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भयग–१ 

 

शिवरयज नगरसभयिे बनयएको  ि िेशखए बिोशजिको ऐन सववसयधयरणको 
जयनकयरीकय ियमग प्रकयिन गररएको छ । 

 

शिवरयज नगरपयमिकयको स्वयस््् ऐन, २०७९ 

 

स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन, २०७४ को दफय १०२ िे ददएको अमधकयर 
प्र्ोग गरी शिवरयज नगरसभयिे ्ो शिवरयज नगरपयमिकयको शिवरयज 

नगरपयमिकयको स्वयस््् ऐन, २०७९ जयरी गरेको छ । 
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शिवरयज नगरपयमिकयको स्वयस््् ऐन, २०७९ 

 

नगर सभयबयट स्वीकृ  मिम ः २०७९ आषयढ १० 
 

प्रस् यवनयः 
नेपयिको संववधयनिे प्रत््यभ ू गरेको मनःिलु्क आधयरभ ू स्वयस््् सेवय  थय आकशस्िक स्वयस््् सेवय 
पयउने हक कय्वन्व्न गने कय्विय नगरपयमिकयको शजम्िेवयरी प्रिखु रही आएको र सो को ब््वस्थयपनिय 
स्पष्ट कयननुी ब््वस्थय गरर कय्वसम्पयदन गनव वयञ्छनी् भएकोिे, “स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन, २०७४ 
को दफय १०२ विोशजि शिवरयज नगरपयमिकयको नगर सभयिे स्वयस््् सेवय प्रवयह गनवको ियमग ्ो 
स्वयस््् ऐन, २०७९ बनयइ ियगू गरेको हो ।  

पररच्छेद १ 

प्रयरशम्भक 

१. संशिप्त नयि र प्रयरम्भः  
(क) ्स ऐनको नयि “शिवरयज नगरपयमिकयको स्वयस््् ऐन, २०७९” रहेको छ ।  
(ख) नगर सभयबयट स्ववकृ  भई स्थयनी् रयजपत्रिय प्रकयशि  भए पश्चय  ियग ुहनुेछ ।  

2. पररभयषयः  
ववष् वय प्रसंगिे अको अथव नियगेिय ्स ऐनियः 
(क) ऐन भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयको स्वयस््् ऐन, २०७9 ियई सम्झनपुछव ।  
(ख)  संघी् ऐन भन्नयिे जनस्वयस््् ऐन २०७५ संघी् संसदिे बनयएको ऐनियई बझु्नपुछव । 

(ग) स्थयनी् सरकयर संचयिन ऐन भन्नयिे नेपयि सरकयरबयट जयरी भएको स्थयनी् सरकयर 
संचयिन ऐन २०७४ ियइ बझु्नपुछव ।  

(घ) नगरपयमिकय भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकय बझु्नपुछव । 

(ङ) नगर सभय भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयको नगर सभयियई बझु्नपुछव । 

(च) कय्वपयमिकय भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयको नगर कय्वपयमिकयियई बझु्नपुछव । 

(छ) नगर प्रिखु भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयको गनर प्रिखुियई सम्झ्नपुछव । 

(ज) उपप्रिखु भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयको उपप्रिखुियई सम्झ्नपुछव । 

(झ) प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयको प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ ियई 
सम्झनपुछव । 

(ञ) वडय अध््ि भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयकय वडय अध््िियई सम्झनपुछव । 

(ट) कय्यवपयमिकय सदस्् भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयको कय्वपयमिकय सदस्् सम्झनपुछव । सो 
िब्दिे नगरपयमिकयको प्रिखु, उपप्रिखु, वडय अध््ि र कय्वपयमिकय सदस्् सिे ियइ 
सम्झनपुछव । 
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(ट) वडय समिम  भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकय वडय अध््ि र सदस्् रहेको वडय समिम ियइ 
सम्झनपुछव । 

(ठ) स्वयस््् ियखय भन्नयिे शिवरयज नगरपयमिकयको स्वयस््् सेवय सम्वन्धी कयिकयज गनव 
गरयउनको ियगी  ोवकएको ियखय, उपियखय, इकयई सम्झनपुछव । 

(ड) सरकयरी वय सयिदुयव्क भन्नयिे सरकयरी  थय सयिदुयव्क स्वयमित्विय संचयिन भएकय स्वयस््् 
संस्थयियई सम्झन ुपदवछ ।  

(ढ) मनजी भन्नयिे सेवयको सँग सगैँ नयफयको सिे  उद्देश्् रयखी संचयिन हनुे स्वयस््् संस्थय भनरे 
सम्झन ुपदवछ ।  

(ण) स्वयस््् संस्थय भन्नयिे सरकयरी स् रबयट संचयमि  अस्प यि, प्रयथमिक स्वयस््् केन्र, स्वयस््् 
चौकी, आधयरभ ु स्वयस््् केन्र, सयिदुय्ीक स्वयस््् इकयइ, आ्वेुद  थय बैकल्पीक स्वयस््् 
सेवय प्रदयन गने स्वयस््् संस्थयियई सम्झन ु पदवछ । सो िब्दिे प्रचमि  कयननु बिोशजि 
स्थयवप  गैरसरकयरी वय गैर नयफयििुक सयिदुय्ीक स्वयस््् संथयियई सम्झनपुछव । 

( ) प्रयदेशिक ऐन भन्नयिे िशुम्वनी प्रदेि सरकयरिे स्वयस््् सम्वन्धी बनयएको ऐन बझु्न ुपदवछ । 

(थ) आकशस्िक स्वयस््् सेवय भन्नयिे आकशस्िक घटनय वय आप कयिीन अवस्थय परी जीवन 
जोशखि्ूक्त अवस्थयिय रहेकय व््शक्तहरुको जीवनियई जोशखििकु्त गनव, जीवन वय अङ्ग 
गमु्नबयट बचयउन आवश््क य अनसुयर ददन ुपने प्रयरशम्भक  थय  त्कयि सेवय सम्झन ुपछव । 

(द) आधयरभ ू स्वयस््् सेवय भन्नयिे दफय ३ को उपदफय (४) बिोशजि आि नयगररकको 
स्वयस््् आवश््क य पूम वकय ियमग रयज््बयट सूिभ रुपिय मनःिलु्क उपिब्ध हनु े
प्रबवद्धनयत्िक, प्रम कयरयत्िक, मनदयनयत्िक, उपचयरयत्िक र पनुस्थयपनयत्िक सेवय सम्झन ुपछव । 

(ध) ट्रष्ट वय िोक कल््यनकयरी भन्नयिे ट्रष्ट वय िोक कल््यनकयरी संस्थय  थय गैह्र नयफयििुक 
संघ—संस्थयहरु ियफव   सञ्चयिन हनुे स्वयस््् संस्थयहरु जस् ैः अस्प यि, शलिमनक, नमसवङ्गहोि, 

बैद्यखयनय, सधुयर केन्र, फयिेसी, अनसुन्धयन केन्र÷डयइग्नोमसस सेन्टर, रक्तसंञ्चयर केन्र आदद) 
ियई सम्झन ुपदवछ । 

