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प्रत्रे्क कार्िक्रम//र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गदाि मूलिः कार्ािलर् प्रमखु,लेखा प्रमखु, फोकल पसिनले ध्र्ान ददनपुने 
महत्वपूर्ि कुराहरू 

 

क. प्रत्र्ेक कार्िक्रमको िर्ारी िथा सञ्चालन "आर्थिक वषि २०७९/८० को बजेट कार्ािन्वर्न सम्बन्धी 
कार्ािन्वर्न पसु्तिका", "कार्िक्रम र पररर्ोजना अनसुार बजेट र्बर्नर्ोजन आ.व. २०७९/८०"  राम्ररी 
अध्र्र्न गरी अर्नवार्ि रूपमा पालना गनुिपनेछ।  

ख. प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले र्बद्यिु र धारा जडान र्र्कन गरी आफ्नो कार्ािलर्को मार सरु्नस्िि  गनुिपनेछ।र्बद्यिु 
महशलु, धाराको पार्नको महशलु र गार्ड िथा दईु पाङ्ग्र ेसवारी साधनको र्वमा िथा नर्वकरर् समर्मा 
नर्िरी जररवाना दतिरु र्िनुिपने भएमा कार्ािलर् प्रमखु तवरं् स्जम्मेवार हनुपुनेछ।  

ग. र्स पसु्तिकामा उल्लेस्खि कुराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न गने गराउने स्जम्मेवारी कार्ािलर् 
प्रमखुको हनुेछ र कार्ािन्वर्नमा समन्वर्कारी भरू्मका फोकल पसिनको हनुेछ।फोकल पसिन र्वषर्सगँ 
सम्बस्न्धि हनुपुनेछ।र्दद र्वषर्सँग सम्बस्न्धि फोकल पसिन नभएको खण्डमा उक्त र्वषर्मा दक्ष 
कमिचारीलाई फोकल व्र्स्क्तको स्जम्मवेारी ददनपुनेछ। 

घ. प्रत्र्ेक तवीकृि कार्िक्रम सञ्चालन गदाि कार्िक्रमको प्रकृर्ि र बजेटको पररर्धर्भर रही प्रचर्लि 
"साविजार्नक खररद ऐन, २०६३", "साविजनीक खररद र्नर्मावली, २०६४", भ्रमर् ऐन िथा 
र्नर्मावली, प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर् प्रदेश नं.१ को प्रचर्लि "साविजर्नक 
खचिको मापदण्ड, कार्िर्वर्ध र र्मिव्र्र्र्िा सम्बस्न्ध र्नदेस्शका"(अन्र् कुन ैऐन, र्नर्मावली, कार्िर्वर्ध, 
र्नदेस्शका नर्ाँ र्नमािर् भए सो समेि) बमोस्जम कार्िक्रम शरुू गनुिपूवि कार्िक्रम सञ्चालन प्रकृर्ा, 
अनमुार्नि खचि, सहभागी िथा स्रोि व्र्स्क्त, सहजकिाि र्ववरर्, कार्िक्रम सञ्चालन हनुे तथान, र्मर्ि, 
खररद गनुिपने सामारीहरुको र्ववरर् िथा खचि रकम समिे बाँडफाँट गरी कार्ािलर् प्रमखुबाट र्टप्पर्ी 
आदेश तवीकृि गराई मार कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

ङ. सञ्चालन गरेको प्रत्र्ेक कार्िक्रमको प्रर्िवदेन सर्हि भौर्िक िथा र्वत्तीर् प्रगर्ि र्ववरर् रैमार्सक रुपमा 
अर्नवार्ि तवात्र् मन्रालर् समक्ष पेश गनुिपनेछ। 

च. तवात्र् मन्रालर् िथा तवात्र् र्नदेशनालर्ले कार्िक्रमको तथलगि िथा उपलब्ध भएको प्रर्िवदेनको 
आधारमा अनगुमन गनि सक्नेछ।  
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जनतवात्र् सेवा सवलीकरर् (37001103) 
 

१. तवात्र् सम्बन्धी कार्िक्रमबारे तथानीर् िहका जनप्रर्िर्नर्धहरुसँग समन्वर्ात्मक छलफल 
 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४१ 
पषृ्ठभरू्म तवतथ नागररक समदृ्ध प्रदेशको प्रादेस्शक नीर्ि अवलम्बन गदै प्रदेश सरकारले  तवात्र्सगँ 

सम्बस्न्धि र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदै आएको छ। उपलब्ध दृष्टान्ि, संवैधार्नक 
व्र्वतथा, नीर्ि/र्नदेस्शकाको अर्धनमा रही तथानीर् िहसम्म तवात्र्का कार्िक्रमहरु 
प्रभावकारी ढंगले कार्ािन्वर्न गनि सकेमा मार तवतथ नागररक बनाउन ेनीर्िले साथिकिा 
पाउन सक्नेछ। सो कार्िका लार्ग जनप्रर्िर्नर्ध लगार्ि सम्पूर्ि सरोकारवालाहरुलाई 
प्रदेशले सञ्चालन गने तवात्र्का कार्िक्रमहरुका बारे र्थेतट जानकारी र त्र्स र्वषर्मा 
पर्ािप्त छलफल गनुि अत्र्ावश्र्क छ।  

उद्दशे्र् तथानीर् िहमा सरोकारवालाहरु बीच तवात्र्को वार्षिक कार्िक्रम िथा र्ोजनाका बारे 
अर्भमूखीकरर् िथा पैरवी गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी तवात्र् सम्बन्धी नीर्िगि र्नर्िर्, कार्िर्ोजना, कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा सहजिा आई 
अर्धकिम प्रर्िफल प्राप्त हनु ेर कार्िक्रमले ददगोपना पाउने। 

 

 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• तवात्र् कार्ािलर्ले तथानीर् िहका प्रमखु, उप-प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृि, 
तवात्र् शाखाका प्रमखुको उपस्तथर्िमा १ ददने समन्वर्ात्मक छलफलको आर्ोजना 
गनुिपनेछ। 

• छलफलमा तवात्र्को वार्षिक कार्िक्रम अन्िगिि संघ र प्रदेश सरकारबाट र्वर्नर्ोस्जि 
बजेट िथा र्ोजनाहरुका बारेमा प्रतििुीकरर् िथा छलफल गरी पषृ्ठपोषर् र्लनपुनेछ। 

• तवात्र्का कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्नमा सहजिाका लार्ग क्षेरगिरुपमा कार्िर्ोजना 
िर्ार गनुिपनेछ।    

• कार्िक्रम आर्ोजना गनुिपूवि  तवात्र् मन्रालर्, तवात्र् र्नदेशनालर्सँग समन्वर् गरी 
सम्भव भएसम्म सम्बस्न्धि महाशाखा/शाखाको उपस्तथर्िमा सञ्चालन गनुिपनेछ। 

• प्रतििुीकरर्को टेम्प्लेट मन्रालर्ले िोके बमोस्जम हनुछे। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली तवात्र् कार्ािलर्ले कार्िक्रम सम्पन्न गरेपिाि छलफलबाट र्नतकेको र्नचोड सर्हि  
तवात्र् मन्रालर्मा र्वश्लषेर्ात्मक प्रर्िवदेन पठाउनपुनेछ।  

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् सोलखुमु्ब,ु िाप्लेजङु्ग, भोजपूर, पाँचथर, संखवुासभा। 
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२.  तवात्र् संतथाहरुको नर्वकरर्/अनगुमन 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२६११ 
कृर्ाकलाप कोड २.८.१.१४ 
पषृ्ठभरू्म नेपालको संवैधार्नक व्र्वतथा अनरुुप तवात्र् सेवाको संरचना िथा सेवा प्रर्ाली संघ, 

प्रदेश र तथानीर् िह गरी िीन िहमा र्बभाजन गररएको छ। प्रदेश सरकार र मािहिका 
र्नकार्बाट ईजाजि र्लई सञ्चालनमा रहेका िथा नर्वकरर् गनुिपने तवात्र् संतथाहरुले 
मापदण्ड बमोस्जम सेवा प्रदान गरे/नगरेको अनगुमन िथा र्नर्मन गने दार्र्त्व सम्बस्न्धि 
र्नकार्को रहन्छ।सोही प्रर्ोजनाथि तवीकृि कार्िर्वर्धको अर्धनमा रही तवात्र् र्नदेशनालर् 
र तवात्र् कार्ािलर्हरु माफि ि िोर्कएका तवात्र् संतथाहरुको तथलगि अनगुमन गनिका 
लार्ग र्ो कार्िक्रम रास्खएको हो।  

उद्दशे्र् तवात्र् संतथा सञ्चालन िथा तथापनाको तवीकृि मापदण्ड परुा भए/्नभएको र्र्कन गने र 
गरु्तिर सरु्नस्िि गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी तवात्र् संतथाहरु मापदण्ड बमोस्जम सञ्चालन िथा तथापना भई गरु्तिरीर् सेवा प्रदान 
हनु।े   

 

 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• तवात्र् संतथाहरुको ईजाजि, नर्वकरर्, अनगुमन िथा र्नर्मन सम्बन्धी प्रदेश 
सरकारको तवीकृि कार्िर्वर्ध अनरुुप तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् कार्ािलर्ले 
आफ्नो कार्ि के्षर र्भर रहेका तवात्र् संतथाहरुको तथलगि अनगुमन गनुिपनेछ। 

• मापदण्ड बमोस्जम भौर्िक पूवािधार, मानव संसाधन, सेवा प्रवाह लगार्ि अन्र् व्र्वतथा 
भए/नभएको र्र्कन गरी आवश्र्क प्रकृर्ा सम्पन्न गनुिपनेछ।  

• अनगुमन टोलीले अर्नवार्ि standard checklist प्रर्ोग गरी तथलगि र्नररक्षर्का 
क्रममा checklist भरी प्रर्िवदेन गनुिपनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली तवात्र् कार्ािलर्ले तथलगि अनगुमन गरी नर्वकरर् िथा र्सफाररस गरेका तवात्र् 
संतथाको र्ववरर् रैमार्सक रुपमा तवात्र् र्नदेशनालर्मा र तवात्र् र्नदेशनालर्ले 
स्जल्लागि रुपमा सवै र्ववरर् एकीकृि गरी तवात्र् मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

ईजाजिपरका लार्ग र्सफाररस गररएका तवात्र् संतथाको हकमा अनगुमनका क्रममा 
प्रर्ोग भएका प्रमास्र्ि checklist हरु समेि संलग्न गरी सम्बस्न्धि र्नकार्मा प्रर्िवेदन 
गनुिपनेछ। 
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सन्रभ सामरी प्रचर्लि तवात्र् संतथा तथापना, सञ्चालन िथा तिरोन्नर्ि मापदण्ड सम्बन्धी र्नदेस्शका, 
२०७० 

तवात्र् संतथा सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 

जनतवात्र् सेवा र्नर्मावली, २०७७ 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर्, तवात्र् र्नदेशनालर्। 

 

 

३. मानर्सक रोग सम्बन्धी औषधी खररद 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 
कृर्ाकलाप कोड ७.२.९.२४ 
पषृ्ठभरू्म र्वश्वब्र्ापी रुपमा बढ्दै गएको मानर्सक रोगको भारलाई मध्र्नजर गदै र्सबाट रर्सि 

मार्नसहरुलाई समदुार्तिरमै औषधी सेवन गने वािावरर् र्सजिना गरी उपचारलाई 
र्नरन्िरिा प्रदान गनि र स्चर्कत्सकको परामशि अनसुार र्नर्र्मि औषधी सेवन गरी रोगको 
भार िथा जटीलिा कम गरी तवतथ जीवनर्ापन गनि सहज िलु्र्ाउन र्स शीषिकमा बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएको छ। 

उद्दशे्र् मानर्सक रोगको उपचार िथा व्र्वतथापनका लार्ग आवश्र्क औषधीको उपलब्धिा 
सरु्नस्िि गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी समदुार्तिरमा रहेका मानर्सक रोगीका लार्ग आवश्र्क औषधी समर्मै उपलब्ध भइ  
उपचार प्रकृर्ामा सहजिा हनुे।   

 

 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• स्जल्ला िहमा मानर्सक रोग सम्बन्धी कार्ि गने संघ संतथा िथा तथानीर् िहको 
समन्वर्मा समदुार्मा रहेका िथा र्बर्भन्न संघ-संतथाको रेखदेखमा रहेका मानर्सक 
रोगीहरुको र्ववरर् र त्र्तिा रोगीहरुलाई स्चर्कत्सकले गरेको प्रसे्तक्रप्सन अनसुार 
आवश्र्क औषधीको र्ववरर् िथा पररमार् संकलन गरी पूवािनमुान िर्ार गनुिपनेछ। 

• आर्थिक रुपले र्वपन्न, असहार् िथा लामो समर्सम्म पररवारमा आस्िि भइ औषधी 
सेवन गरररहेका मानर्सक रोगीलाई मार र्स शीषिकबाट औषधी खररद गरी उपलब्ध 
गराउनपुनेछ। 

•  िर्ार गररएको ससु्च बमोस्जम खररद गनुिपने औषधी प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन, 
२०६३ र साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ मा व्र्बतथा भए बमोस्जम 
गनुिपनेछ। 
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•  औषधीको तपेर्सर्फकेसन िर्ारी, खररद पिाि गरु्तिर र्र्कन फामेर्स जनशस्क्तबाट 
गराउनपुनेछ। औषर्ध खररद गदाि WHO GMP/USFDA Certified हनुपुनेछ।   

• प्रदेश तवात्र् आपूिी व्र्वतथापन केन्र माफि ि उपलब्ध हनुे मानर्सक रोग सम्बन्धी 
औषधी बाहेकका अन्र् औषधीहरुलाई प्राथर्मकिामा राखी खररद गनुिपनेछ।  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न भए पिाि सो को प्रर्िवदेन तवात्र् मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर्। 

 

४.  नसने रोग रोकथाम कार्िक्रम 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.६९ 
पषृ्ठभरू्म बदर्लदँो जीवनशैली, आहार र्बहार, वािावरर्ीर् असन्िलुन आददका कारर्ले हाल नेपाल 

लगार्ि र्वश्व समदुार्मा नसने रोगको प्रकोप बढ्दो छ।समदुार्मा लकेुर रहेका र्तिा 
रोगबाट रर्सि मार्नसहरुलाई समर्मै पर्हचान गरी आवश्र्किा अनरुुप तवात्र् सेवा प्रदान 
गनि सके रोगले र्नम्त्र्ाउन ेजटीलिा कम गनि सर्कन्छ। प्रदेश सरकारले आ.व. २०७८/७९ 
देस्ख र्ो कार्िक्रम मोरंग स्जल्लाबाट सरुु गरी सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ। 

उद्दशे्र् समदुार्मा आधाररि भएर नसने रोगको रोकथाम,पर्हचान िथा प्रषेर् गने। 
अपेस्क्षि उपलव्धी समदुार्मा आधाररि भएर नसने रोगको समर्मै रोकथाम ,पर्हचान वा प्रषेर् गरी नसने 

रोगबाट हनु सक्ने जर्टलिाको भार कम हनु।े 

 

 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

 

• तवात्र् कार्ािलर्ले सम्बस्न्धि स्जल्लाको कम्िीमा ४ वटा तथानीर् िह (र्बगिमा रामीर् 
आमा तवात्र् सूरक्षा कार्िक्रम लागू भएकालाई प्राथर्मकिामा राखी) छनौट गरी 
कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

• कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग अंरजेी राम्रोसंग पढ्न र लेख्न सक्ने मर्हला तवात्र् 
तवरं्सेर्वका छनौट गनुिपनेछ।मर्हला तवात्र् तवरं्सेर्वकाहरूलाई नसने रोग, उच्च 

रक्तचाप, मधमुेह, प्रषेर् गनुिपने अवतथाबारे जानकारी ददन र र्डस्जटल प्रर्ालीबाट 
रक्तचाप िथा रगिमा स्चनीको मारा नाप्नका लार्ग ३ ददने सीपमा आधाररि िार्लम 
ददनपुनेछ। सो सम्बन्धी िार्लम सामारी ,अर्भलेख िथा प्रर्िवदेन सामारी िर्ार गनुिपनेछ 
र फमि/फम्र्ािट प्रर्ोग गनि अर्भमूखीकरर् गनुिपनेछ।  
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• र्ो कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग िपस्शल बमोस्जम Recording Reporting Tools छपाई 
गरी प्रर्ोग गनुिपनेछ। 
 

1.  मर्हला तवात्र् तवंम सेर्वकाले प्रर्ोग गने रस्जतटर 
2.  मर्हला तवात्र् तवंम सेर्वकाले सम्बस्न्धि तवात्र् संतथामा ररपोर्टिंग गने फारम 

3.  तवात्र् संतथाले पार्लकामा ररपोर्टिंग गने फारम 

4.  पार्लकाले स्जल्लामा ररपोर्टिंग गने फारम 

5.  स्जल्लाले मन्रालर्मा ररपोर्टिंग गने फमि 
6.  मर्हला तवात्र् तवंम सेर्वकाले प्रर्ोग गने रेफरल स्तलप िथा फारम 

7.  मर्हला तवात्र् तवंम सेर्वकाले प्रर्ोग गने रोग पर्हचान भएका व्र्स्क्तहरुको 
नामावली र्टपोट गने फारम 

8.  तवात्र् संतथा तिरीर् रैमार्सक सर्मक्षा वैठक बसन ेफारम 

9.  तवात्र् संतथाले रेफर भई आएका र्बरामीको अर्भलेख राखने रस्जतटर 
10.  उपचारमा रहेका र्वरामीहरुको लार्ग सम्पकि  काडि/तवा्र् सेवा काडि/अनगुमन  

जांच काडि 
11.  तवात्र्कमीले मर्हला तवात्र् तवंम सेर्वकालाई अनगुमन गने चेकर्लतट फारम 

 

• सम्बस्न्धि तथानीर् िहका तवात्र् संतथाका प्रर्बर्धक कमिचारीहरुलाई १ ददनको 
अर्भमखुीकरर् गनुिपनेछ। 

• रक्तचाप मापन गने गरु्तिर प्रमास्र्ि र्डस्जटल उपकरर् र ग्लकुोर्मटर खररद गरी 
आवश्र्क अर्भलेख िथा प्रर्िवदेन सामारी सर्हि छनौट भएका मर्हला तवात्र् 
तवरं्सेर्वकाहरूलाई र्विरर् गनुिपनेछ । 

• मेर्डकल उपकरर् (Digital Blood Pressure Monitoring Machine, Glucometer) 
खररद गनुिपूवि तपेर्सर्फकेसन िर्ारी गदाि प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रमा 
कार्िरि बार्ोमेर्डकल ईस्न्जर्नर्र माफि ि गनुिपनेछ।  

• रामीर् आमा तवात्र् सूरक्षा कार्िक्रम लागू भएका पार्लका/तवात्र् संतथाहरू छनौट 
भएमा खररद सामारी दोहोरो नहनु ेगरी ब्र्वतथापन गनुिपनेछ। 

• सम्बस्न्धि तवात्र् संतथाले कृर्ाकलापगि रुपमा कार्िक्रमको रैमार्सक सर्मक्षा गने र 
प्रर्िबेदन िर्ार गरी तवात्र् कार्ािलर्मा पठाउनपुनेछ।तवात्र् कर्ािलर्बाट१ जना 
प्रस्शक्षक हनु सक्ने र कार्िक्रमको मार्सक प्रर्िवेदन तवात्र् मन्रालर्लाई 
बझुाउनपुनेछ। 
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• मर्हला तवात्र् तवरं्सेर्वकाहरूलाई performance based incentive को र्सद्दान्िको 
आधारमा र्बर्धपूविक रक्तचाप मापन गरेको वा रगिमा स्चनीको मारा मापन गरेको र्र्कन 
गरर प्रर्ि मापन प्रोत्साहन तवरूप १० रुपैर्ाको दरले ददन सर्कनछे। र्सै स्शषिकबाट 
आबश्र्क ब्र्ाट्री लगार्ि अन्र् सामन्र् ममििको ब्र्बतथा गनुिपनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली तवात्र् कार्ािलर्ले कार्िक्रमको मार्सक प्रगर्ि प्रर्िबेदन तवात्र् मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् मोरङ्ग, संखवुासभा, ईलाम। 

 

५.  Birthing Center तथापना/सदुृढीकरर्का लार्ग औजार उपकरर् खररद 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११२२ 
कृर्ाकलाप कोड ११.३.९.३३ 
उद्दशे्र् गभिविी मर्हलाहरुलाई सरुस्क्षि र गरु्तिरीर् प्रसूर्ि सेवा प्रदान गने।  

संतथागि प्रसूर्ि दर बरृ्द्ध गने। 
अपेस्क्षि उपलव्धी प्रचर्लि मापदण्ड अनरुुप बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालन भई गभिविी मर्हलाहरुले गरु्तिरीर् 

संतथागि प्रसूर्ि सेवा प्राप्त गने। 

 

 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• तवात्र् कार्ािलर्ले तथानीर् िहसंग समन्वर् गरी स्जल्लाभर सञ्चालनमा रहेका कुल 
बर्थिङ्ग सेन्टरको र्ववरर् अध्र्ावर्धक गरी पस्ब्लक हेल्थ नसि माफि ि बर्थिङ्ग सेन्टरहरुमा 
नेपाल सरकारद्वारा तवीकृि गररएको “आमा िथा नवजाि स्शश ु सरुक्षा कार्िक्रम 
र्नदेस्शका २०७८”को अनसूुस्च १२ मा उल्लेख गरे बमोस्जम मापदण्ड अनसुारका 
औजार/उपकरर् िथा अन्र् व्र्वतथा पूरा भए/नभएको तथलगि अनगुमन गरी प्रर्िबेदन 
िर्ार गनुिपनेछ। 

• मापदण्ड अनसुार औजार/उपकरर् अपूग भई सेवा प्रवाहमा कठीनाई भएको अवतथामा 
त्र्तिा बर्थिङ्ग सेन्टरलाई प्राथर्मकिामा राखी सम्बस्न्धि तथानीर् िहबाट प्रतिाव माग 
गरी उक्त सामरीहरु खररद िथा हतिान्िरर् गनुिपनेछ। 

• तथानीर् िहबाट नर्ा ँबर्थिङ्ग सेन्टर तथापना गनुिपने माग भइ आएमा मार्थ उस्ल्लस्खि 
र्नदेस्शकाको अनसूुस्च १२ को मापदण्ड बमोस्जम भए/नभएको र्र्कन गनुिपनेछ र 
प्रतिाव माग गरी औजार/उपकरर् को व्र्वतथापन गनि सर्कनछे। 

• तवात्र् कार्िलर्ले स्जल्लार्भर सञ्चार्लि बर्थिङ्ग सेन्टरले प्रदान गने सेवाको 
गरु्तिरीर्िा सम्बन्धी र्नर्र्मि अनगुमन गरी आवश्र्क सहजीकरर् गनुिपनेछ। 
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प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न भए पिाि सो को प्रर्िवदेन तवात्र् र्नदेशनालर् र मन्रालर्मा 
गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर्। 

 
६.  कार्ािलर् पररसरको बाटो ममिि 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११५९ 
कृर्ाकलाप कोड ११.४.२२.३ 
उद्दशे्र् तवात्र् कार्ािलर् पररसरको भौर्िक पूवािधार र्वकास गने। 
अपेस्क्षि उपलव्धी तवात्र् कार्ािलर्मा आवि जावि गनि, खोप, औषधीजन्र् सामरी लगार्ि ढुवानीका लार्ग 

सवारी साधन आउन/जान सहज हनुेछ। 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

 

• तवात्र् कार्ािलर्ले र्नमािर् कार्िका लार्ग लागि इस्तटमेट िर्ार गरी "साविजर्नक 
खररद ऐन,२०६३," "साविजार्नक खररद र्नर्मावली २०६४" बमोस्जम र्नमािर् कार्ि 
गनुिपनेछ। 

• कार्ि सम्पन्न गरेपिाि सो को प्रर्िवेदन तवात्र् र्नदेशनालर्मा गनुिपनेछ। 
सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् ईलाम। 

 
 

७.  प्रदेशर्भरका एचआईभी  संक्रर्मि १८ बषि मूनीका बालबार्लकाहरूलाई मार्सक पोषर् भत्ता 
 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २११३९ 
कृर्ाकलाप कोड १.२.१३.९ 
उद्दशे्र् प्रदेशमा रहेका १८ बषि मूनीका HIV संक्रर्मि बालबार्लकाहरुको पोषर् अबतथा सधुार 

गने। 
अपेस्क्षि उपलव्धी प्रदेशमा रहेका १८ बषिमरु्नका एचआइभी संक्रर्मि बालबार्लकाहरुको पोषर् अबतथामा 

सधुार भइ उपचार प्रकृर्ामा सकारात्मक प्रभाव पने । 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

1. तवात्र् कार्ािलर्ले तथानीर् िह िथा HIV/AIDS सम्बन्धी कार्ि गने साझेदार संघ 
सतथाहरुसँग समन्वर् गरी १८ बषिमरु्नका एचआइभी संक्रर्मि बालबार्लकाहरुको 
ि्र्ाङ्क सङ्कलन गने। 

2. प्रर्ि व्र्स्क्त मार्सक रु. १००० को दरले पोषर्भत्ता तवरुप सम्बस्न्धि बालबार्लकाको 
बैंक खािामा वार्षिक एकमतुट रकम जम्मा गनुिपनेछ।  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न गरे पिाि सोको प्रर्िवेदन तवात्र् र्नदेशनालर्मा गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् झापा, मोरङ्ग, सनुसरी। 

 

८.  र्बर्भन्न संघ संतथाहरुलाई चाल ुअनदुान 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २६४१३ 
पषृ्ठभरू्म तवात्र् सेवा एक बहआुर्ार्मक के्षर हो। सरकार र सरकारी संर्न्र सँगसँगै नीस्ज, 

सहकारी िथा अन्र् सरोकारवाला र्नकार्हरुको प्रत्र्क्ष सहभार्गिा हनु सके तवात्र् सेवाले 
ददगोपना र सविब्र्ापी पहुँच परु्ािउन सक्नेछ। र्सका लार्ग समान उदे्धश्र् राखी तथापना 
भएका संघ संतथालाई आवश्र्क स्रोि उपलब्ध गराई तवात्र्मा सविव्र्ापी पहुँचलाई टेवा 
परु्ािउन अनदुानको व्र्वतथा रास्खएको हो।   

 

 

 

 

कृर्ाकलाप नाम / कोड 

 

१. दमक सपिदंश उपचार केन्रलाई चाल ुअनदुान (२.१.१२.१) 
२. सामदुार्र्क सपिदंश उपचार केन्र इटहरीमाफि ि सचेिना कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग 

अनदुान (२.७.२२.९२) 
३. नेपाल रामीर् र्वकास समाज केन्र, र्वराटनगरका लार्ग ज्र्ेष्ठ नागररक लस्क्षि हेल्थ 

स्क्लर्नक सञ्चालन अनदुान (२.७.२२.८७) 
४. राष्ट्रसेवक ज्र्ेष्ठ नागररक समाज, र्वराटनगर-९ लाई तवात्र् पररक्षर् स्शर्वर सञ्चालन 

अनदुान (२.७.२२.८८) 
५. अर्टजम केर्र सोसाइटी, र्वराटनगरलाई अनदुान (२.७.२२.८९) 
६. हेमोर्फर्लर्ा भएका ब्र्स्क्तहरुका लार्ग एस्न्टहेमोर्फर्लक फ्र्ाक्टर व्र्वतथापन गनि 

हेमोर्फर्लर्ा सोसाइटी नेपाल, प्रदेश १ लाई अनदुान (५.१.११.२) 

