
 

 

 

सरुमारानी गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः ५, संखयाः4, माघ ५ गते, २०७८ साि 

भाग-१ 

सरुमारानी गाउँपालिका 
स्वास््य सेवा ऐन, २०७८ 

प्रमाणिकरि र प्रकाशन लमलतः2078/10/05 

प्रस्तावनाः 
स्थानीय वालसन्दाहरुको आधारभतू स्वास््य र सरसफाई सेवा प्रदान गने काययमा गाउँपालिकाको 
णजम्मेवारी प्रमखु रही आएको र सो को ब्यवस्थापनमा स्पष्ट काननुी ब्यवस्था गरर काययसम्पादन गनय 
वाञ्छनीय भएकोिे, “नेपािको संववधान २०७२ को धारा २२६ को उपधारा (१)अनसुार सोही 
संववधानको अनसूुची-८ को सूची नं. ९ र १० का अलधकारहरुिाई कायायन्वयन गनय” तथा “स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ वमोणजम सरुमारानी गाउँपालिकाको दशौ गाउँ सभािे 
यो ऐन तजुयमा गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भः 
क) यस ऐनिाई “ सरुमारानी गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई सेवा ऐन, 

२०७८” भलनने छ ।  
ख) गाउँ सभाबाट स्ववकिृ त भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाणशत भए पश्चात िाग ुहनुछे । 

 

२.   पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागमेा यस ऐनमा, 
क) “ऐन” भन्नािे सरुमारानी गाउँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई ऐन २०७८ िाई सम्झन ु

पछय ।  



ख)  “संघीय ऐन” भन्नािे स्वास््य सम्बन्धी संघीय संसदिे बनाएको ऐनिाई बझु्न ुपदयछ ।  
ग) “काययपालिका” भन्नािे  सरुमारानी गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

घ) “सरकारी वा सामदुावयक” भन्नािे सरकारी तथा सामदुावयक स्वालमत्वमा संचािन भएका 
स्वास््य संस्थािाई सम्झन ुपदयछ ।  

ङ) “लनजी” भन्नािे सेवाको सँगसँगै नाफाको समेत उदे्दश्य राखी संचािन हनुे स्वास््य संस्था 
भनेर सम्झन ुपदयछ ।  

च) “ट्रष्ट वा िोककल्यािकारी” भन्नािे ट्रष्ट वा िोककल्यािकारी संस्थाहरुको माफय त संचािन 
हनुे स्वास््य संस्थािाई सम्झन ुपदयछ ।  

छ) “व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे दफा ६ अन्तगयत बनेका स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन 
सलमलतिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ज) “सलमलत” भन्नािे दफा ५ अनसुार गाउँपालिकामा गठिन स्वास््य सेवा तथा सरसफाइ 
सलमलतिाई सम्झन ुपदयछ ।  

झ) “स्वास््य संस्था” भन्नािे सरकारी स्तरबाट संचालित अस्पताि, प्राथलमक स्वास््य केन्त तथा 
स्वास््य चौकीिाई सम्झन ुपदयछ ।  

 

पररच्छेदः २ 

आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदायक र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३. आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदायकहरुः  
स्थानीय स्तरमा आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य सेवा प्रदायकहरु ३ प्रकारका 
हनुेछन  

क)  सरकारी वा सामदुावयकः सरकारी तथा सामदुावयक स्वालमत्वमा संचािन भएका अस्पताि, 

प्राथलमक स्वास््य केन्त, स्वास््य केन्त, आयूवेद तथा प्राकिृ लतक णचवकत्सा केन्त, गाउँघर 
णलिलनक, आयूवेद केन्तहरु सरकारी वा सामदुावयक स्वास््य सेवा प्रदायक लनकाय हनुेछन ्।  

ख)  लनजीः लनजी िेत्रद्वारा संचालित अस्पताि, नलसयङ होम, पोलिणलिलनक वा णलिलनक, प्रयोगशािा, 
फामेसीहरु लनजी स्वास््य सेवा प्रदायक लनकाय हनुछेन ्।  

ग)  ट्रष्ट वा िोककल्यािकारी संस्थाहरुको अलधनस्थः ट्रष्ट वा िोककल्यािकारी संस्थाहरुको 
माफय त संचािन हनुे अस्पताि, स्वास््य केन्त, घमु्ती णलिलनक यस अन्तगयत पदयछ ।   

४.  स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररभाषा र आधारभतू मापदण्डः  
स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररभाषा र आधारभतू मापदण्ड संघीय सरकारिे लनधायरि 
गरे वमोणजम हनुे छ ।  

५.  स्वास््य सेवा तथा सरसफाई सलमलत गिन तथा काम, कतयव्य र अलधकारः  



  (१) स्थानीय गाउँपालिका लभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरुको रेखदेख, अनगुमन र लनयमन गनय 
गाउँपालिका स्तरीय स्वास््य सेवा तथा सरसफाई सलमलतको गिन गररने छ ।  

  २)  उपदफा (१) बमोणजमको स्वास््य सेवा तथा सरसफाई सलमलतको गिन यस प्रकार हनुे छः  
  क) गाउँपालिका अध्यि वा सामाणजक ववकास सलमलतका संयोजक -अध्यि  
  ख)  सभाका सदस्यहरु मध्येबाट कणम्तमा एक जना मवहिा सवहत २ जना -सदस्य  
  ग)  स्वास््य तथा सरसफाई िेत्रमा कायय गरररहेका ववज्ञहरु मध्येबाट प्रत्येक दईु वषयमा पररवतयन 

