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१ सिसिएम नेपालको िंरचना  

ग्लोबल फण्डको “सिसिएम के्षत्रगत प्रसतसिसित्व िम्वन्धि सिरे्दसिका”1 अिुिार सिसिएममा िरकारी, िागररक िमाज, 

सिजी के्षत्र र अन्य प्रसतसिसिहरु जो सिसिएममा वततमाि र भसवष्यमा  पसि महत्वपूर्त हुन्छि, त्यस्ता प्रसतसिसि सिसिएममा 

हुिु महत्वपूर्त हुिे कुरा र्दिातएको छ । िाथै उक्त सिरे्दसिकाको बुुँर्दा िं ४ मा सिसिएमको िर्दस्य हुिका लासग रे्दहाय 

वमोसजमका ितत उले्लख गरेको छ ।  

 एचआईभी  िंक्रसमत जिले एचआईभी िंक्रसमतहरुको प्रसतसिसित्व गिे ।  

 क्षयरोग र मलेररयावाट प्रभासवत र प्रसतसिसित्व गिे  । 

 मुख्य िमूह (Key Population) बाट र  मुख्य िमूहलाई प्रसतसिसित्व गिे। 

मासथ उले्लन्धखत प्रसतसिसित्व इसपडेसमयोलोसजकल, मािव असिकार र लैङ्गसगक सवचारहरुमा आिाररत हुिेछि्  ।  

ग्लोबल फण्डको िीसत एवं सिरे्दसिका अिुरूप सिसिएम िेपालको कायत िञ्चालिका सियमहरु (RoB)2 तयार गररएको 

छ । उक्त सिसिएम िेपालको कायत िञ्चालिका सियमहरु (RoB)2 अिुिार, सिसिएम िेपालको िंरचिामा सिम्न 

उले्लन्धखत सवसभन्न के्षत्रहरुबाट १७ मुख्य िर्दस्यहरू तथा १७ वैकन्धिक िर्दस्यहरू रहिे प्राविाि छ ।  

सिसिएम नेपालको िंरचना 

 सनर्ााचन के्षत्र के्षत्रित प्रसतसनसित्व िीट 

िंख्या 

िरकारी स्वास्थ्य र जििंख्या मन्त्रालय -िसचव र स्वास्थ्य िमन्वय महािाखा 

प्रमुख 

२ 

अथत मन्त्रालय (िहिसचव /उपिसचव)  १ 

मसहला, बालबासलका तथा जेष्ठ िागररक मन्त्रालय (िहिसचव 

/उपिसचव) 

१ 

िंसिय मासमला तथा िामान्य प्रिािि मन्त्रालय (िहिसचव /उपिसचव) १ 

िागररक िमाज (Civil Society) गैरिरकारी िंस्थाहरु (Non-Government Organizations-NGOs) 

र िमुर्दायमा आिाररत िंस्थाहरु  (Community Based 

Organization- CBO) 

२ 

एचआईभी/ क्षयरोग/ मलेररयाबाट िंक्रसमत वा प्रभासवत व्यन्धक्तहरु 

(People living with or affected by the diseases) 

३ 

मुख्य िमूहहरु (Key Populations -KPs) ३ 

बहुपसक्षय (Multilateral-ML) सवकाि िाझेर्दार िंस्थाहरु १ 

                                                
1 Country Coordinating Mechanism Policy Including Principles and Requirements, 2018 [Internet]. [cited 2021 Nov 28]. 

Available from: https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf 
2 Policy Documents – CCMNepal [Internet]. [cited 2021 Nov 28]. Available from: 
https://staging.themenepal.info/ccm/publications/ 
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 सनर्ााचन के्षत्र के्षत्रित प्रसतसनसित्व िीट 

िंख्या 

बहुपसक्षय (Multilateral) / 

सिपसक्षय (Bilateral) िंस्थाहरु/ 

बाहृय सवकािका िाझेर्दारहरु  

(External Development 

Partners) 

सिपसक्षय (Bilateral-BL) सवकाि िाझेर्दार िंस्थाहरु १ 

सिजी के्षत्र (Private Sector) िफामुलक िंस्थाहरु (Profit making organizations) १ 

िैसक्षक/अिुििािका 

के्षत्रहरू(Academia/Research) 

िरकारी/ गैरिरकारी  अिुििािमूलक तथा िैसक्षक िंस्थाहरु 

(Governmental/Non-governmental research organization 

or academic institution) 

१ 

जम्मा १७ 

 

२ सिसिएम सनर्ााचनका आर्श्यक मापदण्ड र योग्यताहरु  

२.१ िरकारी के्षत्र (Government Constituency) 
 

