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आठविसकोट नगरपाविका 

 

 

नेपालको सवंिधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) 

बमोविम आठविसकोट नगरसभाबाट स्िीकृत ऐनहरु सिवसाधरणका लागी स्थानीय रािपत्रमा 

प्रकाशन गररएको छ । 

 

                                                         कायवपावलकाबाट पाररत वमवत: २०७७/११/०७ गते 

नगरसभामा पेश वमवत: २०७७/११/०७ गते 

नगरसभाबाट स्िीकृत वमवत : २०७७/११/०८ गते 

 

आठविसकोट नगरपाविकाको स्िास््य ऐन, २०७७ 

प्रस्िािनााः 

आठविसकोट नगर बासीहरुलाई संविधानले प्रदान गरेको स्िास््य सम्बन्धी हक कायम गराउन “नेपालको 

संविधान, २०७२ को धारा ५७ को उपधारा (४) को अनसुचूी–८ को सचूी नं. ९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ११ "झ" मा उल्लेवित  काम कतवव्य र अवधकारको प्रयोिनको लावग र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
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को पररच्छेद ३ को दफा ११.२.(ि) बाट आठविसकोट नगरपावलकाले पाएको अवधकार प्रयोग गरी नगरपावलकाको 

क्षेत्रवभत्र  समग्र स्िास््य क्षेत्रको विकासका लागी संघीय लोकतावन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यिस्था अनकूुल स्िास््य 

सेिाको गणुस्तरीयता र सेिामा सबैको समान पह ुँच कायम गनव आठविसकोट नगरपावलकाको क्षेत्रवभत्र स्थापना भएका र 

स्थापना ह ने स्िास््य संस्थाहरु तथा स्िास््य व्यिसायमा व्यापक सधुार गद ैसमयानकूुल उच्च प्रविवधयकु्त स्िास््य सेिाको 

विकास र विस्तार गनव गराउन स्पष्ट काननूी व्यिस्था गरी कायवसम्पादन गनव िाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा 

२२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार आठविसकोट नगरपावलकाको नगर सभाबाट 

आठविसकोट नगरपावलकाको स्िास््य ऐन, २०७७  िारी गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारवभिक 

१. संविप्त नाि र प्रारभिाः 

(क) यस ऐनको नाम स्थानीय स्िास््य ऐन, २०७७ रहकेो छ ।   

(ि) यो ऐन आठविसकोट नगरपावलकावभत्र लाग ुह नेछ । 

(ग) यो ऐन नगरसभाबाट पाररत भई स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएपवछ लाग ुह नेछ । 

२.  पररिाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,  

(क) “ऐन” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाको स्िास््य ऐन, २०७७ लाई सम्झन ुपछव । 

(ि) “संघीय ऐन” भन्नाले स्िास््य सम्बवन्ध संघीय संसदले बनाएको ऐनलाई बझु्न ुपदवछ ।   

(ग) “नगरपावलका” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलका िझु्नपुछव । 

(घ) “नगर सभा” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाको नगर सभालाई िझु्नपुछव ।  

(ङ) “कायवपावलका” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाको कायवपावलका िझु्नपुछव ।  

(च) “प्रमिु” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाको प्रमिुलाई सम्झनपुछव । 

(छ) “उपप्रमिु” भन्नाले आठविसकोटनगरपावलकाको उपप्रमिुलाई   सम्झनपुछव । 

(ि) “प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाको प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतलाई 

सम्झनपुछव । 

(झ) “िडा अध्यक्ष” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाका िडा अध्यक्षलाई सम्झनपुछव । 

(ञ) “कायवपावलका सदस्य” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाको कायवपावलका सदस्य सम्झनपुछव । सो श्दले 

नगरपावलकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडा अध्यक्षलाई समेतलाई िझुाउछ । 

(ट) “िडा सवमवत” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाको िडा अध्यक्ष र सदस्य रहकेो िडा सवमवतलाई सम्झनपुछव 

। 

(ठ) “शािा” भन्नाले आठविसकोट नगरपावलकाको स्िास््य सेिा सम्िन्धी कामकाि गनव गराउनको लागी 

तोवकएको शािा/उपशािा/इकाई सम्झनपुछव । 

(ड) “स्िास््य संस्था” भन्नाले सरकारी स्तरबाट संचावलत अस्पताल, प्राथावमक स्िास््य केन्र, स्िास््य चौकी, 

आधारभतु स्िास््य सेिा केन्र, सामदुायीक स्िास््य ईकाइ, आयिेुद तथा बैकवल्पक स्िास््य सेिा प्रदान गने 

स्िास््य संस्थाहरुलाई सम्झन ुपदवछ ।  

(ढ) “वनिी” भन्नाले सेिाको सुँगसुँगै नाफाको समेत उद्दशे्य रािी वनिी के्षत्रिाट सञ्चालन ह ने स्िास््य संस्था भनेर 

सम्झन ुपदवछ । सो श्दले नगरपावलकाको के्षत्र वभत्र स्िास््य उपचारको लागी िोवलएका शलु्क वलने सबै प्रकारका 
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स्िास््य संस्थाहरु (िस्तै अस्पताल, पोली वललवनक, नवसवङ्गहोम, बैद्यिाना, सधुारकेन्र, फामेसी, अनसुन्धान 

केन्र/डाइग्नोवसस सेन्टर, प्याथोलोिी, रक्तसञ्चार केन्र आवद) लाई बझुाउुँछ । 

(ण) “ट्रष्ट िा लोक कल्याणकारी” भन्नाले ट्रष्ट िा लोक कल्याणकारी संस्था तथा गैह्र नाफामलूक संघ-संस्थाहरु 

माफव त सञ्चालन ह ने स्िास््य संस्थाहरु (िस्तै अस्पताल, वललवनक, नवसवङ्होम, बैद्यिाना, सधुारकेन्र, फामेसी 

अनसुन्धान केन्र/डाइग्नोवसस सेन्टर, रक्तसञ्चार केन्र आवद) लाई सम्झन ुपदवछ ।   

(त) “स्िास््य सेिा व्यिसाय” भन्नाले स्िास््य उपचारको लागी चावहने सबै प्रकारका औषधी, औिार, उपकरण 

लगायत सामाग्रीहरु उत्पादन गने उद्योग, ओसारपसार, भण्डारण, विवि वितरण गने तथा परामशव वदने स्िास््य 

व्यिसाय बझु्नपुछव । 

(थ) “स्िास््य शािा प्रमिु” भन्नाले नगरपावलकाको स्िास््य सेिा व्यिवस्थत सञ्चालन, व्यिस्थापन, वनयमन, 

वनदशेन, अनगुमन र मलू्याङकन गने तथा ऐन बमोविम तोवकएका कायव गनव तोवकएको स्िास््य शािा प्रमिु 

कमवचारी िझु्नपुछव । 

(द) “कमवचारी” भन्नाले स्िास््य संस्थामा कायवरत स्िास््य सेिा प्रविवधक तथा प्रशासवनक कमवचारी समेतलाई 

बझु्नपुछव । सो श्दले नगरपावलका र मातहतमा कायवरत कमवचारीलाई समेत िनाउुँछ । 

(ध) “अनमुवत” भन्नाले संघीय सरकार, प्रदशे सरकार िा नगरपावलकाले स्थायी स्िीकृवत प्रदान गरी नसकेको कुनै 

तोवकएको ठाउुँमा स्िास््य संस्था िा स्िास््य व्यबसाय िोल्न वदइएको अस्थायी स्िीकृवतलाई िनाउनेछ । 

(न) “स्िीकृवत” भन्नाले तोवकए बमोविमको शतव परुा गरेको स्िास््य संस्था िा स्िास््य व्यिसायलाई संघीय 

सरकार, प्रदशे सरकार िा नगरपावलकाले वदएको स्थायी स्िीकृवतलाई िनाउुँछ । 

(प) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोविम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेका वनयमािली, वनदवेशका, कायवविवधहरुमा 

तोवकएको िा तोवकए बमोविम भन्ने िनाउुँछ । 

(फ) “स्िास््य सवमवत” भन्नाले दफा ५ अनसुार नगरपावलकामा गवठत स्िास््य सवमवतलाई सम्झन ुपदवछ । 

(ब) “सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवत” भन्नाले दफा ११ अन्तगवत बनेका स्िास््य संस्थाहरुको सञ्चालन तथा 

व्यिस्थापन सवमवतलाई सम्झनपुदवछ ।   

पररच्छेदाः २ 

आधारिूि स्िास््य सेिा प्रदायक र स्िास््य सेिा व्यिस्थापन सभबन्धी व्यिस्था 

३. आधारिूि स्िास््य सेिा प्रदायकहराः  

  स्थानीय स्तरमा आधारभतू स्िास््य सेिा प्रदान गने स्िास््य सेिा प्रदायकहरु ३ प्रकारका ह नेछन । 

(क) सरकारी िा सािुदावयकाः– सरकारी तथा सामदुावयक स्िावमत्िमा सञ्चालन भएका प्राथवमक अस्पताल, 

प्राथवमक स्िास््य केन्र, र स्िास््य चौकी, आधारभतु स्िास््य सेिा केन्द सामुदावयक स्िास््य इकाई, आयिेुद 

औषधालय तथा प्राकृवतक वचवकत्सा केन्र, नगरघर वललवनक, िोप वललवनक, आयिेुद केन्रहरु सरकारी िा 

सामदुावयक स्िास््य सेिा प्रदायक वनकाय ह नेछन ।   

(ख) वनजीाः– वनिी के्षत्रद्वारा संचावलत अस्पताल, नवसवङ होम, पोवलवललवनक िा वललवनक, प्रयोगशाला, 

फामेसीहरु वनिी स्िास््य सेिा प्रदायक वनकाय ह नेछ । 

(ग) ट्रष्ट िा िोक कल्याणकारी संस्थाहरको अवधनस्थाः– ट्रष्ट िा लोक कल्याणकारी संस्थाहरुको माफव त 

सञ्चालन ह ने अस्पताल, स्िास््य केन्र, घमु्ती वललवनक यस अन्तगवत पदवछ ।   
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४. स्िास््य सेिा प्रदायक संस्थाहरको पररिाषा र आधारिूि िापदण्डाः स्िास््य सेिा प्रदायक संस्थाहरुको 

पररभाषा र आधारभतू मापदण्ड नेपाल सरकारले वनधावरण गरे िमोविम ह नेछ ।   

५. नगरपाविका स्िास््य सविवि गठनाः 

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र रहकेा वनिी, सामदुायीक, ट्रष्ट िा लोक कल्याणकारी स्िास््य संस्थाहरुको रेिदेि, समन्िय, 

अनगुमन वनयमन र व्यिस्थापन गनव नगरपावलका स्िास््य सवमवतको गठन गररने छ । यस सवमवतको गठन दहेाय 

बमोविम रहनेछः 

(क) नगरपावलका प्रमिु         -अध्यक्ष   

(ि) नगरपावलका उपप्रमिु                    -सदस्य 

(ग) सामाविक विकास सवमवतका संयोिक िा सदस्य              – सदस्य  

(घ) प्रमिु प्रशासवकय अवधकृत                        – सदस्य 

(ङ) मवहला स्िास््य स्ियंसेविका सञ्िाल मध्येबाट कायवपावलकाले तोकेको १ िना  – सदस्य  

(च) स्िास््यसंस्था सञ्चालन तथा ्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षहरु मध्ये प्रत्येक दईु िषवमा पररितवन ह ने गरी 

कायवपावलकाले तोकेका १ िना          – सदस्य   

(छ) कायवपावलकाको सदस्यहरुमध्येबाट नगरपावलका प्रमिुले तोकेको १ िना मवहला सवहत २ िना सदस्य

 -सदस्य 

(ि) स्िास््य के्षत्रमा कायव गरररहकेा विज्ञहरु मध्येबाट प्रत्येक दईु िषवमा पररितवन ह ने गरी नगरपावलका अध्यक्षले 

तोकेको १ िना          – सदस्य 

(झ) स्िास््य क्षेत्रमा कायवरत गैर सरकारी तथा वनिी के्षत्रको प्रवतवनधीत्ि ह ने गरी कायवपावलकाले तोकेको १ िना 

