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बेलबारी नगरपाललका 
स्वास््य सेवा व्यवस्थापन ववदे्ययक, २०७९ 

सभाबाट स्वीकृत लिलतिः 
प्रिाणिकरि लिलतिः 

राजपत्रिा प्रकालसत लिलतिः 
 

प्रस्तावना: बेलबारी नगर के्षत्रलभत्र बसोबास गने बालसन्दाहरुको आधारभूत स्वास््यको सरुक्षा गदै उच्चस्तरीय 
ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा सिेत स्थानीय स्तरि ैउपलब्ध गराउन स्पष्ट काननुी आधार तयार गरी स्वास््य संस्थाहरुको 
सञ्चालन गनु ु वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संववधानको धारा २२१ अन्तगतु अनसूुची ८ को क्रिसंख्या ९ िा 
उल्लेणित अलधकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को िण्ड (झ) िा भएको 
व्यवस्थालाई कायानु्वयन गन ुसोही ऐनको दफा १०२ को उपदफा (१) ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी बेलबारी 
नगरपाललकाको १२ औ ँनगरसभाले यो ऐनको तजुिुा गरी लाग ूगरेको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारणभभक 

 

1. संणक्षप्त नाि र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाि “बेलबारी नगरपाललका स्वास््य सेवा व्यवस्थापन 
ववधेयक,२०७९” रहेको छ । 

(२) नगरसभाबाट स्वीकृत भई राजपत्रिा प्रकाणशत भएपलछ बेलबारी नगरपाललका के्षत्रलभत्र यो ऐन लाग ू
हनेुछ । 

(३) यो ऐन बेलबारी नगरपाललका भर लागू हनेुछ। 

 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथ ुनलागिेा यस ऐनिा, 
(क) “ऐन” भन्नाले “बेलबारी नगरपाललका स्वास््य सेवा व्यवस्थापन ऐन, २०७९” लाई सभझन ु

पदछु । 

(ि) “संघीय ऐन” भन्नाले संघीय सरकारद्वारा जारी भई प्रचलनिा रहेको “जनस्वास््य सेवा ऐन 
२०७५” र संघीय सरकारकै स्वास््य सभबणन्ध अन्य ऐनहरुलाई सिेत बझुन ुपदुछ । 

(ग) “कायपुाललका” भन्नाले बेलबारी नगर कायपुाललकालाई सभझन ुपछु । 

(घ) “सरकारी वा सािदुावयक” भन्नाले सरकारी तथा सािदुावयक स्वालित्विा सञ्चालन भएका 
स्वास््य संस्थालाई सभझन ुपदुछ । 

(ङ) “नीणज” भन्नाले सेवा सँगसँगै नाफाको सिेत उदे्दश्य रािी सञ्चालन भएका स्वास््य 
संस्थालाई सभझन ुपदछु । 

(च) “ट्रष्ट वा लोक कल्यािकारी” भन्नाले ट्रष्ट वा लोक कल्यािकारी संस्थाहरु िाफुत सञ्चालन 
हनेु स्वास््य सेवालाई सभझन ुपदुछ । 

(छ) “व्यवस्थापन सलिलत” भन्नाले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) बिोणजि बनकेा स्वास््य 
संस्थाहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलिलतलाई सभझन ुपदुछ । 

(ज) “सलिलत” भन्नाले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (७) बिोणजिका बेलबारी नगरपाललको 
स्वास््य सेवा व्यवस्थापन सलिलतलाई सभझन ुपदुछ । 

(झ) “आकणस्िक स्वास््य सेवा” भन्नाले आकणस्िक घटना वा आपतकालीन अवस्था परी 
जोणिियूक्त अवस्थािा रहेका व्यणक्तहरुलाई जोणिििकु्त गन,ु जीवन वा अङ्ग गभुनबाट 
बचाउन ददन ुपन ेप्रारणभभक तथा तत्कालको सेवालाई सभझन ुपदुछ । 
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(ञ) “आधारभतू स्वास््य सेवा” भन्नाले ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बिोणजि आि 
नागररकको स्वास््य आवश्यकता पूलतुका लालग राज्यबाट लन:शूल्क उपलब्ध हनेु प्रवधुनात्ि, 

प्रलतकारात्िक, लनदानात्िक, उपचारात्िक र पनुस्र्थापनात्िक सेवाहरुलाई सभझन ुपदुछ । 

(ट) “गैरसरकारी वा नीणज स्वास््य संस्था” भन्नाले प्रचललत काननु बिोणजि स्वीकृलत ललई 
गैरसरकारी वा नीणज के्षत्रको लगानी तथा स्वालित्विा सञ्चालन भएका स्वास््य संस्थालाई 
सभझन ुपदुछ । 

(ठ) “जोणिियूक्त क्षते्र” भन्नाले कायसु्थल वा काय ुप्रकृलतका कारि िानव स्वास््यिा नकारात्िक 
प्रभाव पाने कुन ै पलन रासायलनक, भौलतक तथा जलवाय ु पररवतुनजन्य, संक्रलितहरुको 
बसोबास रहेको, िनोसािाणजक, शारीररक, भौलतक तथा भौगोललक अवस्था रहेको 
कायकेु्षत्रलाई सभझन ु पदुछ र यस शब्दले स्वास््य उपचारको बेला वा क्रििा 
स्वास््यकिी िालथ हनेु सभभाव्य जोणििलाई सिेत जनाउनेछ । 

(ड) “परभपरागत उपचार प्रदायक” भन्नाले परभपरागत रुपिा जलडबटुी, िलनज आदद वा अन्य 
ववशेषज्ञताको आधारबाट उपचार प्रदान गने व्यणक्तलाई सभझन ुपदुछ । 

(ढ) “शािा” भन्नाले बेलबारी नगरपाललकाको स्वास््य शािालाई सभझन ुपछु । 

(ि) “सेवाग्राही” भन्नाले स्वास््य संस्थािा स्वास््य सेवा ललन आएका व्यणक्त वा अलग व्यवस्थापन 
सवहत स्वास््य संस्था स्वयंले गई उपचार गररददन ु पन े व्यणक्त वा त्यसरी छुट्याइएका 
व्यणक्तहरुको सिूहलाई सभझन ुपदुछ । 

(त) “सेवा प्रदायक” भन्नाले िान्यता प्राप्त णशक्षि संस्थाबाट स्वास््य सेवाका ववषयिा लनणित 
योग्यता वा ताललि हालसल गरी स्वास््य संस्थािा कायरुत रहेका णचवकत्सक, स्वास््यकिी 
र सािदुावयक स्वास््य कायकुताु सिेतलाई सभझन ुपदुछ । 

(थ) “स्वास््य सेवा” भन्नाले आधुलनक णचवकत्सा (एलोप्याथी), आयवेुद, होलियोप्याथी, यनुानी, 
प्राकृलतक णचवकत्सा, योग, अकुपञ्चर आदद पद्धलतिा आधाररत भई सेवाग्राहीलाई प्रदान गररन े
प्रलतकारात्िक, प्रबद्र्धनात्िक, लनदानात्िक, उपचारात्िक, पनुस्र्थापनात्िक आदद प्रकृलतका 
स्वास््य सेवालाई सभझन ुपदुछ । 

(द) “लनदान केन्र” (डाईग्नोणस्टक सेन्टर) भन्नाले रेलडयो ईिेणजङ, प्रयोगशालाबाट गररने जवैवक 
तथा पराजैववक जाँच लगायतका लनदानात्िक सेवाहरू प्रदान गन ुकानून बिोणजि ईजाजत 
प्राप्त संस्थाले सञ्चालन गरेको सेवा केन्रलाई सभझन ुपदुछ । 

(ध) “सूणचत सहिलत” भन्नाले कानूनी रुपिा सक्षि प्राकृलतक व्यणक्तले स्वास््य सेवा ललनका लालग 
ददएको ललणित वा िौणिक सहिलतलाई सभझन ुपदुछ । 

(न) “िन्त्रालय” भन्नाले स्वास््य सभबणन्ध ववषय हेन ेनेपाल सरकारको िन्त्रालयलाई सभझन ुपदुछ । 

(प) “स्वास््य वविा” भन्नाले संघीय । प्रदेश सरकारले प्रचललत काननु बिोणजि लाग ु गरेको 
स्वास््य वविालाई सभझन ुपदुछ ।  

(फ) “प्रदेश सरकार” भन्नाले प्रदेश नं. १ सरकारलाई सभझन ुपदुछ । 

(ब) “स्थानीय प्रशासन” भन्नाले णजल्ला प्रशासन कायाुलय वा ईलाका प्रशासन कायाुलय वा ईलाका 
प्रहरी कायाुलय िध्यै स्वास््य संस्थाकौ सबैभन्दा नणजककौ कायाुलयलाई सभझन ुपदुछ । 

(भ) “आधारभतू स्वास््य सेवा संस्था” भन्नाले दफा ३ को उपदफा ८ बिोणजिका स्वास््य 
संस्थालाई सभझन ुपदुछ ।  
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पररच्छेद: २ 

सेवाग्राहीको अलधकार, कतुव्य तथा स्वास््य संस्थाको दावयत्व 

 

3. स्वास््य सेवाको पहुँच तथा सलुनणितता: (१) नगरपाललका के्षत्रलभत्र बसोबास गने प्रत्येक नागररकलाई सहज र 
सवसुलुभ रुपिा गिुस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गने अलधकार हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बिोणजिको सेवा प्राप्त गने प्रयोजनका लालग नेपाल सरकारको प्रचललत काननू तथा 
नगरपाललकाले सिय सियिा तोके बिोणजिका स्वास््य सभबणन्ध कायकु्रि वा कायकु्रिहरुिा सिावेश हनु ु
प्रत्येक नागररकको कतुव्य हनेुछ । 

(३) उपलब्ध स्वास््य सेवाबाट कुन ैपलन नागररकलाई वणञ्चत गररन ेछैन । 

(४) प्रत्यके नागररकलाई देहायका शीषकु अन्तगतुका तोवकए बिोणजिका आधारभूत स्वास््य सेवाहरु 
सहज र सवसुलुभ रुपिा लन:शूल्क प्राप्त गने हक हनेुछ :– 

