नेपाल सरकार
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा ल्वभाग,टेकु

प्रदेश तहको कार्यक्रम संचालन मार्यदशयन
२०७८
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-

आर्र्वु ेद तथा र्वैकल्पिक ल्चल्कत्सा कार्यक्रम (आर्र्वु ेद सेर्वा कार्यक्रम ,सशतय अनदु ान)
नेपालको संल्वधान २०७२को भाग ४ को धारा ५१ (ज) को ७ मा ‘नेपालको परम्परागत ल्िल्कत्सा पद्दल्तको रुपमा
रहेको आयुवेद, प्राकृल्तक ल्िल्कत्सा र होल्मयोप्याल्थक लगायतका स्वास््य पद्धल्तको संरक्षण र प्रवधध न गने’ भनी
प्राथल्मकताका साथ उपलेख गररएको छ । संल्वधानका अनस
ु ूिीहरूमा आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्साका ल्वल्भन्त्न
आयामलाई महत्वपूणध स्थान ल्दइएको छ ।
िन्धौंिञ्चबल्षयर्र्ोजनामा आयवु ेद प्राकृल्तक ल्िल्कत्सा तथा अन्त्य ल्िल्कत्सा पद्धल्तहरुको योजनावद्ध ल्वकास र
ल्िस्तार गने रणनील्त उपलेख छ । स्थानीय स्तरमा उपलव्ध औषधीजन्त्य जडीवटु ी,खल्नज एवं जान्त्तव द्रव्यको
पल्हिान,संरक्षण,संकलन,प्रवद्र्धनको लाल्ग संरिना ल्नमाध ण गररने,प्रिल्लत प्राकृल्तक ल्िल्कत्सा,वैकल्पपक तथा अन्त्य
ल्िल्कत्सा पद्धल्त तथा सेवाहरुलाई ल्नल्ित मापदण्डका आधारमा सूिीकृत,व्यवल्स्थत गदै आयवु ेद,पञ्िकमध ,योग र
प्राकृल्तक ल्िल्कत्साको ल्वल्िल्टकृत सेवा सल्हतको राल्रिय आयवु ेद,योग,ध्यान,प्राणायाम मनोपरामिध ,पञ्िकमध तथा
प्राकृल्तक ल्िल्कत्सा सेवा के न्त्द्रको स्थापना गरी स्वास््य पयध टनलाई प्रवद्र्धन गररने र “मेरो स्र्वास््र् मेरो
ल्जम्मेर्वारी”लाई प्रभावकारी वनाउन स्वस्थ भान्त्साको अवधारणा अनुरुप स्वस्थ खानाको प्रयोग गनध हरेक
नागररकलाई सुसूिीत गदै स्वस्थ वातावरण र सल्िय जीवनिैलीको प्रवद्र्धन गनध साइकल लेन,एक घर एक
करेसािारी, सावध जल्नक पाकध,व्यायामहल,योगाभ्यास तथा पञ्िकमध के न्त्द्रको ल्नमाध ण तथा स्थापनाको लाल्ग
सरोकारवालासंग समन्त्वय तथा पैरवी गने उपलेख छ ।
आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा सेवा व्यवस्थापन तथा प्रवाहका लाल्ग संघमा के ल्न्त्द्रय आयवु ेद
ल्िल्कत्सालय १,प्रदेि स्तरमा १ आयवु ेद ल्िल्कत्सालय,१४वटा साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय ,६१ वटा
ल्जपला आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र तथा स्थानीय स्तरमा ३०५ वटा आयवु ेद औषधालयवाट आयवु ेद स्वास््य सेवा प्राप्त
भै पररवल्तधत सन्त्दभध मा ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३११मा आयवु ेद स्वास््य संस्थाको सेवा ल्वस्ताररत छ भने वााँल्क
४४२ स्थानीय तहमा सेवा ल्वस्ताररत हुन जरूरी छ । यसका अलावा पिपु ल्त होल्मयोप्याल्थक ल्िल्कत्सालय र यनु ानी
औषधालय पल्न रहेका छन् । यस सन्त्दभध मा प्रदेि अन्त्तगध त आयवु ेद संस्थाहरूमा संल्घय सितध अनदु ानिाट यस
आ.व.मा सञ्िालन हुने देहाय िमोल्जमका कायध िमहरूको गणु स्तरीय सञ्िालन,व्यवस्थापकीय पक्षको सधु ार तथा
कायध िम सञ्िालनमा एकरूपता पयाउन यो मागध दिध न तयार पारीएको छ ।
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क) प्रदेश स्र्वास््र् ल्नदेशनालर्को लाल्र्
१) कार्यक्रमको नामः नार्ररक आरोग्र् कार्यक्रम संचालन अनुर्मन समन्र्वर् तथा आर्ुर्वेद सेर्वा कार्यक्रम
सल्मक्षा ।
पररिय

प्रत्येक प्रदेिका स्वास््य ल्नदेिनालय अन्त्तगध तको आयवु ेद िाखा मार्धत नागररक
आरोग्य कायध िमका साथै प्रदेिमा संिालन हुने अन्त्य आयवु ेद सेवा कायध िमको
सम्वन्त्धमा समन्त्वय तथा सहल्जकरणका साथै संिाल्लत कायध िमको सल्मक्षा समेत
गरी कायध िमको प्रभावकारीता अल्भवल्ृ द्ध गनध यो कायध िम राल्खएको हो ।

उद्देश्य

नागररक आरोग्य कायध िम तथा अन्त्य आयवु ेद सेवा कायध िम संिालन सम्वन्त्धमा
समन्त्वय तथा सहल्जकरण र सल्मक्षा समेत गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता वल्ृ द्ध
गने ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

कायध िमहरू प्रभावकारी रूपमा संिालन भएका हुने ।

सन्त्िालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने ल्नकार्ः प्रदेश स्र्वास््र् ल्नदेशनालर् ।
सन्चालन ल्र्वल्धः
• प्रदेि स्वास््य ल्नदेिनालयलाइ प्राप्त िजेट मध्ये िाट नागररक आरोग्य
कायध िम संिालन ल्नदध ल्िका-२०७६ िमोल्जम एक प्रदेि नागररक आरोग्य
सल्मल्त गठन गरर अल्भमल्ु खकरण गने साथै सम्वल्न्त्धत ल्जपला नागररक
आरोग्य सल्मल्त गठन र अल्भमल्ु खरण गनध सहल्जकरण गने ।अन्त्य कायध हरू
Implementation plan िमोल्जम गने ।
• प्रदेि स्तरका आयवु ेद स्वास््य संस्थावाट संिाल्लत कायध िमहरू
संिालनमा आवश्यक सहल्जकरण तथा समन्त्वय गने ।
• प्रदेिका सवै प्रदेि स्तरीय आयवु ेद स्वास््य संस्थालाइ सहभाल्ग गराइ
कल्म्तमा वषध मा १पटक आयवु ेद सेवा कायध िम सम्वन्त्धमा वाल्षधक सल्मक्षा
गने ।
अर्वल्धः तोल्कएको कायध योजना अनस
ु ार ।
लल्क्षत समूहः प्रदेि स्तरीय आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरू ।
स्थानः सम्वल्न्त्धत कायाध लयले छनौट गने ।

िजेट वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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ख) प्रदेश स्तरीर् अन्र् आर्र्वु ेद स्र्वास््र् संस्थाको लाल्र्
१)कार्यक्रमको नामःल्नःशुपक आर्ुर्वेद तथा र्वैकल्पिक ल्चल्कत्सा स्र्वास््र् ल्शल्र्वर ।
पररिय

आयवु ेद स्वास््य संस्थाको पहुिाँ नपगु ेका स्थानहरूमा आयवु ेद ल्िल्कत्सा सेवा
सम्िल्न्त्ध सिेतना र सेवा प्रवाह गनध आवश्यक ठानी यो कायध िम राल्खएको हो ।

उद्देश्य

आयवु दे स्वास््य संस्थाको पहुिाँ नपगु ेका स्थानहरूमा आयवु दे ल्िल्कत्सा सेवा
सम्िल्न्त्ध सिेतना र सेवा प्रवाह गने ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

आयवु ेद स्वास््य संस्था नभएका स्थानहरूमा स्वास््य लाभ हुनका साथै आयवु ेद
ल्िल्कत्सा सम्िल्न्त्ध सिेतना अल्भवल्ृ द्ध समेत भएको हुनेछ ।

सन्त्िालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने ल्नकार्ःसाल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद
स्वास््य के न्त्द्र
सन्चालन ल्र्वल्धः
आयवु ेद सेवाको पहुिाँ नपगु ेका स्थानहरू छनोट गरी साल्वकका अंिल आ.औ./
ल्ज.आ.स्वा.के .ले आवश्यकता अनुसार ल्िल्कत्सक सल्हतको जनिल्ि पररिालन
गरी कायध योजना अनस
ु ार ल्िल्वर संिालन गने र पञ्िकमध (पूवधकमध )सेवा संिालन
गरेमा अनुसूल्ि १ अनस
ु ार सेवा ग्राहीको र अनस
ु ूल्ि २ अनस
ु ारका द्रव्यहरू प्रयोग
गने ।
अर्वल्धः तोल्कएको कायध योजना अनस
ु ार ।
प्राथल्मकताः आयवु ेद सेवाको पहुिाँ नपगु ेका स्थानहरू ।
लल्क्षत समूहः सेवाग्राही र आम नागररकहरू ।
स्थानः सम्वल्न्त्धत कायाध लयले छनौटगने ।

