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efu M ! 
ozf]w/f ufpFkflnsf 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ pkbkmf -!_ adf]lhd 

ozf]w/f ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] sfo{kq 

;j{;fw/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .  

स्वास््य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको P]g, @)&* 

प्रस्तावर्ााः नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको नन:शुल्क 
आधारभूत स्िास््य सेिालाई व्यिस्स्ित र प्रभािकारी बनाउन, 
गाउँपाललकामा उपलव्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरै्द 
संविधानको अनुसूिी ८ र ९ तिा स्िानीय सरकार संिालन 
ऐन, २०७४ को र्दफा ११ मा उल्लेखित स्िास््य सम्बन्धी 
स्िानीय तहको काम, कततव्य र अचधकार कायातन्ियनका लागी 
कानूनी व्यिस्िा गनत बाञ्छनीय भएकोल,े 

नेपालको संविधानको धारा २२१ बमोस्िम यशोधरा 
गाउँपाललकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

परिच्छेद-१ 

प्रािम्म्िक 

 संक्षिप्त र्ाम ि प्रािम्िाः (१) यस ऐनको नाम 
“यशोधरा गाउँपाललका स्िास््य ऐन, २०७८" रहेको 
छ ।  
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(२) यो ऐन गाउँसभाबाट स्िीकृत भई स्िानीय 
रािपत्रमा प्रकालशत भएको लमनतरे्दखि लागु हुनेछ ।  

 परििाषााः विषय िा प्रसंगले अको अित नलागेमा यस 
ऐनमा,- 

(क) "अध्यक्ष" भन्नाले यशोधरा 
गाउँपाललकाको अध्यक्षलाई सम्झनुपछत। 

(ि) "अनुगमन सलमनत" भन्नाले स्िास््य 
संस्िाको अनुगमन, ननरीक्षण र 
मुल्याङ्कन गनत गठित र्दफा-१५ 
बमोस्िमको अनुगमन तिा गुणस्तर 
सलमनतलाई सम्झनुपछत। 

(ग) “अनतररक्त औषधी तिा स्िास््यिन्य 
सामाग्री” भन्नाले ननशुल्क ननशुल्क रुपमा 
उपलब्ध गराईने भनन नेपाल सरकार िा 
प्ररे्दश सरकारले तोकेका औषधीहरु र 
गाउँपललकाले ननशुल्क रुपमा उपलब्ध 
गराउन िप गरेका औषधीहरु बाहेक 
अस्पतालको फामेसीमा उपलब्ध हुन े

औषधी तिा स्िास््यिन्य सामाग्रीहरुलाई 
िनाउँर्दछ। 

(घ) “अत्यािश्यक औषधी” भन्नाले सरकारी 
स्िास््य सँस्िाबाट आम नागररकलाई 
ननशुल्क रुपमा उपलब्ध गराईने भनन 
नेपाल सरकार िा प्ररे्दश सरकारले तोकेका 
औषधीहरु सम्झनु पछत र सो शब्र्दले 
गाउँपललकाले स्िास््य सँस्िाबाट ननशुल्क 
रुपमा उपलब्ध गराउन िप गरेका 
औषधीहरु समेतलाई िनाउँर्दछ।  
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(ङ) ''आकस्स्मक सेिा" भन्नाले आकस्स्मक 
घटना िा आपतकालीन अिस्िा परी 
िीिन िोखिमयुक्त अिस्िामा रहेका 
व्यस्क्तहरूको िीिनलाई िोखिममुक्त 
गनत, कुनै अंग गुम्न िा अशक्त हुन े
अिस्िािाट बिाउन आिश्यकता अनुसार 
तत्कालै ठर्दनुपन ेप्रारस्म्भक तिा तत्काल 
सेिा सम्झनुपछत। 

(ि) "आधारभुत स्िास््य सेिा" भन्नाले आम 
नागररकको स्िास््य आिश्यकता पूनततका 
लाचग राज्यबाट सुलभ रुपमा नन:शुल्क 
उपलब्ध हुने नेपाल सरकारले तोकेका 
प्रिर्दतधनात्मक, प्रनतकारात्मक, 
उपिारात्मक, ननर्दानात्मक र 
पुनस्िातपनात्मक सेिा सम्झनुपछत।सो 
शब्र्दले र्दफा-३ बमोस्िम गाउँपाललकाल े
िप गरेका आधारभुत स्िास््य सेिालाई 
समेत िनाउनेछ।  

(छ)  "उपाध्यक्ष” भन्नाले यशोधरा 
गाउँपाललकाको उपाध्यक्षलाई सम्झनुपछत । 

(ि)  "ऐन” भन्नाले यशोधरा गाउँपाललकाको 
स्िास््य ऐन, २०७८ लाई सम्झनुपछत।  

(झ) "कायतपाललका” भन्नाले यशोधरा 
गाउँपाललकाको कायतपाललकालाई 
सम्झनुपछत। 

(ञ) "गैह्र सरकारी िा ननिी स्िास््य संस्िा” 
भन्नाले प्रिललत कानून बमोस्िम 
स्िीकृनत ललई गैह्र सरकारी िा ननिी िा 
सहकारी के्षत्रको लगानी तिा स्िालमत्िमा 
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संिालन भएका स्िास््य संस्िालाई 
सम्झनुपछत र सो शब्र्दल ेसामुर्दायीक िा 
गुिी िा ट्रष्ट माफत त संिाललत 
गैरनाफामुलक स्िास््य संस्िालाई समेत 
िनाउँछ। 

(ट) "गाउँपाललका” भन्नाले यशोधरा 
गाउँपाललका सम्झनु पछत । 

(ि) "प्रमुि प्रशासकीय अचधकृत” भन्नाल े
यशोधरा गाउँपाललकाको प्रमुि प्रशासकीय 
अचधकृतलाई सम्झनुपछत । 

(ड) "तोककएको" िा "तोककए बमोस्िम" 
भन्नाले यस ऐन अन्तगतत बनेको ननयम 
िा ननरे्दलशका िा कायतविचधमा तोककएको 
िा तोककए बमोस्िम सम्झनुपछत। 

(ढ) "ननरीक्षक" भन्नाले स्िास््य संस्िा र 
िनस्िास््य सम्बन्धी गुणस्तर अनुगमन 
तिा ननरीक्षण गनत प्रिललत कानून 
बमोस्िमको योग्यता पुगेको र्दफा-१६ 
बमोस्िमको स्िास््य अचधकारीलाई 
सम्झनुपछत।  

(ण) "सरकारी स्िास््य संस्िा" भन्नाले 
यशोधरा गाउँपाललका के्षत्रलभत्र 
गाउँपाललका, प्ररे्दश सरकार र नेपाल 
सरकारले संिालन गरेका स्िास््य संस्िा 
सम्झनु पछत र सो शव्र्दले कानून 
बमोस्िम स्िापना भएका स्िसालशत 
संगठित संस्िा मातहतमा संिाललत 
प्रनतष्िान लशक्षण अस्पताललाई समेत 
िनाउनेछ। 



 v08M %_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM %_  ldltM kmfNu'g !* ut] @)&* 

 

 

 
5 

 

(त) "सेिाग्राही" भन्नाल ेस्िास््य सेिा ललन े
व्यस्क्त सम्झनु पछत। 

(ि) "सेिा प्रर्दायक" भन्नाले मान्यताप्राप्त 
लशक्षण संस्िािाट स्िास््य सेिाका 
विषयमा ननस्श्ित योग्यता िा ताललम 
हालसल गरी सम्बस्न्धत पररषर्द्बाट 
अनुमनत प्राप्त स्िास््य संस्िामा कायतरत 
चिककत्सक तिा स्िास््यकमी र 
सामुर्दानयक स्िास््य कायतकतात िा मठहला 
स्िास््य स्ियंसेविका सम्झनुपछत र सो 
शव्र्दले स्िास््य सेिा प्रर्दान गने अनुमनत 
प्राप्त स्िास््य संस्िालाई समेत 
िनाउनेछ। 

(र्द) “स्िास््य ननरे्दशक सलमनत” भन्नाल े
ऐनको र्दफा-१४ अनुसार गाउँपाललकामा 
गठित स्िास््य सलमनतलाई सम्झनु पर्दतछ 
।  

(ध) “स्िास््य शािा” भन्नाले यशोधरा 
गाउँपाललकाको स्िास््य सेिा सम्िन्धी 
कामकाि गनत गराउनको लागी तोकेको 
शािा सम्झनुपछत । 

(न)  “स्िास््य संस्िा” भन्नाले सरकारी 
स्िास््य संस्िालाई सम्झनु पर्दतछ र सो 
शब्र्दले प्रिललत कानून बमोस्िम स्िावपत 
सामुर्दानयक िा गैरसरकारी िा ननिी िा 
सहकारी िा गैर नाफामुलक रुपमा 
स्िापना भएका स्िास््य संस्िालाई समेत 
िनाउने छ।  
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(ऩ)  “व्यिस्िापन सलमनत” भन्नाले ऐनको 
र्दफा-६ अन्तगतत बनेका स्िास््य 
संस्िाहरुको सञ्िालन तिा व्यिस्िापन 
सलमनतलाई सम्झनुपर्दतछ ।   

परिच्छेद-२ 

आधाििूत स्वास््य सेवा तथा सेवा प्रदायक  

 आधाििूत स्वास््य सेवा: (१) प्रत्येक नागररकलाई 
स्िास््य सेिामा सहि र सुलभ पहँुि हुनेछ।   

(२) प्रत्येक नागररकलाई रे्दहायका विषयसँग सम्बस्न्धत 
तोककएका आधारभूत स्िास््य सेिा ननिःशुल्क रुपमा 
उपलब्ध हुनेछ- 

(क) िोपसेिा,  
(ि) एकीकृत नििात लशशु तिा 

बालरोग व्यिस्िापन, पोषण सेिा, 
गभतिती, प्रसि तिा सुत्केरी सेिा, 
पररिार ननयोिन, गभतपतन तिा प्रिनन 
स्िास््य िस्ता मात,ृ नििात लशशु तिा 
बाल स्िास््य सेिा,  

(ग) सरूिा रोग सम्बन्धी सेिा,  
(घ) नसने रोग तिा शारीररक 

विकलाङ्गता सम्बन्धी सेिा,  
(ङ) मानलसक रोग सम्बन्धी सेिा,  
(ि) िेष्ि नागररक स्िास््य सम्बन्धी 

सेिा,  
(छ) सामान्य आकस्स्मक अिस्िाका 

सेिा,  
(ि) स्िास््य प्रिर्दतनन सेिा,  
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(झ) आयुिेर्द तिा अन्य मान्यता प्राप्त 
िैकस्ल्पक स्िास््य सेिा,  

(ञ) नेपाल सरकार िा प्ररे्दश सरकारले 
रािपत्रमा सूिना िारी गरी तोकेका अन्य 
सेिा । 

 (३) उपर्दफा (२) बमोस्िमका सेिाका 
अनतररक्त स्िानीय आिश्यकता र उपलब्ध स्रोत 
साधनका आधारमा कायतपाललकाले रािपत्रमा सुिना 
प्रकालशत गरी आधारभूत स्िास््य सेिाको सूिी िप गनत 
सक्नेछ ।   

(४) उपर्दफा (२) र (३) बमोस्िमका सेिाका 
अनतररक्त स्िानीय आिश्यकता र अिस्िा अनुसार अन्य 
स्िास््य सेिा समेत तोककएको िगत, समुह, ललङ्ग िा 
के्षत्रका नागररकलाई कायतपाललकाले ननिःशुल्क उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

(५) आधारभूत स्िास््य सेिाको व्यिस्िापन 
कायतपाललकाले गनेछ। 

 आधाििूत स्वास््य सेवा प्रदायक: (१) गाउँपाललका 
के्षत्रलभत्र संिालनमा रहेका सरकारी स्िास््य संस्िा तिा 
समूर्दायमा आधाररत स्िास््य कायतक्रम माफत त आधारभुत 
स्िास््य सेिा  सुननस्श्ित गररनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बाहेक नेपाल सरकार, प्ररे्दश 
सरकार र गाउँपाललकाले तोकेका स्िास््य संस्िाबाट 
नन:शुल्क रुपमा आधारभुत स्िास््य सेिा उपलब्ध हुनेछ 
।  

(३) आधारभुत स्िास््य सेिा प्रर्दान गनतको 
लाचग आिश्यकता अनुसार गाउँपाललकाले संघ तिा प्ररे्दश 
मातहतका स्िास््य संस्िासंग साझेर्दारी गनत सक्नछे। 

परिच्छेद-३ 



 v08M %_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM %_  ldltM kmfNu'g !* ut] @)&* 

 

 

 
8 

 

स्वास््य संस्था स्थापर्ा, संचालर् तथा व्यवस्थापर् 

 स्वास््य संस्था स्थापर्ा: (१) आधारभूत स्िास््य सेिा 
तिा अन्य स्िास््य सेिा प्रर्दान गनतको लागी  
गाउँपाललकाल ेस्िास््य संस्िा स्िापना तिा संिालन गनत 
सक्नेछ। 

