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प्रस्िावनााः 

स्थानीय  वालसन्दाहरुको  आधारभूि  स्वास््य  र  सरसफाई  सेवा  प्रदान  गने  काययमा  नगरपालिकाको  
जजम्मेवारी  प्रमुख  रही  आएको  र  सो  को  व्यवस्थापनमा  स्पष्ट  कानुनी  व्यवस्था  गरर  काययसम्पादन  

गनय वाञ्छनीय  भएकोिे ,  “ नेपािको संववधान २०७२ को धारा २२१ अनुसार सोही  संववधानको 
अनुसूची  ८ को सूची  नं.  ९ र  १० का अलधकारहरुिाई कायायन्वयन गनय” िथा  “स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२”  वमोजजम  रामपुर  नगर  सभािे  यो  ऐन  िजुयमा  गरेको  छ।  

पररच्छेद १  

प्रारजम्भक 

1. संजिप्त नाम र  प्रारम्भाः  
क)   यस  ऐनिाई  "रामपुर नगरपालिकाको स्वास््य िथा सरसफाई सेवा  ऐन,  २०७7" भलनने 

छ।   

ख)   यो  ऐन  नगर  सभाबाट  स्वीकृि  भई  स्थानीय  राजपत्रमा  प्रकाजिि  भए  पश्चाि  िागु हुनेछ  ।   

2. पररभाषा:  ववषय  वा  प्रसंगिे  अको  अथय निागेमा  यस  ऐनमा ,   
क)  “ऐन” भन्नािे  रामपुर  नगरपालिकाको  स्वास््य  िथा  सरसफाई  ऐन,  २०७7  िाई  सम्झनु 

पछय  ।   

ख)  “संघीय  ऐन” भन्नािे  स्वास््य  सम्बन्धी  संघीय  संसदिे  बनाएको  ऐनिाई  बुझ्नु पदयछ।  

ग) “काययपालिका” भन्नािे  रामपुर  नगरपालिकाको  नगर  काययपालिकािाई  सम्झनु पछय  ।  

घ)  “सरकारी  वा  सामुदावयक” भन्नािे  सरकारी  िथा  सामुदावयक  स्वालमत्वमा  संचािन  भएका  
स्वास््य  संस्थािाई  सम्झनु पदयछ।   

ङ)  “ लनजी” भन्नािे  सेवाको  सँगसँगै  नाफाको  समेि  उदे्दश्य  राखी  संचािन  हुने  स्वास््य  संस्था  
भनेर  सम्झनु पदयछ।   

च)  “ट्रष्ट  वा  िोककल्याणकारी” भन्नािे  ट्रष्ट  वा  िोककल्याणकारी  संस्थाहरुको  माफय ि संचािन  

हुने  स्वास््य  संस्थािाई  सम्झनु पदयछ।  

छ) “व्यवस्थापन  सलमलि” भन्नािे  दफा  ६  अन्िगयि  बनेका  स्वास््य  संस्थाहरुको  व्यवस्थापन  

सलमलििाई  सम्झनु पदयछ।   

ज) “अनुगमन  सलमलि” भन्नािे  दफा  ५ अनुसार  नगरपालिकामा  गठिन  स्वास््य  सेवा  िथा  
सरसफाइ  अनुगमन  सलमलििाई  सम्झनु पदयछ।  

झ) “स्वास््य  संस्था” भन्नािे  सरकारी  स्िरबाट  संचालिि  अस्पिाि ,  प्राथलमक  स्वास््य  केन्र  

िथा  स्वास््य  चौकीिाई  सम्झनु पदयछ।  
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पररच्छेदाः २  

आधारभूि  स्वास््य सेवा प्रदायक र  व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था  

3. आधारभूि स्वास््य सेवा  प्रदायकहरु:  स्थानीय  स्िरमा  आधारभूि  स्वास््य  सेवा  प्रदान  गने  

स्वास््य  सेवा  प्रदायकहरु  ३  प्रकारका  हुनेछन   

क)  सरकारी  वा  सामुदावयकाः  सरकारी  िथा  सामुदावयक  स्वालमत्वमा  संचािन  भएका  अस्पिाि ,  

प्राथलमक  स्वास््य  केन्र ,  स्वास््य  केन्र ,  स्वास््य  चौकी ,  आयूवेद  िथा  प्राकृलिक  जचवकत्सा  
केन्र ,  गाउँघर  जलिलनक ,  आयूवेद  केन्रहरु  सरकारी  वा  सामुदावयक  स्वास््य  सेवा  प्रदायक  

लनकाय  हुनेछन् ।  

ख)  लनजी :  लनजी  िेत्रद्वारा  संचालिि  अस्पिाि ,  नलसयङ  होम ,  पोलिजलिलनक  वा  जलिलनक ,  

प्रयोगिािा ,  फामेसीहरु  लनजी  स्वास््य  सेवा  प्रदायक  लनकाय  हुनेछन् ।  

ग) ट्रष्ट  वा  िोककल्याणकारी  संस्थाहरुको  अलधनस्थाः  ट्रष्ट  वा  िोककल्याणकारी  संस्थाहरुको  
माफय ि  संचािन  हुने  अस्पिाि ,  स्वास््य  केन्र ,  घुम्िी  जलिलनक  यस  अन्िगयि  पदयछ।   

4.स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररभाषा र  आधारभूि  मापदण्डाः  स्वास््य  सेवा  प्रदायक  

संस्थाहरुको  पररभाषा  र  आधारभूि  मापदण्ड  संघीय  सरकारिे  लनधायरण  गरे  वमोजजम  हुने  छ।   

५.  स्वास््य सेवा िथा सरसफाई अनुगमन सलमलि  गिन,  काम,  कियव्य र अलधकार  

1. स्थानीय  नगरपालिका  लभत्र  रहेका  स्वास््य  सेवा  प्रदायक  संस्थाहरुको  रेखदेख  र  अनुगमन  

गनय स्थानीय  स्वास््य  सेवा  िथा  सरसफाई  अनुगमन  सलमलिको  गिन  गररने  छ  ।  यस 

सलमलिको  गिन  यस  प्रकार  हुने  छ :   

(क) नगर  प्रमुख         अध्यि   

(ख)  नगर  उपप्रमुख         सदस्य   

(ग)  स्वास््य  िेत्र  हेने  काययपालिका  सदस्य     सदस्य  

(घ) प्रमुख  प्रिासकीय  अलधकृि     सदस्य   

(ङ)  मेलडकि  अलधकृि        सदस्य   

(च)  स्वास््य  िाखा  प्रमुख       सदस्य  सजचव  

आवश्यकिा  अनुसार  अध्यिद्वारा  ववज्ञहरुिाई  आमजन्त्रि  गनय सवकनेछ  ।  

2.  स्वास््य  सेवा  िथा  सरसफाई  अनुगमन  सलमलिको  काम ,  कियव्य  र  अलधकार  देहाय  अनुसार  

