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बभेू गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ५          सॊखमा् १२ लभलत् २०७८/१०/२४ 

बाग २ 

बभेू गाउॉऩालरका 

बभेू गाउॉऩालरकाको स्वास््म फीभा सॊमोजन सलभलत सॊचारन कामयववलध,२०७८ 

गाउॉसबाभा प्रस्ततु लभलत् २०७८।१०।२२ 

गाउॉसबाफाट स्वीकृत लभलत् २०७८।१०।२२ 

प्रस्तावना: 

 स्वास््म फीभा लनमभावरी,२०७५ को दपा २६ भा प्रत्मेक स्थानीम तहभा स्वास््म लफभा 
सम्फन्धी कामयक्रभ कामयन्वमनका गनय सहजजकयण गने रगामतका कामय गनयको रालग स्थानीम 
सयकायरे तोके फभोजजभ एक स्थानीम तह स्वास््म लफभा सॊमोजन सलभलत यहनेछ,बन्ने व्मवस्थाराई 
कामयन्वमनभा ल्माउन वाञ्छनीम बएकोरे बभेू गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम कामयववलध (लनमलभत गने) 
ऐन, २०७४ को दपा ४रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी बभेू गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकारे 
देहामको स्वास््म लफभा सॊमोजन सलभलत सॊचारन कामयववलध,२०७८ स्वीकृत गयी राग ुगयेको छ । 
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प्रायजम्बक  

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मो कामयववलधको नाभ “बभेू गाउॉऩालरकाको स्वास््म फीभा 
सॊमोजन सलभलत सॊचारन कामयववलध,२०७८”यहनेछ । 
(२) मो कामयववलध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा् 
क. “ऐन”बन्नारे स्वास््म लफभा फोडय ऐन, २०७८ सम्झन ुऩछय । 
ख. “कामयक्रभ”बन्नारे लनमभ २ को खण्ड (ख) फभोजजभ कामयक्रभ सम्झनऩुछय । 
ग. “लनमभावरी”बन्नारे स्वास््म फीभा फोडय लनमभावरी,२०७८ सम्झन ुऩछय । 
घ. ऩालरका बन्नारे बभेू गाउॉऩालरकाराई सम्झनऩुछय ।  
ङ. “फोडय”बन्नारे स्वास््म लफभा फोडय सम्झन ुऩदयछ । 
च. सॊमोजन सलभलत बन्नारे लनमभ २६ फभोजजभ स्थानीम तहरे गठन गयेको स्वास््म 

फीभा सॊमोजन सलभलत सम्झन ुऩछय । 

 
 

ऩरयच्छेद २ 
सलभलतको गठन  

३. सॊमोजन सलभलत गठन:(१) लनमभ २६ फभोजजभ ऩालरकाभा स्वास््म फीभा कामयक्रभराई 
सॊमोजन गनय देहाम फभोजजभको ऩालरका स्तयीम स्थानीम तह स्वास््म फीभा सॊमोजन सलभलत 
यहनेछ । 

(क) गाउॉऩालरका अध्मऺ    - सॊमोजक 
(ख) अध्मऺरे भनोलनत गयेको फढी जनसॊखमा बएका कुनै एक वडाका अध्मऺ 

– सदस्म 
(ग) अध्मऺरे भनोलनत गयेको प्रलतलनलध,सेवा प्रदामक सॊस्था - सदस्म 
(घ) अध्मऺरे भनोनमन गयेको स्वास््म ऺेत्रको अनबुव हालसर गयेका एक य 

भवहरा स्वमॊसेववका सवहत दइु जना   - सदस्म 
(ङ) स्वास््मशाखा प्रभखु     - सदस्म 
(च) दताय अलधकायी स्वास््म फीभा फोडय (सम्फजन्धत ऩालरका) - सदस्म 
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(छ) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत - सदस्म सजचव 
 

४. सॊमोजन सलभलतको फैठक आवश्मक्ता अनसुाय वषयभा कजम्तभा चाय ऩटक फस्नछे । 
५. सदस्म सजचवरे फैठकको कामयसूची सॊमोजकको स्वीकृलतभा तम गनुय ऩनेछ । 
६. सॊमोजकरे तोकेको सभम य स्थानभा फैठक फस्नेछ । 
७. फैठकभा कुनै खास ववषम ववऻ वा ऩदालधकायीराई आभन्त्रण गनय सवकनेछ । 
८. सदस्महरुराई फैठक फस्न ेजानकायी य फैठकभा ऩेश हनुे कामयसूची साभान्मतामा तीन ददन 

