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�ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखा 
१.१ पृ�भूिम 

नेपाल सरकार ( मन्�ी प�रषद) को िमित २०६५।१२।३० मा भएको िनणर्य अनुसार स्थािपत 
�ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाल े स्वास्थ्य के्ष�का िनकै महत्वपूणर् कामको िजम्मेवारी 
बहन गद� अगािड बढेको छ । महाशाखाको िजम्मेवारीमा राि�य िनःशुल्क कायर्�म, शहरी स्वास्थ्य 
तथा वातावरिणय कायर्�म, सामािजक सुरक्षा तथा सहकारी कायर्�म र हाल मा� िजम्मेवारीमा 
आएको नसन� रोगह� र मानिसक स्वास्थ्य लगायत कायर्�मह� पदर्छन ्। राि�य िनःशुल्क कायर्�म 
अन्तरगत २५ शैया सम्मका अस्पतालबाट ७०, �ाथिमक स्वास्थ्य केन्�वाट ५८ तथा स्वास्थ्य 
चौक�, शहरी स्वास्थ्य केन्� तथा सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईवाट ३१ �कारका अत्यावश्यक 
औषधीह� िनःशुल्क िवतरण ग�रन्छ । मानसीक रोग र नसन� रोग सम्बविन्ध कायर्�म लाग ुभएका 
िजल्लाका स्वास्थ्य चौक�ह�मा थप ६ �कारका औषधीह� िनशलु्क िवतरण ग�रन्छ । आवश्यकता र 
माग अनुसारको शहरी स्वास्थ्य (�वधर्न) केन्� तथा सामूदाियक  स्वास्थ्य ईकाइह� स्थापना गन� 
कायर् गनुर्को साथै सुशासनको ममर् अनुसार स्वास्थ्य के्ष�मा सामािजक परीक्षण पिन महाशाखाल े
गराउदै आएको छ । रोग तथा मृत्युको ठूलो िहस्सा ओगटेको नसन� रोग एवं मानिसकको रोकथाम 
तथा िनयन्�णमा पिन महाशाखाल ेकायर्�मह� सु� गरेको छ  

१.२ चुनौती तथा अवसर  

चुनौती  

१.  आधारभूत स्वास्थ्य सेवा िनःशुल्क पाउन ुपन� संिवधान �द� मौिलक अिधकारको सम्मान 
गनुर् राज्यको दाियत्व �दा �दै पिन िनःशुल्क उपलव्ध गराउन ेभिनएको सूिचकृत अत्यावश्यक 
औषधीह�को आपू�तमा औषधी ख�रद ���या चूनौतीपूणर् रहकेो छ ।  

२.  उपलब्ध गराइएको औषधीह�को िविवध कारणले औिचत्यापूणर् �योग न�न, औषधीको गलत 
�योग �न ुपिन एक चुनौती नै भएको छ । 

३.  शहरी स्वास्थ्य केन्� तथा सामुदाियक स्वास्थ्य इकाइको माग बढ्दै जानु तर स्थानीय 
तहवाट िजम्मेवारी तथा आ�थक सहयोग अपेक्षकृत न�न ु। 

४.  नसन� रोग सम्वन्धी कायर्�म संचालन गनुर्पन�मा सबैको भनाई रहदा पिन पयार्� बजेट 
िविनयोजन �न नस�ु । 

५.  शहरी स्वास्थ्य तथा सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईमा मागको अनु�प िवस्तार गनर् नस�ु ।  

अवसरह�ः 

१.  औषधी उपकरण ख�रदका लािग आवश्यक ऐनमा सुधार ग�र ख�रद �कृयामा सरलीकरण 
�न ेसम्भावना बढेको छ ।  

२.  औषधीको बजेटको बढी भार िजल्ला /स्थानीय तहलाई �दनु उपयु� �न े िवषयको बहस 
सु� भएको छ  

३.  औषधी Prescribers लाई स्त�रय उपचार प�ित सम्वन्धी अिभमुखीकरण �दनुपन� 
कुराको महसुस भएकोले यस �कारको काय�म शु�वात भै �मश सवै तहमा िवस्तार �न े
�ममा रहकेो छ ।  
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४.  शहरी स्वास्थ्य नीितलाई संसोधन सिहत कायर्न्वयनमा ल्याउने �यास भएको छ । यसल े
स्थानीय तहको िजम्मेवारी बढाई सेवाको �भावकारीता बढ्ने िव�ास िलइएकोछ । 

५.  नसन� रोगको रोकथाम तथा िनयन्�णमा सबैको चासो बढेको र सबै नेपालीमा सेवा 
पु¥याउने   ढ्दै गएको छ । यसलाई महाशाखाले �ाथिमकतामा राखी कायर्�म तथा बजेट 
बनाउन ेअवसर �ा� भएको छ । 

१.३ सोच  

ग�रब, िसमान्तकृत एवं आम नेपाली नाग�रकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन आधार स्वास्थ्य 
सेवाको प�च बढाउने ।  

१.४ ल�य  

अत्यावश्यक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ग�रब, िसमान्तकृत र जोिखममा रहकेा जनता तथा आम 
नाग�रक सम्म िनःशुल्क �पमा उपलब्ध गराई �ग्णता र मृत्युदरमा किम ल्याउने । 

१.५ उदेश्यह�  

• नेपाली नाग�रकह�को आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अिधकार सुिनि�त गन� ।  

• ग�रव असहाय नाग�रकको अिधकार सुिनि�त गद� स्वास्थ्य सेवामा उनीह�को प�चँ तथा 
उपभोग बृि� गन� । 

• आम नाग�रकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई रोग ला�े दर (Morbidity) र मृत्य 
�न ेदर (Mortality) कम गन� । 

• नाग�रकह�को स्वस्थ्य जीवन यापनको लािग स्वास्थ्य सेवामा राज्यको दाियत्व बोध 
सुिनि�त गन� ।  

• अत्यावश्यक �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय एवं �भावकारी �पमा उपलब्ध गराउन े। 

१.६ उपलव्धी  

– जनचेतनामा बृि�, 

– सेवा, प�चँ तथा उपभोगमा बृि�,  

– स्वास्थ्य के्ष�मा सुशासन अिभबृि�,  

– जनसहभािगतामा बृि�,  

– मृत्यु तथा ��ता दरमा किम । 

१.७ रणनीित  

• स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्क औषधीको उपलव्धता गराउन े र सूिचकृत िनःशुल्क औषधीको 
संख्यामा प�रमाजर्न तथा बृि� गद� जाने । 

• अत्यावश्यक िनःशुल्क औषधी तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनस्तरसम्म िनःशुल्क उपलव्ध 
गराउने �वस्था गन� । 

• अत्यावश्यक औषधीको अनुमान, ख�रद तथा आपुत�को �वस्थापन गन� । 

• माग र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय िनकायको समन्वयमा ऋज्ग/्ग्ज्ऋ संस्था बृि� गद� 
जाने । 



3 

 

• स्वास्थ्य सेवामा पारद�शता अपनाई  जनसहभािगता मूलक स्वास्थ्य योजना तयार गरी लाग ु
गन� । 

•  स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कम�को क्षमता बृि� गरी नसन� रोगवारे जनचेतना बढाई 
रोगको समयमै पिहचान गरी उपचारको �वस्था िमलाउने । 

• स्थािनय तहमा स्वास्थ्य सँस्था सँचालन �वस्थापनमा स्थािनय तहलाइर् आवश्यक �ािविधक 
सहयोग उपलब्ध गराउने ।  
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राि�य िनशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा  
प�रचयः 

नेपालको संिवधान अनु�प आम नेपाली नाग�रकह�कालािग आधारभुत स्वास्थ्य सेवा िनशुल्क उपलब्ध 
गराउने अिभ�ाय का साथ स्थानीय तह ( गाउपािलका,नगरपािलका)अ�तगतका �त्येक स्वास्थ्य 
संस्थाह� अस्पताल, �ाथमीक स्वास्थ्य केन्�, शहरी स्वास्थ्य केन्�, स्वास्थ्य चौक� तथा सामुदायीक 
स्वास्थ्य इकाइ माफर् त तोक�एका स्वास्थ्य सेवाह� को गुणस्तरीय उपलब्धता तथा �योग सुनीि�त 
गनर् राि�य िनशलु्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कायर्�म लाग ुग�रएको हो ।  

राि�य िनःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कायर्�मको शु�वात तथा िवस्तार 

क) आ.व.२०६३/६४ देिख प�ीस शैयासम्मका अस्पताल तथा �ाथिमक स्वास्थ्य केन्�मा 
गरीव, असहाय िवरामीह�लाई आकिस्मक तथा अन्तरंग सेवा िनःशुल्क �पमा �दान गनर् 
शु� ग�रयो । 

ख) आ.व.२०६४/०६५ देिख ३५ िजल्लाह� ( मानव सूचकाङ्क कम भएका) मा प�ीस 
शैयासम्मका अस्पताल र �ाथिमक स्वास्थ्य केन्�मा गरीव, असहाय िवरामीह�लाई विहरंग 
सेवा समेत िनःशुल्क �पमा �दान गन� कायर्�म िवस्तार ग�रयो ।  

ग) आ.व.२०६४/०६५ ( २०६४ माघ १ गत े) देिख मुलुकका सम्पूणर् स्वास्थ्य चौक� र 
उपस्वास्थ्य चौक�मा उपलब्ध सबै �कारका स्वास्थ्य सेवाह� आम नाग�रकलाई िनःशुल्क 
�दान गनर् शु� ग�रयो । 

घ) आ.व.२०६५/०६६ ( २०६५ मंिसर १ गते) देिख मुलुकका सबै �ा.स्वा.के.बाट पिन 
आम नाग�रकलाई िनःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सूचीकृत गुणस्तरीय औषिध  िनःशुल्क उपलब्ध 
गराउन शु� ग�रयो । 

ङ)  आ.व.२०६५/०६६ ( २०६५ माघ १ गते) देिख २५ शैयासम्मका अस्पतालह�मा आम 
नाग�रकलाई सूचीकृत अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषिध िनःशुल्क �दान गनर् शु� ग�रयो । 
साथै, लिक्षत वगर्लाई अन्तरंग, बिहरंग र आकिस्मक सेवा र अत्यावश्यक औषधी िनःशुल्क 
उपलब्ध गराउने कायर्�मलाई िवस्तार तथा िनरन्तरता �दईयो । 

च)  केन्�ीय, के्ष�ीय, उपके्ष�ीय, अ�ल अस्पताल र स्तररो�ती भएका ५० शैयासम्मका िजल्ला 
/अस्पतालह�मा समेत लिक्षत वगर्का सबै िवरामीलाई िनःशुल्क स्वास्थ्य सेवा �दान गनर् 
स्वास्थ्य मन्�ालयले आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छ । 

राि�य िनःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका उ�ेश्यह�ः  

• आम नेपाली नाग�रकको संिवधान �द� आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अिधकार सुिनि�त गन�  

• गरीव, असहाय लगायत लिक्षत वगर्का नाग�रकका स्वास्थ्य सम्बन्धी अिधकार सुिनि�त गद� 
स्वास्थ्य सेवामा उनीह�को प�चँ तथा उपभोग वृि� गन� । 

• आम नाग�रकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई रोग ला�ेदर र मृत्यु  दर कम 
गन� । 

• अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय एवं �भावकारी �पमा उपलव्ध गराउने । 

• देशका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत अत्यावश्यक औषधीह�को �या�ता सुिनि�त गन� । 
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लिक्षत वगर्ः 

• स्वास्थ्य चौक�, �ाथिमक स्वास्थ्य केन्� र २५ शैयासम्मका अस्पतालह�बाट �दान 
ग�रनेसेवाका लािग सम्पुणर् आम नाग�रकह� लिक्षत समुह �न ।  

• केन्�ीय, के्ष�ीय, उपके्ष�ीय, अ�ल अस्पताल र स्तररो�ती भएका ५०शैया सम्मका िजल्ला 
/ अस्पतालह�का लािग लिक्षत वगर् भ�ाल ेगरीव तथा अित गरीब, असहाय, अपाङ्ग, 
ज्ये� नाग�रक (६० वषर् मािथका) र मिहला स्वास्थ्य स्वयं सेिवकालाई बुझाउनेछ ।  

लिक्षत वगर्को वारेमा अिभलेख तथा �ितवेदन गनर् सहज होस् भ�े उ�ेश्यले हरेक समूहको 
िन�ानुसार छु�–छु�ै संकेत नम्बर कायम ग�रएको छः  

िस.न ं िववरण कोड न ं

१ ग�रब तथा अित ग�रव १ 

२ असहाय २ 

३ अपाङ्ग ३ 

४ ज्ये� नाग�रक (६० वषर् मािथका) ४ 

५ मिहला  स्वास्थ्य स्वयंसेिवका ५ 

लिक्षत वगर्को प�रभाषा र पिहचानः 

यस कायर्�मको सन्दभर्मा लिक्षत वगर्मा उल्लेिखत समूहको प�रभाषा िन�ानुसार ग�रएको छः 

अित गरीव / गरीवः 

िवरामीलाई आ�थक अवस्थाको दिृ�कोणल े२ वगर्मा िवभािजत ग�रएकोछ । यस सन्दभर्मा िवरामीको 
घर प�रवारको जग्गा जिमन वा अन्य सम्पती, ब्यापार वा रोजगारबाट �ा� �न ेआम्दानीले एक 
वषर्मा  

– छ मिहना भन्दा कम अविधसम्म मा� ‘‘खान पु�ेलाई अित गरीव” 

– छ मिहना वा सो भन्दा बढी तर एक बषर्सम्म ‘‘खान नपु�ेलाई गरीव” 

असहायः हरे िवचार गन� प�रवार, अिभभावक वा अन्य कोही ब्यि� नभएको वेसहारा �ि�  

(उपचारमा संल� स्वास्थ्यकम�को अवलोकन/मूल्याँकनको आधारमा िनधार्रण गनर् स�कने) 

अपाङ्गः िजल्ला स्तरीय आपाङ्ग �मािणकरण सिमितल े �माणप� �दएको वा िसफा�रस गरेको 
�ि� । 

 

ज्ये� नाग�रकः साठी बषर् मािथको उमेर भएको नेपाली नाग�रक (नेपाली नाग�रकता �माण प� 
वा फोटो टाँिसएको र उमेर खुलेको अन्य �माण प�लाई आधार मा� स�कने)  त्यो 
नभएमा स्थािनय स्वास्थ्य संस्थाले �मािणत गरेको �न ुपन� । 

मिहला स्वास्थ्य स्वय ंसेिवकाः प�रचय प� भएको कायर्रत तथा भुतपूवर् मिहला सामुदाियक स्वास्थ्य 
स्वयं सेिवका । (�माणप� छुटेको भएमा पोशाक वा सम्विन्धत स्वास्थ्य संस्थाको �मािणत 
प� हरेेर पिन लिक्षत वगर्मा रा� स�कने) 
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महाशाखा अन्तगर्त क्षे� तथा िजल्लावाट  संचालन ग�रन ेकायर्�मको  
  कायर् संचालन िनद�िशका 

१  िनःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लािग औषिध ख�रद   
 

अस्पताल तथा स्थािनय तह अन्तगर्तका �ाथिमक स्वास्थ्य केन्�, स्वास्थ्य चौक�, शहरी  स्वास्थ्य 
केन्� र सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईह�मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा �वाह गनर् आवश्यक पन� औषिधह� 
खरीदका लािग आवश्यक बजेट के्षि�य स्वास्थ्य िनदे्र्शनालय, िजल्ला (जन) स्वास्थ्य, स्थािनय तह 
तथा अस्पतालह�मा  उपलब्ध गराइएको छ ।  

कायर्�मको उ�ेश्यः 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा िनःशुल्क उपलब्ध गराउनका लािग आवश्यक औषिध ख�रद गरी स�पुण 
स्वास्थ्य संस्थाह�लाई िनयिमत�पमा आवश्यक  औषिधको आपू�त .गन� । 

ख�रद ���या  

१. के्ष�, िजल्ला तथा स्थानीय तहबाट ख�रद गनुर्पन� औषिध तथा सोको प�रमाण िनधार्रण 
गनर् ख�रद इकाई गठन गन� र सो इकाईले  खरीद �कृया अवलम्वन गदार् सावर्जिनक ख�रद  
ऐन, २०६३ तथा सावर्जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ (संसोधन सिहत) अनुसार ख�रद 
योजना बनाई ख�रद ���या अगािड बढाउन पन�छ ।  

२.  औषधीको बा�षक प�रमाण िनधार्रण गदार् िबगत बषर्ह�को बा�षक खपत प�रमाण , हालको 
मौज्दात प�रमाण, केन्�, �देश/के्ष�बाट भिबष्यमा �ा� �न े औषधीको प�रमाण तथा 
स्टकआउट भएको अबिधको औषधीको प�रमाण समेतलाई ध्यानमा राखी  तो�कएको बजेटको 
प�रिध िभ� रही ख�रद गनुर् पन�छ । 

३.   औषिध प�रमाण िनधार्रण गनर्का लािग तल �दईएको प�रमाण िनधार्रण  को नमुना फाराम 
अनुसार आबश्यक पन� अनुमािनत औषिधको  प�रमाण र ईकाई मूल्य सिहतको योजना 
तयार ग�र त्यसको आधारमा चालु आ.ब.को ख�रद योजना  बनाई कायार्लय �मुखबाट 
स्वीकृत भए प�ात �कृयागत �पमा ख�रद गनुर् पन�छ । 

४.   सूिचकृत  िनःशुल्क औषिधको उपलब्धता सुिनि�त गरेर मा� अन्य अत्यावश्यक  औषिध 
तथा सपो�टभ मेिडकल िडभाइसेस  ख�रद गनर् स�कने छ । तर सोको औिचत्यता पु�ी गन� 
िजम्मेवारी सम्बिन्धत कायार्लय �मुखको रहने छ ।  

५.   केन्�, �देश/के्ष�, िजल्ला र स्थानीय तहवाट औषिध  ख�रद �न े�दँा सबै िनकायवाट 
ख�रद ग�रन ेऔषिध, प�रमाण र �ा� समय अविध वारे ए�कन गनर् आवश्यक समन्वय 
गनुर्पदर्छ ।  

६. िसलबन्दी बोलप�/दरभाउप�को माध्यमबाट औषधी ख�रद आव्हान गदार् Package वा 
Itemwise कुन �पमा गन� हो िमत�यीता (Cost Effective) लाई समेत ध्यानमा 
राखी सम्बिन्धत िनकायले ख�रद पूवर् नै िनणर्य गनुर् पन�छ । 

७. बोलप�/दरभाउप� स्व�कृत गरी औषधी ख�रद गदार् WHO-GMP स�टफाइड �ा�  
कम्पिनह�बाट उत्पादन भएको गुणस्तरीय औषिध मा� ख�रद गनुर् पन�छ ।  
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८. िजल्ला तथा स्थानीय तहको हकमाख�रद �न ेगुणस्तरीय औषिधह�को म्यादको सम्बन्धमा 
औषिधह� स्टोरमा दािखला �न े िमितमा कम्तीमा Expiry Date ७५ �ितशत म्याद 
बाँक� �दँा दािखला गनुर् पन�छ  ।  

९. सप्लाई �न े औषधीको �त्येक प�ा (Strip), बोतल, भाइल, �ुव र सो को 
प्या�कङमा समेत उत्पादन िमित, एक्सपायरी िमित, �ाच नम्बर अिनवायर् �पमा 
लेिखएको �न ुपन�छ ।  

१०.   शीलबन्दी बोलप� तथा दरभाउप� माफर् त ख�रद गरीन ेऔषधीको �त्येक प�ा (Strip), 
बोतल, भाइल, �ुव र सो को प्या�कङमा समेत “नेपाल सरकार�ारा िनःशुल्क  
िवतरणको लािग” भ�े वाक्यांश अिनवार्य �पमा लेिखएको �न ुपन�छ ।  

११. स्थािनय तहल ेऔषिध ख�रद गनर्को लािग चािलएको ���या, �कािशत ग�रएको सूचना 
तथा संझौताको जानकारी िछटो माध्यम�ारा िजल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कायार्लयलाई 
उलपब्ध गराउनु पन�छ । 

१२.   िनःशुल्क औषिध  ख�रद सम्वन्धी िजल्लाको सम� अवस्था (औषिध, प�रमाण,  ख�रद 
���या, �कािशत ग�रएको सूचना तथा संझौताको जानकारी समेतको �ितवेदन ) िछटो 
माध्यम�ारा िजल्ला, �ान्त/के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालय र �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा 
पुनजार्गरण महाशाखालाई अिनवायर् �पमा उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

१३. अन्य ख�रद सम्वन्धी िबषयह� सावर्जिनक ख�रद ऐन २०६३ र िनयमावली २०६४ 
(संसोधन समेत) बमोिजम �न ेगरी ख�रद गनुर्पन�छ । 

१२.   �देश/के्ष�, िजल्ला तथा स्थानीय तहबाट ख�रद ग�रएको औषिधह�को सूची र प�रमाण 
के्ष�ीय/�देश मेिडकल स्टोरमा अिनबायर् �पमा पठाउनु पन�छ । �देश/के्ष�बाट ख�रद भएका 
औषधीह� �देश/के्ष�ीय मेिडकल स्टोरसँग समन्वय ग�र िवतरणको ब्यवस्था िमलाउन े।  

१३.   के्ष�ीय/�देश मेिडकल स्टोरल े के्ष� र केन्�बाट �ा� औषिधह�को अिभलेख स्प� खुल्ने ग�र 
रा�े ब्यबस्था िमलाउनु पन�छ ।  

१४  के्ष�ीय मेिडकल स्टोरले चौमािसक �पमा Item wise औषिधह�को अिभलेख राखी 
त्यसको एक/एक �ित के्ष�ीय/�देश स्तरीय िनकाय, �ा.स्वा.से.पुनजार्गरण महाशाखा र 
आपु�त ब्यबस्था महाशाखामा  समेत अिनबायर् पठाउनु पन�छ । 

१५. िजल्ला/स्थानीय तहल ेिनःशुल्क �पमा िवतरण ग�रने अत्यावश्यक�य औषिधह�को आम्दानी र 
खचर्को अिभलेख �चिलत  LMIS �णालीमा �िव� गराई तोक�ए अनु�प �ितवेदन समेत 
गनुर् पन�छ । 

१६.   िजल्ला /स्थानीय तहल ेऔषिध  िवतरण गदार् िजल्ला अस्पताल, �ाथिमक स्वास्थ्य केन्�, 
स्वास्थ्य चौक�, सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई, शहरी स्वास्थ्य ( �बधर्न) केन्� समेतलाई 
समेट्नु पन�छ । आफ्नो मौज्दात िस्थतीलाई आधार मानी हाल स्तररो�ती भएका ५० 
शैयासम्मका अस्पतालह�लाई पिन औषधी उपलब्ध गराउन स�कनेछ । 

१७.    िजल्ला तथा के्ष� स्तरमा औषिध ख�रद �कृयामा िनशलु्क स्वास्थ्य सेवा कायर्�मको 
फोकल पसर्नको अिनबायर् सहभािगता र जवाफदेिहता  रहनु पन�छ ।स्थािनय तहबाट औषिध 
ख�रद गदार् स्वास्थ्य संयोजकह�को सहभागीता एवं जवाफदेिहता रहनु पन�छ ।  

 

नोटः के्ष�,िजल्ला र स्थानीय तहबाट खरीद गन� अत्यावश्यक�य िनःशुल्क औषधी तथा 
Supportive Mediceal Divices ह� अनुसुचीमा उल्लेख ग�रएको छ । 
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के्ष�/िजल्ला/स्थानीय तहमा उल्लेख ग�रएको ३७ �कारका औषधीह� तथा स�जकल 
साम�ीह� तत ्तत् िनकायबाट खरीद गन� �वस्था िमलाउन ेर सो बाहकेका अनुसुची १ 
का औषधीह� केन्�ल ेखरीद गरी समयमै स्थानीय तहमा िवतरणको �वस्था िमलाउनेछ । 
य�द केन्�बाट खरीद गन� भिनएको ३६ �कारका औषधीह� तथा स�जकल साम�ीह� समय 
िभ� खरीद गनर् नस�कएमा सो को जानकारी अनु�प स्थािनय स्तरमा खरीद गनुर्पदर्छ । तर 
य�द िजल्ला तथा स्थािनय तहमा कुन ै केन्दीय स्तरबाट ख�रद भै आपुत� �न ेऔषधीको 
अभाव भएमा उ� औषिधह� खरीद गनर् बाधा पन� छैन ।   

ख�रद योजनाको लािग औषिधको प�रमाण िनधार्रण गनर्  िन�ानुसारको नमुना फारमको �योग गनर् स�कने छ  । 

�ंसं. आइटम स्व�प स्�ेन्थ इकाई 
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२ स्तरीय उपचार प�ती(Standard Treatment Protocal)सम्बिन्ध अिभमुखीकरण 

भिूमका  

स्वास्थ्य संस्थाह�मा �ायः गरी समुिचत , �भावकारी, तथा उपयु� तरीकाले औषिधको �योग नभएको 

कारण रोगको उपचारमा अनावश्यक खचर् बढ्न गई भएको िसिमत साधन र �ोतको सदपुयोग �न नस�ुको 

साथै जनस्वास्थ्यमा समेत �ितकूल असर परेको छ । समुिचत �किसमले औषिधको ि�स्�ाईब नग�रनाले उपचार 

कायर् �भाविहन र असुरिक्षत ब�ुको साथै रोगले झन च्याप्दै लाने वा लिम्बने , रोगीले बढी क� र िपडा 

सहनुपन� साथै बढी खचर् समेत �होनुर् पन� �न्छ । ओैषिधको �योग समुिचत ढङ्गले ग�रएमा उपचारमा 

�भावकारीता  �न गई रोगको उपचारमा ला�े आ�थक भार समेत कम गनर् स�कन्छ साथै िवरामीले आफ्नो रोग 

अनुसार उपयु� औषिध उपयु� मा�ामा उिचत समयका लािग �ा� गनर् सक्दछन् ।  यसका लािग रोगको 

उपचार कायर्मा संल� �न ेस्वास्थ्यकम�ह�लाई सै�ािन्तक र �बहा�रक ज्ञानको आवश्यकता पदर्छ । स्तरीय 

उपचार प�ितको अभावले स्वास्थ्यकम�ह�लाई रोगको िनदान , औषिधको छनौट र मा�ा िनधार्रण गन� तथा 

अन्य सल्लाह �दने कायर्मा एक�पता कायम गद� गुणस्त�रय सेवा �दान गनर् तयार पारीएको  Standard 

Treatment Protocal सम्वन्धी अिभमुखीकरण रतािलम स्वास्थ्यकम�ह�लाई �दन आवश्यक 

देिखएकोले आ.ब. २०७२।७३ देिख सबै िजल्लाह�मा �मश िवस्तार ग�रदै जाने ल�य अनु�प बा�षक �पमा 

कायर्�म संचालन ग�रद� आएको छ । हालसम्म यो कायर्�म २० िजल्लामा संचालन ग�रसक�एको र यस 

आ.व.मा थप २० िजल्लामा िवस्तार गनर् िजल्लामा बजेट िविनयोजन ग�रएको छ ।  

कायर्�मको उ�शे्य 

• िविभ� स्तरका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकम� (�ेस्�ाइबर) ह�बाट  Standard Treatment 

Protocal  बमोिजम उपचार गनर् आवश्यक ज्ञान,सीप र क्षमताको अिभबृि� गन� ।   

• िजल्ला तथा स्थािनयतह स्तरका स्वास्थ्यकम�ह�बाट �ेस्�ाईब गरीन ेऔेषिधह� उिचत तरीकाबाट 

�ेस्�ाईब भए नभएको प�ा लगाउन सहयोग प¥ुयाउने ।  

• रोगको िनदानमा सुधार गरी औषिध को समुिचत �योग  एव� �व�धन गन� । 

• एिन्टबायो�टक्सह�को Resistance  �ने अबसर कम गन� ।  

• STP को �योगको माध्यमबाट देशभरी समान रोगको समान उपचार प�ित �णालीको िबकास गन�  

• अनावश्यक औषधीको �योगको कमी आई उपचार खचर्  घटाउने । 

• STP को �योगको माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा िवस्तार गन� । 

• अिभलेखन तथा �ितवेदन �वस्थापनमा सुधार ल्याउने । 
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कायर्�म संचालन �ने िजल्लाह�ः 

पुराना २० िजल्लाह�   

पांचथर, धनकुटा, रसुवा, बारा, तन�,ं कास्क�, जुम्ला, दांग,  डोटी, वैतडी, इलाम, 

उदयपुर, रामेछाप, मकवानपुर, पाल्पा, �पन्देही, ब�दया, �कुम , कैलाली र आछाम । 

यस आ.व मा थप कायर्�म संचालन �न ेिजल्लाह�: 

झापा, मोरंग, तेहथुम, धनुषा, पसार्, रौतहट, िचतवन, िसन्धुपाल्चोक, धा�दग, गोरखा, 

स्याङजा म्याग्दी, किपलवस्त,ु बाँके, रोल्पा, सुख�त, मुग,ु जाजरकोट, कन्चनपुर र बझाङ । 

 कायार्न्वयन �कृयाः 

• यो कायर्�म पिहलोपटक स�ालन �ने नँया िजल्लाले Traning of Trainer's (TOT) का 

लािग  स्थािनय तहह� सँग समन्वय ग�र िच�कत्सक, जनस्वास्थ्य अिधकृत, जनस्वास्थ्य िन�रक्षक, 

ह.ेअ तथा स्टाफ नर्स र कायर्�म फोकल पसर्न मध्ये बाट ३ जना सहभागी छनौट गरी पठाउन ेब्यवस्था 

िमलाउने ।  

• कायर्�म संचालन भै सकेका िजल्लाह�मा अिभमुखीकरण �दन बाँक� रहकेा स्वास्थ्य कम�ह�लाइ 

उपलब्ध बजेटको प�रधी िभ� रही अिभमुखीकरण संचालन गनूर् पन�छ ।  

• TOT िलएका �िशक्षक स्वास्थ्यकम�ह�बाट िनद�िशका र  STP Mannual को आधारमा अन्य 

स्वास्थ्यकम�ह�लाई स्थानीय तह सँग   आवश्यक समन्वय ग�र अिभमुखीकरण  संचालन गन�  

• अिभमुखीकरण  संचालन गदार् स्वास्थ्यकम�को संख्या , �ा� बजेट र आ�थक ऐन िनयमानसुार 

बाँडफाँड ग�र  उपयु� संख्याको समुह बनाई िविभ� चरणमा अिभमुखीकरण  कायर्�म  संचालन गनर् 

आवश्यक �वस्था िमलाउने ।  

•  अिभमुखीकरण प�ात िजल्ला तथा स्थानीय तह अ�तगतका स्वास्थ्यकम�ह�लाई STP अनुसार 

रोगको िनदान, �ेस्�ाईब  र सो बमोिजम उपचार भए नभएको ए�कन ग�र पृ�पोषण �दान गन� । 

समुिचत तरीकाबाट उपचार तथा �ेस्�ाईब  गनर् लगाउन सहयोग प¥ुयाउने । 
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सहभागी छनौटः 

अिभमुखीकरण  स�ालन �ने �त्येक िजल्लामा देहाय बमोिजमका �िशक्षाथ�लाई सहभागी गराउनु पन�छ । थोरै 

स्वास्थ्य संस्था रहकेो िजल्लाले िबिनयोिजत बजेटले पुगेमा अिभमुखीकरण का सहभागी संख्या बढाउन स�े छ र 

स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढी भई बजेटले नपु�े भएमा संबिन्धत िजल्लाले नै �ाथिमकताको आधारमा स्वास्थ्य 

संस्थाह�को छनौट गरी वाँक�लाई आगामी वषर्को कायर्�ममा समावेश गन� �वस्था िमलाइ सहभागी छनौट 

गनुर् पन�छ ।  

   

तािलममा सहभागी �ने संस्था सहभागी संख्या कै�फयत 

िजल्ला (जन)स्वास्थ्य कायार्लय र 

स्थानीय तह संयोजक मध्ये बाट 

बढीमा ५ जना  

िजल्ला अस्पतालबाट बढीमा २ (दईु) जना मे.अ. र ह.ेअ  

�ाथिमक स्वास्थ्य केन्�ह�बाट स्वास्थ्य संस्थामा िबरामी जांच 

गन� �ािबिधक कमर्चारीह�को 

संख्यालाई िबचार ग�र संस्थाको 

स्तर अनुसार  िजल्ला 

(जन)स्वास्थ्य कायार्लयल े

स्थािनय तहसँगको समन्वयमा 

संख्या िनधार्रण गन� 

िज.स्वा.कायार्लयले बजेटको 

अबस्था र स्वास्थ्यक�मह�को संख्या 

िबचार ग�र  एक वा  सो भन्दा ब�ढ 

समुह मा तािलम स�ालन गनर् 

स�ेछ । 

 

स्वास्थ्य चोक�ह�बाट 

शहरी स्वास्थ्य केन्�ह�बाट  

सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईह�बाट  

अिभमुखीरण अविध 

िजल्लास्तरीय उपचार प�ित सम्बिन्ध अिभमुिखकरण  २ कायर् �दनको �नछे । सो अविध िभ�  STP 

Mannual मा भएका सम्पूणर् िवषयबस्तुह� समे�टने ग�रे अिभमुिखकरण  गराउनु पन�छ ।   

�िशक्षक,�ोत ब्य�� तथा तालीम संयोजकको �वस्था 

स्तरीय उपचार प�ित सम्बिन्ध अिभमुिखकरण �दने �िशक्षकह� किम्तमा  ३ जना �नु पन�छ । �िशक्षकह�ले 

STP �िशक्षक �िशक्षण TOT तािलम िलएको �नु पन�छ । िजल्ला स्वास्थ्य �मुख �ोत ब्य��को �पमा एवं 

कायर्�मको फोकल पसर्न तालीम संयाजकको �पमा खटीइ अिभमुखीकरण संचालन गनर् स�कनेछ ।  
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अनुगमन र मूल्याकंन  (Monitoring and Evaluation)  

• अिभमुखीकरण प�ात िजल्ला स्वास्थ्यरजन स्वास्थ्य कायार्लय र स्थानीय तहले सुपरीवेक्षण 

अनुगमनको िनिम� तयार पा�रएको सूचांकह� �योग गरी एक�कृत सुपरीवेक्षणको समयमा STP को 

पिन अनुगमन गनुर् पन�छ । ि�स्�ाइब ग�रएको औषिधको कावर्नकपीको अिभलेखबाट पिन अनुगमन 

गनर् स�कनेछ ।  

• स्थानीय तहबाट िनयिमत मािसक बैठकको समयमा स्वास्थ्यकम�ह�संग छलफल गरी STP को उिचत 

�योग भए नभएको र कायर्�मको �गित समीक्षा गन� आवश्यक �वस्था िमलाउनु पन�छ । Carbon 

Copy बारेमा पिन बैठकमा छलफल गनर् स�कनछे ।             

अिभलेख र �ितवेदन (Recording and Reporting) 

अिभमुखीकरण सम्प� भैसकेपछी सोको �ितवेदन यस माहाशाखा तथा के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालयमा पठाउन 

पन�छ ।  

वजेटको �वस्थाः 

�त्येक बषर् स्वीकृत बजेट तथा कायर्�मअनुसार तो�कएबमोिजम अिभमुिखकरण कायर्�म संचालन गनर् 

िजल्ला (जन)स्वास्थ्य कायार्लयलाई एकमु� रकम पठाईएको छ । उ� रकमलाई संबिन्धत िजल्ला स्वास्थ्य / 

जनस्वास्थ्य कायार्लयह�ले आवश्यकता अनुसार कायर्�म खचर् िशषर्कह�मा िवभाजन गरी कायार्न्वयन गनुर् पन�छ  

�त्येक कायार्लयको लािग िविनयोिजत बजेट अनुसूची  १ मा �दईएको छ । 

नोटः  यसकायर्�म संचालनका लािग महाशाखाले स्तरीय उपचार प�ित पुिस्तका ,अिभमुखीकरण कायर्िविध 

िनद�िशका  आवश्यकतानुसार प�रमाजर्न गन� ,कायर्�म स�ालन �न ेनँया थप २० िजल्लाको लािग �िशक्षक 

�िशक्षण तािलम संचालन एवं िजल्ला स्तरमा स�ालन �ने अिभमुखीकरणर  तािलमको सहजीकरण तथा 

सुप�रवेक्षण अनुगमन तथा मूल्यांकन गन�छ । 
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३ औषिधको समुिचत �योग बारेमा साथी  समूह (Peer Group) छलफल कायर्�म 

 (कायर्�म संचालन �ने १० िजल्लाह�मा मा�) 
 

 औषिधको समूिचत ि�स्�ाइब गनर्को लािग र सो भए नभएको िवषयमा मूल्यांकन गनर्को लािग साथी समूह ( Peer 

Group) छलफल कायर्�म रािखएको छ । यस काय�मर् अ�तगत िजल्ला िभ� रहकेा संपूणर् स्वास्थ्य संस्थाह�ले 

संस्थाह�बाट िबरामीह�लाई  ि�स्�ाइब  (Prescribe) ग�रएको ओ.िप.िड िवरामी  पुजार् (OPD Ticket) को 

काबर्न कपी सिहत स्वास्थ्य संस्था तथा स्थािनय तहमा  Standard Treatment Protocal(STP) बमोिजम 

रोगको िनदान , उपचार, औषिधको समूिचत �योग तथा आवश्यक परामशर् भए नभएको सम्बन्धमा एकले अक�को 

मूल्यांकन गन� र त्यसको Feedback  िलन े�दने कायर् ग�रन्छ ।  

 

यसरी स्वास्थ्य संस्था र स्थािनय तहमा ग�रएका मूल्यांकनले कुनै पिन स्वास्थ्य संस्थामा भएको कमी कमजोरीह� प�ा 

लगाई तत्काल सुधार गनर् स�कने �दंा यो कायर्�मको ठूलो महत्व रहकेो छ । यो साथी समूह छलफल कायर्�म सबै 

िजल्लाका स्वास्थ्य संस्थाह�मा �मशः िवस्तार गद� लिगने कायर्�म रहकेोछ । 

१.कायर्�म संचालन �ने िजल्लाह�ः   

यस चालु आ.व.मा साथी समूह (Peer Group) छलफल कायर्�म पांचथर , धनकुटा, रसुवा, बारा, तन�,ँ 

कास्क�, जुम्ला, दांग, डोटी र वैतडी गरी जम्मा १० वटा िजल्लाह�मा संचालन ग�रनेछ । 

२. कायर्�म संचालन िवधीः  

Peer Group Discussion कायर्�म २ तहमा संचालन �नेछ ।  

 

क. सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्पादन ग�रने कायर्ह�ः  

• �त्येक मिहनाको अन्त्यमा  स्वास्थ्य संस्थाको �ितवेदन तयार गन� �ममा  स्वास्थ्य सस्थामा ि�स्�ाइब भएको 

