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                   स्वास््य सम्बन्धिा व्यवस्था गनन बनेको पवधेयक 

प्रस्तावनााः नेिािको संपवधानिे प्रत्याभतु गरेको लन:शलु्क आधारभतू स्वास््य सेवािाई व्यवस्स्थत र 
प्रभावकारी बनाउन नगरिालिकािा उििव्ध स्रोत साधनको सिसु्ित प्रयोग गरै्द संपवधानको अनसूुिी 
८ र ९ तथा स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ िा उल्िेस्ित स्वास््य सम्बन्धी 
स्थानीय तहको काि, कतनव्य र अलधकार कायानन्वयनका िागी कानूनी व्यवस्था गनन बाञ्छनीय 
भएकोिे, 

नेिािको संपवधानको धारा २२१ बिोस्जि बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिकाको नगर सभािे यो 
ऐन बनाएको छ। 

िररच्छेर्द-१ 

प्रारस्म्भक 

१.संस्िप्त नाि र प्रारम्भाः(१) यस ऐनको नाि  बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिका"स्वास््य ऐन, २०७९" 
रहेको छ ।  

(२) यो ऐन नगर सभाबाट स्स्वकृत भई स्थानीय राजित्रिा प्रकास्शत भएको लिलत 

रे्दस्ि िाग ुहनुेछ ।  

२. िररभाषााः पवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,- 

(क) "आकस्स्िक सेवा" भन्नािे आकस्स्िक घटना वा आितकािीन अवस्था िरी 
जीवन जोस्िियकु्त अवस्थािा रहेका व्यस्क्तहरूको जीवनिाई जोस्िििकु्त 
गनन, कुनै अंग गमु्न वा अशक्त हनुे अवस्थावाट बिाउन आवश्यकता अनसुार 
तत्कािै दर्दनिुने प्रारस्म्भक तथा तत्काि सेवा सम्झनिुछन। 

(ि) "आधारभतु स्वास््य सेवा" भन्नािे आि नागररकको स्वास््य आवश्यकता 
िूलतनका िालग राज्यबाट सिुभ रुििा लन:शलु्क उििब्ध हनुे नेिाि सरकारिे 
तोकेका प्रवर्द्ननात्िक,प्रलतकात्िक,उििारात्िक,लनर्दानात्िक र िनुस्थानिनात्िक 
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सेवा सम्झनिुछन।र सो शब्र्दिे र्दफा ३ बिोस्जि नगरिालिकािे थि गरेका 
आधारभतु स्वास््य सेवािाई सिेत जनाउनेछ। 

(ग) "अनगुिन सलिलत"भन्नािे स्वास््य संस्थाको अनगुिन, लनरीिण र िलु्याङ्कन 
गनन गदित र्दफा १५ बिोस्जिको अनगुिन तथा गणुस्तर सलिलतिाई 
सम्झनिुछन। 

(घ)  “उिप्रििु” भन्नािे बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिकाको उिप्रििुिाई सम्झनिुछन 
। 

(ङ) “ऐन” भन्नािे बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिकाको स्वास््य ऐन २०७९ िाई सम्झन ु
िछन।  

(ि) “कायनिालिका” भन्नािे बनगाड कुपिणे्ड नगर कायनिालिकािाई सम्झनिुछन । 

(छ) “गैह सरकारी वा लनजी स्वास््य संस्था” भन्नािे प्रिलित कानून बिोस्जि 
स्वीकृलत लिई गैरसरकारी वा लनजी वा सहकारी िेत्रको िगानी तथा 
स्वालित्विा संिािन भएका स्वास््य संस्थािाई सम्झनिुछन र सो शव्र्दिे 
सािरु्दायीक वा गिुी वा ट्रष्टिाफन त संिालित गैर नाफा ििुक स्वास््य 
संस्थािाई सिेत जनाउने छ। 

(ज) “ नगरिालिका”भन्नािे बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिका सम्झन ुिछन । 

(झ) “प्रििु” भन्नािे बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिकाको प्रििुिाई सम्झनिुछन ।  

(ञ) “प्रििु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिकाको प्रििु 
प्रशासकीय अलधकृतिाई सम्झनिुछन । 

(ट) "तोपकएको" वा "तोपकए बिोस्जि"भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयि वा 
लनरे्दस्शका वा कायनपवलधिा तोपकएको वा तोपकए बिोस्जि सम्झनिुछन। 

(ि) "लनरीिक" भन्नािे स्वास््य संस्था र जनस्वास््य सम्बन्धी गणुस्तर अनगुिन 
तथा लनरीिण गनन प्रिलित कानून बिोस्जिको योग्यता िगेुको र्दफा १७ 
बिोस्जिको स्वास््य अलधकारीिाई सम्झनिुछन। 

(ड) "सरकारी स्वास््य संस्था" भन्नािे बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिका िेत्रलभत्र 
स्थानीय तह, प्ररे्दश सरकार र नेिाि सरकारिे संिािन गरेका स्वास््य 
संस्था सम्झनिुछन र सो शव्र्दिे कानून बिोस्जि स्थािना भएका स्वसास्शत 
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संगदित संस्था िातहतिा संिालित प्रलतष्ठान स्शिण अस्िताििाई सिेत 
जनाउनेछ। 

(ढ) "सेवाग्राही"भन्नािे स्वास््य सेवा लिने व्यस्क्त सम्झनिुछन। 

(ण) "सेवा प्रर्दायक" भन्नािे िान्यताप्राप्त स्शिण संस्थावाट स्वास््य सेवाका 
पवषयिा लनस्ित योग्यता वा तालिि हालसि गरी सम्बस्न्धत िररषर्दवाट 
अनिुलत प्राप्त स्वास््य संस्थािा कायनरत स्िपकत्सक तथा स्वास््यकिी र 
सािरु्दापयक स्वास््य कायनकतान वा िपहिा सािरु्दापयक स्वास््य स्वयं सेपवका 
सम्झनिुछन र सो शव्र्दिे स्वास््य सेवा प्रर्दान गने अनिुलत प्राप्त स्वास््य 
संस्थािाई सिेत जनाउनेछ। 

(त) “स्वास््य सलिलत” भन्नािे ऐनको र्दफा १४ अनसुार नगरिालिकािा गदित 
स्वास््य सलिलतिाई सम्झन ुिर्दनछ ।  

(थ) “स्वास््य शािा” भन्नािे बनगाड कुपिणे्ड नगरिालिकाको स्वास््य सेवा 
सम्वन्धी कािकाज गनन गराउनको िागी तोकेको िापिका स्तरको स्वास्थ्य 

शािा सम्झनिुछन । 

(र्द)  “स्वास््य संस्था” भन्नािे सरकारीस्वास््य संस्थािाई सम्झन ु िर्दनछ र सो 
शब्र्दिे प्रिलित कानून बिोस्जि स्थापित सािरु्दापयक वा गैरसरकारी वा लनजी 
वा सहकारी वा गैर नाफाििुक रुििा स्थािना भएका स्वास््य संस्थािाई 
सिेत जनाउने छ।  

(ध) “व्यवस्थािन सलिलत” भन्नािे ऐनको र्दफा ६ अन्तगनत बनेका स्वास््य 
संस्थाहरुको सञ्चािन तथा व्यवस्थािन सलिलतिाई सम्झनिुर्दनछ ।   

िररच्छेर्द-२ 

आधारभतू स्वास््य सेवा तथा सेवा प्रर्दायक  

३ . आधारभतू स्वास््य सेवा:(१) प्रत्येक नागररकिाई स्वास््य सेवािा सहज र सिुभ िहुुँि 
हनुेछ।   

(२) नेिाि सरकारिे लनधानरण गरेका आधारभतू स्वास््य सेवाहरू प्रत्येक 
नागररकिाई लन:शलु्क प्राप्त हनुेछ ।  
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 (३) नेिाि सरकारिे लनधानरण गरेका उिर्दफा (२) बिोस्जिका सेवाका अलतररक्त 
स्थानीय आवश्यकता र उििब्ध स्रोत साधनका आधारिा कायनिालिकािे राजित्रिा सिुना 
प्रकास्शत गरी आधारभतू स्वास््य सेवाको सूिी थि गनन सक्नेछ ।   

(४) उिर्दफा (२)र (३)बिोस्जिका सेवाका अलतररक्त स्थानीय आवश्यकता र 
अवस्था अनसुार अन्य स्वास््य सेवा सिेत तोपकएको वगन, सिहु, लिङ्ग वा िेत्रका नागररकिाई 
कायनिालिकािे लनाःशलु्क उििब्ध गराउन सक्नेछ । 

(५)आधारभतू स्वास््य सेवाको व्यवस्थािन कायनिालिकािे गनेछ। 

४. आधारभतू स्वास््य सेवा प्रर्दायक: (१) नगरिालिका िेत्रलभत्र संिािनिा रहेका सरकारी स्वास््य 
संस्था तथा सिूर्दायिा आधाररत स्वास््य कायनक्रि िाफन त आधारभतु स्वास््य सेवा सलुनस्ित 
गररनेछ।  

(२)उिर्दफा (१) बाहेक नेिाि सरकार, प्ररे्दश सरकार, र स्थानीय तहिे तोकेका 
स्वास््य संस्थाबाट लन:शलु्क रुििा आधारभतु स्वास््य सेवा उििब्ध हनुेछ ।  

(३) आधारभतु स्वास््य सेवा प्रर्दान गननको िालग आवश्यकता अनसुार नगरिालिकािे 
गैरसरकारी तथा लनजी स्वास््य संस्थासंग साझेर्दारी गनन सक्नेछ। 

िररच्छेर्द-३ 

स्वास््य संस्था स्थािना, संिािन तथा व्यवस्थािन 

५.   स्वास््य संस्था स्थािना: (१)आधारभतू स्वास््य सेवा तथा अन्य स्वास््य सेवा प्रर्दान गननको 
िागी नगरिालिकािे स्वास््य संस्था स्थािना तथा संिािन गनन सक्नेछ। 

(२) उिर्दफा(१) बिोस्जिका स्वास््य संस्थाको तहगत संरिना र सेवा तथा 
िूवानधारको न्यनुति िािर्दण्ड नेिाि सरकारिे तोके बिोस्जि हनुेछ । 

(३)उिर्दफा (१)बिोस्जि स्वास््य संस्था स्थािना गर्दान नगरिालिकािे आवश्यकता र 
औस्ित्यता अनसुार प्रत्येक वडािा कस्म्तिा एक स्वास््य संस्था र नगरिालिकािा कस्म्तिा 
एक आधारभतू अस्िताि रहने गरी स्थािना तथा संिािन गनन सक्नेछ । 
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(४) उिर्दफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेस्िएको भए तािलन कायनिालिकािे स्वास््य 
सेवा सिुभ र सहज रुििा संिािन गनन स्वास््य सेवािाई एपककृत रुििा संिािन गनन 
सक्नेछ।   

