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काययक्रम सूची 

• काययक्रमको उदेश्य तथा नसने िोगको अवस्था

• मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य काययक्रम काययववनि

• काययक्रम सािाांर्

• अनसूुची  
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कार्यक्रमको उदे्दश्र्

• मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य काययक्रम सँग सम्बन्न्त्ित (परिक्षण, न्नदान,

पिामर्य ि उपचाि व्यवस्थापन) काययन्वन्ि तथा मागयदर्यनका बािे जानकािी

गिाउने

• काययक्रमको प्रभावकािी कावायन्त्यनका लान्ग छलफल गने

• नसने िोगको बािेमा अन्त्तिान्रिय, िान्रिय तथा प्रदरे्को न्वद्यमान समस्या

बािेमा छलफल गने

• नसने िोगको िोकथामका लागी जोन्िम न्त्यनू्नकिण गने उपायहरु बािे

छलफल गने
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बागमती प्रदेर् सांक्षक्षप्त परिचय 
• संघीय न्नवायचन के्षरः ३३

• प्रादने्र्क न्नवायचन क्षेरः ६६

• स्थानीय तहः ११९

महानगिपान्लकाः ३

उपमहानगिपान्लकाः १

नगिपान्लकाः ४१

गाउँपान्लकाः ७४

७0% जनता 

नगरपालिका/शहरी

के्षत्रमा बसोबास 

गर्यन ्।
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बागमती प्रदेर्को जनसाक्ष्ख्यक अवस्था

• जनसांख्यााः ६०८४०४२ (Ref- CBS Nepal 
-2021)

प्रमखु जातजानत
• आददवासी जनजानत –५३.१७%
• खस आयय – ३७.०९%
• दनलत ५.८४ %
• थारू १.६६ %
• मिेसी १.५७ %
• मकु्षस्लम ०.६७  

(Nepal Census – 2011)
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मुख्र्मन्त्त्री जनता स्वास््र् कार्यक्रमको 

पषृ्ठभुलम तथा औलित्र्ता



पवहले अवहले
सडक सञ्जालसांगै
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हाम्रो र्ािीरिक सवक्रयता  
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पेर्ाको प्रवक्रया
पवहले अवहले
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पषृ्ठभनू्म

हाम्रा प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु 

• सकं्रामक (सने) िोगको  साथ साथै महामािीको अवस्था 

• नसने िोगको अत्यान्िक बनृ्ि / चाप 

• न्वपद , दघुयटना, मानन्सक स्वास््य  समस्याहरु तथा  आत्महत्या 

आन्द 

• कीटजन्त्य िोगहरु तथा पर्पुन्त्छीजन्त्य िोगहरु 

नसने िोगको प्रकोप न्तब्र बेगले बन्ििहकेो ि हालसम्म यसको िोकथाममा 

िाज्यको लगानी न्त्यनू िहकेो छ 
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प्रमुख नसने रोगहरु

मटुु तथा
िक्तनलीको

िोग
ददर्य स्वास 

प्रस्वासको िोग
क्यान्त्सि मिमेुह माननसक 

िोग
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Global

01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय 12



स्वास््यमा अवहले ि िववष्यमा हनुसक्ने 
खचय ि स्रोतहरु 
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Ref- NCD steps survey 2019
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ववश्वमा उच्च मतृ्यदुिका मखु्य कािणहरु 
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नसने िोगको मखु्य जोक्षखमहरु (Major Risk Factors)

• परिवतयन गनय नसवकने
उमेि
 नलांग 
पारिवारिक इनतहास
वांर्ाणगुत

• परिवतयन गनय सवकने
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मखु्य ४ जोक्षखम तत्वहरु
Risk Status (Major 4 Risk Factors)

सूनतयजन्त्य पदाथयको
प्रयोग- Grading of 

Risk : 1st

About 28.9 % of the 

population are using 

tobacco products

अस्वस्थ आहाि
Grading of Risk : 

2nd

About 97

% do not meet the 

recommendations

र्ारिरिक ननष्कृयता
Grading of Risk :

3rd

About 53.6 % of 
population do not 

meet the daily 
recommendation

मददिाजन्त्य 
पदाथयको प्रयोग

Grading of Risk : 4th

About 20.8% are 
current drinkers 

(Last 30 days)

(Source: STEP Survey 2019 , MSAP 2014-2020, and WHO country profile 2018)01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय 16



NCD को कािण मतृ्यदुि ि कुल मतृ्यकुो 
अनपुातको तलुना
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Ref- NBD 2018
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मवहला परुुषमा नसने िोगको अवस्था 

0.00%

20.00%
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60.00%
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MALE
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32.2%

70.8% 71.5%

30.3%
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( Ref- Nepal burden of disease 2019 , Page 30 )
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नेपालमा नसनेिोग बाट हनेु मतृ्यदुि (प्रनतर्तमा)
(1990- 2019)
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2019 मा NCDs, CMNN िोग ि 
चोटपटकका कािण मतृ्य ुहनेुको अनपुात

NCDs

CMNN

INJURY

७१.१%

२१.१%

७.८%

(Ref- NBD 2019) 
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नेपालमा उच्च िक्तचापको अवस्था
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Source: NDHS 2016

१५-वषय मानथ उमेि समहुमा उच्च 
िक्तचापको अवस्था   
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नेपालमा सतुीजन्त्य पदाथय सेवन गने को 
प्रनतर्त 

२८.९% बयस्क (१५-६९)

११.६ %४८.३ %

Ref- NCD steps survey 2019
01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय

२८.९
%
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नेपालमा नसने िोगको अवस्था

24% ४.४%

मटुु तथा िक्तनलीको िोग
(Cardio Vascular 

Disease)

२०.७ %

मिमेुह
(Diabetes Mellitus)

४.०% ४.९ %

(Source: STEP Survey 2019, Nepal burden of 

disease-2019.

२६.८%

२४%
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२१%

दीर्य श्वासप्रश्वास िोग
Chronic Respiratory Disease

क्यान्त्सि
Cancer (All type of 

cancer)

११.१ %

(Source: STEP Survey 2019, NDHS 2016 )

नेपालमा नसने िोगको अवस्था

१८.९% २३.८% १०.८% ११.५%
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15-69 वषय उमेिका मवहलाहरूमा  पाठेर्िको
मखुको क्यान्त्सि परिक्षणका लागी जानकुा कािणहरू

3.70%

49.40%

4.80%

12.40%

6.50%

21.90%

Others

Experiencing Pain

Recommended by other sources

Recommended by health care provider

Follow-up on abnormal

Routine exam

(Ref- Nepal steps survey 2019)
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नसने िोगको वास्तववक रुप 
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Latent,         

subclinical,   

undiagnosed 

cases.
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बागमती प्रदेर्मा स्वास््यको अवस्था
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बागमती प्रदेर्मा मवहला ि परुुष को
अनपुात

पुरुष
४९.९%

महिला
५०.१%

पुरुष -३०३३५७४
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महिला-३०५०४६८

(Ref. CBS- Nepal 2021)
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१५–४९ वषयका िेिै तौल िएको वा िेिै मोटोपना 
िएका (प्रनतर्तमा) 

Source: NDHS 201601/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय 30



१५ वषय मानथका उमेिका माननसमा उच्च
िक्तचापको दि(%)

Source: NDHS 2016
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स्वास््यकमीबाट िगतमा क्षचनीको मारा
नाप्नेको प्रनतर्त (४०-६९ बषय निरको)

नेपाल बागमती प्रदेर्
२१.२ ٪ २४.८  ٪

मिमेुह िोगको ब्यापकता 
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• नेपालमा नसने िोगहरु प्रमखु जनस्वास््य समस्याको रुपमा
देखा परििहेका छन।्
• बवहिांग सेवाको ८२%, िनाय हनुे नबिामीको ८९%

• अनिकाांर् दीर्यिोगी स्वास््य सेवाको पहुुँच बावहि छन ्
• ननिन्त्तिऔषनि सेवन गनयपने अवस्था छ िने त्यसमा  
पनन भ्रम छ 

त्यसकािण,
• समयमा नै र्ारििीक अवस्थाको वािेमा थाहा पाउन सके ि

आवश्यक सजकता अपनाउन सके मानवीय तथा आनथयक क्षनत
कम हनुेछ ।

• सस्तो ि प्रिावकािी पिीक्षणका माध्यमबाट प्रािक्षभिक चिणमा
िहेका ठूला िोगहरूको ननदान हनुे ि जीवनरै्ली परिवतयन वा
सामान्त्य उपचािबाट स्वास््य जोगाउन सवकन्त्छ ।
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िन्त्यवाद

01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय 34



मुख्र्मन्त्त्री जनता स्वास््र् कार्यक्रम (पररक्षण, 

लनदान, परामशय र उपिार) व्र्वस्थापन कार्यलवलि

- २०७९
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मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य काययक्रमको 
उदे्दश्य

• नसने िोग खासगिी मटुु तथा िक्तनली, दम, मिमेुह क्यान्त्सि ि
सोबाट हनुे मतृ्यदुि र्टाउने

• बागमती प्रदेर्का स्वस्थ व्यक्षक्तमा नसने िोगहरु ि नतनका
जोक्षखमहरु समयमा नै पवहचान गिी उक्षचत पिामर्य, स्वस्थ
व्यवहाि, परिक्षण,ननदान ि उपचाि गिी नसने िोग जवटल हनु
नददने

• अब्सटेविक विस्टुला, हृदयर्ात िोग,मक्षस्तष्कर्ात लगायत नसने
िोगको िोकथाम, ननयन्त्रण, न्त्यूनीकिण, ननदान ि उपचािमा
आनथयक सहायता तथा सहनुलयत ददने ि सहजीकिण काययलाई
व्यवक्षस्थत गने
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मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य परिक्षण काययक्रम 

ननदेर्क
सनमती

व्यवस्थापन 
सनमती 

िकु्तानी 
नसिारिस 
सनमती 

काययक्रम कायायन्त्वयन तथा व्यस्थापन सांयन्त्र  
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ननदेर्क   सनमनत
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व्यवस्थापन सनमनत
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िकु्तानी नसिारिस सनमनत 

