
 

l;:g] ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M !                  ;+VofM @)            ldltM @)&%÷)(÷!% 

 

efu–@ 

स्वास््य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययवववि, २०७५ 

 

 

प्रस्तावना: 

नेपालको संवविानको िारा ३५ मा स्वास््य सम्बन्िी हक र स्वास््य वनवत २०७१ अनसुार मौवलक हकका रुपमा 

रहकेो गुणस्तरीय स्वास््य सवेा सबै नागररकहरुको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी (Universal Health Coverage)  

प्रभावकारी रुपमा उपलब्ि गराउने एवं आिारभतू स्वास््य सेवा वनिःशुल्क रपमा उपलब्ि गराउने,नेपालको 

संवविानको अनसुूवच ८ र ९ बमोवजम स्थावनय तहका स्वास््य संस्थाहरु स्थावनय तहमा नै हस्तान्तरण 

गने,स्थावनय स्वास््य संस्थाहरु स्थावनय तहमा नै हस्तान्तरण गन ेसन्दभयमा नेपाल सरकार (माननीय स्वास््य 
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मन्रीस्तर)को वमवत २०७४।०५।११ को ४ नं. को नणयय अनुसार स्थावनय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथ 

व्यवस्थापन सवमवतको हकमा स्थावनय तहले नै व्यवस्थापन गने गरी हस्तान्तरण गने वनणयय तथा वसस्न े

गाउुँपावलका अन्तरगत सञ्चालनमा रहकेा स्वास््य संस्थाहरुलाई व्यववस्थत साथ ै  जनअपेक्षा अनुरुप स्वास््य 

सेवा प्रदान गनय स्थावनय तहमा नै स्वास््य सम्बन्िी नीवत तथा काययवववि बनाई गुणस्तरीय स्वास््य सेवा सब ै

नागररकहरुको सहज पहुँचमा पुयायउन स्थावनय रुपमा स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययवववि बनाई 

लागु गनय बान्छनीय भएकोल ेगाउुँ  कापायवलकाले यो काययवववि स्वीकृत गरेको छ । 

भाग - १, प्रारवम्भक 

सवंक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१.पररभाषािः वबषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस वनयमाववलको नाम "स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन काययवववि, २०७५" रहकेो छ । यो काययवववि तुरुन्त प्रारम्भ हनेछ । 

१.१ स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सवमवत भन्नालेिः  

स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने स्वास््य सम्बन्िी सेवाको कायय योजना कायायन्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा 

भौवतक पूवायिारको व्यवस्थापनको लावग गठन गररएको सवमवत हनेछ । 

१.२ स्वास््य संस्था भन्नालेिः वसस्ने गाउुँपावलका अन्तरगत वडामा रहकेा स्वास््य चौकी, सामुदावयक स्वास््य 

केन्र (ईकाइ),प्राथवमक स्वास््य केन्रर १५ शैया सम्मको अस्पतालहरुलाई बुझाउुँदछ । 

१.३ संरक्षक भन्नालेिः 

स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सवमवतको सरंक्षकलाई बुझाउुँदछ । 

१.४ अध्यक्ष भन्नलेिः  

स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सवमवतको अध्यक्षलाई बुझाउुँदछ । 

१.५ उपाध्यक्ष भन्नालेिः 

स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यस्थापन सवमवतको उपाध्यक्षलाई बुझाउुँदछ । 

१.६ सदस्य सवचब भन्नालेिः  

स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यस्थापन सवमवतको सदस्य सवचबलाई बुझाउुँदछ । 

१.७ सवमवत सदस्य भन्नालेिः 

स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यस्थापन सवमवतको सदस्यलाई बुझाउुँदछ ।  
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१.८ कमयचारी भन्नालेिः 

स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने स्वास््य सेवामा खरटने स्वास््यकर्मय र कायायलय सहयोगी समेतलाई बुझाउुँदछ 

। 

१.९ मवहला स्वास््य स्वयं सवेवका भन्नालेिः 

वबना पाररश्रवमक आिारभूत स्वास््य सेवा पुयायउन स्थावनय रुपमा खरटएका मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालाई 

बुझाउुँदछ । 

भाग - २ 

सवमवतको गठन तथा सवमवतको काम,कतयव्य र अविकार 

२. सवमवतिः स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सवमवतको गठन दहेाय बमोवजम हनेछ । 

२.१ स्वास््य चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सवमवतिः 

२.१.१ सरंक्षकिः वसस्ने गाउुँपावलकाका अध्यक्ष  १ जना 

२.१.२ अध्यक्षिः सम्बवन्ित वडाको वनवायवचत वडा अध्यक्ष  १ जना 

२.१.३ उपाध्यक्षिः सवमवतको अध्यक्षले मनोवनत गरेको व्यवि  १ जना 

२.१.४ सदस्यिः स्वास््य संस्था रहकेो क्षेरको नवजकको ववद्यालयको प्र.अ.  १ जना 

२.१.५ सदस्यिः स्थावनय व्यापार संघको प्रवतवनवि  १ जना 

२.१.६ सदस्यिः संरक्षकबाट मनोवनत स्थावनय लब्ि प्रवतवित मवहला  १ जना 

२.१.७ सदस्यिः सम्बवन्ित वडा कायायलयको अविकृत  १ जना 

२.१.८ सदस्य सवचबिः सम्बवन्ित स्वास््य संस्थाको प्रमुख  १ जना 

२.१.९ सवमवतको पदाविकारी संख्या र सदस्य ७ (सात) जनाको हनेछ । 

२.२.१सामदुावयक स्वास््य इकाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सवमवतिः 