(५)नगरिालिकािे हाि सञ्चािनिा रहेका स्वास््य संस्थाको प्रिलित िािर्दण्ड 
बिोस्जि स्तरोन्ती गरी सञ्चािन गनन सक्नेछ । 

(६) स्वास््य संस्था स्थािना गर्दान नगरिालिकािे निेाि सरकार र प्ररे्दश सरकारसंग 
सिन्वय गनन सक्नेछ। 

(७) नगरिालिकालभत्र संिालित सरकारी अस्िताििे अलनवायन रुििा आफ्न ैफािेसी 
सञ्चािन गरी अत्यावश्यक लन:शलु्क औषधी तथा सिुथ िूल्यिा अन्य आवश्यक औषलधहरु 
उििब्ध गराउन ुिनेछ। 

(८) औषलध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बिोस्जि हनुेछ ।  

(९) नगरिालिकािे नेिाि सरकार र प्ररे्दश सरकारसंग सिन्वय गरर सिनरं्दश उििार 
केन्र संिािन गनन सक्नेछ ।  

६.   स्वास््य संस्था संिािन तथा व्यवस्थािन: (१)नगरिालिकाको स्वालित्विा संिािन भइरहेका 
वा स्थािना भएका अस्ितािको संिािन तथा व्यवस्थािनको िागी रे्दहाय बिोस्जिको 
अस्िताि व्यवस्थािन सलिलत हनुेछ । 

(क) नगर प्रििु- अध्यि 

(ि) नगरिलिका लभत्र वसोवास गने प्रलतपष्ठत सिाजसेवी िध्येवाट 
कायनिालिकािे तोकेको व्यस्क्त- उिाध्यि 

(ग) सािास्जक पवकास सलिलत संयोजक -सर्दस्य 

(घ) अस्िताि रहेको वडाको अध्यि- सर्दस्य 

(ङ) नगरकायनिालिका िपहिा सर्दस्य िध्ये कस्म्तिा एक र्दलित िपहिा 
सर्दस्य सपहत र्दईु जना – सर्दस्य 

(ि) स्वास््य वा स्शिा िते्रिा कृयास्शि स्थानीय व्यस्क्तहरू िध्ये 
कायनिालिकािे तोकेको कस्म्तिा एक िपहिा सपहत र्दईु जना- सर्दस्य 

(छ) िपहिा स्वयंसेपवका िध्येवाट कायनिालिकािे तोकेको एक जना-सर्दस्य 

(ज) अस्ितािको नसनस् ङ इन्िाजन –सर्दस्य 

(झ) स्थानीय उद्योग व्यािार संघको अध्यि वा प्रलतलनलध-सर्दस्य 
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(ञ) स्वास््य शािा प्रििु -सर्दस्य 

(ट) अस्ितािको िेलडकि सिुररटेण्डेन्ट- सर्दस्य सस्िव 

स्िपष्टकरण: यस उिर्दफा बिोस्जि उिप्रििु व्यवस्थािन सलिलतको अध्यि भएिा 
नगर प्रििु व्यवस्थािन सलिलतको संरिक रहनेछन। 

(२)उिर्दफा (१) बाहेकका नगरिालिकाको स्वालित्व रहेका अन्य सरकारी स्वास््य 
संस्थाको संिािन तथा व्यवस्थािनको िालग रे्दहाय बिोस्जिको एक व्यवस्थािन सलिलत 
हनुेछ;- 

(क) स्वास््य संस्था रहेको सम्वस्न्धत वडाको अध्यि- अध्यि 

(ि) वडा बाट लनवानस्ित िपहिा सर्दस्यहरु िध्येबाट एकजना – उिाध्यि 

 

(ग) सम्बस्न्धत स्वास््य संस्था रहेको वडा कायानियका कायनकारी 
अलधकारी – सर्दस्य  

(घ) स्वास््य संस्था रहेको िेत्रको पवद्याियका मपििा प्रििु वा प्रािायन 
िध्येबाट एक वा िपहिा नभएिा िपहिा स्शस्िका िध्येबाट एक गरी 
सलिलतिे िनोलनत गरेका एकजना– सर्दस्य 

(ङ) स्थानीय उद्योग वा व्यािार संघको प्रलतलनलध एकजना – सर्दस्य  

(ि) िपहिा स्वास््य स्वयंसेपवका िध्येवाट सलिलतिे िनोलनत गरेका एक 
जना -सर्दस्य 

(छ) सम्बस्न्धत स्वास््य संस्था प्रििु -सर्दस्य सस्िव 

(३) सलिलतिे र्दलित, जनजालत,अिांगता भएका, जेष्ठ नागररक, पकशोरपकशोरी 
िध्येबाट एक-एक जना व्यस्क्तिाई वैिकिा आिन्त्रण गनन सक्नेछ। 

(४) सलिलतिे आवश्यक रे्दिेिा स्थानीय सिाजसेवी, पवज्ञ वा किनिारीिाई सलिलतको 
वैिकिा आिन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(५) उिर्दफा (२) बिोस्जिका स्वास््य संस्थाको व्यवस्थािन सलिलतिा नगरिालिका 
प्रििु संरिक रहनेछन। 

(६) सलिलत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कायनिालिकािे तोके बिोस्जि हनुेछ । 
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७.व्यवस्थािन सलिलतको काि,कतनव्य र अलधकार: व्यवस्थािन सलिलतको काि, कतनव्य र अलधकार 
रे्दहाय विोस्जि हनुेछ,- 

(क) नेिाि सरकारबाट जारी गररएको आधारभतू स्वास््य सेवा प्रबाह र 
न्यूनति सेवा िािर्दण्ड कायानन्वयनको सलुनस्ितता गराउने ।  

(ि) स्वास््य संस्थाबाट गणुस्तरीय, प्रभावकारी एवं र्दीगो सेवा प्रवाहको 
िालग स्वास््य संस्थाको उन्नलत र पवकासको सन्र्दभनिा आवश्यक 
नीलत, योजना, कायनक्रि तजुनिा र लनणनय गरी कायानन्वयन गने, 
गराउने। 

(ग) स्वास््य सेवाको िहुुँिवाट वस्ञ्चत स्थानीय सिरु्दायिाई स्वास््य 
सेवाको िहुुँिको सलुनस्ितता गनन आवश्यक कायनहरू गने ।  

(घ) भगूोि, अल्िसंख्यक, आदर्दवासी जनजालत, ज्येष्ठ नागररक, पविन्न वगन, 
अिांगता, बािबालिका, पकशोर पकशोरी, िपहिा सिूह सिेतिाई 
िध्येनजर रािी स्वास््य संस्थाको प्राथलिकता र योजना तजुनिा गरी 
कायानन्वयन गने। 

(ङ) स्वास््य संस्थाको व्यवस्थािन र सञ्चािनको िालग आवश्यक स्रोत 
साधन जटुाउन िहि गने, वापषनक वजेट तथा कायनक्रि तयार गने। 

(ि) स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएका सेवाहरूको लनयलित अनगुिन र 
सि ीिा गरी सेवाको लनरन्तर रूििा गणुस्तर अलभवपृर्द् गनन 
आवश्यक लनणनय लिने। 

(छ) स्वास््य बीिा कायनक्रि, िोि कायनक्रि, िातसृ्शश ु सरुिा कायनक्रि 
जस्ता रापिय अलभयान तथा कायनक्रिहरूको कायानन्वयनको आवश्यक 
प्रवन्ध लििाउने । 

(ज) अलत पविन्न, असहाय तथा अिाङ्गता भएका व्यस्क्तहरूिाई लनशलु्क वा 
सहलुियतिूणन स्वास््य सेवा प्रर्दान गनन आवश्यक प्रवन्ध लििाउने ।  

(झ) स्वास््य संस्थािा कायनरत जनशस्क्तको ििता पवकास र एवं बसृ्ि 
पवकासको िालग आवश्यक कायन गने। 

(ञ) सवनसिुभ र गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको िहिु र उििब्धता सलुनस्ित 
गराउनका िालग आवश्यक िानव स्रोत व्यवस्थािन सम्बन्धी कायन 
गने तथा सेवा प्रर्दायक र स्वास््यकिीहरुिाई सहज रुििा कायन गनन 
अनकूुि तथा सरुस्ित बातावरण सृजना गने र उच्ि कायन सम्िार्दनका 
िालग प्रोत्सापहत गने ।  
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(ट) स्वास््य संस्थाको भौलतक सम्िस्िको एपकन त्याकं अध्यावलधक गने 
एवं सम्िस्िको संरिण गने, गराउने।स्वास््य संस्थाको भौलतक 
संरिना तथा ििनत संभारको ब्यवस्थािन गने। स्वास््य संस्थाको 
भौलतक िूवानधार तथा सेवा प्रवाह (भवन, औषलध, औजार उिकरण) को 
िालग स्वास््य संस्थाको लनयलित स्व-िूल्यांकनका आधारिा आवश्यक 
स्थानीय लबस्िय स्रोत साधनहरुको िपहिान तथा िररिािनिा सहयोग 
गने र सो व्यवस्थािनका िालग सम्बस्न्धत लनकायिा आवश्यक 
लसफाररस, छिफि, गने । 

(ि) स्वास््य संस्थाबाट दर्दईने सेवाको िक्ष्य अनसुार प्रगलत भए नभएको 
अनगुिन गने । 

(ड) स्वास््य सूिनाको उस्ित व्यवस्थािन गनन स्वास््य सम्बन्धी त्यांक, 

सूिना संकिन, पवश्लषेण गरी सोको उियोगिा वपृर्द् ल्याउने ।रेकलडनङ्ग ं
तथा ररिोपटनङ्गिाई सलुनस्ित गरी यसको िालसक तथा आवलधक 
सिीिा गने ।  

(ढ) स्वास््य संस्थाको भौगोलिक कायनिेत्र लभत्रको स्वास््य सिस्या र 
आवश्यकताको पवश्लषेण गरी त्यिा आधाररत योजना तजुनिा, 
कायानन्वयन र अनगुिन गने ।  

(ण) स्वास््य सेवािा सशुासनिाई िध्यनजर गरी जन सहभालगता र 
सािास्जक जवाफ रे्दपहता सलुनस्ित गरै्द सेवाग्राहीिैत्री स्वास््य सेवािाई 
सदुृपढकरण गनन सहयोग तथा सहजीकरण गने ।  

(त) पवद्यतुीय स्वास््यको अवधारणा कायानन्वयनका िालग नगरिालिका 
अन्तगनतका नगरिालिका स्वास््य सलिलत र स्वास््य शािासंग 
आवश्यक सिन्वय गने । 