सिसिएम िेपालको RoB3 अिुिार िरकारी सिवातचि के्षत्र  (Government Constituency)  वाट प्रसतसिसित्व गिे 

सिसिएम िर्दस्यहरु र वैकन्धिक िर्दस्यहरू मिोियि प्रसक्रया माफत त चयि गररिेछ ।  मिोियि प्रसक्रया सिम्निािुिार 

हुिेछ । 

 सिसिएम िेपालको अध्यक्षको तफत वाट स्वास्थ्य र जििंख्या मन्त्रालयले अथत मन्त्रालय, मसहला, बालबासलका 

तथा जेष्ठ िागररक मन्त्रालय, िंसिय मासमला तथा िामान्य प्रिािि मन्त्रालयलाई सिसिएम िेपालमा प्रसतसिित्व 

गिे िर्दस्य (िहिसचव र उपिसचव) मिोियिका लासग पत्राचार गिे ।  

  मिोसित व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।      

 स्वास्थ्य र जििंख्या मन्त्रालयले रु्दई मुख्य िर्दस्यहरु (िसचव र स्वास्थ्य िमन्वय महािाखा प्रमुख) तथा रु्दई 

वैकन्धिक िर्दस्यहरू मिोियि गरी पठाउिेछ । 

 
 

                                                
3 Policy Documents – CCMNepal [Internet]. [cited 2021 Nov 28]. Available from: 

https://staging.themenepal.info/ccm/publications/ 
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२.२ बहुपसक्षय (Multilateral) / सिपसक्षय (Bilateral) िंस्थाहरु/ बाहृय सर्कािका िाझेदारहरु 

(External Development Partners) के्षत्र  
 

सिसिएम िेपालको RoB4  अिुिार बहुपसक्षय (Multilateral) / सिपसक्षय (Bilateral) िंस्थाहरु/ बाहृय सवकािका 

िाझेर्दारहरु ( External Development Partners) बाट प्रसतसिसित्व गिे सिसिएम िर्दस्यहरु र वैकन्धिक िर्दस्यहरू 

मिोियि प्रसक्रया माफत त चयि गररिेछ ।  

 सिसिएम िेपालको अध्यक्षको तफत वाट स्वास्थ्य तथा जििंख्या मन्त्रालयले बहुपसक्षय (Multilateral) र 

सिपसक्षय (Bilateral) के्षत्रलाई सिसिएममा प्रसतसिसित्वका लासग मिोियि गित पत्राचार गिे ।  

 मिोसित व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct) पालिा गिुत पिेछ ।   

सिसिएम नेपालको सनर्ााचनको लासि योग्यता मापदण्ड 

िरकारी, वहुपक्षीय र न्धिपक्षीय के्षत्र बाहेक, अन्य िबै के्षत्र - गैरिरकारी िंस्था तथा िमुर्दायमा आिाररत िंस्था, 

एचआईभी/ क्षयरोग/ मलेररयाबाट िंक्रसमत वा प्रभासवत व्यन्धक्तहरू (People living with or affected by 

HIV/TB/Malaria), मुख्य िमूहहरु (Key Population-KP), सिजी के्षत्र र िैसक्षक/ अिुििािका के्षत्रबाट सिसिएम 

िेपालमा प्रसतसिसित्व गिे मुख्य िर्दस्यहरू तथा वैकन्धिक िर्दस्यहरू सिवातचि प्रसक्रया माफत त चयि गररिेछ । 

सिसिएम िेपाल सिवातचि िसमसतले प्रते्यक सिवातचि के्षत्रका लासग योग्यताको मापर्दण्ड तोकेको छ । 

२.३ िैरिरकारी िंस्था (Non-Government Organization NGO) तथा िमुदायमा आिाररत 

िंस्था (Community Based Organization- CBO) के्षत्र 
 

1. आबेर्दि सर्दिे व्यन्धक्तले सिसिएमको प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुझाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई 

एक पृष्ठको लेख पेि गिुतपछत  । 

2. गैरिरकारी िंस्था तथा िमुर्दायमा आिाररत िंस्थालाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएका व्यन्धक्तहरुले सिम्न 

उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ । 

 एचआईभी, क्षयरोग र मलेररया मधे्य कन्धिमा एउटा रोगको कायतक्रममा िंलग्न सवद्यमाि िमुर्दायमा 

आिाररत िंस्था, गैरिरकारी िंस्था, िञ्जाल वा छाता िमूहबाट हालिालै सलएको सिफाररि पत्र  

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत असि कािूिी रुपले सजल्ला प्रिािि कायातलयमा र्दतात वा िमाज 

कल्यार् पररषर्दमा आविता भइ कन्धिमा रु्दई वषत िम्वन्धित के्षत्रमा काम गरेको र EoI पेि गिे 

