरी प्रसूर्त केन्त्र देहायका आिारमा 
छनौट गने।  
• Coaching/ Mentoring गने  site प्रसतुी केन्त्र हनु ुपदाछ । 

• सेवाग्राहीको चाप बढी भएको हनुपने । 

• सामाख्जक आर्थाक अवस्था कमजोर भएको समदुायमा (DAG- Dis Advantage Group) 
ख्स्थत स्वास््य संस्थालाई पवहलो प्राथर्मकता ददन ुपदाछ । 

२. Onsite coaching MNH Review and Update गदाा SBA mentor उपलब्ि नभएमा, स्वास््य 
र्नदेर्नालयसुँग समन्त्वय गनुा पनेछ । 

३. Clinical coach/Mentor सुँग छलफल गरी बजेटको पररर्ि र्भर रही कर्त ओटा बर्थिंग 
सेन्त्टरहरुमा कोख्चंग गने सोको योजना तयार गने। 

४. Clinical mentor/Coach र आवश्यक सामाग्री सवहत सम्बख्न्त्ित प्रसतुी केन्त्रमा गई SBA Clinical 

Coaching Guideline or Clinical Mentor नामको र्नदेख्र्का अनसुार SBA Coaching and 
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Mentoring Tool or MNH Service Providers (SBA and Non-SBA) नामको टूलको प्रयोग गरी 
On site coaching/mentoring गने । 

५. Coaching/Mentoring गदाा ३ ददनको कायाक्रम बनाई २ ददन Coaching/Mentoring र 
सङ्खक्रमन रोकथामका (Infection Prevention Process) र १ ददन बर्थिंङ सेन्त्टरमा मात ृ तथा 
नवख्र्र् ु स्वास््य सेवाको लार्ग गरु्स्तर सिुार फारम (MNH Service Readiness Toolkit) 
प्रयोग गरी मूलयाङ्कन गने । Clinical mentor कायाक्रम अवर्िभर उि संस्थामा बसी गनुापदाछ। 

६. गरु्स्तरीय प्रसतुी सेवाकोलार्ग स्वास््य संस्थामा उख्चत वातावरर्  सजृना गने । 

७. संख्घय सर्ता कायाक्रमको कायाक्रमसुँग दोहोरोपन नहनुे गरर कायाक्रम सञ् चालन गनुापनेछ। 

८. यसै ख्र्र्ाकमा उपलब्ि बजेटलाई मध्यनजर गदै १ वा २ पटक (चौमार्सक वा अिा बावर्ाक) 
MNH Update and Review कायाक्रम सञ् चालन गनुापने छ।यसका सहभागीहरु बर्थिंङ सेन्त्टरका 
सेवा प्रदायक तथा स्थार्नतहका स्वास््य र्ाखाका सरुख्क्षत माततृ्व फोकल पसान हनुेछन । 
ववर्य ववज्ञलाई समेत समाबेर् गरी प्रार्बर्िक ववर्यमा सहभागीलाई अध्यवार्िक गने तथा 
पषृ्ठपोर्र् गना पनेछ ।  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. कायाालयको नाम 

र्नकयागत बजेट 
(रु.हजारमा) 

जम्मा बजेट (रु. 
हजारमा) 

 
कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय मकवानपरु २७० २७०  

२. 
स्वास््य कायाालय (२): 
र्सन्त्िपुालचोक, िाददङ 

२५० ५००  

३. 
स्वास््य कायाालय (२): 
र्सन्त्िलुी, काभ्रपेलाञ्चोक 

५०० १०००  

४. 
स्वास््य कायाालय (३): रसवुा, 
रामेछाप, दोलखा  

२०० ६००  

५. 
स्वास््य कायाालय (२): 
लर्लतपरु, काठमाडौँ 

६०० १२००  

६. स्वास््य कायाालय भिपरु १०० १००  

७. स्वास््य कायाालय ख्चतवन १५० १५०  
जम्मा  ३८२०  

 

बजेट बाुँडफाुँट  
• नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 

पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने 
व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रसतुी केन्त्रहरुमा गरु्स्तरीय प्रसतुी सेवा सरु्नख्ित गना तथा जवटलता व्यवस्थापन गनाको लार्ग 
Coaching/Mentoring ववर्ि माफा त त्यहाुँ कायारत नर्सिंङ कमाचारीहरुको क्षमता अर्भवृवद्ध हनुेछ। 
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अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३१. उद्योग बाख्र्ज्य संघ सुँगको समन्त्वयमा पेर्ागत स्वास््य  (Occupational Health) कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य 
इका
ई 

ववर्नयोख्ज
त रकम 
(रू. 
हजारमा) 

समय 
अवर्ि 

(चौमार्सक
) 

2.7.22.१७२/२.७.२२.१७३/२.७.२२.५०/७.२.
९.५  

२२५२२/२७२१
३ 

ख्जलला 
अनसुा
र  

पटक २६७५ 
दोश्रो, 
तेस्रो 

 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
 पेर्ागत स्वास््य प्रबद्धान तथा सिुृढीकरर्को लार्ग उद्योग बाख्र्ज्य संघ र उद्योग संघहरु सुँग 
समन्त्वय गरी कायाक्रम सञ् चालन गने र साथ साथै पेर्ागत स्वास््यमा अपेख्क्षत सिुार लयाउने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललामा अवख्स्थत सम्पूर्ा उद्योग तथा कलकारखानाहरुको उद्योग बाख्र्ज्य संघ तथा उद्योग 
संघहरुसुँग समन्त्वय गरी सूची तयार गने । 

२.  श्रर्मकहरुको  पेर्ागत स्वास््यको  बारेमा १ ददने अर्भमखुीकरर् तथा अन्त्तरवक्रया कायाक्रम 
सञ् चालन गने ।  

३. तयार पारीएको सूची अनसुार उद्योग तथा कलकारखानामा उद्योग बाख्र्ज्य संघ, उद्योग संघ, 
ख्जलला प्रर्ासन कायाालय तथा अन्त्य सरोकारवाला र्नकायसुँग समन्त्वय गरी अनगुमन गने । 

४. अनगुमनको क्रममा स्वास््य सेवाको उपलब्िता भए नभएको, व्यख्िगत सरुक्षाका उपकरर्हरु 
उपलब्ि भए नभएको तथा सोको प्रभावकारी प्रयोग भए नभएको, स्वास््य मैरी वातावरर् 
लगायत कलकारखानाको प्रकृर्त अनसुार ववर्भन्न जोख्खम जस्तै र्ारीररक, रासायर्नक, जैववक  
तथा रेर्डयोलोख्जकल जोख्खम तथा खतराहरु पवहचान गरी आवश्यक  सझुाव प्रदान गने । 

५.  बजेटको पररर्िर्भर रही औख्चत्यको आिारमा  कलकारखानाहरुमा पेर्ागत रोगहरु पवहचान 
गना स्वास््य परीक्षर् तथा परामर्ा प्रदान गना स्वास््य ख्र्ववर समेत सञ् चालन गना सवकनेछ । 

६. पेर्ागत स्वास््यको प्रबद्धानको लार्ग आवश्यक संचार सामाग्रीहरुको उत्पादन गना सवकनेछ । 
७. स्थानीयतह, पेर्ागत स्वास््य तथा हकवहतको क्षेरमा कामगने संघ संस्था तथा गैह्र सरकारी 

संस्था सुँग समन्त्वय गरी कायाक्रम सञ् चालन गना सवकनेछ।  
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 PLMBIS  

Code कायाालयको नाम 
र्नकयागत 
बजेट 

(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

खचा 
ख्र्र्ाक  

१. २.७.२२.१७२ 
स्वास््य कायाालय (२): 
काभ्रपेलाञ्चोक, काठमाडौँ  

४०० ८०० २२५२२  

२. ७.२.९.५  स्वास््य कायाालय िाददङ  ३५०  ३५०  २७२१३ 
३. २.७.२२.१७२ स्वास््य कायाालय नवुाकोट २०० ८०० २२५२२ 

४. २.७.२२.१७३ 
स्वास््य कायाालय (२): 
रामेछाप, दोलखा  

२०० ४०० २२५२२ 

५. २.७.२२.५० स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली  २०० २०० २२५२२ 
६. २.७.२२.५० स्वास््य कायाालय रसवुा  २२५ २२५ २२५२२ 
७. २.७.२२.५० स्वास््य कायाालय लर्लतपरु ३०० ३०० २२५२२ 
८. २.७.९.५  स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुपालचोक २०० २०० २७२१३ 

 जम्मा  3275  
नोट: खचा ख्र्र्ाक. २७२१३ मा र्बर्नयोजन भएको रकम खचा ख्र्र्ाक २२५२२ मा 
ख्र्र्ाकान्त्तरको लार्ग मन्त्रालयमा लेख्ख पठाउन पनेछ । 

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि पेर्ागत स्वास््य प्रबिान तथा सिृुढीकरर् भई पेर्ागत स्वास््यमा अपेख्क्षत सिुार आउने छ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत र्नकायहरु 
एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा स्वास््य 
मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३२. सहकारी संस्थाहरु सुँगको समन्त्वयमा नसने रोगहरुको सचेतना तथा परीक्षर् कायाक्रम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.४८/२.७.२२.१७० २२५२२/२७२१३  
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ४३१० प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य स्थानीय सहकारी संस्थाहरुको समन्त्वयमा नसने रोगहरुको समयमै परीक्षर् गरी रोगको ख्र्घ्र पवहचान 
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गने र जवटलता न्त्यूर्नकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1 ख्जललामा वक्रयार्ील सहकारी संस्थाहरुको सूची तयार गने । 
2 सूची तयार भए पश् चात सरोकारवालाहरु, वक्रयार्ील संस्थाका संजालका प्रमखुहरुसुँग 

समन्त्वात्मक बैठक गरी सदस्यहरुको नामावली तयार गरी नसने रोगको पवहचानको लार्ग 
Screening कायाक्रमतय गने । 

3 नसने रोगको मतुय कारकहरुको बारेमा सदस्यहरुलाई सोवह Screening कायाक्रममा 
जानकारी गराई ३० वर्ाभन्त्दा मार्थ उमेर समहुका सदस्यहरुको रगतमा ख्चनीको मारा, 
रिचाप, वपसाबमा Albumin को मार, तौल, उचाई, आदद परीक्षर् गने । 

4 परीक्षर्बाट जोख्खम देख्खएका व्यख्िहरुलाई सम्बख्न्त्ित आस्पतालहरुमा प्ररे्र् गने । 
5 नसने रोगहरुको सन्त्देर्मलुक ख्चरर् गने फ्लेक्स तथा होर्डाङ बोडाहरु सावाजर्नक स्थल जस्तै 

मतुय ब्यापाररक केन्त्र, फलफुल तथा तरकारी बजार आदद स्थानहरुमा राख्न े। 
6 सहकारीका सदस्यहरुलाई तल उललेख भएका पाुँच प्रर्तबद्धताहरुमा संकलप गराउने  

क) म रक्सी, चरुोट र सतुीजन्त्य पदाथा खान्न । 
ख) म र्नयर्मत ब्यायाम  गछुा । 
ग) म स्वस्थ र पोवर्लो खाना खान्त्छु । 
घ) म र्नयर्मत स्वास््य परीक्षर् गराउछु । 
ङ) म मेरो पररवार र समदुायको स्वास््य प्रर्त सजक रहन्त्छु ।  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 PLMBIS  

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकयागत 
बजेट 

(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

खचा 
ख्र्र्ाक  

१. 2.7.22.४८ स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक,  ५०० ५०० 
 

२२५२२ 

२. ७.२.९.३  स्वास््य कायाालय िाददङ ५०० ५०० २७२१३ 

३. 2.7.22.४८ 
स्वास््य कायाालय (२): 
रामेछाप, दोलखा 

६०० १२०० २२५२२ 

४. 2.7.22.४८  
स्वास््य कायाालय (२): 
नवुाकोट, लर्लतपरु  

४०० ८०० २२५२२ 

५. 2.7.22.४८ स्वास््य कायाालय काठमाडौँ ३६० ३६० २२५२२ 
६. 2.7.22.४८ स्वास््य कायाालय रसवुा  ३०० ३०० २२५२२ 
७. 2.7.२२.१७० स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली  २०० २०० २२५२२ 
८. ७.२.९.३  स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुपालचोक ४५० ४५० २७२१३ 

 जम्मा  4310  
नोट: खचा ख्र्र्ाक.२७२१३ मा र्बर्नयोजन भएको रकम खचा ख्र्र्ाक.२२५२२ मा 
ख्र्र्ाकान्त्तरको लार्ग मन्त्रालयमा लेख्ख पठाउन पनेछ । 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य प्रर्तको सचेतना वृवद्ध भई स्वास््य परीक्षर् गने बानी ववकास हनुे, नसने रोगहरुको जोख्खम 
न्त्यूनीकरर् साथै नसने रोगको सवह समयमा पवहचान, रोकथाम र  उपचार गरी त्यसबाट हनुे 
जवटलता र मतृ्यदुर न्त्यूनीकरर् हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३३. गै. स. स. मार्न त May Measurement Month अलियार् सञ् चािर् गरे्  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.४९/७.२.९.४ २२५२२/२७२१३ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ४३५० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
उच्च रिचाप तथा त्यसबाट मटुु साथै र्रीरका अन्त्य महत्वपरु्ा अंगहरु जस्तै मगृौला र 
मख्स्तकमा हनुे क्षर्तको रोकथाम तथा न्त्यूर्नकरर् गरी ददघाकार्लन स्वास््य जीवनरै्ली 
अपनाउन मित पयुााउने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. रिचाप मापन मवहना अर्भयान (May Measurement Month) सञ् चालनको लार्ग 
वक्रयाकलापहरु तय गने। 

२. नसने रोगको मतुय कारकहरुको बारेमा Screening गरी  ३० वर्ाभन्त्दा मार्थ उमेर 
समहुका व्यख्िहरुको रगतमा ख्चनीको मारा, रिचाप, वपसाबमा Albumin को मार, 

तौल, उचाई, आदद परीक्षर् गने । 
३. ख्जललामा नसने रोग सम्बन्त्िी पैरवी तथा कायाक्रम सञ् चालन गरीरहेका गैह्र 

सरकारी गैह्र नाफामलुक संस्थाहरुको सूची तयार गने। 
४. लयाब सेवा सञ् चालन गरेका र नसने रोग सम्बन्त्िी कायाक्रम सञ् चालन गरेका 

संस्थाहरुलाई प्राथर्मकतामा राखी संस्था छनौट गने । 
५. संस्था छनौट भए पर्छ सो संस्था सुँग सम्झौता गने । 
६. सम्पूर्ा तयारी परुागरी यो कायाक्रम MAY मवहनामा सञ् चालन गना पनेछ । 
७. ववस्ततृ प्रर्तवेदन (Epidemiological समेत) तयार पारर स्वास््य कायाालयमा Hard 

Copy र Soft Copy पेर् गनुा पनेछ । 
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८. स्वास््य कायाालयले सो प्रर्तवेदन सावाजर्नक गनुापने छ ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

 PLMBIS  

Code कायाालयको नाम 
र्नकयागत 
बजेट 

(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

खचा 
ख्र्र्ाक  

१. २.७.२२.४९  स्वास््य कायाालय ख्चतवन ४०० ४०० २२५२२ 

२. २.७.२२.४९ 
स्वास््य कायाालय (४): 
दोलखा, र्सन्त्िलुी, नवुाकोट, 
रामेछाप 

३०० १८०० 
 
 

२२५२२ 

३. ७.२.९.४  
स्वास््य कायाालय (२): 
िाददङ, र्सन्त्िपुालचोक, ३००  ६०० २७२१३ 

४. २.७.२२.४९ 
स्वास््य कायाालय 
काभ्रपेलाञ्चोक 

३५० ३५० २२५२२ 

५. २.७.२२.४९ स्वास््य कायाालय ख्चतवन ४०० ४०० २२५२२ 

६. २.७.२२.४९  
स्वास््य कायाालय 
काठमाडौँ  

५०० ५००  २२५२२ 

७. २.७.२२.४९ 
स्वास््य कायाालय 
लर्लतपरु  

२०० २०० २२५२२ 

८. २.७.२२.४९ स्वास््य कायाालय रसवुा १०० १०० २२५२२ 
 जम्मा  4350  

नोट: खचा ख्र्र्ाक.२७२१३ मा र्बर्नयोजन भएको रकम खचा ख्र्र्ाक  २२५२२ मा 
ख्र्र्ाकान्त्तरको लार्ग मन्त्रालयमा लेख्ख पठाउन पनेछ । 

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने 
व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

उच्च रिचाप तथा त्यसबाट मटुु साथै र्रीरका अन्त्य महत्वपरु्ा अंगहरु जस्तै मगृौला र 
मख्स्तकमा हनुे क्षर्तको रोकथाम तथा न्त्यूर्नकरर् गरी ददघाकार्लन स्वास््य जीवनरै्ली 
अपनाउन मित पगु्ने ।  
स्वास््य प्रर्तको सचेतना वृख्ध्द भई स्वास््य परीक्षर् गने वानी ववकास हनुे, नसने रोगहरुको 
जोख्खम न्त्यूनीकरर् साथै नसने रोगको सवह समयमा पवहचान, रोकथाम र  उपचार गरी 
त्यसबाट हनुे जवटलता र मतृ्यदुर न्त्यूनीकरर् हनुे। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३४. स्वास््य मन्त्रालयको कायाक्रममा कायाालय प्रमखु तथा पदार्िकारी भ्रमर् खचा 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 
(रू. हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.४ २२५२२ ख्जलला अनसुार  पटक १३४५ प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य मन्त्रालयले आयोजना गरी आमन्त्रर् गरीएको कायाक्रममा कमाचारी वा पदार्िकारीहरु 
सहभागी हनु आउदा दैर्नक भ्रमर् भत्ता तथा यातायात खचा उपलब्ि गराउने ।   

सञ् चालन प्रवक्रया 
स्वास््य मन्त्रालयले आयोजना गरी आमन्त्रर् गरीएको कायाक्रममा कायाालय वा पदार्िकारीहरु 
सहभागी हनु आउदा म न्त्रालयबाट भिुानी नभएको अवस्थामा प्रचर्लत र्नयम अनसुार  दैर्नक 
भ्रमर् भत्ता तथा यातायात खचा उपलब्ि गराउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 कायाालयको नाम 
र्नकयागत बजेट 
(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (८): ख्चतवन, िाददङ, 
दोलखा, र्सन्त्िलुी, नवुाकोट, काभ्रपेलाञ्चोक, 

रामेछाप, काठमाडौँ  

१२० ९६०  

२. स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुपालचोक १३५ १३५  
३. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु  १०० १००  
४. स्वास््य कायाालय रसवुा  १५० १५०  

जम्मा  1345  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य मन्त्रालयले आयोजना गरी आमन्त्रर् गरीएको कायाक्रममा कमाचारी वा पदार्िकारीहरु 
सहभागी हनु आउदा दैर्नक भ्रमर् भत्ता तथा यातायात खचा उपलब्ि हनुे । 

३५. नसने, मानर्सक रोग तथा र्नर्लुक ववतरर् सूचीका और्र्ि खररद  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत 
रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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2.7.22.४६/७.२.९.२  २२५२२/२७२१३  
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ४९५०  दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
र्न:र्लुक ववतरर् हनुे और्र्िको आपरु्ता नभई कर्म भएको और्र्ि तथा मानर्सक र नसने 
रोगका अन्त्य और्र्िहरु खररद गरी आिारभतू, मानर्सक र नसने रोगको सेवा उपलब्ि गराउन े
। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जलला तथा कायाक्रमको आवश्यकता अनसुार और्र्िको सूची तयार गने । 

२. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी तयार भएको सूची अनसुारको 
और्र्िको र्निाारर् गने । 

३. र्न:र्लुक और्र्ि ववतरर्मा मानव सेवा आश्रम, जेष्ठ नागररक आश्रम, गैह्रसरकारी संस्था, 
ख्जलला अस्पताल तथा स्थानीय स्वास््य संस्था, रे्लटर होम (असहाय, र्बप्पन्न, वहंसामा 
परेका तथा अन्त्य) व्यिीहरुलाई ख्चवकत्सकको ववरामी पखु्जाका आिारमा उपलब्ि 
गराउन सवकनेछ । 

४. सावाजर्नक खररद ऐन खररद र्नयमावली अनसुार उपयूि खररद ववर्ि छनौट गरी खररद 
गने ।सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन 
सवहत) अनसुार उपयिु खररद र्बर्ि छनौट गरी खररद गने । 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

क्र.स. PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकयागत 
बजेट 

(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

खचा 
ख्र्र्ाक  

१. २.७.२२.४६  स्वास््य कायाालय दोलखा  ६५० ६५०  २२५२२ 

२. ७.२.९.२  

स्वास््य कायाालय (५): 
ख्चतवन, नवुाकोट, िाददङ, 
र्सन्त्िपुालचोक, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

५०० २५०० २७२१३  

३ २.७.२२.४६  
स्वास््य कायाालय 
रामेछाप  

५०० ५०० २२५२२ 

४. २.७.२२.४६  
स्वास््य कायाालय 
लर्लतपरु  

९००  ९०० २२५२२  

५. ७.२.९.२ 
स्वास््य कायाालय 
र्सन्त्िलुी  

४००  ४०० २७२१३ 

  जम्मा  ४९५०   
नोट: खचा ख्र्र्ाक.२२५२२ मा र्बर्नयोजन भएको रकम  खचा ख्र्र्ाक. २७२१३ मा 
ख्र्र्ाकान्त्तरको लार्ग मन्त्रालयमा लेख्ख पठाउन पनेछ । 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने 
व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
र्न:र्लुक ववतरर्को और्र्िको आपूर्ता नभई कर्म भएको और्र्ि तथा मानर्सक र नसने 
रोगका अन्त्य और्र्िहरु खररद गरी  आिारभूत, मानर्सक र नसने रोगको सेवा उपलब्ि 
हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य 
र्नदेर्नालय, स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्र तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३६. र्नजी  स्वास््य संस्थाको अर्भलेख व्यवस्थापन 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 
(रू. हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.१३४  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार 

पटक २५० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
ख्जललामा र्नजी स्वास््य संस्था बाट सेवा प्रदान भएको सेवाको अर्भलेख राख्न,े प्रर्तवेदन तयार गने 
तथा ववश्लरे्र् र त्याङ्क प्रयोग सम्बन्त्िी स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने  
र स्वास््य सूचनाको अर्भलेख व्यवस्थापन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललामा स्वास््य सेवा प्रदान गरीरहेका र्नजी स्वास््य संस्थाहरुको सूची तयार गने । 

२. स्वास््य सूचना व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यकता भएमा दैर्नक ज्यालादारीमा कमाचारीको 
व्यवस्थापन गना सवकने छ ।सो कमाचारीको पाररश्रर्मक ख्ज.स.स. को प्रार्बर्िक दररेट 
अनसुार उपलब्ि गराउने । 

३. र्नजी स्वास््य संस्थाहरु सुँग र्नयर्मत समन्त्वय गरी स्वास््य सूचनामा एकरुपता लयाउन 
अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम सञ् चालन गने । 

४. र्नजी स्वास््य संस्थामा आएका ववर्भन्न स्वास््य सचुना व्यवस्थापन सम्बन्त्िी समस्या  
समािानको लार्ग आवश्यक सललाह तथा सझुाब प्रदान गने । 

५. र्नजी स्वास््य संस्थालाई र्नयर्मतरुपमा आवश्यक सहयोग गने ।  

६. अर्भलेख प्रर्तवेदन तयार गरी कायाालयको web site मा प्रववष्ट गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकयागत बजेट 
(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

कैवफयत 
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 स्वास््य कायाालय काठमाडौँ २५० २५०   

जम्मा  २५०  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्जललामा र्नजी स्वास््य संस्था बाट सेवा प्रदान भएको सेवाको अर्भलेख राख्न,े प्रर्तवेदन तयार गने 
तथा ववश्लरे्र् र त्याङ्क प्रयोग सम्बन्त्िी स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली क्षमतामा अर्भवृवद्ध हनुे र 
स्वास््य सूचनाको अर्भलेख व्यवस्थापन भएको हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३७. र्न:र्लुक और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री ररप्यादिङ तथा ढुवानी 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.५५/७.२.11.१ २२५२२/२७२१३ 
ख्जलला 
अनसुार   

पटक 4095 प्रथम, दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्थानीय तहमा र्न:र्लुक और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री ढुवानी गरी स्वास््य सेवा प्रभावकारी 
बनाउन सहजीकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य आपूर्ता केन्त्रबाट प्राप्त भएको र्न:र्लुक और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्रीको वववरर् 
तयार गने । 

२. स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको माग फारम ववश्लरे्र् गरी आवश्यक पररमार् र्निाारर् गने। 

३. ख्जलला र्भरका स्थानीयतहहरु सम्म र्न:र्लुक और्र्ि तथा स्वास््य सामाग्री चौमार्सक 
तथा आवश्यकता अनसुार ढुवानी गने। 

४.स्थानीय तह सुँग र्नयर्मत समन्त्वय गरी आवश्यक और्र्ि, सामाग्री, खोप आदद समयमा न ै
माग गना लगाउने तथा सोको उख्चत ढुवानी तथा भण्डारर् गना लगाउने । 

४. बजेटको पररर्ि र्भर रही ढुवानीको कायायोजना तयार गने । 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 
क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

