नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

आयुर्वेद तथा र्वैकल्पिक चिचकत्सा चर्वभाग

स्थानीय तहको काययक्रम संिालन मागयदर्यन
२०७८

1

आयुर्वेद तथा र्वैकल्पिक चिचकत्सा काययक्रम
नेपालको संविधान २०७२को भाग ४ को धारा ५१ को ७ मा )ज(‘नेपालको
परम्परागत विवकत्सा पद्दवतको रुपमा रहे को आयुिेद, प्राकृवतक विवकत्सा र
होवमयोप्यावथक लगायतका स्वास्थ्य पद्धवतको संरक्षण र प्रिधधन गने ’ भनी
प्राथवमकताका साथ उल्ले ख गररएको छ । संविधानका अनुसूिीहरूमा आयुिेद तथा
िैकल्पिक विवकत्साका विवभन्न आयामलाई महत्वपूणध स्थान वदइएको छ ।
पन्धं पञ्चबचषयययोजनामा आयुिेद प्राकृवतक विवकत्सा तथा अन्य विवकत्सा
पद्धवतहरुको योजनािद्ध विकास र विस्तार गने रणनीवत उल्लेख छ । स्थानीय स्तरमा
उपलव्ध
औषधीजन्य
जडीिुटी,खवनज
एिं
जान्ति
द्रव्यको
पवहिान,संरक्षण,संकलन,प्रिद्र्धनको लावग संरिना वनमाध ण गररने,प्रिवलत प्राकृवतक
विवकत्सा,िैकल्पिक तथा अन्य विवकत्सा पद्धवत तथा सेिाहरुलाई वनवित मापदण्डका
आधारमा सूिीकृत,व्यिल्पस्थत गदै आयुिेद,पञ्चकमध,योग र प्राकृवतक विवकत्साको
विविवटकृत सेिा सवहतको रावरिय आयुिेद,योग,ध्यान,प्राणायाम मनोपरामिध,पञ्चकमध
तथा प्राकृवतक विवकत्सा सेिा केन्द्रको स्थापना गरी स्वास्थ्य पयधटनलाई प्रिधधन गररने
र “मेरो स्वास्थ्य मेरो वजम्मेिारी”लाई प्रभािकारी िनाउन स्वस्थ भान्साको अिधारणा
अनुरुप स्वस्थ खानाको प्रयोग गनध हरे क नागररकलाई सुसूिीत गदै स्वस्थ िातािरण
र सविय जीिनिैलीको प्रिधधन गनध साइकल लेन,एक घर एक करे सािारी,
सािधजवनक पाकध,व्यायामहल,योगाभ्यास तथा पञ्चकमध केन्द्रको वनमाध ण तथा
स्थापनाको लावग सरोकारिालासंग समन्वय तथा पैरिी गने उल्लेख छ ।
आयुिेद तथा िैकल्पिक विवकत्सा सेिा व्यिस्थापन तथा प्रिाहका लावग
संघमा १ केल्पन्द्रय आयुिेद विवकत्सालय१४िटा ,प्रदे ि स्तरमा १ आयुिेद विवकत्सालय,
६१ िटा वजल्ला आयुिेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्थानीय ,साविकका अञ्चल आयुिेद
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स्तरमा ३०५ िटा आयुिेद औषधालयिाट आयुिेद स्वास्थ्य सेिा प्राप्त भै पररिवतधत
सन्दभधमा ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३११ मा आयुिेद स्वास्थ्य संस्थाको सेिा विस्ताररत
छ भने िााँ वक ४४२ स्थानीय तहमा सेिा विस्ताररत हुन जरूरी छ । यसका अलािा
पिुपवत होवमयोप्यावथक विवकत्सालय र युनानी औषधालय पवन रहे का छन् । यस
सन्दभधमा प्रदे ि अनतगधत आयुिेद संस्थाहरूमा संवघय सितध अनुदानिाट यस आ .ि.
मा सञ्चालन हुने दे हाय िमोवजमका कायधिमहरूको गुणस्तरीय सञ्चालन
व्यिस्थापकीय पक्षको सुधार तथा कायधिम सञ्चालनमा, एकरूपता ल्याउन यो
मागधदिधन तयार पारीएको छ ।
नोटः
संचिय सर्तय आयुर्वेद सेर्वा काययक्रम बजेटबाट स्वीकृत दरर्वल्पि
बमोचजमका कमयिारी बाहेकका कमयिारीहरूलाइ तलर्व भत्ता खिय नलेखी
आधारभूत िालु खियका चर्वचभन्न चर्षयकमा नयूनतम बजेट छु ट्याइ तपर्ील
बमोचजमका आयुर्वेद सेर्वा काययक्रमहरू अचनर्वायय रूपमा संिालन गरी सो
सम्वन्ी प्रचतर्वेदन त्रैमाचसक रूपमा प्रदे र् स्वास्थ्य चनदे र्नालय र आयुर्वेद तथा
र्वैकल्पिक चिचकत्सा चर्वभागमा पठाउनु पनेछ ।

