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भाग-१
मुसिकोट नगरपासिका,गुल्मी
मुसिकोट नगरपासिकाको स्वास््् तथा िरिफाई िेवा
ऐन, २०७४
नेपािको िंसवधान २०७२ को धारा २२६ अनुिार िोही िंसवधानको अनुिच
ू ी
८ को िूची नं. ९ र १० का असधकारहरुिाई का्ाान्व्न गना तथा स्थानी्
िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोसजम मुसिकोट नगर िभािे
वनाएको देहा्को ऐन स्थानी् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२
को उपदफा ३ वमोसजम िवािाधारणको जानकारीको िासग प्रकािन गररएको
छ।
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मुसिकोट नगरपासिकाको स्वास््् तथा िरिफाई िेवा ऐन,
२०७४
प्रस्तावना :
स्थानी् वासिन्दाहरुको आधारमूत स्वास््् र िरिफाई िेवा प्रदान गने का्ामा
नगरपासिकाको सजम्मेवारी प्रमुख रही आएको र िो को व्यवस्थापनमा स्पष्ट
कानुनी ब््वस्था गरी का्ािम्पादन गना वाञ्छनी् भएकोिे, “नेपािको िंसवधान
२०७२ को धारा २२६ अनुिार िोही िंसवधानको अनुिूची ८ को िूची नं. ९ र
१० का असधकारहरुिाई का्ाान्व्न गना तथा स्थानी् िरकार िञ्चािन ऐन
२०७४ को दफा १०२ बमोसजम मुसिकोट नगर िभािे ्ो ऐन तजुामा गरे को छ ।
पररच्छेद १
प्रारसम्भक
१) िंसिप्त नाम र प्रारम्भ :
(क) ्ि ऐनिाई “मुसिकोट नगरपासिकाको स्वास््् तथा िरिफाई िेवा
ऐन, २०७४ ” भसनने छ ।
(ख) ्ो ऐन तुरुन्त िागु हुनेछ ।
२. पररभाषा : सवष् वा प्रिंगिे अकााेे अथा निागेमा ्ि ऐनमा,
(क) “ऐन” भन्नािे मुसिकोट नगरपासिकाको स्वास््् तथा िरिफाई ऐन
२०७४ िाई िम्झनु पछा ।
(ख) “िंघी् ऐन” भन्नािे स्वास््् िम्बन्धी िंघी् िंिदिे बनाएको ऐनिाई
िम्झनु पदाछ ।
(ग) “का्ापासिका” भन्नािे मुसिकोट नगरपासिकाको नगरका्ापासिकािाई
िम्झनु पछा ।
(घ) “िरकारी वा िामुदास्क” भन्नािे िरकारी तथा िामुदास्क स्वासमत्वमा
िंचािन भएका स्वास््् िंस्थािाई िम्झनु पदाछ ।
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(ङ) “सनजी” भन्नािे िेवाको िँगिँगै नाफाको िमेत उद्देश्् राखी िंचािन हुने
स्वास््् िंस्था भनेर िम्झनु पदाछ ।
(च) “ट्रष्ट वा िोककल््ाणकारी” भन्नािे ट्रष्ट वा िोककल््ाणकारी िंस्थाहरु
माफा त िंचािन हुने स्वास््् िंस्थाहरुिाई िम्झनु पदाछ ।
(छ) “व्यवस्थापन िसमसत” भन्नािे दफा ६ अन्र्तगत बनेका स्वास््् िंस्थाहरुको
व्यवस्थापन िसमसतिाई िम्झनु पदाछ ।
(ज) “अनुगमन िसमसत” भन्नािे दफा ५ अनुिार मुसिकोट नगरपासिकामा गरिन
स्वास््् िेवा तथा िरिफाई अनुगमन िसमसतिाई िम्झनु पदाछ ।
(झ) “स्वास््् िंस्था” भन्नािे िरकारी स्तरबाट िंचासित अस्पताि, प्राथसमक
स्वास््् के न्र तथा स्वास््् चौकीिाई िम्झनु पदाछ ।
(ञ) “नगरपासिका” भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका िम्झनु पदाछ ।
(ट) “प्रमुख” भन्नािे नगरप्रमुखिाई िम्झनु पदाछ ।
पररच्छेदाः २
आधारभूत स्वास््् िेवा प्रदा्क र व्यवस्थापन िम्बन्धी व्यवस्था
३. आधारभूत स्वास््् िेवा प्रदा्कहरु : स्थानी् तथा िामुदास्क स्वास््् िेवा
प्रदान गने स्वास््् िेवा प्रदा्हरु ३ प्रकारका हुनेछन ।
(क) िरकारी वा िामुदास्क : िरकारी तथा िामुदास्क स्वासमत्वमा
िंचािनक भएका अस्पताि, प्राथसमक स्वास््् के न्र स्वास््् के न्र, आ्ूवेद
तथा प्राकृ सतक सचककत्िा के न्र, गाँउघर सलिसनक, आ्ूवेद के न्रहरु िरकारी
वा िामुदास्क स्वास््् िेवा प्रदा्क सनका् हुनेछन् ।
(ख) सनजी : सनजी िेत्रद्धारा िंचासित अस्पताि, नर्िाङ होम, पोसिसलिसनक वा
सलिसनक, प्र्ोगिािा, फामेिीहरु सनजी स्वास््् िेवा प्रदा्क सनका्
हुनेछन् ।

