जुनीचााँदे गाउाँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७६
प्रस्तावना
जुनीचााँदे गाउाँपालिकाको आफ्नो प्रादे शिक क्षेत्र लित्र आधारिूत स्वास््य तथा सरसफाई सेवा प्रदान गने प्रमुख
शजम्मेवारी िएकोिे पयााप्त कानूनी व्यवस्था गरी सं ववधान प्रद्धत अलधकारको प्रयोग गना वाञ्छनीय िएकोिे नेपािको
सं ववधानको धारा २२१ तथा अनुसूची ८ को सूची नं ९ र १० िे ददएको अलधकार प्रयोग गना जन स्वास््य ऐन,
२०७५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोशजम जुनीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँसिािे यो
जुनीचााँदे गाउाँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई समबन्धमा व्यवस्था गना वनेको ऐन, २०७६ बनाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारशम्िक
1. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्िः
(क)

यस ऐनिाई जुनीचााँदे गाउाँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ िलननेछ ।

(ख)

यो ऐन तुरुन्त िागू हुनछ
े ।

2. पररिाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा, यस ऐनमा
(क) "ऐन" िन्नािे जुनीचााँदे गाउाँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ िाई सम्झनुपछा ।
(ख) "सं घीय ऐन" िन्नािे स्वास््य सम्बन्धी सं घीय सं सदिे बनाएको ऐनिाई सम्झनुपछा ।
(ग) "गाउाँपालिका" िन्नािे जुनीचााँदे गाउाँपालिकािाई सम्झनुपछा ।
(घ) "कायापालिका" िन्नािे गाउाँपालिकाको कायापालिकािाई सम्झनुपछा ।
(ङ) "सरकारी वा सामुदावयक स्वास््य सं स्था" िन्नािे सरकारी तथा सामुदावयक स्वालमवमवमा सञ्चािन िएको
स्वास््य सं स्थािाई सम्झनुपछा ।
(च) "सहकारी स्वास््य सं स्था" िन्नािे प्रचलित कानून बमोशजम स्वास््य सहकारीद्धारा सञ्चालित सहकारी
स्वास््य सं स्था सम्झनुपछा ।
(छ) "लनशज स्वास््य सं स्था" िन्नािे सेवाको साँगसाँग नाफा कमाउने उद्देश्य लनशज क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास््य
सं स्था सम्झनुपछा ।
(ज) "ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी" िन्नािे ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी सं स्थाहरु माफात सञ्चािन हुने स्वास््य
सं स्थािाई सम्झनुपछा ।
(झ) "व्यवस्थापन सलमलत" िन्नािे ऐनको दफा ६ अन्तरगत बनेका स्वास््य सं स्थाहरुको व्यवस्थापन सलमलतिाई
सम्झनुपछा ।
(ञ) "अनुगमन सलमलत" िन्नािे दफा ५ अनुसार गाउाँपालिकामा गदित स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनुगमन
सलमलत सम्झनुपछा ।
(ट) "स्वास््य सं स्था" िन्नािे सरकारी अस्पताि, प्राथलमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, आधारिूत स्वास््य
सेवा केन्र तथा सामुदावयक स्वास््य ईकाइ एवं गाउाँपालिकाबाट स्वीकृलत प्राप्त सहकारी, लनशज ट्रष्ट समेतबाट
सञ्चालित स्वास््य सं स्थािाई सम्झनुपछा ।
(ि) "प्रदे ि" िन्नािे कणाािी प्रदे ि सम्झनुपछा ।

प्रमाणीकरण गनेको
नामः कृष्ण बहादुर के सी
पदः गाउाँ सिा अध्यक्ष
लमलतः २०७६।०३।१२
पृष्ि सं ्याः ८

