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स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई सेवा ऐन – २०७५ 

प्रमाणीकरण लमल िः२०७५ /०३/१२ 

       प्रमाणीकरण गने :  

 

प्रस्तावनााः 

स्थानीर् वालिन्दाहरुको आधारभ ू स्वास््र् र िरिफाई िेवा प्रदान गने कार्यमा नगरपालिकाको लजम्मवेारी प्रमखु रही 

आएको र िो को व्र्वस्थापनमा स्पष्ट काननुी व्र्वस्था गरर कार्यिम्पादन गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, “नेपािको िंलवधान 

२०७२ को धारा २२१ अनिुार िोही िंलवधानको अनिुचूी ८ को िचूी नं. ९ र १० का अलधकारहरुिाई कार्ायन्वर्न 

गनय”  था “स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ वमोलजम वालिङ  नगर िभािे र्ो ऐन  जुयमा गरेको 

छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिाः  

(क) र्ि ऐनिाई स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५ भलनने छ ।  

(ख) र्ो ऐन नगर िभाबाट स्वीकृ  भई स्थानीर् राजपत्रमा प्रकालश  भए पश्चा  िाग ुहुनेछ ।  

२.   पररिाषााः लवषर् वा प्रिंगिे अको अथय निागमेा र्ि ऐनमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे वालिङ नगरपालिकाको स्वास््र्  था िरिफाई ऐन २०७४ िाई िम्झन ुपछय ।  

(ख)  “संघीय ऐन” भन्नािे स्वास््र् िम्बन्धी िंघीर् िंिदिे बनाएको ऐनिाई बझु्न ुपदयछ ।  

(ग) “काययपाम्िका” भन्नािे वालिङ नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकािाई िम्झन ुपछय । 

(घ) “सरकारी वा सामुदाम्यक” भन्नािे िरकारी  था िामदुालर्क स्वालमत्वमा िंचािन भएका स्वास््र् 

िंस्थािाई िम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) “म्नजी” भन्नािे िेवाको िँगिँग ैनाफाको िम े उद्दशे्र् राखी िंचािन हुने स्वास््र् िंस्था भनेर िम्झन ुपदयछ।  

(च) “ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी” भन्नािे ट्रष्ट वा िोककल्र्ाणकारी िंस्थाहरुको माफय   िंचािन हुने स्वास््र् 

िंस्थािाई िम्झन ुपदयछ ।  
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(छ) “व्यवस्थापन सम्मम्त” भन्नािे दफा ६ अन् गय  बनेका स्वास््र् िंस्थाहरुको व्र्वस्थापन िलमल िाई िम्झनु 

पदयछ ।  

(ज) “अनुगमन सम्मम्त” भन्नािे दफा ५ अनिुार नगरपालिकामा गलिन स्वास््र् िेवा  था िरिफाइ अनगुमन 

िलमल िाई िम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “स्वास््य संस्था” भन्नािे िरकारी स् रबाट िंचालि  अस्प ाि, प्राथलमक स्वास््र् केन्र  था स्वास््र् 

चौकीिाई िम्झन ुपदयछ ।  

पररच्छेदाः २ 

आधारिूत स्वास््य सेवा प्रदायक र व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 

 

३. आधारिूत स्वास््य सेवा प्रदायकहरु: स्थानीर् स् रमा आधारभ ू स्वास््र् िेवा प्रदान गने स्वास््र् िेवा 

प्रदार्कहरु ३ प्रकारका हुनेछन  

(क)  सरकारी वा सामुदाम्यकाः िरकारी  था िामदुालर्क स्वालमत्वमा िंचािन भएका अस्प ाि, प्राथलमक 

स्वास््र् केन्र, स्वास््र् केन्र, स्वास््र् चौकी, आर्वूदे  था प्राकृल क लचलकत्िा केन्र, गाउँघर  ललिलनक, आर्वूदे 

केन्रहरु िरकारी वा िामदुालर्क स्वास््र् िेवा प्रदार्क लनकार् हुनेछन ्।  

(ख)  म्नजीाः लनजी के्षत्रद्वारा िंचालि  अस्प ाि, नलियङ होम, पोलिललिलनक वा ललिलनक, प्रर्ोगशािा, फामिेीहरु 

लनजी स्वास््र् िेवा प्रदार्क लनकार् हुनेछन ्।  

(ग)  ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाहरुको अम्धनस्थाः ट्रष्ट वा िोककल्र्ाणकारी िंस्थाहरुको माफय   

िंचािन हुने अस्प ाि, स्वास््र् केन्र, घमु् ी ललिलनक र्ि अन् गय  पदयछ ।   

४.  स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररिाषा र आधारिूत मापदण्डाः स्वास््र् िेवा प्रदार्क िंस्थाहरुको 

पररभाषा र आधारभ ू मापदण्ड िंघीर् िरकारिे लनधायरण गरे वमोलजम हुने छ ।  

५.  स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनुगमन सम्मम्त गठन, काम, कतयव्य र अम्धकार 

(१) स्थानीर् नगरपालिका लभत्र रहकेा स्वास््र् िेवा प्रदार्क िंस्थाहरुको रेखदखे र अनगुमन गनय स्थानीर् स्वास््र् िेवा 

 था िरिफाई अनगुमन िलमल को गिन गररने छ । र्ि िलमल को गिन र्ि प्रकार हुने छिः  

(क) नगर प्रमखु – अध्यि  

(ख)  नगर उपप्रमखु - सदस्य 

(ख)  स्वास््र् क्षेत्र हनेे कार्यपालिका िदस्र् –सदस्य 
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(घ)  प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृ  –सदस्य 

(ङ)  मलेडकि अलधकृ  - सदस्य 

(च)  स्वास््र् शाखा प्रमखु – सदस्य सम्िव 

  आवश्र्क ा अनुिार अध्र्क्षद्वारा लवज्ञहरुिाई आमलन्त्र  गनय िलकनेछ । 

 (२) स्वास््र् िेवा  था िरिफाई अनगुमन िलमल को काम, क यव्र् र अलधकार दहेार् अनिुार हुनेछ । 

