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प्रस्तावनााः 

स्थानीय वासिन्दाहरुको आधारभूत स्वास््य र िरिफाई िेवा प्रदान गन े

काययमा नगरपासिकाको सिम्मेवारी प्रमुख रही आएको र िोको व्यवस्थापन मा 

स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था गरी कायय िम्पादन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

 “नेपािको िंसवधान २०७२ को धारा २२१ अनुिार िोही िंसवधानको 

अनुिूची ८ को िूची न.ं ९ र १० का असधकारहरुिाई कायायन्वयन गनय” तथा 

“स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ वमोसिम सितगगंा 

नगरपासिकाको नगर िभािे यो ऐन तिुयमा गरेको छ ।  
 

पररच्छेद १ 

प्रारसम्भक 

१. िंसिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(क)  यि ऐनिाई स्थानीय स्वास््य तथा िरिफाई िेवा ऐन, 

२०७७ भसनन ेछ ।  

(ख)  नगर िभाबाट स्वककिृ त भई स्थानीय रािपत्रमा प्रकासित 

भएपश्चात िागु हुनेछ ।  
 



२. पररभाषााः सवषय वा प्रिगंिे अको अथय निागेमा यि ऐनमा,  

(क) “ऐन” भन्नािे सितगगंा नगरपासिकाको स्वास््य तथा िरिफाई 

ऐन २०७७ िाई िम्झनुपछय ।  

(ख) “िंघीय ऐन” भन्नािे स्वास््य िम्बन्धी िंघीय ििंदिे बनाएको 

ऐन भने्न बुझ्नुपदयछ।  

(ग)  “काययपासिका” भन्नािे सितगगंा नगरपासिकाको नगर 

काययपासिकािाई िम्झनुपछय।  

(घ)  “िरकारी वा िामुदासयक” भन्नािे िरकारी तथा िामुदासयक 

स्वासमत्वमा िंचािन भएका स्वास््य िंस्थािाई िम्झन ुपदयछ 

।  

(ङ)  “सनिी” भन्नािे िेवाको िँगिँगै नाफाको िमेत उद्दशे्य राखी 

िंचािन हुने स्वास््य िंस्था भनेर िम्झनुपदयछ ।  

(च)  “ट्रष्ट वा िोक कल्याणकारी” भन्नािे ट्रष्ट वा िोक कल्याणकारी 

िंस्थाहरु माफय त िचंािन हुने स्वास््य िंस्थािाई िम्झनुपदयछ 

।  

(छ)  “व्यवस्थापन िसमसत” भन्नािे दफा ६ अन्तगयत बनेका स्वास््य 

िंस्थाहरुको व्यवस्थापन िसमसतिाई िम्झनुपदयछ ।  

(ि) “नगर स्वास्थ्य तथा अनगुमन िसमसत” भन्नािे दफा ५ अनुिार 

नगरपासिकामा गरित स्वास््य िेवा तथा िरिफाइ अनगुमन 

िसमसतिाई िम्झनुपदयछ ।  

(झ)  “स्वास््य िंस्था” भन्नािे िरकारी स्तरबाट िंचासित 

अस्पताि, प्राथसमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, अधारभुत 

स्वास््य केन्र, तथा िहरी स्वास््य केन्रिाई िम्झनुपदयछ ।  
 
 
 

पररच्छेदाः २ 

आधारभतू स्वास््य िवेा प्रदायक र व्यवस्थापन िम्बन्धी व्यवस्था 
 



३. आधारभतू स्वास््य िेवा प्रदायकहरु : स्थानीय स्तरमा आधारभूत स्वास््य 

िेवा प्रदान गने स्वास््य िेवा प्रदायकहरु ३ प्रकारका हुनछेन् । 

(क)  िरकारी वा िामुदासयक: िरकारी तथा िामुदासयक 

स्वासमत्वमा िंचािन भएका अस्पताि, प्राथसमक स्वास््य 

केन्र, स्वास््य चौकी, अधारभुत स्वास््य केन्र, िहरी 

स्वास््य केन्र, आयुवेद तथा प्राकिृ सतक सचककत्िा केन्र, 

नगरघर सलिसनक, आयुवेद केन्रहरु िरकारी वा िामुदासयक 

स्वास््य िेवा प्रदायक सनकाय हुनेछन् ।  

(ख)  सनिीाः सनिी िेत्रद्वारा िचंासित अस्पताि, नर्ियङ होम, 

पोसिसलिसनक वा सलिसनक, प्रयोगिािा, फामेिीहरु सनिी 

स्वास््य िेवा प्रदायक सनकाय हुनेछन् ।  

(ग)  ट्रष्ट वा िोक कल्याणकारी िंस्थाहरुको असधनस्थ: ट्रष्ट वा 

िोक कल्याणकारी िंस्थाहरुको माफय त िंचािन हुन े

अस्पताि, स्वास््य केन्र, घुम्ती सलिसनक यि अन्तगयत पदयछ ।  

४.  स्वास््य िेवा प्रदायक िंस्थाहरुको पररभाषा र आधारभूत मापदण्डाः 

स्वास््य िेवा प्रदायक िंस्थाहरुको पररभाषा र आधारभूत मापदण्ड 

िंघीय िरकारिे सनधायरण गरे बमोसिम हुनेछ ।  

५.  नगर स्वास््य िेवा व्यवस्थापन  तथा अनुगमन िसमसत गिन, काम, 

कतयव्य र असधकार  

(१)  स्थानीय नगरपासिका सभत्र रहकेा स्वास््य िंस्थाहरुको रेखदखे र 

अनुगमन गनय नगर स्वास््य िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसतको 

