
 

 

 

 

 

ओमसतिया  गाउँपालिका  

रूपन्देही 
स्वास््य सेवा ऐन २०७८ 

 

 

 

प्रमाणिकरि लमति: 

 

सभाबाट स्वीकृि लमति: 

 

 



स्वास््य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः नेपािको सवंवधानिे प्रत्याभुि गरेको तन:शुल्क आधारभूि स्वास््य सेवािाई व्यवस्स्िि र 
प्रभावकारी बनाउन, गाउँपालिकमा उपिव्ध स्रोि साधनको समुचिि प्रयोग गदै संववधानको अनुसूिी ८ र ९ 
ििा स्िानीय सरकार सिंािन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उल्िणेिि स्वास््य सम्बन्धी स्िानीय िहको 
काम, कितव्य र अचधकार कायातन्वयनका िागी कानूनी व्यवस्िा गनत बाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२१ र २२६ बमोस्िमको ररि प्रक्रिया अपनाइ ओमसतिया  गाउँपालिका  को गाउँ 
सभाि े"स्वास््य सेवा ऐन, २०७८" बनाएको छ। 

परिच्छेद-१ 

प्रािम्म्िक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्िाः (१) यस ऐनको नाम  "स्वास््य सेवा ऐन, २०७८" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन गाउँ सभाबाट स्स्वकृि भई स्िानीय रािपत्रमा प्रकालशि भएको 
लमतिदेणि िागु हुनेछ ।  

२. परििाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अित निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “ऐन” भन्नाि ेओमसतिया गाउँपालिका को "स्वास््य सेवा ऐन, २०७८" िाई 
सम्झनु पछत।  

(ि) “गाउँपालिका” भन्नाि ेओमसतिया  गाउँपालिका  सम्झनु पछत । 

(ग ) “अध्यक्ष  ” भन्नाि ेओमसतिया  गाउँपालिका  को अध्यक्ष िाई सम्झनुपछत । 

(घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाि ेओमसतिया गाउँपालिका को उपाध्यक्ष िाई सम्झनुपछत । 

(ङ) “कायतपालिका” भन्नाि ेओमसतिया गाउँ कायतपालिकािाई सम्झनुपछत । 

(ि) “प्रमुि प्रशासकीय अचधकृि” भन्नाि ेओमसतिया गाउँपालिका को प्रमुि 
प्रशासकीय अचधकृििाई सम्झनुपछत । 

(छ) ''आकस्स्मक सेवा" भन्नाि ेआकस्स्मक घटना वा आपिकािीन अवस्िा परी 
िीवन िोणिमयुक्ि अवस्िामा रहेका व्यस्क्िहरूको िीवनिाई िोणिममुक्ि गनत, 
कुनै अंग गुम्न वा अशक्ि हुने अवस्िावाट बिाउन आवश्यकिा अनुसार ित्काि ै
ददनुपने प्रारस्म्भक ििा ित्काि सेवा सम्झनुपछत। 



(ि) "आधारभुि स्वास््य सवेा" भन्नाि ेआम नागररकको स्वास््य आवश्यकिा 
पूतितका िाचग राज्यबाट सुिभ रुपमा तन: शुल्क उपिब्ध हुने नेपाि सरकारि े
िोकेका प्रवर्दतधनात्मक, प्रतिकात्मक, उपिारात्मक, तनदानात्मक र पुनस्िातपनात्मक 
सेवा सम्झनुपछत । र सो सब्दि ेदफा ३ उपदफा (३) बमोस्िम गाउँपालिकािे िप 
गरेका आधारभुि स्वास््य सेवािाई समेि िनाउनेछ।  

(झ) “गैह सरकारी वा तनिी स्वास््य संस्िा” भन्नाि ेप्रिलिि कानून बमोस्िम स्वीकृति 
लिई गैरसरकारी वा तनिी वा सहकारी क्षते्रको िगानी ििा स्वालमत्वमा संिािन भएका 
स्वास््य संस्िािाई सम्झनुपछत र सो शव्दिे सामुदायीक वा गुठी वा ट्रष्टमाफत ि संिालिि 
गैरनाफामुिक स्वास््य संस्िािाई समेि िनाउने छ। 

(ञ) "अनुगमन सलमति" भन्नाि ेस्वास््य संस्िा ििा स्वास््य संस्िाबाट प्रदान गररने 
स्वास््य सेवाको अनुगमन, मुल्यांकन, सुपेररबेक्षि ििा ििा गुिस्िर शुतनस्स्िि गनत 
गदठि दफा १५ बमोस्िमको सलमति सम्झनुपछत।  

(ट) "िोक्रकएको" वा "िोक्रकए बमोस्िम" भन्नाि ेयस ऐन अन्िगति बनेको तनयम वा 
तनदेलशका वा कायतववचधमा िोक्रकएको वा िोक्रकए बमोस्िम सम्झनुपछत। 

(ठ) "तनरीक्षक" भन्नाि ेस्वास््य संस्िा र िनस्वास््य सम्बन्धी गुिस्िर अनुगमन ििा 
तनरीक्षि गनत प्रिलिि कानून बमोस्िमको योग्यिा पुगेको दफा १७ बमोस्िमको स्वास््य 
अचधकारीिाई सम्झनुपछत।  

(ड) "सरकारी स्वास््य ससं्िा" भन्नाि ेओमसतिया गाउँपालिका क्षते्रलभत्र स्िानीय िह, 

प्रदेश सरकार र नेपाि सरकारि ेसंिािन गरेका स्वास््य संस्िा सम्झनु पछत र सो 
शव्दि ेकानून बमोस्िम स्िापना भएका स्वसालशि संगदठि ससं्िा मािहिमा संिालिि 
प्रतिष्ठान लशक्षि अस्पिाििाई समेि िनाउनेछ। 

(ढ) "सवेाग्राही" भन्नाि ेस्वास््य सेवा लिने व्यस्क्ि सम्झनु पछत। 

(ि) "सेवा प्रदायक" भन्नाि ेमान्यिाप्राप्ि लशक्षि संस्िावाट स्वास््य सेवाका ववषयमा 
तनस्श्िि योग्यिा वा िालिम हालसि गरी सम्बस्न्धि पररषदवाट अनुमति प्राप्ि स्वास््य 
संस्िामा कायतरि चिक्रकत्सक ििा स्वास््यकमी र सामुदातयक स्वास््य कायतकिात वा 
मदहिा स्वास््य स्वयंसेववका सम्झनुपछत र सो शव्दि ेस्वास््य सेवा प्रदान गने अनुमति 
प्राप्ि स्वास््य संस्िािाई समेि िनाउनेछ। 

(ि) “स्वास््य सलमति” भन्नाि ेऐनको दफा १४अनुसार गाउँपालिकामा गदठि स्वास््य 
सलमतििाई सम्झनु पदतछ ।  



(ि) “स्वास््य शािा” भन्नाि ेगाउँपालिका को स्वास््य सेवा सम्वन्धी कामकाि गनत 
गनतको िागी िोकेको दफा१३. बमोस्िमको शािा सम्झनुपछत । 

(द) “स्वास््य ससं्िा” भन्नाि ेसरकारी स्वास््य संस्िािाई सम्झनु पदतछ र सो शब्दि े
प्रिलिि कानून बमोस्िम स्िावपि सामुदातयक वा गैरसरकारी वा तनिी वा सहकारी वा 
गैर नाफामुिक रुपमा स्िापना भएका स्वास््य संस्िािाई समेि िनाउने छ।  

(ध) “व्यवस्िापन सलमति” भन्नाि ेऐनको दफा ६. अन्िगति बनेका व्यवस्िापन 
सलमतििाई सम्झनुपदतछ ।  

परिच्छेद-२ 

आधाििूत स्वास््य सेवा तथा सेवा प्रदायक 

३. आधाििूत स्वास््य सेवा: (१) प्रत्येक नागररकिाई स्वास््य सेवामा सहि र सुिभ पहँुि हुनेछ।   

(२) नेपाि सरकारि ेतनधातरि गरेका आधारभूि स्वास््य सेवाहरू प्रत्येक नागररकिाई तन: 
शुल्क प्राप्ि हुनेछ ।  

 (३) नेपाि सरकारि ेतनधातरि गरेका उपदफा (२) बमोस्िमका सेवाका अतिररक्ि स्िानीय 
आवश्यकिा र उपिब्ध स्रोि साधनका आधारमा कायतपालिकािे रािपत्रमा सुिना प्रकालशि 
गरी आधारभूि स्वास््य सवेाको सूिी िप गनत सक्नेछ ।   

(४) उपदफा (२) र (३) बमोस्िमका सेवाका अतिररक्ि स्िानीय आवश्यकिा र अवस्िा 
अनुसार अन्य स्वास््य सेवा समेि िोक्रकएको वगत, समुह, लिङ्ग वा क्षेत्रका नागररकिाई 
कायतपालिकािे तनिःशुल्क उपिब्ध गराउन सक्नछे ।  

(५) आधारभूि स्वास््य सेवाको व्यवस्िापन कायतपालिकाि ेगनेछ। 

४. आधाििूत स्वास््य सेवा प्रदायक: (१) गाउँपालिका   क्षेत्रलभत्र सरकारी स्वालमत्वमा संिािन भएका 
प्रतिष्ठान, अस्पिाि, प्रािलमक स्वास््य सेवा केन्र, आधारभूि स्वास््य सेवा केन्र, सामुदातयक स्वास््य 
इकाई, आयूवेद औषधािय , ििा प्राकृतिक चिक्रकत्सा केन्र, गाउँघर स्क्ितनक, िोप स्क्ितनक, आयूवेद 
केन्रहरु िगायिका सरकारी स्वास््य सेवा प्रदायक तनकाय हुनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बाहेक नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, र स्िानीय िहि ेिोकेका स्वास््य 
संस्िाबाट तन: शुल्क रुपमा आधारभुि स्वास््य सेवा उपिब्ध हुनेछ ।  

(३) स्वास््य सेवा प्रदान गनतको िाचग आवश्यकिा अनुसार गाउँपालिका क्षते्रलभत्र 
गैरसरकारी ििा तनिी स्वास््य संस्िाहरू   मेडडकि किेि, अस्पिाि, नलसतङ होम, 



पोलिस्क्ितनक वा स्क्ितनक, तनदान केन्र, फामेसी िगायिका तनिी स्वास््य ससं्िाहरू 
हुनेछन ्। 

(४) स्वास््य सेवा प्रदान गनतको िाचग आवश्यकिा अनुसार गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र   
सामुदातयक, ट्रष्ट वा िोककल्यािकारी ससं्िाहरुको अचधनस्ििः सामुदातयक स्वालमत्वमा रहेका 
र ट्रष्ट वा िोककल्यािकारी संस्िाहरु माफत ि संिािन भएका अस्पिाि, स्वास््य केन्र, घुम्िी 
स्क्ितनक िगायिका स्वस््य सेवा प्रदायकहरु हुनेछन ्।   

(५) स्वास््य सेवा प्रदान गनतको िाचग आवश्यकिा अनुसार गाउँ कायतपालिकािे तनस्ि, सरकारी 
ििा गैर सरकारी, सामुदातयक, ट्रष्ट वा िोककल्यािकारी संस्िाहरु संग आधारभूि ििा 
बबलशसट्ीकृि स्वास््य सेवा प्रवाहको िागी आबस्यक समन्वय गनेछ । 

  

परिच्छेद-३ 

स्वास््य संस्था स्थापना, सचंालन तथा व्यवस्थापन 

५.   स्वास््य संस्था स्थापना: (१) आधारभूि स्वास््य सेवा ििा अन्य स्वास््य सेवा प्रदान गनतको िागी  
गाउँपालिका  िे स्वास््य संस्िा स्िापना ििा संिािन   गनत सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोस्िमका स्वास््य संस्िाको िहगि संरिना र सेवा ििा पूवातधारको 
न्युनिम मामदण्ड नेपाि सरकारिे िोके बमोस्िम हुनेछ । 

(३) गाउँपालिका िे िोक्रकएको मापदण्ड पुरा गरर १५(पन्र) शैयासम्म क्षमिाको अस्पिाि 
सञ्िािन गनत सक्नेछ । गाउँको आवश्यकिाका आधारमा संघीय ििा प्रदेश कानुनसंग 
नबाँणझने गरर अस्पिािको क्षमिा ववस्िार गनत सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोस्िम स्वास््य संस्िा स्िापना गदात गाउँपालिका िे आवश्यकिा र 
औचित्यिा अनुसार प्रत्येक वडामा कस्म्िमा एक स्वास््य संस्िा स्िापना ििा संिािन 
रहने छ । 

