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प्रस्तावना ः   

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)(झ)(३) मा अस्पताल र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना तथा 
सञ्चालन नगरपाललकाको काम, कततव्य र अधिकार क्षेत्र लित्र पने हुनाले इलाम अस्पतालको सेवा प्रवाहको स्तर अलिबदृ्धिमा 
सहयोग, इलाम आखँा अस्पताल र स्थानीय स्वास््य केन्रको गुणस्तर अलिबदृ्धिमा सहयोग, स्वास््य बीमा प्रवद्र्िन, जनताको 
गुनासो सुनुवाइ र आपतकालीन सहयोगको लाधग सरोकारवाला ननकायहरु समेतको सहयोगमा इलाम अस्पतालमा 
सुद्धविासम्पन्न २४ घण्टे स्वास््य हेल्प डेस्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी सेवाग्राही जनताहरुलाई सहयोग गनत 
आवश्यकता देखखएकोले सोको लाधग स्वास््य हेल्प डेस्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुनु बाञ्छनीय िएको हुनाले स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी यो स्वास््य हेल्प डेस्क सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन कायतद्धवधि, २०७९  जारी गररएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्िक 

१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि ः   

 (क) यस कायतद्धवधिको नाम “स्वास््य हेल्प डेस्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायतद्धवधि, २०७९” रहेकोछ । 

 (ख) यो कायतद्धवधि तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररिाषा ः  द्धवषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस कायतद्धवधिमा ः  
 (क) अस्पताल िन्नाले इलाम अस्पताललाई सम्झनुपछत । 

 (ख) उपप्रमुख िन्नाले इलाम नगरपाललकाको उपप्रमुखलाई सम्झनुपछत । 

                 (ग) ऐन िन्नाले इलाम नगरपाललका स्वास््य तथा सरसफाइ ऐन, २०७६ लाई सम्झनुपछत । 

 (घ) कमतचारी िन्नाले डेस्कमा खदटएका कमतचारीलाई सम्झनुपछत । 

                 (ङ) डेस्क िन्नाले इलाम अस्पतालमा नगरपाललकाबाट सञ्चाललत स्वास््य हेल्प डेस्क सम्झनुपछत । 

 (च) नगरपाललका िन्नाले इलाम नगरपाललका सम्झनुपछत ।  

 (छ) प्रमुख िन्नाले इलाम नगरपाललकाको प्रमुखलाई सम्झनुपछत । 

 (ज) वडा अध्यक्ष िन्नाले इलाम नगरपाललकाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनुपछत । 

परिच्छेद–२ 

स्वास््य हेल्प डेस्कको स्थापना संचालन ि िेखदेख तथा सुपरिवेक्षण 

३. स्वास््य हेल्प डेस्कको स्थापना:- (क) इलाम अस्पताल र नगरपाललकाका संस्थाहरुको सेवा प्रवाह र कायत 
प्रिावकाररताका लाधग समन्वय तथा सहजीकरण गनत स्वास््य हेल्प डेस्कको स्थापना गररनेछ । 

(ख) स्वास््य हेल्प डेस्क इलाम अस्पतालको पररसरमा रहनेछ । 

(ग) स्वास््य हेल्प डेस्कले नगरपाललकाको जनस्वास््य शाखाको मातहतमा रदह कायत संचालन गनेछ । 
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(घ) स्वास््य हेल्प डेस्कले मालसक प्रगनत द्धववरण जनस्वास््य शाखा माफत त दफा ४ बमोम्जमको सलमनतमा पठाउनु 
पने छ । 

४. स्वास््य हेल्प डेस्कको रेखदेख तथा सुपररवेक्षण:- (क) स्वास््य हेल्प डेस्कको व्यवस्थापन रेखदेख अनुगमन तथा 
सुपररवेक्षण इलाम नगरपाललका स्वास््य तथा सरसफाइ ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोम्जमको सलमनतबाट गररनेछ । 

