वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको
स्थानीय स्वास््य सेवा ऐन, २०७६

gu/ ;efjf6 :jLs[t ldltM @)&^.)!.)@

x:tfIf/M
ldltM @)&^.)!.)#
gfdy/M b]j s'df/ ;'j]bL
kbM gu/sfo{kflnsf k|d'v

1

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्थानीय स्वास््य सेवा ऐन, २०७६
प्रस्तावना: स्वस्थ जीवनयापन गनन पाउने नागरिकको नैसर्गनक अर्िकािलाई आत्मसाथ गर्दै, व्यर्िको शािीरिक,
मानर्सक तथा सामार्जक र्वकासको लार्ग स्वच्छ, स्वस्थ एवं सिु र्ित वाताविण ि गणु स्तिीय स्वास््य सेवाको
अपरिहायनतालाई मनन गर्दै, स्वास््य सेवाबाट कुनै पर्न नागरिक बर्चित हुने अवस्था आउन नर्र्दन उपलव्ि स्रोत सािनको
समर्ु ित सर्दपु योग गर्दै नेपालको सर्ं विानले प्रत्याभतु गिे को र्न:शल्ु क, आिािभतू स्वास््य सेवालाई स्थानीय तहमा
व्यवर्स्थत, जनमख
ु ी ि प्रभावकािी बनाउनका लार्ग आवश्यक काननू ी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको
संर्विानको िािा २२१ बमोर्जम सोर्ह संर्विानको अनसु िू ी ८ ि अनसु िू ी ९ मा उल्लेर्खत स्थानीय सिकािको स्वास््य
सम्बचिी अर्िकािलाई कायानचवयन गनन स्थानीय सिकाि सि
ं ालन ऐन २०७४ को र्दफा १०२ बमोर्जम वीिे चरनगि
नगिपार्लकाको नगि सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारलभिक
१.

सलं िप्त नाम र प्रारभि:(१) यस ऐनको नाम वीिे चरनगि नगिपार्लकाको स्थानीय स्वास््य सेवा ऐन, २०७६
िहेको छ ।
(२) यो ऐन नगि सभाबाट स्वीकृ त भई स्थानीय िाजपत्रमा प्रकार्शत भएपश्चात लागु हुनेछ ।

२.

पररिाषा:र्वषय वा प्रसँगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,क) "आकर्स्मक उपिाि सेवा" भचनाले र्बिामीको जीवन खतिामा पिे को वा कुनै अङ्ग अशि हुने अवस्थामा
तत्कालै उपिाि सेवा प्रर्दान गिी मृत्यु वा अशि हुनबाट जोगाउने उपिािात्मक सेवाहरु पर्दनछन् ।
ख) "आिािभतू स्वास््य सेवा" भचनाले आम नागरिकको स्वास््य आवश्यकता पर्ू तनका लार्ग िाज्यबाट सल
ु भ रुपमा
र्न:शल्ु क उपलब्ि हुने प्रबर्द्ननात्मक, प्रर्तकािात्मक, र्नर्दानात्मक, उपिािात्मक ि पनु स्थानपनात्मक सेवा
सम्झनपु छन ।
ग) "ऐन" भचनाले स्थानीय स्वास््य सेवा ऐन, २०७६ लाई सम्झनपु छन ।
घ) "कायनपार्लका" भचनाले वीिे चरनगि नगिपार्लकाको कायनपार्लका सम्झनपु छन ।
ङ) "गैह्र सिकािी वा र्नजी स्वास््य संस्था" भचनाले वीिे चरनगर नगिपार्लका िेत्र र्भत्र प्रिर्लत काननू बमोर्जम
सिकािको स्वीकृ र्त ि संिालन अनमु र्त र्लई गैह्र सिकािी तथा र्नजी लगानी वा स्वार्मत्वमा संिालन गिे का
स्वास््य संस्था सम्झनपु छन ।
ि) "र्िर्कत्सक तथा स्वास््यकमी" भचनाले प्रिर्लत काननु बमोर्जम स्वास््य सेवा प्रर्दान गनन सम्बचिीत परिषर्दवाट
अनमु र्त प्राप्त व्यर्ि सम्झनपु छन ।
छ) "जक
ं फुड" भचनाले फ्याट, र्िनी, अर्जना मोटो ि अत्यार्िक िङ्ग वा ननु को अत्यर्िक मात्रा भएको प्रशोर्ित
तयािी खाद्य सामग्री बर्ु झनेछ ।
ज) "जनस्वास््य र्निीिक" भचनाले जनस्वास््य सम्बचिी अनगु मनको लार्ग तोर्कएको पर्दार्िकािी सम्झनपु छन ।
झ) "नगिपार्लका" भचनाले वीिे चरनगि नगिपार्लका सम्झनपु छन ।
ञ) "नगिपार्लका िेत्र" भचनाले नगिपार्लकाको भभू ाग सम्झनपु छन ।
ट) "र्नर्देर्शका" भचनाले यस ऐनको कायानचवयन गनन कायनपार्लकाले जािी गने र्नर्देर्शका सम्झनपु छन ।
ठ) "प्रमख
ु " भचनाले नगिपार्लका प्रमख
ु सम्झनपु छन ।
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ड) "सिकािी स्वास््य सस्ं था" भचनाले वीिे चरनगि नगिपार्लका िेत्र र्भत्र सिकािले सि
ं ालन गिे का स्वास््य सस्ं था
सम्झनपु छन ।
ढ) "सेवा प्रर्दायक" भचनाले माचयता प्राप्त र्शिण संस्थावाट स्वास््य सेवाका र्वषयमा र्नर्श्चत योग्यता वा तार्लम
हार्सल गिी सम्बचिीत परिषर्दवाट अनमु र्त प्राप्त स्वास््य सस्ं थामा कायनित र्िर्कत्सक तथा स्वास््यकमी ि
सामर्दु ार्यक स्वास््य कायनकतान सम्झनपु छन ि सो शव्र्दले स्वास््य सेवा प्रर्दान गने अनमु र्त प्राप्त स्वास््य संस्थालाई
समेत जनाउनेछ ।
ण) "सेवाग्राही " भचनाले स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा र्लने व्यर्ि सम्झनपु छन ।
त) "स्वास््यमा प्रत्यि रूपमा प्रर्तकूल असि" भचनाले सम्बचिीत गर्तर्वर्िको प्रत्यि नर्तजा स्वरूप पीर्डत
पिलाई शािीरिक वा मानर्सक िोग लागेको, िोटपटक लागेको, अगं भगं भएको वा मृत्यु भएको भनेि बझ्ु नपु छन ।
थ) "स्वास््य संस्था" भचनाले प्रिर्लत काननू बमोर्जम स्थापना भएका, इजाजतपत्र र्लएका सिकािी, गैह्रसिकािी,
र्नजी, सामर्दु ार्यक ि सहकािी रुपमा संिार्लत र्दफा ६ ि र्दफा ८ बमोर्जमका स्वास््य संस्थालाई जनाउँछ ।
र्द) "शाखा" भचनाले कायनपार्लकाको स्वास््य तथा सिसफाई हेने उपशाखा सम्झनपु छन ।

पररच्छे द २
आधारिूत स्वास््य सेवा र सेवा प्रदायक
३.
आधारिूत स्वास््य सेवा: (१) कुनै पर्न नागरिकलाई स्वास््य सेवाबाट बर्ञ्ित गरिने छै न । प्रत्येक
नागरिकलाई गणु स्तिीय स्वास््य सेवामा सहज ि सवनसल
ु भ पँहुि हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई नेपाल सिकािले तोके का र्देहाय बमोर्जमका शीषनकका आिािभतू स्वास््य सेवाहरू र्न:शल्ु क
प्राप्त गने हक हुनेछ ।
(क) खोप सेवा,
(ख) नवजात र्शशु तथा बाल िोगको एकीकृ त व्यवस्थापन, पोषण सेवा सिु र्ित मातृत्व सेवा, परिवाि र्नयोजन, सिु र्ित
गभनपतन तथा प्रजनन स्वास््य सेवा
(ग) सरुवा िोग सम्बचिी सेवा,
(घ) नसने िोग तथा शािीरिक र्बकलङ्गता सम्बचिी सेवा,
(ङ) मानर्सक िोग सम्बचिी सेवा,
(ि) लागु औषि तथा र्दव्ु यनसन व्यवस्थापन सेवा,
(छ) जेष्ठ नागरिक स्वास््य सम्बचिी सेवा,
(ज) सामाचय आकर्स्मक अस्वस्थताको सेवा
(झ) स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा,
(ञ) आयवु र्दे तथा अचय माचयता प्राप्त वैकर्ल्पक स्वास््य सेवा,
(ट) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सिू ना जािी गिी तोके का अचय सेवा,
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(ठ) नसने िोग चयर्ु नकिणका लार्ग र्फटनेस सेचटि / योग के चर
(३) संघीय सिकािले र्निानिण गिे को आिािभतू तथा उपिािात्मक स्वास््य सेवा सम्बचिी मापर्दण्ड, सेवाहरूको र्वस्तृत
र्वविण, सेवा प्रवाह सम्बचिी अचय व्यवस्था ि प्रकृ या बमोर्जम कायनपार्लकाले उपर्दफा (२) बमोर्जमका आिािभतू
स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन गनेछ ।
(४) नेपाल सिकािले र्निानिण गिे का उपर्दफा (२) बमोर्जमका सेवामा स्थानीय आवश्यकता ि उपलब्ि स्रोतसािनका
आिािमा आवश्यकता अनसु ाि कायनपार्लकाले र्नणनय गरि आिािभतू स्वास््य सेवाको सूिी थप गनन सक्नेछ ।
(५) उपर्दफा (२) मा उल्लेख गरिएका सेवाका अर्तरिि तोर्कएको वगन, समहु , र्लङ्ग वा िेत्रका नागरिकलाई तोर्कए
बमोर्जमका अचय स्वास््य सेवा समेत कायनपार्लकाले र्निःशल्ु क उपलब्ि गिाउन सक्नेछ ।
४.

