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प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, साउन २८ गते, २०७७ साल (संख्या १३ 

भाग ३ 

प्रदेश सरकार 

 

सामाशजक ववकास मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मशन्त्रपररषद्) को मममत २०७७।०४।२२ को मनर्णयानसुार 
"प्रदेश स्वास््य तामलम सञ् चालन तथा व्यवस्थापन कायणववमि, २०७7" सम्बन्िी 
सूचना सम्बशन्ित सबैको जानकारीका लामग प्रकाशशत गररएको छ ।  

 

प्रदेश स्वास््य तामलम सञ् चालन तथा व्यवस्थापन कायणववमि, २०७7 
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प्रस्तावनााः प्रदेश मभत्रका स्वास््य सेवासँग सम्बशन्ित सरकारी, सामदुावयक, 
राविय/अन्तराविय गैर सरकारी र मनजी संघ संस्थाहरुबाट सञ् चालन गररन े
स्वास््य सम्बन्िी तामलम कायणक्रमहरुमा एकरुपता, पारदशशणता, ममतव्यवयता 
कायम गनण, तामलम एकीकृत, समन्वयात्मक र गरु्स्तरीय बनाउन, मानव श्रोतको 
ववकास, जनशशिको लगत र पररचालन व्यवशस्थत गनण, स्वास््य सम्बन्िी 
तामलमहरुको मनयमन, प्रमार्ीकरर् (Certification) र प्रत्यायन 
(Accreditation) गनण तथा स्वास््यकमीको ज्ञान र सीप ववकास तथा क्षमता 
अमभवृवि गरी गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनण सक्षम बनाउन वाञ्छनीय 
भएकोले, 
 प्रदेश नं. ५, प्रशासकीय कायणववमि (मनयममत गने) ऐन, २०७५ को 
दफा २ ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले देहायको कायणववमि 
बनाई लागू गरेको छ। 
1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस कायणववमिको नाम "प्रदेश स्वास््य तामलम 

सञ् चालन तथा व्यवस्थापन कायणववमि, २०७7" रहेको छ। 
 (२) यो कायणववमि स्वीकृत भएको मममतदेशख लागू हनुेछ। 

2. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस कायणववमिमा,  
(क) "अन्य सरकारी मनकाय" भन् नाले खण्ड (ज) बाहेकको अन्य 

सरकारी मनकायहरुलाई सम्झन ुपछण ।  
(ख) "केन्र" भन् नाले प्रदेशको सामाशजक ववकास मन्त्रालय मातहतको 

स्वास््य तामलम केन्र सम्झन ुपछण ।  
(ग) "मनदेशक समममत" भन् नाले दफा १३ को उपदफा (१) 

बमोशजमको स्वास््य तामलम मनदेशक समममतलाई सम्झन ुपछण ।  
(घ) "प्रदेश" भन् नाले प्रदेश नं. ५ लाई सम्झन ुपछण । 
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(ङ) "मन्त्रालय" भन् नाले प्रदेश सरकारको सामाशजक ववकास मन्त्रालय 
सम्झन ुपछण । 

(च) "संघ संस्था" भन् नाले प्रचमलत कानून बमोशजम दताण भई नेपालमा 
कायण गने स्वीकृमत पाएका सावणजमनक, राविय तथा अन्तराविय गैर 
सरकारी, सामदुावयक र मनजी संघ संस्थाहरुलाई सम्झन ुपछण ।  

(छ) "व्यवस्थापन समममत" भन् नाले दफा १५ को उपदफा (१) 
बमोशजमको स्वास््य तामलम व्यवस्थापन समममतलाई सम्झन ुपछण।  

(ज) "स्वास््य संस्था" भन् नाले स्वास््य चौकी, आयवेुद औषिालय, 
प्राथममक स्वास््य केन्र, प्रादेशशक अस्पताल तथा अन्य 
अस्पतालहरु, आयवेुद शचवकत्सालय, स्वास््य कायाणलय, आयवेुद 
स्वास््य केन्र, स्वास््य मनदेशनालय, प्रदेश जनस्वास््य 
प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास््य आपूमतण व्यवस्थापन केन्र आददलाई 
सम्झन ुपछण । 

(झ) "स्वास््य सम्बन्िी तामलम" भन् नाले प्रबिणनात्मक, प्रमतकारात्मक, 
उपचारात्मक, पनुस्थाणपनात्मक र प्रशामक स्वास््य सेवाहरुसगँ 
सम्बशन्ित तामलमलाई सम्झन ुपछण । 

(ञ) "स्वास््यकमी" भन् नाले नेपाल मेमडकल काउशन्सल, नेपाल आयवेुद 
शचवकत्सा पररषद्, नेपाल फामेसी पररषद्, नेपाल नमसणङ पररषद् र 
नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद् मा दताण भएका 
स्वास््यकमीहरुलाई सम्झन ुपछण । 

(ट) "तामलम प्रदायक संस्था" भन् नाले प्रचमलत कानून अनसुार दताण वा  
नवीकरर् भई केन्रबाट यस कायणववमि बमोशजम स्वास््य सम्बन्िी 
ववषयमा तामलम सञ् चालन गने  अनमुमत मलएका संघ संस्थाहरुलाई 
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सम्झन ु पछण । यस शब्दले आफ्नो वावषणक कायणक्रम अनसुार 
स्वास््य सम्बन्िी तामलम सञ् चालन गने सरकारी स्वास््य 
संस्थालाई समेत जनाउँदछ। 

(ठ) "तामलम/तामलम कायणक्रम" भन् नाले मानवीय स्वास््य सम्बन्िी 
ज्ञान, िारर्ा, व्यवहार, सीप र दक्षता अमभवृवि गनण र सिुार 
ल्याउन सञ् चालन गररने सबै प्रकारका तामलम कायणक्रम तथा 
वक्रयाकलापहरु सम्झन ुपछण ।  

(ड) "प्रशशक्षक/सहजकताण/श्रोतब्यशि" भन् नाले तामलम केन्रमा सूचीकृत 
भई मानव संशािन ववकाससँग सम्बशन्ित कुनै पमन ववषय तथा 
प्रशशक्षर् ववमिको ज्ञान, सीप र दक्षता भएको र उि ज्ञान, सीप र 
दक्षता अरुलाई प्रवाह गने व्यशिलाई सम्झन ुपछण । 

(ढ) "साझेदार मनकाय" भन् नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँग 
भएको सम्झौता बमोशजम नगद, शजन्सी एवं प्राववमिक सहयोग 
उपलब्ि गराउने प्रदेशमभत्र कायण गने संयिु राि संघीय वा 
ववकास साझेदार मनकायहरुलाई सम्झन ुपछण । 

(र्) "स्थानीय तह" भन् नाले नेपालको संवविान बमोशजमको स्थानीय 
तहलाई सम्झन ुपछण । 

3. तामलम सञ् चालन गने: (१) केन्रले प्रदेशमभत्रका स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप 
र दक्षता ववकास गनण र स्वास््य सेवा गरु्स्तरीय बनाउन आवश्यक पने 
दफा ११ मा उल्लेशखत स्वास््य सम्बन्िी तामलम सञ् चालन गनण, गराउन 
सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम तामलम सञ् चालन गदाण केन्रले प्रदेश 
मभत्रका स्वास््य संस्था, संघ संस्था, साझेदार मनकाय, स्थानीय तह र अन्य 
सरकारी मनकायसँग समन्वय र सहकायणमा गनण सक्नेछ। 

(३) प्रदेश मभत्रको कुनै स्वास््य संस्था, संघ संस्था, साझेदार 
मनकाय र अन्य सरकारी मनकायले स्वास््य सम्बन्िी तामलम सञ् चालन गनण 
चाहेमा यस कायणववमि बमोशजम केन्रबाट अनमुमत मलन ुपनेछ। 

तर, प्रदेश सरकार मातहतका स्वास््य संस्थाले वावषणक स्वीकृत 
कायणक्रममा उल्लेशखत अनसूुची-13 बमोशजम आफ्नो कायणक्षेत्र मभत्र पने 
तामलमहरु केन्रलाई जानकारी गराई सञ्चालन गनण बािा पगु्ने छैन। 

(४) केन्रले स्थानीय तहसँग सहकायण गरी स्थानीय तह 
अन्तगणतका स्वास््य संस्थामा कायणरत स्वास््यकमीलाई सहभागी गराई 
तामलम कायणक्रम सञ् चालन गनण, गराउन सक्नछे। 

(५) सरकारी मनकाय, ववकास साझेदार वा संघ संस्थाले केन्रलाई 
तामलम सञ् चालन गनण अनरुोि गरेमा यस कायणववमिमा उल्लेशखत 
मापदण्डको पालना गरी तामलम सञ् चालन गनण, गराउन सक्नेछ।  

(६) यस कायणववमि बमोशजम तामलम प्रदायकले तामलम सञ् चालन 
गदाण तामलम व्यवस्थापन चक्र (योजना, कायाणन्वयन र मूल्याङ्कन) प्रवक्रया 
अनशुरर् गरी सञ् चालन गनुणपनेछ। 

(७) तामलम प्रदायकले  सैिाशन्तक ज्ञान र सीप प्रदान गनुणपने 
तामलममा बढीमा ३० जना र प्रयोगात्मक र दक्षतामा आिाररत तामलममा 
बढीमा १४ जना  सहभागी हनु ेगरी तामलम सञ् चालन गनुणपनेछ। 
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(८) ववशेष प्राववमिक सीप प्रदान गनुणपने तामलम बाहेक 
सामान्यतया प्रशशक्षक र सहभागी अनपुात १:३० हनुेगरी तामलम सञ् चालन 
गनुणपनेछ। 

(९) तामलम प्रदायक संस्थाले कुनै ववषयको तामलम सञ् चालनका 
लामग केन्रमा प्रमार्ीकरर् भएका प्रशशक्षक नभएमा वा अपयाणप्त भएमा 
नेपाल सरकार तथा अन्य प्रदेश अन्तगणत सूचीकृत प्रशशक्षकबाट तामलम 
सञ् चालन गनणसक्नछे। 

4. तामलमको कायणक्रम नीमत सम्मत हनुपुनेाः (१) प्रदेश स्वास््य सम्बन्िी 
तामलमको मागणदशणनका रुपमा राविय स्वास््य नीमत, २०७६, प्रदेश 
स्वास््य नीमत, २०७७ र प्रदेश आवमिक योजनाहरु रहनेछन।्  

(२) कुनै पमन स्वास््य संस्था, संघ संस्था, साझेदार मनकाय, 
स्थानीय तह र अन्य सरकारी मनकायले सञ् चालन गने स्वास््य सम्बन्िी 
तामलम कायणक्रम नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कानून, नीमत, मापदण्ड 
र कायणक्रम सम्मत भई स्वास््य सेवाको प्रभावकाररता र गरु्स्तरीयता 
बढाउनलाई सहयोग गने हनुपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) ववपररत  सञ् चालन हनु े स्वास््य 
सम्बन्िी तामलमहरुको स्थगन गने वा अनमुमत खारेज वा प्रमार्ीकरर् नगने 
नगराउने सम्बन्िी अमिकार केन्रमा मनवहत रहनेछ। 

5. तामलम आवश्यकता पवहचान वा मनिाणरर् गनुणपनेाः (१) केन्रले तामलम 
आवश्यकता पवहचान गरी प्रदेशको आवश्यकता अनसुार तामलम सञ् चालन 
गनुणपनेछ।  
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(२) स्वास््य सम्बन्िी तामलमको आवश्यकता पवहचान गदाण 
व्यशिगत तथा संस्थागत कायण सम्पादन सिुारका सूचकहरुको समेत 
पवहचान गनुण पनेछ। 

