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काययक्रम सञ्चाऱन गदाय ध्यान ददनपुने महत्वपूर्य कुराहरू 

बावषयक स्वीकृत काययक्रम सञ्चाऱन गदाय मूऱत् कायायऱय प्रमखु, ऱेखा प्रमखु र फोकऱ पसयनऱे ध्यान ददनपुने महत्वपूर्य 
कुराहरू देहाय बमोस्जम रहेका छन:्- 

 

१. काययक्रम सॊचाऱनको ऱालग लबलभन्न खचय स्शषयकमा हनुे खचय सम्बस्न्द्ि मापदण्ड राविय स्वास््य तालऱम केन्द्रको 
लनदेस्शका  र अर्य मन्द्राऱयको कायय सॊचाऱन लनदेस्शका प्रयोग गनुय पदयछ । 

२. हरेक काययक्रमको तयारी तर्ा सञ्चाऱन गनुय पूवय यस पसु्स्तका राम्ररी अध्ययन गनुयपदयछ । 
३. काययक्रम सञ्चाऱन गदाय यस पस्स्तकाको अलनवायय रूपमा पाऱना गनुयपदयछ । 
४. यस पसु्स्तकामा उल्ऱेस्खत कुराहरूऱाई प्रभावकारी रूपमा कायायन्द्वयन गने गराउने स्जम्मेवारी कायायऱय 

प्रमखुको हनुछे र कायायन्द्वयनमा समन्द्वयकारी भलूमका फोकऱ पसयनको हनुछे । 
५. स्वास््य तालऱम केन्द्रबाट सॊचाऱन हनुे सम्पूर्य तालऱमका ऱालग आ.व.को शरुुमा प्रदेश मातहतका प्रत्येक 

अस्पताऱ तर्ा स्वास््य सॊस्र्ाहरुमा काययरत कमयचारीको अलनवायय प्रार्लमकताका आिारमा तालऱम अनसुार 
सचुी तयार पारर तालऱमको तालऱका बनाउन ुपनेछ । 

६. तालऱमको प्रकृलत हेरी प्रदेश मातहतका अस्पताऱऱाई प्रार्लमकता ददनपुनेछ ।  
७. काययक्रम शरुू गनुय पूवय काययक्रम सञ्चाऱन प्रकृया, अनमुालनत खचय वाडफाड, सहभागी तर्ा स्रोत व्यस्ि, 

सहजकताय वववरर्, काययक्रम सञ्चाऱन हनुे स्र्ान र लमलत उल्ऱेस्खत वटप्पर्ी आदेश स्वीकृत भए पश्चात 
काययक्रम सञ्चाऱन गनुय गराउन ुपदयछ ।  

८. तालऱमको सहभागी छनौट गदाय तालऱमको प्रकृती, सहभागीको काययवववरर्, समेटीनपुने काययऺ रे ऱगायतका 
ववषय सॊऱग्न गरी मापदण्ड बनाइय कायायऱय प्रमखुबाट स्वीकृत गराउनपुदयछ । 

९. तालऱम सञ्चाऱन गदाय तालऱमको प्रकृलत अनसुार प्रस्शऺक वा जनशस्िको मापदण्ड रािीय स्वास््य तालऱम 
केन्द्रऱे तोके बमोस्जम हनु ुपदयछ । 

१०. यस लनदेस्शकामा अन्द्यर जेसकैु ऱेस्खएको भएतापलन स्वीकृत वावषयक काययक्रमहरू सञ्चाऱन गदाय गराउॉदा 
बजेटको पररलिलभर रही सावयजालनक खरीद ऐन २०६३, सावयजालनक खरीद लनयमावऱी २०६४ (सॊसोिन 
२०७६/०१/३०) अर्य मन्द्राऱयको कायय सॊचाऱन लनदेस्शका २०७५, भ्रमर् खचय लनयमावऱी २०६४, राविय 
स्वास््य तालऱम केन्द्रको तालऱम सॊचाऱन लनदेस्शका , प्रदेश सरकार आलर्यक मालमऱा तर्ा योजना मन्द्राऱय 
प्रदेश नॊ ३ को सरवारी सािन खररद सम्बन्द्िी मापदण्ड २०७४ (कुनै ऐन, लनयमावऱी, काययववलि, लनदेस्शका 
सॊसोिन भए, प्रचलऱत)  सारै् सावयजलनक खचयमा लमतव्यवयता र प्रभावकारीता सम्बन्द्िी कायम गने सम्बन्द्िी 
नीलतगत मागयदशयन, २०७५ समेत अनशुरर् गनुयपदयछ। 

११. बदुा न. ७ मा जनुसकैु कुरा ऱेस्खएको भएतापलन प्रदेश सरकार, प्रदेश नॊ. ३ को सावयजालनक खरीद ऐन, 
सावयजालनक खरीद लनयमावऱी, कायय सॊचाऱन लनदेस्शका, भ्रमर् खचय लनयमावऱी, आलर्यक ऐन, आलर्यक काययववलि 
लनयमावऱी र खचय सम्बस्न्द्ि अन्द्य लनदेस्शका वा काययववलि स्वीकृत भएपश्चात सोवह वमोस्जम खचय वाडफाड गरी 
कायय सॊचाऱन गनुयपनेछ ।  

१२. काययक्रमको भौलतक तर्ा ववस्िय प्रगलत चौमालसक र वावषयक रुपमा सामास्जक ववकास मन्द्राऱय  पठाउन ु
पनेछ।



 

काययक्रमको नाम: ऱाइबे्ररीको ऱालग पसु्तक तर्ा तालऱम सामग्री खरीद 
 

PLMBIS Code खचच शीर्चक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध  (चौमावसक) 

२.४.९.२ २२३१३ १ पटक ५०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य स्िास््य र व्यिस्थापन सम्बवधध पसु्तक तथा सचूना, वशक्षाका सामाग्री व्यबस्था गरी स्िास््य तावलम केधर 

श्रोतयकु्त बनाउने र तावलम कायचक्रमहरुलाई गणुस्तरीय तथा प्रभािकारी बनाउन े।   

सञ्चालन 

प्रविया 
१. स्िास््य र व्यिस्थापन सम्बवधध पसु्तक, सचूना, वशक्षा तथा संचारका सामाग्री लगायत आिश्यक 

तावलम सामाग्रीको माग संकलन गने । 

२. स्िास््य र व्यिस्थापन सम्बवधध पसु्तक, सचूना, वशक्षा तथा संचारका सामाग्री लगायत आिश्यक 

तावलम सामाग्रीको वििरण तयार गने। 

३. विबरण तयार भई सकेपवछ सूची िा  स्पेसीविकेसन तयार गने  ।   

४. सचूी िा  स्पेसीविकेसन बमोवजम लागत अनमुान माग गने र लागत अनमुान तयार गने  ।   

५. तयार भएको लागत अनमुानलाई स्िीकृत गने  ।  

६. लागत अनमुानको पररवध वभत्र रही सािचजवनक खरीद ऐन २०६३ र सािचजवनक खरीद वनयमािली 

२०६३, प्रदशे सािचजवनक खरीद वनयमािली,२०७६ अनसुार स्िास््य र व्यिस्थापन सम्बवधध पसु्तक, 

सचूना, वशक्षा तथा संचारका सामाग्री लगायत आिश्यक तावलम सामाग्री खरीद गने । 

७. खरीद गरीएका स्िास््य र व्यिस्थापन सम्बवधध पसु्तक, सचूना, वशक्षा तथा संचारका सामाग्री लगायत 

आिश्यक तावलम सामाग्रीहरु वनयमानसुार आम्दानी बाध्ने, वजधसी अवभलेख गगन ेर लाईब्रेरी स्थापना 

गरी चाल ुअिस्थामा राख्ने ।  

बजेट 

बााँडफााँड  

प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटे रकम खचच गनचका लावग वबवभधन 

खचच शीर्चकहरुमा िाडिाड गने र कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

स्िास््य र व्यिस्थापन सम्बवधध पसु्तक तथा सचूना, वशक्षाका सामाग्री खरीद भई स्िास््य तावलम केधर 

श्रोतयकु्त हुने र तावलम कायचक्रमहरु गणुस्तरीय तथा प्रभािकारी हुने ।  

अनुगमन 

मुल्याङ्कन  र 

सूचक 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले कायचक्रम संचालन अिवध र सो पश्चात स्िास््य तावलमको 

गणुस्तररयताको अनुगमन गनेछ तथा कायचक्रम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. कायचक्रम संचालन पश्चात कायचक्रमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले तावलमको 

कायचस्थलमा स्थलगत अनुगमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।   

प्रवतिेदन 

प्रणाली 

प्रत्येक वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात कायच सम्पधन प्रवतिदेन १५ वदनवभत्र सामावजक विकास 

मधत्रालयमा पठाउनपुनेछ । 
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काययक्रमको नाम:  अपरेसन लर्यटर व्यवस्र्ापन (OT Management) तालऱम  

PLMBIS Code खचच शीर्चक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.४ २२५११ २० (१० जना *२ ब्याच * ४५ वदन) जना २००१ पवहलो, दोश्रो 

उपशीषषक वििरण 

उदे्दश्य स्िास््य सेिा (शलयवक्रयाद्वारा हुने) को गणुस्तर बवृि गनच सिेा प्रदायक (नवसचङ्ग स्टाि) को शलयवक्रया 

कक्ष र सेिा व्यिस्थापन सम्बधधी सीप र दक्षता विकास गने । 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. स्थानीय तह मातहतको अस्पताल भए स्थानीय तहसँग समधिय गरी र प्रदशे तहको अस्पताल भए 

