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गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
कर्भािी प्रदेश, सरेु्खत, नेपभि 

  



 

प्रस्तभवनभाः गरु्भाकोट नगरपभलिकभकभ वभलसन्दभहरुको आधभरर्तू स्वभस््य र सरसफभई सेवभ 
प्रदभन गने कभयामभ नगरपभलिकभको जिम्मेवभरी प्रमरु्ख रही आएको र सो को ब्यवस्थभपनमभ 
स्पष्ट कभननुी संयन्र तयभर गरर कभयासम्पभदन गना वभञ्छनीय र्एकोिे, “नेपभिको संववधभनको 
धभरभ २२१ तथभ अनसूुची ८ को सूची नं. ९ र १० कभ अलधकभरहरुिभई कभयभान्वयन गना” 
तथभ “स्थभनीय सरकभर सञ्चभिन ऐन २०७४" को दफभ १०२ वमोजिम गरु्भाकोट नगरसर्भिे 
यो ऐन िभरी गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रभरजम्र्क 

१. संजिप्त नभम र प्रभरम्र्ाः (१) यस ऐनको नभम "गरु्भाकोट नगर स्वभस््य तथभ सरसफभई ऐन, 

२०७५" रहेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रभरम्र् हनेुछ । 

२.  पररर्भषभाः ववषय वभ प्रसंगिे अको अथा निभगेमभ यस ऐनमभःाः- 
(क) “ऐन” र्न्नभिे गरु्भाकोट नगर स्वभस््य तथभ सरसफभई ऐन २०७५ सम्झनपुछा । 

(र्ख) “संघीय ऐन” र्न्नभिे स्वभस््य सम्बन्धी संघीय संसदिे बनभएको ऐन सम्झन ुपछा। 

(ग) “प्रमरु्ख” र्न्नभिे नगरपभलिकभको प्रमरु्ख सम्झन ुपछा । 

(घ) “उप–प्रमरु्ख” र्न्नभिे नगरपभलिकभको उप–प्रमरु्ख सम्झन ुपछा । 

(ङ) “कभयापभलिकभ” र्न्नभिे गरु्भाकोट नगर कभयापभलिकभ सम्झन ुपछा । 

(च) “प्रमरु्ख प्रशभसकीय अलधकृत” र्न्नभिे नगर कभयापभलिकभको प्रमरु्ख प्रशभसकीय अलधकृत 
सम्झन ुपछा । 

(छ) “नगरपभलिकभ” र्न्नभिे गरु्भाकोट नगरपभलिकभ सम्झन ुपछा । 

(ि) “वडभ अध्यि” र्न्नभिे नगरपभलिकभको सम्बजन्धत वडभमभ लनवभाजचत वडभ अध्यि 
सम्झनपुछा । 

(झ) “वडभ सलमलत” र्न्नभिे नगरपभलिकभको सम्बजन्धत वडभको वडभ सलमलत सम्झन ुपछा । 

(ञ) “स्वभस््य संस्थभ” र्न्नभिे नगरपभलिकभ िेरलर्र रहेकभ सरकभरी अस्पतभि (१५ देजर्ख 
२५ बेड), आयवेुद औषधभिय तथभ केन्र, प्रभथलमक स्वभस््य केन्र, स्वभस््य चौकी, 



 

सभमदुभवयक स्वभस््य ईकभई, शहरी स्वभस््य केन्र र शहरी उप स्वभस््य केन्र 
सम्झन ुपछा । 

(ट) “संयोिक” र्न्नभिे सलमलतको संयोिकिभई सम्झनपुछा । 

(ठ) “उप–सलमलत” र्न्नभिे यस कभयाववलध बमोजिम गठन र्एको स्वभस््य संस्थभ 
ब्यवस्थभपन तथभ सञ्चभिन गना नगरपभलिकभिे गठन गरेको सलमलतिभई सम्झन ुपछा 
। 

(ड) “संस्थभ प्रमरु्ख” र्न्नभिे स्वभस््य संस्थभमभ कभयारत कमाचभरीहरु मध्ये इन्चभिा वभ 
प्रमरु्खिभई सम्झन ुपछा । 

(ढ) “कमाचभरी” र्न्नभिे संस्थभमभ कभयारत रभष्ट्रसेवक कमाचभरीहरुिभई सम्झन ुपछा । 

(र्) “कभयािेर” र्न्नभिे सम्बजन्धत स्वभस््य संस्थभवभट लनयलमत रुपमभ स्वभस््य सेवभ लिने 
समदुभयहरुिे समेटेको र्ौगोलिक िेर र िनसंख्यभ तथभ संस्थभिे प्रवभह गने 
सेवभहरुिभई सम्झन ुपछा । 

(त) “सरकभरी वभ सभमदुभवयक” र्न्नभिे सरकभरी तथभ सभमदुभवयक स्वभलमत्वमभ सञ्चभिन  
र्एकभ स्वभस््य संस्थभिभई सम्झन ुपदाछ । 

(थ) “नजःिी” र्न्नभिे सेवभको सँगसँगै नभफभको समेत उद्देश्य रभर्खी सञ्चभिन  हनेु स्वभस््य 
संस्थभ र्नेर सम्झन ुपदाछ । 

(द) “ट्रष्ट वभ िोककल्यभर्कभरी” र्न्नभिे ट्रष्ट वभ िोककल्यभर्कभरी संस्थभहरुको मभफा त 
सञ्चभिन  हनेु स्वभस््य संस्थभिभई सम्झन ुपदाछ।  

(ध) “व्यवस्थभपन सलमलत” र्न्नभिे दफभ ५.१ अन्तगात बनेकभ स्वभस््य संस्थभहरुको 
व्यवस्थभपन सलमलतिभई सम्झन ुपदाछ । 

(न) “अनगुमन सलमलत” र्न्नभिे दफभ ५.२ अनसुभर नगरपभलिकभमभ गठठन स्वभस््य सेवभ 
तथभ सरसफभइ अनगुमन सलमलतिभई सम्झन ुपदाछ । 
  



 

पररच्छेदाः २ 

आधभरर्तू स्वभस््य सेवभ प्रदभयक र व्यवस्थभपन सम्बन्धी व्यवस्थभ 
३. आधभरर्तू स्वभस््य सेवभ प्रदभयकहरु:- नगरपभलिकभ स्तरमभ आधभरर्तू स्वभस््य सेवभ प्रदभन 

गने स्वभस््य सेवभ प्रदभयकहरु देहभय बमोजिम तीन प्रकभरकभ हनेुछन :- 

(क) सरकभरी वभ सभमदुभवयकाः सरकभरी तथभ सभमदुभवयक स्वभलमत्वमभ सञ्चभिन  र्एकभ 
अस्पतभि, प्रभथलमक स्वभस््य केन्र, स्वभस््य केन्र, आयूवेद तथभ प्रभकृलतक जचवकत्सभ केन्र, 

गभउँघर जलिलनक, आयूवेद केन्रहरु सरकभरी वभ सभमदुभवयक र शहरी स्वभस््य सेवभ 
प्रदभयक लनकभय, 

(र्ख) लनिीाः लनिी िेरद्वभरभ संचभलित अस्पतभि, नलसाङ होम, पोलिजलिलनक वभ 
जलिलनक, प्रयोगशभिभ, फभमेसीहरु लनिी स्वभस््य सेवभ प्रदभयक लनकभय, 

