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परेवास नगयऩालरका 

परेवास नगय कामयऩालरकाको याजऩत्र 
खण्ड: २                 सॊख्मा: ४                 लभतत: २०७६/०३/०९ 

बाग-१ 

परेवास नगय कामयऩालरका 

स्वास््म ऐन 

नगय सबाफाट ऩारयत लभततिः २०७६/०३/०९ 

 

प्रस्तावना   

स्थानीम नगयवासीराइ आधायबूत स्वास््म य सयसपाई सेवा प्रदान गने कामयभा 
नगयऩालरकाको प्रभुख जजम्भेवायी यही आएको य सो को ब्मवस्थाऩनभा स्ऩष्ट कानुनी 
ब्मवस्था गयी कामयसम्ऩादन गनय वाञ्छनीम बएकोरे, “नेऩारको सॊववधान २०७२ को धाया २२१ 
अनुसाय सोही सॊववधानको अनुसूची ८ को सूची नॊ. ९ य १० का अधधकायहरुराई कामायन्वमन 
गनय” परेवास नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

 
 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायम्भबक 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  

(क) मस ऐन राई स्थानीम “स्वास््म ऐन, २०७६”  बतनने छ ।   
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(ख) मो ऐन नगय सबाफाट स्वीकृत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकालित बए ऩश्चात 
रागु हुनेछ ।   

२.   ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,  
(क) “ऐन” बन्नारे  परेवास नगयऩालरकाको स्वास््म ऐन २०७६ राई सम्झनु ऩछय ।  

 (ख) “सॊघीम ऐन” बन्नारे स्वास््म सम्फन्धी सॊघीम सॊसदरे फनाएको ऐनराई फुझ्न ु
ऩदयछ ।   

(ग) “कामयऩालरका” बन्नारे  परेवास नगय कामयऩालरकाराई सम्झनु ऩछय ।  

(घ) “सयकायी वा साभुदातमक” बन्नारे सयकायी तथा साभुदातमक स्वालभत्वभा सॊचारन 
बएका स्वास््म सॊस्थाराई सम्झनु ऩदयछ ।   

(ङ) “तनजी” बन्नारे सेवाको सॉगसॉगै नापाको सभेत उद्देश्म याखी सॊचारन हुने 
स्वास््म सॊस्था बनेय सम्झनु ऩदयछ ।  

 (च) “ट्रष्ट वा रोककल्माणकायी” बन्नारे ट्रष्ट वा रोककल्माणकायी सॊस्थाहरुको भापय त 
सॊचारन हुने स्वास््म सॊस्थाराई सम्झनु ऩदयछ ।  

 (छ) “व्मवस्थाऩन सलभतत” बन्नारे दपा ६ अन्तगयत फनेका स्वास््म सॊस्थाहरुको 
व्मवस्थाऩन सलभततराई सम्झनु ऩदयछ ।  

 (ज) “अनुगभन सलभतत” बन्नारे दपा ५ अनुसाय नगयऩालरकाभा गठित स्वास््म सेवा 
तथा सयसपाइ अनुगभन सलभततराई सम्झनु ऩदयछ ।   

(झ) “स्वास््म सॊस्था” बन्नारे सयकायी स्तयफाट सॊचालरत अस्ऩतार, प्राथलभक 
स्वास््म केन्र ⁄ ईकाइ तथा स्वास््म चौकीराई सम्झनु ऩदयछ ।   

 

 

 

ऩरयच्छेद – २ 

आधायबूत स्वास््म सेवा प्रदामक य व्मवस्थाऩन सभफन्धी व्मवस्था 

३.   आधायबूत स्वास््म सेवा प्रदामकहरु् स्थानीम स्तयभा आधायबूत स्वास््म सेवा प्रदान 
गने स्वास््म सेवा प्रदामकहरु ३ प्रकायका हुनेछन,  

(क) सयकायी वा साभुदातमक्  

सयकायी तथा साभुदातमक स्वालभत्वभा सॊचारन बएका अस्ऩतार, प्राथलभक 
स्वास््म केन्र, स्वास््म केन्र, आमूवेद तथा प्राकृततक धचककत्सा केन्र, नगय घय  
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जलरतनक, आमूवेद केन्रहरु, सयकायी वा साभुदातमक स्वास््म सेवा प्रदामक 
तनकाम हुनेछन ्।  

(ख) तनजी्  

तनजी ऺेत्रद्वाया सॊचालरत अस्ऩतार, नलसयङ होभ, ऩोलरजलरतनक वा जलरतनक, 

प्रमोगिारा, पाभेसीहरु तनजी स्वास््म सेवा प्रदामक तनकाम हुनेछन ्।   

(ग)  ट्रष्ट वा रोककल्माणकायी सॊस्थाहरुको अधधनस्थ्  

ट्रष्ट वा रोककल्माणकायी सॊस्थाहरु भापय त सॊचारन हुने अस्ऩतार, स्वास््म 
केन्र, घुम्ती जलरतनक मस अन्तगयत ऩदयछन ्।    

४.   स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाहरुको ऩरयबाषा य आधायबूत भाऩदण्ड्  

स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाहरुको ऩरयबाषा य आधायबूत भाऩदण्ड सॊघीम सयकायरे 
तनधाययण गये वभोजजभ हुनेछ । सो भाऩदण्डसॊग ववयोधाबास नहुने गयी नगयरे स्थानीम 
भाऩदण्ड तम गयी रागु गनय सलनेछ । 

 ५.   स्वास््म सेवा तथा सयसपाई अनुगभन सलभतत गिन, काभ, कतयव्म य अधधकाय्  

 (१)  स्थानीम नगयऩालरका लबत्र यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुको येखदेख य अनुगभन गनय 
स्थानीम स्वास््म सेवा तथा सयसपाई अनुगभन सलभततको गिन गरयन े छ । 
मस सलभततको गिन देहाए फभोजजभ हुनेछ् 

 

(क) स्वास््म ऺेत्र हेने कामयऩालरका सदस्म अध्मऺ  

(ख) स्वास््म तथा सयसपाई ऺेत्रभा कामय गरययहेका ववऻहरु 
भध्मेफाट प्रत्मेक दईु वषयभा ऩरयवतयन हुने गयी कामयऩालरकारे 
तोकेको १ जना 