(३) तामलम आवश्यकता पवहचानका लामग स्वास््य संस्था, संघ 
संस्था, साझेदार मनकाय र स्थानीय तह समेतको समन्वय, सहकायण र 
सहजीकरर्मा केन्रले प्रदेशमभत्रका सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट तामलम 
मलएका र नमलएका कमणचारीहरुको वववरर् मलई लगत तयार र अद्यावमिक 
गनुणपनेछ। 

(४) केन्रले तामलम आवश्यकता पवहचान गदाण तामलम प्रदायक 
संस्थाको नक्साङ् कन गनुणपनेछ। 

6. तामलमको पाठ्यक्रम र सामग्री तयार गनुणपनेाः (१) तामलम सञ् चालन गनण 
केन्रले नयाँ पाठ्यक्रम, प्रशशक्षर् मनदेशशका र सन्दभण सामग्री मनमाणर् गरी 
वा स्वास््य संस्था, संघ संस्था, साझेदार मनकाय र स्थानीय तहबाट तयार 
गररएका पाठ्यक्रम, प्रशशक्षर् मनदेशशका र सन्दभण सामग्री आवश्यकता 
अनसुार पररमाजणन गरी यस कायणववमि बमोशजम स्वीकृत गराई कायाणन्वयन 
गनण सक्नेछ।  

तर, नेपाल सरकार स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका 
मनकाय र मन्त्रालय वा मातहतका मनकायबाट तयार गररएका कायणक्रमसँग 
सम्बशन्ित पाठ्यक्रम, प्रशशक्षर् मनदेशशका तथा सन्दभण सामग्री केन्रले 
स्वीकृमत गराउन ुपनेछैन। 

(२) तामलमको पाठ्यक्रम तयार गदाण ववषयको सैिाशन्तक, 
व्यवहाररक तथा प्रयोगात्मक पक्षलाई समेटी तयार गनुणपनेछ। 
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 (३) स्वास््य संस्था, संघ संस्था, साझेदार मनकाय र स्थानीय 
तहले स्वास््य सम्बन्िी कायणक्रमको तामलम योजना स्वीकृत भएपमछ 
केन्रको समन्वयमा तामलम सञ् चालन गनुणपनेछ। 

 (४) तामलम सञ् चालन गदाण प्रशशक्षकले सम्भव भएसम्म 
पाठ्यक्रम, प्रशशक्षर् मनदेशशका र सन्दभण सामग्रीको आिारमा उपयिु 
ववमि/ प्रववमि माफण त प्रस्ततुीकरर् गनुणपनेछ। 

 (५) तामलम प्रदायक संस्थाले नयाँ ववषयमा तामलम सञ् चालन 
गदाण केन्रबाट पाठ्यक्रम स्वीकृत गराएर मात्र तामलम सञ् चालन गनण 
सक्नेछन र यसरी स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम आवश् यकता अनसुार केन्रको 
स्वीकृमतमा अद्यावमिक गनुणपनेछ ।      

7. प्रशशक्षक प्रमार्ीकरर् भएको हनुपुनेाः (१) स्वास््य सम्बन्िी शक्लमनकल 
तामलममा प्रशशक्षक हनु शक्लमनकल तामलम सीप (Clinical Training 

Skill) र अन्य स्वास््य सम्बन्िी तामलमको लामग सम्बशन्ित ववषयको 
तामलमको प्रशशक्षक प्रशशक्षर् तामलम मलएको हनुपुनेछ । 

तर, प्रशशक्षक प्रशशक्षर् तामलम नभए तापमन सम्बशन्ित ववषय 
ववज्ञलाई (Post Graduate Diploma/ Degree) वाह्य प्रशशक्षक हनु 
बािा पगु्नेछैन।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको शक्लमनकल तामलम प्राप्त 
प्रशशक्षकलाई तामलमको प्रोमभजनल प्रमार्पत्र केन्रले प्रदान गनेछ।यसरी 
प्रमार्पत्र प्राप्त प्रशशक्षकले सम्बशन्ित ववषयको तामलममा कम्तीमा २ (दईु) 
ब्याच सह-प्रशशक्षकको रुपमा दक्षता प्रस्ततु गरे पश्चात मलु प्रमार्पत्र 
केन्रले प्रदान गनेछ।   
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(३) प्रशशक्षक प्रमार्ीकरर् गनणका लामग केन्रले आवश्यकता र 
उपयिुताको आिारमा अनसूुची-1, 2, 3 र 4 बमोशजमका फारमहरू 
प्रयोग गरी लेखाजोखा र मूल्याङ्कनको आिारमा प्रशशक्षकको प्रमार्ीकरर् 
गनेछ।  

(४) प्रशशक्षक प्रशशक्षर् प्रमार्पत्र प्राप्त गरेको 3 बषणसम्म पमन 
सम्बशन्ित ववषयको तामलममा प्रशशक्षर् नगरेको भएमा प्रशशक्षकको सूचीबाट 
हटाइनेछ र पनु: प्रशशक्षक हनु चाहेमा कम्तीमा २ (दईु) ब्याच सह-
प्रशशक्षक भएर काम गनुण वा पनुताणजगी तामलममा सहभागी हनुपुनेछ।  

8. तामलमका प्रशशक्षक र तामलम स्थलको सूची (रोष्टर) तयार गनुणपनेाः (१) 
तामलम सञ् चालन गदाण केन्रमा सूचीकृत भएको तामलम स्थानमा केन्रको  
रोष्टरमा नाम समावेश भएका प्रशशक्षक वा ववषय ववज्ञबाट मात्र गराउन ु
पनेछ । 

(२) तामलमका प्रमाशर्त प्रशशक्षक र तामलम स्थलहरुको रोष्टर 
केन्रले तयार गरी अद्यावमिक गनेछ। 

(३) प्रमाशर्त प्रशशक्षक स्वयंले आवेदन ददई वा सूचना प्रकाशन वा 
वेब वा अनलाईन वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी आवेदन माग गरी केन्रले 
रोष्टर तयार गनण सक्नेछ । 

(4) उपदफा (३) बमोशजम नेपालभरीका प्रमाशर्त प्रशशक्षकले 
रोष्टरमा सूशचकृत हनु आवेदन ददन सक्नछेन ।  

(5) उपदफा (३) बमोशजमको तामलमका प्रमाशर्त प्रशशक्षक र 
तामलम स्थलहरुको रोष्टर तयार गनणका लामग स्वास््य संस्था, संघ संस्था, 
साझेदार मनकाय र स्थानीय तहहरुको सहयोग मलन सवकनेछ।  
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(6) केन्रको रोष्टर उपदफा (2) बमोशजम तयार नभएसम्मका 
लामग तामलम कायणक्रम सञ् चालन गनण राविय स्वास््य तामलम केन्र वा 
अन्य प्रदेशबाट प्रमाशर्त प्रशशक्षक केन्रले प्रयोग गनण कुनै बािा पनेछैन।  

(7) केन्रको दरबन्दीमा पदस्थापना भएका प्रशशक्षकहरुले सूशचकृत 
हनु मनवेदन ददएपमछ रोष्टरमा सूचीकृत गररनछे।  

9. तामलममा सहभागी मनोनयन र सहभामगता समुनशश्चत गनुणपनेाः (१) तामलमका 
सहभागी छनौटका ववमि, प्रवक्रया र मापदण्ड केन्रले मनिाणरर् गरे बमोशजम 
हनुेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनिाणररत ववमि, प्रवक्रया र मापदण्डका 
आिारमा स्वास््य संस्था वा संघ संस्था वा साझेदार मनकाय वा स्थानीय 
तह वा अन्य सरकारी मनकायहरुले सहभागी मनोनयन गने र तामलममा 
सहभामगताका लामग पठाउन सक्नेछन। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम तामलममा मनोनयन हनु े
सहभागीहरुलाई केन्र वा सम्बशन्ित मनकायले आवश्यक वववरर् उल्लेख 
गरी सहभामगताको लामग आमन्त्रर् गनुणपनेछ। 

(४) तामलममा सहभागी प्रशशक्षक र प्रशशक्षाथीहरुले तामलमको 
पवहलो ददनमा अनसूुची-5 बमोशजमको तामलम दताण फारम भनुणपनेछ। 

(५) अनसूुची-5 बमोशजमको तामलम दताण फारम सम्बशन्ित तामलम 
कायणक्रम संयोजकले मसफाररस गरी प्रमार्ीकरर्को लामग केन्रमा 
पठाउनपुनेछ। 

(६) तामलमको सहभागीता समुनशश्चतताको लामग सहभागीहरुलाई 
तोवकएको समयमा अनसूुची-6 बमोशजम हाशजर गराउनपुनेछ।  
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(७) मनिाणररत ववमि, प्रवक्रया र मापदण्डभन्दा फरक आिार, 
योग्यता भएका सहभागीहरुलाई तामलममा सहभागी गराइने छैन। 

(८) उपदफा (७) बमोशजम तामलममा सहभागी नगराइएकाको 
आमथणक भार आयोजकले व्यहोने छैन। 

(9) कारर्वस मनोनयन भएका सहभागी तामलममा उपशस्थत हनु 
नसक्ने भएमा तामलम व्यवस्थापन गने मनकाय वा केन्रले सहभागी हेरफेर 
गनणसक्नेछ। 

(10) तामलम कायणक्रमको कायणतामलका दैमनक कम्तीमा ६ 
घण्टाको हनुपुनेछ।  

(१1) संघ संस्था वा साझेदार मनकाय वा अन्य सरकारी मनकायको 
योजना र केन्रसँगको समन्वयमा प्रदेश मभत्र सञ् चालन हनुे कुनै पमन 
तामलममा अन्य प्रदेशको कमणचारीको पमन सहभामगता गराउन ु पने भएमा 
केन्रले मन्त्रालयको सहममतमा सहभागी गराउन सक्नेछ। 

   
10. प्रत्यायन गररएका (Accreditated) र स्वीकृत तामलम स्थलबाट तामलम 

सञ् चालन गनुणपने: (१) स्वास््य सम्बन्िी ववषयमा तामलम प्रदान गदाण 
केन्रबाट प्रत्यायन गररएका तामलम स्थल वा केन्रले अनमुमत प्रदान गरेका 
स्थानमा मात्र तामलम सञ्चालन गनण सवकनेछ। 

(२) तामलम स्थलको प्रत्यायनका लामग वा तामलम हनुे स्थानको 
स्वीकृमतका लामग  प्रदेश मभत्रका स्वास््य संस्था, संघ संस्था, साझेदार 
मनकाय र स्थानीय तहले आफ्नो पूवाणिार, स्रोत सािन र सवुविाको वववरर् 
सवहत केन्रमा आवेदन ददनपुनेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त आवेदनको आिारमा केन्रले 
ववषय ववज्ञ खटाई तामलम स्थलको लेखाजोखा (Training Site 

Assessment) र मूल्याङ्कन गनेछ। 
(४) उपदफा (३) बमोशजम खवटएका ववषय ववज्ञले अनसूुची-7 

बमोशजमको ववमिका आिारमा  गरेको मसफाररस बमोशजम केन्रले देहायको 
आिारमा तामलम स्थलको प्रत्यायन र स्वीकृमत ददनसक्नछेाः- 

(क) प्रचमलत कानून बमोशजम दताण एवम ्नवीकरर्,  
(ख) सम्बशन्ित मनकायबाट सेवा सञ् चालनका लामग 

अनमुमत प्राप्त, 
(ग) संस्थाको तामलम सञ् चालन गने मनसाय, 
(घ) तामलम सञ्चालन हनुे भवनको सम्बशन्ित स्थानीय 

तहबाट भवन मनमाणर् सम्पन्न प्रमतवेदन, 
(ङ) तोवकएको मापदण्ड अनसुार सेवाको प्रवाह, 
(च) सम्बशन्ित सेवाका सेवाग्राहीको चाप, 
(छ) भौमतक पूवाणिारको पयाणप् तता, 
(ज) मापदण्ड बमोशजम प्रशशक्षकको उपलब्िता, 
(झ) सरकारी मनकायको संलग्नता, 
(ञ) उपयिु प्रववमिको उपलब्िता, 
(ट) उपयिु स्थान, 
(ठ) तोवकएको मापदण्ड अनसुारको शशक्षर् मसकाई 