हनुे गरी काययपालिकािे तोकेको १ जना   -सदस्य 

घ) आमा समूह र स्वास््य स्वयंसेववका सञ्जाि मध्येबाट काययपालिकािे तोकेको १ जना -सदस्य 

ङ) स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सलमलतका अध्यि मध्ये प्रत्येक वषय पररवतयन हनुे गरी काययपालिकािे 
तोकेको १ जना             – सदस्य  

च) स्वास््य प्रमखु                        – सदस्य सणचव 

३)   उपदफा २ बमोणजम गिन भएको स्वास््य सेवा तथा सरसफाई सलमलतको काम, कतयव्य र 
अलधकार देहाय अनसुार हनुेछ । 

क)  आफ्नो कायय िेत्र लभत्रको स्वास््य तथा सरसफाइ नीलत, योजना तथा काययक्रम तयार गने ।  
ख)  गाउँपालिका िेत्र लभत्र स्वास््य संस्था सञ्चािनका िालग अनमुलत, स्वीकिृ लत सम्बन्धी 

गाउँपालिकािाई आवश्यक राय प्रदान गने ।संघ तथा प्रदेशबाट स्वास््य संस्थाहरुको 
अनमुलत प्राप्त गनयको िागी लसफाररस गने । 

ग)  स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलतिाई आवश्क लनदेशन ठदन,े जागरुक र सजग वनाउने । 

घ)  स्वास््य संस्थाहरुको िालग आवश्यक साधन स्रोत जटुाउने र पररचािन गने गराउने । 

ङ)   स्वास््य संस्थाहरुको सपुरीवेिि तथा अनगुमन गने गराउने ।  
च)  स्वास््य ववशेषज्ञहरु र स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको सूची अद्यावलधक तथा प्रकाशन गने । 

छ)   स्वास््य सेवाको पहुँच भन्दा बावहर रहेका समदुायको पवहचान गरी सबैका िालग स्वास््य 
सेवा  सलुनणश्चत हनुे प्रवन्ध गने । 

ज)  गाउँ काययपालिकािाई स्वास््य तथा सरसफाइ िेत्रमा आवश्यक सझुाव र सल्िाह ठदने । 

झ) तोवकए वमोणजमका अन्य काययहरु गने ।  
  

६. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलत गिन, काम, कतयव्य र अलधकारः  
(१) सामदुावयक अस्पताि तथा प्राथलमक स्वास््य केन्त वा स्वास््य चौकी (स्वास््य संस्था 

व्यवस्थापन सलमलत) ब्यवस्थापनका िालग देहायका देहाय बमोणजम सदस्य रहने गरी हरेक 
संस्थाको छुट्टाछुटै्ट ब्यवस्थापन सलमलत गिन गररने छ ।  

क) सम्वणन्धत वडाध्यि वा वडाध्यििे तोकेको वडा सदस्य -अध्यि  
ख)   लनवायणचत मवहिा सदस्य                               -उपाध्यि 



ग)  स्वास््य िेत्रमा वक्रयाणशि मध्ये वडा सलमलतबाट मनोलनत मवहिा वा सम्बणन्धत वडाको 
स्वयंम सेववका १ जना                              -सदस्य 

घ) स्वास््य संस्था नणजकको उच्चतम ववद्याियको प्रधानाध्यापक   - सदस्य 

ङ)  सम्बणन्धत वडाको वडा सणचव             -सदस्य 

च)  स्थानीय ब्यापार संघको प्रलतलनलध                            -सदस्य 

च)  सम्वणन्धत स्वास््य संस्थाको प्रमखु       -सदस्य सणचव 

२)  उपदफा (१) बमोणजम गठित स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सलमलतका काम कतयब्य लनम्नानसुार 
हनुेछन ्  

क)  आफ्नो स्वास््य संस्थाको वावषयक योजना बनाई सम्बणन्धत वडा सलमलत माफय त गाउँपालिकामा 
पेश गने । 

ख) व्यवस्थापन सलमलतको लनयलमत बैंिक गने, स्वास््य संस्थामा परेको समस्याहरुको समाधानमा 
आवश्यक कायय गने ।  

ग) वावषयक सलमिा, सामाणजक परीिि जस्ता मूल्याङ्कनका काययक्रम संचािन गने ।  
घ) सम्बणन्धत स्वास््य संस्थाका कमयचारीको प्रभावकारी पररचािनको िालग सहणजकरि गने ।  
ङ) स्वास््य घणुम्त णशववरहरु राख्न सम्बणन्धत लनकायहरुमा समन्वय गने तथा व्यवस्थापन गने ।  
च) केन्त, प्रदेश र स्थानीय सरकारिे चिाएका स्वास््य सम्बणन्ध काययक्रम तथा अलभयानहरुिाई 

सफि पानय आवश्यक कायय गने ।  
७.  बैंक खाता संचािनः (१) हरेक स्वास््य संस्थािे वैंक खाता खोल्न सलने छ ।  
२) स्वास््य संस्थाको वैंक खाता ब्यवस्थापन सलमलतका अध्यि र सदस्य सणचवको संयकु्त 

दस्तखतबाट संचािन हनुछे ।  
३) उपदफा (२) बमोणजमको िेखा व्यवस्थापन र िेखा परीिि गाउँपालिकािे तोके बमोणजम 

हनुेछ ।  
 

पररच्छेदः ३ 

स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सम्वन्धी मापदण्ड 

 