43



01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय 44



बागमती प्रदेर् - ३० वषय मानथ को अनमुाननत 
जनसांख्या

क्र.स. जिल्ला िनसंख्या ३० वषषमाथि प्रतिशि
१. िक्तपिु ४३०४०८ १७७३२८ २.९१ 
२. क्षचतवन ७२२१६८ २९७५३३ ४.८९ 
३. िाददङ ३२२७५१ १३२९७३ २.१८ 
४. दोलखा १७२७२६ ७११६३ १.१६ 
५. काठमाडौं २०१७५३२ ८३१२२३ १३.६६
६. काभ्रपेलाञ्चोक ३६३८७९ १५११५४ २.४८ 
७. लनलतपिु ५४८४०१ २२५९४१ ३.७१ 
८. मकवानपिु ४६१०५३ १८९९५३ ३.१२ 
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 अब्स्टेिीक विस्टुला  Obstetric fistula

 हृदयर्ात  Heart attack

 मक्षस्तष्कर्ात Brain stroke

 क्यान्त्सि Cancer

काययक्रम अन्त्तगयत ननभन िोगहरुमा ववपन्न नागरिकले 
सहनुलयत ि सहजीकिण पाउन ेछन ्|  
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अब्सटेविक विस्टुला

िोगको पवहचान, उपचाि, सहनुलयत ि
सहजीकिण सभबक्षन्त्ि व्यवस्था 
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अब्सटेविक विस्टुला िोगको पवहचान 
• नबिामीको क्षस्क्रननांङ गदाय अब्सटेविक विस्टुला िोग िएको र्ांका

लागेमा स्थानीय तहको स्वास््य सस्थाले नबिामीलाई नक्षजकको
सांक्षर्य वा प्रदेर् मातहतको अस्पतालमा िोगको पवहचान गनय
नसिारिस गनुय पनेछ ।

• िोगको पवहचान िएपनछ सो स्वास््य सस्थाको नसिारिस परमा
तोवकएको अस्पतालमा क्षचवकत्सकको नसिारिसमा िोगको उपचाि
गिाउनु पनेछ ।

• अब्सटेविक विस्टुला िोगको उपचाि प्रयोजनका लानग सूक्षचकृत
अस्पतालमा मन्त्रालयले काययक्रम लागु गनेछ ।
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औषनि उपचाि बापत आनथयक सहायता तथा 
सहनुलयत प्रदान गने 

• अस्पतालले आनथयक रुपले वववपन्न मवहलालाई अब्सटेविक
विस्टुला िोगको औषनि उपचाि लगायत र्ल्यवक्रया गिाउदा
नसिारिस पर ि आनथयक ववपन्नता िएको स्वर्ोषणा ननवेदनको
आिािमा औषनि बापत सहनुलयत प्रदान गरिनछे।साथै सो
ननवेदन अस्पतालमा पेर् गनुयपनेछ।

• चालु आ.व. २०७८/०७९ को हकमा मार अब्सटेविक
विस्टुला िएका मवहलाको यातायात खचय उपचाि गने ववरे्षज्ञ
अस्पताललेनै व्यवस्था गनुय पनेछ।

• मन्त्रालयले तोकेको िकमको सीमा ननाघ्ने गरि क्षचवकत्सकको
नसिारिसमा एक पटक वा आवश्यकतानसुाि पटक पटक प्रदान
गरिनेछ।
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अस्पतालको क्षजभमेवािी 

• सांर्ीय स्वास््य तथा जनसांख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत स्तिीय
उपचाि प्रोटोकल (Standard Treatment Protocol) बमोक्षजम सेवा
प्रदान गने ।

• मन्त्रालयले तोकेको सहनुलयत िकमको परिनिमा िही नबिामीलाई
क्षचवकत्सकको सल्लाह बमोक्षजम आवश्यक पने औषनि, औषनि
जन्त्य सामाग्री, ननदानात्मक सेवा, र्ल्यवक्रया, रै्या आदद समेत
उपलब्ि गिाउनु पने ।

• ववरे्षज्ञ अस्पतालले अस्पताल िामेसी सेवा सञ्चालन गिेको
हनुपुने ि अब्सटेविक विस्टुला िोगको लानग स्तिीय उपचाि
प्रोटोकल अनसुाि आवश्यक औषिीहरु अस्पताल िामेसीमा
उपलब्ि गिाउनु पने ।
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• ननवेदन ददएका ववपन्न मवहलाको अनिलेख अनलाइन ववद्यनुतय
प्रववनिमा अननवायय रूपमा िाखी अलग-अलग िाइल खडा गिी
िाख्न।े

• अस्पतालको सामाक्षजक स्वास््य सिुक्षा इकाईमा आवश्यक
जनर्क्षक्त ि प्रववनिको व्यवस्था गने गिाउने क्षजभमेवािी
अस्पतालको हनुेछ।

• नबिामीको लानग तोवकएको नसमा िन्त्दा बढी खचय नहनुे गिी स्पष्ट
अनिलेखको व्यवस्था नमलाउने।
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अब्सटेविक विस्टुला िोगको औषनि उपचाि खचय 
ि सोििनाय सभबक्षन्त्ि व्यवस्था  

• सूक्षचकृत अस्पतालले अब्सटेविक विस्टुला िोगको औषनि
उपचाि ननर्लु्क रुपमा गनुय पनेछ ।

• उपचाि गिाए बापतको िकम मन्त्रालयसांग सोििनाय माग गनुय
पनेछ |नबिामी लाई तोकेको सीमा िन्त्दा बढी िकम सोििनाय
पाउने छैन ।

• अस्पतालले चौमानसक रुपमा अब्सटेविक विस्टुला िोगको
औषनि उपचाि सेवाको ववविण ि खचय िएको िकम अस्पतालको
सूचना पाटीमा सावयजननक गनुयपनेछ।

• ववपन्न मवहला वा ननजको कुरुवा, ड्यटुी क्षचवकत्सक वा नसयलाई
प्रत्येक ववलमा दस्तखत गिाई अस्पतालको नबिामी अनिलेख
िाइलमा दरुुस्त िाख्नपुनेछ।
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• नबिामीको उपचािका क्रममा मतृ्यु िई आवश्यक कागजातहरु
नल्याएमा अस्पतालका ननदेर्क, उपचािमा सांलग्न प्रमखु
क्षचवकत्सक ि सामाक्षजक स्वास््य सिुक्षा इकाई प्रमखुले नसिारिस
गिेमा तोवकएको नसमा निरको नबिामीको खचय िएको िकम
सभबक्षन्त्ित अस्पतालले सोििनाय माग गनय सक्नेछ।

• कुनै कािणवस सोििनाय िकम प्राप्त हनु वढला िएमा पनन सेवा
अवरुद्ध गनय पाइने छैन।

• ववपन्न मवहलालाई सूक्षचकृत अस्पतालबाट सेवा उपलब्ि गिाइ
सकेपनछ अब्सटेविक विस्टुला िोगको तोवकएको औषनि
उपचािमा तोवकएको सोििनाय हनुे िकम सवकए पनन उसलाई थप
उपचाि गनुयपने िएमा साववककै सहनुलयत दििेटमा सेवा
उपलब्ि गिाउनु पनेछ।

• दोहोिो सवुविा नलन पाइने छैन।
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हृदयर्ात िोग 

िोकथाम, ननयन्त्रण, ननदान ि उपचािमा सहनुलयत 
तथा सहजीकिण काययक्रम

01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय 54



हृदयर्ात िोगको पिीक्षण, ननदान, र्ल्यवक्रया 
ि उपचाि गने

• नागरिकले अस्पतालमा पिीक्षण, ननदान, र्ल्यवक्रया ि औषनि
उपचाि सेवा नन:र्लु्क रुपमा प्राप्त गनेछन।

• सेवा प्राप्त गनयको लानग ननवेदन, प्रषेण पजुाय ि प्रदेर् निरको
स्थायी बानसन्त्दा िएको प्रमाण खलु्ने कागजात अस्पतालमा
पेर् गनुय पनेछ ।

• सेवाका लानग अस्पतालले आवश्यक ठानेमा र्वहद गांगालाल
िाविय हृदय केन्त्रमा प्रषेण गनय सक्नेछन।्

• प्रषेण मािय त आएका हृदयर्ातका नबिामीहरुको र्वहद
गांगालाल िाविय हृदय केन्त्र ि मन्त्रालयले तोकेको
अस्पतालले पिीक्षण, ननदान, र्ल्यवक्रया ि उपचाि गनुय
पनेछ।
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हृदयर्ात को उपचाि सेवा र्लु्क सहनुलयत 
प्रदान गने

• अस्पतालले हृदयर्ात िोगको उपचाि बापत नलने सेवा
र्लु्कका सभबन्त्िमा र्वहद गांगालाल िाविय हृदय
केन्त्रले नलईिहेको प्रनतव्यक्षक्त दििेट रु.१,१०,०००/-
(अक्षरेुपी एक लाख दस हजाि मार) बिाबि मार
सहनुलयत र्लु्क प्रदान गनय सवकनेछ।

• हृदयर्ात िोगको उपचािमा थ्रोभबोलाईवटक (TNK) गनुय
पने नबिामीको प्रनतव्यक्षक्त दििेट रु.७५,०००/-
(अक्षरुपी पचहत्ति हजाि मार) सभम उपलब्ि
गिाईनेछ।
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• ववद्यतुीय प्रववनि मािय त प्रादेक्षर्क अस्पतालसुँग
ववक्षर्ष्टीकृत अस्पतालले चौनबसै र्ण्टा ववरे्षज्ञ सेवा वा
िाय उपलब्ि गिाए बापत प्रनत केसको रु ५००/-
(अक्षरुपी पाुँच सय मार) को दिले प्रोत्साहन िकम
उपलब्ि गिाईनेछ।

• प्रोत्साहन िकम उपलब्ि गिाउन ववक्षर्ष्टीकृत
अस्पतालले अनकल नडयवुटमा हनेु ववरे्षज्ञ
क्षचवकत्सकको नाम, नडयवुट िोस्टि, सभपकय नां. समेत
प्रादेक्षर्क अस्पतालहरुलाई सञ्चाि गनुय पनेछ।

हृदयर्ात िोगको उपचाि सेवा र्लु्क 
सहनुलयत प्रदान गने
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अस्पताल को क्षजभमेवािी 
• नबिामीलाई क्षचवकत्सकको सल्लाह बमोक्षजम आवश्यक पने

पिीक्षण, ननदान, र्ल्यवक्रया सेवा ि औषनि तथा औषनिजन्त्य
सामाग्री आदद उपलब्ि गिाउने,

• ननवेदन ददएका नबिामीको अनिलेख ववद्यतुीय प्रववनिमा अननवायय
रूपमा अलग-अलग िाइल खडा गिी िाख्न,े