(क)  आफ्नो कार्य क्षेत्र लभत्रको स्वास््र्  था िरिफाइ र्ोजना  र्ार गने ।  

(ख)  नगरपालिका के्षत्र लभत्र स्वास््र् िेवा प्रदार्क िंस्था िञ्चािनका िालग अनुमल , स्वीकृल  िम्बन्धी 

नगरपालिकािाई आवश्र्क रार् प्रदान गने । 

(ग)  स्वास््र् िेवा प्रदार्क िंस्था व्र्वस्थापन िलमल िाई आवश्क लनदशेन लदने, जागरुक र िजग वनाउने । 

(घ)  स्वास््र् िंस्थाहरुको िालग आवश्र्क िाधन स्रो  जटुाउने र पररचािन गने गराउने । 

(ङ)   स्वास््र् िेवा प्रदार्क िंस्थाहरुको िपुरीवके्षण  था अनगुमन गने गराउने ।  

(च)  स्वास््र् लवशषेज्ञहरु र स्वास््र् िेवा प्रदार्कहरुको िचूी अद्यावलधक  था प्रकाशन गने । 

(छ)  स्वास््र् िेवाको पहुचँ भन्दा बालहर रहकेा िमदुार्को पलहचान गरी िबैका िालग स्वास््र् िेवा  िलुनलश्च  हुने 

प्रवन्ध गने । 

(ज)  नगर कार्यपालिकािाई स्वास््र्  था िरिफाइ के्षत्रमा आवश्र्क िझुाव र िल्िाह लदने । 

(झ)  ोलकए वमोलजमका अन्र् कार्यहरु गने ।  

ञ )  लनलज स्वास््र् िंस्था बाट लनस्कने फोहोर बस् हुरुको ब्र्वस्थापन गनय िगाउने र अनगुमन गने । 

६. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सम्मम्त गठन, काम, कतयव्य र अम्धकार 

(१) िामदुालर्क अस्प ाि  था प्राथलमक स्वास््र् केन्र वा स्वास््र् चौकी (स्वास््र् िंस्था व्र्वस्थापन िलमल ) 

ब्र्वस्थापनका िालग दहेार्का दहेार् बमोलजम िदस्र् रहने गरी हरेक िंस्थाको छुट्टाछुटै्ट ब्र्वस्थापन िलमल  गिन गररने 

छ ।  

(क) नगरपालिका प्रमखु                                             संरिक 

(क) िम्वलन्ध  वडाको वडाध्र्क्ष   अध्यि  

(ख) स्वास््र् के्षत्रमा लिर्ालशि मध्र्े िंरक्षक वाट मनोलन  मलहिा १ जना  सदस्य 
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(घ) स्वास््र् िंस्था नलजकको उच्च म लवद्यािर्को प्रधानाध्र्ापक  सदस्य 

(ङ)  िम्बलन्ध  वडाको वडा िलचव     सदस्य 

(च)  िम्वलन्ध  स्वास््र् िंस्थाको प्रमखु     सदस्य सम्िव 

(२)  स्वास््र् िंस्था ब्र्वस्थापन िलमल का काम क यब्र् लनम्नानिुार हुनेछन ्: 

(क) आफ्नो स्वास््र् िंस्थाको वालषयक र्ोजना बनाई िम्बलन्ध  वडा िलमल  माफय   नगरपालिकामा पेश गन े। 

(ख) व्र्वस्थापन िलमल को लनर्लम  बैंिक गने, स्वास््र् िंस्थामा परेको िमस्र्ाहरुको िमाधानमा आवश्र्क कार्य 

गने ।  

(ग) वालषयक िलमक्षा, िामालजक परीक्षण जस् ा मलू्र्ाङ्कनका कार्यिम िंचािन गने ।  

(घ) िम्बलन्ध  स्वास््र् िंस्थाका कमयचारीको प्रभावकारी पररचािनको िालग िहलजकरण गने ।  

(ङ) स्वास््र् घलुम्  लशलवरहरु राख्न िम्बलन्ध  लनकार्हरुमा िमन्वर् गने  था व्र्वस्थापन गने ।  

(च) केन्र, प्रदशे र स्थानीर् िरकारिे चिाएका स्वास््र् िम्बलन्ध कार्यिम  था अलभर्ानहरुिाई िफि पानय 

आवश्र्क कार्य गने ।  

(छ) िम्बलन्ध  स्वास््र् िंस्थावाट प्रदान गररनपुने िेवाहरु लनर्लम  िचुारु गनय आवश्र्क िहलजकरण गने र िमस्र्ा 

िमाधानका िालग पहि गने । 

७. बैंक खाता संिािनाः हरेक स्वास््र् िंस्थािे वैंक खा ा खोल्नपुनेछ ।  

(१) स्वास््र् िंस्थाको वैंक खा ा ब्र्वस्थापन िलमल  का अध्र्क्ष र िदस्र् िलचवको िंर्कु्त दस् ख बाट िंचािन 

हुनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलजमको िेखा व्र्वस्थापन र िेखा परीक्षण नगरपालिकािे  ोके बमोलजम हुनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्िािन सभवन्धी मापदण्ड 

 

८.  अस्पताि तथा स्वास््य संस्था सञ्िािन मापदण्ड  

(१) अस्पताि : नगरपालिका आफैिे  ालकएको मापदण्डमा ५० शयै्र्ािम्म क्षम ाको अस्प ाि िंचािन गनय िलनेछ 

। र्स् ो अस्प ाि िंचािन गनय नगरपालिकािे अस्प ाि िंचािन लनर्माविी  जुयमा गरी िंचािन गनेछ ।  
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(२) प्राथम्मक स्वास््य केन्र,स्वास््य िौकी:नगरपालिकािे प्रत्र्ेक वडा अथाय  जनिंख्र्ाको अनपुा मा कलम् मा 

दहेार्का पवूायधार परुा गरी प्राथलमक स्वास््र् केन्र, स्वास््र् चौकी, नगर स्वास््र् केन्र िंचािन गनुयपनेछ : 

