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सामुदायिक स्वास््ि केन्द्र इकाइ सञ्चालन 
यनदेशिका,२०७५ 

मामाा गाउँपाशलका 
लटिनाथ दाचुाला  

सुदरूपश्चचम प्रदेि नेपाल  
सामुदायिक स्वास््ि केन्द्र इकाइ सञ्चालन 

यनदेशिका,२०७५ 
प्रस्तावानााः नेपािको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा 
रहेको आधारभु  स्िास््् सेिामा सबै नागररकहरुको 
सहज पहँुच पुग्ने गरी प्रभािकारी रुपिे तनःशुल्क रुपमा 
उपिब्ध गराउन गरी विपन्न ,लसमान् कि   र जोमखममा 

रहेका समुहा्हरुको आधारभु  स्िास््् सेिामा पहँुच 

सुतनिनच  गना  सम ामुिक र सामािजक न््ा्को 
आधारमा स्िास्््  सेिाको का्ाक्रम िागु गना ग्रामीण 
क्षेत्रमा स्िास््् सेिा पु्ााउने का्ा िाई थप शसक्  



बनाउहै िैजान भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्ाको आधारमा 
नागररकहरुिाइ छोटो हरुीमा स्िास््् सेिा उपिब्ध 
गराउने उहेन्िे सामुहात्क स्िास््् केद्र (ईकाइ) 
स्थापना  था संचािनको उचच  व््िस्था गरी सेिाको 
गुणस् र बिद्चध गना मामाा गाउँपालिकािे ्ो तनहेलशका 
जारी गरेको छ । 
१ .सप्िक्षंत नाम र प्राररााः (क) ्स तनहेलशकाको नाम 
सामुहात्क स्िास््् केन्द्र (ईकाइ) संचािन तनहेलशका 
२०७५ रहेको छ ।  
(ख) ्ो दहनेलशका का्ापालिकाबाट प्रमामण  स्िीकि   
भएको दहन हेमख िागु हुने छ । 
२ .सामुदायिक स्वास््ि केन्द्र सप्चालन तथा निवस्थापन 

सशमयताः स्थानी् समुहा्को माग अनुसार प्राथलमक ा 
हेरी स्थानी्  हिे आिन्क ा अनुसार सामुहात्क 
स्िास््् केन्द्र(ईकाइ) संचािन  था व्ििस्थापन गना 
 पलसि बमोिजम पहाचधकारी रहेको साम्हात्क 
स्िास््् केन्द्र संचािन सलमत  रहने छ। 
(क) सामुहात्क स्िास््् केन्द्र रहेको िडाको 
िडा अध््क्ष                        - 

सं्ोजक (ख)सामुहात्क स्िास््् केन्द्र रहेको 
निजकको स्िास््् संस्था प्रमुख िा प्रत तनचध       

- सहस््  
(ग) स्थानी्  हिे  ोकेको सम्बिन्ध  िडाको 
मदहिा स्िास््् स्ि्मंसेविका            - 
सहस््  

(घ)व््िस्थापन सलमत िे मनोन्न गरेको जग्गा 
हा ा िा सह्ोचग व््क् ी मध््े एक जना -
सहस्् 



(ङ) स्थानी्  हिे  ोकेको समाजसेिी एक जना                                 
- सहस्् 

(च) विद््ाि्कका प्र.अ.हरु मध््ेबाट व््िस्थापन सलमत िे  ोकेको 
एक जना          - सहस््  

(छ) सम्बिन्ध  िडाको तनिााचच  हलि  मदहिा र मदहिा सहस्् हईु 
जना             - सहस््  

(ज) सामुहात्क स्िास््् केन्द्रको प्रमुख एक जना- सहस्् सचचि 

३) सामुदायिक स्वास््ि केन्द्र सप्चालन तथा 
निवस्थापन सशमयतको काम र कतानि देहाि बमोश्िम 
हुनेछाः 
(क) स्िास््् केन्द्र संचािन गना भौत क पुिााधारको 
व््िस्था गनुा पने छ । 
(ख) आिन्क ा अनुसार भौत क  था आचथाक सह्ोग 
जुटाउन सह्ोग गने । 
(ग) विलभन्न सरोकारिािा संघ संस्थासंग समन्ि् गने 
। 
(घ) सामुहात्क स्िास््् केन्द्रबाट प्रहान गररने सेिाको 
अनुगमन  था रेख हेख गने । 
(ङ) केन्द्रको तनरन् र ाको तनलमत्त आिन्क सबै 
प्रकारको सह्ोग पु्ााउने । 
(च) सामुहात्क स्िास््् केन्द्र संचािन सलमत को 
बैठक प्रत््ेक २ मदहनामा एक पटक बस्नेछ र 
आिन्क ा अनुसार      
   जत खेर पतन बस्न सक्ने छ । 
(छ) बैठकको तनणा्को प्रत लिवप गाउँपालिका स्िास््् 
शाखामा अतनिा्ा रुपमा पठाउनु पनेछ । 
४) सामुदायिक स्वास््ि केन्द्र कोष सरबन्द्धी निवस्थााः 
(१) सामुहात्क स्िास््् केन्द्र संचािनको िाचग 