(ग) ट्रष्ट वभ िोक कल्यभर्कभरी संस्थभहरुको अलधनस्थाः ट्रष्ट वभ िोक कल्यभर्कभरी 
संस्थभहरुको मभफा त सञ्चभिन  हनेु अस्पतभि, स्वभस््य केन्र, घमु्ती जलिलनक आठद । 

४. स्वभस््य सेवभ प्रदभयक संस्थभहरुको पररर्भषभ र आधभरर्तू मभपदण्डाः (१) स्वभस््य सेवभ 
प्रदभयक संस्थभहरुको पररर्भषभ र आधभरर्तू मभपदण्ड संघीय सरकभरिे लनधभारर् गरे वमोजिम 
हनेुछ । 

५. अनगुमन तथभ ब्यवस्थभपनाः (१) स्वभस््य संस्थभ र बिभरको र्खभध्य अवस्थभ अनगुमन, 
ब्यवस्थभपन, सदुृढीकरर् र सरसफभईको ब्यवस्थभपन िगभयतकभ कभया गनाको िभलग 
स्वभस््य तथभ सरसफभई सेवभ ब्यवस्थभपन तथभ अनगुमन सलमलत गठन गररनेछ ।   

 

(२) नगरपभलिकभ लर्र रहेकभ स्वभस््य संस्थभहरुको रेर्खदेर्ख र अनगुमन गना, स्वभस््य सेवभ 
ब्यवस्थभपन गना देहभयको नगर स्तरीय स्वभस््य तथभ सरसफभई सलमलतको गठन गररने छ 
। 

(क) अध्यि - नगर प्रमरु्ख 

(र्ख) उपभध्यि - नगर उप-प्रमरु्ख 

(र्ख) सदस्य - मेहेिकुनभ अस्पतभिको मेलडकि सपुररन्टेन्डेन्ट  

(ग) सदस्य - प्रमरु्ख प्रशभसकीय अलधकृत 



 

(घ) सदस्य - नगर कभयापभलिकभको दलित मवहिभ सदस्य - १ िनभ 
(ङ) सदस्य  - नगरकभयापभलिकभको कभयभािय र्एको वडभको वडभ अध्यि 

(च) सदस्य - स्थभनीय उद्योग वभजर्ज्य संघको प्रलतलनलध - १ िनभ 
(छ) सदस्य - नगरस्तरीय स्वभस््य लबमभ बोडाकभ प्रमरु्ख - १  िनभ 
(ि) सदस्य - मवहिभ स्वभस््य स्वयंसेववकभ संिभिको प्रलतलनधी - १ िनभ 
(झ) सदस्य - स्थभनीय सहयोगी गैरसरकभरी संस्थभको प्रलतलनलध - १ िनभ 
(ञ) सदस्य सजचव - नगर स्वभस््य शभर्खभ प्रमरु्ख 

(३) सभमदुभवयक अस्पतभि, प्रभथलमक स्वभस््य केन्र वभ स्वभस््य चौकी र शहरी 
सभमदुभवयक (स्वभस््य संस्थभ व्यवस्थभपन सलमलत) ब्यवस्थभपनकभ िभलग देहभय 
बमोजिमको छुट्टभछुटै्ट ब्यवस्थभपन सलमलत गठन गना सवकने छ । 

(क) अस्पतभि (१५ देजर्ख २५ शैयभ) ब्यबस्थभपन सलमलत तपलसि अनसुभर गठन 
गररनेछ 

१. अध्यि - नगर प्रमरु्ख 

२. उपभध्यि - अस्पतभि रहेको वडभको वडभ अध्यि 

३. सदस्य - प्रमरु्ख प्रशभसकीय अलधकृत 

४. सदस्य - स्वभस््य संस्थभ प्रमरु्खहरु मध्ये बभट १ िनभ 
५. सदस्य - नगर कभयापभलिकभको दलित मवहिभ सदस्य -१ िनभ 
६. सदस्य  - नगरकभयापभलिकभको कभयभािय र्एको वडभको वडभ अध्यि 

७. सदस्य - स्थभनीय उद्योग वभजर्ज्य संघको प्रलतलनलध - १ िनभ 
८. सदस्य - मवहिभ स्वभस््य स्वयंसेववकभ संिभि - १ िनभ 
९.सदस्य - स्थभनीय सहयोगीरगैरसरकभरी संस्थभ प्रलतलनलध-१ िनभ 
१०.सदस्य सजचब - अस्पतभिको मेलडकि सपुररन्टेन्डेन्ट 

(४) स्वभस््य संस्थभ सञ्चभिन  तथभ ब्यबस्थभपन सलमलत तपलसि अनसुभर गठन 
गररनेछ 

क. संरिक - नगर प्रमरु्ख 



 

र्ख. अध्यि - स्वभस््य संस्थभ रहेको वडभको वडभ अध्यि 

ग. उपभध्यि - वडभ सलमलतिे तोकेको वडभ सलमलतको सदस्य वभ स्वभस््य 
िेरको प्रलतवित समभिसेवी ब्यजि 

घ. सदस्य - लनवभाजचत दलित मवहिभ सदस्य -१ िनभ 
ङ. सदस्य - मवहिभ स्वभस््य स्वयंसेववकभ -१ िनभ 
च. सदस्य - नजिकको ववद्यभियको प्रधभनभध्यभपक -१ िनभ 
छ. सदस्य - स्थभनीय उद्योग ब्यबसभयी को प्रलतलनलध -१ िनभ 
ि. सदस्य - स्वभस््य आमभ समूहकभ अध्यि मध्ये मवहिभ स्वभस््य स्वयं 
सेववकभ संिभिको लसफभररसमभ - १ िनभ 
झ. सदस्य सजचव - स्वभस््य संस्थभ प्रमरु्ख 

(५) सभमदुभवयक शहरी स्वभस््य केन्र सञ्चभिन  तथभ व्यबस्थभपन उप सलमलत देहभय 
बमोजिम गठन गररनेछाः 

क. संरिक - सम्बजन्धत वडभको अध्यि 

र्ख. अध्यि - स्वभस््य संस्थभ रहेको वडभको  वडभ सदस्य मध्ये १ िनभ 
ग. सदस्य - लनवभाजचत दलित मवहिभ सदस्य - १ िनभ 
घ. सदस्य - मवहिभ स्वभस््य स्वयंसेववकभ - १ िनभ 
ङ. सदस्य - नजिकको ववद्यभियको प्रधभनभध्यभपक - १ िनभ 
च. सदस्य - स्थभनीय उद्योग ब्यबसभयीको प्रलतलनलध - १ िनभ 
छ. सदस्य - मवहिभ स्वभस््य स्वयंसेववकभ संिभि - १ िनभ 
ि. सदस्य सजचव - स्वभस््य संस्थभ प्रमरु्ख 

(६) स्वभस््य िेरकभ िभलग अन्य सलमलतहरु गठन गना आवश्यक देजर्खएमभ सलमलत 
गठन र सलमलतको अन्य कभम, कताब्य र अलधकभर नगरकभयापभलिकभिे तोके अनसुभर 
हनेुछ । 

६. सलमलतकभ कभम कताव्य र अलधकभराः (१) नगरस्तरीय र अन्य स्वभस््य तथभ सरसफभई 
सलमलतको कभम, कताव्य र अलधकभर देहभय अनसुभर हनेुछ । 