गिन गररने छ। यि िसमसतको गिन यि प्रकार हुनेछाः  

क. नगर प्रमुख– अध्यि 

ख.   नगर उपप्रमुख  – िदस्य 

ग. प्रमुख प्रिािकीय असधकिृ त – िदस्य 

घ.  स्वास््य िेत्र हनेे काययपासिका िदस्य – िदस्य  



ङ. स्वास््य तथा िरिफाई िते्रमा कायय गरररहकेा सवज्ञहरु वा 

गैरिरकारी िंघ िंस्थाहरु मध्येबाट काययपासिकािे तोकेको १ 

िना – िदस्य  

च.  आमा िमूह र स्वास््य स्वयंिेसवका िञ्जाि मध्येबाट 

काययपासिकािे तोकेको १ /१ िना  गरर २ िना     – िदस्य 

छ. स्वास््य िंस्था व्यवस्थापन  िसमसतका अध्यिहरु मध्ये 

काययपासिकािे तोकेको २ िना  – िदस्य  

ि.  नगर िेत्रमा िंसचित िरकारी स्वास््य िंस्थाहरुका प्रमुखहरु 

मध्य बाट १ िना –                              िदस्य 

भ . स्वास््य तथा िरिफाई िाखा प्रमुख– िदस्य िसचव 

(२)  नगर स्वास््य िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसतको काम, कतयव्य 

र असधकार दहेाय अनुिार हुनेछ ।  

(क)  आफ्नो कायय िेत्रसभत्रको स्वास््य तथा िरिफाइ योिना 

तयार गने । यिरी योिना तयार गदाय वडाबाट स्वीकिृ त मूि 

योिना बाट सनदसेित हुनुपछयl  

(ख)  नगरपासिका िेत्रसभत्र स्वास््य िंस्था िञ्चािनका िासग 

अनुमसत, स्वीकिृ सत िम्बन्धी नगरपासिकािाई आवश्यक राय 

प्रदान गने ।  

(ग)  स्वास््य िंस्था व्यवस्थापन िसमसतिाई आवश्यक सनदिेन 

कदने, िागरुक र ििग वनाउने ।  

(घ)  स्वास््य िंस्थाहरुको िासग आवश्यक िाधन स्रोत िुटाउने र 

पररचािन गने गराउने ।  

(ङ)  स्वास््य िंस्थाहरुको िुपरीवेिण तथा अनुगमन गने गराउने ।  

(च)  स्वास््य सविेषज्ञहरु र स्वास््य िेवा प्रदायकहरुको िूची 

अद्यावसधक तथा प्रकािन गने ।  

(छ)  स्वास््य िेवाको पहुचँ भन्दा बासहर रहकेा िमुदायको 

पसहचान गरी िबैका िासग स्वास््य िेवा िुसनसश्चत हुने प्रबन्ध 

गने ।  



(ि)  नगर काययपासिकािाई स्वास््य तथा िरिफाइ िेत्रमा 

आवश्यक िुझाव र िल्िाह कदने ।  

(झ)  तोककए वमोसिमका अन्य काययहरु गने ।  

(ञ) स्वास््य िेवा िचतेना काययक्रम योिना बनाई िागु गने  l 
(ट) िम्बसन्धत िेत्रका सवज्ञहरुको परामियमा सनयमन तथा 

अनुगमन गनेl 
(ि) नगरपासिकासभत्र बर्थिंग िेन्टर िंचािन तथा व्यवस्थापन गन े

l 
(ड) बर्थिंग िेन्टरमा प्रिुती गराउन े मसहिािाई यि 

नगरपासिकाबाट प्रोत्िाहन उपिब्ध गराउने l  

६. स्वास््य िंस्था िंचािन तथा व्यवस्थापन िसमसत गिन, काम, कतयव्य र 

असधकार  

(१) िामुदासयक अस्पताि तथा प्राथसमक स्वास््य केन्र स्वास््य चौकी, 
अधारभुत स्वास््य केन्र, िहरी स्वास््य केन्र, आयुवेद केन्र 

(स्वास््य िंस्था व्यवस्थापन िसमसत) व्यवस्थापनका िासग दहेाय 

बमोसिम िदस्य रहने गरी हरेक िंस्थाको छुट्टा छुटै्ट व्यवस्थापन 

िसमसत गिन गररने छ ।  

(क)  नगर पासिकाको प्रमुख      िंरिक 

(ख)  िम्वसन्धत वडाध्यि वा वडाध्यििे तोकेको वडा िदस्य  
   अध्यि    

(ग)  अध्यि िे मनोसनत गरेको एक िना मसहिा वडा िदस्य  

उपाध्यि  

(घ)  स्वास््य िेत्रमा कक्रयािीि मसहिा िामुदासयक स्वास््य स्वयं 

िेसवकाहरु मध्ये िंरिकबाट मनोसनत मसहिा १ िना            
  िदस्य  

(ङ)  स्वास््य िंस्था रहकेो वडाको सवद्याियको प्रधानाध्यापक / 

प्राचायय मध्येबाट िसमसतिे तोकेको १ िना     िदस्य  



(च) िम्बसन्धत वडाको वडािसचव    िदस्य  

(छ)  स्थानीय व्यापारी, िम्भव भएमा स्वास््य िेत्रमा काम गने 

उद्योगी व्यविायी मध्येवाट िसमसतिे मनोसनत गरेको एक 

िना      िदस्य 

(ि) िम्वसन्धत स्वास््य िंस्थाको प्रमुख िदस्य िसचव  

(झ) िम्बसन्धत वडाका ककिोर ककिोरी मध्य े १/१ िना आमसन्त्रत 

िदस्य राख्न िककनेछ । 
(२) स्वास््य िंस्था व्यवस्थापन िसमसतको काम कतयब्य सनम्नानुिार हुनेछl  