२.२.१ सरंक्षकिः वसस्न ेगाउुँपावलकाका अध्यक्ष  १ जना 

२.२.२ अध्यक्षिः सम्बवन्ित वडाको वनवायवचत वडा अध्यक्ष  १ जना 

२.२.३ उपाध्यक्षिः सवमवतको अध्यक्षल ेमनोवनत गरेको व्यवि  १ जना 
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२.२.४ सदस्यिः स्वास््य ससं्था रहकेो क्षेरको नवजकको ववद्यालयको प्र.अ.  १ जना 

२.२.५ सदस्यिः स्थावनय व्यापार सघंको प्रवतवनवि  १ जना 

२.२.६ सदस्यिः सरंक्षकबाट मनोवनत स्थावनय लब्ि प्रवतवित मवहला  १ जना 

२.२.७ सदस्यिः सम्बवन्ित वडा कायायलयको अविकृत  १ जना 

२.२.८ सदस्य सवचबिः सम्बवन्ित स्वास््य ससं्थाको प्रमखु  १ जना 

२.२.९ सवमवतको पदाविकारी र सदस्य सखं्या ७ (सात) जनाको हनछे । 

२.३.१ प्राथवमक स्वास््य केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सवमवतिः 

२.३.१ सरंक्षकिः वसस्न ेगाउुँपावलकाका अध्यक्ष  १ जना 

२.३.२ अध्यक्षिः सम्बवन्ित वडाको वनवायवचत वडा अध्यक्ष  १ जना 

२.३.३ उपाध्यक्षिः सवमवतको अध्यक्षल ेमनोवनत गरेको व्यवि  १ जना 

२.३.४ सदस्यिः स्वास््य ससं्था रहकेो क्षरेको नवजकको ववद्यालयको प्र.अ.  १ जना 

२.३.५ सदस्यिः स्थावनय व्यापार सघंको प्रवतवनवि  १ जना 

२.३.६ सदस्यिः सरंक्षकबाट मनोवनत स्थावनय लब्ि प्रवतवित मवहला  १ जना 

२.३.७ सदस्यिः सम्बवन्ित वडा कायायलयको अविकृत  १ जना 

२.३.८ सदस्य सवचबिः सम्बवन्ित स्वास््य ससं्थाको प्रमखु  १ जना 

२.३.९ सवमवतको पदाविकारी र सदस्य सखं्या ७ (सात) जनाको हनछे । 

२.४.१ १५ शयैा सम्मको पावलका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सवमवतिः 

२.४.१ सरंक्षकिः वसस्न ेगाउुँपावलकाका अध्यक्ष  १ जना 

२.४.२ अध्यक्षिः सम्बवन्ित वडाको वनवायवचत वडा अध्यक्ष  १ जना 

२.४.३ उपाध्यक्षिः सवमवतको अध्यक्षल ेमनोवनत गरेको व्यवि  १ जना 

२.४.४ सदस्यिः स्वास््य ससं्था रहकेो क्षरेको नवजकको ववद्यालयको प्र.अ.  १ जना 

२.४.५ सदस्यिः स्थावनय व्यापार सघंको प्रवतवनवि  १ जना 
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२.४.६ सदस्यिः सरंक्षकबाट मनोवनत स्थावनय लब्ि प्रवतवित मवहला  १ जना 

२.४.७ सदस्यिः सम्बवन्ित वडा कायायलयको अविकृत  १ जना 

२.४.८ सदस्य सवचबिः सम्बवन्ित स्वास््य ससं्थाको प्रमखु  १ जना 

२.४.९ सवमवतको पदाविकारी र सदस्य संख्या ७ (सात) जनाको हनेछ । 

२.५ आमवन्रत गनय सके्न ब्यवस्थािः स्वास््य संस्थालाई काययक्रमको आवश्यकता अनुसार वनवायवचत जनप्रवतवनवि, 

समाजसेवी, मवहला स्वास््य स्वयं सेववका, ककशोरककशोरी, बाल सञ्जालका प्रवतवनवि, ज्येि नागररक तथा 

ववज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्रण गनय सककन ेछ । 

२.६ सवमवतको पदाववििः वनवायवचत जनप्रवतवनविको काययकाल रहसेम्म यस संस्थाको पदाविकारी तथा सदस्यको 

पदाववि कायमै रहने छ । 

२.७ सवमवतको पदाववि समाप्तिः 

२.७.१ नेपाल सरकार (संवघय सरकार), प्रदशे सरकार तथा स्थावनय तहको ऐन वनयम तथा वविान अनुरुप ऐन 

