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आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा काययक्रम (आयुवेद सेवा काययक्रम ,सशतय अनुदान)
नेपालको सं कवधान २०७२को भार् ४ को धारा ५१ (ज) को ७ मा ‘नेपालको परम्परार्त ल्चककत्सा पद्दमतको
रुपमा रहेको आयुवेद, प्राकृमतक ल्चककत्सा र होममयोप्यामथक लर्ायतका स्वास््य पिमतको सं रक्षर् र प्रवधयन
र्ने’ भनी प्राथममकताका साथ उपलेख र्ररएको छ । सं कवधानका अनुसूचीहरूमा आयुवद
े तथा वैकल्पपक
ल्चककत्साका कवमभन्न आयामलाई महत्वपूर्य स्थान ददइएको छ ।
पन्त्धौं पञ्चबकषयय योजनामा आयुवेद प्राकृमतक ल्चककत्सा तथा अन्त्य ल्चककत्सा पिमतहरुको योजनावि कवकास र
मबस्तार र्ने रर्नीमत उपलेख छ । स्थानीय स्तरमा उपलव्ध औषधीजन्त्य जिीवुटी, खमनज एवं जान्त्तव रव्यको
पकहचान, सं रक्षर्, सं कलन, प्रवर्धदयनको लामर् सं रचना मनमायर् र्ररने, प्रचमलत प्राकृमतक ल्चककत्सा, वैकल्पपक तथा
अन्त्य ल्चककत्सा पिमत तथा सेवाहरुलाई मनल्ित मापदण्िका आधारमा सूचीकृत,व्यवल्स्थत र्दै आयुवेद, पञ्चकमय,
योर् र प्राकृमतक ल्चककत्साको कवल्शकिकृत सेवा सकहतको राकिय आयुवेद, 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 अनुरुप स्वस्थ खानाको प्रयोर् र्नय हरे क
नार्ररकलाई सुसूचीत र्दै स्वस्थ वातावरर् र सकक्रय जीवनशैलीको प्रवर्धदयन र्नय साइकल लेन, एक घर एक
करे साबारी, सावयजमनक पाकय, व्यायामहल, योर्ाभ्यास तथा पञ्चकमय केन्त्रको मनमायर् तथा स्थापनाको लामर्
सरोकारवालासं र् समन्त्वय तथा पैरवी र्ने उपलेख छ ।
आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा सेवा व्यवस्थापन तथा प्रवाहका लामर् सं घमा केल्न्त्रय आयुवेद ल्चककत्सालय र
होममयोप्याथीक अस्पताल, प्रदे श स्तरमा आयुवद
े ल्चककत्सालयहरू, ७७ वटै ल्जपलामा ल्जपला स्तरीय आयुवद
े
स्वास््य सं स्था तथा स्थानीय स्तरमा ३०५ वटा आयुवेद औषधालयवाट आयुवद
े स्वास््य सेवा प्रवाह भै ७५३
स्थानीय तह मर्धये ३१३ मा आयुवद
े स्वास््य सं स्थाको सेवा कवस्ताररत छ भने वााँकक ४४० स्थानीय तहमा
सेवा कवस्ताररत हुन जरूरी छ । यस सन्त्दभयमा प्रदे श अन्त्तर्यत आयुवेद सं स्थाहरूमा सं ल्घय सशतय अनुदानबाट
यस आ.व.मा सञ्चालन हुने दे हाय बमोल्जमका काययक्रमहरूको र्ुर्स्तरीय सञ्चालन, व्यवस्थापकीय पक्षको सुधार
तथा काययक्रम सञ्चालनमा एकरूपता पयाउन यो मार्यदशयन तयार पारीएको छ ।
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प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयको लामर्
१) नार्ररक आरोग्य काययक्रम
(सूचना मूलक समाग्री प्रकाशन,प्रशारर् तथा ल्जपला ल्स्थत आयुवेद स्वास््य सं सथालाइ समेत
उपलव्ध र्राउने) र अमभयान संचालन ।
पररचय

प्रत्येक प्रदे शका स्वास््य मनदे शनालय (आयुवेद शाखा) ले सूचना मूलक समाग्री प्रकाशन,

प्रशारर् र्रर ल्जपला ल्स्थत आयुवद
े स्वास््य सं स्थालाइ समेत उपलव्ध र्राइ नार्ररक
आरोग्य अमभयानलाइ प्रभावकारी रूपमा संचालन र्नय यो

काययक्रम राल्खएको हो ।

उद्देश्य

नार्ररक आरोग्य काययक्रमको प्रभावकारीता वृकि र्ने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

नार्ररक आरोग्य काययक्रम र्ुर्स्तरीय र प्रभावकारी रूपमा सं चालन भएका हुने ।

सन्त्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ।
सन्त्चालन कवमधिः
•

आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्सं र्को समन्त्वय तथा परामशयमा बजेट
बााँिर्ााँि सकहतको कायय योजना तयार र्ने ।

•

आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्व्दारा तयार पारीएका नार्ररक आरोग्य
काययक्रम सं र् 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 आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरूलाइ समेत उपलव्ध र्राउने ।

•

नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र / औषधालय रहेका पामलकाहरू तथा पामलकाका

विाहरूमा र्दित नार्ररक आरोग्य समममत तथा समूहहरूलाइ नार्ररक आरोग्य
अमभयान सं चालनका लामर् अमभमुल्खकरर्
•

र्ने ।

अन्त्य काययहरू नार्ररक आरोग्य काययक्रम सं चालन मनदे ल्शका २०७६ तथा

कायायन्त्वयन कायययोजना (Citizen Well-being Program- Implementation plan) बमोल्जम र्ने
•

काययक्रमको प्रर्मत कववरर् मामसक रूपमा आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा
कवभार्मा पिाउने ।

अवमधिः स्वीकृत कायययोजना अनुसार ।

लल्क्षत समूहिः प्रदे श तथा स्थानीय तह अन्त्ततयका

आयुवद
े स्वास््य सं स्थाहरू,

आरोग्य सेवा केन्त्र, नार्ररक आरोग्य समममत तथा समूहहरू ।
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नार्ररक

बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम/ स्वीकृत कायययोजना अनुसार

।

सन्त्दभय सामाग्री

नार्ररक आरोग्य काययक्रम सं चालन मनदे ल्शका २०७६, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा
अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

२) आयुवेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सममक्षा
पररचय

प्रत्येक प्रदे शका स्वास््य मनदे शनालय अन्त्तर्यतको आयुवेद शाखा मार्यत प्रदे शअन्त्तर्यतका
सवै आयुवेद स्वास््य सं स्थालाइ समेटी ती सं स्थाहरूव्दारा सं चालन भएका
सममक्षा र्री काययक्रमको प्रभावकारीता अमभवृकि र्नय यो काययक्रम राल्खएको

उद्देश्य

काययक्रमको
हो ।

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरूवाट सं चामलत आयुवेद सेवा काययक्रमको सममक्षा
र्री सेवा प्रवाहमा र्ुर्स्तरीयता र प्रभावकारीता वृकि र्ने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

आयुवेद सेवा काययक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सं चालन भएका हुनेछन् ।

सन्त्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ।
सन्त्चालन कवमधिः
•

प्रदे श मातहतका आयुवेद स्वास््य सं स्थावाट अल्घपलो आ.व.मा सं चामलत

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

आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्संर्को समन्त्वयात्मक सहभामर्तामा
प्रदे शका सवै प्रदे श स्तरीय आयुवद
े स्वास््य सं स्थालाइ सहभामर् र्राइ प्रथम
रैमामसक अवमध मभर आयुवेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी प्रदेश स्तरीय समन्त्वयात्मक
सममक्षा सम्पन्न

र्ने ।

अवमधिः तोककएको कायययोजना अनुसार ।
लल्क्षत समूहिः सम्वल्न्त्धत प्रदे श मातहतका ल्जपला तथा प्रदे श स्तरीय आयुवेद
सं स्थाहरू ।
स्थानिः सम्वल्न्त्धत कायायलयले छनौट र्ने ।
बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम/ स्वीकृत कायययोजना अनुसार ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।
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स्वास््य

३) अनुर्मन मूपयांकन,मनररक्षर् तथा समन्त्वय
पररचय

प्रत्येक प्रदे शका स्वास््य मनदे शनालय अन्त्तर्यतको आयुवेद शाखा मार्यत नार्ररक आरोग्य
काययक्रमका साथै प्रदे शमा संचालन हुने अन्त्य आयुवेद सेवा काययक्रमको सम्वन्त्धमा समन्त्वय
तथा सहल्जकरर्का साथै सं चामलत काययक्रमको सममक्षा समेत र्री काययक्रमको
प्रभावकारीता अमभवृकि र्नय यो काययक्रम राल्खएको हो ।

