
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगर स्वास््य ऐन, २०७६ 

प्रस्तावनााः  

 ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नागररकहरुिाई संववधान प्रदत्त स्वास््य सम्वन्धी हक सहज र शिुभ 
तररकािे कायम गराउन र सेवाको गणुस्तरीयता र सेवामा सबैको पहचु कायम गनन ठाकुरबाबा 
नगरपालिकाको के्षत्रमा स्वास््य संस्था मार्न त समयानकुुि उच्च प्रववलधयकु्त स्वास््य सेवाको ववकास, 

ववस्तार गनन, गराउन स्पष्ट काननुी व्यवस्था गरी कायनसम्पादन गनन वाञ्छनीय भएकािे,  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दर्ा १०२ अनसुार ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगरसभावाट 
ठाकुरबाबा नगर स्वास््य ऐन, २०७6 जारी गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्म्भक 

 १. संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः  (क) यस ऐनको नाम “ठाकुरबाबा नगर स्वास््य ऐन, २०७6" रहेको छ।   

(ख) यो ऐन नगरसभाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाम्शत भए पश्चात िाग ुहनुेछ । 

२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,  
(क)  “ऐन” भन्नािे ठाकुरबाबा नगर स्वास््य ऐन, २०७6 िाई सम्झन ुपछन । 

(ख)  “संघीय ऐन” भन्नािे स्वास््य सम्बन्धी संघीय संसदिे बनाएको ऐनिाई बझु्न ुपदनछ ।   

(ग)  “कायनपालिका” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर कायनपालिकािाई सम्झन ुपछन ।  

ठाकुरबाबा नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
  खण्ड : ३    संख्या:१    प्रमाम्णकरण: २०७७।०१।१७ 

                   प्रकाशन लमलत: २०७७।०१।१८ 

भाग÷१  
ठाकुरबाबा नगरपालिका  
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(घ)  “सरकारी वा सामदुावयक” भन्नािे सरकारी तथा सामदुावयक स्वालमत्वमा सञ्चािन भएका 
स्वास््य संस्थािाई सम्झन ुपदनछ ।   

(ङ)  “लनजी” भन्नािे सेवाको सँगसगैँ नार्ाको समेत उद्दशे्य राखी सञ्चािन हनुे स्वास््य संस्था भनेर 
सम्झन ुपदनछ । 

(च) “ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी” भन्नािे ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी गैर नार्ामिुक संस्थाहरु 
मार्न त सञ्चािन हनुे स्वास््य संस्थािाई सम्झन ुपदनछ ।   

(छ) “सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे दर्ा ७ अन्तगनत बनकेा स्वास््य संस्थाहरुको 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलतिाई सम्झनपुदनछ । 

(ज) “अनगुमन सलमलत” भन्नािे दर्ा ६ अनसुार नगरपालिकामा गठठत स्वास््य अनगुमन 
सलमलतिाई सम्झन ुपदनछ । 

(झ) “वडा सलमलत” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडा सलमलतिाइ सम्झनपुछन । 

(ञ)  “स्वास््य सलमलत” भन्नािे दर्ा ५ अनसुार नगरपालिकामा गठठत स्वास््य  

       सलमलतिाई सम्झन ुपदनछ । 

(ट) “स्वास््य संस्था” भन्नािे सरकारी, नीम्ज तथा ट्रष्टहरुबाट संचालित सरकारी, गैर सरकारी र ट्रष्ट 
वा िोककल्याणकारी अस्पताि, प्राथलमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, आधारभतु स्वास््य 
केन्र, आयरु्र्वेद औषधािय, नीम्ज पोिीम्लिलनक, म्लिलनक, डाइग्नोम्स्टक सेन्टर तथा स्वास््य 
सम्बम्न्ध काम गने सम्पूणन संस्थाहरुिाई सम्झन ुपदनछ । 

(ठ) “स्वास््य सेवा” भन्नािे आधलुनक म्चवकत्सा (एिोप्याथी), आयवेुद, होमीयोप्याथी, प्राकृलतक 
म्चवकत्सा, योग, अकुपन्चर म्चवकत्सा पद्धलतमा आधाररत भई प्रदान गररने प्रलतकारात्मक, 

प्रबद्र्धनात्मक, लनदानात्मक, उपचारात्मक, पनुनस्थापनात्मक र प्रसारात्मक (पोलिएवटभ) सेवा 
सम्झन ुपछन । 

(ड) “स्वास््य शाखा प्रमखु” भन्नािे स्वास््य शाखा प्रमखु वझु्नपुछन । 

(ढ) “कमनचारी” भन्नािे स्वास््य संस्था मातहतमा कायनरत कमनचारीिाई जनाउछ । 

(ण) “अनमुलत” भन्नािे अस्थायी स्वीकृलतिाई जनाउनछे । 

(त) “स्वीकृलत” भन्नािे तोवकए बमोम्जमको सतन परुा गरेको स्वास््य संस्था वा स्वास््य व्यवसायिाई 
संघीय सरकार वा नगरपालिकािे ठदएको स्थायी स्वीकृलतिाई जनाउँछ । 

(थ)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्जम” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेका लनयमाविी, लनदेम्शका, 
कायनलबधीहरुमा तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम भन्ने जनाउछ । 

(द) “आकम्स्मक स्वास््य सेवा” भन्नािे आकम्स्मक घटना वा आपतकािीन अवस्था परी जीवन 
जोम्खमयकु्त अवस्थामा रहेका व्यम्क्तहरुको जीवनिाई जोम्खममकु्त गनन, जीवन वा अङ्ग 
गमु्नबाट बचाउन आवश्यकता अनसुार ठदनपुने प्रारम्म्भक तथा तत्काि सेवा समइ्ान ुपछन। 

(ध) “आधारभतु स्वास््य सेवा” भन्नािे दर्ा ३ को उपदर्ा (१) बमोम्जम आम नागररकको स्वास््य 
आवश्यकता पूलतनका िागी राज्यबाट सिुभ वा लनाःशलु्क रुपमा उपिब्ध हनुे प्रबद्र्धनात्मक, 

प्रलतकारात्मक, लनदानात्मक, उपचारात्मक र पनुस्र्थापनात्मक सेवा सम्झन ुपछन। 
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(न)  “क्षयरोग इकाइ” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाबाट स्थावपत हनुे परीक्षण, लनदान, उपचार 
सम्वन्धी क्षयरोग इकाई सम्झन ुपदनछ । 

(प) “हाइवे ट्रमा यूलनट” भन्नािे नगरपालिकाबाट स्थावपत हनुे दघुनटना उपचार सम्वन्धी इकाइ 
सम्झन ुपदनछ। 

(र्) “आमा समहु” भन्नािे सम्बम्न्धत वडामा रहेका ववबावहत मवहिाहरुको समहुिाइ आमा समहु 
भने्न बमु्झने छ । 

(ब) म्चवकत्सक तथा स्वास््यकमी” भन्नािे प्रचलित काननु बमोम्जम स्वास््यकमीको रुपमा सम्बम्न्धत 
पररषदमा दतान भएको जनशम्क्त सम्झन ुपछन  

(भ) लसकिसेि एलनलमया तथा थािासेलमया व्यवस्थापन इकाईर” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाबाट 
स्थावपत हनुे परीक्षण, लनदान, उपचार सम्वन्धी इकाई सम्झन ुपदनछ ।  

(म) “लनरीक्षक” भन्नािे जनस्वास््य सम्बम्न्ध अनगुमनको िागी तोवकएको पदालधकारी सम्झनपुछन।  

(य) “सरुम्क्षत मात ृतथा म्शश ुसेवा” कुनै पलन मवहिा गभनवती भएको जानकारर प्राप्त भएपलछ सतु्केरी 
भएको छ हप्ता र बच्चा जन्मेको एक वषन सम्मको अवलधमा ठदइने सेवािाइ सरुम्क्षत माततृ्व 
तथा म्शशसेुवा बमु्झनेछ । 