ओ.िप.िड िवरामी पजुार् (OPD Ticket)को काबर्न कपीबाट सवै �ेस्�ाइबरले  Primary Data 

Entry Format Annex 1a भरी  स्वःअनुगमन ग�र STP बमोिजम रोगको िनदान, उपचार, औषिधको 

समूिचत �योग तथा आवश्यक परामशर् भए नभएको मूल्यांकन गन� र त्यसको feedback  िलन े�दने कायर् 

समेत गनुर् पदर्छ ।  

• सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थाका �ेस्�ाइबरह�बाट भ�रएको Annex 1a  बमोिजमको तथ्यांकलाई  आ —आफ्नो 

स्वास्थयमा Consolidation of the RUM Result for Comparison among the 

peers (Annex 1b) समायोजन फारममा र स्वास्थ्य संस्थामा औषधीको उपलब्धता सम्बन्धी �ितवेदन 
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Availability of Drugs Annex  फारम  भरी सम्बिन्धत नगरपािलका बा गाउपािलकामा मािसक 

�पमा अिनवायर् पठाउनु पदर्छ । 

• स्थानीय तहमा �ने चौमािसक सिमक्षा बैठकमा औषधीको समुिचत �योग बारे साथी समुहमा छलफल गनर्को 

लािग  स्वास्थ्य संस्था �मुखले Primary Data Entry Format Annex 1a , 

Consolidation of the RUM Result for Comparison among the peers 

Annex 1b र स्वास्थ्य संस्थामा ि�स्�ाइब भएको जम्मा ओ.िप.िड िवरामी पजुार् (OPD Ticket) को 

काबर्न कपी मध्ये कम्तीमा २० �ितशत काबर्न कपी समेत िलई सहभागी �नुपन�छ । 

ख. स्थानीय तह (नगरपािलका र गाउपािलका ) बाट सम्पादन ग�रने कायर्ह�  

• चौमािसक सिमक्षा बैठक भएका बखत बषर्को ३ पटक सम्म औषधीको समुिचत �योग सम्बन्धी साथी समुह 

छलफल िवषयक, १ �दने  (छु�ै एजेण्डा बनाई) स्थानीय तह स्तरीय साथी समूह छलफल सिमक्षा कायर्�म राखी 

छलफल गनुर्पन�छ । यो बैठक, िजल्ला जनरस्वास्थ्य कायार्लय, स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका तो�कए 

बमोिजमका कमर्चारीह�को सहभागीतामा सम्प� गनुर्पन�छ । 

• ��स्थािनय तहमा सिमक्षा �नु अगावै स्थानीय तह मातहतका सबै स्वास्थ्य संस्थाह�बाट मािसक �पमा �ा� 

Annex 1a,1b र  1c तथ्यांकह�लाई Consolidation Format for 

Municipality/Rural Municipality Format(annex 2a) मा समायोजन ग�र तयार 

गनुर् पन�छ । 

• Consolidation Format for Municipality/Rural Municipality 

Format(annex 2a) बाट �ा� तथ्यांकह� र स्वास्थ्य संस्थाह�बाट �ा� ओ.िप.िड िवरामी पजुार् (OPD 

Ticket) को काबर्न कपीलाई समेत साथी समूह Peer Group बीच छलफल ग�र रोगको िनदान , उपचार, 

औषिधको समूिचत �योग तथा आवश्यक परामशर् भए नभएको मूल्यांकन गरी त्यसको Feedback िलन �दने 

कायर् ग�रनु पदर्छ । 

• स्थािनय तहको साथी समूह छलफल सिमक्षा कायर्�मबाट District Data Consilidation 

Format (Annex 3a) र Avalability of Tracer Drugs (Annex 3b) फारममा 

आवश्यक िववरण �िब� ग�र  िजल्ला (जन) स्वास्थ्य कायार्लयमा पठाउनु पन�छ  । 

• स्वास्थ्य सस्थामा औषिधको समूिचत �योग भए नभएको सम्बन्धमा िजल्ला तथा स्थानीय तहबाट सम्भव   

भएसम्म �त्येक २ मिहनामा अ�तगतका स्वास्थ्य संस्थाह�मा सुप�रवेक्षण तथा अनुगमन गन� �वस्था िमलाउनु 

पदर्छ । 

३. कायर्�ममा सहभािगताः  

िन�ानुसार सहभागीह�को सहभािगतामा  स्थानीय तह स्तरको साथी समूह छलफल सिमक्षा कायर्�म सम्प� 

गनुर्पन�छ । 
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१ िजल्ला (जन) स्वास्थ्य कायार्लयका �मुख वा �ितिनधी    �ोत �ि�  

२ सम्बिनधत स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजक     सहजकतार्  

३ स्वास्थ्य संस्था �मुख तथा सम्बिनधत  स्थानीय तहका स्वास्थ्यमा कायर्रत अन्य स्वास्थ्यकम�ह� 

  सहभागी  

 ४.कायर्�मको �ितवेदनः 

दबैु तहको कायर्�म सम्प� भै सकेपिछ िजल्ला जनरस्वास्थ्य कायार्लयले िजल्ला स्तरको समायोजन फम�ट 

(District Data Consolidation) को िववरण �ितबेदन तयार गरी �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा 

पुनजार्गरण महाशाखामा पठाउनुपन� छ । 

   ५. बजेट �वस्थापन 

यस कायर्�मको लािग कायर्�म संचालन �ने �त्येक िजल्लाको लािग �.४०००००।०० (चार लाख) का दरले 

सम्बिन्धत िजल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कायार्लयमा पठाइएको छ । उ� बजेट रकमको प�रिधमा रिह कायर्�म 

कायार्न्वयन गनर् कायर्योजना समेत बनाई िजल्लाले आफै कृयाकलापगत रकम वाडफांड ग�र िनयममानुसार खचर् 

गनुर्का साथै िजल्ला िस्थत न.पा.र गा.पा.मा समेत आवश्यक बजेट पठाई कायर्�म कायार्न्वयन गनुर्पन�छ  



16 

 

४ िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय,िनःशुल्क स्वास्थ्य सम्विन्ध िजल्ला स्तरीय अनुगमन 

सिमित र शहरी स्वास्थ्य अनुगमन सिमितवाट स्वास्थ्य संस्थाह�मा कायर्�मको 

अनुगमन 

प�रचय 

नपेाल सरकारले �त्येक गा .िव.स. स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाह� माफर् त �ितकारात्मक , �वधर्नात्मक र उपचारात्मक 

स्वास्थ्य सेवाह� जस्तैः खोप , प�रवार िनयोजन तथा सुरिक्षत मातृत्व , क्षयरोग, कु�रोग आ�द िनःशुल्क �दान गद� 

उपचारात्मक सेवातफर्  वष� भरीको लािग गुणस्तरीय अत्यावश्यक औषिधको अभाव �न न�दन तथा कायर्�मको 

�भावका�रताको �त्यक्ष अनुगमनका लािग िविभ� तहमा आवश्यकतानुसार सिमित वनाई �भावकारी अनुगमन ग�र 

सल्लाह, सुझाव तथा कायर्�म कायार्न्वयन गनर् गराउन यो कायर्�म लागु ग�रएको हो । 

उदेश्यः 

यस महाशाखासंग सम्विन्धत िनःशुल्क कायर्�म, शहरी स्वास्थ्य कायर्�म,नसन� रोग लगायतका महाशाखाको स्थानीय 

तह तथा िजल्लावाट संचालन ग�रने कायर्�मह�को कायार्न्वयन अवस्था तथा �भावका�रताको पिहचान ग�र सुधार गनुर् 

पन� िवषय वस्तुका वारेमा सम्विन्धत स्वास्थ्य संस्था एवं महाशाखालाई पृ�पोषण �दनु रहकेो छ ।   

कायर्�म कायार्न्वयनः 

िजल्ला स्वास्थ्य / जन स्वास्थ्य कायार्लयह�ले िजल्लामा िजल्ला समन्वय सिमित र स्थानीय तहमा स्थानीय तहह�संग 

समन्वय ग�र आवश्यकतानुसार िनःशुल्क कायर्�म , शहरी स्वास्थ्य कायर्�म लगायत महाशाखाको कायर्�मको 

�भावकारी कायार्न्वयनका लािग सिमित वनाई अनुगमन ग�रनेछ । यसका साथ ैिजल्ला स्वास्थ्य / जन स्वास्थ्य 

कायार्लयवाट समेत वजेटको प�रिध िभ� रही अनगुमन गनुर् पन�छ । 

उपरो� अनुगमनका लािग िजल्लामा िजल्ला समन्वय सिमितका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा िजल्ला �शासन 

कायार्लयका अिधकृत �ितिनिध , कोष तथा लेखा िनयन्�ण कायार्लयका अिधकृत �ितिनिध र सदस्य सिचव िजल्ला 

स्वास्थ्य / जन स्वास्थ्य कायार्लयका �मुख रहने ग�र वढीमा सात सदस्यीय (किम्तमा १ जना मिहलाको �ितिनिधत्व 

�ने ग�र) सिमित बनाउन स�कने छ ।  

(यस कायर्�मको फोकल पसर्न समन्वयकतार्को �पमा रहने र सदस्य सिचबलाई आबश्यक सहयोग गन�) 

उपरो� सिमितको वैठक आवश्यकतानुसार रा� स�कने तर कम्तीमा वषर्मा २ (दईु) पटक अिनवायर् ब� ुपन�छ । 
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बजेट �वस्था 

चालु आ.व. मा उपरो� कायर्�मका लािग �त्येक िजल्ला स्वास्थ्य  / जन स्वास्थ्य कायार्लयका लािग वा�षक  �.१ 

लाखका दरले वजेट िविनयोजन ग�रएको छ । सो कायर्का लािग खचर् गदार् सिमितको वैठक खचर् तथा अनुगमनका लािग 

कायर्योजना वनाई नेपाल सरकारको आ�थक ऐन िनयम वमोिजम र अथर् मन्�ालयको कायर् संचालन िनद�िशकाको सीमा 

िभ� रही खचर् गनुर् पन�छ । यसरी छुटृाइएको रकम अपुग भएमा िजल्ला समन्वय सिमित एवं स्थानीय तहका तफर् वाट 

समेत थप रकम िविनयोजन गरी खचर् गनर् स�कनेछ । 
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५ क्षे�बाट िजल्लामा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण 

�त्येक के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालयले �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजागर्रण महाशाखाबाट िजल्लास्तरमा संचालन 

गनर् स्वीकृत भएका कायर्�मह�को लक्ष अनसुार �गित भए नभएको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी कायर्�म 

संचालनमा कुनै क�ठनाई वा समस्या भएमा तत्काल कायर्स्थल मै समाधान गन� र समाधान �न नस�े कुनै 

समस्या भएमा केन्�ीय तहमा समाधानको उपाय र समस्या समाधानको लािग ग�रएको �यास समेत खोली 

पठाउनु  पन�छ । 

�त्येक के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालयले कायर्तािलका बनाई के्ष� मातहतका स्वास्थ्य संस्थाह�को अनुगमन तथा 

सुपरीवेक्षण गनुर् पन�छ । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको कायर्तािलका महाशाखामा पठाउनु पन�छ । 

�त्येक के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालयले मातहतका कायार्लयह�मा गरेको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको �गित 

िववरण र �त्येक चौमािसक तथा वा�षक �गित �ितवेदन रा।यो। आ। ले तोकेको फाराम नं। २ भरी समयमै 

पठाउने कतर्� �त्येक के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालयको �नेछ । 

�त्येक के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालयलाई मातहतका कायार्लयह�ले गरेको कायर्ह�को अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण 

गनर् २ लाख ३८ हजारका दरले बजेट िविनयोजन गरीएकोछ ।   
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६ ल्यापटप ख�रद  

प�रचयः 

सूचना �िविधको िवकास संगै देशका सुगम तथा दगुर्म िजल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको कायर् �णालीलाई िछटो छ�रतो �पमा 

सम्प� गनर् हालको प�रवेशमा ल्यापटप कम्प्यूटर िनतान्त आवश्यक भएकोले यस आ .ब.मा यो कायर्�ममा समावेश 

ग�रएको हो ।   

 उ�ेश्यः  

• सवै िजल्ला स्वास्थ्य / जन स्वास्थ्य कायार्लयमा काम िछटो छ�रतो �पमा र स्तरयु� बनाई कायर् सम्पादनमा 

सुगमता ल्याउने मूख्य उ�ेश्य रहकेो छ ।  

• यस्का साथै �ा� सुचनाका आधारमा िजल्लाले �ाथिमकता िनधार्रण गरी कायर् योजना तयार गनर् थप बल पु�े 

छ ।  

अपेिक्षत �ितफलः 

• सवै िजल्ला स्वास्थ्य / जन स्वास्थ्य कायार्लयह�मा काम िछटो छ�रतो �पमा र स्तरयु� बनाई� कायर् 

सम्पादनमा सुगमता आएको �नेछ ।  

• �ा� सुचनाका आधारमा िजल्लाले �ाथिमकता िनधार्रण गरी कायर् योजना तयार गनर् थप बल पुगेको �नेछ ।  

पूवर् तयारीः 

स्वास्थ्य सेवा िवभागले उपलव्ध गराएको स्वीकृत वा�षक कायर्�म र िविनयोिजत वजेट अनुसार िन�ानुसार कायर्�म 

संचालनमा उल्लोिखत कुराह�लाई ध्यानमा रािख बा�षक ख�रद योजना तयार ग�र कायार्लय �मुखवाट �मािणत गराई 

एक �ित सम्विन्धत कोष तथा लेखा कायार्लयलाई १/१ �ित र स्वास्थ्य सेवा िवभागमा उपलव्ध गराउनु पन� छ ।  

क) ख�रद कायर् योजना अनुसार नेपाल सरकारको सावर्जिनक ख�रद ऐन िनयम वमोिजम गन� ।  

ख) सवै िजल्ला जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य कायार्लयले ख�रद गन� ल्यापटप कम्प्यूटरको एक�पता   आओस र 

स्पेिस�फकेसन तयार गनर् सहज होस भनेर स्पेिस�फकेसनको नमूना देहाय बमोिजम रािखएको छ । 
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Technical Specification 

Features Specifications (HP/Lenevo/Dell) 

Processor 

 

7th Generation Intel® Core™ i5-7200U Processor (3M 

Cache, up to 3.1 GHz) or higher 

Display 14.0” HD widescreen LED anti-glare display 

(1366x768) 720p 

Operating 

System 

Factory pre installed. Ubuntu Latest LTS version.  

System 

Memory 

1 x 8 GB Memory and should be expandable up to 16G  

1600MHz  

DDR3L SoDIMM (2 slots) 

Graphics Intel® HD Graphics or higher 

Battery  4-cell cylindrical lithium ion battery (40WHr) or 

higher 

AC Adapter 65 Watt (discrete graphic) 

 

Primary 

Storage 

500GB HDD or higher 

Keyboard /  

Touchpad 

Standard full size, chiclet keyboard  

 

Connectivity 

Options 

Integrated Wired: Gigabit Ethernet network  

Wireless LAN: 802.11ac or 802.11 b/g/n and Bluetooth 

v4.0 Combo  

Multimedia  Integrated stereo speakers (2W x 2)   

HD audio enhanced with Wave MaxxAudio® Pro.software   

Integrated 720HD camera with microphones 

Optical 

Drive 

Built-in 9.5 mm SATA tray load 8X DVD+/-RW 

Ports and 

Connectors 

VGA out, RJ-45,  Power, headphone/Microphone combo 

jack, (1) USB 3.0, (2) USB 2.0  

Expansion 

Slots 

SD card reader 

Security Physical security – Kensington Cable lock chassis 

security slot and padlock 
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कायर्�म संचालनः 
 

तो�कएको ढांचा वमोिजम ख�रद कायर् योजना अनुसार िनधार्�रत समयमा ख�रद ग�र आपू�त गनुर् पन� छ । उ� ख�रद 

कायर् गदार् िन�ानुसार बंुदाह�मा ध्यान �दनु पन�छ ।  

क) ख�रद गदार् नेपाल सरकारको सावर्जिनक ख�रद ऐन िनयम बमोिजम गनुर् पन�छ ।  

ख) यस कायर्�ममा िजल्ला जनस्वास्थ्य /स्वास्थ्य कायार्लयह�को लािग १ थान ल्यापटप कम्यूटर ख�रद 

गनर् बजेट उपिशषर्क ३७०८०४३ एिजस्वाका (ल्यापटप ख�रद) कायर्�ममा बजेट ब्यवस्था ग�रएको 

छ ।  

ग) उल्लेिखत कृयाकलाप संचालनका लािग िजल्लाको दरवन्दीमा रहकेा वा करारमा रहकेा कम्प्यूटरका 

जनशि�बाट �ािविधक सहयोग िलन स�कने छ ।  

घ) ख�रद ग�रएका ल्यापटप �ा.स्वा.से.पनजार्गरण शाखामा �ाथिमकताका साथ �योगमा ल्याउनु पन� 

छ ।  

 

अिभलेख तथा �ितवेदनः  

• ल्यापटप ख�रद कायर्�म स्वीकृत बा�षक कायर्�मको दो�ो चौमािसक अविधमा परेको �दंा उ� 

चौमािसक अविधमै ख�रद कायर् सम्प� गनुर् पन�छ ।  

 

Regulatory 

and 

Environmenta

l Compliance 

ENERGY STAR® 6.1 compliant 

EPEAT Silver Rating 

Warranty 1 year parts and Labor from OEM and must be mention 

on OEM authorization letter. Local vendor warranty 

will not be valid to select the bidder.  

Note: All the Bill of Material should be built in from original 

equipment manufacturer and should be build for user country.    

The information’s should be verified from OEM authorized website.  
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७ िजल्ला अस्पताल, �ाथिमक स्वास्थ्य केन्�, स्वास्थ्य चौक�ह�मा OPD Ticket  छपाई 

तथा दतार्  शुल्क वापत अनुदान 

प�रचयः  

आम नाग�रकह�लाई ओ।िप।िड।सेवा िलनका लािग �योग ग�रने �टकटको रकम िलने �वस्थालाई अन्त ग�र स्थानीय 

तहवाट सो �टकट छपाई ग�र आफू अन्तगर्तका स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यकतानुसार �टकट पुयार्उन सम्विन्धत स्थानीय 

तहमा नै वजेटको �वस्था ग�रएको छ । सो रकमवाट सवै स्थानीय तहले आफू मातहत का स्वास्थ्य संस्थाह�लाई ओ  

.िप.िड.�टकट छपाई ग�र उपलव्ध गराउनुका साथै िवरामीको चाप र जनसंख्याको आधारमा केही रकम अनुदान उपलव्ध 

गराउनु पन�छ ।  

उदेश्यः  

• आम जनमानसमा िनःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको �त्याभूित गराई सेवाको प�चँ र उपभोगमा वृि� गराउनु ।  

• दतार् शुल्क ितनर् नसकेकै कारण  स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चीत �ने अवस्थाको अन्त्य गन� ।  

• राि�य िनःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कायर्�मलाई �भावकारी �पमा संचालन गन� । 

संचालन िविधः 

िजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लय ,केही अस्पताल तथा सवै पािलकामा ओ.िप.िड. �टकट छपाई तथा अनुदानको 

रकम िविनयोजन ग��एको छ । सो रकमवाट िजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लयह�ले ओ.िप.िड.�टकट छपाई ग�र 

सवै स्वास्थ्य संथाह�लाई आवश्यकतानुसार िवतरण गनुर्पन�छ । अस्पतालह�ल ेआफूलाई आवश्यक पन� ओ.िप.िड.�टकट 

छपाई गनुर् पन�छ । यसै ग�र सवै पािलकाह�ले आफू मातहतका स्वास्थ्य संस्थाह�लाई िजल्लावाट पठाइएको 

ओ.िप.िड.�टकट अपुग भएमा मा� ओ.िप.िड.�टकट छपाई ग�र सम्विन्धत स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन ुपन�छ र वांक� रकम 

मातहतका स्वास्थ्य संस्थाह�लाई िवरामीको चापका आधारमा अनुदान उपलव्ध गराउनु पन�छ ।  िजल्लावाट पठाईएको 

ओ.िप.िड.�टकट �यार्� भएमा सवै रकम िवरामीको चापको आधारमा मातहतका स्वास्थ्य संस्थाह�लाई अनुदान उपलव्ध 

गराउनु पन�छ । 

औषधीको समुचीत �योग साथी समुह छलफल सम्बन्धी कायर्�म लागु �ने िजल्लाह�ले कावर्न किप �ेस्��प्सन �वस्था 

समेत �ने ग�र  छपाइ  गनुर् पन�छ ।  
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८ लिक्षत समुहका लािग �ेषण कायर्�म 

प�रचयः 

राि�य िनःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कायर्�मले अत्यावश्यक औषधीह� िनःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै दतार् शुल्क वापत 

अनुदान रकम �दान गरे पिन सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थाह�मा लिक्षत समुह लगायत आकिस्मक  अवस्थामा गम्भीर 

�कृितका िवरामीह�लाई आ�थक अभावको कारणले उपचार सेवा िलन बि�त �ने अवस्थालाई मध्येनजर गरी िजल्ला 

िभ� तथा िजल्ला बािहर �ेषण गनुर्पन� अवस्थालाई �विस्थत गनर् �ेषण कायर्�म अन्तगर्त आवश्यक वजेट �वस्था 

ग�रएको छ । अित िबप� सीमान्तकृत गंिभर अपाङ्गता भएका �ि�को उपचारको �ममा िनजलाई िजल्ला िभ� वा 

बािहरका �ेषण अस्पतालह�मा लैजानपुरेमा यातायात खचर् बापत एकमु� रकम सहयोग �दने उ�ेश्यले यो लक्षीत समुह 

�ेषण कायर्�म संचालन ग�रएको हो ।  

कायार्न्वयन ���या   

• उपलव्ध रकमलाई  िजल्ला जन।स्वास्थ्य कायार्ल्यले आवश्यकताको आधारमा िजल्ला अस्पताल र  

�ा.स्वा.के.लाई उपलव्ध गराउनु पन�छ । उ� रकम लक्षीत समूहको �ेषण कायर्�ममा मा� खचर् गनुर्पन� छ । 

खचर् गन� संस्थाले �गित र खचर्को िहसाव मािसक�पमा िजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लयमा वुझाउन ु

पन�छ ।  

• िजल्ला अस्पताल तथा मातहतका संस्थाह�मा लिक्षत वगर्ले सेवा पाए नपाएको िजल्ला तथा के्ष�ले िनयिमत 

अनुगमन गन� छ ।  

• अ�ल तथा के्ष�ीय अस्पताल भएका िजल्लाह�ले तो�कए बमोिजमको फारम भन� शतर्मा लिक्षत समूहलाई 

भु�ानी गनर् सोझै एकमु� रकम अस्पताललाई �दन स�ेछ र त्यसको फांटवारी िजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य 

कायार्लयलाई बुझाउन ुपन� छ ।  

• लिक्षत समूहलाई िजल्ला अस्पताल भन्दा वािहर निजकको अ�ल तथा के्ष�ीय अस्पतालमा आकस्मीक Life 

Saving अवस्थाको लािग �ेषण गनुर्पन� खण्डमा मा� िनद�िशकामा उल्लेख भए वमोिजमको फाराम भरी 

�ेषण गदार् वढीमा तराई, उपत्यका र िभि� मधसेका िजल्लाह�मा �. २०००, पहाडी िजल्लाह�मा व�ढमा 

�.४००० र िहमाली िजल्लाह�मा व�ढमा �. ८००० सम्म यातायात खचर् वापत �दन स�कन ेछ ।  

• यसरी िजल्लाबाट �ेषण भई आएका िवरामीह�कको लािग अ�ल अस्पताल , उप के्ष�ीय अस्पताल, के्ष�ीय 

तथा केन्�ीय अस्पतालह�मा  सामािजक सेवा ईकाई अन्तगर्त लिक्षत समूहलाई िनशुल्क वा स�िलयतमा उपचार 

गन�  �ावधान भएको जानकारी समेत िवरामीलाई गराउनु पन�छ        
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बजेट �वस्थाः 

िविनयोिजत बजेटको प�रिध िभ� रही �चिलत कानुनको ���या पु¥याई यस िनद�िशका अनुसार खचर् गनुर् पन�छ । �त्येक 

कायार्लयको लािग िविनयोिजत बजेट अनुसूची १ मा �दईएको छ । 

�ेषण कायर्�मको लािग �योग ग�रने फाराम नमूना 

िनशलु्क स्वास्थ्य कायर्�मको �ेषण वापत यातायात खचर्को लािग आवेदन फाराम 

�ी �मुखज्यू,                                    िमितः 

......................  अस्पताल/िजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लय 

 .................................  । 

महोदय, 

मरो◌े यस स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन उपलब्ध सेवा सुिबधाल ेनपु�े देिख ................स्वास्थ्य संस्थाको 

िशफारीसमा निजकको............................................अस्पतालमा ग ैउपचार गराउनु पन� भएको �दंा उ� स्थान 

सम्म पु� मेरो सामथर्ले नस�े देिख उ� स्वास्थ्य संस्थामा आउँदा जांदा नपेाल सरकारले लक्षीत बगर्को लािग �ोत्साहन 

स्व�प िनशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लािग �दान गन� यातायात खचर् वापत मैले पाउन ेरकम भु�ानी पाऊँ । 

िनवेदककोः    

नाम, थरः                                                                  िबरामीसगको नाताः 

उमेरः                             �ेषण ग�रएको िमितः  

दस्तखतः                                                           ठेगानाः पािलका.        

             वडा नं.         

                                                                      टोलः 
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यातायात खचर् रकम बुझेको भरपाई 

 म ..........................................................ले यस स्वास्थ्य संस्थामा आएर िनशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लािग 

�दान गन� यातायात खचर् वापतको िनयमानुसार पाउने रकम � ........... (अक्षरेिप ................. ...... ..... .. 

.........................) बुिझिलई यो भरपाई ग�र �दएं ।   

िमितः   दस्तखतः     नामः  

िनशुल्क सेवाको लािग �ेषण भौचर 

�ीमान् .........................अस्पताल 

.........................िजल्ला 

......................गा.िब.स.÷न.पा...........वडा......................गाउँ.........................टेिलफोन न. भएको 

�ी/�ीमती/सु�ी.........................................................लाइ.............................................रोग लािग यस 

अस्पतालमा उपलब्ध सेवा सुिबधाले उपचार �न नस�े र िनजलाई निजकको............................अस्पतालमा उपचार 

गराउन पैषण गनुर् पन� �मािणतका साथै िशफ�रस गदर्छु । िनज...........................लिक्षत समूहमा पन� भएकोले 

िनजलाई िनशुल्क उपचार ग�र�दनु �न अनुरोध छ । िनजलाई �ेषण कायर्�मबाट �.............................यातायात खचर् 

भु�ानी �दइएको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ । 

�मूखको नामः 

पदः 

कायार्लयको छापः 

कायार्लयका टेिलफोन न. 

यो �ेषण भौचर १ �ित िबरामीलाई र १ �ती आबेदन फारम सँगै नत्थी गरी सुिक्षत रा�ु पन� छ । 
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कायार्लय �योजनको लािग सम्विन्धत कमर्चारीले भन�ः 

• लक्षीत बगर्को कोडः     स्वास्थ्य संस्थाको नामः............................ दतार् नं  

• मुल दतार् नं. ......... �ेषण गनुर् पन� कारण................................�ेषण ग�रएको िमितः  

• रोगको बृस्तीत जानकारी...................................................................................................  

यातायात खचर् कुन �योजनको लािग ( � िचन्ह लगाउन)े 

     बस खचर् 

     माई�ो बस खचर् 

     प्लेन �टकट खचर् 

नोटःप्लने �टकटको हकमा अिनबायर् �पमा �टकट संल� �नु पन� छ वा सम्बिन्धत Airlines बाट �मािणत कागजात 

संल� �नु पन� छ । 

यातायात खचर्को रकमः                                   बुझीिलनेको नामः 

िनबेदकको नामः                                         िबरामी संगको नाताः 

िबरामीसंगको नाताः                                     दस्तखतः 

नाग�रकता न. 

मूल दतार् न.  

टेिलफोन न.  

नोटः यो आबेदन फारम पे्रषण भौचरसंगै नत्थी गरी सुिक्षत रा�ु पन� छ । 

 



27 

 

९ दगुर्म तथा िपछडीएका क्षे�, सेवाको प�चँ नपुगेका दिलत,जनजाती र िसमान्तकृतवगर्को 

वसोवास भएको स्थान र क्षे�ह�मा ए�ककृत जनस्वास्थ्य  अिभयान संचालन गन� 

प�रचय 

नेपालको संिवधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा �ा� गन� कुरा नाग�रकको मौिलक हकको �पमा स्थािपत गरेको छ । 

हालको अवस्थामा स्वास्थ्य के्ष�मा अपेिक्षत उपलब्धी �ा� ग�रसकेको िस्थित देिखएता पिन स्वास्थ्य सेवा �दान गनर् 

िविभ� �कारका अवरोधह� छन् । त्यसमा पिन गरीव तथा पछाडी परेका समुदायले स्वास्थ्य सेवा �ा� गनर् िनकै 

वाधाह� भो�ुपरेको छ। सम� स्वास्थ्य सेवाको प�चँको अवस्थालाई हदेार् िहमालमा ब�े जम्मा ४० �ितशत मािनसह� 

३० िमनेटमा सेवा िलन स�े ठांउमा पुग्दछन् भने पहाडमा ५० �ितशत र तराईमा ८० �ितशत मािनसह� सेवा िलने 

स्थानमा ३० िमनेटमा पुग्दछन् । धेरै जसो उ� िहमाल र पहाडका �ामीण समुदायका गरीव मािनसह� स्वास्थ्य 

संस्थाह�बाट सेवा िलन ब�ीत छन ्।  

स्वास्थ्य मन्�ालयले गरीब, पछाडी परेका एवं जोिखममा रहकेा समुदायलाई लक्षीतगरी स्वास्थ्य संबन्धी कायर्कमर् गन� 

�ितव�ता जाहरे गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सवै वगर्ह�को लािग स्वास्थ्य सेवामा प�चँ पुयार्उनु आजको आवश्यकता 

रहकेो �नाले दगुर्म के्ष�का , स्वास्थ्य  तथा मानव िवकासका सूचांकह� कम रहकेा एंवा स्वास्थ्य सेवाको प�चँबाट 

वि�त रहकेा समुदायलाई �ितकारात्मक , �वधर्नात्मक, उपचारात्मक र िनदानात्मक स्वास्थ्य सेवा ए�ककृत �पमा 

�दान गनुर्पन� आवश्यकता महसुस गरी यस �किसमको िवशेष स्वास्थ्य कायर्�म अिघ सा�रएको हो ।  

उ�ेश्यः 

• स्वास्थ्य सेवाबाट वि�त समुदायलाई अत्यावश्यक �ितकारात्मक , �वधर्नात्मक, िनदानात्मक र 

उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा ए�ककृत �पमा �दान गनुर् । 

• िनशुल्क स्वास्थ्य सेवा अन्तगर्त लिक्षत समुहलाई िजल्ला अस्पतालसम्म सम्पुणर् सेवा िनशलु्क �दइने तथा आम 

नाकगरीकले  पाउन े गुणस्तरीय औषिधह�को बारेमा जानकारी गराउनु । 

• िवप� नागरीक उपचार अन्तगर्त िनशुल्क वा स�िलयत पुणर् �दईने सेवाह�  जस्तैः क्यान्सर , मुटु रोग , 

िमग�ला, अल्जाइमर, �ायु �णालीको चोटपटक, हडे इन्जुरी, िसकलसेल एनेिमया तथा सामािजक सेवा 

ईकाईबाट लक्षीत समुहलाई �दईने िनशुल्क उपचार सम्बन्धी जानकारी  गराउनु । 

• आमा सुरक्षा कायर्�म अन्तगर्त िनःशुल्क सुत्केरी सेवा तथा यातायात खचर् , न्यानो झोलाको बारे जानकारी 

गराउनु । 
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• स्वस्थ ब्यवहार अपनाउनको लािग स्वास्थ्य सेवाबाट वि�त तथा लिक्षत समुहको �ि�गत तथा वातावरणीय 

सरसफाई सम्बन्धी चेतनास्तर उका�ु ।  

• स्वास्थ्य सेवाबाट वि�त लिक्षत समुहमा �ि�गत तथा वातावरणीय स्वास्थ्य �व�धन गनुर् (खानेपानी, 

वातावरणीय सरसफाई जस्ता कृयाकलाप माफर् त जनताको स्वास्थ्य �व�धन गनुर्) 

कायार्न्वयन ���या  

िजल्ला िभ�का केही पािलका एंव सो िभ�का वडाह� , गरीव र पछािड परेका समुदायका ब्यि�ह�ले सरकारबाट 

उपलब्ध सेवाह� �ा� गनर् स�करहकेा छै� । स्वास्थ्य सेवामा  प�चं न्यून भएका समुदाय , बस्तीह� �ािमण एंव शहरी 

के्ष�मा रहकेा �न  सक्छन। िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयह�ले िजल्ला समन्वय सिमितसंग छलफल गरी  

स्वास्थ्य संबन्धी सूचांकह� कमजोर रहकेा िजल्ला  िभ�का पािलकाह� एंव वडाह�मा   पिहलो  चरणमा  

अिभयान  संचालन  �ने  �ेत्रमा  अव�स्थत  �ा�  संस्थाबाट  

संचािलत  सेवाह�को  बारेमा  सुचना  संकलन  गरी  कमजोर  दे�खएका  

सूचकलाई  �वस्थापन  गन�  आव�क  जनचेतना  र  उपाय  अपनाउने  

तथा  िनद�शनको  लािग  संब��त  पािलकामा  अनुरोध  गन�  एवं  

दोस्रो  चरणमा  समुदाय  �रमा  दे�खएका  सम�ाह�  �ा�  

संस्थाले  �ेटन  किठनाई  �ने  प्रिक्रितका  �ा�  सम�ा  

िशिवर  माफ� त  k|ltsf/fTds, k|a4{gfTds, pkrf/fTds / lgbfgfTds :jf:Yo ;]jfपूणर् स्वास्थ्य प्याकेज जस्तैः खोप , 

प�रवार िनयोजन (गभर् परीक्षण, आई.यु.िड., इमप्लाण्ट) ,स्वास्थ्य प�रक्षण तथा गुणस्तरीय औषिध िवतरण 

कायर्�म संचालन गनुर्पन� छ । उ� कायर्�मको अिभलेख द�ुस्त राखी सो को �गित �ितवेदन �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा 

पुनजार्गरण महाशाखामा पठाउनुपन� छ ।  

लिक्षत वगर्  

राउटे, मुसहर, अिहर, हलखोर, मु� कमैया, बादी, चेपाङ्ग, देउक�, सोना, �ािमण तथा सहरी के्ष�को 

झोपडीमा ब�े िबप�  वगर् एवं सो िजल्लामा रहकेा िसमान्तकृत , लोपोन्मुख र जोिखममा परेका समेतलाई 

�ाथिमकतासाथ कायर्�म  संचालन गनुर्पन�छ । साथै सरकार�ारा िनणर्य भई तो�कएका अन्य वगर्ह�लाई पिन समावेश 

गनर् स�कनेछ  । त्यहाँ कायर्रत  गै� सरकारी संस्थाह�संग  समन्वय  गरी    कायर्�म संचालन गनुर् पन� छ।   

वजेट �वस्था 

यो कायर्�म संचालन गनर्को लािग िविनयोजन ग�रएको बजेट वा�षक स्वीकृत कायर्�ममा उल्लेख भएवमोिजम �नेछ । 

�त्येक कायार्लयको िविनयोिजत बजेटको  िवस्तृत िववरण अनुसूच�मा �दईएको छ । 
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१० िबशेष स्वास्थ्य िशिवर ७ �देशको िपछडीएका अितदगुर्म तथा िवप� वगर्लाई समेटनेग�र  

प�रचय  

देशको िविभ� िजल्ला तथा अंचल अस्पतालका िवशेषज्ञ जनशि�ह�को अभावले गदार् दगुर्म तथा पछाडी परेका 

िजल्लाह�का जनताह�ले केन्�ीय अस्पताल र िनिज अस्पतालह�मा महगंो शुल्क ितरी उपचार गनुर्पन� बाध्यता छ।  यसै 

प�र�ेक्षमा नेपाल सरकारले सामािजक सुरक्षा कायर्�म अन्तगर्त दगुर्म िजल्लाका जनताको स्वास्थ्य सेवामा िनशुल्क र 

सहज प�चँको लािग आवश्यकता हरेी के्ष�बाट नाक ,कान,घाँटी,हाई�ोिशल, ह�नया,चमर् रोग ,��रोग तथा 

छातीरोग सम्बन्धी,पिहचानात्मक (Radio Diagnostic)  तथा दन्त िशिवर संचालनको लािग ७ बटै �देशमा क्षे�ीय 

स्वास्थ्य िनद�शनालमा बजेट �वस्था ग�रएको छ।   

उपरो� िशिवर संचालन गदार् के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालयले िविनयोिजत बजेटको प�रिध िभ� रही बजेट वाँडफाँड गरी 

कायर्�म संचालन गनर् स�ेछ । िनदान सेवाको लािग Screening Camp  संचालन गनर् स�ेछ र सोको लािग िविनयोिजत 

रकमको ३० �ितशत सम्म खचर् गनर् स�कनेछ र Screening Camp  प�ात कुनै िनि�त के्ष� अथवा सबैलाई पायक पन� 

स्थान छनौट गरी शल्य��या िशिवर संचालन गनुर्पन� छ  । यसरी सेवा �दईएका र शल्य��या   ग�रएका िवरािमह�को 

िववरण अिभलेख रािख �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखामा एक �ित पठाउन ुपन�छ।  

कायर्�मको उ�ेश्यः 

• दगुर्म तथा िपछिडएको के्ष�, सेवाको प�चं नपुगेको दिलत, जनजाित र िसमान्तकृत, िबप� तथा स्वास्थ्य 

सेवाबाट वि�त समुदायको बसोवास भएको स्थान र भुकम्प �भािवत िजल्लाह�मा िवशेस उपचारात्मक 

लगायत अत्यावश्यक �वधर्नात्मक, �ितकारात्मक, र िनदानात्मक स्वास्थ्य सेवा ए�ककृत �पमा �दान गरी 

स्वास्थ्य सेवाको प�चँ बृि� गन� । 

कायर्�मको औिचत्यः 

• दगुर्म तथा िपछिडएको के्ष�, सेवाको प�चं नपुगेको दिलत, जनजाित र िसमान्तकृत, िबप� तथा स्वास्थ्य 

सेवाबाट वि�त समुदायको बसोवास भएको स्थान र �ाकृितक �कोप (भुकम्प , बाढी पिहरो , आगजनी 

