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टीकापरु नगरपालिकाको  स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ 

 

प्रस्तावना :  

स्वस्थ जीवनयापन गनन पाउने नागररकको नसैर्गगक अलधकारिाई आत्मसात गद,ै व्यलिको शारीररक, 

मानलसक तथा सामालजक लवकासको िालग स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण र गुणस्तरीय स्वास््य सेवाको 

अपररहायनतािाई मनन गद,ै  

स्वास््य सेवाबाट कुनै पलन नागररक बलचचत हुने अवस्था आउन नददन उपिव्ध स्रोत साधनको 

समुलचत प्रयोग गद ै नेपािको संलवधानिे प्रत्याभुत गरेको लन:शुल्क,आधारभूत स्वास््य सेवािाई 

नगरपालिकामा व्यवलस्थत,जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनका िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन 

वाञ्छनीय भएकोि,े  

नेपािको संलवधानको धारा २२६ बमोलजम संलवधानको अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा उल्िेलखत 

स्थानीय तहको स्वास््य तथा सरसफाई सम्बलचध अलधकार कायनचवयनका िालग काननुी व्यवस्था गनन, 

टीकापुर नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनएको छ ।  

 

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्भक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम टीकापुर नगरपालिकाको "स्वास््य तथा 

सरसफाई ऐन २०७६" रहकेो छ। 

(२) यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत भए पश्चात िागु 

हुनेछ ।  

२.    पररभाषा: लवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  "अनुगमन सलमलत" भन्नािे दफा ११ बमोलजम गरठत अनुगमन सलमलतिाई 

जनाउनेछ । 

(ख "आकलस्मक उपचार सेवा" भन्नािे आकलस्मक घटना वा आपतकािीन अवस्था परी 

जीवन जोलखमयुि अवस्थामा रहकेा व्यलिहरूको जीवनिाई जोलखममुि गनन, 

कुनै अंग गुम्न वा अशि हुने अवस्थावाट बचाउन आवश्यकता अनुसार तत्काि ै

ददनुपने प्रारलम्भक तथा तत्काि सेवा सम्झनु पछन।  

(ग)    "आधारभूत स्वास््य सेवा" भन्नािे आम नागररकको स्वास््य आवश्यकता 

पूर्गतका िालग राज्यबाट सुिभ रुपमा लन:शुल्क उपिब्ध हुने नेपाि सरकारि े

तोकेका दफा ३ को उपदफा (२) बमोलजमका प्रबर्द्ननात्मक, प्रलतकारात्मक, 

लनदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थानपनात्मक सेवा सम्झनु पछन।  

(घ)  "ऐन" भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई सेवा ऐन 

२०७६ िाई सम्झनु पछन। 

(ङ) "कायनपालिका" भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको नगर कायनपालिका सम्झनुपछन । 
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(च) "गैह्र सरकारी वा लनजी स्वास््य संस्था" भन्नािे टीकापुर  नगरपालिका िेत्र 

लभत्र प्रचलित काननू बमोलजम सरकारको स्वीकृलत र सचंािन अनुमलत लिई गैह्र 

सरकारी, सहकारी तथा लनजी िगानी वा स्वालमत्वमा संचािन गरेका स्वास््य 

संस्था सम्झनु पछन। 

(छ) "लचदकत्सक तथा स्वास््यकमी" भन्नािे प्रचलित कानुन बमोलजम स्वास््य सेवा 

प्रदान गनन सम्बलचधत पररषदवाट अनुमलत प्राप्त व्यलि सम्झनु पछन। 

(ज)  "जनस्वास््य लनरीिक" भन्नािे जनस्वास््य सम्बलचध अनुगमनको िालग 

तोदकएको पदालधकारी सम्झनु पछन ।  

(झ) "जंक फुड" भन्नािे फ्याट, लचनी वा ननुको अत्यलधक मात्रा भएको प्रशोलधत 

खाद्य सामग्री सम्झनुपछन । 

(ट) "तोदकएको" वा "तोदकए बमोलजम" भन्नािे यस ऐन बमोलजम बनेका 

लनयममा तोदकएको प्रावधान सम्झनु पछन । 

(ठ) "नगरपालिका" भन्नािे  टीकापुर नगरपालिका सम्झन ुपछन । 

(ड) "नगरपालिका िेत्र" भन्नाि ेटीकापुर नगरपालिकाको भ-ूभाग सम्झनु पछन। 

(ढ) "लनदलेशका" वा "कायनलवलध" भन्नािे यस ऐनको कायानचवयन गनन 

कायनपालिकािे जारी गने लनदलेशका वा कायनलवलध सम्झन ुपछन । 

(ण) "प्रमुख" भन्नािे नगरपालिका प्रमुख सम्झनु पछन । 

(त)  "बोडन" भन्नािे दफा ४५ बमोलजम गरठत जनस्वास््य बोडनिाई सम्झनु पछन। 

(थ) "सरकारी स्वास््य संस्था" भन्नािे टीकापुर नगरपालिका िेत्र लभत्र 

नगरपालिका, प्रदशे र संघिे संचािन गरेका स्वास््य संस्था सम्झनु पछन। 

(द)  "संघीय जनस्वास््य ऐन" भन्नािे जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ िाई सम्झनु 

पछन।  

 (ध)   "सेवाग्राही" भन्नािे स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा लिने व्यलि सम्झनु पछन। 

 (न)   "सेवा प्रदायक" भन्नािे माचयताप्राप्त लशिण संस्थावाट स्वास््य सेवाका लवषयमा 

लनलश्चत योग्यता वा तालिम हालसि गरी सम्बलचधत पररषदवाट अनुमलत प्राप्त 

स्वास््य संस्थामा कायनरत लचदकत्सक तथा स्वास््यकमी र सामुदालयक स्वास््य 

कायनकतान / स्वयंसेलवका सम्झनुपछन र सो शव्दिे स्वास््य सेवा प्रदान गने 

अनुमलत प्राप्त स्वास््य संस्थािाई समेत जनाउनेछ। 

 (प) "स्वास््य संस्था" भन्नािे प्रचलित कानून बमोलजम स्थापना भएका, इजाजतपत्र 

लिएका सरकारी, गैह्रसरकारी, लनजी, सामुदालयक र सहकारी रुपमा 

संचालित दफा ६ र दफा ८ बमोलजमका स्वास््य संस्थािाई सम्झनु पछन। 

 (फ) "स्वास््यमा प्रत्यि रूपमा प्रलतकूि असर" भन्नािे सम्बलचधत गलतलवलधको 

प्रत्यि नलतजा स्वरूप पीलडत पििाई शारीररक वा मानलसक रोग िागेको, 

चोटपटक िागेको, अंगभंग भएको वा मृत्यु भएको भनेर सम्झनु पछन। 

(ब)  "शाखा" भन्नािे कायनपालिकाको स्वास््य सम्बलचध शाखा सम्झनुपछन । 
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पररच्छेद -२ 

आधारभतू स्वास््य सवेा र सवेा प्रदायक      

 

३. आधारभतू स्वास््य सवेा : (१) कुनै पलन नागररकिाई स्वास््य सेवाबाट बलित गररने छैन । 

प्रत्येक नागररकिाई गुणस्तरीय स्वास््य सेवा सहज र सवनसुिभ रुपमा प्राप्त गने अलधकार हुनेछ।   

(२) नेपाि सरकारिे तोकेका दहेाय बमोलजमका शीषनकका आधारभतू स्वास््य सवेाहरू 

प्रत्येक नागररकिाई लन:शुल्क प्राप्त गने हक हुनेछ ।  

(क) खोप सेवा, 

(ख) एकीकृत नवजात लशशु तथा बािरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, 

गभनवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, पररवार लनयोजन, गभनपतन तथा 

प्रजनन स्वास््य जस्ता मातृ, नवजात लशशु तथा बाि स्वास््य सेवा, 

(ग) सरुवा रोग सम्बचधी सेवा, 

(घ) नसने रोग तथा शारीररक लबकिङ्गता सम्बचधी सेवा, 

(ङ) मानलसक रोग सम्बचधी सेवा, 

(च) जेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बचधी सेवा, 

(छ) सामाचय आकलस्मक अस्वस्थताको सेवा 

(ज) स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा, 

(झ) आयुवेद तथा अचय माचयताप्राप्त वैकलल्पक स्वास््य सेवा, 

(ञ) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अचय सेवा, 

(३) नेपाि सरकारि े लनधानरण गरेका उपदफा (२) बमोलजमका सेवामा स्थानीय 

आवश्यकता र उपिब्ध स्रोतसाधनका आधारमा आवश्यकता अनुसार कायनपालिकािे लनणनय गरर 

आधारभूत स्वास््य सेवाको सूची थप गनन सके्नछ ।   

(४) नेपाि सरकारिे लनधानरण गरेको आधारभूत स्वास््य सेवा सम्बलचध मापदण्ड, 

सेवाहरूको लवस्तृत लववरण, सेवा प्रवाह सम्बचधी अचय व्यवस्था र प्रकृया बमोलजम उपदफा 

(२) र (३) बमोलजमका आधारभूत स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन कायनपालिकािे गनेछ। 