िजेट वााँडर्ााँड
सन्त्दभध सामाग्री

औषधी को हकमा औषधी खररद िाट व्यवस्था हुने र संिालन व्यवस्थापन खिध
िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।
ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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२) कार्यक्रमको नामःआर्ुर्वेद सेर्वा सम्र्वन्धी क्षमता अल्िबृल्ि ताल्लम
पररिय

आयवु ेद स्वास््यकमीहरुको सीप ल्वकास तथा क्षमता अल्भवल्ृ द्ध गरी प्रदेि ल्भरका आयवु ेद
संस्थाहरूवाट प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रवाह, कायध िम संिालन तथा व्यवस्थापन गनध ताल्लम
कायध िम राल्खएको हो ।
उद्देश्य
ल्जपला तथा स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रवाह तथा कायध िम संिालन गनध
आयवु ेद स्वास््यकमीहरुलाई ताल्लम प्रदान गने।
अपेल्क्षत प्रल्तर्ल
• आयवु ेद स्वास््यकमीहरुको सीप ल्वकास भई दक्षता अल्भवल्ृ द्ध भएको हुनेछ ।
• आयवु ेदका यध िमहरु प्रभावकारी र व्यवल्स्थत ढंगले संिालन गनध सघाउ पग्ु नेछ ।
सन्त्िालन प्रकृया सञ्चालन र्ने ल्नकार्ः साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद स्वास््य
के न्त्द्र
सञ्चालन र्ने ल्र्वल्धः
• साल्वकका अञ्िल आयुवेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र तथा ल्जपला
ल्भरका आयुवेद संस्था समेतिाट सहभागी छनौट गरर आवश्यकतानस
ु ार उपयुि
समय र स्थानमा सम्िल्न्त्धत ताल्लम संिालन गने ।
• संघीय आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा ल्वभाग तथा प्रदेि स्वास््य
ल्नदेिनालयिाट जारी भएका ताल्लम सम्वन्त्धी म्यानअ
ु ल समेतलाइध आधार मानी
कल्म्तमा ३ कायध ल्दन हुनेगरी प्रयोगात्मक कक्षालाइध प्राथल्मकता ल्दनेगरी ताल्लम
संिालन गने ।
• आवश्यकतानस
ु ार संघीय आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा ल्वभाग संग समन्त्वय गने
र ल्िवरण पठाउने ।
कार्यक्रम संचालन र्ने समर्ः कायध योजना अनस
ु ार ।
लल्क्षत समूहःआयवु ेद ल्िल्कत्सक एवं स्वास््यकमीहरू ।
िजेट वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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३) कार्यक्रमको नामःPHC मा जीर्वनशैली व्र्र्वस्थािन कार्यक्रम (िााँचथर ,ल्चतर्वन,कास्की, नर्वलिरासी
(िल्िम)सख
ु ेत, जुम्ला, कञ्चनिरु , र्वैतडी, बाजरु ा ल्जपलाको लाल्र् मात्र)।
पररिय

प्रत्येक नागररकलाइध राज्यिाट आधारभूत स्वास््य सेवा आधल्ु नक ल्िल्कत्सा
पद्धल्तसाँगै आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा सल्हतको सेवा एकीकृत रूपिाट
कम लागतमा एकै स्थानिाट ल्निःिपु क रूपमा प्रदान गनध र सेवाग्राहीलाइ छनोटको
अवसर प्रदान गनध यो कायध िम नमूनाको रूपमा संिालन गनध लाल्गएको हो ।

उद्देश्य

प्राथल्मक स्वास््य के न्त्द्रमा आउने सेवाग्राहीहरूलाइ जीवनिैली व्यवस्थापन
सम्िल्न्त्ध आयवु ेद सेवा प्रदान गने ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

आवश्यक आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा सम्वन्त्धी प्राल्वल्धक जनिल्िको
आपूल्तध भै प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह भएको हुनेछ ।

सन्त्िालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने ल्नकार्ःसाल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद
स्वास््य के न्त्द्र
सञ्चालन र्ने ल्र्वल्धः
• अल्घपला आ.व.मा कायध िम संिालन भएकोमा ल्नरन्त्तरता
हुनेगरी कायध िम संिालन गने ।
• सािध जल्नक खररद ऐन २०६३ तथा सािध जल्नक खररद
ल्नयमावली २०६४ िमोल्जम प्राप्त िजेटको पररल्ध ल्भर रल्ह १
आयवु ेद ल्िल्कत्सक र १ अभ्यंगकताध (प्राल्वल्धक)कायध रत
रहेकोमा गत आ.ि.को कायध मपु यांकनको आधारमा प्राथल्मकता
ल्दने गरी करारमा ल्नयल्ु ि गने र आवश्यक सेवा संिालन खिध
समेत व्यवस्थापन गने ।
• करारमा कमध िारी ल्नयल्ु ि गरेको जानकारी आयवु ेद तथा
वैकल्पपक ल्िल्कत्सा ल्वभागमा पठाउने ।
• छनौट भए अनुसारका पूवाध धारयि
ु प्राथल्मक स्वास््य के न्त्द्रमा
आएका सेवाग्राहीलाइध सद्बत्त
ृ ,आहार ल्वहार,ल्दनियाध ,ऋतुियाध का
माध्यमिाट स्वस्थ जीवनिैली अपनाउन परामिध सेवा संिालन
गने ।
• योग र प्राणायाम आल्दको अभ्यास गराउने ,स्नेहन, स्वेदन
,ल्िरोधारा,कल्टवल्स्त,जानवु ल्स्त आल्द सेवा िरू
ु गने ।
• ल्जपला ल्स्थत आयुवेद औषधालय/ स्वास््य के न्त्द्रिाट
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आवश्यक पूवाध धार व्यवस्थाका लाल्ग सहल्जकरण गने ।
• कायध िम संिालनको अल्भलेख ल्नयल्मत रूपमा राल्ख ल्वभागिाट
जारी गररएको ढााँिामा प्रगल्त ल्ववरण संल्घय आयवु दे तथा
वैकल्पपक ल्िल्कत्सा ल्वभागमा पठाउने ।
सेर्वा संचालन र्ने समर्ःकायध योजनानस
ु ार
लल्क्षत समूहःआम सेवाग्राही ।
िजेट वााँडर्ााँड

प्रल्त इकाइ लागत ९,००,०००।– र संख्या अनस
ु ूल्ि १० िमोल्जम हुने ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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४)कार्यक्रमको नामःआर्र्वु ेद संस्थालाई औषल्ध तथा अन्र्सामग्री ढुर्वानी ।
पररिय

आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूका लाल्ग ल्निःिपु क रूपमा
ल्वतरण गनध आवश्यक पने औषल्ध तथा अन्त्य सामग्री ल्नयल्मत आपूल्तधको व्यवस्था
ल्मलाउन यो कायध िम प्रस्ताव गरीएको हो ।

उद्देश्य

औषल्ध तथा अन्त्य सामग्री ढुवानी गने ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

• आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूमा औषल्ध र अन्त्य सामग्रीको ल्नरन्त्तर
आपूल्तध भएको हुनेछ ।
• आयवु ेद औषल्धहरू सेवाग्राहीहरूले ल्निःिपु क रूपमा प्राप्त गरेका हुनेछन् ।

सन्त्िालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने ल्नकार्ःसाल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला
आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र
सन्चालन ल्र्वल्धः
• ल्वल्नयोल्जत रकमिाट खरीद भएका औषल्ध तथा अन्त्य सामग्री
कायध योजना िमोल्जम ढुवानी व्यवस्था ल्मलाउने ।
समर्ार्वल्धः योजना अनुसार ।
लल्क्षत समुहःआयवु ेद संस्थाहरू ।
स्थानः कायध योजना अनस
ु ार तोल्कएका स्थान ।

िजेट वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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५)कार्यक्रमको नामःराल्रिर् आरोग्र् ल्दर्वस तथा धन्र्वन्तरर जर्ल्न्त,राल्रिर् र्ोर् ल्दर्वस/ अन्तरायल्रिर् र्ोर्ल्दर्वस
पररिय

काल्तधक मल्हनामा धन्त्वन्त्तरर जयल्न्त्त, माघ मल्हनामा राल्रिय योग ल्दवस, असार मल्हनामा
अन्त्तराध ल्रिय योग ल्दवस मनाउने गररन्त्छ ।

उद्देश्य

योग र जीवनिैलीको माध्यमिाट आरोग्यता प्राल्प्तका लाल्ग तोल्कएका ल्दवस अल्भयानका रुपमा
मनाउने ।

अपेल्क्षत
प्रल्तर्ल
सन्त्िालन
प्रकृया

• योगाभ्यास िाट हुने लाभका ल्िषयमा जनिेतना अल्भवल्ृ द्ध हुनेछ ।
• नसने रोग न्त्यूल्नकरणमा सहयोग पग्ु नेछ ।
सञ्चालन र्ने ल्नकार्ः साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र
सन्चालन ल्र्वल्धः
• साल्वकमा अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्रको संयोजनमा
प्रत्येक वषध धन्त्वन्त्तरर जयल्न्त्तका ल्दन स्वास््य सम्िल्न्त्ध ल्िल्भन्त्न जनिेतनामूलक कायध िम
सल्हत आरोग्य ल्दवस मनाउने ।
• प्रत्येक वषध माघ१गते र जुन २१ का ल्दन ल्िल्कत्सकीय योगाभ्यास सल्हत ल्जपला ल्स्थत
आयवु ेद औषधालयको समेत सहभाल्गता हुनेगरी सवध साधारणको उपलेख्य सहभाल्गता
हुनसक्ने स्थान छनौट गरर िमििः राल्रिय योग ल्दवस र अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस ल्वल्वध
कायध िम सल्हत अल्भयानको रुपमा मनाउने ।
• योग,आयवु ेद र स्वस्थ जीवनिेलीको महत्व वारे प्रिार प्रसार गने ।
• प्रगल्त ल्िवरण संङ्घीय आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा ल्वभागमा पठाउने ।

