
आ ा अ ताल 
 दमक, झापा 

वािष१क ঋगित ঋितवेदन  
(आ. व. २०७५।०७६) 

 

१. पौरचय तथा पृ भुमी 
 

सन् १९९० मा नेपाल ঋवेश गरी झापािज ाको क ाई नदी िकनारमा शरणािथ१ जीवन िवताई रहेका भुटानी 
नागौरकहॹलाइ१ आधारभुत ा  उपचार पुरयाउने उदे ले आ ा जापानको आिथ१क तथा ঋािविधक 

सहयोगमा दमक हे  पो  पौरसरमा दमक नगरपािलकाले िनमा१ण गरेको भवनमा ौरफरल हे  से र (Referral 

Health Center) को थापना गौर  सन् १९९२ दे्ख भुटानी तथा थानीय जनतालाई ा  सेवा ঋदान गौरदै 

अएको छ  । आ ा नेपालले स৽ालन गरेको Referral Health Center (RHC) को गुण र, माग र मताको 
उৡ मु ांकन ॹप सन् १९९५ दे्ख शरणाथ५ स ्  रा ३ संघीय उৡ आयोग (UNHCR) को Implementing 

Partner को ॹपमा समेत सफलताका साथ काम गदॱ आएको छ  ।  थानीय सहयोग र आ ा नेपालको कुशल 

व थापनको कारणले सन १९९६ मा ौरफरल हे  से रलाई ७५ शैयाको आ ा अ तालको मा ता ঋा  गौर  
स৽ालन गौरदै आएको छ । हाल आ ा अ ताल, दमक मेची अ৽लको भरपदॳ ा  के को ॹपमा पिहचान 
कायम गन१ सफल भएको छ । आ ा अ तालले उपल ध गराउने सेवाहॺको शु  थािनय व थापन 
सिमितको िसफाौरसमा आ ा नेपालले ीकृत गद१छ । थािनय व थापन सिमितको अ मा दमक 
नगरपालीका ঋमुख अ  र सद हॺमा सरोकारवाल सघस था र समाजमा िविश  योगदान ঋदान गरेका 
्ঢहॺ रहने ঋावधान छ ।  

 

२. िवकासॿम  
 

सन् १९९२ मा भुटानी शरणाथ५हॺलाइ१ ঋाथिमक ा  उपल ध गराउने उदे  ौरफरल हे  से रको ॺपमा 
नगरपालीकाको जामा िनिम१त भवनवाट सेवा ঋार  गौरयो । यस ौरफरल हे  से रलाइ१ सन १९९६ मा ५० 
शैयाको जनरल अ तालको मा ता ঋदान गौरयो। थािनय समुदायको माग र सहयोगवाट सन् २००८ दे्ख ७५ 
शैयाको जनरल अ तालको ॺपमा स৽ालन ॽदै अएको छ । सन् २०१२ दे्खअ तालको स ूण१ सेवाहॺलाइ१ 
थाना रण गौर अ नै २ िवघाहा जामा िनिम१त भवनहॺवाट सेवाहॺ ঋदान गौरदै अएको छ । अ तालको 
भैितक पूवा१धार िवकास र उपकरणहॺमा िविभ  राि ३ य तथा अ राि य सघ स था वा दाताहॺवाट भवनहॺ 
िनमा१ण र अव क उपकरणहॺ सहयोग ॺप ঋा  ॽदै अएको छ । अ तालको रो ित तथा िदगो 
िवकासका लािग नयाँ नयाँ सेवाहॺ थप तथा िव ार गौरदै समयानुकुल अ ाधुिनक उपकरणहॺको ঋयोग गौर 
द जनश्ঢवाट सेवाঁाहीहॺलाइ१ सरल मु मा गुण ौरय सेवा ঋवाह गौरदै अएको छ । केही िसिमत 
कम१चारीहॺवाट शुॺवात भएको यस अ तालमा हाल िचिक क, ঋािविधक तथा ঋशासिनक गौर ज ा २१५ 
जना कम१चारीहॺ कायर१त रहदै अएको छ । जापानी दुतावासको आिशक आिथ१क सहयोगमा िनिम१त सघन 
उपचार कवाट धेरै सेवाঁाहीहॺ लाभावि त भएका छन । अ तालले िशषु हार के  थापनाका लािग 
िविभ  सहयोगी दातृ िनकायहॺसंग पहल भइ१रहेको छ ।  

   
पআाचारको ठेगानाः  

आ ा अ ताल 
दमक नगरपालीका वडा नं. २, दमक,झापा ।  
टेिलफोन न रः  
क) ०००२३५८०१८६ (अ ताल, ঋशासन) 
ख) ०२३५८०६६७, ०२३५८१००९, (अ ताल अ रग सेवा) 
ग) ०२३५८००४६ (सघन उपचार क) ०२३५८००४६ (जनरल।मेिडकल ोर) 
इमेलः ah.damak@amda.org.np 

 

 



 

३. व थापन  
 

क. सेवाको ঋकार/िविवधताः 
नेपाल सरकार, ा  म ालय, ा  सेवा िवभागवाट ७५ शैया स৽ालनको ीकृित ঋा  जनरल 
अ तालको ॺपमा स৽ालन गौरदै आएको छ ।  
 

