स्थानीय राजपत्र
मेलम्ची नगरपाललकाद्वारा प्रकालित
खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१

भाग १-

मेलम्ची नगरपाललका लसन्धुपाल्चोक, बागमती
प्रदेश, नेपाल
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा बमोलजम )१(
मेलम्ची नगरपाललकाको नगर सभाले बनालको“मेलम्ची नगरपाललकाको स्वास््य
तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७६” सववसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन
गररलको छ ।
सम्वत् २०७७ सालको ऐन नं .१

मेलम्ची नगरपाललकाको स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी
ऐन, २०७६

खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१

मेलम्ची नगरपाललकाको स्वास््य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७६
प्रस्तावना : नगर क्षेत्रलभत्रका बालसन्दाहरुलाई आधारभतू स्वास््य तथा सरसफाई
सेवा प्रदान गने कायवमा नगरपाललकाको लजम्मेवारी प्रमख
ु रहेको र सोको
व्यवस्थापनमा स्पष्ट काननू ी व्यवस्था गरी कायव सम्पादन गनव वाञ्छनीय भलकोले,
नेपालको संलवधानको धारा ५७ को उपधारा )४( ले लदलको अलधकार प्रयोग गरी
सोही सलं वधानको अनसु चू ी – ८ को क्र.सं. ९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ को दफा ११. झ )१( र )४( अनसु ार स्वास््य सेवालाई व्यवलस्थत गने काम
कतवव्य र अलधकारको प्रयोजनका लालग मेलम्ची नगरपाललकाको नगर सभाले यो
ऐन बनालको छ ।
पररच्छे द १
प्रारलम्भक
१. सलं िप्त नाम र प्रारम्भः
(क( यस ऐनको नाम मेलम्ची नगरपाललकाको ‚नगर स्वास््य तथा सरसफाई ऐन,
२०७६‛ रहेको छ ।
(ख( यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृ त भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकालित भलको लमलत
देलख लागु हुनेछ ।
२. पररभाषा : लवषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा :
(क( ‚ऐन‛ भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको ‚नगर स्वास््य तथा सरसफाई ऐन,
२०७६‛ लाई सम्झनपु छव ।
(ख( ‚संघीय ऐन‛ भन्नालेसंघीय संसदले बनालको स्वास््य सम्वन्धी ऐनलाई
सम्झनपु छव ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
(ग( ‚प्रदेि ऐन‛ भन्नाले बागमती प्रदेिले बनालको प्रदेि स्वास््य ऐन, २०७५
लाई सम्झनपु छव ।
(घ( ‚कायवपाललका‛ भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको नगर कायवपाललकालाई व
सम्झनपु छव ।
(ङ( ‚सरकारी स्वास््य संस्था‛ भन्नाले संघ, प्रदेि वा स्थानीय तहको पणू व
स्वालमत्वमा संचालन भलका स्वास््य संस्थालाई सम्झनपु छव ।
(च( ‚सामदु ालयक स्वास््य संस्था‛ भन्नाले समदु ायको अगवु ाईमा स्थापना भई
संचालन भलका गैरनाफामल
ु क स्वास््य संस्थालाई सम्झनपु छव ।
(छ( ‚लनजी स्वास््य संस्था‛ भन्नाले सेवाको सँगसँगै नाफाको समेत उद्देश्य राखी
सञ्चालन हुने स्वास््य संस्थालाई सम्झनपु छव ।
(छ( ‚ट्रष्ट वा लोक कल्याणकारी‛ भन्नाले ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी संस्थाहरु
माफव त सञ्चालन हुने स्वास््य सस्ं थालाई सम्झनपु छव ।
(ज( ‚व्यवस्थापन सलमलत‛ भन्नाले दफा ६ अन्तगवत बनेका स्वास््य संस्थाहरुको
व्यवस्थापन सलमलतलाई सम्झनु पछव ।
(झ( ‚अनगु मन सलमलत‛ भन्नाले दफा ५ अनसु ार नगरपाललकामा गलठत स्वास््य
सेवा तथा सरसफाई अनगु मन सलमलतलाई सम्झनु पछव ।
(ञ( ‚स्वास््य संस्था‛ भन्नाले स्वास््य सेवा उपल्ध गराउने उद्देश्यले प्रचललत
काननू बमोलजम दताव तथा स्थापना भई सच
ं ालनमा रहेका सरकारी, सामदु ालयक
तथा लनजी स्वास््य संस्थालाई सम्झनपु छव ।
पररच्छे द २
अधारभूत स्वास््य सेवा प्रदायक र व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्था
३. अधारभतू स्वास््य सेवा प्रदायकहरु : स्थानीयस्तरमा आधारभतू स्वास््य
सेवा प्रदान गने स्वास््य सेवा प्रदायकहरु देहाय बमोलजमका हुनछ
े न :(क( सरकारी वा सामदु ालयकः सरकारी तथा सामदु ालयक स्वालमत्वमा सञ्चालनमा
रहेका स्वास््य सम्बन्धी सेवा प्रदान गने सेवा प्रदायक लनकायहरु हुनेछन् ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