खचा 
ख्र्र्ाक  

१. २.७.२२.५५ स्वास््य कायाालय नवुाकोट  ६००  ६००  २२५२२ 
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२. २.७.२२.५५ 
स्वास््य कायाालय 
काभ्रपेलाञ्चोक 

३९०  ३९० २२५२२ 

३. २.७.२२.५५ स्वास््य कायाालय लर्लतपरु ३७५ ३७५ २२५२२ 

४. ७.२.11.१ 
स्वास््य कायाालय (३): 
काठमाडौँ, मकवानपरु, रामेछाप  

२४० ७२० २७२१३ 

५. ७.२.11.१ स्वास््य कायाालय भिपरु  २५० २५० २७२१३ 
६. ७.२.11.१ स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली  २७० २७० २७२१३ 
७. ७.२.11.१ स्वास््य कायाालय रसवुा ३०० ३०० २७२१३ 
८. ७.२.11.१ स्वास््य कायाालय िाददङ  ४८० ४८० २७२१३ 
९. ७.२.11.१ स्वास््य कायाालय ख्चतवन ३५० ३५० २७२१३ 

१०. ७.२.11.१ 
स्वास््य कायाालय 
र्सन्त्िपुालचोक 

३६० ३६० २७२१३ 

जम्मा 4095  
नोट: खचा ख्र्र्ाक. २७२१३ मा र्बर्नयोजन भएको रकम  खचा ख्र्र्ाक.२२५२२ मा 
ख्र्र्ाकान्त्तरको लार्ग मन्त्रालयमा लेख्ख पठाउन पनेछ । 

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्थानीय तहलाई स्वास््य सेवा प्रदान गना तथा स्वास््य कायाक्रम व्यवस्थापन गना सहजीकरर् 
हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३८. स्वास््य व्यवस्थापन सर्मर्तको अर्भमखु्खकरर् 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.९७ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ६००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट सञ् चालन गरीने स्वास््य सेवालाई उपलब्ि स्रोत सािनको अर्िकतम 
सदपुयोग गरी सेवालाई थप व्यवख्स्थत जनमखुी र प्रभावकारी बनाउन, स्वास््य सेवाको सञ् चालन र 
व्यवस्थापनमा जनसहभार्गता पररचालन गना । 

सञ् चालन प्रवक्रया १. स्थानीय तह सुँग समन्त्वय गरी स्वास््य व्यवस्थापन सर्मर्तको काम, कताव्य तथा 
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ख्जम्मेवारीको बारेमा छलफल गने तथा स्वास््य व्यवस्थापन सर्मर्तको अर्भमखु्खकरर्को 
कायायोजना तयार गने । 

२. ख्जललामा रहेका सम्पूर्ा स्थानीय तहहरुमा १ ददनको अर्भमखु्खकरर् गने।  

३. अर्भमखु्खकरर् कायाक्रममा स्थानीय तहमा सञ् चालन हनुे स्वास््यका कायाक्रम तथा 
सेवाहरुको प्रभावकारी सञ् चालन तथा व्यवस्थापन प्रवक्रया साथै स्वास््य व्यवस्थापन 
सर्मर्तको भरू्मकाको बारेमा छलफल गने । 

४. स्वास््य व्यवस्थापन सर्मर्तको बैठकको प्रवक्रया तथा र्नर्ाय कायान्त्वयन साथै पनुरावलोकन 
प्रवक्रया र समस्या समािानका उपायहरु बारे जानकारी गराउने । 

५. सामाख्जक परीक्षर् तथा सावाजर्नक सनुवुाईको बारेमा जानकारी ददने । 

६. स्वास््य संस्थामा र्नयर्मत काया सञ् चालनको लार्ग योजना तथा अनगुमनको बारेमा 
जानकारी गराउने । 

७. स्वास््य संस्था र्नयर्मत रुपमा सञ् चालनको लार्ग आवश्यक और्र्ि  तथा उपकरर्हरुको 
उपलब्िता सरु्नख्ित गनाको लार्ग जानकारी गराउने । 

८. स्वस््य संस्थाको ववख्त्तय व्यवस्थाको बारेमा अर्भमखु्खकरर् गराउने । 

९. स्थानीय तहमा सञ् चालन हनु ेववर्भन्न जनचेतना कार्याक्रम, महामारी तथा ववपद् व्यवस्थापन 
साथै अर्भयानहरु सञ् चालन प्रवक्रया बारेमा जानकारी गराउने । 

१०. सरु्ासन सिुृढीकरर् तथा स्वास््य क्षेरमा जवाफदेहीता लाई सरु्नख्ित गनाको लार्ग  
क्षमता अर्भववद्ध गने । 

११. स्थानीय स्वास््य संस्था सञ् चालन तथा व्यवस्थापनका लार्ग तयार गरीएको नमनुा 
कायाववर्ि २०७५ (संर्ोिन) अनसुार अर्भमखु्खकरर् गने । 

१२. बजेटको पररर्ि र्भर कायायोजना तयार गने तथा कायाक्रम सञ् चालन गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

 स्वास््य कायाालय काठमाडौँ  ६००  ६००   

जम्मा ६००   
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट सञ् चालन गरीने स्वास््य सेवालाई उपलब्ि स्रोत सािनको अर्िकतम 
सदपुयोग गरी सेवालाई थप व्यवख्स्थत जनमखुी र प्रभावकारी बनाउन, स्वास््य सेवाको सञ् चालन र 
व्यवस्थापनमा जनसहभार्गता पररचालन गना सहयोग पगु्ने । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालय र मन्त्रालयले 
गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

३९. स्थानीय तह तथा ख्जलला स्तररय महामारी प्रर्तकाया तथा पूवा तयारी योजना र्नमाार् तथा सहजीकरर् 

PLMBIS Code  खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.८ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक २५०० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्थानीय तहमा माहामारी तथा प्रकोपजन्त्य रोगहरुको र्नयन्त्रर्को लार्ग स्वास््य ववपद् 
व्यवस्थापन अन्त्तगात प्रर्तकाया तथा पूवा तयारी योजना र्नमाार् तथा सहजीकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्थानीय तहहरुमा यस अख्घ महामारी व्यवस्थापन  पूवातयारी तथा प्रर्तकाया योजना 
र्नमाार् भएको वा नभएको त्याङ्क संकलन गने।यसअख्घ योजना तयार भएको भए सोको 
अध्यावर्िक गने तथा तयार नभएको नयाुँ योजना तयार गने । 

२. स्थानीय तहको महामारी व्यवस्थापन तथा पूवातयारी तथा प्रर्तकाया योजना र्नमाार् गनाको 
लार्ग स्वास््य कायाालयबाट सहजीकरर् गने । 

३. बजेटको पररर्िर्भर रहेर स्थानीय तहमा महामारी व्यवस्थापन  पूवातयारी तथा प्रर्तकाया 
योजना र्नमाार्को लार्ग १ ददने अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम सञ् चालन गना सवकनेछ । 

४. .ख्जललामा यसअख्घ महामारी व्यवस्थापन पूवातयारी तथा प्रर्तकाया योजना र्नमाार् भएको 
वा नभएको एवकन गने।यसअख्घ योजना तयार भएको भए सोको अध्यावर्िक गने तथा 
तयार नभएको भए नयाुँ योजना तयार गने । 

५. बजेटको पररर्िर्भर रहेर ख्जललामा महामारी व्यवस्थापन पूवातयारी तथा प्रर्तकाया योजना 
र्नमाार्को लार्ग २ ददने अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम सञ् चालन गना सवकनेछ । 

६. सहजीकरर्को लार्ग बाह्य ववज्ञ आमख्न्त्रत गना सवकनेछ ।  
७. सम्बख्न्त्ित सरोकारवाला र संघसंस्थालाई समेत यस कायाक्रममा सहभागी गराउन 

सवकनेछ । 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट 
(रु. 
हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय ख्चतवन ४५० ४५०  

२. 
स्वास््य कायाालय (६): नवुाकोट, िाददङ, 
र्सन्त्िलुी, दोलखा, रामेछाप, काभ्रपेलाञ्चोक, 
र्सन्त्िपुालचोक 

३०० १८००  

३. स्वास््य कायाालय रसवुा १५० १५०  
४. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु १०० १००  
 जम्मा  2500  

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्थानीय तहमा माहामारी तथा प्रकोपजन्त्य रोगहरुको र्नयन्त्रर्को लार्ग स्वास््य ववपद् 
व्यवस्थापन अन्त्तगात प्रर्तकाया तथा पबुा तयारी योजना र्नमाार् तथा सहजीकरर् हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालय र 
मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

४०. प्रत्येक स्थानीय तहमा डाटा भेररवफकेसन Workshop  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.७.२२.५१/७.२.९.६ २२५२२/२७२१३ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ३२६० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उदेश्य 
प्रदेर्र्भर संचार्लत ववर्भन्न स्वास््य कायाक्रमहरुको स्वास््य सूचना प्रर्ाली सिुृढीकरर् 
गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. .स्वास््य संस्था स्तरमा सेवा अर्भलेख, प्रर्तवेदन तथा त्याङ्क प्रववष्टको अवस्थालाई 
स्वास््य संस्थामै गई ववश्लरे्र् गने र स्वास््य कमीलाई अनसाईट कोख्चङ गने । 

२. त्याङ्क ववश् लेक्षर् गररएका संस्था स्तरमा वा स्थानीय तहमा २ ददनको त्याङ्क 
प्रमार्ीकरर् कायार्ाला गोष्ठी सञ् चालन गने । 
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३. उि कायार्ाला गोष्ठीमा अनसाईट कोख्चङ नभएका स्थानीय तहमा कायारत 
स्वास््यकमीहरु जसले र्नयर्मतरुपमा ररपोटा तयार गनुाहनु्त्छ र्तनलाई तथा स्वास््य 
र्ाखा अन्त्तगातका कमाचारीहरुलाई आमख्न्त्रत गना सवकनेछ । 

४. स्वास््यकमीहरु छनौट गदाा अर्भलेख प्रर्तवेदन गने कायामा उच्चतम कायासम्पादन र 
न्त्यून कायासम्पादन गने स्वास््य संस्थाका सम्बख्न्त्ित स्वास््यकमीहरुलाई सहभागी 
गराउने। 

५. त्याङ्क प्रमार्ीकरर् कायार्ाला गोष्ठीमा सहजीकरर्को लार्ग त्याङ्क ववज्ञलाई सहभागी 
गराउने । 

६. उत्कृष्ट अर्भलेख व्यवस्थापन काया गने स्वास््य संस्थालाई परुस्कृत समेत गना 
सवकनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) 

खचा 
ख्र्र्ाक  

१. २.७.२२.५१ 
स्वास््य कायाालय 
(२): रामेछाप, 

दोलखा   
६३०  १२६०  २२५२२ 

२.  २.७.२२.५१ 
स्वास््य कायाालय 
(२): काभ्रपेलाञ्चोक, 
र्सन्त्िपुलचोक 

६००  १२०० २२५२२ 

३  २.७.२२.५१ 
स्वास््य कायाालय 
लर्लतपरु 

३००  ३०० २२५२२ 

४. ७.२.९.६  
स्वास््य कायाालय 
िाददङ  

५०० ५०० २७२१३ 

जम्मा  3260  
नोट: खचा ख्र्र्ाक.२७२१३ मा र्बर्नयोजन भएको रकम खचा ख्र्र्ाक.२२५२२ मा 
ख्र्र्ाकान्त्तरको लार्ग मन्त्रालयमा लेख्ख पठाउन पनेछ । 

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने 
व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर्र्भर संचार्लत ववर्भन्न स्वास््य कायाक्रमहरुको स्वास््य सूचना प्रर्ाली सिुृढीकरर् हनुे 
। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालय र 
मन्त्रालयले गनेछ। 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य 
र्नदेर्नालय तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

४१. क्षयरोग सम्बन्त्िी आिारभतू तार्लम  

PLMBIS Code  
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.४२  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक २१५०  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
क्षयरोग र्नयन्त्रर् कायाक्रम सम्बन्त्िी सेवा प्रदायकको ज्ञान सीप, क्षमतामा अर्भवृद्धी र पषृ्ठपोर्र् 
गने साथै नयाुँ ववरामी पवहचान दर बढाउने तथा ववरामीको गरु्स्तरीय उपचारमा पहुुँचवृवद्ध गरी  
क्षयरोगको कारर् हनुे रूग्र्ता र मतृ्यदुर घटाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललार्भर रहेका स्थानीय तहको कायाक्रमको फोकल पसान तथा स्वास््यकमी सहभागी 
गराइा ३ ददनको क्षयरोग सम्बन्त्िी आिारभतू तार्लम सञ् चालन गने। 

२. राविय क्षयरोग केन्त्रको पाठ्यक्रम अनसुार तार्लम सञ् चालन गने । 

३. तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक ववज्ञको लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालय तथा स्वास््य 
मन्त्रालयसुँग समन्त्वय गने ।  

४. उि तार्लममा क्षयरोगका नयाुँ ववरामी पवहचान दर बढाउने तथा ववरामीको गरु्स्तरीय 
उपचारमा पहुुँचवृवद्ध हनुे वकर्समका कायाक्रमहरुको समेत योजना तजुामा गने । 

५. पवहले नै तार्लम प्राप्त स्वास््यकमीहरुलाई सहभागी नगराउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक ५००  ५००  

२.  
स्वास््य कायाालय (४): काठमाडौँ 
रामेछाप, रसवुा, दोलखा 

३०० १२००  

३. स्वास््य कायाालय िाददङ २००  २००   
४. स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुपालचोक २५०  २५०   

जम्मा 2150   
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि क्षयरोग र्नयन्त्रर् कायाक्रम सम्बन्त्िी सेवा प्रदायकको ज्ञान सीप, क्षमतामा अर्भवृद्धी र पषृ्ठपोर्र् 
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गने साथै नयाुँ ववरामी पवहचान दर बढ्ने तथा ववरामीको गरु्स्तरीय उपचारमा पहुुँचवृवद्ध भइ 
क्षयरोग कारर् हनुे रूग्र्ता र मतृ्यदुर घट्ने। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

४२. स्थानीय तहका मेयर/अध्यक्षहरुसुँग स्वास््य सम्बन्त्िी  नीर्त तथा कायाक्रमका बारेमा छलफल गोष्ठी 

PLMBIS Code  
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.६.४ २२५१२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक २८०  दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्थानीय तहका मेयर/ अध्यक्षहरुसुँग स्वास््य सम्बन्त्िी नीर्त तथा कायाक्रमका बारेमा छलफल 
गोष्ठी सञ् चालन गने तथा स्वास््य नीर्त तथा कायाक्रमका बारेमा अर्भमखु्खकरर् गराउने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललाका सबै स्थानीय तहका प्रमखु, प्रमखु प्रर्ासवकय अर्िकृतसुँग स्वास््य क्षेरको 
नीर्त तथा कायाक्रमको ववववि पक्षबारे छलफल गरी कायाक्रमको सफल 
कायाान्त्वयनको लार्ग अन्त्तरवक्रया तथा गोष्ठी सञ् चालन गने । 

२. सहभागीहरुसुँग समन्त्वय गरी र्मर्त, स्थान तय गने, कायाक्रमको जानकारी गराउने र 
सहभार्गता सरु्नख्ित गने। 

३. प्रस्ततुीकरर्हरु तयार गरी प्रस्ततुीकरर् तथा छलफल गने, कायातार्लका तय गने। 

४. बजेटको पररर्िर्भर रही स्वास््यसुँग सम्बख्न्त्ित सरोकारवाला र संघसंस्थालाई समेत 
यस कायाक्रममा सहभागी गराउन सवकनेछ । 

५. यो कायाक्रम स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखा प्रमखु सहभागी हनुे वावर्ाक सर्मक्षासुँग 
जोडी स्वास््य र्ाखा प्रमखुलाई समेत सहभागी गराई सञ् चालन गना सवकनेछ । 

६. ख्जलला समन्त्वय सर्मर्तका प्रमखु तथा पदार्िकारीहरुलाई र्बरे्र् आमन्त्रर् गनुापनेछ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु १८०  १८०    
२. स्वास््य कायाालय काठमाडौँ १०० १००  

जम्मा २८०    
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्थानीय तहका मेयर/ अध्यक्षहरुसुँग स्वास््य सम्बन्त्िी नीर्त तथा कायाक्रमका बारेमा छलफल 
गोष्ठी सञ् चालन भई स्वास््य कायाक्रमहरुको योजना तजुामा तथा सफल कावाान्त्यन हनुे ।  

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

४३. एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रमको  अनसाइट कोख्चंग तथा क्षमता र्बकास 

PLMBIS Code  
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.११४ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ४०० प्रथम, दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर्  

उदेश्य  
एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम अन्त्तगात सञ् चालन भईरहेका गर्तववर्िहरुको अध्यावर्िक गने, 

र्सकाई, समस्या र चनुौतीको आदानप्रदान गने र ववद्यालयमा स्वास््य प्रबद्धानका वक्रयाकलाप 
सञ् चालन/सहयोग गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ववद्यालयमा कायारत नसाहरुलाई प्रबिानात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपचारात्मक स्वास््य सेवा 
प्रदान साथै प्ररे्र् गनाको लार्ग क्षमता अर्भववद्ध गनालाई अनसाइट कोख्चंग तथा क्षमता 
ववकास कायाक्रम सञ् चालन लयाईएको हो । 

२. ववद्यालयमा कायारत नसाहरुको सूची तयार गने तथा अनसाइट कोख्चंगको लार्ग 
र्नदेर्नालय सुँग समन्त्वय गरी योजना बनाउने तथा कायान्त्वयन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

 स्वास््य कायाालय  काठमाडौँ  ४००  ४००  
जम्मा ४००   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था 
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गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
एक ववद्यालय एक नसा कायाक्रम अन्त्तगात सञ् चालन भईरहेका गर्तववर्िहरुको अध्यावर्िक गने, 

र्सकाई, समस्या र चनुौतीको आदानप्रदान गने र ववद्यालयमा स्वास््य प्रबद्धानका वक्रयाकलाप 
सञ् चालनमा सहयोग हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

४४. बाल वववाह अन्त्त्य लार्ग सचेतना कायाक्रम  

PLMBIS Code  
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.८९   २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

  ७५०   प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर्र्भरका सामान्त्यतः वपछडीएका अख्र्ख्क्षत तथा रुढीवादी परम्परा भएका स्थानीय तहमा  
बाल वववाह अन्त्त्यको लार्ग सचेतना कायाक्रम सञ् चालन गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रत्येक स्थानीय तह सुँग समन्त्वय गरी बाल वववाह ब्याप्त भए का स्थानहरु  को 
पवहचान गने  तथा त्याङ्क सङ्कलन गने । 

२. बाल वववाह अन्त्त्यको लागी प्रत्येक स्थानीय तहलाई र्नमन्त्रर्ा गरी बाल वववाह र 
त्यसको ववर्भन्न नकारात्मक असरहरुको बारेमा एक ददन को अर्भमखुीकरर् कायाक्रम 
सञ् चालन गने । त्यस कायाक्रममा सरोकार राख्न ेसमाजका ववर्भन्न क्षेरका पदार्िकारी 
हरु लाई र्नमन्त्रर्ा गने । 

३. स्थानीय स्तरमा बाल वववाह बढी देख्खएका स्थानहरुमा त्यहाुँ को जनसमदुाय मा 
जनचेतना अर्भवृवद्ध गने कायाक्रमहरु सञ् चालन गने ।  

४. स्थानीय तहका ववद्यालयहरुसुँग समन्त्वय गरी बाल वववाहको अन्त्त्यको लार्ग ख्र्क्षक 
तथा ववद्याथीहरु सुँग साक्षात्कार कायाक्रमहरु सञ् चालन गने । 

५. रेर्डयो तथा एफ. एम. हरुमा बाल वववाह अन्त्त्यको लार्ग संदेर् मूलक सूचनाहरु 
प्रसारर् गने ।बजेटको पररर्िर्भर रहेर पोस्टर, पेमपलेट तथा होर्डिंग बोड़ हरु 
उपयिु स्थानमा प्रदर्ान गने । 

६. प्रत्येक स्थानीयतह, वडा कायाालय, स्वास््य संस्था,ववद्यालय र मवहला स्वास्थ स्वयम 
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सेववकाको सहयोगमा बाल वववाह व्याप्त अथवा बढी भएका समदुायमा घरदैलो अर्भयान 
सञ् चालन गने, साथै बाल वववाह र त्यसको न्त्यावयक, सामाख्जक, आर्थाक मानर्सक 
तथा स्वास््यमा पने दरुगामी असरको बारेमा सचेतना फैलाउने । 

७. स्थानीय स्थरमा रहेका बाल समहु तथा यवुा संजाल को त्याङ्क सङ्कलन गरी सो 
समहुहरुमा आवश्यकतानसुार बालवववाहको को लार्ग अर्भमखुीकरर् सञ् चालनगने तथा 
ती समहु संज्ञानहरु लाई जनचेतना जगाउन को लार्ग पररचालन गने । 

८. बजेट को पररर्ि र्भर रही आवश्यकतानसुार स्थानीय तहको संयोजकत्वमामा  ववर्भन्न 
फरक वकर्समका कायाकमाहरु गना सवकने छ । 

९. बजेटको पररर्ि र्भर रही बाल वववाह तथा त्यसको स्वास्थमा प्रर्तकुल असर सम्बन्त्िी 
अनसुन्त्िान गनासवकने छ । अनसुन्त्िानको क्रममा  अनसुन्त्िानकताा तथा ववज्ञहरु लाई 
र्नयमानसुार पाररश्रर्मक उपलब्ि गराउन सवकने छ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम 
र्नकायगत 

बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१ स्वास््य कायाालय मकवानपरु ७५०  ७५०   
जम्मा ७५०   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था 
गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर्र्भरका सामान्त्यतः वपछडीएका अख्र्ख्र्त तथा रुढीवादी परम्परा भएका ख्जलला हरुमा बाल 
वववाह अन्त्त्य हनुे तथा सचेत समाजको सजृना हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

४५. मानर्सक स्वास््य सम्बन्त्िी अर्भमखु्खकरर्, तार्लम तथा आवश्यक और्र्ि खररद 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 
(रू. हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.22.९६  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ९०० प्रथम,दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
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उिशे्य 
स्थानीय तहमा खवटएका स्वास््यकमीहरुलाई मानर्सक स्वास््य सम्बन्त्िी ज्ञान, ख्र्प ववकास गरी 
क्षमता अर्भववद्ध गनुाका साथै मानर्सक स्वास््य समस्या समािानको लार्ग अत्यावश्यक और्र्ि खररद 
तथा ववतरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. मानर्सक स्वास््य सम्बन्त्िी अर्भमखु्खकरर्, तार्लम तथा आवश्यक और्र्िको बजेट वाुँडफाुँट 
गरी योजना तयार गने र कायाालय प्रमखुबाट स्वीकृत गराउने । 

२. प्रत्येक स्थानीय तहमा कायारत स्वास््यकमीहरुको सूची तयार पाने तथा पवहले मानर्सक 
स्वास््य सम्बन्त्िी तार्लम नर्लएका स्वास््यकमीहरुलाई तार्लम तथा अर्भमखु्खकरर्मा 
कायाक्रममा सहभागी गराउने । 

३. तार्लम तथा अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम २ ददनको तय गने । 

४. ववर्यवस्त ुइवपर्डर्मयोलोख्ज तथा रोग र्नयन्त्रर् महार्ाखाको एनर्सडी तथा मानर्सक स्वास््य 
र्ाखाबाट प्राप्त गना सवकनेछ । 

५. अर्भमखु्खकरर्को सञ् चालनको लार्ग सहजकतााको सूची तयार गने, प्रदेर् स्तरीय प्रख्र्क्षक 
प्रख्र्क्षर् तार्लम र्लयका व्यख्िलाई प्राथर्मकता ददनपुनेछ साथै ववज्ञहरुलाई पर्न समाबेर् गना 
सवकनेछ । 

६. तार्लम तथा अर्भमखु्खकरर् कायाक्रममा ख्जललामा मानर्सक स्वास््यमा वक्रयार्ील तथा पैरवी  
गरीरहेका संघ संस्था सुँग साझेदारीमा कायाक्रम गना सवकनेछ । 

७. संघीय सरकार, स्थानीय तह प्रदेर् मातहतका स्वास््य कायाालयहरु, अस्पतालहरु सुँग समन्त्वय 
गरी गत वर्ाको खपत भएको और्र्िको त्याङ्क, स्टोरको मौज्दात वववरर् संकलन गरी खररद 
योजना बनाउनपने छ । 

८. र्न:र्लुक स्वास््य सेवाका लार्ग खररद गने और्र्ि तथा और्र्िजन्त्य मालसामानको 
स्पेर्सवफकेसन र लागत इस्टमेट तयार गने । 

९. स्पेर्सवफकेसनको स्वास््य सेवा र्बभाग, व्यवस्थापन महार्ाखाको टेख्क्नकल स्पेर्सवफकेसन 
बैंकको सहायता र्लन सवकनेछ । 

१०. सार्वजनिक खररद ऐि खररद नियमार्ली अिुसार उपयूक्त खररद वर्धि छिौट गरी खररद 
गिे।सार्वजनिक खररद ऐि २०६३ र सार्वजनिक खररद नियमार्ली २०६४ (संशोिि सहित) 
अिुसार उपयुक्त खररद बिधि छिौट गरी खररद गिे । 

