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भिमाद नगरपाभिका स्वास््य सेवा ऐन , २०७९ 

                                        प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित भमभत  

                                       भमभत २०७९।११।०५  

२०७९ सािको ऐन नं.-३ 

स्वास््य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना:  नेपािको संववधानको अनसूुची ८ को स्थानीय तहको एकि अभधकार सूचीमा रहेको आधारिूत स्वास््य र 
सरसफाई सम्बन्धी अभधकारहरूिाई कायानन्वयन गरी गणुस्तरीय एवं सवनसिुि स्वास््य सेवामा सबैको पहुुँच सभुनशित 
गनन वाञ्छनीय िएकोिे नेपािको संववधानको धारा 226 तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 
बमोशिम नगर सिाको तेह्रौँ अभधवेसनिे यो ऐन िारी गरेको छ  ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्िक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िः (१) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिका स्वास््य सेवा ऐन, २०७९” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन नगर सिाबाट स्वीकृत िई स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशित िए पिात िाग ुहनुेछ ।  

२.  पररिाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “ऐन” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका स्वास््य सेवा ऐन,  २०७९ िाई सम्झन ुपदनछ ।  

(ख) “संघीय ऐन” िन्नािे स्वास््य सम्बन्धी संघीय सरकारद्धारा िारी िई प्रचिनमा रहेको “िनस्वास््य ऐन, 
2075” र संघीय सरकारकै स्वास््यसम्बन्धी अन्य ऐनहरुिाई सम्झन ुपदनछ ।  

(ग) “कायनपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगरकायनपाभिकािाई सम्झन ुपदनछ । 

(घ) “सरकारी वा सामदुावयक” िन्नािे सरकारी तथा सामदुावयक स्वाभमत्वमा सञ्चािन िएका स्वास््य संस्थािाई 
सम्झन ुपदनछ ।  

(ङ) “गैरसरकारी वा भनिी” िन्नािे प्रचभित कानून बमोशिम स्वीकृती भिइ गैरसरकारी वा भनिी िेत्रको िगानी 
तथा स्वाभमत्वमा संचािन िएका नाफामूिक स्वास््य संस्थािाई सम्झन ुपदनछ ।  

(च) “ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी” िन्नािे ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाहरू माफन त सञ्चािन हनुे स्वास््य 
संस्थािाई सम्झन ुपदनछ ।  

(छ) “व्यवस्थापन सभमभत” िन्नािे दफा 37 को उपदफा (5) बमोशिम गठित सभमभतिाई सम्झन ुपदनछ ।  

(ि) “गणुस्तर सधुार तथा अनगुमन सभमभत” िन्नािे दफा 37 को उपदफा (7) अनसुार गठित सभमभतिाई 
सम्झन ुपदनछ ।  

(झ) “स्वास््य संस्था” िन्नािे सरकारी स्तरबाट सञ्चाभित अस्पताि, प्राथभमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी तथा 
आधारितू स्वास््य सेवा केन्र र सामदुावयक स्वास््य इकाइिाई सम्झन ुपदनछ ।  

(ञ) “आकशस्मक स्वास््य सेवा” िन्नािे आकशस्मक घटना वा आपतकाभिन अवस्था परी िोशखमयकु्त 
अवस्थामा रहेका व्यशक्तहरुिाई िोशखममकु्त गनन, िीवन वा अंग गमु्नबाट बचाउन ठदनपुने प्रारशम्िक तथा 
तत्कािको सेवािाई सम्झन ुपदनछ । 
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(ट) “आधारितू स्वास््य सेवा”  िन्नािे ऐनको दफा 3 को उपदफा (4) बमोशिम आम नागररकको स्वास््य 
आवश्यकता पूभतनका िाभग राज्यबाट भनःिलु्क उपिव्ध हनुे प्रवद्धननात्मक, प्रभतकारात्मक, उपचारात्मक, 
पनुस्थापनात्मक र प्रिामक सेवािाई सम्झन ुपदनछ । 

(ि) “िोशखमयकु्त िते्र” िन्नािे कायनस्थि वा कायनप्रकृभतका कारण मानव स्वास््यमा नकारात्मक प्रिाव पाने 
कुनै पभन रासायभनक, िौभतक तथा ििवाय ु पररवतननिन्य, संक्रभमतहरुको वसोवास रहेको, मनोसामाशिक, 
िारीररक, िौभतक तथा िौगोभिक अवस्था रहेको कायनिेत्र सम्झन ु पदनछ र यस िव्दिे स्वास््य उपचारको 
वेिा वा क्रममा स्वास््यकमी माभथ हनुे सम्िाव्य िोशखमिाई समेत िनाउनेछ । 

(ड) “िाखा” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको स्वास््य सम्बन्धी ववषय हेने िाखािाई सम्झन ुपदनछ । 

(ढ) “सेवाग्राही” िन्नािे स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा भिन आउने व्यशक्त वा अिग व्यवस्थापन सवहत 
स्वास््य संस्था स्वयमिे गई उपचार गररठदन ुपने व्यशक्त वा त्यसरी छुट्याइएको व्यशक्तहरुको समूहिाई सम्झन ु
पदनछ । 

(ण) “सेवाप्रदायक” िन्नािे मान्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट स्वास््य सेवाका ववषयमा भनशित योग्यता वा ताभिम 
हाभसि गरी स्वास््य संस्थामा कायनरत शचवकत्सक, स्वास््यकमी र सामदुावयक स्वास््य कायनकतान समेतिाई 
सम्झन ुपदनछ। 

(त) “स्वास््य सेवा” िन्नािे आधभुनक शचवकत्सा (एिोप्याथी), आयवेुद, होभमयोप्याथी, यनुानी, प्राकृभतक 
शचवकत्सा, योग, अकुपंचर आठद पद्धभतमा आधाररत िई सेवाग्राहीिाई प्रदान गररने प्रभतकारात्मक, प्रवद्धननात्मक, 
भनदानात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थानपनात्मक आठद प्रकृभतको स्वास््य सेवािाई सम्झन ुपदनछ । 

(थ) “भनदान केन्र (डाइग्नोवष्टक सेन्टर)” िन्नािे रेभडयो इमेशिङ, प्रयोगिािाबाट गररने िैववक तथा परािैववक 
िाुँच िगायतका भनदानात्मक सेवाहरु प्रदान गनन कानून बमोशिम इिाित प्राप्त संस्थािे संचािन गरेको सेवा 
केन्रिाई सम्झन ुपदनछ। 

(द) “सूशचत सहमभत” िन्नािे कानूनी रुपमा सिम प्राकृभतक व्यशक्तिे स्वास््य सेवा भिनका िाभग ठदएको 
भिशखत वा मौशखक सहमभतिाई सम्झन ुपदनछ । 

(ध) “मन्त्रािय” िन्नािे स्वास््य सम्वन्धी ववषय हेने संघ तथा प्रदेि सरकारको मन्त्राियिाई सम्झन ुपदनछ । 

(न) “तोवकए वा तोवकए बमोशिम” िन्नािे यस ऐन बमोशिम बनेका भनयम, कायनववभध, भनदेशिका र मापदण्डमा 
तोवकएका वा तोवकए बमोशिम सम्झन ुपदनछ । 