• सूचीकृत हनुे अस्पतालले अस्पताल िामेसी सेवा सञ्चालन गिेको
हनुपुने ि हृदयर्ातको लानग स्तिीय उपचाि प्रोटोकल अनसुाि
आवश्यक पने औषिीहरु अस्पताल िामेसीमा उपलब्ि हनुपुने,

• अस्पतालको सामाक्षजक स्वास््य सिुक्षा इकाईमा आवश्यक
जनर्क्षक्त ि प्रववनिको व्यवस्था गने,
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• अस्पतालको सामाक्षजक स्वास््य सिुक्षा इकाईमा आवश्यक
जनर्क्षक्त ि प्रववनिको व्यवस्था गने|

• बागमती प्रदेर्का अस्पतालका क्षचवकत्सक, नसय, प्यािामेडीक्सलाई
प्रदेर् स्वास््य तानलम केन्त्रको समन्त्वयमा हृदयर्ात सभबन्त्िी
आवश्यक तानलमको व्यवस्था गने |

• बागमती प्रदेर्का अस्पतालबाट प्रषेण िएका नबिामीको उपचािमा
प्राथनमकता ददने|

• नबिामीको उपचािको लानग ECG गिी र्वहद गांगालाल िाविय
हृदय केन्त्रमा वविनुतय प्रववनि मािय त सांचाि गिी Consultant को
िाय नलई उपचाि वा प्रषेणका लानग सल्लाह ददने व्यवस्था
नमलाउनु पने।
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खचय ि सोििनाय सभबन्त्िी व्यवस्था
• अस्पतालले हृदयर्ातका नबिामीहरुको पिीक्षण, ननदान,

र्ल्यवक्रया सेवा ि औषनि तथा औषनिजन्त्य सामाग्री आदद
नन:र्लु्क उपलब्ि गिाउनु पनेछ, यस बापतको र्लु्क िकम
मन्त्रालयले अस्पताललाई उपलब्ि गिाउनेछ।

• सहनुलयत िकमिन्त्दा बढी िकम नबिामीको लानग खचय नहनेु
गिी स्पष्ट अनिलेखको व्यवस्था नमलाउनु पनेछ ।

• अस्पतालले उपचाि खचयको सोििनाय माग गदाय मानसक
रुपमा अनसूुची–१९ बमोक्षजमको ववविण िािाम ििी
मन्त्रालयमा प्रत्येक मवहनाको सात गतेनिर अननवायय रुपमा
पठाउनु पनेछ |
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• नबिामी नडस्चाजय हुुँदा तोवकएको िकम मध्ये के कनत िकम
बिाबि उपचाि सेवा प्रदान गरिएको हो सो बािे
नबिामीलाई जानकािी ददई अनिलेख िक्षजष्टि तथा ववद्यतुीय
प्रववनिमा अननवायय रूपमा अद्यावनिक गनुय पनेछ ।

• ववपन्न नबिामी नागरिक वा ननजको कुरुवा, डु्यटी
क्षचवकत्सक वा नसयलाई प्रत्येक ववलमा दस्तखत गिाई
अस्पतालको नबिामी अनिलेख िाइलमा दरुुस्त िाख्नु पनेछ
।

• कुनै नबिामीको उपचाि गदाय ननज नबिामीको उपचािका
क्रममा मतृ्यु िई आवश्यक कागजातहरु नल्याएमा
अस्पतालका ननदेर्क, उपचािमा सांलग्न प्रमखु क्षचवकत्सक
ि सामाक्षजक स्वास््य सिुक्षा इकाई प्रमखुले नसिारिस
गिेमा तोवकएको नसमा निरको नबिामीको खचय िएको
िकम सभबक्षन्त्ित अस्पतालले सोििनाय माग गनय सक्नेछ ।

खचय ि सोििनाय सभबन्त्िी व्यवस्था ..
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• कुनै कािणवस सोििनाय िकम प्राप्त हनु वढला िएमा पनन
अस्पतालले सेवा अवरुद्द गनय पाइने छैन ।

• र्वहद गांगालाल िाविय हृदय केन्त्रले खरिद गिेको बोलपर
मूल्यमा प्रदेर्का अस्पतालले हृदयर्ात उपचािका लानग
TNK/Streptokinase औषनि नबिामीका लानग वषय ििी उपलब्ि
गिाउनु पनेछ।

• हृदयर्ातका नबिामीहरुलाई Angioplasty गनुय पने िएमा सो
बापत सभबक्षन्त्ित अस्पतालले ननिायिण गिेको िकम सोििनाय
पाउनेछ।

• नबिामीलाई सकु्षचकृत अस्पतालबाट सेवा उपलब्ि गिाइ सकेपनछ
हृदयर्ात िोगको तोवकएको औषनि उपचािमा तोवकएको सोििनाय
हनुे िकम सवकए पनन ननजलाई थप उपचाि गनुयपने िएमा
साववककै सहनुलयत दििेटमा सेवा उपलब्ि गिाउनु पनेछ।

खचय ि सोििनाय सभबन्त्िी व्यवस्था ..
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मक्षस्तष्कर्ात

िोग उपचािमा 
सहनुलयत तथा सहजीकिण प्रदान गने 
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मक्षस्तष्कर्ात िोग उपचािमा सहनुलयत 
प्रदान गने

आनथयक सहनुलयत प्राप्त गनय देहाय बमोक्षजम कागजात पेर् गनुय
पनेछ:-

• सांर्ीय ननदेक्षर्काको गदठत नसिारिस सनमतको नसिारिस पर,

• प्रदेर् निर स्थायी बसोबास िएको नेपाल सिकािले जािी गिेको
गरिब वा ववपन्नको परिचयपरको कवप |

• आनथयक सहनुलयत प्राप्त गनय प्रदेर्का अस्पतालबाट प्रषेण गिी
ववरे्षज्ञ अस्पतालबाट औषनि/र्ल्यवक्रया गरिएको कागजात
िाख्नपुनेछ ।

• उपचाि सेवामा सहनुलयत प्राप्त गनय बागमती प्रदेर्मा स्थायी 
बसोबास गिेको प्रमाण खलु्ने लगायत का अन्त्य कागजातहरु पेर् 
गनुय पनेछ ।
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ववरे्षज्ञ अस्पतालको क्षजभमेवािी

• अस्पताल िामेसी सेवा सञ्चालन गिेको हनुपुने ि
मक्षस्तष्कर्ात िोगको लानग स्तिीय उपचाि प्रोटोकल
अनसुाि आवश्यक बहसुांख्यक औषिीहरु अस्पताल
िामेसीमा यथासभिव उपलब्ि गिाउने|

• मक्षस्तष्कर्ातका नबिामीका लानग सी. वट. स्क्यान सनुबिा
महत्वपूणय िहेको हुुँदा कक्षभतमा ४ र्ण्टाको दिुीमा पहुुँच
हनेु गिी व्यवस्थापन गनय पहल गने|

• औषनि उपचाि उपलब्ि गिाएको अनिलेख िक्षजष्टि तथा
ववद्यतुीय प्रववनि अनलाइन िेकडय अननवायय िाख्नु पने|
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खचय ि सोििनाय सभबन्त्िी व्यवस्था
• नबिामीको अवस्था अनसुाि तोवकएको नबरे्षज्ञ अस्पतालमा बढी

िकम लागेता पनन यस काययववनिमा तोवकए बमोक्षजम मार
िकम सोििनाय उपलब्ि गिाईनेछ।

• अस्पतालले चौमानसक रुपमा सेवाको ववविण ि खचय िएको
िकम अस्पतालको सूचना पाटीमा सावयजननक गनुयपनेछ।

• अस्पतालले उपचाि खचयको सोििनाय माग गदाय मानसक रुपमा
प्रनतवेदन िािाममा तयाि गनुय पनेछ ि स्वास््य मन्त्रालयबाट
आउने कमयचािीलाई मानसक रुपमा सो अनिलेख उपलब्ि गिाउन
सहयोग गनुय पनेछ।
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• नबिामी नडस्चाजय हुुँदा तोवकएको िकम मध्ये कुन कुन क्षर्षयकमा
खचय िएको हो देक्षखने गिी अनिलेख िक्षजष्टि तथा ववद्यतुीयय
प्रववनिमा अननवायय रूपमा अद्यावनिक गनुय पनेछ।

• ववपन्न नबिामी नागरिक वा ननजको कुरुवा, ड्युटी क्षचवकत्सक वा
नसयलाई प्रत्येक ववलमा दस्तखत गिाई अस्पतालको नबिामी
अनिलेख िाइल खडा गिी दरुुस्त िाख्नपुनेछ।

• नबिामीको उपचािका क्रममा मतृ्यु िई आवश्यक कागजातहरु
नल्याएमा अस्पतालका ननदेर्क, उपचािमा सभलग्न प्रमखु
क्षचवकत्सकले नसिारिस गिेमा तोवकएको नसमा निरको नबिामीको

खचय िएको िकम सभबक्षन्त्ित अस्पतालले सोििनाय माग
गनय सक्नेछ।

खचय ि सोििनाय सभबन्त्िी व्यवस्था ..
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• कुनै कािणवस सोििनाय िकम प्राप्त हनु वढला िएमा पनन सेवा
अवरुध्द गनय पाइने छैन।

• प्रादेक्षर्क अस्पतालमा आवश्यक पने औषनि वषय िरि अटुट िहने
ि भयाद नसवकने व्यवस्था नमलाउनु पनेछ।

• र्ल्यवक्रयाको वकनसम ि र्लु्क ननयनमत रुपमा अनिलेखीकिण
गनुयपनेछ।

खचय ि सोििनाय सभबन्त्िी व्यवस्था ..
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अस्पताललाई प्रदान गरिने मक्षस्तष्कर्ात िोग 
उपचाि सेवा र्लु्क

• ननर्लु्क उपचाि सेवा प्रदान गिे वापत अस्पताललाई मन्त्रालयले
देहाय बमोक्षजम र्लु्क सोििनाय उपलब्ि गिाउनेछ:-

• र्ल्यवक्रयाका नबिामीका लानग प्रनतव्यक्षक्त बढीमा रु.2,00,०००/-
(अक्षरुपी दईु लाख मार)

• प्रादेक्षर्क अस्पतालमा उपचाि गिी प्रषेण गरिएका ि अपिेर्न गनय
नपने नबिामीलाई प्रनतव्यक्षक्त रु.७५,०००/- (अक्षरुवप पचहत्ति
हजाि मार)

