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लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाल ेधारा २२६ को उपधारा १ 

र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा वलख ु

गाउँपावलका ग्रावमण आँखा वकवननक वनदवेिका, २०७८ वलख ु गाउँ काययपावलकाल े

सियसाधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको छ । 

लिखु गाउँपालिका ग्रालमण आँखा ललिलनक सञ्चािन लनदेलशका, २०७८ 

वनयमािली नं. - ३९ 

प्रमावणकरण वमवतिः- २०७८/११/०५ 

वलख ुगाँउपावलकामा आँखा स्िास््य सेिा सञ्चालन गने उदशे्यले वलख ुगाउँपावलकाको 

प्रिासकीय काययविवध वनयवमत गने ऐन, २०७७ को दफा ३ र ४ ले वदएको अवधकार प्रयोग 

गरर  सञ्चालन वनदवेिका, २०७८ तयार गरर िारर गररएको छ ।  

१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भ : क) यस वनदवेिकाको नाम "वलख ुगाउँपावलका ग्रावमण आँखा 

वललवनक सञ्चालन वनदवेिका, २०७८"  

ख) यो वनदवेिका गाउँ काययपावलकाको बिैकले वस्िकृत गरेको वमवत दवेख लाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागमेा यस वनदवेिका बमोविम : 
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क) लनदेलशका भन्नािे : वलख ु गाउँपावलका ग्रावमण आँखा वललवनक सञ्चालन 

वनदवेिका, २०७८ लाई िनाउँछ । 

ख) अध्यि भन्नािे : वलख ुगाउँपावलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछय । 

ग) स्वास््य सुंयोजक भन्नािे : गाउँपावलकाको आधारभतु स्िास््य तथा सरसफाइ 

कायायलयको प्रमखु िा वनिले तोवकएको कमयचारीलाई सम्झन ुपछय । 

घ) स्थानीय मलििा समाजसेवी भन्नािे : स्िास््य र सामाविक क्षेत्रमा कायय गरेको 

मवहलालाई सम्झन ुपदयछ । 

३. ललिलनकको नामः आखँा वललवनकको नाम “ग्रावमण आँखा वललवनक" 

अंगे्रिीमा: "Rural Eye Clinic" रहनेछ । 

४. स्थान : यस आँखा वललवनक वलख ुगाउँपावलकामा रहने छ । 

५. उदे्दश्य: सियसाधारण समदुायको पहुचँमा पगु्नेगरी सियिलुभ मनुयमा आँखा स्िास््य 

सेिा प्रदान गने । 

६. काययिेत्र : यस वललवनकको काययक्षेत्र गाँउपावलका वभत्रका सब ैिडाहरु रहन ेछन ्। 

७. िैलसयत (कानुनी): यस वललवनक गाँउपावलकाद्धारा सञ्चालन भएको मावननेछ । 

८. आँखा ललिलनक ब्यवस्थापन सलमलतको गठन :  क) आँखा वललवनक 

सञ्चालनको लावग ५ सदस्यीय ब्यिस्थापन सवमवत गिन गररनेछ । यो ब्यिस्थापन 

सवमवत गाँउपावलका अध्यक्षको संरक्षकत्िमा रहनेछ । उक्त सवमवत दहेाय बमोविम हुन े

छ : 

१. अध्यक्ष : गाँउपावलका उपाध्यक्ष 

२. सदस्य :  स्िास््य संयोिक 

३. सदस्य : स्थानीय मवहला समािसेिी  

४. सदस्य : गाउँ काययपावलकाले मनोनयन गरेको १ िना िडा अध्यक्ष  

५. सदस्य सवचि :  ग्रावमण आखा वललवनक प्रमखु  
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ख) सनलाहकारहरुिः यस ग्रावमण आँखा वललवनकका सनलाहकारहरु तपवसल अनसुार 

हुनेछन ्: 

१. संयोिक:  गाउँपावलका अध्यक्ष 

२. सदस्य: काययपावलकाद्धारा मनोवनत १ िना काययपावलका सदस्य  

ग) आखाँ वललवनक व्यिस्थापन सवमवतको बैिक अत्यािश्यक बाहके त्रैमावसक रुपमा 

बस्नेछ । व्यिस्थापन सवमवतको बैिकको सेिा सवुिधा गाउँ काययपावलकाले तोके 

बमोविम हनुेछ । 

९. ब्यवस्थापन सलमलतको काम कतयब्य र अलिकारिरः यस सवमवतको काम कतयब्य र 

अवधकारहरु तपविल अनसुार हुनेछ :  

क) वललवनकमा िनिवक्तको ब्यिस्थापन गरी िनिवक्त पररचालन गने, 

ख) वललवनकका काययक्रमको वनमायण, सञ्चालन, अनगुमन तथा मनूयांकन गन,े 

ग) वललवनकको आत्मवनरभयताको लावग श्रोत तथा साधनहरुको ब्यिस्थापन गने, 

घ) सवमवतको बैिक बोलाउने र सोको प्रगवत वििरण वलख ु गाउँ काययपावलकाको 

बैिकमा पेि गने । 

१०. गाँउपालिकाको काययिेत्र :  गाँउ पावलकाको काययक्षेत्र तपविल अनसुारको रहनेछ : 