११. नि:शुल्क औषधि वर्तरणमा मािर् सेर्ा आश्रम,  जेष्ठ िागाररक आश्रम, गैह्र सरकारी 
संस्था, जजल्ला अस्पताल तथा स्थािीय स्र्ास््य संस्था, शेल्टर िोम (असिाय, बिप्पन्ि, 

हिसंामा परेका तथा अन्य) ब्यक्तीिरुलाई धिककत्सकको बिरामी पुजावको आिारमा उपलब्ि 
गराउि सककिे छ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय क्र.स. कायाालयको नाम 

र्नकयागत बजेट 
(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

कैवफयत 



 

250 

   

१ स्वास््य कायाालय मकवानपरु  ९०० ९००  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्थानीय तहमा खवटएका स्वास््यकमीहरुलाई मानर्सक स्वास््य सम्बन्त्िी ज्ञान, ख्र्प ववकास गरी 
क्षमता अर्भववद्ध हनुकुा साथै मानर्सक स्वास््य समस्या समािानको लार्ग अत्यावश्यक और्र्ि खररद 
तथा ववतरर् हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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४६. ववद्यालय नसाका लार्ग ब्यबहार पररबतान सम्बन्त्िी तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम 
(रू. हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

2.7.८.२ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार   

पटक ४०० प्रथम,दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
र्बद्याथीहरुको व्यवहार पररवतानको लार्ग ववद्यालयमा कायारत ववद्यालय नसाहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता 
अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. तार्लममा सहभागी गराउन ु पने र्बद्यालय नसाहरुको नामावाली र अन्त्य वववरर् संकलन 
गने। 

२. व्यबहार पररबतान तार्लम सञ् चालन गना योजना बनाउन े र सहजकताा तथा  ववज्ञहरुको 
सूची तयार गने । 

३. तार्लम तथा अर्भमखु्खकरर् कायाक्रम २ ददनको तय गने । 

४. तार्लमको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामाग्री तयारी गने । पाठयक्रममा समाबेर् गरीने  
ववर्यवस्त ुसहजकताा तथा ववज्ञसुँग समन्त्वयमा तयार गने । 

५. तार्लमका लार्ग सहभागीलाई समयमा नै पराचार गरी जानकारी गराउने र सहभार्गताको 
लार्ग सरु्निीत गने । 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही तार्लम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक सामाग्री खररद, तयारी गना र 
आवश्यक जनर्ख्ि सेवा परामर्ामा राख्न सवकनेछ। 

७. बजेटको पररर्ि र्भर रही तार्लम सञ् चालन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम 
र्नकयागत बजेट 
(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

कैवफयत 

१ स्वास््य कायाालय (२): रसवुा, नवुाकोट  २०० ४००  

जम्मा ४००  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ववद्यालय नसाहरुको वकर्ोर वकर्ोरीको यौन तथा प्रजनन ् स्वास््य, वालबार्लकहरुको स्वास््य तथा 
पोर्र् प्रवद्धान, परामर्ा साथै ववद्याथीहरुको व्यबहार पररबतानको सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध 
हनुेछ। 
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अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

४७. प्रयोगर्ाला कमाचारीहरुको लार्ग अर्भमखु्खकरर् तथा Quality Control  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.११६  २२५२२  
ख्जलला 
अनसुार 

समूह १००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रयोगर्ालाकमीहरुको क्वालीटी कन्त्ट्रोल सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृद्धी गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जलला र्भर प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूख्च तयार गने। 

२. प्रयोगर्ालमा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने र आवश्यकता र औख्चत्यताको 
आिारमा छनौट मापदण्ड बनाइा प्रथर्मकताका आिारमा सहभागी छनौट गने। 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा 
सवहतको कायायोजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा ख्जललाका सबै स्थानीय तह जसमा प्रयोगर्ाला सञ् चालन 
भइरहेको छ त्यस्ता स्वास््य संस्था छनौट गने । 

५. तार्लम कायाक्रम सञ् चालन गना स्वास््य तार्लम केन्त्रसुँग आवश्यक समन्त्वय 
गनुापनेछ।  

६. तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने। 

७. कायायोजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम 
र्नकयागत बजेट 
(रु.हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय काठमाडौँ  १०० १००  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही मापदण्ड 
बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृद्धी भइा सेवा प्रभावमा गरु्स्तरीयता आउने तथा 
गरु्स्तरीय सेवा प्रदान हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 
उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 
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४८. स्वास््य संस्थामा रहेका काम नलाग्ने सबारी सािन औजार उपकरर् फर्नाचरहरुको र्ललाम  

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.३०  २२५२२  
ख्जलला 
अनसुार  

पटक/संतया १००  प्रथम 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य कायाालयमा रहेका काम नलाग्ने सबारी सािन, औजार उपकरर् तथा  फर्नाचरहरुको 
व्यवस्थापन भई सेवा सञ् चालनमा सहजता आउने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. स्वास््य आपरु्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँगको समन्त्वयमा योजना तयार गने । 
२. स्वास््य कायाालयमा रहेका काम नलाग्ने सबारी सािन, औजार उपकरर् तथा फर्नाचरहरुको 

र्ललाम गने प्रवक्रया नेपाल सरकार स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय बाट जारी गरीयको 
“सरकारी सम्पख्त्त तथा ख्जन्त्सी मालसामान र्ललाम र्बवक्र सम्बन्त्िी कायाववर्ि २०७९” 
अनसुार गनुा पनेछ  । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम 
र्नकयागत 
बजेट 

(रु.हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) कैवफयत 

१  स्वास््य कायाालय नवुाकोट  १०० १००  
 

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत र्नयमानसुार रकम बाुँडफाुँट गरी कायाालय प्रमखुबाट 
वटप्पर्ी स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

स्वास््य कायाालयमा रहेका काम नलाग्ने सबारी सािन, औजार उपकरर् तथा  फर्नाचरहरुको 
व्यवस्थापन भई सेवा सञ् चालनमा सहजता हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयबाट गनुापनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली स्वास््य र्नदेर्ानलयमा र  स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रमा कायासम्पन्न प्रर्तवेदन गनुापनेछ। 

४९. र्हरी क्षरेमा प्रजनन ्तथा बाल स्वास््यको बहृत स्वास््य सेवाको नमनुा कायाक्रम स्थानीय तहको 
समन्त्वयमा सञ् चालन गने   

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.११५ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ८०० दोश्रो 
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ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य कम पहुुँच भएका सेवाग्राहीलाई गरु्स्तरीय प्रजनन ्तथा बाल स्वास््य सेवा प्रवाह गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्थानीयतहका जनप्रर्तर्नर्िहरु, प्रर्तर्नर्िहरु, स्वास््य कमाचारीहरुसुँग आवश्यकता पवहचानका 
लार्ग अन्त्तरवक्रया तथा गोष्ठी सञ् चालन गने  । 

२. प्रजनन ् तथा बाल स्वास््य क्षेरमा सम्बोिन गनापने ववर्यहरुको सूची तयार गने ।उि 
सखु्चहरुलाई प्राथर्मवककरर् गरी कायायोजना तयार गने । 

३. कायायोजन तयार गरी स्वीकृर्तकालार्ग स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउने । 
४. स्वीकृर्त भएको कायायोजना प्रचर्लत र्नयमनुासर  कायाान्त्वयन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट 
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१ स्वास््य कायाालय काठमाडौँ ८०० ८००  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
कम पहुुँच भएका सेवाग्राहीलाई गरु्स्तरीय प्रजनन ्तथा बाल स्वास््य सेवाको पहचु र उपलख्ब्ि बिृी 
हनुेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५०. NICU साझेदारी तथा र्बस्तार  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२०  २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक १४५० प्रथम,दोश्रो,तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रदेर्मा अवख्स्थत ख्जलला, ख्जलला स्तरीय तथा र्नजी अस्पतालहरु सुँग NICU सञ् चालनको लार्ग 
साझेदारी गने तथा सेवा ववस्तार गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रचर्लत र्नयम अनसुार NICU सेवाको प्रर्त एकाई मूलय र्निाारर् गने । 
२. ख्जललामा दताा भएका NICU सेवा प्रदायक अस्पतालहरुको सूची तयार गने। 
३. सखु्चकृत र्नजी तथा सामदुावयक स्वास््य संस्थाहरुबाट आर्थाक तथा प्राववर्िक  प्रस्ताव माग 

गने। 
४. प्रस्ताव पेर् गने अस्पतालहरुको NICU सेवाको ववर्य ववज्ञद्वारा (बालरोग र्बरे्र्ज्ञ र 
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बायोमेर्डकल ईख्न्त्जर्नयर) स्थलगत अनगुमन गरी सेवाको क्षमता सरु्नख्ितता गने । 
५. ववज्ञको अनगुमन प्रर्तवेदन तथा प्रस्तावलाई मूलयाङ्कन गरी र्नयमानसुार सम्झौता गने । 
६. सरकारी स्वास््य संस्थाबाट प्ररे्र् भई NICU सेवा जरुरी भएका सेवाग्राहीहरुलाई मार सेवा 

उपलब्ि गराउने। 
७. भिूार्नको लार्ग पेर् गना पने तपर्सलका आवश्यक कागजातहरुसमेत अर्नबायारुपमा 

समाबेर् भएको हनुपुनेछ । 
• सरकारी स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गरीएको प्ररे्र् पजुाा र Discharge Summary अर्नबाया  
• NICU सेवा आवश्यक भएको खलुन ेख्चवकत्सकको र्सफाररस 
• सेवाग्राही भनाा भई दैर्नक NICU सेवा र्लएको खुलने ववस्ततृ कागजात (Cardex file, र्बल 

भरपाई आदद ) 
• मार्थ उललेख्खत बाहेकका थप कागजातहरु/प्रमार्हरु स्वास््य कायाालयहरुले माग गना 

सक्नेछ । 
•  ख्जललामा रहेका अस्पतालहरुमा NICU ववस्तारको लार्ग त्याङ्क संकलन गरी NICU 

ववस्तार गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय ख्चतवन ७०० ७००  

२. स्वास््य कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक ७५० ७५०   

जम्मा  १४५०  
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर्मा अवख्स्थत ख्जलला, ख्जलला स्तरीय तथा र्नजी अस्पतालहरु सुँग NICU सञ् चालनको लार्ग 
साझेदारी हनुे  तथा सेवा ववस्तार हनुे। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

सेवा प्रदान गने अस्पतालहरुले सेवाग्राहीलाई र्न:र्लुक र गरु्स्तरीय NICU सेवा ददएको 
सरु्नख्स्चतताको लार्ग ववज्ञ सवहतको टोलीबाट स्वास््य कायाालयले अनगुमन गने ।  

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५१. नसने रोगको रोकथाम तथा र्नयन्त्रर्  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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२.७.२२.१ २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक ८५०  दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य प्रर्तको सचेतना वृवद्ध भई स्वास््य परीक्षर् गने बानी ववकास हनुे, नसने रोगहरुको जोख्खम 
न्त्यूनीकरर् साथै नसने रोगको सवह समयमा पवहचान, रोकथाम र  उपचार गरी त्यसबाट हनुे 
जवटलता र मतृ्यदुर न्त्यूनीकरर् हनु।े 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. PEN प्याकेज लाग ुभएका ख्जललाहरुमा ववरे्र्गरी चारवटा नसने रोगहरु (मटुु तथा रि 
नलीको रोग, मिमुेह, क्यान्त्सर र ददघा स्वासप्रस्वास सम्बन्त्िी रोग) को उपचार तथा 
रोकथाम गनाको लार्ग योजना तजुामा गरी कायान्त्वयन गने । 

२. नसने रोगको कारक तत्वहरुमा र्ारीररक र्नख्ष्क्रयता, िमु्रपान, मध्यपान तथा अस्वस्थ 
खानपान जस्ता मानववय बार्न व्योहोरा तथा जीवनरै्ली पररवतान गनाको लार्ग सचेतना 
कायाक्रम सञ् चालन गने । 

३. नसने रोग र्नदान गनाको लार्ग आवश्यकता अनसुार Reagents तथा उपकरर्हरु उपलब्ि 
गराउने । 

४. Mass Screening  तथा जनचेतनामलुक कायाक्रमहरु सञ् चालन गने । 
५. नसने रोगहरु सम्बन्त्िी ददवसहरु मनाउने (World Diabetes Day-14 November, World 

COPD Day-20 November, World Cancer Day- 4 February, World Hypertension Day-

17 May, etc). 
६. र् यार्ल, प्रभातफेरी, हाख्जरीजवाफ, आदद कायाक्रमहरु सञ् चालन गने l 
७. नसने रोगहरु सम्बन्त्िी बह ुक्षेर्रय काया योजना समन्त्वय बैठक सञ् चालन गने l  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय लर्लतपरु  २५०  २५०   

२.  
स्वास््य कायाालय (३): र्सन्त्िुली, रसवुा, 
नवुाकोट 

२००  ६००  

जम्मा   ८५०   
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य प्रर्तको सचेतना वृवद्ध भई स्वास््य परीक्षर् गने बानी ववकास हनुे, नसने रोगहरुको जोख्खम 
न्त्यूनीकरर् साथै नसने रोगको सवह समयमा पवहचान, रोकथाम र  उपचार गरी त्यसबाट हनुे 
जवटलता र मतृ्यदुर न्त्यूनीकरर् भएको हनुे छ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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५२. मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाको पनुताजगी तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१२० २२५२२ 
ख्जलला 
अनसुार 

पटक ५०० दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले प्रदान गने स्वास््य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन 
तथा मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको ज्ञान तथा र्सपमा अर्भववद्ध गरी कायादक्षतामा 
पूर्ाता लयाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रत्येक स्थानीय तहमा कायारत मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको सूची तयार गने 
l सो सूची अनसुार पवहले पनुाताजगी तार्लम प्राप्त नभएका तथा लामो समयदेख्ख कायारत 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरुलाई स्थानीय तहको र्सफाररसमा छनौट गने । 

२. उि तार्लम सञ् चालनको लार्ग र्नदेख्र्का अनसुार सन्त्दभा सामाग्री तथा तार्लममा समाबेर् 
गने ववर्यबस्तहुरु तयार पाने। 

३. तार्लम प्रदान गनाको लार्ग सहजकताा तथा ववर्य ववज्ञ स्वास््य मन्त्रालय तथा स्वास््य 
र्नदेर्नालयसुँग समन्त्वय गरेर तय गने। 

४. र्निााररत र्नदेख्र्का तथा पाठ्यक्रमको आिारमा मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ्सेववकाको 
पनुाताजगी तार्लम सञ् चालन गने । 

५. उि तार्लममा स्वयम ्सेववकाहरुको भावव कायायोजना बनाउन ेतथा सहजीकरर् गने । 

६. बजेटको पररर्िर्भर रही कायाक्रम सञ् चालन गने l   

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१ स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली ५००  ५००  
जम्मा   ५००   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले गाउुँघरमा प्रदान गने स्वास््य सेवालाई थप प्रभावकारी 
बनाउन तथा मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको ज्ञान तथा सीपमा अर्भववद्ध भई 
कायादक्षतामा पूर्ाता आउने। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५३. जेनेरेटरको लार्ग ट्रस र्नमाार्  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
11.१ .२.७ ३१११२ १  पटक १०० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य जेनेरेटरको लार्ग ट्रस र्नमाार् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. सम्बख्न्त्ित कायाालयको ट्रस र्नमाार् गने ठाुँउको पवहचान गरी प्रारख्म्भक सवेक्षर् गने l 

२. सवेक्षन अनसुार लागत अनमुान तयार गने l 
३. प्रचर्लत र्नयम अनसुार काया सम्पन्नगरी प्रर्तवेदन पेर् गने l  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

 स्वास््य कायाालय र्सन्त्िुली १००  १००  
जम्मा   १००   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि स्वास््य सेवाको प्रभावकारी सञ् चालनको लार्ग सहयोग पगु्ने। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५४. VIA Positive मवहलाहरुलाई उपचार गने स्वास््यसंस्था सम्म जानको लार्ग लाग्ने यातायात खचा  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.१०४  २२५२२  ५०  पटक १०० प्रथम,दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर र पूवा-क्यान्त्सरको प्रारख्म्भक पवहचान भएका VIA Positive मवहलाहरुलाई 
थप उपचारका लार्ग स्वास््य संस्था सम्म जान यातायात खचा उपलब्ि गराउने l 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. स्थानीयतह, अस्पताल, स्वास््य संस्था तथा स्वास््य कायाालयबाट सञ् चालन गरीएको VIA 

Screening मा Positive आएका सेवाग्राहीहरुको सूची तयार गने । 
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२. स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट सखु्चमा रहेका सेवाग्राहीहरुको र्सफाररस पर तयार गने तथा प्ररे्र्  
पजुाा र अस्पतालको  पाठेघरको मखुको  पूवा-क्यान्त्सरको उपचार गरेको कागजातको 
आिारमा यातायात खचा उपलब्ि गराउने । 

३. प्रर्त सेवाग्राही यातायात खचा बापत रु.२००० प्रदान गने l 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१ स्वास््य कायाालय लर्लतपरु  १००  १००  
जम्मा   १००   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर र पूवा-क्यान्त्सरको प्रारख्म्भक पवहचानको हनुे तथा समयमा नै रोग र्नदान 
भई उपचार हनुे l 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५५. भ्याख्क्सन तथा खोप सामाग्री वसार पसार गने कमाचारीकालार्ग १ ददन ेअर्भमखु्खकरर् 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.१०९ २२५२२  
ख्जलला 
अनसुार   

पटक १५० दोश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य खोप तथा भ्याख्क्सनको गरु्स्तरीयता कायम गरी र्नयर्मत खोप सञ् चालन सहयोग हनुे । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. खोप तथा भ्याख्क्सनको वासर पसारमा संलग्न कमााचरीहरुको सूची तयार पाने । 

२. उपयिु ववर्य वस्त ुतयार पाने । 

३. र्मर्त स्थान तथा सयम तय गरी पराचार गने  
४. कायाक्रमको अवर्ि १ ददनको हनुेछ । 

५. कायाक्रम सञ् चालन गने  

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. 

हजारमा) 
कैवफयत 

१ स्वास््य कायाालय लर्लतपरु  १५०  १५०  
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जम्मा   १५०   
 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि खोप तथा भ्याख्क्सनको गरु्स्तरीयता कायम गरी र्नयर्मत खोप सञ् चालन सहयोग हनुेछ । 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५६. प्रदेश लिरका स्वास््य संस्थाहरुका िागग  नर्:शुल्क सेवाका िागग औषगध खररद 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

७.२.११.३  २७२१३ 
ख्जलला 
अनसुार   

पटक १३०० प्रथम,दोश्रो, तेस्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य र्न:र्लुक ववतरर्को और्र्िको आपूर्ता नभई कर्म भएका और्र्िहरु खररद गरी उपलब्ि गराउने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. स्थानीयतहहरुसुँग समन्त्वय  गने । 

२. र्नःर्लुक ववतरर् हनुे और्र्िको सूची तथा और्र्िको पररमार् र्निाारर् गने । 

३. ख्जलला तथा कायाक्रमको आवश्यकता अनसुार और्र्िको सूची तयार गने । 

४. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी  तयार भएको सूचीअनसुारको और्र्िको 
र्निाारर् गने । 

५. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत) 
अनसुार उपयिु खररद ववर्ि छनौट गरी खररद गने । 

६. खररद गरीएका और्र्ि ववतरर् गने । 

कायाान्त्वयन 
गने र्नकाय 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (२): काठमाडौँ, 
भिपरु  

५००  १०००  

२. स्वास््य कायाालय रसवुा ३०० ३००  
जम्मा  १३००   

 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 
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अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

र्न:र्लुक ववतरर्को और्र्िको आपूर्ता नभई कर्म भएको और्र्ि और्र्िहरु खररद गरी उपलब्ि हनुेछ 
। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५७. ववितुीय स्वास््य (अर्भलेख, प्रर्तवेदन र त्याङ्क व्यवस्थापन) कायाक्रम  

PLMBIS 

Code 
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.५.५.१  २२४१२ ख्जलला अनसुार   पटक ३१८० प्रथम,दोश्रो, तेस्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य स्वास््य सेवाको अर्भलेख ववद्यतुीय माध्यबाट हनुे  । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. स्वास््य र्नदेर्नालय, स्वास््य सेवा ववभाग र संख्घय स्वास््य तथा जनसङ्खतया मन्त्रालय सुँग 
सम्वन्त्वय गने । 

२. प्राप्त र्नदेर्न बमोख्जम स्थानीयतहहरुसुँग समन्त्वयत्म बैठक बस्ने ववद्यतुीय अर्भलेख 
व्यवस्थापनका लार्ग  उपलब्ि हनुे ववद्यतुी अर्भलेख प्रर्ाली लाग ुगने योजना बनाउने । 

३. बजेटको पररर्िर्भर रही योजना तयार गने तथा सो योजना अनसुार कायाक्रम लाग ुगने 

 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) 

कैवफयत 

१. 
स्वास््य कायाालय (६): ख्चतवन, 

मकवानपरु, काठमाण्डौ, लर्लतपरु, 
रामेछाप, भिपरु  

प्रर्त ख्जलला 
२५०  

१५००  

२. 
स्वास््य कायाालय (७) िाददङ र्सन्त्िलुी, 
दोलखा, रसवुा, नवुाकोट काभ्रपेलान्त्चोक, 

र्सन्त्िपुालचोक  
प्रर्त ख्जलला२४० १६८०  

जम्मा  3180  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि स्वास््य सेवाको अर्भलेख ववद्यतुीय माध्यबाट हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 
र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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५८. उत्कृष्ठ कायासम्पादन गने कमाचारीलाई परुस्कार प्रदान गने 

PLMBIS 

Code  
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

१.२.६.१ २११३५ ख्जलला अनसुार   पटक ७५ प्रथम,दोश्रो 
ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य कामाचारीहरु प्रोत्सावहत  हनुे साथै उत्कृष्ट कायासम्पादन गना उत्प्ररेरत गने। 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. देहाय बमोख्जमको छनौट सर्मर्त बनउने 
१. जनस्वास््य अर्िकृत कमाचारी – संयोजक  
२. प्रर्ासन अर्िकृत – सदस्य सख्चव 

३. पहेन – सदस्य 

मार्थ उललेख्खत सर्मर्तले परुस्कृत गनाको लार्ग देहाय बमोख्जमका कुरालाई ध्यान ददन ुपनेछ। 

२. सर्मर्तले परुस्कारका लार्ग आवश्यक सचुक तयार गने । 

३. सचुकका आिारममा कमाचारीहरुको कायासम्पादन मूलयाङ्कन गने । 

४. मूलयाङ्कनका आिारमा उत्कृष्ट कमाचारीहरु छनौट गने यसरी कमाचारी छनौट गदाा बढीमा ३ 
जना सम्म  छनौट गना सवकने छ । 

५. कचाारीहरुलाई परुस्कृत गदाा जनस्वास््य सम्बन्त्िीको ददवस वा राविय महत्वको ददवसको 
अवसर पारी गनुा पनेछ । 

६. बढीमा एक पटकमा १५ हजार सम्म नगद परुस्कार रार्ी र्नयामानसुार प्रदान गना सवकनेछ । 

 

७. कमाचारीको कायावववरर् र ख्जम्बेवारी तोकीएको कायाको हकमा तोवकएको काम प्ररं्सर्नयरुपमा  
सम्पादन गरेका कचाारीहरुको र्लष्ट तयार गने । 

८. स्थानीय तहमा कायारत कमाचारीलाई समेत परुस्कृत गने सवकनेछ । 

९. परुस्कृत भएकाहरुको वववरर् कायाालयको website मा प्रकाख्र्त गने साथै मन्त्रालय र 
र्नदेर्नालयको  website मा समेत प्रकार्न गने। 

कायाान्त्वयन 
गने र्नकाय 

 

क्र. 
स. 

कायाालयको नाम 
र्नकायगत बजेट  
(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट 
(रु. हजारमा) 

कैवफयत 

१. स्वास््य कायाालय (१): लर्लतपरु ५० ५०  
२. स्वास््य कायाालय (१) काठमाण्डौ २५ २५  

जम्मा ७५  
बजेट 
बाुँडफाुँट  

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

कामाचारीहरु प्रोत्सावहत  हनुे साथै उत्कृष्ट कायासम्पादन गना उत्प्ररेरत  भएको हनुेछ । 
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अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गनेछ।  

प्रर्तवेदन 
प्रर्ाली 

वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५९. पार्लका, वडास्तरमा र्नयर्मत और्र्ि आपूर्ता ववतरर्को ब्यवस्थापनमा सहख्जकरर्, अनगुमन 
सपुररवेक्षर्को लार्ग प्रदेर् माफा त बजेट उपलब्ि गराउन /स्वास््य संस्थामा आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
सपुररवेक्षर्, समन्त्वय र प्रार्बर्िक सहयोग 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 
हजारमा) 

समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.८.१ .२/२.८.१ .६   २२६११ ख्जलला 
अनसुार   

पटक २५० प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक  वववरर्  
उिशे्य LMIS प्रवववष्टकरर्मा सिुार तथा और्र्ि भण्डार व्यवस्थापनको गरु्स्तररयता बढाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

 

१. प्रत्येक स्थानीयतह तथा पार्लकास्तरमा और्र्ि भण्डारर्मा गरु्स्तरीता कायम गनाको लार्ग 
भण्डार व्यवस्थापन गनाको लार्ग Onsite Coaching तथा Mentoring  गने ।यसको लार्ग 
ववस्ततृ कायायोजना बनाई कायान्त्वयन गने ।कायायोजनामा LMIS Software, भण्डार 
व्यवस्थापन, और्र्ि-खोप तथा और्र्िजन्त्य बस्तहुरुको उख्चत आपूर्ता व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
ववर्यहरु समेटी कायायोजन बनाउने ।  

२. Onsite Coaching तथा  Mentoring मा देख्खएका समस्याको समािान गने । सो काया 
गदाा भण्डार व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सैदाख्न्त्तक तथा व्यहबाररक पाटो समेट्ने । 

३. बजेटको पररर्िर्भर रही LMIS तथा भण्डार व्यवस्थापन सम्बन्त्िी १ ददने अर्भमखु्खकरर् 
कायाक्रम सञ् चालन गना सवकनेछ । 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम र्नकायगत 

बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

जम्मा 
बजेट 
(रु. 