(क) आफ्नो स्वास््य िंस्थाको वार्षयक योिना बनाई िम्बसन्धत वडा 

िसमसत माफय त नगरपासिकामा पेि गने ।  

(ख)  व्यवस्थापन िसमसतको सनयसमत बैंिक गने, स्वास््य िंस्थामा 

परेको िमस्याहरुको िमाधानमा आवश्यक कायय गने ।  

(ग)  वार्षयक िमीिा, िामासिक परीिण, िेखा पररिण िस्ता 

मूल्याङ्कनका काययक्रम िंचािन गने ।  

(घ)  िम्बसन्धत स्वास््य िंस्थाका कमयचारीको प्रभावकारी 

पररचािनको िासग िहसिकरण गने ।  

(ङ)  स्वास््य घुसम्त सिसवरहरु राख्न िम्बसन्धत सनकायहरुमा 

िमन्वय गने तथा व्यवस्थापन गने ।  

(च)  केन्र, प्रदिे र स्थानीय िरकारिे चिाएका स्वास््य िम्बसन्ध 

काययक्रम तथा असभयानहरुिाई िफि पानय आवश्यक कायय गन े

। 

(छ) आफ्नो िेत्रसभत्र गनय िककने स्वास््य िनचेतना असभयान 

घोषणा गने र त्यििाई मुतय रुप कदने l  

७. बैंक खाता िंचािन: हरेक स्वास््य िंस्थािे वैंक खाता खोल्न िके्न छ ।  

(१)  स्वास््य िंस्थाको वैंक खाता व्यवस्थापन िसमसत का अध्यि र 

िदस्य िसचवको िंयुक्त दस्तखतबाट िंचािन हुनेछ ।  



(२)  उपदफा (१) बमोसिमको िेखा व्यवस्थापन र िेखा परीिण 

नगरपासिकािे तोके बमोसिम हुनेछ ।  
 

पररच्छेदाः ३ 

स्वास््य िसं्था स्थापना र िञ्चािन िम्वन्धी मापदण्ड 
 

८. अस्पताि तथा स्वास््य िंस्था िञ्चािन मापदण्ड  

(१)  अस्पताि: नगरपासिका आफैिे तोककएको मापदण्डमा १५ 

िैयािम्म िमताको अस्पताि िंचािन गनय िके्नछ । यस्तो 

अस्पताि िंचािन गनय नगरपासिकािे अस्पताि िंचािन ऐन 
तिुयमा गरी िचंािन गनेछ ।  

(२)  स्वास््य चौकी: नगरपासिकािे प्रत्येक वडा अथायत 

िनिंख्याको अनुपातमा कसम्तमा दहेायका पूवायधार पुरा गरी 

स्वास््य चौकी िचंािन गनुयपनेछ । 

(क)  िनिसक्ताः नेपाि िरकारि े कमयचारी िमायोिन गदाय तयार 

पारेको खाका तथा स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को 

दफा ९० अनुिार तहगत प्रणािी अविम्बन गरर कमयचारी 

व्यवस्थापन गररनेछ l बर्थिंग िेन्टरका िासग नर्ििंग कमयचारी 

र कायायिय िहयोगी थप व्यवस्था गररनेछ l िाथ ै २४ घण्टे 

उपचार िेवा िसहतको स्वास््य चौकी िंचािनका िासग थप 

िनिसक्तको व्यवस्थापन गररनेछ l प्रत्येक स्वास््य िंस्थामा 

क्रमि ल्याब िेवा िंचािन गररनेछ l ल्याब दरवन्दी नभएमा 

स्वास््य िंस्थाहरुमा करार िेवा वा ज्यािादारीमा कमयचारी 

व्यवस्थापन गररनेछ l   

(ख)  भवन कोिााः नेपाि िरकारिे तय गरेको मापदण्ड अनुिारको 

व्यवस्था गररनेछ l  

(ग)  उपकरणाः प्राथसमक उपचारका आधारभतू उपकरणहरु 
व्यवस्था गररनेछ l  



(३)  नगरपासिका िेत्र सभत्र िसडबुटी, प्राकिृ सतक सचककत्िा, योगा 

ध्यान िगायतका रोकथाममुिक र वैकसल्पक सचककत्िा िेवा 

को प्रवद्र्धनका िासग िमुदाय वा ट्रष्टहरुिँगको िाझेदारीमा वा 

नगरपासिका आफैं िे कम्तीमा एउटा आयुवेद तथा प्राकिृ सतक 

सचककत्िा केन्रको स्थापना र िञ्चािन गनुयपनेछ ।  

९. सनिी िेत्रिे अस्पताि िचंािन गनय िके्न ।  

(१)  नगरपासिका िेत्रसभत्र सनिी िेत्र तथा ट्रष्ट वा िोक 

कल्याणकारी िंस्थाद्वारा अस्पताि िंचािन गनय चाहमेा १५ 

िैया िम्मको िचंािन अनुमसत नगरपासिकाि ेकदन िके्नछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोसिम अस्पताि िंचािन गनय चाहन े

सनकायिे अनुमसतको िासग तोककएको ढाँचामा 

नगरपासिकामा सनवेदन कदन ुपनेछ ।  

(३)  स्वास््य िेवा तथा िरिफाई अनुगमन िसमसतिे प्राप्त सनवेदन 

उपर छिफि तथा आवश्यक अनुगमन गरी तोककएको 

मापदण्ड पुरा गरेमा अस्पताि िंचािनको स्वीकिृ सत प्रदान गनय 

िके्नगरी आिय पत्र प्रदान गनय नगर काययपासिकािाई 

सिफाररि गनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) को आधारमा नगर काययपासिकािे िमय सभत्र 

