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स्वास््य, सरसफाई तथा ववपद व्यवस्थापन ऐन, २०७९ 

 

प्रस्तावना: स्वस्थ जीवनयापन गनन पाउने नागररकको नैसर्गनक अर्िकार लाई आत्मसात गदै,व्यक्तिको 
शारीररक,मानर्सक तथा सामाक्तजक ववकासको लार्ग स्वच्छ, स्वस्थ एवं सरुक्तित वातावरण र 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको अपररहायनतालाई मनन गदै,  

स्वास््य सेवाबाट कुनै पर्न नागररक बक्तचित हनु ेअवस्था आउन नददन उपलव्ि स्रोत 
सािनको समकु्तित सदपुयोग गदै नेपालको संवविानले प्रत्याभतु गरेको र्न:शलु्क,आिारभतू स्वास््य 
सेवालाई स्थानीय तहमा व्यवक्तस्थत, जनमखुी र प्रभावकारी बनाउनका लार्ग आवश्यक कानूनी 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संवविानको िारा २२१ बमोक्तजम संवविानको अनसूुिी ८ र अनसूुिी ९ मा 
उल्लेक्तखत स्थानीय तहको स्वास््य सम्बक्तचि अर्िकारलाई कायनचवयन गननका लार्ग स्थानीय सरकार 
संिालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोक्तजम काननुी व्यवस्था गनन, कमल गाउँपार्लकाको बाह्रौं 
गाउँसभाले यो ऐन बनाइ जारी गरेको  छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारक्तम्भक 

१. संक्तिप्त नाम र प्रारम्भ:(१)यस ऐनको नाम कमल गाउँपार्लकाको स्वास््य, सरसफाइ तथा 
ववपद व्यवस्थापना ऐन, २०७९ रहेको छ। 

(२)  यो ऐन गाउँ सभाबाट पाररत भई स्थानीय राजपत्र मा प्रकाक्तशत भए पश्चात 
लाग ुहनुेछ।  

२.    पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अनगुमन सर्मर्त" भन्नाले दफा ११ बमोक्तजम गदित अनगुमन सर्मर्तलाई 
जनाउनेछ । 

(ख)  "आकक्तस्मक उपिार सेवा" भन्नाले आकक्तस्मक घटना वा आपतकालीन 
अवस्था परी जीवन जोक्तखमयिु अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनलाई 
जोक्तखममिु गनन, कुनै अंग गमु्न वा अशि हनुे अवस्थावाट बिाउन 
आवश्यकता अनसुार तत्कालै ददनपुने प्रारक्तम्भक तथा तत्काल सेवा सम्झन ु
पछन। 

(ग)  "आिारभतू स्वास््य सेवा" भन्नाले आम नागररकको स्वास््य आवश्यकता 
पूर्तनका लार्ग राज्यबाट सलुभ रुपमा र्न:शलु्क उपलब्ि हनुे नेपाल सरकारले 
तोकेका दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्तजमकाप्रबर्द्ननात्मक, प्रर्तकारात्मक, 
र्नदानात्मक, उपिारात्मक र पनुस्थानपनात्मक सेवा सम्झनपुछन।  
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(घ) "ऐन" भन्नाले कमल गाउँपार्लकाको स्वास््य,सरसफाई तथा ववपद 
व्यवस्थापन ऐन २०७९ लाई सम्झनपुछन। 

(ङ) "कायनपार्लका" भन्नाले कमल गाउँपार्लकाको गाउँ कायनपार्लकालाई 
सम्झनपुछन । 

(ि) "गैह्र सरकारी वा र्नजी स्वास््य संस्था" भन्नाले कमल गाउँपार्लका िेत्र 
र्भत्र प्रिर्लत कानून बमोक्तजम सरकारको स्वीकृर्त र संिालन अनमुर्त र्लई 
गैह्र सरकारी, सहकारीतथा र्नजी लगानी वा स्वार्मत्वमा संिालन गरेका 
स्वास््य संस्था सम्झनपुछन। 

(छ) "क्तिवकत्सक तथा स्वास््यकमी" भन्नाले प्रिर्लत काननु बमोक्तजम स्वास््य 
सेवा प्रदान गननसम्बक्तचित पररषदवाट अनमुर्त प्राप्त व्यक्ति सम्झनपुछन। 

(ज) "जनस्वास््य र्नरीिक" भन्नाले जनस्वास््य सम्बक्तचि अनगुमनको लार्ग 
तोवकएको पदार्िकारी सम्झनपुछन । 

(झ) "जंक फुड" भन्नाले प्याकेक्तजङ्ग गररएका तथा फ्याट, क्तिनी वा ननुको 
अत्यर्िक मात्रा भएको प्रशोर्ित खाद्य सामग्री बकु्तझनेछ। 

(ट) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोक्तजम" भन्नाले यस ऐन बमोक्तजम बनेका 
र्नयममा तोवकएको प्राविान सम्झनपुछन । 

(ि) "गाउँपार्लका" भन्नाले कमल गाउँपार्लका सम्झनपुछन । 

(ड) " गाउँपार्लका िेत्र" भन्नाले कमल गाउँपार्लकाको भभूाग सम्झनपुछन। 

(ढ) "र्नदेक्तशका" वा "कायनववर्ि" भन्नालेयस ऐनको कायानचवयन 
गननकायनपार्लकाले जारी गने र्नदेक्तशका वा कायनववर्ि सम्झनपुछन । 

(ण) " अध्यि " भन्नाले गाउँपार्लका अध्यि सम्झनपुछन । 

(त)  "बोडन" भन्नाले दफा ४५ बमोक्तजम गदित जनस्वास््य बोडनलाई सम्झन ुपछन। 

(थ)"सरकारी स्वास््य संस्था" भन्नाले कमल गाउँपार्लका िेत्र र्भत्र गाउँपार्लका, 
प्रदेश र संघले संिालन गरेकास्वास््य संस्था सम्झनपुछन। 

(द)"संघीय जनस्वास््य ऐन" भन्नाले जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ लाई 
सम्झनपुछन। 

(ि)"सेवाग्राही" भन्नाले स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा र्लने व्यक्ति सम्झनपुछन। 

(न)"सेवा प्रदायक" भन्नाले माचयताप्राप्त क्तशिण संस्थावाट स्वास््य सेवाका ववषयमा 
र्नक्तश्चत योग्यता वा तार्लम हार्सल गरी सम्बक्तचित पररषदवाट अनमुर्त प्राप्त 
स्वास््य संस्थामा कायनरत क्तिवकत्सक तथा स्वास््यकमी र सामदुावयक 
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स्वास््य कायनकतान / स्वयंसेववका सम्झनपुछन र सो शव्दले स्वास््य सेवा 
प्रदान गने अनमुर्त प्राप्त स्वास््य संस्थालाई समेत जनाउनेछ। 

(प) "स्वास््य संस्था" भन्नाले प्रिर्लत कानून बमोक्तजम स्थापना भएका, इजाजतपत्र 
र्लएका सरकारी, गैह्रसरकारी, र्नजी, सामदुावयक र सहकारी रुपमा संिार्लत 
दफा ६ र ८ बमोक्तजमका स्वास््य संस्थालाई सम्झन ुपछन। 

(फ)"स्वास््यमा प्रत्यि रूपमा प्रर्तकूल असर" भन्नाले सम्बक्तचित गर्तववर्िको 
प्रत्यि नर्तजा स्वरूप पीर्डत पिलाई शारीररक वा मानर्सक रोग 
लागेको,िोटपटक लागेको, अंगभंग भएको वा मतृ्य ुभएको भनेर सम्झन ु
पछन। 

(ब)"शाखा" भन्नाले कायनपार्लकाको स्वास््य, सरसफाई तथा ववपद व्यवस्थापन 
शाखा सम्झनपुछन। 

पररच्छेद -२ 

आिारभतू स्वास््य सेवा र सेवा प्रदायक 

३. आिारभतू स्वास््य सेवा:(१) कुनै पर्न नागररकलाई स्वास््य सेवाबाट बक्तित गररने छैन 
। प्रत्येक नागररकलाई गणुस्तरीय स्वास््य सेवा सहज र सवनसलुभ रुपमा प्राप्त गने अर्िकार 
हनुेछ।   

(२)नपेाल सरकारले तोकेका देहाय बमोक्तजमका शीषनकका आिारभतू स्वास््य 
सेवाहरू प्रत्येक नागररकलाई र्न:शलु्क प्राप्त गने हक हनुेछ ।  

(क) खोप सेवा, 

(ख)   एकीकृत नवजात क्तशश ु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, 
गभनवती, प्रसव तथा सतु्केरी सेवा, पररवार र्नयोजन, गभनपतन तथा 
प्रजनन स्वास््य जस्ता मात,ृनवजात क्तशश ुतथा बाल स्वास््य सेवा, 

(ग) सरुवा रोग सम्बचिी सेवा, 

(घ) नसने रोग तथा शारीररक र्बकलङ्गता सम्बचिी सेवा, 

(ङ) मानर्सक रोग सम्बचिी सेवा, 

(ि) जेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बचिी सेवा, 

(छ) सामाचय आकक्तस्मक अस्वस्थताको सेवा 

(ज) स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा, 

(झ) आयवेुद, होर्मयोपेर्थक तथा अचय माचयता प्राप्त वैकक्तल्पक स्वास््य 
सेवा, 
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(ञ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना जारी गरी तोकेका अचय 
सेवा, 