 (५) उपदफा (२) मा उल्िेख गररएका सेवाका अलतररि स्थानीय आवश्यकता 

अनुसार  तोदकएको वगन,  समुह,  लिङ्ग वा िेत्रका नागररकिाई तोदकए बमोलजमका अचय 

स्वास््य सेवा समेत कायनपालिकािे लनिःशुल्क उपिब्ध गराउन सके्नछ । 

(६) आधारभूत स्वास््य सेवा व्यवस्थापन सम्बलचध अचय व्यवस्था तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 

४. आधारभतू स्वास््य सवेा प्रदायक : (१) नगरपालिकािे  दहेाय बमोलजमका सरकारी 

स्वास््य संस्था तथा समुदायमा आधाररत स्वास््य कायनक्रमबाट आधारभूत तथा अचय स्वास््य सेवा 

सुलनलश्चत गनन सके्नछ । 
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(क) गााँउघर ललिलनक / खोप केचर 

(ख) शहरी स्वास््य केचर 

(ग) आधारभूत स्वास््य सवेा केचर 

(घ) स्वास््य चौकी 

(ङ) रि संचार केचर 

(च) प्राथलमक स्वास््य केचर 

(छ) आयुवेददक औषधािय 

(ज) नगर फामेसी / सावनजलनक फामेसी / अस्पताि फामेसी 

(झ) प्राथलमक अस्पताि / नगर अस्पताि 

(ञ) सामुदालयक अस्पताि 

(२) आधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गननको िालग आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाि े

लनजी, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदालयक स्वास््य संस्थासंग सहकायन वा साझेदारी गनन 

सके्नछ। 

५. नगरपालिका स्वास््य शाखा : (१) आधारभूत स्वास््य सेवा तथा यस ऐन बमोलजम स्वास््य 

सम्बचधी नगरपालिकाको अचय गलतलवलध सचंािन गननको िालग नगर कायनपालिका मातहत एक 

स्वास््य तथा सरसफाई  शाखा हुनेछ। 

(२) कायनपालिकािे स्वास््य सेवा प्रवाह व्यवलस्थत गनन शाखा अचतगनत आवश्यकता 

अनुसार  उपशाखा र इकाईहरू बनाउन सके्नछ । 

 

पररच्छेद -३ 

स्वास््य ससं्था स्थापना तथा सचंािन 

६. स्वास््य ससं्था स्थापना र सचंािन : (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र आधारभूत स्वास््य सेवा तथा 

अचय स्वास््य सेवा प्रदान गननको िालग  नगरपालिकािे दहेायका स्वास््य संस्था स्थापना तथा 

संचािन गनन सके्नछ। 

(क) नगर अस्पताि / प्राथलमक अस्पताि 

(ख) प्राथलमक स्वास््य केचर 

(ग) स्वास््य चौकी 

(घ) नगर फामेसी / अस्पताि फामेसी,  

(ङ) शहरी स्वास््य केचर  

(च) आयुवेद औषधािय  

(छ) रि संचार केचर 

(ज)     आधारभुत स्वास््य सेवा केचर 

(झ)     शहरी स्वास््य प्रवधनन केचर 

(ञ)  तोदकए बमोलजमका अचय स्वास््य संस्था 

(२) उपदफा (१) बमोलजमका स्वास््य संस्थाको तहगत संरचना र सेवा तथा 

पूवानधारको चयुनतम मापदण्ड संघीय सरकारिे तोके बमोलजम हुनेछ । 
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(३) नगरपालिकामा स्वास््य सेवा संचािनको िालग आवश्यकता र औलचत्यता अनुसार 

प्रत्येक वडामा कलम्तमा एक स्वास््य संस्था रहने गरी नगरपालिकािे स्वास््य संस्थाहरू  स्थापना 

तथा सचंािन गनन सके्नछ । 

(४) नगरपालिकािे उपदफा (१) बमोलजमका स्वास््य संस्थावाट  आधारभूत 

स्वास््य सेवाका अलतररि तोदकए बमोलजमका अचय सेवाको सुलनलश्चतता गन ेछ । 

 (५) नगरपालिकालभत्र हरेक सरकारी अस्पतािहरुि े अलनवायन रुपमा आफ्नै फामेसी 

सिािन गरी अत्यावश्यक लन:शुल्क औषलधहरुको लनयलमत उपिब्धता सुलनलश्चत गनुनका साथ ै

अचय आवश्यक औषलधहरु सपुथ मूल्यमा उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

(६) औषलध सम्बलचध अचय व्यवस्था प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ ।  

७. स्वास््य ससं्था व्यवस्थापन : (१) नगरपालिकाको स्वालमत्व रहकेा अस्पतािको 

व्यवस्थापनको िालग दहेाय बमोलजमको एक अस्पताि व्यवस्थापन सलमलत हुनेछ । 

(क)  नगर प्रमुख -      अध्यक्ष  

 

 (ख) नगर उपप्रमुख -  सदस्य 

 

(ग)  स्थानीय िब्ध प्रलतलष्ठत समाजसेवी मध्येवाट कायनपालिकाि े तोकेको 

व्यलि- सदस्य 

(घ)  कायनपालिकाको स्वास््य िेत्र हने ेसदस्य- सदस्य 

(ङ)  सामालजक /स्वास््य / लशिा िेत्रमा कृयालशि स्थानीय व्यलिहरू 

मध्ये कायनपालिकािे तोकेको एक मलहिा सलहत २ जना- सदस्य 

(च)   मलहिा स्वयं सेलवका मध्येवाट १ जना -सदस्य 

(छ)  अस्पतािमा कायनरत लचदकत्सक र नसन मध्येवाट एक-एक जना-सदस्य 

(ज) अस्पताि रहकेो वडाको अध्यि- सदस्य 

(झ)  स्वास््य शाखा प्रमुख (स्वास््य संयोजक) -सदस्य 

(ञ) अस्पतािको मेलडकि सुपररचडचेट- सदस्य सलचव 

 (२) नगरपालिकाको स्वालमत्व रहकेा अचय स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापनको िालग 

दहेाय बमोलजमको एक व्यवस्थापन सलमलत हुनेछ । 

(क)  स्वास््य संस्था रहकेो सम्वलचधत वडाको अध्यि- अध्यि 

(ख) स्थानीय िब्ध प्रलतलष्ठत समाजसेवी मध्येवाट कायनपालिकािे तोकेको 

व्यलि- सदस्य  

(ग)   कायनपालिकाको स्वास््य िेत्र हने ेसदस्य- सदस्य 

(घ)  सामालजक / स्वास््य / लशिा िेत्रमा कृयालशि स्थानीय व्यलिहरू 

मध्ये एक मलहिा सलहत २ जना- सदस्य 

(ङ)  मलहिा स्वयं सेलवका मध्येवाट १ जना   

(च)  सम्बलचधत स्वास््य संस्था प्रमुख -सदस्य सलचव 

 (३) सलमलतिे आवश्यक दखेेमा स्थानीय समाजसेवी, लवज्ञ वा कमनचारीिाई 

सलमलतको वैठकमा आमचत्रण गनन सके्नछ । 

 (४) नगरपालिका प्रमुख / उपप्रमुख स्वास््य संस्थाको संरिक रहनेछन। 
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 (५) व्यवस्थापन सलमलतको काम,कतनव्य,अलधकार र सलमलत सम्बचधी अचय व्यवस्था 

तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

८. स्वास््य ससं्था सचंािन अनमुलत लिनपुने : (१) नेपाि सरकारिे लनधानरण गरेको प्रचलित 

मापदण्डका साथै तोदकएको प्रदक्रया पुरा गरेको सुलनलश्चत गरी नगरपालिका िते्रलभत्र लनजी, 

गैरसरकारी,सामुदालयक वा सहकारी संस्थािाई नगरपालिकािे दहेाय बमोलजमका स्वास््य संस्था 

संचािनको िालग इजाजतपत्र ददन सके्नछ; 

(क)   जनरि अस्पताि,प्राथलमक अस्पताि 

(ख) स्वास््य ललिलनक 

(ग) औषलध पसि,फामेसी सेवा 

(ङ) आयुवेददक औषधािय 

(च) पुनस्थानपना केचर 

(छ) पोलिललिलनक 

(ज) प्रयोगशािा,मेलडकि ल्याब,डायग्नोलिक सेवा 

(झ)   वैकलल्पक तथा प्राकृलतक लचदकत्सा सम्बलचध सेवा 

(ञ)   तोदकए बमोलजमका अचय स्वास््य सेवा 

(२) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी गैरसरकारी वा लनजी स्वास््य संस्थािे स्वास््यसाँग 