(थ) अस्घल्िो वैिकिे गरेका लनणनयहरूको कायनन्वयनको स्स्थलतबारे 
िनुराविोकन गरी जनस्वास््यका कायनक्रि तथा स्वास््य सेवा 
संिािन आदर्दिा आएका सिस्या सिाधान गनन िहि गने र सिाधान 
हनु नसकेका सिस्याहरू सिाधानका िालग नगरिालिका तथा 
सम्बस्न्धत लनकायिाई ििाउने । 

(र्द) नगरिालिकािे वनाएको आवलधक कायनक्रि कायनन्वयन,अनगुिन, 
सिीिा र स्वास््य संस्थाको आवलधक तथा वापषनक प्रगलत प्रलतवेर्दन 
नगरिालिका सिि िेश गने। 
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(ध) नेिािको संपवधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनबिोस्जि स्वास््य 
सम्बन्धी स्थानीय तहको एकि तथा साझा अलधकारहरू कायनन्वयनका 
िालग व्यवस्थािन, सिन्वय र सहयोग गने । 

(न) संघ, प्ररे्दश र स्थानीय सरकारिे ििाएका स्वास््य सम्बन्धी कायनक्रि 
तथा अलभयानहरु र नगरिालिकािे तोके बिोस्जिका अन्य कायनहरू 
गने । 

८. िर्दालधकारीहरुको िर्दावलध: (१)व्यवस्थािन सलिलतका िर्दालधकारीहरुको िर्दावलध लनयकु्तस्  भएको 
लिलतिे िाुँि वषनको हनुेछ । 

तर िर्दालधकारीको िर्दावलध बाुँकी रहुँरै्द सम्बस्न्धत स्थानीय तहको लनवानिन सम्िन्न 
भएिा सलिलत स्वत: सिाप्त हनुेछ ।  

(२) कुनै िलन व्यस्क्त र्दईु कायनकाि भन्र्दा बढी स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा 
व्यवस्थािन सलिलतिा रहन सक्ने छैन । तर िरे्दनको हकिा यो प्रावधान िाग ुहनुे छैन । 

९.  िर्दावलध ररक्त हनुे: लनम्न अवस्थािा िर्दालधकारी तथा सर्दस्यहरुको िर्द ररक्त हनुेछ; 

(क) ितृ्य ुभएिा, 

(ि) रास्जनािा दर्दएिा, 

(ग) लबना सूिना िगातार तीन िटक सलिलतको वैिकिा अनिुस्स्थत भएिा  

(घ) फौजर्दारी अलभयोग िागेिा । 

(घ) स्वास््य संस्थाको अपहत हनुे काि गरेको िहर भएिा । 

(ङ) िानलसक संतिुन लबलग्र काि गनन नसक्ने भएिा । 

१०. कोष तथा िाता सञ्चािनाः(१)अस्िताि व्यवस्थािन सलिलतको नाििा एउटा छुटै्ट कोष रहनेछ  

 (२) उिर्दफा (१) बिोस्जिको कोषको संिािन नगरिालिकाको िेिा प्रणािीिा 
सािञ्जस्यता हनुे गरर छुटै्ट बैंक िाता िाफन त हनुेछ।   

(३) उिर्दफा (२) बिोस्जि रहेको बैंक िाता ब्यवस्थािन सलिलतका अध्यि र 
सर्दस्य सस्िवको संयकु्त र्दस्तितबाट सञ्चािन हनुेछ ।   

(४) उिर्दफा (२) बिोस्जिको िेिा व्यवस्थािन र िेिा िरीिण प्रिलित कानून 
बिोस्जि हनुेछ ।   
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११. स्वास््य संस्था संिािन इजाजत ित्र लिनिुने:(१) नेिाि सरकारिे लनधानरण गरेको न्यनुति 
िािर्दण्डका साथै नगरिालिकािे तोकेको प्रपक्रया िरुा गरर नगरिालिका िेत्र लभत्र रे्दहाय 
बिोस्जिका लनजी, गैरसरकारी, सािरु्दापयक, सहकारी वा गैर नाफाििुक संस्थािाई स्वास््य 
संस्था संिािनको िालग इजाजतित्र दर्दन सक्नेछ; 

(क) अस्िताि 

(ि) स्वास््य स्क्िलनक, आयवेुदर्दक स्क्िलनक,होलियोप्याथी स्क्िलनक र यस्तै 
प्रकारका अन्य स्क्िलनकहरू 

(ग) औषधी िसि, फािेसी सेवा 
(घ) पफस्जयोथेरािी केन्र, िनुस्थानिना केन्र, प्राकृलतक उििार केन्र, 

अकुिन्िर, अकुप्रसेर केन्र, यनुानी उििार केन्र, योग ध्यान तथा 
शारररीक व्यायि केन्र, िरम्िरागत सेवा स्क्िलनक र यस्तै प्रकारका 
स्क्िलनक तथा सेवा केन्रहरू  

(ङ) िनुस्थानिना केन्र 

(ि) जेररयापट्रक िरािशन केन्र 

(छ) प्रयोगशािा 
(ज) वैकस्ल्िक तथा प्राकृलतक स्िपकत्सा सम्बस्न्ध सेवा 
(झ) तोपकए बिोस्जिका अन्य स्वास््य सेवा 

(२) इजाजत ित्र प्राप्त नगरी गैरसरकारी वा लनजी स्वास््य संस्थािे स्वास््यसुँग 
सम्बस्न्धत कुनै िलन संस्था संिािन वा सेवा उििब्ध गराउन िाउने छैन ।  

(३)यो ऐन जारी हनु ु अस्घ नगरिालिका िेत्र लभत्र संिालित लनजी वा गैरसरकारी 
स्वास््य संस्थाहरू ऐन जारी भए िलछ नगरिालिकािे तोकेको प्रकृया बिोस्जि यो ऐन प्रारम्भ 
भएको छ िपहना लभत्र इजाजत ित्रका िालग लनवेर्दन दर्दनिुनेछ। 

(४) उिर्दफा(१) बिोस्जिका स्वास््य संस्थािे स्वास््य संस्था तथा सेवा सञ्चािन 
इजाजत ित्र लिन वा नवीकरण गनन कायनिालिकािे तोके बिोस्जिको ढांिािा र्दरिास्त दर्दन ु
िनेछ । 

(५) उिर्दफा(४) बिोस्जिका स्वास््य संस्थािे प्रिलित कानून बिोस्जिको िािर्दण्ड 
िरुा गरे नगरेको सम्बन्धिाअअनगुिन सलिलतिे जाुँिबझु गरी वा गराई कायनिालिकािाई 
लसफाररस गनेछ। 
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(६) उिर्दफा(५) बिोस्जि अनगुिन गर्दान िािर्दण्ड िरुा गरेको िाइएिा 
कायनिालिकािे स्वास््य संस्था तथा सेवा संिािन सम्बन्धिा आवश्यक सतन तोकी तोपकए 
बिोस्जिको ढाुँिािा संिािन इजाजत ित्र दर्दन सक्नेछ।  

(७) स्वास््य संस्थािे प्रत्येक आलथनक वषन सिाप्त भएको लिलतिे एक िपहना लभत्र 
िेश गनुनिनेछ। 

(८) कुनै कारणिे स्वास््य संस्था बन्र्द गनुनिने वा नगरिालिका िेत्रबाट अन्यत्र सानुन 
िने भएिा कायनिालिकािाई अलग्रि जानकारी गराउनिुने छ। 

(९) उिर्दफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा िेस्िएको भए ता िलन यो ऐन प्रारम्भ 
हुुँर्दाको बित कुनै लनकायबाट अनिुलत लिई संिािनिा रहेका स्वास््य संस्थािे यस ऐन र 
प्रिलित कानून बिोस्जिको िािर्दण्ड िरुा गनन सिय िाग गरेिा कायनिालिकािे त्यस्तो 
स्वास््य संस्थािाई औस्ित्य हेरी बढीिा छ िपहनाको सिायावधी दर्दन सक्नेछ।सो अवलधलभत्र 
इजाजत ित्र नलिने स्वास््य संस्थाको अनिुलत स्वत: िारेज हनुेछ। 

(१०)स्वास््य संस्था तथा सेवा संिािन अनिुलत र इजाजत ित्र सम्बस्न्ध अन्य 
व्यवस्था र िािर्दण्ड नेिाि सरकारिे लनधानरण गरेको न्यूनति िािर्दण्ड अनरुुि 
कायनिालिकािे तोक्नेछ। 

(११) उिर्दफा (१०) बिोस्जिको िािर्दण्ड नबने सम्िका िालग स्वास््य संस्था तथा 
सेवा संिािन अनिुलत, इजाजतित्र र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र िािर्दण्ड प्रिलित 
कानून बिोस्जि हनुेछ। 

(१२) यस र्दफािा िालथ जनुसकैु कुरा िेस्िएको भए तािलन नगरिालिका अन्तगनत 
संिालित सरकारी स्वास््य संस्थािे इजाजत अनिुलत लिनिुने छैन तर प्रिलित कानून 
बिोस्जिको न्यूनति गणुस्तर िािर्दण्ड भने िरुा गरेको हनुिुनेछ। 

१२. र्दतान लसफाररस लिनिुने: (१) नगरिालिका िेत्रलभत्र प्रारे्दस्शक वा संघीय तहिा इजाजतित्र 
लिई/र्दतान भई संिािन हनुे लनजी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थािे स्थािना तथा संिािन र 
नवीकरणको िालग नगरिालिकाबाट सेवा संिािन िवुन अनिुलत वा र्दतान र नवीकरण 
लसफाररश लिनिुनेछ। 

(२)यसरी अनिुलत वा र्दतान लसफाररस लिने लनजी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थािे 
सिेत प्रिलित िािर्दण्ड बिोस्जि आफ्नो स्वास््य संस्थािा र्दश प्रलतशत संख्यािा अलनवायन 
रुििा नगरिालिकािे लसफाररस गरेका असहाय, गररव तथा पविन्न नागररकको लन:शलु्क 
उििार गनुनिनेछ। 
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िररच्छेर्द-४ 

योजना, अनगुिन तथा गणुस्तर 

१३. स्वास््य योजना तथा कायनक्रि संिािन गने: (१) कायनिालिकािे नेिाि सरकार र प्ररे्दश 
सररकारको स्वास््य योजना अनकुुि हनुेगरी नगरिालिकाको स्वास््य सम्बन्धी िक्ष्य 
लनधानरण गरीयोजना लनिानण, कायनन्वयन, िलु्याङ्कन तथा सलििाको कायनतालिका बनाई 
स्थानीय आवश्यकता अनसुार स्वास््यसम्बन्धी प्रवर्द्ननात्िक, प्रलतकारात्िक, उििारात्िक 
तथा िनुस्थानिना सम्बन्धी कायनक्रिहरू संिािन गनेछ । 