• प्रादेक्षर्क अस्पतालमा थ्रोमबोलैवटक गनुय पिेमा प्रनतव्यक्षक्त
रु.७५,०००/-

• सामान्त्य व्यवस्थापन गनुयपने नबिामीको लानग प्रनतव्यक्षक्त
रु.२५,०००/- (पच्चीस हजाि मार )
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• ववरे्षज्ञ अस्पतालमा चौनबसै र्ण्टा अनकल नडउटीमा बसी
ववद्यतुीय माध्यम मािय त ववरे्षज्ञ सेवा/िाय प्रादेक्षर्क
अस्पताललाई ववरे्षज्ञ सेवा/िाय ददने ववरे्षज्ञ क्षचवकत्सकलाई
ननजको तलब स्केलको वहसाबले हनु आउने प्रनत र्ण्टाको
दिले वा थप सेवा प्रदान गिे बापत प्रनतददन रु २०००/-
दिले प्रोत्साहन िकम मन्त्रालयले उपलब्ि गिाउनेछ।

• प्रादेक्षर्क अस्पतालमा मौजदुा दिबन्त्दीबाट नै सो सेवा प्रदान
गनुय पनेछ ि ववरे्षज्ञ अस्पतालसुँग ववद्यतुीय मध्यममा
ननिन्त्ति आबद्ध िइ नबिामी केक्षन्त्रत सेवा पयुायउनु पनेछ।

उपचाि सेवा र्लु्क ..
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• अस्पतालले मक्षस्तष्कर्ात िोगको उपचाि वापत प्रादेक्षर्क
अस्पतालमा ववरे्षज्ञ अस्पतालबाट पठाएको औषनि ि ननदेर्न
अनसुाि ददइएको सेवाको अनिलेख िाख्नु पनेछ ।

• औषनि खरिद िकमको सोििनायका लानग दाक्षखला रिपोटय सवहत
ननवेदन पेर् गनुयपनेछ ।

• र्ल्यवक्रयाको दि सभझौता गरिएको अस्पतालले नलने दि िन्त्दा
बढी हनुे छैन ।

उपचाि सेवा र्लु्क ..
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क्यान्त्सि िोग

लागेका ववपन्न नागरिकलाइय औषिी उपचािमा
सहनुलयत प्रदान गने सभबन्त्िी  व्यवस्था
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• आनथयक रूपले ववपन्न प्रदेर् निरका स्थायी बानसन्त्दा नबिामीले 
क्यान्त्सि िोगको उपचाि गिाउुँदा आनथयक सहायता प्राप्त गनेछन्
।

• नबिामीले ववल बमोक्षजमको बढीमा रु.५०,०००/-(अके्षरुपी 
पचास हजाि) सभमको क्यान्त्सि िोगको उपचाि वापत आनथयक 
सहायता प्राप्त गनेछ।

क्यान्त्सि िोग लागेका ववपन्न नागरिकलाई औषनि 
उपचाि वापत आनथयक सहायता ददने
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आनथयक सहायता प्राप्त गनय देहाय बमोक्षजमको कागजात पेर् गनुय पनेछ:-

• सांर्ीय ननदेक्षर्काको गदठत नसिारिस सनमनतको नसिारिस वा प्रदेर् निर
स्थायी बसोबास िएको नेपाल सिकािले जािी गिेको गरिब परिचयपर
।

• प्रदेर् निरका स्थायी बानसन्त्दा ववपन्न नागरिकले क्यान्त्सि िोगको
उपचाि वापत आनथयक सहायता प्राप्त गनय सांर्ीय ननदेक्षर्का बमोक्षजम
क्यान्त्सि िोगको उपचािका लानग तोवकएको नसमा निरको िकम
बिाबिको उपचाि सहनुलयत प्राप्त गरिसकेको हनुपुनेछ।

• उपचाि सहनुलयत प्राप्त गनय सांर्ीय ननदेक्षर्का बमोक्षजम सो िोगको
लानग पेर् गरिएको स्थायी बसोबास गिेको प्रमाण खलु्ने लगायतका
कागजातहरु समेत पेर् गनय सवकनेछ।
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• उपचाि सहनुलयत प्राप्त गनय सांर्ीय ननदेक्षर्का बमोक्षजम सो
िोगको लानग पेर् गरिएको स्थायी बसोबास गिेको प्रमाण
खलु्ने लगायतका कागजातहरु समेत पेर् गनय सवकनेछ।

• दोहोिो सवुविा नलना पाइने छैन ।
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अस्पतालको क्षजभमेवािी 
• ववपन्न नबिामीलाई क्षचवकत्सकको सल्लाह बमोक्षजम
आवश्यक पने औषनि, औषनिजन्त्य सामाग्री, ननदानात्मक
सेवा, र्ल्यवक्रया, रै्या आदद समेत अस्पतालले उपलब्ि
गिाउनु पने,

• सांर्ीय स्वास््य तथा जनसांख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत
स्तिीय उपचाि प्रोटोकल (Standard Treatment
Protocol) बमोक्षजम सेवा प्रदान गने,

• अस्पताल िामेसी सेवा सञ्चालन गिेको हनुपुने ि
क्यान्त्सि िोगको लानग स्तिीय उपचाि प्रोटोकल अनसुाि
आवश्यक औषिीहरु अस्पताल िामेसीमा उपलब्ि
हनुपुने ।

01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय 76



• ननवेदन ददएका ववपन्न नबिामीको अनिलेख अनलाइन
ववद्यनुतय प्रववनिमा अननवायय रूपमा िाक्षख अलग-अलग
िाइल खडा गिी िाख्ने |

• ववपन्न नबिामीको ववविण अनलाइन प्रववनिबाट अननवायय
अनिलेख गिी प्रषेण गनुयपने,

• औषनि उपचाि उपलब्ि गिाएको अनिलेख िक्षजष्टि तथा
ववद्यतुीय प्रववनि अनलाइन िेकडय तथा अनलाइन रिपोवटयङ
अननवायय िाख्नु पने,

• अस्पतालले ववपन्न नबिामी नागरिकको उपचािको
सभबन्त्िमा समय समयमा मन्त्रालयले ददएको ननदेर्न
पालना गनुय पने |

अस्पतालको क्षजभमेवािी 
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• अस्पतालको सामाक्षजक स्वास््य सिुक्षा इकाईमा आवश्यक
जनर्क्षक्त ि प्रववनिको व्यवस्था गने गिाउने क्षजभमेवािी
अस्पताल प्रमखुको हनेु

• अस्पताल दताय एवम नववकिण प्रचनलत कानून बमोक्षजम
िएको हनु ु पने,

• नबिामीको उपचाि गने अस्पतालमा उपचाि हनु नसकी थप
उपचािको लानग अको अस्पतालमा प्रषेण गनुय पूवय त्यस
अस्पतालमा नबिामीको उपचाि हनेु सभबन्त्िमा यकीन
गनुयपने|

अस्पतालको क्षजभमेवािी 
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• नबिामी थप उपचािका लानग अन्त्य सूक्षचकृत अस्पतालमा
प्रषेण गनुयपने िएमा सभबक्षन्त्ित अस्पतालले सोझै गनय
सक्ने ि प्रषेण गिेको जानकािी र्ाखालाई सभबक्षन्त्ित
अस्पतालले गनुयपने,

• ववरे्ष कािण बाहेक ववद्यतुीय प्रववनि (अनलाइन) बाट
अनिलेख निाखी गरिएको प्रषेण मान्त्य नहनेु व्यवस्था
गने।

अस्पतालको क्षजभमेवािी ..
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खचय ि सोििनाय सभबक्षन्त्ि व्यवस्था 
• ववपन्न नबिामी नागरिकले औषनि उपचाि सेवा
नलइिहेको अस्पतालबाट अन्त्य ववपन्न सेवा उपलव्ि
हनेु अस्पतालमा थप उपचािको लानग प्रषेण गनुयपने
िएमा नबिामीले पाउनु पने बाुँकी आनथयक सहायता
िकम बिाबिको उपचाि सवुविा त्यो प्रषेण गरिएको
अस्पतालमा पाउन सक्नेछन।्

• तोवकएको आनथयक सहायता िकम िन्त्दा बढी िकम
नबिामीको लानग खचय नहनेु गिी स्पष्ट अनिलेखको
व्यवस्था नमलाउनु पनेछ।
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• अस्पतालले चौमानसक रुपमा सेवाको ववविण ि खचय िएको 
िकम अस्पतालको सूचना पाटीमा सावयजननक गनुय पनेछ।

• नबिामी नडस्चाजय हुुँदा तोवकएको िकम मध्ये के कनत िकम 
बिाबि उपचाि सेवा प्रदान गरिएको हो सो बािे नबिामीलाई 
जानकािी ददई सोही अनसुाि अनसूुची – २९ बमोक्षजमको अनिलेख 
िक्षजष्टि तथा ववद्यतुीय प्रववनिमा अननवायय रूपमा अद्यावनिक गनुय 
पनेछ।
• अस्पतालले उपचाि खचयको सोििनाय माग गदाय मानसक रुपमा 
अनसूुची – ३० बमोक्षजमको प्रनतवेदन िािाममा ििी मन्त्रालयमा 
प्रत्येक मवहनाको सात गतेनिर अननवायय रुपमा पठाउन ुपनेछ। 

खचय ि सोििनाय सभबक्षन्त्ि व्यवस्था .. 

81



01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय

• ववपन्न नबिामी नागरिक वा ननजको कुरुवा, डु्यटी क्षचवकत्सक
वा नसयलाई प्रत्येक ववलमा दस्तखत गिाई अस्पतालको
नबिामी अनिलेख िाइलमा दरुुस्त िाख्नु पनेछ।

• यस काययववनि बमोक्षजम आवश्यक पने कागजातहरु प्राप्त
गनय वढला िएको अवस्थामा नडस्चाजय हनुे ददनसभम
कागजातहरु ल्याएमा सभबक्षन्त्ित अस्पतालले सभबक्षन्त्ित
नबिामीलाई तोवकएको आनथयक सहायता िकम बिाबिको
उपचाि सेवा ददनु पने ि नबिामीले दिा ५० को उपदिा
(४) बमोक्षजमको ननवेदन ददनु पनेछ ि अस्पतालले तोवकए
िन्त्दा वढी िकमको सोििनाय माग गनय पाउनेछैन |

खचय ि सोििनाय सभबक्षन्त्ि व्यवस्था .. 
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• नबिामीको उपचािका क्रममा मतृ्यु िई आवश्यक
कागजातहरु नल्याएमा अस्पतालका ननदेर्क, उपचािमा
सांलग्न प्रमखु क्षचवकत्सक ि सामाक्षजक स्वास््य सिुक्षा इकाई
प्रमखुले नसिारिस गिेमा तोवकएको नसमा निरको
नबिामीको खचय िएको िकम सभबक्षन्त्ित अस्पतालले सोििनाय
माग गनय सक्नेछ।

• कुनै कािणवस सोििनाय िकम प्राप्त हनु वढला िएमा पनन
सेवा अवरुध्द गनय पाइने छैन।

खचय ि सोििनाय सभबक्षन्त्ि व्यवस्था .. 