 – सदस्य   

(ञ) नगरपावलका स्िास््य शािा प्रमिु       – सदस्य- सवचि  

६. नगरपाविका स्िास््य सविविको काि, कितव्य र अवधकार  

  नगरपावलका स्िास््य सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार अन्यत्र लेविएको सवहत दहेाय अनसुार ह नेछः 

(क) नगरपावलका वभत्रको स्िास््य सेिा विकास, विस्तार र गणुस्तर सवुनवितताको योिना तयार गने, 

(ि) नगरपावलका के्षत्र वभत्र स्िास््य संस्थाहरु तथा स्िास््य सेिा व्यिसायहरु सञ्चालनका लागी अनमुवत, 

स्िीकृवत, स्िास््य संस्था स्थानान्तरण, समायोिन सम्बन्धी कायवपावलकालाई वसफाररस गने, 

(ग) स्िास््य संस्था र स्िास््य कायविमहरूका लागी आिश्यक आवथवक अनदुान तथा स्रोत िटुाउने र प्रभािकारी 

पररचालन गने गराउने  

(घ) नगरपावलका के्षत्र वभत्र सञ्चालन ह ने स्िास््य संस्थाहरु र स्िास््य सेिा व्यिसायहरूलाई गणुस्तररय, मयाववदत 

र व्यिवस्थत बनाउने, 

(ङ) नगरपावलकाबाट स्थापना भएका स्िास््य संस्थाहरूमा दरबन्दी, सेिा, सवुिधा र शतवहरु स्िीकृत गने,  

(च) स्िास््य संस्था, स्िास््य सेिा व्यिसाय र स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतलाई वनदशेन 

वदने, िागरुक र सचेत गराउने, 

(छ) मानि स्िास््यसुँग सम्बवन्धत विषयहरुको सम्बोधन गने 

(ि) स्िास््य संस्था तथा स्िास््य व्यिसायहरूको सपुरीिेक्षण, अनगुमन र वनयमन गने । 
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(झ) स्िास््य संस्था तथा स्िास््य व्यिसायसुँग आबद्ध कमवचारीहरूलाई कायव सम्पादन तथा मलू्यांकनका 

आधारमा आिश्यक प्रोत्साहन, नवसहत र दण्ड िररिाना गने गराउने । 

(ञ) स्िास््य संस्थाहरूको स्िीकृत दरबन्दीमा ररक्त भई करारमा स्िास््य प्रविवधक, कमवचारी, स्िास््य स्ियंसेिक 

एिं स्िास््य कायवकताव वनयवूक्त गनुव पने भएमा नगरपावलकाको करार कमवचारी छनौट सवमवत माफव त परीक्षा वलई 

ररक्त रहकेो स्िीकृत दरबन्दीमा योग्यतािम अनसुार करार सवूच अनसुार वनयवुक्त गने व्यिस्था वमलाउने । 

(ट) स्िास््य सेिाको गणुस्तर कायम गराउने । 

(ठ) स्िास््य संस्था तथा स्िास््य व्यिसायहरुले वदने सेिाहरुको गणुस्तरको आधारमा सेिा शलु्क वनधावरण गने 

स्िीकृती वदने । 

(ड) स्िास््य के्षत्रमा सशुासन कायम गने, गनुास, उिरुी, सनु्ने तथा यथोवचत सम्िोधन गने, गराउने 

(ढ) स्िास््य विशेषज्ञहरु र स्िास््य सेिा प्रदायकहरुको सचूी अद्यािवधक तथा प्रकाशन गने ।  

(ण) स्िास््य सेिाको पहुँच ुभन्दा बावहर रहकेा समदुायको पवहचान गरी सबैका लावग स्िास््य सेिा सवुनवित ह ने 

प्रिन्ध गने ।  

(त) नगर कायवपावलकालाई स्िास््य क्षेत्रमा आिश्यक राय, सल्लाह र सझुाि वदने ।  

(थ) नगरपावलकाले स्िास््य कायविमहरुको लक्ष्य तथा उपलव्ध बारे सवमक्षा गने, सझुाि वदने तथा आिश्यक 

वलवित पषृ्ठपोषण सवहत योिना तिुवमा गनव सहयोग गने । 

(द) स्िास््य संस्थाहरुको भौवतक सम्पवि, औिार–उपकरण, औषवध तथा औषधीिन्य सामाग्रीको उवचत उपयोग, 

संरक्षण र व्यिस्थापन गने गराउने । 

(ध) नगरपावलका स्िास््य सवमवत कायव सञ्चालन वनदवेशका तयार गरी तोवकए बमोविमका अन्य कायवहरु गने । 

(न) नगरपावलका क्षेत्रवभत्रका दवैिक प्रकोप वपडीत, विपन्न, िेसहारा लगायतका व्यवक्तहरुको स्िास््य उपचारको 

आिश्यक व्यिस्था वमलाउने ।  

 

७. सविविको बैठक र वनणतय सभबन्धिााः 

(क) सवमवतको िैठक तै्रमासीक रुपमा बस्नेछ । आिश्यकता अनसुार सवमवतको अध्यक्षको वनदशेनमा सदस्य–

सवचिले कुनैपवन समयमा बैठक बोलाउन सलनेछन । 

(ि) सवमवतको बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावड सदस्य–सवचिले बैठकमा छलफल ह ने कायवसचूी 

सवहतको सचूना सवमवतको सबै सदस्यहरुलाई वदन ुपनेछ । 

(ग) सवमवतको कुल सदस्य सङ््याको ५१ प्रवतशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपवस्थत भएमा सवमवतको बैठकको लावग 

गणपरूक सङ््या पगेुको मावननेछ । 

(घ) सवमवतको बैठकमा सकेसम्म सिवसम्मत वनणवय, वििाद भएमा बह मतको राय मान्य ह नेछ र मत बराबर भएमा 

बैठकको अध्यक्षता गने व्यवक्तको मत वनणावयक ह नेछ । 

(ङ) सवमवतले आिश्यक ठानेमा िनस्िास््य के्षत्रसुँग सम्बवन्धत कुनै व्यवक्त िा संस्थालाई सवमवतको बैठकमा 

वबषेशज्ञको रुपमा आमन्त्रण गनव सलनेछ । 

(च) सवमवतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविवध सवमवत आफल ले वनधावरण गरे बमोविम ह नेछ । 

(छ) सेिा सवुिधा तोवकए िमोविम ह नेछ । 
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(ि) उपदफा (१) अन्तगवतका सदस्यहरूले आफ्नो पदीय आचरण पालन नगरेको अिस्थामा िनुसकैु समयमा पवन 

बह मत सदस्यले कायवपावलकालाई िानकारी वदई पदिाट हटाउन िा बिावस्त गनव सवकनेछ । तर त्यसरी हटाउुँदा िा 

बिावस्त गनुव पवहले मनावसि मावफको सफाइ वदने अिसर प्रदान गररनेछ । यसरी हटाए उपर वचि नबझेुमा न्यावयक 

सवमवतमा उिरुी लाग्नेछ । 

८. नगरपाविकाको स्िास््य सेिा शाखा प्रिुखको व्यबस्थााः 

(१) नगरपावलकामा स्िास््य शािा हनेव स्िास््य प्राविवधक मध्येबाट िररष्ठता, कायव सम्पादन तथा िनस्िास््यसुँग 

सम्बवन्धत विषयमा हाुँवसल गरेको शैवक्षक योग्यताका आधारमा कायवपावलकाले तोकेको एकिना स्िास््य शािा 

प्रमिु ह नेछन ्। 

(२) स्िास््य शािा प्रमिुको काम, कतवव्य र अवधकार अन्यत्र उल्लेि भएको सवहत दहेाय बमोविम ह नेछः 

(क) स्िास््य सेिा सम्बन्धी स्थानीय योिना वनमावण गने । 

(ि) कायवपावलका तथा नगरसभाबाट पाररत ऐन काननू, नीवत वनयम कायावन्ियन गनव, गराउन वियावशल रहने । 

(ग) नगरपावलकाको स्िास््य सेिासंग सम्िवन्धत कायविम कायावन्ियन गने गराउने साथै समयमै िरीद योिना 

बनाउने र समयमै आिश्यक औषवध तथा सामाग्री िररद गरी स्िास््य संस्थामा वितरण गने । 

(घ) स्िास््य संस्था तथा स्िास््य व्यिसायको त्याङ्क अद्यािवधक गरी, गराई कायवपावलका, प्रदशे तथा केन्रीय 

वनकायमा वनयवमत रुपमा पठाउने, अद्यािवधक गने गराउने, 

(ङ) स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा कायविम कायावन्ियनका लावग श्रोतहरुको पवहचान, संकलन र उपलव्ध स्रोतको 

यथोवचत बाुँडफाुँड गने गराउने। 

(च) नगरपावलका के्षत्रवभत्रका स्िास््य संस्थाहरुको नलसाङ्कन गरी सोको आधारमा स्िास््य संस्था िोल्न तथा 

स्िास््य व्यिसाय सञ्चालन गनव अनमुवत प्रदान गनव, सेिा विस्तार एिं थप गनव कायवयोिना बनाई स्िास््य सवमवत 

समक्ष पेश गने र स्िीकृत भएपवछ कायावन्ियन गने गराउने । 

(छ) स्िास््यकमी तथा कमवचारीहरुको व्यिस्थापन गने, स्िास््य संस्थामा कमवचारीको पदस्थापन सम्बन्धी कायव 

गने 

(ि) स्िास््य संस्थामा कायवरत स्िास््यकमी तथा कमवचारीहरूको वबदाको अवभलेि अद्यािवधक गने, १ हप्ता 

सम्मको वबदाहरू स्िीकृत गने, 

(झ) स्िास््य सेिाको गणुस्तर बढाउन स्िास््य संस्था, व्यिस्थापन सवमवत तथा अन्य सरोकारिालाहरूको वनयवमत 

रुपमा बैठक, गोष्ठी िा तावलमको व्यिस्था गने 

(ञ) नगरपावलकाको स्िास््य सवमवतको सवचिालयको रुपमा कायव सम्पादन गने, गराउने  

(ट) स्िास््य सेिासंग सम्बन्धीत तथा आफ्नो पवदय कायव गदाव कायवपावलका, नगरसभा एिं प्रमिु प्रशासकीय 

अवधकृतको सपुरीिेक्षण तथा वनदशेनको अधीनमा रही कायव सम्पादन गने, गराउन े

(ठ) स्िास््य सचूना प्रणालीलाई प्रभािकारी, ्यिवस्थत र प्रविवध मैत्री बनाउन स्िास््य सवमवत माफव त 

नगरपावलकालाई विम्मेिार बनाउने  

(ड) स्िास््य सेिा कायावलय, प्रदशे स्िास््य वनदशेनालय, तथा अन्य स्िास््य सरोकारिालासंग समन्िय र सहकायव 

गने । 

९.  नगरपाविका स्िररय स्िास््य अनुगिन  िथा गणुस्िर सुवनविििा उप सविवि गठनाः 
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(१) नगरपावलका के्षत्रवभत्र रहकेा स्िास््य संस्थाहरुको अनगुमन गनव नगरपावलका स्िास््य सवमवतको मातहतमा 

रहने गरी स्िास््य अनगुमन सपुररिेक्षण र वनयमन गनव उपसवमती गठन गररने छ । यस उपसवमवतको गठन दहेाय 

बमोविम ह नेछः 

(क) नगरपावलका उप-प्रमिु               – अध्यक्ष   

(ि) सामाविक विकास सवमवतको संयोिक  िा सदस्य – सदस्य   

(ग) नगर सभाका सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको १ िना मवहला सदस्य  – सदस्य   

(घ) सरकारी/सामदुावयक स्िास््य संस्थाका प्रवतवनवधमध्येबाट नगरपावलका स्िास््य सवमवतले तोकेको एकिना 

 –सदस्य   

(ङ) नगरपावलका वभत्रका स्िास््य व्यिसायी संगठनहरु मध्येबाट अध्यक्षले मनोवनत गने प्रमिु िा प्रवतवनवध एक 

िना –सदस्य   

(च) स्थानीय उपभोक्ता वहत संरक्षण मञ्चको प्रमिु िा प्रवतवनवध एक िना    –सदस्य  

(छ) नगरपावलकाका स्िास््य शािा प्रमिु     – सदस्य सवचि   

(२) नगरपावलका स्िास््य अनगुमन सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकारः– नगरपावलका स्िास््य अनगुमन 

सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार नगरपावलका स्िास््य सवमवत कायव सञ्चालन वनदवेशकामा तोवकए बमोविम 

ह नेछ । 

१०. नगरपाविका स्िास््य अनुगिन िथा गुणस्िर सुवनविििा उपसविविको काि, कितव्य र अवधकार 

(क) स्िास््य सेिा प्रिाह सम्बवन्ध त्य/प्रमाणको िारेमा छलफल गरर गणुस्तर सधुार कायवयोिना वनमावण गने र 

नगरपावलका स्िास््य सवमतीलाई प्रवतिेदन गने । 

(ि) अवनिायव रुपमा तै्रमासीक तथा आिश्यकता अनसुार थप बैठक बस्न सलनेछ । 

(ग) उपसवमवतका सदस्यहरूसंग समन्िय गरेर सदस्य सवचिले बैठक बोलाउने र बैठकको सहिीकरण गने ।  

(घ) गणुस्तर सवुनविता कायव सवमवतको बैठक र यसले गने कायवहरुको अवभलेि दरुुस्त रा्नको लावग छुटै्ट 

रविष्टरको व्यिस्था गने ।  

(ङ) उपसवमवतको वनयवमत बैठकको उपवस्थवत र वनणवयहरु ले्दा एकरुपताको लावग बैठक अध्यक्षता गने व्यवक्त, 

वमवत, स्थान, उपवस्थत व्यवक्तहरुको नाम र दस्तित, छलफलका विषयहरु, बैठकका वनणवयहरु सवहत कायवयोिना 

समेत तयार गनुव पनेछ । 

(च) नगरपावलका स्िास््य गणुस्तर सवुनवितता सवमवतको अन्य काम, कतवव्य र अवधकार तोवकए बमोविम ह नेछ 

। 

११. स्थानीय स्िास््य संस्था संचािन िथा व्यिस्थापन सविवि सभबन्धी व्यिस्था 

(१) नगरपावलका तहमा एक नगरपावलका आफल ले तोवकएको मापदण्डमा १५ शैयासम्म क्षमताको अस्पताल 

स्थापना गरी सञ्चालन गनव सलनेछ । यस्तो अस्पताल सञ्चालन गनव नगरपावलकाले अस्पताल सञ्चालन 

वनयमािली तिुवमा गरी सञ्चालन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम स्थावपत अस्पताल संचालन तथा व्यिस्थापनका लावग देहाय बमोविम रहने गरर 

अस्पताल सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ । 

(क) नगरपावलका नगर प्रमिु     –संरक्षक 
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(ि) नगरपावलका वभत्र बसोबास गने तोवकएको योग्यता पगेुको अनभुिी तथा स्नातक गरेको व्यक्ती मध्ये 

कायवपावलकाबाट मनोनीत व्यवक्त       – अध्यक्ष 

(ग) सामाविक विकास सवमवतको संयोिक िा सदस्य  – सदस्य 

(घ) सम्िन्धीत अस्पताल रहकेो िडाको अध्यक्ष  – सदस्य 

(ङ) प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत िा वनिले तोकेको व्यवक्त –सदस्य 

(च) नगरपावलकाका स्िास््य शािा प्रमिु   – सदस्य 

(छ) नगर कायवपावलकाबाट मनोवनत मवहला सदस्य एक िना – सदस्य 

(ि) नगरपावलका तहको अस्पतालको नवसवङ ईन्चािव एक िना – सदस्य 

(झ) स्थावनय उद्योग व्यापार संघको अध्यक्ष   –सदस्य 

(ञ) नगरपावलका तहको अस्पतालको मे.स.ु   – सदस्य सवचि 

(३) स्थावनय आिश्यकाताको अधारमा नगरपावलकाले हाल सञ्चालनमा रहकेा स्िास््य संस्थाको स्तरोन्ती गरी 

िा नयाुँ थप गरर प्राथवमक स्िास््य केन्दस्थापना गरी सञ्चालन गनव सलनेछ । यसरी स्थापना भएका प्राथवमक 

स्िास््य केन्र, नगरपावलका अन्तगवतका स्िास््य चौकी, आधारभतु स्िास््य सेिा केन्र, आयिेुद औषधालय र 

सामदुावयक स्िास््य ईकाईहरुको सञ्चालन तथा ्यिस्थापनका लावग दहेाय बमोविम सवमवत रहनेछः 

(क) नगरपावलका नगर प्रमिु       – संरक्षक  

(ि) नगरपावलका वभत्र पने सम्बवन्धत स्िास््य संस्था अिवस्थत िडाको अध्यक्ष   – अध्यक्ष  

(ग) सवमवतले मनोवनत गरेको वनिाववचत मवहला सदस्यहरु मध्येबाट एकिना   – उपाध्यक्ष  

(घ) सम्बवन्धत स्िास््य संस्था रहकेो क्षेत्रको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट एक िना मवहला – सदस्य  

(ङ) स्थानीय व्यापार संघको प्रवतवनवध एकिना       – सदस्य  

(च) सवमवतबाट मनोवनत स्िास््य के्षत्रको िानकार मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरु मध्येबाट एकिना – सदस्य  

(छ) सम्बवन्धत स्िास््य संस्था रहकेो िडा कायावलयका कायवकारी अवधकारी   – सदस्य  

(ि) सम्बवन्धत स्िास््य संस्थाको प्रमिु        – सदस्य सवचि  

(४) सवमवतका पदने सदस्यहरु संरक्षक, सम्बवन्धत िडाका प्रमिु, वशक्षक प्रवतवनवध, नगरपावलका िा िडाका 

कायवकारी अवधकारी र सम्बवन्धत स्िास््य संस्थाका प्रमिुको पवहलो बैठकले उपदफा (३) बमोविम मनोवनत ह ने 

सवमवतका थप सदस्यहरुको मनोनयन गनेछ ।  

(५) उपदफा (३) बमोविम गठन ह ने सवमवतमा परुुष अध्यक्ष रहकेो अिस्था भएमा मवहला उपाध्यक्ष र मवहला 

अध्यक्ष भएको हकमा परुुष उपाध्यक्षको व्यिस्था गनुवपनेछ । सवमवतमा प्रवतवनवधत्ि ह ने स्िास््य संस्था रहकेो 

क्षेत्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्ये एक िना मवहला मनोवनत ह ने प्रािधान अनसुार मवहला प्रधानाध्यापक 

नभएको अिस्थामा व्यिस्थापन सवमवतले स्िास््य क्षेत्रमा योगदान वदनसलने मवहला वशवक्षकाहरु मध्येबाट एकिना 

मनोवनत गनव सलनेछ ।  

(६) व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा वनम्न बमोविम क्षेत्रको अवनिायव प्रवतवनवधत्ि रहने गरी सदस्यहरु आमवन्त्रत 

गनुवपनेछ,  

क. दवलत िनिावतबाट १ िना 

ि. अपाङ्ग, अशक्त िा िेष्ठ नागररकहरु मध्येबाट १ िना 



 
 

 आठविसकोट नगरपाविकाको स्िास््य ऐन, २०७७   9 
 

ग. वकशोरवकशोरीहरुको तफव बाट १ िना  

(७) नगरपावलका स्तरमा स्िास््य सेिा प्रिाह गने वनिी, गैर सरकारी तथा दात ृसंस्थाका आयोिना र कायविमका 

प्रवतवनवधहरुलाई सवमवतको िैठकमा आमवन्त्रतको रुपमा संलग्न गराउन सवकने छ ।  

(८) नगरपावलका स्तरमा स्िास््य सेिा प्रिाहमा दोहोरोपन नह ने व्यिस्थापनका लावग पवहले गवठत स्िास््यसंग 

सम्बवन्धत अन्य सवमवतहरुको विघटन गरी ती सवमवतहरुले गरी आएको कायव पवन यसै ऐनमा व्यबस्था भए अनसुार 

गठीत सवमवतले गने व्यिस्था वमलाउन ुपनेछ ।  

१२. स्थानीय स्िास््य संस्था सञ्चािन िथा ब्यिस्थापन सविविको काि, कितब्य र अवधकार  

(१) स्थानीय स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा ्यिस्थापन सवमवतको काम, कतव्य र अवधकार वनम्नानसुार ह नेछनः् 

(क) नेपाल सरकारबाट िारी गररएको आधारभतू स्िास््य सेिा (Basic Health Care Package) प्रिाह 

र सेिाको न्यनूतम मापदण्ड (Minimum Service Standard) कायावन्ियनको सवुनवितता गराउने ।  

(ि) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (झ) मा भएको नगरपावलका तथा 

नगरपावलकाको एकल अवधकार के्षत्र अन्तगवत उल्लेि भएका स्िास््य र सरसफाईसंग सम्बवन्धत (बुंदा १ दवेि 

१२) कायविमहरुको आफ्नो कायवक्षेत्रवभत्र कायावन्ियनका लावग व्यिस्थापन, समन्िय र सहिीकरण गने ।  

(ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ (ि) मा उल्लेवित प्रदशे र स्थानीय सरकारको 

साझा अवधकारमा उल्लेि भए बमोविमका स्िास््य सम्बन्धी कायविमहरु (बुंदा १ दवेि १७) आफ्नो कायवक्षेत्रवभत्र 

आिश्यक कायावन्ियनका लावग सहयोग, समन्िय र सहिीकरण गने (अनसुवूच २) ।  

(घ) स्िास््यको बहृत ्सामाविक वनधावरक तत्िहरुको (Wider Social Determinants of Health) 

कारणबारे पररिवतवत िीिनशैली तथा िोविमपणूव व्यिहारिाट मावनसको स्िास््यमा पनव सलने प्रवतकूल 

प्रभािहरुको पवहचान गनव र नसने रोगहरुिाट िच्न िनचेतना अवभिवृद्ध िस्ता कायविमहरु लाग ुगनव नेततृ्ि प्रदान 

गने ।  

(ङ) स्िास््य संस्थाको भौगोवलक कायवके्षत्र, िनसं्या, लवक्षत िनसं्या, िोविम र पछाडी परेका िगव, गरीब र 

सीमान्तकृत िगव वनधावरण गनव र स्िास््य तथा सहयोगी कायविम सञ्चालन गनवका लावग स्थानीय तहमा वसफाररस 

तथा सहिीकरण गने ।  

(च) सिवसलुभ र गणुस्तरीय स्िास््य सेिा उपल्ध गराउनका लावग आिश्यक मानि स्रोत व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कायव गने तथा सेिा प्रदायक र स्िास््यकमीहरुलाई सहि रुपमा कायव गनव अनकूुल तथा सरुवक्षत िातािरण सिृना 

गने र उच्च कायव सम्पादनका लावग प्रोत्सावहत गने ।  

(छ) स्िास््य संस्थाबाट प्रदान गररएको सेिा, सेिा प्रदायकहरुको कायवसम्पादन र यसको उपयोवगताको वनयवमत 

समीक्षा तथा मलू्यांकन गरी परुस्कृत समेत गने ।  

(ि) स्िास््य संस्थाको भौवतक पिूावधार तथा सेिा प्रिाह (भिन, औषवध, औिार उपकरण, फवनवचर) को लावग 

स्िास््य संस्थाको वनयवमत स्ि-मलू्यांकनका आधारमा आिश्यक स्थानीय वबविय स्रोत साधनहरुको पवहचान तथा 

पररचालनमा सहयोग गने र सो व्यिस्थापनका लावग सम्बवन्धत वनकायमा आिश्यक वसफाररस, छलफल, बहस, 

पैरिी गने ।  
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(झ) स्िास््य सचूनाको उवचत व्यिस्थापन गनव स्िास््य सम्बन्धी त्यांक, सचूना संकलन, विशे्लषण गरी सोको 

उपयोगमा िवृद्ध ल्याउने । स्िास््य सेिाको अवभलेविकरण तथा प्रवतिेदनलाई ्यिवस्थत र सवुनवित गरी यसको 

मावसक तथा आिवधक समीक्षा गने ।  

(ञ) स्िास््य संस्थाको भौगोवलक कायवके्षत्र वभत्रको स्िास््य समस्या र आिश्यकताको विशे्लषण गरी त्यमा 

आधाररत योिना तिुवमा, कायावन्ियन र अनगुमन गने ।  

(ट) स्िास््य सेिामा सशुासनलाई मध्यनिर गरी िन सहभावगता र सामाविक ििाफदवेहता सवुनवित गर्वदै 

