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जनस्वास््य प्रयोगर्ाला, बागमती प्रदेर् द्वारा सञ् चालन गरीन ेकायाक्रमहरुको 
मागादर्ान 

आ. व. २०७९/०८० 
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१. Molecular Diagnosis of disease सम्बन्धी तालिम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.१ २२५१२ १ पटक ४०० दोश्रो 
ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य संस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको Molecular 

Diagnosis of disease सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने ।   

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका  सरकारी स्वास््य  संस्थाको सूची तयार 
गने।ती प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका 
आिारमा सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा 
सवहतको काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३ वटै ख्जलला समेवटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग  आवश्यक  तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तार्लम अवर्ि तीन ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ। 

  

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रोयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको  अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त् रालयले 
गनेछ । 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

२. प्रयोगशािामा Quality Control/Quality Assurance सम्बन्धी तालिम 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
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२.६.४.२ २२५१२  ३ पटक  १२००  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिेश्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य संस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको Quality Control  
सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने।ती 
प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा 
सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३ वटै ख्जलला समेवटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि ३ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान ,सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता कायम 
हनुे । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमकोअनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

३. कुष्ठरोगको र्नदान सम्बन्त्िी प्रयोगर्ालाकमीहरुलाई तार्लम। 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.२० २२५१२ १ समूह ७५० प्रथम 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको कुष्ठरोग र्नदान 
सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  
१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने।ती 

प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 
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२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा 
सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३  वटै ख्जलला समवेटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग  आवश्यक  तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि ५ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीय आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

४. क्षयरोगको XENE XEPORT ववर्िबाट परीक्षर्का लार्ग तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.२१ २२५१२  १  समूह  ४००  प्रथम  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको क्षयरोगको र्नदान तथा  
GeneXpert  सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका GeneXpert सेवा भएका स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने। 

२. ती प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने र आवश्यकता र औख्चत्यताको 
आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायेक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
कायायोजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का GeneXpert Centre समेवट गरी गने। 
५. तार्लमका लार्ग अवाश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको ब्यवस्थापन गने।  
६. कायायोजना र तार्लम र्नदेख्र्का\म्यानअुल बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 
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७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तार्लम अवर्ि- २ ददनको हनुेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापदाछ 
। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता आउन े
। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

५. आिारभत ुFever Profile Diagnostic तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.३ २२५१२  १  पटक  ४००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको आिारभत ु Fever 

Profile Diagnostic सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने।ती 
प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका 
आिारमा सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा 
सवहतको कायायोजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३  वटै ख्जलला समवेटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने । 

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि ३ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 
नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
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गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भववृद्ध भई सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता आउने 
। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

६. Laboratory Waste Management आिारभतु तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 

२.६.४.४ २२५१२  ३  पटक  ९००  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको Laboratory Waste 

Management सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका  सरकारी स्वास््य  संस्थाको सूची तयार गने।ती 
प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा 
सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३  वटै ख्जलला समवेटने गरी गने  

५. तार्लमका लार्ग आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि २ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   प्रयोगर्ालाजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन समखु्चत तररकाले हनुेछ । 
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अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

७. Basic TB Microscopy and LQAS तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.५ २२५१२  १  पटक  ४००  दोश्रो 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य सस्थामा कायारत प्रयोगर्ालाकमीहरुको Basic TB Microscopy 

तथा Quality Control सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भवृवद्ध गने। 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् र्भरका प्रयोगर्ाला सेवा भएका सरकारी स्वास््य संस्थाको सूची तयार गने।ती 
प्रयोगर्ालामा कायारत कमाचारीको वववरर् तयार गने । 

२. आवश्यकता र औख्चत्यको आिारमा Selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका आिारमा 
सहभागी छनौट गने । 

३. तार्लम कायाक्रमको बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको 
काया योजना तयार गने । 

४. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३  वटै ख्जलला समवेटने गरी गने । 

५. तार्लमका लार्ग  आवश्यक तार्लम सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गने ।  

६. काया योजना र तार्लम र्नदेख्र्का बमोख्जम तार्लम प्रदान गने । 

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. तालीम अवर्ि ३ ददनको हनुेछ।  

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाकमीको क्षयरोग र्नदान सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रवाहमा 
गरु्स्तरीयता आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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८. Standard Operating Procedure र्नमाार्को लार्ग ववर्य ववग्यहरूसुँग छलफल तथा गोष्ठी 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.४.६ २२५१२  १ पटक ४०० प्रथम  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

प्रदेर् र्भरका सरकारी स्वास््य संस्थाका प्रयोगर्ालामा प्रयोगर्ाला परीक्षर्मा एकरुपता 
लयाउन Standard Operating Procedure र्नमाार् गनुाका साथै प्रयोगर्ालामा ररपोवटिंगमा समानता 
हनुे । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. उपलब्ि बजेटको एक र्तहाईमा नबढ्ने गरी सेवा परामर्ाका लार्ग बजेट वाुँडफाड गरी 
TOR  समेत तयार गने। 