 (२) उपर्दफा (१) बमोस्िमका स्िास््य 
संस्िाको तहगत संरिना र सेिा तिा पूिातधारको 
न्युनतम मामर्दण्ड तोके बमोस्िम हुनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोस्िम स्िास््य संस्िा 
स्िापना गर्दात गाउँपाललकाले आिश्यकता र औचित्यता 
अनुसार प्रत्येक िडामा कस्म्तमा एक स्िास््य संस्िा र 
गाउँपाललकामा कस्म्तमा एक आधारभूत अस्पताल रहन े
गरी स्िापना तिा संिालन गनत सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (३) मा िुनसुकै कुरा लखेिएको 
भए तापनन कायतपाललकाले स्िास््य सेिा सुलभ र सहि 
रुपमा संिालन गनत स्िास््य सेिालाई एकककृत रुपमा 
संिालन गनत सक्नेछ।   

(५) गाउँपाललकाले हाल सञ्िालनमा रहेका 
स्िास््य संस्िाको प्रिललत मापर्दण्ड बमोस्िम स्तरोन्ती 
गरी सञ्िालन गनत सक्नेछ । 

(६) स्िास््य संस्िा स्िापना गर्दात गाउँपाललकाले 
नेपाल सरकार र प्ररे्दश सरकारसंग समन्िय गनत सक्नेछ। 

(७) गाउँपाललकालभत्र संिाललत  सरकारी 
अस्पतालले अननिायत रुपमा आफ्नै फामेसी सञ्िालन 
गरी अत्यािश्यक औषधी नन:शुल्क उपलब्ध गराउनु 
पनेछ। 

(८) उपर्दफा (७) बमोस्िमका अत्यािश्यक 
औषधी बाहेक अस्पतालबाट स्िास््य सेिा प्रर्दान गर्दात 
आिश्यक अनतररक्त औषधी तिा स्िास््यिन्य 
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सामाग्रीहरु अस्पतालले आफ्नै फामेसी माफत त सुपि 
मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

 स्वास््य संस्था संचालर् तथा व्यवस्थापर्: (१) 
गाउँपाललकाको स्िालमत्िमा संिालन भइरहेका िा स्िापना 
भएका अस्पतालको संिालन तिा व्यिस्िापनको लागी 
रे्दहाय बमोस्िमको अस्पताल व्यिस्िापन सलमनत हुनेछ । 

(क) गाउँपाललका अध्यक्ष िा नीिल े
तोकेको कायतपाललकाको सर्दस्य- 
अध्यक्ष  

(ि) गाउँपाललकालभत्र िसोिास गन े
स्िास््य के्षत्रमा कस्म्तमा ५ बषत 
कायत अनुभि भएको (प्रनतस्ष्ित 
समािसेिी) मध्येिाट 
कायतपाललकाले तोकेको व्यस्क्त- 
उपाध्यक्ष 

(ग) सामास्िक विकास सलमनत संयोिक 
-सर्दस्य 

(घ) अस्पताल रहेको िडाको िडा अध्यक्ष 
-सर्दस्य 

(ङ) गाउँ कायतपाललकाका मठहला सर्दस्य 
मध्ये कस्म्तमा एक र्दललत मठहला 
सर्दस्य सठहत र्दईु िना- सर्दस्य  

(ि) मठहला स्ियंसेविका मध्येिाट 
कायतपाललकाले तोकेको एक िना -
सर्दस्य 

(छ) अस्पतालको नलसतङ इन्िाित- सर्दस्य 
(ि) स्िानीय उर्दयोग व्यापार संघको 

अध्यक्ष िा प्रनतननचध -सर्दस्य  
(झ) स्िास््य शािा प्रमुि -सर्दस्य 
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(ञ) मेडडकल सुपररटेण्डने्ट िा अस्पताल 
प्रमुि - सर्दस्य सचिि 

(२) उपर्दफा (१) बाहेकका गाउँपाललकाको 
स्िालमत्ि रहेका अन्य सरकारी स्िास््य संस्िाको 
संिालन तिा व्यिस्िापनको लाचग रे्दहाय बमोस्िमको 
एक व्यिस्िापन सलमनत हुनेछ;- 

(क) स्िास््य संस्िा रहेको सम्िस्न्धत 
िडाको अध्यक्ष- अध्यक्ष 

(ि) स्िास््य संस्िा रहेको िडामा 
िसोिास गने स्िानीय समािसेिी 
मध्ये कायतपाललकाले तोकेको 
व्यस्क्त -उपाध्यक्ष 

(ग) िडाको मठहला सर्दस्यहरु मध्येबाट 
एकिना - सर्दस्य  

(घ) सम्बस्न्धत स्िास््य संस्िा रहेको 
िडा कायातलयका कायतकारी 
अचधकारी - सर्दस्य  

(ङ) स्िास््य संस्िा रहेको के्षत्रको 
विर्दयालयका प्रमुि िा प्रािायत 
मध्येबाट एक र मठहला लशक्षक्षका 
मध्येबाट एक गरी सलमनतल े
मनोननत गरेका र्दईु िना- सर्दस्य 

(ि) सामास्िक िा स्िास््य िा लशक्षा 
के्षत्रमा कृयालशल स्िानीय 
व्यस्क्तहरू मध्ये कायतपाललकाल े
तोकेका कस्म्तमा एक मठहला 
सठहत र्दइु िना- सर्दस्य 
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(छ) स्िानीय उर्दयोग िा व्यापार 
संघको प्रनतननचध एक िना- 
सर्दस्य  

(ि) मठहला स्िास््य स्ियंसेविका 
मध्येिाट सलमनतले मनोननत 
गरेका एक िना- सर्दस्य 

(झ) सम्बस्न्धत स्िास््य संस्िा 
प्रमुि- सर्दस्य सचिि 

 (३) सलमनतले र्दललत, िनिानत, अपांगता 
भएका, िेष्ि नागररक, ककशोर ककशोरी मध्येबाट एक-
एक िना व्यस्क्तलाई िैिकमा आमन्त्रण गनत सक्नछे। 

(४) सलमनतले आिश्यक रे्दिेमा स्िानीय 
समािसेिी, विज्ञ िा कमतिारीलाई सलमनतको ििैकमा 
आमन्त्रण गनत सक्नेछ । 

 (५) उपर्दफा (२) बमोस्िमका स्िास््य 
संस्िाको व्यिस्िापन सलमनतमा गाउँपाललका अध्यक्ष र 
उपाध्यक्ष संरक्षक रहनेछन। 

(६) सलमनत सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा 
कायतपाललकाले तोके बमोस्िम हुनेछ । 

 व्यवस्थापर् सममततको काम, कतनव्य ि अधधकाि: 
व्यिस्िापन सलमनतको काम, कततव्य र अचधकार रे्दहाय 
िमोस्िम हुनछे,- 

(क) नेपाल सरकारबाट िारी गररएको 
आधारभूत स्िास््य सेिा प्रबाह र 
न्यूनतम सेिा मापर्दण्ड 
कायातन्ियनको सुननस्श्ितता 
गराउने ।  

(ि) स्िास््य संस्िाबाट गुणस्तरीय, 
प्रभािकारी एिं र्दीगो सेिा प्रिाहको 
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लाचग स्िास््य संस्िाको उन्ननत 
र विकासको सन्र्दभतमा आिश्यक 
नीनत, योिना, कायतक्रम तिुतमा 
र ननणतय गरी कायातन्ियन गने, 
गराउने। 

(ग) स्िास््य सेिाको पहँुििाट िस्ञ्ित 
स्िानीय समुर्दायलाई स्िास््य 
सेिाको पहँुिको सुननस्श्ितता गनत 
आिश्यक कायतहरू गने ।  

(घ) भूगोल, अल्पसंख्यक, आठर्दिासी 
िनिानत, ज्येष्ि नागररक, 
विपन्न िगत, अपांगता, 
बालबाललका, ककशोर ककशोरी, 
मठहला समूह समेतलाई मध्येनिर 
रािी स्िास््य संस्िाको 
प्रािलमकता र योिना तिुतमा गरी 
कायातन्ियन गने। 

(ङ) स्िास््य संस्िाको व्यिस्िापन र 
सञ्िालनको लाचग आिश्यक स्रोत 
साधन िुटाउन पहल गने, िावषतक 
ििेट तिा कायतक्रम तयार गने। 

(ि) स्िास््य संस्िाबाट प्रिाह भएका 
सेिाहरूको ननयलमत अनुगमन र 
समीक्षा गरी सेिाको ननरन्तर 
रूपमा गुणस्तर अलभिरृ्दचध गनत 
आिश्यक ननणतय ललने। 

(छ) स्िास््य बीमा कायतक्रम, िोप 
कायतक्रम, मातलृशशु सुरक्षा 
कायतक्रम िस्ता राविय अलभयान 
तिा कायतक्रमहरूको कायातन्ियनको 
आिश्यक प्रिन्ध लमलाउने । 

(ि) अनत विपन्न, असहाय तिा 
अपाङ्गता भएका व्यडिहरूलाई 
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ननशुल्क िा सहुललयतपूणत स्िास््य 
सेिा प्रर्दान गनत आिश्यक प्रिन्ध 
लमलाउने ।  

(झ) स्िास््य संस्िामा कायतरत 
िनशस्क्तको क्षमता विकास र एि ं
बवृि विकासको लाचग आिश्यक 
कायत गने। 

(ञ) सितसुलभ र गुणस्तरीय स्िास््य 
सेिाको पहुि र उपलब्धता 
सुननस्श्ित गराउनका लाचग 
आिश्यक मानि स्रोत व्यिस्िापन 
सम्बन्धी कायत गने तिा सेिा 
प्रर्दायक र स्िास््यकमीहरुलाई 
सहि रुपमा कायत गनत अनुकूल 
तिा सुरक्षक्षत बातािरण सिृना 
गने र उच्ि कायत सम्पार्दनका 
लाचग प्रोत्साठहत गने ।  

(ट) स्िास््य संस्िाको भौनतक 
सम्पविको एककन त्यांक 
अध्यािचधक गने एिं सम्पविको 
संरक्षण गने, गराउने। स्िास््य 
संस्िाको भौनतक संरिना तिा 
ममतत संभारको ब्यिस्िापन गने। 
स्िास््य संस्िाको भौनतक पूिातधार 
तिा सेिा प्रिाह (भिन, औषचध, 
औिार उपकरण) को लाचग 
स्िास््य संस्िाको ननयलमत स्ि-
मूल्यांकनका आधारमा आिश्यक 
स्िानीय बबविय स्रोत साधनहरुको 
पठहिान तिा पररिालनमा 
सहयोग गने र सो व्यिस्िापनका 
लाचग सम्बस्न्धत ननकायमा 
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आिश्यक लसफाररस, छलफल, 
गने । 

(ि) स्िास््य संस्िाबाट ठर्दईने सेिाको 
लक्ष्य अनुसार प्रगनत भए नभएको 
अनुगमन गने । 

(ड) स्िास््य सूिनाको उचित 
व्यिस्िापन गनत स्िास््य 
सम्बन्धी त्यांक, सूिना 
संकलन, विश्लेषण गरी सोको 
उपयोगमा िरृ्दचध ल्याउने । 
रेकडड तङ्गं तिा ररपोठटतङ्गलाई 
सुननस्श्ित गरी यसको मालसक 
तिा आिचधक समीक्षा गने ।  

(ढ) स्िास््य संस्िाको भौगोललक 
कायतके्षत्र लभत्रको स्िास््य समस्या 
र आिश्यकताको विश्लेषण गरी 
त्यमा आधाररत योिना तिुतमा, 
कायातन्ियन र अनुगमन गने ।  

(ण) स्िास््य सेिामा सुशासनलाई 
मध्यनिर गरी िन सहभाचगता र 
सामास्िक ििाफरे्दठहता सुननस्श्ित 
गररतरै्द सेिाग्राही मैत्री स्िास््य 
सेिालाई सुदृठढकरण गनत सहयोग 
तिा सहिीकरण गने ।  

(त) विर्दयुतीय स्िास््यको अिधारणा 
कायातन्ियनका लाचग गाउँपाललका 
अन्तगततका गाउँपाललका स्िास््य 
सलमनत र स्िास््य शािासंग 
आिश्यक समन्िय गने । 

(ि) अनघल्लो िैिकले गरेका 
ननणतयहरूको कायतन्ियनको 
स्स्िनतबारे पुनरािलोकन गरी 
िनस्िास््यका कायतक्रम तिा 
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स्िास््य सेिा संिालन आठर्दमा 
आएका समस्या समाधान गनत 
पहल गन े र समाधान हुन 
नसकेका समस्याहरू समाधानका 
लाचग गाउँपाललका तिा सम्बस्न्धत 
ननकायलाई पिाउने । 

(र्द) गाउँपाललकाले िनाएको आिचधक 
कायतक्रम कायतन्ियन, अनुगमन, 
समीक्षा र स्िास््य संस्िाको 
आिचधक तिा िावषतक प्रगनत 
प्रनतिेर्दन गाउँपाललका समक्ष पेश 
गने। 

