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लिखु गाउँपालिका ग्रालिण आँखा ललिलिक सञ्चािि लिर्देलिका, २०७८ 

नियमावली िं. - ३९ 

प्रमानिकरि नमन िः- २०७८/११/०५ 

नलख ुगााँउपानलकामा आाँखा स्वास््य सेवा सञ्चालि गिे उदशे्यल ेनलखु गाउाँपानलकाको प्रशासकीय काययनवनि 

नियनम  गिे ऐि, २०७७ को दफा ३ र ४ ले नदएको अनिकार प्रयोग गरर  सञ्चालि निदनेशका, २०७८  यार गरर 

जारर गररएको छ ।  

१. संलिप्त िाि र प्रारम्भ : क) यस निदनेशकाको िाम "नलख ुगाउाँपानलका ग्रानमि आाँखा नललनिक सञ्चालि 

निदनेशका, २०७८"  

ख) यो निदनेशका गाउाँ काययपानलकाको बैठकले नस्वकृ  गरेको नमन  दनेख लाग ुहुिेछ । 

२. पररभाषा: नवषय वा प्रसंगले अको अर्य िलागेमा यस निदनेशका बमोनजम : 

क) लिर्देलिका भन्िािे : नलख ुगाउाँपानलका ग्रानमि आाँखा नललनिक सञ्चालि निदनेशका, २०७८ लाई 

जिाउाँछ । 

ख) अध्यि भन्िािे : नलख ुगाउाँपानलकाको अध्यक्षलाई सम्झि ुपछय । 

ग) स्वास््य संयोजक भन्िािे : गाउाँपानलकाको आिारभ ु स्वास््य  र्ा सरसफाइ कायायलयको प्रमखु वा 

निजले  ोनकएको कमयचारीलाई सम्झि ुपछय । 

घ) स्थािीय िलििा सिाजसेवी भन्िािे : स्वास््य र सामानजक क्षेत्रमा कायय गरेको मनहलालाई सम्झिु 

पदयछ । 

३. ललिलिकको िािः आाँखा नललनिकको िाम “ग्रानमि आाँखा नललनिक" 

अंग्रेजीमा: "Rural Eye Clinic" रहिेछ । 
४. स्थाि : यस आाँखा नललनिक नलख ुगााँउपानलकामा रहिे छ । 

५. उदे्दश्य: सवयसािारि समदुायको पहुाँचमा पगु्िेगरी सवयशलुभ मलु्यमा आाँखा स्वास््य सेवा प्रदाि गि े। 

६. काययिेत्र : यस नललनिकको काययक्षेत्र गााँउपानलका नभत्रका सबै वडाहरु रहि ेछि ्। 

७. िैलसयत (कािुिी): यस नललनिक गााँउपानलकाद्धारा सञ्चालि भएको मानििेछ । 
८. आँखा ललिलिक ब्यवस्थापि सलिलतको गठि :  क) आाँखा नललनिक सञ्चालिको लानग ५ सदस्यीय 

ब्यवस्र्ापि सनमन  गठि गररिेछ । यो ब्यवस्र्ापि सनमन  गााँउपानलका अध्यक्षको संरक्षकत्वमा रहिेछ । 

उक्त सनमन  दहेाय बमोनजम हुिे छ : 

१. अध्यक्ष : गााँउपानलका उपाध्यक्ष 

२. सदस्य :  स्वास््य संयोजक 

३. सदस्य : स्र्ािीय मनहला समाजसेवी  

४. सदस्य : गाउाँ काययपानलकाले मिोियि गरेको १ जिा वडा अध्यक्ष  

५. सदस्य सनचव :  ग्रानमि आखा नललनिक प्रमुख  



2 

 

ख) सल्लाहकारहरुिः यस ग्रानमि आाँखा नललनिकका सल्लाहकारहरु  पनसल अिसुार हुिेछि ्: 

१. संयोजक:  गाउाँपानलका अध्यक्ष 

२. सदस्य: काययपानलकाद्धारा मिोनि  १ जिा काययपानलका सदस्य  

ग) आखााँ नललनिक व्यवस्र्ापि सनमन को बैठक अत्यावश्यक बाहके त्रैमानसक रुपमा बस्िेछ । व्यवस्र्ापि 

सनमन को बैठकको सेवा सनुविा गाउाँ काययपानलकाले  ोके बमोनजम हुिेछ । 

९. ब्यवस्थापि सलिलतको काि कतयब्य र अलिकारिरः यस सनमन को काम क यब्य र अनिकारहरु  पनशल 

अिसुार हुिेछ :  

क) नललनिकमा जिशनक्तको ब्यवस्र्ापि गरी जिशनक्त पररचालि गि,े 

ख) नललनिकका काययक्रमको निमायि, सञ्चालि, अिगुमि  र्ा मलू्यांकि गि,े 

ग) नललनिकको आत्मनिरभय ाको लानग श्रो   र्ा साििहरुको ब्यवस्र्ापि गि,े 

घ) सनमन को बैठक बोलाउिे र सोको प्रगन  नववरि नलख ुगाउाँ काययपानलकाको बैठकमा पेश गिे । 

