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आयवेुद तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा काययक्रम 

 

नेपालको संकवर्ान २०७२को भार् ४ को र्ारा ५१ )ज (को ७ मा ‘नेपालको परम्परार्त ल्चककत्सा पद्दमतको 
रुपमा रहेको आयवुेद, प्राकृमतक ल्चककत्सा र होममयोप्यामथक लर्ायतका स्वास््य पद्धमतको संरक्षर् र प्रवर्यन 
र्ने’ भनी प्राथममकताका साथ उपलेख र्ररएको छ । संकवर्ानका अनसूुचीहरूमा आयवुेद तथा वैकल्पपक 
ल्चककत्साका कवमभन्न आयामलाई महत्वपूर्य स्थान ददइएको छ । 

पन्त्र्ौंपञ्चबकषयययोजनामा आयवुेद प्राकृमतक ल्चककत्सा तथा अन्त्य ल्चककत्सा पद्धमतहरुको योजनावद्ध कवकास र 
मबस्तार र्ने रर्नीमत उपलेख छ । स्थानीय स्तरमा उपलव्र् औषर्ीजन्त्य जिीवटुी,खमनज एवं जान्त्तव द्रव्यको 
पकहचान,संरक्षर्,संकलन,प्रवद्र्र्नको लामर् संरचना मनमायर् र्ररने ,प्रचमलत प्राकृमतक ल्चककत्सा,वैकल्पपक तथा 
अन्त्य ल्चककत्सा पद्धमत तथा सेवाहरुलाई मनल्ित मापदण्िका आर्ारमा सूचीकृत,व्यवल्स्थत र्दै 
आयवुेद,पञ्चकमय,योर् र प्राकृमतक ल्चककत्साको कवल्र्कटकृत सेवा सकहतको राकिय आयवुेद,योर्,ध्यान,प्रार्ायाम 
मनोपरामर्य,पञ्चकमय तथा प्राकृमतक ल्चककत्सा सेवा केन्त्द्रको स्थापना र्री स्वास््य पययटनलाई प्रवद्र्र्न र्ररने र 
“मेरो स्वास््य मेरो ल्जम्मेवारी”लाई प्रभावकारी वनाउन स्वस्थ भान्त्साको अवर्ारर्ा अनरुुप स्वस्थ खानाको 
प्रयोर् र्नय हरेक नार्ररकलाई ससूुचीत र्दै स्वस्थ वातावरर् र सकक्रय जीवनरै्लीको प्रवद्र्र्न र्नय साइकल 
लेन,एक घर एक करेसाबारी, सावयजमनक पाकय ,व्यायामहल,योर्ाभ्यास तथा पञ्चकमय केन्त्द्रको मनमायर् तथा 
स्थापनाको लामर् सरोकारवालासंर् समन्त्वय तथा पैरवी र्ने उपलेख छ । 

आयवुेद तथा वकैल्पपक ल्चककत्सा सेवा व्यवस्थापन तथा प्रवाहका लामर् संघमा केल्न्त्द्रय आयवुेद ल्चककत्सालय र 
होममयोप्याथीक अस्पताल, प्रदेर् स्तरमा आयवुेद ल्चककत्सालयहरू,७७ वटै ल्जपलामा ल्जपला स्तरीय आयवुेद 
स्वास््य संस्था तथा स्थानीय स्तरमा ३०५ वटा आयवुेद औषर्ालयवाट आयवुदे स्वास््य सेवा प्रवाह भै ७५३ 
स्थानीय तह मध्ये ३१३ मा आयवुदे स्वास््य संस्थाको सेवा कवस्ताररत छ भने वााँकक ४४० स्थानीय तहमा 
सेवा कवस्ताररत हनु जरूरी छ । यस सन्त्दभयमा प्रदेर् अन्त्तर्यत आयवुेद संस्थाहरूमा संल्घय सर्तय अनदुानबाट 
यस आ.व.मा सञ्चालन हनेु देहाय बमोल्जमका काययक्रमहरूको र्रु्स्तरीय सञ्चालन, व्यवस्थापकीय पक्षको सरु्ार 
तथा काययक्रम सञ्चालनमा एकरूपता पयाउन यो मार्यदर्यन तयार पारीएको छ ।   

यस कवभार्बाट स्थानीय तहको लामर् सर्तय अनदुान मार्य त काययसंचालन र काययक्रममा एकमषु्ठ कवमनयोल्जत 
रकमलाइय स्वीकृत दरवल्न्त्द अनसुार तलव, भत्ता, लरु्ा भत्ता र काययसंचालनमा पानी कवजलुी, लर्ायतका अमनवायय 
दाकयत्वका खचयलाइय नेपाल सरकारको खचय ल्र्षयकको कववरर् अनसुार र काययक्रमको हकमा मार्यदर्यनमा 
व्यवस्था भए बमोल्जम बााँिर्ााँि (एकमषु्ट कक्रयाकलापमा एक भन्त्दा वढी उप कक्रयाकलाप भएमा) र्री SuTRA 