पररच्छे द २
आधारिूत स्वास््य सेवा प्रदाय र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
3. आधारिूत स्वास््य सेवा प्रदायकहरुः
गाउाँपालिकामा आधारिूत स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य सेवा प्रदायक ४ प्रकारका हुनेछन् ।
(क) सरकारी वा सामुदावयक सरकारी तथा सामुदावयक स्वालमवमवमा सञ्चािन िएका अस्पताि, प्राथलमक स्वास््य
केन्र, स्वास््य चौकी, आधारिूत स्वास््य सेवा केन्र, सामुदावयक स्वास््य ईकाइ, प्राकृलतक शचवकवमसा केन्र,
व्याम केन्र, आयुवेद सेवा केन्र, सरकारी वा सामुदावयक स्वास््य प्रदायक लनकाय रहनेछन् ।
(ख) लनशज क्षेत्रद्धारा सञ्चालित अस्पताि, नलसाङ होम, पोलिशलिलनक, प्रयोगिािा, फामे सी, व्याम केन्र लनजी स्वास््य
सेवा प्रदायक लनकाय हुनछ
े न् ।
(ग) ट्रष्ट वा िोक कल्याणकारी सं स्थाहरुको अलधनस्थ ट्रष्ट वा िोक कल्याणकारी सं स्थाहरु माफात सञ्चािन
हुने अस्पताि, नलसाङ होम, पोलिशलिलनक वा शलिलनक, प्रयोगिािा, फामे सीहरु, व्यायाम केन्र, प्राकृलतक
शचवकवमसा केन्र, स्वास््य सेवा केन्र, स्वास््य सेवा शलिलनक यस अन्तरगत पदाछन ।
(घ) सहकाररताको अवधारणामा सञ्चालित स्वास््य सेवा प्रदायक सं स्थाहरु यस अन्तरगत पदाछन् ।
4. स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररिाषा र आधरिूत मापदण्डः
स्वास््य सेवा प्रदायक सं स्थाहरुको पररिाषा र आधारिूत मापदण्ड नेपाि कानून तथा कणाािी प्रदे ि कानूनिे
लनधाारण गरे बमोशजम हुनछ
े ।
5.

गाउाँपालिका स्तरीय स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन सलमलतको गिन, काम कताव्य र अलधकार

(१) गाउाँपालिका लित्र रहेका स्वास््य सं स्थाहरुको रे खदे ख र अनुगमन गना स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा
अनुगमन सलमलतको गिन दे हाय वमोशजम हुनछ
े ।
(क) गाउाँपालिका अध्यक्ष

सं योजक

(ख) गाउाँपालिका उपाध्यक्ष

सदस्य

(ग) सामाशजक ववकास सलमलत सं योजक

सं योजक

(घ) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत

सदस्य

(ङ) गाउाँसिा सदस्यहरु मध्येबाट एक जना मवहिा सवहत
कायापालिकाकािे मनोलनत गरे को दुई जना

सदस्य

(च) स्वास््य तथा सरसफाई क्षेत्रमा काया गरररहेका ववज्ञहरु मध्येबाट प्रवमयेक दुई वषामा कायापालिकािे
तोकेको एक जना

सदस्य

(छ) आमा समूह र स्वास््य स्वयंसेववका सञ्जाि मध्येवाट कायापालिकािे तोकेको एक जना सदस्य
(ज) स्वास््य सं स्था व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्ष मध्येबाट कायापालिकािे तोकेको एकजना सदस्य
(झ) आधारिूत स्वास््य तथा सरसफाई कायाािय प्रमुख सदस्य सशचव
सलमलतको विक स्वास््य सेवा सं ग सम्बशन्धत राशष्ट्रय तथा अन्तराशष्ट्रय गरसरकारी सं स्था, लनशज स्वास््य
सेवा प्रदायक सं स्थाको सञ्चािक तथा अन्य सम्बशन्धत सरोकारवािा व्यशािाई आमन्त्रण गना सवकनेछ
।

(२) गाउाँपालिका स्तरीय स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन सलमलतको काम कताव्य र अलधकार दे हाय
अनुसार हुनेछ ।
(क) गाउाँपालिका लित्रका स्वास््य तथा सरसफाई सम्बन्धी नीलत, योजना तथा कायाक्रम लनमााण सम्वन्धी
कायामा गाउाँपालिकािाई सहयोग गने ।
(ख) स्वास््य सं स्था सञ्चािनका िालग अनुमलत स्वीकृलत सम्बन्धी गाउाँपालिकािाई आवश्यक राय प्रदान
िगायतको सहयोग गने ।
(ग) स्वास््य सं स्थाहरुको अनुगमन, सुपरीवेक्षण, लनदे िन र रे खदे ख गने गराउने ।
(घ) आवश्यक साधन स्रोत जुटाउने र पररचािन गने गराउने ।
(ङ) गुणस्तरीय आधारिूत स्वास््य सेवाको प्रवमयािूलत गने।
6.