सदस्म  

(ग) आभा सभूह य स्वास््म स्वमॊसेववका सञ्जार भध्मेफाट 
कामयऩालरकारे तोकेको १ जना 

सदस्म 

 

(घ) 
स्वास््म सॊस्था ब्मवस्थाऩन सलभततका अध्मऺ भध्मे प्रत्मेक 
वषय ऩरयवतयन हुने गयी कामयऩालरकारे तोकेका १ जना 

सदस्म  

(ङ) स्वास््म तथा सयसपाई िाखा प्रभुख सदस्म सधचव  

(२) स्वास््म सेवा तथा सयसपाई अनुगभन सलभततको काभ, कतयव्म य अधधकाय 
देहाम अनुसाय हुनेछ   

(क) आफ्नो कामयऺ ेत्र लबत्रको स्वास््म तथा सयसपाइ मोजना तमाय गने ।  
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(ख) नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र स्वास््म सॊस्था सञ्चारनका राधग अनुभतत, स्वीकृतत 
सम्फन्धी नगयऩालरकाराई आवश्मक याम प्रदान गने । 

 (ग) स्वास््म सॊस्था व्मवस्थाऩन सलभततराई आवश्मक तनदेिन ठदने, जागरुक य 
सजग वनाउने ।  

(घ)  स्वास््म सॊस्थाहरुको राधग आवश्मक साधन स्रोत जुटाउने य ऩरयचारन गन े
गयाउने । 

 (ङ)  स्वास््म सॊस्थाहरुको सुऩयीवेऺण तथा अनुगभन गने गयाउने ।  

 (च) स्वास््म वविषेऻहरु य स्वास््म सेवा प्रदामकहरुको सूची अद्मावधधक तथा 
प्रकािन गने   

(छ) स्वास््म सेवाको ऩहुॉच बन्दा फाठहय यहेका सभुदामको ऩठहचान गयी सफैका 
राधग स्वास््म सेवा  सुतनजश्चत हुने प्रवन्ध गने ।  

(ज)  नगय कामयऩालरकाराई स्वास््म तथा सयसपाइ ऺेत्रभा आवश्मक सुझाव य 
सल्राह ठदने   

(झ) तोककए वभोजजभका अन्म कामयहरु गने ।  

मस सलभततरे सम्ऩादन गयेका किमाकराऩहरुको भालसक प्रततवेदन नगय 
प्रभुख सभऺ ऩेि गनुय ऩने छ | आवश्मकता अनसुाय नगय प्रभुखरे सलभतत 
वा सलभततका कुनै सदस्मराई तनदेिन ठदन सलनेछन ् |सो तनदेिनको 
ऩारना गनुय सलभतत वा सदस्मको कतयव्म हुनेछ | 

६.  स्वास््म सॊस्था व्मवस्थाऩन सलभतत गिन, काभ, कतयव्म य अधधकाय्  

(१) साभुदातमक अस्ऩतार तथा प्राथलभक स्वास््म केन्र वा स्वास््म चौकी (स्वास््म 
सॊस्था व्मवस्थाऩन सलभतत) ब्मवस्थाऩनका राधग देहाम फभोजजभ सदस्म यहन े
गयी हयेक सॊस्थाको छुट्टाछुट्टै ब्मवस्थाऩन सलभतत गिन गरयने छ ।  

(क) नगयऩालरकाका नगय प्रभुख सॊयऺक 

(ख) सम्वजन्धत वडाध्मऺ अध्मऺ  

(ग) अध्मऺरे भनोतनत गयेको व्मजलत उऩाध्मऺ 

(घ) स्वास््म चौकी यहेको ऺेत्रको ववध्मारम प्र.अ. १ जना सदस्म  

(ङ) स्थानीम व्माऩाय सॊघको प्रतततनधध १ जना सदस्म 
(च) सॊयऺकफाट भनोतनत रब्ध प्रततजष्ित स्वास््म ऺेत्रको 

जानकाय एक जना भठहरा  
सदस्म 
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(छ) सम्फजन्धत वडा कामायरमको वडा सधचव सदस्म 
(ज) सम्वजन्धत स्वास््म सॊस्थाको प्रभुख सदस्म सधचव  

 

(२) स्वास््म सॊस्था ब्मवस्थाऩन सलभततको काभ, कतयब्म, अधधकाय देहाए अनुसाय 
हुनेछन्   

(क) आफ्नो स्वास््म सॊस्थाको वावषयक मोजना फनाई सम्फजन्धत वडा सलभतत 
भापय त नगयऩालरकाभा ऩेि गने । 

 (ख) व्मवस्थाऩन सलभततको तनमलभत फैंिक गने, स्वास््म सॊस्थाभा ऩयेको 
सभस्माहरुको सभाधानभा आवश्मक कामय गने ।  

 (ग) वावषयक सलभऺा, साभाजजक ऩयीऺण जस्ता भूल्माङ्कनका कामयिभ सॊचारन 
गने ।  

 (घ) सम्फजन्धत स्वास््म सॊस्थाका कभयचायीको प्रबावकायी ऩरयचारनको राधग 
सहजजकयण गने ।  

 (ङ) स्वास््म घुजम्त लिववयहरु याख्न सम्फजन्धत तनकामहरुभा सभन्वम तथा 
व्मवस्थाऩन गने ।  

 (च) केन्र, प्रदेि य स्थानीम सयकायरे चराएका स्वास््म सम्फजन्ध कामयिभ तथा 
अलबमानहरुराई सपर ऩानय आवश्मक कामय गने ।  

 ७.   फैंक खाता सॊचारन् हयेक स्वास््म सॊस्थारे आफ्नो कायोवाय व्मवजस्थत गनय वैंक खाता 
खोल्न सलने छ ।  

(१)  स्वास््म सॊस्थाको वैंक खाता ब्मवस्थाऩन सलभततका अध्मऺ य सदस्म सधचवको 
सॊमुलत दस्तखतफाट सॊचारन हुनेछ ।  