(ख) सलमनतले स्वास््य हेल्प डेस्कले पठाएको दफा ३(घ) बमोम्जमको द्धववरण समेतको आिारमा डेस्कको कायत 
संचालन, कायत प्रगनत र कायतप्रिावकाररताको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण कम्म्तमा मदहनाको एक पटक गने छ । 

(ग) सलमनतको बैठक त्रैमालसक रुपमा न्यूनतम १ पटक र आवश्यकतानुसार बस्न सक्नेछ । सलमनतले 
आवश्यकतानुसार द्धवशेषज्ञ तथा सरोकारवाला ननकाय वा संस्थाका प्रनतननिीहरुलाइ बैठकमा आमन्त्रण गनत     

सक्नेछ । बैठकका सहिागीहरुलाई बजेटको पररधिलित्र रही तोककए बमोम्जमको बैठक ित्ताको व्यवस्था गनत 
सककनेछ । 

पररच्छेद–३ 

स्वास््य हेल्प डेस्कको काम, कततव्य र अधिकार 

५. स्वास््य हेल्प डेस्कको काम, कततव्य र अधिकार:- (१) जनस्वास््य शाखा तथा दफा ४ बमोम्जमको सलमनतको प्रत्यक्ष 
रेखदेख, ननयमन र सुपररवेक्षणमा रदह कायत गने गरर स्वास््य हेल्प डेस्कको काम कततव्य र अधिकार देहाय बमोम्जम 
हुनेछ  
क. इलाम अस्पतालका सेवाग्राहीहरुलाई अस्पतालले प्रदान गदै आएका सेवा तथा सुद्धविाहरुका वारेमा सचूना प्रवाह गने 

तथा अस्पतालले उपलब्ि गराउने सेवा सुद्धविाहरु वडा वडामा प्रचारप्रसार गने,  

ख. अस्पतालका द्धवलिन्न द्धविाग र वाडतमा जाने सेवाग्राहीलाई आवश्यकतानुसार बबरामी दतात देखख चेक जाँच,  ररपोटत 
प्राम्प्त,  औषिी ललने डडस्चाजत लगायतका सवै कायतमा पथप्रदशतन तथा  सहजीकरण गने । 

ग. अस्पतालका द्धवलिन्न द्धविाग र वाडतहरुमा आएका सेवाग्राहीहरुलाइ ननजहरुको स्वास््य समस्याको प्रकृनतको 
आिारमा आवश्यकतानुसार स्वस््य म्जवनशलैीका लाधग अपनाउनु पने आहार द्धवहार, योगा ध्यानको महत्व, 

सरसफाइ तथा ननयलमत स्वास््य चेक जाँचको आवश्यकता, औषिीहरुको सही उपयोगका तररका तथा साइड इफेक्ट, 

मात ृतथा लशश ुस्वास््यका लाधग अपनाउनु पने उपायहरु लगायतका जनस्वास््य सम्वन्िी जानकारी तथा परामशत 
ददने । 

घ.  हेल्प डेस्कमा आएका इलाम अस्पतालका सेवाग्राही बबरामीहरुको रक्तचाप, ज्वरो तथा तौल जाँच गने कायतमा 
सहयोग गरी आवश्यक परामशत प्रदान गनुतका साथै अस्पताललाई ररपोटत उपलब्ि गराई ददने 

ङ. जनस्वास््य तथा सरसफाइका द्धवषयमा इलाम अस्पताल र नगरपाललका द्धवच ननयलमत समन्वय, सहकायत र 
सम्पकत लाई ननतजामलूक बनाउन कायत योजना बनाउने । 

च. इलाम अस्पताल र इलाम नगर क्षेत्रका स्वास््य केन्रहरुको सहकायतमा गनत सककने स्वास््य सेवाहरुको अध्ययन 
गरर जनस्वास््य शाखामा प्रनतवेदन पेश गने । 

छ. इलाम अस्पातल र इलाम नगर क्षेत्रका स्वास््य केन्रहरुको सहकायतमा गररने जन स्वास््य तथा सरसफाइ 
कायतक्रमहरुको संयोजन र संचालन गने । 