आधारिूत स्वास््य सेवा प्रदायक:(१) नगिपार्लकाले र्देहाय बमोर्जमका सिकािी स्वास््य सस्ं था तथा
समर्दु ायमा आिारित स्वास््य कायनक्रमबाट आिािभतू तथा अचय स्वास््य सेवा सर्ु नर्श्चत गनन सक्नेछ ।

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(ि)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)

शहिी स्वास््य के चर
स्वास््य िौकी
नगि अस्पताल
िि संिाि के चर
आयवु र्े र्दक औषिालय
सावनजर्नक फामेसी वा अस्पताल फामेसी
सामर्दु ार्यक अस्पताल
शहिी स्वास््य प्रवर्द्नन के चर\ जनता स्वास््य के चर
गाँउघि र्क्लर्नक
ियिोग/ कुष्ठिोग उपिाि के चर
पोषण पनु नस्थापना के चर
एि.आई.र्भ. संक्रर्मतहरु का लागी सामर्दु ायीक हेििाह के चर
नसने िोग चयर्ु नकिणका लार्ग र्फटनेस सेचटि / योग के चर

(२) आिािभतू स्वास््य सेवा प्रर्दान गननको लार्ग आवश्यकता अनसु ाि नगिपार्लकाले र्नजी, गैिसिकािी, सहकािी ि
सामर्दु ार्यक स्वास््य सस्ं थासँग सहकायन वा साझेर्दािी गनन सक्नेछ ।
(३) नगिपार्लका र्भत्र सिकािले संिालन गिे का वा आिािभतू स्वास््य सेवा र्र्दन भर्न सम्झौता गरिएका स्वास््य संस्थामा
कुनै पर्न नेपाली नागरिकलाई आिािभतू स्वास््य सेवामा बचर्देज गरिने छै न ।
५.

नगरपालिका जनस्वास््य शाखा:
(१) आिािभतू स्वास््य सेवा तथा यस ऐन बमोर्जम स्वास््य सम्बचिी नगिपार्लकाको अचय गर्तर्वर्ि संिालन
गननको लार्ग नगि कायनपार्लका मातहत एक जनस्वास््य शाखा हुनेछ ।
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(२) कायनपार्लकाले स्वास््य सेवा प्रवाह व्यवर्स्थत गनन शाखा अचतगनत आवश्यकता अनसु ाि इकाईहरू बनाउन
सक्नेछ ।
पररच्छे द ३
स्वास््य सस्ं था स्थापना तथा सच
ं ािन
६.

स्वास््य सस्ं था स्थापना र सच
ं ािन: (१) नगिपार्लका िेत्रर्भत्र आिािभतू स्वास््य सेवा तथा अचय स्वास््य
सेवा प्रर्दान गननको लार्ग कायनपार्लकाले र्देहायका स्वास््य संस्था स्थापना तथा संिालन गनन सक्नेछ ।
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(ि)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)

नगि अस्पताल
शहिी स्वास््य के चर
स्वास््य िौकी
सामर्दु ार्यक इकाई
आयवु र्दे औषिालय
िि संिाि के चर
सावनजर्नक फामेसी वा अस्पताल फामेसी
सामर्दु ार्यक र्क्लर्नक
शहिी स्वास््य प्रवर्द्नन के चर\जनता स्वास््य के चर
गाँउघि र्क्लर्नक
ियिोग/ कुष्ठिोग उपिाि के चर
पोषण पनु नस्थापना के चर
HIV संक्रर्मतहरुका लागी सामर्दु ायीक हेििाह के चर
तोर्कए बमोर्जमका अचय स्वास््य संस्था

(२) उपर्दफा(१) बमोर्जमका स्वास््य संस्थाको तहगत संििना ि सेवा तथा पवू ानिािको चयनु तम मापर्दण्ड संघीय
सिकािले तोके बमोर्जम हुनेछ ।
(३) नगिपार्लकामा स्वास््य सेवा संिालनको लार्ग आवश्यकता अनसु ाि प्रत्येक वडामा कर्म्तमा एक स्वास््य
संस्था िहने गिी कायनपार्लकाले स्वास््य संस्थाहरू स्थापना तथा संिालन गनन सक्नेछ ।
(४) नगिपार्लकाले उपर्दफा (१) बमोर्जमका स्वास््य संस्थावाट आिािभतू स्वास््य सेवाका अर्तरिि तोर्कए
बमोर्जमका अचय सेवाको सर्ु नर्श्चतता गनेछ ।
(५) हिे क स्वास््य सस्ं थाले अर्नवायन रुपमा आफ्नै फामेसी सञ्िालन गिी अत्यावश्यक र्न: शल्ु क औषर्िहरुको
र्नयर्मत उपलब्िता सर्ु नर्श्चत गननक
ु ा साथै अचय आवश्यक औषर्िहरु सपु थ मल्ू यमा उपलब्ि गिाउनपु नेछ ।
(६) औषर्ि सम्बचिी अचय व्यवस्था प्रिर्लत काननू बमोर्जम हुनेछ ।
७.

स्वास््य संस्था व्यवस्थापन: (१) नगिपार्लकाको स्वार्मत्व िहेका स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापनको लार्ग
र्देहाय बमोर्जमको एक व्यवस्थापन सर्मर्त हुनेछ ।
(क) स्वास््य संस्था िहेको सम्वर्चित वडाको अध्यि- अध्यि
(ख) मर्हला सर्दस्य मध्येवाट वडा सर्मर्तले तोके को एक जना मर्हला सर्दस्य- उपाध्यि
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(ग) वडा सर्मर्तले छनौट गिे को सामार्जक /स्वास््य/र्शिा िेत्रमा कृ यार्शल स्थानीय व्यर्िहरू मध्ये
कम्तीमा एक जना र्दर्लतको प्रर्तर्नर्ित्व हुने गरि र्दईु जना मर्हला सर्हत ४ जना - सर्दस्य
(घ) सम्बचिीत स्वास््य संस्था प्रमख
ु -सर्दस्य सर्िव
(२) सर्मर्तले आवश्यक र्देखेमा स्थानीय समाजसेवी, र्वज्ञ वा कमनिािीलाई सर्मर्तको वैठकमा आमचत्रण
गनन सक्नेछ ।
(३) नगिपार्लका प्रमख
ु \उपप्रमख
ु स्वास््य संस्थाको संििक िहनेछन ।
(४) व्यवस्थापन सर्मर्तको काम, कतनव्य अर्िकाि ि सो सम्बचिी अचय व्यवस्था तोर्कए बमोर्जम हुनेछ ।
८.