ख. सेवा ঋदान ॽने समय तािलकाः 
अ तालमा उपचाराथ१ आउने सेवाঁाही महानुभावहॺको लािग आक् क र अ र१ग सेवाहॺ २४सै घ ा 
िनयिमत ॺपमा उपल ध गराउदै आएको छ भने विहरंग सेवामा Extended Health Service (EHS) सेवा 
ঋदान गौरदै अएको छ ।  
अ तालमा उपल ध सेवाहॺः 
1. आक् क क 

2. विहरंग िवभागः 
क) जनरल 

ख) ঋसुती तथा ीरोग 

ग) नवजात िशषु तथा वालरोग 

घ) हाडजोन५ तथा नशारोग 

ङ) नाक, कान, घाटी 
च) चम१ तथा छालारोग 

छ) सिज१कल  
ज) आखा 

3. अ रंग सेवाहॺः 
1. ঋयोगशाला 
2. रঢ संचार सेवा 
3. रेिडयोलोजी सेवा (िभिडयो एসरे तथा िडिजटल एসरे) 
4. इ१कोकािड१योঁाफी 

     5. इ ो ोपी सेवा 
6. सज१री सेवा ( ाঋो ोपी सेवा) 
7. सघन उपचार एकाई 
8. फाम८सी सेवा 
9. आमा सुरा काय१ॿम (िनशु  डेलीभरी सेवा) 

4. सामािजक ा  िवमा काय१ॿम 
5. पौरवार िनयोजन काय१ॿम 
6. खोप  
7. सुरित गभ१पतन सेवा 
8. िदध१कालीन तालीम काय१ॿम 

 

ग.  कम१चारी िववरणः 
आ ा अ ताल, दमकमा ঋशासिनक र ঋािविधक गौर २१५ जना कम१चारीहॺ काय१रत रहेका छन् । 
कम१चारीहॺको िव ृत िववरण यसैसाथ सल্ गौरएको छ ।  
 

िस.न. िववरण सূा (जना) 
१ िचिक क २६  
२. निस१ड. कम१चारी ६७  
३. पारामेिडস (हे  अिस े , िस.एम.ए.) १५ 
५.  ावोरेटोरी टे्নिसयन १६ 



६ ঋािविधक कम१चारी (रेिडयोঁाफर, फाम८सी, 
अ ) 

८ 

७ ঋशासिनक कम१चारी ५१ 
८ सुराकम५/सरसफाइ१ कम१चारी ३२ 

 ज ा २१५ 

 

घ. व थापन सिमितहॺः 
आ ा अ ताल, दमकमा दुइ१ ঋकारका व थापन सिमितहॺ स৽ालनमा रहेका छन् ।  

 

१. अ ताल व थापन तथा स৽ालनः 

अ तालका सेवाहॹलाई जनचाहना अनुॹप िवकास गन८ र सरल, सुलभ तथा गुण ौरय सेवा ঋदायक 
सं थाको ॹपमा िवकास गन१ आ ा नेपालले सबै ेআको सहभािगता रहोस् भ े हेतुले िविभ  सिमितहॹ गठन 
गरी काय१ स৽ालन गदॱ आईरहेको छ । मुূतया अ ताल व थापन तथा स৽ालनका लािग िन  सिमितहॹ 
िॿयािशल रही आएका छन् । 

आ ा अ ताल, थािनय व थापन सिमित 

थािनय व थापन सिमितमा िन ानुसारका पदािधकारीहॺ रहनेछन् ।  
१. मेयर, दमक नगरपालीका, अ  

२. अ , दमक उ ोग वािण৸ संघ, उपा  

३. उपमेयर, दमक नगरपालीका, सद  

४. ঋमुख, िज ा जन ास  काया१लय, भঈपुर , सद  

५. ঋमुख, इ१लाका ঋशासन काया१लय, दमक, सद  

६. काय१कारी अिधकृत, दमक नगरपालीका, सद  

७. अ , नेपाल रेडॿस सोसाइ१टी, शाखा काया१लय, दमक, सद  

८. वडा , दमक नगरपालीका वडा नं.२, सद  

९. मेिडकल सुपौर े े , अ ा अ ताल, सद  सिचव 

 

२. आ ा अ ताल, आ ौरक व थापन सिमितको गठनः 

आ ा अ तालको मेिडकल सपौर े े को अ तामा अ तालको तपिशल बमोिजमका िवभागहॺ 
समावेश गौर एक आ ौरक व थापन सिमित गठन गौरएको छ । जसले अ तालको दैिनक 
कृयाकलापलाई सुचाॹ ॹपले स৽ालन गन८ काय१ गद१छ । 

१. मेिडकल सुपौर े े , अ ा अ ताल, अ  

२. संयोजक, पारा्মिनकल िवभाग, सद  

३. ঋमुख, निस१ड. िवभाग, सद  

४. ঋमुख, पारा्মिनकल िवभाग, सद  

५. ঋमुख, ्মिनक िवभाग, सद  

६. कम१चारी ঋितिनिध, सद  

७. ঋमुख, ঋशासन िवभाग, सद  सिचव 

 

