
बारपाक सुलिकोट
गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्
ताकुकोट, गोरखा

स्वास्थ्यशाखा

स्वास्थ्य सेवा तर्य को लवलिर् तथा कार्यक्रम प्रगलत

अर्यबालषयक सलमक्षाआ.ब. २०७७/०७८

प्रस्तोतााः मोदराज भट्ट ( स्वास्थ्यशाखा प्रमुख)



सशतय अनुदानको लबलभन्न लशषयकहरुको

प्रगलत र खर्य

लववरण ब.लह.नं. ८०१०४३२५



क्र.स. कार्यक्रमको नाम लवलनर्ोलजत रकम प्रगलत खर्य रकम

१. स्वास्थ्य संस्था नभयको वडामा आ.स्वा.से.के.संचालन

खचच

५०००००|- स्वास्थ्य संस्था

संचालन भयको

लेखा

२ स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी कमचचारी

तलब,महगी,स्थानीय र पोषाक भत्ता ववतरण

२६८०००००|- विषचक अनुसार खचच

भयको

लेखा

३ पुनः उपचारमा रहेका पी.वब.वस.वबरामीहरुको लागी

उपचार अबविभरको लागी पोषण खचच

२९०००|-

४ क्षयरोग उपचार केन्द्रमा औषवि तथा सामाग्री ढुवानी

,से्टसनरी,कायचक्रमको वनयवमत अनुगमन,चौमावसक

तथा बावषचक कोहर्च ववशे्लषण,ई.वर्.वब.रविस्टर

अध्यावविक ,वबश्व क्षयरोग् विबस

१७१०००|- क्षयरोग चौमावसक र

बावषचक कोहर्च

सवमक्षा तथा क्षयरोग

कायाचक्रमको

अनुगमन

९२६८०|-

५ मात् तथा नव वििु कायचक्रम (आमा सुरक्षा ,गभचवती

उते्प्ररणा ,न्यानो झोला र वनिुल्क गभचपतन )

१०१९०००|- ८४ िना ४८९६००|-

६ मात् तथा नव वििु कायचक्रम (अ.न.वम.करार ,अनुगमन

र ववववि खचच )

१९८१०००|- ६ िना अ.न.वम. 