(५) उपदफा (४) मा िुनसुकै कुरा िेणिएको भए िापतन कायतपालिकािे स्वास््य सवेा 
सुिभ र सहि रुपमा सिंािन गनत स्वास््य सेवािाई एक्रककृि रुपमा संिािन गनत 
सक्नेछ।   

(७) गाउँपालिका िे हाि सञ्िािनमा रहेका स्वास््य संस्िाको प्रिलिि मापदण्ड बमोस्िम 
स्िरोन्िी गरी सञ्िािन गनत सक्नेछ । 



(८) स्वास््य संस्िा स्िापना गदात गाउँपालिका िे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसंग 
समन्वय गनत सक्नेछ। 

(९) गाउँपालिका लभत्र संिालिि सरकारी अस्पिािि ेअतनवायत रुपमा आफ्नै फामेसी 
सञ्िािन गरी अत्यावश्यक तन: शुल्क औषधी ििा सुपि मूल्यमा अन्य आवश्यक 
औषचधहरु उपिब्ध गराउनु पनेछ। 

(१०) औषचध सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा नेपाि सरकार, स्वास््य ििा िनसंख्या मन्त्राियको 
िन स्वास््य ऐन २०७५ को दफा २९ ििा प्रिलिि कानुन बमोस्िम हुनेछ ।  

(११) गाउँपालिका क्षते्र लभत्र िडडबुटी, प्राकृतिक चिक्रकत्सा, योगा, ध्यान िगायिका 
रोकिाममूिक र वैकस्ल्पक चिक्रकत्सा सवेाको प्रवद्र्धनका िाचग समुदाय वा ट्रष्टहरुसँगको 
साझेदारीमा वा गाउँपालिका आफैं ि ेआयुवेद र प्राकृतिक चिक्रकत्सा केन्रको स्िापना र 
सञ्िािन गनत सक्नेछ । िनशस्क्ि, भौतिक पुवातधार र उपकरि सम्बस्न्ध व्यवस्िा 
प्रिलिि तनयम, कायतववचध वा तनदेलशका बमोस्िम हुनेछ ।  

६.   स्वास््य संस्था सचंालन तथा व्यवस्थापन: (१) गाउँपालिका  को स्वालमत्वमा संिािन भइरहेका वा 
स्िापना भएका अस्पिािको संिािन ििा व्यवस्िापनको िागी देहाय बमोस्िमको अस्पताल व्यवस्थापन 
सममतत हुनेछ । 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष   -अध्यक्ष 

(ि) कायतपालिकािे मनोतनि गरेको प्रतिस्ष्ठि समािसेवीबाट एक िना: उपाध्यक्ष  

(ग) सामास्िक ववकास सलमति संयोिक -सदस्य 

(घ) अस्पिाि रहेको वडाको अध्यक्ष -सदस्य 

(ङ) कायतपालिकािे मनोतनि गरेको गरेको गाउँ शभा सदस्य मध्येबाट एक दलिि मदहिा 
सदस्य सदहि दईु िना – सदस्य  

(ि) स्वास््य क्षते्रमा कृयालशि स्िानीय व्यस्क्िहरू मध्ये सलमतििे मनोतनि गरेको २ िना 
- सदस्य 

(छ) मदहिा स्वयंसेववका मध्येवाट सलमतिि ेमनोतनि गरेको एक िना -सदस्य 

(ि) अस्पिािको नलसतङ्ग इन्िाित –सदस्य 

(झ) स्िानीय उर्दयोग व्यापार संघको अध्यक्ष वा प्रतितनचध एक िना -सदस्य  



(ञ) स्वास््य शािा प्रमुि -सदस्य 

(ट) अस्पिािको मेडडकि सुपररटेण्डेन्ट- सदस्य सचिव 

(२) उपदफा (१) बमोस्िम को सलमतिका अध्यक्ष, सामास्िक बबकास सलमतिको सयंोिक - 
सदस्य, अस्पिाि नलसतङ्ग इन्िाित- सदस्य, स्िातनय उर्दयोग ब्यापार संघको अध्यक्ष वा 
प्रतितनचध, - सदस्य ,स्वास््य शािा प्रमुि -सदस्य , अस्पिाि रहेको वडाका वडा अध्यक्ष - 
सदस्य र अस्पिािका मडेडकि सुपररटेण्डेन्ट – सदस्य सचिबको बैठकको तनितयबाट 
सलमतिबाट मनोतनि हुने भतनएका बाक्रक सदस्यहरुको मनोनयन हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बाहेकका गाउँपालिका को स्वालमत्व रहेका अन्य सरकारी स्वास््य संस्िाको 
संिािन ििा व्यवस्िापनको िाचग देहाय बमोस्िमको एक स्वास््य ससं्िा सिंािन ििा 
व्यवस्िापन सलमति हुनेछ; - 

    (क) गाउँपालिका प्रमुि – संरक्षक 

   (ि) गाउँपालिका लभत्र पने सम्बस्न्धि स्वास््य संस्िा अवस्स्िि वडाको अध्यक्ष – 
अध्यक्ष 

    (ग) सलमतििे मनोतनि गरेको तनवातचिि सदस्यहरु मध्येबाट एकिना – उपाध्यक्ष 

    (घ) सलमतििे मनोतनि गरेको सम्बस्न्धि स्वास््य संस्िा रहेको क्षेत्रको ववर्दयाियका 
प्रािायत वा प्रधानाध्यापक मध्येबाट एक िना – सदस्य 

   (ङ) स्िानीय उर्दयोगी, व्यवसायी मध्येवाट सलमतिि ेिोकेको एकिना – सदस्य 

 (ि) सलमतिबाट मनोतनि स्वास््य क्षेत्रको िानकार मदहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरु 
मध्येबाट एकिना – सदस्य 

   (छ) सम्बस्न्धि स्वास््य संस्िा रहेको वडा कायातियका वडा सचिव – सदस्य 

    (ि) सम्बस्न्धि स्वास््य संस्िाको प्रमुि – सदस्य सचिव 

 (४) सलमतिका पदेन सदस्यहरु संरक्षक, सम्बस्न्धि वडाका अध्यक्ष, सम्बस्न्धि वडाका वडा 
सचिव र सम्बस्न्धि स्वास््य संस्िाका प्रमुिको पदहिो बैठकिे उपदपफा (३) बमोस्िम 
मनोतनि हुने सलमतिका िप सदस्यहरुको मनोनयन गनुतपने छ । 

(५) उपदफा (३) बमोस्िम गठन हुने सलमतिमा पुरुष अध्यक्ष रहेको अवस्िा भएमा मदहिा 
उपाध्यक्ष र मदहिा अध्यक्ष भएको हकमा पुरुष उपाध्यक्षको व्यवस्िा गनुतपनेछ । सलमतिमा 
प्रतितनचधत्व हुने स्वास््य संस्िा रहेको क्षेत्रका ववर्दयाियका प्रािायत वा प्रधानाध्यापक मध्ये 



एक िना मदहिा मनोतनि हुने प्रावधान अनुसार मदहिा प्रािायत वा प्रधानाध्यापक नभएको 
अवस्िामा व्यवस्िापन सलमतििे स्वास््य क्षेत्रमा योगदान ददन सक्ने मदहिा लशक्षक्षकाहरु 
मध्येबाट एकिना मनोतनि गनुतपने छ ।  

(६) उपदफा (३) बमोस्िम गठन भएको सलमतििे देहाय बमोस्िमको क्षेत्रको अतनवायत 
प्रतितनचधत्व रहने गरी आमस्न्त्रि सदस्यहरु मनोनयन गनुतपनेछ,  

(क) दलिि वा िनिातिबाट १ िना  

(ि) अपाङग, अशक्ि वा िषे्ठ नागररकहरु मध्येबाट १ िना  

(ग) क्रकशोर वा क्रकशोरीहरुको िफत बाट १ िना 

              (७) स्वास््य संस्िा संिािन सलमतिको प्रत्येक बैठकमा आमस्न्त्रि सदस्यहरुिाई अतनबायत 
आमन्त्रि गनुतपने छ। बैठकको तनितय प्रक्रियामा आमस्न्त्रि सदस्यको संख्या मान्य हुने छैन 
।          

७. व्यवस्थापन सममततको काम, कतनव्य ि अधधकाि:  दफा ६ बमोस्िम गठन भएका व्यवस्िापन सलमतिको 
काम, कितव्य र अचधकार देहाय वमोस्िम हुनेछ,- 

(क) नेपाि सरकारबाट िारी गररएको आधारभूि स्वास््य सेवा प्रबाह र 
न्यूनिम सेवा मापदण्ड कायातन्वयनको सुतनस्श्िििा गराउन े।  

(ि) स्वास््य संस्िाबाट गुिस्िरीय, प्रभावकारी एवं दीगो सेवा प्रवाहको 
िाचग स्वास््य संस्िाको उन्नति र ववकासको सन्दभतमा आवश्यक नीति, 

योिना, कायतिम ििुतमा र तनितय गरी कायातन्वयन गने, गराउने। 

(ग) स्वास््य सेवाको पहँुिवाट वस्ञ्िि स्िानीय समुदायिाई स्वास््य 
सेवाको पहँुिको सुतनस्श्िििा गनत आवश्यक कायतहरू गने ।  

(घ) भूगोि, अल्पसंख्यक, आददवासी िनिाति, ज्येष्ठ नागररक, ववपन्न वगत, 
अपांगिा, बािबालिका, क्रकशोर क्रकशोरी, मदहिा समूह समेििाई मध्येनिर 
रािी स्वास््य संस्िाको प्रािलमकिा र योिना ििुतमा गरी कायातन्वयन 
गने। 

(ङ) स्वास््य संस्िाको व्यवस्िापन र सञ्िािनको िाचग आवश्यक स्रोि 
साधन िुटाउन पहि गने, वावषतक विटे ििा कायतिम ियार गने। 



(ि) स्वास््य संस्िाबाट प्रवाह भएका सेवाहरूको तनयलमि अनुगमन र सलम 
क्षा गरी सेवाको तनरन्िर रूपमा गुिस्िर अलभवरृ्दचध गनत आवश्यक तनितय 
लिने। 

(छ) स्वास््य बीमा कायतिम, िोप कायतिम, मािलृशशु ििा पररवार 
तनयोिन, अन्य िोक्रकएका सामास्िक शुरक्षा सम्बस्न्ध कायतिम, रास्ष्ट्रय 
अलभयान ििा स्वास््य कायतिमहरूको कायातन्वयनको आवश्यक प्रवन्ध 
लमिाउन े। 

(ि) अति ववपन्न, असहाय ििा अपाङ्गिा भएका व्यस्क्िहरूिाई तनशुल्क 
वा सहुलियिपूित स्वास््य सेवा प्रदान गनत आवश्यक प्रवन्ध लमिाउने ।  

(झ) स्वास््य ससं्िामा कायतरि िनशस्क्िको क्षमिा ववकास र एवं बवृि 
ववकासको िाचग आवश्यक कायत गने। 

(ञ) सवतसुिभ र गुिस्िरीय स्वास््य सेवाको पहुि र उपिब्धिा सुतनस्श्िि 
गराउनका िाचग आवश्यक मानव स्रोि व्यवस्िापन सम्बन्धी कायत गने 
ििा सेवा प्रदायक र स्वास््यकमीहरुिाई सहि रुपमा कायत गनत अनुकूि 
ििा सुरक्षक्षि बािावरि सिृना गने र उच्ि कायत सम्पादनका िाचग 
प्रोत्सादहि गने ।  

(ट) स्वास््य संस्िाको भौतिक सम्पविको एक्रकन ि्यांक अध्यावचधक गने 
एवं सम्पविको संरक्षि गने, गराउने। स्वास््य संस्िाको भौतिक संरिना 
ििा ममति संभारको ब्यवस्िापन गने। स्वास््य ससं्िाको भौतिक पूवातधार 
ििा सेवा प्रवाह (भवन, औषचध, औिार उपकरि) को िाचग स्वास््य 
संस्िाको तनयलमि स्व-मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक स्िानीय बबविय 
स्रोि साधनहरुको पदहिान ििा पररिािनमा सहयोग गने र सो 
व्यवस्िापनका िाचग सम्बस्न्धि तनकायमा आवश्यक लसफाररस, छिफि, 

गने । 

(ठ) स्वास््य संस्िाबाट ददईने सेवाको िक्ष्य अनुसार प्रगति भए नभएको 
अनुगमन गने । 

(ड) स्वास््य सूिनाको उचिि व्यवस्िापन गनत स्वास््य सम्बन्धी ि्यांक, 

सूिना संकिन, ववश्िेषि गरी सोको उपयोगमा वरृ्दचध ल्याउने । रेकडड तङ्गं 



ििा ररपोदटतङ्गिाई सुतनस्श्िि गरी यसको मालसक ििा आवचधक समीक्षा 
गने ।  

(ढ) स्वास््य संस्िाको भौगोलिक कायतक्षेत्र लभत्रको स्वास््य समस्या र 
आवश्यकिाको ववश्िेषि गरी ि्यमा आधाररि योिना ििुतमा, कायातन्वयन 
र अनुगमन गने ।  