(क) सािवयक िोप सेवा । 

(ि) एकीकृत नवजात णशश ुतथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषि सेवा, गभवुती, प्रसव 
तथा सतु्केरी सेवा, पररवार लनयोजन, गभपुतन तथा प्रजनन स्वास््यजस्ता िात,ृ 

नवजात णशश ुतथा बालस्वास््य सेवा । 

(ग) सरुवा, िहािारी वा संक्रािक रोग सभबणन्ध सेवा । 

(घ) नसन ेरोग तथा शारीररक ववकलाङ्गता सभबणन्ध सेवा । 

(ङ) िानलसक रोग सभबणन्ध सेवा । 

(च) जेष्ठ नागररक स्वास््य सभबणन्ध सेवा । 

(छ) सािान्य र आकणस्िक अवस्थाका सेवाहरु । 

(ज) स्वास््य प्रबद्र्धन सेवा । 

(झ) आयवेुद लगायत अन्य िान्यता प्राप्त वैकणल्पक स्वास््य सेवा । 

(ञ) संघीय सरकारले सूचना जारी गरी तोकेका अन्य स्वास््य सेवा । 

(ट) प्रदेश सरकारले राजपत्रिा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य स्वास््य सेवा । 

(ठ) नगरपाललकाले स्थानीय राजपत्रिा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य स्वास््य सेवा 
। 

 

(५) उपदफा (४) बिोणजि नेपाल सरकारले तोकेका आधारभूत स्वास््य सेवाहरुको ववस्ततृ वववरि, 

सेवाप्रवाह तथा व्यवस्थापन सभबणन्ध अन्य व्यवस्था तथा प्रवक्रया िन्त्रालयले तोके बिोणजि हनेुछ । 

(६) उपदफा (४) बिोणजि नेपाल सरकारले तोकेका आधारभूत स्वास््य सेवाहरुिा नगरपाललकाले थप 
गन ुसक्नेछ । थप गररएका सेवाहरुको हकिा पन ेआलथकु भार नगरपाललकाले व्यहोने वा संघ वा प्रदेश वा 
अन्य संघ संस्थाहरुसँगको आलथकु एवं प्राववलधक सहयोग वा साझेदारीिा सिेत सञ्चालन गन ुसक्नछे । 

(७) नगरपाललकाले संघ, प्रदेश वा अन्य संघ संस्थाहरु अन्तगतु संचाललत स्वास््य संस्थाहरुको साझेदारीिा 
सिेत आधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गन ुसक्नेछ । 

(८) उपदफा (१) देणि (७) सभिका आधारभूत स्वास््य सेवा व्यवस्थापन गन ु बेलबारी 
नगरकायपुाललकाले देहाय बिोणजिको स्वास््य संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गन ुसक्नछे । 

(क) नगर अस्पताल 

(ि)  प्राथलिक स्वास््य केन्र 

(ग)  स्वास््य चौकी 
(घ)  आयुवेुद औषधालय 

(ङ)  रक्तसञ्चार केन्र 
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(च)  सावजुलनक फािेसी वा अस्पताल फािेसी 
(छ)  सािदुावयक णक्ललनक 

(ज)  सपदुसं उपचार केन्र  

(झ)  सहरी स्वास््य केन्र 

(ञ)  घभुती स्वास््य सािदुावयक इकाइ 

(ट)  तोवकए बिोणजिका अन्य स्वास््य संस्था । 

(९) उपदफा (८) बिोणजिको स्वास््य संस्थाहरूको संचालन र व्यवस्थापन तोवकए बिोणजि हनेुछ ।  
4. आकणस्िक उपचार सेवा: (१) संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले तोके बिोणजिका आकणस्िक स्वास््य सेवा 

वा आपतकालीन उद्धार वा अन्य स्वास््य सेवाहरु नगरपाललका के्षत्रलभत्र सवसुलुभ रुपिा प्रदान गन ुगराउनको 
लालग नगरपाललकाले स्वास््य संस्थाहरुको सिन्वय गनु ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोणजिको स्वास््य सेवा उपलव्ध गराउन ुप्रत्येक स्वास््य संस्थालभत्रका किचुारीहरुको 
कतुव्य हनेुछ । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेणिएको भएता पलन कुनै स्वास््य संस्थािा आकणस्िक र 
अत्यावश्यक स्वास््य सेवा तत्काल उपलब्ध हनु नसक्न ेअवस्था रहेिा त्यस्तो स्वास््य संस्थाले सो संस्थाबाट 
तत्काल उपलब्ध हनु सक्न ेउपचार उपलब्ध गराई थप उपचारका लालग सेवाग्राहीलाई अन्य स्वास््य संस्थािा 
पे्रषि गनु ुपनेछ ।  

(४) यस दफा बिोणजि उपचार गदाु लागेको िच ुसभबणन्धत सेवाग्राहीको स्वास््य बीिा गररएको भए सो 
बीिाबाट र स्वास््य बीिा नगररएको भएिा वा स्वास््य बीिाको रकिले निाभने देणिएिा नपगु हनु आए 
बराबरको रकि सभबणन्धत सेवाग्राही व्यणक्त स्वयं, लनजको अलभभावक, पररवारको सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व 
ग्रहि गररएको व्यणक्तले व्यहोनु ु पनछे । तर, आधारभूत स्वास््य सेवा अन्तगतु पन े स्वास््य सेवा स्वास््य 
संस्थाले लन:शूल्क रुपिा उपलब्ध गराउन ुपनछे । 

(५) यस दफा बिोणजि आकणस्िक प्रकृलतको उपचार सेवा प्रदान गदाु पवहले उपचार सरुु गरेर त्यसपलछ 
िात्र सभबणन्धत सेवाग्राही वा लनजको संरक्षकलाई त्यस्तो सेवा प्राप्त गदाु पूरा गनु ु पन े प्रवक्रयाहरु पूरा गन ु
लगाउन ुपनेछ । 

(६) आकणस्िक उपचार सेवा सभबणन्ध अन्य व्यवस्था तोवकए बिोणजि हनेुछ । 

5. ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा: (१) नगरके्षत्रको भौगोललक अवस्था, रोगको प्रकोप दर, फैलावटको णस्थलत, सेवाको प्रकृलत 
वा अन्य ओणचत्यताका आधारिा नगरपाललकाले स्वास््य संस्थाहरुिा नगरपाललका स्विले, साझेदारीिा वा 
सावजुलनक नीणज साझैदारीिा ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा, घभुती सेवा वा अन्य आपतकालीन सेवाको व्यवस्था तत्काल 
लिलाउन सक्नछे । 

(२) कुनै पलन गैरसरकारी वा सािाणजक संघ संस्थाले ववशेषज्ञ स्वास््य णशववर वा अन्य सेवा सञ्चालन गदा ु
नगरपाललकासँग स्वीकृलत ललएर िात्र सञ्चालन गनु ुपनछे । तर, रक्तदान वा यस्तै अन्य जीवन बचाउने सेवाका 
णशववर सञ्चालन गदाु भन ेनगरपाललकालाई जानकारी ददएर पलन सञ्चालन गन ुबाधा पन ेछैन । 

(३) ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने सभबणन्ध अन्य व्यवस्था तोवकए बिोणजि हनेुछ । 

6. प्रषेि (रेफरल) सेवा: (१) नगरपाललका के्षत्रलभत्रका प्रत्यके स्वास््य संस्थाले उपचारका लालग आफू सिक्ष 
आएका सेवाग्राही (लबरािी) लाई आफ्नो स्वास््य संस्थाको संरचना, उपकरि, ववशेषज्ञ सेवाको अभाव वा अन्य 
कुन ै उपयकू्त कारिले उपचार प्रदान गन ु नसवकन े अवस्था भएिा आफ्नो स्वास््य संस्थािा उपलब्ध हनेु 
सभिको उपचार तत्काल गराई थप उपचारका लालग तरुुन्तै उपचार प्रदान गन ुसक्न ेसक्षि स्वास््य संस्थािा 
पे्रषि गरी सिन्वय गररददन ुपनेछ । 

(२) स्वास््य संस्थाले उपदफा (१) बिोणजि सेवाग्राहीको पे्रषि गदाु तोवकए बिोणजिको ववलध र प्रवक्रया पूरा 
गनु ुपनेछ । 
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(३) ववशेषज्ञ सेवा र आधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाहरुका बीच आवश्यक पे्रषि प्रिाली 
स्थापना गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन नगरपाललकाले आवश्यक सिन्वय गन ुसक्नछै । 

(४) लसफाररस गररएको संस्थािा आंणशक वा पूरा उपचार ललन अस्वीकार गरेको अवस्थािा उपचार काडु वा 
लडस्चाज ुसवटुवफकेटिा सोही व्यहोरा उल्लेि गरी हस्ताक्षर गररददने । 

(५) पे्रषि सभबणन्ध अन्य व्यवस्था तोवकए बिोणजि हनेुछ । 

 

7. गिुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गने:  (१) नगरपाललकाले नेपाल सरकारबाट तोवकए बिोणजिको स्तरिा प्रत्येक 
नागररकलाई गिुस्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लिलाउन ुपनेछ । 

(२) संघीय वा प्रदेश सरकारको सिन्वय एवं नगरपाललकाको उपलब्ध श्रोतको आधारिा नागररकलाई 
स्वास््य सेवा प्रदान गन ुदेहाए बिोणजिको कायहुरु गनु ुपनेछ :– 

(क) राविय वा प्रादेणशक नीलतको आधारिा नागररकको स्वास््य संरक्षि र संबद्धुन गने । 

(ि) स्वास््य सेवाको प्राथलिकता लनधाुरि गरी सितािूलक तवरबाट सेवा उपलब्ध गराउने 
। 

(३) संघ तथा प्रदेशको सिन्वयिा नगरपाललकाले तोवकएको िापदण्ड पूरा गरेका स्वास््य संस्थाको 
स्थापना गरी त्यस्ता संस्थािा आवश्यक जनशणक्त, प्रववलध तथा उपकरिको व्यवस्था लिलाउन ुपनेछ । 

