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परिवाि नियोजि, निशोि निशोिी तथा प्रजिि स्वास््य िाययक्रम, आ.व. २०७९/८० 

Family Planning and Reproductive Health Program, FY 2079/80 

प्रदशे न ं१ मा एकीकृत महिला स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम र बााँकी सबै प्रदशेिरूमा पररवार कल्याण काययक्रम अन्तर्यत हक्रयाकलाप 

नं. २.७.२२.४८०० मा “परिवाि नियोजि निशोि निशोिी तथा प्रजिि ्स्वास््य सेवा” ि हक्रयाकलाप न.ं २.७.२२.५०९७ मा “प्रजिि ्

स्वास््य रूग्णता सेवा िाययक्रम" हशर्यक हित्र रिकेो बजेटमा उल्लेख िएको रकमलार्य हनम्नानसुारका काययक्रमिरू सन्चालन र्ने र्रर वााँाँााँा 

र्रर काययक्रम सन्चालन र्नुयपनछे । काययक्रम सन्चालन सम्वहन्ि कुन ैदहुविा वा समस्या िएमा पररवार कल्याण मिाशाखा, प्रजनन ्स्वास््य 

शाखाको समन्वयमा यस र्यमले ठेर्ाना: fprhsectionfwd@gmail.com मा सम्पकय  र्रर काययक्रम सन्चालन र्नुयपनछे ।  

 

िाययक्रम १. परिवाि नियोजि ि निशोिनिशोिी स्वास््य सेवा 

कृयाकलापको नाम १.१ स्थायी बन्ध्याििण अगावै अन्धतनक्रय या सचंालि 

पररचय पररवार हनयोजन सेवा हलन चािन ेतर ती सािनिरूको सेवा बारे जानकारी निएका सेवाग्रािीलार्य स्वास््य संस्था, स्वयं 

सेहवका र अन्य  सम्बहन्ित हनकायले सेवाबारे जानकारी हदन ुआवश्यक छ । यसले पररवार योजना सेवाका सेवाग्रािीले 

सिजै र र्णुस्तररय स्थायी बन््याकरण तथा लामो अबहिको पररवार योजना सेवाका बारे जानकारी प्राप्त र्नय सक्नछेन।्  

उद्दशे्य स्वास््य संस्था तथा अस्पतालिरूवाट हनयहमत वा हशहवर सन्चालन र्रर स्थायी वन््याकरण  सेवा, IUCD र Implant 

सहितको सेवा उपलव्िता सहुनहित र्न े।  

अपहेित प्रहतँल पररवार योजना सेवाका सेवाग्रािीले सिजै र र्णुस्तररय स्थायी बन््याकरण तथा लामो अबहिको पररवार योजना सेवा 

बारे जानकारी प्राप्त र्रर पररवार योजना सेवाको उपिोर् र्नछेन।् 

काययक्रम सन्चालन 

प्रकृया 

 

िाययक्रम सचंालि गिे नििाय:  हजल्ला अन्तर्यतका स्वास््य कायायलय ।  

िृयािलापहरू:  

स्थायी बन््याकरण अर्ाव ै अन्तहक्रय या: पे्रर्ण र्ने स्वास््य संस्था, स्थाहनय तिका स्वयं सेहवका र अन्य सम्बहन्ित 

हनकायसंर् हशहवर संचालन िुन ेहमहत, स्थान, सेवाग्रािी ब्यबस्थापन सम्बहन्ि छलँल, अन्तकृय या, प्रचार प्रसार र्ने ।  

 

समन्वय बैठक: सम्बहन्ित साझेदार संघ संस्थािरू, हजल्लाहस्थत अस्पताल वा पे्रर्ण र्न ेस्वास््य संस्थािरू, पाहलका 

प्रहतहनहिसंर् स्थायी बन््याकरण र्ने बारे छलँल र्ने ।  

 

बजेट बााँाँााँा स्वास््य कायायलयको हवहनयोहजत बजेट बमोहजम टेबल नं. १ मा राहखएको छ । 

अहिलेखन/ 

प्रहतवेदन 

काययक्रम सम्पन्न िए पिात् अहिलेहखकरण राखी सम्बहन्ित स्वास््य हनदशेनालयमा पठाउनपुनछे ।  

सन्दिय सामाग्री राहरिय स्वास््य हशिा सचुना तथा संचार केन्र द्वारा तयार र्ररएका सामाग्रीिरु  

 

कृयाकलापको नाम १.२  स्थायी बन्ध्याििण तथा लामो अवनििो परिवाि योजिा सेवा  

पररचय पररवार योजना सेवा हलन चािने सेवाग्रािीले पररवार हनयोजनका सािनिरूको सिजै र सबयसलुि उपिोर् र्नयका लाहर् 

स्वास््य संस्थाबाट स्थायी बन््याकरण तथा लामो अवहिको पररवार योजना सेवा हवस्तार आवश्यक छ । स्थायी 

बन््याकरण तथा लामो अबहिको पररवार योजना सेवाबाट पररवार हनयोजन िते्रमा सििाहर्ता बढ्ने दहेखन्छ।  

उद्दशे्य स्वास््य संस्था तथा अस्पतालिरूवाट हनयहमत वा हशहवर सन्चालन र्रर स्थायी वन््याकरण  सेवा, IUCD र Implant 

सहितको सेवा प्रदान र्न े।  

अपहेित प्रहतँल सवै हजल्लामा स्थायी वन््याकरण सेवा संस्थार्त तथा हशहवर मा यँ त िुने र सेवाग्रािीिरूले सिज रूपमा स्थायी 

वन््याकरण सेवा प्राप्त िुने। 
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काययक्रम सन्चालन 

प्रकृया 

 

िाययक्रम सचंालि गिे नििाय:  हजल्ला अन्तर्यतका स्वास््य कायायलय र अस्पतालिरू ।  

िृयािलापहरू:  

प्रत्येक हजल्लाको स्वास््य कायायलय र अस्पताल दबैुले हजल्लामा स्थायी बन््याकरण हनयहमत र हशहवर संचालन 

र्नुयपनेछ। 

स्वास््य कायायलयले प्राप्त बजेटबाट हनहज तथा र्ैर सरकारी संस्थािरू संर् समन्वय र्रर आवश्यकता र समय अनकुुल 

हशहवर मा यँ त वन््याकरण सेवा सहितको एहककृत प .हन.  हशहवर सन्चालन र्नुयपनछे । बजेट पररहिहित्र रिी घहुम्त हशहवर 

संचालनको समयमा लामो अबहिको पररवार हनयोजन सेवा (LARC) पहन संचालन र्नय सहकनेछ ।  

 

सेवाको प्रकार (घमु्ती वा संस्थार्त) अनसुार बजेटलाई आवश्यक्ता अनसुार हनम्न हशर्यकमा बााँाँााँामा र्रर खचय र्नय 

सहकनेछ । 

 प्रहतकेशका आिारमा (Per case expenditure) 

 घहुम्त हशहवरको आिारमा िुन ेखचय (Mobile outreach expenditure) 

 हनिायररत काययसंचालन खचय (Fixed operating cost) 

िोटः सम्बहन्ित स्वास््य कायायलयले स्थायी बन््याकरण र हनयहमत रुपमा लामो अवहिका पररवार हनयोजन सेवा प्रदान 

र्नयको लाहर् आफ्नो हजल्लाहस्थत नीजी तथा र्ैर सरकारी स्वास््य संस्थासंर् सम्झौता र्रर सेवा हदए वापतको उल्लेहखत 

बजेट शोििनाय र्नय सक्ने छ साथै आवश्यक पने पररवार हनयोजन सेवाका सािन पहन उपलब्ि र्राउन सक्नेछ । सम्झौता 

र्रेका स्वास््य संस्थाले सेवाग्रािीबाट कुनै शलु्क हलन पाउन ेछैन । Cesarean Section पहछ र्ररन ेबन््याकरण सेवामा 

पहन यो शतय लार् ूिुनछे ।  

स्वास््य िायायलयिो लानग अिुमानित िेस: 

प्रत्येक स्वास््य कायायलयिरुको लाहर् स्थायी बन््याकरणको लाहर् अनमुाहनत केसिरुको संख्या टेबल नं १ मा हदईएको 

छ । 

बन्ध्याििण सेवा सचंालििो  लानग बजेट बााँडफााँडिो आिािः 

परिवाि नियोजि स्थायी वन्ध्याििण नशर्यिमा  ििम वााँडफााँडिो आिाि  
प्रहत केशको आिारमा सेवा संचालन 

खाद्य आिार तथा सेवा ग्रािी 
खचय 

रू २००+ रू १०० सेवाग्राहिलार्य नर्द ैहदन े हनयहमत/हशहवर  

और्हि तथा और्हिजन्य 
सामाग्री  खररद  

रू ६५० खचय िएर जाने सामाग्री हनयहमत/हशहवर 

हवहवि  रू ५० माहथ उल्लेहखत बािके 
आबश्यक सामाग्री, खाजा 

हनयहमत/हशहवर 

                                      प्रहत हशहवरमा     

दहैनक भ्रमण ित्ता रू १०००० एकमषु्ट हशहवर 
र्न्िन (गयााँस, जेनरेेटर, 
हाजेल, पिेोल) 

रू १००० एकमषु्ट (संक्रमण रोकथाम 
लर्ाएत) 

हशहवर 

र्ााी िााा/र्ााी िाएर/ र्ाहा 
ईन्िन।  

प्रचहलत दरमा 
बढीमा रू. ७०००  
सम्म 

र्ााी नजान े स्थानको लाहर् 
सामाग्री ढुवानीका लाहर् अन्य 
मा्यम सहित , हशहबर हसफ्टङ 
मा प्रयोर् र्नय सहकन े

हशहवर 

खाजा खचय रू ३००० एकमषु्ट प्रहत हशहवरमा 
 

हशहवर 

नििायरित िायय सन्धचालि खचय 

 
कायायलय सम्बहन्ि खचय 

 
संक्रमण रोकथाम सामाग्री (PPE समेत), हलनेन, र्ाउन आहद, प्रचार प्रसार, 
हबजली, संचार लर्ायत खचय 
 

 
िमयचािी सहयोग खचय  दि (नियनमत सेवा तथा नशनवि सचंालिमा) 

 

१.      मनहला वन्ध्याििण २.      पुरूर् वन्ध्याििण 
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जिशक्ती  जना  दि जम्मा जिशक्ती सखं्या दि जम्मा  

ााक्टर १ ३०० ३०० ााक्टर १ 
२०
० 

२०० 

औटी र्यन्चाजय १ ११० ११० अन्य स्वास््यकमी ३ ५० १५० 
नसय, ि.ेअ., अ.ि.ेव., 
अ.न.मी., सियोर्ी, 
हस्क्रहनङ र्न ेसमते 

४ ५५ २२० का.स., हस्वपर २ २० ४० 

कायायलय सियोर्ी/ हस्वपर/ २ २० ४० स्वयं सेहवका १ 
१५
० 

१५० 

महिला स्वयं सेहवका १ १०० १०० 

अन्य 
कमयचारीिरू, 
प.हन. मा सियोर् 
र्न े

  २५ २५ 

अन्य कमयचारीिरू, प.हन.मा 
सियोर् र्न े

१ २५ २५         

जम्मा     ७९५ जम्मा   ५६५ 
 

IUCD (िाख्िे / निक्िे प्रनत िेश): 
हनयहमत/हशहवर 

Implant (िाख्िे / निक्िे प्रनत िेश): हनयहमत/हशहवर 

सेवा प्रदायक १ १०० सेवा प्रदायक १ ५० 

महिला स्वयं सेहवका १ 
७० 

 
महिला स्वयं सेहवका १ 

५० 
 

और्हि तथा संक्रमण 
रोकथाम सामाग्री 

 
५० 

 
और्हि तथा संक्रमण रोकथाम सामाग्री 
(प्रहत केश) 

 
५० 

 

जम्मा  
२२० 

 
जम्मा  

१५० 
 

 

बजेट बााँाँााँा 

 

अस्पतालिरुका लाहर् IUCD, Implant सेवाको लाहर् रकम समेत यसै बजेटमा व्यवस्था र्ररएको छ । 

स्वास््य हेिे मन्धरालय नवनियोनजत ििम  

 

हजल्ला तथा अस्पतालिरूमा 

बन््याकरण हशहवर संचालन तथा 

हनयहमत पररवार हनयोजन सेवामा रकम 

अपरु् िएमा सम्बहन्ित प्रदशे मन्त्रालय 

ले ब्यबस्था र्नुयपनछे ।   

प्रदशे १ १०००००० (दश लाख मात्र) 

