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प्रस्तावनता
८० वर्ष उमरे पगुेका जेष्ठ नागररकहरुलाई घरमा पहुचँ परुा्षई उनीहरुको जीवनलाई सवुवधारकु्त 
बनाउने कार्षक्रमलाई वरवव्थित गन्ष वान्छनीर भएकाले, वीरेनद्रनगर नगरपावलका, सरु्खेत ले रो 
वनर्खेविका बनाई जारी गरेको ्छ।
१. सकं्षिप्त नताम र प्रतारम्भ 

(१) रो वनर्खेविकाको नाम ८० वर्ष उमरे पगुेका जेष्ठ नागररकहरुलाई घरमा ्वा््थर सेवा 
कार्षक्रम समबनधी वनर्खेविका, २०७९ रहकेो ्छ ।

(२) रो वनर्खेविका कार्षपावलका बाट ्वीकृत भएको वमवतर्वेर् लाग ूहुने्छ ।

२. परर्भताषताः ववरर वा प्रसंगले अकको अथि्ष नलागेमा रस वनर्खेविकामा, 
(क) “नगरपावलका” भननाले वीरेनद्रनगर नगरपावलका लाई सम्झनपु्छ्ष ।
(र्) “िार्ा” भननाले भननाले जन ्वा््थर िार्ालाई सम्झनपु्छ्ष । 
(ग) “्वा््थरकममी भननाले प्रचवलत काननू बमोवजम मानरता प्राप्त वचवकतसक वा ् वा््थरकममी 

मधरे ्थिानीर तहमा रहकेा ्वा््थर सं्थिाले तोवकएका तावलम प्राप्त वचवकतसक वा 
्वा््थरकममी सम्झनपु्छ्ष ।

(घ) “सेवाग्ाही” भननाले ८० वर्ष उमरे पगुेका वरवक्त सम्झनपु्छ्ष ।
(ङ) “र्क्ष वचवकतसक” भननाले ्वा््थर सेवा प्रर्ान गन्षका लावग मनत्ालरद्ारा तोवकएको 

वविरे तावलम प्राप्त वचवकतसक सम्झनपु्छ्ष ।
(च) “सरकारी ्वा््थर सं्थिा” भननाले प्रर्िे सरकार र ्थिानीर तह अनतग्षतका प्रर्िे 

अ्पताल, नगर अ्पताल, र ्वा््थर चौकी, आधारभतु ्वा््थर सेवा केनद्र र िहरी 
्वा््थर केनद्र समतेलाई सम्झनपु्छ्ष । 
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(ज) “सेवा” भननाले रस वनर्खेविका बमोवजम सेवाग्ाहीले प्राप्त गनखे प्रवद्धनातमक, 
प्रवतकारातमक तथिा उपचारातमक सेवा सम्झनपु्छ्ष ।

३. आधतार्ूभ् सवतास्थ्य सेवता प्रदतान गनने
(१) जेष्ठ नागररकहरुको ्वा््थर सम्रा वनर्ान तथिा उपचारका लावग ्वा््थरकममीहरुद्धारा 

अनसुचूी ४ मा उललेवर्त सेवाहरू प्रर्ान गनु्षपनखे्छ ।
(२) सेवाग्ाहीहरुको घरमा गई उपचार वर्ने सेवा समबनधी जानकारी वववभनन संचार 

माधरमहरुद्ारा प्रिारण गरी सेवाग्ाहीहरुको पररवार, मवहला ्वा््थर ्वरम सेववका, 
रवुा कलव र आमा समहूलाई वर्नपु्छ्ष ।

(३) कार्षक्रमबारे जानकारी गराउन आवथि्षक वमतवरवरता अपनाई पावलका ्तरीर 
सरोकारवालाहरुको लावग १ वर्ने अवभमरु्ीकरण कार्षिाला आरोजना गनु्षपनखे्छ उक्त 
अवभमरु्ीकरण कार्षक्रममा ्थिानीर तहका ्वा््थर सं्थिाका प्रमरु् वा प्रवतवनवध 
्थिानीर तहका प्रमरु् उपप्रमरु् समपणु्ष वडाका वडा अधरक्षहरु कार्षपावलका सर््रहरु 
प्रमरु् प्रिासवकर अवधकृत तथिा लेर्ा अवधकृत लाई समावेि गराउनपुनखे्छ ।