अजघ ददन ुऩनेछतय कुनै खास ववषमभा चौफीस घण्टाअजघ जानकायी ददई फैठक फस्न फाधा 
ऩने छैन । 

९. फैठकको लनणयम फहभुतफाट ऩास हनुेछ य सदस्म सजचवरे फैठकको लनणयम प्रभाजणत गनेछ। 
१०. फैठक फसेको ददनभा ऩदालधकायीरे प्रचलरत लनमभ फभोजजभको फैठक बत्ता ऩाउनेछन ्। 
११. सजचवारमको काभ बभेू गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमरे गनेछ । 
१२. काभ,कतयव्म य अलधकाय : सॊमोजन सलभलतको काभ,कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ 

हनुेछ ।  
(क) ऩालरकाको ऺेत्रलबत्र कामयक्रभ ववस्ताय गनय प्रवधयनात्भक कामयभा सहमोग गने, 
(ख) ऩालरका अन्तगयतका सयकायी,सावयजलनक सॊस्थाहरुको कभयचायी य ऩरयवायराई 

स्वास््म फीभाको दामयाभा ल्माउन लनमभावरीरे तोके फभोजजभ वप्रलभमभको व्मवस्था 
गयी कार्य्यकभभा आवद्ब गने, 

(ग) अलत गरयफ ऩरयवायराई कामयक्रभभा आवद्ब गनय ऩालरका य फोडयफीच सभझदायी गने, 
(घ) नसने योगको रालग कामयक्रभरे ददई आएको सवुवधा उऩरब्ध गयाउन वा वदृद्ब गनय 

फोडयसॉग साझेदायी गने, 
(ङ) कामयक्रभगत रुऩभा फोडयराराई ससतय अनदुान उऩरब्ध गयाउन सक्ने, 
(च) ऩालरका अन्तगयत यहेका स्वास््म सेवा प्रादामक सॊस्थाहरुको सेवाको गणुस्तय वदृद्ब 

गनेगयाउने, 
(छ) फीभाफाटप्रदान गरयने औषलधहरु ऩालरका अन्तगयतका स्वास््म सॊस्थाहरुद्वाया 

सॊचालरत पाभेसीभा उऩरब्ध हनुे व्मवस्थाभा सहमोग गने गयाउने, 
(ज) स्वास््म सॊस्थाहरुभा जचवकत्सकको उऩरब्धता हनुे व्मवस्था गने, 
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(झ) स्वास््म सॊस्थाहयभा उऩकयण,प्रमोगशाराको सेवाभा लनयन्तता,स्तयउन्नलत य ऩूवायधाय 
अलबवदृद्बभा सहमोग गने, 

(ञ) कामयक्रभ प्रवद्बयनका सन्दबयभा स्वास््म तथा जनसॊखमा भन्त्रारम,प्रदेश य फोडयसॉग 
सभन्वम गने, 

(ट) सॊमोजन सलभलतरे आवश्मक देखेका फीभा कामयक्रभसॉग सम्फजन्धत अन्म ववषमहरु। 
 

१३. फजेट: स्वास््म लफभा सॊमोजन सलभलतको सजचवारम सॊचारनको रालग आवश्मक खचयको 
व्मवस्था ऩालरकारे गनय सक्ने छ । 
 
 

ऩरयच्छेद ३ 
ववववध 

१४.कामयववलधभा सॊशोधन:गाउॉ कामयऩालरकारे मस कामयववलधभा आवश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ । 

१५. फाधा अड्काउ पुकाउने अलधकाय : मो कामयववलध कामयन्वमन गनय कुनै फाधाअडचन ऩनय आएभा 
गाउॉ कामयऩालरकारे लनणयम गयी फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 

१६.प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुे : मस कामयववलधभा रेजखएको ववषमभा मसै कामयववलध फभोजजभ 
हनुेछ ।मस कामयववलधभा रेजखएको कुनै ववषम प्रचलरत काननुसॉग फाॉजझएभा फाॉजझएको हद सम्भ 
अभान्म हनुेछ । 

आज्ञाल,े 

चन्द्रसिंह श्रषे्ठ 

प्रमखु प्रशािंकीय अधिकृत 