िजेट
वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध
सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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६) कार्यक्रमको नामः औषल्ध खररद
पररिय

गणु स्तरीय औषधी र स्वास््य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूल्तध एवं उपयोगलाई
सल्ु नल्ित गदै आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूमा सेवा ल्लन आउने सेवाग्राहीलाइध तोल्कएका औषल्ध
ल्निःिपु क रूपमा ल्नरन्त्तर उपलब्ध गराउने उदेश्यले यो कायध िम प्रस्ताव गररएको हो ।

उद्देश्य

• स्थानीय रुपमा देल्खने रोगहरूको प्राथल्मकता अनस
ु ार ल्नरन्त्तर व्यवस्था हुनेगरर
आवश्यक आयवु ेद औषल्ध खररद गने ।
• ल्निःिपु क औषल्ध सल्हतको सेवा ल्नरन्त्तर प्रवाह गने ।

अपेल्क्षत
प्रल्तर्ल
सन्त्िालन
प्रकृया

आवश्यक सेवा र औषल्धको ल्नयल्मत उपलब्धता हुनेछ ।
संचालन र्ने ल्नकार्ःसाल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयुवेद स्वास््य के न्त्द्र
संचालन ल्र्वल्धः–
• आयवु ेद स्वास््य संस्थाको ल्वरामी त्यांक अनस
ु ार रोगको प्राथल्मकता ल्नधाध रण गने।
प्राथल्मकता ल्नधाध रण गदाध अल्घपलो िषध को ल्िरामीको संख्या, रोगको प्रकोप, िजेट
आल्दलाई ध्यानमा राल्ख प्रदेिस्तरिाट प्राप्त वजेटलाई समेत पररिालन गररनेछ ।
• यस ल्िषध किाट ल्निःिपु क आयवु ेद स्वास््य ल्िल्वर ,जेष्ठ नागररक कायध िम,स्तनपायी
आमा ,पूवधकमध (पञ्िकमध ),स्वस्थ जीवन,नागररक आरोग्य सेवा के न्त्द्र तथा PHC मा
जीवनिैली व्यवस्थापन लागायत सम्पूणध कायध िमका लाल्ग समेत औषल्ध उपलव्ध
गराउने ।
• औषल्ध खररद गदाध अनस
ु ूिी ६ अनुसारका ल्निःिपु क ल्ितरण गररने अत्यावश्यक
आयवु ेद औषल्धहरुको ल्मल्त२०७४।७।२३कोस्वीकृत सूिी (२३वटा) तथा अन्त्य
कायध िमका लाल्ग ल्वगतमा तोकीए अनस
ु ारका औषल्ध खररद गनध ु पनेछ ।
• सावध जल्नक खररद ऐन २०६३ तथा सावध जल्नक खररद ल्नयमावली २०६४ वमोल्जम
खररद इकाइ गठन गरी प्राप्त वजेटको पररधील्भर रल्ह प्रिल्लत कानून वमोल्जम गने ।
• सावध जल्नक ल्नकालयले सोझै खररद गनध ु अल्घ सावध जल्नक खररद ऐनको दर्ा ४१ र
सावध जल्नक खररद ल्नयमावली २०६३ को ल्नयम ८६ िमोल्जमका ल्वषय एल्कन गरी
ल्नयम ४१(१)क मा तोकीएको रकम सम्मको र्ुटकर खररद िाहेकको हकमा
सावध जल्नक खररद ल्नयमावलीको ल्नयम ८५(६) िमोल्जम खररदको प्रकृल्त,कारण र
आधार सल्हत आपूल्तध कताध को नाम खल
ु ाइ सावध जल्नक रूपमा सूिना प्रकािन गनध पु नेछ
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।
• औषधी खररद गदाध उपलव्ध भएसम्म Good Manufacturing Practice(GMP –
कूिल उत्पादन अभ्यास) प्रमाणपर प्राप्त गरेको उद्योगिाट उत्पाल्दत औषधीलाइ
प्राथल्मकता ल्दइ अनुसूल्ि ७ िमोल्जमको गणु स्तर पररक्षण प्रल्तवेदन र िूणध
औषधीहरूको हकमा मान्त्यता प्राप्त औषधी पररक्षण प्रयोगिालािाट microbial test
पूरा गरेको प्रमाणपर र औषधी दाल्खला प्रल्तवेदनको छायााँप्रल्त सल्हत औषधी दाल्खला
भएको ल्मल्तले १ मल्हनाल्भर यस ल्वभागमा अल्नवायध रूपमा पठाउनपु नेछ ।
• औषल्ध खररद गदाध गणु स्तर पररक्षण गरी रेकडध अद्यावल्धक हुनपु नेछ ।
• सम्वल्न्त्धत क्षेरका प्राल्वल्धक जनिल्िको संलग्नतामा औषल्ध गणु स्तर पररक्षण
उपसल्मल्त गठन गरी सो सल्मल्त द्वारा गणु स्तर पररक्षण गरेको हुनुपनेछ ।
• औषल्धको गणु स्तर परीक्षण अनस
ु ूिी ७ मातोल्कए वमोल्जम हुनेछ । खररद सम्वन्त्धमा
अनस
ु ूल्ि ९ वमोल्जम को र्ारम भरर अध्यावल्धक गनध पु ने छ ।
लल्क्षतसमूहः– सेवाग्राहीहरू ।
कार्यक्रम संचालन र्नयिु ने समर्ः– कायध योजना अनस
ु ार ।
िजेट वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।

७) कार्यक्रमको नामःअनगु मन,मपु यांकन,ल्नरीक्षण तथा समन्त्वय ।
पररिय

उद्देश्य

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

सक्षम तथा प्रभावकारी अनगु मन तथा मपु यांकन सर्ल कायध िम कायाध न्त्वयन तथा अपेल्क्षत
प्रल्तर्ल,असर, प्रभावप्राप्त गने भरपदो औजार हो । आयवु ेद स्वास््य संस्थामा संिाल्लत
आयवु ेद स्वास््य कायध िम संिालनका ल्वल्वध पक्षहरूको व्यवस्थापनका साथै समस्याहरूको
दीघध कलीन समाधान पल्हिान गरर ल्नधाध ररत प्रल्िया अपनाई कायध सम्पादनमा प्रभावकाररता
अल्भवल्ृ द्ध गनध अनगु मन,मपु यांकन,ल्नरीक्षण तथा समन्त्वय आवश्यक हुन्त्छ ।
• ल्जपलामा प्रदान गररने आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा सेवाको अनगु मन,
मूपयांकन, ल्नरीक्षण तथा समन्त्वय गनध आवश्यक पक्षहरुको पल्हिान गने ।
• आयवु ेद तथा वैकल्पपक स्वास््य उपिार सेवा व्यवल्स्थत र प्रभावकारी भएको हुनेछ
।
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सन्त्िालन प्रकृया

• आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा सेवा प्रवाहका लाल्ग आवश्यक समन्त्वय र
सहजीकरण हुनेछ ।
• प्रगल्त ल्िवरण संघीय आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा ल्वभागमा प्राप्त भई आगाल्म
आ.ि.को योजना तजध मु ाका लाल्ग सहयोग पग्ु नेछ ।
संचालन र्ने ल्नकार्ः साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र
संचालन ल्र्वधीः
• कायध िम सम्वन्त्धी िाल्षधक कायध योजना तयार गने ।
• ल्जपला ल्भरका आयवु ेद तथा वैकल्पपक ल्िल्कत्सा ल्वधाका सरकारी, ल्नजी,
सामदु ाल्यक स्वास््य संस्थाहरु एवं जल्डिटु ी तथा औषल्धजन्त्य वस्तुहरुसंग
सम्िल्न्त्धत र्मध , कम्पनी, उद्योग लगायतको अनगु मन, मूपयांकन, ल्नरीक्षण तथा
आवश्यकतानस
ु ार संघीय ल्वभाग र प्रदेि ल्भरका आयवु ेद संस्था िीि समन्त्वय गने ।
• कायाध लयले संिालन गने जेष्ठ नागरीक तथा स्तनपायी आमा सम्वन्त्धी कायध िम
मल्हला स्वास््य स्वयंसेल्वका लाइध समेत आवश्यकतानस
ु ार पररिालन गरर संिालन
गने ।

िजेट वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।

८) कार्यक्रमको नामःआर्ुर्वेद सम्बन्धी सचू नामूलक सामाग्री उत्िादन, प्रकाशन तथा प्रसारण ।
पररिय

स्वस्थवत्त
ृ (ल्दनियाध , ऋतुियाध , आहार, ल्वहार आल्द), सदवतृ , आिार रसायन,
आयवु ेद जीवनिैली सम्िन्त्धी सिेतना, स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने जल्डवटु ीको
उपयोगीता िारे जानकारी गराउन तथा योगको िारेमा जानकारी ल्दनेे श्रब्यदृरय
सामाग्री तयार पारी आयवु ेद सम्िल्न्त्ध सिेतना जगाउन यो कायध िम राल्खएको हो ।

