
 

 

 

 

 

 

स्थानीय तहवाट संचालन गरिने काययक्रमहरूको  
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१.काययक्रमको नामः–  स्वास््य र्ाखा मसलन्द तथा कायायलय सामाग्री -कायायलय सन्चालन तथा प्रर्ासन_ 

परिचय   स्थानीय तहहरूमा िहेका स्वास््य संस्था (स्वास््य चौकी तथा अस्पतालहरु सेवा केन्र तथा ईकाइ 
हरुको प्रर्ासनीक खचय समेतको लागीी यो काययक्रम िाखिीएको हो ।  

उद्देश्य  स्थानीय तहहरूमा िहेका स्वास््य संस्थामा समयमै आबश्यक पने स्टेर्निी तथा अन्य सामाग्री खरिद 
गिी कायय सम्पादनमा सहयोग पयुायउने ।  
अस्पतालको सेवालाई छिटो र िरीतो बनाउन । 

अपेक्षिीत प्रतिीफल  स्थानीय तहहरूमा िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा समयमै  सामाग्रीहरुको आपरु्तय ब्यबस्था र्मलाई 
कायायलयको ब्यबस्थापनमा सहयोग हनुे ।  

सञ्चालन प्रकृया  स्वास््य र्ाखाले आफु मातहतका स्वास््य सस्थाहरुमा प्रिचलत काननु ्बमोििम सामाग्री खरिद गिी 
र्बतिण गनुय पनेछ । सम्बिन्ित खिीदकतायहरुले प्रचर्लत काननु ्को  अर्िनमा िही काययहरु समयमा वा 
तोकीएको चौमासीकमा गनुय पनेछ । अस्पतालले काययक्रम संचालन गदाय पबुय स्वीकृती काययक्रम 
संचालन गनुय पनेछ ।खचय गदाय साबयिर्नक खिीद  एन र छनयमावलीहरुको पुर्ण पालना गनुण पनेि   

 
बिेट बााँडफााँड  यस काययक्रम संचालन गनयका लागी आ ब २०७८/०७९ मा रु १६०००० एक लाख साठी  हिाि 

िकम र्बर्नयोिन गिीएको छ िसलाइ चौमासीक रुपमा छुटाई काययक्रम संचालन गरिने छ । 
 

२.काययकम नामः  महहला स्वा.स्व.से.का लागी बाहषयक सर्मक्षा आखााँ सम्बिन्ि तार्लम तथा स्वास््य र्बमा काययक्रम 

परिचय  यो स्थार्नय सिकाि को अ ब २०७८÷०७९ को समार्नकिण बिेटबाट तयाि गरिएको  काययकम हो   
महाकुलङु गाउाँपार्लका भिीका महहला स्वास््य स्वयं सेर्बकाहरुलाई िागरुक गिाई स्वास्थयमा भएका कमी 
कमिोिी हटाई परिबतयर्तत समािको र्नमायणमा सहभागीता मलुक कायय ददर्ा ददन ुयो काययक्रमको परिचय हो 
स्वयंम सेबकको रुपमा कायय गिी िहेका दददी बैनीहरुलाई हौसला र्मलोस भन्ने हेतलेु यो काययक्रम ल्याईको हो 
समदुायमा बषै देखी भाबनात्मक रुपमा सहयोग पयुायई िहेका म.स्वा.से. हरुको लागी गाउाँपार्लका ले यो 
काययक्रमको र्रुुवात गत बषयबाट गिीएको छ ।साथै  महहला स्वा.स्व.से.का लागी बाहषयक सर्मक्षा २ ददने , 
आखााँ सम्बिन्ि तार्लम  २ ददने तथा स्वास््य कमीहरुलाई आखााँ सम्बिन्ि  ५ ददने तार्लम  ि स्वास््य र्बमा 
काययक्रम संचालन गनुय यो काययक्रमको उदेश्य िहेको छ । 

काययक्रमको 
उदेश्य 

१.समदुायमा िहेका अर्भभाबकहरुलाई िागरुक गिाउन अर्भयान संचालन गने । 

२ .संर्बिानले प्रत्याभतुी गिेका गणुस्तिीय सेवाहरु प्रर्तकािात्मक ,प्रबद्धनात्मक, उपचािात्मक तथा संबेगात्मक   
सेवाहरुलाई प्राथर्मकतामा िाख्ने  । 

३.घि दैलो काययक्रम माफय त महहला स्वास््य स्वयं सेर्बकाहरु परिचालन गिी २४ महहनाका बाल बार्लकाको 
पोषण स्थीतीको लेखा िोखा गनय । 

४.काययक्रममा उत्साह तथा उत्साहहत भई समदुायलाई स्वास््य क्षेत्रमा परिबतयन गनय सहयोग प्रदान गनय 
५.म.स्वा. स्वा. से,.स्वास््य सस्था ि स्वास््य कमी र्बचको दिुी बढाउन । 

६. िनचेतना अर्भयानमा सहभागी गिाउन ुसक्ने बाताबिण तयाि हनुे । 

७. गभयवती देखी नै स्याि ससुाि गिी स्वस््य बच्चा स्वस््य नागिीक र्नमाणय गनुय । 

८. बाल तथा मात ृमतृ्यू दि घटाई  िोगको दिमा कमी ल्याउन । 

९. सबै म.स्वा. स्वा. से,.को स्वास््य र्बमा गिाई आर्थयक भाि कम गिाउन । 

१०. संचािमा लाग्ने खचयलाई कम गनुय । 

११ महहला स्वास््य स्यम ्सेर्बकाको माध्मबाट समदुायमा भएका आखा सम्बिन्ि समस्याको  उपचािमा 
सहयोग पयुायिउन । 

१२ स्वास््य कर्मयहरुलाई आखााँ सम्बिन्ि तार्लम उपलब्ि गिाई समदुायमा आखााँ सम्बिन्ि सामन्य 
समास्याको समािान गनुय ि आखााँमा िहटलता देखा पिे िेफिल र्सस्टमलाई ब्यबस्थीत गनुय । 

अपेिक्षत 
प्रर्तफल  

समयमा नै काययक्रम सम्पन्न गनय सहयोग र्मल्ने छ  
आमा समहु तथा अर्भयानका काययक्रम संचालन गनय सक्ने छन ्। 



सबै म.स्वा. स्वा. से. हरुले स्वास््य र्बमा गिाउने छन ्ि स्वास््यमा लाग्ने आर्थयक भािमा कमी हनुे । 

तार्लम पश्चात समदुायले आखााँ सम्बिन्ि समस्याको समािान भएको महर्सु गने छन ्। 

संचालन 
प्रहक्रया  

महहला स्वा.स्व.से.का लागी बाहषयक सर्मक्षा २ ददने , महहला स्वा.स्व.से.का २ ददने  आखााँ सम्बिन्ि तार्लम  
तथा स्वास््य कमीहरुलाई आखााँ सम्बिन्ि  ५ ददन ेतार्लम  ि स्वास््य र्बमा काययक्रम संचालन गरिने छ साथै 
सिघय सिकािबाट महहला स्वास््य स्यम सेर्बका ददबस मनाउनका लागी रु १०००० र्बर्नयोिन भएकोमा ि 
उत्त िकमले नपगु हनुे भएको हदुााँ उत्त काययक्रम संचालन गनयका लागी थप रु २००००। गिी महहला 
स्वास््य स्यम सेर्बका ददबस मनाइने छ ।उत्त काययक्रम पार्लका भिीका स्वास््य सस्थामा काययित महहला 
स्वास््य स्यम सेर्बकाहरुबाट नै काययक्रम संचालन गिीने छ साथै  पार्लकामा गठीत महहला स्वास््य स्यम 
सेर्बकाहरुलाई यसको ििम्मा ददईने छ । 

गाउाँ पार्लका स्वास््य र्ाखाले हटप्पणी उठाई बैक खाता माफय त िकम उपलब्ि गिाइने छ । स्वास््य र्बमा 
गिाउने अर्भकताय माफय त सबै महहला स्वास््य स्वयं सेर्बकाको स्वास््य र्बमा गिाईने छ िसका लागी नेपाल 
सिकािले तोकेको र्लु्क ददइने छ । बाहषयक रुपमा स्वास््य र्बमा लागी प्रर्त महहला स्वास््य स्यम सेर्बका  
बापत रु १७५० का दिले उपलब्ि गिाइने छ। महहला स्वास््य स्यम सेर्बका तथा स्वास््य कर्मयहरुका 
लागी -महहला स्वा.स्व.से.का २ ददने  आखााँ सम्बिन्ि तार्लम  तथा स्वास््य कमीहरुलाई आखााँ सम्बिन्ि  ५ 
ददने तार्लम_ आखााँ सम्बिन्ि तार्लम महहला स्वास््य स्वयम सेर्बका लागी पार्लकामा तार्लम संचालन गिीनेछ 
भने स्वास््य कर्मयहरुका लागी सामदुाहयक आखााँ उपचाि इकाइ फाप्लमुा समन्वय गिी फाप्लमुा नै हनुेछ। 
िसका लागी बिेट ब्यबस्थापन पार्लकाको हनुेछ ।सहभागी संख्या बिेटको परिर्िर्भत्र िही र्निायिण गिीनेछ 
।  

बिेट वाड 
फााँड  

आ ब २०७८ . २०७९ मा स्थार्नय सिकािको समार्नकिण बिेटबाट यो काययकम संचालन गिीने छ । 

  

 

र्स न  काययकमको र्बबिण काययक्रम सख्या ददन  दि िम्मा  
१ अियबाहषयक तथा बाहषयक सर्मक्षा  १ २ १४४० ६६६५० 

२ महहला स्वास््य स्वयं सेर्बका 
ददबस मनाउन  

१ १ २०००० २०००० 

३ महहला स्वास््य स्वयं सेर्बकाका 
तथा स्वास््यकर्मयका लागी 
आखााँ सम्बिन्ि तार्लम  

१ महहला स्वास््य स्वयं 
सेर्बकाका को लागी 
२ ददन  ि 
स्वास््यकर्मयहरुका 
लागी ५ ददन  

 १६४३५० १६४३५० 

४  महहला स्वास््य स्वयं सेर्बका 
र्बमा काययक्रम 

१  १७५० ४९००० 

 िम्मा     ३०००००।०० 

 

३ काययक्रमको नामः  औषिी लगायतका  सामग्रीको  ढुवानी   

परिचय  स्वास््य संस्थाका लार्ग आवश्यक औषर्ि लगायतका सामग्रीको ढुवानी गनयका लार्ग यो काययक्रम 
समाबेर् गरिएको छ ।  