वनयम संशोिन भएमा पद ररि रहनेछ ।  

२.७.२ कुनै सदस्स्यले रावजनामा कदएमा, मृत्यु भएमा वा अन्य गैर काननूी रुपमा सजाए भोगी दवडडत भएमा 

उि पद स्वतिः ररि रहने छ । 

२.७.३ दफा २.७.२ बमोवजम ररि रहकेो पदमा वनयमानुसार पदपूर्तय गनय सककन ेछ । 

२.७.४ दफा २.७.१ बमोवजम संशोवित ऐन वनयम अनसुार सवमवतको पुनगयठन नहुँदा सम्म साववककै सवमवत 

कक्रयावशल रहनेछ । उि सवमवतले गरेका वनणययहरु आविकाररक मावननेछ । 

२.७.५ मावथल्लो वनकायवाट पररपर भएमा सोवह बमोवजम लागु हनेछ । 

३.व्यवस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र अविकारिः स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र 

अविकार दहेाय बमोवजम हनेछ । 

३.१व्यवसथापन सवमवतको बैठकिः व्यवस्थापन सवमवतको अध्यक्षको वनदशेनमा सवमवतको सदस्य सवचवल े

मवहनाको १  (एक) पटक सवमवतको बैठक बसाल्न ुपनेछ । आवश्यकता भएमा जनुसुकै अवस्थामा पवन बैठक बस्न 

सके्नछ । 
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३.२ वडास्तरमा जनमुखी आिारभूत स्वास््य सेवा पुयायउन, वडा स्वास््य योजना तयार पाने, योजना बनाउुँदा 

भूगोल,अल्पसंख्यक, आकदवासी, ज्येि नागररक, अपाङ्ग, मवहला, बालबावलका, ववपन्न वगय, 

ककशोरककशोरीआकदलाई मध्यनजर राख्नु पनेछ । 

३.३ स्वास््य संस्थाको भौवतक संरचना तथा ममयत संभारको व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

३.४ स्वास््य संस्थावाट कदईने सेवा सुवविा सम्पन्न र प्रभाबकारी बनाउन फर्नयचर, औषवि, उपकरणआकदको 

व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

३.५ स्वास््य संस्थाबाट कदईने सेवाको लक्ष्य अनुसार प्रगवत भए नभएको अनुगमन गनछे । 

३.६ लक्ष्य अनुसार प्रगवत नभएमा समयमै सवमक्षा गरी थप योजना तयार गरेर काययक्रम गनेछ । 

३.७ व्यवस्थापन सवमवतको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सवमवतको बैठक बस्नेछ । 

३.८ बैठकको वनणयय बहमतको आिारमा हनेछ । 

भाग - ३ 

गुणस्तरीय स्वास््य सवेा व्यवस्थापन 

४. स्वास््य सवेाको बजटेिः 

४.१ स्वास््य संस्थाकव आफ्नै बैंक खाता रहनेछ । बैंक खाता खोल्दा सरकारी स्वावमत्वमा रहकेो बैंकमा खाता 

खोवलने छ । 

४.२ स्वास््य संस्थाको खाता सञ्चालन सदस्य सवचब र सवमवतको अध्यक्षको नाममा सुँयुि रुपमा खोवलने छ । 

४.३ संस्थाको आर्थयक कारोबार बैंक माफय तबाट मार गररने छ । 

४.४ व्यवस्थापन सवमवतको वनणयय अनुसार मार आर्थयक कारोवार गनुय पनेछ । 

४.५ आर्थयक श्रोतको रुपमा वडा, गाउुँपावलका, अन्य दान दातब्य, प्रदशे सरकार तथा केन्र सरकार, संघ 

संस्थाबाट प्राप्त अनुदानलाई सम्झनु पनेछ । 

४.६ सदस्य सवचबले आर्थयक आयब्ययको वववरण चुस्त राख्नु पनेछ । 

४.७ वषयमा एक पटक आम भेला गराई सावयजवनक लेखापररक्षणका साथै आयव्यय साबयजवनक गरी अनुमोदन 

गराउनु पनेछ । 

४.८ प्रत्यक वषय आन्तरीक लखेा पररक्षण गराउनु पने छ । 
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४.९ स्वास््य संस्थाको कायय प्रगवत वववरण वडा सवमवत पेश गरी अनुमोदन गराउनु पनेछ । 

५. जनशवि व्यवस्थापन  

५.१ नेपाल सरकारको स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको कमयचारीवाट सेवाग्राहीलाई सेवा कदन करठन भएमा वा 

सेवाग्राहीको चाप बढी भएमा जनशविको व्यव्थापन पररचालन गनुय पनेछ । 

५.२ आबश्यता अनुसार कमयचारीको अस्थायी करार वनयवुि गनय सककनेछ । 

५.३ कमयचारी करारमा वनयवुि गदाय स्रोतको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