(र) “पूणन खोपसेवा” भन्नािे नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड अनसुारको खोपसेवािाई बमु्झने छ । 

(ि) “सेवाग्राही” भन्नािे स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा लिने व्यम्क्त सम्झन ुपछन । 

(व) “सेवा प्रदायक” भन्नािे स्वास््य सेवा ठदने मान्यता प्राप्त संस्था वा व्यम्क्तिाई सम्झन ुपछन । 

(श)  “प्रारम्म्भक बाि ववकास” भन्नािे गभानवस्था देम्ख ५ वषनसम्मका बािबालिकाहरुको सवानङ्गीण 
ववकास गनन गररने सेवािाई बमु्झने छ । 

(ष) “पोषण” भन्नािे बािबालिका र गभनवलत सतु्केरी आमाहरु िगायतको आवश्यक पने पोषक यकु्त 
सन्तलुित आहारिाई जनाउदछ । 

(स) “मवहिा स्वास््य स्वयसेववका” भन्नािे समदुायमा लनशलु्क स्वास््य सेवा प्रदान गने मवहिा 
स्वास््य स्वंयम सेववका िाई जनाउदछ ।  

पररच्छेदाः २ 

स्वास््य सेवा प्रवाहको ब्यवस्था 
३. आधारभतू स्वास््य सेवााः (१) ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रत्येक नागररकिाई देहायका बमोम्जम 
आधारभतू स्वास््य सेवाहरु सहज, सवनसिुभ तथा लनाःशलु्क प्रदान गररनेछ । 

क) खोप सेवा, 
ख) एकीकृत नवजात म्शश ुतथा बािरोग ब्यवस्थापन, पोषण सेवा, गभनवलत, प्रसव तथा सतु्केरी सेवा, 

पररवार लनयोजन, सरुम्क्षत गभनपतन तथा प्रजनन स्वास््य जस्ता मात,ृ नवजात म्शश ुतथा बाि 
स्वास््य सेवा, 

ग) सरुवा रोग सम्बम्न्ध सेवा, 
घ) नसने रोग तथा शाररररक लबकिाङ्गता सम्बम्न्ध सेवा, 
ङ) मानलसक रोग सम्बन्धी सेवा, 
च) जेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बन्धी सेवा, 
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छ) सामान्य आकम्स्मक अवस्थाका सेवा, 
ज) स्वास््य प्रवद्र्धन सेवा, 
झ) आयवेुद तथा अन्य मान्यता प्राप्त बैकम्ल्पक स्वास््य सेवा, 
ट) संघीय सरकारिे राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य स्वास््य सेवा, 
ठ) प्रदेश सरकारिे राजपत्रमा सचुना जारी गरी  प्रदेश ५ का िालग तोकेका अन्य स्वास््य सेवा। 

(ड) ठाकुरबाबा नगरपालिकािे स्थालनय राजपत्रमा सचुना जारी गरी नगरपालिकाको िालग तोकेका 
अन्य स्वास््य सेवा । 

 

२) उपदर्ा (१) बमोम्जम नेपाि सरकारिे तोकेका आधारभतू स्वास््य सेवाहरुको ववस्ततृ वववरण, सेवा 
प्रवाह तथा ब्यवस्थापन सम्बम्न्ध अन्य ब्यवस्था तथा प्रविया मन्त्राियिे तोके बमोम्जम हनुेछ। 

३) उपदर्ा (१) बमोम्जम नेपाि सरकारिे तोकेका आधारभतू स्वास््य सेवाहरुमा ठाकुरबाबा 
नगरपालिकािे सेवाहरु थप गनन सलनेछ । थप गररएका सेवाहरुको हकमा आलथनक भार ठाकुरबाबा 
नगरपालिकािे ब्यहोने छ । 

(४) नगरपालिकालभत्र आधारभतू तथा लबशषेज्ञ स्वास््य सेवा प्रवाह गनन गराउन तोवकए अनसुारका 
संगठनात्मक संरचना रहने छन ्। 

(५) कुनै पलन नागररकिाई धमन, वणन, लिङ्ग, भौगोलिक अवस्था आदी कारणिे उपदर्ा (१) मा उल्िेम्खत 
स्वास््य सेवाबाट बम्ञ्चत गररने छैन । 

(६) आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदायकहरु स्थानीय स्तरमा आधारभतू स्वास््य सेवाप्रदान गने स्वास््य सेवा 
प्रदायकहरु ३ प्रकारका हनुछेन।् 

(क) सरकारी वा सामदुायीक स्वालमत्वमा संचािनमा भएका अस्पताि, प्राथलमक स्वास््य केन्र, 

स्वास््य केन्र, आयूवेद तथा प्राकृलतक म्चवकत्सा केन्र, म्लिलनक, आयूवेद योग प्रणायमहरु 

(ख) लनजीाः लनजी के्षत्रद्वारा संचालित अस्पताि, नलसनङ होम, पोलिम्लिलनक वा म्लिलनक, प्रयोगशािा, 
र्ामेसीहरु  

(ग) ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाहरुको अलधनस्थाः ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाहरुको 
मार्न त संचािन हनु ेअस्पताि, स्वास््य केन्र, घमु्ती म्लिलनकहरु  

(७) स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररभाषा र आधारभतू मापदण्डाः स्वास््य सेवा प्रदायक 
संस्थाहरुको पररभाषा र आधारभतू मापदण्ड संघीय सरकारिे लनधानरण गरे बमोम्जम हनुे छ । 

४. ववशषेज्ञ स्वास््य सेवााः (१) भौगोलिक अवस्था, रोगको प्रकोप र सेवाको प्रकृतीका आधारमा ठाकुरबाबा 
नगरपालिकािे ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा, घमु्ती सेवाको व्यवस्थापन गनेछ । 

(२) कुनै पलन गैर सरकारी तथा सामाम्जक संघ संस्थािे ववशषेज्ञ स्वास््य म्शववर र सेवा संचािन गदान 
नगरपालिकासँग स्वीकृती लिई संचािन गनुनपने छ । 

५. आकम्स्मक उपचार सेवााः  (१) नगरपालिका लभत्र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारिे तोवकए बमोम्जमका 
आकम्स्मक स्वास््य सेवा तथा आपत्कािीन उद्धार र स्वास््य सेवा सवनसिुभ रुपमा प्रदान गनन गराउनको 
िालग समन्वय गनुनपनेछ । 

६. प्रषेण सेवााः (१) नगरपालिका लभत्रका प्रत्येक स्वास््य संस्थािे उपचारको िालग आएका लबरामीिाई 
आफ्नो स्वास््य संस्थाको संरचना, उपकरण, लबशेषज्ञ सेवा नभएको वा अन्य कुनै उपयकु्त कारणिे उपचार 
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प्रदान गनन नसवकने अवस्था भएमा आफ्नो स्वास््य संस्थामा उपिब्ध हनुे उपचार तत्काि गराई थप 
उपचारको िालग तरुुन्त त्यस्तो लबरामीिाई उपचार प्रदान गनन सलन ेस्वास््य संस्थामा प्रषेण गरी समन्वय 
गनुनपनेछ । 

(२) स्वास््य संस्थािे उपदर्ा (१) बमोम्जम प्रषेण गदान तोवकए बमोम्जमका ववलध र प्रविया परुा 
गनुनपदनछ। 

(३) प्रषेण सम्बम्न्ध अन्य सेवा र सलुबधा मन्त्रािय र प्रदेशबाट ब्यवस्था गरे अनसुार हनुेछ । 
 