आ�द) �भािवत के्ष�ह�मा यो कायर्�मको अत्यािधक आवश्यकता भएको छ ।  

• सेवामा प�चँ , सुशासन र शासक�य जवाफदेहीतालाई �व�धन गनर् ।  

• सेवा�ाहीलाई आवस्यकता अनुसार िजल्ला अविस्थत सामािजक सुरक्षा ईकाईसंग समन्वय गनर् ।  
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कायर्�म स�ालन स्थानको छनौटः 

    िबशषे स्वास्थ्य िशिवर संचालन गनुर्पन� के्ष� िन� आधारमा छनौट  गनुर्पन� छ । 

• िजल्ला समन्वय सिमितको समन्वयमा बि�ितकरणमा परेका समुदायको बसोबास के्ष� 

• सरसफाईको अवस्था कमजोर तथा महामारी �न स�े सम्भािवत स्थान । 

अपेिक्षत �ितफलह�ः 

• िपछिडएका वगर् र के्ष�का जनताह�को सेवामा प�चँ अिभबृि� । 

• जनताका िवशेष स्वास्थ्य आवश्यकताह�को सम्बोधन । 

• सम� स्वास्थ्य सेवा�वाहको अवस्थामा सुधार । 

िशिवर संचालन गनुर्पन� अवधीः  

पहाडी र िहमाली िजल्लाह�मा २ �दन र तराईका िजल्लाह�मा ३ �दन बजेटले पुगेमा २ स्थानमा िशिवर स�ालन 

गनर् स�कनेछ । 

अिभलेख तथा �ितवेदनः   

कायर्�मको �ितवेदन कायर्�म सम्प� भएको १ मिहना िभ� मािथल्लो िनकाय  स्वा.से.िवभाग , 

�ा.स्वा.से.पुनजार्गरण महाशाखामा पठाउनु पन�छ । िवशेष िशिवर स�ालन �ने स्थान र  िमित िनधार्रण भएको 

वारेमा अि�म �पमा यस महाशाखालाई जानकारी गराउनु पन�छ । 

बजेटको �वस्थाः  

कायर्�म संचालन गनर्को लािग आवश्यक बजेट िविनयोजन ग�रएको छ । िविनयोिजत बजेटको प�रिध िभ� रही 

�चिलत कानुनको ���या पु ¥याई यस  िनद�िशका अनुसार खचर् गनुर् पन�छ । �त्येक कायार्लयको लािग � . ७ लाख 

िविनयोिजत  ग�रएको छ। 
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११ सामािजक परीक्षण कायर्�म 

प�रचय 

सामािजक परीक्षण भ�ाले सेवा �दायक िनकाय वा संस्थाको नीित , िनयम, कायर्�म कायार्न्वयन, �वहार, �ोत 

प�रचालन, अिनयिमतता, पारद�शता र �भावका�रतावारे सम्बिन्धत सेवा�ाही , सेवा �दायक, �वस्थापक पक्ष 

तथा सो के्ष�का सरोकारवालाह�का धारणाका आधारमा ग�रने िव�ेषणात्मक लेखाजोखालाई बुझाउँछ । यस ���यामा 

सेवा �दान गन� �ममा �ा� उपलिब्ध /प�रवतर्न तथा सुधारात्मक पक्षह�लाई पारदश� �पमा ते�ो पक्ष�ारा लेखाजोखा 

गरी यथाथर् िववरण सावर्जिनक गरी समीक्षात्मक िनश्कषर् िनकाल्दै सुधारको पक्षमा िजम्मेवारी सिहतको कायर्योजना 

समेत तयार ग�रनेछ । 

उ�ेश्य  

स्वास्थ्य संस्थामा सामािजक परीक्षण गनुर्को मुख्य उ�ेश्य स्वास्थ्य संस्थाह�लाई आम नाग�रक िवशेष गरी मिहला , 

ग�रब, िपछिडएका एवं बि�त वगर् र समुदाय �ित उ�रदायी , र पारदश� तुल्याउँदै उनीह�को चासो �ित 

सम्वेदनशील र जवाफदेही  बनाउनु रहकेो छ ।  

यो ���याका िनि�त उ�ेश्यह� िन�ानुसार रहकेा छन्ः 

(क) स्वास्थ्य संस्थावाट �दान ग�रने िविभ� सेवाह� र सामुदाियक स्वास्थ्य सम्बन्धी ��याकलापह�का बारेमा 

समुदायलाई जानकारी गराई पारद�शता कायम गन� ।  

(ख) आम नाग�रक (मिहला, ग�रब, िपछिडएका एवं बि�त समुदायसमेत) को �त्यक्ष सहभािगताका आधारमा 

स्वास्थ्य सेवा �ित उनीह�को अिधकार, िजम्मेवारी र अपनत्वको भावना िवकास गन� । 

(ग) स्वास्थ्य सेवा�दायक िनकायह�लाई आम नाग�रक िवशषे गरी मिहला , ग�रब, िपछिडएका एवं बि�त 

समुदाय �ित जवाफदेही बनाई स्वास्थ्य सेवाका अपेिक्षत उपलिब्धह� हािसल गन� कायर्मा योगदान प¥ुयाउने । 

(घ) आम नाग�रक र स्वास्थ्य संस्थाह� वीच खुल्ला �पमा सही सूचना आदान�दान , वहस, छलफ्mल र 

िनयिमत संवाद गन� प�रपाटीको िवकास गन� ।  

(ङ) आम नाग�रकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना माग गन� र सेवा �दायकह�मा सूचना �वाह गन� संस्कार स्थािपत गन�  

।  
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(च) स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था सुढृढीकरणका लािग स्थानीय सहभागीतामा कायर् योजना तयार 

गन� र सोको कायार्न्वयन गन� गराउन े। 

(छ)  सेवा�ाही र सेवा �दायक िबच रहकेो दरुी घटाउने । 

सामािजक परीक्षणको कायर्क्षे�  

• िजल्ला जन।स्वास्थ्य कायार्लयले  सामािजक परीक्षण गन� स्वास्थ्य संस्थाह�को �ारंिभक �पमा छनौट गरी 

सामािजक प�रक्षण िजल्ला स्वास्थ्य सिमितबाट अनमुोदन गराउनु पन�छ।  

• िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयले कायर्योजना तयार गरी सामािजक परीक्षण िजल्ला स्वास्थ्य 

सिमितवाट अनुमोदन गराई स्वास्थ्य सेवा िवभाग , �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखामा पठाउनु 

पन�छ ।  

• िजल्ला समन्वय सिमितका �मुख , सामािजक प�रक्षण िजल्ला स्वास्थ्य सिमितको संयोजकको �पमा रहनेछन 

र आमभेलामा पािलका �मुख तथा िनवार्िचत जन�ितिनिध लगायत स्वास्थ्य संयोजकको सहभािगता अिनवायर् 

गराउनु पन� छ। 

• कुनै पिन स्वास्थ्य संस्थामा पिहलो वषर् सामािजक परीक्षण भैसके पिछ दो�ो वषर्देिख �त्येक वषर् संिक्ष� �पमा 

सामािजक परीक्षण गरी कायर् योजनाको समीक्षा र नयाँ कायर्योजना िनमार्ण गरी कायार्न्वयन ग�रने छ ।   । 

सामािजक परीक्षण संबिन्ध अन्य �कृयाका लािग िवगत वषर्मा �योग ग�रएको “स्वास्थ्य के्ष�का लािग सामािजक 

परीक्षण कायर् संचालन िनद�िशका २०७० (संसोधन, २०७३) ” बमोिजम गनुर् पन�छ ।  

बजेट �वस्था 

साममािजक परीक्षण गदार् एन.िज.ओ.को �िशक्षणका लािग �.१५ हजार , सामािजक परीक्षण सिमितको 

अिभमुखीकरणका लािग �. २० हजार ,िजल्लामा  कायर्�मको dissemination का लािग �. १५ हजार र 

अनुगमनका लािग �ित स्वास्थ्य संस्था �.३ हजार तथा वांक� रकमले साममािजक परीक्षण कायर् गराउनु पन�छ ।  उ� 

िविनयोिजत बजेटको प�रिध िभ� रही संबिन्धत िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयह�ले कायर्�म कायार्न्वयन गनुर् 

पन�छ । 

१२ सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई स्थापना तथा संचालन 

आवश्यकता र उ�शे्यः  
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नेपालको संिवधानमा  मौिलक हकको �पमा रहकेो आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा  सबै नाग�रकह�को सहज प�चँ पु�े गरी 

�भावकारी �पले िनशुल्क �पमा  उपलब्ध गराउन, ग�रब, िवप�, सीमान्तकृत र जोिखममा रहकेा समुदायह�को 

आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा  प�चँ सुिनि�त गनर् , समतामुलक र सामािजक न्यायको आधारमा स्वास्थ्य सेवाको 

कायर्�म लागु गनर् , �ािमण के्ष�मा स्वास्थ्य सेवा पु ¥याउने कायर्लाई थप सश� बनाउदै लैजान , भौगोिलक के्ष� र 

जनसंख्याको आधारमा नाग�रकलाई  छोटो दरूीमा स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने  उ�ेश्यले सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई 

स्थापना तथा संचालनको �वस्था ग�रएको छ  

सामुदाियक स्वास्थ्य ईकाईको स्थापना ���याः 

स्थानीय जनसमुदायको माग अनुसार �ाथिमकता हरेी संम्बिन्धत स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सामुदाियक 

स्वास्थ्य ईकाई स्थापना गदार् महाशाखाले अवलम्बन गद� आएको देहायको आधारमा गनुर् उपयु� �नेछ ।  

(क).सामुदाियक स्वास्थ्य ईकाइ आवश्यक छ भनी स्थानीय समुदायको भेलाले योजना  ���या िभ� रही 

सम्बिन्धत गाउँ पािलकामा मागप� पेश भएको । 

(ख) सामुदाियक स्वास्थ्य ईकाइ को लािग नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अन�ुपको सेवाह� गुणस्तरीय 

�पमा �वाह �ने गरी आवश्यक पन�भौितक पूवार्धारह� (भवन,जग्गा, खानेपानी, िव�ुत, 

शौचालय) तथा बजेटको सुिनि�तता भएको ।  

सामुदाियक स्वास्थ्य ईकाइ स्थापना गनर् �ाथिमक�करणका आधारह�ः 

१.  िपछडीएको वगर्, िसमान्तकृत, दिलत, आ�दवासी जनजाती समुदाय बसोवास गरेको, 

२.  समुदाय,स्थानीय अन्य संस्थाह�को सहयोगबाट हाल सेवा संचालन भैरहकेो, 

३. स्थानीय समुदाय ,संघ, संस्था, िनकाय र सम्विन्धत वडावाट सामुदाियक स्वास्थ्य ईकाइ लािग  

आवश्यक पन� भौितक पूवार्धारह� जग्गा , भवन, खानेपानी, िव�ुत, शौचालय आ�दको उपलब्धता 

सुिनि�त भएको वा सो को लािगआ�थक भौितकसहयोग प¥ुयाइने�ितव�ता भएको, 

४. हालसम्म कुनैपिन स्तरको स्वास्थ्य संस्था नभएको वडा,वा निजकको स्वास्थ्य संस्थावाट १ घण्टा भन्दा 

वढी (Walking Distance) दरुी भएको । 

सामुदाियक स्वास्थ्य ईकाइ  स्थापना गन� िनणर्य 
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• सम्बिन्धत पािलकाले सबै ���या पुरा गरी स्थापना गन� िनणर्य गरेपिछ संचालन गरी सम्बिन्धत �देश र 

संघलाई जानकारी गराउनु पन�छ । संचालन गनर् थप �ोत आवश्यक परेमा सोको लािग संघ तथा �देशसँग माग 

गनर् स�कनेछ । 

सामूदाियक स्वास्थ्य इकाईवाट �वाह �ने स्वास्थ्य सेवाह�ः 

(क) सामान्य उपचारात्मक सेवा 

(ख) खोप सेवा 

(ग) गभर्वती जाँच तथा उ�र �सुित सेवा (ANC/PNC)  

(घ) झाडा पखाला तथा न्यूमोिनया जस्ता रोगको सामान्य उपचार 

(ङ) प�रवार िनयोजन सेवा 

(च) स्वास्थ्य सम्वन्धी राि�य कायर्�मह� (जस्तैः क्षयरोग, कु�रोग, औलो, हाि�पाईले आ�द) 

• �वधर्नात्मक, �ितकारात्मक सेवाह� (जुन स्वास्थ्य चौक�वाट सेवा �दान �दै आएका छन् ) 

• आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख भएका सेवाह� (अनुसूची ) । 

जनशि�को �वस्थापनः 

(क) सामान्यतया सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईमा न्युनतम देहाय वमोिजमका जनशि�ह�को �वस्था गनुर् पन�छ ।  

      १. ह.ेअ.वा अ.ह.ेव.      – १ जना 

२. स्टाफ नसर् वा अ.न.मी.  – १ जना 

पुन�ः पिहले देिख कायर्रत कमर्चारीह�को हकमा काम संतोषजनक भएमा िनरन्तरता गनर् स�कनेछ  

     (ख) जनशि�को छनौट गदार्,नपेाल सरकारले तोकेको मापदण्ड िभ� रिह छनौट गनुर् पन�छ ।  

 (ग)  महाशाखाबाट �ा� अनुदान र इकाईको कोषमा संिचत रहकेो रकमबाट तलब भ�ापा�र�ािमक �दने 

गरी सम्बिन्धत स्थानीय तहले जनशि�को आवश्यक �वस्था गनर् स�ेछ तर चालु आ .ब.को हकमा 

तो�कएको समयाविध िभ� ईकाई स्थापना तथा संचालन �ने ग�र स्थानीय तहसंग आबश्यक समन्वय 

गरी िजल्ला (जन) स्वास्थ्य कायार्लयल ेिनयमानुसार जनशि� करार सेवामा िलई पु�त गनुर्पन�छ । 
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 (घ)  जनसंख्या, भौगोिलक अवस्था र िवरामीको चापको आधारमा थप जनशि�को आवश्यकतापन� 

भएमा संबिन्धत इकाई�वस्थापन सिमितको कोषबाट तलब भ�ाको �यभार ब्यहोन� गरी 

ब्यवस्थापन सिमितको िसफा�रसमा स्थानीय तहले थपजनशि�को समेत �वस्था गनर् स�ेछ । 

सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईको संचालनः 

१.  सामूदाियक स्वास्थ्य इकाईिजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लयको समन्वयमा सम्विन्धत 

स्थानीय तहबाट इकाई �वस्थापन सिमित माफर् त संचालन �नेछ । 

२.  िजल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य  कायार्लयले इकाईको अनुगमन , मूल्यांकन तथा अत्यावश्यक 

सुिचकृत िनःशुल्क  औषिध र आवश्यक औजारको आपू�त गन� ब्यवस्था िमलाउनेछ । 

सामूदाियक स्वास्थ्य इकाई �वस्थापन सिमितः  

स्थानीय तहले सामूदाियक स्वास्थ्य इकाई संचालन र ब्यबस्थापन गनर्का लािग सामान्यत  देहाय बमोिजमको एक 

सामूदाियक स्वास्थ्य ईकाई �वस्थापन सिमित गठन गनर् स�ेछ । 

• इकाई स्थापना भएको वडाको वडाअध्यक्ष ....... ....................– ………………….१  

संयोजक 

• इकाई रहकेो निजकको �ा.स्वा.के. /स्वास्थ्य चौक�का �मुख वा �ितिनधी......– १  सदस्य 

• स्थानीय तहले तोके बमोिजम, सम्विन्धत वडाको मिहला स्वास्थ्य स्वयं सेिवका    – १  सदस्य 

• ब्यवस्थापन सिमितले मनोनयन गरेको , जग्गा दाता वा आ�थक भौितक सहयोगी संघ ,संस्था वा ब्यि� 

मध्येबाट                                              — १  सदस्य 

• सम्बिन्धत स्थानीय तहले तोकेको समाज  सेवी    

........................................ — १  सदस्य 

• सेवा�ाही मध्येवाट ब्यवस्थापन सिमितले मनोनयन गरेको(१ जना मिहला सिहत)  -   २ सदस्य                                       

• सम्विन्धत वडाको मिहला वा दिलत मिहला वडा सदस्य तहबाट तो�कएको ………........– १ सदस्य 

• इकाई �मुख ............ .................... ……………………………….        

–१   सदस्य सिचव 
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ब्यबस्थापन सिमितको काम कतर्�ः 

• इकाई संचालन गनर् भौतीक पूवार्धारको �वस्था गन� ।   

• आवश्यक भौितक तथा आ�थक सहयोग जुटाउने । 

• िविभ� सरोकारावाला संघसंस्था सँग समन्वय गन� । 

• इकाइबाट �दान ग�रने दैिनक सेवाको अनुगमन तथा रेखदेखमागन� । 

• इकाईको िनरन्तरताको िनिम� आवश्यक सवै �कारका सहयोगह� प–ुयाउने । 

• सिमितको वैठक �त्येक दईु मिहनामा १ पटक तथा आवश्यकतानुसार व� स�ेछ र वैठकको िनणर्यको 

�ितिलिपस्थानीय तहर िजल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कायार्लयमा पठाउने। 

इकाई सहयोग कोष (Mutual Fund ) को �वस्थाः 

(क)   ईकाईलाई ब्यविस्थत �पमा संचालन गनर् संिघय सरकारबाट �ा� अनुदान, पािलकाको �ोत,र    अन्य 

�ोतबाट �ा� बजेट तथा रकम जम्मा गरी प�रचालन गनर् एउटा इकाई सहयोग कोष खडा गनर् स�कनेछ । 

(ख) चालु आ.ब.मा सािवक तथा स्थापना �ने ईकाईह�को हकमा देहाय बमोिजम गनुर् पन�छः 

• सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई सहयोग कोषको ब्यबस्था भएका स्थानका लािग त्यस्तो कोषमा जम्मा �ने 

गरी बा�षक अनुदान वापतको रकम िजल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कायार्लयले उपलब्ध गराउन स�ेछ 

। 

• कोषमा जम्मा भएको रकमको आधारमा आवश्यकतानुसार जनशि� , भौितक पूवार्धार, औषिध 

उपकरणको �वस्था िमलाउन स�कनेछ । 

• कोषमा �ा� भएका सबै �कारका रकम बैक खातामा जम्मा गनुर् पन�छ ।सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई 

सहयोग कोषको नामबाट खोिलएको बैक खाता को संचालन इकाई �वस्थापन सिमित संयोजक वा 

िनजले तोकेको अन्य सदस्य,इकाई �मुख र इकाई रहकेो स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था �मुख मध्ये 

कुनै दईुजनाको संयु� दस्तखतबाट संचालन �नेगरी �विस्थत गनर् स�कनेछ   

• कोषमा जम्मा भएको रकम आ�थक बषर् समा� भए पिछ पिन ��ज �ने छैन । 
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कोषको रकम खचर् गन� तरीकाः 

• कोषमा जम्मा भएको रकमलाई इकाईको कमर्चारीह�को पा�र�ािमक र �शासिनक , कायार्लय संचालन , 

फ�नचर, औषिध उपकरण आ�द खचर् िशषर्कह�मा वाँडफाँड गरी बा�षक बजेट अनुमान तयार गरी 

�वस्थापन सिमितको िनणर्यानुसार स्थानीय तहको स्वीकृितमा र चालु आ .ब.को हकमा िजल्ला स्वास्थ्य 

कायार्लयको स्वीकृित िलई खचर् गनर् स�कनेछ। 

• िजल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कायार्लयवाट समेत इकाईको लािग आवश्यक पन� सूचीकृत औषिध उपकरण र 

औजारह�उपलब्ध गराउन स�कनेछ  ।  

• बजेट खचर् गदार् �चिलत कानुनह�को प�रिध िभ� रही गन� , सोको अिभलेख रा� लगाउने र लेखा परीक्षण 

समेत गन� गराउने िजम्मेवारी सम्बिन्धत स्थानीय तहको नै �नेछ ।  चालु आ.ब.को हकमा िजल्ला स्वास्थ्य 

कायार्लयको �नेछ ।  

सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईको कायर् िववरणः 

सामान्यतया सामुदाियक स्वास्थ्य ईकाईले  स्थानीय तहबाट तो�कएको स्वास्थ्य चौक� वा �ा .स्वा.के.को �त्यक्ष 

िनद�शनमा रही देहायको सेवा �दनु पन�छ । 

• �ितकारात्मक, �वधर्नात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाह� िनयिमत �पमा �दान गन� िवशेष गरी 

�ितकारात्मक एवं �ब�धनात्मक सेवाह� स्थानीय प�रवेश अनुसार समुदायमा नै गएर उपलब्ध गराउन,े 

• राि�य �ाथिमकतामा रहकेा स्वास्थ्य कायर्�मलाई महत्व �दई कायार्न्वयन गन� , 

• राि�य कायर्�ममा पिन सहभािग �ने र सहयोग गन�, 

• सेवा तथा कायर्�मह�को अिभलेख र �ितवेदन तो�कए बमािजम पेश गन� , 

• �ाकृितक �कोप लगायत महामारीको अवस्थाको जानकारी सम्विन्धत िनकायमा तत्काल �दई �वस्थापनमा 

जुटने , 

• समाजमा िव�मान सामािजक तथा साँस्कृितक बाधा अड्चनह�लाई हटाउन समुदाय केिन्�त कायर्�मह� गन� । 

सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईको �मुखको काम कतर्�ः 

स्थानीय तहबाट स्प� तो�कएको िस्थतीमा बाहके सामान्यतया ईकाई �मुखको काम कतर्ब्य र अिधकार देहाय बमोिजम 

�नेछ । 
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• िनयिमत सेवाः सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईबाट  सावर्जिनक िवदाका �दन बाहके िवहान १० वजे देिख ५ वजे 

सम्म िवरामी जाँच,अिभलेख,�ितवेदन तथा आकस्मीक स्वास्थ्य सेवा �दान गन� । 

• मािथ सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईको कायर् िववरणमा उल्लेख भएको कायर् सम्पादन गन� गराउने। 

• इकाईको सावर्जिनक लेखा परीक्षणः �त्येक बषर्को �ावण मिहनासम्ममा समुदायको भेला गराई संस्थाले  बषर्  

भरी गरेको आम्दानी, खचर् सिहतको सम्पूणर् कामको िवस्तृत �ितवेदन सावर्जिनक गन�  

• �ितवेदन पेश गन�ः आफु कायर्रत रहकेो संस्थाको मािसक , चौमािसक र  बा�षक कायर् �गित िववरण 

तो�कएको ढाँचामा तयार गरी इकाई रहकेो स्थानीय तहको स्वास्थ्य चौक�  / �ा.स्वा.के. मा पठाउने,  

( चालु आ.ब.को हकमा भने िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयमा समेत पठाउनु पन�) । 

• अिभलेख रा�ेः इकाईको �शासिनक, लेखा र तो�कएका कायर्ह�को अिभलेख रा�े र �मािणत गन�  

• �वस्थापक�य कायर्ः इकाईको दैिनक �शासिनक कायर्का अित�र� मातहतका कमर्चारीह�को रेखदेख समन्वय, 

सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गन� । 

• सदस्य सिचवः – सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई �वस्थापन सिमितको  वैठक अध्यक्षको परामशर्मा सदस्य 

सिचवको हिैसयतले िनयिमत एजेण्डा अनुसार वोलाउने , संचालन गन�  तथा िनणर्य भएका िवषयह�लाई 

कायार्न्वयन गन�, गराउने । 

अन्य 

• सािवकका गा .िव.स.मा स्थािपत भएका र हाल स्वीकृत ईकाईह� सम्बिन्धत गाउंपािलका तथा 

नगरपािलकामा पनर् गएका ईकाईह� अक� �वस्था नभएसम्म तो�कएको स्थानमा सामुदाियक स्वास्थ्य 

ईकाईकै �पमा संचािलत �नेछन् ।  

 बजेटको �वस्थाः 

चालु.आ.ब.मा जनशि� �वस्थापन र कायार्लय संचालनको िनिम� िवगतका आ .व.ह�मा स्वीकृत भै संचालनमा 

रहकेा इकाईका लािग � .३,३५,०००।०० र नयाँ स्थापना �ने सामुदाियक स्वास्थ्य इकाईका लािग                      

�.३,८०,०००।०० चालु अनुदान रकम िविनयोिजन  ग�रएको छ । सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई को िववरण अनुसूिच 

२ मा �दईएको छ । 
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 १३ शहरी स्वास्थ्य केन्� र शहरी स्वास्थ्य �बधर्न केन्� स्थापना तथा संचालन  

पृ�भूिम 

नेपालको संिवधान, २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाईर् जनताको मौिलक अिधकारका �पमा स्थािपत गरेको छ । 

नेपालको राि�य स्वास्थ्य नीित २०४८ ले �ािमण स्वास्थ्य सेवामा  िवशेष ध्यान �दएको भएता पिन िव�मान स्वास्थ्य 

नीित (२०७२) ले शहर र �ािमण दवैु के्ष�मा बसोवास गन� जनताह� “िवशेष गरी ग�रव तथा िसमान्तकृतह�लाई ” 

समतामूलक िहसावले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा �दान गन� ल�य राखेको छ । यस नीितले उपचारात्मक , �ितकारात्मक 

तथा �वधर्नात्मक स्वास्थ्य सेवाह� र जनस्वास्थ्य कायर्�मह�मा आम नाग�रकको सहज प�चँ पु ¥याउन जोड �दएको छ 

। स्वास्थ्य चौक�, �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा केन्� र अस्पतालको संरचना माफर् त आधारभूत स्वास्थ्य  सेवाह� �दान गद� 

आएको छ भने शहरी के्ष�मा िसिमत मा�ामा भएपिन तत्कालीन नगरपालीकाह�सँगको सहकायर्मा शहरी स्वास्थ्य 

केन्�ह� माफर् त आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।   

नेपालमा हाल नगरपािलकाको संख्या २६३ रहकेो र त्यस िभ� वसोवास गन� जनसंख्या नपेालको कूल जनसंख्याको 

(राि�य जनगणना, २०६८ अनुसार) करीव ५९ �ितशत रहकेो छ । राि�य जनगणना , २०६८ अनुसार नेपालको 

सरदर वा�षक जनसंख्या बृि�दर १ .४ �ितशत छ भने शहरी के्ष�मा सो को  अनुपातमा शहरी जनसंख्याको वृि�दर 

िनकै उ� रहकेो छ । त्यसै गरी कुल जनसङ्ख्या मध्ये क�रब २५ �ितशत मािनसह� गरीब देिखन्छन्, जसमध्ये उल्लेख्य 

संख्यामा शहरी के्ष�मा वसोवास रहकेो अनुमान ग�रएको छ । 

िव�मान स्वास्थ्य तथ्याङ्कह�लाई िव�ेषण गदार् नेपालमा सन� र नसन� रोगको �कोप (Dual Burden of 

Disease) देिखन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयको �ितवेदन (२०११) अनुसार पिन सरकारी अस्पतालमा 

बिहरङ्ग सेवा िलन ेमध्ये ८१ �ितशत र अन्तरङ्ग सेवा िलने मध्ये ८८ �ितशत मािनसह� नसन� खालका रोगह�बाट 

�िसत रहकेा पाइएका छन् । 

बढ्दो शहरीकरण , बद�लदो सामािजक तथा आ�थक प�रवेश सँगै मािनसमा देिखने रोगको �कृित र �कोप पिन 

प�रवतर्न �दैँ आएको देिखन्छ । प�रव�तत जीवन  शैलीसँगै जोिखमपूणर् �वहारह� जस्तै धु�पान , म�पान, 

असुरिक्षत यौन सम्पकर्, लागू पदाथर्को द�ुयसन जस्ता कारण मािनसह� स्वास्थ्यको उ� जोिखममा पदर्छ । यसको असर 

खासगरी शहरमा वसोवास गन� गरीब , मिहला तथा बालबािलका र िसमान्तकृत समूहमा परेको देिखन्छ जुन वगर् 

स्वास्थ्य सेवाको प�चँबाट टाढा रहकेो अवस्था छ । शहरी के्ष�मा रोगको बढ्दो �कोप , स्वास्थ्यको  जोिखम र दुर्त 

गितमा बढ्दै गरेको जनसङ्ख्याको आवश्यकतालाई आधार मानेर वृहत शहरी स्वास्थ्य कायर्�म स�ालन �न ज�री 

देिखन्छ । ।  
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सबै महा/उपमहा/ नगरपािलकाह�मा बसोवास गन� नाग�रकह�लाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा �दान गनर् आवश्यकता र 

�ाथिमकताका आधारमा महानगरपािलका, उपमहा नगरपािलकाको �त्येक वडामा र नगरपािलकाको हकमा २ देिख ३ 

वडालाई पायक पन� गरी सेवा�ाही तथा स्थानीय भौगोिलक अवस्थालाई समेत आधार िलई �मशः “शहरी स्वास्थ्य 

केन्�ह�” तथा “शहरी स्वास्थ्य �वधर्न केन्�ह� ” (जनता स्वास्थ्य केन्� ) स्थापना/स्तरो�ती गद� जाने र “शहरी 

स्वास्थ्य केन्�ह�” तथा “शहरी स्वास्थ्य �वधर्न केन्�ह�” को न्यूनतम मापदण्ड र सेवाह� संघीय स्वास्थ्य मं�ालयले 

िनधार्रण गन� नीित  अ�तगत हाल ३६६ शहरी स्वास्थ्य केन्� र  १३ शहरी स्वास्थ्य �वर्धन केन्� माफर् त स्वास्थ्य सेवा 

�वाह भैरहकेो छ । 

उ�ेश्य  

• शहरी के्ष�मा वसोवास गन� आम नागरीकह� िवशेष गरेर मिहला , बालबािलका, गरीब तथा िसमान्तकृत 

वगर्, अस्थायी बसोबास गन� तथा जे� नाग�रक समेतको गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा प�चँ र 

सेवाको उपयोगमा अिभवृि� गन� । 

• िजवनशैली प�रवतर्न , आयुव�द सेवा , जे� नाग�रक स्वास्थ्य सेवा , वातावरणीय स्वास्थ्य लगायतका 

सेवाह� उपलब्ध गराउन । 

शहरी स्वास्थ्य केन्� स्थापना ���याः 

स्थािनयको माग अनुसार �ाथिमकता हरेी संबिन्धत स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार शहरी स्वास्थ्य केन्� स्थापना 

गदार्  देहायको आधारमा गनुर् उपयु� �नछे ।  

१.  शहरी स्वास्थ्य केन्� आवश्यक छ भनी स्थानीय जन�ितिनिधह� सिहतको भेलाले योजना ���या िभ� रही वडा 

कायार्लय माफर् त सम्बिन्धत नगरपािलकामा मागप� पेश भएको �नुपन�छ ।  

२.  शहरी स्वास्थ्य केन्�को लािग नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनु�पको सेवाह� गुणस्तरीय �पमा संचालन 

�ने गरी आवश्यक पन� भौितक पूवार्धारह� (भवन, जग्गा, खानेपानी, िव�ुत, शौचालय) तथा बजेटको 

सुिनि�तता गरी संबिन्धत नगरपािलकाले िनणर्य गनर् स�ेछ ।  

३.  शहरी स्वास्थ्य �बधर्न केन्� स्थापना शहरी स्वास्थ्य �बधर्न केन्�  कायार्न्वयन िनद�िशका, २०७४ बमोिजम 

�नेछ । 

शहरी स्वास्थ्य �बधर्न केन्� (जनता स्वास्थ्य केन्�) कायार्न्वयन िनद�िशका स्वीकृत भएपिछ पिछ पठाईने  छ । सो केन्� 

स्थापना तथा संचालनका लािग �ित केन्� ९८ लाख २५ हजारका दरले िजल्ला स्वास्थ्य /जन स्वास्थ्य कायार्लयह�मा नै 

वजेट  िविनयोजन ग�रएको छ । सम्विन्धत महानगरपािलका / उप-महानगरपािलकाको समन्वयमा स्थान छनौट ग�र 

भौितक पूवार्धार  (घर,जग्जा )  को �वस्थापन  गनुर् पन�छ । स्थापना भएका र �ने शहरी स्वास्थ्य �बधर्न केन्�को 

िववरण अनुसूिच ५ मा �दइएको छ । 
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शहरी स्वास्थ्य केन्� स्थापना गनर् �ाथिमक�करणका आधारह�ः 

संबिन्धत वडाबाट �ा� भएका िसफा�रसह�लाई देहाय बमोिजमको आधारमा िव�ेषण गरी सम्बिन्धत पािलकाले िन� 

�ाथिमकताह�का आधारमा शहरी स्वास्थ्य केन्� स्थापना गनर् स�ेछ । 

१. भौगोिलक िवकटता , स्वास्थ्य सेवाको सूचाङ्क कम भएको के्ष� , लाभािन्वत �ने घरधुरी वा   

जनसंख्या । 

२.  िपछडीएको वगर्, िसमान्कृत, दिलत, आ�दवासी जनजाती समुदाय बसोवास गरेको के्ष� । 

३.  औ�ोिगक के्ष�ह� । 

४. स्थानीय समुदाय र सम्विन्धत पािलकावाट शहरी स्वास्थ्य केन्� लािग आवश्यक पन� जनशि� एवं भौितक 

पूवार्धारह� जग्गा, भवन, खानेपानी, िव�ुत, शौचालय आ�दमा आ�थक एवं �ािविधक सहयोग 

पु¥याइने मागर्िच� सिहतको �ितव�ता अिनवायर् भएको �नु पन�छ । 

५.  वाढी पिहरोवाट सुरिक्षत स्थान �नु पन�छ तथा जग्गा छनौट गदार् पानी नज�े तथा भवन िनमार्ण योग्य 

�नुपन�छ । 

    ६. हालसम्म कुनैपिन स्तरको स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाह�लाई �ाथिमकता �दनुपन�छ । 

 शहरी स्वास्थ्य केन्� स्थापना गन� िनणर्य 

• सम्बिन्धत पािलकाले सबै ���या पुरा गरी स्थापना गन� िनणर्य गरेपिछ संचालन गरी सम्बिन्धत �देश र 

संघलाई जानकारी गराउनु पन�छ । संचालन गनर् थप �ोत आवश्यक परेमा सोको लािग संघ तथा �देशसँग माग 

गनर् स�ेछ । 

• गा.िव.स. �दँा सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई स्थापना भएका तर हाल नगरपािलका भएको हकमा   स्वास्थ्य 

इकाईकै �पमा यथावत पिहला जस्तै सेवा �दान गद� रहने तथा नगरपािलकाले स्थानीय आवश्यकताको 

आधारमा �ोतको �वस्थापन गरी शहरी स्वास्थ्य केन्�को �पमा सेवा �दान गनर् स�ेछ ।  

• िवगतमा नगरपािलका �दँा स्थापना भएका शहरी स्वास्थ्य केन्� हालका गाउँपािलकामा भएको हकमा स्वास्थ्य 

केन्�कै �पमा यथावत पिहला जस्तै सेवा �दान गद� रहने तथा गाउँपािलकाले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा 

�ोतको �वस्थापन गरी सामुदाियक स्वास्थ्य केन्�कै �पमा सेवा �दान गनर् स�कने छ । 
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• तो�कएको स्थान र समयमा कुनै कारणले  शहरी स्वास्थ्य केन्� स्थापना �न नसकेमा सम्बिन्धत पािलकाले अन्य 

उपयु� स्थानमा स्थापनाका गनर् स�कनछे । 

• सामान्य भािषक �ुटीले स्थान र नाममा संशोधन गनुर् पन� भएमा वा संघीय ममर् अनुसार उिचत पयार्� कारणका 

आधारमा वडा तथा नाममा संशोधन गनुर्पन� भएमा सम्विन्धत स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कायार्लयसँगको परामशर्मा 

सम्बिन्धत पािलकाल े संसोधन गनर् स�ेछ । र सो को जानकारी सम्विन्धत िजल्ला (जन) स्वास्थ्य कायार्लय 

तथा �देश/के्षि�य स्वास्थ्य िनद�शनालयमा र स्वास्थ्य सेवा िवभागमा समेत पठाउनुपन�छ । 

शहरी स्वास्थ्य केन्�वाट �दइने सेवाह�ः 

(क) सामान्य उपचारात्मक सेवा 

(ख) खोप सेवा 

(ग) गभर्वती जाँच सेवा 

(घ) झाडा पखाला तथा न्यूमोिनयाको सामान्य उपचार 

(ङ) प�रवार िनयोजन सेवा 

(च) क्षयरोग 

छ) कु�रोग,  

ज) औलो,  

झ) कालाजार 

ञ) हाि�पाईले 

ट) पोषण सेवा 

ठ) सामान्य घाउ चोटपटक  

ड) यौनजन्य रोगह� 

ढ) एच आई िभ  

ण) सुत्केरी सेवा  
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त) अन्य �वधर्नात्मक तथा �ितकारात्मक सेवाह�  

यस बाहके पािलकाले नेपाल स्वास्थ्य के्ष� रणनीित ( २०७२-२०७७ ) को अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोिजम 

आफ्नो क्षमता अनुसार सेवाह� िवस्तार गनर् स�ेछ ।  

शहरी स्वास्थ्य �व � केन्�मा मािथ उल्लेिखत आधारभुत सेवा बाहके मानिसक स्वास्थ्य , नसन� रोगह� , बजार 

अनुगमन तथा सुधार, वातावरण स्वास्थ्य, जीवनशैलीमा प�रवतर्न, आयुव�द सेवा तथा बैकिल्पक उपचार सेवा समेत 

रहन ेछ ।  

स्वास्थ्य केन्�को संचालनः 

१.  शहरी स्वास्थ्य केन्�को संचालन, रेखदेख र समन्वय सम्विन्धत पािलकाले गन�छ ।  

२.  शहरी स्वास्थ्य केन्�ह�को लािग आवश्यक औषिध, औजारको आपू�त �वस्था सम्बिन्धत पािलकाले गन�छ, थप 

नपुग आवश्यक औषधी तथा उपकरण िजल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कायार्लयले �वस्था िमलाउन ेछ । 

३. शहरी स्वास्थ्य केन्�मा काम गन� कमर्चारीको �वस्थापन तथा कामको रेखदेख सम्बिन्धत पािलकको �नेछ । 

४. शहरी स्वास्थ्य केन्�को भवन िनमार्ण , ममर्त सम्भार र आवश्यक उपकरण आ�दको िजम्मेवारी संबिन्धत  

पािलकाको �नेछ । 

५. नयाँ स्थापना ग�रने शहरी स्वास्थ्य केन्�ह�को बजेट िजल्ला स्वास्थ्य । जनस्वास्थ्य कायार्लयह�मा िविनयोजन 

ग�रएकोछ । उ� नयाँ शहरी स्वास्थ्य केन्� स्थापना गदार् सम्विन्धत पािलकाह�सँग समन्वय गरी आवश्यक 

कमर्चारी िनयुि� , उपकरण तथा फ�नचर �वस्थापन गनुर् पन�छ । उ� केन्� स�ालन गन� स्थान तथा आवश्यक 

भवनको �वस्थापन सम्विन्धत पािलकाले गनुर् पन�छ । नयाँ केन्� स्थापना भए प�ात िनरन्तर स�ालन गनर्का 