उद्देश्य

नार्ररक आरोग्य काययक्रम तथा अन्त्य आयुवेद सेवा काययक्रम सं चालन सम्वन्त्धमा समन्त्वय
तथा सहल्जकरर् र सममक्षा समेत र्री सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता वृकि र्ने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

काययक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा संचालन भएका हुने ।

सन्त्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ।
सन्त्चालन कवमधिः
•

आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्संर्को समन्त्वय तथा परामशयमा बजेट
बााँिर्ााँि सकहतको कायय योजना तयार र्ने ।

•

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयलाइ 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 प्रदे श स्तरका आयुवेद
स्वास््य

सं स्थावाट

संचामलत

काययक्रमहरू

अनुर्मन,मूपयांकन, सहल्जकरर् तथा समन्त्वय र्ने ।

सं चालनमा

अवमधिः तोककएको कायययोजना अनुसार ।

आवश्यक

लल्क्षत समूहिः प्रदे श स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था र नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र,
नार्ररक आरोग्य समममत तथा समूहहरू ।

स्थानिः सम्वल्न्त्धत कायायलयले छनौट र्ने ।
बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम/ स्वीकृत कायययोजना अनुसार ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।
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४) आयुवेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अमभबृकि तामलम(AHMISसमेत)
पररचय

आयुवेद स्वास््यकमीहरुको सीप कवकास तथा क्षमता अमभवृकि र्री प्रदे श मभरका आयुवेद
सं स्थाहरूवाट प्रभावकारी ढं र्ले सेवा प्रवाह, काययक्रम सं चालन तथा आयुवेद सूचना प्रर्ाली
(AHMIS)

उद्देश्य

व्यवस्थापन र्नय यो काययक्रम राल्खएको हो ।

ल्जपला तथा स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी ढं र्ले सेवा प्रवाह तथा काययक्रम सं चालन र्नय
आयुवेद स्वास््यकमीहरुलाई योर्,पूवप
य ञ्चकमय र AHMIS लर्ायतका आवश्यक तामलम सं चालन

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

र्ने ।
• आयुवेद स्वास््यकमीहरुको सीप कवकास भई दक्षता अमभवृकि भएको हुनेछ ।
•

आयुवेद काययक्रमहरु प्रभावकारी र व्यवल्स्थत ढं र्ले सं चालन र्नय सघाउ पुग्नेछ
।

•
सन्त्चालन प्रकृया

AHMIS मार्यत Online त्यांक प्रकवकष्ठ प्रभावकारी भएको हुनेछ ।

सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ।
सञ्चालन र्ने
•

कवमधिः

आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्सं र्को समन्त्वय तथा परामशयमा बजेट
बााँिर्ााँि सकहतको कायय योजना तयार र्ने ।

•

प्रदे श

तथा

ल्जपला

स्तरीय

आयुवेद

सं स्थाबाट

सहभार्ी

छनौट

र्रर

आवश्यकतानुसार उपयुक्त समय र स्थानमा क्षमता अमभबृकि तामलम सं चालन र्ने
•

सं घीय आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार् तथा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयबाट

जारी भएका तामलम सम्वन्त्धी म्यानुअल समेतलाइय आधार मानी कल्म्तमा ३ कायय
ददन हुनेर्री प्रयोर्ात्मक कक्षालाइय प्राथममकतामा राल्ख

सम्वल्न्त्धत आयुवेद

सं स्थाबाट कल्म्तमा १ जना सहभामर् हुनेर्री योर्, पूवप
य ञ्चकमय र AHMIS सम्वल्न्त्ध
तामलम सं चालन र्ने ।
•

AHMIS को सन्त्दभयमा प्रदे श मातहतका आयुवेद सं स्थाबाट कवरामी त्यांक प्रकवकष्ठको

लामर् तोकीएको कुनै एक मनल्ित कमयचारीको कववरर् संकलन र्रर तामलम प्रदान
र्ने ।
•

काययक्रम समामप्त पिात प्रर्मत मबवरर् आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा
पिाउने ।

काययक्रम सं चालन र्ने समयिः कायययोजना अनुसार ।
लल्क्षत समूहिःआयुवेद ल्चककत्सक एवं स्वास््यकमीहरू ।
बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम/ स्वीकृत कायययोजना अनुसार ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।
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प्रदे श स्तरीय अन्त्य आयुवेद स्वास््य सं स्थाको लामर्
५) मनिःशुपक आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा स्वास््य ल्शकवर ।
पररचय

आयुवेद स्वास््य सं स्थाको पहुाँच नपुर्ेका स्थानहरूमा आयुवेद ल्चककत्सा सेवा सम्बल्न्त्ध

उद्देश्य

आयुवेद स्वास््य सं स्थाको पहुाँच नपुर्ेका स्थानहरूमा आयुवेद ल्चककत्सा सेवा सम्बल्न्त्ध

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

आयुवेद

सन्त्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने मनकायिःसाकवकका अञ्चल आयुवेद औषधालय/ ल्जपला आयुवेद स्वास््य केन्त्र

सचेतना र सेवा प्रवाह र्नय आवश्यक िानी यो काययक्रम राल्खएको हो ।
सचेतना र सेवा प्रवाह र्ने ।
ल्चककत्सा

स्वास््य सं स्था नभएका स्थानहरूमा स्वास््य लाभ हुनका साथै आयुवेद
सम्बल्न्त्ध सचेतना अमभवृकि समेत भएको हुनेछ ।

सन्त्चालन कवमधिः
•

आयुवेद सेवाको पहुाँच नपुर्ेका स्थानहरू छनोट र्री साकवकका अंचल आ.औ./
ल्ज.आ.स्वा.के.ले

ल्चककत्सक सकहतको जनशल्क्त पररचालन र्री

चौथो

रैमामसकको प्रथम मकहना सम्ममा ल्शकवर सं चालन र्ने ।
•

पञ्चकमय(पूवक
य मय )सेवा सं चालन र्रे मा अनुसूल्च १ अनुसार सेवा ग्राहीको र अनुसूल्च
२ अनुसारका रव्यहरू प्रयोर्

र्रर अमभलेख राख्ने ।

अवमधिः तोककएको कायययोजना अनुसार ।
प्राथममकतािः आयुवद
े सेवाको पहुाँच नपुर्ेका स्थानहरू ।
लल्क्षत समूहिः सेवाग्राही र आम नार्ररकहरू ।
स्थानिः सम्वल्न्त्धत कायायलयले छनौटर्ने ।
बजेट वााँिर्ााँि

औषधी को हकमा औषधी खररद बाट व्यवस्था हुने र

सं चालन व्यवस्थापन खचय बजेट

अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।
सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।
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६) आयुवेद सेवा सम्वन्त्धी क्षमता अमभबृकि तामलम
पररचय

आयुवेद स्वास््यकमीहरुको सीप कवकास तथा क्षमता अमभवृकि र्री प्रदे श मभरका आयुवेद
सं स्थाहरूवाट प्रभावकारी ढं र्ले सेवा प्रवाह, काययक्रम सं चालन तथा व्यवस्थापन र्नय तामलम
काययक्रम राल्खएको हो ।

उद्देश्य

ल्जपला तथा स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी ढं र्ले सेवा प्रवाह तथा काययक्रम सं चालन र्नय
आयुवेद स्वास््यकमीहरुलाई तामलम प्रदान र्ने।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•
•

सन्त्चालन प्रकृया

आयुवेद स्वास््यकमीहरुको सीप कवकास भई दक्षता अमभवृकि भएको हुनेछ ।

आयुवेदका ययक्रमहरु प्रभावकारी र व्यवल्स्थत ढं र्ले सं चालन र्नय सघाउ पुग्नेछ

सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदे श मातहतका
सञ्चालन र्ने
•

कवमधिः

प्रदे श मातहतका

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था ।

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था तथा ल्जपला मभरका

आयुवेद औषधालय समेतबाट सहभार्ी छनौट र्रर आवश्यकतानुसार उपयुक्त समय
र स्थानमा सम्बल्न्त्धत तामलम सं चालन र्ने ।
•

सं घीय आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार् तथा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयबाट
जारी भएका तामलम सम्वन्त्धी म्यानुअल समेतलाइय आधार मानी कल्म्तमा ३ कायय

ददन हुनेर्री प्रयोर्ात्मक कक्षालाइय प्राथममकता ददनेर्री योर्, पूवप
य ञ्चकमय र AHMIS
तामलम सं चालन र्ने ।
•

आवश्यकतानुसार सं घीय आयुवद
े तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार् संर् समन्त्वय
र्ने र मबवरर् पिाउने ।

काययक्रम सं चालन र्ने समयिः कायययोजना अनुसार ।
लल्क्षत समूहिःआयुवेद ल्चककत्सक एवं स्वास््यकमीहरू ।
बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

७) PHC मा जीवनशैली व्यवस्थापन काययक्रम

(पााँचथर ,ल्चतवन,कास्की, नवलपरासी (पल्िम)सुखेत, जुम्ला, कञ्चनपुर, वैतिी, बाजुरा
ल्जपलाको लामर् मार)।
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पररचय