समाग्री/उपकरर्को उपलब्िता। 
(५) तामलम स्थल स्वीकृमतका लामग देहाय बमोशजमको मापदण् ड 

परुा गनुणपनेछाः 
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(क) कम्तीमा ३० जना क्षमताको तामलम हल  भएको, 
(ख) आवश्यकता अनसुार तामलम हलमा फमनणमसंङ्गको 

व्यवस्था रहेको, 
(ग) तामलम हल उज्यालो, वातानकुुमलत वा पंखा वा अन्य 

आवश्यक पूवाणिार जडान भएको, 
(घ) मवहला र परुुषको संख्याको आिारमा छुट्टाछुटै्ट 

शौचालय र हात िनुे सवुविा भएको, 
(ङ) स्वच्छ वपउन ेपानीको व्यवस्था भएको, 
(च) प्रशशक्षाथी र प्रशशक्षकलाई सन्दभण सामग्री र पसु्तक 

सवहत पसु्तकालयको व्यवस्था भएको, 
(छ) तामलम हलमा एल.सी.डी. प्रोजेक्टर र ह्वाईट बोडणको 

व्यवस्था भएको, 
(ज) सम्बशन्ित ववषयमा तामलम प्राप्त योग्य र दक्ष 

प्रशशक्षक/सहजकताण भएको, 
(झ) तामलम सामग्री राख्न,े तयारी गने, प्रयोगात्मक अभ्यास 

गने थप कक्ष र सवुविा भएको, 
(ञ) सहभागीलाई खान बस्नको लामग प्रबन्ि समुनशश्चत 

भएको, 
(ट) यातायातको दृवष्टकोर्ले पायक पने स्थानमा भएको,  
(ठ) तामलमको लामग आवश्यक पने तोवकएको न्यूनतम 

सेवाग्राहीको संख्या भएको,  
(ड) प्रचमलत कानूनले मनिाणरर् गरेका अन्य मापदण्डहरु। 
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(६) तामलमको गरु्स्तर सिुारको लामग अनसूुची-7 बमोशजमका 
ववमिहरू प्रयोग गरी केन्रले आन्तररक वा बाह्य ववज्ञ माफण त तामलम 
स्थलको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गनेछ। 

(७) तामलम स्थल हनु अनसूुची-7 बमोशजमका ववमिहरुका 
अिारमा मूल्याङ्कन गदाण न्यूनतम ८० प्रमतशत अंक प्राप्त गरेको र पूर्ण 
तामलम स्थल हनु उपयिु छ भमन ववषय ववज्ञको टोलीबाट मसफाररस 
सवहतको प्रमतवेदन प्राप्त भएमा केन्रले स्वीकृमत प्रदान गनेछ। 

तर, ६० प्रमतशत भन्दा बढी र ८० प्रमतशत भन्दा कम अंक प्राप्त 
गरेमा अस्थायी तामलम स्थलको रुपमा केन्रले स्वीकृत ददन सक्नछे।यस्ता 
स्थलले स्वीकृत ददएको तामलम ३ ब्याच सम्पन्न भए पश्चात मूल्याङ्कन गदाण 
कम्तीमा ८० प्रमतशत अंक प्राप्त गरेमा पूर्ण तामलम स्थलको स्वीकृमत 
ददइनेछ, अन्यथा अस्थायी स्वीकृमत रद्द गररनछे। 

(८) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापमन राविय 
स्वास््य तामलम केन्रबाट अनसूुची-8 बमोशजम स्वीकृत तामलम स्थलहरुले 
पनु: स्वीकृमत मलनपुने छैन। 

 तर, उपदफा (७) बमोशजम अस्थायी तामलम स्थलको सूचीबाट 
हटाईएका तामलम स्थलहरुले केन्रबाट पनु: स्वीकृमत मलनपुनेछ। 

(९) तामलमको गरु्स्तर, स्थलको उपलब्िता र केन्रको 
आवश्यकताको आिारमा प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेश र संघबाट सूचीकृत 
तामलम स्थलहरुमा पमन तामलम सञ् चालन गनण कुनै बािा पनेछैन। 

(१०) केन्रबाट स्वीकृत तामलम स्थलबाट शक्लमनकल तामलम 
सञ् चालन गनुणपनेछ।  
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तर, राविय स्वास््य तामलम केन्र वा अन्य प्रदेशबाट स्वीकृत 
तामलम स्थलहरु प्रयोग गनण कुनै बािा पने छैन।    

(११) ववषयगत तामलम स्थल स्वीकृमत ददन वा प्रमार्ीकरर् गनण 
आवश्यक पने यस कायणववमिमा उल्लेख नभएका मापदण्ड राविय स्वास््य 
तामलम केन्रको मापदण्ड प्रमतकूल नहनुे गरी केन्रले तयार गरेर 
मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई प्रयोग गनण सक्नछे। 

(१२) राविय स्वास््य तामलम केन्रबाट ववगतमा स्वीकृमत ददइएका 
प्रदेश अन्तगणतका तामलम स्थलको पूवाणिार, दक्ष जनशशि, तामलम सामग्री, 
सवुविा र अन्य मापदण्डको आिारमा स्थलगत अवलोकन गरी मनरन्तरता 
ददने वा पषृ्ठपोषर् ददई सिुार गरी सचुारु गने वा स्वीकृमत स्थगन गने कायण 
केन्रले गनणसक्नेछ ।  

(१३) उपदफा (१२) बमोशजमको स्थलगत अवलोकन गदाण 
आवश्यक ठानेमा केन्रले राविय स्वास््य तामलम केन्रबाट अमिकृत 
प्रमतमनमि आमन्त्रर् गनणसक्नछे। 

11. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको प्रकार, क्षते्र, ववषय र अवमिाः (१) सामान्यतया 
स्वास््य सम्बन्िी तामलम कायणक्रमका प्रकार देहाय बमोशजमका हनुेछन:- 

(क) माष्टर/प्रशशक्षक प्रशशक्षर् तामलम  
(ख) अमभमखुीकरर्  
(ग) प्राववमिक सीप ववकास वा दक्षता अमभबवृि तामलम  
(घ) तामलम तथा अनसुन्िान ववमिगत तामलम 
(ङ) स्वास््य के्षत्रको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन तामलम 
(च) स्वास््य व्यवस्थापन तथा नतेतृ्व ववकास तामलम 
(छ)  स्वास््य आपूमतण व्यवस्थापन तामलम  
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(ज) समदुाय ववकास तथा पररचालन तामलम 
(झ) सेवाकालीन, सेवा प्रवेश, आिारभतू, पनुताणजगी र 

स्तरवृवि तामलम  
(ञ) पोषर् सिुार सम्बन्िी तामलम 

(२) स्वास््य सम्बन्िी कायण गने स्वास््य संस्था, संघ संस्था, 
साझेदार मनकाय, स्थानीय तह र अन्य सरकारी मनकायको कायण प्रकृमत 
अनसुार उपदफा (१) मा उल्लेख भएका बाहेक स्वास््य सम्बन्िी अन्य 
तामलमहरु पमन सञ् चालन गनण सवकनछे।  

(३) स्वास््य सम्बन्िी तामलमको क्षेत्र, ववषय र अवमि अनसूुची-9 
बमोशजमको हनुेछ। 

(४) स्वास््य सम्बन्िी तामलमहरुको कायणववमि, मनदेशशका र 
वववरर् (पररचय, उद्देश्य, अवमि, प्रशशक्षक र सहभागी संख्या, सहभागी 
छनौटका आिार, प्रशशक्षकको योग्यता आदद) यस कायणववमि वा कायणक्रम 
सञ् चालन मनदेशशकामा उल्लेख भए बमोशजम हनुछे। 

12. तामलम मूल्याङ्कन र प्रमार्पत्र प्रदान गनेाः (१) तामलममा सहभागी भई 
तामलमको प्रमार् पत्र प्राप्त गनण तामलमको अशन्तम मूल्यांकनमा सहभागीले 
८५ प्रमतशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको र शत प्रमतशत रुज ु
हाशजर भएको हनुपुनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम मापदण्ड परुा गरेका सहभागीहरुलाई 
तामलम संयोजकको मसफारीसमा अनसूुची-10 बमोशजमको ढाँचामा 
प्रमार्पत्र केन्रले प्रदान गनेछ । 
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(३) तामलमको अशन्तम ददनमा तामलम संयोजक र प्रशशक्षकले 
सहभागीहरुबाट तामलम प्रवक्रया र व्यवस्थापन सम्बन्िी अनसूुची-11 
बमोशजम मूल्याङ्कन गराउनपुनेछ। 

13. स्वास््य तामलम मनदेशक समममत सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) प्रदेश मभत्रका 
स्वास््य सम्बन्िी तामलमको मागणदशणन, मनदेशन, अनगुमन, अनमुोदन गनणका 
लामग देहाय बमोशजम स्वास््य तामलम मनदेशक समममत गठन हनुेछ :-  
(क) सशचव, सामाशजक ववकास मन्त्रालय  संयोजक 
(ख) मनदेशक, स्वास््य मनदेशनालय सदस्य 
(ग) मनदेशक, प्रदेश स्वास््य आपूमतण व्यवस्थापन केन्र सदस्य 
(घ) उपसशचव प्रमतमनमि, मखु्य मन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको 

कायाणलय  सदस्य 

(ङ) प्रमखु, प्रशासन तथा योजना महाशाखा,  
सामाशजक ववकास मन्त्रालय सदस्य 

(च) प्रमखु, अस्पताल ववकास तथा शचवकत्सा सेवा 
महाशाखा, सामाशजक ववकास मन्त्रालय सदस्य 

(छ) मनदेशक, स्वास््य तामलम केन्र सदस्य सशचव 
(२) मनदेशक समममतको सशचवालयको काम केन्रले गनेछ । 
(३) मनदेशक समममतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ तर 

दईु बैठक बीचको अवमि चौमामसक भन्दा बढी हनुेछैन । 
(4)  कायण सञ् चालन सम्बन्िी कायणववमि सो समममत आफैले 

मनिाणरर् गरेबमोशजम हनुेछ। 
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(5) मनदेशक समममतलाई आवश्यक लागेमा स्वास््य संस्था, संघ 
संस्था, साझेदार मनकाय र स्थानीय तहका ववशेषज्ञ वा अन्य व्यशिलाई 
समममतको बैठकमा आमन्त्रर् गनणसक्नेछ । 

14. स्वास््य तामलम मनदेशक समममतको काम, कतणव्य र अमिकाराः स्वास््य 
तामलम मनदेशक समममतको काम, कतणव्य, अमिकार देहाय बमोशजम हनुेछ:- 
(क) स्वास््य सम्बन्िी तामलम योजना, कायाणन्वयन, अनगुमन र 

मूल्यांकनमा मनदेशन ददने, 
(ख) पाठ्यक्रम, प्रशशक्षर् मनदेशशका र सन्दभण सामग्रीहरुलाई आवश्यकता 

अनसुार स्वीकृमतका लामग मसफाररस गने, 
(ग) स्वास््य तामलम व्यवस्थापन समममतको मसफाररसको आिारमा 

आवश्यक स्वीकृत गने,  
(घ) स्वास््य सम्बन्िी तामलम कायणक्रमहरु मनयमन गनण मनदेशन ददने, 
(ङ) स्वास््य सम्बन्िी तामलम कायणक्रमहरु अनगुमन तथा समीक्षा गने, 
(च) स्वास््य तामलम व्यवस्थापन समममतको मसफाररस बमोशजम तामलम 