8. सेवाग्राहीको कतुव्य: (१) नगर के्षत्रलभत्रका स्वास््य संस्था वा स्वास््यकिीसँग सेवा ललने सेवाग्राहीको कतुव्य 
देहाय बिोणजि हनेुछ : 

(क) आफ्नो स्वास््यको सभबन्धिा सचेत रहन,े स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने 
(िानवपन, योग, प्रािायाि तथा शारीररक व्यायाििा ध्यान ददन)े र स्वास््य 
संस्थाबाट ददईने सेवाको उपभोग गने, 

(ि) स्वास््य सेवा प्राप्त गने व्यणक्तले स्वास््य संस्थाको लनयिको पालना गने, 

(ग) स्वास््य सेवा प्राप्त गन ु प्रचललत कानूनको पालना गदै संघीय सरकार, प्रदेश 
सरकार तथा नगरपाललकाले जारी गरेका आदेशहरुको पालना गदै सिय 
सियिा तोके बिोणजिका स्वास््य सभबणन्ध कायकु्रिहरुिा सिावेश हनेु, 

(घ) स्वास््यकिीलाई आफ्नो स्वास््यको अवस्थासँग सभबणन्धत यथाथ ु वववरि 
उपलब्ध गराई रोग लनदान र उपचार गने कायिुा सघाउ परु् याउने, 

(ङ) स्वास््यकिी तथा स्वास््य संस्थाको ियाुदा र सभिान गने, स्वास््यकिीप्रलत 
कुन ैपलन वकलसिको दवु्र्यवहार नगन,े 

(च) आवश्यकता अनसुार उपचार सहिलत फाराि (िञु्जरीनािा) िा हस्ताक्षर गने, 

(छ) स्वास््य संस्थाले आवश्यक सेवाको लालग पे्रषि गरेिा सभबणन्धत संस्थािा गई 
सेवा ललन े।  

 

9. उपचार गराउन ु दावयत्व हनेु: पररवारका सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व स्वीकार गररएको कुन ै पलन व्यणक्त 
ववरािी भएिा त्यस्तो व्यणक्तलाई स्वास््य संस्थािा लैजान,ु उपचार गराउन,ु उपचार िच ुव्यहोनु ुर उपचार गने 
कायिुा सहयोग तथा सहजीकरि गनु ुप्रत्यके अलभभावक, पररवारका सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व स्वीकार गन े
व्यणक्तको दावयत्व हनेुछ । 

 

10. सेवाग्राहीलाई जानकारी ददनपुने: (१)  प्रत्येक  स्वास््य  संस्था  तथा  उपचार  प्रदान  गने स्वास््यकिीले 
सेवाग्राहीलाई देहाएका ववषयिा अलनवाय ुरुपले जानकारी ददन ुपनेछ :– 

1. प्रत्येक सेवाग्राहीलाई लनजको स्वास््य र उपचारका सभबन्धिा पूि ु जानकारी 
प्रदान गनु ुस्वास््य संस्था र स्वास््यकिीको कतुव्य हनेुछ ।तर, प्रकरि (क) 
अनसुार सेवाग्राहीको स्वास््य णस्थलतको सूचना ददँदा लनजको वा सिदुायको वहत 
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ववपरीत हनु सक्न े पयाुप्त आधार भएिा त्यस्तो सूचना गोप्य राख्न स्वास््य 
संस्थालाई कुनै बाधा पन ेछैन । 

2. रोगको लनदान, लनदान भएको रोगको प्राकृलतक पररिाि र उपचार सँग 
सभबणन्धत सेवाको स्तर र ववकल्प सभबन्धिा, 

3. स्वास््य उपचार सभबणन्ध ववकल्पसँग सभबणन्धत अनिुालनत िच ु र सभभाववत 
पररिाि सभबन्धिा, 

4. सेवाग्राहीले स्वास््य सेवा अस्वीकार गन ुसक्न ेर सेवा अस्वीकार गदाु उत्पन्न 
हनु सक्न ेसभभाववत पररिाि, जोणिि र दावयत्वका सभबन्धिा । 

 

(२) स्वास््य संस्थाले सेवाग्राहीलाई उपदफा (१) बिोणजिको जानकारी उपलब्ध गराउँदा सभभव भएसभि 
लनजले बझु्न सक्न ेर सरल भाषािा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) िा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए तापलन सेवाग्राहीको स्वास््य णस्थलतको सूचना 
सभबणन्धत सेवाग्राहीलाई ददन नसवकन ेअवस्थािा लनजको पररवारको उिेर पगुकेो सदस्यलाई ददनपुनेछ । 

 

11. सेवाग्राहीको सूणचत सहिलत (ईन्फम्र्ड कन्सेन्ट) ललन ुपन:े (१) स्वास््य संस्थाले सेवाग्राहीलाई सािान्य भन्दा 
लभन्न प्रकृलतको स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउँदा अलनवाय ुरुपिा लनजको सूणचत सहिलत ललन ुपनछे । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लालग ललइएको सेवाग्राहीको सहिलत ललणित रुपिै हनु ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) िा जनुसकैु कुरा लेणिएको भएतापलन देहाएको अवस्थािा सेवाग्राहीको सूणचत 
सहिलत नभए पलन स्वास््य सेवा प्रदान गन ुसवकनेछ :– 

(क) सेवाग्राहीले सहिलत प्रदान गन ुसक्न ेअवस्थािा नरहेको र कसैलाई पलन त्यस्तो 
सहिलत प्रदान गने अनिुलत वा अणख्तयारी नददएकोिा उपलब्ध भएसभि क्रिश: 
लनजको पलत वा पत्नी, बाब ुवा आिा, हजरुबवुा वा हजरुआिा, उिेर पगुेका छोरा 
वा छोरी, दाजभुाइ वा ददददबवहनी वा उपलब्ध सेवाग्राहीको लनकटति व्यणक्तले 
सहिलत ददएको अवस्थािा, 

(ि) प्रचललत कानून वा अदालतको आदेश बिोणजि सहिलत लबना नै स्वास््य सेवा 
उपलब्ध गराइएको अवस्थािा, 

(ग) कुन ैव्यणक्तलाई तत्काल उपचार नगदाु लनजको स्वास््यिा गभभीर ितरा उत्पन्न 
हनेु अवस्था रहेिा, 

(घ) स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन वढलाई गररएिा सभबणन्धत लबरािीको ितृ्य ु हनु 
सक्न ेवा लनजको स्वास््यिा गभभीर क्षलत पगु्न सक्न ेसभभावना रहेिा, 

(ङ) सभबणन्धत व्यणक्तले व्यक्त वा अव्यक्त रुपिा वा आचरिद्वारा स्वास््य सेवा ललन 
अस्वीकार नगरेिा, 

(च) तोवकए बिोणजिको अन्य अवस्थािा । 

 

12. सिान व्यवहार गनु ुपन:े  (१) यस ऐन बिोणजि उपचार गदाु सबै सेवाग्राहीप्रलत सिान तथा आदरपूि ुव्यवहार 
गनु ुसभबणन्धत स्वास््यकिीको कतुव्य हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणिएको भएता पलन ववरािीको स्वास््यको गभभीरताको आधारिा 
स्वास््य संस्थाले उपचार वा सेवा प्रदान गदाु प्राथलिकीकरि गन ुसक्नेछ । 

(३) कुनै पलन स्वास््य संस्थाले कसैलाई लनजको उत्पणि, धि,ु वि,ु जात, जालत, ललङ्ग, पेशा, यौलनक तथा 
लैवङ्गक पवहचान, शारीररक वा स्वास््य अवस्था, अपाङ्गता, वैवावहक णस्थलत, गभाुवस्था, वैचाररक आस्था वा यस्तै 
अन्य कुन ैपलन कुराका आधारिा उपचार वा सेवािा भेदभाव गनु ुर गराउन ुहुँदैन । 
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13. पेशागत आचरि: स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकिीले सभबणन्धत पररषदहरुले लनधाुरि गरे बिोणजिका पेशागत 
आचरिको अक्षरश: पालना गनु ुपनछे । 

14. गोपनीयता कायि राख्ने: (१) स्वास््य सेवा प्रवाह गदा ुसेवाग्राहीको स्वास््य अवस्था, लनदान वा लनजले प्रदान 
गरेको उपचार वा सेवा लगायतका सूचनाहरु गोप्य राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणिएको भएता पलन देहाएको अवस्थािा सूचना सावजुलनक गन ुयस 
दफाले बाधा परु् याएको िालनने छैन :– 

(क) सूचना सावजुलनक गन ुसेवाग्राहीले ललणित सहिलत ददएिा, 
(ि) अदालतको आदेश वा प्रचललत कानून बिोणजि सूचना सावजुलनक गनु ुपन ेभएिा, 
(ग) सूचना सावजुलनक नगदाु त्यसबाट जनस्वास््यिा गभभीर असर पन ुसक्न ेदेणिएिा । 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ग) को प्रयोजनको लालग जनस्वास््यिा गभभीर असर पन े वा नपन े
सभबन्धिा नगरपाललकाले लनियु गरे बिोणजि हनेुछ । 

 
 

15. लडस्चाज ु(बवहगिुन) साराशं ददनपुने: (१) प्रत्यके स्वास््य संस्थािा भनाु भई उपचार गराइरहेका लबरािी वा 
सेवाग्राहीलाई लडस्चाज ुगदा ुत्यस्ता संस्थाले तोवकए बिोणजिको जानकारी सवहतको लडस्चाज ुसारांश ददनपुनेछ । 

16. स्वास््य संस्थाको दावयत्व: (१) प्रत्यके स्वास््य संस्थाले आफूले प्रदान गने सेवा सवुवधा, सिय ताललका, लाग्न े
दस्तरु तथा िच ुर उपचार गन ुलाग्ने सिय सिेत िुलाई सूचना प्रवाह गनु ुपनेछ । 