पररच्छेद ३ 

स्वास््य संरचना सम्बम्न्ध ब्यवस्था 
७. स्वास््य प्रणािीाः (१)  संववधान प्रदत्त जनताको स्वास््य अलधकारिाई ब्यवहारमा उपिब्ध गराउन 
ठाकुरबाबा नगरपालिका लभत्र प्रत्येक वडामा तोवकएको सेवा प्रदान गनन १/१ वटा स्वास््य संस्था रहनेछ 
। जनसंख्या र भौगोलिक अवस्था अनसुार नगरपालिकािे स्वास््य संस्थाहरु थपघट गननसलनेछ। 

(२) ठाकुरबाबा नगरपालिकािे आफ्नो मापदण्ड बनाएर लनजी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थासंग स्वास््य 
सेवा प्रदान गने गरर सहकायन गनन सलनेछ । 

(३) प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह गररन ेस्वास््य सेवा िैङ्गीक समानता एवं सामाम्जक समावेशीकरण 
बनाउनपुनेछ । 

(४) ठाकुरबाबा नगरपालिकाका सम्पणुन स्वास््य संस्थाहरुबाट तोवकएको कायानिय समय अवधीलभत्र 
आधारभतु स्वास््य सेवा िगायत अन्य स्वास््य सेवा प्रवाह गनुनपनेछ । 

(५) प्रत्येक स्वास््य संस्थामा तोवकए बमोम्जमका स्वास््यकमी, औषधी तथा उपकरण िगायतका 
बन्दोबम्स्त दरुुस्त हाितमा रहनपुनेछ । 

८. मानव श्रोत ब्यवस्थापनाः  (१) नगरपालिकामा संघीय लनजामती सेवा ऐन वा प्रदेश लनजामती सेवा ऐनमा 
उल्िेख भए अनसुारको मानव स्रोत संसाधन रहनेछ । लनजहरुको सेवा, समूह, उपसमूह सवुवधा तोवकए 
बमोम्जम हनुेछ । 

(२) ठाकुरबाबा नगरपालिकािे स्वास््य के्षत्रमा मानव श्रोत लबकास ववतरण तथा उपभोग गनन रणनीलत र 
मापदण्ड बनाई िाग ुगनुनपनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोम्जम रणनीलत र मापदण्ड तयार गदान नगरपालिकाको भौगोिीक अबस्था, सेवा 
प्रवाहको सूलनश्चीतता र स्थानीय आवश्यकतािाई नलसाङ्कन र लबश्लषेण गरी तत्कालिन र दीघनकािीन गरी 
दईु चरण्को जनशम्क्त प्रयोजनको आधारमा गररनेछ । 

(४) नगरपालिकास्तरमा पररचािन हनुे मानवश्रोतको व्यवस्थापन नगरपालिकािे तोकेको मापदण्ड अनसुार 
हनुेछ। 

(५) नगरपालिकािे नगरपालिकालभत्र कायनरत स्वास््य जनशम्क्त र स्वास््य संस्थाको सेवाको मात्रा तथा 
गणुस्तर समेतको वैज्ञालनक स्तरमान प्रणािीका आधारमा मूल्याङ्कन गरी स्वास््यकमी, स्वास््यसेवक, 

प्रलतष्ठानिाई परुस्कृत र सजाय गनेछ । 
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पररच्छेद ४ 

कोष, शलु्क तथा स्वास््य संस्थाको सम्पम्त्त सम्वन्धी व्यवस्था 
९. स्वास््य सेवा ववकास कोष (१) स्वास््य संस्थाको भौलतक पूवानधार ववकासमा सहयोग प¥ुयाउन तथा 
त्यस्ता संस्थामा गणुस्तर अलभवृवद्ध गनन नगरपालिकामा एउटा स्वास््य सेवा ववकास कोष रहनेछ, कोषको 
सञ्चािन तोवकए वमोम्जम हनुेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन ् 

(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ग) नगरपालिकाको ववलनयोजन रकम, 

(घ) नीम्ज वा अन्य स्वास््य संस्थाबाट प्राप्त तोवकए बमोम्जमको रकम,  

(ङ) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, 

(च) गैर सरकारी वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

१०. स्वास््य संस्था कोष:  (१) ठाकुरबाबा नगरपालिका लभत्रका सबै स्वास््य संस्थाहरुमा कोष रहनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम स्थापना हनुे कोषमा देहाय बमोम्जमकाको रकम हनुेछ,  

(क) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ख) नगर कायनपालिकाको स्वास््य कोषबाट प्राप्त अनदुान, 

(ग) सेवा, शलु्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकम, 

(घ) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम, 

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको कोषको सञ्चािन, िेखापरीक्षण तथा सावनजलनक परीक्षण सम्बम्न्धत स्वास््य 
संस्थािे बनाएको कायनववलध बमोम्जम हनुेछ । 
 

११. शलु्क सम्वन्धी व्यवस्थााः (१) नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको लनाःशलु्क आधारभतु स्वास््य सेवामा 
नगरपालिका मातहतका स्वास््य संस्थाबाट कुनै पलन वकलसमको शलु्क लिन पाईने छैन । 

(२) कसैिे आफ्नो इच्छािे ठदएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग स्वास््य संस्थािे लिन सलनेछ । यसरी 
प्राप्त स्रोतको स्पष्ट अलभिेख राख्न ुपनेछ र सोको म्स्वकृलत नगरपालिकाबाट लिन ुपनेछ।  

(३) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएतापलन आधारभतु स्वास््य सेवा बाहेकका अन्य थप सेवामा 
शलु्क लनधानरण गरी िाग ुगनन सवकनेछ । 

(४) उपदर्ा (१) बमोम्जम लनाःशलु्क स्वास््य घोषणा गरेको स्वास््य संस्था बाहेक अन्य स्वास््य संस्थामा 
सेवा र गणुस्तरको आधारमा शलु्क लनधानरण गरी नगरपालिकाको म्स्वकृलतमा िाग ुगररनेछ। 

(५) ववरामी तथा सेवाग्राहीसगँ लिन ेशलु्क नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराई लनधानरण गनुन पनेछ । त्यसरी 
शलु्क लनधानरण सम्बन्धमा स्वीकृलत ठदंदा उपिब्ध गराएको सवुवधाको आधारमा ठदइनेछ। 

(६) यस ऐन ववपरीत कायन गने स्वास््य संस्थािाई काननु बमोम्जम जररवाना गनन सवकनेछ । 
 

१२. स्वास््य संस्थाको सम्पम्त्त (१)  नगरपालिकाको स्वलमत्वमा आएको र आउने स्वास््य संस्थाको 
नाममा रहेको चि अचि सम्पम्त्त नगरपालिकाको सम्पम्त्त हनुेछ । नगरपालिकािे प्रयोगमा आउने वाहेक 
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अन्य सम्पती प्रचलित कानून बमोम्जम बेचलबखन गरी प्राप्त भएको रकम नगरपालिकाको स्वास््य सेवा 
ववकास कोषमा जम्मा गनेछ । 

(२) सावनजलनक गठुी अन्तगनत सञ्चालित संस्थाको सम्पम्त्त सोही गठुीको नाममा रहनेछ । कुनै स्वास््य 
संस्था सावनजलनक गठुीको रुपमा सञ्चािन गररएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पम्त्त सावनजलनक सम्पम्त्त मालननछे 
र त्यस्तो सम्पम्त्तको स्वरुप पररवतनन गनन पाइन ेछैन । 

(३) नीम्ज (नीम्ज, साझेदारी तथा नीम्ज, साझेदारी कम्पलन) स्वलमत्वमा सञ्चालित संस्थाहरुको सम्पम्त्त 
सम्वम्न्धत व्यक्ती वा लनकायको स्वलमत्वमा रहनेछ । 