सेिाग्राही मैत्री स्िास््य सेिालाई सदुृवढकरण गनव सहयोग तथा सहिीकरण गने । उदाहरणकालागी नागरीक िडपत्र 

स्थापना, सामाविक लेिा परीक्षण आदी 

(ठ) विद्यतुीय स्िास््य (e-Health) को अिधारणालाई स्थानीय स्तरमा विकास गरी िमशः लाग ुगद ैिाने । 

सोको कायावन्ियनका लावग नगरपावलका अन्तगवतका नगरपावलका स्िास््य सवमवत र स्िास््य शािासंग आिश्यक 

समन्िय र सहकायव गने ।  

(ड) केन्र, प्रदशे र स्थानीय सरकारले चलाएका स्िास््य सम्बन्धी कायविम तथा अवभयानहरुलाई सफल पानव 

आिश्यक कायव गने । 

(ढ) स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतका अन्य काम, कतवव्य अवधकार र बैठक सम्बन्धी अन्य 

व्यिस्था तोवकए बमोविम ह नेछ । 

(२) स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतको कायवकाल पाुँच िषवको ह नेछ । 

(३) व्यिस्थापन सवमवतको म्याद सवकनभुन्दा एक मवहना अगािै नयाुँ व्यिस्थापन सवमवतको गठन गरी बहालिाला 

व्यिस्थापन सवमवतले पदभार हस्तान्तरण गनुव पनेछ । यसो ह न नसकेमा िा व्यिस्थापन सवमवत गठन वििावदत 

भएमा तोवकए बमोविम व्यिस्थापन सवमवतको गठन स्िास््य सवमवतको वसफाररसमा कायवपावलकाले गनेछ । 

(४) कुनै पवन व्यवक्त एक भन्दा बढी स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतमा रहन सलने छैन । तर 

पदनेको हकमा यो लाग ुह नेछैन । 

 

१३. बैंक खािा सञ्चािनाः हरेके स्िास््य संस्थाले बलकं िाता िोल्न सलनेछ ।   

(१) स्िास््य संस्थाको िलक िाता ् यिस्थापन सवमवतका अध्यक्ष र सदस्य सवचिको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चालन 

ह नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोविमको लेिा व्यिस्थापन र लेिा परीक्षण नगरपावलकाले तोके बमोविम ह नेछ ।   

१४. स्िास््य संस्था सञ्चािन िथा व्यिस्थापन सविवि विघटन गनत सवकनेाः 

(१) कुनै पवन स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतले तोवकएको विम्मेिारी परुा गनव नसकेको भनी 

नगरपावलकाको स्िास््य सवमवतले कारण सवहत कायवपावलकामा वसफाररस गरेमा सोको कारण िलुाई 

कायवपावलकाले तोवकएको प्रविया परुा गराई स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतलाई विघटन 

गनवसलनेछ । तर यसरी विघटन गनुव अवघ स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतलाई आफ्नो सफाइ 

पेश गने मनावसब मौका वदइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवत विघटन भएपवछ अको सवमवत गठन 

नभए सम्म िा अन्य कुनै कारणले सवमवत गठन नभएसम्म कायवपावलकाले तोके िमोविम ह नेछ । 
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१५. स्िास््य संस्था सञ्चािन कायतविवधाः 

(१) यो ऐन तथा प्रचवलत काननूको अधीनमा रही प्रत्येक स्िास््य संस्थाले आफ्नो लक्ष्य, मलू्य, मान्यता, सञ्चालन 

प्रविया, सेिा वलन आउने नागररकले पाउने सेिाको वििरण लगायतका अन्य सान्दवभवक विषयिस्तु समािेश 

गररएको कायवविवध पाररत गराई स्िास््य सेिा समन्िय सवमवतको स्िीकृतीमा लाग ुगनुव पनेछ । 

(२) कायवविवध अनसुार स्िास््य संस्था सञ्चालन गनव सहयोग प¥ुयाउन ुस्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

सवमवत तथा अन्य सबैको कतवव्य ह नेछ । 

(३) कायवविवधको पाररत भएको वमवतबाट १ मवहना वभत्र नगरपावलका स्िास््य सवमवत माफव त कायवपावलकामा पेश 

गरी स्िीकृती वलन ुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद – ३ 

स्िास््यकिी िथा स्िास््य स्ियं सेविका सभबन्धी व्यिस्था 

 

१६. कितचारी व्यिस्थापनाः 

(१) स्िास््य संस्थामा हाल कायवरत कमवचारीहरु स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ बमोविम नै हाललाई कायवरत रहकेो 

मावननेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम कायवरत कमवचारीहरु नेपाल सरकारले गरेका वनदशेन र कमवचारी समायोिन ऐन बनेपवछ 

सोवह बमोविम ह नेगरी व्यिस्था गररनेछ ।  

(३) स्थावनय स्रोतबाट करारमा भनाव गरर कायवरत कमवचारीको सेिा, शतव र सवुिधा नगरपावलकाले तोके बमोविम 

ह नेछ । 

(४) नगरपावलका वभत्रका सरकारी स्िास््य संस्था माफव त ्आधारभतू स्िास््य सेिा प्रिाहका लावग ४ प्रकारका 

स्िास््यकमीहरु रहने छनः्   

(क) स्थायीः नगरपावलकाको सेिामा रहकेा नेपाल सरकारको स्िास््य सेिाबाट समायोिन भई आएका 

स्िास््यकमीहरु,   

(ि) करारः स्थानीय माग र विवशष्टताका आधारमा नगरपावलका माफव त करार सेिामा भनाव गररएका 

स्िास््यकमीहरु 

(ग) अभ्यासकतावः स्थानीय स्तरमा िलेुका स्िास््य अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत विद्याथीहरु एिं 

नगरपावलकाको आंवशक िा पणूव छात्रिवृिमा अन्यत्र गई स्िास््य वशक्षा आिवन गरेका वबद्याथीहरुलाई अभ्यासकताव 

स्िास््य कमीको रुपमा नगरपावलकाले भनाव गनव सलनेछ । यस्ता अभ्यासकतावलाई बढीमा १ िषवको लावग भनाव गनव 

सलनेछ । 

(घ) स्िास््य अवभयानकताव र मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरु 

 

१७. स्िास््य अवियानकिात िथा िवहिा स्िास््य स्ियं सेविकाको व्यिस्थााः स्िास््य सेिालाई घरघरको 

पह ुँचमा परु् याउन र िनचेतना फैलाउन नगरपावलकाले स्िास््य आमा समहुको छनौटमा िडा सवमवतको 

वसफाररसमा तथा मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरु वनयकू्त गनव सलनेछ । नगरपावलका स्िास््य सवमवतको 
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वसफाररसमा नगरपावलकाले तोवकएको प्रविया परुा गरर स्िास््य अवभयानकताव वनयकु्ती गरर पररचालन गनव सलनेछ 

। 

(१) मवहला स्िास््य स्ियंसेविका वनयवूक्तका लावग २१ िषव परुा भई ४५ िषव ननाघेका सम्िवन्धत िडाको वििावहत 

मवहला ह नपुनेछ ।   

(२) एउटा िडामा प्रवत १००० िनसं्याको लावग १ िना मवहला स्िास््य स्ियं सेविका रहने गरर स्िास््य आमा 

समहु र िडा सवमवतले नगरपावलका स्िास््य सवमवत समक्ष वसफाररस गनुव पनेछ ।  

(३) प्रत्येक स्ियं सेविकाले आधारभतू स्िास््य सम्िन्धी १८ वदनको तावलम प्राप्त गरेको ह नपुनेछ । नगरपावलका 

र स्िास््य संस्थाहरुले आिश्यकता अनसुार तावलम तथा अवभमिुीकरण प्रदान गनेछ ।   

(४) यसभन्दा पवहलेदवेि नै कायवरत मवहला स्िास््य स्ियं सेविकाहरु ६० बषव उमेर पगेुकालाई प्रोत्साहन भिाको 

व्यिस्था गरी ससम्मान वबदाइ गररनेछ र नयाुँ वनयवुक्त गदाव कम्तीमा आधारभतु तह र विशेष गरर माध्यवमक वशक्षा 

परीक्षा उवतणव िा सो सरहलाई मात्र वनयवुक्त वदइनेछ । 

(५) कुनै पवन संस्थामा कायवरत तलिी कमवचारी, वशक्षक, वनिाववचत िनप्रवतवनवधले मवहला स्िास््य 

स्ियंसेविकाको रुपमा कायव गनव पाइने छैन । 

(६) प्रत्येक ५ िषवमा स्िास््य आमा समहुको अनरुोध र िडा सवमवतको वसफाररसमा ६० िषवको उमेरसम्म आफनो 

सेिा प्रदान गनव सलने छन ्। वसफाररस नभएमा िा ६० िषव परूा भएपवछ स्ितः पदमकु्त ह नेछन ्। 

१८. स्िास््यकिीको सेिा सवुिधााः   

(१) स्थायी स्िास््यकमीः नेपाल सरकारले तोकेको स्केल िमोविम तलि र नगर कायवपावलकाले तोके बमोविमको 

अन्य सेिा सवुिधा उपल्ध ह नेछ ।  

(२) करार स्िास््यकमीः प्रचवलत तलब स्केल र दईु पक्षबीचको समझदारीमा भएको करार सम्झौंता बमोविमको 

सेिा सवुिधा उपल्ध गराउन सवकनेछ ।  

(३) अभ्यासकताव स्िास््यकमीः वनिावह भिाको रुपमा सम्िवन्धत तहका स्िास््यकमीले पाउने मावसक तलि 

स्केलको दईु वतहाई रकमसम्म उपलव्ध गराउन सवकने छ । 

(४) मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाः पोशाक, िावषवक रुपमा तोवकए बमोविम सञ्चार तथा यातायात िचव, स्िास््य 

संस्थालाई आिश्यकता परेको िित काममा िटाइएमा सो वदनको तोवकए बमोविमको पाररश्रवमक, स्िास््य सेिा 

सम्बन्धी अवभयानमा िटाइएको समयमा वदइने पाररश्रवमक िस्ता सवुिधाहरु उपल्ध गराउन सवकनेछ ।   

(५) स्िास््यकमीको वबदा र सेिा सवुिधा सम्िवन्ध अन्य व्यिस्था प्रचवलत काननू बमोविम ह नेछ । 

 

१९. स्िास््यकिीको दरिन्दी वनधातरण, वनयुवि, बढुिा र सरिााः 

सरकारी स्िावमत्िका स्िास््य संस्थाहरुमा आिश्यक स्िास््यकमीको न्यनूतम दरिन्दी नेपाल सरकारले वनधावरण 

गरे बमोविम ह नेछ । आिश्यकताको आधारमा नगर कायवपावलकाले थपघट गनेछ ।   

(१) नेपाल सरकारले वनधावरण गरेको दरिन्दी अनसुारका पदहरुमा नेपाल सरकारबाट समायोिन भई आएका स्थायी 

स्िास््यकमीहरु रहनेछन ्। समायोिन भई नआएमा िा थप कमचावरीको आिश्यकता परेमा नगरपावलकाले करारमा 

स्िास््यकमी, कमवचारी वनयवुक्त गनव सलनेछ ।   

(२) स्िास््य संस्थामा ररक्त करार, स्िास््यकमी, कमवचारी तथा स्िास््य कायवकतावको वनयवुक्तको व्यिस्था 

कायवपावलकाको वनणवय अनसुार नगरपावलकाको करार कमवचारी छनोट सवमवतले गनेछ । 
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(३) नगरपावलका वभत्र सरुिाकालागी वनिेदन वदने स्थायी, अस्थायी, करारमा कायवरत स्िास््यकमी, कमवचारी तथा 

स्िास््य कायवकताको सरुिा तथा पदस्थापन सरुिा भएर िाुँदा र आउदा सेिाग्रावहले पाउन ुपने सेिामा बाधा नपन े

गरी आिश्यकता र औवचत्यको आधारमा तोवकए बमोविमको प्रविया अपनाई अध्यक्षको परामशवमा प्रमिु 

प्रशासकीय अवधकृतले सरुिा गनव सलनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोविम सरुिा गदाव दरिन्दी अनसुारका पदहरुमा कायवरत स्थायी कमवचारीहरुको हकमा सोही 

