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हस्ताक्षरः 
प्रमाणिकरि लमलतः-२०७७/१०/2९   

प्रमाणिकरि गननः- नगेन्द्र बहादरु मल्ि 

प्रमाणिकरि गननको पदः-अध्यक्ष 

गाउँ सभाबाट स्वीकृत लमलत: २०७७/१०/२९   
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डङु्गशे्वर गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास््य सेवा ऐन,२०७7 

प्रस्तावना: स्वस्थ जीवनयापन गनन पाउने नागिरकको नससलगनक अलिकारिाई आत्मसाथ गदै, 

व्यणिको शारीिरक,मानलसक तथा सामाणजक ववकासको िालग स्वच्छ,स्वस्थ एवं सरुणक्षत 
वातावरि र गिुस्तरीय स्वास््य सेवाको  अपिरहायनतािाई मनन गदै, स्वास््य सेवाबाट कुनस पलन 
नागिरक बणन्द्ित हनुे अवस्था आउन नददन उपिब्ि स्रोत सािनको व्यवणस्थत,जनमखुी र 
प्रभावकारी बनाउनका िालग आवश्यक काननुी व्यवस्था गनन वाच्छनीय भएकोिे,नेपािको 
संवविानको िारा २२१ बमोणजम सोही संवविानको अनसूुिी ८ र अनसूुिी ९ मा उल्िेणखत 
स्थानीय सरकारको स्वास््य सम्बन्द्िी अलिकारिाई कायानन्द्वयन गनन स्थानीय सरकार संिािन 
ऐन‚२०७४ को दफा १०२ बमोणजम डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको 
छ। 

 

पिरच्छेद १  

प्रारणम्भक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास््य सेवा 
ऐन, २०७७ रहेको छ। 

(२) यो ऐन‚गाउँ सभाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाणशत भए पश्चात िाग ु
हनुेछ। 

२. पिरभाषा: ववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,-  
क. "आकणस्मक उपिार सेवा" भन्नािे लबरामीको जीवन खतरामा परेको वा कुनस अङ्ग 

अशि हनु े अवस्थामा तत्कािस उपिार सेवा प्रदान गरी मतृ्य ु वा अशि हनुबाट 
जोगाउने उपिारात्मक सेवाहरु पदनछन।् 

ख. "आिारभतु स्वास््य सेवा" भन्नािे आम नागिरकको स्वास््य आवश्यकता पलुतनका िालग 

राज्यबाट शिुभ रुपमा लनशलु्क उपिब्ि हनुे प्रबर्द्ननात्मक,प्रलतकारात्मक,लनदानात्मक, 
उपिारात्मक र पनसु्थानपनात्मक सेवा  सम्झन ुपननछ। 

ग. "ऐन" भन्नािे स्थानीय स्वास््य सेवा ऐन,२०७७ िाई सम्झन ुपननछ।  

घ. "कायानपालिका" भन्नािे डङु्गेश्वर गाउँपालिकाको कायानियिाई सम्झन ुपननछ। 

ङ. "गसरसरकारी वा लनजी स्वास््य संस्था" भन्नािे डुङ्गशे्वर गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र प्रिलित 
कानून बमोणजम सरकारको णस्वकृलत र संिािन अनमुलत लिई गसह्र सरकारी तथा लनजी 
िगानी बा स्वालमत्वमा संिािन गरेका स्वास््य संस्था सम्झन ुपननछ। 

ि. "णिवकत्सक तथा स्वास््यकमी" भन्नािे प्रिलित कानन ुबमोणजम स्वास््य सेवा प्रदान 

गनन सम्बणन्द्ित पिरषदबाट अनमुालनत प्राप्त व्यणि सम्झन ुपननछ। 

छ. "जंक फुड" भन्नािे फ्याट,णिनी,अणजना मोटो र अत्यालिक रङ्ग वा ननुको अत्यालिक 
मात्रा भएको प्रशोलित तयारी खाद्य सामग्री बझु्न ुपननछ।  
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ज. "स्वास््य लनरीक्षक" भन्नािे स्वास््य सम्बन्द्िी अनगुमनको िालग तोवकएको पदालिकारी 
सम्झन ुपननछ।  

झ. "गाउँपालिका" भन्नािे डुङ्गशे्वर गाउँपालिका सम्झन ुपननछ।  

ञ. "गाउँपालिकाको क्षेत्र" भन्नािे गाउँपालिकाको भ-ूभाग सम्झनपुछन।  

ट. "लनदन णशका" भन्नािे यस ऐनको कायानन्द्वयन गनन कायनपालिकािे जारी गनन लनदन णशका 
सम्झन ुपननछ।  

ठ. "प्रमखु" भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपननछ।  

ड. "सरकारी स्वास््य संस्था" भन्नािे डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्र सरकारिे संिािन 
गरेका स्वास््य िौकी‚ सामदुावयक स्वास््य इकाई सम्झन ुपननछ। 

ढ. "सेवा प्रदायक" भन्नािे मान्द्यता प्राप्त णशक्षि संस्थाबाट स्वास््य सेवाका ववषयमा 
लनणश्चत योग्यता वा तालिम हालसि गरी सम्बणन्द्ित पिरषदवाट अनमुलत प्राप्त स्वास््य 
संस्थामा कायनरत णिवकत्सक तथा स्वास््यकमी र सामदुावयक स्वास््य कायनकतान 
सम्झन ुपननछ र सो शव्दिे स्वास््य सेवा प्रदान गनन अनमुलत प्राप्त स्वास््य संस्थािाई 
समेत जनाउनेछ।  

ि. "सेवाग्राही" भन्नािे स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा लिने व्यणि सम्झन ुपननछ।  

त. "स्वास््यमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रलतकुि असर" भन्नािे सम्बन्द्िीत गलतववलिको प्रत्यक्ष 
नलतजा स्वरुप वपलडत पक्षिाई शारीिरक वा मानलसक रोग िागेको,िोटपटक 
िागेको,अंगभंग भएको वा मतृ्य ुभएको भनेर बझु्न ुपननछ।  

थ. "स्वास््य संस्था" भन्नािे प्रिलित काननु बमोणजम स्थापना भएका‚इजाजतपत्र लिएका 
सरकारी, गसह्रसरकारी,लनजी,सामदुावयक र सहकारी रुपमा संिालित दफा ६ र दफा ८ 
बमोणजमका स्वास््य संस्थािाई जनाउँछ। 

द. "शाखा" भन्नािे गाउँकायनपालिकाको स्वास््य शाखा सम्झन ुपननछ।  

 
 

पिरच्छेद -२ 

आिारभतु स्वास््य सेवा र सेवा प्रदायक 

 

३. आिारभतु स्वास््य सेवा : (१) कुनस पलन नागिरकिाई स्वास््य सेवाबाट बणित गिरन े
छसन। प्रत्येक नागिरकिाई गिुस्तरीय स्वास््य सेवामा सहज र सवनसिुभ पहँिु हनुेछ।     

(२) प्रत्येक नागिरकिाई नेपाि सरकारिे तोकेका देहायबमोणजमका णशषनकका आिारभतु 
स्वास््य सेवाहरु लनशलु्क प्राप्त गनन हक हनुेछ।  

(क) खोप सेवा,  
(ख) नवजात णशश ु तथा बाि रोगको एकीकृत व्यवस्थापन, पोषि सेवा सरुणक्षत माततृ्व 
सेवा, पिरवार लनयोजन, सरुणक्षत गभनपतन तथा प्रजनन स्वास््य सेवा‚ 
(ग) सरुवा रोग सम्बन्द्िी सेवा,  



 
3 

(घ) नसनन रोग तथा शारीिरक लबकिङ्गता सम्बन्द्िी सेवा, 
(ङ) मानलसक रोग सम्बन्द्िी सेवा, 
(ि) िागऔुषि तथा दवु्यनसन व्यवस्थापन सेवा,  
(छ) जेष्ठ नागिरक स्वास््य सम्बन्द्िी सेवा,  
(ज) सामान्द्य आकणस्मक अस्वस्थताको सेवा, 
(झ) स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा,  
(ञ) आयवदुन तथा अन्द्य मान्द्यता प्राप्त वसकणल्पक स्वास््य सेवा,  
(ट) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूिना जारी गरी तोकेका अन्द्य सेवा, 
(ठ) नेपाि एि.आई.लभ.संक्रलमतहरुका िालग सामदुावयक हेरिाह केन्द्र,  