शलु्क मनिाणरर् गने। 
15. स्वास््य तामलम व्यवस्थापन समममत सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) प्रदेशमभत्रका 

स्वास््य सम्बन्िी तामलम व्यवस्थापन गनणका लामग देहाय बमोशजम स्वास््य 
तामलम व्यवस्थापन समममत गठन हनुेछ:- 
(क) मनदेशक, स्वास््य तामलम केन्र  संयोजक 
(ख) ब.जनस्वास््य प्रशासक, स्वास््य मनदेशनालय सदस्य 
(ग) नमसणङ अमिकृत प्रमतमनमि, लशुम्बनी प्रादेशशक अस्पताल सदस्य 
(घ) आयवेुद शचवकत्सक, अस्पताल ववकास तथा शचवकत्सा  

सेवा महाशाखा, मन्त्रालय सदस्य 
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(ङ) स्वास््य शशक्षा प्रशासक/ अमिकृत,  
स्वास््य तामलम केन्र सदस्य सशचव 
(२) समममतको सशचवालयको काम केन्रले गनेछ। 
(३) समममतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नछे।  
(४) बैठक सम्बन्िी कायणववमि सो समममत आफैले मनिाणरर् गरे 

बमोशजम हनुेछ। 
(५) समममतको आवश्यकता अनसुार सम्बशन्ित ववषय ववज्ञ वा 

अन्य व्यशिलाई समममतको बैठकमा आमन्त्रर् गनणसक्नछे । 
16. स्वास््य तामलम व्यवस्थापन समममतको काम, कतणव्य र अमिकाराः  स्वास््य 

तामलम व्यवस्थापन समममतको काम, कतणव्य र अमिकार देहाय बमोशजम 
हनुेछ:- 
(क) स्वास््य तामलम मनदेशक समममतको मनर्णयहरु कायाणन्वयन गने, 
(ख) स्वास््य सम्बन्िी तामलमको योजना, कायाणन्वयन र मूल्याङ्कन गने, 
(ग)  तामलम, प्रशशक्षक र सहभागीहरुको मापदण्ड, प्रोटोकल, योग्यता र 

अवमि  मनिाणरर् गने, 
(घ)  ववद्यमान तामलम सिुार र नयाँ तामलमहरुको प्रस्ताव मनदेशक 

समममत समक्ष पेश गने, 
(ङ) स्वास््य सम्बन्िी तामलम पाठ्यक्रम स्वीकृमतको लामग मनदेशक 

समममत समक्ष पेश गने, 
(च) स्वास््य सम्बन्िी तामलम पाठ्य सामग्रीहरु स्वीकृत गने, 
(छ)  प्रचमलत कानून बमोशजम प्रमत व्यशि प्रमत तामलम खचणको ईकाई 

दर तयार गरी मनिाणरर्को लामग स्वास््य तामलम मनदेशक समममत 
समक्ष पेश गने, 
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(ज)  स्वास््य सम्बन्िी तामलमको प्रमार्ीकरर् गने र तामलम स्थलको 
प्रत्यायन (Accreditation) को लामग मनदेशक समममत समक्ष 
मसफाररस गने । 

17. समन्वय गरी तामलम सञ् चालन गनणसक्न:े (१) स्वास््य संस्था, संघ संस्था, 
साझेदार मनकाय, स्थानीय तह र अन्य सरकारी मनकायको कायण योजनामा 
परेको तामलमहरु केन्रसँग सम्झौता गरी तामलम सञ् चालनको लामग 
केन्रलाई कायणक्रम र बजेट उपलब्ि गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्राप्त हनुे कायणक्रम र बजेट प्रदेश 
सरकारको मनदेशशका, कायणववमि, मापदण्ड र प्रचमलत कानून अनसुार 
सञ् चालन र खचण गनुणपनेछ। 

18. साःशलु्क तामलम सञ् चालन गनणसक्न:े (१) संघ संस्था, साझेदार मनकाय, 
स्थानीय  तह र अन्य सरकारी मनकायको अनरुोिमा तामलमका लामग 
तोवकएका योग्य व्यशिलाई मनदेशक समममतले तोके बमोशजम शलु्क मलई 
केन्रले तामलममा सहभागी गराउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तामलम सञ् चालन र सहभामगताका 
लामग संघ संस्था, साझेदार मनकाय, स्थानीय तह र अन्य सरकारी मनकायले 
केन्रमा पत्राचार गनुणपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम तामलम सञ् चालनको लामग मागको 
आिारमा केन्रले आवश्यकतानसुार तामलम गराउने व्यवस्था गनण सक्नछे। 

19. दूरशशक्षा/तामलम वा ममशश्रत मसकाई कायणक्रम सञ् चालन गनणसक्न:े (१) 
केन्रले उपयिु आिमुनक प्रववमिको छनौट गरी दूरशशक्षा तामलम कायणक्रम 
सञ् चालन गनणसक्नछे। 
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(२) स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको ज्ञान र सीपलाई अमभबवृि गरी 
गरु्स्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गराउन उपयिु आिमुनक सािनको 
प्रयोग गरी ममशश्रत मसकाई (Blended Learning) तामलम कायणक्रम 
केन्रले सञ् चालन गनण सक्नछे। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको तामलम सञ् चालनका लामग पूवण 
परीक्षा अनलाईन प्रर्ालीबाट मलइनछे।पूवण परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रमतशत 
अङ्क ल्याउने सहभागीहरुलाई स्व-अध्ययन सामग्री पठाइनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम तामलम अध्ययन सामग्रीका लामग 
लाग्ने सम्पूर्ण खचण संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले व्यहोने अवस्था 
नभएमा सहभागी स्वयंले व्यहोनुण पनेछ।  

(५) उपदफा (३) बमोशजम तामलमका सहभागीहरुको मनशश्चत 
अवमिमा अनलाईन प्रर्ालीबाट Post Test परीक्षा मलइनेछ र परीक्षामा 
कम्तीमा ८५ प्रमतशत अङ्क ल्याउने सहभागीहरुलाई केन्रले प्रमार्पत्र 
प्रदान गनेछ। 

20. अनगुमन, अमभलेखन र प्रमतवेदन गनुणपनेाः (१) स्वास््य संस्था, संघ संस्था, 
साझेदार मनकायले सञ् चालन गरेका स्वास््य सम्बन्िी तामलमको अनगुमन 
र अमभलेखनको व्यवस्थापन केन्रले गनेछ ।स्थानीय तहले सञ् चालन 
गरेका तामलमको हकमा सम्बशन्ित स्थानीय तहको समन्वय, सहकायण र 
सहममतमा अनगुमन र अमभलेखको व्यवस्थापन केन्रले गनणसक्नेछ।  

(२) तामलमहरुको सूचना व्यवशस्थत गनण, अनगुमन, पषृ्ठपोषर् र 
प्रमतवेदन प्रर्ालीलाई प्रभावकारी तथा वैज्ञामनक बनाउनका लामग केन्रले 
तामलम सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली (Training Information 
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Managenment System-TIMS) को ववकास र कायाणन्वयन गनण 
सक्नेछ। 

(३) तामलम सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली चसु्त र प्रभावकारी बनाउन 
उपदफा (२) बमोशजमको प्रर्ाली केन्रले आवश्यक समन्वय, सहकायण र 
सहममतमा स्थानीय तहसम्म मबस्तार गनण सक्नछे। 

(४) उपदफा (२) बमोशजमको प्रर्ाली ववकास नभएसम्म केन्रले
 राविय स्वास््य तामलम केन्रबाट प्रदेशहरुका लामग मनममणत तामलम सूचना 
व्यवस्थापन प्रर्ाली प्रयोग गनण सक्नेछ। 

(५) तामलम मलएका प्रशशक्षाथीहरुले तामलममा हामसल गरेको ज्ञान, 
सीप र दक्षता मूल्याङ्कन गनण र तामलम पश्चात आफ्नो कायणक्षेत्रमा सो ज्ञान, 
सीप र दक्षता प्रयोग गरी सेवा उपलब्ि गरे, नगरेको एवकन गरी 
उनीहरुलाई आवश्यकता अनसुार कायणस्थलमा नै कोशचंग गरी 
पनुताणजगीकरर् गनण फलोअप कायण केन्र र तामलम स्थलका  प्रशशक्षकले 
गनणसक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम अनगुमनको समयमा औजार, 
उपकरर्, पूवाणिार, सामग्री, औषमिको उपलब्िता र समस्याको अध्ययन 
गने र कायणस्थल मै समािानका उपाय बारे छलफल गनुणपनेछ। 

(७) उपदफा (५) र (६) बमोशजमको अनगुमन कायण केन्र र 
तामलम स्थलका प्रशशक्षकले आिमुनक संचार माध्यम वा अनलाइन माध्यम 
प्रयोग वा स्थलगत भ्रमर् गरी गनण सक्नेछ । 

(8) स्वास््य संस्था, संघ संस्था, साझेदार मनकायले सञ् चालन 
गरेका तामलमको प्रमतवेदन अनसूुची-12 बमोशजमको ढाँचामा केन्रमा पेश 
गनुणपनेछ ।  



खण्ड ४) संख्या १३ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मममत २०७७।०4।२८ 

 

21. तामलममा स्वास््य संस्था, संघ संस्था, साझेदार मनकाय र स्थानीय तहको 
भमूमका: (१) प्रदेश मभत्रको तामलम योजना, कायाणन्वयन, अनगुमन, 
सपुरीवेक्षर् र मूल्याङ्कन गने मखु्य भमूमका र शजम्मेवारी मन्त्रालय र 
केन्रको हनुेछ। 

 (२) मन्त्रालय र केन्र लगायत स्वास््य संस्था, संघ संस्था, 
साझेदार मनकाय र स्थानीय तहहरुको तामलममा रहने भमूमका अनसूुची-13 
मा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

22. तामलममा हनु े खचण रकमको मापदण्ड: तामलम सञ् चालनका लामग ववमभन्न 
खचण शीषणकमा आवश्यक पने खचणको मापदण्ड प्रदेश सरकारको प्रचमलत 
कानून बमोशजम हनुेछ।प्रदेश सरकारको खचण मापदण्डमा स्पष्ट रुपमा 
उल्लेख नभएमा नेपाल सरकारको स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राविय 
स्वास््य तामलम केन्रको कायणक्रम सञ् चालन तथा बजेट खचण मनदेशशका, 
२०७५ र अथण मन्त्रालयको कायण सञ् चालन मनदेशशका, २०७५ बमोशजम 
खचण गनण सवकनछे। 

23. पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, कायणववमि र मापदण्ड बनाई लागू गनण सवकन:े (१) 
यस कायणववमिमा उल्लेख नभएका ववषयहरुमा राविय स्वास््य तामलम 
केन्रको पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, कायणववमि र मापदण्ड बमोशजम हनुेछ।  

(२) प्रदेशको आवश् यकता अनसुार स्वास््य सम्बन्िी तामलमको 
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री केन्रले तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत 
गराइ लाग ुगनण सक्नछे।  

24. तामलम स्थलको अनमुमत र प्रशशक्षकको प्रमार्ीकरर् खारेज हनुसक्न:े (१) 
केन्रले देहाय बमोशजमको अवस्थामा कुनै स्वास््य संस्था, संघ संस्था र 
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साझेदार मनकायको तामलम स्थललाई ददएको तामलम अनमुमत खारेज गनण 
सक्नेछ:- 

(क) तामलम सम्बन्िी सम्झौता अनसुारको काम नगरेमा, 
(ख) तामलम सञ् चालन गदाण स्वीकृत मापदण्ड, स्तर वा 