स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलतको गिन, काम, कताव्य र अलधकार

(१) प्रवमयेक स्वास््य सं स्थाहरुमा दे हाय वमोशजमको व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।
गाउाँपालिका अध्यक्ष

सं रक्षक

१

सम्बशन्धत वडाको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको वडा सदस्य

सं योजक

२

सलमलतिे मनोलनत गरे को लनवााशचत वडा मवहिा सदस्यहरु मध्येबाट एक जना मवहिा

सह सं योजक

३

स्वास््य सं स्था रहेको क्षेत्रको उच्चतम तहको ववद्याियका प्रधानाध्यापक मध्येवाट सदस्य

४

सम्बशन्धत वडाको व्यापार सं घको प्रलतलनलध वा व्यापारीहरु मध्येबाट एक जना

सदस्य

५

सम्बशन्धत वडाको मवहिा स्वास््य स्वयं सेववका मध्येबाट एक जना

सदस्य

६

सम्बशन्धत वडा सशचव

सदस्य

७

सम्बशन्धत स्वास््य सं स्थाको प्रमुख

सदस्य सशचव

सलमलतिे मनोलनत गरे को एक जना

सलमलतको विकमा अलनवाया रुपमा दलित, जनजाती, अपाङ्ग, अिा, ज्येष्ि नागररक, वकिोरवकिोरीहरु र लनशज, गर
सरकारी तथा दातृ सं स्थाको प्रलतलनलधहरुिाई समेतिाई आवश्यकता अनुसार आशन्त्रत रुपमा सं िग्न गराउनुपनेछ
।अस्पतािको हकमा सामाशजक ववकास सलमलतको सं योजक अस्पताि व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२) सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार
(क) जन स्वास््य कायाक्रम तथा स्वास््य सेवा सञ्चािन आददमा आएका समस्याहरु समाधानका िालग पहि गने र
समाधान हुन नसकेका समस्याहरु लनराकरणको िालग वडा कायाािय माफात सम्बशन्धत गाउाँपालिकामा पिाउने ।
(ख) स्वास््य सं स्थावाट सञ्चािन गना सवकने वावषाक योजना कायाक्रम बनाई वडा सलमलत माफात गाउाँपालिकामा पेि
ु ाई, सावाजलनक परीक्षण तथा सावाजलनक
गने र आवलधक सलमक्षा, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सावाजलनक सुनव
िे खापरीक्षण गने गराउने।
(ग) महामारी लनयन्त्रण, ववपद् व्यवस्थापन स्वास््य शिववर सञ्चािन, जुनसुक तहको स्वास््य सम्बन्धी कायाक्रम
सञ्चािनमा सहिागी िई सहयोग गने ।
(घ) स्वास््य सं स्थाको िौलतक सम्पलत सं रक्षण र लनयलमलत ममात सम्िार गने गराउने ।

(ङ) स्वास््य सं स्थामा िौलतक पूवााधार, औषधी, स्वास््यकमी र स्वास््य उपकरणहरुको उपिब्धता र लनयलमता, सुिासनको
सुलनशश्चत गना आवश्यक समन्वयावममक कायाहरु गने र सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र वशञ्चत समुदायको सेवा
पहुाँच सुलनशश्चतताको िालग आवश्यक कायाहरु गने गराउने ।
(३) सलमलतको विक सम्बन्धी कायाववलधः
(क) सलमलतको विकिे सलमलतका थप सदस्यहरुको मनोलनत गनेछ ।
(ख) सलमलतको पदावलध गिन िएको लमलतिे ५ वषाको हुनेछ ।
(ग) लनवााशचत पदालधकारीहरुको हकमा लनयलमलत पदावलध समाप्त िएपछ स्वतः मृवमयु िएमा, राशजनामा ददई
स्वीकृत िएमा, फौजदारी अलियोग िागेमा िगातार तीन वटा विकमा ववना सूचना अनुपशस्थत िएमा पद
ररा हुनेछ ।
(घ) सलमलतको विक अध्यक्षिे तोकेको लमलत समय र स्थानमा वस्नेछ, अध्यक्षता अध्यक्षिे गने र लनजको
अनुपशस्थलतमा उपाध्यक्षिे गनेछ र दुव अनुपशस्थलतमा उमेरमा सविन्दा ज्येष्ि सदस्यिे गनेछ ।
(ङ) सलमलतको बिक कशम्तमा मवहनाको एक पटक वस्नेछ ।
(च) सलमलतको बिकमा कशम्तमा ५१ प्रलतित सदस्य उपशस्थत िएमा बिकको िालग गणपुरक सं ्या पुगेको
मालननेछ ।
7.