83



01/17/2023 बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय

• ववपन्न नागरिकलाई सकु्षचकृत अस्पतालबाट सेवा उपलब्ि
गिाइ सकेपनछ क्यान्त्सि िोगको तोवकएको औषनि उपचािमा
तोवकएको सोििनाय हनुे िकम सवकए पनन उसलाई थप
उपचाि गनुयपने िएमा साववककै सहनुलयत दििेटमा
सेवा उपलब्ि गिाउनु पनेछ।

• यस दिा बमोक्षजम खचय सोििनाय नलन अनलाइन
अनिलेख ि रिपोवटयङ अननवायय हनुेछ, अनलाइन अनिलेख ि
रिपोवटयङ नगने अस्पतालहरूको सभझौता मन्त्रालयले िद्द गनय
सक्नेछ |
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ववववि 
• यस काययववनि बमोक्षजम अस्पतालले सेवा प्रदान गिे बापतको खचय

सोही आनथयक वषयमा सोििनाय नलन नसकेको अवस्थमा सो
अवनिमा खचय िएको सोििनाय हनु ु पने िकम मन्त्रालयले अको
आनथयक बषयको बजेटबाट सोििनाय िकु्तानी ददन कुनै बािा
पनेछैन।

• स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्राथनमक स्वास््य सेवा केन्त्र,
प्राथनमक अस्पतालहरु,नगि अस्पतालहरुलाई काययववनिले तोके
अनसुाि screening सेवा ददए वापत प्रनत सेवाग्राही पाचुँ रुपैयाका
(५) दिले र्ोििनाय िकम स्वास््य कायायलयले उपलब्ि
गिाउनेछ ।
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ननिीक्षण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सभबन्त्िी 
व्यवस्था

• यस काययववनि बमोक्षजम काययक्रम सञ्चालन तथा सेवा प्रदान
गने काययको अनगुमन मन्त्रालय, स्वास््य ननदेर्नालय तथा
क्षजल्लाक्षस्थत स्वास््य कायायलयबाट ववज्ञको सहिानगतामा ननयनमत
रुपमा गनुयपनेछ।
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समन्त्वय, सहकायय ि सभपकय
• मन्त्रालयले यस काययववनि बमोक्षजमका काम कािबाही

गदायआवश्यकता अनसुाि सांर्ीय स्वास््य तथा जनसांख्या मन्त्रालय
ि मातहतको सभबक्षन्त्ित वविाग ि महार्ाखा तथा अन्त्य सभबक्षन्त्ित
ननकायहरुसुँग समन्त्वय ि सहकायय गनय सक्नेछ।

• स्थानीय ि प्रदेर् तहका ननकायबाट सञ्चालन गरिने यस वकनसमका
िोगको क्षर्वविबाट नबिामी सांकलन गनय तथा िोग िोकथाम
ववनिबािे स्वास््यकमी, स्वयांसेवक, परिचालन गनय स्थानीय तहका
जनप्रनतनननिसुँग सहकायय गनुय पनेछ।
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• यस काययववनि बमोक्षजमको कायय नछटो छरितो ि प्रिावकािी
व्यवस्थापनको लानग अस्पतालले मन्त्रालय मािय त गनुय पने
कामहरुको सभबन्त्िमा मन्त्रालयको अस्पताल ववकास तथा
क्षचवकत्सा सेवा महार्ाखा मािय त समन्त्वय तथा सभपकय गनुय
पनेछ।

• यस काययववनि बमोक्षजमको काययलाई सहज बनाउन
अस्पताल ि अन्त्य सभबद्ध ननकायसुँग आवश्यक
समन्त्वय स्वास््य ननदेर्नालयले समन्त्वय ि सहजीकिण
गनेछ।

• यस काययववनि बमोक्षजमको काययक्रमको ववस्ताि ि
ननिन्त्तिताको लानग स्थानीय तहसुँग आवश्यकता अनसुाि
समन्त्वय गरिनेछ।
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लेखा पिीक्षण गिाउन ुपने
• प्रत्येक वषय सभझौता गदाय लेखापिीक्षण प्रनतवेदन ि सिकािी

अस्पताल बाहेक अन्त्यको हकमा कि चकु्ता प्रमाण पर अननवायय
रुपमा सांलग्न गनुय पनेछ।

• लेखापिीक्षणको प्रनतवेदन ननजी, गैह्रसिकािी अस्पतालले मक्ष्सि
मसान्त्तसभम तथा सिकािी अस्पतालले चैर मसान्त्तसभम
मन्त्रालयमा बझुाउनु पनेछ।यस्तो प्रनतवेदन यथासमयमा प्राप्त
निए प्रदान गरिएको उपचाि सेवा बापतको िकम सोििनाय िोक्का
गनय सवकनेछ।

• लेखापिीक्षण प्रनतवेदनमा ववपन्न मवहलालाई औषनि उपचाि बापत
मन्त्रालयबाट प्राप्त िएको िकमको आभदानी ि खचयको ववविण
छुट्टाछुटै्ट देक्षखएको हनुपुनेछ ।
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अनिलेख तथा प्रनतवेदन सभबक्षन्त्ि नबरे्ष 
व्यवस्था

• प्रचनलत कानून बमोक्षजम लेखा पिीक्षण
गिाउनु सभबक्षन्त्ित अस्पतालको कतयव्य
हनुेछ ।

• प्रत्येक वषय सभझौता गदाय लेखापिीक्षण प्रनतवेदन ि सिकािी
अस्पताल बाहेक अन्त्यको हकमा कि चकु्ता प्रमाण पर
अननवायय रुपमा सांलग्न गनुय पनेछ ।

• लेखापिीक्षणको प्रनतवेदन ननजी, गैह्रसिकािी अस्पतालले
मक्ष्सि मसान्त्तसभम तथा सिकािी अस्पतालले चैर
मसान्त्तसभम मन्त्रालयमा बझुाउनु पनेछ । यस्तो प्रनतवेदन
यथासमयमा प्राप्त निए प्रदान गरिएको उपचाि सेवा बापतको
िकम सोििनाय िोक्का गनय सवकनेछ ।

अनिलेख
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लेखापिीक्षण प्रनतवेदनमा ववपन्न मवहलालाई औषनि उपचाि 
बापत मन्त्रालयबाट प्राप्त िएको िकमको आभदानी ि खचयको 
ववविण छुट्टाछुटै्ट देक्षखएको हनुपुनेछ ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा यो काययक्रम सभबक्षन्त्ि छुटै्ट पेज 
िाक्षखने छ ि सो पेज मािय त व्यक्षक्तको 
गोपननयता नखलु्ने गिी काययक्रमको 
गनतववनि ि त्याांक सावयजननक गरिने 
छ ।

काययक्रम काययन्त्वयनलाई सहज ि प्रिावकािी बनाउनकोलानग 
मन्त्रालयले आवश्यकतानसुाि अनसूुचीमा थप, र्ट वा   
सांर्ोिन गनय सक्नेछ ।   

Software 

त्याांक
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िन्त्यवाद 
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मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य काययक्रम

सािाांर्
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नसने िोग परिक्षण,ननदान,पिामर्य ि उपचाि सेवा

नसने िोग परिक्षण,ननदान पिामर्य ि उपचािका लानग 
लक्षक्षत ्समहु।

स्वास््य परिक्षण सेवाको प्याकेज।
(क)आिािितू स्वास््य परिक्षण सेवा।
(ख) प्रादेनसक तथा मन्त्रालयबाट तोवकएका अन्त्य अस्पतालहरुबाट
तपनसल अनसुािको ववरे्षज्ञ/ववक्षर्ष्टीकृत स्वास््य परिक्षण सेवा उपलब्ि
गिाइनेछ ।
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काययक्रम सांचालन ढाुँचा (Modality)
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(क) काययक्रम लागु िएका स्वास््य सांस्थाले हफ्ताको १
ददन/मवहना (तोक्न)े ननयनमत रूपमा स्वस्थ् व्यक्षक्तहरुको स्वास््य
जाांच ि परिक्षणसेवा सांचालन गनुय पनेछ।

(ख) स्वास््य सांस्थाबाट प्रषेण गरिएका व्यक्षक्तहरुको प्रादेक्षर्क
अस्पतालले आवश्यक व्यस्थापन गनेछ।

(ग) स्वास््य कायायलयले यस काययक्रमको अनगुमन गनुयपनेछ ि
प्रनतवेदन ननयनमत गनयको लानग स्थानीयतह लाई अनिप्ररेित
गनुयपनेछ।
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सेवा प्रदान गने प्रणाली (अनसूुची ७ बमोक्षजम)

स्वास््य सांस्थामा आिािितू स्वास््य जाांच ि परिक्षण

स्वा. सांस्थाबाट ववरे्षज्ञ स्व. जाुँच ि परिक्षणकालानग प्रषेण

दताय, तौल, उुँचाई, िक्तचापको नाप

आवश्यक प्रयोगर्ाला परिक्षण

उपचाि ि पिामर्य

अस्पतालबाट ववक्षर्ष्टीकृत स्वास््य जाुँच ि परिक्षणका लानग प्रषेण
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क्र.स

१.  

