प्रदे श मार्फत संचालन हुने कार्फक्रमको
लागि ननदे शशका

आ.व. २०७६/०७७

राष्ट्रिर् एड्स तथा र्ौन रोि ननर्न्त्रण केन्त्र, टे कु काठमाडौं
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परिचय
नेपालमा एचआईभी के न्द्रिकृत महामारीको रुपमा रहेको छ । ८० प्रन्द्तशत भरदा वढी एचआईभीको संक्रमण मन्द्हलापरुु ष न्द्वच हुने असरु न्द्ित यौन सम्पककको माध्यमवाट भएको पाईएको छ । सूईद्वारा लागू पदार्क न्द्लनेहरु, यौनकमी
परुु ष तर्ा मन्द्हलाहरु र उनीहरुका ग्राहकहरु, परुु ष समन्द्लंगीहरु तर्ा तेस्रो न्द्लंगीहरु, आप्रवासी कामदारहरु र
कै दीबरदीहरुलाई एचआईभी संक्रमणको उच्च जोन्द्िममा रहेको समूह मान्द्नरछ । न्द्िसेम्बर २०१८ को अर्य सम्ममा
१६,९१३ जना एचआईभी संक्रन्द्मतहरुले एआरटी सेवा न्द्लईरहेका छन् । नेपालमा २९,८७८ (सन् २०१८) जनामा
एचआईभी संक्रमण भएको अनमु ान गररएको छ, जसमा मन्द्हलाको तल
ु नामा परुु षको संख्या वढी भएको पाइएको छ ।
नेपालको वयस्कहरुमा एचआईभी न्द्प्रन्द्भलेरस ०.१४ प्रन्द्तशत (सन् २०१८) रहेको छ । रान्द्रिय एिस् तर्ा यौनरोग
न्द्नयररण के रिको अगवु ाईमा हाल नेपालमा एचआईभीसंग सम्वन्द्रित सेवाहरु जस्तैैः एचआईभी परामशक तर्ा
पररिण, न्द्पएमन्द्टसीटी, उच्च जोन्द्िममा रहेका लन्द्ित समूहमा एचआईभी रोकर्ाम कायक क्रम जस्तै मौन्द्िक
प्रन्द्तस्र्ापन न्द्वन्द्ि बाट गररने उपचार (ओ एस न्द्ट), एचआईभीको उपचार, हेरचाह तर्ा सहयोग र यौनरोगको रोकर्ाम
तर्ा न्द्नयररण कायक क्रम ७७ वटा न्द्जल्लाहरुमा अवन्द्स्र्त न्द्वन्द्भरन स्वास््य संस्र्ाहरु मार्कत प्रदान गररदै आएको
छ।
लक्ष्य
एचआईभी रोकर्ाम, उपचार, हेरचाह र सहयोगमा सवक व्यापी पहुचुँ पयु ाक उने l
मख्ू य उदेश्य
कुल अनमु ान्द्नत एचआईभी संक्रन्द्मतको ९० प्रन्द्तशतमा एचआईभीको अवस्र्ा पन्द्हचान गने ।
एचआईभी न्द्नदान भएका मध्ये ९० प्रन्द्तशत व्यन्द्िहरूलाई उपचारमा ल्याउने ।
एचआईभीको उपचारमा रहेका मध्ये ९० प्रन्द्तशत व्यन्द्िहरूमा भाइरसको भार रयूनीकरण गने (˂१०००
कन्द्प/न्द्म.न्द्ल.) ।
आमाबाट बच्चामा हुने सङ्क्क्रमणको उरमूलन गने र आमाहरूलाई जीन्द्वत तर्ा स्वस्र् राख्ने ।
जरमजात न्द्सन्द्र्न्द्लस (Congenital Syphilis) उरमूलन गने ।
सन् २०१० को तल
ु नामा सन् २०२० सम्ममा नयाुँ एचआईभी सङ्क्क्रमणमा ७५ प्रन्द्तशतले कमी ल्याउने ।
सन् २०२० सम्ममा शूरय भेदभावको लक्ष्य हान्द्सल हुनेछ
मख्ु य क्रियाकलापहरु
एचआईभीको रान्द्रिय रणनीन्द्त २०१६-२०२१ अनरुु प कायक हरु गनक सहन्द्जकरण गने ।
2

एचआईभीसंग सम्वन्द्रित सवेिण, अनस
ु रिान, अनगु मन तर्ा मूल्याङ्क्कन र वकालतमा नेत्ृ वदायी भून्द्मका न्द्नवाक ह
गने ।
प्रदेश र स्र्ान्द्नयतहसम्म एचआईभी तर्ा यौनरोग रोकर्ाम तर्ा न्द्नयररण, उपचार, हेरचाह तर्ा स्याहार कायक क्रमहरु
सन्द्ु नन्द्ित गने ।
अरतरान्द्रियस्तरमा गररएको प्रन्द्तवद्धता अनरुु प आवश्यक प्रन्द्तवेदनहरुको तयारीमा नेत्ृ वदायी भून्द्मका न्द्नवाक ह गने
।
एचआईभी तर्ा यौनरोगसंग सम्वन्द्रित सेवाहरुलाई उच्च गणु स्तरीय बनाउन र सेवाहरुमा एकरुपता ल्याउन रान्द्रिय
न्द्नदेन्द्शका तर्ा प्रदेश र स्र्ानीय तहको कायक संचालन न्द्वन्द्िहरु बनाउने ।
१. काययक्रमको नामः सेवा प्रदायकहरुको लागि गपएमगिगसिी तागलम (११५)

पररचय

गभवक ती मन्द्हलाहरूले पूवक प्रसुती गभक जांच गराउदा एचआइभीको पन्द्न जांच गनक ु पदक छ
l यसरी एचआइभी जांच गदाक संक्रन्द्मत देन्द्िएमा न्द्नज मन्द्हलालाई एआरटी उपचारमा
रािेमा न्द्नजवाट जन्द्रमने वच्चामा एचआइभी संक्रमण रोक्न सन्द्करछ ।
उद्देश्य
स्वास््य संस्र्ाका सेवाप्रदायकहरुलाई गणु स्तरीय PMTCT सेवा न्द्दन सिम
बनाउने l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
प्रदेश अरतगक त रहेका तान्द्लम नपाएका स्वास््यकमीले यो तान्द्लम पाएका हुनेछन्
l
सरचालन प्रन्द्क्रया
सेवाप्रदायकहरुलाई दईु न्द्दनको तान्द्लम प्रदेश स्तरमा व्यवस्र्ा गररएको छ ।
तान्द्लम रान्द्रिय एि् स तर्ा यौन रोग न्द्नयररण के रि संग समरवय गरी सम्बन्द्रित
प्रदेश स्वास््य न्द्नदेशनालय वा प्रदेश तान्द्लम के रिले संचालन गनक ु पनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत वजेटको पररन्द्िन्द्भर रही तान्द्लमको सहभागीहरू र पटक न्द्निाक रण गनक ु पनेछ । यो
कायक क्रम ससतक अनदु ानतर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५, न्द्पएमन्द्टन्द्सटी तान्द्लम पन्द्ु स्तका २०७४ आन्द्द l
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२.

केन्त्र अर् एक्सेलेन्त्सको लागि मे.अ.को तलब रे र्रल तथा जााँच खचफ (सेती अंचल अस्पतालको लागि)

काययक्रमको नामः के न्द्र अफ एक्सेलेन्द्सको लागि मे.अ. को तलव
पररचय

सेती अंचल अस्पतालमा एचआइभीं र एि् स सम्बन्द्रि कम्प्रीहेरसीभ सेवालाई
नमनु ाको रुपमा न्द्वकास गरर यो अस्पताललाई एचआइभीं सम्बन्द्रि उदाहरणीय
न्द्सकाई के रिको रुपमा न्द्वकाश गने अविारणा रान्द्ि सदु ूरपन्द्िम प्रदेशमा सेती अंचल
अस्पताललाई एचआईभी को के रि अर् एक्सेलेरस बनाइएको छ l
उद्देश्य
गणु न्द्स्तरय एचआइभी सेवा न्द्दनु l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
न्द्वन्द्भरन स्र्ानवाट आएका संक्रन्द्मतहरूले गणु स्तरीय एचआइभी सेवा पाएका
हुनेछन ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
एकजना न्द्चन्द्क्सक करार सेवामा न्द्नयुि गनक ु पनेछ l कमक चारी न्द्नयन्द्ु ि गदाक नेपाल
सरकारको न्द्नयमानस
ु ार गनक ु पनेछ । यस वापतको रकम सुदरु पन्द्िम प्रदेशले सेती
अंचल अस्पताल लाई पठाउनु पने छ l प्रदेश अन्द्तियत िहेको के न्द्र अफ
एक्सेलेन्द्सको साइि को लागि अनुसूची-१ हेनुपने छ l
बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत १२ मन्द्हनाको तलव सार्ै एक मन्द्हनाको तलव वरावर चािपवक िचक न्द्वन्द्नयोजन
गररएको छ । मेन्द्िकलअन्द्र्सर को लान्द्ग मान्द्सक रु. ४२,०००/- हुने गरर जम्मा रु.
५,४६,०००/- बजेट को व्यवस्र्ा गररएको छ । यो कायक क्रम ससतक अनदु ानतर्क
रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४
काययक्रमको नामः के न्द्र अफ एक्सेलेन्द्समा PLHIV का लागि िेफिल तथा जााँच खचय
पररचय