 

(क) आफनो कभया िेर लर्रको स्वभस््य तथभ सरसफभई योिनभ तयभर गने, 

(र्ख) नगरपभलिकभ िेर लर्र स्वभस््य संस्थभ सञ्चभिनकभ िभलग अनमुलत, स्वीकृलत 
सम्बन्धी नगरपभलिकभ िभई आवश्यक रभय प्रदभन गने, 

(ग) स्वभस््य संस्थभ व्यवस्थभपन सलमलतिभई आवश्यक लनदेशन ठदने, िभगरुक र सिग 
वनभउने, 

(घ) स्वभस््य संस्थभहरुको िभलग आवश्यक सभधन स्रोत िटुभउने र पररचभिन गने 
गरभउने, 

(ङ) स्वभस््य संस्थभहरुको सपुरीवेिर् तथभ अनगुमन गने गरभउने, 

(च) स्वभस््य ववशेषज्ञहरु र स्वभस््य सेवभ प्रदभयकहरुको सूची अद्यभवलधक तथभ 
प्रकभशन गने, 

(छ) स्वभस््य सेवभको पहुँच र्न्दभ बभवहर रहेकभ समदुभयको पवहचभन गरी सबैकभ िभलग 
स्वभस््य सेवभ सलुनजित हनेु प्रवन्ध गने, 

(ि) नगरकभयापभलिकभिभई स्वभस््य तथभ सरसफभई िेरमभ आवश्यक सझुभव र सल्िभह 
ठदने, 

(झ) तोवकएवमोजिमकभ अन्य कभयाहरु गने । आफ्नो स्वभस््य संस्थभको वभवषाक योिनभ 
बनभई सम्बजन्धत वडभ सलमलत मभफा त नगरपभलिकभमभ पेश गने, 

(ञ) व्यवस्थभपन सलमलतको लनयलमत बैठक गने, स्वभस््य संस्थभमभ परेकभ समस्यभहरुको 
समभधभनमभ आवश्यक कभया गने, 

(ट) वभवषाक समीिभ, सभमभजिक परीिर् िस्तभ मलु्यभङ्कनकभ कभयाक्रम सञ्चभिन  गने, 

(ठ) सम्बजन्धत स्वभस््य संस्थभकभ कमाचभरीको प्रर्भवकभरी पररचभिनको िभलग 
सहजिकरर् गने, 

(ड) स्वभस््य घमु्ती जशववरहरु रभख्न सम्बजन्धत लनकभयहरुमभ समन्वय गने तथभ 
व्यवस्थभपन गने, 

(र्) केन्र, प्रदेश र नगरपभलिकभिे चिभएकभ स्वभस््य सम्बन्धी कभयाक्रम तथभ 
अलर्यभनहरुिभई सफि पभना आवश्यक कभया गने ।  



 

७. बैंक र्खभतभ संचभिनाः (१) प्रत्येक स्वभस््य संस्थभिे आफ्नै वैंक र्खभतभ र्खोल्न सलनेछन ्। 

(२) उपदफभ (१) बमोजिमको बैंक र्खभतभ स्वभस््य संस्थभको ब्यवस्थभपन सलमलतको 
अध्यि र सदस्य सजचवको संयिु दस्तर्खतबभट सञ्चभिन  हनेुछ । 

(३) संस्थभको र्खभतभ तथभ िेर्खभ व्यवस्थभपन र िेर्खभपरीिर् नगरपभलिकभिे तोकेबमोजिम 
हनेुछ । 

                                                     

पररच्छेदाः २ 

स्वभस््य संस्थभ स्थभपनभ र सञ्चभिन सम्वन्धी मभपदण्ड 

८.  अस्पतभि तथभ स्वभस््य संस्थभ सञ्चभिन मभपदण्ड :- (१) नगरपभलिकभ आफैिे तोवकए 
बमोजिमको मभपदण्ड अनसुभर पन्र शैयभसम्म िमतभको अस्पतभि सञ्चभिन  गना सलनेछ 
।  

 (२) नगरपभलिकभकभ प्रत्येक वडभमभ िनसंख्यभको अनपुभत समेत ववचभर गरी कजम्तमभ 
देहभयकभ पूवभाधभर पूरभ गरी स्वभस््य संस्थभ सञ्चभिन  गररनेछाः 

(क) िनशजिाः स्वभस््य संस्थभहरुमभ संघीय कभनून बमोजिम तथभ यस ऐन बमोजिम बन्ने 
लनयमभविी बमोजिम गठन र्एको कभयभािय तथभ व्यवस्थभपन सरे्िर्कभ आधभरमभ 
िनशजि र्खटभईनेछ । 

  तर, त्यस्तो सरे्िर् र्ई प्रलतवेदन प्रभप्त हनुपूुवा यो ऐन प्रभरम्र् हनु ुअजघ संघीय 
सरकभरिे तोकेको मभपदण्ड बमोजिम िनशजि र्खटभउन बभधभ परेको मभलनने छैन ।  

(र्ख) र्ौलतक पूवभाधभराः प्रत्येक संस्थभमभ कम्तीमभ एउटभ प्रशभसन कि, एउटभ औषधी 
र्ण्डभरर् तथभ ववतरर् कि, एउटभ प्रभथलमक उपचभर कि तथभ 
आवश्यकतभ अनसुभर अन्य र्ौलतक पूवभाधभर सवहतको र्वन हनेुछ । 

(ग) उपकरर्ाः प्रभथलमक उपचभरकभ िभलग आवश्यक पने ववलर्न्न आधभरर्तू उपकरर्  

(३) नगरपभलिकभ िेर लर्र िलडबटुी, प्रभकृलतक जचवकत्सभ, योगभ, ध्यभन िगभयतकभ 
रोकथभममिुक र वैकजल्पक जचवकत्सभ सेवभ को प्रवधानकभ िभलग समदुभय वभ 
ट्रष्टहरुसँगको सभझेदभरीमभ वभ नगरपभलिकभ आफैं िे कम्तीमभ एउटभ आयवेुद तथभ 
प्रभकृलतक जचवकत्सभ केन्रको स्थभपनभ र सञ्चभिन गना सलनेछ । 



 

९.  लनिी िेरिे अस्पतभि सञ्चभिन  गना सलने:- (१) नगरपभलिकभ िेरलर्र लनिी िेर, ट्रष्ट 
वभ िोककल्यभर्कभरी संस्थभद्वभरभ अस्पतभि सञ्चभिन  गना चभहेमभ १५ शैयभ सम्मको 
सञ्चभिन  अनमुती नगरपभलिकभिे  ठदनसलनेछ । 

(२) उपदफभ (१) बमोजिम अस्पतभि सञ्चभिन  गना चभहने व्यजि वभ लनकभयिे 
अनमुतीको िभलग तोवकएको ढभँचभमभ नगरपभलिकभमभ नवेदन ठदनपुनेछ । 

(३) स्वभस््य सेवभ तथभ सरसफभई अनगुमन सलमलतिे प्रभप्त लनवेदन उपर छिफि तथभ 
आवश्यक अनगुमन गरी तोवकएको मभपदण्ड पूरभ गरेमभ अस्पतभि सञ्चभिन को 
स्वीकृती प्रदभन गना सलने गरी आशय पर प्रदभन गना नगरपभलिकभिभई लसफभररस 
गनेछ । 