(ख( लनजीः लनजी क्षेत्रद्वारा सञ्चाललत रहेका स्वास््य सम्बन्धी सेवा प्रदान गने
सेवा प्रदायक लनकायहरु हुनेछन् ।
(ग( ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी सस्ं थाको अलधनस्थः ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी
सस्ं थाहरु माफव त सञ्चालन रहेका स्वास््य सम्बन्धी सेवा प्रदान गने सेवा प्रदायक
लनकायहरु हुनछ
े न् ।
४. स्वास््य सेवा प्रदायक सस्ं थाहरुको पररभाषा र अधारभतू मापदण्ड :
स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररभाषा र आधारभतू मापदण्ड संघीय
सरकारले लनधावरण गरे बमोलजम हुनछ
े ।
५. स्वास््य सेवा तथा सरसफाइ ऄनुगमन सलमलत गठन, काम, कततव्य र
ऄलधकार :
(१( नगरपाललकालभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरुको रे खदेख र अनगु मन गनव देहाय
बमोलजमको स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनगु मन सलमलतको गठन गररनेछ ;
(क( नगरपाललकाको उपप्रमख
–अध्यक्ष
ु
(ख( प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ त वा लनजले तोके को अलधकृ त कमवचारी – सदस्य
(ग( नगरपाललकाको सामालजक लवकास सलमलतको सयं ोजक
– सदस्य
(घ( स्वास््य तथा सरसफाई क्षेत्रमा कायव गरररहेका लवज्ञहरु मध्येबाट
नगर प्रमख
– सदस्य
ु ले तोके को १ जना
(ञ( आमा समहू र मलहला स्वास््य स्वयं म सेलवका सञ्जाल मध्येबाट
कायवपाललकाले तोके को १/१ जना
– सदस्य
(च( स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षमध्येबाट प्रत्येक वषवमा पररवतवन
हुने गरी कायवपाललकाले तोके को १ जना
–
सदस्य
छ( जनस्वास््य िाखा प्रमख
– सदस्य सलचव
ु
(२( स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनगु मन सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार
देहाय बमोलजम हुनछ
े ।
(क( आफ्नो कायव क्षेत्रलभत्रको स्वास््य तथा सरसफाई योजना तयार गने,
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
(ख( नगरपाललका क्षेत्रलभत्र स्वास््य सस्ं था सञ्चालनका लालग अनमु लत, स्वीकृ लत
लदने सम्वन्धमा नगरपाललकालाई आवश्यक राय प्रदान गने,
(ग( स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलतलाई आवश्यक लनदेिन लदने, जागरुक र
सजग बनाउने,
(घ( स्वास््य संस्थाहरुको लालग आवश्यक साधन स्रोत जटु ाउने र पररचालन गने
गराउने,
(ङ( स्वास््य संस्थाहरुको सपु रीवेक्षण तथा अनगु मन गने गराउने,
(च( स्वास््य लविेषज्ञहरु र स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको सचू ी अध्यावलधक तथा
प्रकािन गने,
(छ( स्वास््य सेवाको पहुचँ भन्दा बालहर रहेका समदु ायको पलहचान गरी सबैका
लालग स्वास््य सेवा सलु नलित हुने प्रवन्ध गनव पहलकदमी ललने,
(ज( नगर कायवपाललकालाई स्वास््य तथा सरसफाई क्षेत्रमा आवश्यक सझु ाव र
सल्लाह लदने,
(झ( तोलकल बमोलजमका अन्य कायवहरु गने ।
६. स्वास््य सस्ं था व्यवस्थापन सलमलत गठन, काम कततव्य र ऄलधकार :
(१( नगपाललकालभत्र रहेका सामदु ालयक अस्पताल, प्राथालमक स्वास््य के न्र वा
स्वास््य चौकी व्यवस्थापनका लालग छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन सलमलत गठन गनवपु नेछ
(२( दफा )१( बमोलजमको व्यवस्थापन सलमलत गठन सम्बन्धी व्यवस्था तोलकल
बमोलजम हुनेछ ।
(३( स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार तोलकल
बमोलजम हुनेछ ।
७. बैंक खाता सञ्चालन : )१( हरे क स्वास््य संस्थाले नेपाल राष्ट्ट्र बैंकबाट क
वगवको इजाजत प्राप्त वालणज्य बैंङ्कमा खाता खोल्नु पनेछ ।
(२( स्वास््य संस्थाको बैंक खाता व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्ष र सदस्य
सलचवको संयक्त
े ।
ु दस्तखतबाट सञ्चालन हुनछ
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
(३( उपदफा )२( बमोलजमको स्वास््य सस्ं थाको लेखा व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण
नगरपाललकाले तोके बमोलजम हुनछ
े ।
पररच्छे द ३
स्वास््य सस्ं था स्थापना र सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड
८. ऄस्पताल तथा स्वास््य सस्ं था सञ्चालन मापदण्ड :
(१( अस्पतालः नगरपाललका आफै ले तोलकलको मापदण्डमा २५ िैयासम्म
क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गनव सक्नेछ । यस्तो अस्पताल नगरपाललकाले
अस्पताल सञ्चालन लनयमावली तजवमु ा गरी सञ्चालन गनेछ ।
(२( स्वास््य चौकी : नगरपाललकाले प्रत्येक वडा वा जनसंखयाको अनपु ातमा
कम्तीमा देहायका पवू ावधार परु ा गरी स्वास््य चौकी सञ्चालन गनवपु नेछ ।
(क( जनिलक्तः अलधकृ तस्तर छै टौ तह )हे ई समहु ( १ जना, सहायक पाँचौ तह )हे
ई समहु ( १ जना, सहायक चौथो तह )हे ई समहु ( १ जना, सहायक पाँचौ तह )क
न ÷प हे न समहु ( १ जना, सहायक चौथो तह )क न ÷प हे न समहु ( १ जना,
कायावलय सहयोगी १ जना
(ख( भवन कोठाः प्रिासन कक्ष, नाम दताव कक्ष )रलजष्टे«सन(, औषलध भण्डारण
तथा लवतरण कक्ष, लबरामी जाँच कक्ष, प्रसतू ी कक्ष, उत्तर प्रसतु ी कक्ष, ड्रेलसङ रुम,
प्राथलमक उपचार कक्ष, पररवार लनयोजन तथा गभववती कक्ष, कमवचारी आवास
जस्ता सलु वधा सलहतको भवन,
(ग( उपकरणः प्राथलमक उपचारका आधारभतू उपकरणहरु ।
(३( आयवु ेद तथा वैकलल्पक लचलकत्सा सेवा : नगरपाललका लभत्र सञ्चालनमा
रहेका र सञ्चालन हुने आयवु ेद औषधालय तथा आयवु दे तथा प्राकृ लतक
लचलकत्सा के न्रमा देहाय बमोलजमका पवु ावधारहरु हुनपु ने छ ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
(क( जनिलक्तः कलवराज/कलवराज लनररक्षक/वररष्ठ कलवराज लनररक्षक मध्ये १ जना,
वैद्य/ बैद्य लनररक्षक/वररष्ठ बैद्य लनररक्षक मध्ये १ जना, औषधी कुटुवा १ जना, र
कायावलय सहयोगी १ जना गरी जम्मा ४ जना
(ख( भवन कोठाः प्रिासन कक्ष, नाम दताव कक्ष )रलजष्ट्ट्रेसन(, औषलध भण्डारण
तथा लवतरण कक्ष, लबरामी जाँच कक्ष, कमवचारी आवास जस्ता सलु वधा सलहतको
भवन,
(ग( उपकरणः आयवु ेद तथा बैकलल्पक उपचारका आधारभतू उपकरणहरु ।
(४( नगरपाललका क्षेत्रलभत्र जलडबटु ी, प्राकृ लतक लचलकत्सा, योग, ध्यान लगायतका
रोकथाममल
ू क र वैकलल्पक लचलकत्सा सेवाको प्रवर्धनका लालग समदु ाय वा
ट्रष्टहरुसँगको साझेदारीमा वा नगरपाललका आफै ले कम्तीमा लउटा आयवु ेद तथा
प्राकृ लतक लचलकत्सा के न्रको स्थापना र सञ्चालन गनव सक्नेछ ।
९. लनजी िेत्रले ऄस्पताल सञ्चालन गनत सक्ने :
(१( नगरपाललका क्षेत्रलभत्र लनजी क्षेत्र तथा ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी संस्थाद्वारा
अस्पताल सञ्चालन गनव चाहेमा नगरपाललकाले २० िैयासम्मको अस्पताल
सञ्चालन अनमु लत लदन सक्नेछ ।
(२( उपदफा )१( बमोलजम अस्पताल सञ्चालन गनव चाहने लनकायले अनमु लतको
लालग नगरपाललकाले तोके को ढाँचामा नगरपाललकामा लनवेदन लदनु पनेछ ।
(३( अनगु मन सलमलतले प्राप्त लनवेदन उपर आवश्यक अनगु मन गरी तोलकलको
मापदण्ड परु ा गरे मा अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृ लत प्रदान गनव सक्ने गरी आिय
पत्र प्रदान गनव नगर कायवपाललकालाई लसफाररस गनेछ ।
(४( उपदफा )३( बमोलजमको लसफाररिको आधारमा नगर कायवपाललकाले दईु
मलहनालभत्र तोलकलको मापदण्ड परु ा गरे मा यस्तो अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृ लत
प्रदान गनव सलकने प्रकारको आिय पत्र प्रदान गनेछ ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
(५( आिय पत्र प्राप्त लनकायले तोलकलको समय सीमा लभत्र यसै ऐन बमोलजम
तोलकलको पवू ावधार तयार गरी स्वीकृ लतका लालग नगर कायवपाललकामा लनवेदन लदनु
पनेछ ।
(६( अनगु मन सलमलतले उपदफा )५( बमोलजमको लनवेदन उपर आवश्यक अनगु मन
गरी तोलकलको मापदण्ड परु ा गरे को ठहर भलमा नगर कायवपाललकाले अस्पताल
सञ्चालनको अनमु लत प्रदान गनव सक्नेछ ।
१०. ऄस्पताल सञ्चालन गनत अवश्यक मापदण्ड : नगरपाललकाको
स्वीकृ लतमा सञ्चालन हुने २५ बेड सम्मको अस्पतालहरुले देहाय अनसु ारको
मापदण्ड परू ा गनवु पनेछ ।
(१( जनिलक्तः कम्तीमा २ जना लम.लव.लव.लस. डाक्टर, कम्तीमा ४ जना स्टाफ
नसव, २ जना लच ल, २ जना अ हे व कम्तीमा लकजना ल्याव टेलक्नलसयन र
आवश्यक मात्रामा सहायक र सहयोगी स्वास््यकमी, लक्लनर, आदी