िंसधय िरकारिे तोकेको मापदण्ड पुरा गरेमा यस्तो अस्पताि 

िंचािनको स्वीकिृ सत प्रदान गनय िककने प्रकारको आिय पत्र 

प्रदान गनेछ ।  

(५)  तोककएको िमयिीमा सभत्र यिै ऐन   बमोसिम तोककएको 

पूवायधार तयार गरी स्वीकिृ सतका िासग नगर स्वास््य 

िसमसतमा सनवेदन कदनु पनेछ ।  

(६)  उपदफा (५) बमोसिमको सनवेदन उपर आवश्यक अनुगमन 

गरी तोककएको मापदण्ड पुरा गरेको िहर भएमा अस्पताि 

िंचािनको अनुमसत नगरकाययपासिकािे प्रदान गनय िके्नछ ।  



१०. अस्पताि िंचािन गनय आवश्यक मापदण्ड : नगरपासिकाको  स्वीकिृ सतमा 

िंचािन हुने १५ िैयािम्मको अस्पतािहरुिे दहेाय अनुिारको मापदण्ड 

पुरा गनुयपनेछ ।  

(१)  िनिसक्ताः कसम्तमा २ िना एमसवसवएि डालटर, कसम्तमा ४ 

िना स्टाफ निय, कसम्तमा एक िना ल्याव टेकक्नसियन 

रेसडयोिोसिष्ट, एनेस्थेसियन र आवश्यक मात्रमा िहायक र 

िहयोगी स्वास््यकमीहरु  । 

(२)  भवन तथा कोिााः दताय चिानी, वसहरंग िेवा, इमिेन्िी कि, 

प्रयोगिािा, भनाय भएका सवरामी राख्ने लयासवन, नर्ियङ कि, 

प्रिािन कि, पार्कय ङ आकद 

(३)  उपकरण र पूवायधाराः िडक नेटवकयिे िोसडएको, एम्बुिेन्ि 

िेवाको उपिब्धता, सवरामी राख्ने बेड र िाइफ िपोटय सिष्टम, 

२४ घण्टा सवद्युत र खानपेानी िेवा भएको, असलििनको 

व्यवस्था, सचककत्िा िन्य फोहर व्यवस्थापन को प्रणािी 

भएको हुनुपन े।  

११. पोसिसलिसनक िंचािनको अनुमसत: 
(१)  नगरपासिकािे आफ्नो काययिेत्रमा कुन ै व्यसक्त वा िसं्थािे 

पासिसलिसनक िंचािन गनय चाहमेा तोककएको मापदण्ड पुरा 

गरी स्वीकिृ सत सिनु पनेछ ।  

(२)  पोसिसलिसनकमा सवरामी िाँच्न े डालटरको सववरण, 

िञ्चािकको सववरण, िञ्चािन हुने स्थान र उपिब्ध हुन े

िेवाको सववरण खोिी नगरपासिका िमि सनवेदन कदनु पनेछ 

।  

१२. प्रयोगिािा िंचािन: व्यसक्त वा कुन ैिंस्थाि ेप्रयोगिािा िंचािन गनय 

चाहमेा दहेाय बमोसिमको सववरण िसहत नगरपासिकाबाट स्वीकिृ सत 

सिनु पनेछ ।  

(१)  िंचािकको सववरण र नागररकताको प्रमाणपत्र  

(२)  प्रयोगिािा िंचािन गने स्थान प्रमासणत भएको कागिात  



(३)  रेसडयोिोिी वा प्याथोिोिी सवषयमा न्यूनतम ३ वषय 

अध्ययन गरेको व्यसक्तको प्रमाणपत्र र काम गनय इच्छुक भएको 

पत्र  

(४)  ल्याबमा उपिब्ध हुने परीिणको प्रकार  

(५)  ल्याबमा प्रयोग हुने न्यूनतम उपकरणहरुको सववरण  

१३. फामेिी िंचािनको अनुमसत  

(१)  नगरपासिका िेत्रसभत्र फामेिी िंचािन गनय चाहमेा 

नगरपासिकाबाट अनुमसत सिनु पनेछ।  

(२)  आधारभूत, फामेिी सििा प्राप्त ब्यसक्त िञ्चािक रहन े गरी 

फामेिी िञ्चािन गने स्थान, सवक्री सवतरण गने औषधीका 

प्रकारहरु खुिाउनु पने ।  

(३)  फामेिी िञ्चािनमा रहन े मुख्य िञ्चािक र िहायक 

कमयचारीहरुको सववरणहरु िैसिक प्रमाण पत्र, नागररकता र 

हािको विोवाि िेगाना प्रमाण भएको कागिात र वडा 

कायायियको सिफाररि िाथ आवेदन पेि गनुयपनेछ ।  

(४)  प्राप्त सववरण िसहतको आवदेन बमोसिम फामेिी िंचािनको 

अनुमसत कदन िके्नछ ।  

१४. मापदण्ड पुरा नगरेमा ििाय हुनेाः  

(१)  स्वास््य िंस्था, प्रयोगिािा, फामेिी िस्ता स्वास््य िेवा 

िंचािनको स्वीकिृ सत सिदा तोककएको मापदण्ड पुरा नभएको 

तर झुलयाएर सववरण कदएको वा अस्थायी रुपमा मापदण्ड 

पुरा गरेको पाइएमा नगर स्वास््य िेवा तथा अनगुमन 

िसमसतिे अनुगमनगरी िचते गराउन,े िररवाना गराउन ेतथा 

स्वीकिृ सत खारेिीको िासग नगरपासिकामा सिफाररि गनय 

िके्नछ ।  

(२)  प्रयोगिािामा तासिम प्राप्त ल्याव टेकक्नसियन बाहकेका 

ब्यसक्तिे रगत, कदिासपिाव, खकार िगायतको परीिणमा 

िंिग्न भएको पाइएमा त्यस्तो प्रयोगिािा वन्द गराउन िके्न, 



िञ्चािकिाई कािो िूचीमा राखी िो को आम िनतािाई 

िानकारी कदइने ।  

(३)  फामेिीको हकमा दतायवािा िञ्चािक र िहयोगी प्रासबसधक 

कमयचारी वाहके अरुिे औषधी बेचेको पाइएमा िचते 

गराउन,े िररवाना सतराउन ेदसेख अनुमसत खारेि गनय िककन े

छ ।  
 

१५. िहुसियत र छुटको ब्यवस्था गनुयपने: सनिी िगानी र ट्रष्ट माफय त 

िञ्चािनमा आएका स्वास््य िंस्थाहरुिे स्वास््य परीिणका क्रममा िाग्न े

िुल्क नगरपासिकाको  सिफाररिमा सनसश्चत प्रसतित िेवाग्राहीहरुका 

िासग छुट वा समनाहा कदनु पनेछ ।  
 

पररच्छेदाः ४ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य स्वयिंवेा िम्बन्धी व्यवस्था 