मा (बजेट तजुयमा>>सर्तय अनदुान>>अनदुान बााँिर्ााँि) खचय लेख्न ुपने छ । 

 

 

https://www.fcgo.gov.np/storage/uploads/publications/20201111093022_COA_book_edited_compressed.pdf
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१) नार्ररक आरोग्य  काययक्रम 

पररचय  नेपाल सरकारको बाकषयक नीमत तथा काययक्रम अनसुार व्यल्िको खानकपन  ,आमनवानी  
र व्यवहारमा सरु्ार र्नय र्ारररीक ब्यायाम ,योर् र ध्यान जस्ता कृयाकलापलाइ  

र्नयत दैमनक जीवनचयायको रूपमा कवकास र्रर सवै नार्ररकको स्वस्थ जीवन समुनल्ि 
स्थानीय तहसंर्को सहकायय र आम नार्ररकको सहभामर्तामा  नार्ररक आरोग्य 
अमभयान संचालन र्नय यो काययक्रम राल्खएको हो 

उदे्दश्य स्वस्थ जीवनरै्ली अवलम्वनका लामर् अमभयानमूलक काययक्रमहरू संचालन र्रर सने 
तथा नसने रोर्को रोकथाम तथा न्त्यूमनकरर् र्ने । 

  

 अपेल्क्षत प्रमतर्मल स्वस्थ जीवनरै्ली अवलम्वनको माध्यमबाट नार्ररकको स्वास््य प्रवर्यन भएको 
हनेुछ ।   

 कवमभन्न सने  तथा नसने  रोर्हरुबाट बच्न सघाउ पगु्नेछ ।  
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सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्ने मनकायः–   आयवुेद औषर्ालय 

संचालन कवमर्ः– 

नार्ररक आरोग्य अमभयान संचालनको लामर् नार्ररक आरोग्य काययक्रम संचालन 
मनदयल्र्का२०७६- बमोल्जम  स्थानीय नार्ररक आरोग्य समममत र आयवुेद स्वास््य 
सेवा नपरु्ेका विामा  कल्म्तमा १ का दरले ५ स्थानमा सम्वल्न्त्र्त विा संर् समन्त्वय 
र्री  नार्रीक आरोग्य  समूह र्ठन र्रर कववरर्  अमनवायय रूपमा आयवुेद तथा 
वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा पठाउने ।  

"मेरो स्वास््य मेरो ल्जम्मेवारी"को अवर्ारर्ालाइ साकार पानय सम्वल्न्त्र्त स्थानीय 
तहको सहयोर्मा औषर्ालयबाट आवश्यक जनर्ल्ि खटाइय र्दठत नार्ररक अरोग्य 
समूहसंर् समन्त्वय र्रर मामसक रूपमा तपर्ील बमोल्जमका   नार्ररक आरोग्य 
अमभयान संचालन र्ने । 

तपर्ील 

स्थामनय तह   ,स्थानीय तहमा भएका स्वास््य संर् सम्बल्न्त्र्त अन्त्य संघ सस्था र विा 
कायायलय   साँर् समन्त्वय र्दै  स्वास््य  सम्बन्त्र्ी काययक्रममा सहभामर्ता जनाउने । 

केन्त्द्रबाट प्राप्त भएको प्रश्नावलीका आर्ारमा घरदैलोमा र्ई त्याङ्क संकलन र्रर  
आवश्यकतानसुार आरोग्यता सम्वन्त्र्ी परामर्य सेवा प्रदान र्ने ।  

स्वस्थ जीवनरै्ली, योर् तथा जमिबटुी सम्बन्त्र्ी जानकारी स्थानीय कवद्यालय र 
समूदायलाई ददने। 

नार्ररक आरोग्य अमभयानसंर् सम्बल्न्त्र्त पसु्तक, पम्पलेट, ब्रोसर तथा  हाते पलु्स्तका  
लर्ायतका सूचनामूलक सामामिहरू सम्बल्न्त्र्त व्यल्ि, समूदाय तथा कवद्यालयमा 
कवतरर् र्ने । 

 

लल्क्षत समूहः–आम सेवािाहीहरु । 
बजेट वााँिर्ााँि १,५०,०००।–(संचालन खचय) । 
 उपलेल्खत काययक्रम बाहेक थप बजेटको समुनल्ितता भै पामलकाबाट सम्वल्न्त्र्त कुनै 

विामा स्थापना हनेु नार्ररक आरोग्य सेवा केन्त्द्रको हकमा आयवुेद तथा वैकल्पपक 
ल्चककत्सा कवभार्को समन्त्वय र परामर्यमा स्थानीय तहका विाका स्वास््य संस्थामा 
नार्ररक आरोग्यक सेवा केन्त्द्र स्थापना सम्वन्त्र्ी मनदेल्र्का २०७७ बमोल्जम  र्नुयपनेछ 