(३) नेपाल सरकारले र्निानरण गरेका उपदफा (२) बमोक्तजमका सेवामा स्थानीय 
आवश्यकता र उपलब्ि स्रोतसािनका आिारमा आवश्यकता अनसुार कायनपार्लकाले र्नणनय 
गरर आिारभतू स्वास््य सेवाको सूिी थप गनन सक्नेछ ।   

(४) नेपाल सरकारले र्निानरण गरेको आिारभतू स्वास््य सेवा सम्बक्तचि मापदण्ड, 
सेवाहरूको ववस्ततृ वववरण, सेवा प्रवाह सम्बचिी अचय व्यवस्था र प्रकृया बमोक्तजम उपदफा 
(२) र (३) बमोक्तजमका आिारभतू स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन कायनपार्लकाले गनेछ। 

(५) उपदफा (२) मा उल्लेख गररएका सेवाका अर्तररि स्थानीय आवश्यकता 
अनसुार तोवकएको वगन, समहु, र्लङ्ग वा िेत्रका नागररकलाई तोवकए बमोक्तजमका अचय स्वास््य 
सेवा समेत कायनपार्लकाले र्निःशलु्क उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

(६) आिारभतू स्वास््य सेवा व्यवस्थापन सम्बक्तचि अचय व्यवस्था तोवकए बमोक्तजम 
हनुेछ । 

४. आिारभतू स्वास््य सेवा प्रदायक:(१) गाउँपार्लकाले देहाय बमोक्तजमका सरकारी स्वास््य 
संस्था तथा समदुायमा आिाररत स्वास््य कायनक्रमबाट आिारभतू तथा अचय स्वास््य सेवा 
सरु्नक्तश्चत गनन सक्नेछ । 

(क) गाँउघर क्तक्लर्नक/खोप केचर 

(ख)   शहरी स्वास््य केचर 

(ग) आिारभतू स्वास््य सेवा केचर 

(घ)   स्वास््य िौकी 
(ङ) रि संिार केचर 

(ि) प्राथर्मक स्वास््य केचर 

(छ) आयवेुददक तथा होर्मयोपेर्थक औषिालय 

(ज)   फामेसी / सावनजर्नक फामेसी / अस्पताल फामेसी 
(झ) प्राथर्मक अस्पताल / गाउँ अस्पताल 

(ञ) सामदुावयक अस्पताल 

(२)आिारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गननको लार्ग आवश्यकता अनसुार गाउँपालिकाले 
र्नजी, गैरसरकारी, सहकारी र सामदुावयकस्वास््य संस्थासंग सहकायन वा साझेदारी गनन 
सक्नेछ। 

(३)  गाउँपार्लका र्भत्र सरकारले संिालन गरेका वा आिारभतू स्वास््य सेवा ददन 
भर्न सम्झौता गररएका स्वास््य संस्थामा कुनै पर्न नपेाली नागररकलाई आिारभतू स्वास््य 
सेवामा बचदेज गररने छैन । 
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४. शलु्क र्लएर त्यस्तो आिारभतू सेवा गैरनेपाली नागरीकलाइ पर्न उपलब्ि 
गराउन सवकनेछ । 

५. स्वास््य, सरसफाइ तथा ववपद व्यवस्थापन शाखा:(१)आिारभतू स्वास््य सेवा तथा यस ऐन 
बमोक्तजम स्वास््य, सरसफाइ र ववपद व्यवस्थापन सम्बचिी पार्लकाको अचय गर्तववर्ि 
संिालन गननको लार्ग गाउँ कायनपार्लका मातहत एक स्वास््य, सरसफाई तथा ववपद 
व्यवस्थापन शाखा हनुेछ। 

(२)कायनपार्लकाले स्वास््य तथा सरसफाइ  सेवा प्रवाह व्यवक्तस्थत गनन शाखा 
अचतगनत आवश्यकता अनसुार उपशाखा र इकाईहरू बनाउन सक्नेछ । 

पररच्छेद ३ 

स्वास््य संस्था स्थापना तथा संिालन 

६. स्वास््य संस्था स्थापना र संिालन: (१)गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र आिारभतू स्वास््य सेवा तथा 
अचय स्वास््य सेवा प्रदान गननको लार्ग कायनपार्लकाले देहायका स्वास््य संस्था स्थापना 
तथा संिालनगनन सक्नेछ। 

(क) गाउँ अस्पताल/ प्राथर्मक अस्पताल 
(ख) प्राथर्मक स्वास््य केचर 

(ग) स्वास््य िौकी 
(घ) सावनजर्नक फामेसी, गाउँ फामेसी, अस्पताल फामेसी 
(ङ) गाउँ क्तक्लर्नक  

(ि) आयवेुद, होर्मयोपेर्थक औषिालय 

(छ) रि संिार केचर 

(ज)  आिारभतु स्वास््य सेवा केचर 

(झ) शहरी स्वास््यकेचर / सामदुावयक स्वास््य इकाइ 

(ञ)  तोवकए बमोक्तजमका अचय स्वास््य संस्था 

(२) उपदफा(१) बमोक्तजमका स्वास््य संस्थाको तहगत संरिना र सेवा तथा 
पूवानिारको चयनुतम मापदण्ड संघीय सरकारले तोके बमोक्तजम हनुेछ । 

(३) गाउँपार्लकामा स्वास््य सेवा संिालनको लार्ग आवश्यकता र औक्तित्यता 
अनसुार प्रत्येक वडामा कक्तम्तमा एक स्वास््य संस्था रहने गरीकायनपार्लकाले स्वास््य 
संस्थाहरूस्थापना तथा संिालन गनन सक्नेछ । 

(४) गाउँपार्लकाले उपदफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य संस्थावाट आिारभतू स्वास््य 
सेवाका अर्तररि तोवकए बमोक्तजमका अचय सेवाको सरु्नक्तश्चतता गने छ । 
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 (५) हरेक सरकारी अस्पतालहरुले अर्नवायन रुपमा आफ्नै फामेसी सिालन गरी 
अत्यावश्यक र्न:शलु्क औषर्िहरुको र्नयर्मत उपलब्िता सरु्नक्तश्चत गनुनका साथै अचय 
आवश्यक औषर्िहरु सपुथ मूल्यमा उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(६) औषर्ि सम्बक्तचि अचय व्यवस्था प्रिर्लत कानून बमोक्तजम हनुेछ ।  

७. अस्पताल व्यवस्थापन सर्मर्त: (१) गाउपार्लकाको स्वार्मत्व रहेका अस्पतालको 
व्यवस्थापनको लार्ग देहाय बमोक्तजमको एक अस्पताल व्यवस्थापन सर्मर्त हनुछे । 

(क) गाउँपार्लका अध्यि वा अध्यिले तोकेको व्यक्ति - अध्यि 

(ख) अस्पताल रहेको वडाको अध्यि- सदस्य 

(ग) स्वास््य िेत्रसंग सम्वक्तचित ववज्ञ मधे्य कायनपार्लकाले तोकेको-१ जना 
सदस्य 

(घ) सामाक्तजक/स्वास््य/क्तशिािेत्रमा कृयाक्तशल स्थानीय व्यक्तिहरू मध्ये गाउँ 
कायनपार्लकाले तोकेको एक मवहला सवहत २ जना-सदस्य 

(ङ) मवहला स्वयं सेववका मध्येवाट गाउँ कायनपार्लकाले तोकेको -१ जना 
सदस्य 

(च)  स्थानीय लब्ि प्रर्तवष्ठत समाजसेवी मध्येवाट कायनपार्लकाले तोकेको 
व्यक्ति एक मवहला सवहत ३ जना सदस्य 

(छ) स्वास््य, सरसफाइ तथा ववपद व्यपस्थापना शाखा प्रमखु -सदस्य 

(ज)  अस्पतालको मेर्डकल सपुररडेचडेचट- सदस्य सक्तिव 

(१)गाउपार्लकाको स्वार्मत्व रहेका अचय स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापनको लार्ग 
देहाय बमोक्तजमको एक व्यवस्थापन सर्मर्त हनुेछ । 

(क)  स्वास््य संस्था रहेको सम्वक्तचित वडाको अध्यि- अध्यि 

(ख) स्थानीय लब्ि प्रर्तवष्ठत समाजसेवी मध्येवाट वाडन सर्मर्तले तोकेको १ 
जना सदस्य 

(ग) सामाक्तजक /स्वास््य/क्तशिा िेत्रमा कृयाक्तशल स्थानीय व्यक्तिहरू मध्ये 
एक मवहला सवहत -२ जना सदस्य 

(घ) मवहला स्वयं सेववका मध्येवाट वडासर्मर्तले तोकेको -१ जना सदस्य 

(ङ) स्थार्नय बाल संजाल बाट वडासर्मर्तले तोकेको - १ जना सदस्य  

(ङ) सम्बक्तचित स्वास््य संस्था प्रमखु -सदस्य सक्तिव 

(३) सर्मर्तले आवश्यक देखेमा स्थानीय समाजसेवी, ववज्ञ वा कमनिारीलाई सर्मर्तको 
वैिकमा आमचत्रण गनन सक्नेछ । 

(४) गाउँपार्लका अध्यि/उपाध्यि स्वास््य संस्थाको संरिक रहनेछन। 
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(५) व्यवस्थापन सर्मर्तको काम, कतनव्य अर्िकार र सो सम्बक्तचि अचय व्यवस्था 
तोवकए बमोक्तजम हनुेछ। 