७. BPKIHS मा द्धन्द पीर्डिहरूको र्नःशलु्क उपचार सेवाका लार्ग चाल ु अनदुान 
(२.७.२२.९७) 
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उद्दशे्र् र्नस्िि उदे्धश्र्का साथ तथापना भइ समदुार्मा प्रत्र्क्ष सरोकार राखी सेवामा जोर्डएका 
संघ संतथाले प्रदान गने सेवा सदुृढ हनु।े 

अपेस्क्षि उपलव्धी संघ संतथाले प्रदान गने सेवा सदुृढ भई लस्क्षि वगिले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गनि सक्ने। 
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

• अनदुान प्राप्त गने संघ/संतथाहरुले सम्बस्न्धि र्नकार्मा प्रतिाव पेश गनुिपनेछ। 
प्रतिावमा कृर्ाकलापको उद्दशे्र्, र्बतििृ कार्िर्ोजना (समर्र्समा सर्हि), लाभास्न्वि 
हनुसक्ने ब्र्स्क्तहरुको अनमुार्नि सङ्ग््र्ा, अपेस्क्षि उपलब्धी िथा उक्त कार्िका लार्ग 
लागि अनमुान समावशे गनुिपनेछ। 

• सम्बस्न्धि र्नकार्ले सम्पूर्ि जानकारी सर्हिको प्रतिाव प्राप्त गरे पिाि संघ/संतथासंग 
प्रचर्लि र्नर्मको अर्धनमा रही सम्झौिा गनुिपनेछ।सम्झौिामा लस्क्षि बगिले प्राप्त 
गरेको सेवाको र्ववरर् अर्नवार्ि पेश गने शिि िोक्नपुनेछ। 

• कार्ि सम्पन्न गरे पिाि अनदुान प्राप्त गने संघ/संतथाहरुले आ.व. समाप्त भएको िीन 
मर्हना र्भर audit report िथा र्बल/भरपाईको प्रर्िर्लपी सम्बस्न्धि र्नकार्मा पेश 
गनुिपनेछ। 

• सम्बस्न्धि र्नकार्ले संघ/संतथाहरुबाट सम्झौिा अनरुुप कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन 
गरी पषृ्ठपोषर् ददनपुनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली अनगुमन प्रर्िबेदन िथा कार्ि सम्पन्न गरे पिाि सोको प्रर्िवदेन तवात्र् मन्रालर्मा 
गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् झापा, मोरङ्ग, सनुसरी, तवात्र् र्नदेशनालर्। 

 
 

९. तवात्र् संतथाहरुलाई पूजँीगि अनदुान  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २६४२३ 
 

 

 

 

कृर्ाकलाप नाम / कोड 

 

१. दमक बाल अतपिाल र्नमािर् िथा सञ्चालनका लार्ग काठमाण्डौं इस्न्तटच्र्टु अफ 
चाइल्ड हेल्थलाई पुजँीगि अनदुान (२.७.२२.९४) 

२. गरे्शमान र्संह सामदुार्र्क अतपिाल, पाँचथरलाई पुजँीगि अनदुान (२.७.२२.९५) 
३. थलुङु दधुकोशी सोलखुमु्ब ुसामदुार्र्क अतपिाललाई पुजँीगि अनदुान (२.७.२२.९६) 

 

उद्दशे्र् तवात्र् संतथाहरुको भौर्िक पूवािधार, सेवा प्रवाह गनि आवश्र्क मरे्डकल औजार उपकरर् 
लगार्ि अन्र् आवश्र्क पक्षको र्बकास गने।  
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अपेस्क्षि उपलव्धी मापदण्ड अनसुारका तवात्र् संतथा सञ्चालनमा आई गरु्तिरीर् सेवा प्रवाहमा सहजिा 
प्रदान हनु।े 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

• अनदुान प्राप्त गने तवात्र् संतथाहरुले सम्बस्न्धि र्नकार्मा प्रतिाव पेश गनुिपनेछ। 
प्रतिावमा लागि अनमुान, समर्र्समा सर्हिको र्बतििृ कार्िर्ोजना, तवात्र् संतथा 
तथापनाको चरर्मा भए सम्बस्न्धि र्नकार्बाट सोको मनशार्पर, पूवि तवीकृर्ि पर 
वा प्रचर्लि र्नर्मानसुारको सञ्चालन अनमुर्ि पर अर्नवार्ि समावेश गनुिपनेछ। 

• सम्बस्न्धि र्नकार्ले सम्पूर्ि जानकारी सर्हिको प्रतिाव प्राप्त गरे पिाि तवात्र् 
संतथासंग प्रचर्लि र्नर्मको अर्धनमा रही सम्झौिा गनुिपनेछ। 

• सम्झौिा गररसकेपर्छ पर्हलो र्कतिा वापि कुल अनदुानको िीस प्रर्िशि ३०% 
र्नकासा ददने, कस्म्िमा आधा काम सम्पन्न गरे पिाि अनगुमन गरी दोस्रो र्कतिा 
वापि कुल अनदुानको चार्लस प्रर्िशि ४०% रकम र्नकासा ददने  र अनदुान प्राप्त 
गने संतथाबाट आवश्र्क कागजाि वील भपािई सर्हिको कार्िसम्पन्न प्रर्िवदेन प्राप्त भए  
पिाि अनगुमन गरी बाँकी िीस प्रर्िशि ३०% रकम र्नकासा ददनपुनेछ। 

• अनदुान प्राप्त गने संतथाले आ.व. समाप्त भएको िीन मर्हना र्भर Audit report  
सम्बस्न्धि र्नकार्मा अर्नवार्ि पेश गनुिपनेछ। 

• सम्बस्न्धि र्नकार्ले तवात्र् संतथाहरुबाट सम्झौिा अनरुुप कार्ि भए/नभएको तथलगि 
अनगुमन गनुिपनेछ।र्नमािर् कार्िसँग सम्बस्न्धि कार्ि गने सरकारी कार्ािलर्हरु माफि ि 
अनगुमन गराई एकीकृि प्रर्िबेदन गनि सर्कनेछ।  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली अनगुमन प्रर्िबेदन िथा कार्ि सम्पन्न गरे पिाि सोको प्रर्िवदेन तवात्र् मन्रालर्मा 
गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर्। 

 

 

१०. र्बर्भन्न संघ संतथाहरुलाई पूजँीगि अनदुान  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २६४२३ 
 

 

 

 

कृर्ाकलाप नाम / कोड 

१. तवात्र् स्शक्षा प्रवधिनका लार्ग र्वराटनगर नर्सिङ क्र्ाम्पसलाई पुजँीगि अनदुान 
(११.१.३.३) 
२. National Anti Tuberculosis Association (NATA), र्वराटनगर लाई पुजँीगि अनदुान 
(२.७.२२.९०) 
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उद्दशे्र् १. Evidence Based Learning का लार्ग आवश्र्क प्रर्वर्ध िथा उपकरर् ब्र्वतथापन 
गने। 
२. संतथाद्वारा प्रदान गने सेवाको गरु्तिर वृर्द्ध गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी अनसुन्धानमा आधाररि ि्र्परक ज्ञान, सीप हाँर्सल गरी गरु्तिरीर् तवात्र् सेवा प्रदान 
गनि सक्न ेजनशस्क्त उत्पादन हनुे। 

क्षर्रोगको र्नदान र जटीलिा व्र्वतथापनमा सहजिा हनु।े  
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

• अनदुान प्राप्त गने संघ/संतथाहरुले सम्बस्न्धि र्नकार्मा प्रतिाव पेश गनुिपनेछ। 
प्रतिावमा कृर्ाकलापको उद्दशे्र्, र्बतििृ कार्िर्ोजना (समर्र्समा सर्हि), सामरी खररद 
गनुिपने भए सो को आवश्र्किा पषु्ट्ट्याई, लाभास्न्वि व्र्स्क्तको अनमुार्नि सङ्ग््र्ा र 
लागि अनमुान समावशे गनुिपनेछ। 

• सम्बस्न्धि र्नकार्ले सम्पूर्ि जानकारी सर्हिको प्रतिाव प्राप्त गरे पिाि संघ/संतथासंग 
प्रचर्लि र्नर्मको अर्धनमा रही सम्झौिा गनुिपनेछ। 

• कार्ि सम्पन्न गरे पिाि अनदुान प्राप्त गने संघ/संतथाहरुले आ.व. समाप्त भएको िीन 
मर्हना र्भर audit report िथा र्बल/भरपाईको प्रर्िर्लपी सम्बस्न्धि र्नकार्मा पेश 
गनुिपनेछ। 

• सम्बस्न्धि र्नकार्ले संघ/संतथाहरुबाट सम्झौिा अनरुुप कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन 
गरी पषृ्ठपोषर् ददनपुनेछ। 

• संघ/संतथालाई चाल ुप्रकृर्िका कार्ि गनिका लार्ग र्स शीषिकमा र्बर्नर्ोजन बजेटबाट 
अनदुान ददन पाइने छैन।् 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्ि सम्पन्न गरे पिाि सोको प्रर्िवदेन तवात्र् मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् मोरङ्ग। 

 
 

११. शौचालर् र्नमािर्का लार्ग पूजँीगि अनदुान 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २६४२३ 
कृर्ाकलाप  कोड २.९.१०.१ 

उद्दशे्र् सरसफाई िथा तवच्छिा प्रवद्धिन गने।  
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अपेस्क्षि उपलव्धी वािावरर्ीर् सरसफाई र तवच्छिा कार्म भई र्बर्भन्न सरुवा रोगको फैलावटमा कमी 
आउने। 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

 

• तवात्र् कार्ािलर्ले प्रचर्लि र्नर्म कानूनको अर्धनमा रही शौचालर् र्नमािर्का लार्ग 
अनदुान प्राप्त गने संतथा छनौट गरी सम्झौिा गनुिपनेछ।  

• कार्ि सम्पन्न गरे पिाि अनदुान प्राप्त गने र्नकार्ले audit report िथा र्बल/भरपाईको 
प्रर्िर्लपी, प्रमास्र्ि कार्ि सम्पन्न प्रर्िवदेन को प्रमास्र्ि प्रर्िवदेन तवात्र् कार्ािलर्मा 
पेश गनुिपनेछ। 

• सम्झौिा अनरुुप कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गरी तवात्र् कार्ािलर्ले पषृ्ठपोषर् 
ददनपुनेछ। 

• शौचालर् र्नमािर् गनुिपने तथानको छनौट मन्रालर्को र्नर्िर् बमोस्जम हनुछे। 
 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्ि सम्पन्न गरे पिाि सोको प्रर्िवदेन तवात्र् मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् मोरङ्ग। 

 
 

१२.  कोशी अतपिालका लार्ग र्फस्जर्ोथेरापी सम्बन्धी उपकरर् खररद 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११२२ 
कृर्ाकलाप  कोड 11.3.22.5 

उद्दशे्र् कोशी अतपिालको र्फस्जर्ोथेरापी ईकाइका लार्ग आवश्र्क औजार उपकरर् खररद िथा 
जडान गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी 
 

र्फस्जर्ोथेरापी ईकाइमा आवश्र्क औजार उपकरर् जडान भई गरु्तिरीर् सेवा प्रदान  
हनु।े 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

 

• तवात्र् कार्ािलर्ले र्फस्जर्ोथेरापी ईकाइमा आवश्र्क िपस्शल वमोस्जमका औजार, 
उपकरर् खररद गरी कोशी अतपिाललाई हतिान्िरर् गनुिपनेछ। 

• औजार, उपकरर् खररद गनुिपूवि सोको तपेर्सर्फकेसन तवात्र् मन्रालर् अन्िगििका 
र्नकार्मा कार्िरि बार्ोमरे्डकल ईस्न्जर्नर्रमाफि ि िर्ार गनुिपनेछ। 

• औजार, उपकरर् खररद गदाि ISO certified  हनुपुनेछ। 
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सामरीको र्ववरर् पररमार् 

RPW and Shockwave Therapy Equipment 01 unit 

Class IV LASER therapy machine 02 units 

Robotic Hand/glove rehabilitation device 01 unit 

Hydraulic Manipulation/treatment Table 02 units 

Chiropractic Gun 02 units 

Massage gun 02 units 

Cupping Therapy Set 02 sets 

Inclinometer 01 unit 

Handheld Dynamometer 01 unit 

IASTM tool Box 03 set 

(Complete) 

Automatic tilt table 01 unit 

Treadmill 01 unit 

Multiple gym exercise set 01 unit 

Peg board 02 units 

Mulligan Belts 03 units 

Ultrasound therapy machine 02 units 

Combination therapy equipment 01 unit 

Motorised active and passive stationary bike for upper and 

lower limbs (Combo) 

01 unit 

Magnetotherapy Equipment 01 unit 

TENS with cupping (Combo) 01 unit 
 

• सामरी हतिान्िरर् पिाि सेवा प्रवाहको अवतथाबारे तवात्र् कार्ािलर्ले तथलगि 
अनगुमन गरी प्रर्िबेदन गनुिपनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्ि सम्पन्न गरे पिाि सोको प्रर्िवदेन तवात्र् मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् मोरङ्ग। 
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१३.  सपिदंश उपचार सम्बन्धी अनसुन्धान 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२४११ 
कृर्ाकलाप  कोड २.५.२.१ 

उद्दशे्र् सपिदंश उपचार प्रर्ालीका बारेमा र्वश्वब्र्ापीरुपमा अपनाइएका पद्धिी, खोज र बैज्ञार्नक 
ि्र्मा आधाररि उपचार प्रकृर्ाका बारेमा अध्र्र्न/अनसुन्धान गने।    

अपेस्क्षि उपलव्धी 
 

सपिदंश उपचार पद्धिीका बारेमा र्थाथि ि्र्ाङ्क सङ्कलन भई थप सदुृढ र बैज्ञार्नक िवरले 

सेवा प्रवाह हनुे।  
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

 

• तवात्र् र्नदेशनलार्ले र्स अध्र्र्न/अनसुन्धानको कार्ि के्षरगि र्ववरर् (TOR) िर्ार 
गनिनपुनेछ। सो कार्ि गदाि मन्रालर्को समन्वर्मा गनुिपनेछ। 

• तवात्र् क्षेरमा काम गने संघ/संतथा माफि ि प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, 

र्नर्मावली २०६४, प्रदेश सरकारको "साविजर्नक खचिको मापदण्ड, कार्िर्वर्ध र 
र्मिव्र्र्र्िा सम्बन्धी र्नदेस्शका,२०७५" बमोस्जम आवश्र्क प्रकृर्ा गरी अनसुन्धान 
गनुिपनेछ।  

• तवात्र् र्नदेशनालर्ले अनसुन्धानबाट प्राप्त ि्र्ाङ्क र नर्िजालाई साविजर्नक गरी 
सरोकारवालासम्म परु्ािउन ेवािावरर् र्सजिना गनुिपनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली अनसुन्धानको नर्िजा सर्हिको booklet िर्ार गरी र्वतििृ प्रर्िबेदनका साथ तवात्र् 
मन्रालर्मा पेश गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर् 
 

१४. दन्िसेवा सम्बन्धी अनसुन्धान 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२४११ 
कृर्ाकलाप  कोड २.५.२.२ 

उद्दशे्र् मखु तवात्र्संग सम्बस्न्धि दन्ि सेवाका बारे अनसुन्धान गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी 
 

दाँि सम्बन्धी समतर्ाका बारे र्थाथि ि्र्ाङ्क सङ्कलन भई माग अनरुुपको उपचार प्रर्ालीको 
र्वकास हनुे। 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

 

• तवात्र् र्नदेशनलार्ले र्स अध्र्र्न/अनसुन्धानको कार्ि क्षेरगि र्ववरर् (TOR) िर्ार 
गनिनपुनेछ। सो कार्ि गदाि मन्रालर्को समन्वर्मा गनुिपनेछ। 

• तवात्र् क्षेरमा (र्वशषे गरी मखु िथा दन्ि तवात्र् सेवा सम्बन्धी) काम गने 
संघ/संतथा माफि ि प्रचर्लि साविजार्नक खररद ऐन २०६३, र्नर्मावली २०६४, प्रदेश 
सरकारको "साविजर्नक खचिको मापदण्ड, कार्िर्वर्ध र र्मिव्र्र्र्िा सम्बन्धी 
र्नदेस्शका,२०७५" बमोस्जम प्रकृर्ा गरी अनसुन्धान कार्ि गनुिपनेछ।  

• तवात्र् र्नदेशनालर्ले अनसुन्धानबाट प्राप्त ि्र्ाङ्क र नर्िजालाई साविजर्नक गरी 
सरोकारवालासम्म परु्ािउन ेवािावरर् र्सजिना गनुिपनेछ। 

• प्राप्त नर्िजालाई सेवासम्म जोड्नका लार्ग सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्ि र्ोजना 
िर्ार गनुिपनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली अनसुन्धानको नर्िजा सर्हिको booklet िर्ार गरी र्वतििृ प्रर्िबेदनका साथ तवात्र् 
मन्रालर्मा पेश गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर् 

 
 

१५. पहार्ड स्जल्लाहरुमा आखँा स्शर्वर 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप  कोड 2.7.22.283 

उद्दशे्र् र्वशेषज्ञ तवात्र् सेवाको पहुँच नपगेुका, आखँा सम्बन्धी समतर्ाबाट रर्सि िथा जोस्खममा 
रहेका समदुार्सम्म उपचार सेवा , परामशि िथा आवश्र्किानसुार प्रषेर् गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी 
 

आखँा तवात्र् सेवाको पहुँच नपगेुका, तवात्र् समतर्ाबाट रर्सि िथा जोस्खममा रहेका 
समदुार्मा र्वशेषज्ञ सर्हिको तवात्र् स्शर्वर संचालन भई सेवा प्राप्त हनुे।  

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

 

• तवात्र् र्नदेशनालर्ले र्स प्रदेशमा आखँा तवात्र् सम्बन्धी सेवा प्रदान गरररहेका 
तवात्र् संतथा,  सरोकारवाला संघ / संतथा िथा तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी अर्धकिम 
सेवा प्रदान गने ढँगबाट स्शर्वर को र्ोजना बनाउन ुपनेछ l  

• सेवाको पहुँच नपगेुका फरक/फरक पहाडी स्जल्लाहरुको कस्म्िमा ३ वटा तथान छनौट 
गरी प्रत्र्ेकमा  २ ददन ेस्शर्वर सञ्चालन गनुिपनेछ। 
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•  स्शर्वर संचालन गदाि तथानीर् िह र साझेदार संतथासमिेको सहभार्गिामा आवश्र्क 
जनशस्क्त, औषधी िथा तवात्र् सामरी र अन्र् व्र्वतथापन गनुिपनेछ। 

• प्रचर्लि साविजार्नक खररद ऐन २०६३, र्नर्मावली २०६४, प्रदेश सरकारको 
"साविजर्नक खचिको मापदण्ड, कार्िर्वर्ध र र्मिव्र्र्र्िा सम्बन्धी र्नदेस्शका,२०७५" को 
अर्धनमा रही कार्िक्रम सञचालन गनुिपनेछ। 
 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सञ्चालन गरे पिाि स्शर्वरमा प्रदान गररएको सेवाबाट लाभास्न्विको र्ववरर् सर्हि 
तवात्र् मन्रालर्मा पेश गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर् 

 
 

१६. आङ्ग खतन ेसमतर्ा भएका मर्हलाहरूको र्नःशलु्क शल्र्र्क्रर्ा कार्िक्रम 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप  कोड 2.7.22.11 

उद्दशे्र् आङ्ग खतने समतर्ा भएका मर्हलाहरुलाई र्नःशलु्क उपचारको व्र्वतथा गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी आङ्ग खतने समतर्ा भएका मर्हलाहरुले र्नःशलु्क शल्र्र्क्रर्ा सेवा प्राप्त गरी प्रजनन ्रुग्र्िा 
कम हनुेछ।   

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

• तवात्र् र्नदेशनालर्ले नेपाल सरकार, तवात्र् िथा जनसं्र्ा मन्रालर्बाट जारी 
गररएको “पाठेघर खतने समतर्ाको उपचार िथा शल्र्र्क्रर्ा सम्बन्धी कार्िर्वर्ध र्नदेस्शका 
२०६५ (दोस्रो संशोधन २०६८)” को खचि सम्बन्धी व्र्वतथा र र्वर्नर्ोस्जि बजेटको 
पररर्धर्भर रही सेवा प्रदान गनि सक्ने मेर्डकल कलेज, र्नस्ज िथा सहकारी अतपिालसंग 
प्रचर्लि र्नर्मानसुार शल्र्र्क्रर्ा सेवा प्रदान गने सम्झौिा गनुिपनेछ। 

• सम्झौिापिाि सेवा प्रदार्क अतपिालका सम्पकि  ब्र्स्क्तको सम्पकि  नं सर्हि सो को 
जानकारी सम्पूर्ि तवात्र् कार्ािलर् िथा स्जल्ला अतपिालहरुलाई गराउनपुनेछ।  

• शल्र्र्क्रर्ा सेवा प्रदान गरेको र्ववरर्को आधारमा “पाठेघर खतने समतर्ाको उपचार 
िथा शल्र्र्क्रर्ा सम्बन्धी कार्िर्वर्ध” र्नदेस्शकामा उल्लेख गरे अनसुारको प्रर्ि इकाई 
लागि रकम शोधभनाि ददनपुनेछ।  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली प्रकृर्ा अनरुुप सम्झौिा गरेपिाि सो को जानकारी र सेवा प्रदान गरेको र्ववरर् समावेश 
गरी मन्रालर्मा प्रर्िवदेन गनुिपनेछ।   



22 

 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर् 

 
 

१७. Obstetric fistula भएका मर्हलाहरूको र्नःशलु्क शल्र्र्क्रर्ा कार्िक्रम  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप  कोड 2.7.22.1२ 

उद्दशे्र् अब्सटेर्ट्रक र्फतटुलाको समतर्ा भएका मर्हलाहरुलाई र्नःशलु्क उपचारको व्र्वतथा गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी 
 

अब्सटेर्ट्रक र्फतटुला भएका मर्हलाहरुले र्नःशलु्क शल्र्र्क्रर्ा सेवा प्राप्त गरी प्रजनन ्
रुग्र्िा कम हनुछे।   

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

 

• तवात्र् र्नदेशनालर्ले र्वर्नर्ोस्जि बजेटको पररर्धर्भर रही सेवा प्रदान गनि सक्न े
मेर्डकल कलेज, र्नस्ज िथा सहकारी अतपिालसंग प्रचर्लि र्नर्मानसुार शल्र्र्क्रर्ा सेवा 
प्रदान गने सम्झौिा गनुिपनेछ। अब्सटेर्ट्रक र्फतटुला शल्र्र्क्रर्ाका लार्ग प्रर्ि केश रु. 
२५०००/- का दरले ईकाइ मूल्र् प्रदान गनुिपनेछस। 
 

• सम्झौिापिाि सेवा प्रदार्क अतपिालका सम्पकि  ब्र्स्क्तको सम्पकि  नं सर्हि सो को 
जानकारी सम्पूर्ि तवात्र् कार्ािलर् िथा स्जल्ला अतपिालहरुलाई गराउनपुनेछ।  
 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली प्रकृर्ा अनरुुप सम्झौिा गरेपिाि सो को जानकारी र सेवा प्रदान गरेको र्ववरर् समावेश 
गरी मन्रालर्मा प्रर्िवदेन गनुिपनेछ।   

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर् 

 
 

१८. Telemedicine कार्िक्रम संचालन िथा र्वतिार 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप  कोड 2.7.22.59 

उद्दशे्र् Telemedicine सेवाका लार्ग छनौट भएका हव अतपिालको समन्वर्मा स्जल्ला 
अतपिालहरुबाट र्वशेषज्ञ सर्हिको स्चर्कत्सकीर् तवात्र् सेवा प्रदान गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी 
 

दगुिम िथा सेवाको पहुँच नपगेुका तथानहरुमा स्जल्ला अतपिालहरुबाटै र्वशेषज्ञ सेवा प्राप्त 
हनुे। 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

• नेपाल सरकार, तवात्र् िथा जनसं्र्ा मन्रालर्बाट जारी गररएको दूर- स्चर्कत्सा 
सेवा (टेर्लमेर्डर्सन) िथा अनलाइन तवात्र् सेवा कार्िर्वर्ध २०७७ अनसुार हव 
अतपिाल िथा छनौट भएका स्जल्ला अतपिालहरुमा औजार, उपकरर्, फर्निचर आददको 
व्र्वतथापन गनुिपनेछ। 

• चाल ुआ.व. मा संघीर् सशिि अनदुानमाफि ि र्सै कार्िका लार्ग प्राप्त बजेट िथा 
कार्िक्रमको र्नदेस्शका अनरुुप उदे्धश्र्पूर्ििका लार्ग अपूग बजेट र्सै शीषिकबाट खचि 
गनि सर्कनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रमको सम्पूर्ि र्ववरर् सर्हिको प्रर्िवदेन मन्रालर्मा पेश गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर् 

 
 

१९. Leprosy side effect management को लागि आवश्यक औषधी खरिद 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 

कृर्ाकलाप  कोड 7.2.9.21 

उद्दशे्र् कुष्ठ रोगबाट रर्सि भई उपचाररि र्बरामीहरुमा देखा पने जटीलिा ब्र्वतथापन गनि 
औषधी खररद िथा र्विरर् गने। 
 

अपेस्क्षि उपलव्धी कुष्ठ रोगबाट रर्सि भई उपचाररि र्बरामीहरुमा देखा पने जटीलिा ब्र्वतथापन हनु।े 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

• तवात्र् र्नदेशनालर्ले प्रदेशका सवै स्जल्लाहरुसँग समन्वर् गरी कुष्ठ रोगीहरुको र्थाथि 
ि्र्ाङ्क (अतपिालमा उपचार पाइरहेका समिे)सङ्कलन गनुिपनेछ। 

• र्नर्र्मि औषधी सेवन गरररहेका र्वरामीहरुको हकमा जटीलिा देखा परी थप औषधी 
आवश्र्क पने भए स्चर्कत्सकको प्रसे्तक्रपसनको आधारमा औषधीको र्लतट िर्ार गरी 
र्बरामीको सङ्ग््र्ाको अनपुािमा पररमार् र्नधािरर् गनुिपनेछ। 

• खररद प्रकृर्ा सरुु गनुि अस्घ Leprosy को उपचारमा संलग्न स्चर्कत्सक, प्रदेश तवात्र् 
आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रसंग छलफल गरी र्ोजना बनाउनपुनेछ। औषधीको 
तपेर्सर्फकेसन िर्ारी, खररद पिाि गरु्तिर र्र्कन फामेर्स जनशस्क्तबाट गराउनपुनेछ।   

•  खररद पिाि सम्बस्न्धि स्जल्लाको समन्वर्मा र्बरामीहरुले प्राप्त गने गरी औषधी 
ढुवानी गनुिपनेछ।  
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प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न गरेपिाि सम्पूर्ि प्रर्िवेदन मन्रालर्मा पेश गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर् 
  

२०. र्वद्यालर् नर्सिङ्ग कार्िक्रम- सेवा करार र्नरन्िरिा िलब , सर्मक्षा, सञ्चालन खचि, र्वद्यालर् नसि कार्िक्रम 
संर्ोजकको लार्ग ल्र्ापटप खररद, अनगुमन, औजार उपकरर् खररद 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२४१९;२२५२२; २२६११; ३११२२ 