(ध) नेपालको संविधान र स्िानीय 
सरकार सञ्िालन ऐन बमोस्िम 
स्िास््य सम्बन्धी स्िानीय तहको 
एकल तिा साझा अचधकारहरू 
कायतन्ियनका लाचग व्यिस्िापन, 
समन्िय र सहयोग गने । 

(न) संघ, प्ररे्दश र स्िानीय सरकारल े
िलाएका स्िास््य सम्बन्धी 
कायतक्रम तिा अलभयानहरु र 
गाउँपाललकाले तोके बमोस्िमका 
अन्य कायतहरू गने । 

  पदाधधकािीहरुको पदावधध: (१) व्यिस्िापन सलमनतका 
पर्दाचधकारीहरुको पर्दािचध ननयुक्त् भएको लमनतले तीन 
िषतको हुनेछ । 

तर पर्दाचधकारीको पर्दािचध बाँकी रहँरै्द सम्बस्न्धत 
स्िानीय तहको ननिातिन सम्पन्न भएमा पर्दािचध स्ित: 
समाप्त हुनेछ ।  

(२) कुनै पनन व्यस्क्त र्दईु कायतकाल भन्र्दा बढी 
स्िास््य संस्िा सञ्िालन तिा व्यिस्िापन सलमनतमा 
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रहन सक्न ेछैन । तर परे्दनको हकमा यो प्रािधान लागु 
हुने छैन । 

 पदावधध रिक्त हुर्े: ननम्न अिस्िामा पर्दाचधकारी तिा 
सर्दस्यहरुको पर्द ररक्त हुनेछ; 

(क) मतृ्यु भएमा, 

(ि) रास्िनामा ठर्दएमा, 

(ग) बबना सूिना लगातार तीनपटक 
सलमनतको ििैकमा अनुपस्स्ित 
भएमा । 

(घ) फौिर्दारी अलभयोग लागेमा। 

(घ) स्िास््य संस्िाको अठहत हुन ेकाम 
गरेको िहर भएमा । 

  कोष तथा खाता सञ्चालर्ाः (१) अस्पताल व्यिस्िापन 
सलमनतको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोस्िमको कोषको संिालन 
गाउँपाललकाको लेिा प्रणालीमा सामञ्िस्यता हुने गरर 
छुट्टै बैंक िातामाफत त हुनेछ।   

(३) उपर्दफा (२) बमोस्िम रहेको बैंक िाता 
मेडडकल सुपररटेण्डने्ट िा अस्पताल प्रमुि र अस्पतालको 
लेिा सम्बन्धी बबषय हेन े शािा प्रमुिको संयुक्त 
र्दस्तितबाट सञ्िालन हुनेछ ।   

(४) उपर्दफा (२) बमोस्िमको लेिा व्यिस्िापन 
र लेिा परीक्षण प्रिललत कानून बमोस्िम हुनेछ ।   

  स्वास््य संस्था संचालर् इजाजतपत्र मलरु्पर्े : (१) 
नेपाल सरकारले ननधातरण गरेको न्युनतम मापर्दण्डका सािै 
गाउँपाललकाल ेतोकेको प्रकक्रया पुरा गरी गाउँपाललका 
के्षत्रलभत्र रे्दहायबमोस्िमका ननिी, गैरसरकारी, 
सामुर्दानयक, सहकारी िा गैरनाफामुलक संस्िालाई 
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स्िास््य संस्िा संिालनको लाचग इिाितपत्र ठर्दन 
सक्नेछ; 

(क) १५ शैय्या सम्मको अस्पताल 
(ि) स्िास््य स्क्लननक, आयुिेठर्दक 

स्क्लननक, सेिाररग्पा (आम्िी) 
स्क्लननक, होलमयोप्यािी स्क्लननक 
र यस्तै प्रकारका अन्य 
स्क्लननकहरू 

(ग) कफस्ियोिेरापी केन्र, पुनस्िातपना 
केन्र, प्राकृनतक उपिार केन्र, 
अकुपन्िर, अकुप्रेसर केन्र, 
युनानी उपिार केन्र, योग ध्यान 
तिा शारररीक व्यायम केन्र, 
परम्परागत सेिा स्क्लननक र यस्तै 
प्रकारका स्क्लननक तिा सेिा 
केन्रहरू  

(घ) िेररयाठट्रक परामशत केन्र 
(ङ) “डी” र “ई” िगतका प्रयोगशाला 
(ि) तोककए बमोस्िमका अन्य स्िास््य 

सेिा 

 (२) इिाितपत्र प्राप्त नगरी गैरसरकारी िा 
ननिी स्िास््य संस्िाले स्िास््यसगँ सम्बस्न्धत कुनैपनन 
संस्िा संिालन िा सेिा उपलब्ध गराउन पाउने छैन ।  

 (३) यो ऐन िारी हुनुअनघ गाउँपाललका के्षत्र 
लभत्र संिाललत ननिी िा गैरसरकारी स्िास््य संस्िाहरू 
ऐन िारी भएपनछ कायतपाललकाले तोकेको प्रकृया 
बमोस्िम यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन मठहनालभत्र 
इिाितपत्रका लाचग ननिेर्दन ठर्दनुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बमोस्िमका स्िास््य संस्िाले 
स्िास््य संस्िा तिा सेिा सञ्िालन इिाितपत्र ललन 
िा निीकरण गनत कायतपाललकाल ेतोके बमोस्िमको मा 
र्दरिास्त ठर्दनु पनेछ। 



 v08M %_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM %_  ldltM kmfNu'g !* ut] @)&* 

 

 

 
18 

 

(५) उपर्दफा(४) बमोस्िमका स्िास््य संस्िाले 
प्रिललत कानून बमोस्िमको मापर्दण्ड पुरा गरे नगरेको 
सम्बन्धमा र्दफा-१५ बमोस्िमको अनुगमन सलमनतल े
िाँिबुझ गरी िा गराई कायतपाललकालाई लसफाररस गनेछ। 

(६) उपर्दफा(५) बमोस्िम अनुगमन गर्दात 
मापर्दण्ड पुरा गरेको पाइएमा कायतपाललकाले स्िास््य 
संस्िा तिा सेिा संिालन सम्बन्धमा आिश्यक सतत 
तोकी तोककए बमोस्िमको ढाँिामा संिालन इिाितपत्र 
ठर्दन सक्नेछ।  

(७) स्िास््य संस्िाले प्रत्येक आचितक िषत 
समाप्त भएको लमनतले एक मठहनालभत्र कायतपाललकाले 
तोके बमोस्िमको वििरण सठहतको स्िमुल्याङ्कन 
प्रनतिेर्दन कायतपाललका समक्ष पेश गनुतपनछे। 

(८) कुनै कारणले स्िास््य संस्िा बन्र्द गनुतपने 
िा गाउँपाललका के्षत्रबाट अन्यत्र सानुतपन े भएमा 
कायतपाललकालाई अचग्रम िानकारी गराउनुपने छ। 

(९) उपर्दफा (२) र (३) मा िुनसुकै कुरा 
लेखिएको भए तापनन यो ऐन प्रारम्भ हँुर्दाको बित कुनै 
ननकायबाट अनुमनत ललई संिालनमा रहेका स्िास््य 
संस्िाले यस ऐन र प्रिललत कानून बमोस्िमको मापर्दण्ड 
पुरा गनत समय माग गरेमा कायतपाललकाले त्यस्तो 
स्िास््य संस्िालाई औचित्य हेरी बढीमा छ मठहनाको 
समायािधी ठर्दन सक्नेछ।सो अिचधलभत्र इिाितपत्र 
नललने स्िास््य संस्िाको अनुमनत स्ित: िारेि हुनेछ। 

(१०) स्िास््य संस्िा तिा सेिा संिालन 
अनुमनत र इिाितपत्र सम्बस्न्ध अन्य व्यिस्िा र 
मापर्दण्ड नेपाल सरकार र प्ररे्दश सरकारले ननधातरण गरेको 
न्यूनतम मापर्दण्ड अनुरुप कायतपाललकाले तोक्नेछ। 

(११) उपर्दफा (१०) बमोस्िमको मापर्दण्ड 
नबनेसम्मका लाचग स्िास््य संस्िा तिा सेिा संिालन 
अनुमनत, इिाितपत्र र निीकरण सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्िा र मापर्दण्ड प्रिललत कानून बमोस्िम हुनेछ। 
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(१२) यस र्दफामा माचि िुनसुकै कुरा लेखिएको 
भए तापनन गाउँपाललका अन्तगतत संिाललत सरकारी 
स्िास््य संस्िाले इिाित अनुमनत ललनुपन े छैन तर 
प्रिललत कानून बमोस्िमको न्यूनतम सेिा मापर्दण्ड भने 
पुरा गरेको हुनुपनेछ। 

  दतान मसफारिस मलरु्पर्े: (१) गाउँपाललका के्षत्रलभत्र 
प्रारे्दलशक िा संघीय तहमा इिाितपत्र ललई र्दतात भई 
संिालन हुने ननिी तिा गैरसरकारी स्िास््य संस्िाले 
स्िापना तिा संिालन र निीकरणको लाचग 
कायतपाललकाबाट सेिा संिालन पुित अनुमनत िा र्दतात र 
निीकरण लसफाररश ललनुपनेछ। 

(२) यसरी अनुमनत िा र्दतात लसफाररस ललने 
ननिी तिा गैरसरकारी स्िास््य संस्िाले समेत प्रिललत 
मापर्दण्ड बमोस्िम आफ्नो स्िास््य संस्िामा र्दश 
प्रनतशत संख्यामा अननिायत रुपमा गाउँपाललकाले 
लसफाररस गरेका असहाय, गररि तिा विपन्न 
नागररकको नन:शुल्क उपिार गनुतपनेछ।  

(3) ननिी के्षत्रले स्िास््य संस्िा र्दतात, अनुमनत 
तिा नविकरण गर्दात गाउँपाललकाले तोके बमोस्िमको 
ननरे्दलशका अनुसार हुनेछ ।  

 

परिच्छेद-४ 

योजर्ा, अरु्गमर् तथा गुणस्ति 

   स्वास््य योजर्ा तथा कायनक्रम संचालर् गर्े: (१) 
कायतपाललकाले नपेाल सरकार र प्ररे्दश सररकारको स्िास््य 
योिना अनुकुल हुनेगरी गाउँपाललकाको स्िास््य सम्बन्धी 
लक्ष्य ननधातरण गरी योिना ननमातण, कायतन्ियन, 
मुल्याङ्कन तिा सलमक्षाको कायतताललका बनाई स्िानीय 
आिश्यकता अनुसार स्िास््य सम्बन्धी प्रिर्दतधनात्मक, 



 v08M %_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM %_  ldltM kmfNu'g !* ut] @)&* 

 

 

 
20 

 

प्रनतकारात्मक, उपिारात्मक तिा पुनस्िातपना सम्बन्धी 
कायतक्रमहरू संिालन गनेछ । 

(२) कायतपाललकाले योिना बनाई गाउँपाललका 
के्षत्रलभत्र कुपोषणको पठहिान, न्युननकरण, रोकिाम, 
ननयन्त्रण र व्यिस्िापनका सािै अनत कुपोवषत 
बालबाललकाको पनुस्िातपनाको कायतक्रम संिालन गनेछ। 

(३) गाउँपाललकाबाट स्िास््य के्षत्रको अनुगमन, 
मुल्याकंन तिा सुपररिेक्षण ननरे्दलशका बनाई कायातन्ियन 
गनेछ । 

 

  स्वास््य तर्देशक सममतत: (१) गाउँपाललकाले स्िास््य 
के्षत्रको नीनत, रणनीनत, योिना ननमाणत, समन्िय तिा 
कायतन्ियन गनत ननम्न बमोस्िमको गाउपललका स्िास््य 
ननरे्दशक सलमनत गिन गनेछ।  

(क) गाउँपाललका अध्यक्ष -

अध्यक्ष 
(ि) गाउँपाललका उपाध्यक्ष –

सर्दस्य 
(ग) प्रमुि प्रशासकीय अचधकृत 

–सर्दस्य 
(घ) सामास्िक विकास सलमनत 

संयोिक –सर्दस्य 
(ङ) स्िास््य कायातलय प्रमुि 

िा नीिले तोकेको 
अचधकृत प्रनतननधी- 
सर्दस्य  

(ि) स्िास््य संस्िा सञ्िालन 
तिा ब्यिस्िापन 
सलमनतका अध्यक्ष मध्ये 
कायतपाललकाले तोकेका एक 
िना – सर्दस्य  
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(छ) कायतपाललका सर्दस्यहरु 
मध्येिाट गाउँपाललका 
अध्यक्षल े तोकेको एक 
िना र्दललत मठहला सठहत 
र्दईु िना - सर्दस्य 

(ि) गाउपाललकाको स्िालमत्िमा 
रहेको अस्पतालको प्रमुि 
िा मेडडकल सुपररटेण्डने्ट 
- सर्दस्य  

(झ) स्िास््य के्षत्रमा कायतरत 
ननिी िा गैह्रसरकारी 
स्िास््य संस्िाको 
प्रनतननचधत्ि हुने गरी 
कायतपाललकाले तोकेको एक 
िना- सर्दस्य    