अन्तिम मममि अगावै िवीकरर् गरेको प्रमासर्त हुिुपिेछ ।  

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत िम्म एचआईभी, क्षयरोग र मलेररया मधे्य कन्धिमा एउटा रोगको 

कायतक्रममा िंलग्न भएको हुिु पर्दतछ ।   

 उक्त िंस्थाको वैिासिक उदे्दश्य र कायतक्रम मेल खाएको हुिु पर्दतछ ।   

                                                
4 Policy Documents – CCMNepal [Internet]. [cited 2021 Nov 28]. Available from: 
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 गैरिरकारी िंस्था तथा िमुर्दायमा आिाररत िंस्थालाई प्रसतसिसित्व गितका लासग छिौट गररएको 

व्यन्धक्तहरु कन्धिमा त्यि िंस्थाको उच्च व्यवस्थापि तहमा काम गरेको वा िेतृत्वर्दायी पर्द िम्हालेको 

हुिु पर्दतछ । 

र्ा  

एचआईभी/ क्षयरोग/ मलेररयाबाट िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको अिौपचाररक िमूहहरू तथा मुख्य 

िमूहहरु -िुईिारा लागू पर्दाथत प्रयोग गिेहरू, यौिकमी, पुरुष िमसलगी ंतथा तेस्रोसलगी,ं प्रवािी श्रसमकहरु र जेलमा 

रहेका कैसर्दहरु_को अिौपचाररक िमूहहरूबाट गैरिरकारी िंस्था तथा िमुर्दायमा आिाररत िंस्थालाई प्रसतसिसित्व 

गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ । 

 रासरि य एड्ि तथा यौि रोग सियन्त्रर् केन्द्र/ रासरि य क्षयरोग सियन्त्रर् केन्द्र / इसपडेसमयोलोजी तथा रोग 

सियन्त्रर् महािाखा/ प्रारे्दसिक स्वास्थ्य सिरे्दिािलय/ प्रारे्दसिक िामासजक सवकाि मन्त्रालय/ प्रारे्दसिक 

स्वास्थ्य तथा जििंख्या मन्त्रालय /सजल्ला न्धस्थत स्वास्थ्य कायातलय/ स्थािीय िरकारबाट हालिालै सलएको 

सिफाररि पत्र । 

 एचआईभी, क्षयरोग र मलेररया मधे्य कुिै एक रोग सवरुिको कायतक्रममा कन्धिमा रु्दई वषत काम गरेको 

प्रमासर्त असभलेख (track record) 

 अिौपचाररक िमूहले हस्ताक्षर गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) 

 

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र गैरिरकारी िंस्था तथा िमुर्दायमा आिाररत िंस्थाको 

प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

4. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा गैरिरकारी िंस्था तथा िमुर्दायमा आिाररत िंस्थाको आवाज सिसिएम िेपाल िमक्ष 

पुयातउिे िाथै, सिसिएम िेपालमा गैरिरकारी िंस्था तथा िमुर्दायमा आिाररत िंस्थाको बारेमा भएका सिर्तय तथा 

छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह गिे क्षमता भएको हुिु पर्दतछ ।  

5. सिवातसचत  व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै , ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

6.  ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

7. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको)।  

िोटः   

1. िंस्था/िञ्जाल/व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । 

कुनै िंस्था/िञ्जाल/व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रमा आवेर्दि सदएमा उि सनरे्दन  अस्वीकृत 

हुनेछ ।  

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

3. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 
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२.४ रोि लािेका (िंक्रसमत) र्ा प्रभासर्त भएका व्यक्तिहरु  
 

२.४.१ एचआईभी के्षत्र 
 

1. एचआईभी िंक्रसमत र प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न 

उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ 

 गत एक वषत सभत्र सिरन्तररुपमा ARV सलइरहेको प्रमार् िसहतको हालको ART काडत को प्रसतसलसप 

 सिसिएमको प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुझाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई एक पृष्ठको 

लेख  

 िञ्जाल/अिौपचाररक िमूहमा िसक्रय िहभासगता तथा िञ्चार च्यािलमा पहुुँच भएको खुलाई उक्त्त 

िञ्जाल/अिौपचाररक िमूहले हस्ताक्षर गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) ।  

2. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र एचआईभी िंक्रसमत र प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको 

प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा एचआईभी िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको आवाज सिसिएम िेपालिुँग िञ्चार 

गिे क्षमता हुिु पर्दतछ । िाथै, सिसिएम िेपालमा एचआईभी िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको बारेमा 

भएका सिर्तय तथा छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह गिे क्षमता भएको हुिु पर्दतछ ।  

4. सिवातसचत  व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

5.  ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

6. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ 

गते ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. इचु्छक व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । कुनै 