दरिन्दी भएको ठाउुँमा मात्र गनव पाईने छ । 

(५) संघ तथा प्रदशे लोकसेिा आयोगबाट सफल भई वसफाररश भएका स्िास््यकमी, कमवचारी तथा स्िास््य 

कायवकतावलाई प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले विषय वमल्ने गरी स्थायी वनयवुक्त वदई काममा लगाउन ुपनेछ । 

(६) स्िास््यकमीको सरुिा, बढुिा सम्िवन्ध अन्य व्यिस्था प्रचवलत काननू बमोविमको ह नेछ । 

२०. कायतसभपादन करार सभझौिा गनुतपननाः स्िास््य सेिालाई प्रभािकारी बनाउन दहेाय अनसुार कायवसम्पादन करार 

सम्झौंताको प्रविया अिलम्बन गनुवपनेछ ।   

(१) नगरपावलका अध्यक्षको रोहिरमा प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले स्िास््य शािा हनेे अवधकृतसुँग, उक्त 

अवधकृतले स्िास््य संस्थाका प्रमिुहरुसुँग र प्रमिुले अन्य कमवचारीहरुसुँग कायव सम्पादन करार सम्झौता गनुवपने 

छ ।   

(२) कायवसम्पादन करार सम्झौता १ िषवको ह नेछ । करार सम्झौता अनसुार काम भए नभएको मलू्यांकन प्रमिु 

प्रशासकीय अवधकृतले आवथवक िषवको अन्त्यमा तयार गरी कायवपावलका समक्ष पेश गनुवपने छ ।   

(३) िावषवक कायवसम्पादन करारका सचूकहरु वनधावरण गने कायव स्िास््य अनगुमन सवमवतले तयार पारी नगर 

कायवपावलकामा पेश गनुव पनेछ ।   

(४) वचवकत्सक, वचवकत्सा सहायक एिं सहयोगी तथा सोसंग सम्िवन्धत प्राविवधक कमवचारीलाई अन्य काममा 

लगाउन पाईने छैन । 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन स्िास््य सेिामा बाधा नपने गरी संघीय, प्रदशे र 

नगरपावलकाले बनाएको स्िास््य सम्बवन्ध ऐन वनयममा अन्यथा भए बाहके नगरपावलकाले नगरपावलका क्षेत्रवभत्र 

स्िास््य संस्थामा कायवरत कमवचारीलाई समान पदमा कािमा िटाउन तथा सरुिा गनव सलनेछ । 

(६) उपदफा (१) अनसुार वनयकू्त ह नेको योग्यता र सेिा शतव सवुिधा प्रचवलत काननूमा तोवकए बमोविम ह नेछ । 

(७) अन्यत्र िेसकैु कुरा लेविएको भएता पवन आफ्नो क्षमता र कामका आधारमा कायवपावलकाले तयार गरेको 

सेिा सवुिधा र शतवहरु करारमा उल्लेि गरी करार कमवचारी वनयवूक्त गनव सवकनेछ । 

 

२१. पदीय आचरण िथा अन्य व्यिस्थााः 

(१) दहेायका अिस्थामा स्िास््य संस्थामा कायवरत स्िास््यकमी, कमवचारी तथा स्िास््य कायवकतावलाई पदबाट 

हटाउन नगरपावलकाको स्िास््य सवमवतले कायवपावलका समक्ष वसफाररश गनेछ । सो उपर अनगुमन प्रवतिेदनका 

आधारमा कायवपावलकाले सेिाबाट बिावस्त गनव सलनेछ । 

(क) तोवकए बमोविम पदीय दावयत्ि परुा नगरेमा, 

(ि) वबना सचूना लगातार पन्र वदनभन्दा बढी समय तोवकएको स्िास््य संस्थामा अनपुवस्थत भएमा, 

(ग) स्िास््य संस्थामा मादक पदाथव सेिन गरी आएको कुरा प्रमावणत भएमा, 

(घ) नैवतक पतन देविने कुनै फौिदारी अवभयोगमा अदालतबाट सिाय पाएमा, 
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(ङ) कायावलय समयमा अन्यत्र सेिा िा अन्य व्यिसायीक वियाकलाप गरेमा, 

(च) रािनैवतक दलको कायवकाररणी सवमवतमा रहकेो पाइएमा, 

(छ) व्यिसावयक हकवहतका नाममा सकू्ष्म रुपमा अमकू रािनैवतक दलको मात्र वहत िा विरोधमा कायव गने 

संगठनका गवतविवधमा कायावलयको समयमा संलग्न भएमा । 

        स्पष्टीकरणाः यस िण्डको प्रयोिनकालागी कायवकाररणी सवमवत भन्नाले रािनैवतक दलको विधान बमोविम 

गवठत केन्रीयस्तर, प्रदशेस्तर, विल्लास्तर िा स्थानीय स्तरका कायवकाररणी सवमवत सम्झनपुछव । 

(२) उपदफा (१) बमोविम िा अन्य माध्यमले कुनै स्िास््यकमी िा कमवचारीलाई पदबाट हटाउन ुपने कारणको 

आिश्यक प्रमाण प्राप्त भएमा नगरपावलकाले वनिलाई पदबाट हटाउन सलनेछ, तर कायवरत पदबाट हटाउन ुअवघ 

मनावसि मावफकको स्पष्टीकरणको मौका प्रदान गररनेछ । 

२२. अदाििको आदेशबाट पुनतबहािी हुन सकनेाः 

(१) दफा (२२) मा उल्लेि भएका कुनै आरोप िा अन्य कुनै आरोपमा सिाय भई नोकरीबाट हटाइएको िा बिावस्त 

भएको स्िास््यकमी, कमवचारी अदालतको आदशे िा फैसला बमोविम मात्र नोकरीमा पनुः बहाली ह न सलनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम पनुवबहाली भएको स्िास््यकमी, िा कमवचारीले नोकरीबाट हटेको वदनदेवि पनुबहाली 

भएको वमवतसम्मको परुा तलब, भिा, तलब बवृद्ध तथा अन्य सवुिधा पाउन योग्य भए सो समेत पाउनेछ । 

२३. ििब ित्ता नपाउने सेिा अिधी गणना नहुनेाः   वनयमानसुार वबदा स्िीकृत नगराई बसेको अिस्था र दफा २३ 

को उपदफा (२) िमोविम बाहके आफु कायवरत रहकेो स्िास््य संस्थामा अनपुवस्थत रहकेा र बेतलिी वबदामा 

रहकेा स्िास््यकमी, कमवचारी तथा स्िास््य कायवकतावले अनपुवस्थत अिधीको तलब भिा तथा अन्य सवुिधा 

पाउने छैन र सो अिधी सेिामा गणना समेत ह नेछैन । 

२४. स्थायी आिासीय अनुिवि विन नहुनेाः नगरपावलकाको स्िावमत्ि रहकेो स्िास््य संस्थामा कायवरत कुनै 

स्िास््यकमी तथा कमवचारीले कुनै पवन दशेको स्थायी आिासीय अनमुवत वलन पाईने छैन । स्थायी आिासीय 

अनमुवत वलएका स्िास््यकमी तथा कमवचारीलाई सेिािाट ििावस्त/िारेि गरी थप दण्ड तथा सिाय तोवकए 

बमोविम ह नेछ । 

पररच्छेद- ४ 

स्िास््य संस्था खोल्न अनुिवि िा स्िीक वि र खारेजी सभिन्धी व्यिस्था 

२५. स्िास््य संस्था खोल्न अनुिवि विनुपननाः 

(१) नेपाली नागररक, संस्था, वनकाय र समदुायले सामुदावयक िा वनवि स्िास््य संस्था िोल्न र स्िास््य व्यिसाय 

सञ्चालन गनव चाहमेा तोवकएको वििरण िलुाई नगरपावलकामा तोवकएको प्रकृया परुा गरी अनमुवतका लागी 

वनिेदन वदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम वनिेदन परेमा सो वनिेदन उपर नगरपावलकाले आिश्यक िाुँचिझु गने र िाुँचिझुगदाव 

वनिी स्िास््य संस्था िोल्न तथा स्िास््य व्यबसाय सञ्चालन गनव अनमुवत वदन मनावसि देविएमा तोवकएको शतव 

बन्दिे पालना गने गरी स्िास््य संस्था तथा स्िास््य व्यबसाय सञ्चालन गने अनमुवत नगरपावलकाको स्िास््य 

सवमवतको वसफाररसका आधारमा कायवपावलकाले अनमुवत वदनेछ । नगरपावलकाले आफै स्िास््य संस्था िोल्न 

आिश्यक ठानेमा नगरपावलकाको स्िास््य सवमवतको वसफाररसका आधारमा कायवपावलकाले वनणवय गरे बमोविम 

ह नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोविम अनमुवत वलई िोवलएको स्िास््य संस्था तथा स्िास््य व्यिसायले तोवकएका शतव 

बन्दिे पालन गरेको दवेिएमा नगरपावलकाको स्िास््य सवमवतको वसफाररसमा कायवपावलकाको वनणवयले स्िीकृवत 

प्रदान गनछे । 

(४) नगरपावलकाको स्िवमत्िमा रहने िाहकेका अन्य कुनैपवन स्िास््य संस्था र स्िास््य व्यबसाय सरकारी िा 

सािविवनक िग्गा भिनमा सञ्चालन गनव पाउने अनमुवत वदइने छैन । 

(५) आय-व्ययको लेिा तोवकए बमोविम िडा गरी मान्यता प्राप्त लेिापरीक्षकबाट लेिापरीक्षण गराउन ुपन,े 

 (६) उपदफा (२) बमोविम सञ्चावलत स्िास््य संस्था र स्िास््य व्यबसायले पालना गनुव पने शतव तथा अन्य 

व्यिस्था तोवकए बमोविम ह नेछ । 

(७) नेपाल सरकारको प्रचवलत काननू िमोविम अनमुती/स्िीकृती प्राप्त गरी संञ्चालनमा रहकेा हाल आठविसकोट 

नगरपावलकाको क्षेत्रावधकार वभत्र पने स्िास््य संस्था र स्िास््य व्यबसाय यसै ऐन अनसुार स्थापना भएको मावननेछ 

। त्यस्ता संस्थाहरुले यो ऐन िारी भएको वमतीले ३ (तीन) मवहना वभत्र दताव वनयवमत गनव/गराउन कायवपावलकामा 

तोवकएको ढाुँचामा सम्पणुव वििरण सवहतको वनिेदन पेश गनुव पनेछ । 

(८) स्िास््य संस्था र स्िास््य व्यबसाय दताव तथा सञ्चालन प्रचवलत काननू र तोवकए बमोविम ह नेछ । 

२६.अनुिवि िा स्िीक वि रद्ध गननाः 

उपदफा (२) र (३) बमोविम िोवलएका कुनै पवन वनिी, सामाविक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाले स्िास््य 

संस्था तथा स्िास््य व्यबसाय िाट यो ऐन र अन्तगवत बनेको वनयमािली विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा 

नगरपावलकाले त्यस्तो कुनै वनिी स्िास््य संस्था तथा स्िास््य व्यबसायलाई प्रदान गरेको अनमुवत िा स्िीकृवत 

नगरपावलकाको स्िास््य सवमवतको वसफाररशमा रद्ध गनवसलनेछ । तर त्यसरी अनमुवत िा स्िीकृवत रद्ध गनुव अवघ 

सफाई पेशगने मौका वदइनेछ । िारेिी उपर वचि नबझेु न्यावयक सवमवतमा उिरुी लाग्नेछ । 

पररच्छेद -५ 

स्िास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सभिन्धी िापदण्ड 

२७. अस्पिाि िथा स्िास््य संस्था सञ्चािन िापदण्ड   

(१) अस्पतालः नगरपावलका आफैले तोवकएको मापदण्डमा १५ (पन्र) शैयासम्म क्षमताको अस्पताल सञ्चालन 

गनव सलनेछ । यस्तो अस्पताल सञ्चालन गनव नगरपावलकाले अस्पताल सञ्चालन वनयमािली तिुवमा गरी 

सञ्चालन गनेछ ।   

(२) स्िास््य चौकीः नगरपावलकाले प्रत्येक िडा अथावत िनसं्याको अनपुातमा कवम्तमा दहेायका पिूावधार परूा 

