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दिर्घ रोगी (मधमेुह र रक्तचाप) जेष्ठ नागररकहरुलाई नन:शलु्क स्वास््य परीक्षण तथा औषनध 
ववतरण कायघक्रम सञ्चालन कायघववनध, २०७९  

प्रस्तावना: माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाले यस पानलका नित्र रहेका सबै सम्माननत जेष्ठ नागररकहरुको 
सम्मान र उहाँरुको स्वास््यलाई ववशेष सामाजजक िावयत्व सम्झेर जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य 
ििुाघलता हटाउन, आनथघक अिावका कारण औषनध वकनेर खाने क्षमता न्यून हुँिै जाने औषनधको 
अिावमा स्वास््य समस्या झन ्जवटल हनुे िएकोले नेपालमा िेखा परेका मखु्य नसने रोगहरु उच्छ्च 
रक्त चाप र मधमेुह साथै सामान्य खालका बढु्यौली अबस्थामा िेखा पने स्नाय,ु अननन्रा, सोचाइ 
साथै खाना सम्बन्धी रोगहरुले सताई रहेको अवस्थालाइ न्यूनीकरण गनघ जेष्ट नागररकहरुलाई 
उहाहँरुले ननयनमत रुपमा खान ुपने औषनधहरु तै्रमानसक रुपमा ननयनमत उपलब्ध गराउने र जेष्ठ 
नागररकहरुको जशप, अनिुव र संस्कर साथै सांस्कृनतक अनिुवको पसु्तान्तरण गनघ उपयकु्त 
वातावरण बन्न सकोस िन्न, जेष्ठ नागररकहरु खशुी हनुे वातावरण मातै्र हैन पररवारको पनन आनथघक 
अवस्थामा केवह सधुार ल्याउन सवकयोस िनन माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको आ.व. २०७९/०८० 
नीनत तथा योजना कायघक्रममा समावेश गरी दिर्घ रोगी जेष्ठ नागररकहरुलाई नन:शलु्क स्वास््य 
परीक्षण तथा औषनध ववतरण कायघक्रम सञ् चालन गनघ बाञ्छनीय िएकोले माछापचु्छ्रे गाउँपानलका 
प्रशासकीय कायघववनध (ननयनमत) गने ऐन, २०७४ को िफा ४ ले दिएको अनधकार प्रयोग गरी 
माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाले यो कायघववनध जारी गरेको छ । 

 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस कायघववनधको नाम "दिर्घ रोगी (मधमेुह र रक्तचाप ) जेष्ठ 
नागररकहरुलाई नन:शलु्क स्वास््य परीक्षण तथा औषनध ववतरण कायघक्रम सञ् चालन कायघववनध 
२०७९" रहेको छ । 

(२) यो कायघववनध तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

 

२. पररिाषा:  ववषय वा प्रसंगले अको अथघ नलागेमा यस कायघववनधमा,  

  

(क) "गाँउपानलका" िन्नाले  माछापचु्छ्रे गाँउपानलकालाई सम्झन ुपिघछ । 

(ख) "अध्यक्ष" िन्नाले माछापचु्छ्रे गाँउपानलका गाँउपानलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ु
पिघछ। 

(ग) "उपाध्यक्ष" िन्नाले माछापचु्छ्रे गाँउपानलका गाँउपानलकाको उपाध्यक्षलाई 
सम्झन ुपिघछ । 

(र्) "प्रमखु प्रशाशकीय अनधकृत" िन्नाले माछापचु्छ्रे गाँउपानलका 
गाँउकायघपानलकाका प्रमखु प्रशाशकीय अनधकृतलाई सम्झन ुपिघछ । 

(ङ) "स्वास््य शाखा" िन्नाले माछापचु्छ्रे गाँउपानलकाको स्वास््य शाखालाई सम्झन ु
पिघछ । 



2 
 

(च) "स्वास््य संस्था" िन्नाले माछापचु्छ्रे गाँउपानलका अन्तगघतका प्राथनमक स्वास््य 
केन्र,स्वास््य चौकी सामिुावयक स्वास््य इकाई, आधारितू स्वास््य केन्रलाई 
सम्झन ुपिघछ । 