(न) सयियजीक ववकयस ियखय प्रिखु भन्नयिे नगरपयमिकयको स्वयस््् सेवय ब््वशस्थ  रुपिय 
सञ्चयिन गनवियई ऐन बिोशजि कय्व गनव  ोवकएको सयियजीक ववकयस ियखय प्रिखु किवचयरी 
बझु्न ुपछव । 

(प) किवचयरी भन्नयिे नगरपयमिकय र स्वयस््् संस्थयिय कय्वर  स्वयस््् सेवय प्रववमधक  थय 
प्रियसमनक किवचयरी सिे ियइ बझु्न ुपछव । सो िब्दिे नगरपयमिकय र िय ह िय कय्वर  
किवचयरी सिे ियई जनयउँछ । 

(फ) सयिदुयव्क स्वयस््् कय्वक यव भन्नयिे ियन्् य प्रयप्त संस्थयबयट स्वयस््् सेवयकय ववष्िय 
 ोवकएकय ्ोग्् य वय  यमिि हयमसि गरी संस्थय वय सिदुय्िय कय्व गने स्वयस््् कय्वक यव 
 थय िवहिय स्वयस््् स्वं्सेववकय सिे ियई सम्झ्न ुपछव । 
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(ब) सेवयग्रयही भन्नयिे स्वयस््् संस्थयिय स्वयस््् सेवय मिने व््शक्त सम्झन ुपछव । 

(भ) सेवय प्रदय्क भन्नयिे ियन्् य प्रयप्त शििण संस्थयबयट स्वयस््् सेवयकय ववष्िय मनशश्च  ्ोग्् य 
वय  यिीि हयमसि गरी स्वयस््् संस्थयिय कय्वर  शचवकत्सक, स्वयस्््किी र सयिदुयव्क 
स्वयस््् कय्वक यव सम्झन ुपछव । 

(ि) स्वयस्््किी भन्नयिे प्रचमि  कयननु बिोशजि स्वयस्््किीको रुपिय सम्बशन्ध  पररषदिय द यव 
भएको व््शक्त सम्झन ुपछव । 

(्) स्वयस््् सेवय भन्नयिे आधमुनक शचवकत्सय (एिोप््यथी), आ्वेुद, होिी्ोप््यथी पद्धम िय आधयरर  
भई प्रदयन गररेने प्रम कयरयत्िक, प्रबवद्धनयत्िक, मनदयनयत्िक, उपचयरयत्िक, पनुस्थयपनयत्िक र 
प्रियिक (पयमिएवटभ) सेवय सम्झन ुपछव । 

(र) स्वयस््् सेवय व््वस्थयपन समिम  भन्नयिे दफय (९) अनसुयर नगरपयमिकयिय गदठ  स्वयस््् 
समिम ियई सम्झन ुपदवछ । 

(ि) सञ्चयिन  थय व््वस्थयपन समिम  भन्नयिे दफय (१४) को उपदफय (२) र (३) अन् गव  
बनेकय स्वयस््् संस्थयहरुको सञ्चयिन  थय व््वस्थयपन समिम ियई सम्झनपुदवछ । 

(व) मनदयन केन्र (डयइग्नोशस्टक सेन्टर) भन्नयिे रेमड्ो इिेशजङ, प्र्ोगियियबयट गररन ेजैववक  थय 
परयजैववक जयँच िगय् कय मनदयनयत्िक सेवयहरू प्रदयन गनव कयननु बिोशजि इजयज  प्रयप्त 
संस्थयिे सञ्चयिन गरेको सेवय केन्र सम्झनपुछव । 

(स) िन्त्रयि् भन्नयिे नेपयि सरकयरको स्वयस्््  थय जनसंख्य सम्बशन्ध हेने नेपयि सरकयरको 
िन्त्रयि् सम्झन ुपदवछ । 

(ष) अस्प यि भन्नयिे मबरयिी भनयव गरी शचवकत्सयकद्वयरय स्वयस््् सेवय प्रदयन गने स्वयस््् संघ 
सस्थय सम्झन ुपदवछ । 

पररच्छेदः २ 

आधयरभ ू स्वयस््् सेवय प्रदय्क र व््वस्थयपन सम्बन्धी व््वस्थय 
3. आधयरभ ू स्वयस््् सेवयः  

(१) शिवरयज नगरपयमिकयकय प्रत््ेक नयगररकियई देहय्कय िीषवक अन् गव   ोवकए बिोशजि 
आधयरभ ू स्वयस््् सेवयहरु सहज र सववसिुभ रुपिय मनःिलु्क प्रदयन गररनछेः 
क) खोप सेवय, 
ख) एकीकृ  नवजय  शिि ु  थय बयिरोग ब््वस्थयपन, पोषण सेवय, गभववम , प्रसव  थय 

सतु्केरी सेवय, पररवयर मन्ोजन  थय प्रजनन स्वयस््् जस् य िय ,ृ नवजय  शिि ु  थय 
बयि स्वयस््् सेवय, 

ग) सरुवय रोग सम्बशन्ध सेवय, 
घ) नसने रोग  थय ियरीररक मबकियङ्ग य सम्बन्धी सेवय, 
ङ) ियनमसक रोग सम्बन्धी सेवय, 
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च) जेष्ठ नयगररक स्वयस््् सम्बन्धी सेवय, 
छ) सयियन्् आकशस्िक अवस्थयकय सेवय, 
ज) स्वयस््् प्रवद्धवन सेवय, 
झ) आ्वेुद  थय अन्् ियन्् य प्रयप्त बैकशल्पक स्वयस््् सेवय, 
ट) संघी् सरकयरिे रयजपत्रिय सूचनय जयरी गरी  ोकेकय अन्् स्वयस््् सेवय, 
ठ) प्रदेि सरकयरिे रयजपत्रिय सचुनय जयरी गरी िशुम्वनी प्रदेिकय ियमग  ोकेकय अन्् 

स्वयस््् सेवय,  
(ड) शिवरयज नगरपयमिकयिे स्थयनी् रयजपत्रिय सचुनय जयरी गरी नगरपयमिकयको ियमग 

 ोकेकय अन्् स्वयस््् सेवय । 

२) उपदफय (१) बिोशजि नेपयि सरकयरिे  ोकेकय आधयरभ ू स्वयस््् सेवयहरुको ववस्  ृ 
वववरण, सेवय प्रवयह  थय ब््वस्थयपन सम्बशन्ध अन्् ब््वस्थय  थय प्रवि्य िन्त्रयि्िे  ोके 
बिोशजि हनुेछ ।  

३) उपदफय (१) बिोशजि नेपयि सरकयरिे  ोकेकय आधयरभ ू स्वयस््् सेवयहरुिय शिवरयज 
नगरपयमिकयिे थप गनव सलनेछ । थप गररएकय सेवयहरुको हकिय आमथवक भयर शिवरयज 
नगरपयमिकयिे ब््होनुव पनेछ । 

(४) नगरपयमिकयमभत्र आधयरभ ू  थय मबिेषज्ञ स्वयस््् सेवय प्रवयह गनव गरयउन  ोवकए अनसुयरकय 
संगठनयत्िक संरचनय रहने छन ्।  

(५) कुनै पमन नयगररकियई धिव, वणव, मिङ्ग, भौगोमिक अवस्थय आदी कयरणिे उपदफय (१) िय 
उल्िेशख  स्वयस््् सेवयबयट बशञ्च  गररने छैन । 