३. समझदारी एवं संझौताहॺको िववरण एवं व थापनः 
 

आ ा अ ताल, दमकले तिपशल बिमजमका िविभ  संघ स थाहॺसंगको सम य र सहकाय१मा ा  संग 
स ् त थािनय रमा सव१सुलभ र गुरण रीय ा  सेवा ঋदान गौरदै अएको छ ।  



 

तपिशलः 
१. ी ा  सेवा िवभाग, पौरवार ा  महाशाखा, टेकु । 
२. ी राि ३ य ा  तालीम के , टेकु ।  
३. ी िनक साइ१म  इ१ि ০ूट, सानेपा, ललीतपुर ।  
४. ी ा  सेवा िनद८शनालय, धनकुटा । 
५. ी राि ३ य िचिक ा िव৯ान ঋित ान, काठमाडौ। 
६. ी राि ३ य िवमा वोड१ सिमित, काठमाडौ। 
७. ी दमक नगरपालीका काया१लय, दमक 

८. ी िज ा ঋशासन काया१लय, च गढी । 
९. ी िज ा जन ा  काया१लय, भঈपुर ।  
१०. ी िज ा सम य सिमितको काया१लय, च गढी । 
११. ी िव.िप.कोइ१राला ा  िव৯ान ঋित ान, घरान । 
१२. ी मेची अं৽ल अ ताल, भঈपुर ।  
१३. ी दमक अ ताल, दमक । 
१४. ी नेपाल रेडॿस सोसाइ१टी शाखा काया१लयहॺ, दमक, लखनपुर, गैरादह 

१५. ी दमक उ ोग वािण৸ संघ, दमक । 
१६. ी इ१लाका ঋशासन काया१लय, दमक । 
१७. ी सस  पाथीभरा गण, लखनपुर ।  
१८. ी इ१लाका ঋहरी काया१लय, दमक । 
१९. ी शरणाथ५हॺका लािग सयुঢ रा ् संघीय उৡायोग, दमक 

२०. ी वक१  फर नेपाल, लखनपुर ।  
२१. ी िप.एस.आइ१ नेपाल, काठमाडौ। 
२२. ी सहारा नेपाल सहकारी स था ঋा.िल. चारअली, झापा ।  
२३. ी िस ाथ१ वैक, दमक शाखा । 
२४. ी राि ३ य वािण৸ वैक, दमक शाखा । 
२५. ी सनराइ१ज वैक, दमक शाखा । 
२६. ी वान हट१ नेपाल, काठमाडौ । 
२७. ी ा स नेपाल, िस ुली ।  
२८. ी कोशी अ৽ल अ ताल, िवराटनगर । 
२९. ी लाइ१फ लाइ१न अ ताल ঋा.िल. दमक 

३०. ी िवराट ौरफरे  ाव ঋा.िल, िवराटनगर । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

४. ঋगित िववरण 
 

क. इकाई रको आ.व. २०७५/०७६ को लশ, ঋगित (अंकमा) 
 

िस.न. उपल ध सेवाहॺ वािष१क लশ वािष१क उपल् ध कैिफयत 
1  OPD Consultation  47,500 57,087 120.2 

A  Gynae./Obs  OPD  11500 15350 133.5 

B  Pediatric OPD  7000 8180 116.9 

C  Medical OPD  15000 18571 123.8 

D  Surgical OPD  4000 4682 117.1 

E  Eye OPD  0 0 0.0 

F  Orthopedic OPD  6000 6221 103.7 

G  Dental   2500 2645 105.8 

H  ENT OPD  400 414 103.5 

I  Dermatology  1100 1024 93.1 

J Cardiology  0 0 0.0 

2  Admission Patient  11,500 11,559 100.5 

3  Total Delivery  7,000 7,110 101.6 

A  Normal   2650 2726 102.9 

B  Complicated  150 162 108.0 

C  LSCS  4200 4222 100.5 

4  Total General Surgery  5,750 6,027 104.8 

A  Minor Surgery  1250 1289 103.1 

B 
 Gynae/Obs Surgery 
(LSCS)  

4500 4738 105.3 

5  Emergency  6,500 6,499 100.0 

6 
 No. of Laboratory Test 
(Investigation)  350000 450912 128.8 

7 
 No. of patients (Lab. 
Investigation)  35000 44075 125.9 

8  USG  12,000 17,539 146.2 

9  X-Ray  9,500 11,580 121.9 

10  ECG  3,500 4,537 129.6 

11  Echocardiography  250 200 80.0 

15  Income NRs. ('000)  210,480 215,163 102.2 
16  Expenditure ('000)  210,480 211,444 100.4 

 

 



ख. काय१ॿमगत आ.व. २०७५/०७६ को लশ, ঋगित (अंकमा) 
 

िस.न. आ ानीका िशष१कहॺ आ ानी 
लশॺ. 