हुनेछ।   
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(क) आफ्नो  कायय िेत्र  लभत्रको  स्वास््य  िथा  सरसफाइ  योजना  ियार  गने।  

(ख)  नगरपालिका  िेत्र  लभत्र  स्वास््य  सेवा  प्रदायक  संस्था  सञ्चािनका  िालग  अनुमलि ,  

स्वीकृलि  सम्बन्धी नगरपालिकािाई  आवश्यक  राय  प्रदान  गने  ।  

(ग)  स्वास््य  सेवा  प्रदायक  संस्था  व्यवस्थापन  सलमलििाई  आवश्क  लनदेिन  ठदने ,  जागरुक  

र  सजग  वनाउने  ।   

(घ) स्वास््य  संस्थाहरुको  िालग  आवश्यक  साधन  स्रोि  जुटाउने  र  पररचािन  गने  गराउने  
।  

(ङ)  स्वास््य  सेवा  प्रदायक  संस्थाहरुको  सुपरीवेिण  िथा  अनुगमन  गने  गराउने  ।  

(च) स्वास््य  वविेषज्ञहरु  र  स्वास््य  सेवा  प्रदायकहरुको  सूची  अद्यावलधक  िथा  प्रकािन  

गने  ।  

(छ)  स्वास््य  सेवाको  पहुँच  भन्दा  बावहर  रहेका  समुदायको  पवहचान  गरी  सबैका  िालग  

स्वास््य सेवा  सुलनजश्चि हुने प्रवन्ध  गने  ।   

(ज)  नगर  काययपालिकािाई  स्वास््य  िथा  सरसफाइ  िेत्रमा  आवश्यक  सुझाव  र  सल्िाह  

ठदने  ।   

(झ)  िोवकए  वमोजजमका  अन्य  काययहरु  गने  ।  

(ञ)  लनजज  स्वास््य  संस्था  बाट  लनस्कने  फोहोर  बस्िुहरुको  ब्यवस्थापन  गनय िगाउने  र  

अनुगमन गने  ।   

६.  स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलि  गिन,  काम,  कियव्य र  अलधकार  

(१) सामुदावयक  अस्पिाि  िथा  प्राथलमक  स्वास््य  केन्र  वा  स्वास््य  चौकी  (स्वास््य  संस्था  
व्यवस्थापन  सलमलि) ब्यवस्थापनका  िालग  देहायका  देहाय  बमोजजम  सदस्य  रहने  गरी  हरेक  

संस्थाको  छुट्टाछुटै्ट  ब्यवस्थापन  सलमलि  गिन  गररने  

छ।  

(क) नगरपालिका  प्रमुख        संरिक  

(ख)  सम्वजन्धि  वडाको  वडाध्यि       अध्यि   

(ग)  स्वास््य  िेत्रमा  वियाजिि  मध्ये  संरिक  वाट  मनोलनि  मवहिा  १  जना   सदस्य  

(घ) स्वास््य  संस्था  नजजकको  उच्चिम  ववद्याियको  प्रधानाध्यापक    सदस्य  

(ङ)  सम्बजन्धि  वडाको  वडा  सजचव        सदस्य  

(च) सम्वजन्धि  स्वास््य  संस्थाको  प्रमुख      सदस्य  सजचव   

(२) स्वास््य  संस्था  ब्यवस्थापन  सलमलिका  काम  कियब्य  लनम्नानुसार  हुनेछन् :   
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(क) आफ्नो  स्वास््य  संस्थाको  वावषयक  योजना  बनाई  सम्बजन्धि  वडा  सलमलि  माफय ि  

नगरपालिकामा  पेि  गने  ।  

(ख)  व्यवस्थापन  सलमलिको  लनयलमि  बैंिक  गने ,  स्वास््य  संस्थामा  परेको  समस्याहरुको  
समाधानमा  आवश्यक  कायय गने।  

(ग)  वावषयक  सलमिा ,  सामाजजक  परीिण  जस्िा  मूल्याङ्कनका  काययिम  संचािन  गने  ।  

 

(घ) सम्बजन्धि  स्वास््य  संस्थाका  कमयचारीको  प्रभावकारी  पररचािनको  िालग  सहजजकरण  गने  ।  

(ङ)  स्वास््य  घुजम्ि  जिववरहरु  राख्न  सम्बजन्धि  लनकायहरुमा  समन्वय  गने  िथा व्यवस्थापन  गने  ।  

(च) केन्र ,  प्रदेि  र  स्थानीय  सरकारिे  चिाएका  स्वास््य  सम्बजन्ध  काययिम  िथा  
अलभयानहरुिाई  सफि  पानय आवश्यक  कायय गने  ।   

(छ)  सम्बजन्धि  स्वास््य  संस्थावाट  प्रदान  गररनुपने  सेवाहरु  लनयलमि  सुचारु  गनय आवश्यक  

सहजजकरण  गने  र  समस्या समाधानका  िालग  पहि  गने  ।   

७.  बैंक खािा संचािन:  हरेक  स्वास््य  संस्थािे  बैंक  खािा  खोल्नुपनेछ  ।   

क)  स्वास््य  संस्थाको  बैंक  खािा  ब्यवस्थापन  सलमलि  का  अध्यि  र  सदस्य  सजचवको  संयुक्त  

दस्िखिबाट  संचािन हुनेछ।  

ख)  उपदफा  (क) बमोजजमको  िेखा  व्यवस्थापन  र  िेखा  परीिण  नगरपालिकािे  िोके  बमोजजम  

हुनेछ।  

पररच्छेद-३ 

स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सम्वन्धी मापदण्ड  

८.  अस्पिाि िथा स्वास््य संस्था सञ्चािन मापदण्ड (१) अस्पिाि  :  नगरपालिका  आफैिे  िावकएको  
मापदण्डमा  ५०  िैय्यासम्म  िमिाको  अस्पिाि  संचािन  गनय सलनेछ  ।  यस्िो  अस्पिाि  संचािन  

गनय नगरपालिकािे  अस्पिाि  संचािन  लनयमाविी  िजुयमा  गरी  संचािन  गनेछ  ।  

(२) प्राथलमक  स्वास््य  केन्र ,स्वास््य  चौकी:नगरपालिकािे  प्रत्येक  वडा  अथायि  जनसंख्याको  
अनुपािमा  कजम्िमा  देहायका  पूवायधार  पुरा  गरी  प्राथलमक  स्वास््य  केन्र ,  स्वास््य  चौकी ,  नगर  

स्वास््य  केन्र  संचािन  गनुयपनेछ  :   

(क) जनिजक्ताः  

१) स्वास््य  चौकीमा :  स्वास््य  सहायक  ( हेल्थ  अलसस्टेण्ट) १  जना ,  अहेव  २  जना ,  अनमी  २ 