(ड) नसनन रोग न्द्यलुनकरिका िालग वफटनेस सेन्द्टर/योग केन्द्र‚ 
(३) संणघय सरकारिे लनिानरि गरेको आिारभतू तथा उपिारात्मक स्वास््य सेवा 
मापदण्ड,सेवाहरुको ववस्ततृ वववरि,सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी अन्द्य व्यवस्था र प्रकृया बमोणजम 
कायनपालिकािे उपदफा (२) बमोणजमका आिारभतू स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन गननछ।  

(४) नपेाि सरकारिे लनिानरि गरेका उपदफा (२) बमोणजमका सेवामा स्थानीय 
आवश्यकता र उपिब्ि स्रोत सािका आिारमा आवश्यकता अनसुार कायनपालिकािे लनिनय 
गरी स्वास््य सेवाको सूिी थप गनन सवकनेछ। 

(५) उपदफा (२) मा उल्िेख गिरएका सेवाका अलतिरि तोवकएको वगन,समहु,लिङ्ग,वा 
क्षेत्रका नागिरकिाई तोवकए बमोणजमका अन्द्य स्वास््य सेवा समेत कायनपालिकािे लन:शलु्क 
उपिब्ि गराउन सक्नेछ।  

 

४. आिारभतु स्वास््य सेवा प्रदायक: (१) गाउँपािवपकािे देहाय बमोणजमका सरकारी स्वास््य 

संस्था तथा सामदुायमा आिािरत स्वास््य कायनक्रमबाट आिारभतु तथा अन्द्य स्वास््य सेवा 
सलुनणश्चत गनन सक्नेछ।  

(क) सामदुावयक स्वास््य केन्द्र‚  

(ख) स्वास््य िौकी‚  

(ग) गाउँ अस्पताि ‚ 

(घ) रि संिार केन्द्र‚  
(ङ) आयवुनददक औषिािय  

(ि) सावनजलनक फामनसी वा अस्पताि फामनसी ‚ 
(छ) सामदुावयक अस्पताि‚  

(ज) गाउँ स्वास््य प्रवर्द्नन केन्द्र/ जनता स्वास््य केन्द्र‚  

(झ) गाँउघर णक्िलनक‚ 

(ञ) क्षयरोग/ कुष्ठरोग उपिार केन्द्र‚  

(ट) पोषि पनुनस्थापना केन्द्र‚ 
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(ठ) एि.आई.लभ. संक्रलमतहरुका िालग सामदुावयक हेरिाह केन्द्र‚  

(ड) नसनन रोग न्द्यूलनकरिका िालग वफटनेस सेन्द्टर/योग केन्द्र‚  

 

(२) आिारभतु स्वास््य सेवा प्रदान गननका िालग आवश्यकता अनसुार गाउँपालिकािे लनजी, 
गसरसरकारी, सहकारी र सामदुावयक स्वास््य संस्थासँग सहकायन वा साझेदारी गनन सक्नेछ। 

(३) गाउँपालिपका लभत्र सरकारिे संिािन गरेका वा आिारभतु स्वास््य सेवा ददन भलन 
सम्झौता गिरएका स्वास््य संस्थामा कुनसपलन नेपािी नागिरकिाई आिारभतु स्वास््य सेवामा 
बन्द्देज गिरने छसन।्  

 

५. गाउँपालिका स्वास््य शाखा: (१) आिारभतु स्वास््य सेवा तथा ऐन‚ बमोणजम स्वास््य 
सम्बन्द्िी गाउँपालिकाको अन्द्य गलतववलि संिािन गननका िालग गाउँकायनपालिकाको मातहत 
एक स्वास््य शाखा हनुेछ।  

(२)कायनपालिकािे स्वास््य सेवा प्रवाह व्यवणस्थत गनन शाखा अन्द्तगनत आवश्यकता अनसुार 
इकाईहरु बनाउन सक्नेछ।  

 
 

पिरच्छेद -३ 

स्वास््य संस्था स्थापना तथा संिािन 

 

६. स्वास््य संस्था स्थापना र संिािन : (१) गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र आिारभतु स्वास््य सेवा 
तथा अन्द्य स्वास््य सेवा प्रदान गननको िालग गाउँकायनपालिकािे देहायका स्वास््य संस्था 
स्थापना तथा संिािन गनन सक्नेछ।  

(क) १० ससयाको अस्पताि‚ 

(ख) सामदुावयक स्वास््य केन्द्र‚  

(ग) स्वास््य िौकी‚  

(घ) सामदुावयक इकाई‚  

(ङ) आयवुनददक औषिािय‚  

(ि) रि संिार केन्द्र ‚ 

(छ) सावनजलनक फामनसी वा अस्पताि फामनसी‚  
(ज) सामदुावयक णक्िलनक ‚ 

(झ) गाउँ स्वास््य प्रवर्द्नन केन्द्र/ जनता स्वास््य केन्द्र‚ 
(ञ) गाउँघर णक्िलनक‚ 

(ट) क्षयरोग/कुष्ठरोग उपिार केन्द्र‚  

(ठ) पोषि पनुनस्थापना केन्द्र‚  

(ड) एि.आई.लभ.संक्रलमतहरुका िालग सामदुायीक हेरिाह केन्द्र‚  
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(ढ) तोवकए बमोणजम अन्द्य स्वास््य संस्था‚  

(२) उपदफा (१) बमोणजमका स्वास््य संस्थाको तहगत संरिना र सेवा तथा पवुानिारको 
न्द्यनुतम मापदण्ड संणघय सरकारिे तोके बमोणजम हनुेछ।  

(३) गाउँपालिकामा स्वास््य सेवा संिािनको िालग आवश्यकता अनसुार प्रत्येक वडामा 
कणम्तमा एक स्वास््य संस्था रहने गरी कायनपालिकािे स्वास््य संस्थाहरु स्थापना तथा 
संिािन गनन सक्नेछ।  

(४) गाउँपालिकािे उपदफा (१) बमोणजमका स्वास््य संस्थाबाट आिारभतु स्वास््य 
सेवाका अलतिरि तोवकए बमोणजमका अन्द्य सेवाको सलुनणश्चतता गननछ।  

(५) हरेक स्वास्थ संस्थािे अलनवायन रुपमा आफ्नस फामनसी सिािन गरी अत्यावश्यक 
लनशलु्क  औषलिहरुको लनयलमत उपिब्िता सलुनणश्चत गनुनका साथस अन्द्य आवश्यक पनन 
 औषलिहरू सपुथ मलु्यमा उपिब्ि गराउनपुननछ।  

(६)  औषलि सम्बन्द्िी अन्द्य व्यवस्था प्रिलित काननु बमोणजम हनुेछ।  

 

७. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन: (१) गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका संस्थाको व्यवस्थापनको 
िालग देहाय बमोणजमको एक व्यवस्थापन सलमलत हनुछे।  

क. सम्वणन्द्ित वडाको अध्यक्ष वा वडाअध्यक्षिे तोकेको वडा सदस्य - अध्यक्ष 

ख. मवहिा सदस्य मध्येवाट वडा सलमलतिे तोकेको एकजना मवहिा सदस्य-उपाध्यक्ष 

ग. वडा सलमलतिे छनोट गरेको सामणजक/स्वास््य/णशक्षा क्षेत्रमा वक्रयाणशि स्थानीय 
व्यणिहरु मध्ये कणम्तमा एक जना दलितको प्रलतलनलित्व हनुे गरी दईु जना मवहिा 
सवहत ४ जना - सदस्य  

घ. सम्बणन्द्ित स्वास््य संस्था प्रमखु - सदस्य सणिव  

(२) सलमलतिे आवश्यक देखेमा स्थानीय समाजसेवी,ववज्ञ वा कमनिारीिाई सलमलतको 
वसठकमा आमन्द्त्रि गनन सक्नेछ।  

(३) गाउँपालिकाको प्रमखु/उपप्रमखु स्वास््य संस्थाको संरक्षक रहनेछन।्  

(४) व्यवस्थापन सलमलतको काम,कतनव्य अलिकार र सो सम्वन्द्िी अन्द्य व्यवस्था तोवकए 
बमोणजम हनुेछ।  

 

८. स्वास््य संस्था संिािन अनमुलत लिनपुनन: (१) नेपाि सरकारिे लनिानरि गरेको मापदण्डका 
साथस तोवकएको प्रवक्रया परुा गरेको सलुनणश्चत गरी गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र 
लनणज,गसरसरकारी,सामदुावयक वा सहकारी वा सहकारी संस्थािाई गाउँकायनपालिकािे देहाय 
बमोणजमका स्वास््य संस्थां संिािनको िालग इजाजतपत्र ददन सक्नेछ।  