(ञ) स्िास््य शािा प्रमुि- 
सर्दस्य  सचिि 

(२)   सलमनतको काम, कततव्य र अचधकार 
रे्दहाय बमोस्िम हुनेछ,- 

(क) गाउँपाललकामा 
िनस्िास््य सुरक्षा, 
प्रिर्दतधन र सुधार सम्बन्धी 
नीनत ननधातरण गने, 

(ि) स्िास््यका बहृत 
सामास्िक ननधातरकहरुलाई 
सम्बोधन गनत 
गाउँपाललकाका अन्य सबै 
नीनतहरुमा स्िास््य नीनत 
अिलम्िन गनत गराउन 
आिश्यक कायत गन े
गराउने, 

(ग) स्िास््य सेिाको के्षत्रमा 
समानुपानतक वितरणको 
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आधारमा प्रािलमकताका 
के्षत्रहरु ननधातरण गने, 

(घ) स्िास््य संस्िा स्िापना र 
सेिा विस्तारको 
आिश्यकताको एकीन गरी 
स्िास््य संरिना तिा 
सेिा विस्तारको लागी 
कायतपाललकालाई सुझाि 
ठर्दने, 

(ङ) रास्ष्ट्रय तिा प्रारे्दलशक 
स्िास््य योिना र नीनत 
तिुतमाको अनुसरण गन े
गराउने,    

(ि) िनस्िास््य सम्बस्न्ध 
रास्ष्ट्रय तिा प्रारे्दलशक 
रणनीनत, ढाँिा िा 
ननयमनहरुलाई स्िानीय 
स्तरमा लागु गनत 
सम्बस्न्धत के्षत्र िा 
ननकायलाई आिश्यक 
ननरे्दशन ठर्दने,  

(छ) रोगहरुको रोकिाम, 
प्रबधतनात्मक कायत लगायत 
िनस्िास््यको सुधार 
सम्बस्न्ध कुनै पनन 
विषयमा प्ररे्दश तिा संघीय 
सरकार सँग आिश्यक 
सहयोग तिा परामशत 
ललने, 

(ि) गाउँपाललकाको के्षत्राचधकार 
लभत्रको स्िास््य सेिाको 
त्याङ्कहरु विश्लेषण गरर 
गाउँपाललकाको 
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आिश्यकतामा आधाररत 
भएर स्िास््य सम्बस्न्ध 
बावषतक तिा आिचधक 
योिनाहरु तयार गने ।  

(झ) गाउँपाललका लभत्रको 
स्िास््य सेिा विकास, 
विस्तार र गुणस्तर 
सुननस्श्ितताको योिना 
तयार गने, 

(ञ) स्िास््य सेिाको पहँिु 
भन्र्दा बाठहर रहेका 
समुर्दायको पठहिान गरी 
सबैका लाचग स्िास््य सेिा 
सुननस्श्ित हुन े प्रिन्ध 
गने,  

(ट) गाउँपाललका लभत्रको 
स्िास््य सेिा विकास, 
विस्तार र गुणस्तर 
सुननस्श्ितताको योिना 
तयार गने र आिश्यक 
राय सुझाि सठहत 
कायतपाललकालमा पेश गने,  

(ि) स्िास््य के्षत्रको विकास र 
विस्तारमा आिश्यकता 
अनुसार राय सुझाि र 
सल्लाह ठर्दन,े  

(ड) गाउँपाललकामा स्िास््य 
के्षत्रमा कायतरत स्िानीय 
ननिी तिा गैहसरकारी 
संघ संस्िाहरुसंग समन्िय 
तिा आिश्यक साझेर्दारीका 
उपायहरू िोज्ने,  
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(ढ) िन स्िास््यसंग िोडडएका 
अन्य के्षत्रहरूसंग समन्िय 
गरी एकककृत रुपमा 
िनस्िास््यका योिना र 
कायतक्रम तिुतमा गनत 
नतेतृ्िर्दायी भूलमका ननिातह 
गने, 

(ण) स्िास््य सेिासँग 
सम्बस्न्धत विषयमा 
अनुसन्धान गनत गराउन 
आिश्यक समन्िय र 
सहिीकरण गने, 

(त) तोककए बमोस्िमको अन्य 
कायत गने। 

(३) सलमनतल े स्िास््य संस्िाको पिूातधार, 
स्िापना एिं स्तरोन्ननतको प्रयोिनको लाचग िा 
स्िास््यसँग सम्बस्न्धत कुनै विषयमा सुझाि प्रस्तुत गनत 
सलमनत िा उप-सलमनत गिन गनत सक्नछे।  

(४) उपर्दफा (३) बमोस्िमका सलमनत िा उप-
सलमनत गिन गर्दात कायतपाललकाले प्रारे्दलशक स्िास््य 
कायातलय, अस्पताल िा स्िल्लास्स्ित सम्बस्न्धत के्षत्रमा 
कायतरत व्यस्क्तहरूलाई सर्दस्यका रुपमा मनोननत गनत 
सक्नेछ। 

(५) सलमनतको बिैक कस्म्तमा ४ मठहनाको एक 
पटक बस्न्नुपनेछ।  

(६) सलमनतको बैिक सम्बस्न्ध अन्य कायतविचध 
सलमनत आफैले ननधातरण गनेछ ।  

  अरु्गमर् तथा गुणस्ति सममतताः (१) स्िास््य संस्िाको 
अनुगमन, ननरीक्षण र मुल्याङ्कन गनत गाउँपाललकाले 
रे्दहाय बमोस्िमको अनुगमन सलमनत गिन गनेछ।  
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(क) गाउँपाललका उपाध्यक्ष- 
संयोिक 

(ि) सामास्िक विकास सलमनत 
संयोिक- सर्दस्य   

(ग) कायतपाललकाले तोकेको एक 
िना मेडडकल अचधकृत- 
सर्दस्य   

(घ) स्िास््य शािामा कायतरत 
प.हे.न िा कायतपाललकाल े
तोकेको एक िना नलसतङ् 
प्रनतननचध- सर्दस्य   

(ङ) स्िानीय उपभोक्ता ठहत 
संरक्षणको के्षत्रमा 
कक्रयालशल संस्िाको 
प्रनतननचध एक िना- 
सर्दस्य  

(ि) सुरक्षा ननकायका 
प्रनतननचध- सर्दस्य 

(छ) स्िास््य शािा प्रमुि- 
सर्दस्य सचिि   

(२) अनुगमन सलमनतले र्दफा-११ बमोस्िम 
संिलान अनुमनत ललई गाउँपाललका के्षत्रलभत्र संिलानमा 
रहेका र गाउँपाललकाले आफैं  संिालन गरेका प्रत्येक 
स्िास््य संस्िाको िषतमा कस्म्तमा र्दईु पटक अननिायत 
अनुगमन, ननरीक्षण तिा मुल्याङ्कन गनेछ । 

(३) गुणस्तरीयता कायम गरे नगरेको 
सम्बन्धमा आिश्यक िानेमा अनुगमन सलमनतले िुनसुकै 
िेला ननरीक्षक िटाउन सक्नेछ।  
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(४) उपर्दफा (१) बमोस्िम अनुगमन ननरीक्षण 
गर्दात विज्ञ आिश्यक भएमा सम्बस्न्धत विषयका प्रारे्दलशक 
तिा संघीय तहका ननयामक ननकाय तिा अन्य विशेषज्ञ 
संस्िासंग सहकायत गनत सक्नेछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा मापर्दण्ड पालना 
नगरेको पाईएमा अनुगमन सलमनतल े िस्तुस्स्िनतको 
मुिुल्का बनाई आिश्यकता अनुसार सम्बस्न्धत स्िास््य 
संस्िामा लसलबन्र्दी गनत सक्नेछ र कारिाहीका लाचग 
लसफाररस गनेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोस्िम अनुगमन सलमनतल े
गरेको कारिाही लसफाररसमा आफ्नो राय समेत उल्लेि 
गरी अस्न्तम ननणतयको लाचग कायतपाललकामा पेश गनेछ 
। 

(७) ननरीक्षण तिा अनुगमनबाट प्राप्त 
ननतिाका आधारमा कायतपाललकाले आिश्यक ननरे्दशन 
ठर्दन सक्नेछ र सो संस्िाले मापर्दण्डहरुको पालना 
नगरेका कारण िनस्िास््यमा प्रभाि पन ेरे्दिेमा संस्िा 
बन्र्द गने सम्मको आरे्दश ठर्दन सक्नेछ ।  

 (८) गाउँपाललका स्िास््य अनुगमन सलमनतको 
काम, कततव्य र अचधकार सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा 
तोककए बमोस्िम हुनेछ । 

(९) सलमनतको बैिक तिा अन्य व्यबस्िा 
सलमनतले ननधातरण गरे बमोस्िम हुनेछ। 

  जर्स्वास््य तर्िीिक: (१) स्िास््य संस्िाले प्रिललत 
मापर्दण्ड बमोस्िम स्िास््य संस्िा संिालन गरे िा 
नगरेको र सेिा प्रर्दान गरे िा नगरेको सम्बन्धमा 
ननरीक्षण र अनुगमन गनत तिा िनस्िास््यमा प्रनतकूल 
असर पाने गनतविचध र िस्तुबाट आम िनतालाई सुरक्षक्षत 
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राख्नको लाचग त्यस्ता गनतविचध र िस्तुको अनुगमन, 
ननयमन र ननयन्त्रण गनत अनुगमन सलमनतले छुट्टै 
िनस्िास्ि ननरीक्षक िटाउन सक्नेछ ।   

(२) ननरीक्षणको क्रममा कुनै व्यस्क्त िा संस्िाले 
यस ऐन र प्रिललत कानून विपररत िनस्िास््यमा 
प्रनतकूल असर पने गनतविचध गरेको पाइएमा िनस्िास््य 
ननरीक्षकले िस्तुस्स्िनतको मुिुल्का बनाई र उक्त 
गनतविचध तत्कालको लाचग बन्र्द गराई कारिाहीका लाचग 
लसफाररस गनत सक्नेछ। 

(३) िनस्िास््य ननरीक्षकको योग्यता तिा अन्य 
व्यिस्िा प्रिललत कानून बमोस्िम हुनेछ। 

  सेवा शुल्क तर्धानिण ि पुर्िावलोकर् : (१) 
गाउँपाललकाल ेनेपाल सरकारले तोकेको मापर्दण्ड अनुसार 
गाउँपाललकालभत्रको स्िास््य सेिाको अचधकतम शुल्क 
ननधातरण तिा पुनरािलोकन गनत सक्नेछ। 

(२) कुनै पनन स्िास््य संस्िाले उपर्दफा(१)को 
प्रनतकूल नहुनेगरी आफ्ना सेिाको शुल्क पररिततन गर्दात 
पररिततन गनुतपने आधार प्रष्ट िुलाई कायतपाललकालाई 
पूित िानकारी गराउनु पनेछ ।  

(३) स्िास््य संस्िाले सेिा शुल्कको सूिी सबै 
सेिाग्राहीले रे्दख्न ेस्िानमा राखु्नपनेछ । 

परिच्छेद – ५ 

स्वास््य जर्शम्क्त, पूवानधाि, औषधी तथा स्वास््य कोष 
सम्बन्धी व्यवस्था 

  जर्शक्तिको व्यवस्थापर् :(१) गाउँपाललका लभत्रका 
स्िास््य संस्िामाफत त आधारभूत स्िास््य सेिा प्रिाहको 
लाचग रे्दहाय बमोस्िमको िनशस्क्त रहनछे। 

(क) स्िायी- नेपाल सरकारको स्िास््य 
सेिािाट समायोिन भइ आएका 
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स्िास््य िनशस्क्त र लोकसेिािाट 
पर्दपुनतत हुन ेस्िायी िनशस्क्त 

(ि) करार - करार सेिामा भनात 
गररएका िनशस्क्त 

(ग) अभ्यासकतात- छात्रिनृत प्राप्त गरर 
अध्ययनरत विर्दयािीहरूल े
अननिायत सेिा गनुतपन ेिनशस्क्त 
तिा गाउँपाललकाको पूणत िा 
आंलशक रुपमा सहयोग प्राप्त गरी 
अध्ययन गरेका विर्दयािी 

(घ) स्िास््य अलभयानकतात/मठहला 
स्िास््य स्ियंसेविका/स्ियं सेिक  

 (२) कायतपाललकाकाले प्रिललत कानून बमोस्िम 
स्िीकृत संरिना अनुरूपको आिश्यक िनशस्क्त स्िायी 
कमतिारीबाट पर्दपूनतत गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्िम स्िायी पर्दपूनतत हुन 
नसकेको अिस्िामा कायतपाललकाकाले प्रिललत कानून 
बमोस्िम स्िीकृत संरिना अनुरूपको आिश्यक िनशस्क्त 
करार कमतिारीबाट पर्दपूनतत गने सक्नेछ। 

(४) कायतपाललकाले िनशस्क्तको क्षमता 
अलभिरृ्दचधको लाचग आिश्यकता अनुसार ताललम तिा 
लशक्षण गराउनेछ । 