 पलसि बमोिजम प्राप्  रकम रहेको एक कोष रहने छ 
। 
(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्  अनुहान रकम । 
(ख) स्थानी् तनका्बाट प्राप्  अनुहान रकम । 
(ग) सामुहात्क स्िास््् केन्द्रको आफ्नै सेिा हस् ुर 
िाफ  सलमत िे तनणा् गरे अनुसार प्राप्  हुने रकम।  
(घ) अन्् संघ संस्था  था व््क् ीहरुबाट तनश ा प्राप्  
हुने सह्ोग । 
(२) कोष संचािनका िाचग नेपाि सरकारबाट मान्् ा 
प्राप्  वित्ती् संस्थामा सामुहात्क स्िस््् केन्द्र 
संचािन  था व््िस्थापन सलमत का अध््क्ष र सहस्् 
सचचिको सं्ुक्  हस् ख बाट संचािन हुनेछ । 
(३) कोषमा जम्मा हुने रकम सािाजतनक खररह ऐन 
 था तन्माििीको अचधनमा रही सलमत को 
तनणा्ानुसार सामुहात्क स्िास््् केन्द्र संचािनमा  था 
व््िस्थापनमा खचा गररनेछ । 
५) िनिक्ती निवस्थापनाः (१) सामुहात्क स्िास््् 
केन्द्रमा न््ुन म हेहा् बमोिजमका जनशक् ी रहने 
छनः  
(क) हे .अ.िा अहे ब - १ जना        (ख) स्टाफ 
नसा िा अनमी - १जना ।  
६) सामुदायिक स्वास््ि केन्द्रबाि उपलब्ध हुने सेवाहराः 
(१) सामुहात्क स्िास््् केन्द्रबाट  पलसि बमोिजमका 
प्रिधानात्मक  ,प्रत कारात्मक र उपचारात्मक सेिाहरु 

उपिब्ध हुने छन ।  
(क) सामान्् उपचार सेिा । 
(ख) खोप सेिा । 
(ग) गभाि ी सेिा  था प्रसु ी सेिा । 
(घ) पररिार तन्ोजन सेिा ।  



(ङ) स्िास््् सम्बिन्ध रािरि् का्ाक्रमहरु (क्ष् 
रोग ,कुरट रोग,ोलिो,हात्तीपाइिे आदह ) । 
(च) प्रिधानात्मक ,प्रत कारात्मक सेिा ।  
(छ) गाउँघर िक्ितनक संचािन । 
(ज) सामान्् ्ा स्िास््् चौकी स् रबाट प्रहान गररने 
सेिा  था ोषचधहरु वि रण गना सक्नेछ । 
७) सामुदायिक स्वास््ि केन्द्र प्रमुखको काम कतानिाः 
(१) सामुहात्क स्िास््् केन्द्र प्रमुखको काम क ाव्् 
अचधकार प्रचलि  तन्म बमोिजम हुनेछ। 
(क) सािानिजक विहाका दहन बाहेक बबहान १० हेमख 
साँझ ५ बजे सम्म विरामी जाँच ोषचध वि रण 
अलभिेख प्रत िेहन  था आकिस्मक स्िास््् सेिा 
प्रहान गने । 
(ख) स्थानी्  हिे  ोके अनुसार का्ा गने । 
८) ्ो तनहेलशका गाउँ का्ापालिकािे आिन्क ा 
अनुसार संसोधन गरी िागु गनेछ । 
९) सामुहात्क स्िास््् केन्द्र संचािन सम्बिन्ध 
सिााचधकार गाउँपालिकामा तनदह  रहनेछ ।  

आज्ञािे 
राम कुमार राना 

तन.प्रमुख प्रशासकी् अचधकि   
 

 

 

 

  



 

 
 