१)काययक्रमको नामः नागररक आरोग्य काययक्रम ।
पररिय

उद्दे श्य
अपेवक्षत
प्रवतफल

स्वस्थ जीिलिैलीको िारे मा नागररकलाइध जानकारी
गराइ“ मेरो स्वास्थ्य मेरो वजम्मेिारी” भन्ने आम नागरीकमा
िोध गराइ “वनरोगी नेपाल अवभयान”लाइध अवघ िढाउन
यो कायधिम प्रस्ताि गरीएको छ ।
स्वस्थ जीिनिैली अिलम्वनको माध्यमिाट सने तथा
नसने रोगको रोकथाम तथा न्यूवनकरण गने ।
• समूदायमा सने तथा नसने रोगको फैलािटमा
रोकथाम तथा न्यूवनकरण भएको हुनेछ ।
• नागररक िारीररक,मानवसक एिं आध्याल्पिक
रूपमा स्वस्थ तथा सिल भै चनरोगी नेपाल
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चनमायण अवभयानमा टे िा पुग्नेछ ।
सन्चालन
कायधिम संिालन गने वनकायः– आयुिेद औषधालय
प्रकृया
संिालन चर्वचधः–
• नागररक आरोग्य सेिा कायधिम संिालन
वनदे विका,२०७६ िमोवजम स्थानीय तहसंगको
समन्वयमा १ स्थानीय नागररक आरोग्य सवमवत र
िडा स्तरमा कल्पिमा ५ िटा नागररक आरोग्य
समूह गठन गरी अवभमुल्पखकरण गने ।
• साविकका नागररक आरोग्य सेिा ल्पिवनक तथा
गवठत नागररक आरोग्य समूह माफधत नागररक
आरोग्य कायधकम संिालन वनदे विका,२०७६र
Implementation Plan िमोवजम स्वस्थ
जीिनिैली सम्वन्धी अवभयान संिालन गने
• सामूवहक रूपमा योग एिं सकारािक
जीिनिैली)आयुिेद जीिनिैली एिं स्वस्थकर
आहार( सम्वन्धी जानकारी वदने व्यिस्था वमलाउने
।
िजेट
२,००,०००।–)सं
िालन खिध( ।
• स्थानीय जवडिुटी पररिय,प्रयोग,रोपण एिं
िााँ डफााँ ड
रक्षण समिन्धी
अवभयानमू
क वकायध
म अन्य
सन्दभध सामाग्री नागररकसंआरोग्य
कायधिम
संिालन लवनदे
िकाितथा
िालन
प्रिवलतसंऎन
वनयमगने
।।
• सम्वल्पन्धत स्थानीय तहको समन्वयमा स्वस्थ
जीिनिैली अवभयानका लावग स्वयंसेिी
अवभयन्ताहरूलाइ समेत पररिालन गरी
कायधिम संिालन गनध सवकनेछ ।
लचक्षत समूहः–आम सेिाग्राहीहरु ।
२)काययक्रमको नामः चर्वद्यालय आयु र्वेद तथा योग चर्क्षा काययक्रम
पररिय

स्वस्थिृ त्त
)वदनियाध ,ऋतुियाध ,आहारविहार
आदी(,सदिृत्त,आिार रसायन, जीिनिैली सम्बन्धी सिेतना तथा
स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जवडिुटीको उपयोगीता िारे जानकारी
गराउन र योगको िारे मा जानकारी वदनुु का साथै योगका विवभन्न
वियाकलापहरुको अभ्यास गराउन विद्यालय आयुिेद स्वास्थ्य
4

उद्दे श्य

अपेवक्षत
प्रवतफल

तथा योग विक्षा कायधिम िुरू भएको हो ।
• आयुिेद विवकत्सा सेिा प्रदान गने संस्थाहरूिाट पाइने
सेिाहरूिारे आम नागररकलाइध जानकारी गराउने ।
• स्वस्थिृत्त )वदनियाध , ऋतुियाध , आहार, विहार आवद(, स्वस्थ
जीिनिैली सम्बन्धी सिेतना गराउने ।
• स्वास्थ्यकमी, विद्याथी र समुदाय िीिको सम्बन्ध सकारािक र
समन्वयािक िनाउने ।
• योगको िारे मा जानकारी वदने तथा योगका विवभन्न
वियाकलापहरुको अभ्यास गराउने ।
• घर िररपरीका जवडिुवट र वयनको उपयोगको सम्वन्धमा
सामान्य जानकारी गराउने ।
• आयुिेद विवकत्सा सेिा प्रदान गने संस्थाहरूिाट पाइने
सेिाहरूिारे आम नागररकलाइध जानकारी हुने छ ।
• स्वस्थिृत्त )वदनियाध , ऋतुियाध , आहार, विहार आवद(, स्वस्थ
जीिन िैली सम्बन्धी सिेतना प्राप्त भई स्वस्थ समाज वनमाध ण
भएको हुनेछ ।
• स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने जवडिुटीको उपयोवगताको िारे
जानकारी भई विद्यालय पररसर तथा आफ्नो घरिररपरर पवन
रोप्न प्रोत्सावहत हुनेछ ।
• स्वास्थ्यकमी, विद्याथी र समुदायिीिको सम्बन्ध सकारािक र
समन्वयािक हुनेछ ।
• स्वस्थ जीिनका लावग योगको महत्व िारे मा जानकारी प्राप्त भई
योगअभ्यास आफूले पवन गने र अरुलाई पवन वसकाउने छन् ।

