
 
 

प्रदेश स्तरीय  काययक्रम संचालन मार्यदशयन 

(नेपाल सरकार, माननीय मन्त्रीस्तरको मममत २०७९/४/३ को मनर्यय अनसुार स्वीकृत) 

(सशतय अनदुान मार्य त हस्तान्त्तररत आयवेुद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा काययक्रम) 

 २०७९/०८०  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्,टेकु 
 

  



 
 

  



 
 

कवषयसूल्च 

 
आयवेुद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा काययक्रम (आयवेुद सेवा काययक्रम ,सशतय अनदुान) ...................................... 1 
प्रदेश स्वास््य मनदेशनालयको लामर् ....................................................................................... 2 

१) नार्ररक आरोग्य काययक्रम ..................................................................................... 2 

२) आयवेुद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सममक्षा ......................................................... 3 

३) अनरु्मन मूपयांकन,मनररक्षर् तथा समन्त्वय ..................................................................... 4 

४) आयवेुद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अमभबृकि तामलम(AHMISसमेत) ........................................ 5 

प्रदेश स्तरीय अन्त्य आयवेुद स्वास््य संस्थाको लामर् ....................................................................... 6 

५) मनिःशपुक आयवेुद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा स्वास््य ल्शकवर । ................................................. 6 

६) आयवेुद सेवा सम्वन्त्धी क्षमता अमभबृकि तामलम ................................................................. 7 

७) PHC मा जीवनशैली व्यवस्थापन काययक्रम...................................................................... 7 

८) आयवेुद संस्थालाई औषमध तथा अन्त्यसामग्री ढुवानी । ......................................................... 9 

९) राकिय आरोग्य ददवस तथा धन्त्वन्त्तरर जयल्न्त्त,राकिय योर् ददवस/ अन्त्तरायकिय योर्ददवस ...................... 10 

१०) औषमध खररद ................................................................................................. 11 

११) अनरु्मन,मपुयाकंन,मनरीक्षर् तथा समन्त्वय । ................................................................. 12 

१२) जेष्ठ नार्ररकको लामर् स्वास््य प्रबधयन सेवा काययक्रम । ..................................................... 13 

१३) स्तनपायी आमालाई मातलृ्शश ुसरुक्षाथय दगु्धबधयक जमिबटुी जन्त्य औषमध कवतरर्.............................. 14 

१४) पंचकमय(पूवयकमय) काययक्रम । ................................................................................ 15 

१५) स्वस्थ जीवन काययक्रम ........................................................................................16 

१६) जमिवटुीवाट चरू्य औषधी मनमायर् । .......................................................................... 18 

१७) मेमिकल सामामग्र,उपकरर् तथा ममेसनरी औजार खररद । .................................................... 18 

१८) आयवेुद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सममक्षा ....................................................... 19 

१९) कवद्यालय आयवेुद तथा योर् ल्शक्षा काययक्रम ................................................................. 20 

२०) प्रयोर्शालाका लामर् पयाव कमयचारीको मनरन्त्तरता । ......................................................... 22 

२१) नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा नार्ररक आरोग्य अमभयान संचालन ........................................ 23 

अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन खचय ................................................................................ 26 

२२) प्रादेल्शक आयवेुद ल्चककत्सालय, कवजौरी, दाङ र धनर्ढी, कैलालीको लामर् ................................... 26 

अनसूुचीहरू .............................................................................................................. 27 



 
 



1 
 

आयवेुद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा काययक्रम (आयवेुद सेवा काययक्रम ,सशतय अनदुान) 
 

नेपालको संकवधान २०७२को भार् ४ को धारा ५१ (ज) को ७ मा ‘नेपालको परम्परार्त ल्चककत्सा पद्दमतको 

रुपमा रहेको आयवुेद, प्राकृमतक ल्चककत्सा र होममयोप्यामथक लर्ायतका स्वास््य पिमतको संरक्षर् र प्रवधयन 

र्ने’ भनी प्राथममकताका साथ उपलेख र्ररएको छ । संकवधानका अनसूुचीहरूमा आयवुदे तथा वैकल्पपक 

ल्चककत्साका कवमभन्न आयामलाई महत्वपूर्य स्थान ददइएको छ । 

पन्त्धौं पञ्चबकषयय योजनामा आयवुेद प्राकृमतक ल्चककत्सा तथा अन्त्य ल्चककत्सा पिमतहरुको योजनावि कवकास र 

मबस्तार र्ने रर्नीमत उपलेख छ । स्थानीय स्तरमा उपलव्ध औषधीजन्त्य जिीवटुी, खमनज एवं जान्त्तव रव्यको 

पकहचान, संरक्षर्, संकलन, प्रवर्धदयनको लामर् संरचना मनमायर् र्ररने, प्रचमलत प्राकृमतक ल्चककत्सा, वैकल्पपक तथा 

अन्त्य ल्चककत्सा पिमत तथा सेवाहरुलाई मनल्ित मापदण्िका आधारमा सूचीकृत,व्यवल्स्थत र्दै आयवुेद, पञ्चकमय, 

योर् र प्राकृमतक ल्चककत्साको कवल्शकिकृत सेवा सकहतको राकिय आयवुेद, योर्, र्धयान, प्रार्ायाम मनोपरामशय, 

पञ्चकमय तथा प्राकृमतक ल्चककत्सा सेवा केन्त्रको स्थापना र्री स्वास््य पययटनलाई प्रवर्धदयन र्ररने र “मेरो स्वास््य 

मेरो ल्जम्मेवारी”लाई प्रभावकारी वनाउन स्वस्थ भान्त्साको अवधारर्ा अनरुुप स्वस्थ खानाको प्रयोर् र्नय हरेक 

नार्ररकलाई ससूुचीत र्दै स्वस्थ वातावरर् र सकक्रय जीवनशैलीको प्रवर्धदयन र्नय साइकल लेन, एक घर एक 

करेसाबारी, सावयजमनक पाकय , व्यायामहल, योर्ाभ्यास तथा पञ्चकमय केन्त्रको मनमायर् तथा स्थापनाको लामर् 

सरोकारवालासंर् समन्त्वय तथा पैरवी र्ने उपलेख छ । 

आयवुेद तथा वकैल्पपक ल्चककत्सा सेवा व्यवस्थापन तथा प्रवाहका लामर् संघमा केल्न्त्रय आयवुेद ल्चककत्सालय र 

होममयोप्याथीक अस्पताल, प्रदेश स्तरमा आयवुदे ल्चककत्सालयहरू, ७७ वटै ल्जपलामा ल्जपला स्तरीय आयवुदे 

स्वास््य संस्था तथा स्थानीय स्तरमा ३०५ वटा आयवुेद औषधालयवाट आयवुदे स्वास््य सेवा प्रवाह भै ७५३ 

स्थानीय तह मर्धये ३१३ मा आयवुदे स्वास््य संस्थाको सेवा कवस्ताररत छ भने वााँकक ४४० स्थानीय तहमा 

सेवा कवस्ताररत हनु जरूरी छ । यस सन्त्दभयमा प्रदेश अन्त्तर्यत आयवुेद संस्थाहरूमा संल्घय सशतय अनदुानबाट 

यस आ.व.मा सञ्चालन हनेु देहाय बमोल्जमका काययक्रमहरूको र्रु्स्तरीय सञ्चालन, व्यवस्थापकीय पक्षको सधुार 

तथा काययक्रम सञ्चालनमा एकरूपता पयाउन यो मार्यदशयन तयार पारीएको छ । 
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प्रदेश स्वास््य मनदेशनालयको लामर्  

१) नार्ररक आरोग्य काययक्रम  

(सूचना मूलक समाग्री प्रकाशन,प्रशारर् तथा ल्जपला ल्स्थत आयवुेद स्वास््य संसथालाइ समेत 
उपलव्ध र्राउने) र अमभयान संचालन । 

पररचय  प्रत्येक प्रदेशका स्वास््य मनदेशनालय (आयवुेद शाखा) ले सूचना मूलक समाग्री प्रकाशन, 
प्रशारर्  र्रर  ल्जपला ल्स्थत आयवुदे स्वास््य संस्थालाइ समेत उपलव्ध  र्राइ नार्ररक 
आरोग्य अमभयानलाइ प्रभावकारी रूपमा संचालन र्नय यो  काययक्रम राल्खएको हो । 

उदे्दश्य नार्ररक आरोग्य काययक्रमको प्रभावकारीता वृकि र्ने ।  

अपेल्क्षत प्रमतर्ल नार्ररक आरोग्य काययक्रम र्रु्स्तरीय र प्रभावकारी रूपमा संचालन भएका हनेु । 
सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदेश स्वास््य मनदेशनालय । 

सन्त्चालन कवमधिः 
• आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्संर्को समन्त्वय तथा परामशयमा बजेट 

बााँिर्ााँि सकहतको कायय योजना तयार र्ने । 

• आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्व्दारा तयार पारीएका नार्ररक आरोग्य 
काययक्रम संर् सम्वल्न्त्धत सामामग्रहरू  प्रकाशन प्रशारर् र्ने ।  

•  साथै अमभयानलाइ प्रभावकfरी वनाउन स्थानीय भाषामा पमन सान्त्दमभयक सामामग्रहरू   
प्रकाशन प्रशारर् र्नय सककने । 

• यसरी प्रकाल्शत तथा तयार र्रीएका सन्त्दभय सामामग्रहरू ल्जपला तथा स्थानीय 
तहका आयवुेद स्वास््य संस्थाहरूलाइ समेत उपलव्ध र्राउने । 

• नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र / औषधालय रहेका पामलकाहरू तथा पामलकाका 
विाहरूमा र्दित नार्ररक आरोग्य समममत तथा समूहहरूलाइ नार्ररक आरोग्य 
अमभयान संचालनका लामर् अमभमलु्खकरर्  र्ने ।  

• अन्त्य काययहरू नार्ररक आरोग्य काययक्रम संचालन मनदेल्शका २०७६ तथा  
कायायन्त्वयन कायययोजना (Citizen Well-being Program- Implementation plan)  बमोल्जम र्ने   

• काययक्रमको प्रर्मत कववरर् मामसक रूपमा आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा 
कवभार्मा पिाउने । 

अवमधिः स्वीकृत  कायययोजना अनसुार । 

लल्क्षत समूहिः प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्त्ततयका  आयवुदे स्वास््य संस्थाहरू,  नार्ररक 
आरोग्य सेवा केन्त्र, नार्ररक आरोग्य समममत तथा समूहहरू । 
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२) आयवेुद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सममक्षा 
 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम/ स्वीकृत कायययोजना अनसुार  । 
सन्त्दभय सामाग्री नार्ररक आरोग्य काययक्रम संचालन मनदेल्शका २०७६, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा 

अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  प्रत्येक प्रदेशका स्वास््य मनदेशनालय अन्त्तर्यतको आयवुेद शाखा मार्य त  प्रदेशअन्त्तर्यतका 
सवै आयवुेद स्वास््य संस्थालाइ समेटी ती संस्थाहरूव्दारा संचालन भएका  काययक्रमको 
सममक्षा र्री काययक्रमको प्रभावकारीता अमभवृकि र्नय यो काययक्रम राल्खएको  हो । 

उदे्दश्य ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्थाहरूवाट संचामलत आयवुेद सेवा काययक्रमको  सममक्षा   
र्री सेवा प्रवाहमा र्रु्स्तरीयता र प्रभावकारीता वृकि र्ने ।  

अपेल्क्षत प्रमतर्ल आयवुेद सेवा काययक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा संचालन भएका हनेुछन ्। 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदेश स्वास््य मनदेशनालय । 

सन्त्चालन कवमधिः 
• प्रदेश मातहतका आयवुेद स्वास््य संस्थावाट अल्घपलो आ.व.मा संचामलत 

काययक्रमहरूको सममक्षाका लामर्  आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्संर्को 
समन्त्वय तथा परामशयमा बजेट बााँिर्ााँि सकहतको कायय योजना तयार र्ने । 

• आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्संर्को समन्त्वयात्मक सहभामर्तामा 
प्रदेशका सव ै प्रदेश स्तरीय आयवुदे स्वास््य संस्थालाइ सहभामर् र्राइ प्रथम 
रैमामसक अवमध मभर आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी प्रदेश स्तरीय समन्त्वयात्मक 
सममक्षा सम्पन्न  र्ने ।  

अवमधिः तोककएको कायययोजना अनसुार । 

लल्क्षत समूहिः सम्वल्न्त्धत प्रदेश मातहतका ल्जपला तथा प्रदेश स्तरीय आयवुेद   स्वास््य 
संस्थाहरू । 

स्थानिः सम्वल्न्त्धत कायायलयले छनौट र्ने । 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम/ स्वीकृत कायययोजना अनसुार । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

https://doaa.gov.np/wp-content/uploads/2021/04/nagarika-Arogya.pdf
https://mof.gov.np/site/publication-detail/2042
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३) अनरु्मन मूपयांकन,मनररक्षर् तथा समन्त्वय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचय  प्रत्येक प्रदेशका स्वास््य मनदेशनालय अन्त्तर्यतको आयवुेद शाखा मार्य त नार्ररक आरोग्य 
काययक्रमका साथै प्रदेशमा संचालन हनेु अन्त्य आयवुेद सेवा काययक्रमको सम्वन्त्धमा समन्त्वय 
तथा सहल्जकरर्का साथै संचामलत काययक्रमको सममक्षा समेत र्री काययक्रमको 
प्रभावकारीता अमभवृकि र्नय यो काययक्रम राल्खएको हो । 

उदे्दश्य नार्ररक आरोग्य काययक्रम तथा अन्त्य आयवुेद सेवा काययक्रम संचालन सम्वन्त्धमा समन्त्वय 
तथा सहल्जकरर् र सममक्षा समेत  र्री सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता वृकि र्ने ।  

अपेल्क्षत प्रमतर्ल काययक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा संचालन भएका हनेु । 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदेश स्वास््य मनदेशनालय । 

सन्त्चालन कवमधिः 
• आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्संर्को समन्त्वय तथा परामशयमा बजेट 

बााँिर्ााँि सकहतको कायय योजना तयार र्ने । 

• प्रदेश स्वास््य मनदेशनालयलाइ प्राप्त बजेट मर्धये बाट  प्रत्येक रैमामसकमा 
कल्म्तमा ३ स्थानका दरले नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र रहेको पामलकाको स्थानीय 
नार्ररक आरोग्य समममत तथा नार्ररक आरोग्य समूह र  प्रदेश स्तरका आयवुेद 
स्वास््य संस्थावाट संचामलत काययक्रमहरू  संचालनमा आवश्यक 
अनरु्मन,मूपयांकन, सहल्जकरर् तथा समन्त्वय र्ने । 

अवमधिः तोककएको कायययोजना अनसुार । 

लल्क्षत समूहिः प्रदेश स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था र नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र, 
नार्ररक आरोग्य समममत तथा समूहहरू । 

स्थानिः सम्वल्न्त्धत कायायलयले छनौट र्ने । 
बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम/ स्वीकृत कायययोजना अनसुार । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

https://www.lawcommission.gov.np/np/wp-content/uploads/2018/10/%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%AA-3.pdf
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४) आयवेुद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अमभबृकि तामलम(AHMISसमेत) 

 

पररचय  आयवुेद स्वास््यकमीहरुको सीप कवकास तथा क्षमता अमभवृकि र्री  प्रदेश मभरका आयवुेद 
संस्थाहरूवाट प्रभावकारी ढंर्ले सेवा प्रवाह, काययक्रम संचालन तथा आयवुेद सूचना प्रर्ाली 
(AHMIS)  व्यवस्थापन र्नय  यो काययक्रम राल्खएको हो । 

उदे्दश्य ल्जपला तथा स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी ढंर्ले सेवा प्रवाह तथा काययक्रम संचालन र्नय 
आयवुेद स्वास््यकमीहरुलाई योर्,पवूयपञ्चकमय र AHMIS लर्ायतका आवश्यक तामलम संचालन 
र्ने । 

अपेल्क्षत प्रमतर्ल • आयवुेद स्वास््यकमीहरुको सीप कवकास भई दक्षता अमभवृकि भएको हनेुछ । 

• आयवुेद काययक्रमहरु प्रभावकारी र व्यवल्स्थत ढंर्ले संचालन र्नय सघाउ पगु्नेछ 
। 

• AHMIS मार्य त Online  त्यांक प्रकवकष्ठ प्रभावकारी भएको हनेुछ ।  
सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदेश स्वास््य मनदेशनालय । 

सञ्चालन र्ने  कवमधिः 
• आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्संर्को समन्त्वय तथा परामशयमा बजेट 

बााँिर्ााँि सकहतको कायय योजना तयार र्ने । 

•  प्रदेश तथा ल्जपला स्तरीय आयवुेद संस्थाबाट सहभार्ी छनौट र्रर 
आवश्यकतानसुार उपयकु्त समय र  स्थानमा क्षमता अमभबृकि तामलम संचालन र्ने  

• संघीय आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार् तथा प्रदेश स्वास््य मनदेशनालयबाट 
जारी भएका तामलम सम्वन्त्धी म्यानअुल समेतलाइय आधार मानी कल्म्तमा ३ कायय 
ददन हनेुर्री प्रयोर्ात्मक कक्षालाइय प्राथममकतामा राल्ख  सम्वल्न्त्धत आयवुेद 
संस्थाबाट कल्म्तमा १ जना सहभामर् हनेुर्री योर्, पवूयपञ्चकमय र AHMIS  सम्वल्न्त्ध 
तामलम संचालन र्ने । 

• AHMIS को सन्त्दभयमा प्रदेश मातहतका आयवुेद संस्थाबाट कवरामी त्याकं प्रकवकष्ठको 
लामर् तोकीएको कुनै एक  मनल्ित कमयचारीको कववरर् संकलन र्रर तामलम प्रदान 
र्ने ।  

• काययक्रम समामप्त पिात प्रर्मत  मबवरर्  आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा 
पिाउने । 

काययक्रम संचालन र्ने समयिः कायययोजना अनसुार । 

लल्क्षत समूहिःआयवुेद ल्चककत्सक एवं स्वास््यकमीहरू । 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम/ स्वीकृत कायययोजना अनसुार । 
सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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प्रदेश स्तरीय अन्त्य आयवेुद स्वास््य संस्थाको लामर् 
 

५) मनिःशपुक आयवेुद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा स्वास््य ल्शकवर । 

 

 

 

 

पररचय  आयवुेद स्वास््य संस्थाको पहुाँच नपरु्ेका स्थानहरूमा आयवुेद ल्चककत्सा सेवा सम्बल्न्त्ध 
सचेतना र सेवा प्रवाह र्नय आवश्यक िानी यो काययक्रम राल्खएको हो । 

उदे्दश्य आयवुेद स्वास््य संस्थाको पहुाँच नपरु्ेका स्थानहरूमा आयवुेद ल्चककत्सा सेवा सम्बल्न्त्ध 
सचेतना र सेवा प्रवाह र्ने । 

अपेल्क्षत प्रमतर्ल आयवुेद  स्वास््य संस्था नभएका स्थानहरूमा स्वास््य लाभ हनुका साथै आयवुेद 
ल्चककत्सा  सम्बल्न्त्ध सचतेना अमभवृकि समेत भएको हनेुछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिःसाकवकका अञ्चल आयवुेद औषधालय/ ल्जपला आयवुेद स्वास््य केन्त्र 

सन्त्चालन कवमधिः 

• आयवुेद सेवाको पहुाँच नपरु्ेका स्थानहरू छनोट र्री साकवकका अंचल आ.औ./ 
ल्ज.आ.स्वा.के.ले  ल्चककत्सक सकहतको जनशल्क्त पररचालन र्री  चौथो 
रैमामसकको प्रथम मकहना सम्ममा ल्शकवर संचालन र्ने ।  

• पञ्चकमय(पूवयकमय )सेवा संचालन र्रेमा अनसूुल्च १ अनसुार सेवा ग्राहीको र अनसूुल्च 
२ अनसुारका रव्यहरू प्रयोर्  र्रर अमभलेख राखे्न । 

अवमधिः तोककएको कायययोजना अनसुार । 

प्राथममकतािः आयवुदे सेवाको पहुाँच नपरु्ेका स्थानहरू । 

लल्क्षत समूहिः सेवाग्राही र आम नार्ररकहरू । 

स्थानिः सम्वल्न्त्धत कायायलयले छनौटर्ने । 

बजेट वााँिर्ााँि औषधी को हकमा औषधी खररद बाट व्यवस्था हनेु र  संचालन व्यवस्थापन खचय बजेट 
अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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६) आयवेुद सेवा सम्वन्त्धी क्षमता अमभबृकि तामलम 

 

 

७) PHC मा जीवनशैली व्यवस्थापन काययक्रम  

(पााँचथर ,ल्चतवन,कास्की, नवलपरासी (पल्िम)सखेुत, जमु्ला, कञ्चनपरु, वैतिी, बाजरुा 
ल्जपलाको लामर् मार)। 

पररचय  आयवुेद स्वास््यकमीहरुको सीप कवकास तथा क्षमता अमभवृकि र्री  प्रदेश मभरका आयवुेद 
संस्थाहरूवाट प्रभावकारी ढंर्ले सेवा प्रवाह, काययक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन र्नय तामलम 
काययक्रम राल्खएको हो । 

उदे्दश्य ल्जपला तथा स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी ढंर्ले सेवा प्रवाह तथा काययक्रम संचालन र्नय 
आयवुेद स्वास््यकमीहरुलाई तामलम प्रदान र्ने। 

अपेल्क्षत प्रमतर्ल • आयवुेद स्वास््यकमीहरुको सीप कवकास भई दक्षता अमभवृकि भएको हनेुछ । 