(४) नीम्ज (नीम्ज, साझेदारी तथा नीम्ज, साझेदारी कम्पलन) स्वलमत्वमा सञ्चालित संस्थाहरुिे कुनै व्यम्क्त वा 
संघ संस्थासँग दानदातव्यको रुपमा कुनै वकलसमको चि, अचि सम्पम्त्त प्राप्त गनुन अम्घ नगरपालिकाको पवुन 
स्वीकृलत लिन ु पनेछ । तर ववदेशी व्यम्क्त वा संघसंस्थावाट त्यसरी चि, अचि सम्पम्त्त प्राप्त गनन 
नगरपालिकाको लसर्ारीसमा संघीय सरकारवाट पवुन स्वीकृलत लिन ुपनेछ। 

(५) संघीय सरकारको स्वीकृलतमा प्राप्त गरेको सम्पम्त्त संघीय सरकारको स्वीकृलत बेगर र नगरपालिकाको 
स्वीकृलतमा प्राप्त गरेको सम्पम्त्त नगरपालिकाको स्वीकृलत बेगर बेचववखन तथा अन्यथा गनन पाइने छैन । 

१३. छुट र सवुवधााः (१) सामदुावयक र सावनजलनक गठुीको रुपमा सञ्चालित स्वास््य संस्थाको नाममा 
जनुसकैु लिखत पाररत गदान रम्जषे्ट्रशन दस्तरु िाग्ने छैन । 

(२) उपदर्ा (१) मा िेम्खएको वाहेक अन्य स्वास््यसंस्थाको नाममा कुनै लिखत पाररत गदान नेपाि 
सरकारिे तोके बमोम्जमको आधारमा रम्जषे्ट्रशन दस्तरु िाग्नेछ । 

(३) सरकारी, सामदुावयक र सावनजलनक गठुीको रुपमा सञ्चालित स्वास््य संस्थािाई ठदइने अन्य छुट र 
सवुवधा तोवकए बमोम्जम हनुछे । 
 

१४. नगर स्वास््य सलमलत गठन (१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र समग्र स्वास््य क्षेत्रको समन्वय, 

व्यवस्थापन, सधुार, नीलत लनमानण स्वास््य के्षत्रको ववकास गनन देहाय बमोम्जम नगर स्वास््य सलमलतको 
गठन गररनेछ ।  

(क) नगर प्रमखु          -अध्यक्ष   

(ख) सामाम्जक ववकास सलमलतको संयोजक      - सदस्य  

(ग) स्वास््य संस्था प्रमखुहरुबाट मध्येबाट नगर प्रमखुिे मनोलनत गरेको १ जना -सदस्य  

(घ) नगरसभा सदस्यहरु मध्येवाट नगरपालिकािे तोकेको १ जना मवहिा सवहत २ जना -सदस्य 

(ङ) नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत      -सदस्य 

च) स्थानीय समाजसेवी, बवुद्धम्जवी, उद्योगपलत, व्यवसायी तथा प्रलतष्ठीत व्यम्क्तहरु मध्येबाट 
नगरपालिकािे मनोलनत गरेको २ जना मवहिा सवहत ४ जना    -सदस्य 

(छ) नगरपालिका स्वास््य शाखा प्रमखु      -सदस्य सम्चव  
 

(२)  नगर स्वास््य सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार तोवकए वमोम्जम हनुेछ ।  
 

१५. नगर स्वास््य अनगुमन सलमलत गठनाः (१) नगरपालिका के्षत्रलभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरुको 
अनगुमन गनन नगर स्वास््य अनगुमन सलमलतको गठन गररने छ । यस सलमलतको गठन यस प्रकार हनुेछाः   

(क) नगर उप प्रमखु         -अध्यक्ष   
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(ख) नगर सभाका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षिे तोकेको एकजना मवहिा सवहत २  -सदस्य  

(ग) सरकारी/सामदुावयक स्वास््य संस्थाका प्रलतलनलध मध्येबाट अध्यक्षिे तोकेको एकजना-सदस्य   

(घ) स्थानीय उपभोक्ता वहत संरक्षण मंचको प्रमखु वा प्रलतलनलध एक जना   -सदस्य  

(ङ) खानेपानी तथा सरसर्ाई संस्थाका प्रलतलनलध मध्ये १ जना    -सदस्य  

(च) नगरपालिका स्वास््य शाखा प्रमखु      -सदस्य सम्चव   

(२) नगर स्वास््य सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार तोवकए बमोम्जम हनुेछ ।  
 

१६. स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलत गठन (३) नगरपालिका लभत्रको अस्पताि प्राथलमक 
स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, आधारभतु स्वास््य केन्र र आयवेुद औषधािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका 
िालग देहाय बमोम्जम सदस्य रहने गरी हरेक संस्थाको व्यवस्थापन सलमलत गठन गररनेछ।  

(क) सम्वम्न्धत वडाको वडाध्यक्ष        -अध्यक्ष   

(ख) अध्यक्षिे मनोलनत गरेको सम्बम्न्धत वडाको मवहिा     -उपाध्यक्ष  

(ग) स्वास््य संस्था रहेको के्षत्रको ववद्याियको प्रधानाध्यापक १ जना   -सदस्य  

(घ) सम्बम्न्धत वडाको वडा सम्चव       -सदस्य   

(ङ) स्थानीय व्यापार संघको प्रलतलनलध १ जना     -सदस्य   

(च) सलमलतबाट मनोलनत स्थानीय मवहिा स्वास््य स्वयं सेववकाबाट १ जना  -सदस्य  

(छ) सम्वम्न्धत स्वास््य संस्थाको प्रमखु     -सदस्य सम्चव 

झ) बैठकमा लनम्न बमोम्जम के्षत्रको अलनवायन प्रलतलनलधत्व रहने गरी सदस्यहरु  

    आमम्न्त्रत  गरीनेछ । 

  क. दलित जनजालतबाट     -१ जना 
  ख. अपांग, अशक्त वा जेष्ठ नागररकहरुमध्येबाट -१ जना 
  ग. वकशोरवकशोरीहरुको तर्न बाट   -१ जना 
  घ. वडाको खानेपानी तथा सरसर्ाई संस्थाबाट  -१ जना    

(२) स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलतका काम कतनब्य, अलधकार तोवकए वमोम्जम हनुेछ ।   
 

पररच्छेदाः ५ 

स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सम्वन्धी मापदण्ड 

१७.  अस्पताि तथा स्वास््य संस्था सञ्चािन मापदण्ड:  

(१) अस्पताि: नगरपालिका आरै्िे तोवकएको मापदण्डमा १५ (पन्र) शैयासम्म क्षमताको अस्पताि 
सञ्चािन गनन सलनछे । यस्तो अस्पताि सञ्चािन गनन नगरपालिकािे अस्पताि   
सञ्चािन लनयमाविी तजुनमा गरी सञ्चािन गनेछ । 

 (२) नगरपालिकािे प्रत्येक वडा अथानत जनसंख्या अनपुात र भगुोिको आधारमामा देहायका पूवानधार परुा 
गरी स्वास््य चौकी वा आधारभतु स्वास््य केन्र संचािन गनुनपनेछ 
   

(क) जनशम्क्ताः नेपाि सरकारबाट तोवकएको न्यूनतम मापदण्ड बमोम्जमको दरबन्दी अनसुारको 
जनशम्क्त सेवाको प्रकृती र गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा ववस्तार गनन आवश्यकता 
अनसुार नगरपालिकािे जनशम्क्त थप गनन सलनेछ ।  
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(ख) भवन कोठााः प्रशासन कक्ष, औषधी भण्डारण तथा ववतरण कक्ष, प्राथलमक उपचार कक्ष जस्ता 
मापदण्ड सवहतको भवन। 