(ि) स्वास््य सेवामा सुशासनिाई मध्यनिर गरी िन सहभाचगिा र 
सामास्िक िवाफदेदहिा सुतनस्श्िि गर्तदै सेवाग्राही मैत्री स्वास््य सेवािाई 
सुदृदढकरि गनत सहयोग ििा सहिीकरि गने ।  

(ि) ववर्दयुिीय स्वास््यको अवधारिा कायातन्वयनका िाचग गाउँपालिका 
अन्िगतिका गाउँपालिका स्वास््य सलमति र स्वास््य शािासंग आवश्यक 
समन्वय गने । 

(ि) अतघल्िो वठैकि ेगरेका तनितयहरूको कायतन्वयनको स्स्ितिबारे 
पुनराविोकन गरी िनस्वास््यका कायतिम ििा स्वास््य सेवा संिािन 
आददमा आएका समस्या समाधान गनत पहि गने र समाधान हुन नसकेका 
समस्याहरू समाधानका िाचग गाउँपालिका ििा सम्बस्न्धि तनकायिाई 
पठाउने । 

(द) गाउँपालिकाि ेवनाएको आवचधक कायतिम कायतन्वयन, अनुगमन, 

समीक्षा र स्वास््य संस्िाको आवचधक ििा वावषतक प्रगति प्रतिवेदन 
गाउँपालिकामा पेश गने। 

(ध) नेपािको संववधान र स्िानीय सरकार सञ्िािन ऐन बमोस्िम 
स्वास््य सम्बन्धी स्िानीय िहको एकि ििा साझा अचधकारहरू 
कायतन्वयनका िाचग व्यवस्िापन, समन्वय र सहयोग गने । 

(न) संघ, प्रदेश र स्िानीय सरकारि ेििाएका स्वास््य सम्बन्धी कायतिम 
ििा अलभयानहरु र गाउँपालिकािे िोके बमोस्िमका अन्य कायतहरू गने । 

(प) दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोस्िम गठन भएका स्वास््य 
व्यवस्िापन सलमतिको अन्य काम कितब्य र अचधकार ििा संिािन 
सम्बन्धी व्यवस्िा कायतपालिकािे िोके बमोस्िम हुने छ । 



 ८. पदाधधकािीहरुको पदावधध: (१) व्यवस्िापन सलमतिका पदाचधकारीहरुको पदावचध तनयुक्ि भएको 
लमतिि ेपािँ वषतको हुनेछ ।िर पदाचधकारीको पदावचध बाँकी रहँदै सम्बस्न्धि स्िानीय िहको तनवातिन 
सम्पन्न भएमा सलमति स्वि: समाप्ि हुनेछ । तनबातिन पतछ हुने व्यस्िापन सलमतिको गठन यस ऐनको 
दफा ६ बमोस्िम हुनेछ । 

(२) कुनै पतन व्यस्क्ि दईु कायतकाि भन्दा बढी स्वास््य संस्िा सञ्िािन ििा 
व्यवस्िापन सलमतिमा रहन सक्ने छैन । िर पदेनको हकमा यो प्रावधान िागु 
हुने छैन । 

९. पदावधध रिक्त हुने: तनम्न अवस्िामा पदाचधकारी ििा सदस्यहरुको पद ररक्ि हुनेछ; 

(क) मतृ्यु भएमा,  

(ि) रास्िनामा ददएमा, 

(ग) बबना सूिना िगािार िीनपटक सलमतिको वठैकमा अनुपस्स्िि भएमा 
। 

(घ) फौिदारी अलभयोग िागेमा । 

(घ) प्रिलिि कानुन बमोस्िम स्वास््य संस्िाको अदहि हुने काम गरेको 
ठहर भएमा । 

१०. कोष तथा खाता सञ्चालनाः (१) अस्पिािको नाममा  एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोस्िमको कोषको सिंािन गाउँपालिका को ििेा प्रिािीमा 
सामञ्िस्यिा हुने गरर छुट्टै बैंक िािामाफत ि हुनेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोस्िम रहने कोषको संिािन प्रिलिि कानुन बमोस्िम हुनेछ 
। 

 (४) दफा ६ को उपदफा (२) बमोस्िम गठन भएका स्वास््य संस्िा सिंािन 
ििा व्यवस्िापन सलमतिको छुट्टै बैंक िािा रहनेछ र िािा सिंािन 
सलमतिको अर्दयक्ष र सदस्य सचिवको संयुक्ि दस्िििवाट संिािन हुनेछ ।                    

(५) गाउँपालिका को स्वालमत्व लभत्र रहेका स्वास्ि संस्िाहरुमा पररिािन भएको 
कोष वा आचितक क्रियाकिापहरुको िेिा पररक्षि प्रिलिि कानुन बमोस्िम 
हुनेछ । 



११. स्वास््य संस्था संचालन इजाजतपत्र मलनुपने : (१) नेपाि सरकारि ेतनधातरि गरेको न्युनिम 
मापदण्ड,  िुस्म्बनी प्रदेश ,स्वास््य संस्िा स्िापना संिािन , नबबकरि ििा स्िरोन्निी सम्बस्न्ध ऐन 
२०७६, िुस्म्बनी प्रदेश ,स्वास््य संस्िा स्िापना संिािन , नबबकरि ििा स्िरोन्निी ,तनयमाविी ,२०७७  
बमोस्िम र गाउँपालिका िे िोकेको प्रक्रिया पुरा गरी गाउँपालिका  क्षते्रलभत्र देहाय बमोस्िमका तनिी, 
गैरसरकारी, सामुदातयक, सहकारी वा गैरनाफामुिक संस्िािाई स्वास््य ससं्िा सिंािनको िाचग इिाििपत्र 
वा सहमति पत्र ददन सक्नेछ; 

(क) अस्पिाि 

(ि) स्वास््य स्क्ितनक, तनदान केन्र, प्रयोगशािा, रेडडयो इमेस्िंग ििा 
पोलिस्क्ितनक    

(ग) आयुवेददक स्क्ितनक, होलमयोप्यािी स्क्ितनक र यस्िै प्रकारका 
अन्य स्क्ितनकहरू 

(घ) औषधी पसि, फामेसी सेवा 

(ङ) क्रफस्ियोिेरापी केन्र, पुनस्िातपना केन्र, प्राकृतिक उपिार केनर, 

अकुपन्िर, अकुपे्रसर केन्र, युनानी उपिार केन्र, योग ध्यान ििा 
परम्परागि सेवा स्क्ितनक र यस्िै प्रकारका स्क्ितनक ििा सेवा 
केन्रहरू  

(ि) पुनस्िातपना केन्र 

(छ) िरेरयादट्रक परामशत केन्र 

(ि) वैकस्ल्पक ििा प्राकृतिक चिक्रकत्सा सम्बस्न्ध सेवा 

(झ) िोक्रकए बमोस्िमका अन्य स्वास््य सेवा 

 (२) इिाििपत्र प्राप्ि नगरी गैरसरकारी वा तनिी स्वास््य संस्िािे 
स्वास््यसँग सम्बस्न्धि कुनैपतन संस्िा सिंािन वा सेवा उपिब्ध गराउन 
पाउने छैन ।  

 (३) यो ऐन िारी हुनुअतघ गाउँपालिका क्षते्र लभत्र संिालिि तनिी वा 
गैरसरकारी स्वास््य संस्िाहरू ऐन िारी भएपतछ गाउँपालिका िे िोकेको 
प्रकृया बमोस्िम यो ऐन प्रारम्भ भएको १ बषत लभत्र इिाििपत्रका िाचग 
तनवेदन ददनुपनेछ। 



(४) उपदफा (१) बमोस्िमका स्वास््य संस्िािे स्वास््य संस्िा ििा सेवा 
सञ्िािन इिाििपत्र लिन वा नवीकरि गनत कायतपालिकािे िोके 
बमोस्िमको ढांिामा दरिास्ि ददनु पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोस्िमका स्वास््य संस्िािे प्रिलिि कानून 
बमोस्िमको मापदण्ड पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन सलमतिि े
िाँिबुझ गरी वा गराई कायतपालिकािाई लसफाररस गनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोस्िम अनुगमन गदात मापदण्ड पुरा गरेको पाइएमा 
कायतपालिकािे स्वास््य संस्िा ििा सवेा संिािन सम्बन्धमा आवश्यक 
सित िोकी िोक्रकए बमोस्िमको ढाँिामा संिािन इिाििपत्र ददन सक्नेछ।  

(७) स्वास््य संस्िाि ेप्रत्येक आचितक वषत समाप्ि भएको लमतिि ेएक 
मदहनालभत्र कायतपालिकािे िोके बमोस्िमको वववरि सदहिको 
स्वमुल्याङ्कन प्रतिवेदन कायतपालिका समक्ष पेश गनुतपनेछ। 

(८) कुनै कारििे स्वास््य संस्िा बन्द गनुतपने वा गाउँपालिका क्षेत्रबाट 
अन्यत्र सानुतपने भएमा कायतपालिकािाई अचग्रम िानकारी गराउनुपने छ। 

(९) उपदफा (२) र (३) मा िुनसुकै कुरा िणेिएको भए िापतन यो ऐन 
प्रारम्भ हँुदाको बिि कुनै तनकायबाट अनुमति लिई सिंािनमा रहेका 
स्वास््य संस्िािे यस ऐन र प्रिलिि कानून बमोस्िमको मापदण्ड पुरा 
गनत समय माग गरेमा कायतपालिकािे त्यस्िो स्वास््य संस्िािाई 
औचित्य हेरी बढीमा छ मदहनाको समायावधी ददन सक्नेछ।सो अवचधलभत्र 
इिाििपत्र नलिने स्वास््य संस्िाको अनुमति स्वि: िारेि हुनेछ। 

(१०) स्वास््य संस्िा ििा सेवा संिािन अनुमति र इिाििपत्र सम्बस्न्ध 
अन्य व्यवस्िा र मापदण्ड नेपाि सरकारि ेतनधातरि गरेको न्यूनिम 
मापदण्ड अनुरुप कायतपालिकािे िोक्नेछ। 

(११) उपदफा (१०) बमोस्िमको मापदण्ड नबनेसम्मका िाचग स्वास््य 
संस्िा ििा सेवा सिंािन अनुमति, इिाििपत्र र नवीकरि सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्िा र मापदण्ड प्रिलिि कानून बमोस्िम हुनेछ। 

(१२) अस्पिािको हकमा गाउँपालिका िे १५ सैया सम्मको अस्पिाि 
संिािनको िागी अनुमति ददनसक्ने छ । १५ सैया सम्मको अस्पिािको 
िागी मनाशय पत्र, पूवातधार तनमाति सम्बन्धी ढािा ििा व्यवस्िा र 



संिािनका िागी इिािि सम्बन्धी को ढािा ििा व्यवस्िा िोक्रकए 
बमोस्िम हुने छ । 

(१३) यस दफामा माचि िनुसुकै कुरा िेणिएको भए िापतन गाउँपालिका 
अन्िगति संिालिि सरकारी स्वास््य संस्िािे इिािि अनुमति लिनुपने 
छैन िर प्रिलिि कानून बमोस्िमको न्यूनिम गुिस्िर मापदण्ड भने पुरा 
गरेको हुनुपनेछ। 

(१४) स्वास््य सेवा सिंािनका िाचग इिािि लिई सेवा संिािन 
गरररहेका स्वास््य संस्िाि ेडेन्टि, आिा सेवा, आयुबेद सेवा, प्रयोग शािा 
सेवा, एक्स रे सेवा, क्रफस्ियो िेरापी सेवा वा अन्य कुनै स्वास््य सेवा िप 
गनुतपुबत प्रिलिि तनयम बमोस्िम इिािि लिई संिािन गनुतपने छ । 

स्पस्स्टकरि: 

 इजाजत पत्र : गाउँ  पालिका अन्िगति १५ सैया सम्मको  अस्पिाि संिािनका िागी  तनिी,  
गैरसरकारी, सामुदातयक, सहकारी वा गैरनाफामुिक संस्िाहरुि े  कायतपालिकािे िोके बमोस्िम 
को  इिािि पत्र लिए पछी मात्र सेवा सिंािन गनुतपने छ । 

सहमतत पत्र : गाउँपालिका  को भौगोलिक  क्षेत्रलभत्र १५ सैया सम्मको  अस्पिाि  बाहेक 
प्रिलिि तनयम र मापदण्ड पुरा गरर  स्वास््य संस्िा स्िापना र सिंािन गनत आउने र तनयम 
अनुसार गाउँपालिका  को इिािि आबस्यक नपने सेवा प्रदायक स्वास््य संस्िाि ेसमेि सेवा 
संिािनका िागी गाउँपालिका  को सहमति लिनुपने । 