(४) उपदफभ (३) को आधभरमभ तोवकएको मभपदण्ड पूरभ गरेमभ यस्तो अस्पतभि सञ्चभिन 
को स्वीकृतीको आशय पर नगरकभयापभलिकभिे तोवकए बमोजिमको अवलधलर्र प्रदभन 
गनेछ । 

(५) तोवकएको समयसीमभ लर्र यस ऐन बमोजिम तोवकएको पूवभाधभर तयभर गरी 
स्वीकृतीकभ िभलग नगर कभयापभलिकभमभ लनवेदन ठदन ुपनेछ । 

(६) उपदफभ (५) बमोजिमको लनवेदन उपर आवश्यक अनगुमन गरी तोवकएको मभपदण्ड 
पूरभ गरेको ठहर र्एमभ अस्पतभि सञ्चभिन को अनमुती प्रदभन गना सलनेछ । 

१०. अस्पतभि सञ्चभिन  गना आवश्यक मभपदण्डाः- (१)नगरपभलिकभको स्वीकृतीमभ सञ्चभिन  
हनेु पन्र शैयभ सम्मको अस्पतभििे देहभय बमोजिमको मभपदण्ड परुभ गनुापनेछ:-  

(क) िनशजिाः एमलबलबएस जचवकत्सक कम्तीमभ दईु िनभ, स्टभफ नसा कजम्तमभ चभर 
िनभ, ल्यभव टेजलनलसयन कजम्तमभ एक िनभ र आवश्यक मभरभमभ सहभयक कमाचभरी र 
सहयोगी कमाचभरी, 
(र्ख) र्वन तथभ कोठभाः दतभा चिभनी, ववहरंग सेवभ, इमिेन्सी कि, प्रयोगशभिभ, र्नभा 
र्एकभ ववरभमी रभख्न ेलयभववन, नलसाङ कि, प्रशभसन कि, पभवका ङ र अन्य  

(ग) उपकरर् र पूवभाधभराः सडक नेटवका िे िोलडएको, एम्बिेुन्स सेवभको उपिब्धतभ, 
ववरभमी रभख्न े बेड र िभइफ सपोटा लसष्टम, चौलबसै घण्टभ ववद्यतु र र्खभनेपभनी सेवभ 



 

र्एको, अजलसिनको व्यवस्थभ, जचवकत्सभिन्य फोहर ब्यवस्थभपनको प्रर्भिी र्एको 
हनुपुने । 

(२) अस्पतभि स्थभपनभ तथभ सञ्चभिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थभ तोवकएबमोजिम हनेुछ ।  
११. पोलिजलिलनक सञ्चभिनको अनमुती :- (१) नगरपभलिकभ िेरलर्र कुनै व्यजि वभ संस्थभिे 

पोलिजलिलनक सञ्चभिन गना चभहेमभ तोवकएको मभपदण्ड पूरभ गरी स्वीकृती लिन ुपनेछ । 

(२) पोलिजलिलनकमभ ववरभमी िभँच्ने डभलटरको वववरर्, सञ्चभिकको वववरर्, 

सञ्चभिन हनेु स्थभन र उपिब्ध हनेु सेवभको वववरर् र्खोिी नगरपभलिकभ समि लनवेदन 
ठदन ुपनेछ । 

१२. प्रयोगशभिभ वभ ल्यभबोरेटोरी संचभिनाः व्यजि वभ कुनै संस्थभिे प्रयोगशभिभ वभ ल्यभवोरेटोरी 
सञ्चभिन  गना चभहेमभ देहभय बमोजिमको वववरर् सवहत नगरपभलिकभबभट स्वीकृती लिन ु
पनेछ । 

(१) सञ्चभिकको वववरर् र नभगररकतभको प्रमभर्पर, 

(२) प्रयोगशभिभ वभ ल्यभबोरेटोरी सञ्चभिन गने स्थभन प्रमभजर्त र्एको कभगिभत, 

(३) रेलडयोिोिी वभ प्यभथोिोिी ववषयमभ न्यूनतम अठभर मवहने र तीन वषा अध्ययन गरेको 
व्यजिको प्रमभर्पर र कभम गना इच्छुक र्एको पर, 

(४) ल्यभबमभ उपिब्ध हनेु परीिर्को प्रकभर, 

(५) ल्यभबमभ प्रयोग हनेु न्यूनतम उपकरर्हरुको वववरर् 

(६) तोवकएबमोजिमको अन्य वववरर् 
१३. फभमेसी सञ्चभिन को अनमुती :- (१)  नगरपभलिकभ िेरलर्र औषलध पसि तथभ फभमेसी 

सञ्चभिन  गना चभहेमभ नगरपभलिकभबभट अनमुती लिन ुपनेछ । 

(२) उपदफभ (१) बमोजिमको अनमुलत लिँदभ आधभरर्तू फभमेसी जशिभ 
प्रभप्त ब्यजि सञ्चभिक रहने गरी फभमेशी सञ्चभिन गने स्थभन, ववक्री ववतरर् गने 
औषधीकभ प्रकभरहरु र प्रभथलमक उपचभर सेवभको वववरर् आवेदनमभ र्खिुभउन ुपनेछ । 



 

(३) फभमेसी सञ्चभिनमभ रहने मखु्य सञ्चभिक र सहभयक कमाचभरीहरुको वववरर्हरु 
शैजिक प्रमभर् पर, नभगररकतभ र हभिको वसोवभस ठेगभनभ प्रमभर् र्एको कभगिभत र 
वडभ कभयभाियको लसफभररस सभथ आवेदन पेश गनुापने । 

(४) प्रभप्त वववरर् सवहतको आवेदन बमोजिम फभमेसी सञ्चभिन को अनमुती ठदन सलनेछ 
। 

(५) अन्य स्वभस््य संस्थभ र तभलिम केन्र दतभा गना दभत, आरँ्खभ, आयबेुद िगभयतकभ   
उपचभर केन्र सञ्चभिन को अनमुलत ठदन सवकने। 

(६) दभँत तभलिम, छोटो तीन सय तीस घण्टे स्वभस््य सम्बन्धी तभलिम केन्र, आयबेुद 
औषलध पसि, परम्परभगत आयबेुद घमु्ती पसि, होलमयोप्यभलथक पसि, 
वफजियोथेरभपी पसि आठद । 

१४. मभपदण्ड परुभ नगरेमभ सिभय हनेु :- (१)  स्वभस््य संस्थभ, प्रयोगशभिभ, फभमेसी िस्तभ 
स्वभस््य सेवभ सञ्चभिन को स्वीकृती लिँदभ तोवकएको मभपदण्ड पूरभ नर्एको तथभ 
झलुयभएर वववरर् ठदएको वभ अस्थभयी रुपमभ मभपदण्ड पूरभ गरेको पभइएमभ अनगुमन 
सलमलतिे अनगुमन गरी सचेत गरभउने, िररवभनभ गरभउने तथभ स्वीकृती र्खभरेिीको िभलग 
नगरपभलिकभ समि लसफभररस गना सलनेछ । 

(२) प्रयोगशभिभमभ तभलिम प्रभप्त ल्यभव टेजलनलसयन बभहेककभ ब्यजििे 
रगत, ठदशभवपसभव, र्खकभर िगभयतको पररिर्मभ संिग्न र्एको पभइएमभ त्यस्तो 
प्रयोगशभिभ वन्द गरभउन सलने, सञ्चभिकिभई कभिोसूचीमभ रभर्खी सो को आम 
िनतभिभई िभनकभरी ठदई कभरवभही प्रवक्रयभ अजघ बढभईनेछ । 