गरु्स्तर पूरा नगरेमा, 
(ग) तामलम सञ् चालन गनण अनमुमत मलई लगातार तीन 

पटकसम्म मनामसब कारर् मबना तामलम सञ् चालन 
नगरेमा, 

(घ) दफा १० को उपदफा (4) र (5) बमोशजम 
मापदण्ड परुा नगरेमा,  

(ङ) प्रचमलत कानून बमोशजम कायणक्रम सञ् चालन 
नगरेमा। 

 (२) केन्रले प्रदान गरेको प्रशशक्षक प्रशशक्षर् प्रमार्ीकरर् देहाय 
बमोशजमको अवस्थामा खारेज वा अमान्य घोवषत गनणसक्नछे:- 

(क) सूशचकृत प्रशशक्षकले सम्बशन्ित ववषयमा कम्तीमा २ 
(दईु) ब्याच तामलममा सैिाशन्तक वा शक्लमनकल वा 
दवैु अभ्यासमा दक्षता प्रस्ततु नगरेमा, 

(ख) प्रशशक्षक प्रशशक्षर् मलएको 3 बषणसम्म पमन 
सम्बशन्ित ववषयको तामलम प्रशशक्षर् नगरेमा, 

(ग) मापदण्ड र प्रोटोकल अनसुार तामलम सञ् चालन 
नगरेमा, 

(घ) प्रशशक्षक प्रशशक्षर् तामलमको प्रमार्पत्रको 
आमिकाररकता पवुष्ट नभएमा। 
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25. सेवाकालीन तामलम: (१) केन्रले स्वास््य के्षत्रमा कायणरत जनशशिको 
लामग सेवाकालीन तामलम सञ् चालन गनण सक्नेछ । 

(२) सेवाकालीन तामलमको अवमि नेपाल सरकारले सेवाकालीन 
तामलमको लामग मनिाणरर् गरेको अवमि बमोशजम हनुछे । 

(३) सेवाकालीन तामलमको पाठ्यक्रम केन्रले तयार गरी 
मन्त्रालयले स्वीकृत गरे पश्चात लाग ुहनुछे । 

26. प्रचमलत कानून बमोशजम हनु:े यस कायणववमिमा उल्लेख नभएको ववषय 
प्रचमलत कानून बमोशजम हनुछे । 
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अनसूुची -1 

तामलम प्रशशक्षर् मूल्याङ्कन 
(दफा 7 को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 

तामलमको नाम: 
प्रशशक्षकको नाम:    तामलम स्थल: 
(क्र.सं. १ देशख १० सम्म प्रत्येकको १०-१० पूर्ाांक) 
क्र. 
स. 

वववरर् अवलोकन 
मूल्याङ्कन 

बुदँागत रुपमा 
ददईएका सझुाव तथा 
गररएका कायणहरु 

१ सेसनमा प्रस्ततु गररएका ववषयबस्तहुरु 
प्रष्ट बशुझएको  

  

२ सेसनमा प्रस्ततु गररएका ववषयबस्तहुरु 
सरल भाषा र सहज रुपमा प्रस्ततु 
भएको 

  

३ सेसनमा सहभागीहरुका शजज्ञासाहरु 
प्रभावकारी तथा उपयिु तररकाबाट 
समािान गररएको  

  

४ तामलम पाठ्यक्रममा उल्लेशखत 
ववमिहरु प्रयोग गरेको 

  

५ सेसनमा सहभागीको ध्यान केशन्रत 
गनणसकेको  

  

६ सेसनमा दृष्य सामग्रीहरु ठीकसँग 
प्रयोग भएको  

  

७ सेसनमा सहभागीहरुलाई पूर्ण सहभागी   
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गराईएको 
८ सेसनबाट पाठ्यक्रमको उद्दशे्य परुा 

भएको  
  

९ सेसनमा सहजकताणको हाउभाउ र 
सहभागीप्रमतको सहयोगीपना  

  

१० सहजकताण र सहभागी तथा अन्य 
बीचको समन्वय 

  

 जम्मा अंक   जम्मा प्रमतशत: 
मूल्याङ्कन: अमत उत्तम-९०%  ववशशष्ट-८०-८९ % 
 उत्तम-७०-७९ %  सामान्य-६०-६९ %  
 सन्तोषजनक-५०-५९ %  न्यून/कमजोर-५० % भन्दा कम  
समग्रमा अवलोकनकताणको सझुाव: 
 
 
अवलोकनकताणको नाम र पद:       
         
अवलोकनकताणको सवह: 
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अनसूुची -2 
तामलम प्रशशक्षक सीप लेखाजोखा फारम (Facilitator's Facilitation Skills 

Appraisal Form) 
(दफा 7 को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 

 
तामलमको नाम:     मममत: 
प्रशशक्षकको नाम:    तामलम स्थल: 
S.N. Facilitation Skills Yes Sometimes No 

1 Presents an effective introduction    

2 States the objectives of the 

presentation/activity as part of the 

introduction 

   

3 Asks questions of the entire group    

4 Targets questions to individuals    

5 Asks questions at a variety of levels    

6 Uses learner's name    

7 Provides positive feedback and 

related examples 

   

8 Responds to learner's questions    

9 Uses trainer's notes or a personalized 

reference manual 

   

10 Maintains eye contact with learners    

11 Speak with appropriate voice and 

maintains tone rhythm so that all 

learners can hear and understand 

   

12 Moves around the room and 

motivates learners to learn 

   

13 Maintain appropriate body language 

and movement 
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14 Uses audio-visual effectively    

15 Displays positive use of humors    

16 Presents an effective summary    

17 Provides opportunities for 

application or practice of presented 

content 
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अनसूुची -3 
प्रशशक्षकको शक्लमनकल सीप लेखाजोखा फारम (Clinical Facilitaion Skills 

appraisal Form) 
(दफा 7 को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 

 
तामलमको नाम:     मममत: 
प्रशशक्षकको नाम:    तामलम स्थल: 
S.N. Demonstration Skills Yes Sometimes No 

1 Uses trainer's notes, a personalized 

manual or learning guide 

   

2 States the objectives as part of the 

introduction 

   

3 Presents an effective introduction     

4 Arranges the demonstration area so 

that learners are able to see each step 

in the procedure clearly 

   

5 Never demonstrates an incorrect 

procedure or shortcuts 

   

6 Communicates with the model or 

client during the demonstration of 

the activity/skill 

   

7 Asks questions and encourages 

learners to ask questions  

   

8 Demonstrates or simulates 

appropriate infection prevention 

practices 

   

9 Positions the models as it were an 

actual client, when using a model 

   

10 Maintains eye contact with learners 

as much as possible 
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11 Projects/appropriate voice so that all 

learners can hear 

   

12 Provides opportunities for the 

learners to practice the activity/skill 

under direct supervision 
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अनसूुची – 4 
कोशचंङ्ग प्रशशक्षक शक्लमनकल सीप लेखाजोखा फारम (Coaching Clinical 

Facilitaion Skills Appraisal Form) 
(दफा 7 को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 

 
तामलमको नाम:      मममत: 
प्रशशक्षकको नाम:     तामलम स्थल: 
S.N. Facilitation Skills Yes Sometimes No 

Before Practice Session    

1 Greets the learner    

2 Asks the learner to reflect on her/his 

performance in previous practice 

sessions 

   

3 Asks which steps or tasks the learner 

would like to work on during the 

practice session 

   

4 Reviews any difficult steps or tasks 

in the learning guide that will be 

practiced during the session 

   

5 Works with learner to set specific 

goals for practice session 

   

During Practice Session    

1 Observes as the learner practices the 

procedure 

   

2 Provides positive reinforcement and 

suggestions for improvement as the 

learner practices the procedure 

   

3 Refers to the learning guide during 

observation 

   

4 Records notes about learner    
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performance on the learning guide 

during the observation 

5 Is sensitive to the client when 

providing feedback to the learner 

during a clinical session 

   

6 Provides corrective comments only 

when the comfort or safety of client 

is in doubt 

   

After Practices: Feedback Sessions    

1 Greets the learner    

2 Asks the learner to share feelings 

about the practices session 

   

3 Asks the learner to identify those 

steps performed well 

   

4 Asks the learner to identify those 

steps where performance could be 

improved 

   

5 Refers to notes on the learning guide    

6 Provides positive reinforcement 

regarding those steps or tasks the 

learner performs well 

   

7 Offers specific suggestions for 

improvement 

   

8 Works with the learner to establish 

goal for the next practice session 
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अनसूुची – 5 

तामलम दताण फारम 
(दफा 9 को उपदफा (4) सँग सम्बशन्ित) 

 
Province Government 

Province No. 5 

Ministry of Social Development 

Health Training Centre 

Butwal, Nepal 

 

TRAINING REGISTRATION FORM 

Name of the Training: ....................................................... 

 Participant  

  Master Trainer/Trainer/Co-trainer/Co-ordinator         

Training Site:........................................ Province: ....................... 

Starting Date: .............. Ending Date: ...........Fiscal Year:.......... 

Personal Information 

Name in English (Block Letter): .............................................. 

नपेालीमा: ....................................................................................... 
Sex:      Male    Female      Other  

Date of Birth (in BS): .......................... 

CURRENT HOME ADDRESS 

District:     Rural Municipality/Municipality: 

Ward No.:      Phone/Mobile No.:  Email Address: 

CASTE 

PP Sized 
Photo 
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          Dalit 

          Aadibasi/Janajati 

          Terai Caste (Madhesi) 

          Muslim 

          Khas/Arya  

          Tharu 

          Others 

 

PIS No.: Citizenship No.:    Council Registration No.: 

 

CADRE 

1. Medical: 

2. Nursing: 

3. Public Health: 

4. Health Promotion & 

Education: 

5. Paramedics: 

6. Pharmacy: 

7. Ayurweda/Unani/Homeopathy: 

8. Laboratory: 

9. Others: 

SPONSOR 

          Government 

          Non-Government 

(Specify): 

          Semi-Government 

(Specify) 

          Self: 

          Others (Specify): 

WORKPLACE 

Organization Name: 

District:        Province:           Rural/Municipality:    Ward No.:                                 

Phone/Mobile No.:            Fax No.:     Post:                Level: 

..........................                                            …………………… 

Name and Signature                                     Name and Signature 

of Participant                                                 of Training Co-ordinator 
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अनसूुची – 6 
तामलम हाशजरी फारम 

(दफा 9 को उपदफा (6) सँग सम्बशन्ित) 
 

Province Government 

Province No. 5 

Ministry of Social Development 

Health Training Centre 

Butwal, Nepal 

 
तामलमको नाम:    मममत: ........ देखी……….  
तामलम स्थल: 
TRAINING ATTENDANCE FORM 
S. 

N. 

Name Position Level Office Mobile 

No. 