उदेश्य  समयमा न ैऔषर्ि लगायतका सामग्रीको ढुवानी गिी वस्तकुो परिमाण  सरु्निश्चत गनय ।  
अपेिक्षत प्रर्तफल  औषर्ि लगायतका सामग्रीको समयमै ढुवानी तथा रिप्याहकङ ि हवतिण भै स्वास््य संस्थामा भ्यािक्सन 

औषर्ि तथा सामान र्नयर्मत उपलब्ि हनु े।  
कायायन्वयन गने 
र्नकाय  

सम्विन्ित स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा ।  



सञ्चालन प्रकृया  • सामनहरु रिप्याहकङ्ग गनुय पने भएमा रिप्याहकङ्ग गने ।  
भ्यािक्सन ढुवानी समेत यसै िर्षयकबाट गिीनेछ । 
• र्नयमानसुाि दि िेट  र्लई ढुवानी गने ।  
• ढुवानी गरिएका समान स्वास््य संस्थामा परु् याई अन्यत्र हवतिण गनुय पने भएमा गनय सहकने ।  
• औषर्ि  वा  सामान रिकल  गनुय पिेमा  समेत  सोही  प्रकृया  अवलम्वन गनुय पनेछ ।  

• औषर्ि  औिाि  उपकिण  रिप्याहकङ्ग  तथा  ढुवानी  कायय  एकीकृत ढुवानीको  अविािणा  बमोििम  नै  
सम्पन्न  गनुय  पदयछ  अथायत  उपलब्ि  गिाउन  पने  स्वास््यका  र्बर्भन्न  काययक्रमका  सिसामानहरू  छुट्टा  
छुटै्ट  ढुवानी नगिी  सम्भव  भए सम्म  एकै  पटक  एकीकृत रुपमा  ढुवानी  गनुय  पदयछ।  

• ढुवानी काययको लार्ग आवश्यक पने प्याहकङ सामग्रीहरू (िस्तै काटुन, काटुन टेप, माकय ि), प्याहकङ ज्याला आदी  

समेत यस काययक्रम अन्तिगत खचय गनय  सहकने छ ।  

• यस बिेट िर्षयक अन्तिगत िािखएको बिेटलाइय मखु्य गिी औषर्ि, सािन तथा उपकिणको ढुवानी तथा प्याहकङ 

सम्बिन्ि काययमा मात्र खचय गनय पाइने छ ।  

• स्वास््य संस्थाहरु बाट प्राप्त LMIS तै्रमार्सक प्रर्तवेदनको अिािमा स्वास््य संस्थामा भएको मौज्दातलाइय अिाि 
मानी औषर्ि, सािनहरू तै्रमार्सक रूपमा स्थानीय र्नकायका वडाहरुमा र्नयर्मत आपरु्तय  गने व्यवस्था र्मलाईन ु

पदयछ।  

हवविण संकलन  

• स्वास््य संस्थाहरू बाट तै्रमार्सक LMIS प्रर्तवेदन संकलन गने  तै्रमार्सक समाप्त भएको पहहलो महहनाको ७ गते  
सम्म,  

• स्वास््य संस्थाहरू को माग तथा अवश्यकता अनसुाि र्नकार्ा  गनुय पने परिमाण र्निायिण गिी ह.फा. तयाि गने । 

तै्रमार्सक समाप्त भएको पहहलो महहनाको  १५ गते सम्म  

• स्वास््य  संस्थाहरू को लार्ग औषर्ि सामग्री प्याहकङ्ग गने । तै्रमार्सक भकू्त्तानी  भएको  पहहलो  महहनाको २० 

गते बाट २५ गते सम्म  

औषर्ि तथा  सामग्री  हवतिण  

• (ढुवानी) गने  तै्रमार्सक भकु्त्तनी  भएको पहीलो  महीनाको २५ गते  बाट  मसान्त्त सम्म  

 

हवतिणको लागी गनुयपने काययहरूः  
• स्वास््य संस्थाहरूले तै्रमासीक भूक्त्तनी भएको  पहीलो  महीनाको ७ गते  LMIS प्रतीवेदन  पठाईन ुपने । 

आर्थयक वााँडफााँड  प्रचर्लत आर्थयक र्नयमानसुाि खचय पािदिर्य  हकर्समले गनुय पने ।रु १५००००।- 
 

४ काययक्रमको  नामः  अस्पताल लगायत स्वास््य सस्थाका लागी उपकिण खिीद । 

परिचय  कुन ै पर्न काययक्रमलाइय  सफलता  पूवयक  सञ्चालन  गनयको  लार्ग  अवश्यक  औिाि, उपकिण, अन्य  

सामग्रीहरू अवश्यक  परिमाण, उपयूक्त  समय  तथा  तोहकए  कै  स्थानमा उपलब्ि  गिाउन  सहकएमा   
मात्र काययक्रमले अपेक्षा  गिेको  लक्ष्य हार्सल गनय  सक्दछ  ि  गणुस्तिीय  स्वास््य  सेवा प्रदान  भइ  

स्वास््य  संस्था  प्रर्त  सवयसािािण  िनताको  हवश्वास  समेत  बढ्दछ । यस िर्षयक अन्तिगत बिेटको  
व्यवस्था  गरिएको छ।  

उदेश्य  स्थानीय  स्वास््य  संस्थाहरुबाट  गणुस्तिीय  स्वास््य  सेवा  प्रदान  गने  काययको  लार्ग आवश्यक  र्नःर्लु्क  

अत्यावश्यक औिाि उपकिणहरुको  र्निन्त्ति  आपरु्तय  हनुे ।  

• स्थानीय  स्वास््य संस्थाहरुमा औिाि उपकिणको  मौज्दात  कायम  िाख्न ।  

• औिाि उपकिणको  हवतिण गने व्यवस्था  र्मलाउन  ।  

 भ्याक्सीन तथा अन्य ल्याबका समान हरु िाख्नका लागी िेफ्रीिेनेटि समेत यसै बिेट बाट गिीनेछ । 

 

अपेिक्षत प्रर्तफल  स्थानीय  तह  अन्तिगतका  स्वास््य  संस्थाहरुमा  र्नयर्मत  रुपमा  औिाि उपकिणहरुको  उपलव्िता  हनुे . 
संचालन गने र्नकाय स्थार्नय  र्नकाय अन्तिगतको स्वास््य र्ाखा 



संचालन  र्बर्ि   कायय योिनाको संकलन गने ।  
• संकर्लत कायय योिना अनसुाि खरिद गनुयपने औिाि उपकिण तथा स्वास््य समाग्री खरिद एवं ममयत 
तथा व्यवस्थापकीय काययहरुको सचुी तयाि गने ।  
• आवश्यकता अनसुाि उपकिण तथा स्वास््य सामग्रीको पवुायनमुान तयाि गने ।  
• उपलब्ि बिेटलाई समेत मनन गिी स्थानीय स्तिमा खरिद गनुय पने सामग्रीहरुको परिमाण सरु्निश्चत 
गने ।  
• आवश्यकता अनसुािको ि गणुस्तिीय औिाि उपकिणका लार्ग िस्पहफकेसन तयाि गने ।  
• हवस्ततृ हवविण सहहतको खिीद योिना तयाि बनाउने ।  
• खरिदको परिणाम हेिी र्नयमानसुाि वोलपत्र आव्हान गने वा गोप्य कोटेर्न र्लने ।  
• र्नयमानसुाि खिीद गने फमय यकीन गिी सम्झौता गने ि आवश्यक सामान खिीद गने ।  

आर्थयक वााँडफााँड  साबयिर्नक खरिद ऐन तथा र्नयमावली अनसुाि सम्भब भए सम्म ई र्बर्डङ प्रणालीबाट खरिद गने  । 

 
५ काययक्रमको  नामः   औषर्ि खरिद ल्याब तथा एक्सिे सामाग्री खरिद काययक्रम  

परिचय  कुन ैपर्न काययक्रमलाइय  सफलता पूवयक  सञ्चालन गनयको लार्ग अवश्यक औषर्ि,  औिाि, उपकिण, अर्भलेख  तथा 
प्रर्तवेदन  फािामहरू  तथा  अन्य  सामग्रीहरू अवश्यक परिमाण, उपयूक्त  समय  तथा  तोहकए कै  स्थानमा 
उपलब्ि गिाई  सहकएमा   मात्र  काययक्रमले  अपेक्षा  गिेको  लक्ष्य  हार्सल  गनय  सक्दछ  ि गणुस्तिीय  
स्वास््य सेवा  प्रदान  भइ स्वास््य संस्था  प्रर्त  सवयसािािण  िनताको   हवश्वास  समेत  बढ्दछ। यस  िर्षयक 
अन्तिगत बिेटको व्यवस्था  गिीएको  छ।  

उदेश्य  स्थानीय  स्वास््य  संस्थाहरुबाट  गणुस्तिीय  स्वास््य  सेवा प्रदान  गने काययको  लार्ग  आवश्यक  र्नःर्लु्क  

अत्यावश्यक  औषर्िहरुको  र्निन्त्ति  आपरु्तय हनुे ।  

• स्थानीय  स्वास््य संस्थाहरुमा  औषर्िको  मौज्दात  कायम  िाख्न ।  

• औषर्िको  तै्रमार्सक हवतिण ि  पूनः हवतिण गने  व्यवस्था  र्मलाउन  ।  

 

अपेिक्षत प्रर्तफल  स्थानीय तह  अन्तिगतका  स्वास््य संस्थाहरुमा  र्नयर्मत  रुपमा  औषर्िहरु  उपलव्िता  हनु े 

संचालन गने र्नकाय  स्थार्नय  र्नकाय अन्तिगतको स्वास््य र्ाखा  
संचालन  र्बर्ि   कायय योिनाको संकलन गने ।  

• संकललत कायय योिना अनसुाि खरिद गनुयपने औषर्ि तथा अन्य स्वास््य सिियकल समाग्रीहरुको खरिद 
एवं ममयत तथा व्यवस्थापकीय काययहरुको सचुी तयाि गने ।  
• आवश्यकता अनसुाि औषर्ि तथा अन्य स्वास््य सिियकल सामाग्रीहरुको पवुायनमुान तयाि गने  
• उपलब्ि बिेटलाई समेत मनन गिी स्थानीय स्तिमा खरिद गनुय पने सामग्रीहरुको परिमाण सरु्निश्चत 
गने ।  
• आवश्यकता अनसुािको ि गणुस्तिीय औषर्ि तथा अन्य स्वास््य सिियकल सामाग्रीहरुको लार्ग 
िस्पहफकेसन तयाि गने ।  
• हवस्ततृ हवविण सहहतको खिीद योिना तयाि बनाउने ।  
• खरिदको परिणाम हेिी र्नयमानसुाि वोलपत्र आव्हान गने वा कोटेर्न र्लने ।  
• र्नयमानसुाि खिीद गने फमय यकीन गिी सम्झौता गने ि आवश्यक सामान खिीद गने ।  
 