(छ) "संयोजक" िन्नाले माछापचु्छ्रे गाँउपानलकाका  अध्यक्षलाई  सम्झन ुपिघछ । 

(ज) "ननसघङ कमघचारी" िन्नाले स्वास््य संस्थामा कायघरत सरकारी तथा करार सेवामा 
रहेका ननसघङ पररषद् मा िताघ िएका स्टाफ नसघ, नस.अ.न.मी./अ.न.मी . लाई 
सम्झन ुपिघछ । 

(झ) "स्वास््य जनशजक्त" िन्नाले स्वास््य संस्थामा ननयमानसुार ननयजुक्त िै कायघरत 
िेहाय बमोजजमका स्वास््य कमीहरुलाई जनाउने छ । (ववशेषज्ञ जचवकत्सक, 
जचवकत्सक, जनस्वास््य ननरीक्षक नस.अ.हे.व. अनधकृत, हे.अ., स्टाफनसघ, 
सी,अ,न.नम. अनधकृत, अ.न.नम. अन्य प्यारामेनिक्स र नसघहरु, 
जनस्वास््यकमीहरु प्रयोगशालाकमीहरु, रेनियोग्राफरहरुलाई सम्झन ुपिघछ । 

(ञ) "जेष्ठ नागररक" िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपानलका नित्र बसोबास गने ६० वषघ 
मानथका मवहला तथा परुुषलाई तर यस कायघक्रममा जेष्ठ नागररक जो ८० 
बषघका वा सो िन्िा मानथका छन उनीहरुलाई बझु्न ुपिघछ (सामन्यतया यो 
अवस्था दिर्घ रोगी मधमेुह, उच्छ्च रक्तचाप साथै माननसक समस्या िएका जेष्ठ 
नागररक) । 

(ट) “दिर्घ रोग” िन्नाले नेपाल सरकारले दिर्घ रोग तथा नसने रोगहरु िन्नाले 
मधमेुह, उच्छ्च रक्तचाप साथै माननसक रोनगलाई सम्झन ुपिघछ ।                   

              वा  

माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाले नेपाल सरकारले तोकेका अन्य रोगहरुलाई दिर्घ रोनग 
िनी कायघक्रम संचालन ननिेजशकामा समावेश गरेका थप रोगहरुलाई समेत 
जनाउनेछ । 

(ठ) "दिर्घ रोगी अवस्था" िन्नाले उच्छ्च रक्तचाप, मधमेुह, माननसक रोगका कारण 
िैननक कायघ गनघ असमथघ रहेका वा उल्लेजखत रोगका कारण शारीररक समस्या 
परी व्यजक्तगत ननत्य कमघ समेत गनघ नसक्ने, ननयनमत औषनध सेवन गनघ पने 
ववरामी मवहला परुुषलाई सम्झन ु पिघछ । 

(ि) "दिर्घ रोगी िेट तथा स्वास््य जाचं" िन्नाले स्वास््य कमीहरुले सबै विामा 
रहेका दिर्घ रोगीहरुको स्वास््य जांच गरर उपलब्ध िएका फम्याघटहरुमा 
ववरामीको अनिलेख राख्न ेकायघलाई सम्झन ु पछघ । 
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(ढ) "मवहला स्वास््य स्वयंसेववका" िन्नाले समिुायका आमा समहुले छनौट  गरी 
स्वास््य संस्थाको नसफाररसमा  पररवार  स्वास््य महाशाखामा  सजुचकृत मवहला 
स्वास््य स्वयं  सेववका लाई  सम्झन ुपछघ । 

(ण) "संचालक सनमनत" िन्नाले िफा  ५ मा व्यवस्था िए वमोजजमका सनमनत सम्झन ु 
पछघ । 

(त) "कायघक्रम" िन्नाले दिर्घ रोगी (मधमेुह र रक्तचाप ) जेष्ठ नागररकहरुलाई 
नन:शलु्क स्वास््य परीक्षण तथा औषनध ववतरण कायघक्रम, २०७९ सम्झन ु 
पिघछ । 

(थ) "यातायात खचघ" िन्नाले यस कायघक्रम सञ् चालन गने क्रममा दिर्घ रोगीहरुलाई 
स्वास््य जाँच तथा सेवन गरररहेको औषनधको वववरण संकलन गनघ जाने क्रममा 
नबरामीहरुको र्रबास सम्म स्वास््य कमी पगुी वववरण नलने र स्वास््य जाँच 
गरेबापत स्वास््य कमीहरुलाई दिइने यातायात खचघ बजुझनेछ जनु पानलकाको 
ननयम अनशुार हनुेछ । 