ज.  इलाम अस्पताल,  इलाम सामुदानयक आखँा अस्पताल र स्थानीय स्वास््य केन्रको सेवालाइ जन आवश्यकता 
बमोम्जम सवतसलुि, गुणस्तरीय र प्रिावकारी बनाउन प्रस्ताव तयार गने । 

झ. इलाम अस्पतालको सरसफाइमा देखखएका समस्याहरु संकलन गरी अस्पताल व्यवस्थापन समक्ष सझुावहरु पेश गने 
तथा ससमय समयमा अस्पतालको सफाइ कायतक्रममा आवश्यक सहयोग गने । 

ञ. इलाम अस्पतालको रेफर अस्पतालमा उपलब्ि सेवा सुद्धविाहरुका बारेमा आवश्यक त्य संकलन गरी सेवाग्राहीलाई 
सूचना प्रवाह गरी सहयोग गने । 

ट. इलाम नगरपाललका, स्वास््य बीमा संयोजन सलमनत कायतद्धवधि, २०७८ बमोम्जम नेपाल सरकारबाट सञ्चाललत 
स्वास््य बीमा प्रवद्र्िनका लाधग सहयोग गने । 

ठ.  स्वास््य सम्बन्िी द्धवषवस्तुमा आम जनता तथा अस्पतालका सेवाग्राहीको गुनासो तथा म्जज्ञासा संकलन गरर 
अस्पताल व्यवस्थापन तथा नगर प्रमुखको सधचवालयमा तत्काल पठाउने व्यवस्था लमलाउने । 

ड.  इलाम नगरपाललका, इलाम अस्पताल द्धवशेषज्ञ सेवासम्बन्िी कायतद्धवधि, २०७७ बमोम्जम इलाम अस्पताल, अस्पताल 
द्धवकास सलमनतसँग सहकायतका लाधग आवश्यक योजना तयार गने । 
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ढ. इलाम मेडडकल कलेजको लाधग आधथतक तथा जग्गा व्यवस्थापन कायतमा सहयोगको लाधग गदठत इलाम मेडडकल 
कलेज आधथतक तथा जग्गा व्यवस्थापन सहयोग कायतदलको सधचवालयको काममा सहयोग गने । 

ण. इलाम अस्पताल र इलाम अस्पतालको रेफर अस्पतालमा जन्मेका प्रत्येक बच्चालाई जन्मदतातसँगै ३ वषतसम्म 
दोहोरो नपने गरी स्वास््य बीमा सुद्धविा र स्थानीय सहकारी संस्थामा बाल बचत खाता खोल्न वडा कायातलयको 
बजेटबाट रु १ हजार अनुदान ददने कायतका लाधग आवश्यक कागजात संकलन कायत गरी वडा कायातलय र नगर 
प्रमुखको सधचवालयमा अलिलेख पठाउने । 

त. कडा रोग लागेका बबरामी तथा दीघत रोगीहरुलाई सहयोगको लाधग इलाम नगरपाललकाअन्तगतत स्वास््य उपचार कोष 
खडा गररएको हँुदा इलाम नगरपाललका, आधथतक सहायता तथा अनुदान कायतद्धवधि २०७९ बमोम्जमको सुद्धविा उपलब्ि 
गराउन असहाय तथा द्धवपन्न नागररकहरुलाई सूचना प्रवाह गरी सहयोग गने । 

थ.  नेपाल सरकारबाट जारी िएको कडा रोगीहरुलाई सुद्धविा उपलब्ि गराउने कायतद्धवधि तथा ननदेलशकाहरुको 
कायातन्वयनमा सहयोग गने । 

द. इलाम नगरपाललका, इलाम अस्पताल द्धवकास सलमनत इलाम अस्पताल र रोटरी क्लब िरान बीच डाइलोलसस सेवा 
प्रवाह सम्बन्िी लमनत २०७७।९।१४ को समझदारीपत्र कायातन्वयनमा सहयोग गने । 