कृर्ाकलाप कोड २.५.१०.१९; २.७.२२.१३; २.७.२२.६०; ११.३.२२.२; २.८.१.३; ११.३.९.३ 

पषृ्ठभरू्म नेपालको रार्ष्ट्रर् तवात्र् नीर्ि, स्शक्षा नीर्ि, र्बर्भन्न अन्िरार्ष्ट्रर् अभ्र्ासहरु, अनसुन्धानका 
नर्िजाहरुबाट र्वद्यालर् तवात्र् प्रवद्धिनका लार्ग नर्सिङ्ग सेवा कार्िक्रमको अपररहार्ििा परु्ष्ट 
भएको छ। प्रदेश सरकारको वार्षिक नीर्ि िथा कार्िक्रम बमोस्जम र्स प्रदेशका सवै 
तथानीर् िहहरु समेटेर जम्मा १४५ र्वद्यालर्हरुमा प्रदेश सरकारमाफि ि र्ो कार्िक्रम 
सञ्चालनमा रहेको छ। 

र्स कार्िक्रम अन्िगिि र्बर्भन्न कृर्ाकलाप गनि बजेट र्बर्नर्ोजन गररएको छ। 

 

उद्दशे्र् र्वद्यालर् िहमा तवात्र् सेवाको पहुँच परु्ािई बालबार्लका िथा र्कशोर र्कशोरीको समर 
तवात्र्, सरसफाई, मानर्सक तवात्र्, पोषर् प्रवधिन, र्ौन िथा प्रजनन ् तवात्र्, 
सामदुार्र्क तवात्र् अवतथामा सधुार गरी र्वद्याथी िथा समदुार्को जीवनशैलीमा 
सकरात्मक पररवििनका लार्ग उत्प्ररेरि गने। 

 

अपेस्क्षि उपलव्धी र्वद्यालर् िहमा बालबार्लका िथा र्कशोर र्कशोरीहरूको समर तवात्र्, सरसफाई र 
पोषर् अवतथामा सकारात्मक पररवििन हनुछे। 
 

 

 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

 

१. सेवा करार र्नरन्िरिा िलब 

• र्स कार्िक्रममा र्बर्नर्ोजन गररएको रकम र्वद्यालर् नसिको करार सम्झौिा बमोस्जम 
सम्बस्न्धि स्जल्लाको तवात्र् कार्ािलर्ले कार्िक्रम लागू भएको र्बद्यालर्सँग समन्वर् 
गरी भकु्तानी गनुिपनेछ।।  

• र्वद्यालर् नसिहरूलाई करार सम्झौिामा उल्लेख गरे बमोस्जम वार्षिक चाडबाड खचि र 
पोषाक खचि सोही शीषिकबाट ददनपुनेछ। 
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• कार्िक्रम संर्ोजकका लार्ग तवात्र् र्नदेशनालर्ले करार सम्झौिा बमोस्जम मार्सक 
िलव, भत्ता प्रदान गनुिपनेछ। 

 

२. सञ्चालन खचि 
• र्स कार्िक्रमको फोकल पसिनका रुपमा तवात्र् कार्ािलर्मा कार्िरि पस्ब्लक हेल्थ 

नसि  (नर्सिङ्ग कमिचारी नभएको खण्डमा मार अन्र् कमिचारी) िोक्न ुपनेछ।।  

• कार्िर्वर्धको अधीनमा रही वार्षिक रुपमा र्वद्यालर्मा आवश्र्क पने औषधी िथा 
औषधीजन्र् सामारी तवात्र् कार्ािलर्सँग भएको मौज्दाि िथा तथानीर् िहसँग समिे 
समन्वर् गरी व्र्बतथापन गनुिपनेछ।र्वद्यालर् नसिलाई दैर्नक कार्ि सञ्चालनका लार्ग 
आवश्र्क मसलन्द, तटेसनरी लगार्ि आवश्र्क सामरीको व्र्वतथापन र्सै शीषिकबाट 
गनुिपनेछ। 

• सम्बस्न्धि तवात्र् कार्ािलर् र र्वद्यालर्ले र्वद्यालर् नसिलाई  “र्बद्यालर् नर्सिङ्ग सेवा 
कार्िक्रम संचालन कार्िर्वर्ध” अनसुारको काम, कििव्र्, अर्धकार र कार्िस्जम्मवेारी 
ददई उपर्कु्त वािावरर् प्रदान गनि/गराउन सहजीकरर् गनुिपनेछ। 

• कार्िक्रम संचालन गदाि सरकारी िथा गैह्र सरकारी संघ संतथा (NGO, INGO) हरूसंग 
(तथानीर् िह िथा र्वद्यालर् तिरमा) समन्वर् गरी तवात्र्का र्क्रर्ाकलापहरू र्ोजना 
बनाई संचालन गनि सर्कनेछ। 

 

३. सर्मक्षा 
• र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि रकमबाट तवात्र् कार्ािलर्ले स्जल्लाभर र्ो कार्िक्रम लागू 

भएका र्वद्यालर्का र्वद्यालर् नसि, प्रधानाध्र्ापक, सम्बस्न्धि तथानीर् िहका तवात्र् 
शाखा प्रमखु, तवात्र् र्नदेशनालर्मा कार्िरि र्वद्यालर् नर्सिङ्ग कार्िक्रम संर्ोजकलाई 
समावशे गरी २ ददन ेसर्मक्षा कार्िक्रमको आर्ोजना गनुिपनेछ।  
 

• सर्मक्षामा छलफल गनुिपने र्वषर्को टेम्प्लेट अनसूुस्चमा उल्लेख गरे अनरुुप हनुपुनेछ। 

 

• र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि रकमबाट तवात्र् र्नदेशनालर्ले सवै स्जल्लामा र्ो 
कार्िक्रमको सर्मक्षा सम्पन्न गरेपिाि त्र्सको र्नचोड सर्हि मन्रालर्का प्रर्िनीर्ध, 
तवात्र् कार्ािलर् प्रमखु, फोकल पसिन, पर्हलो, दोस्रो र िेस्रो चरर्मा कार्िक्रम लागू 
भएका र्बद्यालर्हरुबाट १/१ जना र्वद्यालर् नसि सहभागी गराई २ ददने सर्मक्षा 
कार्िक्रम आर्ोजना गनुिपनेछ। 
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• सर्मक्षा आर्ोजना गदाि तवात्र् र्नदेशनालर्मा कार्िरि र्वद्यालर् नर्सिङ्ग कार्िक्रम 
संर्ोजकलाई प्रत्र्क्ष संलग्न गराई र्स कार्िक्रमको हाल सम्मको उपलब्धी र आगामी 
कार्िददशाबारे ददशार्नदेश गने दतिावेज र्नदेशनालर्ले िर्ार गनुिपनेछ। 
 

• स्जल्लाले आर्ोजना गने सर्मक्षा भार मसान्ि र्भर र र्नदेशनालर्ले आर्ोजना गने 
सर्मक्षा सवै स्जल्लाको सर्मक्षा सम्पन्न भएको र्सर्नस्िि गरी मंर्सर मसान्ि र्भर 
अर्नवार्ि सम्पन्न गनुिपनेछ। 

४. र्वद्यालर् नर्सिङ्ग कार्िक्रम संर्ोजकको लार्ग ल्र्ापटप खररद ,औजार उपकरर् खररद 

 

• तवात्र् र्नदेशनालर्ले िहाँ कार्िरि कार्िक्रम संर्ोजकलाई ररपोर्टिङ्गग लगार्ि अन्र् 
डकुमने्टेसेन गने प्रर्ोजनका लार्ग न्रू्निम i5 processing भएको Screen size 14” 

भन्दा कमको १ थान ल्र्ापटप खररद गनुिपनेछ। 
 

• तवात्र् मन्रालर्मा औजार, उपकरर् खररद शीषिकमा र्बर्नर्ोस्जि रकमबाट कार्िक्रम 
लागू भएका र्वद्यालर्मा र्वद्यालर् नर्सिङ्ग सेवा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वधीमा उल्लेख 
गरेको ब्र्वतथा बमोस्जम ल्र्ापटप, र्प्रन्टर लगार्िका औजार, उपकरर् प्राप्त गनि 
बाँकी र्वद्यालर् नसिहरुका लार्ग र्नदेशनालर्माफि ि ि्र्ाङ्क संकलन गरी आवश्र्क 
औजार, उपकरर् खररद गरी र्वद्यालर्लाई हतिान्िरर् गनुिपनेछ।     
 

५. अनगुमन 
 

• तवात्र् र्नदेशनालर्ले कार्िक्रम संर्ोजकको संलग्निामा कार्िर्ोजना बनाई प्रदेशभर 
कार्िक्रम लागू भएका र्वद्यालर्हरुको तथलगि अनगुमन गरी कार्िक्रमलाई प्रभावकारी  
कार्ािन्वर्न गनि सहजीकरर् गनुिपनेछ। 

• अनगुमनका क्रममा देखा परेका चनुौर्ि, समाधानका उपार्हरु, कार्िक्रमको सवल 
पक्षसर्हि र्थाथि अवतथाबारे र्वतििृ प्रर्िवदेन मन्रालर्लाई पेश गनुिपनेछ। 

• अनगुमन टोलीले समर्-समर्मा र्वद्यालर्हरु वीच समन्वर् गने, तवात्र् कार्ािलर् र 
तथानीर् िहहरुसँग आवश्र्किा अनसुार समन्वर् गने वािावरर्को र्सजिना गनि 
सहजीकरर् गनुिपनेछ।   
 

तवात्र् कार्ािलर्ले आपिकालीन अवतथामा सम्बस्न्धि र्वद्यालर् र तवात्र् 
र्नदेशनालर्सँग समन्वर् गरी र्वद्यालर् नसिलाई खटाउन सक्नेछ। 

कार्िक्रमसँग सम्बस्न्धि अन्र् र्क्रर्ाकलापहरु “र्वद्यालर् नर्सिङ्ग सेवा कार्िक्रम संचालन 
कार्िर्वर्ध ” वमोस्जम गनुिपनेछ। 
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प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्वद्यालर्ले र्वद्यालर् नसि माफि ि प्रदान गररएको सेवा िथा र्क्रर्ाकलापहरु मार्सक रुपमा 
google spreadsheet अनलाइन भरेर र सोको hardcopy तवात्र् कार्ािलर्मा र तथानीर् 
िहमा पठाउनपुनेछ। 

तवात्र् कार्ािलर्ले सोको रैमार्सक प्रर्िवेदन र्वद्यालर् नर्सिङ्ग कार्िक्रम संर्ोजक माफि ि 
तवात्र् र्नदेशनालर्मा गनुिपनेछ। 

सर्मक्षा पिाि सो को र्वतििृ प्रर्िवदेन मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर्, तवात्र् र्नदेशनालर्, तवात्र् मन्रालर्। 

 

 

२१.  जनतवात्र् अर्धकृि करार 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२४१९ 

कृर्ाकलाप  कोड २.५.१०.२८ 

उद्दशे्र् तवीकृि दरबन्दी संरचना अनसुार ररक्त रहेको जनतवात्र् अर्धकृि पदमा पदपूर्िि गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी जनतवात्र् अर्धकृि करार भइ कार्ािलर्को सेवा प्रवाह र तवात्र्का कार्िक्रमहरु 
प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न हनुे। 
 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

• र्वर्नर्ोस्जि बजेटको पररर्ध र्भर रही प्रदेश तवात्र् कमिचारी करार कार्िर्वर्ध बमोस्जम 
जनतवात्र् अर्धकृि करार सेवामा र्लनपुनेछ । 

• अस्घल्ला आ.व. मा प्रदेश तवात्र् कमिचारी कार्िर्वर्ध अनसुार र्सै शीषिकमा करार 
र्नर्सु्क्त भई कार्िरि रहेको र करार म्र्ाद थप गनुि पने जनतवात्र् अर्धकृिको हकमा 
तवात्र् कार्ािलर्ले सम्बस्न्धि र्नकार्सँग तवीकृर्ि र्लई करार थप गनि सक्नेछ । 
िर अन्र् प्रकृर्िका करारलाई करार म्र्ाद थप गरी र्स शीषिकबाट िलब भत्ताको 
व्र्वतथा गनि पाईनेछैन।  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली करार प्रकृर्ा सम्पन्न गरेपिाि सो को जानकारी तवात्र् र्नदेशनालर् र मन्रालर्मा 
गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् मोरङ्ग, सनुसरी, पाँचथर, िाप्लेजङु्ग, भोजपूर, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, 
िेह्रथमु, सोलखुमु्ब,ु धनकुटा, तवात्र् मन्रालर्। 
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२२.  प्रादेस्शक एम्बलेुन्स िथा पूवि अतपिाल व्र्वतथापन सर्मर्ि बैठक भत्ता 
 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २११३४ 

कृर्ाकलाप  कोड 1.2.4.2 

उद्दशे्र् रार्ष्ट्रर् एम्बलेुन्स र्नदेस्शका, २०७८ बमोस्जम गदठि स्जल्ला एम्बलेुन्स सर्मर्िहरूको 
र्नर्र्मि बैठक बतन।े 

अपेस्क्षि उपलव्धी स्जल्लामा रहेका एम्बलेुन्सहरूको गरु्तिर र्नर्मन िथा सेवा सञ्चालन प्रकृर्ामा आवश्र्क 
सहजीकरर् हनुेछ। 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

• रार्ष्ट्रर् एम्बलेुन्स र्नदेस्शका, २०७८ मा रहेको ब्र्वतथा बमोस्जम गठीि स्जल्ला 
एम्बलेुन्स व्र्वतथापन सर्मर्िको बैठक कम्िीमा पर्न मार्सक रूपमा बतनपुनेछ। 

• सो सर्मर्िले उक्त र्नदेस्शकाको दफा (११) उपदफा (२) बमोस्जमका कार्ि 
गनुिपनेछ।  

• एम्बलेुन्स खररद िथा सेवा सञ्चालन गने अनमुर्िको र्सफाररस पर्न सोही सर्मर्िले 
प्रदेश मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

• आवश्र्किा अनसुार अनगुमन, बैठक भत्ता र सो संग सम्बस्न्धि अन्र् खचि र्सै 
शीषिकबाट व्र्वतथापन गनि सर्कनछे। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली तवात्र् कार्ािलर्ले र्स कृर्ाकलापको रैमार्सक प्रर्िवदेन तवात्र् र्नदेशनालर् र 
मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर्हरू 

 
 

२३. एक पार्लका एक मर्हला तवात्र् तवरं्सेर्वका सम्मान कार्िक्रम  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप  कोड 2.7.22.10 

उद्दशे्र् मर्हला तवात्र् तवरं्सेर्वकाहरूले तवात्र् क्षेरमा परु्ािएको अमलु्र् र्ोगदान कदर गदै 
सम्मान गने। 
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अपेस्क्षि उपलव्धी मर्हला तवात्र् तवरं्सेर्वकाहरुको मनोबल बढ्नछे।  

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
 

 

• तवात्र् कार्ािलर्ले तथार्नर् िहको र्सफाररसमा उत्कृष्ट एक जना (हरेक तथानीर् 
िह बाट एक जना हनुे गरी) मर्हला तवात्र् तवरं्सेर्वका छनौट गनुिपनेछ। 

• र्सफाररस भई छनौट भएका मर्हला तवात्र् तवरं्सेर्वकालाई र्वर्नर्ोस्जि बजेटको 
पररर्धर्भर रही वषिमा एक पटक एक जना बराबर एकमतुट नगद रु. १२०००  
प्रदान गनुिपनेछ। प्रमार् पर, दोसल्ला लगार्ि अन्र् व्र्वतथापकीर् कार्िका 
लार्ग रु. ३००० मा नबढ्न ेगरी खचि गनुिपनेछ। 
 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली तवात्र् कार्िलर्हरूले प्रत्र्के वषि सम्मान गररएका मर्हला तवात्र् तवरं्सेर्वकाको र्ववरर् 
अध्र्ावर्धक गरी सो को प्रर्िबेदन तवात्र् र्नदेशनालर् र मन्रालर्मा गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्िलर्। 

 

 

२४.  कार्िक्रमको नाम: HMIS/LMIS सेवा सदुृर्ढकरर्का लागी कम्प्र्टुर सहार्क करार  

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२४१९ 

कृर्ाकलाप  कोड 2.५.१०.७ 

उद्दशे्र् तवात्र् कार्ािलर्को HMIS/LMIS सेवा व्र्बस्तथि गरी तथानीर् िहको DHIS-ll Entry 

गनि सहस्जकरर् गने। 
अपेस्क्षि उपलब्धी तवात्र् समबस्न्ध आवश्र्क ि्र्ांक चतुिदरुुति राख्न सहस्जकरर् हनुेछ। 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा  

1.  HMIS/LMIS सेवाका लार्ग कम्प्र्टुर सहार्क प्रचर्लि ऐन, र्नर्मावर्ल िथा र्नदेस्शका 
बमोस्जम कम्प्र्टुर सञ्चालन कार्िमा दक्ष  व्र्स्क्तलाई करार गनुिपनेछ। 

2. करार गररएका ब्र्स्क्तलाई ि्र्ांक हेने स्जम्मवेारी पाएका कमिचाररसँग समन्वर् गरी 
स्जल्लार्भरका HMIS/LMIS सेवा व्र्बस्तथि गरी सबै तथानीर् िहको DHIS-ll मा Entry 

गनि सहस्जकरर् गने कार्िमा सहभार्ग गराउनपुनेछ।HMIS/LMIS को डाटा र्लंक गरी 
प्रर्िबेदन िर्ार गनुिपनेछ 
 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली काररा गरे पिाि सो को प्रर्िबेदन तवात्र् मन्रालर्लाई पठाउनपुनेछ।  

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्िलर् झापा, मोरङ्ग, सनुसरी, प्रदेश तवात्र् आपूर्िि ब्र्वतथापन केन्र। 
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२५. कमिचारी करार परीक्षा संचालन 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप  कोड 2.७.१०.१ 

उद्दशे्र् गरु्तिरीर् र प्रभावकारी तवात्र् सेवा प्रवाहका लार्ग तवात्र्कमी िथा स्चर्कत्सक करार 
गने। 
 

अपेस्क्षि उपलब्धी चाल ुआ.व. मा बजेट र्बर्नर्ोजन गरे अनरुुप र्बर्भन्न र्नकार्हरुमा ररक्त दरबन्दी िथा 
र्वशेष कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग करार गनुिपने तवात्र्कमी िथा स्चर्कत्सक करार गरी 
गरु्तिरीर् र प्रभावकारी तवात्र् सेवा प्रवाहमा सहस्जकरर् हनुेछ। 
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा १. प्रदेश सरकारको प्रचर्लि तवात्र्कमी करार कार्िर्बर्ध, र "र्वद्यालर् नर्सिङ्ग सेवा 
कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्बर्धमा भएको व्र्वतथा अनरुुप तवात्र् र्नदेशनालर्ले करार 
प्रकृर्ा माफि ि पदपूिी गनुिपने जनशस्क्तलाई सेवा करारमा र्लनपुनेछ। 

२. सेवा करारमा र्लने पदहरुको र्बज्ञापन गने, परीक्षा संचालन खचि लगार्ि नर्िजा 
प्रकाशन गदाि सम्म लाग्ने सम्पूर्ि खचि लोकसेवाले सञ्चालन गने र्नदेस्शका बमोस्जम 
गनुिपनेछ। 

३. र्वद्यालर् नर्सिङ्ग कार्िक्रमको हकमा सो कार्िक्रमको कार्िर्वधीमा भएको व्र्वतथा 
अनरुुप कार्िक्रम लागू भई हाल र्वद्यालर् नसि पद ररक्त रहेका र्वद्यालर्हरुको र्ववरर् 
िर्ार गरी आवश्र्क प्रकृर्ा सम्पन्न गनुिपनेछ। अस्न्िम नर्िजा प्रकाशन गदाि एक 
आ.व. मा अन्र् कुनै र्वद्यालर्मा पद ररक्त भएमा merit को आधारमा क्रमश र्नर्सु्क्त 
गने गरी छनौट प्रकृर्ाका सम्पूर्ि चरर्हरु उत्तीर्ि गरेका आवेदकहरुको नाम waiting 

list मा प्रकाशन गनुिपनेछ।   

४. ररक्त र्वद्यालर् नसिको करार प्रकृर्ा भार मर्हनामा सरुु गरी सो मर्हनाको अन्त्र्मा 
अर्नवार्ि कार्ि के्षरसम्म पगु्न ेगरी र्नर्सु्क्त ददनपुनेछ।  

 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली करार गरे पिाि सो को प्रर्िबेदन तवात्र् मन्रालर्लाई पठाउनपुनेछ।  

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् र्नदेशनालर्। 
 

 

 



31 
 

२६.  गभिविी िथा सतु्केरी मर्हलाका लार्ग र्नःशलु्क एम्वलेुन्स सेवा कार्िक्रम 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

पषृ्ठभरू्म 

 
ददगो र्वकास लक्ष्र् अनरुुप नेपालले माि ृमतृ्र् ुदर र नवजाि स्शश ुमतृ्र् ुदर कम गनि 
अझ धेरै के्षरहरुमा कार्ि गनि आवश्र्क छ।र्बर्भन्न कारर्हरुले गदाि समर्मै तवात्र् संतथा 
नपगु्नाले अझै पर्न थपैु्र गभिविी मर्हलाहरुले जटीलिा को सामना गनुिका साथै मतृ्र्वुरर् 
समेि गनुि परररहेको छ।र्तिा कारर्हरुलाई न्रू्र्नकरर् गदै तवतथ िथा सरुस्क्षि प्रसूर्ि 
सेवा प्रदान गनि र्ो शीषिकमा बजेट र्बर्नर्ोजन गररएको हो। 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप  कोड २.५.११.२ 
उद्दशे्र् गभिविी िथा सतु्केरी हनुे अवतथाका मर्हलाहरुलाई समर्मै तवात्र् संतथासम्म परु्ािउने।  
अपेस्क्षि उपलब्धी गरु्तिरीर् तवात्र् सेवाका लार्ग समर्मै तवात्र् संतथा परु्ािई माि ृिथा नवजाि स्शश ु

मतृ्र्दुर घटाउन।े 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा  

• गभिविी, सतु्केरी िथा सो सम्बन्धी जटीलिाको उपचार गनिका लार्ग गभिविी मर्हलाले 
तवात्र् संतथासम्म जान प्रर्ोग गरेको एम्बलेुन्सको भाडा बापिको रकम स्जल्लामा 
प्रचर्लि भाडा दर बमोस्जम सेवा प्रदान गरेको एम्बलेुन्सलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

 

• सो सम्बन्धी प्रकृर्ागि सहजीकरर् सम्बस्न्धि स्जल्ला एम्बलेुन्स व्र्वतथापन सर्मर्िको 
र्नर्िर् बमोस्जम हनुेछ। 

 

• र्स कार्िक्रमको फोकल पसिनका रुपमा पस्ब्लक हेल्थ नसिलाई िोक्नपुनेछ।   

 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रमबाट लाभास्न्विको र्ववरर् सर्हि रैमार्सक प्रर्िबेदन तवात्र् र्नदेशनालर् र 
मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्िलर्। 
 

 

२७. अपाङ्गिामैरी शौचालर् र्नमािर्  

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३१११२ 

कृर्ाकलाप  कोड ११.१.२.४ 

उद्दशे्र् तवात्र् कार्ािलर्हरूमा अपाङ्गिामैरी शौचालर् र्नमािर् गने । 
अपेस्क्षि उपलब्धी तवात्र् कार्ािलर्मा अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तहरूको शौचालर्मा सहज पहुँच हनुेछ। 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा १. बजेट र्वर्नर्ोजन भएका तवात्र् कार्ािलर्ले कार्ािलर् पररसरमा एक वटा अपाङ्गमैरी 
शौचालर् र्नमािर् गनुिपनेछ। 

२. शौचालर् र्नमािर् गदाि र्नम्न र्लस्खि कुरामा ध्र्ान ददनपुनेछ - 
• शौचालर्मा जान आउन प्रर्ोग हनुे सस्जलो बाटो 
• सेवा राहीको सस्जलै पहुँच हनुे तथान 

• र्बजलुी बत्ती िथा प्रकाश व्र्वतथा र क्रस भेस्न्टलेशन भएको 
• शौचालर् र्भर ह्वील चेर्र घमु्न र्मल्न ेठाउँ िथा अन्र् प्रर्ोगकिािमैरी सरु्वधा 
• उठ्न बतन सस्जलो हनुे खालको व्र्वतथा 

३. र्नमािर् कार्ि गनुि अस्घ रार्ष्ट्रर् अपांग महासंघ नेपालको स्जल्लास्तथि र्नकार्संग समन्वर् 
गरी र्स सम्बन्धमा थप छलफल गनुिपनेछ।   

४. शौचालर् र्नमािर् प्रर्क्रर्ा साविजर्नक खररद ऐन िथा र्नर्मावली अनसुार गनुिपनेछ र 
सोको अनगुमन मन्रालर् र तवात्र् र्नदेशनालर्ले गनुिपनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली शौचालर् र्नमािर् शरुू र सम्पन्न भएको जानकारी सम्बस्न्धि तवात्र् कार्ािलर्ले अर्नवार्ि 
तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्लाई गनुिपनेछ । 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्िलर् झापा, सनुसरी, उदर्पूर। 
 

२८. हाइड्रोर्सल र्बरामीहरुका लार्ग र्न:शलु्क शल्र्र्क्रर्ा 
 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप  कोड २.७.२२.४० 

उद्दशे्र् हाइड्रोर्सल भएका र्बरामीहरुलाई र्नःशलु्क शल्र्र्क्रर्ा सेवा प्रदान गने। 
अपेस्क्षि उपलब्धी हात्तीपाईले रोग र्नवारर् कार्िक्रमको रार्ष्ट्रर् रर्नीर्ि वमोस्जम शन ्२०३० सम्म हात्तीपाईले 

रोगका कारर् भएका रुग्र्िा दरलाई घटाउँदै जाने लक्ष्र् बमोस्जम हाइड्रोर्सल भएका 
र्बरामीहरुलाई र्नःशलु्क शल्र्र्क्रर्ा सेवा प्रदान गरी तवतथ जीवन र्ापनका लार्ग सहर्ोग 
पगु्ने।   

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट तवात्र् कार्ािलर्ले तथानीर् िहसंग समन्वर् गरी 
हात्तीपाईले रोगको प्रकोप बढी भएको तथान छनौट गरी एक पटक स्शर्वर सञ्चालन 
गनुिपनेछ।स्शर्वरमा हाइड्रोर्सलका रोगी पर्हचान गरी थप उपचार िथा शल्र्र्क्रर्ाका 
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लार्ग र्नःशलु्क सेवा प्रदान गनि सम्झौिा भएका अतपिालमा प्रषेर् गने व्र्वतथा 
गनुिपनेछ।  

• तवात्र् कार्ािलर्ले र्वर्नर्ोस्जि बजेटको पररर्धर्भर रही सेवा प्रदान गनि सक्ने नीस्ज 
िथा सहकारी अतपिाल, मेर्डकल कलेजसंग प्रचर्लि र्नर्मानसुार शल्र्र्क्रर्ा सेवा प्रदान 
गने सम्झौिा गनुिपनेछ। 

• हाइड्रोर्सल शल्र्र्क्रर्ाको तथानीर् रूपमा प्रचार प्रसारका लार्ग (र्न:शलु्क सेवा, सेवा 
प्रदार्क अतपिाल, शल्र्र्क्रर्को फाइदा आदद लगार्ि) प्रचर्लि ऐन िथा र्नर्म 
अनसुार तथानीर् एफ.एम. रेर्डर्ोहरूमा सूचना प्रशारर्, ब्र्ानर िथा अन्र् सन्देश 
सामारी िर्ार गनिका लार्ग खचि गनि सर्कनछे। र्स कार्िका लार्ग बढीमा रु. पचास 
हजार (रु. ५००००।-) सम्म खचि गनि सर्कनेछ।  