(५) प्रमुि प्रशासककय अचधकृतले गाउँपाललका 
अन्तगतत स्िास््य सेिाको कुनै कमतिारीलाई एउटा 
स्िास््य संस्िाबाट अको स्िास््य संस्िाको समान पर्दमा 
सरुिा गनत िा काम कािमा िटाउन सक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (४) बमोस्िम कमतिारीको सरुिा 
गर्दात ललइने आधार तिा मापर्दण्ड कायतपाललकाले तोके 
बमोस्िम हुनछे। 

(७) उपर्दफा (४) बमोस्िम काम गाउँपाललका 
लभत्रका स्िास््य संस्िामा कािमा िटाउँर्दा कमतिारी 
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कायतरत स्िास््य संस्िाबाट प्रिाह हुने सिेालाई प्रनतकुल 
प्रभाि नपने व्यिस्िा लमलाउनु पनेछ।  

 (८) स्िास््य अलभयानकतात र मठहला स्िास््य 
स्ियंसेविकाहरूको योग्यता, ननयुस्क्तको प्रकृया, 
सेिासुविधा र ताललम सम्िन्धमा कायतपाललकाले छुट्टै 
कायतविचध िनाई व्यिस्स्ित गनेछ। 

(९) स्िास््य िनशस्क्तको सेिा सुविधा तिा 
अन्य व्यिस्िा स्िानीय सेिा ऐन बमोस्िम हुनेछ। 

(१०) उपर्दफा (८) बमोस्िमको स्िानीय सेिा 
ऐन नबनेसम्मका लाचग प्रिललत कानुन बमोस्िम 
िनशस्क्त व्यिस्िापन हुनेछ । 

तर, स्िास््य िनशस्क्त व्यिस्िापन, प्रोत्साहन 
र उत्प्रेरणाको लाचग प्रिललत सेिा सुविधाका अनतररक्त 
आिश्यकता र कायत क्षमताका आधारमा िप सेिा सुविधा 
उपलब्ध गराउन यस र्दफाले कुनै िाधा परु्याउने छैन। 

  सेवा किाि गर्न सककर्े: गाउँपाललका अन्तगततका स्िास््य 
संस्िामा चिककत्सक िा अन्य स्िास््यकमीको पर्द स्िायी 
पर्दपुती नभएसम्म प्रिललत कानून र मापर्दण्ड अनुसार 
सेिा करार गरी िा करार सेिामा ननयुस्क्त गरी कामकाि 
लागाउन सक्नेछ। 

  कायनसम्पादर् किाि गरु्नपर्े: (१) स्िास््य सेिालाई 
प्रभािकारी बनाउन कायतपाललकाले कमतिारीहरूसंग 
छुट्टाछुट्टै कायतसम्पार्दन करार गनेछ। 

(२) गाउँपाललका प्रमुिको रोहिरमा प्रमुि 
प्रशासकीय अचधकृतले स्िास््य शािा हेन ेअचधकृतसँग, 
उक्त अचधकृतले स्िास््य संस्िाका प्रमुिहरुसँग र 
प्रमुिले अन्य कमतिारीहरुसँग कायत सम्पार्दन करार 
सम्झौता गनुतपन ेछ ।   

(३) कायतसम्पार्दन करार अनुसार काम भए 
नभएको सम्बन्धमा कायतपाललकाल े कमतिारीको 
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कायतक्षमताको मुल्याङकन गरर राम्रो काम गन े
कमतिारीलाई प्रोत्साहन स्िरुप पुरस्कृत गनत सक्नेछ। 

   खिीद योजर्ा बर्ाउरु् पर्ेाः (१) आफ्नो के्षत्रलभत्र 
बावषतक रुपमा आिश्यक पने औषधी  तिा स्िास््यिन्य 
सामाग्रीको िरीर्द तिा व्यिस्िापन गनत बावषतक िरीर्द 
योिना बनाई स्िीकृत गराउनु पनेछ ।  

(२) बावषतक िररर्द योिना स्िास््य शािाको 
सहयोगमा िरीर्द इकाईले तयार गनेछ।  

(३) यस र्दफामा माचि िुनसुकै कुरा लखेिएको 
भएतापनन गाउँपाललकाले बहुिावषतक िरीर्द योिना बनाउन 
सक्नेछ। 

  औषधी तथा स्वास््यजन्य सामाग्रीको खिीदाः (१) 
औषधी तिा स्िास््यिन्य सामाग्रीको िररर्दका लाचग 
स्िास््य शािाले प्रकक्रया अगाडी बढाउने छ।  

(२) औषधी तिा स्िास््यिन्य समाग्रीको िररर्द 
कायत साितिननक िरीर्द ऐन,२०६३, साितिननक िरीर्द 
ननयमािली, २०६४ र प्रिललत कानून बमोस्िम हुनेछ ।   

  औषधी तथा स्वास््य जन्य सामाग्रीको िण्डािणाः (१) 
िररर्द गररएको औषधी तिा स्िास््य उपकरणको सुरक्षक्षत 
भण्डारणको लाचग तोककएको मापर्दण्ड पुरा हुने गरर छुट्टै 
भण्डारण कक्षको व्यिस्िा गनुतपनेछ ।  

(२) गाउँपाललकाबाट प्राप्त गरेको उपकरण र 
औषधी तिा औषधी बबतरण सम्िन्धी विस्ततृ बबिरण 
सम्िस्न्धत स्िास््य संस्िाले तै्रमालसक रुपमा साितिननक 
गने र स्िास््य शािामा बुझाउनु पनछे ।  

  स्वास््य पुवानधाि ि मापदण्ड : (१) कायतपाललकाल े
आफ्नो स्िालमत्िमा रहेका स्िास््य संस्िामा उपलब्ध 
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स्िास््य सम्बस्न्ध भौनतक पूिातधारको संरक्षण र सम्िर्दतधन 
गनेछ । 

(२) नेपाल सरकारले ननधातरण गरेको स्िास््य 
संस्िाको िचगतकरण र प्रिललत स्िास््य पुिातधार मापर्दण्ड 
बमोस्िम कायतपाललकाले स्िास््य संस्िाको पूिातधार 
ननमातण गनेछ। 

(३) नेपाल सरकारको प्रिललत मापर्दण्डको 
प्रनतकुल नहुने गरी कायतपाललकाले न्युनतम पुिातधार 
मापर्दण्ड िनाई स्िास््य संस्िाका पूिातधारको ननमातण, 
विस्तार तिा ममतत सम्भार गनत सक्नेछ। 

(४) कायतपाललकाले आफ्नो स्िालमत्ि रहेका 
स्िास््य संस्िाहरूमा मापर्दण्ड अनुसार न्युनतम औिार-
उपकरणहरूको उपलब्धता सुननस्श्ित गनछे । 

(५) स्िास््य संस्िाको पूिातधार ननमातण, विस्तार 
तिा व्यिस्िापनका लाचग गाउँपाललकाले नेपाल सरकार, 
प्ररे्दश सरकार र ननिी संस्िासंग समेत साझेर्दारी गनत 
सक्नेछ। 

  गाउँपामलका स्वास््य कोषाः (१) गाउँपाललकामा स्िास््य 
भौनतक पूिातधारको ममतत सम्भार गनत, आकस्स्मक 
स्िास््य सेिा प्रर्दान गनत र तोककए बमोस्िमका अन्य 
िनस्िास््यका के्षत्रमा िित गनत सक्ने गरर छुट्टै स्िास््य 
कोष स्िापना गरर संिालन गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्िमको कोषको संिालन 
सम्बन्धी व्यिस्िा तोककए बमोस्िम हुनछे। 

परिच्छेद -६ 

आकम्स्मक स्वास््य सेवा ि जर्स्वास््य आपतकाल  

  आकम्स्मक सेवाबाट बन्देज र्गरिर्े: (१) गाउँपाललका 
के्षत्रमा संिाललत कुनै पनन स्िास््य संस्िामा कुनै पनन 
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व्यस्क्तलाई आकस्स्मक स्िास््य सेिा प्राप्त गनत बन्रे्दि 
गररने छैन। 

(२) विरामीको िीिन रक्षा गरी स्स्िर अिस्िामा 
ल्याउनेसम्म आकस्स्मक उपिार गनुत प्रत्येक स्िास््य 
संस्िा एंि स्िास््यकमीको र्दानयत्ि र कततव्य हुनेछ । 

(३) आकस्स्मक स्िास््य सेिा सम्िन्धी अन्य 
व्यिस्िा तोककए बमोस्िम हुनेछ। 

  आपतकामलक स्वास््य सेवा: (१) कायतपाललकाले 
सम्भावित महामारी लगायतका िनस्िास््य विपर्दको 
पुिततयारी, िाँिपड्ताल, व्यिस्िापन र िोखिम 
न्यूनीकरणको लाचग उपयुक्त संयन्त्र सठहतको प्रबन्ध 
गनेछ ।  

(२) कायतपललकाले आपतकाललन स्िास््य सेिा 
योिना, स्िास््य के्षत्र विपर्द तिा प्रनतकायत योिना 
तयार गरी लागु गनेछ ।  

(३) आपतकाललन अिस्िामा तत्कालै स्िास््य 
सेिा पुराउन रतु प्रनतकायत टोलल तिा आपतकाललन 
चिककत्सकीय समुह पररिालन गनत सक्नछे ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोस्िम रतु प्रनतकायत टोलल 
तिा आपतकाललन चिककत्सककय समुहको गिन, 
पररिालन तिा श्रोत व्यिस्िापन सम्बस्न्ध व्यिस्िा 
कायतपाललकाले ननधातरण गरे बमोस्िम हुनछे ।  

(५) गाउँपाललकाल े विपर्द व्यिस्िापन केन्र 
स्िापनका तिा संिालन गनत सक्नेछ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोस्िम विपर्द व्यिस्िापन 
केन्र संिालन गर्दात नस्िकका अन्य स्िानीय तहसंग 
समेत संयुक्त रुपमा संिालन गनत सक्नछे ।  



 v08M %_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM %_  ldltM kmfNu'g !* ut] @)&* 

 

 

 
33 

 

 संक्रामक िोगको व्यवस्थापर्: (१) संक्रामक रोगबाट 
प्रभावित भएको लागेमा सम्बस्न्धत व्यस्क्त िा ननिको 
नस्िकको आफन्तले स्िानीय स्िास््य संस्िा िा 
स्िास््यकमीलाई सो को िानकारी ठर्दनु पनेछ ।  

(२) कुनै व्यस्क्त संक्रामक रोगबाट प्रभावित भइ 
उपिार गनत आएमा अविलम्ब सो को िानकारी 
कायतपाललकालाई ठर्दनु सम्बस्न्धत चिककत्सक िा स्िास््य 
कमीको र्दानयत्ि र स्िम्मेिारी हुनेछ ।   

 (३) कायतपाललकाल ेप्रभाि के्षत्र ननक्यौल गरी 
रोगको रोकिाम र न्युननकरणका लाचग आिश्यक 
सतकत ता अपनाउन, िनशस्क्त पररिालन गनत र िप 
क्षनत हुन नठर्दन स्िानीय स्रोत साधन पररिालन गनत र 
साितिननक सुिना प्रकालशत गरी आिश्यक आरे्दश िारी 
गनत सक्नछे।  

(४) रोगको रोकिाम र ननयन्त्रका लाचग 
कायतपाललकाले अिलम्बन गरेका योिना कायातन्ियन गनुत 
र आरे्दशहरूको पालना गनुत सबैको कततव्य हुनेछ । 

 (५) उपर्दफा (३) बमोस्िम रोग रोकिाम र 
ननयन्त्रण गनत सहयोगको लाचग गाउँपाललकाले अन्य 
स्िानीय तह, प्ररे्दश सरकार र नेपाल सरकारसंग अनुरोध 
र समन्िय गनेछ। 

 (६) संक्रलमत व्यस्क्तहरूको व्यस्क्तगत 
िानकारी र सेिा अलभलेिको गोपननयता सुननस्श्ित गनुत 
सेिा प्रर्दायक र स्िास््य संस्िाको प्रमुि र्दायीत्ि हुनेछ 
।  

  जर्स्वास््य आपतकाल :  (१) महामारी िा 
िनस्िास््यमा अन्य कुनै गम्भीर ितरा रे्दखिएमा 
गाउँपाललका प्रमुिले प्ररे्दश तिा संघीय सरकारसंग 
समन्िय गरी आफ्नो के्षत्र लभत्र िनस्िास््य आपतकाल 
घोषणा गनत सक्नछेन र।  
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(२) उपर्दफा (१) बमोस्िम आपतकालीन 
स्िास््य अिस्िा घोषणा गर्दात विस्ततृ प्राविचधक 
िानकारी, कनत समयका लाचग हो सो र कुन कुन 
के्षत्रमा सो लागु हुने हो सो समेत स्पष्ट उल्लेि गनुत 
पनेछ।     

(३) आपतकालीन स्िास््य अिस्िा घोषणा 
सम्बन्धी िानकारी सम्बस्न्धत सबैका लाचग साितिननक 
माध्यमबाट प्रिार प्रसार गनुत पनेछ ।  