पररच्छेद 2 
सेवाग्राहीको अभधकार, कतनव्य तथा स्वास््य संस्थाको दावयत्व 

३.     स्वास््य सेवाको पहुुँच तथा सभुनशितताः (१) नगरपाभिका िेत्रभित्र बसोबास गरेका नागररकिाई सहि र 
सवनसिुि रुपमा गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गने अभधकार हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको सेवा प्राप्त गने प्रयोिनका िाभग नेपाि सरकारको प्रचभित कानून तथा 
नगरपाभिकािे समय समयमा तोके बमोशिमका स्वास््यसम्बन्धी कायनक्रम वा कायनक्रमहरुमा समावेि हनु ु
प्रत्येक नागररकको कतनव्य हनुेछ । 

(३) उपिब्ध स्वास््य सेवाबाट कुनै पभन नागररकिाई वशञ्चत गररने छैन । 
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(४) प्रत्येक नागररकिाई देहायका िीषनक अन्तगनत तोवकए बमोशिमका आधारितू स्वास््य सेवाहरु सहि र 
सवनसिुि रुपमा प्राप्त गने हक हनुेछ । 

(क) सामवयक खोप सेवा । 

(ख) एकीकृत नविात शिि ु तथा बािरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गिनवती,  प्रसव तथा सतु्केरी 
सेवा,पररवार भनयोिन, गिनपतन तथा प्रिनन स्वास््य िस्ता मात,ृ नविात शिि ुतथा बाि स्वास््य सेवा। 

(ग) सरुवा, महामारी वा संक्रामक रोग सम्बन्धी सेवा । 

(घ) नसने रोग तथा िारीररक ववकिाङ्गता सम्बन्धी सेवा । 

(ङ) मानभसक रोग सम्बन्धी सेवा । 

(च) िेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बन्धी सेवा । 

(छ) सामान्य र आकशस्मक अवस्थाका सेवाहरु । 

(ि) स्वास््य प्रबद्धनन सेवा । 

(झ) आयवेुद िगायत अन्य मान्यता प्राप्त वैकशल्पक स्वास््य सेवा । 

(ट) संघ तथा प्रदेि सरकारिे रािपत्रमा सूचना िारी गरी तोकेका अन्य स्वास््य सेवा । 

(ि) नगरपाभिकािे स्थानीय रािपत्रमा सूचना िारी गरी तोकेका अन्य स्वास््य सेवा । 

(५) उपदफा (४) बमोशिम नेपाि सरकारिे तोकेका आधारिूत स्वास््य सेवाहरुको ववस्ततृ वववरण, सेवाप्रवाह 
तथा  व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तथा प्रवक्रया मन्त्राियिे तोके बमोशिम हनुेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोशिम नेपाि सरकारिे तोकेका आधारिूत स्वास््य सेवाहरुमा नगरपाभिकािे सेवाहरु थप 
गनन सक्नेछ। थप गररएका सेवाहरुको आभथनक िार नगरपाभिका आफैिे वा संघ वा प्रदेि वा अन्य संघ 
संस्थाहरु साझेदारीमा सञ्चािन गनुन पनेछ । 

(७) नगरपाभिकािे संघ,  प्रदेि वा अन्य संघ संस्थाहरु अन्तगनत संचाभित स्वास््य संस्थाहरुको साझेदारीमा 
समेत आधारितू स्वास््य सेवा प्रदान गनन सक्नेछ । 

 ४.  आकशस्मक उपचार सेवाः (१) संघीय सरकार वा प्रदेि सरकारिे तोके बमोशिमका आकशस्मक स्वास््य सेवा 
वा आपतकािीन उद्धार वा अन्य स्वास््य सेवाहरु सवनसिुि रुपमा प्रदान गनन गराउनका िाभग नगरपाभिकािे 
स्वास््य संस्थाहरुसंग समन्वय गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको स्वास््य सेवा उपिव्ध गराउन ुप्रत्येक स्वास््य संस्थाको कतनव्य हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन कुनै स्वास््य संस्थामा आकशस्मक र अत्यावश्यक 
स्वास््य सेवा तत्काि उपिब्ध हनु नसक्ने अवस्था रहेमा त्यस्तो स्वास््य संस्थािे सो संस्थाबाट तत्काि 
उपिब्ध हनु सक्ने उपचार उपिब्ध गराई थप उपचारका िाभग सेवाग्राहीिाई अन्य स्वास््य संस्थामा प्रषेण 
गनुन पनेछ । 

(४) यस दफा बमोशिम उपचार गदान िागेको खचन सम्बशन्धत सेवाग्राहीको स्वास््य बीमा गररसकेको िए सो 
बीमाबाट र  स्वास््य बीमा नगरेको िएमा वा स्वास््य बीमाको रकमिे नपगु हनुे देशखएमा सो बराबरको 
रकम सम्बशन्धत सेवाग्राही व्यशक्त,  भनिको अभििावक,  पररवारको सदस्य,  संरिक वा संरिकत्व गरेको व्यशक्तिे 
व्यहोनुन पनेछ । 
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तर,  आधारितू स्वास््य सेवा अन्तगनत पने स्वास््य सेवा स्वास््य संस्थािे भनःिूल्क रुपमा उपिब्ध गराउन ु
पनेछ । 

(५) यस दफा बमोशिम आकशस्मक प्रकृभतको उपचार सेवा प्रदान गदान पवहिे उपचार सरुु गरेर त्यसपभछ मात्र 
सम्बशन्धत सेवाग्राही वा भनिको संरिकिाई त्यस्तो सेवा प्राप्त गदान पूरा गनुन पने प्रवक्रयाहरु पूरा गनन िगाउन ु
पनेछ । 

(६) आकशस्मक उपचार सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

५.    वविेषज्ञ स्वास््य सेवाः (१) नगर िेत्रको िौगोभिक अवस्था, रोगको प्रकोप दर, फैिावटको शस्थभत, सेवाको प्रकृभत 
वा अन्य उपयकु्तताका आधारमा नगरपाभिकािे वविेषज्ञ स्वास््य सेवा, घमु्ती सेवा वा अन्य आपतकािीन 
सेवाको व्यवस्था भमिाउन ुपनेछ । 

(२) कुनै पभन गैरसरकारी वा सामाशिक संघ संस्थािे वविेषज्ञ स्वास््य शिववर वा अन्य सेवा सञ्चािन गदान 
नगरपाभिकासंग स्वीकृभत भिएर मात्र सञ्चािन गनुन पनेछ । 

तर, रक्तदान वा यस्तै अन्य िीवनदायी सेवाका शिववर सञ्चािन गदान िने नगरपाभिकािाई िानकारी ठदएर पभन 
सञ्चािन गनन बाधा पने छैन । 

(३) वविेषज्ञ स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

६.  प्रषेण (रेफरि) सेवाः (१) स्वास््य संस्थािे उपचारका िाभग आफू  समि आएका सेवाग्राही (भबरामी) िाई 
आफ्नो  स्वास््य संस्थाको संरचना,  उपकरण, वविेषज्ञ सेवाको अिाव वा अन्य कुनै उपयकु्त कारणिे उपचार 
प्रदान गनन नसवकने अवस्था िएमा आफ्नो स्वास््य संस्थामा उपिब्ध हनुे सम्मको उपचार तत्काि गराई थप 
उपचारका िाभग उपयकु्त स्वास््य संस्थामा प्रषेण गनुन पनेछ । 

(२) स्वास््य संस्थािे उपदफा (१) बमोशिम सेवाग्राहीको प्रषेण गदान तोवकए बमोशिम ववभध र प्रवक्रया पूरा गनुन 
पनेछ । 