८. स्वास््य संस्था संिालन अनमुर्त र्लनपुने:(१) नपेाल सरकारले र्निानरण गरेको मापदण्डका 
साथै तोवकएको प्रवक्रया परुा गरेको सरु्नक्तश्चत गरी गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र र्नजी, गैरसरकारी, 
सामदुावयक वा सहकारी संस्था लाई कायनपार्लकाले देहाय बमोक्तजमका स्वास््य संस्था 
संिालनको लार्ग इजाजतपत्र ददन सक्नेछ; 

(क) जनरलअस्पताल,प्राथर्मक अस्पताल, ववषयगत सेवा केक्तचरत प्राथर्मक 
तहका अस्पतालहरू 

(ख) स्वास््य क्तक्लर्नक 

(ग) औषर्ि पसल, फामेसी सेवा 
(ङ) आयवेुददक, होर्मयोपेर्थक क्तक्लर्नक/औषिालय 

(ि) पनुस्थानपना केचर 

(छ) पोर्लक्तक्लर्नक 

(ज) प्रयोगशाला,मेर्डकल ल्याब, डायग्नोविक सेवा 
(झ) वैकक्तल्पक तथा प्राकृर्तक क्तिवकत्सा सम्बक्तचि सेवा 
(ञ) तोवकए बमोक्तजमका अचय स्वास््य सेवा 

(२) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी गैरसरकारी वा र्नजी स्वास््य संस्थाले स्वास््यसँग 
सम्बक्तचित कुनैपर्न कायन गनन पाउनेछैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य संस्थाले स्वास््य संस्था सिालनको अनमुर्त 
र्लन वा नवीकरण गनन दरखास्त ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम ददइने दरखास्तको ढाँिा र र्तनुन पने दस्तरु 
तोवकएबमोक्तजम हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य संस्था दतान गदान शाखाले तोवकएको 
प्रकृयाका साथै नेपाल सरकारले तोकेको प्रिर्लत मापदण्ड समेत परुा भएको सरु्नक्तश्चत गनेछ 
। 

(६) उपदफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य संस्था दतान तथा अनमुर्त ददनपुूवन 
गाउँपालिकाको स्वास््य संस्था अनगुमन सर्मर्तले आवेदन परेको १५ ददनर्भत्र आवश्यक 
अनगुमन गरर तोवकएको मापदण्ड परुा गरे नगरेको ववस्ततृ अध्ययन गनेछ र 
कायनपार्लकालाई १ मवहना र्भत्रमा र्सफाररस गनुनपनेछ। 

(७) उपदफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य संस्थाले तोवकएको व्यहोराको वावषनक 
प्रर्तवेदन शाखा समि पेश गरी प्रत्येक आर्थनक वषनमा दतान नवीकरण वा नवीकरण र्सफाररस 
र्लनपुनेछ। 
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(८) कुनै कारणले स्वास््य संस्था बचद गनुनपने वा गाउँपार्लका िेत्रबाट अचयत्र 
सानुनपने भएमा शाखालाई अर्ग्रम जानकारी गराउनपुने छ। 

(९)यो ऐन जारी हनुअुक्तघ गाउँपार्लका िेत्र र्भत्र संिार्लत र्नजी वा गैरसरकारी 
स्वास््य संस्थाहरू ऐन जारी भएको र्मर्तले ३ मवहनार्भत्र कायनपार्लकामा अनमुर्त र्लन/ुदतान/ 
सकु्तिकृत गराउनपुनेछ। 

(१०) परम्परागत उपिार सेवा संिालन गने र्नकाय वा व्यक्तिले तोवकएको मापदण्ड 
र प्रकृया अनरुुप सेवा संिालन स्वीकृर्त र्लनपुनेछ। 

(११)इजाजतपत्र सम्बक्तचि अचय व्यवस्था तोवकए बमोक्तजम हनुेछ। 

९. दतान र्सफाररस र्लनपुने: (१) गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र प्रादेक्तशक वा संघीय तहमा इजाजतपत्र 
र्लई/दतान भई संिालन हनुे र्नजी, सामदुावयक तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थाले स्थापना 
तथा संिालनर नवीकरणको लार्ग गाउँपार्लका बाट सेवा संिालन पवुन अनमुर्त वा दतान र 
नवीकरण र्सफाररश र्लनपुनेछ। 

(२)यसरी अनमुर्त वा दतान र्सफाररस र्लने र्नजी, सामुदायिक तथा गैरसरकारी 
स्वास््य संस्थाले मापदण्ड बमोक्तजमका शतनका अर्तररि आफ्नो स्वास््य संस्थामा १०% 
संख्यामा अर्नवायन रुपमा गाउँपार्लकाले क्तशफाररस गरेका असहाय, गररव तथा ववपन्न 
नागररककोर्न:शलु्क उपिार गनुनपनेछ। 

(३) गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र संिार्लत स्वास््यसंग सम्वक्तचित क्तशिण संस्थाहरू 
गाउँपार्लकामा दतान हनुपुनेछ।  

पररच्छेद ४ 

स्वास््यसंस्थाको अनगुमन र गणुस्तर 

१०. गूणस्तर र पूवानिारको मापदण्ड परुा गनुनपने:(१) गाउँपार्लकाले गाउँपार्लका िेत्रर्भत्रका 
सबै स्वास््य संस्थाको लार्ग नेपालसरकारले बनाएको मापदण्ड बमोक्तजमसेवा गूणस्तर 
मापदण्ड र पवुानिार मापदण्ड र्नदेक्तशका बनाई लाग ुगनेछ ।  

(२) गाउँपार्लका िेत्रर्भत्रका सबै स्वास््य संस्थाले तोवकएको मापदण्ड अनरुुपको 
सेवा गणुस्तर परुा गरेको हनुपुनेछ। 

११. अनगुमन गने:(१) कायनपार्लकाले मापदण्ड अनरुुपको सेवा र पवुानिार गणुस्तर कायम गरे 
नगरेको सचदभनमा अनगुमन,र्नरीिण र मलु्याङ्कन गनन उपाध्यिको संयोजकत्वमा देहाय 
बमोक्तजमको एक अनगुमन सर्मर्त गिन गनेछ। 

                 गा.पा उपाध्यि - संयोजक 

                 सम्वक्तचित वडाको वडाध्यि - सदस्य 

                 ववज्ञ सदस्य - सदस्य 
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                 प्रमखु प्र. अर्िकृत - सदस्य 

                 शाखा प्रमखु/जनस्वास््य र्नरीिक - सदस्य सक्तिव 

 

(२) उपदफा(१) बमोक्तजम गदित अनगुमन सर्मर्तले दफा ८ बमोक्तजम संिालन 
अनमुर्त र्लई गाउँपार्लका िते्रर्भत्र संिालनमा रहेका प्रत्येक स्वास््य संस्थाको वषनमा 
कक्तम्तमा दईु पटक अनगुमन,र्नरीिण तथा मलु्याङ्कन गनेछ । 

(३) गणुस्तरीयता कायम गरे नगरेको सम्बचिमा आवश्यक िानेमा जनुसकैु बेला 
पर्न र्नयमन, र्नरीिण र अनगुमन गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोक्तजम गदित अनगुमन सर्मर्तमा गाउँपार्लका गाउँपार्लकाको 
प्रर्तर्नर्िका साथै सम्बक्तचित ववषयको योग्यता र ज्ञान भएको ववज्ञ समेत सक्तम्मर्लत गराउन ु
पनेछ।ववज्ञ सक्तम्मर्लत गराउन सम्बक्तचित ववषयका प्रादेक्तशक तथा संघीय तहका र्नयामक 
र्नकाय तथा अचय ववशेषज्ञ संस्थासंग सहकायन गनन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका क्रममा पूवानिार वा गणुस्तरको मापदण्ड पालना नगरेको पाईएमा 
अनगुमन सर्मर्तले वस्तकु्तस्थर्तको मिुलु्का बनाई आवश्यकता अनसुार सम्बक्तचित स्वास््य 
संस्थामा र्सलबचदी गनन सक्नेछ र कारवाहीका लार्ग र्सफाररस गनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोक्तजमअनगुमन सर्मर्तले गरेको कारवाही र्सफाररसमा आफ्नो 
रायसमेत उल्लेख गरी अक्तचतम र्नणनयको लार्ग कायनपार्लकामा पेश गनेछ । 

(७) र्नरीिण, अनगुमन तथा अनसुचिान बाट प्राप्त नर्तजाका आिारमा संस्था स्थापना 
र संिालनको स्वीकृर्त ददने र्नकायलेआवश्यक र्नदेशन ददन सक्नेछ र सो संस्थाले 
मापदण्डहरुको पालना नगरेका कारण जनस्वास््यमा प्रभाव पने देखेमा संस्था बचद गने 
सम्मको आदेश ददन सक्नेछ ।  

(८) शाखाले गाउँपार्लका र्भत्र स्वास््य िेत्रको अवस्था, प्रगर्त वववरण र स्वास््य 
संस्थाको अनगुमन प्रर्तवेदन समेत सक्तम्मर्लत वावषनक प्रर्तवेदन तयार गनेछ । यस्तो 
प्रर्तवेदन प्रत्येक आर्थनक वषन अचत्य भएको ६ मवहनार्भत्र कायनपार्लकाले गाउँ सभामा पेश 
गरी छलफल गनेछ। 