सन्त्दभय सामािी नार्ररक आरोग्य काययक्रम संचालन मनदेल्र्का २०७६  तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन 
मनयम,मनदेल्र्का । 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YQ6PQ3KO/नागरिक%20आरोग्य%20कार्यक्रम%20संचालन%20निर्देशिका%20२०७६.pdf
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YQ6PQ3KO/नागरिक%20आरोग्य%20कार्यक्रम%20संचालन%20निर्देशिका%20२०७६.pdf
https://doaa.gov.np/wp-content/uploads/2021/04/nagarika-Arogya.pdf
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२) कवद्यालय आयवेुद तथा योर् ल्र्क्षा काययक्रम 

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

उदे्दश्य स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, कवहार आदद), स्वस्थ जीवनरै्ली सम्बन्त्र्ी सचतेना 
र्राउने ।  

योर्को बारेमा जानकारी ददने तथा योर्का कवमभन्न कक्रयाकलापहरुको अभ्यास र्राउने । 

घर वररपरीका जमिबकुट र कयनको उपयोर्को सम्वन्त्र्मा सामान्त्य जानकारी र्राउने । 
अपेल्क्षत प्रमतर्ल स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, कवहार आदद), स्वस्थ जीवन रै्ली सम्बन्त्र्ी सचतेना 

प्राप्त भई स्वस्थ समाज मनमायर् भएको हनेुछ ।  

स्थानीयस्तरमा प्राप्त हनेु जमिवटुीको उपयोमर्ता बारे जानकारी  भई कवद्यालय पररसर तथा 
आफ्नो घरवररपरर पमन रोप्न प्रोत्साकहत हनेुछन ्। 

स्वस्थ जीवनका लामर् योर्को महत्व बारेमा जानकारी प्राप्त भई  योर्अभ्यास आरू्ले पमन 
र्ने र अरुलाई पमन मसकाउने छन ्। 
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सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्ने मनकायः   आयवुेद औषर्ालय । 

संचालन कवर्ीः 
एक सामदुाकयक र एक संस्थार्त का दरले, सामदुाकयकको हकमा कवद्यालय नमसयङ काययक्रम 
संचालन भएक कवद्यालयलाइय प्राथममकता ददइय कल्म्तमा २ माध्याममक कवद्यालय छनौट र्ने  

प्रत्येक कवद्यालयका प्रार्ानाध्यापक, स्वास््य तथा र्ारररीक ल्र्क्षा कवषयका ल्र्क्षक,  नमसयङ 
कमयचारी(कवद्यालय नमसयङ काययक्रम संचालन भएको कवद्यालयको हकमा) समेत प्रमत कवद्यालय 
कल्म्तमा ५ जना ल्र्क्षक ल्र्ल्क्षकालाइय  कवभार्ले तयार र्रेको Module For Ayurveda and 

Yoga Education at School मा आर्ाररत रकह काययक्रम सम्वन्त्र्मा अमभमलु्खकरर् र्राउने । 

सम्वल्न्त्र्त ल्र्क्षक ल्र्ल्क्षका मार्य त हप्तामा कल्म्तमा १ कक्षाका दरले उपलेल्खत मोडु्यलमा 
आर्ाररत रकह काययक्रम संचालन र्नय प्रोत्साकहत र्ने । 

सम्वल्न्त्र्त कायायलयले रैमामसक रूपमा अनरु्मन,मनररक्षर् तथा समन्त्वय र्ने 

कक्षा संचालन र्दाय ध्यान ददनपुने अन्त्य मबषयहरू ;— 

काययक्रमको पररचय र उदे्दश्य अवर्त र्राउने ।  

कृयाकलापमा उपलेल्खत मबषयबस्तहुरू समेटी कक्षा सञ्चालन र्ने ।  

अन्त्तरकक्रयाको अवसर सृजना र्ने  ।  

स्वास््य सम्बन्त्र्ी मबषयहरूको पम्प्लेट, पोष्टर, फ्लीपचाटय आददको उल्चत प्रयोर् र्री 
व्यवहाररक ज्ञान ददने । 

एक कक्षाको अवमर् कम्तीमा ४५ ममनेटको हनुपुने ।  

योर्को सैद्धाल्न्त्तक तथा प्रयोर्ात्मक कक्षा संचालनः 
प्रत्येक कक्षाका २ जनाका दरले कवद्याथी छनौट र्रर ल्र्क्षकहरुको समेत सहभामर्तामा योर् 
प्रल्र्क्षकद्वारा पाल्क्षक रूपमा प्रयोर्ात्मक कक्षा संचालन र्नुयपनेछ ।  

अन्त्य ददनमा प्रल्र्क्षर् ददएका कवद्याथी र ल्र्क्षकद्वारा आ–आफ्ना कक्षामा अन्त्य 
कवद्याथीहरुलाई अभ्यास र्राउन प्रोत्साकहत र्ने र त्यसका लामर् कवद्यालयमा मनयममत समय 
छुट्याउन कवद्यालय व्यवस्थापन समममतसंर् छलर्ल र्रर पहल र्ने । 