व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदएमा, उि सनरे्दन अस्वीकार िररने छ । 

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

3. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 

 

२.४.२ क्षयरोि के्षत्र 
 

1. क्षयरोग िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत 

र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ 

 क्षयरोगबाट िंक्रसमत भएको र गत पाुँच वषतसभत्र क्षयरोगको उपचार पूरा गरेको कागजातको 

प्रसतसलसप  
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र्ा 

औपचाररक/अिौपचाररक रुपमा क्षयरोग िभातइभल (survival) िमूहिुँग आफ्िो िम्बिता 

जिाउिे स्विोषर्ा पत्र 

 सिसिएमको प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुभाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई एक 

पृष्ठको लेख  

 िञ्जाल/अिौपचाररक िमूहमा िसक्रय िहभासगता तथा िञ्चार च्यािलमा पहुुँच भएको खुलाई उक्त्त 

िञ्जाल/अिौपचाररक िमूहले हस्ताक्षर गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) ।  

2. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र क्षयरोग िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको 

प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा क्षयरोग िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको आवाज सिसिएम िेपालिुँग िञ्चार 

गिे क्षमता हुिु पर्दतछ । िाथै, सिसिएम िेपालमा क्षयरोग िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको बारेमा भएका 

सिर्तय तथा छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह गिे क्षमता भएको हुिु पर्दतछ ।  

4. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

5.  ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

6. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. इचु्छक व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । कुनै 

व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदएमा, उि सनरे्दन अस्वीकार िररने छ । 

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

3. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 

 

२.४.३ मलेररया के्षत्र 
 

1. मलेररया िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत 

र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ । 

 गत एक वषतसभत्र मलेररया िंक्रसमत भइ उपचार गरेको कागजातको प्रसतसलसप 

र्ा 

Malaria micro-stratification survey 2020/21 िारा प्रमासर्त गररएका मध्यम/उच्च 

जोन्धखम के्षत्रहरूमा बिोबाि गरेको िागररकता प्रमार् पत्र िसहतको स्व-िोषर्ा पत्र  

 सिसिएमको प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुभाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई एक 

पृष्ठको लेख  

 िञ्जाल/अिौपचाररक िमूहमा िसक्रय िहभासगता तथा िञ्चार च्यािलमा पहुुँच भएको खुलाई उक्त्त 

िञ्जाल/अिौपचाररक िमूहले हस्ताक्षर गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) ।  
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2. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा मलेररया िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको आवाज सिसिएम िेपालिुँग िञ्चार 

गिे क्षमता हुिु पर्दतछ । िाथै, सिसिएम िेपालमा मलेररया िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको बारेमा 

भएका सिर्तय तथा छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह गिे क्षमता भएको हुिु पर्दतछ ।  

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र मलेररया िंक्रसमत वा प्रभासवत भएका व्यन्धक्तहरुको 

प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

4. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

5.  ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

6. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. इचु्छक व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । कुनै 

व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदएमा, उि सनरे्दन अस्वीकार िररने छ । 

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

3. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 

२.५ मुख्य िमूहहरुको के्षत्र 
 

ग्लोबल फण्डको “सिसिएमको योग्यता आवश्यकताहरु”5 को बुुँर्दा िं ४ मा सिसिएमको िर्दस्य हुिका लासग रे्दहाय 

वमोसजमका ितत उले्लख गरेको छ ।  

 एचआईभी  िंक्रसमत जिले एचआईभी िंक्रसमतहरुको प्रसतसिसित्व गिे ।  

 क्षयरोग र मलेररयावाट प्रभासवत र प्रसतसिसित्व गिे  । 

 मुख्य िमूह (Key Population) बाट र  मुख्य िमूहलाई प्रसतसनसित्व िने। 

मासथ उले्लन्धखत प्रसतसिसित्व इसपडेसमयोलोसजकल, मािव असिकार र लैङ्गसगक सवचारहरुमा आिाररत हुिेछि्  ।  

रासरि य एड्ि तथा यौिरोग सियन्त्रर् केन्द्रले6 िुईिारा लागू पर्दाथत प्रयोग गिेहरू, यौिकमी र सतिका ग्राहकहरु, पुरुष 

िमसलगी ंतथा तेस्रोसलगी,ं प्रवािी श्रसमकहरु तथा सतिका र्दम्पसतहरु र जेलमा रहेका कैसर्दहरु गरी पाुँच िमूहहरुलाई 

एचआईभीको मुख्य िमुहहरुमा िूचीबि गरेको छ ।  

एचआईभीको मुख्य िमुहहरु पााँच भएता पसन सिसिएम नेपालको ROB अनुिार मुख्य िमूहहरुको सनर्ााचन 