5

सन्चालन
प्रकृया

सञ्चालन गने चनकायः आयुिेद औषधालय
संिालन चर्वधीः
• एक सामुदावयक र एक संस्थागतका दरले सुामुु दावयकको
हकमा विद्यालय नवसधङ कायधिम संिालन भएका
विद्यालयलाइध प्राथवमकता वदइध कल्पिमा २ माध्यावमक
विद्यालय छनौट गने ।
• प्रत्येक विद्यालयका भएमा नवसधङ कमधिारी र स्वास्थ्य तथा
िारररीक विक्षा विषयका १ विक्षकलाइध कायधिम सम्वन्धमा
अवभमुल्पखकरण गराइ उनीहरू माफधत

विभागले तयार

गरे को Module For Ayurveda and Yoga Education
at School मा आधाररत रवह कायधिम संिालन गने

र

सम्वल्पन्धत कायाध लयले त्रैमावसक रूपमा अनुगमन वनररक्षण
तथा समन्वय गने ।
कक्षा संिालन गदाय ध्यान चदनुपने अन्य चबषयहरू ;—
• कायधिमको पररिय र उद्दे श्य अिगत गराउने ।
• कृयाकलापमा उल्लेल्पखत विषयिस्तुहरू समेटी कक्षा
सञ्चालन गने ।
• अन्तरवियाको अिसर सृजना गने ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूको पम्प्लेट, पोरर, फ्लीपिाटध
आवदको उवित प्रयोग गरी व्यिहाररक ज्ञान वदने ।
• एक कक्षाको अिवध किीमा ४५ वमनेटको हुनुपने ।
योगको सैद्धाल्पिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा संिालनः
िजेट
५०,०००।–
• प्रत्येक कक्षाका २ जनाका दरले विद्याथी छनौट गरर
िााँ डफााँ ड
सन्दभध सामाग्री Module
for Ayurveda
and Yoga योग
Education
at School
विक्षकहरुको
समेत सहभावगतामा
प्रविक्षकद्वारा
तथा अन्य
प्रिवलत
ऎनप्रयोगािक
वनयम । कक्षा संिालन गनुधपनेछ ।
पावक्षक
रूपमा
• अन्य वदनमा प्रविक्षण वदएमा विद्याथी र विक्षकद्वारा आ–
कक्षामा अन्य
विद्याथीहरुलाई
३)काययक्रमको नामः जेआफ्ना
ष्ठ नागररकको
लाचग
स्वास्थ्य प्रबधयअभ्यास
न सेर्वा गराउन
काययक्रम ।
प्रोत्सावहत गने र त्यसका लावग विद्यालयमा वनयवमत समय
छु ट्याउन
व्यिस्थापन
ग छलफल
पररिय
आयुिेद
स्वास्थ्यविद्यालय
संस्थाहरुमा
सेिा सवमवतसं
वलन आउने
जेष्ठ गरर
पहल
।।
नागररक
सेिगने
ाग्राहीहरुको
पवहिान गरी वनयवमत रूपमा
स्वास्थ्य जााँ ि तथा प्रिधधन गनध यो कायधिम प्रस्ताि
गररएको हो ।
6

उद्दे श्य

अपेवक्षत
प्रवतफल

सन्चालन
प्रकृया

जेष्ठ नागररकहरूको िारीररक जााँ ि गरी पूिधकमध तथा
अन्य आिश्यक कमध, रसायन र योगको माध्यमिाट
स्वास्थ्य संरक्षण, प्रिधधन र उवित परामिध वदने ।
• जेष्ठ नागररकहरूले वनयवमत रूपमा आिश्यक
सेिा एिं औषधोपिार प्राप्त गनेछन् ।
• पूिधकमध, योग, उपयुक्त आहारविहार अपनाएर
जीिनिैली पररितधन गरी स्तरीय जीिनयापन गनध
सक्नेछन् ।
• रसायन औषवधहरूको प्रयोगिाट जेष्ठ
नागररकहरूको स्वास्थ्य संरक्षण र प्रिधधन भएको
हुनेछ ।
काययक्रम संिालन गने चनकायः– आयुिेद औषधालय
संिालन चर्वचधः–
• आयुिेद स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेिा वलन आउने जेष्ठ
नागररक सेिाग्राहीहरु तथा समुदायमा स्वास्थ्य
सेिािाट िवञ्चत, आवथधक रूपले विपन्न िगधका जेष्ठ
नागररकहरूका लावग काम गरररहे का स्थानीय संघ
संस्थाहरू, िृद्धाश्रम, योग केन्द्रहरूको समन्वयमा
वतनीहरूको पवहिान गरी वनयवमत रूपमा स्वास्थ्य
जााँ ि गने
• आिार रसायन, आहार–विहार, व्यायाम, योग
विवधलाई वििेष ध्यान पुयाध उनु पनेछ ।
• प्रिधधन कायधिमको अवभलेख अनुसूिी—१
िमोवजम अद्यािवधक राख्नु पने छ ।
• यस कायधिमको प्रवतिेदन तोवकएको ढां िामा
सम्बल्पन्धत वनकायमा पठाउनु पनेछ ।
काययक्रम संिालन गनुय पने समयः–कायाध लय समयमा
वनयवमत रुपमा ।
लचक्षत समूहः–जेष्ठ नागररकहरु ।
७५०००।–

िजेट
िााँ डफााँ ड
सन्दभध सामाग्री मापदण्ड,कायधविधी,वनदे विका तथा अन्य प्रिवलत ऎन
वनयम ।
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४) कायय क्रमको नामः स्तनपायी आमालाई मातृचर्र्ु सुरक्षाथय दु ग्धबधयक
जचिबुटी जन्य औषचध चर्वतरण सम्बल्पन् काययक्रम ।
पररिय