(क) जनशम्ताः   

१) स्वास््य िौकीमााः   स्वास््र् िहार्क (हले्थ अलिस्टेण्ट) १ जना, अहवे २ जना, अनमी २ जना, कार्ायिर् 

िहर्ोगी १ जना,आवश्र्क ा अनिुार अन्र् कमयचारीहरु । 

२)  प्राथम्मक स्वास््य केन्राः मलेडकि अलधकृ  १ जना, स्वास््र् िहार्क – हले्थ अलिस्टेन्ण्ट) १ जना,अ.ह.ेव २ 

जना, स्टाफ निय १, अ.न.मी. ३, ल्र्ाव अलिस्टेण्ट १,कार्ायिर् िहर्ोगी २, खररदार १,आवश्र्क ा अनिुार अन्र् 

कमयचारीहरु । 

३) नगर स्वास््य केन्र: ह.ेअ./अ.ह.ेव –१, अ.न.मी /स्टाफ निय १, का.ि. १  

(ख)िवन कोठााः प्रशािन कक्ष, औषधी भण्डारण  था लव रण कक्ष, प्राथलमक उपचार कक्ष जस् ा िलुवधा िलह को 

भवन  

(ग)उपकरणाः प्राथलमक उपचारका आधारभ ू उपकरण,  

(३)  नगरपालिका के्षत्र लभत्र जलडबटुी, प्राकृल क लचलकत्िा, र्ोगा ध्र्ान िगार् का रोकथाममिुक र वकैलल्पक 

लचलकत्िा िेवा को प्रवर्द्यनका िालग िमदुार् वा ट्रष्टहरुिँको िाझदेारीमा नगरपालिका आफैं िे कम् ीमा एउटा आर्ूवदे 

 था प्राकृल क लचलकत्िा केन्रको स्थापना र िञ्चािन गनय िलनेछ ।    

९.  म्नजी िेत्रिे अस्पताि संिािन गनय सक्ने ।  

(१) नगरपालिका के्षत्रलभत्र लनजी के्षत्र  था ट्रष्ट वा िोककल्र्ाणकारी िंस्थाद्वारा अस्प ाि िंचािन गनय चाहमेा २५ 

शयै्र्ा िम्मको िंचािन अनुमल  नगरपालिकािे लदन िलनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम अस्प ाि िंचािन गनय चाहन े लनकार्िे अनमु ीको िालग  ोलकएको ढाँचामा 

नगरपालिकामा लनवदेन लदन ुपनेछ ।  

(३) स्वास््र् िेवा  था िरिफाई अनगुमन िलमल िे प्राप्त लनवदेन उपर छिफि  था आवश्र्क अनगुमन गरी 

 ोलकएको मापदण्ड परुा गरेमा अस्प ाि िंचािनको स्वीकृल  प्रदान गनय िलनेगरी आशर् पत्र प्रदान गनय 

नगरकार्यपालिकािाई लिफाररि गनेछ ।  

(४) उपदफा (३) को आधारमा नगर कार्यपालिकािे ३ मलहना लभत्र  ोलकएको मापदण्ड परुा गरेमा अस्प ाि 

िंचािनको स्वीकृ ी प्रदान गनय िलकने प्रकारको आशर् पत्र प्रदान गनेछ ।  
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(५)  ोलकएको िमर्िीमा लभत्र र्िै ऐन बमोलजम  ोलकएको पवूायधार  र्ार गरी स्वीकृ ीका िालग नगर 

कार्यपालिकामा लनवदेन लदन ुपनेछ   

(६) उपदफा (५) बमोलजमको लनवेदन उपर आवश्र्क अनुगमन गरी  ोलकएको मापदण्ड परुा गरेको िहर भएमा 

अस्प ाि िंचािनको अनमु ी प्रदान गनय िलनेछ ।  

(७) आशर्पत्रमा उल्िेख गररएको िमर्लिमा लभत्र  ोलकएको मापदण्ड परुा गरेको नपाईएमा स्वीकृल  प्रदान नगनय 

िलकनेछ ।  

१०. अस्पताि संिािन गनय आवश्यक मापदण्डाः नगरपालिकाको स्वीकृल मा िंचािन हुने अस्प ािहरुिे 

दहेार् अनिुारको मापदण्ड परुा गनुयपनेछ ।  

(१)  जनशम्ताः कलम् मा ३ जना एकजना लवशषेज्ञ िलह  २ एमलवलवएि डालटर, कलम् मा ४ जना स्टाफ निय, 

ह.ेअ./अ.ह.ेव कलम् मा ४ जना कलम् मा २ जना ल्र्ाव टेललनलिर्न/ल्र्ाव अलिस्टेन्ट र आवश्र्क मात्रमा 

िहार्क र िहर्ोगी स्वास््र्कमी 

(२) भवन  था कोिािः द ाय चिानी, वलहरंग िेवा, इमजने्िी कक्ष, प्रर्ोगशािा, भनाय भएका लवरामी राख्ने वाडय, 

लर्ालवन, नलियङ कक्ष, प्रशािन कक्ष, पालकय ङ,   

(३) उपकरण र पवूायधारिः िडक नेटवकय िे जोलडएको, एम्बिेुन्ि िेवाको उपिब्ध ा, लवरामी राख्ने बेड र िाइफ 

िपोटय लिष्टम, २४ घण्टा लवद्य ु र खानेपानी िेवा भएको, अललिजनको व्र्वस्था, लचलकत्िाजन्र् फोहर 

व्र्वस्थापनको प्रणािी भएको हुनपुने ।  

११. पोम्िम्क्िम्नक संिािनको अनुमम्त:  

(१) नगरपालिकािे आफ्नो कार्यके्षत्रमा कुनै व्र्लक्त वा िंस्थािे पालिललिलनक िंचािन गनय चाहमेा  ोलकएको 

मापदण्ड परुा गरी स्वीकृ ी लिन ुपनेछ ।  

(२) स्वास््र् िेवा प्रदार्क िंस्था नगरपालिकािे अलधग्रहण गनय िलनेिः 

नगरपालिकालभत्र मापदण्ड परु्ाएर िञ्चािनमा रहकेा िामदुालर्क,लनलज वा ट्रस्टद्वारा िञ्चालि स्वास््र् िंस्था 