एचआईभी संक्रन्द्मतहरुमा अवसरबादी संक्रमणको न्द्नदान तर्ा उपचार व्यवस्र्ाको
लान्द्ग गररने टेष्टहरु जस्तै सीटीस्क्यान, रेन्द्ियोलोजी आन्द्दको लान्द्ग के रि अर्
एक्सेलेरस साईट (सेती अरचल अस्पताल, िनगढी) मा पठाउन र आवश्यक भएमा
तहाुँबाट अरयर पठाउनका लान्द्ग रेर्रल तर्ा जाुँच िचक को व्यवस्र्ा गररएको छ l
उद्देश्य
के रि अर् एक्सेलेरस साईटवाट अवसरवादी रोगको संक्रमणको न्द्नदान तर्ा
उपचार व्यवस्र्ाको लान्द्ग गररने टेष्टहरु जस्तै सीटीस्क्यान, रेन्द्ियोलोजी आन्द्द
न्द्नशल्ु क गने l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
एचआइभी संक्रन्द्मतमा अवसरबादी संक्रमणको न्द्नदान तर्ा उपचार हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
यो रकम के रि अर् एक्सेलेरस साईटहरुमा पठाईने छ । रेर्रल तर्ा जाुँच
िचक का लान्द्ग वान्द्षकक रु.४,५०,०००/- न्द्वन्द्नयोजन गररएको छ र न्द्वन्द्नयोन्द्जत
बजेट नेपाल सरकारको न्द्नयमाअनस
ु ार िचक गनक ु पनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
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सरदभक सामाग्री

सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४

३. काययक्रमको नामः सेती अस्पतालमा िहेका ल्याबिेकनोलोगजस्ि को लागि तलब

पररचय

एचआइभी संक्रन्द्मतको न्द्वन्द्भरन पररिण जस्तै: न्द्सन्द्िर्ोर जांच र भाइरललोिको
जांच न्द्नयन्द्मत रुपमा गनक दि कमक चारी करारमा राख्न आवश्यक देन्द्िरछ ।
उद्देश्य
संक्रन्द्मतको भाइरललोि टेस्ट लगायत न्द्वन्द्भरन पररिण गनक का लान्द्ग कमक चारी करार
मा राख्ने ।
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
एचआइभी संक्रन्द्मतको न्द्वन्द्भरन पररिण भएको हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
सेती अञ्चल अस्पतालको लान्द्ग मेन्द्िकल टेक्नोलोन्द्जस्ट एक जना को तलबको
लागी यो रकमको व्यवस्र्ा गररएको छ l यस वापतको रकम सदु रु पन्द्िम प्रदेशले
सेती अंचल अस्पताल लाई पठाउनु पने छ l कमक चारी न्द्नयुि गदाक नेपाल सरकारको
न्द्नयमानस
ु ार न्द्नयि
ु गनक ु पनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत उि कमाक चारीको लान्द्ग मान्द्सक रु. ३८,०००/- को दरले जम्मा ४,९४,०००/बजेटको व्यवस्र्ा गररएको छ । कमक चारीको तलव १२ मन्द्हना र एक मन्द्हना वरावर
चािवाि िचक को समेत ब्यवस्र्ा गररएको छ । यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको
छ।
सरदभक सामाग्री
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४ अनुसार
कमक चारी छनोट गनक पु नेछ l
४. ओ एस टी साईट मा रहेका कममचारी को तलव, ओएसटट साइट संचालन खचम

काययक्रमको नामः ओएसिी साईिsf sd{rf/Lsf] nfटि tnj
पररचय

उद्देश्य

नेपालमा सईु द्वारा लागू पदार्क प्रयोगकताक मा एचआइभी संक्रमण अरु सामारय
मान्द्नसहरुमा भरदा बन्द्ढ पाईएको छ । उनीहरु अरु सामारय मान्द्नसहरु भरदा
एचआइभी संक्रमणको बन्द्ढ जोन्द्िममा छन् । यही कुरा लाई मध्य नजर गरी लागु
औषि प्रयोगकताक हरुमा सइु न्द्सरररजको प्रयोगलाई न्द्नरु्सान्द्हत गरर उनीहरुलाई
एचआइभी संक्रमणबाट बचाउनको लान्द्ग नेपाल सरकार स्वास््य तर्ा जन संख्या
मंरालय रान्द्रिय एि् स तर्ा यौन रोग न्द्नयररण के रिले गृह मररालयको समरवयमा
मौन्द्िक पूनसर्ाक पना उपचार ओएसटी कायक क्रमलाई प्रार्न्द्मकतामा रान्द्ि संचालन
गदै आएको छ ।
गणु स्तरीय ओएसटी सेवा प्रदान गने l
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अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल

सूइवाट लागू पदार्क प्रयोगकताक को संख्या कम भइ एचआईभी को संक्रमणमा कन्द्म
आउनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
ओएसटी कायक क्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गनक यस के रिबाट ओएसटी
सेवा संचालन गने र गराउनको लान्द्ग एक जना Medical officer दईु जना
Staff Nurse/HA एक जना Admin/Logistic र एक जना
Security Guard जनशिीको व्यवस्र्ा गररएको छ l कमक चारी न्द्नयन्द्ु ि गदाक
नेपाल सरकारको न्द्नयमानुसार गनक ु पनेछ । प्रदेशले आर्ु अरतगक त रहेको ओएसटी
साइटका लान्द्ग यो रकम पठाउनु पनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि /श्रोत मान्द्सक तलव रु.४२,०००/- मेन्द्िकल अन्द्र्सरका लान्द्ग, रु.२३,५००/- स्टार्
नसक को लान्द्ग, रु.२३,५००/- प्रशासन कोलान्द्ग र रु.१५,०००/- गािक को लान्द्ग
न्द्बन्द्नयोजन गररएको छ l प्रन्द्त साइट कमक चारीका लान्द्ग यस कायक क्रममा रू.
१६,५७,५००/- को व्यवस्र्ा गररएको छ । सबै कमक चारीहरु १२ मन्द्हनाको तलब
को सार्ै एक मन्द्हना तलब बराबर चाि पवक भत्ताको लान्द्ग रकम न्द्बन्द्नयोजन गररएको
छ l प्रदेश अन्द्तियत िहेको ओएसिी साइि हरु को लागि अनुसूची-१ हेनयपु नेछ l
यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४

काययक्रमको नामः ओएसिी साईि संचालन खचय
पररचय

मेर्ािोन वा ब्युप्रेनन्द्र्कन सेवन गरररहेका लागू पदार्क प्रयोगकताक हरुका लान्द्ग सेवामा
पहचुँ पयु ाक उन स्र्ापना गररएका ओएसन्द्ट साईटको दैन्द्नक कायक संचालनको लान्द्ग
बजेट न्द्बन्द्नयोजन गररएको छ । उल्लेन्द्ित िचक शीषक कमा नबढ् ने गरी आबश्यकता
अनस
ु ार नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक पाइने छ ।
उद्देश्य
गणु स्तरीय ओएसटी सेवा प्रदान गने l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
लागु औषि प्रयोगकताक ले सहज रुपमा ओएसन्द्ट सेवा न्द्लनेछ l
सरचालन प्रन्द्क्रया
ओएसन्द्ट साइट संचालन िचक न्द्शषक क अरतगक त वजेटको पररन्द्ि न्द्भर रही मेर्ािोन
वा ब्यप्रु ेनन्द्र्कन सेवन गरररहेका लागू पदार्क प्रयोगकताक लान्द्ग सेवामा पहचुँ वढाउन,
पानी, पानी िाने प्लान्द्स्टक कप,ममक तसम्भार, संचार, स्टेशनरी, ईरटरनेट र बत्ती
आन्द्द को लान्द्ग िचक गनक पु नेछ l प्रदेश अरतगक तका ओएसटी साइटका लान्द्ग प्रदेशले
यो वजेट पठाउनु पनेछ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत प्रन्द्त ओएसटी साईट संचालन िचक को लान्द्ग रू. १,९९,५००/- बजेटको
व्यवस्र्ा गररएको छ । यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५
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५. ए आि गि काउन्द्सल
े ि तलब,ए आि गि संचालन खचय (कायायलय मसलन्द्द सामान खचय), एआििी