कवद्यामथयहरू माझ योर्ाभ्यास  प्रमतपयर्ाय र्राइ उत्कृष्ठ कवद्यामथयलाइ प्रोत्साहन र्ने । 

बजेट वााँिर्ााँि बजेट रू.५०,००० । 

सन्त्दभय सामािी Module for Ayurveda and Yoga Education at School , तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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३) जेष्ठ नार्ररकको लामर् स्वास््य प्रबर्यन सेवा काययक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

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

उदे्दश्य जेष्ठ नार्ररकहरूको र्ारीररक जााँच र्री रसायन ल्चककत्सा र योर्को माध्यमबाट स्वास््य 
संरक्षर्, प्रवर्यन र उल्चत परामर्य ददने ।  

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

योर् तथा उपयिु आहार कवहार अपनाएर जीवनरै्ली पररवतयन र्री स्तरीय जीवन यापन 
र्नय सक्नेछन ्।  

रसायन औषमर्हरूको प्रयोर्बाट जेष्ठ नार्ररकहरूको स्वास््य संरक्षर् र प्रवर्यन भएको 
हनेुछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्ने मनकायः–   आयवुेद औषर्ालय ।  

संचालन कवमर्ः– 

आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा मलन आउने जेष्ठ नार्ररक सेवािाहीहरु  सेवािाहीको 
पकहचान र्री मनयममत रूपमा स्वास््य जााँच र्ने । 

आचार रसायन, आहार–कवहार, व्यायाम, योर्  तथा पवूयपञ्चकमय कवमर्को आर्ारमा सेवा 
प्रदान र्ने । 

 समदुायमा स्वास््य सेवाबाट बल्ञ्चत, आमथयक रूपले मबपन्न वर्यका जेष्ठ नार्ररकहरूका 
लामर् काम र्रररहेका स्थानीय संघ संस्थाहरू, बृद्धाश्रम, योर् केन्त्द्रहरूसंर्  समन्त्वय र्नय 
सककनेछ । 

 काययक्रमको अमभलेख अनसूुची—१ वमोल्जम अद्यावमर्क राख्न ुपने छ । 

यस काययक्रमको प्रमतवेदन तोककएको ढाचंामा आयवुदे तथा वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा 
पठाउन ुपनेछ ।  

काययक्रम संचालन र्नुय पने समयः–कायायलय समयमा मनयममत रुपमा । 

लल्क्षत समूहः–जेष्ठ नार्ररकहरु । 
बजेट वााँिर्ााँि रू. ५०,००० 
सन्त्दभय सामािी   मनदेल्र्का  ,काययकवमर् ,मापदण्ि आदद  तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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४) स्तनपायी आमालाई मातलृ्र्र् ुसरुक्षाथय दगु्र्बर्यक जमिबटुी जन्त्य औषमर् कवतरर् काययक्रम  

 

पररचय  मातलृ्र्र् ुस्वास््य र स्तनपानको महत्व बझुाउन,आमा र बच्चाको स्वास््य सरु्ार र्नय 
तथा कुपोषर्जन्त्य रोर्बाट बचाउन, सतु्केरी मकहलाको पयायप्त दूर् बढाउन र्तावरी चरू्य 
कवतरर् र्नय र सेवािाहीमा सो सम्बल्न्त्र् चेतनामूलक सामािी कवतरर् र्नय यो काययक्रम 
प्रस्ताव  र्ररएको हो ।  

उदे्दश्य आमा र बच्चाको स्वास््य सरु्ार र्ने तथा कुपोषर्जन्त्य रोर्बाट बचाउने  

स्तनपानको महत्वबारे स्तनपायी मकहलाहरूलाई जनचेतनामूलक स्वास््य ल्र्क्षा प्रदान र्ने 
।  

मातलृ्र्र् ुमतृ्यदुर घटाउने ।  
अपेल्क्षत प्रमतर्ल र्तावरी चरू्य, दर्मूल तेलको समेत प्रयोर्बाट ल्र्र् ुर आमाको स्वास््यमा सरु्ार हनेुछ 

।  

स्तनपायी मकहलाहरू आफ्नो ल्र्र्लुाई स्तनपान र्राउन उत्प्रेररत हनेुछन ्।  

बच्चाको र्ारीररक र मानमसक बृकद्ध र कवकासमा सघाउ पगु्नेछ ।  

कुपोषर्जन्त्य रोर्हरूको रोकथाम हनेुछ ।  

बाल मतृ्यदुर घटाउन मद्धत पगु्नेछ ।  
सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रम संचालन र्ने मनकायः–  आयवुेद औषर्ालय ।  

संचालन कवमर्ः– 

स्वास््य संस्थामा आउने समवल्न्त्र्त सेवािाहीलाइ  अनसूुची—३ मा तोककए बमोल्जमको 
औषमर् समावेर् र्री  मनयममत रूपमा सेवा प्रदान र्ने ।  