जना ,  कायायिय  सहयोगी  १  जना ,आवश्यकिा  अनुसार  अन्य  कमयचारीहरु  ।   

२) प्राथलमक  स्वास््य  केन्राः  मेलडकि  अलधकृि  १  जना ,  स्वास््य  सहायक  –  हेल्थ  अलसस्टेन्ट) 
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१  जना ,अ .हे .व  २  जना ,  स्टाफ  नसय १ ,  अ .न .मी .  ३ ,  ल्याव  अलसस्टेण्ट  १ ,कायायिय  सहयोगी  
२ ,  खररदार  १ ,आवश्यकिा  अनुसार  अन्य  कमयचारीहरु।  

३) नगर  स्वास््य  केन्र :  हे .अ . /अ .हे .व  –१ ,  अ .न .मी  /स्टाफ  नसय १ ,  का .स .  १  

(ख)  भवन  कोिााः  प्रिासन  कि ,  औषधी  भण्डारण  िथा  वविरण  कि ,  प्राथलमक  उपचार  कि  जस्िा  
सुववधा  सवहिको भवन  

(ग)  उपकरण :  प्राथलमक  उपचारका  आधारभूि  उपकरण ,   

(३) नगरपालिका  िेत्र  लभत्र  जलडबुटी ,  प्राकृलिक  जचवकत्सा ,  योगा  ध्यान  िगायिका  रोकथाममुिक  

र  वैकजल्पक  जचवकत्सा  सेवा  को  प्रवर्द्यनका  िालग  समुदाय  वा  ट्रष्टहरुसँको  साझेदारीमा  नगरपालिका  
आफैिे  कम्िीमा  एउटा  आयूवेद  िथा  प्राकृलिक  जचवकत्सा  केन्रको  स्थापना  र  सञ्चािन  गनय सलनेछ  

।  

(४) स्वास््य चौकी र वलथयङ्ग सेन्टरमा ल्याब सेवा संचािन गनय आवश्यक मापदण्ड र 
दरवन्दी कायम गनय केन्रसंग अनुरोध गने।  

(५) ववद्यािय स्वास््य काययिम संचािन गनय सामुदावयक ववद्याियमा नसय वा स्वास््यकमी 
व्यवस्था गनय ववद्याियिे स्थानीय िहसँग समन्वय गरी काययिम संचािन गनय सलनेछ।  

(६) लनजज जलिलनकिे स्वास््यकमी लनयूजक्त गदाय मालसक सेवा ििबभत्ता उल्िेख गरी 
सम्झौिा पत्रमा दुवै पिको सहमलि भएको हुनुपने।   

९.  लनजी  िेत्रिे अस्पिाि संचािन गनय सलने। 

क)  नगरपालिका  िेत्रलभत्र  लनजी  िेत्र  िथा  ट्रष्ट  वा  िोककल्याणकारी  संस्थाद्वारा  अस्पिाि  

संचािन  गनय चाहेमा  २५ िैया  सम्मको  संचािन  अनुमलि  नगरपालिकािे  ठदन  सलनेछ  ।  

ख)  उपदफा  (क) बमोजजम  अस्पिाि  संचािन  गनय चाहने  लनकायिे  अनुमिीको  िालग  िोवकएको  
ढाँचामा नगरपालिकामा  लनवेदन  ठदनु पनेछ।  

ग) स्वास््य  सेवा  िथा  सरसफाई  अनुगमन  सलमलििे  प्राप्त  लनवेदन  उपर  छिफि  िथा  आवश्यक  

अनुगमन  गरी िोवकएको  मापदण्ड  पुरा  गरेमा  अस्पिाि  संचािनको  स्वीकृलि  प्रदान  गनय 
सलनेगरी  आिय  पत्र  प्रदान  गनय नगरकाययपालिकािाई  लसफाररस  गनेछ।  

घ)  उपदफा  (ग) को  आधारमा  नगर  काययपालिकािे  ३  मवहना  लभत्र  िोवकएको  मापदण्ड  पुरा गरेमा  
अस्पिाि संचािनको  स्वीकृिी  प्रदान  गनय सवकने  प्रकारको  आिय  पत्र  प्रदान  गनेछ  ।  

ङ)  िोवकएको  समयसीमा  लभत्र  यसै  ऐन  बमोजजम  िोवकएको  पूवायधार  ियार  गरी  स्वीकृिीका  
िालग  नगरकाययपालिकामा  लनवेदन  ठदनु पनेछ  

च)  उपदफा  (ङ) बमोजजमको  लनवेदन  उपर  आवश्यक  अनुगमन  गरी  िोवकएको  मापदण्ड  पुरा  
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गरेको  िहर  भएमा अस्पिाि  संचािनको  अनुमिी  प्रदान  गनय सलनेछ।   

छ) आियपत्रमा  उल्िेख  गररएको  समयलसमा  लभत्र  िोवकएको  मापदण्ड  पुरा  गरेको  नपाईएमा  
स्वीकृलि  प्रदान  नगनय सवकनेछ।   

 

१०.  अस्पिाि संचािन गनय आवश्यक मापदण्डाः  नगरपालिकाको  स्वीकृलिमा  संचािन  हुने  
अस्पिािहरुिे देहाय  अनुसारको  मापदण्ड  पुरा  गनुयपनेछ।   

क)  जनिजक्त :  कजम्िमा  ३  जना  एकजना  वविेषज्ञ  सवहि  २  एमववववएस  डालटर ,  कजम्िमा  
४  जना  स्टाफ  नसय,  हे .अ . /अ .हे .व  कजम्िमा  ४  जना  कजम्िमा  २  जना  ल्याव  

टेजलनलसयन /ल्याव  अलसस्टेन्ट  र  आवश्यक  मात्रमा सहायक  र  सहयोगी  स्वास््यकमी   
ख)  भवन  िथा  कोिााः  दिाय  चिानी ,  ववहरंग  सेवा ,  इमजेन्सी  कि ,  प्रयोगिािा ,  भनाय  भएका  

ववरामी  राख्ने वाडय , लयाववन ,  नलसयङ  कि ,  प्रिासन  कि ,  पावकय ङ ,   

ग) उपकरण  र  पूवायधाराः  सडक  नेटवकय िे  जोलडएको ,  एम्बुिेन्स  सेवाको  उपिब्धिा ,  
ववरामी  राख्ने बेड  र  िाइफ सपोटय  लसष्टम ,  २४  घण्टा  ववद्युि  र  खानेपानी  सेवा  भएको , 
अजलसजनको  व्यवस्था ,  जचवकत्साजन्य  फोहर  व्यवस्थापनको  प्रणािी  भएको  हुनुपने  ।  