के्षत्रको लासि जम्मा तीन सिट (तीन मुख्य र तीन रै्कक्तिक िदस्यहरू) रहेको छ ।  सनर्ाासचत तीन मुख्य 

िदस्य र तीन रै्कक्तिक िदस्यहरुले पााँचैर्टा मुख्य िमुहहरुको प्रसतसनसित्व िनेछन् । 

                                                
5 ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf [Internet]. [cited 2021 Nov 28]. Available from: 

https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf   
6 National Centre for AIDS and STD Control (NCASC) [Internet]. [cited 2021 Nov 28]. Available from: 

http://www.ncasc.gov.np/ 

https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf
http://www.ncasc.gov.np/
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सिसिएम िेपालको चुिावको लासग प्रते्यक मुख्य िमुहहरु लासग योग्यता मापर्दण्ड र आवश्यकताहरू तल उले्लख 

गररएको छ । 

२.५.१ िुईिारा लािू पदाथा प्रयोि िनेहरूको के्षत्र (People Who Inject Drugs- PWID 

Constituency) 
 

1. िुईिारा लागू पर्दाथत प्रयोग गिेहरूलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु 

पेि गिुत पिेछ 

 िुईिारा लागू पर्दाथत प्रयोग गिेहरूलाई प्रसतसिसित्व गित योग्य रहेको स्विोषर्ा पत्र -टेम्प्लेट प्रर्दाि 

गररिेछ) 

 सिसिएममा प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुभाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई एक पृष्ठको 

लेख  

 कन्धिमा रु्दई वषतिम्म िुईिारा लागू पर्दाथत प्रयोग गिेहरूलाई लसक्षत एचआईभी कायतक्रममा िंलग्न भएको 

प्रमासर्त असभलेख (track record) 

 िञ्जाल/िमूहमा िसक्रय िहभासगता तथा िञ्चार च्यािलमा पहुुँच भएको खुलाई उक्त्त िञ्जाल/िमूहले 

हस्ताक्षर गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) ।  

2. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र िुईिारा लागू पर्दाथत प्रयोग गिेहरूको प्रसतसिसित्व 

गिुत पर्दतछ । 

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

4. ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

5. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. इचु्छक व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । कुनै 

व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदएमा, उि सनरे्दन अस्वीकार िररने छ । 

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

3. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 

 

२.५.२ जेलमा रहेका कैसदहरुको के्षत्र (Prisoner Inmates Constituency) 
 

1. आबेर्दि सर्दिे व्यन्धक्तले सिसिएमको प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुझाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई 

एक पृष्ठको लेख पेि गिुतपछत  । 
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2. जेलमा रहेका कैसर्दहरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत 

पिेछ । 

 कारगार व्यवस्थापि सवभागबाट हालिालैको सिफाररि पत्र  

 जेलमा रहेका कैसर्दहरुलाई लसक्षत एचआईभी कायतक्रममा िंलग्न िञ्जाल/गैरिरकारी िंस्था/ 

िमुर्दायमा आिाररत िंस्थाबाट हालिालै सलएको सिफाररि पत्र  

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत असि कािूिी रुपले सजल्ला प्रिािि कायातलयमा र्दतात वा 

िमाज कल्यार् पररषर्दमा आविता भइ कन्धिमा रु्दई वषत िम्वन्धित के्षत्रमा काम गरेको र 

EoI पेि गिे अन्तिम मममि अगावै िवीकरर् गरेको प्रमासर्त हुिुपिेछ ।  

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत िम्म जेलमा रहेका कैसर्दहरुलाई लसक्षत एचआईभी 

कायतक्रममा िंलग्न भएको हुिु पर्दतछ ।   

 उक्त िंस्थाको वैिासिक उदे्दश्य र कायतक्रम मेल खाएको हुिु पर्दतछ ।   

 िञ्जाल/िमूहमा िसक्रय िहभासगता तथा िञ्चार च्यािलमा पहुुँच भएको खुलाई उक्त्त िञ्जाल/िमूहले हस्ताक्षर 

गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) ।  

 

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र जेलमा रहेका कैसर्दहरुको प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

4. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा जेलमा रहेका कैसर्दहरुको आवाज सिसिएम िेपालिुँग िञ्चार गिे क्षमता हुिु पर्दतछ । 

िाथै, सिसिएम िेपालमा जेलमा रहेका कैसर्दहरुको बारेमा भएका सिर्तय तथा छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह 

गिे क्षमता भएको हुिु पर्दतछ ।  

5. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

6. ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

7. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. इचु्छक व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । कुनै 

व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदएमा, उि सनरे्दन अस्वीकार िररने छ । 

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

3. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 

 