 (४) िनस्िास््य आपतकालको क्रममा रोगको 
रोकिाम र िनस्िास््यमा परेको ितरा ननयन्त्रणका 
लाचग िारी गरेका िनस्िास््य सम्बस्न्ध आरे्दशहरूको 
पालना गनुत सबैको कततव्य हुनेछ । 

(५) िनस्िास््य आपतकाल घोषणा भएको 
अबस्िामा कायतपाललकाले िुनसुकै िित ननिी, 
गैरसरकारी सहकारी, गैर नाफामुलक, सामुर्दायीक िा 
अन्य स्िास््य संस्िालाई आिश्यक ननरे्दशन ठर्दन, 
संिालन गनत, त्यस्तो स्िास््य संस्िाबाट सम्बस्न्धत 
स्िास््य सेिा उपलब्ध गनत लगाउन र स्िास््य संस्िामा 
कायतरत स्िास््यकमीलाई पररिालन गनत िा गराउन 
सक्नेछ। 

(६) गाउँपाललकाले महामारी र आपतकललन 
अिस्िामा िप क्षनत हुन नठर्दन स्िानीय संयन्त्र 
पररिालन गनत र िप सहयोगको लाचग विलभन्न 
संघसंस्िा अन्य स्िानीय सरकार, प्ररे्दश र संघीय 
सरकारसंग अनुरोध गनत सक्नछे। 

(७) आपतकालीन स्िास््य अिस्िाको 
समयािचध के्षत्र लगायत तिा अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध 
त्यांक तिा सूिनाका आधारमा िपघट िा हटाउन 
समेत सककनेछ।  

(८) िनस्िास््य आपतकाल सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्िा प्रिललत कानून बमोस्िम हुनेछ। 
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  एम्बुलेन्स तथा शव वाहर् सेवा: (१) गाउँपाललकाले 
आफ्नै स्रोतबाट िा अन्य संस्िासंगको सहकायतमा प्रिललत 
मापर्दण्ड बमोस्िम एम्बुलेन्स तिा शििाहान सेिा संिालन 
गनत सक्नछे। 

(२) गाउँपाललका के्षत्रलभत्र आधाररत भई संिालन 
हुने एम्बुलेन्स तिा शििहान संिालन गने संघ संस्िाले 
संिालन अनुमनतका लागी कायतपाललकाको लसफाररस 
ललनुपनेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्िम संिालन अनुमनत 
पाएका एम्बुलेन्स तिा शििहानल े िावषतक रुपमा 
कायतपाललकामा र्दतात तिा िावषतक नविकरण गराउनुपनेछ। 

(४) गाउँपाललका के्षत्रलभत्र आधाररत भई संिालन 
हुने एम्बुलेन्स तिा शििहान मापर्दण्ड अनुरूप भए 
नभएको अनुगमन र्दफा-१५ बमोस्िमको अनुगमन 
सलमनतले गनेछ। 

(५) गाउँपाललकाल ेअन्य स्िानीय सरकारसंगको 
सहकायतमा एम्बुलेन्स संिाल ननमातण गनत सक्नेछ। 

(६) एम्बुलेन्स तिा शििाहन संिालन 
सम्बन्धमा कायतपाललकाले छुट्टै कायतविचध बनाई लागु 
गनेछ। 

परिच्छेद- ७ 

सेवाग्राहीको कतनव्य, सेवा प्रदायकको दातयत्व ि गुर्ासो 
व्यवस्थापर्  

 सेवाग्राहीको कतनव्य : (१) प्रिललत कानूनल े स्िास््य 
संस्िामा िा स्िास््यकमीसँग सेिा ललन ेसेिाग्राहील ेपालन 
गनुतपने भनी तोककएका कततव्यका अनतररक्त सेिाग्राहीको 
अन्य कततव्य रे्दहाय बमोस्िम हुनेछ:- 

(क) ननयलमत रुपमा आफूलाई पायक 
पने स्िास््य संस्िामा गई 
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स्िास््य परीक्षण गराउनु तिा राय 
सुझाि ग्रहण गने, 

(ि) आफ्नो स्िास््यको सम्बन्धमा 
सिते रहने, स्िस्ि िीिनशैली 
अपनाउने, योग, ध्यान, शारीररक 
व्यायाम गने तिा ननयलमत 
स्िास््य परीक्षण गने, 

(ग) स्िास््य सेिा प्राप्त गने व्यस्क्तल े
स्िास््य संस्िाको आिारसंठहता 
तिा ननयमको पूणत पालना गने र 
स्िास््य संस्िाबाट प्रर्दान गररन े
सेिा उपभोग गने, 

(घ) स्िास््य सेिा ललँर्दा 
स्िास््यकमीलाई आफ्नो स्िास््य 
अिस्िाको यिाित िानकारी 
उपलव्ध गराउने, 

(ङ) स्िास््यकमी तिा स्िास््य 
संस्िाको मयातर्दा र सम्मान गने, 

(ि) लसफारीस गररएको आंलशक िा पूरा 
उपिार ललन अस्िीकार गरेको 
अिस्िामा िा अन्य स्िास््य 
संस्िामा ररफर गरेमा तोककएको 
प्रकक्रया पूरा गने, 

(छ) स्िास््य संस्िाले ररफर  गरेको 
स्िास््य सेिा ललने, 

(ि) आफ्नो बासस्िानलभत्र, बाठहर र 
िरपरको िातािरण सफा राख््ने, 

(झ) स्िास््यकमीले तोके बमोस्िमको 
आहार व्यिहार अिलम्िन गने, 
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(ञ) सरकारले तोके बमोस्िमका 
स्िास््य सम्बन्धी कायतक्रममा 
समािेश हुने। 

 संििक तथा अमििावकको उपचाि गिाउर्े दातयत्व हुर्ेाः 
पररिारका सर्दस्य, संरक्षक िा संरक्षकत्ि स्िीकार गररएको 
कुनै पनन व्यस्क्त बबरामी भएमा त्यस्तो व्यस्क्तलाई स्िास््य 
संस्िामा लैिानु, उपिार गराउनु,  उपिार िित व्यहोनुत र 
उपिार गने कायतमा सहयोग तिा सहिीकरण गनुत 
अलभभािक, पररिारका सर्दस्य, संरक्षक तिा संरक्षकत्ि 
स्िीकार गररएको व्यस्क्तको र्दानयत्ि हुनछे।  

 सेवा प्रदायकको दातयत्व: (१) सेिाग्राहीलाई लशष्ट र 
मयातठर्दत रुपमा स्िास््य सेिा प्रर्दान गनुत तिा उपिार 
सम्बन्धी िानकारी उपलब्ध गराउनु स्िास््य सेिा 
प्रर्दायकको र्दानयत्ि हुनेछ । 

(२) उपिार तिा सेिामा ललङ्ग, धमत, िणत, 
िात, िगत आठर्दको आधारमा भेर्दभाि गनत पाइने छैन 
।  

(३) उपर्दफा (२) मा िुनसुकै कुरा लखेिएको 
भए तापनन विरामीको अिस्िाको आधारमा सेिा 
प्रर्दायकले उपिार गर्दात प्रािलमकककरण गनतसक्नेछ । 

(५) स्िास््य संस्िामा उपिार तिा सेिा ललनेको 
व्यस्क्तगत गोपननयताको हक सुरक्षक्षत गराउनु सेिा 
प्रर्दायकको कततव्य हुनेछ ।  

  स्वास््य सेवा अवरुद्ध गर्न र्पाईर्े: स्िास््य सेिा 
अत्यािश्यक सेिा भएकोले कुनै पनन स्िास््य संस्िामा 
ननयलमत र आकस्स्मक सेिा अिरुर्दध गनत पाईने छैन ।  

  गुर्ासो व्यवस्थापर्: (१) कायतपाललकाल ेस्िास््य सेिा 
र िनस्िास््यसंग सम्बस्न्धत गुनासो र उिुरीको संकलन 
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गने र त्यसको सम्बोधनको लाचग लसफाररस गनत एक 
अचधकारी तोक्नेछ। 

(२) सिै स्िास््य संस्िाले सिैले रे्दख्ने िाउँमा 
उिुरी पेटीका राख्न ेर ननयलमत रुपमा िोल्ने व्यिस्िा 
लमलाउनु पनेछ। 

(३)सिै स्िास््य संस्िाले तोककए बमोस्िमको 
नागररक बडापत्र रािी सोही अनुसार सेिाको सुननस्श्ितता 
गनुतपनेछ। 

(४)सिै स्िास््य संस्िाले विरामीलाई सहि 
रुपमा िानकारी र सुिना प्रर्दान गनत सोधपुछ कक्ष िा 
सहायता कक्षको व्यिस्िा गनुतपनेछ। 

(५) गुनासो व्यिस्िा सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा 
तोककए बमोस्िम हुनेछ। 

 स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्थाको सुििा सम्बन्धी 
ब्यवस्थााः  (१) कसैले पनन स्िास््य उपिारको विषयलाई 
ललई स्िास््यकमीलाई घेराउ, अपमान िनक व्यिहार िा 
हातपात गनत र स्िास््य संस्िामा तोडफोड, आगिनी िा 
यस्तै अन्य कुनै कायत गनत गराउन हँुरै्दन । 
   (२) कसैले कुनै स्िास््यकमी उपर िा स्िास््य 
संस्िामा उपर्दफा (१) विपरीतको कुनै काम कारबाही गरेमा 
िा गनत लागेमा िा गनत उत्प्रेररत गरेमा त्यस्तो स्िास््यकमी 
िा स्िास््य संस्िाल ेस्िानीय प्रशासनसगँ सुरक्षाको माग 
गनत सक्नछे । 

 (३) कुनै िाउँ र अिस्िालाई वििार गर्दात कुनै 
स्िास््य संस्िाबाट प्रर्दान गररने सेिामा अिरोध पुग्न िाने 
भई स्िायी रुपमा सुरक्षाको व्यिस्िा गनत आिश्यक भएमा 
गाउँपाललकाले त्यस्तो स्िास््य संस्िामा स्िायी रुपमा 
सुरक्षाको व्यिस्िा गनत सक्नेछ । 

 (४) स्िास््यकमी तिा स्िास््य संस्िाको 
सुरक्षा सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा तोककए बमोस्िम हुनछे। 
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 सेवाग्राहीलाई जार्कािी ददरु्पर्ेाः (१) प्रत्येक स्िास््य संस्िा 
तिा उपिार प्रर्दान गने स्िास््यकमीले सेिाग्राहीलाई 
रे्दहायका विषयमा िानकारी ठर्दनु पनेछिः- 

(क) सेिाग्राहीको स्िास््य स्स्िनतको सूिना 
ठरँ्दर्दा ननिको िा समुर्दायको ठहत विपररत 
हुन सक्ने पयातप्त आधार भएमा िाहेक 
प्रत्येक सेिाग्राहीलाई आफ्नो स्िास््य र 
उपिारको अिस्िा, 

(ि) रोगको ननर्दान, ननर्दान भएको रोगको 
प्राकृनतक पररणाम र उपिारसँग 
सम्िस्न्धत सेिाको स्तर र विकल्प, 

(ग)  स्िास््य उपिार सम्बन्धी 
विकल्पसँग सम्िस्न्धत अनुमाननत िित र 
सम्भावित पररणाम, 

(घ) सेिाग्राहीले स्िास््य सेिा अस्िीकार 
गर्दात उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित 
पररणाम, िोखिम र र्दानयत्ि  । 

(२) स्िास््य संस्िाले सेिाग्राहीलाई उपर्दफा (१) 
बमोस्िमको िानकारी उपलब्ध गराउँर्दा सम्भि भएसम्म 
ननिको बुझ्न सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा िनुसुकै कुरा 
लेखिएको भए तापनन सेिाग्राहीको स्िास््य स्स्िनतको सूिना 
सम्िस्न्धत सेिाग्राहीलाई ठर्दन नसककन ेअिस्िामा ननिको 
पररिारको उमेर पुगेको सर्दस्यलाई ठर्दनु पनेछ । 

 सेवाग्राहीको सुसूधचत सहमतत (इन्फमनड कन्सेण्ट) मलरु्पर्ेाः 
(१) प्रत्येक स्िास््य संस्िाले सेिाग्राहीलाई स्िास््य सेिा 
उपलब्ध गराउँर्दा ननिको सुसूचित सहमनत ललनु पनेछ । 
   स्पष्टीकिणाः यस र्दफाको प्रयोिनको लाचग 
"सुसूचित सहमनत" भन्नाले कानूनी रुपले सक्षम व्यस्क्तल े
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स्िास््य सेिा ललन ठर्दएको ललखित िा मौखिक सहमनत 
सम्झनु पछत । 

(२) उपर्दफा (१) को प्रयोिनको लाचग तोककएको 
उपिार प्रर्दान गनत ललखित सहमनत ललनु पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) मा िुनसुकै कुरा 
लेखिएको भए तापनन रे्दहायको अिस्िामा सेिाग्राहीको 
सुसूचित विना स्िास््य सेिा प्रर्दान गनत सककनेछिः- 