क. जनरि/प्राथलमक अस्पताि  

ख. नलसनङ होम  

ग. लनदान केन्द्र  

घ. णक्िलनक 
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ङ. औषलि पसि 

ि. आयवुनददक पसि  

छ. पनुस्थानपना केन्द्र  

ज. पोलिणक्िलनक  

झ. मेलडकि ल्याब र डायग्नोविक सेवा  

ञ. सामदुावयक स्वास््य हेरिाह केन्द्र  

ट. नसनन रोग न्द्यलुनकरिका िालग वफटनेस सेन्द्टर 

(२) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी गसरसरकारी वा लनजी स्वास््य संस्थािे स्वास््यसँग सम्बणन्द्ित 
कुनसपलन कायन गनन पाउने छसन।  

(३) उपदफा (१) बमोणजमका स्वास््य संस्थािे स्वास््य संस्था सिािनको अनमुलत लिन 
वा नवीकरि गनन दरखास्त ददनपुननछ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम ददइने दरखास्तको ढाँिा र लतनुनपनन दस्तरु गाउँकायनपालिकािे 
तोवकए बमोणजमको हनुेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोणजमका स्वास््य संस्था दतान गदान शाखािे तोवकएको प्रकृयाका साथस 
नेपाि सरकारिे तोकेको  मापदण्ड समते परुा भएको हनुपुननछ ।  

(६) उपरदफा (१) बमोणजमका स्वास््य संस्था दतान तथा अनमुलत ददन ुपूवन गाउँपालिकाको 
स्वास््य संस्था अनगुमन सलमलतिे आवेदन परेको १५(पन्द्र) ददनलभत्र आवश्यक अनगुमन 
गरी तोवकएको मापदण्ड परुा गरे नगरेको ववस्ततृ अध्ययन गननछ र कायनपालिकािाई एक 
मवहना लभत्रमा लसफािरस गनुनपननछ।  

(७) उपदफा (१) बमोणजमका स्वास््य संस्थािे तोवकएको व्यहोराको मालसक/वावषनक 
प्रलतवेदन (HMIS/DHIS-2) गाउँपालिका समक्ष पेश गरी प्रत्येक आलथनक वषनमा नववकरि वा 
नववकरि लसफािरस लिनपुननछ।साथस मालसक/वावषनक प्रलतवेदन (HMIS/DHIS-2) लनयलमत 
रुपमा नबझाुएमा नववकरि तथा लसफािरस गिरने छसन। 

(८) कुनस कारििे स्वास््य संस्था बन्द्द गनुनपनन वा गाउँपालिकाको क्षेत्रबाट अन्द्यत्र सानुनपनन 
भएमा गाउँपालिकाबाट अनमुलत लिनपुननछ। 

(९) यो ऐन जारी हनु ु अणघ गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र संिालित लनणज वा गसरसरकारी 
स्वास््य संस्थाहरु ऐन‚जारीभएको लमलतिे लतन मवहनालभत्र कायानियमा अनमुलत लिई दतान 
गराउनपुननछ। 

(१०) परम्परागत उपिार सेवा संिािन गनन लनकाय वा व्यणििे तोवकएको मापदण्ड र 
प्रकृया अनरुुप सेवा संिािन स्वीकृत लिनपुननछ।  

९. दतान लसफािरस लिनपुनन: (१) गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र प्रादेणशक वा सङ्घीय तहमा ईजाजतपत्र 
लिई वा दतान भई संिािन हनु े लनजी स्तरका स्वास््य संस्थािे स्थापना, संिािन र 
नववकरिको िालग कायनपालिकाबाट सेवा संिािन पूवन अनमुलत वा दतान नववकरि लसफािरस 
लिनपुननछ। 
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(२) यसरी अनमुलत वा दतान लसफािरस लिने लनजी स्वास््यिे मापदण्ड बमोणजमका शतनका 
अलतिरि आफ्नो स्वास््य संस्थामा दश प्रलतशत शसयामा अलनवायन रुपमा गाउँपालिकािे 
लसफािरस गरेका असहाय, गिरव तथा ववपन्न नागिरकको लनशलु्क शसया र संस्था लभत्र प्राप्त 
हनुे ल्याब परीक्षि लनशलु्क गनुनपननछ। 

 
 

पिरच्छेद -४ 

स्वास््य संस्थाको अनगुमन र गिुस्तर  

 

१०. गिुस्तर र पवुानिारको मापदण्ड परुा गनुनपनन: (१) गाउँपालिकािे क्षेत्रलभत्रका सबस स्वास््य 
संस्थाको िालग नेपाि सरकारिे बनाएको मापदण्ड बमोणजम सेवा गिुस्तर मापदण्ड र 
पवुानिार मापदण्ड लनदन णशका बनाई िाग ुगननछ।  

(२) गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्रका सबस स्वास््य संस्थािे तोवकएको मापदण्ड अनरुुपको सेवा 
गिुस्तर परुा गरेको हनुपुननछ। 

 

११. अनगुमन गननः (१) कायनपालिकाको अनगुमन सलमलतिे दफा ८ बमोणजम संिािन अनमुलत 
लिई गाउँपालिकाको क्षते्रलभत्र संिािनमा रहेका प्रत्येक स्वास््य संस्थाको िौमालसक 
अनगुमन, लनरीक्षि तथा मलु्याङ्कन िेकलिि तयार गरी सोही अनसुार गननछ। 

(२) गिसु्तिरयता कायम गरे नगरेको सम्बन्द्िमा आवश्यक ठानेमा अनगमुन सलमलत बनाई 
जनसुकुस  बेिा पलन लनयमन, लनरीक्षि र अनगुमन गननसक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोणजम अनगमुन लनरीक्षि गदान गाउँपालिकाको प्रलतलनलिका साथस 
तोवकएको योग्यता भएको ववज्ञ सणम्मलित अनगुमन सलमलत माफन त गननछ। ववज्ञ उपिब्ि 
गराउन सम्बणन्द्ित ववषयका प्रादेणशक तथा सङ्घीय तहका लनयामक लनकाय तथा अन्द्य 
ववशेषज्ञ संस्थाहरुसँग सहकायन गनन सक्नेछ। 

(४) अनगुमनका क्रममा पवुानिार वा गिुस्तरको मापदण्ड पािना नगरेको पाइएमा 
अनगुमन सलमलतिे वस्तणुस्थलतको मिुलु्का बनाई आवश्यकता अनसुार सम्बणन्द्ित स्वास््य 
संस्थामा लसिबन्द्दी गनन सक्नेछ र कारवाहीका िालग लसफािरस गननछ। 

(५) उपदफा (४) बमोणजम अनगुमन सलमलतिे गरेका कामकारवाही लसफािरसमा आफ्नो 
राय समेत उल्िेख गरी अणन्द्तम लनिनयको िालग कायनपालिकामा पेश गननछ। 

(६) लनरीक्षि�, अनसुन्द्िान तथा अनगमुनबाट प्राप्त नलतजाको आिारमा संस्था स्थापना र  
संिािनको स्वीकृलत ददन े लनकायिे आवश्यक लनदनशन ददन सक्नेछ र सो संस्थािे 
मापदण्डहरुको पािना नगरेको कारि स्वास््यमा प्रभाव पनन देखेमा संस्था बन्द्द गननसम्मको 
आदनश ददन सक्नेछ। 

(७) गाउँपालिकाको स्वास््य क्षेत्र लभत्रको अवस्था, प्रगलत वववरि र स्वास््य संस्थाको 
अनगुमन प्रलतवेदन समेत सणम्मलित वावषनक प्रलतवेदन तयार गननछ।यस्तो प्रलतवेदन प्रत्येक 
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आलथनक वषन अन्द्त्य भएको छ मवहना लभत्र गाउँकायनपालिकािे गाउँसभामा पेश गरी 
छिफि गननछ। 

 

१२. सेवा शलु्क लनिानरि र पनुराविोकन: (१) गाउँकायनपालिकािे संघीय सरकारिे तोकेको 
मापदण्ड अनसाुर गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्रको स्वास््य सेवाको अलिकतम शलु्क लनिानरि 
तथा पनुराविोकन गनन सक्नेछ र सोको कायानन्द्वयन भए नभएको लनयलमत अनगमुन 
गननछ।  