4. आधयरभ ू स्वयस््् सेवय प्रदय्कहरुः  
शिवरयज नगरपयमिकय  हिय आधयरभ ू स्वयस््् सेवय प्रदयन गने स्वयस््् सेवय प्रदय्कहरु देहय् 
विोशजि हनु ेछन, 
(क) सरकयरी वय सयिदुयव्कः सरकयरी  थय सयिदुयव्क स्वयमित्विय संचयिन भएकय अस्प यि, 

प्रयथमिक स्वयस््् केन्र, स्वयस््् केन्र, आ्ूवेद  थय प्रयकृम क शचवकत्सय केन्र, नगर 
शलिमनक, आ्ूवेद केन्रहरु सरकयरी वय सयिदुयव्क स्वयस््् सेवय प्रदय्क मनकय् हनुेछन ्।  

(ख) मनजीः मनजी िेत्रद्वयरय संचयमि  अस्प यि, नमसवङ होि, पोमिशलिमनक वय शलिमनक, प्र्ोगियिय, 
फयिेसीहरु मनजी स्वयस््् सेवय प्रदय्क मनकय् हनुेछन ्।  

(ग) ट्रष्ट वय िोक कल््यणकयरी संस्थयहरुको अमधनस्थः ट्रष्ट वय िोक कल््यणकयरी संस्थयहरुको 
ियफव   संचयिन हनु ेअस्प यि, स्वयस््् केन्र, घमु् ी शलिमनक ्स अन् गव  पदवछ ।  

5. वविषेज्ञ स्वयस््् सेवयः  
(१) भौगोमिक अवस्थय, रोगको प्रकोप र सेवयको प्रकृ ीकय आधयरिय शिवरयज नगरपयमिकयिे 

वविेषज्ञ स्वयस््् सेवय, घमु् ी सेवय सञ्चयिन गनेछ । 
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(२) वविेषज्ञ स्वयस््् सेवयको पहुँच अमभवृवद्ध गनव नगरपयमिकयिे आबश््क य आधयरिय प्रयदेशिक 
िन्त्रयि् र अन्् मनकय्सँग सिन्व् गनेछ । 

(३) कुनै पमन गैर सरकयरी  थय सयियजीक संघ संस्थयिे वविषेज्ञ स्वयस््् शिववर र सेवय संचयिन 
गदयव नगरपयमिकयिई पूवव जयनकयरी गरयई स्वीकृ ी पश्चय  ियत्र संचयिन गनुव पनेछ ।  

6. आकशस्िक उपचयर सेवयः  
(१) नगरपयमिकय मभत्र रहेकय स्वयस््् संस्थयिे संघी् र प्रदेि सरकयर  ोवकए बिोशजिकय 

आकशस्िक स्वयस््् सेवय प्रदयन गनुव पनेछ ।  
(२) नगरपयमिकय  हिय संञ्चयिन हनुे सवै स्वयस््् संथयहरुिे कय्यवि् सि्िय संभव हनु े

आकशस्िक स्वयस््् सेवय सववसिुभ रुपिय प्रदयन गनुव पनेछ । 

(३) कुनै वकमसिको दघुवटनय वय िहयियरीजन्् आपत्कयिीन अवस्थयिय वपमड हरुियई घटनयस्थििै 
वय स्वयस््् संस्थयसम्ि िैजयने िििय सम्बद्घ मनकय्िे स्वयस््् संस्थयसँग सिन्व् गरी 
आकशस्िक स्वयस््् सेवयको प्रदयन गनुव पनेछ । 

(४) कुनै पमन आकशस्िक अवस्थयिय स्वयस््् सेवय प्रदयन गनुव पयमिकय  थय स्वयस्््किीको 
दयव्त्व हनुछे । 

7. प्रषेण सेवयः  
(१) नगरपयमिकय मभत्रकय प्रत््ेक स्वयस््् संस्थयिे उपचयरको ियमग आएकय मबरयिीियई आफ्नो 

स्वयस््् संस्थयको संरचनय, उपकरण, मबिेषज्ञ सेवय नभएको वय अन्् कुनै उप्कु्त कयरणिे 
उपचयर प्रदयन गनव नसवकन ेअवस्थय भएिय आफ्नो स्वयस््् संस्थयिय उपिब्ध हनु ेउपचयर 
 त्कयि गरयई थप उपचयरको ियमग  रुुन्  त््स् ो मबरयिीियई उपचयर प्रदयन गनव सलने 
स्वयस््् संस्थयिय सिन्व् गरर प्रषेण गनुव पनेछ ।  र आफ्नो संस्थयिय उपरोक्त सेवय र सेवय 
प्रदय्क हदुयँ हुँदै अको स्वयस््् संस्थयिय प्रषेण गनव पयईन ेछैन । 

(२) स्वयस््् संस्थयिे उपदफय (१) बिोशजि प्रषेण गदयव  ोवकए बिोशजि ववमध र प्रवि्य परुय गनुव 
पदवछ । 

(३) प्रषेण सम्बशन्ध अन्् सेवय र समुबधय िन्त्रयि् र प्रदेिबयट ब््वस्थय गरे अनसुयर हनुछे । 

(४) ्स दफयिय अन््त्र जेसकैु कुरय िेशखएको भए य पमन सेवयग्रयहीको इच्छय बिोशजि मनजियई 
पय्क पने वय चयहेको स्वयस््् संस्थयिय प्रषेण गनविय बयधय पगु्ने छैन । 

8. स्वयस््् सेवय प्रदय्क संस्थयहरुको पररभयषय र आधयरभ ू ियपदण्डः  
(१) स्वयस््् सेवय प्रदय्क संस्थयहरुको पररभयषय र आधयरभ ू ियपदण्ड संघी् सरकयरिे मनधयवरण 

गरे विोशजि हनुेछ ।  
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9. नगरपयमिकय स् री् स्वयस््् सेवय ब््बस्थयपन समिम  गठन र सो समिम को कयि, क वव्् 
 थय अमधकयरः  
(१) शिवरयज नगरपयमिकय मभत्र रहेकय स्वयस््् संस्थयहरुको संचयिन, व््वस्थयपन  थय रेखदेख 

गनव नगरपयमिकय स् रिय स्वयस््् ब््बस्थयपन समिम  गठन गरीनेछ । समिम  गठन नभएको 
हकिय सो कयि स्थयमन् सरकयर सञ्चयिन ऐन २०७४ अनसुयर गठन भएको सयियजीक 
मबकयस समिम िे गनेछ ।  

(२) दफय (९) उपदफय (१) गठन भएको नगरपयमिकय स् री् स्वयस््् ब््बस्थयपन समिम  देहय् 
बिोशजि हनुेछ, 

(क) नगर प्रिखु         अध््ि 

(ख) उप प्रिखु        सदस््    
(ग) सयियशजक ववकयस समिम को सं्ोजक      सदस््  

(घ) प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ       सदस््   
(ङ) स्वयस्््  थय सरसफयई िते्रिय कय्व गरर रहेकय ववज्ञहरु िध््ेबयट प्रत््ेक वषविय 

पररव वन हनुे गरी कय्वपयमिकयिे िनोनम  गरेको एक जनय  सदस्् 

(च) आिय सिहु वय स्वयस््् स्व्ंसेववकय िध््ेबयट प्रत््ेक वषविय पररव वन हनुे गरी 
कय्वपयमिकयिे िनोनम  गरेको एक जनय      सदस््  