आर्थयक वााँडफााँड  साबयिर्नक खरिद ऐन तथा र्नयमावली अनसुाि सम्भब भए सम्म ई र्बर्डङ प्रणालीबाट खरिद गने  । 

 



६. स्वास््य सस्थामा तथा अस्पतालमा  सफ्टवयि खरिद ि र्स र्स हटर्भ िडान इ हािििी  

परिचय  कुन ैपर्न काययक्रमलाइय  सफलता पूवयक  सञ्चालन गनयको  लार्ग  तथा  अस्पतालको सेवालाइय २४ घण्टा 
अस्पतालको सेवा सचुारु तथा संचालन गनयका लागी अवश्यक सामग्रीहरू  मध्ये अवश्यक  कम्यूटि  
हप्रन्टि तथा अस्पतालमा फामेसी लगायत अस्पतालको सेवालाइय पािदिर्यता परिपक्कता रिपोहटयङ तथा 
िेकर्डयङको लागी अर्त आबश्यक भएको हदुााँ  उपयूक्त  समय  तथा  तोहकए कै स्थानमा उपलब्ि  गिाउन 

सहकएमा  मात्र  अस्पतालले २४ घण्टा नै सेवा प्रबाह गनय सके मात्र काययक्रमले  अपेक्षा  गिेको  लक्ष्य 

हार्सल गनय  सक्दछ  ि  गणुस्तिीय  स्वास््य  सेवा  प्रदान भइ स्वास््य  संस्था  प्रर्त सवयसािािण  िनताको 
हवश्वास  समेत  बढ्दछ। यस िर्षयक अन्तिगत बिेटको  व्यवस्था  गिीएको  छ।  

उदेश्य  स्थानीय स्वास््य  संस्थाहरुबाट  गणुस्तिीय  स्वास््य  सेवा  प्रदान गने काययको  लार्ग  र्निन्त्ति  आपरु्तय  हनुे   

• स्थानीय  स्वास््य  संस्थाहरुमा औिाि उपकिणको  मौज्दात  कायम िाख्न ।  

• औषर्ि तथा औिाि उपकिणको  हवतिण गने व्यवस्था  र्मलाउन  ।  

िेकडीङ तथा िीपोहटयङलाइय ब्यबस्थीत गनयका लागी । 

सस्थामा काययित कमयचािीहरु अनगुमन गिी र्नयर्मत हाििीहरुको ब्यबस्थापन गनुय  

हनु सक्ने घटनाहरुको ब्यबस्थापन गनय ि सो को र्निाकिणका लागी । 

अस्पतालको आम्दानी खचयको र्मतब्ययीता  अपनाउनका लागी । 

 
अपेिक्षत प्रर्तफल  स्थानीय तह  अन्तिगतका  स्वास््य  संस्थाहरुमा  र्नयर्मत रुपमा सेवाहरुको उपलव्िता  हनुे . 
संचालन गने  र्नकाय स्थार्नय  र्नकाय अन्तिगतको स्वास््य र्ाखा   
संचालन  र्बर्ि   कायय योिनाको संकलन गने ।  

• संकललत कायय योिना अनसुाि खरिद गनुय पने समाग्रीहरुको  खरिद एवं ममयत तथा व्यवस्थापकीय 
काययहरुको सचुी तयाि गने ।  
• आवश्यकता अनसुाि सामग्रीको पवुायनमुान तयाि गने ।  
• उपलब्ि बिेटलाई समेत मनन गिी स्थानीय स्तिमा खरिद गनुय पने सामग्रीहरुको परिमाण सरु्निश्चत 
गने ।  
• आवश्यकता अनसुािको ि गणुस्तिीय उपकिणका लार्ग िस्पहफकेसन तयाि गने ।  
• हवस्ततृ हवविण सहहतको खिीद योिना तयाि बनाउने ।  
• बिेट तथा खरिदको परिणाम हेिी र्नयमानसुाि वोलपत्र आव्हान गने । साबयिर्नक खरिद एन ि 
र्नयमानसुाि कायय गने ।  
• र्नयमानसुाि खिीद गने फमय यकीन गिी सम्झौता गने ि आवश्यक सामान खिीद गने ।  
. Software ि E हािििी  महाकुलङु प्राथर्मक अस्पतालमा ि दइु थान E हािििी  छेस्काम ि गदेुल 
स्वास््य चौकीमा िडान गिीनेछ । 
 

आर्थयक वााँडफााँड  प्रचर्लत आर्थयक र्नयमानसुाि खचय पािदिर्य  हकर्समले गनुय पने ।  
र्स न  काययकमको र्बबिण ;+Vof  बिेट   
१ र्ससी टी भी खिीद  ८ १२०००० 
२ इ हािीिी िडान  ३ ४५००० 
३ अस्पतालमा सफ्टवयि खिीद  

Department of Registration, Department of OPD 

,Department of Laboratory Department of 

Radiology  Department of Indoor Service , 

Department of Emergency Service, Department of  

ANC Service Dental Service Department of  Store 

Department of Pharmacy Health Bimma Program 

Electrical Attendance Software Perchet 
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4 Training component ( All Hospital Staff and Other 

Member 
3 Day  ३५०००० 

 

 



७ काययक्रमको नामः  मात ृतथा नबिर्र् ुस्याहाि काययक्रम संचालन तथा सतु्केिी लिक्षत काययक्रम संचालन गने 
गाउाँपार्लका उत्प्रिेणा खचय काययक्रम साथै िटीलता भएका  प्रर्तुी तथा २८ ददन र्भत्रका नबिात िर्र्हुरुलाई  िेफि 
काययक्रम २०७४ 

परिचय  हाल नेपाल सिकािको स्वीकृत दिबन्दी अनसुाि स्वास््य चौकीमा उपलब्ि नर्सयङ स्टाफहरुद्धािा प्रर्तुी 
केन्रमा २४ घण्टा सेवा र्बस्ताि गिीएको भएता पर्न हालसम्म स्वास््य संस्थामा नै प्रसतुी सेवा ददन तथा 
र्लनका लागी आर्थयक तथा सास्कृतीक रुपमा पछाडी िहेका िन समहुलाई लिक्षत गिी यो काययक्रम 
संचालनमा ल्याइएको हो यस काययक्रमले २०३० सम्ममा नेपालको मात ृ मतृ्यूदि ७० मा प¥ुयाउन े
भएको ि नेपालको सहर्तािब्ि र्बकास लक्ष्यलाई पिुा गनय मद्त पगु्ने छ । 

उदेश्य  संस्थागत सतु्केिी बृद्धी गिाई मात ृमतृ्यू नबिर्र् ुमतृ्यू तथा र्बिामी हनुे अबस्थामा कमी ल्याउन ु। 
अल्रासाउण्ड मेर्सनद्धािा गभयवती महहलाहरुको गभय परिक्षण गिी आमा तथा बच्चाको स्वास््य स्थीती 
पत्ता लगाई उिचत समयमा स्वास््य संस्थामा प्रषेण गिी  परिक्षण गिी मात ृमतृ्यू नबिर्र् ुमतृ्यू तथा 
र्बिामी हनुे दिमा कमी ल्याउने समस्याहरुको पहहचान गिी स्वास््य संस्था माफय त माथील्लो र्नकायमा 
प्रषेण गने । 

अपेिक्षत प्रर्तफल  महाकुलङु गाउाँपाहका भिीका गभयवती महहला तथा सतु्केिी महहलाहरु तथा नबिातिर्र्हुरुलाई समयमा 
नै प्रषेण गिी आमा तथा नबिात िर्र्कुो मतृ्यूमा कमी ल्याउन । 

कायायन्वयन गने 
र्नकाय  

महाकुलङु गाउाँपाहका भिीका अस्पताल तथा २४ घन्टे प्रर्तुी सेवा केन्रहरु तथा नबिात िर्र्कुो लागी 
भने स्वास््य सस्थाले महाकुलङुमा िहेको अस्पतालमा प्रषेण गनुय पने छ ि उक्त अस्पतालमा उपचाि 
सम्भब नभएमा मात्र िेफि बापतको िकम ददइने छ ।  
  

सञ्चालन प्रकृया  मात ृतथा नबिर्र् ुस्याहाि काययक्रम संचालन तथा सतु्केिी लिक्षत काययक्रम संचालन गने गाउाँ पार्लका 
उत्प्रिेणा खचय काययक्रम साथै िटीलता भएका  प्रर्तुी तथा २८ ददन र्भत्रका नबिात िर्र्हुरुलाई  
िेफि काययक्रम २०७४ बमोििम खचय हनुे छ । 

गभयवती तथा प्रसतुी सेवा र्नःर्लु्क गिाउने । 

गभयवती तथा प्रर्तुी सेवा र्लन आए वापत यातायात खचय उपलब्ि गिाउने ,प्रोटोकल अनसुाि कम्तीमा ४ 
पटक गभयवती िााँच गिाउने (४,६,८ि ९ महहना ) गभयवती महहलाको ग्रार्मण अल्रासाउण्ड  सेवा 
स्वास््य संस्थामा गिाउने । स्वास््य संस्थामा प्रर्तुी हनुे सतु्केिी आमाहरुलाई नेपाल सिकािले प्रदान 
गदै आएको रु ३००० मा थप सेवा दददै सतु्केिी आमालाई पोषण आहाि भत्ता बापत रु २००० ददइने 
छ ।  
गभयवती प्रोत्साहन तथा उत्प्रेिण वापत नेपाल सिकािबाट ददइने छ मार्थ उल्लेखीत िकम प्राप्त गनय र्नम्न 
बमोििमका कागिात संलग्न हनु ुपने छ सो अनसुािको कागिात प्राप्त हनु नआएमा सम्बिन्ित ब्यतmीी 
तथा स्वास््य सस्थालाई िकम भकु्तानी गनय बाध्य हनुे छैन ।  
 

तपिर्लका कागिात  
नोट नेपाल सिकािको हकमा भने मागयदर्यन अनसुाि हनुे छ । 

 

१.सम्बिन्ित सतु्केिीको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रर्तर्लपी  वा सतु्केिीको ना.प्र. नभएमा र्निको 
िन्म दतायको प्रर्तर्लपी १  
२. ४ पटक गभय िााँच अर्नबायय गिेको कागिात प्रर्तर्लपी  
३ क्याल्सीयम तथा साबनु बझुीर्लएको भिपाईको प्रर्तर्लपी  
४.सतु्केिीले महाकुलङु गाउाँपार्लकाको कुन स्वास््य सस्थाबाट सेवा तथा सरु्बिा र्लए  बापत िकम 
बझुीर्लएको भिपाईको सकल प्रर्तलीपी  
५. महाकुलङु गाउाँपार्लका भन्दा अन्यन्त्र गई िटीलताको उपचाि गनुय पने भएमा उक्त अस्पताल तथा 
बर्थयङ सेन्टिबाट िेफि गनुय पिेमा अर्नबायय वडा अध्यक्षको तथा स्वास््य सस्थाको र्सफारिस रिफिल 