आवश्र्क भएमा नगरपालिका र िम्बलन्ध  िंस्था आवश्र्क भएमा नगरपालिका र िम्बलन्ध  िंस्था दवु ैपक्षको 

िहमल मा लनधायरर  श यहरुको अधीनमा रहने गरी नगरपालिकािे अलधग्रहण गरी आफैिे िञ्चािन गनय िलनेछ 

। 

१२. प्रयोगशािा वा ल्याबोरेटोरी संिािनाः व्र्लक्त वा कुनै िंस्थािे प्रर्ोगशािा वा ल्र्ावोरेटोरी िंचािन गनय 

चाहमेा दहेार् बमोलजमको लववरण िलह  नगरपालिकाबाट स्वीकृ ी लिन ुपनेछ । 
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(१) िंचािकको लववरण र नागररक ाको प्रमाणपत्र  

(२) प्रर्ोगशािा वा ल्र्ाबोरेटोरी िंचािन गने स्थान, घरधनी र िंचािकबीचको घरभाडा िम्बन्धी िंझौ ा पत्र  

(३) रेलडर्ोिोजी वा प्र्ाथोिोजी लवषर्मा न्र्नू म ३ वषय अध्र्र्न गरेको व्र्लक्तको प्रमाणपत्र र काम गनय इच्छुक 

भएको पत्र  

 (४) ल्र्ाबमा उपिब्ध हुने परीक्षणको प्रकार 

 (५) ल्र्ाबमा प्रर्ोग हुने न्र्नू म उपकरणहरुको लववरण  

 (६) प्रस् ालव  िाग    

 (७)  िेवा िलु्कको लववरण  

१३. फामेसी संिािनको अनुमम्त 

(१)  नगरपालिका के्षत्रलभत्र फामिेी िंचािन गनय चाहमेा नगरपालिकाबाट अनमु ी लिन ुपनेछ ।   

(२)  आधारभ ू फामेिी लशक्षा प्राप्त ब्र्लक्त िञ्चािक रहने गरी फामशेी िञ्चािन गने स्थान, लविी लव रण गने 

औषधीका प्रकारहरु र प्राथलमक उपचार िेवाको लववरण आवदेनमा खिुाउन ुपने ।  

(३)  फामिेी िञ्चािनमा रहने मखु्र् िञ्चािक र िहार्क कमयचारीहरुको लववरणहरु शैलक्षक प्रमाण पत्र, 

नागररक ा र हािको विोवाि िेगाना प्रमाण भएको कागजा  र वडा कार्ायिर्को लिफाररि िाथ आवदेन 

पेश गनुयपने । 

(४)  प्राप्त लववरण िलह को आवदेन बमोलजम फामिेी िंचािनको अनमु ी लदन िलनेछ । 

१४. मापदण्ड पुरा नगरेमा सजाय हुनेाः 

(१)  स्वास््र् िंस्था, प्रर्ोगशािा, फामिेी जस् ा स्वास््र् िेवा िंचािनको स्वीकृ ी लिदा  ोलकएको मापदण्ड परुा 

नभएको  र झलुर्ाएर लववरण लदएको वा अस्थार्ी रुपमा मापदण्ड परुा गरेको पाइएमा अनुगमन िलमल िे िचे  

गराउन,े जररवाना गराउने  था स्वीकृ ी खारेजीको िालग नगरपालिकामा लिफाररि गनय िलनेछ ।  

(२) प्रर्ोगशािामा  ालिम प्राप्त ल्र्ाव टेललनलिर्न बाहकेका ब्र्लक्तिे रग , लदशालपिाव, खकार िगार् को 

पररक्षणमा िंिग्न भएको पाइएमा त्र्स् ो प्रर्ोगशािा वन्द गराउन िलने, िञ्चािकिाई कािोिचूीमा राखी 

िो को आम जन ािाई जानकारी लदइने ।  

(२) फामिेीको हकमा द ायवािा िञ्चािक र िहर्ोगी वाहके अरुिे औषधी बेचेको पाइएमा िचे  गराउने, 

जररवाना ल राउने दलेख अनमुल  खारेज गनय िलकने ।     
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१५. सहुम्ियत र छुटको ब्यवस्था गनुयपनेाः लनजी िगानी र ट्रष्ट माफय   िञ्चािनमा आएका स्वास््र् िंस्थाहरुि े

स्वास््र् पररक्षणका िममा िाग्ने शलु्क नगरपालिकाको लिफाररिमा लनलश्च  प्रल श  िेवाग्राहीहरुका िालग छुट वा 

लमनाहा लदन ुपनछे ।    

पररच्छेद- ४ 

स्वास््यकमी तथा स्वास्थय स्वयमसेवा सभबन्धी व्यवस्था 

 

१६.  स्वास््यकमीको व्यवस्थापनाः नगरपालिका लभत्रका िरकारी र िामदुार्ीक स्वास््र् िंस्थाहरु माफय   

आधारभ ू स्वास््र् िेवा प्रवाहका िालग ४ प्रकारका स्वास््र्कमीहरु रहने छन ्। 

(१) स्थायीाः नेपाि िरकारको स्वास््र् िेवाबाट िमार्ोजन भई आएका स्वास््र्कमीहरु  

(२) कराराः स्थानीर् माग र लवलशष्ट ाका आधारमा नगरपालिका माफय   करार िेवामा भनाय गररएका स्वास््र्कमीहरु  

(३)  अभ्यासकतायाः स्थानीर् स् रमा खिेुका स्वास््र् अध्र्र्न िंस्थानमा अध्र्र्नर  लवद्याथीहरु एवं 

नगरपालिकाको आलंशक वा पणूय छात्रवलृिमा अन्र्त्र गई स्वास््र् लशक्षा अध्र्र्न गरेका लवद्याथीहरुिाई 

अभ्र्ािक ाय स्वास््र्कमीको रुपमा नगरपालिकािे भनाय गनय िलने छ । र्स् ा अभ्र्ािक ायिाई वढीमा १ 

