
भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवका आम आजजन कामजक्रभ कामजबफबध २०७७ 

    गाॉउऩाबरका बबत्र  कामजयत भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवकाहरु न्मून सेवा सबुफधाभा बनयन्तय कामज गयीयहेको अवस्था 
छ। आबथजक अवस्था सदुृढ फनाउॉदा भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवका ऩरयवायको जीवनस्तयभा सधुाय आउने साथै उत्प्ररेयत 
बई स्थानीम जनताको सेवाभा थऩ कृमाशिरताका साथ राग्ने एवॊ कामज गदाज साभहुहक बावनाको बफकास गयाउने 
उदे्धश्मरे मो कामजहवबध योङ गाउॉऩाबरकाको स्थानीम स्वास््म तथा सयसपाई ऐन, २०७७ को दपा १८ 
फभोशजभ तमाय गरयएको हो। 

१. नाभ य रायम्ब्- मस कामजबफबधको नाभ "भहहरा स्वास््म स्वमॊसेहवका आमआजजन कामजक्रभ/कामजबफबध २०७७"  
हनुेछ । मो कामजहवबध कामजऩाबरका फैठकरे स्वीकृत गयेको बभबत देशि राग ुहनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा्- 
क. हवषम वा रसङ्गरे अको अथज नरागेभा "सभहु" बन्नारे भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवकाहरुको सभूह बने्न 
फझुाउॉछ । 

ि. "सदस्म" बन्नारे भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवका राई जनाउॉछ । 

ग. "स्वास््म िािा" बन्नारे गाॉउऩाबरकाको  स्वास््म सॊस्था हेने िािा राई जनाउॉछ । 

घ. "भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवका" बन्नारे योङ गाॉउऩाबरका बबत्र कामजयत भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवका 
जनाउॉछ । 

ङ. "कोष" बन्नारे नेऩार सयकाय तथा अन्म सॊस्थारे भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवकाहरुका हहतका राबग जम्भा 
गयेको एहककृत कोष राई जनाउॉछ । 

३. रशऺत वगज् - योङ गाॉउऩाबरका बबत्र कामजयत भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवका तथा ऩरयवायराई जनाउॉछ । 

४.कोषको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन : 

क. मस कोषभा भहहरा स्वास््म स्वमॊसेहवकाहरुरे फचत तथा सॊकरन गयेको यकभ, साहवकको गा.हव.स 
हुॉदाको सॊकबरत यकभ, हवबबन्न सॊघ सॊस्था तथा दात ृ बनकामफाट राप्त यकभ, गाउॉऩाबरकाफाट भहहरा 
स्वास््म स्वमॊ सेहवका हहत कोषका राबग रदान गरयएको यकभ रगामतका रचबरत काननु फभोशजभ अन्म 
स्रोतफाट राप्त हनुे यकभ यहनेछ ।  

ि.  भहहरा स्वास््म स्वमॊ सेहवका आमआजजन कोषभा यहेको कूर यकभको २० रबतित यकभ अबनवामज 
आकशस्भक कोषभा याख्न ुऩनेछ ।  

ग. योङ गाॉउऩाबरका बबत्रका स्वास््म चौकी य आधायबतू स्वास््म चौकीको भातहतभा यहेको भहहरा 
स्वास््म स्वमॊभसेहवका कोषको रगत बरई सम्ऩूणज कोषराई योङ गाॉउऩाबरका स्तयीम फनाई एहककृत 
कोष फनाईनछे ।स्वास््म ब्मवस्थाऩन सबभबतको बसपायीसभा उक्त्त सबभबतको फैङ्क िाताभा वडागत 
बफबाजन गयी यकभ जम्भा गयीनेछ।(साहवकको गा.हव.स हुॉदाको मससॉग सम्फशन्धत यकभ हारको 
वडाभा हवबाशजत बएको भहहरा स्वास््म स्वमॊसेहवकाको सॊख्माको आधायभा हवतयण हनुे) 



घ. उक्त कोषको यकभ स्वास््म चौकी ब्मवस्थाऩन सबभबत अन्तगजत सञ्चारन हनुेछ । 

ङ. कोषको यकभ भध्मेफाट भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवकाहरुरे कशम्तभा ५ जना को सभूह वनाई मोजना 
रस्ताव गनुज ऩनेछ । 

च. ऩसर (सबुतज जन्म य भददया जन्म फाहेक)/अगाजबनक तयकायी िेबत/फाख्रा ऩारन/भाछा ऩारन/कुियुा ऩारन 
जस्ता आमभरुक य योजगायभरुक रस्ताव ऩेि गनुज ऩनेछ । 

छ. स्वास््म चौकी ब्मवस्थाऩन  सबभबतरे ऋण स्वीकृत गनेछ । 

ज. ऋणको व्माज  ६% का दयरे  हयेक ३-३ भहहनाभा जम्भा गनुज ऩनेछ । सावाॉ यकभ १ वषज बबत्रभा 
चकु्ता गरयसक्त्न ुऩनेछ । 

