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मुसिकोट नगरपासिका
खण्ड M४

स्थानीय राजपत्र
िंख्या M ४

चैत्र २३, २०७७

भाग –१
मुसिकोट नगरपासिका

नगर काययपासिकाको कायायियको
िूचना

िम्वत २०७७ िािको ऐन नं ४

स्वास््य ऐन , २०७७
प्रस्तावना:

स्वस्थ जीवनयापन गनय पाउने नागररकको नैिसगयक

असिकारिाई आत्मिाथ गर्दै , व्यक्तिको शारीररक, मानसिक तथा
िामाक्तजक ववकािको िासग स्वच्छ, स्वस्थ एंव िुरक्तित वातावण
गुणस्तररय स्वास््य िेवाको आवश्यकतािाई मनन गर्दै , स्वास््य
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िेवाबाट कुनैपसन नगरवािी बक्तचचत हुने अवस्था आउन नदर्दन स्थानीय
स्रोत िािनको िमुक्तचत प्रयोग गर्दै नेपािको िं वविानिे प्रत्याभ ुत
गरे को

सन:शुल्क,

आिारभूत

स्वास््य

िेवािाई

स्थानीय

तहमा

व्यवक्तस्थत, जनमुखी, प्रभावकारी, आिुसनक प्रववसियुि तथा पहुुँचयोग्य
बनाउनका िासग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनय आवश्यक भएकोिे,
स्थानीय िरकारको स्वास््य िम्बक्तचि असिकारिाई कायायचवयन गनय
स्थानीय िरकार िं चािन ऐन २०७४ को र्दफा १०२ उप र्दफा १
बमोक्तजम मुिीकोट नगरपासिकाको नगर िभािे यो ऐन बनाएको छ
।

पररच्छे र्द १
प्रारक्तम्भक
१. िं क्तिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यि

ऐनको नाम स्वास््य ऐन, २०७७ रहेको छ ।

(२) यो ऐन नगर िभाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा
प्रकाक्तशत भए पश्चात िागु हुनेछ ।
२. पररभाषा

:

ववषय वा प्रिुँगिे अको अथय निागेमा यि ऐनमा,-

क) "आकस्मीक उपचार िेवा" भन्नािे ववरामीको जीवन खतरामा
परे को वा कुनै अङ्ग अशि हुने अवस्थामा तत्कािै उपचार
िेवा

प्रर्दान गरर

मृत्यु

वा

उपचारात्मक िेवाहरु पर्दयछन् ।

2

अशि हुनबाट

जोगाउने

स्वास््य ऐन , २०७७

ख)

"आिारभूत स्वास््य िेवा"
आवश्यकता
सन:शुल्क

भन्नािे

पूरा गनयका
उपिब्ि

आमनागररकको

िासग राज्यबाट

हुने

स्वास््य

िुिभ

प्रबर्द्यनात्मक,

रुपमा

प्रसतकारात्मक,

सनर्दानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थायपनात्मक िेवा िम्झनु पर्दयछ
।
ग) "ऐन" भन्नािे स्वास््य ऐन, २०७७ िाई िम्झनु पर्दयछ ।
घ) "काययपासिका" भन्नािे मुिीकोट नगरपासिकाको काययपासिकािाई
िम्झनु पर्दयछ ।
ङ)

"गैह्र िरकारी

वा

सनजी

स्वास््य िं स्था"

नगरपासिका िेत्र सभत्र प्रचसित कानून

भन्नािे

बमोक्तजम

मुिीकोट
िरकारको

स्वीकृसत र िं चािन अनुमसत सिई गैह्र िरकारी तथा सनजी
िगानी वा स्वासमत्वमा िं चािन गरे का स्वास््य िं स्था िम्झनु
पर्दयछ।
च) "क्तचवकत्िक र स्वास््यकमी" भन्नािे प्रचसित कानुन बमोक्तजम
स्वास््य िेवा प्रर्दान गने िम्बक्तचित पररषद् वाट

अनुमसत प्राप्त

व्यक्ति िम्झनु पर्दयछ ।
छ) "पत्रु खाना" भन्नािे फ्याट, क्तचनी, अक्तजना मोटो र अत्यासिक
रङ्ग

वा

नुनको

अत्यासिक

मात्रा भएको

प्रशोसित

तयारी

प्यावकंग गररएको खाद्य िामग्री बुक्तझनेछ ।
ज) "जनस्वास््य

सनरीिक" भन्नािे जनस्वास््य िम्बक्तचि अनुगमनको

िासग तोवकएको पर्दासिकारी िम्झनु पर्दयछ ।

3

स्वास््य ऐन , २०७७

झ) "नगरपासिका" भन्नािे मुिीकोट नगरपासिका िम्झनु पर्दयछ ।
ञ) "नगरपासिका िेत्र" भन्नािे नगरपासिकाको भू भाग िम्झनु पर्दयछ
।
ट) "सनर्दे क्तशका" भन्नािे यि ऐनको कायायचवयन गनय काययपासिकािे
जारी गने सनर्दे क्तशका िम्झनु पर्दयछ।
ठ) "प्रमुख" भन्नािे नगरपासिका प्रमुख िम्झनु पर्दयछ ।
ड) "िरकारी

स्वास््य

िरकारिे

िंस्था" भन्नािे मुिीकोट नगरपासिका

िं चािन गरे का स्वास््य

िं स्था

सभत्र

िम्झनु पर्दयछ।

ढ) "िेवा प्रर्दाययक" भन्नािे माचयता प्राप्त क्तशिण िं स्था वाट स्वास््य
का ववषयमा सनिायररत योग्यता वा तासिम हाुँसिि गरर िम्वक्तचित
पररषद् वाट अनुमसत प्राप्त स्वास््य िं स्थामा काययरत क्तचवकत्िक
वा स्वास््यकमी िम्झनु पर्दयछ र िो शब्र्दिे स्वास््य

प्रर्दान

गने अनुमसत प्राप्त स्वास््य िं स्थािाई िमेत जनाउनेछ ।
ण) "िेवाग्राही "

भन्नािे

स्वास््य

िं स्थामा

स्वास््य

सिने

व्यक्ति

िम्झनु पर्दयछ ।
त) "स्वास््यमा प्रत्यि रूपमा प्रसतकूि अिर" भन्नािे

िम्बक्तचित

गसतववसिको प्रत्यि नसतजा स्वरूप पीसडत पििाई शाररररक वा
मानसिक रोग िागेको, चोटपटक िागेको, अं गभं ग भएको वा
मृत्यु भएको भनेर बुझ्नु पर्दयछ ।
थ) "स्वास््य
भएका,

िं स्था"

भन्नािे

इजाजत पत्र

प्रचसित

कानून

सिएका िरकारी,
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िामुर्दायीक िहकारी

रुपमा

िं चासित

र्दफा

६

बमोक्तजमका

स्वास््य िं स्थािाई जनाउुँछ ।
र्द) "शाखा" भन्नािे

काययपासिकाको स्वास््य

हेने

शाखा िम्झनु

पर्दयछ ।

पररच्छे र्द २
आिारभूत स्वास््य
३. आिारभूत

स्वास््य

र िेवा प्रर्दायक

: (१) कुनैपसन

नागररक िाई स्वास््य

बक्तचचत गररनेछैन । प्रत्येक नागररकिाई गुणस्तरीय स्वास््य
ुँ च
ु भ पह
िहज र िवयिि
ु
बमोक्तजमका

प्राप्त गने

मा

हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागररकिाई नेपाि िरकारिे
र्दे हाय

बाट

शीषयकका

आिारभूत स्वास््यहरू

तोकेका
सन:शुल्क

हक हुनेछ ।

(क) खोप िेवा,
(ख) नवजात
पोषणिेवा

क्तशशु तथा
िुरक्तित

बाि रोगको

एकीकृत

व्यवस्थापन,

मातृत्व िेवा, पररवार योजना,

गभयपतन तथा प्रजनन स्वास््य
(ग) िरुवा रोग िम्बक्तचि िेवा,
(घ) निने रोग तथा शारीररक ववकिङ्गता िम्बक्तचि
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(ङ) मासनिक

रोग िम्बचिी िेवा,

(च) िागु औषि तथा र्दुव्ययिन व्यवस्थापन िेवा,
(छ) जेष्ठ नागररक स्वास््य िम्बक्तचि िेवा,
(ज) िामाचय आकस्मीक अस्वस्तता िेवा
(झ) स्वास््य प्रवर्द्यन िेवा,
(ञ) आयुवेर्द

तथा अचय माचयता प्राप्त वैकक्तल्पक स्वास््य

,

(ट) नेपाि िरकारिे नेपाि राजपत्रमा िूचना जारी गरर तोकेका
अचय िेवा,
(ठ) निने रोग चयुसनकरण

गनयका

िासग

वफटनेि

िेचटर /

सनिायरण

गरे को

योगकेचर
(३)
आिारभूत

तथा

िं घीय

िरकारिे

उपचारात्मक

स्वास््य

िम्बक्तचि मापर्दण्ड,

िेवाहरूको ववस्तृत वसगयकरण, िेवा प्रवाह
व्यवस्था र प्रकृया

िम्वचिी

बमोक्तजम काययपासिकािे

अचय

उपर्दफा (२)

बमोक्तजमका आिारभूत स्वास््य िेवाको व्यवस्थापन गनेछ ।
(४) नेपाि
उपर्दफा
उपिब्ि

(२)