स्वास््य स्वयंसेकवका समेतको समन्त्वयमा सतु्केरी मकहलाको लर्त संकलन  र्ने  

ल्र्र् ुर आमाको मनयममत रूपमा स्वास््य जााँच र्नुयपनेछ ।  

आवश्यकतानसुार सतु्केरी मकहलाको पयायप्त दूर् बढाउन र्तावरी (कुररलो चरू्य) ६ 
मकहनासम्म खुवाउनपुनेछ । तत्काल सतु्केरी भएको अवस्था छ भने आमालाई एक 
मकहनासम्म दर्मूल तेलको मामलस प्रयोर् र्नय ददनपुनेछ । 

मातलृ्र्र् ुस्वास््य र स्तनपानको महत्व बझुाउन  बमथयङ सेन्त्टर, खोपकेन्त्द्र, पवूयप्रसूमत जााँच 
र्ने स्थानहरूसंर् समेत समन्त्वय र्नय सककनेछ ।   

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

काययक्रमको अमभलेख अनसूुची—१ वमोल्जम अद्याबमर्क राख्न ुपने छ । 

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

काययक्रम संचालन र्नुय पने समयः– आयवुेद स्वास््य संस्थाबाट मनयममत 
बजेट वााँिर्ााँि रू ५०,०००/- 
सन्त्दभय सामािी मनदेल्र्का  ,काययकवमर् ,  मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 
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५) पूवयपञ्चकमय काययक्रम 

 

 

६) औषमर् खररद 

पररचय  पूवयकमय काययक्रमका माध्यमबाट आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवािाहीहरूको 
स्वास््य प्रवर्यन र्नय यो काययक्रम संचालन र्ररएको हो । 

उदे्दश्य आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवािाहीहरूको जााँच र्री  पूवयकमयको माध्यमबाट 
स्वास््य संरक्षर्, प्रवर्यन, आवश्यक उपचार र उल्चत परामर्य ददने ।  

अपेल्क्षत प्रमतर्ल यस सेवाबाट मबरामीहरू तथा सेवािाहीहरूको स्वास््य संरक्षर्, प्रवर्यन र पनुस्थायपनामा 
सघाउ पगु्नेछ ।  

सन्त्चालन प्रकृया  सेवा ददने/काययक्रम संचालन र्ने मनकायः–आयवुेद औषर्ालयहरू 

संचालन कवमर्ः–  
पूवयकमय  काययक्रम संचालन भएका आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा प्रयोजनका लामर् 
अनसूुची ४ मा तोककए बमोल्जमको र्ाराम बनाउने । 

आयवुेद स्वास््य संस्थाहरुमा आएका सेवािाहीलाई स्वास््य जााँच र्रर  समस्याको पकहचान 
र्री आवश्यकता अनसुार पवूयकमय सेवाका लामर् मसर्ाररस र्ने ।  

पंचकमय अन्त्तर्यत पवूयकमयको रूपमा आवश्यकतानसुार स्नेहन, स्वेदन, ल्र्रोर्ारा, कटीवल्स्त, 

िीवावल्स्त, नस्य आदद संचालन र्ने । 

स्वेदन कमय को लामर् अनसूुची—५ वमोल्जम का द्रव्य रोर्ानसुार प्रयोर् र्ने । 

काययक्रम संचालनको लामर्  स्थानीय तहबाट वजेट व्यवस्था भएमा अनसूुची—७ मा 
तोककएवमोल्जम अभ्यङ्गकताय करारमा मलन सककनेछ ।  

लल्क्षत समूहः–आयवुेद संस्थाहरूमा उपचाराथय आएका सेवािाहीहरू । 

काययक्रम संचालन र्नुय पने समयः–कायायलय संचालन  रहने समयमा मनयममत रुपमा ।  
बजेट वााँिर्ााँि ७५,०००।– 
सन्त्दभय सामािी मापदण्ि, काययकवर्ी, मनदेल्र्का तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

पररचय र्रु्स्तरीय औषमर् र स्वास््य सामिीको सहज तथा प्रभावकारी आपूमतय एवं उपयोर्लाई 
समुनल्ित र्दै आयवुेद स्वास््य संस्थाहरूमा सेवा मलन आउने सेवािाहीलाइय  तोककएका औषमर् 
मनःर्पुक रूपमा मनरन्त्तर उपलब्र् र्राउने उदेश्यले यो काययक्रम  राल्खएको हो । 

उदे्दश्य मनःर्पुक अत्यावश्यक औषमर्हरूको उपलव्र्ता समुनल्ित र्ने । 

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

मनःर्पुक औषमर् सकहतको सेवा मनरन्त्तर प्रवाह र्ने । 
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७) मेमिकल सामामि ,उपकरर् तथा मेमसनरी औजार खररद 

अपेल्क्षत 
प्रमतर्ल 

अत्यावश्यक औषमर् सकहतको सेवा मनयममत उपलब्र् हनेुछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया  

आयवुेद स्वास््य संस्थाको कवरामी त्यांक अनसुार खररद र्ने आयवुेद औषमर्को   प्राथममकता 
एवं पररमार् मनर्ायरर् र्ने ।  