(२)कायनिालिकािे योजना बनाई नगरिालिका िेत्रलभत्र कुिोषणको िपहिान, 
न्यलुनकरण, रोकथाि, लनयन्त्रण र व्यवस्थािनका साथै अलत कुिोपषत बािबालिकाको 
िनुस्थानिनाको कायनक्रि संिािन गनेछ। 

१४. स्वास््य सलिलत: (१)नगरिालिकािे स्वास््य िेत्रको नीलत, रणनीलत, गुणस्तर सुधार, शुसासन, 
योजना लनिाणन, सिन्वय तथा कायनन्वयन गनन लनम्न बिोस्जिको स्वास््य सलिलत गिन 
गनेछ।  

(क) नगरिालिका प्रििु-अध्यि 

(ि) नगरिालिका उिप्रििु –सर्दस्य 

(ग) प्रििु प्रशासकीय अलधकृत –सर्दस्य 

(घ) सािास्जक पवकास सलिलत संयोजक–सर्दस्य 

(ङ) कानून शािा प्रििु -सर्दस्य 

(ि) स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा ब्यवस्थािन सलिलतका अध्यि 
िध्ये कायनिालिकािे तोकेका एक जना – सर्दस्य  

(छ) कायनिालिका सर्दस्यहरु िध्येवाट नगरिालिका प्रििुिे 
तोकेको र्दलित िपहिा एक जना- सर्दस्य 

(ज) िपहिा स्वास््य स्वयंसेपवका िध्येबाट कायनिालिकािे तोकेको 
एक जना – सर्दस्य  

(झ) स्वास््य संस्थािा कायनरत स्वास्थ्य संस्था प्रमुख र नसन िध्ये 
नगरिालिका प्रििुिे तोकेको एक-एकजना -सर्दस्य  

(ञ) स्वास््य िेत्रिा कायनरत लनजी वा गैह्रसरकारी स्वास््य 
संस्थाको प्रलतलनलधत्व हनुे गरी कायनिालिकािे तोकेको एक 
जना – सर्दस्य   
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(ट) स्वास््य शािा प्रििु   – सर्दस्य  सस्िव 

(२)   सलिलतको काि, कतनव्य र अलधकार रे्दहायबिोस्जि हनुेछ,- 

(क) नगरिालिकािा जनस्वास््य सरुिा, प्रवर्द्नन र सधुार सम्बन्धी 
नीलत लनधानरण गने, 

(ि) स्वास््य सेवाको िेत्रिा सिानिुालतक पवतरणको आधारिा 
प्राथलिकताका िेत्रहरु लनधानरण गने, 

(ग) स्वास््य संस्था स्थािना र सेवा पवस्तारको आवश्यकताको 
एकीन गरी स्वास््य संरिना तथा सेवा पवस्तारको िागी 
कायनिालिकािाई सझुाव दर्दने, 

(घ) रापिय स्वास््य योजना र नीलत तजुनिाको अनसुरण गने 
गराउन,े    

(ङ) जनस्वास््य सम्बस्न्ध रापिय रणनीलत, ढाुँिा वा लनयिनहरुिाई 
स्थानीय स्तरिा िाग ु गनन सम्बस्न्धत िेत्र वा लनकायिाई 
आवश्यक लनरे्दशन दर्दन,े  

(ि) रोगहरुको रोकथाि, प्रबधननात्िक कायन िगायत जन 
स्वास््यको सधुार सम्बस्न्ध कुनै िलन पवषयिा प्ररे्दश तथा 
संघीय सरकार सुँग आवश्यक सहयोग तथा िरािशन लिने, 

(छ) नगरिालिकाको िेत्रालधकार लभत्रको स्वास््य सेवाको 
त्याङ्कहरु पवश्लषेण गरर नगरिालिकाको आवश्यकतािा 
आधाररत भएर स्वास््य सम्बस्न्ध बापषनक तथा आवलधक 
योजनाहरु तयार गने ।  

(ज) नगरिालिका लभत्रको स्वास््य सेवा पवकास, पवस्तार, शुसासन र 
गणुस्तर सलुनस्ितताको योजना तयार गने, 

(झ) स्वास््य सेवाको िहुँि ुभन्र्दा बापहर रहेका सिरु्दायको िपहिान 
गरी सबैका िालग स्वास््य सेवा सलुनस्ित हनुे प्रवन्ध गने, 

(ञ) कायनिालिकािाई स्वास््य िेत्रको पवकास र पवस्तारिा 
आवश्यकता अनसुार राय सझुाव र सल्िाह दर्दन,े 

(ट) नगरिालिकािा स्वास््य िेत्रिा कायनरत स्थानीय लनजी तथा 
गैहसरकारी संघ संस्थाहरुसंग सिन्वय तथा आवश्यक 
साझेर्दारीका उिायहरू िोज्ने, 
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(ि) जन स्वास््यसंग जोलडएका अन्य िेत्रहरूसंग सिन्वय गरी 
एपककृत रुििा जनस्वास््यका योजना र कायनक्रि तजुनिा गनन 
नेततृ्वर्दायी भलूिका लनवानह गने, 

(ड) तोपकए बिोस्जिको अन्य कायन गने। 

(३) सलिलतिे स्वास््यसुँग सम्बस्न्धत कुनै पवषयिा सझुाव प्रस्ततु गनन सलिलत वा 
उि–सलिलत गिन गनन सक्नेछ।  

(४) सलिलतको बैिक कस्म्तिा २ िपहनाको एक िटक बस्नु्न िनेछ। 

(५) सलिलतको बैिक सम्बस्न्ध अन्य कायनपवलध सलिलत आफैिे लनधानरण गनेछ ।  

१५. अनुगमन िथा गुिस्तर सणमणि(१) स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन,मुल्याङ्कन तथा सुिररवेक्षण गनन 

सपमपत गठनको संदर्नमा प्रारम्भिक रूिमा दफा १४ अन्तगनत गपठत स्वास्थ्य सपमपतिे कार्न गनेछ 

र उक्त कार्नको उिरु्क्त व्यवस्थािनको िापग िापिकास्तरमा एक अनुगमन मुल्यांकन 

सुिररवेक्षणा पनदेपशका तर्ारी गने र सोपि अनुसार िापिकास्तरीर् अनुगमन तथा गुणस्तर सम्वम्भि 

कार्न गनेछ। 

१६.  प्रापवलधक उि-सलिलत : (१) स्वास््य संस्थाको िूवानधार, स्थायी एवं स्तरोन्नलतको प्रयोजनको 
िालग अनगुिन गरी कायनिालिकािाई लसफाररस गनन रे्दहाय बिोस्जिको प्रापवलधक सलिलत 
गिन हनुेछ।  

(क) अस्ितािका िे.स.ु/िेलडकि अलधकृत- संयोजक 

(ि) ल्यावटेस्क्नलसयन/अलधकृत  सर्दस्य 

(ग) रेलडयोग्राफर/अलधकृत सर्दस्य 

(घ) िस्ब्िक हेल्थ नसन/अलधकृत सर्दस्य 

(ङ) जनस्वास््य अलधकृत/लनरीिक 

(ि) इस्न्जलनयर/ सव इस्न्जलनयर 

(छ) वातावरण तथा सािास्जक िूल्याङ्कन सम्बन्धी पवज्ञ 

(ज) आयवेुर्द वा वैकस्ल्िक स्िपकत्साका प्रलतलनलध 

(झ) स्वास््य शािा प्रििु 
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(२) उिलनयि (१) बिोस्जिका सर्दस्य तथा सम्बस्न्धत िेत्रका पवषय पवज्ञ उििब्ध 
हनु नसकेको अबस्थािा कायनिालिकािे प्रारे्दस्शक स्वास््य कायानिय, अस्िताि वा स्जल्िा 
स्स्थत सम्बस्न्धत िेत्रिा कायनरत व्यस्क्तहरूिाई सर्दस्यका रुििा आिस्न्त्रत गनन सक्नेछ। 

१७. जनस्वास््य लनरीिक:(१)स्वास््य संस्थािे प्रिलित िािर्दण्ड बिोस्जि स्वास््य संस्था संिािन 
गरे वा नगरेको र सेवा प्रर्दान गरे वा नगरेको सम्बन्धिा लनरीिण र अनगुिन गनन तथा 
जनस्वास््यिा प्रलतकूि असर िाने गलतपवलध र वस्तबुाट आि जनतािाई सरुस्ित राख्नको 
िालग त्यस्ता गलतपवलध र वस्तकुो अनगुिन, लनयिन र लनयन्त्रण गनन अनगुिन सलिलतिे छुटै्ट 
जनस्वास्थ लनरीिक िटाउन सक्नेछ ।   

(२) लनरीिणको क्रििा कुनै व्यस्क्तवा संस्थािे यस ऐन र प्रिलित कानून पविररत 
जनस्वास््यिा प्रलतकूि असर िने गलतपवलध गरेको िाइएिा जनस्वास््य लनरीिकिे वस्त ु
स्स्थलतको ििुलु्का बनाई र उक्त गलतपवलध तत्कािको िालग बन्र्द गराई कारवाहीका िालग 
लसफाररस गनन सक्नेछ। 

(३) जनस्वास््य लनरीिकको योग्यता तथा अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बिोस्जि 
हनुेछ। 

१८. सेवा शलु्क लनधानरण र िनुराविोकन: (१) नगरिालिकािे नेिाि सरकारिे तोकेको िािर्दण्ड 
अनसुार नगरिालिका लभत्रको स्वास््य सेवाको अलधकति शलु्क लनधानरण तथा िनुराविोकन 
गनन सक्नेछ। 

(२)कुनै िलन स्वास््य संस्थािे उिर्दफा(१)को प्रलतकूि नहनुे गरी आफ्ना सेवाको 
शलु्क िररवतनन गर्दान िररवतनन गनुनिने आधार प्रष्ट ििुाई कायनिालिकािाई िूवन जानकारी 
गराउन ुिनेछ ।  

(३) स्वास््य संस्थािे सेवा शलु्कको सूिी सबै सेवाग्राहीिे रे्दख्न ेस्थानिा राख्निुनेछ । 

िररच्छेर्द – ५ 

स्वास््य जनशस्क्त, िूवानधार र औषधी व्यवस्थािन 

१९.जनशस्क्तको व्यवस्थािन:(१) नगरिालिका लभत्रका स्वास््य संस्थािाफन त आधारभतू स्वास््य सेवा 
प्रवाहको िालग रे्दहाय बिोस्जिको जनशस्क्त रहनेछ। 
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(क) स्थायी- नेिाि सरकारको स्वास््य सेवावाट सिायोजन भइ आएका 
स्वास््य जनशस्क्त र िोक सेवावाट िर्दिलुतन हनुे स्थायी जनशस्क्त 