५.४ करारमा वनयुि गररएका कमयचारको काययसम्पादनको आिारमा म्याद थप गनय सककनेछ । 

५.५ करार कमयचारीको कायय सम्पादन सन्तोषजनक नरहमेा वा काययक्रम समाप्त भएमा त्यस्तो कमयचारीलाई 

म्याद थप नगरी अवकाश गनय सककनेछ । 

५.६ संस्थामा काययरत कमयचारीको भैपरी आउने वबदा, पवय वबदा र ५ (पाुँच) कदन सम्म घर ववदा संस्था प्रमुखले 

गनुय पनेछ । त्यस बाहके अन्य वबदाको हकमा संस्थाबाट वसफाररस गरी स्वीकृतको लावग प्रमुख प्रशासकीय 

अविकृत समक्ष पठाउनु पनेछ । वबदा ललंदा वा दददंा दवैनक सेवामा बािा नपने गरी व्यवस्था वमलाउनु पनेछ । 

५.७ संस्थामा काययरत कमयचारीको काययसम्पादन तथा मूल्याक्कन कायय प्रगवतमा आिाररत व्यवस्थापन प्रणाली 

(Perfermance Base Management System PBMS) मा गनुय पनेछ । 

५.८ PBMS प्रणाली अनुसार उच्च अंक प्राप्त गने कमयचारीलाई पुरस्कार तथा न्यून तथा मापदडड भन्दा कम अंक 

ल्याउने कमयचारीलाई चेतावनी वा दडडको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

५.९ संस्थामा काययरत कमयचारीलाई प्रत्यक वषय श्रावण मवहनाको पवहलो हप्तामा कययसम्पादन मूल्याक्कन फारम 

तथा श्रावण मवहना वभर सम्पवि वववरण फारम भनय लगाउन व्यवस्था गनुय पनेछ । 

५.१० कमयचारीको योग्यता, क्षमता, अनुभव र लगनवशलताको मूल्यक्कन गरी स्तोन्नतीको लागी पहल गनय सके्नछ 

। 

५.११ कमयचारीको क्षमतामा अवभवृद्धी गनय तावलम, अवलोकन, भ्रमण, अन्तरकक्रयाका साथै सवमक्षाको व्यवस्था 

गनुय पनेछ । 

५.१२ कमयचारीको सेवा सुवविा वनजामवत सेवा ऐन, वनयमावली, स्वास््य सेवा ऐन र स्थावनय तहको ऐन, 

वनयमावली अनुरुप गनुयपनेछ । 
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५.१३ संस्थामा सेवा वलन आउने सेवाग्राहीलाई सरल, सुलभ, वछटो छररटो र समय वसमासम्म सेवा पुर् याउन 

व्यवस्था गनुय पनेछ । बेला बलेामा सवमवतबाट अनुगमनको व्यवस्था वमलाउनु पनेछ । 

६. औषवि तथा उपकरण आपूर्तय 

६.१ आिारभतू स्वास््य सवेा वनिःशुल्क रुपमा उपलब्ि गराउन नेपाल सरकारको स्वास््य नीवत तथा मौवलक 

हकको रुपमा ब्यवस्था भए बमोवजम स्वास््य संस्थामा तोककएको औषवि वनयवमत रुपमा सेवा प्रदान गनय 

औषविको आपूर्तयको व्यवस्था गनुयपनेछ । 

६.२ स्वास््य संस्थामा आउने वबरामीको संख्याको आिारमा तथा वबरावमको रोगको आिारमा औषविको माग 

आपूर्तयको व्यवस्था वमलाउन ुपनेछ । 

६.३ म्याद नाघेका औषविको सूवच तयार पारी बैठकबाट अनुमोदन गराई िुलाउने व्यवस्था वमलाउनु पनेछ । 

६.४ औषवि नष्ट हनबाट बचाउन तथा गुणस्तर कायम राख्न भेवन्टलेसनयुि कोठाको ब्यवस्था गनुयपनेछ । 

६.५ औषवि आपूर्तय तथा ववतरण प्रणावललाई पारदशी तथा आर्थयक ऐन अनसुार सचंालन गनुय पनेछ । यसको 

लागी स्वास््य संस्थाको एकजना कमयचारीलाई स्टोर ककपर तोकु्न पनेछ । 

६.६ दफा ६.५ तोककएको स्टोर ककपरले वनयवमत वजन्सी शे्रस्ता वमलाउन ुपनेछ । दवैनक औषविको खपत र 

मौजदातको दवैनक अवभलेख राख्नु पनेछ । साथै चल अचल सम्पविको वजन्सी रवजस्टर अनुसार दरुुस्त राख्नु पनेछ 

। 

६.७ औषविको माग गदाय Pull System मा आिाररत माग प्रणाली अपनाउनु पनेछ । 

६.८ औषवि माग आपूर्तय गदाय समुदायमा हन सके्न (सम्भाववत) महामारी रोग वनयन्रणलाई समेत ध्यान पुर  याउन ु

