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िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 
स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२ 
सम्बि ्२०७९ सािको काययविमि नं. ४ 

दिर्य रोगी (िििेुह र रक्तचाप) जेष्ठ नागररकहरुिाई मन:शलु्क स्िास््य परीक्षण 
िथा औषमि वििरण काययक्रि सञ्चािन काययविमि, २०७९  

प्रस्िािना: िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकािे यस पामिका मभत्र रहेका सबै सम्िामनि जेष्ठ 
नागररकहरुको सम्िान र उहाँरुको स्िास््यिाई विशेष सािाजजक िावयत्ि सम्झेर 
जेष्ठ नागररकहरुको स्िास््य िभुायििा हटाउन, आमथयक अभािका कारण औषमि 
वकनेर खान ेक्षििा न्यून हुँिै जान ेऔषमिको अभाििा स्िास््य सिस्या झन ्जवटि 
हनु ेभएकोिे नेपाििा िेखा परेका िखु्य नसने रोगहरु उच्छ्च रक्त चाप र िििेुह 
साथै सािान्य खािका बढु्यौिी अबस्थािा िेखा पने स्नाय,ु अमनन्रा, सोचाइ साथै 
खाना सम्बन्िी रोगहरुिे सिाई रहेको अिस्थािाइ न्यूनीकरण गनय जेष्ट 
नागररकहरुिाई उहाँहरुिे मनयमिि रुपिा खान ु पने औषमिहरु तै्रिामसक रुपिा 
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मनयमिि उपिब्ि गराउने र जेष्ठ नागररकहरुको जशप, अनभुि र संस्कर साथै 
सांस्कृमिक अनभुिको पसु्िान्िरण गनय उपयकु्त िािािरण बन्न सकोस भन्न, जेष्ठ 
नागररकहरु खशुी हनु ेिािािरण िातै्र हैन पररिारको पमन आमथयक अिस्थािा केवह 
सिुार ल्याउन सवकयोस भमन िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकाको आ.ि. २०७९/०८० नीमि 
िथा योजना काययक्रििा सिािशे गरी दिर्य रोगी जेष्ठ नागररकहरुिाई मन:शलु्क 
स्िास््य परीक्षण िथा औषमि वििरण काययक्रि सञ् चािन गनय बाञ्छनीय भएकोिे 
िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका प्रशासकीय काययविमि (मनयमिि) गने ऐन, २०७४ को िफा 
४ िे दिएको अमिकार प्रयोग गरी िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकािे यो काययविमि जारी 
गरेको छ । 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस काययविमिको नाि "दिर्य रोगी (िििेुह र 
रक्तचाप ) जेष्ठ नागररकहरुिाई मन:शलु्क स्िास््य परीक्षण िथा औषमि वििरण 
काययक्रि सञ् चािन काययविमि २०७९" रहेको छ । 

(२) यो काययविमि िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषा:  विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययविमििा,  

  

(क) "गाउँपामिका" भन्नािे  िाछापचु्छ्रे गाँउपामिकािाई सम्झन ुपियछ। 

(ख) "अध्यक्ष" भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका गाँउपामिकाको 
अध्यक्षिाई सम्झन ुपियछ। 

(ग) "उपाध्यक्ष" भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका गाँउपामिकाको 
उपाध्यक्षिाई सम्झन ुपियछ । 

(र्) "प्रिखु प्रशाशकीय अमिकृि" भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका 
गाँउकाययपामिकाका प्रिखु प्रशाशकीय अमिकृििाई सम्झन ुपियछ । 

(ङ) "स्िास््य शाखा" भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिकाको स्िास््य 
शाखािाई सम्झन ुपियछ । 
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(च) "स्िास््य संस्था" भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका अन्िगयिका 
प्राथमिक स्िास््य केन्र,स्िास््य चौकी साििुावयक स्िास््य इकाई, 
आिारभिू स्िास््य केन्रिाई सम्झन ुपियछ । 

(छ) "संयोजक" भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिकाका  अध्यक्षिाई  सम्झन ु
पियछ । 

(ज) "नमसयङ कियचारी" भन्नािे स्िास््य संस्थािा काययरि सरकारी िथा 
करार सेिािा रहेका नमसयङ पररषद् िा ििाय भएका स्टाफ नसय, 
मस.अ.न.िी./अ.न.िी . िाई सम्झन ुपियछ । 

