
 

 

 

  

प्रदेश सरकार 

आ.व. २०७६/७७ को  
मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागररक 
स्वास््य काययक्रम  
संचालन मागयदशयन (नमनुा 
काययक्रम) 
सदूुरपश्चिम प्रदेश 

 

मन्त्रीस्तरीय स्वीकृत मममत : २०७६/०९/२८  
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आ.व. २०७६/७७ को मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रम 
संचालन मागयदशयन (नमूना काययक्रम)   

 

१) पररचय  

सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्त्तगयतको सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय र मातहत कायायलयहरुमा 
मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागररक स्वास््य काययक्रममा ववमनयोश्चजत बजेट तथा काययक्रम काययन्त्वयनको लामग 
यो मागयदशयन तयार पाररएको हो।मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रम लाग ुभए पिात अन्त्य 
जनस्वास््यका समस्याहरु जस्तै अशक्त व्यश्चक्तका समस्याहरु, मात ृतथा बाल स्वास््यका समस्याहरु 
आददमा पमन सधुार ल्याउन न सवकनेभ भनी यो काययक्रम तयार गररएको हो।यो काययक्रम आमथयक वर्य 
२०७६/०७७ मा जेष्ठ नागररकहरुको संख्या बढी रहेका पहाडी ७ वटा श्चजल्लाको एक्काईस वटा 
स्थानीय तहमा लाग ु गररनेभ र तराईको २ वटा श्चजल्लाको ८ वटा स्थानीय तहमा नमनुा 
काययक्रमको रुपमा लाग ु गररनेभ।२९ भन्त्दा बाहेकका स्थानीय तहहरुमा जेष्ठ नागररक सम्बन्त्धी 
स्वास््य श्चशववरहरु, सदूुरपश्चिम आरोग्य काययक्रम (जेष्ठ नागररकहरुलाई योग, ध्यान, जीवनशैली 
परामशय) जस्ता गमतववमधहरु संचालन गररनेभ।ववद्यालयमा स्वास््य सम्बन्त्धी काययक्रम सदुृढीकरणको 
लामग ववद्यालयमा स्वास््यकमी करार सेवामा मलने काययक्रम, आत्महत्या रोकथाम तथा ववद्यालय 
मानमसक स्वास््य काययक्रम यी २९ वटा भन्त्दा बाहेकका स्थानीय तहमा लाग ु गनुयपनेभ।कानूनी 
तवरले हेने हो भने नपेालको संववधान २०७२ को भाग ३ धारा ४१ मा जेष्ठ नागरीकको हकमा 
"जेष्ठ नागरीकलाई राज्यबाट ववशरे् संरक्षण तथा सामाश्चजक सरुक्षाको हक हनुभे" भनी उन ल्लेश्चित 
भ।अपाङ्गता भएका व्यश्चक्तको अमधकार सम्बन्त्धी ऐन,२०७४ को दफा २८ को उन पदफा ३ मा 
"नपेाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यश्चक्तको स्वास््योपचारको लामग अस्पतालसम्म पहुुँचका लामग 
रहेका अवरोधहरु हटाउन न आवश्यक व्यवस्था गनेभ" भनी व्यवस्था उन ल्लेि भ।जेष्ठ नागररकको 
संख्या हेने हो भने नेपालको पमभल्लो जनगणना अनसुार हाल नेपालमा जम्मा जनसंख्याको ८.१३% 
जेष्ठ नागरीकहरु रहेका भन।यस प्रदेशमा पमभल्लो जनगणना अनसुार हाल २,४६,३४३ जना साठी 
वर्य भन्त्दा मामथको व्यश्चक्तहरु रहेका भन।यस काययक्रम काययन्त्वयनमा अन्त्य समदुायमा आधाररत 
जनस्वास््य सेवाहरु पमन प्रवाह गररने भएकोले मात ृतथा बाल स्वास््य सेवा सधुार हनुेभ।नेपाल 
जनसंख्या स्वास््य सवेक्षण, २०१६ को प्रमतवेदन अनसुार प्रदेशको तलुनामा नेपालको सबै भन्त्दा 
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बढी बाल मतृ्यदुर भएको प्रदेशको रुपमा सदूुरपश्चिम प्रदेश रहेको भ।यस प्रदेशमा प्रमत हजार 
जीववत जन्त्ममा ६९ जना बाल मतृ्यदुर हनुे गरेको उन क्त त्यांकले देिाएको भ।यो मनदेश्चशका 
अनसुार काययक्रम काययन्त्वयन भएपिात जेष्ठ नागरीकहरु, अशक्त व्यश्चक्तहरु, मात ृ तथा बाल 
स्वास््यमा पमन सधुार आउन नेभ। 

 

२) काययक्रमको उन द्दशे्य  

२.१ "Active and Healthy Ageing" को अवधारणालाई प्रबधयन गने,   

२.२ जेष्ठ नागरीक स्वास््यलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याई राजनैमतक र संस्थागत प्रमतबद्दता बढाउन ने,      

२.३ जेष्ठ नागरीक मैरी स्वास््य सेवाको सरुुवात र ववस्तार गने,  

२.४ जेष्ठ नागरीकको स्वास््य सम्बश्चन्त्धका समस्याहरुलाई नीमतगत व्यवस्थाहरु माफय त सम्बोधन 
गने, 
२.५ आमथयक तथा भौमतक अवरोधहरुलाई अन्त्त्य गदै भेदभाव रवहत स्वास््य सेवामा जेष्ठ 
नागरीकहरुको पहुुँच समुनश्चित गने।    

 

३) मखु्य रणनीमत  

३.१ जेष्ठ नागरीक र अपांगता भएका व्यश्चक्तका स्वास््य समस्या समाधानमा प्रदेश स्तरको 
राजनैमतक प्रमतबद्धता,   

३.२ तामलमप्राप्त स्वास््यकमीबाट समदुायमा आधाररत आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदानको लामग 
घरभेट (गाउन ुँटोल सेवा), 
३.३ आम संचार माध्यमबाट जेष्ठ नागरीक स्वास््य, मात ृ तथा बाल स्वास््य, अपाङ्गता भएको 
व्यश्चक्तको स्वास््य सम्बन्त्धी सूचना, श्चशक्षा र संचारको प्रवाह, 
३.४ अस्पतालमा आधाररत स्वास््य सेवा सदुृढ  गरी थप प्रभावकारी बनाउन ने,  

३.५ श्चजल्ला अस्पतालमा जेष्ठ नागरीक स्वास््य सेवा प्रवाह सहज हनुे गरी संस्थागत क्षमता 
अमभबवृद्ध गने।   
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४) सहयोगी रणनीमत  