पनेछ । 

६.९ म्याद नाघी िुलाईएको औषविलाई बातावरण प्रवतकूल नरहने गरी नष्ट गनुय पनछे । 

६.१० स्टोर ककपरले खचय भएर जान ेखचय भएर नजाने वजन्सी रवजस्टरको लगत राख्नु पनेछ । 

६.११ स्टोर ककपरल ेऔषवि तथा वजन्सी सामानको अवभलेख (रेकडय) राखी व्यवस्थापन सवमवत समक्ष वार्षयक 

अनुमोदन गराउनु पनेछ । 

७. प्रशासवनक  व्यवस्थापनिः 

७.१ स्वास््य संस्थाको दवैनकी प्रशासवनक कामकाजको प्रमुख वजम्मेवारी स्वास््य ससं्था प्रमुखको हनेछ । 
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७.२ स्वास््य संस्थाको ववषयगत शाखा तथा फाुँटको  दवैनकी प्रशासवनक कामकाजको लावग व्यवस्थापन 

वमलाउन १(एक) जना कमयचारीलाई फोकल पसयन तोकु्न पनेछ । 

७.३ तोककएको फोकल पसयनले स्वास््य संस्थाको ववषयगत शाखा तथा फाुँटबाट प्रावाह गररन ेस्वास््य सेवाको 

गुणस्तरीयता र प्रभावकारीताको लावग प्रशासवनक व्यवस्थापनलाई समेत चुस्तता राख्नु पनेछ । 

७.४ कमयचारीको हावजरी रवजस्टर, ववदा अवभलेख(रेकडय) तथा व्यविगत फाईल सुरवक्षत राख्न ुपनेछ । 

७.५ प्रत्येक मवहनाको प्रमावणत हावजरी रेकडय गाउुँपावलकामा वनयवमत रुपमा पठउनु पनेछ । 

७.६ अकफवसयल वचरठपर तथा कागजात तोकीएको फाईवलङ प्रणावलमा व्यववस्थत गरर राख्नु पनेछ । 

७.७ अकफवसयल कागजातलाई सुरवक्षत रुपमा राख्न ववशेष साबिानी अपनाउनु पनेछ  

७.८ प्रशासवनक सुिारको लागी अनलाईन प्रणालीमा जान आवश्यक व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

८. समदुाय स्वास््य काययक्रमिः 

८.१ स्वास््य संस्थाबाट सवेा वलन बवञ्चत सेवाग्रावहलाई घरदलैोमै आिारभूत स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन 

गनुयपनेछ । 

८.२ वनयवमत रुपमा गाउुँघर वललवनक र खोप वललवनक माफय त आिारभतू स्वास््य सवेा प्रदान गररनेछ । 

८.३घरदलैोमा स्वास््य सवेा प्रदान गनय स्वास््य संस्थाबाट एक जना पारामेवडलस र एक जना नर्सयङ 

कमयचारीलाई कफल्डमा खटाउनु पनेछ । साथै आवश्यकता अनुसार जनशवि थप गनय सककनेछ । 

८.४ दफा ८.३ बमोवजम कफल्डमा खरटने कमयचारीले वनिायररत समय तावलका अनसुार कायययोजना बनाई तोककए 

बमोवजमको स्वास््य सेवा प्रदान गनुयपनेछ । 

८.५ तयार गररएको कायययोजना व्यवस्थापन सवमवतको अध्यक्षबाट प्रमावणत गराउनु पनेछ । प्रमावणत 

कायययोजनाको एक प्रवत स्वास््य चौकी प्रमुखबाट वसफाररस गरी गाउुँपावलकामा पेश गनुय पनेछ । 

८.६ कायययोजनामा खोप वललवनक रगाउुँघर ललवनकबाट प्रदान गररने सम्पूणय सेवाहरु समेरटएको हनुपनेछ । 

कायययोजना मवहनामा बढीमा १० कदन सम्मको हनुपनेछ । 

८.७ कफल्डमा खरटने कमयचारीलाई वनयमानसुार यातायात खचयको व्यवस्था हनेछ । साथ ै कफल्डमा खरटएर 

सावयजवनक ववदामा समेत सवेा प्रदान गदाय सट्टा वबदाको व्यवस्था हनेछ । 

९. ज्यिे नागररक घरदलैो स्वास््य पररक्षण काययक्रमिः 
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९.१ ज्येि नागररक घरदलैो स्वास््य पररक्षण काययक्रमलाई ववषेश प्राथवमकतामा समावेश गररनु पनेछ । 

९.२ ज्येि नागररकलाई उपचारका लावग आवश्यक पन ेरकमको व्यवस्थापन गनय ज्यिे नागररक उपचार कोषको 

व्यवस्था गनुय पनेछ । 

९.३ वडा वभर रहकेा ज्येि नागररकको तत््याङ्कको लगत राख्नु पनेछ । 

९.४ ज्येि नागररकका लावग घरदलैो स्वास््य पररक्षण काययक्रममा ७० वषय दवेख मावथका ज्येि नागररकहरुको 

स्वास््य पररक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गररनेछ । 

९.५ ज्येि नागररकहरुको स्वास््य पररक्षण तथा उपचारको लावग स्थावनय स्वास््य संस्थावाट नै आवश्यक 