(झ) "स्िास््य जनशजक्त" भन्नािे स्िास््य संस्थािा मनयिानसुार मनयजुक्त 
भै काययरि िेहाय बिोजजिका स्िास््य किीहरुिाई जनाउन ेछ । 
(विशेषज्ञ जचवकत्सक, जचवकत्सक, जनस्िास््य मनरीक्षक मस.अ.हे.ि. 
अमिकृि, हे.अ., स्टाफनसय, सी,अ,न.मि. अमिकृि, अ.न.मि. अन्य 
प्यारािेमडक्स र नसयहरु, जनस्िास््यकिीहरु प्रयोगशािाकिीहरु, 
रेमडयोग्राफरहरुिाई सम्झन ुपियछ । 

(ञ) "जेष्ठ नागररक" भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका मभत्र बसोबास गने 
६० िषय िामथका िवहिा िथा परुुषिाई िर यस काययक्रििा जेष्ठ 
नागररक जो ८० बषयका िा सो भन्िा िामथका छन उनीहरुिाई 
बझु्न ु पियछ (सािन्यिया यो अिस्था दिर्य रोगी िििेुह, उच्छ्च 
रक्तचाप साथै िानमसक सिस्या भएका जेष्ठ नागररक) । 

(ट) “दिर्य रोग” भन्नािे नपेाि सरकारिे दिर्य रोग िथा नसने रोगहरु 
भन्नािे िििेुह, उच्छ्च रक्तचाप साथै िानमसक रोमगिाई सम्झन ु
पियछ।                   

              िा  

िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकािे नेपाि सरकारिे िोकेका अन्य रोगहरुिाई 
दिर्य रोमग भनी काययक्रि संचािन मनिेजशकािा सिािेश गरेका थप 
रोगहरुिाई सिेि जनाउनेछ । 
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(ठ) "दिर्य रोगी अिस्था" भन्नािे उच्छ्च रक्तचाप, िििेुह, िानमसक 
रोगका कारण िैमनक कायय गनय असिथय रहेका िा उल्िेजखि रोगका 
कारण शारीररक सिस्या परी व्यजक्तगि मनत्य किय सिेि गनय नसक्ने, 
मनयमिि औषमि सेिन गनय पने विरािी िवहिा परुुषिाई सम्झन ु 
पियछ । 

(ड) "दिर्य रोगी भेट िथा स्िास््य जाचं" भन्नािे स्िास््य किीहरुिे सबै 
िडािा रहेका दिर्य रोगीहरुको स्िास््य जांच गरर उपिब्ि भएका 
फम्यायटहरुिा विरािीको अमभिेख राख्न ेकाययिाई सम्झन ु पछय । 

(ढ) "िवहिा स्िास््य स्ियंसेविका" भन्नािे सििुायका आिा सिहुिे 
छनौट  गरी स्िास््य संस्थाको मसफाररसिा  पररिार  स्िास््य 
िहाशाखािा  सजुचकृि िवहिा स्िास््य स्ियं  सेविका िाई  सम्झन ु
पछय । 

(ण) "संचािक समिमि" भन्नािे िफा  ५ िा व्यिस्था भए ििोजजिका 
समिमि सम्झन ु पछय । 

(ि) "काययक्रि" भन्नािे दिर्य रोगी (िििेुह र रक्तचाप ) जेष्ठ 
नागररकहरुिाई मन:शलु्क स्िास््य परीक्षण िथा औषमि वििरण 
काययक्रि, २०७९ सम्झन ु पियछ । 

(थ) "यािायाि खचय" भन्नािे यस काययक्रि सञ् चािन गने क्रििा दिर्य 
रोगीहरुिाई स्िास््य जाँच िथा सेिन गरररहेको औषमिको वििरण 
संकिन गनय जाने क्रििा मबरािीहरुको र्रबास सम्ि स्िास््य किी 
पगुी वििरण मिने र स्िास््य जाँच गरेबापि स्िास््य किीहरुिाई 
दिइन ेयािायाि खचय बजुझनेछ जनु पामिकाको मनयि अनशुार हनुछे। 