लािग िजल्लामा �ा� बजेट सम्विन्धत पािलकामा उपलव्ध गराउनु पन�छ । 
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शहरी  स्वास्थ्य केन्� �वस्थापन सिमितः  

सम्विन्धत पािलकाल ेशहरी  स्वास्थ्य केन्� स्थापना तथा संचालन भएका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा �दान गनर् 

देहाय वमोिजमको ७ सदस्यीय शहरी  स्वास्थ्य केन्� �वस्थापन सिमित गठन गनर् स�ेछ । 

(१) सम्बिन्धत महा/उप/नगरपािलकाको वडाको अध्यक्ष                    –अध्यक्ष 

(२) सम्विन्धत वडा िभ� वसोवास गन� समाजसेवी , �वसायी, उ�ोगपती, वुि�जीवी र लव्ध�ित�ीत �ि�ह� 

मध्येवाट पािलकाले मनोनीत गरेको �ि�                                 –उपाध्यक्ष 

(३) सम्विन्धत वडाको वडा सिचव                             –सदस्य 

(४) सम्विन्धत वडा िभ� वसोवास गन� समाजसेवी , �वसायी, उ�ोगपती, वु ि�जीवी र लव्ध�ित�ीत 

�ि�ह�ह� मध्येवाट शहरी  स्वास्थ्य केन्�  �वस्थापन सिमितले   मनोनीत गरेको १ जना दिलत मिहला सिहत ३ 

जना                                                        –सदस्य 

(५) सम्विन्धत वडाको शहरी स्वास्थ्य केन्�को �मुख                     –सदस्य सिचव 

शहरी  स्वास्थ्य केन्� �वस्थापन सिमितको कायर्ह�ः 

१.  सम्वन्धीत स्वास्थ्य संस्थाले �दान गन� सेवालाई �विस्थत र गुणस्तरीय सेवा �वाहमा सहयोग प¥ुयाउने । 

२.  संस्थाको योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा सहयोग प¥ुयाउने । 

३.  वा�षक योजना तथा कायर्�म पा�रत गराउने । 

४. दैवीक�कोप, महामारी वा भैपरी आउने घटनाका सम्वन्धमा त�ुन्त वैठक वसी दैवीक �कोप �वस्थापन 

लगायतका कायर्ह� कायार्न्वयन  गन� । 

५.  िविभ� सरोकारवाला िनकायह�संग समन्वय गन� । 

६.  केन्�को स्वास्थ्य सेवाको सुपरीवेक्षण/अनुगमनको �वस्था गन� । 
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शहरी  स्वास्थ्य केन्� �वस्थापन सिमितको बैठकः 

�वस्थापन सिमितको बैठक किम्तमा वषर्मा दईु पटक ब�े छ । आवश्यकता अनुसार बढी पटक पिन ब� स�ेछ । वैठकमा 

केन्�को शहरी स्वास्थ्य कायर्�मको �गित समीक्षा गद� नयां कायर्�म र योजना वारे पिन छलफल �नेछ । अन्य 

समसामियक िवषयमा पिन छलफल गनर् स�कनेछ ।  

जनशि� �वस्थापन 

शहरी स्वास्थ्य केन्�मा किम्तमा देहाय वमोिजमका जनशि� �नु पन�छ ।  

१. ह.ेअ.  १ जना  

२. स्टाफ नसर्  वा अ.न.मी. मध्ये – १ जना 

पुन�ः पिहले देिख कायर्रत अ .ह.ेव./अ.न.मी. कमर्चारीह�को हकमा काम संतोषजनक भएमा  मा� 

िनरन्तरता गनर् स�कनेछ । 

• जनशि�को छनौट गदार् नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड िभ� रिह योग्य उम्मेदवारलाई पिहलो 

�ाथिमकतामा राखी छनौट गनुर् पन�छ ।  

शहरी स्वास्थ्य कायर्�मका लािग आवश्यक दक्ष जनशि�को अभाव �न न�दन मानव �ोतको प�रचालन गदार् 

िन�ानुसार जनशि� प�रचालनलाई �ाथिमकतामा राखी सोही अनुसार गन� ।  

• स्वास्थ्य मन्�ालय लगायत अन्य सरकारी के्ष�बाट प�रचालन �ने जनशि� । 

• नगरपािलकाको आफ्न ैजनशि� । 

• गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट ख�टने जनशि� । 

• िनजी के्ष�बाट स�ालन �ने जनशि� । 

बजेटको �ोत 

• संिघय सरकारबाट �ा� अनुदान 

• पािलकाको �ोत 
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शहरी स्वास्थ्य केन्� सहयोग कोष  Mutual Fund को �वस्थाः 

(क) केन्�लाई ब्यविस्थत �पमा संचालन गनर् संिघय सरकारबाट �ा� अनुदान , पािलकाको �ोत, र    अन्य 

�ोतबाट �ा� बजेट तथा रकम जम्मा गरी प�रचालन गन� गरी सम्विन्धत पािलकाले एउटा शहरी स्वास्थ्य केन्� 

सहयोग कोष (Mutual Fund) खडा गनर् स�ेछ । 

(ख) चालु आ.ब.मा सािवक तथा स्थापना �ने केन्�ह�को हकमा देहाय बमोिजम गनुर् पन�छः 

• चालु आ.ब.मा स्थापना �ने शहरी स्वास्थ्य केन्� सहयोग कोषको लािग एकमु� अनुदान रकम महाशाखावाट 

िजल्ला जन / स्वास्थ्य कायार्लयमा  पठाईएको छ । 

• शहरी स्वास्थ्य केन्� सहयोग कोष (Mutual Fund) स्थापना गरी स्वास्थ्य मन्�ालयबाट �ा� अनुदान , 

स्थानीय तहबाट �ा� अनुदान, स्थानीय समुदायबाट �ा� भएको रकम, अन्य सरकारी वा गैर सरकारी संघ 

संस्थाबाट �ा� सहयोग वा चन्दा रकम शहरी स्वास्थ्य केन्� सहयोग कोष (Mutual Fund) मा जम्मा गनुर् 

पन�छ । 

• (Mutual Fund) मा जम्मा भएको रकमको आधारमा आवश्यकतानुसार शहरी स्वास्थ्य केन्�को भौितक 

पूवार्धार, औषिध उपकरण, जनशि�को �वस्था िमलाउनु पन�छ । 

• शहरी स्वास्थ्य केन्� सहयोग कोषको नामबाट बैक खाता खोल्नु पन�छ । खाता संचालन शहरी स्वास्थ्य केन्� 

�वस्थापन सिमितका अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष र शहरी स्वास्थ्य केन्� �मुख मध्ये कुनै दईु जनाको संयु� दस्तखतबाट 

�नेछ । कोषमा �ा� भएका सबै �कारका रकम बैक खातामा जम्मा गनुर् पन�छ । 

• Mutual Fund मा जम्मा भएको रकम आ�थक बषर् समा� भए पिछ पिन ��ज �ने छैन । 

रकम खचर् गन� तरीकाः 

• उ� Mutual Fund मा जम्मा भएको रकमलाई शहरी स्वास्थ्य केन्�को �शासिनक , कायार्लय संचालन, 

फ�नचर, औषिध उपकरण आ�द खचर् िशषर्कह�मा वाँडफाँड गरी बा�षक बजेट अनुमान तयार गरी 

�वस्थापन सिमितको िनणर्यानुसार खचर् गनर् स�कनछे । 

• Mutual Fund को स्थापना नभई सकेको अवस्थामा  स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लयले नयाँ स्थापना �ने 

स्वास्थ्य केन्�को हकमा पिहलो वषर्का लािग �ा� अनुदान रकमबाट जनशि�, फ�नचर, कायार्लय संचालन, 

मसलन्द आ�द शीषर्कमा िवभाजन गरी सोझै खचर् गनर् स�ेछ । 
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• िजल्ला  स्वास्थ्य /नस्वास्थ्य कायार्लयले स्वास्थ्य केन्�को लािग आवश्यक पन� सूचीकृत औषिध उपकरण र 

औजारह� उपलब्ध गराउन स�ेछ  ।  

• स्वास्थ्य केन्�मा रोगीको चापको आधारमा सूचीकृत वाहकेका थप औषिधह� आवश्यक पन� देिखएमा सहयोग 

कोष Mutual Fund मा रकम संिचत भएमा  �वस्थापन सिमितको िनणर्यानुसार  थप औषिध तथा 

उपकरणह� ख�रद गरी �योग गनर् स�कनेछ । 

• बजेट खचर् गदार् �चिलत कानुनह�को प�रिध िभ� रही गन� , सोको अिभलेख रा� लगाउने र लेखा परीक्षण 

समेत गन� गराउने िजम्मेवारी �वस्थापन सिमित तथा अनदुान उपलव्ध गराउने सम्विन्धत िजल्ला  

स्वास्थ्य/नस्वास्थ्य कायार्लय वा पािलकाको समेत �नेछ ।  

शहरी स्वास्थ्य केन्�को कायर् िववरणः 

संबिन्धत शहरी स्वास्थ्य केन्�बाट देहाय अनुसार तो�कए वमेिजमका सेवा �दनु पन�छ । 

• �ितकारात्मक �ितकारात्मक, �वधर्नात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाह� िनयिमत �पमा �दान गन� । 

• राि�य �ाथिमकतामा रहकेा स्वास्थ्य कायर्�मलाई महत्व �दई कायार्न्वयन गन� । राि�य कायर्�ममा पिन 

सहभागी �ने र सहयोग गन� । 

• उपलब्ध गराएको सेवाको सवै अिभलेख र �ितवेदन HMIS �ारा सम्बिन्ध पािलका िस्थत 

�ा.स्वा.के./स्वा.चौ.मा पेश गन� । 

• महामारीको अवस्थाको जानकारी सम्विन्धत िनकायममा िछटो छ�रतो �दई �वस्थापनमा जुटने । 

शहरी स्वास्थ्य केन्� �मखुको काम कतर्�ः 

•  िनयिमत सेवाः  शहरी स्वास्थ्य केन्�को कायार्लय िवहान १० वजे देिख ५ वजेसम्म खोली सेवा�ाहीलाई 

स्वास्थ्य सेवा, िवरामी जाँच, अिभलेख/�ितवेदन तथा आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा �दान गन�/गराउने ।  

• शहरी स्वास्थ्य केन्�को लेखा परीक्षणः �त्येक बषर्को �ावण दो�ो ह�ा सम्ममा समुदायको भेला गराई केन्�ले  

बषर्भरी गरेको आम्दानी, खचर् सिहतको सम्पूणर् कामको िवस्तृत �ितवेदन सावर्जिनक गन� । 

• �ितवेदन पेश गन�ः आफु कायर्रत रहकेो संस्थाको मािसक, चौमािसक र बा�षक कायर् �गित िववरण तो�कएको 

ढाँचामा तयार गरी संबिन्धत पािलका र �ा.स्वा.के./स्वा.चौ.मा पठाउनु पन� । 
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• अिभलेख रा�ेः शहरी स्वास्थ्य केन्�को �शासिनक , लेखा र तो�कएका कायर्ह�को अिभलेख रा�े र �मािणत 

गन� । 

• �वस्थापक�य कायर्ः  शहरी स्वास्थ्य केन्�को दैिनक �शासिनक कायर्का अित�र� मातहतका कमर्चारीह�को 

रेखदेख समन्वय, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गन� । 

• सदस्य सिचवः �वस्थापन सिमितको वैठक सदस्य सिचवको हसैीयतले िनयिमत एजेण्डा अनुसार वोलाउने , 

संचालन गन�  तथा िनणर्य भएका िवषयह�को अिभलेख रा�े र सो अनुसार कायार्न्वयन गन� /गराउने ।  

•  शहरी स्वास्थ्य केन्�को कायर् िववरणमा उल्लेख भएको कायर् सम्पादन गन� /गराउने । 

शहरी स्वास्थ्य केन्� संचालनको लािगे बजेट �वस्थाः 

जनशि� �वस्थापन र कायार्लय संचालनको िनिम� िवगतका आ .व.ह�मा स्वीकृत भै संचालनमा रहकेा �ित केन्�का 

लािग अनुदान रकम � .४,२५,०००।००  सम्विन्धत पािलकामा र चालु आ .व.मा स्थापना �ने शहरी स्वास्थ्य 

केन्�को �ित केन्� �.४,२५,०००।०० का दरले सम्विन्धत िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयमा पठाईएको छ 

। िजल्लागत िवस्तृत िववरण अनुसूची १ मा उल्लेख  छ ।  

शहरी स्वास्थ्य केन्� स्थापना भएका िजल्ला र स्थानको नामावली अनुसूची ४  मा �दईएको छ । 
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१४ शहरी स्वास्थ्य केन्� भवन िनमार्ण अनुदान तथा ममर्तः 

गुण्स्तरीय स्वास्थ्य सेवा �दान गनर् स्थािपत शहरी स्वास्थ्य केन्�ह�को भौितक पवूार्धारको उिचत �बन्ध र �वस्थापन 

�न आवश्यक छ । यसका लािग स्वास्थ्य मन्�ालयबाट िवगत बषर्ह�मा शहरी स्वास्थ्य केन्�को भवन िनमार्ण अनुदान 

रकम िजल्ला जन/स्वास्थ्य कायार्लय माफर् त संबिन्धत स्थािनय िनकाय (नगरपािलका/िजल्ला िवकास सिमित) लाई 

अिख्तयारी समेत पठाउने �वस्था िमलाएको िथयो । यसरी �ा� अनदुान र स्थािनय तहको सहकायर्मा �मशः भौितक 

पूवार्धारको िनमार्ण गद� सुिवधायु� र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु ¥याउने िव�ास िलईएको छ । उ� भवन िनमार्ण 

अनुदान �दने कायर्�मलाई चालु आ.ब. मा पिन िनरन्तरता �दईएको छ । 

भवन िनमार्ण अनुदान माग गन� सम्बन्धमाः 

स्वास्थ्य मन्�ालयसंग भवन िनमार्णको लािग अनुदान रकम माग गदार् देहायका आधारभुत आवश्यक कागजात समेत 

संल� रािख आगामी आ.व.का लािग चाल ुआ.व.को फाल्गुण मसान्त िभ� सम्बिन्धत िनकायमा पठाई स�ुपन�छ । 

१. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई संचालनमा रहकेो शहरी स्वास्थ्य केन्� �नु पन�छ । 

२.संबिन्धत नगरपािलकाले शहरी स्वास्थ्य केन्�को भवन िनमाणर् गनर् चालु आ.व.मा रकम िविनयोजन गरेको 

�नु पन�छ । 

३.संबिन्धत नगरपािलकाले शहरी स्वास्थ्य केन्�को भवन िनमाण गनर् लागत सहभािगताको रकम उपलब्ध 

गराउने �ितब�ता जनाएको �नु पन�छ । 

४.शहरी स्वास्थ्य केन्� भवन िनमार्ण गनर् आवश्यक पहाडमा किम्तमा २ रोपनी र तराईमा ३ क�ा जग्गा 

संबिन्धत नगरपािलकाले उपलब्ध गराएको �नु पन�छ । 

५.नयाँ भवन िनमार्णको लािग भवनको नक्सा , लागत अनुमान, जग्गाधनी दतार् �माणपूजार् वा (जग्गा 

उपलब्ध �ने �ितब�ता) संल� राखी पठाउनु पन�छ । 

६.भवन िनमाणर् कायर् अधुरो भए बाँक� िनमार्ण कायर् पुरा गनर् ला�े लागत अनुमान संल� गनुर्पन�छ  

७.िनमार्ण कायर् एकै वषर्मा पुरा गनर् नस�कने अवस्थामा �मगत योजनामा रा�े ग�रएको पाईएकोमा नेपाल 

सरकारको मापदण्ड अनुसार सम्प� �नुपन�छ । 

८.भवनको नक्सा नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्डमा �वस्था भए अनुसारको �नुपन�छ ।  
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भवन िनमार्णको �ममा रहेका शहरी स्वास्थ्य केन्�का लािग थप रकम माग सम्बन्धमाः– 

स्वास्थ्य सेवा िवभाग �ा .स्वा.से. पुनजार्गरण महाशाखाबाट िवगत आ .व.ह�मा शहरी स्वास्थ्य केन्� भवन 

िनमार्णका लािग �ा� रकमबाट भवन िनमार्ण कायर् थालनी ग�र िनमार्ण सम्प� भै नसकेका भवनह�को लािग रकम माग 

गनर् देहायका िववरण खुल्ने ग�र आवश्यक कागजात संल� रािख चालु आ .व.को फाल्गुण मसान्तसम्ममा यस 

�ा.स्वा.से. पुनजार्गरण महाशाखामा पठाई स�ुपन�छ । 

१. भवन िनमार्णको लािग �ा� अनुदान, खचर् र मौज्दातको िववरण । 

२. िनमार्णिधन भवनको कायर् �गती र फोटो (त�ीर) ।  

३. लागत अनुमान र आवश्यक रकम । 

४. नगरपािलक तथा अन्य साझेदारबाट �ा� भएको रकमको िववरण । 

शहरी स्वास्थ्य केन्�को भवन िनमार्ण गदार् देहायका कुरामा ध्यान �दनु पन�छः– 

१.भवन िनमार्ण गदार् आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय सेवा संचालन सुिनि�त �ने गरी िनमार्ण गनर् स�कनेछ  

२.भवन िनमार्ण गदार् अपाङ्गमै�ी �ने गरी मापदण्ड िभ� रही सो अनुसारको भौितक संरचना जस्तैः ¥याम्प 

वा िलफ्ट सिहतको ब�तिलय भवन बनाउन स�कने छ । 

३.स्वास्थ्य केन्�को भवन िनमार्ण गदार् िवरामी �ितक्षालयको �वस्था गनुर् पन�छ । 

४.भवन िनमार्ण गदार् आकाशे पानीको संकलन �ने गरी �वस्था गनुपन� छ । पानीको सहज आपू�तको लािग 

Under Ground Water Tank िनमार्ण गनुर्पछर् । 

५.स्वच्छ खानेपानी र िवरामीह�को लािग �योग �ने छुटृाछुटृ शौचालयको समेत �वस्था गनुर्पन�  

६.भवन िनमार्ण गदार् कुिहने खालको फोहर फाल्ने २ वटा छुटृाछुटृ  प�� Underground खाल्टो िनमार्ण 

गरी ढ�नको �वस्था गनुर्पन� छ । 

७.वातावरणलाई स्वस्थ्य पानर् प्लाि�क , कुिहने फोहर , कागज, िस�रन्ज, िनडल, IV set, 

Canula, Gloves आ�दलाई अलग रा�े गरी छुछ�ै �वस्था गनुर्पन� छ । 

८.वातावरण �व�धन गनर् भवनको चारैितर विलयो खाले Pillar मा तारजाली लगाई वृक्षारोपणको पिन 

�वस्था िमलाउने । 



51 

 

९. भवन िनमार्ण तथा ममर्त सम्भार गदार् जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालयले तयार गरेको  मापदण्डह� 

जस्तैः अस्वेटस �योग नगन�,रङ्गरोगनमा लीडको िसिमत मा�ा आ�द अनु�प �नुपन�छ  

१०. भवन बनाउँदा भवन आचार संिहताको पुणर् �पमा पालना गनुर्पन�छ । 

अनुदान रकमको �वस्था 

चालु आ .व.को बा�षक बजेट तथा कायर्�ममा गत आ�थक बषर्ह�मा स्थानीय िनकायमा पठाईएको अनुदानबाट 

नगरपािलकाको सहकायर्मा िनमार्ण भई �ारम्भ भई अधुरो रहकेा भवनह�को िनमार्ण कायर् सम्प� गनर् , िनमार्ण कायर् 

सम्प� भएको तर भु�ानी �दन बाँक� रहकेो फरफारक गनर्, भुकम्प �भािवत िजल्लाको नगर स्वास्थ्य भवनह�को ममर्त 

सम्भार र पुन�नमार्ण गनर् र केही नगरपािलकाको शहरी स्वास्थ्य केन्�को भवन िनमार्ण कायर् सम्प� गनर् बजेट 

िविनयोिजन गरीएको छ । चालु  आ.व. को बा�षक बजेट िजल्लागत िवस्ततृ िववरण अनुसूची १ मा संल� छ । 

अनुदान रकमको खचर् गन� �वस्था 

अनुदान रकम देहाय बमोिजम िनकासा र खचर् गन� �वस्था गनुर् पन�छ । 

१ अनुदान रकम सम्बिन्धत पािलकामा पठाइएको छ । 

२.�ा� भवन िनमार्ण अनुदान रकम नगरपािलकाको खचर् न�ने कोष  (खाता) मा जम्मा गरी 

तो�कएको कायर्मा मा� खचर् गन� �वस्था गनुर्पन�छ । 

३.अनुदान रकम भवन िनमार्ण कायर् बाहके अन्य कायर्मा खचर् गनर् पाईने छैन । 

४.स्वास्थ्य कायार्लयल ेिवगतका वषर्ह�मा भवन िनमार्ण कायर्का लािग नगरपािलकामा अनुदान रकम 

पठाइएको अवस्थामा भने सो रकम खचर्को यथाथर् अवस्था र भए गरेको कायर् �गित �ितवेदन 

�त्येक ४ मिहनामा पठाउनु पन�छ । 

शहरी स्वास्थ्य केन्� भवन ममर्त �कृया 

१. भवन ममर्तका लािग सम्विन्धत पािलकाह�ले भवनको �ािविधक ममर्त लगत अनमुान तयार गनुर् पन�छ ।  

२. उ� लगत अनुमानका आधारमा सावर्जिनक ख�रद  ऐन तथा िनयमावली वमोिजम ममर्त गनुर् पन�छ । 

३. केन्�को आफ्नै भवन नभएको अवस्थामा पािलकाले �वस्था िमलाएको केन्� स�ालन भएको भवनको 

समेत ममर्त गनर् स�कनेछ । 
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१५ ल��गक सचेतना कायर्�म  

१. भिुमका  

  मिहला तथा पु�षलाई छु�ाउन ेजैिवक एवं शारी�रक संरचना नै िलङ्ग हो ।लौिङ्गकता भ�ाल े

समाजले सृजना गरेका मिहला तथा पु�षको भुिमका, उ�ौदायीत्व, अवसर तथा िनणयर् 

���यामा मिहला, पु�ष तथा ते�ो िलङ्गीको अिधकार तथा शि� संबन्धलाई जनाउँ 

छ।सामािजक र  पा�रवा�रक परम्परा, मूल्यमान्यता , �चलन, धमर्,संस्कृती आ�दका कारणल े

गदार् हा�ो समाजमा ल�िगक िवभेद रहकेो पाईन्छ।    अिधकांस प�रवार तथा समाजमा 

मिहलाको मयार्दा एवं भुिमका तथा अिधकारलाई सीिमत गरेको पाईन्छ। अिधकांस जातजाती, 

धनी, गरीब, िहमाल, पहाड र तराई के्ष�मा मिहला मािथ आ�थक, सामािजक,संस्कृितक एवं 

राजिनतीक िवभेद �न ेगरेको पाईन्छ। प�रमाणस्व�प मिहलाह�ल ेसहज �पल ेउपलब्ध स्वास्थ्य 

अन्य सेवाह� �योग गनर् स�कराखेको छै�। 

  ल�िगक िवभेदको कारणले गदार् मिहला मािथ िविभ� �कारका �हसा �न ेगरेका छ�। ल�िगक 

�हसा भ�ाले सावर्िजक तथा नीिज िजवनमा िलङ्गको आधारमा �न े शारी�रक, 

मानिसक,यौनजन्य द�ूर्वहार,  सामािजक कुरीितजन्य लगायतका कायर् समिझन ुपदर्छ।  

  ल�िगक िवभेद कम गनर् एवं ल�िगक �हसालाई न्यून गनर्कालागी ल�िगक सचेतना गनुर् पदर्छ। 

२.उ�ेश्यः 

�वहार प�रवतर्नकालागी �चार �सार सामा�ी एवं सचेतनामा कायर्�म माफर् त ल�िगक िवभेद 

तथा ल�िगक �हसा न्यूनीकरणमा योगदान पुयार् उने। 

३.लिक्षत समूहः 

- स्थानीय सरकारका िनवार्िचत पदािधकारीह� 

- ल�िगक िवभेदमा रहकेा मिहला, ल�िगक �हसाबाट �भािवत एवं संभािवत �ि�, लौङ्गी�ा 

को के्ष�मा कायर् गन� संघ संस्था, अिभयन्ता, िव�ालय िशक्षक एवं िव�ाथ�ह� 
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४.कायर्�म कायार्न्वयन गन� िनकायः 

िजल्ला जन।स्वास्थ्य कायार्लयल ेस्थानीय सरकार संग समन्वय गरी कायर्�म कायार्न्वयन गनुर्पन� 

छ। कायर्�म कायार्न्वयन ���यामा स्थानीय सरकारको सहमित एवं सहभागीतालाई सुिनि�त 

गनुर्पन� छ।  

५.�मुख ��याकलापह�ः 

क) स्थानीय सरकारका िनवार्िचत पदािधका�रह�का लािग लौिङ्गक सचेतना अिभमुखीकरण 

कायर्�म 

• कायर्�म संचालन ग�रने िजल्लाह�मा – मोरङ्, स�री, िचतवन, �पन्देही, कास्क�, सुख�त र 

कैलाली 

• कायर्�मको अविधः १ �दन  

नोटः ल�िगकता एवं ल�िगक  �हसा िब��का िवषयमा �िशक्षक �िशक्षण �ा� गरेका �ोत �ि�ह�ल ेसचेतना 

कायर्�मको अभीमुखीकरण गनुर्पन�छ।  

ख) लौिङ्गक �हसाको जोिखममा रहकेा ३ महा।उप।नगरपािलका र गाऊँपािलका  मा लौिङ्गक �हसा 

सम्बन्धी १ �दने अन्त��या गन� - (Talk Program) 

ग) ल�िगक सचेतना एवं ल�िगक �हसा िव�� सामुदायीक रेिडयो कायर्�म  

• �सारण भाषा( नेपाली र स्थानीय भाषा  

• �सारण अविध= ६ मिहना  

घ) उ� माध्यिमक िव�ालयह�मा ल�िगक सचेतना कायर्�म  

• िव�ालय संख्या: �त्येक िजल्लामा किम्तमा ६ िव�ालय  

• कायर्�म अविध = ३ घण्टा  

६.�ितवेदन  

कायर्�म सम्प� भएपिछ �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाका सम्पकर्  �ि�ले सम्बन्धीत जल्ला 

जन।स्वास्थ्य कायार्लयको सहयोगमा संिक्ष� �ितवेदन तयार गरी महाशाखामा पेश गन�। 
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७.कायर्�म कायार्न्वयन बजेट  

क) िनवार्िचत पदािधकारीह�का लागी ल�िगक सचेतना अिभमुखीकरण कायर्�म – �. २४०००० 

ख) लौिङ्गक �हसाको जोिखममा रहकेा ३ महा।उप।नगरपािलका र गाऊँपािलका  मा लौिङ्गक �हसा 

सम्बन्धी १ �दने अन्त��या गन�  (Talk Program) �.५५००० 

ग)  ल�िगक सचेतना एवं लङ्गीक �हसा िव�� सामुदायीक रेिडयो कायर्�म � .७०००० 

घ) उ� माध्यिमक िव�ालयह�मा ल�िगक सचेतना कायर्�म – �.६८००० 

८.अपेिक्षत �ितफलः 

• समाजमा िव�मान ल�िगक िवभेदका सम्बन्धमा सामुदायीक सचेतना अिभवृि� �नछे ।  

• ल�िगक �हसा �भािवत �ि�का लागी उपलब्ध स्वास्थ्य लगायत अन्य सेवाह�मा बारेमा लिक्षत समूह 

एवं समुदायले जानकारी पाउने छ। 
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१६ नसन� रोग सम्बिन्ध कायर्�म  

भिूमका  

िव� तथा दिक्षण पूव� एिशयामा बढ्दो शहरीकरण र प�रव�तत िजवनशैली , जनसांिख्यक, आ�थक तथा सामािजक 

प�रवतर्न संगसंगै नसन� रोगको �कोप ब�ढरहकेो छ सन्दभर्मा नेपाल पिन यसको �कोपबाट अछुतो रहकेो छैन , 

फलस्व�पको हाल नेपालमा स�वा रोगको तुलनामा नसन� रोगवाट मृत्यु �ने दर बढ्दो छ । यसै सन्दभर्मा नेपाल 

सरकारले नसन� रोगको रोकथाम तथा उपचार कायर्लाई सश� �पमा अिघ बढाउन िव� स्वास्थ्य संगठनको  

Package for Essential Non Communicable Disease (PEN)अवधारणालाई अनमुोदन गरेको 

छ ।  

PEN Package अन्तगर्त मुटु तथा र�नलीको रोग, मधुमेह, क्यान्सर तथा दीघर् �ास��ास सम्बन्धी रोग समेत गरी 

४ वटा समे�टएको छ । यी नसन� रोगह� ला�ुका �मुख ४ वटा कारक तत्वह�मा शारी�रक िनिस्�यता , 

धु�पान/म�पान, मोटोपना तथा अस्वस्थ खानपान पदर्छ ।  

यो कायर्�म कायार्न्वयनको �ममा, आ.व. २०७३/७४ मा इलाम र कैलाली िजल्लाबाट पाइल�टङ्ग कायर्�मको �पमा 

सु� भई सोही आ.व. मा थप ८ िजल्लामा िबस्तार गरी, चालु आ.व. २०७४/७५ मा थप २० िजल्लाह�मा यो कायर्�म 

कायार्न्वयन गद� तीन बषर् िभ� �मशः सबै िजल्लाह�मा िबस्तार ग�र स�े ल�य रहकेोछ । 

उ�शे्यः  

१. नसन� रोगका िबरामीको समयमै िनदान, उपचार तथा �वस्थापन गन� । 

२. नसन� रोगका कारणह�को रोकथाम तथा िनयन्�णका लािग परामशर् �दने । 

४. नसन� रोगको उपचारमा एक�पता ल्याउने । 

५. गुणस्तरीय सेवाको सुिनि�त�ा गन� । 
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कायर्�म संचािलत िजल्लाह�ः 

चालु आ.व. ०७४/७५ मा कायर्�म सु� �ने २० िजल्लाह� 

१ झापा  ६ भ�पुर  ११ पसार्  १६ मोरङ्ग  

२ सुनसरी  ७ गोरखा  १२ रोल्पा  १७ धनुषा  

३ सोलुखुम्बु ८ कास्क�  १३ जाजरकोट १८ सलार्ही  

४ महो�री  ९ तन� ं  १४ जुम्ला  १९ नुवाकोट  

५ िसन्धुली  १० िचतवन  १५ बैतडी  २० धा�दङ  

मािथ उल्लेिखत २० िजल्लाह�मा कायर्�म संचालनको लािग केन्�मा बजेट िविनयोजन ग�रएको छ । 

आ.व. ०७३/७४ मा कायर्�म संचालन भएका िजल्लाह�ः 

१ कैलाली   ६ वाग्लुंग  

२ इलाम  ७ पाल्पा  

३ मकवानपुर ८ सुख�त  

४ रौतहट  ९ अछाम  

५ म्याग्दी  १० ब�दया  

मािथ उल्लेिखत १० िजल्लाह�मा िन�ानुसारका कायर्�म संचालन गनर्को लािग तो�कएको िजल्लामा बजेट िविनयोजन 

ग�रएको छ । 

क. नसन� रोग (PEN) सम्बिन्ध िजल्लास्तरीय तािलम 

भिूमका 

नसन� रोगको रोकथाम तथा �वस्थापनको लािग स्वास्थ्यकम�को क्षमता अिभबृि� गनुर् आवश्यक छ । स्वास्थ्यकम�को 

क्षमता अिभबृि�को लािग एभ्ल् तािलम एबअपबनभ को िवकास राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्� र �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा 

पुनजार्गरण महाशाखाबाट ग�रएको छ । यो तािलम कायर्�म , तािलम संचालन �ने िजल्लाह�को िजल्ला अस्पताल , 

�ाथिमक स्वास्थ्य केन्� तथा स्वास्थ्य चौक�मा सेवा �दायक स्वास्थ्यकम�ह�को लािग राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्� तथा 
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�ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाबाट र िजल्लामा बजेट िबिनयोजन भएको िजल्लाको हकमा सम्बिन्धत 

िजल्लाबाटै स�ालन �ने छ । 

तािलमको उ�शे्य 

• नसन� रोगको बारेमा स्वास्थ्यकम�लाई सैदािन्तक तथा �ावहा�रक ज्ञान र सीपको िवकास गन� । 

• �मुख ४ नसन� रोगह� –मुटु तथा र�नलीका रोग ,मधुमेह,क्यान्सर तथा दीघर् �ास��ास सम्बिन्ध रोगको 

उपचार तथा �वस्थापन र रोकथाम गनर् ज्ञान तथा सीप िवकास गरी स्वास्थ्य संस्थामा पेन �ोटोकल  (PEN 

Protocol अनुसार उपचार तथा �वस्थापन र �ेषण गन� । 

• मोटोपना, बढी तौल, म�पान, धु�पानका नकारात्मक असरह�, शारी�रक स��यताबारे स्वास्थ्य िशक्षा 

तथा परामशर् �दने । 

• नसन� रोगका सेवा�ाहीह�को िनयिमत  Follow up  गन� तथा आवश्यक औषिधह� स्वास्थ्यका िविभ� 

तहबाट उपलब्ध गराउने । 

• पेन �ोटोकल �नु अगावै पिन नेपालको स्वास्थ्य संस्थामा भइरहकेो नसन� रोगको रोकथाम तथाउपचारका 

���यालाई �ोत्सािहत गद� िनरन्तरता �दन े। 

• नसन� रोगको उपचार तथा िनदानमा �योग �ने िविभ� स्वास्थ्य उपकरणह�को �योगको सीप िवकास गन� । 

• NCD Tools (Recording and Reporting �योगको बारेमा ज्ञान र सीप िवकास गन� । 

 

नसन� रोग (PEN) सम्बिन्ध िजल्लास्तरीय तािलम स�ालनः  

क. नसन� रोग  (PEN) सम्बिन्ध िजल्लास्तरीय तािलमको लािग िन�ानुसारका कायर् गनुर् पन�छ ।  

�ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाबाट 

• यी कायर्�म स�ालन �न े िजल्लाह�मा तािलम संचालन पूवर्  Training of Trainner's 

(TOT) सम्प� गनर्पन� भएकाल े राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्�सगं समन्वय गन� । 

• तािलम स�ालन �ने िजल्लाह�मा तािलम समयमा सहजकतार्को र सुपरिभजनकतार्को भूिमका �नवाह गरी 

तािलम र कायर्�मलाई �भावकारी बनाउने । 
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• चालु आ.व. मा नसन� रोग सम्बिन्ध कायर्�म (PEN)थप भएका नयाँ २० िजल्लाह�मा महाशाखाबाट राि�य 

स्वास्थ्य तािलम केन्�सगं समन्वय ग�र कायर्�म स�ालन गन� । 

  िजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लयह�बाट  

• यो कायर्�म पिहलोपटक स�ालन �ने िजल्लाको लािग  Training of Trainner's (TOT) को 

लािग महाशाखा/ राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्�ले तोकेको मापदण्ड अनुसारको �िशक्षक सहभागी छनौट ग�र 

पठाउने । 

• राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्�  र �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखासगं समन्वय गरी नसन� रोग  

सम्बिन्ध तािलमको लािग सहभागीको छनौट गन� । 

•  TOT िलएका �िशक्षक स्वास्थ्यकम�ह� बाट िनद�िशका र Training Manual को आधारमा 

स्वास्थ्यकम�ह� लाई तािलम सम्प� गन� । 

• तािलमको गुणस्तर कायम गनर् तािलमको अनुगमन गन� । 

• तािलम प�ात स्वास्थ्यकम�ह�को क्षमता अिभवृि� भए नभएको सुपरिभजन र अनुगमन गन� । 

• तािलम प�ात िजल्ला तथा स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाह�मा स्वास्थ्यकम�ह�लाई नसन� रोग सम्बिन्ध 

कायर्�म कायार्�यन गनर् सहयोग प¥ुयाउने । 

कायर्�म कायार्न्वयन �कृयाः 

नसन� रोग सम्बिन्ध तािलम केन्दीय स्तरको तािलम  (TOT)िलएका स्वास्थ्यकम� �िशक्षकह�बाट िजल्ला जन÷स्वास्थ्य 

कायार्लयले राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्�  र �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखासगं समन्वय गरी नसन� रोग 

सम्बिन्ध तािलमको प्याकेज अनुसार स�ालन ग�रनेछ ।  

िजल्लास्तरीय तािलममा देहाय अनुसारका सहभागी �नेछन् । 

िजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लयले तािलमकोलािग सहभागीको �पमा देहाय बमोिजमका संस्थाह�बाट सेवा 

�दायक स्वास्थ्यकम�ह�को छनौट गनुर् पन�छ । तािलमको लािग िबिनयोिजत बजेटले पुगेमा िजल्लाले तािलमको सहभागी 

संख्या बढाउन स�े छ र स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढी भई बजेटले नप�ुे भएमा संबिन्धत िजल्लाले नै �ाथिमकताको 

आधारमा सहभागीको छनौट गरी वाँक�लाई आगामी वषर्को कायर्�ममा समावेश गन� गरी स�ालन गनुर् पन�छ ।  
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िस.न ं तािलममा सहभागी �ने संस्था सहभागी संख्या कै�फयत 

१ िजल्ला अस्पताल ३ जना (२ जना मे.अ. र १ जना ह.ेअ) 

२ �ाथिमक स्वास्थ्य केन्�  २ जना मे.अ. (२ जना  मे.अ. नभएमा मा� १ जना ह.ेअ) 

३ स्वास्थ्य चौक� २ जना ह.ेअ र अहवे 

       

१ ब्याचमा बढीमा ३० जना मा� सहभागीह� समावेश गनुर् पन�छ 

िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयलको �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाले संचालन गन� कायर्�मको 

फोकल पसर्नले तािलमको संयोजकको �पमा तािलम स�ालन गनुर् पन�छ । तािलममा िजल्ला स्वास्थ्य  / जनस्वास्थ्य 

कायार्लयलको �मुख तथा स्थािनय तहको �ितिनिधलाई �ोत �ि�को �पमा र बढीमा २ जना सहयोगी कमर्चारीलाई 

समावेश गनर् स�कनछे । 

तािलम अविध 

िजल्लास्तरीय तािलम ४ कायर् �दनको �नछे । सो अविध िभ� PEN को तािलम िनद�िशका र Training Manual 

मा भएका सम्पूणर् िवषयबस्तुह� समे�टने ग�रे तािलम गराउनु पन�छ ।   

तािलम सामा�ीको �वस्था 

�िशक्षकको लािग तािलम िनद�िशका र सहभािगको लािग  Participants Training Manual को छपाई 