(छ) स्वयस्््  थय सरसफयई ियखय प्रिखु     सदस्् सशचव  
(३) ियमथ दफय ९ उपदफय १ बिोशजि गठन भएको नगरपयमिकय स् री् स्वस््् समिम को 

कयि, क वव्् र अमधकयर देहय् अनसुयर हनुेछ ।  
(क) नगरपयमिको स्वयस्््  थय सरसफयइ नीम   ्यर गरर कय्यवन्व्न गने । 

(ख) नगरपयमिकय मभत्र सन्चयिनिय रहेकय सबै स्वयस््् संस्थयहरुिय आधयरभ ू स्वयस््् सेवय 
प्रवयह र सेवयको न््नू ि ियपदण्ड कय्यवन्व्न भएको समुनशश्च  गने । 

(ग) स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन , २०७४ को दफय ११ उपदफ ४ (झ) िय भएको 
नगरपयमिकयको एकि अमधकयर िेत्र अन् रग  उल्िेख भएकय स्वयस््् र सरसफयई 
सम्बशन्ध  (बुदँय १ देशख १२) कय्वििहरुको आफ्नो कय्व िेत्रमभत्र कय्यवन्व्नकय 
ियमग व््बस्थयपन, सिन्व् र सहजीकरण गने । 

(घ) स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन , २०७४ को दफय ११ उपदफ ४ (ख) िय उशल्िशख  
प्रदेि र स्थयनी् सरकयरको सयझय अमधकयरिय उल्िेख भए बिोशजिकय स्वयस््् 
सम्बन्धी कय्वििहरु (बदुय १ देशख १७) आफ्नो कय्व िेत्रमभत्र कय्यवन्व्नकय ियमग  
व््बस्थयपन, सिन्व् र सहजीकरण गने । 
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(ङ) नगरपयमिकय मभत्र भौगोमिक कय्विते्र, जनसंख्य, िशि  जनसंख्य, जोशखि र पछयमड 
परेको वगव, गररब र सीियन् कृ  वगव मनधयवरण गनव र स्वयस्््  थय सह्ोगी कय्विि 
सञ्चयिन गनवकय ियमग स्थयनी्  हिय मसफयररस  थय सहजीकरण गने । 

(च) िहयियरी  थय प्रयकृम क प्रकोप जस् य आकशस्िक स्वयस्््  सेवयको ियमग पूवव  ्यरी  
 थय आवश््क व््वस्थयपन गने । 

(छ) नगरपयमिकय िेत्र मभत्र स्वयस््् संस्थय सञ्चयिनकय ियमग अनिुम , स्वीकृम  सम्बन्धी 
नगरपयमिकयियई आवश््क रय् प्रदयन गने ।  

(ज) स्वयस््् संस्थय, स्वयस््् सेवय व््बसय् र स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन  थय व््वस्थयपन 
समिम ियई मनदेिन ददन,े जयगरुक र सचे  गरयउने । 

(झ) स्वयस््् संस्थयहरुको ियमग आवश््क सयधन स्रो  जटुयउने र पररचयिन गने गरयउने ।  
(ञ) स्वयस््् संस्थय  थय स्वयस््् व््वसय्हरूको सपुरीवेिण  थय अनगुिन गने सयथै 

नगरपयमिकय अन् रग कय स्वयस््् संथयहरुबयट प्रवयह भएकय स्वयस््् सेवयहरुको 
गणुस् र समुनशश्च  यको ियमग प्रभयबकयरी अनगुिन िूल््यङ्कन मनदेशिकय  ्यर गरर 
कय्यवन्व्न गने गरयउने ।  

(ट) स्वयस््् वविषेज्ञहरु र स्वयस््् सेवय प्रदय्कहरुको सूची अद्ययवमधक  थय प्रकयिन गने 
।  

(ठ) स्वयस््् सेवयको पहुचँ भन्दय बयवहर रहेकय सिदुय्को पवहचयन गरी सबैकय ियमग 
स्वयस््् सेवय समुनशश्च  हनुे प्रवन्ध गने ।  

(ड) स्वयस््् संस्थय  थय स्वयस््् व््बसय्सँग आवद्ध किवचयरीहरूियई कय्व सम्पयदन  थय 
िूल््यंकनकय आधयरिय आवश््क प्रोत्सयहन, नमसह  र दण्ड गने गरयउन े। 

(ढ) स्वयस््् संस्थयहरूको स्वीकृ  दरबन्दीिय ररक्त भई करयरिय किवचयरी, मन्ूशक्त गनुव पने 
भएिय नगरपयमिकयको करयर किवचयरी छनौट समिम  ियफव   परीिय मिई ररक्त रहेको 
स्वीकृ  दरबन्दीिय ्ोग्् यिि अनसुयर करयर सूशच अनसुयर मन्शुक्त गने व््वस्थय 
मिियउने । 

(ण) स्वयस््् संस्थय  थय स्वयस््् व््वसय्ीहरुिे ददन ेसेवयहरुको गणुस् रको आधयरिय सेवय 
िलु्क मनधयवरण 

 गने, शस्वकृ ी ददने । 

( ) स्वयस््् िेत्रिय सिुयसन कय्ि गने, गनुयसय, उजरुी, सनेु्न,  थय ्थोशच  सम्वोधन गने, 

गरयउने । 

(थ) नगरपयमिकयिे स्वयस््् कय्वििहरुको िक्ष््  थय उपिशब्धबयरे समििय गने, सझुयव 
ददने  थय आवश््क मिशख  पषृ्ठपोषण सवह  ्ोजनय  जुविय गनव सह्ोग गने । 
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(द) नगर कय्वपयमिकयियई स्वयस्््  थय सरसफयइ िेत्रिय आवश््क सझुयव र सल्ियह 
ददन।े  

(ध) समिम िे आवश्् य अनसुयर कयिकयवयवही गनवको ियमग उपसमिम हरु  ोलन सलनेछ।  
(४) समिम को बैठक र मनणव्  सम्बन्धियः 

(क) समिम को वैठक ियमसक रुपिय बस्नेछ । आवश््क य अनसुयर समिम को ववभयगी् 
प्रिखुको मनदेिनिय सदस््–सशचविे कुनै पमन बेिय बैठक बोियउन सलनेछन। 

 (ग) समिम को कुि सदस्् सङ्खख्यको पचयस प्रम ि  भन्दय बढी सदस््हरु उपशस्थ  भएिय 
समिम को बैठकको ियमग गणपूरक सङ्खख्य पगेुको ियमननेछ  

(ङ) समिम िे आवश््क ठयनिेय जनस्वयस््् िेत्रसँग सम्बशन्ध  कुनै व््शक्त वय सँस्थयियई 
समिम को बैठकिय मबषिेज्ञको रुपिय आिन्त्रण गनव सलनेछ। 

(च) समिम को बैठक सम्बन्धी अन्् कय्वववमध समिम  आफैं िे मनधयवरण गरे बिोशजि 
हनुेछ। 

१०. नगरपयमिकय स् रर् गणुस् र सधुयर समुनशश्च  य कय्व समि ी 
(१) नगरपयमिकय स् री् एवं िय ह कय स्वयस््् संस्थयहरुबयट ददईने स्वयस््् सेवयहरुिय नेपयि 