• आयवुेदका ययक्रमहरु प्रभावकारी र व्यवल्स्थत ढंर्ले संचालन र्नय सघाउ पगु्नेछ  
सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था । 

सञ्चालन र्ने  कवमधिः 
• प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था तथा ल्जपला मभरका 

आयवुेद औषधालय समेतबाट सहभार्ी छनौट र्रर आवश्यकतानसुार उपयकु्त समय 
र  स्थानमा सम्बल्न्त्धत तामलम संचालन र्ने । 

• संघीय आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार् तथा प्रदेश स्वास््य मनदेशनालयबाट 
जारी भएका तामलम सम्वन्त्धी म्यानअुल समेतलाइय आधार मानी कल्म्तमा ३ कायय 
ददन हनेुर्री प्रयोर्ात्मक कक्षालाइय प्राथममकता ददनेर्री योर्, पवूयपञ्चकमय र AHMIS 
तामलम संचालन र्ने । 

• आवश्यकतानसुार संघीय आयवुदे तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार् संर् समन्त्वय 
र्ने र मबवरर् पिाउने । 

काययक्रम संचालन र्ने समयिः कायययोजना अनसुार । 

लल्क्षत समूहिःआयवुेद ल्चककत्सक एवं स्वास््यकमीहरू । 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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पररचय  प्रत्येक नार्ररकलाइय राज्यबाट आधारभतू स्वास््य सेवा आधमुनक ल्चककत्सा पिमतसाँर् ै
आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा सकहतको सेवा एकीकृत रूपबाट  कम लार्तमा एकै 
स्थानबाट  मनिःशपुक रूपमा प्रदान र्नय र सेवाग्राहीलाइ छनोटको अवसर प्रदान र्नय यो 
काययक्रम नमूनाको रूपमा संचालन र्नय लामर्एको हो । 

उदे्दश्य प्राथममक स्वास््य केन्त्रमा आउने सेवाग्राहीहरूलाइ जीवनशैली व्यवस्थापन सम्बल्न्त्ध 
आयवुेद सेवा प्रदान र्ने । 

अपेल्क्षत प्रमतर्ल आवश्यक आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा सम्वन्त्धी  प्राकवमधक जनशल्क्तको आपूमतय भै 
प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह भएको हनेुछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था सञ्चालन र्ने  
कवमधिः  

• अल्घपला आ.व.मा काययक्रम संचालन भएकोमा मनरन्त्तरता हनेुर्री  
काययक्रम संचालन र्ने । 

• साबयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजमनक खररद मनयमावली 
२०६४ बमोल्जम  प्राप्त बजेटको पररमध मभर रकह १ आयवुेद ल्चककत्सक 
र १ अभ्यंर्कताय (प्राकवमधक)काययरत रहेकोमा  र्त आ.ब.को कायय 
मपुयांकनको आधारमा प्राथममकता ददने र्री करार सम्झौता र्रर 
आवश्यक सेवा संचालन खचय समेत व्यवस्थापन र्ने । 

• करार सम्झौताको जानकारी  आयवुेद तथा  वैकल्पपक ल्चककत्सा 
कवभार्मा पिाउने । 

• छनौट भए अनसुारका पवूायधारयकु्त प्राथममक स्वास््य केन्त्रमा  आएका 
सेवाग्राहीलाइय सदवृत, आहार कवहार, ददनचयाय, ऋतचुयायका मार्धयमबाट 
स्वस्थ जीवनशैली व्यवस्थापन सम्वन्त्धी परामशय सेवा संचालन र्ने । 

• योर् र प्रार्ायाम आददको अभ्यास र्राउने। 

•  स्नेहन, स्वेदन , ल्शरोधारा, ककटवल्स्त,जानवुल्स्त आदद सेवा प्रदान र्ने 
। 

• प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्थाबाट अनरु्मन, 
मनररक्षर् तथा  सहल्जकरर् र्ने । 

• काययक्रमको प्रर्मत रैमामसक रूपमा सम्वल्न्त्धत ल्जपला स्तरीय आयवुेद 
स्वास््य संस्था मार्य त आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा 
पिाउने । 

सेवा संचालन र्ने समयिःकायययोजनानसुार 
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८) आयवेुद संस्थालाई औषमध तथा अन्त्यसामग्री ढुवानी । 

 

 

 

 

लल्क्षत समूहिःआम सेवाग्राही  । 
बजेट वााँिर्ााँि  प्रमत इकाइ लार्त ९,००,०००।– र संख्या अनसूुल्च १० बमोल्जम हनेु । 
सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  आयवुेद स्वास््य संस्थाहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूका लामर् मनिःशपुक रूपमा कवतरर् र्नय 
आवश्यक पने औषमध तथा अन्त्य सामग्री मनयममत आपूमतयको व्यवस्था ममलाउन यो 
काययक्रम प्रस्ताव र्रीएको हो । 

उदे्दश्य औषमध तथा अन्त्य सामग्री ढुवानी र्ने । 
अपेल्क्षत प्रमतर्ल • आयवुेद स्वास््य संस्थाहरूमा औषमध र अन्त्य सामग्रीको मनरन्त्तर आपूमतय भएको 

हनेुछ । 

•  आयवुेद औषमधहरू सेवाग्राहीहरूले मनिःशपुक रूपमा प्राप्त र्रेका हनेुछन ्। 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था  

सन्त्चालन कवमधिः  

• कवमनयोल्जत रकमबाट खरीद भएका औषमध तथा अन्त्य सामग्री कायययोजना 
बमोल्जम ढुवानी व्यवस्था ममलाउने । 

समयावमधिः योजना अनसुार । 

लल्क्षत समहुिःआयवुेद संस्थाहरू । 

स्थानिः कायययोजना अनसुार तोककएका स्थान । 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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९) राकिय आरोग्य ददवस तथा धन्त्वन्त्तरर जयल्न्त्त,राकिय योर् ददवस/ अन्त्तरायकिय योर्ददवस 

 

 

पररचय  कामतयक मकहनामा धन्त्वन्त्तरर जयल्न्त्त, माघ मकहनामा  राकिय योर् ददवस, असार मकहनामा  
अन्त्तरायकिय योर् ददवस मनाउने र्ररन्त्छ । 

उदे्दश्य योर् र जीवनशैलीको मार्धयमबाट आरोग्यता प्रामप्तका लामर् तोककएका ददवस अमभयानका रुपमा 
मनाउने । 

अपेल्क्षत 
प्रमतर्ल 

• योर्ाभ्यास बाट हनेु लाभका मबषयमा जनचेतना अमभवृकि हनेुछ । 

• नसने रोर् न्त्यूमनकरर्मा सहयोर् पगु्नेछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन र्ने मनकायिः  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था 

सन्त्चालन कवमधिः  

• प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्थाको संयोजनमा प्रत्येक वषय 
धन्त्वन्त्तरर जयल्न्त्तका ददन स्वास््य सम्बल्न्त्ध मबमभन्न जनचेतनामूलक काययक्रम सकहत 
आरोग्य ददवस मनाउने । 

• प्रत्येक वषय माघ१र्ते र जनु २१ का ददन ल्चककत्सकीय योर्ाभ्यास सकहत ल्जपला ल्स्थत 
आयवुेद औषधालयहरूको समेत सहभामर्ता हनेुर्री सवयसाधारर्को उपलेख्य सहभामर्ता 
हनुसक्ने स्थान छनौट र्रर क्रमशिः राकिय योर् ददवस र अन्त्तराकिय योर् ददवस कवकवध 
काययक्रम सकहत अमभयानको रुपमा मनाउने । 

• योर्,आयवुदे र स्वस्थ जीवनशेलीको महत्व वारे प्रचार प्रसार र्ने । 

• प्रर्मत मबवरर्  आयवुदे तथा वकैल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा पिाउने । 

बजेट 
वााँिर्ााँि 

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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१०) औषमध खररद 

पररचय र्रु्स्तरीय औषमध र स्वास््य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूमतय एवं उपयोर्लाई 
समुनल्ित र्दै आयवुेद स्वास््य संस्थाहरूमा सेवा मलन आउने सेवाग्राहीलाइय  तोककएका औषमध 
मनिःशपुक रूपमा मनरन्त्तर उपलब्ध र्राउने उदेश्यले यो काययक्रम  राल्खएको हो । 

उदे्दश्य • मनिःशपुक अत्यावश्यक औषमधहरूको उपलव्धता समुनल्ित र्ने । 

• स्थानीय रुपमा देल्खने रोर्हरूको प्राथममकता अनसुार मनरन्त्तर व्यवस्था हनेुर्रर 
आवश्यक आयवुेद औषमध खररद र्ने । 

• मनिःशपुक औषमध सकहतको सेवा मनरन्त्तर प्रवाह र्ने । 

 अपेल्क्षत 
प्रमतर्ल 

अत्यावश्यक औषमध सकहतको सेवा मनयममत उपलब्ध हनेुछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया  

संचालन र्ने मनकायिः  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था । 

संचालन कवमधिः– 

• आयवुेद स्वास््य संस्थाको कवरामी त्यांक अनसुार खररद र्ने आयवुेद औषमधको   
प्राथममकता एवं पररमार् मनधायरर् र्ने ।  

• यस ल्शषयकबाट मनिःशपुक आयवुेद स्वास््य ल्शकवर ,जेष्ठ नार्ररक काययक्रम,स्तनपायी 
आमा ,पूवयकमय(पञ्चकमय),स्वस्थ जीवन,नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा PHC मा 
जीवनशैली व्यवस्थापन  लर्ायत सम्पूर्य काययक्रमका लामर् समेत औषमध उपलव्ध 
र्राउने । 

• औषमध खररद र्दाय अनसूुची ६ अनसुारका मनिःशपुक मबतरर् र्ररने अत्यावश्यक 
आयवुेद औषमधहरुको मममत२०७४।७।२३कोस्वीकृत सूची (२३वटा)  तथा अन्त्य 
काययक्रमका लामर् कवर्तमा तोकीए अनसुारका  औषमध खररद र्नुय पनेछ । 

• सावयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा सावयजमनक खररद मनयमावली २०६४ वमोल्जम 
खररद इकाइ र्िन र्री प्राप्त वजेटको पररधीमभर रकह प्रचमलत कानून वमोल्जम  र्ने 
। 

• सावयजमनक मनकालयले सोझै खररद र्नुय अल्घ सावयजमनक खररद ऐन २०६३को दर्ा 
४१ र सावयजमनक खररद मनयमावली २०६४(संशोधन सकहत) को मनयम ८६ 
बमोल्जमका कवषय एककन र्री मनयम ८५ मा व्यवस्था भए बमोल्जम र्रु्स्तरीय औषधी 
खररद र्ने  । 

• यसरी औषधी खररद र्दाय औषधी व्यवस्था कवभार्बाट उत्पादन तथा अनजु्ञापर प्राप्त  
तथा नकवकरर् र्रेको उत्पादकको औषधी खररद र्नुयपनेछ । 
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११) अनरु्मन,मपुयांकन,मनरीक्षर् तथा समन्त्वय । 