करारमा

लेखा

सशतय अनुदानको लबलभन्न लशषयकहरुको खर्य लवलवरण ब.लह.नं. ८०१०४३२५



क्र.स. कार्यक्रमको नाम लवलनर्ोलजत रकम प्रगलत खर्य रकम

७ खोप तथा सरसफाई कयाचक्रमको सवमक्षा, सुस्म योिना

अध्यावविक र पावलका खोप समन्वय सवमवतको खोप

२ विन , वडा खोप समन्वय सवमवतको अवभमुखखकरण

१ विन, पुणच खोप सुवनखिवतताको लावग घरिुरु सवेक्षण

,  भेररवफकेिन कायच

१,९०,०००।-

८ बाह्य खोप केन्द्रव्यवस्थापनको लावग फवनचचर ( रे्बल

१, कुवसच १ , सानो बेन्च १ र हातिुने सेर्अप खररि) वडा

खोप समन्वय सवमवत माफच त प्रवत केन्द्र रु १०,०००।–

को िरले

४००००।- खररि कायच अवघ बढेको

९ नविात वििु तथा बालरोगको एवककृत व्यवस्थापन

कायचक्रम सवमक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा onsite 

coaching 

१,००,०००।- सवमक्षा भयको ५०९००|-

१० कोवभड १९ लगायत वववभन्न महामारीिन्य रोगको

रोकथाम वनयन्त्रण तथा वनगरानीको लावग

सरोकारवलाहरुसँगको अन्तवक्रच या तथा आर.आर.वर्

स्वास्थ्यकमी पररचालन

२५०००।- अन्तरवक्रया

गररआर.आर.वर्

स्वास्थ्यकमी गठन

२४९३०|-

३०,०००।-

सशतय अनुदानको लबलभन्न लशषयकहरुको खर्य लवलवरण ब.लह.नं. ८०१०४३२५



क्र.स. कार्यक्रमको नाम लवलनर्ोलजत रकम प्रगलत खर्य रकम

१२ इनु्फएन्िा, बडच फु्ल, 

वसविसकोवसस,र्क्सोप्लसज्मोवसस, AMR आविवववभन्न

सरुवा रोग रोकथाम तथा वनयन्त्रणकालावग सचेतना

कायाचक्रम

२०,०००।-

१३ वववभन्न सरुवारोग, नसने रोग िुनोवर्क, मानवसक

स्वास्थ्यसम्बखि अन्तरवक्रया कायाचक्रम तथा विविहरु

मनाउने

१,००,०००।-

१४ डेंगु लगायतका वकर्िन्य रोगहरुको वनयन्त्रणका लावग

लामखुटे्टको बासस्थान खोिी गरी लाभाच निगने

अवभयान संचालन गने तथा सरोकारवालाहुसँगको

अवभमुखखकरण कायाचक्रम गने ।

१,२५०००।-

१५ स्वास्थ्य संस्था कमचचारी पिपुवतचको लावग करार सेवामा

स्वास्थ्यकमीहरु पिपुवतच गररएको

१६ िना लेखा

सशतय अनुदानको लबलभन्न लशषयकहरुको खर्य लवलवरण ब.लह.नं. ८०१०४३२५



क्र.

स.

वििरण विवियोवित 

रकम

प्रगवत खर्च रकम 

१५ मावसक सुचना संकलन,चौमावसक र बावषचक सवमक्षा डार्ा

भेररवफकेसन

२०००००|- मावसक बैठक ,बावषचक

सवमक्षा

१२३५६०|-

१६ वबद्यालय स्वास्थ्य विक्षा,आमा समूह तथा स्थानीय तहमा

स्वास्थ्यका लागी सामाविक ब्यबाहार पररबतचन प्रबिचन

अवभयान

१०००००|-

१७ नु्यनतम सेवा मापिण्डकायचन्वयन,सुविविकरण तथा सवमक्षा ३०००००|-

१८ आिारभूत तथा आकखस्मक सेवाको सुवनखस्चतताको लागी

औषविको आपूवतच र उपयोग संबखि कायचक्रमहरुको अनुगमन

मुल्ांकन तथा कायाचन्वयन भ्रमण खचच

९००००|-

१९ ओ.पी.डी.वर्कर् छपाई (काबचन प्रवत सवहत ) ९००००|- छपाई गनच विईयको

२० औषवि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खररि ,ढुवानी तथा ररप्यावकंग

र ववतरण

२०३००००| १९८६७६६|

-

२१ स्वास्थ्यकमी तथा म.स्वा.स्वयं से.का लागी आिारभूत तथा

आकखस्मक सेवा अन्तगचत आँखा,नाक,कान,घांर्ीतथा मुख

संबखि प्राथवमक उपचार बारे अवभमुखीकरण तावलम

९००००|-

२२ म.स्वा.स्वयं से.कायचक्रम (पोिाक प्रोत्साहन,यातायात खचच

,बावषचक सवमक्षा र विवस मनाउने

९०००००|- कायाचन्बयन भइ रहेको ६४६९४०|-

िम्मा ८०,१०,०००।- ३४१५३७६



ससतच बिेर्
आगामी चौमावसक अबविको लक्ष्य/कायचक्रम कायचयोिना

•



क्र,स

.