वषयको िालग भनाय गनय िलकने छ ।  

(४) स्वास््य अम्ियानकताय र स्वयंसेम्वका 

१७. अम्ियानकताय / स्वास््य स्वयंसेम्वकाको ब्यबस्थााः स्वास््र् िेवािाई घरघरको पहुचँमा पऱु्र्ाउन र 

जनचे ना फैिाउने स्वास््र् आमा िमहुको लिफाररिमा परुुष स्वास््र् अलभर्ानक ाय र मलहिा स्वास््र् स्वर्ंिेलवकाहरु 

लनर्कू्त गनय िलनेछ ।  

(१) मलहिा स्वर्ंिेलवका र परुुष अलभर्ानक ायहरु लनर्लूक्तका िालग २१ वषय परुा भई ४० वषय ननाघकेो, शलैक्षक 

र्ोग्र् ा न्र्नु म १० कक्षा अध्र्र्न गरेको िम्वलन्ध  टोिमा लनर्लम  विोवाि गने त्र्ि वडाको लववालह  नागररक 

हुनपुने छ ।  

(२) एउटा वडामा अलधक म िंख्र्ा १० हुने गरी औि  प्रल  ३०० जनिंख्र्ाको िालग १ जना मलहिा स्वर्ंिेलवका 

र १ जना परुुष अलभर्ानक ायको लिफाररि वडा िलमल िे नगरपालिका िमक्ष गनयिलने छ । 

(३) प्रत्र्ेक स्वर्ंिेलवका र अलभर्ानक ायहरुिे आधारभ ू स्वास््र् िम्वन्धी ९ लदनको  ालिम प्राप्त गरेको हुनपुनेछ 

। नगरपालिका र स्वास््र् िंस्थाहरुिे आवश्र्क ा अनिुार  ालिम अलभमखुीकरण प्रदान गनेछ ।  

(४) र्िभन्दा पलहिे दलेख नै कार्यर  मलहिा स्वर्ंिेवीकाहरु मध्र्े लनरक्षर र ५८ बषय उमरे पगुकेािाई िम्मानजनक 

लबदाइ गररने छ र नर्ाँ लनर् ुm गदाय कलम् मा १० कक्षा उल णयिाई मात्र लनर्लु m लदइने छ । 
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(५)     मलहिा स्वास््र् स्वर्ंिेलवका र परुुष अलभर्ानक ायको कार्यिम्पादन िन् ोषजनक भए नभएको मलु्र्ाङ्कन गने 

लजम्ववेारी िम्बलन्ध  वडाको स्वास््र् िंस्थाको हुनेछ ।कार्यिम्पादन िन् ोषजनक नभएमा िम्बलन्ध  स्वास््र् िंस्थाको 

लिफाररिमा नगरपालिकािे लनजिाई हटाई ररक्तस्थानमा नर्ाँ स्वर्ंिेलवका,अलभर्ानक ाय लनर्कु्तगनय िलनेछ। 

१८. स्वास््यकमीको सेवा सुम्वधााः 

(१)  स्थायी स्वास््यकमीाः नेपाि िररकारिे  ोकेको स्केि वमोलजम  िव र स्थानीर् नगर कार्यपालिकािे  ोके 

वमोलजमको अन्र् िेवा िलुवधा  

(२)  करार स्वास््यकमीाः प्रचलि   िब स्केि र दईु पक्षबीचको िमझदारीमा भएको करार िम्झौं ा बमोलजमको 

िेवा िलुवधा उपिब्ध गराउन िलकनेछ । 

(३)  अभ्यासकताय स्वास््यकमी: लनवायह भिाको रुपमा िम्वलन्ध   हका स्वास््र्कमीिे पाउने मालिक  िव 

स्केिको दईु ल हाई रकमिम्म उपिब्ध गराउन िलकने छ । 

(४)  अम्ियानकताय / स्वयंसेम्वका: पोशाक, वालषयक रुपमा िञ्चार खचय, स्वास््र् िंस्थािाई आवश्र्क ा परेको 

वख  काममा खटाइएमा िो लदनको पाररश्रलमक, स्वास््र् िेवा िम्बन्धी अलभर्ानमा खटाईएको िमर्मा लदइने 

पाररश्रलमक जस् ा िलुवधाहरु उपिब्ध गराउन िलकनेछ ।  

५)     २४ िै घन्टा िेवा लदन ुपने स्वास््र् िंस्थाहरुमा हप्ताको ४० घन्टा भन्दा वलढ काम गरेमा वा िावयजलनक लवदाको 

लदनमा काम गरेमा िट्टा लवदा/अल ररक्त िेवा लवदा पाउने छन र्स् ो लवदा ३ मलहना लभत्रमा पािो लमिाइ लिन ुपने छ 

र्लद िो लवदा ३ मलहना लभत्र लिन नलमिेमा जम्मा िंलच  लदन वरावरको रकम पाउने छन । 

१९. स्वास््यकमीको दरवन्दी म्नधायरण र म्नयूम्ताः िामदुार्ीक वा िरकारी स्वालमत्वका स्वास््र् िंस्थाहरुमा 

आवश्र्क स्वास््र्कमीको दरवन्दी नगरकार्यपालिकािे लनधायरण गने छ ।  

(१) दरवन्दी अनिुारका पदहरुमा नेपाि िरकारबाट िमार्ोजन भई आएका स्थार्ी स्वास््र्कमीहरु रहने छन ् । 

िमार्ोजनमा नआएका कमयचारीहरुको हकमा नगरपालिकािे करारमा स्वास््र्कमी लनर्लुक्त गनय िलने छ ।  

(२) स्वास््र् िंस्थामा कार्म भएको ररक्त दरवन्दी पदमा करार लनर्लुक्त गनुय पने भएमा करार लनर्लुक्त िम्बन्धी व्र्वस्था 

दहेार् वमोलजमको छनौट िलमल बाट हुनेछ । 

(क)  नगरपालिकाको प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृ                  - िंर्ोजक 