बक खाता सञ्चािनः
(१) प्रवमयेक स्वास््य सं स्थाको नाममा गाउाँपालिकाको लसफाररसबाट एउटा वक खाता खोिी सलमलत अध्यक्ष र
ु
सशचव सं या
दस्तखतबाट सञ्चािन गररनेछ र गाउाँपालिकािे तोके वमोशजम िे खा व्यवस्थापन र
िे खापरीक्षण गररनेछ । तर सशचव स्थायी निएमा स्वास््य सं स्थाको अन्य स्थायी कमाचारीको दस्तखतबाट
खाता सञ्चािन गररनेछ ।
पररच्छे द ३
स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्ड
8. अस्पताि तथा स्वास््य संस्था सञ्चािन मापदण्ड
(१)

अस्पतािः गाउाँपालिका आफिे तोवकएको मापदण्डमा १५ िया सम्म क्षमताको अस्पताि सञ्चािन

गना सलनेछ र यसको िालग आवश्यक लनयमाविी, लनदे शिका, कायाववलध, मापदण्ड र लनणाय गाउाँ
कायापालिका गना सलनेछ ।
(२) सामुदावयक स्वास््य ईकाइः कायापालिकािे आवश्यकता जुनसुक वडाको आधारिूत स्वास््य सेवाको
प्राप्तमा कदिनाई िोगेका समुदाय र क्षेत्रमा सामुदावयक स्वास््य ईकाइ स्थापना गरी सञ्चािन गना
सवकने साथ कायापालिकाको लनणायबाट स्वास््य सेवा सञ्चािन वा प्रवाह वा प्रदान वा ददने लनणाय
िएकोमा सोिाई समेत सामुदावयक स्वास््य ईकाइ स्थापना तथा सञ्चािन गररएको, दरवन्दी स्वीकृत
िएको सम्झनुपछा ।
(क) सामुदावयक स्वास््य ईकाइ समायोजन वा ववघटन गना सवकनेः सामुदावयक स्वास््य ईकाइ
आधारिूत स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने प्रयोजनका िालग स्थापना गररने िएकोिे सं घ वा प्रदे ि
सरकारबाट सोहो प्रकृलतको वा सो िन्दा उवमकृष्ट सेवा प्रदान गने लनकाय सं स्था वा सं गिन स्थापना
वा सञ्चािन िएमा यो ऐन अन्तरगत वा यस अशघ स्थापना िएका सामुदावयक स्वास््य ईकाइहरु

कायापालिकािे समायोजन, एवककरण, अन्तर वडा वडा लित्र न स्थान्तरण र ववघटन गना सलने र
वमयस्ता सं स्थामा कायारत कमाचारीहरको कमाचारी व्यवस्थापन प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे गनुा
गराउनुपनेछ ।
(ख) जनिशाः स्वास््य सेवा हेल्थ ईन्स्पेलसन समूहको हेल्थ अलसस्टे न्ट पााँचा  वा अहेव चौथो एकजना,
स्वास््य सेवा नलसाङ समूह कम्युलनटी नलसाङ उपसमूहको स्टाफ नसा पााँचौ वा अ.न.मी चौथो एक
जना र कायाािय सहयोगी प्रिासन सेवा सामान्य प्रिासन समूह श्रे णी वववहन प्रथम स्तर एकजना ।
(३) आयुवेद स्वास््य सेवा केन्रः यो ऐन जारी िएपछ गाउाँपालिकामा स्वास््य सेवा जनरि आयुवेद
समूह आयुवेद उपसमू सहायक पााँचौ र चौथो प्रिासन सेवा सामान्य प्रिासन समूह श्रे णी वववहन प्रथम
स्तर कायाािय सहयोगी एकजना जनिशा सवहतको आयुवेद स्वास््य सेवा केन्र स्वत स्थापना िएको
मालननेछ र सेवा सञ्चािन गनुप
ा नेछ ।
ाँ ा उपचार सेवा केन्रः एक जना नेत्र सहायकको व्यशा करार सेवा लिई गाउाँपालिकाबाट सामान्य
(४) आख
ाँ ा उपचार प्रदान गररनेछ ।
आख
9. लनशज क्षेत्र, िोककल्याणकारी ट्रष्ट वा संस्थािे अस्पताि/पोलिशलिलनक/प्रयोगिािा/ल्याबोरे टोरी/फामेसी/स्वास््य
शलिलनक सञ्चािन गना सलने ।
(१) गाउाँपालिकाकिे