यस ल्र्षयकबाट जेष्ठ नार्ररक काययक्रम ,स्त नपायी आमा ,पवूयकमय)पञ्चकमय(ल र्ायतका काययक्रमका 
लामर् समेत औषमर् उपलव्र् र्राउने । 

औषमर् खररद र्दाय अनसूुची ६ अनसुारका मनःर्पुक मबतरर् र्ररने अत्यावश्यक आयवुेद 
औषमर्हरुको मममत२०७४।७।२३कोस्वीकृत सूची  ) २३वटा ( तथा अन्त्य काययक्रमका लामर् 
कवर्तमा तोकीए अनसुारका  औषमर् खररद र्नुय पनेछ । 

सावयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा सावयजमनक खररद मनयमावली २०६४ वमोल्जम खररद 
इकाइ र्ठन र्री प्राप्त वजेटको पररर्ीमभर रकह प्रचमलत कानून वमोल्जम  र्ने । 

सावयजमनक मनकालयले सोझै खररद र्नुय अल्घ सावयजमनक खररद ऐन २०६३को दर्ा ४१ र 
सावयजमनक खररद मनयमावली २०६४ )संर्ोर्न सकहत (को मनयम ८६ बमोज ल् मका कवषय 
एककन र्री मनयम ८५ मा व्यवस्था भए बमोल्जम र्रु्स्तरीय औषर्ी खररद र्ने  । 

यसरी औषर्ी खररद र्दाय औषर्ी व्यवस्था कवभार्बाट उत्पादन अनजु्ञापर प्राप्त  तथा नकवकरर् 
र्रेको  साथै कवकक्रकवतरर् प्रमार् पर प्राप्त  उत्पादक को औषर्ी खररद र्नुयपनेछ । 

अनसूुल्च ८ बमोल्जमको र्रु्स्तर पररक्षर् प्रमतवदेन र चरू्य  औषर्ीहरूको हकमा मान्त्यता प्राप्त  
औषर्ी पररक्षर् प्रयोर्र्ालाबाट microbial test comply भएको प्रमार्पर र औषर्ी दाल्खला 
प्रमतवेदनको छायााँप्रमत सकहत  औषर्ी दाल्खला भएको मममतले १ मकहनामभर आयवुेद तथा 
वैकल्पपक ल्चककत्सा कवभार्मा अमनवायय रूपमा पठाउनपुनेछ । 

औषमर् खररद र्दाय र्रु्स्तर पररक्षर् र्री रेकिय अद्यावमर्क हनुपुनेछ । 

लल्क्षतसमूहः – सेवािाहीहरू । 

काययक्रम संचालन र्नुयपने समयः– कायययोजना अनसुार । 
बजेट वााँिर्ााँि ३,५०,०००।– 
सन्त्दभय सामािी मनदेल्र्का  ,काययकवमर् ,  मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

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

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

 महामारीजन्त्य अवस्थामा आवश्यक सरुक्षात्मक सामामि  समेतको व्यवस्था र्ने । 

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

 

८) कायायलय संचालन तथा प्रर्ासमनक खचय (अमनवायय दाकयत्व)  

क   मार्यदर्यन बमोल्जमका सर्तय काययक्रमहरूमा अमनवायय रूपामा बजेट बााँिर्ााँि र्रर SUTRA मा सोही 
अनसुार राल्ख काययक्रम संचालन र्नुयहनु । 

ख देहायका अमनवायय दाकयत्वका ल्र्षयकहरूमा प्राथममकता ददइय बजेट मबमनयोजन र्रर खचय ल्र्षयक अनसुार 
SuTRA मा वााँिर्ाि राल्ख खचय र्नुयपनेछ । 

 
१ नेपाल सरकारका स्थायी कमयचारीको तलव (ििे, क.सं.कोष थप, सावमर्क जीवन कवमा थप, 

चािपवय खचय) 
२ नेपाल सरकारका स्थायी कमयचारीका लामर् आवश्यक हनेु महंर्ी भत्ता । 

३ नेपाल सरकारका स्थायी कमयचारीका लामर् आवश्यक हनेु पोषाक भत्ता । 

४ मनयमानसुार नेपाल सरकारका स्थायी कमयचारीका लामर् आवश्यक हनेु स्थानीय भत्ता ।  

५ कायायलय भािामा बमसआएको भएमा घरभािा । 

६ कायायलयको स्वीकृत स्थायी दरवल्न्त्द अनसुार करार सेवाका कमयचाररको पाररश्रममक 

र्    आवश्यकतानसुार अन्त्य संचालन खचयमा बजेट बााँिर्ााँि हनु । 
 

अपेल्क्षत 
प्रमतर्ल 

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

महामारीजन्त्य अवस्थामा आवश्यक सरुक्षात्मक उपाय अवलम्वन भएको हनेुछ । 

 

 सन्त्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम संचालन र्ने मनकायः–  प्रदेर् मातहतका  ल्जपला स्तरीय आयवुेद स्वास््य संस्था 
। 