२.५. ३ यौनकमीहरुको के्षत्र (Sexworker Constituency) 
 

1. यौिकमीहरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ 

 यौिकमीहरुलाई प्रसतसिसित्व गित योग्य रहेको स्विोषर्ा पत्र -टेम्प्लेट प्रर्दाि गररिेछ) 

 सिसिएममा प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुभाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई एक पृष्ठको 

लेख  
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 कन्धिमा रु्दई वषतिम्म यौिकमीहरुलाई लसक्षत एचआईभी कायतक्रममा िंलग्न भएको प्रमासर्त असभलेख 

(track record) 

 िञ्जाल/िमूहमा िसक्रय िहभासगता तथा िञ्चार च्यािलमा पहुुँच भएको खुलाई उक्त्त िञ्जाल/िमूहले 

हस्ताक्षर गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) ।  

2. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र यौिकमीहरुलाई प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

4. ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

5. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. इचु्छक व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । कुनै 

व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदएमा, उि सनरे्दन अस्वीकार िररने छ । 

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

 

 

२.५.४ पुरुष िमसलिी (Men who have Sex with Men- MSM)/तेस्रोसलिीहरु (Transgender-

TG) को के्षत्र  
 

1. पुरुष िमसलगी/ंतेस्रोसलगीहंरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि 

गिुत पिेछ 

 पुरुष िमसलगी/ंतेस्रोसलगीहंरुलाई प्रसतसिसित्व गित योग्य रहेको स्विोषर्ा पत्र -टेम्प्लेट प्रर्दाि गररिेछ) 

 सिसिएममा प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुभाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई एक पृष्ठको 

लेख  

 कन्धिमा रु्दई वषतिम्म पुरुष िमसलगी/ंतेस्रोसलगीहंरुलाई लसक्षत एचआईभी कायतक्रममा िंलग्न भएको 

प्रमासर्त असभलेख (track record) 

 िञ्जाल/िमूहमा िसक्रय िहभासगता तथा िञ्चार च्यािलमा पहुुँच भएको खुलाई उक्त्त िञ्जाल/िमूहले 

हस्ताक्षर गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) ।  

2. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र पुरुष िमसलगी/ंतेस्रोसलगीहंरुलाई प्रसतसिसित्व गिुत 

पर्दतछ । 

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

4. ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 
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5. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. इचु्छक व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । कुनै 

व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदएमा, उि सनरे्दन अस्वीकार िररने छ । 

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको 

भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

 

 

२.५.५ प्रर्ािी श्रसमकहरुको के्षत्र (Migrants Constituency) 
 

1. आबेर्दि सर्दिे व्यन्धक्तले सिसिएमको प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुझाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई 

एक पृष्ठको लेख पेि गिुतपछत  । 

2. प्रवािी श्रसमकहरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ 

। 

 प्रवािी श्रसमकहरुलाई लसक्षत एचआईभी कायतक्रममा िंलग्न िञ्जाल/गैरिरकारी िंस्था/ िमुर्दायमा 

आिाररत िंस्थाबाट हालिालै सलएको सिफाररि पत्र  

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत असि कािूिी रुपले सजल्ला प्रिािि कायातलयमा र्दतात वा िमाज 

कल्यार् पररषर्दमा आविता भइ कन्धिमा रु्दई वषत िम्वन्धित के्षत्रमा काम गरेको र EoI पेि गिे 

अन्तिम मममि अगावै िवीकरर् गरेको प्रमासर्त हुिुपिेछ । 

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत िम्म प्रवािी श्रसमकहरुलाई लसक्षत एचआईभी कायतक्रममा िंलग्न 

भएको हुिु पर्दतछ ।    

 उक्त िंस्थाको वैिासिक उदे्दश्य र कायतक्रम मेल खाएको हुिु पर्दतछ ।   

 िञ्जाल/िमूहमा िसक्रय िहभासगता तथा िञ्चार च्यािलमा पहुुँच भएको खुलाई उक्त्त िञ्जाल/िमूहले 

हस्ताक्षर गरेको असभलेख (सिर्तयको प्रसत) ।  

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र प्रवािी श्रसमकहरुको प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

4. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा प्रवािी श्रसमकहरुको आवाज सिसिएम िेपालिुँग िञ्चार गिे क्षमता हुिु पर्दतछ । िाथै, 

सिसिएम िेपालमा प्रवािी श्रसमकहरुको बारेमा भएका सिर्तय तथा छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह गिे क्षमता 

भएको हुिु पर्दतछ ।  

5. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

6. ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

7. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   
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1. इचु्छक व्यक्तिलाई िबैभन्दा िान्दसभाक सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदन प्रोत्सासहत िररन्छ । कुनै 