८.  अस्पताि तथा स्वास््य संस्था सञ्चािन मापदण्डः  
(१) गाउँपालिका लभत्र संचािन हनुे अस्पताि तथा स्वास््य संस्थाहरुकोेे सञ्चािन मापदण्ड देहाय 

अनसुार तोलनेछ ।  
क)  अस्पतािः संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाट तोवकएको न्यूनतम मापदण्ड र आफैिे तोकेको 

थप मा मापदण्डमा १५ शैयासम्म िमताको अस्पताि संचािन गनय सलनेछ। यस्तो अस्पताि 
संचािन गनय गाउँपालिकािे अस्पताि संचािन लनयमाविी तजुयमा गरी संचािन गनेछ ।  



२) स्वास््य चौकीः गाउँपालिकािे प्रत्येक वडा अथायत जनसंखयाको अनपुातमा कणम्तमा देहायका 
पूवायधार परुा गरी स्वास््य चौकी संचािन गनुयपनेछ ेः  
क) जनशणक्तः स्वास््य सहायक (हे.ई अलधकिृ त/हेल्थ अलसस्टेण्ट)-१ जना, अहेव सहायक 
पाचौ/सहायक चौथो-२ जना, सहायक पाचौ/सहायक चौथो नलसयङ्ग/अनमी- 2 जना, आवश्यकता 
अनसुार सहायक कमयचारीहरु 

ख) भवन कोिाः प्रशासन कि, औषधी भण्डारि तथा ववतरि कि, प्राथलमक उपचार कि 
जस्ता सवुवधा सवहतको भवन । 

ग) उपकरिः प्राथलमक उपचारका आधारभतू उपकरि,  
३)  गाउँपालिका िेत्र लभत्र जलडबटुी, प्राकिृ लतक णचवकत्सा, योगा ध्यान िगायतका रोकथाममिुक र 

वैकल्पीक णचवकत्सा सेवा को प्रवद्र्धनका िालग समदुाय वा ट्रष्टहरुसँको साझेदारीमा वा 
गाउँपालिका आफैं िे कम्तीमा एउटा आयूवेद तथा प्राकिृ लतक णचवकत्सा केन्तको स्थापना र 
सञ्चािन गनुयपनेछ ।    

९.  लनजी िेत्रिे अस्पताि संचािन गनय सलनेः 
 (१) गाउँपालिका िेत्रलभत्र लनजी िेत्र तथा ट्रष्ट वा िोककल्यािकारी संस्थाद्वारा अस्पताि संचािन 

गनय चाहेमा १५ शैया सम्मको संचािन अनमुती गाउँपालिकािे ठदन सलनेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोणजम अस्पताि संचािन गनय चाहने लनकायिे अनमुतीको िालग तोवकएको 

ढाँचामा गाउँपालिकामा लनवेदन ठदन ुपनेछ ।  
३) स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतिे प्राप्त लनवेदन उपर छिफि तथा आवश्यक 

अनगुमन गरी तोवकएको मापदण्ड परुा गरेमा अस्पताि संचािनको स्वीकिृ ती प्रदान गनय 
सलनेगरी आशय पत्र प्रदान गनय गाउँकाययपालिकािाई लसफाररस गनेछ ।  

४) उपदफा (३) को आधारमा गाउँ काययपालिकािे २ बषय समयलभत्र तोवकएको मापदण्ड परुा 
गरेमा अस्पताि संचािनको स्वीकिृ ती प्रदान गनय सवकने प्रकारको आशय पत्र प्रदान गनेछ ।  

५) तोवकएको समयसीमा लभत्र यसै ऐन बमोणजम तोवकएको पूवायधार तयार गरी स्वीकिृ तीका िालग 
गाउँ काययपालिकामा लनवेदन ठदन ुपनेछ   

६) उपदफा (५) बमोणजमको लनवेदन उपर आवश्यक अनगुमन गरी तोवकएको मापदण्ड परुा 
गरेको िहर भएमा अस्पताि संचािनको अनमुती प्रदान गनय सलनेछ ।  

७) आशयपत्रमा उल्िेख गररएको समयलसमा लभत्र तोवकएको मापदण्ड परुा गरेको नपाईएमा 
स्वीकिृ लत प्रदान गररने छैन ।  

८) गाउँपालिकािे गाउँिते्र लभत्रमा संचालित सबै लनणज स्वास््य संस्थाहरुको अनगुमन गनयसलनेछ । 

१०. अस्पताि संचािन गनय आवश्यक मापदण्डः  
गाउँपालिकाको स्वीकिृ तीमा संचािन हनुे अस्पतािहरुिे देहाय अनसुारको मापदण्ड परुा गनुयपनेछ ।  
१)  जनशणक्तः कणम्तमा २ जना एमववववएस डालटर, कणम्तमा ४ जना स्टाफ नसय, कणम्तमा एक 

जना ल्याव टेणलनलसयन र आवश्यक मात्रमा सहायक र सहयोगी स्वास््यकमीहरु 



२) भवन तथा कोिाः दताय चिानी, ववहरंग सेवा, इमजेन्सी कि, प्रयोगशािा, भनाय भएका ववरामी 
राख्न ेलयाववन, नलसयङ कि, प्रशासन कि, पावकय ङ आदी । 

३) उपकरि र पूवायधारः सडक नेटवकय िे जोलडएको, एम्बिेुन्स सेवाको उपिब्धता, ववरामी राख्न े
बेड र िाइफ सपोटय लसष्टम, २४ घण्टा ववद्यतु र खानेपानी सेवा भएको, अणलशजनको व्यवस्था, 
णचवकत्साजन्य फोहर ब्यवस्थापनको प्रिािी भएको हनुपुने ।  