Page 3 of 20

खण्ड १) िंख्ा १३ मसिकोट राजपत्र भाग १ समसत २०७४।१२।१०

(ग) ट्रष्ट वा िोककल््ाणकारी िंस्थाहरुको असधनस्थ : ट्रष्ट वा िोककल््ाणकारी
िंस्थाहरुको माफा त िंचािन हुने अस्पताि, स्वास््् के न्र, घुम्ती सलिसनक
्ि अन्तगात पदाछ ।
४. स्वास््् िेवा प्रदा्क िंस्थाहरुको पररभाषा र आधारभूत मापदण्ड : स्वास्््
िेवा प्रदा्क िंस्थाहरुको पररभाषा र आधारभूत मापदण्ड िंघी् िरकारिे
सनधाारण गरे बमोसजम हुनेछ ।
५) स्वास््् िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसत गिन, काम, कताव्य र
असधकार
(१) नगरपासिका सभत्र रहेका स्वास््् िंस्थाहरुको रेखदेख र अनुगमन गना
स्थानी् स्वास््् िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसतको गिन गररने छ
। ्ि िसमसतको गिन ्ि प्रकार हुनेछ ।
(क) नगर प्रमुख – िंरिक
(ख) स्वास््् िेत्र हेने का्ापासिका िदस्् – अध््ि
(ग) स्वास््् तथा िरिफाई िेत्रमा का्ा गरररहेका सवज्ञहरु मध््ेबाट
प्रत््ेक दुई वषामा पररवतान हुने गरी का्ापासिकािे तोके को १ जना –
िदस््
(घ) आमा िमूह र स्वास््् स्व्ंिेसवका िञ्जाि मध््ेबाट का्ापासिकािे
तोके को १ जना – िदस््
(ङ) स्वास््् िंस्था व्यवस्थापन िसमसतका अध््ि मध््े प्रत््ेक वषा
पररवतान हुने गरी का्ापासिकािे तोके का १ जना – िदस््
(च) स्वास््् तथा िरिफाई िाखा प्रमुख – िदस्् िसचव
(२) स्वास््् िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसतको काम, कताव्य र
असधकार देहा् अनुिार हुनेछ ।
(क) आफ्नो का्ा िेत्र सभत्रको स्वास््् तथा िरिफाई ्ोजना त्ार गने ।
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(ख) नगरपासिका िेत्र सभत्र स्वास््् िंस्था िञ्चािनका िासग अनुमसत,
स्वीकृ ती िम्बन्धी नगरपासिकािाई आवश््क रा् प्रदान गने ।
(ग) स्वास््् िंस्था व्यवस्थापन िसमसतिाई आवश््क सनदेिन कदने,
जागरुक र िजग बनाउने ।
(घ) स्वास््् िंस्थाहरुको िासग आवश््क िाधन स्रोत जुटाउने र पररचािन
गने गराउने ।
(ङ) स्वास््् िंस्थाहरुको िुपररवेिण तथा अनुगमन गने गराउने ।
(च) स्वास््् सविेषज्ञहरु र स्वास््् िेवा प्रदा्कहरुको िूची आद्यावसधक
तथा प्रकािन गने ।
(छ) स्वास््् िेवाको पँहुच भन्दा बासहर रहेका िमुदा्को पसहचान गरी
िबैका िासग स्वास््् िेवा िुसनसित हुने प्रबन्ध गने ।
(ज) नगरपासिकािाई स्वास््् तथा िरिफाई िेत्रमा आवश््क िुझाव र
िल्िाह कदने ।
(झ) तोककए बमोसजमका अन्् का्ाहरु गने ।
(ञ) आफु िे गरे को कामको प्रसतवेदन िुझाव िसहत प्रमुख प्रिािकी् असधकृ त
माफा त का्ापासिकामा पेि गने ।
६. स्वास््् िंस्था व्यवस्थापन िसमसत गिन, काम, कताव्य र असधकार
(१) िामुदास्क अस्पताि तथा प्राथसमक स्वास््् के न्र वा स्वास््् चौकी
(स्वास््् िंस्था व्यवस्थापन िसमसत) व्यवस्थापनका िासग देहा् बमोसजम
िदस्् रहने गरी हरे क िंस्थाको छु ट्टाछु ट्टै व्यवस्थापन िसमसत गिन गररने छ
।
(क) नगर प्रमुख – िंरिक
(ख) िम्बन्धीत वडाको वडा अध््ि – अध््ि
(ग) िम्बसन्धत वडाध््ििे तोके को व्यसि स्वास््् िम्बन्धी जानकार वा
िमाजिेसव मध््ेबाट – उपाध््ि
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(घ) स्वास््् िेत्रमा कि्ासिि मध््े