(३) वविेषज्ञ सेवा र आधारिूत स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाहरुका भबच आवश्यक प्रषेण प्रणािी 
स्थापना गरी सेवा प्रिावकारी बनाउन नगरपाभिकािे आवश्यक समन्वय गनेछ । 

(४) प्रषेण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

७. गणुस्तरीय आधारितू स्वास््य सेवा प्रदान गनेः (१) नगरपाभिकािे नेपाि सरकारबाट तोवकएको मापदण्ड 
बमोशिम प्रत्येक नागररकिाई गणुस्तरीय स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने व्यवस्था भमिाउन ुपनेछ । 

(२) संघीय र प्रदेि सरकारको समन्वय एवं नगरपाभिकाको उपिब्ध स्रोत साधनको आधारमा नागररकिाई 
स्वास््य सेवा प्रदान गनन देहाय बमोशिमको कायनहरु गनुन पनेछ । 

(क) संघीय तथा प्रादेशिक नीभतको आधारमा नागररकको स्वास््य संरिण र सम्बद्धनन सम्बन्धी 
आवश्यक कायन गने। 

(ख) स्वास््य सेवाको प्राथभमकता भनधानरण गरी सेवा उपिब्ध गराउने । 

(३) संघ तथा प्रदेि सरकारसंगको समन्वयमा स्वास््य संस्थामा तोवकएको मापदण्ड अनसुार आवश्यक 
िनिशक्त, प्रववभध तथा उपकरणको व्यवस्था भमिाउन ुपनेछ । 
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८. सेवाग्राहीको कतनव्यः नगर िेत्र भित्रका स्वास््य संस्था वा स्वास््यकमीसुँग सेवा भिने सेवाग्राहीको कतनव्य देहाय 
बमोशिम हनुेछ। 

(क) आफ्नो स्वास््यको सम्बन्धमा सचेत रहने, स्वस्थ िीवनिैिी अपनाउने र स्वास््य संस्थाबाट ठदईने सेवाको 
उपिोग गने, 

(ख) स्वास््य संस्थाको भनयमको पािना गने, 

(ग) प्रचभित कानूनको पािना गदै संघ तथा प्रदेि सरकार र नगरपाभिकािे िारी गरेका आदेिहरुको पािना 
गदै समय समयमा तोके बमोशिमका स्वास््य सम्बन्धी कायनक्रमहरुमा समावेि हनुे, 
(घ) स्वास््यकमीिाई आफ्नो स्वास््यको अवस्थासुँग यथाथन वववरण उपिब्ध गराई रोग भनदान र उपचार गने 
कायनमा सघाउ परु् याउन,े 

(ङ) स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्थाको मयानदा र सम्मान गने,  स्वास््यकमी प्रभत कुनै पभन वकभसमको 
दवु्यनवहार नगने, 

(च) आवश्यकता अनसुार उपचार सहमभत फाराम (मञ्जुरीनामा) मा हस्तािर गने, 

(छ) स्वास््य संस्थािे आवश्यक सेवाको िाभग प्रषेण गरेमा सम्बशन्धत संस्थामा गई सेवा भिने,  
(ि) भसफाररस गररएको संस्थामा आंशिक वा पूरा उपचार भिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा उपचार काडन वा 
भडस्चािन सवटनवफकेटमा सोही व्यहोरा उल्िेख गरी हस्तािर गने । 

९.    उपचार गराउन ेदावयत्व हनुेः पररवारका सदस्य, संरिक वा संरिकत्व स्वीकार गरेको कुनै पभन व्यशक्त भबरामी 
िएमा त्यस्तो व्यशक्तिाई स्वास््य संस्थामा िैिान,ु उपचार गराउन,ु उपचार खचन व्यहोनुन र उपचार गने कायनमा 
सहयोग तथा सहिीकरण गनुन प्रत्येक अभििावक, पररवारका सदस्य, संरिक वा संरिकत्व स्वीकार गने 
व्यशक्तको दावयत्व हनुेछ । 

१०. सेवाग्राहीिाई िानकारी ठदनपुनेः (१) प्रत्येक स्वास््य संस्था तथा उपचार प्रदान गने स्वास््यकमीिे 
सेवाग्राहीिाई देहायका ववषयमा िानकारी ठदन ुपनेछ । 

(क) सेवाग्राहीिाई भनिको स्वास््य र उपचारको पूणन िानकारी प्रदान गनुन स्वास््य संस्था र 
स्वास््यकमीको कतनव्य हनुेछ । 

तर, खण्ड (क) अनसुार सेवाग्राहीको स्वास््य शस्थभतको सूचना ठदुँदा भनिको वा समदुायको वहत ववपरीत हनु 
सक्ने पयानप्त आधार िएमा त्यस्तो सूचना गोप्य राख्न स्वास््य संस्थािाई कुनै बाधा पने छैन । 

(ख) रोगको भनदान,  भनदान िएको रोगको प्राकृभतक पररणाम र उपचारसुँग सम्बशन्धत सेवाको स्तर र 
ववकल्प सम्बन्धमा, 
(ग) स्वास््य उपचार सम्बन्धी ववकल्पसंग सम्बशन्धत अनमुाभनत खचन र सम्िाववत पररणामका बारेमा, 
(घ) सेवाग्राहीिे स्वास््य सेवा अस्वीकार गनन सक्न ेर सेवा अस्वीकार गदान उत्पन्न हनु सक्ने सम्िाववत 
पररणाम, िोशखम र दावयत्वका सम्बन्धमा । 

(२) स्वास््य संस्थािे सेवाग्राहीिाई उपदफा (१) बमोशिमको िानकारी उपिब्ध गराउदा सम्िव िएसम्म 
भनििे बझु्न सक्ने र सरि िाषामा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा िेशखएको िए तापभन सेवाग्राहीको स्वास््य शस्थभतको सूचना 
सम्बशन्धत सेवाग्राहीिाई ठदन नसवकने अवस्थामा भनिको पररवारको उमेर पगेुको सदस्यिाई ठदनपुनेछ । 

११.   सेवाग्राहीको सूशचत सहमभत भिन ु पनेः (१) स्वास््य संस्थािे सेवाग्राहीिाई िवटि प्रकृभतको स्वास््य सेवा 
उपिब्ध  गराउुँदा अभनवायन रुपमा भनिको सूशचत सहमभत भिन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको िाभग भिइएको सेवाग्राहीको सहमभत भिशखत रुपमै हनु ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा िेशखएको िएतापभन देहायको अवस्थामा सेवाग्राहीको सूशचत सहमभत 
निए पभन स्वास््य सेवा प्रदान गनन सवकनेछ । 

(क) सेवाग्राहीिे सहमभत प्रदान गनन सक्न ेअवस्थामा नरहेको र कसैिाई पभन त्यस्तो सहमभत प्रदान 
गने अनमुभत  वा अशततयारी नठदएकोमा उपिब्ध िएसम्म क्रमिः भनिको पभत वा पत्नी,  बाब ुवा आमा,  
हिरुबवुा वा हिरुआमा, उमेर पगेुको छोरा वा छोरी, दाििुाइ वा ठददीबवहनी वा उपिब्ध सेवाग्राहीको 
भनकटतम व्यशक्तिे सहमभत ठदएको अवस्थामा, 
(ख) प्रचभित कानून वा अदाितको आदेि बमोशिम सहमभतभबना न ैस्वास््य सेवा उपिब्ध गराइएको 
अवस्थामा, 
(ग) कुनै व्यशक्तिाई तत्काि उपचार नगदान भनिको स्वास््यमा गशम्िर खतरा उत्पन्न हनुे अवस्था 
रहेमा, 
(घ) स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउन वढिाइ गररएमा सम्बशन्धत भबरामीको मतृ्य ुहनु सक्ने वा भनिको 
स्वास््यमा गम्िीर िभत पगु्न सक्ने सम्िावना रहेमा, 
(ङ) सम्बशन्धत व्यशक्तिे व्यक्त वा अव्यक्त रुपमा वा आचरणद्वारा स्वास््य सेवा भिन अस्वीकार गरेमा, 
(च) तोवकए बमोशिमको अन्य अवस्थामा । 