(४) घरमा गएर ्वा््थर सेवा प्रर्ान गर्ा्ष वववनरोवजत रकमको पररवधवभत् रही कार्षरोजना 
बनाई प्रतरेक ६ मवहनाको एक पटक सेवा प्रर्ान गनखे वरव्थिा वमलाउन ु पनखे्छ र 
आवशरकता महससु भएको र्णडमा वविरे ववरावमहरुको लावग थिप पटक सेवा प्रर्ान 
गनु्षपनखे्छ ।

(५) ्वा््थर सं्थिाहरुले वडा कारा्षलर संग समनवर गरी वडा अनसुारको ८० वर्ष मावथिका 
जेष्ठ नागररकहरुको लागत वववरण तरार गरी अधराववधक गनु्षप्छ्ष र सोवह अनसुार 
रोजना तजु्षमा गरी कार्षक्रम िरुुवात गनु्षपनखे्छ ।

४. रकमको व्यवस्ता
(१) सेवाग्ाहीहरुको घरमा गई ्वा््थर सेवा प्रर्ान गन्षको लावग वववनरोजन गररएको रकम 

मधरेवाट ्वा््थर िार्ाले समबवनधत सेवा प्रर्ारकलाई रकम भकु्तानी वर्ने वरव्थिा 
वमलाउन ुपनखे्छ ।

(२) उपर्फा (१) बमोवजम रकम उपलबध गराउँर्ा वावर्षक र्च्षको वहसाब गरी अध्षवावर्षक 
रुपमा रकम उपलबध गराईने्छ ।

(३) उपर्फा (१) बमोवजमको रकमबाट समबवनधत ्वा््थर कारा्षलरले ्थिानीर तहको 
सहकार्षमा आफनो क्षेत्वभत्का सेवाग्ाहीहरूको सचूी तरार गरी वनर्ान, उपचार तथिा 
रोकथिाम गन्षकोलावग आवशरक वववध र तररका वनधा्षरण गरी कार्ष रोजना सवहत घरघरमा 
्वा््थर सेवा प्रर्ान गनखे वरव्थिा वमलाउन ुपनखे्छ ।

(४) ्थिावनर तहको सामावजक ववकास सवमवत, प्रमरु् प्रिासकीर अवधकृत तथिा ्वा््थर 
िार्ामा कार्षरत कम्षचारीहरुले नगर सभा बाट रस कार्षक्रमको लावग बजेट ्ुछट्ाउन 
पहल गनु्षपनखे्छ ।
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५. सवतास्थ्य सेवता प्रदता्यकको सेवता सकु्वधता
 सेवाग्ाहीहरुलाई घरमा गई ्वा््थर सेवा प्रर्ान गरे वापत सेवाप्रर्ारकलाई प्रवत सेवाग्ाही 
र्हेारको रकममा नबढ्ने गरी अध्षवावर्षक रुपमा रातारात र्च्ष रकम उपलबध गराइने्छ।
(क) क वग्ष क्षेत्को लावग वतन सर रुपैराँ
(र्) र् वग्ष क्षेत्को लावग र्ईु सर रुपैराँ, 
(ग) ग वग्ष क्षेत्को लावग एक सर रुपैराँ,

(२) उपर्फा (१) बमोवजम प्राप्त गरेको रकम मधरेबाट समबवनधत सेवाग्ाहीको उपचार परामि्ष गरे 
वापतको सेवा िलुक र र्ाजा र्च्ष समते सम्झन ुपनखे्छ ।

(३) उपर्फा (१) बमोवजमको “क’ वग्ष क्षेत्, “र्” वग्ष क्षेत् तथिा “ग” वग्ष क्षेत्को भौगोवलक 
वगमीकरण र्हेारबमोवजम गररएको ्छ ।