११. पोलिणलिलनक संचािनको अनमुतीः  

(१) गाउँपालिकािे आफ्नो काययिेत्रमा कुनै व्यणक्त वा संस्थािे पालिणलिलनक संचािन गनय चाहेमा 
तोवकएको मापदण्ड परुा गरी स्वीकिृ ती लिन ुपनेछ ।  

१२.मेलडकि,प्रयोगशािा वा ल्याबोरेटोरी संचािनः  
व्यणक्त वा कुनै संस्थािे मेलडकि, प्रयोगशािा वा ल्यावोरेटोरी संचािन गनय चाहेमा देहाय 
बमोणजमको वववरि सवहत गाउँपालिकाबाट स्वीकिृ ती लिन ुपनेछ । 

१) संचािकको वववरि र नागररकताको प्रमािपत्र  
२) मेलडकि, प्रयोगशािा वा ल्याबोरेटोरी संचािन गने स्थान, घरधनी र संचािकबीचको 

घरभाडा सम्बन्धी संझौता पत्र  
३) रेलडयोिोजी वा प्याथोिोजी ववषयमा न्यूनतम ३ वषय अध्ययन गरेको व्यणक्तको 

प्रमािपत्र र काम गनय इच्छुक भएको पत्र  
४) ल्याबमा उपिब्ध हनुे परीििको प्रकार 
५) ल्याबमा प्रयोग हनुे न्यूनतम उपकरिहरुको वववरि  
६) प्रस्ताववत िागत   

१३. फामेसी/ स्वास््य सेवा णलिलनक संचािनको अनमुती  
 (१)  गाउँपालिका िेत्रलभत्र फामेसी/ स्वास््य सेवा णलिलनक संचािन गनय चाहेमा गाउँपालिकाबाट 

अनमुती लिन ु पनेछ । नेपाि सरकारबाट अनमुलत प्राप्त गरेपलन गाउपालिकामा दताय गनुय 
पनेछ। 

 २)  आधारभतू फामेसी/ स्वास््य सेवा णलिलनक संचािक तालिम/णशिा प्राप्त ब्यणक्त, स्वास््य 
ब्यबसावय पररषद/काउणन्शिमा दताय भई सञ्चािक रहने गरी फामेशी/ स्वास््य सेवा णलिलनक 
सञ्चािन गने स्थान, ववक्री ववतरि गने औषधीका प्रकारहरु र प्राथलमक उपचार सेवाको 
वववरि आवेदनमा खिुाउन ुपने ।  

३)  फामेसी/ स्वास््य सेवा णलिलनक सञ्चािनमा रहन ेमखुय सञ्चािक र सहायक कमयचारीहरुको 
वववरिहरु शैणिक प्रमाि पत्र, नागररकता र हािको वसोवास िेगाना प्रमाि भएको कागजात 
र वडा कायायियको लसफाररस साथ आवेदन पेश गनुयपने । 

४)  प्राप्त वववरि सवहतको आवेदन बमोणजम फामेसी/ स्वास््य सेवा णलिलनक संचािनको अनमुती 
ठदन सलनेछ  



५) फामेसी/ स्वास््य सेवा णलिलनक संचािनको अनमुती सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय काननु 
बमोणजम हनुेछ । 

१४. मापदण्ड परुा नगरेमा सजाय हनेुः  
(१) स्वास््य संस्था, प्रयोगशािा, फामेसी जस्ता स्वास््य सेवा संचािनको स्वीकिृ ती लिदा 

तोवकएको मापदण्ड परुा नभएको तर झलुयाएर वववरि ठदएको वा अस्थायी रुपमा मापदण्ड 
परुा गरेको पाइएमा आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई सलमलतिे अनगुमन गरी सचेत 
गराउने, जररवाना गराउने तथा स्वीकिृ ती खारेजीको िालग गाउँपालिकामा लसफाररस गनय 
सलनेछ ।  

२) प्रयोगशािामा तालिम प्राप्त ल्याव टेणलनलसयन बाहेकका ब्यणक्तिे रगत, ठदशावपसाव, खकार 
िगायतको पररििमा संिग्न भएको पाइएमा त्यस्तो प्रयोगशािा वन्द गराउन सलन,े 

सञ्चािकिाई कािोसूचीमा राखी सो को आम जनतािाई जानकारी ठदइने ।  
 ३)फामेसीको हकमा दतायवािा सञ्चािक र सहयोगी वाहेक अरुिे औषधी बेचेको पाइएमा 

सचेत गराउने, जररवाना लतराउने देणख अनमुलत खारेज गनय सवकने ।     
१५. सहलुियत र छुटको ब्यवस्था गनुयपनेः  

लनजी िगानी र ट्रष्ट माफय त सञ्चािनमा आएका स्वास््य संस्थाहरुिे स्वास््य पररििका क्रममा 
िाग्ने शलु्क गाउँपालिकाको लसफाररसमा लनणश्चत प्रलतशत सेवाग्राहीहरुका िालग छुट वा लमनाहा 
ठदन ुपनेछ ।    

 पररच्छेदः ४ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य स्वयमसेवा सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१६. स्वास््यकमीको व्यवस्थापनः  
(१) गाउँपालिका लभत्रका सामदुावयक स्वास््य संस्थाहरु माफय त आधारभतू स्वास््य सेवा प्रवाहका 

िालग ४ प्रकारका स्वास््यकमीहरु रहने छन ्ेः  
क) स्थायीः नेपाि सरकारको स्वास््य सेवाबाट समायोजन भई आएका स्वास््यकमीहरु  
ख) करारः स्थानीय माग र ववणशष्टताका आधारमा गाउँपालिका माफय त करार सेवामा भनाय गररएका 

