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ज्येष्ठ नागरिक  स्ास्थ् सये्ा सञ्ालन 
ननर्देशिका, २०७८

प्रस्ा्नाः  नगरपालिकाको आर्थिक वरथि ०७८/७९ को सववीकृत नवीलत त्ा 
कारथिक्रमबमोलिम ७० बरथि उमेर पूरा भएका नगर क्ेत्रलभत्र स्ारवी रूपिे 
बसोबास गनने जरेष्ठ नागररकहरूिाई घरघरमा गई सवास्थर सेवा प्रदान 
गनने कारथिक्रम सञ्ािनिाई व्यवलस्त गनथि महािक्मवी नगरपालिकाको 
प्रशासकीर कारथिलवलि लनरलमत गनने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको 
अलिकार प्ररोग गरवी  नगरकारथिपालिकािे रो लनदनेलशका बनाएको छ ।
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१.सशंषिप्त नाम ि प्रािम्ः  (१)   रो  लनदनेलशकाको   नाम   जरषे्ठ नागररक सवास्थर 
सेवा सञ्ािन लनदनेलशका, २०७८ रहकेो छ ।

(२)  रो लनदनेलशका रािपत्रमा प्रकालशत भएको लमलतबाट िागु हुनेछ ।

२. परि्ाषाः लवरर वा प्रसङगिे अकको अ्थि निागेमा रस कारथिलवलिमा:

(क)  "उपप्रमुख" भन्ािे महािक्मवी नगरपालिकाको नगर उपप्रमुखिाई 
सम्झनु पदथिछ ।

(ख)  "जरेष्ठ नागररक" भन्ािे नगरपालिकालभत्र स्ारवी रूपमा बसोबास 
गनने ७० वरथि माल्का जरेष्ठ नागररकिाई सम्झनु पदथिछ।

 (ग)  "नगरपालिका" भन्ाि ेमहािक्मवी नगरपालिकािाई सम्झन ुपदथिछ ।

 (घ)  "प्रमुख" भन्ािे महािक्मवी नगरपालिकाको नगर प्रमुखिाई सम्झनु 
पदथिछ।

 (ङ)  "प्रमुख प्रशासकीर अलिकृत" भन्ाि े महािक्मवी नगरपालिकाको 
प्रमुख प्रशासकीर अलिकृतिाई सम्झन ुपदथिछ ।

  (च)  "सवास्थरकममी" भन्ािे नगरपालिकाअनतगथितका सवास्थर संस्ामा 
कारथिरत मेलिकि अलिकृत, नरसथिङ, पारामेलिकस कमथिचारवी सम्झनु 
पदथिछ र सो शबदिे मलहिा सवास्थर सवरमसेलवकािाई समेत 
िनाउँछ। 

(छ)  "सवास्थर शाखा प्रमुख" भन्ािे महािक्मवी नगरपालिकाको सवास्थर 
शाखा प्रमुखको रूपमा तोदकएको अलिकृतिाई सम्झनु पदथिछ ।

 (ि)  "सवास्थर संस्ा" भन्ािे नगरपालिका अनतगथितका प्रा्लमक 
सवास्थर केनद्र, सवास्थर चौकी, आिारभूत सवास्थर सेवा केनद्रिाई 
सम्झनु पदथिछ।
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३. ज्येष्ठ  नागरिक स्ास्थ् सये्ा सञ्ालन: जरेष्ठ  नागररक सवास्थर सेवा 
सञ्ािन गदाथि दहेारबमोलिम गनुथिपननेछ ।

(१)  नगरपालिकालभत्र स्ारवी रूपिे बसोबास गनने ७० बरथि उमेर पुगेका 
जरेष्ठ नागररकहरूको घरघरमै गई सवास्थर िाँच गरवी औरलि समेत 
लवतरण गनुथि पननेछ ।

(२)  जरेष्ठ नागररकको सवास्थर िाँच गदाथि रक्तचाप, मिुमेह, अलकसिनको 
मात्रा,नािवीको गलत िसता सामानर सवास्थर िाँच गरवी सवास्थर 
अवस्ाको अलभिेख अनुसूचवी-१ को ढाँचामा राख्ु पननेछ ।

(३)  जरेष्ठ नागररकको सवास्थर िाँच गदाथि अनुसूचवी-२ बमोलिमको पुिाथि 
ददनु पननेछ।

(४)  जरेष्ठ नागररकिाई सवास्थर सेवा प्रदान गररएको अलभिेख प्रतरेक 
मलहना अनुसूचवी-३ को ढाँचामा सवास्थर शाखामा पठाउनु पननेछ ।