आफ्नो

कायाक्षेत्र

लित्र

लनशज

क्षेत्र, िोककल्याणकारी

ट्रष्ट

वा

सं स्थाद्धारा

अस्पताि/पोलिशलिलनक/प्रयोगिािा/ल्याबोरे टोरी/फामे सी सञ्चािन गना चाहेमा १५ िया सम्म
अस्पताि सवहत पोलिशलिलनक/प्रयोगिािा/ल्याबोरे टोरी/फामे सी/स्वास््य शलिलनक सञ्चािन गना
अनुमलत ददन सलनेछ ।
(२)

यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए वमोशजम हुनेछ ।

10. अलनवाया सहुलियत र छु टको व्यवस्था गनुप
ा ने ।
लनशज क्षेत्र, िोककल्याणकारी ट्रष्ट वा सं स्था माफात सञ्चािनमा आएका स्वास््य सं स्थाहरुिे उपचारको
क्रममा िाग्ने िुल्कमा सेवाग्राहीिाई गाउाँपालिकाको लसफाररसमा कशम्तमा १५ प्रलतित छु ट वा सहुलियतको
व्यवस्था गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे द ४
स्वास््यकमी तथा स्वयंसेवा सम्बन्धी व्यवस्था
11. स्वास््यकमी व्यवस्थापनः गाउाँपालिका क्षेत्रलित्रका सामुदावयक स्वास््य सं स्थाहरु माफात आधारिूत स्वास््य
सेवा प्रवाहका िालग चार प्रकारका स्वास््यकमीहरु रहनेछन् ।
(१) स्थायः नेपाि सरकारको स्वास््य सेवाबाट समायोजन िई आएका स्वास््यकमीहरु
(२) करारः गाउाँपालिका माफात व्यशा करार गररएका स्वास््यकमीहरु
(३) अभ्यासकतााः स्वास््य अध्ययन सं स्थानमा अध्ययनरत ववद्याथीहरु एवं गाउाँपालिकाको आंशिक वा पूणा
छात्रवृलतमा अन्यत्र गई स्वास््य शिक्षा अध्ययन गरे का ववद्याथीहरुिाई अभ्यासकताा स्वास््यकमीको रुपमा
गाउाँपालिकािे िनाा गना सलनेछ ।
(४) स्वास््य अलियानकताा र स्वयं सेववका सम्बन्धी व्यवस्थाः

स्वास््य सेवािाई नागररकको पहुाँचमा पुर्याउन र जनचेतना फिाउन गाउाँपालिकािे स्वास््य स्वयं सेवक र
स्वयंसेववका खटाउन सलनेछ यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
12. स्वास््यकमीको सेवा सुववधा
(१) करार/अभ्यासकताा/अलियानकताा/स्वयंसेवक सेवा सुववधाः गाउाँ सिा वा कायाापालिकाको लनणाय वमोशजम हुनेछ
।
13.

स्वास््यकमीको दरवन्दी लनधाारण र लनयुशा

सामुदावयक वा सरकारी स्वालमवमवका स्वास््य सं स्थाहरुमा आवश्यक स्वास््यकमीको दरवन्दी कायापालिकािे लनधाारण
गरे वमोशजम हुनेछ ।
(१) ररा स्थायी दरवन्दी, यस ऐनद्धारा लसशजात दरवन्दी तथा जुनसुक स्रोत तथा तहबाट अनुदान वा कायाक्रम माफात
लसशजात पदमा व्यशा करार गनुप
ा ने िएमा करार लनयुशा सम्बन्धी व्यवस्था दे हाय बमोशजमको छनौट सलमलतबाट
हुनेछ ।
(क) गाउाँपालिकाको प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको कमाचारी

सं योजक

(ख) गाउाँपालिकाको आधारिूत स्वास््य तथा सरसफाई कायाािय प्रमुख

सदस्य

(ग) सामान्य प्रिासन िाखा प्रमुख वा प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे तोकेको कमाचारी