(३) फभमेसीको हकमभ दतभावभिभ सञ्चभिक र सहयोगी वभहेक अरुिे औषधी बेचेको पभइएमभ 
सचेत गरभउने, िररवभनभ लतरभउने देजर्ख अनमुलत र्खभरेि गना सवकनेछ । 

१५. सहलुियत र छुटको ब्यवस्थभ गनुापनेाः (१) लनिी िगभनी र ट्रष्ट मभफा त सञ्चभिनमभ 
आएकभ स्वभस््य संस्थभहरुिे स्वभस््य परीिर्कभ क्रममभ िभग्ने शलु्क नगरपभलिकभको 
लसफभररसमभ लनजित प्रलतशत सेवभग्रभहीहरुकभ िभलग छुट वभ लमनभहभ ठदन ुपनेछ । 

 

पररच्छेदाः ३ 



 

स्वभस््यकमी तथभ स्वभस््य स्वयंसेवभ सम्बन्धी व्यवस्थभ 
१६.स्वभस््यकमी तथभ कमाचभरीको व्यवस्थभपनाः (१) नगरपभलिकभ लर्रकभ सभमदुभवयक स्वभस््य 
संस्थभहरु मभफा त आधभरर्तू स्वभस््य सेवभ प्रवभहकभ िभलग देहभय बमोजिमकभ स्वभस््यकमी तथभ 
कमाचभरीहरु रहने छन:् 

(क) स्थभयीाः संघीय लनिभमती तथभ स्वभस््य सेवभबभट समभयोिन र्ई तथभ कभमकभि 
गना र्खवटएकभ कमाचभरीहरु, 

(र्ख) अस्थभयी, करभर तथभ ज्यभिभदभरीाः स्थभनीय मभग र ववजशष्टतभकभ आधभरमभ 
नगरपभलिकभ मभफा त करभर तथभ ज्यभिभदभरीमभ कभमकभिमभ िगभईएकभ सभथै संघ, प्रदेश 
र नगरपभलिकभको कभनून बमोजिम अस्थभयी रुपमभ कभमकभि गरररहेकभ कमाचभरी हरु 
। 

(२) स्वभस््य संस्थभमभ कभयम र्एको ररि दरवन्दी पदमभ करभर लनयजुि गनुा पने र्एमभ 
नगरपभलिकभको करभरमभ कमाचभरी ब्यवस्थभपन गने सम्बन्धी कभयाववलध तथभ मभपदण्ड बमोजिम 
गररनेछ ।  

 (३) अभ्यभसकतभााः स्थभनीय स्तरमभ र्खिेुकभ स्वभस््य अध्ययन संस्थभनमभ अध्ययनरत 
ववद्यभथीहरु एवं नगरपभलिकभको आंजशक वभ पूर्ा छभरवजृिमभ स्वभस््य जशिभ अध्ययन गरेकभ 
ववद्यभथीहरुिभई अभ्यभसकतभा स्वभस््यकमीको रुपमभ नगरपभलिकभिे तोवकएबमोजिम कभमकभिमभ 
िगभउन सलनेछ ।  

(४) स्वभस््य अलर्यभनकतभा र स्वभस््य स्वयंसेववकभ सम्बन्धी ब्यबस्थभाः स्वभस््य सेवभिभई 
घरघरको पहुँचमभ परु्रयभाउन, िनचेतनभ फैिभउन, नगरपभलिकभ परुुष स्वभस््य अलर्यभनकतभा र 
मवहिभ स्वभस््य स्वयंसेववकभहरु लनयिु गना सलनेछ । 

(र्ख) मवहिभ स्वयंसेववकभ र परुुष अलर्यभनकतभाहरु लनयूजिकभ िभलग एक्कभईस वषा परुभ र्ई 
चभिीस वषा ननभघेको, शैजिक योग्यतभ न्यनुतम दशम ्किभ अध्ययन गरेको सम्वजन्धत वडभको 
वववभवहत नभगररक हनुपुनेछ । 



 

(ग) एउटभ वडभमभ अलधकतम संख्यभ दश हनेु गरी औसत प्रलत तीन सय िनसंख्यभको िभलग 
एक िनभ मवहिभ स्वभस््य स्वयंसेववकभ र पभँच सय िनसंख्यभको िभलग एक िनभ परुुष 
अलर्यभनकतभाको लसफभररस वडभ सलमलतिे नगरपभलिकभ समि गनासलने छ । 

(घ) प्रत्येक स्वयंसेववकभ र अलर्यभनकतभाहरुिे आधभरर्तू स्वभस््य सम्वन्धी सभत ठदनको 
तभलिम प्रभप्त गरेको हनुपुनेछ । नगरपभलिकभिे आवश्यकतभ अनसुभर तभलिम अलर्मरु्खीकरर् 
प्रदभन गनेछ । 

(ङ) यो ऐन प्रभरम्र् हनुपूुवा नगरपभलिकभ अन्तगात कभयारत मवहिभ स्वयंसववकभहरु मध्ये 
लनरिर र पचभस बषा उमेर पगुेकभिभई प्रोत्सभहन र्िभको ब्यबस्थभ गरी तोवकएबमोजिम ववदभई 
गरी योग्यतभ पगुकेभ व्यजििभई नयभँ लनयजुि गररनेछ ।  

(च) स्वयंसेववकभ तथभ अलर्यभनकतभाहरु सम्बन्धी अन्य व्यवस्थभ तोवकएबमोजिम हनेुछ । 
१७. सेवभ सवुवधभाः (१) नगरपभलिकभ अन्तगात कभयारत स्थभयी, अस्थभयी तथभ करभर 
कमाचभरीहरुको सेवभ सवुवधभ तोवकएबमोजिम हनेुछ । 

 (२) अभ्यभसकतभा स्वभस््यकमीहरुिभई लनवभाह र्िभको रुपमभ समभन तहकभ स्वभस््यकमीिे 
पभउने मभलसक तिव स्केिको दईु लतहभइमभ नबढ्ने गरी सवुवधभ उपिब्ध गरभउन सवकनेछ ।  

(३) अलर्यभनकतभा र स्वयंसेववकभको हकमभ तोवकएबमोजिम पोषभक, वभवषाक रुपमभ सञ्चभर र्खचा, 
स्वभस््य संस्थभिभई आवश्यकतभ परेको वर्खत कभममभ र्खटभइएमभ सो ठदनको पभररश्रलमक, 

स्वभस््य सेवभ सम्बन्धी अलर्यभनमभ र्खटभईएको समयमभ ठदइने पभररश्रलमक िस्तभ सवुवधभहरु 
उपिब्ध गरभउन सवकनेछ । 

१८. संस्थभ प्रमरु्ख सम्बन्धी ब्यवस्थभाः (१) संस्थभको प्रमरु्ख तोलदभ सो संस्थभमभ कभयारत 
कभमाचभरीहरु मध्ये िेि कमाचभरीिभई तोवकनेछ ।  

(२) अस्थभयी, करभर तथभ अन्य कमाचभरीहरु मभर कभयारत रहेको संस्थभको हकमभ समेत 
उपदफभ (१) बमोजिम प्रमरु्ख तोवकनेछ ।  