“क’ वग्ग षेित्र “ख” वग्ग षेित्र "ग” वग्ग षेित्र
वडा नं १५ र १६ का समपणू्ष भाग
वडा नं १४ को र्ना्षकोट, थिाली र 
रातानाङ्ला
वडा नं १३ को नल र्ोला

- वडा नं १४ को “क’ वग्ष क्षेत् 
बाहके अनर क्षेत्

- वडा नं १३ को “क’ वग्ष क्षेत् 
बाहके अनर क्षेत्

- वडा नं २ को वनकास क्षेत्
- वडा नं ९ को रहरपरु क्षेत्
- वडा नं १० को सानो सरु्खेत क्षेत्
- वडा नं ११ को ्झपु्रा क्षेत्

वडा नं १ र्रे्ी १२ 
सममको समपणू्ष क्षेत्

६. सवतास्थ्य सेवता प्रदता्यकको हकमता 
रस वनर्खेविका बमोवजमको अनसुचुी १ बमोवजमको सेवाको वववरण सवहतको र्च्षको 
भकु्तानीको वववरण अध्षवावर्षक रूपमा िार्ामा पठाउनपुनखे्छ ।

७. सकु्वधता क्व्रण 
(१) रस वनर्खेविका बमोवजम सेवाग्ावहलाई सेवा प्रर्ान गरे बापत सेवाप्रर्ारकहरुको रातारात 

र्च्षको वववरण ्वा््थर सं्थिा प्रमरु्कले प्रमावणत गरेको आधारमा समबवनधत सेवा 
प्रर्ारकलाई अध्षवावर्ष रुपमा भकु्तानी गनखे वरव्थिा वमलाउन ुपनखे्छ ।

(२) सेवा प्रर्ान गर्ा्ष लागने रकम प्रर्ान गर्ा्ष समबवनधत सेवा ग्ाहीको पररचरपत् (ज्तै 
नागररकताको प्रवतवलवप वा मतर्ाता नामावली पररचर पत्को प्रवतवलवप मा ्थिानीर 
तहको वसफाररस पत्को साथिमा ववरामी पजुा्ष, ्वा््थर सं्थिाको वसफाररस पत् संलगन 
गनु्षपनखे्छ ।

(३) जेष्ठ नागररकहरुमा र्रे्ापनखे जवटल ्वा््थर सम्राको हकमा थिप उपचार सेवा वलन पनखे 
भएमा र सवुवधारकु्त अ्पताल जानपुनखे भएमा वनजलाई थिपसेवा वलने अ्पताल समम 
जानका लावग ्थिानीर तहसँग समनवर गरी वरव्थिा वमलाउन ुपनखे्छ ।

(४) सेवा प्रर्ान गररएका सेवा ग्ाहीहरुको अवभलेर् जेष्ठ नागररक ्वा््थर सेवा कार्षक्रम 
रवजष्टर (HMIS- ५.१०) प्ररोग गरी अधरावधीक गनु्षपनखे्छ । 
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(५) ्वा््थर सं्थिाले अध्षवावर्षक रुपमा अनसुचूी १ अनसुारको फारम भरी ्वा््थर 
िार्ालाई प्रवतवेर्न गनु्षपनखे्छ ।

८. खर्गकता षेित्रहरू
(१) रस कार्षक्रममा र्च्षका क्षेत्हरु र्हेार वमोवजमका विर्षकमा मात् हुने्छन ्।

(क) र्फा (५) को उपर्फा (१) बमोवजमको सेवा प्रर्ारकहरूको रातारात र्च्ष ।
(र्) अतरावशरक औरवध र उपकरण र्ररर्
(ग) Basic Health Kit ्झोला वा वाकस र्ररर् 
(घ) पावलका ्तरीर सरोकारवालाहरु संग अवभमरु्ीकरण
(ङ) रसै कार्षक्रमको अनगुमन