जनशविको व्यवस्थापन गनुयपनेछ । सम्भव भए सम्म मावथल्लो वनकायबाट पवन जनशवि पररचालन गनय 

सककनेछ । 

९.६ ज्येि नागररकहरुको स्वास््य पररक्षण तथा उपचारमा संलग्न जनशविलाई वनयमानुसार यातायात तथा 

खाजा खचयको व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

९.७ ज्येि नागररकको स्वास््य पररक्षण तथा उपचारको लागी आवश्य पने औषवि तथा उपकरणहरुको सूची 

तयार गरी माग आपूर्तयको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

९.८ ज्येि नागररक पररवारमैरी घर बनाउन ववशेष वातावरणको शृ्रजना गराउन पहल गनुय पनेछ । 

९.९ ज्येि नागररकहरुको स्वास््य पररक्षण तथा उपचारको अवभलेख स्पस्टसंग राख्नु पनेछ । सो को प्रवतवेदन 

सम्बवन्ित स्वास््य संस्थामा अवनवायय बुझाउनु पनेछ । 

१०. मवहला स्वास््य स्वय ंसवेवका काययक्रम अनगुमन तथा मलू्याङ्कनिः 

१०.१ मवहला स्वास््य स्वयं सेववका काययक्रमलाई मातृ तथा नववशशु र बालबावलकाको स्वास््य हरेचाहको 

लावग अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको रुपमा ववकास गनुय पनेछ । 

१०.२ मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको लगत अद्याववि गद ैजानु पनेछ । 

१०.३ ६० वषय उमेर पुगेका मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई सम्मानजनक ववदाई गनय ववशेष काययक्रम 

ल्याउनु पनेछ । 

१०.४ मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको उवचत काययसम्पादन र मुल्याङ्कन गनुय पनछे । 

१०.५ मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको काययसम्पादनको आिारमा पुरस्कार तथा काययसम्पादन कमजोर तथा 

सन्तोषजनक नभएका मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई स्वेवछछक ववदाईको अवसर कदनु पनेछ । 
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१०.६ मवहला स्वास््य स्वयं सेववका काययक्रमको अियवार्षयक रुपमा समीक्षा गनुय पनेछ । 

१०.७ मवहला स्वास््य स्वयं सेववका काययक्रमलाई आमा तथा बालमैरी बनाउन पहल गनुय पनेछ । 

१०.८ मवहला स्वास््य स्वय ंसेववका काययक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मवहला स्वास््य स्वयं सेववका स्थायी 

रुपमा तोककएको वडा टोलमा बसवबास गरी सेवा पुर् याउनु पनेछ । अन्यथा त्यस्तो मवहला स्वास््य स्वय ं

सेववकालाई सम्मानजनक ववदाईको लावग पहल गररनेछ । 

१०.९ ररि रहकेो मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाको पदपूर्तय सम्बन्िमा सम्बवन्ित आमा समूहको बैठकको वनणयय 

अनुसार आमा समूहको वशफासको आिारमा व्यवस्थापन सवमवतले वनयुि गनय सके्नछ । 

११. गाउुँघर वललवनक व्यवस्थापनिः 

११.१ स्वास््य संस्था रहकेा बस्तीहरुमा स्वास््य सेवा प्रदान गनय गाउुँघर वललवनक सेवाको व्यवस्थापन गनुय पनेछ 

।आवश्यकता अनुसार गाउुँघर वललनकको संख्या थप गनय सककनेछ । 

११.२ गाउुँघर वललवनकबाट कदईने सेवाहरु गुणस्तरीय बनाउन भौवतक पूवायिार तथा फर्नयचरको व्यवस्था गनुय 

पनेछ । 

११.३ गाउुँघर वललवनक मावसक रुपमा एक एक पटक तोककएका वललवनकहरुबाट संचालन गनुय पनेछ । 

आवश्यकता र पहुँचको आिारमा गाउुँघर वललनकको संख्या थपघट गनय सककनेछ । 

११.३ प्रभावकारी र गुणस्तरीय स्वास््य सेवा माफय त जनसहभागीता वृवद्ध गनय सककनेछ । 

११.४ गाउुँघर वललवनकलाई व्यववस्थत रुपमा सञ्चालन गनय काययवववि बनाई गाउुँघर वललवनक सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन सवमवत गठन गनय सककनेछ । 

१२. खोप ललवनक व्यवस्थापनिः 

१२.१ खोप लगाउन पाउनु बालबावलकाहरुको नैसर्गयक अविकार भएकोल ेस्वास््य संस्था अन्तरगत रहकेा खोप 

केन्रहरुलाई सुरवक्षत तथा गुणस्तरीय बनाउन भौवतक पूवायिार तथा फर्नयचरको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१२.२ खोप केन्र आफ्नै भवनबाट खोप सेवा प्रदान गनुय पनेछ । आफ्नै भवन नभएका खोप केन्रहरुमा क्रमशिः 