१९.कमाचभरी सरुवभ सम्बन्धी ब्यवस्थभाः (१)  स्थभयी स्वभस््यकमीकभ हकमभ प्रत्येक दईु वषा 
अवलध पगुेपलछ अको संस्थभमभ तोवकए बमोजिम सरुवभ गना सवकनेछ ।  



 

(२) उपदफभ (१) मभ िनु सकैु कुरभ िेजर्खएको र्एतभ पलन ववशेष पररजस्थती तथभ संस्थभ 
प्रमरु्खको जिम्मेवभरी ठदन ु पदभा न्यूनतम अवलध पूरभ नगरेको कमाचभरी पलन सरुवभ गना बभधभ 
पगुेको मभलनने छैन । 

२१. कभयासम्पभदन करभर सम्झौतभ गनुापनेाः (१) स्वभस््य सेवभिभई प्रर्भवकभरी बनभउन देहभय 
अनसुभर कभयासम्पभदन करभर सम्झौंतभको प्रकृयभ अविम्बन गनुापनेछ । 

(क) नगर प्रमरु्खको रोहवरमभ प्रमरु्ख प्रशभसकीय अलधकृतिे स्वभस््य तथभ सरसफभई शभर्खभ हेने 
प्रमरु्खसँग, उि प्रमरु्खिे स्वभस््य संस्थभकभ प्रमरु्खहरुसँग र प्रमरु्खिे अन्य कमाचभरीहरुसँग कभया 
सम्पभदन करभर सम्झौतभ गनुापने छ । 

(२) कभया सम्पभदन करभर सम्झौतभ एक वषाको हनेुछ । सम्झौतभ अनसुभर कभम र्ए नर्एको 
मूल्यभंकन सम्बजन्धत सपुरीवेिक मभफा त आलथाक वषाको अन्त्यमभ नगरकभयापभलिकभ समि पेश 
गनुापनेछ । 

(३) वभवषाक कभयासम्पभदन करभरकभ सूचकहरु लनधभारर् गने कभया स्वभस््य सेवभ ब्यवस्थभपन 
तथभ अनगुमन सलमलतिे स्वभस््य तथभ सरसफभई शभर्खभ प्रमरु्खको जशफभररसमभ तयभर पभरी 
नगरकभयापभलिकभ पेशगनुा पनेछ । 

२१. स्वभस््यकमी र कमाचभरी ब्यबस्थभपन, दरबन्दी,तह लमिभन/समभयोिन र लबदभ: (१) 
स्वभस््यकमी र कमाचभरी ब्यबस्थभपन, दरबन्दी,तह लमिभन/समभयोिन तोवकए बमोजिम गररनेछ 
(२) कमाचभरीिभई उपिब्ध गरभईने लबदभ संघीय लनिभमती सेवभकभ कमाचभरीिे पभए सरह 
तोवकएबमोजिम हनेुछ ।  

२२. कभया सम्पभदन मूल्यभकंन र सिभय तथभ परुस्कभराः (१) कभयासम्पभदन करभर र्एकभ 
कमाचभरीहरुको कभयासम्पभदन िमतभको आधभरमभ मूल्यभङ्कन गरी कभयासम्पभदनमभ अलत उिम 
नलतिभ हभलसि गने कमाचभरीिभई परुस्कृत गने र न्यून नलतिभ हभलसि गने कमाचभरीिभई 
कभरवभही तोवकए बमोजिम गररनेछ । 

(२) कभयासम्पभदन सम्झौंतभको मूल्यभङ्कन, परुस्कभर र सिभय नगरकभयापभलिकभिे तोके बमोजिम 
हनेुछ । 

                                                           पररच्छेदाः ४ 



 

औषधी तथभ स्वभस््य उपकरर्को र्खररद, र्ण्डभरर् र ववतरर् सम्बन्धी व्यवस्थभ 
२२. वभवषाक र्खररद योिनभ बनभउन ुपनेाः (१) आफ्नो िेरलर्र वभवषाक रुपमभ आवश्यक पने 
औषधी तथभ स्वभस््य उपकरर्को अनमुभन र र्खररद गना वभवषाक र्खररद योिनभ बनभई स्वीकृत 
गरभउन ुपनेछ । 

(२) वभवषाक र्खररद योिनभ स्वभस््य शभर्खभको सहयोग र समन्वयमभ र्खररद एकभईिे तयभर गनेछ 
। 

२३. औषधी तथभ स्वभस््य उपकरर् र्खररदाः (१) औषधी तथभ स्वभस््य उपकरर्को र्खररदकभ 
िभलग स्वभस््य शभर्खभिे प्रवक्रयभ अजघ वढभउने छ । 

(२) औषधी तथभ स्वभस््य उपकरर्को र्खररद कभयामभ सभविलनक र्खररद ऐन र ववषयगत 
स्थभनीय कभननुहरुको प्रभवधभन अनसुभर गनुापने छ । 

२४. औषधी तथभ स्वभ्य उपकरर्को र्ण्डभरर्ाः (१) र्खररद गररएको औषधी तथभ स्वभस््य 
उपकरर्को सरुजित र्ण्डभरर्को ब्यवस्थभ स्वभस््य शभर्खभिे लमिभउने छ । 

 (२) सम्वजन्धत सभमदुभवयक स्वभस््य संस्थभिे नगरपभलिकभबभट प्रभप्त गरेको उपकरर् र औषधी 
तथभ औषधी ववतरर् सम्वन्धी ववस्ततृ वववरर् चौमभलसक रुपमभ सभवािलनक गने र सम्वजन्धत 
वडभ सलमलत मभफा त नगरपभलिकभ समि बझुभउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

स्वभस््य सेवभको न्यूनतम मूल्य र गरु्स्तर, सभमभजिक सरुिभ अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्थभ 
२५. स्वभस््य सेवभको न्यूनतम मूल्य र गरु्स्तर तोलन सलनेाः (१) नगरपभलिकभिे आफ्नो 
िेरलर्र सञ्चभलित जचवकत्सभकीय उत्पभदन र स्वभस््य सेवभहरुको न्यूनतम मूल्य र गरु्स्तर 
लनधभारर् गना सलनेछ । स्वभस््य सेवभ अनगुमन सलमलत मभफा त लनधभाररत गरु्स्तर र मूल्य र्ए 
नर्एको अनगुमन गरर सो अनरुुप कभया गरभउन लनदेशन ठदन सलनेछ । 

२६. सभमभजिक सरुिभ कभयाक्रम सञ्चभिन तथभ व्यवस्थभपनाः (१) नगरपभलिकभिे रभवष्ट्रय र 
प्रभदेजशक नीलत अनसुभर स्वभस््य वीमभ कभयाक्रमिभई प्रर्भवकभरी रुपमभसञ्चभिन  गना आवश्यक 
सहजिकरर्, िनचेतनभकभ कभयाक्रम तथभ अलर्यभनहरु सञ्चभिन  तथभ व्यवस्थभपन गनेछ । 



 

(२) सभमभजिक सरुिभ कभयाक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्थभ संघीय कभनून, प्रदेश कभनून तथभ 
तोवकएबमोजिम हनेुछ ।  