मिेश २०००००० (हबस लाख मात्र) 

बार्मती १५२००० (एक लाख बाउन्न िजार मात्र) 

र्ण्ाकी ५००००० (पााँच लाख मात्र) 

लुहम्बहन १५००००० (पन्र लाख मात्र) 

कणायली ५००००० (पााँच लाख मात्र) 

सदुरूपहिम ५००००० (पााँच लाख मात्र) 

अस्पताल र स्वास््य कायायलयको हवहनयोहजत बजेट टेबल नं. १ मा राहखएको छ । 

अहिलेखन/ 

प्रहतवेदन 

- हशहवर सन्चालन िएको सम्बहन्ित पाहलका वा स्वास््य संस्थाको प.हन. सेवा रहजष्टरमा अहिलेखीकरण र्री  DHIS 

2 मा प्रहवहष्ट (Entry) र्ने व्यवस्था हमलाउन ुपनेछ । 

- DHIS 2 मा प्रहवहष्ट (Entry) र्ररएको प्रहतहलहप यस काययक्रम खचय ँर्छ्यौटका लाहर् पशे र्नुयपनेछ ।  

- DHIS2 मा प्रहवहष्ट (Entry) र्ररए अनसुार बजेटको बााँाँााँा िुने िुाँदा DHIS2 मा अहनबायय प्रहबहष्ट र्नुयपनेछ । 

सन्दिय सामाग्री Nepal Medical Standard Volume 1, RH Strategy 

 

िृयािलापिो 

िाम  

१.३ परिवाि नियोजि सेवािो जनटलता तथा रिक्यािालाईजेशि व्यवस्थापि 

परिचय पररवार योजना सेवा संहबिान प्रदत्त अहिकारका रूपमा स्थाहपत िसैकेको छ । पररवार योजना सेवाले स्थायी बन््याकरण 

पिात ्पनु: सन्तानको र्यच्छा र्रेका सेवाग्रािीलार्य पररवार हनयोजन ररक्यानलार्यजेशन ब्बस्थापन सेवाले पररवार योजना र्नय 

थप सियोर् पगुनेछ ।  

उद्दशे्य  पररवार हनयोजन सेवा प्रदान र्न ेक्रममा उत्पन्न िुने जहटलताको ब्यबस्थापन र्न े। 
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 बन््याकरण पिात ्ररक्यानलार्यजेसन सेवाको उपलब्िता र्न े। 

अपहेित 

प्रहतँल 

प .हन . सेवा हलएका सेवाग्रािीिरूमा जहटलता दहेखएमा हत जहटलतािरूको उपचार र व्यवस्थापन िएको िुनेछ ।  

सेवाग्रािीलार्य बन््याकरण पिात् ररक्यानालाईजेसन सेवाको शोििनाय रकम प्राप्त िुनछे ।   

काययक्रम 

सन्चालन प्रकृया 

 

 

िायायन्धवयि गिे नििायः प्रदेश स्वास््य निदेशिालय 

ि. परिवाि नियोजि सेवािो जनटलता व्यवस्थापि : 

प.हन. प्रयोर्कतायिरुमा िुने Minor Complication को लाहर् रु. २००० (दईु िजार मात्र) र Major Complication को 

लाहर् प्रहत व्यहक्त रु. १५००० (पन्र िजार मात्र) ।  सो िन्दा बढी खचय िुने िएमा कारण उल्लेख र्री एक ति माहथको 

हस्वकृतीमा अहिलेख राहख खचय र्नय सहकनछे । उपरोक्त अनसुार खचय र्नय हनम्नानसुारका कार्जातिरु दरुुस्त िुन ुपनेछ । सो 

को सोििनाय सम्बहन्ित प्रदशेको स्वास््य हनदशेनालयबाट हलन सहकनेछ ।  

o पररवार योजना सेवा हलएको प्रमाण 

o उपचार र्रेको प्रमाण  

o प्रमाहणत कहम्ललकेशन ँाराम: जहटलता व्यवस्थापनको लाहर् पररवार कल्याण मिाशाखावाट प्रकाहशत 

National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service), 2020 मा उल्लेख िएको पररवार 

हनयोजनको जहटलता व्यवस्थापन ँारम  ) Family Planning Complication management form) 

अहनवायय रूपमा िररएको िुनपुनछे । 

o ााक्टर प्रेहस्क्रलसन 

o पे्रहस्क्रपसन अनसुारको हबल  

o उपचार र्रेको व्यहक्तको सक्कल हनवेदन  

 
ख. रिक्यािालाईजेशि सेवा शोि भिाय गिे नििाय:  प्रदेश निदेशिालय । 

ररक्यानलार्यजेसन को लाहर् प्रहतब्यहक्त रु.२५००० (पहच्चस िजार मात्र) सम्म खचय र्नय सहकन ेव्यवस्था छ । यस सेवा वापत 

रकम िकु्तानी र्नय प.हन. पररवार हनयोजन स्थायी बन््याकरण र्रेको व्यहक्तलाई यो व्यवस्था र्ररएको छ । यदी कुनै सरकारी, 

नीहज तथा र्रै सरकारी स्वास््य संस्थामा ररक्यानलार्यजेसन सेवा हलएको िएमा रू. २५००० (पहच्चस िजार मात्र)  सम्मको 

खचय रकम िकु्ताहन सेवाग्रािीलार्य सम्बहन्ित प्रदशे स्वास््य हनदशेनालय मा यँ त हनम्नानसुार कार्जातिरु संलगन र्री शोििनाय 

र्नय सहकनेछ ।  

 Recanalization र्राउन ेब्यहक्तको सक्कलै हनवदेन । 

 बन््याकरण र्रेको प्रमाण (सेवाग्रािीलार्य हदएको सम्पकय  कााय वा ँेस हसटको ँोटोकपी वा बन््याकरण र्रेको 

सम्बहन्ित स्वास््य संस्था वा स्वास््य कायायलयबाट प्रमाहणत पत्र) ।  

बजेट बााँाँााँा प्रत्येक प्रदशे स्वास््य हनदशेनालयमा रू. १५०००० (रू एक लाख पचास िजार) हबहनयोजन र्ररएको छ ।  

अहिलेखन/ 

प्रहतवेदन 

यस काययक्रम सन्चालन िए पिात कहम्ललकेसन /ररक्यानालाईजेशन र्रेको व्यवस्थापनको अहिलेख चसु्त दरुूस्त राहख सो 

को प्रहतवेदन प्रदशे स्वास््य हनदशेनालयमा पठाउन ुपनछे ।  

सन्दिय सामाग्री Nepal Medical Standard Volume 1 

 

कृयाकलापको नाम  १.४ परिवाि नियोजि सेवा प्रदायििो क्षमता अनभवृनि  

पररचय शिरी िते्रमा बसोबास र्ने सेवाग्रािीिरूको पररवार योजना सेवामा पिुाँच बहृद्व र्नय आबश्यक रिकेो िुाँदा सो िेत्रमा 

रिकेा अस्पताल, स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमीलार्य IUCD, Implant  ताहलम र DMT अहिमहुखकरण 

र्नय आबश्यक रिकेो िुाँदा यो काययक्रमको ब्यबस्था र्ररएको िो ।  

उद्दशे्य सरकारी, नीहज तथा र्रै सरकारी स्वास््य संस्था/अस्पतालिरूवाट र्णुस्तररय पररवार योजना सेवा हवस्तारका लाहर्  

सेवा प्रदायकको िमता अहिबहृद्व र्री सेवा हबस्तार र्ने । 
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लहित समिू नीहज, सरकारी तथा र्रै सरकारी स्वास््य संस्थाका पररवार योजना तथा प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदायकिरूको िमता 

अहिवहृि ि ैपररवार हनयोजन सेवाको हवस्तार िएको िुन े। 

अपहेित प्रहतँल यस काययक्रम संचालन पिात नीहज, सरकारी तथा र्ैर सरकारी स्वास््य संस्थाका पररवार योजना तथा प्रजनन स्वास््य 

सेवा प्रदायकिरूको िमता अहिबहृद्व िर्य  र्णुस्तरीय प.हन. सेवा सबयसलुि िुनछे ।  

काययक्रम सन्चालन 

प्रकृया 

यस काययक्रम अन्तर्यत मिानर्र, उपमिानर्रपाहलका िएका हजल्लाहस्थत स्वास््य कायायलयमा राहखएको बजेटबाट 

पररवार योजना सेवा हवस्तार र्नयका लाहर् हनम्नानसुारका हक्रयाकलाप संचालन र्नुयपनेछ । 

ि. परिवाि नियोजि सेवा तानलम (आ.यु.नस.डी/ईम््लान्धट तानलम) 

o मिा/उप मिानर्रसंर् छलँल बैठक बसी सेवा संचालन तथा हबस्तार र्नुयपन ेसरकारी, नीहज तथा र्ैर सरकारी 

स्वास््य संस्थािरूलार्य छनौट र्ने । छनौट र्दाय ५० प्रहतशत नीहज तथा र्ैरसरकारी संस्था र ५० प्रहतशत 

सरकारी संस्थािरू िुनपुनछे ।  

o छनोट िएका संस्थािरूबाट प.हन. सेवा प्रदान र्ने स्वास््यकमीलार्य ताहलम (IUCD, Implant) का लाहर् 

प्रदशे ताहलम केन्र, संहघय ताहलम केन्र वा ताहलम सार्यटसंर् समन्वय र्री ताहलम संचालनका लाहर् 

ब्यबस्थापन र्नुयपनछे । 

o ताहलम संचालन पिात प्रमाण पत्र हवतरणको लाहर् सम्बहन्ित प्रदशेको ताहलम केन्रसंर् समन्वय र्नुयपनेछ । 

o ताहलमका लाहर् सििार्ी छनौट र्दाय सेवा प्रदान र्न ेस्वास््य संस्था वा अस्पतालमा काययरत पररवार योजना 

तथा प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदायक नै िुनपुनछे ।  

o ताहलम संचालन पिात् उक्त स्वास््य संस्थाबाट सेवा संचालन िए निएको सहुनहितता हजल्लाहस्थत स्वास््य 

कायायलयले र्नुयपनछे ।  

ख. नड.एम.नट. अनभमुनखििणः 

o २ हदने DMT (२० जना) अहिमखुीकरण संचालन र्नुयपनेछ । सो का लाहर् रू. १००००० (एक लाख सम्म) 

खचय र्नय सहकनछे । 

ग. अिुगमि मूलयांििः अस्पतालले सेवा सन्चालन पिात सम्वहन्ित स्थानीय तिमा माहसक प्रहतवेदन र्न े र हनरन्तर 

सेवा प्रवािको सहुनहितता का लाहर्  स्वास््य कायायलयबाट सम्बहन्ित स्थाहनय तिसंर् समन्वय र्री अनरु्मन का लाहर् 

रू. पचास िजार (५००००) सम्म खचय र्नय सहकनछे ।  

िोटः यहद स्वास््य कायायलयबाट ताहलम संचालनको लाहर् बजेट अपरु् िएमा सम्बहन्ित प्रदशेको ताहलम केन्रसंर् 

समन्वय र्नय सक्नछे । 

घ. प्रादेनशि तानलम िेन्धरिो हिमाः 

o उप/मिानर्रपाहलका िएका बािकेका हजल्लािरुमा समन्वय र्री पररवार योजना सेवा (IUCD, Implant) 

ताहलम संचालन र्नुय पनछे । 

o ताहलमका लाहर् सििार्ी छनौट र्दाय ताहलम निएकै कारण IUCD, Implant सेवा संचालन िुन नसकेका 

संस्थाबाट प्रथहमकताको आिारमा र्नुयपने छ । सििार्ीिरु स्वास््य संस्था वा अस्पतालमा काययरत पररवार 

योजना तथा प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदायक न ैिुनपुनछे । 

o नीहज तथा र्रै स्वास््य संस्थाबाट पहब्लक प्राईिेट पाटयनरहसप काययक्रम मा यँ त ताहलमको लाहर् मार् ि ै

आएमा ती स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीिरुलाई ताहलममा सििार्ी र्राउन सहकनछे । 

o ताहलम संचालन र्री बााँहक बजेटबाट आवश्यकता अनसुार ताहलम साईटिरुको हवकास तथा सदुृहढकरण र्नय 