स्िास््य कायाचलय समतेसंग समधिय गरी अस्पतालको अपरेशन कक्षमा कवम्तमा ३ जना दक्ष 

जनशवक्त हुने गरी तावलम नवलएका नवसचङ्ग स्टािहरुको पवहचान गरी योजना बनाउने ।  

२. पवहला तावलम वलईसकेका नवसचङ्ग कमचचारीलाई तावलममा सहभागी नगराउने  ।   

३. सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

४. अपरेसन वथयटर व्यिस्थापन (OT Management) तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी 

तावलम सञ्चालनका लावग समधिय र िावर्चक रुपमा सम्झौता गने । 

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहल ेपत्र िा Mail र िोन (दिु)ै मािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने ।  

६. बजटेको पररवध वभत्र रही तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ ।  

७. अपरेसन वथयटर व्यिस्थापन (OT Management) तावलम प्रदायक अस्पतालहरुसँगको समधिय, 

सहजीकरण र सहकायचमा तावलमको लावग छनौट भएका नवसचङ्ग स्टािहरुलाई ४५ वदनको तावलम 

संचालन गने । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, द‧ैभ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

सेिा प्रदायक (नवसचङ्ग स्टाि) को शलयवक्रया कक्ष र सेिा व्यिस्थापन सम्बधधी सीप र दक्षता विकास 

भई स्िास््य सेिा (शलयवक्रयाद्वारा हुने) को गणुस्तर बवृि हुनेछ । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको 

कायचस्थलमा स्थलगत अनुगमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।   

प्रवतिेदन  तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधर ले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 
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काययक्रमको नाम: Mid Level Parcticum (MLP) तालऱम  

PLMBIS Code खचच शीर्चक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.६ २२५११ २० जना (१० जना *२ सत्र/ब्याच * ६० वदन) जना २००० दोश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य समदुायमा िसोिास गने आम नागरीकहरू विशरे् गरेर मवहला, बालबावलका, गरीब तथा वसमाधतकृत 

िगच, अस्थायी बसोबास गने तथा येयेठ न नागरीक समतेलाई गणुस्तरीय आधारभतू स्िास््य सेिा प्रिाह 

गनचका लावग दगुचम के्षत्रमा (ग्रावमण तथा शहरी) कायचरत स्िास््यकवमचको वसप र क्षमता अवभिवृि गने । 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. स्िास््य कायाचलय र स्थानीय तहसँग समधिय गरी स्िास््य सस्था िा अस्पतालमा कायचरत 

      स्िास््यकमी (पारामवेडक्स) हरुको सचुी तयार गरी योजना बनाउने ।  

२. पवहला तावलम वलईसकेका स्िास््यकमीलाई तावलममा सहभागी नगराउने ।    

३. सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

४. तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग समधिय र िावर्चक 

रुपमा सम्झौता गने। 

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन  िा दिु ैमािच त जानकारी 

      गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने l  

६. सम्बवधधत अस्पतालहरुसँगको समधिय, सहजीकरण र सहकायचमा त्यस अस्पतालमा तावलमको 

लावग छनौट भएका सहभागीहरुलाई ६० वदनको तावलम संचालन गने। 

७. बजटेको पररवध वभत्ररही तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ ।  

८. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

     सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने र सो को अनगुमन तावलम केधरले गन े। 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

दगुचम के्षत्रमा (ग्रावमण तथा शहरी) कायचरत स्िास््यकवमचको क्षमता अवभिवृि भई गणुस्तरीय आधारभतू 

स्िास््य सेिा प्रिाहमा अवभिवृि हुने। 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको 

कायचस्थलमा स्थलगत अनुगमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।   

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधर ले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 
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काययक्रमको नाम: दगुयम स्र्ानमा काययरत स्वास््यकममीहहरूको ऱालग ्रममा केयर सस्म्बन्द्ि तालऱम 
  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.७ २२५११ ६० जना (२० जना*३ 
ब्याच*२ ददन) 

जना १२०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य वबरामीहरुलाई समयमान ैउपचार, ब्यबस्थापन र आिश्यकतानसुार प्रेर्ण गरी विरामीदर र मतृ्यदुर कम 

गनच वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको गणुस्तरीय आकवस्मक उपचार व्यिस्थापन सम्बधधी वसप तथा 

क्षमता विकास गने । 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. स्िास््य कायाचलय र स्थानीय तहसँग समधिय गरी दगुचम र राजमागच क्षेत्रमा कायचरत स्िास््य 

संस्थाहरुमा कायचरत वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरु (नसच, पारामडेीक्स) को सचुी तयार पाने । 

२.  पवहला तावलम वलईसकेका स्िास््यकमीलाई तावलममा सहभागी नगराउने ।   

३.  सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

४.  विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग 

समधिय र िावर्चक रुपमा सम्झौता गन े। 

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन दिु ै मािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने l  

६. सम्बवधधत अस्पतालहरुसँगको समधिय र सहकायचमा त्यस अस्पतालमा तावलमको लावग छनौट 

भएका सहभागीहरुलाई ३ वदनको तावलम संचालन गने।  

७. बजटेको पररवध वभत्ररही तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ । 

८. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने र सो को अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ l  

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको गणुस्तरीय आकवस्मक उपचार व्यिस्थापन सम्बधधी वसप तथा 

क्षमतामा िवृि गरी वबरामीहरुलाई समयमानै उपचार, ब्यबस्थापन र आिश्यकतानसुार प्रेर्ण भई 

विरामीदर र मतृ्यदुर कम गनच सहयोग हुने ।  

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  
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    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन  तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधर ले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 
 

 

कायषिमको नाम: नवसिंग तथा वमडिाईफ्री कमषचारीलाई ग्रावमण Ultrasound तावलम (वहमाली पहाडी 

वजल्लामा)  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.८ २२५११ २० जना (५ जना x ४ ब्याच x२१ वदन) जना १००० दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य उच्च जोवखममा रहकेा गभचिती मवहलाहरु समयमानै पत्ता लगाई ब्यबस्थापन िा प्रेर्ण गनचका लावग 

ग्रावमण क्षेत्रमा रहकेा नवसचङ्ग स्टािको Ultrasound प्रयोग गने वसप, दक्षता र क्षमता अभीिवृि गने 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. वहमाली र पहाडी वजललाका दगुचम स्थानीय तहसँग समधिय गरी उपलब्ध भएसम्म बवथचङ्ग सेधटरमा 

कायचरत नवसचङ्ग स्टाि (स्टािनसच िा सो भधदा मावथ) िा अधय उपयकु्त स्िास््यकमीहरुलाई 

प्राथवमकतामा राखरे तयार पाररएको सचूीबाट सहभागी छनौट गरी  योजना बनाउन े। 

२. पवहला तावलम वलईसकेका नवसचङ्ग स्टािलाई तावलममा सहभागी नगराउने ।    

३. सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

४. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पताल तथा संघ सस्थाहरुको सचुी तयार गरी तावलम 

सञ्चालनका लावग समधिय र िावर्चक रुपमा सम्झौता गने। 

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन दिु ै मािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने ।  

६. तावलम प्रदायक अस्पतालहरुसँगको समधिय, सहजीकरण र सहकायचमा तावलमको लावग छनौट 

भएका सहभागीहरुलाई २५ वदनको तावलम संचालन गने। 

७. बजटेको पररवध वभत्ररही तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ । 

८. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने र  सो को अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 
१. ग्रावमण क्षेत्रमा रहकेा नवसचङ्ग स्टािको ultrasound प्रयोग गने वसप, दक्षता र क्षमता अभीिवृि भई 

उच्च जोवखममा रहकेा गभचिती मवहलाहरु समयमानै पत्ता लगाई ब्यबस्थापन िा प्रेर्ण हुने ।  
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२. गणुस्तरीय मात ृस्िास््य सेिामा सबचसाधारणको पहुचँ बवृि र मात ृतथा वशशमुतृ्यदुर कम हुने ।  

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनछे तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनछे ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समेत गनुचपनछे ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधर ले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

कायषिमको नाम:  पररिार वनयोजन तथा परामशष तावलम  
 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.९ २२५११ ७२ जना(१२ जना *६ ब्याच*८ वदन) जना २७०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य पररिार वनयोजन सेिा प्रयोगदरमा गणुस्तररयता बढाउन वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरूमा पररिार 

वनयोजन सेिा प्रदान गने वसप र दक्षता विकास गने ।  

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका अस्पताल, वहमाली र पहाडी वजललाका स्िास््य कायाचलय तथा  स्थानीय तहसँग 

समधिय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउन े। 

२. सहभागीको सचुी तयार गदाच पवहला प्रदशे मातहतका अस्पतालमा कवम्तमा ३ जना हुनेगरी र 

त्यसपवछ वहमाली र पहाडी वजललाका दगुचम स्िास््य सस्था जहाँ धेरै सेिाग्राही (WRA) को 

संख्यालाई प्राथवमकतामा राखेर तयार गनुचपनेछ र मवहला सहभागीलाई प्राथवमकता वदनपुनेछ l   

३. पवहला तावलम वलईसकेका स्िास््यकमीलाई तावलममा सहभागी नगराउने  ।    

४. सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े र सहभागीलाई पायक 

पने स्थानमा तावलमको स्थान छनौट गनुचपनेछ ।  

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिु ैमािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

६. बजटेको पररवध वभत्ररही तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा  परामशचमा वलन सवकनेछ । 

७. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने र सो को अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम 
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संचालन  र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित उपलव्धी वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरूमा पररिार वनयोजन सेिा प्रदान गने वसप र दक्षता विकास भई पररिार 

वनयोजन सेिा प्रयोगदरमा गणुस्तररय बवृि हुने ।  

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

कायषिमको नाम:  पररिार वनयोजन सम्िन्धी IUCD/Implant तावलम  
PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.१० २२५११ ३५ जना (५ जना x ७ ब्याच x ८ वदन) जना १८०५ पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य गणुस्तररय पररिार वनयोजन सेिा प्रदान र पररिार वनयोजन सेिा प्रयोगदरमा बवृि गनच वचवकत्सक तथा 