बमोक्तजमका

स्रोत िािनका

िरकारिे
िेवामा
आिारमा

सनिायरण

स्थानीय

गरे का

आवश्यकता

आवश्यकता

र

अनुिार

काययपासिकािे सनणयय गरर आिारभूत स्वास््य िेवाको िूची थप
गनय िक्नेछ ।
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(५) उपर्दफा
िेवाका

असतररि

तोवकएको

मा

(२)
वगय,

िमुह,

वा

तोवकए

काययपासिकािे

सनिः शुल्क उपिब्ि गराउन िक्नेछ ।

स्वास््य िेवा

प्रर्दायक

:

अचय

सिङ्ग

नागररकिाई
४. आिारभूत

बमोक्तजमका

उल्िेख

गररएका
िेत्रका

स्वास््य िमेत

(१) नगरपासिकािे

र्दे हाय

बमोक्तजमका िरकारी स्वास््य िं स्था तथा िमुर्दायमा आिाररत
स्वास््य

काययक्रमबाट आिारभूत तथा अचय स्वास््य

िुसनक्तश्चत

गनय िक्नेछ ।
(क) शहरी स्वास््य केचर
(ख) स्वास््य चौकी
(ग) नगर अस्पताि
(घ) रि िं चार केचर
(ङ) आयुवेर्द औयषिािय
(च) िावयजसनक फामे िी वा अस्पताि फामेिी
(छ) िामुर्दायीक अस्पताि
(ज) शहरी स्वास््य प्रवर्द्यन केचर ÷ जनता स्वास््य केचर
(झ) गाुँउघर क्तक्िसनक
(ञ) ियरोग / कुष्ठरोग उपचार केचर
(ट) पोषण पुनिःस्थापना केचर
(ठ) एच.आई.सभ. िं क्रसमतहरुका िागी िामुर्दायीक हेरचाह केचर
(ड) निने रोग चयू सनकरणका िासग वफटनेि िेचटर / योगकेचर
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(ढ) प्रयोगशािा िवहतको स्वास््य िेवा केचर
(ञ) आिारभ ुत स्वास््य िेवा केचर
(२) आिारभूत स्वास््य प्रर्दान गनयको िासग आवश्यकता
अनुिार नगरपासिकािे सनजी, गैह्र िरकारी, िहकारी र िामुर्दायीक
स्वास््य िं स्थािुँग िहकायय वा िाझेर्दारी गनय िक्नेछ ।
(३) नगरपासिका सभत्र िरकारिे िं चािन गरे का वा
आिारभूत स्वास््य िेवा दर्दन भसन िम्झौता गररएका स्वास््य
िं स्थामा कुनैपसन नेपािी नागररकिाई आिारभूत स्वास््य िेवामा
बचर्दे ज गररनेछैन।
५. नगरपासिका स्वास््य शाखा : (१) आिारभूत स्वास््य िेवा तथा यि
ऐन बमोक्तजम स्वास््य िम्बचिी नगरपासिकाको अचय गसतववसि
िं चािन गनयको िासग नगर काययपासिका मातहत एक स्वास््य
शाखा हुनेछ ।
(२) काययपाकासिकािे स्वास््य िेवा प्रवाह व्यवक्तस्थत
गनय शाखा अचतरगत आवश्यकता अनुिार इकाईहरू बनाउन
िक्नेछ।
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पररच्छे र्द ३
स्वास््य िं स्था स्थापना तथा िंचािन
६. स्वास््य िंस्था स्थापना र िंचािन: (१) नगरपासिका िेत्र सभत्र
आिारभूत स्वास््य िेवा तथा अचय स्वास््य िेवा प्रर्दान गनयको
िासग काययपासिकािे

र्दे हायका स्वास््य िं स्था स्थापना तथा

िं चािन गनय िक्नेछ।
(क) नगर अस्पताि
(ख) शहरी स्वास््य केचर
(ग) स्वास््य चौकी
(घ) िामुर्दायीक स्वास््य इकाई
(ङ) आयुवेदर्दक औषिािय
(च)रि िं चार केचर
(छ) िावयजसनक फामेसि वा अस्पताि फामेिी
(ज) िामुर्दायीक क्तक्िसनक
(झ) शहरी स्वास््य प्रवियन केचर /जनतास्वास््यकेचर/ प्रयोगशािा
िवहतको स्वास््य िेवा केचर
(ञ) गाुँउघर क्तक्िसनक
(ट) ियरोग/ कुष्ठरोग उपचार केचर
(ठ) पोषण पुनिःस्थापना केचर
(ड) HIV िं क्रमीतहरुका िागी िामुर्दायीक हे रचाह केचर
(ढ)आिारभूत स्वास््य िेवा केचर
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(ञ) तोवकए बमोक्तजमका अचय स्वास््य िं स्था
(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य िं स्थाको तहगत
िं रचना

र

िेवा

तथा

पूवायिारको

चयुनतम

मापर्दण्ड

िं घीय

िरकारिे तोके बमोक्तजम हुनेछ ।
(३) नगरपासिकामा स्वास््य िेवा िं चािनको िासग
आवश्यकता अनुिार प्रत्येक वडामा कक्तम्तमा एक स्वास््य िं स्था
रहने गरर काययपासिकािे स्वास््य िं स्थाहरू स्थापना तथा िं चािन
गनय िक्नेछ ।
(४) नगरपासिकािे उपर्दफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य
िं स्था

वाट

आिारभूत

स्वास््य

िेवाका

असतररि

तोवकए

बमोक्तजमका अचय िेवाको िुसनक्तश्चतता गनेछ ।
(५) हरे क स्वास््य िं स्थािे असनवायय रुपमा आफ्नै
फामेिी िं चािन गरर अत्यावश्यक सन: शुल्क औषिीहरुको सनयसमत
उपिव्िता िुसनक्तश्चत गनुक
य ा िाथै अचय आवश्यक औषिीहरु िुपथ
मूल्यमा उपिव्ि गराउनु पनेछ ।
(६) औषिी िम्बचिी अचय व्यवस्था प्रचसित कानून
बमोक्तजम हुनेछ ।
७. स्वास््य िंस्था व्यवस्थापन: (१) नगरपासिकाको स्वासमत्व रहेका
स्वास््य िं स्थाको व्यवस्थापनको िासग नगर प्रमुख िं रिक रहने
गरर र्दे हाय बमोक्तजमको एक व्यवस्थापन िसमसत हुनछ
े ।
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(क) स्वास््य िं स्था रहे को िम्वक्तचित वडाको अध्यि

- अध्यि

(ख) सनबायक्तचत मवहिा िर्दस्य मध्ये वाट िसमसतिे
मनोसनत गरर तोकेक एक जना मवहिा िर्दस्य

- उपाध्यि

(ग) वडामा रहे का मवहिा स्वास््य स्वयम्
िेववका मध्ये स्वास््यको जानकार १ जना

– िर्दस्य

(घ) स्थानीय ब्यापार िं घको प्रसतसनसि १ जना

- िर्दस्य

(ङ) वडाका क्तशिण िं स्थामा काययरत
(मवहिा)प्र.अ./क्तशक्तिका मध्येबाट १ जना

-िर्दस्य

(च) िम्बक्तचित वडाको असिकृत/िक्तचब १जना

- िर्दस्य

(छ) िम्बक्तचित स्वास््य िं स्था प्रमुख

– िर्दस्य िक्तचव

(२) िसमसतिे आवश्यक र्दे खेमा स्थानीय िमाजिे वी,
ववज्ञ वा कमयचारीिाई िसमसतको वैठकमा आमचत्रण गनय िक्नेछ
तर

र्दसित,

जनजाती

अपांगता,

जेष्ठ

नागररक,

वकशोर,

वकशोरीिाई प्रत्येक बैठकमा असनबायय आमचत्रण गनुय पने छ ।
(३) नगरपाकासिका प्रमुख/उप प्रमुख स्वास््य िं स्थाको
िं रिक रहनेछन ।
(४) व्यवस्थापन िसमसतको काम,

कतयव्य सनम्नानुिार

हुनेछन :
(क) आफ्नो स्वास््य िं स्थाको बावषयक योजना बनाइ िम्बक्तचित
वडा िसमसत माफयत नगरपासिकामा पेश गने ।
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(ख) ब्यबस्थापन िसमसतको सनयसमत बैठक गने, स्वास््य िं स्थामा
परे को िमस्याहरुको िमािानमा आवश्यक कायय गने ।
(ग) िं स्था को भौसतक िरचना सनमायण,

ममयत,

कायय असनवायय ब्यबस्थापन गनुप
य ने छ
(घ)

बावषयक

िसमिा, िामाक्तजक

काययक्रम िं चािन गने
(ङ)

िम्बक्तचित

जग्गा प्रासप्तको

।

पररिण

जस्ता मुल्यांकनका

।

स्वास््य

िं स्थाका

कमयचारीको

प्रभावकारी

पररचािनको िासग िहजीकरण गने ।
(च)