१२. सेवा शलु्क र्निानरण र पनुरावलोकन: (१) कायनपार्लकाले संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड 
अनसुार गाउँपार्लका र्भत्रको स्वास््य सेवाको अर्िकतम शलु्क र्निानरण तथा पनुरावलोकन 
गनन सक्नेछ रसो को कायनचवयन भए नभएको र्नयर्मत अनगुमन गनेछ। 

(२)कुनै पर्न स्वास््य संस्थाले उपदफा(१)को प्रर्तकूल नहनु ेगरर आफ्ना सेवाको 
शलु्क पररवतनन गदान पररवतनन गनुनपने आिार प्रि खलुाई कायनपार्लकालाई पूवन जानकारी 
गराउनेछ । यसरी र्निानररत शलु्कको सूिी सबै सेवाग्राहीले देख्न ेस्थानमा राख्नेछ । 
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पररच्छेद-५ 

सरसफाई, स्वास््य जचय फोहोर व्यवस्थापन तथा स्वस्थ वातावरण 

१३. सरसफाई तथा प्रदषुण रोकथाम:(१)कुनै पर्न व्यक्ति वा र्नकायले कुनै पर्न प्रकारको 
फोहोर कायनपार्लकाले तोकेको स्थान बाहेक अचयत्र फ्याँक्ने पाइने छैन ।यसका लार्ग 
कायनपार्लकाले उपयिु प्रकृया र ववर्ि र्निानरण गनेछ ।  

(२) गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र जल, जर्मन, वाय ु र ध्वर्न प्रदषुणको रोकथाम गनुन 
गाउँपार्लका िेत्रका सबै वार्सचदा तथा संस्था र र्नकायको क्तजम्मेवारी हनुेछ ।  

(३) कायनपार्लकाले जनस्वास््यमा प्रर्तकूल असर पाने जल, जर्मन, वाय ुर ध्वर्न 
लगायत अचय प्रदषुण रोकथामको लार्ग संघीय मापदण्ड अनसुारको स्थानीय मापदण्ड तथा 
र्नदेक्तशका बनाई लाग ुगनन सक्नेछ । 

(४) जनस्वास््यमा प्रर्तकूल असर पाने वकर्समले जल, जर्मन, वाय ुर ध्वर्न लगायत 
अचय प्रदषुण गरेको पाइएमा कायनपार्लकाले प्रिर्लत कानून बमोक्तजम कारवाही गनन सक्नेछ।  

(५)कायनपार्लकाले सामदुावयक सरसफाई सम्बचिी र्नदेक्तशका बनाई लाग ुगनेछ।  

(६) फोहोरमैला व्यवस्थापनले मानव स्वास््यमा पारेको वा पाने प्रभावको जाँि 
पररिण र अनसुचिान गने अर्िकार सम्बक्तचित जनस्वास््य अर्िकारीसँग हनुेछ ।  

(७) जाँि पररिणमा कुन ैर्नकायमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी हनु नसकी 
मानव स्वास््यमा प्रर्तकूल प्रभाव पारेको भेवटएमा सम्बक्तचित जनस्वास््य अर्िकारीले उि 
र्नकायलाई समयमै सिेत गराई आवश्यक कारवाहीका लार्ग र्सफाररस गनेछ। 

१४. स्वास््यजचय फोहोर व्यवस्थापन: (१) स्वास््य सम्बक्तचि फोहोरमैलाको छुट्टाछुटै्ट संकलन, 
पनु: उपयोग, प्रशोिन, ववसजनन र सोको सेवा शलु्क र्निानरण र र्नयमनको लार्ग 
कायनपार्लकाले र्नदेक्तशका बनाई लाग ुगनेछ । 

(२)कायनपार्लकाले स्वास््य िेत्रवाट र्नस्कार्सत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा र्नजी 
तथा गैह्रसरकारी िेत्रसंग समेत सहकायन र साझेदारी गनन सक्नेछ।  

पररच्छेद  ६ 

जनस्वास््य र्नरीिणर प्रवर्द्नन 

१५. जनस्वास््य र्नरीिण: (१) कायनपार्लकाले जनस्वास््यमा प्रर्तकूल असर पाने गर्तववर्ि र 
वस्तबुाट आमजनतालाई सरुक्तित गननको लार्ग त्यस्ता गर्तववर्ि र वस्तकुो अनगुमन, र्नयमन 
र र्नयचत्रण गनेछ । 

(२) खाद्य, वातावरण, पानी लगायत जनस्वास््यका अचय पिहरूको गणुस्तर अनगुमन 
तथा र्नरीिण गनन कायनपार्लकाले संघ तथा प्रदेशसंगको समचवयमा आवश्यक मात्रामा 
जनस्वास्थ र्नरीिकहरू पररिालन गनन सक्नेछ ।   
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(३) जनस्वास््य र्नरीिणको क्रममा कुनै व्यक्तिवा संस्थाले यस ऐनको पररच्छेद 
५ वा पररच्छेद ६ को उल्लङ्घन गरी जनस्वास््यमा प्रर्तकूल असर पने गर्तववर्ि गरेको 
पाइएमा जनस्वास््य र्नरीिकले वस्तकु्तस्थर्तको मिुलु्का बनाई र उि गर्तववर्ि तत्कालको 
लार्ग बचद गराई कारवाहीका लार्ग र्सफाररस गनेछ । 

१६. खाद्य तथा पानीको गूणस्तर: (१) कायनपार्लकाले प्रिर्लतसंघीय र प्रादेक्तशक मापदण्डको 
आिारमा गाउँपार्लका िते्रर्भत्र ववक्री तथा ववतरण हनुे खानेपानी तथा खाद्य सामग्रीको 
गणुस्तर मापदण्डका साथै त्यसका ववके्रता वा आपूर्तनकतानको मापदण्ड बनाई लाग ुगनेछ। 

(२) कायनपार्लकाले संघीय तथा प्रादेक्तशक तहबाट स्थावपत खानेपानी तथा खाद्य 
सामग्री गणुस्तर मापदण्डको आिारमा स्थानीय मापदण्ड बनाई खानेपानी तथा खाद्य 
सामग्रीका ववके्रता तथा आपूर्तनकतानलाई संिालन अनमुर्त ददनेछ । 

(३) कायनपार्लकाले र्नयर्मत रूपमा मापदण्ड पालना भए-नभएको सचदभनमा 
जनस्वास््य र्नरीिक खटाई अनगुमन तथा र्नरीिण गनेछ । 

(४) कायनपार्लकाले योजना बनाई गाउँपार्लका िेत्र र्भत्र अस्वस्थकर खाद्य पदाथनको 
उपभोग र्नरुत्सावहत पाने तथा सचतरु्लत आहार सम्बक्तचि िेतनामलुक कायनक्रम संिालन 
गनेछ । 

(५) कायनपार्लकाले गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र खानेपानीको गणुस्तर सरु्नक्तश्चत गनन 
खानेपानीका स्रोतको उक्तित संरिण गनेछ । 

(६)कायनपार्लकाले खाद्यसामग्रीको उत्पादन तथा ववतरणमा वकटनाशक औषर्ि वा 
मानव स्वास््यको प्रर्तकूल हनुे रसायनको प्रयोगको अनगुमन तथा र्नयचत्रण गनेछ । 

(७)खाद्यान्न, मास ुर पानी लगायतका उपभोग्य बस्त ुउत्पादन, भण्डारण, ओसार पसार 
तथा र्बक्री ववतरणका क्रममा तोवकए बमोक्तजमको चयनुतम मापदण्ड अर्नवायन पालना गनुनपने 
छ । यसरी तोवकएका मापदण्डहरु गल्ली, िेला वा अचय स्थान तथा सािनहरु प्रयोग गरी 
र्बक्री ववतरण गने र्नकायहरुलाई समेत लाग ुहनुेछ ।  

(८) मार्थ उल्लेक्तखत संस्थाहरूले ववतरण गने खाद्य पदाथनले मानव स्वास््यमा 
पारेको वा पाने प्रभावको जाँि पररिण र अनसुचिान गने अर्िकार सम्बक्तचित जनस्वास््य 
र्नरीिकसँग हनुेछ । यसरी जाँि पररिण गदान र्नरीिकले संघीय सरकारले तोकेको 
मापदण्डलाई समेत आिार बनाउनपुनेछ । 

(९) जाँि पररिणमा कुन ैसंस्थाले ववतरण गरेको खाद्य पदाथनले मानव स्वास््यमा 
प्रर्तकूल प्रभाव पारेको वा कुनै व्यक्ति र्बरामी परेको यथेष्ठ प्रमाण भेवटएमा सम्बक्तचित 
जनस्वास््य र्नरीिकले उि संस्थाको संिालन अनमुर्त तोकेको समयका लार्ग कारवाहीका 
लार्ग र्सफाररश गनन सक्नेछ ।  
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१७. अखाद्य पदाथन, मददरा तथा सतुीजचय पदाथनको र्नयमन:(१) कायनपार्लकाले सतुी, मददरा 
तथा अखाद्य पदाथनलाई र्नयमन गनन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डलाई आिार मानी 
सतुी, मददरा तथा अखाद्य पदाथनको ववक्री तथा ववतरणलाई र्नयमन, र्नयचत्रण तथा मयानददत 
बनाउन र्नदेक्तशका बनाई कायानचवयन गनेछ । 