11. पोलिजलिलनक संचािनको  अनुमलिाः  

क)  नगरपालिकािे  आफ्नो  काययिेत्रमा  कुनै  व्यजक्त  वा  संस्थािे  पालिजलिलनक  संचािन  गनय 
चाहेमा  िोवकएको मापदण्ड  पुरा  गरी  स्वीकृिी  लिनु पनेछ।  

ख)  स्वास््य  सेवा  प्रदायक  संस्था  नगरपालिकािे  अलधग्रहण  गनय सलनेाः  नगरपालिकालभत्र  

मापदण्ड  पुयाएर  सञ्चािनमा  रहेका  सामुदावयक , लनजज  वा  ट्रस्टद्वारा  सञ्चालििस्वास््य  संस्था  
आवश्यक  भएमा  नगरपालिका  र  सम्बजन्धि  संस्था  आवश्यक  भएमा  नगरपालिका  र  

सम्बजन्धि  संस्था  दुवै  पिको  सहमलिमा  लनधाय ररि  िियहरुको  अधीनमा  रहने  गरी  
नगरपालिकािे  अलधग्रहण  गरी  आफैिे  सञ्चािन  गनय सलनेछ।  

१२.  प्रयोगिािा वा  ल्याबोरेटोरी संचािन:  व्यजक्त  वा  कुनै  संस्थािे  प्रयोगिािा  वा  ल्यावोरेटोरी  
संचािन  गनय चाहेमा  देहाय  बमोजजमको  वववरण  सवहि  नगरपालिकाबाट  स्वीकृिी  लिनु पनेछ  ।  

क)  संचािकको  वववरण  र  नागररकिाको  प्रमाणपत्र   

ख)  प्रयोगिािा  वा  ल्याबोरेटोरी  संचािन  गने  स्थान ,  घरधनी  र  संचािकबीचको  घरभाडा  
सम्बन्धी  संझौिा  पत्र  

ग) रे लडयोिोजी  वा  प्याथोिोजी  ववषयमा  न्यूनिम  ३  वषय अध्ययन  गरेको  व्यजक्तको  प्रमाणपत्र  

र  काम  गनय इच्छुक  भएको  पत्र  

घ)  ल्याबमा  उपिब्ध  हुने  परीिणको  प्रकार  
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ङ)  ल्याबमा  प्रयोग  हुने  न्यूनिम  उपकरणहरुको  वववरण  

च)  प्रस्िाववि  िागि  

छ) सेवा  सुल्कको  वववरण   

 

 

१३.  फामेसी  संचािनको अनुमलि  

क)  नगरपालिका  िेत्रलभत्र  फामेसी  संचािन  गनय चाहेमा  नगरपालिकाबाट  अनुमिी  लिनु पनेछ  

।  

ख)  आधारभूि  फामेसी  जििा  प्राप्त  ब्यजक्त सञ्चािक  रहने  गरी  फामेिी  सञ्चािन  गने  स्थान ,  वविी  
वविरण  गने औषधीका  प्रकारहरु  र  प्राथलमक  उपचार  सेवाको  वववरण  आवेदनमा  खुिाउनु 
पने  ।   

ग) फामेसी  सञ्चािनमा  रहने  मुख्य  सञ्चािक  र  सहायक  कमयचारीहरुको  वववरणहरु  िैजिक  

प्रमाण  पत्र , नागररकिा  र  हािको  वसोवास  िेगाना  प्रमाण  भएको  कागजाि  र  वडा  
कायायियको  लसफाररस  साथ  आवेदन पेि  गनुयपने  ।  

घ)  प्राप्त  वववरण  सवहिको  आवेदन  बमोजजम  फामेसी  संचािनको  अनुमिी  ठदन  सलनेछ  ।   

१४.  मापदण्ड पुरा  नगरेमा सजाय हुने:   

क)  स्वास््य  संस्था ,  प्रयोगिािा ,  फामेसी  जस्िा  स्वास््य  सेवा  संचािनको  स्वीकृिी  लिदा 
िोवकएको  मापदण्ड  पुरा नभएको  िर  झुलयाएर  वववरण  ठदएको  वा  अस्थायी  रुपमा  मापदण्ड  

पुरा  गरेको  पाइएमा  अनुगमन  सलमलििे  सचेि गराउने ,  जररवाना  गराउने  िथा  स्वीकृिी  
खारेजीको  िालग  नगरपालिकामा  लसफाररस  गनय सलनेछ।   

ख)  प्रयोगिािामा  िालिम  प्राप्त  ल्याव  टेजलनलसयन  बाहेकका  ब्यजक्तिे रगि ,  ठदिावपसाव ,  खकार  

िगायिको पररिणमा  संिग्न  भएको  पाइएमा  त्यस्िो  प्रयोगिािा  वन्द  गराउन  सलने ,  
सञ्चािकिाई  कािोसूचीमा  राखी  सो  को  आम  जनिािाई  जानकारी  ठदइने।  

ग) फामेसीको  हकमा  दिायवािा  सञ्चािक  र  सहयोगी  वाहेक  अरुिे  औषधी  बेचेको  पाइएमा  
सचेि  गराउने ,  जररवाना  लिराउने  दे जख  अनुमलि  खारेज  गनय सवकने  ।  

१५.  सहुलियि र  छुटको  ब्यवस्था गनुयपने:  लनजी  िगानी  र  ट्रष्ट  माफय ि  सञ्चािनमा  आएका  स्वास््य  

संस्थाहरुिे  स्वास््य  पररिणका  िममा  िाग्ने  िुल्क  नगरपालिकाको  लसफाररसमा  लनजश्चि  प्रलििि  

सेवाग्राहीहरुका  िालग  छुट  वा  लमनाहा  ठदनु पनेछ।  

पररच्छेद- ४ 
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स्वास््यकमी िथा स्वास्थय  स्वयमसेवा सम्बन्धी व्यवस्था  

१६.  स्वास््यकमीको  व्यवस्थापन:  नगरपालिका  लभत्रका  सरकारी  र  सामुदायीक  स्वास््य  संस्थाहरु 

माफय ि  आधारभूि  स्वास््य  सेवा  प्रवाहका  िालग  ४  प्रकारका  स्वास््यकमीहरु  रहने  छन् ।   

क)  स्थायी :  नेपाि  सरकारको  स्वास््य  सेवाबाट  समायोजन  भई  आएका  स्वास््यकमीहरु   

ख)  कराराः  स्थानीय  माग  र  ववजिष्टिाका  आधारमा  नगरपालिका  माफय ि  करार  सेवामा  भनाय 
गररएका  स्वास््यकमीहरु   