ि. इलाम नगर क्षेत्रका सुत्केरी मदहलालाई अस्पतालसम्म र अस्पतालदेखख घरसम्म पुरय्ाउनका लाधग सञ्चाललत 
नगरपाललकाको एम्बुलेन्स सेवालाई अझ प्रिावकारी र सेवामूलक बनाउन सहजीकरण गने । 

न. इलाम अस्पतालको हातामा सञ्चाललत मात ृलशशु स्वास््य सेवा म्क्लननक र आयुवेद औषिालयको सेवाका बारेमा 
आम जनताहरुलाई सूचना प्रवाह गने । 

प. रक्त सञ्चार सेवालाई सवतसलुि र सहज बनाउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय गने, ननयलमत रक्तदाताहरुको 
नामावली लगत अद्यावधिक गरी राख्ने, ननयलमत रक्तदाताहरुलाई प्रोत्साहन र उत्पे्ररणाका लाधग सम्पकत  रसमन्वय 
गने । 

फ. मदहला स्वास््य स्वयम्सेद्धवकाहरुको लगत राख्ने, मदहला स्वास््य स्वयमेसेद्धवकाहरुलाई आवश्यकतानुसार सूचना 
आदानप्रदानको लाधग प्रयोग र पररचालन गने गराउने । 

ब. इलाम अस्पताल क्षेत्रको सरसफाइको अवस्था, समस्या र समािानसम्बन्िी प्रनतवेदन प्रत्येक हप्ताको आइतबारका 
ददन इलाम अस्पतालका प्रमुख, इलाम नगरपाललकाका प्रमुख र अस्पताल सहयोग सलमनतका अध्यक्षलाई उपलब्ि 
गराउने । 

ि. ननजी अस्पतालका द्धवशेषज्ञ डाक्टरहरु लाइ इलाम अस्पतालमा ल्याइ स्वास््य सेवा प्रवाह गने सम्वन्िमा 
अस्पतालहरु र नगरपाललका संग समन्वय गरर कायत गने 

म. द्धवपी स्वास््य द्धवज्ञान प्रनतष्ठानमा अध्ययनरत MD डाक्टरहरुलाइ इन्टनतसीपका लाधग इलाम अस्पतालमा ल्याइ 
कायत गराउन MOU का लाधग आवश्यक तयारी गने तथा इन्टनतसीपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गने 

य. नगरपाललकाबाट ननदेश िए अनुसारका अन्य कायतहरु सम्पादन गने गराउने । 

पररच्छेद–४ 

सलमनत बैठक, गणपूरक संख्या, सञ्चालन प्रणाली 
६. दफा ४ बमोम्जमको सलमनतको बैठक देहाय बमोम्जम सचालन हुनेछ  
          (क) सलमनतको बैठक सािारणतया त्रैमालसक रुपमा १ पटक र आवश्यकता िए बमोम्जम हुनेछ । 

 (ख) बैठकको गणपूरक संख्या पुग्न ५१ प्रनतशत सदस्यको उपम्स्थनत अननवायत हुनेछ । 

 (ग) गणपूरक संख्या नपुगी स्थधगत िएको बैठक एक ददन पनछ बस्नेछ र सो बैठकमा उपम्स्थत सखं्या नै    

                        गणपूरक संख्या पुगेको मानननेछ । 

 (घ) बैठकमा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका द्धवषयमा मात्र छलफल र ननणतय हुनेछ । 

 (ङ) बैठकमा कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गनुत पदात अध्यक्षले स्वीकृनत ददएपनछ मात्र पेश गनत सककनेछ                 

       (च) बैठकमा ननणतय सकिर सवतसम्मनतबाट गररनेछ तर सवतसम्मनतबाट ननणतय हुन नसके बहुमतबाट     