व्यक्तिले एकभन्दा बढी सनर्ााचन के्षत्रको लासि आरे्दन सदएमा, उि सनरे्दन अस्वीकार िररने छ । 

2. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

3. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 

 

२.६ सनजी के्षत्र (Private Sector Constituency) 
 

ग्लोबल फण्डको “सिसिएम सिवातचि प्रसतसिसित्व िम्बिी सिरे्दसिका”7  अिुिार, सिजी के्षत्रको सिवातचिमा सिम्न 

प्रकारका िंगठिहरू िमावेि गित िसकन्छ  

 एचआईभी, क्षयरोग, र मलेररया सवरुि काम गिे ठूला िाफामुलक कम्पिीहरू 

 िािा र मझौला उद्यम र अिौपचाररक के्षत्रको प्रसतसिसित्व गिे िंस्थाहरू 

 एचआईभी, क्षयरोग, र मलेररया सवरुि काम गिे व्यापार िंिहरू 

 एचआईभी/क्षयरोग/मलेररयाको जोन्धखममा रहेको उद्योगहरूका प्रसतसिसिहरू 

 सिजी सचसकत्सक र िाफामुलक न्धिसिक 

 िंस्थाहरू िारा स्थासपत परोपकारी फाउने्डििहरू 

सिसिएम िेपाल सिवातचि िसमसतले तीि रोगको कायतक्रममा कोष पररचालि गित इचु्छक र प्रसतबि उद्योग तथा 

िंस्थालाई िमावेि गिे सिर्यत गरेको छ । 

सनजी के्षत्रको लासि योग्यता मापदण्ड 

1. आबेर्दि सर्दिे व्यन्धक्तले सिसिएमको प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुझाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता खुलाई 

एक पृष्ठको लेख पेि गिुतपछत  । 

2. सिजी के्षत्रलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ । 

 सिजी के्षत्र वा िाफामुलक िंस्थाबाट हालिालै सलएको सिफाररि पत्र  

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत असि कािूिी रुपले र्दतात भएको र EoI पेि गिे अन्तिम मममि 

अगावै िवीकरर् गरेको प्रमासर्त हुिुपिेछ ।  

 उक्त िंस्थाले कन्धिमा रु्दई वषत िम्म स्वास्थ्य िम्बिी के्षत्रमा काम गरेको प्रमासर्त हुिुपर्दतछ । 

3. िमाज कल्यार् पररषर््दिुँग आबि भएका िंस्थाहरु सिजी के्षत्रलाई प्रसतसिसित्व गित अयोग्य हुिे छि् । 

4. सिजी के्षत्रलाई प्रसतसिसित्व गितका लासग छिौट गररएको व्यन्धक्तहरु कन्धिमा त्यि िंस्थाको उच्च व्यवस्थापि 

तहमा काम गरेको वा िेतृत्वर्दायी पर्द िम्हालेको हुिु पर्दतछ । 

5. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र सिजी के्षत्रको प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

6. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा सिजी के्षत्रको आवाज सिसिएम िेपालिुँग िञ्चार गिे क्षमता हुिु पर्दतछ । िाथै, सिसिएम 

िेपालमा सिजी के्षत्रको बारेमा भएका सिर्तय तथा छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह गिे क्षमता भएको हुिु पर्दतछ ।  

                                                
7 Country Coordinating Mechanism Policy Including Principles and Requirements, 2018 [Internet]. [cited 2021 Nov 28]. 

Available from: https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf 

 

https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf


 

14 

 

7. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

8. ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

9. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

2. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 

 

२.७ शैसक्षक/अनुिन्धान िंस्थाहरुको के्षत्र (Academia/Research Constituency) 
 

िि् २०२१ सडिेम्बर १७ मा बिेको सिसिएम िेपालको कायतकारी िसमसतको बैठकले सिम्न उले्लन्धखत सिर्यतहरु 

गरेको छ  

1. सिवातचि प्रसक्रयाबाट अिुििाि सिवातचि के्षत्रको प्रसतसिसि छिोट गिे । यिका िाथै अिुििाि के्षत्रको 

सिवातचि प्रसक्रयामा िहभागी हुि िेपाल स्वास्थ्य अिुििाि पररषर्दलाई अिुरोि गिे । 

2. िैसक्षक/अिुििाि िंस्थाहरुको प्रसतसिसित्व गिे मुख्य िर्दस्य र वैकन्धिक िर्दस्य िाझा िहमसत वा सचठ्ठा 

प्रसक्रयाबाट एक/एक वषत आलोपालो गिे । 

 

 २.७.१ शैसक्षक िंस्थाहरुको के्षत्र (Academia Constituency) 
 