• शल्र्र्क्रर्ा सेवा बापि सम्झौिा गरेका अतपिाललाई प्रर्िकेश रु. साि हजार (रु. 
७,०००।-) का दरले शोधभनाि रकम उपलब्ध गराउनपुनेछ। प्रर्ि केश छुट्याइएको 
रकमबाट रु. चार हजार (रु. ४०००।-) र्बरामीको अपरेशन कार्िका लार्ग आवश्र्क 
औषर्ध, परीक्षर् िथा औषर्धजन्र् सामारी (लठ्याउने औषर्ध, एन्टीबार्ोर्टक, 
एन्टीसेस्प्टक, सचुर सामारी, कटन, गज, ब्लेड, गाउन आदद) मा खचि गनि सर्कनछे 
। अपरेशन गरेका र्बरामीलाई कुनै जर्टलिा परेमा र्ही बाँडफाँडको पररर्ध र्भर रही 
व्र्वतथापन गनुिपनेछ । बाकँी रु. िीन हजार (रु. ३,०००।-) अपरेशन कार्िका 
लार्ग प्रत्र्क्ष रूपमा संलग्न हनुे कमिचारीका लार्ग प्रोत्साहनका रूपमा खचि गनि 
सर्कनछे ।  

 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सञ्चालन गरे पिाि स्शर्वरमा सेवा प्राप्त गरेका लाभराहीको र्ववरर् िथा अतपिाल 
सेवाका बारे र्वतििृ प्रर्िवदेन तवात्र् मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्ािलर् मोरङ्ग। 
 

२९. फुलवारी िथा बगैचा र्नमािर् 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२२३१  

कृर्ाकलाप कोड २.३.१३.१  
उद्दशे्र् िार्लम केन्र पररसरको वािावरर् तवच्छ िथा रमर्ीर् हनुे  । 
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अपेस्क्षि उपलव्धी कमिचारीमा र्सजिनशीलिाको र्वकास िथा तवच्छ कार्ितथलमा काम गदाि सन्िषु्टी प्राप्त 
हनुे।   

 
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन बमोस्जम िार्लम केन्रले 
प्रर्थकिाको आधारमा कार्िर्ोजना बनाई बषिभरर नै व्र्वस्तथि रहने गरी बगैचा र्नमािर् 
िथा बगैचामा फूल रोप्ने, गोडमेल गने, घास काट्न े लगार्ि कार्िमा खचि गनि 
सर्कनछे l  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली बगैचा र्नमािर् गदाि र्नमािर् अस्घ र पर्छको कलर फोटो अर्भलेख राखी मन्रालर्मा 
प्रर्िबेदन गनुिपनेछ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा । 
  

 

३०. िार्लमहल सदुृढीकरर् 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२२३१  
कृर्ाकलाप कोड २.३.९.२  
पषृ्ठभरू्म तवात्र् िार्लम केन्रले प्रदेश र्भरका  तवात्र्कमीहरुलाई गरु्तिरीर् िार्लम ददन े

मु् र् स्जम्मवेारी रहेको छ  l  सोर्ह सन्दभिमा  हललाई थप सदुृढ गने  उदेश्र्ले हाल 
रहेको िार्लम हलहरु लाई पनु:र्निमािर् िथा सदुृर्ढ  गरी िार्लम केन्रले र्वराटनगरमा 
हनुे िार्लमहरु घटाई  धनकुटा बाटै संचालन गनुिपने देस्खन्छ l त्र्तिा र्कर्समको 
िार्लम संचालनको र्नस्म्ि पूवािधार र्नमािर् प्रर्ोजनाथि र्स कार्िक्रमले भरू्मका खेल्नेछ l    

उद्दशे्र् व्र्वस्तथि िार्लम हल र्नमािर् हनुे । 

अपेस्क्षि उपलव्धी िार्लम संचालन भई सेवामा सहजिा भई प्रशासर्नक खचिमा कटौिी हनुेछ ।  

 
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन बमोस्जम िार्लम केन्रले 
प्रर्थकिाको आधारमा कार्िर्ोजना बनाई िार्लम हलको पनु:र्निमािर् िथा सदुृर्ढकरर् 
गनुिपनेछ। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली िार्लम हल सदुृर्ढकरर् गनुि अस्घ र पर्छको कलर फोटो अर्भलेख राखी मन्रालर्मा 
प्रर्िबेदन गनुिपनेछ । । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा । 
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३१.  पानी ट्याङकी खररद िथा जडान 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२३१९  

कृर्ाकलाप कोड २.४.१५.१  

उद्दशे्र् खाने पानीको पहुँच बढ्ने । 

अपेस्क्षि उपलव्धी खानेपानीको सहज उपलब्धिा हनुेछ ।  

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम िार्लम केन्र र प्रदेश 
तवात्र् र्नदेशनालर्ले कस्म्िमा १० हजार र्लटरको ट्यांकी खररद गरी कार्ािलर् 
भवनमा  जडान गनुिपने छ l   

प्रर्िवेदन प्रर्ाली जडान पिाि मन्रालर्मामा प्रर्िवदेन पठाउनपुनेछ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा , प्रदेश तवात्र् र्नदेशनालर् धनकुटा । 
 

३२.  पाठेघरको मखुको क्र्ान्सर पर्हचान िथा उपचारका लार्ग Thermo coagulator िार्लम  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२  

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४३  

पषृ्ठभरू्म नेपालमा वषेनी क्र्ान्सर रोगीको सं्र्ा बढ्दै गइरहेको छ l मु् र्िर्ा  मर्हलाहरुमा 
देस्खने पाठेघरको क्र्ान्सरले गदाि वषेनी मर्हलाहरुले ज्र्ान गमुाउन ुपने अवतथामा 
स्जल्ला अतपिालहरु बाट नै र्स र्कर्समको सेवा सचुारु गनि सके कोसेढंुगा सार्बि 
हनुेछ l हाल मेर्सन र दक्ष जनशस्क्त रहेको अतपिालमा पर्हला सेवा सचुारु गनुि र जहाँ 
मेर्सन मार छन ्त्र्हाँको जनशस्क्तलाई िार्लम ददन ुआवश्र्किा रहेको छ l  

उद्दशे्र् प्रदेश र्भरका तवात्र् संतथाबाट समर्मा नै पाठेघरको मखुको क्र्ान्सरको पर्हचान र 
उपचार गनि स्चर्कत्सक िथा नर्सिङ्ग तटाफहरुको क्षमिा अर्भबरृ्द्ध गने । 

अपेस्क्षि उपलव्धी  समर्मा नै पाठेघरको मखुको क्र्ान्सरको पर्हचान र उपचार गनि सेवा प्रदार्कको ज्ञान, 
सीप र क्षमिा र्वकास भई गरु्तिरीर् तवात्र् सेवा प्रवाह हनुे ।  

 
 

 

 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद  र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम िार्लम केन्रले 
िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 



36 
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • तवात्र् र्नदेशनालर् संग आवश्र्क समन्वर् गरेर सार्बकमा  Thermo 
coagulator मेर्सन  भएको अतपिाल िर िार्लम प्राप्त जनशस्क्त नभएको खण्डमा 
पहोलो प्राथर्मकिामा राखी िार्लम संचालन गनुिपने छ l  

• नर्ाँ अतपिालको हकमा पर्हला मेर्सन भएको सरु्नस्िििा गने त्र्सपर्छ मार 
िार्लम संचालन गने l  

• िार्लम संचालन पिाि सोको नामावली गूगल ड्राईभमा राख्न ेl  
 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा , प्रदेश तवात्र् र्नदेशनालर् धनकुटा । 

  
 

३३. एर्ककृि प्रजनन तवात्र् प्र्ाकेज िार्लम 

 

पषृ्ठभरू्म हाल संचालनमा रहेको VIA, ,POP ररंग पेशरी लगािार टुके्र िार्लम संचालन भई रहेको 
छ l  स साना टुके्र िार्लमले ददनानदुदन खचि बढ्दै जाने िर कार्िप्रकृर्ि उतिा उतिै 
रहेको हनुाले र्बषर् वति ुर्मल्ने िार्लमहरुलाई एर्ककृि गरर एउटा िार्लमको प्र्ाकेज 
र्नमािर् गरर उक्त प्र्ाकेजको नाम एर्ककृि प्रजनन तवात्र् प्र्ाकेज िार्लम बनाई संचालन 
गनुि आवश्र्क देस्खन्छ l  

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४४ 
उद्दशे्र् प्रदेश र्भरका तवात्र् संतथाबाट  एर्ककृि प्रजनन तवात्र् सम्बस्न्ध िार्लम ददन े। 

अपेस्क्षि उपलव्धी  मर्हनामा प्रजनन तवात्र् सम्बस्न्ध समतर्ाको न्रू्नीकरर् हनुे ।  

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम िार्लम 
केन्रले िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

• र्स कार्िक्रमको पर्हलो चरर्मा िार्लमको प्र्ाकेज र्नमािर् गनुिपने छ l  
•  प्र्ाकेज र्नमािर् गदाि अर्धकिम र्िन लाख सम्म खचि गनि सर्कनेछ l  
• र्स प्र्ाकेज को मतर्ौदा िार्लम केन्रले िर्ार पनुिपने छ l  
• प्र्ाकेज र्नमािर् गदाि तवात्र् र्नदेशनालर्, तवात्र् मन्रालर्, र स्त्री िथा प्रसिुी 

रोग सम्बस्न्ध र्वज्ञ, जनतवात्र् सम्बस्न्ध र्वज्ञ, नरर्संग अर्धकृि, लगार्ि सम्बस्न्धि 
क्षेरको र्वज्ञ बोलाई आवश्र्क छलफल िथा परामशि गरी अस्न्िम तवीकृर्िको 
लार्ग मन्रालर्मा पठाउनपुने छ l 
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• र्स प्र्ाकेजमा VIA, POP ररंग पेशरी   लगार्ि अन्र् प्रजनन तवात्र् सम्बन्धी 
र्वषर् वति ुर्मल्दो िार्लमहरु एर्ककृि गनुि सर्कनेछ l  

• दोिो चरर्मा एर्ककृि प्रजनन तवात्र् सम्बन्धी िार्लम संचालन गनुिपने छ  
• र्ो िार्लम मजि गनुि अगाडी र्स प्र्ाकेजमा समावसे भएका िार्लम नर्लएका 

हरुलाई मार र्ो िार्लम ददनपुने छ l    
सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा , प्रदेश तवात्र् र्नदेशनालर् धनकुटा । 

 

 
३४.  Critical Care तागलम 

 

पषृ्ठभरू्म कोर्भड-१९ लगार्ि महामारीमा र्क्रर्टकल केर्र िार्लमले महत्वपूर्ि भरू्मका खेल्छ l 
हाल संचालनमा रहेको कोशी अतपिाल कोर्भड १९ उपचार केन्र, मािहिका र्वर्भन्न 
अतपिालहरुमा ICU भएिा पर्न दक्ष जनशस्क्तको अभावले गदाि अतपिालका ICU हरु 
संचालनमा आएको छैन l उक्त अतपिालहरुको ICU संचालनाथि प्रर्ोजनका लार्ग र्ो 
बजेट र्वर्नर्ोजन गरेको हो l र्स कार्िक्रमले मािहिका अतपिालहरुमा ICU संचालनका 
लार्ग नर्सिग िथा अन्र् कमिचारीहरुलाई िार्लम ददन सहर्ोग पगु्नेछ l 

 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४५ 
उद्दशे्र् 

 

तवात्र्कमीहरुलाई र्क्रर्टकल केर्र (ICU) सम्बस्न्ध ज्ञान, र्सप र क्षमिा अर्भबदृद्द गराई 
प्रदेशमािहिका अतपिालबाट गरु्तिरीर् ICU सेवा सञ्चालन गने। । 

अपेस्क्षि उपलव्धी प्रदेशका अतपिालमा गरु्तिरीर् ICU सेवा सञ्चालन गनि तवात्र्कमीमा र्क्रर्टकल केर्र 
(ICU) सम्बस्न्ध ज्ञान, र्सप र क्षमिा अर्भवृर्द्ध हनुेछ।  

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन बमोस्जम िार्लम केन्रले 
िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

• र्स अन्िगिि िार्लम  दददा मािहिका अतपिालहरुलाई प्राथर्मकिामा राख्नपुने छ  
• िार्लम संचालन गदाि कस्म्िमा १५ ददने र्कस्ल्नकल िार्लम ददनपुने छ l  
• र्वषर्गि ज्ञान सहभागीलाई कन्टेन्ट उपलब्ध गराई घर मै पढेर आउन पराचार 

गनुिपने छ l  
• पर्हला सो सम्बन्धी िार्लम र्लईसकेका तवात्र्कमीलाई पनुः िार्लममा सहभागी 

नगराउने । 
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• सहभागी छनौटको अन्र् शििहरु िार्लम केन्रले र्स र्कर्समको िार्लमको 
म्र्ानअुल बमोस्जम र्नधािरर् गनुिपनेछ। 

• र्सको अनगुमन मन्रालर्, िार्लम केन्र र तवात्र् र्नदेशनालर्ले गनि सक्नेछन  
• िार्लम कोशी अतपिाल कोर्भड १९ उपचार केन्रमा कार्िरि नसिहरुलाई 

प्राथर्मकिामा राखी िार्लम संचालन गनुिपने छ l   
सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा । 

  

३५. प्रदेशमा कार्िरि स्चर्कत्सकहरुका लार्ग मेर्डकोर्लगल िार्लम  

 

पषृ्ठभरू्म मु् र्िर्ा दगुिम पहाडी स्जल्लाहरुमा पोतट माटिम प्रमखु चनुौिीको रुपमा रहेको छ l 
पहार्ड र र्हमार्ल स्जल्लामा  बाहै मास सवारी साधन नचल्ने र चलेपर्न लाश औसर 
पोसार गनि चनुौिी रहेको हनुाले कस्म्िमा तथानीर् िहका अतपिाल र र्हमाली िथा 
पहाडी स्जल्लाका स्जल्ला अतपिालहरुलाई लस्क्षि गरी िार्लम संचालन गनुि आवतर्क 
छ l   

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४६ 

उद्दशे्र्  

• मेर्डकोर्लगल सम्बन्धी सेवालाई व्र्वस्तथि गनिका लार्ग स्चर्कत्सकहरुको मरे्डको 
र्लगल सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिा अर्भवरृ्द्ध गने। 

• काननुी प्रर्क्रर्ामा तवात्र् सम्बस्न्ध  स्चर्कत्सकस् र् प्रमार्हरू उपलब्ध गराउन 
सहस्जकरर् गने  

अपेस्क्षि उपलव्धी • मेर्डकोर्लगल सम्बन्धी सेवालाई व्र्वस्तथि गनिका लार्ग स्चर्कत्सकहरुलाई 
मेर्डकोर्लगल सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमिा अर्भवृर्द्ध हनुछे। 

• िार्लम पिाि काननुी प्रर्क्रर्ामा तवात्र् सम्बस्न्ध सही स्चर्कत्सकस् र् प्रमार्हरू 
उपलब्ध गराउन सहस्जकरर् हनुेछ। 

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद  र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐनको  बमोस्जम िार्लम 
केन्रले िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

• र्वषर्सँग सम्बस्न्धि िार्लम प्रदार्क अतपिालहरुको सूची िर्ार गरी िार्लम 
सञ्चालनका लार्ग समन्वर् र सम्झौिा (वार्षिक रुपमा) गने। 

• प्रदेश मािहिका अतपिाल, तवात्र् कार्ािलर् िथा तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी 
सहभागी छनौट गरी र्ोजना बनाउनपुने छ l  
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• पर्हला िार्लम र्लईसकेका स्चर्कत्सकलाई िार्लममा सहभागी गराउन पाईने छैन 
। 

• एक ब्र्ाचमा िार्लम केन्रको प्रोटोकल अनसुार सहभागी गराउने र िार्लम अवर्ध 
१४ वा नेपाल सरकारको मापडण्ड बमोस्जम हनुछे l 

 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा , प्रदेश तवात्र् र्नदेशनालर् धनकुटा । 

  
 
 

३६. प्रदेशका अतपिालका नर्सिङ कमिचारीका लार्ग SBA िार्लम 

 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४७ 

उद्दशे्र् दक्ष प्रसरु्िकमीबाट प्रसिुी गराउने दर वृर्द्ध गने ।    
अपेस्क्षि उपलव्धी • दक्ष प्रसरु्िकमीबाट प्रसिुी गराई मारी िथा नवजाि स्शशकुो मतृ्र् ुदर घट्नेछ  
 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन बमोस्जम िार्लम केन्रले 
िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

• र्स कार्िक्रम अन्िगिि  प्रदेश मािहिका अतपिाललाई मार िार्लम ददनपुनेछ l  
• िार्लम दददा नेपाल सरकारको तथाई िथा करार दवैुलाई ददनपुने छ l  
• िार्लम संचालन गदाि र्वशेष ि पहाडी िथा र्हमाली स्जल्लालाई प्राथर्मकिामा राखी 

िार्लम संचालन गनुिपनेछ l  
• िार्लम  र्स कार्िक्रम संग सम्बस्न्धि प्रचर्लि नेपाल सरकारको र्नदेस्शका बमोस्जम 

ददनपुनेछ l   

• र्स कार्िक्रमको र्वर्नर्ोस्जि बजेट मध्र्े अर्धकिम १० प्रर्िशि अनगुमन िथा 
समन्वर्मा खचि गनि सर्कनछे l 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा । 

  
 ३७. प्रसुगत सेवा संचालनका लागि Skill Enhancement and Rotation 

 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४८ 
उद्दशे्र् प्रसरु्िकमीहरुको क्षमिा अर्भवृर्द्ध हनु े।    
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अपेस्क्षि उपलव्धी प्रसरु्िकमीबाट हनुे  प्रसिुीको सं्र्ामा वृर्द्ध हनु।े 
 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम िार्लम 
केन्रले िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

• र्स कार्िक्रम  प्रदेश मािहिका अतपिाल, तथानीर् िहका अतपिाल, तवात्र् 
चौकी, लगार्िका संतथाहरुको नरर्संग तटाफलाई १५ ददने प्रसिुी एक्सपोजर 
िार्लम मेची अतपिाल, उदर्परु अतपिाल, स्जल्ला अतपिाल पांचथरमा गराउनपुने 
छ l  

• र्स कार्िक्रमको र्वर्नर्ोस्जि बजेट मध्र्े अर्धकिम १० प्रर्िशि अनगुमन िथा 
समन्वर्मा खचि गनि सर्कनछे l  

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा । 
  
 

३८.  Implant तागलम 

 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.५० 
उद्दशे्र् तवात्र्कमीको ज्ञान,सीप , र क्षमिाको र्वकास गरी गरु्तिरीर् पररवार र्नर्ोजन 

(IMPLANT) सेवा प्रदान गरी पररवार र्नर्ोजन सेवा प्रर्ोगदरमा बरृ्द्ध गनि। 
अपेस्क्षि उपलव्धी पररवार र्नर्ोजन सम्बन्धी ज्ञान, सीप र दक्षिा र्वकास हनुेछ। 
 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम िार्लम 
केन्रले िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

• प्राथर्मकिाको आधारमा र्हमाली पहाडी र िराईको स्जल्लालाई लस्क्षि गरेर िार्लम 
संचालन गनुिपने छ l  

• िार्लम तवात्र् चौकी, तथानीर् िहका अतपिाल, प्रदेशका अतपिाल बाट हेल्थ 
अर्सतटेन्ट, तटाफ नसि, अ.हे.व., अ.न.मी.लाई िार्लम रार्ष्ट्रर् मापदण्ड बमोस्जम 
ददनपुने छ l  

• कार्िक्रम अनगुमनमा  िथा िर्ारीमा बढीमा १०% खचि गनि सर्कनेछ ।   

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा । 
  

 
३९. IUCD तागलम 

 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
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कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४९ 
उद्दशे्र् तवात्र्कमीको सीप ,दक्षिा र क्षमिाको र्वकास गरी गरु्तिरीर् पररवार र्नर्ोजन (IUCD) 

सेवा प्रदान गरी पररवार र्नर्ोजन सेवा प्रर्ोगदरमा बरृ्द्ध गनि। 
अपेस्क्षि उपलव्धी पररवार र्नर्ोजन सम्बन्धी ज्ञान, सीप र दक्षिा र्वकास हनुेछ। 
 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम िार्लम 
केन्रले िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

• प्राथर्मकिाको आधारमा र्हमाली पहाडी र िराईको स्जल्लालाई लस्क्षि गरेर िार्लम 
संचालन गनुिपने छ l  

• िार्लम तवात्र् चौकी, तथानीर् िहका अतपिाल, प्रदेशका अतपिाल बाट हेल्थ 
अर्सतटेन्ट, तटाफ नसि, अ.हे.व., अनमीहरुलाई िार्लम रार्ष्ट्रर् मापदण्ड बमोस्जम 
ददनपुने छ l  

• कार्िक्रम अनगुमनमा  िथा िर्ारीमा बढीमा १०% खचि गनि सर्कनेछ   

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा । 

 
 
४०.  MA तागलम 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२  

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.५१  

पषृ्ठभरू्म नर्सिङ्ग तटाफको सीप ,दक्षिा र क्षमिाको र्वकास िथा ससु्चकृि गरी असरुस्क्षि गभिपिनलाई 
न्रू्नीकरर् गने। 

उद्दशे्र् असरुस्क्षि गभिपिनलाई न्रू्र्नकरर् गनि नर्सिङ्ग तटाफको सीप ,दक्षिा र क्षमिाको र्वकास 
गरी व्र्स्क्त ससु्चकृि हनुछे। 

अपेस्क्षि उपलव्धी प्रजनन रुग्र्िा कम हनुछे  
 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐनको  बमोस्जम िार्लम 
केन्रले िार्लम संचालन गनुिपनेछ। 

• प्राथर्मकिाको आधारमा र्हमाली पहाडी र िराईको स्जल्लालाई लस्क्षि गरेर िार्लम 
संचालन गनुिपने छ l  
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• िार्लम तवात्र् चौकी, तथानीर् िहका अतपिाल, प्रदेशका अतपिालमा कार्िरि  
तटाफ नसि र  अ.न.मी.हरुलाई िार्लम रार्ष्ट्रर् मापदण्ड बमोस्जम ददनपुने छ l  

• कार्िक्रम अनगुमनमा  िथा िर्ारीमा बढीमा १०% खचि गनि सर्कनेछ   

प्रर्िवेदन प्रर्ाली िार्लम सम्पन्न पिाि मन्रालर्मा प्रर्िवदेन गनुिपने छ  

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् िार्लम केन्र, धनकुटा । 
 

 

४१. औजार उपकरर् खररद-  र्डतप्ले सर्हि र्सर्स क्र्ामेरा जडान, कम्प्र्टुर र र्प्रन्टर,  Servo Stabilizer िथा UPS  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११२२  
कृर्ाकलाप कोड ११  .३ .७ .३ , ११  .३.७.४ , ११  .३ .९ .१७ ,  
पषृ्ठभरू्म साविजर्नक  सेवा प्रवाहको एक महत्वपूर्ि अंग कार्ािलर् व्र्वतथापन हो ।साविजर्नक सेवा 

प्रवाह गदाि कार्ािलर् व्र्वतथापन  गनि आवश्र्क देस्खन्छ l प्रर्ोगशाला जतिो तवात्र् 
क्षेरको महत्वपूर्ि अंगलाई थप व्र्वस्तथि गदै लैजान ु प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ि 
स्जम्मेवारीको रुपमा रहेको छ l कार्ािलर् संचालनको लार्ग आवश्र्क पने, कम्प्र्टुर 
र्प्रन्टर, Servo Stabilizer, नर्ाँ भवनको लार्ग आवश्र्क पने र्डतप्ले सर्हिको र्सर्स 
क्र्ामेरा जडान गदै सेवालाई थप व्र्वस्तथि गदै सेवा प्रवाह गनुि अर्हलेको मु् र् स्जम्मवेारी 
हो  l  

उद्दशे्र् व्र्वस्तथि तवात्र् सेवा प्रवाह गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी व्र्वस्तथि तवात्र् सेवा प्रवाह भई साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सहजिा हनुछे।  

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम प्रदेश जनतवात्र् 
प्रर्ोगशाला ले खररद िथा जडान गनि सर्कनछे ।  

• र्स अन्िगिि प्रर्ोगशाला भवनमा र्डतप्ले सर्हिका े र्सर्स क्र्ामेरा जडान,गनुिपनेछ 
साथै IP क्र्ामरा कस्म्िमा ५ मेगार्पक्चल को हनुपुने छ l  

• कम्प्र्टुर िथा र्प्रन्टर ५  सेट र्कन्नपुनेछ l  
• प्रर्ोग्शालाको लार्ग चार्हने  Servo Stabilizer िथा UPS खररद गनुिपनेछ l  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न पिाि मन्रालर्लाई जानकारी गराउनपुने छ l  

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र, र्वराटनगर  । 
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४२. माइक्रोतकोप खररद 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११२२   
कृर्ाकलाप कोड १११९ .९ .३ .   
पषृ्ठभरू्म नेपाल सरकारले सन ्२०२५ सम्ममा मलेररर्ा उन्मलुन गने लक्ष्र् रहेको छ l उक्त 

र्ोजना अनरुुप प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १ ले मु् र्िर्ा िराई क्षेरलाई लस्क्षि गेरर 
ल्र्ाबकमीहरुलाई लस्क्षि गररएको छ l र्स कार्िक्रमले मलेररर्ा उन्मलुन गनिमा महत्वपूर्ि 
भरू्मका खेल्नेछ l  

उद्दशे्र् मलेररर्ा सम्बस्न्ध िार्लम संचालन गने साईट िर्ारीमा सहर्ोग पगु्ने । 

अपेस्क्षि उपलव्धी मलेररर्ा सम्बस्न्ध िार्लम संचालन गने साईट तथापना भई िार्लममा सहजिा हनुछे ।  

 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम प्रदेश जनतवात्र् 
प्रर्ोगशालाले खररद िथा जडान गनि सर्कनछे ।   

प्रर्िवेदन प्रर्ाली तथापना पिाि मन्रालर्लाई जानकारी गराउनपुने छ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशाला, प्रदेश नं १, र्वराटनगर । 
 

४३.  प्रर्िक्षालर् र्नमािर्  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११५९  

कृर्ाकलाप कोड ११ .४.२२.५  

पषृ्ठभरू्म प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशालाको नर्ाँ भवन लगभग अस्न्िम चरर्मा रहेको छ l उक्त 
प्रर्ोगशालाले दैर्नक र्वरामीहरुको रगि, ददशा, र्पशाव, लगार्ि जांच गदै आएको छ l 
साथै जनतवात्र् प्रर्ोग्शाला कै छेउँमा संचालनमा रहेको कोशी अतपिाल कोर्भड १९ 
उपचार केन्रले दैर्नक ल्र्ाव पररक्षर्को लार्ग र्बरामी पठाउने गरेको हनुाले र्वरामीको 
चाप ददन ददनै बढ्दै गएको सन्दभिमा प्रर्िक्षालर् र्नमािर् गनि आवश्र्क भएको हनुाले 
कार्ािलर्को माग बमोस्जम र्ो बजेट र्वर्नर्ोजन गररर्ो छ l  

उद्दशे्र् प्रर्िक्षालर् र्नमािर् हनु े । 

अपेस्क्षि उपलव्धी प्रर्िक्षालर् र्नमािर् भई सेवा ददनमा सहजिा हनुेछ ।  
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम प्रदेश जनतवात्र् 
प्रर्ोगशाला पररसरमा र्नमािर् गनुिपने छ  ।  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्नमािर् सम्पन्न  पिाि मन्रालर्लाई जानकारी गराउनपुने छ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशाला, प्रदेश नं १, र्वराटनगर। 
  