Email 

Address 

Signature  

1 2 3 4 5 6 7 8 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Submitted by:       

Approved By: 
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अनसूुची-7 
तामलम गरु्स्तर सिुार टुलहरु 

(दफा 10 को उपदफा (4) सँग सम्बशन्ित) 
प्रदेश सरकार,  
प्रदेश नं. ५ 

सामाशजक ववकास मन्त्रालय 
स्वास््य तामलम केन्र 

तामलम कायणक्रमको गरु्स्तर सिुारको लामग आिारभतू चेक मलष्ट 
 

कायणक्रमको नाम  जम्मा पूर्ाणक: २५० 
स्थान  न्यूनतम प्राप्त गनुण पने अंक: २०० 

(८०प्रमतशत) 
आन्तररक     
बाह्य  

अवलोकनकताणको 
नाम: जम्मा मापदण्डहरु:१६ 

अवलोकनकताणको 
पद/संस्था 

 
जम्मा स्तररयताहरु: ५०  

Scoring Key: Yes Means: १=२० प्रमतशत, २=४० प्रमतशत, ३=६० 
प्रमतशत, ४=८०प्रमतशत, ५=१०० प्रमतशत, N=No, NA=Not Applicable 



खण्ड ४) संख्या १३ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मममत २०७७।०4।२८ 

 

कायण 
सम्पादन 
मापदण्ड 

मापदण्ड पवुष्ट गने आिारहरु 
आन्तररक/बाह्य 

कैवफयत १ २ ३ ४ ५ N NA 

१. उपयिु 
तामलम कक्ष  

तामलमकोठामा सेसन चलाइरहँदा 
अवलोकन गरेर पत्ता लगाउने: 

        

१. तामलम हालको General 
Appearance 

        

२. हावा ओहर दोहोर हनु सक्ने 
कोठा भएको 

        

३  पयाणप्त उज्यालो भएको         
४. सहजीकरर् गनण उपयिु 

स्थान भएको 
        

५. सहजकताण वहडडलु गनण 
पयाणप्त ठाउं भएको 

        

६. ध्यान केशन्रत गनण हल्ला 
नहनुे ठाउं भएको 

        

७. तामलम कक्ष नशजक सफा 
चपी भएको 

        

८. सफा वपउने पानीको 
व्यवस्था भएको 

        

Sub-Total         
२. तामलम 
सञ् चालनमा 
आवश्यक 
पने 
आिारभतू 

तामलम कक्ष सफा, काम गनण उपयूि र उपकरर् राम्रोसँग ममलाएर 
राखेको छ छैन अवलोकन गने: 
१. LCD प्रोजेक्टर, न्यजुवप्रन्ट, 

मेटाकाडण, माकण र 
        

२. टेबल, ईजेल बोडण, व्हाईट         
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उपकरर् र 
सामग्रीहरुको 
उपलब्िता 

बोडण, पोमडयम 
३. सहभागी अनपुातमा कुसीको 

संख्या पयाणप्त मात्रामा भएको 
        

४. झ्यालमा  पदाण, पंखा, 
साउण्ड मसस्टम 

        

Sub-Total         
३.प्रशशक्षक 
प्रशशक्षर्को 
लामग  
योग्यता 

सबै प्रशशक्षकहरु तामलम 
सञ् चालन पूवण प्रशशक्षक 
प्रशशक्षर्मा संलग्न र  तामलम 
व्यवस्थापन मनदेशशका अनसुार 
प्रशशक्षकहरु  भएको  

       

Sub-Total         
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कायण सम्पादन 
मापदण्ड 

मापदण्ड पवुष्ट गने आिारहरु 
आन्तररक/बाह्य 

कैवफयत 
१ २ ३ ४ ५ N NA 

४. प्रशशक्षकको 
तामलमको तयारी 

१. प्रशशक्षकले तामलम पूवण 
सेसन प्लान बनाउन ेगरेको 

        

२. प्रशशक्षकले मनदेशशका 
अनसुार सन्दभण पशुस्तका 
प्रयोग गरी तामलम 
चलाईएको 

        

३. प्रशशक्षकले नोटहरु तयारी 
वा प्रशशक्षर् मनदेशशका 
प्रयोग गरी कक्षा सञ् चालन 
गरेको 

        

४. प्रशशक्षकले तामलमको 
अवमिमा मेटाकाडण वा 
शफ्लपचाटण, पावर पोइन्ट 
जस्ता सामग्रीहरुको प्रयोग 
गरेको 

        

Sub-Total         

५.सहजकताणले सेसन 
चलाउँदा 
ववषयवस्तलुाई 
प्रभावकारी तररकाले 
शरुु गरेको 

तामलम कोठामा सेसन 
चलाइरहंदा सहजकताणलाई 
अवलोकन गरेर पत्ता लगाउन े

        

१. पवहले ददएको प्रशशक्षर्सँग 
ममलाउदै वा संशक्षप्त बताउदै 
वा ममल्दो जलु्दो  

        

२. ववषयस्तसँुग जोड्दै वा 
ममलाएर प्रशशक्षर् ददएको 

        

३. आफूले प्रशशक्षर् ददन 
लागकेो ववषयवस्तहुरूको 
पनुरावलोकन गरी सरुु 
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गरेको 

४. ववषयवस्तलुाई ध्यानाकषणर् 
गने र जानकारी ददने तररकाले 
प्रशशक्षर् ददएको 

        

Sub-Total         

६.सहजकताणहरुले 
सेसन चलाउदा सन्दभण 
सामग्रीको प्रयोग 

१. प्रशशक्षर् गने भाग बारे स्पष्ट 
मनिाणरर् गरेको 

        

२. सेसनको लामग सम्बशन्ित 
सन्दभण सामग्रीहरुको पवहचान 
गरेको 

        

३. सेसनको लामग सन्दभण 
सामग्रीहरुको प्रयोग गरेको 

        

४.  सेसनको लामग सम्बशन्ित 
सन्दभण सामग्रीहरुको प्रयोग गनण 
प्रशशक्षामथणहरुलाई प्रोत्साहन 
गरेको 

        

Sub-Total         

७. सहजकताणले अन्तमा 
प्रशशक्षर् गरेका कुराहरु 
समेट्ने गरी संक्षेवपकरर् 
गरेको  

तामलम कोठामा सेसन 
चलाइरहदा सहजकताणलाई 
अवलोकन गरेर पत्ता लगाउने  

        

१. हरेक सेसनको अन्तमा 
प्रशशक्षर्का मखु्य कुराहरुमा जोड 
ददने गरेको 

        

२. सहभागीहरुलाई प्रश्न सोध्ने 
मौका ददन ेगरेको 

        

Sub-Total         
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८.सहजकताणले 
प्रभावकारी सेसन 
चलाउन र प्रश्न सोध्न े
तररकाको प्रयोग 

तामलम कोठामा सेसन 
चलाइरहदा सहजकताणलाई 
अवलोकन गरेर पत्ता लगाउन े

        

१. सहभागीहरुले सनेु्न गरी 
बोलेको 

        

२. कोठाको वररपरर घमेुर 
सेसन चलाएको 

        

३. सहभागीहरुसँग आखँामा 
आखँा ममलाएर सेसन चलाएको 

        

४. मेटाकाडण वा शफ्लपचाटण 
आदद सामग्री प्रयोग गरेको र 
परैु वा केवह गल्ती उत्तरहरुलाई 
सकारात्मक तररकाले ममलाउने 
गरेको 

        

५. प्रशशक्षर् मनदेशशका अनसुार 
रोल प्ले, केस स्टडी, समूहमा 
कायण, अभ्यास गराएको  

        

Sub-Total         
९. ब्यानरको प्रयोग 
गररएको 

अवलोकन गरेर पत्ता लगाउने: 
(दृष्य सामग्री देखाउन ेठाउंमा 
ब्यानर राशखएको हनु ुहुँदैन) 

        

१. मनदेशशका अनसुार ब्यानर 
बनाईएको 

        

२. उपयिु स्थानमा ब्यानर 
राशखएको  

        

Sub-Total         
१०. सरकारी 
मनकायको संलग्नता 

पत्राचार गरेका कुरा अवलोकन 
गरेर पत्ता लगाउन े

        

१. तामलम सञ् चालन गनण 
पत्राचार लगायत व्यवस्थापन 
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सरकारी कायाणलयबाट भएको 
२. तामलम सञ् चालन गनण 
सरकारी कमणचारी संलग्न रहेको 

        

३. तामलम सञ् चालन गनण 
सरकारी भवनको प्रयोग भएको 
(सरकारी भवनको उपलव्िता    
भएमा मात्र) 

        

Sub-Total         
११. आमथणक 
व्यवस्थापनमा लेखा 
कमणचारीको संलग्नता 

लेखासँग सम्बशन्ित कमणचारी 
आमथणक व्यवस्थापनमा संलग्नता 
भएको 

        

Sub-Total         
१२. तामलम केन्रको 
संलग्नता  

राविय स्वास््य तामलम केन्र वा 
स्वास््य तामलम केन्र वा 
केन्रबाट  प्रमाशर्त शक्लमनकल 
स्थलको संग्लनता  

        

Sub-Total         
१३. तामलमको 
अमभलेख दठकसँग 
भएको 

अमभलेख हेरेर एवकन गने         
१. अनसूुची- ७ बमोशजमको 
फारममा मनयममत रुपमा 
सहभागीको हाशजर गने गरेको 

        

२. सहभागीहरूको अनसूुची ६ 
बमोशजमको   
    Training Registration 
Form भररएको  

        

३. तामलम सञ् चालन मनदेशशका 
अनसुार कायणतामलका भएको 

        

४. तामलम सम्पन्न भएपमछ 
मनयममत रुपमा सम्वशन्ित 
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मनकायमा प्रमतवेदन पठाउन े
गरेको 

Sub-Total         
१४. तामलममा  
सहभागी तथा सहजकताण 
संख्या 

मनदेशशकामा तोवकए अनसुार 
प्रमत ब्याच तामलममा सहभागी 
(........) तथा 
प्रशशक्षक/सहजकताण (......) 
हरूको संख्या एवकन भएको 

        

Sub-Total         
१५. तामलम 
सामग्रीहरूको प्रयोग 

तामलम सेसन चलाइरहदा प्रशशक्षक/सहजकताणलाई अवलोकन गरी 
पत्ता लगाउने  

 

१. प्रशशक्षर् मनदेशशका 
(Trainers Guide: Trainers 

manual, Trainers Note, 

Course outline etc.) 
बमोशजम भएको 

        

२. सन्दभण पशुस्तका (Trainee 

Manual) सहभागीहरूलाई 
ववतरर् गरीने अभ्यास भएको 

        

 Sub-Total         
१६. हरेक ददनको 
अन्तमा 
प्रशशक्षक/सहजकताणहरू 
ददनभर सञ् चालन गरेको 
सेसनका ववषयमा 
छलफल हनु ेगरेको 

अवलोकन गरेर पत्ता लगाउन े         
१. प्रशशक्षक/सहजकताणहरूले 
आआफ्नो अनभुव व्यि 
गरेको/सञ् चालन भईसकेको 
सेसनहरूको ववषयवस्तमुा 
छलफल गरेको  

        

२. आगामी सेसन 
सञ् चालनका प्रवक्रयाका 
ववषयमा छलफल गरेको । 

        

३. सहभागीहरूको मसट प्लान         
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पनुरावलोकन गरेको 
Sub-Total         

 कुल जम्मा (१-१६)          

 
१. पररक्षर् गरेको पटक १ २ ३ ४ ५ 
२. ५० वटा मध्ये परुा गरेका जम्मा 

स्तरीयताहरु 
     

३. कुल प्राप्त अंक      
४. जम्मा प्राप्त प्रमतशत      
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अनसूुची-8 
शक्लमनकल तामलम स्थलहरुको सूची 

(दफा 10 को उपदफा (8) सँग सम्बशन्ित) 
 
राविय स्वास््य तामलम केन्रबाट Certified प्रदेश ५ का शक्लमनकल तामलम 
स्थलहरु 
S.N. NAME OF CLINICAL TRAINING 

SITE 
NAME OF TRAINING 

1 Lumbini Provincial Hospital, Butawal, 

Rupandehi 

SBA, SAS 

2 Bhim Hospital, Bhairahawa, Rupandehi SBA  

3 AMDA Hospital, Butawal, Rupandehi SBA, OTTM 

4 FPAN Branch, Butawal, Rupandehi FP-(LARC)   

5 FPAN Branch, Dang FP-(LARC)   

6 Bheri Hospital, Nepalgunj, Banke  Comprehensive RH -FP, 

SBA, ASRH, SAS, GBV, 

CACX screening, POP 

and Pediatric Nursing 
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अनसूुची-9 
स्वास््य सम्बन्िी तामलमको क्षते्र, ववषय र अवमि 
(दफा ११ को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 

 
खण्ड क्षते्र ववषय अवमि सहभागी 

संख्या  
प्रशशक्षक 
संख्या 

(क) प्रजनन 
स्वास््य 
तामलम 

(१) पररवार मनयोजन तथा परामशण 
तामलम 

८ ददन १२ जना ४ 

(२) आई.य.ुसी.डी. तामलम  ८ ददन ४ जना ४ 
(३) ईम्प्लान्ट तामलम (नसण तथा 
प्यारामेमडक्स) 