हजारमा) 

कैवफयत 

१. २.८.१.२ स्वास््य कायाालय 
मकवानपरु  

२०० २००  

२.  २.८.१.६  स्वास््य कायाालय 
भिपरु  

५०  ५०   

जम्मा  २००  
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर कायाक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि LMIS प्रवववष्टकरर्मा सिुार तथा और्र्ि भण्डार व्यवस्थापनको गरु्स्तररयता बढनेछ। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य कायाालयबाट भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गनेछ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

६०. क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एच आई र्भ एड्स, NTD  र्नयन्त्रर् कायाक्रमको अनसाइट कोख्चंग 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.८.१.८ २२६११ 
ख्जलला 
अनसुार  

पटक १९२ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक  वववरर्  

उिशे्य क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एचआइार्भ एड्स एन.टी.र्ड. र्नयन्त्रर् कायाक्रम तथा सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त 
तथा गरु्स्तरीयता लयाउन अनसाइट कोख्चुँङ गरी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृद्धी गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. बजेटको पररर्िर्भर रहेर स्वास््य कायाालयले वावर्ाक / चौमार्सक अनसाइट कोख्चङ तार्लका 
तयार गरी कायाालय प्रमखुबाट स्वीकृत गराउने । 

२. कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िकहरु सख्म्मर्लत टोली बनाई अनसाइाट कोख्चङ्ग गने । 

३. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो त्युँहाको व्यवस्थापन वटम 
सवहतको प्रववर्िकसुँग र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी, कायाक्रमको सञ् चालन 
ख्स्थर्त एवं वािाहरु, सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तररयता बारेमा छलफल / अन्त्तरवक्रया गरी 
बैठकको माइनवुटङ्ग गने । 

कायान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र. 
स. 

PLMBIS 

Code 

कायाालयको नाम 
 
 

र्नकायगत 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

जम्मा बजेट (रु. 
हजारमा) 

कैवफयत 

१ २.८.१.२ 
स्वास््य कायाालय 
रसवुा 

१९२ १९२  

जम्मा १९२  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल सरकार/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको 
पररर्िर्भर रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एचआइार्भ एड्स  एन. टी. र्ड. र्नयन्त्रर् कायाक्रम तथा सेवाको 
गरु्स्तररयतामा वृद्धी हनुे। 

अनगुमन र स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन गने l  
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मूलयाङ्कन 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ  
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अनसूुची १ 

प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको मात ृतथा बाल स्वास््य सेवामा सहज पहुुँच तथा 
उपभोग बढाउन संस्थागत सतु्केरी र र्तनका बालबार्लकाले पूर्ा खोप लगाएका आमालाइा रु ५ हजार उत्प्ररेर्ा खचा 
पाउने जातीको वववरर्  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

लोपोन्त्मखु समूह: कुसणु्डा, वनकररया, राउटे, सरेुल हायू, राजी, वकसान, लाप्चे, मचेे, कुर्वाडीया  

अर्त र्समान्त्तकृत समूह: माझी,र्सयार,लहोम, र्सङ्खसावा, थदुाम,िानकु,चेपाङ,सतार, सन्त्थाल, झागड, 
थामी,बोटे,दनवुार,बरामू 
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अनसूुची २ 
प्रदेर् सरकार स्वास््य  मन्त्रालयद्वारा प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखुजातीहरुको मात ृतथा बाल 
स्वास््य सेवामा सहज पहुुँच तथा उपभोग बढाउन उि जातीका मवहलाहरुले संस्थागतसतु्केरीभए बापत आमालाइा रु 

दइुा हजार उत्प्ररेर्ा खचा 
          
................................... महा/उप/नगरपार्लका /गाुँउपार्लका   
............................ ख्जलला  मवहना ......... 
          
पूर्ा खोप पाएका अर्तर्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको मवहलाले संस्थागत प्रसतुी भए बापत उत्प्ररेर्ा खचा नगद 
बझेुको भरपाइा 
यो रकम र्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको संस्थागत प्रसतुी हनुेआमालाइा नै बझुाउन ुपनेछ । 

क्र. 
स 

बालक/बार्लकाको 
आमाको नाम थर 

जन्त्म भएको 
बालक/बार्लका 

प्रसतुी 
भएको 
र्मर्त 

ठेगाना रकम रु 
रकम 
बझु्नेको 
हस्तक्षर 

बझु्नेको 
संपका  नं. 

        
        
        
        
        
        

 

तयार गनेको (स्थानीय तहको स्वास््य 
र्ाखा प्रमखु)को 
हस्ताक्षरः 
नाम,थरः 
पद; 
र्मर्त; 

रुज ुगने स्वास््य संस्था/र्ाखा 
प्रमखुको 
हस्ताक्षरः 
नाम,थरः 
पद:  
र्मर्त: 

प्रमाख्र्त गने 
हस्ताक्षरः 
नाम,थरः 
पद: 
र्मर्त: 
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अनसूुची ३ 
प्रदेर् सरकार स्वास््य मन्त्रालयद्वारा प्रदेर्मा बसोबास गने अर्त र्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको मात ृतथा बाल 
स्वास््य सेवामा सहज पहुुँच तथा उपभोग बढाउन उि जातीका बालबार्लकाले पूर्ा खोप लगाएका आमालाइा रु तीन 

हजार उत्प्ररेर्ा खचा 
          
................................... महा/उप/नगरपार्लका/ गाुँउपार्लका   
............................ ख्जलला  मवहना ......... 
          
पूर्ा खोप पाएका अर्तर्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको बालबार्लकाको आमाले उत्प्ररेर्ा खचा बापत नगद बझेुको 
भरपाइा 
 
यो रकम पूर्ा खोप पाएका अर्तर्समान्त्तकृत एवं लोपोन्त्मखु जातीहरुको बालबार्लकाको आमालाइा नै बझुाउन ुपनेछ । 
क्र. 
स 

बालक /बार्लकाको 
आमाको नाम थर 

पूर्ा खोप 
पाएकाबालक/बार्लकाको 

नाम 

ठेगाना रकम रु रकम बझु्नेको 
हस्तक्षर 

बझु्नेको 
संपका  नं. 

       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 

तयार गनेको (स्थानीय तहको स्वास््य 
र्ाखा प्रमखु)को 
हस्ताक्षरः 
नाम,थरः 
पद; 
र्मर्त; 

रुज ुगने स्वास््य संस्था/र्ाखा 
प्रमखुको 
हस्ताक्षरः 
नाम,थरः 
पद:  
र्मर्त: 

प्रमाख्र्त गने 
हस्ताक्षरः 
नाम,थरः 
पद: 
र्मर्त: 
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अनसूुची ४ 
ख्जलला जनस्वास््य समन्त्वय सर्मर्त 

नेपालको संवविानले प्रत्याभूत गरेको र्न:र्लुक आिारभतू स्वास््य सेवा तथा आकख्स्मक स्वास््य सेवा पाउने हक 
कावाान्त्यन गना र स्वास््य सेवालाई र्नयर्मत, प्रभावकारी, गरु्स्तरीय तथा सभासलुभ तलुयाई नागररकको पहुुँच स्थावपत 
गनाको लार्ग संघ, प्रदेर् तथा स्थानीयतह बाट प्रदान गरीने ववर्भन्न स्वास््य कायाक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सञ् चालन 
गना तथा समन्त्वयनको लार्ग ख्जलला जनस्वस््य समन्त्वयन सर्मर्त को पररकलपना गरीयको छ f 

ख्जलला जनस्वास््य समन्त्वय सर्मर्तको पदार्िकारीहरु यस प्रकार हनुेछ f 
स्वास््य कायाालय प्रमखु – संयोजक  
स्थानीयतहका स्वास््य महार्ाखा/र्ाखा प्रमखु– सदस्य 
प्रादेख्र्क अस्पताल प्रमखु – सदस्य 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र – सदस्य 
ख्जलला समन्त्वय सर्मर्तका स्वास््य कायाक्रम हेने अर्िकृत - सदस्य 
जनस्वास््य अर्िकृत/कायाक्रम हेने फोकल पसान – सदस्य सख्चब 

 

(ख्जलला प्रर्ासन कायाालय, कृवर्, खानेपार्न, पर् ु सेवा लगायतका कायाालयहरुलाई आवश्यकता अनसुार आमन्त्रर् गना 
सवकनेछ f स्वास््य कायाालयका अन्त्य सपुरभाईजरहरुलाई आमख्न्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन सवकनेछ f  ) 
यस समन्त्मय सर्मतीको ख्जम्मेबारी तथा काया र्नम्न अनसुार हनुेछ f 

• र्नयर्मत प्रगर्त वववरर् सर्मक्षा तथा योजना तजुामा गोष्ठी सञ् चालन गने f 
• जनस्वास््यका ववर्भन्न आर्भयानहरु सञ् चालन गना सहयोग गने तथा योजना तजुामा गने f 
• कायाक्रम सञ् चालन कायाववर्ि अनसुार प्रदेर् मातहत बाहेक अन्त्य सरकारी, गैह्रसरकारी, गैरनाफामूलक तथा 

सामदुावयक अस्पतालहरु समन्त्वय गने f 
• ववर्भन्न समयमा ख्जललामा देखापने महामारीजन्त्य रोगहरुको रोकथाम तथा र्नयन्त्रर् र्लनको लार्ग पूवातयारी 

तथा  रतू प्रर्तकाया समूहको (Rapid Response Team ) अगवुाई गने तथा आवश्यक सललाह - सहयोग 
प्रदान गने f 

• ख्जलला अन्त्तगात सञ् चालन भएका ववर्भन्न स्वास््यका कायाक्रम कायाान्त्वयन तथा सिुृढीकरर्का लार्ग आवश्यक 
सललाह तथा सहयोग गने f 

• स्थानीय तहमा सञ् चालन भएका स्वास््यका कायाक्रमहरुमा लक्ष्य प्राप्त गना सकेका तथा र्भन्नखालको अनभुब 
साटासाट गने तथा अनकुरर् गने f यसै अन्त्तगात स्रोतसािनको पवहचान गना समन्त्वयनकारी भूर्मका खेलने  तथा 
आवश्यक सहयोग प्रदान गने f 

• आवश्यकता अनसुार ख्जललामा सञ् चालन भएका ववर्भन्न स्वास््यका कायाक्रमहरुमा सहयोग गने तथा ख्जललामा 
देखापरेका जनस्वास््यका समस्याहरुको समािानको लार्ग समन्त्वयकारी भरू्मका खेलने f   
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ख्जलला स्तररय सडक दघुाटना तथा जोख्खम न्त्यूर्नकरर् सर्मर्त 
दैर्नक रुपमा जस्तो घट्ने सबारी दघुाटनाको कारर् ठुलो जनिनको क्षर्त हनुे गरेको घटनाको सम्बन्त्िमा भर्बष्यमा यस 
प्रकारका सबारी दघुाटनाको जोख्खम न्त्यूर्नकरन गरी सबारी सािन आवागमनलाई थप सहज, सरुक्षीत र ववश्वसनीय 
बनाउनको लार्ग ख्जलला स्तररय सडक दघुाटना तथा जोख्खम न्त्यूर्नकरन सर्मर्तको पररकलपना गरीयको हो f 
ख्जलला स्तररय सडक दघुाटना तथा जोख्खम न्त्यूर्नकरन  सर्मर्तको पदार्िकारीहरु यस प्रकार हनुेछ f  
प्रमखु ख्जलला अर्िकारी – अध्यक्ष 
ख्जलला ट्रावफक प्रहरी कायाालय प्रमखु – सदस्य 
ख्जलला प्रहरी प्रमखु, नेपाल प्रहरी  – सदस्य 
ख्जलला यातायात कायाालय प्रमखु – सदस्य 
ख्जलला अस्पताल (मे.स.ु) – सदस्य 
सर्स्त्र प्रहरी प्रमखु – सदस्य 
सावाजर्नक यातायात ब्याबसायी संघ प्रर्तर्नर्ि – सदस्य 
राविय अनसुन्त्िान ववभाग, ख्जलला कायाालय प्रमखु – सदस्य 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रमखु – सदस्य 
नेपाली सेना प्रर्तर्नर्ि – सदस्य 
स्वास््य कायाालय प्रमखु – सदस्य सख्चब  
( सम्बख्न्त्ित स्थानीय तहका प्रमखुहरु आमख्न्त्रत सदस्यको रुपमा  सहभागी गराउन सवकनेछ साथै सदरमकुामका 
स्थानीय तहबाट अर्नबाया रुपमा उपस्थीती हनु ुपनेछ f )  
ख्जलला स्तररय सडक दघुाटना तथा जोख्खम न्त्यूर्नकरन सर्मर्त ख्जम्मेबारी तथा काया र्नम्न अनसुार हनुेछ f 

• सबारी दघुाटना जोख्खम न्त्यूर्नकरनको लार्ग कायायोजना बनाउने तथा सोको प्रभावकारी रुपमा कायाान्त्वयन गने f 
• सबारी दघुाटनाको अवस्थाको बारेमा चौमार्सक रुपमा सर्मक्षा तथा योजना तजुामा गोष्ठी सञ् चालन गने f 
• सावाजर्नक यातायात सम्बन्त्िी सर्मर्तहरुको र्नयर्मत बैठक राखने तथा आवश्यक सललाह प्रदान गने f 
• सबारी जोख्खम न्त्यूर्नकरन समन्त्िी जोख्खम ववश्लेर्र्  तथा जोख्खम नक्सान्त्करर् (Risk Mapping) गने तथा 

संभाववत दघुाटना स्थलमा जनचेतनामलुक संदेर् राखने f 
• सबारी दघुाटना जोख्खम न्त्यूर्नकरनको लार्ग ख्जललामा सञ् चालन भइरहेको सम्पूर्ा कायाको वववरर् राखने तथा 

सो कायाको प्रभावकारी कायाान्त्वयनको लार्ग समन्त्वयनकारी भरू्मका अपनाउने f 
• सबारी दघुाटना जोख्खम न्त्यूर्नकरनको लार्ग बहृत सचेतना अर्भयान सञ् चालन गने f 
• यातायात ब्यबसायी संघ-संस्था, सबारी चालक तथा सह-चालकहरुलाई सबारी दघुाटना जोख्खम न्त्यूर्नकरन 

सम्बन्त्िी अर्भमखुीकरर् कायाक्रम तथा तार्लम सञ् चालन गने f 
• ख्जलला ट्रावफक कायाालयको समन्त्वयनमा सबारीसािनको प्राववर्िक चेकजाच, सबारीसािनको अवस्था तथा 

सबारी दघुाटना जोख्खम न्त्यूर्नकरनको लार्ग अन्त्य ववर्यमा अन्त्तरवक्रया गने तथा आबश्यक सझुाब प्रदान गने f 
• Nepal Road Safety Action Plan २०१३-२०२० को अविारर्ा अन्त्तगात, सरुख्क्षत सडकको लार्ग 

आवश्यक पाुँच खम्बामा सिुारको लार्ग आवश्यक सझुाब सललाह प्रदान गने f र्त पाुँच खम्बाहरु यस प्रकार 
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छन ्: सडक सरुक्षा व्यवस्थापन (Safe road management) , सरुख्क्षत सडक तथा आवागमन (Safer roads 

and mobility), सरुख्क्षत सवारीसािन (Safer vehicles), सरुख्क्षत सडक प्रयोगकताा (Safe road users) र 
दघुाटना पश् चात प्रर्तवक्रया (Post-crash response) हनु f 
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स्वास््य मन्त्रालय मातहतका आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुबाट सञ् चालन गरीने 
कायाक्रम कायाान्त्वयन मागादर्ान 

आ. व. २०७९/०८० 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. प्रदरु्र्बाट उत्पन्न स्वास््य समस्या न्त्यूनीकरर् (नश्याकमा ) कायाक्रम ३ ददन (ट्रावफक प्रहरी) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.११२ 
/२.७.३०.१३ 

२२५२२ ख्जललानसुार   पटक १६३०  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य  
वाय ुप्रदरु्र्का कारर् उत्पन्न हनुे स्वास््य समस्याहरुलाई रोकथाम तथा न्त्यूनीकरर् गरी ट्रावफक 
प्रहरीहरुको स्वास््य अवस्था सिुार गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ट्रावफक प्रहरी कायाालयसुँगको समन्त्वय र सहकायामा ख्जललार्भरका अर्िकतम वाय ु
प्रदरु्र् हनु ेस्थानको पवहचान गने । सो स्थानमा खवटने ट्रावफक प्रहरीहरुको वववरर् 
तयार गरी सहभागी संतया र्निाारर् गने। 

२. कायाक्रम सञ् चालनको लार्ग प्रख्र्क्षक र उख्चत स्थानको व्यवस्थापन गने। 

३. कायाक्रमको दौरान वाय ु प्रदरु्र्को कारर्, वाय ु प्रदरु्र्ले मानव स्वास््यमा पाने 
असरहरु, बच्ने उपायहरु, असर कम गना आयवेुदको भरू्मका र दैर्नक रुपमा अपनाउन 
सवकने ववर्िहरु जस्तै नश्य, नेर्त, प्रार्ायाम आददका बारेमा सैद्धाख्न्त्तक तथा प्रयोगात्मक 
कक्षाहरु सञ् चालन गने ।र्तनका साथै आयवेुद तथा योगका बारेमा र ख्जलला आयवेुद 
स्वास््य केन्त्रबाट प्रवाह हनु ेसेवाहरुको बारेमा समेत जनकारी गराउने । 

४. यस कायाक्रममा ट्रावफक प्रहरी सुँगै खवटने अन्त्य सरुक्षाकमीहरुलाई समेत समावेर् गना 
सवकनेछ। 

५. बजेटको पररर्िर्भर रही सहभागीलाई वाय ुप्रदरु्र्बाट बच्ने उपायहरुको सन्त्देर् सवहत 
मास्क, नेतीपट, चश्मा आदद ववतरर् गना सवकनेछ । 

६. ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र मकवानपरुले प्रदेर् स्तरीय कायाक्रम सञ् चालन गने। 
यस कायाक्रममा उस्तै प्रकृर्तका काया सम्पादन गने  प्रदेर्स्तरका सरुक्षा र्नकायका 
सरुक्षाकमीहरुलाई समेत समावेर् गरी कायाक्रम सञ् चालन गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS Code कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट 
(रु. हजारमा) 
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१  २.७.२२.११२   
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
मकवानपरु   

४००  

२ २.७.२२.११२   ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र नवुाकोट  २००  

३  २.७.३०.१३ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काठमाण्डौं 

२५०  

४  २.७.३०.१३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रामेछाप १००  

५  २.७.३०.१३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रसवुा १०० 

६  २.७.३०.१३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र ख्चतवन  १२०  

७ २.७.३०.१३ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काभ्रपेलाञ्चोक 

१२० 

८  २.७.३०.१३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िलुी  ८०  

9 २.७.३०.१३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र िाददङ ८० 

१०  २.७.३०.१३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र भिपरु  १८०  

जम्मा 1630 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ट्रावफक प्रहरीहरूमा वाय ु प्रदरु्र् र यसबाट हनु सक्न े स्वास््य समस्याहरुका बारेमा सचेतना 
अर्भवृवद्ध भई ती स्वास््य समस्याको रोकथाम तथा न्त्यूनीकरर्मा सघाउ पगु्नेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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२. एक ख्जलला एक जडीबटुी उद्यान र्नमाार् अर्भयान 

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२०२  २२५२२  १ वटा १३०० प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

१. स्थानीयस्तरमा उपलब्ि हनुे तथा बहउुपयोगी जर्डबवुटहरुलाई एकै ठाउुँमा सङ्कलन गरी 
स्थानीय एवं ख्जज्ञासजुनलाई जर्डबवुट पवहचान, कृवर्, संरक्षर् तथा उपयोगका बारेमा 
जानकारी प्रदान गने। 

२. नागररकलाई जर्डबटुी पवहचान, प्रयोग र संरक्षर्मा अर्भप्ररेरत गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्थानीय तह, कृवर् ज्ञान केन्त्र, र्डर्भजन वन कायाालय र अन्त्य सरोकारवाला 
र्नकायहरुसुँग समन्त्वय गरी कायाक्रम कायान्त्वयन गने स्थानीय तहको छनौट गने। 

२. जर्डबटुी उद्यान र्नमाार् गना उपयिु ठाउुँ छनौट गने ।  

३. स्थानीय स्तरमा उपलब्ि हनु े उपयोगी तथा स्थानीय हावापानीमा हकुा न सक्ने 
जर्डबवुटहरु छनौट गरी और्र्ि उत्पादन केन्त्रलाई आवश्यक हनुे जर्डबटुी वृक्षारोपर् 
गरी हकुााउने । (काठमाण्डौ उपत्यका बाहेक दईु रोपनी जग्गा उपलब्ि हनुपुने) 

४. छनौट भएको स्थानीय तहमा स्थानीय तहकै अगवुाईमा जर्डबटुी सहकारी/कृवर् 
सहकारीलाई छनौट गने। 

५. यसरी छनौट भएको सहकारी संस्थासुँग ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रले स्थानीय 
तहको रोहवरमा सम्झौता गने। 

६.  जर्डबवुट छनौट तथा स्याहार संभारका लार्ग र्डर्भजन वन कायाालय तथा कृवर् ज्ञान 
केन्त्रको प्राववर्िक सहयोग र्लने। 

७. यसरी स्थापना भएको जर्डबटुी उद्यानबाट उत्पादन भएका जर्डबटुीहरु सहरु्लयत दरमा 
प्रादेख्र्क आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्रमा उपलब्ि गराउनपुने छ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.स. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट  
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट 
(रु. हजारमा) 
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१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
(१३ वटै) 

प्रत्येक केन्त्र 
१०० 

१३०० 

जम्मा १३०० 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि स्थानीय स्रोतसािनको पररचालनमा  सघाउ पगु्नेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

३. आयवेुद सेवाको प्रविान गना स्थानीय स्तरका परकारहरु सुँग अन्त्तरवक्रया कायाक्रम 

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२०४  २२५२२  ख्जललाअनसुार  पटक  २०८०  प्रथम, तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

1. आयवेुद तथा वैकख्लपक ख्चवकत्सा पद्यर्त, ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र उपलब्ि 
सेवाहरु तथा कायाालयका वक्रयाकलापहरुका बारेमा स्थानीय स्तरका परकारहरुलाई 
जानकारी गराई सञ्चार माध्यम माफा त जनता समक्ष प-ुयाउने । 

2. ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रका गर्तववर्िहरुलाई सम्बख्न्त्ित परकारहरु माफा त 
र्नयर्मत प्रकार्न एवं प्रसारर् हनुे वातावरर् तयार गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 1. स्थानीय स्तरमा सञ् चालनरत परपर्रका, रेर्डयो तथा टेर्लर्भजन आदद संचारका 
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माध्यमहरुको सूची तयार गरी उपलब्ि स्रोत सािनका आिारमा सहभागी छनौट गने 
।  

2. सहभागी छनौट तथा कायाक्रम सञ् चालन सहजीकरर्का लार्ग स्थानीय परकार 
महासंघसुँग सहयोग र्लन सवकने । 

3. आयवेुद तथा वैकख्लपक ख्चवकत्सा पद्धर्त, ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र उपलब्ि 
सेवाहरु तथा कायाालयका वक्रयाकलापहरु र आफ्नो ख्जलला तथा क्षेरमा भए गरेका 
सकारात्मक कामहरु समेटेर प्रस्ततुीकरर्हरु र्नमाार् गरी १ ददने कायाक्रम सञ् चालन 
गने ।  

4. कायाालयबाट उत्पादन गरेका स्वास््यसुँग सम्बख्न्त्ित जानकारीमूलक प्रकार्नहरु समेत 
सहभागीहरुलाई ववतरर् गने ।  

5. ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रले सम्पादन गरेका वक्रयाकलाप तथा सेवा प्रगर्तहरुको 
अिावावर्ाक प्रर्तवेदन तयार गरी उि अन्त्तवक्रयामा सावाजर्नक गनुापनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.स. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट 
(रु. हजारमा) 

१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (१३ 
वटै) 

प्रत्येक केन्त्र 
१६० 

२०८० 

जम्मा २०८० 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बाडंफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

आयवेुद तथा वैकख्लपक ख्चवकत्सा पद्धर्त तथा ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र                                                                                       