(क) सेिाग्राहीले सहमनत प्रर्दान गनत 
क्ने अिस्िामा नरहेको र कसैलाई 
पनन त्यस्तो सहमनत प्रर्दान गने 
अनुमनत िा अस्ख्तयारी नठर्दएकोमा 
उपलब्ध भएसम्म क्रमशिःननिको पनत 
िा पत्नी, िाि ुिा आमा, हिुरिुिा 
िा हिुरआमा, उमेर पुगेका छोरा िा 
छोरी, र्दािुभाइ िा ठर्दर्दीबठहनी िा 
उपलब्ध सेिाग्राहीको ननकटतम 
व्यस्क्तले सहमनत ठर्दएको अिस्िामा, 

(ि) प्रिललत कानून िा अर्दालतको 
आरे्दश बमोस्िम सहमनत विना नै 
स्िास््य सेिा उपलब्ध गराइएको 
अिस्िामा, 

(ग)  कुनै व्यस्क्तलाई उपिार नगर्दात 
िनस्िास््यमा गम्भीर ितरा उत्पन्न 
हुने अिस्िा रहेकोमा, 

(घ) स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउन 
ठढलाई गररएमा सम्बस्न्धत बबरामीको 
मतृ्यु हुन सक्ने िा ननिको 
स्िास््यमा अपूरणीय क्षनत पुग्न 
सक्ने सम्भािना रहेकोमा,  
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(ङ) सम्िस्न्धत व्यस्क्तले व्यक्त िा 
अव्यक्त रुपमा िा आिरणर्दिारा 
स्िास््य सेिा ललन अस्िीकार 
नगरेकोमा,  

(ि) तोककए बमोस्िमको अन्य 
अिस्िामा । 

 उजुिी गर्न सक्र्े: उपिारको क्रममा कुनै सेिाग्राहीको 
स्िास््य उपिार प्रनत ननिलाई कुनै आशंका भएमा ननिले 
उपिारमा संलग्न स्िास््यकमी िा स्िास््य संस्िा विरुर्दध 
तोककएको ननकायमा तोककए बमोस्िम उिुरी गनत सक्नेछ। 

 

 बबचौमलयाको रूपमा कायन गर्न र्हुर् े: (१) कसैले पनन 
कुनै स्िास््य संस्िामा उपिार गराउनको लाचग आचितक 
लाभ ललएर बबिौललयाको रुपमा कायत गनुत हुरै्दन। 

(२) उपर्दफा (१) बबपररत कसैले कायत गरेमा 
र्दफा- ५१ बमोस्िम कसुर गरेको मानी र्दफा-५२ बमोस्िम 
सिाय हुनेछ । 

 

परिच्छेद-८ 

जर्स्वास््य प्रवधनर्, फोहोिमैला व्यवस्थापर् तथा 
वाताविणीय स्वास््य  

  जर् स्वास््य प्रवद्नधर्: (१) गाउँपाललकाले कुनै पनन 
नीनत तिा योिना तिुतमा गर्दात त्यस्ता नीनत, योिना 
तिा कायतक्रमले िनस्िास््यमा पाने सकारात्मक तिा 
नकारात्मक प्रभािको समेत आंकलन गरी तिुतमा 
गनुतपनेछ।  

(२) िार्दयान्न, तरकारी तिा फलफुल, 
र्दगु्धिन्य पर्दाित, मासु िन्य पर्दाित, पानी लगायतका 
उपभोग्य िस्तुको उत्पार्दन, भण्डारण तिा बबकक्र 
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वितरणलाई स्िच्छ र गुणस्तरीय बनाउन गाउँपाललकाल े
न्युनतम गुणस्तर मापर्दण्ड तोक्न सक्नछे ।  

(३) आिास तिा पुिातधार ननमाणत, विज्ञापन 
तिा प्रिार प्रसार, सामास्िक संस्कृनतक 
अन्धविश्िासलाई िनस्िास््यमा पाने असरलाई 
न्युननकरण गनत तिा ननयमन गनत गाउँपाललकाल े
प्रिललत कानून बमोस्िम आिश्यक मापर्दण्ड बनाई लागु 
गनत सक्नछे ।  

(४) िनस्िास््य प्रिधतनका लाचग गाउँपाललका 
के्षत्रमा रहेका रणनैनतक स्िानहरुमा साितिननक 
शौिालय, योग तिा व्यायमशालाहरु, िुल्ला स्िान 
तिा िेल मैर्दानहरु, हररत उर्दयान लागायतका सेिा 
तिा संरिनाहरु स्िापना तिा संिालन गनुतपनछे ।   

(४) पेशागत स्िास््य सुरक्षालाई व्यिस्स्ित र 
मयातठर्दत बनाउन गाउँपाललकाले आिश्यक मापर्दण्ड तयार 
गरर लागु गनत सक्नेछ ।  

(५) िनस्िास््य प्रिधतन सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्िा तोककए बमोस्िम हुनेछ ।  

  वाताविणीय स्वास््याः (१) गाउँपाललका के्षत्रलभत्र िल, 
िलमन, िायु र ध्िनन प्रर्दषुणको रोकिाम गनुत 
गाउँपाललका के्षत्रका सबै िालसन्र्दा तिा संस्िा र ननकायको 
स्िम्मेिारी हुनेछ ।  

(२) कायतपाललकाले िनस्िास््यमा प्रनतकूल असर 
पाने िल, िलमन, िायु र ध्िनन प्रर्दषुण रोकिामको 
लाचग प्रिललत मापर्दण्ड अनुसारको स्िानीय मापर्दण्ड 
तिा ननरे्दलशका बनाई लागु गनत सक्नेछ । 

   फोहोिमैला व्यवस्थापर्: (१) कुनै पनन व्यस्क्त िा 
ननकायले कुनै पनन प्रकारको फोहोर कायतपाललकाले तोकेको 
स्िान बाहेक अन्यत्र फ्याकँ्न पाइने छैन । 
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(२) फोहोरमैला व्यिस्िापनको लाचग प्रिललत 
मापर्दण्ड अनुरुप कायतपाललकाले उपयुक्त प्रकृया र विचध 
ननधातरण गनेछ ।  

(३) कायतपाललकाले व्यस्क्तगत, घरेलु तिा 
सामुर्दानयक सरसफाई सम्बन्धी छुट्टै मापर्दण्ड बनाई 
लागु गनेछ।  

(४) फोहोरमैला व्यिस्िापनले मानि स्िास््यमा 
पारेको िा पाने प्रभािको िाँि पररक्षण र अनुसन्धान 
गने अचधकार िनस्िास््य ननरीक्षकसँग हुनेछ ।  

(५) िाँि पररक्षणमा कुनै ननकायमा फोहोरमैला 
व्यिस्िापन प्रभािकारी हुन नसकी मानि स्िास््यमा 
प्रनतकूल प्रभाि पारेको भेठटएमा सम्बस्न्धत िनस्िास््य 
अचधकारीले उक्त ननकायलाई समयमै सिते गराई 
आिश्यक कारिाहीका लाचग लसफाररस गनेछ। 

  स्वास््यजन्य फोहोि व्यवस्थापर्: (१) स्िास््य 
संस्िाबाट उत्पन्न भएको फोहोरमैला तोककएको मापर्दण्ड 
अनुरुप व्यिस्िापन गनुत सम्बस्न्धत संस्िाको र्दानयत्ि 
हुनेछ । 

(२) स्िास््य सम्बस्न्ध फोहोरमैलाको छुट्टाछुट्टै 
संकलन, पुन: उपयोग, प्रशोधन, विसितन र सोको 
सेिा शुल्क ननधातरण र ननयमनको लाचग प्रिललत 
मापर्दण्ड बमोस्िम कायतपाललकाले ननरे्दलशका बनाई लागु 
गनत सक्नछे ।  

(३)कायतपाललकाले स्िास््य के्षत्रिाट ननस्कालसत 
फोहोरमैला व्यिस्िापनमा ननिी तिा गैह्रसरकारी के्षत्रसंग 
समेत सहकायत र साझेर्दारी गनत सक्नेछ। 

(४)फोहोरमैला व्यिस्िापन सम्बस्न्ध अन्य 
व्यिस्िा प्रिललत कानून बमोस्िम हुनेछ। 
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  सुती, मददिा तथा सुतीजन्य पदाथनको तर्यमर्ाः (१) 
सुती तिा मठर्दरािन्य पर्दाित विक्री बबतरणको लाचग 
गाउँपाललकाबाट छुट्टै अनुमनत ललनु पनछे । 

(२) गाउँपाललकाले सुती, मठर्दरा र लागु 
पर्दाितिन्य िस्तुको विक्री बबतरण र प्रयोगमा ननयन्त्रण 
गनत ननषेचधत र िुल्ला के्षत्रहरु तोक्न सक्नेछ ।  

(३) गाउँपाललकालभत्र मठर्दरा, िुरोट, सुती 
लगायत मानि स्िास््यलाई गम्भीर असर गने सामग्रीको 
विज्ञापन  तिा प्रिार प्रसार गनत पाइने छैन।  

परिच्छेद-९ 

प्रेषण, अमिलेखखकिण ि स्वास््य सुचर्ा प्रणाली 

  प्रेषण तथा उपचाि प्रणाली: (१) स्िास््य सेिा प्राप्त 
गनतको लाचग सेिाग्राही आफ्नो अनुकूल पायक पन ेस्िास््य 
संस्िामा उपस्स्ित हुन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्िम  आएको 
सेिाग्राहीलाई आफ्नो स्िास््य संस्िामा उपलव्ध हुन ेसेिा 
प्रर्दान गरी िप उपिार प्रर्दान गनत नसककने अिस्िा 
भएमा सोको लाचग तुरुन्त उपिार प्रर्दान गनत सक्न े
स्िास््य संस्िामा रेफर (प्रेषण) गनुत पनेछ ।  

(३) कायतपाललकाले संघीय तिा प्रारे्दलशक कानुन, 
ननयम तिा मापर्दण्ड समेत ध्यानमा रािी विलभन्न 
स्िास््य संस्िामा हुने उपिार प्रणालीलाई संयोिन गनत 
र्दोहोरो प्रेषण प्रणाली लागु गनेछ। 

(४) गम्भीर अिस्िाका विरामी, गभतिती 
मठहला, विपन्न नागररकलाई प्रेषण गर्दात एम्बुलेन्स 
सेिामा सहुललयत प्रर्दान गनत सक्नेछ। 

(५) प्रेषण सम्बस्न्ध अन्य व्यिस्िा तोककए 
बमोस्िम हुनछे। 
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 पिीिण प्रततवेदर्लाई मान्यता ददरु्पर्ेाः सम्िस्न्धत स्िास््य 
संस्िाले कुनै स्िास््य संस्िाबाट प्रेषण भै आएका व्यस्क्तको 
सम्िन्धमा गररएको परीक्षण प्रनतिेर्दनलाई मान्यता ठर्दनु 
पनेछ । 

तर पुनिःपरीक्षण गनुतपने भएमा आधार र कारण िुलाउनु 
पनेछ । 

 क्तडस्चाजन (बदहनगमर्) सािाशं ददरु् पर्ेाः प्रत्येक स्िास््य 
संस्िामा भनात भएका बबरामीलाइत डडस्िाित गर्दात त्यस्ता 
संस्िाले तोककए बमोस्िमको ररपोटत तिा िानकारी सठहतको 
डडस्िाित सारांश ठर्दनु पनेछ ।  

 त्याङ्क संकलर् ि अमिलेखखकिण: (१) कायतपाललकाल े
गाउँपाललकालभत्र घरपररिार तहसम्मको स्िास््य सम्बस्न्ध 
विस्ततृ त्यांक र अलभलेि संकलन गरी ननयलमत रूपमा 
अर्दयािचधक गने पर्दधनत विकास गनेछ। 

(२) गाउँपाललका के्षत्रलभत्रका सबै स्िास््य 
संस्िाले तोककएको व्यहोराको रोग, बबरामी तिा 
सेिासम्बन्धी त्यांक र अलभलेितोककएकोस्िास््य 
सूिना व्यिस्िापन प्रणालीमा ननयलमत रुपमा 
अर्दयािचधक गराउनुपने छ । 

(३) प्रत्येक स्िास््य संस्िाले आफ्नो स्िास््य 
संस्िामा िन्मेको लशशुको अलभलेि अननिायत रुपमा 
राखु्नपनेछ । 

(४) गाउँपाललका िा इिाितपत्र स्िास््य संस्िा 
िा अनुमनतप्राप्त स्िास््यकमीले संकलन गरेको 
स्िास््यसंग सम्िस्न्धत व्यस्क्तगत सूिना, कागिात 
तिा अलभलेिको गोपननयताको सुननस्श्ित गनुत 
सम्बस्न्धत स्िास््य संस्िा तिा स्िम्मेिारप्राप्त 
व्यस्क्तको र्दानयत्ि हुनेछ। 



 v08M %_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM %_  ldltM kmfNu'g !* ut] @)&* 

 

 

 
46 

 

(५) गाउँपाललका तिा िडा तहका स्िास््य 
सम्बस्न्ध सूिकांकहरू ननयलमत रूपले अर्दयािचधक गरी 
साितिननक गनेछ । 

(६) कायतपाललकाले स्िास््य सम्बन्धी सूिना 
प्रारे्दलशक तह तिा संघीय तहका स्िास््य हेने ननकायमा 
आिश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउने छ। 