(२) सूचनाहरु प्रवाह गदाु नागररक बडापत्र वा अन्य लबलभन्न संचार िाध्यिद्वारा जनतासभि प्रवाह गनु ु
पनेछ । 

(३) स्वास््य सेवािा गरीव र पछालड परेका वगकुो पहुँच स्थावपत गन े कायवुवलध र सेवाग्राहीले सेवा 
नपाएको गनुासो व्यवस्थापन गने कायवुवलध सिेत उल्लेि गरीसूचना प्रवाह गनु ुपनेछ । 

(४) स्वास््य संस्थाले स्वास््य सेवा प्रदान गदाु कुन ैपलन रोगको संक्रिि नहनेु गरी तोवकएको सरुक्षात्िक 
िापदण्डको अवलभबन गनु ुपनछे । 

(५) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले योग्य र सक्षि सेवाप्रदायकबाट िात्र स्वास््य सेवा प्रदान गनु ुपनछे । 

17. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउने: (१) दघुटुना वा अन्य कुन ैआपतकालीन कारिले कोही स्वयंसेवीले 
कुन ै व्यणक्तलाई उपचारको लालग कुन ै स्वास््य संस्थािा लगेिा त्यस्तो स्वास््य संस्थाले त्यस्तो व्यणक्तलाई 
तत्काल आफुसँग उपलब्ध भएसभिको उपचार सेवा प्रदान गनुपुनेछ र त्यस्तो व्यणक्तको पवहचान हनु नसकेिा 
सोको जानकारी तत्काल स्थानीय प्रशासनलाई ददन ुपनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोणजि स्वास््य संस्थाले प्रशासनलाई सूचना ददँदा उपचार गररएको व्यणक्त र लनजसँग 
सभबणन्धत उपलब्ध भएसभिका अन्य जानकारी सिेत ददन ुपनछे । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोणजि जानकारी प्राप्त भएपलछ स्थानीय प्रशासनले सभबणन्धतव्यणक्तको पररवार, 

अलभभावक वा संरक्षकको िोजी गरी सोको जानकारी गराउन ुपनेछ । 

18. उजरुी गन ुसक्न:े स्वास््य सेवा प्रदान गदाु वा उपचारको क्रििा कुन ै सेवाग्राहीको स्वास््यिा थप जवटलता 
देिा परेिा, सेवाको प्रालप्त वा उपचारको प्रवक्रयाप्रलत लनजलाई कुन ैआशंका भएिा वा लापरवाही गररएको िहससु 
भएिा लनजले आफ्नो उपचारिा संलग्न रहेका स्वास््यकिी वास्वास््य संस्थाको ववरुद्धिा तोवकए बिोणजि 
तोवकएको लनकायिा उजरुी गन ुसक्नेछ ।  

तर, असल लनयतले गरेको कािबाट कुन ैअनपेणक्षत पररिाि लनस्केिा कुन ैपलन स्वास््यकिीलाई व्यणक्तगत 
रुपिा णजभिेवार बनाईने छैन । 

19. शतु बन्देज लगाउन सक्न:े स्वास््य संस्थाको प्रििु वा अलधकार प्राप्त अलधकारीले प्रचललत कानून बिोणजि 
स्वास््य सेवा प्रदायकको स्वास््य णस्थलतको आधारिा स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवािा लनणित शतु बन्देज 
लगाउन सक्नछे । 
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20. आवश्यक उपाय अवलभबन गने: प्रचललत कानूनको अधीनिा रही प्रत्यके स्वास््य संस्थाले किचुारीको सरुक्षा र 
रोगको संक्रिि रोक्नेतफु आवश्यक स्वास््य िापदण्डको अवलभबन गनु ुपनछे । 

  

पररच्छेद – ३ 

स्वास््य प्रिाली र सेवा व्यवस्थापन सभबणन्ध 

21. स्वास््य संस्थाको सञ्चालन र लनयिन: (१) नगरपाललका अन्तगतु रहेका स्वास््य संस्थाहरुको संरचना र सो 
संस्थाले प्रदान गने सेवा सभबणन्ध व्यवस्था तोवकए बिोणजि हनेुछ । 

(२) स्वास््य संस्था तथा सेवा सभबणन्ध न्यूनति िापदण्ड तोवकए बिोणजि हनेुछ । 

(३) उपदफा (२) बिोणजिको िापदण्डको अधीनिा रही प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुले सेवा प्रदान गनु ु
पनेछ । 

(४) संघीय सरकारको जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ प्रारभभ हनुपूुव ु स्थापना भई सञ्चालनिा रहेका 
नगरपाललका के्षत्रलभत्रका स्वास््य संस्थाहरुले नगरपाललकाले तोकेको सियावलधलभत्र उपदफा (२) बिोणजि 
तोवकएको िापदण्ड पूरा गनु ुपनेछ । 

(५) नगरपाललकाले स्वास््य सेवाप्रवाह गनकुा लालग नीणज वा अन्य संघ संस्थाहरुसँग सिेत आवश्यक 
साझेदारी गन ुसक्नछे । 

(६) नीणज तथा अन्य संघ संस्था वा सहकारी वा गैरनाफािलूक वा सािदुावयक स्वास््य संस्थाले प्रदान 
गने सेवाको िापदण्ड, ईजाजत तथा लनयिनको व्यवस्था प्रचललत कानूनिा उल्लेि भए बिोणजि व्यवस्था गनु ु
पनेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोणजि लनधाुरि भएको िापदण्ड बिोणजि स्वास््य संस्था सञ्चालन गनुपूुव ुअलनवाय ु
रुपिा बेलबारी नगरपाललकाबाट ईजाजतपत्र ललएको हनु ुपनछे । 

(८) उपदफा (७) बिोणजि स्वास््य संस्थालाई ईजाजत ददन,े नवीकरि गने तथा त्यस्तो स्वास््य संस्थाको 
अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा लनयिन गने सभबणन्ध व्यवस्था तोवकए बिोणजि हनेुछ । 

(९) नगरपाललका के्षत्रलभत्र जलडबटुी, प्राकृलतक णचवकत्सा, योग, प्रािायाि,् ध्यान लगाएतका रोकथाििलूक र 
वैकणल्पक णचवकत्सा सेवाको प्रबद्र्धनका लालग सिदुाय वा ट्रष्टहरुसँगको साझेदारीिा वा नगरपाललका आफैं ले 
कभतीिा एउटा आयुवेुद तथा प्राकृलतक णचवकत्सा केन्रको स्थापना र सञ्चालन गनु ुपनछे ।   

22. स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चालन सभबणन्ध िापदण्ड र पूवाधुार: (१) नगरपाललकाले सञ्चालन गने अस्पतालको 
िापदण्ड देहाए बिोणजि हनेुछ :– 

(क) अस्पताल: (१) तोवकएको िापदण्डिा आधाररत रही नगरपाललका आफैं ले अस्पताल 
सञ्चालन गन ुसक्नेछ । 

(२) संघीय वा प्रदेश सरकार वा ववदेशी दाता वा दात ृ लनकायबाट लनिाुि भई 
नगरपाललकालाई हस्तान्तरि गररएको वा गररन े अस्पताल सञ्चालन गन ु नगरपाललकाले 
छुटै्ट अस्पताल सञ्चालन कायवुवलध वा गठन आदेश तजूिुा गरी लागू गन ुसक्नछे । 

(ि) बेग्लाबेग्लै प्रकृलत र छुटै्ट शतुसवहत नगरपाललकाले कुन ैस्वास््य संस्था प्राप्त गरेको भए 
वा भववष्यिा प्राप्त गरेिा त्यस्ता ववशेष प्रकृलतका स्वास््य संस्थाहरु दाताको शतु 
सिेवटएको छुटै्ट लनयिावली वा सञ्चालन कायवुवलधबाट सञ्चालन गररनेछ । 

(ग) उपदफा (१) को प्रकरि (क) अनरुुप जारी गररएको लनयिावली, गठन आदेश वा 
सञ्चालन कायवुवलधलाई यसै ऐनको अलभन्न अंग िालननेछ । 

(घ) उपदफा (१) को प्रकरि (ग) अनरुुप यस ऐनको अलभन्न अंग िालनएका लनयिावली, 
गठन आदेश वा सञ्चालन कायवुवलधिा आवश्यक संशोधन गने अलधकार नगर 
कायपुाललकािा रहनछे । 
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(२) नगरपाललकाले सञ्चालन गने स्वास््य संस्थाको िापदण्ड देहाए बिोणजि हनेुछ :– शहरी स्वास््य 
णक्ललनक : नगरपाललकाले आवश्यकता र औणचत्यका आधारिा देहाएका पूवाुधार पूरा गरी शहरी स्वास््य 
णक्ललनक सञ्चालन गन ुसक्नेछ । 

(क) जनशणक्त : नगरपाललकाले तोके बिोणजि हनेुछ । 

(ि) भवन तथा कोठा : प्रशासन कक्ष, औषधी भण्डारि तथा ववतरि कक्ष, प्राथलिक उपचार 
कक्ष, पूव ुतथा उिर प्रसूलत कक्ष, औजार एवं सािाग्री लनिलुीकरि कक्ष जस्ता सवुवधा 
सवहतको भवन । 

(ग) उपकरि : प्राथलिक उपचारका तोवकए बिोणजिका आधारभूत उपकरिहरु । 

(३) नीणज के्षत्रले अस्पताल सञ्चालन गन ुसक्न े। 

(क) नगरपाललका के्षत्रलभत्र नीणज के्षत्र तथा ट्रष्ट वा लोक कल्यािकारी संस्थाद्वारा अस्पताल 
सञ्चालन गन ु चाहेिा तोवकएको िापदण्डको अधीनिा रही न्यूनिि २५  शैया  वा  सो  
भन्दा िालथको अस्पताल सञ्चालनको अनिुलत नगरपाललकाले ददन सक्नेछ । 

(ि) िण्ड (क) बिोणजि अस्पताल सञ्चालन गन ु चाहने लनकायले अनिुलतका लालग तोवकएको 
ढाँचािा नगरपाललकािा लनवेदन ददन ुपनछे । 