स्िास््यकमीहरूमा वसप, दक्षता र क्षमताको विकास गने ।   

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका अस्पताल, वहमाली र पहाडी स्िास््य कायाचलय तथा स्थानीय तहसँग समधिय गरी 

अ.न.वम िा स्टाि नसच सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने । 

२. सहभागीको सचुी तयार गदाच पवहला प्रदशे मातहतका अस्पतालमा कवम्तमा ३ जना हुनेगरी र त्यसपवछ 

वहमाली र पहाडी वजललाका दगुचम स्िास््य सस्था जहाँ धेरै सेिाग्राही (WRA) को संख्या लाई 

प्राथवमकतामा राखेर तयार गनुचपनेछ l मवहला सहभागीलाई प्राथवमकता वदनपुनेछ ।  

३. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पताल तथा संघ सस्थाहरुको सचुी तयार गरी तावलम 

सञ्चालनका लावग समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने। 

४. पवहला तावलम वलईसकेका स्िास््यकमीलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन ।    

५. सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन ेर सहभागीलाई पायक पने 

स्थानमा तावलमको स्थान छनौट गनुचपनेछ ।  

६. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी गराउने 

र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

७. बजटेको पररवध वभत्ररही तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा  परामशचमा वलन सवकनेछ । 

८. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा गने र 

सो को अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ । 
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बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरूमा पररिार वनयोजन सेिा प्रदान गने वसप र दक्षता विकास भई पररिार 

वनयोजन सेिा प्रयोगदरमा गणुस्तररयता बवृि हुने ।   

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ । 

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधर ले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

काययक्रमको नाम:  मेलडकऱ अलिकृतहरूऱाइय मेलडको लऱगऱ तालऱम  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.११ २२५११ ४४ जना (२२ जना x २ ब्याच x 

१४ वदन) 

जना २००० दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य मवेडको वलगल सम्बधधी सेिालाई व्यिवस्थत गनचका वचवकत्सकहरुको मवेडको वलगल सम्बधधी ज्ञान, वसप र 

क्षमता अवभिवृि गन े। 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका अस्पताल, स्िास््य कायाचलय तथा स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागी छनौट गरी 

योजना बनाउने । सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गने । 

२. सहभागीको सचुी तयार गदाच पवहला प्रदशे मातहतका अस्पतालमा प्रत्येक अस्पतालिाट प्रत्येक 

वसफ्टमा कवम्तमा १ जना हुने गरी सहभागी छनौट गने ।  

३. मवेडको वलगल केस धेरै हुने स्िास््य संस्था प्राथवमकतामा राखरे सहभागीको सचुी तयार गनुचपनेछ।  

४. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग 

समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गन े। 

५. पवहला तावलम वलईसकेका वचवकत्सकलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन ।    

६. एक ब्याचमा तावलम केधरको प्रोटोकल अनसुार सहभागी गराउन ेर तावलम अिवध १४ वदनको हुनेछ l 

७. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिु ैमािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

८. बजटेको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र बजटे भएमा तावलम 

पश्चात मवेडको वलगल कायचमा प्रयोग हुने एक सेट सामाग्री समते प्रदान गनच सवकने । 

९. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 
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सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने र सो को अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ ।   

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच शीर्चकहरुमा 

िाडँिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  र खचच 

गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सकहरुको मवेडको वलगल सम्बधधी ज्ञान, वसप र क्षमता अवभिवृि भई मवेडको वलगल सम्बधधी सेिा 

व्यिवस्थत हुने । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गुणस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समेत गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधर ले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 
 

काययक्रमको नाम:  कम्प्रीहेस्न्द्सभ ऱेप्रोसी तालऱम (CLT) 
 

 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.१२ २२५११ १०० जना (२५ 
जना x४ ब्याच 
x ५ ददन) 

जना १५०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य गणुस्तरीय कुठ नरोग सेिा सवहत लकेुर रहकेा कुठ नरोग समयम ैखोजपड्ताल, वनदान, रोकथाम, उपचार 

िा प्रेर्ण गनच र  सामावजक Stigma हटाउन वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता 

अवभबवृि गने । 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका स्िास््य संस्था र स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउन े।  

२. कुठ नरोगको केस बढी हुन ेअस्पतालका वचवकत्सक र स्िास््यकमी तथा कुठ नरोग प्रभावित स्थानका 

अस्पताल र स्िास््य सस्थामा कायचरत स्िास््यकमीहरुलाई प्राथवमकता वदई सहभागी सचुी तयार 

गनुचपनेछ । सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

३. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग 

समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने। 

४. पाँच िर्चवभत्र तावलम वलई सकेका सहभागीलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन ।    

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिु ैमािच त जानकारी  

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

६. बजटेको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक 
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जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ ।  

७. स्िास््यकमीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ 

मवहनावभत्र सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण 

अवनिायच रुपमा गने र सो को अनगुमन स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ ।  

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि भई गणुस्तरीय सेिा सवहत लकेुर 

रहकेा कुठ नरोग समयम ै खोजपडताल, वनदान, रोकथाम, उपचार िा प्रेर्ण हुने तथा सामावजक 

Stigma हटने  । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनछे र सो प्रवतिेदनको आधारमा 

तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनछे। 

 

 

काययक्रमको नाम : खऱुा प्रलतयोलगताबाट लनयसु्ि भै आएका स्वास््यकममीह (सहायक स्तर) सेवा प्रवेश ताऱीम 
 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.१४ २२५११ १२० जना(३०जना*४ 

ब्याच*२१ वदन) 

जना १९२० तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य गणुस्तरीय र प्रभािकारी स्िास््य सेिा प्रिाहका लावग खलुला प्रवतयोवगताबाट वनयवुक्त भ ै आउने  

स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि गने । 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. सामावजक विकास मधत्रालय र लोकसेिा आयोग (संघीय िा प्रदशे) सँग समधिय गरी प्रदशे नं.३ का 

निवनयकु्त स्िास््यकमीलाई  सहभागी हुने गरी योजना बनाउने । 

२. सहभागीको सचुी तयार गदाच दगुचम अस्पतालमा र स्िास््य सस्थामा वनयकु्त भएका स्िास््यकमीलाई 

प्राथवमकता वदनपुने छ । प्रवक्रया र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले 

वनधाचरण गन े। 

३. स्िास््य तथा जनसंख्या मधत्रालयले वनमाचण गरेको सहायक स्तरका स्िास््य कमचचारीलाई  सेिा 

प्रिशे तावलम पवुस्तका िमोवजम तावलमको अिवध २१ वदनको हुनेछ । 

४. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिु ैमािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 
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५. बजटेको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ । 

६. स्िास््यकमीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ 

मवहनावभत्र सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्तुतीकरण 

अवनिायच रुपमा गने र सो को अनगुमन स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ । 
 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

खलुला प्रवतयोवगताबाट वनयवुक्त भ ै आउने  स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि हुन ् गई 

गणुस्तरीय र प्रभािकारी स्िास््य सेिा प्रिाह हुने । 
 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिदेन बनाउन ुपनेछ र सो 

प्रवतिदेनको आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन 

प्रवतिदेन पठाउनपुनेछ। 

 

काययक्रमको नाम: स्चवकत्सक तर्ा नलसिंग स्टाफऱाई सरुस्ऺत गभयपतन सेवा तालऱम 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.१५ २२५११ ३० (१० जना*३ 

ब्याच*१०/१४ वदन)  

पटक १५०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य असरुवक्षत गभचपतनबाट हुने जोवखमहरु कम गद ै मात ृ रुग्णता तथा मतृ्यदुर कम गनच वचवकत्सक तथा 

नवसचङ्ग स्टािलाई सरुवक्षत गभचपतन सेिा सम्बधधी ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि गन ेl   

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. स्िास््य कायाचलय, अस्पताल र स्थानीय तहसँग समधिय गरी वचवकत्सक तथा नवसचङ्ग स्टािको 

सहभावगताको लावग सचुी वनम्न वबर्यलाई आधार मावन तयार पाने :-  

 सरुवक्षत गभचपतन केधर सवुचकृत भई स्थापना भएको, 

 सरुवक्षत गभचपतन केधर सवुचकृतका लावग यस आरथीक बर्चमा बजटे छुट्याईएको, 

 असरुवक्षत गभचपतन र WRA(Women with Reproductive Age) धेरै भएको अस्पताल तथा 

स्िास्थ सस्थामा कायचरत वचवकत्सक तथा नवसचङ्ग स्टाि, 

२. सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग समधिय र 

सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गने । 

३. पवहला तावलम वलईसकेका वचवकत्सक तथा नवसचङ्ग स्टािलाई तावलममा सहभागी नगराउन े।    



12 

 

४. सम्बवधधत अस्पतालहरुसँगको समधिय, सहजीकरण र सहकायचमा सरुवक्षत गभचपतन कायच संचालन र 

प्रचवलत तावलम वनदवेशका िमोवजम ब्याच र सहभागी संख्या वनधाचरण गरी तावलम संचालन गनुचपनेछ । 

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी गराउने 

र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

६. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक जनशवक्त 

सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ । 

७. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र सस्थाको 

सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा गने र सो को 

अनगुमन स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा नवसचङ्ग स्टािको सरुवक्षत गभचपतन सेिा सम्बधधी ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि हुन ्

गई असरुवक्षत गभचपतनबाट हुने जोवखमहरु कम गद ैमात ृरुग्णता तथा मतृ्यदुर कम हुने ।   

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गुणस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समेत गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

काययक्रमको नाम: अस्पताऱमा काययरत स्चवकत्सक र अन्द्य स्वास््यकममीहहरुऱाई  Appreciative Inquiry सम्बस्न्द्ि 
तालऱम  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.१६ २२५११ ५० जना (२५ जना*२ 