वािष१क आ ानी 
ॺ. ঋितशत कैिफयत 

10 Academic Program 50,000.0 - -  

100 Admission Fee - - -  

105 Clinical/Community 
Practice Fee - - -  

110 Exam Fee - - -  

115 Hostel Fee - - -  

120 Monthly Tuition Fee - - -  

125 On The Job Training Fee 50,000.0 - -  

130 Registration Fee  - -  

135 Transportation Fee   - -  

140 Others (Specify)  - -  

20 Grant & Donation 2,515,944.0 2,343,576.0 93.1  

200 Grant from Nepal Govt.  - -  

205 Grant from 
(Government/UN)   -  

210 Grant from INGos  2,343,576.0 2,343,576.0 100.0  

215 Grant from NGOs/Citizen 172,368.0 - -  

220 Grant from Foreign 
Individual) 

  -  

30 Hospital Health Services 206,397,147.0 211,337,717.4 102.4  

300 Ambulance Charges - - -  

305 Delivery safe 
motherhood 35,600,657.0 35,452,050.0 99.6  

310 Dental 632,810.0 674,110.0 106.5  

315 Patients Registration fee 15,213,825.0 15,138,571.0 99.5  

320 Other Investigation (ECG, 
NST…) 4,635,300.0 4,779,309.0 103.1  

325 Indoor Services 8,790,894.0 9,042,464.0 102.9  

330 Consultation fee 2,331,233.0 2,396,940.0 102.8  

335 Laboratory 41,530,041.0 43,617,601.5 105.0  

340 Medicine Pharmacy 68,452,909.0 70,282,733.9 102.7  

345 Eye Services - - -  

350 Oxygen 463,793.0 418,793.0 90.3  

355 Surgery 16,899,404.0 17,311,704.0 102.4  

360 Radiology (USG, X-Ray) 11,846,281.0 12,223,441.0 103.2  

40 Other Income 1,516,909.0 1,482,368.5 97.7  

400 Other Income (form/bank 
interest/canteen etc.) 1,151,176.0 1,482,368.5 128.8  

515 Government of Nepal 365,733.0 - -  

 Total Income 210,480,000.00 215,163,661.94 102.2  

 



 

ग. खच१का िशष१कहॺः 
 खच१का िशष१कहॺ खच१ लশॺ. वािष१क खच१ ॺ. ঋितशत  कैिफयत 
10 10. Salary & Allowances      86,896,601    87,018,708 100.1   
10 Salary & Allowances      43,864,790.6    43,902,918.0  100.1   
100 Basic Salary      32,436,625.6    32,766,587.0  101.0   
105 PF        2,533,460.0      2,455,452.0  96.9   
110 Grade        3,288,665.0      3,214,034.0  97.7   
115 Festival Allowance        2,351,384.0      2,326,384.0  98.9   
120 Gratuity        3,254,656.0      3,140,461.0  96.5   
125 Hardship        7,268,621.0      7,187,208.0  98.9   
130 COLA        4,669,146.0      4,705,829.0  100.8   
135 Time Compensation/OT etc.      18,160,801.0    18,318,462.0  100.9   
140 Leave Compensation        1,389,204.0      1,463,357.0  105.3   
145 Communication                          -                          -    -   
150 Uniform           309,000.0          279,000.0  90.3   
155 Professional        5,842,664.0      5,890,856.0  100.8   

160 Others ( in charge, 
coordinator, SSA etc)           111,000.0  112,000.0 100.9   

165 Security Service        2,895,600.0  2,835,002.0 97.9   
170 Extended Health Services        2,385,775.0  2,324,076.0 97.4   
20 20. Program Operation Cost    111,001,558        11,237,575 100.2   
175 Books              30,000.0  - -   
180 Magazine and Newspapers                7,500.0                        -    -   
185 Audio Video materials                          -                          -    -   
190 Charity and Waiver        1,227,355.0      1,205,496.0  98.2   

195 Health camp and 
humanitarian relief              50,000.0                        -    -   

200 Community Service Program           255,000.0                        -    -   

205 Auditing (External and 
Internal)              45,000.0            44,697.0  99.3   

210 Others (legal, engineering, 
survey)                          -                          -    -   

215 Fuel for emergency Vehicle                          -                          -    -   

220 Fuel for non-emergency 
vehicle           929,640.0          956,018.0  102.8   

225 Fuel for generator and other 
equipment           528,803.0          519,007.0  98.1   

230 House rent           541,016.0          539,461.0  99.7   
235 Vehicle rent                          -                          -    -   

240 Other rent (lease and 
contractual rental payment)                          -                          -    -   

245 ICT supplies           459,176.0          461,086.0  100.4   
250 ICT equipment              96,498.0            88,998.0  92.2   
255 Staff group accidental             502,877.0          344,877.0  68.6   

260 Capital items (vehicle, 
building, equipment. Etc)              30,022.0            26,522.0  88.3   

265 Health Camp             100,000.0                        -    -   



270 Relief items (food, cloths 
etc)           120,000.0                        -    -   

275 Program cloth supply           883,935.0          873,063.0  98.8   
280 Program sanitation supply        1,466,464.0      1,554,596.0  106.0   
285 Medicine for hospital use           729,455.0          629,002.0  86.2   
290 Medicine for pharmacy      55,894,706.0    56,778,851.0  101.6   
295 Medical supplies      21,611,935.0    21,820,252.0  101.0   
300 Medical oxygen        1,452,700.0      1,480,150.0  101.9   
305 Travel and Transportation           379,977.0          389,585.0  102.5   
310 DSA and Accommodation           169,150.0          168,300.0  99.5   

315 External monitoring and 
evaluation cost                         -    -   

320 Printing Items        1,213,995.0      1,209,315.0  99.6   
325 Newsletter, bulletin                8,580.0              8,280.0  96.5   

