ववधयेक सं ख्या:-

जलजला गाउँपाललकाको स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई ववधेयक,२०७६
सभाबाट स्वीकृत लिलत:-

जलजला गाउँपाललका
पववत,जजल्ला
गण्डकी प्रदे श

प्रस्तावना:
जनताले, जनताको लालग जनता द्धारा सञ्चाललत,
जनता केन्द्रीत जनताको ५१ प्रलतशत शेयर स्वालित्व पुयावउने लक्ष्य ललई,
सहकायव, सहअजस्तत्व, सिावेशी र लोकताजन्द्िक ववलधिा आधाररत,
आधुलनक ववजिय साधन जस्तो: दोहोरो लेखा प्रणाली र बीिािा आधाररत,
सिाजवादी पजँ जवादको लसद्धान्द्तिा आधाररत,
परम्परागत जलडबुटी, ध्यान, योग र आधुलनक एलोपेलथक ववलधको सिायोजन
गररएको सिग्र स्वास्थय सेवा प्रालिको लालग सं कल्प गदै ,
स्थानीय बालसन्द्दाहरुको आधारभत स्वास््य र सरसफाई सेवा प्रदान गने कायविा
गाउँपाललकाको जजम्िेवारी प्रिुख रही आएको र सो को व्यवस्थापनिा स्पष्ट कानुनी
व्यवस्था गरी कायवसम्पादन गनव वाञ्छनीय भएकाले,"नेपालको सं ववधान २०७२ को
धारा २२६ को उपधारा (१) अनुसार सोही सं ववधानको अनुसची ८ को सची नं. ९
र १० का अलधकारहरुलाई कायावन्द्वयन गनव" तथा "स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
२०७४ को दफा १०२ बिोजजि जलजला गाउँ सभाले यो ऐन तजुि
व ा गरे को छ।
भाग-१
प्रारजम्भक
१. सं जिि नाि र प्रारम्भ:
(क) यस ऐनलाई " जलजला गाउँपाललकाको स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई
सेवा ऐन, २०७६" भलनने छ ।
(ख) गाउँ सभाबाट स्ववकृत भई स्थानीय राजपििा प्रकाजशत भए पश्चात लागु
हुनेछ ।
२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेिा यस ऐनिा,
(क) " ऐन " भन्नाले जलजला गाउँपाललकाको स्वास््य तथा सरसफाई ऐन
२०७६ लाई सम्झनु पछव ।

(ख) "सं घीय ऐन " भन्नाले स्वास््य सम्बन्द्धी सं घीय सं सदले बनाएको ऐनलाई
बुझ्नु पदवछ ।
(ग) " कायवपाललका " भन्नाले जलजला गाउँपाललकाको गाउँ कायवपाललकालाई
सम्झनु पछव ।
(घ) " सरकारी वा सािुदायीक" भन्नाले सरकारी तथा सािुदावयक लगानी र
स्वालित्विा सं चालन भएका स्वास््य सं स्थालाई सम्झ्नु पदवछ ।
(ङ) "लनजी" भन्नाले सेवाको सँगसँगै नाफाको सिेत उद्देश्य राखी सं चालन हुने
स्वास््य सं स्था भनेर सम्झनु पदवछ ।
(च) "ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी" भन्नाले ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी
सं स्थाहरुको िाफवत सं चालन हुने स्वास््य सं स्थालाई सम्झनु पदवछ ।
(छ) "व्यवस्थापन सलिलत" भन्नाले दफा ६ अन्द्तगवत बनेका स्वास््य
सं स्थाहरुको व्यवस्थापन सलिलतलाई सम्झनु पदवछ ।
(ज) "सलिलत" भन्नाले दफा ५ अनुसार गाउँपाललकािा गठित स्वास््य सेवा
तथा सरसफाई सलिलतलाई सम्झनु पदवछ ।
(झ) "स्वास््य सं स्था" भन्नाले सरकारी स्तरबाट सं चाललत अस्पताल, प्राथलिक
स्वास््य केन्द्र तथा स्वास््य चौकीलाई सम्झनु पदवछ ।
३. उदे श्य :
 यस गाउँपाललकािा वसोवास गने आि नागररकहरु ववशेष गरे र
िवहला, बालबाललका, गरीब तथा लसिान्द्तकृत वगव, अस्थायी बसोबास
गने तथा जेष्ठ नागररक सिेतको गुणस्तरीय आधारभुत स्वास््य सेवािा
पहुँच र सेवाको उपयोगिा अलभवृवद्ध गने ।
 जजवन शैलल पररवतवन, आयुवेद सेवा, जेष्ठ नागररक स्वास््य सेवा,
वातावरणीय स्वास््य लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउने ।
 व्यवस्थापनिा जनताको आलथवक सहभालगता र सािाजजक सुरिाको
सुलनजश्चतता गने ।

यस ऐनको अधीनिा रही स्वास््य सं स्थाहरुबाट दे हायअनुसार सेवाहरु
प्राि हुनेछ : खोप
 पोषण
 नवजात जशशु तथा बालरोगको एवककृत व्यवस्थापन
 सुरजित िातृत्व कायवक्रि
 पररवार लनयोजन
 ियरोग लनयन्द्िण कायवक्रि
 कुष्ठरोग लनयन्द्िण कायवक्रि
 वकतजन्द्य रोग लनयन्द्िण कायवक्रि
 एच.आई.भी र एड्स लनयन्द्िण
 ओ.वप.डी
 प्रजनन स्वास््य र वकसोर वकसोरी जशिा कायवक्रिहरु सं चालन
गने ।
 सािुदावयक औषधी कायवक्रि community Drug program(CDP)
सं चालन गने ।
 बैकजल्पक जचवकत्साहरु:

जस्तो ध्यान, योग, आयुवेद तथा अन्द्य

परम्परागत उपचारहरु ।
 नेपाल सरकार, प्रदे श सरकारले तोकेका अन्द्य कािहरु ।

भाग:-२
आधारभत स्वास््य सेवा प्रदायक,व्यवस्थापन र व्यवस्थापन पररिण सम्बन्द्धी व्यवस्था
४. आधारभत स्वास््य सेवा प्रदायकहरु : स्थानीय स्तरिा आधारभत स्वास््य सेवा
प्रदान गने स्वास््य सेवा प्रदायकहरु ३ प्रकारका हुनेछन् ।

(क) सरकारी वा सािुदावयक: सरकारी तथा सािुदावयक स्वालित्विा सं चालन
भएका अस्पताल, प्राथलिक स्वास््य केन्द्र, स्वास््य केन्द्र, आयवेद तथा
प्राकृलतक जचवकत्सा केन्द्र, गाउँघर जलललनक, आयवेद केन्द्रहरु सरकारी
वा सािुदावयक स्वास््य सेवा प्रदायक लनकाय हुनेछन् ।
(ख) लनजी: लनजी िेिद्धारा सं चाललत अस्पताल, नलसवङ होि, पोललजलललनक वा
जलललनक, प्रयोगशाला, फािेसीहरु लनजी स्वास््य सेवा प्रदायक लनकाय
हुनेछन् ।
(ग) ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी सं स्थाहरुको अलधनस्थ: ट्रष्ट वा
लोककल्याणकारी सं स्थाहरुको िाफवत सं चालन हुने अस्पताल, स्वास््य
केन्द्र, घुम्ती जलललनक यस अन्द्तगवत पदवछ ।
५. स्वास््य सेवा प्रदायक सं स्थाहरुको पररभाषा र आधारभत िापदण्ड: स्वास््य सेवा
प्रदायक सं स्थाहरुको पररभाषा र आधारभत िापदण्ड सं घीय सरकारले लनधावरण गरे
विोजजि हुनेछ ।
६.