खोप केन्र भवन वनमायण हद ैजानेछ । 

१२.३ खोप केन्रहरुमा वनयवमत भ्यावलसन ढुवानीको ब्यवस्था वमलाउनु पनेछ । 

१२.४ खोप केन्रमा खोप सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनसहभावगता जुटाउनमा जोड कदनु पनेछ । 
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१२.५ खोप वललवनकलाई व्यववस्थत रुपमा सञ्चालन गनय काययवववि बनाई खोप वललवनक सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन सवमवत गठन गनय सककनेछ । 

१३. २४ घडटे प्रसवुत सवेा व्यवस्थापनिः 

१३.१ २४ घडटे प्रसुवत सेवा लागु भएको स्वास््य संस्थाहरुमा आमा सुरक्षा काययक्रमलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी 

बनाउन तथा सरुवक्षत प्रसुती सेवा प्रदान गनय जनशविको व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

१३.२ २४ घडटे प्रसुवत सेवा लागु भएको स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुारभौवतक पूवायिारको ववकास 

गद ैजानु पनेछ । 

१३.३ आवश्यकता र मागको आिारमा अन्य स्वास््य संस्थाहरुमा पवन २४ घडटे प्रसुवत सेवा ववस्तार गनय 

सककनेछ । 

१३.४ आमा सुरक्षा काययक्रमलाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन अियवार्षयक सवमक्षा काययक्रम सञ्चालन 

गनुय पनेछ । 

१४. स्वास््य वशववरिः  

१४.१ पावलका स्तरमा वषयमा एक पटक वबशेषज्ञ स्वास््य वशववर सञ्चालन गनुय पनेछ । 

१४.२ वबशेषज्ञ स्वास््य वशववर सञ्चालन गनय श्रोतको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१४.३ आवश्यकता र श्रोतको आिारमा स्थावनय स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सवमवतले वबशेषज्ञ अथवा जनरल 

स्वास््य वशववर सञ्चालन गनय सके्नछ । 

१५. महामारी रोग वनयन्रणिः 

१५.१ व्यवस्थापन सवमवतल ेआफ्नो क्षेरमा हन सके्न झाडापखाला तथा दवैीप्रकोपबाट उत्पन्न हन सके्न महामारी 

रोग वनयन्रण गनय आवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१५.२ व्यवस्थापन सवमवतल ेआफ्नो क्षेरमा हन सके्न झाडापखाला तथा दवैीप्रकोपबाट उत्पन्न हन सके्न महामारी 

रोग समयमै वनयन्रण गनयको लागी Rapid Response Team (RRT) गठन गनुय पनेछ । 

१६. नसन ेरोग वनयन्रणको लागी एकककृत वचककत्सा व्यवस्थापनिः 

१६.१ वातावरणीय प्रदषुण, बढ्दो शहरीकरण, ववलावशतापूणय वजवनशैली, खानपानमा वमसावट आकद कारणले 

मावनसको स्वास््यमा प्रवतकूल असर पारी मानव शरररका महत्वपूणय अङ्गहरु मुटु, कलेजो, मृगौला, मवस्तष्क, 

आन्रा लगायतका अङ्गहरुमा कदन प्रवत कदननसन ेरोगहरु भई जनस्वास््य समस्याको रुपमा दखेा परररहकेो 
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अवस्थामा एलोप्यावथकऔषविको साथै अन्य उपचार पद्दवत जस्तैिः आयुवेकदक उपचार पद्दवत, प्रकृवतक वचककत्सा 

पद्दवत, कफवजयोथेरापी, योग वशववर जस्ता उपचार पद्दवत समावेश गद ैजानु पनेछ । 

१६.२ तोककएको स्वास््य संस्थाहरुमा एलोप्यावथक संगै आयुवेद वचककत्सा सेवा प्रदान गनय आवश्यक व्यवस्थापन 

गनुय पनेछ । 

१६.३ बढ्दो वातावरणीय प्रदषुण तथा ववलावशतापूणय वजवनशैली र खानपानल ेगदाय मानव शरररलाई घातक 

असर पाने भएकाले "आफ्नो स्वास््य आफ्नै हातमा" भने्न नारामा स्वास््य सम्बन्िी जनचेतनामूलक सामग्री 

प्रचार प्रसार, ववतरण र सवमक्षा गोिीको व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

भाग ४ 

स्वास््य ससं्थाको स्वावमत्व 

१७. स्वास््य ससं्थाको स्वावमत्विःस्थावनय तहका स्वास््य संस्थाहरु स्थावनय तहमा नै हस्तान्तरण गने सम्बन्िमा 

नेपालको संवविानको अनसुूवच ८ र ९ बमोवजम तथा स्थावनय तहका स्वास््य संस्था स्थावनय तहमानै हस्तान्तरण 

गने सन्दभयमा नेपाल सरकार(माननीय स्वास््य मन्री स्तर)को वमवत २०७४।०५।११ को २ न.ं को वनणयय अनुसार 