कगमिीका लागि चौमागसक बैठक
काययक्रमको नामः एआििी काउन्द्सेलिको लागि तलव
पररचय

एआरटी के रिमा न्द्बरामीहरुलाई गणु स्तरीय सेवा प्रदान गनक तोन्द्कएको एआरटी के रिमा करार
सेवाको एकजना काउरसेलरको व्यवस्र्ा गररएको छ । उि सेवा करार न्द्नयमानुसार
सम्बन्द्रित स्वास््य संस्र्ामा हाल कायक रतलाई प्रार्न्द्मकता न्द्दई न्द्नयन्द्ु ि गनक सन्द्कने छ ।
उद्देश्य
एआरटी के रिमा न्द्बरामीहरुलाई गणु स्तरीय सेवा प्रदान गनक कमक चारीलाई करारमा न्द्नयुि
गने l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल एचआइभी संन्द्क्रमतहरूलाई न्द्नशल्ु क एआरटी सेवा न्द्दइएको हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया कमक चारी न्द्नयन्द्ु ि गदाक नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार गनक ु पनेछ । प्रदेश अन्द्तियत िहेको ए
आि गि साइि हरु को लागि अनुसूची-१ हेनुपने छ
बजेट वाुँिर्ाुँि / काउरसेलरको १२ मन्द्हनाको तलव तर्ा एक मन्द्हनाको तलव वरावर चािवाि िचक समेत
श्रोत
समावेश गरी मान्द्सक तलव नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार रकम न्द्वन्द्नयोन्द्जत गररएको छ l
प्रन्द्त एआरटी काउरसेलर २३,५००/- प्रन्द्त मन्द्हनाका दरले प्रदेश अरतगक त का सवै एआरटी
साइटमा रकम पठाउनु पनेछ प्रन्द्त एआरटी काउरसेलरका लान्द्ग वान्द्षकक रू.३,०५,५००/न्द्बन्द्नयोजन गररएको छ l यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४
काययक्रमको नामः ए.आि.गि साइि संचालन खचय
पररचय

एआरन्द्ट के रिको सेवालाई न्द्नयन्द्मत र प्रभावकारी रुपमा संचालन गनक यो वजेटको
व्यवस्र्ा गररएको छ । यसवाट एआरन्द्ट के रिमा आवश्यक पने कायाक लय संचालन
स्टेशनरी, ममक त,संचार आन्द्दका लान्द्ग वजेटको व्यवस्र्ा गररएको छ ।
उद्देश्य
एआरटी के रिमा एआरटी सेवन गरररहेका न्द्बरामीहरुलाई सहजरुपमा गणु स्तरीय सेवा
प्रदान गने
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
एआरटी के रिमा आवश्यक पने सामाग्रीको िररद भएको हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
एआरन्द्ट के रिमा आवश्यक पने कायाक लय संचालन स्टेशनरी, ममक त, संचार तर्ा
इरटरनेट सेवा आन्द्दका लान्द्ग वजेटको व्यवस्र्ा गररएको छ । सम्बन्द्रित प्रदेशले
अनस
ु चु ी-१ मा रहेको आर्ु मातहतका के रिहरुमा यो वजेट पठाउनु पदक छ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत प्रन्द्त एआरन्द्ट के रि संचालन का न्द्नन्द्मत्त वान्द्षकक रु.५०,०००/-बजेट न्द्वन्द्नयोजन
गररएको छ । यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५
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काययक्रमको नामः एआििी कगमिीका लागि चौमागसक बैठक
पररचय

एआरटी के रिको सेवालाई न्द्नयन्द्मत र प्रभावकारी रुपमा संचालन गनक यो वजेटको
व्यवस्र्ा गररएको छ । यसवाट एआरटी के रिको वारेमा न्द्वन्द्भरन सरोकारवलाहरु
संग चौमान्द्सक वैठक बसी सेवा अझ प्रवाभकारी वनाउनका लान्द्ग यो वैठकको
आयोजना गररने छ ।
उद्देश्य
कायक क्रम संचालनमा आइ परेका समस्या समािान गनक का लान्द्ग यो वैठकको
आयोजना गने ।
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
कायक क्रम संचालनमा देन्द्िएका समस्याहरूको समािान हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
यो रकम िाजा वापत िचक गनक पु ने र न्द्वन्द्नयोन्द्जत बजेट नेपाल सरकारको
न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक ु पनेछ । यस वापतको रकम प्रदेशले आर्ु मातहतका
एआरटी के रिमा पठाउनु पनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत रु. ४,०००/- प्रन्द्त बैठक गरर जम्मा रु. १२,०००/- वजेट न्द्वन्द्नयोजन गररएको छ
l यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५, एआरटी के रि व्यवस्र्ापन सन्द्मन्द्त बैठक
संचालन न्द्नदेन्द्शका
६. काययक्रमको नामः ल्याव कमयचािीहरुका लागि एचआईगि ि एसगिआई गनदान तागलम

पररचय

अझै पन्द्न देशका न्द्वन्द्भरन स्र्ानमा रहेका ल्यावमा काम गने स्वास््यकमीहरूले
एचआइभी पररिाण र एसन्द्टआईको तान्द्लम नपाएको अवस्र्ा रहेको छ ।
उद्देश्य
गणु स्तररय एचआइभी र एसन्द्टआईको पररिणका लान्द्ग तान्द्लमको आयोजना गने
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
गणु स्तररय एचआइभी र एसन्द्टआईको पररिण भएको हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
ल्यावका कमक चारीहरुलाई एचआईन्द्भ र एसन्द्टआई पररिण गनक सिम बनाउने
उद्वेश्यले रान्द्िएको यो तान्द्लम ३ न्द्दनको हुनेछ र तान्द्लम रान्द्रिय स्तरमा न्द्वद्यमान
तान्द्लम प्याके ज ( नेपाल सरकारको न्द्नयमानुसार अनस
ु ार) प्रयोग गरर वजेटको
पररन्द्िन्द्भर रही संचालन गररने छ l यो कायक क्रम प्रदेश न्द्स्र्त तान्द्लम के रि वा
न्द्नदेशनालय मार्कत रान्द्स्िय जनस्वास््य प्रयोगशाला संग समरवय गरर गनक पु ने छ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यस कायक क्रममा प्रदेश २ ,३ र गण्िकी प्रदेश का लान्द्ग बजेट न्द्बन्द्नयोजन गररएको
छ । यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५
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७. काययक्रमको नामः प्रदेश स्तरिय एच आई िी डािा रिभ्यु ि िेरिगफके सन वकय सप (१३१)

पररचय

एचआइभी सम्बन्द्रित त्यांकहरुको गणु स्तर बढाउन प्रदेश स्तररय िाटा ररभ्यु र
भेररन्द्र्के सन वककसप अवश्यक रहेको छ l
उद्देश्य
प्रदेश अरतगक त रहेका संस्र्ाहरूले एचआइभीको िेरमा गरेको प्रगन्द्त न्द्ववरण र्ाहा
पाउन र यन्द्द लक्ष्य अनस
ु ार प्रगन्द्त नभएको भए प्रगन्द्त कम हुनका कारण पत्ता लगाइ
उि समस्या हटाउने समािानको उपाय पत्ता लगाउने l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
प्रदेश न्द्भर एचआइभीको प्रगन्द्तको अवस्र्ा र्ाहा हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
यो कायक क्रम प्रदेशले रान्द्रिय एि् स तर्ा यौन रोग न्द्नयररण के रि संग समरवय गरी
संचालन गनक ु पनेछ l यस कायक क्रम अरतगक त प्रदेशमा रहेका एचआइभीको िेरमा
काम गने सरकारी तर्ा गैर सरकारी संस्र्ाको प्रगन्द्त संकलन गररने छ । स्र्ान्द्नय
न्द्नकायको संख्या अनस
ु ार एचआइभीको संकलन भएको त्यांकलाइ सदृु न्द्ढकरण
गनक का लान्द्ग यो कायक क्रमको आयोजना गररने छ, यो कायक क्रमको अवन्द्ि ३ न्द्दन
हुनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत नेपाल सरकारको न्द्नयमानुसार स्वीकृत वजेटमा न्द्भर रही कायक क्रम संचालन गनक ु
पनेछ । यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
के रिले उपलव्ि गराउने र्रमेट तर्ा कायक क्रम तान्द्लका
८. काययक्रमको नामः संक्रगमतहरूका लागि हुने अवसिवादी संक्रमणको उपचािका लागि अपिझि