प्रत्येक नार्ररकलाइय राज्यबाट आधारभूत स्वास््य सेवा आधुमनक ल्चककत्सा पिमतसाँर्ै
आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा सकहतको सेवा एकीकृत रूपबाट
स्थानबाट

कम लार्तमा एकै

मनिःशुपक रूपमा प्रदान र्नय र सेवाग्राहीलाइ छनोटको अवसर प्रदान र्नय यो

काययक्रम नमूनाको रूपमा संचालन र्नय लामर्एको हो ।
उद्देश्य

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

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

आवश्यक आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा सम्वन्त्धी प्राकवमधक जनशल्क्तको आपूमतय भै
प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह भएको हुनेछ ।

सन्त्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने

प्रदे श मातहतका

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था सञ्चालन र्ने

कवमधिः
•

अल्घपला आ.व.मा काययक्रम सं चालन भएकोमा मनरन्त्तरता हुनेर्री
काययक्रम सं चालन र्ने ।

•

साबयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजमनक खररद मनयमावली

२०६४ बमोल्जम प्राप्त बजेटको पररमध मभर रकह १ आयुवेद ल्चककत्सक
र १ अभ्यंर्कताय (प्राकवमधक)काययरत रहेकोमा

र्त आ.ब.को कायय

मुपयांकनको आधारमा प्राथममकता ददने र्री करार सम्झौता र्रर
आवश्यक सेवा सं चालन खचय समेत व्यवस्थापन र्ने ।
•

करार सम्झौताको जानकारी

आयुवेद तथा

वैकल्पपक ल्चककत्सा

कवभार्मा पिाउने ।
•

छनौट भए अनुसारका पूवायधारयुक्त प्राथममक स्वास््य केन्त्रमा

आएका

सेवाग्राहीलाइय सदवृत, आहार कवहार, ददनचयाय, ऋतुचयायका मार्धयमबाट
स्वस्थ जीवनशैली व्यवस्थापन सम्वन्त्धी परामशय सेवा सं चालन र्ने ।
•
•

योर् र प्रार्ायाम आददको अभ्यास र्राउने।

स्नेहन, स्वेदन , ल्शरोधारा, ककटवल्स्त,जानुवल्स्त आदद सेवा प्रदान र्ने

।
•

प्रदे श मातहतका ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्थाबाट अनुर्मन,
मनररक्षर् तथा सहल्जकरर् र्ने ।

•

काययक्रमको प्रर्मत रैमामसक रूपमा सम्वल्न्त्धत ल्जपला स्तरीय आयुवेद
स्वास््य सं स्था मार्यत आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा
पिाउने ।

सेवा संचालन र्ने समयिःकायययोजनानुसार
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लल्क्षत समूहिःआम सेवाग्राही
बजेट वााँिर्ााँि
सन्त्दभय सामाग्री

।

प्रमत इकाइ लार्त ९,००,०००।– र सं ख्या अनुसूल्च १० बमोल्जम हुने ।
मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

८) आयुवेद सं स्थालाई औषमध तथा अन्त्यसामग्री ढु वानी ।
पररचय

उद्देश्य
अपेल्क्षत प्रमतर्ल

आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूका लामर् मनिःशुपक रूपमा कवतरर् र्नय
आवश्यक पने औषमध तथा अन्त्य सामग्री मनयममत आपूमतयको व्यवस्था ममलाउन यो
काययक्रम प्रस्ताव र्रीएको हो ।

औषमध तथा अन्त्य सामग्री ढु वानी र्ने ।
•

आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरूमा औषमध र अन्त्य सामग्रीको मनरन्त्तर आपूमतय भएको
हुनेछ ।

•
सन्त्चालन प्रकृया

आयुवेद औषमधहरू सेवाग्राहीहरूले मनिःशुपक रूपमा प्राप्त र्रे का हुनेछन् ।
सञ्चालन र्ने मनकायिः प्रदे श मातहतका

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था

सन्त्चालन कवमधिः
•

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

समयावमधिः योजना अनुसार ।
लल्क्षत समुहिःआयुवेद सं स्थाहरू ।
स्थानिः कायययोजना अनुसार तोककएका स्थान ।
बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, 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 ।
उद्देश्य

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

अपेल्क्षत
प्रमतर्ल
सन्त्चालन
प्रकृया

•

योर्ाभ्यास बाट हुने लाभका मबषयमा जनचेतना अमभवृकि हुनेछ ।

•

नसने रोर् न्त्यूमनकरर्मा सहयोर् पुग्नेछ ।

सञ्चालन र्ने मनकायिः

प्रदे श मातहतका

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था

सन्त्चालन कवमधिः
•

प्रदे श मातहतका

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्थाको सं योजनमा प्रत्येक वषय

धन्त्वन्त्तरर जयल्न्त्तका ददन स्वास््य सम्बल्न्त्ध मबमभन्न जनचेतनामूलक काययक्रम सकहत
आरोग्य ददवस मनाउने ।
•

प्रत्येक वषय माघ१र्ते र जुन २१ का ददन ल्चककत्सकीय योर्ाभ्यास सकहत ल्जपला ल्स्थत
आयुवेद औषधालयहरूको समेत सहभामर्ता हुनेर्री सवयसाधारर्को उपलेख्य सहभामर्ता
हुनसक्ने स्थान छनौट र्रर क्रमशिः राकिय योर् ददवस र अन्त्तराकिय योर् ददवस कवकवध
काययक्रम सकहत अमभयानको रुपमा मनाउने ।

बजेट

•

योर्,आयुवद
े र स्वस्थ जीवनशेलीको महत्व वारे प्रचार प्रसार र्ने ।

•

प्रर्मत मबवरर् आयुवद
े तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा पिाउने ।

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।

वााँिर्ााँि
सन्त्दभय

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

सामाग्री
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१०) औषमध खररद
पररचय

र्ुर्स्तरीय औषमध र स्वास््य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूमतय एवं उपयोर्लाई
सुमनल्ित र्दै आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरूमा सेवा मलन आउने सेवाग्राहीलाइय तोककएका औषमध
मनिःशुपक रूपमा मनरन्त्तर उपलब्ध र्राउने उदे श्यले यो काययक्रम राल्खएको हो ।

उद्देश्य

•
•

मनिःशुपक अत्यावश्यक औषमधहरूको उपलव्धता सुमनल्ित र्ने ।

स्थानीय रुपमा दे ल्खने रोर्हरूको प्राथममकता अनुसार मनरन्त्तर व्यवस्था हुनेर्रर
आवश्यक आयुवेद औषमध खररद र्ने ।

•
अपेल्क्षत

मनिःशुपक औषमध सकहतको सेवा मनरन्त्तर प्रवाह र्ने ।

अत्यावश्यक औषमध सकहतको सेवा मनयममत उपलब्ध हुनेछ ।

प्रमतर्ल
सन्त्चालन

सं चालन र्ने मनकायिः प्रदे श मातहतका

प्रकृया

सं चालन कवमधिः–
•

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था ।

आयुवेद स्वास््य सं स्थाको कवरामी त्यांक अनुसार खररद र्ने आयुवेद औषमधको
प्राथममकता एवं पररमार् मनधायरर् र्ने ।

•

यस ल्शषयकबाट मनिःशुपक आयुवेद स्वास््य ल्शकवर ,जेष्ठ नार्ररक काययक्रम,स्तनपायी
आमा ,पूवक
य मय(पञ्चकमय),स्वस्थ जीवन,नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा PHC मा
जीवनशैली व्यवस्थापन
र्राउने ।

•

लर्ायत सम्पूर्य काययक्रमका लामर् समेत औषमध उपलव्ध

औषमध खररद र्दाय अनुसूची ६ अनुसारका मनिःशुपक मबतरर् र्ररने अत्यावश्यक
आयुवेद औषमधहरुको मममत२०७४।७।२३कोस्वीकृत सूची (२३वटा)
काययक्रमका लामर् कवर्तमा तोकीए अनुसारका

•

तथा अन्त्य

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(सं शोधन सकहत) को मनयम ८६

बमोल्जमका कवषय एककन र्री मनयम ८५ मा व्यवस्था भए बमोल्जम र्ुर्स्तरीय औषधी
खररद र्ने
•

।

यसरी औषधी खररद र्दाय औषधी व्यवस्था कवभार्बाट उत्पादन तथा अनुज्ञापर प्राप्त
तथा नकवकरर् र्रे को उत्पादकको औषधी खररद र्नुप
य नेछ ।
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अनुसूल्च ७ बमोल्जमको र्ुर्स्तर पररक्षर् प्रमतवेदन र चूर्य

•

औषधीहरूको हकमा

मान्त्यता प्राप्त औषधी पररक्षर् प्रयोर्शालाबाट microbial test comply भएको प्रमार्पर र
औषधी दाल्खला प्रमतवेदनको छायााँप्रमत सकहत