नगरपासिका प्रमुखबाट मनोसनत

मसहिा स्व्मं िेसवका मध््ेबाट १ जना िसहत २ जना – िदस््
(ङ) स्वास््् िंस्था नसजकको माध््समक सवद्याि्को प्रधानाध््ापक वा
प्रसतसनसध – िदस््
(च) स्थानी् व्यापार िङ्घको प्रसतसनसध – िदस््
(छ) िम्बसन्धत स्वास््् िंस्थाको प्रमुख – िदस्् िसचव
(२) स्वास््् िंस्था व्यवस्थापन िसमसतका काम कताव्य देहा् बमोसजम
हुनेछन् :
(क) आफ्नो स्वास््् िंस्थाको वार्षाक ्ोजना बनाई िम्बसन्धत वडा िसमसत
माफा त नगरपासिकामा पेि गने ।
(ख) व्यवस्थापन िसमसतको सन्समत बैिक गने, स्वास््् िंस्थामा परे को
िमस््ाहरुको िमाधानमा आवश््क का्ा गने ।
(ग) वार्षाक िसमिा, िामासजक पररिण जस्ता मूल््ाङ्कन का्ािम
िंचािन गने ।
(घ) िम्बन्धीत स्वास््् िंस्थाका कमाचारीको प्रभावकारी पररचािनको
िासग िहसजकरण गने ।
(ङ) स्वास््् घुसम्त सिसवरहरु राख्न िम्बसन्धत सनका्हरुमा िमन्व् गने
तथा व्यवस्थापन गने ।
(च) के न्र, प्रदेि र स्थानी् िरकारिे चिाएका स्वास््् िम्बन्धी का्ािम
तथा असभ्ानहरुिाई िफि पाना आवश््क का्ा गने ।
७. बैङ्क खाता िंचािन : हरे क स्वास््् िंस्थािे बैङ्क खाता खोल्न िक्ने छ ।
(१) स्वास््् िंस्थाको बैङ्क खाता व्यवस्थापन िसमसतको अध््ि र िदस््
िसचवको िं्ुि दस्तखतबाट िंचािन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको िेखा व्यवस्थापन र िेखा पररिण
नगरपासिकािे तोके बमोसजम हुनेछ ।
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पररच्छेद : ३
स्वास््् िंस्था स्थापना र िंचािन िम्बन्धी मापदण्ड
८.अस्पताि तथा स्वास््् िंस्था िंचािन मापदण्ड
(१) अस्पताि : नगरपासिका आफै िे तोककएको मापदण्डमा १५–२५
िै्ािम्म िमताको अस्पताि िंचािन गना िक्नेछ । ्स्तो अस्पताि
िंचािन गना नगरपासिकािे अस्पताि िंचािन सन्माविी तजुामा गरी
िंचािन गनेछ ।
(२) स्वास््् चौकी : नगरपासिकािे प्रत््ेक वडा अथाात जनिंख्ाको
अनुपातमा कसम्तमा देहा्का पूवााधार पुरा गरी स्वास््् चौकी िंचािन गना
िक्ने छ ।
(क) जनिसि : स्वास््् िहा्क (हेल्थ असिस्टेण्ट) १ जना, अहेव २ जना,
अ.न.मी. २ जना आवश््कता अनुिार िहा्क कमाचारीहरु
(ख) भवन कोिा : प्रिािन कि, औषधी भण्डारण तथा सवतरण कि,
प्राथसमक उपचार कि जस्ता िुसवधा िसहतको भवन
(ग) उपकरण : प्राथसमक उपचारका आधारभूत उपकरण,
(३) नगरपासिका िेत्र सभत्र जसडबुटी, प्राकृ सतक सचककत्िा, ्ोगा ध््ान
िगा्तका रोकथाममुिक र बैकसल्पक सचककत्िा िेवा को प्रवद्र्धनका िासग
िमुदा् वा ट्रष्टहरुिँगको िाझेदारीमा वा नगरपासिका आफै िे कम्तीमा
एउटा आ्ूवेद तथा प्राकृ सतक सचककत्िा के न्रको स्थापना र िञ्चािन गना
िक्ने छ ।
९. सनजी िेत्रिे अस्पताि िंचािन गना िक्ने ।
(१) नगरपासिका िेत्रसभत्र सनजी िेत्र तथा ट्रष्ट वा िोककल््ाणकारी
िंस्थाद्धारा अस्पताि िंचािन गना चाहेमा १५ िै्ा िममको िंचािन
अनुमती नगरपासिकािे कदन िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम अस्पताि िंचािन गना चाहने सनका्िे
अनुमतीको िासग तोककएको ढाँचामा नगरपासिकामा सनवेदन कदनु पनेछ ।
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(३) स्वास््् िेवा तथा िरिफाई अनुगमन िसमसतिे प्राप्त सनवेदन उपर
छिफि तथा आवश््क अनुगमन गरी तोककएको मापदण्ड पुरा गरे मा
अस्पताि िंचािनको स्वीकृ ती प्रदान गना िक्नेगरी आि् पत्र प्रदान गना
नगरपासिकािाई सिफाररि गनेछ ।
(४) उपदफा (३) को आधारमा नगरपासिकािे ६ मसहनाको िम् सभत्र
तोककएको मापदण्ड पुरा गरे मा ्स्तो अस्पताि िंचािनको स्वीकृ ती
प्रदान गना िककने प्रकारको आि् पत्र प्रदान गनेछ ।
(५) तोककएको िम्िीमा सभत्र ्िै ऐन बमोसजम तोककएको पूवााधार त्ार
गरी स्वीकृ तीका िासग नगरपासिकामा सनवेदन कदनु पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोसजमको सनवेदन उपर आवश््क अनुगमन गरी तोककएको
मापदण्ड पुरा गरे को िहर भएमा अस्पताि िंचािनको अनुमती प्रदान
गना िक्नेछ ।
१०. अस्पताि िंचािन गना आवश््क मापदण्ड : नगरपासिकाको स्वीकृ तीमा
िंचािन हुने १५ िै्ा िम्मको अस्पतािहरु देहा् अनुिारको मापदण्ड पुरा
गनुापनेछ ।
(१) जनिसि : कसम्तमा २ जना :द्यद्यक् डालटर, कसम्तमा ४ जना स्टाफ
निा, कसम्तमा एक जना ल््ाव टेकक्नसि्न र आवश््क मात्रामा िह्ोगी
स्वास्््कमीहरु
(२) भवन तथा कोिा : दताा चिानी, वसहरं ग िेवा, इमजेन्िी कि,
प्र्ोगिािा, भनाा भएका सवरामी राख्ने ल्ासवन, नर्िाङ कि, प्रिािन कि,
पार्का ङ ,
(३) उपकरण र पूवााधार : िडक नेटवका िे जोसडएको, एम्बुिेन्ि िेवाको
उपिब्धता, सवरामी राख्ने वेड र िाइफ िपोटा सिष्टम, २४ घण्टा सवद्युत र
खोनपानी िेवा भएको, असलिजनको व्यवस्था, सचककत्िाजन्् फोहर
व्यवस्थापनको प्रणािी भएको हुनुपने छ ।
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११) पोसिसलिसनक िंचािनको अनुमती :
(१)