१२. दतान मसफारिस मलनुपने: (१) गाउँपालिका   क्षेत्रलभत्र प्रादेलशक वा संघीय िहमा इिाििपत्र लिई/दिात 
भई संिािन हुने तनिी ििा गैरसरकारी स्वास््य संस्िािे स्िापना ििा सिंािन र नवीकरिको िाचग 
गाउँपालिका बाट िोक्रकए बमोस्िम सेवा सिंािन पुवत अनुमति वा दिात र नवीकरि लसफाररश लिनुपनेछ। 

(२) यसरी अनुमति वा दिात लसफाररस लिने तनिी ििा गैरसरकारी स्वास््य संस्िाि े
समेि प्रिलिि मापदण्ड बमोस्िम आफ्नो स्वास््य ससं्िामा दश प्रतिशि संख्यामा 
अतनवायत रुपमा गाउँ कायतपालिका िे लसफाररस गरेका असहाय, गररव ििा ववपन्न 
नागररकको तन: शुल्क उपिार गनुतपनेछ।  

परिच्छेद-४ 

योजना, अनुगमन तथा गुणस्ति 



१३.  स्वास््य योजना तथा कायनक्रम संचालन गने: (१) गाउँपालिका मा स्वास््य शािा हेनत नेपाि 
सरकारि ेिोकेको सांगठतनक संरिना अनुसार गाउँपालिका मा स्वास््य शािा प्रमुिको व्यवस्िा गररने छ 
।  

(२) स्वास््य शािा प्रमुिको काम, कितव्य र अचधकार गाउँ कायतपालिकािे 
तनधातरि गरे बमोस्िम हुनेछ । 

(३) कायतपालिका िोकेको स्वास््य कायतिम सम्बस्न्ध हेने स्वास््य शािाि े
नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको स्वास््य योिना अनुकुि हुनेगरी गाउँपालिका 
को स्वास््य सम्बन्धी िक्ष्य तनधातरि गरी योिना तनमाति, कायतन्वयन, 

मुल्याङ्कन ििा सलमक्षाको कायतिालिका बनाई स्िानीय आवश्यकिा अनुसार 
स्वास््य सम्बन्धी प्रवर्दतधनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपिारात्मक ििा पुनस्िातपना 
सम्बन्धी कायतिमहरू सिंािन गनेछ । 

(४) कायतपालिकािे योिना बनाई गाउँपालिका क्षते्रलभत्र पररवार तनयोिन, सुरक्षक्षि 
माितृ्व, नविाि लशशु ििा बाि स्वास््य, कुपोषिको पदहिान, न्युतनकरि, 

रोकिाम, तनयन्त्रि र व्यवस्िापनका, अति कुपोवषि बािबालिकाको 
पुनस्िातपनाको कायतिम र स्वास््य संग सम्बस्न्धि िोक्रकएका अन्य कायतिम 
संिािन गने छ । 

१४. स्वास््य सममतत: (१) गाउँपालिका िे स्वास््य क्षते्रको नीति, रिनीति, योिना तनमाित, समन्वय ििा 
कायतन्वयन गनत तनम्न बमोस्िमको स्वास््य सलमति गठन गनेछ।  

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष - संयोिक  

(ि) गाउँपालिका उपाध्यक्ष – सह संयोिक  

(ग) प्रमुि प्रशासकीय अचधकृि –सदस्य 

(घ) सामास्िक ववकास सलमति संयोिक –सदस्य 

(ि) स्वास््य संस्िा सञ्िािन ििा ब्यवस्िापन सलमतिका अध्यक्ष मध्ये सलमतिि े
िोकेका एक िना – सदस्य  

(छ) सलमतिि ेिोकेको एक िना दलिि मदहिा सदहि दईु िना - सदस्य 

(ि) मदहिा स्वास््य स्वयंसवेवका मध्येबाट सलमतिि ेिोकेको एक िना – सदस्य  



(झ) स्वास््य ससं्िामा कायतरि चिक्रकत्सक र नसत मध्ये सलमतिि ेिोकेको -एक िना -
सदस्य  

(ञ) सलमतििे िोकेको स्वास््य क्षेत्रका ववज्ञ मध्ये कस्म्िमा एक मदहिा सदहि २ िना- 
सदस्य 

(ट) स्वास््य क्षते्रमा कायतरि तनिी वा गहै्रसरकारी स्वास््य संस्िाको प्रतितनचधत्व हुने 
गरी सलमतिि ेिोकेको िोकेको एक िना – सदस्य   

(ठ) स्वास््य शािा प्रमुि     –सदस्य सचिव 

(२) उप दफा (१) बमोस्िमका सलमतिको संयोिक, सह संयोिक, कायतकारी अचधकृि - सदस्य 
, सामास्िक बबकास सलमतिको संयोिक - सदस्य , र स्वास््य शािा प्रमुि - सदस्य 
सचिबको बठैकबाट सलमतिि ेिोक्न ेभतनएका बाक्रक सदस्य िोक्रकनेछ । 

(३) दफा १४ बमोस्िम गठन भएको सलमतिको सलमतिको काम, कितव्य र अचधकार देहाय 
बमोस्िम हुनेछ, - 

(क) गाउँपालिकामा िनस्वास््य सुरक्षा, प्रवर्दतधन र सुधार सम्बन्धी नीति तनधातरि गने, 

(ि) स्वास््य सेवाको क्षते्रमा समानुपातिक वविरिको आधारमा प्रािलमकिाका क्षते्रहरु 
तनधातरि गने, 

(ग) स्वास््य संस्िा स्िापना र सेवा ववस्िारको आवश्यकिाको एकीन गरी स्वास््य 
संरिना ििा सेवा ववस्िारको िागी कायतपालिकािाई सुझाव ददन,े 

(घ) रास्ष्ट्रय स्वास््य योिना र नीति ििुतमाको अनुसरि गने गराउने,    

(ङ) िनस्वास््य सम्बस्न्ध रास्ष्ट्रय रिनीति, ढाँिा वा तनयमनहरुिाई स्िानीय स्िरमा 
िागु गनत सम्बस्न्धि क्षेत्र वा तनकायिाई आवश्यक तनदेशन ददने,  

(ि) रोगहरुको रोकिाम, प्रबधतनात्मक कायत िगायि िनस्वास््यको सुधार सम्बस्न्ध कुनै 
पतन ववषयमा प्रदेश ििा सघंीय सरकार सँग आवश्यक सहयोग ििा परामशत लिने, 

(छ) गाउँपालिका को क्षेत्राचधकार लभत्रको स्वास््य सेवाको ि्याङ्कहरु ववश्िेषि गरर 
गाउँपालिकाको आवश्यकिामा आधाररि भएर स्वास््य सम्बस्न्ध बावषतक ििा आवचधक 
योिनाहरु ियार गने ।  

(ि) गाउँपालिका लभत्रको स्वास््य सेवा ववकास, ववस्िार र गुिस्िर सुतनस्श्िििाको 
योिना ियार गने, 



(झ) स्वास््य सेवाको पहँिु भन्दा बादहर रहेका समुदायको पदहिान गरी सबैका िाचग 
स्वास््य सेवा सुतनस्श्िि हुने प्रवन्ध गने,  

(ञ) कायतपालिकािाई स्वास््य क्षेत्रको ववकास र ववस्िारमा आवश्यकिा अनुसार राय 
सुझाव र सल्िाह ददने,  

(ट) गाउँपालिकामा स्वास््य क्षेत्रमा कायतरि स्िानीय तनिी ििा गैहसरकारी संघ 
संस्िाहरुसंग समन्वय ििा आवश्यक साझदेारीका उपायहरू िोज्ने,  

(ठ) िन स्वास््यसंग िोडडएका अन्य क्षेत्रहरूसंग समन्वय गरी एक्रककृि रुपमा 
िनस्वास््यका योिना र कायतिम ििुतमा गनत नेितृ्वदायी भूलमका तनवातह गने, 

(ड) िोक्रकए बमोस्िमको अन्य कायत गने। 

(३) सलमतिि ेस्वास््यसँग सम्बस्न्धि कुनै ववषयमा सुझाव प्रस्िुि गनत सलमति वा उप–
सलमति गठन गनत सक्नछे।  

(४) सलमतिको बठैक कस्म्िमा ३ मदहनाको एक पटक बस्न्नुपनेछ।  

(५) सलमतिको बठैक सम्बस्न्ध अन्य कायतववचध सलमति आफैिे तनधातरि गनेछ ।  

१५.  अनुगमन, मुलयांकन , सुपेरिबेिण तथा तथा गुणस्ति शुतनम्स्चतता (१) स्वास््य संस्िाको ििा 
प्रदान गररने स्वास््य सेवाको अनुगमन, मुल्यांकन , सुपेररबेक्षि ििा ििा गुिस्िर शुतनस्स्िििा गनत 
गाउँपालिका  िे देहाय बमोस्िमको अनुगमन, मुल्यांकन , सुपेररबेक्षि ििा ििा गुिस्िर शुतनस्स्िििा 
सलमति गठन गनेछ।  

(क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष – संयोिक 

(ि) प्रमुि प्रशासकीय अचधकृि: सदस्य  

(ग) सामास्िक ववकास सलमति संयोिक – सदस्य   

(घ) गाउँपालिका रहेको वडाका वडा अध्यक्ष: सदस्य 

(ङ) गाउँ सभाका सदस्यहरू मध्येबाट कायतपालिकाि ेिोकेको एक िना मदहिा सदस्य – 
सदस्य   

(ि) गाउँ अस्पिाि मे सु – सदस्य   

(छ) सलमतििे मनोतनि गरेको स्वास््य ववषयको ववशषेज्ञ- एक िना –सदस्य 



(ि) सलमतिि ेमनोतनि गरेको स्िानीय उपभोक्िा दहि संरक्षिको क्षते्रमा क्रियालशि 
संस्िाको प्रतितनचध एक िना–सदस्य  

(झ) सलमतिि ेमनोतनि गरेको सुरक्षा तनकायका प्रतितनचध एक िना– सदस्य  

(ञ) सलमतिि ेमनोतनि गरेको िैंचगक समानिा ििा सामास्िक समाबेशीकरि हेने 
फोकि व्यस्क्ि एक िना–सदस्य  

(ट) गाउँपालिका स्वास््य शािा प्रमुि – सदस्य सचिव   

(२) अनुगमन सलमतिि ेदफा ११ बमोस्िम संििान अनुमति लिई गाउँपालिका क्षते्रलभत्र 
संििानमा रहेका र गाउँपालिकािे आफैं  संिािन गरेका प्रत्येक स्वास््य संस्िाको वषतमा 
कस्म्िमा दईु पटक अतनवायत अनुगमन, तनरीक्षि ििा मुल्याङ्कन गनेछ । 

(३) गुिस्िरीयिा कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक ठानेमा अनुगमन सलमतिि े
िुनसुकै वेिा तनरीक्षक िटाउन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्िम अनुगमन तनरीक्षि गदात ववज्ञ आवश्यक भएमा सम्बस्न्धि 
ववषयका प्रादेलशक ििा संघीय िहका तनयामक तनकाय ििा अन्य ववशेषज्ञ संस्िासंग 
सहकायत गनत सक्नेछ । 

(५) अनुगमनका िममा मापदण्ड पािना नगरेको पाईएमा अनुगमन सलमतिि े
वस्िुस्स्ितिको मुिुल्का बनाई आवश्यकिा अनुसार सम्बस्न्धि स्वास््य संस्िामा लसिबन्दी 
गनत सक्नेछ र कारवाहीका िाचग लसफाररस गनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्िम अनुगमन सलमतिि ेगरेको कारवाही लसफाररसमा आफ्नो राय 
समेि उल्ििे गरी अस्न्िम तनितयको िाचग कायतपालिकामा पेश गनेछ । 

(७) तनरीक्षि ििा अनुगमनबाट प्राप्ि नतििाका आधारमा कायतपालिकािे आवश्यक तनदेशन 
ददन सक्नछे र सो ससं्िाि ेमापदण्डहरुको पािना नगरेका कारि िनस्वास््यमा प्रभाव पने 
देिेमा ससं्िा बन्द गने सम्मको आदेश ददन सक्नछे ।  

 (८) अनुगमन, मुल्यांकन, सुपेररबेक्षि ििा ििा गुिस्िर शुतनस्स्िििा सम्बन्धी का सुिी , 

औिार ( टुि) , मापदण्ड , तनदेलशका ििा अन्य व्यवस्िा र प्रक्रिया कायतपालिकाि ेिोके 
बमोस्िम बमोस्िम हुनेछ । 