(२( भवन तथा कोठाः दताव चलानी वलहरंग सेवा, इमेजेन्सी कक्ष, प्रयोगिाला, भनाव
भलका लबरामी राखने क्यालवन, नलसवङ् कक्ष, पालकव ङको व्यवस्था हुनपु ने,
(३( उपकरण पवू ावधारः सडक नेटवकव ले जोलडलको, लम्वल
ु ेन्स सेवाको उपलव्धता,
लबरामी राखने बेड र लाइफ सपोटव लसष्टम, २४ सै घण्टा लबद्यतु र खानेपानी सेवा
भलको, अलक्सजनको व्यवस्था, लचलकत्साजन्य फोहर व्यवस्थापनको प्रणाली
भलको हुनु पने ।
११. पोलललक्ललनक सञ्चालनको ऄनमु लत :
(१( नगरपाललका क्षेत्रमा कुनै व्यलक्त वा संस्थाले पोलललक्ललनक सञ्चालन गनव
चाहेमा तोलकलको मापदण्ड परु ा गरी स्वीकृ लत ललनु पनेछ ।
(२( पोलललक्ललनकमा लबरामी जाँच्ने डाक्टरको लववरण, सञ्चालकको लववरण,
सञ्चालन हुने स्थान र उपलव्ध हुने सेवाको लववरण खोली नगरपाललका समक्ष
लनवेदन लदनु पनेछ ।

8

खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
१२. प्रयोगशाला वा ल्याबोरेटरी सञ्चालन ऄनुमलत : )१(कुनै व्यलक्त वा
संस्थाले प्रयोगिाला वा ल्यावोरे टरी सञ्चालन गनव चाहेमा देहाय बमोलजमको
लववरण पेि गरी नगरपाललकाबाट स्वीकृ लत ललनु पनेछ ।
(क( सञ्चालकको लववरण र नागररकताको प्रमाण पत्र,
(ख( प्रयोगिाला वा ल्यावोरे टरी सञ्चालन गने स्थान प्रमालणत भलको कागजात,
(ग( रे लडयोलोजी वा प्याथोलोजी लवषयमा न्यनू तम १५ मलहने कोषव उलतणव गरी
स्वास््य व्यवसायी पररषदमा दताव भलको व्यलक्तको प्रमाण पत्र र काम गनव इच्छुक
भलको पत्र,
(घ( ल्याबमा उपलव्ध हुने परीक्षणको प्रकार,
(ङ( ल्याबमा प्रयोग हुने न्यनू तम उपकरणहरुको लववरण ।
(२( उपदफा )१( बमोलजम प्राप्त लववरण सलहतको आवेदन सम्वन्धमा अनगु मन
सलमलतले अनगु मन गरी लदलको लसफाररि नगरपाललकाले प्रयोगिाला वा
ल्यावोरे टरी सञ्चालनको अनमु लत लदन सक्नेछ ।
१३. फामेसी सञ्चालनको ऄनमु लतः :
(१( नगरपाललका क्षेत्रलभत्र फामेसी सञ्चालन गनव इच्छुक व्यलक्त वा सस्ं थाले देहाय
बमोलजमको लववरण पेि गरी नगरपाललकाबाट अनमु लत ललनु पनेछ ।
(क( सञ्चालकको लववरण र नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र,
(ख( फामेसी सञ्चालन गने स्थान प्रमालणत भलको कागजात,
(ग( आधारभतू फामेसी लिक्षा वा आयवु ेद कोषव उलतणव व्यलक्त सञ्चालक रहने गरी
नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद् वा नेपाल नलसवङ पररषद् वा नेपाल मेलडकल
काउलन्सल दताव भलको प्रमाण पत्र र काम गनव इच्छुक भलको पत्र,
(घ( लबक्री लवतरण गने औषलधका प्रकारहरु र प्राथलमक उपचार सेवाको लववरण,
(ङ( ल्याबमा प्रयोग हुने न्यनू तम उपकरणहरुको लववरण,
(च( सम्वलन्धत वडा कायावलयको लसफाररि ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
(२( उपदफा )१( बमोलजम प्राप्त लववरण सलहतको आवेदन सम्वन्धमा अनगु मन
सलमलतले अनगु मन गरी लदलको लसफाररि नगरपाललकाले फामेसी सञ्चालनको
अनमु लत लदन सक्नेछ ।
१४. मापदण्ड पुरा नगरेमा सजाय हुने :
(१( नगरपाललकाबाट अनमु लत ललई सञ्चालनमा रहेका स्वास््य संस्था,
प्रयोगिाला, फामेसी जस्ता स्वास््य सेवा सञ्चालकले स्वीकृ लत ललंदा तोलकलको
मापदण्ड परु ा नभलको, झक्ु यालर लववरण लदलको वा अस्थायी रुपमा मापदण्ड परु ा
गरे को पाइलमा अनगु मन सलमलतले सचेत गराउने, जररवाना गराउने तथा स्वीकृ लत
खारे जीको लालग नगरपाललकामा लसफाररस गनव सक्नेछ ।
(२( प्रयोगिालामा ताललम प्राप्त ल्याव टेलक्नलसयन, ल्याव अलसष्टेन्ट तथा लव लम
लल लट लगायतका ल्यावसँग सम्वलन्धत लवषय अध्ययन गरी प्रमाण पत्र प्राप्त
व्यलक्तहरु बाहेकका व्यलक्तले रगत, लदसालपसाब, खकार लगायतको परीक्षणमा
संलग्न भलको पाईलमा नगरपाललकाले त्यस्तो प्रयोगिाला बन्द गराउन सक्ने वा
सञ्चालकलाई कालो सचू ीमा राखी सोको आम जनतालाई जानकारी लदनेछ ।
(३( फामेसीको हकमा दताववाला सञ्चालक र सहयोगी बाहेक अरुले औषलध
बेचेको पाइलमा नरपाललकाले सचेत गराउने वा जररवाना गने वा अनमु लत खारे ज
गनेछ ।
१५. सहुललयत र छुटको व्यवस्था गनतपु ने : लनजी लगानी वा ट्रष्ट माफव त
सञ्चालनमा आलका स्वास््य संस्थाहरुले स्वास््य परीक्षणका क्रममा लाग्ने