उद्दे श्य

अपेवक्षत
प्रवतफल

सन्चालन
प्रकृया

मातृवििु स्वास्थ्य र स्तनपानको महत्व िुझाउन,आमा र
िच्चाको स्वास्थ्य सुधार गनध तथा कुपोषणजन्य रोगिाट
ििाउन, सुत्केरी मवहलाको पयाध प्त दू ध िढाउन ितािरी
िूणध वितरण गनध र सेिाग्राहीमा सो सम्बल्पन्ध िेतनामूलक
सामाग्री वितरण गनध यो कायधिम प्रस्ताि गररएको हो ।
• आमा र िच्चाको स्वास्थ्य सुधार गने तथा
कुपोषणजन्य रोगिाट ििाउने
• स्तनपानको महत्विारे स्तनपायी मवहलाहरूलाई
जनिेतनामूलक स्वास्थ्य विक्षा प्रदान गने ।
• मातृवििु मृत्युदर घटाउने ।
• ितािरी िूणध, दिमूलको समेत प्रयोगिाट वििु र
आमाको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
• स्तनपायी मवहलाहरूले आफ्नो वििुलाई स्तनपान
गराउन उत्प्रेररत हुनेछन् ।
• िच्चाको िारीररक र मानवसक िृल्पद्ध र विकासमा
सघाउ पुग्नेछ ।
• कुपोषणजन्य रोगहरूको रोकथाम हुनेछ ।
• िाल मृत्युदर घटाउन मद्धत पुग्नेछ ।
काययक्रम संिालन गने चनकायः– आयुिेद औषधालय
संिालन चर्वचधः–
• मातृवििु स्वास्थ्य र स्तनपानको महत्व िुझाउन
सरोकारिाला वनकायसंग समन्वय गरी िवथधङ
सेन्टर, खोपकेन्द्र, पूिधप्रसूवत जााँ ि गने स्थानहरूमा
आयुिेद औषधालयले अनुसूवि १ अनुसार
सेिाग्राहीको अवभलेख राख्ने र अनुसूिी—३ मा
तोवकए िमोवजमको औषधीहरू समािेि गरी सेिा
प्रदान गने ।
• प्रत्येक िषधको स्तनपान सप्ताहमा सरोकारिाला
वनकायसाँग समन्वय गरी तोवकएको लवक्षत
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समुदायलाई िेतनामुलक सामाग्री माफधत प्रिार
प्रसार गररनेछ ।
• मवहला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाइ समािेि गराइ
कायधिमको सम्वन्धमा १ वदने अवभमुल्पखकरण
कायधिम संिालन गने ।
• मवहला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समेतको समन्वयमा
सुत्केरी मवहलाको लगत संकलन तथा औंषधी
वितरण कायधिम संिालन गने ।
• वििु र आमाको वनयवमत रूपमा स्वास्थ्य जााँ ि
गनुधपनेछ।
• आिश्यकतानुसार सुत्केरी आमाको पयाध प्त दू ध
िढाउन ितािरी )कुररलो िूणध( ६ मवहनासम्म
खुिाउनुपनेछ । तत्काल सुत्केरी भएको अिस्था छ
भने आमालाई एक मवहनासम्म दिमूल तेलको
मावलस प्रयोग गनध वदनुपनेछ ।
लचक्षत समूहः– स्तनपायी मवहला )िच्चा जन्मेपवछ ६
मवहना सम्म( ।
काययक्रम संिालन गनुय पने समयः– आयुिेद स्वास्थ्य
संस्थािाट वनयवमत ।
५०,०००।–

िजेट
िााँ डफााँ ड
सन्दभध सामाग्री मापदण्ड,कायधविधी,वनदे विका तथा अन्य प्रिवलत ऎन
वनयम ।

५) काययक्रमको नामः पूर्वयकमय काययक्रम ।
पररिय

पूिधकमध कायधिमका माध्यमिाट आयुिेद स्वास्थ्य संस्थाहरुमा
आउने सेिाग्राहीहरूको स्वास्थ्य प्रिधधन गनध यो कायधिम संिालन
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उद्दे श्य

अपेवक्षत
प्रवतफल
सन्चालन
प्रकृया

गररएको हो
आयुिेद स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आउने सेिाग्राहीहरूको जााँ ि गरी
पूिधकमधको माध्यमिाट स्वास्थ्य संरक्षण, प्रिधधन, आिश्यक उपिार
र उवित परामिध वदने ।
• यस सेिािाट विरामीहरू तथा सेिाग्राहीहरूको स्वास्थ्य
संरक्षण, प्रिधधन र पु नस्थाध पनामा सघाउ पुग्नेछ ।
सेर्वा चदने/काययक्रम संिालन गने चनकायः–आयुिेद
औषधालयहरू
संिालन चर्वचधः–
• पूिधकमध कायधिम संिालन भएका आयुिेद स्वास्थ्य
संस्थाहरुमा सेिा प्रयोजनका लावग अनुसूिी ४ मा तोवकए
िमोवजमको फाराम िनाउने ।
• आयुिेद स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आएका सेिाग्राहीलाई स्वास्थ्य
जााँ ि गरर समस्याको पवहिान गरी आिश्यकता अनुसार
पूिधकमध सेिाका लावग वसफाररस गने ।
• पंिकमध अन्तगधत पूिधकमधको रूपमा आिश्यकतानुसार
स्नेहन, स्वेदन, विरोधारा, कटीिल्पस्त, ग्रीिािल्पस्त, नस्य आवद
संिालन गने ।
• स्वेदन कमध को लावग अनुसूिी—५ िमोवजम का द्रव्य
रोगानुसार प्रयोग गने ।
• कायधिम संिालनको लावग िजेट व्यिस्था भएमा
अनुसूिी—७ मा तोवकए िमोवजम अभ्यङ्गकताध वनयुक्त गने
।
लचक्षत समूहः–आयुिेद संस्थाहरूमा उपिाराथध आएका
सेिाग्राहीहरू ।
काययक्रम संिालन गनुय पने समयः–कायाध लय संिालन रहने
समयमा वनयवमत रुपमा ।
१,००,०००।–