१६. स्वास््यकमीको व्यवस्थापनाः नगरपासिकासभत्रका िामुदासयक स्वास््य 

िंस्थाहरु माफय त आधारभूत स्वास््य िेवा प्रवाहका िासग ४ प्रकारका 

स्वास््यकमीहरु रहने छन्l  

(१)  स्थायी: नेपाि िरकारको स्वास््य िेवाबाट िमायोिन भई 

आएका स्वास््यकमीहरु  

(२)  करार: स्थानीय माग र सवसिष्टताका आधारमा 

नगरपासिकामाफय त करार तथा ज्यािादारी िेवामा भनाय 

गररएका स्वास््यकमीहरु  

(३)  अभ्यािकतायाः स्थानीय स्तरमा खुिेका वा अन्य स्वास््य 

अध्ययन िंस्थानमा अध्ययनरत सवद्याथीहरु एवं 

नगरपासिकाको आंसिक वा पूणय छात्रविृसिमा अन्यत्र गई 

स्वास््य सििा अध्ययन गरेका सवद्याथीहरुिाई अभ्यािकताय 

स्वास््यकमीको रुपमा नगरपासिकािे भनाय गनय िके्न छ । 

यस्ता अभ्याि कतायिाई वढीमा १ वषयको िासग भनाय गनय 

िककने छ ।  



(४)  स्वास््य असभयानकताय र मसहिा स्वास््य स्वयंिेसवका  

 

१७. १.मसहिा स्वास््य स्वयंिेसवकाको व्यवस्था ÷ मसहिा स्वयंिेसवका  

सनयुसक्तका िासग २० वषय उमेर पुरा भई ४५ वषय ननाघेको, िैसिक 

योग्यता न्युनतम एि.इ.इ. िम्म अध्ययन गरेको िम्वसन्धत स्वास््य 

आमा िमुहबाट सिफाररि भइ टोि वा गाउको सववासहत मसहिा 

हुनुपनेछ ।  

२. स्वास््य असभयानकतायको व्यवस्था÷ स्वास््य असभयानकतायको सनयुसक्तका 

िासग २० वषय पुरा भई ४५ वषय ननाघकेो, िैसिक योग्यता न्युनतम 

एि.इ.इ. िम्म अध्ययन गरेको िम्वसन्धत वडाको सववासहत मसहिा वा 

पुरुष हुनुपनेछ । 

(१)  प्रत्येक मसहिा स्वास््य स्वयंिेसवका र असभयान कतायहरुिे 

आधारभूत स्वास््य िम्वन्धी तासिम प्राप्त गरेको हुनुपनछे । 

नगरपासिका र स्वास््य िंस्थाहरुिे आवश्यकता अनुिार 

तासिम असभमुखीकरण प्रदान गनेछतर कुन ै पसन िंस्थामा 

काययरत तिबी कमयचारीिे मसहिा स्वास््य स्वयं िेसवकाको 

रुपमा कायय गनय पाईने छैन l  

(२)  यिभन्दा पसहिे दसेख नै काययरत मसहिा स्वास््य 

स्वयंिेवीकाहरु मध्ये सनरिर र ५८ बषय उमेर पुगेकािाई 

प्रोत्िाहन भिाको व्यवस्था गरर सबदाइ गररने छ र नया ँ

सनयुसक्तगदाय कसम्तमा एि.इ.इ.  उतीणयिाई मात्र सनयुसक्त 

कदइनुपछय।  

१८. स्वास््यकमीको िेवा िसुवधा: 
(१)  स्थायी स्वास््यकमी: नेपाि िररकारिे तोकेको स्केि 

वमोसिम तिव र स्थानीय नगर काययपासिकाि े तोके 

वमोसिमको अन्य िेवा िुसवधा उपिब्ध हुनेछ l  



(२)  करार स्वास््यकमी: प्रचसित तिब स्केि वा दईु पिबीचको 

िमझदारीमा भएको करार िम्झौंता बमोसिमको िेवा िसुवधा 

उपिब्ध गराउन िककनेछ ।  

(३)  स्वयंिेसवका: पोिाक, वार्षयक रुपमा िञ्चार खचय, स्वास््य 

िंस्थािाई आवश्यक परेको वखत काममा खटाइएमा िो 

कदनको पाररश्रसमक वा यातायात खचय, स्वास््य िेवा िम्बन्धी 

असभयानमा खटाईएको िमयमा कदइने पाररश्रसमक वा 

यातायात खचय िस्ता िुसवधाहरु उपिब्ध गराउन िककनछे । 

तर राष्ट्रिे िकंटकासिन अवस्था घोषणा गरेको बखत िसंघय 

कानुन िागु हुनेछ । 
 

१९. स्वास््यकमीको दरवन्दी सनधायरण र सनयुसक्त: िामुदासयक वा िरकारी 

स्वासमत्वका स्वास््य िंस्थाहरुमा आवश्यक स्वास््यकमीको दरवन्दी 

नगरकाययपासिकािे सनधायरण गनेछ ।  

(१)  दरवन्दी अनुिारका पदहरुमा नेपाि िरकारबाट िमायोिन 

भई आएका स्थायी स्वास््यकमीहरु रहने छन् । िमायोिनमा 

नआएका कमयचारीहरुको हकमा नगरपासिकािे करारमा 

स्वास््यकमी सनयुसक्त गनय िके्नछ ।  

(२)  स्वास््य िंस्थामा कायम भएको ररक्त दरवन्दी पदमा करार 

सनयुसक्त गनुय पने भएमा करार सनयुसक्त िम्बन्धी व्यवस्था 

दहेाय वमोसिमको छनौट िसमसतबाट हुनेछ । 

(क) नगरपासिकाको प्रमुख प्रिािकीय असधकिृ त वा प्रमुख 

प्रिािकीय असधकिृ तिे तोकेको असधकिृ त स्तरको कमयचारी— 

िंयोिक  

(ख)  िंयोिकिे तोकेको कम्तीमा स्नातक उतीणय १ िना सवज्ञ       

  — िदस्य  

(ग) नगरपासिकाको स्वास््य िाखा प्रमुख— िदस्य िसचव 



 (३)  छनोट िसमसति े नगरपासिकामा करारमा कमयचारी 

ब्यवस्थापन गने िम्बसन्ध काययसवसध २०७४ िे सनधायरण गरे 

बमोसिम हुनेछ । 

(४) आवश्यक भएमा सवज्ञिाइ आमत्रण गनय िककनेछ । 
 

२०. िंस्था प्रमुख: तहगत िेष्ठता िम्बसन्धत िेवा िमूह वा उपिमूहको 

कमयचारीिाई िंस्था प्रमुखको रुपमा सिम्मेवारी तोककनेछ l 
२१. कमयचारी िरुवा: 