४.१ मनजी तथा गैरसरकारी साझेदारीमा जेररयाट्रीक स्वास््यको प्रबधयन,  

४.२ सदूुरपश्चिम आरोग्य काययक्रम (जेष्ठ नागरीकहरुलाई योग, ध्यान, स्वास््य श्चशववर, जीवन शैली 
परामशय) लगायतका आयवेुद, सामाश्चजक सरुक्षा क्षेरका काययक्रमलाई मूलप्रवावहकरणमा ल्याउन ने,  

४.३ स्वास््य मबमा काययक्रमलाई प्रबधयन गने,  

४.४ जेष्ठ नागरीक र अपाङ्गता भएका व्यश्चक्तका स्वास््य समस्याहरु सम्बोधन गनय स्वास््यकमीको 
क्षमता अमभबवृद्ध गने।   

  

५) वक्रयाकलापहरु  

५.१. प्रादेश्चशक स्तरको जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रम सम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रयात्मक गोष्ठी,  

५.२. ९ वटै श्चजल्लामा (२९ वटा स्थानीय तहमा) जेष्ठ नागरीक स्वास््य सम्बन्त्धी पैरवी, योजना 
तजुयमा तथा भलफल काययक्रम,  

५.३. ९ वटै श्चजल्लामा (२९ वटा स्थानीय तहमा) जेष्ठ नागरीकहरुको (७० वर्य भन्त्दा मामथका) 
गाउन ुँटोल बस्तीमा आधारभतू स्वास््य सेवा काययक्रम, 
५.४. प्रदेश सरकारका सम्पूणय अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरीक उन पचार ववशेर् अन्त्तरंग वाडय 
(जेररयाट्रीक वाडय) स्थापना एवं संचालन,  

५.५. जेररयाट्रीक वाडय भएका अस्पतालबाट प्रवाह हनुे प्रयोगशालाको सेवा प्याकेज ववस्तार गरी 
मनशलु्क सेवा उन पलब्ध गराउन ने,  

५.६. प्रदेशभररका संचार माध्यमहरुबाट जेष्ठ नागरीक ववशेर् स्वास््य सेवा सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक 
संदेश सामग्री प्रचारप्रसार गने, 
५.७. स्वास््य मनदेशनालय, स्वास््य तामलम केन्त्र र स्वास््य कायायलयबाट संचालन हनुे सम्पूणय 
जनचेतनामलुक काययक्रमहरुमा (तामलम, गोष्ठी, सेममनार आदी) अमनवायय रुपमा सो सम्बन्त्धी 
चेतनामलुक संदेश प्रवाह,  

५.८. स्वास््यकमीहरुको लामग क्षमता अमभवदृ्दी काययक्रम, 
५.९. श्चजल्ला मभर संचामलत  वदृ्धाश्रम, हेरचाह केन्त्र, ददवा सेवा केन्त्र, जेष्ठ नागरीक क्लब एवं 
जेष्ठ नागरीक संरक्षण सम्बन्त्धी काम गने संस्थामा मनयममत स्वास््य चेकजाुँच काययक्रम, 
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५.१०. जेष्ठ नागरीक लश्चक्षत ववशेर्ज्ञ स्वास््य श्चशववर संचालन (मोमतमबन्त्दकुो सजयरी सोधभनाय 
सवहत), 
५.११. श्चजल्ला मभर जेष्ठ नागररक स्वास््यसंग सम्बश्चन्त्धत काययरत गैर सरकारी संघ संस्थालाई १ 
ददने अमभमिुीकरण।    

 

सहयोगी अन्त्य काययक्रमहरु  

५.१२. सदूुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका समाज कल्याणका क्षेरमा काम गने संस्थाहरुलाई अनदुान 
(संस्था/समममतलाई अनदुान), 
५.१३. जेष्ठ नागरीक सम्बन्त्धी सन्त्देशमलुक डकुमेन्त्ट्री मनमायण,  

५.१४. जेष्ठ नागरीक ददवा सेवा केन्त्र संचालन िचय, 
५.१५. अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागरीक सम्बन्त्धी काम गने संघ संस्थाहरु संग अन्त्तरवक्रया,  

५.१६. अपाङ्गता सहायक सामग्री ववतरण, 
५.१७. संघसंस्थामा काययरत पदामधकारीहरुको क्षमता अमभववृद्ध काययक्रम, 
५.१८. सदूुरपश्चिम आरोग्य काययक्रम (जेष्ठ नागरीकहरुलाई योग, ध्यान, स्वास््य श्चशववर, जीवन 
शैली परामशय)।        

 

६) कायायन्त्वयन गने मनकायहरु  

 सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय  

 स्वास््य मनदेशनालय, स्वास््य तामलम केन्त्र  

 प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका सम्पूणय अस्पतालहरु  

 स्वास््य कायायलयहरु आदी    

 

७) काययक्रम कायायन्त्वयन काययववमध 

७.१) प्रादेश्चशक स्तरको जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रम सम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रयात्मक गोष्ठी  

कायायन्त्वयन गने मनकाय : सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय, धनगढी, कैलाली। 

आमथयक व्यवस्थापन : मखु्यमश्चन्त्र जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रम।  
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सहभागीहरु : माननीय मखु्यमन्त्री एवं सम्पूणय मश्चन्त्रहरु, प्रदेश सभाका सम्पूणय माननीयहरु, आमथयक 
माममला तथा योजना मन्त्रालय र आन्त्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालयका प्रमतमनमधहरु, श्चजल्ला 
जेष्ठ नागरीक कल्याण समममत, सरोकारवाला मनकायहरु।  

काययन्त्वयन प्रवक्रया : सामाश्चजक ववकास मन्त्रालयको सश्चचव स्तरको मनणययानसुार बजेट श्चशर्यकगत 
बाुँडफाुँड गरी प्रचमलत मनयमानसुार काययक्रम संचालन गरीनेभ।   

अनगुमन सूचकाकं : फोटो सवहतको प्रमतवेदन।  

अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : प्रदेश सरकारका हरेक काययक्रम, नीमत, मनयम र काननु जेष्ठ नागरीक मैरी 
हनुेभन।  

   

७.२) ९ वटै श्चजल्लामा (२९ वटा स्थानीय तहमा) जेष्ठ नागरीक स्वास््य सम्बश्चन्त्ध पैरवी, 
योजना तजुयमा तथा भलफल काययक्रम  