व्यवस्थापन सलिलत सम्बन्द्धी व्यवस्था
स्वास््य सेवा तथा सरसफाई सलिलत गिन तथा काि,कतवव्य र अलधकार:
(१) स्थानीय गाउँपाललका लभि रहे का स्वास््य सं स्थाहरुको रे खदे ख,अनुगिन
र लनयिन गनव गाउँपाललका स्तरीय स्वास््य सेवा तथा सरसफाई
सलिलतको गिन गररने छ ।

(२) उपदफा(१) बिोजजिको स्वास््य तथा सरसफाई सलिलतको गिन यस
प्रकार हुनछ
े :क.

अध्यि

अध्यि वा स्वस््य िेि हेने कायवपाललका सदस्य

१

ख.

सदस्य

सभाका सदस्यहरु िध्येबाट कजम्तिा एक जना िवहला सवहत

२

ग.

सदस्य

स्वास््य तथा सरसफाई िेििा कायव गरररहेका ववज्ञहरु

१

िध्येबाट प्रत्येक दुई वषविा पररवतवन हुने गरी कायवपाललकाले
तोकेको

घ.

सदस्य

आिा सिह र स्वास््य स्वयं सेववका सञ्जाल िध्येबाट

१

ङ.

सदस्य

स्वास््य सं स्था व्यवस्थापन सलिलतका अध्यि िध्ये प्रत्येक

१

च.

सजचव

स्वास््य तथा सरसफाई शाखा प्रिुख

१

कायवपाललकाले तोकेको

वषव पररवतवन हुने गरी कायवपाललकाले तोकेको

७
(३) उपदफा २ विोजजि गिन भएको स्वास््य सेवा तथा सरसफाई सलिलतको
काि,कतवव्य र अलधकार दे हाय अनुसार हुनछ
े ।
(क) आफ्नो कायव िेि लभिको स्वास््य तथा सरसफाई नीलत,योजना तथा
कायवक्रि तयार गने।
(ख) गाउँपाललका िेि लभि स्वास््य सं स्था सञ्चालनका लालग अनुिलत,
जस्वकृलत सम्बन्द्धी गाउँपाललकालाई आवश्यक राय प्रदान गने ।
(ग) स्वास््य सं स्था व्यवस्थापन सलिलतलाई आवश्यक लनदे शन ठदने, जागरुक
र सजग बनाउने।
(घ) स्वास््य सं स्थाहरुको लालग आवश्यक साधन स्रोत जुटाउने र पररचालन
गने गराउने।
(ङ) स्वास््य सं स्थाहरुको सुपरीवेिण तथा अनुगिन गने गराउने ।

(च) स्वास््य ववशेषज्ञहरु र स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको सची अद्यावलधक तथा
प्रकाशन गने ।
(छ) स्वास््य सेवाको पहुँच भन्द्दा बावहर रहे का सिुदायको पवहचान गरी
सबैका लालग स्वास््य सेवा सुलनजश्चत हुने प्रवन्द्ध गने ।
(ज) सबै जनताहरु स्वास््य बीिािा सं लग्न गराउने र अनुगिन गने,
(झ) गाउँ कायवपाललकालाई स्वास््य तथा सरसफाइ िेििा आवश्यक सुझाव
र सल्लाह ठदने,
(ञ) तोवकए विोजजिका अन्द्य कायवहरु गने ।
(४) स्वास््य तथा सरसफाई सलिलतको बैिक ३/३ िवहनािा बस्नेछ र
आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला बस्न सलनेछ ।
(७) स्वास््य सं स्था व्यवस्थापन सलिलत गिन, काि, कतवव्य र अलधकार :
(१) सािुदावयक अस्पताल तथा प्राथलिक स्वास््य सं स्था वा स्वास््य चौकी
(स्वास््य सं स्था व्यवस्थापन सलिलत) व्यवस्थापनका लालग दे हायका दे हाय विोजजि
सदस्य रहने गरी हरे क सं स्थाको छु ट्टाछु ट्टै व्यवस्थापन सलिलत गिन गररने छ ।
क. अध्यि सम्वजन्द्धत वडाध्यि वा वडाध्यिले तोकेको वडा सदस्य

१

ख. सदस्य

स्वास््य िेििा वक्रयाजशल िध्ये वडा सलिलतबाट िनोलनत

१

ग.

सदस्य

स्वास््य सं स्था नजजकको उच्चति ववद्यालयको प्रधानाध्यापक

१

घ.

सदस्य

सम्बजन्द्धत वडाको वडा सजचव

१

ङ

सजचव

सम्वजन्द्धत स्वास््य सं स्थाको प्रिुख

१

िवहला

५
(२) उपदफा (१) बिोजजि गठित स्वास््य सं स्था व्यवस्थापन सलिलतका काि
कतवव्य लनम्नानुसार हुनेछन् :
(क) आफ्नो स्वास््य सं स्थाको वावषवक योजना बनाई सम्बजन्द्धत वडा सलिलत
िाफवत गाउँपाललकािा पेश गने ।

(ख) व्यवस्थापन सलिलतको लनयलित बैिक गने, स्वास््य सं स्थािा परे को
सिस्याहरुको सिाधानिा आवश्यक कायव गने ।
(ग) वावषवक सलििा, सािाजजक परीिण जस्ता िल्याङ्नका कायवक्रि सं चालन
गने ।
(घ) सम्बजन्द्धत स्वास््य सं स्थाका किवचारीको प्रभावकारी पररचालनको लालग
सहजजकरण गने ।
(ङ) स्वास््य घुजम्त जशववरहरु राख्र सम्बजन्द्धत लनकायहरुिा सिन्द्वय गने तथा
व्यवस्थापन गने ।
(च) केन्द्र, परे श र स्थानीय सरकारले चलाएका स्वास््य सम्बजन्द्ध कायवक्रि तथा
अलभयानहरुलाई सफल पानव आवश्यक कायव गने ।
(छ) व्यवस्थापन सलिलतको पदावलध सिाि हुन ु भन्द्दा ३० ठदन अगावै वडा भेला
गराई नयाँ व्यवस्थापन सलिलतको छनौट गने ।
(३) व्यवस्थापन सलिलतको बैिक सम्बन्द्धी कायवववधी :
 व्यवस्थापन सलिलतको वैिक िवहनािा एकपटक बस्नेछ ।
 बैिकको अध्यिता सलिलतको अध्यिले र अध्यिको अनुपजस्थलतिा
उपाध्यि वा सदस्यहरुले छानेको व्यजिले गनेछ ।
 अध्यिको आदे शले सदस्य-सजचवले बैिक बोलाउनेछ ।
 बैिक आदे श पुस्तीकािा अध्यिले वैिक सम्बन्द्धी ठदएको आदे श
प्रिाजणत गरी राख्नु पनेछ ।
 बैिकको लनणवय सम्पणव सदस्य सं ख्याको बहुितले हुनछ
े ।
 बैिकको लनणवयपुजस्तकािा लनणवय लेजखसकेपलछ सिेत उपजस्थत सम्पणव
सदस्यहरुको दस्तखत हुनपु नेछ ।
 बैिक बसेको सातठदन लभििा बैिकको लनणवय सदस्य सजचवले प्रिाजणत
गरी सम्बजन्द्धत वडा सलिलतको कायावलय र गाउँपाललका कायावलयिा एकएक प्रलत पिाउनु पनेछ ।