(ग) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (७) अनरुुप गदठत सलिलतले प्राप्त लनवेदन उपर छलफल तथा 
आवश्यक अनगुिन गरी तोवकएको िापदण्ड पूरा गरेको देणिएिा अस्पताल सञ्चालनको 
स्वीकृलत प्रदान गन ुसक्ने गरी आशयपत्र प्रदान गन ुनगरकायपुाललकालाई लसफाररश गनेछ । 

(घ) उपदफा (३) को िण्ड (ग) बिोणजि प्राप्त भएको लसफाररशको आधारिा नगरकायपुाललकाले 
३० ददनलभत्र यस्तो अस्पताल संचालनको स्वीकृलत ददन आशयपत्र प्रदान गन ुसक्नेछ । 

(ङ) िण्ड (घ) बिोणजि आशयपत्र प्राप्त गरेका संस्थाले तोवकएको सियसीिा लभत्र यस ऐनले 
लनददुष्ट गरेका पूवाुधार तयार गरी स्वीकृलतका लालग नगरकायपुाललकािा लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(च) िण्ड (ङ) बिोणजिको लनवेदन उपर आवश्यक जाँचबझु र अनगुिन गरी तोवकएको िापदण्ड 
पूरा गरेको ठहर भएिा नगरपाललकाले अस्पताल संचालनको स्थायी अनूिलत प्रदान गन ु
सक्नेछ । 

(४) अस्पताल सञ्चालन गन ुआवश्यक पने िापदण्ड: नगरपाललकाको स्वीकृलतिा सञ्चालन हनेु न्यूनति २५ 
शैयाको अस्पतालहरुले देहाए अनसुारको िापदण्ड पूरा गनु ुपनछे । 

(क) जनशणक्त: कभतीिा ४ जना ववशेषज्ञ णचवकत्सक (एि.लड. वा सो सरह) एि.लब.लब.एस. 
डाक्टर, कभतीिा ४ जना स्टाफ नसु, कभतीिा एक जना ल्याव टेक्नोलोणजष्ट र 
आवश्यक िात्रािा अन्य सहायक र सहयोगी स्वास््यकिीहरु । 

(ि) भवन तथा कोठा: दताु चलानी, बवहरंग सेवा, इिजेन्सी कक्ष, प्रयोगशाला, भनाु भएका 
ववरािी राख्न ेवाडु, क्यालबन, नलसुङ कक्ष, प्रशासन कक्ष, पयापु्त पावकुङ स्थल आदद सितेको 
भौलतक सवुवधा । 

(ग) उपकरि र पूवाुधार: सडक नेटवकुले जोलडएको, एभबलेुन्स सेवाको उपलब्धता, लबरािी 
राख्ने बेड र लाईफ सपोट ु लसष्टि, २४ घण्टा ववद्यतु र िानेपानी सेवा भएको, 
अणक्सजनको व्यवस्था, णचवकत्साजन्य फोहरव्यवस्थापनको उणचत प्रिाली भएको । 

(घ) नगरपाललकाले तोकेका अन्य आवश्यक शतु र प्रावधानहरु । 

(५) पोललणक्ललनक संचालनको अनिुलत : 
1. नगर के्षत्रलभत्र कुन ै व्यणक्त वा संस्थाले पोललणक्ललनक सञ्चालन गन ु चाहेिा तोवकएको 

िापदण्ड पूरा गरी नगरपाललकाबाट स्वीकृलत ललन ुपनछे । 
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2. यस्तो स्वीकृलत ललन चाहन ेव्यणक्त वा संस्थाले पोललणक्ललनकिा लबरािी जाचँ्ने डाक्टरको 
योग्यता र अनभुवको वववरि, सञ्चालकको वववरि, सञ्चालन हनेु स्थान र उपलब्ध हनेु 
सेवाको सभपूि ुवववरि िोली नगरपाललका सिक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ । 

3. िण्ड (ि) अनरुुप  लनवेदन परेपलछ नगरपाललकाले आवश्यक अनगुिन र जाचँबझु गरी 
सञ्चालनको अनिुलत ददन सक्नेछ । 

 

(६) प्रयोगशाला वा ल्याबोरेटोरी सञ्चालनको अनिुलत: कुनै व्यणक्त वा संस्थाले नगरपाललकाको 
के्षत्रलभत्र प्रयोगशाला वा ल्याबोरेटोरी सञ्चालन गन ुचाहेिा देहाए बिोणजिको वववरि सवहत नगरपाललकाबाट 
स्वीकृलत ललन ुपनछे । 

(क) संचालकको व्यणक्तगत वववरि 

(ि) प्रयोगशाला वा ल्याबोरेटोरी सञ्चालन गने स्थान प्रिाणित भएको कागजात । 

(ग) आवश्यक न्यनूति शैणक्षक योग्यता हालसल गरर िान्यता प्राप्त णशक्षि संस्थावाट 
प्रयोगशाला ववज्ञान ववषयिा कणभतिा तीन बषकुो अध्ययन परुा गरर सभवणन्धत 
काउन्सीलिा दता ुभएका । 

(घ) ल्याबिा उपलब्ध हनेु परीक्षिको प्रकार । 

(ङ) ल्याबिा प्रयोग हनेु न्यूनति उपकरिहरुको वववरि । 

(७) फािेसी, नीणज िलेडकल वा उपचार केन्र सञ्चालनको अनिुलत : 
(क) नगरपाललका के्षत्रलभत्र कसैले फािेसी, नीणज िलेडकल पसल वा आयवेुददक उपचार केन्र 

वा यस्तै प्रकृलतका सेवा सञ्चालन गन ुचाहेिा नगरपाललकाबाट अनिुलत ललन ुपनछे । 

(ि) आधारभूत फािेसी णशक्षा प्राप्त व्यणक्त सञ्चालक रहन े गरी फािेसी वा नीणज िेलडकल 
पसल वा उपचार केन्र सञ्चालन गने स्थान, लबक्री ववतरि गन ेऔषधीका प्रकारहरु र 
प्राथलिक उपचार सेवाको वववरि आवेदनका साथ िुलाउन ुपनछे । 

(ग) फािेसी वा नीणज िेलडकल पसल वा उपचार केन्रको िखु्य सञ्चालक र सहायक 
किचुारीहरुको वववरिहरु शैणक्षक प्रिािपत्र, नागररकता र हालको बसोबास ठेगाना 
प्रिाणित भएको कागजात र वडा कायाुलयको लसफाररस साथ नगरपाललकािा आवेदन 
पेश गनु ुपनेछ । 

(घ) प्राप्त वववरि सवहतको आवेदनको व्यहोरािा नगरपाललका सन्तषु्ट भएिा उपदफा ६ र ७ 
बिोणजिका संस्थालाई संचालनको अनिुलत ददन सक्नछे । 

(८) उपदफा (१) देणि (७) सभि जनुसकैु कुरा लेणिएको भएता पलन कुन ै पलन अस्पताल, 
पोललणक्ललनक, फािेसी, नीणज िलेडकल पसल, उपचार केन्र र प्रयोगशाला सञ्चालन सभबणन्ध िापदण्डहरु 
बेलबारी न. पा. वा प्रदेश सरकारले तोके भन्दा कि हनु ुहनेुछैन । 

(९) िापदण्ड पूरा नगरेिा सजाय हनेु: 
(क) स्वास््य संस्था, प्रयोगशाला, फािेसी, नीणज िलेडकल पसल वा उपचार केन्र जस्ता 

स्वास््य सेवा ददन ेसंस्था संचालनको स्वीकृलत ललँदा तोवकएको िापदण्ड पूरा नभएको तर 
झकु्याएर वववरि ददएको वा अस्थायी रुपिा िापदण्ड पूरा गरेको पाईएिा सलिलतले 
अनगुिन गरी सचेत गराउने, प्रचललत कानून अनसुार जररवाना लतराउने वा स्वीकृलत 
िारेजीको लालग नगरपाललकािा लसफाररस गन ुसक्नेछ । 

(ि) प्रयोगशालािा ताललि प्राप्त ल्याव टेणक्नलसयन बाहेकका व्यणक्त रगत, ददशा/वपसाव, िकार, 

वीय,ु स्वाब लगायतको परीक्षििा संलग्न भएको पाईएिा प्रचललत कानून अनसुार 
कारवाही गन ुगराउन, जररवाना लतराउन, त्यस्तो प्रयोगशाला बन्द गराउन ेर सञ्चालकलाई 
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कालोसूचीिा रािी आि जनतालाई सो व्यहोराको जानकारी ददने काि नगरपाललकाले 
गनेछ । 

(ग) फािेसी वा नीणज औषलध पसलको हकिा दताुवाला सञ्चालक र ताललि प्राप्त सहयोगी 
बाहेक अरुले औषधी बेचकेो पाइएिा सचेत गराउने, जररवाना लतराउने देणि अनिुलत 
िारेज सभि गन ुसवकन ेछ। 

(घ) यो ऐन लाग ूभएपलछ ददइएको सिय सीिा लभत्र तोवकए बिोणजिको िापदण्ड पूरा नगने 
र तोवकए बिोणजिको इजाजतपत्र नललई सञ्चालनिा रहेका स्वास््य संस्थाहरुको ईजाजत 
पत्र स्वत:् िारेज भएको िालनने छ । 

(१०) सहलुलयत र छुटको व्यवस्था गनुपुने: नीणज लगानी र ट्रष्ट िाफुत सञ्चालनिा आएका 
स्वास््य संस्थाहरुले स्वास््य परीक्षिका क्रििा लाग्ने शूल्कको लनणित प्रलतशत रकि नगरपाललकाको 
लसफाररसिा सेवाग्राहीहरुका लालग छुट वा लिनाहा ददनपुनछे । सोको वववरि अध्यावलधक गरी त्रैिालसक 
रूपिा नगरपाललकािा पेश गनुपुनछे ।  

 