१२. समान व्यवहार गनुन पनेः (१) यस ऐन बमोशिम उपचार गदान सबै सेवाग्राहीप्रभत समान तथा आदरपूवनक 
व्यवहार गनुन स्वास््यकमीको कतनव्य हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन भबरामीको स्वास््यको गम्िीरताको आधारमा स्वास््य 
संस्थािे  उपचार वा सेवा प्रदान गदान प्राथभमकीकरण गनन सक्नेछ । 

(३) कुनै पभन स्वास््य संस्थािे कसैिाई भनिको उत्पशि,  धमन,  वणन  िात,  िाभत,  भिङ्ग, पेिा, यौभनक तथा िैवङ्गक 
पवहचान, िारीररक वा स्वास््य अवस्था, अपाङ्गता, वैवावहक शस्थभत, गिानवस्था, वैचाररक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै 
पभन कुराका आधारमा उपचार वा सेवामा िेदिाव गनुन गराउन ुहुुँदैन । 

१३.   पेिागत आचरणः स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकमीिे सम्बशन्धत पररषदहरुिे भनधानरण गरे बमोशिमका पेिागत 
आचरणको अिरिः पािना गनुन पनेछ । 

१४. गोपनीयता कायम राख्नःे (१) स्वास््य सेवा प्रवाह गदान सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्था, भनदान वा भनििे प्रदान 
गरेको उपचार वा सेवा िगायतका सूचनाहरु गोप्य राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन देहायको अवस्थामा सूचना सावनिभनक गनन यस दफािे 
बाधा परु् याएको माभनने छैन । 

(क) सूचना सावनिभनक गनन सेवाग्राहीिे भिशखत सहमभत ठदएमा, 
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(ख) अदाितको आदेि वा प्रचभित कानून बमोशिम सूचना सावनिभनक गनुन पने िएमा, 
(ग) सूचना सावनिभनक नगदान त्यसबाट िनस्वास््यमा गम्िीर असर पनन सक्ने देशखएमा । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोिनको िाभग िनस्वास््यमा गम्िीर असर पने वा नपने सम्बन्धमा 
नगरपाभिकािे भनणनय गरे बमोशिम हनुेछ । 

१५. भडस्चािन (बवहरगमन) सारािं ठदनपुनेः स्वास््य संस्थामा िनान िई उपचार गराइरहेका भबरामी वा सेवाग्राहीिाई 
भडस्चािन गदान त्यस्ता संस्थािे तोवकए बमोशिमको िानकारी सवहतको भडस्चािन सारांि ठदनपुनेछ । 

१६. स्वास््य  संस्थाको  दावयत्वः (१) स्वास््य संस्थािे आफूिे प्रदान गने सेवा सवुवधा, समय ताभिका, िाग्ने 
दस्तरु तथा खचन र उपचार गनन िाग्ने समय समेत खिुाई सूचना प्रवाह गरी सो को पररपािना गनुनपनेछ । 

(२) स्वास््य संस्थािे स्वास््य सेवा प्रदान गदान कुनै पभन रोगको संक्रमण नहनुे गरी तोवकएको सरुिात्मक 
मापदण्डको अविम्बन गनुन पनेछ । 

(3) स्वास््य संस्थािे योग्य र सिम िनिशक्तबाट गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनुन पनेछ । 

१७.  स्थानीय प्रिासनिाई िानकारी गराउनेः (१) दघुनटना वा अन्य कुनै आपतकािीन कारणिे कोही स्वयंसेवीिे कुनै  
व्यशक्तिाई उपचारको िाभग कुनै स्वास््य संस्थामा िगेमा त्यस्तो स्वास््य संस्थािे त्यस्तो व्यशक्तिाई तत्काि 
आफूसंग उपिब्ध िएसम्मको उपचार सेवा प्रदान गनुनपनेछ र त्यस्तो व्यशक्तको पवहचान हनु नसकेमा सोको 
िानकारी तत्काि स्थानीय प्रिासनिाई ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम स्वास््य संस्थािे प्रिासनिाई सूचना ठदुँदा उपचार गररएको व्यशक्त र भनिसुँग 
सम्बशन्धत उपिब्ध िएसम्मका अन्य िानकारी समेत ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशिम िानकारी प्राप्त िएपभछ स्थानीय प्रिासनिे सम्बशन्धत व्यशक्तको पररवार,  

अभििावक वा संरिकको खोिी गरी सोको िानकारी गराउन ुपनेछ । 

१८. उिरुी गनन सक्नेः स्वास््य सेवा प्रदान गदान वा उपचारको क्रममा कुनै सेवाग्राहीको स्वास््यमा थप िवटिता 
देखा परेमा, सेवाको प्राभप्त वा उपचारको प्रवक्रया प्रभत भनििाई कुनै आिंका िएमा वा िापरवाही गररएको 
महससु िएमा भनििे आफ्नो उपचारमा संिग्न रहेका स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थाको ववरुद्धमा दफा ३७ 
को उपदफा (5) बमोशिमको सभमभतमा उिरुी गनन सक्नेछ। 

तर असि भनयतिे गरेको कामबाट कुनै अनपेशित पररणाम भनस्केमा कुनै पभन स्वास््यकमीिाई व्यशक्तगत 
रुपमा शिम्मेवार बनाईने छैन । 

१९. ितन बन्देि िगाउन सक्नेः स्वास््य संस्थाको प्रमखु वा अभधकार प्राप्त अभधकारीिे प्रचभित कानून बमोशिम 
स्वास््य सेवा प्रदायकको स्वास््य शस्थभतको आधारमा स्वास््य संस्थािे प्रदान गने सेवामा भनशित ितन बन्देि 
िगाउन सक्नेछ । 

२०. आवश्यक उपाय अविम्बन गनेः प्रचभित कानूनको अधीनमा रही स्वास््य संस्थािे कमनचारीको सरुिा र 
रोगको संक्रमण रोक्नको िाभग आवश्यक स्वास््य मापदण्डको अविम्बन गनुन पनेछ ।  

पररच्छेद ३ 

स्वास््य प्रणािी र सेवा व्यवस्थापन  
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२१. स्वास््य संस्थाको सञ्चािन र भनयमनः (१) नगरपाभिका अन्तगनत रहेका स्वास््य संस्थाहरुको संरचना र सो 
संस्थािे प्रदान गने सेवा सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

(२) स्वास््य संस्था तथा सेवा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिमको मापदण्डको अधीनमा रही स्वास््य संस्थाहरुिे सेवा प्रदान गनुन पनेछ । 

(४) िनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ प्रारम्ि हनु ु पूवन स्थापना िई सञ्चािनमा रहेका नगरपाभिका िेत्र भित्रका 
स्वास््य संस्थाहरुिे नगरपाभिकािे तोकेको समयावभध भित्र उपदफा (२) बमोशिम तोवकएको मापदण्ड पूरा 
गनुन पनेछ । 