सम्बलचधत कुनैपलन कायन गनन पाउने छैन ।  

(३) उपदफा (१)बमोलजमका स्वास््य संस्थािे स्वास््य संस्था सिािनको अनमुलत 

लिन वा नवीकरण गनन दरखास्त ददनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३)बमोलजम ददइने दरखास्तको ढााँचा र लतनुन पने दस्तुर तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोलजमका स्वास््य संस्था दतान गदान नगरपालिकािे तोदकएको 

प्रकृयाका साथै नेपाि सरकारिे तोकेको प्रचलित मापदण्ड समेत पुरा भएको सुलनलश्चत गनेछ । 

(६) उपदफा (१)बमोलजमका स्वास््य संस्था दतान तथा अनुमलत ददनुपूवन 

नगरपालिकाको स्वास््य संस्था अनुगमन सलमलति े आवेदन परेको १५ ददनलभत्र आवश्यक 

अनुगमन गरर तोदकएको मापदण्ड पुरा गरे नगरेको लवस्तृत अध्ययन गनेछ र कायनपालिकािाई  १ 

मलहना लभत्रमा लसफाररस गनुनपनेछ। 

(७) उपदफा (१) बमोलजमका स्वास््य संस्थाि ेतोदकएको व्यहोराको वार्गषक प्रलतवेदन 

नगरपालिका समि पेश गरी प्रत्येक आर्गथक वषनमा दतान नवीकरण वा नवीकरण लसफाररस 

लिनुपनेछ। 

(८) कुनै कारणिे स्वास््य संस्था बचद गनुनपने वा नगरपालिका िेत्रबाट अचयत्र सानुनपने 

भएमा नगरपालिकािाई अलग्रम जानकारी गराउनुपनेछ। 

(९) यो ऐन जारी हुनुअलघ नगरपालिका िेत्र लभत्र संचालित लनजी वा गैरसरकारी 

स्वास््य संस्थाहरू ऐन जारी भएको लमलति े ३ मलहनालभत्र नगरपालिकाि े तोकेको प्रकृया 

बमोलजम अनुमलत लिनु / दतान / सुलचकृत गराउनुपनेछ। 

(१०) परम्परागत उपचार सेवा संचािन गने लनकाय वा व्यलििे तोदकएको मापदण्ड र 

प्रकृया अनुरुप सेवा संचािन स्वीकृलत लिनुपनेछ। 
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(११) इजाजतपत्र सम्बलचध अचय व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

९. दतान लसफाररस लिनपुन े: (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र प्रादलेशक वा संघीय तहमा इजाजतपत्र 

लिई / दतान भई संचािन हुने लनजी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थािे स्थापना तथा संचािन र 

नवीकरणको िालग नगरपालिकाबाट सेवा संचािन पुवन अनुमलत वा दतान र नवीकरण लसफाररश 

लिनुपनेछ। 

(२) यसरी अनुमलत वा दतान लसफाररस लिन े लनजी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थािे 

मापदण्ड बमोलजमका शतनका अलतररि आफ्नो स्वास््य संस्थामा १०% संख्यामा अलनवायन रुपमा 

नगरपालिकािे लशफाररस गरेका असहाय, गररव तथा लवपन्न नागररकको लन:शुल्क उपचार 

गनुनपनेछ।  

(३) नगरपालिका िेत्रलभत्र संचालित स्वास््यसंग सम्वलचधत लशिण संस्थाहरू 

नगरपालिकामा दतान हुनुपनछे।  

 

पररच्छेद ४ 

स्वास््य  ससं्थाको अनगुमन र गणुस्तर 

१०. गूणस्तर र पवूानधारको मापदण्ड परुा गनुनपने : (१) नगरपालिकािे िेत्रलभत्रका सबै स्वास््य 

संस्थाको िालग नेपाि सरकारिे बनाएको मापदण्ड बमोलजम सेवा गुणस्तर मापदण्ड र पुवानधार 

मापदण्ड लनदलेशका बनाई िागु गनेछ ।  

(२) नगरपालिका िेत्रलभत्रका सबै स्वास््य संस्थािे तोदकएको मापदण्ड अनुरुपको 

सेवा गुणस्तर पुरा गरेको हुनपुनेछ। 

११. अनगुमन गन े:  (१) कायनपालिकािे मापदण्ड अनुरुपको सेवा र पुवानधार गुणस्तर कायम गरे 

नगरेको सचदभनमा अनुगमन, लनरीिण र मुल्याङ्कन गनन एक अनुगमन सलमलत गठन गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गरठत अनुगमन सलमलति े दफा ६ बमोलजम स्थापना 

भएका र दफा ८ बमोलजम संचािन अनुमलत लिई नगरपालिका िेत्रलभत्र संचािनमा रहकेा प्रत्येक 

स्वास््य संस्थाको वषनमा कलम्तमा दईु पटक अनुगमन, लनरीिण तथा मुल्याङ्कन गनेछ । 

(३) गुणस्तरीयता कायम गरे नगरेको सम्बचधमा आवश्यक ठानेमा जनुसुकै बेिा पलन 

लनयमन,  लनरीिण र अनुगमन गनन सके्नछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजम गरठत अनुगमन सलमलतमा नगरपालिकाको प्रलतलनलधका 

साथै सम्बलचधत लवषयको योग्यता र ज्ञान भएको लवज्ञ समेत सलम्मलित गराउन ु पनेछ। लवज्ञ 

सलम्मलित गराउन सम्बलचधत लवषयका प्रादलेशक तथा संघीय तहका लनयामक लनकाय तथा अचय 

लवशेषज्ञ संस्थासंग सहकायन गनन सके्नछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा पूवानधार वा गुणस्तरको मापदण्ड पािना नगरेको पाईएमा 

अनुगमन सलमलतिे वस्तुलस्थलतको मुचुल्का बनाई आवश्यकता अनुसार सम्बलचधत स्वास््य 

संस्थामा लसिबचदी गनन सके्नछ र कारवाहीका िालग लसफाररस गनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोलजम अनुगमन सलमलति ेगरेको कारवाही लसफाररसमा आफ्नो 

रायसमेत उल्िेख गरी अलचतम लनणनयको िालग कायनपालिकामा पेश गनेछ । 
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(७) लनरीिण, अनुसचधान तथा अनुगमनबाट प्राप्त नलतजाका आधारमा संस्था स्थापना र 

संचािनको स्वीकृलत ददने लनकायिे आवश्यक लनदशेन ददन सके्नछ र सो संस्थािे मापदण्डहरुको 

पािना नगरेका कारण जनस्वास््यमा प्रभाव पने दखेेमा संस्था बचद गने सम्मको आदशे ददन सके्नछ 

।  

(८) शाखािे नगरपालिका लभत्र स्वास््य िेत्रको अवस्था, प्रगलत लववरण र स्वास््य 

संस्थाको अनुगमन प्रलतवेदन समेत सलम्मलित वार्गषक प्रलतवेदन तयार गनेछ । यस्तो प्रलतवेदन 

प्रत्येक आर्गथक वषन अचत्य भएको ६ मलहनालभत्र नगर कायनपालिकािे  नगर सभामा पेश गरी 

छिफि गनेछ। 

१२. सवेा शलु्क लनधानरण र पनुराविोकन : (१) नगरपालिकािे संघीय सरकारिे तोकेको मापदण्ड 

अनुसार नगरपालिकालभत्रको स्वास््य सेवाको अलधकतम शुल्क लनधानरण तथा पुनराविोकन गनन 

सके्नछ र सो को कायनचवयन भए नभएको लनयलमत अनुगमन गनेछ। 

(२) कुनै पलन स्वास््य संस्थािे उपदफा (१) को प्रलतकूि नहुनेगरर आफ्ना सवेाको 

शुल्क पररवतनन गदान पररवतनन गनुनपने आधार प्रि खुिाई कायनपालिकािाई पूवन जानकारी गराउनेछ 

। यसरी लनधानररत शुल्कको सचूी सबै सेवाग्राहीि ेदखे्ने स्थानमा राख्नेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

सरसफाई, स्वास््य जचय फोहोर व्यवस्थापन तथा स्वस्थ वातावरण 

 

१३. सरसफाई तथा स्वस्थ वातावरण : (१) कुन ै पलन व्यलि वा लनकायिे कुनै पलन प्रकारको 

फोहोर नगरपालिकाि ेतोकेको स्थान बाहके अचयत्र फ्यााँके्न पाइने छैन ।यसका िालग कायनपालिकािे 