औषगिहरु खरिद
पररचय

एचआइभी संक्रन्द्मतलाई हुन् सक्ने अवसरवादी संक्रमणको उपचार गनक आवश्यक
भएको हुनाले प्रदेश स्तरमा यो वजेट पठाइएको हो ।
उद्देश्य
प्रदेश मातहतका एआरन्द्ट के रिहरुका लान्द्ग आवश्यक पने औषन्द्ि िररद गने
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
प्रदेश अरतगक त एचआईभी सेवा प्रदायक संस्र्ाहरुमा औषन्द्ि समयमै पगु ेको हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
एचआइभी संक्रन्द्मतहरुलाइ हुनसक्ने अवसरवादी संक्रमणको उपचार गनक प्रदेश
न्द्भरका सम्बन्द्रित स्वास््य संस्र्ाका लान्द्ग आवश्यक हुने औषन्द्ि स्वीकृत वजेटको
पररन्द्ि न्द्भर रही प्रदेशले के रि संग समरवय गरर िररद गनक पु नेछ र िररद भएको औषन्द्ि
सम्बन्द्रित न्द्नकायमा समयमै प्रदेशले पठाउनु पनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यो कायक क्रमको लान्द्ग न्द्वन्द्नयोन्द्जत बजेट को पररन्द्ि न्द्भर रही िचक गनक ु पने छ l यो
कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४
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९. काययक्रमको नामः गदवस संचालन (गवश्व एड् स गदवस तथा कण्डम गदवस) (१३५)

पररचय

हरेक वषक न्द्वश्व एि् स न्द्दवस र कण्िम न्द्दवस मनाउने गरररछ । उि अवसरमा
स्र्ान्द्नय स्तरमा एचआईभी र एि् सको रोकर्ाम र न्द्नयररण सम्बन्द्रि जन चेतना
जगाउने न्द्क्रयाकलापहरु संचालन गररनेछ ।
उद्देश्य
एचआइभी सम्बन्द्रि जन चेतना जगाउने र पैरवी गराउने ।
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
एचआइभीको अवस्र्ा र प्रगन्द्तको वारेमा सवैलाई जानकारी हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
न्द्वश्व एि् स न्द्दवस र कण्िम न्द्दवसको अवसरमा एचआईभी र एि् सको रोकर्ाम र
न्द्नयररण सम्बन्द्रि जन चेतना जगाउने न्द्क्रयाकलापहरु जस्तैैः आईसी
सामाग्रीहरुको न्द्वतरण, स्र्ान्द्नय न्द्ट.भी., रेन्द्ियो तर्ा एर््.एम मार्कत सरदेश
प्रवाह, रेली, अरतरन्द्क्रया आन्द्दको आयोजना गनक सन्द्कनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
के रिको पररपर
१०. काययक्रमको नामः प्रदेशबाि औषिी तथा स्वास््य सामग्रीको प्याके गजाँि, गवतिण ि ढुवानी खचय

पररचय

एचआईभी कायक क्रम संचालन गनक आवश्यक सामाग्रीहरुलाई प्रदेश अरतगक तका
स्वास््यसंस्र्ामा ढुवानी गनक ुपने भएको हुदा यो कायक क्रमको अवश्यकता परेको हो ।
उद्देश्य
प्रदेश न्द्भर रहेका संस्र्ाहरूले एचआइभी संग सम्बन्द्रित औषन्द्ि, टेस्ट न्द्कट र अरय
सामाग्री ढुवानी गने l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
प्रदेश न्द्भर रहेका न्द्वन्द्भरन संस्र्ाहरुमा आवश्यक सामाग्री ढुवानी भएको हुनेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
एचआइभी कायक क्रम अरतगक त प्रदेशले आर्ु अरतगक तका एचआईभी सेवा
के रिहरुमा औषन्द्ि, टेस्ट न्द्कट र अरय सामाग्री ढुवानी प्याके न्द्जंग आन्द्द को
व्यवस्र्ापन गनक प्र्येक प्रदेशको लान्द्ग वजेटको व्यवस्र्ा गररएको छ । प्रदेशले
उि वजेटको पररन्द्ि न्द्भर रही आर्ै वा न्द्जल्लामार्कत वजेट िचक गनक ु पनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यो कायक क्रमका लान्द्ग नेपाल सरकार को न्द्नयमानुसार िचक गनक पु ने छ l यो
कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५
११. काययक्रमको नामः प्रदेश स्ति बाि एचआईिी काययक्रमको अनुिमन तथा मल्ु यांकन (१३३)
पररचय

उद्देश्य
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल

प्रदेश न्द्भर रहेका न्द्वन्द्भरन स्वास््य संस्र्ाहरूले संचालन गरेको एचआइभी
कायक क्रमको अवस्र्ा अनगु मन गनक आवश्यक देन्द्िएको हुदा यो कायक क्रम तयार
गररएको हो ।
एचआइभी कायक क्रमको अवस्र्ा र्ाहा पाउन अनगु मन गने l
कायक क्रमको वास्तन्द्वक अवस्र्ा के कस्तो छ भनेर जानकारी हुनेछ ।
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सरचालन प्रन्द्क्रया

रान्द्रिय एचआईभी एि् स कायक क्रमको प्रदेश अरतगक तका एचआईभी सेवा प्रदायक
संस्र्ाहरुमा अनगु मन गराई कायक क्रमको गुणस्तर सन्द्ु नन्द्ित गने तर्ा कायक क्रमको
अपन्व वन्द्ृ द्व गनक अनगु मनको लान्द्ग रकम व्यवस्र्ा गररएको छ । सो रकम नेपाल
सरकारको दैन्द्नक भ्रमण भत्ता न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक सन्द्कने छ । यो रकम
मररालयले आर्ै वा न्द्नदेशनालय र स्वास््य कायाक लय मार्कत िचक गनक सक्नेछ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यस कायक क्रमका लान्द्ग वजेटको पररन्द्ि न्द्भर रही िचक गनक ु पनेछ । यो कायक क्रम
ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
दैन्द्नक भ्रमण भत्ता न्द्नयमावली
१२. काययक्रमको नामः यौन िोि औषगि खरिद

पररचय

यौनरोगीहरुलाई एचआइभी संक्रमण हुने सम्भावना भएकोले उनीहरूको समयमै
न्द्नशल्ु क यौनरोगको उपचार गनक ु आवश्यक छ ।
उद्देश्य
प्रदेश अरतगक त रहेका स्वास््य संस्र्ाहरुमा सेवा न्द्लन आउने यौनरोगीहरुलाई
न्द्नशल्ु क यौनरोगको औषन्द्ि उपलव्ि गराउने ।
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
लन्द्ितवगक ले यौनरोगको औषन्द्ि न्द्नशल्ु क पाउने छन् ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
प्रदेश अरतगक त रहेका स्वास््य संस्र्ाहरुमा सेवा न्द्लन आउने यौनरोगीहरुलाई
न्द्नशल्ु क यौनरोगको औषन्द्ि उपलव्ि गराउन सम्वन्द्रित प्रदेशले न्द्नदेशनालय वा
आपून्द्तक के रि कायाक लय मार्कत स्वीकृत वजेटको पररन्द्ि न्द्भर रही यौनरोगको
औषन्द्ि सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३,सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४
अनस
ु ार िररद गनक ु पनेछ ।
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३,सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४
१३.

काययक्रमको नामः एआिगिमा िहेका व्यगिको ल्याव जाच सोििनाय ,अस्पतालका लागि

पररचय

उद्देश्य
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
सरचालन प्रन्द्क्रया

एचआईभी संक्रन्द्मतहरुको अवस्र्ा लेिाजोिा गने, औषिी शरुु वात पवू क तर्ा
औषिी सेवन गरर रहेकाहरुको स्वास््य न्द्स्र्तीको वारेमा आिारभतु प्रयोगशाला
पररिण न्द्नैःशल्ु क प्रदान गने स्वास््य न्द्नकायहरुलाई सो वापतको रकम
सोिभनाक का लान्द्ग न्द्वन्द्नयोन्द्जत गररएको छ ।
अस्पतालवाट न्द्दइने ल्याव सेवा एचआइभी संक्रन्द्मतका लान्द्ग न्द्नशल्ु क गराउने l
एचआइभी संक्रन्द्मतलाई न्द्नशुल्क ल्याब जाुँच सेवा न्द्दइएको हुनेछ ।
अस्पतालहरुले एचआइभी संक्रन्द्मतलाई न्द्नैःशूल्क ल्याब जाुँच सेवा उपलब्ि गराए
वापत अस्पतालहरुले सोि भनाक को रुपमा रकम पाउने छन र न्द्वन्द्नयोन्द्जत बजेटको
पररन्द्ि न्द्भर रही नेपाल सरकारको न्द्नयमाअनस
ु ार िचक भूिानी गनक सन्द्कने छ । यस
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वापतको रकम सम्वन्द्रित प्रदेशले एआरन्द्ट के रिको औषन्द्ि िाने व्यन्द्िहरुको
संख्याका आिारमा वाुँिर्ाुँि गरर सम्बन्द्रित ए आर न्द्ट के रिमा पठाउनु पनेछ l एच
आइ भी संक्रन्द्मतका लान्द्ग आवश्यक ल्याब जाुँचको सचु ी अनस
ु चु ी २ हेनक सन्द्करछ
l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५
१४.