(२) कुनसपलन स्वास््य संस्थािे उपदफा (१) को प्रलतकूि नहनुे गरी आफ्नो सेवाको शलु्क 
पिरवतनन गदान पिरवतनन गनुनपनन आिार प्रि खिुाई गाउँकायनपालिकािाई पूवन जानकारी 
गराउनेछ। यसरी लनिानिरत शलु्कको सूिी सबस सेवाग्राहीिे देख्न ेस्थानमा राख्नछे। 

 
 

पिरच्छेद ५ 

सरसफाई, स्वास््य जन्द्य फोहोर व्यवस्थापन तथा स्वस्थ वातावरि 

 

१३. सरसफाई तथा प्रदषुि रोकथाम: (१) कुनसपलन व्यणि वा लनकायिे कुनस पलन प्रकारको 
फोहोर गाउँकायनपालिकािे तोकेको स्थान बाहेक अन्द्यत्र फ्याँक्न पाइने छसन। यसका िालग 
गाउँकायनपालिकािे उपयिु प्रकृया र ववलि लनिानरि गननछ।  

(२) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र जि, जलमन, वाय ु र ध्वनी प्रदषुि रोकथाम गनुन गाउँपालिका 
क्षेत्रका सबस बालसन्द्दा  तथा संस्था र लनकायको णजम्मेवारी हनुेछ।  

(३) गाउँकायनपालिकािे स्वास््यमा प्रलतकूि असर पानन जि, जलमन, वाय ुर ध्वनी प्रदषुिको 
रोकथामको िालग सङ्घीय मापदण्ड अनसुारको स्थानीय मापदण्ड तथा लनदन णशका बनाई िाग ु
गनन सक्नेछ।  

(४) स्वास््यमा प्रलतकूि असर पानन वकलसमिे जि, जलमन, वाय ु र ध्वनी प्रदषुि गरेको 
पाइएमा गाउँकायनपालिकािे प्रिलित कानून बमोणजम कारवाही गनन सक्नेछ।  

(५) गाउँकायनपालिकािे सामदुावयक सरसफाई सम्बन्द्िी कायनवविी र लनदन णशका बनाइ 
िागगुननछ। (६) फोहोरमसिा व्यवस्थापनिे मानव स्वास््यमा पारेको वा पानन प्रभावको 
जािँ परीक्षि र अनसुन्द्िान गनन  अलिकार सम्बणन्द्ित स्वास््य अलिकारीसँग हनुेछ। 

(७) जािँ परीक्षिमा कुनस लनकायमा फोहोरमसिा व्यवस्थापन प्रभावकारी हनु नसकी मानव 
स्वास््यमा प्रलतकूि प्रभाव पारेको भेवटएमा सम्बणन्द्ित स्वास््य अलिकारीिे उि लनकायिाई 
समयमस सिेत गराई आवश्यक कारवाहीका िालग लसफािरस गननछ। 

 

१४. स्वास््यजन्द्य फोहोर व्यवस्थापन: (१) स्वास््य सम्बन्द्िी फोहोरमसिाको छुट्टाछुट्टस 
संकिन,पनु: उपयोग,प्रशोिन,लबसजनन र सोको सेवा शलु्क लनिानरि र लनयमनको िालग 
गाउँकायनपालिकािे लनदन णशका बनाई िाग ुगननछ। 
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(२) गाउँकायनपालिकािे स्वास््य क्षेत्रवाट लनष्काणशत फोहोरमसिा व्यवस्थापनमा लनजी तथा 
गसह्रसरकारी क्षेत्रसँग समेत  सहकायन र साझेदारी तोवकएका बमोणजम हनुेछ। 

 
 
 

पिरच्छेद ६ 

स्वास््य लनरीक्षि र प्रवर्द्नन  

 

१५. स्वास््य लनरीक्षि: (१) गाउँकायनपालिकािे स्वास््यमा प्रलतकुि असर पानन गलतववलि र 
वस्तबुाट आमजनतािाई सरुणक्षत गननका िालग त्यस्ता गलतववलि र वस्तकुो अनगुमन,लनयमन 
र लनयन्द्त्रि गननछ।  

(२) खाद्य, वाताविीय, पानी िगायत स्वास््यका अन्द्य पक्षहरूको गिुस्तर अनगमुन तथा 
लनरीक्षि गनन गाउँकायनपालिकािे संघ तथा प्रदेशसँगको समन्द्वयमा आवश्यक मात्रामा 
स्वास््य लनरीक्षकहरू पिरिािन गनन सक्नेछ।  

(३) स्वास््य लनरीक्षिको क्रममा कुनस व्यणि वा संस्थािे यस ऐनको दफा १३ र १४ को 
उल्िङ्घन गरी स्वास््यमा प्रलतकूि असर पनन गलतववलि गरेको पाइएमा स्वास््य लनरीक्षकिे 
वस्तणुस्थलतको मिुलु्का बनाई र उि गलतववलि तत्काि बन्द्द गराई कारवाहीका िालग 
लसफािरस गननछ।  

१६. खाद्य तथा पानीको गिुस्तर: (१) कायनपालिकािे सङ्घीय र प्रादेणशक मापदण्डको आिारमा 
गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र ववक्री ववतरि हनुे खानेपानी तथा खाद्य सामाग्रीको गिुस्तर 
मापदण्डका साथस त्यसका ववके्रता वा आपलुतनकतानको मापदण्ड बनाई िाग ुगननछ। 

(२) गाउँकायनपालिकािे सङ्घीय तथा प्रादेणशक तहबाट स्थावपत खानेपानी तथा खाद्य सामग्री 
गिुस्तिरय मापदण्डको  साथस त्यसका ववके्रता वा आपलुतनकतानको मापदण्ड बनाई िाग ु
गननछ।  

(३) गाउँकायनपालिकािे लनयलमत रूपमा मापदण्ड पािना भए नभएको सन्द्दभनमा स्वास््य 
लनरीक्षक खटाई अनगुमन तथा लनरीक्षि गननछ।  

(४) गाउँकायनपालिकािे योजना बनाई गाउँपालिकाको क्षते्र लभत्र अस्वस्थकर खाद्य पदाथनको 
उपभोग लनरुत्सावहत पानन तथा सन्द्तलुित आहार सम्वन्द्िी िेतनामिुक कायनक्रम संिािन 
गननछ। 

(५) गाउँकायनपालिकािे गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र खानेपानीको गिुस्तर सलुनणश्चत गनन 
खानेपानीका स्रोतको उणित संरक्षि र अनगुमन गननछ।  

(६) गाउँकायनपालिकािे खाद्य सामग्रीको उत्पादन तथा ववतरिमा वकटनाशक औषिी वा 
मानव स्वास््यको प्रलतकूि  हनु ेरसायनको प्रयोगको अनगमुन तथा लनयत्रि गननछ।  

(७) खाद्यान्न, मास ु र पानी िगायतका उपभोग्य बस्त ु उत्पादन, भण्डारि तथा लबक्री 
लबतरिका क्रममा तोवकए बमोणजमको न्द्यनुतम मापदण्ड अलनवायन पािना गनुन पननछ।यसरी 
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तोवकएका मापदण्डहरु गल्िी, ठेिा वा अन्द्य स्थान तथा सािनहरु प्रयोग गरी लबवक्र 
ववतरि गनन लनकायहरुिाई समेत िाग ुहनुेछ।  

(८) यस दफामा उल्िेणखत संस्थाहरूिे ववतरि गनन खाद्य पदाथनिे मानव स्वास््यमा 
पारेको वा पानन प्रभावको जाँि परीक्षि र अनसुन्द्िान गनन अलिकार सम्बणन्द्ित स्वास््य 
अलिकारीसँग हनुेछ।यसरी जाँि परीक्षि गदान लनरीक्षि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश 
सरकारिे तोकेको मापदण्डिाई समेत आिार बनाउनपुदनछ।  

(९) जािँ परीक्षिमा कुनस संस्थािे ववतरि गरेको खाद्य पदाथनिे मानव स्वास््यमा प्रलतकुि 
प्रभाव पारेको वा कुनस व्यणि लबरामी परेको यथेष्ठ प्रमाि भेवटएमा सम्बणन्द्ित स्वास््य 
अलिकारीिे उि संस्थाको संिािन अनमुलत तोकेको समयका िालग कारवावहका िालग 
लसफािरस गनन सक्नेछ। 