नगरपासिकािे

आफ्नो

का्ािेत्रमा

कु नै व्यसि

वा

िंस्थािे

पोसिसलिसनक िंचािन गना चाहेमा तोककएको मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृ ती
सिनु पनेछ ।
(२) पोसिसलिसनकमा सवरामी जाँच्ने डालटरको सववरण, िंचािकको
सववरण, िंचािन हुने स्थान र उपिब्ध हुने िेवाको सववरण खोिी
नगरपासिका िमि सनवेदन कदनु पनेछ ।
१२) प्र्ोगिािा वा ल््ाबोरे टोरी िंचािन : व्यसि वा कु नै िंस्थािे प्र्ोगिािा
वा ल््ावोरे टोरी िंचािन गना चाहेमा देहा् बमोसजमको सववरण िसहत
नगरपासिकाबाट स्वीकृ ती सिनु पनेछ ।
(१) िंचािकको सववरण र नागररकताको प्रमाणपत्र
(२) प्र्ोगिािा वा ल््ावोरे टोरी िंचािन गने स्थान प्रमासणत भएको
कागजात
(३) रे सड्ोिोजी वा प््ाथोिोजी सवष्मा न््ूनतम ३ वषा अध्््न गरे को
व्यसिको प्रमाणपत्र र काम गना इच्छु क भएको आवश््क पत्र
(४) ल््ाबमा उपिब्ध हुने पररिणहरुको प्रकार
(५) ल््ाबमा प्र्ोग हुने न््ूनतम उपकरणहरुको सववरण
१३. फामेिी िंचािनको अनुमती
(१) नगरपासिका िेत्रसभत्र फामेिी िंचािन गना चाहेमा नगरपासिकाबाट
अनुमती सिनु पनेछ ।
(२) आधारभूत फामेिी सििा प्राप्त व्यसि िंचािक रहने गरी फामेिी
िंचािन गने स्थान, सविी सवतरण गने औषधीका प्रकारहरु र प्राथसमक
उपचार िेवाको सववरण आवेदनमा खुिाउनु पने ।
(३) फामेिी िंचािनमा रहने मुख् िंचािक र िहा्क कमाचारीहरुको
सववरणहरु िैसिक प्रमाण पत्र, नागररकता र हािको बिोवाि िे गाना
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प्रमाण भएको कागजात र वडा का्ााि्को सिफाररि िाथ आवेदन पेि
गनुापने छ ।
(४) प्राप्त सववरण िसहतको आवेदन बमोसजम फामेिी िंचािनको अनुमती
कदन िककने छ ।
१४. मापदण्ड पुरा नगरे मा िजा् हुने :
(१) स्वास््् िंस्था, प्र्ोगिािा, फामेिी जस्ता स्वास््् िेवा िंचािनको
स्वीकृ ती सिदा तोककएको मापदण्ड पूरा नभएको तर झुल्ाएर सववरण
कदएको वा अस्था्ी रुपमा मापदण्ड पुरा गरे को पाईएमा अनुगमन िसमसतिे
अनुमगन गरी िचेत गराउने, जररवाना गराउने तथा स्वीकृ ती खारे जीको
िासग ्ि नगरपासिकामा सिफाररि गना िक्नेछ ।
(२) प्र्ोगिािामा तासिम प्राप्त ल््ाब टेकक्नसि्न बाहेकका व्यसििे रगत,
कदिासपिाब, खकार िगा्तको पररिणमा िंिग्न भएको पाइएमा त््स्तो
प्र्ोगिािा बन्द गराउन िक्ने, िंचािकिाई कािोिूचीमा राखी िो को आम
जनतािाई जानकारी कदइने छ ।
(३) फामेिीको हकमा दताावािा िंचािक र िह्ोगी बाहेक अरुिे औषधी
बेचेको पाइएमा िचेत गराउने, जररवाना सतराउने देसख अनुमती खारे ज गना
िककने छ ।
१५. िुहसि्त र छु टको व्यवस्था गनुप
ा ने : सनजी िगानी र ट्रष्ट माफा त िंचािनमा
आएका स्वास््् िंस्थाहरुको स्वास््् पररिणका िममा िाग्ने िुल्क ्ि
नगरपासिकाको सिफाररिमा सनसित प्रसतित िेवाग्राहीहरुका िासग छु ट वा
समनाहा कदनु पनेछ ।