२७.सरसफभई र स्वच्छतभकभ िभलग अनगुमन तथभ लनयमनाः (१) स्वस्थ र्खभनेपभनी र 
र्खभद्यपदभथाको गरु्स्तर एवं वभय ु तथभ ध्वनी प्रदषुर् लनयन्रर् गना स्वभस््य तथभ सरसफभई 
अनगुमन सलमलतिे आवश्यक ब्यवस्थभ लमिभउने छ । 

(२) प्रदषुर् वढभउने उद्योग, संस्थभन वभ ब्यजििभई सो सम्वन्धी सचेत गरभउन र सो बभट पना 
िभने हभनी नोलसभनीको िलतपूलता गरभउन लसफभररस गना सलने छ । 

(३) लसफभररस वमोजिम कभयापभलिकभिे दण्ड, िररवभनभ तथभ अन्य कभरवभही सम्बन्धी व्यवस्थभ 
लमिभउन सलनेछ । 

पररच्छेद ६ 

महभमभरी रोगथभम, फोहोरमैिभ व्यवस्थभप सम्बन्धी व्यवस्थभ 
२८.रोग तथभ रोगीहरुको अलर्िेर्ख रभख्न ुपनेाः (१) स्थभनीय स्तरमभ कुनै नभगररकिभई सरुवभ 
रोग िभगेमभ सोको िभनकभरी चौववस घण्टभ लर्र नजिकको सभमदुभवयक स्वभस््य संस्थभ वभ 
स्वयंसेववकभिभई वटपोट गरभउन ुपनेछ । 

(२) कसैिभई नसने रोग िभगेमभ सो को िभनकभरी पभँच ठदन लर्र नजिकको सभमदुभयीक 
स्वभस््य संस्थभ वभ स्वभस््य स्वयंसेववकभिभई वटपोट गरभउन ुपनेछ । 

(३) वटपोट गरभइएकभ रोगीहरुको वववरर् सम्वजन्धत स्वभस््य संस्थभहरुिे मभलसक रुपमभ वडभ 
सलमलत र नगरपभलिकभ स्वभस््य सूचनभ प्रर्भिीमभ दभजर्खिभ गरभउन ुपनेछ । 

२९. महभमभरी रोकथभम तथभ लनयन्रर् गना अलर्यभन सञ्चभिन गनुापनेाः (१) नगरपभलिकभ 
स्तरमभ रोगको महभमभरी फैलिएमभ नगरपभलिकभ सोको प्रर्भव िेर लनलयोि गरी ववद्यभियहरु 
वन्द गना, अस्थभयी रुपमभ वस्ती र्खभिी गना वभ अन्यरकभ सवासभधभरर्िभई भ्रमर्मभ प्रलतवन्ध 
समेत िगभउन सलनेछ । 

(२) यस्तो पररजस्थलतमभ महभमभरीबभट थप िलत हनु नठदन आवश्यक सताकतभ अपनभउने, 

आवश्यक िनशजि पररचभिन गने र थप िनशजिको िभलग लछमेकी स्थभनीय सरकभर, प्रदेश 
सरकभर र संघीय सरकभरमभ अनरुोध गरी प्रर्भवकभरी पररचभिन गनुापनेछ । 



 

३०.सूती, मठदरभ तथभ सतुीिन्य पदभथाको लनयमनाः (१) सतुी तथभ मठदरभिन्य पदभथा ववक्री 
ववतरर्को िभलग नगरपभलिकभ छुटै्ट अनमुती लिनपुनेछ । 

(२) र्खभद्य पदभथा ववक्री ववतरर् गने पसिमभ सतुी तथभ मठदरभिन्य पदभथा ववक्री ववतरर् गना 
बन्देि िगभइने छ ।  

(३) सतुी, मठदरभ र िभगू पदभथािन्य वस्तकुो ववक्री ववतरर् र प्रयोगमभ लनयन्रर् गना लनषलेधत 
र र्खलु्िभ िेरहरु तोलन सलनेछ । ववद्यभिय, सरकभरी कभयभािय, हभटविभर िस्तभ िेरहरुको 
लनजित दरुी तोकी धमु्रपभन र मठदरभपभन लनषधे गनेछ । 

(४) र्खभद्य पदभथासँगै सतुी तथभ मठदरभिन्य पदभथा वववक्र ववतरर् गरेमभ, लनषलेधत िेरमभ धमु्रपभन 
र मठदरभ सेवन गरेमभ स्थभनीय प्रशभसनको सहयोगमभ नगरपभलिकभ कभरवभही गना सलनेछ । 

३१.सरसफभई सम्बजन्ध कभयाक्रम तथभ फोहोर मैिभ व्यवस्थभपनाः (१) नगरपभलिकभ स्वभस््य 
तथभ सरसफभई शभर्खभिे ब्यजिगत, घरेि ुतथभ सभमदुभवयक सरसफभईकभ मभपदण्ड तयभर गरी 
प्रत्येक आलथाक वषाको पवहिो मवहनभ लर्र कभयापभलिकभ वैठकबभट अनमुोदन गरभउन ुपनेछ । 

(२) यसरी अनमुोदन र्एको मभपदण्डिभई वडभ कभयभािय र स्वभस््य संस्थभिे परुुष 
अलर्यभनकतभा र मवहिभ स्वयंसेववकभहरु पररचभिन गरर सवै घरपररवभरसम्म ववतरर् गनेछन ्। 

(३) घर लनमभर्ा गदभा शौचभियको फोहर व्यवस्थभपन गने ववलध र घरेि ुफोहर लबसिान गने 
स्थभनको अलनवभया ब्यवस्थभ र्एको हनुपुने छ । 

(४) एक पररवभरको सौचभिय, ढि र फोहरमैिभ ब्यवजस्थत नर्एको कभरर् अको पररवभरमभ 
हभनी नोलसभनी पना गएमभ सो को िलतपूलता हभनी परुयभ् उने पररवभरिे लतनुापने छ । 

(५) शहरी तथभ अधा शहरी िेरमभ लनस्कभलसत फोहरमैिभ पनुप्रयोग गरर कम्पोष्ट मि 
बनभइएको अवस्थभमभ नगर कभयापभलिकभिे प्रोत्सभहन रकम प्रदभन गना सलने छ । 

(६) नगरपभलिकभिे कुवहने,नकुवहने र पनुाःप्रयोग गररने फोहरहरुिभई लबलर्न्न आधलुनक तररकभ 
अपनभई ब्यबस्थभपन गना सलने 

पररच्छेद ७ 

ववववध 

३२. प्रभईरे्ट मेलडकि किेि, अध्ययन संस्थभन र ठूिभ अस्पतभि सञ्चभिनकभ िभलग लसफभररसाः 



 

(१) रभवष्ट्रय र प्रभदेजशक मभपदण्ड अनरुुप नीजि स्तरमभ मेलडकि किेि तथभ स्वभस््य अध्ययन 
संस्थभन, अस्पतभि वभ लनदभन केन्द स्थभपनभकभ िभलग सम्वजन्धत वडभ र बभट लसफभररश 
लिनपुनेछ । 

(२) उपदभफभ (१) बमोजिमको लसफभररस लिँदभ वभतभवरर्ीय प्रर्भव अध्ययन गरी स्थभनीय 
स्तरमभ पने नकभरभत्मक प्रर्भवहरुको न्यूलनकरर्कभ िभलग कभयाक्रम र विेट प्रस्तभव गररएको 
हनुपुनेछ । 