सरकयरिे  ोकेकय ियपदण्ड अनसुयरको गणुस् र समुनशश्च  यकय ियगी पयमिकय स् रिय 
नगरपयमिकय स् रर् गणुस् र सधुयर समुनशश्च  य समि ी रहनेछ। 

(२) उपदफय (१) बिोशजिको समि ीिय देहय् बिोशजिकय सदस््हरु रहनछेन।् 

(क) नगर प्रिखु - अध््ि 

(ख) प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ   - सदस्् 

(ग) नगरपयमिकय रहेको वडयको अध््ि  - सदस्् 

(घ) सयियजीक ववकयस समि ीको ववभयगी् प्रिखु  - सदस्् 

(ङ) मनवयशचव  िवहिय सदस्् िध््ेबयट १ जनय दमि  िवहिय सदस्् अमनवय्व रहने गरी 
२ जनय - सदस्् 

(च) उपभोक्तय िञ्चबयट १ जनय - सदस्् 

(छ) नगरपयमिकय मभत्रको अस्प यिबयट १ जनय नमसवङ प्रम मनमध - सदस्् 

(ज) १ जनय प्रम मनमध सदस्् गणुस् र सधुयर सम्बन्धी कय्व गने संघ संस्थयको प्रम मनधी - 
सदस्् 

(ट) सयियजीक ववकयस ियखय प्रिखु - सदस्् सशचव 

(३) नगरपयमिकय िय ह िय रहेकय स्वयस््् संस्थयहरुको सेवय प्रवयहियई गणुस् रर् य कय्ि 
गनव नगरपयमिकय स्वयस््् गणुस् र समुनशश्च  य समिम  र स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन  थय 
व््बस्थयपन समिम  प्रम  जवयफदेही हनुे गरर नगर कय्वपयमिकयिे प्रत््ेक स्वयस््् संस्थयिय 
 ोवकए बिोशजिको स्वयस््् गणुस् र समुनशश्च  य टोमि गठन गनुव पनेछ ।  
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(४) नगरपयमिकय स्वयस््् गणुस् र समुनशश्च  य समिम को कयि, क वव्् र अमधकयर  पशिि 
बिोमिको रहने छन, 
(क) स्वयस््् सेवय प्रवयह सम्बशन्ध पयमिकयको ववद्यमु ् स्वयस््् पयश्वशचत्रिय अध््वमद्यक 

गररएको  ््यङ्क र  ््/प्रियणको वयरेिय छिफि गरर गणुस् र सधुयर कय्व् ोजनय 
मनियवण गने र नगरपयमिकय स्वयस््् सेवय ब््बस्थयपन समि ीियई प्रम वेदन गने। 

(ख) अमनवय्व रुपिय चौियसीक  थय आवश््क य अनसुयर थप वैठक बस्न सलनेछ। 

(ग) समिम कय सदस््हरूसंग सिन्व् गरेर सदस्् सशचविे वैठक बोियउने र वैठकको 
सहजीकरण गने।  

(घ) गणुस् र समुनशश्च य कय्व समिम को बैठक र ्सिे गने कय्वहरुको अमभिेख दरुुस्  
रयख्नको ियमग छुटै्ट रशजष्टर हनु ुपदवछ।  

(ङ) समिम को मन्मि  बैठकको उपशस्थम  र मनणव् हरु िेखदय एकरुप यको ियमग बैठक 
अध््ि य गने व््शक्त, मिम , स्थयन,उपशस्थ  व््शक्तहरुको नयि र दस् ख , छिफिकय 
ववष्हरु, बैठककय बैठक मनणव् हरु सवह  कय्व् ोजनय सिे   ्यर गनुव पनेछ। 

(च) नगरपयमिकय स्वयस््् गणुस् र समुनशश्च  य समिम को अन्् कयि, क वव्् र अमधकयर 
 ोवकए बिोशजि हनुेछ। 

(५) ्स समि ीको ववस्  ृ कयि क वब्् नेपयि सरकयर स्वयस्््  थय जनसंख्य िन्त्रयि्को 
गणुस् र सधुयर सम्बशन्धको पररियशजव  मनदेशिकय, २०७३ बिोशजि हनुेछ।  

११. नगरपयमिकय स्वयस््् अनगुिन समिम  गठनः  
(१) नगरपयमिकय िेत्रमभत्र रहेकय स्वयस््् संस्थयहरुको अनगुिन गनव मनम्नयनसुयरको समिम  

रहनेछ ।  
(२) उपदफय (१) बिोशजिको समिम िय देहय् बिोशजिकय सदस््हरु रहनछेनः्   

(क) नगर उप प्रिखु       – अध््ि   
(ख) सयियजीक मबकयस समिम को ववभयमग् प्रिखु    – सदस््  
(ग) नगर सभयकय सदस््हरू िध््ेबयट अध््ििे  ोकेको १ जनय िवहिय सदस्् – 

सदस््   
(घ) सरकयरी÷सयिदुयव्क स्वयस््् संस्थयकय प्रम मनमध िध््ेबयट नगरपयमिकय स्वयस््् 

  समिम िे  ोकेको एक जनय        – सदस््   
(छ) नगरपयमिकय सयियशजग ववकयस ियखय प्रिखु      – सदस्् सशचब 

(३) नगरपयमिकय स्वयस््् अनगुिन समिम को कयि, क वव्् र अमधकयरः नगरपयमिकय स्वयस््् 
अनगुिन समिम को कयि, क वव्् र अमधकयर नगरपयमिकय स्वयस््् सेवय अनगुिन, िलु््यङ्कन 
 थय सपुररवेिण मनदेशिकयिय  ोवकए बिोशजि हनुेछ । 
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१२. स्थयनी् स्वयस््् संस्थय संचयिन  थय ब््वस्थयपन समिम  सम्बन्धी व््बस्थय  
(१) नगरपयमिकय आफैं िे  ोवकएको ियपदण्डिय १५ िै्यसम्ि िि यको अस्प यि स्थयपनय गरी 

सञ्चयिन गनव सलनेछ । ्स् ो अस्प यि सञ्चयिन गनव नगरपयमिकयिे अस्प यि सञ्चयिन 
मन्ियविी  जुविय गरी सञ्चयिन गनेछ ।  

(२) उपदफय (१) बिोशजि स्थयवप  अस्प यि संचयिन  थय ब््वस्थयपनकय ियमग देहय् 
बिोशजि रहने गरर अस्प यि सञ्चयिन  थय ब््वस्थयपन समिम  रहनेछ,  
(क) नगर प्रिखु       – संरिक 

(ख) नगरपयमिकय मभत्र बसोवयस गने  ोवकएको ्ोग्् य पगेुको व््क्ती िध््े 
कय्वपयमिकयबयट िनोनी  व््शक्त     – अध््ि 

(ग) सयियजीक मबकयस समिम को सं्ोजक    – सदस्् 

(घ) सम्वन्धी  अस्प यि रहेको वडयको अध््ि    – सदस्् 

(ङ) प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ  वय मनजिे  ोकेको अमधकृ   – सदस््  
(च) नगरपयमिकय सयियजीक ववकयस ियखयस ियखयको प्रिखु – सदस््  
(छ) नगरकय्वपयमिकयबयट िनोमन  िवहिय सदस्् एक जनय  – सदस्् 