(ि) करार - करार सेवािा भनान गररएका जनशस्क्त 

(ग) अभ्यासकतान- छात्रवलृत प्राप्त गरर अध्ययनरत पवद्याथीहरूिे अलनवायन 
सेवा गनुनिने जनशस्क्त तथा नगरिालिकाको िूणन वा आंस्शक रुििा 
सहयोग प्राप्त गरी अध्ययन गरेका पवद्याथी 

(घ) स्वास््य अलभयानकतान/िपहिा स्वास््य स्वयंसेपवका 

 (२) कायनिालिकाकािे प्रिलित कानून बिोस्जि स्वीकृत संरिना अनरुूिको 
आवश्यक जनशस्क्त स्थायी र करार किनिारीबाट िर्दिूलतन गनेछ । 

(३) कायनिालिकािे जनशस्क्तको ििता अलभवपृर्द्को िालग आवश्यकता अनसुार 
तालिि तथा स्शिण गराउनेछ । 

(४)कायनिालिकािे नगरिालिका अन्तगनत स्वास््य सेवाको कुनै किनिारीिाई एउटा 
स्वास््य संस्थाबाट अको स्वास््य संस्थाको सिान िर्दिा सरुवा गनन वा काि काजिा 
िटाउन सक्नेछ। 

(५) उिर्दफा (४) बिोस्जि किनिारीको सरुवा गर्दान लिइने आधार तथा िािर्दण्ड 
कायनिालिकािे तोके बिोस्जि हनुेछ। 

(६) उिर्दफा (४) बिोस्जि काि नगरिालिका लभत्रका स्वास््य संस्थािा काजिा 
िटाउुँर्दा किनिारी कायनरत स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे सेवािाई प्रलतकुि प्रभाव निने 
व्यवस्था लििाउन ुिनेछ।  

 (७) स्वास््य अलभयानकतान र िपहिा स्वास््य स्वयं सेपवकाहरूको योग्यता, 
लनयसु्क्तको प्रकृया, सेवा सपुवधा र तालिि सम्वन्धिा कायनिालिकािे छुटै्ट कायनपवलध वनाई 
व्यवस्स्थत गनेछ। 

(८) स्वास््य जनशस्क्तको सेवा सपुवधा तथा अन्य व्यवस्था स्थानीय सेवा ऐन 
बिोस्जि हनुेछ। 

(९) उिर्दफा (८) बिोस्जिको स्थानीय सेवा ऐन नबने सम्िका िालग प्रिलित काननु 
बिोस्जि जनशस्क्त व्यवस्थािन हनुेछ। 

तर, स्वास््य जनशस्क्त व्यवस्थािन, प्रोत्साहन र उत्प्ररेणाको िालग प्रिलित सेवा 
सपुवधाका अलतररक्त आवश्यकता र कायन ििताका आधारिा थि सेवा सपुवधा उििब्ध 
गराउन यस र्दफािे कुनै वाधा िरु् याउने छैन। 
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२०. सेवा करार गनन सपकने:नगरिालिका अन्तगनतका स्वास््य संस्थािा स्िपकत्सक वा अन्य 
स्वास््यकिीको िर्द स्थायी िर्दितुी नभएसम्ि प्रिलित कानून र िािर्दण्ड अनसुार सेवा करार 
गरी वा करार सेवािा लनयसु्क्त गरी कािकाज िगाउन सक्नेछ। 

२१. कायनसम्िार्दन करार गनुनिने: (१) स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन कायनिालिकािे 
किनिारीहरूसंग छुट्टाछुटै्ट कायन सम्िार्दन करार गनेछ। 

(२) नगरिालिका प्रििुको रोहवरिा प्रििु प्रशासकीय अलधकृतिे स्वास््य शािा 
हेने अलधकृतसुँग, उक्त अलधकृतिे स्वास््य संस्थाका प्रििुहरुसुँग र प्रििुिे अन्य 
किनिारीहरुसुँग कायन सम्िार्दन करार सम्झौता गनुनिने छ ।   

(३) कायनसम्िार्दन करार अनसुार काि भए नभएको सम्बन्धिा कायनिालिकािे 
किनिारीको कायनििताको िलु्याङकन गरर राम्रो काि गने किनिारीिाई प्रोत्साहन स्वरुि 
िरुस्कृत गनन सक्नेछ। 

२२. िरीर्द योजना बनाउन ुिनेाः (१) आफ्नो िेत्रलभत्र बापषनक रुििा आवश्यक िने औषधी  तथा 
स्वास््यजन्य सािाग्रीको िरीर्द तथा व्यवस्थािन गनन बापषनक िरीर्द योजना बनाई स्वीकृत 
गराउन ुिनेछ ।  

(२) बापषनक िररर्द योजना स्वास््य शािाको सहयोगिा िरीर्द इकाईिे तयार 
गनेछ। 

(३) यस र्दफािा िालथ जनुसकैु कुरा िेस्िएको भएतािलन नगरिालिकािे बहवुापषनक 
िरीर्द योजना बनाउन सक्नेछ। 

२३. औषधी तथा स्वास््यजन्य सािाग्रीको िरीर्दाः (१) औषधी तथा स्वास््यजन्य सािाग्रीको 
िररर्दका िालग स्वास््य शािािे प्रपक्रया अगाडी बढाउने छ ।  

(२) औषधी तथा स्वास््यजन्य सिाग्रीको िररर्द कायन सावनजलनक िरीर्द ऐन,२०६३, 

सावनजलनक िरीर्द लनयिाविी, २०६४ र प्रिलित कानून बिोस्जि हनुेछ ।   

२४. औषधी तथा स्वास््यजन्य सािाग्रीको भण्डारणाः (१) िररर्द गररएको औषधी तथा स्वास््य 
उिकरणको सरुस्ित भण्डारणको िालग तोपकएको िािर्दण्ड िरुा हनुे गरर छुटै्ट भण्डारण 
किको व्यवस्था गनुनिनेछ ।  
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(२) नगरिालिकाबाट प्राप्त गरेको उिकरण र औषधी तथा औषधी लबतरण सम्वन्धी 
पवस्ततृ लबवरण सम्वस्न्धत स्वास््य संस्थािे तै्रिालसक रुििा सावनजलनक गने र स्वास््य 
शािािा बझुाउन ुिनेछ ।  

२५. फािेसी संिािन गनन सक्ने: (१) कायनिालिकािे नगरवासीिाई सिुथ िूल्यिा गणुस्तरीय 
औषधी उििब्ध गराउने प्रयोजनको िालग आफैिे छुटटै फािेसी संिािन गनन सक्नेछ।  

(२) फािेसी संिािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोपकए बिोस्जि हनुेछ। 

२६. स्वास््य िवुानधार र िािर्दण्ड:(१) कायनिालिकािे आफ्नो स्वालित्विा रहेका स्वास््य संस्थािा 
उििब्ध स्वास््य सम्बस्न्ध भौलतक िूवानधारको संरिण र सम्वर्द्नन गनेछ । 

(२) निेाि सरकारिे लनधानरण गरेको स्वास््य संस्थाको वलगनकरण र प्रिलित 
स्वास््य िवुानधार िािर्दण्ड बिोस्जि कायनिालिकािे स्वास््य संस्थाको िूवानधार लनिानण गनेछ। 

(३)निेाि सरकारको प्रिलित िािर्दण्डको प्रलतकुि नहनुे गरी कायनिालिकािे न्यनुति 
िवुानधार िािर्दण्ड वनाई स्वास््य संस्थाका िूवानधारको लनिानण, पवस्तार तथा ििनत सम्भार गनन 
सक्नेछ। 

(४) कायनिालिकािे आफ्नो स्वालित्व रहेका स्वास््य संस्थाहरूिा िािर्दण्ड अनसुार 
न्यनुति औजार-उिकरणहरूको उििब्धता सलुनस्ित गनेछ । 

(५) स्वास््य संस्थाको िूवानधार लनिानण, पवस्तार तथा व्यवस्थािनका िालग 
नगरिालिकािे नेिाि सरकार, प्ररे्दश सरकार र लनजी संस्थासंग सिेत साझेर्दारी गनन 
सक्नेछ। 

२७. स्वास््य िूवानधार ििनत संभार कोषाः (१) स्वास््य सम्बन्धी भौलतक िूवानधारको ििनत सम्भारको 
िालग नगरिालिकािे कूि लनिानण िूुँजीको लनस्ित प्रलतशत ििनत सम्भारको िालग बजेट 
छुट्टाउन सक्नेछ । 

(२) कोषको संिािन सम्बन्धी प्रपक्रया तोपकए बिोस्जि हनुेछ। 

िररच्छेर्द -६ 

आकस्स्िक स्वास््य सेवा र जनस्वास््य आितकाि  

२८. आकस्स्िक सेवाबाट बन्रे्दज नगररने:(१) नगरिालिका िेत्रिा संिालित कुनै िलन स्वास््य 
संस्थािा कुनै िलन व्यस्क्तिाई आकस्स्िक स्वास््य सेवा प्राप्त गनन बन्रे्दज गररने छैन। 
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(२) पवरािीको जीवन रिा गरी स्स्थर अवस्थािा ल्याउनेसम्ि आकस्स्िक उििार गनुन 
प्रत्येक स्वास््य संस्था एंव स्वास््यकिीको र्दापयत्व र कतनव्य हनुेछ । 

(३) आकस्स्िक स्वास््य सेवा सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोपकए बिोस्जि हनुेछ। 

२९. आितकालिन स्वास््य सेवा:(१)कायनिालिकािे सम्भापवत िहािारी िगायतका जनस्वास््य 
पविर्दको िवुनतयारी, जाुँििड्ताि, व्यवस्थािन र जोस्िि न्यूनीकरणको िालग उियकु्त संयन्त्र 
सपहतको प्रबन्ध गनेछ । 

(२) कायनिालिकािे आितकालिन स्वास््य सेवा योजना, स्वास््य िेत्र पविर्द तथा 
प्रलतकायन योजना तयार गरी िाग ुगनेछ ।  

(३) आितकालिन अवस्थािा तत्कािै स्वास््य सेवा िरुाउन रतु प्रलतकायन टोलि तथा 
आितकालिन स्िपकत्सकीय सिहु िररिािन गनन सक्नेछ ।  

(४) उिर्दफा (३) बिोस्जि रतु प्रलतकायन टोलि तथा आितकालिन स्िपकत्सपकय 
सिहुको गिन, िररिािन तथा श्रोत व्यवस्थािन सम्बस्न्ध व्यवस्था कायनिालिकािे लनधानरण 
गरे बिोस्जि हनुेछ ।  