गदायको कागिात अर्नबायय हनु ुपने छ ।  
 

 

आर्थयक वााँडफााँड  प्रचर्लत आर्थयक र्नयमानसुाि खचय पािदिर्य  हकर्समले गनुय पने ।  
 

 

८  क्यािल्सयम तथा साबनु र्बतिण ब्यबस्थापन काययक्रम  २०७४ 

परिचय  यसै महाकुलङु गाउाँपार्लकामा प्रत्येक बषय प्रर्ब तथा सतु्केिी हने बेलामा बच्चा िन्माउन नसकेि या 
सतु्केिी पछी अत्यार्िक िक्तस्राब भएि आमाहरुको मतृ्यू यस महाकुलङु र्भत्र िहेको छ ।यसिी मतृ्य 
ीूहनु ुयस पाहकाको स्वास््यमा एक नकािात्मक असि हो । हिेक आमाहरुका इच्छाहरु बााँच्ने नै हनु्छ 
। ति यहााँ सोलखुमु्ब ुििल्ला र्भत्रकै सबै भन्दा बढी मात ृमतृ्यू तथा नबिात मतृ्यू भएको डाटाबाट 
देखीन्छ । यसलाई िोक्नका लागी महाकुलङु गाउाँपार्लकाले िकम र्बर्नयोिन गिेको छ ।अकालमा 
मतृ्यू हनु ुवा सतु्केिी पश्चात िेिै िगत बग्न ुक्यािल्सयमको कमीका कािण पर्न हनु सक्ने सम्भार्बत 
कािणले गदाय यस गाउाँ पार्लकाले यो काययक्रमको सरुुवात र्बगत बषयबाट नै गिीएको हदुा यस बषय पर्न 
उत्त काययक्रमलाई र्निन्तिता ददएको छ । 

उदेश्य   महाकुलङु गाउाँपार्लका अन्तिगतका िनप्रर्तर्नर्िहरु,स्वास््य सस्थामा काययित स्वास््यकमीहरु 
महहला स्वा्य स्यम सेर्बका ,आमा समहु,िर्क्षक,सामाििक अगवुाहरु ,सिकािी तथा गैि सिकािी 
संघ सस्था आदीलाई मात ृिर्र् ुतथा नबिात मतृ्यू बािेमा िानकािी गिाउने । 

मात ृपोषण तथा नबिर्र् ुपोषण स्वास््यका बािेमा उत्तिदाहयत्व अर्भबहृद्ध गिाउने  
मात ृमतृ्यू तथा पेरिनेटल मतृ्यू सम्बिन्ि त्याड्ढमा सिुाि ल्याउने । 

ब्यवहािमा परिबतयन गनय प्रोत्साहहत गने । 

स्वास््य सस्थाको सेवा गणुस्तिीय बनाइ सबै िन्ताहरुको घि दैलो सम्म प¥ीुयायउने  
५ बषय र्भत्रमा घिमा हनुे सतु्केिीहरुको १०० प्रर्तर्त स्वास््य सस्थामा नै सतु्केिी गिाउने 
 

अपेिक्षत प्रर्तफल  स्वास््य संस्थाको सेवाबािे िानकािी हनुे । 

स्वास््य सस्थामा नै सतु्केिी,गभयवर्त िााँचका बािेमा िानकािी प्राप्त भई स्वास््य सस्थामा नै सतु्केिी 
गिाउन आउने छन ्। 

नबिर्र् ुस्याहाि बािे ज्ञान हासील गने छन ्। 

कायायन्वयन गने 
र्नकाय  

महाकुलङु गाउाँपार्लका स्वास््य र्ाखा   

सञ्चालन प्रकृया  अनसुचुी छपाई  

मात ृषोषण काययक्रम अन्र्तगत क्यािल्सयम टेब्लेट  तथा सिसफाईका लागी नवुाउने साबनु  खरिद तथा 
र्बतिण गिीने छ । 

गभयवती भएको  चौथो महहना बाट सरुु गिी सतु्केिी भएको ४५ ददन सम्म ददइनेछ । 

नहुाउने साबनु लागी  चौथो महहनामा १ ,छैटौ महहनामा १ ,आठौ महहनामा १  ि  नबौ महहनामा  १ 

आर्थयक वााँडफााँड  प्रचर्लत आर्थयक र्नयमानसुाि खचय पािदिर्य  हकर्समले गनुय पने । 

      

 
                         

 

  



९.काययक्रमको नामः ओ.हप.डी. हटकट छपाई तथा ओ.हप.डी.हटकट बापतको अनदुान 

  
उद्देश्य   आम िनमानसमा र्नर्लु्क स्वास््य सेवाको प्रत्याभूत ददलाई सेवाको पहूाँच ि उपभोगमा वृद्धी गिाउन  

 दताय र्लु्क नभएकै कािण स्वास््यमा सेवाबबाट बिन्चत हनुे अवस्थाको अन्त गनय ।  
 कायायलयको दैर्नक हक्रयाकलापलाई प्रभावकािी बनाउन ।  

 
काययक्रम 
सञ्चालन/िकम 
कायायन्वन 
प्रहक्रया  

 स्वास््य चौकी, सामदुाहयक स्वास््य इकाई, आिािभतु स्वास््य सेवा केन्र  आम नागरिकको 
उपचाि वापत कुनै पर्न दताय दताय सेवा र्लु्क र्लन पाईने छैन । सव ैस्वास््य संस्थाहरूले नयााँ तथा 
पूिाना र्बिामीहरू छुट्याई अर्भलेख िाख्न ेव्यवस्था र्मलाउन ुपनेछ।  
 दताय र्लु्क वापत प्राप्त िकम स्वास््य सेवा काडय (HMIS 1.2) सम्विन्ित गाउाँ पार्लकाले १ बषयलाई 

प्रयायप्त हनुे गिी छपाई गिी सम्विन्ित संस्थामा पठाउन ुपनेछ। छपाई हनु बाहक िकम स्वास््य 
संस्थालाई अनदुानका रूपमा पठाउने व्यवस्था र्मलाएको छ। सम्विन्ित पार्लकाले मातहतका स्वास््य 
संस्थाहरूको हवगतका बषयहरूको र्बिामीको चाप तथा प्रक्षेपीत िनसंख्यालाई आिाि मानी र्बयोिित 
बिेटको परििी र्भत्र िही बिेटको वााँडफााँड गरिन ुपने छ।  
 स्वास््य संस्थाहरूको लार्ग वााँडफाडय गरिने िकम सम्बिन्ित स्वास््य संस्थाको खातामा एकमहुट िम्मा 

गिी िानकािी गिाउन ुपनेछ। यसिी पठाइएको बिेट स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सर्मर्तको र्नयययानसुाि स्वास््य संस्थाहरूले र्नम्नानसुाि काययमा खचय गनुय पनेछः  
१. हवद्यतु तथा संचािमा टेर्लफोन महर्लु भकु्तानी ददन सहकने छ ।  
२. स्वास््य संस्थाको सिसफाई सम्बिन्ि काययमा खचय गनय ।  
३. लिक्षत बगयको सेवा पहूाँच ि उपभोग वृद्धी गिाउनका लार्ग सामाििक परिचालन हक्रयाकलाप 
संञ्चालन गनय।  
४. लेखा परिक्षण र्लु्कमा खचय गनुय पने छ । 
५ स्टेर्निी तथा अन्य प्रर्ासर्नक खचय गनय सहकने छ । 
६ भ्रमण खचयमा यस र्षयकको िकम खचय गनय पाइने छैन ।  

बिेट बाड फाड  फमय तथा छपाइ खचय २२०००० पार्लकाले खचय गने छ भने क्रमर्  स्वास््य चौकी  गदेुल , स्वास््य 
चौकी छेस्काम  , २३०००।–आधारभुत स्वस््य सेवा केन्द्र पेल्माङ आधारभुत स्वस््य सेवा केन्द्र 
तुमाउ १२०००।–  र खिरौले सामुदाछयक इकाई १००००।– 

अर्भलेख/प्रर्तवेद
न  

 र्बिामीको अर्भलेख HMIS फािम अनसुाि हनु ुपनेछ ।  
 दताय र्लु्क वा सेवा वापत अनदुानको रूपमा िम्मा हनु आएको आम्दानी िकमलाई व्यबिस्थत  गनय  

स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सर्मर्तको खाता खोली िम्मा गनुय पनेछ। साथै आम्दानी खचयको दाहयत्ब छुटै 
िाख्न ुपने छ।  
 कोषको लेखा िाख्न ेि लेखा परिक्षण गने कायय स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सर्मर्तको र्नणययमा नेपाल 

सिकािको प्रचर्लत ऐन, र्नयम अनसुाि गनुय पनेछ ।  
 
 

 

 



१०. काययक्रमको नामः  उत्कृस्ट कमयचािी स्वास््य सस्था तथा महहला स्वास््य स्वय सेर्बका प्रोत्साहन तथा 
पिुस्काि  

बिेट बाडफााँड   उत्कृस्ट कमयचािी स्वास््य सस्था तथा महहला स्वास््य स्वय सेर्बका प्रोत्साहन तथा पिुस्काि 
संचालन कायर्बर्ि तथा र्नदेिर्का २०७९  बमोििम काययक्रम संचालन गरिने प्रचर्लत 

आर्थयक र्नयमानसुाि खचय  पािदिर्य  हकर्समले गनुय पने ।िसका लागी बिेट रु ३०००० र्तस 
हिाि िहेको छ । 

 

      

 

११.काययक्रमको नामः सवािी सािन ममयत तथा ईन्िन खचय  
 
परिचय   
 

यो स्थार्नय सिकाि को अ ब २०७८÷०७९ को समार्नकिण बिेटबाट तयाि गरिएको  
काययकम हो  सवािी सािनको उिचत ममयत संहाि भएन भने आयू कम भएि उपयूतm समयमा 
सेवा ददन नसकीने अबश्थामा आउन नददन  अथवा त्यसको आयू लम्ब्याउन र्नयर्मत रुपमा 
ममयत संहाि हनु अत्याबश्यक हनु्छ  

काययक्रमको उदेश्य  सवािी सािनलाई र्नयमीत गनुय हो । र्नयर्मत सपुरिबेक्षण तथा अनगुमन गनय  ।सवािी 
सािनको आयू लम्याउन ि खचय   घटाउन ु।  