(ज) नगरपयमिकय  हको अस्प यिको नमसवङ ईन्चयजव एक जनय – सदस्् 

(झ) स्थयनी् उद्योग व््यपयर संघको अध््ि   – सदस्् 

(ञ) नगरपयमिकय  हको अस्प यिको िे.स.ु   – सदस्् सशचव 

(३) स्वयस््् चौकी (स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन  थय व््वस्थयपन समिम ), आधयरभ ु स्वयस््् केन्र 
र सयिदुयव्क स्वयस््् ईकयइ ब््वस्थयपनकय ियमग देहय् बिोशजि सदस्् रहने गरी हरेक 
संस्थयको छुट्टय–छुटै्ट ब््वस्थयपन समिम  गठन गररने छ वय शिवरयज नगरपयमिकयको स्थयनी् 
स्वयस््् संस्थय संचयिन  थय व््वस्थयपन कय्वववमध २०७६ को पररच्छेद ७ बिोशजि रहन े
छ । 

(क) नगर प्रिखु        – संरिक  
(ख) नगरपयमिकय मभत्र पने सम्बशन्ध  स्वयस््् संस्थय अवशस्थ  वडयको अध््ि – अध््ि  
(ग) समिम िे िनोमन  गरेको मनवयवशच  िवहिय सदस््हरुिध््ेबयट एक जनय  – उपयध््ि  
(घ) सम्बशन्ध  स्वयस््् संस्थय रहेको िेत्रको ववद्ययि्कय प्रिखु/प्रधयनयध््यपक िध््ेबयट 

एक जनय िवहिय शिशिकय      – सदस््  
(ङ) स्थयनी् व््यपयर संघको प्रम मनमध एक जनय   – सदस््  
(च) समिम बयट िनोमन  िवहिय स्वयस््् स्व्ंसेववकय िध््ेबयट एक जनय – सदस््  
(छ) सम्बशन्ध  स्वयस््् संस्थय रहेको वडय कय्यवि्कय कय्वकयरी अमधकयरी  – सदस््  
(ज) सम्बशन्ध  स्वयस््् संस्थयको प्रिखु     – सदस्् सशचव  



खण्डः ६ संख्यः १४ मिम ः २०७९।०९।२० 

 

४) समिम कय पदेन सदस््हरु संरिक, सम्बशन्ध  वडयकय प्रिखु, शििक प्रम मनमध, नगरपयमिकय 
वय वडयकय कय्वकयरी अमधकयरी र सम्बशन्ध  स्वयस््् संस्थयकय प्रिखुको पवहिो बैठकिे 
उपदफय (३) बिोशजि िनोमन  हनुे समिम कय थप सदस््हरुको िनोन्न गनेछ ।  

(५) उपदफय (३) बिोशजि गठन हनुे समिम िय परुुष अध््ि रहेको अवस्थय भएिय िवहिय 
उपयध््ि र िवहिय अध््ि भएको हकिय परुुष उपयध््िको व््वस्थय गनुव पनेछ । 
समिम िय प्रम मनमधत्व हनु े स्वयस््् संस्थय रहेको िेत्रकय ववद्ययि्कय प्रिखु/प्रयचय्व िध््े 
एक जनय िवहिय िनोमन  हनुे प्रयवधयन अनसुयर िवहिय प्रिखु/प्रयचय्व नभएको अवस्थयिय 
व््वस्थयपन समिम िे स्वयस््् िेत्रिय ्ोगदयन ददनसलन ेिवहिय शिशिकयहरु िध््ेबयट एक 
जनय िनोमन  गनव सलनेछ ।  

(६) व््वस्थयपन समिम को बैठकिय मनम्न बिोशजि िेत्रको अमनवय्व प्रम मनमधत्व रहने गरी 
सदस््हरु आिशन्त्र  गनुव पनेछ,  

क. दमि  जनजयम बयट १ जनय  
ख. अपयंग, अिक्त वय जेष्ठ नयगररकहरु िध््ेबयट १ जनय  
ग. वकिोर वकिोरीहरुको  फव बयट १ जनय  

(७) नगरपयमिकय स् रिय स्वयस््् सेवय प्रवयह गने नीशज, गैर सरकयरी  थय दय  ृ संस्थयकय 
आ्ोजनय र कय्वििकय प्रम मनमधहरुियई समिम को वैठकिय आिशन्त्र को रुपिय संिग्न 
गरयउन सवकनेछ ।  

(८) नगरपयमिकय स् रिय स्वयस््् सेवय प्रवयहिय दोहोरोपन नहनुे व््वस्थयकय ियमग पवहिे गदठ  
स्वयस्््संग सम्बशन्ध  अन्् समिम हरुको ववघटन गरी  ी समिम हरुिे गरी आएको कय्व 
पमन ्सै ऐनिय व््वस्थय भए अनसुयर गठी  समिम िे गने व््वस्थय मिियउन ुपनेछ ।  

(९) स्थयनी् स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन  थय ब््वस्थयपन समिम को कयि, क वब्् र अमधकयर 
मनम्नयनसुयर हनुे छन ् 
(क) नेपयि सरकयरबयट जयरी गररएको आधयरभ ू स्वयस््् सेवय (Basic Health care 

package) प्रबयह र सेवयको न््ून ि ियपदण्ड (Minimun servise standard) 
कय्यवन्व्नको समुनशश्च  य गरयउने ।  

(ख) स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन, २०७४ को दफय ११ उपदफय २ (झ) िय भएको 
नगरपयमिकय  थय नगरपयमिकयको एकि अमधकयर िेत्र अन् गव  उल्िेख भएकय 
स्वयस््् र सरसफयईसंग सम्बशन्ध  (बुंदय १ देशख १२) कय्वििहरुको आफ्नो 
कय्विेत्रमभत्र कय्यवन्व्नकय ियमग व््वस्थयपन, सिन्व् र सहजीकरण गने ।  

(ग) स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन, २०७४ को दफय ११ उपदफय ४ (ख) िय उल्िेशख  
प्रदेि र स्थयनी् सरकयरको सयझय अमधकयरिय उल्िेख भए बिोशजिकय स्वयस््् 
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सम्बन्धी कय्वििहरु (बुंदय १ देशख १७) आफ्नो कय्विते्रमभत्र आवश््क 
कय्यवन्व्नकय ियमग सह्ोग, सिन्व् र सहजीकरण गने (अनसूुशच २)।  

(घ) स्वयस्््को बहृ  ्सयियजीक मनधयवरक  त्वहरुको (Wider Social determinants 
of Health) कयरणवयरे पररवम व  जीवनिैिी  थय जोशखिपूणव व््वहयरवयट ियमनसको 
स्वयस्््िय पनव सलने प्रम कूि प्रभयवहरुको पवहचयन गनव र नसने रोगहरुवयट वच्न 
जनचे नय अमभववृद्ध जस् य कय्वििहरु ियग ुगनव न ेतृ्व प्रदयन गने।  

(ङ) स्वयस््् संस्थयको भौगोमिक कय्विेत्र, जनसंख्य, िशि  जनसंख्य, जोशखि र पछयडी 
परेकय वगव, गरीव र मसियन् कृ  वगव मनधयवरण गनव र स्वयस्््  थय सह्ोगी कय्विि 
सञ्चयिन गनवकय ियमग स्थयनी्  हिय मसफयररस  थय सहजीकरण गने।  