 (२)  उऩदपा (१) फभोजजभको रेखा व्मवस्थाऩन य रेखा ऩयीऺण नगय कामयऩालरकाको 
कामायरमरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।   

 

 

 

ऩरयच्छेद – ३ 

स्वास््म संस्था स्थाऩना य सञ्चारन सभवन्धी भाऩदण्ड 

८.   अस्ऩतार तथा स्वास््म सॊस्था सञ्चारन भाऩदण्ड्  
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(१)  अस्ऩतार् कामयऩालरका आपैरे तोककएको भाऩदण्डभा ५० िैय्मासम्भ ऺभताको 
अस्ऩतार सॊचारन गनय सलनेछ । मस्तो अस्ऩतार सॊचारन गनय कामयऩालरकारे 
अस्ऩतार सॊचारन तनमभावरी तजुयभा गयी सॊचारन गनेछ ।  

(२)  स्वास््म चौकी् नगयऩालरकारे प्रत्मेक वडा अथायत जनसॊख्माको अनुऩातभा 
कजम्तभा देहामका ऩूवायधाय ऩुया गयी स्वास््म चौकी सॊचारन गनुयऩनेछ्  

 (क) जनिजलत् स्वास््म सहामक (हेल्थ अलसस्टेण्ट) १ जना, अ.हे.व २ जना, 
अ.न.भी २ जना, आवश्मकता अनुसाय सहामक कभयचायीहरु  

 (ख) बवन कोिा् प्रिासन कऺ, औषधी बण्डायण तथा ववतयण कऺ, प्राथलभक 
उऩचाय कऺ जस्ता सुववधा सठहतको बवन  

 (ग) उऩकयण् प्राथलभक उऩचायका आधायबूत उऩकयण  

(३) नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र जडडफुटी, प्राकृततक धचककत्सा, मोगा ध्मान रगामतका 
योकथाभभुरक य वैकजल्ऩक धचककत्सा सेवा को प्रफयद्धन राधग सभुदाम वा 
ट्रष्टहरुसॊग को साझेदायीभा वा नगयऩालरका आपैं रे कम्तीभा एउटा आमूवेद तथा 
प्राकृततक धचककत्सा केन्रको स्थाऩना य सञ्चारन गनुयऩनेछ ।    

 ९.   तनजी ऺेत्ररे अस्ऩतार सॊचारन गनय सलने् 
 (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र तनजी ऺेत्र तथा ट्रष्ट वा रोककल्माणकायी सॊस्थारे 

अस्ऩतार सॊचारन गनय चाहेभा ५० िैय्मा सम्भको सॊचारन अनुभती नगयऩालरकारे 
ठदन सलनेछ । 

 (२)  उऩदपा (१) फभोजजभ अस्ऩतार सॊचारन गनय चाहने तनकामरे अनुभतीको राधग 
तोककएको ढाॉचाभा नगयऩालरकाभा तनवेदन ठदनु ऩनेछ ।  

 (३)  स्वास््म सेवा तथा सयसपाई अनुगभन सलभततरे प्राप्त तनवेदन उऩय छरपर 
तथा आवश्मक अनुगभन गयी तोककएको भाऩदण्ड ऩुया गयेभा अस्ऩतार 
सॊचारनको स्वीकृती प्रदान गनय सलनेगयी आिम ऩत्र प्रदान गनय नगय 
कामयऩालरकाराई लसपारयस गनेछ ।  

 (४)  उऩदपा (३) को आधायभा नगयकामयऩालरकारे १ फषय लबत्र तोककएको भाऩदण्ड ऩुया 
गयेभा अस्ऩतार सॊचारनको स्वीकृती प्रदान गनय सककने प्रकायको आिम ऩत्र 
प्रदान गनेछ ।   

(५)  तोककएको सभमसीभा लबत्र मसै ऐन फभोजजभ तोककएको ऩूवायधाय तमाय गयी 
स्वीकृतीका राधग नगय कामयऩालरकाभा तनवेदन ठदनु ऩनेछ  । 
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 (६)  उऩदपा (५) फभोजजभको तनवेदन उऩय आवश्मक अनुगभन गयी तोककएको 
भाऩदण्ड ऩुया गयेको िहय बएभा अस्ऩतार सञ्चारनको अनुभती प्रदान गनय 
सलनेछ ।  

 (७)  आिमऩत्रभा उल्रेख गरयएको सभमलसभा लबत्र तोककएको भाऩदण्ड ऩुया गयेको 
नऩाईएभा स्वीकृतत प्रदान नगनय सककनेछ ।   

१०.  अस्ऩतार सॊचारन गनय आवश्मक भाऩदण्ड्  

नगयऩालरकाको स्वीकृतीभा सॊचारन हुने अस्ऩतारहरुरे देहाम अनुसायको भाऩदण्ड ऩुया 
गनुयऩनेछ ।  

(१) जनिजलत् कजम्तभा २ जना एभ.वव.वव.एस डालटय, कजम्तभा ४ जना स्टाप नसय, 
कजम्तभा एक जना ल्माव टेजलनलसमन य आवश्मक भात्राभा सहामक य सहमोगी 
स्वास््मकभी । 

 (२) बवन तथा कोिा् दताय चरानी, वठहयॊग सेवा, इभजेन्सी कऺ, प्रमोगिारा, बनाय 
बएका ववयाभी याख्न ेलमाववन, नलसयङ कऺ, प्रिासन कऺ, ऩाककय ङ ।  

 (३) उऩकयण य ऩूवायधाय् सडक नेटवकय रे जोडडएको, एम्फुरेन्स सेवाको उऩरब्धता,  

ववयाभी याख्न े फेड य राइप सऩोटय लसष्टभ, २४ घण्टा ववद्मुत य खानेऩानी सेवा 
बएको, अजलिजनको व्मवस्था, धचककत्साजन्म पोहय ब्मवस्थाऩनको प्रणारी बएको 
हुनुऩने ।   