कायचक्रमको  िाम संख्या इकाई कैफियत 

१ आमा सुरक्षा,गर्चिती उत्प्प्रेरणा ,विशलु्क गर्चपति सेिा आिस्यकता 

अिुसार 
ििा 

२ आमा तथा िि वशश ु(गर्चिती/सतु्प्केरी प्रेषण,अिगुमि, आिस्यकता 

अिुसार 
ििा 

३ िििात वशश ुतथा बालरोगको एफककृत ब्यबस्थापि कायचक्रम 

सवमक्षा तथा onsite coaching 

२ पटक 

४ सिे तथा िसिे रोग र मािवसक स्िास््य संबवधि अधतरफक्रया 

कायचक्रम 

१ पटक

५ मावसक सुर्िा संकलि ,र्रेरफिकेसि तथा गुणस्तर सुिार ४ पटक 

६ राविय वर्टावमि ए र आयोविि मवििा  कायचक्रम १/१ पटक 

७ पोषण कायचक्रमिरु १ पटक 

८ िेंगु लगायतका फकटिधय रोगिरुको वियधरणका लावग लामखुटे्टको 

बासस्थाि खोवि गरर लार्ाच िस्ट गिे अवर्याि संर्ालि गिे तथा 

सरोकारिालासगं अवर्मखुीकरण

१ पटक



क्र.स. कायचक्रमको  िाम संख्या इकाई कैफियत

९ वबद्यालय स्िास््य वशक्षा ,आमा समुिमा स्िास््यको लागी 

सामाविक व्यििार पररबतचि प्रबिचि अवर्याि 

१/१ पटक 

१० धयुितम सेिा मापदण्ि कायाचधबयि ,सुफिविकरण तथा सवमक्षा १ पटक

११ आिारर्तू तथा आकवस्मक सेिाको सुविवस्र्तताको लागी 

औषविको आपूर्तच र उपयोग संबवधि कायचक्रमिरुको अिुगमि  

तथा मुल्याकंि 

१ पटक

१२

१३

स्िास््यकमी  तथा म.स्िा.स्िय ंसे.का लागी आिारर्तू तथा 

आकवस्मक सेिा अधतगचत आँखा,िाक,काि,घारट तथा मुख 

स्िास््य संबवधि प्राथवमक उपर्ार अवर्मखुीकरण तावलम

पावलका स्तरमा खोप र सरसिाई कायाचक्रमको सवमक्षा,सकु्ष्म 

योििा र पावलका खोप समधिय सवमवतको अवर्मुखीकरण 

समेत पावलका स्तरमा २ फदि,ििा खोप समधिय सवमवतको 

अवर्मखुीकरण १ फदि तथा पूणच खोप सुविवस्र्ताताको लावग 

घरिुरी सबेक्षण र र्ेररफिकेसि

१

२

पटक

पटक



लनशतय अनुदानको लबलभन्न लशषयकहरुको

प्रगलत खर्य

लववरण



क्र.स. लववरण लवलनर्ोलजत रकाम कार्यक्रम प्रगलत खर्य रकम

१ जे्यष्ठ नागररकस्वास्थ्यपररक्षण १७५०००|- ९४२जना १२०००|-

२ नसने रोग सम्बन्धिस्वास्थ्य लशक्षा १४००००|-

३ रेकर्य रेकलर्यङ सुदृलिकरण तालिम तथा

छपाई

१३००००|- १ पटक १०८९०२|-

४ सुते्करी खर्य नगद १५००००|- ८१ जना ८१०००|-

५ जलटितारु्क्त गभयवलत सुते्करी पे्रषण

र्ातर्ात एमु्बिेन्सखर्य

२०००००|- १८जना १५९५००|-

६ म.स्वा. स्वर्. से. मालसक प्रोत्साहन खर्य ७,५६,०००।- भुक्तानी हुन बाँकी

७ स्वास्थ्य संस्था सञ्चािनव्यवस्थापन खर्य

अनुदान

२३००००|- ८ वटास्वास्थ्यसस्था २१६०००|-

८ महामारी व्यवस्थापन २,००,०००।-

९ लशलवर सहर्ोग २०००००|-

१० ल्याब सेवा सुदृिीकरण ५००००|-

११ औषर्ी खररद १००००००|-

१२ उपाध्यक्षकोसेिी, सुते्करी पोषण प्याकेज

कार्यक्रम

२०००००|- १११ जना १११०००|-



क्र.स

.

वििरण विवियोवित

रकम

कायचक्रम प्रगवत खर्च रकम 

१४ क्षयरोग माईस्क्रोस्कोवपक वस्क्रविङ  ्याप ८००००|- - -

१५ संक्रमण रोकथाम  तावलम १०००००|- - -

१६ विविि २५३२००|-

िम्मा २९६४२००|- ६८८४०२|-

(२३.२२%)

उपरोक्त लववरणमा कमयर्ारीको तिब समावेश गररएको छैन



आफ्नै पहिमा गररर्का कार्यहरु:-
- माने्द्र आिारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालन

-वचसोपानी स्वास्थ्य इकाई संचालन

-गा.पा.को समन्वय र सहयोगमा बारपाक स्वास्थ्य चौकीमा

पररवार वनयोिन सेर्लाईर् खिवनक संचालन

-स्वास्थ्य िाखा स्टोरको विन्सी अनलाईन वसस्टम सुरुवात

-बराम िावत स्वास्थ्य वबमा कायचक्रमको सुरुवात



बिेर् वनसतच

•आगामी चौमावसक अबविको

लक्ष्य/कायचक्रम संचालन कायचयोिना



आगामी चौमावसक अबविको लक्ष्य तथा कायचक्रमहरु:-

क्र.