(ग) उपकरणाः आवश्यकता अनसुार प्राथलमक उपचारका आधारभतू उपकरण आठद  

(३) आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्चवकत्सा केन्राः नगरपालिका के्षत्र लभत्र जलडबटुी, प्राकृलतक म्चवकत्सा, योगा 
ध्यान, सपनदंश उपचार केन्र िगायतका रोकथाममूिक र वैकम्ल्पक म्चवकत्सा सेवाको प्रवद्धननका िालग 
समदुाय वा ट्रष्टहरुसंगको साझेदारीमा वा नगरपालिका आर्ैं िे आयवेुद तथा प्राकृलतक म्चवकत्सा केन्र र 
सपनदंश उपचार केन्रको स्थापना र सञ्चािन गनेछ । वैकम्ल्पक म्चवकत्सा सेवा अन्तगनत ठदइने अन्य 
सेवाहरु आयवेुद सेवा मार्न त ठदइनेछ । 

(क)  नेपाि सरकारबाट तोवकएको दरवन्दी अनसुारको जनशम्क्त हनुेछ । आवश्यकता अनसुार 
नगरपालिकािे थप गनन सलनेछ । 

(ख) भवन: प्रशासन कक्ष, औषधी भण्डारण तथा ववतरण कक्ष, प्राथलमक उपचार कक्ष तथा 
आवश्यकता अनसुारका सेवा सवुवधा सवहतको भवन ।  

१८. लनजी के्षत्र र गैर सरकारी संस्थाद्वारा अस्पताि सञ्चािन सम्बम्न्ध ब्यवस्था 
(१)  नगरपालिका के्षत्रलभत्र लनजी के्षत्र तथा ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाद्वारा अस्पताि सञ्चािन गनन 
चाहेमा १५(पन्र)शैया सम्मको सञ्चािन अनमुलत नगरपालिकािे ठदनसलनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम अस्पताि सञ्चािन गनन चाहने लनकायिे अनमुलतको िालग तोवकएको ढाँचामा 
नगरपालिकामा लनवेदन ठदन ुपनेछ ।   

(३) स्वास््य अनगुमन सलमलतिे प्राप्त लनवेदन उपर छिर्ि तथा आवश्यक अनगुमन गरी तोवकएको 
मापदण्ड परुा गरेमा अस्पताि सञ्चािनको स्वीकृलत प्रदान गनन सलनेगरी आशय–पत्र प्रदान गनन नगर 
कायनपालिकािाई लसर्ाररस गनेछ ।   

(४) उपदर्ा (३) को आधारमा नगर कायनपालिकािे एक बषनलभत्र तोवकएको मापदण्ड परुा गरेमा 
अस्पताि सञ्चािनको स्वीकृलत प्रदान गनन सवकने प्रकारको आशय पत्र प्रदान गनेछ ।   

(५) तोवकएको समय सीमा लभत्र यसै ऐन बमोम्जम तोवकएको पूवानधार तयार गरी स्वीकृलतका िालग नगर 
कायनपालिकामा लनवेदन ठदन ुपनेछ ।  

  (६) उपदर्ा (५) बमोम्जमको लनवेदन उपर आवश्यक अनगुमन गरी तोवकएको मापदण्ड परुा गरेको 
ठहर भएमा नगर कायनपालिकािे अस्पताि सञ्चािनको अनमुलत प्रदान गनन सलनेछ ।   

(७) आशयपत्रमा उल्िेख गररएको समय सीमा लभत्र तोवकएको मापदण्ड परुा गरेको नपाइएमा स्वीकृलत 
प्रदान गररने छैन ।   

(८) नगरपालिकािे नगर के्षत्रमा संचालित सबै लनजी स्वास््य संस्थाहरुको अनगुमन गनन सलनेछ ।  

१९. अस्पताि सञ्चािन गनन आवश्यक मापदण्डाः 
नगरपालिकाको स्वीकृतीमा संचािन  हनुे १५ शैया  सम्मको अस्पतािहरुिे देहाय अनसुारको मापदण्ड 
परुा गनुनपनेछ । 

(१) जनशम्क्ताः कम्म्तमा २ जना एम.वव.वव.एस. डालटर, कम्म्तमा ४ जना स्टार् नसन, कम्म्तमा एक 
जना ल्याव टेम्लनलसयन र आवश्यक मात्रमा सहायक र सहयोगी स्वास््यकमी 
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(२) भवन तथा कोठााः दतान चिानी, ववहरंग सेवा, इमजेन्सी कक्ष, प्रयोगशािा, भनान भएका ववरामी 
राख्न ेलयाववन, नलसनङ कक्ष, प्रशासन कक्ष, पावकन ङ 

(३) उपकरण र पूवानधाराः सडक नेटवकन िे जोलडएको, एम्बिेुन्स सेवाको उपिब्धता, ववरामी राख्न े
िाइर् सपोटनलसष्टम, २४ घण्टा ववद्यतु र खानेपानी सेवा भएको, अम्लशजनको व्यवस्था, 
म्चवकत्साजन्य र्ोहर ब्यवस्थापनका प्रणािी भएको हनुपुने । 

(४) नगरपालिकाको स्वीकृलतमा सञ्चािन हनुे अस्पतािहरुको अन्य मापदण्ड तोवकए वमोम्जम हनुछे 
।   

२० पोलिम्लिलनक सञ्चािनको अनमुलताः  

(१) नगरपालिकािे आफ्नो कायनके्षत्रमा कुनै व्यम्क्त वा संस्थािे पालिम्लिलनक संचािन गनन चाहेमा 
तोवकएको मापदण्ड परुा गरी नगरपालिकाबाट स्वीकृती लिन ुपनेछ । 

(२) पोलिम्लिलनकमा ववरामी जाँच्नेडालटरको वववरण, सञ्चािकको वववरण, सञ्चािन हनुे स्थान र 

उपिब्ध हनुे सेवाको वववरण खोिी नगरपालिका समक्ष लनवेदन ठदन ुपनेछ। 

२१. डाइगनोम्स्टक सेन्टर (Diagnostic Center) सञ्चािनाः   

नगरपालिकाको स्वीकृलतमा सञ्चािन हनुे डाइगनोम्स्टक सेन्टर सञ्चािन गनन चाहेमा तोवकए वमोम्जम 
हनुेछ।  

२२. र्ामेसी सञ्चािनको अनमुलताः 
र्ामेसी सञ्चािन गने व्यम्क्त वा र्मनिे नगरपालिकामा ााअनमुलतको िालग लनवेदन पेश गदान 
तोवकएको मापदण्ड परुा गरी औषधी व्यवस्था लबभागबाट स्वीकृलत लिएका र्ामेसी सञ्चािन 
अनमुलतपत्र पेश गनुनपनेछ। 

 

२३. प्रयोगशािा वा ल्याबोरेटोरी संचािनाः  

व्यम्क्त वा कुनै संस्थािे प्रयोगशािा वा ल्यावोरेटोरी संचािन गनन चाहेमा देहाय बमोम्जमको वववरण 
सवहत नगरपालिकाबाट स्वीकृती लिन ुपनेछ । 

(१) संचािकको वववरण र नागररकताको प्रमाणपत्र 

(२) प्रयोगशािा वा ल्याबोरेटोरी संचािन गने प्रमाम्णत स्थान भएको कागजात (घरधनी र 
संचािक बीचको घरभाडा सम्बन्धी संझौता पत्र) 

(३) प्याथोिोजी ववषयमा मान्यता प्राप्त म्शक्षण संस्थाबाट न्यूनतम १५ मवहना अध्ययन गरी 
स्वास््य व्यबसाय पररषदबाट िाइसेन्स प्राप्त गरेको व्यम्क्तको प्रमाणपत्र र काम गनन इच्छुक 
भएको पत्र,   

(४) ल्याबमा उपिब्ध हनुे परीक्षणको प्रकार 

(५) ल्याबमा प्रयोग हनुे न्यूनतम उपकरणहरुको वववरण 
 

 