 

 

४४. औलो पररक्षर् सम्बन्धी प्रर्ोगशालाकमीहरूलाई िार्लम 

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२  

कृर्ाकलाप कोड २ .७.२२.५२  

पषृ्ठभरू्म नेपाल सरकारले सन ्२०२५ सम्ममा मलेररर्ा उन्मलुन गने लक्ष्र् रहेको छ l उक्त 
र्ोजना अनरुोप प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १ ले मु् र्िर्ा िराई क्षेरलाई लस्क्षि गेरर 
ल्र्ाबकमीहरुलाई र्थक िथा र्थन ब्लड तमरे्र बनाउने िार्लम एव अन्र् िार्लम  संचालन 
गने उदेश्र्ले र्ो कार्िक्रम रास्खएको हो l  

उद्दशे्र् प्रर्ोगशालाकमीहरुको ज्ञान, स्शपको क्षमिा अर्भवृर्द्ध हनु े। 

अपेस्क्षि उपलव्धी प्रर्ोगशालाकमीहरुको ज्ञान, स्शपको क्षमिा अर्भवृर्द्ध भई मलेररर्ाको  केश खोजपड्िाल 
िथा उपचारमा सहर्ोग हनुेछ l   

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम िार्लम संचालन गनि 
सर्कनछे l िार्लम संचालन गदाि देहार् बमोस्जम गनुिपने छ। 

१. प्रदेश सरकार मािहिका अतपिालहरुमा कार्िरि ल्र्ाबकमीहरुलाई मु् र् 
प्राथर्मकिामा राख्नपुने हनु्छ l  

२. तथानीर् िहका अतपिालहरुबाट ल्र्ाबकमीहरुलाई सहभागी गराउनपुने छ l  
३. साथै तथानीर् िहका प्राथर्मक तवात्र् केन्र, िथा तवात्र् चौकीमा ल्र्ाव सेवा 

भए त्र्हाँ कार्िरि ल्र्ाबकमीहरुलाई सहभागी गराउनपुने छ l  
४. िार्लम रार्ष्ट्रर् मापदण्ड बमोस्जम गनुिपने छ l  
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प्रर्िवेदन प्रर्ाली िार्लम   सम्पन्न  पिाि मन्रालर्लाई जानकारी गराउनपुने छ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशाला, प्रदेश नं १, र्वराटनगर। 

  

४५. प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशालाको रर्नीर्िक र्ोजना िर्ारी 
 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२  
कृर्ाकलाप कोड २५५.२२.७.  
पषृ्ठभरू्म नेपाल सरकार एव प्रदेश सरकारको प्राथर्मकिा र्भर रहेको प्रर्ोगशाला सेवालाई थप 

सरु्िद िथा र्वतिार गदै Centre for Excellence को रुपमा र्वतिार गदै आगामी ददनमा 
प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशालाको भावी कार्िददशा सर्हि रर्नीर्िक र्ोजना िर्ारी गनुिपने 
छ l   

उद्दशे्र् प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशालाको रर्नीर्िक र्ोजना िर्ार गने। 

अपेस्क्षि उपलव्धी प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशालाको रर्नीर्िक र्ोजना िर्ार  भई Centre for Excellence 
को रुपमा र्वकास िथा र्वतिार हनु े l   

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन बमोस्जम प्रदेश जनतवात्र् 
प्रर्ोगशालाको भावी कार्िददशा िथा Centre for Excellence को रुपमा र्वतिार गनि 
आगामी १० बषिको रर्नीर्िक र्ोजना िर्ार  गनुिपने छ l  

• कार्िक्रम संचालन अगाडी TOR बनाई तवीकृि गराई मार कार्िक्रम गनुिपने छ l  
• िर्ार भएको रर्नीर्िक र्ोजना तवीकृर्िको लार्ग मन्रालर्मा पेश गनुिपने छ l  

  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न  पिाि  मन्रालर्लाई र्वश्लषेर्ात्मक प्रर्िवदेन पेश गनुिपने । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशाला, प्रदेश नं १, र्वराटनगर। 

  
४६. महामारीको सर्भिलेन्स कार्िक्रम  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२  
कृर्ाकलाप कोड २५६.२२.७.  
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पषृ्ठभरू्म कोर्भड-१९, लगार्ि अन्र् महामारीहरुकोको सर्भिलेन्स प्रर्ोजनका लार्ग र्ो बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएको छ l  प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशालाले औस्चत्र् र आवश्र्किाको 
आधारमा  महामारीको सर्भिलेन्स गनि सर्कनछे l     

उद्दशे्र् समदुार्मा लकेुर रहेको संक्रामक रोगहरुको सर्भिलेन्स  हनुेछ। 

अपेस्क्षि उपलव्धी संक्रामक रोगहरुको संक्रामर् सं्र्ा नरु्नुीकरर् हनुlे   

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन औस्चत्र् र आवश्र्किाको 
आधारमा  महामारीको सर्भिलेन्स गनि सर्कनेछ l  िर कार्िक्रम गनुि अगाडी मन्रालर् 
संग TOR तवीकृर्ि गराउनपुने छ l      

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न  पिाि Finding सर्हि  मन्रालर्लाई एक प्रर्ि उपलब्ध गराउनपुने 
छ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशाला, प्रदेश नं १, र्वराटनगर। 

  
४७.  कार्िक्रमको नाम: प्रर्ोगशालाको Onsite Coaching/Mentoring कार्िक्रम l  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२  
कृर्ाकलाप कोड २५७.२२.७.  
पषृ्ठभरू्म प्रदेश नं १ र्भरको सरकारी, र्नस्ज, सहकारी िथा सामदुार्र्क अतपिालहरुमा गरु्तिरीर् 

सेवा प्रवाह गनिको र्नस्म्ि सम्बस्न्धि ठाउंमै गएर सेवाको बारेमा र्सकाउन ुवा Skill र्वकास 
गनुि मु् र् उदेश्र्का साथ र्ो बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छ l  

उद्दशे्र् गरु्तिरीर् सेवा प्रवाहको लार्ग सरु्नस्िििा हनुे । 

अपेस्क्षि उपलव्धी सेवामा सधुार हनुेl   

 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन  बमोस्जम मािहिका र्नकार् 
एव तथानीर् िह संग सहकार्िमा Onsite Coaching/Mentoring  गनि सर्कनेछ l 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली Onsite Coaching/ Mentoring  पिाि एर्ककृि प्रर्िवदेन  मन्रालर्लाई एक प्रर्ि उपलब्ध 
गराउनपुने छ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशाला, प्रदेश नं १, र्वराटनगर। 
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४८. स्जल्लाका अतपिालहरूमा Histopathology/cytology सेवा अन्िगिि क्र्ान्सर पररक्षर्का लार्ग नमनुा संकलन गरी 
प्राप्त ररपोट सम्बस्न्धि अतपिालहरूमा प्रषेर् गने कार्िक्रम l  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२  
कृर्ाकलाप कोड २५७.२२.७.  
पषृ्ठभरू्म समदुार् र्भर लकेुर रहेका तवात्र् समतर्ाहरुलाई(मु् र्िर्ा क्र्ान्सर) सम्बर्धि स्जल्लाको 

स्जल्ला अतपिाल िथा तथानीर् िहको अतपिालहरुमा नमनुा संकलन गरी प्रदेश जनतवात्र् 
प्रर्ोगशाला सम्म ल्र्ाई जाचं पड्िाल गरी, ररपोटि पठाई सेवा ददने उदेश्र् सर्हि र्ो बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएको छ l  

उद्दशे्र् समदुार्मा लकेुर रहेका क्र्ान्सर र्वरामीहरुको खोजपड्िाल गने । 

अपेस्क्षि उपलव्धी समदुार्मा लकेुर रहेका क्र्ान्सर र्वरामीहरुको खोजपड्िाल गरी सेवाको पहुँचमा वृर्द्ध 
हनुेछ l   

 
 

 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन बमोस्जम मािहिका र्नकार् िथा 
तथानीर् िह संग सहकार्िमा स्जल्ला अतपिाल, तथानीर् िहको अतपिालबाट 
Histopathology/cytology को लार्ग चार्हने नमनुा संकलन गरी लार्ाई सेवा ददन 
सर्कनछे  

• र्स स्शषिक बाट नमनुा संकलन मा खर्टएका तवात्र्कमीहरुको दै.भ्र.भ. िथा ढुवानी 
का लार्ग खचि गनि सर्कनछे l  

•  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न  पिाि मन्रालर्लाई एक  प्रर्ि प्रर्िवदेन उपलब्ध गराउनपुने छ। 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशाला, प्रदेश नं १, र्वराटनगर। 
 

४९. स्जन्सी व्र्वतथापन सम्बस्न्ध िार्लम  
 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.३४  
पषृ्ठभरू्म प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले वषेनी र्वर्भन्न तवात्र् सामारीहरु आपूर्िि गने 

कार्ि गदै आईरहेको छ  l उक्त सामरीहरुको लेखा जोखो र ि्र्ांकीर् व्र्वतथापन 
गने कार्ि तवात्र् कार्ािलर्हरु र अतपिालहरुको तटोर शाखाको मु् र् स्जम्मवेारी रहदै 
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आएको सन्दभिमा तटोरमा कार्िरि कमिचारीलाई स्जन्सी व्र्वतथापन सम्बन्धी िार्लम  
आवश्र्क देस्खन्छ l  

उद्दशे्र् पररवार र्नर्ोजनको साधन, खोप सामरी,र्नशलु्क औषर्ध लागि तवात्र् समारीको अर्भलेख 
िथा प्रर्िवदेनमा सहजिा हनु े । 

अपेस्क्षि उपलव्धी अतपिाल िथा जनतवात्र् सम्बस्न्ध कार्िक्रम कार्िन्वर्नमा टेवा पगु्नछे।  
 
 
 
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन पररर्ध र्भर रही तवात्र् 
कार्ािलर्हरु र अतपिालहरुको भण्डार शाखामा कार्िगने सम्पकि  व्र्स्क्तहरुलाई ३ 
ददनको स्जन्सी व्र्वतथापन सम्बस्न्ध िार्लम संचालन गनुिपने छ 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली िार्लम संचालन पिाि मन्रालर्, तवात्र् र्नदेशनालर्, िार्लम केन्रलाई प्रर्िवेदन गनुिपने 
छ। 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र, र्वराटनगर । 

 
 

५०. Quantification and Forecasting  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.३८   
पषृ्ठभरू्म नेपाल सरकार, तवात्र् सेवा र्वभाग, व्र्वतथापन महाशाखाले  संघीर् सरकार, प्रदेश 

सरकार र तथानीर् सरकारले कुन कुन औषर्ध खररद गने सोको बाडफाड गररसकेको 
अवतथामा प्रदेश सरकारले आफ्नो मािहिका र्नकार्, तथानीर् िहको अतपिाल र 
तवात्र् संतथाहरुको Morbidity को आधारमा Quantifications and Forecasting गरी मार 
औषधी खररद गने कार्ि अगाडी बढाउन मनार्सव देस्खन्छ।  

उद्दशे्र् र्न:शलु्क औषर्ध िथा औषर्धजन्र् सामरी खररद गदाि बैज्ञार्नक िवरले पररमार् र्नधािरर् 
हनु।े 

अपेस्क्षि उपलव्धी र्न:शलु्क औषर्ध नागररकको पहुँच सम्म परु्ािउन सहर्ोग हनुेछ ।  
जनतवात्र् सम्बस्न्ध कार्िक्रम कार्िन्वर्नमा सहर्ोग हनुछे ।  

 
 
 
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ 
िथा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐनको पररर्ध र्भर रही  
देहार् बमोस्जम गनुिपने छ ।  
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• गोष्ठीमा सबै तवात्र् कार्ािलर्, सबै अतपिालको प्रमखु, तवात्र् र्नदेशनालर्को 
प्रमखु िार्लम केन्रको प्रमखु, जनतवात्र् प्रर्ोग्शालर्को प्रमखु, तवात्र् सेवा 
र्वभाग बाट र्स सम्बस्न्ध २ जना,तवात्र् मन्रालर् बाट ७ जना र बाँर्क औस्चत्र् 
र आवश्र्किाको आधारमा  सहभागी छनौट गनुिपने छ l   

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रमको र्वश्लषेनािमक प्रर्िवदेन मन्रालर्मा पेश गनुिपने छ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र, र्वराटनगर। 

 

 

५१. जेनरेटर खररद  

 

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११२२  
कृर्ाकलाप कोड ११.३.७.२  

उद्दशे्र् जेनरेटर खररद गरी नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मोरंग शाखालाई हतिान्िरन गने । 
अपेस्क्षि उपलव्धी दैर्वक कार्िसंचालनमा सहज हनुे   
 
 
 
 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 

प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा प्रदेश 
सरकार, प्रदेश नं १ को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐन बमोस्जम बजेटको पररर्ध र्भर रही  नपेाल 
रेडक्रस सोसाईटी मोरंग शाखालाई न्रू्निम ८५ KVA सम्मको जेनरेटर खररद गरी 
तवात्र् कार्ािलर् मोरंग माफि ि हतिान्िरर् गनुिपनेछ l  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम संचालन पिाि मन्रालर्लाई प्रर्िवेदन गनुिपने छ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र, र्वराटनगर। 

 
 

५२. र्नर्मिि भवनको संरचनात्मक सधुार  

  

शीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११६१  
कृर्ाकलाप कोड ११.५.४२.२  
उद्दशे्र् प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रमा औषधी िथा सामरी भण्डारर्को संरचना िर्ार 

गने। 
अपेस्क्षि उपलव्धी औषधी िथा सामरी भण्डारर् ब्र्वस्तथि िवरले हनु।े 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 
• प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र पररसरमा कार्ािलर्मा कोठा थप 

संरचनात्मक सधुारका लार्ग तथान र्र्कन गरी लागि अनमुान िर्ार गनुिपनेछ।   
• प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन २०६३, साविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ िथा 

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं १ को आर्थिक कार्िर्वर्ध ऐनको पररर्ध र्भर रही 
कार्िसम्पन्न गनुिपने छ l  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सम्पन्न  पिाि मन्रालर्लाई  प्रर्िवेदन गनुिपने छ । 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र, र्वराटनगर। 
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आपिकालीन िथा अन्र् महामारी व्र्वतथापन (37000101) 
 

पषृ्ठभरू्म 

कोर्भड-१९ संक्रमर् लगार्ि समर् समर्मा आइपने र्बर्भन्न र्कर्समका महामारी, प्राकृर्िक प्रकोपले र्नम्त्र्ाउन े
आपिकालीन तवात्र् समतर्ा रोकथाम, र्नर्न्रर् िथा समाधानका लार्ग र्बर्भन्न कृर्ाकलाप गनि, प्रर्िकार्िका 
र्नस्म्ि र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गनि, अत्र्ावश्र्क औषर्ध, औषर्धजन्र् सामरी खररद गरी महामरी व्र्वतथापन 
कार्ि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनिका र्नस्म्ि र्स शीषिकमा बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको हो। 

 

५३. औषधी िथा औषधीजन्र् सामरी खररद 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 

कृर्ाकलाप  कोड 7.2.9.1 

उद्दशे्र् प्राकृर्िक प्रकोप िथा र्बर्भन्न र्कर्समका महामारी व्र्बतथापनका लागी समर्मा नै आवश्र्क 
औषधी िथा औषर्धजन्र् सामरी खररद गरी सम्बस्न्धि तवात्र् संतथामा उपलब्ध गराउने। 

अपेस्क्षि उपलब्धी 1. प्राकृर्िक प्रकोप िथा र्बर्भन्न र्कर्समका महामारी व्र्बतथापनका लागी समर्मा नै 
आवश्र्क औषधी िथा औषर्धजन्र् सामरी खररद हनुे। 

२. खररद भएका मालसामानहरु सम्बस्न्धि तवात्र् संतथामा उपलब्ध हनुे। 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा  

१. तवात्र् कार्ािलर्मा गठन भएको Rapid Response Team (RRT) को र्नर्र्मि बैठकबाट 
र्सफाररस भए अनरुुप महामारी व्र्वतथापनका लार्ग आवश्र्क औषधी िथा औषधीजन्र् 
सामरीको र्ववरर् िर्ार गनुिपनेछ। 

२. प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रको हकमा कोर्भड-१९ उपचार केन्र, प्रादेस्शक 
तवात्र् आपिकालीन कार्ि सञ्चालन केन्र, मन्रालर्का सम्बस्न्धि महाशाखाहरुसंग 
बैठक बसी आपिकालीन अवतथामा आवश्र्क पने औषधी िथा सामरीको सूस्च िर्ार 
गनुिपनेछ। 

३. िर्ार गररएको ससु्च बमोस्जम खररद गनुिपने औषधी िथा औषधीजन्र् सामरीहरु प्रचर्लि 
साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ र साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ मा व्र्बतथा 
भए बमोस्जम गनुिपनेछ। 
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४. औषधीको तपेर्सर्फकेसन िर्ारी, खररद पिाि गरु्तिर र्र्कन फामेर्स जनशस्क्तबाट 
गराउनपुनेछ। औषर्ध खररद गदाि WHO GMP/USFDA Certified र औषर्धजन्र् सामार्र 
खररद गदाि ISO Certified हनुपुनेछ।   

५. खररद भएका औषधी िथा औषर्धजन्र् सामरीहरु आवश्र्किानसुार सम्बस्न्धि तथानमा 
ढुवानी गनुिपनेछ। 

६. तवात्र्जन्र् र्वपद िथा महामारीको प्रकृर्ि हेरी आवश्र्क्तानसुार औषधी िथा सामरीहरु 
Buffer Stock मा समिे राख्नपुनेछ। 

७. कार्िक्रम सञ्चालन गदाि स्जल्लाको Rapid Response Team (RRT) focal person संग 
समन्वर् गरी गनुिपनेछ।   

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सञ्चालन गरे पिाि सो को प्रर्िवदेन तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् 
मन्रालर्लाई पठाउनपुनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्िलर्, प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र। 
 

 

५४.  आपिकालीन िथा र्वपद् व्र्वतथापनका लार्ग औजार उपकरर् खररद 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११२२ 

कृर्ाकलाप  कोड 11.3.9.14 

उद्दशे्र् प्राकृर्िक प्रकोप िथा र्बर्भन्न र्कर्समका महामारी व्र्बतथापनका लागी समर्मा नै आवश्र्क 
औजार उपकरर् खररद हनु।े 

अपेस्क्षि उपलब्धी प्राकृर्िक प्रकोप िथा र्बर्भन्न र्कर्समका महामारी व्र्बतथापनका लागी समर्मा नै आवश्र्क 
औजार उपकरर् खररद भई तवात्र् संतथामा उपलब्ध हनुे। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा १.  तवात्र् कार्ािलर्मा गठन भएको Rapid Response Team (RRT) को र्नर्र्मि 
बैठकबाट र्सफाररस भए अनरुुप महामारी व्र्वतथापनका लार्ग आवश्र्क औजार 
उपकरर्को र्ववरर् िर्ार गनुिपनेछ। 

२.  प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रको हकमा कोर्भड-१९ उपचार केन्र, प्रादेस्शक 
तवात्र् आपिकालीन कार्ि सञ्चालन केन्र, मन्रालर्का सम्बस्न्धि महाशाखाहरुसंग 
बैठक बसी  आपिकालीन अवतथामा आवश्र्क पने औजार उपकरर्को सूस्च िर्ार 
गनुिपनेछ। 
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३.  प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशालाले र्वपद्को अवतथामा आवश्र्क पने थप ल्र्ाव सामरी, 
उपकरर्को र्ववरर् सम्बस्न्धि क्षेरका र्वज्ञ स्चर्कत्सकसं छलफल गरी िर्ार 
गनुिपनेछ।   

४.  िर्ार गररएको ससु्च बमोस्जम खररद गनुिपने औषधी िथा औषधीजन्र् सामरीहरु प्रचर्लि 
साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ र साविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ मा व्र्बतथा 
भए बमोस्जम गनुिपनेछ। 

५.  मेर्डकल औजार उपकरर्को तपेर्सर्फकेसन िर्ार गनि,  खररद पिाि गरु्तिर र्र्कन 
गनि मन्रालर् मािहिमा कार्िरि बार्ोमरे्डकल ईस्न्जर्नर्रलाई संलग्न गराउनपुनेछ।   

 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सञ्चालन गरे पिाि सो को प्रर्िवदेन तवात्र् र्नदेशनालर्, तवात्र् मन्रालर्मा 
पठाउनपुनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्िलर्, प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र, प्रदेश जनतवात्र् 
प्रर्ोगशाला। 

 

५५. आपिकार्लन/आकस्तमक तवात्र् सेवा व्र्वतथापन 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप  कोड 2.7.22.71 

उद्दशे्र् कोर्भड-१९ जतिा महामारी िथा अन्र् र्बर्भन्न प्राकृर्िक प्रकोपले र्नम्त्र्ाउने तवात्र् 
समतर्ाको समर्मै रोकथाम, र्नर्न्रर् िथा व्र्वतथापन गने।  

अपेस्क्षि उपलब्धी महामारी िथा प्राकृर्िक र्वपदले र्नम्त्र्ाउने तवात्र् समतर्ाको प्रर्िकार्ि, ब्र्वतथापन 
प्रभावकारी रुपमा हनुे।  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा 1. कोर्भड-१९ संक्रमर् लगार्ि आपिकालीन तवात्र् समतर्ाको आंकलन गरी सोही 
बमोस्जम रोकथाम, र्नर्न्रर् िथा समाधानका लार्ग आवश्र्क गर्िर्बर्धहरु सञ्चालन 
गनि सर्कनेछ। 

2. अतपिालहरुमा आइसोलेसन कक्ष व्र्बतथापन, तवात्र्कमीहरुलाई आवश्र्क सरुक्षाका 
सामरीको उपलब्धिा आदद र्सै स्शषिकबाट गनुिपनेछ। 

3. र्स शीषिकबाट तवात्र् कार्ािलर्ले िहाँ गठन भएको Rapid Response Team (RRT) 
को रैमार्सक बैठक,  र्वपद् व्र्वतथापनमा तवात्र्को भरू्मकाबारे सर्मक्षा, र्बपद् 
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प्रर्िकार्ि कार्ि र्ोजना र्नमािर् लगार्िका कार्ि गनुिपनेछ।कार्िक्रम सञ्चालन गदाि 
स्जल्लाको Rapid Response Team (RRT) focal person संग समन्वर् गरी गनुिपनेछ। 

4. आपिकालीन अवतथामा र्वपद् व्र्वतथापनका लार्ग तथलगि टोली खटाउनपुने भएमा  
Rapid Response Team पररचालन र्स शीषिकको बजेटबाट गनि सर्कनेछ।  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सञ्चालन गरे पिाि सो को प्रर्िवदेन तवात्र् मन्रालर्, तवात्र् र्नदेशनालर् 
र प्रादेस्शक तवात्र् आपिकालीन कार्िसञ्चालन केन्रलाई पठाउनपुनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् तवात्र् कार्िलर्, स्जल्ला अतपिाल, प्रदेश जनतवात्र् प्रर्ोगशाला, प्रदेश तवात्र् आपूर्िि 
व्र्वतथापन केन्र। 
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५६. अपाङ्गमैरी शौचालर् र्नमािर् 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३१११२ 

कृर्ाकलाप कोड ११.१.२.४ 

उद्दशे्र् अतपिालहरूमा अपाङ्गमैरी शौचालर् र्नमािर् गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तहरूको अतपिालको शौचालर्मा सहज पहुँच हनुेछ । 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा अतपिालले रार्ष्ट्रर् अपाङ्ग महासंघको स्जल्लास्तथि र्नकार्संग समन्वर् गरी एक वटा 

अपाङ्गमैरी शौचालर् र्नमािर् गनुिपनेछ । शौचालर् र्नमािर् गदाि र्नम्न र्लस्खि कुरामा ध्र्ान 
ददनपुनेछ । 

• शौचालर्मा जान आउन प्रर्ोग हनुे सस्जलो बाटो 
• ओ.पी.डी. बाट सस्जलै पहुँच हनुे तथानमा (अतपिालको मातटर प्लान भए त्र्मा 

भएको तथानमा) 
• र्बजलुी बत्ती िथा प्रकाश व्र्वतथा र क्रस भेस्न्टलेशन 

• शौचालर् र्भर ह्वील चेर्र घमु्न र्मल्न ेठाउँ िथा अन्र् प्रर्ोगकिािमैरी सरु्वधा 
• उठ्न बतन सस्जलो हनुे खालको व्र्वतथा 

शौचालर् र्नमािर् प्रर्क्रर्ा साविजर्नक खररद ऐन िथा र्नर्मावली अनसुार गनुिपनेछ र सोको 
अनगुमन तवात्र् मन्रालर् र तवात्र् र्नदेशनालर्ले गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

मेची अतपिाल, उदर्परु अतपिाल, मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टर 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली शौचालर् र्नमािर् शरुू र सम्पन्न भएको जानकारी सम्बस्न्धि अतपिालले अर्नवार्ि तवात्र् 
र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्लाई गनुिपनेछ । 

 

५७. पोषर् पनुतथािपना गहृ र्नमािर् 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३१११२ 
कृर्ाकलाप कोड ११.१.२.५ 
उद्दशे्र् कुपोषर् व्र्वतथापनका लार्ग पोषर् पनुतथािपना गहृ र्नमािर् गने। 
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अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  पाँच वषिमरु्नका शीघ्र कुपोर्षि बालबार्लकाहरूको उपचार व्र्वतथापन भई अकाल 
मतृ्र्दुर कम हनुेछ । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • स्जल्ला अतपिाल खोटाङले र्प्रफ्र्ाबको पोषर् पनुतथािपना गहृ र्नमािर् गनुिपनेछ। 
सो पनुतथािपना गहृमा कम्िीमंा ५ शैर्ा क्षमिाको एक वटा र्बरामीको लार्ग 
वाडि, एक वटा नर्सिङ्ग तटेसन, एक वटा भान्सा िथा खाना खाने कोठा, एक 
वटा भण्डार कोठा र दईु-दईु वटा बाथरूम िथा ट्वाइलेट हनुपुनेछ। र्बरामीको 
वाडिको क्षेरफल प्रर्ि शैर्ा कम्िीमा १५० वगि र्फट र अन्र् कोठाहरूका लार्ग 
एकमषु्ठ ३० प्रर्िशि के्षरफल हनुपुनेछ।  

• मेची अतपिालले पोषर् पनुतथािपना केन्रमा भनाि भएका बच्चाहरूका लार्ग 
र्प्रफ्र्ाबको खेल्न ेकोठा र्नमािर् गनुिपनेछ। खेल्ने कोठाको के्षरफल कस्म्िमा 
८०० वगि र्फट हनुपुनेछ। 

• भवन र्नमािर् प्रर्क्रर्ा साविजर्नक खररद ऐन िथा र्नर्मावली अनसुार गनुिपनेछ 
र सोको अनगुमन मन्रालर् र तवात्र् र्नदेशनालर्ले गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् मेची अतपिाल, स्जल्ला अतपिाल खोटाङ 
प्रर्िवेदन प्रर्ाली भवन र्नमािर् शरुू र सम्पन्न भएको जानकारी सम्बस्न्धि अतपिालले अर्नवार्ि तवात्र् 

र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्लाई गनुिपनेछ ।  
 

५८. CT तक्र्ानको लार्ग भवन र्नमािर् 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३१११२ 

कृर्ाकलाप कोड ११.१.२.६ 

उद्दशे्र् अतपिालमा र्स.र्ट. तक्र्ान मेर्सन रास्ख सेवा शरुू गनिका लार्ग भवन र्नमािर् गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  र्स.र्ट. तक्र्ान मेर्सन राख्नका लार्ग र्वर्करर् चहुावट र्नर्न्रर् हनुे भवन र्नमािर् भई 