 प्रत्येक वषव सवै स्वास््य व्यवस्थापन सलिलतको वावषवक सिीिा तथा प्रगती
वववरण बारे छलफलको आयोजना गाउँपाललकाले गनेछ ।
भाग:-३
ववजिय व्यवस्था र लेखा पररिण
(८) सं स्थालाई व्यवजस्थत रुपिा सं चालन गनव सं जघय सरकारबाट प्राि अनुदान,
पाललकाको श्रोत, जनताबाट प्राि शेयर तथा दान तथा अन्द्य श्रोतबाट प्राि
रकिबाट स्वास््य सं स्था सािुवहक कोष(Mutual Fund) यसको ववजिय श्रोत
लनम्नानुसार हुनछ
े ।

शेयर

अनुदान

ऋण वा

जनताको शेयर

५५%

गाउँपाललकाको शेयर

१५%

प्रदे श सरकारको शेयर

१५%

केन्द्र सरकारको शेयर

१५%

तीन सरकारबाट प्राि अनुदान

जनताको बीिा कोष

स्वदे शी, ववदे शी व्यजि वा सं स्थाबाट प्राि दान, चन्द्दा

जनताको बीिा कोष

नागररक वा ववजिय सं स्थाबाट ललने

लडवेञ्चर
सेवा र
औषधी

सेवा शुल्क
लगानीबाट प्राि व्याज, िुनााफा ।

लबक्री
यो एन लागु हुदाका बखत स्वास््य केन्द्रका बैँ क खातािा
रहेको वा स्वास््य सं स्थाको कुनै पलन पदालधकारीको जजम्िािा
रहेको नगद रकि,

(९) बैँक खाता सं चालन :
(१) हरे क स्वास््य सं स्थाले बैँ क खाता खोल्न सलने छ ।
(२) स्वास््य सं स्थाको बैँ क खाता व्यवस्थापन सलिलतका अध्यि र सदस्य
ु दस्तखतबाट सं चालन हुनछ
सजचवको सं यि
े ।
(३) उपदफा (२) बिोजजिको लेखा व्यवस्थापन र लेखा परीिण
गाउँपाललकाले तोके बिोजजि हुनेछ ।
(१०) कोषको रकि खचव गने तरीका :
 स्वीकृत वावषवक कायवक्रि (बजेट) िा परे को बाहेकको कुनै पलन कायवक्रि र
शीषवकिा खचव गनव पाईने छै न ।
 सं स्थाको लालग अलत आवश्यक रु.१०००(एक हजार) सम्ि पने औषलध तथा
सािानहरु सदस्य सजचवले कायावलयिा रहे को नगदबाटै खररद गनव सलनेछ ।
सो भन्द्दा बढीको लालग बैँ कबाट िाि भुिानी गनुप
व नेछ ।
 रु.१०००(एक हजार) भन्द्दा बढीको कुनै सािान खररद गनुप
व रे िा सलिलतको
लनणवयअनुसार िाि गनुप
व नेछ ।
 स्वास््य सं स्थाले ललने सेवा शुल्कको लनधावरण व्यवस्थापन सलिलतले गनेछ ।
 स्वास््य सं स्थाको आय व्ययको वहसाब दोहोरो स्रस्ता प्रणाली (Double Entry
System) को आधारिा राख्नुपनेछ ।
 स्वास््य सं स्थाको आय व्ययको दै लनक, िालसक र वावषवक वहसाब अनुसचीिा
उजल्लजखत फारािहरुिा तयार गरी रुपिा गाउँपाललका कायावलयिा पेश
गनुप
व नेछ ।
 स्वास््य सं स्थाको आय व्ययको आन्द्तरीक लेखापरीिणको लालग व्यवस्थापन
सलिलत (पलछ साधारण सभा)ले कुनै एकजना सदस्यको सं योजकत्विा ३
सदस्यीय सलिलत गिन गनेछ र सोही सलिलतले अधववावषवक रुपिा आन्द्तररक
लेखापरीिण गरी सोको प्रलतवेदन सलिलत र गाउँपाललकािा पेश गनेछ ।

 सं स्थाको अजन्द्ति लेखापरीिण गाउँपाललकाको आन्द्तररक लेखापरीिण शाखाले
गनेछ ।
 सं स्थाको अजन्द्ति लेखापरीिण प्रलतवेदन र वावषवक प्रगलत वववरण वावषवक
रुपिा वडाभेला गराई साववजलनक गनुप
व ने र सचना पाटीिा टाँस गनुक
व ा साथै
सम्बजन्द्धत वडा सलिलत र गाउँपाललकािा सिेत पिाउनु पनेछ ।
११. अस्पताल स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चालन सम्वन्द्धी िापदण्ड:
(१) गाउँपाललका लभि सं चालन हुने अस्पताल तथा स्वास््य सं स्थाहरुको
सञ्चालन िापदण्ड दे हाय अनुसार तोलनेछ ।
(क) अस्पताल : सं घीय सरकार वा प्रदे श सरकारबाट तोवकएको न्द्यनति
िापदण्ड र आफैले तोकेको थप िा िापदण्डिा १५ शयौ सम्ि
ििताको अस्पताल सं चालन गनव सलनेछ । यस्तो अस्पताल सं चालन
गनव गाउँपाललकाले अस्पताल सं चालन लनयिावली तजुि
व ा गरी सं चालन
गनेछ ।
(२) स्वास््य चौकी: गाउँपाललकाले प्रत्येक वडा अथावत जनसं ख्याको अनुपातिा
कजम्तिा दे हायका पवावधार पुरा गरी स्वास््य चौकी सं चालन गनुप
व नेछ ।
(क) जनशजि : स्वास््य सहायक(हेल्थ अलसस्टे ण्ट) १ जना, अहे व २ जना,
अनिी २ जना, आवश्यकता अनुसार सहायक किवचारीहरु
(ख) भवन कोिा : प्रशासन कि, औषधी भण्डारण तथा ववतरण कि, प्राथलिक
उपचार कि जस्ता सुववधा सवहतको भवन
(ग) उपकरण : प्राथलिक उपचारका आधारभत उपकरण,
(३) गाउँपाललका िेि लभि जलडबुटी,प्राकृलतक जचवकत्सा,योगा ध्यान लगायतका
रोकथाििुलक र वैकल्पीक जचवकत्सा सेवा को प्रवद्धवनका लालग सिुदाय
वा ट्रष्टहरुसँगको साझेदारीिा वा गाउँपाललका आफैले कम्तीिा एउटा
आयवेद तथा प्राकृलतक जचवकत्सा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गनुप
व नेछ ।