२४.  मापदण्ड परुा नगरेमा सजाय हनुाेः  

(१) स्वास््य संस्था, प्रयोगशािा डाइगनोम्स्टक सेन्टर, र्ामेसी जस्ता स्वास््य सेवा सञ्चािनको स्वीकृलत 
लिदा तोवकएको मापदण्ड परुा नभएको तर झलुयाएर वववरण ठदएको वा अस्थायी रुपमा 
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मापदण्ड परुा गरेको पाइएमा अनगुमन सलमलतिे अनगुमन गरी सचेत गराउन,े तोवकए बमोम्जम 
जररवाना गराउने तथा स्वीकृलत खारेजीको िालग नगरपालिकामा लसर्ाररस गनन सलनछे ।   

(२) डाइगनोम्स्टक सेन्टरमा नेपाि सरकारको मान्यता प्राप्त संस्थामा दतान भएका बाहेकका ब्यम्क्तिे 
सेवा ठदएको पाइएमा अनगुमन सलमलतिे डाइगनोम्स्टक सेन्टरिाई सचेत गराउने र पनु सोही 
कायन दोहोररएमा वन्द गराउन सलने तथा सञ्चािकिाई कािोसूचीमा राख्न सलनछे ।   

(३) र्ामेसीको हकमा दतानवािा सञ्चािक र र्ामेसी प्राववलधक बाहेक अरुिे औषधी बेचेको पाइएमा 
तोवकए बमोम्जम जररवाना लतराउनदेेम्ख अनमुलत खारेजीको िालग नगरपालिकामा लसर्ाररस गनन 
सलनेछ ।     

२५. सहलुियत र छुटको व्यवस्था गनुनपनेाः  

(१) लनजी िगानी र ट्रष्ट मार्न त ्सञ्चािनमा आएका स्वास््य संस्थाहरुिे कूि शैयाको कम्तीमा १० 
प्रलतशत शैया नगरपालिकाको लसर्ाररसमा तोवकए बमोम्जमका सेवाग्राहीहरुका िालग छुट्याउन ु
पनेछ । उक्त स्वास््य संस्थाहरुिे स्वास््य पररक्षणका िममा िाग्ने शलु्क नगरपालिकाको 
लसर्ाररसमा लनम्श्चत प्रलतशत सेवाग्राहीहरुका िालग छुट वा लमनाहा ठदन ुपनेछ । 

 २)  संघ र प्रदेश सरकारको मापदण्ड बमोम्जम तोवकएका लनम्श्चत वगनहरुिाई सहलुियत प्रदान गनुन 
पने छ । 

(३) उल्िेखीत संस्थाहरुको उल्िेम्खत सलमलतिे वषनको कम्म्तमा १ पटक अनगुमन तथा सपुररवेक्षण 
गनुन पने छ । 

पररच्छेदाः ६ 

हाइवे ट्रमा यूलनट, लसकिसेि एलनलमया तथा थािासेलमया व्यवस्थापन इकाइ, क्षयरोग, पाठेघर सम्बम्न्ध रोग 
पररक्षण तथा उपचार इकाई सम्बन्धी व्यवस्था 

२६. हाइवे ट्रमा यूलनट, लसकिसेि, क्षयरोग, पाठेघर सम्बम्न्ध उपचार:   

दघुनटनाका कारण हनुे घाइतेहरुको शीघ्र उपचारका िालग तथा यस के्षत्रमा देम्खएको लसकिसेि,क्षयरोग र 
पाठेघर सम्बम्न्ध रोगको पवहचान, उपचार र रोकथामका िालग नगरपालिकािे हाइवे ट्रमा यूलनट , 

लसकिसेि, क्षयरोग, पाठेघर पररक्षण उपचार इकाई स्थापना र संचािन गनेछ । साथै नगरपालिकािे 
आवश्यक ठानेमा सो सेवािाई अन्य स्थान तथा वडाहरुमा पलन ववस्तार गनेछ । यी सम्बम्न्ध अन्य 
व्यवस्था तोवकए वमोम्जम हनुेछ ।  

पररच्छेदाः ७ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य स्वंयम सेवा सम्बम्न्ध व्यवस्था 
२७. स्वास््यकमीको व्यवस्थापनाः नगरपालिका लभत्रका सरकारी स्वास््य संस्था तथा आधारभतू स्वास््य 
सेवा प्रवाहका िालग न्यूनतम मापदण्ड वमोम्जमका स्वास््यकमीहरु रहने छन ्। साथै यस नगरपालिका 
लभत्रका सम्पूणन स्वास््य संस्थाहरुका प्रमखुको व्यवस्था तोवकए वमोम्जम हनुेछ ।  

२८. मवहिा स्वास््य स्वयं सेववकाको व्यबस्थााः स्वास््य सेवािाई घरघरको पहँचमुा पयुानउन र जनचेतना 
रै्िाउन नगरपालिकािे स्वास््य आमा समहुको छनौटमा वडा सलमलतको लसर्ाररसमा मवहिा स्वास््य 
स्वयं सेववकाहरु छनौट गनन सलनेछ ।  छनौट र सेवा सवुवधा सम्बम्न्ध व्यवस्था तोवकए वमोम्जम हनुेछ 
।   
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२९. स्वास््यकमीको सेवा सवुवधााः  नगरपालिका लभत्रका सरकारी स्वास््य संस्था तथा आधारभतू  

स्वास््य सेवामा कायनरत स्वास््यकमीको सेवा सवुवधा तोवकए वमोम्जम हनुछे ।  

३०. मूल्याकंन र सजाय तथा परुस्कार: स्वास््यकमीहरुको मूल्याङ्कन, परुस्कार, उत्प्ररेणा र सजाय तोवकए 
बमोम्जम हनुेछ । 

पररच्छेदाः ८ 

औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद, भण्डारण र ववतरण सम्बन्धी व्यवस्था 
३१. वावषनक खररद योजना बनाउन ुपनेाः   

(१) औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद सम्बम्न्ध व्यवस्था प्रचलित काननु अनसुार तोवकए वमोम्जम 
हनुेछ ।  

३२. औषधी तथा स्वास््य उपकरणको भण्डारणाः 
(१) खररद गररएको औषधी तथा स्वास््य उपकरणको सरुम्क्षत भण्डारणको ब्यवस्था तोवकए वमोम्जम 
हनुेछ । 

पररच्छेद ९ 

स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गणुस्तर, सामाम्जक सरुक्षा अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 
३३. स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गणुस्तर तोलन सलन:े (१) नगरपालिकािे स्थानीयस्तरमा सञ्चालित 
म्चवकत्सकीय उत्पादन र स्वास््य सेवाहरुको न्यूनतम मूल्य र गणुस्तर लनधानरण गनन सलनेछ । स्थानीय 
स्वास््य सेवा अनगुमन सलमलत मार्न त ् लनधानररत गणुस्तर र मूल्य भए नभएको अनगुमन गरी सो अनरुुप 
कायन गराउन लनदेशन ठदनेछ ।  

३४. सामाम्जक सरुक्षा कायनिम सञ्चािन तथा व्यवस्थापनाः  

(१) नगरपालिकािे रावष्ट्रय र प्रादेम्शक नीलत अनसुार स्वास््य लबमा कायनिमिाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चािन गनन आवश्यक सहम्जकरण, जनचेतनाका कायनिम तथा अलभयानहरु सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन गनेछ। 

(२) आवश्यकतानसुार अन्य सामाम्जक सरुक्षा कायनिमहरु लनमानण गरी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
गनुनपनेछ। 

(३) आवश्यकता अनसुार वडाहरुमा सवुवधा सम्पन्न बलथनङ्ग सेन्टर सञ्चािन गनुन पनेछ  

(४) ७० वषन उमेर पगेुका ज्येष्ठ नागररक, मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका तथा अपाङ्गता भएका 
व्यम्क्तिाई लनशलु्क स्वास््य सेवा पररक्षणको व्यवस्था गनपुनेछ ।  