उपयुि प्रकृया र लवलध लनधानरण गनेछ ।  

(२) नगरपालिका िेत्रलभत्र जि,जलमन,वायु र ध्वलन प्रदषुणको रोकथाम गनुन 

नगरपालिका िेत्रका सबै वालसचदा तथा संस्था र लनकायको लजम्मेवारी हुनेछ ।  

(३) कायनपालिकािे जनस्वास््यमा प्रलतकूि असर पाने जि,जलमन,वायु र ध्वलन 

प्रदषुण रोकथामको िालग संघीय मापदण्ड अनुसारको स्थानीय मापदण्ड तथा लनदलेशका बनाई 

िागु गनन सके्नछ । 

(४) जनस्वास््यमा प्रलतकूि असर पाने दकलसमिे जि,जलमन,वायु र ध्वलन प्रदषुण 

गरेको पाइएमा कायनपालिकािे प्रचलित काननू बमोलजम कारवाही गनन सके्नछ।  

(५) कायनपालिकािे व्यलिगत, घरेिु तथा सामुदालयक सरसफाई सम्बचधी मापदण्ड 

लनदलेशका बनाई िागु गनेछ।  

(६) फोहोरमैिा व्यवस्थापनिे मानव स्वास््यमा पारेको वा पाने प्रभावको जााँच पररिण 

र अनुसचधान गने अलधकार सम्बलचधत जनस्वास््य अलधकारीसाँग हुनेछ ।  

(७) जााँच पररिणमा कुन ै लनकायमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी 

मानव स्वास््यमा प्रलतकूि प्रभाव पारेको भरेटएमा सम्बलचधत जनस्वास््य अलधकारीिे उि 

लनकायिाई समयमै सचते गराई आवश्यक कारवाहीका िालग लसफाररस गनेछ। 
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१४. स्वास््यजचय फोहोर व्यवस्थापन : (१) स्वास््य सम्बलचध फोहोरमैिाको छुट्टाछुटै्ट संकिन, 

पुन: उपयोग, प्रशोधन, लवसजनन र सोको सेवा शुल्क लनधानरण र लनयमनको िालग 

कायनपालिकािे लनदलेशका बनाई िागु गनेछ । 

(२) कायनपालिकािे स्वास््य िेत्रवाट लनस्कालसत फोहोरमैिा व्यवस्थापनमा लनजी तथा 

गैह्रसरकारी िेत्रसंग समेत सहकायन र साझेदारी गनन सके्नछ।  

 

पररच्छेद  ६ 

जनस्वास््य लनरीिण र प्रवर्द्नन 

१५.  जनस्वास््य लनरीिण : (१) कायनपालिकािे जनस्वास््यमा प्रलतकूि असर पाने गलतलवलध र 

वस्तुबाट आम जनतािाई सुरलित गननको िालग त्यस्ता गलतलवलध र वस्तुको अनुगमन, लनयमन 

र लनयचत्रण गनेछ । 

(२) खाद्य, वातावरण, पानी िगायत जनस्वास््यका अचय पिहरूको गुणस्तर अनुगमन 

तथा लनरीिण गनन कायनपालिकािे संघ तथा प्रदशेसंगको समचवयमा आवश्यक मात्रामा जनस्वास्थ 

लनरीिकहरू पररचािन गनन सके्नछ ।   

(३) जनस्वास््य लनरीिणको क्रममा कुनै व्यलि वा ससं्थािे यस ऐनको पररच्छेद ५ वा 

पररच्छेद ६ को उल्िङ्घन गरी जनस्वास््यमा प्रलतकूि असर पने गलतलवलध गरेको पाइएमा 

जनस्वास््य लनरीिकिे वस्तुलस्थलतको मुचुल्का बनाई र उि गलतलवलध तत्कािको िालग बचद 

गराई कारवाहीका िालग लसफाररस गनेछ । 

१६. खाद्य तथा पानीको गणूस्तर : (१) कायनपालिकािे प्रचलित संघीय र प्रादलेशक मापदण्डको 

आधारमा नगरपालिका िेत्रलभत्र लवक्री तथा लवतरण हुन ेखानेपानी तथा खाद्य सामग्रीको गुणस्तर 

मापदण्डका साथै त्यसका लवके्रता वा आपूर्गतकतानको मापदण्ड बनाई िागु गनेछ। 

(२) कायनपालिकािे संघीय तथा प्रादलेशक तहबाट स्थालपत खानेपानी तथा खाद्य सामग्री 

गुणस्तर मापदण्डको आधारमा स्थानीय मापदण्ड बनाई खानेपानी तथा खाद्य सामग्रीका लवके्रता 

तथा आपूर्गतकतानिाई संचािन अनुमलत ददनेछ । 

(३) कायनपालिकािे लनयलमत रूपमा मापदण्ड पािना भए-नभएको सचदभनमा 

जनस्वास््य लनरीिक खटाई अनुगमन तथा लनरीिण गनछे । 

(४) कायनपालिकािे योजना बनाई नगरपालिका िेत्र लभत्र अस्वस्थकर खाद्य पदाथनको 

उपभोग लनरुत्सालहत पाने तथा सचतुलित आहार सम्बलचध चेतनामुिक कायनक्रम संचािन गनेछ । 

(५) कायनपालिकािे नगरपालिका िेत्रलभत्र खानेपानीको गुणस्तर सुलनलश्चत गनन 

खानेपानीका स्रोतको उलचत संरिण गनेछ । 

(६) कायनपालिकािे खाद्य सामग्रीको उत्पादन तथा लवतरणमा दकटनाशक औषलध वा 

मानव स्वास््यको प्रलतकूि हुने रसायनको प्रयोगको अनुगमन तथा लनयचत्रण गनेछ ।  

(७) खाद्यान्न, मासु र पानी िगायतका उपभोग्य बस्तु उत्पादन,  भण्डारण, ओसार 

पसार तथा लबक्री लवतरणका क्रममा तोदकए बमोलजमको चयुनतम मापदण्ड अलनवायन पािना 

गनुनपने छ । यसरी तोदकएका मापदण्डहरु गल्िी,  ठेिा वा अचय स्थान तथा साधनहरु प्रयोग गरी 

लबक्री लवतरण गन ेलनकायहरुिाई समेत िागु हुनेछ ।  
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(८) मालथ उल्िेलखत संस्थाहरूिे लवतरण गने खाद्य पदाथनिे मानव स्वास््यमा पारेको 

वा पाने प्रभावको जााँच पररिण र अनसुचधान गन ेअलधकार सम्बलचधत जनस्वास््य अलधकारीसाँग 

हुनेछ । यसरी जााँच पररिण गदान लनरीिकिे संघीय सरकारिे तोकेको मापदण्डिाई समेत आधार 

बनाउनुपनेछ । 

(९) जााँच पररिणमा कुनै संस्थािे लवतरण गरेको खाद्य पदाथनिे मानव स्वास््यमा 

प्रलतकूि प्रभाव पारेको वा कुनै व्यलि लबरामी परेको यथषे्ठ प्रमाण भेरटएमा सम्बलचधत जनस्वास््य 

अलधकारीिे उि संस्थाको सचंािन अनुमलत तोकेको समयका िालग कारवाहीका िालग लसफाररश 

गनन सके्नछ ।  

१७. अखाद्य पदाथन, मददरा तथा सतुीजचय पदाथनको लनयमन : (१) कायनपालिकािे सुती, मददरा 

तथा अखाद्य पदाथनिाई लनयमन गनन नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्डिाई आधार मानी सुती, 

मददरा तथा अखाद्य पदाथनको लवक्री तथा लवतरणिाई लनयमन, लनयचत्रण तथा मयानददत बनाउन 

लनदलेशका बनाई कायानचवयन गनेछ । 

(२) सुती तथा मददराजचय पदाथन लवदक्र लवतरणका िालग नगरपालिकावाट छुटै्ट 

इजाजतपत्र लिनुपनेछ। 

(३) खाद्य पदाथन लवदक्र गने पसिमा सुती तथा मददराजचय पदाथन लवतरण गनन बचदजे 

िगाउन सके्नछ। 

(४) सुती तथा मददराजचय पदाथन लवदक्र लवतरण र प्रयोगमा लनयचत्रण एवं चयुलनकरण 

गनन कायनपालिकािे लनशेलधत र लवदक्र लवतरणका िालग खुिा िेत्र तोक्न सके्नछ।  

(५) नगरपालिका लभत्र मददरा, चुरोट, सुती िगायत मानव स्वास््यिाई गम्भीर असर 

गने सामग्रीको लवज्ञापन गनन पाइने छैन।   

(६) १८ वषन मुलनका वािवालिकािाई सुतीजचय वा मददराजचय पदाथन लवक्री लवतरण 

गनन पाइने छैन। 

(७) लवद्यािय, स्वास््य संस्था िगायत कायनपालिकािे तोकेका स्थानमा जंक फुड, 

मददरा तथा सुर्गतजचयको लवक्री लवतरण, प्रचार र उपभोग लनषेलधत गररनेछ । लनषेलधत िेत्रमा 