झ. आकशस्भक अवस्थाकको रमोजनका राबग ऋण बरन ऩये फढीभा १०,०००/- (दि हजाय) सम्भ भात्र 
ऩाईनछे मो यकभ सोझै स्वास््म चौकी रभिुरे स्वीकृत गनज सक्त्नेछ ।आकशस्भक रमोजन बन्नारे (आकशस्भक 
उऩचाय/हवऩद् वशुझनछे) ।आकशस्भक रमोजनका राबग बरएको व्माज राग्ने छैन तय आकशस्भक रमोजनको 
राबग बरएको ऋण ३ भहहना बबत्रभा चकु्ता गनुजऩनेछ । अन्मथा िरुुकै बभबत देशि गणना हनुे गयी १८% का 
दयरे व्माज सहहत १ वषज बबत्रभा चकु्ता गरयसक्त्न ु ऩनेछ ।आकशस्भक रमोजनको राबग सभहुको बसपारयस 
अबनवामज हनु ुऩनेछ । 

५.भाबसक फैंठक्-  

क) भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवकाहरुरे सभहुको  वैंठक कशम्तभा भहहनाको एक ऩटक फस्न ुऩनेछ। 

ि) भाबसक फैंठकभा आम्दानी, िचज य उऩरब्धीको सभीऺा गनुजऩनेछ । 

६. अनगुभन सबभबत्- गाउॉऩाबरका स्तयभा तऩबसर वभोशजभ अनगुभन सबभबत यहनेछ । 

क) गाउॉऩाबरका उऩाध्मऺ       – सॊमोजक 

ि) सम्फशन्धत वडाको वडाध्मऺ वा बनजरे तोकेको रबतबनबध   – सदस्म 

ग) भहहरा स्वास््म स्वमॊसेहवका रबतबनबध      – सदस्म 

घ) सम्फशन्धत स्वास््म चौकी रभिु              – सदस्म 

ङ) स्वास््म िािा रभिु        - सदस्म सशचव 

 

७. रेिा ऩयीऺण्- 

क) आबथजक फषज सभाप्त बएको ३ भहहना बबत्र गाउॉऩाबरकाको आ.रे.ऩ. सॉगै रेिा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ । 



ि) अबबरेि तथा रबतवेदन्- सभहुको आबथजक कायोवाय व्मवशस्थत रेिाको बनमभ अनसुाय गनुजऩनेछ।रत्प्मेक 
३ भहहनाभभा गाउॉऩाबरका स्वास््म िािाराई रबतवेदन ददन ुऩनेछ । 

ग) अनगुभन्- गाउॉऩाबरकारे आबथजक कायोवाय तथा कम्ऩनी/पभज जनुसकैु फेरा बनरयऺण गनज सक्त्नेछ । 
अनगुभनका क्रभभा व्मवसाम/कम्ऩनी/पभज याम्रयी नचरेको, स्रोत य साधानको दरुुऩमोग बएको ऩाइएभा 
अनगुभन सबभबतको बसपायीसभा तत्प्कार गाॉउऩाबरकारे साॊवाॊ य व्माज असरुीका राबग बनदेिन ददन सक्त्नेछ ।  

८. हवहवध्-  

(क) व्मवसाम/कम्ऩनी/ पभज सञ्चारनभा यहेकै फित कुनै भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवका को ऩदभा नयहने 
अवस्था आएभा सोहह बभबत सम्भको भात्र आम्दानी िचजको बागीदाय हनुछे य नमाॉ छनौट बएका भहहरा 
स्वास््म स्वमॊभसेहवकाराई सभहुभा सोहह बभबत देशिको हहस्स्दाय हनुेगयी सभावेि गनज सहकनछे । 

(ि) आवश्मकता अनसुाय मस कामजबफबधराई गाउॉ कामजऩाबरकारे ऩरयभाजजन गनज सक्त्नेछ । 
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साभदुाहमक  औषबध ऩसर सञ्चारन बनदेशिका 2077 

 

रस्तावना,- 
       स्वास््म सेवाभा रबावकायी रुऩभा सवैको ऩहचु सबुनशित गनजका राबग स्वास््म चौकीका जनिशक्त 
भापज त स्वास््म सॊस्था वाट नै औषबध ऩसर सञ्चारन गयी हवयाभी एॊव सेवाग्राहीराई सरुब एॊव गणुस्तयीम 
सेवा ऩमुाजउन मो योङ गाउॉऩाबरकाको स्थाबनम स्वास््म तथा सयसपाई  ऐन २०७७ को दपा १३ 
फभोशजभ मो बनदेशिका तमाय गयीएको हो। 

  