पररच्छेद – ४ 

स्वास््यकिी सभबणन्ध व्यवस्था  

23. स्वास््यकिीको व्यवस्थापन : (१) नगरपाललका लभत्रका सािदुावयक स्वास््य संस्थाहरु िाफुत आधारभूत 
स्वास््य सेवा प्रवाहका लालग देहाए बिोणजिका स्वास््यकिीहरु रहन ेछन ्: 

(क) स्थायी: स्थायी स्वास््यकिीहरु, 

(ि) करार: स्थानीय िाग र ववणशष्टताका आधारिा नगरपाललका िाफुत करार 
सेवािा भनाु गररएका स्वास््यकिीहरू वा सभबणन्धत सभबणन्धत स्वास््य 
संस्थाले स्थानीय आवश्यकता, औणचत्यता, िाग र सेवाको चापका आधारिा 
व्यवस्थापन गरेका करार सेवाका किचुारीहरू, 

(ग) अभ्यासकताु: स्थानीय स्तरिा िुलेका स्वास््य अध्ययन संस्थानिा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरु एवं नगरपाललकाको आंणशक वा पूि ु छात्रवृणििा अन्यत्र गई 
स्वास््य णशक्षा अध्ययन गरेका ववद्याथीहरुलाई अभ्यासकता ु स्वास््यकिीको 
रुपिा नगरपाललकाले भनाु गन ु सक्नछे । यस्ता अभ्यासकताुलाई बढीिा १ 
वषकुो लालग भना ुगन ुसवकन ेछ । 

24. स्वास््यकिीको सेवा सवुवधा: नगरपाललका िातहत कायरुत स्वास््यकिीहरुले तोवकए बिोणजिको सवुवधा प्राप्त 
गनेछन । करार किचुारीहरू हकिा करार सभझौता बिोणजि हनेुछ ।  

25. स्वास््यकिीको दरबन्दी लनधारुि: स्वास््य संस्थाहरुिा आवश्यक स्वास््यकिीको दरबन्दी नगरकायपुाललकाले 
संघीय सरकारले सभबणन्धत स्वास््य संस्थाका लालग स्वीकृत गरेको दरबन्दीको आधारिा कायबुोझको ववश्लेषि 
गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षि िाफुत दरबन्दी एवकन हनेुछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

औषधी तथा स्वास््य उपकरिको िररद, भण्डारि र ववतरि सभबणन्ध व्यवस्था 
 

26. औषधी, स्वास््य उपकरि एवं सािाग्रीहरुको िररद सभबणन्ध व्यवस्था: (१) वावषकु िररद योजना बनाउन ुपन:े 
1. आफ्नो के्षत्रलभत्र वावषकु रुपिा आवश्यक पने औषधी तथा  स्वास््य उपकरिको 

अनिुान र िररद गन ुवावषकु िररद योजना बनाई प्रििु प्रशासकीय अलधकृतबाट 
स्वीकृत गराउन ुपनछे । 

2. वावषकु िररद योजना स्वास््य शािाले तयार गनेछ । 
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3. औषधी तथा स्वास््य उपकरिको िररदका लालग नगरपाललका स्वास््य शािाले 
प्रवक्रया अणघ बढाउनेछ । 

(२) औषधी, स्वास््य उपकरि र सािाग्रीको भण्डारि: 
(क) िररद गररएका औषधी, स्वास््य उपकरि र सािाग्रीको सरुणक्षत भण्डारिको 

व्यवस्था नगरपाललका स्वास््य शािाको लसफाररसिा नगरपाललकाको लनदेशन वा 
औषधी, स्वास््य उपकरि तथा सािाग्री भण्डारि लनदेणशका अनसुार गररन ेछ । 

(ि) सभबणन्धत स्वास््य संस्थाले नगरपाललकाबाट प्राप्त गरेको औषधी, उपकरि र 
सािाग्रीको आभदानी र िचकुो ववस्ततृ वववरि तोवकएको ढाचँािा रािी सभबणन्धत 
स्वास््य संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलिलतको लनियु िाफुत तोवकएकै 
सियावलधिा नगरपाललकाको स्वास््य शािािा बझुाउन ुपनेछ । 

(ग) नगरपाललकाले आफु अन्तगतुका सबै स्वास््य संस्थाहरुिा औषधी, उपकरि तथा 
सािाग्री भण्डारिको लालग भण्डार कक्षको उणचत व्यवस्था लिलाउन ुपनेछ । 

(घ) िहािारी एवं ववपद् व्यवस्थापनका लालग तीन िवहना सभि पगु्ने गरी वैकणल्पक 
िौज्दात कायि गनु ुनगरपाललकाको कतुव्य हनेुछ । 

(३) औषधीको ववतरि व्यवस्था: 
(क) नगरपाललका अन्तगतुका सभपूि ु सरकारी स्वास््य संस्थाहरुिा आधारभूत स्वास््य 

सेवा अन्तगतु आवश्यक पन ेऔषधी तथा औषधी जन्य सािाग्रीहरु नागररकलाई 
लन:शूल्क ववतरि गररनेछ । 

(ि) नगरपाललकािा िपत हनेु अन्य औषधीको िूल्य संघीय सरकारले लनधाुरि गरे 
बिोणजि हनेुछ । 

(ग) औषधी लबक्रीकताुले पलन ग्राहकलाई आफूले लबक्री गरेको औषधीको अलनवाय ु

(घ) रुपिा लबल उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ङ) औषधी सभबणन्ध अन्य व्यवस्था प्रचललत काननू बिोणजि हनेुछ । 

(४) फािेसी सेवा: 
(क) लनशूल्क ववतरि गनुपुन े तोवकए बिोणजिका औषलधहरू बाहेक अन्य औषलधहरू 

सलुभ रूपिा उपलब्ध गराउन स्वास््य संस्थाहरू देहाय बिोणजि फािेसी सञ्चालन 
गन ुसवकनेछ । 

देहाय 

1. नगरपाललकाद्वारा सञ्चालन गन े

2. प्रलतस्प्रधाद्वारा नीणजके्षत्रिा िाफुत संचालन गन े
 

27. स्वास््य सेवाको न्यूनति ्िूल्य र गिुस्तर तोक्न सक्न:े नगरपाललकाले स्थानीयस्तरिा सञ्चाललत णचवकत्सकीय 
उत्पादन (नगरस्तरीय नीणज िलेडकल) र स्वास््य सेवाहरुको न्यूनति ्िूल्य र गिुस्तर लनधाुरि गन ुसक्नेछ । 
सलिलत िाफुत लनधाुररत गिुस्तर र िूल्य भए नभएको अनगुिन गरी सो अनरुुप काय ुगराउन लनदेशन ददन े
अलधकार नगरपाललकालाई हनेुछ । 

पररच्छेद – ६ 

जनस्वास््यको संरक्षि, संभबधनु र वातावरिीय व्यवस्था  

28. रोग तथा रोगीहरुको अलभलेि राख्न ुपन:े  (१) स्थानीयस्तरिा कुन ैनागररकलाई सरुवा रोग लागेको थाहा 
पाईएिा थाहा पाउनेले २४ घण्टालभत्र सो को जानकारी नणजकको सािदुावयक स्वास््य संस्था वा स्वास््य 
सचेतकलाई वटपोट गराउन ुपनेछ । 
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(२) वटपोट गराईएका रोगीहरुको वववरि सभबणन्धत स्वास््य संस्थाहरुले िालसक रुपिा वडा सलिलत र 
नगरपाललकाको स्वास््य सूचना प्रिालीिा दाणिला गराउन ुपनछे । 

29. िहािारी रोकथाि तथा लनयन्त्रि गन ुअलभयान सञ्चालन गनु ुपन:े (१) स्थानीय स्तरिा कुन ैरोगको िहािारी 
फैललएिा बेलबारी नगरपाललकाले सोको प्रभाव के्षत्र लनक्यौल गरी ववद्यालय, हाटबजार, बैंक तथा ववणिय संस्था, 
नगर के्षत्रका अन्य सरकारी कायलुयहरू बन्द गन,ु अस्थायी रुपिा बस्ती िाली गन ु वा अन्यत्रका 
सवसुाधारिलाई त्यस के्षत्रको भ्रिििा प्रलतबन्ध सिेत लगाउन सक्नेछ । 

(२) दफा ३३ को उपदफा (१) को पररणस्थलतिा िहािारीबाट थप क्षलत हनु नददन आवश्यक सतकुता 
अपनाउने, आवश्यक जनशणक्त पररचालन गने र थप जनशणक्तको लालग लछिकेी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार 
र संणघय सरकारिा अनरुोध गरी प्रभावकारी रुपिा पररचालन गरी व्यवस्थापन गनु ु नगरपाललकाको कतुव्य 
हनेुछ । 

(३) यस्तो आपतकालीन अवस्थािा तत्कालै स्वास््य सेवा परु् याउन तोवकए बिोणजिको रतु प्रलतकाय ु
टोलीको लनिाुि बेलबारी नगरपाललकाको कायपुाललकाले तरुुन्तै गनु ुपनेछ । 

(४) िहािारी तथा ववपद व्यवस्थापनका लालग बेलबारी नगरपाललकाले ववपद जोणिि न्यूनीकरिका लालग 
ववपद प्रलतकाय ुएवं पूव ुतयारी योजना बनाई लाग ूगनु ुपनेछ । 

30. सरसफाई तथा स्वास््यजन्य फोहोर िैला व्यवस्थापन: (१) स्वास््यजन्य फोहरिलैा संकलन, पनु: प्रयोग, प्रशोधन, 

ववसजनु र लनयिनका लालग नेपाल सरकारले तोकेको िापदण्ड लाग ूहनेुछ । 

(२) तोवकएको िापदण्ड बिोणजि जोणििरवहत र जोणिियूक्त फोहरहरुलाई अलग अलग छुट्याई त्यसको 
उणचत व्यवस्थापन गनु ुप्रत्यके स्वास््य संस्थाको कतुव्य हनेुछ । 

(३) प्रत्यके स्वास््य संस्थाले आफ्नो पररसरिा सेवाग्राहीका लालग स्वच्छ िानेपानी उपलब्ध गराउने 
व्यवस्था लिलाउन ुपनछे । 

