
 
मामाा गाउँपालिका राजपत्र 
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भागः२ 
स्थानीय तहमा स्वास््य संस्था सेवा स्तरोन्नती 

काययववधि,२०७७ 
मामाय गाउँपालिका 
िटिनाथ दार्चयिा  

सचदरूपश्चर्म प्रदेश नेपाि  
स्थानीय तहमा स्वास््य संस्था सेवा स्तरोन्नती काययववधि 

२०७७ 
प्रस्तावानााः नेपािको सवंिधान स्थानी् सरकार सचंािन ऐन 
२०७४ र मन्त्त्री पररषदबाट स्िीकृ  का्ा विस् ी ीकरणमा 
उल्िेखख  स्थानी्  हिे आम नागररकिाइ सिाशुिभ र 
गुणस् री् स्िास््् सेिा प्रदान गनुा पने जजमम्मेिारी िहन 
गने प्र्ोजनका िागग स्िास््् चौकी िटटनाथको सेिा 
विस् ार गरी स्िास््् सेिा संचािन अनुम ी प्रदान गने 
प्रकृ्ािाइ सरि सहज व््िजस्थ   था प्रभािकारी बनाइ 
्स मामाा गाउँपालिका अन्त् रग  स्िास््् चौकी िटटनाथमा 
गचककत्सक सटह  स्िास््् सेिा स् रोन्त्न ी गना िान्त्छनी् 



भएकोिे ्स मामाा गाउँपालिकािे स्िास््् सेिा स् रोन्त्न ी 
का्ा विगध देहा्को तनदेलशका बनाएको छ । 

पररच्छेद १- 
प्रारश्भिक 

१ .सिंक्षंत नाम र प्रारभिाः (१) ्स दस् ािेजको नाम 
"स्थानी्  हमा स्िास््् ससं्था सेिा स् रोन्त्न ी का्ाविगध 
२०७७" रहेको छ ।  
(२) पररिाषााः बबष् िा प्रसगंिे अको अथा निागेमा ्स 
तनदेलशकामाः-  
(क) "अनुगमन सलमत " भन्त्नािे मामाा गाउँपालिकािे गठन 
गरे बमोजजमको सलमत  सम्झनु पदाछ।  
(ख) "मन्त्त्राि्" भन्त्नािे नेपाि सरकार, स्िास्््  था 
जनसखं्ा मन्त्त्राि् सम्झनु पदाछ। 
(ग) "प्रादेलशक स्िास््् सरंचना" भन्त्नािे प्रदेशमा रहने 
स्िास््् क्षेत्र हेने मन्त्त्राि् िा विभाग सम्झनु पछा। 
(घ) "स्िास््् ससं्था सचंािन  था व््िस्थापन सलमत " 
भन्त्नािे साविकको स्िास््् चौकी िटीनाथको स्िास््् 
ससं्था सचंािन  था व््िस्थापन सलमत  सम्झनु पछा। 
(ङ) "सरंक्षक" भन्त्नािे मामाा गाउँपालिका अध््क्ष सम्झनु 
पछा। 

पररच्छेद२- 
३ .स्वास््य सेवा स्तरोन्नती ीनचमती :- १) नेपाि सरकारको  
एक स्थानी्  ह एक अस्प ािको अिधारणा परुा नभए 
सम्म स्िास््् चौकी िटीनाथिाई स्िास््् सेिा स् रोन्त्न ी 
अनुम ी मामाा गाउँपालिकािे टदने छ । 
४ .पचवायिार णनमायन तथा व्यवस्थापनाः - (१) साविकको 
स्िा्् चौकी िटटनाथ सगं भएको स्रो  साधन पररचािन 
गररनेछ । साथै थप स्रो  साधन आिश््क परेमा मामाा 
गाउँपालिकाबाट व््िस्थापन गररनेछ ।  
५ .ीनशशती व्यवस्थापनाः- (१) साविकमा का्ार  स्था्ी 
 था करार कमाचारीहरुिाई पररचिन गररनेछ । 



(२) दफा ५ को उप दफा १ बाहेक स्िास््् चौकी 
िटटनाथको सेिा स् रोन्त्न ी का्ाको िागग मान्त्् ा प्राप्  
लशक्षण ससं्थाबाट कम् ीमा एम .बब.बब.एस िा सो सरहको 