१०. गाँउपालिकाको काययिेत्र :  गााँउ पानलकाको काययक्षेत्र  पनशल अिसुारको रहिेछ : 

क) नललनिक सञ्चालि र कायायलय (आाँखा) सहयोगीको  लव सनुविा सनह  खचयको ब्यवस्र्ा गि,े 

ख) नललनिकको नवकास र नदगोपिाको वा ावरि बिाउिे, 

ग) काययक्रमको अिुगमि गि,े 

घ) बालबानलका, वदृ्धवदृ्धा  र्ा नवपन्िको आाँखा सेवाको लानग बजेटको ब्यवस्र्ापि गि,े 

ङ) नललनिक संचालिको आवश्यक बजेटको ब्यवस्र्ा गि,े 

च) नललनिक संचालि र नदगोपिाको लानग आाँखा सामदुानयक केन्र, ओखलढुंगा, न लगंगा आाँखा प्रन ष्ठाि 

 र्ा अन्य सम्बनन्ि  निकायसंग सहयोगको लानग आवश्यक समन्वय गिे, 

छ) आाँखा नललनिक सेवालाई आवश्यक ािसुार नवस् ार गद ैलैजािे, 

ज) नललनिक संञ्चालिको प्रर्म वषयको लानग कमयचारी (िेत्र सहायक)  को  लब सनुविाको लानग न लगंगा 

आाँखा न लगंगा प्रन ष्ठािसाँग समन्वय गिे ।   

११. ललिलिकिे गिे काययिरः दहेाय अिसुारका काययहरु गिय सलिेछ : 

क) आाँखा जााँच सेवा प्रदाि गिे,    

ख) औषिी  र्ा चश्माको सेवा प्रदाि गि,े  

ग)  ररफरल सेवा प्रदाि गि,े   

घ)  आाँखा स्वास््य सम्बन्िी जिचे िा जगाउिे,  

ङ) अन्य स्वास््य संस्र्ासंग समन्वय गि,े 

च) नललनिकको आनर्यक  र्ा प्रगन  नववरि  यार गरर गा.पा. बैठक  र्ा गाउाँ सभामा पेश गिे, 

छ)  न लगंगा/सामदुानयक आाँखा केन्रबाट सञ्चानल  पररयोजिाहरुको लानग समन्वय गि े ।    

१२.  ललिलिकको िािव संसाििः यस नललनिकमा  पनसल अिसुारको जिशनक्त रहिे छि ्। 

क) िेत्र सहायक :  १ जिा 

ख) आाँखा सहयोगी : १ जिा 
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ग) आवश्यक अन्य कमयचारी र्प गद ैलनगिेछ । 

१३. आलथयक कारोवार : गााँउपानलकाको आनर्यक नियमावलीको अनििमा नलख ु गाउाँपानलकाको कायायलय 

प्रमखु र लेखा प्रमखुको संयकु्त िाममा बैक खा ा सञ्चालि हुिे गरर ग्रामीि आाँखा नललनिक कोष सञ्चालि 

गररिेछ । आाँखा नललनिकको आन् ररक  र्ा बाह्य श्रो बाट संकनल  रकम उक्त कोषमा जम्मा गररिेछ । उक्त 

कोषको रकम व्यवस्र्ापि सनमन को अिरुोिमा गाउाँ काययपानलकाबाट अिमुोदि गराई आाँखा उपचार 

सम्बन्िी आवश्यकीय व्यक्ती/सेवामा खचय गिय सलिेछ । 

१४. आवश्यक परेमा नललनिक सञ्चालिमा आनर्यक सहयोग गिे संस्र्ाको िाम उल्लेख गिय सनकिेछ । 

१५. ब्यवस्र्ापि सनमन ल ेआाँखा नललनिकको गन नवनि  र्ा काययक्रम सञ्चालि गदाय न लगंगा आाँखा प्रन ष्ठाि, 

बाह्य काययक्रम  र्ा नवभागसाँग समन्वय र  सहकाययकोो लानग अिरुोि गिय सलिेछ । 

१६. सरोकारवाला बीच वानषयक कायययोजिा र प्रगन  नववरिबारे गोष्ठी सञ्चालि गिय सलिेछ । 

१७. ग्रानमि आाँखा नललनिक, नलख ु गाउाँपानलकाले सेवा नदएबाप  व्यवस्र्ापि सनमन को निियय र 

काययपानलकाबाट अिमुोदि भए  अिसुार सेवा सलु्क नलि सलिेछ । 

१८. लिर्देलिका संिोिि: यस निदनेशकामा आवश्यक संशोिि वा र्पघट गिुय परेमा काययपानलकाको नििययबाट 

हुिेछ । 

१९. प्रचलित कािूि बिोलजि िुिे : यस निदनेशकामा लेनखएका कुराहरुको हकमा यसै निदनेशका र िलेनखएको 

कुराहरुको हकमा प्रचनल  काििू बमोनजम हुिेछ । 

२०. बािा अड्काउ फुकाउ:  यस निदनेशकामा िलेनखएको कुरामा कुिै बािा अड्काउ भएमा काययपानलकाको 

बैठकको नििययबाट फुकाउि सनकिेछ ।   

 

 