जंक फुडको लवक्री, लवतरण, प्रचार गरेको पाइएमा  सम्बलचधत लवद्यािय तथा त्यस्तो जंक फुडको 

लबक्री,  लवतरण वा प्रचार गने व्यलि वा संस्था वा दवुैिाई तोदकए बमोलजम कारवाही हुनेछ । 

१८. जनस्वास््य मतै्री भवन लनमानण तथा सडक पवुानधार : (१) नगरपालिका लभत्र सावनजलनक 

भवनहरु लनमानण गदान जनस्वास््य मैत्री हुनु पनेछ,  यसमा भवन आचार संलहता मापदण्ड पािना,  

खासगरी भूकम्प प्रलतरोधी तथा अपांगतामैत्री हुनुपने समेत पदनछ । 

(२) संघ, प्रदशे वा नगरपालिकािे तोकेका जोलखमपुणन िेत्रहरूका आवास लनमानण गनन 

पाइने छैन । यदद लनधा्नररत िेत्रमा पलहिे दलेखनै आलधकाररक बसाइ रहकेो भएमा कायनपालिकािे 

प्रचलित संघीय कानून अनुसार वैकलल्पक स्थानसलहत उपयुि िलतपूर्गतको व्यवस्था गनेछ। 

(३) सडक पुवानधार लनमानण गदान सडक दघुनटना कम हुने गरी र स्वास््य प्रबधननिाई 

ध्यानमा राखेर लनमानण गनुन पनेछ । नयााँ बने्न सडक र पुराना सडकहरूको स्तरोन्नलत गदान 

आवश्यकता अनुसार फुटपाथ र साइकि िेनको उलचत प्रबचध लमिाउनु पनेछ ।  

(४) नगरपालिकाि े कुन ै पलन भौलतक लनमानण गदान वा लनमानण अनुमलत ददन ुअलघ 

त्यस्तो लनमानणको क्रममा जनस्वास््यमा पनन सके्न प्रभावको मूल्यांकन गननसके्नछ । यस्तो 
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मूल्याङ्कनबाट जनस्वास््यमा प्रलतकूि प्रभाव पनन सके्न दलेखएमा त्यस्तो प्रभाव चयूलनकरण गन े

लवलधबाट लनमानण गररनेछ। 

१९. जनस्वास््य मतै्री वस्ती लवकास तथा शहरीकरण : (१) जनस्वास््य मैत्री वस्तीलवकास तथा 

शहरीकरण प्रबधनन गनुन नगरपालिकाको दालयत्व हुनेछ । जसमा आवश्यकता र साचदर्गभकता 

अनुसार स्वास््यका दलृिकोणिे पयानप्त खेि,  मनोरञ्जन स्थि,  पैदि लहड्ने व्यवस्था,  साइकि 

चिाउन लमल्न े व्यवस्था आदद समेत पनेछ । नगरपालिकािे शहरीकरणका आवश्यक 

मापदण्डहरूमा उपरोि पिहरूिाई समावेश र प्रबर्द्नन गनेछ।  

(२) कायनपालिकािे योजना बनाई नगरपालिका िेत्र लभत्र सावनजलनक खुल्िा स्थान तथा 

सावनजलनक पाकनको लनमानण र संरिण गनेछ। 

 

पररच्छेद ७ 

स्वास््य पवूानधार र जनशलि  व्यवस्थापन 

२०. स्वास््य पवुानधार र मापदण्ड : (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रालधकारलभत्रका स्वास््य 

संस्थामा उपिब्ध स्वास््य सम्बलचध भौलतक पूवानधारको संरिण र सम्वधनन गनेछ  । 

(२) नेपाि सरकारि ेलनधानरण गरेको स्वास््य संस्थाको वर्गगकरण र प्रचलित स्वास््य 

पुवानधार मापदण्ड बमोलजम नगरपालिकाि े चयुनतम पुवानधार मापदण्ड वनाई स्वास््य संस्थाका 

पूवानधारको लनमानण तथा ममनतसम्भार गनेछ। 

(३) स्वास््य सम्बचधी भौलतक पूवानधारको ममनत सम्भारको िालग नगरपालिकािे कूि 

लनमानण पूाँजीको लनलश्चत प्रलतशत ममनतसम्भारको िालग वार्गषक बजेट छुट्टाउने छ । 

(४) नगरपालिकािे नगरपालिकाको स्वालमत्व रहकेा स्वास््य संस्थाहरूमा स्वास््य 

संस्थाको वगीकरण तथा पूवानधार मापदण्ड अनुसार चयुनतम औजार-उपकरणहरूको उपिब्धता 

सुलनलश्चत गनेछ । 

२१.  जनशलिको व्यवस्थापन : (१) नगरपालिका लभत्रका स्वास््य संस्थामाफन त आधारभूत स्वास््य 

सेवा प्रवाहको िालग दहेाय बमोलजमको जनशलि रहनेछ। 

(क) स्थायी (नेपाि सरकारको स्वास््य सेवावाट समायोजन भइ आएका 

स्वास््य जनशलि र िोकसेवावाट पदपुर्गत हुने स्थायी जनशलि) 

(ख) करार (करार सेवामा भनान गररएका जनशलि) 

(ग) अभ्यासकतान (छात्रवृलत प्राप्त गरर अध्ययनरत लवद्याथीहरूिे अलनवायन 

सेवा गनुनपने जनशलि तथा नगरपालिकाको पूणन वा आंलशक रुपमा 

सहयोग प्राप्त गरर अध्ययन गरेका लवद्याथी) 

(घ) स्थानीय स्वास््य अलभयानकतान / स्वयंसेलवका 

 (२) नगरपालिकािे स्वीकृत सरंचना अनुरूपको आवश्यक जनशलि स्थायी र करार 

कमनचारीबाट पदपूर्गत गनेछ । 

(३) नगरपालिकािे जनशलिको िमता अलभवृलर्द्को िालग प्रादलेशक वा संघीय तहका 

सम्बलचधत लनकाय वा अचय संस्थाको सहयोगमा आवश्यकता अनुसार तालिम तथा लशिण 

गराउनेछ । 
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(४) नगरपालिका िेत्रलभत्र स्वास््यकमीहरूको िालग कायनमैत्री वातावरण तथा पेशागत 

सुरिाको व्यवस्था हुनेछ । 

(५) स्वास््य अलभयानकतान र मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवकाहरूको योग्यता, लनयुलिको 

प्रकृया, सेवासुलवधा र तालिम सम्वचधमा कायनपालिकािे छुटै्ट कायनलवलध वनाई व्यवलस्थत गनेछ। 

(६) जनशलि व्यवस्थापन र सेवा सुलवधा सम्बलचध अचय व्यवस्था प्रचलित कानुन र 

तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

२२. कायनसम्पादन करार गनुनपन े : (१) स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन कायनपालिकाि े

कमनचारीहरूसंग छुट्टा छुटै्ट कायनसम्पादन करार गनेछ। 

(२) कायनसम्पादन करार अनुसार काम भए नभएको सम्बचधमा कायनपालिकािे 

कमनचारीको कायनिमताको मुल्याङकन गरर राम्रो काम गने कमनचारीिाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत 

गनन सके्नछ। 

 

पररच्छेद ८ 

लवपद व्यवस्थापन र जनस्वास््य आपतकाि 

२३. लवपद व्यवस्थापन सयंचत्र : (१) नगरपालिकािे सम्भालवत महामारी िगायतका जनस्वास््य 

लवपदहरूको पुवनतयारी,  जााँचपड्ताि,  व्यवस्थापन र जोलखम चयुलनकरणको िालग उपयुि 

संयचत्रसलहतको प्रबचध गनेछ । 

(२) सम्भालवत महामारीको जोलखम पलहचान गरी लतनको रोकथामको िालग अचय 

संघ-संस्था तथा लनकायसंगको सहकायनमा योजना बनाई कायानचवयन गनेछ । 

(३) नगरपालिकािे महामारी र लवपदवाट थप िलत हुन नददन स्थानीय सयंचत्र 

पररचािन गनन र थप सहयोगको िालग अचय स्थानीय सरकार, प्रदशे र संघीय सरकारसंग 

अनुरोध गनन सके्नछ। 

२४. जनस्वास््य आपतकाि : (१) महामारी वा जनस्वास््यमा अचय कुनै गम्भीर खतरा दलेखएमा 

नगरपालिका प्रमुखिे प्रदशे तथा सघंीय सरकारसगं समचवय गरर स्थानीय जनस्वास््य 

अलधकारीको लसफाररशमा आफ्नो िेत्रलभत्र जनस्वास््य आपतकाि घोषणा गनन सके्नछन् ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम आपतकािीन स्वास््य अवस्था घोषणा गदान लवस्तृत 