(५) नगरिालिकािे पविर्द व्यवस्थािन केन्र स्थािना तथा संिािन गनन सक्नेछ। 

(६) उिर्दफा (५) बिोस्जि पविर्द व्यवस्थािन केन्र संिािन गर्दान नस्जकका अन्य 
स्थानीय तहसंग सिेत संयकु्त रुििा संिािन गनन सक्नछे ।  

३०. आकस्स्िक स्वास््यसेवा कोषाः(१)नगरिालिकािे आकस्स्िक स्वास््य सेवा कोष स्थािना गनन 
सक्नेछ ।  

(२) आकस्स्िक स्वास््य सेवा कोषको व्यवस्थािन गनन कायनिालिकािे छुटै्ट कायनपवलध 
बनाउने छ। 

३१.संक्रािक रोगको व्यवस्थािन:(१)संक्रािक रोगबाट प्रभापवत भएको िागेिा सम्बस्न्धत व्यस्क्त 
वा लनजको नस्जकको आफन्तिे स्थानीय स्वास््य संस्था वा स्वास््यकिीिाई सो को 
जानकारी दर्दन ुिनेछ ।  

(२)कुनै व्यस्क्त संक्रािकरोग बाट प्रभापवत भइ उििार गनन आएिा अपविम्ब सो को 
जानकारी कायनिालिकािाई दर्दन ु सम्बस्न्धत स्िपकत्सक वा स्वास््य किीको र्दापयत्व र 
स्जम्िेवारी हनुेछ ।   
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 (३) कायनिालिकािे प्रभाव िेत्र लनक्यौि गरी रोगको रोकथाि र न्यलुनकरणका 
िालग आवश्यक सतकन ता अिनाउन, जनशस्क्त िररिािन गनन र थि िलत हनु नदर्दन स्थानीय 
स्रोत साधन िररिािन गनन र सावनजलनक सिुना प्रकास्शत गरी आवश्यक आरे्दश जारी गनन 
सक्नेछ।  

(४)रोगको रोकथाि र लनयन्त्रका िालग कायनिालिकािे अविम्बन गरेका योजना 
कायानन्वयन गनुन र आरे्दशहरूको िािना गनुन सबैको कतनव्य हनुेछ । 

 (५) उिर्दफा (३) बिोस्जि रोग रोकथाि र लनयन्त्रण गनन सहयोगको िालग 
नगरिालिकािे अन्य स्थानीय तह, प्ररे्दश सरकार र नेिाि सरकारसंग अनरुोध र सिन्वय 
गनेछ। 

(६)संक्रलित व्यस्क्तहरूको व्यस्क्तगत जानकारी र सेवा अलभिेिको गोिलनयता 
सलुनस्ित गनुन सेवा प्रर्दायक र स्वास््य संस्थाको प्रििु र्दायीत्व हनुेछ ।  

३२.जनस्वास््य आितकाि:(१) िहािारी वा जनस्वास््यिा अन्य कुनै गम्भीर ितरा रे्दस्िएिा 
नगरिालिका प्रििुिे प्ररे्दश तथा संघीय सरकारसंग सिन्वय गरर आफ्नो िेत्र लभत्र 
जनस्वास््य आितकाि घोषणा गनन सक्नेछन।्  

(२) उिर्दफा (१) बिोस्जि आितकािीन स्वास््यअवस्था घोषणा गर्दान पवस्ततृ 
प्रापवलधक जानकारी, कलत सियका िालग हो सो र कुन कुन िेत्रिा सो िाग ु हनुे हो सो 
सिेत स्िष्ट उल्िेि गनुन िनेछ।     

(३)आितकािीन स्वास््य अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बस्न्धत सबैका िालग 
सावनजलनक िाध्यिबाट प्रिार प्रसार गनुन िनेछ ।  

 (४) जनस्वास््य आितकािको क्रििा रोगको रोकथाि र जनस्वास््यिा िरेको 
ितरा लनयन्त्रणका िालग जारी गरेका जनस्वास््य सम्बस्न्ध आरे्दशहरूको िािना गनुन सबैको 
कतनव्य हनुेछ । 

(५) जनस्वास््य आितकाि घोषणा भएको अबस्थािा कायनिालिकािे जनुसकैु वित 
लनजी, गैरसरकारी सहकारी, गैर नाफाििुक, सािरु्दायीक वा अन्य स्वास््य संस्थािाई 
आवश्यक लनरे्दशन दर्दन, संिािन गनन, त्यस्तो स्वास््य संस्थाबाट सम्बस्न्धत स्वास््य सेवा 
उििब्ध गनन िगाउन र स्वास््य संस्थािा कायनरत स्वास््यकिीिाई िररिािन गनन वा 
गराउन सक्नेछ। 
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(६) नगरिालिकािे िहािारी र आितकलिन अवस्थािा थि िलत हनु नदर्दन स्थानीय 
संयन्त्र िररिािन गनन र थि सहयोगको िालग पवलभन्न संघसंस्था अन्य स्थानीय सरकार, प्ररे्दश 
र संघीय सरकारसंग अनरुोध गनन सक्नेछ। 

(७)आितकािीन स्वास््य अवस्थाको सियावलध िेत्र िगायत तथा अन्य ििहरूिा 
उििब्ध त्यांक तथा सूिनाका आधारिा थिघट वा हटाउन सिेत सपकनेछ।  

(८) जनस्वास््य आितकाि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बिोस्जि 
हनुेछ। 

३३. एम्बिेुन्स तथा शववाहन सेवा:(१) नगरिालिकािे आफ्नै स्रोतबाट वा अन्य संस्थासंगको 
सहकायनिा प्रिलित िािर्दण्ड बिोस्जि एम्बिेुन्स तथा शववाहान सेवा संिािन गनन सक्नेछ। 

(२) नगरिालिका िेत्रलभत्र आधाररत भई संिािन हनुे एम्बिेुन्स तथा शववहान 
संिािन गने संघ संस्थािे संिािन अनिुलतका िागी कायनिालिकाको लसफाररस लिनिुनेछ। 

(३) उिर्दफा (२) बिोस्जि संिािन अनिुलत िाएका एम्बिेुन्स तथा शववहानिे 
वापषनक रुििा कायनिालिकािा र्दतान तथा वापषनक नपवकरण गराउनिुनेछ। 

(४)नगरिालिका िेत्रलभत्र आधाररत भई संिािन हनुे एम्बिेुन्स तथा शववहान 
िािर्दण्ड अनरुूि भए नभएको अनगुिन र्दफा १५ बिोस्जिको अनगुिन सलिलतिे गनेछ। 

(५) नगरिालिकािेअन्य स्थानीय सरकारसंगको सहकायनिा एम्बिेुन्स संजाि लनिानण 
गनन सक्नेछ। 

(६) एम्बिेुन्स तथा शववाहन संिािन सम्बन्धिा कायनिालिकािे छुटै्ट कायनपवलध 
वनाई िाग ुगनेछ। 

िररच्छेर्द- ७ 

सेवाग्राहीको कतनव्य, सेवा प्रर्दायकको र्दापयत्व र गनुासो व्यवस्थािन  

३४.  सेवाग्राहीको कतनव्य: (१)प्रत्येक व्यस्क्त लनयलित रुििा आफूिाई िायक िने स्वास््य 
संस्थािा गई स्वास््य िरीिण गराउन ुतथा राय सझुाव ग्रहण गनुनप्रत्येक नागररकको कतनव्य 
हनुेछ।  

(२) आफ्नो स्वास््यको सम्वन्धिा सिेत रहने र स्िपकत्सक तथा स्वास््यकिीिाई 
ियानदर्दत एवं स्शष्ट व्यवहार गनुन प्रत्येक नागररकको कतनव्य हनुेछ। 

३५. सेवा प्रर्दायकको र्दापयत्व: (१) सेवाग्राहीिाई स्शष्ट र ियानदर्दत रुििा स्वास््य सेवा प्रर्दान गनुन 
तथा उििार सम्बन्धी जानकारी उििब्ध गराउन ुस्वास््य सेवा प्रर्दायकको र्दापयत्व हनुेछ । 
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(२) उििार तथा सेवािा लिङ्ग, धिन, वणन, जात, वगन आदर्दको आधारिा भेर्दभाव गनन 
िाइने छैन । 

(३) उिर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेस्िएको भए तािलन पवरािीको अवस्थाको 
आधारिा सेवा प्रर्दायकिे उििार गर्दान प्राथलिपककरण गननसक्नेछ । 

(५) स्वास््य संस्थािा उििार तथा सेवा लिनकेो व्यस्क्तगत गोिलनयताको हक 
सरुस्ित गराउन ुसेवा प्रर्दायकको कतनव्य हनुेछ ।  

३६. स्वास््य सेवा अवरुर्द् गनन निाईने: स्वास््य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोिे कुन ै िलन 
स्वास््य संस्थािा लनयलित र आकस्स्िक सेवा अवरुर्द् गनन िाईने छैन ।  

३७. गनुासो व्यवस्थािन:(१)कायनिालिकािे स्वास््य सेवा र जनस्वास््यसंग सम्बस्न्धत गनुासो र 
उजरुीको संकिन गने र त्यसको सम्बोधनको िालग लसफाररस गनन एक अलधकारी तोक्नेछ। 

(२) सवै स्वास््य संस्थािे सवैिे रे्दख्न ेिाउुँिा उजरुी िेटीका राख्न ेर लनयलित रुििा 
िोल्ने व्यवस्था लििाउन ुिनेछ। 

(३)सवै स्वास््य संस्थािे तोपकए बिोस्जिको नागररक बडाित्र रािी सोही अनसुार 
सेवाको सलुनस्ितता गनुनिनेछ। 

(४)सवै स्वास््य संस्थािे पवरािीिाई सहज रुििा जानकारी र सिुना प्रर्दान गनन 
सोधिछु कि वा सहायता किको व्यवस्था गनुनिनेछ। 

(५) गनुासो व्यवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोपकए बिोस्जि हनुेछ। 

३८.िेशागत सरुिा र कायनिैत्री वातावरण:स्वास््य संस्थािा भय रपहत रुििा उििार तथा सेवा 
प्रर्दान गननिेशागत सरुिा र कायनिैत्री वातावरण हनुेछ।  

िररच्छेर्द-८ 

जनस्वास््य प्रवधनन, फोहोरिैिा व्यवस्थािन तथा वातावरणीय स्वास््य  

३९.जनस्वास््य प्रवर्द्नन:(१) नगरिालिकािे कुनै िलन नीलत तथा योजना तजुनिा गर्दान त्यस्ता नीलत, 
योजना तथा कायनक्रििे जनस्वास््यिा िाने सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभावको सिेत 
आंकिन गरी तजुनिा गनुनिनेछ।  
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(२)िाद्यान्न, तरकारी तथा फिफुि, र्दगु्धजन्य िर्दाथन, िास ु जन्य िर्दाथन, िानी 
िगायतका उिभोग्य वस्तकुो उत्िार्दन,भण्डारण तथा लबपक्र पवतरणिाई स्वच्छ र गणुस्तरीय 
बनाउन नगरिालिकािे न्यनुति गणुस्तर िािर्दण्ड तोक्न सक्नेछ ।  