खचय र्नय सहकनछे । 

वजेट बांाँााँा यस हक्रयाकलाप संचालनको लाहर् प्रदशे ताहलम केन्र र केहि हजल्लाका स्वास््य कायायलयिरुमा टेबल नं १ बमोहजम 

बजेट हवहनयोजन र्ररएको छ । बजेट बााँाँााँा र्दाय माहथ उल्लेहखत हक्रयाकलापिरु संचालन र्नय पगुने र्रर बजेट 
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बााँाँााँा र्नुय पनेछ । काययक्रम संचालन र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जारी र्ररएको कायय संचालन हनदहेशका, २०७७ 

बमोहजम र्नुयपने छ। 

अहिलेखन/ 

प्रहतवेदन 

स्वास््य कायायलयले ताहलम संचालन पिात् ताहलमको सििार्ीिरुको हववरण प्रदशे ताहलम केन्रमा अहनवायय रुपमा 

पठाउन ुपनेछ र प्रदशे ताहलम केन्रले सो हववरण TIMS मा अहनवायय अ्यावहिक र्नुयपने छ।साथै स्वास््य कायायलय र 

ताहलम केन्रले ताहलम प्राप्त स्वास््यकमीिरुको र स्वास््य संस्थािरुको हववरण अहनवायय रुपमा पररवार कल्याण 

मिाशाखामा पेश र्नुयपने छ। 

सन्दिय सामाग्री  IUCD, Implant ताहलम लयाकेज, हा.एम.हट. (D.M.T.) हफ्लपचाटय, MEC Wheel 

 

 

 

 

िृयािलापिो 

िाम 

१.५ सायिा पे्रस सेवा नबस्ताि 

परिचय नेपालका पररवार हनयोजन सेवा सम्बहन्ि नीहतर्त दस्तावेजिरूमा र्िय हनरोिका थप हबकल्पका सािनिरूको उपलब्ि 

र्राउन सम्िाव्यता अ्ययन र्राउने उल्लेख िएका छन ्। सोहि अविारणामा रिरे र्िय हनरोि “सईु सायना पे्रसको” 

सम्िाब्यता अ्ययन र अ्यनको सकारात्मक नहतजा आिारमा चरणबद्द रुपमा सेवाको हबस्तार र्ररदै ाँ छ। हवस्तार र्न े

क्रममा यस आ.व. मा जम्मा ७ वटा हजल्लामा यो सेवा हवस्तार र्ररएको छ । 

उिेश्य आिहुनक र्ियहनरोि सािनिरूको थप हबकल्पको रुपमा स्वास््य संस्थािरूमा  सायना पे्रस सेवा उपलब्ि र्राउन 

स्थानीय तिका स्वास््यकहमयिरुलाई सािनको बारेमा अहिमहुखकरण र्ने । 

अपेनक्षत प्रनतफल आिहुनक र्ियहनरोि सािनिरूको छनौटमा बहृद्द िई सािनको प्रयोर् दर बढ्ने, अपररपतुयमा मार्मा कहम आई अहनहच्छत 

र्ियदरमा कहम आउने । 

सञ्चालि प्रिृया  कायायन्वयन र्न ेहनकायः स्वास््य कायायलय 

र्त आ.व. मा काययक्रम संचालन िएका हजल्लाः हसन्िहुल र नवलपरु बदायघाट-ससु्ता पवूय । 

यस आ.व. मा काययक्रम हवस्तार िएका हजल्लािरुः 

१) मोरङ्र्  

२) पसाय  

३) हसन्िलुी  

४) लहलतपरु  

५) नवलपराहस ससु्ता पवुयरोल्पा 

६) कैलाली 

१. पररवार कल्याण मिाशाखाले काययक्रम हबस्तार िुने हजल्लाका प्रहतहनहििरुलाई केहन्रय स्तरमा प्रहशिक प्रहशिण 

अहिमहुखकरण पिात हजल्ला हस्थत स्वास््य कायायलयले स्थानीय तिका स्वास््यकमीिरूलाई अहिमहुखकरण र्ने । 

२. स्वास््य कायायलयले प्रत्येक स्थानीय तिका स्वास््य शाखाबाट एक (१) जना र एक (१) जना पररवार हनयोजन सेवा 

प्रदायक र्रर दईु (२) जनालाई एक (१) हदने अहिमहुखकरण काययक्रम सञ्चालन र्न े। 

३. अहिमहुखकरण पिात सम्बहन्ित स्थानीय तिका स्वास््य संस्थािरुमा सायना पे्रस सेवा संचालनमा आवश्यक 

प्राहवहिक सियोर् हदन सहकने छ । 
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कृयाकलापको नाम  १.६ परिवाि नियोजि सेवािो सदुृनिििण 

पररचय पररवार हनयोजन सेवाको त्यांकको हवशे्लर्ण र्दाय कम सेवा िएका केहि हजल्लािरुमा पररवार हनयोजन सेवाको 

पिुाँच वदृ्दी र्रर पररवार हनयोजन सेवाको अपररपतुय मार्लाई कम र्नय र र्णुस्तरीय र सवयसलुि पररवार हनयोजन सेवा 

हवशेर्र्री लामो अवहिका पररवार हनयोजन सािनिरुको प्रयोर्दरमा वदृ्दी ल्याउन यो काययक्रम राहखएको िो । 

उद्दशे्य पररवार हनयोजन सेवाको पिुाँचबाट टाढा रिकेा हसमान्तकृत समदुाय वा िौर्ोहलक िेत्रमा रिकेा सेवाग्रािीिरुको 

पहिचान र्री र्णुस्तरीय र सवयसलुि पररवार हनयोजन सेवा प्रदान र्ने । 

अपहेित प्रहतँल पररवार हनयोजन सेवाको प्रत्यि पिुाँचबाट टाढा रिकेा सेवाग्रािीिरुलाई आिहुनक पररवार हनयोजन सेवा प्रदान र्रर 

उनीिरुको अपररपतुयमा मार् कम ि ैअहनहच्छत र्िय दरमा कहम आउने । 

काययक्रम सन्चालन 

प्रकृया 

िायायन्धवयि गिे नििायः केिी छनौट र्ररएका हजल्लाहस्थत स्वास््य कायायलय । 

यस हशर्कय मा हवहनयोहजत बजेटबाट तपहसलका हक्रयाकलाप संचालन र्नुय पनेछ । 

ि. परिवाि योजिा सेवािो लानग सकु्ष्म योजिा (Family Planning Microplanning): 

 सवयप्रथम स्वास््य कायायलयका पररवार योजना ँोकल व्यहक्तले त्यांक िरेी सेवा कम िएका 

स्थानीय ति र स्थानीय ति अन्तर्यतका स्वास््य संस्थािरुको पहिचान र्न े। 

 पहिचान र्ररएका स्थानीय ति र मातितका स्वास््य संस्थाका प्रहतहनहिसंर्  बैठक बहस सेवा 

कम िुनकुा कारणिरुबारे मा हवशे्लर्ण र्ने र स्थानीय तिमा पररवार हनयोजन सेवाको पिुाँचवाट 

टाढा रिकेा खास समदुाय वा िौर्ोहलक िेत्र छन ्िने सो को समते पहिचान र्ने । 

 बैठकमा सेवा सदुृहढकरण र्न ेउपायिरु जस्तै  सेवा प्रदायकिरु (ााक्टर, नसय, लयारामेहाक्स) लाई 

पररवार योजना सेवा को बारेमा NMS vol. 1 अनसुार Clinical Update र्ने, SBA ताहलम 

हलएका बहथयङ्र् सेन्टरका नहसयङ्र् कमयचारीिरुको लाहर् Post-partum Family Planning 

को वारेमा कोहचङ मेन्टररङ्र् र्ने, सेवाको पिुाँचबाट टाढा रिकेा समदुाय वा िौर्ोहलक िते्रमा 

satellite clinic संचालन र्न,े स्वास््य संस्थामा FP-EPI Integration काययक्रम आहद 

हक्रयाकलापिरु बारे छलँल र्री सदुृहढकरणका उपायिरु छनौट र्ने र सोहि अनसुार कायायन्वयन 

र्ने । 

ख. पररवार योजना सेवाको सदुृहढकरणको लाहर् सन्चालन र्ररने हक्रयाकलापिरूको अनरु्मन र्ने र अनरु्मनमा 

बहढमा १० िजार खचय र्नय सहकनछे । 

वजेट बांाँााँा यस काययक्रममा टेबल न.ं१ बमोहजम स्वास््य कायायलयिरुमा बजेट हवहनयोजन र्ररएको छ। बजेट खचय र्दाय प्रचहलत 

आहथयक ऐन र काययहवहि बमोहजम र सम्बहन्ित सेवा संचालन हनदहेशका बमोहजम मात्र खचय र्नय सहकनछे। 

बजेट वााँडफााँड यो काययक्रमका लार्ी काययक्रम हबस्तार िुन े हजल्ला हस्थत स्वास््य कायायलयमा तपहसल अनसुार बजेट हवहनयोजन 

र्ररएको छ । नपेाल सरकारको आहथयक ऐन, हनयमानसुार बजेटको पररहि हित्र रिी खचय र्नुयपनछे । 

हजल्ला मोरङ्र् पसाय लहलतपरु नवलपरासी 

पवूय 

रोल्पा कैलाली 

बजेट  २७३००० २३५००० १४०००० १६४००० २३२००० २२३००० 

 
अहिलेखन/ 

प्रहतवेदन 

काययक्रम संचालन र्रर सकेपहछ सो को प्रहतवेदन पररवार कल्याण मिाशाखाको पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य 

शाखाको ईमले आई.ाीः fprhsectionfwd@gmail.com मा प्रहतवेदन पेश र्नुय पन ेछ। साथै हजल्ला हस्थत स्वास््य 

कायायलयिरुले सम्बहन्ित स्वास््य संस्थाबाट सेवा संचालन िए पिात DHIS 2 मा यँ त प्रहतवेदन िएको सहुनहित 

र्नुयपनेछ ।   

सन्धदभय सामाग्री पररवार कल्याण मिाशाखाले जारर र्रेको सायना प्रेस सम्बहन्ि सिजीकरण सामाग्री, कायय संचालन हनदहेशका, २०७७ 

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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अहिलेखन/ 

प्रहतवेदन 

काययक्रम पिात् सो को प्रहतवेदन पररवार योजना तथा प्रजनन ् स्वास््य शाखाको ईमले आई.ाीः 

fprhsectionfwd@gmail.com मा प्रहतवेदन पेश र्नुय पने छ। साथै हजल्ला हस्थत स्वास््य कायायलयिरुले सम्बहन्ित 

स्वास््य संस्थाबाट सेवा संचालन िए पिात DHIS2 मा यँ त सेवा सिुार िएको सहुनहित समेत र्नुय पनछे।  

सन्दिय सामाग्री NMS Volume 1, FP-EPI integration Guideline, पररवार कल्याण मिाशाखाबाट जारी र्ररएका अन्य सेवा 

सम्बहन्ि हनदहेशका वा काययहबहि । 

 

 

िृयािलापिो 

िाम 

१.७ सतु्िेिी तथा गभयपति पश्चात परिवाि योजिा सेवािो नबस्ताि तथा सदुृनिििण 

परिचय  सतु्केरी तथा र्ियपतन पिात आिहुनक र्िय हनरोि सािनको प्रयोर् दर कम र अपररपतुय मार् उच्च रिकेो छ । सतु्केरी 

तथा र्ियपतन पिात पररवार योजना सेवाको हबस्तार तथा सदुृहढकरणले आिहुनक र्िय हनरोि सािनको प्रयोर् दरमा 

बहृद्द र अपररपतुय मार्मा कहम ल्याउनका साथै  मात ृमतृ्य ुतथा बाल मतृ्य ुदरमा कहम ल्याउन मद्दत र्दयछ । 

उिेश्य सतु्केरी सेवा तथा र्ियपतन सेवा प्रदान र्न े स्वास््य संस्थािरूमा सबै प्रकारका र्िय हनरोि सािन तथा हबहििरुको 

उपलब्िता बढाउनकुा साथै सेवाको र्णुस्तरलाई सदुृढ र्ने । 

अपेनक्षत प्रनतफल सतु्केरी अवस्था र र्ियपतन पिात प.हन. सािनको प्रयोर्मा बहृद्द िई अहनहच्छत र्िय दरमा कहम आउन े। 

सञ्चालि प्रिृया  िायायन्धवयि गिे नििायःप्रादेनशि स्वास््य निदेशिालय 

ि. सेवा नवस्तािः 

१. संस्थार्त सतु्केरी तथा र्ियपतन सेवा बढी िएका अस्पतालिरू तर सतु्केरी तथा र्ियपतन पिात पररवार 