स्वास््यकमीहरु  
ग)  अभ्यासकतायः स्थानीय स्तरमा खिेुका स्वास््य अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत ववद्याथीहरु एवं 

गाउँपालिकाको आंणशक वा पूिय छात्रविृणिमा अन्यत्र गई स्वास््य णशिा अध्ययन गरेका 
ववद्याथीहरुिाई अभ्यासकताय स्वास््यकमीको रुपमा गाउँपालिकािे भनाय गनय सलने छ । यस्ता 
अभ्यासकतायिाई वढीमा १ वषयको िालग भनाय गनय सवकने छ ।  

घ) स्वास््य अलभयानकताय र स्वयंसेववका 
१७. अलभयानकताय÷स्वास््य स्वयंसेववकाको ब्यबस्थाः  



(१) स्वास््य सेवािाई घरघरको पहुँचमा प¥ुयाउन र जनचेतना फैिाउन गाउँपालिकािे परुुष 
स्वास््य अलभयानकताय र मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरु लनयूक्त गनय सलनेछ 
।  

२) मवहिा स्वयंसेववका र परुुष अलभयानकतायहरु लनयूणक्तका िालग २१ वषय परुा भई ४० वषय 
ननाघेको, शैणिक योग्यता न्यनुतम १० किा अध्ययन गरेको सम्वणन्धत वडाको वववावहत 
नागररक हनुपुने छ ।  

३) एउटा वडामा अलधकतम संखया 8 हनुे गरी औसत प्रलत 5०० जनसंखयाको िालग आमा 
समहुिे लसफाररस गरेको १ जना मवहिा स्वयंसेववका र १ जना परुुष अलभयानकतायको 
लसफाररस वडा सलमलतिे गाउँपालिका समि गनय सलने छ । 

४) प्रत्येक स्वयंसेववका र अलभयानकतायहरुिे आधारभतू स्वास््य सम्वन्धी ७ ठदनको तालिम 
प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । गाउँपालिका र स्वास््य संस्थाहरुिे आवश्यकता अनसुार तालिम 
अलभमखुीकरि प्रदान गनेछ ।  

५) यसभन्दा पवहिे देणख नै काययरत मवहिा स्वयंसेवीकाहरु मध्ये लनरिर र ५० बषय उमेर 
वा १० बषय सेवा अवलध पगेुकािाई प्रोत्साहन भिाको ब्यबस्था गरर लबदाइ गररने छ र 
नयाँ लनयतुm गदाय कणम्तमा १० किा उलतियिाई मात्र लनयलुतm ठदइने छ । 

१८. स्वास््यकमीको सेवा सवुवधाः  
(१)  स्थायी स्वास््यकमीः नेपाि सररकारिे तोकेको स्केि वमोणजम तिव र स्थानीय गाउँ 

काययपालिकािे तोके वमोणजमको अन्य सेवा सवुवधा  
२)  करार स्वास््यकमीः प्रचलित तिब स्केि र दईु पिबीचको समझदारीमा भएको 

करार सम्झौंता बमोणजमको सेवा सवुवधा उपिब्ध गराउन सवकनेछ । 

३)  अभ्यासकताय स्वास््यकमीः लनवायह भिाको रुपमा सम्वणन्धत तहका स्वास््यकमीिे 
पाउने मालसक तिव स्केिको दईु लतहाई रकमसम्म उपिब्ध गराउन सवकने छ । 

४)  अलभयानकताय ÷स्वयंसेववकाः पोशाक, वावषयक रुपमा सञ्चार खचय, स्वास््य संस्थािाई 
आवश्यकता परेको वखत काममा खटाइएमा सो ठदनको पाररश्रलमक, स्वास््य सेवा 
सम्बन्धी अलभयानमा खटाईएको समयमा ठदइने पाररश्रलमक जस्ता सवुवधाहरु उपिब्ध 
गराउन सवकनेछ ।   

१९. स्वास््यकमीको दरवन्दी लनधायरि र लनयूणक्तः  
(१) सामदुावयकवा सरकारी स्वालमत्वका स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक स्वास््यकमीको दरवन्दी 

गाउँकाययपालिकािे लनधायरि गने छ ।  
२) दरवन्दी अनसुारका पदहरुमा नेपाि सरकारबाट समायोजन भई आएका स्थायी 

स्वास््यकमीहरु रहने छन ् । समायोजनमा नआएका कमयचारीहरुको हकमा गाउँपालिकािे 
करारमा स्वास््यकमी लनयणुक्त गनय सलने छ ।  



३) स्वास््य संस्थामा कायम भएको ररक्त दरवन्दी पदमा करारमा लनयणुक्त गनुयपने भएमा करार 
लनयणुक्त सम्बन्धी व्यवस्था देहाय वमोणजमको छनौट सलमलतबाट हनुेछः 
क) गाउँपालिकाको आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई सलमलतको अध्यि    -संयोजक 

ख) गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकिृ त          -सदस्य  
ग) गाउँपालिकाको स्वास््य शाखा प्रमखु     -सदस्य सणचव 

 ४) छनोट सलमलतिे आफ्नो काययववलध आफैिे लनधायरि गरे बमोणजम हनुेछ ।  
२०. कमयचारी सरुवाः  
(१) स्थायी स्वास््यकमीको हकमा लनजिे कुनै एक स्वास््य संस्थामा अलधकतम ५ वषय सेवा गरे 