(च) सववसिुभ र गणुस् री् स्वयस््् सेवय उपिब्ध गरयउनकय ियमग आवश््क ियनव 
स्रो  व््वस्थयपन सम्बन्धी कय्व गने  थय सेवय प्रदय्कर स्वयस्््किीहरुियई सहज 
रुपिय कय्व गनव अनकूुि  थय सरुशि  बय यवरण सजृनय गने र उच्च कय्व 
सम्पयदनकय ियमग प्रोत्सयवह  गने।  

(छ) स्वयस््् संस्थयबयट प्रदयन गररएको सेवय, सेवय प्रदय्कहरुको कय्व सम्पयदन र ्सको 
उप्ोमग यको मन्मि  सिीिय  थय िूल््यंकन गरी परुस्कृ  सिे  गने।  

(ज) स्वयस््् संस्थयको भौम क पूवयवधयर  थय सेवय प्रवयह (भवन, औषमध, औजयर उपकरण, 

फमनवचर) को ियमग स्वयस््् संस्थयको मन्मि  स्व-िूल््यंकनकय आधयरिय आवश््क 
स्थयनी् मबशि् स्रो  सयधनहरुको पवहचयन  थय पररचयिनिय सह्ोग गने र सो 
व््वस्थयपनकय ियमग सम्बशन्ध  मनकय्िय आवश््क मसफयररस, छिफि, बहस, पैरवी 
गने।  

(झ) स्वयस््् सूचनयको उशच  व््वस्थयपन गनव स्वयस््् सम्बन्धी  ््यंक, सूचनय संकिन, 

ववश्लषेण गरी सोको उप्ोगिय वृवद्ध ल््यउन।े रेकमडवङ्ग ं  थय ररपोवटवङ्गियई समुनशश्च  
गरी ्सको ियमसक  थय आवमधक सिीिय गने।  

(ञ) स्वयस््् संस्थयको भौगोमिक कय्विेत्र मभत्रको स्वयस््् सिस््य र आवश््क यको 
ववश्लषेण गरी  ््िय आधयरर  ्ोजनय  जुविय, कय्यवन्व्न र अनगुिन गने।  

(ट) स्वयस््् सेवयिय सिुयसनियई िध््नजर गरी जन सहभयमग य र सयियजीक 
जवयफदेवह य समुनशश्च  गदै सेवयग्रयहीिैत्री स्वयस््् सेवयियई सदुृवढकरण गनव सह्ोग 
 थय सहजीकरण गने।  

(ठ) ववद्य ुी् स्वयस््् (e-Health) को अवधयरणयियई स्थयनी् स् रिय ववकयस गरी 
िििः ियग ु गदै जयने । सोको कय्यवन्व्नकय ियमग नगरपयमिकय अन् गव कय 
नगरपयमिकय स्वयस््् ब््बस्थयपन समिम  र सयियजीक ववकयस ियखयसंग आवश््क 
सिन्व् गने।  
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(ड) केन्र, प्रदेि र स्थयनी् सरकयरिे चियएकय स्वयस््् सम्बन्धी कय्विि  थय 
अमभ्यनहरुियई सफि पयनव आवश््क कय्व गने। 

(ढ) स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन  थय व््वस्थयपन समिम कय अन्् कयि, क वव्् अमधकयर र 
बैठक सम्बन्धी अन्् व््वस्थय  ोवकए बिोशजि हनुेछ।   

(१०) स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन  थय व््वस्थयपन समिम को कय्वकयि पयँच वषवको हनुेछ। 

(११) कुनै पमन व््शक्त एक भन्दय बढी स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन  थय व््वस्थयपन समिम िय 
रहन सलने छैन।  र पदेनको हकिय ्ो ियग ुहनुे छैन। 

१३. बैंक खय य सञ्चयिनः हरेक स्वयस््् संस्थयिे बैंकं खय य खोल्न सलने छ।   
(१) स्वयस््् संस्थयको वैंक खय य स्वयस््् संस्थय संञ्चयिन  थय ब््वस्थयपन समिम कय अध््ि र 

सदस्् सशचवको सं्कु्त दस् ख बयट सञ्चयिन हनुेछ।   
(२) उपदफय (१) बिोशजिको िेखय व््वस्थयपन र िेखय परीिण नगरपयमिकयिे  ोके बिोशजि 

हनुेछ । 

१४. नगरपयमिकयको स्वयस््् ियखयको व््बस्थयः नगरपयमिकयिय स्वयस््् सेवय संचयिन  थय 
व््वस्थयपन गनवकय ियगी स्वयस््् ियखय रहन े छ जस्िय देहय् बिोशजकिय किवचयरीहरु रहन े
छन। 

(१) नगरपयमिकयिय स्वयस््् ियखय हेनव स्वयस््् प्रयववमधक (हे.ई) िध््ेबयट कय्व सम्पयदनिय 
कुिि य  थय जनस्वयस््् संग सम्बशन्ध  मबष्िय हयँमसि गरेको न््नु ि िैशिक 
्ोग्् यकय आधयरिय कय्वपयमिकयिे  ोकेको एक जनय जनस्वयस््् अमधकृ  सय ौ  हकय 
स्वयस््् प्रववद्धन ियखय प्रिखु हनुेछन ्। त््सै गरी सरुशि  िय तृ्व सम्बशन्ध कय्वििकय 
ियगी स्वयस््् प्रयववमधक (कम््मुनटी नमसवङ) िध््ेबयट १ जनय, हे.ई सिहु िध््ेबयट १ जनय 
हे.अ वय मस.अ.हे.ब छौटौ रहने छन ्। 

(२) स्वयस््् ियखय प्रिखुको कयि, क वव्् र अमधकयर संघी् स्वयस््् िन्त्रयि्िे  ोके 
बिोशजि सवह  देहय् बिोशजि हनुेछः 
(क) स्वयस््् सेवय सम्बन्धी स्थयनी् ्ोजनय मनियवण गने र कय्यवन्व्न गने, 

(ख) कय्वपयमिकय  थय नगर सभयबयट स्वयस््् सम्बशन्ध  आवश््क ऐन कयनून, नीम  
मन्ि मनियणव  थय पयरर  गनव कय्यवन्व्न गनव, गरयउन वि्यशिि रहन,े 

(ग) नगरपयमिकयको स्वयस््् सेवयसंग सम्वशन्ध  कय्विि कय्यवन्व्न गने गरयउन, 

मन्मि  अनगुिन गरी आवश््क पषृ्ठपोषण ददन,े कय्व सम्पयदन िूल््यङ्कनको 
आधयरिय स्वयस््् संस्थय  थय स्वयस्््कमिवियई परुस्कृ  गने गरयउन,े 
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(घ) स्वयस््् संस्थय, सेवय प्रदयन  थय स्वयस््् व््वसय्को  ््यङ्क मन्मि  अद्ययवमधक 
गरी गरयई कय्वपयमिकय, प्रदेि  थय केन्री् मनकय्िय मन्मि  रुपिय पठयउन,े 

(ङ) स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन  थय स्वयस्््  फव कय कय्विि संचयिन र कय्यवन्व्नकय 
ियमग श्रो को पवहचयन, संकिन र उपिव्ध स्रो को ्थोशच  बयँडफयँड गने गरयउन,े 