(२) सतुी तथा मददराजचय पदाथन वववक्र ववतरणका लार्ग गाउँपार्लकाबाट छुटै्ट 
इजाजतपत्र र्लनपुनेछ। 

(३) खाद्य पदाथन वववक्र गने पसलमा सतुी तथा मददराजचय पदाथन ववतरण गनन 
बचदेज लगाउन सक्नेछ। 

(४) सतुी तथा मददराजचय पदाथन वववक्र ववतरण र प्रयोगमा र्नयचत्रण एवं चयरु्नकरण 
गनन गाउँपार्लकाले र्नषेर्ित र वववक्र ववतरणका लार्ग खलुा िेत्र तोक्न सक्नेछ।  

(५) गाउँपार्लका र्भत्र मददरा,िरुोट,सतुी लगायत मानव स्वास््यलाई गम्भीर असर 
गने सामग्रीको ववज्ञापन गनन पाइने छैन।   

(६) १८ वषन मरु्नका वालवार्लकालाईसतुीजचय वा मददराजचयपदाथन ववक्री ववतरण 
गनन पाइने छैन। 

(७)ववद्यालय, स्वास््य संस्था लगायत कायनपार्लकाले तोकेका स्थानमा जंक फुड, 
मददरा तथा सरु्तनजचयको ववक्री ववतरण, प्रिार र उपभोग र्नषेर्ित गररनेछ ।र्नषेर्ित िेत्रमा 
जंक फुडको ववक्री, ववतरण, प्रिार गरेको पाइएमा सम्बक्तचित ववद्यालय तथा त्यस्तो जंक 
फुडको र्बक्री, ववतरण वा प्रिार गने व्यक्ति वा संस्था वा दवैुलाई तोवकए बमोक्तजम कारवाही 
हनुेछ । 

१८. जनस्वास््य मैत्री भवन र्नमानण तथा सडक पवुानिार: (१) गाउँपार्लका र्भत्र सावनजर्नक 
भवनहरु र्नमानण गदान जनस्वास््य मैत्री हनु ुपनेछ, यसमा भवन आिार संवहता मापदण्ड 
पालना, खासगरी भकूम्प प्रर्तरोिी, बालमैत्री तथा अपांगतामैत्री हनुपुने समेत पदनछ । 

(२) संघ, प्रदेश वा गाउपार्लकाले तोकेका जोक्तखमपणुन िेत्रहरूका आवास र्नमानण 
गनन पाइने छैन । यदद र्निाधनररत िेत्रमा पवहले देक्तखनै आर्िकाररक बसाइ रहेको भएमा 
कायनपार्लकाले प्रिर्लत संघीय कानून अनसुार वैकक्तल्पक स्थान सवहत उपयिु  िर्तपरू्तनको 
व्यवस्था गनेछ। 

(३) सडक पवुानिार र्नमानण गदान सडक दघुनटना कम हनुे गरी र स्वास््य प्रबिननलाई 
ध्यानमा राखेर र्नमानण गनुन पनेछ । नयाँ बने्न सडक र परुाना सडकहरूको स्तरोन्नर्त गदान 
आवश्यकता अनसुार फुटपाथ र साइकल लेनको उक्तित प्रबचि र्मलाउन ुपनेछ ।  

(४) गाउँपार्लकाले कुनै पर्न भौर्तक र्नमानण गदान वा र्नमानण अनमुर्त ददन ुअक्तघ 
त्यस्तो र्नमानणको क्रममा जनस्वास््यमा पननसक्ने प्रभावको मूल्यांकन गननसक्नेछ। यस्तो 
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मूल्याङ्कनबाट जनस्वास््यमा प्रर्तकूल प्रभाव पननसक्ने देक्तखएमा त्यस्तो प्रभाव चयूर्नकरण गने 
ववर्िबाट र्नमानण गररनेछ। 

१९. जनस्वास््यमैत्री वस्तीववकास तथा शहरीकरण: (१) जनस्वास््य मैत्री वस्तीववकास तथा 
शहरीकरण प्रबिनन गनुन गाउँपार्लकाको दावयत्व हनुेछ । जसमा आवश्यकता र साचदर्भनकता 
अनसुार स्वास््यका दृविकोणले पयानप्त खेल, मनोरञ्जन स्थल, पैदल वहड्ने व्यवस्था, साइकल 
िलाउन र्मल्ने व्यवस्था आदद समेत पनेछ । गाउँपार्लकाले शहरीकरणका आवश्यक 
मापदण्डहरूमा उपरोि पिहरूलाई समावेश र प्रबर्द्नन गनेछ।  

(२)कायनपार्लकाले योजना बनाई गाउपार्लका िेत्र र्भत्र सावनजर्नक खलु्ला स्थान 
तथा सावनजर्नक पाकन कोर्नमानण र संरिण गनेछ। 

पररच्छेद ७ 

स्वास््य पूवानिार र जनशक्ति  व्यवस्थापन 

२०. स्वास््य पवुानिार र मापदण्ड:(१) कायनपार्लकाले आफ्नो िेत्रार्िकारर्भत्रका 
सरकारी/सावनजर्नक स्वास््य संस्थामा उपलब्ि स्वास््य सम्बक्तचि भौर्तक पूवानिारको संरिण 
र सम्विनन गनेछ  । 

(२) पवुानिार मापदण्डको आिारमा सरकारी/सावनजर्नक स्वास््य संस्थाका 
पूवानिारको र्नमानण तथा ममनत सम्भार गनेछ। 

(३) स्वास््य सम्बचिी भौर्तक पूवानिारको ममनत सम्भारको लार्ग कायनपार्लकाले 
कूल र्नमानण पूजँीको र्नक्तश्चत प्रर्तशत ममनत सम्भारको लार्ग वावषनक बजेट छुट्टाउने छ । 

(४) कायनपार्लकाले गाउँपार्लका को स्वार्मत्व रहेका स्वास््य संस्थाहरूमा स्वास््य 
संस्थाको वगीकरण तथा पूवानिार मापदण्ड अनसुार चयनुतम औजार-उपकरणहरूको 
उपलब्िता सरु्नक्तश्चत गनेछ । 

२१.  जनशक्तिको व्यवस्थापन:(१) गाउँपार्लका र्भत्रका सरकारी स्वास््य संस्थामाफन त आिारभतू 
स्वास््य सेवा प्रवाहको लार्ग देहाय बमोक्तजमको जनशक्ति रहनेछ। 

(क) स्थायी (नेपाल सरकारको स्वास््य सेवावाट समायोजन भइ आएका 
स्वास््य जनशक्ति र लोकसेवावाट पदपरु्तन हनुे स्थायी जनशक्ति) 

(ख) करार (करार सेवामा भनान गररएका जनशक्ति) 

(ग) अभ्यासकतान (माचयताप्राप्त शैक्तिक संस्थामा अध्ययनरत ववद्याथीहरूले 
अर्नवायन सेवा गनुनपने जनशक्ति) 

(घ) स्थानीय स्वास््य कायनकतान/स्वयंसेववका 

 (२) कायनपार्लकाले स्वीकृत संरिना अनरुूपको आवश्यक जनशक्ति स्थायी र 
करार कमनिारीबाट पदपूर्तन गनेछ । 
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(३) कायनपार्लकाले जनशक्तिको िमता अर्भववृर्द्को लार्ग प्रादेक्तशक वा संघीय 
तहका सम्बक्तचित र्नकाय वा अचय संस्थाको सहयोगमाआवश्यकता अनसुार तार्लम तथा 
क्तशिण गराउनेछ । 

(४) गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र स्वास््यकमीहरूको लार्ग कायनमैत्री वातावरण तथा 
पेशागत सरुिाको व्यवस्था हनुेछ । 

(५) जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बक्तचि अचय व्यवस्था प्रिर्लत काननु  र तोवकए 
बमोक्तजम हनुेछ। 

२२. कायनसम्पादन करार गनुनपने: स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कायनपार्लकाले 
कमनिारीहरूसंग छुट्टाछुटै्ट कायनसम्पादन करार गनन सक्नेछ। 

पररच्छेद ८ 

ववपद व्यवस्थापन र जनस्वास््य आपतकाल 

२३. ववपद व्यवस्थापन संयचत्र:(१) कायनपार्लकाले सम्भाववत महामारी लगायतका जनुसकैु 
प्रकारका जनस्वास््य ववपदहरूको पवुनतयारी, जाँिपड्ताल, व्यवस्थापन र जोक्तखम 
चयरु्नकरणको लार्ग उपयिु संयचत्र सवहतको प्रबचि गनेछ । 

(२) सम्भाववत ववपद / महामारीको जोक्तखम पवहिान गरी र्तनको रोकथामको लार्ग 
अचय संघ-संस्था तथा र्नकायसंगको सहकायनमा योजना बनाई कायानचवयन गनेछ । 

(३) गाउँपार्लकाले महामारी र ववपदवाट थप िर्त हनु नददन स्थानीय संयचत्र 
पररिालन गनन र थप सहयोगको लार्ग अचय स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारसंग 
अनरुोि गनन सक्नेछ। 