(९) सलमतिको बठैक ििा अन्य व्यबस्िा सलमतििे तनधातरि गरे बमोस्िम हुनेछ। 



१६.  प्राववधधक उप-सममतत : (१) स्वास््य संस्िाको पूवातधार, स्िायी एवं स्िरोन्नतिको प्रयोिनको िाचग 
अनुगमन गरी कायतपालिकािाई लसफाररस गनत देहाय बमोस्िमको प्राववचधक सलमति गठन हुनेछ।               

 (क) अस्पिािका मे.सु. /मेडडकि अचधकृि- संयोिक 

 (ि) ल्याव टेस्क्नलसयन/अचधकृि एक िना– सदस्य - सदस्य 

(ग) रेडडयोग्राफर/अचधकृि एक िना– सदस्य - सदस्य 

(घ) पस्ब्िक हेल्ि नसत/अचधकृि एक िना– सदस्य - सदस्य 

(ङ) िनस्वास््य अचधकृि/तनरीक्षक एक िना– सदस्य - सदस्य 

(ि) गाउँपालिका मा कायतरि इस्न्ितनयर/ सव इस्न्ितनयर एक िना– सदस्य - 

सदस्य 

(छ) वािावरि ििा सामास्िक मूल्याङ्कन सम्बन्धी ववज्ञ एक िना– सदस्य 

(ि) आयुवेद वा वैकस्ल्पक चिक्रकत्साका प्रतितनचध एक िना– सदस्य 

(झ) गाउँपालिका स्वास््य शािा प्रमुि – सदस्य सचिव   

(२) उपतनयम (१) बमोस्िमका सदस्य ििा सम्बस्न्धि क्षेत्रका ववषय ववज्ञ उपिब्ध हुन 
नसकेको अबस्िामा कायतपालिकािे प्रादेलशक स्वास््य कायातिय, अस्पिाि वा स्िल्िास्स्िि 
सम्बस्न्धि क्षते्रमा कायतरि व्यस्क्िहरूिाई सदस्यका रुपमा आमस्न्त्रि गनत सक्नेछ। 

१७. जनस्वास््य तनिीिक: (१) स्वास््य संस्िािे प्रिलिि मापदण्ड बमोस्िम स्वास््य संस्िा सिंािन गरे 
वा नगरेको र सेवा प्रदान गरे वा नगरेको सम्बन्धमा तनरीक्षि र अनुगमन गनत ििा िनस्वास््यमा 
प्रतिकूि असर पाने गतिववचध र वस्िुबाट आम िनिािाई सुरक्षक्षि राख्नको िाचग त्यस्िा गतिववचध र 
वस्िुको अनुगमन, तनयमन र तनयन्त्रि गनत अनुगमन सलमतिि ेछुट्टै िनस्वास्ि तनरीक्षक िटाउन 
सक्नेछ ।   

(२) तनरीक्षिको िममा कुनै व्यस्क्ि वा संस्िािे यस ऐन र प्रिलिि कानून 
ववपररि िनस्वास््यमा प्रतिकूि असर पने गतिववचध गरेको पाइएमा िनस्वास््य 
तनरीक्षकिे वस्िुस्स्ितिको मुिुल्का बनाई र उक्ि गतिववचध ित्कािको िाचग बन्द 
गराई कारवाहीका िाचग लसफाररस गनत सक्नेछ। 

(३) िनस्वास््य तनरीक्षकको योग्यिा ििा अन्य व्यवस्िा प्रिलिि कानून बमोस्िम 
हुनेछ। 



१८. सेवा शुलक तनधानिण ि पुनिावलोकन : (१) गाउँपालिका  िे नेपाि सरकारि ेिोकेको मापदण्ड 
अनुसार गाउँपालिका  लभत्रको स्वास््य सेवाको अचधकिम शुल्क तनधातरि ििा पुनराविोकन गनत सक्नेछ। 

(२) कुनै पतन स्वास््य संस्िािे उपदफा (१) को प्रतिकूि नहुनेगरी आफ्ना सेवाको 
शुल्क पररवितन गदात पररवितन गनुतपने आधार प्रष्ट िुिाई कायतपालिकािाई पूवत 
िानकारी गराउनु पनेछ ।  

(३) स्वास््य संस्िाि ेसेवा शुल्कको सूिी सबै सेवाग्राहीि ेदेख्ने स्िानमा राख्नुपनेछ । 

परिच्छेद – ५ 

स्वास््य जनशम्क्त, पूवानधाि ि औषधी व्यवस्थापन 

१९. जनशम्क्तको व्यवस्थापन :(१) गाउँपालिका   लभत्रका स्वास््य ससं्िामाफत ि आधारभूि स्वास््य सेवा 
प्रवाहको िाचग देहाय बमोस्िमको िनशस्क्ि रहनेछ। 

(क) स्िायी- नेपाि सरकारको स्वास््य सेवावाट समायोिन भइ आएका 
स्वास््य िनशस्क्ि र िोकसेवावाट पदपुतित हुने स्िायी िनशस्क्ि 

(ि) करार - करार सेवामा भनात गररएका िनशस्क्ि 

(ग) अभ्यासकिात- छात्रवतृि प्राप्ि गरर अध्ययनरि ववर्दयािीहरूिे अतनवायत 
सेवा गनुतपने िनशस्क्ि ििा गाउँपालिका को पूित वा आंलशक रुपमा सहयोग 
प्राप्ि गरी अध्ययन गरेका ववर्दयािी  

(घ) स्वास््य अलभयानकिात/मदहिा स्वास््य स्वयंसवेवका 

 (२) कायतपालिकाकािे प्रिलिि कानून बमोस्िम स्वीकृि संरिना अनुरूपको आवश्यक 
िनशस्क्ि स्िायी र करार कमतिारीबाट पदपूतित गनेछ । 

(३) कायतपालिकािे िनशस्क्िको क्षमिा अलभवरृ्दचधको िाचग आवश्यकिा अनुसार िालिम 
ििा लशक्षि गराउनेछ । 

(४) कायतपालिकािे गाउँपालिका अन्िगति स्वास््य सेवाको कुनै कमतिारीिाई एउटा स्वास््य 
संस्िाबाट अको स्वास््य ससं्िाको समान पदमा सरुवा गनत वा काम कािमा िटाउन 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोस्िम कमतिारीको सरुवा गदात लिइने आधार ििा मापदण्ड 
कायतपालिकािे िोके बमोस्िम हुनेछ। 



(६) उपदफा (४) बमोस्िम काम गाउँपालिका लभत्रका स्वास््य संस्िामा कािमा 
िटाउँदा कमतिारी कायतरि स्वास््य संस्िाबाट प्रवाह हुने सेवािाई प्रतिकुि प्रभाव 
नपने व्यवस्िा लमिाउनु पनेछ।  

 (७) स्वास््य अलभयानकिात र मदहिा स्वास््य स्वयंसवेवकाहरूको योग्यिा, तनयुस्क्िको 
प्रकृया, सेवासुववधा र िालिम सम्वन्धमा कायतपालिकािे छुट्टै कायतववचध वनाई 
व्यवस्स्िि गनेछ। 

(८) स्वास््य िनशस्क्िको सेवा सुववधा ििा अन्य व्यवस्िा प्रिलिि कानुन बमोस्िम 
हुनेछ।  

िर स्वास््य िनशस्क्ि व्यवस्िापन, प्रोत्साहन र उत्प्रेरिाको िाचग प्रिलिि सेवा 
सुववधाका अतिररक्ि आवश्यकिा र कायत क्षमिाका आधारमा िप सेवा सुववधा 
उपिब्ध गराउन यस दफाि ेकुनै वाधा पुर् याउने छैन। 

२०. सेवा किाि गनन सककन:े गाउँपालिका   अन्िगतिका स्वास््य संस्िामा चिक्रकत्सक वा अन्य 
स्वास््यकमीको पद स्िायी पदपुिी नभएसम्म प्रिलिि कानून र मापदण्ड अनुसार सेवा करार गरी वा 
करार सेवामा तनयुस्क्ि गरी कामकाि िागाउन सक्रकन ेछ । 

२१. कायनसम्पादन किाि गनुनपने: (१) स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन कायतपालिकािे कमतिारीहरूसंग 
छुट्टाछुट्टै कायतसम्पादन करार गनेछ। 

(२) गाउँपालिका अध्यक्ष को रोहवरमा प्रमुि प्रशासकीय अचधकृििे स्वास््य 
शािा हेने अचधकृिसँग, उक्ि अचधकृििे स्वास््य संस्िाका प्रमुिहरुसँग र 
स्वास््य संस्िाका प्रमुििे अन्य कमतिारीहरुसँग कायत सम्पादन करार सम्झौिा 
गनुतपने छ ।   

(३) कायतसम्पादन करार अनुसार काम भए नभएको सम्बन्धमा कायतपालिकाि े
कमतिारीको कायतक्षमिाको मुल्याङकन गरर राम्रो काम गने कमतिारीिाई 
प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृि गनत सक्नेछ। 

२२.  खिीद योजना बनाउनु पनेाः (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्र बावषतक रुपमा आवश्यक पने औषधी  ििा 
स्वास््यिन्य सामाग्रीको िरीद ििा व्यवस्िापन गनत बावषतक िरीद योिना बनाई स्वीकृि गराउनु पनेछ 
।  

(२) बावषतक िररद योिना स्वास््य शािाको सहयोगमा िरीद इकाईिे ियार गनेछ।  



(३) यस दफामा माचि िुनसुकै कुरा िेणिएको भएिापतन गाउँपालिकािे बहुवावषतक 
िरीद योिना बनाउन सक्नेछ। 

२३. औषधी तथा स्वास््यजन्य सामाग्रीको खिीदाः (१) औषधी ििा स्वास््यिन्य सामाग्रीको िररदका 
िाचग स्वास््य शािािे प्रिलिि कानुन बमोस्िम प्रक्रिया अगाडी बढाउने छ ।  

२४. औषधी तथा स्वास््य जन्य सामाग्रीको िण्डािणाः (१) िररद गररएको औषधी ििा स्वास््य 
उपकरिको सुरक्षक्षि भण्डारिको िाचग िोक्रकएको मापदण्ड पुरा हुने गरर छुट्टै भण्डारि कक्षको व्यवस्िा 
गनुतपनेछ ।  

(२) गाउँपालिकाबाट प्राप्ि गरेको उपकरि र औषधी ििा औषधी बबिरि सम्वन्धी 
ववस्ििृ बबवरि सम्वस्न्धि स्वास््य संस्िािे त्रैमालसक रुपमा सावतितनक गने र 
स्वास््य शािामा बुझाउनु पनेछ ।  

२५. फामेसी संचालन गनन सक्ने: (१) कायतपालिकािे गाउँ वासीिाई सुपि मूल्यमा गुिस्िरीय औषधी 
उपिब्ध गराउने प्रयोिनको िाचग आफैिे छुटटै फामेसी संिािन गनत सक्नेछ।  

(२) फामेसी संिािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा िोक्रकए बमोस्िम हुनेछ। 

२६. स्वास््य पुवानधाि ि मापदण्ड : (१) कायतपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहेका स्वास््य संस्िामा 
उपिब्ध स्वास््य सम्बस्न्ध भौतिक पूवातधारको संरक्षि र सम्वर्दतधन गनेछ । 

(२) नेपाि सरकारि ेतनधातरि गरेको स्वास््य संस्िाको वचगतकरि र प्रिलिि 
स्वास््य पुवातधार मापदण्ड बमोस्िम कायतपालिकािे स्वास््य संस्िाको पूवातधार 
तनमाति गनेछ। 

(३) नेपाि सरकारको प्रिलिि मापदण्डको प्रतिकुि नहुने गरी कायतपालिकािे न्युनिम 
पुवातधार मापदण्ड वनाई स्वास््य संस्िाका पूवातधारको तनमाति, ववस्िार ििा ममति 
सम्भार गनत सक्नछे। 

(४) कायतपालिकािे आफ्नो स्वालमत्व रहेका स्वास््य ससं्िाहरूमा मापदण्ड अनुसार 
न्युनिम औिार-उपकरिहरूको उपिब्धिा सुतनस्श्िि गनेछ । 

(५) स्वास््य संस्िाको पूवातधार तनमाति, ववस्िार ििा व्यवस्िापनका िाचग 
गाउँपालिकािे नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र तनिी ससं्िासंग समेि साझदेारी गनत 
सक्नेछ। 



२७. स्वास््य पूवानधाि ममनत संिाि कोषाः (१) स्वास््य सम्बन्धी भौतिक पूवातधारको ममति सम्भारको 
िाचग गाउँपालिका  िे कूि तनमाति पँूिीको तनस्श्िि प्रतिशि ममतिसम्भारको िाचग बिेट छुट्टाउन 
सक्नेछ । 