ग) अभ्यासकिायाः  स्थानीय  स्िरमा  खुिेका  स्वास््य  अध्ययन  संस्थानमा  अध्ययनरि  ववद्याथीहरु 
एवं नगरपालिकाको  आंजिक  वा  पूणय छात्रवृजत्तमा  अन्यत्र  गई  स्वास््य  जििा  अध्ययन  गरेका  
ववद्याथीहरुिाई  अभ्यासकिाय  स्वास््यकमीको  रुपमा  नगरपालिकािे  भनाय  गनय सलने  छ  ।  

यस्िा  अभ्यासकिायिाई  वढीमा  १ वषयको  िालग  भनाय  गनय सवकने  छ।   

घ)  स्वास््य  अलभयानकिाय  र  स्वयंसेववका   

१७.  अलभयानकिाय /  स्वास््य स्वयंसेववकाको ब्यबस्थााः स्वास््य  सेवािाई  घरघरको  पहुँचमा  
पुऱ्याउन  र  जनचेिना  फैिाउने  स्वास््य  आमा  समुहको  लसफाररसमा  पुरुष  स्वास््य  अलभयानकिाय  र  

मवहिा  स्वास््य  स्वयंसेववकाहरु  लनयुक्त  गनय सलनेछ।  

क)  मवहिा  स्वयंसेववका  र  पुरुष  अलभयानकिायहरु  लनयुजक्तका  िालग  २१  वषय पुरा  भई  ४०  वषय 
ननाघेको ,  िैजिक  योग्यिा  न्युनिम  १० किा  अध्ययन  गरेको  सम्वजन्धि  टोिमा  लनयलमि  

वसोवास  गने  त्यस  वडाको  वववावहि  नागररक  हुनुपने  छ।  

ख)  एउटा  वडामा  अलधकिम  संख्या  १०  हुने  गरी  औसि  प्रलि  ३००  जनसंख्याको  िालग  १  जना  
मवहिा  स्वयंसेववका  र  १  जना  पुरुष  अलभयानकिायको  लसफाररस  वडा  सलमलििे  नगरपालिका  
समि  गनयसलने  छ।  

ग) प्रत्येक  स्वयंसेववका  र  अलभयानकिायहरुिे  आधारभूि  स्वास््य  सम्वन्धी  ९  ठदनको  िालिम 

प्राप्त  गरेको  हुनुपनेछ  ।  नगरपालिका  र  स्वास््य  संस्थाहरुिे  आवश्यकिा  अनुसार  िालिम  

अलभमुखीकरण  प्रदान  गनेछ  ।   

घ)  यसभन्दा  पवहिे  दे जख  नै  काययरि  मवहिा  स्वयंसेवीकाहरु  मध्ये  लनरिर  र  ५८  बषय उमेर  

पुगेकािाई  सम्मानजनक  लबदाइ  गररने  छ  र  नयाँ  लनयुिम  गदाय  कजम्िमा  १० किा  
उलिणयिाई  मात्र  लनयुलिम  ठदइने  छ  ।  

ङ)  मवहिा  स्वास््य  स्वयंसेववका  र  पुरुष  अलभयानकिायको  काययसम्पादन  सन्िोषजनक  भए  

नभएको  मुल्याङ्कन  गने  जजम्वेवारी  सम्बजन्धि  वडाको  स्वास््य  संस्थाको  हुनेछ  ।  

काययसम्पादन  सन्िोषजनक  नभएमा  सम्बजन्धि  स्वास््य  संस्थाको  लसफाररसमा  
नगरपालिकािे  लनजिाई  हटाई  ररक्तस्थानमा  नयाँ  स्वयंसेववका ,अलभयानकिाय  लनयुक्तगनय 
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सलनेछ।   

१८.  स्वास््यकमीको सेवा  सुववधााः  

क)  स्थायी  स्वास््यकमीाः  नेपाि  सररकारिे  िोकेको  स्केि  वमोजजम  ििव  र  स्थानीय  नगर  

काययपालिकािे  िोके वमोजजमको  अन्य  सेवा  सुववधा  ।  

ख)  करार  स्वास््यकमीाः  प्रचलिि  ििब  स्केि  र  दुई  पिबीचको  समझदारीमा  भएको  करार  

सम्झौिा  बमोजजमको सेवा  सुववधा  उपिब्ध  गराउन  सवकनेछ।  

ग) अभ्यासकिाय  स्वास््यकमी :  लनवायह  भत्ताको  रुपमा  सम्वजन्धि  िहका  स्वास््यकमीिे  पाउने  
मालसक  ििव  स्केिको  दुई  लिहाई  रकमसम्म  उपिब्ध  गराउन  सवकने  छ  ।  

घ)  अलभयानकिाय  /  स्वयंसेववका :  पोिाक ,  वावषयक  रुपमा  सञ्चार  खचय,  स्वास््य  संस्थािाई  

आवश्यकिा  परेको  वखि  काममा  खटाइएमा  सो  ठदनको  पाररश्रलमक ,  स्वास््य  सेवा  सम्बन्धी  
अलभयानमा  खटाईएको  समयमा  ठदइने  पाररश्रलमक  जस्िा  सुववधाहरु  उपिब्ध  गराउन  

सवकनेछ।  

ङ)  २४  सै  घन्टा  सेवा  ठदनु पने  स्वास््य  संस्थाहरुमा  हप्ताको  ४०  घन्टा  भन्दा  ववढ  काम  गरेमा  
वा  सावयजलनक  ववदाको  ठदनमा  काम  गरेमा  सट्टा  ववदा /अलिररक्त  सेवा  ववदा  पाउने  छन  यस्िो  
ववदा  ३  मवहना  लभत्रमा  पािो  लमिाइ  लिनु पने  छ  यठद  सो  ववदा  ३  मवहना  लभत्र  लिन नलमिेमा  
जम्मा  संजचि  ठदन  वरावरको  रकम  पाउने  छन।   

१९.  स्वास््यकमीको दरवन्दी लनधायरण र लनयूजक्ताः सामुदायीक  वा  सरकारी  स्वालमत्वका  स्वास््य  

संस्थाहरुमा  आवश्यक  स्वास््यकमीको  दरवन्दी  नगरकाययपालिकािे  लनधायरण  गने  छ।   

क)  दरवन्दी  अनुसारका  पदहरुमा  नेपाि  सरकारबाट  समायोजन  भई  आएका  स्थायी  
स्वास््यकमीहरु  रहने  छन् ।  समायोजनमा  नआएका  कमयचारीहरुको  हकमा  
नगरपालिकािे  करारमा  स्वास््यकमी  लनयुजक्त गनय सलने  छ  ।   

ख)  स्वास््य  संस्थामा  कायम  भएको  ररक्त  दरवन्दी  पदमा  करार  लनयुजक्त  गनुय पने  भएमा  करार  