330 Organization/program 
renewal cost (Hospital)                          -                          -    -   

335 
Other renewal and 
registration cost 
(Motor/Motorcycle) 

             67,950.0            65,880.0  97.0   

340 Building & Premises        2,756,798.0      2,721,846.0  98.7   
345 Vehicle           677,554.0          676,369.0  99.8   
350 Office equipment             634,250.0          631,119.0  99.5   
355 Medical equipment             589,039.0          565,539.0  96.0   
360 Other repair           164,800.0          129,800.0  78.8   

365 Training and capacity 
building/exposure visit              77,551.0            78,911.0  101.8   

370 General assembly and 
election                         -    -   

375 AMDA/Hospital day 
expenses              84,597.0            79,097.0  93.5   

380 Other day and events cost                         -    -   
385 Stationary items           367,361.0          355,626.0  96.8   
390 flooring and furnishing              12,750.0              9,750.0  76.5   
395 Tea and snacks        1,405,043.0      1,413,191.0  100.6   

400 
Training 
(Refreshment/meeting 
allowance) 

          470,203.0          471,703.0  100.3   

405 Scholarship                          -                          -    -   
410 Exposure Visit                          -                          -    -   
415 Electricity /water cost        2,029,817.2      2,056,946.0  101.3   
420 Communication cost                8,050.0              6,050.0  75.2   
425 Other utilities              32,625.0            32,477.0  99.5   
430 Land & building        1,717,026.0      1,686,960.0  98.2   
435 Office equipment        1,371,540.0      1,405,485.0  102.5   
440 Vehicle        3,650,000.0      3,650,000.0  100.0   
445 Medical equipment         6,150,820.0      6,103,270.0  99.2   
450 software                          -    -   
  30. Other Indirect Cost      12,581,840    13,188,031 104.8   
455 Depreciation Cost        7,126,500.0      7,162,057.0  100.5   



460 Refreshment and meeting 
allowance           635,417.0          651,027.0  102.5   

465 Advertisement cost              44,452.0            43,690.0  98.3   

470 Advocacy and program 
promotion                          -                          -    -   

475 Recruitment Expenses              11,200.0              8,400.0  75.0   

 480 AMDA Nepal Management 
support cost        4,764,271.2      5,322,857.0  111.7   

 Total Expenses 210,480,000.0 211,444,314.00 100.5  

 

घ. ग.आ.व. २०७५/०७६ मा लশ नतोिकएको ঋगितहॺको सारांश 
 
ा  सेवा िवभागले अ ताल निवकरणको िशलिशलमा िदएका सुझावहॺ म े ঋयोगशालाको ेআफल 

िव ार गन८ िसफाौरश बमोिजम ঋयोगशाला िव ार ঋयोजनका लािग जनरल ोरलाइ१ अ আ थाना रण गौर 
सोही थानमा लगभग १५०० ভार िफट ेআफलमा ঋयोगशला सेवालाइ१ िव ार गौर सेवा ঋवाह गौरएको छ ।  

ङ. आ.व. २०७४/०७५ का मुূ मुূ घटनाॿमको िववरण 

१. अ तालको सेवा िव ाका लािग ौरঢ १ जना वालरोग िवशेष৯ िचिक क पदको पदपूित१ गौरएको छ ।  
२. आ ा अ ताल, दमकको आ.व. २०७५।०७६ को देखी ावण २०७५ दे्ख जे  २०७६ स को लेखा 

पौरण काय१ स  भएको छ ।  
३. अ तालको सेवा िव ार तथा रो ितको ॿममा आ ा अ ताल, दमकमा २०७६।०१।१० गते दे्ख थप 

चम१ तथा छालारोग स ्  िवषेश৯ सेवाको शूॺवात गौरएको छ ।  
४. अ तालमा ौरঢ अिधकृत (डे ल) पदमा डा. पवन कुमार िसह छनौट भइ१ िमित २०७६।०१।०१ गतेदे्ख 

द रोग स ्  सेवा िनयिमत सूचाॺ गौरएको छ ।     
५. वािष१क वजेट, िनित तथा काय१ॿमा िविनयोिजत रकमवाट अ तालमा थप १ वटा एने् थसया खौरद गौरएको 

छ ।  
६. अ तालको पूव१प ीको क ाउ वाल (पखा१ल) को िनमा१ण काय१ असार मसा  २०७६ मा स  भएको 

छ ।   
७. वैक् क उजा१ तथा ঋवध१न के को ঋािविधक सहयोगमा २५ घ.िम. को वाँयोास ा  िनमा१ण स  

भएको छ ।  
८. अ तालमा काय१रत कम१चारीहॺ ऒसार पोसारका िनिम  १६ िसट मता भएको िमिन वस ॺ 

३६,५०,०००।०० को लागतमा खौरद गौर १५ जे  २०७६ दे्ख ঋयोगमा रहेको छ ।  
९. िवरामीको चाप र ा  िवमा काय१ॿमले गदा१ विहरंग सेवालाइ१ व् थत र सहज वनाउनका लािग विहरंग 

सेवालाइ१ फरािकलो थानमा थाना रण गौर अलग अलग इकाइ िनधा१रण गौर सेवा सूचाॺ गौरएको छ ।  
१०. ा  स था थापना, स৽ालन तथा रो ित मापद  स ्  िनद८ िशका २०७३ र सघन उपचार कको 