(ि) "संचार खचघ" िन्नाले स्वास््य स्वास््य संस्थाको जेष्ठ नागररक स्वास््य कायघक्रम 
हेने फोकल पसघन वा स्वास््य सस्था प्रमखुले हरेक ३/३ मवहनामा जेष्ठ 
नागररकहरुको स्वास््य अवस्था बझु्न जाँच र सोको अवस्था बझु्नलाई  दिने 
रकम लाई  बझु्न ु पिघछ । 

(ध)  “नन:शलु्क औषनध” िन्नाले जेष्ठ नागररक जो दिर्घ रोगबाट प्रिाववत िै औषनध 
सेवन गरररहेका छन उनीहरुलाई स्वास््य संस्थाले संकलन गरेको त्यांकको 
आधारमा नबरामीले खाई आएको Formulation को औषनध खररि गरी स्वास््य 
संस्था माफघ त ववतरण गररने औषनध बझु्न ुपिघछ। 

(न) “त्याकं” िन्नाले स्वास््यकमीहरुले पानलका नित्र बसोबास गने जेष्ठ नागररक 
(८०बषघ) मानथका मवहला परुुषहरुको संख्यात्मक वववरण साथै उहाँहरुले 
खाएका औषनधहरुको वववरण नलनलुाई सम्झन ुपिघछ ।  

 

३. कायघक्रमको उद्दशे्य:  

(क) दिर्घ रोगबाट ग्रस्त िई ननयनमत औषनध खान पने जेष्ठ नागररक तथा सहारा 
निएका एकल मवहला र परुुषलाई ननयनमत स्वास््य जांच गने । 

(ख) दिर्घ रोग मधमेुह, उच्छ्च रक्त चापबाट हनुे थप जवटलतालाई र्टाउने  । 

(ग) आनथघक अिावका कारण िैननक औषनध खान नसक्ने जेष्ठ नागररकहरुलाई 
ननयनमत औषनध ननशलु्क उपलब्ध गराउने । 

(र्) जवटलताहरुलाई न्यूनीकरण गिै जेष्ठ नागररकको बाकी जीवन सहज ववताउन 
सक्ने बनाउने । 
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(ङ) आनथघक अिावका कारण अस्पताल वा प्रषेण गररएको अस्पताल जान नसक्ने 
जेष्ठ नागररकको थप उपचारमा प्रोत्सावहत गने । 

(च) दिर्घ रोनग र जेष्ठ नागररकको पररवारलाई पाररवाररक सानमप्यतामा सहज 
बनाउने। 

(छ) माछापचु्छ्रे गाउंपानलकामा रहेका जेष्ठ नागररक जो दिर्घ रोनग छन उनीहरुलाई 
योग र योगाभ्यास साथै जीवन जजउने कला खशुी र सखुी एबं जेष्ठ नागररक 
योग ,ध्यान केन्र समेत संचालन गरर जीवन सखुमय बनाउने । 

(ज) मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई गिघवती र नवाजात जशश ु प्रनत थप 
उत्तरिायी बनाई उननहरुलाई स्वास््य सस्थामा सरुजक्षत प्रसनुत हनु सहयोग गनघ 
अनिप्ररेरत गने ।  

४. कायघक्रमको क्षते्र: (१) यो कायघक्रम  गाँउपानलका िरर लाग ु हनुेछ । 

(२) यो कायघक्रमको  क्षते्रले ननम्न दिर्घ रोगी िएकाहरुलाई  जनाउने छ । 

(क) उच्छ्च रक्त चाप  िएका जेष्ठ नागररक । 

(ख) मधमेुह रोग लागेका (Type-1 र Type-2)। 

(ग) माननसक रोनग ( जसलाई सम्बजन्धत जचवकत्सकले माननसक रोनग िनन प्रमाजणत 
गरर ननयनमत औषनध सेवन गनुघ पने ववरामी) । 

(र्) छारे रोग (मगृी) का ववरामी जसले phenibarbitone नामक औषनध सेवन 
गछघन ( यो औषनध मातै्र पाउने) । 

(ङ) बाथ ज्वरो (Rumatic fever) जो ववरामी २१/२१ दिनमा penidura/ 

penicilline-v injection लगाउछन उनीहरु पनन यस कायघक्रमको क्षेत्र नित्र 
समेवटने छन । 