संचालन कवमर्ः 
आवश्यकतानसुार खररद योजना वनाउने । 

सावयजमनक खररद ऐन २०६३ तथा सावयजमनक खररद मनयमावली २०६४ वमोल्जम खररद 
इकाइ र्ठन र्री प्राप्त वजेटको पररर्ीमभर रकह प्रचमलत कानून वमोल्जम  र्ने । 

खररद र्रीएका सामामिहरूको मनयमानसुार अमभलेख अद्यावमर्क र्ररराख्नपुने छ । 
बजेट 
वााँिर्ााँि 

रू.४०,०००।– 

सन्त्दभय 
सामािी 

 मनदेल्र्का  ,काययकवमर् ,  मापदण्ि आदद तथा अन्त्य प्रचमलत ऎन मनयम । 

https://ppmo.gov.np/image/data/files/PPA%20Ammendment/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%20(%E0%A4%8F%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8C%E0%A4%81%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8)%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80,%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AE.pdf
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अनसूुल्चहरू 
अनसूुची – १ 

मनःर्पुक मबरे्ष स्वास््य सेवाको प्रयोजनको लामर् भररने र्ारम 

१.  नाम,थरः–  

२.  उमेरः–  

३.  मलङ्गः–  

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

५.  पेर्ाः–  

६.  सम्बल्न्त्र्त मबरामी वा अमभभावकको दस्तखतः–  

७.  सेवाको ककमसमः–  

(क) जेष्ठ नार्ररक   (ख) स्तनपायी आमा  

कायायलय प्रयोजनको लामर् (२ प्रमत मध्ये १ प्रमत सेवािाहीलाई ) 

(क) मूल दताय नं.  

(ख) सहायक रल्जष्टर दताय नं.  

 

मस.नं. मममत सेवाको 
ककमसम 

औषमर्को 
नाम 

र्ायल िा./मम.िा पनुरावृमत 
मममत 

कवरामीको 
दस्तखत 

दस्तखत(औषमर् 
कवतरर् र्ाखा) 

   

 

      

 

मसर्ाररर् र्ने         स्वीकृत र्ने 

(उपचारमासंलग्न स्वास््यकमी) संस्था प्रमखु 

नाम         नाम 

पद         पद 

दस्तखत        दस्तखत 
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अनसूुची –२ 

मनःर्पुक कवरे्ष उपचारसम्बन्त्र्ी व्यवस्था 

 

१.  मनःर्पुक प्रदान र्ररने कवरे्ष उपचार सेवाहरूः  

(अ) जेष्ठ नार्ररकका लामर्ः  

(क) पञ्चकमय अन्त्तर्यतको पवूयकमय स्नेहन र स्वेदन  

(ख) रसायन योर्का लामर् एकल चरू्य औषमर्हरू  

१. अश्वर्न्त्र्ा चरू्य  

२. आमलकी चरू्य  

३. अमतृा चरु्य  

(आ) स्तनपायी आमाका लामर्  

१. र्तावरी चरू्य  

२. दर्मूल तेल  

अनसूुची –३ 

स्तनपायी आमाका लामर् औषमर्हरू 

क्र.सं औषर्ीको नाम प्रयोर् मारा प्रयोर् कवमर् प्रयोर् अवमर् 

१ र्तावरी(कुररलो)चरू्य स्तन्त्य वद्धयक, 
पोषक,रोर् 
प्रमतरोर् र्ल्ि 
वद्धयक 

चरू्यः ३–
६ िाम  

स्वरसः 
१०–२० 
मम.मल.  

क्वाथः५०
–१०० 
मम.मल 

रस मनकालेर , 

चरू्य(Powder) 
बनाएर अथवा 
पकाएर क्वाथको 
रूपमा 

आवश्यकतानसुार 
सतु्केरी भएको ६ 
मकहना सम्म 
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अनसूुची–४ 

पूवयपंचकमय सेवाको प्रयोजनको लामर् भररने  र्ाराम 

 

१.  नाम, थरः–  

२.  उमेरः–  

३.  मलङ्गः–  

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

५.  पेर्ाः–  

६.  सम्बल्न्त्र्त मबरामी वा अमभभावकको दस्तखतः–  

७.  कायायलय प्रयोजनको लामर् (२ प्रमत मध्ये १ प्रमत सेवािाहीलाई) 

(क) मूल दताय नं.  

(ख) सहायक रल्जष्टर दताय नं.  