िजेट
िााँ डफााँ ड
सन्दभध सामाग्री मापदण्ड,कायधविधी,वनदे विका तथा अन्य प्रिवलत ऎन वनयम ।

10

६) काययक्रमको नामः औषचध खररद
पररिय

उद्दे श्य

अपेवक्षत
प्रवतफल
सन्चालन
प्रकृया

गुणस्तरीय औषधी र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभािकारी
आपूवतध एिं उपयोगलाई सुवनवित गदै आयुिेद स्वास्थ्य
संस्थाहरूमा सेिा वलन आउने सेिाग्राहीलाइध तोवकएका औषवध
वनःिुि रूपमा वनरन्तर उपलब्ध गराउने उदे श्यले यो कायधिम
प्रस्ताि गररएको हो ।
• स्थानीय रुपमा दे ल्पखने रोगहरूको प्राथवमकता अनुसार
वनरन्तर व्यिस्था हुनेगरर आिश्यक आयुिेद औषवध खररद
गने ।
• वनःिुि औषवध सवहतको सेिा वनरन्तर प्रिाह गने ।
आिश्यक सेिा र औषवधको वनयवमत उपलब्धता हुने छ ।
संिालन गने चनकायःआयुिेद औषधालय
संिालनचर्वचधः–
• आयुिेद स्वास्थ्य संस्थाको विरामी तथ्ां क अनुसार रोगको
प्राथवमकता वनधाध रण गने। प्राथवमकता वनधाध रण गदाध
अवघल्लो िषधको विरामीको संख्या, रोगको प्रकोप, िजेट
आवदलाई ध्यानमा राल्पख स्थानीय स्तरिाट प्राप्त िजेटलाई
समेत पररिालन गररनेछ ।
• यस विषधकिाट नागररक आरोग्य सेिा ल्पिवनक समेतलाइध
औषवध उपलव्ध गराउने ।
• औषवध खररद गदाध अनुसूिी ६ अनुसारका वनःिुि वितरण
गररने
अत्यािश्यक
आयुिेद
औषवधहरुको
वमवत२०७४।७।२३कोस्वीकृत सूिी( २३िटा ) तथा अन्य
कायधिमका लावग विगतमा तोकीए अनुसारका ( औषवध
खररद गनुध पनेछ ।
• सािधजवनक खररद ऐन २०६३ तथा सािधजवनक खररद
वनयमािली २०६४ िमोवजम खररद इकाइ गठन गरी प्राप्त
िजेटको पररधीवभत्र रवह प्रिवलत कानून िमोवजम गने ।
• सािधजवनक वनकालयले सािधजवनक खररद ऐनको दफा ४१ र
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सािधजवनक खररद वनयमािली २०६३ को वनयम ८६
िमोवजमका विषय एवकन गरी वनयम ४१)१(क मा तोकीएको
रकम सम्मको फुटकर खररद िाहे कको हकमा सािधजवनक
खररद वनयमािलीको वनयम ८५)६( िमोवजम खररदको
प्रकृवत,कारण र आधार सवहत आपूवतध कताध को नाम खुलाइ
सािधजवनक रूपमा सूिना प्रकािन गनुधपनेछ ।
• औषधी

खररद

Manufacturing

गदाध

उपलव्ध

Practice)GMP

भएसम्म
–कूिल

अभ्यास( प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को उद्योगिाट

Good
उत्पादन
उत्पावदत

औषधीलाइ प्राथवमकता वदइ अनुसूवि ७ िमोवजमको
गुणस्तर पररक्षण प्रवतिेदन र िूणध

औषधीहरूको हकमा

मान्यता प्राप्त औषधी पररक्षण प्रयोगिालािाट microbial
test पूरा गरे को प्रमाणपत्र र औषधी दाल्पखला प्रवतिेदनको
छायााँ प्रवत सवहत

औषधी दाल्पखला भएको वमवतले १

मवहनावभत्र यस विभागमा अवनिायध रूपमा पठाउनुपनेछ ।
• सम्वल्पन्धत क्षेत्रका प्राविवधक जनिल्पक्तको संलग्नतामा औषवध
गुणस्तर पररक्षण उपसवमवत गठन गरी सो सवमवत द्वारा
गुणस्तर पररक्षण गरे को हुनुपनेछ ।
• औषवधको गुणस्तर परीक्षण अनुसूिी ८मा तोवकए िमोवजम
हुनेछ । खररद सम्वन्धमा अनुसूवि ९ िमोवजम को फारम
भरर अध्यािवधक गनुधपने छ