सदस्य सशचव

14. छनौटको ववलधः यो ऐन जारी िएपछ पवहिो पटक व्यशा करार गनुप
ा ने िएमा अन्तरवातााको माध्यम र वमयसपछ
हकमा अन्तरवाताा वा लिशखत वा दुव वा सं शक्षप्त सूची वा सं शक्षप्त सूची पश्चात अन्तरवाताा वा लिशखत एवं
अन्तरवाताा परीक्षाको माध्यमबाट व्यशा करार गना सवकनेछ ।
15. कमाचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
स्थायी कमाचारीहरुको हकमा नेपाि कानून वमोशजम स्वीकृत स्थायी दरवन्दीमा मात्र तोवकए बमोशजम

(१)

खटाइनेछ । तर स्थायी कमाचारीिाई कुन पलन गाउाँपालिकाको कुन प्रकृलतको सेवा प्रदायक सं स्थामा काजमा खटाउन
वाधा पुर्याएको मालननेछन ।
स्थायी वाहेकका स्वास््यकमीको हकमा स्थायी दरवन्दी निएको स्वास््य सं स्थामा प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे

(२)

समायोजन, व्यवस्थापन, पदस्थापन, सरुवा तथा काज िगायतका कमाचारी प्रिासन सम्बन्धी सव काम गरी करारमा
िगाउन सलनेछ।
16.

कायासम्पादन करार गनुपा नेः

स्वास््य सेवािाई प्रिावकारी वनाउन दे हाय अनुसार काया सम्पादन करार सम्झौता प्रकृया अविम्वन गनुप
ा नेछ ।
ाँ
(१) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिे आधारिूत स्वास््य तथा सरसफाई कायाािय प्रमुख तथा स्वास््य सं स्था प्रमुखसग
एक वषाको सूचक सवहत कायासम्पादन करार गनुप
ा नेछ ।
17.
(१)

काया सम्पादन मूल्याङ्कन र सजाय तथा पुरस्कार
काया सम्पादन मूल्याङ्कनवाट गररनुपने सजाय तथा पुरस्कार सम्वन्धी आवश्यक काया प्रमुख प्रिासकीय
अलधकृतिे गनेछ ।
पररच्छे द ६
स्वास््य सेवाको न्युनतम मूल्य र गुणस्तर, सामाशजक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

18. स्वास््य सेवाको न्युनतम मूल्य र गुणस्तर, सामाशजक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था िागू गने सलने

(१) गाउाँपालिका आफ्नो क्षेत्रलित्र सञ्चालित स्वास््य सेवाहरुको न्युनतम मूल्य र गुणस्तर तोवकए वमोशजम
लनधाारण गरी अनुगमन तथा लनयमन गना सलनेछ ।
ाँ
(२) गाउाँपालिकािे राशष्ट्रय तथा प्रदे िको नीलत वमोशजमका र आवश्यकता अनुसार आफिे स्वास््यसग
समबशन्धत तोवकएका सामाशजक सुरक्षा सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चािन गना सलनेछ ।
19.

सरसफाई र स्वच्छताका िालग लनयमन
(१) स्वस्थ खानेपानी र खाद्य पदाथाको गुणस्तर एवं वायु तथा ध्वनी प्रदुषण लनयन्त्रण, क्षलतपूलता तथा सजाय
सम्बन्धी गाउाँपालिकािे व्यवस्था गना सलनेछ ।
पररच्छे द ७
महामारी रोकथा, फोहरमिा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

20.

महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रण गना अलियान सञ्चािन गनुपा ने ।
(१) गाउाँपालिका क्षेत्र लित्र महामारी फलिएमा गाउाँपालिकािे सावाजलनक लनकायहरु बन्द गना अस्थायी
रुपमा वस्ती खािी गना, जनिशा पररचािन गना तथा िोध िनाा हुने जुनसुक िीषाकबाट
कायापालिकाको लनणाय वमोशजम खचा गना सलनेछ ।
पररच्छे द ८
ववपन्न नागररकिाई औषधी उपचार वापत आलथाक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था

21.