अपेिक्षत प्रर्तफल  समय समयमा भएको सवािी सािनको ममयत ि आबश्यक पिेको अबस्थामा इन्िनको 
ब्यबस्था हनु सकेमा काययक्रमहरु समयमा सम्पन्न हनुे छ ।अनगुमन तथा सपुरिबेक्षणमा 
सहि ि पटक फटक हनुे हनुाले कमयचािी तथा सेवाको गणुस्तिमा प्रभाबकािी हनुे । 

संचालन प्रक्रीया   १ चौमासीकमा अर्नबायय कम्तीमा २ पटक गनुय पनेछ ।इन्िनको हकमा ७ र्लटि प्रर्त 
महहना  का दिले खचय हनुेछ ।सोको खचय यसै िर्षयकबाट हनुेछ ।लक बकु भिी खचय गनुय 
पनेछ साथै ममयतका लागी ममयत कायय गनुय पबुय कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाउन ुपनेछ । 

बिेट बाडफााँड   आ ब २०७८।२०७९ मा स्थार्नय सिकािको समार्नकिण बिेटबाट यो काययकम संचालन 
गिीने छ ।िसका लागी बिेट रु ६०००० साठी हिाि र्बर्नयोिन गिीएको छ । 

 

 

परिचय   

 

   यो काययक्रम महाकुलङु गाउाँपार्लकाको आ ब २०७८÷०७९ को गाउाँ पार्लकाको 
गाउाँसभाबाट र्बर्नयोिित समार्नकिण बिेटबाट यस आ.ब. मा संचालनमा ल्याइएको 
काययक्रम हो । 

काययक्रमको उदेश्य  स्वास््य सस्था ि स्वास््य सस्थामा काययित स्वास््य कर्मयको मनोबल उच्च िाख्न । 
पार्लकामा काययित महहला स्वास््य सवयम सेर्बकाहरुको मनोबल उच्च िाख्न । 
सस्थाको काममा बािा हनु नददन ि कामकिमा प्रेिीत गनय । 
अफनत्बको र्बकास गनय । 

अपेिक्षत प्रर्तफल  स्वास््य सस्थाको प्रगतीमा बहृद्ध हने ।समयमा नै उपचाि पाई स्वस्थ नागिीक हनु मद्दत हनुे 
। मतृ्यू दिमा कमी आउने। र्बपदको समयमा हनुे र्बर्भन्न घटनाहरुको समयमा नै 
ब्यबस्थापन । नागिीक िनप्रर्तर्नर्ि कमयचािीहरुको र्बचमा स-ुमििु सम्बन्ि कायम हनुे ।  

संचालन प्रक्रीया   उत्कृस्ट कमयचािी स्वास््य सस्था तथा महहला स्वास््य स्वय सेर्बका प्रोत्साहन तथा पिुस्काि 
संचालन कायर्बर्ि तथा र्नदेिर्का २०७९  बमोििम काययक्रम संचालन गरिने छ । 



१२. काययक्रमको नामः स्वास््य िर्र्बि औषर्ि सहीत संचालन गने काययक्रम 

परिचय   
 

देर् संघीयतामा गइसकेको अवस्था छ । देर्मा संघीय सिकाि, प्रदेर् सिकाि ि स्थार्नय 
सिकाि गिी तीन तहको सिकाि िहेको अवस्था छ । २०७२ सालको  संहविान अनसुाि 
आिािभतू स्वास््य सेवामा  मौर्लक हकको ब्यवस्था गििीको छ । स्थार्नय सिकाि 
संचालन ऐन २०७४ अनसुाि आिािभतू स्वास््य सेवा  स्थार्नय सिकाि मातहत आएको छ 
। आिको समयमा  आिािभतू स्वास््य सेवा संगै  गणुस्तिीय स्वास््य सेवा उपलब्ि गिाउन ु
स्थार्नय सिकाि तथा संिघय सिकािको दाहयत्व हो ।   
िेष्ठ नागारिक ,असाहय अपाङग  ि गरिव िनता आर्थयक अभावको कािण समयमा न ै
अस्पताल गइ स्वास््य पिीक्षण गिाउन नसहक हपर्डत भएका िनतालाई मध्य निि गिी 
स्वास््य संस्था  वा अस्पतालमा ५ ददन िचहकत्सक सहहत सेवा काययक्रम  र्नम्न उदे्धश्यका 
साथ  सन्चालन गरिने छ । 

 

काययक्रमको उदेश्य  १. िेष्ठ नागारिक ,असाहय अपाङग  ि गरिव िनता साथै गभयवती महहलालाइ  र्भर्डयो एक्सिे  
ि प्रयोगर्ाला सेवा सहहत गणुस्तिीय  स्वास््य सेवा उपलब्ि गिाउने २= िचहकत्सहकय 
स्वास््य सेवा उपलब्ि गिी समदुायमा लकेुि बसेका िीोगबाट हपर्डत ब्यक्तीहरुको उपचािमा 
सहयोग गनय । 
 

अपेिक्षत प्रर्तफल  िनतालाई गणुस्तिीय स्वास््य सेवा उपलब्ि गिाउन सिकािको दाहयत्व हो । िनतालाई 
गणुस्तिीय स्वास््य सेवा उपलब्ि  हनुे । 

१. मात ृतथा नविात िर्रू् मतृ्यदुिमा कमी आउने छ । 

२. अपाङग अर्क्त्त , हवपन्न वगय ि  िेष्ठ नागरिकले स्वास््य चौकीमा नै िचहकत्सकद्धािा 
गणुस्तिीय सेवा पाउने छन ्३.  स्वास््य चौकीमा नपाइने सेवाहरु सामदुाहयक स्तिबाट न ै
िचहकत्सकको माध्यमबाट  उपलब्ि  हनुे । 
५. गभयवती महहलाहरु अस्पताल गइय िााँच गनुय पने सेवाहरु स्वास््य चौकीमा न ै उपलब्ि 
हनुेछ । 
६. समग्र िनताको स्वास््य अवस्थामा सिुाि आउने छ । 

 

संचालन प्रक्रीया    यो काययक्रम संचालनका लागी बढीमा  १ िना र्बरे्षज्ञ डाक्टि, मेर्डकल अहफसि  तथा 
नसयहरुद्बािा १ ददन सम्म स्वास््य िर्र्बि संचालन गिी  महहला तथा अन्य िोगहरु िस्तै हहि  
स्त्रीिोग आाँखा तथा दन्त िोगको उपचाि गिीने छ यसमा सबैलाइय समेट्ने गिी सके सम्म 
मटुु िोग र्बरे्षज्ञ समेत ल्याउन पहल गिीने छ । सो काययक्रम संचालनका लागी बिेट रु 
४००००० को पिीिी र्भत्र िही काययक्रमका सम्पन्न गनयका लागी र्बर्नयोिन गिेको िकम 
मध्ये आर्थयक काययर्बर्ि अनसुाि भ्रमण खचय उपलब्ि गिाउने ,गाडी भाडा ,खािा ,खाना 
,औषर्ि तथा अन्य सामाग्री खरिद काययमा समेत यस बिेटबाट खचय गिी काययक्रम सम्पन्न 
गिीने छ । स्थार्नय स्वास््य सस्थामा काययित कमयचािीलाई स्थार्नय भत्ता दैर्नक रु 
७००।का दिले कि कट्टा गिी भकु्त्तानी गिीने छ ।सहयोगी कमयचािीलाई भने सिसफाई 
बापत रु ३०० दिले दैर्नक कि कट्टी नगिी उपलब्ि गिाईने छ ।स्थानीय स्वास््य 
कमीहरुलाई सहयोगीको रुपमा पिीचालन गिीने छ ।स्वास््य िर्र्बि संचालनका लागी 
काययर्बर्ि बनाई संचालन गिीनेछ । 

बिेट बाडफााँड   आ ब २०७८ तथा २०७९ मा स्थार्नय सिकािको समार्नकिण बिेटबाट यो काययकम 
संचालन गिीने छ । 



१३. स्थानीय र्नकाय अन्तयिगतको  प्राथर्मक अस्पतालहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड काययक्रम संचालन 
सहुद्धकिण अनदुान सचालन ि 

परिचयः–  स्थार्नय तह अन्तिगतको प्राथर्मक अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायायक्रम संचालन  गिी 
आबश्यकता अनसुाि सहुद्धरिकिण गने । 

उदेश्यः–   सस्थाको सेवामा गणुस्ति सिुाि गने न्यूनतम सेवा मापदण्ड सरुु गने । 

अपेक्षा / प्रर्तफलः–  स्वास््य सस्थाको सेवाको प्रभाबकािीतामा बहृद्ध हनुे । 

कायायन्वयन गने र्नकायः– स्थार्नय तह अन्तिगतका सिुचकृत प्राथर्मक अस्पतालमा   

संचालन प्रहक्रयाः–  न्यूनतम सेवा मापदण्डको बषयमा दईु पटक फलोअप गने । अस्पताल सेवा सिुािका लागी 
आबश्यक पने ममयत सम्भाि िंग िोगन पाटेर्न आन्तिीक ब्यबस्थापन चसु्त पानय सचुना प्रर्बर्िको सिुाि लगायतका 
र्बषयमा खचय गने । पार्लका संग समन्वय गिी काययक्रम संचालन गिन ुपिनेछ ।ि सोको प्रगती प्रर्तबेदन  
काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात ३ ददन र्भत्रमा पठाउन ुपनेछ ।र्बर्नयोिन बिेट रु ८०००००।– 

सी न  काययक्रम  खचय 
प्रर्तर्त  

काययक्रम संचालन र्बर्ि  

१ न्यूनतम सेवा मापदण्डको 
बषयमा २ पटक फलोअप 
गने  

५ ६ । ६ महहनाको अन्तिालमा बषयमा दईु पटक न्यूनतम सेवा 
मापदण्डको फलोअप गने । रु ४००००।– र्बर्नयोिन गिीएको छ । 
पार्लकासंग समन्वय गिी संचालन गनुय पनेछ । 

२ अस्पतालमा Continues 

Medical Education 

काययक्रम संचालन  

२ अस्पतालमा काययित प्रार्बर्िक कमयचािीहरुलाई परिमािियत वा संसोिन 
भएका र्नर्त, र्नदेिर्का तथा गाइटलाइनहरुको बािेमा िानकािी ददन ेतथा 
ज्ञान िर्पको बािेमा अध्याबर्िक गिाउने । 

 प्रत्येक हप्ता कक्षा संचालनका लागी समय तार्लका तयाि गने तथा 
र्निश्चत स्थान तथा ददन तोकी सबैलाई सहभागी गिाउने ि कक्षा 
संचालनका लागी अस्पतालका बरिष्ट कमयचािीहरुलाई संलग्न गिाउने 
भरु्मका मेडीकल सपुरिटेन्डेन्टले गनुय पदयछ । 