तािलमको लािग िबिनयोिजत बजेटबाट �वस्था गनुर् पन�छ । तािलममा  Demonstration को लािग आवश्यक पन� 

औजार/उपकरणको �वस्था िजल्लाले गनुर् पन�छ । 

�िशक्षकको �वस्था 

नसन� रोग सम्बिन्ध तािलम �दने �िशक्षकह� किम्तमा ४ जना �नु पन�छ । �िशक्षकह�ले केन्दीयस्तरको  TOT तािलम 

िलएको �नु पन�छ । िजल्लामा भएका �िशक्षकह�लाई �थिमकता �दनु पदर्छ र िजल्लामा �िशक्षकह� अपुग भएमा 

राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्� र �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखासगं समन्वय गरी िजल्ला बािहरबाट छनौट 

गनर् स�कनेछ । 
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तािलमको अनुगमन र मूल्यांकन (Monitiring and Evaluation)  

तिलमको अनुगमन र मूल्यांकन िजल्ला स्वास्थ्य ÷जन स्वास्थ्य कायार्लयको �मुख तथा राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्�  र 

�ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाबाट सुपरीवेक्षण र अनुगमनको िनिम� तयार पा�रएको सूचांकह� �योग 

गरी अनुगमन ग�रनेछ ।  

अिभलेख / �ितवेदन (Recording /Reporting) 

िजल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कायार्लयले तिलम सम्प� भएको िमितले १ मिहना िभ� तािलमको �ितवेदन ( अनुसूची 

अनुसारको ढाचाँमा) तयार ग�र सो �ितबेदनको एक �ित राि�य स्वास्थ्य तािलम केन्�  र �ा.स्वा.सेवा पुनजार्गरण 

महाशाखामा पठाउनु पन� छ र एक �ित अिभलेख सम्बिन्धत कायार्लयमै रा�ु पदर्छ । 

वजेटको �वस्थाः 

चालु आ.व. मा यस तािलम संचालनको लािग िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय , इलामलाई �ित ब्याच ६ लाखको दरले 

एकमु� १२ लाख पठाइएको छ । उ� रकमलाई संबिन्धत िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लयले कायर्�मको ��याकलापगत 

खचर् िशषर्कह�मा िवभाजन गरी कायार्न्वयन गनुर् पन�छ ।  

यस कायर्�मको िविनयोिजत बजेट अनुसूची  १ मा समेत रािखएको छ । 

ख. नसन� रोगको सम्बिन्ध िजल्लास्तरीय सरोकारवाला र स्वास्थ्यकम�ह�को लािग अिभमुखीकरण कायर्�म   

नसन� रोगको (PEN)कायर्�म सु� भएको िजल्लामा यस सम्विन्ध सेवाको बारेमा िजल्लास्तरीय सरोकारवालाह�लाई 

जानकारी �दान गरी जनसहभािगता र समुदाय प�रचालन गरी सेवाको उपयोग  बढाउन यो अिभमुिखकरण कायर्�म 

स�ालन ग�रनेछ ।  

अिभमुखीकरण कायर्�मको उ�शे्य 

नसन� रोग तथा नसन� रोगको कायर्�म (PEN)  सम्विन्ध िजल्लास्तरीय सरोकारवालाह�लाई जानकारी �दान गन� ।  

नसन� रोग (PEN) सम्बिन्ध िजल्लास्तरीय सरोकारवालाह�को लािग अिभमुखीकरण  स�ालन सम्बिन्ध िजम्मेबारी 

महाशाखा   

• यो कायर्�म स�ालन �न ेिजल्लाह�संग समन्वय ग�र �ाविधक र आ�थक सहयोग गन� । 

• अिभमुखीकरण कायर्�मको लािग महाशाखाबाट �ोत �ि�को �वस्था गन� । 
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• अिभमुखीकरण कायर्�मको लािग �स्तुितकरण तथा िवषय वस्तु सामा�ी उपलब्ध गन� । 

• अिभमुखीकरण कायर्�ममा सहजकतार् र सुपरिभजन कतार्को �पमा भाग िलई कायर्�मलाई �भावकारी बनाउने 

। 

• नसन� रोगको कायर्�म  (PEN)सु� �ने थप नयाँ िजल्लाह�मा यो अिभमुखीकरण कायर्�मको लािग बजेट 

�वस्था नभएको �दाँ त्यस िजल्लाह�मा महाशाखाले नै बजेट �वस्था गरी अिभमुखीकरण कायर्�म स�ालन 

गन�छ । 

िजल्ला  

• स्थािनय तह र �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखासगं समन्वय गरी यो कायर्�म स�ालन गन� । 

• अिभमुखीकरण कायर्�मको लािग महाशाखा तथा िजल्लाबाट सहजकतार् / �ोत �ि�को �वस्था गन� । 

• अिभमुखीकरण कायर्�मको लािग महाशाखाले तोकेअनुसारका �िशक्षक / सहभागी छनौट गन� । 

• अिभमुखीकरण कायर्�मको समयमा सुपरिभजन र अनुगमन गन� र गुणस्तर कायम गन� । 

कायार्न्वयन �कृयाः 

िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयले नसन� रोग (PEN) सम्बिन्ध तािलम िलएका स्वास्थ्यकम� तथा �ाथिमक 

स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाबाट आएका �िशक्षकह�बाट िजल्लाका िविभ� सरोकारवाला तथा िजल्ला स्वास्थ्य / 

जनस्वास्थ्य कायार्लयको स्वास्थ्यकम�को लािग नसन� रोग (PEN) सम्बिन्ध अिभमुखीकरण प्याकेज अनुसार स�ालन 

ग�रनेछ ।  

सम्भव भए सम्म स्वास्थ्य िबमा स्वास्थ्य िशक्षा संचार तथा सूचना केन्�  तथा अन्य िनकायको नसन� रोग सम्बिन्ध 

कायर्�मसंग समन्वय गरी स�ालन गनर् स�कनेछ । 

अिभमुखीकरण कायर्�ममा देहाय अनुसारका सहभागी �नेछन् । 

िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयले अिभमुखीकरण कायर्�मकोलािग सहभागीको �पमा देहाय बमोिजमका 

सहभागीह� मध्येबाट छनौट गनुर् पन�छ । कायर्�मको लािग िबिनयोिजत बजेटले पुगेमा िजल्लाले सहभागी संख्या बढाउन 

स�े छ र सहभागीको संख्या बढी भई बजेटले नपु�े भएमा संबिन्धत िजल्लाले नै �ाथिमकताको आधारमा सहभागीको 

छनौट गरी स�ालन गनुर् पन�छ ।  
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िस.नं  सहभागी  कूल सहभागी संख्या 

१ िजल्ला जन÷स्वास्थ्य कायार्लयको सुपरभाइजर  

 

 

 

       ४० 

२ िजल्लाका सरकारी िनकाय 

३ स्थािनय तहका �ितिनिध 

४ �मुख राजिनितक पाट�का �ितिनिध  

५ सामािजक कायर्कतार्  

६ संचारकम�  

७ मुख्य गै्रर सरकारी संस्था  

८ नाग�रक वडा म� / नाग�रक सचेतना केन्� 

९ अन्य महत्वपूणर् �ि�ह�  

 

िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयलको �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाल ेसंचालन गन� कायर्�मको 

फोकल पसर्नले कायर्�मको संयोजकको �पमा कायर्�म स�ालन गनुर् पन�छ । कायर्�ममा िजल्ला जन ÷स्वास्थ्य 

कायार्लयलको �मुख तथा स्थािनय तहको �ितिनिधलाई �ोत �ि�को �पमा र बढीमा २ जना सहयोगी कमर्चारीलाई 

समावेश गनर् स�कनछे । 

अिभमुखीकरण कायर्�मको अविध 

अिभमुखीकरण कायर्�म १ �दनको �नेछ । सो अविध िभ�  PEN को अिभमुखीकरण  Package मा भएका सम्पूणर् 

िवषयबस्तुह� समे�टने ग�रे कायर्�म संचालन गनुपन�छ ।   

अिभमुखीकरणको �स्तुितकरण तथा िवषय वस्तु उपलब्ध गन� सामा�ीको �वस्था 

�स्तुितकरण तथा िवषय वस्तु �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाबाट उपलब्ध �नेछ र सो सामागी्रको 

फोटोकपी कायर्�मको लािग िबिनयोिजत बजेटबाट �वस्था गनुर् पन�छ ।  
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�िशक्षक / सहजकतार्को �वस्था 

अिभमुखीकरण कायर्�मको लािग �िशक्षक/सहजकतार्ह� कम्तीमा २ जना �नु पन�छ । �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण 

महाशाखाबाट पिन �िशक्षक उपलब्ध गराउन स�कनेछ । िजल्लाको �िशक्षकह�ले िजल्लास्तरको नसन� रोग (TOT) 

सम्बिन्ध तािलम िलएको �नु पन�छ ।  

अिभमुखीकरण कायर्�मको अनुगमन र मूल्यांकन  (Monitoring/Evaluation) 

कायर्�मको अनुगमन र मूल्यांकन िजल्ला स्वास्थ्य  /जन स्वास्थ्य कायार्लयको �मुख तथा र �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा 

पुनजार्गरण महाशाखाबाट सुपरीवेक्षण र अनुगमनको िनिम� तयार पा�रएको सूचांकह� �योग गरी अनुगमन ग�रनेछ ।  

अिभलेख/�ितवेदन (Recording/Reporting) 

 िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयले कायर्�म सम्प� भएको िमितले १ मिहना िभ� कायर्�मको �ितवेदन तयार 

ग�र सो �ितबेदनको एक �ित �ा.स्वा.सेवा पुनजार्गरण महाशाखामा पठाउनु पन� छ र एक�ित अिभलेख सम्बिन्धत 

कायार्लयमै रा�ु पदर्छ । 

वजेटको �वस्थाः 

चालु आ.व. मा यस कायर्�मको लािग पूरानो १० िजल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कायार्लयह�लाई पठाईएका रकमलाई 

कायर्�मको ��याकलापगत िशषर्कह�मा िवभाजन गरी िनयमानुसार खचर् गनुर् पन�छ ।  

�त्येक कायार्लयको लािग िविनयोिजत बजेट अनुसूची  १ मा समेत रािखएको छ । 

ग. अनुगमन र सुप�रवेक्षण (Monitoring/Evaluation) 

गत आ.ब.मा नसन� रोगको कायर्�म (PEN)संचालन भैसकेको पुरानो १० िजल्लाह�मा चालु आ.ब. मा यस कायर्�मको 

सम� अनगुमन र सुप�रवेक्षणको लािग �त्येक िजल्लालाई �ित चौमािसक � २२०००।० का दरले एकमु�         

� ६६०००।०० पठाईएको छ । उ� रकमलाई बा�षक कायर्योजना तयार गरी कायर्�मको आवश्यकता हरेी िनयमानुसार 

खचर् गनुर् पन�छ । 
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१७ ज्ये� नाग�रक स्वास्थ्य परीक्षण एव ंसम्मान कायर्�म 

प�रचयः 

नेपालीको सरदर आयुमा बृि�का साथै ज्ये� नाग�रकह�को संख्यामा पिन बृि� �दै आएको छ  । �ाथिमक 

स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाले ज्ये� नाग�रकको स्वास्थ्य परीक्षण एवं सम्मानको लािग ७५ वटै 

िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लयह�मा कायर्�म स�ालन गनर् बजेट िविनयोजन गरेको छ । स्थानीय प�रवेशको 

आधारमा िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लयले ज्ये� नाग�रकह�को स्वास्थ्य उपचार एवं उनीह�को हौसला तथा 

आत्मबल अिभबृि�को लािग सम्मान कायर्�म स�ालन गनुर्पन�छ । साथै कायर्�म स�ालन गदार् स्थानीयस्तरमा रहकेा 

पािलकाह�, िवकास साझेदारी संस्थाह�, गैरसरकारी संस्थाह� एवं नाग�रक समाजसँग सहकायर् गनुर्पन� छ ।  

उ�ेश्यः 

• स्वास्थ्य सेवा न्यून प�च भएका ज्ये� नाग�रकह�को उपचार गरी स्वास्थ्य सेवामा प�च बृि� गनुर्  

• ज्ये� नाग�रकल ेजीवन �यर्न्त समाज एवं देशका लािग पुयार्एको योगदानको कदर गनुर् ।  

• कायर्�म कायार्न्वयन ���याः 

• �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाबाट �ा� अनुदानको आधारमा िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लयले 

ज्ये� नाग�रकको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार तथा सम्मान कायर्�मको लािग आवश्यकतानुसार िजल्लामा सबैलाई 

पाएक पन� स्थान छनौट गनुर्पन�छ ।  

• िजल्ला िभ� उपचार सेवामा सहकायर् गन� सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाह� छ भने उनीह�लाई समेत छनौट 

गरी सहकायर् गन� ग�र कायर्�म स�ालन गन� ढाँचा तयार गनुर् पन�छ  

• स्वास्थ्य उपचारको लािग स्वास्थ्यकम�ह�को �टम छनौट , आवश्यक औजार, औषधी तथा अन्य �वस्थापन कायर् 

गनुर् पन�छ ।  

• मतदाता प�रचय प�को आधारमा सम्भव भए सम्म हाल लाई िजल्ला िभ�का सबै ८० वषर् भन्दा मािथका ज्ये� 

नाग�रकको स्वास्थ्य परीक्षण कायर् स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सहकायर्मा गैरसरकारी संस्थाह� छ भन उनीह� 

संग पिन सहकायर् गद� घरदैलोमा गई िनशुल्क उपचार गनर् ब्यवस्था िमलाउनु पन� छ ।  

• स्वास्थ्य परीक्षण पिछ आवश्यकता अनुसार उनीह�को पायक पन� �ेषण अस्पतालमा िनयिमत उपचार िनशुल्क 

वा स�िलयत दरमा गन�  �ेषण �णालीको िवकास गनुर्पन�छ ।  
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• सामािजक सेवा ईकाई स�ालन भएका अस्पतालमा ज्ये� नाग�रकको उपचार िनशुल्क वा स�िलयत �पमा �ने 

�दँा सो वारे सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउनुपन�छ ।  

स्वास्थ्य प�रक्षण एवं सम्मान कायर्�मः  

• �त्येक िजल्लाले पािलकाह� एवं नाग�रक समाजसँगको सहकायर्मा ज्ये� नाग�रक सम्मान कायर्�म गनुर्पन�छ ।  

• ८० वषर् उमेर भन्दा मािथका ज्ये� नाग�रकह�लाई सम्मानका लािग छनौट गनुर्पन�छ ।  

• सम्मान कायर्�मको स्व�प सम्विन्धत िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लयले िनधार्रण गनुर् पन�छ ।  

बजेट खचर् गन� िवषय 

िन� िलिखत कायर्ह�को लािग रकम खचर् गनर् स�कनेछ  ।  

• स्वास्थ्य परीक्षण कायर्कम स�ालन समयमा ज्ये� नाग�रकको लािग िचया खाजा खचर् । 

• ज्ये� नाग�रकको स्वास्थ्य परीक्षण  एवं सम्मान कायर्का लािग आवश्यक औषधी , साम�ी, एव  �वस्थापक�य 

कायर्को लािग खचर् । 

• स्वास्थ्यकम�ह�को लािग आवश्यकता अनुसारको यातयात खचर् िजल्ला जन स्वास्थ्य कायर्लययले आफै गनुर् पन� 

छ । 

�ितवेदनः 

• स्वास्थ्य परीक्षण एवं सम्मान ग�रएको ज्ये� नाग�रकको संख्या (मिहला र प�ुष उमेर सिहत) , �दान ग�रएको 

सेवा, �ेषण ग�रएको संख्या, घरदैलो सेवा पुयार्एका �ि�ह�को संख्या (मिहला र पु�ष उमेर सिहत) , सहकायर्, 

चुनौती एवं िसकाईह�को समेतको संिक्ष� �ितवेदन यस महाशाखामा पठाउनुपन�छ । 
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यस महाशाखावाट आ.व.२०७४।७५ मा केन्�वाट संचालन ग�रने नयां कायर्�मह�को संिक्ष�  

जानकारी 

मानसीक स्वास्थ्य कायर्�म 

पृ�भुिम  

िव��ापी �पमा देिखएका सवै �किसमका स्वास्थ्य समस्याह� मध्ये १४% समस्या वा रोगको भार मानिसक स्वास्थ्य 

समस्या, नसा तथा लागऔुषध द�ुयसनल ेओगेटेको छ । सन् २०१७ मा िव� स्वास्थ्य संगठनले सावर्जिनक गरेको 

�ितवेदन अनुसार िव�भर ३२२ िमिलयन जनसंख्या िड�ेशन र २४४ िमिलयन जनसंख्या िचन्ताजन्य समस्याबाट �िसत 

रहकेो पाईएको छ । यस्तो खालको समस्याबाट नेपाल पिन अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा िवस्तृत�पमा कित 

जनसंख्यामा मानिसक स्वास्थ्य समस्या छ भनेर देश �ापी अध्ययन अनुसन्धान नभएतापिन केिह िसिमत ठाँउमा भएका 

अध्ययन अनुसन्धानबाट जनसंख्याको लगभग २० देिख २५ �ितशत मािनसह�मा केिह न केिह खालको मानिसक 

स्वास्थ्य समस्या छ भनरे आकलन ग�रएको छ । सन् २००९ मा सावर्जिनक ग�रएको एक �ितवेदन अनुसार �जनन उमेर 

समूहका मिहलाह�को मृत्युको �मुख कारणमध्ये एक आत्महत्या रहकेो बताईएको छ । यित धेरै जनसंख्यामा यो स्वास्थ्य 

समस्या भएतापिन यो समस्यालाई सम्वोधन गन� �किसमले मानिसक स्वास्थ्यको कायर्�म बनाएर लागु गनर् स�कएको 

िथएन ।  

यस भन्दा अगािड मानिसक स्वास्थ्यको इकाई वा िवभाग वा सम्पकर्  केन्� नै कहाँ हो भ�े �� भईरहकेो प�रपे�यमा 

स्वास्थ्य मन्�ालयमा िच�कत्सा महाशाखा र िवभागमा �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखालाई यसको फोकल 

यूिनटको �पमा स्वास्थ्य मन्�ालयले तोके पिछ मानिसक स्वास्थ्य के्ष�मा काम गनर् सहज वातावरण बनेको छ । स्वास्थ्य 

मन्�ालयको यो िनणर्य मानिसक स्वास्थ्यको िवकासका लगी एक कोशे ढुगां सािवत भएको छ । 

�ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाले मानिसक स्वास्थ्य कायर्�मको िजम्मेवारी पाए पिछ यो बषर् देिख नेपाल 

सरकारले मानिसक स्वास्थ्यलाई �ाथिमकताका साथ बजेट िविनयोजन गरेको र त्यसको कायार्न्वयनका लागी 

कायर्योजना तथा आवश्यक िनित तथा िविभ� �ोटोकल , म्यानुयल िनमाणर्को �ममा स्वास्थ्य मन्�ालय , स्वास्थ्य सेवा 

िवभाग, �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखा लागी परेको छ । 

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्�ालयले िव.स. २०५३ मा ल्याएको राि�य मानिसक स्वास्थ्य नीितमा समयानुकूल प�रवतर्न 

गनर् लािगएको तथा �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाले समुदायस्तरमा काम गन� गरी मानिसक स्वास्थ्यको 

लािग अलग्गै Standard Treatment Protocol �कािशत ग�र लागू गरेको छ साथै mhGAP Version II  पिन 

नेपालको सन्दभर्मा �योग गनर् स�कने गरी पुनर्लेखन भई सकेकोले मानिसक स्वास्थ्यको तालीम र सुपरिभजनको लािग 
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पिन समेत उ� �ाथिमकता साथ �वस्था ग�रएको छ । त्यसैगरी मानिसक स्वास्थ्य उपचारमा �योग �ने १२ �किसमका 

औषधीह� नेपाल सरकारले अत्यावश्क�य औषधीको सूिचमा थप ग�र िनःशलु्क �दने �वस्था गरेको छ (यो �ावधान 

नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारसंग साझेदारी ग�र  मानिसक स्वास्थ्यका कायर्�मह� संचालन भएका िजल्लाह�मा 

मा� लागू ग�रएको छ) । यस अिध ६ थरीको मानिसक रोग को औषिध मा� िनशुल्क िवतरणको लािग उपलब्ध िथयो । 

यो बषर् देिख मानिसक स्वास्थ्यको िविभ� कायर्�मह�को लागी नेपाल सरकारले केिन्�य तहमा बजेट िविनयोजन गरेको 

�नाले त्यस अन्तगर्त देहाय बमोिजमको �देश तथा िजल्लाह�मा िजल्ला जनसंस्था कायार्लय र स्थानीयतहसँग समन्वय 

गरी मानिसक स्वास्थ्य सम्बिन्ध िविवध कायर्�मह� सचांलन ग�रने छ । यसको लािग हाल नेपाल सरकारसँग साझेदारी 

गरी मानिसक स्वास्थ्य कायर्�म स�ालन गरेका संस्थाह�बाट कोटेशन आ�ान ग�र त्यसमध्ये उपयु� संस्थाह�लाई 

कायर्�म स�ालन गन� िजम्मेवारी �दईनेछ भने कायर्�मको अनुगमन गने िजम्मेवारी �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण 

महाशाखाले गन�छ । मानिसक सचेतना ,सामुदायीक मानिसक स्वास्थ्य तथा आधारभूत तालीम कायर्�मह�लाई 

प्याकेजको �पमा िवकास ग�र एकै साथ लिगने छ । 

कायर्�मको नामः 

• मानिसक रोग सम्बिन्ध सचेतना कायर्�म । 

• सामुदायीक मानिसक स्वास्थ्य  कायर्�म । 

• मानिसक रोग सम्बिन्ध स्वास्थ्य कम�ह�को लािग आधारभुत तालीम  । 

• सावर्जनीक नीजी साझेदारी मानिसक स्वास्थ्य  कायर्�म । 

• मानिसक स्वास्थ्य स्वावलम्वन कायर्�म । 

• कै�दह�को लािग मानिसक स्वास्थ्य सम्विन्ध कायर्�म । 

(१) मानिसक स्वास्थ्य सम्बिन्ध सचेतना कायर्�मः 

उ�ेश्यः 

नेपालमा मानिसक स्वास्थ्यका के्ष�ले भोगेको लान्छना कम गनर् ,जनतामा सचेतना बढाई मानिसक स्वास्थ्य समस्या 

भएका सम्भािवत �ि�ह�लाई पिहचान गरी गाँउपािलका ÷नगरपािलकामा अविस्थत स्वास्थ्य संस्थामा �ेषण गन� । 

मदत प¥ुयाउने ।  
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लिक्षत समूहः 

• यो कायर्�म समुदायस्तरमा रहकेा मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवका , धामीझा��, आमा समूह ,  सहकारी संस्था , 

िशक्षकह�, स्थानीय जन�ितिनधीह� तथा राजिनितक पा�टह�लाई लिक्षत गरी स�ालन ग�रनेछ ।  

• साथै मानिसक स्वास्थ्यको �वधर्न , यसको  �चार�सार र सचेतनाको लािग आवश्यक �चार सामा�ी उत्पादन 

ग�र िवतरण ग�रनेछ ।  

नेपालका सात �देशका िहमाल , पहाड र तराई समेट्ने गरी मानिसक स्वास्थ्य सम्विन्ध जनचेतना कायर्�म संचालन 

ग�रने छ ।   

२. सामुदाियक मानिसक स्वास्थ्य कायर्�म 

उ�ेश्यः 

मानिसक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक स्वास्थ्य समस्याह�को समुदाय स्तरमा नै पिहचान गनर् स�े बनाई �ाथिमक 

स्तरको सेवा स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य संस्था माफर् त �दान गन� तथा उपचारात्मक सेवाको लािग पािलकास्तरको स्वास्थ्य 

संस्थामा �ेषणको �वस्था िमलाउने । 

 लिक्षत समूहः 

स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा कायर्रत स्वास्थ्यकम�ह� (न�सङ कमर्चारी तथा प्यारामेिडक्सह� जसले ६ �दनको 

तािलम पाएका �दैनन्) यस कायर्�मको लिक्षत समूह �नेछन् ।  

कायर्�म संचालन िविधः 

स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा कायर्रत स्वास्थ्यकम�ह� लाई मानिसक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक परामशर्मा 

सहयोग �ने िवषयलाई समेटेर दईु �दने अिभमुखीकरण कायर्�म स�ालन ग�रनेछ ।  

 (३) मानिसक रोग सम्विन्ध स्वास्थ्यकम�ह�का लािग आधारभुत तािलम 

उ�ेश्यः  

समुदायस्तरमा सेवा िवस्तारका लािग पािलका तहका स्वास्थ्यकम�ह�लाई आधारभूत मानिसक स्वास्थ्य सेवा तािलम 

�दान गन� । 
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लिक्षत समूहः 

पािलका तह अ�तगतका स्वास्थ्य िनकायमा कायर्रत स्वास्थ्यकम�ह� (मेिडकल अिधकृत , हले्थ अिस�ने्ट तथा  िस ÷अहवे) 

ह� यस कायर्�मको लिक्षत समूह �नेछन ्। िजल्ला अस्पताल , �ाथिमक स्वास्थ्य केन्�का साथै पािलका तहको  कम्तीमा 

एउटा स्वास्थ्य संस्थालाई मानिसक स्वास्थ्य समस्याको उपचार केन्�को �पमा िवकास ग�रनेछ । साथै यस स्वास्थ्य संस्था 

वरपरका ९अबतज mभलत बचभब या mगलष्अष्उबिष्तथ) अन्य स्वास्थ्य संस्थाह� तथा समुदायस्तरका अन्य 

सरोकारवालाह�ले पिन यस स्वास्थ्य संस्थाह�मा मानिसक स्वास्थ्य समस्या भएका �ि�ह�लाई �ेषण गरी औषधी 

उपचार समेतको �वस्था िमलाउनुपन�छ ।  

नोटः मानिसक स्वास्थ्य समस्या भएका �ि�लाई िन� बमोिजमको �ेषण �णालीको िवकास गरी उपचारको ब्यवस्था 

िमलाइनेछ ।  

४. सावर्जिनक िनजी साझेदारी मानिसक स्वास्थ्य कायर्�म 

उ�ेश्यः  

िविवध कारणबाट ज�टल �किसमको मानिसक स्वास्थ्य समस्या भई बाँिधएर , थुिनएर रािखएका वा सडकमा छोिडएका 

�ि�ह�लाई उपचार तथा पुनर्स्थापनाको �वस्था िमलाउने ।  

लिक्षत समूहः 

यस कायर्�मको लिक्षत समूह िविवध कारणबाट ज�टल �किसमको मानिसक स्वास्थ्य समस्या भई बाँिधएर , थुिनएर 

रािखएका वा सडकमा छोिडएका गरीव , असहाय �ि�ह� यस कायर्�मका लिक्षत समूह �नेछन् । यस कायर्�मको 

माध्यमबाट कम्तीमा ६० जना �ि� लाभािवन्त �न ेिव�ास ग�रएको छ ।  

नोटः यस काय�ममा िविनयोिजत बजेट मध्ये � ५०० ,०००।– अ�तराि�य मानिसक स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजनामा खचर् 

गनर्को लािग सिचवस्तरीय िनणर्य भईसकेको छ । जसको नेततृ्व तथा अध्यक्षता �ाथिमक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण 

महाशाखाले गन� छ । 

५. मानिसक स्वास्थ्य स्वालम्वन समूहको ससं्थागत िवकास अिभबृि� कायर्�मः 

उ�ेश्यः  

मानिसक स्वास्थ्यको समस्या भोगेका �ि�ह�लाई स्वावलम्वन समूहको (Self Help Group) माध्यमबाट उनीह�को 

आत्मबल बढाउन सहयोग गन� उनीह�लाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न स�े बनाउन म�त गन� तथा प�रवारका 
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सदस्यहलाई उपचार र हरेचाहमा आत्मबोधका साथ स��य गराउने । िनरन्तर उपचारमा सहयोग गनर् तथा 

स्थानीयस्तरमा समन्वय गरी �ोतको खोजी गरी मानिसक स्वास्थ्यको �वधर्न र रोकथाममा स��य बनाउने । 

लिक्षत समूहः 

यस कायर्�मको लिक्षत समुह देहाय बमोिजम �नेछ ।  

नेपाल सरकार सँग साझेदारी सम्झौता गरी गैर सरकारी संस्थाबाट सामुदाियक मानिसक स्वास्थ्य कायर्�म स�ालन 

भएका िजल्लाह�मा मानिसक स्वास्थ्य समस्या भएका �ि� तथा उनीह�को प�रवारका सदस्यह� समेटी गठन भएका 

मानिसक स्वास्थ्य स्वालम्वन समूहह� �ने छ । 

(६) कै�दह�को लािग मानिसक स्वास्थ्य सम्विन्ध कायर्�म 

उ�ेश्यः  

नेपालका कै�दह� मनोसामािजक सुस्वास्थ्यको अवस्था प�ा लगाउने र आवश्यकता अनुसार उपचारको �बस्था गन� तथा 

मनोसामािजक सुस्वास्थ्य रहन मदत गन� । 

लिक्षत समूहः 

यो कायर्�म विन्द गृहका कै�दह�लाई लिक्षत गरी स�ालन ग�रनेछ । 

(७) बृ�ा�ममा स्वास्थ्य िशिवर सचंालन र िनशुल्क स�ािलत वृ�ा�ममा भौितक साम�ी िवतरण 

भिूमकाः 

असहाय एवं घरवार िविहन जे� नाग�रकह�लाई आवासीय �पमा खानपान एवं स्याहार गनर् उ�ेश्यले देशका िविभ� 

स्थानह�मा िनशुल्क संचालन भएका वृ�ा�मह� �ने छन् ।  

उ�ेश्यः 

यस कायर्�मको मुख्य उ�ेश्य असहाय जे� नाग�रकह� रहकेा िविभ� चन्दा आ�द बाट िनशुल्क संचािलत नाफा रिहत 

वृ�ा�मह�मा त्यहा वसोवास गन� वृ� वृ�ाह�को लािग स्वास्थ्य िशिवर संचालन गनुर्को साथै त्यस्ता वृ�ा�मह�लाई 

उनीह�को आवश्यकता अनुसारको भौितक सामा�ीह� िविनयोिजत बजेट को प�रिध िभ� रिह वृ�ा�मह�मा िवतरण 

गनुर् पन� छ । 

नोटः बजेट को प�रिध िभ� रिह आवश्यकता अनुसार माथी उल्लेिखत �देशको िनशलु्क संचािलत वृ�ा�मह�मा 

सहयोगको आवश्यकता रह ेनरहकेो य�कन ग�र िजल्लाह�को संख्या थपघट पिन �न स� छ । साथै एकै िजल्ला िभ� पिन 
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आवश्यकता अनुसार एक भन्दा ब�ढ वृ�ा�मह� संचािलत छन भने पिन त्यस्ता वृ�ा�मलाई पिन उपलब्ध बजेटको 

प�रिध िभ� रिह भौितक सामा�ीह� सहयोग गनर् स�े छ । यस्तो सहयोग िनशुल्क संचािलत वृ�ा�मह�मा मा� 

संचालन �ने छ ।  

कायर्�म संचालन �कृयाः 

• सहयोगको आवश्यकता रहकेा वृ�ा�मह�को पिहचान ग�र स्वास्थ्य उपचार एवं भौि�क सामा�ीह�को 

आवश्यकताको िनधार्रण गन� । 

• िजल्ला मा अविस्थत मिहला तथा बालबािलका कायार्लय एवं िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय तथा स्थािनय 

क्लबह� संग समन्वय गन� । 

• सम्भव भए सम्म वृ�ा�म आसपास भएका स्वास्थ्य संस्थाह� वा अस्पतालह� संगको सहकायर्मा स्वास्थ्य 

िशिवर संचालन गन� । सामािजक सेवा ईकाई संचालन भएका अस्पताल भएमा उनीह� संग सहकायर् ग�र 

िशिवर संचालन गन� । 

वृ�ा�मका लािग आवश्यक सामा�ीह� सम्बिन्धत वृ�ा�म संग समन्वय गरी उनीह�को माग बमोिजम बजेटको प�रिध 

िभ� रिह उपलब्ध भए सम्म स्थािनय बजार बाटै ख�रद गरी उपलब्ध गराउने । 

(८) पेशागत स्वास्थ्य सम्बिन्ध सचेतना कायर्�म (Occupational Health) 

 यस कायर्�म अ�तगत िविभ� सरोकारवालाह�सगं अ�त��यात्मक कायर्�म ग�रनेछ  र पेशागत स्वास्थ्यको सम्बिन्ध 

सचेतनाको लािग अिभमुिखकरण प्याकेज िबकाश गरी उ� जोिखम यु� पेशामा संल� भएका पेशाकम�ह�लाई 

अिभमुिखकरण कायर्�म संचालन ग�रनेछ र यसका साथै पेशागत स्वास्थ्य सम्विन्ध सचेतनामूलक  कायर्�म स�ालन 

ग�रनेछ । 

(९) वातावरणीय स्वास्थ्य असर अनुगमन तथा िनगरािन सम्बिन्ध कायर्�म   

यस कायर्�म अ�तगत बातावरणीय स्वास्थ्य सम्बिन्ध िविभ� सरोकारवालाह�सगं अ�त��यात्मक कायर्�म ग�रनेछ । 

बातावरणीय स्वास्थ्यको असर सम्बिन्ध अध्ययन गरी अनुगमा तथा िनगरानीको कायर्�म ग�रनेछ र यसका साथै 

बातावरणीय स्वास्थ्यको लािग �वर्�नात्मक र सचेतनामूलक कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 
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(१०) नाक, कान, घाटी र मुख स्वास्थ्य सम्बिन्ध स्वास्थ्यकम�ह�लाई अिभमुिखकरण  

यस कायर्�म अ�तगत नाक , कान, घाटी र मुख स्वास्थ्यको अिभमुिखकरणको प्याकेज िबकाश गरी केन्�  तथा ७ वटा 

�देशबाट किम्तमा १ िजल्ला छनौट गरी यस सम्विन्ध अिभमुिखकरण कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 

(११) सडक दघुर्टनाबाट �ने क्षित न्यूिनकरण सम्बिन्ध कायर्�म  

यस कायर्�म अ�तगत सडक दघुर्टना रोकथाम तथा त्यसबाट �ने क्षित न्यूिनकरण गन� कायर्�म संचालनका साथै सडक 

दघुर्टना सम्विन्ध सचेतनामूलक  कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 

(१३) िजवनशैली तथा स्वास्थ्य �वहार प�रवतर्न सम्बिन्ध कायर्�म  

यस कायर्�म अ�तगत िविभ� सरोकारवालाह�सगं अ�त��यात्मक कायर्�म ग�रनेछ । िजवनशैली तथा स्वास्थ्य 

�वहारको अिभमुिखकरणको प्याकेज िबकाश गरी केन्�  तथा ७ वटा �देशबाट किम्तमा १ िजल्ला छनौट गरी 

अिभमुिखकरण कायर्�म संचालन ग�रनेछ र यसका साथै िजवनशैली तथा स्वास्थ्य �वहार �वर्�नात्मक र सचेतनामूलक 

कायर्�म स�ालन ग�रनेछ । 
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अनुसूिचह�   

 

      

 

अनुसूिच:  १ 

आ.व.२०७४।७५ मा क्षे� तथा िजल्लाह�वाट कयार्न्वयन �ने ��याकलापह�को वजेट वांडफांड  

        

�.सं. कायार्लय  / ��याकलाप 

सामािजक 

परीक्षण 

कायर्�म 

(पुरानो र 

नया ंथप 

�ने स्वास्थ्य 

संस्था) 

लिक्षत 

समुहका 

लािग 

�ेषण 

कायर्�म 

ल�िगक 

सचेतना 

कायर्�म 

िजल्ला स्वास्थ्य 

कायार्लय ,िनशुल्क 

स्वास्थ्य सम्विन्ध 

िजल्ला स्तरीय 

अनुगमन सिमित  र 

शहरी स्वास्थ्य 

अनुगमन 

सिमितवाट स्वास्थ्य 

संस्थाह�मा 

कायर्�मका 

अनुगमन 

दगुर्म तथा 

िपछडीएका क्षे� , 

सेवाको प�ँच नपुगेका 

दिलत,जनजाती र 

िसमान्तकृतवगर्को 

वसोवास भएको 

स्थान र क्षे�ह�मा 

ए�ककृत जनस्वास्थ्य 

अिभयान संचालन 

गन� 

नसन� 

रोग 

सम्व

िन्ध 

कायर्�

म 

(पुरानो 

१० 

िजल्ला

मा ) 

1  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ताप्लेजुङ 644 155 0 100 0 0 

2  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पांचथर 495 125 0 100 0 0 

3 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय,इलाम 778 72 0 100 0 1266 

4  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, झापा 740 48 0 100 0 0 

5  दमक अस्पताल, दमक 0 0 0 0 0 0 

6 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सखुवासभा 398 125 0 100 0 0 

7  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ते�थुम 398 100 0 100 0 0 

8  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, भोजपुर 398 85 0 100 0 0 

9  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, धनकुटा 492 50 0 100 0 0 

10 पुवार्�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालय, धनकुटा 0 0 0 0 0 0 

11  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सुनसरी 810 50 0 100 0 0 

12  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, मोरङ 1000 50 429 100 0 0 

13  रंगेली अस्पताल, मोरंग 0 30 0 0 0 0 

14 मंगलबारे अस्पताल, मोरंग 0 30 0 0 0 0 

15 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सोलुखुम्व ु 398 125 0 100 0 0 

16 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, खोटांग 398 125 0 100 0 0 
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17  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, उदयपुर 740 60 0 100 400 0 

18 कटारी अस्पताल, उदयपुर 0 30 0 0 0 0 

19 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ओखलढुङ्गा 740 125 0 100 400 0 

20 िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, स�री 778 48 429 100 400 0 

21 भारदह  अस्पताल, स�री 0 30 0 0 0 0 

22  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसराहा 645 48 0 100 0 0 

23 राम कुमार उमा �साद स्मारक अस्पताल,  िसराहा 0 30 0 0 0 0 

24 िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, धनुषा 778 48 0 100 0 0 

25 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, महो�री 873 48 0 100 0 0 

26 व�दवास अस्पताल, महो�री 0 30 0 0 0 0 

27 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सलार्ही 650 48 0 100 0 0 

28 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसन्धुली 682 60 0 100 0 0 

29 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रामेछाप 285 110 0 100 0 0 

30 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दोलखा 740 75 0 100 0 0 

31 िजरी अस्पताल, दोलखा 0 42 0 0 0 0 

32 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसन्धूपाल्चोक 588 60 0 100 400 0 

33 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रसुवा 400 72 0 100 0 0 

34 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, धा�दग 740 36 0 100 0 0 

35 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, नुवाकोट 777 36 0 100 0 0 

36  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, काठमाडौ ँ 810 0 0 100 0 0 

37 िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, लिलतपुर 555 0 0 100 0 0 