िल्ु कमा नगरपाललकाको लसफाररसमा लनलित प्रलतित सेवाग्राहीहरुका लालग छुट
लदनु पनेछ ।
पररच्छे द ४
स्वास््यकमी तथा स्वास््य स्वयंसेवा सम्वन्धी व्यवस्था
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
१६. स्वास््यकमीको व्यवस्थापन : नगरपाललका लभत्रका सामदु ालयक स्वास््य
संस्थाहरु माफव त आधारभतू स्वास््य सेवा प्रवाहका लालग ४ प्रकारका स्वास््यकमी
रहनेछनः्
(१( स्थायीः नेपाल सरकारको स्वास््य सेवाबाट समायोजन भई आलका
स्वास््यकमीहरु,
(२( करारः स्थानीय माग र लवलिष्टताका आधारमा नगरपाललका माफव त करार
सेवामा भनाव गररलका स्वास््यकमीहरु,
(३( अभ्यासकतावः स्थानीय स्तरमा खल
ु ेका स्वास््य अध्ययन संस्थानमा
अध्ययनरत लवद्याथीहरु लवं नगरपाललकाको आँलिक वा पणू व छात्रवृलत्तमा अन्यत्र
गई स्वास््य लिक्षा अध्ययन गरे का अभ्यासकतावहरु )बढीमा लक बषवको लालग भनाव
गनव सलकने(
(४( स्वास््य अलभयानकताव र स्वयं मसेलवकाहरु
१७. ऄलभयानकतात/स्वास््य स्वयं मसेलवकाको व्यवस्था : स्वास््य सेवालाई
घरघरको पहुचँ मा पयु ावउन र जनचेतना फै लाउन नगरपाललकाले परुु ष स्वास््य
अलभयानकताव र मलहला स्वास््य स्वयमसेलवकाहरु लनयक्त
ु गनव सक्नेछ ।
(१( मलहला स्वास््य स्वयमसेलवका र परुु ष अलभयानकतावहरु लनयलु क्तका लालग २१
बषव परु ा भई ४० बषव ननाघेको, िैलक्षक योग्यता न्यनु तम १० कक्षा अध्ययन गरे को
सम्वलन्धत वडाको लववालहत नागररक हुनपु ने छ ।
(२( लउटा वडामा अलधकतम संखया १० हुने गरी औषत प्रलत ३०० जनसंखयाको
लालग १ जना मलहला स्वास््य स्वयमसेलवका र ५०० जनसंखयाको लालग १ जना
परुु ष अलभयानकतावको लसफाररस वडा सलमलतले नगरपाललका समक्ष गनेछ ।
(३( प्रत्येक स्वंयमसेलवका र अलभयानकतावहरुले आधारभतू स्वास््य सम्वन्धी ७
लदनको ताललम प्राप्त गरे को हुनु पनेछ । नगरपाललका र स्वास््य संस्थाहरुले
आवश्यकता अनसु ार अलभमख
ू ीकरण ताललम प्रदान गनेछन् ।
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
(४( सालवक देलख नै कायवरत मलहला स्वयमसेलवकाहरु मध्ये लनरक्षर र ५० बषव उमेर
पगु ेकालाई प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरी लवदाई गनव सलकनेछ र नयाँ लनयलु क्त गदाव
कम्तीमा १० कक्षा उतीणवलाई मात्र लनयलु क्त लदइनेछ ।
१८. स्वास््यकमीको सेवा सलु वधा :
(१( स्थायी स्वास््यकमी : नेपाल सरकारले तोके को स्के ल बमोलजम तलव र नगर
कायवपाललकाले तोके बमोलजमको अन्य सेवा सलु वधा,
(२( करार स्वास््यकमी : प्रचललत तलव स्के ल र दईु पक्षको लवचको समझदारीमा
भलको करार सम्झौता बमोलजमको सेवा सलु वधा,
(३( अभ्यासकताव स्वास््यकमी : लनवावह भत्ताको रुपमा सम्वलन्धत तहका
स्वास््यकमीले पाउने मालसक तलव स्के लको दईु लतहाई रकममा नबढ्ने गरी
उपलव्ध गराउन सलकने ।
(४( अलभयानकताव÷स्वयं मसेलवकाः अलभयानकताव÷स्वयमसेलवकालाई बालषवक वा
पटके रुपमा खटाइदा खटाईको प्रकृ लत हेरी नगरसभाले तोके बमोलजम पोिाक,
पाररश्रलमक र सञ्चार खचव बापतको सलु वधा उपलव्ध गराइने ।
१९. स्वास््यकमीको दरवन्दी लनधातरण र लनयलु ि : सामदु ालयक वा सरकारी
स्वालमत्वका स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक स्वास््यकमीको दरवन्दी नगर सभाले
लनधावरण गनेछ ।
(१( दरवन्दी अनसु ारका पदहरुमा नेपाल सरकारबाट समायोजन भई आलका
स्थायी स्वास््यकमीहरु रहने छन् । समायोजनमा नआलका कमवचारीहरुको हकमा
नगरपाललकाले करारमा स्वास््यकमी लनयलु क्त गनव सक्नेछ ।
(२( स्वास््य सस्ं थामा कायम भलको ररक्त दरवन्दीका पदमा करार लनयलु क्त गनवु पने
भलमा मेलम्ची नगरपाललको जनिलक्त व्यवस्थापन गने सम्बलन्ध कायवलवलध २०७५
ले तोके बमोलजमको प्रकृ या अपनाइनेछ ।
२०. कमतचारी सरुवा : )१( स्थायी स्वास््यकमीको हकमा लनजले कुनै लक
स्वास््य संस्थामा अलधकतम ५ बषव सेवा गरे पिातः अको स्वास््य संस्थामा
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सरुवा हुनु पनेछ । लविेष पररलस्थलत बाहेक न्यनू तम ३ बषव लउटै स्वास््य सस्ं थामा
कायव गरे पलछ मात्र सरुवा हुनेछ ।