(ि) "संचार खचय" भन्नािे स्िास््य स्िास््य संस्थाको जेष्ठ नागररक 
स्िास््य काययक्रि हेने फोकि पसयन िा स्िास््य सस्था प्रिखुिे 
हरेक ३/३ िवहनािा जेष्ठ नागररकहरुको स्िास््य अिस्था बझु्न 
जाँच र सोको अिस्था बझु्निाई  दिन ेरकि िाई  बझु्न ु पियछ । 
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(ि)  “मन:शलु्क औषमि” भन्नािे जेष्ठ नागररक जो दिर्य रोगबाट प्रभाविि 
भइ औषमि सेिन गरररहेका छन उनीहरुिाई स्िास््य संस्थािे 
संकिन गरेको ि्यांकको आिारिा मबरािीिे खाई आएको 
Formulation को औषमि खररि गरी स्िास््य संस्था िाफय ि वििरण 
गररने औषमि बझु्न ुपियछ। 

(न) “ि्याकं” भन्नािे स्िास््यकिीहरुिे पामिका मभत्र बसोबास गने जेष्ठ 
नागररक (८०बषय) िामथका िवहिा परुुषहरुको संख्यात्िक वििरण 
साथै उहाँहरुिे खाएका औषमिहरुको वििरण मिनिुाई सम्झन ुपियछ 
।  

 

३. काययक्रिको उद्दशे्य:  

(क) दिर्य रोगबाट ग्रस्ि भई मनयमिि औषमि खान पने जेष्ठ नागररक िथा 
सहारा नभएका एकि िवहिा र परुुषलाई मनयमिि स्िास््य जांच 
गने । 

(ख) दिर्य रोग िििेुह, उच्छ्च रक्त चापबाट हनुे थप जवटििािाई 
र्टाउने। 

(ग) आमथयक अभािका कारण िैमनक औषमि खान नसक्ने जेष्ठ 
नागररकहरुिाई मनयमिि औषमि मनशलु्क उपिब्ि गराउने । 

(र्) जवटििाहरुिाई न्यूनीकरण गिै जेष्ठ नागररकको बाकी जीिन सहज 
वििाउन सक्न ेबनाउन े। 

(ङ) आमथयक अभािका कारण अस्पिाि िा प्रषेण गररएको अस्पिाि जान 
नसक्ने जेष्ठ नागररकको थप उपचारिा प्रोत्सावहि गने । 

(च) दिर्य रोमग र जेष्ठ नागररकको पररिारिाई पाररिाररक सामिप्यिािा 
सहज बनाउने। 

(छ) िाछापचु्छ्रे गाउंपामिकािा रहेका जेष्ठ नागररक जो दिर्य रोमग छन 
उनीहरुिाई योग र योगाभ्यास साथै जीिन जजउन ेकिा खशुी र 
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सखुी एबं जेष्ठ नागररक योग ,ध्यान केन्र सिेि संचािन गरर जीिन 
सखुिय बनाउन े। 

(ज) िवहिा स्िास््य स्ियं सेविकाहरुिाई गभयििी र निाजाि जशश ुप्रमि 
थप उत्तरिायी बनाई उमनहरुिाई स्िास््य सस्थािा सरुजक्षि प्रसमुि 
हनु सहयोग गनय अमभप्ररेरि गने ।  

४. काययक्रिको क्षते्र: (१) यो काययक्रि  गाँउपामिका भरर िाग ु हनुेछ । 

(२) यो काययक्रिको  के्षत्रिे मनम्न दिर्य रोगी भएकाहरुिाई  जनाउने छ। 

(क) उच्छ्च रक्त चाप  भएका जेष्ठ नागररक । 

(ख) िििेुह रोग िागेका (Type-1 र Type-2)। 

(ग) िानमसक रोमग ( जसिाई सम्बजन्िि जचवकत्सकिे िानमसक रोमग 
भमन प्रिाजणि गरर मनयमिि औषमि सेिन गनुय पने विरािी) । 

(र्) छारे रोग (िगृी) का विरािी जसिे phenibarbitone नािक औषमि 
सेिन गछयन ( यो औषमि िातै्र पाउन)े । 

(ङ) बाथ ज्िरो (Rumatic fever) जो विरािी २१/२१ दिनिा 
penidura/ penicilline-v injection िगाउछन उनीहरु पमन यस 
काययक्रिको के्षत्र मभत्र सिेवटन ेछन । 