लनयुजक्त  सम्बन्धी  व्यवस्था  देहाय  वमोजजमको  छनौट  सलमलिबाट  हुनेछ  ।   

 नगरपालिकाको  प्रमुख  प्रिासकीय  अलधकृि –  संयोजक  

 नगर  काययपालिकािे  िोकेको  कम्िीमा  स्नािक  उलिणय १  जना  -  सदस्य   

 नगरपालिकाको  स्वास््य  िाखा  प्रमुख - सदस्य  सजचव   

ग) छनौट  सलमलििे  आफ्नो  काययववलध  आफैिे  लनधायरण  गरे  बमोजजम  हुनेछ।  

२०.  कमयचारी  सरुवााः  

क)  स्थायी  स्वास््यकमीको  हकमा  लनजिे  कुनै  एक  स्वास््य  संस्थामा  अलधकिम  २  वषय सेवा  गरे  
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पश्चाि  अको  स्वास््य  संस्थामा  सरुवा  हुन  सलने  छ  ।  वविेष  पररजस्थिी  बाहेक  न्यूनिम  १ 

वषय एउटै  स्वास््य  संस्थामा  कायय गरेपलछ  मात्र  सरुवा  हुनेछ।  

ख)  वविेष  अवस्थामा  बाहेक  न्यूनिम  १  वषय एकै  स्वास््य  संस्थामा  काययरि  स्थायी  कमयचारीिे  

अको  स्वास््य  संस्थामा  सरुवा  हुन  चाहेमा  नगरपालिकामा  सरुवाका  िालग  लनवेदन  ठदन  

सलनेछन् ।  यसरी  प्राप्त  लनवेदनका  आधारमा  नगरपालिकाको  स्वास््य  िथा  सरसफाई  

िाखािे  आफ्नो  िेत्रलभत्रका  कुनै  पलन  स्वास््य  संस्थामा  सरुवा  गनय सलनेछ  ।   

ग) वविेष  अवस्था  भन्नािे  लनज  सो  संस्थामा  रहन  नसलने ,  ववषयगि  दरवन्दी  आवश्यक  नरहेको ,  
स्वास््य  समस्या ,  पलिपत्नी  सगैं  रही  सेवा  गनय पाउने  अवस्था  वा  अन्य  जचत्तबुझ्दो  कारण  समेि  

बुजझने  छ।   

२१.  काययसम्पादन करार  सम्झौिा गनुयपनेाः  स्वास््य  सेवािाई  प्रभावकारी  बनाउन  देहाय  अनुसार  

काययसम्पादन  करार  सम्झौिाको  प्रकृया  अविम्बन  गनुयपनेछ।   

क)  नगरपालिका  प्रमुखको  रोहवरमा  प्रमुख  प्रिासकीय  अलधकृििे  स्वास््य  िथा  सरसफाई  

िाखा  हेने  अलधकृिसँग ,  उक्त  अलधकृििे  स्वास््य  संस्थाका  प्रमुखहरुसँग  र  प्रमुखिे  अन्य  

कमयचारीहरुसँग  कायय सम्पादन  करार  सम्झौिा  गनुयपनेछ।  

ख)  कायय सम्पादन  करार  सम्झौिा  १  वषयको  हुने  छ  ।  करार  सम्झौिा  अनुसार  काम  भए  

नभएको  मूल्यांकन  प्रमुख  प्रिासकीय  अलधकृििे  आलथयक  वषयको  अन्त्यमा  ियार  गरी  
काययपालिका  समि  पेि  गनुयपने  छ।   

ग) वावषयक  काययसम्पादन  करारका  सूचकहरु  लनधायरण  गने  कायय स्वास््य  िथा  सरसफाई  

अनुगमन  सलमलििे  ियार  पारी  नगर  काययपालिकामा  पेि  गनुय पनेछ।   

 

२२.  कायय सम्पादन मूल्यांकन र सजाय िथा पुरस्कार  

क)  काययसम्पादन  करार  भएका  कमयचारीहरुको  काययसम्पादन  िमिाको  आधारमा  मूल्याङ्कन  

गरी  काययसम्पादनमा  राम्रो  नलिजा  हालसि  गने  कमयचारीिाई  पुरस्कृि  गने  र  कमजोर  नलिजा  
हालसि  गने  कमयचारीिाई  दजण्डि  गनुय पदयछ।   

ख)  काययसम्पादन  सम्झौिाको  मूल्याङ्कन ,  पुरस्कार  र  सजाय  नगर  काययपालिकािे  िोके  बमोजजम  

हुनेछ।  

 

पररच्छेद -५ 

औषधी िथा स्वास््य उपकरणको खररद,  भण्डारण र  वविरण सम्बन्धी व्यवस्था  
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२३.  वावषयक खररद योजना  बनाउनु पने:  

क)  आफ्नो  िेत्रलभत्र  वावषयक  रुपमा  आवश्यक  पने  औषधी  िथा  स्वास््य  उपकरणको  
अनुमान  र  खररद  गनय वावषयक  खररद  योजना  बनाई  स्वीकृि  गराउनु पनेछ।  

ख)  वावषयक  खररद  योजना  स्वास््य  िथा  सरसफाई  िाखाको  सहयोगमा  खररद  एकाईिे 

ियार  गनेछ।   

२४.  औषधी िथा स्वास््य  उपकरण खररद  

क)  औषधी  िथा  स्वास््य  उपकरणको  खररदका  िालग  नगरपालिकाको  स्वास््य  िथा  
सरसफाई  िाखािे  प्रविया  अजघ  वढाउने  छ।  

ख)  औषधी  िथा  स्वास््य  उपकरणको  खररद  काययमा  सावयजलनक  खररद  ऐन  र  ववषयगि  

स्थानीय  कानुनहरुको  प्रावधान  अनुसार  गनुयपने  छ।   

२५.  औषधी िथा स्वास््य  उपकरणको भण्डारण  

क)  खररद  गररएको  औषधी  िथा  स्वास््य  उपकरणको  सुरजिि  भण्डारणको  ब्यवस्था  
नगरपालिका  स्वास््य  िथा  सरसफाई  िाखािे  लमिाउने  छ।  

ख)  स्वास््य  उपकरण  र  औषधीको  खररद  चौमालसक  रुपमा  गनुयपने  छ  ।  खररदको  
पररमाण  लनधायरण  सम्वजन्धि  वडा  सलमलििे  माग  गरे  वमोजजम  २०% मा  नवढाइकन  

गनुयपने  छ।   

ग) नगरपालिकािे  खररद  गरेको  उपकरण  र  औषधीको  कुि  पररमाण  र  मूल्य  खररद  

लमलिको  १  हप्तालभत्र  सावयजलनक  गनुयपने  छ।  

घ)  सम्बजन्धि  सामुदायवक  स्वास््य  संस्थािे  नगरपालिकाबाट  प्राप्त  गरेको  उपकरण  र  

