
 

लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं.-१ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-१ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि वलख ु गाउँपावलकाको स्थानीय स्िास््य तथा सरसफाई ऐन, 

२०७५ लाई दोश्रो पटक संशोधन ऐन, २०७७ वलख ु गाउँपावलकाले सिवसाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन 

गररएको छ ।  

लिखु गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ िाई दोश्रो पटक सुंशोधन ऐन, २०७७ 

१. लवषयवस्तकुो सुंलिप्त व्यहोरााः स्थानीय स्िास््य संस्थािरु मध्ये नया ँ स्थापना भएका आधारभतू स्िास््य केन्द्रिरुको 

व्यिस्थापनलाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभाकारी बनाउन स्थानीय व्यिस्थापन सवमवत आिश्यक रिकेो र स्िास््यकमीिरुको व्यिस्थापन 

सम्बन्द्धमा िारी भएका संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय कानूनिरु सँग पवन सामञ्िस्यता कायम गनव स्थानीय स्िास््य तथा सरसफाई 

ऐनमा संशोधन आिश्यक रिकेो छ । यो संशोधन गाउँसभाबाट पाररत भएमा स्थानीय सरकारलाई कुनै प्रकारको आवथवक भार पने 

छैन । 

२. प्राप्त परामशश तथा अन्य सान्दलभशक कुरााः यो ऐन संशोधन गनव प्रदशे कानूनिरु तथा विद्यमान स्थानीय काननूिरुलाई आधार 

मावनएको छ । आधारभतू स्िास््य केन्द्रिरुमा पिाईने अनुदान व्यिस्थापन तथा तत् तत् संस्थािरुबाट प्रदान गररने सेिािरुलाई 
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व्यिवस्थत र थप प्रभािकारी बनाउन स्थानीय व्यिस्थापन सवमवत आिश्यक रिकेो र उक्त कुरा अन्द्य कुन ैकानूनसँग बाविएको 

नदवेखएको राय पवन प्राप्त भएको छ । 

३. प्रस्ताव पेश गनाशका कारणाः अधारभतू स्िास््य केन्द्रिरुबाट प्रदान गररन ेसेिाको व्यिस्थापन, अनदुान व्यिस्थापन लगायत 

बैंक खाता सञ्चालन गनव र स्िास््यकमीिरुको व्यिस्थापन सम्बन्द्धमा िारी भएका संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय कानूनिरुसँग यस 

ऐनको सामञ्िस्यता स्थावपत गनव यो संशोधन प्रस्ताि पेश गररएको िो ।  

४. लनणशय हुनु पने व्यहोरााः स्थानीय स्िास््य तथा सरसफाई ऐन (प्रथम संशोधन सवित), २०७५ मा संशोधनका लावग पेश गररएका 

दफािरु दिेाय बमोविम छन-्  

लवद्यमान व्यवस्था सुंशोलधत व्यवस्था सुंशोधनको कारण 

दफा २ (झ) 

“स्िास््य संस्था” भन्द्नाले सरकारी स्तरबाट 

संचावलत अस्पताल, प्राथवमक स्िास््य केन्द्र तथा 

स्िास््य चौकीलाई सम्िन ुपदवछ । 

दफा २ (झ) 

“स्िास््य संस्था” भन्द्नाले सरकारी स्तरबाट संचावलत 

अस्पताल, प्राथवमक स्िास््य केन्द्र तथा स्िास््य 

चौकी र आधारभतू स्िास््य केन्द्रलाई सम्िन ुपदवछ । 

स्िास््य संस्थाको 

पररभाषा अन्द्तगवत 

सबै प्रकारका 

स्िास््य संस्थालाई 

समेटन । 

दफा ६(१) 