(ख) नगर कार्यपालिकािे  ोकेको कम् ीमा स्ना क उल णय १ जना  - िदस्र्  

(ग)  नगरपालिकाको  स्वास््र् शाखा प्रमखु    - िदस्र् िलचव 

(३)  छनौट िलमल िे आफ्नो कार्यलवलध आफैिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  
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२०. कमयिारी सरुवााः 

(१)  स्थार्ी स्वास््र्कमीको हकमा लनजिे कुनै एक स्वास््र् िंस्थामा अलधक म २ वषय िेवा गरे पश्चा  अको 

स्वास््र् िंस्थामा िरुवा हुन िलने छ । लवशेष पररलस्थ ी बाहके न्र्नू म १ वषय एउटै स्वास््र् िंस्थामा कार्य गरेपलछ मात्र 

िरुवा हुनेछ ।  

(२)  लवशेष अवस्थामा बाहके न्र्नू म १ वषय एकै स्वास््र् िंस्थामा कार्यर  स्थार्ी कमयचारीिे अको स्वास््र् 

िंस्थामा िरुवा हुन चाहमेा नगरपालिकामा िरुवाका िालग लनवदेन लदन िलनेछन् । र्िरी प्राप्त लनवदेनका आधारमा 

नगरपालिकाको स्वास््र्  था िरिफाई शाखािे आफ्नो के्षत्रलभत्रका कुनै पलन स्वास््र् िंस्थामा िरुवा गनय िलनेछ ।  

(३)  लवशेष अवस्था भन्नािे लनज िो िंस्थामा रहन निलने, लवषर्ग  दरवन्दी आवश्र्क नरहकेो, स्वास््र् िमस्र्ा, 

पल पत्नी िगै ँरही िेवा गनय पाउने अवस्था वा अन्र् लचिबझु्दो कारण िम े बलुझने छ । 

२१. कार्यिम्पादन करार िम्झौ ा गनुयपनेिः स्वास््र् िेवािाई प्रभावकारी बनाउन दहेार् अनिुार कार्यिम्पादन करार 

िम्झौं ाको प्रकृर्ा अविम्बन गनुयपनेछ ।  

(१)  नगरपालिका प्रमखुको रोहवरमा प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृ िे स्वास््र्  था िरिफाई शाखा हनेे अलधकृ िँग, 

उक्त अलधकृ िे स्वास््र् िंस्थाका प्रमखुहरुिँग र प्रमखुिे अन्र् कमयचारीहरुिँग कार्य िम्पादन करार िम्झौ ा गनुयपने 

छ ।  

(२) कार्य िम्पादन करार िम्झौ ा १ वषयको हुने छ । करार िम्झौ ा अनिुार काम भए नभएको मलू्र्ांकन प्रमखु 

प्रशािकीर् अलधकृ िे आलथयक वषयको अन्त्र्मा  र्ार गरी कार्यपालिका िमक्ष पेश गनुयपने छ ।  

(३) वालषयक कार्यिम्पादन करारका िचूकहरु लनधायरण गने कार्य स्वास््र्  था िरिफाई अनगुमन िलमल िे  र्ार 

पारी नगर कार्यपालिकामा पेश गनुय पनेछ ।  

२२. कायय सभपादन मूल्यांकन र सजाय तथा पुरस्कार 

(१) कार्यिम्पादन करार भएका कमयचारीहरुको कार्यिम्पादन क्षम ाको आधारमा मलू्र्ाङ्कन गरी कार्यिम्पादनमा 

राम्रो नल जा हालिि गने कमयचारीिाई परुस्कृ  गने र कमजोर नल जा हालिि गने कमयचारीिाई दलण्ड  गनुय पदयछ ।  

(२) कार्यिम्पादन िम्झौं ाको मलू्र्ाङ्कन, परुस्कार र िजार्  नगर कार्यपालिकािे  ोके बमोलजम हुनेछ।  
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पररच्छेद -५ 

औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद, िण्डारण र म्वतरण सभबन्धी व्यवस्था 

 

२३. वाम्षयक खररद योजना बनाउनु पनेाः 

(१) आफ्नो के्षत्रलभत्र वालषयक रुपमा आवश्र्क पने औषधी  था स्वास््र् उपकरणको अनमुान र खररद गनय वालषयक 

खररद र्ोजना बनाई स्वीकृ  गराउन ुपनेछ ।  

(२) वालषयक खररद र्ोजना स्वास््र्  था िरिफाई शाखाको िहर्ोगमा खररद एकाईिे  र्ार गनेछ ।  

२४. औषधी तथा स्वास््य उपकरण खररद 

(१) औषधी  था स्वास््र् उपकरणको खररदका िालग नगरपालिकाको स्वास््र्  था िरिफाई शाखािे प्रलिर्ा 

अलघ वढाउने छ । 

(२) औषधी  था स्वास््र् उपकरणको खररद कार्यमा िावयजलनक खररद ऐन र लवषर्ग  स्थानीर् काननुहरुको 

प्रावधान अनिुार गनुयपने छ ।  

२५. औषधी तथा स्वास््य उपकरणको िण्डारण 

(१) खररद गररएको औषधी  था स्वास््र् उपकरणको िरुलक्ष  भण्डारणको ब्र्वस्था नगरपालिका स्वास््र्  था 

िरिफाई शाखािे लमिाउने छ ।  

(२) स्वास््र् उपकरण र औषधीको खररद चौमालिक रुपमा गनुयपन ेछ । खररदको पररमाण लनधायरण िम्वलन्ध  वडा 

िलमल िे माग गरे वमोलजम २०% मा नवढाइकन गनुयपने छ ।  

(३) नगरपालिकािे खररद गरेको उपकरण र औषधीको कुि पररमाण र मलू्र् खररद लमल को १ हप्तालभत्र िावयजलनक 

गनुयपने छ ।  

(४) िम्वलन्ध  िामदुार्लक स्वास््र् िंस्थािे नगरपालिकाबाट प्राप्त गरेको उपकरण र औषधी  था औषधी लव रण 

िम्वन्धी लवस्  ृ लववरण चौमालिक रुपमा िावयजलनक गने र िम्वलन्ध  वडा िलमल  माफय   नगरपालिकामा बझुाउनु 

