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कालोपानी सपपदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन तथा 
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अकाल ा  तृ्य ुहुने गरेकोले केराबारी गाउँपामलका िडा न.ं ६ स्स्थर् नेपाली 
सेना काली शस्तर् गण (ई) को परीसर ा स्थापना गरी सचंालन गने 
उद्दशे्यिे यो कायतविधध बनाइएको छ ।  

पररच्छेद १ 
 (प्रारम्म्भक) 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (क) यो काययववलिको नाम कािोपानी 
सपयदंि केन्द्र संचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्द्िी काययववलि -
२०७७ रहने छ। 

(ख) यो काययववलि केराबारी गाउँपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत 
भएको लमलतदेखी िाग ुहनुे छ। 

२. पररभाषा ववषय वा प्रसङ्ग अको अथय निागोस यस काययववलिमाः 

(क) “उपचार केन्द्र” भन्नािे कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्र 
केराबारी गाउँपालिका वडा नं. ६ िाई जनाउँछ। 

(ख) “सलमती” भन्नािे कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्रको 
काययकारणी सलमतीिाई जनाउँछ। 

(ग) “अध्यि” भन्नािे कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्रको 
वविानअनसुार लनवायशचत व्यशििाई सम्झन ुपछय। 

(घ) “सदस्य” भन्नािे कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्रको 
वविानअनसुार सदस्यता प्राप्त व्यिीिाई सम्झन ुपछय। 
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(ङ) “पदालिकारी” भन्नािे उपचार केन्द्रका अध्यि उपाध्यि 
सशचव कोषाध्यि र काययसलमलतका सदस्यहरुिाई जनाउँछ। 

(च) गाउँपालिका" भन्नािे केराबारी गाउँपालिका सम्झनपुछय । 

 
पररच्छेद २ 
(उद्दशे्यहरु) 

 
३. कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्रको उद्दशे्यहरु लनम्न बमोशजम 
हनुछेः 

(क)सपयदंि उपचार सम्बशन्द्ि आिारभतु सेवाको संचािन र 
प्रवर्द्यन गने। 

(ख) गाउँपालिका स्वास््य िाखासंग समन्द्वय गरी आवश्यक 
व्यवस्था लमिाउन।े 

(ग) समय/समयमा सपयदंि सम्बशन्द्ि चेतना मिुक काययक्रम 
संचािन गनय। 

(घ) सपयदंि उपचार सम्बशन्द्ि आवश्यकव्यवस्थालमिाउने। 

(ङ) सपयदंि उपचार सम्बशन्द्ि आवश्यक सामाग्रीहरुको स्थानीय 
सरकार प्रदेि सरकार र संघीय सरकार को सहयोगमा 
आवश्यक सामाग्रीव्यवस्था गने। 
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(च) संचािक/काययसलमलतको समयनकुुि संस्थागत ववकास र 
लनरन्द्तरताको िालग जोड ददन।े 

(छ) उपचार केन्द्रमा ववषाि ु सपयिे टोकेको व्यशिहरुको 
लनःिलु्क उपचार व्यवस्था लमिाउने। 

(ज) संस्थािाई आवश्यक पने भौलतक पूवायिारको तयारी 
संचािन गने। 

(झ) संस्थािाई आवश्यक पने जनिशिको आवश्यक व्यवस्था 
गने। 

पररच्छेद ३ 
(उपचार केन्द्रको संस्थागत ववकास एवं सलमलत गठन सम्बन्द्िी 

व्यवस्था) 
 

कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा 
संस्थागत ववकासको िालग लनम्नानसुार व्यवस्था गररने छः 

(क) संचािन सलमलत- कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्रको 
प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा संस्थागत ववकासको िालग १५ 
सदस्यीय संचािक सलमलत गठन हनुछे।अध्यि उपाध्यि सशचव 
कोषाध्यि सदस्य मवहिा र खिुा सदस्यहरु रहने छन।् 

१) अध्यि (सम्बशन्द्ित वडाको अध्यि) -१ 
२) उपाध्यि (मवहिा)  -१                                      
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३) पदेन सशचव (स्वास््य िाखा प्रमखु वा प्रलतलनलि)-१ 
४) कोषाध्यि -१ 
५) सदस्य (मवहिा) -४ 
६) सदस्य (खलु्िा)-४                                                                                             
७) पदेन सदस्य(याङलसिा ब्यारेक गण वा प्रलतलनलि)-१ 
८) पदेन सदस्य(वडा सदस्य मध्ये)-१ 
९) मनोलनत सदस्य(कायय सलमलतबाट मनोलनत)-१ 
यसरी बढीमा १५ जनाको संचािन सलमलत रहने छ। 