यसका गर्तववर्िहरुका बारेमा स्थानीय परकारहरुलाई जानकारी भई यी सम्बन्त्िी सचुनाहरु 
र्नयर्मत रुपमा संचार माध्यमहरुबाट प्रकार्न तथा प्रसारर् भई आयवेुद क्षरेको प्रचार प्रसारमा 
सघाउ पगु्नेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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४. स्थानीय पर पर्रका ,टेर्लर्भजन र रेर्डयोमा आयवेुद सेवा प्रविान कायाक्रम ।  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

२.७.२२.२०५  २२५२२ ख्जललाअनसुार  पटक ३१२०  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
स्वास््य सम्बन्त्िी महत्वपूर्ा ववर्यबारे स्थानीय पर्रकाबाट जानकारी प्रदान गरी जनचेतना 
अर्भवृवद्ध र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान लयाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललामा रहेका रेर्डयो, तथा एफ. एम. , परपर्रका, टेर्लर्भजनको सूची तयार गने । 
२. रेर्डयो तथा एफ.एम.परपर्रका, टेर्लर्भजन, अनलाईन माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्देर्हरु 

तयार गदाा ख्जललामा देखा परेका महामारी तथा अन्त्य प्रकोपहरूको प्रभाव, कायाालयको सेवाको 
बारेमा, स्वस्थ जीवनरै्ली, व्यवहार पररवतान, आरोग्यता, नसने रोग, लगायतका  
ववर्यवस्तहुरुको ववश्लरे्र् गरी प्राथर्मकताको आिारमा सन्त्देर् उत्पादन गने ववर्यवस्तकुो सूची 
तयार गने । 

३. प्राथर्मकता सूचीमा परेका ववर्यहरुबाट कुन -कुन ववर्यमा संदेर् प्रकार्न/प्रसारर् गने हो भर्न 

ववर्यवस्तकुो र्नर्ाय गने । 
४. संघ तथा प्रदेर्बाट र्नमाार् भएका सन्त्देर्हरु समेत आवश्यकता अनसुार प्रकार्न/प्रसारर् गना 

सवकनेछ । 
६. प्रकार्न/प्रसारर् गरीएको सन्त्देर्हरुको ख्स्क्रप्ट र अर्डयो ख्क्लप समेत राखी प्रर्तवेदन तयार गने । 

७. सन्त्देर् र्नमाार् गनाका लार्ग ववर्नयोख्जत बजेटको ५ प्रर्तर्त भन्त्दा बढी रकम खचा गना र्मलने 
छैन। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.स. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट 
जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. हजारमा) 

१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य १३ वटै प्रत्येक केन्त्र २४० ३१२० 
जम्मा ३१२० 

 

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी पेर् गने र सो खचा  योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई 
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कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
आयवेुद सम्बन्त्िी ववर्भन्न जानकारीमूलक सन्त्देर्हरु प्रसारर् भई स्वास््य सम्बन्त्िी ज्ञान अर्भवृवद्ध 
तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान हनुे साथै उपलब्ि आयवेुद सेवाको अर्िकतम  प्रविान र 
उपभोग हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

५. प्रयोगर्ाला सवलीकरर् कायाक्रम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.२५  २२५२२ ख्जललाअनसुार  पटक ५००० प्रथम, दोश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुबाट गरु्स्तरीय प्याथोलोजी लयाव सेवा (Fully Automatic\Semi 

Bio chemistry analyzer, Hematology analyzer, Electrolyte Analyzer  FIA Meter, etc)  प्रवाह 
गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रको प्रयोगर्ाला सवलीकरर्को आवश्यकता अनसुारको 
कायायोजना तयार गने ।  

2.  प्राववर्िकबाट स्पेसीवफकेसन र लागत इवष्टमेट तयार गने। 
3. र्नयमानसुार औजार उपकरर्  खररद तथा व्यवस्थापन गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट 
(रु. हजारमा) 

१ 

ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  (१०) : 

रामेछाप , र्सन्त्िलुी, काभ्रपेलाञ्चोक, 

िाददङ, मकवानपरु , भिपरु, लर्लतपरु, 

नवुाकोट ,  रसवुा , र्सन्त्िपुालचोक 

प्रत्येक केन्त्र 
५०० 

५००० 
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जम्मा ५०००  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई 
कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुको प्याथोलोजी लयावको सबलीकरर् भई गरु्स्तरीय प्रयोगर्ाला 
सेवा प्रवाह भएको हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

६. स्वास््य सम्बन्त्िी ददवसहरु मनाउने  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

२.७.२२.२८  २२५२२ ३ जना २२५  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य स्वास््य सम्बन्त्िी महत्वपरु्ा ववर्हरुको बारेमा जनचेतना अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. राविय तथा अन्त्तरााविय रुपमा वर्ाभरर मनाइने महत्वपूर्ा स्वास््य सम्बन्त्िी ददवसहरुको 
वववरर् तयार गने। संघीय सरकारबाट ददवसहरु मनाउने भर्न प्राप्त भएका कायाक्रमसुँग 
दोहोरो नहनुे गरी ददवस छनौट गरी मनाउने। 

२. ददवस आउन ुभन्त्दा कम्तीमा एक हप्ता अख्घदेख्ख सरोकारवालाहरुसुँग समन्त्वय बैठक गरी 
कायायोजना तयार गने । 

३. सरोकारवाला सबैको सहभागीता हनुे गरी कायाक्रम तय गने । 
४. स्वास््य कायाालय, गैह्रसरकारी संघसंस्था तथा स्थानीय तह समेतको साझेदारीमा कायाक्रम 

सञ् चालन गरी श्रोतको प्रभावकारी उपयोग गने । 
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५. सम्बख्न्त्ित फोकल पसानले समन्त्वय र संयोजन गरी कायाक्रम सञ् चालन गने । 
६. ददवसहरु मनाउुँदा कायाक्रम र स्थानीय पररवेर् अनसुार अन्त्तरवक्रया,-याली, सचेतना 

अर्भयान,सूचना सामाग्री प्रदर्ानी,सडक नाटक,प्रवचन  लागायतका कायाक्रम सञ् चालन गना 
सवकनेछ । 

७. कायाक्रमको प्रर्तवेदन तयार गरी एक प्रर्त र्नदेर्नालयमा पठाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. हजारमा) 

१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र मकवानपरु  ७५  

२ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
र्सन्त्िपुालचोक  

१५०  

जम्मा 225 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य सम्बन्त्िी ददवसहरुको बारेमा बहस पैरवी गदै जनचेतनामलुक स्वास््य सन्त्देर् माफा त 
व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान लयाउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले 
गने, उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

७. रेर्डयो तथा एफ.एम बाट स्थानीय भार्ामा स्वास््य सम्बन्त्िी संदेर् 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.२२.३  २२५२२ १ पटक १५०  प्रथम 
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ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
स्वास््य सम्बन्त्िी महत्वपरु्ा ववर्यबारे रेर्डयो तथा एफ.एम. बाट जानकारी प्रदान गरी जनचेतना 
अर्भवृवद्ध र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान लयाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललामा रहेका रेर्डयो, एफ एमको सूची तयार गने । 
२. रेर्डयो तथा एफ.एमबाट स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्देर्हरु तयार गदाा देहायका आिारहरुमा 

ववश्लरे्र् गरी गने । 
क) कायाालयबाट उपलब्ि हनुे सेवाहरुको वववरर्, ख्जललामा देखा परेका महामारी तथा अन्त्य 

प्रकोपहरुको प्रभाव, मौसमी रोगको प्रकोपहरु, रोग फैलन सक्ने सम्भाव्य र ववगतका 
प्रर्तवेदनको ववश्लरे्र् गरी प्राथर्मकताको आिारमा सन्त्देर् उत्पादन गने ववर्यवस्तकुो सूची 
तयार गने । 

ख) ववर्यवस्तकुो सूची तयार गदाा ख्जललास्तरमा उपलब्ि स्वास््य सेवा र स्वस्थ व्यवहार 
प्रविान सम्बन्त्िी स्वास््य सन्त्देर्लाई समेत आवश्यकता अनसुार समावेर् गने । 

३. प्राथर्मकताको सूचीमा परेका ववर्यहरुबाट कुन-कुन संचार माध्यमबाट कुन-कुन ववर्यमा 
संदेर् प्रसारर् गने हो भनी ववर्यवस्तकुो र्नर्ाय गने । 

४. सन्त्देर् र्नमाार् गरी अन्त्य ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुलाई पठाउने ।साथै केन्त्र तथा 
प्रदेर्बाट र्नमाार् भएका सन्त्देर्हरु समेत आवश्यकता अनसुार प्रसारर् गना सवकनेछ । 

५. प्रसारर् गरीएको सन्त्देर्हरुको ख्स्क्रप्ट र अर्डयो ख्क्लप समेत राखी प्रर्तवेदन तयार गने 
। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 
क्र.स. कायाालयको नाम जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. हजारमा) 
१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र मकवानपरु १५० 

 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बाडंफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य सम्बन्त्िी ववर्भन्न जानकारीमूलक सन्त्देर्हरु प्रसारर् भई स्वास््य सम्बन्त्िी ज्ञान अर्भवृवद्ध 
तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतान हनु ेसाथै उपलब्ि स्वास््य सेवाको अर्िकतम उपभोग हनुे 
। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 
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प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन े। 
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८. प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रलाई न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड सिुार ( कायाक्रम तफा ) 

PLMBIS 

Code 
खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 

ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

२.७.२२.९१   २२५२२ ख्जललाअनसुार  संतया २०३२८ प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रलाई न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड अनरुुप बनाउने । 

सञ् चालन 
प्रवक्रया 

१. यस कायाक्रममा ववर्नयोख्जत रकम खचा गनाको लार्ग अस्पतालमा अस्पतालको सदुृढीकरर् र 
र्नयर्मत गरु्स्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग गदठत सर्मर्तले आयवेुद स्वास््य केन्त्रको वतामान 
अवस्थाको अध्ययन र र्बश्लषे्र् गने, अस्पतालमा र्बर्भन्न ववभागका प्रमखु बीच छलफल गने, 
अस्पतालमा सिुार गनुापने ववर्यहरुको पवहचान गने, प्राथर्मवककरर् गने, अपेख्क्षत प्रर्तफल 
सवहतको कायायोजना तयार पानुा पनेछ। 

२. काया योजना तयार गना र्रुु गररहालन ुपदाछ र तयारी गररसकेपर्छ स्वीकृर्तको लार्ग स्वास््य 
र्नदेर्नालयमा र्छटो भन्त्दा र्छटो पठाउन ुपनेछ।  

३. कायायोजना तयार गदाा स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी सामग्री र सरु्बिा 
दोहोरो नहनुे गरी औजार उपकरर् र सामग्री खररदको काया योजना तयार गनुापने।  

४. औजार उपकरर् र सामग्री खररदको काया योजना तयार गदाा बदुा न. १३ बमोख्जमको वववरर् 
तयार गरर काया योजना तयार गनुापने।  

५. उि तयार भएको कायायोजना स्वास््य र्नदेर्नालयमा पेर् गरी कायाक्रम बाुँडफाड स्वीकृत 
गराएर मार खचा गने सवकने छ। 

६. आयवेुद स्वास््य केन्त्रबाट पेर् भएको कायायोजना स्वीकृत गनाका लार्ग स्वास््य र्नदेर्नालयमा 
देहायको MSS काया योजना प्राववर्िक सर्मर्त रहनेछ:- 
• र्नदेर्क, स्वास््य र्नदेर्नालय  -संयोजक 
• र्नदेर्क, स्वास््य आपरु्ता व्यवस्थापन केन्त्रको  -सदस्य 
• प्रमखु, अस्पताल ववकास तथा ख्चवकत्सा सेवा महार्ाखा, MOH  -सदस्य  
• प्रमखु, कायाक्रम पेर् गने सम्बख्न्त्ित अस्पताल   -सदस्य  
• प्रमखु, योजना, अनगुमन तथा र्नयमन र्ाखा, स्वास््य र्नदेर्नालय  -सदस्य  
• प्रमखु, नर्सिंग सेवा व्यवस्थापन र्ाखा, स्वास््य र्नदेर्नालय  -सदस्य  
• बायोयोमेर्डकल ईख्न्त्जर्नयर, स्वास््य आपरु्ता व्यवस्थापन केन्त्र  -सदस्य 
• लेखा अर्िकृत, स्वास््य र्नदेर्नालय  -सदस्य 
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• प्रमखु, आयवेुद ख्चवकत्सा सेवा र्ाखा, HD- सदस्य सख्चव 
७. मार्थ बदुाुँ नं ६ मा उलेख्खत सर्मर्तले  आयवेुद स्वास््य केन्त्रबाट पेर् गरेको MSS  काया 

योजना अध्ययन गरर MSS Guideline ले  र्नददाष्ट गरेको लक्ष्य अनसुारको भएको नभएको 
सरु्नख्ित गने। 

८. उि सर्मर्तले २०७९ असोज मसान्त्त र्भर सबै आयवेुद स्वास््य केन्त्रको काया योजना 
स्वीकृत गरी पठाइसक्न ुपनेछ। 

९. प्राववर्िक सर्मर्तले आयवेुद स्वास््य केन्त्रबाट पेर् भएको कायायोजना MSS Guideline ले 
र्नददाष्ट लक्ष्य अनसुारको नभएमा पररमाजान गरर MSS कायायोजना स्वीकृत तथा कायाान्त्वयनका 
लार्ग सम्बख्न्त्ित आयवेुद स्वास््य केन्त्रलाई र्नदेर्न ददने । 

१०. कायायोजनाको मूतय आिार खचा गने अख्ततयारी र मागादर्ान, आयवेुद स्वास््य केन्त्रको 
गरुुयोजना, प्रचर्लत MSS Guideline, Basic Health Care Pacakge अन्त्य प्रचर्लत सेवा 
ववस्तार सम्बन्त्िी भएका र्नर्ायहरुलाई मान्नु पनेछ। 

११. मौजदुा औजार उपकरर्हरु तथा ववर्भन्न र्नकायहरुबाट प्राप्त उपकरर्हरु सेवा प्रवाहमा अपगु 
भई र्नयर्मत सेवा प्रवाहमा बािा भएमा ती उपकरर्हरुको प्रर्तस्थापन (प्राववर्िकको प्रर्तवेदनको 
आिारमा) वा आयवेुद स्वास््य केन्त्रको सेवा ववस्तार र बढोत्तरीका लार्ग नयाुँ औजार उपकरर् 
व्यवस्थापन गना सवकने। 

१२. नयाुँ औजार उपकरर् व्यवस्थापनका लार्ग स्वास््य आपरु्ता व्यवस्थापन केन्त्रलाई अनरुोि गने 
र तहाुँबाट र्लख्खतम रुपमा व्यवस्थापन गना नसवकने भर्न जानकारी  प्राप्त भएपिाल मार नयाुँ 
सामाग्री खररद गना सवकने। 

१३. आयवेुद स्वास््य केन्त्रमा नयाुँ औजार उपकरर् व्यवस्थापनका लार्ग देहाय बमोख्जमको 
वववरर् भनुा पनेछ:- 

 

औजार उपकरर्को वववरर् 
क्र. 
सं. 

सामग्रीको 
नाम 

सामग्री उपलब्ि भएमा र ममात हनु सक्ने भएमा सामग्री उपलब्ि नभएमा र 
खररद गनुा पने  भएमा 

कैवफयत 

उपलब्ि 
पररमार् 

संचालनमा 
रहेको 

ममात गरी 
चलाउन 
सवकन े

ममात 
हनु 

नसक्न े

अनमुार्नत 
ममात गना 
लाग्न े
रकम 

आवश्यक 
पररमार् 

अनमुार्नत 
प्रर्त इकाई 

दर 

जम्मा 
रकम 

 

           
            

 

१४. यस ख्र्र्ाक अन्त्तगात फोहोरमैला व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक ठूला औजार उपकरर् पर्न 
खररद गना सवकनेछ। 

१५. औजार उपकरर् खररद गनुापदाा मेर्डकल उपकरर्को हकमा स्टयाण्िड स्पेर्सवफकेसन बैंकमा 
व्यवस्था भए बमोख्जमको बायोमेर्डकल इख्िर्नयर/टेख्क्नर्सयनको सललाह सझुावमा सर्मर्तको 
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र्नर्ायपर्छ मार सम्बख्न्त्ित र्नकायबाट ववस्ततृ लागत अनमुान गराई र फोहरमैला 
व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक औजार उपकरर् र अन्त्य मेकार्नकल औजार उपकरर्हरु 
मेकार्नकल इख्िर्नयरबाट स्पेर्सवफकेसन एवं लागत अनमुान तयार गराई सावाजर्नक खररद ऐन 
तथा र्नयमावली बमोख्जम खररद प्रवक्रया गनुापनेछ। (सोका लार्ग स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन 
केन्त्रको प्राववर्िक सहयोग र्लन सवकने) 

१६. नयाुँ/थप सेवा ववस्तारका लार्ग खररद गरीने औजार उपकरर्को सञ् चालनको लार्ग आवश्यक 
जनर्ख्ि व्यवस्थापन भएको सरु्नख्ितता हनुपुनेछ। 

१७. नयाुँ सेवा ववस्तार गनुा पूवा आयवेुद स्वास््य केन्त्रमाको आकख्स्मक वाडा/ववभाग, आकख्स्मक 
प्रसूती सेवा (Emergency Obstetric Care), नवजात ख्र्र् ु स्याहार कक्ष (SNCU, NICU) र 
हाडजोनी/घाइते/चोटपटकको उपचार (Orthopaedics  and Traumatology)/ र्लयवक्रया 
(Emergency  operations like laparatomies ) लाई सकेसम्म सदुृढ गनुा पदाछ। 

नोटः यस कायाक्रममा ववर्नयोजन भएको बजेटबाट कुनैपर्न सवारी सािन खररद खचा पाईनेछैन। 

कायाान्त्वयन 

गने र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 

मकवानपरु ,रामेछाप  
प्रर्त  केन्त्र १६००  ३२००  

२ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (६) : 
लर्लतपरु ,रसवुा,र्सन्त्िुली ,ख्चतवन 

,दोलखा ,काभ्रपेलाञ्चोक  
प्रर्त केन्त्र १४००  ८४००  

३ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 

काठमाण्डौँ  प्रर्त केन्त्र २०२८ २०२८ 

४ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  नवुाकोट  प्रर्त केन्त्र २५०० २५००  

६ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 

र्सन्त्िपुालचोक  
प्रर्त केन्त्र २००० २०००  

७ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (२) : 

िाददङ ,भिपरु  
प्रर्त केन्त्र ११००  २२००  

जम्मा 20328 
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बजेट 

बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही योजना 
तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ। 

क्र.स. ख्र्र्ाकहरु प्रर्तर्त कैवफयत 

1.  
आयवेुद स्वास्वास््य केन्त्रको सिुृढीकरर्का लार्ग गदठत 
सर्मर्तको बैठक र सामाख्जक परीक्षर् 

उललेख्खत 
ख्र्र्ाकहरु 
नछुट्ने गरी 
कायायोजना 
तयार गरी 
स्वास््य 

र्नदेर्नालयमा 
स्वीकृर्तका 

लार्ग पठाउन ु
पनेछ। 

बढीमा रु 
१,५०,०००/- 
सम्म  

2.  
सेवा ववस्तारको लार्ग भौर्तक संरचना र्नमाार्/ ममात 
संभार 

 

3.  औजार उपकरर्को ममात संभार  

4.  
अस्पतालजन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा संक्रमर् 
रोकथाम 

 

5.  सःर्लुक फामेसी स्थापना, सञ् चालन तथा सिुृढीकरर्   

6.  
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रमा Continue Medical 

Education, Continue Nursing Education  कायाक्रम 
सञ् चालन  

 

7.  
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रको स्वास््य व्यवस्थापन 
सूचना प्रर्ाली सिुृढीकरर्  

 

  
 

अपेख्क्षत 

उपलख्ब्ि 
प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरु न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड अनरुुप गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह गना 
सक्षम भएका हनुेछन ्। 

अनगुमन र 

मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, उललेख्खत 

र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन 

प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा स्वास््य 

मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

९. ख्जलला ख्स्थत उच्च पदस्थ कमाचारीहरुलाई तनाव व्यवस्थापन तथा पवुाकमा सेवा कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

२.७.३०.११  २२५२२  १  पटक  ४१००  दोश्रो  
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ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
ख्जलला ख्स्थत उच्च पदस्थ कमाचारीहरु माझ आयवेुद सेवाहरुको अर्भमखु्खकरर्, प्रचार प्रसार र 
प्रयोगात्मक रुपमा आयवेुद सेवाको प्रभावकाररताको बारेमा corporate lobbying गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१ ख्जललाख्स्थत उच्च पदस्थ कमाचारीहरु ववरे्र् गरी प्रमखु ख्जलला अर्िकारी, सहायक प्रमखु 
ख्जलला अर्िकारी, प्रहरी तथा सैर्नकका प्रमखुहरु, प्रमखु कोर् र्नयन्त्रक, समन्त्वय अर्िकारी, 
पार्लकाहरुका प्रमखु प्रर्ासकीय अर्िकृत, स्वास््य कायाालय तथा ख्जलला अस्पतालका प्रमखु 
तथा संभव भएसम्मका कायाालय प्रमखुहरुको सूची तयार गने । 

२ सूख्च अनसुार सहभागी छनौट गने र कायाक्रमको योजना बनाउने । 

३ सम्बख्न्त्ित सबैको सहभागीतामा पूवायोजना तजुामा बैठक बस्ने र थप योजना बनाउने । 

४ ख्जललाख्स्थत उच्च पदस्थ कमाचारीहरुलाई तनाव व्यवस्थापन तथा पवुाकमा सेवा कायाक्रम 
समन्त्वय गरी कायारत कमााचारीहरुको वववरर् तयार गने। 

५ कमाचारीहरुलाई आयवेुद सम्बन्त्िी सचेतना कायाक्रमको सन्त्दभा सामाग्री स्वास््य र्नदेर्नालयले 
तयार गरी पठाए पश् चात कायाक्रम सञ् चालन गनुापदाछ। 

६ पूवाकमा, ख्र्रोिरा, योग प्रार्ायाम, नश्य, तनाव व्यवस्थापन, लगायत अन्त्य सेवा प्रदान गदाा 
उपयोग भएका उपचार सामाग्रीहरुको व्यवस्थापनमा यो रकम खचा गना सवकनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.स. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट 
जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. हजारमा) 

१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (८ ) : 
दोलखा, र्सन्त्िलुी, काभ्रपेलाञ्चोक , लर्लतपरु , 
भिपरु, िाददङ, नवुाकोट , ख्चतवन 

३०० २४०० 

२ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (२) 
:र्सन्त्िपुालचोक, काठमाण्डौ 

६०० १२०० 

३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र:  मकवानपरु ५०० ५०० 
जम्मा 4100 

 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 
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अपेख्क्षत 
उपलख्ब्ि 

ख्जललाख्स्थत उच्च पदस्थ कमाचारीहरुको तनाव व्यवस्थापन भइ सरकारी र्नकायहरुबाट प्रदान गरीने 
सेवाको गरु्स्तर अर्भवृवद्ध भएको हनुेछा । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

१०. जानसुन्त्िीगत वात (OA knee joint) पनुस्थाापना कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.३०.१८  २२५२२ ख्जललाअनसुार  पटक १९५० प्रथम,दोश्रो,तेश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
सख्न्त्िगतवाथ रोगका ववरामीहरुलाई जानसुन्त्िीगत  वाथको बारेमा  जानकारीका  ददन ुर ववरामीहरुको 
पनुःस्थापना गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जललामा ररपोवटङ्ग भएको वाथ रोगका सेवाग्रहीहरुको आिारमा वववरर् तयार गने। 

२. यस कायाक्रमको पनुःस्थापनाको सन्त्दभा सामाग्री (Treatment protocol, recording and 

reporting format, booklets) स्वास््य र्नदेर्नालयले तयार भएपश् चात कायाक्रम सञ् चालन 
गनुापदाछ। 

३. प्रत्येक ववरामीको छुट्टाछुटै्ट फाइल तयार गरी अर्भलेख राख्ने। अर्भलेखको ववद्यरु्तय प्रर्त 
मार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालयमा पठाउने। 

४. उपचारका क्रममा और्र्ि प्रयोग सुँगै पूवाकमा, जानवुख्स्त, मारावख्स्त लगायत अन्त्य सेवा 
प्रदान गदाा उपयोग भएका उपचार सामाग्रीहरुको खचा व्यवस्थापन गना सवकनेछ। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट  
जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. हजारमा) 
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१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (४): 
मकवानपरु,नवुाकोट, र्सन्त्िलुी,ख्चतवन  

प्रत्येक केन्त्र 
२०० 

८००   

२ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र लर्लतपरु  
प्रत्येक केन्त्र 
५०० 

५००  

३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रामेछाप  
प्रत्येक केन्त्र 
१०० 

१००  

४ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रसवुा  
प्रत्येक केन्त्र 
२५० 

२५०  

५ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
र्सन्त्िपुालचोक  

प्रत्येक केन्त्र 
३०० 

३००  

जम्मा 1950 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
सहभागी जानसुख्न्त्िगत वाथ रोगीको ख्जवनस्तरमा सिुार हनुकुा साथै सो रोग एवं उपयुाि र्बर्िको 
प्रभावकाररताका बारेमा बैज्ञार्नक Evidence प्राप्त भएको हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