१७. अखाद्य पदाथन, मददरा तथा सलुतनजन्द्य पदाथनको लनयमन: (१) गाउँकायनपालिकािे सलुतन,मददरा 
तथा अखाद्य पदाथनिाई लनयमन गनन नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्डिाई आिार मालन 
सतुी, मददरा तथा अखाद्य पदाथनको वववक्र तथा ववतरििाई लनयमन, लनयत्रि तथा मयानददत 
बनाउन लनदन णशका बनाई कायाननवयन गननछ।  

(२) सतुी तथा मददरा जन्द्य पदाथन वववक्र ववतरि गनन गाउँकायनपालिकावाट छुट्टस इजाजत 
पत्र लिनपुननछ।  

(३) खाद्य पदाथन वववक्र गनन पसिमा सलुतन तथा मददरा जन्द्य पदाथन वववक्र ववतरि गनन 
बन्द्देज िगाउनेछ। 

(४) सतुी तथा मददरा जन्द्य पदाथन वववक्र ववतरि र प्रयोगमा लनयन्द्त्रि एवं न्द्यलुनकरि गनन 
गाउँकायनपालिकािे लनषलेित र वववक्र ववतरिका िालग खिुा क्षेत्र तोक्नेछ। 

(५) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र मददरा,िरुोट,सलुतन िगायत मानव स्वास्थिाई गणम्भर असर पनन 
सामग्रीको ववज्ञापन गनन पाईने छसन।  

(६) अठार वषन मलुनका बािबालिका,गभनवती र सतु्केरी मवहिािाई सलुतनजन्द्य वा मददरा 
जन्द्य पदाथन वववक्र ववतरि गनन पाईने छसन।  

(७) ववद्यािय िगायतका स्थानमा जंक फुडको ववक्री ववतरि, प्रिार र उपभोग लनषलेित र 
उपभोग लनषलेित गिरनेछ। लनषलेित क्षेत्रमा  जकं फुडको ववक्री, ववतरि, वा प्रिार गनन 
व्यणि वा संस्था वा दवुसिाई तोवकए बमोणजम कारवाही हनुेछ। 

८) ववद्यािय, स्वास््य क्षते्र तथा सावनजलनक क्षेत्रको एक सय लमटर वरपर मददरा तथा 
सलुतनजन्द्य पदाथन वववक्रववतरि गनन पाईने छसन। 

९) होटि, रेिुरेन्द्ट, खरुा मददरा पसि िगायत तोवकएका स्थानमा साँझको ५(पाँि) बजे 
अणघ र रातको ९(नौ) बजे पलछ मददराजन्द्य पदाथन खरुा ववक्री ववतरि तथा सेवन गनन 
पाईने छसन।  

  १०) मददरा तथा सलुतनजन्द्य पदाथन र अन्द्य सामाग्रीको ववतरि एकस  स्थानमा गनन पाईने छसन। 



 
11 

पिरच्छेद ७ 

स्वास््य पवुानिार र जनशणि व्यवस्थापन 

 

१८. स्वास््य पवुानिार र मापदण्ड: (१) गाउँकायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्रका स्वास््य 
संस्थामा उपिव्ि स्वास््य सम्बन्द्िी भौलतक पवुानिारको संरक्षि र सम्वर्द्नन गननछ। 

२) पवुानिार मापदण्डको आिारमा स्वास््य संस्थाका पवुानिारको लनमानि तथा ममनत सम्भार 
गननछ। 

३)गाउँकायनपालिकािे गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््यको 
वलगनकरि तथा पवुानिार मापदण्ड अनसुार न्द्यनुतम औजार-उपकरिहरुको उपिब्िता 
सलुनणश्चत गननछ।  

१९. जनशणिको व्यवस्थापन: (१) गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्रका स्वास््य संस्थामाफन त आिारभतु 
स्वास््य सेवा प्रभाहको िालग देहाय बमोणजमको जनशणि रहनेछ। 

क. स्थायी  

ख. करार  

ग. अभ्यासकतान/अनसुन्द्िानकतान  

घ. स्वयमसेवक/स्वयमसेववका/स्वास््य आमा समूह 

२) गाउँकायनपालिकािे णस्वकृत संरिना अनरुुपको आवश्यक जनशणि स्थायी र करार 
कमनिारीबाट पदपलुतन गननछ। 

(३) गाउँकायनपालिकािे जनशणिको क्षमता अलभववृर्द्को िालग प्रादेणशक वा सङ्घीय तहका 
सम्बणन्द्ित लनकाय वा अन्द्य संस्थाको सहयोगमा आवश्यकता अनसुार तालिम तथा णशक्षि 
गराउनेछ।  

४) गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र स्वास््यकमीहरुको िालग कायनमसत्री वातावरि तथा पेशागत 
सरुक्षाको व्यवस्था हनुेछ।  

(५) जनशणि व्यवस्थापन सम्बन्द्िी अन्द्य व्यवस्था प्रिलित काननुिे तोवकए बमोणजम 
हनुेछ। 

२०. कायनसम्पादन करार गनुनपनन: स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन कायनपालिकािे कायनववलि 
बनाई कमनिारीहरुसँग छुट्टाछुट्टस कायनसम्पादन करार गनन सक्नेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 

पिरच्छेद ८ 

ववपद व्यव्थापन र स्वास््य लनगरानी  

 

२१. ववपद व्यवस्थापन संयन्द्त्र :�(१) गाउँकायनपालिकािे सम्भाववत महामारी िगायतका स्वास््य 
ववपदहरुको पूवनतयारी,जाँिपड्ताि,व्यव्थापन र जोणखम न्द्यनुीकरिको िालग उपयिु संयन्द्त्र 
सवहतको प्रबन्द्ि गननछ। 

२) सम्भाववत महामारीको जोणखम पवहिान गरी लतनको रोकथामको िालग संस्था तथा 
अन्द्य लनकायसँगको सहकायनमा योजना बनाई कायानन्द्वयन गननछ। 

३) गाउँपालिकािे महामारी र ववपदबाट थप क्षलत हनु नददन स्थालनय संयन्द्त्र पिरिािन 
गनन र थप सहयोगको िालग अन्द्य स्थानीय सरकार, प्रदेश र संणघय सरकारसँग अनरुोि 
गनन सक्नेछ। 

२२. स्वास््य आपतकाि :(१) महामारी वा स्वास््यमा अन्द्य कुनस गणम्भर खतरा देणखएमा 
प्रमखुिे प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसंग समन्द्वय गरी स्थानीय स्वास््य अलिकारीको 
लसफािरसमा आफ्नो क्षेत्रलभत्र स्वास््य आपतकाि घोषिा गनन सक्नेछ। 

२) उपदफा (१) बमोणजम आपतकालिन स्वास््य अवस्था घोषिा गदान ववस्ततृ प्राववलिक 
जानकारी, कलत समयका िालग हो सो र कुन कुन क्षेत्रमा सो िाग ुहनुे हो सो समेत स्पि  
उल्िेख गनुनपननछ। 

३) आपतकालिन स्वास््य अवस्था घोषिा सम्बन्द्िी जानकारी सबसका िालग सावनजलनक 
माध्यमबाट प्रिार प्रिार गनुनपननछ।  

४) आपतकालिन स्वास््य अवस्थाको समयाविी क्षेत्र िगायत अन्द्य पक्षहरुमा उपिब्ि 
त्याङ्क तथा सूिनाका आिारमा थपघट वा हटाउन समेत सवकनेछ। 

५) स्वास््य आपतकािको क्रममा रोगको रोकथाम र स्वास््यमा परेको खतरा लनयन्द्त्रिका 
िालग स्वास््य अलिकारीको लसफािरसमा प्रमखुिे जारी गरेका स्वास््य सम्बन्द्िी 
आदेशहरुको पािना गनुन सबसको कतनव्य हनुेछ। 

 
 

पिरच्छेद ९ 

औषलि तथा स्वास््य उपकरिको खिरद तथा भण्डारि, ववतरि, लनयमन  

 