(ख)सल्िाहाकार सलमलत– उल्िेख्य योगदान पयायउन े
समाजसेवीहरु मध्येबाट संचािक सलमलतिे ५-७ जना सम्मको 
सल्िाकार सलमलत गठन गनय सक्नेछ। 

(ग) संरिण सलमलत- गाउँपालिका अध्यि, उपाध्यि, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत र आजीवन सदस्यहरु मध्ये २ जना गरी ५ 
जनाको संरिण सलमलत रहनछे। 

(घ) उपसलमलत- कायय सलमलतिे संचािक सलमलतको पदालिकारी 
सदस्यको संयोजकत्वमा २ मवहिा सवहत बवढमा ७ सदस्यीय 
काययक्रम कायायन्द्वयन वा लनमायण वा उपभोिा सलमलत गठन गरी 
कायायन्द्वयन गनय सक्नेछ।  

५. पदावलि सम्बन्द्िी व्यवस्थाः- संचािक सलमलतको पदावलि ३ वषय 
र सल्िाकार सलमलतको पदावलि सोही आिारमा हनुेछ भने 
उपसलमलतको काययक्रम र संचािक सलमलतको लनणययअनसुार हनुेछ। 
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६. सदस्यता प्रालप्त- कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्र केराबारी-६ 
िे प्रस्ताववत गरेको वविान अनसुार लनम्नानसुारका सदस्यता िलु्क 
सवहत परुा गररनेछ। 

(क) सािारण सदस्य- रु५००० 

(ख) संस्थापक सदस्य- रु१०००० 

(ग) संरिक सदस्य- रु१५००० 

(घ) आजीवन सदस्य- रु२०००० 

पदेन सदस्यहरुका िालग लनिायररत रकम भने िाग्ने छैन। तर 
ऐलछक रुपमा संस्थािाई सहयोग गनय भन ेखिुा रहनेछ। 

७. सदस्यता प्रलप्तका िालग आवश्यक योग्यताः 

(क) १८ वषय उमेर परुा भएको नेपािी नागररक। 

(ख) संस्थािे लनिायरण गरेको िलु्क बझुाएको। 

(ग) भ्रष्टचार वा नैलतक पतन देशखने फौजदारी मदु्धा आरोपमा 
अदाितबाट कसरुदार ठहरी सजाय नभएको व्यशि। 

८. सदस्यता समालप्त सम्बन्द्िी व्यवस्थाः  

(क) दफा ७ अनसुार योग्यता नभएमा 

(ख) मतृ्य ुभएमा 
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(ग) संचािक सलमलतमा पदेन सदस्य बाहेक लबना सूचना 
लनयलमत वैठकमा ३ पटक भन्द्दा बढी अनपुशस्थत रहेमा। 

९. पदपूलतय संम्बशन्द्ि ब्यवस्थाः संचािक सलमलत वा पदालिकारी 
बाहेकमा पदावलि समाप्त नहदैु पदालिकारीको पद ररि भएमा 
बाँकी अवलिको िालग सोही प्रवक्रयाअनसुार पदपतुी गररन ेछ। 

पररच्छेद-४ 
(बैठक तथा लनणयय सम्बशन्द्ि व्यवस्था) 

 

१०. संचािक सलमलतको बैठक र लनणयय सम्बशन्द्ि ब्यवस्था 
लनयमानसुार हनुछे। 

(क) अध्यिको लनदेिन अनसुार सदस्य सशचविे सलमलतको 
बैठक बोिाउन ुपनेछ र बैठकको सचुना आकस्मीक बैठक 
बाहेक बैठक बस्ने ददन भन्द्दा कशम्तमा ३ ददन अशघ 
सदस्यहरुिाईजानकारी गराउन ुपनेछ। 

(ख) सलमलत बैठकको अध्यिता अध्यििे गनेछ र लनजको 
अनपुशस्थलतमा उपाध्यििे बैठकको अध्यिता गनेछ। तर सो 
समेत हनु नसकेमा अध्यिको परामियअनसुार जेष्ट सदस्यको 
अध्यिता बैठक बस्न सक्नछे। 

(ग) सलमलतको कुि सदस्य संख्या ५१% सदस्यहरु उपशस्थलत 
भएमा वैठको गणपरुक संख्या मालननेछ।  
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(घ) सलमलतको लनयलमत वैठक २/२ मवहनामा बस्नछे र 
आकशस्मक वैठक हकमा शस्थलतअनसुार हनुछे। 

(ङ) वैठकमा बहमुतको राय मान्द्य हनुेछ र मत बराबर भएमा 
अध्यिता गने व्यशििे लनणाययक मत ददन पाउनेछ। 