स्वास््य

घुम्ती क्तशववरहरु

राख्न िम्बक्तचित

सनकायहरुमा

िमचवय गने तथा ब्यबस्थापन गने ।
(छ) केचर,

प्रर्दे श र स्थानीय िरकारिे चिाएका स्वास््य

िम्बक्तचि

काययक्रम

आवश्यक कायय गने

तथा

असभयानहरुिाई

िफि

पानय

।

८. बैंक खाता िंचािन : हरे क स्वास््य िं स्थािे बैंक खाता खोल्न
िक्नेछ : (१) स्वास््य िं स्थाको बैंक खाता व्यवस्थापन िसमसतिे
ु
तोकेको िर्दस्य र िर्दस्य िक्तचवको िं यि
र्दस्तखतबाट िं चािन
हुनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजमको िेखा ब्यबस्थापन र
िेखा पररिण नगरपासिकािे तोके बमोक्तजम हुनेछ

।

९. स्वास््य िंस्था िंचािन अनुमसत सिनुपने : (१) नेपाि िरकारिे
सनमायण गरे को मापर्दण्डका िाथै तोवकएको प्रक्रीया
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िुसनक्तश्चत गरर नगरपासिका िेत्र सभत्र सनक्तज,
िामुर्दायीक

वा

िहकारी

िं स्थािाई

गैर िरकारी,

काययपासिकािे

र्दे हाय

बमोक्तजमका स्वास््य िं स्था िं चािनको िासग इजाजत पत्र दर्दन
िक्नेछ:
(क) जनरि / प्राथसमक अस्पताि
(ख) नसििंङ होम
(ग) सनर्दान केचर
(घ) क्तक्िसनक
(ङ) औषसि पिि
(च)आयुवेदर्दक औषिािय/ वैकक्तल्पक िेवा/प्राकृसतक क्तचवकत्िा िेवा
(योग, वफक्तजयोथेरापी, होसमयोप्यासथ, युनानी, अचकुपंचार)
(छ) पुनिःस्थापना केचर
(ज) पोसिक्तक्िक/मोबाइि हेल्थ क्तक्िसनक
(झ) मेसडकि ल्याब र डायग्नोक्तस्टक िेवा
(ञ) िामुर्दायीक स्वास््य हे रचाह केचर
(ट) निने रोग चयुसनकरणका िासग वफटनेि िेचटर / योग केचर
(२) इजाजत पत्र प्राप्त नगरर गैर िरकारी वा सनक्तज
स्वास््य

िं स्थािे

स्वास््यिुँग

पाउनेछैन।
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(३) उपर्दफा (१)

बमोक्तजमका

स्वास््य

िं स्थािे

स्वास््य िं स्था िं चािनको अनुमसत सिन वा नवीवकण गनय
र्दरखास्त दर्दनु पनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोक्तजम दर्दइने

र्दरखास्तको ढाुँचा

सतनुप
य ने र्दस्तुर तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
(५) उपर्दफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य िं स्था र्दताय गर्दाय
शाखािे तोवकएको प्रकृयाका िाथै नेपाि िरकारिे तोकेको
प्रचसित मापर्दण्ड िमेत पुरा भएको हुनपु नेछ ।
(६) उपर्दफा (१) बमोक्तजमका स्वास््य िं स्था र्दताय तथा
अनुमसत दर्दनु पूव य नगरपासिकाकाको स्वास््य िं स्था अनुगमन
िसमसतिे आवेर्दन परे को पचर दर्दन सभत्र आवश्यक अनुगमन गरर
तोवकएको मापर्दण्ड पुरा गरे नगरे को ववस्तृत अध्ययन गनेछ र
काययपासिका िाई एक मवहना सभत्रमा सिफाररि गनुप
य नेछ ।
(७)

उपर्दफा

(१)

बमोक्तजमका

स्वास््य

िं स्थािे

तोवकएको व्यहोराको मासिक/ वावषयक प्रसतवेर्दन (HMIS/DHIS-2)
नगरपासिका िमि पेश गरर प्रत्येक आसथयक वषयमा र्दताय नवीकण
वा नवीकरण सिफाररि सिनु पनेछ िाथै मासिक/ वावषयक प्रसतवेर्दन
(HMIS/DHIS-2) सनयसमत

रुपमा

सिफाररि गररनेछैन ।
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(८) कुनै कारणिे स्वास््य िं स्था बचर्द गनुप
य ने वा
नगरपासिका िेत्र बाट अचयत्र िानुप
य ने भएमा नगरपासिकाबाट
अनुमसत सिनु पनेछ ।
(९) यो ऐन जारी हुन ु अक्तघ यि िेत्र सभत्र िं चासित
सनजी वा गैह्र िरकारी स्वास््य िं स्थाहरू ऐन जारी भएको समसतिे
तीन मवहना सभत्र काययपासिकामा अनुसमसत सिन सनवेर्दन दर्दनु पनेछ
।
(१०) परम्परागत उपचार िेवा िं चािन गने सनकाय वा
व्यक्तििे तोवकयको मापर्दण्ड र प्रवक्रया अनुरुप िेवा िं चािन
अनुमसत स्वीकृत गराउनु पनेछ ।
१०. र्दताय र सिफाररि सिनुपने : (१) नगरपासिका िेत्र सभत्र प्रार्दे क्तशक
वा िं घीय तहमा इजाजत पत्र सिई वा र्दताय भइ िं चािन हुने
सनक्तज स्तरका स्वास््य िं स्थािे स्थापना िं चािन र नववकरणको
िासग काययपासिकावाट िंचािन पूव य अनुसमसत वा र्दताय र नववकरण
सिफाररि सिनु पनेछ ।
(२) र्दताय

सिफाररि

सिने

सनक्तज

स्वास््य

िं स्थािे

मापर्दण्ड वमोक्तजमका शतयका असतररि आफ्नो स्वास््य िं स्थामा
र्दश प्रसतशत शैयामा असनवायय रुपमा नगरपासिकािे सिफाररि
गरे का अिहाय, गररव तथा ववपन्न नागररकको सनिःशुल्क शैया र
िं स्था सभत्र प्राप्त हुने ल्याब पररिण सनिःशुल्क गनुप
य नेछ ।

15

स्वास््य ऐन , २०७७

पररच्छे र्द ४
स्वास््य िंस्थाको अनुगमन र गुणस्तर
११. गुणस्तर र पूवायिारको मापर्दण्ड पूरा गनुप
य ने :(१) नगरपासिकािे
िेत्र सभत्रका िवै स्वास््य िं स्थाको िासग नेपाि िरकारिे
बनाएको मापर्दण्ड वमोक्तजम िेवा गुणस्तर मापर्दण्ड र पूवायिार
मापर्दण्ड सनर्दे क्तशका बनाई िागु गनेछ।
(२) नगरपासिकािे िेत्र सभत्रका िबै स्वास््य िं स्थािे
तोवकएको

मापर्दण्ड

अनुरुपको

िेवा

गुणस्तर

पुरा

गरे को

हुनपु नेछ ।
१२. अनुगमन गने: (१) काययपासिकाको अनुगमन िसमसतिे र्दफा ९
बमोक्तजम

िं चािन

अनुमसत

सिई

नगरपासिका

िेत्र

सभत्र

िं चािनमा रहे का प्रत्येक स्वास््य िं स्थाको चौमासिक अनुगमन,
सनररिण तथा मुल्याङ्कन चेकसिष्ट तयार गरर िोवह अनुिार गनेछ
।
(२)

गुणस्तरीयता कायम गरे नगरे को िम्बचिमा

आवश्यक ठानेमा अनुगमन िसमसतिे िूची बनाई जुनिुकै बेिा
पसन सनयमन, सनरीिण र अनुगमन गनय िक्नेछ ।
(३)

उपर्दफा (१) बमोक्तजम अनुगमन सनरीिण गरर

नगरपासिकाको प्रसतसनसि का िाथै तोवकएको योग्यता भएको
ववज्ञ िम्मेसित अनुगमन िसमसत माफयत गनेछ । ववज्ञ उपिब्ि
गराउन

िम्बचिीत

ववषयका
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सनयामक सनकाय तथा अचय ववशेषज्ञ िं स्था िुँग िहकायय गनय
िक्नेछ ।
(४)
मापर्दण्ड

अनुगमनका क्रममा पूवायिार वा गुणस्तरको

पािना

नगरे को

पाईएमा

अनुगमन

िसमसतिे

वस्तुक्तस्थसतको मुच ुल्का बनाई आवश्यकता अनुिार िम्बचिीत
स्वास््य िं स्थामा सििवचिी गनयिक्नेछ र कारवाहीका िासग
सिफाररि गनेछ ।
(५)

उपर्दफा (४) बमोक्तजम अनुगमन िसमसतिे गरे को

कारवाही सिफाररिमा आफ्नो राय िमेत उल्िेखगरर अक्तचतम
सनणययको िासग काययपासिकामा पेश गनेछ ।
(६)

सनरीिण,

अनुिचिान तथा अनुगमनबाट प्राप्त

नसतजाका आिारमा िं स्था स्थापना र िं चािनको स्वीकृसत दर्दने
सनकायिे

आवश्यक सनर्दे शन दर्दन िक्नेछ र िो िं स्थािे

मापर्दण्डहरुको पािना नगरे का कारण जनस्वास््यमा प्रभावपने
र्दे खेमा िं स्था बचर्द गने िम्मको आर्दे श दर्दन िक्नेछ ।
(७) नगरपासिका सभत्र स्वास््य िेत्रको अवस्था, प्रगसत
वववरण र स्वास््य िं स्थाको अनुगमन प्रसतवेर्दन िमेत िम्मेसित
वावषयक प्रसतवेर्दन तयार गनेछ ।यस्तो प्रसतवेर्दन प्रत्येक आसथयक
वषय अचत्य भएको छ मवहना सभत्र काययपासिकािे नगरिभामा
पेश गरर छिफि गनेछ ।
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१३. िेवा शुल्क सनिायरण र पुनराविोकन: (१) काययपासिकािे िं घीय
िरकारिे