पररच्छेद :४
स्वास्््कमी तथा स्वास््् स्व्ंिव
े ा िम्बन्धी व्यवस्था
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१६. स्वास्््कमीको व्यवस्थापन : नगरपासिका सभत्रका िामुदास्क स्वास्््
िंस्थाहरु माफा त आधारभूत स्वास््् िेवा प्रवाहका िासग ४ प्रकारका
स्वास्््कमीहरु रहेने छन् :
(१) स्था्ी : नेपाि िरकारको स्वास््् िेवाबाट िंमा्ोसजत भई आएका
स्वास्््कमीहरु
(२) करार : स्थानी् माग र सवसिष्टताका आधारमा नगरपासिका माफा त
करार िेवामा भनाा गररएका स्वास्््कमीहरु
(३) अभ््ािकताा : स्थानी् स्तरमा खुिेका स्वास््् अध्््न िंस्थानमा
अध्््नरत सवद्याथीहरु एवं सवद्याथीहरुिाई अभ््ािकताा स्वास्््कमीको
रुपमा ्ि नगरपासिकािे भनाा गना िक्ने छ । ्स्ता अभ््ािकताािाई बढीमा
१ वषाको िासग भनाा गना िककने छ ।
(४) स्वास््् असभ्ानकताा र स्व्ंिेसवका
१७. असभ्ानकताा ⁄ स्वास््् स्व्ंिसे वकाको व्यवस्था : स्वास््् िेवािाई
घरघरको पँहुचमा पु˗्ाउन र जनचेतना फै िाउन नगरपािकािे पुरुष
असभ्ानकताा र मसहिा स्वास््् स्व्ंिेसवकाहरु सन्ूि गना िक्नेछ ।
(१) मसहिा स्व्ंिेसवका र पुरुष असभ्ानकतााहरु सन्ूसिका िासग २१ वषा
पुरा भई ४० वषा ननाघेको, िैसिक ्ोग््ता न््ूनतम १० किा अध्््न
गरे को िम्बसन्धत वडाको सववासहत नागररक हुनपने छ ।
(२) एउटा वडामा असधकतम िंख्ा १० हुने गरी औषत प्रसत ३००
जनिंख्ाको िासग १ जना मसहिा स्वास््् स्व्ंिेसवका र ५००
जनिंख्ाको िासग १ जना पुरुष असभ्ानकतााको सिफाररि वडा िसमसतिे
्ि नगरपासिका िमि गना िक्ने छ ।
(३) प्रत््ेक स्व्ंिेसवका र असभ्ानकतााहरुिे आधाभूत स्वास््् िम्बन्धी ७
कदनको तासिम प्राप्त गरेको हुनुपनेछ । ्ि नगरपासिका र स्वास्््
िंस्थाहरुको आवश््कता अनुिार तासिम असभमुसखकरण प्रदान गनेछ ।
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(४) ्िभन्दा पसहिे देसख नै का्ारत मसहिा स्व्ंिेसवकाहरु मध््े सनरिर र
५० वषा उमेर पुगेकािाई प्रोत्िाहन भत्ताको व्यवस्था गरी सवदाई गररने छ र
नँ्ा सन्ुि गदाा कसम्तमा १० किा उसतणािाई मात्र सन्ुसि कदइने छ ।
१८. स्वास्््कमीको िेवा िुसवधा :
(१) स्था्ी स्वास्््कमी : नेपाि िरकारिे तोके को स्के ि बमोसजम तिब र
स्थानी् नगरका्ापासिकािे तोके बमोसजमको अन्् िेवा िुसवधा
(२) करार स्वास्््कमी : प्रचसित तिब स्के ि र दुई पिसबचको
िमझदारीमा भएको करार िम्झौता बमोसजमको िेवा िुसवधा उपिब्ध
गराउन िककनेछ ।
(३) अभ््ािकताा स्वास्््कमी : सनवााह भत्ताको रुपमा अभ््ािकताा
स्वास्््कमीिे िंसघ् स्वास््् ऐन बमोसजम भत्ता पाउने छन ।
(४) असभ्ानकताा÷ स्व्ंिेसवका : पोिाक, वार्षाक रुपमा िञ्चार खचा,
स्वास््् िंस्थािाई आवश््कता परे का वखत काममा खटाईएमा िो कदनको
पाररश्रसमक जस्ता िुसवधाहरु उपिब्ध गराउन िककनेछ ।
१९. स्वास्््कमीको दरवन्दी सनधाारण र सन्ूसि : िामुदास्क वा िरकारी
स्वासमत्वका स्वास््् िंस्थाहरुमा आवश््क स्वास्््कमीको दरवन्दी
नगरपासिकािे सनधाारण गनेछ ।
(१) दरबन्दी अनुिारका पदहरुमा नेपाि िरकारबाट िंमा्ोसजत भई
आएका स्था्ी स्वास्््कमीहरु रहने छन् । िंमा्ोजनमा नआएका
कमाचारीहरुको हकमा नगरपासिकािे करारमा स्वास्््कमी सन्ुसि गना
िक्ने छ ।
(२) स्वास््् िंस्थामा का्म भएको ररिै दरबन्दी पदमा करार सन्ुसि गनुा
पने भएमा करार सन्ुसि िम्बन्धी व्यवस्था देहा् बमोसजमको छनौट
िसमसतबाट हुनेछ ।
(क) नगरपासिकाको प्रमुख प्रिािकी् असधकृ त – िं्ोजक
(ख) नगरपासिकािे तोके को कम्तीमा नातातक उसतणा १ जना सवज्ञ – िदस््
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(ग) नगरपासिकाको स्वास््् िाखा प्रमुख – िदस्् िसचव
(३) छनौट िसमसतिे आफ्नो का्ासवसध आफै िे सनधाारण गरे बमोसजम हुनेछ
।
२०. कमाचारी िरुवा :
(१) स्था्ी स्वास्््कमीको हकमा सनजिे कु नै एक स्वास््् िंस्थामा
असधकतम ५ वषा िेवा गरे पिात अकााेे स्वास््् िंस्थामा िरुवा हुन
िक्नेछन । सविेष पररसस्थती बाहेक न््ूनतम ३ वषा स्वास््् िंस्थामा का्ा
गरे पसछ मात्र िरुवा हुनेछ ।
(२) सविेष अवस्थामा बाहेक न््ूनतम ३ वषा एकै स्वास््् िंस्थामा का्ारत