(२) कोषको संिािन सम्बन्धी प्रक्रिया िोक्रकए बमोस्िम हुनेछ। 

परिच्छेद -६ 

आकम्स्मक स्वास््य सेवा ि जनस्वास््य आपतकाल 

२८. आकम्स्मक सेवाबाट बन्देज नगरिने: (१) गाउँपालिका   क्षते्रमा सिंालिि कुनै पतन स्वास््य ससं्िामा 
कुनै पतन व्यस्क्ििाई आकस्स्मक स्वास््य सेवा प्राप्ि गनत बन्देि गररने छैन। 

(२) ववरामीको िीवन रक्षा गरी स्स्िर अवस्िामा ल्याउनेसम्म आकस्स्मक उपिार 
गनुत प्रत्येक स्वास््य संस्िा एंव स्वास््यकमीको दातयत्व र कितव्य हुनेछ । 

(३) नेपाि सरकार स्वास््य ििा िनसंख्या मन्त्राियको िन स्वास््य तनयमाविी 
२०७७ तनयम ४ उपतनयम (२) बमोस्िमको आकस्स्मक स्वास््य सेवा सम्पूित 
आधारभूि स्वास््य सेवा केन्र ििा आधारभूि अस्पिािबाट प्रदान हुनेछ । 

(४) आकस्स्मक स्वास््य सवेा सम्वन्धी अन्य व्यवस्िा िोक्रकए बमोस्िम हुनेछ।  

२९. आपतकामलक स्वास््य सेवा: (१) कायतपालिकािे सम्भाववि महामारी िगायिका िनस्वास््य ववपदको 
पुवतियारी, िाँिपड्िाि, व्यवस्िापन र िोणिम न्यूनीकरिको िाचग उपयुक्ि संयन्त्र सदहिको प्रबन्ध गनेछ 
।  

(२) कायतपालिकािे स्वास््य संकट ििा प्रकोप पूवत ियारी, ववपद व्यवस्िापन ििा 
ििा प्रतिक्रिया योिना ियार गरी िागु गनेछ ।  

(३) आपिकालिन अवस्िामा ित्कािै स्वास््य सेवा पुराउन रिु प्रतिकायत टोलि ििा 
आपिकालिन चिक्रकत्सकीय समुह पररिािन गनत सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्िम रिु प्रतिकायत टोलि ििा आपिकालिन चिक्रकत्सक्रकय 
समुहको गठन, पररिािन ििा श्रोि व्यवस्िापन सम्बस्न्ध व्यवस्िा कायतपालिकािे 
तनधातरि गरे बमोस्िम हुनेछ ।  

(५) गाउँपालिका  िे ववपद व्यवस्िापन केन्र स्िापनका ििा संिािन गनत सक्नछे।  

(६) उपदफा (५) बमोस्िम ववपद व्यवस्िापन केन्र संिािन गदात नस्िकका अन्य 
स्िानीय िहसंग समेि संयुक्ि रुपमा संिािन गनत सक्नेछ ।  



(७) गाउँपालिकास्िररय ववपद व्यवस्िापन कोष रहने छ । ववपद व्यवस्िापन कोष 
को पररिािन कायतपालिकाि ेिोके बमोस्िम हुने छ 

३०.आकम्स्मक स्वास््य सेवा कोषाः (१) गाउँपालिका  िे आकस्स्मक स्वास््य सेवा कोष स्िापना गनत 
सक्नेछ ।  

(२) आकस्स्मक स्वास््य सवेा कोषको व्यवस्िापन गनत कायतपालिकािे छुट्टै कायतववचध बनाउन े
छ। 

३१. संक्रामक िोगको व्यवस्थापन: (१) सिंामक रोगबाट प्रभाववि भएको िागेमा सम्बस्न्धि व्यस्क्ि वा 
तनिको नस्िकको आफन्िि ेस्िानीय स्वास््य संस्िा वा स्वास््यकमीिाई सो को िानकारी ददनु पनेछ ।  

(२) कुनै व्यस्क्ि संिामक रोगबाट प्रभाववि भइ उपिार गनत आएमा अवविम्ब 
सो को िानकारी कायतपालिकािाई ददनु सम्बस्न्धि चिक्रकत्सक वा स्वास््य 
कमीको दातयत्व र स्िम्मेवारी हुनेछ ।   

 (३) कायतपालिकािे प्रभाव क्षेत्र तनक्यौि गरी रोगको रोकिाम र न्युतनकरिका 
िाचग आवश्यक सिकत िा अपनाउन, िनशस्क्ि पररिािन गनत र िप क्षति हुन 
नददन स्िानीय स्रोि साधन पररिािन गनत र सावतितनक सुिना प्रकालशि गरी 
आवश्यक आदेश िारी गनत सक्नेछ।  

(४) रोगको रोकिाम र तनयन्त्रका िाचग कायतपालिकािे अविम्बन गरेका योिना 
कायातन्वयन गनुत र आदेशहरूको पािना गनुत सबैको कितव्य हुनेछ । 

 (५) उपदफा (३) बमोस्िम रोग रोकिाम र तनयन्त्रि गनत सहयोगको िाचग 
गाउँपालिकािे अन्य स्िानीय िह, प्रदेश सरकार र नेपाि सरकारसंग अनुरोध र 
समन्वय गनेछ। 

 (६) सिंलमि व्यस्क्िहरूको व्यस्क्िगि िानकारी र सेवा अलभिेिको गोपतनयिा 
सुतनस्श्िि गनुत सेवा प्रदायक र स्वास््य ससं्िाको प्रमुि दायीत्व हुनेछ ।  

३२.  जनस्वास््य आपतकाल :  (१) महामारी वा िनस्वास््यमा अन्य कुनै गम्भीर ििरा देणिएमा 
गाउँपालिका  प्रमुििे  प्रदेश ििा संघीय सरकारसंग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्र लभत्र िनस्वास््य 
आपिकाि घोषिा गनत सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोस्िम आपिकािीन स्वास््य अवस्िा घोषिा गदात ववस्ििृ 
प्राववचधक िानकारी, कति समयका िाचग हो सो र कुन कुन क्षते्रमा सो िागु हुने हो 
सो समेि स्पष्ट उल्िेि गनुत पनेछ।     



(३) आपिकािीन स्वास््य अवस्िा घोषिा सम्बन्धी िानकारी सम्बस्न्धि सबैका 
िाचग सावतितनक माध्यमबाट प्रिार प्रसार गनुत पनेछ ।  

 (४) िनस्वास््य आपिकािको िममा रोगको रोकिाम र िनस्वास््यमा परेको 
ििरा तनयन्त्रिका िाचग िारी गरेका िनस्वास््य सम्बस्न्ध आदेशहरूको पािना गनुत 
सबैको कितव्य हुनेछ । 

(५) िनस्वास््य आपिकाि घोषिा भएको अबस्िामा कायतपालिकािे िुनसुकै विि 
तनिी, गैरसरकारी सहकारी, गैर नाफामुिक, सामुदायीक वा अन्य स्वास््य संस्िािाई 
आवश्यक तनदेशन ददन, संिािन गनत, त्यस्िो स्वास््य संस्िाबाट सम्बस्न्धि स्वास््य 
सेवा उपिब्ध गनत िगाउन र स्वास््य संस्िामा कायतरि स्वास््यकमीिाई पररिािन 
गनत वा गराउन सक्नेछ। 

(६) गाउँपालिका िे महामारी र आपिकलिन अवस्िामा िप क्षति हुन नददन स्िानीय 
संयन्त्र पररिािन गनत र िप सहयोगको िाचग ववलभन्न संघसंस्िा अन्य स्िानीय 
सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारसंग अनुरोध गनत सक्नछे। 

(७) आपिकािीन स्वास््य अवस्िाको समयावचध क्षते्र िगायि ििा अन्य पक्षहरूमा 
उपिब्ध ि्यांक ििा सूिनाका आधारमा िपघट वा हटाउन समेि सक्रकनेछ।  

(८) िनस्वास््य आपिकाि सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा प्रिलिि कानून बमोस्िम हुनेछ। 

३३. एम्बुलेन्स तथा शव वाहन सेवा: (१) गाउँपालिका  िे आफ्नै स्रोिबाट वा अन्य संस्िासंगको 
सहकायतमा प्रिलिि मापदण्ड बमोस्िम एम्बुिेन्स ििा शववाहान सेवा संिािन गनत सक्नेछ। 

(२) गाउँपालिका क्षते्रलभत्र आधाररि भई संिािन हुने एम्बुिेन्स ििा शववहान 
संिािन गने संघ संस्िािे संिािन अनुमतिका िागी कायतपालिकाको लसफाररस 
लिनुपनेछ। 

(३) गाउँपालिका क्षते्रलभत्र आधाररि भई संिािन हुने एम्बुिेन्स ििा शववहान 
मापदण्ड अनुरूप भए नभएको अनुगमन दफा १५. बमोस्िमको अनुगमन सलमतिि े
गनेछ। 

(४) गाउँपालिकािे अन्य स्िानीय सरकारसंगको सहकायतमा एम्बुिेन्स संिाि तनमाति 
गनत सक्नेछ। 

(५) एम्बुिेन्स ििा शववाहन संिािन सम्बन्धमा कायतपालिकािे छुट्टै कायतववचध 
वनाई िागु गनेछ। 



परिच्छेद- ७ 

सेवाग्राहीको कतनव्य, सेवा प्रदायकको दातयत्व ि गुनासो व्यवस्थापन 

३४.  सेवाग्राहीको कतनव्य: (१) प्रत्येक व्यस्क्ि तनयलमि रुपमा आफूिाई पायक पने स्वास््य संस्िामा 
गई स्वास््य परीक्षि गराउनु ििा राय सुझाव ग्रहि गनुत प्रत्येक नागररकको कितव्य हुनेछ।  

(२) आफ्नो स्वास््यको सम्वन्धमा सिेि रहने र चिक्रकत्सक ििा स्वास््यकमीिाई 
मयातददि एवं लशष्ट व्यवहार गनुत प्रत्येक नागररकको कितव्य हुनेछ। 

३५. सेवा प्रदायकको दातयत्व: (१) सेवाग्राहीिाई लशष्ट र मयातददि रुपमा स्वास््य सेवा प्रदान गनुत ििा 
उपिार सम्बन्धी िानकारी उपिब्ध गराउनु स्वास््य सेवा प्रदायकको दातयत्व हुनेछ । 

(२) उपिार ििा सेवामा लिङ्ग, धमत, वित, िाि, वगत आददको आधारमा भेदभाव गनत 
पाइने छैन ।  

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा िेणिएको भए िापतन ववरामीको अवस्िाको 
आधारमा सेवा प्रदायकि ेउपिार गदात प्रािलमक्रककरि गनतसक्नेछ । 

(५) स्वास््य संस्िामा उपिार ििा सेवा लिनेको व्यस्क्िगि गोपतनयिाको हक 
सुरक्षक्षि गराउनु सेवा प्रदायकको कितव्य हुनेछ ।  

३६.स्वास््य सेवा अवरुद्ध गनन नपाईने: स्वास््य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोि ेकुनै पतन स्वास््य 
संस्िामा तनयलमि र आकस्स्मक सेवा अवरुर्दध गनत पाईने छैन ।  

३७. गुनासो व्यवस्थापन: (१) कायतपालिकािे स्वास््य सेवा र िनस्वास््यसंग सम्बस्न्धि गुनासो र 
उिुरीको सकंिन गने र त्यसको सम्बोधनको िाचग लसफाररस गनत एक अचधकारी िोक्नेछ। 

(२) सवै स्वास््य संस्िािे सवैि ेदेख्ने ठाउँमा उिुरी पटेीका राख्ने र तनयलमि रुपमा िोल्ने 
व्यवस्िा लमिाउनु पनेछ। 

(३) सवै स्वास््य संस्िािे िोक्रकए बमोस्िमको नागररक बडापत्र रािी सोही अनुसार 
सेवाको सुतनस्श्िििा गनुतपनेछ। 

(४) सवै स्वास््य संस्िािे ववरामीिाई सहि रुपमा िानकारी र सुिना प्रदान गनत 
सोधपुछ कक्ष वा सहायिा कक्षको व्यवस्िा गनुतपनेछ। 

(५) गुनासो व्यवस्िा सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा िोक्रकए बमोस्िम हुनेछ। 



३८. पेशागत सुििा ि कायनमैत्री वाताविण: स्वास््य ससं्िामा भय रदहि रुपमा उपिार ििा सेवा प्रदान 
गनत पेशागि सुरक्षा र कायतमैत्री वािावरि हुनेछ।  