तोकेको

मापर्दण्ड

अनुिार

नगरपासिका

सभत्रको

स्वास््य िेवाको असिकतम शुल्क सनिायरण तथा पुनराविोकन
गनय िक्नेछ र िो को काययचवयन भए नभए को सनयसमत
अनुगमन गनेछ ।
(२) कुनैपसन

स्वास््य

िं स्थािे

उपर्दफा

(१)

को

प्रसतकूिन हुने गरर आफ्ना िेवाको शुल्क पररवतयन गर्दाय पररवतयन
गनुय पने आिार प्रष्ट खुिाई काययपासिका िाई पूव य जानकारी
गराउनु पनेछ ।यिरी सनिायरण भएको शुल्कको िूची िबै
िेवाग्राहीिे र्दे ख्ने स्थानमा टाुँस्नु पनेछ ।
पररच्छे र्द ५
िरिफाई, स्वास््यजचय फोहोर व्यवस्थापन तथा स्वस्थ वातावरण
१४. िरिफाई तथा प्रर्दुषण रोकथाम: (१) कुनैपसन व्यक्ति वा सनकायिे
कुनै पसन प्रकारको फोहोर काययपासिकािे तोकेको स्थान बाहे क
अचयत्र

फ्याुँक्न

पाइनेछैन

।

यिका

िासग

काययपासिकािे

उपयुि प्रकृया र ववसि सनिायरण गनेछ ।
(२) नगरपासिका िेत्र सभत्र जि, जसमन, वायु र ध्वसन
प्रर्दुयषणको रोकथाम गनुय नगरपासिका िेत्रका िबै वासिचर्दा तथा
िं स्था र सनकायको क्तजम्वेवारी हुनेछ ।
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(३) काययपासिकािे जनस्वास््यमा प्रसतकूि अिर पाने
जि, जसमन, वायु र ध्वसन प्रर्दुयषण रोकथामको िासग िं घीय
मापर्दण्ड अनुिारको स्थानीय मापर्दण्ड तथा सनर्दे क्तशका बनाई
िागु गनय िक्नेछ ।
(४) जनस्वास््यमा प्रसतकूि अिर पाने वकसिमिे जि,
जसमन,

वायु र ध्वसन प्रर्दुयषण गरे को पाइएमा काययपासिकािे

प्रचसित कानून बमोक्तजम कारवाही गनय िक्नेछ।
(५) काययपासिकािे

िामुर्दायीक

िरिफाई

िम्बचिी

काययववसि र सनर्दे क्तशका बनाई िागु गनेछ ।
(६) फोहोर मैिा व्यवस्थापन नहुंर्दा मानव स्वास््यमा
पारररहेको वा पाने प्रभावको जाुँच पररिण र अनुिचिान गने
असिकार िम्बचिीत जनस्वास््य असिकारीिुँग हुनेछ ।
(७) जाुँच पररिणमा कुनै सनकायमा फोहोर मैिा
व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन निकी मानव स्वास््यमा प्रसतकूि
प्रभाव पारे को भेवटएमा िम्बचिीत जनस्वास््य असिकारीिे उि
सनकायिाई िमयमै िचेत गराई आवश्यक कारवाहीका िासग
सिफाररि गनेछ ।
१५. स्वास््य जचय फोहोर व्यवस्थापन: (१) स्वास््य िम्बचिी फोहोर
मैिाको छु ट्टा छु ट्टै िं किन, पुन: उपयोग,

प्रशोिन,

ववियजन र

िोको िेवा शुल्क सनिायरण र सनयमनको िासग काययपासिकािे
सनर्दे क्तशका बनाई िागु गनेछ ।
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(२) काययपासिकािे स्वास््य िेत्रवाट सनष्काक्तशत फोहोर
मैिा व्यवस्थापनमा सनजी तथा गैह्रिरकारी िेत्र िुँग िमेत
िहकायय र िाझेर्दारी तोवकय बमोक्तजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द ६
जनस्वास््य सनरीिण र प्रवर्द्यन
१६. जनस्वास््य

सनरीिण: (१) काययपासिकािे जनस्वास््यमा प्रसतकूि

अिर पाने गसतववसि र वस्तुबाट आम जनतािाई िुरक्तित गनयको
िासग त्यस्ता गसतववसि र वस्तुको अनुगमन, सनयमन र सनयचत्रण
गनेछ ।
(२) खाद्य,
अचय

पिहरूको

वातावरण,
गुणस्तर

पानी िगायत जनस्वास््यका

अनुगमन

तथा

सनरीिण

गनय

काययपासिकािे िं घ तथा प्रर्दे श िुँगको िमचवयमा आवश्यक
मात्रामा जनस्वास््य सनरीिकहरू पररचािन गनय िक्नेछ ।
(३) जनस्वास््य सनरीिणको क्रममा कुनैव्यक्ति वा
िं स्थािे यि ऐनको र्दफा १३ र १४ को उल्िङ्घन गरर
जनस्वास््यमा प्रसतकूि अिर पने गसतववसि गरे को पाइएमा
जनस्वास््य सनरीिकिे वस्तु क्तस्थसतको मुच ुल्का बनाई र उि
गसतववसि

तत्कािको

िासग

सिफाररि गनेछ ।
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१७. खाद्य तथा पानीको गुणस्तर: (१) काययपासिकािे िं घीय र प्रार्दे क्तशक
मापर्दण्डको आिारमा नगरपासिका िेत्र सभत्र वववक्र तथा ववतरण
हुने खानेपानी तथा खाद्य िामग्रीको गुणक्तस्तर मापर्दण्डका िाथै
त्यिका ववक्रेता वा आपूसतयकतायको मापर्दण्ड बनाई िागु गनेछ
।
(२) काययपासिकािे िं घीय तथा प्रार्दे क्तशक तह बाट
स्थावपत

खानेपानी

तथा

खाद्य

िामग्री

गुणस्तर

मापर्दण्डको

आिारमा स्थानीय मापर्दण्ड बनाई खानेपानी तथा खाद्य िामग्रीका
ववक्रेता तथा आपूसतय कतायिाई िं चािन अनुमसत दर्दनेछ ।
(३) काययपासिकािे सनयसमत रूपमा मापर्दण्ड पािना
भए-नभएको िचर्दभयमा जनस्वास््य सनरीिक खटाई अनुगमन तथा
सनरीिण गनेछ ।
(४) काययपासिकािे योजना बनाई नगरपासिका िेत्रसभत्र
अस्वस्थकर

खाद्यपर्दाथयको

उपभोग

सनरुत्िावहत

पाने

तथा

िचतुसित आहार िम्बचिी जनचेतनामुिक काययक्रम िं चािन
गनेछ ।
(५) काययपासिकािे नगरपासिका िेत्र सभत्र खानेपानीको
गुणस्तर

िुसनक्तश्चत

गनय

खानेपानीका

अनुगमन गनेछ ।
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(६) काययपासिकािे खाद्यिामग्रीको उत्पार्दन तथा वववक्र
प्रसतकूि

ववतरणमा वकटनाशक औषिी वा मानव स्वास््यको
हुने रिायनको प्रयोगको अनुगमन तथा सनयचत्रण गनेछ ।

(७) खाद्यान्न, मािु, पानी िगायतका उपभोग्य बस्तु
उत्पार्दन ,

भण्डारण

तथा

ववक्री

ववतरणका क्रममा तोवकए

बमोक्तजमको चयुनतम मापर्दण्ड असनवायय पािना गनुप
य नेछ । यिरी
तोवकएका मापर्दण्डहरु गल्िी, ठे िा वा अचय स्थान तथा िािनहरु
प्रयोग गरर ववक्री ववतरण गने सनकायहरु िाई िमेत िागुहन
ु ेछ ।
(८) यि र्दफामा उल्िे क्तखत िं स्थाहरूिे ववतरण गने
खाद्य पर्दाथयिे मानव स्वास््यमा पारररहे को वा पाने प्रभावको जाुँच
पररिण र अनुिचिान गने असिकार िम्बचिीत जनस्वास््य
असिकारी िुँग हुनेछ । यिरर जाुँच पररिण गर्दाय सनरीिकिे
िं घीय िरकार तथा प्रर्दे श िरकारिे तोकेको मापर्दण्डिाई िमेत
आिार बनाउनुपनेछ ।
(९) जाुँच पररिणमा कुनै िं स्थािे ववतरण गरे को खाद्य
पर्दाथयिे मानव स्वास््यमा प्रसतकूि प्रभाव पारररहेको वा कुनै
व्यक्ति

ववरामी

परे को

यथेष्ठ

प्रमाण

भेवटएमा

िम्बचिीत

जनस्वास््य असिकारीिे उि िं स्थाको िं चािन अनुमसत रोक्नका
िासग सिफाररि गनय िक्नेछ ।
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१८. अखाद्य पर्दाथय,

मदर्दरा तथा िुतीजचय पर्दाथयको सनयमन : (१)