स्वास््य संस्थाको स्वावमत्वमा रहकेा जग्गा जवमन, भवन, औषवि, उपकरण लगायत स्वास््य संस्थाको चल 

अचल सम्पूणय सम्पविस्थावनय वनकायमा हस्तान्तरण गन ेवनणयय अनुसार स्थावनय तहको स्वावमत्वमा रहनेछ । 

१८. कमयचारीहरुको सरुवािः 

१८.१ स्थावनय तहका स्वास््य संस्थाहरु स्थावनय तहमा नै हस्तान्तरण गने सम्बन्िमा नेपालको संवविानको 

अनुसूवच ८ र ९ बमोवजम तथा स्थावनय तहका स्वास््य संस्था स्थावनय तहमानै हस्तान्तरण गने सन्दभयमा नेपाल 

सरकार(माननीय स्वास््य मन्री स्तर)को वमवत २०७४।०५।११ को २ न.ं को वनणयय अनुसार स्वास््य संस्थाको 

स्वावमत्व स्थावनय वनकायमा हस्तान्तरण भैसकेको अवस्थामा गाउुँपावलका अन्तरगतका स्वास््य संस्थाहरुमा 

काययरत कमयचारीहरुको काययदक्षता र आवश्यकताको आिारमा आन्तरीक सरुवा गनय सककनेछ । 

१८.२ गाउुँपावलका अन्तरगतका स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत कमयचारीहरु पावलका भन्दा बावहर सरुवा भई 

जाुँदा स्वास््य संयोजकको वसफाररसमा प्रमुख प्रशासककय अविकृतबाट स्वीकृत गराई सहमवत पर वलनु पनेछ । 

१८.३ कमयचारीसरुवा भई जाुँदा स्थावनय स्वास््य संस्था प्रमुख (प्रमुख सरुवा भई जाुँदा वनवमि प्रमुख)को 

वसफाररस र व्यवस्थापन सवमवतबाट बरबुझारत गरेको सफाई पर पेश गरेपवछ मार रमाना कदन सककनेछ । 

१८.४ सरुवा भई आउने कमयचारीहरुलाई आवश्यकता र औवचत्यताको आिारमा ररि दरवन्दी अनुसार 

पदस्थापना गररनेछ । 
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भाग - ५ 

स्वास््य ससं्थाको छाप, लटेरहडे र साईनवोडय 

१९. ससं्थाको छापिः स्वास््य संस्थाहरुको वनयवमत पराचार लगायत प्रशासवनक कामका लावग अनुसरुवच १ 

बमोवजमको स्याम्प छाप प्रयोग गनुय पनेछ । 

२०. ससं्थाको लटेरप्याडिः स्वास््य संस्थाहरुको वनयवमत पराचार लगायत प्रशासवनक कामका लावग अनसुूवच २ 

बमोवजमको लेटर हडे प्रयोग गनुय पनेछ । 

२१. ससं्थाको साईनबोडयिः स्वास््य संस्थाहरुले अनसुूवच ३ बमोवजमको साईनबोडय राख्नु पनेछ । 

भाग - ६ 

ववववि 

२२. बािा अडकाउ फुकाउिः यस काययववविमा भएका कुन ैपवन व्यवस्थामा कदवविा भएमा गाउुँ  काययपावलकाल े

बािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ । 

२२.१ स्वास््य संस्था संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययवववि गाउुँपावलकाबाट समयानुकूल संशोिन गनय 

सककने छ । 

२३. अविकार प्रत्योजनिः 

२३.१ यस काययवववि बमोवजम वनवित काम कतयव्य र अविकार व्यवस्थापन सवमवतले अध्यक्ष वा सवचव, प्रमुख 

प्रशासककय अविकृतले स्वास््य संयोजक वा सहसंयोजकलाई कानून बमोवजम प्रत्यायोजन गनय सककन ेछ । 
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वसस्न ेगाुँउपावलका 

गाउुँ  काययपावलकाको काययलय 

(सामावजक तथा आर्थयक ववकास शाखा) 

………स्वास््यचौकी/सामदुावयक स्वास््य  इकाई/प्राथवमक स्वास््य केन्र/ अस्पताल 

५नपं्रदशे, रुकुम (पवूय) 

२०७५ 
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वसस्न ेगाउुँपावलका 

गाउुँ  काययपावलकाको काययलय  

(सामावजक तथा आर्थयक ववकास शाखा) 

…….. स्वास््यचौकी/सामदुावयक स्वास््य इकाई/प्राथवमक स्वास््य केन्र/ अस्पताल 

………,रुकुम (पवूी) 

५ न.ं प्रदशे,नपेाल 
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वसस्नगेाुँउपावलका 

गाउुँकायय पावलकाको काययलय 

(सामावजक तथा आर्थयक ववकास शाखा) 

   ………स्वास््यचौकी/ सामुदावयक 

स्वास््य इकाई/प्राथवमक स्वास््य केन्र/ 

अस्पताल 

५ न ंप्रदशे, रुकुम (पूवय) 

 

प्रमावणकरण वमवतM @)&%÷)(÷!#  
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