काययक्रमको नामः िोजिाि का लागि गवदेश जाने व्यगि हरु तथा उनीहरुको परिवािको लागि िीबी
तथा एचआईिीको सेवामा पहुचाँ बढाउने ि त्यस सम्बन्द्िमा हुने लान्द्षना तथा िेदिाव न्द्यूगनकिण ििाउने
काययक्रम संचालन िने

पररचय

उद्देश्य
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
सरचालन प्रन्द्क्रया

हाल नेपालमा न्द्वदेश गएर र्न्द्ककएका नेपालीहरूमा ( िासगरर भारतमा रोजगारी गरर
र्न्द्ककएका) एचआइभीको संक्रमण देन्द्िनक
ु ा सार्ै उनीहरूको पररवारमा एचआइभीको
संक्रमण देिीएको अवस्र्ा छ यो अवस्र्ालाई रयून्द्नकरण गनक यो कायक क्रमको
अवश्यकता रहेको छ ।
कामका लान्द्ग न्द्वदेश गएर नेपाल र्न्द्ककएका नेपालीहरूमा एचआइभीको जांच गरर
उनीहरूका पररवारका सदस्यलाइ एचआइभीको संक्रमण हुनवाट वचाउने l
कामका लान्द्ग न्द्वदेश गएर नेपाल र्न्द्ककएका नेपालीहरू तर्ा उनका पररवारमा
एचआइभी संक्रमणको न्द्प्रभ्यालेरस घटेको हुनेछ ।
कामका लान्द्ग न्द्वदेश गएर र्न्द्ककएका नेपालीहरूमा एचआइभी संक्रमण हुन नन्द्दन यो
कायक क्रम न्द्विमान स्वास््य सरकारी संयरर वा यस िेरमा काम गने गैर सरकारी संस्र्ा
छनोट गरर उि संस्र्ा मार्कत प्रदेश न्द्भर यो कायक क्रम संचालन गररने छ l गैर सरकारी
संस्र्ा छनोट गदाक सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली
२०६४ अनस
ु ार परामशक सेवा िररद गनक ु पनेछ l यस कायक क्रम कायक रवयन लान्द्ग
प्रार्न्द्मकमा परेको न्द्जल्लाहरुको प्रार्न्द्मकीकरण सन्द्हतको सचु ी अनस
ु ुची-३ अनुसार
छन् l सार्ै कामका लान्द्ग न्द्वदेन्द्शने कामदारहरु तर्ा न्द्तनका पररवारमा एचआईभी को
कन्द्म्प्रहेंन्द्सव कायक क्रम न्द्भर पने रयनु तम सेवाको प्याके ज अनुसचु ी-४ अनुसारका छन् l
सरकारी वा गैर सरकारी सस्र्ाले सो प्याके जमा आप्रबासी कामदारका लान्द्ग
एचआइभी तर्ा न्द्टन्द्बको सेवा न्द्लनमा आइपने मानव अन्द्िकार सम्बन्द्ित बािा व्यविान
तर्ा लारछना र भेदभाव रयूनीकरण गने गन्द्तन्द्वन्द्िहरु संचालन गनक ु पनेछ l

बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५, सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद
न्द्नयमावली २०६४
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१५.

काययक्रमको नामः कै दी बन्द्दीहरुलाई िीबी तथा एचआईिीको सेवा मा पहुचाँ बढाउने ि त्यस सम्बन्द्िमा
हुने लान्द्षना तथा िेदिाव न्द्यूगनकिण ििाउने कायायक्रम संचालन िने l

पररचय

कै दीबरदीहरूमा एचआइभीको संक्रमणको रोकर्ाम वा एचआइभीको संक्रमण भएर पन्द्न
र्ाहा नपाएकाहरुका लान्द्ग यो कायक क्रम संचालन गररने छ ।
उद्देश्य
एचआइभीको रोकर्ाम, पररिण र संक्रन्द्मतहरूलाई उपचार गने l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
एचआइभीको रोकर्ाम भई संक्रन्द्मतहरूले समयमै उपचार पाउने छन् र उनीहरूको
आयू बढ् नेछ ।
सरचालन प्रन्द्क्रया
प्रदेश अरतगक त सरकारी स्वास््य संस्र्ा मार्कत अर्वा स्र्ानीय गैर सरकारी संस्र्ा
छनोट गरर उि संस्र्ा मार्कत प्रदेशमा रहेका जेलहरूमा यो कायक क्रम संचालन गररने
छ । सरकारी वा गैर सरकारी सस्र्ाले सो प्याके जमा कै दीबरदीका लान्द्ग एचआइभी
तर्ा न्द्टन्द्बको सेवा न्द्लनमा आइपने मानव अन्द्िकार सम्बन्द्ित बािा व्यविान तर्ा
लारछना र भेदभाव रयूनीकरण गने गन्द्तन्द्वन्द्िहरु संचालन गनक ु पनेछ l आवश्यक परेको
िण्िमा प्रदेशले के रिसंग समरवय गनक सक्नेछ l कायक क्रम कायक रवयन लान्द्ग न्द्जल्ला
छनौट गदाक िेरै संख्यामा कै दीहरु भएको न्द्जल्ला छनौट गनक ु पनेछ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५, सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद
न्द्नयमावली २०६४
१६.

काययक्रमको नामः स्वास््यकमीलाइ एचआइिी गिवी मानव अगिकाि मेगडकल इगथक्स सम्वन्द्िमा
तागलम

पररचय

स्वास््यकमीलाई एचआइभी न्द्टवी आन्द्द स्वास््य समस्यासंग सम्बन्द्रित रही मानव
अन्द्िकार र मेन्द्िकल इन्द्र्क्स सम्वरिमा तान्द्लम प्रदान गनक आवश्यक छ l
उद्देश्य
स्वास््यकमीलाई एचआइभी न्द्टवी आन्द्द स्वास््य समस्यासंग सम्बन्द्रित रही मानव
अन्द्िकार र मेन्द्िकल इन्द्र्क्स सम्वरिमा जानकारी भई सेवामा प्रभावकाररता बढाउने ।
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
स्वास््यकमीलाई एचआइभी न्द्टवी आन्द्द स्वास््य समस्यासंग सम्बन्द्रित रही मानव
अन्द्िकार र मेन्द्िकल इन्द्र्क्स सम्वरिमा जानकारी भई सेवामा हुने लारछना तर्ा
भेदभाव रयून हुनेछ l
सरचालन प्रन्द्क्रया
स्वास््यकमीहरुका लान्द्ग ३ न्द्दने तान्द्लमको व्यवस्र्ा गररएको छ । के रिसंग समरवय
गरर कायक क्रम संचालन गनक सन्द्कनेछ । यस कायक क्रमलाई आवश्यकता अनस
ु ार समय
र्पघट गनक सन्द्कनेछ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत वजेट नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक ु पनेछ । यो कायक क्रम ससतक अनदु ानतर्क
रहेको छ ।
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सरदभक सामाग्री

कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५, के रिबाट प्रदान गररएको र स्र्ानीय सरदभक सामाग्री

१७. काययक्रमको नामः एचआईिी तथा िीबी सम्बगन्द्ि गनयम ि कानुनहरु को बािेमा जनचेतना मल
ु क सामग्री

प्रकाशन िने l
पररचय
उद्देश्य
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
सरचालन प्रन्द्क्रया
बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत
सरदभक सामाग्री
१८.

एचआईभी तर्ा टीबी सम्बन्द्रि न्द्नयम र काननु हरुको बारेमा जन चेतना जगाउने
न्द्क्रयाकलापहरु संचालनका लान्द्ग आवश्यक सामग्री प्रकाशन गररनेछ ।
एचआइभी तर्ा टीबी सम्बन्द्रि न्द्नयम र काननु हरुको बारेमा जन चेतना जगाउने र
पैरवी गराउनु हो ।
एचआइभी तर्ा टीबी सम्बन्द्रि न्द्नयम र काननु हरुको बारेमा सरोकारवाला र
सवक सािारणहरुलाई जानकारी हुनेछ l
एचआइभी तर्ा टीबी सम्बन्द्रि न्द्नयम र कानुनहरुको बारेमा जन चेतना जगाउन
आईसी सामाग्रीहरु बनाई न्द्वन्द्भरन माध्यमबाट प्रचारप्रसार गने l यो कायक क्रम
न्द्वन्द्नयोन्द्जत बजेटको पररन्द्िन्द्भर रही िचक गनक ु पनेछ l
यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५

कार्फक्रमको नामः पाठ्र्क्रम ववकास केन्त्र संि समन्त्वर् िरर बबधालर् शशक्षा को पाठ्र्क्रममा

एचआईभी तथा टीबी सम्बष्ट्न्त्ध भेदभाव, अवहे लना तथा हहंसा रोक्ने तथा घटाउने बबषर्हरु समावेश
िने l