९. अनुगमन ््ता सपुरीवेषिण
सेवाको गणु्तरीरता र सवुचवचिता अनगुमन गन्षका लावग आवशरकतानसुार ्थिानीर तहवाट 
्वा््थर िार्ाका प्रमरु्, प्रमरु् प्रिासकीर अवधकृत तथिा आवशरकता अनसुार वनवा्षवचत 
जनप्रवतवनवधहरुले अनसुचूी २ बमोवजमको चकेवल्ट प्ररोग गरी अनगुमन तथिा सपुररवेक्षण 
गनु्षपनखे्छ । अनगुमनको भत्ा आवथि्षक कार्षवववध अनसुार भकु्तानी वर्ने वरव्थिा वमलाउन ु
पनखे्छ ।

१०. सेवताको पतारदक् ््ग्ता
(१) सेवा प्रर्ान गनखे ् वा््थर सं्थिाले ् वा््थर सं्थिाबाट प्रर्ान गररएको सेवाको वववरण नाम 

जावतर कोड ठेगाना र सेवा प्रर्ान गररएको वमवत प्रतरेक मवहना साव्षजवनक गनु्षका साथैि 
समबवनधत ्थिानीर तहमा समते जानकारी गराउन ु पनखे्छ साथैि सेवा समबवनध समपणू्ष 
कागजातहरू सरुवक्षत रार्ी अनगुमन गनखे अवधकारीलाई आवशरक परेमा र्रे्ाउनपुनखे्छ । 
उक्त पारर्वि्षता एवं प्रवध्षनको नमनूा फाराम अनसुचूी-३ बमोवजम हुने्छ । 

(२) ्वा््थर िार्ाले वडा कारा्षलरको सहरोगमा ८० वर्ष उमरेका जेष्ठ नागररकको लगत 
तरार गनु्षपनखे्छ ।

(३) उपर्फा (२) बमोवजमको लगत हरेक वर्ष अधरावधीक गनु्षपनखे्छ ।
(४)उपर्फा (२) बमोवजमको लगत वेभ साइटमा समते प्रकावित गनु्षपनखे्छ ।
(५)रस वनर्खेविका माफ्ष त प्रर्ान गररने सेवा र अनर वनकार एवं प्रचवलत काननूमा भएका 

वरव्थिाले प्रर्ान गनखे सेवासंग र्ोहोरो नपनखे गरी भकु्तानी गनखे वरव्थिा वमलाउनपुनखे्छ ।
११. रकम ्ुभक्तानी हुनेः सेवा प्रर्ान गरे वापतको रकम माग गर्ा्ष अनसुचुी १ बमोवजम माग गनु्ष 
पनखे ्छ ।
१२.प्ररक्ि् कतानून बमोक्िम हुने

रस वनर्खेविकामा उललेर् भएको ववपरको हकमा रसै बमोवजम र अनर कुराको हकमा 
प्रचवलत काननू बमोवजम हुने्छ । 

१६. सं् ोधनः कार्षपावलकाले आवशरक ठानेमा रो वनर्खेविका संिोधन गन्ष सवकने्छ ।
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अनुसरुी १
र्फा ११ संग समबवनधत

सेवा प्रर्ारक ्वा््थर सं्थिाले प्रवतवेर्न गरर रकम भकु्तानी माग गनखे फारम
्वा््थर सं्थिाको नामः      वमवतः

क्र. 
स.

सेवा ग्ाहीको नाम 
थिर उमरे सेवा 

र्ता्ष नं
जावत 
कोड

सेवाको 
वववरण

सेवा 
ग्ाहीको 
पररचर 
पत् नं

प्रवत 
सेवाग्ाही 
बापतको 

रकम

सेवा 
प्रर्ारकको 
नाम थिर

जममा रकम रु ……………………अक्षरु
पीः………………………………………………………….