औषधी  िथा  औषधी  वविरण  सम्वन्धी  ववस्िृि  वववरण  चौमालसक  रुपमा  सावयजलनक  

गने  र  सम्वजन्धि  वडा  सलमलि  माफय ि  नगरपालिकामा  बुझाउनु पनेछ।  

 

 

पररच्छेद -६ 

स्वास््य सेवाको न्यूनिम मूल्य र  गुणस्िर,  सामाजजक सुरिा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था  

२६.  स्वास््य सेवाको न्यूनिम मूल्य र  गुणस्िर िोलन सलने : नगरपालिकािे  स्थानीयस्िरमा  
सञ्चालिि  जचवकत्साकीय  उत्पादन  र  स्वास््य  सेवाहरुको  न्यूनिम  मूल्य  र  गुणस्िर  लनधायरण  गनय 
सलनेछ  ।  स्थानीय  स्वास््य  सेवा  अनुगमन  सलमलि  माफय ि  लनधाय ररि  गुणस्िर  र  मूल्य  भए  नभएको  
अनुगमन  गरर  सो  अनुरुप  कायय गराउन  लनदेिन  ठदने  छ।   
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२७.  सामाजजक सुरिा काययिम संचािन िथा व्यवस्थापन  

क)  नगरपालिकािे  राविय  र  प्रादेजिक  नीलि  अनुसार  स्वास््य  वीमा  काययिमिाई  प्रभावकारी  
रुपमा  संचािन  गनय आवश्यक  सहजजकरण ,  जनचेिनाका  काययिम  िथा  अलभयानहरु  

संचािन  िथा  व्यवस्थापन  गनेछ  ।  

ख)  आबश्यकिानुसार  अन्य  सामाजजक  सुरिा  काययिमहरु  लनमाण  गरर  संचािन  िथा  
व्यवस्थापन  गनुयपनेछ।   

२८.  सरसफाई र  स्वच्छिाका िालग अनुगमन िथा  लनयमन  

क)  स्वस्थ  खानेपानी  र  खाद्यपदाथयको  गुणस्िर  एवं  वायु,जि ,स्थि ,िथा  ध्वनी  प्रदुषण  लनयन्त्रण  

गनय स्वास््य  िथा  सरसफाई  अनुगमन  सलमलििे  आवश्यक  ब्यवस्था  लमिाउने  छ  ।  

ख)  प्रदुषण  वढाउने  उद्योग ,  संस्थान  वा  ब्यजक्तिाई  सो  सम्वन्धी  सचेि  गराउन  र  सो  बाट  पनय 
जाने  हानी  नोलसानीको  िलिपूलिय गराउन  लसफाररस  गनय सलने  छ।   

ग) लसफाररस  वमोजजम  स्थानीय  काययपालिकािे  दण्ड ,  जररवाना  िथा  अन्य  कारवाही  सम्बन्धी  
व्यवस्था  लमिाउन  सलनेछ।  

पररच्छेद - ७ 

महामारी रोकथाम,  फोहोरमैिा व्यवस्थाप सम्बन्धी व्यवस्था  

२९.  रोग िथा रोगीहरुको  अलभिेख राख्नु पने  

क)  स्थानीय  स्िरमा  कुनै  नागररकिाई  सरुवा  रोग  िागेमा  सो  को  जानकारी  २४  घण्टा  लभत्र  

नजजकको  सामुदायीक  स्वास््य  संस्था  वा  स्वयंसेववकािाई  वटपोट  गराउनु पनेछ  ।  

ख)  कसैिाई  नसने  रोग  िागेमा  सो  को  जानकारी  ५  ठदन  लभत्र  नजजकको  सामुदायीक  स्वास््य 

संस्था  वा  स्वास््य  स्वयंसेववकािाई  वटपोट  गराउनु पनेछ।  

ग) वटपोट  गराइएका  रोगीहरुको  वववरण  सम्वजन्धि  स्वास््य  संस्थाहरुिे  मालसक  रुपमा  वडा  
सलमलि  नगरपालिकाको  स्वास््य  सूचना  प्रणािीमा  दाजखिा  गराउनु पनेछ।   

 

३०.  महामारी रोकथाम िथा लनयन्त्रण गनय अलभयान  संचािन गनुयपने  

क)  स्थानीय  स्िरमा  रोगको  महामारी  फैलिएमा  नगरपालिकािे  सोको  प्रभाव  िेत्र  लनलयौि  गरी  
ववद्याियहरु  वन्द  गनय,  अस्थायी  रुपमा  वस्िी  खािी  गनय वा  अन्यत्रका  सवयसाधारणिाई  

भ्रमणमा  प्रलिवन्ध  समेि  िगाउन  सलनेछ  ।   

ख)  यस्िो  पररजस्थलिमा  महामारीबाट  थप  िलि  हुन  नठदन  आवश्यक  िियकिा  अपनाउने ,  
आवश्यक  जनिजक्त  पररचािन  गने  र  थप  जनिजक्तको  िालग  लछमेकी  स्थानीय  सरकार ,  
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प्रदेि  सरकार  र  संघीय  सरकारमा  अनुरोध  गरी  प्रभावकारी  पररचािन  गनुयपनेछ।   

३१.  सूिी ,  मठदरा िथा सुिीजन्य पदाथयको लनयमन 

क)  सुिी  िथा  मठदराजन्य  पदाथय वविी  वविरणको  िालग  नगरपालिकाबाट  छुटै्ट  अनुमिी  लिनु 
पनेछ।  

ख)  खाद्य  पदाथय वववि  गने  पसिमा  सुिी  िथा  मठदराजन्य  पदाथय वववि  वविरण  गनय बन्देज  

िगाइने  छ  ।  

ग) सुिी ,  मठदरा  र  िागू  पदाथयजन्य  वस्िुको  वविी  वविरण  र  प्रयोगमा  लनयन्त्रण  गनय लनषे लधि  र  

खुल्िा  िेत्रहरु  िोलन  सलनेछ  ।  ववद्यािय ,  सरकारी  कायायिय ,  हाटवजार  जस्िा  िेत्रहरुको  
लनजश्चि  दुरी  लभत्र  धुम्रपान  र  मठदरापान  लनषेध  गनेछ।  

घ)  खाद्य  पदाथयसँगै  सुिी  िथा  मठदराजन्य  पदाथय वववि  वविरण  गरेमा ,  लनषे लधि  िेत्रमा  धुम्रपान  

र  मठदरा  सेवन  गरेमा  स्थानीय  प्रिासनको  सहयोगमा  नगरपालिकािे  कारवाही  गनय 
सलनेछ।   

३२.  सरसफाई सम्बजन्ध काययिम िथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन  

क)  नगरपालिका  स्वास््य  िथा  सरसफाई  िाखािे  ब्यजक्तगि ,  घरेिु िथा  सामुदावयक  

सरसफाईका  मापदण्ड  ियार  गरी  प्रत्येक  आलथयक  वषयको  पवहिो  मवहना  लभत्र  काययपालिका  
वैिकबाट  अनुमोदन  गराउनु पने  छ  ।   