क) वललवनक सञ्चालन र कायायलय (आँखा) सहयोगीको तलि सवुिधा सवहत खचयको 

ब्यिस्था गने, 

ख) वललवनकको विकास र वदगोपनाको िातािरण बनाउने, 

ग) काययक्रमको अनगुमन गने, 

घ) बालबावलका, िदृ्धिदृ्धा तथा विपन्नको आँखा सेिाको लावग बिेटको ब्यिस्थापन 

गने, 

ङ) वललवनक संचालनको आिश्यक बिेटको ब्यिस्था गने, 

च) वललवनक संचालन र वदगोपनाको लावग आखँा सामदुावयक केन्र, ओखलढुंगा, 

वतलगंगा आँखा प्रवतष्ठान तथा अन्य सम्बवन्धत वनकायसंग सहयोगको लावग 

आिश्यक समन्िय गने, 

छ) आँखा वललवनक सेिालाई आिश्यकतानसुार विस्तार गद ैलैिाने, 
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ि) वललवनक संञ्चालनको प्रथम िषयको लावग कमयचारी (नेत्र सहायक)  को तलब 

सवुिधाको लावग वतलगगंा आँखा वतलगंगा प्रवतष्ठानसँग समन्िय गने ।   

११. ललिलनकिे गने काययिरः दहेाय अनसुारका काययहरु गनय सलनेछ : 

क) आँखा िाँच सिेा प्रदान गने,    

ख) औषधी तथा चश्माको सेिा प्रदान गने,  

ग)  ररफरल सेिा प्रदान गने,   

घ)  आँखा स्िास््य सम्बन्धी िनचेतना िगाउने,  

ङ) अन्य स्िास््य संस्थासंग समन्िय गने, 

च) वललवनकको आवथयक तथा प्रगवत वििरण तयार गरर गा.पा. बैिक तथा गाउँ सभामा 

पेि गने, 

छ)  वतलगंगा/सामदुावयक आँखा केन्रबाट सञ्चावलत पररयोिनाहरुको लावग समन्िय 

गने  ।    

१२.  ललिलनकको मानव सुंसािनः यस वललवनकमा तपवसल अनसुारको िनिवक्त रहन े

छन ्। 

क) नेत्र सहायक :  १ िना 

ख) आँखा सहयोगी : १ िना 

ग) आिश्यक अन्य कमयचारी थप गद ैलवगनेछ । 

१३. आलथयक कारोवार : गाँउपावलकाको आवथयक वनयमािलीको अवधनमा वलख ु

गाउँपावलकाको कायायलय प्रमखु र लेखा प्रमखुको संयकु्त नाममा बैक खाता सञ्चालन 

हुने गरर ग्रामीण आँखा वललवनक कोष सञ्चालन गररनेछ । आँखा वललवनकको 

आन्तररक तथा बाह्य श्रोतबाट संकवलत रकम उक्त कोषमा िम्मा गररनेछ । उक्त 

कोषको रकम व्यिस्थापन सवमवतको अनरुोधमा गाउँ काययपावलकाबाट अनमुोदन गराई 

आँखा उपचार सम्बन्धी आिश्यकीय व्यक्ती/सेिामा खचय गनय सलनेछ । 

१४. आिश्यक परेमा वललवनक सञ्चालनमा आवथयक सहयोग गने संस्थाको नाम उनलेख 

गनय सवकनेछ । 
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१५. ब्यिस्थापन सवमवतल ेआँखा वललवनकको गवतविवध तथा काययक्रम सञ्चालन गदाय 

वतलगंगा आँखा प्रवतष्ठान, बाह्य काययक्रम तथा विभागसँग समन्िय र  सहकाययको 

लावग अनरुोध गनय सलनछे । 

१६. सरोकारिाला बीच िावषयक कायययोिना र प्रगवत वििरणबारे गोष्ठी सञ्चालन गनय 

सलनेछ । 

१७. ग्रावमण आँखा वललवनक, वलख ु गाउँपावलकाले सेिा वदएबापत व्यिस्थापन 

सवमवतको वनणयय र काययपावलकाबाट अनमुोदन भए  अनसुार सेिा सनुक वलन 

सलनेछ । 

१८. लनदेलशका सुंशोिन: यस वनदवेिकामा आिश्यक संिोधन िा थपघट गनुय परेमा 

काययपावलकाको वनणययबाट हुनेछ । 

१९. प्रचलित काननू बमोलजम िुने : यस वनदवेिकामा लवेखएका कुराहरुको हकमा यसै 

वनदवेिका र नलेवखएको कुराहरुको हकमा प्रचवलत काननू बमोविम हनुेछ । 

२०. बािा अड्काउ फुकाउ:  यस वनदवेिकामा नलेवखएको कुरामा कुनै बाधा अड्काउ 

भएमा काययपावलकाको बैिकको वनणययबाट फुकाउन सवकनेछ ।   

 

 आज्ञाल े

वदनानाथ चौधरी 

वन. प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत 
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