31. जनस्वास््यको संरक्षि र सभबधनु: (१) नगर के्षत्रलभत्र िाद्यान्न, िास,ु पानी, दूध, तरकारी लगायतका उपभोग्य 
वस्तकुो उत्पादन, भण्डारि तथा लबक्री ववतरिलाई स्वच्छ बनाउने सभबन्धिा बेलबारी नगरपाललका र प्रदेश 
सरकारले तोकेको र प्रचललत काननूलाई आधार िानी नगरपाललकाले कायाुन्वयन, अनगुिन र िूल्याकंन गनु ु
पनेछ । 

(२) नगरपाललका के्षत्रलभत्र ध्वलन, वायू तथा जल प्रदूषिले जनस्वास््यिा पान ेप्रभावलाई न्यूनीकरि गन ु
नगरपाललकाले र प्रदेश सरकारले तोकको काननू र िापदण्ड अनसुार कायानु्वयन, अनगुिन र िूल्याकंन गनेछ 
। 

(३) वातावरिीय प्रदूषि तथा फोहोरिैलाबाट पन ेप्रलतकूल प्रभाव लनयन्त्रिका लालग बेलबारी नगरपाललका 
र प्रदेश सरकारको िापदण्डलाई नै कडाईका साथ लाग ूगररनछे । 

 

32. सूती, िददरा तथा सूतीजन्य पदाथकुो लनयिन: (१) सूती तथा िददराजन्य पदाथ ु लबक्री ववतरिको लालग 
नगरपाललकाबाट छुटै्ट अनिुलत ललन ुपनेछ । 

(२) िाद्य पदाथ ुलबक्री गने पसलबाट सूती तथा िददराजन्य पदाथ ुलबक्री ववतरि गन ुपाइने छैन । 

(३) सूती, िददरा र लागपुदाथजुन्य वस्तकुो लबक्री ववतरि र प्रयोगिा लनयन्त्रि गन ु लनषलेधत र िुल्ला 
के्षत्रहरु तोक्न सक्नछे । ववद्यालय, सरकारी कायाुलय, हाटबजार जस्ता के्षत्रहरुको लनणित दरुी तोकी धुम्रपान र 
िददरापानलाई लनषेध गन ुसवकनेछ । 

(४) िाद्य पदाथसँुगै सूती तथा िददराजन्य पदाथ ुलबक्री ववतरि गरेिा, लनषलेधत के्षत्रिा धुम्रपान र िददरा 
सेवन गरेिा स्थानीय प्रशासनको सहयोगिा नगरपाललकाले कारवाही गन ुसक्नेछ । 

(५) िददरा, चरुोट, सूती तथा सूतीजन्य पदाथ ुलगायतका िानव स्वास््यलाई प्रलतकूल असर गने कुन ैपलन 
ववज्ञापन सािाग्रीको उत्पादन, ववतरि तथा प्रचार प्रसार गन ुपाइन ेछैन । 
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(६) शारीररक तथा िानलसक स्वास््यलाई असर गने कुन ैसािाग्री तथा सेवातफु आकवषतु गने गरी गलत 
वा भ्रािक सूचना रािी ववज्ञापनको उत्पादन, ववतरि तथा प्रचार प्रसार गन ुपाइने छैन । 

(७) उपदफा (५) र (६) को प्रावधान ववपरीत हनेु गरी कुन ै काय ु गरेको देणिएिा नगरपाललकाले 
पटकैवपच्छे रु. २५,०००/- (पच्चीस हजार) सभि जररवाना गरी थप कारवाहीका लालग स्थानीय प्रशासनिा 
लेिी पठाउनेछ । 

पररच्छेद – ७ 

स्वास््य, ववि र सािाणजक सरुक्षा  

33. स्वास््य सेवाका लालग वविीय स्रोतको व्यवस्थापन: (१) यस ऐनिा उल्लेणित आघारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह 
गन ुनगरपाललकाले स्वास््य सेवािा आवश्यक बजेट ववलनयोजन गनेछ । 

(२) आपतकालीन स्वास्थ संकट अवस्थाको लालग नगरपाललकाले आकणस्िक स्वास््य उपचार कोष 
स्थापना गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोणजि स्थापना हनेु “आकणस्िक स्वास््य उपचार कोष” िा देहाए बिोणजिका 
रकिहरू रहने छन ्: 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकि । 

(ि) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकि । 

(ग) गैरसरकारी, नीणज संघसंस्था तथा व्यणक्तगत दाताबाट प्राप्त रकि । 

(घ) दात ृलनकायबाट प्राप्त रकि । 

(ङ) बेलबारी नगरपाललकाबाट कोषका लालग ववलनयोणजत रकि । 

(४) उपदफा (२) बिोणजिको स्वास््य सेवा कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन, ववलध, पद्धलत र आन्तररक तथा 
वाह्य लेिापरीक्षिको प्रवक्रया नगरपाललकाले लनधाुरि गरे बिोणजि हनेुछ । 

(५) बेलबारी नगरपाललका अन्तगतुका स्वास््य संस्थाहरुिा उपलब्ध रकि वा श्रोतको पररचालन प्रचललत 
कानूनको अधीनिा रही व्यवस्थापन सलिलतको लनियु बिोणजि हनेुछ । 

34. सािाणजक सरुक्षा: (१) नेपाल सरकारद्वारा कायानु्वयनिा ल्याइएको स्वास््य बीिा सभबणन्ध कायकु्रििा 
नगरपाललकाका सबै नागररकलाई आबद्ध गराइनछे । 

तर, आलथकु अभावका कारि बीिा कायकु्रििा आबद्ध हनु नसक्ने अलत ववपन्न तथा पछालड परेका 
वगलुाई बेलबारी नगरपाललकाले र प्रदेश सरकारसँगको सहकायिुा लन:शूल्क बीिा गराउने व्यवस्था 
लिलाउन ुसक्नछे । 

(२) नगरपाललकालभत्र रहेका लणययत वग,ु िवहला, बालबाललका, असहाय, अलत ववपन्न तथा अन्य लणययत 
सिूहलाई क्रिश: ववशेष सािाणजक स्वास््य सरुक्षाको व्यवस्था लिलाउँदै जान ुनगरपाललकाको कतुव्य हनेुछ । 

 

पररच्छेद – ८ 

स्वास््य सेवा प्रवाहिा सशुासन 

35. स्वास््य सेवािा सशुासन: (१) नगरपाललका के्षत्रलभत्र सरकारद्वारा प्रवाह गररन ेसबै प्रकारका स्वास््य सेवािा 
सशुासन कायि गरी जनतालाई गिुस्तरीय सेवा प्रवाह गन ु प्रत्येक स्वास््य संस्थािा एक स्वास््य संस्था 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलिलत रहनेछ । 

(२) स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलिलतको गठन, काि, कतुव्य र अलधकार तोवकए बिोणजि 
हनेुछ । 

(३) नगरपाललका अन्तगतुका प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुले आफूले वषभुरर प्रदान गरेका स्वास््य सेवाको 
सािाणजक लेिा परीक्षि गराउन ुपनेछ । 

(४) नगरपाललकाले स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकिीको कायकेु्षत्रिा हनेु अभर व्यवहार रोक्न र सरुक्षा 
प्रदान गन ुआवश्यक प्रबन्ध गनु ुपनछे । 
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(५) स्वास््य सशुासन, स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन एवं अनगुिनका लालग नगरपाललकािा देहाय अनरुुपको 
एक नगरपाललकास्तरीय “स्वास््य सेवा व्यवस्थापन” रहनेछ । 

(क)  नगर प्रििु अध्यक्ष 

(ि)  नगर उपप्रििु सदस्य 
(ग)  प्रििु प्रशासकीय अलधकृत सदस्य 
(घ)  स्वास््य हेन ेववषयगत सलिलत संयोजक सदस्य 
(ङ)  स्वास््य तथा सरसफाइ के्षत्रिा काय ु गरररहेका 

ववज्ञहरुिध्येबाट कायपुाललकाले तोकेको २ जना 
सदस्य 

(च)  स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलिलतका अध्यक्षहरु 
िध्येबाट प्रत्यके वष ुपररवतुन हनेु गरी कायपुाललकाले तोकेको १ 
जना 

सदस्य 

(छ)  नगरपाललका के्षत्रलभत्रका स्वास््य संस्था प्रििुहरु िध्यबेाट 
कायपुाललकाले तोकेको १ जना 

सदस्य 

(ज)  नगर के्षत्रलभत्र कायरुत स्वास््यकिी िध्येबाट कायपुाललकाले 
िनोनीत गरेको १ जना 

सदस्य 

(झ)  नगर के्षत्रलभत्रका स्वास््य सभबन्धी गैरसरकारी संस्थाहरु 
िध्येबाट कायपुाललकाले िनोनीत गरेको संस्थाको प्रििु वा 
प्रलतलनलध १ जना 

सदस्य 

(ञ)  दललत, जनजालत, सीिान्तीकृत र अल्प संख्यक िध्य े

कायपुाललकाले िनोनीत गरेको १ जना 
सदस्य 

(ट)  स्वास््य शािा प्रििु  सदस्य सणचव 
 

(६) उपदफा (५) बिोणजि गठन गररएको सलिलतको काि, कतुव्य र अलधकार देहाए बिोणजि हनेुछ :– 

(क) त्यिा आधाररत रही आफ्नो कायकेु्षत्र लभत्रका लालग स्वास््य योजना तयार गने । 

(ि) नगरपाललका के्षत्रलभत्र स्वास््य संस्थाहरुको सञ्चालनका लालग ददइने अनिुलत, स्वीकृलत र 
आशयपत्र सभबणन्ध काििा नगरपाललकालाई आवश्यक राय, सल्लाह, सझुाव र परािश ु
प्रदान गने । 

(ग) स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलिलतलाई आवश्यक लनदेशन ददन े । 
लतनीहरुलाई जागरुक र सजग बनाउने काय ुगन े। 