कायायन्त्वयन गने मनकाय : स्वास््य कायायलयहरु।   

आमथयक व्यवस्थापन : मखु्यमश्चन्त्र जेष्ठ नागरीक काययक्रम (स्वास््य कायायलयको श्चशर्यकबाट)।  

सहभागीहरु : स्थानीयतहका जनप्रमतमनमधहरु, प्रमिु प्रशासवकय अमधकृत, स्वास््य संस्था प्रमिु,  
सरोकारवाला संस्थाहरु।  

कायायन्त्वयन प्रवक्रया : 
 यस श्चशर्यक अन्त्तगयत ववमनयोश्चजत बजेटबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा अमभमिुीकरण, पैरवी, 

जनचेतनामलुक काययक्रम संचालन गनुयपनेभ, 
 आत्महत्या रोकथाम तथा ववद्यालय मानमसक स्वास््य काययक्रमको बारेमा, गाउन ुँघरमा गएर 

जेष्ठ नागरीक र अपांगहरुलाई उन पचार गने काययक्रम र स्थानीय तहले गनुयपने सहयोगको 
बारेमा भलफल गनुयपने, 

 स्थानीय तहमा आवश्यकता अनसुार गाउन ुँघर श्चक्लमनक र िोप श्चक्लमनकको योजना तजुयमा र 
काययन्त्वयनको लामग सहजीकरण गनुयपनेभ,  

 स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारका काययक्रमहरु र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्वास््य क्षेरको 
प्राववमधक सहजीकरण सम्बन्त्धी भलफल गरी योजना बनाई कायायन्त्वयन गने,  
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 श्चशर्यकगत िचय वववरण तयार पारी सम्बश्चन्त्धत कायायलय प्रमिुबाट स्वीकृत गराई प्रचमलत 
मनयमानसुार आवश्यक काययहरु गनुयपनेभ।    

अनगुमन सूचकाकं : फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रमतवेदन।  

अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : मखु्यमश्चन्त्र जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रममा स्थानीय तहको समन्त्वय र 
सहकायय भएको हनुेभ।  

 

७.३) ९ वटै श्चजल्लामा (२९ वटा स्थानीय तहमा) जेष्ठ नागरीकहरुको (७० वर्य भन्त्दा 
मामथका) गाउन ुँटोल बस्तीमा आधारभतू स्वास््य सेवा काययक्रम 

कायायन्त्वयन गने मनकाय : स्वास््य कायायलयहरु र सेती प्रादेश्चशक अस्पताल।   

आमथयक व्यवस्थापन : आत्महत्या रोकथाम तथा ववद्यालय मानमसक स्वास््य काययक्रम र मखु्यमन्त्री 
जेष्ठ नागररक काययक्रममा ववमनयोश्चजत बजेटबाट प्रचमलत मनयमानसुार आमथयक व्यवस्थापन गनुयपने 
(स्वास््य कायायलयको श्चशर्यकबाट)।  

कायायन्त्वयन प्रवक्रया : 
 आधारभतू स्वास््य सेवामा जेष्ठ नागरीकहरुको सामान्त्य स्वास््य चेकजाुँच, परामशय, स्वास््य 

चौकीमा उन पलब्ध हनुे मन:शलु्क और्मध ववतरण, प्ररे्ण सेवा आदी पनेभ,   

 स्वास््य कायायलयले स्थानीय तहसंग समन्त्वय गरी यो काययक्रमको बारेमा जानकारी गराउन न ु
पनेभ,  

 स्वास््य कायायलयले प्रत्येक स्थानीय तहबाट ७० वर्य नाघेका जेष्ठ नागरीकहरु, पूणय अशक्त 
अपाङ्गता, अमत अशक्त अपाङ्गता भएकाहरुको ठेगाना सवहतको प्रमाश्चणत नामावली वववरण 
माग गने, 

 स्वास््यकमी भनौट गदाय सोही श्चजल्लाको सम्बश्चन्त्धत स्थानीय तहको हेल्थ अमसस्टेन्त्ट(हे.अ.) 
वा स्टाफ नसयलाई पवहलो प्राथममकता ददनपुनेभ र हे.अ. वा स्टाफ नसयबाट पदपूमतय नभएमा 
अ.हे.ब. वा अ.न.मी बाट पदपूमतय गनय पमन सवकनेभ,    

 सेवाग्राही (जेष्ठ नागरीक र अपाङ्गता) को संख्या बढी रहेको र भौगोमलक रुपमा ठुलो 
स्थानीय तहमा मखु्यमन्त्री तथा जेष्ठ नागरीक काययक्रममा ववमनयोश्चजत बजेटबाट ववमनयोश्चजत 
बजेटको पररमधमभर रही प्रमत स्थानीय तहमा थप २ जनासम्म स्वास््यकमी सेवा करारमा 
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मलई काययक्रम संचालन गनय सवकनेभ र धनगढी उन पमहानगरपामलकाको हकमा बढीमा ४ 
जना सम्म थप सेवा करारमा मलन सवकनेभ,  

 कैलालीको हकमा स्वास््य कायायलय, कैलालीले सेती प्रादेश्चशक अस्पतालसंग समन्त्वय गरी 
उन क्त अस्पतालबाट सो श्चशर्यकमा ववमनयोश्चजत बजेटबाट ३ जना हे.अ. वा स्टाफ नसय भनाय 
भनौट गरी पररचालन गनुयपनेभ, 

 सामाश्चजक ववकास मन्त्रालयको “सेवा करारमा स्वास््य कमी व्यवस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्ड , 
२०७६” बमोश्चजम आवश्यक स्वास््यकमी भनौट गनुयपनेभ, 

 मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रममा ववमनयोश्चजत श्चशर्यकबाट सेवा प्रदायकहरु घर- 
टोलमा गएर मवहनामा कश्चम्तमा १५ कायय ददन वफल्डमा सेवा प्रवाह गरेको हकमा यातायात, 
िाजा िचय र अन्त्य िचय स्वरूप मामसक ५ हजारका दरले थप रकम एकमषु्ट ददन सवकनेभ 
र सो सम्बश्चन्त्ध स्थानीय तहको स्वास््य संयोजकले प्रमाश्चणत गनुयपनेभ,  

 वफल्ड मभश्चजट गदाय सम्बश्चन्त्धत स्वास््य संस्थासंग समन्त्वय गरी सकेसम्म उन क्त गाउन ुँटोलमा 
भएका गभयवती र सतु्केरी मवहलालाई पमन भेटी समदुायमा आधाररत देहाय बमोश्चजमका 
प्राथममक स्वास््यसेवाहरु उन पलब्ध गराउन न ुपनेभ : 