उद्देश्य

आयवु ेद ल्वषय समेल्टएको सन्त्देि उत्पादन,प्रसारण तथा प्रकािन गने ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

सेवाग्राही लगायत आम नागररकको ज्ञान अल्भवल्ृ द्ध भइ उपलब्ध आयवु ेद सेवाको
अल्धकतम उपयोग हुनेछ ।

संिालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने ल्नकार्ः साल्वकका अञ्िल आयुवेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद
स्वास््य के न्त्द्र ।
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संचालन ल्र्वल्धः
• नागररक आरोग्य कायध िम समेतको ल्वषय समेल्टएको सामग्री उत्पादन
गने ।
• ल्वल्भन्त्न ल्वधुतीय ,छापा माध्यम एवं होल्डधङवोडध लगायतका माध्यमिाट
कायध िम तथा सेवा सम्वन्त्धमा सूिनामूलक सामाल्ग्र प्रसारण तथा
प्रकािन गने ।
अर्वल्धः वाल्षधक कायध योजना अनस
ु ार ।
लल्क्षत समूहः सरोकारवाला, सेवाग्राहीहरू लगायत आम नागररक ।
िजेट वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।

९) कार्यक्रमको नामः जेष्ठ नार्ररकको लाल्र् स्र्वास््र् प्रबधयन सेर्वा कार्यक्रम ।
पररिय

आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा ल्लन आउने जेष्ठ नागररक सेवाग्राहीहरुको
पल्हिान गरी ल्नयल्मत रूपमा स्वास््य जााँि तथा प्रिधध न गनध यो कायध िम प्रस्ताव
गररएको हो ।

उद्देश्य

जेष्ठ नागररकहरूको िारीररक जााँि गरी रसायन ल्िल्कत्सा र योगको माध्यमिाट
स्वास््य संरक्षण, प्रवधध न र उल्ित परामिध ल्दने ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

• जेष्ठ नागररकहरूले ल्नयल्मत रूपमा आवश्यक सेवा एवं औषधोपिार प्राप्त
गनेछन् ।
• योग तथा उपयुि आहार ल्वहार अपनाएर जीवनिैली पररवतध न गरी
स्तरीय जीवन यापन गनध सक्नेछन् ।
• रसायन औषल्धहरूको प्रयोगिाट जेष्ठ नागररकहरूको स्वास््य संरक्षण र
प्रवधध न भएको हुनेछ ।
कार्यक्रम संचालन र्ने ल्नकार्ः– साल्वकका अञ्िल आयुवेद औषधालय/ ल्जपला
आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र

सन्त्िालन प्रकृया

संचालन ल्र्वल्धः–
• आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा ल्लन आउने जेष्ठ नागररक
सेवाग्राहीहरु तथा समदु ायमा स्वास््य सेवािाट िल्ञ्ित, आल्थधक रूपले
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ल्िपन्त्न वगध का जेष्ठ नागररकहरूका लाल्ग काम गरररहेका स्थानीय संघ
संस्थाहरू, िृद्धाश्रम, योग के न्त्द्रहरूको समन्त्वयमा सेवाग्राहीको पल्हिान
गरी ल्नयल्मत रूपमा स्वास््य जााँि गने ।
• आिार रसायन, आहार–ल्वहार, व्यायाम, योग ल्वल्धको आधारमा सेवा
प्रदान गने ।
• प्रवधध न कायध िमको अल्भलेख अनस
ु ूिी—३ वमोल्जम अद्यावल्धक राख्नु
पने छ ।
• यस कायध िमको प्रल्तवेदन तोल्कएको ढांिामा सम्िल्न्त्धत ल्नकायमा
पठाउनु पनेछ ।
कार्यक्रम संचालन र्नयु िने समर्ः–कायाध लय समयमा ल्नयल्मत रुपमा ।
लल्क्षत समूहः–जेष्ठ नागररकहरु ।
िजेट वााँडर्ााँड

संिालन तथा व्यवस्थापन खिध िजेट ल्िषध कमा भए िमोल्जम हुने ( औषधीको
हकमा औषधी खररद ल्िषध किाट व्यवस्था हुने)

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।

१०) कार्यक्रमको नामः स्तनिार्ी आमालाई मातृल्शशु सुरक्षाथय दुग्धबधयक जल्डबुटी जन्र् औषल्ध ल्र्वतरण
सम्बल्न्ध कार्यक्रम ।
पररिय

मातल्ृ ििु स्वास््य र स्तनपानको महत्व िुझाउन,आमा र िच्िाको स्वास््य सधु ार
गनध तथा कुपोषणजन्त्य रोगिाट ििाउन, सत्ु के री मल्हलाको पयाध प्त दूध िढाउन
ितावरी िूणध ल्वतरण गनध र सेवाग्राहीमा सो सम्िल्न्त्ध िेतनामूलक सामाग्री ल्वतरण
गनध यो कायध िम प्रस्ताव गररएको हो ।

उद्देश्य

• आमा र िच्िाको स्वास््य सुधार गने तथा कुपोषणजन्त्य रोगिाट ििाउने
• स्तनपानको महत्विारे स्तनपायी मल्हलाहरूलाई जनिेतनामूलक
स्वास््य ल्िक्षा प्रदान गने ।
• मातल्ृ ििु मत्ृ यदु र घटाउने ।
• ितावरी िूणध, दिमूल तेलको समेत प्रयोगिाट ल्ििु र आमाको
स्वास््यमा सुधार हुनेछ ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

• स्तनपायी मल्हलाहरू आफ्नो ल्ििल
ु ाई स्तनपान गराउन उत्प्रेररत हुनेछन्
।
• िच्िाको िारीररक र मानल्सक िल्ृ द्ध र ल्वकासमा सघाउ पग्ु नेछ ।
• कुपोषणजन्त्य रोगहरूको रोकथाम हुनेछ ।
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सन्त्िालन प्रकृया

• िाल मत्ृ यदु र घटाउन मद्धत पुग्नेछ ।
कार्यक्रम संचालन र्ने ल्नकार्ः–साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला
आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र ।
संचालन ल्र्वल्धः–
• मातल्ृ ििु स्वास््य र स्तनपानको महत्व िुझाउन सरोकारवाला
ल्नकायसंग समन्त्वय गरी िल्थधङ सेन्त्टर, खोपके न्त्द्र, पूवधप्रसूल्त जााँि गने
स्थानहरूमा साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय,ल्जपला आयवु ेद
स्वास््य के न्त्द्रले सेवा प्रदान गरी सेवाग्राहीको अल्भलेख राख्नपु नेछ ।
• अनस
ु ूिी—४ मा तोल्कए िमोल्जमको औषधीहरू समावेि गरी सेवा प्रदान
गने ।
• प्रत्येक िषध को स्तनपान सप्ताहमा सरोकारवाला ल्नकायसाँग समन्त्वय गरी
तोल्कएको लल्क्षत समदु ायलाई िेतनामल
ु क सामाग्री मार्धत प्रिार प्रसार
गने ।
• स्वास््य स्वयंसेल्वका समेतको समन्त्वयमा सत्ु के री मल्हलाको लगत
संकलन तथा औ ंषधी ल्वतरण कायध िम संिालन गने ।
• ल्ििु र मल्हलाको ल्नयल्मत रूपमा स्वास््य जााँि गनध पु नेछ ।
• आवश्यकतानस
ु ार सत्ु के री मल्हलाको पयाध प्त दूध िढाउन ितावरी (कुररलो
िूणध) ६ मल्हनासम्म खवु ाउनपु नेछ । तत्काल सत्ु के री भएको अवस्था छ
भने आमालाई एक मल्हनासम्म दिमूल तेलको माल्लस प्रयोग गनध
ल्दनपु नेछ ।
• कायध िमको अल्भलेख अनस
ु ूिी—३ वमोल्जम अद्यािल्धक राख्नु पने छ ।
लल्क्षत समूहः– स्तनपायी मल्हला (िच्िा जन्त्मेपल्छ ६ मल्हना सम्म) ।
कार्यक्रम संचालन र्नयु िने समर्ः– आयवु ेद स्वास््य संस्थािाट ल्नयल्मत

िजेट वााँडर्ााँड

संिालन तथा व्यवस्थापन खिध िजेट ल्िषध कमा भए िमोल्जम हुने ( औषधीको
हकमा औषधी खररद ल्िषध किाट व्यवस्था हुने)

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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११) कार्यक्रमको नामः िंचकमय(िूर्वयकमय) कार्यक्रम ।
पररिय

पूवधकमध कायध िमका माध्यमिाट आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने
सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधध न गनध यो कायध िम संिालन गररएको हो ।

उद्देश्य

आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको जााँि गरी पूवधकमध को
माध्यमिाट स्वास््य संरक्षण, प्रवधध न, आवश्यक उपिार र उल्ित परामिध ल्दने ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

• यस सेवािाट ल्िरामीहरू तथा सेवाग्राहीहरूको स्वास््य संरक्षण, प्रवधध न
र पुनस्थाध पनामा सघाउ पग्ु नेछ ।