१२. लनजी िेिले अस्पताल सं चालन गनव सलने :
(१) गाउँपाललका िेिलभि लनजी िेि तथा ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी
सं स्थाद्धारा अस्पताल सं चालन गनव चाहे िा १५ शैया सम्िको सं चालन
अनुिती गाउँपाललकाले ठदनसलनेछ ।
(२) उपदफा(१) बिोजजि अस्पताल सं चालन गनव चाहने लनकायले अनुितीको
लालग तोवकएको ढाँचािा गाउँपाललकािा लनवेदन ठदनुपनेछ।
(३) स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनुगिन सलिलतले प्राि लनवेदन उपर छलफल
तथा आवश्यक अनुगिन गरी तोवकएको िापदण्ड पुरा गरे िा अस्पताल
सं चालनको स्वीकृती प्रदान गनव सलनेगरी आशय पि प्रदान गनव गाउँकायवपाललका
लाई लसफाररस गनेछ ।
(४) उपदफा(३) को आधारिा गाउँ कायवपाललकाले ..... सियलभि तोवकएको
िापदण्ड पुरा गरे िा अस्पताल सं चालनको स्वीकृती प्रदान गनव सवकने प्रकारको
आशय पि प्रदान गनेछ ।
(५) तोवकएको सियसीिा लभि यसै ऐन बिोजजि तोवकएको पवावधार तयार गरी
स्वीकृतीका लालग गाउँ कायवपाललकािा लनवेदन ठदनु पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बिोजजिको लनवेदन उपर आवश्यक अनुगिन गरी तोवकएको
िापदण्ड पुरा गरे को िहर ऐएिा अस्पताल सं चालनको अनुिती प्रदान गनव
सलनेछ ।
(७) आशयपििा उल्लेख गररएको सियलसिा लभि तोवकएको िापदण्ड पुरा गरे को
नपाईएिा स्वीकृत प्रदान नगनव सवकनेछ ।
१३. अस्पताल सं चालन गनव आवश्यक िापदण्ड : गाउँपाललकाको स्वीकृतीिा
सं चालन हुने अस्पतालहरुले दे हाय अनुसारको िापदण्ड पुरा गनुप
व नेछ ।
(१) जनशजि: कजम्तिा २ जना एिववववएस डालटर, कजम्तिा ४ जना स्टाफ
नसव, कजम्तिा एक जना ल्याव टे जलनलसयन र आवश्यक िािािा सहायक
र सहयोगी स्वास््यकिी

(२) भवन तथा कोिा: दताव चलानी, ववहरं ग सेवा, इिजेन्द्सी कि, प्रयोगशाला,
भनाव भएका ववरािी राख्ने लयाववन,नलसवङ कि, प्रशासन कि, पावकवङ
(३) उपकरण र पवावधार: सडक नेटवकवले जोलडएको, एम्बुलेन्द्स सेवाको
उपलब्धता, ववरािी राख्ने बेड र लाइफ स्पोटव लसष्टि, २४ घण्टा ववद्युत र
खानेपानी सेवा भएको, अजलशजनको व्यवस्था, जचवकत्साजन्द्य फोहर
व्यवस्थापनको प्रणाली भएको हुनपु ने ।
१४. पोललजलललनक संचालनको अनुिती : (१) गाउँपाललकाले आफ्नो कायविेििा
कुनै व्यजि वा सं स्थाले पाललजलललनक सं चालन गनव चाहे िा तोवकएको
िापदण्ड पुरा गरी स्वीकृती ललनु पनेछ ।
१५. प्रयोगशाला वा ल्याबोरे टोरी सं चालन : व्यजि वा कुनै सं स्थाले प्रयोगशाला वा
ल्यावोरे टोरी संचालन गनव चाहेिा दे हाय बिोजजिको वववरण सवहत गाउँपाललका
बाट स्वीकृती ललनु पनेछ ।
(१) सं चालकको वववरण र नागररकताको प्रिाणपि
(२) प्रयोगशाला वा ल्याबोरे टोरी सं चालन गने स्थान, घरधनी र
सं चालकबीचको घरभाडा सम्बन्द्धी सं झौता पि ।
(३) रे लडयोलोजी वा प्याथोलोजी ववषयिा न्द्यनति ३ वषव अध्ययन गरे को
व्यजिको प्रिाणपि र काि गनव इच्छु क भएको पि
(४) ल्याबिा उपलब्ध हुने परीिणको प्रकार
(५) ल्याबिा प्रयोग हुने न्द्यनति उपकरणहरुको वववरण
(६) प्रस्ताववत लागत

१६. फािेसी सं चालनको अनुिती :
(१) गाउँपाललका िेिलभि फािेसी सं चालन गनव चाहे िा गाउँपाललकाबाट
अनुिती ललनु पनेछ ।

(२) आधारभत फािेसी जशिा प्राि व्यजि सञ्चालक रहने गरी फािेशी
सञ्चालन गने स्थान,ववक्री ववतरण गने औषधीका प्रकारहरु र प्राथलिक
उपचार सेवाको वववरण आवेदनिा खुलाउनु पने ।
(३) फािेसी सञ्चालनिा रहने िुख्य सञ्चालक र सहायक किवचारीहरुको
वववरणहरु शैजिक प्रिाण पि, नागररकता र हालको वसोवास िे गाना
प्रिाण भएको कागजात र वडा कायावलयको लसफाररस साथ आवेदन पेश
गनुप
व ने ।
(४) प्राि वववरण सवहतको आवेदन बिोजजि फािेसी सं चालनको अनुिती
ठदन सलनेछ ।
(५) फािेसी सं चालनको अनुिती सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था सं घीय कानुन
बिोजजि हुनछ
े ।
१७. िापदण्ड पुरा नगरे िा सजाय हुने :
(१) स्वास््य सं स्था, प्रयोगशाला, फािेसी जस्ता स्वास््य सेवा सं चालनको
स्वीकृती ललदा तोवकएको िापदण्ड पुरा नभएको तर झुलयाएर वववरण
ठदएको वा अस्थायी रुपिा िापदण्ड पुरा गरे को पाइएिा आधारभुत
स्वास््य तथा सरसफाई सलिलतले अनुगिन गरी सचेत गराउने, जररवाना
गराउने तथा स्वीकृती खारे जीको लालग गाउँपाललकािा लसफाररस गनव
सलनेछ ।
(२) प्रयोगशालािा ताललि प्राि ल्याव टे जलनलसयन बाहे कका व्यजिले रगत,
ठदशावपसाव, खकार लगायतको पररिणिा सं लग्न भएको पाइएिा
त्यस्तो प्रयोगशाला वन्द्द गराउन सलने, सञ्चालकलाई कालोसचीिा
राखी सो को आि जनतालाई जानकारी ठदइने ।
(३) फािेसीको हकिा दताववाला सञ्चालक र सहयोगी वाहे क अरुले औषधी
बेचेको पाइएिा सचेत गराउने, जररवाना लतराउने दे जख अनुिलत खारे ज
गनव सवकने ।