 १.गभयवती जांच, (संस्थागत) सतु्केरी सेवा प्रबधयन हनुेगरी, 
 २.नवजात श्चशश ुअवस्थामा अपनाउन न ुपने उन पायहरुको बारेमा : 
  २.१.गभयवती जांच, (संस्थागत) सतु्केरी सेवा प्रबधयन हनुेगरी, 
  २.२.नवजात श्चशश ुस्वास््यको लामग अपनाउन न ुपने उन पायहरुको बारेमा जानकारी : 

 अत्यावश्यक नवजात श्चशश ु स्याहारलाई प्रबधयन गने कुराहरु: जस्तै, 
श्चशश ु जन्त्मेको आधा घण्टा मभर आमाको दधु िवुाउन ने, बच्चालाई 
न्त्यानो रान,े नवजात श्चशशकुो नाभी सफा रान,े 

 आमा र नवजात श्चशशकुो हेराललुाई नवजात श्चशशमुा हनु सक्ने 
ितराका श्चचन्त्ह र लक्षणहरु तथा स्वास््य संस्थामा प्ररे्ण गनुयपने 
अवस्था बारे जानकारी। 

घर घरमा जेष्ठ नागरीक उन पचार काययक्रम अन्त्तगयत भनौट भएका स्वास््यकमीहरुहरुले मवहनामा 
कश्चम्तमा १५ काययददन वफल्डमा काम गरेको हनुपुने र बाुँकी ददन कायय समय ममलाएर 
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ववद्यालयहरुमा मानमसक स्वास््य, प्रजनन स्वास््य, स्वास््य संस्थाहरुबाट उन पलब्ध हनुे सेवाहरु 

आददको बारेमा कक्षा संचालन गनुयपनेभ,  

 सम्बश्चन्त्धत स्वास््य कायायलयले स्थानीय तहको कायायलय वा स्वास््य संस्थामा वफल्ड स्टेसन 
तोकी प्रत्येक वडामा मवहनाको कश्चम्तमा एक चोटी पगेुर घरमा चेकजाुँच गनेगरी मामसक 
कायययोजना बनाउन ने, स्वास््य संयोजकबाट स्वीकृत गराई सोही अनसुार कायायन्त्वयन गने र 
सम्बश्चन्त्धत वफल्ड स्टेशनबाट हाश्चजर प्रमाश्चणत गराई स्वास््य कायायलयमा पठाउन ने व्यवस्था 
गनुयपनेभ, 

 यस काययक्रममा भनौट भएका अनसूुची-१ बमोश्चजमका स्थानीय तह भन्त्दा बाहेकका स्थानीय 
तहमा मारै आत्महत्या रोकथाम तथा ववद्यालय मानमसक स्वास््य काययक्रम लाग ुगनुयपनेभ, 

 स्वास््य कायायलयले रैमामसक रुपमा सममक्षा गरी आवश्यक कायययोजना बनाउन न ुपनेभ,  

 स्वास््यकममयको  काययगत वववरण (TOR) यस मन्त्रालयले उन पलब्ध गराए बमोश्चजम हनुेभ,                   

 सम्बश्चन्त्धत श्चजल्लामा ववमनयोश्चजत मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रम श्चशर्यकमा 
ववमनयोश्चजत रकमबाट बजेटको पररमधमभर रही आवश्यक व्यवस्थापन गनुयपनेभ।          

अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : घर घरमा जेष्ठ नागरीक र अपांग व्यश्चक्तहरुले स्वास््य सेवा पाएको हनुेभन।  

अनगुमन सूचकाकं : मामसक प्रमतवेदन, फोटोसवहत रैमामसक सममक्षा प्रमतवेदन।     

 

७.४) प्रदेश सरकारका सम्पूणय अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरीक उन पचार ववशेर् अन्त्तरंग वाडय 
(जेररयाट्रीक वाडय) स्थापना एवं संचालन  

कायायन्त्वयन गने मनकाय : अस्पतालहरु।    

आमथयक व्यवस्थापन : प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त्तररत अस्पताल गणुस्तर सदुृढीकरण श्चशर्यकबाट।   

कायायन्त्वयन प्रवक्रया : 
 सेती प्रादेश्चशक अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा जेररयावटक वाडयलाई थप व्यवश्चस्थत 

बनाउन ने,  

 श्चजल्ला अस्पतालहरुले अन्त्तरंग सेवा अन्त्तगयत जेष्ठ नागरीकहरुलाई सहज हनुेगरी भुटै्ट 
कोठाको व्यवस्थापन गनुयपनेभ,  
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 उन क्त कोठाको नामांकन "जेररयाट्रीक वाडय" हनुपुने र आवश्यकता अनसुार जेष्ठ नागरीक मैरी 
सामानहरुको व्यवस्थापन गनुयपनेभ (जस्तै Walking Aids, Geriatric Chair आदद), 

 वाडय स्थापना गरी सोको जानकारी यस मन्त्रालयको अस्पताल ववकास तथा श्चचवकत्सा सेवा 
महाशािामा पठाउन न ुपनेभ,    

 प्रचमलत मनयमानसुार आमथयक व्यवस्थापन गनुयपनेभ।     

अनगुमन सूचकाकं : फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रमतवेदन।  

अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : प्रत्येक अस्पतालमा जेररयाट्रीक सेवा संचालन भएको हनुेभ। 

 

७.५) प्रदेश भररका संचार माध्यमहरुबाट जेष्ठ नागरीक ववशेर् स्वास््य सेवा सम्बश्चन्त्ध 
जनचेतनामलुक संदेश सामग्री प्रचारप्रसार गने  

कायायन्त्वयन गने मनकाय : स्वास््य कायायलयहरु।    

आमथयक व्यवस्थापन : मखु्यमश्चन्त्र जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रम।    

कायायन्त्वयन प्रवक्रया : 
 श्चजल्लामा वक्रयाशील रहेका मखु्य मखु्य संचार माध्यमहरु संग प्रचमलत मनयमानसुार सम्झौता 

गरी सो सम्बन्त्धी सूचना/संदेश वर्यभरर प्रसारण गराउन ने,  

 ९ वटै स्वास््य कायायलयहरुलाई सूचनामा एकरुपता आउन ने गरी स्वास््य मनदेशनालयले 
अमडयो र मलश्चित संदेश तयार पारी पठाउन नपुनेभ,  

 सन्त्देश प्रसारण भए नभएको यवकन गने गरी स्वास््य कायायलयले आवश्यक व्यवस्थापन 
गनुयपनेभ।      

अनगुमन सूचकाकं : सम्झौतापर र अमडयो प्रमतमलवप।  

अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : जेष्ठ नागरीक स्वास््य सम्बश्चन्त्ध जनचेतना बढेको हनुेभ। 