२. सेवा परामर्ा दाताहरुको छनौट गनाका लार्ग सम्बख्न्त्ित ववर्य ववज्ञहरुको सूख्च तयार 
गने। ववज्ञको दक्षता, अनभुव र कायाप्रर्तवद्धतालाई मध्य नजर गरी सेवा परामर्ाका 
लार्ग उपयिु ववज्ञ छनौट गने। 

३. परामर्ादाताबाट तयार गरीएको पवहलो मस्यौदालाई पूर्ारुप ददनका लार्ग कायार्ाला 
गोष्ठीमा पेर् गरी छलफल गने। 

४. ववर्य ववज्ञहरु, नेपाल मेर्डकल र हेलथ प्रोफेसनल काउख्न्त्सल, सरकारी प्रयोगर्ालामा 
कायारत कमाचारीहरु,सम्बख्न्त्ित ववरे्र्ज्ञ ख्चवकत्सकहरु र सरोकारवालाहरुको 
सहभार्गतामा कायार्ाला गोष्ठी योजना गने। 

५. कायार्ाला गोष्ठीबाट प्राप्त सझुावहरुलाई समेत समावेर् गरी SOP लाई अख्न्त्तम रुप 
ददने। 

यसरी तयार भएको SOP लाई स्वास््य मन्त्रालयमा पेर् गरी स्वीकृत गने। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि प्रयोगर्ालाकमीको ज्ञान सीप र क्षमता अर्भवृवद्ध भई सेवा प्रभावमा गरु्स्तरीय आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रोयोगर्ालाबाट भएको कायेक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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९. प्रयोगर्ालाकमीहरुको लार्ग सर्मक्षा गोष्ठी तथा ववववि तार्लम  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.६.१ २२५१२  १  समूह  ४५०  दोश्रो( अिा वावर्ाक) 

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 

१. प्रदेर् र्भरका स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएको प्रयोगर्ाला सेवाको व्यवास्थापनमा 
देख्खएका सफलता तथा चनुौतीहरुको ववश्लरे्र् गरी समािानका उपाय सवहत भावी 
कायायोजना र्नमाार् गने । 

२. Seasonal रूपमा देख्खने स्वास््य समस्याहरूको र्नदानका लार्ग प्रयोगर्ालाकमीको   
सीप, दक्षता अर्भवृवद्ध गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

सर्मक्षा गोष्ठी  

१. प्रदेर् मातहतका अस्पताल, स्वास्थ कायाालय तथा अन्त्य प्रयोगर्ालामा कायारत प्रयोगर्ाला 
प्रमखु र प्रयोगर्ाला सेवा सूदढुीकारर्मा संलग्न संघ संस्थामा कायारत ख्जम्मेवार 
पदार्िकारी सहभागी गराउने। 

२. गोष्ठी अगावै प्रयोगर्ालाको त्याङ्क ववश्लरे्र्का लार्ग उपयिु फारमको र्नमाार् गरी 
सम्बख्न्त्ित कायाालयमा पराचार गने । 

३. गोष्ठी त्याङ्कको ववश्लेर्र् गने साथै प्रयोगर्ालामा काया सञ् चालन गदााका असल 
अभ्यासहरुको sharing, आईपरेका समस्या तथा र्तनका समािान लगायतका ववर्यमा 
छलफल गरी भावी ददनको कायाददर्ा तय गने । 

४. सर्मक्षा गोष्ठी सञ् चालन अवर्ि -२ ददन सम्मको गना सवकनेछ। 

५. बजेटको अर्िनमा रही औख्चत्यताको आिारमा selection Criteria बनाई प्राथर्मकताका 
आिारमा प्रदेर् अन्त्तगातका प्रयोगर्ाला तथा जनस्वास््य प्रयोगर्ालामा समेत Continuing 

Medical Education (CME) समेत सञ् चालन गना सवकनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ । 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   
प्रयोगर्ालाका उपलख्ब्िहरु तथा चनुौतीहरुका बारेमा व्यवस्थापकहरुलाई अवगत हनुेछ र  
चनुौतीहरुलाई समािान गरी सेवा प्रभावमा गरु्स्तरीयता आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको  अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालय गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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१०. प्रयोगर्ाला सेवा सिुढृीकरर्का लार्ग प्रयोगर्ाला इन्त्चाजाहरु सुँग अन्त्तरवक्रया तथा कायार्ाला गोष्ठी  

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.६.६.२ २२५१२  १  पटक  २००  प्रथम  

ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भरका प्रदेर् अस्पतालमा रहेको प्रयोगर्ालाहरुमा  प्रयोगर्ाला सेवा सिुृढीकरर्का 
लार्ग प्रयोगर्ाला इन्त्चाजाहरु सुँग अन्त्तरवक्रया तथा कायार्ाला गोष्ठी गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. प्रदेर् मातहतका अस्पतालको  प्रयोगर्ाला सेवा भएका प्रदेर् अस्पतालको  सूची तयार 
गने र कायारत ख्जम्मेवार पदार्िकारी सहभागी गराउने। 