पश्चात अको स्वास््य संस्थामा सरुवा हनुपुने छ । ववशेष पररणस्थती बाहेक न्यूनतम ३ वषय 
एउटै स्वास््य संस्थामा कायय गरेपलछ मात्र सरुवा हनुेछ ।  

२)  ववशेष अवस्थामा बाहेक न्यूनतम ३ वषय एकै स्वास््य संस्थामा काययरत स्थायी कमयचारीिे 
अको स्वास््य संस्थामा सरुवा हनु चाहेमा गाउँपालिकामा सरुवाका िालग लनवेदन ठदन 
सलनेछन ्। यसरी प्राप्त लनवेदनका आधारमा गाउँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई शाखािे 
आफ्नो िेत्रलभत्रका कुनै पलन स्वास््य संस्थामा सरुवा गनय सलनेछ ।  

३)  ववशेष अवस्था भन्नािे लनज सो संस्थामा रहन नसलने, ववषयगत दरवन्दी आवश्यक नरहेको, 
स्वास््य समस्या, पलतपत्नी सगैँ रही सेवा गनय पाउने अवस्था वा अन्य णचिबझु्दो कारि समेत 
बणुझने छ । 

 

२१. काययसम्पादन करार सम्झौता गनय सवकनेः  
(१) स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन काययसम्पादन करार सम्झौंताको प्रकिृ या अविम्बन गनुय 

पनेछ ।  
२)  गाउँपालिका अध्यिको रोहवरमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकिृ तिे स्वास््य तथा सरसफाई शाखा 

हेने अलधकिृ तसँग, उक्त अलधकिृ तिे स्वास््य संस्थाका प्रमखुहरुसँग र प्रमखुिे अन्य 
कमयचारीहरुसँग कायय सम्पादन करार सम्झौता गनय सवकनेछ ।  

३) कायय सम्पादन करार सम्झौता १ वषयको हनु ेछ । करार सम्झौता अनसुार काम भए नभएको 
मूल्यांकन प्रमखु प्रशासकीय अलधकिृ तिे आलथयक वषयको अन्त्यमा तयार गरी काययपालिका 
समि पेश गनुयपने छ ।  

४) वावषयक काययसम्पादन करारका सूचकहरु लनधायरि गने कायय स्वास््य तथा सरसफाई अनगुमन 
सलमलतिे तयार पारी गाउँकाययपालिकामा पेश गनुय पनेछ ।  

२२. कायय सम्पादन मूल्याकंन र सजाय तथा परुस्कारः 
 (१) काययसम्पादन करार भएका कमयचारीहरुको काययसम्पादन िमताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी 

काययसम्पादनमा राम्रो नलतजा हालसि गने कमयचारीिाई परुस्किृ त गने र कमजोर नलतजा हालसि 
गने कमयचारीिाई दणण्डत गनुय पदयछ ।  



 २) काययसम्पादन सम्झौंताको मूल्याङ्कन, परुस्कार र सजाय गाउँकाययपालिकािे तोके बमोणजम हनुेछ  
 

पररच्छेदः ४ 

औषधी तथा स्वास््य उपकरिको खररद, भण्डारि र ववतरि सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२३. वावषयक खररद योजना बनाउन ुपनेः 
 (१) आफ्नो िेत्रलभत्र वावषयक रुपमा आवश्यक पने औषधी तथा स्वास््य उपकरिको अनमुान र 

खररद गनय वावषयक खररद योजना बनाई स्वीकिृ त गराउन ुपनेछ ।  
 २) वावषयक खररद योजना स्वास््य तथा सरसफाई शाखाको सहयोगमा खररद एकाईिे तयार 

गनेछ।  
२४. औषधी तथा स्वास््य उपकरि खररदः   

(१)औषधी तथा स्वास््य उपकरिको खररदका िालग गाउँपालिका स्वास््य  तथा सरसफाई 
शाखािे प्रवक्रया अणघ वढाउने छ । 

२) औषधी तथा स्वास््य उपकरिको खररद काययमा सावयजलनक खररद ऐन र ववषयगत 
स्थानीय काननुहरुको प्रावधान अनसुार गनुयपने छ ।  

२५. औषधी तथा स्वा्य उपकरिको भण्डारिः  
(१)खररद गररएको औषधी तथा स्वास््य उपकरिको सरुणित भण्डारिको ब्यवस्था 

गाउँपालिका स्वास््य तथा सरसफाई शाखािे लमिाउनेछ ।  
२) स्वास््य उपकरि र औषधीको खररद चौमालसक रुपमा गनुयपने छ । खररदको पररमाि 

लनधायरि सम्वणन्धत वडा सलमलतिे माग गरे वमोणजम २०% मा नवढाइकन गनुयपनेछ ।  
३) गाउँपालिकािे खररद गरेको उपकरि र औषधीको कुि पररमाि र मूल्य खररद लमलतको 

१ हप्तालभत्र सावयजलनक गनुयपनेछ ।  
४) सम्वणन्धत सामदुायवक स्वास््य संस्थािे गाउँपालिकाबाट प्राप्त गरेको उपकरि र औषधी 

तथा औषधी ववतरि सम्वन्धी ववस्तिृत वववरि चौमालसक रुपमा सावयजलनक गने र 
सम्वणन्धत वडा सलमलत माफय त गाउँपालिकामा बझुाउन ुपनेछ ।  

   