१८. सहुललयत र छु टको व्यवस्था गनुपव ने : लनजी लगानी र ट्रष्ट िाफवत सञ्चालनिा
आएका स्वास््य सं स्थाहरले स्वास््य पररिणका क्रििा लाग्ने शुल्क
गाउँपाललकाको लसफाररसिा लनजश्चत प्रलतशत सेवाग्राहीहरुका लालग छु ट वा
लिनाहा ठदनु पनेछ ।
भाग:-४
ँ ी सम्बन्द्धी व्यवस्था
िानव पज
१९. स्वास्थयकिीको व्यवस्थापन :
(१) गाउँपाललका लभिका सािुदावयक स्वास््य सं स्थाहरु िाफवत आधारभत स्वास््य
सेवा प्रवाहका लालग ४ प्रकारका स्वास््यकिीहरु रहने छन् :
(क) स्थायी: नेपाल सरकारको स्वास््य सेवाबाट सिायोजन भई आएका
स्वास््यकिीहरु,
(ख) करार: स्थानीय िाग र ववजशष्टताका आधारिा गाउँपाललका िाफवत करार
सेवािा भनाव गररएका स्वास््यकिीहरु,
(ग) अभ्यासकताव: स्थानीय स्तरिा खुलेका स्वास््य अध्ययन सं स्थानिा
अध्ययनरत ववद्याथीहरु एवं गाउँपाललकाको आंजशक वा पणव छािवृजििा
अन्द्यि गई स्वास््य जशिा अध्ययन गरे का ववद्याथीहरुलाई अभ्यासकताव
स्वास््यकिीको रुपिा गाउँपाललकाले भनाव गनव सकने छ । यस्ता
अभ्यासकतावलाई बढीिा १ वषवको लालग भनाव गनव सवकने छ,
(घ) स्वास््य अलभयानकताव र स्वयंसेववका ।
२०. व्यजि वा सं स्थासं ग करार सम्झौता गरी साझेदारीिा सेवा प्रदान गने:
(क) प्रयोगशालाको लालग ल्याब अलसस्टे न्द्ट ल्याब टे लनोलोजजस्ट, टे जलनलसएन,
ल्याब,वा स्थावपत कम्पनीसं ग सम्झौता गरे र सेवा प्रदान गनव सवकनेछ,
(ख) एलसेरे अल्ट्रासाउण्ड सेवा पलन कै व्यजि वा कम्पनीसं ग सेवा करार गरी
ललन सवकनेछ,

(ग) परम्परागत उपचार ध्यान, योग, प्राकृलतक उपचार, आयुवेद उपचारका
लालग पलन व्यजि वा कम्पनीसं ग करार सम्झौता गरी ललन र प्रदान गनव
सवकनेछ,
(घ) डालटर वा ववशेषज्ञ डालटरसं ग करार सम्झौता गरी सेवा प्रदान गनव
सवकनेछ,
(ङ) औषधीको लालग पलन यसरी नै व्यजि वा कम्पनी सँग सम्झौता गरी सेवा
प्रदान गनव सवकनेछ,
(च) करार सम्झौता बवढिा ५ वषव सम्ि कायि रहनेछ र सम्झौता सवकनु १
िवहना अगावै सम्झौता नववकरण वा नयाँ सम्झौताको लालग प्रस्ताव
आवहान गनुप
व दवछ ।
२१. अलभयानकताव/स्वास््य स्वयंसेववकाको व्यवस्था:
(१) स्वास््य सेवालाई घरघरको पहुँचिा पुयावउन र जनचेतना फैलाउन
गाउँपाललकाले पुरुष स्वास््य अलभयानकताव र िवहला स्वास््य स्वयं
सेववकाहरु लनयि गनव सलनेछ ।
(२) िवहला स्वयं सेववका र पुरुष अलभयानकतावहरु लनयजिका लालग २१ वषव
पुरा भई ४० वषव ननाघेको,शैजिक योग्यता न्द्युनति १० किा अध्ययन
गरे को सम्वजन्द्धत वडाको वववावहत नागररक हुनपु ने छ ।
(३) एउटा वडािा अलधकति सं ख्या १० हुने गरी औसत प्रलत ३००
जनसं ख्याको लालग १ जना िवहला स्वयं सेववका र १ जना पुरुष
अलभयानकतावको लसफाररस वडा सलिलतले गाउँपाललका सिि गनवसलने छ।
(४) प्रत्येक स्वयंसेववका र अलभयानकतावहरुले आधारभत स्वास््य सम्बन्द्धी ७
ठदनको ताललि प्राि गरे को हुनपु नेछ । गाउँपाललका र स्वास््य
सस्थाहरुले आवश्यकता अनुसार ताललि अलभिुखीकरण प्रदान गनेछ ।
(५) यस भन्द्दा पवहले दे जख नै कायवरत िवहला स्वयं सेवीकाहरु िध्ये लनरिर
र ५० वषव उिेर पुगक
े ालाई प्रोत्साहन भिाको व्यवस्था गरर ववदाइ गररने

