
लिखु गाउँ कार्यपालिका मातहतका 

कार्ायिर् सहर्ोगी तथा स्वीपरहरुको २ लदने सकं्रमण रोकथाम तथा स्मेर्र 

                                       वनाउने सम्वन्धी २ लदने तालिम  कार्यक्रमको प्रलतवेदन 

 

पररचयः-यस लिखु गा.पा.का  कायाािय सहयोगी तथा स्वीपरहरुको २ लदने संक्रमण रोकथाम तथा स्मेयर वनाईने सम्वन्धी  तालिम प्रदान गरर स्वास््य 

सेवा िाइ सलुिलिकरण गना यो तालिमको शरुुवात गररएको हो । 

 

ईद्दशे्यः- 

१.का.स. तथा स्वीपरहरुको क्षमता ऄलिवलृदद गना । 

२.स्वास््य सेवािाइ प्रिावकारी रुपमा संचािन गना । 

३.यस गा.पा.लित्रका स्वास््य संस्थाहरुिाइ संक्रमण रलहत गुणस्तररय सेवा प्रदान गना । 

४.यस गा.पा.लित्रका क्षयरोगका लवरामीहरुको स्मेयर वनाईन । 

कायाक्रम संचािन लमलतः 

लस.न. कायाक्रम संचािन लमलत लदन सहिालग संख्या सहजकताा संख्या 

१ २०७७/०६/१७ १ १३ ४ 

२ २०७७/०६/१८ १ १३ ४ 

 जम्मा २ १३ ४ 

कायाक्रममा सहिागीहरुका ऄपेक्षाहरु 

१.सरसफाइ सम्वन्धी थप ज्ञान हालसि गने । 

२.ऄटोक्िेि गने सम्वन्धी जानकारी हालसि गना । 

३.स्मेयर वनाईने सम्वन्धी जानकारी हालसि गने । 

कायाक्रम संचािन लवधीः 

१.कायाक्रमको प्रस्तुलतकरण 

२.समहुगत छिफि 

३.प्रयोगात्मक ऄभ्यास 

कायाक्रम संचािनमा प्रयोग गररएका सामाग्रीहरु 

१.न्यजु लप्रन्ट                             २.मेटा कार्ा 

३.ऄटोक्िेि                              ४.वाटा 

५.वालटटन                                ६.िाआरेक्स 

                                                                  कायाक्रम तालिका 

पलहिो लदन 

     

समय लक्रयाकिाप लशक्षण लवधी लजम्मेवारी 

१०:००-११:०० नाम दताा तथा ईद्घाटन 

पररचय 

स्वागत तथा पररचय माथी प्रकाश 

ऄपेक्षा संकिन 

प्रवचन,प्रस्तुलतकरण सहिागी सहजकताा 

११:००-१२:०० सेसन २ मलस्तष्क मन्थन, छिफि, प्रश्नोत्तर सहिालग सहजकताा 



संक्रमण रोकथामको पररचय र महत्व 

१२:००-१:०० सेसन ३ 

संक्रमण रोकथाम 

पररचय 

िक्ष्य,ईददेश्य 

ईपिव्धी 

चनुौती 

 