८ ददन ४ जना २ 

(४) ईम्प्लान्ट तामलम (शचवकत्सक) ५ ददन ४ जना २ 
(५) मममनल्याप तामलम 
(मे.अ./स्टाफ नसण) 

१२ 
ददन 

४ जना ४ 

(६) नन-स्काल्पल भ्यासेक्टोमी 
तामलम 

१२+५  
ददन 

४ जना  ४ 

(७) वकशोर वकशोरी यौन तथा 
प्रजनन स्वास््य तामलम 

५ ददन १५-२० 
जना 

४ 

(८) लैंमगक वहंसाबाट प्रभाववतको 
लामग स्वास््य सेवा तामलम 

४ ददन १२ जना  ४ 

(९) NSV Sel f  Pai d Learni ng 
approach तामलम 

८ ददन  १ जना १ 

(१०) नमसणङ स्टाफको लामग 
वप.वप.आइ.य.ुमस.डी.) तामलम 

३ ददन  १० जना ३ 

(ख)  सरुशक्षत (१) दक्ष प्रसमुतकमी (शचवकत्सक) 70 ५-७ जना  ४ 
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खण्ड क्षते्र ववषय अवमि सहभागी 
संख्या  

प्रशशक्षक 
संख्या 

माततृ्व 
तथा 
नवजात 
शशश ु
स्याहार 
तामलम 

तामलम ददन 
(१) दक्ष प्रसमुतकमी (नसण तथा 
अनमम) तामलम 

६० 
ददन 

८-१४ 
जना  

४ 

(३) नवजात शशश ु स्याहार तामलम 
(नसण) 

१५ 
ददन 

१२ जना  ४ 

(४) रुरल अल्रासाउण्ड तामलम २१ 
ददन  

५-६ जना  ४ 

(५) CEONC/BEONC र 
पररवार मनयोजन Onsite 
Coaching / Mentoring MToT  

७ ददन १० जना ४  

(६) Advance SBA तामलम  
(शचवकत्सक) 

७० 
ददन  

४ जना ३ 

(७) ओब्सटेवरक वफस्टुला 
व्यवस्थापन तामलम (On the Job 
Training) 

१२० 
ददन  

  

(८) पाठेघरको मखुको क्यान्सर 
पवहचान तथा रोकथाम तामलम 

६ ददन १० जना ४ 

(९) पेशल्भक अंग प्रोल्याप्सको 
व्यवस्थापन तामलम (२ हप्ता 
स्वअध्ययन  र ६ ददन अभ्यास) 

२० 
ददन 

१० जना ४ 

(१०) सरुशक्षत गभणपतन सेवा 
तामलम (शचवकत्सक-1st, 2nd & 3rd  
Trimester) 

१० 
ददन 

१० जना  ४ 
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खण्ड क्षते्र ववषय अवमि सहभागी 
संख्या  

प्रशशक्षक 
संख्या 

(११) सरुशक्षत गभणपतन सेवा 
तामलम (नसण-1st, 2nd & 3rd  

Trimester) 

१४ 
ददन 

१० जना  ४ 

(ग) नसने रोग 
मनयन्त्रर् 
तामलम 

(१) पेन प्याकेज (नसने रोग 
मनयन्त्रर्-ToT) तामलम 

५ ददन २० जना ५ 

(२) पेन प्याकेज (नसने रोग 
मनयन्त्रर्) तामलम 

४ ददन २५ जना ५ 

(३) प्यामलयवटभ स्याहार तामलम १४ 
ददन 

१६ जना  ४ 

(४) मानमसक स्वास््य प्रशशक्षक 
प्रशशक्षर् 

६ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(५) मानमसक स्वास््य तामलम 
(शचवकत्सक/हेअ) 

६ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(६) मानमसक स्वास््य परामशण 
तामलम (स्टाफ नसण/अनमी) 

६ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(घ) सरुवा रोग 
मनयन्त्रर् 
तामलम 

(१) संक्रमर् रोकथाम प्रशशक्षक 
प्रशशक्षर् 

३ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(२) कशम्प्रहेशन्सभ कुष्ठरोग तामलम 
(CLT) 

५ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(३) यौन रोग व्यवस्थापन तामलम
  

५ ददन १० जना ४ 

(४) Oppertunistic Infection 
तामलम 

५ ददन १० जना ४ 
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खण्ड क्षते्र ववषय अवमि सहभागी 
संख्या  

प्रशशक्षक 
संख्या 

(५) सपणदंस उपचार तामलम ३ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(६) कुष्ठरोगको Reaction / 
Neuritis तामलम 

५ ददन १६-२० 
जना 

४ 

(७) संक्रमर् रोकथाम तामलम  ५ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(८) भेक्टर बनण मडशजज मनयन्त्रर् 
तामलम 

७ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(९) क्षयरोग मनयन्त्रर् सम्बन्िी 
मोडलुर तामलम 

३ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(१०) HIV मनयन्त्रर् सम्बन्िी 
तामलम 

५ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(११) कुष्ठरोग आिारभतू तामलम 
(BLT) 

२ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(१२) एम. मड. आर. आिारभतू 
तामलम 

५ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(१३) eTB-DHIS तामलम  २ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(ङ) बाल 
स्वास््य 
तथा पोषर् 
तामलम 

(१) सी मब आइ एम एन सी आई 
तामलम 

६ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(२) नव शशश ु शल्य कक्ष 
व्यवस्थापन तामलम 

२१ 
ददन  

२०-२५ 
जना 

४ 

(३) पेमडयावरक नमसणङ्ग तामलम  ३० १० जना ४ 
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खण्ड क्षते्र ववषय अवमि सहभागी 
संख्या  

प्रशशक्षक 
संख्या 

ददन 
(४) कोल्ड चेन यजुसण मेन्टेनेन्स 
तामलम 

५ ददन  १० जना ४ 

(५) खोप सम्बन्िी आिारभतू 
तामलम  

४ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(६) शीघ्र कुपोषर् एवककृत 
व्यवस्थापन तामलम 

४ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(च) स्वास््य 
सम्बन्िी 
अन्य 
तामलम 

(१)  शल्य कक्ष व्यवस्थापन 
तामलम 

४२ 
ददन  

१० जना  ४ 

(२) शक्लमनकल तामलम सीप 
(CTS)  

५ ददन  १२-१६ 
जना  

४ 

(३) ममड लेवल प्राशक्टकम तामलम ९० 
ददन  

१० जना ४ 

(४) रमा केयर तामलम २ ददन २० जना  ४ 
(५) ईमरजेन्सी ब्यवस्थापन तामलम ५ ददन  २०-२५ 

जना  
४ 

(६) स्वास््य सचुना ब्यवस्थापन 
तामलम 

३ ददन २० जना  ४ 

(७) मेमडको मलगल तामलम 
(शचवकत्सक) 

१६ 
ददन 

२० जना  ४ 

(८) सेवा प्रवेश (Induction) 
तामलम (अमिकृत स्तर) 

३० 
ददन  

२०-२५ 
जना  

४ 

(९) सेवा प्रवेश (Induction) १५ २०-२५ ४ 
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खण्ड क्षते्र ववषय अवमि सहभागी 
संख्या  

प्रशशक्षक 
संख्या 

तामलम (सहायक स्तर) ददन  जना  
(१०) Appreciative Inquiry 
तामलम 

३ ददन  २०-३० 
जना 

४ 

(११) नसणका लामग आई सी य ु ३० 
ददन  

२०-२५ 
जना 

४ 

(१२) एक्सरे यजुसण मेंटीनेन्स 
तामलम  

१४ 
ददन 

१० जना ४ 

(१३) ल्याब यजुसण मेन्टेनेन्स 
तामलम 

१८ 
ददन  

१० जना ४ 

  (१४) मौसम पररवतणन र स्वास््य 
सम्बन्िी तामलम (Cl i mat e 
Change and Heal t h) 

४ ददन २०-२५ 
जना 

४ 

(१५) स्वास््य तामलम सीप 
(HTS)  

५ ददन  १२ जना  ४  

(१६) स्वास््य ववपद व्यवस्थापन 
सम्बन्िी तामलम 

 २०-२५ 
जना 

४ 

(१७) नमसांग अमिकृतहरुलाई 
नेततृ्व तथा व्यवस्थापन क्षमता 
अमभववृि तामलम 

६ ददन २० जना ४ 

(१८) रेववज भ्याशक्सन प्रयोग तथा 
सपणदंश उपचार सम्बन्िी तामलम 

३ ददन  २० जना  ४ 

)१९(  आिारभतू स्वास््य सेवा 
मापदण्ड तामलम 
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खण्ड क्षते्र ववषय अवमि सहभागी 
संख्या  

प्रशशक्षक 
संख्या 

)२०(  सामाशजक पररक्षर् प्रशशक्षक 
प्रशशक्षर् 

   

)२१(  औषमिको समशुचत प्रयोग 
तामलम 

   

)२२(  आखँा, नाक, कान, घाँटी 
तथा मखु स्वास््य सम्बन्िी 
प्रशशक्षक प्रशशक्षर् 

   

)२३(  महामारी सम्बन्िी 
अमभमखुीकरर् तामलम 

३ ददन  २०-३० 
जना  

४ 

)२४(  आिारभतु जेड एन 
मईक्रोस्कोपी तामलम 

६ ददन  १० जना  ४ 

(२५ ( Legal Medico GBV 
तामलम 

५ ददन  २०-२५ 
जना  

४ 

(छ) लामो 
अवमिको 
तामलम 

(१) मस. अ. हे. व. स्तरववृि 
तामलम  

६ 
मवहना 

२०-२५ 
जना 

४ 

(२) मस. अ. न. मम. स्तरववृि 
तामलम 

६ 
मवहना  

२०-२५ 
जना 

४ 

(३) एनेस्थेमसया सहायक कोषण १ बषण  १५ जना ४ 
(४) बायोमेमडकल तामलम कोषण १.५ 

बषण 
२४ जना ४ 

 
(ज) 

आयवेुद 
तथा 
बैकशल्पक 

(१) आयवेुद शचवकत्सकलाइण 
पञ्चकमण शचवकत्सा तामलम 

३५ 
ददन 

५ जना २ 

(२) आयवेुद स्वास््यकमीलाई १५ ५ जना २ 
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खण्ड क्षते्र ववषय अवमि सहभागी 
संख्या  

प्रशशक्षक 
संख्या 

शचवकत्सा 
स्वास््य 
सम्बन्िी 

पञ्चकमण तामलम ददन 
(३) आयवेुद शचवकत्सकलाई 
क्षारसतु्र शचवकत्सा तामलम 

४५ 
ददन 

५ जना २ 

(४) आयवेुद स्वास््यकमीलाई 
Therapeutic Yog Training  

१५ 
ददन 

१० जना २ 

(५) आयवेुद स्वास््यकमीको लामग 
सेवाकालीन ममड लेवल तामलम 

६० 
ददन  

१० जना ४ 

(६) योग तथा जीवनशैली 
व्यवस्थापन सम्बन्िी तामलम 

३ ददन २०-२५ 
जना 

४ 
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अनसूुची-10 
तामलम सम्पन्न पमछ प्रदान गररन ेप्रमार्पत्र 

(दफा 12 को उपदफा (2) सँग सम्बशन्ित) 
 
 

 

Province Government 

Ministry of Social 

Development 

Health Training Centre 

Province No. 5, Rupandehi 

 

Photo 

Reg. No.:          

  

CERTIFICATE 

 

 

 

This is to certify that Mr/Mrs/Ms.  .............................................. Post................. .... 

Council no. ....... of ....................................  has successfully completed the training 

course on .................................................................................... from ....................... 

to ................... conducted at ....................................................  