प्रालवलधक जानकारी, कलत समयका िालग हो सो र कुन कुन िेत्रमा सो िागु हुन ेहो सो समेत स्पि 

उल्िेख गनुन पनेछ।     

(३) आपतकािीन स्वास््य अवस्था घोषणा सम्बलचध जानकारी सम्बलचधत सबैका िालग 

सावनजलनक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गनुन पनेछ ।  

(४) आपतकािीन स्वास््य अवस्थाको समयावलध िते्र िगायत तथा अचय पिहरूमा 

उपिब्ध त्यांक तथा सचूनाका आधारमा थपघट वा हटाउन समेत सदकनेछ।  

(५) जनस्वास््य आपतकािको क्रममा रोगको रोकथाम र जनस्वास््यमा परेको खतरा 

लनयचत्रणका िालग जनस्वास््य अलधकारीको लसफाररशमा प्रमुखिे जारी गरेका जनस्वास््य 

सम्बलचध आदशेहरूको पािना गनुन सबैको कतनव्य हुनेछ । 
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पररच्छेद ९ 

औषलध तथा स्वास््य उपकरणको खररद तथा भण्डारण, लवतरण,  लनयमन 

२५. औषलध खररद, भण्डारण र लवतरण सम्बलचध व्यवस्था : (१) नगरपालिकािे लन:शुल्क 

लवतरण गन ेवा फामेसी माफन त् लवक्री गने औषलधको सचूी लनधानरण गरी औषलध तथा स्वास््यजचय 

उपकरणको खररद, भण्डारण र लवतरणको िालग खररद इकाई माफन त कायनपालिकािे वार्गषक 

खररद योजना बनाउने छ। 

(२) उपदफा (१) वमोलजमको औषलध खररद गदान सावनजलनक खररद ऐन,खररद 

लनयमाविी र औषलध सम्वलचध प्रचलित ऐन कानून बमोलजम हुनेछ। 

(३) नगरपालिका मातहतका स्वास््य संस्थामा औषलध खररद,आपूर्गत,भण्डारण तथा 

लवक्री गररने औषलधको हकमा मूल्य लनधानरणको िालग लनदलेशका बनाई कायानचवयन गनेछ । 

२६. लन:शलु्क औषलध : (१) शाखािे दफा ३ र दफा ४ बमोलजम लन:शुल्क औषलध आफू 

मातहतका स्वास््य संस्था माफन त लवतरण गने छ । 

२७.  लनयमन : (१) नगरपालिकािे संघीय तथा प्रादलेशक तहका प्रचलित कानुन समेतिाई आधार 

मानी नगरपालिका िेत्रलभत्र औषलधको लवक्री,लवतरण तथा प्रयोगको लनयमन गनेछ । 

 

 

पररच्छेद १० 

साझदेारी र सहकायन 

२८. साझदेारी र सहकायन गनन सके्न : (१) नगरपालिकाि ेआधारभूत तथा अचय स्वास््य सेवा प्रवाह 

गनन तथा यस ऐनको कायानचवयन गनन प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार 

स्थानीय, प्रादलेशक तथा संघीय तहमा कायनरत लनजी,सरकारी तथा गैरसरकारी सघं-संस्था तथा 

लनकायसंग सहकायन गनन सके्नछ। 

(२) सेवा प्रवाहको सुिभता वा खचन चयूलनकरणको िालग नगरपालिकािे अचय स्थानीय 

सरकारसंग सहकायन गरी आफ्नै िेत्रलभत्र वा नलजकको पायक पन े स्थानीय तहमा संचालित 

स्वास््य संस्थामाफन त सेवा प्रवाह गराउन सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको सहकायन गनन कायनपालिकािे अचय नगरपालिकासंग िलित 

जनसंख्याको अनुपातको आधारमा वा सेवाग्राही संख्याको अनुपातको आधारमा खचन बांडफांड गने 

गरी संयुि सेवा सम्झौता गनन सके्नछ। 

२९. सवेा खररद सम्झौता गनन सके्न : नगरपालिका िेत्रका वालसचदािाई स्वास््य सेवा सुलनलश्चत 

गननको िालग कायनपालिकािे नगरपालिका िेत्रलभत्र संचालित वा नगरपालिका आसपासमा पायक 

पने स्थानमा संचालित लनजी,गैरसरकारी,सामुदालयक,सरकारी वा सहकारी ससं्थािे संचािन 

गरेका स्वास््य संस्थासंग सेवा खररद सम्झौता गनन सके्नछ। 

३०.  लवद्यािय स्वास््य सवेा : (१) नगरपालिकािे शैलिक लनकाय तथा लवद्याियहरुसाँग सहकायन 

गरी लवद्यािय स्वास््य सेवा प्रदान गनन लवद्यािय नसनको व्यवस्था गनन सके्नछ । 
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(२) लवद्यािय स्वास््य सेवा र लवद्यािय नसन सम्बलचध व्यवस्थाको प्रकृलत र मापदण्डहरु 

कायनपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।  

३१. घमु्ती लशलवर सम्बलचध व्यवस्था : (१) स्वास््य सम्बलचध घुम्ती लशलवर वा स्वास््य सम्वलचध 

अचय सेवा तथा कायनक्रमहरु सिािन गनन शाखाबाट अनमुलत लिनु पनेछ । 

(२) घुम्ती स्वास््य लशलवर वा सेवाहरु प्रदान गदान पूरा गनुन पने प्रकृया र मापदण्ड 

कायनपालिकािे तोकेबमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद -११ 

स्वास््य सचूना प्रणािी र स्वास््य प्रलवलध, त्याकं र अलभिखे 

३२. त्याङ्क सकंिन र अलभिलेखकरण : (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रमा घरपररवार 

तहसम्मको स्वास््य सम्बलचध लवस्तृत त्यांक र अलभिेख संकिन गरी लनयलमत रूपमा अद्यावलधक 

गने पर्द्लत लवकास गनेछ। 

(२) नगरपालिका िेत्रलभत्रका सरकारी तथा गैरसरकारी र लनजी सबै स्वास््य ससं्थािे 

तोदकएको व्यहोराको रोग, लबरामी तथा सेवा सम्बचधी त्याकं र अलभिेख नगर स्वास््य सूचना 

व्यवस्थापन प्रणािीमा लनयलमत रुपमा अद्यावलधक गराउनुपने छ । 

(३) प्रत्येक स्वास््य संस्थािे आफ्नो स्वास््य संस्थामा जचमेको लशशुको अलभिेख 

अलनवायन रुपमा राख्नुपनेछ । 

(४) नगरपालिका वा इजाजतपत्र स्वास््य संस्था वा अनुमलत प्राप्त स्वास््यकमीिे 

संकिन गरेको स्वास््यसगं सम्वलचधत व्यलिगत सूचना, कागजात तथा अलभिेखको 

गोपलनयताको सुलनलश्चत गनुन सम्बलचधत स्वास््य संस्था तथा लजम्मेवार  प्राप्त व्यलिको दालयत्व 

हुनेछ। 

(५) नगरपालिका तथा वडा तहका स्वास््य सम्बलचध सूचकांकहरू लनयलमत रूपिे 

अद्यावलधक गरी सावनजलनक गनेछ । 

(६) कायनपालिकािे स्वास््य सम्बचधी सूचना प्रादलेशक तह तथा संघीय तहका स्वास््य 

हनेे लनकायमा आवश्यकता अनुसार उपिब्ध गराउने छ। 

(७) नगरपालिकािे आवलधक रूपमा नगर स्वास््य सवेिण गनेछ। 

३३. जानकारी पाउन ेहक :  लवरामीिाई आफ्नो उपचार सम्बलचध सम्पुणन जानकारी पाउने हक हुनेछ 

। सो जानकारी उपिब्ध गराउनु स्वास््य संस्थाको कतनव्य हुनेछ। 

 

पररच्छेद -१२ 

आकलस्मक स्वास््य सवेा 

३४. आकलस्मक सवेाबाट बचदजे नगररने : (१) नगरपालिका िेत्रमा संचालित कुनै पलन स्वास््य 

संस्थामा कुनै पलन लबरामी व्यलििाई आकलस्मक स्वास््य सेवा प्राप्त गनन बचदजे गररने छैन । 
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(२) स्वास््य सेवा प्रदायक वा स्वास््यकमीिे आवश्यकता अनसुार कुन ैपलन ब्यलििाई 

जीवन रिा गरी लस्थर अवस्थामा ल्याउने सम्म आकलस्मक उपचार गनुन प्रत्येक स्वास््य संस्था एवं 