आिािितु स्वास््य परिक्षण सेवा 

स्वास््य सांस्थाको 
वकनसम    
स्वास््य जाुँच

स्वास््य चौकी/ वडा
स्ति को
स्वास््यसांस्था, PHC
, आिािितू
अस्पताल, प्राथनमक
स्वास््य अस्पताल
प्रदेर् मातहत का
अस्पताल

स्वास््य जाुँच तथा
प्रयोगर्ाला परिक्षण सेवा 

इनतहास ववविण, उचाई,
तौल, BP ि PEAK flow
मीटि बाट जाांच,
ग्लकुोमीटि, urine strip
बाट िगत वपसाब को
परिक्षण, पिामसय ि
िेििल

र्लु्क (रु)

नन:र्लु्क
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स्वास््य सेवा ददने सांस्थाहरु 
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• प्रदेर् निरका-स्वास््य चौकी, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र,
आिािितू अस्पताल

• प्रादेक्षर्क अस्पताल

• क्षजल्ला आयवेुद स्वास््य केन्त्र

• सेवाका लानग सभझौता गरिएका ववरे्षज्ञ अस्पताल
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प्रादेक्षर्क अस्पताल तथा मन्त्रालयबाट तोवकएको अन्त्य 
अस्पताल बाट उपलब्ि ववक्षर्ष्टीकृत स्वास््य परिक्षण सेवा 
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01/17/2023

बागमती प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्त्रालय

सेवा सांचालन सभबन्त्िी प्रचाि प्रसाि 

१. स्वास््य मन्त्रालय ि स्वास््य ननदेर्नालय मािय त

२. स्वास्थ सांस्था मािय त

३. स्थानीय तह मािय त

४. ववद्यालय नसय, जनप्रनतनननि, मवहला स्वस््य स्वयांसेववका मािय त

५. सूचना, सांचाि, प्रचाि-प्रसाि साथ साथै रै्क्षक्षक सामाग्री ननमायण
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बजेट तथा आनथयक व्यवस्थापन 
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१. काययक्रमका लानग अस्पताललाई आवश्यक पने बजेट व्यवस्था
मन्त्रालयले गनेछ।

२. ववननयोक्षजत बजट अपगु िएमा व्यवस्थापन सनमतीको नसिारिसमा
मन्त्रालयले थप बजेटको व्यवस्था नमलाउनेछ ।

२. तोवकएको स-र्लु्क जाुँच ि परिक्षण र्लु्क सभबक्षन्त्ित व्यक्षक्तसुँग
ननलई स्वास््य जाुँच परिक्षण नन:र्लु्क गनुयपनेछ।

३. नन:र्लु्क जाुँच ि परिक्षणको िकम वहसाब गरि अस्पताललाई
प्राप्त हनु ु पने ि अस्पतालमा िएको जाुँच ि परिक्षण जाुँच ि
परिक्षणको िकम मार काययक्रमको बजेटबाट सोििनाय माग
गनुयपनेछ।
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जनर्क्षक्त
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१. स्वास््य सांस्था वा अस्पतालमा उपलब्ि ववज्ञ सेवा सभबन्त्िी
जानकािी प्रवाह गनुय पनेछ ।

२. स्वास््य सांस्था ि अस्पतालमा िहेका जनर्क्षक्त बाट नै सेवा
प्रवाह गनुय पनेछ ।

३. माननसक स्वास््य समस्या देक्षखएमा उपयकु्त अस्पतालमा
प्रषेण गरि उपचाि व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।
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तानलम तथा अनिमखुीकिण
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 स्वास््य तानलमकेन्त्र ि मन्त्रालयले तोकेको ननकायबाट व्यवस्था 
हनुछे।

• तानलम तथा अनिमखुीकिण नपाउने स्वास्थकमीलाई – WHO PEN 
तानलमको व्यवस्था

अनिमखुीकिण काययक्रम
• अस्पताल व्यवस्थापन सनमतीका सदस्य, पदानिकािी ि अस्पताल 

प्रमखुहरु
• स्थानीय तहका जनप्रनतनननि, स्वास््यकमी तथा कमयचािी 
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स्वास््य कायायलयको क्षजभमेवािी

१. स्वास््य कायायलयले सभबक्षन्त्ित स्थानीयतह, स्वास््य सांस्था सांग
समन्त्वय तथा अनिमकु्षखकिण गने ।

२. स्वास््य क्षर्वविबाट पवहचान िएका नसने िोगको नबिामीहरुको
उक्षचत प्रषेण तथा सहजीकिण गने , र्ल्यवक्रया गनुयपने साथै
नबिामीको ववविण तयाि गिी मन्त्रालयले सकु्षचकृत गिेको
अस्पतालमा नन:र्लु्क र्ल्यवक्रयाको लानग प्रषेण गनुयपनेछ ।

३.काययक्रमको अनगुमन गने तथा प्रनतवेदन ननयनमत गनयको लानग
स्थानीय तहलाई अनिप्ररेित गनुय पनेछ ।

४.काययक्रमको प्रचाि-प्रसाि गने ।
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आयवेुद स्वास््य केन्त्रको क्षजभमेवािी
१.स्वास््य परिक्षणका सहिागी नागरिकहरुको स्वास््य परिक्षण

गिी ननजहरुको स्वास््य अवस्था पवहचान गने।

२. Life Style Modification का लानग उपयकु्त ववनिहरु जस्तै
मनोसामाक्षजक पिामर्य, योग , ध्यान, तनाव व्यवस्थापन ,
पूवयकमय लगायतका अन्त्य उपलब्ि सेवाहरु प्रदान गने।

३.नसने िोगको र्ांका िएका नबिामी लाई, िोगको पवहचान का
लानग, प्रादेक्षर्क अस्पतालमा प्रषेण गने।

४.काययक्रमको लागी िौनतक पूवायिाि को व्यवस्था स्वास््य सांस्था
स्वयांले नै गनुयपनेछ ।

५.स्वास््य सांस्थाले आफ्नै मौजदुा जनर्क्षक्तबाट नै काययक्रम
सांचालन गनुयपनेछ ।01/17/2023
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स्थानीय तहको क्षजभमेवािी
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१.हप्ता/मवहनाको एक ददन NCD DAY तोक्ने ि लक्षक्षत् समहुलाई
स्वास््य परिक्षण तथा पिामर्य सेवा प्रदान गने ।

२.आफ्नो वडामा िहेका ववपन्न नागरिकलाइय काययववनि बमोक्षजम
सेवाका लानग नसिारिस गने ।

३.सप्तावहक रुपमा सांचानलत हनुे स्वस्थ व्यक्षक्तको नन:र्लु्क परिक्षण
क्षक्लननकको जानकािीको लानग स्थानीयतहले मवहला स्वास््य स्वयम्
सेववका लाई परिचालन गनुयपनेछ ।

४.ववद्यालय नसय, जनप्रनतनननि, मवहला स्वास््य स्वयम् सेववका मािय त
प्रचािप्रसाि गने ।



५. काययक्रमको लागी िौनतक पूवायिािको व्यवस्था स्वास््य-
सांस्था/स्थानीयतह स्वयांले नै गनुय पनेछ ।

६. स्थानीय तह ि प्रदेर् तह बाट सांचानलत प्रजनन स्वास््य
रुग्णता काययक्रमबाट समस्या देक्षखएका व्यक्षक्तहरुको
अनिलेखीकिण ि मानसक प्रनतवेदन गने।
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• स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्राथनमक स्वास््य सेवा
केन्त्र, प्राथनमक अस्पतालहरु, नगि अस्पतालहरुलाई
काययववनिले तोके अनसुाि स्क्रीननांग सेवाको तोवकएको
िािममा मानसक रुपमा प्रनतवेदन गनुयपनेछ ।

• सेवा प्रदान गिे वापत प्रनत सेवाग्राही पाचुँ रुपैयाका
(रु. ५) दिले सोििनाय िकम स्वास््य कायायलयले
चौमानसक रुपमा उपलब्ि गिाउनेछ।

सोििनाय 
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बागमती प्रदेर्को आ.व. २०७९-८०का 
काययक्रमहरु
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स्वास््य मन्त्रालय अन्त्तगयत 
१.नसने िोगका लानग परिक्षण ि पिामर्य 
२.क्यान्त्सि िोग लागेका ववपन्न नबिामीलाई उपचािमा सहनुलयत 
३.HPV खोप तथा स्वास््य बीमा काययक्रमको अनिमकु्षखकिण तथा 

योजना तजुयमा
४.सिकािी अस्पतालहरु लाई हृदयर्ात िोग उपचािमा 

सहजीकिणका लानग सहनुलयत काययक्रम 
५.सिकािी अस्पतालहरुलाई मक्षस्तष्कर्ात िोग उपचािमा 

सहजीकिण तथा सहनुलयत काययक्रम
६. Health in All Policy Advocacy workshops सञ् चालन 
अस्पताल अन्त्तगयत 
१.मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य काययक्रम 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र तिय
१. मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य काययक्रम        
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१.पाठेर्िको क्षस्क्रननांग क्षर्ववि
२.पाठेर्िको क्षस्क्रननांग पश्चात पाठेर्ि खस्ने समस्याको
र्ल्यवक्रया

३.अब्स्टेविक विस्टुलाको र्ल्यवक्रया
४.स्तन क्यान्त्सिको क्षस्क्रननांग
५.अनगुमन तथा सपुरिबेक्षण
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स्वास््य तानलम केन्त्र तिय का काययक्रमहरु
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 VIA तानलम – स्थानीय तहका उपयकु्त स्वास्थकमीलाई

 माननसक स्वास््य सभवन्त्िी तानलम

 अस्पतालमा काययित नसयहरुको लानग मनोसामाक्षजक पिामर्य तानलम

 ववद्यालय नसयहरुको क्षमता अनिबवृद्ध 
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• स्तन क् यान्त्सि स्क्रीननांगको लानग Mammography मेनसन खरिद 

• स्वास््य सांस्थाहरुको लानग नन:र्लु्क सेवाको लानग औषनि 

• स्वास््य सांस्थाहरुको लानग औजाि-उपकिण खरिद 
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स्वास््य आपूनतय व्यबस्थापन केन्त्रतिय का 
काययक्रमहरु



• प्रयोगर्ालाहरुको ननयनमत अनगुमन तथा प्राववनिक सपेुरिवेक्षण
• प्रयोगर्ालाहरुको सदुृढीकिणको लानग प्राववनिक सहयोग
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जन स्वास््य प्रयोगर्ाला तिय का
काययक्रमहरु



आयवेुद स्वास््य केन्त्र तिय का काययक्रमहरु
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१. मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य काययक्रम काययन्त्वयन

२. स्वास््य जीवन प्रवियन काययक्रम

३.प्रदषुणबाट उत्पन्न स्वास््य समस्या न्त्यूननकिण (नश्ययकमय)
काययक्रम

४. प्रयोगर्ाला सबनलकिण काययक्रम

५. प्रयोगर्ालाको लानग रिएजेन्त्ट तथा केनमकल खरिद



स्वास््य कायायलय तिय का काययक्रमहरु
१.मवहलाहरुमा हनु सक्ने अब्स्टेविक विस्टुला , पाठेर्ि खस्ने समस्या

लगायत प्रजनन स्वास््य रुग्णताको जाांच क्षर्ववि तथा व्यवस्थापन।
२.माननसक स्वास््य सभबक्षन्त्ि अनिमखुीकिण तानलम ।
३.VIA Positive मवहलाहरुलाई उपचाि गने स्वास््य सांस्थासभम जानको