काययपासिकािे िुती, मदर्दरा तथा अखाद्य पर्दाथयिाई सनयमन गनय
नेपाि िरकारिे तोकेको मापर्दण्डिाई आिार मानी िुती, मदर्दरा
तथा अखाद्य पर्दाथयको ववक्री तथा ववतरणिाई सनयमन, सनयचत्रण
तथा मयायदर्दत बनाउन सनर्दे क्तशका बनाई कायायचवयन गनेछ ।
(२) िुती तथा मदर्दराजचय पर्दाथय

वववक्र, ववतरण र

उत्पार्दनका िासग काययपासिकावाट छु ट्टै इजाजत पत्र सिनुपनेछ
।
(३) खाद्य पर्दाथय वववक्र गने पििमा िुती तथा मदर्दरा
जचय पर्दाथय ववक्री ववतरण गनय वचर्दे ज िगाइनेछ ।
(४) िुती तथा मदर्दराजचय पर्दाथय र प्रयोगमा सनयचत्रण
एवं चयुसनकरण गनय काययपासिकािे सनषेसित र वववक्र ववतरण
गनय खुिा िेत्र तोक्न िक्नेछ ।
(५) नगरपासिका

िेत्र

सभत्र

मदर्दरा,

च ुरोट,

िुती

िगायत मानव स्वास््यिाई गम्भीर अिर गने िामग्रीको ववज्ञापन
गनय पाइनेछैन ।
(६) अठार वषय मुसनका वािवासिका, गभयवती, िुत्केरी
मवहिा,

िुिारगृह तथा पुनस्थायपना केचरमा उपचारत र

जेष्ठ

नागररकिाई िुतीजचय वा मदर्दराजचय पर्दाथय वववक्र ववतरण गनय
पाइनेछैन ।
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(७) ववद्यािय िगायतका स्थानमा जंकफुडको ववक्री
ववतरण, प्रयोग र उपभोग सनषेसित गररनेछ । सनषेसित िेत्रमा
जंकफुडको ववक्री, ववतरण, प्रयोग गरे को पाइएमा िम्बचिीत
ववद्यािय तथा त्यस्तो जंकफुडको ववक्री, ववतरण वा प्रयोग गने
व्यक्ति वा िं स्था वा र्दुवै तोवकए बमोक्तजम कारवाही हुनेछ ।
८) सबद्यािय स्वास््य िेत्र

तथा िावयजसनक िेत्रको

एक िय समटर सभत्र मदर्दरा तथा िुसतय जचय पर्दाथय वववक्र ववतरण
गनय पाईनेछैन ।
९) होटि, रे ष्टुरेचट , मदर्दरा पिि िगायत तोवकएका
स्थानमा िाुँझको पाुँच बजे अक्तघ र रातको आठ बजेपसछ मदर्दरा
जचय पर्दाथय वववक्र ववतरण तथा िेवन गनय पाईनेछैन ।
१०) मदर्दरा तथा िुसतयजचय पर्दाथय र अचय िामाग्रीको
ववक्री ववतरण एकै स्थानमा गनय पाइने छै न ।
१९.जनस्वास््य मैत्री भवन सनमायण तथा िडक पूवायिार : (१)
नगरपासिका सभत्र िावयजसनक भवनहरु सनमायण गर्दाय जनस्वास््य
मैत्री हुनपु ने छ यिमा भवन आचारिं वहता मापर्दण्ड पािना,
खािगरी भूकम्प प्रसतरोिी तथा अपांगमैत्री हुनपु ने िमेत पर्दयछ ।
(२)

िं घ, प्रर्दे श

वा

नगरपासिकािे

िेत्रहरुमा आवाि सनमायण गनय पाइने छै न
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(३) िडक पूवायिार सनमायण गर्दाय िडक र्दुघट
य ना कम
हुने र स्वास््य प्रवियनिाई ध्यानमा राखेर सनमायण गनुप
य ने छ नयाुँ
बन्ने िडक र पुराना िडकहरुको स्तरोन्नसत गर्दाय आवस्यकता
अनुिार फुटपाथ र िाइकि िेनको उक्तचत प्रबचि समिाउनु
पनेछ ।
(४) नगरपासिकािे कुनै पसन भौसतक पूवायिार सनमायण
गर्दाय वा सनमायण अनुमसत दर्दनुअक्तघ त्यस्तो सनमायणको क्रममा
जनस्वास््यमा पनयिक्ने प्रभावको मुल्यांकन गनयिक्नेछ, यस्तो
मुल्यांकनबाट जनस्वास््यमा प्रसतकुि प्रभाव पनयिक्ने र्दे क्तखएमा
त्यस्तो प्रभाव चयू नीकरण गने ववसिबाट सनमायण गररनेछ ।
(२०) जनस्वास््य मैत्री वस्ती ववकाि तथा शहरीकरण : (१)
जनस्वास््य मैत्री वस्ती ववकाि तथा शहरीकरण प्रवर्द्यन गनुय
नगरपासिकाको

र्दावयत्व

हुनछ
े

जिमा

आवश्यकता

र

िाचर्दसभयकता अनुिार स्वास््यका दृवष्टकोणिे पयायप्त खेिमैर्दान,
मनोरञ्जन स्थि, पैर्दि वहडने व्यवस्था, िाइकि चिाउन समल्ने
व्यवस्था

आदर्द

िमेत

पनेछ

नगरपासिकािे

शहरीकरणका

आवश्यक मापर्दण्डहरुमा उपरोि पिहरुिाई िमाबेश र
प्रवर्द्यन गनेछ ।
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(२) काययपासिकािे योजना बनाइ नगरपासिका िेत्र
सभत्र िावयजसनक खुल्िा स्थान तथा िावयजसनक पाकयको सनमायण
र िं रिण गनेछ ।

पररच्छे र्द ७
स्वास््य पूवायिार र जनशक्ति व्यवस्थापन
२१. स्वास््य

पूवायिार

र

मापर्दण्ड: (१) काययपासिकािे

आफ्नो

िेत्रासिकार सभत्रका स्वास््य िं स्थामा उपिब्ि स्वास््य िम्बचिी
भौसतक पूवायिारको िं रिण र िम्वियन गनेछ ।
(२) पूवायिार मापर्दण्डको आिारमा स्वास््य िं स्थाका
पूवायिारको सनमायण तथा ममयत िं भार गनेछ ।
(३) काययपासिकािे नगरपासिकाको स्वासमत्व रहे का
स्वास््य िं स्थाहरुमा स्वास््य िं स्थाको वसगयकरण तथा पूवायिार
मापर्दण्ड अनुिार चयुनतम औजार तथा उपकरणको उपिव्िता
िुसनक्तश्चत गनेछ ।
२२. जनशक्तिको व्यवस्थापन: (१) नगरपासिका सभत्रका स्वास््य िं स्था
माफयत आिारभूत स्वास््य िेवा प्रवाह गनयको िासग
वमोक्तजमको जनशक्ति रहने छ ।
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(क) स्थायी
(ख) करार
(ग) अभ्यािकताय / अनुिचिानकताय
(घ) स्वयमिेवक/ स्वयमिेववका
(२)

काययपासिकािे

स्वीकृत

िं रचना

अनुरूपको

आवश्यक जनशक्ति स्थायी र करार कमयचारीबाट पर्दपूसतय गनेछ
।
(३) काययपासिकािे जनशक्तिको
िासग

िमता

असभवृदर्द्को

प्रार्दे क्तशक वा िं घीय तहका िम्बचिीत सनकाय वा

अचय

िं स्थाको िहयोगमा आवश्यकता अनुिार तासिम तथा क्तशिण
गराउनेछ ।
(४) नगरपासिका िेत्र सभत्र

स्वास््यकमीका

िासग

काययमैत्री वातावरण तथा पेशागत िुरिाको व्यवस्था हुनेछ ।
(५) जनशक्ति व्यवस्थापन िम्बचिी अचय व्यवस्था
प्रचसित कानुन र तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
२३. काययिम्पार्दन करार गनुप
य ने: स्वास््य िेवािाई प्रभावकारी बनाउन
काययपासिकािे

काययवववरण

बनाई

काययिम्पार्दन करार गनुप
य नेछ ।
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पररच्छे र्द ८
ववपर्द व्यवस्थापन र जनस्वास््य सनगरानी
२४. ववपर्द व्यवस्थापन िंयचत्र: (१) काययपासिकािे िम्भाववत महामारी
िगायतका जनस्वास््य ववपर्दहरूको पुवत
य यारी,
व्यवस्थापन

र जोक्तखम

जाुँच पड्ताि,

चयूनीकरणको िासग उपयुि

िं यचत्र

िवहतको प्रबचि गनेछ ।
(२) िम्भाववत

महामारीको

जोक्तखम

पवहचान

गरर

त्यिको रोकथामको िासग अचय िं स्था तथा सनकाय िुँगको
िहकाययमा योजना बनाई कायायचवयन गनेछ ।
(३) नगरपासिकािे महामारी र ववपर्दवाट थप िसत हुन
नदर्दन स्थानीय िं यचत्र पररचािन गनय र थप िहयोगको िासग
अचय स्थानीय िरकार , प्रर्दे श र िं घीय िरकारिुँग अनुरोि गनय
िक्नेछ ।
२५. जनस्वास््य आपतकाि : (१) महामारी वा जनस्वास््यमा अचय
कुनै