११.  ऩोलरजलरतनक सॊचारनको अनुभती् नगयऩालरकारे आफ्नो कामयऺ ेत्रभा कुनै व्मजलत वा 
सॊस्थारे ऩोलरजलरतनक सॊचारन गनय चाहेभा तोककएको भाऩदण्ड ऩुया गयी स्वीकृती लरन ु 
ऩनेछ ।   

१२.  प्रमोगिारा वा ल्माफोयेटोयी सॊचारन् व्मजलत वा कुनै सॊस्थारे प्रमोगिारा वा 
ल्मावोयेटोयी सॊचारन गनय चाहेभा देहाम फभोजजभको वववयण सठहत नगयऩालरकाफाट 
स्वीकृती लरनु ऩनेछ ।  

(१)  सॊचारकको वववयण य नागरयकताको प्रभाणऩत्र,  

(२)  प्रमोगिारा वा ल्माफोयेटोयी सॊचारन गने स्थान, घयधनी य सॊचारकफीचको 
घयबाडा सम्फन्धी सॊझौता ऩत्र, 

 (३)  येडडमोरोजी वा प्माथोरोजी ववषमभा न्मूनतभ ३ वषय अध्ममन गयेको व्मजलतको 
प्रभाणऩत्र य काभ गनय इच्छुक बएको ऩत्र,  

(४)  ल्माफभा उऩरब्ध हुने ऩयीऺणको प्रकाय,  

(५)  ल्माफभा प्रमोग हुने न्मूनतभ उऩकयणहरुको वववयण,   
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(६)  प्रस्ताववत रागत ।    

१३. पाभेसी सॊचारनको अनुभती् 
 (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र पाभेसी सॊचारन गनय चाहेभा नगयऩालरकाफाट अनुभती लरन ु

ऩनेछ ।    

(२)  आधायबूत पाभेसी लिऺा प्राप्त ब्मजलत सञ्चारक यहने गयी पाभेसी सञ्चारन 
गने स्थान, वविी ववतयण गने औषधीका प्रकायहरु य प्राथलभक उऩचाय सेवाको 
वववयण आवेदनभा खरुाउनु ऩने ।  

 (३)  पाभेसी सञ्चारनभा यहने भुख्म सञ्चारक य सहामक कभयचायीहरुको वववयणहरु 
िैक्षऺक प्रभाण ऩत्र,  नागरयकता य हारको वसोवास िेगाना प्रभाण बएको 
कागजात य वडा कामायरमको लसपारयस साथ आवेदन ऩेि गनुयऩने ।  

(४)  नगयऩालरकारे प्राप्त वववयण सठहतको आवेदन फभोजजभ पाभेसी सॊचारनको 
अनुभतत ठदन सलनेछ । 

१४. भाऩदण्ड ऩुया नगयेभा सजाम हुने्  

(१)  स्वास््म सॊस्था, प्रमोगिारा, पाभेसी जस्ता स्वास््म सेवा सॊचारनको स्वीकृती 
लरदा तोककएको भाऩदण्ड ऩुया नबएको तय झुलमाएय वववयण ठदएको वा अस्थामी 
रुऩभा भाऩदण्ड ऩुया गयेको ऩाइएभा अनुगभन सलभततरे सचते गयाउन,े जरयवाना 
गयाउने  तथा स्वीकृती खायेजीको राधग नगयऩालरकाभा लसपारयस गनय सलनेछ ।  

 (२)  प्रमोगिाराभा तालरभ प्राप्त ल्माव टेजलनलसमन फाहेकका ब्मजलतरे यगत, 

ठदिावऩसाव, खकाय रगामतको ऩरयऺणभा सॊरग्न बएको ऩाइएभा त्मस्तो 
प्रमोगिारा वन्द गयाउन सलने, सञ्चारकराई कारोसूचीभा याखी सो को जानकायी 
आभ जनताराई ठदइने ।   

(३)  पाभेसीको हकभा दतायवारा सञ्चारक य सहमोगी वाहेक अरुरे औषधी फेचकेो 
ऩाइएभा सचते गयाउने, जरयवाना ततयाउने देखख अनुभतत खायेज गनय सककने ।      

१५.  सहुलरमत य छुटको ब्मवस्था गनुयऩने् 
तनजी रगानी य ट्रष्ट भापय त सञ्चारनभा आएका स्वास््म सॊस्थाहरुरे स्वास््म 
ऩयीऺणका िभभा राग्ने िुल्क नगय कामयऩालरकाके कामायरमको लसपारयसभा तनजश्चत 
प्रततित सेवाग्राहीहरुका राधग छुट वा लभनाहा ठदनु ऩनेछ ।   
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ऩरयच्छेद – ४ 

स्वास््मकभी तथा स्वास््म स्वमंसेवा सभफन्धी व्मवस्था 

१६. स्वास््मकभीको व्मवस्थाऩन् नगयऩालरका लबत्रका साभुदामीक स्वास््म सॊस्थाहरु 
भापय त आधायबूत स्वास््म सेवा प्रवाहका राधग ४ प्रकायका स्वास््मकभीहरु यहने छन्   

(१) स्थामी् नेऩार सयकायको स्वास््म सेवाफाट सभामोजन बई आएका 
स्वास््मकभीहरु । 

(२) कयाय् स्थानीम भाग य ववलिष्टताका आधायभा नगयऩालरका भापय त कयाय सेवाभा 
बनाय गरयएका स्वास््मकभीहरु । 

 (३) अभ्मासकताय् स्थानीम स्तयभा खरेुका स्वास््म अध्ममन सॊस्थानभा अध्ममनयत 
ववद्माथीहरु एवॊ नगयऩालरकाको आॊलिक वा ऩूणय छात्रववृिभा अन्मत्र गई स्वास््म 
लिऺा अध्ममन गयेका ववद्माथीहरुराई अभ्मासकताय स्वास््मकभीको रुऩभा 
नगयऩालरकारे बनाय गनय सलने छ । मस्ता अभ्मासकतायराई वढीभा १ वषयको 
राधग बनाय गनय सककने छ ।  