लानग लाग्ने यातायात खचय (लनलतपिु)।
४. May Measurement Month अनियान सञ्चालन
५.नसने, माननसक िोग तथा नन:र्लु्क ववतिण सूक्षचका औषनि खरिद
६.नसने िोगको िोकथाम तथा ननयन्त्रण काययक्रम
७.प्रयोगर्ाला सबनलकिण काययक्रम
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स्वास््य कायायलय तिय (प्रस्ताववत)
१. मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य परिक्षण काययक्रम

सभबन्त्िी स्थानीय तहका जनप्रनतनननि ि स्वास््य
र्ाखा प्रमखुहरुलाई अनिमखुीकिण

२. मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य परिक्षण काययक्रम
सभबन्त्िी स्थानीय तहका स्वास््यकमीलाई
अनिमखुीकिण

३. मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य परिक्षण काययक्रम
सभबन्त्िी िमय िमेट छपाई/िोटोकपी

४. स्वास््य परिक्षण काययक्रमको अनगुमन
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स्वास््य कायायलय तिय (प्रस्ताववत)
५.मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य परिक्षण सेवा प्रदान गिे
बापत स्वास््य सांस्था (स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के) लाई
सोििनाय
६. मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य परिक्षण काययक्रम
सभबन्त्िी औषिीजन्त्य सामाग्री, रिएजेन्त्ट, टेस्ट वकट आदद
खरिद
७. मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य परिक्षण काययक्रमको
अनगुमन
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THANK YOU 

िन्त्यवाद
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THANKYOU
िन्त्यवाद
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बागमती प्रदेश सरकार 

स्वास््य मन्त्रालय 

हेटौंडा 
 
 
 

………नगर अस्पताल/प्राथममक स्वा. केन्त्र/ स्वा.चौकी 
(नसने रोगहरुको स्क्स्िमनङ्ग काडड) 

मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य कायडिम 
 

दताड नं. ................          मममतिः-   

१. स्क्जल्ला: ....................................        २. स्थानीय तहिः ............................. ३. वडा नं. .........  

४. नाम थरिः ............................................   ५.सम्पकड  नं. .............................   ६.जामतिः कोड ............  

८. मलङ्ग: .......   ९. उमेरिः ............. (वर्डमा)  

१०. तौलिः .......... (kg) ११. उचाईिः ............ (Meter) १२.BMI: ....................... (kg/m2)  

१३. नसने रोगको पाररवाररक इमतहासिः छैन ⃝ उच्च रक्तचाप  ⃝ मधमेुह  ⃝  उच्च रक्तचाप  र मधमेुह दबैु  ⃝  क् यानसर  ⃝ १४. 
सूमतडजन्त्य पदाथड सेवनिः  नगने: ⃝ मनयममत गने  ⃝  कहहलेकाह  ंगने ⃝  मबगतमा सेवन गने गरेको  ⃝ 

१५. मद्यपान सेवन: नगने: ⃝ मनयममत गने  ⃝  कहहलेकाह  ंगने ⃝  मबगतमा सेवन गने गरेको  ⃝ 

१६. हप्ताको ५ ददन ददनको कस्क्म्तमा ३० ममनेट शार ररक सहियता हनेु काम: नगने  ⃝ मनयममत गने  ⃝ कहहलेकाह  ंगने ⃝ 

१७. पााँच पसर हररयो सागसब्जी र फलफूल उपभोगिः  नगने ⃝  गने  ⃝    

१८. तनाव महशसु गने गरेको: नगने  ⃝ गने  ⃝  मानमसक तनाव कम गने और्मध सेवन गने गरेको  ⃝   

१९. रक्तचापिः..................... (mm of Hg)  २०. सम्भाहवत उच्च रक्तचाप:  छ  ⃝  छैन  ⃝   

२१. उच्च रक्तचापको लामग और्मध सेवन गने गरेकोिः छ  ⃝  छैन  ⃝   

२२. रगतको नमनुा संकलन गदाडको अवस्थािः Fasting  ⃝ Post Prandial  ⃝  Random ⃝ 

२३. रगतमा ग्लकुोजको मारािः ................. (mg/dl)  २४. सम्भाहवत मधमेुहिः छ ⃝  छैन  ⃝   

यदि छ भने औषधि सेवन गरेको छ ⃝छैन  ⃝    

२५. हपसाब जााँचको ररपोटडिः एल्बमुमनिः छ ⃝छैन  ⃝   ग्लकुोजिः छ  ⃝ छैन  ⃝ आर बी सीिः छ  ⃝  छैन  ⃝  

२६.(ददसाको जााँच) ददसामा Occult Blood  देस्क्िएकोिः छ  ⃝  छैन  ⃝  

२७.महहलाको पाठेघरको मिुको मभ.आई. ए. गरेको:  छ  ⃝  छैन  ⃝   यदद छ भने: सामान्त्य छ  ⃝   असामान्त्य छ  ⃝   

२८. महहलाको मूर नल बाट हपसाब वा ददसा वा दबैु चहुहनेिः छ ⃝ छैन ⃝ 

यदद छ भने, हपसाब चहुहने समस्या छ ⃝ ददसा चहुहने समस्या छ ⃝ ददसाहपसाब दबैु चहुहने समस्या छ ⃝ 

२९. अन्त्य समस्या भएको (उल्लेि गनुडहोस) ....................... 

३०. और्मध:  ददइएको ⃝ नददइएको ⃝                  ३१. परामशडिः ददईएको ⃝ नददईएको ⃝ 

३२. प्ररे्णिः गररएको ⃝ नगररएको ⃝ 

 

 

 

गोलाकार स्क्चन्त्ह मभर✔लगाउनुहोस जामत कोडिः दमलत-१, जनजामत-२, मधेशी-३, मसु्क्स्लम-४, बाह्मण/क्षेरी-५ अन्त्य-
६) मलङ्ग: महहला-१/परुुर्-२/अन्त्य-३, BMI: तौल (के.जी.) /उचाइ (मम.)Xउचाइ (मम.)  
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………नगर अस्पताल/प्राथममक स्वा. केन्त्र/ स्वा.चौकी 
(नसने रोगहरुको स्क्स्िमनङ्ग काडड) 

मखु्यमन्त्री जनता स्वास््य कायडिम 
 

नोट: 

 पाररवाररक इमतहासले पररवारमा पहहलो नाता सम्वन्त्ध (first-degree relative-FDR) अमभभावक (बबुा तथा आमा), 
दाज ुभाई वा ददद  बहहनीलाई जनाउाँछ।  

 सूमतडजन्त्य पदाथड  सेवन भन्नाले धमु्रपान गररने समुतडजन्त्य पदाथड (Smoking), जस्तैिः चरुोट, मसगार,हवडी, हकु्का, स्क्चमलम, 

कक्कड, आदद र धवुााँ रहहत सूमतडजन्त्य पदाथड (Smokeless), जस्तैिः समुतड, िैनी, गटु्िा, आददलाई जनाउाँछ।  

 सूमतडजन्त्य पदाथडको प्रयोग नगने भन्नले कहहले पमन सूमतडजन्त्य पदाथडको प्रयोग नगरेको भने्न बसु्क्िन्त्छ भने मनयममत 
सेवन गने भन्नाले दैमनक रुपमा सेवन गने र कहहलेकाह  ंसेवन गने भन्नाले आकलिकुल सेवन गने गरेकोलाई 
बसु्क्िन्त्छ।सूमतडजन्त्य पदाथडको प्रयोग मबगतमा गने भन्नाले मबगत १२ महहनामा सूमतडजन्त्य पदाथडको प्रयोग नगरेको 
भने्न बसु्क्िन्त्छ। 

 मद्यपानको सेवन नगने भन्नले कहहले पमन मद्यपानको सेवन नगरेको भने्न बसु्क्िन्त्छ भने मनयममत सेवन गने भन्नाले 
दैमनक रुपमा सेवन गने र कहहलेकाह  ंसेवन गने भन्नाले आकलिकुल सेवन गने गरेकोलाई बसु्क्िन्त्छ।हवगतमा 
मद्यपानको सेवन गने भन्नाले मबगत १२ महहनामा मद्यपान नगरेको बसु्क्िन्त्छ। 

 दैमनक ५ पसर हररयो सागसब्जी तथा फलफुलको प्रयोग भन्नाले दैमनक कररब ४०० ग्राम हररयो सागसब्जी तथा 
फलफुलको प्रयोग गरेको भने्न बसु्क्िन्त्छ। 

 शार ररक सहियता भन्नाले हवश्व स्वास््य संगठनका अनसुार “हप्ताको ५ ददन, ददनको कस्क्म्तमा आधा घण्टा मटुुको 
चाल ( Pulse rate) तथा श्वासप्रस्वासको गमत (Respiration rate) बढ्ने गर  शार ररक गमतमबमध गनुडलाई बसु्क्िन्त्छ 
(Physically Active)। 

 रक्तचाप: ;fwf/0ftof !* jif{ jf ;f] eGbf dflysf JolQmdf /Qmrfk Systolic Blood Pressure १२० mm 

of Hg भन्त्दा कम /÷jf Diastolic Blood Pressure ८० mm of Hg भन्त्दा कम भएको अवस्थालाई सामान्त्य 
रक्तचाप elgG5 . ;fwf/0ftof !* jif{ jf ;f] eGbf dflysf JolQmdf /Qmrfk Systolic Blood Pressure 

१२० mm of Hg देस्क्ि १४० mm of Hg /÷jf Diastolic Blood Pressure ८० mm of Hg देस्क्ि ९० mm of 

Hg को बीचमा भएको अवस्थालाई  Pre-hypertensive elgG5 . ;fwf/0ftof !* jif{ jf ;f] eGbf dflysf 

JolQmdf /Qmrfk Systolic Blood Pressure !$) mm of Hg /÷jf Diastolic Blood Pressure ()mm of 

Hg /÷jf ;f] eGbf dflysf] cj:yfnfO{ pRr /Qmrfk elgG5 .  