  सवेिण गर्न सक्र्ेाः कायतपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्रको 
स्िास््य अिस्िा र प्रणालीको िस्तुस्स्िनत बुझ्न र सो 
अनुरुपको योिना तिुतमा गनत आिचधक रुपमा तोककए 
बमोस्िमको ढाँिामा स्िास््य सिेक्षण तिा अध्ययन गनत 
सक्नेछ। 

परिच्छेद -१० 

कसुि, जरिवार्ा ि िततपूततन 

  कसूि गिेको मातर्र्े: कसैले रे्दहाय बमोस्िमका कायत 
गरेमा यो ऐनअन्तगततको कसूर गरेको मानननेछिः- 

(क)  र्दफा-11 बमोस्िम इिाितपत्र नललई 
स्िास््य संस्िा सञ्िालन गरेमा, 

(ि)  स्िास््य उपिार सेिा प्रर्दान गनत इन्कार 
गरेमा,  

(ग) स्िस््य संस्िाले आधारभूत स्िास््य सेिा 
तिा स्िास््य संस्िामा उपलब्ध हुन े
आकस्स्मक उपिार नगरेमा,  

(घ) र्दफा-33 बमोस्िम सेिाग्राहीलाई समान 
व्यिहार नगरेमा,  

(ङ)  र्दफा-33 बमोस्िम गोपनीयता कायम 
नगरेमा,  

(ि) स्िास््यकमी िा सेिा प्रर्दायकलाई यो 
ऐनअन्तगततको कततव्य ननिातह गनत बाधा 
व्यिधान उत्पन्न गरेमा, 
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(छ) स्िास््यकमी िा स्िास््य संस्िालाई यो 
ऐन बमोस्िम सूिना िा िानकारी गराउनु 
पने व्यस्क्तले त्यस्तो सूिना िा िानकारी 
उपलब्ध नगराएमा,  

(ि) स्िास््यकमी िा सेिाप्रर्दायकलाई 
िानीिानी गलत सूिना उपलब्ध 
गराएमा,  

(झ) स्िास््यकमी िा स्िास््य संस्िालाई 
झुक्याउन अको व्यस्क्त भएको बहाना 
गरेमा,  

(ञ) यो ऐन तिा यस ऐन अन्तगतत बनेको 
ननयम, मापर्दण्ड, ननरे्दलशका तिा 
कायतविचध बमोस्िम िारी भएको सूिना 
पालना नगरेमा, 

(ट) र्दफा-४० बमोस्िम कुनै स्िास््य संस्िामा 
उपिार गराउनको लाचग आचितक लाभ 
ललएर बबिौललयाको रुपमा कायत गरेको 
पाइएमा, 

(ि) र्दफा-41 बमोस्िम िार्दय पर्दाित तिा 
पानीको गुणस्तरका कारण िनस्िास््यमा 
प्रनतकूल प्रभाि पारेमा,  

(ड) र्दफा-41 विपरीत कसैले विज्ञापन गरेको 
पाइएमा, 

(ढ) यो ऐन तिा यस ऐन अन्तगतत बनेको 
ननयम, मापर्दण्ड, ननरे्दलशका तिा 
कायतविचध विपररतको अन्य कुनै कायत 
गरेमा । 

  सजाय तथा जरिवार्ा: (१) र्दफा-51 को िण्ड (क) 
बमोस्िमको कसूर गरेमा संघीय िनस्िास््य सेिा ऐन, 
२०७५ बमोस्िम हुनेछ,  
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(२) र्दफा-51 को िण्ड (ि), (ग), (घ), 
(ङ), (ि), (छ), (ि), (झ), (ञ), (ट), 
(ि) र (ढ) बमोस्िमको कसूर गरेमा गाउँपाललकाले 
पच्िीस हिाररे्दखि पिास हिारसम्म िररिाना गनत 
सक्नेछ। 

(३) र्दफा-51 को िण्ड (ड) बमोस्िमको कसूर 
गरेमा विज्ञापन प्रशारण गनेलाई गाउँपाललकाले र्दश हिार 
रुपैयाँ िररबाना गनत सक्नेछ । 

(४) र्दण्ड, सिाय र िररिाना सम्बस्न्ध अन्य 
ब्यबस्िा प्रिललत कानून बमोस्िम हुनेछ। 

 िततपुततन ददरु्पर्:े (१) गाउँपाललकालभत्र कुनै व्यस्क्त िा 
संस्िाले ननयतबस यो ऐन िा यस ऐन अन्तगतत बनेको 
ननयम, ननरे्दलशका िा मापर्दण्ड विपरीतका गनतविचधले अन्य 
व्यस्क्तको स्िास््यमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रनतकूल असर गरेमा 
त्यस्तो कायतबाट पीडडत व्यस्क्त िा संस्िाले आफूलाई पुग्न 
गएको क्षनत बापत कायतपाललका िा सम्बस्न्धत ननकायबाट 
क्षनतपूनतत भराई पाउन ननिेर्दन ठर्दन सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्िम परेको ननिेर्दन 
सम्बन्धमा छानबबन तिा िाँिबुझ गर्दात ननिेर्दकलाई 
हानी नोक्सानी भएको िहरेमा क्षनतको यककन गरी 
त्यसरी हानन नोक्सानी पुर्याउने व्यस्क्त, संस्िा िा 
प्रस्तािकबाट पीडडतलाई मनालसब क्षनतपनूतत भराई ठर्दनु 
पनेछ । 

   पुर्िावेदर् ददर् सक्र्े : र्दफा-52 बमोस्िम गरेको 
िररिाना उपर चिि नबझु्ने पक्षले त्यस्तो आरे्दश भएको 
लमनतले पैनतस ठर्दनलभत्र सम्बस्न्धत स्िल्ला अर्दालतमा 
पुनरािेर्दन ठर्दन सक्नेछ। 

   सहुमलयत तथा पुिस्काि प्रदार् गर्न सक्र्ेाः प्रिललत 
मापर्दण्डका अनतररक्त िनस्िास््यमा सकारात्मक प्रभाि 
पानेगरी विशेष काम गने स्िास््य संस्िाहरूलाई प्रोत्साठहत 
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गनत गाउँपाललकाले सहुललयत तिा पुरस्कार प्रर्दान गनत 
सक्नेछ। 

परिच्छेद -११ 

ववववध 

  साझेदािी ि सहकायन गर्न सक्र्े: (१) गाउँपाललकाल े
स्िास््य सेिा प्रिाह गनत प्रिललत कानुनको अधीनमा रही 
आिश्यकता अनुसार स्िानीय, प्रारे्दलशक तिा संघीय तहका 
सरकारी, ननिी तिा गैरसरकारी स्िास््य संस्िा, ननकाय 
तिा संघ-संस्िासंग साझेर्दारी गनत सक्नछे। 

(२) स्िास््य सेिा प्रिाहको सुलभता र िित 
न्यूननकरणको लाचग गगाउँपाललकाले अन्य स्िानीय 
सरकारसंग सहकायत गरी आफ्नै के्षत्रलभत्र िा नस्िकको 
पायक पन े स्िानीय तहमा संिाललत स्िास््य 
संस्िामाफत त सेिा प्रिाह गराउन सक्नेछ । 

   सेवा खरिद सम्झौता गर्न सक्र्े: गाउँपाललका के्षत्रका 
िालसन्र्दालाई स्िास््य सेिा सुननस्श्ित गनतको लाचग 
कायतपाललकाल ेगाउँपाललका के्षत्रलभत्र संिाललत िा आसपासमा 
पायक पन ेस्िानमा संिाललत सरकारी, गैरसरकारी तिा 
ननिी स्िास््य संस्िासंग सेिा िरीर्द सम्झौता गनत सक्नेछ। 

   ववद्यालय स्वास््य सेवा: (१) गाउँपाललकाले सरकारी 
तिा ननिी शैक्षक्षक ननकाय तिा विर्दयालयहरुसँग सहकायत 
गरी विर्दयालय स्िास््य सेिा प्रर्दान गनत सक्नेछ । 

(२) विर्दयालय स्िास््य सेिा र विर्दयालय नसत 
सम्बस्न्ध व्यिस्िाको प्रकृनत र मापर्दण्डहरु कायतपाललकाल े
तोके बमोस्िम हुनेछ ।  

   घुम्ती मशववि सम्बम्न्ध व्यवस्था: (१) स्िास््य 
सम्बन्धी घुम्ती लशविर िा स्िास््य सम्िन्धी अन्य सेिा 
तिा कायतक्रमहरु प्रिललत कानून बमोस्िम अनुमनत ललई 
स्िास््य शािाको समन्ियमा सञ्िालन गनुत पनेछ । 
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(२) घुम्ती स्िास््य लशविर िा सेिाहरु प्रर्दान 
गर्दात पूरा गनुत पने प्रकृया र मापर्दण्ड कायतपाललकाल े
तोकेबमोस्िम हुनेछ । 

  ववशेषज्ञ स्वास््य सेवााः (१) स्िानीय अिस्िा र 
आिश्यकता तिा सेिाको प्रकृनतका आधारमा गाउँपाललकाले 
प्रिललत मापर्दण्ड बमोस्िम स्िानीय तहमा संिाललत 
स्िास््य संस्िा माफत त विशेषज्ञ सेिा प्रर्दान गनत सक्नेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्िमको सेिा प्रर्दान गनत 
गाउँपाललकाले अन्य सरकारी तिा ननिी िा गैरसरकारी 
स्िास््य संस्िासंग साझेर्दारी गनत सक्नेछ। 

(३) स्िास््य सेिामा नगरिासीको पहँुि पुयातउन 
र्दरु चिककत्सा, स्िास््य लशिीर, विर्दयुनतय स्िास््य 
िस्ता प्रविचध तिा प्रकृया अबलम्बन गनत सक्नेछ। 

  सामाम्जक सुििा ि स्वास््य वीमा: गाउँपाललकाका सिै 
नागररकलाई प्रिललत कानून बमोस्िम अननिायत स्िास््य 
िीमा कायतक्रममा आिर्दध गराउन कायतपाललकाले समन्िय 
र सहस्िकरण गनेछ।   

(२) आिश्यकता अनुसार अन्य सामास्िक सुरक्षा 
कायतक्रमहरु तय गरी सञ्िालन तिा व्यिस्िापन गनत 
सक्नेछ ।  

(३) गाउँपाललकाले आचितक रूपले विपन्न तिा 
तोककएका अन्य लक्षक्षत समुहको स्िास््य विमा गराउन 
र अन्य सामास्िक सुरक्षाका कायतक्रममा सहभागी 
गराउन आचितक व्यिस्िापनको लाचग प्रारे्दलशक तिा 
संघीय तहका ननकायहरूसंग समन्िय गनछे । 

(४) गाउँपाललकाले मठहला, िालिाललका, 
ककशोरककशोरी, र्दललत, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, 
अशक्त, िेष्ि नागररक र अन्य विशेष संरक्षणको 
आिश्यकता भएका लक्षक्षत समुहका लाचग कायतपाललकाले 
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विशेष सामास्िक स्िास््य सुरक्षा कायतक्रमहरु संिालन 
गनत सक्नछे ।  

 (५) उपर्दफा (४) बमोस्िमका विशेष कायतक्रम 
ननधातरण गर्दात गाउँपाललकाले नेपाल सरकार र प्ररे्दश 
सरकारसंग समन्िय गनत सक्नेछ।   

  समन्वय ि सहम्जकिण गर्ाेः स्िास््य सम्बस्न्ध रास्ष्ट्रय 
तिा प्रारे्दलशक अलभयानमा गाउँपाललकाले आिश्यक 
समन्िय गनेछ। 

  अधधकाि प्रयोग गर्न सक्र्े: यस ऐनमा सभाले गने 
भनन तोकेको बाहेक अन्य अचधकारहरू कायतपाललकाले 
प्रयोग गनत सक्नेछ । 

  प्रचमलत कारू्र् वमोम्जम हुर्े: यस ऐनमा लेखिए िनत 
विषय यसै ऐन बमोस्िम र यस ऐनमा नतोककएका 
विषयको हकमा प्रिललत कानुन बमोस्िम हुनेछ । 

  अधधकाि प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्े: कायतपाललकाले यस ऐन 
अन्तगतत तोककएका स्िम्मेिारी तिा अचधकार  स्िास््य 
शािामा प्रत्यायोिन गनत सक्नेछ । 

   तर्यम बर्ाउर् सक्र्े: यस ऐनको कायतन्ियनको लाचग 
कायतपाललकाले आबश्यक ननयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो 
ननयम स्िानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएपनछ लागु हुनेछ । 

  मापदण्ड, तर्देमशका ि कायनववधध बर्ाउर् सक्र्े: यस 
ऐनको कायतन्ियनको लाचग कायतपाललकाल ेआिश्यक 
मापर्दण्ड, ननरे्दलशका र कायतविचध बनाउन सक्नेछ। 

 बचाउाः यो ऐन प्रारम्भ हुनुअनघ प्रिललत कानून बमोस्िम 
गरेका काम कारिाही यसै ऐन   बमोस्िम भएको 
मानननछे 
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