िजेट
िााँ डफााँ ड
सन्दभध
सामाग्री

लचक्षतसमूहः–सेिाग्राहीहरू।
काययक्रमसंिालनगनुयपनेसमयः– कायधयोजना अनुसार ।
४,००,०००।–
वनदे विकामापदण्ड आवद ,कायधविवध , तथा अन्य प्रिवलत ऎन
वनयम ।
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७)काययको नामःकाययको नामः मेचिकल सामाचि
औजार खररद ।

मेचसनरी /उपकरण तथा

पररिय

आयुिेद स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विवकत्सा उपयोवग सामाग्रीको
व्यिस्थापन सहज पानध यो कायधिम राखीएको हो ।
उद्दे श्य
• वनयवमत आयुिेद स्वास्थ्य सेिा प्रदान गनध आिश्यक उपकरण
लगायत आिश्यक सामाग्रीको व्यिस्थापन गने ।
• कोवभड–१९को सम्वन्धमा आिश्यक िुरक्षािक सामावग्र
समेतको व्यिस्था गने ।
अपेवक्षत
• आयुिेद स्वास्थ्य सेिा प्रदान गनध तथा रोग वनदान गनध
प्रवतफल
आिश्यक उपकरणको उपलव्धता भएको हुनेछ ।
• महामारीजन्य अिस्थामा आिश्यक सुरक्षािक उपाय
अिलम्वन
भएको
छ।
सन्चालन काययक्र
म संिालन
गने हुने
चनकायः–आयु
िेद औषधालय
प्रकृया
संिालन चर्वचधः
• आिश्यकतानुसार खररद योजना िनाउने ।
• सािधजवनक खररद ऐन २०६३ तथा सािधजवनक खररद
वनयमािली २०६४ िमोवजम खररद इकाइ गठन गरी प्राप्त
िजेटको पररधीवभत्र रवह प्रिवलत कानून िमोवजम गने ।
िजेट
५००००।–
• खररद गरीएका सामावग्रहरूको वनयमानुसार अवभलेख
िााँ डफााँ
अद्यािवधक
गररराख्नु
ने छविवध
। , तथा अन्य प्रिवलत ऎन वनयम
सन्दभध
वनदे विका
मापदण्ड
आवद ,प
कायध
ड
सामाग्री ।
पुनश्चः
• दे हायका अवनिायध दावयत्वका विषधकहरूमा प्राथवमकता वदइध िजेट विवनयोजन गनुधपनेछ
।
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• अवनिायध दावयत्वका लावग िजेट छु ट्याइध मावथ उल्लेल्पखत कायधिम संिालन पिात िााँ वक
रहे को िजेटिाट यस अवघका आ.ि.मा वनरन्तररूपमा संिालन हुाँ दै आएका र
आिश्यकतानुसारका अन्य थप कायधिमहरू पवन संिालन गनध सवकनेछ ।
अचनर्वायय दाचयत्व
क
१
नेपाल सरकारका स्वीकृत दरिल्पन्दका स्थायी कमधिारीको तलि)ग्रेड,क.सं.कोष
२ ने
पाल सरकारका
स्थायी
िारीका लावग
थप,सािवधक
जीिन
विमाकमध
थप,िाडपिध
खिध(आिश्यक हुने महं गी भत्ता ।
३ नेपाल सरकारका स्थायी कमधिारीका लावग आिश्यक हुने पोषाक भत्त ।
४ वनयमानुसार नेपाल सरकारका स्थायी कमधिारीका लावग आिश्यक हुने स्थानीय भत्ता ।
५ कायाध लय भाडामा िवसआएको भएमा घरभाडा ।
६ कायाध लयको स्वीकृत स्थायी दरिल्पन्द अनुसार करार सेिाका कमधिाररको पाररश्रवमक
ख
१
कायाध लयको लावग आिश्यक धारा,विजुली,टे वलफोन तथा संिार खिध ।
२ कायाध लयको लावग आिश्यकतानुसार ममधत सम्भार खिध
३ कायाध लयको लावग आिश्यक हुने कायाध लय संिालन खिध
४ कायाध लयका लावग आिश्यक हुने इन्धन अन्य प्रयोजन खिध
५ कायाध लयको आिश्यकतानुसार दै वनक भ्रमणभत्ता रकम
६ कायाध लयको आिश्यकतानुसार विविध खिध ।

अनुसूिी – १
वनःिुि वििेष स्वास्थ्य सेिाको प्रयोजनको लावग भररने फारम
१.

नाम,थरः–

२.

उमेरः–

३.

वलङ्गः–

४.

ठे गानाः–

५.

पेिाः–

६.

सम्बल्पन्धत विरामी िा अवभभािकको दस्तखतः–

७.

सेिाको वकवसमः–

महा/उप/नगर/गाउं पावलका

िडा नं.–

(क( जेष्ठ नागररक )ख( स्तनपायी आमा
८.

कायाध लय प्रयोजनको लावग )२ प्रवत मध्ये १ प्रवत सेिाग्राहीलाई (

(क( मूल दताध नं.
(ख( सहायक रवजरर दताध नं.
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वस.नं. वमवत सेिाको औषवधको फायल ग्रा./वम.ग्रा पुनरािृवत विरामीको दस्तखत)औषवध
वकवसम
वमवत
दस्तखत वितरण िाखा(
नाम

चसफाररर् गने
)उपिारमासंलग्न स्वास्थ्यकमी(
नाम
पद
दस्तखत

स्वीकृत गने
संस्था प्रमुख
नाम
पद
दस्तखत

अनुसूिी –२
चनःर्ुल्क चर्वर्े ष उपिारसम्बन्ी व्यर्वस्था

१.