८.  सेवाः योर्, पूवयकमय( स्नेहन , स्वेदन),ल्र्रोर्ारा,प्रमतमसय नश्य कमय, अन्त्य । 

 

अनसूुची – ५ 

स्वेदन कक्रयाको लामर् आवश्यक द्रव्यहरू 

नािीस्वदेका लामर् औषमर् द्रव्यः  

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

र्ीतल ल्चनी (ल्र्ि)ु पनुनयवा र्हत   दर्मूल   बृहत पंचमूल  

 

 र्जुो  

 

मास तण्िुल (चामल) मसमली   मततेपाती 

बरुर् (मसल्प्लर्ान)  मांस रस  

 

कांजी मतल मसस्न ुआदद  
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अनसूुची –६ 

अत्यावश्यक आयवेुद औषमर् सूल्च 

मनःर्पुक प्रदान र्ररने मनम्नानसुारका औषमर्हरु मनरन्त्तर रुपमा प्राप्त हनेु व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

रोर्को नाम औषमर्को कवबरर् कैकर्यत 

अम्लकपत्त १.अकवपल्त्तकर चरू्य  

उदर रोर् २.कहंग्वाष्टक चरू्य  

वातव्यामर् ३.महायोर्राज र्गु्र्लु  

४.महानारायर् तैल 
 

श्वर्नकवकार  ५.मसतोपलादद चरू्य  
६.टंकर् भस्म 

 

स्त्रीरोर् ७.पषु्यानरु् चरू्य  

बालरोर् ८.बालामतृ 

९. मरृ्मदासाव 
 

उच्च रिचाप १०.सपयर्न्त्र्ाघन वटी  

त्वककवकार ११.मनम्बादद चरू्य 
१२. र्न्त्र्क रसायन 

 

कर्य, नासा, मखु, दन्त्त र 

कण्ठरोर् 
१३.खददरादद वटी  
१४.षिकवन्त्द ुतेल 

 

आमवात १५.योर्राज र्गु्र्लु  

ज्वर १६.महार्दुर्यन चरू्य  

अमतसार, िहर्ी  १७.महारं्ख वटी 
१८.कवपवादद चरू्य 

 

व्रर् १९.जात्यादद तेल  

वातरि २०.कैर्ोर र्गु्र्लु  

मूरकवकार,प्रमेह २१.चन्त्द्रप्रभावटी   

कवकवर्  २२.मरर्ला 
२३.अश्वर्न्त्र्ा चरू्य 
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अनसूुची – ७ 

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

 

अभ्यङ्गकतायः 

१. मकहला / परुुष 

२. कल्म्तमा १ मकहनाको तामलम  प्राप्त । 

३. तामलम ददने मनकायः–मान्त्यता प्राप्त ल्र्क्षर् संस्था/आयवुेद ल्चककत्सकको मनर्रानीमा आयवुेद संस्था । 

४. कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्य 

५. स्थानीय हनुपुने 

 उमेरः १८ – ३५ वषय 

कायय मबवरर् ः 

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

(ख) आवश्यक पूवयकमयका सामिीहरु तयार र्ने । 

(र्) ल्चककत्सकको मसर्ाररर् अनसुार आयवुेद स्वास््य संस्थामा आएका सेवािाहीहरुलाई अभ्यङ्ग (तेल 
मामलर्), स्वेदन,  ल्र्रोर्ारा लर्ायतका कामहरु र्ने । 

(घ) अभ्यङ्ग लर्ायत सेवा प्रदान र्रेको मबवरर्का साथै प्रमतवदेन तयार र्नय सहयोर् र्ने । 
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अनसूुची– ८ 

औषमर् र्रु्स्तर सम्बल्न्त्र् व्यवस्था 

क) चरू्य औषमर्हरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्था र्नेः 
क्र.स औषमर्को नाम तौल रूप/वर्य{ स्पर्य रस र्न्त्र् एकरूपता कैकर्यत 

 

 

        

 

प्रत्येक व्याचको स्वीकृमत प्राप्त औषमर् परीक्षर् प्रयोर्र्ालाबाट Microbial Test पूरा र्रेको प्रमार्पर संलग्न 

 

(ख) र्गु्र्लु/वटी औषमर्हरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्था र्नेः 
क्र.स. औषमर्को 

नाम 

तौल रूप/वर्य{ स्पर्य 
(Hardness 

एकाई 
तौल  

रस र्न्त्र् एकरूपता कैकर्यत 

 

 

         

 

(र्) भष्म/कपष्टी औषमर्हरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्थ र्नेः 
क्र.स. औषमर्को 

नाम 

तौल स्वरूप 

(form) 

रूप/वर्य{ 
(colour) 

रेखापूर्यता वाररतर रस र्न्त्र् मनिल्न्त्द्रका कैकर्यत 

 

 

          

 

(घ) लौह/मण्िुर औषमर्हरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्था र्नेः 
क्र.स औषमर्को 

नाम 

तौल स्वरूप 

(form) 

रूप/वर्य{(colour) एकाई 
तौल 

रस र्न्त्र् एकरूपता कैकर्यत 

 

 

         

 

(ङ) मलहम एवं तैल औषमर्हरुको मनम्नानसुार परीक्षर् व्यवस्था र्नेः 
क्र.स. औषमर्को 

नाम 

तौल रूप/वर्य 
(colour) 

स्पर्य 
(smoothness) 

सान्त्द्रता र्न्त्र् एकरूपता कैकर्यत 

 

 

        

 