(५) नगरपाभिकािे स्वास््य सेवा प्रवाहका िाभग भनिी वा अन्य संघ संस्था िगायत ट्रष्ट तथा 
िोककल्याणकारी संस्थाहरुसुँग समेत आवश्यक साझेदारी गनन सक्नेछ। 

(६) भनिी तथा अन्य संघ संस्था वा सहकारी वा गैरनाफामूिक वा सामदुावयक स्वास््य संस्थािे प्रदान गने 
सेवाको मापदण्ड,  इिाित तथा भनयमनको व्यवस्था प्रचभित कानूनमा उल्िेख िए बमोशिम हनुेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोशिम भनधानरण िएको मापदण्ड बमोशिम स्वास््य संस्था सञ्चािन गनुन पूवन अभनवायन रुपमा 
नगरपाभिकाबाट इिाितपत्र भिएको हनु ुपनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोशिम स्वास््य संस्थािाई इिाित ठदने, नवीकरण गने तथा त्यस्तो स्वास््य संस्थाको 
अनगुमन,  मूल्याङ्कन तथा भनयमन गने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

(९) नगरपाभिका िेत्रभित्र िभडबटुी, प्राकृभतक शचवकत्सा, योग प्राणायाम, ध्यान िगायतका रोकथाममूिक र 
वैकशल्पक शचवकत्सा सेवाको प्रबद्धननका िाभग समदुाय वा ट्रष्टहरुसंगको साझेदारीमा वा नगरपाभिका आफैं िे 
कम्तीमा एउटा आयुनवेद तथा प्राकृभतक शचवकत्सा केन्रको स्थापना र सञ्चािन गनुन पनेछ । 

२२. स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्ड र पूवानधारः नगरपाभिका िेत्रभित्र स्वास््य संस्थाको 
स्थापना, संचािन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायनहरु तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

पररच्छेद ४ 

स्वास््यकमी सम्बन्धी व्यवस्था  

२३. स्वास््यकमीको व्यवस्थापनः नगरपाभिका भित्रका सामदुावयक स्वास््य संस्थाहरु माफन त आधारितू स्वास््य 
सेवा प्रवाहका िाभग देहाय बमोशिमका स्वास््यकमीहरु रहने छन । 

(क) स्थायीः स्थायी स्वास््यकमीहरु, 

(ख) करारः स्थानीय माग र ववशिष्टताका आधारमा नगरपाभिका माफन त करार सेवामा िनान गररएका 
          स्वास््यकमीहरु,  

(ग) अभ्यासकतानः स्थानीय स्तरमा खिेुका स्वास््य अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत ववद्याथीहरु एवं 
नगरपाभिकाको आंशिक वा पूणन छात्रवृशिमा अन्यत्र गई स्वास््य शििा अध्ययन गरेका ववद्याथीहरुिाई 
अभ्यासकतान स्वास््यकमीको रुपमा नगरपाभिकािे िनान गनन सक्नेछ । यस्ता अभ्यासकतानिाई बढीमा १ 
वषनको िाभग िनान गनन सवकने छ । 

२4. स्वास््यकमीको सेवा सवुवधाः नगरपाभिका मातहत कायनरत स्वास््यकमीहरुिे तोवकए बमोशिमको सवुवधा प्राप्त 
गनेछन । 
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२5. स्वास््यकमीको दरबन्दी भनधानरणः स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक स्वास््यकमीको दरबन्दी व्यवस्थापन तथा 
सवेिण (O&M) गरी नगरसिािे भनधानरण गनेछ। 

पररच्छेद ५ 

औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद, िण्डारण र ववतरण सम्बन्धी व्यवस्था 
२6.   औषधी, स्वास््य उपकरण एवं सामग्रीहरुको खररद सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नगरपाभिकािाई आवश्यक पने 

औषधी, स्वास््य उपरकरण एवम ्सामग्रीहरुको खररद प्रवक्रया देहाय बमोशिम हनुेछ। 

(क) आफ्नो िेत्रभित्र वावषनक रुपमा आवश्यक पने औषधी तथा स्वास््य उपकरणको अनमुान र 
खररद गनन वावषनक खररद योिना बनाई प्रमखु प्रिासकीय अभधकृतबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(ख) वावषनक खररद योिना स्वास््य िाखािे तयार गनेछ । 

(ग) औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररदका िाभग प्रचभित कानून बमोशिमको प्रवक्रया 
नगरपाभिकाको स्वास््य िाखािे अशघ बढाउनेछ । 

(२) औषधी, स्वास््य उपकरण र सामग्रीहरुको िण्डारण देहाय बमोशिम हनुेछ । 

(क) खररद गररएका औषधी, स्वास््य उपकरण र सामग्रीको सरुशित व्यवस्था नगरपाभिका स्वास््य 
िाखाको भसफाररसमा नगरपाभिकाको भनदेिन वा औषधी, स्वास््य उपकरण तथा सामाग्री िण्डारण 
भनदेशिका अनसुार गररनेछ। 

(ख) नगरपाभिकािे खररद गरेको उपकरण, औषधी र सामग्रीको कुि पररमाण र मूल्य सावनिभनक गनुन 
पनेछ । 

(ग) सम्बशन्धत स्वास््य संस्थािे नगरपाभिकाबाट प्राप्त गरेको औषधी, उपकरण र सामाग्रीको आम्दानी 
र खचनको ववस्ततृ वववरण तोवकएको ढाुँचामा राखी सम्बशन्धत स्वास््य संस्थाको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन सभमभतको भनणनय माफन त तोवकएकै समयावभधमा नगरपाभिकाको स्वास््य िाखामा बझुाउन ु
पनेछ । 

(घ) नगरपाभिकािे आफू अन्तगनतका सबै स्वास््य संस्थाहरुमा औषधी, उपकरण तथा सामाग्री 
िण्डारणको िाभग िण्डार किको उशचत व्यवस्था भमिाउन ुपनेछ ।  

(ङ) महामारी एवं ववपद् व्यवस्थापनका िाभग तीन मवहना सम्म पगु्ने गरी वैकशल्पक मौज्दात कायम 
गनुन नगरपाभिकाको कतनव्य हनुेछ । 

(३) औषधीको ववतरण व्यवस्था देहाय बमोशिम हनुेछ । 

(क) नगरपाभिका अन्तगतनका सम्पूणन सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा आधारिूत स्वास््य सेवा अन्तगनत 
आवश्यक पने औषधी तथा औषधीिन्य सामाग्रीहरु नागररकिाई भनःिूल्क ववतरण गररनेछ । 

(ख) नगरपाभिकामा खपत हनुे अन्य औषधीको मूल्य संघीय सरकारिे भनधानरण गरे बमोशिम हनुेछ । 

(घ) औषधी भबक्रीकतानिे ग्राहकहरुिाई आफूिे भबक्री गरेको औषधीको अभनवायन रुपमा भबि उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

(ङ) औषधी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचभित कानून बमोशिम हनुेछ । 
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२7. स्वास््य सेवाको न्यूनतम ् मूल्य र गणुस्तर तोक्न सक्नेः नगरपाभिकािे स्थानीयस्तरमा सञ्चाभित शचवकत्सकीय 
उत्पादन (नगरस्तरीय भनिी मेभडकि) र स्वास््य सेवाहरुको न्यूनतम मूल्य र गणुस्तर भनधानरण गनन सक्नेछ । 
सभमभत माफन त भनधानररत गणुस्तर र मूल्य िए निएको अनगुमन गरी सो अनरुुप कायन गराउन भनदेिन ठदने 
अभधकार नगरपाभिकािाई हनुेछ । 