पनेछ ।  
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पररच्छेद - ६ 

स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गुणस्तर, सामाम्जक सुरिा अनुगमन सभबन्धी व्यवस्था 

 

२६.  स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गुणस्तर तोक्न सक्ने 

(१) नगरपालिकािे स्थानीर्स् रमा िञ्चालि  लचलकत्िाकीर् उत्पादन र स्वास््र् िेवाहरुको न्र्नू म मलू्र् र 

गणुस् र लनधायरण गनय िलनेछ । स्थानीर् स्वास््र् िेवा अनगुमन िलमल  माफय   लनधायरर  गणुस् र र मलू्र् भए नभएको 

अनगुमन गरर िो अनरुुप कार्य गराउन लनदशेन लदने छ । 

२७.  सामाम्जक सुरिा काययक्रम संिािन तथा व्यवस्थापन 

(१) नगरपालिकािे रालरट्रर् र प्रादलेशक नील  अनिुार स्वास््र् वीमा कार्यिमिाई प्रभावकारी रुपमा िंचािन गनय 

आवश्र्क िहलजकरण, जनचे नाका कार्यिम  था अलभर्ानहरु िंचािन  था व्र्वस्थापन गनेछ ।  

(२)  आबश्र्क ानिुार अन्र् िामालजक िरुक्षा कार्यिमहरु लनमाण गरर िंचािन  था व्र्वस्थापन गनुयपनेछ ।  

२८. सरसफाई र स्वच्छताका िाम्ग अनुगमन तथा म्नयमन 

(१) स्वस्थ खानेपानी र खाद्यपदाथयको गणुस् र एव ंवार्,ुजि,स्थि, था ध्वनी प्रदषुण लनर्न्त्रण गनय स्वास््र्  था 

िरिफाई अनगुमन िलमल िे आवश्र्क ब्र्वस्था लमिाउने छ । 

(२) प्रदषुण वढाउने उद्योग, िंस्थान वा ब्र्लक्तिाई िो िम्वन्धी िचे  गराउन र िो बाट पनय जाने हानी नोलिानीको 

क्षल पलू य गराउन लिफाररि गनय िलने छ ।  

(३) लिफाररि वमोलजम स्थानीर् कार्यपालिकािे दण्ड, जररवाना  था अन्र् कारवाही िम्बन्धी व्र्वस्था लमिाउन 

िलनेछ । 

पररच्छेद - ७ 

महामारी रोगथाम, फोहोरमैिा व्यवस्थाप सभबन्धी व्यवस्था 

 

२९. रोग तथा रोगीहरुको अम्ििेख राख्नु पने  

(१) स्थानीर् स् रमा कुनै नागररकिाई िरुवा रोग िागमेा िो को जानकारी २४ घण्टा लभत्र नलजकको िामदुार्ीक 

स्वास््र् िंस्था वा स्वर्ंिेलवकािाई लटपोट गराउन ुपनेछ ।  

(२) किैिाई निने रोग िागेमा िो को जानकारी ५ लदन लभत्र नलजकको िामदुार्ीक स्वास््र् िंस्था वा स्वास््र् 

स्वर्ंिेलवकािाई लटपोट गराउन ुपनेछ ।  
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(३) लटपोट गराइएका रोगीहरुको लववरण िम्वलन्ध  स्वास््र् िंस्थाहरुिे मालिक रुपमा वडा िलमल   

नगरपालिकाको स्वास््र् िचूना प्रणािीमा दालखिा गराउन ुपनेछ ।   

३०. महामारी रोकथाम तथा म्नयन्त्रण गनय अम्ियान संिािन गनुयपने  

(१) स्थानीर् स् रमा रोगको महामारी फैलिएमा नगरपालिकािे िोको प्रभाव क्षेत्र लनलर्ौि गरी लवद्यािर्हरु वन्द 

गनय, अस्थार्ी रुपमा वस् ी खािी गनय वा अन्र्त्रका िवयिाधारणिाई भ्रमणमा प्रल वन्ध िमे  िगाउन िलनेछ ।  

(२) र्स् ो पररलस्थल मा महामारीबाट थप क्षल  हुन नलदन आवश्र्क श यक ा अपनाउने, आवश्र्क जनशलक्त 

पररचािन गने र थप जनशलक्तको िालग लछमकेी स्थानीर् िरकार, प्रदशे िरकार र िंघीर् िरकारमा अनरुोध गरी 

प्रभावकारी पररचािन गनुयपनेछ ।    

३१.  सूती, मम्दरा तथा सुतीजन्य पदाथयको म्नयमन 

(१) ि ुी  था मलदराजन्र् पदाथय लविी लव रणको िालग नगरपालिकाबाट छुटै्ट अनमु ी लिन ुपनेछ ।  

(२) खाद्य पदाथय लवलि गने पििमा ि ुी  था मलदराजन्र् पदाथय लवलि लव रण गनय बन्दजे िगाइने छ   

(३) ि ुी, मलदरा र िाग ूपदाथयजन्र् वस् कुो लविी लव रण र प्रर्ोगमा लनर्न्त्रण गनय लनषलेध  र खलु्िा क्षेत्रहरु  ोलन 

िलनेछ । लवद्यािर्, िरकारी कार्ायिर्, हाटवजार जस् ा के्षत्रहरुको लनलश्च  दरुी लभत्र धमु्रपान र मलदरापान लनषधे गनेछ 

।  

(४) खाद्य पदाथयिँग ैि ुी  था मलदराजन्र् पदाथय लवलि लव रण गरेमा, लनषलेध  के्षत्रमा धमु्रपान र मलदरा िेवन गरेमा 

स्थानीर् प्रशािनको िहर्ोगमा नगरपालिकािे कारवाही गनय िलनेछ ।    

३२. सरसफाइ सभबम्न्ध काययक्रम तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन  

 (१)  नगरपालिका स्वास््र्  था िरिफाई शाखािे ब्र्लक्तग , घरेि ु था िामदुालर्क िरिफाईका मापदण्ड  र्ार 