 (४)  स्वास््म अलबमानकताय य स्वमॊसेववका ।  

१७. स्वास््म स्वमॊसेववकाको ब्मफस्था् स्वास््म सेवाराई घयघयको ऩहुॉचभा ऩु¥माउन य 
जनचतेना पैराउन नगयऩालरकारे भठहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरु तनमूलत गनय  
सलनेछ ।  

 (१)  भठहरा स्वमॊसेववका तनमूजलतका राधग २१ वषय ऩुया बई ४० वषय ननाघेको, िैक्षऺक 
मोग्मता न्मुनतभ १० कऺा अध्ममन गयेको, अन्म सयकायी ऩदभा तनमुजलत 
नलरएको,  सम्वजन्धत वडाको वववाठहत नागरयक हुनुऩने छ । भठहरा स्वमॊसेववका 
६० फषयको उभेय सम्भ स्वमॊसेववका बई काभ गनय ऩाउनेछन ्।  

(२)  एउटा वडाभा अधधकतभ सॊख्मा १० हुन ेगयी औसत प्रतत ३०० जनसॊख्माको राधग 
१ जना भठहरा स्वमॊसेववकाको लसपारयस वडा सलभततरे नगयऩालरका सभऺ 
गनयसलने  छ । 

 (३)  प्रत्मेक स्वमॊसेववकारे आधायबूत स्वास््म सम्वन्धी ७ ठदनको तालरभ प्राप्त 
गयेको हुनुऩनेछ । नगयऩालरका य स्वास््म सॊस्थाहरुरे आवश्मकता अनुसाय 
अलबभुखीकयण तालरभ प्रदान गनेछ ।  

 (४)  मसबन्दा ऩठहरे देखख नै कामययत भठहरा स्वमॊसवेीकाहरु भध्मे तनयऺय य ५० फषय 
उभेय ऩुगेकाराई रु २०,०००।– प्रोत्साहन बिा य प्रभाणऩत्र सठहत स–सम्भान 
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बफदाइ गरयने छ  साथ ैसयकायी ऩदभा तनमुजलत लरएकाराई प्रभाणऩत्ररे स-सम्भान 
ववदाई गरयनेछ य नमाॉ तनमुजलत  गदाय कजम्तभा १० कऺा उततणयराई भात्र तनमुजलत 

ठदइने छ ।  

१८. स्वास््मकभीको सेवा सुववधा्  

(१)  स्थामी स्वास््मकभी् नेऩार सयकायरे तोकेको स्केर वभोजजभ तरव य नगय 
कामयऩालरकारे तोके वभोजजभको अन्म सेवा सुववधा हुनेछ ।  

(२)  कयाय स्वास््मकभी् प्रचलरत तरफ स्केर वा दईु ऩऺफीचको सभझदायीभा बएको 
कयाय सम्झौंता फभोजजभको सेवा सुववधा उऩरब्ध गयाउन सककनेछ ।  

(३)  अभ्मासकताय स्वास््मकभी्  खाजा सुववधा फयाफयको यकभसम्भ उऩरब्ध गयाउन 
सककने छ । 

 (४)  अलबमानकताय/स्वमॊसेववका् ऩोिाक, वावषयक रुऩभा सञ्चाय खचय, स्वास््म सॊस्थाराई 
आवश्मकता ऩयेको वखत काभभा खटाइएभा सो ठदनको ऩारयश्रलभक, स्वास््म सेवा 
सम्फन्धी अलबमानभा खटाईएको सभमभा ठदइने ऩारयश्रलभक जस्ता सुववधाहरु 
उऩरब्ध गयाउन सककनेछ ।   

१९. स्वास््मकभीको दयवन्दी तनधाययण य तनमूजलत् 
साभुदामीक वा सयकायी स्वालभत्वका स्वास््म सॊस्थाहरुभा आवश्मक स्वास््मकभीको 
दयवन्दी नगयकामयऩालरकारे तनधाययण गने छ ।   

(१)  दयवन्दी अनुसायका ऩदहरुभा नेऩार सयकायफाट सभामोजन बई आएका स्थामी 
स्वास््मकभीहरु यहनेछन ् । अन्म कभयचायीहरुको हकभा नगयऩालरकारे कयायभा 
स्वास््मकभी तनमुजलत गनय सलने छ ।   

(२)  स्वास््म सॊस्थाभा कामभ बएको रयलत दयवन्दी ऩदभा कयाय तनमुजलत गनुय ऩन े
बएभा कयाय तनमुजलत सम्फन्धी व्मवस्था देहाम वभोजजभको छनौट सलभततफाट 
हुनेछ्  

(क) नगयऩालरकाको प्रभुख प्रिासकीम अधधकृत वा तनजरे 
तोकेको अधधकृत 

सॊमोजक  

(ख) नगय प्रभुखरे तोकेको स्वास््म सेवा वविषेऻ  सदस्म  

(ग) नगयऩालरकाको स्वास््म िाखा प्रभुख सदस्म सधचव 

 (३)  छनोट सलभततरे आफ्नो कामयववधध आपैरे तनधाययण गनय सलनेछ ।   

२०.  कभयचायी सरुवा्  
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(१)  स्थामी स्वास््मकभीको हकभा तनजरे कुनै एक स्वास््म सॊस्थाभा अधधकतभ ५ 
वषय सेवा गये ऩश्चात अको स्वास््म सॊस्थाभा सरुवा हुनुऩने छ । वविषे 
ऩरयजस्थती फाहेक न्मूनतभ ३ वषय एउटै स्वास््म सॊस्थाभा कामय गयेऩतछ भात्र 
सरुवा हुनेछ ।  

(२)  वविषे अवस्थाभा फाहेक न्मूनतभ ३ वषय एकै स्वास््म सॊस्थाभा कामययत स्थामी 
कभयचायीरे अको स्वास््म सॊस्थाभा सरुवा हुन चाहेभा नगय कामयऩालरकाको 
कामायरमभा सरुवाका राधग तनवेदन ठदन सलनेछन ् । मसयी प्राप्त तनवेदनका 
आधायभा नगय कामयऩालरकाको स्वास््म िाखारे आफ्नो ऺेत्रलबत्रका कुनै ऩतन 
स्वास््म सॊस्थाभा सरुवा गनय सलनेछ ।  