ब्याच*३ वदन) 

जना १००० दोश्रो 

उपशीषषक   वििरण   

उदे्दश्य स्िास््य संस्थाको प्रभािकारी र गुणस्तरीय ब्यबस्थापन तथा सेिाका लावग अस्पतालमा प्रमखु लगायत 

कमचचारीहरुलाई उत्पे्ररणात्मक (प्रशंसनीय खोज सम्बवधध)  ज्ञान र वसप विकास गने ।  

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. Low Performance भएको प्रदशे अस्पताल DoHS को Anual Report को आधारमा छनौट गने । 

अस्पताल र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

२. प्रदेश मातहत रहेको अस्पताऱ व्यबस्र्ापन सलमलतका अध्यऺ,अस्पताऱका मे‧स,ु ववभागीय 
प्रमखु सहभागी गराउन ुपनेछ l  

३. Appreciative Inquiry र व्यिस्थापन तावलम वदने संस्था जस्तै नेपाल प्रशासवनक प्रवतठ नानसँग 

समधिय तथा संझौता गने । 
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४.  यो तावलम ५ वदनको हुनेछ । 

५. कायचक्रमका लावग तावलम प्रदायक संस्था तथा अस्पतालसँग कवम्तमा ७ वदन पवहले Mail र िोन (दिुै) 

मािच त जानकारी गराउने र सहभावगताको लावग सुवनश्चीतता गने l  

६. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा गने l 

सो को अनगुमन स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ l 

७.  तावलम कायचक्रम सञ्चालन गनच प्राप्त िजेटको पररवधमा रही कायचयोजना तयार गरी स्िीकृत गराइ सोको 

१ प्रवत वििरण मधत्रालयमा पठाउनपुनेछ । 

८.  तावलम कायचक्रम सञ्चालन पश्चात तावलमको प्रभािकारीता समेत समािेश गरी विस्ततृ प्रवतिेदन तयार 

गरी एक प्रवत मधत्रालयमा पठाउनपुनेछ 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

अस्पताल प्रमखु लगायत कमचचारीमा उत्पे्ररणात्मक (प्रशंसनीय खोज सम्बवधध) ज्ञान र वसप विकास भई 

स्िास््य संस्थाको प्रभािकारी र गुणस्तरीय ब्यबस्थापन र सेिा प्रिाह हुने ।   

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गुणस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समेत गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

काययक्रमको नाम: सपयदॊशको प्रकोप भएका स्जल्ऱाहरूमा काययरत स्वास््यकममीहऱाइय सपयदॊश उपचार सम्बस्न्द्ि 
तालऱम 
 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.१.१७ २२५११ ५० जना 

(२५जना*२ब्याच*३ वदन) 

पटक १००० तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य विर्ाल ुसपचको टोकाई पवहचान, समयमा व्यिस्थापन तथा आिश्यकतानसुार प्रेर्ण गनच वचवकसक तथा 

स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभिवृि गने ।     

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. स्िास््य कायाचलय, अस्पताल र स्थानीय तहसँग समधिय गरी वचवकत्सक तथा स्िास््यकवमचको  सचुी 

वनम्न वबर्यलाई आधार मावन तयार पाने:-  

 सपचदशं उपचार केधर स्थापना भएको, 

 सपचदशं उपचार केधर स्थापनाका लावग यस आ.ि.मा बजेट छुट्याईएको, 
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  सपचको टोकाई धेरै हुने गरेको समदुायमा अिवस्थत स्िास््य सस्थामा कायचरत वचवकत्सक र 

स्िास््यकमीलाई प्राथवमकता वदने, 

२. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग समधिय 

र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गन ेर वनजकै समधिय, सहजीकरण र सहकायचमा तावलम संचालन गनुचपनेछ । 

३. पवहला तावलम वलईसकेका वचवकत्सक तथा नवसचङ्ग स्टािलाई तावलममा सहभागी नगराउने ।   

४. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम सहभागी 

संख्या र ब्याच तावलम केधरल े विवनयोवजत बजेटको आधारमा वनधाचरण गने र योजना बनाई तावलम 

संचालन गने । संस्था र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गने । 

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी गराउने 

र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

६. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद गनच र आिश्यक जनशवक्त 

सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ ।  

७. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र सस्थाको 

सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा गने र सो को 

अनगुमन स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ ।  

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, द‧ैभ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकसक तथा स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमतामा अवभिवृि भई विर्ाल ुसपचको टोकाई पवहचान, समयमा 

व्यिस्थापन िा उपचार तथा आिश्यकतानसुार पे्रर्ण हुने र सपचको टोकाईबाट हुने जवटलता र मतृ्युदर कम हुने ।     

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनछे तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनछे ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समेत गनुचपनछे ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 
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काययक्रमको नाम: आयवेुद स्वास््यकलमयहरूका ऱालग सेवाकालऱन लमड ऱेवऱ तालऱम 
 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.३.२ २२५११ १० जना(१० जना*१ 

ब्याच*६० वदन) 

पटक १००० तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य गणुस्तरीय र प्रभािकारी आयुिदे स्िास््य सेिा प्रिाहका लावग आयिुदे वचवकसक िा स्िास््यकमीको 

ज्ञान, वसप र क्षमता अवभिवृि गने ।     

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. स्िास््य वनदशेनालय, स्िास््य कायाचलय, आयिुदे अस्पताल र स्थानीय तहसँग समधिय गरी 

आयिुदे वचवकत्सक तथा स्िास््यकवमचको  सचुी तयार पाने । संस्था सहभागी छनौटको अधय 

Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

२. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक आयिुदे स्िास््य संस्था िा अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी 

तावलम सञ्चालनका लावग समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने । 

३. तावलम वलईसकेका आयुिदे वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीलाई तावलममा सहभागी नगराउने ।    

४. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिु ैमािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

५. सम्बवधधत अस्पतालहरुसँगको समधिय, सहजीकरण र सहकायचमा तावलम संचालन गनुचपनेछ । 

६. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम 

सहभागी संख्या र ब्याच तावलम केधरले विवनयोवजत बजेटको आधारमा वनधाचरण गने र योजना 

बनाई तावलम संचालन गने ।  

७. बजटेको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद र तयार गनच र 

आिश्यक जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ । 

८. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने र सो को अनगुमन स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

आयिुदे वचवकसक िा स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभिवृि हुन ्गई गणुस्तरीय र प्रभािकारी 

आयिुदे स्िास््य सेिा प्रिाह हुने । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  
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प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

काययक्रमको नाम: कुष्ठरोगको कारर्बाट हनु ेReaction/Neuritis व्यवस्र्ापन तालऱम 
 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.४.१९ २२५१२ २ पटक पटक १००० दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य कुठ नरोगको कारणबाट हुने Reaction/Neuritis को समयमा खोज, वनदान, रोकथाम, उपचार िा प्रेर्ण 

गनच र  सामावजक Stigma हटाउन वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि गने ।   

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १.  प्रदशे मातहतका स्िास््य संस्था तथा स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागी छनौट गरी योजना बनाउने । 

संस्था र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

२. कुठ नरोगको केस बढी हुने अस्पतालका वचवकत्सक र स्िास््यकमी तथा कुठ नरोग प्रभावित स्थानका 

अस्पताल र स्िास््य सस्थामा कायचरत स्िास््यकमीहरुलाई प्राथवमकता वदई सहभागी सचुी तयार गनुचपनेछ । 

३. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग समधिय 

र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने। 

४. पाँच िर्चवभत्र तावलम वलईसकेका सहभागीलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन l    

५. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा अधय Practice बमोवजम सहभागी संख्या र ब्याच 

तावलम केधरले विवनयोवजत बजेटको आधारमा वनधाचरण गने र योजना बनाई तावलम संचालन गने । 

६. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी गराउने 

र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

७. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद र तयार गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ । 

८. वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ 

मवहनावभत्र सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच 

रुपमा गने र सो को अनगुमन स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ l  

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि हुन ्गई कुठ नरोगको कारणबाट हुने 

Reaction/Neuritis को समयमा खोज, वनदान, रोकथाम, उपचार िा प्रेर्ण हुने र  सामावजक Stigma 

हटने ।   

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  
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२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

काययक्रमको नाम: CEONC/BEONC र पररवार लनयोजन Onsite Coaching Mentoring को ऱागी MTOT तालऱम 
(Mentor Development Training)  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.४.२० २२५१२ १ पटक पटक ५०० पवहलो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य प्रसतुी (सामाधय र जवटल) सेिाको गणुस्तरीय व्यिस्थापन सवुनवश्चत गनच वचवकत्सक, नवसचङ्ग कमचचारी 

र सहयोगीहरुलाई Mentor/Coach को रुपमा ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि गने। 

 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

 

सञ्चालन प्रविया १. स्िास््य कायाचलय, अस्पताल र स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागीको सचुी वनम्न कुराहरुलाई 

आधार मावन तयार पाने:-  

 अस्पतालमा कवम्तमा दईु जना SBA Coach/Mentor हुने गरी नवसचङ्ग स्टाि(अवधकृत 

िा स्टाि नसच मात्र), 

 अस्पताल तिच  एक जना नवसचङ्ग प्रमखु र एकजना अस्पतालमा लेबर कक्ष िा प्रसुती 

सेिामा संलग्न नवसचङ्ग स्टाि हुनपुछच,   

 मवहनामा कवम्तमा ३० िटा प्रसतुी हुने प्रसतुी केधरमा कायचरत स्टाि नसच,  

२.  संस्था र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े र विर्यसँग 

सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग समधिय र 

सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गन े। 

३. पवहला तावलम वलईसकेका नवसचङ्ग स्टािलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन l    

४. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिु ैमािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