(च) िटुुको अप्रशेन गरेका िा अन्य िटुुको औषमि खाई रहन े विरािी 
यस काययक्रििा सिेवटएको िामनन ेछैन िर एकि िवहिा / परुुसका 
स्याहारकिाय नभएका भमन पामिका अध्यक्षको मसफाररस भएिा र 
औषमि िौज्िाि भएिा वििरण गनय सवकनेछ ।  

  

५. सञ् चािक समिमि गठन सम्बन्िी व्यिस्था: सञ् चािक समिमििा िेहाय 
बिोजजिका पिामिकारीहरु रहनछेन:् 

(क) िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका अध्यक्ष     - संयोजक 

(ख) िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका उपाध्यक्ष           - सिस्य 
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(ग) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि     - सिस्य  

(र्) सािाजजक मबकास  समिमि संयोजक    - सिस्य  

(ङ) िवहिा बािबामिका शाखा प्रिखु    - सिस्य  

(च) जेष्ठ नागररक संजाि सिस्य (अध्यक्षिे िोके अनसुार)- सिस्य 

(छ) स्िास््य शाखा प्रिखु िा सम्बजन्िि काययक्रि हेने  

नमसिंग कियचारी         -सिस्य सजचि  

 

    िामथ जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापमन  विमभन्न  विषयिा आिश्यक 
छिफि गनुयपने  आिश्यकिा िेजखएि  िैठकिा सम्बजन्िि विज्ञिाई आिजन्त्रि 
सिस्यको रुपिा  राख्न सवकनछे। 

६. सञ् चािक समिमिको  काि, कियव्य र अमिकार: सञ् चािक समिमिको काि, 
कियव्य र अमिकार िेहाय बिोजजि हनुेछ:  

(क) काययक्रिको आिश्यक नीमि, योजना, बजेट िथा काययक्रि िजुयिा 
गनय काययपामिकािाई  सझुाि प्रिान   गने । 

(ख) स्िीकृि भएको नीमि योजना िथा काययक्रि  काययन्ियन गने गराउन े
। 

(ग) काययक्रिको कायायन्ियन, िलु्यांकन, अनगुिन, सपुररिेक्षण गरर 
काययक्रि सिुार िथा प्रभािकाररिा बढाउन पहि गने । 

(र्) तै्रिामसक बैठक बसी अध्यािमिक गररएका विरािीहरुको िामग 
आबश्यक पने औषमिको िाग मनिायरण भई आएको पररिाणिाई 
खररिका िामग मनिेशन गने सम्बजन्िि स्िास््य सस्थािाई आपूमिय 
गनय सहयोग गने । 

(ङ) काययक्रििा िेखा परेका विमभन्न नीमिगि रुपिा सिस्या  िेखा परेिा 
सिािानको िामग आिश्यक पहि गरर सिस्या सिािान गने । 
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७. समिमिको बैठक सम्बजन्ि व्यिस्था: समिमिको बैठक सम्बन्िी व्यिस्था िेहाय 
बिोजजि हनुेछ: 

(क) समिमिको बैठक  कम्िीिा िषयको ३ पटक  र  आिश्यकिा अनसुार 
संयोजकिे  िोकेको मिमि, सिय र स्थानिा बस्नछे । 

(ख) कुि सिस्य संख्याको पचास प्रमिशि भन्िा बढी सिस्यहरु उपजस्थि 
भएिा समिमिको बैठकको िामग गणपरुक संख्या पगेुको िामननेछ । 

(ग) बैठक सम्बन्िी  अन्य  काययविमि  समिमि  आफैिे  मनिायरण  गरे  
बिोजजि  हनुेछ । 

८. काययक्रि कायायन्ियन गने इकाई/प्रवक्रया: (१) दिर्य रोगी (उच्छ्च रक्तचाप, 
िििेुह, िानमसक रोग) जेष्ठ नगररकहरुिाई मनशलु्क स्िास््य पररक्षण िथा 
औषमि वििरण काययक्रि  गाउँपामिकािा  रहेको  स्िास््य शाखाद्वारा  सञ्चािन  
गररनेछ उक्त काययक्रि गिाय अनसूुची - १ बिोजजिको फारि भरेको हनु ुपनेछ। 