38  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, भ�परु 285 0 0 100 0 0 

39  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, का�ेपला�ोक 777 40 0 100 0 0 

40  मेिथनकोट अस्पताल, का�ेपला�ोक 0 30 0 0 0 0 

41  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मकवानपुर 285 40 0 100 0 358 

42 

 मध्यमा�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालय , 

मकवानपुर 0 0 0 0 0 0 

43  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रौतहट 1252 48 0 100 400 360 

44  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बारा 777 36 0 100 0 0 

45  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, पसार् 650 36 0 100 0 0 

46  पोख�रया अस्पताल, पसार् 0 30 0 0 0 0 

47  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, िचतवन 650 40 429 100 400 0 
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48 र�नगर (बकुलहर) अस्पताल, िचतवन 0 30 0 0 0 0 

49 बधौडा अस्पताल, िचतवन 0 30 0 0 0 0 

50  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, नवलपरासी 650 36 0 100 0 0 

51  �ाथिमक स्वास्थ्य केन्� दमु्कौली, नवलपरासी 0 0 0 0 0 0 

52  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, �पन्देही 1045 48 428 100 0 0 

53  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, किपलवस्तु 778 48 0 100 0 0 

54  िपपरा अस्पताल (१५ शैया), किपलवस्तु 0 30 0 0 0 0 

55  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, अघर्खाची 665 60 0 100 0 0 

56  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पाल्पा 1233 48 0 100 0 358 

57  रामपुर अस्पताल, पाल्पा 0 30 0 0 0 0 

58  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, गुल्मी 872 60 0 100 400 0 

59  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, स्याङजा 1005 50 0 100 0 0 

60 चपाकोट अस्पताल,स्यांजा  0 30 0 0 0 0 

61  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, तन� 682 36 0 100 0 0 

62  बिन्दपुर अस्पताल,  तन� 0 30 0 0 0 0 

63  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, गोरखा 682 65 0 100 400 0 

64  आँप पीपल अस्पताल, गोरखा 0 30 0 0 0 0 

65  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मनाङ 285 65 0 100 0 0 

66  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, लमजुङ 872 48 0 100 0 0 

67  लमजुङ सामुदाियक अस्पताल, लमजुङ 0 30 0 0 0 0 

68  सुन्दरबजार अस्पताल, लमजुङ 0 40 0 0 0 0 

69  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, कास्क� 740 60 428 100 0 0 

70 प�ीमा�ल के्ष�ीय स्वास्थय िनद�शनालय, कास्क� 0 0 0 0 0 0 

71  मातृिशशु िमतेरी अस्पताल, कास्क� 0 30 0 0 0 0 

72  िशशुवा अस्पताल, कास्क� 0 30 0 0 0 0 

73  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पवर्त 555 60 0 100 0 0 

74  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, वाग्लुङ 555 60 0 100 0 358 

75  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, म्याग्दी 796 72 0 100 400 358 

76  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मुस्ताङ 354 70 0 100 0 0 

77  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मुगु 492 319 0 100 0 0 

78  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डोल्पा 397 310 0 100 0 0 

79 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, �म्ला 285 306 0 100 0 0 
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80  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, जुम्ला 563 300 0 100 0 0 

81  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, कािलकोट 606 300 0 100 0 0 

82  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, �कुम 587 300 0 100 400 0 

83  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रोल्पा 663 300 0 100 0 0 

84  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, प्युठान 740 65 0 100 400 0 

85  लमही अस्पताल, दाङ 0 30 0 0 0 0 

86  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, दाङ 639 48 0 100 0 0 

87  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सल्यान 397 65 0 100 0 0 

88  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, वाँके 682 48 0 100 400 0 

89  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, व�दया 715 48 0 100 0 360 

90  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, सुख�त 923 48 429 100 400 358 

91 

 मध्य पि�मा�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य  िनद�शनालय, 

सुख�त 0 0 0 0 0 0 

92  मेहलकुना अस्पताल, सुख�त 0 30 0 0 0 0 

93  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, जाजरकोट 606 160 0 100 0 0 

94  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दैलेख 492 110 0 100 0 0 

95  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, कैलाली 809 48 428 100 0 66 

96  �टकापुर अस्पताल, कैलाली 0 30 0 0 0 0 

97  मालाखेती अस्पताल,कैलाली 0 30 0 0 0 0 

98  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डोटी 872 60 0 100 0 0 

99 

 सुदरुप�ीमा�ल के्षि�य स्वास्थ्य  िनद�शनालय, 

डोटी 0 0 0 0 0 0 

100  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, अछाम 810 65 0 100 0 358 

101  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बाजुरा 587 310 0 100 400 0 

102  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, वझाङ 745 100 0 100 0 0 

103 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दाचुर्ला 682 100 0 100 400 0 

104  गोकुले�र अस्पताल, दाचुर्ला 0 30 0 0 0 0 

105  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बैतडी 682 65 0 100 0 0 

106  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डडेल्धुरा 335 65 0 100 0 0 

107  जोगबुढा अस्पताल, डडेलधुरा 0 30 0 0 0 0 

108  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, क�नपुर 316 48 0 100 0 0 

  कूल जम्मा 48800 7500 3000 7500 6000 4200 
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�.सं. कायार्लय  / ��याकलाप 

स्तरीय 

उपचार 

प�ित 

सम्विन्ध 

साथी 

समूह 

बीच 

छलफल 

कायर्�म 

ज्ये� 

नाग�रक 

स्वास्थ्य 

प�रक्षण 

एवं 

सम्मान 

कायर्�म 

स्तरीय 

उपचार प�ित 

सम्विन्ध 

अिभमुिखकरण 

कायर्�म 

संचालन (२० 

नयां र २० 

पुरानो) 

िवशेष 

स्वास्थ्य 

िशिवर ७ 

�देशको 

िपछिडएका,

अित दगुर्म 

तथा िवप� 

वगर्लाई 

समेटने ग�र 

िनःशुल्क 

स्वास्थ्य 

सेवाको 

लािग 

औषिध 

ख�रद 

शहरी 

स्वास्थ्य 

�वधर्न 

केन्� 

स्थापना 

तथा 

स्ंचालन 

िजल्ला 

अस्पताल 

�ास्वाके 

स्वा च�   

OPD 

Ticket 

छपाई र 

दतार् शुल्क 

वापत 

अनुदान 

1  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ताप्लेजुङ 0 60 0 0 400 0 80 

2  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पांचथर 400 60 200 0 400 0 90 

3 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय,इलाम 0 80 200 0 500 0 140 

4  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, झापा 0 90 300 0 1200 0 205 

5  दमक अस्पताल, दमक 0 0 0 0 500 0 0 

6 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सखुवासभा 0 60 0 0 400 0 80 

7  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ते�थुम 0 50 300 0 400 0 70 

8  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, भोजपुर 0 60 0 0 400 0 80 

9  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, धनकुटा 400 60 200 0 400 0 75 

10 पुवार्�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालय, धनकुटा 0 0 0 700 2000 0 0 

11  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सुनसरी 0 90 0 0 1300 19650 206 

12  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, मोरङ 0 100 300 0 1700 9825 209 

13  रंगेली अस्पताल, मोरंग 0 0 0 0 500 0 50 

14 मंगलबारे अस्पताल, मोरंग 0 0 0 0 500 0 40 

15 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सोलुखुम्व ु 0 50 0 0 400 0 75 

16 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, खोटांग 0 60 0 0 400 0 90 

17  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, उदयपुर 0 70 200 0 700 0 110 

18 कटारी अस्पताल, उदयपुर 0 0   0 500 0 45 

19 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ओखलढुङ्गा 0 60 0 0 400 0 80 

20 िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, स�री 0 80 0 0 1300 0 185 

21 भारदह  अस्पताल, स�री 0 0 0 0 500 0 35 

22  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसराहा 0 80 0 0 1300 0 155 
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23 राम कुमार उमा �साद स्मारक अस्पताल,  िसराहा 0 0 0 0 500 0 65 

24 िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, धनुषा 0 80 300 0 1500 9825 180 

25 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, महो�री 0 80 0 0 1300 0 180 

26 व�दवास अस्पताल, महो�री 0 0 0 0 500 0 50 

27 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सलार्ही 0 90 0 0 1500 0 180 

28 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसन्धुली 0 60 0 0 1000 0 95 

29 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रामेछाप 0 60 200 0 1000 0 80 

30 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दोलखा 0 60 0 0 1000 0 75 

31 िजरी अस्पताल, दोलखा 0 0 0 0 500 0 50 

32 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसन्धूपाल्चोक 0 70 300 0 1000 0 110 

33 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रसुवा 400 50 200 0 1000 0 60 

34 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, धा�दग 0 70 300 0 1000 0 105 

35 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, नुवाकोट 0 70 0 0 1000 0 100 

36  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, काठमाडौ ँ 0 300 0 0 1000 0 245 

37 िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, लिलतपुर 0 80 0 0 800 9825 140 

38  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, भ�पुर 0 70 0 0 500 0 100 

39  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, का�ेपला�ोक 0 70 0 0 1000 0 110 

40  मेिथनकोट अस्पताल, का�ेपला�ोक 0 0 0 0 1000 0 30 

41  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मकवानपुर 0 70 200 0 800 9825 150 

42 

 मध्यमा�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालय , 

मकवानपुर 0 0 0 700 2000 0 0 

43  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रौतहट 0 80 300 0 1300 0 210 

44  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बारा 400 80 200 0 1300 19650 208 

45  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, पसार् 0 80 300 0 1200 9825 177 

46  पोख�रया अस्पताल, पसार् 0 0 0 0 500 0 49 

47  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, िचतवन 0 80 300 0 1000 9825 170 

48 र�नगर (बकुलहर) अस्पताल, िचतवन 0 0 0 0 500 0 56 

49 बधौडा अस्पताल, िचतवन 0 0 0 0 500 0 35 

50  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, नवलपरासी 0 70 0 0 1300 0 188 

51  �ाथिमक स्वास्थ्य केन्� दमु्कौली, नवलपरासी 0 0 0 0 500 0 35 

52  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, �पन्देही 0 90 200 0 1500 9825 245 

53  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, किपलवस्तु 0 80 300 0 1300 0 188 
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54  िपपरा अस्पताल (१५ शैया), किपलवस्तु 0 0 0 0 500 0 35 

55  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, अघर्खाची 0 60 0 0 400 0 96 

56  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पाल्पा 0 70 200 0 500 0 117 

57  रामपुर अस्पताल, पाल्पा 0 0 0 0 500 0 28 

58  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, गुल्मी 0 80 0 0 500 0 124 

59  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, स्याङजा 0 70 300 0 500 0 124 

60 चपाकोट अस्पताल,स्यांजा  0 0 0 0 500 0 35 

61  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, तन� 400 70 200 0 700 0 116 

62  बिन्दपुर अस्पताल,  तन� 0 0 0 0 500 0 35 

63  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, गोरखा 0 70 300 0 500 0 126 

64  आँप पीपल अस्पताल, गोरखा 0 0 0 0 500 0 35 

65  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मनाङ 0 50 0 0 270 0 45 

66  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, लमजुङ 0 60 0 0 400 0 81 

67  लमजुङ सामुदाियक अस्पताल, लमजुङ 0 0 0 0 500 0 35 

68  सुन्दरबजार अस्पताल, लमजुङ 0 0 0 0 500 0 35 

69  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, कास्क� 400 80 200 0 1000 9825 152 

70 प�ीमा�ल के्ष�ीय स्वास्थय िनद�शनालय, कास्क� 0 0 0 700 2000 0 0 

71  मातृिशशु िमतेरी अस्पताल, कास्क� 0 0 0 0 500 0 35 

72  िशशुवा अस्पताल, कास्क� 0 0 0 0 500 0 35 

73  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पवर्त 0 60 0 0 400 0 81 

74  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, वाग्लुङ 0 70 0 0 500 0 103 

75  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, म्याग्दी 0 50 300 0 400 0 74 

76  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मुस्ताङ 0 50 0 0 300 0 39 

77  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मुगु 0 50 300 0 400 0 52 

78  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डोल्पा 0 50 0 0 400 0 45 

79 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, �म्ला 0 50 0 0 400 0 52 

80  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, जुम्ला 400 60 200 0 500 0 74 

81  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, कािलकोट 0 60 0 0 500 0 74 

82  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, �कुम 0 50 200 0 600 0 103 

83  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रोल्पा 0 70 300 0 600 0 110 

84  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, प्युठान 0 70 0 0 600 0 109 

85  लमही अस्पताल, दाङ 0 0 0 0 500 0 35 
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86  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, दाङ 400 80 200 0 1200 19650 174 

87  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सल्यान 0 70 0 0 600 0 117 

88  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, वाँके 0 80 300 0 1000 9825 156 

89  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, व�दया 0 70 200 0 800 0 156 

90  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, सुख�त 0 70 300 0 700 0 110 

91 

 मध्य पि�मा�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य  िनद�शनालय, 

सुख�त 0 0 0 700 2000 0 0 

92  मेहलकुना अस्पताल, सुख�त 0 0 0 0 500 0 35 

93  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, जाजरकोट 0 60 300 0 500 0 96 

94  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दैलेख 0 70 0 0 600 0 124 

95  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, कैलाली 0 90 200 0 1500 9825 224 

96  �टकापुर अस्पताल, कैलाली 0 0 0 0 500 0 35 

97  मालाखेती अस्पताल,कैलाली 0 0 0 0 500 0 35 

98  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डोटी 400 60 200 0 500 0 110 

99  सुदरुप�ीमा�ल के्षि�य स्वास्थ्य िनद�शनालय, डोटी 0 0 0 700 2000 0 0 

100  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, अछाम 0 70 200 0 600 0 120 

101  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बाजुरा 0 60 0 0 500 0 74 

102  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, वझाङ 0 60 300 0 600 0 86 

103 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दाचुर्ला 0 60 0 0 500 0 96 

104  गोकुले�र अस्पताल, दाचुर्ला 0 0 0 0 500 0 45 

105  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बैतडी 400 70 200 0 700 0 117 

106  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डडेल्धुरा 0 60 0 0 500 0 81 

107  जोगबुढा अस्पताल, डडेलधुरा 0 0 0 0 500 0 40 

108  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, क�नपुर 0 80 300 0 800 0 138 

  कूल जम्मा 4000 5360 10000 3500 82370 157200 10175 
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�.सं. कायार्लय  / ��याकलाप 

स्थापना भएको र थप  �ने 

शहरी स्वास्थ्य केन्� संचालन 

अनुदान (आवश्यकता र माग 

अनुसार) 

शहरी स्वास्थ्य केन्�को भवन 

िनमार्ण अनदुान ( नगरस्वास्थ्य 

केन्�ह� र  िनमार्णािधन रहेका 

अधुरा भवनको िनमार्ण कायर् 

सम्प� गनर्) 

शहरी 

स्वास्थ्य 

केन्�को 

ममर्त 

सम्भार 

ल्यापटप 

कम्प्युटर 

ख�रद 

1  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ताप्लेजुङ 425 0 0 0 

2  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पांचथर 425 0 150 0 

3 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय,इलाम 0 0 0 0 

4  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, झापा 425 0 150 0 

5  दमक अस्पताल, दमक 0 0 0 0 

6 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सखुवासभा 850 0 0 70 

7  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ते�थुम 0 0 0 0 

8  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, भोजपुर 0 0 0 0 

9  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, धनकुटा 0 0 0 0 

10 पुवार्�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालय, धनकुटा 0 0 0 0 

11  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सुनसरी 425 0 150 0 

12  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, मोरङ 0 0 0 70 

13  रंगेली अस्पताल, मोरंग 0 0 0 0 

14 मंगलबारे अस्पताल, मोरंग 0 0 0 0 

15 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सोलुखुम्व ु 0 0 0 0 

16 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, खोटांग 425 0 0 0 

17  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, उदयपुर 425 0 0 0 

18 कटारी अस्पताल, उदयपुर 0 0 0 0 

19 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, ओखलढुङ्गा 0 0 0 0 

20 िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, स�री 0 0 150 0 

21 भारदह  अस्पताल, स�री 0 0 0 0 

22  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसराहा 425 0 0 0 

23 राम कुमार उमा �साद स्मारक अस्पताल,  िसराहा 0 0 0 0 

24 िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, धनुषा 0 0 0 70 

25 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, महो�री 850 0 0 70 

26 व�दवास अस्पताल, महो�री 0 0 0 0 

27 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सलार्ही 0 0 150 0 
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28 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसन्धुली 425 0 0 0 

29 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रामेछाप 850 0 0 0 

30 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दोलखा 425 0 0 0 

31 िजरी अस्पताल, दोलखा 0 0 0 0 

32 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, िसन्धूपाल्चोक 0 0 150 70 

33 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रसुवा 0 0 0 0 

34 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, धा�दग 0 0 0 70 

35 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, नुवाकोट 0 0 0 69 

36  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, काठमाडौ ँ 425 0 0 0 

37 िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, लिलतपुर 0 0 0 0 

38  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, भ�पुर 0 0 0 0 

39  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, का�ेपला�ोक 0 0 150 0 

40  मेिथनकोट अस्पताल, का�ेपला�ोक 0 0 0 0 

41  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मकवानपुर 425 0 0 0 

42 

 मध्यमा�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य िनद�शनालय , 

मकवानपुर 0 0 0 0 

43  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रौतहट 0 0 0 69 

44  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बारा 425 0 0 69 

45  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, पसार् 425 0 150 0 

46  पोख�रया अस्पताल, पसार् 0 0 0 0 

47  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, िचतवन 425 0 150 0 

48 र�नगर (बकुलहर) अस्पताल, िचतवन 0 0 0 0 

49 बधौडा अस्पताल, िचतवन 0 0 0 0 

50  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, नवलपरासी 0 0 150 70 

51  �ाथिमक स्वास्थ्य केन्� दमु्कौली, नवलपरासी 0 0 0 0 

52  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, �पन्देही 425 0 150 0 

53  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, किपलवस्तु 425 0 0 70 

54  िपपरा अस्पताल (१५ शैया), किपलवस्तु 0 0 0 0 

55  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, अघर्खाची 0 2000 0 0 

56  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पाल्पा 0 0 0 0 

57  रामपुर अस्पताल, पाल्पा 0 0 0 0 

58  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, गुल्मी 0 0 0 0 
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59  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, स्याङजा 425 0 0 69 

60 चपाकोट अस्पताल,स्यांजा  0 0 0 0 

61  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, तन� 425 0 150 0 

62  बिन्दपुर अस्पताल,  तन� 0 0 0 0 

63  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, गोरखा 425 0 0 0 

64  आँप पीपल अस्पताल, गोरखा 0 0 0 0 

65  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मनाङ 0 0 0 0 

66  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, लमजुङ 425 0 150 0 

67  लमजुङ सामुदाियक अस्पताल, लमजुङ 0 0 0 0 

68  सुन्दरबजार अस्पताल, लमजुङ 0 0 0 0 

69  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, कास्क� 0 0 150 0 

70 प�ीमा�ल के्ष�ीय स्वास्थय िनद�शनालय, कास्क� 0 0 0 0 

71  मातृिशशु िमतेरी अस्पताल, कास्क� 0 0 0 0 

72  िशशुवा अस्पताल, कास्क� 0 0 0 0 

73  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, पवर्त 0 0 0 0 

74  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, वाग्लुङ 0 0 0 69 

75  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, म्याग्दी 0 0 0 0 

76  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मुस्ताङ 0 0 0 70 

77  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, मुगु 0 0 0 0 

78  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डोल्पा 0 0 0 0 

79 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, �म्ला 0 0 0 70 

80  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, जुम्ला 0 0 150 0 

81  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, कािलकोट 0 0 0 0 

82  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, �कुम 0 0 0 0 

83  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, रोल्पा 0 0 0 70 

84  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, प्युठान 0 0 0 0 

85  लमही अस्पताल, दाङ 0 0 0 0 

86  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, दाङ 0 0 150 0 

87  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, सल्यान 425 0 0 0 

88  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, वाँके 0 0 150 0 

89  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, व�दया 0 0 0 0 

90  िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लय, सुख�त 850 0 0 70 
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91 

 मध्य पि�मा�ल के्ष�ीय स्वास्थ्य  िनद�शनालय, 

सुख�त 0 0 0 0 

92  मेहलकुना अस्पताल, सुख�त 0 0 0 0 

93  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, जाजरकोट 0 0 0 0 

94  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दैलेख 0 0 0 70 

95  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, कैलाली 0 0 0 0 

96  �टकापुर अस्पताल, कैलाली 0 0 0 0 

97  मालाखेती अस्पताल,कैलाली 0 0 0 0 

98  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डोटी 0 0 150 0 

99  सुदरुप�ीमा�ल के्षि�य स्वास्थ्य िनद�शनालय, डोटी 0 0 0 0 

100  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, अछाम 0 0 0 0 

101  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बाजुरा 0 0 0 70 

102  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, वझाङ 425 0 0 0 

103 िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, दाचुर्ला 425 0 0 0 

104  गोकुले�र अस्पताल, दाचुर्ला 0 0 0 0 

105  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, बैतडी 425 0 150 70 

106  िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, डडेल्धुरा 425 0 150 0 

107  जोगबुढा अस्पताल, डडेलधुरा 0 0 0 0 

108  िजल्ला जन स्वास्थ्य कायार्लय, क�नपुर 425 0 0 0 

  कूल जम्मा 14450 2000 3000 1395 
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अनुसूिच २ 

सामुदाियक �ा� इकाई स्थापना भएका र �ने िज�ा र स्थानको नामावली 

l;=g+ lhNnfsf] 
gfd 

cf=a=/ lg0f{o 
ldlt 

;fljssf] uf=lj=;=,j8f g+=/ 
:yfg  

;+Vof 
xfnsf] 

uf=kf=tyf 
g=kflnsf 

j8f g+= cg'bfg /sd 

1 tfKn]h'Ë 

)&@.&# clw n]nk ( 3'G;f 1 kmQmfªn'ª uf=kf= 6 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

cfDa]u'lbg, $ 
2 

l;l/hËf uf=kf= 2 335000 

xfªb]jf @ ;'s]6f/ km'+uln+u g=kf= 9 335000 

cf=a=)&#.&$df 

O{vfj' * ;+u;fj' 

3 

kmQmfªn'ª uf=kf= 4 335000 

9]+u];f+3',@ t]Nnfj'+u df}jfvf]nf uf=kf= 1 335000 

kfk'+u,@ l;Dj's 
ldSjfvf]nf 
uf=kf= 

5 335000 

)&$.$.@( 
ldl/+ub]g uf=kf=,^ rfFuf 

2 
ldl/+ub]g uf=kf= 6 380000 

df}jfvf]nf uf=kf=,@ xflQvfjf df}jfvf]nf uf=kf= 2 380000 

2 kfFry/ 

)&@.&# clw 
lnªjf @ vfDb|f]Ë 

2 
ldSnfh'ª uf=kf= 6 335000 

of;f]s s'Ddfos uf=kf= 1 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

Psltg ^ s'6L8fF8f 
2 

kmfn]n'ª uf=kf= 1 335000 

kmn}rf ! ;]]/f]hf ofªj/s uf=kf= 2 335000 

cf=a=)&#.&$df 

k|f+uj'+u,& nfnvs{ .nfkm]8f+8f 

5 

kmfn]n'ª uf=kf= 4 335000 

;'ef+u,! .@ Psr]kf lxlnxfª uf=kf= 7 335000 

gjdL8f+8f,^ ;'s]{gfuL kmfNu'gGb uf=kf= 1 335000 

df}jf,^ r'jf8] t'Dj]jf uf=kf= 2 335000 

of+ugfd,! lkmlbd g=kf= 10 335000 

)&$.#.!! kGrdL,$ 1 lxlnxfª uf=kf= 4 335000 

)&$.$.@( ldSnfh'ª uf=kf=,! vfGb|'Fu 1 ldSnfh'ª uf=kf= 1 380000 

3 O{nfd 

)&@.&# clw 
jfFemf] * nf?Djf 

2 
dfª;]a'ª uf=kf= 3 335000 

r'nfr'nL r'nfr'nL uf=kf= 1 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

;f]ofs, $ lgGbfv' 

3 

O{nfd g=kf= 11 335000 

;fskmf/f # km'Ëgfd r'nfr'nL uf=kf= 6 335000 

lhd{n] # ;gsk'/  /f]ª 6 335000 

cf=a=)&#.&$df nIdLk'/, % 1 dfO{ g=kf= 5 335000 

4 emfkf 
)&@.&# clw 

zfGtLgu/ 

3 

a'4zflGt g=kf= 4 335000 

dx]zk'/ @     335000 

jfx'g8f+uL  d]rLgu/ g=kf= 3 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

v'b'gfjf/L a8f g+ ! 1 ch'{gwf/f g=kf= 1 335000 
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cf=a=)&#.&$df u/fdgL, ( t]nufgL 1 latf{df]9 g=kf= 10 335000 

)&$.#.!! zflGtgu/,( ;Gtk''/ 1 a'4zflGt g=kf= 6 335000 

)&% . $. @( nvgk'/, ! l;Dn]] 1 sdn uf=kf= 5 380000 

5 ;+v'jf;ef 

)&@.&# clw 

dsfn' ( 

4 

dsfn' uf=kf= 1 335000 

xl6of @ ef]6]vf]nf uf=kf= 3 335000 

g'd, @ efl;df dsfn' uf=kf= 5 335000 

af8Lljnf;6f]n r}gk'/ g=kf= 11 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

:ofa'g $;+kltufp s':jf 

3 

kfFrvkg g=kf= 1 335000 

l;4sfnL ! k/]jf8f8f r}gk'/ g=kf= 3 335000 

kflye/f $ u9L$, u9L dsfn' uf=kf= 1 335000 

cf=a=)&#.&$df 
xl6of, ^ ZoflS;nfuf]nf 

2 
ef]6]vf]nf uf=kf= 4 335000 

g'g9fsL, ( u'kmfkf]v/L r}gk'/ g=kf= 1 335000 

)&$.#.!! afx|lj;],^ 1 ;efkf]v/L uf=kf= 3 335000 

)&$.$.@( dT:okf]v/L, * O{efb]jL6f/ 1 lrlrnf uf=kf=   380000 

6 ef]hk'/  
)&@.)&# 
cf=a=df 

bf]efg] ( 1 ;fNkfl;ln5f] 
uf=kf= 

5 335000 

7 t]x|y'd 
)&@.&# clw kmfSrfdf/f @  1 5y/ uf=kf= 4 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

vfDnfn'Ë ,%.*vfDnfn'+u 1 cf7/fO{ uf=kf= 2 335000 

8 wgs'6f 

)&@.&# clw j]nwf/f ( 1     335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

cfFvL;nnf ! rfDrf 

3 

vfN;f l5Gtfª ;xLbe'dL 
uf=kf= 7 335000 

af]w] ,$ ;bfd6f/ rf}lj;] uf=kf= 5 335000 

lqj]0fL ,l5Gtf+u vfN;f l5Gtfª ;xLbe'dL 
uf=kf=   335000 

cf=a=)&#.&$df 
a;Gt6f/, # ;f]qmf]kfdf 

2 
rf}lj;] uf=kf= 8 335000 

d'9]jf;, @ nfkmfrf]s rf}lj;] uf=kf= 2 335000 

9 ;'g;/L 

)&@.&# clw kfFrsGof ^ 1     335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

a/fxIf]q ! rt/f 1 a/fx g=kf= 1 335000 

cf=a=)&#.&$df dx]Gb|gu/, % >Ln+sf6fk' 1 a/fx g=kf= 6 335000 

)&$.#.!! dx]Gb|gu/, $ 1 a/fx g=kf= 7 335000 

10 df]/Ë 

)&@.&# clw a/8+uf &  1 /t'jfdfO{ g=kf= 1 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

s]/fjf/L ( 3''F3? 1 s]/faf/L uf=kf= 9 335000 

)&$.#.!! l;h'jf,( ;f}7f 1  /t'jfdfO{ g=kf= 6 335000 

11 ;f]n'v'Da' 
)&@.&# clw 

;f]tfª & 
2 

;f]tfË uf=kf= 5 335000 

esfGh] ( lnv' lks] uf=kf= 5 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

af;f * /fKrf 1 b'wsf]zL uf=kf= 2 335000 
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cf=a=)&#.&$df 

s]?+u, ^ 

3 

;f]n'b'ws'08 
g=kf= 

8 335000 

sfs', $ 5f+uf b'wsf]zL uf=kf= 5 335000 

a'+u, ( lv/f}n] dxfs'n'ª uf=kf= 1 335000 

12 vf]6fË 

)&@.)&# 
cf=a=df 

kmf6\6f+u ^ 1 af/fxfkf]v/L 
uf=kf= 

4 335000 

cf=a=)&#.&$df af/fxfkf]v/L, * 1 af/fxfkf]v/L 
uf=kf= 

1 335000 

)&$.#.!! b'l5{d,( x}b].bfDbn] 1 xn];Lt'jfr'+u 
g=kf= 

5 335000 

13 pbok'/ 

)&@.&# clw enfo8fF8f ( 1 pbok'/u9L 
uf=kf= 

7 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

gfd]6f/ ! 1 /f}tfdfO{ uf=kf= 1 335000 

cf=a=)&#.&$df l/:s', ( nfdLb'jfnL 1 s6f/L g=kf= 6 335000 

14 cf]vn9'+uf 

)&@.)&# 
cf=a=df 

;f]nf3/ ( dfDvf 
2 

lrz+v'u9L uf=kf= 7 335000 

5df{lbË ^ kfTn] lvhLb]Daf uf=kf= 9 335000 

)&$.#.!! 
 /ugL, ( af}4 

2 
lvlhb]Daf uf=kf= 2 335000 

km'njf/L, ( km'naf/L rDkfb]jL uf=kf= 7 335000 

)&$.$.@( 
l;+xb]jL, * x'nfsrf}/ 

2 
lnv' uf=kf= 2 380000 

anv', @ cf?eGHof+u ;'gsf]zL uf=kf= 2 380000 

15 l;/fxf 

)&@.)&# 
cf=a=df 

t/]ug @ uf]ljGbk'/ 1 nfxfg g=kf= 24 335000 

)&$.#.!! lji0f'k'/ s6\6L, # 1 wgu9LdfO{ g=kf=   335000 

16 ;Kt/L 

)&@.)&# 
cf=a=df 

bf}ntk'/ ! nIdLk'/ 1 ;'?Ëf g=kf= 3 335000 

)&$.#.!! xl/x/k'/,*/( 1 s[i0ff;j/g 
uf=kf= 

3 335000 

17 bf]nvf 

)&@.&# clw sfnLGrf]s, s'/L jhf/ 1 sflnGrf]s uf=kf= 1 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

le/sf]6 % af3vf]/ 

3 

tfdfsf]zL uf=kf= 1 335000 

lrn+vf, nf]l6Ë lju' uf=kf= 5 335000 

If]qkf  9 ojf] j}t]Zj/ uf=kf= 8 335000 

cf=a=)&#.&$df 

nflknf+u, * n]K6'+u 

3 

sflnGrf]s uf=kf= 6 335000 

nfs'/L8f+8f, * vl/9'+uf led]Zj/ g=kf= 9 335000 

nfdL8f+8f, ^ l;+u6L sflnGrf]s uf=kf= 3 335000 

)&$.$.@( 
gfDb', % dfj'{ 

2 
j}t]Zj/ uf=kf= 7 380000 

nfb's, & lrq] lju' uf=kf= 4 380000 

18 /fd]5fk 

)&@.&# clw nvgk'/ @ l/i6] 1 bf]/Daf uf=kf= 6 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

lxdu+uf # wf/fkfgL 

3 

 /fd]5fk g=kf= 4 335000 

ljh'nLsf]6 ( sf]6ufpF lnv' uf=kf= 4 335000 

u'G;L * u'+/f;] bf]/Daf uf=kf= 5 335000 



88 

 

cf=a=)&#.&$df 

u'Db]n, @ Sofdf 

4 

pdfs'08 uf=kf= 1 335000 

dem'jf, ^ sf]n8f+8f vfF8fb]jL uf=kf= 2 335000 

le/kfgL, ^ vfF8fb]jL uf=kf= 3 335000 

lvDtL, & l;dn8f+8f lnv' uf=kf= 6 335000 

)&$.#.!! ks/jf;, @ kf}jf8fF8f 1 vfF8fb]jL uf=kf= 4 335000 

)&$.$.@( 

vf+8fb]jL, @ ufNkf 

3 

vfF8fb]jL uf=kf= 7 380000 

lbldkf]v/L,# dfgk'/ ;'gfktL uf=kf= 2 380000 

bf]/Daf uf=kf=, ^ l/i6] bf]/Daf uf=kf= 6 380000 

19 l;+Gw'nL 

)&@.&# clw a]n3f/L & 5/5/] 1 tLgkf6g uf=kf= 1 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

sf]lknfsf]6 * kmf+u8f+8f 
2 

dl/0f uf=kf= 6 335000 

led]Zj/ * vf]hrf]s uf]nGhf]/ uf=kf= 7 335000 

)&$.$.@( dl/0f uf=kf=, @ /ftdf6f 1 dl/0f uf=kf= 2 380000 

20 wg'iff 

)&@.)&# 
cf=a=df 

;txL # 1 nIdLlgof uf=kf= 3 335000 

)&$.$.@( cGb'k6\6L, # s6\6}t 1 ldlynfljxf/L 
uf=kf= 

9 380000 

21 ;nf{xL 
)&@.&# clw 

sljnf;L ( 

4 

sljnf;L uf=kf= 7 335000 

cqf}nL ! xl/jg g=kf= 1 335000 

gf]s}njf # a|Xdk'/L uf=kf= 5 335000 

uf}/Lz+s/ @ O{Zj/k'/ g=kf= 15 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

;'Gb/k'/ ( 1 a/xyjf g=kf= 15 335000 

22 dxf]Q/L 

)&@.&# clw 
xlQ;jf{ 

2 
eFufxf uf=kf= 6 335000 

vo/df/f !  alb{jf; g=kf= 11 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

aygfx & d?cfxL 1 Ps8f/f uf=kf= 6 335000 

cf=a=)&#.&$df lw/fk'/, % .( j/bfx 1 dl6xfgL uf=kf= 2 335000 

)&$.$.@( eFufxf uf=kf=, !sljnf;f 1 eFufxf uf=kf= 1 380000 

23 sf7df08f}             

24 nlntk'/             

25 eQmk'/             

26 sfe|]knfGrf]s 

)&@.&# clw 

;:o"{vs{ ! 