(३)  वविषे अवस्था बन्नारे तनज सो सॊस्थाभा यहन नसलने, ववषमगत दयवन्दी 
आवश्मक नयहेको, स्वास््म सभस्मा, ऩततऩत्नी सगैँ यही सेवा गनय ऩाउने अवस्था 
ऩयेको वा अन्म धचिफुझ्दो कायण सभेत फुखझने छ ।  

२१. कामयसम्ऩादन कयाय सम्झौता गनुयऩने्  

स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाउन देहाम अनुसाय कामयसम्ऩादन कयाय सम्झौंताको 
प्रकृमा अवरम्फन गनुयऩनेछ ।  

 (१)  नगय कामयऩालरका प्रभुखको योहवयभा प्रभुख प्रिासकीम अधधकृतरे स्वास््म तथा 
सयसपाई िाखा हेने अधधकृतसॉग, उलत अधधकृतरे स्वास््म सॊस्थाका प्रभुखहरुसॉग 
य प्रभुखरे अन्म कभयचायीहरुसॉग कामय सम्ऩादन कयाय सम्झौता गनुयऩने छ ।  

 (२)  कामय सम्ऩादन कयाय सम्झौता १ वषयको हुने छ । कयाय सम्झौता अनुसाय काभ 
बए नबएको भूल्माॊकन प्रभुख प्रिासकीम अधधकृतरे आधथयक वषयको अन्त्मभा 
तमाय गयी नगय प्रभुख सभऺ ऩेि गनुयऩने छ ।   

(३)  वावषयक कामयसम्ऩादन कयायका सूचकहरु तनधाययण गने कामय स्वास््म अनुगभन 
सलभततरे तमाय ऩायी नगय कामयऩालरकाभा ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

 २२.  कामय सम्ऩादन भूल्माॊकन य सजाम तथा ऩुयस्काय्  

(१) कामयसम्ऩादन कयाय बएका कभयचायीहरुको कामयसम्ऩादन ऺभताको आधायभा 
भूल्माङ्कन गयी कामयसम्ऩादनभा याम्रो नततजा हालसर गने कभयचायीराई ऩुयस्कृत 
गने य कभजोय नततजा हालसर गने कभयचायीराई दजण्डत गनुय ऩदयछ ।  

 (२) कामयसम्ऩादन सम्झौंताको भूल्माङ्कन, ऩुयस्काय य सजाम नगयकामयऩालरकारे तोके 
फभोजजभ हुनेछ ।  
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ऩरयच्छेद – ५ 

औषधी तथा स्वास््म उऩकयणको खरयद,  बण्डायण य ववतयण सभफन्धी व्मवस्था 

 २३. वावषयक खरयद मोजना फनाउनु ऩने्  

 (१)  आफ्नो ऺेत्रलबत्र वावषयक रुऩभा आवश्मक ऩने औषधी तथा स्वास््म उऩकयणको 
अनुभान य खरयद गनय वावषयक खरयद मोजना फनाई स्वीकृत गयाउनु ऩनेछ ।  

 (२)  वावषयक खरयद मोजना स्वास््म िाखाको सहमोगभा खरयद एकाईरे तमाय गनेछ ।  

 २४. औषधी तथा स्वास््म उऩकयण खरयद् 
(१) औषधी तथा स्वास््म उऩकयणको खरयदका राधग नगयऩालरका स्वास््म िाखारे 

प्रकिमा अतघ वढाउने छ ।  

(२) औषधी तथा स्वास््म उऩकयणको खरयद गदाय सावयजतनक खरयद ऐन य ववषमगत 
स्थानीम कानुनहरुको प्रावधान अनुसाय गनुयऩने छ ।  

 २५. औषधी तथा स्वा्म उऩकयणको बण्डायण् 
(१)  खरयद गरयएको औषधी तथा स्वास््म उऩकयणको सुयक्षऺत बण्डायणको ब्मवस्था 

स्वास््म िाखारे लभराउने छ ।  

(२)  स्वास््म उऩकयण य औषधीको खरयद चौभालसक रुऩभा गनुयऩने छ । खरयदको 
ऩरयभाण तनधाययण सम्वजन्धत वडा सलभततरे भाग गये वभोजजभ २०% भा 
नवढाइकन गनुयऩने छ ।   

(३)  सम्वजन्धत साभुदातमक स्वास््म सॊस्थारे नगय कामयऩालरकाको कामायरमफाट प्राप्त 
गयेको उऩकयण य औषधी तथा औषधी ववतयण सम्वन्धी ववस्ततृ वववयण 
चौभालसक रुऩभा सावयजतनक गने य सम्वजन्धत वडा सलभतत भापय त 
नगयऩालरकाभा फुझाउनु ऩनेछ ।   

 

ऩरयच्छेद – ६ 

स्वास््म सेवाको न्मूनतभ भूल्म य गुणस्तय,  साभाम्जक सुयऺा अनुगभन सभफन्धी व्मवस्था 

२६.  स्वास््म सेवाको न्मूनतभ भूल्म य गुणस्तय तोलन सलने् 
नगयऩालरकारे स्थानीमस्तयभा सञ्चालरत धचककत्सा सम्फन्धी उत्ऩादन य स्वास््म 
सेवाहरुको न्मूनतभ भूल्म य गुणस्तय तनधाययण गनय सलनेछ । स्थानीम स्वास््म सेवा 
अनुगभन सलभतत भापय त तनधायरयत गुणस्तय य भलू्म बए नबएको अनुगभन गरय सो 
अनुरुऩ कामय गयाउन तनदेिन ठदने छ ।  



खण्ड: २,  फऱेवास असार ९ गते, २०७६ साऱ, संख्या: ४ 
 

२७. साभाजजक सुयऺा कामयिभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन् 
 (१) नगय कामयऩालरकारे याजष्ट्रम य प्रादेलिक नीतत अनुसाय स्वास््म वीभा 

कामयिभराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनय आवश्मक सहजजकयण, जनचतेनाका 
कामयिभ तथा अलबमानहरु सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गनेछ ।  