(२( लविेष अवस्थामा बाहेक न्यनू तम ३ बषव लकै स्वास््य संस्थामा कायवरत स्थायी
कमवचारीले अको स्वास््य सस्ं थामा सरुवा हुन चाहेमा नगरपाललकामा सरुवाका
लालग लनवेदन लदन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त लनवेदनका आधारमा नगरपाललकाको
जनस्वास््य िाखा प्रमख
ु को लसफाररसमा प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ तले आफ्नो
क्षेत्रालधकारलभत्रका कुनै पलन स्वास््य संस्थामा सरुवा गनव सक्नेछ ।
(३( यस दफाको प्रयोजनको लालग ‘लविेष अवस्था’ भन्नाले लनज सो संस्थामा
रहन नसक्ने, लवषयगत दरवन्दी आवश्यक नरहेको, स्वास््य समस्या, पलत पत्नीसँगै
रही सेवा गनव पाउने अवस्था वा अन्य लचत्त बझ्ु दो कारण समेत बलु झने छ ।
२१. कायत सम्पादन करार सम्झौता गनतपु ने : स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी
बनाउन देहाय अनसु ार कायव सम्पादन करार सम्झौताको प्रलक्रया अवलम्वन गनवु
पनेछ ।
(१( नगर प्रमख
ु को रोहवरमा प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ तले जनस्वास््य िाखा हेने
अलधकृ तसँग, उक्त अलधकृ तले जनस्वास््य िाखाका अनय कमवचारी तथा स्वास््य
संस्थाका प्रमख
ु सँग र प्रमख
ु ले अन्य कमवचारीहरुसँग कायव सम्पादन करार सम्झौता
गनवु पनेछ ।
(२( कायव सम्पादन करार सम्झौता १ बषवको हुनेछ । सम्झौता अनसु ार काम भल
नभलको मल्ू याङ्कन प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ तले आलथवक बषवको अन्त्यमा
कायवपाललका समक्ष पेि गनवु पनेछ ।
(३( अनगु मन सलमलतले बालषवक कायव सम्पादन करारका सचू कहरु लनधावरण गने
कायव गरी नगर कायवपाललकामा पेि गनवु पनेछ ।
२२. कायव सम्पादन मल्ू याङ्कन, सजाय र परु स्कारः कमवचारीहरुको कायव सम्पादन
मल्ू याङ्कन, सजाय र परु स्कार तोलकल प्रचललत संघीय तथा प्रदेि काननू बमोलजम
हुनेछ ।
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पररच्छे द -५
औषलध तथा स्वास््य ईपकरणको खररद, भण्डारण र लवतरण सम्वन्धी
व्यवस्था
२३. बालषतक खररद योजना बनाईनु पने :
(१( जनस्वास््य िाखाले नगर क्षेत्रलभत्र बालषवक रुपमा आवश्यक पने औषधी तथा
स्वास््य उपकरणको अनमु ान र खररद गनव बालषवक खररद योजना बनाई स्वीकृ त
गराउनु पनेछ ।
(२( बालषवक खररद योजना जनस्वास््य िाखाको सहयोगमा खररद इकाईले तयार
गनेछ ।
२४. औषधी तथा स्वास््य ईपकरण खररद :
(१( औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररदका लालग जनस्वास््य िाखाले
प्रलक्रया अगालड बढाउने छ ।
(२( औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद कायव गदाव साववजलनक खररद ऐन,
२०६३, साववजलनक खररद लनयमावली, २०६४ र लवषयगत स्थानीय काननु को
प्रावधान अनसु ार गनवु पनेछ ।
२५. औषधी तथा स्वास््य ईपकरणको भण्डारण :
(१( खररद गररलको औषधी तथा स्वास््य उपकरणको सरु लक्षत भण्डारणको
व्यवस्था जनस्वास््य िाखाले लमलाउन पनेछ ।
(२( स्वास््य उपकरण र औषलधको खररद चौमालसक रुपमा गनवु पनेछ । खररदको
पररमाण लनधावरण गदाव सम्वलन्धत वडा सलमलतले माग गरे बमोलजम २० प्रलतितमा
नबढ्ने गरी गनवु पनेछ ।
(३( नगरपाललकाले खररद गरे को उपकरण र औषलधको कुल पररमाण र मल्ू य
खररद लमलतको लक हप्तालभत्र साववजलनक गनवु पनेछ ।
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(४( सम्वलन्धत सामदु ालयक स्वास््य िाखाले नगरपाललकाबाट प्राप्त गरे को उपकरण
र औषधी तथा औषधी लवतरण सम्वन्धी लवस्तृत लववरण चौमालसक रुपमा
साववजलनक गने र सम्वलन्धत वडा सलमलत माफव त नगरपाललकामा बझु ाउनु पनेछ ।
पररच्छे द ६
स्वास््य सेवाको न्यनू तम मल्ू य र गणु स्तर,सामालजक सरु क्षा अनगु मन सम्वन्धी
व्यवस्था
२६. स्वास््य सेवाको न्यूनतम मल्ू य र गुणस्तर तोक्न सक्ने :
(१( नगरपाललकाले स्थानीय स्तरमा सञ्चाललत लचलकत्सकीय उत्पादन र स्वास््य
सेवाहरुको न्यनू तम मल्ू य र गणु स्तर लनधावरण गनव सक्नेछ । स्थानीय स्वास््य सेवा
अनगु मन सलमलत माफव त लनधावररत गणु स्तर र मल्ू य भल नभलको अनगु मन गरी सो
अनरुु प कायव गराउन लनदेिन लदनेछ ।