५. सम्बवधधत अस्पतालहरुसँगको समधिय र सहकायचमा SBA Clinical Coaching Guideline for 

Clinical  Mentor नामको वनदवेशका अनसुार तावलम संचालन गनुचपनेछ । 

६.  रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम 

सहभागी संख्या र ब्याच तावलम केधरले विवनयोवजत बजेटको आधारमा वनधाचरण गने र योजना 

बनाई तावलम संचालन गने । 

७. बजटेको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद र तयार गनच र आिश्यक 
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जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ । 

८. Coach/Mentor ले तावलम पश्चात अस्पताल िा स्िास््य सस्था (आिु कायचरत) मा गईसके पश्चात 

१ मवहनावभत्र सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण 

साथै SBA Onsite Coaching and Mentoring अवनिायच रुपमा गने र सो को अनगुमन 

स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ ।  

 

बजेट बााँडफााँड   

१. प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटे रकम खचच गनचका लावग 

वबवभधन खचच शीर्चकहरुमा िाडिाड गन ेर कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

२. SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको वनदवेशका, SBA 

Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-

SBA) नामको tool, अस्पतालमा मात ृतथा निवशश ुस्िास््य सेिाको लावग गणुस्तर सधुार िारम 

(MNH Service Readiness Toolkit) र QIP score Card Flex छपाई तथा िोटोकपी र  

coaching को बेलामा चावहने अवत आबस्यक medicine तथा supplies हरु  बजटेको 

पररवधवभत्र रही यसै वशर्चकबाट व्यबस्थापन गनुचपने छ। 

 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक, नवसचङ्ग कमचचारी र सहयोगीहरुमा Mentor/Coach को रुपमा ज्ञान, वसप र क्षमता 

अवभबवृि हुन ्गई  प्रसतुी (सामाधय र जवटल) सेिाको गणुस्तरीय व्यिस्थापन सवुनवश्चत हुने । 

 

अनुगमन 

मुल्याङ्कन   

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

३. तावलम अिवधमा वप्र र पोस्ट टेष्ट गरी सहभागीको मलुयांकन गनच सवकनेछ ।  

४. Mentor/Coach उत्पादन पश्चात स्थलगत अनगुमन तथा मलुयांकन गरी अपेवक्षत उपलवब्ध हावसल  

     गनुचपनेछ । 

५. स्िास््य तावलम केधरले SBA Mentor ले प्रदान गरीएको सेिाको अनगुमन गरी  वचवकत्सक,  

    नवसचङ्ग कमचचारी र सहयोगीहरुको क्षमता विशे्लर्ण गरी आिश्यकतानसुार कोचीङ्ग तथा  

    मधेटोररङ्ग गनुचपनेछ ।  

 

प्रवतिेदन प्रणाली १. तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिदेन बनाउन ु पनेछ र सो 

प्रवतिदेनको आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन 

प्रवतिदेन पठाउनपुनेछ ।  

२. Coach/Mentor ले तावलम पश्चात आिु कायचरत अस्पतालमा गई गणुस्तर सधुार िारम (MNH 
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Service Readiness Toolkit) प्रयोग गरी गरेको कोचीङ्ग तथा मधेटोररङ्गको प्रवतिदेन  SBA 

Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको वनदवेशकामा उललेख गरीएको 

प्रवतिदेन िारम भरी एक-एक प्रवत स्िास््य तावलम केधर र सामावजक विकास मधत्रालयमा १५ 

वदनवभत्र पठाउन ुपनेछ । 

 

 

काययक्रमको नाम:  पाठेघरको मखुको Cancer को स्क्रीलनॊगको ऱालग VIA तालऱम  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.४.२१ २२५१२ ४० जना (२० जना x २ ब्याच x 

६ वदन) 

जना ९०० दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य स्थानीय स्तरबाट समयमा नै पाठेघरको मखुको क्याधसर, यौनरोग तथा संक्रमणको समयमै खोजपड्ताल, 

वनदान, रोकथाम, उपचार िा पे्रर्ण गनच वचवकत्सक तथा नवसचङ्ग स्टािको ज्ञान, वसप र क्षमतामा विकास गने ।  

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका अस्पताल, स्िास््य कायाचलय तथा स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागी छनौट गरी 

योजना बनाउने । संस्था र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गने । 

२. सहभागीको सचुी तयार गदाच पवहला प्रदशे मातहतका अस्पतालमा प्रत्येक अस्पतालिाट OPD Basis 

बाट सेिा वदने गरी कवम्तमा ३ जना हुनेगरी सहभागी छनौट गने ।  

३. त्यसपवछ वहमाली र पहाडी वजललाका दगुचम स्िास््य सस्था जहाँ धेरै सेिाग्राही (WRA) को संख्या लाई 

प्राथवमकतामा राखेर तयार गनुचपनेछ । वचवकत्सकलाई सहभागी गराउदा मवहला वचवकत्सकलाई 

प्राथवमकता वदनपुनेछ । 

४. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पताल तथा संघ सस्थाहरुको सचुी तयार गरी तावलम 

सञ्चालनका लावग समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने। 

५. पवहला तावलम वलईसकेका वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीलाई तावलममा सहभागी नगराउने । 

६. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम ब्याच तावलम 

केधरले विवनयोवजत बजेटको आधारमा वनधाचरण गने र योजना बनाई तावलम संचालन गने । 

७. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी गराउने 

र सहभावगताको लावग सवुनश्चीतता गने । 

८. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद र तयार गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ ।  

९. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र सस्थाको 

सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा गने र सो को 

अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ ।  

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  
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र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा नवसचङ्ग स्टािको ज्ञान, वसप र क्षमतामा विकास भई स्थानीय स्तरबाट समयमा नै पाठेघरको 

मखुको क्याधसर, यौनरोग तथा संक्रमणको समयमै खोजपड्ताल, वनदान, रोकथाम, उपचार िा प्रेर्ण हुने । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको अनगुमन गनेछ  

    तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनछे ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको कायचस्थलमा स्थलगत  

    अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधर ले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

काययक्रमको नाम: स्र्ानीय स्वास््य सॊस्र्ामा काययरत स्वास््यकममीहहरूका ऱालग सूचना व्यवस्र्ापन प्रर्ाऱी 
सस्म्बन्द्ि तालऱम (नॉया र तालऱम नपाएका स्वास््यकममीहहरूका ऱालग मार) 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.४.२२ २२५१२ ६० जना (२० जना x ३ ब्याच 

x ४ वदन) 

जना ९०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य स्िास््य संस्थाल ेप्रदान गरेको सेिाको यथाथच त्यांक प्रविष्ट गनच र गणुस्तरीय त्यांक विशे्लर्ण र पठृ नपोर्ण 

गनच वचवकत्सक, स्िास््यकमी, मेवडकल रेकडचर तथा डेमोग्रािरहरुको  ज्ञान, वसप र क्षमता अवभिवृि गने ।   

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका अस्पताल, स्िास््य कायाचलय तथा स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागी छनौट गरी 

योजना बनाउने । संस्था र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गने । 

२. सहभागीको सचुी तयार गदाच प्रदेश मातहतका अस्पताललाई प्राथवमकता वदनपुने छ र त्यांक कमजोर 

entry भएका १५ बेडको अस्पताल, प्राथवमक स्िास््य केधर र स्िास््य चौकी (आधारभतू स्िास््य केधर) 

प्राथवमकतामा राखेर सचुी तयार गनुचपनेछ ।  

३. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग 

समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने । 

४. पवहला तावलम वलईसकेका सहभागीलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन ।    

५. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम ब्याच 

विवनयोवजत बजेटको आधारमा तावलम केधरले वनधाचरण गने र योजना बनाई तावलम संचालन गने । 

६. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सुवनश्चीतता गने । 

७. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद तथा तयार गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा वलन सवकने छ । 

८. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र सस्थाको 

सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्तुतीकरण अवनिायच रुपमा गने र सो को 
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अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक, स्िास््यकमी, मेवडकल रेकडचर तथा डेमोग्रािरहरुको  ज्ञान, वसप र क्षमता अवभिवृि हुन ्गई 

स्िास््य संस्थाल ेप्रदान गरेको सेिाको यथाथच त्यांक प्रविष्ट हुने तथा गणुस्तरीय त्यांक विशे्लर्ण र पठृ नपोर्ण 

हुने  ।   

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गुणस्तररयताको अनगुमन 

     गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको कायचस्थलमा  

     स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समेत गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

काययक्रमको नाम:  मेलडकऱ अलिकृत र स्वास््यकममीहहरुको ऱालग STI management ताऱीम  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.४.२३ २२५१२ २ पटक (१० जना x २ ब्याच  x ५ वदन) पटक ८०० दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य गणुस्तरीय यौनरोग सेिा सवहत लकेुर रहकेा यौनरोग समयम ैखोज पड्ताल, वनदान, रोकथाम, उपचार 

िा प्रेर्ण गनच वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि गने ।  

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका अस्पताल, स्िास््य कायाचलय तथा स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागी छनौट 

गरी योजना बनाउन े। संस्था र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गने । 

२. सहभागीको सचुी तयार गदाच प्रदशे मातहतका अस्पताललाई प्राथवमकता वदनपुने छ l त्यसपवछ 

Slum क्षेत्र िा यौनरोग ग्रवसत क्षेत्रमा अिवस्थत स्िास््य सस्थाका वचवकत्सक तथा स्िास््यकमी 

लाई प्राथवमकतामा राखरे सचुी तयार गनुचपनेछ l   

३. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग 

समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने। 

४. पवहला तावलम वलईसकेका सहभागीलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन l    

५. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम ब्याच 

विवनयोवजत बजेटको आधारमा तावलम केधरले वनधाचरण गने र योजना बनाई तावलम संचालन गने । 

६. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सुवनश्चीतता गने । 
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७. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद तथा तयार गनच र आिश्यक 