• अनसूुल्च ७ बमोल्जमको र्रु्स्तर पररक्षर् प्रमतवेदन र चरू्य  औषधीहरूको हकमा 
मान्त्यता प्राप्त  औषधी पररक्षर् प्रयोर्शालाबाट microbial test comply भएको प्रमार्पर र 
औषधी दाल्खला प्रमतवेदनको छायााँप्रमत सकहत  औषधी दाल्खला भएको मममतले १ 
मकहनामभर आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा अमनवायय रूपमा पिाउनपुनेछ  

• औषमधको र्रु्स्तर परीक्षर् अनसूुची ७ मा तोककए वमोल्जम हनेुछ । खररद सम्वन्त्धमा 
अनसूुल्च ९ वमोल्जम को र्ारम  भरर अर्धयावमधक र्नुयपने छ । 

लल्क्षतसमूहिः– सेवाग्राहीहरू । 

काययक्रम संचालन र्नुयपने समयिः– कायययोजना अनसुार ।  
बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  सक्षम तथा प्रभावकारी अनरु्मन तथा मपुयांकन सर्ल काययक्रम कायायन्त्वयन तथा 
अपेल्क्षत प्रमतर्ल,असर, प्रभावप्राप्त र्ने भरपदो औजार हो । आयवुेद स्वास््य संस्थामा 
संचामलत आयवुेद स्वास््य काययक्रम संचालनका कवकवध पक्षहरूको व्यवस्थापनका साथै  
समस्याहरूको दीघयकलीन समाधान पकहचान र्रर मनधायररत प्रकक्रया अपनाई कायय 
सम्पादनमा प्रभावकाररता अमभवृकि र्नय अनरु्मन,मपुयांकन,मनरीक्षर् तथा समन्त्वय 
आवश्यक हनु्त्छ । 

उदे्दश्य • ल्जपलामा प्रदान र्ररने आयवुेद तथा वकैल्पपक ल्चककत्सा सेवाको अनरु्मन, 

मूपयांकन, मनरीक्षर् तथा समन्त्वय र्नय आवश्यक पक्षहरुको पकहचान र्ने । 
अपेल्क्षत प्रमतर्ल • आयवुेद  तथा वैकल्पपक स्वास््य उपचार सेवा व्यवल्स्थत र प्रभावकारी भएको 

हनेुछ । 

• आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा सेवा प्रवाहका लामर् आवश्यक समन्त्वय र 
सहजीकरर् हनेुछ । 

• प्रर्मत मबवरर् संघीय आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा प्राप्त भई 
आर्ामम आ.ब.को योजना तजुयमाका लामर् सहयोर् पगु्नेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  संचालन र्ने मनकायिः  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था । 

संचालन कवधीिः 
• काययक्रम सम्वन्त्धी बाकषयक कायययोजना तयार र्ने । 
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१२) जेष्ठ नार्ररकको लामर् स्वास््य प्रबधयन सेवा काययक्रम । 

• ल्जपला मभरका आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवधाका सरकारी, मनजी, सामदुाकयक 
स्वास््य संस्थाहरु एवं जमिबटुी तथा औषमधजन्त्य वस्तहुरुसंर् सम्बल्न्त्धत र्मय, 
कम्पनी, उद्योर् लर्ायतको अनरु्मन, मूपयांकन, मनरीक्षर् र्रर रैमामसक रूपमा 
आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा  कवभार्मा प्रर्मत प्रमतवदेन र्िाउने । 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा मलन आउने जेष्ठ नार्ररक सेवाग्राहीहरुको पकहचान 
र्री मनयममत रूपमा स्वास््य जााँच तथा प्रबधयन र्नय यो काययक्रम प्रस्ताव र्ररएको हो । 

उदे्दश्य जेष्ठ नार्ररकहरूको शारीररक जााँच र्री रसायन ल्चककत्सा र योर्को मार्धयमबाट 
स्वास््य संरक्षर्, प्रवधयन र उल्चत परामशय ददने ।  

अपेल्क्षत प्रमतर्ल • जेष्ठ नार्ररकहरूले मनयममत रूपमा आवश्यक सेवा एवं औषधोपचार प्राप्त 
र्नेछन ्।  

• योर् तथा उपयकु्त आहार कवहार अपनाएर जीवनशैली पररवतयन र्री स्तरीय 
जीवन यापन र्नय सक्नेछन ्।  

• रसायन औषमधहरूको प्रयोर्बाट जेष्ठ नार्ररकहरूको स्वास््य संरक्षर् र प्रवधयन 
भएको हनेुछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्ने मनकायिः–  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य 
संस्था । 

संचालन कवमधिः– 

• आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा मलन आउने जेष्ठ नार्ररक सेवाग्राहीहरु  
सेवाग्राहीको पकहचान र्री मनयममत रूपमा स्वास््य जााँच र्ने । 

• आचार रसायन, आहार–कवहार, व्यायाम, योर्  तथा पूवयपञ्चकमय कवमधको 
आधारमा सेवा प्रदान र्ने । 

•  समदुायमा स्वास््य सेवाबाट बल्ञ्चत, आमथयक रूपले मबपन्न वर्यका जेष्ठ 
नार्ररकहरूका लामर् काम र्रररहेका स्थानीय संघ संस्थाहरू, बृिाश्रम, योर् 
केन्त्रहरूसंर् समेत  समनव्य र्नय सककनेछ । 

•  काययक्रमको अमभलेख अनसूुची—३ वमोल्जम अद्यावमधक राख्न ुपने छ । 
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१३) स्तनपायी आमालाई मातलृ्शश ुसरुक्षाथय दगु्धबधयक जमिबटुी जन्त्य औषमध कवतरर्  

• यस काययक्रमको प्रमतवेदन तोककएको ढाचंामा सम्बल्न्त्धत मनकायमा पिाउन ु
पनेछ ।  

काययक्रम संचालन र्नुय पने समयिः–कायायलय समयमा मनयममत रुपमा । 

लल्क्षत समूहिः–जेष्ठ नार्ररकहरु । 
बजेट वााँिर्ााँि संचालन तथा व्यवस्थापन  खचय बजेट ल्शषयकमा भए बमोल्जम हनेु ( औषधीको 

हकमा औषधी खररद ल्शषयकबाट व्यवस्था  हनेु) 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  मातलृ्शश ुस्वास््य र स्तनपानको महत्व बझुाउन,आमा र बच्चाको स्वास््य सधुार र्नय 
तथा कुपोषर्जन्त्य रोर्बाट बचाउन, सतु्केरी मकहलाको पयायप्त दूध बढाउन शतावरी चरू्य 
कवतरर् र्नय र सेवाग्राहीमा सो सम्बल्न्त्ध चेतनामूलक सामाग्री कवतरर् र्नय यो काययक्रम 
प्रस्ताव  र्ररएको हो ।  

उदे्दश्य • आमा र बच्चाको स्वास््य सधुार र्ने तथा कुपोषर्जन्त्य रोर्बाट बचाउने  

• स्तनपानको महत्वबारे स्तनपायी मकहलाहरूलाई जनचेतनामूलक स्वास््य ल्शक्षा 
प्रदान र्ने ।  

• मातलृ्शश ुमतृ्यदुर घटाउने ।  
अपेल्क्षत प्रमतर्ल • शतावरी चरू्य, दशमूल तेलको समेत प्रयोर्बाट ल्शश ुर आमाको स्वास््यमा सधुार 

हनेुछ ।  

• स्तनपायी मकहलाहरू आफ्नो ल्शशलुाई स्तनपान र्राउन उत्प्रेररत हनेुछन ्।  

• बच्चाको शारीररक र मानमसक बृकि र कवकासमा सघाउ पगु्नेछ ।  

• कुपोषर्जन्त्य रोर्हरूको रोकथाम हनेुछ ।  

• बाल मतृ्यदुर घटाउन मित पगु्नेछ ।  
सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्ने मनकायिः– प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य 

संस्था । 

संचालन कवमधिः– 

• स्वास््य संस्थामा आउने समवल्न्त्धत सेवाग्राहीलाइ  अनसूुची—४ मा तोककए 
बमोल्जमको औषमध समावेश र्री  मनयममत रूपमा सेवा प्रदान र्ने ।  

• स्वास््य स्वयंसेकवका समेतको समन्त्वयमा सतु्केरी मकहलाको लर्त संकलन  
र्ने । 
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१४) पंचकमय(पूवयकमय) काययक्रम । 

• ल्शश ुर आमाको मनयममत रूपमा स्वास््य जााँच र्नुयपनेछ ।  

• आवश्यकतानसुार सतु्केरी मकहलाको पयायप्त दूध बढाउन शतावरी (कुररलो चरू्य) 
६ मकहनासम्म खुवाउनपुनेछ । तत्काल सतु्केरी भएको अवस्था छ भने आमालाई 
एक मकहनासम्म दशमूल तेलको मामलस प्रयोर् र्नय ददनपुनेछ । 

• मातलृ्शश ु स्वास््य र स्तनपानको महत्व बझुाउन  बमथयङ सेन्त्टर, खोपकेन्त्र, 

पूवयप्रसूमत जााँच र्ने स्थानहरूसंर् समेत समन्त्वय र्नय सककनेछ ।   

• प्रत्येक बषयको स्तनपान सप्ताहमा सरोकारवाला मनकायसाँर् समन्त्वय र्री 
तोककएको लल्क्षत समदुायलाई चेतनामलुक सामाग्री मार्य त प्रचार प्रसार र्ने ।  

• काययक्रमको अमभलेख अनसूुची—३ वमोल्जम अद्याबमधक राख्न ुपने छ । 

लल्क्षत समूहिः– स्तनपायी मकहला (बच्चा जन्त्मेपमछ ६ मकहना सम्म) । 

काययक्रम संचालन र्नुय पने समयिः– आयवुदे स्वास््य संस्थाबाट मनयममत  

बजेट वााँिर्ााँि संचालन तथा व्यवस्थापन  खचय बजेट ल्शषयकमा भए बमोल्जम हनेु ( औषधीको 
हकमा औषधी खररद ल्शषयकबाट व्यवस्था  हनेु) 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  पूवयकमय काययक्रमका मार्धयमबाट आयवुदे स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको 
स्वास््य प्रवधयन र्नय यो काययक्रम संचालन र्ररएको हो । 

उदे्दश्य आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको जााँच र्री  पूवयकमयको मार्धयमबाट 
स्वास््य संरक्षर्, प्रवधयन, आवश्यक उपचार र उल्चत परामशय ददने ।  

अपेल्क्षत प्रमतर्ल • यस सेवाबाट मबरामीहरू तथा सेवाग्राहीहरूको स्वास््य संरक्षर्, प्रवधयन र 
पनुस्थायपनामा सघाउ पगु्नेछ ।  
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१५) स्वस्थ जीवन काययक्रम 

सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्ने मनकायिः– प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य 
संस्था । 

संचालन कवमधिः–  
• साबयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजमनक खररद मनयमावली २०६४ 

बमोल्जम  प्राप्त बजेटको पररमध मभर रकह काययरतलाइय कायय मूपयांकनको आधारमा  
प्राथममकतामा राल्ख१ मकहला र १ परुूष र्री जम्मा २ जना अभ्यंर्कतायसंर्   
अनसूुल्च ५ वमोल्जमको कायय कववरर् अनसुारका कायय र्नेर्रर करार सम्झौता 
र्ने । 

• पूवयपञ्चकमय  काययक्रम संचालन भएका आयवुदे स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा 
प्रयोजनका लामर् अनसूुची १ मा तोककए बमोल्जमको र्ाराम भने । 

• आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््य जााँच र्रर  
समस्याको पकहचान र्री आवश्यकता अनसुार पूवयकमय सेवाका लामर् मसर्ाररस 
र्ने ।  

• पंचकमय अन्त्तर्यत पवूयकमयको रूपमा आवश्यकतानसुार स्नेहन, स्वेदन, ल्शरोधारा, 
कटीवल्स्त, ग्रीवावल्स्त, नस्य आदद संचालन र्ने । 

• स्वेदन कमय को लामर् अनसूुची—२ वमोल्जम का रव्य रोर्ानसुार प्रयोर् र्ने । 

लल्क्षत समूहिः–आयवुेद संस्थाहरूमा उपचाराथय आएका सेवाग्राहीहरू । 

काययक्रम संचालन र्नुय पने समयिः–कायायलय संचालन  रहने समयमा मनयममत रुपमा 
।  

बजेट वााँिर्ााँि ४,८०,०००।–(करार सेवा) र ८०,०००।–(संचालन तथा व्यवस्थापन खचय) ,औषधी 
को हकमा  औषधी खररद ल्शषयकबाट व्यवस्था हनेु । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  योर् र स्वस्थ जीवनशैलीको वारेमा  जानकारी र्राउन, योर्लाइय व्यवहारमा मनयममत 
अभ्यास र्नय प्रोत्साकहत र्नय र ल्चककत्सा सम्वि योर्(Therapeutic Yoga) को अभ्यास र्राउने 
प्रयोजनका लामर् यो काययक्रम राखीएको हो ।यस काययक्रमवाट समदुायका नार्ररकलाइय 
सने/नसने रोर्हरूको रोकथामको उपायहरूको वारेमा जानकारी   र्राइन्त्छ ।   

उदे्दश्य • स्वास््य संरक्षर्, प्रवधयन, आवश्यक उपचार र उल्चत परामशय ददने ।  
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• योर् र स्वस्थ जीवन शैलीको बारेमा जानकारी र्राउने र व्यवहारमा पयाउन 
प्रोत्साकहत र्ने । ल्चककत्सा सम्बि योर् (Therapeutic Yoga )को 
आवश्यकतानसुार अभ्यास र्राउने ।   

• समदुायका जनताहरूलाई सने / नसने प्रकारका रोर्हरु र यस्ता प्रकारका 
रोर्हरुको रोकथामको उपायहरुको बारेमा जानकारी र्राउने ।  

अपेल्क्षत प्रमतर्ल •  सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधयन भै  स्वस्थ र दीघायय ुजीवन यापन र्रेका 
हनेुछन ्।   

• सेवाग्राहीहरू सने / नसने प्रकारका रोर्हरुबाट बच्न सक्नेछन ्।  

 
सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्ने मनकायिः–  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य 

संस्था । 

संचालन कवमधिः– 

• प्रत्येक ददन कवहानको समयमा सहभार्ीलाई योर् अभ्यास र्राउने । 

• योर्को अभ्यास सककसके पमछ एक मारा ल्शलाजीत र अमतृ ल्चयाको सेवन 
अनसूुची ८ अनसुार र्राउने ।  

• आयवुेदमा उपलेख भए अनसुारको आहार कवहारको व्यबहार र्नय मसकाउने । 

• सेवाग्राहीलाई आवश्यकतानसुार पूवयकमय तथा ल्शरोधारा र्राई अमभलेख राखे्न । 

• प्रत्येक हप्ता यस काययक्रममा सहभार्ीको रक्तचाप, तौल मापन र्रर अमभलेख 
राखे्न ।  

• मधमेुहका रोर्ी भएमा प्रत्येक मकहना रर्तमा ल्चनी र कपसावमा अपवमुमनको 
मारा परीक्षर् र्नय लर्ाई  त्यसको अमभलेख राखे्न ।  

• स्वास््यमा आएको कवशेष पररवतयन भएमा त्यसको समेत अमभलेख राखे्न  

 

लल्क्षत समूहिः– काययक्रम संचालन हनेु आयवुेद संस्थामा आउने सेवाग्राहीहरु ।  

काययक्रम संचालन र्नुय पने समयिः– प्रत्येक ददन कवहान । 

बजेट वााँिर्ााँि संचालन तथा व्यवस्थापन  खचय बजेट ल्शषयकमा भए बमोल्जम हनेु ( औषधीको 
हकमा औषधी खररद ल्शषयकबाट व्यवस्था  हनेु) 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 



18 
 

१६) जमिवटुीवाट चरू्य औषधी मनमायर् । 

१७) मेमिकल सामामग्र,उपकरर् तथा मेमसनरी औजार खररद । 

पररचय  स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हनेु जमिवटुीहरूको उपयोर् र्री औषधी मनमायर् र्री  औषधीको अभाव 
हनु  नददन र स्थानीय ताजा जमिवटुको प्रयोर्लाइय वढावा ददन  यो काययक्रम राखीएको हो । 

उदे्दश्य • वषयभरी मनरन्त्तर उपयोर् र्ररने आयवुेद औषधीको अभाव हनु नददने । 

• स्थनीय स्तरमा उपलव्ध हनेु जमिवटुीको प्रयोर् र्री चरू्य औषधी मनमायर् र्री कवतरर् 
र्ने । 

अपेल्क्षत 
प्रमतर्ल 

• स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हनेु जमिवटुीहरूको समूल्चत उपयोर् भएको हनेुछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम संचालन र्ने मनकायिः–  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था 
संचालन कवमध  

• आवश्यक पने चरू्य औषधी मनमायर्का लामर् स्थानीय स्तरमा  उपलव्ध हनेु जमिवटुी 
छनौट र्री स्थानीय स्तरमै संकलन वा आवश्यकतानसुार स्थानीय दररेट अनसुार हनेुर्री 
जमिवटुी खररद र्ने । 

• आवश्यकतानसुार चरू्य औषधी मनमायर् कवमध अपनाइ प्याकेल्जङ र सरसर्ाइलाइय र्धयानमा 
राल्ख एकल रव्य यकु्त चरू्य तयार र्री अन्त्य सेवा केन्त्रलाइय  समेत   उपलव्ध र्राउने 
। 

बजेट 
वााँिर्ााँि 

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

 चरू्य औषधी मनमायर् मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

 

पररचय  आयवुेद स्वास््य संस्थाहरूमा ल्चककत्सा उपयोमर् सामाग्रीको व्यवस्थापन सहज पानय यो काययक्रम  
राखीएको हो । 

उदे्दश्य • मनयममत आयवुेद स्वास््य सेवा प्रदान र्नय आवश्यक उपकरर् लर्ायत आवश्यक 
सामाग्रीको व्यवस्थापन र्ने । 

•  महामारीजन्त्य अवस्थामा आवश्यक सरुक्षात्मक सामामग्र  समेतको व्यवस्था र्ने । 
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१८) आयवेुद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सममक्षा 

अपेल्क्षत 
प्रमतर्ल 

• आयवुेद स्वास््य सेवा प्रदान र्नय तथा रोर् मनदान र्नय आवश्यक उपकरर्को 
उपलव्धता भएको हनेुछ । 

• महामारीजन्त्य अवस्थामा आवश्यक सरुक्षात्मक उपाय अवलम्वन भएको हनेुछ । 

 

 
सन्त्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम संचालन र्ने मनकायिः–  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था  

संचालन कवमधिः 
• आवश्यकतानसुार खररद योजना वनाउने । 

• सावयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा सावयजमनक खररद मनयमावली २०६४ वमोल्जम 
खररद इकाइ र्िन र्री प्राप्त वजेटको पररधीमभर रकह प्रचमलत कानून वमोल्जम  र्ने । 

• खररद र्रीएका सामामग्रहरूको मनयमानसुार अमभलेख अद्यावमधक र्ररराख्नपुने छ । 

बजेट 
वााँिर्ााँि 

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

 मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  प्रत्येक नार्ररकलाइ राज्यबाट आधारभूत स्वास््य सेवा मनिःशपुक रूपमा प्रदान र्ने भने्न 
संवैधानीक व्यवस्था भएकोले आयवुदे सेवा प्रवाहको सम्वन्त्धमा ल्जपला मभरका आयवुेद 
औषधालय समेतको सहभामर्तामा, संचामलत आयवुेद सेवा काययक्रमको सम्वन्त्धमा 
समन्त्वयात्मक सममक्षा र्नय यो काययक्रम राखीएको हो । 

उदे्दश्य • आधारभूत स्वास््य सेवा,नार्ररक आरोग्य सेवा तथा आयवुेद सेवा काययक्रमको  
प्रभावकारीताको मूपयांकन  र्ने ।  

• र्रु्स्तरीय सेवा प्रवाहको समुनल्ितता र्ने । 
अपेल्क्षत प्रमतर्ल छलर्ल तथा आवश्यक समन्त्वय पिात आयवुदे स्वास््य सेवा प्रवाहको सम्वन्त्धमा  

देल्खने समस्या तथा चनुौमत समाधानमा सहयोर् भएको हनेुछ । 
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१९) कवद्यालय आयवेुद तथा योर् ल्शक्षा काययक्रम 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था । 

सञ्चालन र्ने  कवमधिः 

• ल्जपला मभरका आयवुेद औषधालयहरूको सहभामर्ता हनेुर्री  
सेवा प्रदायक संस्था प्रमखुको उपल्स्थमतमा समन्त्वयात्मक छलर्ल र्री अल्घपलो 
आ.ब.मा संचामलत काययक्रमको सममक्षा र आर्ामी आ.ब.मा संचालन र्नुयपने 
काययक्रमको योजना  तजुयमा समेत र्ने । 

• औषधालयहरूको स्थानीय नार्ररक आरोग्य समममत र सो मातहतमा र्िन भएका 
नार्ररक आरोग्य समूह र अमभयानको कववरर् संकलन र्री आयवुेद तथा 
वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा पिाउने । 