औषधी दाल्खला भएको मममतले १

मकहनामभर आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा अमनवायय रूपमा पिाउनुपनेछ
औषमधको र्ुर्स्तर परीक्षर् अनुसूची ७ मा तोककए वमोल्जम हुनेछ । खररद सम्वन्त्धमा

•

अनुसूल्च ९ वमोल्जम को र्ारम भरर अर्धयावमधक र्नुप
य ने छ ।
लल्क्षतसमूहिः– सेवाग्राहीहरू ।
काययक्रम सं चालन र्नुप
य ने समयिः– कायययोजना अनुसार ।
बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

११) अनुर्मन,मुपयांकन,मनरीक्षर् तथा समन्त्वय ।
पररचय

सक्षम तथा प्रभावकारी अनुर्मन तथा मुपयांकन सर्ल काययक्रम कायायन्त्वयन तथा
अपेल्क्षत प्रमतर्ल,असर, प्रभावप्राप्त र्ने भरपदो औजार हो । आयुवेद स्वास््य सं स्थामा
सं चामलत आयुवेद स्वास््य काययक्रम सं चालनका कवकवध पक्षहरूको व्यवस्थापनका साथै
समस्याहरूको दीघयकलीन समाधान पकहचान र्रर मनधायररत प्रकक्रया अपनाई कायय
सम्पादनमा प्रभावकाररता अमभवृकि र्नय अनुर्मन,मुपयांकन,मनरीक्षर् तथा समन्त्वय
आवश्यक हुन्त्छ ।

उद्देश्य

•

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•

ल्जपलामा प्रदान र्ररने आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा सेवाको अनुर्मन,

मूपयांकन, मनरीक्षर् तथा समन्त्वय र्नय आवश्यक पक्षहरुको पकहचान र्ने ।
आयुवेद

हुनेछ ।
•

तथा वैकल्पपक स्वास््य उपचार सेवा व्यवल्स्थत र प्रभावकारी भएको

आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा सेवा प्रवाहका लामर् आवश्यक समन्त्वय र
सहजीकरर् हुनेछ ।

•

प्रर्मत मबवरर् सं घीय आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा प्राप्त भई
आर्ामम आ.ब.को योजना तजुम
य ाका लामर् सहयोर् पुग्नेछ ।

सन्त्चालन प्रकृया

सं चालन र्ने मनकायिः प्रदे श मातहतका
सं चालन कवधीिः
•

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था ।

काययक्रम सम्वन्त्धी बाकषयक कायययोजना तयार र्ने ।
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ल्जपला मभरका आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवधाका सरकारी, मनजी, सामुदाकयक

•

स्वास््य सं स्थाहरु एवं जमिबुटी तथा औषमधजन्त्य वस्तुहरुसं र् सम्बल्न्त्धत र्मय,

कम्पनी, उद्योर् लर्ायतको अनुर्मन, मूपयांकन, मनरीक्षर् र्रर रैमामसक रूपमा
आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा

कवभार्मा प्रर्मत प्रमतवेदन र्िाउने ।

बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

१२) जेष्ठ नार्ररकको लामर् स्वास््य प्रबधयन सेवा काययक्रम ।
पररचय

आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरुमा सेवा मलन आउने जेष्ठ नार्ररक सेवाग्राहीहरुको पकहचान
र्री मनयममत रूपमा स्वास््य जााँच तथा प्रबधयन र्नय यो काययक्रम प्रस्ताव र्ररएको हो ।

उद्देश्य

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

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•

जेष्ठ नार्ररकहरूले मनयममत रूपमा आवश्यक सेवा एवं औषधोपचार प्राप्त
र्नेछन् ।

•

योर् तथा उपयुक्त आहार कवहार अपनाएर जीवनशैली पररवतयन र्री स्तरीय
जीवन यापन र्नय सक्नेछन् ।

•

रसायन औषमधहरूको प्रयोर्बाट जेष्ठ नार्ररकहरूको स्वास््य सं रक्षर् र प्रवधयन
भएको हुनेछ ।

सन्त्चालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन र्ने मनकायिः– प्रदे श मातहतका
सं स्था ।

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य

सं चालन कवमधिः–
•

आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरुमा सेवा मलन आउने जेष्ठ नार्ररक सेवाग्राहीहरु
सेवाग्राहीको पकहचान र्री मनयममत रूपमा स्वास््य जााँच र्ने ।

•

आचार रसायन, आहार–कवहार, व्यायाम, योर् तथा पूवप
य ञ्चकमय कवमधको
आधारमा सेवा प्रदान र्ने ।

•

समुदायमा स्वास््य सेवाबाट बल्ञ्चत, आमथयक रूपले मबपन्न वर्यका जेष्ठ

नार्ररकहरूका लामर् काम र्रररहेका स्थानीय सं घ संस्थाहरू, बृिाश्रम, योर्
केन्त्रहरूसं र् समेत समन्वय र्नय सककनेछ ।
•

काययक्रमको अमभलेख अनुसूची—३ वमोल्जम अद्यावमधक राख्नु पने छ ।
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•

यस काययक्रमको प्रमतवेदन तोककएको ढांचामा सम्बल्न्त्धत मनकायमा पिाउनु
पनेछ ।

काययक्रम सं चालन र्नुय पने समयिः–कायायलय समयमा मनयममत रुपमा ।
लल्क्षत समूहिः–जेष्ठ नार्ररकहरु ।
बजेट वााँिर्ााँि

सं चालन तथा व्यवस्थापन

खचय बजेट ल्शषयकमा भए बमोल्जम हुने ( औषधीको

हकमा औषधी खररद ल्शषयकबाट व्यवस्था हुने)
सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

१३) स्तनपायी आमालाई मातृल्शशु सुरक्षाथय दुग्धबधयक जमिबुटी जन्त्य औषमध कवतरर्
पररचय

मातृल्शशु स्वास््य र स्तनपानको महत्व बुझाउन,आमा र बच्चाको स्वास््य सुधार र्नय
तथा कुपोषर्जन्त्य रोर्बाट बचाउन, सुत्केरी मकहलाको पयायप्त दूध बढाउन शतावरी चूर्य
कवतरर् र्नय र सेवाग्राहीमा सो सम्बल्न्त्ध चेतनामूलक सामाग्री कवतरर् र्नय यो काययक्रम
प्रस्ताव

उद्देश्य

•
•

र्ररएको हो ।
आमा र बच्चाको स्वास््य सुधार र्ने तथा कुपोषर्जन्त्य रोर्बाट बचाउने

स्तनपानको महत्वबारे स्तनपायी मकहलाहरूलाई जनचेतनामूलक स्वास््य ल्शक्षा
प्रदान र्ने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•

मातृल्शशु मृत्युदर घटाउने ।

•

शतावरी चूर्,य दशमूल तेलको समेत प्रयोर्बाट ल्शशु र आमाको स्वास््यमा सुधार
हुनेछ ।

•
•
•
•
सन्त्चालन प्रकृया

स्तनपायी मकहलाहरू आफ्नो ल्शशुलाई स्तनपान र्राउन उत्प्रेररत हुनेछन् ।
बच्चाको शारीररक र मानमसक बृकि र कवकासमा सघाउ पुग्नेछ ।
कुपोषर्जन्त्य रोर्हरूको रोकथाम हुनेछ ।
बाल मृत्युदर घटाउन मित पुग्नेछ ।

काययक्रम सं चालन र्ने मनकायिः– प्रदे श मातहतका
सं स्था ।

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य

सं चालन कवमधिः–
•

स्वास््य सं स्थामा आउने समवल्न्त्धत सेवाग्राहीलाइ
बमोल्जमको औषमध समावेश र्री

•

अनुसूची—४ मा तोककए

मनयममत रूपमा सेवा प्रदान र्ने ।

स्वास््य स्वयंसेकवका समेतको समन्त्वयमा सुत्केरी मकहलाको लर्त संकलन
र्ने ।
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•
•

ल्शशु र आमाको मनयममत रूपमा स्वास््य जााँच र्नुप
य नेछ ।

आवश्यकतानुसार सुत्केरी मकहलाको पयायप्त दूध बढाउन शतावरी (कुररलो चूर्)य

६ मकहनासम्म खुवाउनुपनेछ । तत्काल सुत्केरी भएको अवस्था छ भने आमालाई
एक मकहनासम्म दशमूल तेलको मामलस प्रयोर् र्नय ददनुपनेछ ।
•