गरी स्िास््य चौकी िा आधारभतु स्िास््य सेिा केन्र सञ्चालन गनुवपनेछ ।   

(क) िनशवक्तः नेपाल सरकारबाट तोवकएको न्यनूतम मापदण्ड बमोविमको दरबन्दी अनसुारको िनशवक्त रहनेछ । 

आिश्यकता अनसुार नगरपावलकाको थप मापदण्ड र िनशवक्त थप घट गनव सलनेछ ।  

(ि) भिन कोठाः प्रशासन कक्ष, औषधी भण्डारण तथा वितरण कक्ष, प्राथवमक उपचार कक्ष िस्ता सवुिधा 

सवहतको भिन ।  

(ग) उपकरणः प्राथवमक उपचारका आधारभतू उपकरण आवद । 

(३) आयिेुद तथा िैकवल्पक वचवकत्सा केन्रः नगरपावलका के्षत्र वभत्र िवडबटुी, प्राकृवतक वचवकत्सा, योगा, ध्यान 

लगायतका रोकथाममलूक र िैकवल्पक वचवकत्सा सेिाको प्रिर्धनका लावग समदुाय िा ट्रष्टहरुसुँको साझेदारीमा 

िा नगरपावलका आफल ले कम्तीमा एउटा आयिेुद र प्राकृवतक वचवकत्सा केन्रको स्थापना र सञ्चालन गनुवपनेछ ।    
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(क) िनशवक्त नेपाल सरकारबाट तोवकएको दरिन्दी अनसुारको िनशवक्त ह नेछ । नगरपावलकाले थप िनशवक्त 

तोलन सलनेछ ।  

(ि) भिन कोठाः प्रशासन कक्ष, औषधी भण्डारण तथा वितरण कक्ष, प्राथवमक उपचार कक्ष, पिूवकमव कक्ष िस्ता 

सवुिधा सवहतको भिन ।  

२८. वनजी िेत्रिे अस्पिाि सञ्चािन गनत सकने:   

(१) नगरपावलका क्षेत्रवभत्र वनिी क्षेत्र तथा ट्रष्ट िा लोककल्याणकारी संस्थाद्वारा अस्पताल सञ्चालन गनव चाहमेा 

१५ (पन्र) शैया सम्मको सञ्चालन अनमुवत नगरपावलकाले वदनसलनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोविम अस्पताल सञ्चालन गनव चाहने वनकायले अनमुवतको लावग तोवकएको ढाुँचामा 

नगरपावलकामा वनिेदन वदन ुपनेछ ।   

(३) स्िास््य अनगुमन सवमवतले प्राप्त वनिेदन उपर छलफल तथा आिश्यक अनगुमन गरी तोवकएको मापदण्ड परुा 

गरेमा अस्पताल सञ्चालनको स्िीकृवत प्रदान गनव सलनेगरी आशय–पत्र प्रदान गनव नगर कायवपावलकालाई वसफाररस 

गनेछ ।   

(४) उपदफा (३) को आधारमा नगर कायवपावलकाले दईु बषववभत्र तोवकएको मापदण्ड परुा गरेमा अस्पताल 

सञ्चालनको स्िीकृवत प्रदान गनव सवकने प्रकारको आशय पत्र प्रदान गनेछ ।   

(५) तोवकएको समयसीमा वभत्र यसै ऐन बमोविम तोवकएको पिूावधार तयार गरी स्िीकृवतका लावग नगर 

कायवपावलकामा वनिेदन वदन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोविमको वनिेदन उपर आिश्यक अनगुमन गरी तोवकएको मापदण्ड परुा गरेको ठहर भएमा 

अस्पताल सञ्चालनको अनमुवत प्रदान गनव सलनेछ ।   

(७) आशयपत्रमा उल्लेि गररएको समय सीमा वभत्र तोवकएको मापदण्ड परुा गरेको नपाईएमा स्िीकृवत प्रदान गररने 

छैन ।   

(८) नगरपावलकाले नगर क्षेत्रमा संचावलत सबै वनिी स्िास््य संस्थाहरुको अनगुमन र वनयमन गनव सलनेछ ।  

 

२९. अस्पिाि सञ्चािन गनत आिश्यक िापदण्डाः 

  नगरपावलकाको स्िीकृवतमा सञ्चालन ह ने अस्पतालहरुले दहेाय अनसुारको मापदण्ड परुा गनुवपनेछ ।   

(१) िनशवक्तः कम्तीमा २ िनाः MBBS डालटर, कम्तीमा ४ िना स्टाफ नसव, कम्तीमा एक िना ल्याि टेवलनवसयन, 

४ िना स्िास््य सहायक, ४ िना अ.ह.ेि., ४ िना अ.न.मी र ४ िना कायावलय सहयोगी ।  

(२) भिन तथा कोठाः दताव चलानी, िवहरंग सेिा, इमिेन्सी कक्ष, प्रयोगशाला, भनाव भएका विरामी रा्ने लयाविन, 

नवसवङ कक्ष, प्रशासन कक्ष, पावकव ङ, फामेसी ह नपुने ।  

(३) उपकरण र पिूावधारः सडक नेटिकव ले िोवडएको, एम्बलेुन्स सेिाको उपल्धता, विरामी रा्ने बेड र लाइफ 

सपोटव वसष्टम, २४ घण्टा विद्यतु र िानेपानी सेिा भएको, अवलसिनको व्यिस्था, वचवकत्सािन्य फोहोर 

्यिस्थापनको प्रणाली भएको ह न ुपनेछ ।   

(४) अन्य पिूावधारहरु तोवकए बमोविम ह नेछ । 

(५) नगरपावलकाले थप मापदण्ड तोकी लाग ुगनव सलनेछ ।  

३०.  पोविवकिवनक सञ्चािनको अनुिविाः  
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नगरपावलकाले आफ्नो कायवके्षत्रमा कुनै व्यवक्त िा संस्थाले पोवलवललवनक सञ्चालन गनव चाहमेा तोवकएको 

मापदण्ड परूा गरी स्िीकृवत वलन ुपनेछ ।   

३१. िेवडकि प्रयोगशािा सञ्चािनाः  

व्यवक्त िा कुनै संस्थाले प्रयोगशाला सञ्चालन गनव चाहमेा दहेाय बमोविमको वििरण सवहत नगरपावलकाबाट 

स्िीकृवत वलन ुपनेछ ।  

(१) संचालकको वििरण र नागररकताको प्रमाणपत्र,  

(२) प्रयोगशाला सञ्चालन गने स्थान, घरधनी र संचालक बीचको घरभाडा सम्बन्धी संझौता पत्र,   

(३) प्याथोलोिी विषयमा मान्यता प्राप्त वशक्षण संस्थाबाट न्यनूतम १५ मवहना अध्ययन गरी स्िास््य व्यबसायी 

पररषदबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेको व्यवक्तको प्रमाणपत्र र काम गनव इच्छुक भएको पत्र,  

(४) ल्याबमा उपल्ध ह ने परीक्षणको प्रकार,  

(५) ल्याबमा प्रयोग ह ने न्यनूतम उपकरणहरुको वििरण,  

(६) प्रस्तावित लागत 

३२. फािनसी सञ्चािनको अनुिविाः फामेसी सञ्चालन गने व्यवक्त िा फमले नगरपावलकामा अनमुवतको लावग 

वनिेदन पेश गदाव तोवकएको मापदण्ड परूा गरी औषधी व्यिस्था विभागबाट स्िीकृवत वलएका फामेसी सञ्चालन 

अनमुवतपत्र पेश गनुवपनेछ ।  

  

३३. िापदण्ड परूा नगरेिा सजाय हुनेाः   

(१) स्िास््य संस्था, प्रयोगशाला, फामेसी िस्ता स्िास््य सेिा सञ्चालनको स्िीकृवत वलदा तोवकएको मापदण्ड 

परुा नभएको तर झलुयाएर वििरण वदएको िा अस्थायी रुपमा मापदण्ड परूा गरेको पाइएमा अनगुमन सवमवतले 

अनगुमन गरी सचेत गराउने, तोवकए बमोविम िररिाना गराउने तथा स्िीकृवत िारेिीको लावग नगरपावलकामा 

वसफाररस गनव सलनेछ ।   

(२) प्रयोगशालामा तावलम प्राप्त ल्याि टेवलनवसयन बाहकेका ्यवक्तले रगत, वदसावपसाब, िकार लगायतको 

परीक्षणमा संलग्न भएको पाइएमा त्यस्तो प्रयोगशाला िन्द गराउन सलने, सञ्चालकलाई कालोसचूीमा रािी सोको 

आम िनतालाई िानकारी वदइनेछ ।   

(३) फामेसीको हकमा दताविाला सञ्चालक र फामेसी प्राविवधक बाहके अरुले औषधी बेचेको पाइएमा तोवकए 

बमोविम िररिाना वतराउने दवेि अनमुवत िारेि गनव सवकनेछ ।    

३४. सहुवियि र छुटको ब्यिस्था गनुतपननाः वनिी लगानी र ट्रष्ट माफव त ्सञ्चालनमा आएका स्िास््य संस्थाहरुले कूल 

शैयाको कम्तीमा १० प्रवतशत शैया नगरपावलकाको वसफाररसमा तोवकए बमोविमका सेिाग्राहीहरुका लावग 

वनःशलु्क सेिाका लावग छुट्याउन ुपनेछ ।    

पररच्छेद – ६ 

कोष, शुल्क िथा स्िास््य संस्थाको सभपवत्तसभिन्धी व्यिस्था 

३५. स्िास््य सेिा विकास कोषाः 

(१) स्िास््य संस्थाको भौवतक पिूावधार विकासमा सहयोग प¥ुयाउन तथा त्यस्ता संस्थामा गणुस्तर अवभिवृद्ध गनव 

नगरपावलकामा एउटा स्िास््य सेिा विकास कोष रहनेछ । कोषको सञ्चालन तोवकए िमोविम ह नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको कोषमा दहेायका रकमहरू रहने छनः् 
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(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ि) प्रदशे सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ग) नगरपावलकाको विवनयोिन कोष रकम, 

(घ) नीिी स्िास््य संस्थाबाट प्राप्त तोवकए बमोविमको रकम,  

(ङ) चन्दा िा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, 

(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

३६. स्िास््य संस्था कोषाः 

(१) प्रत्येक स्िास््य संस्थामा एउटा कोष रहनेछ, िसमा दहेाय बमोविमका स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा दाविला 

ह नेछ, 

(क) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र नगरपावलकाबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ि) नगर कायवपावलकाको स्िास््य कोषबाट प्राप्त अनदुान, 

(ग) शलु्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकम, 

(घ) चन्दा िा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) अन्यस्रोत बाट प्राप्त रकम, 

(२) उपदफा (१) बमोविमको कोषको सञ्चालन र लेिापरीक्षण तथा सािविवनक परीक्षण तोवकए बमोविम ह नेछ 

। 

 

३७. शुल्क सभिन्धी व्यिस्थााः 

(१) नेपाल सरकारले घोषणा गरेको वनःशलु्क आधारभतु स्िास््य सेिामा नगरपावलका मातहतका कुनै पवन 

स्िास््य संस्थाबाट कुनै पवन वकवसमको शलु्क वलन पाईने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन कसैले आफ्नो इच्छाले वदएको दान, उपहार, चन्दा िा 

सहयोग स्िास््य संस्थाले वलन सलनेछ । यसरी प्राप्त स्रोतको स्पष्ट अवभलेि रा्न ुपनेछ । 

(३) नगरपावलकाको स्िावमत्ि भएका स्िास््य संस्थािाट वनःशलु्क स्िास््य सेिा प्रदान गनवका लागी 

नगरपावलकाले आिश्यक स्रोतको व्यिस्था गनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा िनुसकुौ कुरा लेविएता पवन वनःशलु्क स्िास््य सेिा प्रदान गनवका लागी तोवकएको िाहकेका 

सेिा वदन नगरपावलकाले आफ्नो पहलमा थप सेिा वददा श्रोत र साम्यव नपगुी सेिा तथा िस्तु िररद, उपयोग, 

सञ्चालन व्यिस्थापनका लागी आिश्यक शलु्क वनधावरण गरी लाग ुगनव गराउन सलनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोविम वनःशलु्क स्िास््य घोषणा गरेको स्िास््य संस्था बाहके अन्य स्िास््य संस्थामा सेिा र 