पररचय

उद्देश्य

अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल

विधालय विक्षा देविनै एचआइभी तथा वििी जस्ता स्िास््य समस्याको िारेमा
विधाथीहरुलाई ज्ञान वदई यस प्रवत विकास हुन सक्ने नकारात्मक धारणाहरुलाई
न्यूनीकरण गने तर्ा एचआईभी तर्ा टीबी सम्बन्द्रि भेदभाव, अवहेलना तर्ा न्द्हस
ं ा
रोक्ने तर्ा घटाउने सम्बन्द्रि जानकारी न्द्बिालय न्द्शिा मै समावेश गनक आवश्यक छ l
एचआईभी तर्ा टीबी सम्बन्द्रि भेदभाव, अवहेलना तर्ा न्द्हस
ं ा रोक्ने तर्ा न्यूनीकरण
गने उद्देश्यले पाठ् यक्रम विकास के न्रलाई वदनुपने राय सझ
ु ाि संकलन गनन को लावग यस
कायन क्रमको व्यिस्था गररएको छ l
एचआइभी तथा वििी जस्ता रोग प्रन्द्त हुने नकारात्मक धारणाहरुलाई न्यूनीकरण गने l
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सरचालन प्रन्द्क्रया

। यस अन्तगन त सामावजक विकास मन्रालयले आफै िा मातहतको वनदेिनालय माफनत
एक (१) वदने गोविको लावग बजेिको व्यिस्था गररएको छ । सहभावगहरु प्रदेि
अन्तगन तका एच.आइ.भी र वििीमा काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका
प्रवतवनवधहरु, मानि अवधकारकमी र विक्षाविद िा पाठ् यक्रमविद एच.आइ.भी संक्रवमत
तथा अन्य जोविम समदु ायको नेििकन प्रवतवनवधहरु हुनेछ l यो एक वदने गोवि नेपाल
सरकारको न्द्नयमानस
ु ार गनक ु पने छ l

बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत

न्द्वन्द्नयोन्द्जत वजेट नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक ु पनेछ । यो कायक क्रम ससतक
अनदु ान तर्क रहेको छ ।
लांछना तथा भेदभाि िुलवकि, माध्यवमक तहको सान्दवभन क विषयको पाठ् यक्रम

सरदभक सामाग्री

१९.

कार्फक्रमको नामः पाठ्र्क्रम ववकास केन्त्र संि समन्त्वर् िरर स्वास््र् शशक्षामा एचआईभी तथा

टीबी सम्बष्ट्न्त्ध भेदभाव, अवहे लना तथा हहंसा रोक्न तथा घटाउन समावेश िने l

पररचय

स्िास््यकमीहरुको प्रारवभभक पाठ् यक्रममा नै एचआइभी, वििी जस्ता स्वास््य
समस्या सभिवन्ध भेदभाि, अिहेलना तथा वहंसा रोक्ने तथा घिाउने विषयहरु समािेि
गरी न्द्बन्द्भरन तहका स्िास््यकमीहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ l
उद्देश्य
एचआइभी तथा वििी जस्ता स्वास््य समस्या भेदभाि, अिहेलना तथा वहंसा रोक्ने तथा
घिाउने न्द्बषयमा जानकारी गराई भविष्यमा स्िास््य सेिा प्रदान गदान कुनै न्द्कन्द्समको
भेदभाि, अिहेलना विना सेिा प्रदान गनन सक्षम हुनका लावग पाठ् यक्रममा समािेि गनन
आिश्यक सुझाि संकलन गने l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
स्िास््यकमीहरुबाट एचआइभी, वििी जस्ता स्वास््य समस्या सभिवन्ध कुनै
न्द्कन्द्समको भेदभाि, अिहेलना विना संक्रन्द्मतहरुले सेिा प्राप्त गनेछन् l
सरचालन प्रन्द्क्रया
यस अन्तगन त सामावजक विकास मन्रालय आफै िा मातहतको वनदेिनालय माफनत एक
(१) वदने गोविको लावग बजेिको व्यिस्था गररएको छ l प्रदेश अन्तगन तका एचआइभी र
वििीमा काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रवतवनवधहरु, मानि अवधकारकमी
, विक्षाविद , पाठ् यक्रम विद, एचआइभी संक्रवमत तथा अन्य जोविम रहेको समदु ायको
नेििकन प्रवतवनवधहरु हुनेछ l न्द्वन्द्नयोन्द्जत बजेट न्द्भर रही संख्या न्द्निाक रण गरर कायक क्रम
संचालन गनक पु ने छ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत न्द्वन्द्नयोन्द्जत वजेट नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक ु पनेछ । यो कायक क्रम ससतक
अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५, लारछना तथा भेदभाि िुलवकि, स्वास््य न्द्शिाका
सान्दवभन क विषयको पाठ् यक्रम l
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२०. कार्फक्रमको

नामः एम. हट. ओ. हट. सम्बष्ट्न्त्ध सामग्री बनाई सेवारत कमफचारीहरुलाई टीबी एचआईभी

र एचआईभी का लागि उच्च जोखखममा रहे का ब्र्ष्ट्क्त प्रनत हुने लान्त््ना र भेदभाव न्त्र्न
ू ीकरण िनफ
तथा स्वास््र् नैनतकता सम्बष्ट्न्त्ध जानकारी िराउनु को ननशमत ताशलम संचालन िने l

पररचय

सेवारत कमक चारीहरुलाई टीबी एचआईभी र एचआईभी का लान्द्ग उच्च जोन्द्िममा
रहेका ब्यन्द्ि प्रन्द्त हुने लारछना र भेदभाव रयूनीकरण गनक तर्ा स्वास््य नैन्द्तकता
सम्बन्द्रि जानकारी गराउनक
ु ो न्द्नन्द्म्त यो तान्द्लमको व्यवस्र्ा गररएको छ l
उद्देश्य
स्िास््यकमीहरुलाई वििी र एचआइभी सँग जोविएका उच्च जोविममा रहेका व्यविहरु
प्रवत लांछना तथा भेदभािको विषयहरुमा र स्िास््य नैवतकताको विषयमा अझ बवि
संिेदनविल बनाउनका लावग वजल्ला स्तरमा तावलम संचालन गनन को लावग यो
कायन क्रमको व्यिस्था गररएको छ ।
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
स्िास््यकमीहरुबाट वििी र एचआइभीसँग जोविएका उच्च जोविममा रहेका
व्यविहरु प्रवत लांछना तथा भेदभाि को रयूनीकरण हुनेछन् l
सरचालन प्रन्द्क्रया
सेवारत कमक चारीहरुलाई टीबी एचआईभी र एचआईभीका लान्द्ग उच्च जोन्द्िममा रहेका
ब्यन्द्ि प्रन्द्त हुने लारछना र भेदभाव रयूनीकरण गनक तर्ा स्वास््य नैन्द्तकता सम्बन्द्रि
जानकारी गराउनक
ु ो लान्द्ग स्िास््य संस्थामा कायन रत स्वास््यकमीहरुका लान्द्ग ३ न्द्दने
तान्द्लमको व्यवस्र्ा गररएको छ सार्ै वजेटको पररन्द्ि न्द्भर रही कायक क्रम संचालन गनक ु
पनेछ । के रिसंग समरवय गरर कायक क्रम संचालन गनक सन्द्कनेछ । यसलाई प्रदेि स्तरमा
समय वमलाई थप घि गनन सवकने छ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत न्द्वन्द्नयोन्द्जत वजेट नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक ु पनेछ । यो कायक क्रम ससतक
अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका,२०७५, तावलमको विषयहरु र समय तावलका सन्द्हत पािर
प्िाइन्ि प्रेजेन्िेसन
२१.

कार्फक्रमको नामः स्वास््र् कमफचारीहरुको वपलएचएचआईभी, टीबी र उच्च जोखखममा रहे को समह
ु हरु

प्रनतको ज्ञान, दृस्टी कोण र अभ्र्ासको अवस्थाको मल
ू र्ांकन िने / वा स्वास््र्कमीहरु तथा

त्र्स्ता

समह
ु हरु लाई सेवा हददाका चुनौनतहरु र समाधानहरु पता लिाउनलाई सहर्ोि िने

पररचय

उद्देश्य

उच्च जोविममा रहेको समुहप्रवतको ज्ञान, दृविकोण र अभ्यासको अिस्थाको
मल्ु यांकन गने िा स्िास््यकमीहरु तथा त्यस्ता समहु हरुलाई सेिा वददाका चनु ौवतहरु
र समाधानहरु पत्ता लगाउन आवश्यक छ l
स्िास््यकमीहरुको एचआइभी संक्रवमत तथा क्षयरोगीहरुलाई सेिा वददाका चनु ौती र
समाधानहरु पत्ता लगाउन र स्िास््यकमीहरुको एचआइभी संक्रवमत तथा क्षयरोगी
तथा जोविममा रहेका समहु हरुप्रवतको ज्ञान, दृविकोण र अभ्यासको अिस्थाको रतु
लेिाजोिा गरर सेवाको प्रभावकाररता बढाउने l
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अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल

सरचालन प्रन्द्क्रया

बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत
सरदभक सामाग्री
२२.