मातृल्शशु स्वास््य र स्तनपानको महत्व बुझाउन

बमथयङ सेन्त्टर, खोपकेन्त्र,

पूवप्र
य सूमत जााँच र्ने स्थानहरूसं र् समेत समन्त्वय र्नय सककनेछ ।
•

प्रत्येक बषयको स्तनपान सप्ताहमा सरोकारवाला मनकायसाँर् समन्त्वय र्री

तोककएको लल्क्षत समुदायलाई चेतनामुलक सामाग्री मार्यत प्रचार प्रसार र्ने ।
•

काययक्रमको अमभलेख अनुसूची—३ वमोल्जम अद्याबमधक राख्नु पने छ ।

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

काययक्रम सं चालन र्नुय पने समयिः– आयुवद
े स्वास््य सं स्थाबाट मनयममत
बजेट वााँिर्ााँि

सं चालन तथा व्यवस्थापन

खचय बजेट ल्शषयकमा भए बमोल्जम हुने ( औषधीको

हकमा औषधी खररद ल्शषयकबाट व्यवस्था हुने)
सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

१४) पंचकमय(पूवक
य मय) काययक्रम ।
पररचय

पूवक
य मय काययक्रमका मार्धयमबाट आयुवद
े स्वास््य सं स्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको
स्वास््य प्रवधयन र्नय यो काययक्रम संचालन र्ररएको हो ।

उद्देश्य

आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको जााँच र्री पूवक
य मयको मार्धयमबाट
स्वास््य सं रक्षर्, प्रवधयन, आवश्यक उपचार र उल्चत परामशय ददने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•

यस सेवाबाट मबरामीहरू तथा सेवाग्राहीहरूको स्वास््य संरक्षर्, प्रवधयन र
पुनस्थायपनामा सघाउ पुग्नेछ ।
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सन्त्चालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन र्ने मनकायिः– प्रदे श मातहतका
सं स्था ।

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य

सं चालन 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 पुरूष र्री जम्मा २ जना अभ्यंर्कतायसंर्
अनुसूल्च ५ वमोल्जमको कायय कववरर् अनुसारका कायय र्नेर्रर करार सम्झौता
र्ने ।
•

पूवप
य ञ्चकमय काययक्रम सं चालन भएका आयुवद
े स्वास््य सं स्थाहरुमा सेवा
प्रयोजनका लामर् अनुसूची १ मा तोककए बमोल्जमको र्ाराम भने ।

•

आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरुमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््य जााँच र्रर

समस्याको पकहचान र्री आवश्यकता अनुसार पूवक
य मय सेवाका लामर् मसर्ाररस
र्ने ।
•

पंचकमय अन्त्तर्यत पूवक
य मयको रूपमा आवश्यकतानुसार स्नेहन, स्वेदन, ल्शरोधारा,
कटीवल्स्त, ग्रीवावल्स्त, नस्य आदद सं चालन र्ने ।

•

स्वेदन कमय को लामर् अनुसूची—२ वमोल्जम का रव्य रोर्ानुसार प्रयोर् र्ने ।

लल्क्षत समूहिः–आयुवेद सं स्थाहरूमा उपचाराथय आएका सेवाग्राहीहरू ।

काययक्रम सं चालन र्नुय पने समयिः–कायायलय सं चालन रहने समयमा मनयममत रुपमा
बजेट वााँिर्ााँि

।
४,८०,०००।–(करार सेवा) र ८०,०००।–(सं चालन तथा व्यवस्थापन खचय) ,औषधी
को हकमा औषधी खररद ल्शषयकबाट व्यवस्था हुने ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

१५) स्वस्थ जीवन काययक्रम
पररचय

योर् र स्वस्थ जीवनशैलीको वारे मा

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 समुदायका नार्ररकलाइय
सने/नसने रोर्हरूको रोकथामको उपायहरूको वारे मा जानकारी
उद्देश्य

•

र्राइन्त्छ ।

स्वास््य सं रक्षर्, प्रवधयन, आवश्यक उपचार र उल्चत परामशय ददने ।
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•

योर् र स्वस्थ जीवन शैलीको बारे मा जानकारी र्राउने र व्यवहारमा पयाउन
प्रोत्साकहत र्ने । ल्चककत्सा सम्बि योर् (Therapeutic Yoga )को
आवश्यकतानुसार अभ्यास र्राउने ।

•

समुदायका जनताहरूलाई सने / नसने प्रकारका रोर्हरु र यस्ता प्रकारका
रोर्हरुको रोकथामको उपायहरुको बारे मा जानकारी र्राउने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

हुनेछन् ।
•

सन्त्चालन प्रकृया

सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधयन भै

•

स्वस्थ र दीघायय ु जीवन यापन र्रे का

सेवाग्राहीहरू सने / नसने प्रकारका रोर्हरुबाट बच्न सक्नेछन् ।

काययक्रम सं चालन र्ने मनकायिः– प्रदे श मातहतका
सं स्था ।

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य

सं चालन कवमधिः–
•
•

प्रत्येक ददन कवहानको समयमा सहभार्ीलाई योर् अभ्यास र्राउने ।

योर्को अभ्यास सककसके पमछ एक मारा ल्शलाजीत र अमृत ल्चयाको सेवन
अनुसूची ८ अनुसार र्राउने ।

•
•
•

आयुवेदमा उपलेख भए अनुसारको आहार कवहारको व्यबहार र्नय मसकाउने ।

सेवाग्राहीलाई आवश्यकतानुसार पूवक
य मय तथा ल्शरोधारा र्राई अमभलेख राख्ने ।
प्रत्येक हप्ता यस काययक्रममा सहभार्ीको रक्तचाप, तौल मापन र्रर अमभलेख
राख्ने ।

•

मधुमेहका रोर्ी भएमा प्रत्येक मकहना रर्तमा ल्चनी र कपसावमा अपवुममनको
मारा परीक्षर् र्नय लर्ाई त्यसको अमभलेख राख्ने ।

•

स्वास््यमा आएको कवशेष पररवतयन भएमा त्यसको समेत अमभलेख राख्ने

लल्क्षत समूहिः– काययक्रम सं चालन हुने आयुवेद सं स्थामा आउने सेवाग्राहीहरु ।
काययक्रम सं चालन र्नुय पने समयिः– प्रत्येक ददन कवहान ।
बजेट वााँिर्ााँि

सं चालन तथा व्यवस्थापन

खचय बजेट ल्शषयकमा भए बमोल्जम हुने ( औषधीको

हकमा औषधी खररद ल्शषयकबाट व्यवस्था हुने)
सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।
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१६) जमिवुटीवाट चूर्य औषधी मनमायर् ।
पररचय

स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने जमिवुटीहरूको उपयोर् र्री औषधी मनमायर् र्री औषधीको अभाव
हुन नददन र स्थानीय ताजा जमिवुटको प्रयोर्लाइय वढावा ददन यो काययक्रम राखीएको हो ।

उद्देश्य

•
•

अपेल्क्षत

प्रमतर्ल

सन्त्चालन
प्रकृया

•

वषयभरी मनरन्त्तर उपयोर् र्ररने आयुवेद औषधीको अभाव हुन नददने ।

स्थनीय स्तरमा उपलव्ध हुने जमिवुटीको प्रयोर् र्री चूर्य औषधी मनमायर् र्री कवतरर्
र्ने ।
स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने जमिवुटीहरूको समूल्चत उपयोर् भएको हुनेछ ।

काययक्रम सं चालन र्ने मनकायिः– प्रदे श मातहतका
सं चालन कवमध
•

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था

आवश्यक पने चूर्य औषधी मनमायर्का लामर् स्थानीय स्तरमा

उपलव्ध हुने जमिवुटी

छनौट र्री स्थानीय स्तरमै सं कलन वा आवश्यकतानुसार स्थानीय दररे ट अनुसार हुनेर्री
जमिवुटी खररद र्ने ।
•

आवश्यकतानुसार चूर्य औषधी मनमायर् कवमध अपनाइ प्याकेल्जङ र सरसर्ाइलाइय र्धयानमा
राल्ख एकल रव्य युक्त चूर्य तयार र्री अन्त्य सेवा केन्त्रलाइय समेत

बजेट

वााँिर्ााँि
सन्त्दभय

उपलव्ध र्राउने

।

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।
चूर्य औषधी मनमायर् मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

सामाग्री

१७) मेमिकल सामामग्र,उपकरर् तथा मेमसनरी औजार खररद ।
पररचय

आयुवेद स्वास््य सं स्थाहरूमा ल्चककत्सा उपयोमर् सामाग्रीको व्यवस्थापन सहज पानय यो काययक्रम
राखीएको हो ।

उद्देश्य

•

मनयममत आयुवेद स्वास््य सेवा प्रदान र्नय आवश्यक उपकरर् लर्ायत आवश्यक
सामाग्रीको व्यवस्थापन र्ने ।

•

महामारीजन्त्य अवस्थामा आवश्यक सुरक्षात्मक सामामग्र समेतको व्यवस्था र्ने ।
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अपेल्क्षत

•

उपलव्धता भएको हुनेछ ।

प्रमतर्ल

सन्त्चालन

आयुवेद स्वास््य सेवा प्रदान र्नय तथा रोर् मनदान र्नय आवश्यक उपकरर्को

•

महामारीजन्त्य अवस्थामा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अवलम्वन भएको हुनेछ ।