 (१)  सविेष अवस्थामा बाहके न्यूनतम ३ वषय एकै स्वास््य 

िंस्थामा काययरत स्थायी कमयचारीिे अको स्वास््य िंस्थामा 

िरुवा हुन चाहमेा नगरपासिकामा िरुवाका िासग सनवेदन 

कदन िके्नछन् । यिरी प्राप्त सनवेदनका आधारमा 

नगरपासिकाको स्वास््य तथा िरिफाई िाखािे आफ्नो 

िेत्रसभत्रका कुनै पसन स्वास््य िंस्थामा िरुवा गनय िके्नछ ।  

(२)  सविेष अवस्था भन्नािे सनि िो िंस्थामा रहन निके्न, 

सवषयगत दरवन्दी आवश्यक नरहकेो, स्वास््य िमस्या, 

पसतपत्नी िगै ँ रही िेवा गनय पाउन े अवस्था वा अन्य सचि 

बुझ्दो कारण िमेत बुसझने छ ।  

(३)  नगरपासिकािे आवश्यकता अनुिार िरुवा तथा कािको 

व्यवस्था गरी नगर िेत्रमा खटाउन िके्नछ l 
 

२२. काययिम्पादन करार िम्झौता गनुयपने  स्वास््य िेवािाई प्रभावकारी 

बनाउन दहेाय अनिुार काययिम्पादन करार िम्झौंताको प्रकिृ या 

अविम्बन गनुयपनेछ ।  

(१)  नगरपासिका प्रमुख को रोहवरमा प्रमुख प्रिािकीय 

असधकिृ तिे स्वास््य तथा िरिफाई िाखा हनेे असधकिृतिँग, 

उक्त असधकिृ तिे स्वास््य िंस्थाका प्रमुखहरुिँग र प्रमुखिे अन्य 

कमयचारीहरुिँग कायय िम्पादनका आधारमा करार िम्झौता 

गनुयपनेछ ।  



(२)  कायय िम्पादन करार िम्झौता बकढमा १ वषयको हुनछे । 

िम्झौता अनुिार काम भए नभएको मूल्यांकन प्रमुख 

प्रिािकीय असधकिृ तिे आर्थयक वषयको अन्त्यमा काययपासिका 

िमि पेि गनुयपनेछ ।  

(३)  वार्षयक काययिम्पादन करारका िूचकहरु सनधायरण गने कायय 

स्वास््य िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसतिे तयार 

पारी नगर काययपासिकामा पेि गनुयपनेछ ।  
 

२३. कायय िम्पादन मूल्यांकन र ििाय तथा पुरस्कार  

(१)  कायय िम्पादन करार भएका कमयचारीहरुको काययिम्पादन 

िमताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी कायय िम्पादनमा रा्ो 

नसतिा हासिि गने कमयचारीिाई पुरस्किृ त गन े र कमिोर 

नसतिा हासिि गने कमयचारीिाई दसण्डत गनुय पदयछ ।  

(२)  कायय िम्पादन िम्झौंताको मूल्याङ्कन, पुरस्कार र ििाय 

नगर काययपासिकािे तोके बमोसिम हुनेछ ।  
 

पररच्छेदाः ५ 
औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद, भण्डारण र सवतरण िम्बन्धी व्यवस्था 

 

२४.  वार्षयक खररद योिना बनाउनु पनेाः  

(१)  आफ्नो िेत्रसभत्र वार्षयक रुपमा आवश्यक पने औषधी तथा 

स्वास््य उपकरणको अनुमान र खररद गनय वार्षयक खररद 

योिना बनाई स्वीकिृ त गराउनु पनेछ ।  

(२)  वार्षयक खररद योिना स्वास््य तथा िरिफाई िाखाको 

िहयोगमा खररद एकाईिे तयार गनेछ । 

२५. औषधी तथा स्वास््य उपकरण खररद  

(१)  औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररदका िासग 

नगरपासिका स्वास््य तथा िरिफाई िाखािे प्रकक्रया असघ 

वढाउने छ ।  



(२)  औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद काययमा िावयिसनक 

खररद ऐन   र सवषयगत स्थानीय कानुनहरुको प्रावधान 

अनुिार गनुयपन ेछ ।  
 

२६. औषधी तथा स्वा्य उपकरणको भण्डारण  

(१)  खररद गररएको औषधी तथा स्वास््य उपकरणको िरुसित 

भण्डारणको ब्यवस्था नगरपासिका स्वास््य तथा िरिफाई 

िाखािे समिाउने छ ।  

(२)  स्वास््य उपकरण र औषधीको खररद चौमासिक रुपमा गनुयपने 

छ । खररदको पररमाण सनधायरण स्वास््य िसमसतिे माग गरे 

वमोसिम २०% मा नवढाइकन गनुयपने छ ।  

(३)  नगरपासिकािे खररद गरेको उपकरण र औषधीको कुि 

पररमाण र मूल्य खररद समसतको १ हप्तासभत्र िावयिसनक 

गनुयपने छ ।  

(४)  िम्वसन्धत िामुदासयक स्वास््य िंस्थाि े नगरपासिकाबाट 

प्राप्त गरेको उपकरण र औषधी तथा औषधी सवतरण िम्वन्धी 

सवस्तिृत सववरण चौमासिक रुपमा िावयिसनक गने र 

िम्वसन्धत वडा िसमसत माफय त नगरपासिकामा बुझाउनु पनेछ 

।  
 

पररच्छेद ६ 
स्वास््य िवेाको न्यनूतम मलू्य र गणुस्तर, िामासिक िुरिा अनगुमन िम्बन्धी व्यवस्था 