स्वास््यकमीको कतनव्य र दालयत्व हुनेछ । 

(३) स्वास््य संस्थािे आकलस्मक स्वास््य सेवा व्यवलस्थत गननको िालग लबरामीको 

अवस्थाको गम्भीरताको आधारमा वगीकरण गरी प्राथलमकता तोकी उपचार गनन सके्नछ। 

(४) उपदफा (१) को आकलस्मक उपचार खचन व्यवस्थापन गननको िालग नगरपालिकाि े

छुटै्ट आकलस्मक उपचार कोषको व्यवस्था गनेछ। 

३५. एम्बिुचेस तथा शववाहन सवेा : (१) नगरपालिकािे आफ्नै स्रोतबाट वा अचय संस्थासंगको 

सहकायनमा एम्बुिेचस तथा शववहान सेवा संचािन गनन सके्नछ। 

(२) शाखािे नगरपालिका िेत्रलभत्र आधाररत भई संचािन हुन े एम्बुिेचस तथा 

शववहानहरू नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड अनुरूप भए नभएको अनुगमन गनेछ । 

(३) नगरपालिका िेत्रलभत्र आधाररत भई सचंािन हुने एम्बुिेचस तथा शववहानहरू 

संचािकिे शाखामा दतान तथा वार्गषक नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

(४) नगरपालिकािे अचय स्थानीय सरकारसंगको सहकायनमा एम्बुिेचस सजंाि लनमानण 

गनन सके्नछ। 

(५) उपदफा ३ बमोलजम दतान तथा नवीकरण नभएका एम्बुिेचस तथा शववहान 

कायनपालिकािे लनयचत्रणमा लिन सके्नछ। 

 

पररच्छेद -१३ 

प्रषेण तथा उपचार प्रणािी 

३६.  प्रषेण तथा उपचार प्रणािी : (१) स्वास््य सेवा प्राप्त गननको िालग सेवाग्राही आफ्नो अनुकूि 

पायक पने स्वास््य संस्थामा उपलस्थत हुन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम उपचारको िालग आएको लबरामीिाई उपचार प्रदान गनन 

नसदकने अवस्था भएमा त्यस्तो स्वास््य संस्थािे तुरुचत त्यस्तो लबरामीिाई उपचार प्रदान गनन  

सके्न  स्वास््य संस्थामा पे्रषण गनुन पनेछ ।  

(३) कायनपालिकािे संघीय तथा प्रादलेशक कानुन, लनयम तथा मापदण्ड समेत ध्यानमा 

राखी लवलभन्न स्वास््य संस्थामा हुने उपचार प्रणािीिाई संयोजन गनन पे्रषण प्रणािी िागु गनेछ। 

 

 

पररच्छेद- १४ 

सवेाग्राहीको कतनव्य र सवेा प्रदायकको दालयत्व 

३७.  सवेाग्राहीको कतनव्य : (१) प्रत्येक व्यलि लनयलमत रुपमा आफूिाइ पायक पने स्वास््य 

संस्थामा गई स्वास््य परीिण गराउनु तथा राय सुझाव लिनु प्रत्येक नागररकको कतनव्य हुनेछ।  

(२) आफ्नो स्वास््यको सम्वचधमा सचेत रहने र लचदकत्सक तथा स्वास््यकमीिाई 

मयानददत एवं लशि व्यवहार गनुन नगरपालिका लभत्रका प्रत्येक नागररकको कतनव्य हुनेछ। 
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 (३) मानलसक स्वास््य समस्या भएका व्यलिहरुिाई कसैिे पलन बााँधेर राख्ने वा खोरमा 

थुन्ने जस्ता कायन गनन पाईन े छैन । त्यस्ता व्यलिहरूको बारेमा कायनपालिकािाई सूचना ददने, 

स्वास््य संस्थामा िैजान,े उपचार गने गराउन,े उपचार खचन ददने र स्वस्थ रहन तथा उपचार गने 

कायनमा सहयोग तथा सहलजकरण गनुन प्रत्येक सरंिकको दालयत्व हुनेछ । 

३८. सवेा प्रदायक र स्वास््यकमीको दालयत्व : (१) नागररकिाई लशि र मयानददत रुपमा स्वास््य 

सेवा प्रदान गनुन सेवा प्रदायकको दालयत्व हुनेछ । 

(२) यस ऐन बमोलजम स्वास््यकमीिे उपचार गदान सवै सेवाग्राही प्रलत समान व्यवहार 

गनुन र भेदभाव नगरी सेवा ददनु सबै स्वा्यकमीको कतनव्य हुनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन लवरामीको अवस्थाको 

आधारमा सेवा प्रदायकिे उपचार गदान प्राथलमदककरण गनन  सके्नछ । 

(४) स्वास््यकमीिाई पेशागत सुरिा र कायन  मैत्री वातावरणको हक हुनेछ। 

३९. स्वास््य सवेा अवरुर्द् गनन नपाईने : स्वास््य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोिे कुन ैपलन स्वास््य 

संस्थामा लनयलमत र आकलस्मक सेवा अवरुर्द् गनन पाईने छैन ।  

४०. गनुासो व्यवस्थापन: कायनपालिकािे स्वास््य सेवा, सरसफाई र जनस्वास््यसंग सम्बलचधत 

गुनासो र उजुरीको संकिन गने र त्यसको सम्बोधनको िालग लसफाररस गनन एक अलधकारी तोदकन े

छ । 

 

 

पररच्छेद -१५ 

 दण्ड, जररवाना र िलतपरु्गत 

४१. कसरू गरेको मालनने : (१) कसैिे दहेाय बमोलजमका कायन गरेमा यो ऐनअचतगनतको कसूर 

गरेको मालननेछिः– 

(क)  दफा ८ बमोलजम इजाजतपत्र नलिई स्वास््य संस्था सिािन गरेमा, 

(ख)  स्वास््य उपचार सेवा प्रदान गनन इचकार गरेमा,  

(ग) स्वस््य संस्थािे आधारभूत स्वास््य सेवा तथा स्वास््य ससं्थामा उपिब्ध 

हुने आकलस्मक उपचार नगरेमा,  

(घ) दफा ३८ (२)  बमोलजम सेवाग्राहीिाई समान व्यवहार नगरेमा,  

(ङ)  दफा ३२ (४)  बमोलजम गोपनीयता कायम नगरेमा,  

(च) स्वास््यकमी वा सेवा प्रदायकिाई यो ऐनअचतगनतको कतनव्य लनवानह गनन 

बाधा व्यवधान उत्पन्न गरेमा, 

(छ) स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थािाई यो ऐन बमोलजम सूचना वा 

जानकारी गराउनु पन े व्यलििे त्यस्तो सचूना वा जानकारी उपिब्ध 

नगराएमा,  

(ज) स्वास््यकमी वा सेवाप्रदायकिाई जानीजानी गित सूचना उपिब्ध 

गराएमा,  
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(झ) स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थािाई झुलयाउन अको व्यलि भएको बहाना 

गरेमा,  

(ञ) यो ऐन तथा यस ऐन अचतगनत बनेको लनयम, मापदण्ड, लनदलेशका तथा 

कायनलवलध बमोलजम जारी भएको सूचना पािना नगरेमा,  

(ट) दफा १६ बमोलजम खाद्य पदाथन तथा पानीको गुणस्तरका कारण 

जनस्वास््यमा प्रलतकूि प्रभाव पारेमा,  

(ठ) दफा १७ लवपरीत कसैिे लवज्ञापन गरेको पाइएमा,  

(ड) यो ऐन तथा यस ऐन अचतगनत बनेको लनयम, मापदण्ड, लनदलेशका तथा 

कायनलवलध लवपररतको अचय कुनै कायन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोलजमको कसूर गरेमा संघीय जनस्वास््य सेवा ऐन, 

२०७५ बमोलजम हुनेछ,  

४२. जररवाना :  (१) दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख),   (ग),   (घ),   (ङ),   (च),   (छ),   

(ज),  (झ),  (ञ),  (ट)  र (ड)  बमोलजमको कसरू गरेमा नगरपालिकाि ेपच्चीस हजारदलेख पचास 

हजारसम्म जररवाना गनन सके्नछ । 

(२) दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोलजमको कसूर गरेमा लवज्ञापन प्रशारण 

गनेिाई नगरपालिकिे दश हजार रुपैयााँ जररबाना गनन सके्नछ । 

(३) दण्ड,सजाय र जररवाना सम्बलचध अचय ब्यबस्था प्रचलित काननू बमोलजम हुनछे । 

४३. िलतपरु्गत ददनपुन े : (१) नगरपालिकालभत्र कुन ै व्यलि वा संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन 