सेवा शरुू हनुेछ ।  
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा अतपिालले प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन िथा र्नर्मावली अनसुार भवन र्नमािर् कार्ि 

सम्पन्न गनुिपनेछ । 

र्स.र्ट. तक्र्ानका लार्ग भवन र्नमािर् गदाि ध्र्ान ददनपुने कुराहरू र्नम्नानसुार छन ्। 
(िोिः (तवात्र् संतथा सञ्चालन मापदण्ड, २०७७, नेपाल सरकार, तवात्र् िथा 
जनसं्र्ा मन्रालर्) 
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• तक्र्ान गने कोठामा क्षेरफल कस्म्िमा ६२५ से.र्म. X ४०० से.र्म. र उचाइ 
कस्म्िमा २५० से.र्म. को हनुपुनेछ। 

• र्नर्न्रर् गने कोठा अलग हनु ुपनेछ र र्ो कस्म्िमा ४०० से.र्म. X २०० 
से.र्म. को हनुपुनेछ। 

• प्रोसेर्सङ कोठा तक्र्ान गने कोठा भन्दा अलग हनुपुनेछ।  

• प्रर्िक्षा गने र ररपोटि ददने कोठा अलग हनुपुनेछ। 

• र्स.र्ट. तक्र्ान गने कक्षमा HVAC System को व्र्वतथा हनुपुनेछ। 

• ढोका र हेने झ्र्ाल (भ्र्ईुङ झ्र्ाल) मा २ र्म.र्म. बाक्लो र्ससा (र्लड) भएको 
हनुपुनेछ। 

• ०.२ र्म.र्म. बाक्लो र्ससा (र्लड) र १५ से.र्म. ईट्टाको र्भत्ता वा २५ से.र्म. 
ईट्टाको र्भत्ता वा कंर्क्रटको र्भत्ता भएको हनुपुनेछ। 

• सम्भव भएसम्म झ्र्ाल नभएको कोठा, कोठाको भेस्न्टलेसन जर्मनदेस्ख १८० 
से.र्म. मार्थ रहेको र आफै बन्द हनुे तवचर्लि ढोका भएको हनुपुनेछ। 

र्नमािर् प्रर्क्रर्ाको अनगुमन मन्रालर् र तवात्र् र्नदेशनालर्ले गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टर 
प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्नमािर् प्रर्क्रर्ा शरुू र सम्पन्न भएको जानकारी सम्बस्न्धि अतपिालले अर्नवार्ि तवात्र् 

र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्लाई गनुिपनेछ । 
 

५९. Maternity Ward  र्नमािर् 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३१११२ 

कृर्ाकलाप कोड ११.१.२.७ 
उद्दशे्र् म्र्ाटर्निर्ट सेवाको क्षमिा र्वतिार गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  माि ृिथा नवजाि स्शशकुो रुग्र्िा र मतृ्र्दुर न्र्रु्नकरर् हनुेछ। 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा म्र्ाटर्निर्ट वाडि र्नमािर्का लार्ग माि ृिथा नवजाि स्शशकुो तवात्र् प्रवधिनको के्षरमा 

कार्ि गरररहेका संतथाबाट लागि साझेदारीमा म्र्ाटर्निर्ट भवन र्नमािर्का लार्ग प्रतिाव 
पेश भएमा मन्रालर्को तवीकृर्ि र्लई र्नमािर् गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् उदर्परु अतपिाल 
प्रर्िवेदन प्रर्ाली भवन र्नमािर्को प्रगर्ि र्ववरर् तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्मा 

बझुाउनपुनेछ। 



58 

 

६०. Biomedical Workshop र्नमािर् 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३१११२ 

कृर्ाकलाप कोड ११.१.२.६ 
उद्दशे्र् प्रदेश भरर रहेका तवात्र् सँग सम्बस्न्धि उपकरर्हरूको ममिि सम्भारका लार्ग एक 

वटा Biomedical Workshop र्नमािर् गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  अतपिालहरूमा प्रर्ोग हनुे बार्ोमेर्डकल उपकरर्हरूको ममिि सम्भार र क्र्ार्लबे्रसन 

भई उपकरर्हरूको अर्धकिम उपर्ोग हनुछे । 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा Biomedical Workshop र्नमािर्का लार्ग तवात्र् मन्रालर्सँगको समन्वर्मा उपर्कु्त 

तथान छनौट भए पिाि तवात्र् के्षरमा कार्ि गरररहेका संतथासँग साझेदारीमा तवात्र् 
मन्रालर्सँग तवीकृर्ि र्लई वकि शपका लार्ग भवन र्नमािर् गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र 
प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्नमािर् प्रर्क्रर्ा शरुू र सम्पन्न भएको जानकारी सम्बस्न्धि कार्ािलर्ले अर्नवार्ि तवात्र् 

मन्रालर्लाई गनुिपनेछ । 
 

६१. औजार उपकरर् खररद 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११२२ 

उद्दशे्र् आधरु्नक, प्रर्वधीमैरी तवात्र् सेवा प्रदान गनि अतपिालहरुमा आवश्र्क मरे्डकल औजार , 
उपकरर् व्र्वतथापन गने । 

अपेस्क्षि 
उपलस्ब्ध 

अतपिालहरुमा आवश्र्क मरे्डकल औजार, उपकरर् उपलब्ध भई सदुृढ एवम ्गरु्तिरीर् 
तवात्र् सेवा प्रवाह हनुेछ।  

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन िथा र्नर्मावली अनसुार तवीकृि बजेटको पररधीर्भर रही बजटे 
र्वर्नर्ोजन भएका अतपिालहरूले िपर्सलका कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपनेछ। प्रत्र्के 
अतपिालले  खररद कार्िका लार्ग प्रदेश मिहिका कार्ािलर्मा कार्िरि बार्ोमरे्डकल 
ईस्न्जर्नर्रको पूर्ि संलग्निामा तपेर्सर्फकेसन िर्ार गनुिपनेछ। तपेर्सर्फकेसन िर्ार गदाि 
नेपाल सरकार, तवात्र् िथा जनसं्र्ा मन्रालर्को टेस्क्नकल तपेर्सर्फकेसन ब्र्ाङ्कलाई पर्न 
आधार र्लन सर्कनछे । 
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जेनेरेटर खररद (११.३.७.२) 
स्जल्ला अतपिाल धनकुटा र संखवुासभाले एक थान जनेरेेटर (कम्िीमा १०० KVA 

with auto restart) खररद िथा जडान गरी सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुनेछ ।  

अतपिालमा सेवा र्नरन्िरिाका लार्ग अन्र् औजार उपकरर् खररद (११.३.९.३) 
• अतपिालमा मौजदुा औजार उपकरर्हरुबाट सेवा प्रदान गनि अपगु भए नर्ा ँखररद 

गनि सर्कनेछ। खररद गनुि भन्दा अगाडी औजार उपकरर्हरुको मौज्दाि सूची िर्ार 
गरी चाल ुहालिमा रहे नरहेको हेरी संचालनमा नआउन ेभएमा मार प्रर्ितथापन वा 
औजार उपकरर्हरु नै नभएमा नर्ाँ खररद गनि सर्कनेछ। अतपिालले खररद गने 
औजार उपकरर्हरुको सूची न्रू्निम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standards) 

लाई मध्र्नजर गरी िर्ार गनुिपनेछ। मचेी अतपिाल, स्जल्ला अतपिाल सोलखुमु्ब,ु 
पाँचथर र संखवुासभाले अतपिालको नव र्नर्मिि भवन सञ्चालनका लार्ग चार्हने औजार 
उपकरर्हरू र्सै शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट खररद गनुिपनेछ । 

Hematology Analyser (५ parts) खररद (११.३.९.६) 
मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टरले एक वटा Hematology Analyser (५ 
parts) मरे्सन खररद िथा जडान गरी सेवा सञ्चालन गनुिपनेछ । प्रदेश तवात्र् आपूर्िि 
व्र्वतथापन केन्रले िीन वटा Hematology Analyser (५ parts) मरे्सन खररद 
गनुिपनेछ । मेर्सन खररद गदाि  ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices 

प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC Directives) वा USFDA approved product  

certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि 
तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि । तपेर्सर्फकेसनमा ५ वषिको लार्ग Routine 

test Parameter को Cost per test पर्न माग्नपुनेछ र मलु्र्ाङ्कनमा अर्नवार्ि सो कुरा 
समावशे गनुिपनेछ ।खररद पिाि प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले तवात्र् 
मन्रालर् सँगको समन्वर्मा Hematology Analyser मेर्सन सम्बस्न्धि सरकारी 
तवात्र् संतथाहरूमा हतिान्िरर् गरी पठाउन ुपनेछ । 

DR एक्स रे मेर्सन खररद।जडान  (११.३.९.७) 
स्जल्ला अतपिाल धनकुटा, उदर्परु र मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टरले 
एक थान X-Ray Machine 500 mA, with system with Film Printer खररद िथा जडान 
गरी सेवा प्रवाह गनुिपनेछ। ।खररद गरेका मेर्सनहरूले ISO13485:2003/AC:2007 

for Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC Directives) वा USFDA 



60 

 

approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । Maintenance Contract को 
कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि । 

CLIA मेस्शन (११.३.९.९) 
स्जल्ला अतपिाल खोटाङ र मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टरले एक वटा 
Fully Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyser मेर्सन (minimum 

180 test per hour) खररद िथा जडान गरी सेवा शरुू गनुिपनेछ । मेर्सन खररद गदाि 
complete unit with complete accessories र reagents हरू खररद गनुिपनेछ । मेर्सन 
खररद गदाि ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 

EEC Directives) वा USFDA approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 
Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि 
। तपेर्सर्फकेसनमा ५ वषिको लार्ग Routine test Parameter को Cost per test पर्न 
माग्नपुनेछ र मलु्र्ाङ्कनमा अर्नवार्ि सो कुरा समावेश गनुिपनेछ । 

र्फस्जर्ोथेरार्प सेटअप खररद (११.३.९.१०) 
मेची अतपिाल, मदनभण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टर िथा इनरूवा अतपिालले 
र्फर्सर्ोथेरापीका लार्ग आवश्र्क औजार उपकरर् खररद गदाि िल उस्ल्लस्खि सूची 
(स्रोिः न्रू्निम सेवा मापदण्ड) मध्र्े बार्ोमेर्डकल इस्न्जर्नर्रको समन्वर्मा आवश्र्क 
सं्र्ामा अपगु सामानहरूको र्नक्र्ौल गरी सो सामारीहरू मार खररद गनुिपनेछ 
।सूचीमा थप गनुिपने र्फर्सर्ोथेरापी सम्बन्धी औजार उपकरर् भएमा बजेटको परीर्ध 
र्भर रही सूचीमा थप गरी खररद गनि सर्कनेछ । मेर्सन खररद गदाि 
ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC 

Directives) वा USFDA approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 
Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि 
। खररद पिाि सो को र्ववरर् तवात्र् र्नदेशनालर् िथा तवात्र् मन्रालर्मा 
पठाउनपुनेछ। 

SN Instruments and equipment Required No. 

1.  Traction Unit 2 

2.  IFT (Interferential treatment) 4 

3.  Ultrasound (treatment) unit 4 

4.  TENS (Transcutaneous nerve stimulation)  4 

5.  Muscle stimulator 3 

6.  Parallel bar 1 

7.  Quadriceps table 1 

8.  Therabands 5 
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9.  Heel exerciser 1 

10.  CPM Machine knee and elbow 1 

11.  Physio ball 55” 65” and 90” 3 

12.  Moist heat unit 1 

13.  Wax unit 1 

14.  Foot step 1 

15.  Shoulder wheel 2 

16.  Pulley set 2 

17.  Static cycle 1 

18.  Weight cuffs set 2 

19.  Dumbell set 2 

20.  Shortwave diathermy 1 

21.  Tit table (electronic) 3 

22.  Microwave diathermy 1 

23.  Cryotherapy unit 1 

24.  Hand exercise table 1 

25.  Mobilization table /bed 2 

26.  Laser therapy unit 1 

27.  Shockwave therapy 1 

28.  Ergometer 1 

29.  Multi gym exercise set 1 

 

Dental Department सदुृर्ढकरर् (११.३.९.११) 
उदर्परु अतपिालले दन्ि स्चर्कत्सा र्वभागका लार्ग आवश्र्क औजार उपकरर् खररद 
गदाि िल उस्ल्लस्खि सूची (स्रोिः न्रू्निम सेवा मापदण्ड) मध्र्े बार्ोमेर्डकल 
इस्न्जर्नर्रको समन्वर्मा आवश्र्क सं्र्ामा अपगु सामानहरूको र्नक्र्ौल गरी सो 
सामारीहरू मार खररद गनुिपनेछ ।सूचीमा थप गनुिपने दन्ि स्चर्कत्सा सम्बन्धी औजार 
उपकरर् भएमा बजेटको परीर्ध र्भर रही सूचीमा थप गरी खररद गनि सर्कनछे । 
मेर्सन खररद गदाि ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices प्राप्त गरेको र 
CE (93/42 EEC Directives) वा USFDA approved product  certificate प्राप्त गरेको 
हनुपुनेछ । Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख 
भएको हनुपुछि ।खररद पिाि सो को र्ववरर् तवात्र् र्नदेशनालर् िथा तवात्र् 
मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ । 

SN Instruments and equipment Required No. 

1.  Electric dental chair with compressor, 

adequate light, water supply and 

drainage system with suction machine 

1 

2.  IOPA XRAY machine 1 
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3.  Lead apron 1 

4.  Thyroid collar 1 

5.  Mouth mirror 10 

6.  Explorer 10 

7.  St. Probe 5 

8.  Tweezers 10 

9.  Periodontal Probe 2 

10.  Kidney tray small and large 5 

11.  Plastic tray 10 

12.  Extraction forceps  

13.  Upper premolar 1 

14.  Upper molar (right) 2 

15.  Upper molar (left) 1 

16.  Upper third molar 1 

17.  Lower cowhorn forceps 3 

18.  Lower third molar 1 

19.  Lower root forceps 1 

20.  Elevators  

21.  Compland elevators (small and large) 10 

22.  Cryers 1 set 

23.  Pointed elevator 2 

24.  Apexoelevator 2 

25.  Surgical  

26.  Bp handle 2 

27.  Needle holder 3 

28.  Artery forceps 2 

29.  Toothed forceps 2 

30.  Scissors (suture cutting) 1 

31.  21 no wire 2 packets 

32.  Wire cutter 1 

33.  Restorative  

34.  Airotor handpiece 2 

35.  Burs  

36.  Round burs (small and large) 5 

37.  Straight bur 2 

38.  Inverted cone bur 2 

39.  Composite finishing bur 1 

40.  Cement spatula 1 

41.  Plastic spatula 1 

42.  Glass slab 1 

43.  Mixing paper pad 1 

44.  Cement carrier 5 
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45.  Condenser (round) 5 

46.  Ball burnisher 2 

47.  Spoon excavators 5 

48.  Toffle wire matrix retainer 1 

49.  Matrix band (steel) 2 packets 

50.  Matrix band (plastic) 2 packets 

51.  Wedge 1 packet 

52.  Dycal tip 2 

53.  Scaling  

54.  Suction tips 2 packets 

55.  Curette (universal curette) 3 

56.  Pedo forceps  

57.  Upper anterior 2 

58.  Upper root 1 

59.  Upper molar 2 

60.  Lower anterior 2 

61.  Lower molar 2 

नाक कान घाटँी सेवा सदुृर्ढकरर् (११.३.९.१२) 
मेची अतपिालले नाक कान घाँटी सेवा सञ्चानका लार्ग उस्ल्लस्खि सामारीहरू खररद 
गरर व्र्वतथापन गनुिपनेछ । मेर्सन खररद गदाि ISO13485:2003/AC:2007 for 

Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC Directives) वा USFDA approved 

product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । Maintenance Contract को कार्िशिि 
अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि । 

न्र्रुोसजिरी सेवा तथापना िथा सञ्चालन (११.३.९.१३) 
मेची अतपिालले न्र्रुोसजिरी सेवा सञ्चान गनिका लार्ग आवश्र्क औजार उपकरर्को 
सूची िर्ार गरी बजेटको पररर्ध र्भर रही सामारी खररद गरी अर्नवार्ि रूपमा सेवा 
सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुनेछ । मरे्सन खररद गदाि ISO13485:2003/AC:2007 for Medical 

Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC Directives) वा USFDA approved product  

certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि 
तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि । 

मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टरका लार्ग CT Scan (११.३.९.१५) 
प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले एक वटा कस्म्िमा पर्न १२८ Slice, 64 

low detector को CT Scan मेर्सन खररद गरी मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा 
सेन्टरलाई हतिान्िरर् गनुिपनेछ । हतिान्िरर् पिाि मदन भण्डारी अतपिाल िथा 
ट्रमा सेन्टरले सो मसे्शन जडान गरी सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुनेछ । मेर्सन खररद गदाि 
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USFDA approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । Maintenance 

Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि । 

BPKIHS को लार्ग मेर्डकल उपकरर् खररद (११.३.९.१६) 
तवात्र् मन्रालर् र र्व.पी. कोइराला तवात्र् र्वज्ञान प्रर्िष्ठान, धरान बीच सम्झौिा 
भए पिाि आवश्र्क मरे्डकल उपकरर्को सूची अनसुार प्रदेश तवात्र् आपूर्िि 
व्र्वतथापन केन्रले सो मेर्डकल उपकरर्हरू खररद गरी तवात्र् कार्ािलर् सनुसरी 
माफि ि BPKIHS लाई हतिान्िरर् गनुिपनेछ । मेर्सन खररद गदाि 
ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC 

Directives) वा USFDA approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 
Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि 
। 

रँगेली अतपिालका लार्ग GA मेर्सन खररद (११.३.९.२०) 
प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले एक थान General Anesthesia Machine 

with Anaesthesia Workstation with cardiac monitor खररद गनुिपनेछ । मेर्सन खररद 
गदाि ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC 

Directives) वा USFDA approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 
Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि 
। खररद पिाि सो उपकरर् तवात्र् कार्ािलर् मोरङ्ग माफि ि रँगेली अतपिाललाई 
हतिान्िरर् गनुिपनेछ । 

अस्क्सजन प्लान्टको बतुटर िथा पाइप लाइन खररद िथा जडान (११.३.९.२१) 
स्जल्ला अतपिाल भोजपरुले र्बरामीको वाडिहरूमा अस्क्सजनको आपूर्ििका लार्ग गि 
आ.व. मा अपगु भएका तथानहरूमा पाइपलाइन जडान गरनपुनेछ । 

मेची अतपिालले अस्क्सजन प्लान्टका लार्ग बतुटर खररद गरी पाइपलाइन समेि 
जडान गनुिपनेछ । 

आवश्र्क उपकरर् सर्हि मेजर OT Setup (११.३.९.२२) 
मेजर ओ.टी. का लार्ग आवश्र्क औजार उपकरर् खररद गदाि िल उस्ल्लस्खि सूची 
अनसुार खररद गनुिपनेछ । सो सूचीमा अपगु औजार उपकरर् भएमा बजेटको परीर्ध 
र्भर रही सूचीमा थप गरी खररद गनि सर्कनेछ । शल्र्र्क्रर्ा कक्षका लार्ग िल 
उस्ल्लस्खि औजार उपकरर् र्नधािररि सं्र्ामा मौज्दाि भएमा सो खररद गनि र्मल्न े
छैन। मेर्सन खररद गदाि ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices प्राप्त गरेको 
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र CE (93/42 EEC Directives) वा USFDA approved product  certificate प्राप्त 
गरेको हनुपुनेछ । Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा 
उल्लेख भएको हनुपुछि । 

स्जल्ला अतपिाल सोलखुमु्ब ु

S. No. List of equipment and instruments Quantity 

1.  Wheel chair foldable (adult size)  1 

2.  Stretcher  1 

3.  Patient trolley 1 

4.  Cupboards and Cabinet for store 1 

5.  Working desk for nursing station 1 

6.  OT Table-universal type/with wedge to position patient 2 

7.  Examining table 1 

8.  Mayo stand with tray 2 

9.  Operation theatre lights 1 

10.  Ultraviolet light source 1 

11.  Electronic suction machine 1 

12.  Foot operated suction machine 1 

13.  Refrigerator 1 

14.  Fumigation machine 1 

15.  Defibrillator 1 

16.  Cautery/Diathermy machine 1 

17.  Baby warmer 1 

18.  Baby weight machine 1 

19.  Anesthesia trolley 2 

20.  Instrument trolley 2 

21.  Cardiac monitor 2 

22.  Digital thermometer 1 

23.  Steel drum for gloves 1 

24.  Steel drum for cotton 1 

25.  Tourniquet, latex rubber, 75 cm  2 

26.  Kidney tray (600 cc) 2 

27.  Covered instrument trays 4 

28.  Mackintosh sheet 1 

29.  Lead gown 2 sets 

30.  Bowl stand 2 

31.  Cheatle forceps with jar 2 

32.  Torch light with batteries 1 

33.  Foot steps 2 

34.  IV stand 2 
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35.  Laryngoscope, Mc Coy’s curved blade and Miller’s 

straight blade (small, medium and large sizes for both 

adult and pediatric patients) 

2 sets 

36.  Oropharyngeal airways (size 0, 1, 2, 3, 4) 2 each 

37.  Anesthesia face masks (size 0, 1, 2, 3, 4) 2 each 

38.  Magills forcep (small and large) 2 

39.  Bougie 2 

40.  Stylets (small and large size) 2 

41.  Pulse oximeter 3 

42.  Stethoscope  4 

43.  Sphygmomanometer  2 

44.  Noninvasive blood pressure monitor (adult and pediatric 

sizes) 

1 

45.  Electrocardiogram- three leads 2 

46.  Electrocardiogram- twelve leads 1 

47.  Temperature Monitor- intermittent 1 

48.  K wire set: K-wires, SSW, plier, wire twister, wire cutter, 

wire bender, T handle 

1 set 

49.  Flash autoclave 1 

50.  AC/HVAC system As per need 

51.  Online UPS (minimum 10 KVA) 1 

उदर्परु अतपिाल 

S. No. List of equipment and instruments Quantity 

1.  Wheel chair foldable (adult size)  2 

2.  Stretcher  2 

3.  Patient trolley 2 

4.  Cupboards and Cabinet for store 2 

5.  Working desk for nursing station 1 

6.  OT Table-universal type/with wedge to position patient 2 

7.  Examining table 1 

8.  Mayo stand with tray 2 

9.  Operation theatre lights 2 

10.  Ultraviolet light source 1 

11.  Electronic suction machine 2 

12.  Foot operated suction machine 2 

13.  Refrigerator 1 

14.  Fumigation machine 1 

15.  Defibrillator 1 

16.  Cautery/Diathermy machine 2 

17.  Baby warmer 1 

18.  Baby weight machine 1 

19.  Anesthesia trolley 2 
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20.  Instrument trolley 2 

21.  Cardiac monitor 2 

22.  Digital thermometer 1 

23.  Steel drum for gloves 1 

24.  Steel drum for cotton 1 

25.  Tourniquet, latex rubber, 75 cm  2 

26.  Kidney tray (600 cc) 2 

27.  Covered instrument trays 4 

28.  Mackintosh sheet 1 

29.  Lead gown 2 sets 

30.  Bowl stand 2 

31.  Cheatle forceps with jar 2 

32.  Torch light with batteries 1 

33.  Foot steps 2 

34.  IV stand 2 

35.  Laryngoscope, Mc Coy’s curved blade and Miller’s 

straight blade (small, medium and large sizes for both 

adult and pediatric patients) 

2 sets 

36.  Oropharyngeal airways (size 0, 1, 2, 3, 4) 2 each 

37.  Anesthesia face masks (size 0, 1, 2, 3, 4) 2 each 

38.  Magills forcep (small and large) 2 

39.  Bougie 2 

40.  Stylet (small and large size) 2 

41.  Pulse oximeter 3 

42.  Stethoscope  4 

43.  Sphygmomanometer  2 

44.  Noninvasive blood pressure monitor (adult and pediatric 

sizes) 

1 

45.  Electrocardiogram- three leads 2 

46.  Electrocardiogram- twelve leads 1 

47.  Temperature Monitor- intermittent 1 

48.  K wire set: K-wires, SSW, plier, wire twister, wire cutter, 

wire bender, T handle 

1 set 

49.  Flash autoclave 1 

50.  Colposcope 1 

51.  AC/HVAC system As per need 

52.  Online UPS (minimum 10 KVA) 1 

मेची अतपिाल 

S. No. List of equipment and instruments Quantity 

1.  Wheel chair foldable (adult size)  2 

2.  Stretcher  2 

3.  Patient trolley 2 
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4.  Cupboards and Cabinet for store 2 

5.  Working desk for nursing station 1 

6.  OT Table-universal type/with wedge to position patient 2 

7.  Examining table 1 

8.  Mayo stand with tray 2 

9.  Operation theatre lights 2 

10.  Ultraviolet light source 1 

11.  Medical Microscope (for Neurosurgery) 1 

12.  Electronic suction machine 2 

13.  Foot operated suction machine 2 

14.  Refrigerator 1 

15.  Fumigation machine 1 

16.  Defibrillator 1 

17.  Cautery/Diathermy machine 2 

18.  Baby warmer 1 

19.  Baby weight machine 1 

20.  Anesthesia trolley 2 

21.  Instrument trolley 2 

22.  Cardiac monitor 2 

23.  Digital thermometer 1 

24.  Steel drum for gloves 1 

25.  Steel drum for cotton 1 

26.  Tourniquet, latex rubber, 75 cm  2 

27.  Kidney tray (600 cc) 2 

28.  Covered instrument trays 4 

29.  Mackintosh sheet 1 

30.  Lead gown 2 sets 

31.  Bowl stand 2 

32.  Cheatle forceps with jar 2 

33.  Torch light with batteries 1 

34.  Foot steps 2 

35.  IV stand 2 

36.  Laryngoscope, Mc Coy’s curved blade and Miller’s 

straight blade (small, medium and large sizes for both 

adult and pediatric patients) 

2 sets 

37.  Oropharyngeal airways (size 0, 1, 2, 3, 4) 2 each 

38.  Anesthesia face masks (size 0, 1, 2, 3, 4) 2 each 

39.  Magills forcep (small and large) 2 

40.  Bougie 2 

41.  Stylets (small and large size) 2 

42.  Pulse oximeter 3 

43.  Stethoscope  4 

44.  Sphygmomanometer  2 
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45.  Noninvasive blood pressure monitor (adult and pediatric 

sizes) 

1 

46.  Electrocardiogram- three leads 2 

47.  Electrocardiogram- twelve leads 1 

48.  Temperature Monitor- intermittent 1 

49.  K wire set: K-wires, SSW, plier, wire twister, wire cutter, 

wire bender, T handle 

1 set 

50.  Flash autoclave 1 

51.  AC/HVAC system As per need 

52.  Online UPS (minimum 10 KVA) 1 

GA मेर्सन खररद िथा जडान  (११.३.९.२३) 

स्जल्ला अतपिाल सोलखुमु्ब,ु इनरूवा र मेची अतपिालले एक थान General 

Anesthesia Machine with Anaesthesia Workstation with cardiac monitor खररद 
िथा जडान गरी सेवा प्रवाह गनि ुपनेछ। मेर्सन खररद गदाि 
ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC 

Directives) वा USFDA approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 
Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि 
। 