जनशवक्त परामशचमा वलन सवकने छ । 

८. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने l सो को अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ l  

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबवृि भई गणुस्तरीय यौनरोग सेिा सवहत 

लकेुर रहकेा यौनरोगको  समयम ैखोज पड्ताल, वनदान, रोकथाम, उपचार िा प्रेर्ण हुने ।  

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

३. तावलम अिवधमा वप्र र पोस्ट टेष्ट गरी सहभागीको मलुयांकन गनच सवकनेछ । 

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

काययक्रमको नाम: मेलडकऱ अलिकृतहरुको ऱालग Opportunistic Infection (OI) Management ताऱीम  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.४.२४ २२५१२ २ पटक (१० जना x २ ब्याच  

x ५ वदन) 

पटक ६०० पवहलो, दोश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य एचआईभी, क्षयरोग जस्ता रोगले ग्रवर्त वबरामीहरुमा Opportunistic Infection (OI) हुन नवदन र 

समयमा नै रोगको खोजपडताल, वनयधत्रण, उपचार िा प्रेर्ण गनच वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको 

ज्ञान, वसप र दक्षता विकास गने । 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका अस्पताल, स्िास््य कायाचलय तथा स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागी छनौट 

गरी योजना बनाउन े। संस्था र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गने । 

२.  सहभागीको सचुी तयार गदाच प्रदशे मातहतका अस्पताललाई प्राथवमकता वदनपुने छ l त्यसपवछ 

स्िास््य सस्थाका वचवकत्सकलाई प्राथवमकतामा राखरे सचुी तयार गनुचपनेछ l   

३. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग 

समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने। 

४. पवहला तावलम वलई सकेका सहभागीलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन l    
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५. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम ब्याच 

विवनयोवजत बजेटको आधारमा तावलम केधरले वनधाचरण गने र योजना बनाई तावलम संचालन गने । 

६. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सुवनश्चीतता गने । 

७. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद र तयार गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ ।  

८. वचवकत्सकले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने र सो को अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, द‧ैभ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको ज्ञान, वसप र दक्षता विकास भई एचआईभी, क्षयरोग जस्ता रोगले ग्रवर्त 

वबरामीहरुमा Opportunistic Infection (OI) नहनुे र समयमा नै रोगको खोजपडताल, वनयधत्रण, उपचार िा 

प्रेर्ण हुने । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गुणस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समेत गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Training Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

कायषिमको नाम: स्िास््यकमीहरुलाई लैङ्वगक वहिंसामा स्िास््यको भूवमका सम्बवन्ध तालीम   
PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.४.२५ २२५१२ २ पटक (१५ जना 
x २ ब्याच x ४ 
ददन) 

पटक ६०० दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य एकद्वार संकट व्यबस्थापन केधर र अधय स्िास््य सस्थाबाट लैंवगक वहसंावपवडत व्यवक्तहरुलाई उवचत 

परामशच, स्िास््य उपचार र अधय आिश्यक सेिाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउन वचवकत्सक तथा 

स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबदृी गन े। 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रदशे मातहतका अस्पताल, स्िास््य कायाचलय तथा स्थानीय तहसँग समधिय गरी सहभागी छनौट गरी 

योजना बनाउने । संस्था र सहभागी छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गने । 
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२. सहभागीको सचुी तयार गदाच प्रदशे मातहतका अस्पतालका एकद्वार संकट व्यबस्थापन केधर मा कायचरत 

वचवकत्सक र स्िास््यकमीलाई प्राथवमकता वदनपुने छ । त्यसपवछ लैंवगक वहसंा ग्रस्त स्थानमा अिवस्थत 

स्िास््य सस्थामा कायचरत स्िास््यकमीहरुलाई प्राथवमकतामा राखेर सचुी तयार गनुचपनेछ । 

३. पवहला तावलम वलईसकेका सहभागीलाई तावलममा सहभागी गराउन पाईने छैन ।    

४. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम ब्याच 

विवनयोवजत बजेटको आधारमा तावलम केधरले वनधाचरण गने र योजना बनाई तावलम संचालन गने । 

५. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सुवनश्चीतता गने । 

६. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद र तयार गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ । 

७. वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ 

मवहनावभत्र सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच 

रुपमा गने र सो को अनगुमन स्िास््य तावलम केधरले गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीको ज्ञान, वसप र क्षमता अवभबदृी भई एकद्वार संकट व्यबस्थापन केधर र 

अधय स्िास््य सस्थाबाट लैंवगक वहसंावपवडत व्यवक्तहरुलाई उवचत परामशच, स्िास््य उपचार र अधय 

आिश्यक सेिाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध हुने । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनछे तथा तावलम सम्पधन प्रवतिेदनको आधारमा गनुचपनछे ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मेधटोररङ्ग समेत गनुचपनछे ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Traning Coordinator ल ेवबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

काययक्रमको नाम: दगुयम ऺरेमा काययरत स्वास््य कममीहका ऱागी Emergency Management सम्बन्द्िी तालऱम 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.६.४.२६ २२५१२ १२५ जना (२१ जना x ६ ब्याच  x 

६ वदन) 

जना १५०० दोश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य आकवस्मक कक्षका वबरामीहरुलाई उपयकु्त उपचार िा प्रेर्ण गनच वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको 

गणुस्तरीय आकवस्मक उपचार व्यिस्थापन सम्बधधी ज्ञान, वसप र क्षमता अवभिवृि गने ।  

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. अस्पताल र स्थानीय तहसँग समधिय गरी दगुचम अस्पताल तथा प्राथवमक स्िास््य केधरमा कायचरत 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरु (नसच, पारामडेीक्स) को सचुी तयार पाने । संस्था र सहभागी 
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छनौटको अधय Criteria हरु तावलम केधर आिैले वनधाचरण गन े। 

२. सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गन ेर सो अस्पताल कै समधिय, सहजीकरण 

र सहकायचमा तावलम सञ्चालन गनचका लावग समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने। 

३. पवहला तावलम वलईसकेका वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीलाई तावलममा सहभागी नगराउने ।    

४. विर्यसँग सम्बवधधत तावलम प्रदायक अस्पतालहरुको सचुी तयार गरी तावलम सञ्चालनका लावग 

समधिय र सम्झौता (िावर्चक रुपमा) गने। 

५. रावरिय िा प्रदशे तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम ब्याच 

विवनयोवजत बजेटको आधारमा तावलम केधरले वनधाचरण गने र योजना बनाई तावलम संचालन गने । 

६. तावलमका लावग सहभागीलाई कवम्तमा ७ वदन पवहले पत्र िा Mail र िोन िा दिुै मािच त जानकारी 

गराउने र सहभावगताको लावग सुवनश्चीतता गने । 

७. बजेटको पररवधवभत्र रवह तावलम संचालनको लावग आिश्यक सामग्री खरीद र तयार गनच र आिश्यक 

जनशवक्त सेिा परामशचमा राख्न सवकने छ ।  

८. सहभागीले तावलम पश्चात स्िास््य सस्था िा आिु कायचरत सस्थामा गईसके पश्चात १ मवहनावभत्र 

सस्थाको सम्पणूच स्टािसँग आिुले तावलममा वसकेको वसप र ज्ञानको प्रस्ततुीकरण अवनिायच रुपमा 

गने र सो को अनगुमन तावलम केधरले गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, दै‧भ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम संचालन  

र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको गणुस्तरीय आकवस्मक उपचार व्यिस्थापन सम्बधधी ज्ञान, वसप र 

क्षमता अवभ िवृि भई आकवस्मक कक्षका वबरामीहरुक उपयुक्त उपचार िा प्रेर्ण हुने । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले तावलम अिवध र तावलम पश्चात स्िास््य सेिाको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा तावलम सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. तावलम पश्चात तावलमको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा प्रदायकको  

    कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समते गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली तावलम सम्पधन भए पश्चात Traning Coordinator ल ेवबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा तावलम सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

  

 

काययक्रमको नाम: तालऱम साइट ववस्तार तर्ा ववकासका ऱालग स्वास््य सॊस्र्ाऱाइय अनदुान 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.७.२२.३५ २६४२२ ५ पटक िा ५ संस्था पटक २५०० दोश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य गणुस्तरीय र प्रभािकारी स्िास््य तावलम व्यिस्था र संचालनका लावग सवुचकृत भएका स्िास््य 

संस्थाका तावलम साइटहरुलाई थप व्यिवस्थत, विकास र विस्तार गनच अनदुान  उपलब्ध गराउने ।   

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 
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सञ्चालन प्रविया १. सामावजक विकास मधत्रालय र स्िास््य वनदशेनालयसँगको समधियमा तावलम साईट अनगुमन गरी 

प्रभािकारीता र आिश्यकता पवहचान गने  । 

२. तावलम केधरले अनदुान वितरण योजना, TOR र प्रवक्रया बनाउने । 

३. रावरिय िा प्रदेश तावलम वनदवेशका िा कायचविवध िा प्रोटोकल िा अधय Practice बमोवजम 

विवनयोवजत बजेटको आधारमा संस्था छनौट र अनदुान वितरण तथा अधय Criteria हरु तावलम केधर 

आिैले वनधाचरण गने । 

४. Criteria अनसुार प्रस्ताि िा प्रवतबिता पत्र वलई तावलम साईट सवुचकृत गने । 

५. सवुचकृत तावलम साईटहरुसंग सम्झौता गने र सोवह िमोवजम अनदुान रकम प्रदान गने । 

६. Criteria पगेुका सवुचकृत तावलम साईटहरुलाई अनुदान वितरण गने ।     

७. अनदुान प्रदान गदाच वकस्तामा उपलब्ध गराउने ।  

८. अनदुानको वकस्ता सम्झौतामा उललेख गने । जस्तै पवहलो ४०% रकम सम्झौता भएपछी र दोश्रो 