स्वास््य संस्था संचािन अनुमलत लिनुपने: (१) नेपाल सिकािले र्निानिण गिे को मापर्दण्डका साथै तोर्कएको
प्रर्क्रया पिु ा गिे को सर्ु नर्श्चत गिी नगिपार्लका िेत्रर्भत्र र्नजी, गैिसिकािी, सामर्दु ार्यक वा सहकािी संस्थालाई
कायनपार्लकाले र्देहाय बमोर्जमका स्वास््य सस्ं था सि
ं ालनको लार्ग इजाजतपत्र र्र्दन सक्नेछ:
(क) जनिल / प्राथर्मक अस्पताल
(ख) नर्सिंङ होम
(ग) र्नर्दान के चर
(घ) र्क्लर्नक
(ङ) औषर्ि पसल
(ि) आयवु र्े र्दक औषिालय/ वैकर्ल्पक सेवा
(छ) पनु स्थानपना के चर
(ज) पोर्लर्क्लर्नक
(झ) मेर्डकल ल्याब ि डायग्नोर्िक सेवा
(ञ) सामर्दु ायीक स्वास््य हेििाह के चर
(ट) नसने िोग चयर्ु नकिणका लार्ग र्फटनेस सेचटि / योग के चर

(२) इजाजतपत्र प्राप्त नगिी गैिसिकािी वा र्नजी स्वास््य संस्थाले स्वास््यसँग सम्बचिीत कुनैपर्न कायन गनन पाउनेछैन ।
(३) उपर्दफा (१) बमोर्जमका स्वास््य संस्थाले स्वास््य संस्था सञ्िालनको अनमु र्त र्लन वा नवीकिण गनन र्दिखास्त
र्र्दनपु नेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोर्जम र्र्दइने र्दिखास्तको ढाँिा ि र्तननपु ने र्दस्तिु तोर्कए बमोर्जम हुनेछ ।
(५) उपर्दफा (१) बमोर्जमका स्वास््य संस्था र्दतान गर्दान शाखाले तोर्कएको प्रकृ याका साथै नेपाल सिकािले तोके को
प्रिर्लत मापर्दण्ड समेत पिु ा भएको हुनपु नेछ ।
(६) उपर्दफा (१) बमोर्जमका स्वास््य सस्ं था र्दतान तथा अनमु र्त र्र्दनपु वू न नगिपार्लकाको स्वास््य सस्ं था अनगु मन
सर्मर्तले आवेर्दन पिे को पचर र्र्दनर्भत्र आवश्यक अनगु मन गरि तोर्कएको मापर्दण्ड पिु ा गिे नगिे को र्वस्तृत अध्ययन
गनेछ ि कायनपार्लकालाई एक मर्हनार्भत्रमा र्सफारिस गननपु नेछ ।
(७) उपर्दफा (१) बमोर्जमका स्वास््य संस्थाले तोर्कएको व्यहोिाको मार्सक/ वार्षनक प्रर्तवेर्दन (HMIS/DHIS-2)
नगिपार्लका समि पेश गिी प्रत्येक आर्थनक वषनमा र्दतान नवीकिण वा नवीकिण र्सफारिस र्लनपु नेछ साथै मार्सक/ वार्षनक
प्रर्तवेर्दन (HMIS/DHIS-2) र्नयर्मत रुपमा नबझु ाएमा नर्वकिण तथा र्सफािीस गिीने छै न ।
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(८) कुनै कािणले स्वास््य सस्ं था बचर्द गननपु ने वा नगिपार्लका िेत्रबाट अचयत्र साननपु ने भएमा नगिपार्लका बाट अनमु र्त
र्लनपु नेछ ।
(९) यो ऐन जािी हुनअ
ु र्घ नगिपार्लका िेत्र र्भत्र संिार्लत र्नजी वा गैिसिकािी स्वास््य संस्थाहरू ऐन जािी भएको
र्मर्तले तीन मर्हनार्भत्र कायनपार्लकामा अनुमर्त र्लई र्दतान गिाउनपु नेछ ।
(१०) पिम्पिागत उपिाि सेवा संिालन गने र्नकाय वा व्यर्िले तोर्कएको मापर्दण्ड ि प्रकृ या अनरुु प सेवा संिालन
स्वीकृ र्त र्लनपु नेछ ।
९. दताा लसफाररस लिनुपने: (१) नगिपार्लका िेत्रर्भत्र प्रार्देर्शक वा संघीय तहमा इजाजतपत्र र्लई वा र्दतान भई संिालन
हुने र्नजी स्तिका स्वास््य संस्थाले स्थापना, संिालन ि नवीकिणको लार्ग कायनपार्लकाबाट सेवा संिालन पवु न
अनमु र्त वा र्दतान ि नवीकिण र्सफारिस र्लनपु नेछ ।
(२) यसिी अनुमर्त वा र्दतान र्सफारिस र्लने र्नजी स्वास््य संस्थाले मापर्दण्ड बमोर्जमका शतनका अर्तरिि आफ्नो
स्वास््य संस्थामा र्दश प्रर्तशत शैयामा अर्नवायन रुपमा नगिपार्लकाले र्सफारिस गिे का असहाय, गरिव तथा
र्वपचन नागरिकको र्न:शल्ु क शैया ि संस्था र्भत्र प्राप्त हुने ल्याब परििण र्नशल्ु क गननपु नेछ ।
पररच्छे द ४
स्वास््य सस्ं थाको अनगु मन र गण
ु स्तर
१०.

११.

गण
ु स्तर र पूवााधारको मापदण्ड पुरा गनाुपने:(१) नगिपार्लकाले िेत्रर्भत्रका सबै स्वास््य संस्थाको लार्ग
नेपाल सिकािले बनाएको मापर्दण्ड बमोर्जम सेवा गणु स्ति मापर्दण्ड ि पवू ानिाि मापर्दण्ड र्नर्देर्शका बनाई लागु
गनेछ ।
(२) नगिपार्लकाले िेत्रर्भत्रका सबै स्वास््य संस्थाले तोर्कएको मापर्दण्ड अनरुु पको सेवा गणु स्ति पिु ा गिे को
हुनपु नेछ ।
अनुगमन गने:(१) कायनपार्लकाको अनगु मन सर्मर्तले र्दफा ८ बमोर्जम संिालान अनमु र्त र्लई नगिपार्लका
िेत्रर्भत्र संिालनमा िहेका प्रत्येक स्वास््य संस्थाको िौमार्सक अनगु मन, र्निीिण तथा मल्ु याङ्कन िेकर्लि
तयाि गिी सोर्ह अनसु ाि गनेछ ।
(२) गणु स्तिीयता कायम गिे नगिे को सम्बचिमा आवश्यक ठानेमा अनगु मन सर्मर्त बनाई जनु सक
ु ै बेला पर्न
र्नयमन, र्निीिण ि अनुगमन गनन सक्नेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोर्जम अनगु मन र्निीिण गर्दान नगिपार्लकाको प्रर्तर्नर्िका साथै तोर्कएको योग्यता भएको
र्वज्ञ सर्म्मर्लत अनगु मन सर्मर्त माफन त गनेछ । र्वज्ञ उपलब्ि गिाउन सम्बचिीत र्वषयका प्रार्देर्शक तथा संघीय
तहका र्नयामक र्नकाय तथा अचय र्वशेषज्ञ संस्थासँग सहकायन गनन सक्नेछ ।
(४) अनुगमनका क्रममा पवू ानिाि वा गणु स्तिको मापर्दण्ड पालना नगिे को पाईएमा अनगु मन सर्मर्तले
वस्तर्ु स्थर्तको मिु ल्ु का बनाई आवश्यकता अनसु ाि सम्बचिीत स्वास््य संस्थामा र्सलबचर्दी गनन सक्नेछ ि
कािवाहीका लार्ग र्सफारिस गनेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोर्जम अनगु मन सर्मर्तले गिे को कािवाही र्सफारिसमा आफ्नो िायसमेत उल्लेख गिी अर्चतम
र्नणनयको लार्ग कायनपार्लकामा पेश गनेछ ।
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(६) र्निीिण, अनसु चिान तथा अनगु मनबाट प्राप्त नर्तजाका आिािमा सस्ं था स्थापना ि सि
ं ालनको स्वीकृ र्त
र्र्दने र्नकायले आवश्यक र्नर्देशन र्र्दन सक्नेछ ि सो संस्थाले मापर्दण्डहरुको पालना नगिे का कािण जनस्वास््यमा
प्रभाव पने र्देखमे ा संस्था बचर्द गने सम्मको आर्देश र्र्दन सक्नेछ ।
(७) नगिपार्लका र्भत्र स्वास््य िेत्रको अवस्था, प्रगर्त र्वविण ि स्वास््य संस्थाको अनुगमन प्रर्तवेर्दन समेत
सर्म्मर्लत वार्षनक प्रर्तवेर्दन तयाि गनेछ । यस्तो प्रर्तवेर्दन प्रत्येक आर्थनक वषन अचत्य भएको छ मर्हनार्भत्र
कायनपार्लकाले नगिसभामा पेश गिी छलफल गनेछ ।
१२.