१.सॊशऺप्त नाभ य रायम्ब्- मस कामजबफबधको नाभ साभदुाहमक औषबध ऩसर सञ्चारन कामज बफबध२०७७ 
यहने छ । 

२.मो बनदेशिका गाॉउ कामजऩाबरकारे  स्वीकृत गये ऩबछ सोहह बभबतवाट राग ुगयीने छ । 

२.ऩरयबाषा्- 

हवषम वा रसॊगरे अको अथज नरागेभा मस कामजबफबधभा्- 
क.- "गाॉउऩाबरका" बन्नारे योङ गाॉउऩाबरका सम्झनऩुनेछ । 

ि.- "स्वास््म सॊस्था" बन्नारे योङ गाॉउऩाबरका बबत्र यहेका सयकायी स्वास््म सॊस्था सम्झनऩुनेछ । 

ग.- "साभदुाहमक ऩसर" बन्नारे स्वास््म सॊस्थाभा गाॉउऩाबरकाको रगाबनका सञ्चाबरत ऩसरसम्झनऩुनेछ। 

घ.- "सबभबत" बन्नारे याह म स्वास््म बनबत अनरुुऩ गठॊ न बएको स्वास््म व्मव्थाऩन सबभबत सम्झनऩुनेछ। 

३.सबभबत गठॊ न 

साभदुाहमक औषबध ऩसर सञ्चारन गनज देहाम फभोशजभ सबभबत यहनछे,- 
क.-स्वास््म ब्मवस्थाऩन सबभबतको अध्मऺ - अध्मऺ 

ि.-बनवाजशचत भहहरा सदस्म – सदस्म 

ग.-वडा सशचव – सदस्म 



 घ.-भहहरा स्वास््म स्वमॊभसेहवका– सदस्म 

ङ.-स्वास््म सॊस्था रभिु सदस्म सशचव 

४.काभ कतजब्म य अबधकाय 

ऩसर सञ्चारन सबभबतको काभ कतजव्म य अबधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे । 

क.- ऩसरभा याशिने औषधी तथा साभाग्रीको सशुच बनधाजयण गने । 

ि.- औषधी व्मवस्थाऩक तथा सञ्चारक तोक्त्ने  

ग.- गणुस्तयको आधायभा कुनै िास व्राण्ड स्वीकृत वा अशस्वकृत गने । 

घ.- औषधीको रबतकुर रबावको अनगुभन गने । 

ङ.- उऩरब्ध सेवा सहुवधाको सशुच सावजजबनक गने । 

च.- सावजजबनक ियीद ऐन तथा रचबरत काननु अनसुाय भानेय औषधी तथा साभाग्री ियीद गने । 

 

५.हवक्री भूल्म बनधाजयण्- 
क.- िरयद भलु्म को २०% भा नफढाई बनधाजयण गने । 

ि.-तय मसयी बनधाजयण गयेको भलु्म MRP बन्दा फढी हनु ुहदैुन । 

ग.- ऩसर सञ्चारनका राबग औषधी हवक्री हवतयण सॊहहता २०७१ अनसुाय हवतयण कऺ य बण्डायको 
व्मवस्था हनु ुऩनेछ । 

घ.- औषधी ऩसर सवैरे देख्न ेगयी यािनु्न ऩनेछ । 

 

६.हवउ यकभ्- गाॉउऩाबरका रे औषधी ऩसर सञ्चारनका राबग हवउ यकभ उऩरब्ध गयाउने छ । 

 

७.आबथजक व्मवस्थाऩन 

औषधी कायोवायको स्वास््म सॊस्थाको छुटै फैंक िाता सञ्चारन गनुज ऩनेछ । औषधी ियीदभा राप्त वोनस 
सहहत  हवक्री गरयनेछ । मस िाताभा जम्भा बएको यकभ अन्म शिषजकभा िचज गनज ऩाईने छैन ।औषधी 
ियीद गदाज फैङ्क भापज त बकू्तानी गयीने छ ।  

क.- हयेक भहहनाको अशन्तभ ददन भहहना बयीको  नगद वैंकभा जम्भा गनुजऩनेछ । 

ि.- ऩसर सञ्चारकराई जम्भा भनुापा यकभको ५०% सोही िाता फाट भासीक बकू्तानी ददन ु 

ऩनेछ । 

ग.- रत्प्मेक आ.व.भा बकू्तानी को १ भहहना बबत्रभा ऩसरको फाहषजक हहसाव दरुुस्त यािी आ.व. 
बकू्तानीको ३ भहहना बबत्र रेिा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ । 

घ.- सभम साऩेऺ य सान्दबबजक फनाई सेवाग्राहीराई सन्तषु्ठ फनाउन हयेक ६*६ भहहनाभा कामजऩारीकारे 
बनदेशिका सबभऺा गयी ऩयीभाजजन गनज सक्त्ने छ । 