वनःिुि प्रदान गररने वििेष उपिार सेिाहरूः

(अ( जेष्ठ नागररकका लावगः
(क( पञ्चकमध अन्तगधतको पूिधकमध स्नेहन र स्वेदन
(ख( रसायन योगका लावग एकल िूणध औषवधहरू
१. अश्वगन्धा िूणध
२. आमलकी िूणध
३. अमृता िुणध
15

(आ( स्तनपायी आमाका लावग
१. ितािरी िूणध
२. दिमूल तेल
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अनुसूिी –३
स्तनपायी आमाका लावग औषवधहरू ।
क्र. औषधीको
सं नाम
१
ज्वानो

२

ितािरी)कुरर
लो(िूणध

प्रयोग

मात्रा

प्रयोग चर्वचध

जोनीको
दु खाई,ग
भाध िय
िोधकको
रूपमा,
पेट
दु खाई,
पीडादायी
मवहनािा
री तथा
प्रसूती
ज्वरमा
स्तन्य
िद्धध क,
पोषक,रो
ग प्रवतरोध
िल्पक्त
िद्धध क

३–
६ग्राम

ज्वानोको झोल आिश्यकतानु
िनाएर
सार
आिश्यकतानु
सार वदनको
३पटक सम्म
वदने ।

िूणध३–
६ ग्राम
स्वरस
१०–२०
वम.वल.
क्वाथः५
०–१००
वम.वल

रस वनकालेर ,
िूणध)Powder(
िनाएर अथिा
पकाएर
क्वाथको
रूपमा

17

प्रयोग अर्वचध

आिश्यकतानु
सार सुत्केरी
भएको ६
मवहना सम्म

अनुसूिी–४
पंिकमय अिगयत पूर्वयकमय सेर्वाको प्रयोजनको लाचग भररने फाराम

१.

नाम, थरः–

२.

उमेरः–

३.

वलङ्गः–

४.

ठे गानाः–
िडा नं.

५.

पेिाः–

६.

सम्बल्पन्धत विरामी िा अवभभािकको दस्तखतः–

८.

कायाध लय प्रयोजनको लावग )२ प्रवत मध्ये १ प्रवत सेिाग्राहीलाई(

महा/उप/नगरपावलका/गाउपावलका

(क( मूल दताध नं.
(ख( सहायक रवजरर दताध नं.
९.

सेिाः योग, पूिधकमध) स्नेहन , स्वेदन(,विरोधारा,प्रवतमसध नश्य कमध, अन्य ।
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अनुसूिी – ५

स्वेदन कमयका लाचग आर्वश्यक द्रव्यहरू
प्रायिः पातहरूको प्रयोग गररन्छ र फल, िोिा, जरा िा काण्डको पवन प्रयोग गनध
सवकन्छ ।
वसमली
)वनगुधण्डी(
लघुपञ्चमूल

पुननधिा

गहत

दिमूल

िृहत पंिमूल

गुजो

तण्डु ल
)िामल(

िीतल विनी
)विग्रु(

वततेपाती

िरुण
)वसल्पलगान(

एरण्ड

अकध)आं क(

वतल

वसस्नु आवद
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अनुसूिी –६
अत्यािश्यक आयुिेद औषवध सूवि
१. वनःिुि प्रदान गररने वनम्नानुसारका औषवधहरु वनरन्तर रुपमा प्राप्त हुने व्यिस्था
वमलाउनु पनेछ ।
१.
रोगको नाम
औषवधको वििरण
कैवफयत
२.

अम्लवपत्त

अविपवत्तकर िूणध

३.

उदर रोग

वहं ग्वारक िूणध

४.

िातव्यावध

५.

श्विनविकार

६.

स्त्रीरोग

महायोगराज
गुग्गुल,
महानारायण तैल
वसतोपलावद िूणध, टं कण
भस्म
पुष्यानुग िूणध

७.

िालरोग

िालामृत, मृगमदासाि

८.

उच्च रक्तिाप

सपधगन्धाघन िटी

९.

त्वकविकार

वनम्बावद
रसायन
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िूणध,

गन्धक

१०.
११.

कणध,नासा,मुख,दन्तरकण्ठरोग खवदरावद िटी, षडविन्दु
तेल
आमिात
योगराज गुग्गुल

१२.

ज्वर

महािुदिधन िूणध

१३.

अवतसार, ग्रहणी

१४.

व्रण

महािंख िटी, विल्वावद
िूणध
जात्यावद तेल

१५.

िातरक्त

कैिोर गुग्गुल

१६.

मूत्रविकार,प्रमेह

िन्द्रप्रभािटी

१७.