हनयोजन सेवा कम िएका अस्पताल म्य ेकहम्तमा १ अस्पतालमा यो सेवा हवस्तार र्नुयपनेछ ।  

२. सेवा हवस्तारका लाहर्  छनौट िएको अस्पतालका सरोकारवालािरू (अस्पताल ब्यबस्थापन सहमहत, मे.स.ु,  

हबिाहर्य प्रमखु, वााय र्यन्चाजय, MCH Clinic संचालन र्ने सेवाप्रदायकिरू, मेहाकल रेकायर), स्थाहनय 

तिको स्वास््य शाखा प्रमखु, स्वास््य कायायलयको ँ ोकल पसयन) लार्य १ हदनको अिीमहुखकरण तथा योजना 

तजुयमा काययक्रम संचालन र्नुयपनछे । 

३. सेवा हवस्तार िुने अस्पताललाई आवश्यक पने उपकरण, पररवार हनयोजनका सािन, और्हिजन्य सामाग्री 

उपलब्ि र्राउनपुन ेछ । 

ख. िाययक्रमिो सनमक्षा 

१. र्त आ.ब. मा यसै शीर्यकमा ४ वटा अस्पतालमा यो सेवा संचालनका लाहर् बजेट हवहनयोजन र्ररएकोमा ती 

अस्पतालबाट र यस आ.ब. मा थप िएका अस्पतालबाट सतु्केरी तथा र्ियपतन पिात पररवार हनयोजन 

सेवाको २ हदनको सहमिा काययक्रम र्नुयपनछे ।  

२. सहमिा र्दाय पररवार कल्याण मिशाखा, पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य शाखाका प्रहतहनहि, सम्बहन्ित 

अस्पतालको प्रमखु, नहसयङ्र् प्रमखु, सेवा प्रदायक, हविार्ीय प्रमखूलाई अनवुायय सििार्ी र्राउन ुपनछे । 

३. सहमिामा सेवा संचालनको अवस्था, चनुौहत र अवसर, केिी नहवनतम सरुुवात जस्ता हवर्यवस्तमुा छलँल 

र्नुय पने छ। साथै उक्त काययक्रममा पररवार हनयोजन सेवाको बारेमा NMS volume 1 अनसुार Clinical 

Update र्नुयपन ेछ । 

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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िायायन्धवयि गिे नििायः सेनत प्रादेनशि अस्पताल 

सतु्केरी तथा र्ियपतन पिात पररवार योजना सेवा संचालनको नमनूा संस्थाको रुपमा सेती प्रादहेशक अस्पताललाई 

हवकास र्नयको लाहर् यो काययक्रम प्रस्ताव र्ररएको छ ।सेवा संचालन र्दाय अस्पतालमा तपहसलका हक्रयाकलाप संचालन 

र्नुय पनछे । 

१. सेवा हबस्तार अर्ावै अस्पतालका सरोकारवालािरू  )ब्यबस्थापन सहमहत , मे .सु. , हबिाहर्य प्रमखु, वााय 

र्यन्चाजय, MCH Clinic संचालन र्न े सेवाप्रदायकिरू, सम्बहन्ित स्थाहनय तिको स्वास््य शाखा प्रमखु, 

स्वास््य कायायलयको प .हन .ँोकल पसयन ,  मेहाकल रेकायर,) लार्य सेवा सम्बन्िमा १ हदनको अिीमहुखकरण 

तथा योजना तजुयमा काययक्रम संचालन र्नुयपनछे । 

२. सेवा हवस्तार र्नय अस्पताललाई आवश्यक पन ेउपकरण र और्हिजन्य सामाग्री खररदा र्नय सहकनछे । 

३. अस्पतालका सेवा प्रदायकलाई १ ब्याच  on the job सतु्केरी तथा र्ियपतन पिात पररवार योजना सेवाको 

ताहलम संचालन र्नुयपनछे। र हनयहमत रुपमा उहनिरुको हसप हवकास कायम र्नयको लाहर् अस्पतालमम ैonsite 

coaching mentoring  को लाहर् आवश्यक model (Mamma U Pelvic model ) खररद र्नुय पनेछ । 

४. सेवा सिुारको लाहर् अस्पतालले हनयहमत छलँल र्री कायययोजना बनाई सोहि अनरुुप वाहर्यक रुपमा सेवा 

सदुृहढकरण र्द ैजान ुपनेछ । 

बजेट वााँडफााँड यो काययक्रमका लार्ी सबै प्रदशेका स्वास््य हनदशेनालयमा रू.५०००००/- (रु पााँच लाख)  र सेहत प्रादहेशक अस्पताल 

रु.५६६०००/- (रू पााँच लाख छैसहि िजार) बजेट हवहनयोजन र्ररएको छ । बजेट खचय र्दाय नपेाल सरकारको आहथयक 

ऐन, हनयमको पररहि हित्र रिी खचय र्नुयपनछे । 

अनभलेख 

प्रनतवेदि 

काययक्रम संचालन िएका अस्पतालिरुले हनयहमत रुपमा DHIS 2 म यँ त त्यांक प्रहवष्ट र्नुय पनछे र सो अनसुार िए 

निएको बारेमा प्रदशे स्वास््य हनदशेनालयले सहुनहित र्नुय पनछे। 

सन्धदभय सामाग्री Post-Partum Family Planning Manager’s Guide र Clinical coaching, Long acting reversible 

contraceptives  लयाकेज । 

नक्रयािलापिो 

िाम 

१.८ त्याङ्ि सदुृनिििण िाययक्रम 

परिचय  हनजी स्वास््य संस्था र केिी सरकारी स्वास््य संस्थाबाट प्रदान िएको सरुहित माततृ्व तथा पररवार हनयोजन प्रजनन 

स्वास््य सेवाको व्यवहस्थत अहिलेख निएको र अहिलेख िए पहन स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा हनयहमत 

प्रहवष्टी निएको पार्यकोले सेवा प्रदान िए अनरुूप सम्बहन्ित अहिलेख रहजष्टरमा अहिलेख र स्वास््य व्यवस्थापन 

सचूना प्रणालीमा प्रहवष्टी कायय व्यवस्थापन र्नय काययक्रम राहखएको िो। 

उिेश्य सरुहित माततृ्व, पररवार योजना र प्रजनन स्वास््य सेवाको त्यांकको र्णुस्तर सिुार र्न।े 

अपेनक्षत प्रनतफल स्वास््य संस्थाबाट प्रदान िएको पररवार हनयोजन, प्रजनन ् स्वास््य सरुहित माततृ्व सेवाको त्यांक अहिलेख िर्य 

स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा प्रहवष्टी िएको िुनछे ।  
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सञ्चालि प्रिृया  काययक्रम कायायन्वय र्न ेहनकायः स्वास््य ( सेवा) हनदशेनालय 

अहिलेख प्रहतवेदन सम्बन्िी अहिमहुखकरणः  

(ि) सरुहित माततृ्व, पररवार हनयोजन प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदान र्रररिकेा तथा स्वास््य व्यवस्थापन सचूना 

प्रणालीमा प्रहवष्टी निएका सरकारी हनजी स्वास््य संस्थाको सचूी तयार र्ने।  

(ख) हनजी तथा सरकारी अस्पतालमा उपयुयक्त सेवाको त्याङ्क अहिलेख र प्रहतवेदन र्नय हजम्मेवार कमयचारी तोक्न 

पत्राचार र्ने। 

(ग) अहिलेख प्रहतवेदन सम्बन्िी ताहलम नपाएका कमयचारीिरूको सचूी तयार र्न े। 

(घ) हवहनयोहजत रकमको पररहिमा रहि अहिलेख प्रहतवेदन सम्बन्िी ताहलम सञ्चालन र्न े। 

१. त्याङ्ि नभडाि ि नमलािः 

(क) ठुलो संख्यामा सरुहित माततृ्व, पररवार हनयोजन प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदान र्रररिकेा तर स्वास््य व्यवस्थापन 

सचूना प्रणालीमा प्रहवष्टी निएका सरकारी हनजी स्वास््य संस्थाको सचूी तयार र्ने। 

(ख) ती अस्पतालिरूमा उपयुयक्त सेवाको त्याङ्क अहिलेख र प्रहतवेदन र्नय हजम्मेवार कमयचारी तोक्न पत्राचार र्ने। 

(र्) िरेक ३ महिना सम्बहन्ित अस्पतालमा र्र्य सेवाको हववरण सम्बहन्ित रहजष्टरमा अहिलेख िए निएको यहकन 

र्ने  

सहभागीः सेवा प्रदायक, अहिलेख प्रहतवेदनमा संलगन कमयचारी, स्वास््य कायायलयका ँ ोकल पशयन या प.ि.ेन. 

स्रोत व्यक्तीः सम्बहन्ित हविार् प्रमखु, स्वास््य हनदशेनालयका सम्पकय  व्यहक्त, स्वास््य कायायलय प्रमखु 

(घ) अहिलेख िएको सेवाको हववरण स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली अन्तर्यतको  DHIS2 मा प्रहवष्टी िए 

निएको यहकन र्ने । 

(ङ) अहिलेख अनसुार प्रहतवेदन िए निएको हिाान र्न े। 

(च) सेवा रहजष्टरमा अहिलेख िएको सेवाको हववरण Tally sheet  प्रयोर् र्री दहैनक/माहसक हववरण तयार र्न े।  

२. स्थलगत अिुनशक्षण(Onsite coaching)  

(क) स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा अन्तर्यतका सरकारी तथा हनहज स्वास््य संस्थािरूको प्रहतवेदन अ्ययन 

र्ने । 

(ख) स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीमा प्रहतवेदन नर्रेका र हवहिन्न समयमा िएका सपुररवेिण अनरु्मनबाट प्राप्त 

सझुाव अनसुार स्वास््य संस्थािरूको अनरु्मन र्नय कायययोजना तयार र्न े। 

बजेट वााँडफााँड हवहनयोहजत रकम   

प्रदशे प्रदशे १ मिेश वार्मती र्ण्ाकी लुहम्बनी कणायली सदुरूपहिम 

बजेट  

(िजारमा) 

४५० ३५० ४५० ४०० ४५० ३५० ४५० 

क) अनभमुनखििणः काययसञ्चालन हनदयहशका, २०७७ (अथय मन्त्रालय) , भ्रमण खचय हनयमावली, २०६४ (संशोिन 

सहित)  

ख) त्यांि नभडाि ि नमलािः  

१. सििार्ी, स्रोत व्यहक्त र खाजा खचय काययसञ्चालन हनदयहशका, २०७७ (अथय मन्त्रालय) अनसार  

२. व्यवस्थापन खचय (ँोन, मसलन्द र अन्य आकहस्मक व्यवस्थापन आहद) रू. ५,०००।–(रू. पााँच िजार) 

वाहर्यक  

ग) स्थलगत अिुनशक्षणः दहैनक भ्रमण खचय हनयमावली, २०६४ (संशोिन सहित) 
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िृयािलापिो 

िाम 

 १.९ निशोि निशोिीमैरी स्वास््य िाययक्रम सचंालि तथा नवस्ताि 

पररचय जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ ले हकशोरहकशोरर मैत्री स्वास््य सेवा लाई आिारितु स्वास््य सेवाको रुपमा पहिचान 

र्रेको र सरुहित माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा अहिकार ऐन, २०७५ ले पहन हकशोर हकशोररको प्रजनन ्अहिकार 

सहुनहितताका लाहर् प्रत्येक स्वास््य संस्थालाई हकशोरहकशोरी मैत्री बनाउन आवश्यक रिकेो िुाँदा यो काययक्रम 

प्रस्ताव र्ररएको छ । 

काययक्रम उद्दशे्य स्वास््य संस्थामा हकशोर हकशोरी मैत्री स्वास््य सेवा संचालन तथा हवस्तार र्न े।  

अपहेित प्रहतँल स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्ररन ेसबै स्वास््य सेवािरु हकशोर हकशोरीिरुको लाहर् मैत्री िुने । 

काययक्रम सन्चालन 

प्रकृया 

 

 

िायायन्धवयि गिे नििाय : स्वास््य निदेशिालय, स्वास््य िायायलयः 

१. प्रदेश स्वास््य निदेशिालयमा 

प्रदशे मातितका सबै स्वास््य संस्थािरुमा हकशोरहकशोरी मैत्री सेवा सरुुवात र्नय वा हवस्तार र्नय तपहसल अनसुारका 