गम्भीर

िरकारिुँग

खतरा
िमचवय

र्दे क्तखएमा
गरर

प्रमुखिे

स्थानीय

प्रर्दे श

जनस्वास््य

तथा

िं घीय

असिकारीको

सिफाररिमा आफ्नो िेत्र सभत्र जनस्वास््य आपतकाि घोषणा गनय
िक्नेछ ।
(२) उप र्दफा (१)

बमोक्तजम आपतकािीन स्वास््य

अवस्था घोषणा गर्दाय ववस्तृत प्राववसिक जानकारी, केही िमयका
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िासग हो र िो कुन कुन िेत्रमा िो िागु हुने हो िो िमेत स्पष्ट
उल्िेख गनुप
य नेछ ।
(३) आपतकािीन स्वास््य अवस्था घोषणा िम्बचिी
जानकारी िम्बचिीत िबैका िासग िावयजसनक माध्यमबाट प्रचार
प्रिार गनुप
य नेछ ।
(४) आपतकािीन स्वास््य अवस्थाको िमयावसि िेत्र
िगायत तथा अचय पिहरूमा उपिब्िी तथा िूचनाका आिारमा
थपघट वा हटाउन िमेत िक्नेछ ।
(५) जनस्वास््य आपतकािको क्रममा रोगको रोकथाम
र जनस्वास््यमा परे को खतरा सनयचत्रणका िासग जनस्वास््य
असिकारीको

सिफाररिमा

प्रमुखिे

जारी

गरे का

जनस्वास््य

िम्बचिी आर्दे शहरूको पािना गनुय कतयव्य हुनेछ ।

पररच्छे र्द – ९
औषिी तथा स्वास््य उपकरणको खररर्द तथा भण्डारण, ववतरण,
सनयमन
२६. औषिी तथा स्वास््य उपकरणको खररर्द तथा भण्डारण, ववतरण
िम्वचिी व्यवस्था : (१) नगरपासिकािे

सनशुल्क ववतरण गने वा

फामेिी माफयत वववक्र गने औषिी िूची सनमायण गरर औषिी तथा
स्वास््यजचय उपकरणको खररर्द,
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स्वास््य

शाखािे

वावषयक

खररर्द

योजना

बनाउनेछ

र

नगरपासिकाको कायायियिे खररर्द गनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) वमोक्तजमको औषिी खररर्द गर्दाय
िावयजसनक खररर्द ऐन र औषिी िम्वचिी प्रचसित ऐन कानून
बमोक्तजम हुनेछ ।
(३) नगरपासिका मातहतका स्वास््य िं स्थामा औषिी
खररर्द, आपूसतय, भण्डारण तथा ववक्री गररने औषिीको हकमा मूल्य
सनिायरणको िासग सनर्दे क्तशका बनाई कायायचवयन गनेछ ।
२७. सनिःशुल्क औषिी : (१) नगरपासिकािे सन:शुल्क औषिी नगर
सभत्रका िावयजसनक स्वास््य िं स्था माफयत मापर्दण्ड बनाई ववतरण
गनेछ ।
२८. सनयमण : (१) काययपासिकािे िं घीय तथा प्रार्दे क्तशक तहका प्रचसित
कानुन िमेतिाई आिार मानी नगरपासिका िेत्र सभत्र औषिीको
ववक्री, ववतरण तथा प्रयोगको सनयमन गनेछ ।

पररच्छे र्द –१०
िाझेर्दारी र िहकायय
२९. िाझेर्दारी र िहकायय गनयिक्ने :(१) काययपासिकािे आिारभूत तथा
अचय स्वास््य िेवा प्रवाह गनय तथा यि ऐनको कायायचवयन गनय
प्रचसित कानुनको असिनमा रवह आवश्यकता अनुिार स्थानीय,
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प्रार्दे क्तशक तथा िं घीय तहमा काययरत सनक्तज ,

िरकारी तथा

गैरिरकारी िं स्था तथा सनकाय िुँग िहकायय गनय िक्नेछ ।
(२) िेवा प्रवाहको िुिभता वा खचय चयूसनकरणको
िासग काययपासिकािे अचय स्थानीय िरकार िुँग िहकायय गरर
आफ्नै िेत्र सभत्र वा नक्तजकको पायक पने स्थानीय तहमा
िं चासित स्वास््य िं स्था माफयत िेवा प्रवाह गराउन िक्नेछ ।
(३)
काययपासिकािे

उपर्दफा
अचय

बमोनक्तजमको

(२)

नगरपासिका

िुँग

िहकायय

िक्तित

गनय

जनिं ख्याको

अनुपातको आिारमा वा िेवाग्राही िं ख्याको अनुपातको आिारमा
ु िेवा िम्झौता गनय िक्नेछ ।
खचय बाुँडफाुँड गने गरर िं यि
३०. िेवा

खररर्द

िम्झौता

गनय

िक्ने

: नगरपासिका

िेत्रका

बासिचर्दािाई स्वास्थय िेवा िुसनक्तश्चत गनयको िासग काययपासिकािे
नगरपासिका िेत्र सभत्र िं चासित वा नगरपासिका आिपािमा
पायक पने स्थानमा िं चासित सनजी,

गैरिरकारी,

िामुर्दायीक,

िहकारी िं स्थािे िं चािन गरे का स्वास््य िं स्था िुँग िेवा खररर्द
िम्झौता गनय िक्नेछ ।
३१. सबद्यािय स्वास््य िेवा : (१) नगरपासिकािे शैक्तिक सनकाय तथा
सबद्याियहरु िुँग िहकायय गरर सबद्यािय स्वास््य िेवा प्रर्दान गनय
ववद्यािय नियको व्यवस्था गनेछ ।
(२) सबद्यािय स्वास््य िेवा र सबद्यािय निय िम्वक्तचि
व्यवस्था काययपासिकािे तोके बमोक्तजम हुनेछ ।
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३२. घुम्ती क्तशसबर िम्बक्तचि

व्यवस्था: (१) स्वास््य िम्बक्तचि घुम्ती

क्तशसबर वा िेवाहरु िं चािन गर्दाय शाखाबाट पूव य अनुमसत सिनु पने
छ ।
(२) घुम्तीस्वास््य क्तशसबर वा िेवाहरु प्रर्दान गर्दाय पुरा
गनुय पने प्रकृया र मापर्दण्ड काययपासिकािे तोके बमोक्तजम हुनेछ
।
पररच्छे र्द -११
स्वास््य िूचना प्रणािी र स्वास््य प्रसबसि त्यांक असभिेख
३३. त्यांक िंकिन र असभिेक्तखकरण : (१) नगरपासिकािे आफ्नो
िेत्रमा घर पररवार तह िम्मको स्वास््य िम्बक्तचि त्यांक
असभिेख िं किन गरर पूणय रूपमा अध्यावसिक गने पर्द्सतको
ववकाि गररने छ ।
(२) नगरपासिका िेत्र सभत्रका िबै स्वास््य िं स्थािे
तोवकएको व्यहोराको रोग, सबरामी तथा िेवा िम्बक्तचि त्यांक र
असभिेख नगर एवककृत स्वास््य ब्यबस्थापन िू चना प्रणािीमा
सनयसमत रुपमा अध्यावसिक गराउनु पनेछ ।
(३) प्रत्येक स्वास््य िं स्थािे आफ्नो स्वास््य िं स्थामा
जचमेको क्तशशुको असभिे ख असनवायय राख्नु पने छ ।
(४) नगरपासिका, इजाजत पत्र प्राप्त स्वास््य िं स्था वा
अनुमसत

प्राप्त

स्वास््यकमीिे
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िम्बक्तचित

व्यक्तिगत

गोपसनयताको

िूचना,

िुसनक्तश्चत

कागजात

गनुय िम्बक्तचित

तथा

स्वास््य

असभिेखको
िं स्था

तथा

नगरपासिकाको हुनेछ ।
(५) नगरपासिका तथा वडा तहका स्वास््य िम्बक्तचि
िुचनाहरु सनयसमत रूपिे अध्यावसिक गरर िाबयजसनक गररने छ
।
(६) काययपासिकािे स्वास््य िम्बक्तचि िुचना प्रार्दे क्तशक
तह तथा िं घीय तहका स्वास््य हे ने सनकायमा आवश्यकता
अनुिार उपिब्ि गराउने छ ।
(७) शाखािे आवसिक रूपमा नगर स्वास््य िवेिण
गनेछ ।
(८) आपतकािीन जनस्वास््य िमस्याको िूचना तुरुचत
उपिब्ि गराउने छ।
३४. जानकारी पाउने हक : सबरामीिाई आफ्नो उपचार िम्बक्तचि
िम्पूणय जानकारी पाउने हक हुनेछ । िो जानकारी उपिब्ि
गराउनु िबै स्वास््य िेवा प्रर्दायकको हुनेछ ।

पररच्छे र्द -१२
आकक्तस्मक स्वास््य िेवा
३५. आकक्तस्मक स्वास््य िेवाबाट बचर्दे ज नगररने : (१) नगरपासिका
िेत्र सभत्र िं चासित कुनैपसन स्वास््य िं स्थामा कुनैपसन सबरामी
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व्यक्तििाई आकक्तस्मक स्वास््य िेवा प्राप्त गनय बचर्दे ज गररने छै न
।
(२)