3 

t]dfn uf=kf= 1 335000 

ledvf]/L /f]zL uf=kf= 11,12 335000 

kmnf6] % e'Dn' uf=kf= 7 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

rf}af; ( sfe]uf+p 

4 

e'Dn' uf=kf= 4 335000 

kmnfd]6f/ % wfg]{ vfgLvf]nf uf=kf= 1 335000 

dxfb]j:yfg @ l;d 
d08gb]pk'/ 
g=kf= 

8 335000 

bf]nfn3f6 # ahf/ e'Dn' uf=kf= 10 335000 
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cf=a=)&#.&$df 
d+un6f/,* /hjf; 

2 
 /f]zL uf=kf= 9 335000 

kmf]lS;+u6f/, ! dxfef/t uf=kf= 3 335000 

)&$.$.@( 

6's'rfgfnf,^.&, afe|fsf] af]6 

3 

ag]kf g=kf= 2 380000 

dxfef/t uf=kf=, @ :ofKn]8fF8f dxfef/t uf=kf= 2 380000 

dxfef/t uf=kf=, % rfpl9s dxfef/t uf=kf= 5 380000 

27 l;+w'kfNrf]s 

)&@.&# clw ;fFufrf]s 1 rf}tf/f ;fFufrf]su9L 
g=kf=  10 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

7'nf]l;?jf/L * 88'jf 

3 

rf}tf/f ;fFufrf]su9L 
g=kf=  14 335000 

x]na' ^ l8Gbf/fGh]g x]nDa' uf=kf= 1 335000 

;'gvfgL ! /tgsf]6 ;'gsf]zL uf=kf= 5 335000 

cf=a=)&#.&$df 

df+vf, ( hfnjf/L 

5 

an]kmL uf=kf= 6 335000 

sy{nL, % k;nf afx|lj;] g=kf= 2 335000 

 /fDr], @ j8x/of afx|lj;] g=kf= 9 335000 

;]nf+u,( ;]/f h'un uf=kf= 1 335000 

x]nDa', & ldnf/]Kkf x]nDa' uf=kf= 1 335000 

)&$.#.!! 
lnl:tsf]6, ( l3Kr] 

2 
ef]6]sf]zL uf=kf= 1 335000 

7f]skf{, # kx/La:tL ;'gsf]zL uf=kf= 1 335000 

)&$.$.@( 
 /fDr], ^ 

2 
afx|lj;] g=kf= 9 380000 

l;kfkf]v/], % t'n;L8f+8f Ogb|fjtL uf=kf= 7 380000 

28 wflbË 

)&@.&# clw l/ &, tfhLdf|ª 1 uËfhd'gf uf=kf= 1 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

s6'Gr] @ 

4 

g]qfjtL uf=kf= 4 335000 

w'jfsf]6 $ /ftdf6f gLns07 g=kf= 14 335000 

d}bL ( lkkn6f/ Hjfnfd'vL uf=kf= 1 335000 

a;]/L ! 8fF8fufpF uËfhd'gf uf=kf= 6 335000 

cf=a=)&#.&$df 

;]Dhf]+u, @ u}/f 

7 

g]qfjtL uf=kf= 3 335000 

3'iff, * :ofb'n 
a]gL3f6 /f]/fË 
uf=kf= 6 335000 

dfkf{s, & lsGtf+ukm]bL g]qfjtL uf=kf= 1 335000 

j]gL3f6, & 8f+8fufp+ 
a]gL3f6 /f]/fË 
uf=kf= 5 335000 

j]gL3f6, % O{/f+u 
a]gL3f6 /f]/fË 
uf=kf= 4 335000 

nfkf, ^ sk'/ufp+ 
?jL EofnL 
uf=kf= 

5 335000 

u'DbL, @ lrDrf]s uËfhd'gf uf=kf= 3 335000 

)&$.#.!! 
hf]uLdf/f, # hok'/L 

2 
a]gL3f6 /f]/fË 
uf=kf= 10 335000 

e'd]:yfg, * hf]uLufpF yfqm] uf=kf= 1 335000 

)&$.$.@( 
;Nofgsf]6,$ lr;fkfgL 

2 
lqk'/f;'Gb/L 
uf=kf= 

5 380000 

Hofd?+u, ^ xg'dfg8f+8f lgns07 g=kf= 10 380000 
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29 g'jfsf]6 

)&@.&# clw 

t'Kr] 

3 

ljb'/ g=kf= 7,8,9 335000 

dbfgk'/ $ 
a]nsf]6u9L 
g=kf= 

12 335000 

;d'Gb|fb]jL ! lzjk'/L uf=kf= 6 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

tnfv'F, ^ b]jL:yfg 
2 

lzjk'/L uf=kf= 1 335000 

a]nsf]6 ^ cf?vs{ 
a]nsf]6u9L 
g=kf= 

11 335000 

cf=a=)&#.&$df ufp+vs{, ( s'6'+u;f+u 1 b'Kr]Zj/ uf=kf= 2 335000 

30 /;'jf 

)&@.&# clw of;f{ % nfËj'u 1 gf}s'08 uf=kf= 1 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

w}a'Ë % w}a'Ë 1 sflnsf uf=kf= 2 335000 

cf=a=)&#.&$df 
nx/]kf}jf, ! Af]u6L6f/ 

2 
pQ/uof uf=kf= 5 335000 

w}a'+u, @ a]tLgL sflnsf uf=kf= 3 335000 

)&$.$.@( uTnf+u, * u|] 1 kfj{tLs'08 
uf=kf= 

2 380000 

31 dsjfgk'/  

)&@.)&# 
cf=a=df 

5lQjg @ xfQL;'9] 1 as}of uf=kf= 3 335000 

)&$.#.!! 
 /flS;/fFª, $ /flS;/f+u 

2 
 /flS;/fFª uf=kf= 4 335000 

xfl8vf]nf, * a;Gtk'/ dgx/L uf=kf= 5 335000 

)&$.$.@( kmfk/jf/L, @ au]/L 1 afUdtL uf=kf=  5 380000 

32 /f}6x6 

)&@.&# clw 
df]xDdbk'/ & 

2 
    335000 

b]jfxL 
b]jfxL uf]gfxL 
uf=kf= 

2 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

em'gv'Gjf ^ em'gv'Gjf 1 uf}/ g=kf= 13 335000 

cf=a=)&#.&$df l;d/f ejfgLk'/, & b]jLk'/ 1 u'h/f uf=kf= 9 335000 

)&$.#.!! nf}sfxf, @ nf}sfxfahf/ 1 k/f]xf uf=kf= 3 335000 

)&$.$.@( 

lh+u8jf j]nlj5jf, ^ lh+u8jf 

3 

k/f]xf uf=kf= 1 380000 

/fhk'/ km/xbjf,& s'l8of  /fhk'/ uf=kf=   380000 
s6xl/of uf=kf=,!k|ultgu/ 
e;]8xjf s6xl/of uf=kf= 1 380000 

33 af/f 

)&@.)&# 
cf=a=df 

k/z'/fdk'/ ! 1 dxfu9LdfO{ 
g=kf= 

8 335000 

cf=a=)&#.&$df 
/dk'jf{, !.@ c/]Dafljtf{ 

2 
sf]NxjL g=kf= 9 335000 

lk|kf9L, &,*,( w'/fxf b]jtfn uf=kf= 5 335000 

34 k;f{ 

)&@.&# clw hfgsL6f]n 1 gu/gfyk'/ 
uf=kf= 

2 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

lgd{na:tL @ 1 ;'j0f{k'/ uf=kf= 3 335000 

cf=a=)&#.&$df j]Njf, & ;f]nvk'/ 1 j]njf uf=kf= 7 335000 

)&$.$.@( d'8nL, rqmbfx 1 kf]vl/of g=kf= 3 380000 

35 lrtjg )&@.&# clw 
cof]Wofk'/L ( 

2 
    335000 

sljnf; &,  e/tk'/ d=g=kf= 29 335000 
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)&@.)&# 
cf=a=df 

sf]/fs uflj; vx/] 1 /fKtL g=kf= 10,11,12 335000 

36 :ofËhf 

)&@.&# clw 
;fFv/ ^,  

2 
rfkfsf]6 g=kf= 6 335000 

km]bLvf]nf @,  km]lbvf]nf uf=kf= 2 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

lsrfgf; ! blD;bL 

4 

la?jf uf=kf= 5 335000 

lrGg]jf; ! Nf]jf8f8f la?jf uf=kf= 6 335000 

dNofËsf]6 ! bl{;{Ë rfkfsf]6 g=kf= 4 335000 

lrq]eGHof+u & a/f6' xl/gf; uf=kf= 4 335000 

cf=a=)&#.&$df 
t'n;L eGHof+u,  

2 
uNofª g=kf=   335000 

cf?vs{, @ /fk'8f+8f km]lbvf]nf uf=kf= 4 335000 

)&$.#.!! lj?jfcr{n], ! Af];f/8fF8f 1 la?jf uf=kf= 2 335000 

37 sf:sL 

)&@.&# clw 

gfdf{h'Ë ( 

5 

dfbL uf=kf= 2 335000 

bfªl;ª (,  cGgk'0f{ uf=kf= 9 335000 

l;Gw'h'/], 5frf]s dfbL uf=kf= 6,7 335000 

wfGb|'s (,  cGgk'0f{ uf=kf= 11 335000 

y'dfs'8fF8f,  dfbL uf=kf= 3 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

l;Gw'h'/] $ rf;' 

8 

dfbL uf=kf= 6 335000 

;Nofg ( emf}nfg cGgk'0f{ uf=kf= 5 335000 

k'/Grf}/ ( kf]v/f n]vgfy 
d=g=kf= 19 335000 

sflnsf ( dflbj]zL dfbL uf=kf= 5 335000 

kfr]{ @ lvnf+u dfbL uf=kf= 1 335000 

x+zk'/ ( tfnj];L  ?kf uf=kf= 7 335000 

n'Dn] * tf]Nsfgfuf cGgk'0f{ uf=kf= 7 335000 

y'lDs & y'lDs  ?kf uf=kf= 2 335000 

)&$.$.@( lwtfn, @ dl0fsf]8f+8f 1 df5fk'5|] uf=kf= 6 380000 

38 tgx'+ 

)&@.&# clw 

yk|]s # 

3 

z'Snfu08sL 
g=kf= 

1 335000 

l3l/ª;'Gw/f @,  l3l/ª uf=kf= 2 335000 

jGbLk'/ @,  jlGbk'/ uf=kf= 2 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

ledfb & l;Dn] 

7 

ledfb g=kf= 8 335000 

efg' ( /fgfufpF efg' g=kf= 6 335000 

uh/sf]6 ^ cqf}nL l3l/ª uf=kf= 1 335000 

lsx'+ & af]df6f/ ledfb g=kf= 1 335000 

dfemsf]6 ! t'/t'/] ledfb g=kf= 4 335000 

b]j3f6 j[4f>d b]j3f6 uf=kf= 4,5 335000 

j/eGHof+u % gfDa'+u     335000 

cf=a=)&#.&$df ZofD3f, ^ dflbj]zL 3 Jof; g=kf= 6 335000 
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a}bL, $ vfN6] b]j3f6 uf=kf= 2 335000 

s]zj6f/, ! ;'vf}/f alGbk'/ uf=kf= 3 335000 

)&$.#.!! ldn'{+u,% sjflht 1 efg' g=kf= 12 335000 

)&$.$.@( l/l:t, ! ;f]tLj];L ,x'=8fF8f 1 Jof; g=kf= 8 380000 

39 uf]/vf 

)&@.&# clw 
hf}jf/L % 

2 
l;/fgrf]s g=kf= 8 335000 

w'jfFsf]6, %  kfn'ª6f/ g=kf 8 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

7'nf ba''Ë, ba'{Ë 

3 

u08sL uf=kf= 5 335000 

b]p/fnL & l;Dn]kmfF6 uf]/vf g=kf= 13 335000 

ynfh'Ë % cf]v/]gL l;/fgrf]s uf=kf= 2 335000 

)&$.#.!! af]nf{+u,% lkkn6f/ 1 led;]g uf=kf= 8 335000 

)&$.$.@( 

plxof,vf]lna];L 

3 

wfr]{ uf=kf= 3 380000 

l;/fgrf]s uf=kf=,$ rf]/sf6] l;/fgrf]s uf=kf= 4 380000 

clh/sf]6 uf=kf=% dNn] clh/sf]6 uf=kf= 5 380000 

40 ndh'Ë 

)&@.&# clw 

j/jf]6] 

3 

    335000 

k;ufFp $,  
SJxf]nf;f]yf/ 
uf=kf= 

5 335000 

s/fk' @  dWog]kfn g=kf= 9 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

ef]h] * 3fd||fË 

4 

SJxf]nf;f]yf/ 
uf=kf= 

8 335000 

v'bL * l;d?Ë d:of{ªbL uf=kf= 3 335000 

l;dkfgL ! nfdfufpF d:of{ªbL uf=kf= 9 335000 

gf}y/ @ ;]/f bf]lb{ uf=kf= 4 335000 

cf=a=)&#.&$df e'ne'n], ( 1 d:of{ªbL uf=kf= 7 335000 

)&$.#.!! tf3[+u,! RofDr] 1 d:of{ªbL uf=kf= 4 335000 

41 dgfË 

)&@.&# clw 8fjn uf=lj=;= 1     335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

wf/fkfgL uflj; gfr] 1 gfzf]ª uf=kf= 1,2,3,4, 335000 

)&$.#.!! yf]r],ltNr]# 1 gfzf]ª uf=kf= 5,6.7 335000 

42 jfUn'Ë 

)&@.&# clw 

jjfË 

3 

9f]/kf6g g=kf= 7,8,9 335000 

x'UbL;L/ j/]ª uf=kf= 2 335000 

gL;L,# lg;Lvf]nf uf=kf= 5 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

blnË # 

3 

jl8uf8 uf=kf= 9 335000 

h}bL & af+cf] h}ldgL g=kf= 7 335000 

k}ofkf6f $ cf+ufv]t afun'ª g=kf= 13 335000 

cf=a=)&#.&$df 

v'+vfgL, & ghf{vfgL 

3 

tdfgvf]nf 
uf=kf= 

6 335000 

Ujflnrf}/, * bfu jl8uf8 uf=kf= 5 335000 

cd/e'dL, * e':sft tf/fvf]nf uf=kf= 1 335000 
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)&$.#.!! 

hnhnf, & vf/vf]nf 

3 

jl8uf8 uf=kf= 4 335000 

af]+ufbf]efg,^ af]+uvfgL 
tdfgvf]nf 
uf=kf= 

2 335000 

le+ulu7], * le+uvfn jl8uf8 uf=kf= 6 335000 

43 ka{t  

)&@.&# clw pkNnf]wfOl/Ë 1 hnhnf uf=kf= 7 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

kfË/fË & l;sf{Ë 
2 

kmn]jf; g=kf= 11 335000 

e'stfËn] % e'stfËn]  df]bL uf=kf= 1 335000 

cf=a=)&#.&$df b]pk'/, @ l;dv]t dv 1 df]bL uf=kf= 2 335000 

)&$.#.!! zflnhf, $ ef]6]8fF8f 1 hnhnf uf=kf= 6 335000 

44 DofUbL 

)&@.&# clw 3tfg ^ 1     335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

l;v, kfpåf/ 

3 

cGgk'0f{ uf=kf= 5 335000 

?d * 8fF8fFufpF dflnsf uf=kf= 3 335000 

cd{g $ wf/fufpF d+unf uf=kf= 5 335000 

cf=a=)&#.&$df 
d'lb, ^ lvjf+u 

2 
wjnflu/L uf=kf= 4 335000 

b/af+u, $ vft'{+uvf]nf d+unf uf=kf= 2 335000 

45 d':tfË 
)&@.)&#  =df ;'vf{+u uflj; tf+u]uf+p 1 bfnf]d] uf=kf= 4,5 335000 

cf=a=)&#.&$df 3dL, @ l3ln+u 1 bfnf]d] uf=kf= 3 335000 

46 gjnk/f;L 

)&@.&# clw 
w'sf]{6 *, ;'vf}/f 

2 
ab{3f6 g=kf= 2 335000 

lqj]0fL ;':tf 
lqj]0fL;':tf 
uf=kf= 

6 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

afln3f6 & 8]8ufp 1 a'ªbLsfnL 
udf=kf= 

2 335000 

)&$.#.!! b'lDsjf;, & au'jg 1 ljgoL uf=kf= 1 335000 

47 ?kGb]xL 
)&@.&# clw b]jbx ( 1 b]jbx g=kf= 8 335000 

)&@.)&# =df xg]{jf * af]x/fjf 1 l;of/L uf=kf= 3 335000 

48 slknj:t' 

)&@.)&# 
cf=a=df 

lzju9L #  
2 

lzj/fh g=kf= 9 335000 

u+uf}nL ! ljhogu/ uf=kf= 1 335000 

cf=a=)&#.&$df ktl/of, # k'j{l8x 5lkof 1 z'4f]wg uf=kf= 1 335000 

49 kfNkf 

)&@.&# clw 
dbgkf]v/f,  

2 
tfg;]g g=kf= 8,9 335000 

tfx'F /Def uf=kf= 5 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

kfn'Ë d}bfgL #hf]uLs'6L 

5 

l/AbLsf]6 uf=kf= 7 335000 

l7d'/] l/AbLsf]6 uf=kf= 6 335000 

bvf{ ! ;fgf] cd/fO{  /fdk'/ g=kf= 3 335000 

sf]n8f8f # ltgfp uf=kf= 4 335000 

l;n'jf k'j{vf]nf uf=kf= 1 335000 

cf=a=)&#.&$df 
5x/f, ( d]xns'gf 

2 
/}gfb]jL 5x/f 
uf=kf= 

4 335000 

Hofld/], & /fNnfjf; lg:bL uf=kf= 7 335000 
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)&$.#.!! af}3fu'Daf, 5]n'{+u 1 tfg;]g g=kf= 13 335000 

)&$.$.@( ltgfp uf=kf=, # em'D;f 1 ltgfp uf=kf= 3 380000 

50 c3f{vFfrL 

)&@.&# clw 
d}bfg (,  

2 
kf0fLgL uf=kf= 5 335000 

;'j0f{vfn ^ lztuFuf g=kf= 1 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

d/]Ë # d/]Ë 
2 

dfnf/fgL uf=kf= 2 335000 

kf]v/fyf]s,sd}of3f/L kf0fLgL uf=kf= 2 335000 

cf=a=)&#.&$df wf/fkfgL, ( yf/kfO{nf 1 e'ldsf:yfg 
g=kf= 

3 335000 

)&$.$.@( c3f{tf]if, & nfdfkf]v/f 1 dfnf/fgL uf=kf= 2 380000 

51 u'NdL 

)&@.&# clw d';Lsf]6, v:yf]s 1 d'l;sf]6 g=kf= 2 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

a8fufpF ! tNnf]bhfsf]6 
2 

d'l;sf]6 g=kf= 4 335000 

h}l;yf]s * w'sf]{6 uf=kf= 4 335000 

cf=a=)&#.&$df zflGtk'/, * l;dnkf]v/L 1 rGb|sf]6 uf=kf= 4 335000 

)&$.#.!! lbufd,^ af]xf 1 5qsf]6 uf=kf= 4 335000 

)&$.$.@( b/jf/b]jL:yfg,&.*.(lrlgofkf]v/L 1 u'NdLb/af/ 
uf=kf= 

6 380000 

52 /f]Nkf 

)&@.&# clw 

ufd,^ j'n'ªr's 

3 

;'g5x/L uf=kf= 2 335000 

cf]t, $ df8L uf=kf= 1 335000 

ejfË df8L uf=kf= 5 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

;vL % Ko'/L 
2 

 ?G6Lu9L uf=kf= 9 335000 

O{l/jfË ( af3df/f b'O{vf]nL uf=kf= 3 335000 

cf=a=)&#.&$df 

pjf, & 3f]/jf+u 

3 

yjfª uf=kf= 4 335000 

O{l/jf+u, ! cf]jf+u b'O{vf]nL uf=kf= 6 335000 

xfhf{+u,^ 5x/]v'+u n'ªu|L uf=kf= 7 335000 

)&$.#.!! /fª;L, ( 1 b'O{vf]nL uf=kf= 2 335000 

)&$.$.@( wjf+u, # ufkf 1 /f]Nkf g=kf= 10 380000 

53 ?s'd 
)&@.)&# 
cf=a=df 

sfs|L, n's'd 
2 

e'd] uf=kf= 1,2 335000 

?s'dsf]6, vf]kLrf}/     335000 

54 ;Nofg 

)&@.)&# 
cf=a=df 

dfO{gsf+8f ! pkNnf]yf/rf]s 1 aguf8 s'lk08] 
g=kf= 

10 335000 

cf=a=)&#.&$df sfk|]rf}/, # 5/5/] 1 sflndf6L uf=kf= 6 335000 

)&$.#.!! 3fh/Llkkn,@9f]/lkknahf/ 1 aguf8 s'lk08] 
g=kf= 7 335000 

55 Ko'7fg 

)&@.&# clw 
n'+u 

2 
gf}alxgL uf=kf= 6 335000 

lt/fd, (  ;?df/fgL uf=kf= 6 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

k"hf % d:7:yfg 
2 

uf}d'vL uf=kf= 4 335000 

w/dkfgL $ lgzf6fs'/f  dNn/fgL uf=kf= 3 335000 

cf=a=)&#.&$df kmf]KnL, ( uf]ugkfgL 1 gf}alxgL uf=kf= 7 335000 
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56 bfË 

)&@.&# clw k'/Gwf/f (, uª6] 1 aaO{ uf=kf= 1 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

ljhf}/L ( l5lnsf]6 
2 

t'N;Lk'/ 
p=d=g=kf= 

19 335000 

a]nf ^ k6f}nLgfsf  /fhk'/ uf=kf= 3 335000 

cf=a=)&#.&$df /fhk'/, & vfu|fgfsf 1  /fhk'/ uf=kf= 6 335000 

57 af+s] 
)&@.)&# 
cf=a=df 

u+ufk'/ # ;f]gfjif{ 
2 

g/}gfk'/ uf=kf= 6 335000 

a}hfk'/ # u'b{uf}/L 
 /fKtL;f]gf/L 
uf=kf= 

4 335000 

58 alb{of 

)&@.&# clw 

j]njf &, r]kfªufFp 

3 

    335000 

7fs'/åf/f 7fs'/afaf g=kf= 8,9 335000 

wwjf/ *  af/alb{of g=kf= 11 335000 

)&@.)&# =df yfkfufp * 1     335000 

cf=a=)&#.&$df ;f]/xjf, # v}/]gL 1 a9}oftfn uf=kf= 4 335000 

)&$.#.!! algofef/,@ kxf8Lk'/ 1 af/alb{of g=kf= 1 335000 

59 hfh/sf]6 

)&@.&# clw bx 1 h'gLrfFb] uf=kf= 7,8,9 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

eujtL * vltu'tf{ 
2 

lqj]0fL gnuf8 
g=kf= 13 335000 

/f]sfof ufp @ d'N;f+u af/]sf]6 uf=kf= 3 335000 

cf=a=)&#.&$df 
gfosjf8f, # d}gf 

2 
af/]sf]6 uf=kf= 4 335000 

;Snf, % :ofnf af/]sf]6 uf=kf= 7 335000 

)&$.#.!! sf]tf{+u,* l;kf{rf}/ 1 h'gLrfFb] uf=kf= 10 335000 

)&$.$.@( 

gfosjf8f, * 3lt{ufp+ 

3 

af/]sf]6 uf=kf= 6 380000 

;Snf, * af/]sf]6 uf=kf= 9 380000 

af/]sf]6 uf=kf=, $ 7s'/Llu/L af/]sf]6 uf=kf= 4 380000 

60 ;'v]{t 

)&@.&# clw xl/x/k'/ ^  1 a/fxtfn uf=kf= 2 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

;fnsf]6 @, xfF;]ufFp 
2 

kGrk'/L g=kf= 1 335000 

;xf/] * af]6]rf}/ u'ef{sf]6 g=kf= 9 335000 

cf=a=)&#.&$df 

n]vuf+p, ! Yff/L ;'v]{t 

7 

a/fxtfn uf=kf= 9 335000 

ah]8Lrf}/,$ cfnL l;Dtf uf=kf= 5 335000 

g]6f, @ jf/ufp+ n]sa]zL g=kf= 5 335000 

n]vkm;f{, ! n]vufp+ n]sa]zL g=kf= 2 335000 

s'gfy/L, ! r]kf+u a/fxtfn uf=kf= 5 335000 

/h]gf, # nfkg lrËf8 uf=kf= 1 335000 

3f]/]6f, * vg]6f l;Dtf uf=kf= 1 335000 

)&$.#.!! tftfkfgL 1 kGrk'/L g=kf= 10,11 335000 

61 b}n]v 
)&@.&# clw jfn'jf6f/ *,  1 gf}d'n] uf=kf= 2 335000 

)&@.)&# lj;Nnf $ afxsf]6 2 7fF6LsfFw uf=kf= 3 335000 
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cf=a=df sfzLsfF8, 6fs'/f dxfa' .  e}}/jL . 
uf=kf= 5,6 335000 

cf=a=)&#.&$df nsfGb|, # Kof8'nL 1 7fF6LsfFw uf=kf= 2 335000 

)&$.#.!! l;+xf;}g,@ cfl;sfg]{ 1 cf7aL; g=kf= 9 335000 

62 h'Dnf 

)&@.&# clw 
kf08ju'kmf ! 

2 
sgsf;'Gb/L 
uf=kf= 

7 335000 

tfDtL tftf]kfgL uf=kf= 7,8 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

j8\sL, cf]bL 1 lxdf uf=kf= 1,2,3 335000 

cf=a=)&#.&$df 

sgsf;'Gb/L,( 
n]vkf]/dfemufp+ 

3 

sgsf;'Gb/L 
uf=kf= 

4 335000 

zgLufp+, ( ef8ufp+ l;+hf uf=kf= 6 335000 

dflnsf7f+6f, ( vf]k|L ltnf uf=kf= 9 335000 

)&$.#.!! s'8f/L, ( 1 ltnf uf=kf= 5 335000 

)&$.$.@( 

sflnsfv]t', *.( afhfuf+8 

3 

lxdf uf=kf= 5 380000 

dflnsf7f+6f, $ l9k' ltnf uf=kf= 9 380000 

g/fsf]6, & dflyuf]7L l;+hf uf=kf= 3 380000 

63 8f]Nkf 
)&@.&# clw dfemkmfn 1 7'nL e]/L g=kf= 5,6 335000 

)&@.)&# df l/dL ( 5fFr' 1 hub'Nnf uf=kf= 4 335000 

64 sflnsf]6 

)&@.&# clw wf]nfuf]x ! 1 knftf uf=kf= 3 335000 

)&@.)&# =df ?s' * 1 ;fGgL lqj]0fL 
yf=kf= 

3 335000 

)&$.$.@( etf{, # 5ftL 1 sflnsf uf=kf= 3 380000 

65 x'Dnf 

)&@.&# clw d'r' @, ofNrfË 1 gfDvf uf=kf= 4 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

>Ldi6f * g]Ksf 

3 

r+v]nL uf=kf= 5 335000 

>Lgu/ * cbfgr'nL uf=kf= 1 335000 

7]x] @ s'lDnËH]o'nf l;dsf]6 uf=kf= 2 335000 

cf=a=)&#.&$df 

d}nf, ( e};]af+em 

4 

tfFhfsf]6 1 335000 

/f]8Lsf]6, @ /fb]p ;s]{uf8 uf=kf= 8 335000 

>Lgu/, % yfO{ds}nfD6] cbfgr'nL uf=kf= 3 335000 

bfdf{, ( l/dLaf]x/fjf8f rFv]nL uf=kf= 1 335000 

)&$.#.!! uf]7L,# k'df 1 r+v]nL uf=kf= 6 335000 

)&$.$.@( a/fO{, * 5\ofuL 1     380000 

66 d'u' 

)&@.&# clw 
sf]68fF8f, lvl/of 

2 
vTof8 uf=kf= 11 335000 

sfsL{jf8f 
5fFofgfy /f/f 
g=kf= 

3,4,5 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

>Lsf]6 @ /f]nufpF 
2 

vTof8 uf=kf= 3 335000 

/f]jf uflj; $ 
5fFofgfy /f/f 
g=kf= 

10 335000 

cf=a=)&#.&$df /f]jf, & zf]ef 2 5fFofgfy /f/f 
g=kf= 

12 335000 
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kmf]t', & ;}g ;f]? Uf=kf= 5 335000 

)&$.#.!! dfu|L, $ 5fo{n.5fO{nf 1 d'u'dsfdf{/f+u 
uf=kf= 9 335000 

)&$.$.@( uDyf, !.@ rf}/ 1 vTof8 uf=kf= 6 380000 

67 aemfË 

)&@.)&# 
cf=a=df 

b]p/fnLsf]6 % k'tnLn]s 1 a'+un g=kf= 11 335000 

cf=a=)&#.&$df 

bxau/, @ sf6} 

5 

a+'un g=kf= 1 335000 

d6]nf, ^ sfk|L ufp+ 5la;kflye]/f 1 335000 

/fon, * df8Lsf]6 s]bf/:o'F uf=kf= 3 335000 

e}/jgfy, & 6'l8v]n nf]t' s]bf/:o'F uf=kf= 8 335000 

b]pnLsf]6, * 8f}8 a'+un g=kf= 10 335000 

)&$.$.@( 
;'gs'8f, ! Wff/L 

2 
ljTy8lr/ uf=kf= 9 380000 

bxau/, ^ a'Fun g=kf= 2 380000 

68 afh'/f 

)&@.&# clw 
jfb' #, l3dufpF 

2 
lxdfnL uf=kf= 6 335000 

s}nfzdf08f} (  lqj]0fL g=kf= 9 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

afx|lj; ! ;]nfkfv 

3 

a'9Lu+uf g=kf= 10 335000 

uf]qL $ tNnf]uf]qL 
kf08ju'kmf 
uf=kf= 

5 335000 

bxsf]6 # dfemkfnL uf}d'n uf=kf= 3 335000 

cf=a=)&#.&$df 

bxsf]6,( cdln; 

3 

uf}d'n uf=kf= 1 335000 

;fKkf6f,* kmonufp+ 
:jfdLsflt{s 
uf=kf= 

2 335000 

tf]nL, * lsDgL lqj]0fL g=kf= 5 335000 

69 8f]6L  

)&@.&# clw lg/f}nL, @  1 hf]/fon uf=kf= 6 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

3fËn % d'nLrf}/ 

3 

a8Ls]bf/ uf=kf= 3 335000 

l;drf}/, @  af]u6fg uf=kf= 1 335000 

u8;]/f #, vt]8f hf]/fon uf=kf= 5 335000 

cf=a=)&#.&$df 
;ftkm/L, % 8f}8f 

2 
af]u6fg uf=kf= 4 335000 

af+emssgL,! Rff};L cfbz{ uf=kf= 1 335000 

70 c5fd 

)&@.&# clw e'n'/xkm * 1 t'df{vfFb uf=kf= 2 335000 
)&@.)&# 
cf=a=df 

anf6f ( d}sf8f+8f 1 9sf/L uf=kf= 5 335000 

)&$.$.@( afGgtf]nL, $ 1 d+un;]g g=kf= 12 380000 

71 s}nfnL 

)&@.&# clw 
>Lk'/ 

2 
uf]bfj/L g=kf= 6,7,8 335000 

uf]bfj/L,  ! uf]bfj/L g=kf= 11 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

;'u'/vfn $ ;'u'/vfn  
2 

df]xGofn uf=kf= 3 335000 

d;'l/of ! c08}of uf}/Lu+uf g=kf= 5 335000 

cf=a=)&#.&$df 
lgufnL, $ 

2 
r'/] uf=kf= 1 335000 

;xhk'/,@ vfgL8f+8f r'/] uf=kf= 5 335000 
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)&$.#.!! d'g'jf,!.@ sGrgk'/ 1 hfgsL uf=kf= 4 335000 

72 bfr'{nf 

)&@.&# clw 
v08]Zj/L @ 

2 
clklxdfn uf=kf= 3 335000 

nfnL n]sd uf=kf= 2,3, 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

af]x/LufpF # cfDtf]nL 

3 

z}Nolzv/ g=kf= 8 335000 

/fgLlzv/ * /ftfkfgL z}Nolzv/ g=kf= 4 335000 

vf/, & wf/6f]n gf}uf8 uf=kf= 2 335000 

cf=a=)&#.&$df 
l/7frf}kftf,$.^ t]nLufp+ 

2 
n]sd uf=kf= 6 335000 

;df]{nL, @  n]sd uf=kf= 1 335000 

73 a}t8L 

)&@.&# clw l;uf; @  1 l;uf; uf=kf= 3 335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

sf]6k6]/f ! a/d 

3 
l8nf;}gL uf=kf= 1 335000 

zdf{nL ^ a:sf]6L lzjgfy uf=kf= 2 335000 
e'ld/fh k'rf}8L g=kf= 6 335000 

cf=a=)&#.&$df lzv/k'/,^ ky/sf]6 1 ;'g{of uf=kf= 7 335000 

)&$.$.@( Gjfb]p, ( Gjfnf 1 k'rf}{8L g=kf= 3 380000 

74 88]nw'/f 

)&@.)&# 
cf=a=df 

a]nfk'/ 1 gjb'uf{ uf=kf= 4 335000 

cf=a=)&#.&$df b]jn lbJok'/,@ /fh'n 1 chod]? Uf=kf= 6 335000 

75 sGrgk'/ 

)&@.&# clw rfFbgL &,  1 dxfsfnL g=kf=   335000 

)&@.)&# 
cf=a=df 

s[i0fk'/ ! lgufnL 

3 

s[i0fk'/ g=kf= 1 335000 

;'8f l;;}of (, x/kn     335000 

b}hL # w/dk'/     335000 

cf=a=)&#.&$df /}sjf/ ljr'jf,* 3f]/f3f6 /3'gu/ 1 s[i0fk'/ g=kf= 9 335000 

  hDdf     450     153000000 
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अनुसूिच ३  

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सूची 

SN Basic Services (Free of Cost)  CHU  HP  PHC 

or 

UHC  

< 50 bed 

hospital 

(district, 

sub-

district 

hospital)  

 

1.  BCG, Oral Polio, Injectable Polio, 

pneumococcal, DPT-HiBHb 

(Pentavalent), Measles Rubella, 

Japanese Encephalitis  

√  √  √  √  

2.  Preventive, promotive, community 

mobilization, health education and 

peer education  

√  √  √  √  

3 Out Patient services (services though 

Free Drug list and laboratory 

services) 

   √  

Children and neonates-Management of 

pneumonia, malaria, diarrhoea, 

measles, malnutrition, ear infection, 

neonatal infection  

√  √  √  √  

Adolescent, Adult and Elder- 

Management of pneumonia, malaria, 

diarrhoeal diseases  

√  √  √  √  

STI Syndromic Treatment  √  √  √  √  

 Treatment for UTI  √  √  √  √  

Treatment of RTI  √  √  √  √  
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Treatment of simple Fungal infection  √  √  √  √  

Treatment of Enteric Fever    √  √  

Treatment of Epilepsy    √  √  

HIV treatment (ART First line)*    √  √  

HIV OI treatment*   √  √  √  

TB treatment (CAT I, CAT II)*   √  √  √  

Treatment of leprosy *   √  √  √  

Treatment of Non Complicated Malaria 

treatment (PF,PV)*  

 √  √  √  

Treatment of Non Complicated LF*   √  √  √  

KA Treatment *    √  √  

KA Treatment *    √  √  

Deworming  √  √  √  √  

Upper respiratory tract infection (eg 

tonsillitis, pharyngitis and 

rhinitis)  

√   √  √  

Treatment of Schizophrenia, bi-polar 

disorders  

   √  

Treatment for depression and anxiety    √  √  

Physiotherapy   √  √  √  

Ring pessaryinsertion   √  √  √  

Panchakrma,Yoga (Ayurvedic Services)    √ √  

One stop crisis management services 

(selected hospitals), including 

clinical management of rape and GBV  

   √  
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4 In-Patient services (services though 

consultation, Free Drug list and 

laboratory services)  

   √  

Children and neonates-severe 

pneumonia, severe malaria, severe 

under-nutrition, complications due to 

measles, severe neonatal sepsis,birth 

asphyxia, hypothermia, 

jaundice,LBW/prematurity, feeding 

problem,exchange transfusion 

(excluding ventilator support)  

   √  

 STI Syndromic Treatment     √  

Treatment for UTI     √  

Treatment of Epilepsy     √  

Treatment of Schizophrenia, bi-polar 

disorders  

   √  

Treatment for depression and anxiety     √  

Physiotherapy services     √  

HIV treatment (ART First line)*     √  

HIV OI treatment*     √  

TB treatment (CAT I, CAT II)*     √  

Treatment of leprosy*     √  

Treatment of Non Complicated Malaria 

treatment (PF,PV)*  

   √  

Treatment of Non Complicated LF*     √  

KA Treatment *     √  

One stop crisis management services 

(selected hospitals)*  

   √  
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5 Minor Procedures   

Minor cut and simple wound dressing  √  √  √  √  

Simple cut Suturing  √  √  √  √  

Simple abscess drainage  √  √  √  √  

Simple fracture reduction and PoP   √  √  √  

Foreign body removal (non-

complicated)  

√  √  √  √  

Acute exacerbation of COPD and asthma 

emergency management  

√  √  √  √  

6 Screening and Counselling     √  

Screening for visual and hearing 

impairment  

 √  √  √  

Screening for hypertension and 

Diabetes (Clinical)  

 √  √  √  

Growth monitoring and BMI screening  √ √  √  √  

Screening for pelvic organ prolapse, 

obstetric fistula, cervical cancer 

(VIA)  

 √  √  √  

 Counselling services (FP, Safe 

Motherhood, Neonatal, Child health, 

HIV, PMTCT, Nutrition, NCD, ASRH, 

Mental health, substance abuse, oral 

health, Ear, Nose, Throat hygiene and 

sanitation, legal and GBV 

counselling)  

 

√ √  √  √  

 Other Services      

7 Micro-nutrients supplementation 

(iron, folic acid, Vitamin A, iodine, 

zinc)  

√  √  √  √  
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8 Antenatal Check-up  √  √  √  √  

9 Normal Delivery   √ √  √  

10 Management of complicated deliveries 

except c-section  

  √  √  

11 Management of complicated deliveries 

including Caesarean section and blood 

transfusion  

  √  √  

12 Post natal care (newborn/mother)  √ √ √  √  

13 Complication during post-natal period 

(obstetrics)  

 √ √  √  

14 Post Abortion Care    √  √  

15 Postpartum-IUCD Services[1]    √  √  

16 Family planning- OCP, Depo, Condoms, 

emergency contraception  

√ √ √  √  

17 Family planning-Vasectomy, Minilap     √  

18 Post exposure treatmentwith anti-

rabies vaccine  

   √  

19 Post exposure treatmentwith anti-

snake venom  

   √  

20 Counselling services (FP, Safe 

Motherhood, Neonatal, Child health, 

HIV, PMTCT, Nutrition, NCD, ASRH, 

Mental health, substance abuse, oral 

health, Ear, Nose, Throat hygiene and 

sanitation, legal and GBV 

counselling) 

√ √ √  √  

21 Deworming  √ √ √  √  

 Laboratory services (free of cost)     √  

22 Haematology: TC, DC, ESR, Hb, blood 

group  

 √  √  √  
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23 Biochemistry: Sugar and Urea   √  √  √  

24 Biochemistry: Bilirubin    √  √  

25 Microbiology: Gm stain, KoH mount    √  √  

26 Miscellaneous: stool and urine R/E   √  √  √  

27 Microbiology: Sputum AFB stain   √  √  √  

28 Miscellaneous: Occult blood, ketone 

bodies for urine  

  √  √  

29 Serological Test: HBsAg, HCV, RPR, 

Widal  

 √  √  √  

30 Rapid Diagnostic Test : Malaria, HIV 

I & II, pregnancy, K39 for KA  

 

 √  √  √  

31 Urine dip-stick test(albumin and 

sugar)  

 √  √  √  

      

Source : NEPAL HEALTH SECTOR STRATEGY ,2015 - 2020 
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अनुसूिच ४   

नगरपािलकाह�मा स्थापना भई संचालनमा रहकेा र नयाँ स्थापना �ने शहरी स्वास्थ्य 

केन्�ह�को िववरण 

qm=;= 
lhNnfsf] 

gfd 
gu/kflnsfsf] 
gfd 

k'/fgf 

rfn' cf=a=)&$.&%df :yfkgf eO{ 
;+rfng x'g] zx/L :jf:Yo s]Gb|sf] 
:yfg / ;+Vof hDdf  

s'n 
hDdf 

;+Vof :yfg 
j8f 
g+= 

1 O{{nfd 

Onfd   2 0     2   

b]pdfO{ 1 0     1   

;'of]{bo 1 0     1 4 

2 emfkf 

eb|k'/  2 0     2 

16 

bds  3 0     3 

d]rLgu/ 2 0     2 

sGsfO{ 1 0     1 

ljtf{df]8 4 0     4 

zlgch'{g  1 0     1 

lzj ;tfIfL 1 1 u}+8] dfOwf/ 10 2 

uf}/fbx  1 0     1 
3 kf++ry/ lkmlbd 1 1 kfTn] e~HofË 6 2 2 

4 tfKn]h'Ë 
tfKn]h''Ë 2 0     2   
km'ªlnª 0 1 dofd 10 1 3 

5 wgs'6f 
wgs'6f  2 0     2 3 
kfv|Ljf; 1 0     1 

6 ;+v'jf;ef 

vfbjf/L  2 0     2 

6 r}gk'/  1 1 rfkfe'O{ 13 2 

dfbL 1 0     1 

wdf{b]lj 0 1 t]nf]s 1 1 

7 ;"g;/L 
O6x/L 2 0     2 10 
Og?jf  2 0     2 
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w/fg 2 0     2 

b'xjL en'jf  2 0     2 

/fdw'gLef;L 1 0     1 

/fdw"gL 0 1 /fdw"gL–$,;'g;/L 4 1 

8 df]/Ë 

lj/f6gu/  4 0     4 

11 

pnf{jf/L 1 0     1 

j]njf/L  1 0     1 

ky/L zlgZr/]  1 0     1 

;'Gb/ b'nf/L  1 0     1 

sf]zL x/}rf  1 0     1 

/+u]nL  1 0     1 

n]6fªef]u6]gL 1 0     1 

9 pbok'/ 

lqo'uf  4 0     4 

7 s6f/L  1 0     1 

j]n6f/ a;fxf 1 0     1 

rf}b08Lu9L 0 1 cfd;fn6f]n 3 1 

10 ef]hk'/ 
ef]hk/ 1 0     1 2 
if8fgGb 1 0     1 

11 t]x|y''d Dofªn'ª 1 0     1 1 

12 ;Kt/L 

/fhlj/fh  2 0     2 

5 zDe'gfy  1 0     1 

sGrgk'/  1 0     1 

;Ktsf]zL 1 0     1 

13 l;/fxf 

l;/fxf  1 0     1 

5 nxfg  1 0     1 

ldr}{of  1 0     1 

uf]nahf/ 1 0     1 

wgu9L 0 1 v'§]l;dn 14 1   

14 cf]vn9'uf l;l4r/0f 2 0     2 2 
15 vf]6fª lbSt]n 2 1 /ftfkfgL 8 3 3 

16 ;f]n'v'Da'' b'ws'08 2 0     2 2 

17 wg'iff hgsk'/  3 0     3 8 
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wg'iffwfd  1 0     1 

l5/]Zj/gfy  1 0     1 

u0f]zdfgrf/gfy 
1 0     1 

ldlynf  1 0     1 

;j}nf 1 0     1 

18 dxf]Q/L 

hn]Zj/  3 0     3 

8 uf}zfnf  1 0     1 

jlb{jf; 
2 

2 

Vof/df/f,em\ofp/]ef+u|] 10 
4 6'6]Zj/ 5 

19 ;nf{xL 

dn+ujf  1 0     1 

4 xl/jg  1 0     1 

nfnjGbL  1 0     1 

O{Zj/k'/ 1 0     1 

20 l;Gw''nL 
sdnfdfO{  3 1 ltgtn] 8 4 

6 
b'wf}nL 2 0     2 

21 bf]nvf 
led]Zj/  4 1 /fDkf 3 5 

6 
lh/L  1 0     1 

22 /fd]5fk dGynL  
2 

1 
sNn]/L 
dfg]*f+*f+ 14 3 6 

/fd]5fk 2 1 NofªNofª 6 3 
23 g'jfsf]6 ljb'/ 4 0     4 4 

24 sf7df08f} 

sf7df08f}+  7 0     7 

20 

sLlt{k'/  1 0     1 

uf]s0f]{Zj/  1 0     1 

blIf0fsfnL  1 0     1 

tf/s]Zj/  3 1 sfe]|:ynL 5 4 

z+s/fk'/  1 0     1 

rGb|flu/L  1 0     1 

sfu]Zj/L dgf]x/f  1 0     1 

6f]vf  1 0     1 

gfuf{h'g 1 0     1 
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a'9fgLns07 1 0     1 