लािग ीकृत दरव ी बमोिजम पदपूित१ स  भइ१ ६ शैयाको सेवा सूचाॺ भइ१ रहेको छ ।  
११. राि ३ य ा  तालीम के , िनक साइम  इि ০ूट र आ ा अ ताल, दमकको सम य र सहकाय१मा 

६० िदनको िमड लेभव ঋा्ঠकम (२८ समुह), २ मिहने एस.िव.ए.,(४६ समुह) १ वष८ एने थेिसया सहायक 
कोष१ (५ समुह) र २१ िदनको ঁािमण िभिडयो एসरे तालीम (२४ समुह) सफलता पूव१क स৽ालन गौरएको 
छ  ।  

१२. कमल गाउँपालीकाको आयोजनमा िमित २०७६।०३।०४ गते १ िदने िनशु  ा  िशिवरमा स৽ालन, 
िशिवरमा आ ा अ तालवाट वौर  ঋसुतीरोग िवषेश৯ डा. राजु ঋसाद शाह र अ  २ जना ा कम५हॺ 
सहभागी िथए ।  

१३. ा  िनद८शनालय, ঋदेश नं. १ धनकुटाले िमित २०७६।०२।२५ र २६ गते िवराटनगरमा स৽ालन गौरएको 
२ िदने आपतकालीन ा  व थापन स ्  तालीममा आ ा अ ताल, दमकवाट मेिडकल 
सुपौर े े  र क े  डा. िशखर क ेल सहभागी रहनु भएको िथयो ।  

१४. आ ा अ ताल थािनय व थापन सिमितको वैठक, सिमितका अ  तथा नगरঋमुख ी रोमनाथ 
ऒली৸ूको अ तामा िमित २०७६।०२।१३ गते (तदनुसार २७ मे २०१९) का िदन स  भयो । नवजात 

िशषु उपचार के  neonatal intensive care unit (NICU) थापनाका लािग ঋादेिशक सामािजक िवकास 

म ालय र आिथ१क मािमला तथा योजना म ालयमा ঋ ावना पेश गन८ िनण१य गौरयो ।  



१५. सुरित गभ१पतन सेवा तालीम ा  सेवा िवभाग, राि ३ य ा  तालीम के , काठमाडौको 
आयोजनामा िमित २०७६।०२।२० दे्ख १० िदन स  परोपकार ঋसुती तथा ् रोग अ ताल, थापाथलीमा 
स৽ालन ॽने सुरित गभ१पतन तालीममा आ ा अ ताल दमकवाट डा. पिवना काक५ (रिज ३ ार, 
गाइ१ नेकोलोिज ) लाइ१ सहभागीताको लािग मनोनयन गौरएको िथयो ।  

१६. ঋादेिशक ा  िनद८शनालयको आयोजनामा िमित २०७६।०२।०५ गते िज ा ा  काया१लय, 
भঈपुरमा आयोजना गौरएको १ िदने औलो रोग िनवारण स ्  वॽस थागत वैठकमा सहभागी रहेको िथयो 
।  

१७. नवजात िशषु उपचार के  neonatal intensive care unit (NICU) थापनाका लािग नगरपालीकाको 
िसफाौरश सिहत सामािजक िवकास म ालय र अिथ१क मािमला तथा योजना म ालयमा ঋ ावना पेश 
गौरएको छ ।  

१८. आ ा अ ताल दमकको ঋािविधक सहयोग तथा तुलशादेवी हौरहर फाउ ेसन ललीतपुर र गौरीग  
गाउँपालीकाको सहआयोजनामा २५ वैशाख २०७६ मा गौरीग  ঋाथिमक ा  के मा िवषेश৯ 
िचिक कहॺवाट िनशु  ा  िशिवर स৽ालन गौरयो । उঢ िशिवरमा १४३ जना िवरामीहॺको 
ा  पौरण गौरएको िथयो ।   

१९. Nurses: A voice to Lead, Health for all” भ े नाराका साथ १९९ औ अ राि ३ य निस१ड. िदवश १२ मे 

२०१९ का िदन आ ा अ ताल, दमकमा िवषेश काय१ॿमका साथ आयोजना गौरयो । उঢ अवसरमा 
अ तालमा भना१ भइ१ उपचाररत ७७ जना िवरामीहॺलाइ१ िवषेश हेरचाहका साथ फलफुल िवतरण गौरएको 
िथयो । 

२०. आ ा अ ताल, दमकको आ.व. २०७६।०७७ को अनुमािनत आय ाय, नीित, योजना तथा 
काय१ॿमहॺ साधारण सभामा अनुमोदनका लािग ঋ ाव पेश गौरएको छ ।  

२१. आ ा अ ताल, दमकमा काय१रत जनरल िफिजिसयज डा. िदवश राज वोहोरा २०७५।१२।१५ दे्ख ३ िदन 
स  धुलीखेल अ तालमा स৽ालन भएको Hands on Spring Course on Endoscopy Training मा 
सहभागी ॽनु भएको छ ।  