११. मतुयमन्त्री जनस्वास््य कायाक्रम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 
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२.७.३०.५  २२५२२ ३ पटक ५०००   प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम (परीक्षर्,र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन कायावविी, 
२०७९ को पररच्छेद-०३ बमोख्जमको नसने रोग परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा, र उपचारका लार्ग लख्क्षत 
समूहलाई कायाक्रमका सहभागी आवश्यकता अनसुार स्वस्थकर जीवनरै्ली सम्बन्त्िी सैद्धाख्न्त्तक तथा 
प्रयोगात्मक परामर्ा प्रदान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रमका सहभागी नागररकहरुको स्वास््य अवस्थाको मापन, 

स्वास््य परीक्षर् आदद गरी र्नजहरुको स्वास््य अवस्था पवहचान गने । 

२. मतुयमन्त्री जनता स्वास््य कायाक्रम( परीक्षर्, र्नदान, परामर्ा र उपचार) व्यवस्थापन 
कायाववर्ि २०७९ अनसुार गने। 

३.  स्वास््य अवस्थाको आिारमा र्नजहरुको स्वास््य आवश्यकता पवहचान गने र 
ख्जवनरै्लीमा पररवतान गनुापने कुराहरु पवहचान गने । 

४.  Lifestyle Modification का लार्ग उपयिु र्बर्िहरु जस्तै मनोसामाख्जक परामर्ा, योग, 

ध्यान, तनाव ब्यवस्थापन, पूवाकमा लगायतका अन्त्य उपलब्ि सेवाहरु प्रदान गने। 

५. र्नदान भएका समस्याहरुको व्यवस्थापनको लार्ग उपयिु स्वास््य संस्थामा प्ररे्र् गने। 

६. Pre-Intervention र Post Intervention को आवश्यक रेकडा राख्न े। 

 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय  

 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट 
जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. हजारमा) 

१ 

ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (९): 
मकवानपरु,लर्लतपरु, काठमाण्डौँ, 
नवुाकोट,काभ्रपेलाञ्चोक ,िाददङ, ख्चतवन, 

दोलखा ,भिपरु  

प्रत्येक केन्त्र ५००  ४५००  

२ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रामेछाप  प्रत्येक केन्त्र ३०० ३००  

३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रसवुा  प्रत्येक केन्त्र २०० २००  
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जम्मा 5000 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

१.नसने रोग समयमा नै पवहचान,रोकथाम र उपचार र त्यसबाट हनु ेजवटलतालाई न्त्यूनीकरर् हनुे, 
स्वास््य परीक्षर् हनुे र आवश्यक सललाह सझुाव तथा सेवा उपलब्ि हनुे  । 
२. नसने रोग रोकथाम सम्बन्त्िी समदुायस्तरमा चेतना अर्भवृवद्ध गरी रोगको जोख्खम न्त्यूनीकरर् हनु े
। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

१२. स्वस्थ जीवन प्रविान कायाक्रम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.३०.६/ 
२.७.३०.७ 

२२५२२ ख्जललाअनसुार  पटक  १५००  पवहलो,दोश्रो,तेश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

१.नागररकहरुमा प्रमखु नसने रोगहरुको समयमा न ैपवहचान गरी उपचार तथा परामर्ा सेवा प्रदान 
गरी नसने रोगहरु न्त्यूनीकरर्मा सघाउ पयुााउने । 
२. नागररकहरुमा नसने रोगहरुका बारेमा जनचेतना अर्भवृवद्ध गरी स्वस्थकर जीवनरै्ली अपनाउन 
प्रोत्सावहत गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. स्वस्थ जीवन प्रवद्धान कायाक्रम सञ् चालन गनाका लार्ग सरोकारवालाहरुसुँग समन्त्वय गरी 

नसने रोगको रोकथाम, र्नयन्त्रर् तथा न्त्यूनीकरर् सम्बन्त्िी अर्भमखुीकरर् कायाक्रम 
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सञ् चालन गने। 

२. बजेटको पररर्िर्भर रही स्थानीय स्तरमा अर्भमखुीकरर् कायाक्रम सञ् चालन गना 
सवकनेछ। 

३. जीवनरै्ली व्यवस्थापन, योग, ध्यान, तनाव व्यवस्थापन, व्यवहार पररवतान लगायतका 
ववर्यवस्तलुाई समेटी अर्भमखुीकरर् कायाक्रम सञ् चालन गने। 

४. अर्भमखुीकरर् कायाक्रममा कमाचारी, उद्योगी, व्यवसायी, मजदरु, वकसान, जनप्रर्तर्नर्ि 
लागायतलाई समावेर् गने। 

५. अर्भमखुीकरर् कायाक्रमका लार्ग आवश्यक सन्त्दभा सामाग्री स्वास््य र्नदेर्नालयले तयार 
गरी पठाउनेछ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

ववर्नयोख्जत बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ २.७.३०.७ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र भिपरु  २००  

२ २.७.३०.७ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र मकवानपरु २५० 

३ २.७.३०.६ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र लर्लतपरु २०० 

४ २.७.३०.६ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रामेछाप  १०० 

५ २.७.३०.६ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र नवुाकोट १०० 

६ २.७.३०.६ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
र्सन्त्िपुालचोक  

१०० 

७ २.७.३०.६ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र िाददङ १०० 

८ २.७.३०.६ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काभ्रपेलाञ्चोक  

२५० 

9 २.७.३०.६ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र दोलखा  २५० 

जम्मा 1550 
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बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बाडंफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
सेवाग्राहीहरुमा प्रमखु नसने रोगहरुको समयमा पवहचान भई आवश्यक उपचारको व्यवस्था हनुकुा 
साथै स्वस्थकर जीवनरै्ली अपनाउन प्रोत्साहन र्मलनेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भएपश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

१३. प्रदेर् र्भर सञ् चालनरत, होमस्टे, होटेल तथा ररसोटाका  संचालकहरुलाई योग तथा पवुाकमा सम्बन्त्िी 
अर्भमखुीकरर् कायाक्रम   

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.३०.८  २२५२२  ख्जललाअनसुार  पटक  ८५०  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
आयवेुद तथा योगको माध्यमबाट पयाटकलाई ख्चवकत्सा सेवा प्रदान गरी ख्चवकत्सा पयाटनको ववकास 
र प्रबिान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. सदरमकुाम र ख्जललामा भएको पार्लकासुँग समन्त्वय गरी सञ् चालनरत होमस्टे, होटेल तथा 
ररसोटाका  संचालकहरुको वववरर् तयार गने। 
२.प्रदेर् र्भर सञ् चालनरत होमस्टे, होटेल तथा ररसोटाका संचालकहरुलाई योग तथा पवुाकमा 
सम्बन्त्िी अर्भमखुीकरर् कायाक्रम सञ् चालन सम्बन्त्िी सचेतना कायाक्रमको सन्त्दभा सामाग्री स्वास््य 
र्नदेर्नालयबाट प्राप्त भएपश् चात कायाक्रम सञ् चालन गने । 
३. कायाक्रम सञ् चालन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 
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क्र.सं. कायाालयको नाम 
र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
मकवानपरु ,काभ्रपेलाञ्चोक 

,ख्चतवन,दोलखा  भिपरु  

प्रत्येक केन्त्र 
१५०  

७५०  

२ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  रामेछाप  १००  

जम्मा  ८५०  
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि ख्चवकत्सा पयाटनको ववकास र प्रबिान भएको हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली  
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

१४. मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई आयवेुद सम्बन्त्िी सचेतना कायाक्रम (सदरमकुामको पार्लका केख्न्त्रत 
)  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.७.१ 
/२.७.२२.१५८ 

२२५२२  ख्जललाअनसुार  वटा  ४५७५ प्रथम, दोश्रो,तेश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका माफा त समदुायस्तरमा आयवेुद सेवा सम्बन्त्िी सचेतना 
फैलाउने। 
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सञ् चालन प्रवक्रया 

१. गत आ.व.मा कायाक्रम सञ् चालन नभएका स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी मवहला 
सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको वववरर् तयार गने। 

२. मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई आयवेुद सम्बन्त्िी सचेतना कायाक्रमको 
सन्त्दभा सामाग्री स्वास््य र्नदेर्नालयले तयार गरेको प्रयोग गरी  कायाक्रम सञ् चालन 
गनुापदाछ। 

३. कायाक्रम सञ् चालन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट 
(रु. हजारमा) 

१ २.७.७.१  ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र मकवानपरु  ४००  

२ २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र लर्लतपरु  ४०० 

३ २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र काठमाण्डौं  ४०० 

४ २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र नवुाकोट ४०० 

५ २.७.७.१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काभ्रपेलाञ्चोक  

४०० 

६ २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र,िाददङ  ४०० 

७ २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र, ख्चतवन  ४०० 

८ २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र, दोलखा , ४०० 

9 २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रसवुा  २००   

१० २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र भिपरु  २००   

११ २.७.२२.१५८ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
र्सन्त्िपुालचोक 

३००  

१२ २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रामेछाप  ३००  

१३ २.७.७.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िलुी  ३७५  
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जम्मा 4575 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि आयवेुद सम्बन्त्िी  समदुायमा प्रचार प्रसार भई आयवेुद सेवा ग्राहीको संतयावृवद्ध हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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१५. आयवेुद स्वास््य केन्त्र, भवन र्नमाार्   

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

११.१.२.२३ 
/११.१.२.२४ 
/११.१.२.२६ 
/११.१.२.२ 
/११.१.२.३ 

३१११२  ख्जललाअनसुार  वटा  १२००००  दोश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य आयवेुद स्वास््य केन्त्रको भवन र्नमाार् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग दोस्रो चौमार्सकमा बजेट ववर्नयोजन भएको भए तापर्न 
वक्रयाकलाप कायाान्त्वयनका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया प्रथम चौमार्सकबाट गनुापनेछ। 
२. मापदण्ड बमोख्जम हनुे गरी उपयिु स्थानको छनौट गरी जग्गा प्राप्त गने। 
३. र्ड.वप.आर. तथा गरुुयोजना अनसुारको भौर्तक पूवाािार ववकास मन्त्रालय माफा त र्नमाार् 
प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS Code  कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. हजारमा) 

१ ११.१.२.२४ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
मकवानपरु 

४००००  

२ ११.१.२.२६ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र लर्लतपरु  ४०००० 

३ ११.१.२.२३  
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  
ख्चतवन  

४०००० 

४ ११.१.२.२ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काभ्रपेलाञ्चोक 

३००० 
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५ ११.१.२.३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िलुी  १६०० 

जम्मा १२४६०० 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई 
कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि भवन र्नमाार् भई कायाालय सञ् चालन र सेवा प्रवाह सहज हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेर्ले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेर्मा पेर् गनुापनेछ । 

१६. परम्परागत स्वास््यकमीहरुको आयवेुद सम्बन्त्िी ज्ञान  सीपको अर्भमखुीकरर् कायाक्रम 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.३०.१६/ 
२.७.३०.१७ 

२२५२२ ख्जललाअनसुार  पटक ३९० प्रथम, दोश्रो,  तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
परम्परागत स्वास्थयकमीहरुको आयवेुद सम्बन्त्िी ज्ञान सीपलाई वृवद्ध गराई जनताहरुले पाउन े
सेवामा थप गरु्स्तर बनाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. ख्जलला र्भर रहेका स्थानीय तहगत परम्परागत स्वास््यकमीहरुको वववरर् तयार गरर 

अर्भलेख्खकरर् गने । 

२. परम्परागत स्वास््यकमीहरुसुँग समन्त्वय गरी अर्भमखु्खकरर् गने। 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS Code कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट 
(रु. हजारमा) 

१ 1२.७.३०.१७ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  रामेछाप  १५०  

२ २.७.३०.१६ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िलुी  २४०  

जम्मा 390 

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर 
रही योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
परम्परागत स्वास्थयकमीहरुको आयवेुद सम्बन्त्िी ज्ञान सीपवृवद्ध भइ जनताहरुले पाउने सेवाको थप 
गरु्स्तर अर्भवृवद्ध भएको हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

१७. कमाचारी पनुाताजगी योग अभ्यास  

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.८.१   २२५२२  ख्जललाअनसुार  पटक  ११००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
१ पनुाताजगी योग अभ्यासको महत्व र फाइदाको बारेमा जानकारी ददने  । 

२ कमाचारीहरुलाई स्वस्थ रहन  पनुतााजगी योग अभ्यास गना प्ररेरत गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 
१. नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र र आयवेुद और्िालयमा कायारत कमाचारीहरुको सूख्च तयार 

गने। 

२. स्थानीय तह सुँग समन्त्वय गरी सहभागीलाई पराचार गने। 
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३. कमाचारीहरुलाई न्त्यूनतम १० (दर्) ददनको कायाक्रम सञ् चालन गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  

(३): रामेछाप, र्सन्त्िपुालचोक, 

ख्चतवन  

प्रत्येक केन्त्र  

३०० 
९००  

२ 
 

ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 

(२): रसवुा, भिपरु   
प्रत्येक केन्त्र  

१०० 
२००  

जम्मा ११०० 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
पूनाताजगी योग अभ्यास सम्बन्त्िी समदुायमा प्रचार प्रसार भई आयवेुद सेवाग्राहीको संतयावृवद्ध 
भएको हनुेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

१८. स्वास््य मन्त्रालयको कायाक्रममा कायाालय प्रमखु तथा पदार्िकारी  भ्रमर् खचा  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

२.७.२२.४ २२५२२ ख्जललाअनसुार  पटक  २४६ प्रथम ,दोश्रो, तेस्रो 
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ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
स्वास््य मन्त्रालयले आयोजना गरी आमन्त्रर् गरीएको कायाक्रममा कायाालय वा पदार्िकारीहरु 
सहभागीहनु आउदा दैर्नक भ्रमर् भत्ता तथा यातायात खचा उपलब्ि गराउने ।   

सञ् चालन प्रवक्रया 
१ . स्वास््य मन्त्रालयले आयोजना गरी आमन्त्रर् गरीएको कायाक्रममा कायाालय वा 

पदार्िकारीहरु सहभागीहनु आउदा मन्त्रालयबाट भिुानी नभएको अवस्थामा प्रचर्लत र्नयम 
अनसुार दैर्नक भ्रमर् भत्ता तथा यातायात खचा उपलब्ि गराउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. हजारमा) 

१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
भिपरु  

९६ 

२ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  रसवुा १५० 

जम्मा 246 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
स्वास््य मन्त्रालयले आयोजना गरी आमन्त्रर् गरीएको कायाक्रममा कायाालय वा पदार्िकारीहरु 
सहभागी हनु आउदा दैर्नक भ्रमर् भत्ता तथा यातायात खचा उपलब्ि हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

१९. नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र स्थापना तथा सञ् चालन 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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२.७.३०.८ 
/२.७.३०.९ 
/२.७.२२.२००  

२२५२२ ख्जललाअनसुार  वटा  ३७२५ दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

१. आम नागररकलाई र्ारीररक ,मानर्सक र अध्याख्त्मक रुपमा स्वस्थ एवम ्सबल बनाउन े
। 

२. ववश्वव्यापी रुपमा फैर्लदै गरेको नसने रोगको प्रकोपलाई न्त्यूर्नकरर् गना स्थानीय पररवेर् 
र आवश्यकता अनसुार उपलब्ि श्रोतहरुलाई उपयिु लचकता अनसुार पररचालन गने । 

३. आयवेुद, योग तथा जर्डबटुीको माध्यमबाट र्ारीररक तथा मानर्सक रुपमा स्वस्थ र्रीर 

,सकारात्मक सोच र व्यख्िव  ववकास गरी स्वस्थ समाज र्नमाार् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. आयवेुद स्वास््य संस्था नभएका र संघीय सरकारको कायाक्रम सुँग दोहोरो नहनुे गरी 
नागररक आरोग्य केन्त्र स्थापना गना आवश्यक सूख्च तयार गने। 

२. "नागररक आरोग्य केन्त्र स्थापना र्नदेख्र्का, २०७७" बमोख्जम आवश्यक जनर्ख्िहरुको 
यवकन गरी अस्थाई दरबन्त्दी स्वीकृर्तका लार्ग स्वास््य मन्त्रालयमा अनरुोि गरी 
पठाउने। 

३. अस्थाई दरबन्त्दी स्वीकृत पश्च्यात जनर्ख्ि पदपूर्ताका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया गना 
मन्त्रालयलमा पठाउने। 

४. स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र स्थापनाका लार्ग प्रवक्रया 
अगार्ड बढाउने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS Code  कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. हजारमा) 

१ २.७.३०.९ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काभ्रपेलाञ्चोक  

१२००  

२ २.७.२२.२०० 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  

र्सन्त्िपुालचोक  
८००  

३ २.७.३०.९ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  िाददङ  ६००  
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४ २.७.३०.९ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र दोलखा  ११२५  

जम्मा 3725 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 

१. सने तथा नसने रोगको प्रकोप न्त्यूनीकरर् भएको हनुेछ । 

२. प्रत्येक नागररक स्वस्थ भइ ददघााय ुहनुेछन ्। 

३. नागररकलाई र्ारीररक, मानर्सक एव आध्याख्त्मक रुपमा स्वस्थ तथा सबल बनाइ समग्र 
स्वास््य सेवामा टेवा पयुााउनेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२०. लघ ुपसु्तकालय स्थापना  

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.७.३०.१५ २२५२२ ख्जललाअनसुार पटक ५० दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य  आयवेुद सम्बन्त्िी नुँया ववर्यवस्तकुो अध्ययनमा रुख्च जगाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रलाई आवश्यक पने पसु्तकको वववरर् तयार गने । 

२. नेपालमा उपलब्ि पाण्डुर्लवपको संकलन संरक्षर् गने । 

३. चन्त्रर्नगण्टु लागायत नेपालमा प्रकार्न भएका आयवेुद, योग एव जर्डबटुीसुँग सम्बख्न्त्ित 
पसु्तकहरुको संकलन एव संग्रह गने । 

४.  सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावलीको पररर्िमा रही खररद गने । 
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५.  खररद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश् चात कायाालयमा दाख्खला गरी प्रयोगमा लयाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. हजारमा) 

१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िलुी  ५०  

 जम्मा  ५०  
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि आयवेुद सम्बन्त्िी नयाुँ ववर्यवस्तकुो अध्ययनमा रुची बढ्नेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२१. लयापटप र वप्रन्त्टर खररद/वप्रन्त्टर खररद/डेक्सटप खररद/प्रयोगर्ालाको लार्ग लयापटप तथा कम्प्यटुर 
वप्रन्त्टर खररद  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

११.३.२२.१०/ 
११.३.६.२/ 
११.३.७.३/ 
११.३.७.४ 

३११२२ ख्जललाअनसुार  वटा  १७००  प्रथम , दोश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 
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उिशे्य कायाालयको दैर्नक कामकाज र सचुना व्यवस्थापनको लार्ग यो कायाक्रम राख्खएको हो । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. न्त्यनुतम CORE -i7; Ram: न्त्यूनतम 8GB, िान्त्डेड लयापटप वा All in Desktop Computer र 

Printer/Photocopy machine/ Scanner अथवा 3 in 1 printer को स्पेर्सवफकेर्न र ल . इ . तयार गने  
२ सावाजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावलीको पररर्िमा रही खररद गने । 
३ खररद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश् चात कायाालयमा दाख्खला गरी प्रयोगमा लयाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

र्नकायगत 
बजेट  

जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. हजारमा) 

१ ११.३.२२.१० 

ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
(८): दोलखा, काभ्रपेलान्त्चोक, 

िाददङ, नवुाकोट , ख्चतवन 

,भिपरु , लर्लतपरु , 

काठमाण्डौ,  

प्रत्येक 
केन्त्र १५०  

१२०० 

२ 
११.३.६.२/ 
११.३.७.३  

ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
र्सन्त्िलुी  

१५० १५० 

३ ११.३.७.४ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
र्सन्त्िपुालचोक 

१५० १५० 

४ ११.३.२२.१० 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  

मकवानपरु  
२०० २०० 

जम्मा 1700 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाालयको र्नयर्मत कायाक्रममा सहज हनुे । 
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अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२२. अर्त आवश्यक आयवेुद और्र्ि खररद तथा ढुवानी (आयवेुद स्वास््य केन्त्र /और्िालयका लार्ग) 

PLMBIS Code 
खचा 
ख्र्र्ाक 

लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम (रू. 

हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

७.२.९.१ 
/७.२.११.४ 

२७२१३ ख्जललाअनसुार  पटक  13605 प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उदेश्य  
कायाालयमा आउने र्नयर्मत सेवाग्राहीहरुको लार्ग ववर्भन्न रोगहरुको उपचारमा प्रयोग गरीने 
आवश्यक और्र्ि व्यवस्थापन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य आपूर्ता व्यवस्थापन केन्त्रबाट प्राप्त भएको र्न :र्लुक और्र्ि तथा स्वास््य 
सामाग्रीहरुको वववरर् तयार गने र स्टकमा भएको और्र्िको ववश्लरे्र् गने । 

२. ववश्लरे्र्का आिारमा आवश्यक, अत्यावश्यक और्र्िहरुको सूची तयार गने । 
३. प्रचर्लत आर्थाक खररद ऐन तथा र्नयमावली बमोख्जम खररद गने । 
४. और्र्ि खररद गदाा आयवेुद और्र्िहरु जस्तै: स्वस्थ जीवनमा प्रयोग हनुे रसायन और्र्ि 

, पन्त्चकमामा प्रयोग हनु े , क्षारर्रुमा प्रयोग हनुे और्र्ि, ज्येष्ठ नागररकको स्वास््य 
प्रवद्धानमा प्रयोग हनुे और्र्ि , स्तनपायी आमालाई प्रयोग हनु े और्र्ि र प्राथर्मक 
उपचारमा प्रयोग हनु ेऔर्र्िहरु AHMIS मा उललेख्खत specification अनसुार एकै पटक 
खररद गने । 

५. और्र्ि खररद गदाा गरु्स्तरीय GMP Certified/ नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकार 
अन्त्तगातको और्र्ि उत्पादन केन्त्र सुँगमार और्र्ि खररद गनुापने र खररद गरी गरु्स्तर 
सरु्नख्ित भएपर्छ मार भिुानी गने । 

६. अत्यावश्यक और्र्ि खररद गदाा आयवेुद ववभागबाट स्वीकृत सूची अनसुार आवश्यक 
पने और्र्िहरु मार खररद गने । 

७. बजेटको पररर्ि र्भर रही ढुवानीको कायायोजना तयार गने । 
८. कायाक्रम सञ् चालन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गनुापनेछ । 
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९. खररद गरीएको और्र्िको खोल वा बट्टामा बागमती प्रदेर् सरकारबाट र्न: र्लुक 
ववतरर्को लार्ग भर्न उललेख हनुपुनेछ । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS Code कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ ७.२.९.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र दोलखा १३४९ 

२ ७.२.११.४ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रसवुा  १००० 

३ ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र ख्चतवन  १००० 

४ ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रामेछाप  १००० 

५ ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िलुी  ७५० 

६ ७.२.9.१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काभ्रपेलान्त्चोक  

१२०० 

७ ७.२.9.१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
र्सन्त्िपुालचोक  

१२०० 

८  ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र नवुाकोट १२००  

9  ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  िाददङ ११०० 

१०. ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र मकवानपरु  ११३६ 

११ ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र भिपरु  ९५० 

१२ ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र लर्लतपरु  ९०० 

१३ ७.२.9.१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  काठमाण्डौ  ८२० 

जम्मा 13605 
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बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी पेर् गने र सो  खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई 
कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई स्वास््य लाभ प्राप्त 
हनुे। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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२३. प्रयोगर्ालाको लार्ग ररएजेन्त्ट तथा केर्मकल  (Reagents and chemical) खररद/ प्रयोगर्ालाको 
लार्ग ररएजेन्त्ट तथा सामाग्री  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि (चौमार्सक) 

७.२.९.८/२.७.३०.४ २७२१३/२२५२२ ख्जललाअनसुार  पटक  ३५० प्रथम, दोश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उदेश्य  
कायाालयमा आउने र्नयर्मत सेवाग्राहीहरुको लार्ग ववर्भन्न रोगहरुको उपचारमा प्रयोग गरीने 
प्रयोगर्ालाको लार्ग ररएजेन्त्ट तथा केर्मकल  (Reagents and Chemicals ) खररद व्यवस्थापन 
गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. स्वास््य आपूर्ता केन्त्रबाट प्राप्त भएको प्रयोगर्ालामा प्रयोग हनुे ररएजेन्त्ट तथा 
केर्मकल  (Reagents and Chemicals) को  सूख्च तयार गने । 

२. सूख्च आिारमा आवश्यक  ररएजेन्त्ट तथा केर्मकल  (Reagents and Chemicals ) सूची 
तयार गने । 

३. प्रदेर् सरकार र नेपाल सरकारको सावाजर्नक खररद ऐन/ र्नयमावलीको पररर्िमा 
रही खररद गने । 

४. कायाक्रम सञ् चालन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गनुापनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाय 

 

क्र.सं. PLMBIS 

Code 
कायाालयको नाम 

जम्मा ववर्नयोख्जत 
बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ ७.२.९.८ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रसवुा  १५० 

२ २.७.३०.४ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र दोलखा  २०० 

जम्मा 350 
 

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र 



 

314 

   

बजेट बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  

लेखाको राय र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई स्वास््य लाभ प्राप्त 
हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले 
गने, उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ 
। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य 
र्नदेर्नालय तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२४. मेर्डकल उपकरर् खररद 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

