स्थानीयतह मार्फत संचालन हुने
कायफक्रमको लागि ननर्दे शिका

आ.व. २०७६/०७७

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोि ननयन्त्रण 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 ।
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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. ए आि टि काउन्सेलि तलब,ए आि टि संचालन खचच (कायाचलय मसलन्द सामान खचच), एआििी

कटमिीका लाटि चौमाटसक बैठक
कायचक्रमको नामः एआििी काउन्सेलिको लाटि 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 न्द्नयमानस
ु ार 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 । स्तन्द्नयमा रहेको ए आर न्द्ट
साइट हरु को लान्द्ग अनस
ु ूची-१ हेनक पु ने छ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत काउरसेलरको १२ मन्द्हनाको तलव तर्ा एक मन्द्हनाको तलव वरावर चािवाि िचक समेत समावेश
गरी मान्द्सक तलव नेपाल सरकारको न्द्नयमानुसार रकम न्द्वन्द्नयोन्द्जत गररएको छ l प्रन्द्त एआरटी
काउरसेलर २३,५००/- प्रन्द्त मन्द्हनाका दरले जम्मा 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
कायचक्रमको नामः ए.आि.टि साइि संचालन खचच
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 ।
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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 स्र्ानीय
तह अरतगक त पने एआरन्द्ट के रिहरु अनस
ु चु ी-१ अनुसार छन् l
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
कायचक्रमको नामः एआििी कटमिीका लाटि चौमाटसक 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 ।
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
२. कायचक्रमको नामः एआिटिमा िहेका व्यटिको ल्याव जाच सोधभनाच ,अस्पतालका लाटि

पररचय

उद्देश्य
अपेन्द्ित प्रन्द्तर्ल

एचआईभी संक्रन्द्मतहरुको अवस्र्ा लेिाजोिा गने, औषिी शरुु वात पूवक 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 ।
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सरचालन प्रन्द्क्रया

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
वापतको रकम सम्वन्द्रित स्र्ानीय तहले 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 सुची
अनस
ु चु ी २ हेनक सन्द्करछ l
बजेट वाुँिर्ाुँि / श्रोत यो कायक क्रम ससतक अनदु ान तर्क रहेको छ ।
सरदभक सामाग्री
कायक संचालन न्द्नदेन्द्शका २०७५
३. कायचक्रमको नामः कै दी बन्दीहरुलाई िीबी तथा एचआईभीको सेवा मा पहच
ुँ बढाउने ि त्यस सम्बन्धमा

हने लान्षना तथा भेदभाव न्यूटनकिण ििाउने कायाचक्रम 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
स्र्ानीय अरतगक त सरकारी स्वास््य संस्र्ा मार्कत अर्वा स्र्ानीय गैर सरकारी
संस्र्ा छनोट गरर उि संस्र्ा मार्कत स्र्ानीय तहमा 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 स्र्ानीय तहले के रिसंग समरवय गनक सक्नेछ 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

नोि -: नेपाल सिकाि, ग्लोबल फण्ड तथा सेभ द टचल्रेन बीच जेफम्याि स्रोत अन्तिचतका कायचक्रमलाई
प्रभाबकािी रूपमा संचालन िनचको लाटि िरिएको त्रीपटषय सम्झौता बमोटजम बस्तु तथा सेवामा लाग्ने मल्ु य
अटभबृटि कि (१३%) नेपाल सिकािमाफचत दातृ टनकायलाई सोधभनाच िरिने ब्यबस्था भए अनुरूप टनयम
बमोटजम िरिने सम्पूणच खचचहरुमा आउने मल्ु य अटभबृटि कि छुट्टै लेखा िाख्नुपने छ ि सो मल्ु य अटभबृटि
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किको िकम के न्रलाई आटथचक प्रटतबेदन पठाउदा सो िकम छुि् याएि देखाउन कायाच लयको पत्र माफचत
के न्रलाई जानकािी ििाउनु पने छ ।
अनस
ु च
ु ी-१
स्थानीय अन्त्तरिफत पने ए आर टी सेवा केन्त्रहरु
सी.नं.

सेवा प्रर्दान िने सस्थाको नाम

कायफक्रम

1

वाशलङ प्राथशमक स्वास््य केन्त्र

ए आर टी

2

चोरमारा प्राथशमक स्वास््य केन्त्र

ए आर टी

3

महाराजिञ्ज प्राथशमक स्वास््य केन्त्र

ए आर टी

4

लाकान्त्र प्राथशमक स्वास््य केन्त्र

ए आर टी

5

कमलबजार प्राथशमक स्वास््य केन्त्र

ए आर टी

6

चौरमाण्डु प्राथशमक स्वास््य केन्त्र

ए आर टी

मेलौली प्राथशमक स्वास््य केन्त्र

ए आर टी

र्दोधारा प्राथशमक स्वास््य केन्त्र

ए आर टी

7
8

अनुसुची-२
एच आइ भी संक्रटमतका लाटि आवश्यक ल्याब जाुँचको सुची
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