२४. जनस्वास््य आपतकाल: (१) महामारी वा जनस्वास््यमा अचय कुनै गम्भीर खतरा देक्तखएमा 
कायनपार्लकाको र्नणनय अनसुार गाउँपार्लका अध्यिले प्रदेश तथा संघीय सरकारसंग समचवय 
गरर आफ्नो िेत्रर्भत्र जनस्वास््य आपतकाल घोषणा गनन सक्नेछनध ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम आपतकालीन स्वास््य अवस्था घोषणा गदान ववस्ततृ 
प्राववर्िक जानकारी, कर्त समयका लार्ग हो सो र कुन कुन िेत्रमा सो लाग ुहनुे हो सो 
समेत स्पि उल्लेख गनुन पनेछ।     

(३) आपतकालीन स्वास््य अवस्था घोषणा सम्बक्तचि जानकारी सम्बक्तचित सबैका 
लार्ग सावनजर्नक माध्यमबाट प्रिार प्रसार गनुन पनेछ ।  

(४) आपतकालीन स्वास््य अवस्थाको समयावर्ि िेत्र लगायत तथा अचय पिहरूमा 
उपलब्ि त्यांक तथा सूिनाका आिारमा थपघट वा हटाउन समेत सवकनेछ।  
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(५) जनस्वास््य आपतकालको क्रममा रोगको रोकथाम र जनस्वास््यमा परेको 
खतरा र्नयचत्रणका लार्ग कायनपार्लकाको र्नणनयअनसुार गाउँपार्लका अध्यिले जारी गरेका 
जनस्वास््य सम्बक्तचि आदेशहरूको पालना गनुन सबैको कतनव्य हनुेछ । 

पररच्छेद ९ 

औषर्ि तथा स्वास््य उपकरणको खररद तथा भण्डारण, ववतरण,र्नयमन 

२५. औषर्ि खररद, भण्डारण र ववतरण सम्बक्तचि व्यवस्था:(१) गाउँपार्लकाले र्न:शलु्क ववतरण 
गने वा फामेसी माफन तध ववक्री गने औषर्िको सूिी र्निानरण गरी औषर्ि तथा स्वास््यजचय 
उपकरणको खररद,भण्डारण र ववतरणको लार्ग कायनपार्लकाले वावषनक खररद योजना बनाउने 
छ। 

(२)उपदफा(१)वमोक्तजमको औषर्ि खररद गदान सावनजर्नक खररद ऐन र औषर्ि 
सम्वक्तचि प्रिर्लत ऐन कानून बमोक्तजम हनुेछ। 

(३) गाउँपार्लका मातहतकास्वास््य संस्थामा औषर्ि खररद, आपूर्तन, भण्डारण तथा 
ववक्री गररने औषर्िको हकमा मूल्य र्निानरणको लार्ग र्नदेक्तशका बनाई कायानचवयन गनेछ 
। 

२६. र्न:शलु्क औषर्ि: (१) शाखाले दफा ३ र दफा ४ बमोक्तजम र्न:शलु्क औषर्ि आफू 
मातहतका स्वास््य संस्था माफन त ववतरण गने छ । 

२७.  र्नयमन: (१) कायनपार्लकाले संघीय तथा प्रादेक्तशक तहका प्रिर्लत काननु समेतलाई आिार 
मानी गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र औषर्िको ववक्री, ववतरण तथा प्रयोगको र्नयमन गनेछ । 

पररच्छेद १० 

साझेदारी र सहकायन 

२८. साझेदारी र सहकायन गनन सक्ने:(१) कायनपार्लकाले आिारभतू तथा अचय स्वास््य सेवा 
प्रवाह गनन तथा यस ऐनको कायानचवयन गनन प्रिर्लत काननुको अिीनमा रही आवश्यकता 
अनसुार स्थानीय, प्रादेक्तशक तथा संघीय तहमा कायनरत र्नजी, सरकारी, सामदुावयक तथा 
गैरसरकारी संघ-संस्था तथा र्नकायसंग सहकायन गनन सक्नेछ। 

(२)सेवा प्रवाहको सलुभता वा खिन चयूर्नकरणको लार्ग कायनपार्लकाले अचय स्थानीय 
सरकारसंग सहकायन गरी आफ्नै िेत्रर्भत्र वा नक्तजकको पायक पने स्थानीय तहमा संिार्लत 
स्वास््य संस्थामाफन त सेवा प्रवाह गराउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको सहकायन गनन कायनपार्लकाले अचय पार्लका संग लक्तित 
जनसंख्याको अनपुातको आिारमा वा सेवाग्राही संख्याको अनपुातको आिारमा खिन बांडफांड 
गने गरी संयिु सेवा सम्झौता गनन सक्नेछ। 
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२९. सेवा खररद सम्झौता गनन सक्ने: गाउँपार्लका िेत्रका वार्सचदालाई स्वास््य सेवा सरु्नक्तश्चत 
गननको लार्ग कायनपार्लकाले गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र संिार्लत वा गाउँपार्लका आसपासमा 
पायक पने स्थानमा संिार्लत र्नजी, गैरसरकारी,सामदुावयक, सरकारी वा सहकारी संस्थाले 
संिालन गरेका स्वास््य संस्थासंग सेवा खररद सम्झौता गनन सक्नेछ। 

३०.  ववद्यालय स्वास््य सेवा:(१) गाउँपार्लकाले शैक्तिक र्नकाय तथा ववद्यालयहरुसँग सहकायन 
गरी ववद्यालय स्वास््य सेवा प्रदान गनन ववद्यालय नसनको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) ववद्यालय स्वास््य सेवा र ववद्यालय नसन सम्बक्तचि व्यवस्थाको प्रकृर्त र 
मापदण्डहरु कायनपार्लकाले तोके बमोक्तजम हनुेछ ।  

३१. घमु्ती क्तशववर सम्बक्तचि व्यवस्था: (१) स्वास््य सम्बक्तचि घमु्ती क्तशववर वा स्वास््य सम्वक्तचि 
अचय सेवा तथा कायनक्रमहरु अचय र्नकाय वा व्यक्तिले सिालन गनन शाखाबाट अनमुर्त 
र्लन ुपनेछ । 

(२) घमु्ती स्वास््य क्तशववर वा सेवाहरु प्रदान गदान पूरा गनुन पने प्रकृया र मापदण्ड 
कायनपार्लकाले तोकेबमोक्तजम हनुेछ । 

पररच्छेद ११ 

स्वास््य सूिना प्रणाली र स्वास््य प्रववर्ि,त्याकं र अर्भलेख 

३२. त्याङ्क संकलन र अर्भलेक्तखकरण: (१) गाउँपार्लकाले आफ्नो िेत्रमा घरपररवार तहसम्मको 
स्वास््य सम्बक्तचि त्यांक र अर्भलेख संकलन गरी र्नयर्मत रूपमा अद्यावर्िक गने पर्द्र्त 
ववकास गनेछ। 

(२) गाउँपार्लका िेत्रर्भत्रका सबै स्वास््य संस्थाले तोवकएको व्यहोराको रोग, 
र्बरामी तथा सेवा सम्बचिी त्यांक र अर्भलेख गाउँ स्वास््य सूिना व्यवस्थापन प्रणालीमा 
र्नयर्मत रुपमा अद्यावर्िक गराउनपुने छ। 

(३) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफ्नो स्वास््य संस्थामा जचमेको क्तशशकुो अर्भलेख 
अर्नवायन रुपमा राख्नपुनेछ । 

(४) गाउँपार्लका वा इजाजतपत्र प्राप्तस्वास््य संस्था वा अनमुर्त प्राप्त 
स्वास््यकमीले संकलन गरेको स्वास््यसंग सम्वक्तचित व्यक्तिगत सूिना, कागजात तथा 
अर्भलेखको गोपर्नयताको सरु्नक्तश्चत गनुन सम्बक्तचित स्वास््य संस्था तथा क्तजम्मेवार प्राप्त 
व्यक्तिको दावयत्व हनुेछ। 

(५) गाउँपार्लका तथा वडा तहका स्वास््य सम्बक्तचि सूिकांकहरू र्नयर्मत रूपले 
अद्यावर्िक गरी सावनजर्नक गनेछ। 

(६)कायनपार्लकाले स्वास््य सम्बचिी सूिना प्रादेक्तशक तथा संघीय तहका स्वास््य 
हेने र्नकायमा आवश्यकता अनसुार उपलब्ि गराउने छ। 
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(७)शाखाले आवर्िक रूपमा गाउँ स्वास््य सवेिण गनेछ। 

३३. जानकारी पाउने हक:  ववरामीलाई वा ववरामीको संरिक वा अर्भभावकलाई ववरामीको  
उपिार सम्बक्तचि सम्पणुन जानकारी पाउने हक हनुछे । सो जानकारी उपलब्ि गराउन ु
स्वास््य संस्थाको कतनव्य हनुेछ। 

पररच्छेद १२ 

आकक्तस्मक स्वास््य सेवा 

३४. आकक्तस्मक सेवाबाट बचदेज नगररने:(१) गाउँपार्लका िेत्रमा संिार्लत कुन ैपर्न स्वास््य 
संस्थामा कुनै पर्न र्बरामी व्यक्तिलाई आकक्तस्मक स्वास््य सेवा प्राप्त गनन बचदेज गररने छैन 
। 

(२) स्वास््य सेवा प्रदायक वा स्वास््यकमीले आवश्यकता अनसुार कुन ै पर्न 
ब्यक्तिलाई जीवन रिा गरी क्तस्थर अवस्थामा ल्याउनेसम्म आकक्तस्मक उपिार गनुन प्रत्येक 
स्वास््य संस्था एंव स्वास््यकमीको कतनव्य र दावयत्व हनुेछ । 