(५)  जरेष्ठ नागररकिाई सेवा प्रदान गदाथि आवशरकता अनुसार मेलिकि 
अलिकृतसँग समनवर र सहरोग लिइनेछ । सवास्थरकममीिे सेवा प्रदान 
गदाथि आवशरक सहरोग मागेमा सहरोग गनुथि मेलिकि अलिकृतको 
कतथिव्य हुनेछ । िरटि प्रकृलतको रोग िालग प्रेरण गनथि आवशरक 
ठालनएका िेष्ठ नागररकिाई मेलिकि अलिकृतको परामशथिमा अनुसूचवी-
४ बमोलिमको ढाँचामा फाराम भरवी प्रेरण गररनेछ ।

(६)  जरेष्ठ नागररकहरूिाई सवास्थर सेवा प्रदान गनथि सवास्थरकममीहरूिाई 
आवशरकता अनुसार काराथििर समरका अलतररक्त अनर समरमा 
खटाउन सदकनेछ।
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४. औषधि न््िणसम्बनिधी व्य्स्ा:  (१)   जरषे्ठ  नागररक  सवास्थर  सवेा  सञ्ािन
प्रदान गनने क्रममा लबरामवीको आवशरकता अनुसार सवास्थरकममीि ेपारालसटामोि, 
ओ.आर.एस, एनटालसि, लभटालमन लब कम्पिेकसिसता सामानर औरलिहरू 
प्रदान गनथि सके्छ । दवीघथि रोगका लबरामवीिे सेवन गरररहकेा औरलिहरू सवास्थर 
ससं्ामा उपिबि रहमेा सोसमेत उपिबि गराउन सके्छन ्।

(२)  आर्थिक रूपिे लवपन् जरेष्ठ नागररकिे आर्थिक अभावमा अतरावशरक 
औरलि सेवन गनथि नसके् अवस्ा रहकेो पाइएमा सवास्थरकममीको 
प्रलतवेदनको आिारमा समबलनित मेलिकि अलिकृति ेनगरप्रमखु समक् 
लसफाररस गरवी पठाउन सके्छ ।

(३)  उपदफा (२) बमोलिमको  लसफाररसको आिारमा नगरप्रमुखको सववीकृलतमा 
तरसता जरेष्ठ नागररकिाई औरलिको व्यवस्ा गरवी उपिबि गराइनेछ ।

(४)  उपदफा (३) बमोलिम उपिबि गराइएको औरलि र लबरामवीको लववरण 
सवास्थर शाखािे अद्ावलिक गरवी राख्ु पननेछ ।

५.स्ास्थ्कममीको परिचालन:   (१)   िेष्ठ नागररक सवास्थर सेवा सञ्ािनको 
िालग प्रतरेक सवास्थर संस्ामा रहकेा सवास्थरकममीिाई आिोपािो लमिाई 
प्रतरेक हप्ा आफनो सेवा क्ेत्रमा रहकेा िलक्त जरेष्ठ  नागररकिाई सेवा प्रदान 
गनथि खटाइनेछ ।

(२)  सवास्थरकममी पररचािन गदाथि गाँउघर लकिलनक र खोप लकिलनकमा 
खरटएका सवास्थरकममीिाई प्रा्लमकता ददई पररचािन गनुथि पननेछ ।

(३)  सवास्थरकममीहरूिे पूणथि सेवाभाविे जरेष्ठ नागररकिाई सवास्थर सेवा 
प्रदान गनुथि पननेछ ।

(४)  िेष्ठ नागररकिाई सेवा प्रदान गदाथि सवास्थरकममीहरूिे आपसमा सहरोग, 
समनवर र सहकारथि गनुथि पननेछ ।
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६. स्ास्थ्कममीको आचिण: (१)  जरषे्ठ नागाररक सवास्थर सवेा प्रदान गदाथि जरषे्ठ
नागररकको घरघरमा गई लवनम्रतापूवथिक सेवा प्रदान गनुथि पननेछ ।

(२)  सेवा प्रदान गनथि िाँदा अलनवारथि रूपमा काराथििरको पोसाक र पररचर पत्र 
िगाएर िानु पननेछ ।