अचतगनत बनेको लनयम, लनदलेशका वा मापदण्ड लवपरीतका गलतलवलधिे अचय व्यलिको स्वास््यमा 

प्रत्यि रूपमा प्रलतकूि असर गरेमा त्यस्तो कायनबाट पीलडत व्यलि वा संस्थािे आफूिाई पुग्न गएको 

िलत बापत कायनपालिका वा तोदकएको लनकायबाट िलतपूर्गत भराई पाउन लनवेदन ददन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम परेको लनवेदन सम्बचधमा छानलबन तथा जााँचबुझ गदान 

लनवेदकिाई हानी नोलसानी भएको ठहरेमा िलतको यदकन गरी त्यसरी हालन नोलसानी पुर् याउन े

व्यलि, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीलडतिाई मनालसब िलतपूर्गत भराई ददनु पनेछ । 

४४.  पनुरावदेन ददन सके्न : दफा ४२ बमोलजम गरेको जररवाना उपर लचत्त नबुझ्ने पििे त्यस्तो आदशे 

भएको लमलतिे ३५ ददनलभत्र सम्बलचधत लजल्िा अदाितमा पुनरावेदन ददन सके्नछ। 

 

पररच्छेद १६ 

स्थानीय जनस्वास््य बोडन 

४५. स्थानीय जनस्वास््य बोडनको गठन: (१)नगरपालिकािे जनस्वास््यसाँग सरोकार लनकायका उच्च 

अलधकारीहरु तथा लवज्ञहरुको संिग्नता हुने गरी लनम्न बमोलजमको जनस्वास््य पररषद वा बोडन 

स्थापना गनेछ ।  

(क) नगरपालिका प्रमुख            –  अध्यि 

(ख) नगरपालिका उपप्रमुख –  सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत  –सदस्य 



18 

 

(घ) स्थानीय स्वास््यसंग सम्वलचधत सलमलत प्रमुख    –सदस्य 

(ङ)   स्वास््य िेत्र हनेे कायनपालिका सदस्य   -सदस्य 

(च) काननु शाखा प्रमुख वा काननुी सल्िाहकार - सदस्य 

(छ) स्थानीय अस्पताि / स्वास््य संस्थामा कायनरत लचदकत्सक / 

स्वास््यकमीमध्ये नगरपालिका प्रमुखिे तोकेको एक मलहिा 

सलहत २ जना -सदस्य  

(ज)   सलमलतिे मनोलनत गने  स्वास््य र लशिा िेत्रका लवज्ञ २ 

जना- सदस्य 

(झ) स्थानीय स्वास््य शाखा प्रमुख     –सदस्य  सलचव 

(२)   बोडनको काम, कतनव्य र अलधकार दहेायबमोलजम हुनेछ: 

(क)  बोडनिे दहेायका कायन गनेछिः– 

(१) स्थानीयस्तरमा स्वास््य सरुिा,  सम्बधनन र 

सुधार सम्बचधी नीलत लनधानरण गने, 

(२) स्वास््य सेवाको िेत्रमा समानुपालतक 

लवतरणको आधारमा प्राथलमकताका िेत्रहरु 

लनधानरण गन,े 

(३) रालिय स्वास््य योजना र नीलत तजुनमाको 

अनुसरण गने गराउन,े    

(४) जनस्वास््य सम्बलचध रालिय रणनीलत, ढााँचा 

वा लनयमनहरुिाई स्थानीय स्तरमा िागु गनन 

सम्बलचधत िेत्र वा लनकायिाई आवश्यक 

लनदशेन तथा अनुगमन गने,  

(५) रोगहरुको रोकथाम, प्रबधननात्मक कायन 

िगायत जनस्वास््यको सुधार सम्बलचध कुन ै

पलन लवषयमा प्रदशे तथा संघीय सरकार साँग 

आवश्यक सहयोग तथा परामशन लिने ।  

(६) तोदकएबमोलजमको अचय कायन गने। 

(ख)  बोडनिे स्वास््यसाँग सम्बलचधत कुनै लवषयमा सुझाव प्रस्तुत गनन 

सलमलत वा उप–सलमलत गठन गने।  

 (३) बोडन (पररषद)् सम्बलचध अचय कायनलवलध पररषद ्आफैं िे लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ। 

४६. स्वास््य सम्वलचध योजना तजुनमा र कायनक्रम सचंािन गन े: कायनपालिकािे िक्ष्य लनधानरण गरी 

योजना लनमानण, कायनचवयन, मुल्याङ्कन तथा सलमिाको कायनतालिका बनाई स्थानीय 

आवश्यकता अनुसार स्वास््य सम्बचधी प्रवर्द्ननात्मक, प्रलतकारात्मक, लनदानात्मक, 

उपचारात्मक तथा पुनस्थानपना सम्बचधी कायनक्रमहरू संचािन गनेछ । 
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४७. समचवय गन े : रालिय तथा प्रादलेशक जनस्वास््य अलभयानमा स्थानीय सरकारिे समचवय र 

सहयोग  पुर् याउन ेछ। 

 

पररच्छेद १७ 

लवलवध 

४८. पोषण कायनक्रम सचंािन गन े: (१) नगरपालिकािे गभनवलत मलहिा, आमा र लशशुको िालग 

पोषण सुरिा कायनक्रमको सचंािन र प्रवर्द्नन गनेछ ।  

(२) नगरपालिकािे योजना बनाई स्तनपान प्रवर्द्ननका कायनक्रम संचािन गनेछ। 

(३) नगरपालिकािे योजना बनाई नगरपालिका िेत्रलभत्र कुपोषणको पलहचान, 

चयुलनकरण, रोकथाम, लनयचत्रण र व्यवस्थापनका साथ ै अलत कुपोलषत बािबालिकाको 

पुनस्थानपनाको कायनक्रम संचािन गनेछ। 

४९. सामालजक सरुिा र स्वास््य लवमा : (१) नगरपालिका िेत्रका सबै वालसचदािाई स्वास््य वीमा 

ऐनिे तोकेबमोलजम अलनवायन स्वास््य लवमामा आवर्द् गराउनु कायनपालिकाको दायीत्व हुनेछ । 

 (२) कायनपालिकािे सम्बलचधत लनकायसंगको सहकायनमा सामालजक सरुिा सम्बचधी 

जनचेतनाका कायनक्रम सचंािन गनन सके्नछ । 

(३) नगरपालिकािे आर्गथक रूपिे लवपन्न तथा तोदकएका अचय िलित समुहको स्वास््य 

लवमा गराउन र अचय सामालजक सुरिाका कायनक्रममा सहभागी गराउन आर्गथक व्यवस्थापनको 

िालग प्रादलेशक तथा संघीय तहका लनकायहरूसंग समचवय गनेछ । 

(५) मलहिा, बािबालिका, दकशोरदकशोरी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यलि, अशि, 

ज्योष्ठ नागररक र अचय िलित समुहहरुका िालग कायनलवलध बनाई कायनपालिकािे लवशेष सामालजक 

स्वास््य सुरिा कायनक्रमहरु संचािन गनन सके्नछ ।  

(६) नगरपालिकािे लवशेष संरिणको आवश्यकता भएका मलहिा, बािबालिका, ज्येष्ठ 

नागररक, अपाङ्गता भएका, अशि र अचय िलित समुहहरूका िालग प्रदशे तथा संघको 

समचवयमा आवश्यक संरिणको व्यवस्था गनन सके्नछ । 

५०. लनयम बनाउन सके्न: यस ऐनको कायनचवयनको िालग कायनपालिकािे आबश्यक लनयम बनाउन 

सके्नछ र त्यस्तो लनयम नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ िागु हुनेछ । 

५१. मापदण्ड, लनदलेशका र कायनलवलध बनाउन सके्न: यस ऐनको कायनचवयनको िालग कायनपालिकािे 

आवश्यक मापदण्ड, लनदलेशका र कायनलवलध बनाउन सके्नछ। 

५२. अलधकार प्रयोग गनन सके्न: यस ऐनमा सभाि े गने भलन तोकेको बाहके अचय अलधकारहरू 

कायनपालिकािे प्रयोग गनन सके्नछ । 

५३. प्रचलित काननू वमोलजम हुने:  यस ऐनमा िेलखएजलत लवषय यसै ऐन बमोलजम र यस ऐनमा 

नतोदकएका लवषयको हकमा प्रचलित काननु बमोलजम हुनछे । 

५४. परामशन लिन सके्न: कायनपालिका, सभा वा शाखािे यस ऐनको कायानचवयनको िालग सम्बलचधत 

लवषयका लवज्ञसंग सल्िाह र परामशन लिन सके्नछ ।  
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५५. अलधकार प्रत्यायोजन गनन सके्न: कायनपालिकाि े यस ऐन अचतगनत तोदकएका लजम्मेवारी तथा 

अलधकार शाखामा प्रत्यायोजन गनन सके्नछ । 