२७.  स्वास््य िेवाको न्यूनतम मूल्य र गुणस्तर तोक्न िके्न  

(१)  नगरपासिकािे स्थानीय स्तरमा िञ्चासित सचककत्िाकीय 

उत्पादन र स्वास््य िेवाहरुको न्यूनतम मूल्य र गुणस्तर 

सनधायरण गनय िके्नछ । स्थानीय स्वास््य िेवा अनुगमन िसमसत 

माफय त सनधायररत गुणस्तर र मूल्य भए नभएको अनुगमन गरर 

िो अनुरुप कायय गराउन सनदिेन कदनेछ ।  

२८.  िामासिक िरुिा काययक्रम िचंािन तथा व्यवस्थापन  



(१)  नगरपासिकािे रासष्ट्रय र प्रादसेिक नीसत अनुिार स्वास््य वीमा 

काययक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा िंचािन गनय आवश्यक 

िहसिकरण, िनचतेनाका काययक्रम तथा असभयानहरु िचंािन 

तथा व्यवस्थापन गनेछ ।  

(२) आवश्यकतानुिार अन्य िामासिक िरुिा काययक्रमहरु सनमाण 

गरर िंचािन तथा व्यवस्थापन गनुयपनेछ ।  

२९. िरिफाई र स्वच्छताका िासग अनुगमन तथा सनयमन  

(१)  स्वस्थ खानेपानी र खाद्य पदाथयको गुणस्तर एवं वायु तथा 

ध्वनी प्रदषूण सनयन्त्रण गनय स्वास््य तथा िरिफाई अनगुमन 

िसमसतिे आवश्यक ब्यवस्था समिाउने छ ।  

(२)  प्रदषूण वढाउने उद्योग, िंस्थान वा ब्यसक्तिाई िो िम्वन्धी 

िचेत गराउन र िो बाट पनय िाने हानी नोलिानीको िसतपूर्तय 

गराउन सिफाररि गनय िके्नछ ।  

(३)  सिफाररि वमोसिम स्थानीय काययपासिकािे दण्ड, िररवाना 

तथा अन्य कारवाही िम्बन्धी व्यवस्था समिाउन िके्नछ ।  
 

पररच्छेद ७ 

महामारी रोगथाम, फोहोरमिैा व्यवस्थापन िम्बन्धी व्यवस्था 
 

३०. रोग तथा रोगीहरुको असभिेख राख्नु पने  

(१)  स्थानीय स्तरमा कुनै नागररकिाई िरुवा रोग िागेमा िो को 

िानकारी २४ घण्टा सभत्र नसिकको िामुदासयक स्वास््य 

िंस्था वा स्वयंिेसवकािाई रटपोट गराउनु पनेछ ।  

(२)  किैिाई निने रोग िागेमा िो को िानकारी ५ कदन सभत्र 

नसिकको िामुदासयक स्वास््य िंस्था वा स्वास््य 

स्वयंिेसवकािाई रटपोट गराउनु पनेछ ।  

(३)  रटपोट गराइएका रोगीहरुको सववरण िम्वसन्धत स्वास््य 

िंस्थाहरुिे मासिक रुपमा वडा िसमसत र नगरपासिकाको 

स्वास््य िूचना प्रणािीमा दासखिा गराउनु पनेछ ।  



 

३१. महामारी रोकथाम तथा सनयन्त्रण गनय असभयान िचंािन गनुयपने  

(१)  स्थानीय स्तरमा रोगको महामारी फैसिएमा नगरपासिकाि े

िोको प्रभाव िेत्र सनक्र्यौि गरी सवद्याियहरु वन्द गनय, 

अस्थायी रुपमा वस्ती खािी गनय वा अन्यत्रका 

िवयिाधारणिाई भ्रमणमा प्रसतवन्ध िमेत िगाउन िके्नछ ।  

(२)  यस्तो पररसस्थतीमा महामारीबाट थप िती हुन नकदन 

आवश्यक ितयकता अपनाउने, आवश्यक िनिसक्त पररचािन 

गने र थप िनिसक्तको िासग सछमेकी स्थानीय िरकार, प्रदिे 

िरकार र िंघीय िरकारमा अनुरोध गरी प्रभावकारी 

पररचािन गनुयपनेछ ।  
 

३२. िूती, मकदरा तथा ितूीिन्य पदाथयको सनयमन  

(१)  िूती तथा मकदरािन्य पदाथय सवक्री सवतरणको िासग नगर 

पासिकाबाट छुटै्ट अनुमती सिनु पनेछ ।  

(२)  खाद्य पदाथय सवकक्र गन ेपििमा िूती तथा मकदरािन्य पदाथय 

सवकक्र सवतरण गनय बन्दिे िगाइने छ l 

(३)  िूती, मकदरा र िागू पदाथयिन्य वस्तुको सवक्री सवतरण र 

प्रयोगमा सनयन्त्रण गनय सनिेसधत र खुल्िा िेत्रहरु तोक्न िके्नछ 

। सवद्यािय, िरकारी कायायिय, हाटविार िस्ता िेत्रहरुको 

सनसश्चत दरुी तोकी धु्पान र मकदरापान सनषेध गनेछ ।  

(४)  खाद्य पदाथयिँगै िूती तथा मकदरािन्य पदाथय सवकक्र सवतरण 

गरेमा, सनषेसधत िेत्रमा धु्पान र मकदरा िेवन गरेमा 

स्थानीय प्रिािनको िहयोगमा नगरपासिकािे कारवाही गनय 

िके्नछ ।  
 

३३. िरिफाइ िम्बन्धी काययक्रम तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन  