(च) मटुुको अप्रशेन गरेका वा अन्य मटुुको औषनध खाई रहने ववरामी यस 
कायघक्रममा समेवटएको माननने छैन तर एकल मवहला / परुुसका स्याहारकताघ 
निएका िनन पानलका अध्यक्षको नसफाररस िएमा र औषनध मौज्िात िएमा 
ववतरण गनघ सवकनेछ ।  

  

५. सञ् चालक सनमनत गठन सम्बन्धी व्यवस्था: सञ् चालक सनमनतमा िेहाय बमोजजमका 
पिानधकारीहरु रहनेछन:् 

(क) माछापचु्छ्रे गाँउपानलका अध्यक्ष      - संयोजक 

(ख) माछापचु्छ्रे गाँउपानलका उपाध्यक्ष           - सिस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत     - सिस्य  

(र्) सामाजजक नबकास  सनमनत संयोजक     - सिस्य  
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(ङ) मवहला बालबानलका शाखा प्रमखु     - सिस्य  

(च) जेष्ठ नागररक संजाल सिस्य (अध्यक्षले तोके अनसुार)  - सिस्य 

(छ) स्वास््य शाखा प्रमखु वा सम्बजन्धत कायघक्रम हेने  

ननसिंग कमघचारी         - सिस्य सजचव  

 

    मानथ जनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापनन  ववनिन्न  ववषयमा आवश्यक छलफल गनुघपने  
आवश्यकता िेजखएम  वैठकमा सम्बजन्धत ववज्ञलाई आमजन्त्रत सिस्यको रुपमा  राख्न सवकनेछ। 

६. सञ् चालक सनमनतको  काम, कतघव्य र अनधकार: सञ् चालक सनमनतको काम, कतघव्य र अनधकार 
िेहाय बमोजजम हनुेछ:  

(क) कायघक्रमको आवश्यक नीनत, योजना, बजेट तथा कायघक्रम तजुघमा गनघ 
कायघपानलकालाई  सझुाव प्रिान   गने । 

(ख) स्वीकृत िएको नीनत योजना तथा कायघक्रम  कायघन्वयन गने गराउने । 

(ग) कायघक्रमको कायाघन्वयन, मलु्यांकन, अनगुमन, सपुररवेक्षण गरर कायघक्रम सधुार 
तथा प्रिावकाररता बढाउन पहल गने । 

(र्) तै्रमानसक बैठक बसी अध्यावनधक गररएका ववरामीहरुको लानग आबश्यक पने 
औषनधको माग ननधाघरण िई आएको पररमाणलाई खररिका लानग ननिेशन गने 
सम्बजन्धत स्वास््य सस्थालाई आपूनतघ गनघ सहयोग गने । 

(ङ) कायघक्रममा िेखा परेका ववनिन्न नीनतगत रुपमा समस्या  िेखा परेमा समाधानको 
लानग आवश्यक पहल गरर समस्या समाधान गने । 

७. सनमनतको बैठक सम्बजन्ध व्यवस्था: सनमनतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था िेहाय बमोजजम हनुेछ: 

(क) सनमनतको बैठक  कम्तीमा वषघको ३ पटक  र  आवश्यकता अनसुार संयोजकले  
तोकेको नमनत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(ख) कुल सिस्य संख्याको पचास प्रनतशत िन्िा बढी सिस्यहरु उपजस्थत िएमा 
सनमनतको बैठकको लानग गणपरुक संख्या पगेुको मानननेछ । 

(ग) बैठक सम्बन्धी  अन्य  कायघववनध  सनमनत  आफैले  ननधाघरण  गरे  बमोजजम  
हनुेछ । 

८. कायघक्रम कायाघन्वयन गने इकाई/प्रवक्रया   

१   दिर्घ रोगी (उच्छ्च रक्तचाप, मधमेुह, माननसक रोग) जेष्ठ नगररकहरुलाई ननशलु्क 
स्वास््य पररक्षण तथा औषनध ववतरण कायघक्रम  गाउँपानलकामा  रहेको  स्वास््य 
शाखाद्वारा  सञ्चालन  गररनेछ                    
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         उक्त कायघक्रम गिाघ अनसूुची १ बमोजजमको फारम िरेको हनु ुपनेछ  । 