काययक्रम सं चालन र्ने मनकायिः– प्रदे श मातहतका
सं चालन कवमधिः

प्रकृया

•
•

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था

आवश्यकतानुसार 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 ।
•
बजेट

वााँिर्ााँि
सन्त्दभय

खररद र्रीएका सामामग्रहरूको मनयमानुसार अमभलेख अद्यावमधक र्ररराख्नुपने छ ।

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।
मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

सामाग्री

१८) आयुवेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सममक्षा
पररचय

प्रत्येक नार्ररकलाइ राज्यबाट आधारभूत स्वास््य सेवा मनिःशुपक रूपमा प्रदान र्ने भन्ने
सं वैधानीक व्यवस्था भएकोले आयुवद
े सेवा प्रवाहको सम्वन्त्धमा ल्जपला मभरका आयुवेद
औषधालय समेतको सहभामर्तामा, सं चामलत आयुवेद सेवा काययक्रमको सम्वन्त्धमा
समन्त्वयात्मक सममक्षा र्नय यो काययक्रम राखीएको हो ।

उद्देश्य

•

प्रभावकारीताको मूपयांकन र्ने ।
•

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

आधारभूत स्वास््य सेवा,नार्ररक आरोग्य सेवा तथा आयुवेद सेवा काययक्रमको
र्ुर्स्तरीय सेवा प्रवाहको सुमनल्ितता र्ने ।

छलर्ल तथा आवश्यक समन्त्वय पिात आयुवद
े स्वास््य सेवा प्रवाहको सम्वन्त्धमा
दे ल्खने समस्या तथा च ुनौमत समाधानमा सहयोर् भएको हुनेछ ।
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सन्त्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने मनकायिः
सञ्चालन र्ने
•

ल्जपला

कवमधिः

प्रदे श मातहतका

मभरका

आयुवेद

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था ।

औषधालयहरूको

सहभामर्ता

हुनेर्री

सेवा प्रदायक सं स्था प्रमुखको उपल्स्थमतमा समन्त्वयात्मक छलर्ल र्री अल्घपलो
आ.ब.मा सं चामलत काययक्रमको सममक्षा र आर्ामी आ.ब.मा सं चालन र्नुप
य ने
काययक्रमको योजना
•

तजुम
य ा समेत र्ने ।

औषधालयहरूको स्थानीय नार्ररक आरोग्य समममत र सो मातहतमा र्िन भएका
नार्ररक आरोग्य समूह र अमभयानको कववरर् सं कलन र्री आयुवेद तथा
वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा पिाउने ।

काययक्रम सं चालन र्ने समयिः बाकषयक रूपमा (प्रथम रैमामसक मभर) ।
लल्क्षत समूहिः ल्जपला मभरका आयुवद
े स्वास््य सं स्था ।
बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।

१९) कवद्यालय आयुवेद तथा योर् ल्शक्षा काययक्रम
पररचय

स्वस्थवृत्त (ददनचयाय,ऋतुचयाय,आहारकवहार आदी),सदवृत्त,आचार रसायन, जीवनशैली
सम्बन्त्धी सचेतना तथा स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जमिवुटीको उपयोर्ीता बारे जानकारी
र्राउन र योर्को बारे मा जानकारी ददनुका साथै योर्का कवमभन्न कक्रयाकलापहरुको
अभ्यास र्राउन कवद्यालय आयुवेद स्वास््य तथा योर् ल्शक्षा काययक्रम राखीएको हो ।

उद्देश्य

•

स्वस्थवृत्त (ददनचयाय, ऋतुचयाय, आहार, कवहार आदद), स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्त्धी
सचेतना र्राउने ।

•

योर्को बारे मा जानकारी ददने तथा योर्का कवमभन्न कक्रयाकलापहरुको अभ्यास
र्राउने ।

•

घर वररपरीका जमिबुकट र कयनको उपयोर्को सम्वन्त्धमा सामान्त्य जानकारी
र्राउने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•

स्वस्थवृत्त (ददनचयाय, ऋतुचयाय, आहार, कवहार आदद), स्वस्थ जीवन शैली सम्बन्त्धी
सचेतना प्राप्त भई स्वस्थ समाज मनमायर् भएको हुनेछ ।
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•

स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जमिवुटीको उपयोमर्ता बारे जानकारी

पररसर तथा आफ्नो घरवररपरर पमन रोप्न प्रोत्साकहत हुनेछन् ।
•

भई कवद्यालय

स्वस्थ जीवनका लामर् योर्को महत्व बारे मा जानकारी प्राप्त भई योर्अभ्यास
आर्ूले पमन र्ने र अरुलाई पमन मसकाउने छन् ।

सन्त्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने मनकायिः
सं चालन कवधीिः
•

प्रदे श मातहतका

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था ।

एक सामुदाकयक र एक सं स्थार्त का दरले , सामुदाकयकको 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 सं चालन भएको कवद्यालयको
हकमा) समेत प्रमत कवद्यालय कल्म्तमा ७ जना ल्शक्षक ल्शल्क्षकालाइय

कवभार्ले

तयार र्रे को Module For Ayurveda and Yoga Education at School मा आधाररत रकह
काययक्रम सम्वन्त्धमा अमभमुल्खकरर् र्राउने ।
•

सम्वल्न्त्धत ल्शक्षक ल्शल्क्षका मार्यत हप्तामा कल्म्तमा १ कक्षाका दरले उपलेल्खत
मोड्युलमा आधाररत रकह काययक्रम सं चालन र्नय प्रोत्साकहत र्ने ।

•

सम्वल्न्त्धत कायायलयले रैमामसक रूपमा अनुर्मन,मनररक्षर् तथा समन्त्वय र्ने

कक्षा संचालन र्दाय र्धयान ददनुपने अन्त्य मबषयहरू ;—
•
•
•
•

काययक्रमको पररचय र उद्देश्य अवर्त र्राउने ।

कृयाकलापमा उपलेल्खत मबषयबस्तुहरू 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 हुनपु ने ।

योर्को सैिाल्न्त्तक तथा प्रयोर्ात्मक कक्षा संचालनिः
•

प्रत्येक कक्षाका २ जनाका दरले कवद्याथी छनौट र्रर ल्शक्षकहरुको समेत

सहभामर्तामा योर् प्रल्शक्षकद्वारा पाल्क्षक रूपमा प्रयोर्ात्मक कक्षा सं चालन
र्नुप
य नेछ ।
•

अन्त्य ददनमा प्रल्शक्षर् ददएका कवद्याथी र ल्शक्षकद्वारा आ–आफ्ना कक्षामा
अन्त्य कवद्याथीहरुलाई अभ्यास र्राउन प्रोत्साकहत र्ने र त्यसका लामर्
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कवद्यालयमा मनयममत समय छु ट्याउन कवद्यालय व्यवस्थापन समममतसं र् 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 ।

२०) प्रयोर्शालाका लामर् पयाव कमयचारीको मनरन्त्तरता ।
पररचय

प्रयोर्शाला संचालन भैरहेका ल्जपलाल्स्थत सं स्थाका लामर् आवश्यक स्थायी कमयचारीको
दरवल्न्त्द नभएकाले सेवा करारमा आवश्यक कमयचारी व्यवस्थापन र्रर प्रयोर्शाला सेवा
सुचारू र्नय यो काययक्रम राल्खएको छ ।

उद्देश्य
न्त्यूनतम

•

प्रभावकारी एवं शुलभ मनदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लामर् प्रयोर्शाला सेवा
सं चालन र्ने ।

शैल्क्षक •

योग्यता

पयाव टे ल्क्नमसयनिः मान्त्यता प्राप्त शैल्क्षक सं स्थाबाट मे.पया.टे .कवषयमा प्रकवर्ता

प्रमार्पर तह (मस.एम.एल.टी.)उमतर्य र्रर नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषदमा B
Class मनदान समूहमा दताय भएको हुन ु पने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•

प्रभावकारी रोर् मनदानको मार्धयमबाट सेवा प्रभावकारीता अमभबृकि भएको हुनेछ ।

सन्त्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने मनकायिः
सञ्चालन र्ने
•

कवमधिः

प्रदे श मातहतका

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य सं स्था ।

कवद्यमान प्रशासमनक,आमथयक ऎन तथा मनयमावली अनुसारको प्रकृया अपनाइ
करारमा मलइने पदको कायय कववरर् तयार र्ने ।

•
•

कवषयर्त काययमा कल्म्तमा १ बषयको अनुभव भएका व्यल्क्तलाइय प्राथममकता ददने
करार सम्झौता भएका कमयचारीको

काययसम्पादनको मनयममत मुपयांकन र

अनुर्मन र्ने ।
बजेट वााँिर्ााँि

बजेट अल्ख्तयारीमा भए बमोल्जम ।

सन्त्दभय सामाग्री

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।
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२१) नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा नार्ररक आरोग्य अमभयान सं चालन
पररचय