पररच्छेद ५ 

स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गिुस्तर, सामाणजक सरुिा अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२६. स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गिुस्तर तोलन सलनेः  
(१) गाउँपालिकािे स्थानीयस्तरमा सञ्चालित णचवकत्साकीय उत्पादन र स्वास््य सेवाहरुको 
न्यूनतम मूल्य र गिुस्तर लनधायरि गनय सलनेछ । स्थानीय स्वास््य सेवा अनगुमन सलमलत माफय त 
लनधायररत गिुस्तर र मूल्य भए नभएको अनगुमन गरर सो अनरुुप कायय गराउन लनदेशन ठदनेछ । 



२७. सामाणजक सरुिा काययक्रम संचािन तथा व्यवस्थापनः  
(१) गाउँपालिकािे राविय र प्रादेणशक नीलत अनसुार स्वास््य वीमा काययक्रमिाई प्रभावकारी 

रुपमा संचािन गनय आवश्यक सहणजकरि, जनचेतनाका काययक्रम तथा अलभयानहरु 
संचािन तथा व्यवस्थापन गनेछ ।  

२)  आबश्यकतानसुार अन्य सामाणजक सरुिा काययक्रमहरु लनमाि गरर संचािन तथा 
व्यवस्थापन गनुयपनेछ ।  

२८.सरसफाई र स्वच्छताका िालग अनगुमन तथा लनयमनः  
(१)स्वस्थ खानेपानी र खाद्यपदाथयको गिुस्तर एवं वाय ुतथा ध्वनी प्रदषुि लनयन्त्रि गनय स्वास््य 

तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतिे आवश्यक ब्यवस्था लमिाउने छ । 

२) प्रदषुि वढाउने उद्योग, संस्थान वा ब्यणक्तिाई सो सम्वन्धी सचेत गराउन र सो बाट पनय जाने 
हानी नोलसानीको िलतपूलतय गराउन लसफाररस गनय सलने छ ।  

३) लसफाररस वमोणजम स्थानीय काययपालिकािे दण्ड, जररवाना तथा अन्य कारवाही सम्बन्धी 
व्यवस्था लमिाउन सलनेछ । 

पररच्छेद ६ 

महामारी, फोहोरमैिा व्यवस्थाप सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२९. रोग तथा रोगीहरुको अलभिेख राख्न ुपनेः 
 (१) स्थानीय स्तरमा कुनै नागररकिाई सरुवा रोग िागेमा सो को जानकारी २४ घण्टा लभत्र 

नणजकको सामदुायीक स्वास््य संस्था वा स्वयंसेववकािाई वटपोट गराउन ुपनेछ ।  
२) कसैिाई नसने रोग िागेमा सो को जानकारी 7 ठदन लभत्र नणजकको सामदुायीक स्वास््य 

संस्था वा स्वास््य स्वयंसेववकािाई वटपोट गराउन ुपनेछ ।  
३) वटपोट गराइएका रोगीहरुको वववरि सम्वणन्धत स्वास््य संस्थाहरुिे मालसक रुपमा वडा 

सलमलत र गाउँपालिकाको स्वास््य सूचना प्रिािीमा दाणखिा गराउन ुपनेछ ।   
३०. महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रि गनय अलभयान संचािन गनुयपनेः 
  (१) स्थानीय स्तरमा रोगको महामारी फैलिएमा गाउँपालिकािे सोको प्रभाव िेत्र लनक्र्यौि 

गरी ववद्याियहरु वन्द गनय, अस्थायी रुपमा वस्ती खािी गनय वा अन्यत्रका सवयसाधारििाई 
भ्रमिमा प्रलतवन्ध समेत िगाउन सलनेछ ।  
२) यस्तो पररणस्थतीमा महामारीबाट थप िती हनु नठदन आवश्यक शतयकता अपनाउन,े 

आवश्यक जनशणक्त पररचािन गने र थप जनशणक्तको िालग लछमेकी स्थानीय सरकार, प्रदेश 
सरकार र संघीय सरकारमा अनरुोध गरी प्रभावकारी पररचािन गनुयपनेछ ।  

  ३१. सूती, मठदरा तथा सतुीजन्य पदाथयको लनयमनः 
(१) सतुी तथा मठदराजन्य पदाथय ववक्री ववतरिको िालग गाउँपालिकाबाट छुटै्ट अनमुती लिन ु

पनेछ ।  



२) खाद्य पदाथय वववक्र गने पसिमा सतुी तथा मठदराजन्य पदाथय वववक्र ववतरि गनय बन्देज 
िगाइने छ ।   

३) सतुी, मठदरा र िागू पदाथयजन्य वस्तकुो ववक्री ववतरि र प्रयोगमा लनयन्त्रि गनय लनशेलधत 
र खलु्िा िेत्रहरु तोलन सलनेछ ।  

४) ववद्यािय, सरकारी कायायिय, हाटवजार जस्ता िेत्रहरुको १०० लमटर दरुी लभत्र धमु्रपान र 
मठदरापान लनषधे गनेछ ।  

५) खाद्य पदाथयसँगै सतुी तथा मठदराजन्य पदाथय वववक्र ववतरि गरेमा, लनषलेधत िते्रमा धमु्रपान 
र मठदरा सेवन गरेमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा गाउँपालिकािे कारवाही गनय सलनेछ  

३२.सरसफाइ सम्बणन्ध काययक्रम तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापनः  
(१)गाउँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई शाखािे ब्यणक्तगत, घरेि ु तथा सामदुावयक 

सरसफाईका मापदण्ड तयार गरी प्रत्येक आलथयक वषयको पवहिो मवहना लभत्र काययपालिका 
वैिकबाट अनमुोदन गराउन ुपने छ ।  