 

................................... 

Name:  

Training Co-ordinator 

 

 

...........................................         

Name: 

 Program co-ordinator & Health                            

Training centre, Butwal 

 

  

 

 

................................ 

Name: 

Director, Health 

Training Center, 

Butwal, Rupandehi 

Issue Date: 
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अनसूुची-11 
तामलम प्रवक्रया र व्यवस्थापन मूल्याङ्कन फारम 
(दफा 12 को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 

Province Government 

Province No. 5 

Ministry of Social Development 

Health Training Centre 

Butwal, Nepal 

Training Process and Management Evaluation Form 

Name (Optional): 

1.   Please rate the training in terms of its output and usefulness in the 

following areas, using the scale below.  

   RATING SCALE: 1 = LOW       2 = MEDIUM                3 = HIGH 

Area 
Content 1 2 3 

Effectiveness Identified training needs and objectives achieved    

Training met my professional learning needs    

Develop skills for using on the job    

Comprehension Trainer covered enough facts, examples 

knowledge and experiences to support learning 

session. Interaction encouraged 

   

Conciseness & clarity of content were satiesfied    

Materials clear, helpful and easy to understand    

Multimedia materials clearly visible and audible    

Content of the course was organised and easy to 

follow 
   

Attractiveness Feeling of Confident in conducting such training    

Slide presentation were attarctive & appealing    

Classroom facilities were organized, attractive, 

adequate and comfortable 
   

Sitting arrangement of classroom appropriate    

Engagement Presentation styles(Discussion, role play, lecture, 

interactive quiz, & simulation/group exercise etc) 

were the most effective, relevant and helpful 

   

Trainer actively involved in the learning process    

Active learning approaches as face-to-face    
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Interaction made in the session 

Trainer were knowledgable and well prepared 

and able to answer any questions 
   

Overall 

Management 

Training Venue Comfortable and well     

Duration & date of training enough & 

appropriate 
   

Quality of accomodation and services satisfied 
 

 
 

 

 

Quality of refresmnet and meals satisfied    

Time was excellently managed    

 

2. List three strengths of the training: 

 

3. List three areas to improve about the training: 

 

4. List three most important things you learned during this training:  
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अनसूुची-१2 
स्वास््य सम्बन्िी तामलमको प्रमतवेदन फारम 

तामलम सम्पन्न मबस्ततृ प्रमतवेदन 
(दफा 20 को उपदफा (8) सँग सम्बशन्ित) 

 
१.  संस्थाको नाम: 
२.  तामलमको ववषय:   ३. तामलमको उद्देश्य: 
४.  तामलम सञ्चामलत स्थानाः  ५. तामलमको अवमि: 
६.  तामलम सञ् चालन मममत ...............देशख................. सम्म   
७.  तामलममा भएको कूल खचण: 
८.  तामलममा सम्वि संघ संस्था: ९. प्रशशक्षकको नाम र ठेगाना: 
मस.न. प्रशशक्षकको नाम पद कायणरत स्थान मोबाईल 

न. 
१     
२     
१०.  तामलम प्रवक्रया:   ११. तामलम मबमि: 
१2.  सहभागीहरुको औसत प्राप्तांक: 
मस. 
न. 

क्षेत्र पवुण परीक्षा (औसत 
प्रमतशत) 

अशन्तम परीक्षा (औसत 
प्रमतशत) 

१ ज्ञान   
२ सीप र दक्षताको संशक्षप्त ब्याख्या: 
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१3. सहभागीबाट सिुारका लामग सझुावहरु: 
मस.न. क्षेत्र सझुाव 
१ व्यवस्थापन  
२ सामग्री  
३ प्रशशक्षक  
४ अन्य  
१4. प्रशशक्षकबाट सिुारका लामग सझुावहरु: 
मस.न. क्षेत्र सझुाव 
   
   
१5. तामलम सञ् चालनमा परेका समस्या र समािानका प्रयास 
मस.न. समस्या समािानका प्रयास 
   
   
१6.  सहभागीहरुको मबवरर्: 
क्र.सं. नाम र 

ठेगाना 
उमेर मलंग जात शैशक्षक 

योग्यता 
सम्पकण  
फोन 
नं. 

हाशजरी 
ददन 

कैवफयत 
 परुुष मवहला 

          
          

१7. उपलशब्िहरु: 
..................... 
    पेश गने 

..................... 
प्रमाशर्त गने 
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अनसूुची-१3 
स्वास््य सम्बन्िी तामलममा ववमभन्न मनकाय तथा संघ संस्थाहरुको भमूमका 

(दफा 21 को उपदफा (2) सँग सम्बशन्ित) 
क.  सामाशजक ववकास मन्त्रालय 

१. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको प्रादेशशक नीमत, रर्नीमत, मापदण्ड, 
कायणववमि, पाठ्यक्रम, मनदेशशका, प्रोटोकल स्वीकृत गने,  

२. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको योजना, कायाणन्वयन, अनगुमन, 
सपुरीवेक्षर् र मूल्याङ्कनको सम्बन्िमा मनदेशन ददने, 

३. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको योजना स्वीकृत/अनमुोदन गने र बजेट 
मबमनयोजन गने,  

४. स्वास््य सम्बन्िी तामलममा अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तह समन्वय 
गने, 

५. सेवाकालीन तामलमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गने । 

ख.  स्वास््य तामलम केन्र: स्वास््य सम्बन्िी तामलमको ववषयमा केन्रले 
देहायका कायणहरु गनेछ: 
१. तामलम सम्बन्िी रर्नीमत, मापदण्ड, कायणववमि, मनदेशशका, 

प्रोटोकल, पाठ्यक्रम तयार गरी स्वीकृमतका लामग पेश गने, 
२. तामलम आवश्यकता पवहचान, अध्ययन र अनसुन्िान गने,  
३. तामलम प्याकेज मनमाणर्, पररमाजणन र कायाणन्वयन गने, 
४. तामलम सामग्री ववकास, उत्पादन, प्रयोग र प्रभावकाररता अध्ययन 

गने, 
५. तामलम कायणक्रमको योजना, कायाणन्वयन, अनगुमन, सपुरीवेक्षर्, 

फलोअप र मूल्याङ्कन गने, 
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६. तामलम सञ् चालन, ब्यवस्थापन र सहजीकरर् गने, 
७. तामलम कायणक्रमको अमभलेखन र प्रमतवेदन संकलन गने, 
८. तामलम स्थल मूल्याङ्कन, मापदण्ड एवं  गरु्स्तर मनिाणरर् र 

प्रत्यायनको लामग मसफाररस गने, 
९. तामलम व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको व्यवस्थापन गने, 
१०. तामलम मलएका वा नमलएका स्वास््यकमीको लगत तयार गने, 
११. तामलमको प्रभावकरीताको अध्ययन र अनसुन्िान गने, 
१२. प्रशशक्षकहरुको रोष्टर तयार गरी अध्यावमिक गने, 
१३. तामलम प्रत्यायन तथा मनयमन, प्रमार्पत्र तयार, प्रमार्ीकरर् र 

प्रदान गने, 
१४. तामलमको गरु्स्तर कायम गने, गराउने, 
१५. तामलम सञ् चालनको लामग अनमुमत प्रदान गने, 
१६. माष्टर प्रशशक्षक प्रशशक्षर् सञ् चालन गने र प्रशशक्षकको 

प्रमार्ीकरर् गने, 
१७. स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको लामग आवश्यक 

पने स्वास््य सम्बन्िी तामलम योजना, कायाणन्वयन, अनगुमन र 
मूल्याङ्कनमा समन्वय, सहजीकरर् र सम्पकण  गने । 

ग.  स्वास््य मनदेशनालय, प्रदेश स्वास््य आपूमतण व्यवस्थापन केन्र र प्रदेश 
जनस्वास््य प्रयोगशाला 
१. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको आवश्यकता पवहचान र मनिाणरर्मा 

सहयोग गने, 
२. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको योजना तथा सञ् चालनका लामग 

स्वास््य तामलम केन्रमा पठाउने, 
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३. स्वास््य सम्बन्िी तामलमका लामग सहभागी छनौट गरी पठाउने, 
४. स्वास््य सम्बन्िी तामलमका लामग आवश्यक तामलम सामग्री 

उपलब्ि गराउने, 
५. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको गरु्स्तर अनगुमन र सिुार गने, 
६. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको गरु्स्तर लगायतका कुराहरुमा 

पषृ्ठपोषर् प्रदान गने, 
७. यस मनदेशशका बमोशजम केन्रले मनिाणरर् गरेको पाठ्यक्रम तथा 

मापदण्ड अनसुार  आफ्नो  कायाणलयको वावषणक कायणक्रममा उल्लेख 
गररएका तामलमहरू सञ् चालन गने । 

घ.  स्वास््य कायाणलय र आयवेुद स्वास््य केन्र  
१. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको आवश्यकता पवहचान र मनिाणरर्मा 

सहयोग गने, 
२. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको योजना तथा सञ् चालनका लामग स्वास््य 

तामलम केन्रमा पठाउन,े 
३. स्वास््य सम्बन्िी तामलमका लामग उपयिु सहभागी छनौट गरी 

पठाउने, 
४. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको गरु्स्तर अनगुमन र सिुार गने, 
५. स्थानीय तहसँग समन्वय गने र तामलम आवश्यकता मनिाणरर्मा 

सहयोग गने, 
६. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको गरु्स्तर लगायतका कुराहरुमा पषृ्ठपोषर् 

प्रदान गने, 
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७. यस मनदेशशका बमोशजम केन्रले मनिाणरर् गरेको पाठ्यक्रम तथा 
मापदण्ड अनसुार  आफ्नो  कायाणलयको वावषणक कायणक्रममा उल्लेख 
गररएका तामलमहरू सञ् चालन गने, 

८. शजल्लास्तरीय स्वास््य सम्बन्िी तामलम र अमभमखुीकरर् सञ्चालन 
गने । 

घ.  प्रादेशशक अस्पताल (आयवेुद शचवकत्सालय समेत) 
१. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको आवश्यकता पवहचान र मनिाणरर्मा 

सहयोग गने, 
२. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको योजना तथा सञ् चालनका लामग स्वास््य 

तामलम केन्रमा पठाउन,े 
३. स्वास््य सम्बन्िी तामलमका लामग उपयिु सहभागी छनौट गरी 

पठाउने, 
४. स्वास््य सम्बन्िी तामलम स्थल ववकास गने, 
५. यस मनदेशशका बमोशजम केन्रले मनिाणरर् गरेको पाठ्यक्रम तथा 

मापदण्ड अनसुार  आफ्नो  कायाणलयको वावषणक कायणक्रममा उल्लेख 
गररएका तामलमहरू सञ् चालन गने, 

६. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको गरु्स्तर अनगुमन र सिुार गने, 
७. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको गरु्स्तर लगायतका कुराहरुमा पषृ्ठपोषर् 

प्रदान गने । 
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ङ. स्थानीय तह (अस्पताल/प्राथममक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, आयवेुद 
औषिालय) 
१. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको आवश्यकता पवहचान र मनिाणरर्मा 

सहयोग गने, 
२. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको योजना तथा सञ् चालनका लामग स्वास््य 

तामलम केन्रमा पठाउन,े 
३. स्वास््य सम्बन्िी तामलमका लामग उपयिु सहभागी छनौट गरी 

पठाउने, 
४. स्वास््य सम्बन्िी तामलमको गरु्स्तर लगायतका कुराहरुमा पषृ्ठपोषर् 

प्रदान गने,  
५. स्वास््यकमीले तामलम मलए अनसुार कायण भए नभएको एवकन गने र 

काम गनण सहजीकरर् गने । 

 

आज्ञाले, 
डा. गोवपकृष्र् खनाल 

सशचव 

 

६४ 
 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय  