एचआइभी संक्रवमत तथा क्षयरोगी तथा जोविममा रहेका समहु हरुप्रवतको ज्ञान,
दृविकोण र अभ्यासको अिस्था तर्ा यसका चनु ौन्द्तहरु समािानका उपायहरु
पन्द्हचान गरर प्रन्द्तवेदन तयार पाने l
सामावजक विकास मन्रालय िा मातहतको वनदेिनालयले विज्ञको परामिन सेिा िररद
गरी यो कायन क्रम सभपन्न गरी सो को प्रवतिेदन एक प्रवत रावष्िय एि् स तथा यौन रोग
वनयन्रण के न्रलाई समेत बझ
ु ाउनु पने छ । आवश्यक परेको िण्िमा प्रदेशले के रिसंग
समरवय गरर विज्ञ छनोट गनक सक्नेछ l
न्द्वन्द्नयोन्द्जत वजेटको पररन्द्िन्द्भर रही नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक ु पनेछ ।
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४

कार्फक्रमको नामः पौष्ट्स्टक आहार खररद

पररचय
उद्देश्य
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल

सरचालन प्रन्द्क्रया

बजेट वाुँिर्ाुँि ।श्रोत
सरदभक सामाग्री

एचआइभी संक्रन्द्मत मन्द्हला तर्ा बच्चाहरुको पोषणको अवस्र्ालाई सिु ार गनक को
लाई यो कायक क्रम गनक आवश्यक छ ।
प्रदेश अरतगक त रहेका स्वास््य संस्र्ाहरुमा उपचार सेवामा रहेका एचआइभी संक्रन्द्मत
मन्द्हला तर्ा बच्चाहरुको पोषणको अवस्र्ालाई सिु ार गने यस कायक क्रमको उद्देश्य हो ।
लन्द्ित वगक ले पौन्द्स्टक आहार न्द्नशल्ु क पाउने छन ।

प्रदेश अरतगक त रहेका स्वास््य संस्र्ाहरुमा उपचार सेवामा रहेका एचआइभी संक्रन्द्मत
मन्द्हला तर्ा बच्चाहरुको पोषणको अवस्र्ालाई सिु ार गराउन सम्वन्द्रित प्रदेशले
न्द्नदेशनालय वा आपून्द्तक के रि कायाक लय मार्कत स्वीकृत वजेटको पररन्द्ि न्द्भर रही
पौन्द्स्टक आहार िररद गररने छ ।
यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४
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२३.

कार्फक्रमको नामः जनपद पशु लस तथा सशस्र पशु लस

संि समन्त्वर् िरर एचआईभी तथा टीबी

सम्बष्ट्न्त्ध भेदभाव, अवहे लना तथा हहंसा रोक्न तथा घटाउन ताशलम िने l

पररचय

एचआईभी तर्ा टीबी सम्बन्द्रि भेदभाव, अवहेलना तर्ा न्द्हंसा रोक्न तर्ा घटाउन को
न्द्नन्द्मत तर्ा उनीहरु बाट हुने यस िेरमा मा हुने सहयोग को बारेमा जानकारी गराउने
र न्द्लने l
उद्देश्य
एचआइभी को जोविममा रहेका समदु ाय र उवनहरुको आवश्यकता सभबवन्ध कुराहरु र
त्यसमा प्रहरी प्रिासन बाि हुन सक्ने सहयोगको क्षेरलाई समेिेर जनपद पवु लस र
सिस्त्र पवु लसहरुलाई यस सभबवन्ध संिेदनिील बनाउने उद्देश्यले यस कायन क्रमको
व्यिस्था गररएको छ l
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल
एचआईभी तर्ा टीबी सम्बन्द्रि हुने भेदभाव, अवहेलनाको रयूनीकरण तर्ा न्द्हस
ं ा
रोक्न l
सरचालन प्रन्द्क्रया
सामावजक विकास मन्रालय िा मातहतको वनदेिनालय माफनत यो तावलम संचालन गनन ु
पने हुन्छ । र यो तान्द्लम दईु न्द्दनको हुनेछ l यस तान्द्लममा प्रदेि वस्थत जनपद तथा
सिस्त्र प्रहरीका उच्च पदस्थ कमन चारीहरु तथा एचआईभीको जोविममा रहेको
सहुदायहरुको जनधनका तल
ु नात्मक रुपमा बवि भएको क्षेरका प्रहरी प्रमि
ु हरु सहभागी
हुनेछ l न्द्वन्द्नयोन्द्जत बजेटको आिारमा तान्द्लम संख्या न्द्निाक रण गनक ु पनेछ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत न्द्वन्द्नयोन्द्जत वजेटको पररन्द्िन्द्भर रही नेपाल सरकारको न्द्नयमानस
ु ार िचक गनक ु पनेछ ।
यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
दईु वदने कायन क्रमको तावलका प्रस्ततु ीकरणका स्लाइिहरु तर्ा सन्दभन सामाग्रीहरु
स्थानीय आिस्यकता अनस
ु ार थप घि गनन सवकने छ । कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५

२४.

कार्फक्रमको नामः औषगध तथा अन्त्र् सामाग्री खररद र्ोजना l

पररचय

उद्देश्य

अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल

प्रदेश तहमा एचआइभी कायक क्रम स्तरीय रुपमा संचालन गनक को लान्द्ग औषन्द्ि तर्ा
अरय सामग्री अ्यावश्यक हुरछ l औषन्द्ि तर्ा अरय कायक क्रमका ( लन्द्ित समूह
सम्बन्द्रि कायक क्रम) चान्द्हने सामग्री िररद योजना भएमा समयमै एचआइभी
कायक क्रमलाई अन्द्त आवश्यक औषन्द्ि तर्ा अरय सामग्री िररद गरर न्द्वतरण/ कायक क्रम
संचालन गनक सन्द्कनेछ l
प्रदेश तहमा एचआइभी कायक क्रम स्तरीय रुपमा संचालन गनक कोलान्द्ग आवश्यक औषन्द्ि
तर्ा अरय सामग्री िररद गनक को लान्द्ग सबै सरोकारवालाहरु संग न्द्मलेर आवश्यक िररद
योजना तजक मु ा गने l
औषन्द्ि तर्ा अरय सामाग्री िररद योजना तयार हुनेछ l
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सरचालन प्रन्द्क्रया

यस अन्तगन त सामावजक विकास मन्रालय आफै िा मातहतको कायाक लय माफनत योजना
तजक मु ा कायक शाला लावग बजेिको व्यिस्था गररएको छ l यस कायक शालामा प्रदेश
अरतगक तका सरोकारवालाहरु र न्द्वज्ञहरु तर्ा NCASC को प्रन्द्तन्द्नन्द्िको सहभान्द्गता
हुन सक्नेछ l न्द्वन्द्नयोन्द्जत बजेट न्द्भर रही संख्या न्द्निाक रण गरर कायक क्रम संचालन गनक ु
पने छ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
सावक जन्द्नक िररद ऐन २०६३, सावक जन्द्नक िररद न्द्नयमावली २०६४

नोि -: नेपाल सिकाि, ग्लोबल फण्ड तथा सेि द गचल्रेन बीच जेफम्याि स्रोत अन्द्तियतका काययक्रमलाई
प्रिाबकािी रूपमा संचालन िनयको लागि िरिएको त्रीपगषय सम्झौता बमोगजम बस्तु तथा सेवामा लाग्ने मल्ु य
अगिबृगि कि (१३%) नेपाल सिकािमाफयत दातृ गनकायलाई सोििनाय िरिने ब्यबस्था िए अनुरूप गनयम
बमोगजम िरिने सम्पूणय खचयहरुमा आउने मल्ु य अगिबृगि कि छुट्टै लेखा िाख्नुपने छ ि सो मल्ु य अगिबृगि
किको िकम के न्द्रलाई आगथयक प्रगतबेदन पठाउदा सो िकम छुि् याएि देखाउन कायाय लयको पत्र माफयत
के न्द्रलाई जानकािी ििाउनु पने छ ।
अनस
ु च
ु ी-१
प्रदे श अन्त्तरिफत पने एआरटी, ओ स हट तथा अन्त्र् कार्फक्रमहरु
शस.नं.