(घ) स्वास््य संस्थाहरुको लालग आवश्यक साधनस्रोत जटुाउने र पररचालन गने, गराउने । 

(ङ) स्वास््य संस्थाहरुको सपुरीवेक्षि तथा अनगुिन गने, गराउने । 

(च) स्वास््य ववशेषज्ञहरु र स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको सूची अद्यावलधक गरी प्रकाशन गने 
। 

(छ) स्वास््य सेवाको पहुँच भन्दा बावहर रहेका सिदुायको पवहचान गरी सबैका लालग स्वास््य 
सेवा सलुनणित हनेु प्रबन्ध लिलाउने । 

(ज) नगरकायपुाललकालाई स्वास््य तथा सरसफाइ के्षत्रिा आवश्यक सझुाव र सल्लाह ददन े
। 

(झ) स्वास््य के्षत्रसँग सभबणन्धत त्यांकहरुको संकलन र प्रशोधन गरी अद्यावलधक गने, 

गराउने । 



 

बेलबारी नगरपाललकाको स्वास््य सेवा व्यवस्थापन ववदे्ययक  - 16 

(७) नगरस्तरीय तथा िातहतका स्वास््य संस्थाहरुबाट ददईने स्वास््य सेवाहरुिा नेपाल सरकारले तोकेका 
िापदण्ड अनसुारको गिुस्तर सलुनणितताका लालग देहाए अनसुारको एक नगरपाललकास्तरीय गिुस्तर सधुार तथा 
सलुनणितता सलिलत रहनेछ । 

(क)  नगर उपप्रििु सदस्य 
(ि)  प्रििु प्रशासकीय अलधकृत सदस्य 
(ग)  ववषयगत सलिलतको संयोजक सदस्य 
(घ)  गिुस्तर सधुार सभबन्धी काय ु गने संघ 

संस्थाहरु िध्येबाट नगरपाललकाको प्रििुले 
तोकेको प्रलतलनलध १ जना 

सदस्य 

(ङ)  नगरपाललकालभत्रको अस्पतालबाट णचवकत्सक 
१, नलसुङ १ सदस्य 

(च)  उपभोक्ता िञ्चहरुबाट नगरप्रििुले तोकेको १ 
जना प्रलतलनलध सदस्य सदस्य 

(छ)  स्वास््य शािा प्रििु सदस्य–सणचव 
 

(८) उपदफा (७) अनरुुप गदठत सलिलतको काि तथा कतुव्य तोवकए बिोणजि हनेुछ । 

 

पररच्छेद – ९ 

36. स्वास््य अनसुन्धान, सूचना व्यवस्थापन, अनगुिन र िूल्याङ्कन:  
1. स्वास््य अनसुन्धान: 

(क) नगरपाललकाले स्वास््य सेवासँग सभबणन्धत लबषयिा अध्ययन, अनसुन्धान र िोज गन ु
वा गराउन सक्नेछ । 

(ि) नगरपाललकाले नगरलभत्र उपलब्ध औषधी जन्य जलडबटुीको अध्ययन अनसुन्धान गरी 
त्यसको संरक्षि, ववकास र उपभोग गन ुबहूपक्षीय सहकाय ु(स्थानीय तह, नीणजके्षत्र 
तथा अन्य के्षत्रसँग) गन ुछुटै्ट िापदण्ड बनाउन सक्नछे। 

(ग) नागररकको शारीररक, िानलसक, वातावरिीय र आध्याणत्िक स्वास््य अवस्थाको 
उत्थान गन,ु रोग प्रलतरोधी क्षिताको ववकास गन ु र आणत्िक शाणन्त प्रबधुन गन ु
नगरपाललकाले यो ऐनिा ववस्ततृ रुपिा उल्लेि नभएका कुराहरुलाई सिेत सिेटेर 
आवश्यकता अनसुार एकीकृत रुपिा वा अलग अलग रुपिा लसद्धान्त, लनती, कायकु्रि, 

ववलध, स्थल, प्रवक्रया र पद्धलतको तजुिुा, घोषिा र कायानु्वयन गन ुवा गराउन सक्नछे 
। 

2. सूचना व्यवस्थापन: 
(क) स्वास््य सेवाको सूचना व्यवस्थापन र आपूलतु व्यवस्थापन सूचना प्रिालीलाई 

व्यवणस्थत गरी यसैका आधारिा प्रत्यके वष ुस्वास््य के्षत्रको एकीकृत वावषकु ररपोट ु
तयार गनु ुपनछे । 

(ि) प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट सेवा ललएका हरेक सेवाग्राहीको तोवकए बिोणजिको 
अलभलेि राख्ने र सो अनसुारको प्रलतवेदन तोवकएको लनकाय सिक्ष पेश गनु ु
सभबणन्धत स्वास््य संस्था र नगरपाललकाको स्वास््य शािाको दावयत्व हनेुछ । 

3. अनगुिन र िूल्याङ्कन: 
(क) नगरपाललकाको िातहतिा रहेका सरकारी स्वास््य संस्थाहरु तथा स्वास््य सेवा 

सञ्चालन गन ुनगरपाललकाले स्वीकृलत प्रदान गरेका नीणज तथा गैरसरकारी स्वास््य 
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संस्थाहरुले तोवकएको िापदण्ड अनसुार स्वास््य सेवा प्रदान गरे नगरेको र 
सञ्चालनका शतु पूरा गरे नगरेको सभबन्धिा नगरपाललका आफैले वा अन्य लनकाय 
िाफुत लनरन्तर लतनीहरुको कािको लनयिन, लनरीक्षि अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनछे 
। 

(ि) स्वास््य संस्थाहरुबाट नगरपाललकािा प्रलतवेदन गररएका सेवाग्राहीको त्याङ्क र 
आपूलतु व्यवस्थापन सूचना सभबणन्ध प्रलतवेदनलाई  नगरपाललका स्तरीय स्वास््य 
सशुासन एवं गिुस्तर सलुनणितता तथा अनगुिन सलिलत िाफुत लनयलित परीक्षि 
गररनेछ । 

(ग) अनगुिन, िूल्याकंन र गिुस्तर परीक्षि गदाु नेपाल सरकार स्वास््य िन्त्रालयबाट 
स्वीकृत गिुस्तरीय स्वास््य सेवा सभबणन्ध सूचकहरुको आधारिा सेवा प्रवाहको 
अवस्थाको अनगुिन गररनेछ । 

 

पररच्छेद – १० 

ववववध 

37. प्राईभेट िेलडकल कलेज, अध्ययन संस्थान र ठूला अस्पताल सञ्चालनका लालग लसफाररश ललन ुपने: (१) बेलबारी 
नगरपाललका के्षत्रलभत्र कुन ैनीणज के्षत्रले राविय वा प्रादेणशक िापदण्ड अनरुुपका िलेडकल कलेज, स्वास््य ववज्ञान 
अध्ययन संस्थान, अस्पताल वा लनदान केन्रजस्ता ठूला स्वास््य संस्थान स्थापनाका गनकुा लालग सभबणन्धत 
नगरपाललकाबाट लसफाररश ललएको हनु ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोणजिको लसफाररस ललँदा वातावरिीय प्रभाव अध्ययन गरी स्थानीय स्तरिा पन े
नकारात्िक प्रभावहरुको न्यूनीकरिका लालग आवश्यक कायकु्रि र बजेट सिेत प्रस्ताव गररएको हनु ुपनछे । 

(३) लसफाररशपत्र ललँदा नगरपाललकाको लनयिानसुार दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

38.  राविय तथा प्रादेणशक अलभयानलाई सघाउ परु् याउन ुपन:े संघ वा प्रदेशबाट जारी गररएका राविय वा प्रादेणशक 
अलभयानहरुलाई सफल बनाउन सहयोग परु् याउन ुनगरपाललकाको कतुव्य हनेुछ । 

39. थप कायकु्रि सञ्चालन गन ुसक्न:े नगरपाललकाले आवश्यक देिेिा यो ऐनको भावना ववपरीत नहनेु गरी थप 
सेवा, सवुवधा, ववशेष प्याकेज, कुन ैववणशष्टीकृत स्वास््य सेवा वा अलभयान, रक्तसेवा, घनीभूत शहरी स्वास््य सेवा 
वा अन्य कायकु्रिहरु सिेत सञ्चालन गन ुसक्नेछ । 

40. नगरपाललकाको अलधकार हनेु: यो ऐनको प्रभावकारी कायानु्वयन गने क्रििा आवश्यक पन े लनती, लनयि, 

कायवुवलध, लनदेणशका, िापदण्ड जस्ता कानूनी आधार तयार गरी लाग ूगने अलधकार नगरपाललकािा अन्तलनवुहत 
रहनेछ । 

41. नगरपाललकाको कतुव्य हनेु: यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरो लेणिएको भएता पलन िहािारी वा संक्रािक 
रोगको प्रकोपलाई फैलन नददई नागररकको स्वास््य सरुक्षा गन ुआवश्यक पन ेक्वारेण्टाइन स्थल, आइसोलेसन 
केन्र वा अलग बसोबासको व्यवस्था लिलाई त्यस्ता केन्रहरुको सञ्चालन गने कतुव्य नगरपाललकाको हनेुछ । 

42. बाधा अडकाउ फुकाउने: यो ऐन कायाुन्वयनको लसललसलािा कुन ैबाधा अडकाउ परेिा सो फुकाउने णजभिेवारी 
नगरपाललकाको हनेुछ । 

43. ऐनको व्याख्या: यो ऐनको अक्षर र आशयका सभबन्धिा कुन ै दद्वववधा उत्पन्न भएिा त्यसको व्याख्या गने 
अलधकार नगरकायपुाललकालाई हनेुछ । 

44. बचाउ: यो ऐन प्रारभभ हनुभुन्दा पवहलेदेणि प्रचलनिा रहेका तर, अब यो ऐनको के्षत्रालधकार लभत्र पन ेसबै सेवा, 
पदनाि र संस्थाहरुको काि यसै ऐन अनरुुप भए गरेको िालनने छ । 

 