(३)  सेवा प्रदान गदाथि आतमवीर, नम्र र आदरपूवथिक व्यवहार गनुथि पननेछ ।

(४)  सेवा प्रदान गरेबापत कुनै शुलक, दसतुर वा कुनै प्रकारको रकम लिन पाइने 
छैन।

७. सये्ा सुन्िा:  जरेष्ठ  नागररक सेवा प्रदान गरेबापत प्रलत सवास्थरकममी प्रलत 
मलहना रु १०००–÷(अक्रेलप एक हिार मात्र) खािा खचथि रु २००–÷ 
(अक्रेलप दईु सर मात्र) संचार खचथि उपिबि गराइने छ ।

८. स्ास्थ् उपकिण ््ा  औषधिको प्र्बनि: जरेष्ठ  नागररक सवास्थर सेवा 
प्रदान गदाथि प्ररोग गनुथिपनने उपकरण त्ा औरलि सवास्थर शाखाअनतगथित 
लवलनरोलित समबलनित शवीरथिकबाट व्यवस्ापन गररनेछ ।

९. अनुगमनसम्बनिधी व्य्स्ा:(१)   जरेष्ठ  नागररक  सवास्थर सेवा सञ्ािनको
अनुगमन गरवी आवशरक सहरोग गनथि दहेार बमोलिमको अनुगमन सलमलत 
रहने छः

उप प्रमुख      - संरोिक

प्रमुख प्रशासकीर अलिकृत    - सदसर

समबलनित विाको विा अधरक्  - सदसर

नगर प्रमुखिे तोकेको मेलिकि अलिकृत - सदसर

सवास्थर शाखा प्रमुख    - सदसर सलचव
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(२)  अनुगमन सलमलतको काम कतथिव्य, अलिकारः उपदफा (१) बमोलिम गरठत 
अनुगमन सलमलतको काम कतथिव्य, अलिकार दहेार बमोलिम हुनेछः

(क)  नगरपालिकाबाट सञ्ालित जरेष्ठ नागररक सवास्थर सेवा 
कारथिक्रमको लनरलमत अनुगमन गरवी सवास्थरकममीहरूिाई 
आवशरक सहिवीकरण एवम् सहरोग गनने

(ख)  आर्थिक रूपिे लवपन् असहार जरेष्ठ नागररकको ्प उपचार 
गनुथिपनने अवस्ामा नगरपालिकािाई लसफाररस गनने ।

(ग)  कारथिक्रम सञ्ािनका क्रममा दलेखएका समसराहरूको समािानका 
िालग लसफाररस गनने ।
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अनुसूचवी–१

दफा ३ को उपदफा (२) सँग समबलनित
सवास्थरकममीिे राख्े अलभिेखको नमुना

महािक्मवी नगरपालिका
िलितपुर

“बा आमाको सेवा सवास्थर उपचारमा टेवा”

ज्येष्ठ नागरिक स्ास्थ् सये्ासम्बनिधी िेकर्ड ्बुक

िाँच गनने सवास्थरकममीको नाम ्रः

सवास्थर संस्ाको नामः

qm=;=
जरेष्ठ 

नागररकको 
नाम ्र

उमेर/
लिङग

विा 
नं रक्तचाप नािवीको 

गलत
अलकसिन 

िेभि
सुगर 
िेभि

तापक्रम      अनर लनदान िाँचेको 
लमलत औरलि लवतरण
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      अनुसूचवी–२
 दफा ३ को उपदफा (३) सँग समबलनित

ज्येष्ठ  नागरिकलाई दर्इनये  पुरा्डको नमुना
स्वच्छ, सफा, समदृ्ध, सनु्दर - महालक्ममी नगर

“Clean, Green, Prosperous, Full of Beauty-Mahalxami Municipality”
“Unite to Fight Against Corona Virus COVID-19”

महालक्ममी नगरपाललका
लललतपरु

“बा आमाको से्वा, स्वास्थ्य उपचारमा टे्वा”

ज य्ेष्ठ नागरिक स्ास्थ् सये्ा कार्ड

नामथरः

ललङ्ग :

उमरे :

ठेगाना :

पेसा :

hfFr u/]sf]
ldlt

/Qmrfk gf8Lsf]
ult

clS;hg
n]en dw'd]x tfkqmd cGo /f]usf] lgbfg cf}ifwL ljt/0f

ljj/0f
cGo ;]jf hfFRg]sf] gfd

;fpg

efbf}

c;f]h

sflQs

dª\l;/

k'if

df3

kmfu'g

r}t

j}zfv

h]7

c;f/

d]l8sn
lxi6«L

ebf}
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ज य्ेष्ठ नागरिकका लागग सामागिक सिुक्ा ि छुट सगु्धा 