परिच्छेद-८ 

जनस्वास््य प्रवधनन, फोहोिमैला व्यवस्थापन तथा वाताविणीय स्वास््य 

३९. जन स्वास््य प्रवद्नधन: (१) गाउँपालिका  िे कुनै पतन नीति ििा योिना ििुतमा गदात त्यस्िा नीति, 

योिना ििा कायतिमि ेिनस्वास््यमा पाने सकारात्मक ििा नकारात्मक प्रभावको समेि आंकिन गरी 
ििुतमा गनुतपनेछ।  

(२) िार्दयान्न, िरकारी ििा फिफुि, दगु्धिन्य पदाित, मासु िन्य पदाित, पानी 
िगायिका उपभोग्य वस्िुको उत्पादन, भण्डारि ििा बबक्रि वविरििाई स्वच्छ र 
गुिस्िरीय बनाउन गाउँपालिकािे न्युनिम गुिस्िर मापदण्ड िोक्न सक्नेछ ।  

(३) आवास ििा पुवातधार तनमाित, ववज्ञापन ििा प्रिार प्रसार, सामास्िक संस्कृतिक 
अन्धववश्वासिाई िनस्वास््यमा पाने असरिाई न्युतनकरि गनत ििा तनयमन गनत 
गाउँपालिकािे प्रिलिि कानून बमोस्िम आवश्यक मापदण्ड बनाई िागु गनत सक्नेछ ।  

(४) िनस्वास््य प्रवधतनका िाचग गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका रिनैतिक स्िानहरुमा 
सावतितनक शौिािय, योग ििा व्यायमशािाहरु, िलु्िा स्िान ििा िेि मैदानहरु, हररि 
उर्दयान िागायिका सेवा ििा संरिनाहरु स्िापना ििा संिािन गनुतपनेछ ।   

(४) पेशागि स्वास््य सुरक्षािाई व्यवस्स्िि र मयातददि बनाउन गाउँपालिकाsिे 
आवश्यक मापदण्ड ियार गरर िागु गनत सक्नेछ ।  

(५) िनस्वास््य प्रवधतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा िोक्रकए बमोस्िम हुनेछ ।  

४०. वाताविणीय स्वास््याः (१) गाउँपालिका   क्षेत्रलभत्र िि, िलमन, वायु र ध्वतन प्रदषुिको रोकिाम गनुत 
गाउँपालिका   क्षेत्रका सबै वालसन्दा ििा संस्िा र तनकायको स्िम्मेवारी हुनेछ ।  

(२) कायतपालिकािे िनस्वास््यमा प्रतिकूि असर पाने िि, िलमन, वायु र ध्वतन प्रदषुि 
रोकिामको िाचग प्रिलिि मापदण्ड अनुसारको स्िानीय मापदण्ड ििा तनदेलशका बनाई 
िागु गनत सक्नेछ । 

४१.  फोहोिमैला व्यवस्थापन: (१) कुनै पतन व्यस्क्ि वा तनकायि ेकुनै पतन प्रकारको फोहोर कायतपालिकािे 
िोकेको स्िान बाहेक अन्यत्र फ्याकँ्न पाइने छैन । 



(२) फोहोरमैिा व्यवस्िापनको िाचग प्रिलिि मापदण्ड अनुरुप कायतपालिकािे उपयुक्ि 
प्रकृया र ववचध तनधातरि गनेछ ।  

(३) कायतपालिकािे व्यस्क्िगि, घरेिु ििा सामुदातयक सरसफाई सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड 
बनाई िागु गनेछ।  

(४) फोहोरमैिा व्यवस्िापनि ेमानव स्वास््यमा पारेको वा पाने प्रभावको िाँि पररक्षि 
र अनुसन्धान गने अचधकार िनस्वास््य तनरीक्षकसँग हुनेछ ।  

(५) िािँ पररक्षिमा कुनै तनकायमा फोहोरमैिा व्यवस्िापन प्रभावकारी हुन नसकी 
मानव स्वास््यमा प्रतिकूि प्रभाव पारेको भेदटएमा सम्बस्न्धि िनस्वास््य अचधकारीिे 
उक्ि तनकायिाई समयम ैसिेि गराई आवश्यक कारवाहीका िाचग लसफाररस गनेछ। 

४२. स्वास््यजन्य फोहोि व्यवस्थापन: (१) स्वास््य संस्िाबाट उत्पन्न भएको फोहोरमैिा िोक्रकएको 
मापदण्ड अनुरुप व्यवस्िापन गनुत सम्बस्न्धि संस्िाको दातयत्व हुनेछ । 

(२) स्वास््य सम्बस्न्ध फोहोरमैिाको छुट्टाछुट्टै संकिन, पुन: उपयोग, प्रशोधन, 

ववसितन र सोको सेवा शुल्क तनधातरि र तनयमनको िाचग प्रिलिि मापदण्ड बमोस्िम 
कायतपालिकािे तनदेलशका बनाई िागु गनत सक्नेछ ।  

(३) कायतपालिकािे स्वास््य क्षेत्रवाट तनस्कालसि फोहोरमैिा व्यवस्िापनमा तनिी ििा 
गैह्रसरकारी क्षेत्रसंग समेि सहकायत र साझदेारी गनत सक्नेछ। 

(४) फोहोरमैिा व्यवस्िापन सम्बस्न्ध अन्य व्यवस्िा प्रिलिि कानून बमोस्िम हुनेछ। 

४३. सुती, मददिा तथा सुतीजन्य पदाथनको तनयमनाः (१) सुिी ििा मददरािन्य पदाित वविी बबिरिको 
िाचग गाउँपालिका  बाट छुट्टै अनुमति लिनु पनेछ । 

(२) गाउँपालिका िे सुिी, मददरा र िागु पदाितिन्य वस्िुको वविी बबिरि र प्रयोगमा 
तनयन्त्रि गनत तनषेचधि र िुल्िा क्षेत्रहरु िोक्न सक्नेछ ।  

(३) गाउँपालिकालभत्र मददरा, िुरोट, सुिी िगायि मानव स्वास््यिाई गम्भीर असर 
गने सामग्रीको ववज्ञापन ििा प्रिार प्रसार गनत पाइने छैन।   

परिच्छेद-९ 

प्रेषण, अमिलेखखकिण ि स्वास््य सुचना प्रणाली 

४४. प्रेषण तथा उपचाि प्रणाली: (१) स्वास््य सेवा प्राप्ि गनतको िाचग सेवाग्राही आफ्नो अनुकूि पायक 
पने स्वास््य संस्िामा उपस्स्िि हुन सक्नछे । 



(२) उपदफा (१) बमोस्िम उपिारको िाचग आएको बबरामीिाई उपिार प्रदान 
गनत नसक्रकने अवस्िा भएमा त्यस्िो स्वास््य ससं्िाि ेिुरुन्ि त्यस्िो 
बबरामीिाई उपिार प्रदान गनतसक्ने स्वास््य ससं्िामा प्रेषि गनुत पनेछ ।  

(३) कायतपालिकािे संघीय ििा प्रादेलशक कानुन, तनयम ििा मापदण्ड समेि 
ध्यानमा रािी ववलभन्न स्वास््य संस्िामा हुने उपिार प्रिािीिाई संयोिन 
गनत दोहोरो प्रेषि प्रिािी िागु गनेछ। 

(४) गम्भीर अवस्िाका ववरामी, गभतविी मदहिा, ववपन्न नागररकिाई प्रेषि 
गदात एम्बुिेन्स सेवामा सहुलियि प्रदान गनत सक्नछे। 

(५) प्रेषि सम्बस्न्ध अन्य व्यवस्िा िोक्रकए बमोस्िम हुनेछ। 

४५. त्याङ्क संकलन ि अमिलेखखकिण: (१) कायतपालिकािे गाउँपालिका  लभत्र घरपररवार िहसम्मको 
स्वास््य सम्बस्न्ध ववस्ििृ ि्यांक र अलभििे संकिन गरी तनयलमि रूपमा अर्दयावचधक गने पर्दधति 
ववकास गनेछ। 

(२) गाउँपालिका क्षते्रलभत्रका सबै स्वास््य संस्िािे सेवाग्राहीको अलभिेि स्वास््य 
सूिना व्यवस्िापन प्रिािीमा तनयलमि रुपमा अर्दयावचधक गराउनुपने छ । 

(३) प्रत्येक स्वास््य संस्िाि ेआफ्नो स्वास््य संस्िामा िन्मेको लशशुको अलभििे 
अतनवायत रुपमा राख्नुपनेछ । 

(४) स्वास््य संस्िा वा स्वास््यकमीिे संकिन गरेको स्वास््यसंग सम्वस्न्धि 
व्यस्क्िगि सूिना, कागिाि ििा अलभिेिको गोपतनयिाको सुतनस्श्िि गनुत 
सम्बस्न्धि स्वास््य ससं्िा ििा स्िम्मेवारप्राप्ि व्यस्क्िको दातयत्व हुनेछ। 

(५) गाउँपालिका ििा वडा िहका स्वास््य सम्बस्न्ध सूिकांकहरू तनयलमि रूपिे 
अर्दयावचधक गरी सावतितनक हुनेछ । 

(६) कायतपालिकािे स्वास््य सम्बन्धी सूिना प्रादेलशक िह ििा संघीय िहका 
स्वास््य हेने तनकायमा आवश्यकिा अनुसार उपिब्ध गराउने छ। 

४६. सवेिण गनन सक्नाेः कायतपालिकािे आफ्नो क्षते्रलभत्रको स्वास््य अवस्िा र प्रिािीको वस्िुस्स्िति 
बुझ्न र सो अनुरुपको योिना ििुतमा गनत आवचधक रुपमा िोक्रकए बमोस्िमको ढािँामा स्वास््य सवेक्षि 
ििा अध्ययन गनत सक्नछे। 

४७. जानकािी पाउने हक:  ववरामीिाई आफ्नो उपिार सम्बन्धी सम्पुित िानकारी पाउने हक हुनेछ।  



परिच्छेद -१० 

कसुि, जरिवाना ि िततपूततन 

४८. कसूि गिेको मातनने: कसैि ेदेहाय बमोस्िमका कायत गरेमा यो ऐनअन्िगतिको कसूर गरेको मातननेछिः– 

(क) दफा ११ बमोस्िम इिाििपत्र नलिई स्वास््य संस्िा सञ्िािन गरेमा, 

(ि) स्वास््य उपिार सेवा प्रदान गनत इन्कार गरेमा,  

(ग) स्वास््य संस्िाि ेआधारभूि स्वास््य सेवा ििा स्वास््य संस्िामा उपिब्ध 
हुने आकस्स्मक उपिार नगरेमा,  

(घ) दफा ३५ बमोस्िम सेवाग्राहीिाई समान व्यवहार नगरेमा,  

(ङ) दफा ३५ बमोस्िम गोपनीयिा कायम नगरेमा,  

(ि) स्वास््यकमी वा सेवा प्रदायकिाई यो ऐनअन्िगतिको कितव्य तनवातह गनत 
बाधा व्यवधान उत्पन्न गरेमा, 

(छ) स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्िािाई यो ऐन बमोस्िम सूिना वा िानकारी 
गराउनु पने व्यस्क्ििे त्यस्िो सूिना वा िानकारी उपिब्ध नगराएमा,  

(ि) स्वास््यकमी वा सेवाप्रदायकिाई िानीिानी गिि सूिना उपिब्ध गराएमा,  

(झ) स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्िािाई झुक्याउन अको व्यस्क्ि भएको बहाना 
गरेमा,  

(ञ) यो ऐन ििा यस ऐन अन्िगति बनेको तनयम, मापदण्ड, तनदेलशका ििा 
कायतववचध बमोस्िम िारी भएको सूिना पािना नगरेमा,  

(ट) दफा ३९ उपदफा (२) बमोस्िम िार्दय पदाित ििा पानीको गुिस्िरका कारि 
िनस्वास््यमा प्रतिकूि प्रभाव पारेमा,  

(ठ) दफा ३९ उपदफा (२)   ववपरीि कसैि ेववज्ञापन गरेको पाइएमा,  

(ड) यो ऐन ििा यस ऐन अन्िगति बनेको तनयम, मापदण्ड, तनदेलशका ििा 
कायतववचध ववपररिको अन्य कुनै कायत गरेमा । 

४९.सजाय तथा जरिवाना: (१)दफा ४८ को िण्ड (क) बमोस्िमको कसूर गरेमा संघीय िनस्वास््य सेवा 
ऐन, २०७५ बमोस्िम हुनेछ,  



(२) दफा ४८ को िण्ड (ि), (ग), (घ), (ङ), (ि), (छ), (ि), (झ), (ञ), (ट) र (ड) 
बमोस्िमको कसूर गरेमा गाउँपालिका  िे पच्िीस हिारदेणि पिास हिारसम्म 
िररवाना गनत सक्नेछ। 