गचककत्सा सम्बन्त्धी उपाधी प्राप्  गरी सम्बजन्त्ध  

काउजन्त्सिमा द ाा भएको एक जना गचककसत्सक सेिा 

करारमा तन्ुय ी गररनेछ।  
(३) दफा १ र २ बाहेको जनशय ी आिश््क परेको खण्डमा 
स्िास््् ससं्था सचंािन  था व््िस्थापन सलमत को तनणा्  
सटह  स्िास््् शाखाको लसफाररसमा सरंक्षकिे आिश््क 
ठानेमा का्ापालिका माफा   थप जनशय ी व््िस्थापन 
गररनेछ ।  

पररच्छेद३- 
६ .सेवा सचवविा सरं्ािन सभमन्िमााः  स्िास््् चौकी 
िटटनाथको सेिा स् रोन्त्न ी का्ाक्रम अन्त् रग  तनम्न 
सेिाहरु सचंािनमा ल््ाइनेछ । 
१  .आकजस्मक सेिा  
२ .बटहरंग सेिा  
३ .अन्त् रंग सेिा  
४ .प्रस ुी सेिा  
५ .तनदानात्मक सेिा- प्र्ोगशािा सेिा ,एयसरे 

सेिा,इ.लस.जज .सेिा,्ु.एस.जज .आटद।  
६ .सामान्त्् शल््कक्र्ा सेिा  
७ .प्रित्ाधनात्मक  था प्रत रोधात्मक सेिा  
८ .फामेसी सेिा  
९ .एम्बिेुन्त्स सेिा  
१० .िा ािरण व््िस्थापन  
११ .फोहोरमैिा ,संक्रमण रोकथाम  था व््िस्थापन  
१२ .अन्त्् - आिश््क ा अनुसार थप सेिा सचंािन गना 

सककने छ ।  
पररच्छेद४- 



७  .कमयर्ारक करार सेवा िनाय सभमन्िमााः  १ .दफा ५ को 
उपदफा २ र ३ बमोजजम सेिा करारमा गचककत्सक  था 
अन्त्् कमाचारी भनाा गदाा तन्मानुसार गाउँपालिकािे करार 
विज्ञापन माफा   भनाा गना सककने छ । 
२ .भनाा प्रकृ्ामा लिखख  िा मौखखक अथिा दबुै प्रकृ्ा हुन 
सयनेछ ।  

३ .दफा ५ को २ बमोजजम गचककत्सक भनाा गदाा सुददरप जश्चम 
स्िास््् तनदेशनाि्िाइ जजम्मा टदइने छ । 
४ .दफा ७ को उपदफा १ र २ बमोजजम छनौट भएका 

कमाचारीहरुिाइ करार सेिा सम्झौ ा गरी काममा खटाइने छ 
। 
५ .दफा ७ को उपदफा ३ बमोजजम सुददरपजश्चम स्िास््् 

तनदेशनाि्िे छनौट गरी लसफाररस गरेको गचककत्सकिाइ 

मामाा गाउँपालिका िे करार सेिामा तन्ुय  गनेछ। 
पररच्छेद५- 

८ .पाररश्रलमकाः  १ .सेिा करामा तन्ुय  गचककत्सकको 

पाररिलमक  था अन्त्् सवुिधा मालसक 000,00,2/- (रु दइु 
िाख) का दरिे सेिा  था परामशा शीषाक नं .२२४११ बाट 

भयु ी टदइनेछ।  
पररच्छेद६- 

९ .सेवा करार भयाद थपाः  दफा ७ को उपदफा २ र ३ 
बमोजजम सेिा करारमा तन्ुय  कमाचारीहरुिाइ तनजको 
कामकाज स्िास््् व््िस्थापन सलमत को लसफाररसमा सेिा 
करार म््ाद थप गना सयने छ। 
१० .काययववधि सशंोिनाः  १ .्ो का्ाविगध आिश््क ा अनुसार 

मामाा गाउँ का्ापालिकािे सशंोधन गना सयने छ ।  
आज्ञािे 

 ारानाथ पनेरु 
प्रमखु प्रशाकी् अगधकृ   

 
 