सेवा शुल्क लनधाारण र पुनराविोकन: (१) कायनपार्लकाले संघीय सिकािले तोके को मापर्दण्ड अनसु ाि
नगिपार्लका र्भत्रको स्वास््य सेवाको अर्िकतम शल्ु क र्निानिण तथा पनु िावलोकन गनन सक्नेछ ि सो को
कायानचवयन भए नभएको र्नयर्मत अनगु मन गनेछ ।
(२) कुनै पर्न स्वास््य सस्ं थाले उपर्दफा(१)को प्रर्तकूल नहुनेगरि आफ्ना सेवाको शल्ु क परिवतनन गर्दान परिवतनन
गननपु ने आिाि प्रि खल
ु ाई कायनपार्लकालाई पवू न जानकािी गिाउनेछ । यसिी र्निानरित शल्ु कको सिू ी सबै
सेवाग्राहीले र्देख्ने स्थानमा िाख्नेछ ।
पररच्छे द ५
सरसफाई, स्वास््य जन्द्य फोहोर व्यवस्थापन तथा स्वस्थ वातावरण

१३.

सरसफाई तथा प्रदुषण रोकथाम:(१) कुनै पर्न व्यर्ि वा र्नकायले कुनै पर्न प्रकािको फोहोि कायनपार्लकाले
तोके को स्थान बाहेक अचयत्र फ्याँक्न पाइने छै न । यसका लार्ग कायनपार्लकाले उपयि
ु प्रकृ या ि र्वर्ि र्निानिण
गनेछ ।
(२) नगिपार्लका िेत्रर्भत्र जल, जर्मन, वायु ि ध्वर्न प्रर्दषु णको िोकथाम गननु नगिपार्लका िेत्रका सबै वार्सचर्दा
तथा संस्था ि र्नकायको र्जम्मेवािी हुनेछ ।
(३) कायनपार्लकाले जनस्वास््यमा प्रर्तकूल असि पाने जल, जर्मन, वायु ि ध्वर्न प्रर्दषु ण िोकथामको लार्ग
संघीय मापर्दण्ड अनुसािको स्थानीय मापर्दण्ड तथा र्नर्देर्शका बनाई लागु गनन सक्नेछ ।
(४) जनस्वास््यमा प्रर्तकूल असि पाने र्कर्समले जल, जर्मन, वायु ि ध्वर्न प्रर्दषु ण गिे को पाइएमा
कायनपार्लकाले प्रिर्लत काननू बमोर्जम कािवाही गनन सक्नेछ ।
(५) कायनपार्लकाले सामर्दु ार्यक सिसफाई सम्बचिी कायनर्वर्ि ि र्नर्देर्शका बनाई लागु गनेछ ।
(६) फोहोिमैला व्यवस्थापनले मानव स्वास््यमा पािे को वा पाने प्रभावको जाँि परििण ि अनसु चिान गने
अर्िकाि सम्बचिीत जनस्वास््य अर्िकािीसँग हुनेछ ।
(७) जाँि परििणमा कुनै र्नकायमा फोहोिमैला व्यवस्थापन प्रभावकािी हुन नसकी मानव स्वास््यमा प्रर्तकूल
प्रभाव पािे को भेर्टएमा सम्बचिीत जनस्वास््य अर्िकािीले उि र्नकायलाई समयमै सिेत गिाई आवश्यक
कािवाहीका लार्ग र्सफारिस गनेछ ।

१४.

स्वास््यजन्द्य फोहोर व्यवस्थापन: (१) स्वास््य सम्बचिी फोहोिमैलाको छुट्टाछुट्टै संकलन, पनु : उपयोग,
प्रशोिन, र्वसजनन ि सोको सेवा शल्ु क र्निानिण ि र्नयमनको लार्ग कायनपार्लकाले र्नर्देर्शका बनाई लागु
गनेछ ।
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(२) कायनपार्लकाले स्वास््य िेत्रवाट र्नष्कार्शत फोहोिमैला व्यवस्थापनमा र्नजी तथा गैह्रसिकािी िेत्रसँग समेत
सहकायन ि साझेर्दािी तोर्कए बमोर्जम हुनेछ ।
पररच्छे द ६
जनस्वास््य लनरीिण र प्रवर्द्ान
१५.

जनस्वास््य लनरीिण: (१) कायनपार्लकाले जनस्वास््यमा प्रर्तकूल असि पाने गर्तर्वर्ि ि वस्तबु ाट
आमजनतालाई सिु र्ित गननको लार्ग त्यस्ता गर्तर्वर्ि ि वस्तक
ु ो अनगु मन, र्नयमन ि र्नयचत्रण गनेछ ।
(२) खाद्य, वाताविण, पानी लगायत जनस्वास््यका अचय पिहरूको गणु स्ति अनगु मन तथा र्निीिण गनन
कायनपार्लकाले संघ तथा प्रर्देशसँगको समचवयमा आवश्यक मात्रामा जनस्वास््य र्निीिकहरू परििालन गनन
सक्नेछ ।
(३) जनस्वास््य र्निीिणको क्रममा कुनै व्यर्ि वा सस्ं थाले यस ऐनको र्दफा १३ ि १४ को उल्लङ्घन गिी
जनस्वास््यमा प्रर्तकूल असि पने गर्तर्वर्ि गिे को पाइएमा जनस्वास््य र्निीिकले वस्तर्ु स्थर्तको मिु ल्ु का बनाई
ि उि गर्तर्वर्ि तत्कालको लार्ग बचर्द गिाई कािवाहीका लार्ग र्सफारिस गनेछ ।

१६.

खाद्य तथा पानीको गुणस्तर: (१) कायनपार्लकाले संघीय ि प्रार्देर्शक मापर्दण्डको आिािमा नगिपार्लका
िेत्रर्भत्र र्वक्री तथा र्वतिण हुने खानेपानी तथा खाद्य सामग्रीको गणु स्ति मापर्दण्डका साथै त्यसका र्वक्रेता वा
आपर्ू तनकतानको मापर्दण्ड बनाई लागु गनेछ ।
(२) कायनपार्लकाले संघीय तथा प्रार्देर्शक तहबाट स्थार्पत खानेपानी तथा खाद्य सामग्री गणु स्ति मापर्दण्डको
आिािमा स्थानीय मापर्दण्ड बनाई खानेपानी तथा खाद्य सामग्रीका र्वक्रेता तथा आपूर्तनकतानलाई संिालन
अनमु र्त र्र्दनेछ ।
(३) कायनपार्लकाले र्नयर्मत रूपमा मापर्दण्ड पालना भए-नभएको सचर्दभनमा जनस्वास््य र्निीिक खटाई
अनगु मन तथा र्निीिण गनेछ ।
(४) कायनपार्लकाले योजना बनाई नगिपार्लका िेत्र र्भत्र अस्वस्थकि खाद्य पर्दाथनको उपभोग र्नरुत्सार्हत पाने
तथा सचतर्ु लत आहाि सम्बचिी िेतनामल
ु क कायनक्रम संिालन गनेछ ।
(५) कायनपार्लकाले नगिपार्लका िेत्रर्भत्र खानेपानीको गणु स्ति सर्ु नर्श्चत गनन खानेपानीका स्रोतको उर्ित
संििण ि अनगु मन गनेछ ।
(६)कायनपार्लकाले खाद्य सामग्रीको उत्पार्दन तथा र्वतिणमा र्कटनाशक औषर्ि वा मानव स्वास््यको प्रर्तकूल
हुने िसायनको प्रयोगको अनगु मन तथा र्नयचत्रण गनेछ ।
(७)खाद्याचन, मासु ि पानी लगायतका उपभोग्य बस्तु उत्पार्दन, भण्डािण तथा र्बक्री र्वतिणका क्रममा तोर्कए
बमोर्जमको चयनु तम मापर्दण्ड अर्नवायन पालना गननपु ने छ । यसिी तोर्कएका मापर्दण्डहरु गल्ली, ठे ला वा अचय
स्थान तथा सािनहरु प्रयोग गिी र्बक्री र्वतिण गने र्नकायहरुलाई समेत लागु हुनेछ ।
(८) यस र्दफामा उल्लेर्खत संस्थाहरूले र्वतिण गने खाद्य पर्दाथनले मानव स्वास््यमा पािे को वा पाने प्रभावको
जाँि परििण ि अनसु चिान गने अर्िकाि सम्बचिीत जनस्वास््य अर्िकािीसँग हुनेछ । यसिी जाँि परििण गर्दान
र्निीिकले संघीय सिकाि तथा प्रर्देश सिकािले तोके को मापर्दण्डलाई समेत आिाि बनाउनपु नेछ ।
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(९) जाँि परििणमा कुनै सस्ं थाले र्वतिण गिे को खाद्य पर्दाथनले मानव स्वास््यमा प्रर्तकूल प्रभाव पािे को वा कुनै
व्यर्ि र्बिामी पिे को यथेष्ठ प्रमाण भेर्टएमा सम्बचिीत जनस्वास््य अर्िकािीले उि संस्थाको संिालन अनमु र्त
तोके को समयका लार्ग कािवाहीका लार्ग र्सफारिस गनन सक्नेछ ।
१७.