(३) दफा ४८ को िण्ड (ठ) बमोस्िमको कसूर गरेमा ववज्ञापन प्रशारि गनेिाई 
गाउँ/गाउँ पालिकि ेदश हिार रुपैयाँ िररबाना गनत सक्नेछ । 

(४) दण्ड, सिाय र िररवाना सम्बस्न्ध अन्य ब्यबस्िा प्रिलिि कानून बमोस्िम 
हुनेछ। 

५०.िततपुततन ददनुपने: (१) गाउँपालिका  लभत्र कुनै व्यस्क्ि वा संस्िािे यो ऐन वा यस ऐन अन्िगति 
बनेको तनयम, तनदेलशका वा मापदण्ड ववपरीिका गतिववचधिे अन्य व्यस्क्िको स्वास््यमा प्रत्यक्ष रूपमा 
प्रतिकूि असर गरेमा त्यस्िो कायतबाट पीडडि व्यस्क्ि वा संस्िािे आफूिाई पुग्न गएको क्षति बापि 
कायतपालिका वा सम्बस्न्धि तनकायबाट क्षतिपूतित भराई पाउन तनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्िम परेको तनवेदन सम्बन्धमा छानबबन ििा िाँिबुझ गदात 
तनवेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षतिको यक्रकन गरी त्यसरी हातन नोक्सानी 
पुर् याउने व्यस्क्ि, ससं्िा वा प्रस्िावकबाट पीडडििाई मनालसब क्षतिपूतित भराई ददनु पनेछ । 

५१. पुनिावेदन ददन सक्ने : दफा ४९ बमोस्िम गरेको िररवाना उपर चिि नबुझ्ने पक्षिे त्यस्िो आदेश 
भएको लमतिि ेपैतिस ददनलभत्र सम्बस्न्धि स्िल्िा अदाििमा पुनरावेदन ददन सक्नेछ। 

५२. सहुमलयत तथा पुिस्काि प्रदान गनन सक्नाेः प्रिलिि मापदण्डका अतिररक्ि िनस्वास््यमा सकारात्मक 
प्रभाव पानेगरी ववशेष काम गने स्वास््य संस्िाहरूिाई , स्वास््यकमीहरूिाइ , सहयोगी तनकायहरूिाइ  , 

व्यस्क्ििाइ  , संस्िाहरूिाइ र प्रोत्सादहि गनत गाउँ कायत लिका िे सहुलियि ििा पुरस्कार प्रदान गनत 
सक्नेछ। 

 

परिच्छेद -११ 

ववववध 

५३. साझेदािी ि सहकायन गनन सक्न:े (१) गाउँपालिका  िे स्वास््य सेवा प्रवाह गनत प्रिलिि कानुनको 
अधीनमा रही आवश्यकिा अनुसार स्िानीय, प्रादेलशक ििा संघीय िहका सरकारी, तनिी ििा गैरसरकारी 
स्वास््य संस्िा, तनकाय ििा संघ-संस्िासंग साझेदारी गनत सक्नेछ। 

(२) स्वास््य सेवा प्रवाहको सुिभिा र िित न्यूतनकरिको िाचग गाउँपालिका 
िे अन्य स्िानीय सरकारसगं सहकायत गरी आफ्नै क्षेत्रलभत्र वा नस्िकको 



पायक पने स्िानीय िहमा संिालिि स्वास््य संस्िामाफत ि सेवा प्रवाह गराउन 
सक्नेछ । 

५४.  सेवा खरिद सम्झौता गनन सक्न:े गाउँपालिका   क्षेत्रका वालसन्दािाई स्वास््य सेवा सुतनस्श्िि गनतको 
िाचग कायतपालिकािे गाउँपालिका   क्षते्रलभत्र संिालिि वा आसपासमा पायक पने स्िानमा सिंालिि 
सरकारी, गैरसरकारी ििा तनिी स्वास््य संस्िासंग सवेा िरीद सम्झौिा गनत सक्नेछ। 

५५.  ववद्यालय स्वास््य सवेा: (१) गाउँपालिका  िे सरकारी ििा तनिी शकै्षक्षक तनकाय ििा 
ववर्दयाियहरुसँग सहकायत गरी ववर्दयािय स्वास््य सेवा प्रदान गनत सक्नछे । 

(२) ववर्दयािय स्वास््य सेवा र ववर्दयािय नसत सम्बस्न्ध व्यवस्िाको प्रकृति र 
मापदण्डहरु कायतपालिकािे िोके बमोस्िम हुनेछ ।  

५६.  घुम्ती मशववि सम्बम्न्ध व्यवस्था: (१) स्वास््य सम्बन्धी घुम्िी लशववर वा स्वास््य सम्वन्धी अन्य 
सेवा ििा कायतिमहरु प्रिलिि कानून बमोस्िम अनुमति लिई स्वास््य शािाको समन्वयमा सञ्िािन 
गनुत पनेछ । 

(२) घुम्िी स्वास््य लशववर वा सेवाहरु प्रदान गदात पूरा गनुत पने प्रकृया र मापदण्ड 
कायतपालिकािे िोकेबमोस्िम हुनेछ । 

५७. ववशेषज्ञ स्वास््य सेवााः (१) स्िानीय अवस्िा र आवश्यकिा ििा सेवाको प्रकृतिका आधारमा 
गाउँपालिका  िे प्रिलिि मापदण्ड बमोस्िम स्िानीय िहमा संिालिि स्वास््य ससं्िा माफत ि ववशेषज्ञ 
सेवा प्रदान गनत सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्िमको सेवा प्रदान गनत गाउँपालिकािे अन्य सरकारी ििा तनिी वा गैरसरकारी 
स्वास््य संस्िासंग साझेदारी गनत सक्नेछ। 

(३) स्वास््य सेवामा गाउँ वासीको पहँुि पुयातउन दरु चिक्रकत्सा, स्वास््य लशवीर, ववर्दयुतिय स्वास््य िस्िा 
प्रववचध ििा प्रकृया अबिम्बन गनत सक्नेछ। 

५८. सामाम्जक सुििा ि स्वास््य वीमा: गाउँपालिका  का सवै नागररकिाई प्रिलिि कानून बमोस्िम 
अतनवायत स्वास््य वीमा कायतिममा आवर्दध गराउन कायतपालिकािे समन्वय र सहस्िकरि गनेछ।   

(२) आवश्यकिा अनुसार अन्य सामास्िक सुरक्षा कायतिमहरु िय गरी 
सञ्िािन ििा व्यवस्िापन गनत सक्नेछ ।  

(३) गाउँपालिकाि ेआचितक रूपिे ववपन्न ििा िोक्रकएका अन्य िक्षक्षि 
समुहको स्वास््य ववमा गराउन र अन्य सामास्िक सुरक्षाका कायतिममा 



सहभागी गराउन आचितक व्यवस्िापनको िाचग प्रादेलशक ििा संघीय िहका 
तनकायहरूसंग समन्वय गनेछ । 

(४) गाउँपालिकाि ेमदहिा, वािवालिका, क्रकशोरक्रकशोरी, दलिि, अपाङ्गिा 
भएका व्यस्क्ि, अशक्ि, िेष्ठ नागररक र अन्य ववशेष संरक्षिको आवश्यकिा 
भएका िक्षक्षि समुहका िाचग कायतपालिकािे ववशेष सामास्िक स्वास््य 
सुरक्षा कायतिमहरु संिािन गनत सक्नेछ ।  

 (५) उपदफा (४) बमोस्िमका ववशेष कायतिम तनधातरि गदात गाउँपालिका  िे 
नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गनत सक्नेछ।   

५९ . स्वास््य संस्थाको सम्पवताः (१) गाउँपालिका को स्वलमत्वमा आएको र आउने स्वास््य संस्िाको 
नाममा रहेको िि अिि सम्पवि गाउँपालिका को सम्पवि हुनेछ ।  

(२) सावतितनक प्रतिष्ठान अन्िगति सञ्िालिि संस्िाको सम्पवि सोही प्रतिष्ठानको 
नाममा रहनेछ । कुनै स्वास््य संस्िा सावतितनक प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्िािन 
गररएकोमा त्यस्िो ससं्िाको सम्पवि सावतितनक सम्पवि मातननेछ र त्यस्िो सम्पविको 
स्वरुप पररवितन गनत पाइने छैन । 

(३) नीस्ि (नीस्ि, साझेदारी ििा नीस्ि, साझेदारी कम्पतन) स्वलमत्वमा सञ्िालिि 
स्वास््य संस्िाहरुको सम्पवि सम्वस्न्धि व्यक्िी वा तनकायको स्वलमत्वमा रहनेछ । 

(४) नीस्ि (नीस्ि, साझेदारी ििा नीस्ि, साझदेारी कम्पतन) स्वालमत्वमा सञ्िालिि स्वास््य 
संस्िाहरुिे कुनै व्यस्क्ि वा संघ संस्िासँग दानदािव्यको रुपमा कुनै क्रकलसमको िि, 

अिि सम्पवि प्राप्ि गनुत अतघ गाउँपालिका को पुवत स्वीकृति लिनु पनेछ । िर ववदेशी 
व्यस्क्ि वा संघसंस्िावाट त्यसरी िि, अिि सम्पवि प्राप्ि गनत गाउँपालिका को 
लसफारीसमा संघीय सरकारवाट पुवत स्वीकृति लिनु पनेछ । 

(५) संघीय सरकारको स्वीकृतिमा प्राप्ि गरेको सम्पवि संघीय सरकारको स्वीकृति बेगर 
र गाउँपालिका को स्वीकृतिमा प्राप्ि गरेको सम्पवि गाउँपालिका को स्वीकृति बगेर 
बेिवविन ििा अन्यिा गनत पाइने छैन । 

६०. सहुमलयत ,छुट ि सुववधााः (१) सामुदातयक र सावतितनक प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्िालिि स्वास््य 
संस्िाको नाममा िुनसुकै लििि पाररि गदात छुट सम्बस्न्ध व्यवस्िा प्रिलिि कानून बमोस्िम हुनेछ । 

(२) सरकारी, सामुदातयक र सावतितनक प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्िालिि स्वास््य संस्िािाई 
ददइने अन्य छुट र सुववधा कायतपालिकािे तनधातरि गरे बमोस्िम हुनेछ । 



(३) सामुदातयक, तनिी, ट्रष्ट ििा प्रतिष्ठान वा िोककल्यािकारी ससं्िार्दवारा सञ्िालिि 
अस्पिािहरुमा कुि शैयाको १० प्रतिशि शैया गररव, ववपन्न, असहाय, अपांग, लसमान्िकृि 
िगायिका सेवाग्रहीहरुिाई छुट्टाउन पनेछ। प्रिलिि कानुन बमोस्िम िोक्रकएका 
सेवाग्राहीिाई तन: शुल्क स्वास््य सेवा समेि प्रबाह गनुतपने छ / 

(४) उपदफा (३) बमोस्िमको ददइएको सेवाको आधार सदहिको वववरि गाउँपालिका मा पेश 
गनुत पनेछ । 

६१.  समन्वय ि सहम्जकिण गनेाः स्वास््य सम्बस्न्ध रास्ष्ट्रय ििा प्रादेलशक अलभयानमा गाउँपालिका  िे 
आवश्यक समन्वय गनेछ। 

६२.  अधधकाि प्रयोग गनन सक्ने: यस ऐनमा सभाि ेगने भतन िोकेको बाहेक अन्य अचधकारहरू 
कायतपालिकािे प्रयोग गनत सक्नेछ । 

६३.प्रचमलत कानून वमोम्जम हुने: यस ऐनमा िेणिए िति ववषय यस ैऐन बमोस्िम र यस ऐनमा 
निोक्रकएका ववषयको हकमा प्रिलिि कानुन बमोस्िम हुनेछ । 

६४ अधधकाि प्रत्यायोजन गनन सक्न:े कायतपालिकाि ेयस ऐन अन्िगति िोक्रकएका स्िम्मेवारी ििा अचधकार  
स्वास््य शािामा प्रत्यायोिन गनत सक्नेछ । 

६५.  तनयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायतन्वयनको िाचग कायतपालिकािे आबश्यक तनयम बनाउन 
सक्नेछ र त्यस्िो तनयम स्िानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएपतछ िागु हुनेछ । 

६६. मापदण्ड, तनदेमशका ि कायनववधध बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायतन्वयनको िाचग कायतपालिकािे 
आवश्यक मापदण्ड, तनदेलशका र कायतववचध बनाउन सक्नेछ। 

६७. बचाउ : यस ऐन बन्नुपुबत गाउँ  कायतपालिकाबाट भए गरेका सम्पूित काम कारबाही यस ैऐन बमोस्िम 
भए गरेको मातनने छ । 

 