पररच्छेद ६ 

  िनस्वास््यको संरिण, सवद्धनन र वातावरणीय व्यवस्था 
28. रोग तथा रोगीहरुको अभििेख राख्न ुपनेः (१) स्थानीयस्तरमा कुनै नागररकिाई सरुवा रोग िागेको थाहा 

पाईएमा थाहा पाउनेिे २४ घण्टाभित्र सोको िानकारी नशिकको सामदुावयक स्वास््य संस्था वा स्वास््य 
सचेतकिाई वटपोट गराउन ुपनेछ। 

(२) वटपोट गराईएका रोगीहरुको वववरण सम्बशन्धत स्वास््य संस्थाहरुिे माभसक रुपमा वडा सभमभत र 
नगरपाभिकाको स्वास््य सूचना प्रणािीमा दाशखिा गराउन ुपनेछ । 

29.   महामारी रोकथाम तथा भनयन्त्रण गनन अभियान सञ्चािन गनुन पनेः (१) स्थानीय स्तरमा कुनै रोगको महामारी 
फैभिएमा  भिमाद नगरपाभिकािे सोको प्रिाव िेत्र भनक्यौि गरी ववद्याियहरु बन्द गनन, अस्थायी रुपमा बस्ती 
खािी गनन वा अन्यत्रका सवनसाधारणिाई त्यस िेत्रको भ्रमणमा प्रभतबन्ध समेत िगाउन सक्नेछ । 

(२) दफा ३३ को उपदफा (१) को पररशस्थभतमा महामारीबाट थप िभत हनु नठदन आवश्यक सतकन ता 
अपनाउने,  आवश्यक िनिशक्त पररचािन गने र थप िनिशक्तको िाभग भछमेकी पाभिका,  प्रदेि सरकार र 
संघीय सरकारमा अनरुोध गरी प्रिावकारी रुपमा पररचािन गने व्यवस्थापन गनुन नगरपाभिकाको कतनव्य हनुेछ। 

(३) आपतकािीन अवस्थामा तत्कािै स्वास््य सेवा परु् याउन तोवकए बमोशिमको रतु प्रभतकायन टोिीको भनमानण 
नगरकायनपाभिकािे तरुुन्तै गनुन पनेछ ।  

(४) महामारी तथा ववपद व्यवस्थापनका िाभग भिमाद नगरपाभिकािे ववपद िोशखम न्यूनीकरणका िाभग ववपद 
प्रभतकायन एवं पूवन तयारी योिना बनाई िागू गनुन पनेछ । 

३0. सरसफाई तथा स्वास््यिन्य फोहरमैिा व्यवस्थापनः संघीय सरकारबाट स्वीकृत फोहरमैिा व्यवस्थापन ऐन, 
2068 (संिोधन समेत) बमोशिम फोहरमैिा व्यवस्थापन गनुनपनेछ । 

३1. िनस्वास््यको संरिण र संबद्धननः (१) नगर िेत्रभित्र खाद्यान्न,  मास,ु  पानी,  दूध,  तरकारी िगायतका उपिोग्य 
वस्तकुो उत्पादन, िण्डारण तथा भबक्री ववतरणिाई स्वच्छ बनाउने सम्बन्धमा भिमाद नगरपाभिका र प्रदेि 
सरकारिे तोकेको र प्रचभित कानूनिाई आधार मानी नगरपाभिकािे कायानन्वयन, अनगुमन र मूल्यांकन गनुन 
पनेछ । 

(२) नगरपाभिका िेत्रभित्र ध्वभन, वायू तथा िि प्रदूषणिे िनस्वास््यमा पाने प्रिाविाई न्यूनीकरण गनन 
नगरपाभिकािे संघ तथा प्रदेि सरकारिे तोकको कानून र मापदण्ड अनसुार कायानन्वयन, अनगुमन र मूल्यांकन 
गनेछ । 

(३) वातावरणीय प्रदूषण तथा फोहोरमैिाबाट पने प्रभतकूि प्रिाव भनयन्त्रणका िाभग नगरपाभिका र प्रदेि 
सरकारको मापदण्डिाई कडाईका साथ िागू गररनेछ । 
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३2.   सूती, मठदरा तथा सूतीिन्य पदाथनको भनयमनः (१) सूती तथा मठदरािन्य पदाथन भबक्री ववतरणको िाभग 
नगरपाभिकाबाट छुटै्ट अनमुभत भिन ुपनेछ । 

(२) खाद्य पदाथन भबक्री गने पसिबाट सूती तथा मठदरािन्य पदाथन भबक्री ववतरण गनन पाइने छैन । 

(३) सूती, मठदरा र िागूपदाथनिन्य वस्तकुो भबक्री ववतरण र प्रयोगमा भनयन्त्रण गनन भनषेभधत र खलु्िा िेत्रहरु 
तोक्न सक्नेछ। ववद्यािय,  सरकारी कायानिय,  हाटबिार िस्ता िेत्रहरुको भनशित दूरी तोकी धमु्रपान र 
मठदरापानिाई भनषेध गनन सवकनेछ। 

(४) खाद्य पदाथनसंगै सूती तथा मठदरािन्य पदाथन भबक्री ववतरण गरेमा,  भनषेभधत िेत्रमा धमु्रपान र मठदरा सेवन 
गरेमा स्थानीय प्रिासनको सहयोगमा नगरपाभिकािे कारबाही गनन सक्नेछ । 

(५) मठदरा,  चरुोट,  सूती तथा सूतीिन्य पदाथन िगायतका मानव स्वास््यिाई प्रभतकूि असर गने कुनै पभन 
ववज्ञापन समाग्रीको उत्पादन,  ववतरण तथा प्रचार प्रसार गनन पाइने छैन । 

(६) िारीररक तथा मानभसक स्वास््यिाई असर गने कुनै समाग्री तथा सेवातफन  आकवषनत गने गरी गित वा 
भ्रामक सूचना राखी ववज्ञापनको उत्पादन,  ववतरण तथा प्रचार प्रसार गनन पाइने छैन ।  

(७) उपदफा (५) र (६) को प्रावधान ववपरीत हनुे गरी कुनै कायन गरेको देशखएमा प्रचभित कानून बमोशिम 
िरीवाना गरी कारबाहीका िाभग स्थानीय प्रिासनमा िेखी पिाउनेछ । 

पररच्छेद ७ 

स्वास््य, ववि र सामाशिक सरुिा 
३3. स्वास््य सेवाका िाभग वविीय स्रोतको व्यवस्थापनः (१)  यस ऐनमा उल्िेशखत आधारितू स्वास््य सेवा प्रवाह 

गनन नगरपाभिकािे स्वास््य सेवामा आवश्यक बिेट ववभनयोिन गनेछ । 

(२) आपतकािीन स्वास््य संकट अवस्थाको िाभग नगरपाभिकािे आकशस्मक स्वास््य उपचार कोष स्थापना 
गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम स्थापना हनुे “आकशस्मक स्वास््य उपचार कोष” मा देहाय बमोशिमका रकमहरु 
रहने छन। 