अखाद्य पदाथा, मलदरा तथा सुतीजन्द्य पदाथाको लनयमन:(१) कायनपार्लकाले सतु ी, मर्र्दिा तथा अखाद्य
पर्दाथनलाई र्नयमन गनन नेपाल सिकािले तोके को मापर्दण्डलाई आिाि मानी सतु ी, मर्र्दिा तथा अखाद्य पर्दाथनको
र्वक्री तथा र्वतिणलाई र्नयमन, र्नयचत्रण तथा मयानर्र्दत बनाउन र्नर्देर्शका बनाई कायानचवयन गनेछ ।
(२) सुती तथा मर्र्दिाजचय पर्दाथन र्वर्क्र र्वतिणका लार्ग कायनपार्लकावाट छुट्टै इजाजतपत्र र्लनपु नेछ ।
(३) खाद्य पर्दाथन र्वर्क्र गने पसलमा सतु ी तथा मर्र्दिाजचय पर्दाथन र्वक्री र्वतिण गनन बचर्देज लगाउनेछ ।
(४) सतु ी तथा मर्र्दिाजचय पर्दाथन र्वर्क्र र्वतिण ि प्रयोगमा र्नयचत्रण एवं चयर्ु नकिण गनन कायनपार्लकाले र्नषेर्ित
ि र्वर्क्र र्वतिणका लार्ग खल
ु ा िेत्र तोक्न सक्नेछ ।
(५) नगिपार्लका िेत्र र्भत्र मर्र्दिा, ििु ोट, सतु ी लगायत मानव स्वास््यलाई गम्भीि असि गने सामग्रीको र्वज्ञापन
गनन पाइने छै न ।
(६) अठाि वषन मर्ु नका वालवार्लका,गभनवती ि सत्ु के िी मर्हलालाई सतु ीजचय वा मर्र्दिाजचय पर्दाथन र्वक्री र्वतिण
गनन पाइने छै न ।
(७) र्वद्यालय लगायतका स्थानमा जक
ं फुडको र्वक्री र्वतिण, प्रिाि ि उपभोग र्नषेर्ित गरिनेछ । र्नषेर्ित िेत्रमा
जक
ं फुडको र्वक्री, र्वतिण, प्रिाि गिे को पाइएमा सम्बचिीत र्वद्यालय तथा त्यस्तो जक
ं फुडको र्बक्री, र्वतिण
वा प्रिाि गने व्यर्ि वा संस्था वा र्दवु ल
ै ाई तोर्कए बमोर्जम कािवाही हुनेछ ।
८) र्वद्यालय, स्वास््य िेत्र तथा सावनजर्नक िेत्रको एक सय र्मटि विपि मर्र्दिा तथा सर्ु तनजचय पर्दाथन
र्वर्क्रर्वतिण गनन पाईने छै न ।
९) होटल, िे िुिाँ, खरु ा मर्र्दिा पसल लगायत तोर्कएका स्थानमा साँझको पाँि बजे अर्घ ि िातको नौ बजे पर्छ
मर्र्दिाजचय पर्दाथन खरु ा र्वक्री र्वतिण तथा सेवन गनन पाईने छै न ।
१०) मर्र्दिा तथा सर्ु तनजचय पर्दाथन ि अचय सामाग्रीको र्वक्री र्वतिण एकै स्थानमा गनन पाइनेछैन ।

पररच्छे द ७
स्वास््य पूवााधार र जनशलि व्यवस्थापन
१८.

स्वास््य पूवााधार र मापदण्ड: (१) कायनपार्लकाले आफ्नो िेत्रार्िकािर्भत्रका स्वास््य संस्थामा उपलब्ि
स्वास््य सम्बचिी भौर्तक पवू ानिािको संििण ि सम्विनन गनेछ ।
(२) पवू ानिाि मापर्दण्डको आिािमा स्वास््य संस्थाका पवू ानिािको र्नमानण तथा ममनतसम्भाि गनेछ ।
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(३) कायनपार्लकाले नगिपार्लकाको स्वार्मत्व िहेका स्वास््य सस्ं थाहरूमा स्वास््य सस्ं थाको वगीकिण तथा
पवू ानिाि मापर्दण्ड अनसु ाि चयनु तम औजाि-उपकिणहरूको उपलब्िता सर्ु नर्श्चत गनेछ ।
१९.

जनशलिको व्यवस्थापन:(१) नगिपार्लका र्भत्रका स्वास््य संस्थामाफन त आिािभतू स्वास््य सेवा प्रवाहको
लार्ग र्देहाय बमोर्जमको जनशर्ि िहनेछ ।
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

स्थायी
किाि
अभ्यासकतान/ अनसु चिानकतान
स्वयमसेवक/स्वयमसेर्वका

(२) कायनपार्लकाले स्वीकृ त संििना अनरू
ु पको आवश्यक जनशर्ि स्थायी ि किाि कमनिािीबाट पर्दपर्ू तन
गनेछ ।
(३) कायनपार्लकाले जनशर्िको िमता अर्भवृर्र्द्को लार्ग प्रार्देर्शक वा संघीय तहका सम्बचिीत र्नकाय वा
अचय संस्थाको सहयोगमा आवश्यकता अनसु ाि तार्लम तथा र्शिण गिाउनेछ ।
(४) नगिपार्लका िेत्रर्भत्र स्वास््यकमीहरूको लार्ग कायनमत्रै ी वाताविण तथा पेशागत सिु िाको व्यवस्था
हुनेछ ।
(५) जनशर्ि व्यवस्थापन सम्बचिी अचय व्यवस्था प्रिर्लत काननु ि तोर्कए बमोर्जम हुनेछ ।
२०.

कायासभपादन करार गनापु ने: स्वास््य सेवालाई प्रभावकािी बनाउन कायनपार्लकाले कायनर्वर्ि बनाई
कमनिािीहरूसँग छुट्टाछुट्टै कायनसम्पार्दन किाि गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द ८
लवपद व्यवस्थापन र जनस्वास््य लनगरानी

२१.

लवपद व्यवस्थापन संयन्द्र: (१) कायनपार्लकाले सम्भार्वत महामािी लगायतका जनस्वास््य र्वपर्दहरूको
पवु तन यािी, जाँिपड्ताल, व्यवस्थापन ि जोर्खम चयनू ीकिणको लार्ग उपयि
ु संयचत्रसर्हतको प्रबचि गनेछ ।
(२) सम्भार्वत महामािीको जोर्खम पर्हिान गिी र्तनको िोकथामको लार्ग अचय संस्था तथा र्नकायसँगको
सहकायनमा योजना बनाई कायानचवयन गनेछ ।
(३) नगिपार्लकाले महामािी ि र्वपर्दवाट थप िर्त हुन नर्र्दन स्थानीय संयचत्र परििालन गनन ि थप सहयोगको
लार्ग अचय स्थानीय सिकाि, प्रर्देश ि सघं ीय सिकािसँग अनुिोि गनन सक्नेछ ।

२२.

जनस्वास््य आपतकाि:(१) महामािी वा जनस्वास््यमा अचय कुनै गम्भीि खतिा र्देर्खएमा प्रमख
ु ले प्रर्देश तथा
संघीय सिकािसँग समचवय गरि स्थानीय जनस्वास््य अर्िकािीको र्सफारिसमा आफ्नो िेत्रर्भत्र जनस्वास््य
आपतकाल घोषणा गनन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोर्जम आपतकालीन स्वास््य अवस्था घोषणा गर्दान र्वस्तृत प्रार्वर्िक जानकािी, कर्त
समयका लार्ग हो सो ि कुन कुन िेत्रमा सो लागु हुने हो सो समेत स्पि उल्लेख गननपु नेछ ।
(३) आपतकालीन स्वास््य अवस्था घोषणा सम्बचिी जानकािी सम्बचिीत सबैका लार्ग सावनजर्नक माध्यमबाट
प्रिाि प्रसाि गननपु नेछ ।
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(४) आपतकालीन स्वास््य अवस्थाको समयावर्ि िेत्र लगायत तथा अचय पिहरूमा उपलब्ि त्याक
ं तथा
सिू नाका आिािमा थपघट वा हटाउन समेत सर्कनेछ ।
(५) जनस्वास््य आपतकालको क्रममा िोगको िोकथाम ि जनस्वास््यमा पिे को खतिा र्नयचत्रणका लार्ग
जनस्वास््य अर्िकािीको र्सफारिसमा प्रमख
ु ले जािी गिे का जनस्वास््य सम्बचिी आर्देशहरूको पालना गननु
सबैको कतनव्य हुनेछ ।
पररच्छे द ९
औषलध तथा स्वास््य उपकरणको खररद तथा िण्डारण, लवतरण,लनयमन
२३.