स्वास््य

िेवा

प्रर्दायक

वा

स्वास््यकमीिे

आवश्यकता अनुिार कुनै पसन व्यक्तििाई जीवनरिा गरर क्तस्थर
अवस्थामा ल्याउने िम्म आकक्तस्मक उपचार गनुय प्रत्येक स्वास््य
िं स्था एंव स्वास््यकमीको कतयब्य र र्दावयत्व हुनेछ ।
(३) स्वास््य
ब्यबक्तस्थत

गनयको

िासग

िं स्थािे

आकक्तस्मक

सबरामीको

अवस्थाको

स्वास््य

िेवा

गम्भीरताको

आिारमा बसगयकरण गरर प्राथसमकता तोकी उपचार गनय िक्नेछ
।
(४) उप र्दफा (१) को आकक्तस्मक उपचार खचय
व्यवस्थापन गनयको िासग नगरपासिकािे छु ट्टै आकक्तस्मक उपचार
कोषको व्यवस्था गनेछ ।
३६. एम्बुिेचि िेवा : (१) नगरपासिकािे आफ्नै स्रोतबाट वा अचय
िं स्था िुँगको िहकाययमा एम्बुिेचि िेवा िं चिन गनेछ ।
(२) शाखािे नगरपासिका िेत्र सभत्र आिाररत भई
िं चािन हुने एम्बुिेचिहरू नेपाि िरकार / स्थानीय तहिे
तोकेको मापर्दण्ड अनुरूप भए नभएको अनुगमन तथा सनयमन
गनेछ ।
(३) नगरपासिका िेत्र सभत्र आिाररत भई िं चािन हुने
एम्बुिेचिहरू िं चािकिे शाखामा र्दताय तथा बावषयक नवीकरण
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गराउनु पनेछ िाथै र्दर रे ट नगरपासिकािे तोके बमोक्तजम हुनेछ
।
(४) नगरपासिकािे

अचय

स्थानीय

िरोकारवािाहरु

िुँगको िहकाययमा एम्बुिेचि िं जाि सनमायण गनय िक्नेछ ।
(५) उप र्दफा (३) बमोक्तजम र्दताय तथा नवीकरण
नभएका एम्बुिेचि काययपासिकािे सनयचत्रणमा सिन िक्नेछ ।

पररच्छे र्द -१३
प्रेषण तथा उपचार प्रणािी
३७. प्रेषण तथा उपचार प्रणािी : (१) स्वास््य िेवा प्राप्त गनयको िासग
िेवाग्राही आफ्नो अनुकूि पायक पने स्वास््य िं स्थामा उपक्तस्थत
हुनिक्नेछ ।
(२) उप र्दफा (१) बमोक्तजम उपचारको िासग आएको
सबरामीिाई उपचार प्रर्दान गनय निवकने अवस्था भएमा त्यस्तो
स्वास््य िं स्थािे त्यस्तो सबरामीिाई उपचार प्रर्दान गनय िक्ने
स्वास््य िं स्थामा प्रेषण गनुय पनेछ ।
(३) काययपासिकािे िं घीय तथा प्रार्दे क्तशक कानुन, सनयम
तथा मापर्दण्ड िमेत ध्यानमा राखी ववसभन्न स्वास््य िं स्थामा हुने
उपचार प्रणािीिाई िं योजन गनय प्रेषण प्रणािी िागु गनेछ ।
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(४) गररब तथा सबपन्न नागररकको उपचार िहयोग िं घ
/ प्रर्दे श र स्थानीय तहिे तोके बमोक्तजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द-१४
किूर र र्दण्ड िजाय
३८ . किूर गरे को मासनने : (१) किै िे र्दे हाय बमोक्तजमका कायय गरे मा
यो ऐन अचतगयतको किुर गरे को मासनने छ ।
(क) र्दफा ९ बमोक्तजम इजाजत पत्र नसिई स्वास््य िं स्था िं चािन
गरे मा,
(ख) स्वास््य िेवा प्रर्दान गनय नमानेमा वा िापरबाही गरे को
प्रमाक्तणत भएमा,
(ग) स्वास््य िं स्थािे आिारभूत स्वास््य िेवा तथा स्वास््य
िं स्थामा उपिब्ि हुने आकक्तस्मक उपचार नगरे मा,
(घ) र्दफा ५० बमोक्तजम िेवाग्राहीिाई िमान ब्यबहार नगरे को
पाइएमा,
(ङ) िेवाग्राहीको गोपनीयता कायम नगरे को र्दे क्तखएमा,
(च) स्वास््यकमी वा िेवा प्रर्दायकिाई यो ऐन अचतरगतको
कतयब्य सनबायह गनय बािा पुयायएमा,
(छ) स्वास््यकमी वा स्वास््य िं स्थािाई यो ऐन बमोक्तजम िूचना
वा जानकारी गराउनु पने त्यस्तो िूचना वा जानकारी
उपिब्ि नगराएमा,
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(ज) स्वास््यकमी वा िेवा प्रर्दायकिाई जानी जानी गित िूचना
दर्दएमा,
(झ) स्वास््यकमी वा स्वास््य िं स्थािाई झुक्याउन हकयत गरे मा,
(ञ) यो ऐन तथा यि ऐन अचतरगत बनेको सनयम,

मापर्दण्ड,

सनर्दे क्तशका तथा काययववसि बमोक्तजम जारर भएको िूचना पािना
नगरे मा,
(ट) र्दफा १७ बमोक्तजम खाद्यपर्दाथय तथा पानीको गुणस्तरका कारण
जनस्वास््यमा प्रसतकुि अिर पारे मा,
(ठ) र्दफा १८ सबपररत किै िे सबज्ञापन गरे को पाइएमा,
(ड) यो ऐन तथा यि ऐन अचतगयत बनेको सनयम, मापर्दण्ड,
सनर्दे क्तशका तथा काययववसि सबपररतको अचय कुनै कायय गरे मा
।
(ढ) स्वास््य व्यवस्थापन िूचना प्रणािी (HMIS/ DHIS-2) प्रसतबेर्दन
मासिक / बावषयक रुपमा नगरे मा,
(ण) स्वास््य उपचार उपिब्ि गराउने क्रममा िेवा प्रर्दायक र
िं स्थामा कानून सबपररतका काययहरु (हातपात, र्दुव्ययवहार,
तोडफोड) गरे मा
(२) उप र्दफा (१) कोखण्ड (क) बमोक्तजमको किूर गरे मा
िं घीय जनस्वास््य िेवा ऐन, २०७५ बमोक्तजम हुन,े

37

स्वास््य ऐन , २०७७

(३) उप र्दफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च ),
(छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ड) र (ढ) बमोक्तजमको किूर गरे मा
पांच हजार र्दे क्तख तीि हजार िम्म जररबाना,
(४) उप र्दफा (१) को खण्ड (ठ) बमोजीमको किूर
गरे मा सबज्ञापन प्रशारण गनेिाई एकहजार र्दे क्तख पांच हजार
रुपैयाुँिम्म जररबाना ।
३९ . मुर्द्ा हेने असिकारी : यि ऐन अचतरगत िजाय हुने किुर
िम्बक्तचि मुर्द्ाको शुरु कारवाही र वकनारा िगाउने असिकार
चयावयक िसमसतिाई हुनेछ ।
४० . पुनरावेर्दन : यि ऐन अचतरगत िजाय हुने किुर िम्बक्तचि
मुर्द्ामा चयावयक िसमसतिे गरे को सनणयय उपर पैंतीि दर्दन सभत्र
क्तजल्िा अर्दाितमा पुनाराबेर्दन िाग्नेछ ।
पररच्छे र्द-१५
स्थानीय जनस्वास््य बोडय
४१. स्थानीय

जनस्वास््य

बोडयको

गठन

: (१) नगरपासिकािे

जनस्वास््य िुँग िरोकार राख्ने सनकायका उच्च असिकारीहरु
तथा सबज्ञहरुको िं िग्नता हुनेगरर सनम्न बमोक्तजमको जनस्वास््य
पररषर्द वा बोडय स्थापना गनेछ ।
(क) प्रमुख

– अध्यि

(ख) उपप्रमुख

– उपाध्िय
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(ग) प्रमुख प्रशािकीय असिकृत

– िर्दस्य

(घ) िामाक्तजक ववकाि िसमसतका िं योजक

–िर्दस्य

(ङ) काययपासिकाका एक जना मवहिा िर्दस्य

– िर्दस्य

(च)काननु शाखा प्रमुख वा कानुनी िल्िाहकार

–िर्दस्य

(छ) नगर अस्पताि/प्रर्दे श अस्पतािको मे.िु.