६०% रकम तोवकएको कायच सम्पधन र स्थलगत अनगुमन भई प्रवतिेदन प्राप्त भएपवछ उपलब्ध गराउने।  

९. सम्झौताका बखत बदुा न. ८ मा तोवकएको वकस्ता प्रवतशत वद्वपक्षीय छलिलबाट संशोधन गनच सक्ने ।  

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटे रकम खचच गनचका लावग 

वबवभधन खचच शीर्चकहरुमा िाडिाड गन ेर कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

गणुस्तरीय र प्रभािकारी स्िास््य तावलम व्यिस्था र संचालनका लावग सवुचकृत भएका स्िास््य 

संस्थाका तावलम साइटहरुलाई अनदुान  उपलब्ध हुने र तावलम साइट थप व्यिवस्थत, विकास र 

विस्तार हुने  ।   

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले अनदुान वितरण  पश्चात स्िास््य सेिाको तावलमको गणुस्तररयताको 

    अनगुमन गनेछ तथा अनदुान वितरण प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. अनदुान वितरण पश्चात अनुदान वितरणको प्रभािकाररताका लावग स्िास््य तावलम केधरले सेिा  

    प्रदायकको कायचस्थलमा स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा आिश्यकतानसुार मधेटोररङ्ग समेत  

    गनुचपनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली अनदुान वितरण भए पश्चात Traning Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको 

आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा कायच सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ। 

 

 

काययक्रमको नाम: तालऱम काययक्रम अनगुमन,लनररऺर्, मलु्याॊकन  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

२.८.१.६ २२६११ २० पटक २०० पवहलो, दोश्रो, तेश्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य स्िास््य सम्बवधध तावलम संचालन पवछ स्िास््य कायचक्रम तथा सेिाको गणुस्तरीयतामा भएको सधुार 

बारे स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा मधेटोररङ्ग गने। 

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. स्िास््य कायचक्रम का सम्पणूच सेिाहरुको गणुस्तर कायम गनच तावलमको उपयोग भए नभएको 

अवनिायच रुपमा अनगुमन गने । 
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२. अनगुमन गनचका लावग स्िास््य तावलम केधरका वनदशेक आिैले िा अनगुमन टोली िा कमचचारी 

खटाई स्थलगत अनुगमन, मलुयांकन तथा मधेटोररङ्ग गनुचपनेछ । 

३. प्रत्येक पटक अनगुमन गदाच जहाँ अनगुमन गनच गएको हो (तावलमसाईट िा स्िास््य संस्था िा  

स्थानीय तह िा अस्पताल) सम्भि भएसम्म त्यहाँको ब्यबस्थापन सवमवत र अधय आिश्यक 

कमचचारीहरुसँग बैठक बसी  स्िास््य कायचक्रम र सेिाको गणुस्तरीयताका लावग छलिल तथा 

अधतरवक्रया गरी बैठकको माइनवुटङ्ग गने।  

४. स्िास््य कायचक्रम र सेिाको वबस्ततृ वििरण संकलन गने । 

५. स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा मधेटोररङ्ग गदाच भएको बैठकको माइनवुटङ्ग, अधय 

वक्रयाकलापका िोटोहरु, स्िास््य कायचक्रम र सेिाको वबस्ततृ वििरण सवहतको प्रवतिदेन प्रत्येक 

पटक पेश गनुचपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटेको पररवधवभत्र रही सहभागी , 

प्रवशक्षक, सहयोगी कमचचारी, तावलम सामाग्री, द‧ैभ्र‧भत्ता लगायत आिश्यक वबवभधन खचच 

शीर्चकहरुमा िाँडिाँड गरी कायचयोजना बनाइच कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र तावलम 

संचालन  र खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित उपलव्धी स्थलगत अनगुमन, मलुयांकन तथा मधेटोररङ्ग भई स्िास््य सम्बवधध तावलम संचालन पवछ स्िास््य 

कायचक्रम तथा सेिाको गणुस्तरीयतामा सधुार भएको हुने । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

सामावजक विकास मधत्रालयले प्राप्त विलड प्रवतिदेनको आधारमा अनगुमन तथा मलुयांकन गनेछ ।  

प्रवतिेदन प्रणाली एकमठु न प्रवतिदेन मावशक िा चौमावसक रुपमा सामावजक विकास मधत्रालयमा पेश गनुचपनेछ ।  

 

 

 

काययक्रमको नाम: तालऱम केन्द्रको ऱालग चार पाङ्ग्ग्र ेहऱकुा सवारी सािन (स्जप गाडी) खरीद    

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

११.३.२.१ ३११२१ १ थान ६५०० पवहलो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य सिारी साधन सवुबधा प्राप्त गने अवधकारीको प्रयोगको लावग र प्रदशे स्िास््य तावलम केधरबाट 

संचालन हुने कामलाई सिारी साधन मािच त सहजीकरण गने ।   

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. चार पाङ्ग्रे हलकुा सिारी साधन (वजप गाडी) खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन तयार गने l  

२. चार पाङ्ग्रे हलकुा सिारी साधन (वजप गाडी) खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन अनसुार बजारबाट 

३ िटा िा अवधकृत वबके्रताबाट दरभाउ माग गरी िा मकेावनकल ईवधजवनयरबाट लागत अनमुान 

तयार गने l  

३. सािचजवनक खरीद ऐन २०६३ र सािचजवनक खरीद वनयमािली २०६३ (संसोधन २०७६ िा 

प्रचवलत) मा भएको व्यबस्था र प्रवक्रया अनसुार अगाढी बढाउने कायच गने । 
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४. चार पाङ्ग्रे हलकुा सिारी साधन (वजप गाडी) खरीद गदाच प्रदशे सरकार, आथीक मावमला तथा 

योजना मधत्रालय प्रदशे नं. ३ को “सिारी साधन खरीद सम्बवन्ध मापद्ड २०७४” िमोवजम 

गनुचपनेछ । 

५. गाडी खरीद पश्चात वनयमानसुार सवभचसीङ्ग, संरक्षण, ममचत सम्भार चाल ुअिस्थामा राख्ने । 

६. समयमा निीकरण र विमा गने ।  

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटे रकम खचच गनचका लावग 

वबवभधन खचच शीर्चकहरुमा िाडिाड गन ेर कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र चार पाङ्ग्रे 

हलकुा सिारी साधन (वजप गाडी) खरीद गनच खचच गनुचपनेछ  

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले गाडी खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात ्गणुस्तररयताको  

    अनगुमन गनेछ तथा कायच सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. स्िास््य तावलम केधरले गाडी खरीद गरेको वनयमानसुार वजधसी वनरीक्षण गरी आिश्यकतानसुार  

    संरक्षण, ममचत सम्भार गरी चसु्तदरुुस्त अिस्थामा राख्ने l  

अपेवित 

उपलव्धी र सूचक  

 चार पाङ्ग्रे हलकुा सिारी साधन (वजप गाडी) १ थान खरीद भई सिारी साधन सवुबधा प्राप्त गने 

अवधकारीले प्रयोगको गरेको र प्रदशे स्िास््य तावलम केधरबाट संचालन हुने काममा सहजीकरण 

भएको हुने ।   

 चार पाङ्ग्रे हलकुा सिारी साधन (वजप गाडी) खरीद गरेको संख्या  

प्रवतिेदन प्रणाली गाडी खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिदेन बनाउन ुपनेछ र 

सो प्रवतिदेनको आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा कायच सम्पधन 

प्रवतिदेन पठाउन ुपनेछ।  

 

 
 

काययक्रमको नाम: तालऱम केन्द्रको ऱालग दईु पाङ्ग्ग्र ेसवारी सािन (मोटरसाइयकऱ) खरीद    

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. 

हजारमा) 

समय अिवध 

(चौमावसक) 

११.३.२.२ ३११२१ २ बटा ५०० पवहलो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य स्िास््य तावलम केधरबाट संचालन हुने कायचक्रम र कामलाई सिारी साधन मािच त सहजीकरण गनच 

सहयोग गने ।   

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. दईु पाङ्ग्रे सिारी साधन (मोटरसाइचकल) खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन तयार गने l  

२. दईु पाङ्ग्रे सिारी साधन (मोटरसाइचकल) खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन अनसुार बजारबाट ३ 

िटा िा अवधकृत वबके्रताबाट दरभाउ माग गरी लागत अनुमान तयार गने l  

३. सािचजवनक खरीद ऐन २०६३ र सािचजवनक खरीद वनयमािली २०६३ (संसोधन २०७६ िा 

प्रचवलत) अनसुार खरीद वबवध छनौट गरी खरीद व्यबस्था र प्रवक्रया अगाढी बढाउने कायच गने । 

४. दईु पाङ्ग्रे सिारी साधन (मोटरसाइचकल) खरीद गदाच प्रदशे सरकार, आथीक मावमला तथा योजना 
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मधत्रालय प्रदशे नं. ३ को “सिारी साधन खरीद सम्बवन्ध मापद्ड २०७४” िमोवजम गनुचपनेछ। 

५. गाडी खरीद पश्चात वनयमानसुार सवभचसीङ्ग, संरक्षण, ममचत सम्भार चाल ुअिस्थामा राख्ने । 

६. समयमा निीकरण र विमा गने । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटे रकम खचच गनचका लावग 

वबवभधन खचच शीर्चकहरुमा िाडिाड गन ेर कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र दईु पाङ्ग्रे सिारी 

साधन (मोटरसाइचकल) खरीद गनच खचच गनुचपनेछ । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले मोटरसाइकलहरु खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात 

     गणुस्तररयताको अनुगमन गनेछ तथा कायच सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. स्िास््य तावलम केधरले दईु पाङ्ग्रे सिारी साधन (मोटरसाइचकल) हरु खरीद  वनयमानसुार गरी वजधसी 