औषलध खररद, िण्डारण र लवतरण सभबन्द्धी व्यवस्था:(१) नगिपार्लकाले र्न:शल्ु क र्वतिण गने वा फामेसी
माफन त् र्वक्री गने औषर्िको सिू ी र्निानिण गिी औषर्ि तथा स्वास््यजचय उपकिणको खरिर्द, भण्डािण ि
र्वतिणको लार्ग कायनपार्लकाले वार्षनक खरिर्द योजना बनाउने छ ।
(२)उपर्दफा(१) वमोर्जमको औषर्ि खरिर्द गर्दान सावनजर्नक खरिर्द ऐन ि औषर्ि सम्वर्चि प्रिर्लत ऐन काननू
बमोर्जम हुनेछ ।
(३) नगिपार्लका मातहतका स्वास््य संस्थामा औषर्ि खरिर्द, आपर्ू तन, भण्डािण तथा र्वक्री गरिने औषर्िको
हकमा मल्ू य र्निानिणको लार्ग र्नर्देर्शका बनाई कायानचवयन गनेछ ।

२४.

लन:शल्ु क औषलध: (१) नगिपार्लकाले र्न:शल्ु क औषर्ि नगिर्भत्रका सावनजर्नक स्वास््य संस्था माफन त
मापर्दण्ड बनाई र्वतिण गनेछ ।

२५.

लनयमन: (१) कायनपार्लकाले संघीय तथा प्रार्देर्शक तहका प्रिर्लत काननु समेतलाई आिाि मानी नगिपार्लका
िेत्रर्भत्र औषर्िको र्वक्री, र्वतिण तथा प्रयोगको र्नयमन गनेछ ।
पररच्छे द १०
साझेदारी र सहकाया

२६.

साझेदारी र सहकाया गना सक्ने:(१) कायनपार्लकाले आिािभतू तथा अचय स्वास््य सेवा प्रवाह गनन तथा यस
ऐनको कायानचवयन गनन प्रिर्लत काननु को अिीनमा िही आवश्यकता अनसु ाि स्थानीय, प्रार्देर्शक तथा संघीय
तहमा कायनित र्नजी, सिकािी तथा गैिसिकािी सस्ं था तथा र्नकायसँग सहकायन गनन सक्नेछ ।
(२) सेवा प्रवाहको सल
ु भता वा खिन चयर्ू नकिणको लार्ग कायनपार्लकाले अचय स्थानीय सिकािसँग सहकायन गिी
आफ्नै िेत्रर्भत्र वा नर्जकको पायक पने स्थानीय तहमा संिार्लत स्वास््य संस्थामाफन त सेवा प्रवाह गिाउन
सर्कनेछ ।
(३) उपर्दफा (२)बमोर्जमको सहकायन गनन कायनपार्लकाले अचय नगिपार्लकासँग लर्ित जनसंख्याको
अनपु ातको आिािमा वा सेवाग्राही सख्ं याको अनपु ातको आिािमा खिन बाँडफाँड गने गिी सयं ि
ु सेवा सम्झौता
गनन सक्नेछ ।

२७.

सेवा खररद सभझौता गना सक्ने: नगिपार्लका िेत्रका बार्सचर्दालाई स्वास््य सेवा सर्ु नर्श्चत गननको लार्ग
कायनपार्लकाले नगिपार्लका िेत्रर्भत्र संिार्लत वा नगिपार्लका आसपासमा पायक पने स्थानमा संिार्लत
र्नजी, गैिसिकािी, सामर्दु ार्यक, सिकािी वा सहकािी सस्ं थाले सि
ं ालन गिे का स्वास््य सस्ं थासँग सेवा खरिर्द
सम्झौता गनन सक्नेछ ।
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२८.

लवद्यािय स्वास््य सेवा:(१) नगिपार्लकाले शैर्िक र्नकाय तथा र्वद्यालयहरुसँग सहकायन गिी र्वद्यालय
स्वास््य सेवा प्रर्दान गनन र्वद्यालय नसनको व्यवस्था गनेछ ।
(२) र्वद्यालय स्वास््य सेवा ि र्वद्यालय नसन सम्बचिी व्यवस्थाको प्रकृ र्त ि मापर्दण्डहरु कायनपार्लकाले तोके
बमोर्जम हुनेछ ।

२९.

घभु ती लशलवर सभबन्द्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य सम्बचिी घम्ु ती र्शर्वि वा सेवाहरु सञ्िालन गनन शाखा बाट
पवु न अनमु र्त र्लनपु नेछ ।
(२) घम्ु ती स्वास््य र्शर्वि वा सेवाहरु प्रर्दान गर्दान पिू ा गननु पने प्रकृ या ि मापर्दण्ड कायनपार्लकाले तोके बमोर्जम
हुनेछ ।
पररच्छे द ११
स्वास््य सच
ू ना प्रणािी र स्वास््य प्रलवलध,त्यांक र अलििेख

३०.

त्याङ्क संकिन र अलििेलखकरण: (१) नगिपार्लकाले आफ्नो िेत्रमा घिपरिवाि तहसम्मको स्वास््य
सम्बचिी त्यांक ि अर्भलेख संकलन गिी र्नयर्मत रूपमा अद्यावर्िक गने पर्द्र्त र्वकास गनेछ ।
(२) नगिपार्लका िेत्रर्भत्रका सबै स्वास््य सस्ं थाले तोर्कएको व्यहोिाको िोग, र्बिामी तथा सेवासम्बचिी त्याक
ं
ि अर्भलेख नगि एर्ककृ त स्वास््य ब्यवस्थापन सिू ना प्रणालीमा र्नयर्मत रुपमा अद्यावर्िक गिाउनपु नेछ ।
(३) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफ्नो स्वास््य संस्थामा जचमेको र्शशक
ु ो अर्भलेख अर्नवायन रुपमा िाख्नपु नेछ ।
(४) नगिपार्लका, इजाजतपत्र प्राप्त स्वास््य संस्था वा अनमु र्तप्राप्त स्वास््यकमीले संकलन गिे को स्वास््यसँग
सम्वर्चित व्यर्िगत सिू ना, कागजात तथा अर्भलेखको गोपर्नयताको सर्ु नर्श्चत गननु सम्बचिीत स्वास््य संस्था
तथा नगिपार्लकाको र्दार्यत्व हुनेछ ।
(५) नगिपार्लका तथा वडा तहका स्वास््य सम्बचिी सिू काङ्हरू र्नयर्मत रूपले अद्यावर्िक गिी सावनजर्नक
गनेछ ।
(६) कायनपार्लकाले स्वास््य सम्बचिी सिू ना प्रार्देर्शक तह तथा संघीय तहका स्वास््य हेने र्नकायमा
आवश्यकता अनुसाि उपलब्ि गिाउनेछ ।
(७) शाखाले आवर्िक रूपमा नगि स्वास््य सवेिण गनेछ ।
(८) आपतकार्लन जनस्वास््य समस्याको सिू ना तरुु चत उपलब्ि गिाउनपु नेछ ।

३१.

जानकारी पाउने हक: र्विामीलाई आफ्नो उपिाि सम्बचिी सम्पणु न जानकािी पाउने हक हुनेछ । सो जानकािी
उपलब्ि गिाउनु स्वास््य सेवा प्रर्दायकको कतनव्य हुनेछ ।
पररच्छे द १२
आकलस्मक स्वास््य सेवा

३२.

आकलस्मक सेवाबाट बन्द्देज नगररने:(१) नगिपार्लका िेत्रमा संिार्लत कुनै पर्न स्वास््य संस्थामा कुनै पर्न
र्बिामी व्यर्िलाई आकर्स्मक स्वास््य सेवा प्राप्त गनन बचर्देज गरिने छै न ।
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(२) स्वास््य सेवा प्रर्दायक वा स्वास््यकमीले आवश्यकता अनसु ाि कुनै पर्न ब्यर्िलाई जीवन ििा गिी र्स्थि
अवस्थामा ल्याउनेसम्म आकर्स्मक उपिाि गननु प्रत्येक स्वास््य संस्था एवं स्वास््यकमीको कतनव्य ि र्दार्यत्व
हुनेछ ।
(३) स्वास््य संस्थाले आकर्स्मक स्वास््य सेवा व्यवर्स्थत गननको लार्ग र्बिामीको अवस्थाको गम्भीिताको
आिािमा वगीकिण गिी प्राथर्मकता तोकी उपिाि गनन सक्नेछ ।
(४) उपर्दफा(१)को आकर्स्मक उपिाि खिन व्यवस्थापन गननको लार्ग नगिपार्लकाले छुट्टै आकर्स्मक उपिाि
कोषको व्यवस्था गनेछ ।
३३.