समय डेढ देखी २ घण्टा सम्म हनुेछ । 

सहभागीहरुलाई िचया खािाको ब्यबस्था ि आबश्यक सन्िबय पसु्तक तथा 
र्ैंिक्षक सामाग्रीहरुको िोहो गने । 

CME संचालनका लागी छुटै्ट माइनट खडा गनुय पने हनु्छ । 

CME संचालन भएका ददनमा समय र्मलेमा अस्पतालको न्यूनतम सेवा 
मापदण्डहरुको बािेमा समेत छलफल गनय सहकनेछ । १६०००।– 

 
 

३ 

 
 

अस्पताल तथा अस्पताल 
परिसिको सिसफाईका 
लागी ज्याला  

 
 

७ 

 

कुनै ज्यालादािीमा काम गनय इच्छुक ब्यित्तलाई बोलाएि आिम्र्क रुपमा  
ज्यालादािीमा  यस िर्षयकमा िाखीएको िकमबाट प्रर्त हप्ता  २ िना 
सम्म महहनामा बहढमा  १० ददन सम्म डोि हािििीमा आबश्यक पने ि 
देखीएका कायय गनय सहकनेछ । 

अस्पताल ि अस्पताल परिसिमा गिीने कायय एहकन गिी ब्यित्त काममा 
लागे नलागेको कुिा यहकन गनय र्निको डोि हािििी अध्याबर्िक गने 



ििम्मेवािी अस्पताल नसीङ इन्चाियको हनुेछ ।  

आबश्यक पिेमा नर्सयङ इन्चाियले सहयोगीको रुपमा स्टोि हकपिको 
सहयोग र्लन सक्नेछ । 

नर्सयङ इन्चािय माफय त सिसफाई भए नभएको अनगुमन सरु्नश्चत गने कायय 
मेडीकल सपुिीटेण्डले गनुय पने छ । 

र्बर्नयोिित िकम प्रचर्लत आर्थयक प्रर्ासन सम्बिन्ि एन र्नयम बमोििम 
खचय गनुय पनेछ । रु ५६०००।– र्बर्नयोिन गिीएको छ । 

४ भौर्तक संिचनाको ममयत 
सिुाि  

२५ यस हक्रयाकलाप अन्तिगत बढी संचालन हनु ेकक्षहरुलाई पहहलो 
प्राथर्मकतामा िाखी कायय गनुय पनेछ । 

अस्पताल भबन ममयत, अस्पतालमा अर्थयन िडान तथा परिसि िंग िोगन 
गनय सहकनेछ । िसका लागी रु २०००००।– िकम र्बर्नयोिन 
गिीएको छ । अस्पताल सर्मर्त र्नणययनसुाि गनुय हनु । 

५ अस्पताल िन्य फोहिमैला 
ब्यबस्थापन तथा संक्रमण 
िोकथाम  

६ प्रत्येक अस्पतालले स्वास््य सस्था िन्य फोहिमैला ब्यबस्थापन सर्मर्त 
गठन गनुय पनेछ । 

अस्पताल र्भत्र फोहिमैला ब्बस्थापनका लागी छुटाएको िकमलाई १०० 
प्रर्तर्त मानी १० प्रर्तर्त सम्म स्वास््य िन्य फोहिमैला ब्यबस्थापन 
सर्मर्तको र्नयर्मत बैठकको लागी खचय गनय सहकनेछ ।बाकी ९० 
प्रर्तर्त बिेट फोहिमैला ब्यबस्थापनका लागी खचय गनय सहकनेछ । 

यस िर्षयकमा छुटाएको बिेट अन्य िर्षयकमा खचय गनय पाइने छैन । 
िसका लागी रु ४८०००।–िकम र्बर्नयोिन गिीएको छ । अनसुचुी 
१ मा उल्लेख भएका समानहरु खरिद गनय सहकनेछ ।  

६ अस्पतालका लागी 
अत्याबश्यक र्बदु्धत 
खानेपानी तथा ढल 
र्नकास ब्यबस्थापन  

१५ पानी आपरु्तय सिसफाई अस्पताल िन्य लगुाफाटाको सिसफाइ ट्याङकी 
खिीद, वार्सङ मेसीन आबश्कता अनसुाि िडान काययमा गनय खचय गनय 
सहकने छ । वार्सङ मेसीन  अर्नबायय खरिद गने ि बाकी िकमले 
अस्पतालको र्नयर्मत र्बदु्धत आपरु्तयको ब्यबस्थापन गनुय पनेछ । िसका 
लागी रु १२००००।– िकम र्बर्नयोिन गिीएको छ । अस्पताल 
सर्मर्त र्नणययनसुाि गनुय हनु । 

 
 

७ 

 
 

िक्लर्नकल सेवा र्बस्ताि 
औिाि उपकिण खिीद  

 
 
 

१० 

 

खरिद गनुय भन्दा अगाडी औिाि उपकिणहरुको मौज्दात सचुी तयाि गिी 
चाल ुहालतमा िहे निहेको हेिी संचालनमा नआउने भएमा मात्र 
प्रर्तस्थापन वा औिाि उपकिणहरु न ैनभएमा नयााँ खिीद गनय सकीनेछ 
। 

अस्पतालले खरिद गने औिाि उपकिणहरुको सचुी न्यूनतम सेवा 
मापदण्डको अनसुचुीमा उल्लेख भए बमोििम मात्र हनु ुपनेछ । 

साथै खरिद गिीने औिाि उपकिणहरु आपरु्तय ब्यबस्था माहार्ाखाले 
र्निायिण गिेको specification  मा उपलब्िछ । बमोििम खिीद गनुय 
पनेछ । रु ८००००।–िकम र्बर्नयोिन गिीएको छ । अनसुचुी ३ 
मा उल्लेख भएका समानहरु खरिद गनय सहकनेछ ।  

८ अस्पताल फामेसी 
ब्यबस्थापन संचालन तथा 
सहुढहद्धकिण  

२० नेपाल सिकाि स्वास््य तथा िन संख्या मंत्रालय दवुािा िािी अस्पताल 
फामेसी र्नदेर्ीका २०७२ ले र्नददयष्ट गिे बमोििम अस्पतालहरुले र्बिामी 
तथा सेवा ग्राहीहरुलाई गणुस्तिीय फामेसी सेवा प्रबाह एंबम संचालन गनुय 



पने छ अस्पतालको फामेसीमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service 

Standards ) को  

अनसुचुीमा उल्लेख भए बमोििमका औषर्ि ि औषर्ि िन्य सामाग्रीहरु 
र्नयर्मत उपलब्ि गिाउने सरु्नश्चतता गनुय पने छ । औषर्ि ( Life Saving 

) रु १६००००।–िकम र्बर्नयोिन गिीएको छ । 

अनसुचुी २ मा उल्लेख भएका समानहरु खरिद गनय सहकनेछ ।  

 
९ अस्पतालको स्वास््य 

ब्यबस्थापन सचुना प्रणाली 
सहुढहद्धकिण  

३ असपतालबाट उपलब्ि भएका सेवा सरु्बिाहरुको सही तिीकाले िेकडय 
तथा रिपोटीङ गिी अस्पतालको सेवा प्रवाहको बािेमा िनमानसमा सचुना 
प्रवाह गनुय पदयछ । 

यस िर्षयकबाट सचुना ब्यबस्थीत गनयका लागी मेडीकल िेकडय र्ाखामा 
आबश्यक र्बर्भन्न काडय िस्लप िििस्टि पेपि कम्यूटि हप्रन्टि यू हप एस 
स्क्यानि इन्टिनेट आदी िडान तथा संचालन गनय सहकनेछ । 
अस्पतालले अर्नबायय रुपमा अनलाइन डाटा ईन्टी गनुय पनेछ ।यस 
िर्षयकमा िकम खचय गदाय संचालन सर्मर्तको र्नणयय पछी मात्र प्रचर्लत 
आर्थयक प्रर्ासन सम्बिन्ि एन र्नयम बमोििम खचय गनुय पनेछ । रु 
२४०००।– िकम र्बर्नयोिन गिीएको छ । 

१० र्बिामीहरुका लागी अन्य 
सेवा सरु्बिाहरु 
सहुढहद्धकिण 

७ अस्पतालले अन्य सेवा सरु्बिाहरु सहुढहद्धकिण तथा आकिस्मक सेवा 
संचालनका लागी सामाग्रीहरु र्नयर्मत खानेपानी ब्यबस्था लगायत  तन्ना 
तकीया र्सिक कमल तहकयाको खोल आकिस्मक कक्षको लागी पदाय बेड 
र्सट पदाय पयायप्त उज्यालोको लागी बित्तहरु अस्पताल पिीसिमा खम्वा 
(pole) सहहतको सोलाि बित्त आदी काययका लागी िकम खचय गिन सहकने 
छ ।रू ५६०००।– िकम र्बर्नयोिन गिीएको छ।  

 

१४= काययक्रमको नामः–  अस्पतालका लागी मसलन्द  तथा कायायलय सामाग्री खरिद मात्र  

परिचय   स्थानीय तहहरूमा िहेका स्वास््य संस्था (स्वास््य चौकी तथा अस्पतालहरु सेवा केन्र तथा ईकाइ 
हरुको प्रर्ासनीक खचय समेतको लागीी यो काययक्रम िाखिीएको हो ।  

उद्देश्य  स्थानीय तहहरूमा िहेका स्वास््य संस्थामा समयमै आबश्यक पने स्टेर्निी तथा अन्य सामाग्री खरिद 
गिी कायय सम्पादनमा सहयोग पयुायउने ।  

अस्पतालको सेवालाई र्छटो ि छिीतो बनाउन । 
अपेक्षिीत प्रतिीफल  स्थानीय तहहरूमा िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा समयमै  सामाग्रीहरुको आपरु्तय ब्यबस्था र्मलाई 

कायायलयको ब्यबस्थापनमा सहयोग हनुे ।  

सञ्चालन प्रकृया  स्वास््य र्ाखाले आफु मातहतका स्वास््य सस्थाहरुमा प्रिचलत काननु ्बमोििम सामाग्री खरिद 
गिी र्बतिण गनुय पनेछ । सम्बिन्ित खिीदकतायहरुले प्रचर्लत काननु ्को  अर्िनमा िही काययहरु 
समयमा वा तोकीएको चौमासीकमा गनुय पनेछ । अस्पतालले काययक्रम संचालन गदाय पबुय स्वीकृती 
काययक्रम संचालन गनुय पनेछ ।खचय गदाय साबयिर्नक खिीद  एन ि र्नयमावलीहरुको पणुय पालना 
गनुय पनेछ  