२    सबै स्वास््य संस्था अन्तगघतका स्वास््य संस्था प्रमखुहरु/विा सजचवहरुलाई 
गाँउपानलकामा िाकी गाउँपानलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायघपानलका सिस्यहरु/ 
प्र.प्र.अनधकृतको उपजस्थनतमा अनिमखुीकरण कायघक्रम सञ् चालन गने । 

• संकनलत त्याङ्कको  आधारमा स्वास््य संस्थाले आफ्नो सेवा रजजस्टरमा सबै 
जेष्ठ नागररकको नाम साथै रोगको वववरण प्रववस्ट गने  । 

• अध्यावनधक गररएको िाटा र ववरामीले खाई रहेका औषनधको फेरेस्ट वववरणका 
आधारमा पानलकामा तै्रमानसक रुपमा औषनध माग वववरण पेश गने । 

• औषनध सेवन गने जेष्ठ नागररक स्वास््य संस्था सम्म आउन नसक्ने िए वा 
स्याहार कताघ निएमा सम्बजन्धत जेष्ठ नागररकको आवास सम्म औषनध परु् याउन ु
पने । 

• नेपाल सरकार र माछापचु्छ्रे  गाँउपानलका बाट उपलब्ध जेष्ठ नागररक ननशलु्क 
स्वास््य जांच तथा ननशलु्क औषनध ववतरण कायघक्रम समिुायमा बताउने । 

• जेष्ठ नागररकहरुमा हनु ्सक्ने स्वास््य जवटलताहरुबारे बताउने । 

• स्वास््य कमीहरुको सहयोगमा तथा विाको सवक्रयतामा जेष्ठ नागररकहरुको 
व्यजक्तगत वववरण सवहत उहाहरुले खाने औषनध तथा औषनधको composition 
र company समेत वटपोट गरर स्वास््य सस्थामा िाटा अध्यावनधक गने  I 

• अध्यावनधक गररएका आधारमा सम्बजन्धत नबरामीलाई ३/३ मवहनाको लानग 
औषनध ववतरण गरी सो को रेकिघ स्वास््य शाखामा राख्न े। 

९. बजेट सम्बन्धी व्यवस्था :- 

यस कायघववधीमा, उल्लेजखत वक्रयाकलाप कायघन्वयन गाँउपानलकाको बावषघक बजेटबाट  
सञ्चालन गररनेछ । 

१०. अनगुमन तथा मलु्याकंन :- 

कायघक्रमको अनगुमन तथा मलु्यांकन सञ्चालनक  सनमनतले चौमानसक /अधघवावषघक तथा 
वावषघक रुपमा गनेछ । 

मानथ जनुसकैु  कुरा लेजखएको िएता पनन आवश्यक परेको वखतमा सञ्चालनक  सनमनतले 
कायघक्रमको अनगुमन तथा मलु्यांकन जनुसकैु समयमा पनन गनघ सवकनेछ । 
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११. बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था: 

यस कायघक्रम कायघन्वयन सम्बजन्ध  कुनै बाधा  िवुवधा परेमा  सोको  व्याख्या गने  बाधा 
अड्काउ फुकाउने  अनधकार गाँउकायघपानलकामा रहनेछ । 

१२. संसोधन सम्बन्धी व्यवस्था: 

यस कायघववधीमा व्यवस्था गररएको  बुंिाहरुमा  संसोधन गने  अनधकार  गाँउकायघपानलकामा 
ननवहत हनुेछ । 

१३. प्रचानलत काननु बमोजजम: 

यस कायघववधीमा उल्लेख िएको नबषयको हकमा यसै कायघववनध बमोजजम र अन्य  
कुराहरुको हकमा प्रचनलत काननु बमोजजम हनुेछ ।  
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अनसूुची -१ 

क्र.स. 
ववरामीको 

नाम 
उमेर नलंग ठेगाना 

ववरामीलाई 
िेखा परेको 

रोग 

प्रयोग 
गरेका 

औषनधहरु 

कम्पनी 
लागत 
मूल्य 

 

१ 
    १ १ 

   

     २ २ 
   

 

पनुश्च : औषनध ववतरण गिाघ रजजस्टरमा िपाघइ गरी ववतरण गररनेछ ।  

 

 

 

 

कायघपानलकाबाट स्वीकृत नमनत: २०७९ कानतघक ०३  

प्रमाणीकरण नमनत: २०७९ कानतघक ०६ 

प्रमाणीकरण गने पिानधकारी: नमन बहािरु गरुुङ्ग, अध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 