एभबुिेन्द्स सेवा:(१) नगिपार्लकाले आफ्नै स्रोतबाट वा अचय संस्थासँगको सहकायनमा एम्बल
ु ेचस सेवा संिालन
गनेछ ।
(२) शाखाले नगिपार्लका िेत्रर्भत्र आिारित भई संिालन हुने एम्बल
ु ेचसहरू नेपाल सिकाि/स्थानीय तहले
तोके को मापर्दण्ड अनरू
ु प भए नभएको अनगु मन तथा र्नयमन गनेछ ।
(३) नगिपार्लका िेत्रर्भत्र आिारित भई संिालन हुने एम्बल
ु ेचसहरू संिालकले शाखामा र्दतान तथा वार्षनक
नवीकिण गिाउनपु नेछ साथै र्दि िे ट नगिपार्लकाले तोके बमोर्जम हुनेछ ।
(४) नगिपार्लकाले अचय स्थानीय सिोकािवालाहरुसँगको सहकायनमा एम्बल
ु ेचस सजं ाल र्नमानण गनन सक्नेछ ।
(५) उपर्दफा (३) बमोर्जम र्दतान तथा नवीकिण नभएका एम्बुलेचस कायनपार्लकाले र्नयचत्रणमा र्लन सक्नेछ ।
पररच्छे द १३
प्रेषण तथा उपचार प्रणािी

३४.

प्रेषण तथा उपचार प्रणािी: (१) स्वास््य सेवा प्राप्त गननको लार्ग सेवाग्राही आफ्नो अनक
ु ू ल पायक पने
स्वास््य सस्ं थामा उपर्स्थत हुन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोर्जम उपिािको लार्ग आएको र्बिामीलाई उपिाि प्रर्दान गनन नसर्कने अवस्था भएमा
त्यस्तो स्वास््य संस्थाले त्यस्तो र्बिामीलाई उपिाि प्रर्दान गननसक्ने स्वास््य संस्थामा प्रेषण गननपु नेछ ।
(३) कायनपार्लकाले संघीय तथा प्रार्देर्शक काननु , र्नयम तथा मापर्दण्ड समेत ध्यानमा िाखी र्वर्भचन स्वास््य
संस्थामा हुने उपिाि प्रणालीलाई संयोजन गनन प्रेषण प्रणाली लागु गनेछ ।
४) र्वपचन नागिीक उपिाि सहयोग संघ/प्रर्देश ि स्थार्नय तहले तोके बमोर्जम हुनेछ ।

पररच्छे द १४
कसरू र दण्ड सजााँय
३५.

कसूर गरेको मालनने:(१) कसैले र्देहाय बमोर्जमका कायन गिे मा यो ऐन अचतगनतको कसिू गिे को मार्ननेछिः–
(क)

र्दफा ८ बमोर्जम इजाजतपत्र नर्लई स्वास््य संस्था सञ्िालन गिे मा,

(ख)

स्वास््य उपिाि सेवा प्रर्दान गनन इचकाि गिे मा,
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(ग)

स्वास््य सस्ं थाले आिािभतू स्वास््य सेवा तथा स्वास््य सस्ं थामा उपलब्ि हुने आकर्स्मक उपिाि
नगिे मा,

(घ)

र्दफा ४७ बमोर्जम सेवाग्राहीलाई समान व्यवहाि नगिे मा,

(ङ)

सेवाग्राहीको गोपनीयता कायम नगिे मा,

(ि)

स्वास््यकमी वा सेवा प्रर्दायकलाई यो ऐनअचतगनतको कतनव्य र्नवानह गनन बािा व्यविान उत्पचन गिे मा,

(छ)

स्वास््यकमी वा स्वास््य सस्ं थालाई यो ऐन बमोर्जम सिू ना वा जानकािी गिाउनपु ने व्यर्िले त्यस्तो
सिू ना वा जानकािी उपलब्ि नगिाएमा,

(ज)

स्वास््यकमी वा सेवाप्रर्दायकलाई जानीजानी गलत सिू ना उपलब्ि गिाएमा,

(झ)

स्वास््यकमी वा स्वास््य सस्ं थालाई झक्ु याउन अको व्यर्ि भएको बहाना गिे मा,

(ञ)
(ट)

यो ऐन तथा यस ऐन अचतगनत बनेको र्नयम, मापर्दण्ड, र्नर्देर्शका तथा कायनर्वर्ि बमोर्जम जािी भएको
सिू ना पालना नगिे मा,
र्दफा १६ बमोर्जम खाद्य पर्दाथन तथा पानीको गणु स्तिका कािण जनस्वास््यमा प्रर्तकूल प्रभाव पािे मा,

(ठ)

र्दफा १७ र्वपिीत कसैले र्वज्ञापन गिे को पाइएमा,

(ड)

यो ऐन तथा यस ऐन अचतगनत बनेको र्नयम, मापर्दण्ड, र्नर्देर्शका तथा कायनर्वर्ि र्वपरितको अचय कुनै
कायन गिे मा ।

(ढ)

स्वास््य व्यवस्थापन सिु ना प्रणाली (HMIS/ DHIS-2) प्रर्तवेर्दन मार्सक/ वार्षनक रुपमा नगिे मा,

(ण)

स्वास््य उपिाि उपलब्ि गिाउने क्रममा सेवा प्रर्दायक ि सेवा प्रर्दायक संस्थामा काननू र्वपरितका
कायनहरु (हातपात, र्दव्ु यनवहाि, तोडफोड) गिे मा,

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क) बमोर्जमको कसिू गिे मा संघीय जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ बमोर्जम हुने,
(३) उपर्दफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (ि), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ड) ि (ढ) बमोर्जमको कसिू
गिे मा र्दश हजािर्देर्ख पिास हजािसम्म जरिबाना,
(४) उपर्दफा (१) को खण्ड (ठ) बमोर्जमको कसिू गिे मा र्वज्ञापन प्रशािण गनेलाई र्दश हजाि रुपैयाँ जरिबाना ।
३६.

मुद्दा हेने अलधकारी : यस ऐन अचतगनत सजाय हुने कसिु सम्बचिी मद्दु ाको शरुु कािवाही ि र्कनािा गने अर्िकाि
चयायीक सर्मर्तलाई हुनेछ ।

३७.

पनु रावेदन : यस ऐन अचतगनगत सजाय हुने कसिु सम्बचिी मद्दु ामा उपप्रमख
ु ले गिे को र्नणनय उपि पैंर्तस र्र्दन र्भत्र
र्जल्ला अर्दालतमा पनु िावेर्दन लाग्नेछ ।
पररच्छे द १५
स्थानीय जनस्वास््य बोडा

३८.

स्थानीय जनस्वास््य बोडाको गठन: (१) नगिपार्लकाले जनस्वास््यसँग सिोकाि र्नकायका उच्ि
अर्िकािीहरु तथा र्वज्ञहरुको संलग्नता हुने गिी र्नम्न बमोर्जमको जनस्वास््य परिषर्द वा बोडन स्थापना गनेछ ।
(क)

प्रमख
ु – अध्यि
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(ख)

उपप्रमख
ु – उपाध्यि

(ग)

प्रमख
ु प्रशासकीय अर्िकृ त

(घ)

सामार्जक र्वकास सर्मर्त संयोजक -सर्दस्य

(ङ)

कायनपार्लका सर्दस्य मध्ये एक जना मर्हला सर्दस्य – सर्दस्य

(ि)

काननु शाखा प्रमख
ु वा काननु ी सल्लाहकाि -सर्दस्य

(छ)

नगिअस्पताल\ प्रर्देश अस्पतालको मे.स.ु -सर्दस्य

(ज)

नगि र्शिा शाखा प्रमख
ु - सर्दस्य

–सर्दस्य

(झ) शाखा प्रमख
– सर्दस्य सर्िव
ु
(२) बोडनको काम, कतनव्य ि अर्िकाि र्देहायबमोर्जम हुनेछ:
(क)

(ख)

बोडनले र्देहायका कायन गनेछिः–
(१)

स्थानीयस्तिमा स्वास््य सिु िा, सम्बर्द्नन ि सिु ाि सम्बचिी नीर्त र्निानिण गने,

(२)

स्वास््य सेवाको िेत्रमा समानुपार्तक र्वतिणको आिािमा प्राथर्मकताका िेत्रहरु र्निानिण गने,

(३)

िार्ष्िय स्वास््य योजना ि नीर्त तजमनु ाको अनसु िण गने गिाउने,

(४)

जनस्वास््य सम्बचिी िार्ष्िय िणनीर्त, ढाँिा वा र्नयमनहरुलाई स्थानीय स्तिमा लागु गनन सम्बचिीत िेत्र
वा र्नकायलाई आवश्यक र्नर्देशन, समचवय तथा अनगु मन गने,

(५)

िोगहरुको िोकथाम, प्रबिननात्मक कायन लगायत जनस्वास््यको सिु ाि सम्बचिी कुनै पर्न र्वषयमा प्रर्देश
तथा संघीय सिकाि सँग आवश्यक सहयोग तथा पिामशन र्लने ।

(६)

तोर्कएबमोर्जमको अचय कायन गने ।

स्वास््यसँग सम्बचिीत कुनै र्वषयमा सझु ाव प्रस्ततु गनन सर्मर्त वा उप–सर्मर्त गठन गने ।
(३) बोडन सम्बचिी अचय कायनर्वर्ि परिषर्द् आफैं ले र्निानिण गिे बमोर्जम हुनेछ ।
पररच्छे द १६
लवलवध

३९.