२३. औषलि खिरद तथा भण्डारि, ववतरि सम्बन्द्िी व्यवस्था: (१) गाउँपालिकािे लनशलु्क 
ववतरि गनन वा फामनसी माफन त वववक्र गनन औषलिको सूिी लनिानरि गरी औषलि तथा 
स्वास््यजन्द्य उपकरिको खिरद भण्डारि र ववतरिको िालग गाउँकायनपालिकािे वावषनक 
खिरद योजना बनाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) वमोणजमको औषलि खिरद गदान साजनजलनक खिरद ऐन‚ र औषलि 
सम्वणन्द्ि प्रिलित ऐन‚ कानून बमोणजम हनुेछ।  
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(३) गाउँपालिका मातहतका स्वास््य संस्थामा औषिीको खिरद, आपलुतन, भण्डारि तथा 
ववक्री गिरने औषलिको हकमा मलु्य लनिानरिको िालग लनदन णशका बनाई कायानन्द्वयन गननछ। 

२४. लन:शलु्क औषिी: (१) गाउँपालिकािे लनशलु्क औषलि खिरद,आपलुतन,भण्डारि तथा लबक्री 
गिरने औषलिको हकमा मलु्य लनिानरिको िालग लनदन णशका बनाई ववतरि गननछ।  

२५. लनयमन: (१) गाउँकायनपालिकािे सङ्घीय तथा प्रादेणशक तहका प्रिलित काननु समेतिाई 
आिार मालन गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र औषलिको ववक्री, ववतरि तथा प्रयोगको लनयमन 
गननछ। 

 
 

पिरच्छेद १० 

 

साझेदारी र सहकायन  

 

२६. साझेदारी र सहकायन गनन सक्न:े (१) गाउँकायनपालिकािे आिारभतु तथा अन्द्य स्वास््य सेवा 
प्रवाह गनन सक्ने तथा यस ऐनको कायानन्द्वयन गनन प्रिलित कानूनको अलिनमा रही 
आवश्यकता अनसुार स्थानीय,प्रादेणशक तथा सङ्घीय तहमा कायनरत लनणज,सरकारी तथा 
गसरसरकारी संस्था तथा लनकायसँग सहकायन गनन सक्नेछ। 

(२) सेवा प्रवाहको सिुभता वा खिन न्द्यूलनकरिको िालग गाउँकायनपालिकािे अन्द्य स्थानीय 
सरकारसँग सहकायन गरी आफ्नस क्षेत्रलभत्र वा नणजकको पायक पनन स्थानीय तहमा संिालित 
स्वास््य संस्था माफन त सेवा प्रवाह गराउन सवकनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको सहकायन गनन गाउँकायनपालिकािे अन्द्य गाउँपालिकासँग 
िणक्षत जनसंख्याको अनपुातको आिारमा वा सेवाग्राही संख्याको अनपुातको आिारमा खिन 
बाडँफाँड गनन गरी संयिु सेवा सम्झौता गनन सक्नेछ। 

२७. सेवा खिरद सम्झौता गनन सक्न:े गाउँपालिकाको क्षेत्रका बालसन्द्दािाई स्वास््य सेवा सलुनणश्चत 
गननको िालग गाउँकायनपालिकािे गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र संिालित वा गाउँपालिकाको 
आसपासमा पायक पनन स्थानमा संिालित लनणज,गसरसरकारी,सामदुावयक,सरकारी वा सहकारी 
संस्थािे संिािन गरेका स्वास््य संस्थासँग सेवा खिरद सम्झौता गनन सक्नेछ। 

२८. ववद्यािय स्वास््य सेवा: (१) गाउँपालिकािे शसणक्षक लनकाय तथा ववद्याियहरुसँग सहकायन 
गरी ववद्यािय स्वास््य सेवा प्रदान गनन ववद्यािय नसनको व्यवस्था गननछ। 

(२) ववद्यािय स्वास््य सेवा ववद्यािय नसन सम्बन्द्िी व्यवस्थापनको मापदण्डहरु 
गाउँकायनपालिकािे तोके बमोणजमको हनुेछ। 

२९. घमु्ती णशववर सम्बन्द्िी व्यवस्था: (१) स्वास््य सम्बणन्द्ि घणुम्त  णशववर वा सेवाहरु सिािन 
गनन शाखाबाट पूवन अनमुलत लिनपुननछ। 

(२) घणुम्त स्वास््य णशवर वा सेवा प्रदान गदान परुा गनुनपनन प्रकृया र मापदण्ड 
गाउँकायनपालिकािे तोके बमोणजम हनुेछ। 
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३०. गभनवती मवहिासँग उपाध्यक्ष कायनक्रम 

(१) डुङ्गेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका गभनवती मवहिासँग पोषि सेवा कायनक्रम‚णिवकत्सकीय 
सेवा कायनक्रम‚णशववर संिािन कायनक्रम जस्ता कायनक्रमहरु गाउँकायनपालिकािे तोके 
बमोणजम हनुेछ। 

 
 

 पिरच्छेद ११  

स्वास््य सिुना प्रिािी र स्वास््य प्रववलि, त्याकं र अलभिेख  

 

३१. त्याङ्क  संकिन र अलभिेखीकरि:(१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा घर पिरवार 
तहसम्मको स्वास््य सम्बन्द्िी त्याङ्क र अलभिेख संकिन गरी लनयलमत रुपमा अद्यावलिक 
गनन पर्द्लत ववकास गनन। 

(२) गाउँपालिकाको क्षते्रलभत्रका सबस स्वास््य संस्थािे तोवकएको व्यहोरा रोग,लबरामी तथा 
सेवा सम्बन्द्िी त्यांक र अलभिेख गाउँ एवककृत स्वास््य व्यवस्थापन सूिना प्रिािीमा 
लनयलमत रुपमा अद्यावलिक गराउनपुननछ। 

(३) प्रत्येक स्वास््य संस्थािे आफ्नो स्वास््य संस्थामा जन्द्मेको णशशकुो अलभिेख अलनवायन 
रुपमा राख्न ुपननछ। 

(४) गाउँपालिकाको, इजाजतपत्र प्राप्त स्वास््य संस्था वा अनमुलत प्राप्त स्वास््यकमीिे 
संकिन गरेको स्वास््यसँग सम्वणन्द्ित व्यणिगत सूिना, कागजात तथा अलभिेखको 
गोपलनयताको सरुणक्षत गनुन सम्बणन्द्ित स्वास््य संस्था तथा गाउँपालिकाको दावयत्व हनुेछ। 

(५) गाउँपालिका तथा वडा तहका स्वास््य सम्बन्द्िी सूिाङ्कहरू लनयलमत रूपिे अद्यावलिक 
गरी सावननजलनक गननछ।  

(६) गाउँकायनपालिकािे स्वास््य सम्बन्द्िी सूिना प्रादेणशक तथा सङ्घीय तहका स्वास््य हेनन 
लनकायमा आवश्यकता अनसुार उपिब्ि गराउनेछ। 

(७) शाखािे आवलिक रुपमा गाउँ स्वास््य सवनक्षि गननछ।  

(८) आपतकालिन स्वास््य समस्याको सूिना तरुुन्द्त उपिब्ि गराउन ुपननछ। 

३२. जानकारी पाउन े हक: ववमारीिाई आफ्नो उपिार सम्बन्द्िी सम्पूिन जानकारी पाउने हक 
हनुेछ ।सो जानकारी  उपिब्ि गराउनपुननछ। 
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पिरच्छेद १२ 

आकणस्मक स्वास््य सेवा 
 

३३. आकणस्मक सेवा: (१) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा संिालित कुनसपलन स्वास््य संस्थामा कुनसपलन 
लबरामी  व्यणििाई आकणस्मक स्वास््य सेवा प्राप्त गनन बन्द्देज गिरने छसन।  

(२) स्वास््य सेवा प्रदायक वा स्वास््यकमीिे आवश्यकता अनसुार कुनसपलन ब्यणििाई 
जीवन रक्षा गरी णस्थर अवस्थामा ल्याउनेसम्म आकणस्मक उपिार गनुन प्रत्येक स्वास््य 
संस्था एवं स्वास््यकमीको कतनव्य र दावयत्व हनुेछ।  

(३) स्वास््य संस्थािे आकणस्मक स्वास््य सेवा व्यवस्थापन गननको िालग लबरामीको 
अवस्थाको गम्भीरताको आिारमा वलगनकरि गरी प्राथलमकता तोकी उपिार गनन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) को आकणस्मक उपिार खिन व्यवस्थापन गननको िालग गाउँपालिकािे 
छुट्टस आकणस्मक उपिारकोषको व्यवस्था गननछ। 

३४. एम्बिेुन्द्स सेवा: (१) गाउँपालिकाकोिे आफ्नस स्रोतबाट वा अन्द्य संस्थासँगको सहकायनमा 
एम्बिेुन्द्स सेवा संिािन गनेछ।  