२७. सामालजक सरु क्षा कायवक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनः
(१( नगरपाललकाले रालष्ट्ट्रय र प्रादेलिक नीलत अनसु ार स्वास््य वीमा कायवक्रमलाई
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनव आवश्यक सहजीकरण, जनचेतनाका कायवक्रम
तथा अलभयानहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनेछ ।
(२( आवश्यकता अनसु ार अन्य सामालजक सरु क्षा कायवक्रमहरु लनमावण गरी
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनवु पनेछ ।
२८. सरसफाई स्वच्छताका लालग अनगु मन तथा लनयमनः
(१( स्वच्छ खानेपानी र खाद्य पदाथवको गणु स्तर लवं वाय,ु ध्वनी प्रदषु ण लनयन्त्रण
गनव स्वास््य तथा सरसफाई अनगु मन सलमलतले आवश्यक व्यवस्था लमलाउने छ ।
(२( प्रदषु ण बढाउने उद्योग, सस्ं थान वा व्यलक्तलाई सो सम्वन्धी सचेत गराउन र सो
बाट पनव जाने हानी नोक्सानीको क्षलतपलू तव गराउन लसफाररस गनव सक्ने छ ।
(३( लसफाररस बमोलजम कायवपाललकाले दण्ड, जररवाना तथा अन्य कारवाही
सम्वन्धी व्यवस्था लमलाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द -७
15

खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
महामारी रोकथाम, फोहरमैला व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्था
२९. रोग तथा रोगीहरुको ऄलभलेख राख्नु पने :
(१( स्थानीय स्तरमा कुनै नागररकलाई सरुवा रोग लागेमा सो को जानकारी २४
घण्टालभत्र नलजकको सामदु ालयक स्वास््य सस्ं था वा स्वयमसेलवकालाई लटपोट
गराउनु पनेछ ।
(२( कसैलाई नसने रोग लागेको थाहा हुन आलमा सो को जानकारी ५ लदनलभत्र
नलजकको सामदु ालयक स्वास््य संस्था वा मलहला स्वास््य स्वंयमसेवकलाई लटपोट
गराउनु पनेछ ।
(३( लटपोट गराइलका रोगीहरुको लबवरण सम्वलन्धत स्वास््य संस्थाहरुले मालसक
रुपमा वडा सलमलत र नगरपाललकाको स्वास््य सचू ना प्रणालीमा दालखला गराउनु
पनेछ ।
३०. महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनत ऄलभयान सञ्चालन गनतपु ने :
(१( स्थानीय स्तरमा रोगको महामारी फै लललमा नगरपाललकाले सो को प्रभाव क्षेत्र
लनक्र्यौल गरी लवद्यालय वन्द गनव, अस्थायी रुपमा वस्ती खाली गनव वा अन्यत्रका
सववसाधारणलाई भ्रमणमा प्रलतवन्ध समेत लगाउन सक्नेछ ।
(२( यस्तो पररलस्थलतमा महामारीबाट थप क्षलत हुन नलदन आवश्यक ितकव ता
अपनाउने, आवश्यक जनिलक्त पररचालन गने र थप जनिलक्तको लालग लछमेकी
स्थानीय सरकार, प्रदेि सरकार र संघीय सरकार समक्ष अनरु ोध गरी प्रभावकारी
रुपमा पररचालन गनवु पनेछ ।
३१. सतू ी, मलदरा तथा सतू ीजन्य पदाथतको लनयमनः
(१( सतू ी तथा मलदराजन्य पदाथव लवक्री लबतरणको लालग नगरपाललकावाट छुट्टै
अनमु लत ललनु पनेछ ।
(२( खाद्य पदाथव लवक्री गने पसलमा सतू ी तथा मलदराजन्य पदाथव लवक्री लबतरण गनव
बन्देज लगाइनेछ ।
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(३( सतू ी, मलदरा र लागु पदाथवजन्य वस्तक
ु ो लवक्री लबतरण र प्रयोगमा लनयन्त्रण गनव
लनषेलधत र खल्ु ला क्षेत्रहरु तोक्न सक्नेछ । लवद्यालय, सरकारी कायावलय, हाटबजार
जस्ता क्षेत्रहरुको लनलित दरु ी तोकी धम्रु पान र मलदरापान लनषेध गनेछ ।
(४( खाद्य पदाथवसँगै सतू ी तथा मलदराजन्य पदाथव लवक्री लबतरण गरे मा, लनषेलधत
क्षेत्रमा धम्रु पान र मलदरा सेवन गरे मा स्थानीय प्रिासनको सहयोगमा नगरपाललकाले
कारवाही गनव सक्नेछ ।
३२. सरसफाआ सम्वन्धी कायतक्रम तथा फोहर मैला व्यवस्थापन :
(१( नगरपाललका जनस्वास््य िाखाले व्यलक्तगत, घरे लु तथा सामदु ालयक
सरसफाईका मापदण्ड तयार गरी प्रत्येक आलथवक बषवको पलहलो मलहना लभत्र
कायवपाललका बैठकबाट अनमु ोदन गराउनु पनेछ ।
(२( यसरी अनमु ोदन भलको मापदण्डलाई वडा कायावलय र स्वास््य संस्थाले परुु ष
अलभयानकताव र मलहला स्वास््य स्वयसं ेलवकाहरु पररचालन गरी सबै घर पररवारमा
लबतरण गनेछन् ।
(३( घर लनमावण गदाव िौचालयको फोहर व्यवस्थापन गने लवलध र घरे लु फोहर
लबसजवन गने स्थानको अलनवायव व्यवस्था भलको हुनु पने छ ।
(४( लक पररवारको िौचालय, ढल र फोहरमैला व्यवलस्थत नभलको कारण अको