स्था्ी कमाचारहरु अकााेे स्वास््् िंस्थामा िरुवा हुन चाहेमा ्ि
नगरपासिकामा िरुवाका िासग सनवेदन कदन िक्नेछन् । ्िरी प्राप्त
सनवेदनका आधारमा ्ि नगरपासिकाको स्वास््् तथा िरिफाई िाखाको
सिफाररिमा प्रमुख प्रिािकी् असधकृ त द्धारा ्ि मुसिकोट नगरपासिका
सभत्रका कु नै पसन स्वास््् िंस्थामा िरुवा गना िक्नेछ ।
(३) सविेष अवस्था भन्नािे सनज िो िंस्थामा रहन निक्ने, सवष्गत दरबन्दी
आवश््क नरहेको, स्वास््् िमस््ा, पसतपत्नी िगँेै रही िेवा गना पाउने
अवस्था वा अन्् सचत्तबुझ्दो कारण िमेत बुसझने छ ।
२१. का्ािम्पादन करार िम्झौता गनुप
ा ने : स्वास््् िेवािाई प्रभवकारी बनाउन
देहा् अनुिार का्ािम्पादन करार िम्झौताको प्रकृ ्ा अविम्बन गनुापनेछ ।
(१) नगरपासिका प्रमुखको रोहवरमा स्वास््् तथा िरिफाई हेने असधकृ तिे
प्रमुख प्रिािकी् असधकृ त िँग, स्वास््् िंस्था प्रमुखहरुिे स्वास््् तथा
िरिफाई िाखा हेने असधकृ त िँग र अन्् कमाचारीिे स्वास््् चौकी माफा त
स्वास््् िाखा हेने असधकृ त िँग का्ािम्पादन करार िम्झौता गनुापने छ ।
(२) का्ा िम्पादन िम्झौता १ वषाको हुने छ । िम्झौता अनुिार काम भए
नभएको मुल््ाङ्कन प्रमुख प्रिािकी् असधकृ तिे आर्थाक वषाको अन्त््मा
का्ापासिका िमि पेि गनुप
ा ने छ ।
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(३) वार्षाक का्ा िम्पानदन करारका िूचकहरु सनधाारण गर्र्ने का्ा स्वास्््
िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसतिे त्ार पारी ्ि नगरपासिकामा
पेि गनुा पनेछ ।
२२. का्ा िम्पादन मुल््ाङ्कन र िजा् तथा पुरस्कार :
(१) का्ािम्पादन करार भएका कमाचारीहरुको का्ािम्पादन िमताको
आधारमा मुल््ाङ्कन गरी का्ािम्पादनमा राम्रो नसतजा हासिि गने
कमाचारीिाई पुरस्कृ त गने र कमजोर नसतजा हासिि गने कमाचारीिाई
दसण्डत गनुा पदाछ ।
(२) का्ािम्पादन िम्झौताको मुल््ाङ्कन, पुरस्कार र िजा् ्ि
नगरपासिका का्ापासिकािे तोके बमोसजम हुनेछ ।
पररच्छेद : ५
औषधी तथा स्वास््् उपकरणको खररद, भण्डारण र सवतरण िम्बन्धी व्यवस्था
२३. वार्षाक खररद ्ोजना बनाउनु पने :
(१) औषधी तथा स्वास््् िम्बन्धी खररद कामकावााही व्यवसस्थत गना
स्वास््् िाखा प्रमुखको िं्ोजकत्वमा खररद इकाई रहने छ । खररद
िम्बन्धी का्ा िावाजसनक खररद ऐन २०६३ तथा िावाजसनक खररद
सन्माविी २०६४ बमोसजम हुनेछ ।
(२) आफ्नो िेत्रसभत्र वार्षाक रुपमा आवश््क पने औषधी तथा स्वास्््
उपकरणको अनुमान र खररद गना वार्षाक खररद ्ोजना बनाई प्रमुख
प्रिािकी् असधकृ त बाट स्वीकृ त गराउनु पनेछ ।
(३) वार्षाक खररद ्ोजना स्वास््् तथा िरिफाई िाखाको िह्ोगमा
खररद िसमसतिे त्ार गनेछ ।
२४. औषधी तथा स्वास््् उपकरण खररद :
(१) औषधी तथा स्वास््् उपकरणको खररदका िासग ्ि नगरपासिका
स्वास््् तथा िरिफाई िाखािे प्रकि्ा असघ बढाउने छ ।
(२) औषधी तथा स्वास््् उपकरणको खररद का्ामा िावाजसनक खररद ऐन र
सवष्गत स्थानी् कानुनहरुको प्रावधान अनुिार गनुापने छ ।
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२५. औषधी तथा स्वास््् उपकरणको भण्डारण :
(१) खररद गररएको औषधी तथा स्वास््् उपकरणको िुरसित भण्डारणको
व्यवस्था ्ि नगरपासिका स्वास््् तथा िरिफाई िाखािे समिाउने छ ।
(२) स्वास््् उपकरण र औषधीको खररद चौमासिक रुपमा गनुापने छ ।
खररदको पररमाण सनधाारण िम्बसन्धत वडा िसमसतिे माग गरे बमोसजम
२०% मा नवढाइकन गनुापने छ ।
(३) नगरपासिकािे खररद गरे को उपकरण र औषधीको कु ि पररमाण र मूल््
खररद समसतिे १ हप्तासभत्र िावाजसनक गनुापने छ ।
(४) िम्बसन्धत िामुदास्क स्वास््् िंस्थािे नगरपासिकाबाट प्राप्त गरे को
उपकरण र औषधी तथा औषधी सवतरण िम्बसन्ध सवस्तृत सववरण
चौमासिक रुपमा िावाजसनक गने र िम्बसन्धत वडा िसमसत माफा त
नगरपासिकामा बुझाउनु पनेछ ।
पररच्छेद : ६
स्वास््् िेवाको न््ूनतम मूल्् र गुणस्तर, िामासजक िुरिा अनुगमन तथा
िम्बन्धी व्यवस्था
२६. स्वास््् िेवाको मूल्् र गुणस्तर तोक्न िक्ने
(१) नगरपासिकािे स्थानीस्तरमा िञ्चासित सचककत्िाकी् उत्पादन र