(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ख) प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ग) गैरसरकारी, भनिी संघसंस्था तथा व्यशक्तगत दाताबाट प्राप्त रकम । 

(घ) दात ृभनकायबाट प्राप्त रकम । 

(ङ) भिमाद नगरपाभिकाबाट कोषका िाभग ववभनयोशित रकम । 

(४) उपदफा (२) बमोशिमको स्वास््य सेवा कोषको सञ्चािन, व्यवस्थापन, ववभध, पद्धभत र आन्तररक तथा वाह् य  
िेखापरीिणको प्रवक्रया नगरपाभिकािे भनधानरण गरे बमोशिम हनुेछ । 

(५) भिमाद नगरपाभिका अन्तगनतका स्वास््य संस्थाहरुमा उपिब्ध रकम वा स्रोतको पररचािन प्रचभित 
कानूनको अधीनमा रही व्यवस्थापन सभमभतको भनणनय बमोशिम हनुेछ । 

३4. सामाशिक सरुिाः (१)नगरपाभिकािे नेपाि सरकारद्वारा सञ् चािन गररएको स्वास््य बीमा सम्बन्धी 
कायनक्रमिाई कायानन्वयनमा ल्याउने व्यवस्था भमिाउन सक्नेछ । 
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तर,  आभथनक अिावका कारण बीमा कायनक्रममा आबद्ध हनु नसक्ने अभत ववपन्न तथा पछाभड परेका वगनिाई 
नगरपाभिकािे प्रदेि सरकारसंगको सहकायनमा भनःिूल्क बीमा गराउने व्यवस्था भमिाउन सक्नेछ । 

(२) नगरपाभिकाभित्र रहेका िशित वगन, मवहिा, बािबाभिका, असहाय, अभत ववपन्न तथा अन्य िशित समूहिाई 
क्रमिः वविेष सामाशिक स्वास््य सरुिाको व्यवस्था भमिाउुँदै िान ुनगरपाभिकाको कतनव्य हनुेछ । 

 

पररच्छेद ८ 

स्वास््य सेवा प्रवाहमा सिुासन 

३5. स्वास््य सेवामा सिुासनः (१) नगरपाभिका िेत्रभित्र सरकारद्वारा प्रवाह गररने सबै प्रकारका स्वास््य सेवामा 
सिुासन  कायम गरी िनतािाई गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गनन प्रत्येक स्वास््य संस्थामा एक स्वास््य संस्था 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सभमभत रहनेछ । 

(२) स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सभमभतको गिन, काम, कतनव्य र अभधकार नगरपाभिकािे 
तोवकठदए बमोशिम हनुेछ । 

(३) नगरपाभिका अन्तरगतका प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुिे आफूिे वषनिरर प्रदान गरेका स्वास््य सेवाको 
सामाशिक िेखा परीिण गराउन ुपनेछ । 

(४) नगरपाभिकािे स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकमीको कायनिेत्रमा हनुे अिर व्यवहार रोक्न र सरुिा प्रदान 
गनन आवश्यक प्रबन्ध गनुन पनेछ । 

(५) स्वास््य सेवाको व्यवस्थापनका िाभग नगरपाभिकामा देहाय अनसुारको नगरस्तरीय “स्वास््य व्यवस्थापन 
सभमभत” रहनेछ। 

(क) नगरपाभिकाको प्रमखु -   अध्यि 

(ख) नगरपाभिकाको उपप्रमखु-          सदस्य 

(ग) नगरपाभिकाको प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत- सदस्य 

(घ) सामाशिक ववकास िाखा प्रमखु-   सदस्य 

(ङ) स्वास््य हेने ववषयगत सभमभत संयोिक-  सदस्य 

(च) भनिी स्वास््य संस्थाका प्रमखुहरु मध्येबाट नगर प्रमखुबाट मनोभनत २ िना  -सदस्य  

(छ) स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सभमभतका अध्यिहरु मध्येबाट प्रत्येक वषन पररवतनन 

     हनुे गरी कायनपाभिकािे तोकेको १ िना         -सदस्य 

(ि) नगरपाभिका िेत्रभित्रका स्वास््य संस्था प्रमखुहरु मध्येबाट कायनपाभिकािे तोकेको १ िना- 

                                                                          सदस्य 

(झ) नगर िेत्रभित्र कायनरत स्वास््यकमी मध्येबाट कायनपाभिकािे मनोनीत गरेको १ िना -सदस्य 

(ञ) नगरपाभिकाको स्वास््य िाखा प्रमखु           - सदस्य सशचव 

(६) उपदफा (५) बमोशिम गिन गररएको सभमभतको काम,  कतनव्य र अभधकार देहाय बमोशिम हनुेछ । 

(क) आफ्नो कायनिेत्र भित्रका िाभग स्वास््य योिना तयार गरी नगरपाभिकामा पेि गने ।  
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(ख) नगरपाभिका िेत्रभित्र स्वास््य संस्थाहरुको सञ्चािनका िाभग ठदइने अनमुभत, स्वीकृभत र 
आियपत्र  सम्बन्धी काममा नगरपाभिकािाई आवश्यक राय, सल्िाह, सझुाव र परामिन प्रदान गने । 

(ग) स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सभमभतिाई आवश्यक भनदेिन ठदने एवं भतनीहरुिाई 
िागरुक र सिग बनाउने । 

(घ) स्वास््य संस्थाहरुको िाभग आवश्यक स्रोतसाधन िटुाउने र पररचािन गने, गराउने । 

(ङ) स्वास््य संस्थाहरुको सपुरीवेिण तथा अनगुमन गराउने । 

(च) स्वास््य वविेषज्ञहरु र स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको सूची अद्यावभधक गरी प्रकािन गने । 

(छ) स्वास््य सेवाको पहुुँचिन्दा बावहर रहेका समदुायको पवहचान गरी सबैका िाभग स्वास््य सेवा 
सभुनशित हनुे प्रबन्ध भमिाउने । 

(ि) नगरपाभिकािाई स्वास््य तथा सरसफाइ िेत्रमा आवश्यक सझुाब र सल्िाह ठदने । 

(झ) दफा १८ बमोशिम परेको उिरुी उपर छानभबन गरी आवश्यक कायन गने । 

(झ) स्वास््य िेत्रसंग सम्बशन्धत त्यांकहरुको संकिन र प्रिोधन गरी अद्यावभधक गने, गराउने । 

(७) नगरस्तरीय तथा मातहतका स्वास््य संस्थाहरुबाट ठदइने स्वास््य सेवाहरुमा नेपाि सरकारिे तोकेका 
मापदण्ड अनसुारको गणुस्तर सभुनशितता एवं अनगुमनका िाभग देहाय अनसुारको “नगरस्तरीय गणुस्तर सधुार 
तथा अनगुमन सभमभत” रहनेछ । 

(क) नगरपाभिकाको उपप्रमखु       -अध्यि 

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत       -सदस्य 

(ग) सम्बशन्धत ववषयगत सभमभतको संयोिक      -सदस्य 

(घ) गणुस्तर सधुार सम्बन्धी कायन गने संघ संस्थाहरु मध्येबाट नगरपाभिकाको प्रमखुिे तोकेको 
    प्रभतभनभध  १ िना        -सदस्य 

(ङ) नगरपाभिकाभित्रको अस्पतािबाट शचवकत्सक र  नभसनङ 1, १ िना   -सदस्य 

(च) उपिोक्ता मञ्चहरुबाट नगरप्रमखुिे तोकेको १ िना प्रभतभनभध    -सदस्य 

(छ) स्वास््य िाखा प्रमखु       सदस्य-सशचव 

(८) उपदफा (७) अनरुुप गठित सभमभतको काम, कतनव्य र अभधकार तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