हक्रयाकलाप संचालन र्ने सहकनेछ। 

ि. निशोि निशोिी यौि तथा प्रजिि स्वास््य िाययक्रमबािे अनभमुखीििण (२ नदि) 

सहभागीहरू: प्रदशे हस्थत सबै स्वास््य कायायलयका हकशोरहकशोरी तथा प.हन. काययक्रमका ँोकल पसयन- १/१ 

जना, प्रदशे अन्तर्यतका अस्पतालबाट प्रहतहनहि १ जना, हकशोरहकशोरी काययक्रममा काययरत संस्थाका प्रहतहनहि – 

२ जना, प्रदशे हस्थत हशिा कायायलय प्रहतहनहि – १ जना, सामाहजक हवकास मन्त्रालय/प्रदशे स्वास््य मन्त्रालय 

प्रहतहनहि – १ जना, हकशोर हकशोरी – २ जना । 

पनहलो नदि:  हजल्लामा संचालन िएका हकशोर हकशोरी काययक्रमको सहमिा तथा छलँल 

दोश्रो नदि :  हकशोरहकशोरीमैहत्र स्वास््य संस्था संचालन हनदहेशका २०७९ को अहिमहुखकरण र कायय 

योजना तयारी । 

ख. बााँहक बजेटबाट सम्बहन्ित स्वास््य संस्थाबाट हकशोर हकशोरी मैत्री सेवा संचालन िए निएको सहुनहित र्नय 

अनरु्मन र्नय सहकने छ । 

२. स्वास््य िायायलयमाः 

हजल्लाका सबै स्थानीय तिबाट हकशोरहकशोरर मैत्री सेवा संचालन र्नय वा हवस्तार र्नय तपहसल अनसुारका 

हक्रयाकलाप संचालन र्ने सहकने छ। 

ि. निशोि निशोिी यौि तथा प्रजिि स्वास््य िाययक्रमबािे अनभमुखीििण (२ नदि) 

सहभागीहरू:  हजल्ला हस्थत सबै स्थानीय तिका स्वास््य संयोजक, हकशोरहकशोरी तथा प.हन. काययक्रमका 

ँोकल पसयन- १/१ जना, हकशोरहकशोरी काययक्रममा काययरत संस्थाका प्रहतहनहि – २ जना, हजल्ला हस्थत हशिा 

कायायलय प्रहतहनहि–१ जना, हकशोर हकशोरी – २ जना । 

पनहलो नदि:  स्थाहनय तिका स्वास््य संस्थाबाट संचालन िएका हकशोर हकशोरी काययक्रमको सहमिा तथा 

छलँल 

दोश्रो नदि :  हकशोरहकशोरीमैहत्र स्वास््य संस्था संचालन हनदहेशका २०७९ को अहिमहुखकरण र कायय 

योजना तयारी । 

ख. बााँहक बजेटबाट सम्बहन्ित स्वास््य संस्थाबाट हकशोर हकशोरी मैत्री सेवा संचालन िए निएको सहुनहित र्नय 

अनरु्मन र्नय सहकनेछ । 

बजेट वााँाँााँा  

 

यस काययक्रम संचालन र्नय टेबल न ं१ बमोहजम प्रदशे स्वास््य हनदशेनालय र स्वास््य काययलयिरुमा बजेट हवहनयोजन 

र्ररएको छ।काययक्रम संचालन र्दाय प्रचहलत आथीक ऐन तथा काययहवहिको पररहिहित्र रहि बजेट खचय र्नुयपनछे। 

अनभलेख/प्रनतवेद

ि 

खचय िएको रकम सहित काययक्रम सम्पन्न प्रहतवेदन कल्याण मिाशाखाको पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य शाखाको 

ईमेल fprhsectionfwd@gmail.com मा पठाउन ुपनछे। 

सन्धदभय सामाग्री स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली अहिलेख तथा प्रहतवेदन सम्बन्िी हनदहेशका, २०७८ 

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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अहिलेख तथा 

प्रहतवेदन 

अहिमहुखकरण काययक्रम पिात हकशोरहकशोरी मैहत्र स्वास््य काययक्रम लार् ूिएका स्वास््य संस्थािरुको हववरण 

पररवार कल्याण मिाशाखाको पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य शाखाको ईमेल आई.ाीः 

fprhsectionfwd@gmail.com मा प्रहतवेदन पेश र्नुय पने छ। 

सन्दिय सामाग्री हकशोरहकशोरी मतै्री स्वास््य सेवा सञ्चालन  हनदहेशका, २०७९, पररवार कल्याण मिाशाखाबाट जारी हकशोरहकशोरी 

मैत्री स्वास््य सेवा सञ्चालन सिहजकरण सामाग्री । 

 

िाययक्रम २. प्रजिि ्स्वास््य रुग्णता सेवा 

िृयािलापिो िाम २.१ आङ खस्िे समस्या (POP)  शलयनक्रया 

पररचय आङ खस्ने समस्या हपहात महिलािरूलार्य आँु वसोवास र्रेको सकेसम्म नहजकको स्वास््य संस्था वा 

हशहवरबाट हनःशलु्क रूपमा आङ खस्ने समस्या रोकथाम तथा शल्यहक्रया सम्बन्िी सेवा उपलब्ि र्राउन यो 

काययक्रम प्रस्ताव र्रेको छ । 

उद्दशे्य  आङ खस्ने समस्या (POP) बाट हपहात महिलािरुलाई हन:शलु्क उपचारको व्यवस्था हमलाउन े। 

अपहेित प्रहतँल  आङ खस्ने समस्या (POP) बाट हपहात महिलािरुले हनःशलु्क र सिज रुपमा सेवा प्राप्त र्रेका िुनछेन ्। 

काययक्रम सन्चालन प्रकृया बजेट  नवनियोजिः हनयहमत शल्यहक्रया सञ्चालन र्नय केिी अस्पताल र शल्यहक्रया हशहवर सञ्चालनका 

लार्ी प्रदशे मन्त्रालयमा बजेट हवहनयोजन र्ररएको छ ।  

िायायन्धवयि प्रिृयाः 

अस्पताल  

 आङ खस्न ेसमस्याको शल्यहक्रया व्यवस्थापन र्नय अस्पतालमा १ जना स्वास््यकमी  सम्पकय  व्यहक्त 

तोकी हजम्मेवारी हदन ुपदयछ ।   

 अस्पतालले सम्बहन्ित प्रदशेको स्वास््य हनदशेनालय र स्वास््य कायायलयसंर् समन्वय र्री सम्िाहवत 

आङ खस्ने समस्या िएका महिलािरूको हववरण तयार र्नुय पदयछ। 

 शल्यहक्रयाको हमहत तय र्री सम्बहन्ित स्थानीय तिलार्य पत्राचार र्न ेर आम सञ्चारका मा्यमबाट सचूना 

प्रशारण र्नुय पदयछ ।  

 अस्पतालमा शल्यहक्रया र्न े हचहकत्सक तथा ताहलम प्राप्त स्वास््यकमीिरू उपलब्ि  निएमा प्रदशे 

मन्त्रालय वा स्वास््य हनदशेनालयसंर् समन्वय र्री जनशहक्त व्यवस्थापन र्नुय पदयछ । 

 पाठेघर खस्न ेसमस्याको उपचार तथा शल्यहक्रया सम्वहन्ि काययहबहि हनदहेशका २०६५, (दोश्रो संशोिन 

२०६८) बमोहजमको व्यवस्था र हवहनयोहजत बजेटको पररहिमा रहि शल्यहक्रया सञ्चालन र्री सेवा 

प्रदायक र सेवाग्रािीलार्य सहुविा, जहटलता व्यवस्थापन र्नुय पदयछ।  

 यहद अस्पतालमा हवहनयोहजत बजेट कम िएमा अस्पतालले थप बजेटको लाहर् सम्बहन्ित प्रदशेको 

सामाहजक हवकास/स्वास््य त. जनसंख्या मन्त्रालय संर् समन्वय र्रर थप बजेट मार् र्नय सक्नेछ । 

स्वास््य हेिे प्रादेनशि मन्धरालाय (सामानजि नविास/स्वास््य त. जिसखं्या मन्धरालय)  

 पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार तथा शल्यहक्रया सम्वहन्ि काययहवहि  हनदहेशका २०६५, (दोश्रो संशोिन 

२०६८) को खचय सम्बन्िी व्यवस्था र हवहनयोहजत बजेटको पररहिमा रहि मातितका नीहज 

अस्पतालिरुसंर् शल्यहक्रया हशहवर सञ्चालन सम्बन्िी सम्झौता र्रर सेवा संचालन र्नय सक्नछे  । 

 शल्यहक्रया सेवा प्रदान र्रेका सेवाग्रािीको आिारमा पाठेघर खस्न ेसमस्याको उपचार तथा शल्यहक्रया 

सम्वहन्ि काययहवहि हनदहेशका २०६५, (दोश्रो संशोिन २०६८) बमोहजम प्रहत र्कार्य लार्त रकम 

सोििनाय हदनपुनेछ । 

 यहद अस्पतालमा हवहनयोहजत बजेट कम िएमा र अस्पतालले थप बजेट मार् र्रेमा  समबहन्ित 

अस्पताललाई थप बजेट हबहनयोजन र्नुयपनछे । 

स्वास््य िायायलय जुम्ला डडेलिुिा ि सलायही   

 स्वास््य कायायलयले आफ्नो हजल्लाका स्थानीय तििरू र अस्पतालिरुसंर् समन्वय र्री  

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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शल्यहक्रया आवश्यक पन ेआङ खस्ने समस्या िएका महिलािरूको हववरण तयार र्नुय पनछे। 

 सम्बहन्ित स्वास््य कायायलयले कणायली स्वास््य हवज्ञान प्रहतष्ठान ,ााेल्िरुा अस्पताल र मलंर्वा 

अस्पतालसंर् समन्वय र्री आङ खस्ने समस्याको अस्पतालमै शल्यहक्रया हशहवर संचालन र्नुय पनछे। 

 शल्यहक्रयाको हमहत तय र्री सम्बहन्ित स्थानीय तिलार्य पत्राचार र्न ेर आम सञ्चारका मा्यमबाट सचूना 

प्रशारण र्नुय पदयछ ।  

 पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार तथा शल्यहक्रया सम्वहन्ि काययहवहि हनदहेशका २०६५, (दोश्रो संशोिन 

२०६८) बमोहजमको प्रहतष्ठान/अस्पताललार्य सोििनाय रकम उपलब्ि र्राउन ुपनछे।  

वजेट बांाँााँा यस काययक्रम संचालन र्नयको लाहर् सामाहजक हवकास/स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा प्रादहेशक 

अस्पतालिरु, स्वास््य कायायलय जमु्ला र स्वास््य कायायलय ााेल्िरुामा टेबल नं १ मा उल्लेख िए अनसुार 

बजेट हवहनयोजन र्ररएको छ। काययक्रम संचालन र्ने क्रममा सेवाग्रािीलाई सेवा सहुविा हदन र संस्थालाई 

शोििनाय हदन आङ्र् खस्न ेसमस्याको उपचार तथा शल्यकृया सम्वहन्ि काययहविी हनदहेशका २०६५, दोश्रो 

संशोिन २०६८ हनदहेशका बमोहजम र्नुयपन ेछ।काययक्रम संचालन र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जारी  कायय सञ्चालन 

हनदहेशका, २०७७ (अथय मन्त्रालय) र भ्रमण खचय हनयमावली २०६४ (संशोिन सहित) बमोहजम र्नुय पनछे । 

अहिलेखन/ प्रहतवेदन शल्यहक्रया र्ररएका सेवाग्रािीिरुको हववरण प्रजनन रूगणता रहजष्टर (HMIS 3.8) मा प्रहवष्ट र्न ेर सोहि 

अनसुार DHIS2 मा प्रहवष्ट र्नुयपनछे । 

सन्दिय सामाग्री पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार तथा शल्यहक्रया सम्वहन्ि काययहवहि हनदहेशका २०६५, (दोश्रो संशोिन 

२०६८), कायय सञ्चालन हनदहेशका, २०७७ र भ्रमण खचय हनयमावली २०६४ (संशोिन सहित) 

 

िृयािलापिो िाम २.२ प्रजिि ् स्वास््य रुग्णतािो स्िृनिङ्ग तथा ब्यबस्थापि 

पररचय नेपालमा महिला र दम्पहतमा िुने प्रमखु प्रजनन ्रुगणता जस्तैः स्तन क्यान्सर, obstetric fistula, आङ खस्ने 