–िर्दस्य

(ज)नगर सभत्रका जनस्वास््य सबज्ञबाट

–िर्दस्य

(झ)नगर क्तशिा शाखा प्रमुख

- िर्दस्य

(ञ) स्वास््य शाखा प्रमुख

–िर्दस्य िक्तचब

(२) बोडयको काम, कतयब्य र असिकार र्दे हाय बमोक्तजम
हुनेछ:
(क) बोडयिे र्दे हायका कायय गनेछ–
(१) स्थानीय स्तरमा स्वास््य िम्बक्तचि िुरिा,

स्वास््य प्रबियन

स्वास््य िम्बक्तचि नीसत सनमायण गने ,
(२) स्वास््य िेवाको िेत्रमा िमानुपासतक ववतरणको आिारमा
प्राथसमकताका िेत्रहरु सनमायण गने ,
(३) राविय स्तरको स्वास््य योजना अनुिार नीसत बनाउने र िागु
गराउने,
(४) जनस्वास््य िम्बक्तचि राविय रणनीसत, ढाुँचा वा सनयमहरुिाई
स्थानीय तहमा िागु गनय िम्बक्तचित िेत्र

वा सनकायिाई

आवश्यक सनर्दे शन, अनुगमन तथा िमचवय गने ,
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(५) रोगहरुको सनयचत्रण, रोकथाम, िगायत जनस्वास््यको िमग्र
िुिार िम्बक्तचि कुनैपसन सबषयमा प्रर्दे श तथा िं घीय िरकार
िुँग आवश्यक िहयोग तथा परामशय सिने ।
(६) नगरिे तोकेका अचय स्वास््य िम्बक्तचि परामशयका काययहरु
।
(ख) स्वास््य िुँग िम्बक्तचित कुनै सबषयमा िुझाव प्रस्तुत गनय
िसमसत वा उप िसमसत बनाउन िक्नेछ ।
(३) बोडय िम्बक्तचि अचय काययकारी पररषर्द आफैंिे
सनमायण गरे बमोक्तजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द -१६
ववववि
४२. िमचवय गने : िं घीय तथा प्रार्दे क्तशक असभयानमा स्थानीय
िरकारिे िमचवय र िहयोग पुयायउनेछ ।
४३. सनयम

बनाउन

िक्ने

: यि

ऐनको

काययचवयनको

िासग

काययपासिकाकािे आबश्यक सनयम बनाउन िक्नेछ र त्यस्तो
सनयम नगरपासिकािे स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरर िागुहन
ु ेछ
।
४४. मापर्दण्ड र सनर्दे क्तशका बनाउन िक्ने : यि ऐनको काययचवयनको
िासग काययपासिकािे आवश्यक मापर्दण्ड र सनर्दे क्तशका बनाउन
िक्नेछ ।
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४५ . स्वास््य काययक्रम िं चािन गने : काययपासिकािे िक्ष्य सनमायण
गरर

योजना सनमायण,

कायायचवयन,

मुल्याङ्कन तथा िसमिाको

काययतासिका बनाई आवश्यकता अनुिार स्वास््य / जनस्वास््य
िम्बक्तचि

प्रवर्द्यनात्मक,

प्रसतकरात्मक,

उपचरात्मक

तथा

पुनस्थानपना िम्बक्तचि काययक्रमहरू िं चािन गनय िक्नेछ ।
४६. आमा तथा नब क्तशशु िेवा काययक्रम िं चािन गने

: (१)

काययपासिकािे गभयवती मवहिा, आमा र क्तशशुको िासग पोषण तथा
स्वास््य िुरिा काययक्रमको िं चािन र प्रबियन गनेछ ।
(२)

नगर काययपासिकािे योजना बनाई स्तनपान

प्रवर्द्यनका काययक्रम िं चािन गने छ ।
(३)

काययपासिकािे योजना बनाई नगरपासिका िेत्र

सभत्र कुपोषणको पवहचान,

चयूनीकरण,

रोकथाम, सनयचत्रण र

व्यवस्थापनका िाथै असत कुपोवषत बािबासिकाको पुनस्थापनाको
काययक्रम िं चािन गनेछ ।
४७. िामाक्तजक िुरिा र स्वास््य बीमा :(१) नगरपासिका िेत्र सभत्रका
िबै बासिचर्दािाई स्वास््य वीमा ऐनिे तोके बमोक्तजम असनवायय
सबमामा आबर्द् बनाउने काययपासिकाको र्दावयत्व हुनेछ ।
(२)

काययपासिकािे

िम्बक्तचित

सनकाय

िुँगको

िहकाययमा िामाक्तजक िुरिा जनचेतनाका काययक्रम िं चािन गनय
िक्नेछ ।
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(३) काययपासिकािे आसथयक रूपिे सबपन्न तथा िक्तित
िमुहको

स्वास््य

बीमा

गराउन

अचय

िामाक्तजक

िुरिाका

काययक्रममा िहभागी गराउन व्यवस्थापनको िासग प्रार्दे क्तशक तथा
िं घीय सनकायहरू िुँग िमचवय गनेछ ।
(४)

मवहि,

अपाङ्गता भएका व्यक्ति,

बािबासिका,
अशि,

वकशोर वकशोरी,

र्दसित,

ज्येष्ठ नागररक, आसथयक

िामाक्तजक र शारीररक रुपमा पसछ परे का वगय र िमुहहरुका
िासग काययववसि बनाई काययपासिकािे सबशेष िामाक्तजक स्वास््य
िुरिा काययक्रमहरु िं चािन गनय िक्नेछ ।
(५)

काययपासिकािे सबशेष िं रिणको आवश्यकता

भएका र्दसित, मवहिा, बािबासिका, ज्येष्ठ नागररक,

अपाङ्गता

भएका,

र अचय

अशि, जनआचर्दोिनका घाइते तथा अपांग

िमुहहरूका िासग प्रर्दे श तथा िं घको िमचवयमा आवश्यक
िं रिणको व्यवस्था गनय िक्नेछ ।
४८. असिकार प्रयोग गनय िक्ने : यि ऐनमा िभािे गने भसन तोकेको
बाहेक अचय असिकारहरू काययपासिकािे प्रयोग गनय िक्नेछ ।
४९. िेवाग्राहीको कतयब्य : (१) प्रत्येक व्यक्ति सनयसमत रुपमा आफूिाई
पायक पने स्वास््य िं स्थामा गई स्वास््य पररिण गराउनु
प्रत्येक नागररकको कतयब्य हुनेछ ।
(२)

आफ्नो स्वास््यको िम्बचिमा िचेत रहने र

क्तचवकत्िक तथा तथा स्वास््यकमी िाई मयायदर्दत एवं क्तशष्ट
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ब्यबहार गनुय नगरपासिका सभत्रका प्रत्येक नागररकको कतयब्य
हुनेछ ।
(३) मानसिक स्वास््य िमस्या भएका व्यक्तिहरुिाई
किैिे पसन बाुँिेर राख्ने वा खोरमा थुन्ने जस्ता कायय गनय
पाईनेछैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारे मा काययपासिकािाई िूचना
दर्दने, स्वास््य िं स्थामा िै जाने, उपचार गने गराउने, उपचार दर्दने
र

स्वस्थ

रहन

तथा

उपचार

गने

काययमा

िहयोग

तथा

िहक्तजकरण गनुय प्रत्येक िं रिकको र्दावयत्व हुनेछ ।
५०. िेवा प्रर्दायक र स्वास््यकमीको र्दायीत्व: (१) नागररकिाई क्तशष्ट र
मयायदर्दत रुपमा स्वास््य िेवा प्रर्दान गनुय िेवा प्रर्दाययकको र्दायीत्व
हुनेछ ।
(२)

यि ऐन बमोक्तजम स्वास््यकमीिे उपचार गर्दाय

िवै िेवाग्राही प्रसत िमान व्यवहार गनुय र भेर्दभाव नगरर िेवा
दर्दनु िबै स्वास््यकमीको कतयव्य हुनेछ ।
(३)

उपर्दफा (२) मा जुनिुकै कुरा िे क्तखएको भएता

पसन ववरामीको अवस्थाको आिारमा िेवा प्रर्दाययकिे उपचार गर्दाय
प्राथसमकरण गनय िक्नेछ ।
(४)

स्वास््यकमीिाई पेशागत िुरिा र काययमैत्री

वातावरणको हक हुनेछ ।
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५१. स्वास््य िेवा अवरुर्द् गनय नपाईने : स्वास््य िेवा अत्यावश्यक
िेवा भएकोिे कुनैपसन स्वास््य िं स्थामा सनयसमत र आकस्मीक
िेवा अवरुर्द् गनय पाईने छै न ।
५२. गुनािो व्यवस्थापन : काययपासिकािे स्वास््यिेवा,

िरिफाई र

जनस्वास््य िुँग िम्बचिीत गुनािो र उजुरीको िं किन गने र
त्यिको िम्बोिनको िासग सिफाररि गनय एक असिकारी तोक्नेछ
।
५३. प्रचसित कानून वमोक्तजम हुने : यि ऐनमा िे क्तखए जसत ववषय यिै
ऐन बमोक्तजम र यि ऐनमा नतोवकएका ववषयको हकमा प्रचसित
कानुन बमोक्तजम हुनेछ ।
५५. िसत पूसतय दर्दनुपने : नगरपासिका सभत्र कुनै व्यक्ति वा िं स्थाको
गसतववसििे अचय व्यक्तिको स्वास््यमा प्रत्यि रूपमा प्रसतकूि
अिर गरे मा

वा िमयमा

िेवा नदर्दएमा

सनजिाई

चयावयक

िसमसतिे िसतपूसतय दर्दिाउन िक्नेछ ।
५५. खारे जी र बचाउिः यो ऐन िागु हुन ु पूव य नगरपासिका अचतरगत
िं चासित वक्रयाकिाप यिै ऐन बमोक्तजम भए गरे को मासननेछ ।
आज्ञािे ,
नरहरी सतवारी

प्रमुख प्रशािकीय असिकृत
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