 मधमेुह:/utdf ;'u/sf] dfqf a9L x'g] /f]unfO{ dw'd]x elgG5 . vfnL k]6df ;'u/ (Fasting Blood Sugar) जााँच 
गदाड !@^ mg/dl jf a9L, vfgfsf] @ 306f kl5sf] (Post Prandial Blood Sugar-PP) @)) jf a9L, h'g;'s} 

a]nfsf] ;'u/ (Random Blood Sugar with symptoms @)) jf a9L tyf Glycosylated Hemoglobin ( 

HbA1C) ^=% % jf j9L भएको अवसथालाई मधमेुह भमनन्त्छ।  
 



२०......  साल........ म हनाको नसन रोगह को ि न को मा सक तवेदन
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४०-४९ बष
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४०-४९ बष

५०-५९ बष
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३०-३९ बष
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४०-४९ बष

५०-५९ बष

६० बष वा सो भ दा मा थ

ज मा

ह ता र:

नाम थर:

पद:

म त:

वा य 

सं थाह को नाम

कुल ज मा

म त:

नाम थर:

तवेदन तयार गन यि :

ह ता र:

पद:

तवेदन मािणत गन यि :

 यानसर

नसन रोगको पा रवा रक इ तहास

बागमती देश सरकार 

वा य म ालय

हेट डा

मु यम ी जनता वा य काय म 

कै फयतल

ि न  ग रएको ज मा सेवा ाह ह को सं या

उ च र चाप मधुमेह
उ च र चाप र 

मधुमेह दबैु
अ य-६

जा त

BMI (तौल (के.जी.) /उचाइ ( म.X उचाइ ( म.)

 BMI कम  

भएको (<१८.५)

BMI सामा य भएको 

(१८.५-२४.९)

BMI  सामा य भ दा 

बढ  भएको (१८.५-

२४.९)

 द लत-१ जनजा त-२  मधेशी-३ मिु लम-४ बा ण/ े ी-५

ह ाको ५ दन 

दनको कि तमा 

३० मनेट शार रक 

स यता हनेु काम 

पाँच पसर ह रयो 

सागस जी र 

फलफूल       

  गन

तनाव महशसु 

गन  उ च र चाप

नसन रोगको जोिखम त वह

         ............. महानगर पा लका/उप-महानगर पा लका/नगरपा लका/गाउँपा लका

                                                   नसन रोगह को ि न को मा सक तवेदन फारम

ेषण

ग रएको

ि न  ग रएका नसन रोगह को अव था

उमेर समहु
म हला प ु ष अ य

स भा वत 

मधुमेह भएका

मधुमेहको 

औ ष ध सेवन 

गरेका

म हलाको पाठेघरको 

मखुको भ.आई. ए. गरेको

म हलाको मू  नल बाट 

पसाब वा दसा वा दबुै 

च ुहने सम या

परामश

दईएको

उ च 

र चापको 

ला ग 

सू तज य पदाथ 

सेवन गन

म पान सेवन

 गन



ए बु मन 

(छ: १

छैन: ०)

लकुोज 

(छ: १

छैन: ०)

लस 

(छ: १

छैन: ०)

आर बी सी 

(छ: १

छैन: ०)

ज मा

                                   ............. नगर अ पताल/ ाथ मक वा य के / वा य चौक

                                                 नसन रोगह को ि न को अ भलेख फारम

.सं.

बागमती देश सरकार 

वा य म ालय

हेट डा

मु यम ी जनता वा य काय म 

दता नं. िज ला थानीय तह वडा नं. नाम थर स पक नं.
तौल 

(kg)

उचाई 

(Meter)

BMI (तौल 

(के.जी.) 

/उचाइ 

( म.X 

उचाइ ( म.)

जा त कोड 

(द लत-१, 

जनजा त-२, 

मधेशी-३, 

मिु लम-४, 

बा ण/ े ी-५ 

अ य-६)

ल : म हला-

१/पु ष-२/अ य-

३

उमेर 

(वषमा)

रगतमा लकुोजको 

मा ा  (mg/dl)

नसन रोगको 

पा रवा रक इ तहास 

(छैन-०, उ च 

र चाप-१, मधुमेह-

२, उ च र चाप र 

मधुमेह दबैु-३, 

 यानसर-४)

 सू तज य पदाथ 

सेवन   नगन: ०

नय मत गन: १

क हलेकाह  ंगन: २, 

बगतमा सेवन गन 

गरेको: ३ 

म पान सेवन

नगन: ०

नय मत गन: १

क हलेकाह  ंगन: 

२, बगतमा सेवन 

गन गरेको: ३

ह ाको ५ दन 

दनको कि तमा ३० 

मनेट शार रक 

स यता हुने काम 

नगन: ०

नय मत गन: १

क हलेकाह  ंगन: २

पाँच पसर ह रयो 

सागस जी र फलफूल 

उपभोग

नगन: ०        

गन: १

तनाव महशसु गन 

गरेको             

   नगन: ०

 गन: १

, मान सक तनाव 

कम गन औष ध 

सेवन गन गरेको: २

र चाप (mm of Hg)

स भा वत उ च 

र चाप  

छ: १

छैन: ०

उ च र चापको 

ला ग औष ध सेवन 

गन गरेको छ: १

छैन: ०

रगतको नमनुा 

संकलन गदाको 

अव था

Fasting (F):१

Post Prandial  

(PP):२

Random:३

कै फयत

स भा वत 

मधुमेह  

छ: १

छैन: ०

पसाब जाँचको रपोट 

( दसाको जाँच ) 

दसामा Occult 

Blood देिखएको 

   छ: १

छैन: ०

म हलाको 

पाठेघरको 

मखुको 

भ.आई. ए. 

(नगरेको:०,  

सामा य:१,  

असामा य: २)

म हलाको मू  

नल बाट पसाब वा 

दसा वा दबुै 

च ु हनेबारे 

(छैन;०, पसाब च ु हने 

सम या भएको:१, 

दसा च ु हने सम या 

भएको:२, दसा पसाब 

दबुै च ु हने सम या 

भएको: ३

अ य सम या 

भएको: 

उ लेख गन

 

 औष ध 

दइएको:१

न दइएको:०

परामश

दईएको:१

न दईएको:०

ेषण

ग रएको:१

नग रएको:०



२०......  साल........ म हनाको नसन रोगह को ि न को मा सक तवेदन

म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु सामा य असामा य भएको नभएको म. प.ु म. प.ु

३०-३९ बष

३०-३९ बष

४०-४९ बष

५०-५९ बष

६० बष वा सो भ दा मा थ

ह ता र:

नाम थर:

पद:

म त:

         ............. नगर अ पताल/ ाथ मक वा य के / वा य चौक

                                                   नसन  रोगह को ि न को मा सक तवेदन फारम

ेषण

ग रएको

ि न  ग रएका नसन रोगह को अव था

उमेर समहु
म हला प ु ष अ य

स भा वत 

मधमेुह भएका

मधमेुहको 

औ ष ध सवेन 

गरेका

म हलाको पाठेघरको 

मखुको भ.आई. ए. गरेको

म हलाको मू  नल बाट 

पसाब वा दसा वा दबैु 

च ुहने सम या

परामश

दईएको

उ च 

र चापको 

ला ग 

सू तज य पदाथ 

सेवन गन

म पान सेवन

 गन

ह ाको ५ दन 

दनको कि तमा 

३० मनेट शार रक 

स यता हनुे काम 

पाँच पसर ह रयो 

सागस जी र 

फलफूल       

  गन

तनाव महशसु 

गन  उ च र चाप

नसन रोगको जोिखम त वह

BMI सामा य भएको 

(१८.५-२४.९)

BMI  सामा य भ दा 

बढ  भएको (१८.५-

२४.९)

 द लत-१ जनजा त-२  मधेशी-३ मिु लम-४ बा ण/ े ी-५  यानसर

नसन रोगको पा रवा रक इ तहास

बागमती देश सरकार 

वा य म ालय

हेट डा

मु यम ी जनता वा य काय म 

कै फयतल

ि न  ग रएको ज मा सेवा ाह ह को सं या

उ च र चाप मधुमेह
उ च र चाप र 

मधुमेह दबैु
अ य-६

जा त

BMI (तौल (के.जी.) /उचाइ ( म.X उचाइ ( म.)

 BMI कम  

भएको (<१८.५)

तवेदन मािणत गन यि :

म त:

नाम थर:

तवेदन तयार गन यि :

ह ता र:

पद:



२०......  साल........म हनाको नसन रोगह को ि न को मा सक तवेदन

म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु म. प.ु सामा य असामा य भएको नभएको म. प.ु म. प.ु

३०-३९ बष

३०-३९ बष

४०-४९ बष

५०-५९ बष

६० बष वा सो भ दा मा थ

ज मा

३०-३९ बष

३०-३९ बष

४०-४९ बष

५०-५९ बष

६० बष वा सो भ दा मा थ

ज मा

३०-३९ बष

३०-३९ बष

४०-४९ बष

५०-५९ बष

६० बष वा सो भ दा मा थ

ज मा

ह ता र:

नाम थर:

पद:

म त:

         वा य कायालय…..................................

                                                   नसन रोगह को ि न को मा सक तवेदन फारम

ेषण

ग रएको

ि न  ग रएका नसन रोगह को अव था

उमेर समुह
म हला पु ष अ य

स भा वत 

मधमुेह भएका

मधमुेहको 

औ ष ध सेवन 

गरेका

म हलाको पाठेघरको 

मखुको भ.आई. ए. गरेको

म हलाको मू  नल बाट 

पसाब वा दसा वा दबैु 

च ुहने सम या

परामश

दईएको

उ च 

र चापको 

ला ग 

सू तज य पदाथ 

सेवन गन

म पान सेवन

 गन

ह ाको ५ दन 

दनको कि तमा 

३० मनेट 

शार रक स यता 

पाँच पसर 

ह रयो 

सागस जी र 

फलफूल       

तनाव महशसु 

गन  उ च र चाप

नसन रोगको जोिखम त वह

BMI सामा य भएको 

(१८.५-२४.९)

BMI  सामा य भ दा 

बढ  भएको (१८.५-

२४.९)

 द लत-१ जनजा त-२  मधेशी-३ मुि लम-४ बा ण/ े ी-५  यानसर

नसन रोगको पा रवा रक इ तहास

बागमती देश सरकार 

वा य म ालय

हेट डा

मु यम ी जनता वा य काय म 

कै फयतल

ि न  ग रएको ज मा सेवा ाह ह को सं या

उ च र चाप मधुमेह
उ च र चाप र 

मधुमेह दुबै
अ य-६

जा त

BMI (तौल (के.जी.) /उचाइ ( म.X उचाइ ( म.)

 BMI कम  

भएको (<१८.५)

तवेदन मािणत गन यि :

म त:

नाम थर:

तवेदन तयार गन यि :

ह ता र:

पद:

थानीय तहको 

नाम

कुल ज मा
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