सन्त्िालन प्रकृया

कार्यक्रम संचालन र्ने ल्नकार्ः–साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला
आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र
संचालन ल्र्वल्धः–
• सािध जल्नक खररद ऐन २०६३ तथा सािध जल्नक खररद ल्नयमावली
२०६४ िमोल्जम प्राप्त िजेटको पररल्ध ल्भर रल्ह कायध रतलाइध कायध
मूपयांकनको आधारमा प्राथल्मकतामा राखी१ मल्हला र १ पुरूष गरी
जम्मा २ जना अभ्यंगकताध ल्नयि
ु गरर अनस
ु ूल्ि ५ वमोल्जम कायध गने ।
• पूवधकमध कायध िम संिालन भएका आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा
प्रयोजनका लाल्ग अनस
ु ूिी १ मा तोल्कए िमोल्जमको र्ाराम िनाउने ।
• आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््य जााँि गरर
समस्याको पल्हिान गरी आवश्यकता अनस
ु ार पूवधकमध सेवाका लाल्ग
ल्सर्ाररस गने ।
• पंिकमध अन्त्तगध त पूवधकमध को रूपमा आवश्यकतानस
ु ार स्नेहन, स्वेदन,
ल्िरोधारा, कटीवल्स्त, ग्रीवावल्स्त, नस्य आल्द संिालन गने ।
• स्वेदन कमध को लाल्ग अनस
ु ूिी—२ वमोल्जम का द्रव्य रोगानस
ु ार प्रयोग
गने ।
लल्क्षत समहू ः–आयवु ेद संस्थाहरूमा उपिाराथध आएका सेवाग्राहीहरू ।
कार्यक्रम संचालन र्नयु िने समर्ः–कायाध लय संिालन रहने समयमा ल्नयल्मत
रुपमा ।

िजेट वााँडर्ााँड
सन्त्दभध सामाग्री

४,७०,०००।–(अन्त्य सेवा िपु क) र ५०,०००।–(संिालन तथा व्यवस्थापन
खिध ) ,औषधी को हकमा औषधी खररद ल्िषध किाट व्यवस्था हुने ।
ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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१२) कार्यक्रमको नामः स्र्वस्थ जीर्वन कार्यक्रम
पररिय

योग र स्वस्थ जीवलिैलीको वारेमा जानकारी गराउन ,योगलाइध व्यवहारमा
ल्नयल्मत अभ्यास गनध प्रोत्साल्हत गनध र ल्िल्कत्सा सम्वद्ध योग(Therapeutic
Yoga) को अभ्यास गराउने प्रयोजनका लाल्ग यो कायध िम राखीएको हो ।यस
कायध िमवाट समदु ायका नागररकलाइध नसने रोगहरू र यस्ता प्रकारका रोगहरूको
रोकथामको उपायहरूको वारेमा जानकारी पल्न गराइन्त्छ ।

उद्देश्य

• स्वास््य संरक्षण, प्रवधध न, आवश्यक उपिार र उल्ित परामिध ल्दने ।
• योग र स्वस्थ जीवन िैलीको िारेमा जानकारी गराउने र व्यवहारमा
पयाउन प्रोत्साल्हत गने । ल्िल्कत्सा सम्िद्ध योग (Therapeutic Yoga
)को आवश्यकतानस
ु ार अभ्यास गराउने ।
• समदु ायका जनताहरूलाई नसने प्रकारका रोगहरु र यस्ता प्रकारका
रोगहरुको रोकथामको उपायहरुको िारेमा जानकारी गराउने ।
• सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधध न भै स्वस्थ र दीघाध यु जीवन यापन
गरेेका हुनेछन् ।
• सेवाग्राहीहरू नसने प्रकारका रोगहरुिाट िच्न सक्नेछन् ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल
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कार्यक्रम संचालन र्ने ल्नकार्ः– आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरु ।
संचालन ल्र्वल्धः–
• प्रत्येक ल्दन ल्वहानको समयमा सहभागीलाई योग अभ्यास गराउने ।
• योगको अभ्यास सल्कसके पल्छ एक मारा ल्िलाजीत र अमतृ ल्ियाको
सेवन अनस
ु ूिी ८ अनुसार गराउने ।
• आयवु दे मा उपलेख भए अनस
ु ारको आहार ल्वहारको व्यिहार गनध
ल्सकाउने ।
• सेवाग्राहीलाई आवश्यकतानस
ु ार पूवधकमध तथा ल्िरोधारा गराई अल्भलेख
राख्ने ।
• प्रत्येक हप्ता यस कायध िममा सहभागीको रििाप, तौल मापन गरर
अल्भलेख राख्ने ।
• मधुमेहका रोगी भएमा प्रत्येक मल्हना रगतमा ल्िनी र ल्पसावमा
अपवल्ु मनको मारा परीक्षण गनध लगाई त्यसको अल्भलेख राख्ने ।
• स्वास््यमा आएको ल्विेष पररवतध न भएमा त्यसको समेत अल्भलेख राख्ने
लल्क्षत समहू ः– कायध िम संिालन हुने आयवु दे संस्थामा आउने सेवाग्राहीहरु ।
कार्यक्रम संचालन र्नयु िने समर्ः– प्रत्येक ल्दन ल्वहान ।

िजेट वााँडर्ााँड
सन्त्दभध सामाग्री

संिालन तथा व्यवस्थापन खिध िजेट ल्िषध कमा भए िमोल्जम हुने ( औषधीको
हकमा औषधी खररद ल्िषध किाट व्यवस्था हुने)
ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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१३)कार्यक्रमको नामः जल्डर्वटु ीर्वाट चण
ू य औषधी ल्नमायण ।
पररिय

स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने जल्डवटु ीहरूको उपयोग गरी औषधी ल्नमाध ण गरी औषधीको अभाव
हुन नल्दन र स्थानीय ताजा जल्डवटु को प्रयोगलाइध वढावा ल्दन यो कायध िम राखीएको हो ।

उद्देश्य

• वषध भरी ल्नरन्त्तर उपयोग गररने आयवु ेद औषधीको अभाव हुन नल्दने ।
• स्थनीय स्तरमा उपलव्ध हुने जल्डवटु ीको प्रयोग गरी िूणध औषधी ल्नमाध ण गरी ल्वतरण गने ।

अपेल्क्षत
प्रल्तर्ल
सन्त्िालन
प्रकृया

• स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने जल्डवटु ीहरूको समूल्ित उपयोग भएको हुनेछ ।
कार्यक्रम संचालन र्ने ल्नकार्ः– साल्वकका अञ्िल आयुवेद औषधालय/ ल्जपला आयुवेद
स्वास््य के न्त्द्र ।
संचालन ल्र्वल्ध
• रोगको पल्हिान भए अनस
ु ार आवश्यक पने िूणध औषधी ल्नमाध णका लाल्ग स्थानीय स्तरमा
वल्ढमारामा उपलव्ध हुने जल्डवुटी छनौट गरी स्थानीय स्तरमै संकलन वा
आवश्यकतानस
ु ार स्थानीय दररेट अनस
ु ार हुनेगरी जल्डवुटी खररद गने ।
• आवश्यकतानस
ु ार िूणध औषधी ल्नमाध ण ल्वल्ध अपनाइ प्याके ल्जङ र सरसर्ाइलाइध ध्यानमा
राल्ख एकल द्रव्य यि
ु िूणध तयार गरी अन्त्य सेवा के न्त्द्रलाइध समेत उपलव्ध गराउने ।

िजेट
वााँडर्ााँड
सन्त्दभध
सामाग्री

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।
िूणध औषधी ल्नमाध ण ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।

१४)कार्यको नामः मेल्डकल सामाल्ग्र,उिकरण तथा मेल्सनरी औजार खररद ।
पररिय

आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूमा ल्िल्कत्सा उपयोल्ग सामाग्रीको व्यवस्थापन सहज पानध यो कायध िम
राखीएको हो ।

उद्देश्य

• ल्नयल्मत आयुवेद स्वास््य सेवा प्रदान गनध आवश्यक उपकरण लगायत आवश्यक
सामाग्रीको व्यवस्थापन गने ।
• कोल्भड–१९ र महामारीजन्त्य अवस्थामा आवश्यक सुरक्षात्मक सामाल्ग्र समेतको व्यवस्था
गने ।
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• आयवु ेद स्वास््य सेवा प्रदान गनध तथा रोग ल्नदान गनध आवश्यक उपकरणको उपलव्धता
भएको हुनेछ ।
• महामारीजन्त्य अवस्थामा आवश्यक सरु क्षात्मक उपाय अवलम्वन भएको हुनेछ ।
कार्यक्रम संचालन र्ने ल्नकार्ः– साल्वकका अञ्िल आयुवेद औषधालय/ ल्जपला आयुवेद
स्वास््य के न्त्द्र
संचालन ल्र्वल्धः
• आवश्यकतानस
ु ार खररद योजना वनाउने ।
• सावध जल्नक खररद ऐन २०६३ तथा सावध जल्नक खररद ल्नयमावली २०६४ वमोल्जम
खररद इकाइ गठन गरी प्राप्त वजेटको पररधील्भर रल्ह प्रिल्लत कानून वमोल्जम गने ।
• खररद गरीएका सामाल्ग्रहरूको ल्नयमानस
ु ार अल्भलेख अद्यावल्धक गररराख्नपु ने छ ।

िजेट
वााँडर्ााँड
सन्त्दभध
सामाग्री

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।
ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।

१५) कार्यक्रमको नामः स्थानीर् जनप्रल्तल्नधी समेतको सहिाल्र्तामा आर्ुर्वेद सेर्वा कार्यक्रम सम्र्वन्धी समन्र्वर्
र बाल्षयक सल्मक्षा तथा र्ोजना तजयमु ा कार्यक्रम ।
पररिय