समस्या ,पाठेघरको मखुको क्यान्सर र बााँझोपन जस्ता समस्यािरुको एहककृत रुपमा पहिचान र्नय स्वास््य 

संस्थामा आएका सेवाग्रािी महिला वा दम्पहतलाई लहित समिू हित्र पने नपने एहकन र्रर सोहि समयमा नै 

सम्पणुय रुगणताको पररिण र्रर सोहि अनरुुप समस्याको व्यवस्थापन वा आवश्यकता परेमा प्रेर्ण समते र्ने 

व्यवस्था हमलाउन सम्बहन्ित प्रदशे अस्पतालमा यो काययक्रम राखीएको छ । 

उद्दशे्य  लहित जनसंख्याको प्रजनन ्स्वास््य रुगणता (स्तन क्यान्सर, obstetric fistula, आङ खस्ने समस्या ,

पाठेघरको मखुको क्यान्सर र बााँझोपन) को  हन:शलू्क परीिण र्रर प्रारहम्िक व्यवस्थापन र्ने । 

 प्रजनन ्रुगणताको हस्क्रहनङ्र्को क्रममा समस्या पहिचान िै थप उपचारको आवश्यकता परेमा सम्बहन्ित 

अस्पतालमा प्रेर्ण र्ने । 

अपहेित प्रहतँल  लहित जनसंख्याको प्रजनन ्स्वास््य रुगणताको हस्क्रहनङ्र् र्रर आवश्यकता अनसुार प्रारहम्िक 

व्यवस्थापन र्ररएको िुने । 

 समस्या पहिचान िएका महिला वा दम्पहतलाई आवश्यकतानसुार थप उपचारको लाहर् पे्रर्ण र्ररएको 

िुने । 

काययक्रम सन्चालन प्रकृया िायायन्धवयि गिे नििायः अस्पताल  

यस हशर्यकमा प्राप्त रकम वाट अस्पतालिरुले आवश्यकता अनसुार तपहशल अनसुारका कृयाकलापिरू 

सन्चालन र्नय सक्ने छन ्: 

१. अस्पतालाम सेवा हलन आएका लहित उमरे समिू हित्र पने सेवाग्रािीिरुको अहनवायय र एहककृत रुपमा 

cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula र 

Subfertility/Infertility को हन:शलु्क पररिण र्रर नहतजा अनसुार प्रारहम्िक व्यवस्थापन र्ने र 

आवश्यकता अनसुार सम्बहन्ित अस्पतालिरुमा पे्रर्ण र्न ेव्यवस्था हमलाउन ुपनछे ।  
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२. Cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula र 

Subfertility/Infertility को पररिण तथा ब्यबस्थापन को लाहर् अस्पताललार्य आवश्यक औजार 

उपकरण खररद र्नय सक्नछे ।  

३. यसरर प्रजनन ्रुगणताको पररिण र व्यवस्थापन र्दाय प्रजनन ्रुगणताको एहककृत हस्क्रहनङ र व्यवस्थापन 

हनदहेशका, २०७९ मा उल्लेहखत व्यवस्था अनरुुप र्नुय पनछे । 

४. हवहनयोहजत बजेटबाट अस्पतालिरुले स्थानीय तिसंर्को समन्वयमा समदुाय स्तरमा हशहवर मा यँ त पहन 

हस्क्रहनङ काययक्रम संचालन र्नय सक्नेछन ्। 

५. हशहवर संचालन र्दाय स्वास््य संस्थाबाट सेवा हनयहमत निएको र यस अहघ सेवाको पिुाँछ नपरु्ेको 

स्थानलाई प्राथहमकता हदनपुनेछ । 

६. अस्पतालले सम्बहन्ित सेवा प्रदायक, मेहाकल रेकायर, मेहाकल सपुररटेन्ाेन्ट लर्ायत सम्बहन्ित 

पदाहिकाररिरु संर् बहस प्रजनन ्रगणता सम्बहन्ि त्यांकको लेखाजोखा र प्रमाहणकरण र्ने साथै सेवा 

सम्बहन्ि अन्य हवर्यमा छलँल र्नय माहसक रुपमा बैठकको आयोजना र्नुयपनेछ । 

वजेट बांाँााँा हवहनयोहजत बजेट बाट माहसक बैठकमा बहढमा रु.२५००/- (रु पहच्चस सय)  खचय र्नय सहकनेछ िन ेबााँहक 

रकमबाट सेवा संचालनको लाहर् आवश्यक उपकरण र और्िीजन्य सामाग्री खररद र्नय सहकनछे । यस 

हक्रयाकलापको लाहर् हवहनयोहजत बजेट हववरण टेबल न ं१ मा हदईएको छ । 

अहिलेखन/ प्रहतवेदन शल्यहक्रया सेवा हलन आएका सेवाग्रािीिरुको हववरण HMIS Register 3.8 मा प्रहवष्ट र्ने र सोहि 

अनसुार HMIS form 9.3 मा यँ त DHIS 2 मा हनयहमत रुपमा प्रहतवेदन पशे र्नुय पनछे । 

सन्दिय सामाग्री प्रजनन ्रुगणताको एहककृत हस्क्रहनङ र व्यवस्थापन हनदहेशका, २०७९, सावयजहनक खररद ऐन २०६३, 

सावयजहनक खररद हनयमावली २०६४, कायय संचालन हनदहेशका, २०७७ 

 

िृयािलापिो िाम २.३ पाठेघििो मुखिो क्यान्धसििो नस्क्रनिङ्ग तथा व्यवस्थापि सम्बनन्धि क्षमता अनभबृनि 

(Cervical Cancer Screening and Prevention (CCSP) Training) 

पररचय नेपालमा महिलािरुमा िुन े क्यान्सर म्ये प्रमखु क्यान्सरको रुपमा रिकेो पाठेघरको मखूको क्यान्सरको 

हस्क्रहनङ्र् र प्रारहम्िक व्यवस्थापनको लाहर् दि जनशहक्त तयारर र्नय र स्थानीय तिका स्वास््य संस्थाबाट 

समेत यस सेवाको हवस्तार र्नयका लाहर् आिारितु अस्पताल, हजल्ला अस्पताल, स्वास््य कायायलय वा 

प्रादहेशक अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीरुको िमता अहिवदृ्दी र्नय सम्बहन्ित प्रदशेको प्रादहेशक स्वास््य 

ताहलम केन्रिरुमा यो काययक्रम प्रस्ताव र्ररएको िो। 

उद्दशे्य  आिारितु स्वास््य केन्र, आिारितु अस्पताल  ,हजल्ला अस्पताल ,  स्वास््य कायायलय वा 

प्रादहेशक अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीरुको िमता अहिवदृ्दी र्री पाठेघरको मखूको 

क्यान्सरको हस्क्रहनङ्र् र प्रारहम्िक व्यवस्थापनको सेवा हवस्तार र्ने। 

अपहेित प्रहतँल  आिारितु स्वास््य केन्र, आिारितु अस्पताल,  ,हजल्ला अस्पताल ,स्वास््य  कायायलय वा 

प्रादहेशक अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीरुको िमता अहिवदृ्दी र्री पाठेघरको मखूको 

क्यान्सरको हस्क्रहनङ्र् र प्रारहम्िक व्यवस्थापनको सेवा हवस्तार िएको िुन े। 

काययक्रम सन्चालन प्रकृया िायायन्धवयि गिे नििायः प्रादहेशक ताहलम केन्र  

 प्रजनन स्वास््य रूगणतासंर् सम्बहन्ित ताहलमका प्रहशिकिरूलार्य एक हदन ेपनुतायजर्ी काययक्रम संचालन 

र्नय  सहकनेछ । 

  साथै प्रदशेका स्वास््य कायायलयिरुसंर् समन्वय र्रर सबै हजल्लाका प्रहतहनिी समावेश िुने र्रर एक 

ब्याच ६ हदने प्रहशिक प्रहशिक ताहलम संचालन र्नय सहकनछे । 
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 सेवा प्रदायकिरुको लाहर् िन ेआिारितु अस्पताल, हजल्ला अस्पताल, प्रादहेशक अस्पतालमा काययरत 

नहसयङ्र् कमयवारीिरु र महेाकल अहँसरिरुलाई िन े६ हदनको VIA Screening and Single Visit 

Approach ताहलम संचालन र्नय सहकने छ। 

 ताहलम संचालन र्दाय HPV DNA Screening काययक्रम लार् ूिएका हजल्लाका अस्पताला र स्थानीय 

तिका स्वास््यकमीिरुलाई प्राथहमकता हदन ुपने छ। 

 प्रदशे स्वास््य ताहलम केन्रले आवश्यकता अनसुार ताहलम साईटिरु हवकास तथा सदुृहढकरणका 

हवहनयोहजत वजेट खचय र्नय सक्नछेन ्।  

वजेट बांाँााँा यस काययक्रम संचालनको लाहर् सबै प्रादहेशक ताहलम केन्रमा रु.१०,००,०००/- बजेट हवहनयोजन र्ररएको 

छ । काययक्रम संचालनको क्रममा बजेट बााँाँााँा र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जारी र्ररएको कायय संचालन 

हनदहेशका, २०७७ बमोहजम र्नुयपन ेछ ।  

अहिलेखन/ प्रहतवेदन काययक्रम पिात उक्त काययक्रमको प्रहतवेदन प्रदशे स्वास््य ताहलम केन्रले TIMS मा अहनवायय रूपमा प्रहवष्ट 

र्नुयपने छ ।र ताहलम प्राप्त जनशहक्तिरुको हववरण पररवार कल्याण मिाशाखाको ईमले 

fprhsectionfwd@gmail.com मा पठाउन ुपनेछ ।  

सन्दिय सामाग्री प्रजनन स्वास््य रूगणता को एकीकृत पहिचान, ब्यबस्थापन सम्बहन्ि एकीकृत ताहलम लयाकेज   

 

िृयािलापिो िाम २.४ प्रजिि ्स्वास््य रुग्णतािो एनििृत पनहचाििो क्षमता अनभबृनि  

पररचय नेपालमा महिला र दम्पहतमा िुने प्रमखु प्रजनन ्रुगणता जस्तैःस्तन क्यान्सर, obstetric fistula, आङ खस्ने 

समस्या ,पाठेघरको मखुको क्यान्सर र बााँझोपन जस्ता समस्यािरुको एहककृत रुपमा पहिचान र्नय स्वास््य 

संस्थामा आएका सेवाग्रािी महिला वा दम्पहतलाई लहित समिू हित्र पने नपने एहकन र्रर सोहि समयमा नै 

सम्पणुय रुगणताको पररिण र्नय सिम िुने र्रर  आिारितु स्वस््य केन्र, आिारितु अस्पताल, हजल्ला 

अस्पताल, स्वास््य कायायलय वा प्रादहेशक अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीरुको िमता अहिवदृ्दी र्रर सेवा 

हवस्तार र्नय सम्बहन्ित प्रदशेको प्रादहेशक स्वास््य ताहलम केन्रिरुमा यो काययक्रम प्रस्ताव र्ररएको िो। 

उद्दशे्य  आिारितु स्वास््य केन्र, आिारितु अस्पताल ,हजल्ला अस्पताल  ,स्वास््य  कायायलय वा प्रादहेशक 

अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीरुको िमता अहिवदृ्दी र्री लहित जनसंख्याको प्रजनन ्स्वास््य 

रुगणता (स्तन क्यान्सर, obstetric fistula, आङ खस्ने समस्या ,पाठेघरको मखुको क्यान्सर र 

बााँझोपन) को एहककृत पररिण र प्रारहम्िक व्यवस्थापन हस्क्रहनङ्र् र प्रारहम्िक व्यवस्थापन सेवा 

हवस्तार र्ने। 

अपहेित प्रहतँल  आिारितु स्वास््य केन्र, आिारितु अस्पताल  ,हजल्ला अस्पताल ,स्वास््य  कायायलय वा प्रादहेशक 

अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीरुको िमता अहिवदृ्दी र्री पाठेघरको मखूको क्यान्सरको 

हस्क्रहनङ्र् र प्रारहम्िक व्यवस्थापनको सेवा हवस्तार िएको िुन े। 

काययक्रम सन्चालन 

प्रकृया 

िायायन्धवयि गिे नििायः प्रादहेशक ताहलम केन्र  

 नेपाल सरकार द्वारा जारी प्रजनन ्रूगणताको एहककृत हस्क्रहनङ्र् र व्यवस्थापन हनदहेशका, २०७९ बमोहजम 