    वनरीक्षण गरी आिश्यकता अनसुार ममचत सम्भार गरी चसु्तदरुुस्त अिस्थामा राख्ने ।  

अपेवित 

उपलव्धी र सूचक  

 दईु पाङ्ग्रे सिारी साधन (मोटरसाइचकल) खरीद २ थान भई सिारी साधन सवुबधा प्राप्त गने 

अवधकारीले प्रयोगको गरेको र प्रदशे स्िास््य तावलम केधरबाट संचालन हुने काममा सहजीकरण 

भएको हुने ।   

 दईु पाङ्ग्रे हलकुा सिारी साधन (मोटरसाइचकल) खरीद गरेको संख्या  

प्रवतिेदन प्रणाली दईु पाङ्ग्रे सिारी साधन (मोटरसाइचकल) खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात Coordinator ले 

वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास 

मधत्रालयमा कायच सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ।  

 

 
 

काययक्रमको नाम: तालऱम केन्द्रका ऱालग ल्यापटप खरीद 

  

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

११.३.९.१७ ३११२२ ६ िटा ४८० पवहलो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य स्िास््य तावलम केधरका लावग लयापटप खरीद गरी संचालन हुने तावलम र कामलाई सहज र समयमा 

सम्पधन गनचको लावग सहयोग गने ।  

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. लयापटप खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन तयार गने ।  

२. लयापटप खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन अनसुार बजारबाट ३ िटा िा अवधकृत वबके्रताबाट 

दरभाउ माग गरी लागत अनुमान तयार गने ।  

३. सािचजवनक खरीद ऐन २०६३ र सािचजवनक खरीद वनयमािली २०६३ (संसोधन २०७६ िा 

प्रचवलत) अनसुार खरीद वबवध छनौट गरी खरीद व्यबस्था र सोझ ैखरीद प्रवक्रया अगाढी बढाउने 

कायच गने । 

४. लयापटप खरीद पश्चात सवभचसीङ्ग, संरक्षण, ममचत सम्भार चाल ुअिस्थामा राख्ने । 

५. समयमा Antevirus Update गने ।  
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बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटे रकम खचच गनचका लावग 

वबवभधन खचच शीर्चकहरुमा िाडिाड गन ेर कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र खचच गनुचपनेछ । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले लयापटप खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात 

     गणुस्तररयताको अनुगमन गनेछ तथा कायच सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. स्िास््य तावलम केधरले लयापटपहरु खरीद  वनयमानसुार वजधसी वनरीक्षण गरी आिश्यकतानसुार  

    ममचत सम्भार गरी चसु्तदरुुस्त अिस्थामा राख्ने ।  

अपेवित उपलव्धी 

र सूचक  

 स्िास््य तावलम केधरका लावग ६ थान लयापटप खरीद भ ैतावलम कायचक्रम र अधय काम सहज र 

समयमा सम्पधन भएको हुने  ।  

 लयापटप खरीद गरेको संख्या । 

प्रवतिेदन प्रणाली लयापटप खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन बनाउन ुपनेछ र 

सो प्रवतिेदनको आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा कायच सम्पधन 

प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ।  

 
 

 

काययक्रमको नाम: तालऱम केन्द्रका ऱालग प्रोजेक्टर तर्ा वट. भी. खरीद 

 

PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. हजारमा) समय अिवध (चौमावसक) 

११.३.९.१८ ३११२२ २ िटा १०० पवहलो, दोस्रो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य प्रोजके्टर र वट.भी. खरीद गरी स्िास््य तावलम केधरमा संचालन हुने कामलाई सहज र समयमा सम्पधन 

गनचको लावग सहयोग गने ।  

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. प्रोजके्टर र वट.भी.  खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन तयार गने । 

२. प्रोजके्टर र वट.भी. खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन अनसुार बजारबाट िा अवधकृत वबके्रताबाट 

दरभाउ माग गरी लागत अनुमान तयार गने । 

३. सािचजवनक खरीद ऐन २०६३ र सािचजवनक खरीद वनयमािली २०६३ (संसोधन २०७६ िा 

प्रचवलत) अनसुार खरीद वबवध छनौट गरी खरीद व्यबस्था र सोझ ैखरीद प्रवक्रया अगाढी बढाउने 

कायच गने । 

४. प्रोजके्टर र वट.भी. खरीद पश्चात सवभचसीङ्ग, संरक्षण, ममचत सम्भार चाल ुअिस्थामा राख्ने । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटे रकम खचच गनचका लावग 

वबवभधन खचच शीर्चकहरुमा िाडिाड गन ेर कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र खचच गनुचपनेछ । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले प्रोजके्टर र टेवलवभजन खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात 

     गणुस्तररयताको अनुगमन गनेछ तथा कायच सम्पधन प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  

२. स्िास््य तावलम केधरले  प्रोजके्टर र टेवलवभजन खरीद  वनयमानसुार वजधसी वनरीक्षण गरी 

    आिश्यकतानसुार ममचत सम्भार गरी चसु्तदरुुस्त अिस्थामा राख्ने । 

अपेवित उपलव्धी  स्िास््य तावलम केधरका लावग १ थान LCD प्रोजके्टर र १ थान टेवलवभजन खरीद भ ैतावलम 
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र सूचक  कायचक्रम र अधय काम सहज, प्रविवधयकु्त र समयमा सम्पधन भएको हुने  ।  

 प्रोजके्टर र टेवलवभजन खरीद गरेको संख्या । 

प्रवतिेदन प्रणाली प्रोजके्टर र टेवलवभजन खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिेदन 

बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिेदनको आधारमा तावलम केधरले १५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा कायच 

सम्पधन प्रवतिेदन पठाउनपुनेछ।  
 

 

 

 

 

कायषिमको नाम: तावलम केन्रका लावग फवनषचर तथा वफक्चसष (कायाषलय स्थापना तथा लाइबे्ररी 

वनमाषण) 
PLMBIS Code खचष शीषषक लक्ष्य इकाई विवनयोवजत रकम (रू. 

हजारमा) 

समय अिवध 

(चौमावसक) 

११.६.१३.३ ३११२३ १ पटक (७ प्याकेज) नभएको २००० पवहलो 

उपशीषषक  वििरण  

उदे्दश्य  कायाचलयका लावग िवनचचर तथा विक्चसचको व्यबस्था गरी स्िास््य तावलम केधरलाई प्रभािकारी 

रुपमा संचालन गने ।   

 तावलम संचालनका लावग आिश्यक पने तावलम सामाग्री साथै पसु्तक तथा सामाग्री व्यबस्था गरी 

तावलम प्रभािकारी रुपमा संचालन गने ।   

वजम्मेिार वनकाय स्िास््य तावलम केधर, काठमाडौं 

सञ्चालन प्रविया १. िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्ररेी वनमाचण) खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन तयार 

गने । 

२. िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्ररेी वनमाचण) खरीद गनचको लावग स्पेसीविकेसन 

अनसुार बजारबाट ३ िटा िा अवधकृत वबके्रताबाट दरभाउ माग गरी लागत अनमुान तयार गने । 

३. सािचजवनक खरीद ऐन २०६३ र सािचजवनक खरीद वनयमािली २०६३ र प्रदशे सािचजवनक खरीद 

वनयमािली २०७६ अनसुार खरीद वबवध छनौट गरी खरीद व्यबस्था र खरीद प्रवक्रया अगाढी बढाउन े

कायच गने । 

४. िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्ररेी वनमाचण) खरीद पश्चात सवभचसीङ्ग, संरक्षण, ममचत 

सम्भार चाल ुअिस्थामा राख्ने । 

बजेट बााँडफााँड  प्रचवलत ऐन, वनयम, वनदवेशका र कायचविवध अनसुार विवनयोवजत बजटे रकम खचच गनचका लावग 

वबवभधन खचच शीर्चकहरुमा िाडिाड गन ेर कायाचलय प्रमखुबाट स्िीकृत गराई मात्र िवनचचर तथा 

विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्रेरी वनमाचण) मा खचच गनुचपनेछ । 

अपेवित 

उपलव्धी 

िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्रेरी वनमाचण) को व्यबस्था भ ैतावलम केधर 

प्रभािकारी रुपमा संचालन भएको हुने । 

अनुगमन र 

मुल्याङ्कन 

१. सामावजक विकास मधत्रालयले िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्रेरी वनमाचण)  

    खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए पश्चात गणुस्तररयताको अनगुमन गनेछ तथा कायच सम्पधन 

    प्रवतिदेनको आधारमा गनुचपनेछ ।  
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२. स्िास््य तावलम केधरले िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्रेरी वनमाचण) खरीद  

    भएको वजधसी वनरीक्षण गरी आिश्यकतानसुार ममचत सम्भार गरी चसु्तदरुुस्त अिस्थामा राख्ने । 

अपेवित 

उपलव्धी र सूचक  

 स्िास््य तावलम केधरका लावग िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्रेरी वनमाचण) 

खरीद भ ैतावलम कायचक्रम र अधय काम सहज, प्रविवधयकु्त र समयमा सम्पधन भएको हुने  ।  

 िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्रेरी वनमाचण) खरीद गरेको संख्या । 

 लाइब्रेरी वनमाचणका लावग पसु्तक र सामग्री खरीद गरेको संख्या । 

प्रवतिेदन प्रणाली िवनचचर तथा विक्चसच (कायाचलय स्थापना तथा लाइब्रेरी वनमाचण) खरीदका वक्रयाकलापहरु सम्पधन भए 

पश्चात Coordinator ले वबस्ततृ प्रवतिदेन बनाउन ुपनेछ र सो प्रवतिदेनको आधारमा तावलम केधरले 

१५ वदनवभत्र सामावजक विकास मधत्रालयमा कायच सम्पधन प्रवतिदेन पठाउन ुपनेछ।  

 