प्रत्येक नागररकलाइ राज्यिाट आधारभूत स्वास््य सेवा ल्निःिपु क रूपमा प्रदान
गनध ेे भन्त्ने संवैधानीक व्यवस्था भएकोले आयुवेद सेवा प्रवाहको सम्वन्त्धमा
स्थानीय जनप्रल्तल्नधीसंग छलर्ल गने ।

उद्देश्य

• आधारभूत स्वास््य सेवा अन्त्तगध त आयवु ेद स्वास््य सेवा प्रवाह र यसको
व्यवस्थापन सम्वन्त्धमा स्थानीय जनप्रल्तल्नधीहरूलाइध अवगत गराउने ।
• िाल्षधक सल्मक्षा तथा योजना तजध मु ा कायध िम संिालन गने ।
छलर्ल तथा आवश्यक समन्त्वय पिात आयवु ेद स्वास््य सेवा प्रवाहको सम्वन्त्धमा
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी अवगत भै सेवा प्रवाहमा देल्खने समस्या तथा िुनौल्त
समाधानमा सहयोग भएको हुनेछ ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल
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सञ्चालन र्ने ल्नकार्ः साल्वकका अञ्िल आयुवेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद
स्वास््य के न्त्द्र
सञ्चालन र्ने ल्र्वल्धः
• प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमख
ु /उपप्रमख
ु र आयवु ेद स्वास््य संस्था रहेको
वडाको वडा अध्यक्षको सहभाल्गता हुनेगरी सेवा प्रदायक संस्था प्रमख
ु
समेतको उपल्स्थल्तमा समन्त्वयात्मक छलर्ल गरी अल्घपलो आ.ि.मा
संिाल्लत कायध िमको सल्मक्षा र आगामी आ.ि.मा संिालन गनध पु ने
कायध िमको योजना तजध मु ा समेत गने ।
कार्यक्रम संचालन र्ने समर्ः अधध िाल्षधक रूपमा ।
लल्क्षत समूहः स्थानीय तहका जनप्रल्तल्नधीहरू

िजेट वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।

१६)कार्यक्रमको नामः ल्र्वद्यालर् आर्ुर्वेद तथा र्ोर् ल्शक्षा कार्यक्रम
पररिय

स्वस्थवत्त
ृ (ल्दनियाध ,ऋतिु याध ,आहारल्वहार आदी),सदवत्त
ृ ,आिार रसायन, जीवनिैली
सम्िन्त्धी सिेतना तथा स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जल्डवटु ीको उपयोगीता िारे जानकारी गराउन
र योगको िारेमा जानकारी ल्दनेुका साथै योगका ल्वल्भन्त्न ल्ियाकलापहरुको अभ्यास गराउन
ल्वद्यालय आयुवेद स्वास््य तथा योग ल्िक्षा कायध िम िरू
ु भएको हो ।

उद्देश्य

• आयवु ेद ल्िल्कत्सा सेवा प्रदान गने संस्थाहरूिाट पाइने सेवाहरूिारे जानकारी गराउने ।
• स्वस्थवत्त
ृ (ल्दनियाध , ऋतिु याध , आहार, ल्वहार आल्द), स्वस्थ जीवनिैली सम्िन्त्धी
सिेतना गराउने ।
• स्वास््यकमी, ल्वद्याथी र समुदायिीिको सम्िन्त्ध सकारात्मक र समन्त्वयात्मक िनाउने ।
• योगको िारेमा जानकारी ल्दने तथा योगका ल्वल्भन्त्न ल्ियाकलापहरुको अभ्यास गराउने ।
• घर वररपरीका जल्डिल्ु ट र ल्यनको उपयोगको सम्वन्त्धमा सामान्त्य जानकारी गराउने ।
• आयवु ेद ल्िल्कत्सा सेवा प्रदान गने संस्थाहरूिाट पाइने सेवाहरूिारे जानकारी हुने छ ।
• स्वस्थवत्त
ृ (ल्दनियाध , ऋतिु याध , आहार, ल्वहार आल्द), स्वस्थ जीवन िैली सम्िन्त्धी
सिेतना प्राप्त भई स्वस्थ समाज ल्नमाध ण भएको हुनेछ ।
• स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जल्डवटु ीको उपयोल्गता िारे जानकारी भई ल्वद्यालय पररसर तथा
आफ्नो घरवररपरर पल्न रोप्न प्रोत्साल्हत हुनेछन् ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल
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• स्वास््यकमी, ल्वद्याथी र समुदायिीिको सम्िन्त्ध सकारात्मक र समन्त्वयात्मक हुनेछ ।
• स्वस्थ जीवनका लाल्ग योगको महत्व िारेमा जानकारी प्राप्त भई योगअभ्यास आर्ूले पल्न
गने र अरुलाई पल्न ल्सकाउने छन् ।
सञ्चालन र्ने ल्नकार्ः साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद स्वास््य
के न्त्द्र
संचालन ल्र्वधीः
• एक सामदु ाल्यक र एक संस्थागत का दरले, सामदु ाल्यकको हकमा ल्वद्यालय नल्सधङ
कायध िम संिालन भएका ल्वद्यालयलाइध प्राथल्मकता ल्दइध कल्म्तमा २ माध्याल्मक
ल्वद्यालय छनौट गने ।
• प्रत्येक विद्यालयका भएमा नवसिङ कमिचारी र स्िास््य तथा शारररीक वशक्षा विषयका
१वशक्षकलार्ि कायिक्रम सम्िन्धमा अवभमवु िकरण गरार् उनीहरू मार्ि त ल्वभागले तयार
गरेको Module For Ayurveda and Yoga Education at School मा आधाररत
रल्ह कायध िम संिालन गने र सम्िवन्धत कायािलयले त्रैमावसक रूपमा अनुगमन,वनररक्षण
तथा समन्िय गने ।
कक्षा संचालन र्दाय ध्र्ान ल्दनुिने अन्र् ल्बषर्हरू ;—
•
•
•
•

कायध िमको पररिय र उद्देश्य अवगत गराउने ।
कृयाकलापमा उपलेल्खत ल्िषयिस्तहु रू समेटी कक्षा सञ्िालन गने ।
अन्त्तरल्ियाको अवसर सज
ृ ना गने ।
स्वास््य सम्िन्त्धी ल्िषयहरूको पम्प्लेट, पोष्टर, फ्लीपिाटध आल्दको उल्ित प्रयोग गरी
व्यवहाररक ज्ञान ल्दने ।
• एक कक्षाको अवल्ध कम्तीमा ४५ ल्मनेटको हुनपु ने ।
र्ोर्को सैिाल्न्तक तथा प्रर्ोर्ात्मक कक्षा संचालनः

िजेट वााँडर्ााँड
सन्त्दभध सामाग्री

• प्रत्येक कक्षाका २ जनाका दरले ल्वद्याथी छनौट गरर ल्िक्षकहरुको समेत
सहभाल्गतामा योग प्रल्िक्षकद्वारा पाल्क्षक रूपमा प्रयोगात्मक कक्षा संिालन गनध पु नेछ ।
• अन्त्य ल्दनमा प्रल्िक्षण ल्दएका ल्वद्याथी र ल्िक्षकद्वारा आ–आफ्ना कक्षामा अन्त्य
ल्वद्याथीहरुलाई अभ्यास गराउन प्रोत्साल्हत गने र त्यसका लाल्ग ल्वद्यालयमा ल्नयल्मत
समय छुट्याउन ल्वद्यालय व्यवस्थापन सल्मल्तसंग छलर्ल गरर पहल गने ।
िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।
Module for Ayurveda and Yoga Education at School ,तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन
ल्नयम ।

22

१७) कार्यक्रमको नामः प्रर्ोर्शालाका लाल्र् पर्ार्व कमयचारीको ल्नरन्तरता ।
पररिय

प्रयोगिाला संिालन भैरहेका ल्जपलाल्स्थत संस्थाका लाल्ग आवश्यक स्थायी कमध िारीको
दरवल्न्त्द नभएकाले सेवा करारमा आवश्यक कमध िारी व्यवस्थापन गरर प्रयोगिाला सेवा सिु ारू
गनध यो कायध िम राल्खएको छ ।

• प्रभावकारी एवं िल
ु भ ल्नदान तथा उपिार व्यवस्थापनका लाल्ग प्रयोगिाला सेवा संिालन
गने ।
न्त्यूनतम
िैल्क्षक • पयाव टेल्क्नल्सयनिः मान्त्यता प्राप्त िैल्क्षक संस्थािाट मे.पया.टे.ल्वषयमा प्रल्वणता प्रमाणपर
योग्यता
तह (ल्स.एम.एल.टी.)उल्तणध गरर नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषदमा B Class ल्नदान
समूहमा दताध भएको हुनु पने ।
अपेल्क्षत प्रल्तर्ल
• प्रभावकारी रोग ल्नदानको माध्यमिाट सेवा प्रभावकारीता अल्भिल्ृ द्ध भएको हुनेछ ।
उद्देश्य

सन्त्िालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने ल्नकार्ः साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद स्वास््य
के न्त्द्र
सञ्चालन र्ने ल्र्वल्धः
• परामिध सेवा (सेवा करार) मा ल्लइने सम्पूणध पदको कायध ल्ववरण तयार गने ।
• ल्वद्यमान प्रिासल्नक,आल्थधक ऎन तथा ल्नयमावली अनस
ु ारको प्रकृया अपनाउने ।
• ल्वषयगत कायध मा कल्म्तमा १ िषध को अनुभव भएका व्यल्िलाइध प्राथल्मकता ल्दने ।
• सेवा करार भएका कमध िारीको कायध सम्पादनको ल्नयल्मत मुपयांकन र अनगु मन गने ।
• हाल सेवा अवल्ध समाप्त भएका कायध रत कमध िारीलाइध सेवा करार गदाध प्राथल्मकता ल्दने
।