स्वास््य संस्थािरुमा सेवा हबस्तार र्नय प्रजनन ्रूगणताको एहककृत हस्क्रहनङ्र् र व्यवस्थापन ताहलम लयाकेज 

अनसुार ताहलम संचालन र्नय सहकनेछ। 

 प्रदशे मातितका सबै हजल्लाबाट समावेश िुने र्रर आवश्यकता अनसुारको व्याचमा स्वास््यकमीिरुलाई 

प्रजनन ्रुगणताको एहककृत हस्क्रहनङ्र् र व्यवस्थापन सम्बहन्ि प्रहशिक प्रहशिण ताहलम संचालन र्नय सहकन े

छ। 

 साथै हजल्ला संर्को समन्वयमा स्थानीय तिका स्वास््यकमीिरुलाई प्रजनन ्रूगणताको एहककृत हस्क्रहनङ्र् 

र व्यवस्थापन ताहलम लयाकेज अनसुार ताहलम संचालन र्नुयपने छ। 
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 प्रदशे स्वास््य ताहलम केन्रले आवश्यकता अनसुार ताहलम साईटिरु हवकास तथा सदुृहढकरणका 

हवहनयोहजत वजेट खचय र्नय सक्नछेन ्। 

 

िायायन्धवयि गिे नििायः स्वास््य िायायलय, सखुंवासभा 

 हजल्लाका स्थानीय तििरुसंर् समन्वय र्री स्वास््य कायायलयिरुले सेवा प्रदायकिरुलाई प्रजनन ्

रुगणताको एहककृत स्कहनयङ्र् तथा व्यवस्थापन ताहलम संचालन र्नुयपनेछ । 

वजेट बांाँााँा यस काययक्रम संचालनको लाहर् प्रदशे स्वास््य ताहलम केन्र मा तपहसल बमोहजम र स्वास््य कायायलय, 

संखवुासिामा रु.१०,००,०००/- बजेट हवहनयोजन र्ररएको छ । काययक्रम संचालनको क्रममा बजेट बााँाँााँा 

र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जारी र्ररएको काययसंचालन हनदहेशका, २०७५ बमोहजम र्नुयपन ेछ । 

प्रदशे प्रदशे न ं मिेश बार्महत र्ण्ाहक लुहम्बहन कणायहल सदुरुपहिम 

बजेट 

(िजारमा) 

३००० २५०० २५०० २५०० २५०० २५०० २५०० 

 

अहिलेखन/ प्रहतवेदन काययक्रम पिात उक्त काययक्रमको प्रहतवेदन प्रदशे स्वास््य ताहलम केन्र/ स्वास््य कायायलयले TIMS मा 

अहनवायय रूपमा प्रहवष्ट र्नुयपने छ र ताहलम प्राप्त जनशहक्तिरुको हववरण पररवार कल्याण मिाशाखाको ईमेल 

(fprhsectionfwd@gmail.com) मा पठाउन ुपनेछ ।  

सन्दिय सामाग्री प्रजनन स्वास््य रूगणता को एकीकृत पहिचान ब्यबस्थापन सम्बहन्ि एकीकृत ताहलम लयाकेज।  

 

िृयािलापिो िाम २.५ HPV DNA test माफय त पाठेघििो मुखिो क्यान्धसििो नस्क्रनिङ िाययक्रम सम्बनन्धि 

अनभमुनखििण  

पररचय हवि स्वास््य संर्ठनले पाठेघरको मखुको क्यान्सर उन्मलुन रणनीहत, २०२० (Global Strategy to 

accelerate elimination of Cervical cancer as a public health problem, 2020) मा ३० वर्यिन्दा 

माहथका महिलािरुमा HPV DNA हवहिलाई पाठेघरको मखुको क्यान्सरको हस्क्रहनङ्र्को प्राथहमक हवहिको 

रुपमा हसँाररस र्रे अनसुार नेपाल सरकारले यहि आहथयक वर्य दहेख ७ वटा हजल्लामा हनःशलु्क रुपमा HPV 

DNA Screening लाई Pilot Project को रुपमा लार् ूर्रेको छ। 

उद्दशे्य  ३० वर्यिन्दा माहथका महिलािरुमा पाठेघरको मखुको क्यान्सरको हस्क्रहनङ्र्को लाहर् HPV DNA 

हवहिको प्रयोर् र्रर पररिण र्न ेर सो को नहतजा अनसुार प्रारहम्िक व्यवस्थापन र्रर आवश्यकतानसुार थप 

उपचारको लाहर् पे्रर्ण र्नयको लाहर् समबहन्ित स्थानीय तिका स्वास््य संयोजक, प.ि.ेन. र अन्य 

सरोकारवाला व्यहक्तिरुक लाहर् अहिमहुखकरण र्ररन े। 

अपहेित प्रहतँल ३० वर्यिन्दा माहथका महिलािरुमा पाठेघरको मखुको क्यान्सरको हस्क्रहनङ्र्को लाहर् HPV DNA हवहिको 

प्रयोर् र्रर पररिण र्ने र सो को नहतजा अनसुार प्रारहम्िक व्यवस्थापन र्रर आवश्यकतानसुार थप उपचारको 

लाहर् पे्रर्ण र्नयको लाहर् स्थानीय तिका स्वास््य संयोजक, प.ि.ेन. र अन्य सरोकारवाला व्यहक्तिरुक लाहर् 

अहिमहुखकरण र्ररएको िुन।े              

काययक्रम सन्चालन 

प्रकृया 

िायायन्धवयि गिे नििायः स्वास््य कायायलय  

यस काययक्रम अन्तर्यत तपहसल बमोहजमका हक्रयाकलापिरु संचालन र्नुय पनछेः 

 हजल्ला अन्तर्यतका सबै स्थानीय तिका स्वास््य संयोजक र प.ि.ेन. र अन्य सरोकारवाला 

व्यहक्तिरुलाई HPV DNA screening सम्बन्िमा अहिमहुखकरण र्नुय पनेछ । 

 अहिमहुखकरण काययक्रममा पाठेघरको मखुको क्यान्सर, त्यसका हस्क्रहनङ्र् हवहििरु, HPV DNA 

हवहिका लाहर् नमनुा संकलन प्रहक्रया, नमनूाको िण्ाारण र ढुवानी र हस्क्रहनङ्र् नहतजा पिातको 

ँलो अप स्यािार, अहिलेख प्रहतवेदन जस्ता हवर्य वस्त ुसमावेस र्नुय पने छ । 
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 अहिमहुखकरण काययक्रम सम्पन्न र्री बचत िएको बजेटबाट जनसमदुायमा HPV DNA 

Screening को बारेमा सचेतना जर्ाउन स्थानीय रेहायो/एँ.एम. मा यँ त सचूना सम्पे्रर्ण र्नय सहकन े

छ । 

 काययक्रम लार् ूिएका हजल्लािरुः 

१. सनुसरी 

२. उदयपरु 

३. मिोत्तरी 

४. रौतिट 

५. सलायिी 

६. पाल्पा 

७. लहलतपरु 

वजेट बांाँााँा यस काययक्रम संचालनको लाहर् टेबल न ं३ मा उल्लेख िएअनसुार बजेट हवहनयोजन र्ररएको छ। काययक्रम 

संचालनको क्रममा बजेट बााँाँााँा र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जारी र्ररएको काययसंचालन हनदहेशका, २०७७ 

बमोहजम र्नुयपने छ । 

अहिलेखन/ प्रहतवेदन काययक्रम पिात उक्त काययक्रमको प्रहतवेदन तयार र्रर सम्बन्िीत प्रदशे हनदशेनालय र पररवार कल्याण 

मिाशाखामा पठाउनपुने छ।  

सन्दिय सामाग्री पाठेघरको मखुको क्यान्सरको हस्क्रहनङ्र् र व्यवस्थापन हनदहेशका २०७९, प्रजनन ्स्वास््य रूगणता को 

एकीकृत हस्क्रहनङ्र् र व्यवस्थापन हनदहेशका, २०७९ 

 

िृयािलापिो िाम २.६ बााँिोपि व्यवस्थापििो लानग प्रादेनशि अस्पतालमा “बााँिोपि व्यवस्थापि ईिाई” स्थापिा 

पररचय नेपालमा बाझोपनको समस्या बढ्दो रिकेो र यसबाट महिलालाई िुनसक्ने हिसंा रोक्न प्रदहेशक अस्पतालमा 

IUI सेवा सहित बााँझोपन  सेवाको ब्यबस्थापन ईकाई स्थापना र्नय बजेट ब्याबस्थापन र्ररएको छ ।  

उद्दशे्य  प्रदशे स्तरमा IUI सेवा सहित बाझोपन  सेवाको ब्यबस्थापन ईकाई हबस्तार र्न े। 

अपहेित प्रहतँल प्रदशे तिमा IUI सेवा सहित बाझोपन  सेवाको हबस्तार िुनछे।  

काययक्रम सन्चालन 

प्रकृया 

िायायन्धवयि गिे नििायः प्रादहेशक अस्पताल  

1. जनकपरु अस्पताल 

2. लुहम्बहन प्रादहेशक अस्पताल 

3. सखुेत प्रादहेशक अस्पताल 

4. सेती प्रादहेशक अस्पताल 

यस काययक्रम अन्तर्यत तपहसल बमोहजमका हक्रयाकलापिरु संचालन र्नुय पनछेः 

 अस्पतालिरुबाट बााँझोपन व्यवस्थापनको लाहर् तपहसल बमोहजमका सेवा संचालन र्नुयपनेछः 

१. हस्क्रहनङ्र्  ,हनदान तथा परामशय र प्रेर्ण  

२. शल्यहक्रया सेवा 

३. और्िी तथा िामोनल उपचार 

४. Intra Uterine Insemination (IUI) 

 सेवा संचालन र्नय आवश्यक पन ेपवुायिारको व्यवस्थापन अस्पतालले स्वयं व्यवस्थापन र्नुयपनछे । 

 बााँझोपन व्यवस्थापन सम्बहन्ि हनदहेशका, २०७९ ले र्रेको व्यवस्था अनरुुपका मापदण्ा परुा र्रर 

अस्पतालले सेवा संचालन र्नुय पन ेछ। 
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  सेवा संचालन र्नयको लाहर् आवश्यक उपकरणमा Ultrasonography Machine (USG) with 

TVS probe with color Doppler; Thermoregulated centrifuge, Light Microscope, 

Laminar flow verticle, Maklar chamber for sperm count बािके अन्य सामाग्री सम्बहन्ित 

अस्पतालले खररद र्नुय पनछे । माहथ उल्लेहखत सामानिरू व्यवस्थापन मिाशाखा र पररवार कल्याण 

मिाशाखाबाट खररद र्री सम्बन्िीत अस्पताललाई पठाईनछे । 

 अस्पतालले सेवा हदए वापत बााँझोपन व्यवस्थापन सम्बहन्ि हनदहेशका, २०७९ ले तोके बमोहजम 

शलू्क हलन सक्नछेन ्। 

वजेट बांाँााँा यस काययक्रम संचालनको लाहर् उल्लेहखत प्रादहेशक अस्पतालिरुमा रू.२५०००००/- (रू पहच्चस लाख) 

बजेट हवहनयोजन र्ररएको छ । काययक्रम संचालनको क्रममा बजेट बााँाँााँा र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जारी 

र्ररएको काययसंचालन हनदहेशका, २०७७ बमोहजम र्नुयपन ेछ । 

अहिलेखन/ प्रहतवेदन बााँझोपन सेवा काययक्रम सरुुवात िएपहछ सो को बारेमा समबहन्ित अस्पतालले ररवार कल्याण मिाशाखामा 

जानकारी र्राउननुपुनछे। सेवा सरुुवात िएपहछ त्यांकको अहिलेहखकरण HMIS मा यँ त हनयहमत 

अ्यावहिक र्नुयपने छ । 

सन्दिय सामाग्री बााँझोपन व्यवस्थापन सम्बहन्ि हनदहेशका, २०७९, प्रजनन ्रुगणता सम्बहन्ि एहककृत हस्क्रहनङ्र् र व्यवस्थापन 

हनदहेशका, २०७९, सावयजहनक खररद ऐन, २०६३, सावयजहनक खररद हनयमावली, २०६४ 
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टेबल िं. १: नक्रयािलापमा बजेट बााँडफाड 