गणुस्तरको आधारमा शलु्क वनधावरण गरी नगरपावलकाको स्िीकृतीमा लाग ुगररनेछ । 

(६) विरामी तथा सेिाग्रहीसुँग वलने शलु्क नगरपावलकाबाट स्िीकृत गराई वनधावरण गनुव पनेछ । त्यसरी शलु्क 

वनधावरण सम्बन्धमा स्िीकृवत वददंा उपल्ध गराएको सवुिधाको आधारमा वदइनेछ  

(७) यस ऐन विपरीत शलु्क वलने स्िास््य संस्थालाई वलएको शलु्कको प्रकृवत हरेी पवहलो पटकमा दश हिार 

रूपैयाुँ दिेी एकलाि रुपैयाुँसम्म िररिाना र दोहोररद ैगएमा प्रत्येक पटक दो्बर िररिाना गनवसलनेछ । 

३८. वनजी स्िास््य ससं्थािे वनशुल्क उपचारको व्यिस्था गनुतपननाः 
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(१) वनिी स्िास््य संस्था (वनिी लगानी रहकेा अस्पताल, वललवनक, नवसवङ्गहोम, बैद्यिाना, सधुारकेन्र, 

अनसुन्धान केन्र÷डाइग्नोवसस सेिटर, रक्तसञ्चार केन्र आवद) हरूले कुल सेिामा कम्तीमा १० प्रवतशतमा नघट्ने 

गरी आवथवक रुपमा विपन्न, अपाङ्ग, मवहला, आवदिासी, िनिावत मधेसी, मवुस्लम दवलत, अल्पसं्यक र दवैि 

प्रकोप वपवडत हरुलाई वनशलु्क सेिा उपल्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको वदइने सेिामा नगरपावलकाको स्िास््य सवमवतले आधार सवहत सेिाको लागी 

वसफारीस गनवसलनेछ । उक्त वसफररसलाई प्राथवमकतामा रािेर सेिा वदन ुसम्िवन्धत संस्थाको कतवव्य ह नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविमको वदइएको सेिाको आधार सवहतको वििरण नगरपावलकामा पेश गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोविम नगरपावलकामा पेश भएको वििरणमा अन्यथा दवेिएमा पनुरािलोकन गनव स्िास््य 

सवमवतले सम्िवन्धत संस्थालाई वनदशेन वदन सलनेछ । उक्त वनदशेन संम्िवन्धत संस्थाले पालना गनुव पनेछ । 

३९.  स्िास््य संस्थाको सभपवत्ताः 

(१) नगरपावलकाको स्िावमत्िमा आएको र आउने स्िास््य संस्थाको नाममा रहकेो चल अचल सम्पवि 

नगरपावलकाको सम्पवि ह नेछ । नगरपावलकाले प्रयोगमा आउने िाहके अन्य सम्पती प्रचवलत काननू बमोविम 

बेचवबिन गरी प्राप्त भएको रकम नगरपावलकाको स्िास््य सेिा विकास कोषमा िम्मा गनेछ । 

(२) वनिी (वनिी, साझेदारी तथा वनिी, साझेदारी कम्पनी) स्िवमत्िमा सञ्चावलत संस्थाहरुको सम्पवि सम्िवन्धत 

व्यक्ती िा वनकायको स्िवमत्िमा रहनेछ । 

(३) वनिी (वनिी, साझेदारी तथा वनिी, साझेदारी कम्पनी) स्िवमत्िमा सञ्चावलत संस्थाहरुले कुनै व्यवक्त िा संघ 

संस्थासुँग दानदातव्यको रुपमा कुनै वकवसमको चल, अचल सम्पवि प्राप्त गनुव अवघ नगरपावलकाको पिुव स्िीकृवत 

वलन ुपनेछ । तर विदेशी व्यवक्त िा संघसंस्था िाट त्यसरी चल, अचल सम्पवि प्राप्त गनव नगरपावलकाको वसफारीसमा 

संघीय सरकारिाट पिुव स्िीकृवत वलन ुपनेछ । 

(४) संघीय सरकारको स्िीकृवतमा प्राप्त गरेको सम्पवि संघीय सरकारको स्िीकृवत बेगर र नगरपावलकाको 

स्िीकृवतमा प्राप्त गरेको सम्पवि नगरपावलकाको स्िीकृवत बेगर बेचवििन तथा अन्यथा गनव पाइने छैन । 

४०.  छुट र सुविधााः 

(१) सामदुावयक रुपमा सञ्चावलत स्िास््य संस्थाको नाममा िनुसकैु वलित पाररत गदाव रविष्ट्टे्रशन दस्तरु लाग्ने 

छैन । 

(२) उपदफा (१) मा लेविएको िाहके अन्य स्िास््यको नाममा कुनै वलित पाररत गदाव नेपाल सरकारले तोके 

बमोविमको आधारमा रविष्ट्टे्रशन दस्तरु लाग्नेछ । 

(३) सरकारी र सामदुावयक रुपमा सञ्चावलत स्िास््य संस्थालाई वदइने अन्य छुट र सवुिधा तोवकए बमोविम ह नेछ 

। 

पररच्छेद-७ 

औषधी िथा स्िास््य उपकरणको खररद, िण्डारण र वििरण सभिन्धी व्यिस्था 

४१. बावषतक खररद योजना बनाउनु पननाः  

(१) आफ्नो के्षत्रवभत्र बावषवक रुपमा आिश्यक पने औषधी तथा स्िास््य उपकरणको अनमुान र िररद गनव बावषवक 

िररद योिना बनाई स्िीकृत गराउन ुपनेछ ।  

(२) बावषवक िररद योिना स्िास््य तथा सरसफाई शािाको सहयोगमा िररद इकाईले तयार गनेछ ।  
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(३) औषधी तथा स्िास््य उपकरणको िररदका लावग नगरपावलका स्िास््य शािाले प्रविया अगाडी बढाउने छ 

।  

(४) औषधी तथा स्िास््य उपकरणको िररद कायवमा सािविवनक िररद ऐन,२०६३, सािविवनक िररद वनयमािली, 

२०६४ र विषयगत स्थानीय काननूको प्रािधान अनसुार गनुव पनेछ ।   

४२. औषधी िथा स्िास््य उपकरणको िण्डारणाः 

(१) िररद गररएको औषधी तथा स्िास््य उपकरणको सरुवक्षत भण्डारणको व्यिस्था नगरपावलका स्िास््य तथा 

सामाविक विकास शािाले वमलाउनेछ ।  

(२) स्िास््य उपकरण र औषवधको िररद चौमावसक रुपमा गनुव पनेछ । िररदको पररमाण वनधावरण गदाव सम्िवन्धत 

िडा सवमवतले माग गरे बमोविम २० प्रवतशतमा नबढने गरी गनुव पनेछ ।  

(३) नगरपावलकाले िररद गरेको उपकरण र औषवधको कूल पररमाण र मलू्य िररद वमवतको एक हप्तावभत्र 

सािविवनक गनुव पनेछ ।  

(४) सम्बवन्धत सामदुावयक स्िास््य शािाले नगरपावलकाबाट प्राप्त गरेको उपकरण र औषधी तथा औषधी वबतरण 

सम्िन्धी विस्ततृ वििरण चौमावसक रुपमा सािविवनक गने र सम्िवन्धत िडा सवमवत माफव त नगरपावलकामा बझुाउन ु

पनेछ ।  

 

पररच्छेद – ८ 

स्िास््य सेिाको न्यूनिि िूल्य र गुणस्िर,सािावजक सुरिा अनुगिन सभिन्धी व्यिस्था 

४३. स्िास््य सेिाको न्यूनिि िूल्य र गुणस्िर िोकन सकनेाः  

(१) नगरपावलकाले स्थानीय स्तरमा सञ्चावलत वचवकत्सकीय उत्पादन र स्िास््य सेिाहरुको न्यनूतम मलू्य र 

गणुस्तर वनधावरण गनव सलनेछ । स्थानीय स्िास््य सेिा अनगुमन सवमवत माफव त वनधावररत गणुस्तर र मलू्य भए नभएको 

अनगुमन गरी सो अनरुुप कायव गराउन वनदशेन वदनेछ ।  

४४. सािावजक सुरिा कायतक्रि सञ्चािन िथा व्यिस्थापनाः  

(१) नगरपावलकाले रावष्ट्ट्रय र प्रादवेशक नीवत अनसुार स्िास््य बीमा कायविमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन 

गनव आिश्यक सहिीकरण, िनचेतनाका कायविम तथा अवभयानहरु सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनेछ ।  

(२) आिश्यकता अनसुार अन्य सामाविक सरुक्षा कायविमहरु वनमावण गरी सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनुव पनेछ 

।  

४५. सरसफाई स्िच्छिाका िावग अनुगिन िथा वनयिनाः  

(१) स्िस्थ िानेपानी र िाद्य पदाथवको गणुस्तर एिं िाय ु ध्िनी प्रदषुण वनयन्त्रण गनव स्िास््य तथा सरसफाई 

अनगुमन सवमवतले आिश्यक व्यिस्था वमलाउने छ ।  

(२) प्रदषुण बढाउने उद्योग, संस्थान िा व्यवक्तलाई सो सम्िन्धी सचेत गराउन र सो बाट पनव िाने हानी नोलसानीको 

क्षवतपवूतव गराउन वसफाररस गनव सलने छ ।  

(३) वसफाररस बमोविम स्थानीय कायवपावलकाले दण्ड, िररिाना तथा अन्य कारिाही सम्िन्धी व्यिस्था वमलाउन 

सलनेछ ।  
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पररच्छेद – ९ 

िहािारी रोकथाि, फोहरिैिा व्यिस्थापन सभिन्धी व्यिस्था 

४६. रोग िथा रोगीहरको अवििेख राख्नु पननाः  

(१) स्थानीय स्तरमा कुनै नागररकलाई सरुिा रोग लागेमा सो को िानकारी २४ घण्टावभत्र नविकको सामदुावयक 

स्िास््य संस्था िा स्ियंसेविकालाई वटपोट गराउन ुपनेछ ।  

(२) कसैलाई नसने रोग लागेको थाहा ह न आएमा सो को िानकारी ५ वदनवभत्र नविकको सामदुावयक स्िास््य 

संस्था िा मवहला स्िास््य स्ियम सेविकालाई वटपोट गराउन ुपनेछ ।  

(३) वटपोट गराइएका रोगीहरुको वबिरण सम्बवन्धत स्िास््य संस्थाहरुले मावसक रुपमा िडा सवमवत र 

नगरपावलकाको स्िास््य सचूना प्रणालीमा दाविला गराउन ुपनेछ ।  

४७. िहािारी रोकथाि िथा वनयन्त्रण गनत अवियान सञ्चािन गनुतपननाः  

(१) स्थानीय स्तरमा रोगको महामारी फैवलएमा नगरपावलकाले सो को प्रभािक्षेत्र वनकिोल गरी विद्यालय बन्द गनव, 

अस्थायी रुपमा बस्ती िाली गनव िा अन्यत्रका सिवसाधारणलाई भ्रमणमा प्रवतबन्ध समेत लगाउन सलनेछ ।  

(२) यस्तो पररवस्थवतमा महामारीबाट थप क्षवत ह न नवदन आिश्यक शतकव ता अपनाउने, आिश्यक िनशवक्त 

पररचालन गने र थप िनशवक्तको लावग वछमेकी स्थानीय सरकार, प्रदशे सरकार र संघीय सरकार समक्ष अनरुोध 

गरी प्रभािकारी रुपमा पररचालन गनुव पनेछ ।  

४८. सुिी, िवदरा िथा सुिीजन्य पदाथतको वनयिनाः  

(१) सतुी तथा मवदरािन्य पदाथव वििी वबतरणको लावग नगरपावलकाबाट छुटै्ट अनमुवत वलन ुपनेछ,  

(२) िाद्य पदाथव वििी गने पसलमा सतुी तथा मवदरािन्य पदाथव वििी वबतरण गनव बन्दिे लगाइनेछ ।  

(३) सतुी, मवदरा र लाग ुपदाथविन्य िस्तकुो वििी वबतरण र प्रयोगमा वनयन्त्रण गनव वनषेवधत र िलु्ला के्षत्रहरु तोलन 

सलनेछ । विद्यालय, सरकारी कायावलय, हाटबिार िस्ता के्षत्रहरुको वनवित दरुी तोकी धमु्रपान र मवदरापान वनषेध 