२) उपदफा (१) बमोणजम अनमुोदन भएको मापदण्डिाई वडा कायायिय र स्वास््य संस्थािे 
परुुष अलभयानकताय र मवहिा स्वयंसेववकाहरु पररचािन गरर सवै घरपररवारसम्म ववतरि 
गनेछन ्।     

३) घर लनमािय गदाय शौचाियको फोहर व्यवस्थापन गने ववलध र घरेि ुफोहर लबसजयन गने 
स्थानको अलनवायय ब्यवस्था भएको हनुपुने छ ।  

४) एक पररवारको सौचािय, ढि र फोहरमैिा ब्यवणस्थत नभएको कारि अको पररवारमा 
हानी नोलसानी पनय गएमा सो को िलतपूलतय हानी पयुायउने पररवारिे लतनुयपने छ ।  

५) शहरी तथा अधय शहरी िेत्रमा लनस्कालसत फोहरमैिा पनुप्रयोग गरर कम्पोष्ट मि 
बनाइएको अवस्थामा गाउँ नगर काययपालिकािे प्रोत्साहन रकम प्रदान गनय सलने छ ।  

६) गाउँपालिका िेत्र लभत्रका सबै स्वास््य संस्थाहरुमा औषलध तथा मेडीकि जन्य फोहरमैिा 
उणचत वकलसमिे ब्यबस्थापन गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद ७ 

ववववध 

३३.प्राईभेट मेलडकि किेज, अध्ययन संस्थान र िूिा अस्पताि सञ्चािनका िालग लसफाररसः 
 (१) राविय र प्रादेणशक मापदण्ड अनरुुप लनजीस्तरमा मेलडकि किेज तथा स्वास््य अध्ययन 

संस्थान, अस्पताि तथा लनदान केन्द स्थापनाका िालग सम्वणन्धत वडा र गाउँपालिकाबाट 
लसफररश लिनपुने छ ।  

२) उपदाफा (१) बमोणजमको लसफाररस लिँदा वातावरिीय प्रभाव अध्ययन गरी स्थानीय स्तरमा 
पने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूलनकरिका िालग काययक्रम र वजेट प्रस्ताव गररएको हनुपुनेछ  

३) लसफाररसका िालग गाउँपालिका आलथयक ऐनिे तोके वमोणजमको राजश्व दस्तरु बझुाउन ुपनेछ  



३४. राविय तथा प्रादेणशक अलभयानिाई सघाउ प¥ुयाउन ुपनेः  
स्वास््य सेवा सम्बन्धी राविय तथा अन्तराविय मापदण्ड परुा गनय संघीय तथा प्रदेश 
सरकारिे संचािन गरेको अलभयानिाई गाउँपालिका स्वास््य तथा सरसफाई शाखािे समन्वय 
गने छ ।   

३५. लनयमन गनुयपनेः  
आमा समूह, धामी झाक्री र आम्ची सेवाको अलभिेख अद्यावलधक गरी लतलनहरुको 
वक्रयाकिापिाई स्वास््य तथा सरसफाई शाखािे अनगुमन र लनयमन गनेछ ।  

३६. प्रगलत वववरि बझुाउन ुपनेः  
गाउँपालिका िेत्र लभत्र काययरत स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी संस्थाहरुिे आफ्नो प्रगलत 
वववरि तै्रमालसक रुपमा गाउँपालिका समि बझुाउन ुपनेछ ।    

३७. साझेदारी गनय सलनेः  
गाउँपालिकािे आधारभतू स्वास््य तथा सरसफाई सेवा प्रदान गनयका िालग अन्य सरकारी 
लनकाय, लनजी ब्यवसायी, सामाणजक संघ÷संस्था, ट्रष्ट र ब्यणक्तहरुसँग लबलभन्न काययहरुका िालग 
साझेदारी गनय सलने छ र लतनीहरुबाट औषधी, उपकरि, ववशेषज्ञ सीपहरुको सहायता प्राप्त 
गनय सलनेछ ।  

३८.  पनुरावेदनः  
तोवकएको अलधकारीिे गरेको सजायको आदेशउपर कानून वमोणजम पनुरावेदन िाग्नेछ । 

३९. लनयम बनाउने अलधकारः   

(१) यस ऐनको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय काययपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन सलनेछ । 

२) यस ऐनको कायायन्वयनको िालग काययपालिकािे आवश्यक काययववलध तथा लनदेणशका 
बनाई िागू गनय सलनेछ । 

४०. संक्रमिकािीन व्यवस्थाः  
यस ऐनिे तोवकए वमोणजम हनुे भनी व्यवस्था गरेको काम लनयमाविी नआउँदासम्म गाउँ 
काययपालिकािे गनय सलनछे । 

४१.  बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकारः  
(१) यस ऐनको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय कुनै बाधा–अड्काउ परेमा गाउँ काययपालिकािे 
त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदेश जारी सलनेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह 
मालननेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोणजमको आदेश गाउँसभािे ६ मवहनालभत्रमा अनमुोदन नगरेमा स्वत 
लनष्किृ य हनुेछ । 

४२.  बचाउ र िागू नहनेुः  



(१)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयममा िेणखएजलत कुरामा सोही बमोणजम र 
निेणखएको कुरामा प्रचलित काननु बमोणजम हनुेछ । 

२) संववधानसँग बाणझएको यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु वाणझएको हदसम्म स्वतः 
लनस्क्रीय हनुेछ ।  

   

                                                                आज्ञािे 

                                                               णचन्तामणि रेग्मी 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकिृ त 

 

 

 

 

  