२२. आ ा अ ताल, दमक र िनक साइ१म  इि ০ूट, झ् खेलको साझेदारीमा दमकमा स৽ािलत 
एस.िव.ए., एम.एल.िप. र एने थेिसया सहायक तालीमको िमित २०७५।१२।१५ गते िनक साइ१म  इि ০ूटवाट 
उৡ ौरय टोलीवाट िनौरण तथा अनुगमन भयो ।  

२३. . आ ा अ ताल, दमक र दमकमा अव् थत िनिज अ तालहॺमा काय१रत ३५ जना ा कम५ 
(िचिक क, ा कम५ र निस१ड.) कम१चारीहॺलाइ१ १ िदने Emergency Medical Management 

Training िमित २०७५।११।२२ गते आ ा अ ताल, दमकमा स৽ालन गौरयो । 
२४. तोआ िव िव यालय, मेिडकल ाक् का ঋोफेसर तथा आ ा जापान स৽ालक सिमितका सद  ঋो. 

डा . सातो ताकुसीवाट २४ फेुअरी २०१९ दे्ख २८ फेुअरी २०१९ स  आ ा अ ताल, दमकमा 
इ ो ोपी तालीम स৽ालन गौरयो । उঢ ५ िदनमा ७५ जना सेवाঁाहीहॺले इ ो ोपी सेवावाट 
लाभा् त भएका छन ।  

२५. २०७५ फागुन १५ गते ता ेजुड.को िस ेभीरमा एयर डाइने ीको हेलीको र दुघ१टनामा परी आ ा 
अ ताल थािनय व थापन सिमितका पूव१ अ , ঋधानम ी काया१लयका उपसिचव . यूवराज 
दाहालको अक नीय, असामियक िनधन ঋित गिहरो दुख ঋकट गदॱ शोक स  पौरवारजनहॺमा हािद१क 
समवेदना ঢ गन१ िमित २०७५।११।१९ गते  ा जिल सभा गौरयो ।  

२६. सामािजक िवकास म ालय, ा  िनद८शनालय ঋदेश नं. १ ले िवराटनगरमा िमित २०७५।१०।०४ 
गतेवाट आयोजना गौरएको ५ िदने Clinical Training Skills (CTS) स ्  तालीममा आ ा अ ताल, 
दमकवाट ् रोग िवषेश৯ डा. राजु ঋसाद शाहलाइ१ सहभागीताको लािग मनोनयन गौरएको छ ।  

२७. आ ा इ रनेशनलका अ  ঋो. डा. िसगेॺ सुगानामी र आ ा जापनका पौरयोजना अिधकृतवाट 
ঋदेश नं.१ मा अव् थत अ ताल, ঋित ान र पौरयोजनाहॺको ३ िदने अवलोकन मण २० जनवरी २०१९ 
मा सफतला पूव१क स  भएको छ । मणका ॿममा दमक नगरपािलकाका ঋमुख तथा आ ा अ ताल, 
थािनय व थापन सिमितका अ  ी रोमनाथ ऒलीसग िविभ  िवषयमा छलफल तथा अनुभव आदान 
ঋदान गौरयो ।  

२८. आ ा अ ताल दमक, िव.िप.कोइराला ा  िव৯ान ঋित ान, घरान र नेपाल रेडॿस सोसाइ१टी 
लखनपुर शाखाको साझेदारीमा िसराहा िज ाको धनगडीमाइ१ नगरपालीका वडा नं. २ मा १ िदने िनशु  
ा  िशिवर २०७५ मंसीर २८ गते स৽ालन गौरयो । उঢ ा  िशिवरमा मुटुरोग, ् रोग र जनरल 

मेिडिसनका िवशेष৯ सेवाहॺ सिहत िवरामीहॺलाइ१ िनशु  औषधी िवतरण, मुटुको जाँच तथा सामा  



ाव पौरण सेवा समेत ঋदान गौरएको िथयो । िशिवरवाट ३३० जना मिहला र १८४ जना पुॺष गरी ज ा  
५१४ जना लाभा् त भएका िथए ।  

२९. औषधी व था िबभाग, शाखा काया१लय िवराटनगरवाट आ ा अ ताल, फाम८सी २०७६।०९।०१ गते 
स का लािग निवकरण र ावसायी थप काय१ स  भएको छ ।  

३०. झापा िज ा कमल गाँउपालीका वडा नं. १ को वाँसवारी मा ािमक िव यालयमा १ िदने िनशु  ा  

िशिवर िमित २०७५।०८।२१ गते आ ा अ ताल दमक, Helping Hand Nepal, Work for Nepal र 
कमल गाँउपालीकाको सयुঢ आयोजनामास৽ालन गौरयो। ा  िशिवरमा ीरोग, वालरोग, द रोग र 
जनरल मेिडिसनका िवशेष৯ सेवाहॺ ঋदान गौरएको िथयो । उঢ िशिवरवाट २६० जना लाभा् त भएका 
िथए जसम े ६२ जना वालरोग, ४४ जना द रोग, ४८ जना ीरोग र १०६ जना जनरल मेिडिसनका 
िवरामीहॺको ा  पौरण गौरएको िथयो  ।  

३१. ा  सेवा िवभागको अनुगमन तथा मु ांकन टोलीवाट िमित २०७५।०७।१४ गते आ ा अ ताल, 
दमकमा स৽ािलत ७५ शैया अ ताल स৽ालनको लािग वािष१क िनयिमत अनुगमन तथा मु ांकन काय१ 
स  भएको छ ।  