ववपन्न नागररकिाई औषधी उपचार वापत आलथाक सहायता ददने

(१) ववपन्न नागररक औषधी उपचार कोष लनदे शिका, २०७५ वमोशजमको कडारोगवाट पीलडत िएको िलन
सूचीकृत अस्तपािबाट िएको उपचार तथा प्रमाशणत समेतको आधारमा ववपन्न नागररक औषधी उपचार
कोष लनदे शिका, २०७५ वमोशजमको सलमलत तथा आवश्यकता अनुसार आधारिूत स्वास््य तथा सरसफाई
कायाािय प्रमुखको लसफाररसमा ववपन्न नागररकहरुिाई वी ी मृगौिा सम्बन्धी रोगको िालग रु एक िाख
वीस हजार र अन्य रोगहरुको हकमा रु एक िाख सूचीकृत अस्पताि तथा ववदे िी अस्पतािबाट
उपचारको वीि िपााई पेि िएमा िोधिनाा वापत नगद िुाानी गरी आलथाक सहायता ददन सवकनेछ ।
(२) यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए वमोशजम हुनेछ ।
22.

मददरा तथा सुतीजन्य पदाथाको लनयमन

(१) सं घीय, प्रदे ि कानूनसाँग तादाम्य हुने गाउाँपालिका लित्र सुती तथा मददराजन्य पदाथा ववक्री उवमपादन ववतरण
तथा उपिोगमा लनयमन गाउाँपालिकािे आवश्यक कानून तथा लनणाय गरी िागू गना सलनेछ ।
पररच्छे द ९
ववववध
23.
(१)

लनशज मेलडकि किेज, अध्ययन संस्थान, िू िा अस्पताि सञ्चािन िालग लसफाररस सम्बन्धी व्यवस्था
सं घीय र प्रदे िको मापदण्ड वमोशजम लनशजस्तरमा मेलडकि किे ज तथा स्वास््य अध्ययन सं स्थान
अस्पताि वा लनदान केन्र स्थापनका िालग सम्बशन्धत वडा र गाउाँपालिकाबाट तोवकएको राजस्व दस्तुर
बुझाई लसफाररस लिनुपनेछ ।

(२)

उपदफा (१) वमोशजमको लसफाररस गदाा वातावरणीय प्रिाव अध्ययन गरी नकरावममक प्रिाव
न्युनीकरणको िालग आवश्यक कायाक्रम र बजेटको व्यवस्था गररएको हुनेपनेछ ।

24.

नेपाि सरकार तथा प्रदे ि सरकारवाट सञ्चालित कायाक्रम कायाान्वयनमा गाउाँपलिकािे आवश्यक सघाउ
पुर्याउनुपनेछ ।

25. गाउाँपालिकािे स्वास््य सेवा प्रवाहको िालग कानून वमोशजम जुनसुक संस्था व्यशावाट वौवद्धक तथा िौलतक
सहायता प्राप्त गना सलनेछ ।
26. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हुनछ
े ।
27. लनयम, लनदे शिका, कायाववलध, मापदण्ड बनाउने अलधकारः
(१) यस ऐनको उद्देश्य कायाान्वयन गना कायापालिकािे आवश्यक लनयम, लनदे शिका, कायाववलध, मापदण्ड बनाउन
सलनेछ ।
27.

बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकारः
(१) यस ऐनको उद्देश्य कायाान्वयन गना बाधा अड्काउ परे मा कायापालिकािे वमयस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन
आदे ि जारी गना सलनेछ र वमयस्तो आदे ि यस ऐनमा वमोशजम िएको मालननेछ । तर वमयस्तो आदे ि
गाउाँ सिािे ६ मवहना लित्रमा अनुमोदन नगरे मा स्वतः लनशष्क्रय हुनछ
े ।

28.

बचाउ र खारे जीः
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेका लनयममा िे शखएको व्यवस्था सोही वमोशजम र निेशखएको हकमा
प्रचलित कानून वमोशजम हुनछ
े ।
(२) सं ववधान, सं घीय तथा प्रदे ि कानून साँग बाशझएको हकमा यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु बाशझएको
हदसम्म स्वतः लनशष्क्रय हुनछ
े न् ।

जुनीचााँदे गाउाँपालिकाको गाउाँसिा सञ्चािन कायाववलध, २०७४ को दफा ४७ वमोशजम यो ऐन प्रमाणीकरण गदाछु ।

प्रमाणीकरण गनेको
नामः कृष्ण बहादुर के सी
पदः गाउाँ सिा अध्यक्ष
लमलतः २०७६।०३।१२
पृष्ि सं ्याः ८