(३) स्वास््य संस्थाले आकक्तस्मक स्वास््य सेवा व्यवक्तस्थत गननको लार्ग र्बरामीको 
अवस्थाको गम्भीरताको आिारमा वगीकरण गरी प्राथर्मकता तोकी उपिार गनन सक्नेछ। 

(४)उपदफा(१)को आकक्तस्मक उपिार खिन व्यवस्थापन गननको लार्ग गाउँपार्लकाले 
छुटै्ट आकक्तस्मक उपिार कोषको व्यवस्था गनेछ। 

३५. एम्बलेुचस तथा शववाहन सेवा:(१) गाउँपार्लकाले आफ्नै स्रोतबाट वा अचय संस्था संगको 
सहकायनमा एम्बलेुचस तथा शववहान सेवा संिालन गनन सक्नेछ। 

(२) शाखाले गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र आिाररत भई संिालन हनुे एम्बलेुचस तथा 
शववाहनहरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनरुूप भए नभएको अनगुमन तथा र्नयमन 
गनेछ । 

(३) गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र आिाररत भई संिालन हनुे एम्बलेुचस तथा शववहान 
हरू संिालकले शाखामा दतान तथा वावषनक नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

(४ गाउँपार्लकाले अचय स्थानीय सरकारसंगको सहकायनमा एम्बलेुचस संजाल र्नमानण 
गनन सक्नेछ। 

(५) उपदफा ३ बमोक्तजम दतान तथा नवीकरण नभएका एम्बलेुचस तथा शववहान 
कायनपार्लकाले र्नयचत्रणमा र्लन सक्नेछ। 

पररच्छेद १३ 

प्रषेण तथा उपिार प्रणाली 
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३६.  प्रषेण तथा उपिार प्रणाली: (१) स्वास््य सेवा प्राप्त गननको लार्ग सेवाग्राही आफ्नो अनकूुल 
पायक पने स्वास््य संस्थामा उपक्तस्थत हनु सक्नेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोक्तजम उपिारको लार्ग आएको र्बरामीलाई उपिार प्रदान गनन 
नसवकने अवस्था भएमा त्यस्तो स्वास््य संस्थाले तरुुचत त्यस्तो र्बरामीलाई उपिार प्रदान 
गननसक्ने स्वास््य संस्थामा प्रषेण गनुन पनेछ ।  

(३)कायनपार्लकाले संघीय तथा प्रादेक्तशक काननु, र्नयम तथा मापदण्ड समेत ध्यानमा 
राखी ववर्भन्न स्वास््य संस्थामा हनुे उपिार प्रणालीलाई संयोजन गनन प्रषेण प्रणाली लाग ु
गनेछ। 

पररच्छेद- १४ 

सेवाग्राहीको कतनव्य र सेवा प्रदायकको दायीत्व 

३७.  सेवाग्राहीको कतनव्य : (१)प्रत्येक व्यक्ति र्नयर्मत रुपमा आफूलाइ पायक पने स्वास््य 
संस्थामा गई स्वास््य परीिण गराउन ु तथा राय सझुाव र्लन ुप्रत्येक नागररकको कतनव्य 
हनुेछ।  

(२) आफ्नो स्वास््यको सम्वचिमा सिेत रहने र क्तिवकत्सक तथा स्वास््यकमीलाई 
मयानददत एवं क्तशि व्यवहार गनुन गाउँपार्लका र्भत्रका प्रत्येक नागररकको कतनव्य हनुेछ। 

 (३) मानर्सक स्वास््य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई कसैले पर्न बाँिेर राख्ने वा 
खोरमा थनेु्न जस्ता कायन गनन पाईने छैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा कायनपार्लकालाई 
सूिना ददने, स्वास््य संस्थामा लैजाने, उपिार गने गराउने, उपिार खिन ददने र स्वस्थ रहन 
तथा उपिार गने कायनमा सहयोग तथा सहक्तजकरण गनुन प्रत्येक संरिकको दावयत्व हनुेछ 
। 

३८. सेवा प्रदायक र स्वास््यकमीको दावयत्व: (१) नागररकलाई क्तशि र मयानददत रुपमा स्वास््य 
सेवा प्रदान गनुन सेवा प्रदायकको दावयत्व हनुेछ । 

(२) यस ऐन बमोक्तजम स्वास््यकमीले उपिार गदान ववशेष अवस्था बाहेक सवै 
सेवाग्राही प्रर्त समान व्यवहार गनुन र भेदभाव नगरी सेवा ददन ुसबै स्वा्यकमीको कतनव्य 
हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापर्न ववरामीको अवस्थाको 
आिारमा सेवा प्रदायकले उपिार गदान प्राथर्मवककरण गननसक्नेछ । 

(४) स्वास््यकमीलाई पेशागत सरुिा र कायनमैत्री वातावरणको हक हनुेछ। 

३९. स्वास््य सेवा अवरुर्द् गनन नपाईने : स्वास््य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोले कुनै पर्न 
स्वास््य संस्थामा र्नयर्मत र आकक्तस्मक सेवा अवरुर्द् गनन पाईने छैन ।  
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४०. गनुासो व्यवस्थापन: कायनपार्लकाले स्वास््य सेवा, सरसफाई र जनस्वास््यसंग सम्बक्तचित 
गनुासो र उजरुीको संकलन गने र त्यसको सम्बोिनको लार्ग र्सफाररस गनन एक अर्िकारी 
तोवकने छ । 

पररच्छेद १५ 

दण्ड, जररवाना र िर्तपरु्तन 

४१. कसूर गरेको मार्नने:(१) कसैले देहाय बमोक्तजमका कायन गरेमा यो ऐन अचतगनतको कसूर 
गरेको मार्ननेछिः– 

(क)  दफा ८ बमोक्तजम इजाजतपत्र नर्लई स्वास््य संस्था सिालन गरेमा, 

(ख)  स्वास््य उपिार सेवा प्रदान गनन इचकार गरेमा,  

(ग) स्वस््य संस्थाले आिारभतू स्वास््य सेवा तथा स्वास््य संस्थामा 
उपलब्ि हनुे आकक्तस्मक उपिार नगरेमा,  

(घ) दफा ३८(२) बमोक्तजम सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार नगरेमा,  

(ङ)  दफा ३२(४) बमोक्तजम गोपनीयता कायम नगरेमा,  

(ि) स्वास््यकमी वा सेवा प्रदायकलाई यो ऐन अचतगनतको कतनव्य र्नवानह 
गनन बािा व्यविान उत्पन्न गरेमा, 

(छ) स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थालाई यो ऐन बमोक्तजम सूिना वा 
जानकारी गराउन ुपने व्यक्तिले त्यस्तो सूिना वा जानकारी उपलब्ि 
नगराएमा,  

(ज) स्वास््यकमी वा सेवाप्रदायकलाई जानीजानी गलत सूिना उपलब्ि 
गराएमा,  

(झ) स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थालाई झकु्याउन अको व्यक्ति भएको 
बहाना गरेमा,  

(ञ) यो ऐन तथा यस ऐन अचतगनत बनेको र्नयम, मापदण्ड, र्नदेक्तशका तथा 
कायनववर्ि बमोक्तजम जारी भएको सूिना पालना नगरेमा,  

(ट) दफा १६ बमोक्तजम खाद्य पदाथन तथा पानीको गणुस्तरका कारण 
जनस्वास््यमा प्रर्तकूल प्रभाव पारेमा,  

(ि) दफा १७ ववपरीत कसैले ववज्ञापन गरेको पाइएमा,  

(ड) यो ऐन तथा यस ऐन अचतगनत बनेको र्नयम, मापदण्ड, र्नदेक्तशका तथा 
कायनववर्ि ववपररतको अचय कुनै कायन गरेमा । 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोक्तजमको कसूर गरेमा संघीय जनस्वास््य सेवा 
ऐन, २०७५ बमोक्तजम हनुेगरी कायनपार्लकाले कायनवाही गनेछ ।  

४२. जररवाना :(१) दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (ि), (छ), (ज), (झ), (ञ), 

(ट) र (ड) बमोक्तजमको कसूर गरेमा गाउँपार्लकाले पच्िीस हजारदेक्तख पिास हजारसम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

(२) दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोक्तजमको कसूर गरेमा ववज्ञापन 
प्रशारण गनेलाई गाउँपार्लकाले दश हजार रुपैयाँ जररबाना गनन सक्नेछ । 

(३) दण्ड,सजाय र जररवाना सम्बक्तचि अचय ब्यबस्था प्रिर्लत कानून बमोक्तजम हनुेछ 
। 

४३. िर्तपरु्तन ददनपुने : (१) गाउँपार्लका िेत्र र्भत्र कुन ैव्यक्ति वा संस्थालेयो ऐन वा यस ऐन 
अचतगनत बनेको र्नयम, र्नदेक्तशका वा मापदण्ड ववपरीतका गर्तववर्िले अचय व्यक्तिको 
स्वास््यमा प्रत्यि रूपमा प्रर्तकूल असर गरेमा त्यस्तो कायनबाट पीर्डत व्यक्ति वा संस्थाले 
आफूलाई पगु्न गएको िर्त बापत कायनपार्लका वा तोवकएको र्नकायबाट िर्तपूर्तन भराई 
पाउन र्नवेदन ददन सक्नछे । 