३२. िमित २०७५।०५।०२ दे्ख २०७५।०५।०८ गते स  झापा तथा मोरड. िज ामा अव् थत अ ताल, 
ঋित ान र पौरयोजनाहरको लेखा पौरण काय१ सफलता पूव१क स  भयो ।  

३३. आ ा ঋाथिमक ा  उपचार पौरयोजना दमकले िमित २०७५।०४।२१ दे्ख २०७५।०४।२५ गते स  
आयोजना गौरएको ५ िदने आधारभूत मानिसक ा  स ्  तालीममा आ ा अ तालवाट २ जना 
(अिधकृत निस१ड. १ र अ.न.मी. १) सहभागी ॽनु भएको छ ।  

३४. िविमत सेवाঁाहीहॺका सहजताका िनिम  दता१ तथा िविलड. काउ र र औषधी िवतरण क थप गौर 
सेवा उलप ध गराउदै अएको छ ।  

३५. शैिक भवनको िनमा१ण काय१ ९५ ঋितशत भ ा वढी स  भइ१सकेको छ । उঢ थानमा शैिक 
काय१ॿम थाना ण गौर अ तालमा २० वटा शैया थप गन८ लশ रा्खएको छ ।   

 

6. आिथ१क िववरण 

 

् कृत नीित, योजना, काय१ॿम तथा वजेट अनुॺपको (२०७५।०७६) 
 

कोड 
ঁुप 

आ ानीका 
िशष१कहॺ 

आ ानी लশ ॺ. वािष१क आ ानी 
ॺ. 

ঋितशत कैिफयत 

10 Academic Program                                   

50,000.00  

      

-   

0.0   

20 Grant & Donation                              

2,515,944.00  

            

2,343,576.00  

93.1   

30 Hospital Health 

Services 

                         

206,397,147.00  

        

211,337,717.40  

102.4   

40 Other Income      

1,516,909.00  

            

1,482,368.54  

97.7   

  Total                          

210,480,000.00  

        

215,163,661.94  

102.2   

 

 



 

खच१का िववरणहॺ 

 

िस.न. खच१का िशष१कहॺ खच१ लশॺ. वािष१क खच१ ॺ. ঋितशत  कैिफयत 

1  10. Salary & Allowances           
86,896,601.59  

         
87,018,708.00  

100.14   

2 20. Program Operation 
Cost 

       
111,001,558.17  

        
111,237,575.00  

100.21   

3 30. Other Indirect Cost          
12,581,840.24  

         
13,188,031.00  

104.82   

  Total         
210,480,000.00  

         
211,444,314.00  

100.46   

 

 

5. ् कृत नीित, योजना, काय१ॿम तथा वजेटमा नपरेको  
 

् कृत नीित, योजना , काय१ॿम तथा वािष१क वजेटमा व था भए बमोिजम काय१हॺ भएको ।  
 

 

आ ानी िशष१क आ ानी लশ वा िवक 
आ ानी 

कैिफयत 

 

    

वजेट िशष१क वजेट रकम ज ा खच१ कैिफयत 

 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. स ित िववरण 
 

िस.न. सूिच 
आ.व. 

२०७४।०७५ को 
मू  

आ.व. 
२०७५।०७६ मा 
थप मू  

आ.व. 
२०७५।०७६ मा 
िड ोजल मू  

आ.व. २०७५।०७६ 
मा आएको ज ा 

मू  

1 Land and Building 11,526,223.00 - - 11,526,223.00 

2 Building ICU 2,378,013.00 - - 2,378,013.00 

3 Medical Equipment 15,116,915.00 6,103,270.00 - 21,220,185.00 

4 Office Equipment 2,078,834.00 447,600.00 - 2,526,434.00 

5 Office Furniture 808,241.00 534,925.00 - 1,343,166.00 

6 Other Equipment 1,797,701.00 348,956.00 - 2,146,657.00 

7 Vehicle 204,572.00 3,650,000.00 - 3,854,572.00 

 Total 33,910,499.00 11,084,751.00 - 44,995,250.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

झलकहॺ 

 

आ.व. २०७५/०७६ मा काया१लयको सेवा एवं मुূ मुূ घटनाॿम झ ने फोटो र सो को पौरचय   

 

 
ICU unit observation by visitor 

 

 
Patient examination in Radiology department 

 

 
SBA farewell Program 42batch 

 

 
In Kind Gift handover Program by Work for Nepal 

 



 
working with five parts Haematology Analyzer  

 
Endoscopy done by Physician Dr. Diwash Bohora 

 

 
 

Dr. Atsushi Sato visiting in AMDA Hospital, 

Damak 

 

 
Nursing staff Participating in Rural Healthcare 

Conference 

 
Certifictae distribution program of SBA Training 

 

 
Clinical practice of RUSG participant 

 



 

 
Premises of AMDA Hospital Damak 

 

 

 
 

Dr. Pabina participating in Safe abortion care 

training 
 

 

 
Doing endoscopy of Mayor and President of AMDA 

Hospital Local Mangement commite 
 

 

 
 

MOU of AMT Machine Installation in AMDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

समा  