(च) सलमलतका १/३ एक लतहाई सदस्यिे वैठक बोिाउन ेलिशखत 
अनरुोि गरेमा वा अध्यििे आवश्यक ठानमेा सदस्य सशचविे ७ 
ददन लभत्रमा बोिाउन ुपनेछ। 

(छ) सदस्य सशचविे वैठक लनणयय प्रमाशणत गरी लनणयय पशुस्तकामा 
राख्नपुनेछर सो को जानकारी वा प्रलतवेदन वडा काययिय र 
गाउँपालिकाको कायायियमा लनयलमत रुपमा पठाउन ुपनेछ। 

(ज) प्रगलत प्रलतवेदन संस्थािे वावषयक रुपमा गनय कायययोजना 
अियवावषयक तथा वावषयक कायय तथा आलथयक प्रगलत वववरण वडा 
काययिय आवश्यकताअनसुार प्रदेि सरकार र संशघय सरकार एवं 
सम्बशन्द्ित लनकायमा पठाउन ेवा जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(झ) वावषयक योजना बनाई सािारण सभाबाट पाररत गरी लनयलमत 
काययक्रम गनुय पनेछ। 

(ञ) कलतपय समसामवयक काययक्रम गनुय परेमा संचािक सलमलतको 
लनणययअनसुार कायायन्द्वयन गरी सािारण सभा तथा सम्बशन्द्ित 
लनकायमा त्यसको प्रगलत वववरण पठाउन ुपनेछ। 
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पररच्छेद ५ 

(सलमलत/उपसलमलतको काम कतयव्य र अलिकार सम्बशन्द्ि 
व्यवस्था) 

 

११.संचािन सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम 
हनुछेः 

(क) वावषयक काययको तयारी गरी कायययोजनाको तयारी र 
काययन्द्वयन गने/गराउन।े 

(ख) वडा काययिय गाउँपालिका तथा प्रदेि र संशघय सरकार 
समि काययक्रम सम्बशन्द्ि अनरुोि गने। 

(ग) चौमालसक रुपमा कायय प्रगलत वववरण वडाकाययिय र 
गाउँपालिकामा पेि गने। 

(घ) संस्थाको वविान अनसुार पददय शजम्मेवारी पूरा गने। 

(ङ) संस्था संचािनको आवश्यक सामाग्री र जनिशिको 
व्यवस्था लमिाउन।े  

(च) लनयलमत रुपमा वविान अनरुुप वैठक भेिा र सामाशजक 
गलतववलिमा सररक हनुे।  

(छ)संस्था बाट संचािन हनु ेकाययक्रमको रेखदेख अनगुमन र 
आवश्यक व्यवस्था गने।  
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(ज) संबशन्द्ित पिसँग काययक्रम पेि काययन्द्वयन िालग 
उपसलमलत गठन गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाउन।े 

(झ) संस्थाबाट संचालित काययक्रम र बजेटको अलभिेशखकरण 
र पारदशियताको िालग सरोकार पिमा सावयजलनकरण 
गने/गराउन।े 

(ञ) नेपाि सरकारको लनलत लनयम र स्थालनय तहको 
लनरदेिनमा रवह संस्थािाई गलतिीि बनाउन।े 

(ट) सपयदंि उपचारको िालग आवश्यक समयानकुुि व्यवस्था 
गने/गराउन।े 

१२ उपसलमलतको काम/कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुछेः 

(क) संचािक सलमलतको लनलत लनयमअनसुार काम 
गने/गराउन।े 

(ख) लनिायररत समयमा प्रप्त शजम्मेवारीको परुा गने/गराउने। 

(ग) आवश्यक सामाग्री तथा अन्द्य व्यवस्थापनको िालग 
संचािक सलमलत पेि गने। 

(घ) कायय प्रगलत वववरण लनिायररत समयमा कायय सलमलतमा पेि 
गने। 
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पररच्छद-६ 

(सपयदंि उपचार िालग कोष सम्बशन्द्ि व्यवस्था) 

१३ कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्र संचािनको िालग छुटै्ट कोषको 
व्यवस्था हनुछे र सो कोषको दहायका रकमहरु रहनछेन।् 

(क) संस्थाबाट लनिायररत गररएका सदस्यता िलु्कबाट प्राप्त 
रकम। 

(ख) वडा काययियबाट वावषयक ववलनयोशजत रकम। 

(ग) गाउँपालिका स्वास््य िाखा बाट वावषयक तथा काययक्रम 
अनसुार प्राप्त रकम। 

(घ) संशघय सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त काययक्रम तथा 
सहयोग रकम। 