ख)  यसरी  अनुमोदन  भएको  मापदण्डिाई  वडा  कायायिय  र  स्वास््य  संस्थािे  पुरुष  अलभयानकिाय  
र  मवहिा  स्वयंसेववकाहरु  पररचािन  गरर  सवै  घरपररवारसम्म  वविरण  गनेछन्।   

ग) घर  लनमाणय गदाय  िौचाियको  फोहर  व्यवस्थापन  गने  ववलध  र  घरेिु फोहर  लबसजयन  गने  

स्थानको  अलनवायय ब्यवस्था  भएको  हुनुपने  छ।  

घ)  एक  पररवारको  सौचािय ,  ढि  र  फोहरमैिा  ब्यवजस्थि  नभएको  कारण  अको  पररवारमा  
हानी  नोलसानी  पनय गएमा  सो  को  िलिपूलिय हानी  पुयायउने  पररवारिे  लिनुयपने  छ।  

ङ)  िहरी  िथा  अधय िहरी  िेत्रमा  लनस्कालसि  फोहरमैिा  पुनप्रयोग  गरर  कम्पोष्ट  मि  बनाइएको  
अवस्थामा  नगर  काययपालिकािे  प्रोत्साहन  रकम  प्रदान  गनय सलने  छ।  

 

 

पररच्छेद - ८ 

ववववध  

३३.  प्राईभेट  मेलडकि किेज ,  अध्ययन संस्थान र िूिा अस्पिाि सञ्चािनका  िालग लसफाररस  

क)  राविय  र  प्रादेजिक  मापदण्ड  अनुरुप  लनजीस्िरमा  मेलडकि  किेज िथा  स्वास््य  अध्ययन  
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संस्थान ,  अस्पिाि  िथा  लनदान  केन्द  स्थापनाका  िालग  सम्वजन्धि  वडा  र  नगरपालिकाबाट  

लसफररि  लिनुपने  छ  ।  

ख)  उपदाफा  (क) बमोजजमको  लसफाररस  लिँदा  वािावरणीय  प्रभाव  अध्ययन  गरी  स्थानीय  

स्िरमा  पने  नकारात्मक  प्रभावहरुको  न्यूलनकरणका  िालग  काययिम  र  वजेट  प्रस्िाव  

गररएको  हुनुपनेछ।  

ग) लसफाररसका  िालग  नगरपालिकाको  आलथयक  ऐनिे  िोके  वमोजजमको  राजश्व  दस्िुर  बुझाउनु 
पनेछ  ।   

३४.  राविय िथा प्रादेजिक अलभयानिाई सघाउ पुर् याउनुपने: स्वास््य  सेवा  सम्बन्धी  राविय  िथा  
अन्िराविय  मापदण्ड  पुरा  गनय संघीय  िथा  प्रदेि  सरकारिे  संचािन  गरेको  अलभयानिाई  

नगरपालिका  स्वास््य  िथा  सरसफाई  िाखािे  समन्वय  गने  छ  ।  

३५.  आमा  समूह ,  धामीझाँिी  र  आम्ची  सेवाको  अलभिेख  अद्यावलधक  गरी  लिनीहरुको  
वियाकिापिाई  स्वास््य  िथा  सरसफाई  िाखािे  अनुगमन  र  लनयमन  गनेछ।   

३६.  नगरपालिका  िेत्र  लभत्र  काययरि  स्वास््य  र  सरसफाई  सम्बन्धी  संस्थाहरुिे  आफ्नो  प्रगलि  

वववरण  तै्रमालसक  रुपमा  नगरपालिका  समि  बुझाउनु पनेछ।   

३७.  नगरपालिकािे  आधारभूि  स्वास््य  िथा  सरसफाई  सेवा  प्रदान  गनयका  िालग  अन्य  सरकारी  
लनकाय ,  लनजी  ब्यवसायी ,  सामाजजक  संघ /संस्था ,  ट्रष्ट  र  ब्यजक्तहरुसँग  लबलभन्न  काययहरुका  िालग  

साझेदारी  गनय सलने  छ  र  लिनीहरुबाट औषधी ,  उपकरण ,  वविेषज्ञ  सीपहरुको  सहायिा  प्राप्त  गनय 
सलनेछ  ।   

३८.  पुनरावेदनाः िोवकएको  अलधकारीिे  गरेको  सजायको  आदेिउपर  कानून  वमोजजम पुनरावेदन  

िाग्नेछ  ।   

३९.  लनयम बनाउने अलधकाराः  

क)  यस  ऐनको  उदे्दश्य  कायायन्वयन  गनय नगरकाययपालिकािे  आवश्यक  लनयम  बनाउन  सलनेछ।  

ख)  यस  ऐनको  कायायन्वयनको  िालग  नगर  काययपालिकािे  आवश्यक  लनदेजिका  बनाई  िागू  गनय 
सलनेछ  ।   

४०.  संिमणकािीन व्यवस्थााः यस  ऐनिे  िोवकए  वमोजजम  हुने  भनी  व्यवस्था  गरेको  काम  

लनयमाविी  नआउँदासम्म  नगर  काययपालिकािे  गनय सलनेछ।   

४१.  बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकाराः यस  ऐनको  उद्देश्य  कायायन्वयन  गनय कुनै  बाधा–अड्काउ  

परेमा  नगर  पालिकािे  त्यस्िो  बाधा  अड्काउ  हटाउन  आदेि  जारी  गनय सलनेछ  र  त्यस्िो  आदेि  

यसै  ऐनमा  परे  सरह  मालननेछ  ।  िर  यस्िो  आदेि  नगर  काययपालिकािे  ६  मवहनालभत्रमा  अनुमोदन  
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नगरेमा  स्वि  लनष्कृय  हुनेछ।  

 

४२.  बचाउ र िागू नहुनाेः   

क)  यो  ऐन  वा  यस  ऐन  अन्िगयि  बनेका  लनयममा  िेजखएजलि  कुरामा  सोही  बमोजजम  र  निेजखएको  
कुरामा  प्रचलिि  कानुन  बमोजजम  हुनेछ।  

ख)  संववधानसँग  बाजझएको  यस  ऐनका  दफा  िथा  उपदफाहरु  वाजझएको  हदसम्म  स्विाः  लनष्कृय 

हुनेछन् ।   

४३.  ऐनको कायायन्वयनमा  सूचना  प्रववलधको प्रयोग  :  ऐनको  प्रभावकारी  कायायन्वयनका  िालग  IOT 

को  प्रयोग गररनेछ।  

 

 

प्रमाणीकरण लमलि:- 2077/11/13  

आज्ञािे,  
हररराम नालगिा  

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृि  