११.३.९.१  ३११२२  ख्जललाअनसुार  पटक  ५०  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
उपकरर्को अभावमा सेवा ददनबाट वख्ञ्चत भएका स्वास््यकमीहरुलाई थप मेर्डकल उपकरर् 
उपलब्ि गरी गरु्स्तरीय सेवा प्रदान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. कायाालयमा आवश्यक पने मेर्डकल सामाग्रीको प्राववर्िकबाट स्पेर्सवफकेसन र सोही 
बमोख्जम ल.ई. तयार गने। 

२. प्रचर्लत सावाजर्नक खरीद ऐन/र्नयामावलीको पररर्िमा रही खररद गने। 
३. खररद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश् चात  कायाालयमा दाख्खला गरी प्रयोगमा लयाउने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट 
(रु. हजारमा) 

१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िपुालचोक  ५०  
 



 

315 

   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक 
खररद ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय 
र्लई कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि  
उपकरर्को अभावमा सेवा ददनबाट बख्न्त्चत भएका स्वास््यकमी हरुलाई थप मेर्डकल उपकरर् 
उपलब्ि गरी गरु्स्तरीय जनताले सेवा पाउनेछन । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२५. ववद्यरु्तय  स्वास््य (अर्भलेख, प्रर्तवेदन र त्याङ्क व्यवस्थापन) कायाक्रम  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

२.५.५.१  २२४१२ १  पटक  १९५० प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उदेश्य  
१. कायाालयको कामकाज र्छटो छररतो गने । 
२. कायाालयको अर्भलेख ,प्रर्तवेदन सबैले बझु्नेगरी राख्न े। 
३. कायाालयको महत्वपरु्ा अर्भलेखहरुलाइ सरुख्क्षत राख्न े। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. कायाालयमा अर्भलेख ,प्रर्तवेदन र त्याङ्क व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक पने सफ्टवयर 
एवं वविुतीय सामाग्रीहरुको सूची तयार गने। 

२.  प्रचर्लत सावाजर्नक खरीद ऐन/र्नयामावलीको पररर्िमा रही खररद गने। 

३.  खररद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश् चात कायाालयमा दाख्खला गरी प्रयोगमा लयाउने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.स. कायाालयको नाम र्नकायगत 
बजेट 

जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (१३ १५० १९५० 
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वटै) 

जम्मा १९५० 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार  गरी  पेर् गने र सो  खचा  योजना  र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि  
१. कायाालयको कामकाज र्छटो छररतो हनुेछ । 
२. कायाालयको अर्भलेख ,प्रर्तवेदन सबैले बझु्नेगरी राख्न सवकनेछ । 
३. कायाालयको महत्वपूर्ा अर्भलेख सरुख्क्षत साथ रहनेछ । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२६. दइु पाङ्खग्र ेसवारी सािन खररद  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

११.३.२.१  ३११२१  ख्जललाअनसुार   वटा  ३००  प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उदेश्य  कायाालयको र्नयर्मत कायामा सहजताको लार्ग । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. १२५ देख्ख १५० र्स.सी सम्मको दइु पाङ्खग्र ेसवारर सािन (स्कुटर/मोटरसाइकल ) को 
प्रार्बर्िकबाट स्पेर्सवफकेर्न र सोवह बमोख्जम ल. इ. तयार गने । 

२. प्रचर्लत सावाजर्नक खररद ऐन / र्नयमावलीको पररर्िमा रही खररद गने । 
३. खररद प्रवक्रया सम्पन्न भए पश् चात कायाालयमा दाख्खला गरी प्रयोगमा लयाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. हजारमा) 
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१ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
दोलखा 

३००  
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल  सरकार/प्रदेर्  सरकारको  प्रचर्लत  आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा  सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली  र  खचा  मापदण्ड  अनसुार  स्वीकृत  बजेटको  पररर्िर्भर  रही  खचा  योजना  र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड  लेखाको राय र्लई 
कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाालयको र्नयर्मत कायामा सहजताको हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२७. प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रलाई न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड सिुार (पुुँजीगत) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

११.३.९.१३  ३११२२ ख्जललाअनसुार  वटा  ३०००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उदेश्य  

प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रलाई न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सिुार गनाका लार्ग 
सर्ता अनदुान प्रदान गने । 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रको न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्बन्त्िी प्रदेर् तहमा नीर्त र्नमाार् तथा 
कायाक्रमको योजना गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. आफ्नो प्रदेर् अन्त्तगात रहेका आयवेुद  स्वास््य केन्त्रहरुको वववरर् तयार गने । 

२. स्वास््य मन्त्रालयबाट जारी गरीएको आयवेुद स्वास््य केन्त्रको न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड 

(Minimum Service Standard -MSS)  मापन गने वा स्वमापन गना लगाउने ।  

३. सेवा ववस्तार/सदुरढीकरर्को लार्ग आवश्यकता अनसुार पवुा स्वीकृर्त र्लएर भौर्तक 
संरचना र्नमाार्/ममात सम्भार/कोठा/फर्नाचर आदद व्यवस्थापन गने । 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम र्नकायगत बजेट 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट 
(रु. हजारमा) 

१ 

ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (९): 

दोलखा, रामेछाप, र्सन्त्िलुी, 
काभ्रपेलाञ्चोक, र्सन्त्िपुालचोक, ख्चतवन, 
रसवुा,भिपरु , लर्लतपरु  

प्रत्येक केन्त्र 
२०० 

१८०० 

२ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
नवुाकोट,   २५० २५० 

३ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र (२): 

िाददङ, मकवानपरु  
प्रत्येक केन्त्र 
३०० 

६००  

४  
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काठमाण्डौ  

३५० ३५०  

जम्मा 3000 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट 
बांडफांड फोकल पसानले तयार  गरी पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई 
कायाालय प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि आयवेुद स्वास््य केन्त्रबाट गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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२८. कायाालय पररसरमा नमनुा जर्डबटुी उिान  र्नमाार् (वन तथा वातावरर् संरक्षर् र्नमाार्) 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

११.४.१७.१ ३११५७ ख्जललाअनसुार  पटक  ४५ दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उदेश्य  

१. स्थानीयस्तरमा उपलब्ि हनुे तथा बहउुपयोगी जर्डबवुटहरुलाई एकै ठाउुँमा संग्रह गरी 
स्थानीय एवं ख्जज्ञासजुनलाई जर्डबवुट पवहचान, कृवर्, संरक्षर् तथा उपयोगका बारेमा 
जानकारी प्रदान गने । 

२. कायाालय पररसर एवं अन्त्य खाली जग्गाको रचनात्मक उपयोग गने । 

३. नागररकलाई जर्डबटुी पवहचान, प्रयोग र संरक्षर्मा अर्भप्ररेरत गने तथा तत ् सम्बन्त्िी 
अध्ययन अनसुन्त्िानलाई सहयोग गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. जर्डबटुी उद्यान र्नमाार् गना उपयिु ठाउुँ छनौट गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ि हनुे 
उपयोगी तथा स्थानीय हावापानीमा हकुा न सक्ने प्रर्सद्ध जर्डबवुटहरु छनौट गरी वृक्षारोपर् 
गरी हकुााउने । 

२. जर्डबवुट छनौट तथा स्याहार संभारका लार्ग र्डर्भजन वन कायाालय तथा कृवर् ज्ञान 
केन्त्रको प्रावविक सहयोग र्लने। 

३. र्नमाार् गरीएको जर्डबटुी उद्यानलाई सिै सफा, हराभरा र व्यवख्स्थत गरी राख्न।े उद्यानको 
हेरचाह माली बगैंचे ख्र्र्ाकमा र्बर्नयोख्जत बजेटको उपयोग गरी राख्खएको मालीबाट 
गराउने । 

४. कायाालयमा जर्डबवुट सम्बन्त्िी जानकारी र्लन आउने ख्जज्ञार् ु सेवाग्राही तथा कायाालयको 
कायाक्रमहरुमा जर्डबवुट सम्बन्त्िी जानकारी ददुँदा सो जर्डबवुट उद्यान तथा उपलब्ि 
जर्डबवुटहरुको उपयोग गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िलुी ४५ 
 

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
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फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद  स्वास््य केन्त्रलाई न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सिुार गनाका लार्ग 
सर्ता अनसुार अनदुान पाउनेछन । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 



 

321 

   

२९. आयवेुद तथा वैकख्लपक ख्चवकत्साका नीजी स्वास््य संस्थाहरुको लगत तयार 

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

२.८.१.४ २२६११ ख्जललाअनसुार  पटक  935 प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उदेश्य  
ख्जललामा रहेका आयवेुद और्िालयको सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा गरु्स्तरीयता लयाउन अनगुमन र 
पषृ्ठपोर्र् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. ख्जलला र्भर सञ्चार्लत सरकारी आयवेुद संस्थाहरुको वववरर् तयार गने । 

२. अनगुमन Check List तयार गने। 

३. योजना अनरुुप प्रववर्िक तथा प्रर्ासर्नक व्यख्ि सख्म्मर्लत टोली बनाई र्नरीक्षर्, अनगुमन, 
मूलयाङ्कन र पषृ्ठपोर्र् गने । 

४. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाा जनु संस्थामा अनगुमन गना गएको हो त्यहाको व्यवस्थापन/ 
सहयोग सर्मर्त र अन्त्य आवश्यक कमाचारीहरुसुँग बैठक बसी छलफल गने। 

५. कायाालयबाट सञ् चार्लत सेवा गाुँउघर ख्क्नर्नक, कायाक्रमको सञ् चालन ख्स्थर्त एवं वािाहरु, 

सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तरीयता लार्ग छलफल/अन्त्तरवक्रया गरी बैठकको माइनवुटङ्ग 
गने।  

६. यो अनगुमन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने। 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

 

क्र.सं. कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र काठमाण्डौ १२० 

२ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र लर्लतपरु १०५ 

३ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र भिपरु १२० 

४ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र  ख्चतवन  १०० 
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५ 
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र 
काभ्रपेलाञ्चोक 

१०० 

६ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र िाददङ ४५ 

७ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र नवुाकोट १०४ 

८ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रसवुा ४१ 

९ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र र्सन्त्िलुी  ५० 

१० ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र रामेछाप १५० 

जम्मा 935 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल सरकार/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक कायाववर्ि ऐन र र्नयमावली तथा सावाजर्नक खररद 
ऐन, र्नयमावली र खचा मापदण्ड  अनसुार स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर रही खचा योजना र बजेट बांडफांड 
फोकल पसानले तयार गरी  पेर् गने र सो खचा योजना र बजेट बांडफांड लेखाको राय र्लई कायाालय 
प्रमखुबाट अर्ग्रम स्वीकृत  गराई  मार खचा गनुापनेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि 
ख्जललामा रहेका आयवेुद और्िालयको सेवा प्रवाहको ख्स्थर्त तथा गरु्स्तरीयता सिुार भएको हनुेछ 
। 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय तथा 
स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

३०. भवन र्नमाार् DPR तथा गरुुयोजना र्नमाार्  

PLMBIS Code खचा ख्र्र्ाक लक्ष्य इकाई 
ववर्नयोख्जत रकम 

(रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 

(चौमार्सक) 

११.६.२१.२  ३११३५ १  वटा  ५००  दोश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 
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उदेश्य  
ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र दोलखाको थावन र्नमाार्को लार्ग DPR तथा गरुुयोजना तयार गने 
। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. DPR तथा गरुुयोजना र्नमाार्पूवा र्नयमानसुार आवश्यक पने जग्गाको सरु्नख्ितता गने । 

2. DPR तथा गरुुयोजना र्नमाार् सम्बन्त्िी TOR तयार गरी स्वीकृत गने । 

3. प्रचर्लत र्नयमानसुार परामर्ादाताबाट DPR तथा गरुुयोजना र्नमाार् काया गने । 

4. प्रर्तवेदन तयार गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

क्र.सं. कायाालयको नाम 
जम्मा ववर्नयोख्जत बजेट (रु. 
हजारमा) 

१ ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्र दोलखा ५०० 
 

बजेट बाुँडफाुँट 

िेपाल  सरकार/प्रदेश  सरकारको  प्रिललत  आधथवक कायववर्धि ऐि र नियमार्ली तथा  सार्वजनिक 
खररद ऐि, नियमार्ली  र  खिव  मापदण्ड  अिुसार  स्र्ीकृत  िजेटको  पररधिलित्र  रिी  खिव  योजिा  र 
िजेट िांडफांड फोकल पसविले तयार  गरी  पेश गिे र सो  खिव  योजिा  र िजेट िांडफांड  लेखाको 
राय ललई कायावलय प्रमुखिाट अधिम स्र्ीकृत गराई मात्र खिव  गिुवपिेछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाालयको र्नयर्मत कायामा सहजताको हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन 
आयवेुद स्वास््य केन्त्रहरुमा भएका कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य र्नदेर्नालयले गने, 

उललेख्खत र्नकायहरु एवम ्प्रदेर् कायाालयहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन मन्त्रालयले गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य र्नदेर्नालय 
तथा स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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आयवेुद और्िी उत्पादन केन्त्रबाट सञ् चालन गरीन ेकायाक्रम कायाान्त्वयन मागादर्ान 
आ. व. २०७९/०८० 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. इन्त्टरनेट सेवा जडान खचा 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.१ .१०.२ २२११२  १ पटक १०० पवहलो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य कायाालयमा इन्त्टरनेट सेवा जडान गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया १. नेपालमा सेवा ददइरहेका इन्त्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सूची तयार गने। 
२. इन्त्टरनेट सेवा जडानको लागत अनमुान तयार गने । 
३. प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद प्रवक्रया अपनाई खररद गने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाालयमा इन्त्टरनेट सेवा जडान भई Information, Documentation, Literature Survey आददमा 
सहयोग पगु्ने । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गनेछ । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

 

२. ववद्यतुीय स्वास््य (अर्भलेख, प्रर्तवेदन र त्याकं व्यवस्थापन) कायाक्रम 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.५.५.१ २२४१२  १ पटक ३०० पवहलो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य कायाालयको कामकाजको लार्ग आवश्यक पने Software र्नमाार् गने/ खररद गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया १. कायाालयलाई आवश्यक पने Software को Specification तयार गने । 
२. Specification अनसुारको Software र्नमाार्को लागत अनमुान तयार गने । 
३. प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद प्रवक्रया अपनाई खररद गने । 
४. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र । 
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बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाालयमा Software जडान भई कायाालयको कामकाज व्यवख्स्थत रुपमा सञ् चालन हनुे । 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

३. आयवेुद और्र्ि उत्पादन गना कच्चा पदाथा खररद 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.७.२.१ २२५२१  ३ पटक ६००० पवहलो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य आयवेुद और्र्ि उत्पादनको लार्ग चावहने कच्चा पदाथा खररद गरी गरु्स्तर आयवेुद और्र्ि 
उत्पादन गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया १. आयवेुद और्र्ि मध्येबाट उत्पादन गने चरू्ा और्र्िहरुको वववरर् तयार गने । 
२. १३ वटै ख्जललालाई आवश्यक पने चरू्ा और्र्िहरुको पररमार्को वववरर् तयार गने । 
३. और्र्िहरु उत्पादनको लार्ग आवश्यक पने कच्चा पदाथाहरुको पररमार् सवहतको वववरर् तयार 

गने । 
४. और्र्ि व्यवस्था ववभागसुँग आवश्यक समन्त्वय गरी खररद तथा उत्पादनमा गरु्स्तरीयता कायम 

गने। 
५. प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद प्रवक्रया अपनाई खररद गने । 
६. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), प्रदेर् 

सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद प्रवक्रया अख्घ 
बढाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रलाई आवश्यक पने गरु्स्तरीय चरू्ा आयवेुद और्र्ि 
र्नमाार् भई गरु्स्तरीय आयवेुद स्वास््य सेवा प्रवाह हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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४. आयवेुद और्र्ि उत्पादन गनाका लार्ग आवश्यक पने और्र्िजन्त्य सामाग्री 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
७.२.९.११ २७२१३ ३ पटक १५०० पवहलो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य आयवेुद और्र्ि उत्पादनको लार्ग आवश्यक पने और्र्िजन्त्य सामाग्री खररद गरी गरु्स्तर आयवेुद 
और्र्ि उत्पादन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया १. अत्यावश्यक चरू्ा और्र्ि उत्पादन गनाका लार्ग आवश्यक पने और्र्िजन्त्य सामग्रीको नाम र 
पररमार्को वववरर् तयार गने । 

२. और्र्िजन्त्य सामग्रीहरुको स्पेर्सवफकेर्न तयार गने। 
३. प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद प्रवक्रया अपनाई खररद गने। 
४. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), प्रदेर् 

सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद प्रवक्रया अख्घ 
बढाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रदेर् मातहतका ख्जलला आयवेुद स्वास््य केन्त्रलाई आवश्यक पने गरु्स्तरीय चरू्ा आयवेुद और्र्ि 
र्नमाार् भई गरु्स्तरीय आयवेुद स्वास््य सेवा प्रवाह हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

५. आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्रका संचालन र उत्पादन खचा 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.७.३०.२ २२५२२  १२ पटक १२०० पवहलो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र सञ् चालनमा लयाई और्र्ि उत्पादन गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया १. और्र्ि उत्पादन केन्त्र सञ् चालन गनाका लार्ग अत्यावश्यक वक्रयाकलापहरु तयार गने। 
२. उि वक्रयाकलापहरु समेवट कायायोजना तयार गरी मन्त्रालयमा स्वीकृर्तका लार्ग पठाउने। 
३. स्वीकृती प्राप् त भए पर्छ प्रचर्लत कानून बमोख्जम कायाान्त्वयन गने। 
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कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र सञ् चालनमा लयाई और्र्ि उत्पादन हनुेछ। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

६. कायाक्रम व्यवस्थापन अनगुमन तथा मूलयाकंन 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
2.८.१ .१६ २२६११  १२ पटक १८० पवहलो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य कायाक्रम व्यवस्थापन, अनगुमन तथा मूलयाकंन भई कायाान्त्वयनमा सहजता आउने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया १. स्थानीय तहमा रहेका जर्डबटुी उद्यानहरुको भम्रर् गरी आवश्यक कच्चा पदाथाहरु संकलन 
गने। 

२. स्वास््य मन्त्रालयले खटाएको कामकाज गदाा भ्रमर् खचा र्नयमानसुार गने। 
३. मन्त्रालयले समीक्षा, योजना तजुामा गोष्ठी, आददमा आमन्त्रर् गदाा दोहोरो भिुानी नहनुे गरी 

यस र्ीर्ाकबाट भ्रमर् खचा लेत न सवकनेछ। 
कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र। 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र सञ् चालनमा लयाई और्र्ि उत्पादन गने। 
अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

७. फर्नाचर तथा वफक्चसा 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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११.६.१३.१ ३११२३ ५ पटक ५०० पवहलो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य कायाालयलाई आवश्यक पने फर्नाचर तथा वफक्चसाको खररद गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया १. कायाालयलाई आवश्यक पने फर्नाचर तथा वफक्चसाको वववरर् तयार गने । 
२. फर्नाचर तथा वफक्चसाको Specification  तयार गने । 
३. वववरर् अनसुार लगत अनमुान तयार गने । 
४. प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद प्रवक्रया अपनाई खररद गने । 
५. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), प्रदेर् 

सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद प्रवक्रया अख्घ 
बढाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाालयलाई आवश्यक पने फर्नाचर तथा वफक्चसाको व्यवस्थापन भई कायाालयको कामकाज 
व्यवख्स्थत रुपमा सञ् चालन हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

८. टेवलु, कुसी, दराज, सोफासेट लगायत कायाालय फर्नार्सङका सामग्री लगायत 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.६.१३.२ ३११२३ ४५ पटक ९०० पवहलो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य कायाालयमा आवश्यक पने टेवलु, कुसी, दराज, सोफासेट, फर्नार्सङ्गका सामाग्री लगायत अन्त्य 
सामाग्रीहरु खररद गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया १. कायाालयमा आवश्यक पने टेवलु, कुसी, दराज, सोफासेट लगायत कायाालय फर्नार्सङ्गका 
सामाग्री लगायत अन्त्य सामाग्रीहरुको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यक सामाग्रीहरुको Specification  तयार गने । 
३. प्रचर्लत र्नयमानसुार खररद प्रवक्रया अपनाई खररद गने । 
४. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद 
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प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

कायाान्त्वयन गने 
र्नकाय 

आयवेुद और्र्ि उत्पादन केन्त्र । 

बजेट बाुँडफाुँट  नेपाल सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम र  खचा मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि कायाालयलाई आवश्यक पने टेवलु, कुसी, दराज, सोफासेट, फर्नार्सङ्गका सामाग्री लगायत अन्त्य 
सामाग्रीको व्यवस्थापन भई कायाालयको कामकाज व्यवख्स्थत रुपमा सञ् चालन हनुे । 

अनगुमन र 
मूलयाङ्कन 

स्वास््य मन्त्रालयले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात काया सम्पन्न प्रर्तवेदन स्वास््य मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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मदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रर्तष्ठानबाट सञ् चालन गररन ेकायाक्रम कायाान्त्वयन 
मागादर्ान  

आ. व. २०७९/०८० 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
बागमती प्रदेर् सरकार 
स्वास््य मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 
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१. ववर्ेर्ज्ञ परामर्ा खचा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.५.२.१  २२४११  ३  जना २५९४  दोश्रो  
र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य प्रर्तष्ठानलाई आवश्यक पने ववरे्र्ज्ञ सेवा आपूर्ता गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. सेवा परामर्ा चावहने ववज्ञ नभएको कायाहरुको सूची तयार गने । 

2. तयार भएको ववर्यवस्तहुरुमा रही आवश्यक कायाहरुलाई समेटी TOR तयार गने । 

3. कायासूची (TOR) स्वीकृत गने ।  

4. TOR मा उललेख भए अनसुारको योग्यता र दक्षता भएका परामर्ादातालाई प्रचर्लत कानून 
बमोख्जम छनौट गने । 

5. आर्थाक वर्ाको अन्त्त्यमा प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि 
प्रर्तष्ठानको काम कारवाहीमा आवश्यक पने बावहरी ववरे्र्ज्ञ सेवा प्राप्त भइ कायाहरु प्रभावकारी 
रुपमा कायाक्रम सम्पन्न भएको हनुे छन ्। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

२. सफ्टवेयर तथा वेभपेज नवीकरर् खचा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) 
समय अवर्ि 
(चौमार्सक) 

२.५.४.१  २२४१२  ४  पटक २००  तेश्रो  
र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रर्तष्ठानको सफ्टवेयर तथा वेबपेज र्नरन्त्तर रुपमा सञ् चालन गरी कायालाई प्रभावकारी र र्छटो 
छररतो बनाउने  । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. वावर्ाक खररद योजना अनसुार लागत अनमुान तयार गरी प्रर्ासन प्रमखु माफा त रख्जिार 
समक्ष स्वीकृतीको लार्ग पेर् गने । 

2. सावाजर्नक खररद अनगुमन कायाालयले तयार गरेको दस्तावेज अनसुार प्रस्ताव माग गने। 

3. प्राप्त प्रस्तावहरुको मूलयाङ्कन गरी प्रस्ताव छनौट गरी कायाक्रम सञ् चालन गने । 
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4. प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि कायाालयको काया र्छटो छररतो भई प्रभावकारी रुपमा कायाान्त्वयन भएको हनुेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

३. सीप ववकास तथा जनचेतना तार्लम,गोवष्ठ तथा कायार्ाला (तार्लम तथा गोष्ठी)  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.२.१  २२५११  ५  पटक ५००  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य कमाचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध गने ।   

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. कमाचारीहरुले हालसम्म प्राप्त गरेका तार्लमहरुको रोष्टर तयार गने । 

2. कमाचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्धका लार्ग आवश्यक तार्लम, गोष्ठी तथा 
कायार्ालाको सूची तयार गने । 

3. तार्लमको वावर्ाक कायातार्लका र्नमाार् गरी तार्लमको योजना तयार गने । 

4. तार्लमको लार्ग आवश्यक पाठ्यक्रम तयार गने वा स्वीकृत पाठ्यक्रमहरु प्रयोग गने ।  

5. सहभागीहरुको छनौट गने र ववज्ञको व्यवस्था गरी तार्लम सञ्चालन गने । 

6. तार्लम सञ्चालनका लार्ग स्वास््य तार्लम केन्त्र, काठमाण्डौंसुँग समन्त्वय गरी सञ्चालन गना 
सवकनेछ । 

7. आवश्यकता अनसुार स्वीकृत मापदण्ड बमोख्जम सम्बख्न्त्ित र्नकाय वा प्रर्तष्ठानमा नै तार्लम 
सञ्चालन गना सवकनेछ । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि 
कमाचारीहरुको ज्ञान, र्सप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई दैर्नक कायासम्पादनमा सहजता हनुे र 
कायाालयको कायासम्पादनमा समेत मित र्मलनेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 
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४. चौमार्सक सर्मक्षा बैठक  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.१  २२५२२  ३  पटक १००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य चौमार्सक रुपमा समीक्षा बैठक सञ्चालन गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. दोश्रो चौमार्सकमा पवहलो चौमार्सकको समीक्षा र तेस्रो चौमार्सकको कायायोजना तयार गने 
।  