छ र नयाँ लनयुि गदाव कजम्तिा १० किा उजिणवलाई िाि लनयुजि
ठदइने छ ।
३२. स्वास््यकिीको सेवा सुववधा:
(१) स्थायी स्वास््यकिी: नेपाल सरकारले तोकेको स्केल बिोजजि तलब र
स्थानीय गाउँ कायवपाललकाले तोके बिोजजिको अन्द्य सेवा सुववधा,
(२) करार स्वास््यकिी: प्रचललत तलब स्केल र दुई पिबीचको सिझदारीिा
भएको करार सम्झौता बिोजजिको सेवा सुववधा उपलब्ध गराउन सवकनेछ,
(३) अभ्यासकताव स्वास््यकिी: लनवावह भिाको रुपिा सम्वन्द्धत तहका
स्वास्थयकिीले पाउने िालसक तलब स्केलको दुई लतहाई रकिसम्ि उपलब्ध
गराउन सवकनेछ ।
(४) अलभयानकताव/स्वयं सेववका : पोशाक, बावषवक रुपिा सञ्चार खचव, स्वास््य सं स्था
लाई आवश्यकता परे को वखत काििा खटाइएिा सो ठदनको पाररश्रलिक,
स्वास््य सेवा सम्बन्द्धी अलभयानिा खटाईएको सियिा ठदइने पाररश्रलिक
जस्ता सुववधाहरु उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
२३. स्वास््यकिीको दरबन्द्दी लनधावरण र लनयजि :
(१) सािुदावयक वा सरकारी स्वालित्वका स्वास््य सं स्थाहरुिा आवश्यक
स्वास््यकिीको दरवन्द्दी गाउँकायवपाललकाले लनधावरण गनेछ ।
(२) दरवन्द्दी अनुसारका पदहरुिा नेपाल सरकारबाट सिायोजन भई आएका
स्थायी स्वास््यकिीहरु रहने छन् । सिायोजनिा नआएका
किवचारीहरुको हकिा गाउँपाललकाले करारिा स्वास््यकिी लनयुजि
गनव सलने छ ।
(३) स्वास््य सं स्थािा कायि भएको ररि दरवन्द्दी पदिा करारिा लनयुजि
गनुप
व ने भएिा करार लनयुजि सम्बन्द्धी व्यवस्था दे हाय विोजजिको
छनौट सलितबाट हुनेछ :
(क) गाउँपाललकाको आधारभुत स्वास््य तथा सरसफाई सलिलतको अध्यि- सं योजक

(ख) गाउँपाललकाको प्रिुख प्रशासकीय अलधकृत – सदस्य
(ग) गाउँपाललकाको स्वास््य शाखा प्रिुख – सदस्य सजचव
(३) छनोट सलिलतले आफ्नो कायवववलध आफैले लनधावरण गरे बिोजजि हुनछ
े ।
२४. किवचारी सरुवा :
(१) स्थायी स्वास््यकिीको हकिा लनजले कुनै उक स्वास््य सं स्थािा अलधकति ५
वषव सेवा गरे पश्चात अको स्वास््य सं स्थािा सरुवा हुनपु ने छ।ववशेष पररस्थती
बाहे क न्द्यनति ३ वषव एउटै स्वास््य सं स्थािा कायव गरे पलछ िाि सरुवा हुनछ
े ।
(२) ववशेष अवस्थािा बाहे क न्द्यनति ३ वषव एकै स्वास््य सं स्थािा कायवरत स्थायी
किवचारीले अको स्वास््य सं स्थािा सरुवा हुन चाहे िा गाउँपाललकािा सरुवाका
लालग लनवेदन ठदन सलनेछन् । यसरी प्राि लनवेदनका आधारिा गाउँपाललकाको
स्वास््य तथा सरसफाई शाखाले आफ्नो िेिलभिका कुनै पलन स्वास््य सं स्थािा
सरुवा गनव सलनेछ।
(३) ववशेष अवस्था भन्नाले लनज सो सं स्थािा रहन नसलने, ववषयगत दरवन्द्दी
आवश्यक नरहे को,स्वास््य सिस्या, पलतपत्नी सँगै रही सेवा गनव पाउने अवस्था
वा अन्द्य जचतबुझ्दो कारण सिेत बुझने छ ।
२५. कायवसम्पादन करार सम्झौता गनव सवकने:
(१) स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कायव सम्पादन करार सम्झौँताको प्रकृया
अवलम्बन गनव सवकनेछ।
(२) गाउँपाललका अध्यिको रोहवरिा प्रिुख प्रशासकीय अलधकृतले स्वास््य तथा
सरसफाई शाखा हेने अलधकृत सँग, उि अलधकृतले स्वास््य सं स्थाका
प्रिुखहरु सँग र प्रिुखले अन्द्य किवचारीहरु सँग कायव सम्पादन करार
सम्झौता गनव सवकनेछ।
(३) कायव सम्पादन करार सम्झौता १ वषवको हुने छ। करार सम्झौता अनुसार
काि भए नभएको िल्यांकन प्रिुख प्रशासकीय अलधकृतले आलथवक वषवको
अन्द्तयिा तयार गरी कायवपाललका सिि पेश गनुप
व ने छ।

(४) वावषवक कायवसम्पादन करारका सचकहरु लनधावरण गने कायव स्वास््य तथा
सरसफाई अनुगिन सलिलतले तयार पारी गाउँकायवपाललकािा पेश गनुव पनेछ।
२६. कायव सम्पादन िल्यांकन र सजाय तथा पुरस्कार:
(१) कायवसम्पादन करार भएका किवचारीहरुको कायवसम्पादन ििताको आधारिा
िल्याङ्न गरी कायवसम्पादनिा राम्रो नलतजा हालसल गने किवचारीलाई पुरस्कृत
गने र किजोर नलतजा हालसल गने किवचारीलाई दजण्डत गनुव पदवछ ।
(२) कायवसम्पादन सम्झौताको िल्याङ्न, पुरस्कार र सजाय गाउँकायवपाललकाले तोके
बिोजजि हुनेछ।
भाग:-५
औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद, भण्डारण र ववतरण सम्बन्द्धी व्यवस्था
२७. वावषवक खररद योजना बनाउनु पने:
(१) आफ्नो िेिलभि वावषवक रुपिा आवश्यक पने औषधी तथा स्वास््य
उपकरणको अनुिान र खररद गनव वावषवक खररद योजना बनाई स्वीकृत
गराउनु पनेछ।
(२) वावषवक खररद योजना स्वास््य तथा सरसफाई शाखाको सहयोगिा खररद
एकाईले तयार गनेछ।
२८. औषधी तथा स्वास्थय
् उपकरण खरजद:
(१) औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररदका लालग गाउँपाललका स्वास््य
तथा सरसफाई शाखाले प्रवक्रया अजघ बढाउने छ।
(२) औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद कायविा साववजलनक खररद ऐन
र ववषयगत स्थानीय कानुनहरुको प्रावधान अनुसार गनुप
व ने छ।

२९. औषधी तथा स्वास््य उपकरणको भण्डारण:
(१) खररद गररएको औषधी तथा स्वास््य उपकरणको सुरजित भण्डारणको
व्यवस्था गाउँपाललका स्वास््य तथा सरसफाई शाखाले लिलाउनेछ।
(२) स्वास््य उपकरण र औषधीको खररद चौिालसक रुपिा गनुप
व ने छ।
खररदको पररिाण लनधावरण सम्बजन्द्धत वडा सलिलतले िाग गरे बिोजजि
२० िा नवढाइकन गनुप
व नेछ।
(३) गाउँपाललकाले खररद गरे को उपकरण र औषधीको कुल पररिाण र
िल्य खररद लिलतको १ हिालभि साववजलनक गनुप
व नेछ।
(४) सम्बजन्द्धत सािुदावयक स्वास््य सं स्थाले गाउँपाललकाबाट प्राि गरे को
उपकरण र औषधी तथा औषधी ववतरण सम्बन्द्धी ववस्तृत वववरण
चौिालसक रुपिा साववजलनक गने र सम्बजन्द्धत वडा सलिलत िाफवत
गाउँपाललकािा बुझाउनु पनेछ।
भाग:-६
स्वास््य सेवाको न्द्यनति िल्य र गुणस्तर,सािाजजक सुरिा अनुगिन सम्बन्द्धी व्यवस्था