काययक्रम संचालन र्ने समयिः बाकषयक रूपमा (प्रथम रैमामसक मभर) । 

लल्क्षत समूहिः ल्जपला मभरका आयवुदे स्वास््य संस्था । 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय,ऋतचुयाय,आहारकवहार आदी),सदवतृ्त,आचार रसायन, जीवनशैली 
सम्बन्त्धी सचेतना तथा स्थानीयस्तरमा प्राप्त हनेु जमिवटुीको उपयोर्ीता बारे जानकारी 
र्राउन र योर्को बारेमा जानकारी ददनकुा साथै योर्का कवमभन्न कक्रयाकलापहरुको 
अभ्यास र्राउन  कवद्यालय आयवुेद स्वास््य तथा योर् ल्शक्षा काययक्रम राखीएको हो । 

उदे्दश्य • स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, कवहार आदद), स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्त्धी 
सचेतना र्राउने ।  

• योर्को बारेमा जानकारी ददने तथा योर्का कवमभन्न कक्रयाकलापहरुको अभ्यास 
र्राउने । 

• घर वररपरीका जमिबकुट र कयनको उपयोर्को सम्वन्त्धमा सामान्त्य जानकारी 
र्राउने । 

अपेल्क्षत प्रमतर्ल • स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, कवहार आदद), स्वस्थ जीवन शैली सम्बन्त्धी 
सचेतना प्राप्त भई स्वस्थ समाज मनमायर् भएको हनेुछ ।  
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• स्थानीयस्तरमा प्राप्त हनेु जमिवटुीको उपयोमर्ता बारे जानकारी  भई कवद्यालय 
पररसर तथा आफ्नो घरवररपरर पमन रोप्न प्रोत्साकहत हनेुछन ्। 

• स्वस्थ जीवनका लामर् योर्को महत्व बारेमा जानकारी प्राप्त भई  योर्अभ्यास 
आरू्ले पमन र्ने र अरुलाई पमन मसकाउने छन ्। 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था । 

संचालन कवधीिः 

• एक सामदुाकयक र एक संस्थार्त का दरले, सामदुाकयकको हकमा कवद्यालय 
नमसयङ काययक्रम संचालन भएका कवद्यालयलाइय प्राथममकता ददइय कल्म्तमा २ 
मार्धयाममक कवद्यालय छनौट र्ने । 

• प्रत्येक कवद्यालयका प्राधानार्धयापक, स्वास््य तथा शारररीक ल्शक्षा कवषयका 
ल्शक्षक,  नमसयङ कमयचारी(कवद्यालय नमसयङ काययक्रम संचालन भएको कवद्यालयको 
हकमा) समेत प्रमत कवद्यालय कल्म्तमा ७ जना ल्शक्षक ल्शल्क्षकालाइय  कवभार्ले 
तयार र्रेको Module For Ayurveda and Yoga Education at School मा आधाररत रकह 
काययक्रम सम्वन्त्धमा अमभमलु्खकरर् र्राउने । 

•  सम्वल्न्त्धत ल्शक्षक ल्शल्क्षका मार्य त हप्तामा कल्म्तमा १ कक्षाका दरले उपलेल्खत 
मोडु्यलमा आधाररत रकह काययक्रम संचालन र्नय प्रोत्साकहत र्ने । 

• सम्वल्न्त्धत कायायलयले रैमामसक रूपमा अनरु्मन,मनररक्षर् तथा समन्त्वय र्ने 

कक्षा संचालन र्दाय र्धयान ददनपुने अन्त्य मबषयहरू ;— 

• काययक्रमको पररचय र उदे्दश्य अवर्त र्राउने ।  

• कृयाकलापमा उपलेल्खत मबषयबस्तहुरू समेटी कक्षा सञ्चालन र्ने ।  

• अन्त्तरकक्रयाको अवसर सृजना र्ने  ।  

• स्वास््य सम्बन्त्धी मबषयहरूको पम्प्लेट, पोिर, फ्लीपचाटय आददको उल्चत प्रयोर् 
र्री व्यवहाररक ज्ञान ददने । 

• एक कक्षाको अवमध कम्तीमा ४५ ममनेटको हनुपुने ।  

योर्को सैिाल्न्त्तक तथा प्रयोर्ात्मक कक्षा संचालनिः 

• प्रत्येक कक्षाका २ जनाका दरले कवद्याथी छनौट र्रर ल्शक्षकहरुको समेत 
सहभामर्तामा योर् प्रल्शक्षकद्वारा पाल्क्षक रूपमा प्रयोर्ात्मक कक्षा संचालन 
र्नुयपनेछ ।  

• अन्त्य ददनमा प्रल्शक्षर् ददएका कवद्याथी र ल्शक्षकद्वारा आ–आफ्ना कक्षामा 
अन्त्य कवद्याथीहरुलाई अभ्यास र्राउन प्रोत्साकहत र्ने र त्यसका लामर् 
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२०) प्रयोर्शालाका लामर् पयाव कमयचारीको मनरन्त्तरता । 

 

कवद्यालयमा मनयममत समय छुट्याउन कवद्यालय व्यवस्थापन समममतसंर् छलर्ल 
र्रर पहल र्ने । 

• कवद्यामथयहरू माझ योर्ाभ्यास  प्रमतपयधाय र्राइ उत्कृष्ठ कवद्यामथयलाइ प्रोत्साहन र्ने 
। 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 

सन्त्दभय सामाग्री Module for Ayurveda and Yoga Education at School ,तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय  प्रयोर्शाला संचालन भैरहेका ल्जपलाल्स्थत संस्थाका लामर् आवश्यक स्थायी कमयचारीको 
दरवल्न्त्द नभएकाले सेवा करारमा आवश्यक कमयचारी व्यवस्थापन र्रर  प्रयोर्शाला सेवा 
सचुारू र्नय यो काययक्रम राल्खएको छ । 

उदे्दश्य • प्रभावकारी एवं शलुभ मनदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लामर् प्रयोर्शाला सेवा 
संचालन र्ने । 

न्त्यूनतम शैल्क्षक 
योग्यता 

• पयाव टेल्क्नमसयनिः  मान्त्यता प्राप्त शैल्क्षक संस्थाबाट मे.पया.टे.कवषयमा प्रकवर्ता 
प्रमार्पर तह (मस.एम.एल.टी.)उमतर्य र्रर नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषदमा B 

Class मनदान समूहमा दताय भएको हनु ुपने । 
अपेल्क्षत प्रमतर्ल • प्रभावकारी रोर् मनदानको मार्धयमबाट सेवा प्रभावकारीता अमभबृकि भएको हनेुछ । 
सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायिः  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था । 

सञ्चालन र्ने  कवमधिः 
• कवद्यमान प्रशासमनक,आमथयक ऎन तथा मनयमावली अनसुारको प्रकृया अपनाइ  

करारमा मलइने  पदको कायय कववरर् तयार र्ने । 

• कवषयर्त काययमा कल्म्तमा १ बषयको अनभुव भएका व्यल्क्तलाइय प्राथममकता ददने  

•  करार सम्झौता भएका कमयचारीको  काययसम्पादनको मनयममत मपुयांकन र 
अनरु्मन र्ने । 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम । 
सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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२१) नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा नार्ररक आरोग्य अमभयान संचालन  

पररचय  नेपाल सरकारको बाकषयक नीमत तथा काययक्रम अनसुार व्यल्क्तको खानकपन, आमनवानी र 
व्यवहारमा सधुार र्नय शारररीक ब्यायाम, योर् र र्धयान जस्ता कृयाकलापलाइ दैमनक 
जीवनचयायको रूपमा कवकास र्रर सवै नार्ररकको स्वस्थ जीवन समुनल्ित र्नय स्थानीय 
तहसंर्को सहकायय र आम नार्ररकको सहभामर्तामा  नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा 
नार्ररक आरोग्य अमभयान संचालन र्नय यो काययक्रम राल्खएको हो । 

उदे्दश्य • स्थानीय तहमा नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र संचालन र्ने । 

• स्वस्थ जीवनशैली अवलम्वनका लामर् अमभयानमूलक काययक्रमहरू संचालन र्ने 
।  

• नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र मार्य त आधारभतू आयवुेद स्वास््य सेवा समेत 
उपलव्ध र्राउने । 

 
 

अपेल्क्षत प्रमतर्ल • स्वस्थ जीवनशैली अवलम्वनको मार्धयमबाट नार्ररकको स्वास््य प्रवधयन 
भएको हनेुछ ।   

•  कवमभन्न सने  तथा नसने  रोर्हरुबाट बच्न सघाउ पगु्नेछ ।  
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सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्ने मनकायिः–  प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य 
संस्था ।  

संचालन कवमधिः– 

• नार्ररक आरोग्य अमभयान संचालनको लामर् नार्ररक आरोग्य काययक्रम संचालन 
मनदयल्शका-२०७६ बमोल्जम  स्थानीय नार्ररक आरोग्य समममत र प्रमत नार्ररक 
आरोग्य सेवा केन्त्रले  कल्म्तमा ५ वटाका दरले विा स्तरीय नार्ररक आरोग्य 
समूह र्िन र्रर अमनवायय रूपमा मामसक प्रर्मत कववरर् आयवुेद तथा वकैल्पपक 
ल्चककत्सा कवभार्मा पिाउने ।  

• औषधालयहरू रहेका पामलकाहरूमा समममत र्िनको लामर्  सहल्जकरर् र्रर  
नार्ररक आरोग्य अमभयान संचालन  र्ने र्राउने । 

• नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्रको सहल्जकरर् सम्वि प्रदेश सरकार अन्त्तर्यतका 
ल्जपला ल्स्थत आयवुेद स्वास््य  संस्थाबाट हनेुछ । साथ ैसमन्त्वय तथा अनरु्मन 
कायय संघीय सरकार एवं प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य 
संस्था र स्थानीयतहबाट हनेुछ ।  

• यस आ.व.मा आवश्यक न्त्यूनतम जनशल्क्त (ककवराज/ वैद्य ) मामथपलो शैल्क्षक 
योग्यतालाइ प्राथममकता ददनेर्री १ जना र सहयोर्ी १ जना (अभ्यंर्कतायको 
तामलम मलएकालाइ प्राथममकता ददने र्री) तल उपलेल्खत नार्ररक आरोग्य सेवा 
केन्त्रको काययकववरर् मतुाकवकका कायय र्नेर्रर मनयमानसुार  करार सम्झौता 
र्रर  नार्रीक आरोग्य सेवा प्रवाह र्नुय पने छ । 

• काययवोझको आधारमा स्थानीय तहको खचयबाट  थप जनशल्क्त तथा पूवायधार 
समेत व्यवस्था र्नयसक्नेछ । 

• नार्रीक आरोग्य सेवा प्रवाहका लामर् आवश्यक पने न्त्यूनतम पूवायधार सम्वल्न्त्धत 
स्थानीय तहले व्यवस्था र्नुयपनेछ । 

• आधारभूत आयवुेद सेवा,जेष्ठनार्ररक सेवा,स्तनपायी आमा स्म्वन्त्धी सेवा, परामशय 
सेवा,स्वस्थजीवनशैलीअमभयान लर्ायतका सेवाको समूल्चत व्यवस्था सम्वल्न्त्धत 
स्थानीय तहको समन्त्वयमा र्नुयपने छ ।  