1. आबेर्दि सर्दिे व्यन्धक्तले सिसिएमको प्रसतसिसित्वबारे आफ्िो बुझाई तथा यि सिवातचि के्षत्रमा आफ्िो िंलग्नता 

खुलाई एक पृष्ठको लेख पेि गिुतपछत  । 

2. िैसक्षक िंस्थाहरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत पिेछ  

 स्वास्थ्य िम्बिी िैसक्षक िंस्थाबाट हालिालै सलएको सिफाररि पत्र 

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत असि कािूिी रुपले र्दतात भएको र EoI पेि गिे अन्तिम मममि अगावै 

िवीकरर् गरेको प्रमासर्त हुिुपिेछ ।  

3. िैसक्षक िंस्थाहरुलाई प्रसतसिसित्व गितका लासग छिौट गररएको व्यन्धक्तहरु कन्धिमा त्यि िंस्थाको उच्च 

व्यवस्थापि तहमा काम गरेको वा िेतृत्वर्दायी पर्द िम्हालेको हुिु पर्दतछ । 

4. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र िैसक्षक िंस्थाहरुको प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

5. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा िैसक्षक िंस्थाहरुको आवाज सिसिएम िेपालिुँग िञ्चार गिे क्षमता हुिु पर्दतछ । िाथै, 

सिसिएम िेपालमा िैसक्षक िंस्थाहरुको बारेमा भएका सिर्तय तथा छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह गिे क्षमता 

भएको हुिु पर्दतछ ।  
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6. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

7. ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

8. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ 

गते ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

2. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 

 

२.७.२ अनुिन्धान (Research Constituency) 
 

1. अिुििाि िंस्थाहरुलाई प्रसतसिसित्व गित छिौट गररएको व्यन्धक्तहरुले सिम्न उले्लन्धखत र्दस्तावेजहरु पेि गिुत 

पिेछ  

 स्वास्थ्य िम्बिी अिुििाि िंस्थाबाट हालिालै सलएको सिफाररि पत्र 

 उक्त िंस्था कन्धिमा रु्दई वषत असि कािूिी रुपले र्दतात भएको र EoI पेि गिे अन्तिम मममि अगावै 

िवीकरर् गरेको प्रमासर्त हुिुपिेछ ।  

2. अिुििाि िंस्थाहरुलाई प्रसतसिसित्व गितका लासग छिौट गररएको व्यन्धक्तहरु कन्धिमा त्यि िंस्थाको उच्च 

व्यवस्थापि तहमा काम गरेको वा िेतृत्वर्दायी पर्द िम्हालेको हुिु पर्दतछ । 

3. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुले आफु र आफ्िो िंस्थाको िभई िमग्र अिुििाि िंस्थाहरुको प्रसतसिसित्व गिुत पर्दतछ । 

4. सिवातसचत व्यन्धक्तहरुमा अिुििाि िंस्थाहरुको आवाज सिसिएम िेपालिुँग िञ्चार गिे क्षमता हुिु पर्दतछ । िाथै, 

सिसिएम िेपालमा अिुििाि िंस्थाहरुको बारेमा भएका सिर्तय तथा छलफलको बारेमा िूचिा प्रवाह गिे क्षमता 

भएको हुिु पर्दतछ ।  

5. सिवातसचत व्यन्धक्तहरूले आफ्िा स्वाथत बाुँसझएको सवषय (Conflict of Interest) खुलाउिु पिेछ । िाथै, ग्लोबल 

फण्डको आचार िंसहता (Code of Conduct)  पालिा गिुत पिेछ ।   

6. ग्लोबल फण्डले सिफाररि गरे अिुिार एक िमूहमा एक भन्दा बढी िन्द वाुँसझएको िर्दस्य सिवातसचत हुिे छैिि् 

(िि् २०२१ सडिेम्बर १७ र १८ गते ग्लोबल फण्डले पत्र र इमेलिारा सिफाररि गररएको) । 

7. सिवातसचत व्यन्धक्तहरू कुिै पसि गैर कािुिी कायतमा िंलग्न वा सिलम्बि परेको हुिुहुुँरै्दि (िि् २०२१ सडिेम्बर ६ गते 

ग्लोबल फण्डले दृढतापूवतक सिफाररि गररएको) ।  

िोटः   

1. सवसवि पृष्ठभूसम भएका आवेर्दकहरु (लैसङ्गक तथा यौसिक अििंख्यकहरु, युवाहरु, िीमान्तकृत िमुर्दायहरु, 

सपछसडएका वगतहरु, र सपछसडएको भौगोसलक के्षत्रहरु) लाई आवेर्दि सर्दि प्रोत्साहि गररन्छ । 

2. लैसङ्गक िनु्तसलत प्रसतसिसित्व असिवायत छ । 