समन्द्वय गने:िार्ष्िय तथा प्रार्देर्शक अर्भयानमा स्थानीय सिकािले समचवय ि सहयोग पर्ु याउनेछ ।

४०.

लनयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायनचवयनको लार्ग कायनपार्लकाले आबश्यक र्नयम बनाउन सक्नेछ ि त्यस्तो
र्नयम नगिपार्लकाले स्थानीय िाजपत्रमा प्रकाशन भएपर्छ लागु हुनेछ ।

४१.

मापदण्ड र लनदेलशका बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायानचवयनको लार्ग कायनपार्लकाले आवश्यक मापर्दण्ड ि
र्नर्देर्शका बनाउन सक्नेछ ।

४२. स्वास््य कायाक्रम सच
ं ािन गने : कायनपार्लकाले लक्ष्य र्निानिण गिी योजना र्नमानण, कायानचवयन, मल्ु याङ्कन
तथा सर्मिाको कायनतार्लका बनाई आवश्यकता अनसु ाि स्वास््य/जनस्वास््य सम्बचिी प्रवर्द्ननात्मक,
प्रर्तकािात्मक, उपिािात्मक तथा पनु स्थानपना सम्बचिी कायनक्रमहरू संिालन गनन सक्नेछ ।
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४३.

आमा तथा लशशु सरु िा कायाक्रम सच
ु ो
ं ािन गने : (१) कायनपार्लकाले गभनवती मर्हला, आमा ि र्शशक
लार्ग पोषण तथा स्वास््य सिु िा कायनक्रमको संिालन ि प्रवर्द्नन गनेछ ।
(२) कायनपार्लकाले योजना बनाई स्तनपान प्रवर्द्ननका कायनक्रम संिालन गनेछ ।

(३) कायनपार्लकाले योजना बनाई नगिपार्लका िेत्रर्भत्र कुपोषणको पर्हिान, चयर्ु नकिण, िोकथाम, र्नयचत्रण ि
व्यवस्थापनका साथै अर्त कुपोर्षत बालबार्लकाको पनु स्थानपनाको कायनक्रम संिालन गनेछ ।
४४.

सामालजक सुरिा र स्वास््य लबमा: (१) नगिपार्लका िेत्रका सबै वार्सचर्दालाई स्वास््य वीमा ऐनले
तोके बमोर्जम अर्नवायन स्वास््य र्बमामा आवर्द् गिाउनु कायनपार्लकाको र्दायीत्व हुनेछ ।
(२) कायनपार्लकाले सम्बचिीत र्नकायसँगको सहकायनमा सामार्जक सिु िा सम्बचिी जनिेतनाका कायनक्रम
सि
ं ालन गनन सक्नेछ ।
(३) कायनपार्लकाले आर्थनक रूपले र्वपचन तथा तोर्कएका अचय लर्ित समहु को स्वास््य र्बमा गिाउन ि अचय
सामार्जक सिु िाका कायनक्रममा सहभागी गिाउन आर्थनक व्यवस्थापनको लार्ग प्रार्देर्शक तथा संघीय तहका
र्नकायहरूसँग समचवय गनेछ ।
(४) मर्हला, बालबार्लका, र्कशोिर्कशोिी, र्दर्लत, अपाङ्गता भएका व्यर्ि, अशि, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थनक
सामार्जक ि शैर्िक रुपमा र्वपचन वगन ि अचय लर्ित समहु हरुका लार्ग कायनर्वर्ि बनाई कायनपार्लकाले र्वशेष
सामार्जक स्वास््य सिु िा कायनक्रमहरु संिालन गनन सक्नेछ ।
(५) कायनपार्लकाले र्वशेष संििणको आवश्यकता भएका मर्हला,बालबार्लका,ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता
भएका, अशि ि अचय लर्ित समहु हरूका लार्ग प्रर्देश तथा संघको समचवयमा आवश्यक संििणको व्यवस्था
गनन सक्नेछ ।

४५.

अलधकार प्रयोग गना सक्ने: यस ऐनमा सभाले गने भर्न तोके को बाहेक अचय अर्िकािहरू कायनपार्लकाले
प्रयोग गनन सक्नेछ ।

४६.

सेवाग्राहीको कताव्य : (१) प्रत्येक व्यर्ि र्नयर्मत रुपमा आफूलाई पायक पने स्वास््य संस्थामा गई स्वास््य
पिीिण गिाउनु प्रत्येक नागरिकको कतनव्य हुनेछ ।
(२) आफ्नो स्वास््यको सम्वचिमा सिेत िहने ि र्िर्कत्सक तथा स्वास््यकमीलाई मयानर्र्दत एवं र्शि व्यवहाि
गननु नगिपार्लका र्भत्रका प्रत्येक नागरिकको कतनव्य हुनेछ ।
(३) मानर्सक स्वास््य समस्या भएका व्यर्िहरुलाई कसैले पर्न बाँिेि िाख्ने वा खोिमा थचु ने जस्ता कायन गनन
पाईने छै न । त्यस्ता व्यर्िहरूको बािे मा कायनपार्लकालाई सिू ना र्र्दने, स्वास््य संस्थामा लैजाने, उपिाि गने
गिाउने, उपिाि खिन र्र्दने ि स्वस्थ िहन तथा उपिाि गने कायनमा सहयोग तथा सहर्जकिण गननु प्रत्येक संििकको
र्दार्यत्व हुनेछ ।

४७.

सेवा प्रदायक र स्वास््यकमीको दालयत्व: (१) नागरिकलाई र्शि ि मयानर्र्दत रुपमा स्वास््य सेवा प्रर्दान गननु
सेवा प्रर्दायकको र्दार्यत्व हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोर्जम स्वास््यकमीले उपिाि गर्दान सवै सेवाग्राही प्रर्त समान व्यवहाि गननु ि भेर्दभाव नगिी सेवा
र्र्दनु सबै स्वा्यकमीको कतनव्य हुनेछ ।
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(३) उपर्दफा (२) मा जनु सक
ु ै कुिा लेर्खएको भए तापर्न र्विामीको अवस्थाको आिािमा सेवा प्रर्दायकले उपिाि
गर्दान प्राथर्मर्ककिण गननसक्नेछ ।
(४) स्वास््यकमीलाई पेशागत सिु िा ि कायनमत्रै ी वाताविणको हक हुनेछ ।
४८.

स्वास््य सेवा अवरुर्द् गना नपाईने : स्वास््य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोले कुनै पर्न स्वास््य सस्ं थामा
र्नयर्मत ि आकर्स्मक सेवा अवरुर्द् गनन पाईने छै न ।

४९.

गनु ासो व्यवस्थापन:कायनपार्लकाले स्वास््य सेवा, सिसफाई ि जनस्वास््यसँग सम्बचिीत गनु ासो ि उजिु ीको
संकलन गने ि त्यसको सम्बोिनको लार्ग र्सफारिस गनन एक अर्िकािी तोक्नेछ ।

५०.

प्रचलित कानून वमोलजम हुने: यस ऐनमा लेर्खएजर्त र्वषय यसै ऐन बमोर्जम ि यस ऐनमा नतोर्कएका
र्वषयको हकमा प्रिर्लत काननु बमोर्जम हुनेछ ।

५१.

िलतपलु ता लदनपु ने: नगिपार्लका र्भत्रकुनै व्यर्ि वा सस्ं थाको गर्तर्वर्िले अचय व्यर्िको स्वास््यमा प्रत्यि
रूपमा प्रर्तकूल असि गिे मा वा समयमा सेवा नर्र्दएमा र्नजलाई चयार्यक सर्मर्तले िर्तपर्ू तन र्र्दलाउन सक्नेछ ।

५२.

खारेजी र बचाउः यो ऐन लागु हुनपु वू न नगिपार्लका अचतगनत संिार्लत र्क्रयाकलाप यसै ऐन बमोर्जम भए
गिे को मार्नने छ ।
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