अस्पतालमा कायायित स्वास््य कर्मयहरुका लागी आवासमा समेत खचय गनय सहकनेछ आवास भाडामा 
र्लनका लागी रु ८०००० असी हिाि आवास खचय ि बाकी िकमले कायायलयमा आबश्यक पने 



मसलन्द तथा सामाग्री खरिद गिी काययक्रम संचालन गनुय पने छ ।  

बिेट बााँडफााँड  यस काययक्रम संचालन गनयका लागी आ ब २०७८/०७९ मा अस्पतालका लागी रु २०००० दईु 
लाख िकम र्बर्नयोिन गिीएको छ िसलाइ चौमासीक रुपमा छुटाई काययक्रम संचालन गरिने छ 
। अस्पतालमा कायायित स्वास््य कर्मयहरुका लागी आवासमा समेत खचय गनय सहकनेछ आवास 
भाडामा र्लनका लागी रु ८०००० असी हिाि आवास खचय ि बाकी १२०००० एक लाख र्बस 
हिाि िकमले कायायलयमा आबश्यक पने मसलन्द तथा सामाग्री खरिद गिी काययक्रम संचालन गनुय 
पने छ । 

 

१५. कार्ााक्रमको नामः–  स्वस््र् शाखामा फर्नाचर खररद  

परिचय  कुन ै पर्न काययक्रमलाइय  सफलता  पूवयक  सञ्चालन  गनयको  लार्ग  अवश्यक सस्थालाई आबश्यक 
पने फर्नयचि  , अन्य  सामग्रीहरू अवश्यक ता हनु्छ कायायलयका भएका कागिात सिुिक्षत गनुय ि 
सिुिक्षत िाख्न ुकायायलयको दाहयत्व भएको हदुााँ  यस िर्षयक अन्तिगत बिेटको  व्यवस्था  गरिएको 
छ।  

उदेश्य  १ औषर्ि भण्डािणमा सहिता ल्याउन ु। 

२ कायायलयका सामाग्रीहरुको सिुक्षा प्रदान गनय । 

३ रिपोटीङ तथा िेकर्डङलाई ब्यबस्थीत गिी सिुक्षा प्रदान गनय । 

   

अपेिक्षत प्रर्तफल  स्थानीय  तह  अन्तिगतका  स्वास््य  संस्थाहरुमा  फर्नयचिको अभाब हनु नददने । 

संचालन गने र्नकाय स्थार्नय  र्नकाय अन्तिगतको स्वास््य र्ाखा 
संचालन  र्बर्ि   कायय योिनाको संकलन गने ।  

• संकर्लत कायय योिना अनसुाि खरिद गनुयपने फर्नयचि तथा  सामाग्रीहि खरिद एवं ममयत तथा 
व्यवस्थापकीय काययहरुको सचुी तयाि गने ।  
• आवश्यकता अनसुाि फर्नयचि सामग्रीको पवुायनमुान तयाि गने ।  
• उपलब्ि बिेटलाई समेत मनन गिी स्थानीय स्तिमा खरिद गनुय पने सामग्रीहरुको परिमाण 
सरु्निश्चत गने ।  
• हवस्ततृ हवविण सहहतको खिीद योिना तयाि बनाउने ।  
• खरिदको परिणाम हेिी र्नयमानसुाि वोलपत्र आव्हान गने वा गोप्य कोटेर्न र्लने ।  
• र्नयमानसुाि खिीद गने फमय यकीन गिी सम्झौता गने ि आवश्यक सामान खिीद गने ।  

आर्थयक वााँडफााँड  प्रचर्लत आर्थयक र्नयमानसुाि खचय पािदिर्य  हकर्समले गनुय पने । रु १५००००।– 

 

  



१६. कार्ााक्रमको नाम    अन्तिम लेखा पररक्षण शलु्क  

परिचय  अिन्तम लेखा परिक्षण र्लु्क काययक्रमले स्वास््य सस्थाहरुको आर्थयक तथा प्रर्ासर्नक क्षेत्रमा 
सिुाि हनुे उदेश्य िाखी यो िर्षयकमा बिेट र्बर्नयोिन गिीएको छ ।  

उदेश्य  १ स्वास््य सस्थाहरुको आर्थयक तथा प्रर्ासर्नक क्षेत्रमा सिुाि हनुे 
२ कायायलयका सामाग्रीहरुको खरिद तथा प्रहक्रयाका बािेमा ज्ञान हनुे । 

३ कायायलयका भौर्तक सामानको गणना हनुे ि सोको अर्भलेख िहने हनुाले सामाग्रीहरुको सिुक्षा 
हनुे । 

४ खचयमा हनुे अन्यर्मतताको अन्त्य हनुे । 

५ रिपोटीङ तथा िेकर्डङलाई ब्यबस्थीत हनुे  । 

६ लेखा प्रणालीमा सिुाि आउने । 

अपेिक्षत प्रर्तफल  स्थानीय  तह  अन्तिगतका  स्वास््य  संस्थाहरुमा  अिन्तम लेखा परिक्षण  गिी  सोको आिािमा 
अगाढी बढ्न सहकने । 

संचालन गने  र्नकाय  स्वास््य सस्थाहरु  
संचालन  र्बर्ि   पार्लकामा लेखा पिीक्षक  र्नयूित्तका लागी माग गने । 

पार्लकाले लेखा परिक्षक अनमुर्त ददएका लेखा परिक्षकबाट मात्र लेखा पिीक्षक गिाउने । 
लेखा परिक्षकको १  प्रर्त प्रर्तबेदन  पार्लकामा बझुाए  पश्चात लेखा पिीक्षकको  िकम भतु्तार्न  
ददइनेछ । 
 

आर्थयक वााँडफााँड  प्रचर्लत आर्थयक र्नयमानसुाि खचय पािदिर्य  हकर्समले गनुय पने । िसका लागी रु ५०००० 
पचास हिाि िकम र्बर्नयोिन गिीएकोछ ।  

 

१७. कार्ााक्रमको नाम स्वस््र् जनशत्तिलाई िार्लम त्तिर्ितन सस्था िथा नेपाल सरकारसगँ साझेदारी  

परिचय  यो स्थार्नय सिकाि को अ ब २०७८÷०७९ को समार्नकिण बिेटबाट  स्वस््य िनर्ित्तलाई 
तार्लम र्बर्भन्न सस्था तथा नपेाल सिकािसाँग साझेदािी काययक्रम तयाि गरिएको  हो   
महाकुलङु गाउाँपार्लका भिीका स्वास््य कमीहरुलाई िागरुक गिाई स्वास्थयमा भएका कमी 
कमिोिी हटाई परिबतयर्तत समािको र्नमायणमा सहभागीता मलुक कायय ददर्ा ददन ुयो काययक्रमको 
परिचय हो  

काययक्रमको उदेश्य १.स्वास््य कमीहरुलाई ३ ददने  DHIS 2 सम्बिन्ि तार्लम संचालन गनुय । 
२ .मार्सक रुपमा िेकडीङ गिीएका अर्भलेखहरुको प्रत्येक महहनाको ७ गते र्भत्र रिपोहटङ गनय  
।  
३.हिेक स्वास््यका काययक्रमको डाटाहरुको स्वास््य सस्थाबाट नै र्बश्लरे्ण गनय सक्ने । 

४.आिािभतु स्वास््य सेवाको पहचु र्छटो छरितो तिीकाबाट पहहचान गनय ि परिचालन गनय । 

 

 

अपेिक्षत प्रर्तफल        समयमा नै काययक्रम सम्पन्न गनय सहयोग र्मल्ने छ  
१.स्वास््य कमीहरुलाई ३ ददने  DHIS 2 सम्बिन्ि तार्लम संचालन गनुय । 
२ .मार्सक रुपमा िेकडीङ गिीएका अर्भलेखहरुको प्रत्येक महहनाको ७ गते र्भत्र रिपोहटङ गनय  
।  



३.हिेक स्वास््यका काययक्रमको डाटाहरुको स्वास््य सस्थाबाट नै र्बश्लरे्ण गनय सक्ने । 

४.आिािभतु स्वास््य सेवाको पहचु र्छटो छरितो तिीकाबाट पहहचान गनय ि परिचालन गनय । 

 

संचालन प्रहक्रया  स्वास््य कमीहरुलाई DHIS2  सम्बिन्ि  ३ ददन ेकाययक्रम संचालन गरिने छ स्वास््य कमीहरुलाई DHIS2 
सम्बिन्ि  ३ ददने तार्लम_  स्वास््य कर्मयहरुका लागी  प्रदेर् सिकािसंग समन्वय गिी पार्लकामा न ैहनुेछ। 
िसका लागी बिेट ब्यबस्थापन पार्लकाको हनुेछ ।सहभागी संख्या बिेटको परिर्िर्भत्र िही र्निायिण गिीनेछ 
।  

बिेट वाड फााँड  आ ब २०७८ . २०७९ मा स्थार्नय सिकािको समार्नकिण बिटेबाट यो काययकम संचालन गिीन ेछ । 

  

 

र्स न  काययकमको र्बबिण काययक्रम सख्या ददन  िम्मा  

१ DHIS 2  वा  eLMIS  सम्बिन्ि तार्लम  १ ३ १०००००।– 

 िम्मा    १००००० 

 

१८. कार्ााक्रमको नामः–  करार सेवा शलु्क   

परिचय  नेपाल सिकाि उपप्रिानमन्त्री स्तरिय  र्मर्त २०७५।११।०८ गते बसेको बैठकको 
र्नणययअनसुाि बङु स्वास््य  चौकीलाई स्तिोन्ती गिी १५ रै्याको प्राथमीक अस्पतालमा सचुीकृत 
भएको ि नेपाल सिकाि स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयबाट िािी काययर्बर्ि अनसुाि १ वडा  
१ स्वास््य सस्था भन्ने अबिािणा ५ रै्याको कोर्भड अस्पताल संचालन तथा ब्यबस्थापनका लागी  
नेपालको संर्बिान, स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ स्थार्नय तहले आम नागिीकलाई 
सबयसलुभ ि गणुस्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान गनुय पने ििम्मेवािी बहन गनय लागी सिकािी स्तिबाट 
स्थापना हनुे स्वास््य सस्था र्बस्ताि  स्तिबहृद्ध स्वास््य सस्था संचालन अनमुर्तका लागी  स्वास््य 
ि सिसफाई ऐन २०७५ गाउाँ सभाबाट स्वीकृत ि सोही ऐन अनसुाि स्थानीय तहमा स्वास््य 
सस्था दताय अनमुर्त तथा नर्बकिण सम्बिन्ि र्नदेर्ीका २०७६ गाउाँ काययपार्लका हदैु गाउाँ 
सभाबाट पारित गिी स्थानीय िािपत्रमा समेत प्रकासन भएको हदुााँ  सोही ऐन ि र्नदेर्ीकाका 
आिािमा  महाकुलङु गाउाँ पार्लका आब२०७८।०७९मा किाि र्लु्क संम्बिन्ि ब्यबस्था 
गिेकोछ । 