मलस्तष्क मन्थन,छिफि, 

प्रस्तुलतकरण,प्रश्नोत्तर 

सहिालग,सहजकताा 

१:००-२:०० सेसन ४ 

िाआरेक्स सम्वन्धी जानकारर 

िाआरेक्स वनाईने तररकाको जानकारी 

मलस्तष्क मन्थन,छिफि, 

प्रस्तुलतकरण,प्रश्नोत्तर 

सहिालग,सहजकताा 

२:००-२:४५ खाजा   

२:४५-५:०० सेसन ५ 

िाआरेक्स वनाईने सम्वन्धी प्रयोगात्मक लवधी 

संचािन 

पानी,वाटा,वालटटन,जग अलदको 

प्रयोग गरर प्रयोगात्मक लवधीवाट 

िाआरेक्स वनाईने लसकाइ 

सहिालग,सहजकताा 

दोस्रो लदन 

समय लक्रयाकिाप लशक्षण लवधी लजम्मेवारी 

१०:००-१०:३० पलहिो लदनको पनुराविोकन प्रस्तुलतकरण,छिफि,प्रश्नोत्तर सहिागीहरुवाट 

१०:३०-१२:०० सेसन ६ 

क्षयरोग सम्वन्धी जानकारी 

क्षयरोगको सने तररका 

स्मेयरको महत्तव 

प्रस्तुलतकरण,छिफि,प्रश्नोत्तर सहिागी,सहजकताा 

१२:००-१:०० सेसन ७ 

खकार जााँचको महत्व 

खकार जााँच गनुा पने समय 

प्रस्तुलतकरण,छिफि,प्रश्नोत्तर सहिागी,सहजकताा 

१:००-२:०० सेसन ८ 

स्मेयर वनाईने लवधी 

स्िाआर्मा िेख्ने तररका 

स्िाआर् लफक्स गने तररका 

प्रस्तुलतकरण,छिफि,प्रश्नोत्तर सहिागी,सहजकताा 

२:००-२:४५ खाजा   

२:४५-३:४५ सेसन ९ 

स्मेयर वनाईने प्रयोगात्मक लवधी 

स्िाआर्,र्ाआमण्र् 

पेलन्सि,spirit,िाआटर खकारको 

प्रयोग 

सहिागी,सहजकताा 

३:४५-४:४५ सेसन १० 

ऄटोक्िेि गने सम्वन्धी प्रयोगात्मक लवधी 

संचािन 

ऄटोक्िेि,पालन,लनमािीकरण गने 

औजार 

सहिागी,सहजकताा 

४:४५-५:०० समापन   

 

कार्यक्रमको अनुमालनत िागत- ५८,०००।- 

कार्यक्रमको कुि खर्य        -५८,०००।- 

सहिागी 

रलवन्ि विुाथोकी                                      पावाती श्रेष्ठ 

रलन्जना लव.क                                          ज्ञान ुश्रेष्ठ 



लचना खत्री                                              मनुा काकी 

लवन ुश्रेष्ठ                                                 एक वहादरु रोका 

पषु्प कुमार खर््का                                    रम्जना कट्वाि 

र्ोि कुमारी श्रेष्ठ 

विराम फुयि                                          लदि कुमार श्रेष्ठ 

िोक कुमारी तामाङ                                  दि वहादरु मगर 

सहजकताा 

ऄिय कुमार गुप्ता                                     लदनानाथ चौधरी 

 लनशा श्रेष्ठ                                              देवी िआुटेि   

तालिमका सवि पक्ष 

संक्रमण रोकथाम,िाआरेक्स वनाईने तररका,स्मेयर वनाईने तररकाको लवषयवस्तुमा 

१.प्रष्ट पाररयो 

२.वनाएर लसकाआयो 

३.प्रयोगात्मक गरी झन प्रिावकारी तवरिे लसकाआयो 

 

 

पोटो ग्याऱरी 
 

 

               
 

 

                  काययक्रमको उद्घाटन सत्रमा सहभागीको अऩेऺा सॊकऱन गरै्द सहजकर्ाय रे्दवी ऱुइटेऱ र ननशा शे्रष्ठ 

 

 



 

 
                           

 

                                            स्मेयर वनाउन ससकाउरै्द सहजकर्ाय ननशा शे्रष्ठ                                       

  
 

                       यायपऩङ गनय ससकाउरै्द सहजकर्ाय रे्दवी ऱुइटेऱ                   



 

स्ऱाइड वनाउन ससक्ने क्रममा सहजकर्ाय ननशा शे्रष्ठ सॉगै सहभागीहरु 

                                                        प्रनर्वेर्दन र्यार गनने 
                                                        दर्दनानाथ चौधरी 
                                                    स्वास््य कायायऱय प्रमुख 

      आधारभूर् स्वास््य र्था सरसपाई कायायऱय 

       सऱखु गा.ऩा.यसम,ओखऱढुॊगा 