(५) ठाकुरद्घारा –म्शवपरु के्षत्रमा १५ शैयाको पयनटकीय अस्पताि लनमानण गनुन पनेछ ।  

(६) यस नगरपालिका लभत्रका स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुार एम्बिेुन्स सेवा   सञ्चािन 
गनुन पनेछ । एम्बिेुन्स सेवा सञ्चािन व्यवस्था तोवकए वमोम्जम हनुेछ । 

(७) यस नगरपालिका लभत्रका स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनसुार प्रयोगशािा सेवा सञ्चािन 
गनुन पनेछ । प्रयोगशािा सेवा सञ्चािन व्यवस्था तोवकए वमोम्जम हनुेछ ।   
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पररच्छेद १० 

महामारी रोकथाम, प्राथलमक उपचार, र्ोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
३५. रोग तथा रोगीहरुको अलभिेख राख्न ुपने   

(१) स्थानीयस्तरमा कुनै नागररकिाई सरुवा रोग िागेमा सोको जानकारी २४ घण्टा लभत्र 
नम्जकको स्वास््य संस्था वा स्वयंसेववकािाई वटपोट गराउन ुपनेछ ।   

(२)  कसैिाई नसने रोग िागेमा सोको जानकारी ७ ठदनलभत्र नम्जकको स्वास््य संस्था वा 
स्वास््य स्वयंसेववकािाई वटपोट गराउन ुपनेछ ।   

(३)  वटपोट गराइएका रोगीहरुको वववरण सम्वम्न्धत स्वास््य संस्थाहरुिे मालसक रुपमा वडा 
सलमलत र नगरपालिकाको स्वास््य सूचना प्रणािीमा दाम्खिा गराउन ुपनेछ । 

(४) महामारी लनयन्त्रण तथा रोकथामका िालग ठाकुरबाबा नगरपालिकािे एउटा छुटै्र् Rapid 

Response Team\Emergency Medical Team गठन गने र त्यस वटमिाई माहामारी तथा 
ववपतका बेिा आवश्यक पररचािन गनेछ ।   

५) महामारी, ववपतका समयमा सञ्चािन गररने प्राथलमक उपचार र र्ोहरमैिा व्यस्थापन सम्बम्न्ध 
व्यवस्था तोवकए वमोम्जम हनुेछ ।  

३६. महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनन अलभयान सञ्चािन गनुनपने : 
(१)  स्थानीय स्तरमा रोगको महामारी रै्लिएमा नगरपालिकािे सोको प्रभाव के्षत्र लनक्र्यौि गरी 

ववद्याियहरु वन्द गनन, अस्थायी रुपमा वस्ती खािी गनन वा अन्यत्रका सवनसाधारणिाई 
भ्रमणमा प्रलतवन्ध समेत िगाउन सलनछे । 

(२) यस्तो पररम्स्थलतमा महामारीबाट थप क्षलत हनु नठदन आवश्यक शतनकता अपनाउन,े आवश्यक 
जनशम्क्त पररचािन गने र थप जनशम्क्तको िालग लछमेकी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र 
संघीय सरकारमा अनरुोध गरी प्रभावकारी पररचािन गनुनपनेछ ।   

३७. सतुी, मठदरा तथा  िागूजन्य पदाथन र ध्वनी प्रदषुण लनयमन: 
(१)  सतुी तथा मठदराजन्य पदाथन वविी ववतरणको िालग नगरपालिकाबाट छुटै् अनमुलत लिन ुपनेछ 

।  

(२) सतुी, मठदरा र िागू पदाथनजन्य वस्तकुो वविी ववतरण र प्रयोगमा लनयन्त्रण गनन लनषेलधत र 
खलु्िा के्षत्रहरु तोलन सलनछे । ववद्यािय, सरकारी कायानिय, स्वास््य संस्थाजस्ता के्षत्रहरुको 
१०० लमटर लभत्र धमु्रपान र मठदरापान गनन तथा वविी ववतरण गनन लनषेध गनेछ ।  

(३)  खाद्य पदाथनसँगै सतुी तथा मठदराजन्य पदाथन लबिी ववतरण गरेमा, लनषेलधत के्षत्रमा धमु्रपान र 
मठदरा सेवन गरेमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा नगरपालिकािे कारवाही गनन सलनछे। 

(४) ववद्यािय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, स्वास््य संस्था जस्ता सावनजलनक लनकायहरुमा 
सतुी, साुतुीजन्य, मठदरा, मठदराजन्य र अन्य िागू पदाथनजन्य वस्तहुरु प्रयोग गनन पूणन लनषधे 
गनेछ ।  

(५) लनयमन, व्यवस्थापन र दण्ड सजायको व्यवस्था तोवकए वमोम्जम हनुेछ । 
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(६) उच्च ध्वनी प्रदषुणबाट हनुे स्वास््य समस्या रोलन नगरपालिका के्षत्रलभत्र चको आवाजमा राती 
१० वजेभन्दा पलछ कुनै पलन लडजे िगायतका सामाग्रीहरु बजाउन नगरपालिकािे पणुनतया 
लनषेध गनेछ । 

३८. सरसर्ाइ सम्वम्न्ध कायनिम तथा र्ोहर मैिा व्यवस्थापनाः  

(१)  नगरपालिकाको स्वास््य तथा सरसर्ाई शाखािे व्यम्क्तगत, घरेि ु तथा सामदुावयक 
सरसर्ाईका मापदण्ड तयार गरी प्रत्येक आलथनक बषनको पवहिो मवहना लभत्र कायनपालिका 
बैठकबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 

(२)  यसरी अनमुोदन भएको मापदण्डिाई वडा कायानिय र स्वास््य संस्थािे परुुष अलभयानकतान र 
मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरु पररचािन गरी सबै घर पररवारमा लबतरण गनेछन ्। 

(३)  घर लनमानण गदान शौचाियको र्ोहर व्यवस्थापन गने ववलध र घरेि ु र्ोहर लबसजनन गने 
स्थानको अलनवायन व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ । 

(४)  एक पररवारको शौचािय, ढि र र्ोहरमैिा व्यवम्स्थत नभएको कारण अको पररवारमा हानी 
नोलसानी पनन गएमा सो को क्षलतपूलतन हानी प¥ुयाउने पररवारिे लतनुन पनेछ । 

(५)  शहरी तथा अधन शहरी के्षत्रमा लनश्कालसत र्ोहरमैिा पनुाः प्रयोग गरी कम्पोष्ट मि बनाइएको 
अवस्थामा गाउँपालिकािे प्रोत्साहन रकम प्रदान गनन सलनेछ । 

(६)  नगरपालिका स्वास््य शाखािे स्वास््य संस्थाबाट उत्पादन हनुे औषधी तथा मेलडकि 
जन्यर्ोहोरमैिा व्यवस्थापनको लनम्ती मापदण्ड सवहतको आवश्यक लनदेम्शका बनाई िाग ु
गनुनपनेछ ।  

(७) नगरपालिका के्षत्रलभत्रका सबै स्वास््यसंस्थाहरुमा औषधी तथा मेलडकिजन्य र्ोहरमैिा 
व्यवस्थापनको िालग अलनवायन रुपमा वावषनक कायनयोजना बनाई सोहीअनसुार कायानन्वयन 
गनुनपनेछ ।    

पररच्छेद ११ 

ववववध 

३९. सरुम्क्षत के्षत्रको रुपमा कायम गनुनपनेाः 
(१) स्वास््य संस्थामा स्वतन्त्र र भय रवहत रुपमा उपचार तथा सेवा पाउने वातावरण लसजनना गनन 

तथा कुनै पलन वकलसमको अवाम्ञ्छत वियाकिाप हनु नठदने गरी सरुम्क्षत के्षत्र कायम गनुन 
सवैको कतनव्य हनछे ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जम सरुम्क्षत के्षत्र कायम गदान स्वास््य संस्थािे पािना गनुन पने सतन तथा 
मापदण्ड तोवकए बमोम्जम हनुेछन ्। 