डार्लाईर्सस सेवा र्वतिार (११.३.९.२४) 
स्जल्ला अतपिाल इलामले र्नर्मिि रहेको डार्लाईर्सस र्रु्नटका लार्ग आवश्र्क 
औजार उपकरर्को सूची िर्ार गरी सो अनसुार खररद िथा जडान गरी सेवा 
सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुनेछ। 

Biosafety Cabinet खररद (११.३.९.२५) 
स्जल्ला अतपिाल संखवुासभाले एक वटा लेभल २ को बार्ोसेफ्टी क्र्ार्बनेट खररद 
िथा जडान गरी सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुनेछ । 

प्रर्ोगशाला सपोटि Semi Analyser Machine खररद (११.३.९.२६) 
प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले चार वटा Semi Automated Biochemistry 

Analyser खररद गनुिपनेछ । मेर्सन खररद गदाि USFDA approved product  

certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि 
तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि। खररद पिाि तवात्र् मन्रालर्को 
समन्वर्मा सो मेर्सनहरू आवशर्किा अनरुूप र्वर्भन्न सरकारी तवात्र् संतथाहरूमा 
हतिान्िरर् गनुिपनेछ । 

Fully Automated Biochemistry Analyser खररद (११.३.९.३४) 
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स्जल्ला अतपिाल उदर्परुले एक वटा Fully Automated Biochemistry Analyser 

खररद िथा जडान गरी सेवा सञ्चालन गनुिपनेछ । मेर्सन खररद गदाि 
ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC 

Directives) वा USFDA approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 
Maintenance Contract को कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि 
। तपेर्सर्फकेसनमा ५ वषिको लार्ग Routine test Parameter को Cost per test पर्न 
माग्नपुनेछ र मलु्र्ाङ्कनमा अर्नवार्ि सो कुरा समावेश गनुिपनेछ । 

UPS खररद िथा जडान (११.३.९.३५) 
इलाम अतपिालले न्रू्निम १० KVA को एक थान UPS खररद गरी जडान गनुिपनेछ 
। 

मेची अतपिाललाई प्लाज्मा तटेररलाइजर मेस्शन खररद (११.३.९.३९) 
प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले Vaporized Hydrogen Peroxide low 

temperature sterilization का लार्ग accessories िथा consumables सर्हिको एक वटा 
low temperature प्लाज्मा तटेररलाइजर मेस्शन खररद गनुिपनेछ । सो मेस्शनको 
Chamber Volume कस्म्िमा पर्न १७० र्लटर र ४५-५० के.जी. medical device 

weight अट्ने क्षमिाको हनुपुनेछ । मेर्सन खररद गदाि ISO13485:2003/AC:2007 

for Medical Devices प्राप्त गरेको र CE (93/42 EEC Directives) र USFDA 

approved product  certificate प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । Maintenance Contract को 
कार्िशिि अर्नवार्ि तपेर्सर्फकेसनमा उल्लेख भएको हनुपुछि । खररद पिाि सो मेस्शन 
मेची अतपिाललाई हतिान्िरर् गनुिपनेछ । हतिान्िरर् पिाि मेची अतपिालले सो 
मेस्शन जडान गरी सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुनेछ।  

ट्रान्सफमिर खररद (११.३.१९.१) 
स्जल्ला अतपिाल पाँचथर र भोजपरुले २५०-३०० KVA को ट्रान्सफमिर खररद गरी 
जडान गनुिपनेछ।  

VIA िार्लमका लार्ग टे्रर्नङ साइट र्नमािर् (११.३.२२.१) 
संखवुासभा अतपिालले  VIA िार्लम व्र्वतथापनका लार्ग र िार्लम हलमा चार्हन े
औजार उपकरर्हरूको सूची िर्ार गरी खररद गनुिपनेछ । 

AC खररद (११.३.२२.३) 
इलाम अतपिालले डार्लाइर्सस कक्षका लार्ग AC खररद गरी जडान गनुिपनेछ । 
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सञ्चालन गने 
र्नकार् 

बजेट र्वर्नर्ोजन भएका अतपिालहरू, प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली बजेट र्वर्नर्ोजन भएका र्नकार्हरूले प्रगर्ि प्रर्िवदेन िर्ार गरी तवात्र् र्नदेशनालर् र 
तवात्र् मन्रालर्मा बझुाउनपुनेछ । 

 

६२. Water Plant र्नमािर् 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११५६ 
कृर्ाकलाप कोड ११.४.१६.१ 
उद्दशे्र् उदर्परु अतपिालमा पानीको व्र्वतथापनका लार्ग महुानबाट अतपिालसम्म पानी आपूर्िि 

गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध उदर्परु अतपिालमा चौर्बसै घण्टा तवच्छ पानीको व्र्वतथा हनुेछ । 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा अतपिालले वाटर प्लान्ट र्नमािर्का लार्ग सम्बस्न्धि र्वषर् र्वज्ञसंग परामशि गरी लागि 

ईस्तटमेट िर्ार गरी तवात्र् मन्रालर् समक्ष पेश गनुिपनेछ । सो पिाि तवात्र् 
मन्रालर्को तवीकृर्ि र्लई र्नमािर् कार्ि अघी बढाउनपुनेछ । वाटर प्लान्ट र्नमािर् पिाि 
सञ्चालनमा ल्र्ाउनपुनेछ । 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

उदर्परु अतपिाल 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्नमािर् प्रकृर्ाको प्रगर्ि प्रर्िवदेन अर्नवार्ि रूपमा तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् 
मन्रालर्मा बझुाउनपुनेछ। 

 

६३. प्लासेन्टा र्पट र्नमािर् 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११५८ 

कृर्ाकलाप कोड ११.४.१८.१ 
उद्दशे्र् अतपिालमा प्लासेन्टा र्पट (सालनाल र्वसजिन खाल्डो) र्नमािर् गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  प्लासेन्टा लगार्ि अन्र् वतिहुरूको जैर्वक र्वघटन (organic decomposition) द्वारा उस्चि 

व्र्वतथापन भई वािावरर्ीर् असर न्रू्र्नकरर् हनुेछ । 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा अतपिालले साविजर्नक खररद ऐन िथा र्नर्मावली अनसुार प्लासेन्टा र्पट र्नमािर् कार्ि 
सम्पन्न गनुिपनेछ । 

प्लासेन्टा र्पट र्नमािर् गदाि ध्र्ान ददनपुने कुराहरू र्नम्नानसुार छन ्। (िोिः तवात्र् 
भवन पूवािधारको र्डजाइन िथा र्नमािर् सम्बन्धी र्नदेस्शका, २०७३, नेपाल सरकार, तवात्र् 
िथा जनसं्र्ा मन्रालर्) 

• तथानः प्लासेन्टा र्पट बनाउन ेतथान पानीको िोिभन्दा ५० र्फट टाढा हनुपुनेछ। 

• नापः खाल्डोको ब्र्ास १.५ मी. र गर्हराई ३ देस्ख ४ मी. सम्म बनाउनपुनेछ। 

• खाल्डोको र्भत्ताः खाल्डोको र्भत्ता भस्त्कन नददन त्र्सको र्भत्ता ईँटाको वा ढुङ्गाको 
गारोले बनाउनपुनेछ। सामारी उपलब्ध हनुे तथानहरूमा र्समेन्ट ररङ्ग लगाइ पर्न 
र्सको र्नमािर् गनि सर्कन्छ। र्सरी र्समेन्ट ररङ्गबाट बनाएको अवतथामा ररङ्गहरूको 
जोनीलाई १:३ र्समेन्ट बालवुाको मसला लगार्र राम्ररी टाल्नपुनेछ। खाल्डोको 
र्भत्ता र भईुँलाई राम्ररी वाटरप्ररु्फङ्ग गनुिपनेछ। 

• ढकनीः र्स र्पटमा फलामको ३०० X ४५० साइजको ढकनी राख्नपुनेछ। 

• भेन्ट पाइपः र्पट र्भर जैर्वक र्वघटनको प्रर्क्रर्ाबाट उत्पादन हनुे ग्र्ासलाइ 
र्नकास ददन र्पटको बीचमा १०० मी.मी. मोटो र १५०० मी.मी. लामो पाइप 
ठाडो जडान गनुिपनेछ। र्स पाइपको मार्थ हावा नछेर्कन ेिर वषािको पानी नपतन े
गरी ढकनी राख्नपुनेछ। 

• र्पटको मखु भईुँ सिह भन्दा उचाइमा राख्नःे र्पटलाई जर्मनबाट कररब १२०० 
मी.मी.  उठाउन ुपनेछ। 

• र्पटको फेदमा माटो राख्नःे जैर्वक र्वघटनको प्रर्क्रर्ालाई प्रभावकारी बनाउन 
र्पटको फेदमा कररब १५० मी.मी. माटो राख्नपुनेछ।  
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ितवीरः प्लासेन्टा र्पटको नमनुा नक्सा 
सञ्चालन गने 
र्नकार् 

स्जल्ला अतपिाल सोलखुमु्ब,ु स्जल्ला अतपिाल खोटाङ 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्नमािर् प्रर्क्रर्ा शरुू र सम्पन्न भएको जानकारी सम्बस्न्धि अतपिालले अर्नवार्ि तवात्र् 
र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्लाई गनुिपनेछ । 

 

६४. कार्ािलर्को लार्ग फर्निचर िथा र्फक्सचसि  

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. ३११२३ 
कृर्ाकलाप कोड ११.६.१३.१ 
उद्दशे्र् अतपिालहरुको भवनमा आवश्र्क फर्निचर िथा र्फक्सचसिको व्र्वतथापन गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध अतपिालहरूको न्रू्निम सेवा मापदण्ड अनसुार व्र्वतथापन हनुेछ । 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट अतपिालहरूले आवश्र्क फर्निचर िथा 

र्फक्सचसिको व्र्वतथापन गनुिपनेछ । 

• स्जल्ला अतपिाल सोलखुमु्ब,ु पाँचथर, संखवुासभा र मचेी अतपिालले न्र्नुिम सेवा 
मापदण्डमा र्नददिष्ट गरे अनसुार अतपिालको नर्ाँ भवनमा चार्हने फर्निचर 
र्फक्सचसिको व्र्वतथापन र्सै शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजटेबाट गनुिपनेछ ।  
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सञ्चालन गने 
र्नकार् 

सबै अतपिालहरु। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली सम्बस्न्धि अतपिालले खचिको र्ववरर् अर्नवार्ि रूपमा तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् 
मन्रालर्मा बझुाउनपुनेछ। 

 

६५. र्वशेषज्ञ स्चर्कत्सक प्रोत्साहन भत्ता 
 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २११३५ 

कृर्ाकलाप कोड १.२.५.३ 
उद्दशे्र् प्रदेश मािहिका अतपिालहरूमा र्नरन्िर र्वशेषज्ञ सेवाको सरु्नस्िििा गनिका लर्ग र्वशषेज्ञिा 

हार्सल गरेका स्चर्कत्सकहरूलाई उत्प्ररेर्ा तवरूप प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गने ।  

अपेस्क्षि उपलस्ब्ध र्वशेषज्ञ स्चर्कत्सकहरूबाट अतपिालमा प्रदान गररने सेवाको गरु्तिरमा वरृ्द्ध, सेवा र्वतिार 
र र्नरन्िरिा हनुेछ । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि रकम प्रदेश सरकार, तवात्र् मन्रालर्को “र्वशेषज्ञ स्चर्कत्सक 
प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्िर्वर्ध, २०७९” अनसुार र्विरर् गनुिपनेछ । 

सो कार्िर्वर्धमा र्नददिष्ट गरेका बाहेक अन्र् जनशस्क्तलाई र्स शीषिकबाट प्रोत्साहन भत्ता 
ददन र्मल्नछैेन । 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

सबै अतपिालहरु 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली प्रोत्साहन भत्ता र्विरर् गरेको रैमार्सक र्ववरर् तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् 
मन्रालर्लाई बझुाउनपुनेछ । 

 

६६. र्नशलु्क औषर्ध िथा अन्र् औषर्ध खररद 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 
कृर्ाकलाप कोड ७.२.९.१ 
उद्दशे्र् र्बरामीहरूलाई आधारभिू तवात्र् सेवाका लार्ग आवश्र्क औषर्ध िथा औषर्धजन्र् 

सामारीको व्र्वतथापन गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध र्बरामीहरूको उपचार सेवा सहज भई तवात्र् स्तथर्ि सधुार हनुेछ।  
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले नेपाल सरकारले िोकेका आधारभिू 
तवात्र् सेवाका लार्ग आवश्र्क र्नशलु्क औषर्ध िथा औषर्धजन्र् सामारीहरू 
खररद गनुिपनेछ । खररद पूवि आवश्र्क औषर्धहरूको स्जल्ला अनसुार प्रके्षपर् गरी 
खररद गनुिपनेछ । खररद पिाि सो औषर्धहरू प्रदेश मािहिका सबै अतपिाल र 
तवात्र् कार्ािलर्हरूमा हतिान्िरर् गनुिपनेछ । 

• अतपिालहरूले तवीकृि बजटेको परीर्धर्भर रही अतपिालमा सेवा र्लन आएका 
जेष्ठ नागररक, बेवाररसे िथा असह्यार् र्बरामीहरूका लार्ग स्चर्कत्सकको सल्लाह 
बमोस्जम औस्चत्र् र आवश्र्किाको आधारमा र्नशलु्कको सूस्चमा रहेका बाहेकको 
औषर्धहरू खररद गरी भकु्तानी गनुिपनेछ ।र्सरी भकु्तानी गदाि सो को र्ववरर् तपष्ट 
अर्भलेस्खकरर् गनुिपनेछ । प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन िथा र्नर्मावली मा 
व्र्वतथा भइ बमोस्जम खररद गरी व्र्वतथापन गनुिपनेछ । औषर्धको तपेर्सर्फकेसन 
िर्ारी, खररद पिाि गरु्तिर र्र्कन फामेसी जनशस्क्तबाट गराउनपुनेछ । 

• औषर्ध खररद गदाि WHO Good Manufacturing Practices (GMP)/USFDA 

Certified र औषर्धजन्र् सामार्र खररद गदाि ISO Certified हनुपुनेछ। 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

सबै अतपिालहरु, प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्नशलु्क औषर्ध र्विरर्को रैमार्सक प्रर्िवेदन तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर् 
समक्ष पठाउनपुनेछ ।  

 

६७. ल्र्ाव सेवाका लार्ग आवश्र्क केर्मकल्स।ररएजेन्ट।Xray Film खररद 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 
कृर्ाकलाप कोड ७.२.९.२ 
उद्दशे्र् अतपिालहरुबाट गरु्तिरीर् प्रर्ोगशाला सेवा सञ्चालन हनुे। 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध प्रर्ोगशालाको सेवा सदुृढ भइ समर्मै रोग र्नदानमा सहर्ोग पगु्नेछ।   
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • अतपिालहरूमा रहेको ल्र्ाब िथा एक्स-रे सेवा सञ्चालनका लार्ग चार्हने एक्स-रे 

र्फल्म, ल्र्ाब ररएजेन्ट, केर्मकल्स, स्तप्रट, कटन तवाब, र्वर्भन्न साइजका र्सररन्ज 
लगार्िका सामारीहरूको वार्षिक आवश्र्किाका आधारमा सूची िर्ार गरी सोही 
अनसुार खररद गनुिपनेछ । 
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• र्नर्र्मि उपलब्ध हनु ेपररमार् बाहेकका अपगु सामरीहरु मार र्स शीषिकबाट 
खररद गरी व्र्वतथापन गनि पुनेछ। 

• र्स शीषिकबाट र्वर्नर्ोस्जि रकमबाट अतपिालले ७५ वषि र सो भन्दा मार्थका 
ज्र्ेष्ठ नागररक र पूर्ि अपाङ्गिा भएका नागररकहरुको पररक्षर् र्नशलु्क रूपमा 
गनुिपनेछ । र्नशलु्क सेवा ददँदा  र्बरामीको पर्हचान खलु्ने सरकारी कागजािको 
प्रर्िर्लपी अतपिालले राख्नपुनेछ। 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

सबै अतपिालहरु। 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली सेवा पाएका र्बरामीहरूको रैमार्सक प्रर्िवदेन अर्नवार्ि रूपमा तवात्र् र्नदेशनालर् र 
तवात्र् मन्रालर्मा बझुाउनपुनेछ। 

 

६८. Dental Department का लार्ग औषर्ध िथा औषर्धजन्र् सामारी 
 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 
कृर्ाकलाप कोड ७.२.९.१९ 
उद्दशे्र् र्बरामीहरूलाई दन्ि स्चर्कत्सा सेवा प्रदान गनिका लार्ग आवश्र्क औषर्ध िथा औषर्धजन्र् 

सामारीको व्र्वतथापन गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध अतपिालबाट दन्ि उपचार सेवा र्नरन्िर प्रवाह हनुेछ।  
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • अतपिालहरूले तवीकृि बजटेको परीर्धर्भर रही प्रचर्लि साविजर्नक खररद ऐन 

िथा र्नर्मावली मा व्र्वतथा भए बमोस्जम दन्ि स्चर्कत्सा सेवा प्रदान गनि चार्हन े
अत्र्ावश्र्क औषर्ध िथा औषर्धजन्र् सामारीहरूको सूची िर्ार गरी एकमषु्ठ खररद 
गरी व्र्वतथापन गनुिपनेछ ।  

• र्स कार्िक्रममा बजेट अपगु भएमा र्नशलु्क औषर्ध िथा अन्र् औषर्ध खररद 
(७.२.९.१) कार्िक्रमबाट खररद गनि सर्कनेछ । औषर्ध खररद गदाि WHO Good 

Manufacturing Practices (GMP) /USFDA Certified र औषर्धजन्र् सामार्र 
खररद गदाि ISO Certified हनुपुनेछ। 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

सबै अतपिालहरु 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली औषर्धखररद पिाि सो को र्ववरर् तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्मा 
पठाउनपुनेछ ।  
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६९. क्र्ास्ल्सर्म खररद 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 
कृर्ाकलाप कोड ७.२.९.२३ 
उद्दशे्र् गभिविी िथा सतु्केरी अवतथाका लार्ग क्र्ास्ल्सर्म चक्की खररद भई र्वरिर् गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध गभिवर्ि िथा सतु्केरी मर्हलाहरूमा हनु सक्न ेप्रसरु्ि जर्टलिा कम भई माि ृमतृ्रू्दर कम 

हनुेछ ।  
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • खररद पूवि आवश्र्क सं्र्ाको प्रके्षपर् गरी साविजर्नक खररद ऐन िथा र्नर्मावली 

अनसुार क्र्ालर्सर्म चक्की (५०० रा.) खररद गनुिपनेछ । औषर्ध खररद गदाि 
WHO Good Manufacturing Practices (GMP) /USFDA Certified  हनुपुनेछ। 
खररद पिाि सो औषर्धहरू प्रदेश मािहिका सबै अतपिाल र तवात्र् 
कार्ािलर्हरूमा हतिान्िरर् गनुिपनेछ। 

• अतपिाल िथा तवात्र् संतथाहरूले गभिविी िथा सतु्केरी मर्हलाहरूलाई 
क्र्ालर्सर्म चक्की र्नशलु्क र्विरर् गनुिपनेछ ।   

सञ्चालन गने र्नकार् प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र 
प्रर्िवेदन प्रर्ाली प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले औषधी खररद िथा ढुवानी पिाि सो को 

र्ववरर् तवात्र् मन्रालर्लाई पठाउनपुनेछ । प्रदेश मािहिका अतपिालहरूले औषर्ध 
र्विरर्को मार्सक र्ववरर्को अर्भलेख राखी तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर् 
समक्ष प्रर्िवदेन पठाउनपुनेछ । तवात्र् कार्ािलर्हरूले आफ्नो स्जल्लाका तवात्र् 
संतथाहरूबाट र्ववरर् संकलन गरी मार्सक रूपमा तवात्र् र्नदेशनालर् र मन्रालर्मा 
पठाउनपुनेछ । 

 

७०. थालार्सर्मर्ाका र्बरामीका लार्ग औषर्ध खररद 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 
कृर्ाकलाप कोड ७.२.९.२७ 
उद्दशे्र् थालार्सर्मर्ा लागेका र्बरामीहरूको उपचारका लार्ग आवश्र्क औषर्ध खररद हनुछे । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध थालार्सर्मर्ा लागेका र्बरामीहरूको उपचार व्र्वतथापन सहज हनुेछ । 



78 

 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • थालार्सर्मर्ा सोसाइटी नेपाल संग समन्वर् गरी थालार्सर्मर्ाको उपचार 
व्र्वतथापनका लार्ग खररद गनुिपने आवश्र्क औषर्धको सूची सर्हि प्रतिाव माग 
गरी खररद गरी तवात्र् कार्ािलर् मोरङ्ग माफि ि हतिान्िरर् गनुिपनेछ । औषर्ध 
खररद गदाि WHO Good Manufacturing Practices (GMP) /USFDA Certified  
हनुपुनेछ। खररद पिाि सो औषर्धहरू प्रदेश मािहिका सबै अतपिाल र तवात्र् 
कार्ािलर्हरूमा हतिान्िरर् गनुिपनेछ। 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्र 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले औषधी खररद पिाि सो को र्ववरर् तवात्र् 
मन्रालर्लाई पठाउनपुनेछ ।  

 

७१. संक्रमर् रोकथाम िथा सरसफाई सामारी खररद  

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २७२१३ 
कृर्ाकलाप कोड ७.२.११.१ 
उद्दशे्र् अतपिालमा फोहोरमैला व्र्वतथापन िथा संक्रमर् रोकथामका लार्ग चार्हने औषर्ध िथा 

औषर्धजन्र् सामारीहरूको खररद गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध अतपिालहरूमा तवात्र् संतथाजन्र् संक्रमर् दर न्रू्नीकरर् हनुेछ । 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा र्स शीषिकबाट देहार् बमोस्जमका कार्िहरु सञ्चालन गनिका र्नस्म्ि खचि गनि सर्कनेछः 

• तवात्र्जन्र् फोहोरमैला व्र्वतथापनका लार्ग कभर भएको (Swing lead, sqaure 

shape) बाल्टी, प्रचर्लि मापदण्ड अनसुारको कलर कोड (रािो, पहेलो र हररर्ो) 
बाटाहरु प्रत्र्ेक वाडि िथा ओ.पी.डी. का लार्ग, र्सररन्ज कटर, सेफ्टी बाकस, िथा 
फोहोर संकलन िथा बर्गिकरर्मा संलग्न  कमिचारीहरुका लार्ग बटु, प्लार्ष्टक 
गाउन, चश्मा िथा पन्जाहरु खररद िथा व्र्वतथापन गनुिपनेछ।   

• सङ्ग्क्रमर् न्रू्नीकरर्का लार्ग आवश्र्क केर्मकल्स ,क्लोररन ,र्फनले ,साइडेक्स ,
हारर्पक लगार्ि सघन उपचार कक्ष, शल्र्कृर्ा कक्ष फ्र्रु्मगेट गनि आवश्र्क 
सामरीहरुको व्र्वतथापन गनि ुपनेछ। 

• फोहोरमैला उत्पन्न भएको तथल देस्ख व्र्वतथापन गने तथलसम्म लैजानका र्नस्म्ि 
चक्का भएक ट्रल ी खररद गनि सर्कनेछ। 
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फोहोरमैला व्र्वतथापनका लार्ग तवीकृि र्नदेस्शका र सो सम्बस्न्ध मापदण्डमा उल्लेख 
भए अनरुुप अन्र् व्र्वतथापन गनि ुपनेछ। 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

सबै अतपिालहरू 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली अतपिालहरूले रैमार्सक र्ववरर् तवात्र् र्नदेशनालर् र मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ । 
 

७२. EMR Service Renewal 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२४१२ 
कृर्ाकलाप कोड २.५.४.२ 
उद्दशे्र् अतपिालमा र्बरामीहरूको र्वद्यिुीर् अर्भलेख राख्न े। 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध र्बरामीहरूको उपचार व्र्वतथापन िथा रेफरल सहज हनुेछ । 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट अतपिालमा िेस्रो पक्षसँग सम्झौिा गरी इलेक्ट्रोर्नक 

मेर्डकल रेकडि प्रर्ाली जडान गनुिपनेछ । र्स अस्घनै इलेक्ट्रोर्नक मरे्डकल रेकडि प्रर्ाली 
जडान भई लाग ुभइसकेका अतपिालहरूमा र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट सो प्रर्ाली 
नवीकरर् गनुिपनेछ । सो प्रर्ाली जडान गरेपिाि अतपिालले अर्नवार्ि रूपमा प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउनपुनेछ । सो को अनगुमन तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्ले गनेछ । 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

मेची अतपिाल, स्जल्ला अतपिाल पाँचथर, संखवुासभा, िेह्रथमु, धनकुटा, भोजपरु र खोटाङ 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली अतपिालहरूले रैमार्सक र्ववरर् तवात्र् र्नदेशनालर् र मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ । 
 

७३. कमिचारी करार 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२४१९ 

उद्दशे्र् अतपिालमा गरु्तिरीर् तवात्र् सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क दक्ष जनशस्क्तको 
व्र्वतथापन गने। 

अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  पर्ािप्त जनशस्क्त व्र्वतथापनले अतपिालहरूबाट प्रदान गररने गरु्तिरीर् सेवामा र्नरन्िरिा 
ददन सर्कनेछ। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा तवात्र् कमिचारी करारमा र्लदँा सम्बस्न्धि र्नकार्ले प्रचर्लि प्रदेश तवात्र् कमिचारी 
करार कार्िर्वर्ध अनसुार करार सेवामा र्लनपुने वा र्नरन्िरिा ददन ुपनेछ। अतपिालले 
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आफैले र्लन सक्ने कमिचारी बाहेक अन्र् तवात्र् कमिचारीको सं्र्ा र्नधािरर् गरी 
सम्बस्न्धि र्नकार् समक्ष भार मसान्ि र्भर पठाउनपुनेछ। र्नधािरर् गरी अतपिालले 
सम्बस्न्धि र्नकार् सम र्स अन्िगििका शीषिकहरूमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटहरूबाट िोर्कएका 
कमिचारी बाहेक अन्र् कमिचारीलाई िलब भत्ता ददन र्मल्नछैेन।। अतपिाल र्वकास 
सर्मर्िबाट करारमा रहेकाहरूलाई करार म्र्ाद थप गरर र्स शीषिकबाट िलब भत्ताको 
व्र्वतथा गनि पाईनेछैन।  
बार्ोमेर्डकल ईस्न्जर्नर्र करार (२.५.१०.१) 

प्रदेश तवात्र् आपूर्िि व्र्वतथापन केन्रले दईु जना र मेची अतपिालले सािौँ 
िहको एक जना बार्ोमरे्डकल इस्न्जर्नर्र करार सेवामा र्लनपुने वा र्नरन्िरिा 
ददनपुनेछ। र्स शीषिकबाट करारमा र्नर्सु्क्त गररएका बार्ोमेर्डकल इस्न्जर्नर्रलाई 
आवश्र्किाका अनसुार प्रदेश मािहिका अन्र् अतपिालमा पर्न खटाउनपुनेछ । 

तवात्र्कमी करार (२.५.१०.२) 
अतपिालहरूले र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट तवात्र् सेवाका सहार्कतिरका 
कमिचारी र्नर्कु्ती गनि वा र्नरन्िरिा ददनपुनेछ । िर मदन भण्डारी अतपिाल िथा 
ट्रमा सेन्टरले एक जना मेर्डकल ल्र्ाब टेक्नोलोस्जष्ट (सािौँ िह) पर्न करारमा 
र्लन वा र्नरन्िरिा ददन सक्नेछ। 