िजेट वााँडर्ााँड

िजेट अल्ख्तयारीमा भए िमोल्जम ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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१८) कार्यक्रमको नामः नार्ररक आरोग्र् कार्यक्रम(नार्ररक आरोग्र् सेर्वा के न्र स्थािना र ल्जपला नार्ररक
आरोग्र् सल्मल्त र्ठन ।)
पररिय

संल्घय सरकारको िाल्षधक नील्त तथा कायध िम अनस
ु ार ल्नरोगी नेपाल ल्नमाध ण
अल्भयान अल्घ िढाउन सदृु ढ सावध जल्नक स्वास््य सेवाका अल्तररि स्वच्छ र
सन्त्तुल्लत आहार ,िारीररक व्ययाम,सरसर्ाइध ,सल्हतको स्वस्थ जीवनिैली
अवलम्वन गरी आयवु ेद लगायतका वैकल्पपक उपिार पद्धल्तको प्रवद्धध न गनध
स्थानीय तह एवं सामदु ाल्यक संघ संस्था समेतको सहभाल्गतामा आरोग्य के न्त्द्र,
खल
ु ा व्यायामिाला र योग के न्त्द्र संिालनाथध नागररक आरोग्य सेवा के न्त्द्र संिालन
गनध लाल्गएको हो ।

उद्देश्य

• स्थानीय तहमा नागररक आरोग्य सेवा के न्त्द्र स्थापना तथा संिालन गने ।
• आधारभूत आयवु ेद स्वास््य सेवा समेत उपलव्ध गराउने ।
• स्वस्थ जीवनिैली अवलम्नका लाल्ग पाल्लकास्तरीय अल्भयानमूलक
कार्य्धमहरू संिालन गने ।

अपेल्क्षत प्रल्तर्ल

• सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधध न भै दीघाध यु जीवन यापन गनेछन् ।
• सेवाग्राहीहरू ल्वल्भन्त्न सने तथा नसने रोगहरुिाट िच्न सक्नेछन् ।
• आयवु दे स्वास््य संस्था नरहेका स्थानीय तहिाट समेत नागररकलाइध सो
सेवा प्राप्त गनध सहज हुनेछ ।
• नसने रोगिाट हुने मत्ृ यदु र घटाउन सहयोग पग्ु नेछ ।
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सन्त्िालन प्रकृया

कार्यक्रम संचालन र्ने ल्नकार्ः– साल्वकका अञ्िल आयुवेद औषधालय/ ल्जपला
आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र ।
संचालन ल्र्वल्धः–
• प्रत्येक ल्जपला स्तरीय कायाध लयले नागररक आरोग्य कायध िम संिालनको
लाल्ग नागररक आरोग्य कायध िम संिालन ल्नदध ल्िका-२०७६ िमोल्जम
एक ल्जपला नागररक आरोग्य सल्मल्त गठन गने ।
• नागररक आरोग्य सेवा के न्त्द्र रहेका पाल्लकाहरूमा नागररक आरोग्य
सल्मल्त गठन गरी पाल्लकाहरूको समन्त्वयमा implementation Plan
िमोल्जम नागररक आरोग्य कायध िम संिालन गने ।
• औषधालयहरू रहेका पाल्लकाहरूमा सल्मल्त गठनको लाल्ग सहल्जकरण
गने र Implementation plan िमोल्जम गनध उत्प्रेररत गने ।
• साल्वकका सेवा के न्त्द्र संिालन तथा आयवु ेद स्वास््य संस्था नभएका
पाल्लकाहरूलाइध प्राथल्मकतामा राल्ख थप आरोग्य सेवा के न्त्द्र िमििः
स्थापना गदै जाने ।
• नागररक आरोग्य सेवा के न्त्द्रको सहल्जकरण सम्वद्ध प्रदेि सरकार
अन्त्तगध तका ल्जपला ल्स्थत आयवु ेद स्वास््य संस्थािाट हुनेछ । साथै
समन्त्वय तथा अनगु मन कायध संघीय सरकार एवं साल्वकका अञ्िल
आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयवु ेद स्वास््य के न्त्द्र र सम्वल्न्त्धत
स्थानीयतहिाट हुनेछ ।
• यस आ.व.मा आवश्यक न्त्यूनतम जनिल्ि (कल्वराज/ वैद्य ) माल्थपलो
िैल्क्षक योग्यतालाइ प्राथल्मकता ल्दनेगरी १ जना र सहयोगी १ जना
(अभ्यंगकताध को ताल्लम ल्लएकालाइ प्राथल्मकता ल्दने गरी) ल्नयमानुसार
सेवा करारमा राल्ख नागरीक आरोग्य सेवा प्रवाह गनध ु पने छ ।
• कायध वोझको आधारमा स्थानीय तहको खिध िाट थप जनिल्ि समेत
व्यवस्था गनध सक्नेछ ।
• नागरीक आरोग्य सेवा प्रवाहका लाल्ग आवश्यक पने न्त्यूनतम पूवाध धार
सम्वल्न्त्धत स्थानीय तहले व्यवस्था गनध पु नेछ ।
• आधारभूत आयवु ेद सेवा,जेष्ठनागररक सेवा,स्तनपायी आमा स्म्वन्त्धी
सेवा, सेवा,परामिध सेवा, िाल्लका स्तरीर् स्र्वस्थ जीर्वनशैली अल्िर्ान
लगायतका सेवाको समूल्ित व्यवस्था सम्वल्न्त्धत स्थानीय तहको
समन्त्वयमा गनध पु ने छ ।
• साल्वकका अञ्िल आयवु ेद औषधालय/ ल्जपला आयुवेद स्वास््य के न्त्द्र
/आयवु ेद औषधालय(स्थानीय तहिाट संिाल्लत आयवु ेद स्वास््य संस्था
समेत)रहेको वडाको नागररक आरोग्य सेवा सोही संस्थािाट प्रदान
गररनेछ ।
• नागररक आरोग्य कायध िम संिालन ल्नदेल्िका २०७६ िमोल्जमका
व्यवस्थानस
ु ार कायध िम गने ।
• लल्क्षत समूहः– कायध िम25संिालन हुने आयवु ेद संस्थामा आउने
सेवाग्राहीहरु ।

िजेट वााँडर्ााँड

प्राप्त िजेटिाट १ नागररक आरोग्य सल्मल्त को लाल्ग रू.५००००, प्रल्त नागररक
आरोग्य सेवा के न्त्द्रको कमध िारी व्यवस्थापनको लाल्ग ५,२५,०००।– र पाल्लका
स्तरीय अल्भयान संिालन खिध प्रल्त के न्त्द्र रू.९५००० हुनेगरी व्यवस्था गने
के न्त्द्र संख्या अनस
ु ूल्ि १०वमोल्जम हुने ।

सन्त्दभध सामाग्री

ल्नदेल्िका, कायध ल्वल्ध, मापदण्ड आल्द तथा अन्त्य प्रिल्लत ऎन ल्नयम ।
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अनस
ु चू ीहरू
अनुसूची–१
िंचकमय (िूर्वयकमय) सेर्वा सम्बल्न्ध फाराम
१.

नाम, थरिः–

२.

उमेरिः–

३.

ल्लङ् गिः–

४.

ठेगानािः–

५.

पेिािः–

६.

सम्िल्न्त्धत ल्िरामी वा अल्भभावकको दस्तखतिः–

८.

कायाध लय प्रयोजनको लाल्ग (२ प्रल्त मध्ये १ प्रल्त सेवाग्राहीलाई)

महा/उप/नगरपाल्लका/गाउपाल्लका

(क) मूल दताध नं.
(ख) सहायक रल्जष्टर दताध नं.
९.

सेवािः योग, पूवधकमध िः स्नेहन र स्वेदन,ल्िरोधारा, प्रल्तमसध नश्य कम, अन्त्य
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वडा नं.

अनस
ु चू ी – २

स्र्वेदन कमयको लाल्ग आवश्यक द्रव्यहरू
प्रायििः पातहरूको प्रयोग गररन्त्छ र र्ल, िोिा, जरा वा काण्डको पल्न प्रयोग गनध सल्कन्त्छ ।
ल्समली (ल्नगध ण्ु डी)

पनु नध वा

गहत

दिमूल

लघपु ञ्िमूल

गज
ु ो

तण्डुल (िामल)

िीतल ल्िनी (ल्िग्र)ु ल्ततेपाती

िरुण (ल्सल्प्लगान)

एरण्ड

अकध(आंक)

ल्तल
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िहृ त पंिमूल

ल्सस्नु आल्द

अनस
ु चू ी – ३
ल्निःिपु क ल्ििेष स्वास््य सेवाको प्रयोजनको लाल्ग भररने र्ारम
१.

नाम,थरिः–

२.

उमेरिः–

३.

ल्लङ् गिः–

४.

ठेगानािः–

५.

पेिािः–

६.

सम्िल्न्त्धत ल्िरामी वा अल्भभावकको दस्तखतिः–

७.

सेवाको ल्कल्समिः–

महा/उप/नगर/गाउंपाल्लका

वडा नं.–

(क) जेष्ठ नागररक (ख) स्तनपायी आमा
८.

कायाध लय प्रयोजनको लाल्ग (२ प्रल्त मध्ये १ प्रल्त सेवाग्राहीलाई )

(क) मूल दताध नं.
(ख) सहायक रल्जष्टर दताध नं.
वस.नं.