• प्रदेश मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था /आयवुेद 
औषधालय(स्थानीय तहबाट संचामलत आयवुेद स्वास््य संस्था समेत)रहेको 
विाको नार्ररक आरोग्य सेवा सोही संस्थाबाट प्रदान  र्ररनेछ । 

• उपलेल्खत काययक्रम बाहेक थप बजेटको समुनल्ितता भै कुनै पामलका मभरका  
सम्वल्न्त्धत कुनै विामा स्थापना हनेु नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्रको हकमा 
आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्को समन्त्वय र परामशयमा स्थानीय 
तहका विाका स्वास््य संस्थामा नार्ररक आरोग्यक सेवा केन्त्र स्थापना सम्वन्त्धी 
मनदेल्शका २०७७ बमोल्जम  र्नुयपनेछ । 

• नार्ररक आरोग्य काययक्रम संचालन मनदेल्शका २०७६ बमोल्जमका 
व्यवस्थानसुार काययक्रम र्ने । 
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 नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्रको लामर् कायय कववरर्िः  

१. नार्ररक आरोग्य केन्त्र सञ्चालन भएको स्थामनय तह , स्थानीय तहमा भएका 
स्वास््य संर् सम्बल्न्त्धत अन्त्य संघ सस्था र विा कायायलय  साँर् समन्त्वय र्दै  
स्वास््य  सम्बन्त्धी काययक्रममा सहभामर्ता जनाउने । 

२. केन्त्रबाट प्राप्त भएको प्रश्नावलीका आधारमा घरदैलोमा र्ई त्याङ्क संकलन र्रर  
आवश्यकतानसुार आरोग्यता सम्वन्त्धी परामशय सेवा प्रदान र्ने । 

३. नार्ररक आरोग्य केन्त्रमा आएका सेवा ग्राहीहरुलाई आधारभूत आयवुेद सेवा ददने  

४.स्वस्थ जीवनशैली, योर् तथा जमिबटुी सम्बन्त्धी जानकारी स्थानीय कवद्यालय र 
समूदायलाई ददने। 

५. ल्जपला मार्य त प्राप्त नार्ररक आरोग्य अमभयानसंर् सम्बल्न्त्धत पसु्तक, पम्पलेट, ब्रोसर 
तथा  हाते पलु्स्तका  लर्ायतका सूचनामूलक सामामग्रहरू सम्बल्न्त्धत व्यल्क्त, समूदाय 
तथा कवद्यालयमा कवतरर् र्ने ।  

६. प्रत्येक मकहनाको दैमनक कायय तामलका बनाई सवयसाधारर्ले देखे्नर्रर सेवा केन्त्रमा 
टााँस र्रर  मामथ उपलेल्खत काययहरु सम्पादन र्ने । 

७.तोकीए बमोल्जमका अन्त्य काययहरू र्ने । 

 

 
बजेट वााँिर्ााँि प्राप्त बजेटबाट ल्जपला तथा स्थानीय स्तरका नार्ररक आरोग्य समममतको लामर् एकमषु्ठ 

रू.५०,०००, प्रमत नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्रको कमयचारी व्यवस्थापनको लामर् 
५,२५,०००।– र  नार्ररक आरोग्य सेवाकेन्त्र, समममत तथा नार्ररक आरोग्य समूहहरू 
मार्य त हनेु अमभयान संचालन  खचय प्रमत केन्त्र रू.९५००० हनेुर्री व्यवस्था र्ने  ।  
केन्त्र संख्या अनसूुल्च १० वमोल्जम हनेु । 

सन्त्दभय सामाग्री मनदेल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन खचय 
२२) प्रादेल्शक आयवेुद ल्चककत्सालय, कवजौरी, दाङ र धनर्ढी, कैलालीको लामर् 

  

 

 

 

 

 

 

  

पररचय  प्रादेल्शक आयवुेद ल्चककत्सालयको प्रभावकारी संचालन तथा व्यवस्थापनको मार्धयमबाट 
र्रु्स्तरीय आयवुेद स्वास््य सेवा प्रवाहका लामर् यो काययक्रम राखीएको हो ।  

उदे्दश्य • प्रादेल्शक आयवुेद ल्चककत्सालयको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अमभबृकि र्ने । 

 
 अपेल्क्षत प्रमतर्ल • प्रादेल्शक आयवुेद ल्चककत्सालयहरूको सेवा प्रवाह व्यवल्स्थत भै सेवाग्राकहहरूले 
र्रु्स्तरीय आयवुेद सेवा प्राप्त र्रेका हनेुछन ्।  

  

 सन्त्चालन प्रकृया  संचालन र्ने मनकायिः प्रादेल्शक आयवुेद ल्चककत्सालय 

 संचालन कवमधिः प्रादेल्शक आयवुेद ल्चककत्सालयमा मबमनयोल्जत रकम मर्धयेबाट 
ल्चककत्सालयले तपशील बमोल्जम र्ने । 

• प्रथम रैमामसक अवमध मभर ल्चककत्सालयको संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धी 
आवश्यकता पकहचान र्ने । 

•  यसरी आवश्यकता पकहचान भएका  काययक्रमको सम्वन्त्धमा सोही अवमध मभर  
आयवुेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्संर्को समन्त्वय एवं परामशयमा  
ल्चककत्सालय संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धी काययक्रम तथा बजेट बााँिर्ााँि  
कायययोजना बनाउने । 

• काययक्रम तथा बजेट बााँिर्ााँि कायययोजना  स्वीकृती  पिात प्रचमलत ऐन 
मनयमको पररधी मभर रकह बजेट कायायन्त्वयन र्ने । 

• बजेट कायायन्त्वयन  सम्वन्त्धी रैमामसक प्रर्मत प्रमतवेदन  अमनवायय रूपमा आयवुेद 
तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा पिाउने ।  

 

 बजेट वााँिर्ााँि स्वीकृत कायय योजना बमोल्जम । 

सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम कायायन्त्वयन कायययोजना , मापदण्ि  तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम, । 
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अनसूुचीहरू 
 

अनसूुची–१ 

पंचकमय (पूवयकमय) सेवा सम्बल्न्त्ध र्ाराम 

१.  नाम, थरिः–  

२.  उमेरिः–  

३.  मलङ्गिः–  

४.  िेर्ानािः–    महा/उप/नर्रपामलका/र्ाउपामलका    विा नं.  

५.  पेशािः–  

६.  सम्बल्न्त्धत मबरामी वा अमभभावकको दस्तखतिः–  

८.  कायायलय प्रयोजनको लामर् (२ प्रमत मर्धये १ प्रमत सेवाग्राहीलाई) 

(क) मूल दताय नं.  

(ख) सहायक रल्जिर दताय नं.  

९.  सेवािः योर्, पूवयकमयिः स्नेहन र स्वेदन,ल्शरोधारा, प्रमतमसय नश्य कम, अन्त्य 
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अनसूुची – २  

स्वेदन कमयको लामर् आवश्यक रव्यहरू 

प्रायशिः पातहरूको प्रयोर् र्ररन्त्छ र र्ल, बोक्रा, जरा वा काण्िको पमन प्रयोर् र्नय सककन्त्छ ।   

मसमली (मनर्ुयण्िी) पनुनयवा र्हत दशमूल बृहत पंचमूल 

लघपुञ्चमूल र्जुो तण्िुल (चामल) शीतल ल्चनी 
(ल्शग्र)ु 

मततेपाती 

बरुर् (मसल्प्लर्ान) एरण्ि अकय (आंक) मतल मसस्न ुआदद 

 

अनसूुची – ३ 

मनिःशपुक मबशेष स्वास््य सेवाको प्रयोजनको लामर् भररने र्ारम 

१.  नाम,थरिः–  

२.  उमेरिः–  

३.  मलङ्गिः–  

४.  िेर्ानािः–            महा/उप/नर्र/र्ाउंपामलका विा नं.– 

५.  पेशािः–  

६.  सम्बल्न्त्धत मबरामी वा अमभभावकको दस्तखतिः–  

७.  सेवाको ककमसमिः–  

(क) जेष्ठ नार्ररक   (ख) स्तनपायी आमा  

८.  कायायलय प्रयोजनको लामर् (२ प्रमत मर्धये १ प्रमत सेवाग्राहीलाई ) 

(क) मूल दताय नं.  

(ख) सहायक रल्जिर दताय नं.  

मस.नं. मममत सेवाको 
ककमसम 

औषमधको 
नाम 

र्ायल ग्रा./मम.ग्रा पनुरावृमत 
मममत 

कवरामीको 
दस्तखत 

दस्तखत(औषमध 
कवतरर् शाखा) 

   

 

      

 

मसर्ाररश र्ने स्वीकृत र्ने 

(उपचारमासंलग्न स्वास््यकमी) संस्था प्रमखु 

नाम  नाम 

पद  पद 

दस्तखत दस्तखत 
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अनसूुची –४ 

स्तनपायी आमाका लामर् औषमधहरू 

क्र.सं औषधीको नाम प्रयोर् मारा प्रयोर् कवमध प्रयोर् अवमध 

१ शतावरी(कुररलो)चरू्य स्तन्त्य वियक, 
पोषक,रोर् 
प्रमतरोध 
शल्क्त वियक 

चरू्य ३–६ ग्राम  

स्वरस १०–२० 
मम.मल.  