सेवा र्नरन्िरिाका लार्ग र्फस्जर्ोथेरार्पष्ट करार (२.५.१०.१३) 
मेची अतपिाल, स्जल्ला अतपिाल ईनरूवा र मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा 
सेन्टरले एक जना र्फस्जर्ोथेरार्पष्ट (सािौँ िह) करार सेवामा र्लनपुनेछ । 

सेवा र्नरन्िरिाका लार्ग र्वशेषज्ञ स्चर्कत्सक करार (२.५.१०.१७) 

अतपिालहरूले नवौँ िहको र्वशेषज्ञ स्चर्कत्सकको करार सेवामा व्र्वतथापन 
गनुिपनेछ। सं्र्ाः स्जल्ला अतपिाल भोजपरु, िेह्रथमु, सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा, 
धनकुटा, पाँचथर, खोटाङ्ग, िाप्लेजङु्ग, संखवुासभा अतपिाल, उदर्परु अतपिाल, 
इलाम अतपिाल, इनरूवा अतपिाल, मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टर- 
एक जना; मचेी अतपिाल- दईु जना 

सेवा र्नरन्िरिाका लार्ग मेर्डकल अर्धकृि करार (२.५.१०.१८) 

अतपिालहरूले आठौँ िहको मेर्डकल अर्धकृिको करार सेवामा व्र्वतथापन 
गनुिपनेछ। सं्र्ाः स्जल्ला अतपिाल िाप्लेजङु्ग, पाँचथर, िेह्रथमु, धनकुटा, भोजपरु, 
खोटाङ्ग, सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा र इनरूवा अतपिाल- दईु जना; इलाम अतपिाल, 
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संखवुासभा अतपिाल र मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टर- िीन जना; 
उदर्परु अतपिाल, मचेी अतपिाल- चार जना । 

IT Officer (२.५.१०.२३) 

मेची अतपिालले र्वर्नर्ोस्जि बजेटको पररर्ध र्भर प्रचर्लि र्नर्मानसुार रही एक 
जना IT Officer करार सेवामा र्लन सक्नेछ। 

BDS करार (२.५.१०.२४) 
ईलाम अतपिालले एक जना आठौँ िहको डेन्टल अर्धकृिको करार सेवामा 
व्र्वतथापन गनुिपनेछ।  

मेर्डकल ल्र्ाब टेक्नोलोस्जष्ट (२.५.१०.२५) 
स्जल्ला अतपिाल इलाम, िाप्लेजङु्ग, पाँचथर, िेह्रथमु, धनकुटा, भोजपरु, खोटाङ, 
सोलखुमु्ब ु र ओखलढुङ्गाले एक जना मेर्डकल ल्र्ाब टेक्नोलोस्जष्ट (सािौँ िह) 
करार सेवामा र्लनपुनेछ।  

BMET करार (२.५.१०.२६) 
स्जल्ला अतपिाल पाँचथर, धनकुटा, सोलखुमु्ब,ु उदर्परु, मदन भण्डारी अतपिाल 
िथा ट्रमा सेन्टरले एक जना बार्ोमेर्डकल इक्वीपमेन्ट टेस्क्नर्सर्न (पाचौँ िह) 
करार सेवामा र्लनपुनेछ। र्स शीषिकबाट करारमा र्नर्सु्क्त गररएका बार्ोमेर्डकल 
इक्वीपमने्ट टेस्क्नर्सर्नलाई आवश्र्किाका अनसुार प्रदेश मािहिका अन्र् 
अतपिालमा पर्न खटाउनपुनेछ। थप स्जम्मेवारी िोर्कएका अतपिालहरू र्नम्नानसुार 
छन:् 

• उदर्परु अतपिालः स्जल्ला अतपिाल खोटाङ 

• मदन भण्डारी अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टरः इनरूवा अतपिाल 

• स्जल्ला अतपिाल सोलखुमु्बःु स्जल्ला अतपिाल ओखलढुङ्गा 
• स्जल्ला अतपिाल धनकुटाः स्जल्ला अतपिाल भोजपरु र संखवुासभा 

अतपिाल 

• स्जल्ला अतपिाल पाँचथरः स्जल्ला अतपिाल िाप्लेजङु, िेह्रथमु, इलाम 
अतपिाल 

र्फस्जर्ोथेरार्प सहार्क करार (२.५.१०.२७) 
• मेची अतपिाल, स्जल्ला अतपिाल ईनरूवा र मदन भण्डारी अतपिाल िथा 

ट्रमा सेन्टरले एक जना र्फस्जर्ोथेरार्प सहार्क (पाचौँ िह) करार सेवामा 
र्लनपुनेछ। 
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सञ्चालन गने 
र्नकार् 

तवात्र् मन्रालर्, तवात्र् र्नदेशनालर् र सबै अतपिालहरू  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्वज्ञापनको लार्ग सूचना प्रकाशन गरेको र करम्मचारी र्नर्सु्क्त भई हास्जर भएको जानकारी 
सम्बस्न्धि र्नकार्हरूले मार्थल्लो र्नकार्मा पठाउनपुनेछ। 

 

७४. छारवृस्त्त करार िलब 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२४१९ 

कृर्ाकलाप कोड २.५.१०.२९ 
उद्दशे्र् प्रदेश मािहिका अतपिालहरूमा र्नरन्िर सेवाको सरु्नस्िििा गने । 

अपेस्क्षि उपलस्ब्ध अतपिालमा प्रदान गररने सेवाको गरु्तिरमा वरृ्द्ध, सेवा र्वतिार र र्नरन्िरिा हनुेछ । 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट रकम नेपाल सरकारको छारवृस्त्तमा अध्र्र्न पूरा गरी 

सम्झौिा पिाि प्रदेश मािहिका र्नकार्हरूमा खर्टएका स्चर्कत्सक िथा तवात्र्कमीको 
प्रचर्लि काननु अनसुार िलब भत्ता भकु्तानी गनुिपनेछ । 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

सबै अतपिालहरु 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली खचिको रैमार्सक र्ववरर् तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्लाई बझुाउनपुनेछ । 
 

७५. Maternity Waiting Home (प्रसरु्ि प्रर्िक्षा कक्ष) सञ्चालन खचि 
 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.२ 
उद्दशे्र् गभिविी, प्रसव र सतु्केरी अवतथामा जर्टलिा पर्हचान गरर तवात्र्कमीको र्नगरार्नमा 

राख्न ेअवतथाका आमा िथा नवजाि स्शशकुा लार्ग आवास सेवा उपलब्ध गराई माि ृिथा 
स्शश ुरुग्र्िादर र मतृ्र्दुर कम गने। 

अपेस्क्षि उपलस्ब्ध गभिविी प्रसव िथा सतु्केरीका कारर्ले गदाि हनुसक्न ेजर्टलिाहरूको समर्मै पर्हचान गरी 
गभिविी िथा सतु्केरी मर्हलाहरूले समर्मै उपचार सेवा प्राप्त गनि आमा िथा नवजाि 
स्शशकुा लार्ग आवास सेवा उपलब्ध हनुेछ । 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • बजेट र्वर्नर्ोजन भएका अतपिालहरुले नेपाल सरकार, तवात्र् िथा जनसं्र्ा 
मन्रालर्, तवात्र् सेवा र्वभागद्वारा जारी गररएको “र्हमाली िथा पहाडी 
स्जल्लाहरूमा गभिविी िथा सतु्केरी मर्हलाहरूका लार्ग आवास गहृसेवा संचालन 
र्नदेस्शका, २०७८” बमोस्जम कार्िसंचालन गनुिपनेछ । 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

इलाम अतपिाल, स्जल्ला अतपिाल खोटाङ र भोजपरु 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली अतपिालहरुले र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि रकमबाट सेवा पाएका मर्हलाहरूको र्ववरर् 
रैमार्सक रुपमा तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर् समक्ष अर्नवार्ि पेश गनुिपनेछ। 

 

७६. प्रसरु्ि जर्टलिाका लार्ग ररफरल सेवा 
 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४ 
उद्दशे्र् माि ृिथा नवजाि स्शश ुमतृ्र्दुर न्र्रु्नकरर् गने। 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  प्रसरु्ि जर्टलिा भएका मर्हला िथा जर्टल तवात्र् समतर्ा भएका नवजाि स्शशहुरुको 

समर्मै प्रषेर् भइ प्रभावकारी उपचार सेवाबाट माि ृिथा नवजाि स्शश ुमतृ्र्दुर न्र्रु्नकरर् 
हनुेछ। 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा ▪ र्स शीषिकको बजेट कार्ािन्वर्नका लार्ग सविप्रथम एम्बलेुन्स िथा सवारी साधनको 
दर रेट र्नधािरर् गनुि पनेछ । 

▪ र्सका लार्ग अतपिालले र्ािार्ाि व्र्वसार्ी, एम्बलेुन्स संचालक।चालक, सम्बस्न्धि 
तथानीर् िहका प्रर्िर्नर्ध आददसँग छलफल गरी नस्जकको ररफरल अतपिालहरूको 
दरुीका आधारमा दर रेट र्नधािरर्को र्नर्िर् गराउन ुपनेछ । 

▪ ररफर गदाि सम्बस्न्धि अतपिालमा व्र्वतथापन हनु नसक्न ेर ित्काल उपचार आवश्र्क 
भएका गभिविी िथा सतु्केरी मर्हलाहरूलाई आकतमीक रूपमा ररफर गनि सर्कनछे । 

▪ र्सरी ररफर भएमा प्रत्र्के र्बरामीको ररफरलको कारर् र र्बरामीको अवतथा खलु्न े
कागजाि (Partograph) को प्रर्िर्लपी र ररफरल तलीपको प्रर्िर्लपी संलग्न गरी 
अतपिालमा र्नवदेन ददए पिाि प्रषेर् खचि बापिको रकम एम्बलेुन्स।सवारी साधनलाई 
उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

▪ ररफर गनुि परेमा ड्युटीमा रहेको तटाफले अतपिाल प्रमखु र प्रसरु्ि र्वभाग प्रमखुसगँ 
समन्वर् गरी आवश्र्क व्र्वतथापन गनुिपनेछ । 
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नोटः आर्थिक रुपले अर्ि र्बपन्न पररवारका ित्काल जस्न्मएका नवजाि स्शशलुाई जर्टल 
तवात्र् समतर्ा देखा परर नवजाि स्शश ुसघन उपचार कक्ष (NICU) मा भनाि गरर उपचार 
गनुि पने भएमा समिे सो को रेफरका लार्ग र्सै कार्िक्रमबाट खचि गनि सर्कनछे।   

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

इलाम अतपिाल, उदर्परु अतपिाल, इनरूवा अतपिाल, संखवुासभा अतपिाल, मदन भण्डारी 
अतपिाल िथा ट्रमा सेन्टर, स्जल्ला अतपिाल सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, भोजपरु, 
िेह्रथमु, धनकुटा, िाप्लेजङु, पाँचथर  

प्रर्िवेदन प्रर्ाली अतपिालहरुले र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि रकमबाट प्रषेर् सेवा पाएका र्बरामीहरुको र्ववरर्   
अतपिालको सूचना पाटीमा मार्सक रुपमा अद्यावर्धक गरर साविजर्नक गनुिपनेछ र सो को 
प्रर्िवदेन रैमार्सक रुपमा तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर् समक्ष अर्नवार्ि पेश 
गनुिपनेछ। 

 

७७. आङ्ग खतन ेसमतर्ा भएका मर्हलाहरूको र्नशलु्क शल्र्र्क्रर्ा कार्िक्रम 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.११ 
उद्दशे्र् आङ्ग खतने समतर्ा (POP) बाट र्पर्डि मर्हलाहरूलाई र्नःशलु्क उपचारको व्र्वतथा 

र्मलाउने । 

अपेस्क्षि उपलस्ब्ध आङ्ग खतने समतर्ा (POP) बाट र्पर्डि मर्हलाहरूलाई र्नःशलु्क र सहज रूपमा शल्र्र्क्रर्ा 
सेवा प्राप्त हनुछे । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • आङ्ग खतने समतर्ाको शल्र्र्क्रर्ा व्र्वतथापन गनि अतपिालमा एक जना 
तवात्र्कमी सम्पकि  व्र्स्क्त िोकी स्जम्मवेारी ददनपुनेछ । 

• अतपिालले तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् कार्ािलर्सँग समन्वर् गरी सम्भार्वि 
आङ्ग खतने समतर्ा भएका मर्हलाहरूको र्ववरर् िर्ार गनुिपनेछ । 

• शल्र्र्क्रर्ाको र्मर्ि िर् गरी सम्बस्न्धि तथानीर् िहलाई पराचार गने र आम 
सञ्चारका माध्र्मबाट सूचना प्रशारर् गनुिपनेछ । 

• अतपिालहरूले “पाठेघर (आङ्ग) खतने समतर्ाको रोकथाम, उपचार सम्बन्धी 
कार्िर्वर्ध र्नदेस्शका - २०६५ (दोस्रो संशोधन २०६८)” बमोस्जमको व्र्वतथा र 
र्वर्नर्ोस्जि बजेटको पररर्ध र्भर रही अतपिाल तवरं्ले कार्िसंचालन गनुिपनेछ । 
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सञ्चालन गने 
र्नकार् 

इलाम अतपिाल, उदर्परु अतपिाल, मेची अतपिाल 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली शल्र्र्क्रर्ा गररएका सेवाराहीहरूको र्ववरर् HMIS को प्रजनन रूग्र्िा रस्जष्टर र DHIS 

2 मा प्रर्वष्ट गनुिपनेछ । सेवाराहीहरूको र्ववरर् अतपिालहरूले रैमार्सक रूपमा तवात्र् 
र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्मा अर्नवार्ि रूपमा बभुाउनपनेछ । 

 

७८. प्रदेशतिरीर् तवात्र् संतथा िथा सरकारी अतपिालहरुको न्रू्निम सेवा मापदण्ड कार्िक्रम 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.३५ 
उद्दशे्र् गरु्तिरीर् तवात्र् सेवाका लार्ग न्र्नुिम सेवा मापदण्डको सर्मक्षा गने र सधुारका 

लार्ग कार्िर्ोजना बनाउन।े 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध  अतपिालहरुबाट प्रदान गररन ेसेवाहरुको गरु्तिर अर्भबरृ्द्ध हनुछे। 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • नेपाल सरकारद्वारा तवीकृि र्बर्भन्न िहका अतपिालहरुको न्रू्निम सेवा 

मापदण्ड (Minimum Service Standards) अनसुार अतपिालमा िोर्कए बमोस्जम 
सर्मर्ि गठन गनुिपनेछ। उक्त सर्मर्िको बैठक प्रत्र्ेक र ैमार्सकको पर्हलो 
मर्हनामा बसी अतपिालको सकारात्मक िथा सधुार गनुिपने पक्षहरुको 
आन्िररक मूल्र्ाङ्कन र हालसम्मको कार्ािन्वर्नको अवतथा बारे लेखा जोखा 
गरी अर्भलेख राख्नपुनेछ। 

आन्िररक मूल्र्ाङ्कनका आधारमा सधुार गनुिपने पक्षहरु पर्हचान गरी कार्िर्ोजना 
बनाइ लाग ुगनुिपनेछ। कार्िर्ोजनामा समर् सीमा र स्जम्मेवार ब्र्स्क्त अर्नवार्ि 
िोक्नपुनेछ।उक्त बैठक संचालन वापि प्रर्ि ब्र्स्क्त रु. २०० मा नबढ्ने गरी 
र्सै शीषिक बाट खचि गनि सर्कनेछ। 

• प्रत्र्ेक वषि तवात्र् र्नदेशनालर्को समन्वर्मा कम्िीमा दईु पटक न्रू्निम 
सेवा मापदण्डको बाह्य मूल्र्ाङ्कन गनुिपनेछ र सो का लार्ग सम्बस्न्धि िार्लम 
प्राप्त प्रस्शक्षक कमिचारीलाई पररचालन गनि दैर्नक भ्रमर् भत्ता वापिको रकम 
र्स शीषिकबाट भकु्तानी गनुिपनेछ। 

• र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि रकमबाट अतपिालहरुले न्र्नुिम सेवा मापदण्डमा 
र्नददिष्ट गरे अनसुार CME सञ्चालन गनुिपनेछ।      
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• र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि रकमबाट  वार्षिक रूपमा एकपल्ट सामास्जक पररक्षर् 
(Social Audit) गराई सोको अर्भलेख राख्नपुनेछ। 

• र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बाँकी रकमबाट कार्िर्ोजनामा उस्ल्लस्खि सधुार 
गनुिपने पक्षहरूको लार्ग खचि गनि सर्कनेछ।र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट 
कमिचारी राख्न पाइन ेछैन। 

• र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेट र्नम्नानसुार बाँडफाँड गरी खचि गनुिपनेछ। 

 बजेट (रु. हजारमा) 

कृर्ाकलाप 
बैठक 
संचालन 

दैर्नक 
भ्रमर् 
भत्ता 

CME 
सामास्जक 
पररक्षर् 

कार्िर्ोजनामा 
उस्ल्लस्खि 
सधुारका 
लार्ग 

जम्मा 
अतपिाल 

मेची अतपिाल ५० १७० १५० १५० ४८० १००० 

इनरूवा 
अतपिाल 

४० १७० १५० १५० २९० ८०० 

इलाम 
अतपिाल 

४० १७० १५० १५० २९० ८०० 

संखवुासभा 
अतपिाल 

४० १७० १५० १५० २९० ८०० 

उदर्परु 
अतपिाल 

४० १७० १५० १५० २९० ८०० 

मदन भण्डारी 
अतपिाल िथा 
ट्रमा सेन्टर 

४० १७० १५० १०० ३४० ८०० 

स्जल्ला 
अतपिाल 
सोलखुमु्ब ु

२५ १७० १०० १०० १०५ ५०० 

स्जल्ला 
अतपिाल 
ओखलढुङ्गा 

२५ १७० १०० १०० १०५ ५०० 
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स्जल्ला 
अतपिाल 
खोटाङ 

२५ १७० १०० १०० १०५ ५०० 

स्जल्ला 
अतपिाल 
भोजपरु 

२५ १७० १०० १०० १०५ ५०० 

स्जल्ला 
अतपिाल 
धनकुटा 

२५ १७० १०० १०० १०५ ५०० 

स्जल्ला 
अतपिाल 
िेह्रथमु 

२५ १७० १०० १०० १०५ ५०० 

स्जल्ला 
अतपिाल 
िाप्लेजङु 

२५ १७० १०० १०० १०५ ५०० 

स्जल्ला 
अतपिाल 
पाँचथर 

२५ १७० १०० १०० १०५ ५०० 

 

सञ्चालन गने र्नकार् सबै अतपिालहरू 
प्रर्िवेदन प्रर्ाली अतपिालहरुले प्रत्र्ेक पटक गरेको मूल्र्ाङ्कन र कार्िर्ोजनाको र्बतििृ र्ववरर् तवात्र् 

र्नदेशनालर्मा र तवात्र् र्नदेशनालर्ले प्रदेश भररको अतपिालहरूको एकमषु्ठ र्ववरर् 
रैमार्सक रूपमा तवात्र् मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ । 

 

७९. पोषर् पनुतथािपना गहृ सञ्चालन 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.३९ 
उद्दशे्र् कुपोषर् व्र्वतथापनका लार्ग पोषर् पनुतथािपना गहृ संचालन गने। 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध पाँच वषिमरु्नका बालबार्लकाहरुको पोषर् स्तथर्िमा सधुार हनुछे। 
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा मेची अतपिालले पोषर् पनुतथािपना गहृको लार्ग ५५ ईन्चको टेर्लर्भजन र बच्चाहरूको 
लार्ग खेल्ने सामारी खररद गनुिपनेछ । बाँकी रकम पोषर् पनुतथािपना गहृको अधरुो 
भवन र्नमािर्का लार्ग खचि गनुि पनेछ । 

स्जल्ला अतपिाल ओखलढुङ्गाले मापदण्ड अनरुूप पोषर् पनुतथािपना गहृ सञ्चालनका लार्ग 
खचि गनुिपनेछ । 

 

सञ्चालन गने र्नकार् स्जल्ला अतपिाल ओखलढुङ्गा, मेची अञ्चल अतपिाल 
प्रर्िवेदन प्रर्ाली कार्िक्रम सञ्चालन पिाि सो को प्रर्िवदेन तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर् 

पठाउनपुनेछ । 
 

८०. हाइड्रोर्सलको सजिरीका लार्ग र्नशलु्क शल्र्र्क्रर्ा 
 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 

कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४० 
उद्दशे्र् हाइड्रोर्सलका कारर् हनुे असहजिा हटाई दैर्नक जीनवनर्ापन सहज बनाउने । 

हाइड्रोर्सल सजिरी पिाि हनु सक्ने जर्टलिाको समर्मै व्र्वतथापन गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध हात्तीपाइले रोगका कारर् भइका रूग्र्िा दरलाई घटाउँदै जाने लक्ष्र् अनरुूप हाइड्रोर्सलका 

र्बरामीहरूलाई र्नशलु्क शल्र्र्क्रर्ा उपलब्ध हनुेछ िथा आम औषर्ध सेवन पिाि हनु 
सक्ने अवास्न्छि घटना हरूको व्र्वतथापन हनुेछ । 

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा • र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट अतपिालले रु. पचास हजार (रु. ५००००।-
) सम्म हाइड्रोर्सल अप्रशेनको तथानीर् रूपमा प्रचार प्रसारका लार्ग (अपरेशन 
र्नशलु्क हनुे बारे, अपरेशनबाट हनुे फाइदा, अपरेशन हनुे गिे, बार, आदद लगार्ि) 
प्रचर्लि ऐन िथा र्नर्म अनसुार तथानीर् परपर्रका, एफ.एम. रेर्डर्ोहरूमा सूचना 
प्रकाशन।प्रशारर्, ब्र्ानर िथा अन्र् सन्देश सामारी िर्ार गनिका लार्ग खचि 
गनुिपनेछ। 

• र्स शीषिकमा छुट्याइएको रकमको ३ प्रर्िशि खाजा खचि िथा व्र्वतथापनमा 
खचि गनि सर्कनछे । 

• बाँकी रकमबाट प्रर्िकेश रु. साि हजार (रु. ७,०००।-) का दरले अपरेशन 
गनुिपनेछ । प्रर्िकेश छुट्याइएको रकमबाट रु. चार हजार (रु. ४०००।-) 
र्बरामीको अपरेशन कार्िका लार्ग आवश्र्क औषर्ध, परीक्षर् िथा औषर्धजन्र् 
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सामारी (लठ्याउने औषर्ध, एन्टीबार्ोर्टक, एन्टीसेस्प्टक, सचुर सामारी, कटन, 
गज, ब्लेड, गाउन आदद) मा खचि गनि सर्कन्छ । अपरेशन गरेका र्बरामीलाई 
कुनै जर्टलिा परेमा र्ही बाँडफाँडको पररर्ध र्भर रही व्र्वतथापन गनुिपनेछ । 
बाँकी रु. िीन हजार (रु. ३,०००।-) अपरेशन कार्िका लार्ग प्रत्र्क्ष रूपमा 
संलग्न हनुे कमिचारीका लार्ग इन्सेस्न्टभको रूपमा खचि गनि सर्कनेछ । िोर्कएको 
लक्ष हार्सल गनि अतपिालले तवात्र् कार्ािलर्को समन्वर्मा घमु्िी स्शर्वरहरू 
सञ्चालन गरी कार्ि सम्पन्न गनि सक्नेछन ्िर प्रर्ि अपरेशन रु. साि हजार भन्दा 
बढी खचि गनि पाइनछैेन । 

• हाइड्रोर्सल अपरेशन पिाि जर्टलिा उत्पन्न भई ररफर गनुिपने भएमा स्जल्लाको 
प्रचर्लि एम्बलेुन्स भाडादर अनसुारको रकम सम्बस्न्धि र्बरामीलाई र्ही शीषिकको 
रकमबाट उपलब्ध गराउनपुनेछ । साथै जर्टलिाको व्र्वतथापनमा भएको खचिको 
शोधभनाि समेि गनि सर्कनेछ । 

• र्स शीषिकको रकम आम औषर्ध सेवन पिाि जर्टलिा (Serious Adverse Events) 

उत्पन्न भई अतपिालमा उपचार गराउन आएका र्बरामीहरूको र्नशलु्क उपचार 
व्र्वतथापन िथा हाइड्रोर्सल सजिरी पिाि जर्टलिा उत्पन्न भई ररफर भई आएका 
र्बरामीहरूको व्र्वतथापनमा समेि खचि गनि सर्कनछे ।  

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

मेची अतपिाल 

प्रर्िवेदन प्रर्ाली र्स कार्िक्रमको रैमार्सक प्रर्िवदेन िर्ार गरी तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्मा 
बझुाउनपुनेछ । 

 

८१. र्नशलु्क गभिविी जाचँ कार्िक्रम 

 

उपशीषिक र्ववरर् 

खचि शीषिक नं. २२५२२ 
कृर्ाकलाप कोड २.७.२२.४२ 
उद्दशे्र् गभिविी अवतथामा गनुिपने सम्पूर्ि पररक्षर् र्नशलु्क गने । 
अपेस्क्षि उपलस्ब्ध गभिविी अवतथामा आउन सक्ने जर्टलिाको समर्मै पर्हचान भई माि ृमतृ्रू्दरमा कमी 

आउनेछ । 
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा अतपिालहरूले गभिविी िथा सतु्केरी मर्हला (बच्चा जस्न्मएको पैिार्लस ददनसम्म) लाई 

सम्पूर्ि सेवा र्नशलु्क प्रदान गनुिपनेछ । 
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बर्हरङ्ग शलु्क, प्रर्ोगशाला शलु्क, रेर्डर्ोलोजी पररक्षर् शलु्क, अन्र् परीक्षर् शलु्क 
लगार्िका सम्पूर्ि सरु्वधा र्नशलु्क गनुिपनेछ । गभिविी मर्हला भनाि भई उपचार गनुि 
परेमा सोमा लाग्ने भनाि शलु्क िथा परीक्षर् शूल्कहरू पर्न र्नशलु्क गनुिपनेछ । र्नशलु्क 
सेवाका लार्ग अतपिालमा कार्िरि स्चर्कत्सक वा तवात्र्कमीको Prescription अर्नवार्ि 
रूपमा चार्हनछे । 

अतपिालले रैमार्सक रूपमा र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेटबाट नेपाल सरकार, तवात्र् 
बीमा बोडिको सरु्वधा थैली अन्िगििका सेवा सरु्वधाहरूको र्ववरर् िथा दर रेट अनसुार 
अतपिालको र्वकास सर्मर्िको खािामा शोधभनाि गनुिपनेछ । बीमा बोडिले निोकेका 
पररक्षर्को हकमा अतपिाल र्वकास सर्मर्िको र्नर्िर्ानसुार गनुिपनेछ । 

र्नशलु्क उपचारको बारेमा सम्बस्न्धि अतपिालले सबैले देख्न ेठाउँमा सूचना टाँस गनुिपनेछ 
। 

र्स शीषिकमा र्वर्नर्ोस्जि बजेट खचि गदाि आमा सरुक्षा कार्िक्रमसँग दोहोरो नपने गरी 
भकु्तानी गनुिपनेछ । नवजाि स्शशकुो उपचार व्र्वतथापनका लार्ग र्स शीषिकबाट खचि 
गनि र्मल्नछैेन । 

सञ्चालन गने र्नकार् सबै अतपिालहरू 
प्रर्िवेदन प्रर्ाली अतपिालले र्नशलु्क गररएको मर्हलाहरूको र्ववरर्को अर्भलेख राख्नपुनेछ र सो को 

मार्सक प्रर्िवेदन तवात्र् र्नदेशनालर् र तवात्र् मन्रालर्मा पठाउनपुनेछ । 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