 
उदेश्य   बङु स्वास््य चौकीलाई  स्तिोन्नती गिी १५ रै्याको प्राथमीक अस्पताल सचुीकृत भएको 

अस्पताललाई   र्नयर्मत संचालन गनयका लागी । 

 र्बगत देखी दताय भई संचालनमा िहेका आिािभतु स्वास््य सेवा केन्रहरु तथा सामदुाहयक 
स्वास््य इकाईहरुलाई र्नयर्मत ि र्निन्तिता गनुय । 

 नेपाल सिकािको र्नर्त तथा काययक्रमहरुलाई र्निन्तिता ददनका लागी । 

 कोर्भड १९ िोकथाम तथा र्नयन्त्रमामा सहयोग पयुायउनका लागी । 

समदुायमा स्वास््यको गणुस्ति सेवा तथा र्बरे्षज्ञ सेवा ददनका लागी ।  

अपेिक्षत 
प्रर्तफल  

महाकुलङु गाउाँपाहका भिीका स्वास््य सस्थाहरु तथा अस्पतालमा बषै भिी ि २४ सै घण्टा सेवा 
उपलबिता हनुे । 

कायायन्वयन गने महाकुलङु गाउाँपार्लकाको कायायलय   



र्नकाय  
सञ्चालन प्रकृया  साबयिर्नक खरिद ऐन २०६३ ि साबयिर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ अनसुाि  सेवा किािमा 

र्नयूित्त गने ।किाि सेवा अनसुाि TOR बनाई मेडीकल अफीसि स्टाफ नसय  अनमी अहेब एचए 
फामेसी िेडीयोग्राफि कायायलय सहयोगी ल्याब टेिक्नसीयन तथा ल्याब असीस्टेन्ड आदी आबश्यक 
प्रार्बर्िक िनसित्तहरुलाई अस्पताल, बर्थयङ केन्र , आिािभतु स्वास््य सेवा केन्र ि सामदुाहयक 
स्वस््य ईकाइमा खटाइनेछ ।  
र्नयूित्त गदाय र्बगत देखी काययित िहेका स्वास््य कर्मयहरूको कायय सम्पादन तथा मलु्यािन गदाय 
सन्तोषिनक पाईएमा र्नयमानसुाि र्निन्तिता ददन सहकने छ । सन्तोषिनक नभएमा सो ठाउमा 
साबयिर्नक खरिद ऐन २०६३ ि साबयिर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ अनसुाि  सेवा किािमा 
र्नयूित्त गने । 
स्थार्नय तह अन्तिगत सेवा किािमा सम्झौता भएका स्वास््य कमीहरुलाई आबश्यकताको 
आिािमा सबै स्वास््य सस्थाहरुमा खटाउन सहकनेछ । 

सेवा किािमा सझौता भएका स्वास््य कमीहरुलाई िनु सस्थामा काम बढी हनु्छ सो सस्थामा 
खटाउन ुपनेछ ।  
अस्पताल तथा २४ सै घण्टा प्रसतुी सेवा उपलब्ि गिाउने सम्बन्िमा स्थायी ि सेवा किािका 
कमयचािी र्बचमा Shift Rotation को ब्यबस्था गिी २४ सै घण्टा प्रसतुी सेवा लगायत अन्य 
सेवाहरु गनुय पनेछ । 

सेवा किािमा र्नयूित्त गदाय दक्ष िनर्ित्तहरुलाई पहहलो प्राथर्मकता ददनेछ । 

 

आर्थयक 
वााँडफााँड  

तलब भत्ता नेपाल सिकािबाट  तोहकएको स्केल उपलब्ि हनुे  ६ महहना भन्दा बढी समय काम 
काि गिेको भए चाडपबय खचय ि पोर्ाक भत्ता  गाउाँ सभाको र्नणयय अनसुाि उपलब्ि गिाइने । 
साथै यसै िर्षयकबाट नेपाल सिकािको प्रचर्लत काननु ्अनसुाि िात्रीमा  कामकाि गने स्वास््य 
कर्मय तथा सिसफाई कमीहरुलाई र्डयूटी िोस्टिको आिािमा प्रर्त नाईट रु १५० दिले नाइट 
भत्ता उपलब्ि गिाइनेछ । र्नरिक्षणको बेला  कमयचािी र्डयूटीमा नभेटीएमा सो िकम ददन बाध्य 
हनुे छैन ।प्रचर्लत आर्थयक र्नयमानसुाि खचय पािदिर्य  हकर्समले गनुय पने ।र्बर्नयोिन बिेट रु 
८४,१०,०००.००  

                                     

  



अनुसुची १ 

संक्रमर् छनयन्द्रर् तथा स्वास््य जन्द्य फोहरमैला ब्यबस्थापनका लागी चाहीने सामाग्रीहरुको सुची  

                          

                                    अनुसुची २  

आकखस्मक तथा अत्याबश्यक औषछधको सुची 

C.N. Name of Drugs  Unit  

1 Ranitidine /Omeprazole /Pantoprazole  Injection 

2 Adrenaline  Injection 

3 Chlorpheniramine  Injection 

4 Aminophylline  Injection 

5 Atropine  Injection 

6 Hyoscine Bromide  Injection 

7 Calcium Gluconet  Injection 

8 Ciprofloxacin ,Ampicillin ,Ampiclox Ceftriaxone  Injection 

9 Deriphylline Injection 

10 Dexamethasone  Injection 

11 Dextrose 5%  Injection 

12 Dextrose 10 %  Injection 

13 Dextrose 25%  Injection 

14 Dextrose 50%  Injection 

15 Diazepam Lorazepam  Midazolam  Injection 

16 Dopamine  Injection 

17 Hydrocortisone  Injection 

18 Furosemide  
 

Injection 

19 Mannitol  Injection 

क्र स  सामाग्रीको नाम  संख्या  कैफीयत  

1 Autoclave  1 ठुलो आकारको   

2 Needle Destroyer  4 Electrical  

3 Steel Cuboid  आबश्यकता अनुसार सरसफाइका समान राख्नका लागी खस्टल दराज  
4 बबछभन्द्न रंगका 

बाखल्टनहरु   

आबश्यकता अनुसार Health Care Waste Management Guideline 

2014 Ministry Of Health  मा तोकीए बमोखजम  
5 छचम्टा   फोहर समात्नका लागी  

6 Big Size Drum  2 

 
फहोर संकलन तथा Autoclave भए पिी  

7 Plastic Bag   

8 Phenyl  आबश्यकता अनुसार   



20 Metronidazole  Injection 

21 Morphine  Injection 

22 Nitroglycerine ,Labetalol  Injection 

23 Normal saline   (NS ) Injection 

24 Paracetamol  Injection 

25 Metoclopramide  Injection 

26 Pethidine  Injection 

27 Phenergan Injection 

28 Potassium Chloride Injection 

29 Phenobarbitone  Injection 

30 Phenytoin  Injection 

31 Naloxone  Injection 

32 Vitamin K  Injection 

33 Ringers Lactate  (RL) Injection 

34 Sodium bicarbonate  Injection 

35 Diclofenaic  Injection 

36 Dobutamine  Injection 

37 Noradrenaline  Injection 

38 Isoprinosine  Injection 

39 Aminodarone  Injection 

40 Magnesium sulphet Injection 

41 Digoxin Injection 

42 Adenosine Verapamil  Injection 

43 Tram stat  Injection 

44 Antacid  Tab/Syp  

45 Aspirin  Tablet  

46 Diclofenac  Tablet  

47 Paracetamol  Tablet/Syp  

48 Ibuprofen  Tablet 

49 Codeine Phosphate  Tablet  

50 Prednisolone  Tablet  

51 Antidiotics   Tablet /Capsule  

52 Povidineiodine  Solution  

53 Antidiotics   Ointment  

54 Other as Per Necessary   

55 Pentazocine Injection  

                                  

 

  



अनुसचुी ३ 

आकखस्मक अबस्थाका लागी देहाय बमोखजमका अत्याबश्यक औजारहरु 

C.N. Equipment Unit  

1 Ambo Bag With Mask  Set  

2 Artery Forceps  Pcs  

3 Salbutamol Inhaler  Pcs  

4 Povidone Iodine  Solution  

5 Blood Transfusion Set  Set  

6 BP Instrument  Set  

7 Clinwax Ear Drop  Pcs  

8 Crepe Bandage 4" Pcs  

9 Crepe Bandage 6" Pcs  

10 Dissection Forceps Non Tooth  Pcs  

11 Dissection Forceps Tooth  Pcs  

12 Disposable Syringe 3 ccm5cc,10cc,20cc Gotta  

13 Endo Tracheal Tube (Pediatric and Adult ) 3.0 -8.5  Pcs  

14 Laryngeal Mask Airway 3.0 -8.5 Set  

15 Foleys Catheter 6f-20f  3way  Pcs  

16 Gloves No 6 ,6.5 , 7 and 7.5 (Surgical ) Pair  

17 I.V. Cannula 14G- 26G  Pcs  

18 I.V. Set + Pediatric Burret  Pcs  

19 I.V. Infusion Set   Pcs  

20 C.V.P. Line Set  Set  

21 Chest Tube (Different Size ) Pcs  

22 Ipratropium Bromide Inhaler  Pcs  

23 Knee Hammer  Pcs  

24 Laryngoscope with Blade (Adult and Pediatrics ) Set  

25 Leucoplast  Roll 

26 Oxymetazoline Nasal Drop   Vial  

27 Needle Holder  Pcs  

28 Ryle's Tube (NG Tube ) Pcs  

29 Scissors ( Different Type ) Pcs  

30 Silver Sulphadiazine Cream  Tube /Batta  

31 Stethoscope  Set  

32 Suction Machine With Tube  Set  

33 Thermometer  Pcs  

34 Sphygmomanometer  Pcs  

35 Tongue Depressor  Pcs  

36 Torch Light  Pcs  

37 Uro bag  Pcs  

38 Wooden Splint  Pcs  

39 Spinal Board  1 Pcs  

40 Cervical Collar  1-5  Pcs  

41 Pulse Ox- meter  Pcs  

42 Otoscope 1 Set  

43 Ophthalmoscope 1 Set  

44 Glucometer 1 Set  

45 Digital Clock  Pcs  

46 Different Size  ( K Wire ) Roll  

 