क्वाथिः५०–
१०० मम.मल 

रस मनकालेर , 

चरू्य(Powder) 
बनाएर अथवा 
पकाएर क्वाथको 
रूपमा 

आवश्यकतानसुार 
सतु्केरी भएको ६ 
मकहना सम्म 

 

अनसूुची – ५ 

    पूवयकमय(स्नेहन, स्वेदन), ल्शरोधारा / पंचकमय संचालन र्ने अभ्यङ्गकताय 

अभ्यङ्गकतायिः 
१.  मकहला / परुुष 

२. कल्म्तमा ३ मकहनाको तामलम  प्राप्त । 

३. तामलम ददने मनकायिः–मान्त्यता प्राप्त ल्शक्षर् संस्था/आयवुेद ल्चककत्सकको मनर्रानीमा आयवुेद संस्था । 

४. कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्य 
५. स्थानीयलाइ प्राथममकता ददने । 
 उमेरिः १८ – ४० वषय(मकहलाको हकमा ४५वषय) 

कायय मबवरर् 

(क) अभ्यङ्ग, स्वेदन र ल्शरोधारा कक्षको आवश्यक सरसर्ाई र्ने । 

(ख) आवश्यक पूवयकमयका सामग्रीहरु तयार र्ने । 

(र्) ल्चककत्सकको  मनर्रानीमा आयवुेद स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई अभ्यङ्ग (तेल मामलश), 

स्वेदन, ल्शरोधारा लर्ायतका कामहरु र्ने । 

(घ) अभ्यङ्ग लर्ायत सेवा प्रदान र्रेको मबवरर्का साथै प्रमतवदेन तयार र्नय सहयोर् र्ने  
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अनसूुची –६ 

अत्यावश्यक आयवेुद औषमध सूल्च 

१. मनिःशपुक प्रदान र्ररने मनम्नानसुारका औषमधहरु मनरन्त्तर रुपमा प्राप्त हनेु व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ ।  

क्र.सं. रोर्को नाम औषमधको कवबरर् कैकर्यत 

१ अम्लकपत्त अकवपल्त्तकर चरू्य  

२ उदर रोर् कहंग्वािक चरू्य  

२.  वातव्यामध महायोर्राज र्गु्र्लु, महानारायर् तैल  

३.  श्वशनकवकार  मसतोपलादद चरू्य, टंकर् भस्म  

४.  स्त्रीरोर् पषु्यानरु् चरू्य  

५.  बालरोर् बालामतृ, मरृ्मदासाव  

६.  उच्च रक्तचाप सपयर्न्त्धाघन वटी  

७.  त्वककवकार मनम्बादद चरू्य, र्न्त्धक रसायन  

८.  कर्य,नासा,मखु,दन्त्तरकण्िरोर् खददरादद वटी, षिकवन्त्द ुतेल  

९.  आमवात योर्राज र्गु्र्लु  

१०.  ज्वर महाशदुशयन चरू्य  

११.  अमतसार, ग्रहर्ी  महाशंख वटी, कवपवादद चरू्य  

१२.  ब्रर् जात्यादद तेल  

१३.  वातरक्त कैशोर र्गु्र्लु  

१४.  मूरकवकार,प्रमेह चन्त्रप्रभावटी   

१५.  कवकवध  मरर्ला, अश्वर्न्त्धा चरू्य  

 

२. औषमध व्यवस्थापन  

१)  औषमध खररद  

औषमध खररद र्दाय साबयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजमनक खररद मनयमावली २०६४ बमोल्जम 
खररद एकाइ र्िन र्रर प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम बमाल्जम र्नुयपने छ ।  

क)  मबमनयोल्जत बजेटबाट ऐन मनयमको पररमध मभर रही तोककएका औषमधहरू खररद र्नुयपने छ ।  

ख)  औषमधको खचय– औषमधको आम्दानी खचयको अमभलेख छुट्टा छुटै्ट सहायक ल्जन्त्सी खाता खिा र्री खचय 
व्यवस्थापन र्नुयपने छ । यसरी राल्खएको अमभलेख भण्िारको अमभलेख र उपचार रल्जिरको अमभलेखसंर् 
मभिेको हनुपुने छ । 

 

  

https://ppmo.gov.np/image/data/files/PPA%20Ammendment/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%20(%E0%A4%8F%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8C%E0%A4%81%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8)%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80,%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE.pdf
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अनसूुची– ७ 

औषमध र्रु्स्तर सम्बल्न्त्ध व्यवस्था 

क) चरू्य औषमधहरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्था र्नेिः 

क्र.स औषमधको नाम तौल रूप/वर्य{ स्पशय रस र्न्त्ध एकरूपता कैकर्यत 

         

 

प्रत्येक व्याचको स्वीकृतl प्राप्त औषमध परीक्षर् प्रयोर्शालाबाटMicrobial Test पूरा र्रेको प्रमार्पर संलग्न 

 

(ख) र्गु्र्लु/वटी औषमधहरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्था र्नेिः 

क्र.स. औषमधको 
नाम 

तौल रूप/वर्य{ स्पशय 
(Hardness) 

एकाई 
तौल 

(Fineness) 

रस र्न्त्ध एकरूपता कैकर्यत 

प्रमत 
वकट 

प्रमत 
बट्टा 

          

 

(र्) भष्म/कपिी औषमधहरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्थ र्नेिः 

क्र.स. औषमधको 
नाम 

तौल स्वरूप 

(form) 

रूप/वर्य{ 
(colour) 

रेखापूर्यता वाररतर मनिल्न्त्रका रस र्न्त्ध कैकर्यत 

           

 

(घ) मलहम एवं तैल औषमधहरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्था र्नेिः 

क्र.स. औषमधको 
नाम 

तौल रूप/वर्य 
(colour) 

स्पशय 
(smoothness) 

सान्त्रता र्न्त्ध एकरूपता कैकर्यत 

         

 

सम्बल्न्त्धत मनकायबाट हालसालै नकवकरर् र्री अद्यावमधक भएको उत्पादन तथा मबक्री मबतरर् दताय प्रमार्पर 
संलग्न हनुपुने । 
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अनसूुची –८ 

(स्वस्थ जीवन काययक्रम संर् सम्वल्न्त्धत) 

१.  मनिःशपुक प्रदान र्ररने सेवाहरूिः  

क) शीलाजीतिःदैमनक एक जनालाई एक मारा ५०० मम.ग्रा. 

ख)  अमतृ ल्चया 

१. र्िुुल्च 

२. अमला 

३. हररतकी 

४. तलुसी 

५. वरुर् 

मामथ उपलेख र्ररएका जमिबटुीहरुको समान भार् ममलाएर ल्चया बनाउने र स्वस्थ जीवन काययक्रममा 
सहभार्ीहरुलाई ५० मम.ली. ल्चयाको रूपमा र दैमनक एक जनालाई एक मारा ५०० मम.ग्रा.दरले 
दैमनक सेवन र्राउने ।  
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अनसूुची – ९ 

अत्यावश्यक आयवेुद औषमध तथा अन्त्य खररद र ल्जन्त्सी अर्धयावमधक र्दाय भनुयपने खपत कववरर् र्ारम 

क्र.स. औषमधको नाम औषमधको मामसक खचय कववरर् औषमध हसत्ाान्त्तरर् 
र्रेको संस्थाको संख्या 

कैकर्यत 

पररर्ाम इकाइ 

१.      

२.      

 

औषमधको मौज्दात कववरर् र्ारम 

s|

=;+

= 

cf}if

lws

f] 

gfd 

औषमधप्रामप्तको श्रोत ÷काययक्रम 
cf}if

lws

f] 

hD

df 

kl/

df0f 

O{sfO{ 

tf}n 

v'Ng]u

/L 

s]=hL=

÷u|fd

÷ 

kmfO{n 

s}l

kmo

t 
utcf

=j= 

sf] 

j+fsL

df}Hbf

t 

cf

o'j]{

b 

lj

ef

u 

jf

6 

k|fK

t 

cTof

jZo

s 

cfo'j]{

b 

cf}ifl

wvl/

b 

 

r"0f{ 

cf}iflw

lgdf{0

f 

cGo 

jf6 

cf}iflwv

l/b÷k|fK

t 

 

h]i7 

gful/

s 

:jf:Y

oKf|jw{

g 

;]jf 

 

:tgkf

oLcfd

f 

tyflz

z' 

;]jf 

u+fp3

/ 

zx/L 

lNslg

ssf

o{ 

s|d 

k~rs

d{{ 

-k"j{ 

sd{_ 

sf] 

nflucf}

iflwvl/

b 

 

lgz'Ns

cfo'j]{b 

:jf:Yol

zlj/ 

;+rfng

sf]  

nflucf}

iflwvl/

b 

bf

t[ 

lg

sf

o 

jf

6 

k|fK

t 

cf}

ifl

w 

                

 

  

  



34 
 

 अनसूुल्च १० 

 

क्र.सं. 
साकवकका 
अं.आ.औ/ 

ल्ज.आ.स्वा.के. 

नार्ररक 
आरोग्य 

सेवा केन्त्र 
संख्या 

PHC मा 
ल्जवनशैली 
काययक्रम 
संख्या 

क्र.सं. 
साकवकका 
अं.आ.औ/ 

ल्ज.आ.स्वा.के. 

नार्ररक 
आरोग्य 

सेवा केन्त्र 
संख्या 

PHC मा 
ल्जवनशैली 
काययक्रम 
संख्या 

१ मोरङ ५   ४१ मसु्ताङ ३  
२ झापा ६   ४२ पवयत ३  
३ इलाम ३   ४३ स्याङजा ४  
४ सनसुरी ४   ४४ म्याल्ग्द ३  
५ अखलढंुर्ा ४   ४५ वाग्लङु ३  
६ तेह्रथमु ३   ४६ नवलपरासी(ससु्तापूवय) २  

७ सोल ु

३ 

  ४७ 

नवलपरासी(ससु्ता 
पल्िम) 

० १ 

८ खोटाङ ४   ४८ रूपन्त्देही ४  
९ ताप्लेजङु ४   ४९ ककपलवस्त ु ५  
१० उदयपरु ३   ५० पापपा ३  
११ पााँचथर ३  १ ५१ अघायखााँची ४  
१२ संखुवासभा ४   ५२ र्पुमी ४  
१३ भोजपरु ४   ५३ रूकुम पूवय ०  
१४ धनकुटा ३   ५४ रोपपा ४  
१५ सप्तरी ६   ५५ प्यिुान ४  
१६ मसराहा ५   ५६ दाङ(तलुसीपरु) ६  
१७ धनषुा ५   ५७ बााँके ४  
१८ महोत्तरी ६   ५८ वददयया ४  
१९ सलायही ५   ५९ सखेुत ५ १ 
२० रोतहट ६   ६० दैलेख ५  
२१ वारा ५   ६१ रूकुम(पल्िम) ४  
२२ पसाय ५   ६२ सपयान ४  
२३ दोलखा ४   ६३ जाजरकोट ४  
२४ रामेछाप ४   ६४ जमु्ला ३ १ 
२५ मसन्त्धलुी ४   ६५ हमु्ला ३  
२६ काभ े ४   ६६ मरु् ु ३  
२७ मसनधपुापचोक ४   ६७ कामलकोट ५  
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क्र.सं. 
साकवकका 
अं.आ.औ/ 

ल्ज.आ.स्वा.के. 

नार्ररक 
आरोग्य 

सेवा केन्त्र 
संख्या 

PHC मा 
ल्जवनशैली 
काययक्रम 
संख्या 

क्र.सं. 
साकवकका 
अं.आ.औ/ 

ल्ज.आ.स्वा.के. 

नार्ररक 
आरोग्य 

सेवा केन्त्र 
संख्या 

PHC मा 
ल्जवनशैली 
काययक्रम 
संख्या 

२८ रसवुा ३   ६८ िोपपा ३  
२९ नवुाकोट ४   ६९ कैलाली ४  
३० धाददङ ५   ७० कञ्चनपरु ३ १ 
३१ ल्चतवन ३  १ ७१ ििेपधरुा ३  
३२ मकवानपरु ५   ७२ िोटी ३  
३३ भक्तपरु ३   ७३ बझाङ ५  
३४ लमलतपरु ४   ७४ वैतिी ४ १ 
३५ कािमाण्िौ ४   ७५ दाच ुयला ४  
३६ र्ोरखा ५   ७६ अछाम ५  
३७ लमजङु ३   ७७ बाजरुा ४ १ 
३८ तनहुाँ ४         

 

३९ कास्की ३  १       
 

४० मनाङ २         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