पररच्छेद ९ 

स्वास््य अनसुन्धान, सूचना व्यवस्थापन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

३6. स्वास््य अनसुन्धान सम्वन्धी व्यवस्थाः स्वास््य सेवा सम्वन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान देहाय बमोशिम हनुेछ। 

(क) नगरपाभिकािे स्वास््य सेवासुँग सम्बशन्धत भबषयमा अध्ययन,  अनसुन्धान र खोि गनन वा गराउन 
सक्नेछ।  

(ख) नगरपाभिकािे नगर िेत्रभित्र उपिब्ध औषधीिन्य िभडबटुीको अध्ययन अनसुन्धान गरी त्यसको संरिण, 

ववकास र उपिोग गनन बहपुिीय सहकायन (स्थानीय तह, भनिीिेत्र तथा अन्य िेत्रसुँग) गनन छुटै्ट मापदण्ड 
बनाउन सक्नछे। 
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(ग) नागररकको िारीररक, मानभसक, वातावरणीय र आध्याशत्मक स्वास््य अवस्थाको उत्थान गनन रोग प्रभतरोधी 
िमताको ववकास गनन र आशत्मक िाशन्त प्रबद्धनन गनन नगरपाभिकािे यो ऐनमा ववस्ततृरुपमा उल्िेख निएका  
कुराहरुिाई समेटेर आवश्यकता अनसुार एकीकृत रुपमा वा अिग अिग रुपमा भसद्धान्त, नीभत, कायनक्रम, ववभध, 

स्थि, प्रवक्रया र पद्धभतको तिुनमा, घोषणा र कायानन्वयन गनन वा गराउन सक्नेछ । 

37. व्यवस्थापन सूचना प्रणािी सम्वन्धी व्यवस्थाः स्वास््य सेवाको सूचना प्रणािी सम्वन्धी व्यवस्था देहाय बमोशिम 

        हनुेछ । 

(क) स्वास््य सेवाको सूचना व्यवस्थापन र आपूभतन व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिाई व्यवशस्थत गरी यसैका 
आधारमा प्रत्येक वषन स्वास््य िेत्रको एकीकृत वावषनक प्रभतवेदन तयार गनुन पनेछ । 

(ख) प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट सेवा भिएका हरेक सेवाग्राहीको तोवकए बमोशिमको अभििेख राख्न े र सो 
अनसुारको प्रभतवेदन तोवकएको भनकाय समि पेि गनुन सम्बशन्धत स्वास््य संस्था र नगरपाभिकाको स्वास््य 
िाखाको दावयत्व हनुेछ । 

38. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्वन्धी व्यवस्थाः (1) स्वास््य संस्थाको अनमुभत, स्वीकृभत तथा संचािन सम्वन्धमा 
अनगुमन गरी प्रभतवेदन पेि गनन तोवकए बमोशिम एक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सभमभत रहनेछ । 

 (2) उपदफा (1) बमोशिमको सभमभतको काम, कतनव्य र अभधकार तोवकए बमोशिम हनुेछ । 

पररच्छेद १० 

ववववध 

39.    प्राईिेट मेभडकि किेि,  अध्ययन संस्थान र िूिा अस्पताि सञ्चािनका िाभग भसफाररि भिन ुपनेः (१) भिमाद 
नगरपाभिका िेत्रभित्र कुनै भनिी िेत्रिे राविय वा प्रादेशिक मापदण्ड अनरुुपका मेभडकि किेि, स्वास््य 
ववज्ञान अध्ययन संस्थान, अस्पताि वा भनदान केन्र िस्ता िूिा स्वास््य संस्था स्थापना गननका िाभग 
नगरपाभिकाबाट भसफाररि भिएको हनु ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिमको भसफाररस भिुँदा वातावरणीय प्रिाव अध्ययन गरी स्थानीय स्तरमा पने 
नकारात्मक प्रिावहरुको न्यूनीकरणका िाभग आवश्यक कायनक्रम र बिेट समेत प्रस्ताव गररएको हनु ुपनेछ । 

(३) भसफाररस पत्र भिुँदा नगरपाभिकाको भनयमानसुार दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

40. एम्विेुन्स सेवा सम्वन्धी व्यवस्थाः गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा सवनसिुि पहुुँच उपिब्ध गराउनको िाभग तोवकए 
बमोशिम एम्बिेुन्स सेवा संचािन तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

41. ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी सम्वन्धी व्यवस्थाः नगरपाभिकािे ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाहरू माफन त 
स्वास््य सेवा संचािन गने व्यवस्था भमिाउन सक्नेछ । 

४2. राविय तथा प्रादेशिक अभियानिाई सघाउ परु् याउन ुपनेः संघ वा प्रदेिबाट िारी गररएको राविय वा प्रादेशिक 
अभियानहरुिाई सफि बनाउन सहयोग परु् याउन ुनगरपाभिकाको कतनव्य हनुेछ । 

४3.   थप कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेः नगरपाभिकािे आवश्यक देखेमा यो ऐनको िावना ववपरीत नहनुे गरी थप 
सेवा,  सवुवधा,  वविेष प्याकेि,  कुनै ववशिष्टीकृत स्वास््य सेवा वा अभियान, रक्तसेवा, िहरी स्वास््य सेवा वा अन्य 
कायनक्रमहरु समेत सञ्चािन गनन सक्नेछ । 
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४4.   नगरपाभिकाको अभधकार हनुेः यो ऐनको प्रिावकारी कायानन्वयन गने क्रममा आवश्यक पने नीभत, भनयम, 

कायनववभध,  भनदेशिका,  मापदण्ड िस्ता कानूनी आधार तयार गरी िागू गने अभधकार नगरपाभिकामा भनवहत 
रहनेछ । 

४5.  नगरपाभिकाको कतनव्य हनुेः यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन महामारी वा संक्रामक 
रोगको प्रकोप  फैिन नठदई नागररकको स्वास््य सरुिा गनन आवश्यक पने क्वारेन्टाइन स्थि, आइसोिेसन 
केन्र वा अिग बसोबासको व्यवस्था भमिाई त्यस्ता केन्रहरुको सञ्चािन गने कतनव्य नगरपाभिकाको हनुेछ । 

४6.   बाधा अड्काउ फुकाउनेः यो ऐन कायानन्वयनको भसिभसिामा कुनै बाधा अडकाउ परेमा नगरपाभिकािे 
आवश्यक वाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

४7.   बचाउः यस ऐनको िेत्राभधकार भित्र पने यस अशघ नै िारी गररएका कायनववभध, मापदण्ड, भनदेशिका, 
        भनयमाविी, सबै सेवा, पदनाम र संस्थाहरुको काम यसै ऐन अनरुुप िएको माभनने छ । 

 

 

 

   

 

 

 

 

२०७९।१०।२७ को तेह्रौँ नगरसिाको बैिकिे सवनसम्वत रुपमा पाररत गरेको स्वास््य सेवा ऐन,२०७९ स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोशिम प्रमाणीकरण गदनछु । 

                                                 

   

                                                 .             .......................... 
                                                               दभधराि सवेुदी  

                                                                नगरप्रमखु  

     

  प्रमाणीकरण भमभत- २०७९।११।०५  

 