(३) आवास तथा िवुानधार लनिाणन, पवज्ञािन तथा प्रिार प्रसार, सािास्जक संस्कृलतक 
अन्धपवश्वासिाई जनस्वास््यिा िाने असरिाई न्यलुनकरण गनन तथा लनयिन गनन 
नगरिालिकािे प्रिलित कानून बिोस्जि आवश्यक िािर्दण्ड बनाई िाग ुगनन सक्नेछ ।  

(४)जनस्वास््य प्रवधननका िालग नगरिालिका िेत्रिा रहेका रणनैलतक स्थानहरुिा 
सावनजलनक शौिािय, योग तथा व्यायिशािाहरु, िलु्िा स्थान तथा िेि िैर्दानहरु, हररत 
उद्यान िागायतका सेवा तथा संरिनाहरु स्थािना तथा संिािन गनुनिनेछ ।   

(४)िेशागत स्वास््य सरुिािाई व्यवस्स्थत र ियानदर्दत बनाउन नगरिालिकािे 
आवश्यक िािर्दण्ड तयार गरर िाग ुगनन सक्नेछ ।  

(५) जनस्वास््य प्रवधनन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोपकए बिोस्जि हनुेछ ।  

४०.वातावरणीय स्वास््याः(१) नगरिालिका िेत्रलभत्र जि, जलिन, वाय ुर ध्वलन प्रर्दषुणको रोकथाि 
गनुन नगरिालिका िेत्रका सबै वालसन्र्दा तथा संस्था र लनकायको स्जम्िेवारी हनुेछ ।  

(२) कायनिालिकािे जनस्वास््यिा प्रलतकूि असर िाने जि, जलिन, वाय ु र ध्वलन 
प्रर्दषुण रोकथािको िालग प्रिलित िािर्दण्ड अनसुारको स्थानीय िािर्दण्ड तथा लनरे्दस्शका 
बनाई िाग ुगनन सक्नेछ । 

४१.फोहोरिैिा व्यवस्थािन:(१)कुनै िलन व्यस्क्त वा लनकायिे कुन ै िलन प्रकारको फोहोर 
कायनिालिकािे तोकेको स्थान बाहेक अन्यत्र फ्याुँक्न िाइने छैन । 

(२) फोहोरिैिा व्यवस्थािनको िालग प्रिलित िािर्दण्ड अनरुुि कायनिालिकािे 
उियकु्त प्रकृया र पवलध लनधानरण गनेछ ।  

(३)कायनिालिकािे व्यस्क्तगत, घरेि ुतथा सािरु्दापयक सरसफाई सम्बन्धी छुटै्ट िािर्दण्ड 
बनाई िाग ुगनेछ।  

(४)फोहोरिैिा व्यवस्थािनिे िानव स्वास््यिा िारेको वा िाने प्रभावको जाुँि 
िररिण र अनसुन्धान गने अलधकार जनस्वास््य लनरीिकसुँग हनुेछ ।  
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(५)जाुँि िररिणिा कुन ै लनकायिा फोहोरिैिा व्यवस्थािन प्रभावकारी हनु नसकी 
िानव स्वास््यिा प्रलतकूि प्रभाव िारेको भेपटएिा सम्बस्न्धत जनस्वास््य अलधकारीिे उक्त 
लनकायिाई सियिै सिेत गराई आवश्यक कारवाहीका िालग लसफाररस गनेछ। 

४२. स्वास््यजन्य फोहोर व्यवस्थािन: (१) स्वास््य संस्थाबाट उत्िन्न भएको फोहोरिैिा 
तोपकएको िािर्दण्ड अनरुुि व्यवस्थािन गनुन सम्बस्न्धत संस्थाको र्दापयत्व हनुेछ । 

(२)स्वास््य सम्बस्न्ध फोहोरिैिाको छुट्टाछुटै्ट संकिन, िनु: उियोग, प्रशोधन, 
पवसजनन र सोको सेवा शलु्क लनधानरण र लनयिनको िालग प्रिलित िािर्दण्ड बिोस्जि 
कायनिालिकािे लनरे्दस्शका बनाई िाग ुगनन सक्नेछ । 

(३)कायनिालिकािे स्वास््य िेत्रवाट लनस्कालसत फोहोरिैिा व्यवस्थािनिा लनजी तथा 
गैह्रसरकारी िेत्रसंग सिेत सहकायन र साझेर्दारी गनन सक्नेछ। 

(४)फोहोरिैिा व्यवस्थािन सम्बस्न्ध अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बिोस्जि हनुेछ। 

४३. सतुी, िदर्दरा तथा सतुीजन्य िर्दाथनको लनयिनाः (१) सतुी तथा िदर्दराजन्य िर्दाथन पवक्री 
लबतरणको िालग नगरिालिकाबाट छुटै्ट अनिुलत लिन ुिनेछ । 

(२) नगरिालिकािे सतुी, िदर्दरा र िाग ुिर्दाथनजन्य वस्तकुो पवक्री लबतरण र प्रयोगिा 
लनयन्त्रण गनन लनषेलधत र िलु्िा िेत्रहरु तोक्न सक्नेछ ।  

(३)नगरिालिका लभत्र िदर्दरा ,िरुोट ,सतुी िगायत िानव स्वास््यिाई गम्भीर असर 
गने सािग्रीको पवज्ञािन तथा प्रिार प्रसार गनन िाइने छैन।   

िररच्छेर्द-९ 

प्रषेण, अलभिेस्िकरण र स्वास््य सिुना प्रणािी 

४४.प्रषेण तथा उििार प्रणािी: (१) स्वास््य सेवा प्राप्त गननको िालग सेवाग्राही आफ्नो अनकूुि 
िायक िने स्वास््य संस्थािा उिस्स्थत हनु सक्नेछ । 

(२)उिर्दफा (१) बिोस्जि उििारको िालग आएको लबरािीिाई उििार प्रर्दान गनन 
नसपकने अवस्था भएिा त्यस्तो स्वास््य संस्थािे तरुुन्त त्यस्तो लबरािीिाई उििार प्रर्दान 
गननसक्ने स्वास््य संस्थािा प्रषेण गनुन िनेछ ।  
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(३)कायनिालिकािे संघीय तथा प्रारे्दस्शक काननु, लनयि तथा िािर्दण्ड सिेत ध्यानिा 
रािी पवलभन्न स्वास््य संस्थािा हनुे उििार प्रणािीिाई संयोजन गनन र्दोहोरो प्रषेण प्रणािी 
िाग ुगनेछ। 

(४) गम्भीर अवस्थाका पवरािी, गभनवती िपहिा, पविन्न नागररकिाई प्रषेण गर्दान 
एम्बिेुन्स सेवािा सहलुियत प्रर्दान गनन सक्नेछ। 

(५) प्रषेण सम्बस्न्ध अन्य व्यवस्था तोपकए बिोस्जि हनुेछ। 

४५. त्याङ्क संकिन र अलभिेस्िकरण: (१)कायनिालिकािे नगरिालिका लभत्र घरिररवार तह 
सम्िको स्वास््य सम्बस्न्ध पवस्ततृ त्यांक र अलभिेि संकिन गरी लनयलित रूििा 
अद्यावलधक गने िर्द्लत पवकास गनेछ। 

(२) नगरिालिका िेत्रलभत्रकासबै स्वास््य संस्थािे तोपकएको व्यहोराको रोग, लबरािी 
तथा सेवासम्बन्धी त्यांक र अलभिेि नगर स्वास््य सूिना व्यवस्थािन प्रणािीिा लनयलित 
रुििा अद्यावलधक गराउनिुने छ। 

(३) प्रत्येक स्वास््य संस्थािे आफ्नो स्वास््य संस्थािा जन्िेको स्शशकुो अलभिेि 
अलनवायन रुििा राख्निुनेछ । 

(४)नगरिालिका वा इजाजत प्राप्त स्वास््य संस्था वा अनिुलत प्राप्त स्वास््यकिीिे 
संकिन गरेको स्वास््यसंग सम्वस्न्धत व्यस्क्तगत सूिना, कागजात तथा अलभिेिको 
गोिलनयताको सलुनस्ित गनुन सम्बस्न्धत स्वास््य संस्था तथा स्जम्िेवार प्राप्त व्यस्क्तको र्दापयत्व 
हनुेछ। 

(५)नगरिालिका तथा वडा तहका स्वास््य सम्बस्न्ध सूिकांकहरू लनयलित रूििे 
अद्यावलधक गरी सावनजलनक गनेछ 

(६)कायनिालिकािे स्वास््य सम्बन्धी सूिना प्रारे्दस्शक तह तथा संघीय तहका स्वास््य 
हेने लनकायिा आवश्यकता अनसुार उििब्ध गराउने छ। 

४६. सवेिण गनन सक्नेाः कायनिालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रको स्वास््य अवस्था र प्रणािीको 
वस्तसु्स्थलत बझु्न र सो अनरुुिको योजना तजुनिा गनन आवलधक रुििा तोपकए बिोस्जिको 
ढाुँिािा स्वास््य सवेिण तथा अध्ययन गनन सक्नेछ। 

४७. जानकारी िाउने हक:  पवरािीिाई आफ्नो उििार सम्बन्धी सम्िणुन जानकारी िाउने हक 
हनुेछ।  

िररच्छेर्द -१० 
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कसरु, जररवाना र िलतिूलतन 

४८.कसूर गरेको िालनन:ेकसैिे रे्दहाय बिोस्जिका कायन गरेिा यो ऐन अन्तगनतको कसूर गरेको 
िालननेछाः– 

(क)  र्दफा ११ बिोस्जि इजाजतित्र नलिई स्वास््य संस्था सञ्चािन गरेिा, 

(ि)  स्वास््य उििार सेवा प्रर्दान गनन इन्कार गरेिा,  

(ग) स्वस््य संस्थािे आधारभतू स्वास््य सेवा तथा स्वास््य संस्थािा उििब्ध हनुे 
आकस्स्िक उििार नगरेिा,  

(घ) र्दफा ३५ बिोस्जि सेवाग्राहीिाई सिान व्यवहार नगरेिा,  

(ङ)  र्दफा ३५ बिोस्जि गोिनीयता कायि नगरेिा,  

(ि) स्वास््यकिी वा सेवा प्रर्दायकिाई यो ऐनअन्तगनतको कतनव्य लनवानह गनन बाधा 
व्यवधान उत्िन्न गरेिा, 