(२) शाखािे गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र आिािरत भई संिािन हनुे एम्बिेुन्द्सहरू नेपाि 
सरकार/स्थालनय तहिे तोकेको मापदण्ड अनरुुप भए नभएको अनगुमन तथा लनयमन गननछ 
। 

(३) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आिािरत भई संिािन हनुे एम्बिेुन्द्सहरु संिािकिे शाखामा 
दतान तथा वावषनक नववकरि गराउनपुननछ ।साथस दर रेट गाउँपालिकाकोिे तोके बमोणजम 
हनुेछ। 

(४) गाउँपालिकाकोिे अन्द्य स्थानीय सरोकारवािाहरुसँगको सहकायनमा एम्बिेुन्द्स संजाि 
लनमानि गनन सक्नेछन।  

(५) उपदफा (३) बमोणजम दतान तथा नववकरि नभएका एम्बिेुन्द्स कायनपालिकािे 
लनयन्द्त्रिमा लिन सक्नेछ। 

 
 

पिरच्छेद १३ 

प्रषेि तथा उपिार प्रिािी 
 

३५. प्रषेि तथा उपिार प्रिािी: (१) स्वास््य सेवा प्राप्त गननको िालग सेवाग्राही आफ्नो पायक 
पनन  स्वास््य संस्थामा उपणस्थत हनु सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोणजम उपिारको िालग आएको लबरामीिाई उपिार प्रदान गनन 
नसवकने अवस्था भएमा स्वास््य संस्थािे लबरामीिाई उपिार प्रदान गनन सक्न े स्वास््य 
संस्थामा प्रषेि गननपनुनछ।  
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(३) गाउँकायनपालिकािे सङ्घीय तथा प्रादेणशक कानून,लनयम तथा मापदण्ड समेत ध्यानमा 
राखी ववलभन्न स्वास््य संस्थामा हनुे उपिार प्रिािीिाई संयोजन गनन प्रषेि प्रिािी िाग ु
गननछ।  

४) ववपन्न नागिरक उपिार सहयोग संघ‚प्रदेश र स्थानीय तहिे तोके बमोणजम हनुेछ। 

 
 

पिरच्छेद १४ 

कसरु र दण्ड सजाय  

 

३६. कसूर र दण्ड सजाय: (१) कससिे देहाय बमोणजमका कायन गरेमा यो ऐन‚अन्द्तगनतको कसूर 
गरेको मालननेछ। 

क. दफा ८ बमोणजम इजाजतपत्र नलिई स्वास््य संस्था संिािन गरेमा, 
ख. स्वास््य उपिार सेवा प्रदान गनन इन्द्कार गरेमा, 
ग. स्वास््य संस्थािे आिारभतू स्वास््य सेवा तथा स्वास््य संस्थामा उपिब्ि हनु े

आकणस्मक उपिार नगरेमा, 
घ. दफा ४७ बमोणजम सेवाग्राहीिाई समान व्यवहार नगरेमा, 
ङ. सेवाग्राहीको गोपलनयता कायम नगरेमा, 
ि. स्वास््यकमी वा सेवा प्रदायकिाई यो ऐन‚अन्द्तगनतको कतनव्य लनवानह गनन बािा 

व्यविान उत्पन्न गरेमा, 
छ. स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थािाई यो ऐन‚बमोणजम सूिना वा जानकारी गराउनपुनन 

व्यणििे त्यस्तो सूिना वा जानकारी उपिब्ि नगराएमा, 
ज. स्वास््यकमी वा सेवा प्रदायकिाई जानीजानी गित सूिना उपिब्ि गराएमा, 
झ. स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थािाई झकु्याउन अको व्यणि भएको बहाना गरेमा, 
ञ. यो ऐन‚तथा यस ऐन‚ अन्द्तगनत बनेको लनयम,मापदण्ड,लनदन णशका, तथा कायनववलि 

बमोणजम जारी भएको सूिना पािना नगरेमा, 
ट. दफा १६ बमोणजम खाद्य पदाथन तथा पानीको गिुस्तरका कारि स्वास््यमा प्रलतकुि 

प्रभाव पारेमा, 
ठ. दफा १७ ववपरीत कससिे ववज्ञापन गरेको पाइएमा, 
ड. यो ऐन‚ तथा यस ऐन‚ अन्द्तगनत बनेको लनयम,मापदण्ड,लनदन णशका तथा कायनववलि 

ववपिरतको अन्द्य कुनस कायन गरेमा, 
ढ. स्वास््य व्यवस्थापन सूिना प्रिािी (HMIS/ DHIS-2) प्रलतवेदन मालसक/वावषनक रुपमा 

नगरेमा, 
ि. स्वास््य उपिार उपिब्ि गराउने क्रममा सेवा प्रदायक र सेवा प्रदायक संस्थामा 

कानून ववपिरतका कायनहरु (हातपात, दवु्यनवहार,तोडफोड) गरेमा, 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोणजमको कसूर गरेमा सङ्घीय स्वास््य सेवा 
ऐन,2075 बमोणजम हनुे, 
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (ि), (छ), (ज), (ञ), (ट), (ड) र (ढ) 
बमोणजमको कसरु गरेमा दश हजार देखी पिास हजारसम्म जिरवाना हनुेछ। 

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोणजमको कसूर गरेमा ववज्ञापन प्रशारि गननिाई 
दश हजार रुपसयाँ जिरवाना हनुेछ।  

३७. मदु्दा हेनन अलिकारी : यस ऐन‚अन्द्तगनत सजाय हनु ेकसूर सम्बन्द्िी मदु्दाको शरुु कारवाही    
र वकराना गनन अलिकार गाउँपालिका उपाध्यक्षिाई रहनेछ। 

३८. पनुरावेदन: यस ऐन‚ अन्द्तगनत सजाय हनुे कसरु सम्बन्द्िी मदु्दामा उपाध्यक्षिे गरेको लनिनय    
उपर ३५(पसलतस) ददन लभत्र णजल्िा अदाितमा पनुरावेदन िाग्नेछ। 

 
 
 

पिरच्छेद १५ 

स्थालनय स्वास््य बोडन  

 

३९. स्थानीय स्वास््य बोडनको गठन: (१) गाउँपालिकािे स्वास््य सरोकारवािा लनकायको उच्ि 
अलिकारीहरुसँग तथा ववज्ञहरुको संिग्नता हनुे गरी लनम्न बमोणजमको स्वास््य पिरषद् वा 
बोडन स्थापना गननछ। 

क. गाउँपालिका प्रमखु       -अध्यक्ष 

ख. गाउँपालिका उपप्रमखु       -उपाध्यक्ष 

ग. प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत    - सदस्य  

घ. सामाणजक ववकास सलमलत संयोजक       - सदस्य 

ङ. गाउँकायनपालिका सदस्य मध्ये एक जना मवहिा सदस्य -सदस्य  

ि. कानून शाखा प्रमखु वा कानूनी सल्िाहकार   - सदस्य 

छ. १० ससया अस्पताि/प्रदेश अस्पतािको मे.स.ु   - सदस्य  

ज. गाउँ णशक्षा शाखा प्रमखु     - सदस्य  

झ. स्वास््य शाखा प्रमखु                           - सदस्य सणिव  

(१) बोडनको काम, कतनव्य र अलिकार देहायबमोणजम हनुछे : 
बोडनिे देहायका कायन गननछ:- 

क. स्थानीय स्तरमा स्वास््य सरुक्षा, सम्बर्द्नन र सिुार सम्बन्द्िी नीलत लनिानरि गनन, 
ख. स्वास््य सेवाको क्षेत्रमा समानपुालतक वववरिको आिारमा प्राथलमकताका क्षेत्रहरु 

लनिानरि गनन,  

ग. राविय स्वास््य योजना र नीलत तजुनमाको अनसुरि गनन गराउने, 
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घ. जनस्वास््य सम्बन्द्िी राविय रिनीलत,ढाँिा वा लनयमनहरुिाई स्थानीय स्तरमा िाग ुगनन 
सम्बणन्द्ित क्षेत्र वा लनकायिाई आवश्यक लनदनशन,समन्द्वय तथा अनगुमन गनन, 

ङ. रोगहरुको रोकथाम,प्रबर्द्ाननात्मक कायन िगायत स्वास््यको सिुार सम्बन्द्िी कुनसपलन 
ववषयमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसग ँआवश्यक सहयोग तथा परामशन लिन,े 