नेपाल सरकारको बाकषयक नीमत तथा काययक्रम अनुसार व्यल्क्तको खानकपन, आमनवानी र
व्यवहारमा सुधार र्नय शारररीक ब्यायाम, योर् र र्धयान जस्ता कृयाकलापलाइ दै मनक
जीवनचयायको रूपमा कवकास र्रर सवै नार्ररकको स्वस्थ जीवन सुमनल्ित र्नय स्थानीय
तहसं र्को सहकायय र आम नार्ररकको सहभामर्तामा नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा

उद्देश्य

नार्ररक आरोग्य अमभयान सं चालन र्नय यो काययक्रम राल्खएको हो ।
• स्थानीय तहमा नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र सं चालन र्ने ।
•

स्वस्थ जीवनशैली अवलम्वनका लामर् अमभयानमूलक काययक्रमहरू सं चालन र्ने
।

•
अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•

नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्र मार्यत आधारभूत आयुवेद स्वास््य सेवा समेत
उपलव्ध र्राउने ।
स्वस्थ जीवनशैली अवलम्वनको मार्धयमबाट नार्ररकको स्वास््य प्रवधयन
भएको हुनेछ ।

•

कवमभन्न सने तथा नसने
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रोर्हरुबाट बच्न सघाउ पुग्नेछ ।

सन्त्चालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन र्ने मनकायिः– प्रदे श मातहतका
सं स्था ।

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य

सं चालन कवमधिः–
•

नार्ररक आरोग्य अमभयान संचालनको लामर् नार्ररक आरोग्य काययक्रम सं चालन

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 आयुवेद तथा वैकल्पपक
ल्चककत्सा कवभार्मा पिाउने ।
•

औषधालयहरू रहेका पामलकाहरूमा समममत र्िनको लामर्
नार्ररक आरोग्य अमभयान सं चालन

•

र्ने र्राउने ।

सहल्जकरर् र्रर

नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्रको सहल्जकरर् सम्वि प्रदे श सरकार अन्त्तर्यतका

ल्जपला ल्स्थत आयुवेद स्वास््य सं स्थाबाट हुनेछ । साथै समन्त्वय तथा अनुर्मन
कायय सं घीय सरकार एवं प्रदे श मातहतका
सं स्था र स्थानीयतहबाट हुनेछ ।
•

ल्जपला स्तरीय आयुवेद स्वास््य

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 मुताकवकका कायय र्नेर्रर मनयमानुसार
र्रर नार्रीक आरोग्य सेवा प्रवाह र्नुय पने छ ।
•

काययवोझको आधारमा स्थानीय तहको खचयबाट
समेत व्यवस्था र्नयसक्नेछ ।

•

करार सम्झौता

थप जनशल्क्त तथा पूवायधार

नार्रीक आरोग्य सेवा प्रवाहका लामर् आवश्यक पने न्त्यूनतम पूवायधार सम्वल्न्त्धत
स्थानीय तहले व्यवस्था र्नुप
य नेछ ।

•

आधारभूत आयुवेद सेवा,जेष्ठनार्ररक सेवा,स्तनपायी आमा स्म्वन्त्धी सेवा, परामशय
सेवा,स्वस्थजीवनशैलीअमभयान लर्ायतका सेवाको समूल्चत व्यवस्था सम्वल्न्त्धत
स्थानीय तहको समन्त्वयमा र्नुप
य ने छ ।

•

प्रदे श

मातहतका

ल्जपला

स्तरीय

आयुवेद

स्वास््य

सं स्था

/आयुवेद

औषधालय(स्थानीय तहबाट संचामलत आयुवेद स्वास््य सं स्था समेत)रहेको
विाको नार्ररक आरोग्य सेवा सोही सं स्थाबाट प्रदान
•

र्ररनेछ ।

उपलेल्खत काययक्रम बाहेक थप बजेटको सुमनल्ितता भै कुनै पामलका मभरका

सम्वल्न्त्धत कुनै विामा स्थापना हुने नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्रको हकमा

आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्को समन्त्वय र परामशयमा स्थानीय
तहका विाका स्वास््य सं स्थामा नार्ररक आरोग्यक सेवा केन्त्र स्थापना सम्वन्त्धी
मनदे ल्शका २०७७ बमोल्जम र्नुप
य नेछ ।
•

नार्ररक

आरोग्य

काययक्रम

व्यवस्थानुसार काययक्रम र्ने ।
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सं चालन

मनदे ल्शका

२०७६

बमोल्जमका

नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्रको लामर् कायय कववरर्िः

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

२. केन्त्रबाट प्राप्त भएको प्रश्नावलीका आधारमा घरदै लोमा र्ई त्याङ्क सं कलन र्रर
आवश्यकतानुसार आरोग्यता सम्वन्त्धी परामशय सेवा प्रदान र्ने ।

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

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

५. ल्जपला मार्यत प्राप्त नार्ररक आरोग्य अमभयानसं र् सम्बल्न्त्धत पुस्तक, पम्पलेट, ब्रोसर
तथा

हाते पुल्स्तका

लर्ायतका सूचनामूलक सामामग्रहरू सम्बल्न्त्धत व्यल्क्त, समूदाय

तथा कवद्यालयमा कवतरर् र्ने ।

६. प्रत्येक मकहनाको दै मनक कायय तामलका बनाई सवयसाधारर्ले दे ख्नेर्रर 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 एकमुष्ठ
रू.५०,०००, प्रमत नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्रको कमयचारी व्यवस्थापनको लामर्
५,२५,०००।– र नार्ररक आरोग्य सेवाकेन्त्र, समममत तथा नार्ररक आरोग्य समूहहरू
मार्यत हुने अमभयान सं चालन

सन्त्दभय सामाग्री

खचय प्रमत केन्त्र रू.९५००० हुनेर्री व्यवस्था र्ने

केन्त्र सं ख्या अनुसूल्च १० वमोल्जम हुने ।

मनदे ल्शका, काययकवमध, मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम ।
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।

अस्पताल सं चालन तथा व्यवस्थापन खचय
२२) प्रादे ल्शक आयुवेद ल्चककत्सालय, कवजौरी, दाङ र धनर्ढी, कैलालीको लामर्
पररचय

प्रादे ल्शक आयुवेद ल्चककत्सालयको प्रभावकारी संचालन तथा व्यवस्थापनको मार्धयमबाट
र्ुर्स्तरीय आयुवेद स्वास््य सेवा प्रवाहका लामर् यो काययक्रम राखीएको हो ।

उद्देश्य

•

प्रादे ल्शक आयुवेद ल्चककत्सालयको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अमभबृकि र्ने ।

अपेल्क्षत प्रमतर्ल

•

प्रादे ल्शक आयुवेद ल्चककत्सालयहरूको सेवा प्रवाह व्यवल्स्थत भै सेवाग्राकहहरूले

सन्त्चालन प्रकृया

र्ुर्स्तरीय आयुवेद सेवा प्राप्त र्रे का हुनेछन् ।
सं चालन र्ने मनकायिः प्रादे ल्शक आयुवेद ल्चककत्सालय

सं चालन कवमधिः प्रादे ल्शक आयुवेद ल्चककत्सालयमा मबमनयोल्जत रकम मर्धयेबाट

ल्चककत्सालयले तपशील बमोल्जम र्ने ।
•

प्रथम रैमामसक अवमध मभर ल्चककत्सालयको सं चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धी
आवश्यकता पकहचान र्ने ।

•

यसरी आवश्यकता पकहचान भएका

काययक्रमको सम्वन्त्धमा सोही अवमध मभर

आयुवेद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्सं र्को समन्त्वय एवं परामशयमा

ल्चककत्सालय सं चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धी काययक्रम तथा बजेट बााँिर्ााँि
कायययोजना बनाउने ।
•

काययक्रम तथा बजेट बााँिर्ााँि कायययोजना

स्वीकृती

मनयमको पररधी मभर रकह बजेट कायायन्त्वयन र्ने ।
•

पिात प्रचमलत ऐन

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

बजेट वााँिर्ााँि

स्वीकृत कायय योजना बमोल्जम ।

सन्त्दभय सामाग्री

काययक्रम कायायन्त्वयन कायययोजना , मापदण्ि
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तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम, ।

अनुसूचीहरू
अनुसूची–१
पं चकमय (पूवक
य मय) सेवा सम्बल्न्त्ध र्ाराम
१.

नाम, थरिः–

२.

उमेरिः–

३.

मलङ्गिः–

४.

िे र्ानािः–

५.

पेशािः–

६.

सम्बल्न्त्धत मबरामी वा अमभभावकको दस्तखतिः–

८.

कायायलय प्रयोजनको लामर् (२ प्रमत मर्धये १ प्रमत सेवाग्राहीलाई)

महा/उप/नर्रपामलका/र्ाउपामलका

(क) मूल दताय नं.
(ख) सहायक रल्जिर दताय नं.
९.