(ङ)ववलभन्न सरकारी गैह्सरकारी तथा दात ृ संस्थाबाट प्राप्त 
सहयोग रकम। 

(च) व्यशिगत रुपमा प्राप्त सहयोग रकम। 

(छ) काययक्रम काययन्द्वयन तथा सेवा प्रवाह बापत ्सलमलतबाट 
लनिायरण गरेको प्राप्त रकम। 

१४ कोषको संचािन तथा आलथयक व्यवस्था-कािोपानी सपयदंि 
उपचार केन्द्रिे सेवा प्रदान गनय तथा प्राप्त कोषको लनम्नानसुार 
व्यवस्था गररनछेः 
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(क) कािोपानी सपयदंि उपचार केन्द्र को नाममा स्थानीय 
मान्द्यता प्रप्त वैंक खाता संचािन गररनछे। 

(ख) कोषको संचािन गदाय गाउँपालिकाको आलथयक लनलत 
लनयमिाई पािना गररनेछ। 

(ग) संचािक सलमलतको लनणयय र काययक्रम सम्झैताको 
आिारमा स्रोँतको पररचािना व्यवस्थापन गररनेछ। 

(घ) वैंक खाता संचािन वडा काययियको लसफाररसमा अध्यि 
सशचव कोषाध्यि ३ जनाको संयिु दस्तखत कायम रहने गरी 
खाता संचािन हनुेछ।यस्तो संचािनमा एक जना मवहिा 
पदालिकारी समेत रहन ेसंचािक सलमलतिे व्यवस्था लमिाउन ु
पनेछ। 

(ङ) सलमलतको मातहतमा संचालित सबै काययक्रमहरुको आलथयक 
कारोबार वा कोषको पररचािन वैंवकङ कारोबारमा आिाररत 
हनुेछ। 

(च) प्रचलित आलथयक लनयम/काननुको आिारमा सलमलतको 
लनणयय र काययक्रम िीषयकको आिारमा खचय गररनेछ। 

(छ) आलथयक प्रगलत वववरण अद्यावलिक रुपमा वडा काययिय 
गाउँपालिका तथा सम्बशन्द्ित पिमा पठाउने व्यवस्था 
लमिाइनेछ। 
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(ज) कमयचारीको सेवासवुविा सलमलत तथा उपसलमलतको भत्ता 
प्रोत्साहन सामग्रीहरुको खररद तथा भिुानी व्यवस्था सलमलतको 
लनणयय र प्रचलित आलथयक ऐन/लनयमको पररलिमा रही 
गररनेछ। 

पररच्छेद-७ 
(लनमायण तथा ममयत एवं अन्द्य) 

 
१५. पूवायिार लनमायण तथा ममयत र अन्द्य व्यवस्था सम्बशन्द्ि संचािक 
सलमलतिे लनम्ननसुार गनय सक्नछे। 

(क) सहयोगी लनकायसँग भएको सम्झैताको आिारमा पवुायिार 
लनमायणको िालग संचािक सलमलत आफैिे वा उपसलमलत गठन 
गरी काययन्द्वयन गनय सक्नेछ। 

(ख)उपचारको िालग अनकुुि र समयानकुुि व्यवस्था 
लमिाइनेछ। 

(ग) तत्कालिन तथा अलतररि औषलि उपचारको िालग प्रववलि 
र उपयिु व्यवस्थापन गरी जगेडा समेतको व्यवस्था 
लमिाइनेछ। 

(घ) ववरामीको उपचार गनय/आराम लिन र सशजिै सँग उपचार 
केन्द्र प्रवेि गनय समय सापेशित व्यवस्था लमिाइनेछ। 
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(ङ) लनयलमत र लनरन्द्तर रुपमा सेवा प्रदान गनय जनिशिको 
व्यवस्था लमिाइनछे। 

(च) तत्कालिन तथा आवलिक र ददघयकालिन सामाग्रीहरुको 
व्यवस्था लमिाइनछे। 

(छ) कमयचारी व्यवस्थापनको वडा कायायिय माफय त 
गाउँपालिकामा अनरुोि गरीनछे। 

(ज) करार तथा ज्यािादारी कमयचारीको संचािक सलमलतिे 
आन्द्तररक स्रोत पररचािन गरी आवश्यकता अनसुार छनौट 
सलमलत गठन गरी प्रबन्द्ि लमिाउन सक्नेछ। 

समयानकुुि सामग्री व्यवस्थापन भएका सामग्रीहरुको ममयत ्सम्भार 
आवश्यक सामग्रीहरु अद्यावलि संचािक सलमलतिे समय/समयमा 
गरी समीिा कायय गने/गराउने छ। 

 
आज्ञािे, 

पनु्द्य प्रसाद पौडेि 
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