  

७.६) स्वास््य मनदेशनालय, स्वास््य तामलम केन्त्र र स्वास््य कायायलयबाट संचालन हनेु 
सम्पूणय जनचेतनामलुक काययक्रमहरुमा (तामलम, गोष्ठी, सेममनार आदी) अमनवायय रुपमा सो 
सम्बन्त्धी चेतनामलुक संदेश प्रवाह 

कायायन्त्वयन गने मनकाय : प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका सम्पूणय कायायलयहरु।     
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कायायन्त्वयन प्रवक्रया :  
 सामाश्चजक ववकास मन्त्रालयले स्वास््य तामलम केन्त्र संग समन्त्वय गरी सम्बश्चन्त्धत सामग्री 

तयार पानुयपनेभ (१ ददने तामलम भन्त्दा बढी समयको लामग १ घण्टाको सेसन हनुेगरी), 
 मन्त्रालयले सोको आवश्यक काययन्त्वयनको लामग सम्पूणय सम्बश्चन्त्धत मनकायहरुमा पराचार 

गनेभ,  

 सहजकतायको हकमा सम्भव भएमा सोही श्चजल्लाको श्चचवकत्सक वा नमसिंग अमधकृत वा 
कश्चम्तमा प्रववणता प्रमाणपर अध्ययन गरेका सहजकताय माफय त सहजीकरण गनुयपनेभ र सोको 
आमथयक व्यवस्थापन सामबककै काययक्रमबाट गनुयपनेभ,  

 तामलम संचालन गने मनकाय प्रमिुले सोको आवश्यक व्यवस्थापन गनुयपनेभ,  

 सामाश्चजक ववकास मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार सोको अनगुमन गनेभ।   

अनगुमन सूचकाकं : सम्बश्चन्त्धत ववद्यालयबाट कक्षा संचालन गरेको जानकारी पर।  

अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : सेवा प्रदायकहरुको जेष्ठ नागरीक स्वास््य सम्बन्त्धी क्षमता अमभवदृ्दी भएको 
हनुेभ। 

  

७.७) स्वास््यकमीहरुको लामग क्षमता अमभबवृद्ध काययक्रम   

आ.व. २०७६/०७७ मा यस मन्त्रालयबाट योजना गरेको आत्महत्या रोकथाम तथा ववद्यालय 
मानमसक स्वास््य काययक्रम अन्त्तगयत प्रत्येक स्थानीय तहमा १-१ जना पारामेमडक्स रािेर घर घरमा 
गएर जेष्ठ नागरीकहरु, पूणय अशक्त अपाङ्गता, अमत अशक्त अपाङ्गता भएकाहरुको घरमा गएर 
सामान्त्य चेकजाुँच, उन पचार, परामशय, प्ररे्ण सेवा उन पलब्ध गराउन ने गरी काययक्रम संचालन गने योजना 
रहेको भ।  

आमथयक व्यवस्थापन : सामाश्चजक ववकास मन्त्रालयमा मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रममा 
ववमनयोश्चजत बजेटबाट व्यवस्थापन गरीनेभ।  

सहभागी : उन क्त काययक्रममा भनौट भएका नयाुँ स्वास््यकमीहरु। 

कायायन्त्वयन मनकाय : सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय।  

कायायन्त्वयन ववमध :  

 श्चशर्यकानसुार िचय वववरण तयार गरी सश्चचव स्तरीय मनणयय गराई दईु ददनको गोष्ठी संचालन 
गनुयपनेभ,   
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 स्वास््य कायायलय, स्वास््य मनदेशनालयलाई सहभागीको लामग पराचार गने,  

 स्वास््य मनदेशनालय, स्वास््य तामलम केन्त्र र सेती प्रादेश्चशक अस्पतालसंग समन्त्वय गरी  
कोसय मडजाईन गने र सोही अनसुार सहजकतायको व्यवस्थापन गरी प्रचमलत मनयमानसुार 
काययक्रम संचालन गनुयपनेभ। 

७.८  श्चजल्लामभर संचामलत हेरचाह केन्त्र, ददवा सेवा केन्त्र, जेष्ठ नागरीक क्लब एवं जेष्ठ 
नागरीक संरक्षण सम्बन्त्धी काम गने संस्थामा मनयममत स्वास््य चेकजाुँच काययक्रम 

कायायन्त्वयन गने मनकाय : स्वास््य कायायलय र श्चजल्ला अस्पतालहरु  

आमथयक व्यवस्थापन : मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम श्चशर्यकबाट(स्वास््य कायायलयको)।  

कायायन्त्वयन ववमध : 
 स्वास््य कायायलयले मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम श्चशर्यकमा ववमनयोश्चजत रकमबाट यो 

काययक्रम संचालन गनुयपनेभ,  

 श्चजल्लाश्चस्थत जेष्ठ नागरीक संघ/संजाल/सरोकारवालाहरुसंग समन्त्वयगरी श्चजल्लामभर संचामलत 
हेरचाह केन्त्र, ददवा सेवा केन्त्र, वदृ्धाश्रम, जेष्ठ नागरीक क्लब एवं जेष्ठ नागरीक संरक्षण 
केन्त्रहरुको जानकारी मलई रैमामसक रुपमा उन क्त केन्त्रमा गई सम्पूणयलाई चेकजाुँच तथा 
उन पचार गनुयपनेभ, 

 स्वास््य कायायलयले सम्बश्चन्त्धत स्थानीय तह संग समन्त्वय गरी नश्चजकको स्वास््य संस्था 
माफय त मनयममत चेकजाुँचको व्यवस्था ममलाउन न पहल गने, 

 चेकजाुँचको लामग आवश्यक पने और्मध, औजार तथा उन पकरणहरु श्चजल्ला अस्पतालबाट 
व्यवस्थापन गनुयपनेभ। जेष्ठ नागरीकलाई अमत आवश्यक और्मध र सामान्त्य औजारहरु 
मनशलु्क उन पलब्ध गराउन न श्चजल्लाको स्वास््य कायायलय र अस्पतालमा भए नभएको यवकन 
गरी नभएमा मारै एकपटकमा बढीमा  रु.३० हजार सम्मको और्मध र औजारहरु िररद 
गनय सवकनेभ,       