ि. तोवकए बमोणजमको अन्द्य कायन गनन। 

२) उपदफा (१) बमोणजम उपिारको िालग आएको लबरामीिाई उपिार प्रदान गनन 
नसवकने अवस्था भएमा स्वास््य संस्थािे लबरामीिाई उपिार प्रदान गनन सक्न े स्वास््य 
संस्थामा प्रषेि गननपनुनछ।  

(३) गाउँकायनपालिकािे सङ्घीय तथा प्रादेणशक कानून, लनयम तथा मापदण्ड समेत ध्यानमा 
राखी ववलभन्न स्वास््य संस्थामा हनुे उपिार प्रिािीिाई संयोजन गनन प्रषेि प्रिािी िाग ु
गननछ।  

४) ववपन्न नागिरक उपिार सहयोग संघ/प्रदेश र स्थालनय तहिे तोके बमोणजम हनुेछ। 

 
 
 

पिरच्छेद १६ 

ववववि 

 

४०. समन्द्वय गनन: राविय तथा प्रादेणशक अलभयानमा स्थानीय सरकारिे समन्द्वय र सहयोग 
परु् याउने। 

४१. लनयम बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायानन्द्वयनको िालग गाउँकायनपालिकािे आवश्यक लनयम 
बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो लनयम गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ िाग ु
हनुेछ। 

४२. मापदण्ड र लनदन णशका बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायानन्द्वयनको िालग कायनपालिकािे 
आवश्यक मापदण्ड र लनदनणशका बनाउन सक्नेछ। 

४३. स्वास््य कायनक्रम संिािन गनन:  गाउँकायनपालिकािे िक्ष्य लनिानरि गरी योजना लनमानि, 
कायानन्द्वयन,मलु्याङ्कन तथा सलमक्षाको कायनतालिका बनाई आवश्यकता अनसुार 
स्वास््य/स्वास््य सम्वन्द्िी प्रवर्द्ननात्मक, प्रलतकारात्मक,उपिारात्मक तथा पनुस्थापना 
सम्बन्द्िी कायनक्रमहरु संिािन गनन सक्नेछ।  

४४. आमा तथा णशश ु सरुक्षा कायनक्रम संिािन गननः- (१) गाउँकायनपालिकािे गभनवती 
मवहिा,आमा र णशशकुो िालग पोषि तथा स्वास््य सरुक्षा कायनक्रमको संिानि र प्रवर्द्नन 
गननछ।  

(२) गाउँकायनपालिकािे योजना बनाई स्तनपान प्रवर्द्ननका कायनक्रम संिािन गननछ। 
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(३)गाउँकायनपालिकािे योजना बनाई गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र कुपोषिको पवहिान,न्द्यूलनकरि, 
रोकथाम,लनयन्द्त्रि र व्यवस्थापनका साथस अलत कुपोवषत बािबालिकाको पनुस्थापनाको 
कायनक्रम संिािन गननछ।  

४५. सामाणजक सरुक्षा र स्वास््य लबमाः (१) गाउँपालिकाको क्षेत्रका सबस बालसन्द्दािाई स्वास््य 
लबमा ऐनिे तोकेबमोणजम अलनवायन लबमामा आवर्द् गराउन ु गाउँकायनपालिकाको दावयत्व 
हनुेछ। 

(२)गाउँकायनपालिकािे सम्बणन्द्ित लनकायसँगको सहकायनमा सामाणजक सरुक्षा सम्बणन्द्ि 
जनिेतना कायनक्रम संिािन गनन सक्नेछ। 

(३)गाउँकायनपालिकािे आलथनक रुपिे ववपन्न तथा तोवकएका अन्द्य िणक्षत समूहको स्वास््य 
लबमा गराउन र अन्द्य सामाणजक सरुक्षाका कायनक्रममा सहभागी गराउन आलथनक 
व्यवस्थापनको िालग प्रादेणशक तथा सङ्घीय तहका लनकायहरुसँग समन्द्वय गननछ।                                              

(४)मवहिा‚बािबालिका‚वकशोरवकशोरी‚दलित‚अपाङ्गताभएकाव्यणि‚अशि‚जेष्ठनागिरक‚सामा
णजक र शसणक्षक रुपमा ववपन्न वगन र अन्द्य िणक्षत समूहहरुका िालग कायनववलि बनाई 
गाउँकायनपालिकािे ववशेष सामाणजक स्वास््य सरुक्षा कायनक्रमहरु संिािन गनन सकनेछ। 

(५) गाउँकायनपालिकािे ववशेष संरक्षिको आवश्कता भएका मवहिा,बािबालिका,जेष्ठ 
नागरीक, अपाङ्गता भएका,अशि र अन्द्य िणक्षत समूहहरुका िालग प्रदेश तथा संघको 
समन्द्वयमा आवश्यक संरक्षिको व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

 

४६. अलिकार प्रयोग गनन सक्नःे यस ऐनमा सभािे गनन भलन तोकेको बाहेक अन्द्य अलिकारहरु 
गाउँकायनपालिकािे प्रयोग गनन सक्नेछ। 
 

४७. सेवाग्राहीको कतनव्यः  (१) प्रत्येक व्यणि लनयलमत रुपमा आफूिाई पायक पनन स्वास््य 
संस्थामा गई स्वास््य परीक्षि गराउन ुप्रत्येक नागिरकको कतनव्य हनुेछ। 

(२) आफ्नो स्वास््यमा सिेत रहने र णिवकत्सक तथा स्वास््यकमीिाई मयानददत एवं णशि 
व्यवहार गनुन गाउँपालिकाका लभत्रका प्रत्येक नागिरकको कतनव्य हनुेछ। 

(३) मानलसक स्वास््य समस्या भएका व्यणिहरुिाई कससिे पलन बाँिेर राख्न ेवा खोरमा 
थनेु्न जस्ता कायन गनन पाईने छसन।यस्ता व्यणिहरुको बारेमा गाउँकायनपालिकािाई सूिना 
ददने,स्वास््य संस्थामा िसजाने,उपिार गनन गराउने,उपिार खिन ददने र स्वस्थ रहन तथा 
उपिार गनन कायनमा सहयोग तथा सहणजकरि गनुन प्रत्येक संरक्षकको दावयत्व हनुेछ। 

 

४८. सेवा प्रदायक र स्वास््यकमीको दावयत्वः (१) नागिरकिाई णशि र मयानददत रुपमा स्वास््य 
सेवा प्रदान गनुन सेवा प्रदायकको दावयत्व हनुेछ। 

(२) यस ऐन बमोणजम स्वास््यकमीिे उपिार गदान सबस सेवाग्राही प्रलत समान व्यवहार गनुन 
र भेदभाव नगरी सेवा ददन ुसबस स्वास््यकमीको कतनव्य हनुेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकुस  कुरा िेणखएको भएता पलन ववरामीको अवस्थाको आिारमा 
सेवा प्रदायकिे उपिार गदान प्राथलमकीकरि गननसक्नेछ। 
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४९. स्वास््य सेवा अवरुर्द् गनन नपाईनःे स्वास््य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोिे कुनस पलन 
स्वास््य संस्थामा लनयलमत र आकणस्मक सेवा अवरुर्द् गनन पाईने छसन। 

  

५०. गनुासो व्यवस्थापनः गाउँकायनपालिकािे स्वास््य सेवा,सरसफाई र स्वास््यसँग सम्बणन्द्ित 
गनुासो र उजरुीको संकिन गनन र त्यसको सम्बोिनको िालग लसफािरस गनन एक अलिकारी 
तोक्नेछ। 
 

५१. प्रिलित कानून वमोणजम हनुःे यस ऐनमा िेणखएका ववषयमा यसस ऐन‚अनसुार हनुे र यस 
ऐनमा  नतोवकएका ववषयको हकमा प्रिलित काननु बमोणजम हनुेछ। 
 

५२. क्षलेतपलुत ददनपुननः गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र कुनस ब्यणि वा संस्थाको गलतववलििे अन्द्य 
व्यणिको स्वास््यमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रलतकुि असर गरेमा वा समयमा सेवा नददएमा 
लनजिाई न्द्यावयक सलमलतिे क्षेलतपलुत ददिाउन सक्नेछ। 

५३. खारेज र बिाउः यो ऐन िाग ुहनु ु पूवन गाउँपालिका अन्द्तगनत संिालित वक्रयाकिाप यसस 
बमोणजम भए गरेको मालनने छ। 