(२)उपदफा (१) बमोक्तजम परेको र्नवेदन सम्बचिमा छानर्बन तथा जाँिबझु गदान 
र्नवेदकलाई हानी नोक्सानी भएको िहरेमा िर्तको यवकन गरी त्यसरी हार्न नोक्सानी 
परु् याउने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीर्डतलाई मनार्सब िर्तपूर्तन भराई ददन ुपनेछ । 

४४.  पनुरावेदन ददन सक्ने :दफा ४२ बमोक्तजम गरेको जररवाना उपर क्तित्त नबझु्ने पिले त्यस्तो 
आदेश भएको र्मर्तले ३५ ददनर्भत्र सम्बक्तचित क्तजल्ला अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

पररच्छेद १६ 

स्थानीय जनस्वास््य बोडन 

४५. स्थानीय जनस्वास््य बोडनको गिन: (१) गाउँपार्लकाले जनस्वास््यसँग सरोकार र्नकायका 
उच्ि अर्िकारीहरु तथा ववज्ञहरुको संलग्नता हनुे गरी र्नम्न बमोक्तजमको जनस्वास््य पररषद 
वा बोडन स्थापना गनेछ ।  

      (क)गाउँपार्लका अध्यि वा अध्यिले तोकेको व्यक्ति              – अध्यि 

       (ख) प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृत                               –सदस्य 

      (ग)   सम्वन्धित वडा अध्यक्ष                               – सदस्य 

      (घ) स्थानीय स्वास््यसंग सम्वक्तचित सर्मर्त प्रमखु               –सदस्य 

      (ङ)  स्वास््य िते्र हेने कायनपार्लका सदस्य                      -सदस्य 

      (ि) कानन ुशाखा प्रमखु वा काननुी सल्लाहकार                -सदस्य 
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      (छ) स्थानीय र्नक्तज तथा गैर सरकारी अस्पताल/स्वास््य संस्थामा कायनरत   क्तिवकत्सक 
/ स्वास््यकमी मध्ये गाउँपार्लका अध्यिले तोकेको १ जना         -सदस्य  

     (ज) गाउँपार्लका अध्यि ले तोकेको जनस्वास््य िेत्रका ववज्ञ १जना  - सदस्य 

     (झ) स्थानीय सरकारी अस्पताल को मेर्डकल सपुररटेनडेचट         - सदस्य 

    (`) स्थानीय िेत्र मा बैकक्तल्पक क्तिकीत्सा सेवा प्रदायक डाक्टर तथा स्वास््यकमी मध्ये 
गाउँपार्लका अध्यि ले तोकेको १ जना                            सदस्ि 
   (ट)स्थानीय स्वास््य शाखा प्रमखु                                –सदस्य सक्तिव 

   

 

 (२) बोडनको काम, कतनव्य र अर्िकार देहायबमोक्तजम हनुेछ: 

  (क) बोडनले देहायका कायन गनेछिः– 

  (१) स्थानीयस्तरमा स्वास््य सरुिा, सम्बिनन र सिुार सम्बचिी नीर्त र्निानरण गने, 

  (२) स्वास््य सेवाको िेत्रमा समानपुार्तक ववतरणको आिारमा प्राथर्मकताका िेत्रहरु र्निानरण 
गने, 

  (३) राविय स्वास््य योजना र नीर्त तजुनमाको अनसुरण गने गराउने,    

  (४) जनस्वास््य सम्बक्तचि राविय रणनीर्त, ढाँिा वा र्नयमनहरुलाई स्थानीय स्तरमा लाग ुगनन 
सम्बक्तचित िेत्र वा र्नकायलाई आवश्यकर्नदेशन तथा अनगुमन गने,  

  (५) रोगहरुको रोकथाम, प्रबिननात्मक कायन लगायत जनस्वास््यको सिुार सम्बक्तचि कुनै पर्न 
ववषयमा प्रदेश तथा संघीय सरकार सँग आवश्यक सहयोग तथा परामशन र्लने ।  

  (६) तोवकएबमोक्तजमको अचय कायन गने। 

  (ख)  बोडनले स्वास््यसँग सम्बक्तचित कुनै ववषयमा सझुाव प्रस्ततु गनन सर्मर्त वा उप–सर्मर्त गिन 
गने।  

(३) बोडन(पररषद्) सम्बक्तचि अचय कायनववर्ि पररषद् आफैं ले र्निानरण गरे बमोक्तजम हनुेछ। 

४६. स्वास््य सम्वक्तचि योजना तजुनमा र कायनक्रम संिालन गने : कायनपार्लकाले लक्ष्य र्निानरण 
गरीयोजना र्नमानण, कायनचवयन, मलु्याङ्कन तथा सर्मिाको कायनतार्लका बनाई स्थानीय 
आवश्यकता अनसुार स्वास््य सम्बचिी प्रवर्द्ननात्मक, प्रर्तकारात्मक, र्नदानात्मक, 
उपिारात्मक तथा पनुस्थानपना सम्बचिी कायनक्रमहरू संिालन गनेछ । 

४७. समचवय गने:राविय तथा प्रादेक्तशक जनस्वास््य अर्भयानमा स्थानीय सरकारले समचवय र 
सहयोग  परु् याउने छ। 

पररच्छेद १७ 
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ववववि 

४८.पोषण कायनक्रम संिालन गने : (१) कायनपार्लकाले गभनवर्त मवहला, आमा र क्तशशकुो लार्ग 
पोषण सरुिा कायनक्रमको संिालन र प्रवर्द्नन गनेछ ।  

(२)कायनपार्लकाले योजना बनाई स्तनपान प्रवर्द्ननका कायनक्रम संिालन गनेछ। 

(३) कायनपार्लकाले योजना बनाई गाउँपार्लका िेत्रर्भत्र कुपोषणको पवहिान, 
चयरु्नकरण, रोकथाम, र्नयचत्रण र व्यवस्थापनका साथै अर्त कुपोवषत बालबार्लकाको 
पनुस्थानपनाको कायनक्रम संिालन गनेछ। 

४९. सामाक्तजक सरुिा र स्वास््य ववमा: (१) गाउँपालिका िेत्रका सबै वार्सचदालाई स्वास््य वीमा 
ऐनले तोकेबमोक्तजम अर्नवायन स्वास््य ववमामा आवर्द् गराउन ुकायनपार्लकाको दायीत्व हनुेछ 
। 

 (२) कायनपार्लकाले सम्बक्तचित र्नकायसंगको सहकायनमा सामाक्तजक सरुिा सम्बचिी 
जनिेतनाका कायनक्रम संिालन गनन सक्नेछ । 

(३) कायनपार्लकाले आर्थनक रूपले ववपन्न तथा तोवकएका अचय लक्तित समहुको 
स्वास््य ववमा गराउन र अचय सामाक्तजक सरुिाका कायनक्रममा सहभागी गराउन आर्थनक 
व्यवस्थापनको लार्ग प्रादेक्तशक तथा संघीय तहका र्नकायहरूसंग समचवय गनेछ । 

(५) मवहला, बालबार्लका, वकशोरवकशोरी, दर्लत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशि, 
ज्योष्ठ नागररक र अचय लक्तित समहुहरुका लार्ग कायनववर्ि बनाई कायनपार्लकाले ववशेष 
सामाक्तजक स्वास््य सरुिा कायनक्रमहरु संिालन गनन सक्नेछ ।  

(६)कायनपार्लकाले ववशेष संरिणको आवश्यकता भएका मवहला,बालबार्लका,ज्येष्ठ 
नागररक, अपाङ्गता भएका, अशि र अचय लक्तित समहुहरूका लार्ग प्रदेश तथा संघको 
समचवयमा आवश्यक संरिणको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

५०. र्नयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायनचवयनको लार्ग कायनपार्लकाले आबश्यक र्नयम 
बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो र्नयम गाउँपार्लकाले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपयछ लाग ु
हनुेछ । 

५१. मापदण्ड, र्नदेक्तशका र कायनववर्ि बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायनचवयनको लार्ग 
कायनपार्लकाले आवश्यक मापदण्ड, र्नदेक्तशका र कायनववर्ि बनाउन सक्नेछ। 

५२. अर्िकार प्रयोग गनन सक्ने: यस ऐनमा सभाले गने भर्न तोकेको बाहेक अचय अर्िकारहरू 
कायनपार्लकाले प्रयोग गनन सक्नेछ। 

५३. प्रिर्लत कानून वमोक्तजम हनुे: यस ऐनमालेक्तखएजर्त ववषय यसै ऐन बमोक्तजम र यस ऐनमा 
नतोवकएका ववषयको हकमा प्रिर्लत काननु बमोक्तजम हनुेछ। 
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५४. परामशन र्लन सक्ने: कायनपार्लका, सभा वा शाखाले यस ऐनको कायानचवयनको लार्ग 
सम्बक्तचित ववषयका ववज्ञसंग सल्लाह र परामशन र्लन सक्नेछ ।  

५५. अर्िकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने: कायनपार्लकाले यस ऐन अचतगनत तोवकएका क्तजम्मेवारी तथा 
अर्िकार शाखामा प्रत्यायोक्तजत गनन सक्नेछ । 

 

 

 

आज्ञाले, 

राजकुमार शाक्य 

प्रमखु प्रशासवकय अर्िकृत 