 अमत अशक्त अपांगता, ७० वर्य नाघेका जेष्ठ नागरीकहरु स्वास््य बीमा मनयमावली, २०७५ 
अनसुार मन:शलु्क मबममत भएको वा नभएको यवकन गने र नभएकाको हकमा सम्बश्चन्त्धत 
स्वास््य बीमा बोडयको कमयचारी संग समन्त्वय गरी मबममत हनुे व्यवस्था ममलाउन ने र 
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अस्पतालमा सेवा मलन आएकाको हकमा मभटो भररतो सेवा उन पलब्ध गराउन न आवश्यक 
व्यवस्था ममलाउन न ुपनेभ,  

 स्वास््य कायायलयले उन क्त चेकजाुँचको लामग श्चजल्लामा रहेको सरकारी अस्पताल वा प्राथममक 
स्वास््य केन्त्र वा मनजी अस्पतालबाट श्चचवकत्सक-१ जना, ल्याब स्टाफ-१ जना, नमसिंग 
स्टाफ-१ जना, कायायलय सहयोगी-१ जना ब्यबस्थापन गरी काययक्रम संचालन गनुयपनेभ। 

अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रमको पहुुँच ववस्तार भएको हनुेभ। 

अनगुमन सूचकाकं : फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रमतवेदन।         

       

७.९ जेष्ठ नागरीक लश्चक्षत ववशेर्ज्ञ स्वास््य श्चशववर संचालन (मोमतमबन्त्दकुो सजयरी सोधभनाय 
सवहत) 
लश्चक्षत समहु : जेष्ठ नागरीकहरु।  

संचालन गने मनकाय : सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय वा स्वास््य मनदेशनालय। 

काययववमध : 
 सामाश्चजक ववकास मन्त्रालयले गेटा आुँिा अस्पताल र अन्त्य यो क्षेरमा काययरत संघ संस्था 

संग समन्त्वय गरी यो कायय गनय सक्नेभ, 
 यस मन्त्रालयबाट तोवकएका स्थानहरुमा गई जेष्ठ नागरीकको स्वास््यलाई आवश्यक पने 

ववशेर्ज्ञ (जस्तै आुँिा ववशेर्ज्ञ) मलई स्वास््य श्चशववर संचालन गनुयपनेभ र मोमतमबन्त्द ुजस्ता 
सश्चजयकल व्यवस्थापन गनय सवकने केसहरुलाई सम्बश्चन्त्धत स्वास््य संस्थामा मलई उन पचार 
गनुयपनेभ र सोको आमथयक व्यवस्थापन यसै श्चशर्यकबाट गनय सवकनेभ (सजयरी पिात 
वदृ्दहरुलाई आवश्यक चस्मा समेत व्यवस्थापन गनय सवकने), 

 श्चशववर संचालन गदाय काययक्रमका लामग भनौट भएका स्थानीय तह भन्त्दा बाहेकका स्थानीय 
तहमा गनुयपनेभ, 

 गेटा आुँिा अस्पताल वा अन्त्य गैर सरकारी संस्था (गै.स.स.) माफय त यो कायय गदाय प्रचमलत 
मनयमानसुार सम्झौता गरी आवश्यक कायय गनय सवकनेभ, 

 जेष्ठ नागरीक स्वास््य प्रबधयन गने जानकारी पशु्चस्तका तथा सूचनामलुक, श्चशक्षा तथा सूचना 
संचार सामग्रीहरु उन त्पादन गने। 
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अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : 
 जेष्ठ नागरीकका स्वास््य सम्बन्त्धी ववशेर् समस्याहरुको व्यवस्थापन गनय सहज हनुेभ। 

अनगुमन सूचकाकं : 
 फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रमतवेदन,           
 सम्झौता पर।  

 

७.१०. श्चजल्ला मभर जेष्ठ नागररक स्वास््य संग सम्बश्चन्त्धत गैर सरकारी संघ संस्थालाई १ 
ददने अमभमिुीकरण    

लश्चक्षत समहु : जेष्ठ नागरीक स्वास््य सम्बश्चन्त्धत काययरत गै.स.स.हरु।  

संचालन गने मनकाय : स्वास््य कायायलय। 

काययववमध : 
 सम्बश्चन्त्धत कायायलयले श्चजल्लामा संचालनमा रहेका जेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बन्त्धमा काम 

गने संघ संस्थाहरुलाई श्चजल्लामा बोलाएर १ ददने अमभमिुीकरण गनुयपने, 
 स्वास््य कायायलय र सम्पूणय गै.स.स. ले आवश्यक कायययोजना बनाई सकेसम्म संयकु्त रुपमा 

काययहरु संचालन गनुयपनेभ, 
 काययक्रम लाग ुहनुे स्थानीय तहमा काययक्षेर बनाई कायय गनय गै.स.स. संग समन्त्वय गनुयपने,     

 उन क्त श्चशर्यकबाट काययक्रम काययन्त्वयनको लामग िाजा िचय, मसलन्त्द र सहश्चजकरण िचय मारै 
व्यवस्थापन गनय सवकनेभ। 

   

अपेश्चक्षत उन पलश्चब्ध : 
जेष्ठ नागररक स्वास््य क्षेरमा सावयजमनक मनजी साझेदारी सदुृढीकरण भएको हनुेभ। 

अनगुमन सूचकाकं : 
फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रमतवेदन।          
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७.११ सदूुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका समाजकल्याणका के्षरमा काम गने संस्थाहरुलाई अनदुान 
(संस्था/समममतलाई अनदुान) 
काययववमध: सामाश्चजक ववकास महाशािाको आ.व. २०७६/७७ को काययक्रम कायायन्त्वयन पशु्चस्तका 
वा प्रदेश सरकारको सो सम्बन्त्धी अनदुान मनदेश्चशकामा उन ल्लेि भए बमोश्चजम।              

 

७.१२ जेष्ठ नागरीक सम्बन्त्धी सन्त्देशमलुक डकुमेन्त्ट्री मनमायण 

काययववमध: सामाश्चजक ववकास महाशािाको आ.व. २०७६/७७ को काययक्रम काययन्त्वयन पशु्चस्तकामा 
भए बमोश्चजम।  

 

७.१३ जेष्ठ नागरीक ददवासेवा केन्त्र संचालन िचय 
काययववमध: सामाश्चजक ववकास महाशािाको आ.व. २०७६/७७ को काययक्रम काययन्त्वयन पशु्चस्तकामा 
भए बमोश्चजम।  

 

७.१४ अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागरीक सम्बन्त्धी काम गने संघ संस्थाहरु संग अन्त्तरवक्रया 
काययववमध: सामाश्चजक ववकास महाशािाको आ.व. २०७६/७७ को काययक्रम कायायन्त्वयन पशु्चस्तकामा 
भए बमोश्चजम।  

 