(३) लसफभररसकभ िभलग नगरपभलिकभ आलथाक ऐनिे तोके वमोजिमको रभिश्व दस्तरु बझुभउन ु
पनेछ । 

३३.रभवष्ट्रय तथभ प्रभदेजशक अलर्यभनिभई सघभउ पयुभाउन ुपनेाः स्वभस््य सेवभ सम्बन्धी रभवष्ट्रय तथभ 
अन्तरभवष्ट्रय मभपदण्ड परुभ गना संघीय तथभ प्रदेश सरकभरिे सञ्चभिन  गरेको अलर्यभनिभई 
नगरपभलिकभ स्वभस््य तथभ सरसफभई शभर्खभिे समन्वय गने छ । 

३४. आमभ समूह, धभमी झभँक्री र आम्ची सेवभको अलर्िेर्ख अद्यभवलधक गरी लतनीहरुको 
वक्रयभकिभपिभई स्वभस््य तथभ सरसफभई शभर्खभिे अनगुमन र लनयमन गनेछ । 

३५.नगरपभलिकभ िेर लर्र कभयारत स्वभस््य र सरसफभई सम्बन्धी संस्थभहरुिे आफ्नो प्रगलत 
वववरर् रैमभलसक रुपमभ नगरपभलिकभ समि बझुभउन ुपनेछ । 

३६.नगरपभलिकभ आधभरर्तू स्वभस््य तथभ सरसफभई सेवभ प्रदभन गनाकभ िभलग अन्य सरकभरी 
लनकभय, लनिी ब्यवसभयी, सभमभजिक संघ संस्थभ, ट्रष्ट र ब्यजिहरुसँग लबलर्न्न कभयाहरुकभ िभलग 
सभझेदभरी गना सलने छ र लतनीहरुबभट औषधी, उपकरर्, ववशेषज्ञ सीपहरुको सहभयतभ प्रभप्त गना 
सलनेछ । 

३७.पनुरभवेदनाः तोवकएको अलधकभरीिे गरेको सिभयको आदेशउपर कभनून वमोजिम पनुरभवेदन 
िभग्नेछ । 

३८. अन्य: (१) नगरपभलिकभको बिेट र मठदरभ र सतुी लबके्रतभिभई प्रचलित करमभ एक 
दशमिव पभँच प्रलतशत कर थपेर नगर स्वभस््य सहयोग कोष बनभउन सवकनेछ ।  



 

(२) सभठी वषा पगुेकभ, एक बषा मलुनकभ बभिबभलिकभ, स्वयं सेववकभ, लबपन्न वगा, सडक 
बभिबभलिकभ र मभनलसक रोगी िभई स्थभनीय अस्पतभिमभ लनशलु्क उपचभरको ब्यबस्थभ 
लमिभइनेछ । 

(३) स्वभस््य संस्थभ हरुमभ पभँच वषा मलुनकभ बभिबभलिकभहरु िभई सीबीआईएम सेवभ लनशलु्क 
गररनेछ । 

(४) सम्पूर्ा स्वभस््य संस्थभहरुमभ रिचभप र मधमेुह रोगको औषलध लनशलु्क ववतरर् गने 

(५) प्रत्यक वडभहरुमभ बभवषाक लनाःशलु्क िेि नभगररक र मवहिभको िभलग स्वभस््य जशलबर 
सञ्चभिन गने, 

(६) िोपोन्मरु्ख िभलत हरुकभ सदस्य हरुको स्वभस््य लबमभ गररठदने, 

(७) प्रभथलमक ववद्यभियकभ लबद्यभथी हरुको अधावभवषाक रुपमभ मवहनभमभ सम्बजन्धत स्वभस््य 
संस्थभ बभट आरँ्खभ, दभँत र श्रवर् शजि िभचँ गने व्यवस्थभ लमिभउने, 

(८) ववद्यभियहरुमभ प्रभथलमक उपचभर वकट व्यवस्थभ लमिभउने, 

(९) आधभरर्तू तथभ मभध्यलमक ववद्यभियहरुमभ मवहनभवभरी प्यभड र आरभम बेडको ब्यबस्थभ 
लमिभउने, 

(१०) प्रत्येक तीन तीन मवहनभमभ चभिीस बषा मभलथकभ मभलनसहरुको िभलग स्वभस््य जशलबर 
सम्बजन्धत स्वभस््य संस्थभ मभफा त लमिभईनेछ ।  

(११) स्वभस््य संस्थभ सरुीलधकरर्ाः 
क. स्वभस््य संस्थभ बभट ठदईने सेवभिभईसफ्टवयरमभ लिने, सम्पूर्ा स्वभस््य सेवभहरुको 
ररपोरवटंग अनिभईन मभ 
र्ख. बलथिंग सेन्टरहरु बढभउदै लिने, पन्र हिभर िनसंख्यभ सेवभ िेर  र्एको स्वभस््य चौकी 
िभई  ५ बेड अस्पतभिमभ स्तरोन्नलत गने,आबस्यकतभ अनसुभर स्वभस््य चौकी हरुमभ,एम्बिेुन्स 
उपिब्ध गरभउने,सबै स्वभस््य चौकी हरुमभ एलस-रे,ल्यभबरई,ई.सी.िी.उपिब्ध गरभउने,सबै 
बलथिंग सेन्टर हरुमभ आधलुनक प्रसतुी बेड र इन्कुबेटर आठद उपिब्ध गरभउने 

ग.गभउघर/र्खोप केन्र र्वन लनमभार् गने सभमदुभवयकरशहरी केन्र कभ र्वनलनमभार् गने,स्टे्रचर 
ममातरर्खररद गने आठद...... 



 

४०. लनयम बनभउने अलधकभराः 
(१) यस ऐनको उद्देश्य कभयभान्वयन गना नगरकभयापभलिकभिे आवश्यक लनयम बनभउन सलनेछ 
। 

(२) यस ऐनको कभयभान्वयनको िभलग नगरकभयापभलिकभिे आवश्यक लनदेजशकभ बनभई िभगू गना 
सलनेछ । 

४१. संक्रमर्कभिीन व्यवस्थभाः यस ऐनिे तोवकए वमोजिम हनेु र्नी व्यवस्थभ गरेको कभम 
लनयमभविी नआउँदभसम्म नगरकभयापभलिकभिे गना सलनेछ । 

४२.बभधभ अडकभउ फुकभउने अलधकभराः यस ऐनको उद्देश्य कभयभान्वयन गना कुनै बभधभ–
अड्कभउ परेमभ नगरपभलिकभिे त्यस्तो बभधभ अड्कभउ हटभउन आदेश िभरी सलनेछ र त्यस्तो 
आदेश यसै ऐनमभ परे सरह मभलननेछ । तर यस्तो आदेश नगरकभयापभलिकभिे ६ मवहनभलर्रमभ 
अनमुोदन नगरेमभ स्वत लनष्कृय हनेुछ । 

बचभउ र िभगू नहनेुाः 
(१) यो ऐन वभ यस ऐन अन्तगात बनेकभ लनयममभ िेजर्खएिलत कुरभमभ सोही बमोजिम र 
निेजर्खएको कुरभमभ प्रचलित कभननु बमोजिम हनेुछ । 

(३) संववधभनसँग बभजझएको यस ऐनकभ दफभ तथभ उपदफभहरु वभजझएको हदसम्म स्वताः 
लनस्क्रीय हनेुछ । 