३०. स्वास््य सेवाको न्द्यनति िल्य र गुणस्तर तोलन सलने:
(१)गाउँपाललकाले स्थानीयस्तरिा सञ्चाललत जचवकत्साकीय उत्पादन र स्वास््य
सेवाहरुको न्द्यनति िल्य र गुणस्तर लनधावरण गनव सलनेछ।स्थानीय
स्वास््य सेवा अनुगिन सलिलत िाफवत लनधावररत गुणस्तर र िल्य भए
नभएको अनुगिन गरी सो अनुरुप कायव गराउन लनदे शन ठदने छ।
३१. सािाजजक सुरिा कायवक्रि संचालन तथा व्यवस्थापन:
(१) गाउँपाललकाले राविय र प्रादे जशक नीलत अनुसार स्वास््य वीिा कायवक्रि
लाई प्रभावकारी रुपिा सं चालन गनव आवश्यक सहजजकरण, जनचेतनाका
कायवक्रि तथा अलभयानहरु सं चालन तथा व्यवस्थापन गनेछ।
(२) आवश्यकतानुसार स्वास््य वीिा र अन्द्य सािाजजक सुरिा कायवक्रिहरु
लनिावण गरी सं चालन तथा व्यवस्थापन गनुप
व नेछ।

३२. सरसफाई र स्वच्छताका लालग अनुगिन तथा लनयिन:
(१) स्वस्थ खानेपानी र खाद्यपदाथवको गुणस्तर एवं वायु तथा ध्वनी प्रदुषण
लनयन्द्िण गनव स्वास््य तथा सरसफाई अनुगिन सलिलतले आवश्यक
व्यवस्था लिलाउने छ।
(२) प्रदुषण बढाउने उद्योग, सं स्थान वा व्यजिलाई सो सम्वन्द्धी सचेत
गराउन र सो बाट पनव जाने हानी नोलसानीको िलतपलतव गराउन
लसफाररस गनव सलने छ।
(३) लसफाररस विोजजि स्थानीय कायवपाललकाले दण्ड, जररवाना तथा अन्द्य
कारवाही सम्बन्द्धी व्यवस्था लिलाउन सलनेछ।
भाग:-७
िहािारी रोगथाि, फोहोरिैला व्यवस्थापन सम्बन्द्धी व्यवस्था
३३. रोग तथा रोगीहरुको अलभलेख खाख्नु पने:
(१) स्थानीय स्तरिा कुनै नागररकलाई सरुवा रोग लागेिा सो को जानकारी
२४घण्टा लभि नजजकको सािुदावयक स्वास््य सं स्था वा स्वयंसेववकालाई
वटपोट गराउनुपनेछ।
(२) कसै लाई नसने रोग लागेिा सो को जानकारी ५ ठदन लभि नजजकको
सािुदायीक स्वास््य सं स्था वा स्वास््य स्वयं सेववकालाई वटपोट गराउनु
पनेछ।
(३) वटपोट गराइएका रोगीहरुको वववरण सम्वन्द्धत स्वास््य सं स्थाहरुले
िालसक रुपिा वडा सलिलत र गाउँपाललकाको स्वास््य सचना प्रणालीिा
दाजखला गराउनु पनेछ।
३४. िहिारी रोकथाि तथा लनयन्द्िण गनव अलभयान संचालन गनुप
व ने:
(१) स्थानीय स्तरिा रोगको िहािारी फैललएिा गाउँपाललकाले सोको प्रभाव
िेि लनलयौँल गरी ववद्यालयहरु वन्द्द गनव, अस्थायी रुपिा वस्ती खाली
गनव वा अन्द्यिका सववसाधारणलाई भ्रिणिा प्रलतवन्द्ध सिेत लगाउन सलनेछ।

(२) यस्तो पररजस्थतीिा िहािारीबाट थप िती हुन नठदन आवश्यक शतवकता
अपनाउने, आवश्यक जनशजि पररचालन गने र थप जनशजिको लालग
लछिेकी स्थानीय सरकार, प्रदे श सरकार र सं घीय सरकारिा अनुरोध गरी
प्रभावकारी पररचालन गनुप
व नेछ।
३५. सती, िठदरा तथा सुतीजन्द्य पदाथवको लनयिन:
(१) सुती तथा िठदराजन्द्य पदाथव ववक्री ववतरणको लालग गाउँपाललकाबाट
छु ट्टै अनुिती ललनु पनेछ।
(२) खाद्य पदाथव वववक्र गने पसलिा सुती तथा िठदराजन्द्य पदाथव वववक्र
ववतरण गनव बन्द्दे ज लगाइने छ।
(३) सुती, िठदरा र लाग पदाथवजन्द्य वस्तुको वववक्र ववतरण र प्रयोगिा
लनयन्द्िण गनव लनशेलधत र खुल्ला िेिहरु तोलन सलनेछ।
(४) ववद्यालय,सरकारी कायावलय, हाटवजार जस्ता िेिहरुको लनजश्चत दुरी
लभि धुम्रपान र िठदरापान लनषेध गनेछ।
(५) खाद्य पदाथवसँगै सुती तथा िठदराजन्द्य पदाथव वववक्र ववतरण गरे िा,
लनषेलधत िेििा धुम्रपान र िठदरा सेवन गरे िा स्थानीय प्रशासनको
सहयोगिा गाउँपाललकाले कारवाही गनव सलनेछ।
३६. सरसफाई सम्बजन्द्ध कायवक्रि तथा फोहोर िैला व्यवस्थापन:
(१) गाउँपाललकाको स्वास््य तथा सरसफाई शाखाले व्यजिगत, घरे ल ु तथा
सािुदावयक सरसफाईका िापदण्ड तयार गरी प्रत्येक आलथवक वषवको
पवहलो िवहना लभि कायवपाललका बैिकबाट अनुिोदन गराउनुपनेछ।
(२) उपदफा(१) बिोजजि अनुिोदन भएको िापदण्डलाई वडा कायावलय र
स्वास््य सं स्थाले पुरुप अलभयानकताव र िवहला स्वयंसेववकाहरु पररचालन
गरर सवै घरपररवार सम्ि ववतरण गनेछन्।
(३) घर लनिावण गदाव शौचालयको फोहर व्यवस्थापन गने ववलध र घरे ल ु
फोहर लबसजवन गने स्थानको अलनवायव व्यवस्था भएको हुनपु ने छ।

(४) एक पररवारको शौचालय, ढल र फोहरिैला व्यवजस्थत नभएको कारण अको
पररवारिा हानी नोलसानी पनव गएिा सो को िलतपलतव हानी पुयावउने पररवारले
लतनुप
व ने छ।
(५) शहरी तथा अथव शहरी िेििा लनस्कालसत फोहरिैला पुनप्रयोग गरी कम्पोष्ट
िल बनाइएको अवस्थािा गाउँकायवपाललकाले प्रोत्साहन रकि प्रदान गनव सलने
छ।
भाग :-८
ववववध
३७.प्राईभेट िेलडकल कलेज,अध्ययन सं स्थान र िला अस्पताल सञ्चालनका लालग लसफाररस:

(१) राविय र प्रादे जशक िापदण्ड अनुरुप लनजीस्तरिा िेलडकल कलेज तथा
स्वास््य अध्ययन सं स्थान, अस्पताल तथा लनदान केन्द्र स्थापनका लालग
सम्बजन्द्धत वडा र गाउँपाललकाबाट लसफाररस ललनुपने छ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको लसफाररस ललँदा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन
गरी स्थानीय स्तरिा पने नकारात्िक प्रभावहरुको न्द्यलनकरणका लालग
कायवक्रि र बजेट प्रस्ताव गररएको हुनपु नेछ।
(३) लसफाररसका लालग गाउँपाललका आलथवक ऐनले तोके विोजजिको राजश्व
दस्तुर बुझाउनु पनेछ।
३८. राविय तथा प्रादे जशक अलभयानलाई सघाउ पुयावउनु पने:
स्वास््य सेवा सम्बन्द्धी राविय तथा अन्द्तराविय िापदण्ड पुरा गनव सं घीय तथा
प्रदे श सरकारले सं चालन गरे को अलभयानलाई गाउँपाललका स्वास््य तथा
सरसफाई शाखाले सिन्द्वय गनेछ।
३९. लनयिन गनुपव ने:
आिा सिह, धािी झाक्री र आम्ची सेवाको अलभलेख अद्यावलधक गरी
लतलनहरुको वक्रयाकलापलाई स्वास््य तथा सरसफाई शाखाले अनुगिन र
लनयिन गनेछ।

४०. प्रगलत वववरण बुझाउनु पने:
गाउँपाललका िेि लभि कायवरत स्वास््य र सरसफाई सम्बन्द्धी सं स्थाहरुले
आफ्नो प्रगलत वववरण िालसक र िैिालसक रुपिा गाउँपाललका सिि
बुझाउनु पनेछ।
४१. साझेदारी गनव सलने:
गाउँपाललकाले आधारभत स्वास््य तथा सरसफाई सेवा प्रदान गनवका लालग
अन्द्य सरकारी लनकाय, लनजी व्यवसायी, सािाजजक सं घ/सं स्था, ट्रष्ट र
व्यजिहरुसँग ववलभन्न कायवहरुका लालग साझेदारी गनव सलने छ र लतनीहरुबाट
औषधी, उपकरण, ववशेषज्ञ सीपहरुको सहायता प्राि गनव सलनेछ।
४२. पुनरावेदन:
तोवकएको अलधकारीले गरे को सजायको आदे शउपर कानन बिोजजि पुनरावेदन
लाग्नेछ।
४३. लनयि बनाउने अलधकार:
(१) यस ऐनको उद्देश्य कायावन्द्वयन गनव कायवपाललकाले आवश्यक लनयि
बनाउन सलनेछ।
(२) यस ऐनको कायावन्द्वयनको लालग कायवपाललकाले आवश्यक कायवववलध
तथा लनदे जशका बनाई लाग गनव सलनेछ।
४४. संक्रिणकालीन व्यवस्था: यस ऐनले तोवकए बिोजजि हुने भनी व्यवस्था गरे को
काि लनयिावली नआउँदा सम्ि गाउँ कायवपाललकाले गनव सलनेछ।
४५. बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकार:
(१) यस ऐनको उद्देश्य कायावन्द्वयन गनव कुनै बाधा-अड्काउ परे िा गाउँ
कायवपाललकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदे श जारी सलनेछ र
त्यस्तो आदे श यसै ऐनिा परे सरह िालननेछ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको आदे श गाउँसभाले ६ िवहनालभििा अनुिोदन
नगरे िा स्वत लनष्कृय हुनेछ।

४६. बचाउ र लाग नहुन:े
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्द्तगवत बनेका लनयििा लेजखएजलत कुरािा सोही
बिोजजि र नलेजखएको कुरािा प्रचललत कानुन बिोजजि हुनछ
े ।
(२) सं ववधानसँग बाझएको यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु बाझएको
हदसम्ि स्वत: लनस्क्रीय हुनछ
े ।
४७. सल्लाहकार सलिलत:
 सम्बजन्द्धत िेिको केन्द्र ववधावयका सं सद
 सम्बजन्द्धत िेिको प्रदे श ववधावयका सं सद
४८. बैिक सम्बन्द्धी ववशेष व्यवस्था:
(१) अध्यिले ठदएको आदे श अनुसार सदस्य सजचवले व्यवस्थापन सलिलतको
वैिक नबोलाएिा अध्यि आफैले वैिक बोलाउन सलने छ र सदस्य
सजचवलाई सेवा सतव अनुसार सलिलतले कावावही गनव सलने छ।
(२) यो कायवववलध २०७५ अनुसार अध्यिले बढीिा ३ िवहना सम्ि वैिक
बोलाउन आदे श नठदएिा सदस्य सजचवलेनै वैिक बोलाउन सलने छ।
ु न्द्दा एक िवहनाअगावै नयाँ
(३) व्यवस्थापन सलिलतको पदावधी परा हुनभ
व्यवस्थापन सलिलतको गिनका लालग वडा भेला गराउने जजम्िेवारी
तत्काल कायि रहे को व्यवस्थापन सलिलतको हुनछ
े ।
(४) व्यवस्थापन सलिलतको पदावलध सवकनु भन्द्दा ३० ठदन अजघ सम्ि पलन
नयाँ व्यवस्थापन सलिलतको लालग वडा भेला नगररएिा वडा सलिलतलेनै
वडा भेलाको आयोजना गरी नयाँ व्यवस्थापन सलिलतको गिन गनव
सलने छ।
(५) यो ऐन २०७६ लागु हुन ु भन्द्दा पवहले गिन भै सकेका व्यवस्थापन
सलिलतहरुको पदावलध २०८० साल पुस१५ िसान्द्तसम्ि कायि रहनेछ
।व्यवस्थापन सलिलत ररि रहे को व्यवस्थापन सलिलत ऐन पाररत भएको
एक िवहना लभि गिन गररसलनु पनेछ।

(६) कुनै पलन कारणले व्यवस्थापन सलिलतको गिनहनु नसकेका वा नभएका
सं स्थाहरुिा गाउँपाललका कायावलयले नै व्यवस्थापन सलिलतको गिन
गनेछ।
(७) यो ऐन २०७५ लागु भएको लिलतले ३ िवहना लभि हाल वक्रयाशील
रहे का व्यवस्थापन सलिलतले नयाँ व्यवस्थापन सलिलतको लनिावण गनुव
पने छ र उि (३ िवहना) अवलधभरका लालग हाल रहे को व्यवस्थापन
सलिलतनै कायवकारी रहने छ।