७.१५ अपाङ्गता सहायक सामग्री ववतरण    

काययववमध: सामाश्चजक ववकास महाशािाको आ.व. २०७६/७७ को काययक्रम काययन्त्वयन पशु्चस्तकामा 
भए बमोश्चजम।  

 

७.१६ संघसंस्थामा काययरत पदामधकारीहरुको क्षमता अमभववृद्ध काययक्रम  

काययववमध: सामाश्चजक ववकास महाशािाको आ.व. २०७६/७७ को काययक्रम काययन्त्वयन पशु्चस्तकामा 
भए बमोश्चजम।  
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८) आमथयक व्यवस्थापन  

यो काययक्रम सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका कायायलयहरुबाट काययन्त्वयन गदाय तपश्चशलको 
श्चशर्यकबाट सम्बश्चन्त्धत कायायलयले बजेट बाुँडफाुँड र काययक्रम तय गरी प्रचमलत संघीय सरकार वा 
प्रदेश सरकारको ऐन मनयमानसुार आवश्यक काययक्रम संचालन गनुयपनेभ।    

रु हजारमा  

क्र.स. कायायलयको नाम श्चशर्यकको नाम ववमनयोश्चजत बजेट 

१ सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय  मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास््य काययक्रम  ३००० 

२ स्वास््य कायायलय, अभाम   मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम ११०१ 

३ स्वास््य कायायलय, बाजरुा    मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम  १०००  

४ स्वास््य कायायलय, बझांग   मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम १००० 

५ स्वास््य कायायलय, डोटी   मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम १९७६ 

६ स्वास््य कायायलय, बैतडी    मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम १००० 

७ स्वास््य कायायलय, दाच ुयला    मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम १००० 

८ स्वास््य कायायलय, डडेल्धरुा   मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम १००० 

९ स्वास््य कायायलय, कैलाली   मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम १००० 

१० स्वास््य कायायलय, कंचनपरु    मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम १००० 

११ सेती प्रादेश्चशक अस्पताल  मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक काययक्रम २००० 

१२ महाकाली अस्पताल  अस्पताल सेवा सदुृढीकरण  अस्पताल सेवा 
सदुृढीकरण 
मनदेश्चशका,२०७
६  को बुंदा 
न.५.३.१३ बाट 
व्यवस्थापन गनय 
सवकने   

१३ वटकापरु अस्पताल  अस्पताल सेवा सदुृढीकरण  

१४ श्चजल्ला अस्पताल, अभाम   अस्पताल सेवा सदुृढीकरण  

१५ श्चजल्ला अस्पताल,बाजरुा   अस्पताल सेवा सदुृढीकरण  

१६ श्चजल्ला अस्पताल,डोटी   अस्पताल सेवा सदुृढीकरण  

१७ श्चजल्ला अस्पताल,बैतडी   अस्पताल सेवा सदुृढीकरण  

१८ श्चजल्ला अस्पताल,दाच ुयला   अस्पताल सेवा सदुृढीकरण  

१९ श्चजल्ला अस्पताल, बझांग   अस्पताल सेवा सदुृढीकरण  

 

 

९) काययक्रम ददगोपनाको लामग समममतहरु  
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मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागररक स्वास््य काययक्रमको प्रभावकारी काययन्त्वयन तथा ददगोपनाको लामग 
मनदेशक समममत गठन गररनेभ।प्रभावकारी अनगुमन, सहजीकरण, श्रोत पवहचान, पररचालन, 
अनगुमन, मलु्यांकन तथा योजना मनमायणको लामग मनदेशक समममतले आवश्यक उन पसमममत पमन 
बनाउन न सक्नेभ। उन पसममती गठन समबन्त्धी व्यवस्था  समममतले मनधायरण गरे बमोश्चजम हनुेभ। 

 

मनदेशक समममत  

 मखु्यमन्त्री , मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररर्द्को कायायलय, सदूुरपश्चिम प्रदेश-संयोजक 

 मन्त्री , सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय, सदूुरपश्चिम प्रदेश-सदस्य 

 मन्त्री, आमथयक माममला तथा योजना मन्त्रालय, सदूुरपश्चिम प्रदेश-सदस्य      

 प्रदेश सश्चचव, सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय, सदूुरपश्चिम प्रदेश-सदस्य सश्चचव          

 

१०) अनगुमन, मलु्याकंन र श्रोत व्यवस्थापन  

स्वास््य मनदेशनालय र सामाश्चजक ववकास मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार अनगुमन गनेभ।यो 
काययक्रम प्रदेश सरकारको प्राथममकतामा परेको काययक्रम भएकोले सम्बश्चन्त्धत कायायलय प्रमिुले 
यसको काययन्त्वयनमा ववशेर् जोड ददनपुनेभ।प्रदेश सरकारबाट संचामलत उन क्त काययक्रमको प्रभावकारी 
कायायन्त्वयन, मनयमन, अनगुमन, श्रोत पवहचान, पररचालन र व्यवस्थापनको लामग अनगुमन,मलु्यांकन 
तथा श्रोत व्यवस्थापन समममत गठन गरी तपमसलको कायय गने गरी काययन्त्वयन गररनेभ। 

  

अनगुमन,मलु्याकंन तथा श्रोत व्यवस्थापन समममतको कायय  

o चौमामसक रुपमा मनयममत बैठक बस्ने, 
o यस मनदेश्चशका बमोश्चजम प्रभावकारी तररकाले काययक्रम काययन्त्वयन मलु्यांकन तथा 

अनगुमन गने,    

o साझेदारी संस्थाहरु संग समन्त्वय र सहकायय गने,  

o काययक्रम अनगुमन र मलु्यांकन गरी सोको प्रमतवेदन मनदेशक समममतमा पेश गने,  

o आगामी आ.व.को लामग बजेट तथा काययक्रम प्रस्ताव गने।   

 

११) अमभलेि तथा प्रमतवेदन  
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यस मनदेश्चशका बमोश्चजम आवश्यक अमभलेि तथा प्रमतवेदन मन्त्रालयले उन पलब्ध गराए बमोश्चजम 
हनुेभ। 

१२) बाधा, अडचन फुकाउन   

 यस मन्त्रालयको मनणययानसुार हनुेभ। 

 

 

 

 

 

धन्त्यवाद  
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अनसुचुी-१ 

संख्या अनसुार जेष्ठ नागररकको वववरण 

प्रदेश सरकार  

सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय  

धनगढी , कैलाली  
मखु्यमन्त्री जेष्ठ नागररक स्वास््य काययक्रमका लामग भनौट भएका स्थानीय तह  