सामदुावयक अस्पताल तथा प्राथवमक स्िास््य 

केन्द्र िा स्िास््य चौकी (स्िास््य संस्था 

व्यिस्थापन सवमवत) ब्यिस्थापनका लावग दिेाय 

बमोविम सदस्य रिने गरी िरेक संस्थाको छुट्टाछुट्ट ै

ब्यिस्थापन सवमवत गिन गररने छ ।  

(क) सम्िवन्द्धत िडाध्यक्ष िा िडाध्यक्षले तोकेको 

िडा सदस्य–अध्यक्ष  

(ख) स्िास््य क्षेत्रमा वियावशल मध्य े िडा 

सवमवतबाट मनोवनत मविला १ िना –सदस्य 

(घ) स्िास््य संस्था नविकको उच्चतम 

विद्यालयको प्रधानाध्यापक –सदस्य 

(ङ) सम्बवन्द्धत िडाको िडा सवचि –सदस्य 

(च) सम्िवन्द्धत स्िास््य संस्थाको प्रमखु – सदस्य 

सवचि 

दफा ६(१) 

स्िास््य संस्था ब्यिस्थापनका लावग दिेाय बमोविम 

सदस्य रिने गरी िरेक संस्थाको छुट्टाछुट्टै ब्यिस्थापन 

सवमवत गिन गररने छ ।  

(क) सम्िवन्द्धत िडाध्यक्ष िा िडाध्यक्षले तोकेको िडा 

सदस्य–अध्यक्ष  

(ख) स्िास््य क्षेत्रमा वियावशल मध्ये िडा सवमवतबाट 

मनोवनत मविला १ िना –सदस्य 

(घ) स्िास््य संस्था नविकको उच्चतम विद्यालयको 

प्रधानाध्यापक –सदस्य 

(ङ) सम्बवन्द्धत िडाको िडा सवचि –सदस्य 

(च) सम्िवन्द्धत स्िास््य संस्थाको प्रमखु – सदस्य 

सवचि 

स्िास््य संस्थाको 

पररभाषा अन्द्तगवत 

सबै प्रकारका 

स्िास््य संस्था 

समेवटएकोल ेसबैको 

नाम उल्लेख गनव 

नपन े। 

दफा १९ 

सामदुायीक िा सरकारी स्िावमत्िका स्िास््य 

संस्थािरुमा आिश्यक स्िास््यकमीको दरिन्द्दी 

गाउँकायवपावलकाल ेवनधावरण गन ेछ । 

(१) दरिन्द्दी अनुसारका पदिरुमा नपेाल 

सरकारबाट समायोिन भई आएका स्थायी 

स्िास््यकमीिरु रिने छन् । अन्द्य कमवचारीिरुको 

िकमा गाउँपावलकाले करारमा स्िास््यकमी 

वनयवुक्त गनव सक्ने छ ।  

दफा १९ 

(१) सामदुावयक िा सरकारी स्िावमत्िका स्िास््य 

संस्थािरुमा आिश्यक स्िास््यकमीको दरिन्द्दी 

गाउँकायवपावलकाल ेवनधावरण गन ेछ । 

(२) दरिन्द्दी अनुसारका पदिरुमा नपेाल सरकारबाट 

समायोिन भई आएका स्थायी स्िास््यकमीिरु रिन े

छन् । अन्द्य ररक्त दरबन्द्दीको पदपवूतवकाका लावग प्रदशे 

लोक सेिा आयोगबाट वसफाररस नभए सम्म तोवकए 

बमोविम करार प्रकृयाद्वारा गररनछे ।  

प्रदशे कानून तथा 

स्थानीय सेिा ऐन, 

२०७५ सँग 

सामञ्िस्य कायम 

गनव । 
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(२) स्िास््य संस्थामा कायम भएको ररक्त दरिन्द्दी 

पदमा करार वनयवुक्त गनुव पने भएमा करार वनयवुक्त 

सम्बन्द्धी व्यिस्था दिेाय िमोविमको छनौट 

सवमवतबाट िुनछेः 

(क) गाउँपावलकाको स्िास््य क्षेत्र िने े

कायवपावलकाको सदस्य – संयोिक 

(ख) गाउँपावलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अवधकृत -सदस्य  

(ग) गाउँपावलकाको स्िास््य शाखा प्रमखु -सदस्य 

सवचि 

(३) छनोट सवमवतले आफ्नो कायवविवध आफैल े

वनधावरण गनव सक्नछे । 

(३) स्थानीय सेिा ऐनको दफा ८(३) बमोविम िुनछे। 

आज्ञाल े

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतः- २०७७/०७/२६ 

 