 (२) आफश्मकतानुसाय अन्म साभाजजक सुयऺा कामयिभहरु तम गयी सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन गनुयऩनेछ ।   

२८. सयसपाई य स्वच्छताका राधग अनुगभन तथा तनमभन् 
 (१)  स्वस्थ खानेऩानी य खाद्मऩदाथयको गुणस्तय एवॊ वामु तथा ध्वनी प्रदषुण 

तनमन्त्रण गनय स्वास््म तथा सयसपाई अनुगभन सलभततरे आवश्मक ब्मवस्था 
लभराउने छ ।  

(२)  प्रदषुण वढाउने उद्मोग, सॊस्थान वा ब्मजलतराई सो सम्वन्धी सचते गयाउन य सो 
फाट ऩनय जाने हानी नोलसानीको ऺततऩूतत य गयाउन लसपारयस गनय सलने छ ।  

 (३) लसपारयस वभोजजभ नगय कामयऩालरकारे दण्ड, जरयवाना तथा अन्म कायवाही 
सम्फन्धी व्मवस्था लभराउन सलनेछ ।  

 

 

 

ऩरयच्छेद – ७ 

भाहाभायी योगथाभ,  खानेऩानी तथा सयसपाइ व्मवस्थाऩन सभफन्धी व्मवस्था 

२९. भाहाभायी योकथाभ तथा तनमन्त्रण सलभतत  

(१) भाहाभायी योकथाभ तथा तनमन्त्रणको राधग देहाम फभोजजभको सलभतत गिन 
गरयने छ । 

क. नगयऩालरकाका प्रभुख अध्मऺ 

ख. स्वास््म ऺेत्र हेने सलभततको सॊमोजक सदस्म 

ग. प्रभुख प्रिासकीम अधधकृत सदस्म 

घ. स्वास््म िाखाको प्रभुख सदस्म-सधचव 

(२) मस सलभततको काभ कतयव्म तोककए फभोजजभ हुनेछ । 

३०. योग तथा योगीहरुको अलबरेख याख्न ुऩने्  
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(१)  स्थानीम स्तयभा कुनै नागरयकराई सरुवा योग रागेभा सो को जानकायी २४ घण्टा 
लबत्र नजजकको साभुदामीक स्वास््म सॊस्था वा स्वमॊसेववकाराई ठटऩोट गयाउनु 
ऩनेछ ।  

 (२)  कसैराई नसने योग रागेभा सो को जानकायी ५ ठदन लबत्र नजजकको साभुदामीक 
स्वास््म सॊस्था वा स्वास््म स्वमॊसेववकाराई ठटऩोट गयाउनु ऩनेछ ।  

 (३)  ठटऩोट गयाइएका योगीहरुको वववयण सम्वजन्धत स्वास््म सॊस्थाहरुरे भालसक 
रुऩभा वडा सलभतत य नगयऩालरकाको स्वास््म सूचना प्रणारीभा दाखखरा गयाउन ु
ऩनेछ ।  

३१.  भाहाभायी योकथाभ तथा तनमन्त्रण गनय अलबमान सॊचारन गनुयऩने् 
(१)  स्थानीम स्तयभा योगको भाहाभायी पैलरएभा नगयऩालरकारे सोको प्रबाव ऺेत्र 

तनक्र्मौर गयी ववद्मारमहरु वन्द गनय, अस्थामी रुऩभा वस्ती खारी गनय वा 
अन्मत्रका सवयसाधायणराई भ्रभणभा प्रततवन्ध सभेत रगाउन सलनेछ ।   

(२)  मस्तो ऩरयजस्थतीभा भाहाभायीफाट थऩ ऺतत हुन नठदन आवश्मक ितयकता 
अऩनाउने, आवश्मक जनिजलत ऩरयचारन गने य थऩ जनिजलतको राधग तछभेकी 
स्थानीम सयकाय, प्रदेि सयकाय य सॊघीम सयकायभा अनुयोध गयी प्रबावकायी 
ऩरयचारन गनुयऩनेछ ।     

३२.  सूती,  भठदया तथा सुतीजन्म ऩदाथयको तनमभन् 
(१)  सुती तथा भठदयाजन्म ऩदाथय वविी ववतयणको राधग नगयऩालरकाफाट छुट्टै 

अनुभतत लरनु ऩनेछ ।   

(२)  खाद्म ऩदाथय ववकि गने ऩसरभा सुती तथा भठदयाजन्म ऩदाथय ववकि ववतयण गनय 
फन्देज रगाइने छ।   

 (३)  सुती, भठदया य रागू ऩदाथयजन्म वस्तुको वविी ववतयण य प्रमोगभा तनमन्त्रण गनय 
तनिधेधत य खलु्रा ऺेत्रहरु तोलन सककनेछ । ववद्मारम, सयकायी कामायरम,  
हाटवजाय जस्ता ऺेत्रहरुको तनजश्चत दयुी लबत्र धमु्रऩान य भठदयाऩान तनषेध 
गरयनेछ ।  

 (४)  खाद्म ऩदाथयसॉगै सुती तथा भठदयाजन्म ऩदाथय ववकि ववतयण गयेभा,  तनषेधधत 
ऺेत्रभा धमु्रऩान य भठदया सेवन गयेभा स्थानीम प्रिासनको सहमोगभा 
नगयऩालरकारे कायवाही गनय सलनेछ ।     

३३. सयसपाई सम्फजन्ध कामयिभ तथा पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन्   
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(१)  नगयऩालरका स्वास््म तथा सयसपाई िाखारे ब्मजलतगत, घयेरु तथा साभुदातमक 
सयसपाईका भाऩदण्ड तमाय गयी प्रत्मेक आधथयक वषयको ऩठहरो भठहना लबत्र 
कामयऩालरका वैिकफाट अनुभोदन गयाउनु ऩने छ ।   

(२)  मसयी अनुभोदन बएको भाऩदण्डराई वडा कामायरम य स्वास््म सॊस्थारे ऩुरुष 
अलबमानकताय य भठहरा स्वमॊसेववकाहरु ऩरयचारन गयी सवै घयऩरयवायसम्भ 
ववतयण गनेछन ्।     