सेवा प्रदान िने सस्थाको नाम

1

ष्ट्जलला अस्पताल इलाम

2

मेची अञ्चल अस्पताल

3

ष्ट्जलला अस्पताल ओखलढुङ्िा

4

ष्ट्जलला अस्पताल संखुवासभा

कार्फक्रम

प्रदे शको नामावली

ए आर टी

प्रदे श-१

ओ. एस. टी. तथा ए आर टी

प्रदे श-१

ए आर टी

प्रदे श-१

ए आर टी

प्रदे श-१

5

इनरुवा अस्पताल

ए आर टी

प्रदे श-१

6

ष्ट्जलला अस्पताल धनकुटा

ए आर टी

प्रदे श-१

ए आर टी

प्रदे श-१

ष्ट्जलला अस्पताल बारा

ए आर टी

प्रदे श-२

जनकपरु अञ्चल अस्पताल

ए आर टी

प्रदे श-२

ष्ट्जलला अस्पताल जलेश्वर

ए आर टी

प्रदे श-२

11

ष्ट्जलला अस्पताल रौतहट

ए आर टी

प्रदे श-२

12

सिरमाथा अञ्चल अस्पताल

ए आर टी

प्रदे श-२

13

ष्ट्जलला अस्पताल सलाफही

ए आर टी

प्रदे श-२

7
8
9
10

ष्ट्जलला अस्पताल उदर्परु
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14

लहान अस्पताल

ए आर टी

प्रदे श-२

15

ष्ट्जलला अस्पताल भक्तपरु

ए आर टी

प्रदे श-३

ए आर टी

प्रदे श-३

ए आर टी

प्रदे श-३

ए आर टी

प्रदे श-३

ए आर टी

प्रदे श-३

ष्ट्जलला अस्पताल धाहदङ्ि

ए आर टी

प्रदे श-३

ष्ट्जलला अस्पताल शसन्त्धप
ु ालचोक

ए आर टी

प्रदे श-३

धौलागिरी अञ्चल अस्पताल

ए आर टी

िण्डकी प्रदे श

23

ष्ट्जलला अस्पताल िोरखा

ए आर टी

िण्डकी प्रदे श

24

ष्ट्जलला अस्पताल पवफत

ए आर टी

िण्डकी प्रदे श

25

लमजुङ सामद
ु ानर्क अस्पताल

ए आर टी

िण्डकी प्रदे श

ष्ट्जलला अस्पताल म्र्ाग्दी

ए आर टी

िण्डकी प्रदे श

27

ष्ट्जलला अस्पताल स्र्ाङ्िजा

ए आर टी

िण्डकी प्रदे श

28

दमौली अस्पताल

ए आर टी

िण्डकी प्रदे श

29

ष्ट्जलला अस्पताल अघाफखााँची

ए आर टी

प्रदे श-५

30

ष्ट्जलला अस्पताल बहदफ र्ा

ए आर टी

प्रदे श-५

31

ष्ट्जलला अस्पताल िल
ु मी

ए आर टी

प्रदे श-५

ए आर टी

प्रदे श-५

ष्ट्जलला अस्पताल नवलपरासी

ए आर टी

प्रदे श-५

र्न
ु ाइटे ड शमशन अस्पताल तानसेन

ए आर टी

प्रदे श-५

ए आर टी

प्रदे श-५

ष्ट्जलला अस्पताल रोलपा

ए आर टी

प्रदे श-५

37

भीम अस्पताल

ए आर टी

प्रदे श-५

38

लष्ट्ु म्बनी अञ्चल अस्पताल

ओ. एस. टी. तथा ए आर टी

प्रदे श-५

39

राष्ट्प्त अञ्चल अस्पताल

ए आर टी

प्रदे श-५

40

ष्ट्जलला अस्पताल दै लख
े

ए आर टी

कणाफली प्रदे श

41

ष्ट्जलला अस्पताल काशलकोट

ए आर टी

कणाफली प्रदे श

42

ष्ट्जलला अस्पताल रूकुम

ए आर टी

कणाफली प्रदे श

ष्ट्जलला अस्पताल सलर्ान

ए आर टी

कणाफली प्रदे श

मध्र् पष्ट्च्क्षमी क्षेरीर् अस्पताल सख
ु ेत

ए आर टी

कणाफली प्रदे श

16
17
18
19
20
21
22

26

32
33
34
35
36

43
44

धुशलखेल अस्पताल
ष्ट्जलला अस्पताल मकवानपरु
बरशल
ु ी अस्पताल
ष्ट्जलला अस्पताल शसन्त्धुली

ष्ट्जलला अस्पताल कवपलवस्तु

ष्ट्जलला अस्पताल प्र्ठ
ू ान
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45

ष्ट्जलला अस्पताल आछाम

ए आर टी

46

वर्लपाटा अस्पताल

ए आर टी

47

ष्ट्जलला अस्पताल बैतडी

ए आर टी

48

ष्ट्जलला अस्पताल बझाङ्ि

ए आर टी

49

ष्ट्जलला अस्पताल बाजुरा

ए आर टी

50

सेती अञ्चल अस्पताल
51
52

ए आर टी तथा सेन्त्टर र्ोर

हटकापरु अस्पताल

एक्सेलेन्त्स
ए आर टी

माहाकाली अञ्चल अस्पताल

ए आर टी

53

मालाखेनत अस्पताल

ए आर टी

54

ष्ट्जलला अस्पताल दाचल
ुफ ा

ए आर टी

55

ष्ट्जलला अस्पताल डोटी

ए आर टी

सु.प. प्रदे श
स.ु प. प्रदे श
सु.प. प्रदे श
सु.प. प्रदे श
सु.प. प्रदे श
सु.प. प्रदे श
स.ु प. प्रदे श
सु.प. प्रदे श
सु.प. प्रदे श
सु.प. प्रदे श
सु.प. प्रदे श

अनुसुची-२
एच आइ िी संक्रगमतका लागि आवश्यक ल्याब जााँचको सुची
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अनुसुची-३
िोजिाि का लागि गवदेश जाने व्यगि हरु तथा उनीहरुको परिवािको लागि िीबी तथा एचआईिीको सेवामा
पहुचाँ बढाउने ि त्यस सम्बन्द्िमा हुने लान्द्षना तथा िेदिाव न्द्यूगनकिण ििाउने कायायक्रम कायायनवयनका
लागि प्राथगमकतामा पिेको गजल्लाहरुको प्राथगमकीकिण सगहतको सुची
लगषत समहु को परििाषा :
िोजिाि का लागि गवदेश जाने व्यगि हरु: Men aged between 18 to 49 years who have gone to India or any
country of the Middle East or any south east Asian countries for work for at least three months and have
returned home within the last three years.

िोजिाि का लागि गवदेश जाने व्यगिका परिवाि:
Women aged 16 years and above who are current wives or widows of male, who had migrated to India or
any country of Middle East or any south east Asian countries for work for at least three months in the last
three years and have returned home at least once within the last three years
प्राथशमकतामा परे का ष्ट्जललाहरु : Jhapa, Morang, Sunsari, Mahottarai, Dhanusa, Sarlahi, Chitwan, Dhadhing,

Syangja, Baglung, Tanahu, Gorkha, Parbat, Kaski, Lamjung, Gulmi, Arghakhanchi, Nawalparasi, Pyuthan,
Rupendehi, Palpa, Bardiya, Dang, Kapilbastu, Banke, Rolpa, Rukum, Surkhet, Dailekh, Kailali,
Kanchanpur, Acham, Doti, Baitadi, Bajhang, Dadeldhura, Bajura, Darchula

अनुसुची-४
एचआईिी को कगम्प्रहेंगसव काययक्रम गित्र पने न्द्युनतम सेवाको प्याके ज
Implement behaviour change communication interventions at source and transit points to increase
safer sex through an outreach program.
•
•
•
•
•
•

Develop a pre-departure orientation program to meet health and safety needs of migrants and
potential migrants.
Hire and train outreach workers. Include returning/returned migrants, spouses of migrants and
PLHIV with a minimum qualification and experience.
Train outreach workers to build skills of migrants in proper condom use and disposal, HIV
awareness, STI & HTC knowledge and recognition skills.
The materials and activities should include education on condom and skills, sexual health and STIs
and HTC. Educational and skills building material should be adopted for BCC.
Develop mobile information booths for use at or near bus stations in special occasions
Review and revise strategies and activities based on project implementation experience,
behavioural surveillance results and in light of issues raised during review.

Provide HIV Testing (HTC) services
•

Provide HTC services to migrants and their spouses through community-based testing /or mobile
clinics.
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•
•

Sensitize staff at nearby government HTC centres towards the needs of migrants and their
spouses
Ensure enrolment of HIV positive cases to ARV treatment centres

Provide condom and skills in use and negotiation
• Ensure that condoms easily available in the project area
• Promote condom use through free distribution of condoms through condom outlets, outreach
workers, static and mobile STI/HTC clinics.
• Provide skills in condom use and disposal through outreach workers and include in materials
developed for behaviour change intervention
• Review and revise condom education and distribution activities based on project experience and
behavioural surveillance results
Promote an enabling environment to reduce stigma and support program implementation
• Identify potential groups or individuals who could hinder progress of project. Develop a plan to
promote a more positive environment for HIV prevention activities among migrants and their
spouses specifically tackling stigma.
•
•

Undertake advocacy and educational activities to improve understanding of local police officials
and other community members towards the importance of working with migrants for HIV
prevention.
Include anti-stigma messages in media campaigns

HIV awareness and publicity to migrants going to abroad via Kathmandu international airport
•
•
•
•
•

Develop a pre-departure orientation program to meet health and safety needs of abroad
migrants
Mobilize outreach workers to orient abroad migrant in Tribhuvan international airport
Develop/update/revise the HIV component in the orientation package by collaborating with
concerned department of GoN
Educational and skills building materials to abroad migrants adopted for BCC.
Develop mobile information booths for use at International Airport.

23