गनेछ ।  

(४) िाद्य पदाथवसुँगै सतुी तथा मवदरािन्य पदाथव वििी वबतरण गरेमा, वनषेवधत के्षत्रमा धमु्रपान र मवदरा सेिन गरेमा 

स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा नगरपावलकाले कारिाही गनव सलनेछ ।  

४९. सरसफाइ सभिवन्ध कायतक्रि िथा फोहर िैिा व्यिस्थापनाः  

(१) नगरपावलकाको स्िास््य तथा सरसफाई शािाले व्यवक्तगत, घरेल ुतथा सामदुावयक सरसफाईका मापदण्ड 

तयार गरी प्रत्येक आवथवक बषवको पवहलो मवहना वभत्र कायवपावलका बैठकबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ ।  

(२) यसरी अनमुोदन भएको मापदण्डलाई िडा कायावलय र स्िास््य संस्थाले परुुष अवभयानकताव र मवहला स्िास््य 

स्ियंसेविकाहरु पररचालन गरी सबै घर पररिारमा वबतरण गनेछन ्।  

(३) घर वनमावण गदाव शौचालयको फोहर व्यिस्थापन गने विवध र घरेल ुफोहोर वबसिवन गने स्थानको अवनिायव 

व्यिस्था भएको ह न ुपनेछ ।  

(४) एक पररिारको शौचालय, ढल र फोहरमैला व्यिवस्थत नभएको कारण अको पररिारमा हानी नोलसानी पनव 

गएमा सो को क्षवतपवूतव हानी परु् याउने पररिारले वतनुव पनेछ ।  

(५) शहरी तथा अधव शहरी के्षत्रमा वनश्कावसत फोहरमैला पनूः प्रयोग गरी कम्पोष्ट मल बनाइएको अिस्थामा 

नगरपावलकाले प्रोत्साहन रकम प्रदान गनव सलनेछ ।  
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(६) प्रत्येक स्िास््य सस्थाले तोवकएको मापदण्ड बमोविम िोविम रवहत र िोविमयकु्त फोहोरहरुलाई छुट्टयाई 

व्यिस्थापन गनुव पनेछ । आफ्नो स्िास््य संस्थाबाट उत्पन्न भएका फोहोरमैला व्यिस्थापन गनुव सम्बवन्धत संस्थाकै 

दावयत्ि ह नेछ । 

 

पररच्छेद – १० 

छात्रि वि सिसवन्ध व्यिस्था 

 

५०. नगरपाविकाद्वारा स्िास््यसग सिवन्धि विषयिा उच्च वशिा अ्यन गराउन छात्रि वत्त व्यिस्था गनन 

(१) नगरपावलकामा स्िास््य सुँग सम्िवन्धत विषयमा दक्ष मानि संसाधन उत्पादन गरी स्िास््यकमीहरुको अभाि 

कम गनव तथा स्थावनय नागररकलाइ स्िास््य विषयमा उच्च वशक्षा हासील गरी स्थावनयस्थरमै सेिामा संलग्न ह न 

प्रोत्साहन गनेगरी नगरपावलकाले आिश्यक ठानेको विषयको पहीचान गरी विवभन्न विषयमा छात्रिवृि प्रदान गने 

व्यिस्था वमलाउनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोविम छात्रिवृि प्रदान गदाव नगरपावलकाले र छात्रिवृि प्राप्तकतावले पालना गनुव पने शतव तथा 

मापदण्ड तोवकए बमोविम ह नेछन ्। 

(३) उपदफा (२) बमोविम मापदण्ड पालना गरी स्थानीय अस्पतालले आफुलाइ आिश्यक परेको विषयमा 

छात्रिवृि प्रदान गनव सलनेछ ।  

 

पररच्छेद – ११ 

विविध 

५१. सुरविि िेत्रको रपिा कायि गनुतपननाः 

(१) स्िास््य संस्थामा स्ितन्त्र र भयरवहत रुपमा उपचार तथा सेिा पाउने िातािरण वसिवना गनव तथा कुनै पवन 

वकवसमको अिावञ्छत वियाकलाप ह न नवदने गरी सरुवक्षत के्षत्र कायम गनुव सबैको कतवव्य हनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम सरुवक्षत के्षत्र कायम गदाव स्िास््य संस्थाले पालना गनुव पने शतव तथा मापदण्ड तोवकए 

बमोविम ह नेछन ्। 

(३) कुनैपवन स्िास््य संस्थामा उपचार तथा सेिामा वलङ्ग, धमव, िणव, िात, िगव आवदको आधारमा भेदभाि एिं 

दवु्र्यिहार दण्डवनय ह नेछ । यवद भए गरेको पाइएमा प्रचवलत काननू बमोविम कारिाही ह नेछ । 

(४) कुनैपवन स्िास््य संस्थामा उपचार तथा सेिा वददा सेिा वलनेको व्यवक्तगत गोपवनयताको हक सरुवक्षत गराउन ु

सम्बवन्धत स्िास््य संस्था र कायवरत स्िस््यकमीको कतवव्य ह नेछ । व्यवक्तगत गोपवनयताको हक सरुवक्षत नभएको 

िा कुनैपवन बहानामा अन्यथा भए गरेको पाइएमा प्रचवलत काननू बमोविम कारिाही ह नेछ । 

५२. प्राइिेट िेवडकि किेज, अ्ययन संस्थान र ठूिा अष्पिाि सञ्चािनका िावग वसफाररसाः –  

१) संघीय, प्रादवेशक मापदण्ड अनरुुप वनिीस्तरमा मेवडकल कलेि तथा स्िास््य अध्ययन संस्थान, अस्पताल िा 

वनदान केन्र स्थापनाका लावग सम्बवन्धत िडा र नगरपावलकाबाट वसफाररस वलन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविमको वसफाररस वलंदा िातािरणीय प्रभाि अध्ययन गरी स्थानीय स्तरमा पने नकारात्मक 

प्रभािहरुको न्यनूीकरणका लावग कायविम र बिेट प्रस्ताि गररएको ह न ुपनेछ ।  

(३) वसफाररसका लावग नगरपावलकाको आवथवक ऐनले तोके बमोविमको रािश्व दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  



 
 

 आठविसकोट नगरपाविकाको स्िास््य ऐन, २०७७   23 
 

५३. संघीय, प्रादेवशक अवियानिाई सघाउ पुर् याउनु पननाः  

स्िास््य सेिा सम्िन्धी रावष्ट्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्ट्रय मापदण्ड परूा गनव संघीय तथा प्रदशे सरकारले सञ्चालन गरेको 

अवभयानलाई सहयोग परु् याउन नगरपावलका स्िास््य तथा सरसफाई शािाले समन्िय गनेछ ।  

५४. अनुगिन र वनयिनाः  

आमा समहू, धामी झाुँिी र आम्ची सेिाको अवभलेि अद्यािवधक गरी वतनीहरुको वियाकलापलाई स्िास््य तथा 

सरसफाई शािाले अनगुमन र वनयमन गनेछ ।  

५५. साझेदारी सभबन्धिााः  

नगरपावलकाले आधारभतू स्िास््य तथा सरसफाई सेिा प्रदान गनवका लावग अन्य सरकारी वनकाय, वनिी व्यिसायी, 

सामाविक संघ-संस्था, ट्रष्ट र व्यवक्तहरुसुँग विवभन्न कायवका लावग साझेदारी गनव सलने छ र वतनीहरुबाट औषवध, 

उपकरण, विशेषज्ञ सीपहरुको सहायता प्राप्त गनव सलनेछ । 

 

५६. प्रगवि वििरण बुझाउनुपननाः 

(१) नगरपावलकाको स्िावमत्िका स्िास््य संस्थाले मावसक, चौमावशक, अधविावषवक तथा िावषवक प्रवतिेदन पेश 

गनुव पनेछ । 

(२) वनिी स्िावमत्िका स्िास््य संस्थाले िावषवक प्रवतिेदन पेश गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा िेसकैु उल्लेि भएपवन नगरपावलकाको तथा सम्िवन्धत वनकायले माग गरेको अिस्थामा 

िा कुनैपवन समयमा तोवकएका वििरणहरु माग गने वनकायमा पेश गनुव सम्िवन्धत संस्थाको विम्मेिारी ह नेछ । 

५७. दण्ड र सजायाः 

१) कसैले सरकारी, सामदुावयक, सािविवनक  स्िावमत्िमा सञ्चावलत स्िास््य संस्था तथा स्िास््य सेिा 

व्यिसायको सम्पवि वहनावमना िा नोलसान गरेमा त्यस्तो व्यवक्तलाई स्िास््य सवमवतको वसफारीसमा 

कायवपावलकाले वबगो असलु गरी वबगो बमोविम िररिाना गनवसलनेछ । 

२) कसैले दहेायका कायव गरेमा, गनव लगाएमा िा सो कायव गनव सहयोग परु् याएमा त्यस्तो व्यवक्तलाई कसरुको मात्रा 

हरेी काननूले तोके बमोविम सिाय ह नेछः– 

(क) उपचार, सेिा र सेिा संग सम्बवन्धत विषयको व्यवक्तगत गोपवनयता भङ्ग गरेमा, 

(ि) स्िास््य परीक्षण उपचार तथा सेिा वददा लापरिाही, विभेद िा गैर विम्मेिारीपणूव कायव गरेमा, 

(ग) उपचारमा वनयत रािी दिु वदएमा, अमयाववदत कायव गरेमा, 

(घ) काननू विपररतका अन्य कायव गरेमा । 

३) नगरपावलकाको तथा तोवकएको अवधकारीले गरेको सिायको आदशे उपर काननू बमोविम पनुरािेदन लाग्नेछ 

। 

५८. वनयि बनाउने अवधकाराः 

(१) यस ऐनको उद्दशे्य कायावन्ियन गनव,गराउन कायवपावलकाले आिश्यक व्यिस्थाहरु सवहत स्िास््य सेिा 

वनयमािली बनाउन सलनेछ । 

(२) यस ऐनको कायावन्ियनका लागी नगरपावलकाको स्िास््य सेिा समन्िय सवमवतले आिश्यक वनदवेशका तथा 

कायवविवध बनाई लाग ुगनवसलनेछ । 
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(३) कायवपावलकाले समग्र स्िास््य के्षत्रको व्यिस्थापन िा कुनै विशेष विषयलाई वलएर विशेष वनदशेन िारी गनव 

सलनेछ । 

५९.  संक्रिणकािीन व्यिस्थााः 

यस ऐनले तोवकएको तथा तोवकए बमोविम ह ने भनी व्यिस्था गरेको काम वनयमािली नआएसम्म कायवपावलकाले 

गनव सलनेछ । 

६०. बाधा अडकाउ फुकाउनेअवधकाराःयस ऐनको उद्दशे्य कायावन्ियन गनव कुनै बाधा अड्काउ परेमा कायवपावलकाले 

त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदशे िारी गनव सलनेछ । 

६१. बचाउ र िागुनहुनेाः 

(१) यो ऐन र अन्तगवत बनेका वनयमािलीमा लेविएिवत कुरामा सोही बमोविम र अन्य विषयमा प्रचवलत काननू 

बमोविम ह नेछ । 

(२) संघीय र प्रादवेशक काननूसुँग बावझन गएमा बाुँवझन गएका यस ऐनका दफा र उपदफाहरू बाुँवझएको हदसम्म 

स्ितः िारेि ह नेछ । 

६२.     यसै अनुसार हुनेाः 

(१) यसअवघ भए गरेका काम कारिाहीहरु यसै ऐन अनसुार भएको मावननेछ । 

(२) यसअवघ काननू बमोविम वनयकु्त स्िास््यकमी, कमवचारी र स्ियमसेिकहरूलाई नेपाल सरकारले वदइद ैआएको 

सवुिधामा कुनै वकवसमको कटौती गररने छैन । तर यो व्यिस्थाले काननू बमोविम दण्ड, सिाय कािावही गनव बाधा 

पनेछैन । 

 

                                                             प्रमावणत गने अवधकारी 

                                                             दस्तित.................... 

                                                             नामथर:-गोिव बहादरु के.सी. 

                                                             पद: नगरप्रमिु 

                                                            कायावलय: आठविसकोट नगरपावलकाको कायावलय 

                                                            वमवत:- 
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धु्रिप्रसाद िभसाि 

वन.प्रिुख प्रशासकीय अवधक ि 