25 nlntk''/ 
nlntk'/  5 0     5 6 
uf]bfj/L  1 0     1 

26 eQmk'/ 

dWok'/lydL  2 0     2 

8 

eQmk'/  3 0     3 
cgGtlnª]Zj/  1 0     1 

;"o{ljgfos  1 0     1 

dxfd~h'>L 
gu/sf]6 

1 
0 

  

  1 

27 sfe|] 

w'nLv]n  3 0     3 

10 
kgf}tL  2 0     2 
ag]kf  2 0     2 
kf+rvfn  1 0     1 

sfzLv08 2 0     2 

28 l;Gw'kfNrf]s 
rf}tf/f  2 0     2 4 
d]nfDrL 2 0     2 

29 wflbË lgns07 1 0     1 1 

30 dsjfgk'/ 
x]6f}8f 4 0     4 

6 
Yffxf 1 1 b]pv]n 6 2 

31 /f}tx6 

uf}/  1 0     1 
3 rGb|k'/  1 0     1 

u?8f 1 0     1 

32 af/f 

sn}of  2 0     2 

8 

u9LdfO{  1 0     1 

lghu9  1 1 l;+uf}n If]q 1   2 

dxfu9LdfO{  1 0     1 

l;d/f}gu9  1 0     1 

sf]NxjL 1 0     1 

33 k;f{ 
lj/u~h  4 0     4 6 
kf]vl/of 1 1 ndl/of 2 2 

34 lrtjg 

e/tk'/  5 0     5 

15 /Tggu/  3       3 

v}/xgL  1 0     1 

lrqjg  1 0     1 
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df8L . df9L 3 1 l;/f}nL 2 4 

gf/fo0fL 1 0     1 

35 gjnk/f;L 

/fdu|fd  2 0     2 

7 

;'gjn  1 0     1 

u}8fsf]6  1 0     1 

sfjf;f]tL  1 0     1 

b]jr'nL  1 0     1 

jb{3f6  1 0     1 

36 ?kGb]xL 

l;4fy{gu/  3 0     3 

13 

j'6jn  4 0     4 

;}gfd}gf  1 0     1 

b]jbx  1 0     1 

ltnf]Qdf  2 1 zflGtjg 11 3 
n'lDagL ;+:s[lts 1 0     1 

37 slknj:t' 

slknj:t'  1 1 agufO 8 2 

6 
s[i0fgu/  1 0     1 

lzj/fh  1 0     1 

jf0fu+uf  1 0     1 

a'4jfl6sf 1 0     1 

38 kfNkf 
tfg;]g  2 0     2 5 
/fdk'/ 3 0     3 

39 c3f{vf+rL ;+lwvs{ 1 0     1 1 
40 u'NdL /];'Ëf 1 0     1 1 

41 :o+fËhf 

jflnª  3  0     3 

7 k'tnLahf/  2 0     2 

rfkfsf]6 1 0     1 

eL/sf]6 0 1 df]xG*f+*f,eL/sf]̂  3 1 

42 tgx"+ 

Jof;  4 0     4 

13 
aGbLk'/  2 1 sfnrf]s 5 3 

efg" 1 0     1 

cf+a"v}/]gL 1 0     1 

z'Snf u08sL 4 0     4 
43 uf]/vf uf]/vf  5 0     5 8 
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kfn'ª6f/ 2 1   5 3 

44 sf:sL 
kf]v/f  6 0     6 12 
n]vgfy 6 0     6 

45 ndh'+u 

j]lzzx/  3 0     3 
6 ;'Gb/ ahf/ 2 0     2 

dWog]kfn 0 1 lgj'jf6f/L 1 1 
46 jfUn'+u jfun'+u 4 0     4 4 
47 DofUbL a]gL 2 0     2 2 
48 ka{t  s':df 3 0     3 3 
49 ?s'd d'l;sf]6 2 0     2 2 
50 /f]Nkf lnjf+u 2 0     2 2 

51 bf+u 

3f]/fxL  3 0     3 

10 t'n;Lk'/  3 0     3 

lqk'/  2 0     2 

ndxL 2 0     2 

52 ;Nofg 
zf/bf 1 0     1 2 
af3rf}/ 0 1 rf}/kfgL 3 1 

53 Ko'7fg Ko'7fg 3 0     3 3 
54 h'Dnf rGbggfy 1 0     1 1 

55 af+s] 
g]kfnu~h   6 0     6 7 
sf]xnk'/ 1 0     1 

56 alb{of 

u'nl/of  3 0     3 

9 
/fhfk'/  1 0     1 
;fgf]>Ltf/ftfn  1 0     1 

aaO{ 1 0     1 

af+;u9L  3 0     3 

57 ;'v]{t 

jL/]Gb|gu/   4 1 
k|ultgu/ 
pQ/u+uf 3 5 

9 ;'ef3f6 u+ufdfnf 2 0     2 

e]/Lu+uf 1 0     1 

n]vj]zL 0 1 /fgfufpm 6 1 

58 b}n]v 
gf/fo0f  2 0     2 

3 
b'Nn' 1 0     1 

59 s}nfnL wgu9L  9 0     9 16 
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6Lsfk'/  2 0     2 

cQl/of  1 0     1 

nDsLr'xf  1 0     1 
ehgLlqzlQm  1 0     1 

3f]8f3f]8L 2 0     2 
60 8f]6L lbkfonl;nu9L  4 0     4 4 
61 aemf+u hok[YjL  3 1 afl/n 1 4 4 
62 afh'/f jl8dflnsf  2 0     2 2 

63 c5fd 
d+un;]g  1 0     1 2 
;fkm]ju/ 1 0     1 

64 a}t8L 
bz/yrGb  2 0     2 6 
Kff6g  3 1 9'ª]nL 4 4 

65 88]nw'/f 
cd/u9L  2 0     2 4 
k/;'/fd  1 1 ;n]tf 11 2 

66 sGrgk'/ 

ledbQ  6 0     6 

12 

k'gjf{;  1 0     1 

j]nf}/L  1 0     1 

bf]wf/frf+bgL  1 0     1 

a]bsf]6 1 0     1 
emnf/Llkknf8L  1 0     1 
j]n8fF8L 0 1 a}jfxf 8 1 

67 bfr'{nf 
ckL 2 0     2   

dxfsfnL 0 1 wf}sf]̂  8 1 3 
  hDDff   366 34     400 400 
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अनुसूिच ५ 

महानगरपािलका/उपमहानगरपािलका/नगरपािलकामा स्थापना भई संचालनमा रहकेा र नयाँ 

स्थापना �ने शहरी स्वास्थ्य �बधर्न केन्�ह�को िववरण 

qm=;= 
lhNnfsf] 

gfd 

dxfgu/kflnsf÷  
pkdxfgu/kflnsf÷ 

gu/kflnsf 

 ut cf=j= 
@)&#&$ df 
:yfkgf ePsf 

rfn' 
cf=a=)&$.&% 
df :yfkgf x'g] 

s'n hDdf 

1 sf7df08f}+ 

sf7df08f}+ 11 0 11 

j'9flgns07 2   2 
2 nlntk'/ nlntk'/ 0 1 1 
3 sf:sL kf]v/fn]vgfy 0 1 1 
4 lrtjg e/tk'/ 0 1 1 
5 k;f{ aL/u~h 0 1 1 
6 df]/Ë lj/f6gu/  0 1 1 

7 ;'g;/L 

O6x/L 0 1 
2 w/fg 0 1 

8 wg'iff hgsk'/ 0 1 1 

9 jf/f 

sn}of 0 1 
2 lhtk'/l;d/f 0 1 

10 dsjfgk'/ x]6f}+8f 0 1 1 
11 s}nfnL wgu9L  0 1 1 
12 af+s] g]kfnu~h 0 1 1 

13 bfË 

3f]/fxL 0 1 
2 t'N;Lk'/ 0 1 

14 ?kGb]xL a'6jn  0 1 1 
  hDdf   13 16 29 
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अनुसूिच ६    

स्तरीय उपचार प�ित सम्बिन्ध िविभ� फारामह�                                       Annex 1a 

Assessment on Rational Use of Medicines (RUM) and Adherence to STP 

Health Facility Level  

Primary Data Entry Format (Peer Review Checklist) 

District :  ……………………..  Municipality/Rural Municipality……………………….. 

 Name of Health Facility: …………………. ….…  Month……………Fiscal Year :…….                  

 Name of Prescriber :       ……………………………  OPD Ticket  Pad No: ….. 

Prescription No. 
Indicator Codes 

Remarks 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 
  No  Y/N Y/N  Y/N Y/N Y/N  Y/N Y/N Y/N 
                      
                      
                      
           
           
           
           
                      
Total                     
Average/percentage                     

Note: Put a √ for YES and x for NO 
   Parameters Codes 
1. No. of Medicine in the Prescription. 
2. Prescription containing antibiotic. (Yes/No) 
3. Prescription containing more than one antibiotic (Yes/No) 
4. Prescriptions containing medicines other than Free Essential Medicine List (Yes/No) 
5. Prescribing in line with STP (Yes/No)  
6. Medication information ( Dose, frequency, doses form, duration, ac/pc) (Yes/No) 
7. UTI treated with antibiotic other than Cotrimoxazole /Amoxycilline / Ciprofloxacin.(Yes/No) 
8. Enteric fever treated with antibiotic other than Ciprofloxacin /ofloxacin / Cotrimoxazole. (Yes/No) 
9. Ringworm case treated with antibiotic. (Yes/No) 
Reviewer's Name: 

Date; 
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Annex 1b 
Assessment on Rational Use of Medicines (RUM) at Health Facility Level 

Consolidation RUM of the among the Peers 
Name of District: ……………….           Municipality/Rural: ..………….………………..…..  
Total No.of OPD Ticket Pad ……….                     Total Actual No.of Precription ………                                                                                           

Indicators Prescriber 
A 

Prescriber 
B 

Prescriber 
C 

Average WHO/INRUD 
Standard 

1.No. of medicines in the 
prescription (average) 

        =/< 3.0 

2. Prescriptions containing 
antibiotic (%) 

        <30% 

3. Prescription containing 
more than one antibiotic (%) 

        None 

 4. Prescriptions containing 
medicines other than Free 
Essential Medicine List (%) 

        Preferably 
none 

 5.  Prescribing in line with STP         Preferably 
none 

6. Medication information ( Dose, 
frequency, doses form, duration, 
ac/pc) 

        Preferably 
none 

7. UTI treated with antibiotic 
other than  Cotrimoxazole / 
Amoxycilline/Ciprofloxacin. 

        Preferably 
none 

 8. Enteric fever treated with 
antibiotic other than  
Ciprofloxacin/ofloxacin / 
Cotrimoxazole. 

        Preferably 
none 

9. Ringworm case treated with 
antibiotic. 

        Preferably 
none 

Reviewed by: 
  

Approved by: 
  Name: 

  
 Name: 

  Designation: 
  

Designation: 
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Annex 2a 

Rational Use of Medicines  

Consolidation Format for Municipality/Rural Municipality 

Format 2a:  Parameters of Rational Use of Medicines (RUM) and Adherence to Standard 
Treatment Protocol (Quarter 1/2/3 ) 

Name of District: ..……………..      Name of  Municipality/Rural Municipality……………...    
Total No.of OPD Ticket Pad ……….                              Total Actual No.of Precription …………….. 

 

Indicators 

 

PHC 

 

PHC 
Average 

 

HP 

 

HP 
Average 

Municipality/ 

Rural 
Municipality 

Average 

1. Average No. of medicines in the 
prescription  

           

2.% of Prescriptions containing 
antibiotic  

           

3.% of Prescription containing more 
than one antibiotic 

           

4. % of Prescriptions containing 
medicines other than Free Essential 
Medicine List 

           

5. % of Prescribing in line with STP            

6.  % of Medication information ( 
Dose, frequency, doses form, 
duration, ac/pc)  

           

7. % of UTI treated case with 
antibiotic other than  
Cotrimoxazol / Amoxycilline / 
Ciprofloxacin.   

           

8. % of Enteric fever case treated 
with antibiotic other than 
Ciprofloxacin / ofloxacin / 
Cotrimoxazol. 

           

9. % of Ringworm case treated 
with antibiotic.            

 
   Prepared by :      Approved by : 

Date: 
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Annex 2b 

                                             Rational Use of Medicines  

District Data Consolidation Format 

Format 3a: Parameters of Rational Use of Medicines (RUM) and 

Adherence to Standard Treatment Protocol 

Quarter 1/2/3 

Name of District: ……………………                                    
 

Local 
Level 
Name 

 

Health Facility 

No. of 
OPD 

Ticket  
Pad  

Actual 
No. of 
Prescri
ption 

Indicators  

( Average) 

 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9  

              

              

              

              

 Total of 
Facilities 

            

       Parameters Codes 
10. Average No. of Medicine in the Prescription. 
11. % of Prescription containing antibiotic.  
12. % of Prescription containing more than one antibiotic. 
13. % of Prescriptions containing medicines other than Free Essential Medicine List. 
14. % of Prescribing in line with STP.  
15. % of Medication information ( Dose, frequency, doses form, duration, ac/pc). 
16. % of UTI treated case with antibiotic other than Cotrimoxazole /Amoxycilline / Ciprofloxacin. 
17. % of Enteric fever treated casewith antibiotic other than Ciprofloxacin /ofloxacin / Cotrimoxazole.  
18. Ringworm case treated with antibiotic.  

  

 Prepared by:       Approved by: 
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Annex 2c 

Rational Use of Medicines  

Consolidation Format for Municipality/Rural Municipality 

Format 2a:  Parameters of Rational Use of Medicines (RUM) and Adherence to Standard 
Treatment Protocol (Quarter 1/2/3 ) 

Name of District: ..……………..      Name of  Municipality/Rural Municipality……………...    
Total No.of OPD Ticket Pad ……….                              Total Actual No.of Precription … 

Indicators PHC Average HP Average 
Municipality/Rura

l Municipality 
Average 

  M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

Quarter  
Average 

M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

Quarter 
Average 

1. Average No. of medicines in 
the prescription  

      

  

              
2.% of Prescriptions containing 
antibiotic        

  
              

3.% of Prescription containing 
more than one antibiotic 

      

  

              
4. % of Prescriptions containing 
medicines other than Free 
Essential Medicine List       

  

              
5.% of Prescribing in line with 
STP       

  
              

6. % of Medication information ( 
Dose, frequency, doses form, 
duration, ac/pc)        

  

              
7.% of UTI treated case with 
antibiotic other than  
Cotrimoxazol, Amoxycilline / 
Ciprofloxacin.   

      

  

              
4. % of Enteric fever case 
treated with antibiotic other 
than Ciprofloxacin / ofloxacin / 
Cotrimoxazol.       

  

              
5. % of Ringworm case treated 
with antibiotic.       

  
              

   Prepared by : 
     

Approve
d by : 
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                                         Rational use of drug                          Annex 3a                                 
Health Facility Level 

Availability of Key Drugs 
District :  ……………………..        Municipality/Rural 
Municipality……………………….. Month ... Fiscal Year........ 

Availability of drugs 
Doses 
Form Strength 

Health Facilities Average 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 

Albendazole Tablet 400 mg                       
Amoxycilin Tablet 125DT,                       

  250mg DT                       
Capsule 500 mg                       

Benzoic acid compound ointment ointment                         
Chloramphenicol Capsule 250 mg                       

Capsule 500 mg                       
Eye applicap                         

Ciprofloxacin   infusion 200mg/100ml                       
Eye/ear 
Drop, 5ml 

0.3%  w/v                       

Tablet 250 mg                       
Tablet 500 mg                       

Iron+Folic  Tablet 60mg elemental 
iron+0.04mg folic acid                       

Gentamycin Injection 40mg/ml                       
Metronidazole Infusion 500mg /100 ml                       

Tablet 400 mg                       
Syrup 60 ml 200mg/5ml                       

ORS powder WHO formula 
Sachet/litre 

                      
Oxytocin Injection 5 IU/ml,1ml                       
Paracetamol  Injection 150 mg /ml                       

Tablet 500 mg                       
Suspension, 60 ml 125 mg/5 ml                       

Povidone lodine  Liquid 5% W/V                       
Salbutamol Tablet 4 mg                       

Sulfamethoxazole + Trimethoprim 

Tablet 480 mg                       
Tablet 960 mg                       

Zinc Sulphate Tablet 20mg                       
Isoniazide+rifampicin+pyrazinamide Tablet                         
Ringer lactate Injection 500ml                       
Vitamin A Cap 2 lakh IU                       
gf]6 M Yes = 1 , No = 0 

Prepared by : 
     

Approved by : 
    Date:             
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                            Rational use of drug                 Annex 3b                                 
Municipality/Rural Municipality level Consolidation Form 

Availability of Key Drugs 
District :  ……………………..        Municipality/Rural 
Municipality……………………….. Month ... Fiscal Year........ 

Availability of drugs 
Doses 
Form Strength 

Health Facilities Average 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 

Albendazole Tablet 400 mg                       
Amoxycilin Tablet 125DT,                       

  250mg DT                       
Capsule 500 mg                       

Benzoic acid compound ointment ointment                         
Chloramphenicol Capsule 250 mg                       

Capsule 500 mg                       
Eye applicap                         

Ciprofloxacin   infusion 200mg/100ml                       
Eye/ear 
Drop, 5ml 

0.3%  w/v                       

Tablet 250 mg                       
Tablet 500 mg                       

Iron+Folic  Tablet 60mg elemental 
iron+0.04mg folic acid                       

Gentamycin Injection 40mg/ml                       
Metronidazole Infusion 500mg /100 ml                       

Tablet 400 mg                       
Syrup 60 ml 200mg/5ml                       

ORS powder WHO formula 
Sachet/litre 

                      
Oxytocin Injection 5 IU/ml,1ml                       
Paracetamol  Injection 150 mg /ml                       

Tablet 500 mg                       
Suspension, 60 ml 125 mg/5 ml                       

Povidone lodine  Liquid 5% W/V                       
Salbutamol Tablet 4 mg                       

Sulfamethoxazole + Trimethoprim 

Tablet 480 mg                       
Tablet 960 mg                       

Zinc Sulphate Tablet 20mg                       
Isoniazide+rifampicin+pyrazinamide Tablet                         
Ringer lactate Injection 500ml                       
Vitamin A Cap 2 lakh IU                       
gf]6 M Yes = 1 , No = 0 

Prepared by : 
     

Approved by : 
    Date:             
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                                       Rational use of drug                          Annex 3c                                 
District Consolidation Form 

Availability of Key Drugs 
District :  ……………………..        Municipality/Rural 
Municipality……………………….. Month ... Fiscal Year........ 

Availability of drugs 
Doses 
Form Strength 

Health Facilities Average 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 

Albendazole Tablet 400 mg                       
Amoxycilin Tablet 125DT,                       

  250mg DT                       
Capsule 500 mg                       

Benzoic acid compound ointment ointment                         
Chloramphenicol Capsule 250 mg                       

Capsule 500 mg                       
Eye applicap                         

Ciprofloxacin   infusion 200mg/100ml                       
Eye/ear 
Drop, 5ml 

0.3%  w/v                       

Tablet 250 mg                       
Tablet 500 mg                       

Iron+Folic  Tablet 60mg elemental 
iron+0.04mg folic acid                       

Gentamycin Injection 40mg/ml                       
Metronidazole Infusion 500mg /100 ml                       

Tablet 400 mg                       
Syrup 60 ml 200mg/5ml                       

ORS powder WHO formula 
Sachet/litre 

                      
Oxytocin Injection 5 IU/ml,1ml                       
Paracetamol  Injection 150 mg /ml                       

Tablet 500 mg                       
Suspension, 60 ml 125 mg/5 ml                       

Povidone lodine  Liquid 5% W/V                       
Salbutamol Tablet 4 mg                       

Sulfamethoxazole + Trimethoprim 

Tablet 480 mg                       
Tablet 960 mg                       

Zinc Sulphate Tablet 20mg                       
Isoniazide+rifampicin+pyrazinamide Tablet                         
Ringer lactate Injection 500ml                       
Vitamin A Cap 2 lakh IU                       
gf]6 M Yes = 1 , No = 0 

Prepared by : 
     

Approved by : 
    Date:             
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RUM Indicator 

% of case of UTI treated with antibiotic other than  

Cotrimoxazol ,  Amoxycilline and Ciprofloxacin 

 

% of case of Enteric fever treated with antibiotic 

other than  Ciprofloxacin , ofloxacin and Cotrimoxazol  

 

% of case of Conjunctivitis treated with Ciprofloxacin  

Eye drop 

 

% of Ringworm case treated with antibiotic   
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अनुसूिच ७    

िविभ� स्तरका स्वास्थ्य संस्थाह�का लािग िनशुल्क औषधीह�को सुची  

A. Free Essential Drugs For Health Institution                                                      

S.NO Name of drugs Forms Strength Group 

(disease coverage) 
Dist. 

Hosp 

PHC HP 

1.  Lignocaine,  Injection, 30 

ml 

1%with /without 

adrenaline , 2 % w/v 

Local 

Anaesthesia  

√ √ √ 

2.  

 

Paracetamol  Injection  2ml 150 mg /ml  NSAID √ √ × 

Tablet  500 mg  √ √ √ 

Suspension  60 ml  125 mg/5 ml  √ √ √ 

3.  Aspirin Tablet 75/150/300mg NSAID, Cardiac √ × × 

4.  Ibuprofen Tablet   400mg  NSAID √ √ √ 

5.  Diclofenac  Injection 25mg/ml,3ml NSAID √ √ × 

6.  Pheniramine  Injection  2ml 22.75 mg / ml Antihistamine √ √ √ 

7.  Cetirizine HCl tabs,susp 10 mg,5mg /5ml  Anti-histamine √ √ × 

8.  Metronidazole  Infusion  500mg /100 ml Antiprotozoal √ √ × 

Tablet   400 mg   √ √ √ 

Syrup 60 ml  200mg/5ml   √ √ √ 

9.  Tinidazole Tablet 500mg Anti-protozoal √ √ × 

10.  Amoxycilin Tablet 125DT, 250mg DT, Antibiotic √ √ √ 

Capsule 500mg  √ √ √ 

11.  Gentamycin Injection  500mg/ml Antibiotic √ √ × 

12.   

Ciprofloxacin   

Eye/ear Drop, 5ml  0.3%  w/v Aantibiotic √ √ √ 

Tablet  250 & 500 mg   √ √ √ 

Infusion  200 mg/100 ml  √ √ × 

13.  Chloramphenicol applicap, 1%, Antibiotic √ √ × 

caps  250&500mg  √ √ × 

14.  Ceftrixone Injection 1 g  Antibiotic √ × × 

15.  Sulfamethoxazole + 

Trimethoprim  

Tablet  120 DT ,480 and 

960 mg 

Antibacterial √ √ √ 

16.  Doxycycline  Capsule  100 mg  Antibiotic √ √ √ 

17.  Azithromycin Tabs 250 mg , 500mg  Antibiotic √ √ × 
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18.  Cloxacillin  Syrup, tabs/caps 125/250/500 mg Antibiotic √ √ × 

19.  Fluconazole tabs/oint 150mg/15gm Anti-fungal √ √ × 

20.  Acyclovir tabs/cream 200 mg/5gm Anti-viral √ × × 

21.  Ferrous sulphate Tablet  60 mg elemental Iron Anaemia  √ √ √ 

22.  Folic acid Tablet 5mg Anaemia √ √ × 

23.  Compound solution of 

Sodium lactate  
Infusion, 500ml  Ringer’s Lactate Electrolyte imbalance √ √ √ 

24.  Sodium chloride  Infusion, 500ml  Normal Saline Ion substitution √ √ × 

25.  Dextrose Solution  Infusion, 5% w/v 500 ml Glucose substitution √ 

 

√ × 

26.  Hydrochlorothiazide  Tablet   25 mg, 6.25mg Diuretic, 

antihypertensive 

√ × × 

27.  Atenolol  Tablet  50 mg  Antihypertensive √ √ √ 

28.  Albendazole Tablet 400mg Anthelmintic √ √ √ 

29.  Calamine lotion  Lotion, 30 ml 15 % w/v Allergy, sunburn,  √ √ √ 

30.  Povidone lodine  Liquid, 5oo ml  5% w/v Antiseptics √ √ √ 

31.  Aluminium hydroxide 

+ Mag. Hydroxide 
Tablet   250mg + 250 mg Antacids √ √ √ 

32.  Ranitidine, Injection, 2ml   25 mg/ml  Ulcer healing drug √ √ × 

Tablet   150 mg  √ √ √ 

33.  Atropine  Injection  0.6 mg/ml Antispasmodic, anti 

poisonous 
√ √ × 

34.  Hyoscine 

butylbromide  

Injection  20 mg/ml  Antispasmodics √ √ × 

Tablet  10 mg ,20mg  √ √ √ 

35.  Oral Rehydration 

Solutions (ORS)/Ltr 

Powder  WHO formula-  

Sachet/Ltr. 

Rehydration √ √ √ 

36.  Clove oil Liquid  5 ml Dental pain √ √ √ 

37.  
Metoclorpropamide 

Tablet   10 mg Anti emetic √ √ √ 

Injection 2ml 5 mg/ml   √ √ × 

38.  Promethazine  Hydrochloride Tablet 25 mg Antiemetic √ √ √ 

39.  Charcol  activated Powder 10 gm/sachet Anti poisoning √ √ √ 

40.  Benzoic acid  +  Salicylic acid  Ointment, tube, 30 g  6 % + 3% w/w Eczema √ √ √ 

41.  Frusemide Tablet   40 mg Diuretics √ √ √ 

Injection 2ml  10 mg/ml   √ √ × 

42.  Amlodipine Tablet 5 mg Antihypertensive √ × × 

43.  Dexamethasone  Injection 2ml  4 mg /ml  steroid √ √ √ 
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44.  Salbutamol  Tablet  4 mg  Bronchodilator √ √ √ 

45.  Aminophylline Tablet  100 mg  ( Bronchodilator) √ √ × 

46.  Prednisolone Tabs 10 mg Oral corticosteroid √ √ × 

47.   Pralidoxim sodium  Injection 500 mg Anti-toxic (antidote for OP) √ √ × 

48.  Phenobarbitone  Tablet   30 mg  Anti-epilepticus √ × × 

49.  Chlorpromazine Tablet   100 mg Psychotic drug √ × × 

50.  Amitryptiline  Tablet  10 mg, 25 mg Mental stimulant √ × × 

51.  Hydrocortisone Powder for Injection   100 mg / vial with WFI Corticosteroid 

( Bronchodilator, allergy) 

√ √ × 

52.  Metformin  Tablet  500 mg ,850mg Anti-diabetic √ √ × 

53.  Adrenaline  Injection   1:1000 Anaphylactic shock √ √ √ 

54.  Digoxin  Tablet 0.25 mg Cardiac glycoside √ × × 

55.  Silver Sulphadiazine  Cream, 25 g  1  % w/w Antiseptic specially for burn √ √ √ 

56.  Clotrimazole  Skin Cream, 25 g 1 % w/w, Antifungal √ √ √ 

Pessary tab 100 mg    √ √ × 

57.  Diazepam Inj 5mg per 2ml Tranquilizer √ √ × 

58.  Gention violet 1% Sol. 10 ml Antiseptic √ √ √ 

59.  Allopurinol  Tablet 100mg, 300mg Anti-gout √ × × 

60.  Tetracycline Caps 250/500mg Broad spectrum antibiotic √ √ × 

61.  Carbamazepine  Tabs 200mg,400mg Anti- epileptics √ × × 

62.  Acetazolamide Tabs 250mg For high altitude sickness √ √ × 

63.  Oxymetazoline nasal drop 0.05% ,5ml Nasal decongestant √ √ × 

64.  Levothyroxin  Tablet 25 mcg, 50mcg Anti thyroid √ × × 

65 Enalapril Tablet 2.5mg , 5mg, NCD drug These drugs will be made  

available in designated  

health facilities of selected  

Program districts. 

 

66 Atorvastatin Tablet 10mg  NCD drug  

67 Fluoxetine Capsule 10mg, 20mg  Mental Health  

68 Valporic acid Tablet 200mg , 300mg Mental Health   

69 Trihexyphenidyl Tablet 2mg Mental Health  

70 Thymine Tablet 100mg Mental Health  



125 

 

 

B. List of supportive commodities by health facilities 

S. NO. Name of Product Unit Packing Hospital PHC HP Remarks 

1 Absorbant Cotton Roll 400 g √ √ √ 400 g 

2 Bandage Than 35 TPI √ √ √ 18mx90cm 

3 Gauze  Than 40 TPI √ √ √ 18mx90cm 

4 Surgical Gloves Pair Different size √ √ √  

5 IV Set Pcs Different size √ √ √  

6 IV Canula Pcs Different size √ √ √  

7 Phenol Pcs Different size √ √ √  

8 Disposable Syringe  Pieces 2 ml, 5ml √ √ √  

9 Suture set Pkt  √ √ √  

10 Catgut Pkt 1-0,2-0 √ √ ×  

11 Adheshive tape 4" Rolls 4" √ √ √  

12 Surgical Blade Pcs different size √ √ √  

13 Rubber Catheter Pcs different size √ √ √  

14 Rectified Spirit Bottle 500 ml √ √ √  

15 Chlorine powder Pkt 200 g √ √ √  
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अनुसूिच ८  

िविभ� तहबाट ख�रद ग�रने औषधी तथा सप�टीभ मेिडकल िडभाइसेजको िववरण 

List of all Free Essential Drugs to be Procured in FY 2074/75 

S.
N. Name of drugs  Dosage Forms Strength Group 

Procurment level in FY 
2074/75 

Center Region / District 
and Local Level 

Section 1 : Free Essential Drugs  

1 

Lignocaine  

Injection, 30 ml 

1% with adrenaline  Local Anaesthesia      √ 

  1% without adrenaline        √ 

  2% without adrenaline       √ 

2 

Paracetamol  Injection 2ml 150 mg /ml  NSAID     √ 

  Tablet  500 mg     √   

  Suspension, 60 
ml  125 mg/5 ml     √   

3 

Aspirin 

Tablet 

75 mg  Cardiac      √ 

  150mg Cardiac      √ 

  300mg  NSAID     √ 

4 Ibuprofen Tablet   400mg  NSAID   √   

5 Diclofenac  Injection 25mg/ml,3ml NSAID     √ 

6 Pheniramine  Injection  2ml 22.75 mg / ml Antihistamine     √ 

7 Cetirizine HCl tablet  10 mg Anti-
histamine   √   

8 

Metronidazole  Infusion  500mg /100 ml Antiprotozoal     √ 

  Tablet   400 mg      √   

  Syrup 60 ml  200mg/5ml        √ 

9 Tinidazole Tablet 500mg Anti-
protozoal     √ 

10 

Amoxycilin 
Tablet 

125DT,  Antibiotic CHD   

  250mg DT Antibiotic   √   

  Capsule 500mg Antibiotic   √   

11 Gentamycin Injection  40mg/ml Antibiotic CHD   

12 

Ciprofloxacin   Eye/ear Drop, 
5ml  0.3%  w/v Antibiotic   √   

  Tablet 250 mg Antibiotic   √   

  Tablet  500 mg  Antibiotic   √   

13 

Chloramphenicol applicap, 1%, Antibiotic   √   

  Cap 250 mg        √ 

  caps  500mg       √ 
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14 Ceftrixone Injection 1g Antibiotic   √   

15 
Sulfamethoxazole 
+ Trimethoprim  Tablet  480 mg Antibacterial   √   

  Tablet   960 mg Antibacterial   √   

16 Doxycycline  Capsule  100 mg  Antibiotic     √ 

17 
Azithromycin 

Tabs 
250 mg    Antibiotic   √   

  500 mg  Antibiotic   √   

18 

Cloxacillin  Tabs/caps 250 mg Antibiotic     √ 

  tabs/caps 500 mg Antibiotic   √   

  Syrup  125mg/5ml Antibiotic     √ 

19 Fluconazole Capsules 150mg Anti-fungal   √   

20 
Acyclovir Tabs 200 mg Anti-viral   √   

  Cream 5% W/W Antiviral     √ 

21 Ferrous salphate Tablet  60 mg elemental Iron Anaemia      √ (CHD) 

22 Folic acid Tablet 5mg Anaemia     √ 

23 Compound solution 
of Sodium lactate  Infusion, 500ml  Ringer’s Lactate Electrolyte 

imbalance   √   

24 Sodium chloride  Infusion, 500ml  Normal Saline Ion 
substitution     √ 

25 Hydrochlorothiazide  Tablet   25 mg Diuretic, 
antihypertensive     √ 

26 Atenolol  Tablet  50 mg  Antihypertens
ive   √   

27 Albendazole Tablet 400mg Anthelmintic   √   

28 Calamine lotion  Lotion, 30 ml 15 % w/v Allergy, 
sunburn,      √ 

30 Povidone lodine  Liquid, 5oo ml  5% w/v Antiseptics     √ 

31 
Aluminium 
hydroxide + Mag. 
Hydroxide 

Tablet   250mg + 250 mg Antacids     

32 
Ranitidine, Injection, 2ml   25 mg/ml  Ulcer healing 

drug     √ 

  Tablet   150 mg       √ 

33 Atropine  Injection  0.6mg/ml 
Antispasmodi
c, anti 
poisonous 

    √ 

34 

Hyoscine 
butylbromide  Injection  20 mg/ml  Antispasmodi

cs     √ 

  Tablet  10 mg      √   

  Tablet  20mg     √   

35 Oral Rehydration 
Solutions (ORS)/Ltr Powder  WHO formula-  

Sachet/Ltr. Rehydration   √   

36 Clove oil Liquid  5 ml Dental pain     √ 

37 
Metoclorpropamid
e Tablet   10 mg Anti emetic     √ 

  Injection 2ml 5 mg/ml        √ 

38 Promethazine  
Hydrochloride Tablet 25 mg Antiemetic     √ 

39 Charcol  activated Powder 10 gm/sachet Anti     √ 
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poisoning 

40 Benzoic acid  +  
Salicylic acid  

Ointment, tube, 
30 g  6 % + 3% w/w Eczema   √   

41 
Frusemide Tablet   40 mg Diuretics     √ 

  Injection 2ml  10 mg/ml        √ 

42 Amlodipine Tablet 5 mg Antihypertens
ive   √   

43 Dexamethasone  Injection 2ml  4 mg /ml  Steroid     √ 

44 Salbutamol  Tablet  4 mg  Bronchodilato
r   √   

45 Prednisolone Tabs 10 mg Corticosteroid     √ 

46  Pralidoxim sodium  Injection 500 mg Anti-toxic 
(antidote for OP)     √ 

47 Phenobarbitone  Tablet   30 mg  Anti-
epilepticus   √   

48 Chlorpromazine Tablet   100 mg Mental 
Heatlth   √   

49 
Amitryptiline  

Tablet 
 10 mg Mental Health   √   

    25 mg Mental Health   √   

50 Hydrocortisone Powder for 
Injection  

 100 mg / vial with 
WFI 

Corticosteroid(Bronc
hodilator, allergy)   √   

51 Metformin  Tablet  500 mg  Anti-diabetic   √   

52 Adrenaline  Injection   1:1000 Anaphylactic 
shock     √ 

53 Digoxin  Tablet 0.25 mg Cardiac 
glycoside     √ 

54 Silver 
Sulphadiazine  Cream, 25 g  1 % w/w Antiseptic 

specially for burn   √   

55 
Clotrimazole  Skin Cream, 25 

g 1 % w/w, Antifungal   √   

  Pessary tab 100 mg       √   

56 Diazepam Inj 5mg per ml Tranquilizer     √ 

57 Gention violet 1% Aqueous 
Soln. 10 ml Antiseptic     √ 

58 
Allopurinol  

Tablet 
100mg Anti-gout     √ 

  300mg        √ 

59 
Tetracycline 

Caps 
250 mg Broad 

spectrum 
antibiotic 

    √ 

  500mg     √ 

60 
Carbamazepine  

Tabs 
200mg Anti- 

epileptics     √ 

  400mg       √ 

61 Acetazolamide Tabs 250mg 
For high 
altitude 
sickness 

    √ 

62 Oxymetazoline nasal drop 0.05% ,5ml Nasal 
decongestant     √ 

63 Dextrose  Infusion 5%W/V, 500ml Glucose 
substitution     √ 

64 
Levothyroxin  

Tablet 
25 mcg 

Anti thyroid 
  √   

  50 mcg   √   
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Section 2: Free Essential Drugs for NCD and Mental Health 

65 Enalapril  Tablet 
        

        

66 Atorvastatin Tablet         

67 Resperidone Tablet 
        

        

68 Fluoxetine  Capsule 
        

        

69 Valporic Acid 
Tablet         

Tablet         

70 Trihexiphenidyl Tablet         

71 Thymine Tablet         

72 Diazepam 
Tablet         

Tablet         

73 Metformin  Tablet         

74 Hydrochlorothiazid
e  Tablet         

Section 3: Supportive Medical Devices 

1 Absorbant Cotton Roll         √ 

2 Bandage Than         √ 

3 Gauze Than         √ 

4 Surgical Gloves Pair         √ 
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अनुसूिच ९ 

नसन� रोग (PEN) सम्बिन्ध िजल्लास्तरीय तािलमको �ितवेदन 

(िजल्लाको नाम )  

क. तािलमको िववरण                  ब्याच / समूहः 

तािलम संचालन ग�रएको िमितः     तािलम संचालन ग�रएको स्थानः 

�िशक्षकको िववरण 
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