२. गोष्ठी अगावै प्रयोगर्ालाको त्याङ्क ववश्लेर्र्का लार्ग उपयिु फारमको र्नमाार् गरी 
सम्बख्न्त्ित कायाालयमा पराचार गने । 

३. गोष्ठी त्याङ्कको ववश्लरे्र् गने साथै प्रयोगर्ालामा काया सञ् चालन गदााका असल 
अभ्यासहरुको sharing, आईपरेका समस्या तथा र्तनका समािान लगायतका ववर्यमा 
छलफल गरी भावी ददनको कायाददर्ा तय गने । 

४. गोष्ठीको लार्ग बजेट बाुँडफाुँट गरी सहभागी, श्रोत व्यख्ि तथा सहजकताा सवहतको काया 
योजना तयार गने । 

५. सहभागी छनौट गदाा प्रदेर्का १३ वटै ख्जलला अस्पताल समेवटने गरी गने । 

६. गोष्ठीका लार्ग अवाश्यक सामाग्री तथा स्थानको ब्यवस्थापन गने ।  

७. प्रर्तवेदन तयार गने । 

८. सर्मक्षा गोष्ठी सञ् चालन अवर्ि -२ ददनको हनुेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुापदाछ 
। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   अस्पतालको प्रयोगर्ालाको सेवा प्रवाहमा गरु्स्तरीयता आउने । 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायेक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

११. महामारी र्नयन्त्रर्का लार्ग RRT पररचालन तथा प्रर्तकाया तथा लख्जख्स्टक्स ब्यवस्थापन 

PLMBIS Code  खचा ख्र्र्ाक  लक्ष्य इकाई ववर्नयोख्जत रकम (रू. हजारमा) समय अवर्ि (चौमार्सक) 
२.७.२२.९  २२५१२ ३  पटक ११४०  प्रथम, दोश्रो, तेश्रो 
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ख्र्र्ाक वववरर् 

उिशे्य 
प्रदेर् र्भर ववर्भन्न समय समयमा देखा पने महामारी तथा outbreak सम्भाववत्त करर्को 
प्रयोग्र्ालाबाट र्नदान गना Rapid Response Team पररचालन गने । 

सञ् चालन प्रवक्रया  

१. अस्पताल र स्वास््य कायाालयसुँग समन्त्वयमा रही महामारी तथा outbreak भएको 
यवकन गने । आवश्यकता अनसुार समन्त्वयमा टीम पररचालन गने । 

२. Rapid Response Team (RRT) पररचालन  पश् चात प्रर्तवेदन  तयार गनुापदाछ साथै 
वर्ाको अन्त्तमा प्रदेर् र्भर देखा परेका महामारी, प्राकृर्तक प्रकोपका घटना, उललेख 
गरी कायाहरु समेटी ववस्ततृ प्रर्तवेदन तयार पानुा पनेछ।प्रादेख्र्क प्रयोगर्ालाको 
RRT फोकल पसान तोकी स्वास््य मन्त्रालय र मातहतका र्नकायहरुमा सोको 
जानकारी पठाउन ुपनेछ। 

३. महामारी ब्वस्थापनका लार्ग Reagent लगाएतका सामाग्रीहरु Buffer Stock नभएमा 
र तत्काल आवश्यक परेमा  Rapid Response Team बैठक बाट स्वीकृत गरी 
खररद गना बािापने छैन । 

४. सूचना व्यवस्थापनका लार्ग संचार खचा बापत फोकल पसानलाई बढीमा प्रर्त मवहना 
पाुँच सय सम्म खचा गना सवकनेछ। 

५. RRT पररचालन खचा र आवश्यक ररयाजेन्त्टका लार्ग बजेट बाडुँफाुँट गरी स्वीकृत 
गनुापनेछ। 

कायाान्त्वयन गने र्नकाए जनस्वास््य प्रयोगर्ाला   

बजेट बाुँडफाुँट 

नेपाल/प्रदेर् सरकारको प्रचर्लत आर्थाक ऐन  र र्नयम अनसुार बजेटको पररर्िर्भर रही 
मापदण्ड बमोख्जम खचा योजना तयार गरी अर्ग्रम स्वीकृत गराएर खचा गने व्यवस्था गनुा 
पदाछ। 

अपेख्क्षत उपलख्ब्ि   महामारी र्नयन्त्रर्का लार्ग RRT तयारी अवस्थामा रही पररचार्लत हनुेछ। 

अनगुमन र मूलयाङ्कन  
जनस्वास््य प्रयोगर्ालाबाट भएको कायाक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन स्वास््य मन्त्रालयले 
गनेछ। 

प्रर्तवेदन तयारी 
वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पश् चात काया सम्पन्त् न प्रर्तवेदन चौमार्सक रुपमा स्वास््य मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

 

 