राज्यका तफ्फ बाट लनमन सामालिक सरुक्ा र ्ुछट सलु्वधाको व्य्वसथा गरेको हु्ँदा, उक्त सामालिक 
सरुक्ा र ्ुछट सलु्वधाबाट लाभ ललनहुुन हाल्द्फक अनरुोध ग्द्फ्ुछ ।

१.  सामालिक सरुक्ा भत्ा मालसक रू. ४,०००– (आलथ्फक ्वर्फ २०७८/०७९ को बिेट)

(्दललत नागररक ६० ्वर्फ र ्दललतबाहके अन्य७० ्वर्फ परूा भएका ज्ेयष्ठ नागररकले प्ाप्त गनने)

२.  सा्व्फिलनक स्वारमी साधनमा ज्ेयष्ठ नागररकलाई ५० प्लतशत ्ुछट र कमतमीमा ्दईु ्वटा लसट 
सरुलक्त गनने व्य्वसथा रहकेो –  (सा्व्फिलनक स्वारमी साधनमा ज्ेयष्ठ नागररकलाई ्ुछट र 
सलु्वधा ल्दने समबनधमी का्य्फल्वलध, २०७०)

३.  नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संसथामा उपचार गराउँ्दा लागने शलुकमा कमतमीमा ५० 
प्लतशत ्ुछट – (ज्ेयष्ठ नागररक समबनधमी ऐन, २०६३)

४.  सत्रमी ्वर्फ उमरे नाघकेा ज्ेयष्ठ नागररकले मात्र उप्योग गनने गरमी एक लाख रूपै्याँसममको 
स्वास्थ्य बमीमा – (स्वास्थ्य बमीमा लन्यामा्वलमी, २०७५)

५.  ७० ्वर्फ बढमी उमरेका ज्ेयष्ठ नागररकको स्वालमत्वमा प्ाप्त हुने गरमी पाररत ललखतमा लागने 
रलिसटे्सन शलुकमा २५ प्लतशत ्ुछट – (बागमतमी प््दशे आलथ्फक ऐन, २०७८)

६.  ७० ्वर्फ भन्दा मालथका ज्ेयष्ठ नागररकको मटुु रोगको लनःशलुक उपचार – (आलथ्फक ्वर्फ 
२०७८/०७९ को बिेट)

७.  ज्ेयष्ठ नागररक स्वास्थ्य से्वा का्य्फक्रम (महालक्ममी नगरपाललकाको नमीलत तथा का्य्फक्रम 
२०७८/०७९)
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qm=;  =
hDdf 
;+Vof

la/fdLsf] /f]usf] laa/0f ;]jf k|bfg u/]sf] ;+Vof

k|]if0f 
u/]sf] 
;+Vof

Hypertension Diabetis COPD Asthma Gastritis Anxiety Cancer cGo

/Qmrfk  
hffr 
u/]sf 
;+Vof

;'u/ 
hfFru/]sf] 

;+Vof

SPO2

/Pulse
cGo

               

               

               

               

               

               

               

               

k|ltj]bg tof/ ug]{ k|dfl0ft ug]{

अनसुचूमी–३
दफा ३ को उपदफा (४) सँग समबलनित

सवास्थर संस्ािे सवास्थर शाखामा पठाउने 
प्रलतवेदनको नमूना

महािक्मवी नगरपालिका
िेष्ठ नागररक सवास्थर सेवा
माससक प्रन््येर्नको नमुना

:jf:Yo 

;+:yfsf] gfd dlxgfM
k|ltj]bg k7fPsf] 
ldlt
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    अनुसूचवी–४

दफा ३को उपदफा(५)सँग समबलनित

प्रेरण पुिाथिको ढाँचा
dxfnIdL gu/kflnsf, nlntk'/

िेष्ठ नागररक सवास्थर सेवा
प्रयेषण पुरा्ड

व्यधतिग् न््िण

नाम ्रः        
लमलतः

उमेरः

लिङगः

ठेगानाः

रोगको लनदान

C/O

•	

•	
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O/E

T: RBS:

P:        Systemic Examination

R:

BP:

Spo2:

Past/Present Medication

प्रेरण गरेको संस्ा:

प्रेरण गनुथिको कारण:                            .......................... .....................
दसतखत
नाम ्र
पद

k|df0fLs/0f ldlt M @)&*÷)^÷*

cf1fn]
k'?iff]Qd ;fksf]6f

k|d'v k|zf;sLo clws[t
dxfnIdL gu/kflnsf, nlntk'/ .