गरी प्रत्र्ेक आलथयक वषयको पलहिो मलहना लभत्र कार्यपालिका विैकबाट अनमुोदन गराउन ुपने छ ।  

(२)  र्िरी अनमुोदन भएको मापदण्डिाई वडा कार्ायिर् र स्वास््र् िंस्थािे परुुष अलभर्ानक ाय र मलहिा 

स्वर्ंिेलवकाहरु पररचािन गरर िव ैघरपररवारिम्म लव रण गनेछन ्।     

(३)  घर लनमाणय गदाय शौचािर्को फोहर व्र्वस्थापन गने लवलध र घरेि ुफोहर लबिजयन गने स्थानको अलनवार्य 

ब्र्वस्था भएको हुनपुने छ ।  

(४)  एक पररवारको िौचािर्, ढि र फोहरमिैा ब्र्वलस्थ  नभएको कारण अको पररवारमा हानी नोलिानी पनय 

गएमा िो को क्षल पलू य हानी पुर्ायउने पररवारिे ल नुयपने छ ।  
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(५)  शहरी  था अधय शहरी के्षत्रमा लनस्कालि  फोहरमैिा पनुप्रर्ोग गरर कम्पोष्ट मि बनाइएको अवस्थामा नगर 

कार्यपालिकािे प्रोत्िाहन रकम प्रदान गनय िलने छ ।  

 

पररच्छेद - ८ 

म्वम्वध 

 

३३. प्राईभटे मलेडकि किेज, अध्र्र्न िंस्थान र िूिा अस्प ाि िञ्चािनका िालग लिफाररि  

१.  रालरट्रर् र प्रादलेशक मापदण्ड अनरुुप लनजीस् रमा मलेडकि किेज  था स्वास््र् अध्र्र्न िंस्थान, अस्प ाि 

 था लनदान केन्द स्थापनाका िालग िम्वलन्ध  वडा र नगरपालिकाबाट लिफररश लिनपुने छ ।  

(२) उपदाफा (१) बमोलजमको लिफाररि लिँदा वा ावरणीर् प्रभाव अध्र्र्न गरी स्थानीर् स् रमा पने नकारात्मक 

प्रभावहरुको न्र्लूनकरणका िालग कार्यिम र वजटे प्रस् ाव गररएको हुनपुनेछ ।  

(३) लिफाररिका िालग नगरपालिकाको आलथयक ऐनिे  ोके वमोलजमको राजश्व दस् रु बझुाउन ुपनेछ ।  

३४.  राम्रट्रय तथा प्रादेम्शक अम्ियानिाई सघाउ पुऱ्याउनुपने 

स्वास््र् िेवा िम्बन्धी रालरट्रर्  था अन् रालरट्रर् मापदण्ड परुा गनय िंघीर्  था प्रदशे िरकारिे िंचािन गरेको 

अलभर्ानिाई नगरपालिका स्वास््र्  था िरिफाई शाखािे िमन्वर् गने छ ।   

३५. आमा िमहू, धामीझाँिी र आम्ची िेवाको अलभिेख अद्यावलधक गरी ल नीहरुको लिर्ाकिापिाई स्वास््र् 

 था िरिफाई शाखािे अनुगमन र लनर्मन गनेछ ।  

३६. नगरपालिका के्षत्र लभत्र कार्यर  स्वास््र् र िरिफाई िम्बन्धी िंस्थाहरुिे आफ्नो प्रगल  लववरण तै्रमालिक रुपमा 

नगरपालिका िमक्ष बुझाउन ुपनेछ ।    

३७. नगरपालिकािे आधारभ ू स्वास््र्  था िरिफाई िेवा प्रदान गनयका िालग अन्र् िरकारी लनकार्, लनजी 

ब्र्विार्ी, िामालजक िंघ/िंस्था, ट्रष्ट र ब्र्लक्तहरुिँग लबलभन्न कार्यहरुका िालग िाझदेारी गनय िलने छ र ल नीहरुबाट 

औषधी, उपकरण, लवशषेज्ञ िीपहरुको िहार् ा प्राप्त गनय िलनेछ ।  

३८.  पुनरावेदनाः  ोलकएको अलधकारीिे गरेको िजार्को आदेशउपर काननू वमोलजम पनुरावेदन िाग्नेछ । 

३९. म्नयम बनाउने अम्धकाराः  

 (१) र्ि ऐनको उद्दशे्र् कार्ायन्वर्न गनय नगरकार्यपालिकािे आवश्र्क लनर्म बनाउन िलनेछ । 
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(२) र्ि ऐनको कार्ायन्वर्नको िालग नगर कार्यपालिकािे आवश्र्क लनदलेशका बनाई िाग ूगनय िलनेछ । 

४०. संक्रमणकािीन व्यवस्थााः र्ि ऐनिे  ोलकए वमोलजम हुने भनी व्र्वस्था गरेको काम लनर्माविी 

नआउँदािम्म नगर कार्यपालिकािे गनय िलनेछ । 

४१.  बाधा अडकाउ फुकाउने अम्धकाराः र्ि ऐनको उद्दशे्र् कार्ायन्वर्न गनय कुनै बाधा–अड्काउ परेमा नगर 

पालिकािे त्र्स् ो बाधा अड्काउ हटाउन आदेश जारी गनय िलनेछ र त्र्स् ो आदशे र्िै ऐनमा परे िरह मालननेछ ।  र 

र्स् ो आदशे नगर कार्यपालिकािे ६ मलहनालभत्रमा अनुमोदन नगरेमा स्व  लनरकृर् हुनेछ । 

४२.  बिाउ र िागू नहुनेाः 

(१)  र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन् गय  बनेका लनर्ममा िेलखएजल  कुरामा िोही बमोलजम र निेलखएको कुरामा प्रचलि  

काननु बमोलजम हुनेछ । 

(२) िंलवधानिँग बालझएको र्ि ऐनका दफा  था उपदफाहरु वालझएको हदिम्म स्व िः लनरकृर् हुनेछन ्। 

४३. ऐनको कायायन्वयनमा सूिना प्रम्वम्धको प्रयोग : ऐनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िालग IoT को प्रर्ोग 

गररनेछ । 

 

 