स.

कार्यक्रमको नाम संख्या इकाई कैफियत

१ रेकर्य रेकलर्यङ सुदृलिकरण छपाई १ पटक

२ नसने रोग सम्बन्धिस्वास्थ्य लशक्षा १ पटक

३ क्षयरोग माईस्क्रोस्कोवपक वस्क्रविङ  ्याप १ पटक

४ संक्रमण रोकथाम  तावलम २ पटक

५ जे्यष्ठ नागररकस्वास्थ्य पररक्षण ४ पटक प्रगवत अिुसार

६ सुते्करी खर्य नगद - - आिश्यकता 

अिुसार



-

क्र.

स.

कार्यक्रमको नाम संख्या इकाई कैफियत

७ जलटितारु्क्त गभयवलत सुते्करी पे्रषण र्ातर्ात एमु्बिेन्स खर्य - - आिश्यकता अिुसार

८ उपाध्यक्ष कोसेिी, सुते्करी पोषण प्याकेज कार्यक्रम - - आिश्यकता अिुसार



-

•समस्याहरु र समािानका

उपायहरु



समस्याहरु

• दक्ष्य कम््युटर र्ालकको अर्ाब

• दक्ष् ििशविको अर्ाब

• स्िास््य संस्था र्ििको अर्ाब

• कोवर्ि १९ संक्रमण र लक िाउि

• स्िास््य संस्थािरुमा कम््युटर/ल्यापटपको अर्ाि र िेटको समस्या

• माधद ेआ. स्िा . सेबाकेधिको र्िि विमाचण कायच  िग्गाको अर्ािमा 

अगािीबढाउि िसफकएको 



समस्याहरु

• िवर्लतायुक्त गभचवती\सुते्करी पे्रषण एमु्बलेन्स खचच विषचकमा वववनयोवित रकम कवम हुन िाने

• उपाध्यक्षको कोिेली गभचवती पोषण खचच ववतरण विषचकमा वववनयोवित रकम कवम हुन िाने

• स्वास्थ्य चौकीहरुबार् यसै आवथचक बषच िेखी मानवसक स्वास्थ्य सेवा संचालन गनुचपने भयकोमा

priskraibar स्वास्थ्यकमीहरुलाई मोडुल २ मानवसक रोगको ६ विने आिारभूत तावलम विई उक्त

रोगको औषवि खररि गनच वववनयोवित रकम नभयको



समािानका उपायहरु

• िक्ष्यकम्प्पु्यर्र चालकको व्यवस्था हुनु पने

• स्वास्थ्यकमीहरुको काम अनुसार तावलमको व्यवस्था हुनु पने

• स्वास्थ्य संस्था पखि भवनको वनमाचण हुनु पने

• आवस्यकता अनुसार कम्प्पु्यर्र/ल्ापर्पको व्यवस्था हुनु पने

• नेर्को उवचत व्यवस्था हुनु पने

• माने्द आ.स्वा.सेवा.के.कोलावग िग्गा उपलब्ध हुनुपने



समािानका उपायहरु

• माहामारी ब्याबस्थापनको विषचकबार् रु.१०००००|- रकमान्तर गरर िवर्लतायुक्त गभचवती\सुते्करी

पे्रषण एमु्बलेन्स खचच विषचकमा थप गनुच पने |

• विवबर सहयोग विषचकबार् रु.१०००००|- रकमान्तर गरर उपाध्यक्षको कोिेली गभचवती पोषण खचच

ववतरण विषचकमा थप गनुच पने

• स्वास्थ्य चौकीहरुबार् मानवसक स्वास्थ्य सेवा प्रिान गनच वप्रस्क्राइबर् स्वास्थ्यकमीहरुलाई ६ विने

मोडुल २ मानवसक स्वास्थ्य संबंविको तावलम संचालन गरर मानवसक रोग संबंविको औषवि खररि

गनच रु.३०००००|- वबवनयोिन गरर विनु पने





































THANK YOU

र्न्यवाद