विविध

वत्रफला, अश्वगन्धा िूणध

२. औषवध व्यिस्थापन
१( औषवध खररद
औषवध खररद गदाध सािधजवनक खररद ऐन २०६३ तथा सािधजवनक खररद वनयमािली
२०६४ िमोवजम खररद एकाइ गठन गरर प्रिवलत आवथधक ऐन वनयम िमावजम
गनुधपने छ ।
क( विवनयोवजत िजेटिाट ऐन वनयमको पररवध वभत्र रही तोवकएका औषवधहरू
खररद गनुधपने छ ।
ख( औषवधको खिधः– औषवधको आम्दानी खिधको अवभलेख छु ट्टा छु ट्टै सहायक
वजन्सी खाता खडा गरी खिध व्यिस्थापन गनुधपने छ । यसरी राल्पखएको अवभलेख
भण्डारको अवभलेख र उपिार रवजररको अवभलेखसंग वभडे को हुनुपने छ ।

अनुसूिी – ७
अन्य सेिा िुि पूिधकमध)स्नेहन, स्वेदन(, विरोधारा(/पंिकमध संिालन गने
अभ्यङ्गकताध

अभ्यङ्गकतायः
21

१.

मवहला / पुरुष

२.

कल्पिमा १ मवहनाको तावलम प्राप्त ।

३.
ताचलम चदने चनकायः–मान्यता प्राप्त विक्षण संस्था/आयुिेद विवकत्सकको
वनगरानीमा आयुिेद संस्था ।
४.

किीमा ८ कक्षा उत्तीणध

५.

स्थानीयलाइ प्राथवमकता वदने ।
उमेरः १८ – ४०)मवहलाको हकमा ४५(िषध

कायय चबर्वरणः
(क( अभ्यङ्ग, स्वेदन र विरोधारा कक्षको आिश्यक सरसफाई गने ।
(ख( आिश्यक पूिधकमधका सामग्रीहरु तयार गने ।
(ग( विवकत्सकको वसफाररि अनुसार आयुिेद स्वास्थ्य संस्थामा आएका
सेिाग्राहीहरुलाई अभ्यङ्ग )तेल मावलि(, स्वेदन, विरोधारा लगायतका कामहरु गने ।
(घ( अभ्यङ्ग लगायत सेिा प्रदान गरे को वििरणका साथै प्रवतिेदन तयार गनध
सहयोग गने ।
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अनुसूिी– ८
औषवध गुणस्तर सम्बल्पन्ध व्यिस्था
क( िूणध औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यिस्था गनेः
ि.
स

औषवधको
नाम

तौल

स्पिध

रूप/ि
णध{

रस

गन्ध

एकरूप कैवफय
ता
त

प्रत्येक व्यािको स्वीकृत प्राप्त औषवध परीक्षण प्रयोगिालािाट
गरे को प्रमाणपत्र संलग्न हुनुपने

Microbial Test

पूरा

(ख) गुग्गुल/र्वटी औषचधहरुको चनम्नानुसार परीक्षण व्यर्वस्था गनेः
ि.
स.

औषवधको
नाम

तौल

रूप/
िणध{

स्पिध
(Hardness)

एकाई तौल
(Fineness)

रस

गन्ध एकरू कैवफय
पता
त

(ग) भष्म/चपष्टी औषचधहरुको चनम्नानुसार परीक्षण व्यर्वस्थ गनेः
ि. औषवध
स. को नाम

तौ
ल

स्वरूप
(form)

रूप/
िणध{

रे खापूणध
ता

िाररतर

रस

गन्ध

वनिल्पन्द्रका

कैवफ
यत

एकरूपता

कैवफयत

(colour)

)घ( मलहम एिं तैल औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यिस्था गनेः
ि.स
.

औषवधको नाम

तौल

रूप/िणध
(colour)

स्पिध
(smoothness)

सान्द्रता

गन्ध

सम्बल्पन्त चनकायबाट हालसालै नचर्वकरण गरी अद्यार्वचधक भएको उत्पादन
तथा चबक्री चबतरण दताय प्रमाणपत्र संलग्न हुनुपने ।
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अनुसूिी – ९
अत्यार्वश्यक आयुर्वेद औषचध तथा अन्य खररद र चजन्सी अध्यार्वचधक गदाय
भनुयपने खपत चर्वर्वरण फारम
ि. औषवधको
औषवधको मावसक खिध
औषवध विितरण कैवफयत
स. नाम
वििरण
गरे को रोगी को
संख्या
पररणाम
इकाइ
१.
२.

औषचधको मधज्दात चर्वर्वरण फारम
s|=;
+=

औषवध
को नाम

औषवधप्राल्पप्तको श्रोत ÷कायधिम

गत
आ.ि.
को
िांकी
मौज्दात

आयुिे
द
विभाग
िाट
प्राप्त

अत्याि
श्यक
आयुिेद
औषवध
खररद

िूणध
औषवध
वनमाधण

अन्य
िाट
औषवध
खररद÷
प्राप्त

जेष्ठ
नागररक
स्वास्थ्यप्रि
धधन सेिा

स्तनपायी
आमा
तथा
वििु
सेिा

औषवधको
जम्मा
पररमाण
गांउघर
िहरी
ल्पिवनक
कायधिम

पञ्च कर्ध म
(पूिध कमध(
को लावग
औषवधखरर
द

वनिुिआ
युिेद
स्वास्थ्य
विविर
संिालनको

सहयोग
सवमती÷
गा.पा.÷

लावग
औषवध
खरर

प्रदे स

न.पा.÷

दातृ
वनकाय
िाट प्राप्त
औषवध
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ईकाई
तौल
खुल्नेगरी
के.जी.÷
ग्राम÷
फाईल

कैवफयत