(जेष्ठ नागररकको संख्याको आधारमा) 
क्र.स. श्चजल्ला  स्थानीय तह  पामलका  जम्मा जनसंख्या  ६० वर्य भन्त्दा मामथका  कैवफयत  

१ Bajura Himali Rural Municipality 10462 975   

२ Bajura Gaumul Rural Municipality 9554 812   

३ Bajura Budhinanda Municipality 21626 1827  भनौट  
४ Bajura Swamikartik Khapar Rural Municipality 14420 1102   

५ Bajura Jagannath Rural Municipality 10655 829   

६ Bajura Badimalika Municipality 19924 1415   

७ Bajura Khaptad Chhededaha Rural Municipality 20962 1840   

८ Bajura Budhiganga Municipality 24176 2367  भनौट 

९ Bajura Tribeni Municipality 20498 1909  भनौट 

१० Bajhang Sa Pal Rural Municipality 2439 207   

११ Bajhang Bungal Municipality 37296 2960  भनौट 

१२ Bajhang Surma Rural Municipality 9966 604   

१३ Bajhang Talkot Rural Municipality 12904 1164   

१४ Bajhang Masta Rural Municipality 16588 1429   

१५ Bajhang Jayaprithivi Municipality 25717 2182  भनौट 

१६ Bajhang Chhabispathibhera Rural Municipality 18275 1603   

१७ Bajhang Durgathali Rural Municipality 14336 1235   

१८ Bajhang Kedarsyun Rural Municipality 23626 1966  भनौट 

१९ Bajhang Bitthadchir Rural Municipality 19104 1647   

२० Bajhang Thalara Rural Municipality 19930 1888   

२१ Bajhang Khaptad Chhanna Rural Municipality 17640 1826   

२२ Darchula Byas Rural Municipality 11100 1183   

२३ Darchula Duhun Rural Municipality 11652 1179   

२४ Darchula Mahakali Municipality 23920 1785  भनौट 

२५ Darchula Naugad Rural Municipality 16588 918   

२६ Darchula Apihimal Rural Municipality 7306 561   

२७ Darchula Marma Rural Municipality 15957 1141   

२८ Darchula Shailyashikhar Municipality 23814 2020  भनौट 

२९ Darchula Malikarjun Rural Municipality 16696 1801  भनौट 
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३० Darchula Lekam 
Rural Municipality 

15785 1676   

३१ Baitadi Dilasaini Rural Municipality 24220 2053   

३२ Baitadi Dogadakedar Rural Municipality 25833 2559   

३३ Baitadi Purchaudi Municipality 41240 3431  भनौट 

३४ Baitadi Surnaya Rural Municipality 19400 1599   

३५ Baitadi Dashrathchand Municipality 37593 3614  भनौट 

३६ Baitadi Pancheshwor Rural Municipality 19468 1815   

३७ Baitadi Shivanath Rural Municipality 17787 1258   

३८ Baitadi Melauli Municipality 23533 2065   

३९ Baitadi Patan Municipality 32308 2626  भनौट 

४० Baitadi Sigas Rural Municipality 22732 1669   

४१ Dadeldhura Nawadurga Rural Municipality 21700 2054  भनौट 

४२ Dadeldhura Amargadhi Municipality 25329 2162  भनौट 

४३ Dadeldhura Ajayameru Rural Municipality 18927 1960   

४४ Dadeldhura Bhageshwor Rural Municipality 15462 1363   

४५ Dadeldhura Parashuram Municipality 37958 2722  भनौट 

४६ Dadeldhura Aalital Rural Municipality 20119 1418   

४७ Dadeldhura Ganyapdhura Rural Municipality 16460 1716   

४८ Doti Purbichauki Rural Municipality 22316 2085   

४९ Doti Sayal Rural Municipality 19410 1718   

५० Doti Aadarsha Rural Municipality 24222 2157  भनौट 

५१ Doti Shikhar Municipality 32645 3421  भनौट 

५२ Doti Dipayal Silgadhi Municipality 37309 2883  भनौट 

५३ Doti K.I.Singh Rural Municipality 20850 2043   

५४ Doti Bogatan Rural Municipality 17960 1274   

५५ Doti Badikedar Rural Municipality 16835 1120   

५६ Doti Jorayal Rural Municipality 22024 1654   

५७ Achham Panchadewal Binayak Municipality 29875 2363   

५८ Achham Ramaroshan Rural Municipality 27684 2215   

५९ Achham Mellekh Rural Municipality 26839 2372   

६० Achham Sanphebagar Municipality 38226 3624  भनौट 

६१ Achham Chaurpati Rural Municipality 27225 2675 भनौट  

६२ Achham Mangalsen Municipality 36922 3100  भनौट 

६३ Achham Bannigadhi Jayagadh Rural Municipality 19186 1938   

६४ Achham Kamalbazar Municipality 26175 2183   

६५ Achham Dhakari Rural Municipality 23695 1831   

६६ Achham Turmakhand Rural Municipality 27311 2022   
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६७ Kailali Mohanyal 
Rural Municipality 

25772 1984   

६८ Kailali Chure Rural Municipality 22421 1555   

६९ Kailali Godawari Municipality 94216 8167  भनौट 

७० Kailali Gauriganga Municipality 69078 5973   

७१ Kailali Ghodaghodi Municipality 89719 7339   

७२ Kailali Bardagoriya Rural Municipality 38565 3388   

७३ Kailali Lamki Chuha Municipality 89631 7741  भनौट 

७४ Kailali Janaki Rural Municipality 57919 5375   

७५ Kailali Joshipur Rural Municipality 43753 3672   

७६ Kailali Tikapur Municipality 91504 8975  भनौट 

७७ Kailali Bhajani Municipality 62215 5056   

७८ Kailali Kailari Rural Municipality 58101 5805   

७९ Kailali Dhangadhi Sub Metropolitan City 178232 14083  भनौट 

८० Kanchanpur Krishnapur Municipality 64472 5226  भनौट 

८१ Kanchanpur Shuklaphata Municipality 54060 4649   

८२ Kanchanpur Bedkot Municipality 56631 5229  भनौट 

८३ Kanchanpur Bhimdatta Municipality 124097 11368  भनौट 

८४ Kanchanpur Mahakali Municipality 44765 3751   

८५ Kanchanpur Laljhadi Rural Municipality 25882 1993   

८६ Kanchanpur Punarbas Municipality 61003 5215  भनौट 

८७ Kanchanpur Belauri Municipality 61291 4966   

८८ Kanchanpur Beldandi Rural Municipality 24812 2020   

जम्मा  2867833 246343   

      

 

धन्त्यवाद  