(३) कुनैपलन स्वास््य संस्थामा उपचार तथा सेवामा लिङ्ग, धमन, वणन, जात, वगन आठदको आधारमा 
भेदभाव एवं दवु्र्यवहार दण्डलनय हनेुछ । भए गरेको पाइए प्रचलित कानून वमोम्जम कारवाही 
हनुेछ । 

(४) कुनैपलन स्वास््य संस्थामा उपचार तथा सेवा ठददा सेवा लिनकेो व्यम्क्तगत गोपलनयताको हक 
सरुम्क्षत गराउन ु सम्वम्न्धत स्वास््य संस्था र कायनरत स्वस््यकमीको कतनव्य हनेुछ । 



 
 

खण्ड: ३    संख्या:१     लमलत: २०७7।०1।18 

व्यम्क्तगत गोपलनयताको हक सरुम्क्षत नभएको वा कुनैपलन बहानामा अन्यथा भए गरेको 
पाइएमा प्रचलित कानून वमोम्जम कारवाही हनुेछ । 

४०. नीम्ज मेलडकि किेज, अध्ययन संस्थान र ठूिा अस्पताि सञ्चािनका िालग लसर्ाररस   

(१) रावष्ट्रय र प्रादेम्शक मापदण्ड अनरुुप लनजीस्तरमा मेलडकि किेज तथा स्वास््य अध्ययन 
संस्थान, अस्पताि तथा लनदान केन्द स्थापनाका िालग सम्वम्न्धत वडा र नगरपालिकाबाट 
लसर्ाररस लिन ुपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोम्जमको लसर्ाररस लिँदा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (क्ष्भ्भ)् गरी स्थानीय 
स्तरमा पनन नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरणका िालग कायनिम वजेट प्रस्ताव गररएको हनु ु
पनेछ । 

(३) लसर्ाररसका िालग नगरपालिका आलथनक ऐनिे तोके वमोम्जमको राजश्व दस्तरु बझुाउन ु
पनेछ। 

४१. रावष्ट्रय तथा प्रादेम्शक अलभयानिाई सघाउ पयुानउन ुपनेाः स्वास््य सेवा सम्बन्धी रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय 
मापदण्ड परुा गनन संघीय तथा प्रदेश सरकारिे सञ्चािन गरेको अलभयानिाई नगरपालिका स्वास््य शाखािे 
समन्वय गनेछ ।   

४२. अनगुमन र लनयमनाः स्वास््य आमा समूह, गरुुवा, वैद्य, धामीझांिी तथा अन्य परम्परागत स्वास््य 
सेवाको अलभिेख अद्यावलधक गरी लतनीहरुको वियाकिापिाई स्वास््य शाखािे अनगुमन र लनयमन 
गनेछ।   

४३. प्रगलत वववरण बझुाउनपुनेाः 
१) नगरपालिका क्षते्र लभत्र कायनरत स्वास््य सम्बन्धी संस्थाहरुिे आफ्नो प्रगलत वववरण मालसक, 

चौमाम्शक, अधनवावषनक तथा वावषनक रुपमा नगरपालिका समक्ष बझुाउन ुपनेछ। 

(२) नीम्ज स्वालमत्वका स्वास््य संस्थािे वावषनक प्रलतवेदन पेश गनुन पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) (२) मा जेसकैु उल्िेख भएपलन नगरपालिका तथा सम्वम्न्धत लनकायिे माग 
गरेको अवस्थामा वा कुनैपलन समयमा तोवकएका वववरणहरु माग गने लनकायमा पेश गनुन 
सम्वम्न्धत संस्थाको म्जम्वेवारी हनुेछ   

४४. साझेदारी सम्वन्धमााः नगरपालिकािे आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गननका िालग अन्य सरकारी 
लनकाय, लनजी  व्यवसायी, सामाम्जक संघ÷संस्था, ट्रष्ट र ब्यम्क्तहरुसँग लबलभन्न कायनहरुका िालग साझेदारी गनन 
सलने छ र लतनीहरुबाट औषलध, उपकरण, ववशेषज्ञ सीपहरुको सहायता प्राप्त गनन सलनेछ । 
 

४५. दण्ड र सजायाः 
१) कसैिे सरकारी, समदुावयक, सावनजलनक गठुीको स्वालमत्वमा सञ्चालित स्वास््य संस्था तथा 

स्वस््य सेवा व्यबसायको सम्पम्त्त वहनालमना वा नोलसान गरेमा त्यस्तो व्यम्क्त वा संस्थािाई 
नगर स्वास््य सलमलतको लसर्ारीसमा कायनपालिकािे लबगो असिु गरी लबगो बमोम्जम जररवाना 
गननसलनेछ । 

२) कसैिे देहायका कायन गरेमा, गनन िगाएमा वा सो कायन गनन सहयोग प¥ुयाएमा त्यस्तो   व्यम्क्त 
वा संस्थािाई कसरुको मात्रा हेरी कानूनिे तोके बमोम्जम सजाय हनुेछ । 

(क) उपचार, सेवा र सेवा संग सम्वम्न्धत ववषयको व्यम्क्तगत गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 
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(ख) स्वास््य परीक्षण उपचार तथा सेवा ठददा िापरवाही, ववभेद वा गैर म्जम्मेवारीपूणन कायन 
गरेमा, 

(ग) उपचारमा गित लनयत राखी दखु ठदएमा, अमयानठदत कायन गरेमा, 
(घ) कानून ववपररतका अन्य कायन गरेमा । 

 

३) नगरपालिका वा तोवकएको अलधकारीिे गरेको सजायको आदेश उपर कानून बमोम्जम म्जल्िा 
अदाितमा पनुरावेदन िाग्नछे । 

   

४६.  पनुरावेदनाः तोवकएको अलधकारीिे गरेको सजायको आदेशउपर कानून वमोम्जम पनुरावेदन  िाग्नछे ।  

४७. लनयम बनाउन ेअलधकाराः   

 (१) यस ऐनको उद्दशे्य कायानन्वयन गनन नगरकायनपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन सलनछे ।  

 (२) यस ऐनको कायानन्वयनको िालग नगरकायनपालिकािे आवश्यक लनदेम्शका तथा कायनववलध बनाई 
िागू गनन सलनेछ । 

(३) कायनपालिकािे समग्र स्वास््य के्षत्रको व्यवस्थापन वा कुनै ववशेष ववषयिाई लिएर ववशेष 
लनदेशन जारी गननसलनेछ । 

४८. संिमणकािीन व्यवस्थााः यस ऐनिे तोवकए वमोम्जम हनुे भनी व्यवस्था गरेको काम लनयमाविी 
नआउँदासम्म नगर कायनपालिकािे गनन सलनेछ ।  

४९. बाधा अडकाउ रु्काउन ेअलधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन कुनै बाधा अड्काउ परेमा 
नगरपालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदेश जारी गनन सलनेछ । तर यस्तो आदेश नगरसभािे ६ 
मवहनालभत्रमा अनमुोदन नगरेमा स्वताः लनष्कृय हनुेछ ।  

५०.  बचाउ:  

(१) यस ऐनमा उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचलित काननु र नगरसभाको लनणनय बमोम्जम हनुेछ । 
 

५१. यसै अनसुार हनुाेः 
(१) यसअम्घ भए गरेका काम कारवाहीहरु यसै ऐन अनसुार भएको मालननेछ । 

(२) यसअम्घ कानून बमोम्जम लनयकु्त स्वास््यकमी, कमनचारी स्वयमसेवकहरूिाई नपेाि सरकारिे ठदइदै 
आएको सवुवधामा कुनै वकलसमको कटौती गररन ेछैन । तर यो व्यवस्थािे कानून बमोम्जम दण्ड, सजाय 
कायनवाही गनन बाधा पनेछैन । 

            

आज्ञािे 

रामहरर ररजाि 

लनलमत्त प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