2. चौमार्सक प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गने, समीक्षाको तार्लका तयार गने।तार्लका अनसुार 
कायाक्रमको योजना तयार गने । चौमार्सकमा सम्पन्न भएका कायाहरु, प्रगर्त वववरर् 
(भौर्तक, ववत्तीय), सिुार गनुा पने पक्षहरु, कायायोजना लगायतका ववर्यबस्त ु समेटी 
प्रस्ततुीकरर् तयार गने । 

3. स्वास््य मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनसुार अन्त्य र्नकायहरुको सहभागीतामा कायाक्रम 
सञ्चालन गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि 
योजना तजुामा, सञ्चार्लत कायाक्रमहरुको प्रगर्त सर्मक्षा गरी कायाक्रमको सवल र कमजोर 
पक्षहरु मार्थ छलफल भई कायाक्रम कायाान्त्वयनको प्रभावकाररता वृवद्ध हनुेछ ।  

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

५. BPH स्थलगत भ्रमर्  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.११  २२५२२  १  पटक ३५०  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य र्ब.वप.एच कायाक्रम अन्त्तगात अध्ययनरत ववद्याथीहरुको स्थलगत भ्रमर् गराउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. स्थलगत भ्रमर्को वावर्ाक तार्लका तयार गने । 

2. भ्रमर्को उिेश्य, अपेख्क्षत लक्ष्य सवहतको ववस्ततृ भ्रमर् योजना तयार गरी पूवा स्वीकृर्त र्लने 
। 

3. स्थलगत भ्रमर् गराउने । 

4. भ्रमर् प्रर्तवेदन तयार गरी पेर् गने । 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि 
र्ब.वप.एच कायाक्रम अन्त्तगात अध्ययनरत ववद्याथीहरुको स्थलगत भ्रमर् गराई ववद्याथीहरुको 
रै्ख्क्षक लक्ष्य प्राप्त गने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको ख्र्क्षाध्यक्षले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

६. पररक्षा सन्त्चालन खचा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.१३   २२५२२  ३  पटक १२००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य वावर्ाक रै्ख्क्षक तार्लका अनसुार परीक्षा सञ्चालन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. वावर्ाक रै्ख्क्षक कायातार्लका अनसुार परीक्षा तार्लका र्नमाार् गने । 

2. परीक्षा कायाक्रम सञ्चालनको लार्ग आवश्यक खचाको वववरर् तयार गरी रख्जिारबाट 
स्वीकृत गराउने । 

3. प्रदेर् लोकसेवा आयोगको पाररश्रर्मक दररेट, २०७६ को खचाको पररर्िमा रही परीक्षा 
कायाक्रम सञ्चालन गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि वावर्ाक रै्ख्क्षक तार्लका अनसुार परीक्षा सञ्चालन भएको हनुेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको ख्र्क्षाध्यक्षले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

७. पाठ्यक्रम र्नमाार्  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.१५   २२५२२  २  पटक १५००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य समयसापेक्ष नयाुँ पाठ्यक्रम र्नमाार् एवम ्संर्ोिन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 1. पाठ्यक्रम र्नमाार् र संर्ोिनको आवश्यकता पवहचान गने । 

2. पाठ्यक्रम र्नमाार् कायाका लार्ग ववर्भन्न सरकारी र्नकायहरु, रै्ख्क्षक संस्था, र्बर्यगत 
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ख्र्क्षकहरुसुँग पटक/पटक बैठक सञ्चालन गरी पषृ्ठपोर्र्को आिारमा पाठ्यक्रम 
र्नमाार्,संर्ोिन प्रवकया अख्घ बढाउने ।  

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको रै्ख्क्षक कायाक्रमका लार्ग समयसापेक्ष उत्कृष्ट पाठ्यक्रम र्नमाार् हनुेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको ख्र्क्षाध्यक्षले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

८. स्वास््य ख्र्ववर    

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.१६ २२५२२  ९   पटक १८००  दोश्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
स्वास््य सेवाको पहुुँचबाट टाढा रहेका समदुायहरुमा र्बरे्र्ज्ञ सेवा सवहतको ख्र्ववर सञ्चालन गने 
। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बागमती प्रदेर् र्भरका सेवाको पहुुँचबाट टाढा रहेका अर्त सीमान्त्तकृत/सीमान्त्कृत 
समदुायको बसोबास रहेको क्षेरमा ववरे्र्ज्ञ स्वास््य ख्र्ववर सञ्चालनको योजना तयार गने । 

2. ख्जललाख्स्थत अस्पताल, स्वास््य कायाालय, आयवेुद स्वास््य केन्त्र, स्थानीय तहसुँगको 
आवश्यक समन्त्वयमा स्वास््य ख्र्ववर सञ्चालन गनुापनेछ। 

3. स्वास््य ख्र्ववरको योजना तजुामा गने । 

4. स्वास््य ख्र्ववर सञ्चालन गदाा कख्म्तमा ४ प्रकारका ववरे्र्ज्ञ सेवा प्रदान गनुा पनेछ । 

5. ख्र्ववर सञ्चालन गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि 
स्वास््य सेवाको पहुुँचबाट टाढा रहेका समदुायहरुमा र्बरे्र्ज्ञ सेवा प्रदान गरी स्वास््य सेवाको 
पहुुँचमा अर्भवृवद्ध भएको हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 
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९. जनस्वास््य सम्मेलन  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.१७  २२५२२  १  पटक ५००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य जनस्वास््य वविाको राविय सम्मेलन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. जनस्वास््य वविाको राविय सम्मेलन गनाका लार्ग मन्त्रालय समेत रहने गरी सर्मर्त र्नमाार् 
गने। 

2. सर्मर्तको र्नर्ाय माफा त अन्त्वेर्र्हरुको सारांर् सावाजर्नक सूचनाद्वारा माग गने । 

3. जनस्वास््य सम्मेलनमा प्रस्ततु गने अन्त्वेर्र्हरु छनौट गने । 

4. जनस्वास््य सम्मेलनको र्मर्त तय गने । 

5. जनस्वास््य वविाका वैज्ञार्नकहरुको अन्त्वेर्र्को र्नष्कर्ा प्रस्ततुीकरर् गने । 

6. बाह्य देर्का अन्त्वेकहरुलाई सम्मेलनमा सर्लुक आमन्त्रर् गना सवकनेछ । 

7. अन्त्य संघसंस्था, देर्हरुसुँगको समन्त्वयमा कायाक्रम सञ्चालन गना बािा पने छैन । 

8. जनस्वास््य सम्मेलन सम्पन्न पश् चात प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि जनस्वास््यको समस्या समािान गने नववनतम उपलख्ब्ि प्रयोगमा आउने छ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको ववभागीय प्रमखुले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

१०. ववद्याथी अर्भमखुीकरर् कायाक्रम  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.१८ २२५२२  २  पटक २००  दोश्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य नयाुँ भनाा भएका ववद्याथीहरुलाई रै्ख्क्षक कायाक्रमबारे अन्त्तरवक्रया तथा अर्भमखुीकरर् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 
1. नयाुँ भनाा भएका ववद्याथीहरुको सूची तयार गने । 

2. अर्भमखुीकरर्को योजना र्नमाार् गने । 

3. योजना अनरुुप अर्भमखुीकरर् कायाक्रम सञ्चालन गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  
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अपेख्क्षत उपलख्व्ि 
नयाुँ भनाा भएका ववद्याथीहरुलाई रै्ख्क्षक कायाक्रमबारे अर्भमखुीकरर् गराई ववद्याथीहरुलाई 
ख्र्क्षर् र्सकाइ वक्रयाकलाप, प्रर्तष्ठानको आचरर् आददका बारेमा जानकारी प्राप्त गरेका हनुेछन ्
।  

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको ख्र्क्षाध्यक्षले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

११. वावर्ाक सर्मक्षा बैठक  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.२   २२५२२  १  पटक १००  दोश्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य वावर्ाक समीक्षा बैठक सञ्चालन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. वावर्ाक प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गने । 

2. आवश्यक सरोकारवालाहरुलाई सात ददन अगार्ड र्नमन्त्रर्ा गने । 

3. भौर्तक तथा ववत्तीय प्रगर्त ववश्लेर्र् गने । 

4. प्रर्तष्ठानमा वावर्ाक रुपम सम्पन्न भएका कायाहरु, प्रगर्त वववरर्, सिुार गनुा पने पक्षहरु, 
भावव वावर्ाक कायाक्रमको बारेमा लेखाजोखा गने l 

5. आगार्म वावर्ाक रर्नीर्त तयार गने । 

6. प्रर्तवेदन तयार गरी पेर् गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको उिेश्य प्रार्प्त र आगामी वावर्ाक रर्नीर्त तयार गने ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 
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१२. वावर्ाकोत्सव 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.३    २२५२२  १    पटक १००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानको वावर्ाकोत्सव मनाउने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. वावर्ाकोत्सव कायाक्रमको योजना तय गने । 

2. कायाक्रमको तार्लका र सहभागीहरु सरु्नख्ित गने । 

3. लगत अनमुान बनाई स्वीकृत गने । 

4. कायाक्रम कायाान्त्वयन गने । 

5. प्रर्तवेदन तयार गरी पेर् गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको उिेश्य प्रार्प्त र आगामी वावर्ाक रर्नीर्त तयार हनुेछ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ ।  

१३. रै्ख्क्षक अनसुन्त्िान प्रोत्साहन कायाक्रम खचा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.७    २२५२२  १    पटक ७५०  पवहलो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य स्वास््यका ववर्भन्न वविामा अनसुन्त्िान कायाहरु सञ्चालन गना प्रोत्सावहत गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. अनसुन्त्िानका लार्ग प्रर्तष्ठानमा कायारत प्राध्यापक, कमचाारीहरुबाट प्रस्तावना पेर् गनाका 
लार्ग सूचना पाटीमा सूचना प्रकार्न गने । 

2. प्रर्तष्ठानमा कायारत प्राध्यापक, कमचाारीहरुले पेर् गरेका प्रस्तावनाहरुको रोष्टर तयार गने । 

3. प्रर्तष्ठान भन्त्दा बाह्य कायारत व्यख्ि,फमा, संस्थालाई अनसुन्त्िान कायामा सहभागी गराउन 
पाइने छैन । 

4. अनसुन्त्िान गदाा ख्चवकत्सवकय सेवा, जनस्वास््य सेवा र आयवेुद सेवाका वविाहरुलाई समेट्न ु
पनेछ । 

5. प्राप्त भएको प्रस्तावनाको संकलन, छनौट र मूलयाङ्कन कायाको सहजीकरर्का लार्ग 
प्रर्तष्ठानस्तरमा सर्मर्त गठन गने । 
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6. छनौट भएको प्रस्तावनाबाट अध्ययन अनसुन्त्िानको काया अख्घ बढाउने । 

7. प्रर्त प्रस्तावना रु ७५ हजार भन्त्दा बढी नहनुे गरी स्वीकृत गनुा पनेछ । 

8. अनसुन्त्िान प्रर्तवेदन online journal मा प्रकार्न गनुापनेछ । 

9. प्रकाख्र्त प्रर्तवेदन प्रदेर् नीर्त तथा योजना आयोग, स्वास््य मन्त्रालय, लगायत अन्त्य 
सरोकारवाला र्नकायको उपख्स्थतीमा प्रस्ततु गनुापनेछ । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि 
स्वास््यका ववर्भन्न वविामा अनसुन्त्िान कायाहरु सञ्चालन गना प्रोत्साहन भई अनसुन्त्िानको 
वातावरर् र्सजाना भएको हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको ख्र्क्षाध्यक्षले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गनेछ ।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

१४. रै्ख्क्षक कायाक्रम संचालनाथा (लयाव सामग्री, Bsc MLT र्बभाग ) 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.३४.९  २२५२२  १  पटक  २२६७  पवहलो, दोश्रो, तेश्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रर्तष्ठानमा रै्ख्क्षक कायाक्रम (लयाव सामाग्री, बी.एस ् सी एम.एल.वट र्बभाग) सञ् चालन गना 
आवश्यक पने रै्ख्क्षक सामाग्रीहरु खररद गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. रै्ख्क्षक कायाक्रम सञ्चालनाथा आवश्यक पने सामाग्रीको सूची तयार गने । 

2. सामाग्रीहरुको स्पेर्सवफकेसन तयार गने । 

3. वावर्ाक खररद योजना अनसुार लगत अनमुान तयार गने । 

4. प्रर्तष्ठानमा रै्ख्क्षक कायाक्रम (लयाव सामग्री, बी.एस ्सी एम.एल.वट र्बभाग) तार्लका अनसुार 
सञ्चालन गना आवश्यक पने सामाग्रीहरु वावर्ाक खररद योजना अनसुार आपूर्ता गरी रै्ख्क्षक 
उपलख्ब्ि प्राप्त गने। 

5. खररद गररएका सामाग्रीहरु ख्जन्त्सी रख्जष्टरमा दाख्खला गने । 

6. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६(संर्ोिन सवहत) को पररर्िमा रही खररद गने 
। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ ।  

अपेख्क्षत उपलख्व्ि 
भौर्तक रुपमा आवश्यक औजारहरूको पररपूर्ता भई प्रर्तष्ठानको रै्ख्क्षक गर्तववर्ि समय तार्लका 
अनसुार सम्पन्न हनुेछ ।  
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अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ ।  

१५. अनगुमन तथा मूलयाकंन सम्बख्न्त्ि खचा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.१.२३  २२६११  ४  पटक  ७००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रर्तष्ठानको नीर्त कायाक्रम कायाान्त्वयन उिेश्य अनसुार भएको छ वक छैन त्यसको लेखाजोखा 
गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. बजेटको पररर्िर्भर रहेर अनगुमन, मूलयाङ्कनको वावर्ाक योजना र्नमाार् गने । 
2. रै्ख्क्षक कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित वक्रयाकलापमा खवटुँदा मदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान 

प्रर्तष्ठानमा कायारत कमाचारीको अनगुमन खचा यस बजेटबाट खचा गना सवकनेछ । 
3. कायाक्रमसुँग सम्बख्न्त्ित प्राववर्िक कमाचारी सख्म्मर्लत टोली बनाई अनगुमन, मूलयाङ्कन गने 

। 
4. अनगुमन, मूलयाङ्कन पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी पेर् गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानबाट राख्खएको लक्ष्य र उिेश्य प्रार्प्तमा सहयोग पगु्नेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको उपकुलपर्तले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

१६. ववख्र्ष्ट व्यख्ि तथा प्रर्तर्नर्ि मण्डलको भ्रमर् खचा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.८.४.१  २२६११  ३  पटक  ५००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रर्तष्ठानमा पालनहुनुे ववख्र्ष्ट व्यख्िहरु तथा अन्त्य संघ संस्था र प्रर्तष्ठानका ववख्र्ष्ट व्यख्ि तथा 
पाहनुाहरुलाई प्रर्तष्ठानको ववर्यमा बहस पैरवी गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 1. नेपाल सरकारले तोकेको ववख्र्ष्ट व्यख्ि वा आर्िकाररक प्रर्तर्नर्िहरुको भ्रमर्मा बजेट खचा 
गनुापनेछ । 
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2. अर्त ववख्र्ष्ट व्यख्िहरुको भ्रमर्का लार्ग स्वास््य मन्त्रालय माफा त प्रदेर् सरकारलाई 
अनरुोि गनुापनेछ । 

3. भ्रमर् पश् चात ववज्ञहरुबाट प्राप्त सझुावहरुको अर्भलेख राखी कायाान्त्वयन गने । 

4. सम्बख्न्त्ित र्नकायहरुसुँग सम्बन्त्ि ववस्तार गरी प्रर्तष्ठानको उिेश्य प्रार्प्तमा सहयोग र्लने । 

5. प्रर्तवेदन तयार गरी पेर् गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानबाट राख्खएको लक्ष्य र उिेश्य प्रार्प्तमा सहयोग पगु्नेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको उपकुलपर्तले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने । 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

१७. अन्त्य ववववि खचा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.९.९ २ २२७११  ३  पटक  २७१  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानमा हनुे अन्त्य आवश्यक सामाग्री तथा सेवा प्रार्प्त गना । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. वावर्ाक खररद योजना अनसुार लगत अनमुान तयार गने  । 

2. आवश्यकता अनसुार सामाग्री तथा सेवा खररद गने । 

3. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६(संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानबाट राख्खएको लक्ष्य प्रार्प्तमा सहयोग पगु्नेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 
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१८. जग्गा भाडा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
१०२.१.१.१ २८१४१  १२ पटक  ४८०  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रर्तष्ठानमा सञ्चालन हनुे रै्ख्क्षक कायाक्रमहरु अन्त्तगात र्बद्याथीहरुको लार्ग खेल मैदान सञ्चालन 
गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया 
1. प्रर्तष्ठानले खेल मैदानको लार्ग जग्गा भाडामा र्लई प्रयोग गरीरहेको हुुँदा सो लाई 

र्नरन्त्तरता ददने। 

2. ख्जलला दररेटलाई आिार मानी गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानबाट रै्ख्क्षक लक्ष्य प्रार्प्तमा सहयोग पगु्नेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

१९. कायाालय प्रयोजन घरभाडा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
८.१.३.१  २८१४२   ४  पटक  ४०००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रर्तष्ठानको प्रर्ासर्नक तथा रै्ख्क्षक कायाक्रमहरु सञ्चालनाथा प्रर्तष्ठानले घर भाडामा र्लई काया 
सम्पादनलाई र्नरन्त्तरता ददने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 
1. चाल ुतथा नयाुँ प्रर्ासर्नक तथा रै्ख्क्षक कायाक्रम सञ्चालनको लार्ग आवश्यक प्रवक्रया पूरा 

गरी घर भाडामा र्लने । 

2. ख्जलला दररेटलाई आिार मानी प्रवक्रया अख्घ बढाउन े। 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको लक्ष्य र उिेश्य प्रार्प्तमा सहयोग पगु्नेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 
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२०. मदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रर्तष्ठान मतुय कायाालयको सभाहल र कम्पाउण्ड वाल र्नमाार्  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.८.२.१   ३१११२  १  पटक  ६९००  दोश्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानको मतुय कायाालय रहेको प्रर्ासर्नक भवनमा सभाहल तथा पखााल र्नमाार् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. प्रर्तष्ठानको मतुय कायाालय रहेको प्रर्ासर्नक भवनमा सभाहल तथा पखााल र्नमाार् गने । 

2. भौर्तक पूवाािार ववकास मन्त्रालय र मातहतका र्नकायहरुसुँग समन्त्वय गरी र्नमाार् काया 
अख्घ बढाउने । 

3. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही र्नमाार् 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

4. र्नर्मात संरचनाको सम्पन्न प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको प्रर्ासर्नक लक्ष्य प्रार्प्तमा सहयोग पगु्नेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

२१. अनसुन्त्िान केन्त्र थप तला र्नमाार्   

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.८.२.२ ३१११२  १  पटक  १३२००  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानको अनसुन्त्िान केन्त्र कायाालय रहेको भवनमा तला थप गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. गत आ.व.मा बोलपर सम्झौता काया सम्पन्न भएको अनसुन्त्िान केन्त्रको भवनको तला थप 
गने । 

2. भौर्तक पूवाािार ववकास मन्त्रालय र मातहतका र्नकायहरुसुँग समन्त्वय गरी र्नमाार् काया 
अख्घ बढाउने । 

3. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही र्नमाार् 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

4. र्नर्मात संरचनाको सम्पन्न प्रर्तवेदन तयार गने । 
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बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको अनसुन्त्िान कायाको लार्ग आवश्यक पूवाािार तयार हनुेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन, मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

२२. Branded Desktop Computer for MBAHS 

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.३.२६.१ ३११२२  ८  वटा   ५५०  पवहलो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानको दैर्नक कायाालय र कायाक्रम सन्त्चालन गना आवश्यक कम्प्यटुरहरु खररद गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. खररद गने सामाग्रीहरुको सूची तयार गने । 

२. उि सामग्रीहरुको Specification तयार गने । 

३. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि कायाालय तथा कायाक्रम र्नरन्त्तर सञ्चालन हनुेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

२३. पदार्िकारी आवार् व्यवस्थापन (डीन तथा र्नदेर्क)   

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.६.१३.११  ३११२३  २  वटा  ७५०  दोश्रो 

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानको पदार्िकारीहरुको आवास व्यवस्थापन गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. प्रर्तष्ठानमा नवर्नयखु्ि हनुे डीन तथा अस्पताल र्नदेर्कको आवासका लार्ग आवश्यक 
फर्नाचरहरुको वववरर् तयार गने । 

२. उि सामग्रीहरुको Specification तयार गने । 

३. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 



 

346 

   

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि पदार्िकारीहरुको पदपूर्ताबाट प्रर्तष्ठानको कायामा थप सहयोग पगु्नेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

२४. तार्लम हल तथा मतुय कायाालयको फर्नाचर तथा वफक्चसा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.६.१३.८  ३११२३  १  वटा  १४००  दोश्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानको तार्लम हल तथा मतुय कायाालयको व्यवस्थापन गने ।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. तार्लम हल तथा मतुय कायाालयको लार्ग आवश्यक सामाग्रीहरुको सूची तयार गने ।  

२. खररद योजना र्नमाार् गने । 

३. योजना अनसुार सामाग्रीको स्पेर्सवफकेसन तयार गने । 

४. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको उिेश्य प्रार्प्तमा सहयोग पगु्नेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

२५. कम्प्यटुर सफ्टवेयर र्नमाार् तथा खररद खचा  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.५.११.१  ३११३४  १  पटक  १०००  पवहलो, दोश्रो,तेस्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानको सम्पूर्ा प्रर्ालीलाई समय सापेक्ष प्रववर्िमैरी बनाउने ।  
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सञ् चालन प्रवक्रया 

१. कायावववरर् तयार गने । 

२. कायावववरर् अनसुारको आवश्यक software को स्पेर्सवफकेसन तयार गने । 

३. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही खररद 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

४. वावर्ाक खररद योजना अनसुार लगत अनमुान तयार गरी प्रर्तष्ठानको आर्थाक प्रर्ासन 
र्नयमावली २०७७ मा भएको व्यवस्था अनसुार सावाजर्नक खररद अनगुमन कायाालयले 
जारी गरेको स्तरीय दस्तावेज अनसुार प्रस्ताव माग गने ।  

५. प्राप्त प्रस्तावहरु मूलयाङ्कन गरी प्रस्तावदाता छनौट गने । 

६. वावर्ाक प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको सम्पूर्ा प्रर्ाली प्रववर्िमैरी भई प्रर्तष्ठानको लक्ष्य प्रार्प्तमा सहयोग पगु्नेछ । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय र प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

२६. र्ौचालय तथा अन्त्य आवश्यक र्नमाार्  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.६.२५.१  ३११५९  १  पटक  २०००  पवहलो, दोश्रो, तेश्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  

उिशे्य 
प्रर्तष्ठानको प्रर्ासर्नक तथा रै्ख्क्षक कायाक्रम सञ् चालन रहेको स्थानमा र्ौचालय र्नमाार् गने  
।  

सञ् चालन प्रवक्रया 

१. वावर्ाक खररद योजना अनसुार वावर्ाक लागत अनमुान तयार गने । 

२. भौर्तक पूवाािार ववकास मन्त्रालय र मातहतका र्नकायको समन्त्वयमा र्नमाार् प्रवक्रया अख्घ 
बढाउने । 

३. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही र्नमाार् 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

४. र्नमाार् सम्पन्न प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि र्ौचालय प्रयोगमा सहजता आउनेछ । 
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अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने। 

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

२७. गौररटार Basic Science ब्लकमा थप र्नमाार्  

PLMBIS Code  खचा र्ीर्ाक लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
११.८.५.१ ३११६१  १  पटक  ४१००  पवहलो, दोश्रो, तेश्रो  

र्ीर्ाक  वववरर्  
उिशे्य प्रर्तष्ठानको गौररटारमा रै्ख्क्षक कायाक्रम सञ् चालन गना आवश्यक भवन र्नमाार् गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया 

1. गत आ.व. मा बोलपर सम्झौता भई काया सम्पन्न हनु बाुँकी गौररटार Basic Science 

ब्लकको  थप भवनको र्नमाार् र संरचनात्मक सिुारको काया गने । 

2. भौर्तक पूवाािार ववकास मन्त्रालय र मातहतका र्नकायको समन्त्वयमा र्नमाार् प्रवक्रया अख्घ 
बढाउने । 

3. सावाजर्नक खररद ऐन २०६३ र सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ (संर्ोिन सवहत), 

प्रदेर् सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०७६ (संर्ोिन सवहत) को अर्िनमा रही र्नमाार् 
प्रवक्रया अख्घ बढाउने । 

4. भवन र्नमाार् सम्पन्न प्रर्तवेदन तयार गने । 

बजेट बाुँडफाुँट  
नेपाल/ प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन, र्नयम, मापदण्ड अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराई गनुापनेछ । 

अपेख्क्षत उपलख्व्ि प्रर्तष्ठानको रै्ख्क्षक कायाक्रम सञ् चालन गना आवश्यक पूवाािारमा टेवा पगु्नेछ ।  
अनगुमन र मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय, प्रर्तष्ठानको रख्जिारले कायाक्रमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने।  

प्रर्तवेदन प्रर्ाली 
कायाक्रम सम्पन्न भए पश् चात प्रर्तवेदन तयार गरी रख्जिार समक्ष पेर् गरी स्वास््य मन्त्रालयमा 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

 