(१)  नगरपासिका स्वास््य तथा िरिफाई िाखािे ब्यसक्तगत, 

घरेिु तथा िामुदासयक िरिफाईका मापदण्ड तयार गरी 



प्रत्येक आर्थयक वषयको पसहिो मसहना सभत्र काययपासिका 

वैिकबाट अनुमोदन गराउनु पनेछ ।  

(२)  यिरी अनुमोदन भएको मापदण्डिाई वडा कायायिय र 

स्वास््य िंस्थािे पुरुष असभयान कताय र मसहिा 

स्वयंिेसवकाहरु पररचािन गरर िवै घर पररवारिम्म सवतरण 

गनेछन् ।  

(३)  घर सनमाणय गदाय िौचाियको फोहर व्यवस्थापन गने सवसध र 

घरेिु फोहर सबिियन गने स्थानको असनवायय ब्यवस्था भएको 

हुनुपनेछ ।  

(४)  एक पररवारको िौचािय, ढि र फोहरमैिा ब्यवसस्थत 

नभएको कारण अको पररवारमा हानी नोलिानी पनय गएमा 

िो को िसतपूर्तय हानी पुयायउने पररवारिे सतनुयपने छ ।  

(५)  िहरी तथा अधय िहरी िेत्रमा सनस्कासित फोहरमैिा 

पुनप्रयोग गरर कम्पोष्ट मि बनाइएको अवस्थामा नगर 

काययपासिकािे प्रोत्िाहन रकम प्रदान गनय िके्न छ । यि 

ककसिमका काम गनेहरुिाई प्रोत्िाहन िमेत कदइने छL 
 

पररच्छेद ८ 

सवसवध 

३४. प्राईभेट मेसडकि कििे, अध्ययन िंस्थान र िूिा अस्पताि िञ्चािनका 

िासग सिफाररि  

१.  रासष्ट्रय र प्रादसेिक मापदण्ड अनुरुप सनिीस्तरमा मेसडकि 

किेि तथा स्वास््य अध्ययन िंस्थान, अस्पताि वा सनदान 

केन्र स्थापनाका िासग िम्वसन्धत वडा र नगरपासिकाबाट 

सिफाररि सिनुपनेछ ।  

(२)  उपदाफा (१) बमोसिमको सिफाररि लिँदा वातावरणीय 

प्रभाव अध्ययन गरी स्थानीय स्तरमा पने नकारात्मक 

प्रभावहरुको न्यूनीकरणका िासग काययक्रम र विेट प्रस्ताव 

गररएको हुनुपनेछ ।  



(३)  सिफाररिका िासग नगरपासिका आर्थयक ऐनिे तोके 

वमोसिमको रािश्व दस्तुर बझुाउनु पनेछ।  
 

३५. रासष्ट्रय तथा प्रादसेिक असभयानिाई िघाउ पु-याउनु पनेाः  

स्वास््य िेवा िम्बन्धी रासष्ट्रय तथा अन्तरासष्ट्रय मापदण्ड पुरा गनय 

िंघीय तथा प्रदिे िरकारिे िंचािन गरेको असभयानिाई 

नगरपासिका स्वास््य तथा िरिफाई िाखािे िमन्वय गनेछ ।  

३६.  आमा िमुह र धामी झाक्री िेवाको असभिेख अद्यावसधक गरी 

सतनीहरुको कक्रयाकिापिाई स्वास््य तथा िरिफाई िाखािे अनुगमन 

र सनयमन गनेछ ।  

३७.  नगरपासिका िेत्र सभत्र काययरत स्वास््य र िरिफाई िम्बन्धी 

िंस्थाहरुिे आफ्नो प्रगसत सववरण त्रैमासिक रुपमा नगरपासिका िमि 

बुझाउनु पनेछ ।  

३८.  नगरपासिकािे आधारभूत स्वास््य तथा िरिफाई िेवा प्रदान गनयका 

िासग अन्य िरकारी सनकाय, सनिी ब्यविायी, िामासिक िंघ÷िंस्था, 

ट्रष्ट र ब्यसक्तहरुिँग सबसभन्न काययहरुका िासग िाझेदारी गनय िके्न छ र 

सतनीहरु बाट औषधी, उपकरण, सविेषज्ञ िीपहरुको िहायता प्राप्त गनय 

िके्नछ ।  

३९.  पुनरावेदन: तोककएको असधकारीिे गरेको ििायको आदिेउपर काननू 

वमोसिम पुनरावेदन िाग्नेछ ।  

४०.  सनयम बनाउने असधकार: 
(१)  यि ऐनको उद्दशे्य कायायन्वयन गनय नगर काययपासिकाि े

आवश्यक सनयम बनाउन िके्नछ ।  

(२)  यि ऐनको कायायन्वयनको िासग नगर काययपासिकािे आवश्यक 

सनदसेिका बनाई िागू गनय िके्नछ ।  

४१. िंक्रमणकािीन व्यवस्था: यि ऐन  िे तोककए वमोसिम हुन ेभनी व्यवस्था 

गरेको काम ऐन  नआउँदािम्म नगर काययपासिकािे गनय िके्नछ र ऐन  

िारर भएपसछ िो ऐन  अनुिार हुनेछ l  



४२.  बाधा अडकाउ फुकाउने असधकार: यि ऐन  को उद्दशे्य कायायन्वयन गनय 

कुनै बाधा–अड्काउ परेमा नगर पासिकाि े त्यस्तो बाधा अड्काउ 

हटाउन आदिे िारी िके्नछ र त्यस्तो आदिे यिै ऐन  मा परे िरह 

मासननेछ । तर यस्तो आदिे नगर काययपासिकािे ६ मसहना सभत्रमा 

अनुमोदन नगरेमा स्वत सनष्किृ य हुनेछ ।  

४३. स्वास््य िंस्थाको िम्पसत: 
(१) नगरपासिका िेत्रसभत्र रहकेा िरकारी श्रोतमा िंचासित स्वास््य 

चौकी वा िंस्थाको हकभोगमा रहकेो िम्पसत िावयिसनक िम्पसत 

मासननेछ l यि ऐन बमोसिम अनुमसत वा स्वीकिृ सत रद्ध गररएको वा 

कुनै स्वास््य िंस्था गासभएमा वा अन्यंत्र िरेमा त्यस्ता स्वास््य 

िंस्थाहरुका िम्पसत नगरपासिकािे गासभएको स्वास््य िंस्था 

नगरपासिका सस्थत अन्य स्वास््य िंस्था वा नगरपासिकाका अन्य 

काममा वा िावयिसनक सहतका िासग प्रयोगमा ल्याउन िककनेछ l 
(२) उपदफा(१) बमोसिम स्वास््य िंस्थाको िम्पती प्रयोगमा नअउन े

भएमा तोककए बमोसिम हुनछेl 
४४.बचाउ र िागू नहुने: 

(१)  यो ऐन वा यि ऐन अन्तगयत बनेका सनयममा िेसखए िसत 

कुरामा िोही बमोसिम र निेसखएको कुरामा प्रचसित काननु 

बमोसिम हुनेछ ।  

(२)  िंसवधानिँग बासझएको यि ऐनका दफा तथा उपदफाहरु 

वासझएको हद िम्म स्वताः सनस्किृ य हुनेछ । 
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