नोट: रस फारम संग र्फा ७ को (२) बमोवजमको कागाजात संलगन गरर उपर्फा १ अनसुारको 
प्रवक्ररा परुा गनु्षप्छ्ष ।

क्ववरण ््यतार गननेको    क्ववरण प्रमताक्ण् गननेको
नामः        नामः
पर्ः        पर्ः
र््तर्तः        र््तर्तः
वमवतः        वमवतः 
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अनुसरुी २
र्फा ९ संग समबवनधत

अनगुमन चकेवलष्टको नमनुा
अनुगमनक्ता्गको 
नामः
पर्ः
कारा्षलर/ठेगानाः

अनुगमन गररएको ससं्ताको
 नामः
अनगुमन गरेको वमवतः

सेवता प्रदता्यक सवतास्थ्य ससं्ता

क्र स क्ववरण गरेको/
्भएको

नगरेको/
न्भएको

१ सेवा प्रर्ारक सं्थिाले वनरवमत सेवा प्रर्ान गरेको

२ सेवाको वरव्थिापन

३ सेवा ग्ावह सेवा बाट सनतु् ट 

४ गणु्तररर सेवा प्रर्ान

५

६

अनुगमनको क्रममता देखतापरेकता समस्यताहरु
१.     २.
३.     ४.
५.
समस्यता समताधतानकता िताक्ग गररएकता प्र्यतासहरु
१.     २.
३.     ४.
५.
अनुगमन क्ता्ग द्तार सझुताव सलिताह

१.     २.
३.     ४.
५.



7

अनुसरुी ३
र्फा ११ संग समबवनधत
सेवाको पारर्वि्षता फारम

्वा््थर सं्थिाको नामः        वमवतः

क्र. 
स.

सेवा ग्ाहीको नाम 
थिर

उमरे
सेवा 
र्ता्ष 
नं

जावत 
कोड

सेवाको 
वववरण

सेवा 
ग्ाहीको 
पररचर 
पत् नं

सेवा 
प्रर्ान 
गरेको 
पटक

सेवा 
प्रर्ारकको 
नाम थिर
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अनुसरूी-४ (क)
र्फा (१) सँग समबवनधत

८० वर्ष उमरे पगुेका जेष्ठ नागररकहरुलाई प्रर्ान गररने सेवाहरू

घरैमता गई क्दईने आधतार्ूभ् सवतास्थ्य सेवताहरु क्नमनतानुसतार हुनेछन ।
1. General checkup: Blood Pressure, Temperature, Pulse, 

Respiration, Jaundice. 
2. General Eye and Ear checkup, Respiratory Checkup, Counseling 

and Treatment. 
3. Condition of joints (checkup), Counseling and Treatment
4. Blood Sugar, Clinical s/s and Urine test for Protein by strip
5. RDT for Malaria, Sputum for AFB and Sputum screening for 

Pulmonary TB,
6. Dressing and Bandaging.
7. Treatment and Counseling for minor disease and injuries.
8. Counseling of risk factors of NCD and other diseases like 

smoking, Alcohol drink, physical exercise, mental relaxation 
etc. 

नोटः ्वा््थर सम्राको प्रकृती तथिा आवशरकता को आधारमा प्रर्ान गररने 
आधारभतु ्वा््थर सेवाहरु थिपघट हुन सकने्छ । घरमा गएर सेवा वर्रँ्ा अनर सेवा 
ग्ावहहरुलाई समते जन्वा््थर सेवाहरु एवककृत गनखे वरव्थिा वमलाउन ु पनखे ्छ । 
ज्तैः पररवार वनरोजन, गभ्षववत जांच, सतुकेरी जांच, ्वा््थर विक्षा तथिा परामि्ष, 
प्रजनन ््वा््थर आवर् ।



9

अनुसरूी-४ (ख)
र्फा ३ (१) सँग समबवनधत

८० वर्ष उमरे पगुेका जेष्ठ नागररकहरुलाई वर्इने सेवा र जाँच गनखे प्रवक्ररा / ववरामी 
जाँच चके वलष्ट