(छ) स्वास््यकिी वा स्वास््य संस्थािाई यो ऐन बिोस्जि सूिना वा जानकारी 
गराउन ुिने व्यस्क्तिे त्यस्तो सूिना वा जानकारी उििब्ध नगराएिा,  

(ज) स्वास््यकिी वा सेवाप्रर्दायकिाई जानीजानी गित सूिना उििब्ध गराएिा,  

(झ) स्वास््यकिी वा स्वास््य संस्थािाई झकु्याउन अको व्यस्क्त भएको बहाना 
गरेिा,  

(ञ) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयि, िािर्दण्ड, लनरे्दस्शका तथा 
कायनपवलध बिोस्जि जारी भएको सूिना िािना नगरेिा,  

(ट) र्दफा ४० बिोस्जि िाद्य िर्दाथन तथा िानीको गणुस्तरका कारण 
जनस्वास््यिा प्रलतकूि प्रभाव िारेिा,  

(ि) र्दफा ४३ पविरीत कसैिे पवज्ञािन गरेको िाइएिा,  

(ड) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयि, िािर्दण्ड, लनरे्दस्शका तथा 
कायनपवलध पविररतको अन्य कुनै कायन गरेिा । 

४९. सजाय तथा जररवाना:(१)र्दफा ४८ को िण्ड (क) बिोस्जिको कसूर गरेिा संघीय 
जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ बिोस्जि हनुछे । 
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(२)र्दफा४८ को िण्ड (ि), (ग), (घ), (ङ), (ि), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) र (ड) 

बिोस्जिको कसूर गरेिा नगरिालिकािे िच्िीस हजाररे्दस्ि ििास हजारसम्ि जररवाना गनन 
सक्नेछ। 

(३) र्दफा ४८को िण्ड (ि) बिोस्जिको कसूर गरेिा पवज्ञािन प्रशारण गनेिाई 
गाउुँ/नगरिालिकिे र्दश हजार रुिैयाुँ जररबाना गनन सक्नेछ । 

(४) र्दण्ड,सजाय र जररवाना सम्बस्न्ध अन्य ब्यबस्था प्रिलित कानून बिोस्जि 
हनुेछ। 

५०. िलतिलुतन दर्दनिुने: (१)नगरिालिका लभत्र कुनै व्यस्क्त वा संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको लनयि, लनरे्दस्शका वा िािर्दण्ड पविरीतका गलतपवलधिे अन्य व्यस्क्तको स्वास््यिा 
प्रत्यि रूििा प्रलतकूि असर गरेिा त्यस्तो कायनबाट िीलडत व्यस्क्त वा संस्थािे आफूिाई 
िगु्न गएको िलत बाित कायनिालिका वा सम्बस्न्धत लनकायबाट िलतिूलतन भराई िाउन लनवेर्दन 
दर्दन सक्नेछ । 

(२) उिर्दफा (१) बिोस्जि िरेको लनवेर्दन सम्बन्धिा छानलबन तथा जाुँिबझु गर्दान 
लनवेर्दकिाई हानी नोक्सानी भएको िहरेिा िलतको यपकन गरी त्यसरी हालन नोक्सानी 
िरु् याउने व्यस्क्त, संस्था वा प्रस्तावकबाट िीलडतिाई िनालसब िलतिूलतन भराई दर्दन ुिनेछ । 

५१.  िनुरावेर्दन दर्दन सक्ने :र्दफा ४९ बिोस्जि गरेको जररवाना उिर स्िि नबझु्ने िििे त्यस्तो 
आरे्दश भएको लिलतिे िैलतस दर्दनलभत्र सम्बस्न्धत स्जल्िा अर्दाितिा िनुरावेर्दन दर्दन सक्नेछ। 

५२.  सहलुियत तथा िरुस्कार प्रर्दान गनन सक्नेाः प्रिलित िािर्दण्डका अलतररक्त जनस्वास््यिा 
सकारात्िक प्रभाव िानेगरी पवशेष काि गने स्वास््य संस्थाहरूिाई प्रोत्सापहत गनन 
नगरिालिकािे सहलुियत तथा िरुस्कार प्रर्दान गनन सक्नेछ। 

िररच्छेर्द -११ 

पवपवध 

५३. साझेर्दारी र सहकायन गनन सक्ने:(१)नगरिालिकािे स्वास््य सेवा प्रवाह गनन प्रिलित काननुको 
अधीनिा रही आवश्यकता अनसुार स्थानीय, प्रारे्दस्शक तथा संघीय तहका सरकारी, लनजी 
तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्था, लनकाय तथा संघ-संस्था संग साझेर्दारी गनन सक्नेछ। 

(२) स्वास््य सेवा प्रवाहको सिुभता र ििन न्यूलनकरणको िालग नगरिालिकािे अन्य 
स्थानीय सरकार संग सहकायन गरी आफ्नै िेत्रलभत्र वा नस्जकको िायक िने स्थानीय तहिा 
संिालित स्वास््य संस्था िाफन त सेवा प्रवाह गराउन सक्नेछ । 
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५४.  सेवा िररर्द सम्झौता गनन सक्ने:नगरिालिका िेत्रका वालसन्र्दािाई स्वास््य सेवा सलुनस्ित 
गननको िालग कायनिालिकािे नगरिालिका िेत्रलभत्र संिालित वा आसिासिा िायक िने 
स्थानिा संिालित सरकारी, गैरसरकारी तथा लनजी स्वास््य संस्थासंग सेवा िरीर्द सम्झौता 
गनन सक्नेछ। 

५५.  पवद्यािय स्वास््य सेवा:(१) नगरिालिकािे सरकारी तथा लनजी शैस्िक लनकाय तथा 
पवद्याियहरुसुँग सहकायन गरी पवद्यािय स्वास््य सेवा प्रर्दान गनन सक्नेछ । 

(२) पवद्यािय स्वास््य सेवा र पवद्यािय नसन सम्बस्न्ध व्यवस्थाको प्रकृलत र 
िािर्दण्डहरु कायनिालिकािे तोके बिोस्जि हनुेछ ।  

५६.  घमु्ती स्शपवर सम्बस्न्ध व्यवस्था: (१) स्वास््य सम्बन्धी घमु्ती स्शपवर वा स्वास््य सम्वन्धी 
अन्य सेवा तथा कायनक्रिहरु प्रिलित कानून बिोस्जि अनिुलत लिई स्वास््य शािाको 
सिन्वयिा सञ्चािन गनुन िनेछ । 

(२) घमु्ती स्वास््य स्शपवर वा सेवाहरु प्रर्दान गर्दान िूरा गनुन िने प्रकृया र िािर्दण्ड 
कायनिालिकािे तोकेबिोस्जि हनुेछ । 

५७. पवशेषज्ञ स्वास््य सेवााः(१) स्थानीय अवस्था र आवश्यकता तथा सेवाको प्रकृलतका आधारिा 
नगरिालिकािे प्रिलित िािर्दण्ड बिोस्जि स्थानीय तहिा संिालित स्वास््य संस्था िाफन त 
पवशेषज्ञ सेवा प्रर्दान गनन सक्नेछ। 

(२) उिर्दफा (१) बिोस्जिको सेवा प्रर्दान गनन नगरिालिकािे अन्य सरकारी तथा 
लनजी वा गैरसरकारी स्वास््य संस्थासंग साझेर्दारी गनन सक्नेछ। 

(३) स्वास््य सेवािा नगरवासीको िहुुँि ियुानउन र्दरु स्िपकत्सा, स्वास््य स्शवीर, 
पवद्यलुतय स्वास््य जस्ता प्रपवलध तथा प्रकृया अबिम्बन गनन सक्नेछ। 

५८. सािास्जक सरुिा र स्वास््य वीिा:नगरिालिकाका सवै नागररकिाई प्रिलित कानून बिोस्जि 
अलनवायन स्वास््य वीिा कायनक्रििा आवर्द् गराउन कायनिालिकािे सिन्वय र सहस्जकरण 
गनेछ।  

(२) आवश्यकता अनसुार अन्य सािास्जक सरुिा कायनक्रिहरु तय गरी सञ्चािन 
तथा व्यवस्थािन गनन सक्नेछ ।  
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(३) नगरिालिकािे आलथनक रूििे पविन्न तथा तोपकएका अन्य िस्ित सिहुको 
स्वास््य पविा गराउन र अन्य सािास्जक सरुिाका कायनक्रििा सहभागी गराउन आलथनक 
व्यवस्थािनको िालग प्रारे्दस्शक तथा संघीय तहका लनकायहरूसंग सिन्वय गनेछ । 

(४) नगरिालिकािे िपहिा, वािवालिका, पकशोरपकशोरी, र्दलित, अिाङ्गता भएका 
व्यस्क्त, अशक्त, जेष्ठ नागररक र अन्य पवशेष संरिणको आवश्यकता भएका िस्ित सिहुका 
िालग कायनिालिकािे पवशेष सािास्जक स्वास््य सरुिा कायनक्रिहरु संिािन गनन सक्नेछ । 

 (५) उिर्दफा(४) बिोस्जिका पवशेष कायनक्रि लनधानरण गर्दान नगरिालिकािे नेिाि 
सरकार र प्ररे्दश सरकारसंग सिन्वय गनन सक्नेछ।   

५९. सिन्वय र सहस्जकरण गनेाःस्वास््य सम्बस्न्ध रापिय तथा प्रारे्दस्शक अलभयानिा नगरिालिकािे 
आवश्यक सिन्वय गनेछ। 

६०.अलधकार प्रयोग गनन सक्ने: यस ऐनिा सभािे गने भलन तोकेको बाहेक अन्य अलधकारहरू 
कायनिालिकािे प्रयोग गनन सक्नेछ। 

६१. प्रिलित कानून विोस्जि हनुे: यस ऐनिा िेस्िएजलत पवषय यसै ऐन बिोस्जि र यस ऐनिा 
नतोपकएका पवषयको हकिा प्रिलित काननु बिोस्जि हनुेछ।संपवधान सुँग बास्झएको यस 
ऐनका दफा तथा उिदफािरु बापिएको िदसम्म स्वतः पनषृ्कर् हुनेछ। 

 

६२. अलधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने: कायनिालिकािे यस ऐन अन्तगनत तोपकएका स्जम्िेवारी तथा 
अलधकार स्वास््य शािािा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

६३.  लनयि बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायनन्वयनको िालग कायनिालिकािे आबश्यक लनयि 
बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो लनयि स्थानीय राजित्रिा प्रकाशन भएिलछ िाग ुहनुेछ । 

६४.िािर्दण्ड, लनरे्दस्शका र कायनपवलध बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायनन्वयनको िालग कायनिालिकािे 
आवश्यक िािर्दण्ड, लनरे्दस्शका र कायनपवलध बनाउन सक्नेछ। 