स्वास््् िेवाहरुको न््ूनतम मूल्् र गुणस्तर सनधाारण गना िक्नेछ । स्थानी्
िेवा अनुगमण िसमसत माफा त सनधााररत गुणस्तर र मूल्् भए नभएको
अनुगमन गरी िो अनुरुप का्ा िम्पादन गराउन सनदेिन कदने छ ।
२७. िामासजक िुरिा का्ािम िञ्चािन तथा व्यवस्थापन :
(१) नगरपासिकािे रासि् र प्रादेसिक सनसत अनुिार स्वास््् सबमा
का्ािमिाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चािन गना आवश््क िहसजकरण,
जनचेतनाका का्ािम तथा असभ्ानहरु िञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनेछ ।
(२) आवश््कतानुिार अन्् िामासजक िुरिा का्ािमहरु सनमााण गरी
िञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनेछ ।
२८. िरिफाई र स्वच्छताका िासग अनुगमन तथा सन्मन :
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(१) स्वस्थ खानेपानी र खाद्यपदाथाको गुणस्तर एवं वा्ु तथा ध्वनी प्रदुषण
सन्न्त्रण गना स्वास््् तथा िरिफाई अनुगमन िसमसतिे आवश््क व्यवस्था
समिाउने छ ।
(२) प्रदुषण बढाउने उद्योग, िंस्थान वा व्यसििाई िो िम्बन्धी िचेत गराउन
र िो बाट पना आउने हानी नोलिानीको िसतपूर्ता गराउन सिफाररि गना
िक्ने छ ।
(३) सिफाररि बमोसजम स्थानी् का्ापासिकािे दण्ड, जररवाना तथा अन््
कारबाही िम्बन्धी व्यवस्था समिाउन िक्नेछ ।
पररच्छेद : ७
महामारी रोगथाम, फोहोरमैिा व्यवस्थापन िम्बन्धी व्यवस्था
२९. रोग तथा रोगीहरुको असभिेख राख्नु पने ।
(१) स्थानी् स्तरमा कु नै नागररकिाई िरुवा रोग िागेमा िो को जानकारी
२४ घण्टा सभत्र नसजकको िामुदास्क स्वास््् िंस्था वा स्व्ंिेसवकािाई
रटपोट गराउनु पनेछ ।
(२) किैिाई निने रोग िागेमा िो को जानकारी ५ कदन सभत्र नसजकको
िामुदास्क स्वास््् िंस्था वा स्वास््् स्व्ंिेसवकािाई रटपोट गराउनु
पनेछ ।
(३) रटपोट गराईएका रोगहरुको सववरण िम्बन्धीत स्वास््् िंस्थाहरुिे
मासिक रुपमा वडा िसमसत र नगरपासिकाको स्वास््् िूचना प्रणािीमा
दासखिा गराउनु पनेछ ।
३०. महामारी रोकथाम तथा सन्न्त्रण गना असभ्ान िंचािन गनुप
ा ने
(१) स्थानी् स्तरमा रोगको महामारी फै सिएमा नगरपासिकािे िोको िेत्र
सनक्र््ाेैि गरी सवद्याि्हरु बन्द गना, अस्था्ी रुपमा बस्ती खािी गना वा
अन््त्रका िबािाधारणिाई भ्रमणमा प्रसतवन्ध िमेत िगाउनु िक्नेछ ।
(२) ्स्तो पररसस्थसतमा महामारीबाट थप िती हुन नकदन आवश््क िताकता
अपनाउने, आवश््क जनिसि पररचािन गने र थप जनिसिको िासग
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सछमेकी स्थानी् िरकार, प्रदेि िरकार र िंघी् िरकारमा अनुरोध गरी
प्रभावकारी पररचािन गनुापनेछ ।
३१. िूती, मकदरा तथा िुतीजन्् पदाथाको सन्मन
(१) िुती तथा मकदराजन्् पदाथा सविी सवतरणको िासग मुसिकोट
नगरपासिकाबाट छु ट्टै अनुमती सिनु पदाछ ।
(२) खाद्य पदाथा सविी गने पििमा िुती तथा मकदराजन्् पदाथा सविी
सवतरण गना बन्देज िगाइने छ ।
(३) िुती, मकदरा र िागू पदाथाजन्् बस्तुको सविी सवतरण र प्र्ोगमा
सन्न्त्रण गना सनषेसधत र खुल्िा िेत्रहरु तोक्न िक्नेछ । सवद्याि्, िरकारी
का्ााि्, हाटबजार जस्ता िेत्रहरुको सनसित दुरी तोकी धुम्रपान र
मकदरापान सनषेध गनेछ ।
(४) खाद्य पदाथािँगै िुती तथा मकदराजन्् पदाथा सविी सवतरण गरे मा,
सनषेसधत िेत्रमा धुम्रपान र मकदरा िेवन गरे मा स्थानी् प्रिािनको
िह्ोगमा नगरपासिकािे कारबाही गना िक्नेछ ।
३२. िरिफाई िम्बन्धी का्ािम तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन
(१) नगरपासिका स्वास््् तथा िरिफाई िाखािे व्यसिगत, घरे िु तथा
िामुदास्क िरिफाईका मापदण्ड त्ारी गरी प्रत््ेक आर्थाक वषाको पसहिो
मसहना सभत्र का्ापासिका बैिकबाट अनुमोदन गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा १ अनुिार अनुमोदन भएको मापदण्डिाई वडा का्ााि् र
स्वास््् िंस्थािे पुरुष असभ्ानकताा र मसहिा स्वास््् स्व्ंिेसवकाहरु
पररचािन गरी िबै घरपररवारिम्म सवतरण गनेछन् ।
(३) घर सनमााण गदाा िौिाि्को फोहर व्यवस्थापन गने सवसध र घरे िु
फोहर सबिजान गने स्थानको असनवा्ा व्यवस्था भएको हुनुपने छ ।