वमवत

सेिाको
वकवसम

औषल्धको नाम

र्ायल

ल्सफाररश र्ने
(उपिारमासंलग्न स्वास््यकमी)
नाम
पद
दस्तित

ग्रा./ल्म.ग्रा

स्र्वीकृत र्ने
संस्था प्रमख
ु
नाम
पद
दस्तित
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पनु रािृवत
वमवत

विरामीको दस्तित(औषवध
दस्तित वितरण शािा)

अनस
ु चू ी –४
स्तनिार्ी आमाका लाल्र् औषल्धहरू ।
क्र.सं औषधीको नाम

प्रर्ोर्

मात्रा

प्रर्ोर् ल्र्वल्ध

१

ज्वानो

३ –६ग्राम
जोनीको
दख
ु ाई,गभाध िय
िोधकको
रूपमा, पेट
दख
ु ाई,
पीडादायी
मल्हनावारी
तथा प्रसूती
ज्वरमा

आवश्यकतानस
ज्वानोको झोल
ु ार
िनाएर
आवश्यकतानस
ु ार
ल्दनको ३पटक सम्म
ल्दने ।

२

ितावरी(कुररलो)िूणध

स्तन्त्य वद्धध क, िूणध ३–६
ग्राम
पोषक,रोग
प्रल्तरोध िल्ि
स्वरस
वद्धध क
१०–२०
ल्म.ल्ल.

रस ल्नकालेर ,
िूणध(Powder)
िनाएर अथवा
पकाएर क्वाथको
रूपमा

क्वाथिः५०
–१००
ल्म.ल्ल
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प्रर्ोर् अर्वल्ध

आवश्यकतानस
ु ार
सत्ु के री भएको ६
मल्हना सम्म

अनस
ु चू ी – ५
अन्र् सेर्वा शुपक िूर्वयकमय(स्नेहन, स्र्वेदन), ल्शरोधारा / िंचकमय संचालन र्ने अभ्र्ङ् र्कताय

अभ्र्ङ् र्कतायः
१.

मल्हला / परुु ष

२.

कल्म्तमा ३ मल्हनाको ताल्लम प्राप्त ।

३.

ताल्लम ल्दने ल्नकार्ः–मान्त्यता प्राप्त ल्िक्षण संस्था/आयवु ेद ल्िल्कत्सकको ल्नगरानीमा आयवु ेद संस्था ।

४.

कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीणध

५.

स्थानीयलाइ प्राथल्मकता ल्दने ।
उमेरिः १८ – ४० वषध (मल्हलाको हकमा ४५वषध )

कार्य ल्बर्वरण
(क)

अभ्यङ् ग, स्वेदन र ल्िरोधारा कक्षको आवश्यक सरसर्ाई गने ।

(ख)

आवश्यक पूवधकमध का सामग्रीहरु तयार गने ।

(ग) ल्िल्कत्सकको ल्सर्ाररि अनुसार आयुवेद स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई अभ्यङ् ग (तेल
माल्लि), स्वेदन, ल्िरोधारा लगायतका कामहरु गने ।
(घ)

अभ्यङ् ग लगायत सेवा प्रदान गरेको ल्िवरणका साथै प्रल्तवेदन तयार गनध सहयोग गने
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अनस
ु ूिी –६
अत्यावश्यक आयवु ेद औषल्ध सूल्ि
१. ल्निःिपु क प्रदान गररने ल्नम्नानस
ु ारका औषल्धहरु ल्नरन्त्तर रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था ल्मलाउनु पनेछ ।
क्र.सं.

रोर्को नाम

औषल्धको ल्र्वबरण

१

अम्लल्पत्त

अल्वपल्त्तकर िूणध

२

उदर रोग

ल्हंग्वाष्टक िूणध

२.

वातव्याल्ध

महायोगराज गग्ु गल
ु , महानारायण तैल

३.

श्विनल्वकार

ल्सतोपलाल्द िूणध, टंकण भस्म

४.

स्त्रीरोग

परु यानगु िूणध

५.

िालरोग

िालामृत, मगृ मदासाव

६.

उच्ि रििाप

सपध गन्त्धाघन वटी

७.

त्वकल्वकार

ल्नम्िाल्द िूणध, गन्त्धक रसायन

८.

कणध ,नासा,मख
ु ,दन्त्तरकण्ठरोग खल्दराल्द वटी, षडल्वन्त्दु तेल

९.

आमवात

योगराज गग्ु गल
ु

१०.

ज्वर

महािदु िध न िूणध

११.

अल्तसार, ग्रहणी

महािंख वटी, ल्वपवाल्द िूणध

१२.

ब्रण

जात्याल्द तेल

१३.

वातरि

कै िोर गग्ु गल
ु

१४.

मूरल्वकार,प्रमेह
ल्वल्वध

िन्त्द्रप्रभावटी

१५.

कै ल्फर्त

ल्रर्ला, अश्वगन्त्धा िूणध

२. औषल्ध व्यवस्थापन
१) औषल्ध खररद
औषल्ध खररद गदाध सािध जल्नक खररद ऐन २०६३ तथा सािध जल्नक खररद ल्नयमावली २०६४ िमोल्जम खररद एकाइ गठन
गरर प्रिल्लत आल्थधक ऐन ल्नयम िमाल्जम गनध पु ने छ ।
क) ल्िल्नयोल्जत िजेटिाट ऐन ल्नयमको पररल्ध ल्भर रही तोल्कएका औषल्धहरू खररद गनध पु ने छ ।
ख) औषल्धको खिध – औषल्धको आम्दानी खिध को अल्भलेख छुट्टा छुट्टै सहायक ल्जन्त्सी खाता खडा गरी खिध व्यवस्थापन
गनध पु ने छ । यसरी राल्खएको अल्भलेख भण्डारको अल्भलेख र उपिार रल्जष्टरको अल्भलेखसंग ल्भडेको हुनपु ने छ ।
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अनस
ु चू ी– ७
औषल्ध र्ण
ु स्तर सम्बल्न्ध व्र्र्वस्था
ि.स

क) चण
ू य औषल्धहरुको ल्नम्नानस
ु ार िरीक्षण व्र्र्वस्था र्नेः
स्पिध
रस
गन्त्ध
औषल्धको नाम तौल रूप/वणध {

एकरूपता

कै ल्र्यत

प्रत्येक व्यािको स्वीकृतl प्राप्त औषल्ध परीक्षण प्रयोगिालािाटMicrobial Test पूरा गरेको प्रमाणपर संलग्न
(ख) र्ुग्र्ुल/र्वटी औषल्धहरुको ल्नम्नानुसार िरीक्षण व्र्र्वस्था र्नेः
ि.स. औषल्धको नाम
स्पिध
तौल रूप/वणध {
एकाई तौल
प्र
ल्त
व
ल्ट

(Hardness)

प्र
ल्त
ि
ट्टा

रस

गन्त्ध

एकरूपता

गन्त्ध

कै ल्र्यत

गन्त्ध

एकरूपता

कै ल्र्यत

(Fineness)

(र्) िरम/ल्िष्टी औषल्धहरुको ल्नम्नानुसार िरीक्षण व्र्र्वस्थ र्नेः
ि.
स.

औषल्धको
नाम

तौल

स्वरूप

(form)

रूप/वणध {

रेखापूणधता

वाररतर

(colour)

ल्नि
ल्न्त्द्र
का

रस

(घ) मलहम एवं तैल औषल्धहरुको ल्नम्नानस
ु ार परीक्षण व्यवस्था गनेिः
ि.स.

औषल्धको नाम

तौल

रूप/वणध
(colour)

स्पिध
(smoothness)

सान्त्द्रता

कै ल्र्यत

सम्िल्न्त्धत ल्नकायिाट हालसालै नल्वकरण गरी अद्यावल्धक भएको उत्पादन तथा ल्ििी ल्ितरण दताध प्रमाणपर संलग्न
हुनपु ने ।
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अनस
ु चू ी –८
(स्र्वस्थ जीर्वन कार्यक्रम संर् सम्र्वल्न्धत)
१. ल्निःिपु क प्रदान गररने सेवाहरूिः
क) िीलाजीतिःदैल्नक एक जनालाई एक मारा ५०० ल्म.ग्रा.
ख) अमतृ ल्िया
१. गडु ु ल्ि
२. अमला
३. हररतकी
४. तुलसी
५. वरुण
माल्थ उपलेख गररएका जल्डिटु ीहरुको समान भाग ल्मलाएर ल्िया िनाउने र स्वस्थ जीवन कायध िममा
सहभागीहरुलाई ५० ल्म.ली. ल्ियाको रूपमा र दैल्नक एक जनालाई एक मारा ५०० ल्म.ग्रा.दरले दैल्नक सेवन
गराउने ।
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अनुसूची – ९
अत्र्ार्वश्र्क आर्ुर्वेद औषल्ध तथा अन्र् खररद र ल्जन्सी अध्र्ार्वल्धक र्दाय िनयिु ने खित ल्र्वर्वरण फारम
ि. औषल्धको नाम
औषल्धको माल्सक खिध ल्ववरण
औषल्ध हस्तेान्त्तरण गरेको कै ल्र्यत
स.
संस्थाको संख्या
पररणाम
इकाइ
१.
२.

औषल्धको मौज्दात ल्र्वर्वरण फारम
s|
=;
+=

cf}ifl
wsf]
gfd

औषधिप्राप्ततको श्रोत ÷कार्यक्रम
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