परिवाि नियोजि ि निशोिनिशोिी स्वास््य सेवा िाययक्रम अन्धतगयतिा 

नक्रयािलाप 

१. स्थायी बन््याकरण तथा लामो अवहिको प.हन. सािन 

२. अनमुाहनत केश (लक्ष्य) 

३. स्थायी बन््याकरण अर्ावै अन्तहक्रय या 

४. पररवार हनयोजन सेवा प्रदायकको िमता अहिबदृ्दी 

५. पररवार हनयोजन सेवाको सदुृहढकरण 

६. हकशोरहकशोरर  स्वास््य  काययक्रम संचालन तथा हबस्तार 

प्रजिि ्स्वास््य रुग्णता सेवा िाययक्रम अन्धतगयतिा नक्रयािलाप  

७. HPV DNA test मा यँ त पाठेघरको मखुको क्यान्सरको स्कृहनङ्र् काययक्रम सम्बहन्ि 

अहिमहुखकरण 

८. प्रजनन ्स्वास््य रूगणताको स्कृहनङ्र् तथा ब्यबस्थापन 

९. आङ्र् खस्ने समस्या (POP) शल्यहक्रया 

 

बजेट बााँडफााँड नशर्यिमा उललेख गरिएिो बाहेििो बजेट बााँडफााँड यस टेवल बमोनजम छ । 

  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

प्रदेश १           

स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्त्रालय 

  

1000000               2000000 

प्रादहेशक ताहलम केन्र         2000000           

प्रादहेशक स्वास््य 

हनदशेनालय 

  

        1000000 500000       

ताललेजङ्ुर् स्वास््य कायायलय 243500  50 100000     332500       

  हजल्ला अस्पताल 80000             50000   

संखवुासिा स्वास््य कायायलय 486300  100 100000     301700       

  हजल्ला अस्पताल 160000             50000   

सोलुखम्ब ु स्वास््य कायायलय 245500  50 100000     290500       

  हजल्ला अस्पताल 80000             50000   

ओखलढुङ्र्ा स्वास््य कायायलय 245500  50 100000     290500       

  हजल्ला अस्पताल 80000             50000   

खोटाङ्र् स्वास््य कायायलय 245500  50 100000     338500       

  हजल्ला अस्पताल 160000             50000   

िोजपरु स्वास््य कायायलय 243100  50 100000     280900       



20 

 

  हजल्ला अस्पताल 160000             50000   

िनकुटा स्वास््य कायायलय 245500  50 100000     266500       

  हजल्ला अस्पताल 160000             50000   

तेह्रथमु स्वास््य कायायलय 245500  50 100000     242500       

  हजल्ला अस्पताल 160000             50000   

पााँचथर स्वास््य कायायलय 245500  50 100000     290500       

  हजल्ला अस्पताल 160000             50000   

ईलाम स्वास््य कायायलय 245500  50 100000     338500       

  हजल्ला अस्पताल 396000             50000 750000 

झापा स्वास््य कायायलय 549000  200 300000 1000000 500000 323000       

  मेची अस्पताल 316000             100000 1500000 

मोरङ्र् स्वास््य कायायलय 2736800  950 300000 2000000 500000 354100       

  रङ्र्ेली अस्पताल 316000                 

सनुसरी स्वास््य कायायलय 1367900  475 300000 1000000 200000 276100 300000     

  हजल्ला अस्पताल 316000             100000   

उदयपरु स्वास््य कायायलय 251000  100 300000     261000       

  हजल्ला अस्पताल 316000             100000 1500000 

  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

मिेश प्रदेश           

प्रादहेशक ताहलम केन्र     2000000      

प्रादहेशक स्वास््य 

हनदशेनालय 

     1000000 500000  400000  

सामाहजक हबकास 

मन्त्रालय 

 2000000        3000000 

सप्तरी स्वास््य कायायलय 1504300 575 300000 1000000 150000 369700    

हसरािा स्वास््य कायायलय 1252000 475 300000  150000 354000    

 हजल्ला अस्पताल 636000       100000  

िनरु्ा स्वास््य कायायलय 2486300 950 300000 1000000 200000 369700    

 जनकपरु अस्पताल 2376000   1000000    200000 1000000 

मिोत्तरी स्वास््य कायायलय 753100 300 300000  200000 322900 400000   

 मिोतरी अस्पताल 316000       100000  
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 बहदयबास अस्पताल 160000       100000  

सलायिी स्वास््य कायायलय 4739100 1900 300000  200000 400900   1500000 

 हजल्ला अस्पताल 792000       100000  

रौतिट स्वास््य कायायलय 3486300 1400 300000  200000 369700    

 रौतिट अस्पताल 792000       100000  

बारा स्वास््य कायायलय 2233500 950 300000 1000000 200000 338500    

 कलैया अस्पताल 316000       100000  

पसाय स्वास््य कायायलय 2236900 950 300000 1000000 200000 307300    

  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

बाग्मती प्रदेश           

स्वास््य मन्त्रालय  152000                3000000 

प्रादहेशक ताहलम केन्र        1500000           

प्रादहेशक स्वास््य 

हनदशेनालय 

 

        1000000 500000       

दोलखा स्वास््य कायायलय 195100 50  100000     280900       

 हजरी अस्पताल 50000             100000   

 चररकोट अस्पताल 80000             100000   

हसन्िपुाल्चोक स्वास््य कायायलय 388700 100  100000     343300       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

रसवुा स्वास््य कायायलय 193500 50  100000     218500       

 हजल्ला अस्पताल 80000             100000   

िाहदङ्र् स्वास््य कायायलय 387900 100  100000   100000 364100       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

नवुाकोट स्वास््य कायायलय 388700 100  100000     343300       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

काठमाण्ाौं स्वास््य कायायलय 387500 100  100000 2000000 300000 260500       

िक्तपरु स्वास््य कायायलय 196700 50  100000 1000000   151300       

 हजल्ला अस्पताल 80000             100000   

लहलतपरु स्वास््य कायायलय 777500 200  200000 2000000 500000 182500 400000     

काभ्रे स्वास््य कायायलय 387900 100  100000   200000 364100       

रामेछाप स्वास््य कायायलय 387900 100  100000     260100       
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 रामेछाप अस्पताल 160000             100000   

हसन्िलुी स्वास््य कायायलय 387100 100  100000     280900       

 हसन्िलुी अस्पताल 160000             100000   

मकवानपुर स्वास््य कायायलय 390300 100  200000 1000000 200000 301700       

 हजल्ला अस्पताल 200000             160000   

हचतवन स्वास््य कायायलय 777900 100  300000 1000000 500000 198100       

 रत्ननर्र अस्पताल 50000             100000   

  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

गण्डिी प्रदेश           

स्वास््य मन्त्रालय  500000                1000000 

प्रादहेशक ताहलम केन्र        2000000           

प्रादहेशक स्वास््य 

हनदशेनालय 

 

        1000000 500000       

र्ोरखा स्वास््य कायायलय 329500 100  100000     322500       

 हजल्ला अस्पताल 160000 50            75000   

मनाङ्र् स्वास््य कायायलय           202500       

 हजल्ला अस्पताल 50000             50000   

मसु्ताङ्र् स्वास््य कायायलय           228000       

 हजल्ला अस्पताल 50000             50000   

म्यागदी स्वास््य कायायलय 97500 50  100000   100000 218500       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

कास्की स्वास््य कायायलय 177100 100  100000 2000000 500000 166900       

लमजङ्ुर् स्वास््य कायायलय 235900 100  100000     276100       

 हजल्ला अस्पताल 80000             100000   

तनिुाँ स्वास््य कायायलय 306300 100  100000     321700       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

नवलपरासी स्वास््य कायायलय 273600 150  100000     213700       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

स्याङ्जा स्वास््य कायायलय 111300 70  50000     350700       

 हजल्ला अस्पताल 80000             100000   

पवयत स्वास््य कायायलय 125700 70  75000     239300       
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 बागलुङ अस्पताल 160000             150000   

बागलुङ्र् स्वास््य कायायलय 127300 70  75000     301700       

 हजल्ला अस्पताल 316000             76000 1000000 

  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

लुनम्बिी प्रदेश           

स्वास््य, जनसंख्या 

मन्त्रालय तथा पररवार 

कल्याण मन्त्रालय 

 

1500000               1500000 

प्रादहेशक ताहलम केन्र        2000000           

प्रादहेशक स्वास््य 

हनदशेनालय 

 

        1000000 500000       

रुकुम पवुय स्वास््य कायायलय 89900 50  100000     162100       

 हजल्ला अस्पताल 80000             100000   

रोल्पा स्वास््य कायायलय 297300 100  100000     338500       

 अस्पताल 80000             100000   

लयठुान स्वास््य कायायलय 211100 100  100000     280900       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

र्लु्मी स्वास््य कायायलय 120700 50  100000     343300       

 अस्पताल 160000             100000   

अघायखााँची स्वास््य कायायलय 109500 50  100000     218500       

 हजल्ला अस्पताल 80000             100000   

पाल्पा स्वास््य कायायलय 78300 50  100000     301700 400000     

 रामपरु अस्पताल 80000             100000   

नवलपरासी  स्वास््य कायायलय 1881900 500  300000     198100       

 हजल्ला अस्पताल 160000             200000   

रुपन्दिेी स्वास््य कायायलय 2525500 700  300000 2000000 500000 338500       

 हजल्ला अस्पताल 160000             200000   

 बटुवल अस्पताल 1200000             148000 1500000 

कहपलवस्तु स्वास््य कायायलय 603100 200  300000   300000 244900       

 हजल्ला अस्पताल 160000             200000   

दाङ्र् स्वास््य कायायलय 230300 100  300000 1000000 200000 281700       



24 

 

 राहप्त अं.  अस्पताल 476000             148000 1000000 

बााँके स्वास््य कायायलय 370300 100  300000 2000000 300000 213700       

बहदयया स्वास््य कायायलय 1858300 500  300000   300000 213700       

 हजल्ला अस्पताल 200000             148000   

  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

िणायली प्रदेश           

सामाहजक हबकास 

मन्त्रालय 

 

500000               3000000 

प्रादहेशक ताहलम केन्र        2000000           

प्रादहेशक स्वास््य 

हनदशेनालय 

 

        1000000 500000       

ाोल्पा स्वास््य कायायलय 195100 50  100000     336900       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

मरु् ु स्वास््य कायायलय 195900 50  100000     220100       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

िुम्ला स्वास््य कायायलय 196300 50  100000     307700       

 हजल्ला अस्पताल 80000             100000   

जमु्ला स्वास््य कायायलय 387900 100  100000     276100    400000  

काहलकोट स्वास््य कायायलय 193500 50  100000   150000 332500       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

दलेैख स्वास््य कायायलय 387500 100  100000     344500       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

जाजरकोट स्वास््य कायायलय 389500 100  100000   150000 280500       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

रुकुम पहिम स्वास््य कायायलय 389500 100  100000   100000 254500       

 रुकुम अस्पताल 120000             100000   

सल्यान स्वास््य कायायलय 390300 100  100000     301700       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

सखुेत स्वास््य कायायलय 387100 100  200000 1000000 200000 280900       

 सखुेत अस्पताल 500000             150000 1500000 

  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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सदुुिपनश्चम प्रदेश           

सामाहजक हबकास 

मन्त्रालय 

 
500000           

    1000000 

प्रादहेशक ताहलम केन्र        2000000           

प्रादहेशक स्वास््य 

हनदशेनालय 

 
        1000000 500000 

      

बाजरुा स्वास््य कायायलय 487500 100  100000     332500       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

बझाङ स्वास््य कायायलय 973500 200  100000     410500       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

दाचुयला स्वास््य कायायलय 487500 100  100000     332500       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

बैताी स्वास््य कायायलय 730300 150  100000     301700       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

ााेलिरुा स्वास््य कायायलय 244700 50  100000     239300    1152000 

ाोटी स्वास््य कायायलय 975100 200  100000     280900       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000 700000 

आछाम स्वास््य कायायलय 488300 100  100000   150000 301700       

 हजल्ला अस्पताल 160000             100000   

कैलाली स्वास््य कायायलय 1552700 400  100000 1000000 200000 291700       

 सेती अस्पताल 634000             150000 1502000 

 हटकापरु अस्पताल 160000             120000   

कन्चनपरु स्वास््य कायायलय 778700 200  100000 1000000 200000 229300       

 मिाकाली अस्पताल 160000             150000 750000 

 