 (३)  घय तनभाणय गदाय िौचारमको पोहय व्मवस्थाऩन गने ववधध य घयेरु पोहय 
बफसजयन गने स्थानको अतनवामय ब्मवस्था बएको हुनुऩने छ ।  

 (४)  एक ऩरयवायको िौचारम,  ढर य पोहयभैरा ब्मवजस्थत नबएको कायण अको 
ऩरयवायभा हानी नोलसानी ऩनय गएभा सोको ऺततऩूतत य हानी ऩुमायउने ऩरयवायरे 
ततनुयऩने छ ।  

 (५)  िहयी तथा अधय िहयी ऺते्रभा तनस्कालसत पोहयभैरा ऩुनप्रमोग गरय कम्ऩोष्ट भर 
फनाइएको अवस्थाभा नगय कामयऩालरकारे प्रोत्साहन यकभ प्रदान गनय सलन ेछ ।   

 

 

ऩरयच्छेद – ८ 

ववववध 

३४.  प्राईबेट भेडडकर करेज,  स्वास््म अध्ममन सॊस्थान य िूरा अस्ऩतार सञ्चारनका 
राधग लसपारयस् 
 (१)  याजष्ट्रम य प्रादेलिक भाऩदण्ड अनुरुऩ तनजीस्तयभा भेडडकर करेज तथा स्वास््म 

अध्ममन सॊस्थान,  अस्ऩतार तथा तनदान केन्र स्थाऩनाका राधग सम्वजन्धत वडा 
य कामयऩालरकाको कामायरमफाट लसपरयि लरनुऩने छ ।  

 (२)  उऩदापा (१) फभोजजभको लसपारयस लरॉदा वातावयणीम प्रबाव अध्ममन गयी 
स्थानीम स्तयभा ऩने नकायात्भक प्रबावहरुको न्मूतनकयणका राधग कामयिभ य 
वजेट प्रस्ताव गरयएको हुनुऩनेछ ।  

 (३)  लसपारयसका राधग नगयऩालरकाको आधथयक ऐनरे तोके वभोजजभको याजश्व दस्तुय 
फुझाउनु ऩनेछ ।  

 ३५. याजष्ट्रम तथा प्रादेलिक अलबमानराई सघाउ ऩुमायउनु ऩने् 
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स्वास््म सेवा सम्फन्धी याजष्ट्रम तथा अन्तयाजष्ट्रम भाऩदण्ड ऩुया गनय सॊघीम तथा प्रदेि 
सयकायरे सॊचारन गयेको अलबमानराई नगयऩालरका स्वास््म िाखारे सभन्वम गनय 
सलनेछ ।   

 ३६.  आभा सभूह,  धाभी झाॉिी य आम्ची सेवाको अलबरेख अद्मावधधक गयी ततनीहरुको 
किमाकराऩराई स्वास््म िाखारे अनुगभन य तनमभन गनेछ ।  

 ३७.  नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र कामययत स्वास््म य सयसपाई सम्फन्धी सॊस्थाहरुरे आफ्नो 
प्रगतत वववयण त्रभैालसक रुऩभा नगय कामयऩालरका सभऺ फुझाउनु ऩनेछ ।    

 ३८.  नगयऩालरकारे आधायबूत स्वास््म तथा सयसपाई सेवा प्रदान गनयका राधग अन्म 
सयकायी तनकाम, तनजी ब्मवसामी, साभाजजक सॊघ/सॊस्था, ट्रष्ट य ब्मजलतहरुसॉग बफलबन्न 
कामयहरुका राधग साझदेायी गनय सलने छ य ततनीहरुफाट औषधी,  उऩकयण, वविषेऻ 
सीऩहरुको सहामता प्राप्त गनय सलनेछ ।  

 ३९.  ऩुनयावेदन् 
तोककएको अधधकायीरे गयेको सजामको आदेि उऩय कानून वभोजजभ ऩुनयावदेन राग्नेछ 
|  

 ४०.  तनमभ फनाउने अधधकाय् 
(१)  मस ऐनको उद्देश्म कामायन्वमन गनय नगय कामयऩालरकारे आवश्मक तनमभ 

फनाउन सलनेछ ।  

(२)  मस ऐनको कामायन्वमनको राधग नगय कामयऩालरकारे आवश्मक तनदेलिका फनाई 
रागू गनय  सलनेछ ।  

४१.  सॊिभणकारीन व्मवस्था् 
मस ऐनरे तोककए वभोजजभ हुने बनी व्मवस्था गयेको काभ तनमभावरी नआउॉदासम्भ 
नगय कामयऩालरकारे गनय सलनेछ ।  

४२.  ऩनुयावेदन् 
मस ऐन फभोजजभ बएका दण्ड, जरयवाना य सजाम उऩय धचत नफुझभेा ऩुनयावेदन गनय 
सककनेछ ।  

४३.  वाधा अड्काउ पुकाउने अधधकाय्  

मस ऐनको उद्देश्म कामायन्वमन गनय कुनै वाधा अड्काउ ऩयेभा नगयकामयऩालरकारे 
त्मस्तो वाधा अड्काउ हटाउन आदेि जायी गनय सलनेछ । तय त्मस्तो आदेि 
नगयऩालरकारे ६ भठहना लबत्र नगय सबाफाट अनुभोदन नगयेभा स्वत तनस्िीम हुनेछ । 

 ४४.  वचाउ य राग ुनहुने् 
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(१)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगयत वनेका तनमभभा रेखखए जतत कुयाभा सोठह 
वभोजजभ य नरेखखएका कुयाभा प्रचलरत कानून वभोजजभ हुनेछ ।  

(२)  सॊववधानसॉग वाखझएका मस ऐनका दपा तथा उऩदपाहरु वाखझएको हदसम्भ स्वत् 
तनस्िीम हुनेछन ्।  

 (३)  मस अतघ बए गयेका काभ कावायठह मसै ऐन फभोजजभ बए गयेको भातननेछ । 

 

 

आऻारे, 
भोतीयाभ साऩकोटा 

प्रभुख प्रिासकीम अधधकृत 