Page 17 of 20

खण्ड १) िंख्ा १३ मसिकोट राजपत्र भाग १ समसत २०७४।१२।१०

(४) एक पररवारको िौचाि्, ढि र फोहरमैिा व्यवसस्थत नभएको कारण
अकााको पररवारमा हानी नोलिानी पना गएमा िो को िसतपूर्ता हानी
पु˗्ाउने पररवारिे सतनुापने छ ।
(५) िहरी तथा अधा िहरी िेत्रमा सनस्कासित फोहरमैिा पुनप्र्ोग गरी
कम्पोष्ट मि बनाइएको अवस्थामा ्ि नगर का्ापासिकािे प्रोत्िाहन रकम
प्रदान गना िक्ने छ ।
पररच्छेद – ८
सवसवध
३३. प्राईभेट मेसडकि किेज, अध्््न िंस्थान र िू िा अस्पताि िंचािनका िासग
सिफाररि
(१) रासि् र प्रादेसिक मापदण्ड अनुरुप सनजीस्तरमा मेसडकि किेज तथा
स्वास््् अध्््न िंस्थान अस्पताि वा सनदान के न्र स्थापनाका िासग
िम्बन्धीत वडा र नगरपासिकाबाट सिफाररि सिनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको सिफाररि लिँदा बातावरणी् प्रभाव अध्््न
गरी स्थानी् स्तरमा पने नकारात्मक प्रभावहरुको न््ूनीकरणका िासग
का्ािम र बजेट प्रस्ताव गररएको हुनपनेछ ।
(३) सिफाररिका िासग ्ि नगरपासिका आर्थाक ऐनिे तोके बमोसजमको
राजश्व दस्तुर बुझाउनु पनेछ ।
३४. रासि् तथा प्रादेसिक असभ्ानिाई िघाउ पु˗्ाउनु पने :स्वास््् िेवा
िम्बन्धी रासि् तथा अन्र्तरासि् मापदण्ड पुरा गना िंघी् तथा प्रदेि
िरकारिे िंचािन गरे को असभ्ानिाई ्ि नगरपासिका स्वास््् तथा
िरिफाई िाखािे िमन्व् गने छ ।
३५. नगरपासिका िेत्र सभत्र का्ारत स्वास््् र िरिफाई िम्बन्धी िंस्थाहरुिे
आफ्नो प्रगसत सववरण त्रैमासिक रुपमा नगरपासिका िमि बुझाउनु पनेछ ।
३६. नगरपासिकािे आधारमूत स्वास््् तथा िरिफाई िेवा प्रदान गनाका िासग
अन्् िरकारी सनका्, सनजी व्यविा्ी, िामासजक िंघ÷िंस्था, ट्रष्ट र
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व्यसिहरुिँग सवसभन्न का्ाहरुका िासग िाझेदारी गना िक्ने छ र सतनीहरुबाट
औषधी, उपकरण, सविेषज्ञ िीपहरुको िहा्ता प्राप्त गना िक्नेछ ।
३७. पुनरावेदन : तोककएको असधकारीिे गरे को िजा्को ओदिउपर कानून
बमोसजम पुनरावेदन िाग्नेछ ।
३८. सन्म बनाउने असधकार :
(१) ्ि ऐनको उद्देश्् का्ाान्व्न गना नगरपासिकािे आवश््क सन्म
बनाउन िक्नेछ ।
(२) ्ि ऐनको का्ाान्व्न िासग नगरपासिकािे आवश््क का्ासवसध तथा
सनदेसिका बनाई िागू गना िक्नेछ ।
३९. िंिमणकािीन व्यवस्था : ्ि ऐनिे तोककए बमोसजम हुने भनी व्यवस्था
गरे को काम सन्माविी नआउँ दािम्म नगरका्ापासिकािे गना िक्नेछ ।
४०. बाधा अडकाउ फु काउने असधकार : ्ि ऐनको उद्देश्् का्ाान्व्न गना कु नै
बाधा–अड्काउ परे मा नगरपासिकािे त््स्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदेि
जारी गना िक्नेछ र त््स्तो आदेि ्िै ऐनमा परे िरह मासननेछ । तर ्स्तो
आदेि नगरपासिकािे ६ मसहनासभत्रमा अनुमोदन नगरे मा स्वताः सनष्कृ ्
हुनेछ ।
४१. स्वास््् उपचार कोषको व्यवस्था : नगरपासिकामा एउटा स्वास््् उपचार
कोष रहने छ । उि कोषको िञ्चािन तथा व्यवस्थापन नगरपासिकािे
सनधाारण गरे को का्ासवसध बमोसजम हुनेछ ।
४२. बचाउ र िागू नहुने :
(१) ्ो ऐन वा ्ि ऐन अन्र्तगत बनेका सन्ममा िेसखएजसत कु रामा िोही
बमोसजम र निेसखएको कु रामा प्रचसित कानुन बमोसजम हुनेछ ।
(२) िंसवधानिँग बासझएको ्ि ऐनका दफा तथा उपदफाहरु बासझएको
हदिम्म स्वताः सनस्िी् हुनेछ ।
प्रमासणकरण समसत : २०७४।१२।१०
Page 19 of 20

खण्ड १) िंख्ा १३ मसिकोट राजपत्र भाग १ समसत २०७४।१२।१०

आज्ञािे,
घनश््ाम न््ौपाने
प्रमुख प्रिािकी् असधकृ त
मूल्् रू।२०
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