(Please follow all given steps during the patient examination. Your counseling 
and sweet voice can motivate the elderly people to initiate their self-care)
1. Identification- Name, age, sex, cast, address, number of available family 

members, ethnic code.
2. Chief Complains

a. Main health complains with duration 
3. Food and behavior: Present food habit: smoking or tobacco use; alcohol 

drinks; physical inactivity; use of high salt, fat and sugar. 
4. Past history of hypertension, diabetes mellitus, chronic respiratory 

diseases, urinary problems, TB, cancer, major accidents.
5. General Examination: Body built, Blood Pressure, Temperature, Pulse, 

Respiration, Anemia, Jaundice, Cyanosis and Body weight and calculate 
Body Mass Index (BMI)

6. Systemic Examination
a. Respiratory

Shortness of breath, cough, sputum, blood in sputum, chest pain
Check for pink or blue tongue 
Count respiration rate
Examine chest for wheeze and crepitation.

b. Cardiovascular exercise and relieve on rest.
Palpitation, tiredness, chest pain on exercise
Dizziness or fainting attacks
Count pulse rate and measure BP
Examine chest for heart sounds and murmurs

C. Digestive 
Appetite, digestion, bowel habit
Epigastric pain or heart burn 
Examine abdomen for ascites, liver and other organ enlargement

D. Urinary
Urine frequency, stream, burning micturition.
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Feeling of incomplete evacuation of urine
Examine lower abdomen for bladder fullness and growth

E. Bone and Joint
Pain and swelling 
Visible deformity
Mobility of joints

F. Skin Problems
Dryness and crakes
Fungal and bacterial infections
Sores and chronic wounds

G. Eye and ear problems- any disease or visible deformity

7. Basic investigations
Use glucometer for blood sugar
Urine strip for sugar and protein 
Check for malaria (if fever)
Collect sputum in container (if necessary)

8. Case Management
a. Explain status of health and importance of general examination b. 

Treatment of common health problems
c. Dressing and Bandaging
d. Care of skin- cleaning, regular application of oil in wet skin to prevent 

dryness
e. Regular cutting of nails
f. Explain need of further confirmatory diagnosis of other health problems
g. Explain availability of Free Health Care Services for elderly people in
government hospitals

9. Counseling of risk factors of NCD and other diseases 
Cessation of smoking or tobacco use
Avoid alcohol drinks
Become physically active and do regular exercise
Avoid use of high salt, fat and sugar
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10. Advice on food consumption
Use of locally available food, grains, and green leafy vegetables
Avoid readymade junk foods.
Advice to make a “Small Kitchen Garden” for fresh vegetables. 
Counseling to “Become a Change Agent” by explaining the benefits of 
healthy food, better habits and regular physical exercise to other similar 
group. 

्वा््थरकममीहरुले घरैमा गई ्वा््थरसेवा प्रर्ान गर्ा्ष तपविल बमोवजमको सामाग्ी संलगन रहकेो 
Basic Health Kit को प्ररोग गनखे्छन ।
1. BP set, Stethoscope, Thermometer and Torch.
2. TEST kit for: protein, blood sugar, malaria etc
3. Sputum for AFB glass slide
4. Lancet
5. Cotton with sprit swab
6. Betadine lotion
7. Sputum container and zipper bag
8. Weighing machine
9. Nail cutter
10. Non-elastic measuring tape
11. Loose gloves
12.Basic Drugs:

Paracetamol,
Ibuprofen,
Albendazole,
Salbutamol/Aminophylline,
Eye/Ear drop (antibiotics)
Iron. Amoxycillin, Chlorpheniramine,
Metformin, Amlodipine

नोटः सेवाग्ाहीको आवशरकताको आधारमा ्वा््थर सं्थिाहरुले ्थिानीरतहहरुसँग सहकार्ष 
गरी अवत आवशरक औरधीहरु थिप गन्ष सकने्छन साथैि आवशरकताको आधारमा Basic 
Health Kit ्झोला वा वाकस र्ररर् गन्ष सकने्छन ्।

cf1fn],
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