पररवारमा हानी नोक्सानी पनव गलमा सो को क्षलतपलू तव हानी प¥ु याउने पररवारले लतनवु
पनेछ ।
(५( िहरी तथा अधव िहरी क्षेत्रमा लनश्कालसत फोहरमैला पनु ः प्रयोग गरी कम्पोष्ट
मल बनाइलको अवस्थामा नगरपाललकाले प्रोत्साहन रकम प्रदान गनव सक्नेछ ।
पररच्छे द ८
लवलवध
३३. प्राआभेट मेलडकल कलेज, ऄध्ययन सस्ं थान र ठूला ऄस्पताल
सञ्चालनका लालग लसफाररस :
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(१( रालष्ट्ट्रय वा प्रादेलिक मापदण्ड अनरुु प लनजीस्तरमा मेलडकल कलेज तथा
स्वास््य अध्ययन संस्थान, अस्पताल वा लनदान के न्र स्थापनाका लालग सम्वलन्धत
वडा र नगरपाललकाबाट लसफाररस ललनु पनेछ ।
(२( उपदफा )१( बमोलजमको लसफाररस ललदं ा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी
स्थानीय स्तरमा पने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यनू ीकरणका लालग कायवक्रम र बजेट
प्रस्ताव गररलको हुनु पनेछ ।
(३( लसफाररसका लालग नगरपाललकाको आलथवक ऐनले तोके बमोलजमको राजश्व
दस्तुर बझु ाउनु पनेछ ।
३४. रालरिय, ऄन्तरातलरिय सघं ीय तथा प्रादेलशक ऄलभयानलाइ सघाई
पुयातईनु पनेः स्वास््य सेवा सम्वन्धी रालष्ट्ट्रय तथा अन्तरावलष्ट्ट्रय मापदण्ड परु ा गनव
संघीय तथा प्रदेि सरकारले सञ्चालन गरे को अलभयानलाई नगरपाललका
जनस्वास््य िाखाले समन्वय गनेछ ।
३५. ऄनगु मन र लनयमनः आमा समहू , धामी झाँक्री र आम्ची सेवाको अलभलेख
अद्यावलधक गरी लतलनहरुको लक्रयाकलापलाई जनस्वास््य िाखाले अनगु मन र
लनयमन गनेछ ।
३६. प्रगलत प्रलतवेदन बझ
ु ाईनु पनेः नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कायवरत स्वास््य र
सरसफाई सम्वन्धी संस्थाहरुले आफ्नो प्रगलत लबवरण त्रैमालसक रुपमा नगरपाललका
समक्ष बझु ाउनु पनेछ ।
३७. साझेदारी गनत सक्ने : नगरपाललकाले आधारभतू स्वास््य तथा सरसफाई
सेवा प्रदान गनवका लालग अन्य सरकारी लनकाय, लनजी व्यवसायी, सामालजक
सघं ÷सस्ं था, ट्रष्ट र व्यलक्तहरुसँग लवलभन्न कायवका लालग साझेदारी गनव र लतनीहरुबाट
औषलध, उपकरण, लविेषज्ञ सीपहरुको सहायता प्राप्त गनव सक्नेछ ।
३८. स्वास््य सस्ं थाको सम्पलि :
(१( नगरपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका सरकारी श्रोतमा सचं ाललत स्वास््य चौकी वा
संस्थाहरुको हकभोगमा रहेको सम्पलत्त साववजलनक सम्पलत्त मालननेछ । यस ऐन
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :१
बमोलजम अनमु लत वा स्वीकृ लत रद्ध गररलमा वा कुनै स्वास््य सस्ं था गालभलमा वा
अन्यत्र सरे मा त्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुको सम्पलत्त नगरपाललकाले गालभलको
स्वास््य संस्था, नगरपाललका लस्थत अन्य स्वास््य संस्था वा नगरपाललकाको अन्य
काममा वा साववजलनक लहतका लालग प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
(२( उपदफा )१( वमोलजम स्वास््य संस्थाको सम्पलत्त प्रयोगमा नआउने भलमा सो
सम्बन्धमा कायवपाललकाको लनणवय बमोलजम हुनछ
े ।
३९. पुनरावेदनः तोलकलको अलधकारीले गरे को सजायको आदेि उपर काननू
बमोलजम पनु रावेदन लाग्नेछ ।
४०. लनयम बनाईने ऄलधकारः यस ऐनको कायावन्वयनको लालग नगर
कायवपाललकाले आवश्यक लनयम र लनदेलिका बनाई लागू गनव सक्नेछ ।
४१. सक्र
ं मणकालीन व्यवस्थाः यस ऐनले तोलकल बमोलजम हुने भलन व्यवस्था
गरे को काम लनयमावली नआउँदासम्म नगर कायवपाललकाद्वारा तोलकल बमोलजम
हुनेछ ।
४२. वाधा ऄडकाई फुकाईने ऄलधकारः यस ऐनको उद्देश्य कायावन्वयन गनव कुनै
वाधा– अडकाउ परे मा नगर कायवपाललकाले त्यस्तो वाधा अडकाउ हटाउन आदेि
जारी गनव सक्नेछ ।
४३. खारेजी र बचाई :
(१( यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेका लनयममा लेलखलजलत कुरामा सोही बमोलजम
र नलेलखलको कुरामा प्रचललत काननु बमोलजम हुनेछ ।
(२( यस ऐन व्यवस्था भलका लवषयहरु संघीय तथा प्रादेलिक काननू संग बालझलमा
बालझलको हदसम्म स्वतःअमान्य हुनेछ ।
(३( यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै भल गरे का कायवहरु यसै ऐन बमोलजम भलको
मालननेछ ।
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