       ननणतय गररनेछ । 

 (छ) सलमनतको बैठक अध्यक्षले ननिातरण गरेको लमनत, समय र स्थानमा मात्र बस्नु पनेछ । 

७. सलमनतको आयव्यय सञ्चालन गनत देहाय बमोम्जम कोष र सञ्चालन प्रणाली हुनेछ  
               (क) सलमनतका लाधग प्राप्त हुने सम्पूणत रकम सलमनतको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्र खचत        

                      गररनेछ । 
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 (ख) सलमनतको कोषमा देहाय बमोम्जम रकम प्राप्त हुनेछ ः  
   १. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य दात ृननकायबाट प्राप्त हुने रकम 

   २. नगरपाललकाले वाद्धषतक बजेटका रुपमा उपलब्ि गराउने रकम 

   ३. दान, दातव्य अनुदान सहयोगबाट प्राप्त हुने रकम 

   ४. डेस्कको सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त हुने रकम 

   ५. अन्य रकम । 

८    कोष सञ्चालन स्वास््य तथा सरसफाइ ऐन, २०७६ मा तोककएको व्यम्क्तको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गरी 
प्रचललत  

     लेखा प्रणाली अनसुार गररनेछ । 

९    आधथतक वषत समाप्त िएको २ मदहना लित्र नगरपाललकाले तोकेको  आन्तररक लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई  

     नगरपाललकामा प्रनतवेदन पेश गनुत पनेछ । 

पररच्छेद–५ 

कायातलय र कमतचारी व्यवस्था 
१०    डेस्कको कायातलय इलाम अस्पतालको पररसरमा ननमातण गररएको िवनमा रहनेछ । इलाम अस्पताल हातामा   

      सञ्चाललत मात ृलशश ुस्वास््य सेवा म्क्लननकलाई यसै डेस्क मातहत सञ्चालन तथा ननयमन गररनेछ । 

११    स्वास््य हेल्प डेस्कका लाधग आवश्यक कमतचारी नगरपाललकाले व्यवस्थापन गनेछ । संगठन तथा व्यवस्थापन  

     सवेक्षण नहुन्जेलसम्मका लाधग डेस्कमा न्यनूतम अधिकृतस्तरको स्वास््यकमी १ जना, सहायकस्तरको स्वास््यकमी २  

     जना र का.स. १ जना रहनेछ । 

पररच्छेद—६ 

द्धवद्धवि 

१२  स्वास््य हेल्प डेस्कको ननयलमत अनुगमन उपप्रमुख वा उपप्रमुखले तोकेको कायतपाललका सदस्यबाट मालसक रुपमा  

    हुनेछ । अनुगमन प्रनतवेदन नगर प्रमखुलाई बुझाउनु पनेछ ।  

१३   कायतद्धवधि संशोिन 

         (क) यस कायतद्धवधि संशोिन गनत आवश्यक िएमा सलमनतले तयार गरी प्रमुख समक्ष पेश गनुत पनेछ  

      (ख) प्रस्ताद्धवत संशोिन प्रस्ताव उपयुक्त लागेमा प्रमुखले कायतपाललकामा पेश गरी कायतपाललकाले स्वीकृनत ददएपनछ  

         मात्र  कायतद्धवधि संशोिन िई कायातन्वयन हुनेछ । 

      (ग) यस कायतद्धवधिमा उम्ल्लखखत द्धवषयमा अस्पष्टता िए, द्धववाद िई ननरुपण हुन नसके सो     

         द्धवषयमा नगर कायतपाललकाले गरेको ननणतय अम्न्तम हुनेछ ।  

१४. बािा अड्काउ फुकाउने वा व्याख्या गने अधिकार ः   

      (क) यस कायतद्धवधि कायातन्वयनको लसललसलामा कुनै अन्यौल िएमा बािा अड्काउ फुकुवा वा व्याख्या गने अधिकार  

      कायतपाललकाको बैठकलाई हुनेछ । 

 

                                                                       आज्ञाले 

                                                                      गणेशकुमार खड्का 
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

 

 
 
 