सेवािः योर्, पूवक
य मयिः स्नेहन र स्वेदन,ल्शरोधारा, प्रमतमसय नश्य कम, अन्त्य
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विा नं.

अनुसूची – २

स्वेदन कमयको लामर् आवश्यक रव्यहरू
प्रायशिः पातहरूको प्रयोर् र्ररन्त्छ र र्ल, बोक्रा, जरा वा काण्िको पमन प्रयोर् र्नय सककन्त्छ ।
मसमली (मनर्ुण्य िी)

पुननयवा

र्हत

दशमूल

बृहत पंचमूल

लघुपञ्चमूल

र्ुजो

तण्िुल (चामल)

शीतल ल्चनी

मततेपाती

(ल्शग्र ु)
बरुर् (मसल्प्लर्ान)

एरण्ि

अकय(आंक)

मतल

मसस्नु आदद
अनुसूची – ३

मनिःशुपक मबशेष स्वास््य से वाको प्रयोजनको लामर् भररने र्ारम
१.

नाम,थरिः–

२.

उमेरिः–

३.

मलङ्गिः–

४.

िे र्ानािः–

५.

पेशािः–

६.

सम्बल्न्त्धत मबरामी वा अमभभावकको दस्तखतिः–

७.

सेवाको ककमसमिः–

(क) जेष्ठ नार्ररक
८.

महा/उप/नर्र/र्ाउं पामलका विा नं.–

(ख) स्तनपायी आमा

कायायलय प्रयोजनको लामर् (२ प्रमत मर्धये १ प्रमत सेवाग्राहीलाई )

(क) मूल दताय नं.
(ख) सहायक रल्जिर दताय नं.
मस.नं.

मममत

सेवाको
ककमसम

औषमधको

र्ायल

नाम

ग्रा./मम.ग्रा पुनरावृमत
मममत

मसर्ाररश र्ने

स्वीकृत र्ने

नाम

नाम

(उपचारमासं लग्न स्वास््यकमी)

सं स्था प्रमुख

पद

पद

दस्तखत

दस्तखत
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कवरामीको
दस्तखत

दस्तखत(औषमध
कवतरर् शाखा)

अनुसूची –४
स्तनपायी आमाका लामर् औषमधहरू
क्र.सं

औषधीको नाम

प्रयोर्

मारा

प्रयोर् कवमध

प्रयोर् अवमध

१

शतावरी(कुररलो)चूर्य स्तन्त्य वियक,

चूर्य ३–६ ग्राम

रस मनकालेर ,

आवश्यकतानुसार

पोषक,रोर्

स्वरस १०–२०

चूर्(य Powder)

सुत्केरी भएको ६

प्रमतरोध

मम.मल.

बनाएर अथवा

मकहना सम्म

शल्क्त वियक

क्वाथिः५०–

पकाएर क्वाथको

१०० मम.मल

रूपमा

अनुसूची – ५
पूवक
य मय(स्नेहन, स्वेदन), ल्शरोधारा / पं चकमय सं चालन र्ने अभ्यङ्गकताय
अभ्यङ्गकतायिः
१.

मकहला / पुरुष

२.

कल्म्तमा ३ मकहनाको तामलम प्राप्त ।

३.

तामलम ददने मनकायिः–मान्त्यता प्राप्त ल्शक्षर् सं स्था/आयुवेद ल्चककत्सकको मनर्रानीमा आयुवेद सं स्था ।

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 पूवक
य मयका सामग्रीहरु तयार र्ने ।

(र्)

ल्चककत्सकको

मनर्रानीमा आयुवेद स्वास््य सं स्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई अभ्यङ्ग (तेल मामलश),

स्वेदन, ल्शरोधारा लर्ायतका कामहरु र्ने ।
(घ)

अभ्यङ्ग लर्ायत सेवा प्रदान र्रे को मबवरर्का साथै प्रमतवेदन तयार र्नय सहयोर् र्ने
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अत्यावश्यक आयुवेद औषमध सूल्च

अनुसूची –६

१. मनिःशुपक प्रदान र्ररने मनम्नानुसारका औषमधहरु मनरन्त्तर रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था ममलाउनु पनेछ ।
क्र.सं .

रोर्को नाम

औषमधको कवबरर्

१

अम्लकपत्त

अकवपल्त्तकर चूर्य

२

उदर रोर्

कहं ग्वािक चूर्य

२.

वातव्यामध

महायोर्राज र्ुग्र्ुल, महानारायर् तैल

३.

श्वशनकवकार

मसतोपलादद चूर्,य टं कर् भस्म

४.

स्त्रीरोर्

पुष्यानुर् चूर्य

५.

बालरोर्

बालामृत, मृर्मदासाव

६.

उच्च रक्तचाप

सपयर्न्त्धाघन वटी

७.

त्वककवकार

मनम्बादद चूर्,य र्न्त्धक रसायन

८.

कर्य,नासा,मुख,दन्त्तरकण्िरोर्

खददरादद वटी, षिकवन्त्द ु तेल

९.

आमवात

योर्राज र्ुग्र्ुल

१०.

ज्वर

महाशुदशयन चूर्य

११.

अमतसार, ग्रहर्ी

महाशंख वटी, कवपवादद चूर्य

१२.

ब्रर्

जात्यादद तेल

१३.

वातरक्त

कैशोर र्ुग्र्ुल

१४.

मूरकवकार,प्रमेह

चन्त्रप्रभावटी

१५.

कवकवध

मरर्ला, अश्वर्न्त्धा चूर्य

कैकर्यत

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 र्नुप
य ने छ ।

क)

मबमनयोल्जत बजेटबाट ऐन मनयमको पररमध मभर रही तोककएका औषमधहरू खररद र्नुप
य ने छ ।

ख)

औषमधको खचय– औषमधको आम्दानी खचयको अमभलेख छु ट्टा छु ट्टै सहायक ल्जन्त्सी खाता खिा र्री खचय

व्यवस्थापन र्नुप
य ने छ । यसरी राल्खएको अमभलेख भण्िारको अमभलेख र उपचार रल्जिरको अमभले खसं र्
मभिेको हुनपु ने छ ।
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अनुसूची– ७
औषमध र्ुर्स्तर सम्बल्न्त्ध व्यवस्था
क)

चूर् य औषमधहरुको मनम्नानुसार परीक्षर् व्यवस्था र्ने िः

क्र.स

औषमधको नाम

तौल

रूप/वर्य{

स्पशय

रस

र्न्त्ध

एकरूपता

कैकर्यत

प्रत्येक व्याचको स्वीकृतl प्राप्त औषमध परीक्षर् प्रयोर्शालाबाटMicrobial Test पूरा र्रे को प्रमार्पर सं लग्न
(ख) र्ुग्र्ुल/वटी औषमधहरुको मनम्नानुसार परीक्षर् व्यवस्था र्ने िः
क्र.स.

औषमधको
नाम

तौल
प्रमत

रूप/वर्य{

प्रमत

स्पशय
(Hardness)

वकट बट्टा

(र्)

एकाई

तौल
(Fineness)

रस

र्न्त्ध एकरूपता कैकर्यत

भष्म/कपिी औषमधहरुको मनम्नानुसार परीक्षर् व्यवस्थ र्ने िः

क्र.स.

औषमधको
नाम

तौल

स्वरूप
(form)

रूप/वर्य{ रे खापूर्त
य ा वाररतर मनिल्न्त्रका
(colour)

रस

र्न्त्ध

कैकर्यत

(घ) मलहम एवं तैल औषमधहरुको मनम्नानुसार 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
सं लग्न हुनपु ने ।
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अनुसूची –८
(स्वस्थ जीवन काययक्रम सं र् सम्वल्न्त्धत)
१. मनिःशुपक प्रदान र्ररने सेवाहरूिः
क) शीलाजीतिःदै मनक एक जनालाई एक मारा ५०० मम.ग्रा.
ख)

अमृत ल्चया

१. र्ुिुल्च
२. अमला
३. हररतकी
४. तुलसी
५. वरुर्
मामथ उपलेख र्ररएका जमिबुटीहरुको समान भार् ममलाएर ल्चया बनाउने र स्वस्थ जीवन काययक्रममा

सहभार्ीहरुलाई ५० मम.ली. ल्चयाको रूपमा र दै मनक एक जनालाई एक मारा ५०० मम.ग्रा.दरले
दै मनक सेवन र्राउने ।
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अनुसूची – ९
अत्यावश्यक आयुवेद औषमध तथा अन्त्य खररद र ल्जन्त्सी अर्धयावमधक र्दाय भनुप
य ने खपत कववरर् र्ारम
क्र.स. औषमधको नाम

औषमधको मामसक खचय कववरर्
पररर्ाम

औषमध हस्ताान्त्तरर्

कैकर्यत

र्रे को सं स्थाको सं ख्या

इकाइ

१.
२.

औषमधको मौज्दात कववरर् र्ारम
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