(२) सबै स्िास््य संस्था अन्िगयिका स्िास््य संस्था प्रिखुहरु/िडा 
सजचिहरुिाई गाँउपामिकािा डाकी गाउँपामिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काययपामिका 
सिस्यहरु/प्र.प्र.अमिकृिको उपजस्थमििा अमभिखुीकरण काययक्रि सञ् चािन 
गने। 

(क) संकमिि ि्याङ्कको  आिारिा स्िास््य संस्थािे आफ्नो सेिा 
रजजस्टरिा सबै जेष्ठ नागररकको नाि साथै रोगको वििरण प्रविस्ट 
गने  । 

(ख) अध्यािमिक गररएको डाटा र विरािीिे खाई रहेका औषमिको 
फेरेस्ट वििरणका आिारिा पामिकािा तै्रिामसक रुपिा औषमि 
िाग वििरण पेश गने । 

(ग) औषमि सेिन गने जेष्ठ नागररक स्िास््य संस्था सम्ि आउन नसक्न े
भए िा स्याहार किाय नभएिा सम्बजन्िि जेष्ठ नागररकको आिास 
सम्ि औषमि परु् याउन ुपने । 
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(र्) नेपाि सरकार र िाछापचु्छ्रे  गाँउपामिका बाट उपिब्ि जेष्ठ 
नागररक मनशलु्क स्िास््य जांच िथा मनशलु्क औषमि वििरण 
काययक्रि सििुायिा बिाउने । 

(ङ) जेष्ठ नागररकहरुिा हनु ्सक्ने स्िास््य जवटििाहरुबारे बिाउने । 

(च) स्िास््य किीहरुको सहयोगिा िथा िडाको सवक्रयिािा जेष्ठ 
नागररकहरुको व्यजक्तगि वििरण सवहि उहाहरुिे खाने औषमि 
िथा औषमिको composition र company सिेि वटपोट गरर 
स्िास््य सस्थािा डाटा अध्यािमिक गने  I 

(छ) अध्यािमिक गररएका आिारिा सम्बजन्िि मबरािीिाई ३/३ 
िवहनाको िामग औषमि वििरण गरी सो को रेकडय स्िास््य शाखािा 
राख्न े। 

९. बजेट सम्बन्िी व्यिस्था :- यस काययवििीिा, उल्िेजखि वक्रयाकिाप काययन्ियन 
गाँउपामिकाको बावषयक बजेटबाट  सञ्चािन गररनेछ । 

१०. अनगुिन िथा िलु्याकंन :- काययक्रिको अनगुिन िथा िलु्यांकन सञ्चािनक  
समिमििे चौिामसक /अियिावषयक िथा िावषयक रुपिा गनेछ । 

िामथ जनुसकैु  कुरा िेजखएको भएिा पमन आिश्यक परेको िखििा सञ्चािनक  
समिमििे काययक्रिको अनगुिन िथा िलु्यांकन जनुसकैु सियिा पमन गनय 
सवकनेछ । 

११. बािा अड्काउ फुकाउने व्यिस्था: यस काययक्रि काययन्ियन सम्बजन्ि  कुनै 
बािा  िवुििा परेिा  सोको  व्याख्या गने  बािा अड्काउ फुकाउने  अमिकार 
गाँउकाययपामिकािा रहनेछ । 

१२. संसोिन सम्बन्िी व्यिस्था: यस काययवििीिा व्यिस्था गररएको  बुंिाहरुिा  
संसोिन गने  अमिकार  गाँउकाययपामिकािा मनवहि हनुेछ । 
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१३. प्रचामिि काननु बिोजजि: यस काययवििीिा उल्िेख भएको मबषयको हकिा 
यसै काययविमि बिोजजि र अन्य  कुराहरुको हकिा प्रचमिि काननु बिोजजि 
हनुेछ ।  
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अनसूुची -१ 

क्र.स. 
विरािीको 

नाि 

उिेर मिंग ठेगाना 
विरािीिाई 

िेखा 
परेको रोग 

प्रयोग 
गरेका 

औषमिहरु 

कम्पनी 
िागि 
िूल्य 

 

१ 
    १ १ 

   

     २ २ 
   

 

पनुश्च : औषमि वििरण गिाय रजजस्टरिा भपायइ गरी वििरण गररनेछ ।  

 

 

 
 

आज्ञािे, 
बेिहरर अमिकारी 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िूल्यः रु. २५।- 
प्रकाशकः 
िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

िाहाचोक, कास्की 