(च) नगरपयमिकय िेत्रमभत्रकय स्वयस््् संस्थय नलसयङ्कन गरी सोको आधयरिय स्वयस््् 
संस्थय खोल्न  थय स्वयस््् व््विय् सञ्चयिन गनव अनिुम  प्रदयन गनव, सेवय ववस् यर 
एवं थप गनव कय्व ्ोजनय वनयई स्वयस््् समिम  सिि पेि गने र शस्वकृ  भए पमछ 
कय्यवन्व्न गने गरयउन,े 

(छ) स्वयस्््किी  थय किवचयरीहरुको व््वस्थयपन गने, स्वयस््् संस्थयिय आवश््क 
किवचयरीको पदस्थयपन, सम्बन्धी कय्व गने, 

(ज) स्वयस््् संस्थयिय कय्वर  स्वयस्््किी  थय किवचयरीहरूको ववदयको अमभिेख 
अद्ययवमधक गने, १ हप्तय सम्िको ववदयहरू स्वीकृ  गने, 

(झ) स्वयस््् सेवयको गणुस् र बढयउन स्वयस््् संस्थय, व््वस्थयपन समिम ,  थय अन्् 
सरोकयरवयियहरूको मन्मि  रुपिय बैठक, गोष्ठी वय  यमििको व््वस्थय गने, गरयउन,े 

(ञ) नगरपयमिकयको स्वयस््् समिम को सशचवयि्को रुपिय कय्व सम्पयदन गने, गरयउन,े  
(ट) स्वयस््् सेवय संग सम्बन्धी   थय आफ्नो पदद् कय्व गदयव कय्वपयमिकय, नगर सभय 

एवं प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ को सपुरीवेिण  थय मनदेिनको अधीनिय रही कय्व 
सम्पयदन गने, गरयउन े। 

(३) नमसवङ अमधकृ को कयि, क वव्् र अमधकयर संशघ् स्वयस््् िन्त्रयि्िे  ोके बिोशजि 
सवह  देहय् बिोशजि हनुेछः 
(क) पयमिकयको स्वयस््् सेवय अन् गव  सरुशि  िय तृ्व सम्बशन्ध स्थयनी् ्ोजनय मनियवण 

गने र कय्यन्व्न गने, अमभिेख  थय प्रम वेदन  ्यर गने, 
(ख) स्वयस््् संस्थयहरुिय गणु्स् री् गभववम  जयँच  थय संस्थयग  सतु्केरी सेवयको 

प्रत््यभमु  ददन मन्िी  अनगुिन  थय सपुररवेिण गने, आवश््क औषमध  थय 
उपकरणहरुको व््वस्थयपन गने,  

(ग) नगरपयमिकय स् रिय आकशस्िक प्रिमु  कोष  खडय  गनवकय ियगी आवश््क पहि 
गरी कोषको समुनशश्च  य गने, 

(घ) ियपदण्ड अनसुयरको गभवजयँच, संस्थयग  सतु्केरी सेवयको प्रववद्घन  थय ववस् यर र उिर 
प्रिमु  जयँचको व््वस्थयपन गने, 

(ङ) स्वयस््् संस्थयहरुिय कय्वर  नमसवङ्ग स्टयफहरुको िि य अमभबवृद्घकय ियगी ववमभन्न 
आवश््क  यमििहरुको ्ोजनय गने र कय्यवन्व्न गने, 
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(च) मन्मि  रुपिय स्वयस््् चौवकको सेवयको अनगुिन गने र नमसवङ्ग स्टयफहरुियई 
स्थिग  अनशुििण ददन,े  

(छ) पररवयर मन्ोजनकय सयधनहरुको ्थेष्ट प्र्यप्त यको समुनशश्च  य गने र आवश््क य 
अनसुयर ढुवयनीको व््वस्थयपन गने, 

(ज) ववमभन्न शिववरहरुको ्ोजनय गरी आवश््क सिन्व्न गरी शिववरहरुको मन्मि  
संचयिन गने, 

(झ) िवहियको स्वयस्््सँग सम्बशन्ध  ववमभन्न सयियजीक कुरीम हरुकय जस् ै छयउ प्रथय 
आदी ववरुद्घ अन्् मनकय्हरुसँग सिन्व्न गरी ववमभन्न कय्वििहरुको ्ोजनय गरी 
कय्यवन्व्न गने, 

(ञ) स्वयस््् सेवयिय िैंमगक सियन य  थय सयियजीक सियवेशिकरण कय्ि गनव ्ोजनय 
 जुविय  थय कय्यवन्व्न गने, 

(ट) सयियजीक ववकयस ियखय अन् गव कय ववमभन्न प्रियसमनक कय्विय ियखय प्रिखुियई 
सह्ोग गने, 

(ठ)  ोवकएकय अन्् कय्वहरु । 

(४) उपदफय १ िय जे भमनए य पनी पयमिकयिे कयिको चयप र कुिि कय्व सम्पयदनको ियगी 
अन्् प्रयववमधक किवचयरीहरुियई कयजिय ियखयिय खटयउन सलनेछ । 

(५) ियखयिय कयि गनवको ियगी करयरिय कय्यवि् सह्ोगी रहनेछन । 

 

पररच्छेदः ३ 

स्वयस््् संस्थय स्थयपनय र सञ्चयिन सम्वन्धी ियपदण्ड 

15. अस्प यि  थय स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन ियपदण्ड  
(१) अस्प यिः नगरपयमिकय आफैिे  यवकएको ियपदण्डिय १५ िै्यसम्ि िि यको अस्प यि 

संचयिन गनव सलनछे । ्स् ो अस्प यि संचयिन गनव नगरपयमिकयिे अस्प यि संचयिन 
मन्ियविी  जुविय गरी संचयिनिय ल््यउनपुने छ ।  

(२)  स्वयस््् चौकीः नगरपयमिकयिे संमबधयन प्रदि जन यको स्वयस््् अमधकयरियई ब््वहयरिय 
उपिब्ध गरयउन प्रत््ेक वडय अथयव  जनसंख्यको अनपुय िय कशम् िय देहय्कय पूवयवधयर 
परुय गरी स्वयस््् चौकी संचयिन गनुव पनेछ । 

(क) जनिशक्तः छैटौं  ह अमधकृ  (स्वयस््् हे.ई) १ जनय, पयचौं  हकय २ जनय (हे.अ 
वय मस.अहेव), र मस.अ.न.िी १ जनय, चौंथो  हकय २ जनय (अहेव वय अनिी)  
हनुेछन । आवश््क य अनसुयर ल््यव टेशलनशि्न, स्वयस््् प्रबवद्वक र सहय्क 
किवचयरीहरु रहनेछन ्। 

(ख) भवन कोठयः प्रियसन कि, औषधी भण्डयरण  थय वव रण कि, प्रयथमिक उपचयर 
कि, गभव जयँच  थय प्रस ुी कि जस् य सवुवधय सवह को भवन रहनेछ । 
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(ग) उपकरणः प्रयथमिक उपचयरकय आधयरभ ू उपकरण, प्रस ुी उपकरण, प्र्ोग ियिय 
उपकरण । 

(३) उपदफय २ (क) िय जे भमन् य पनी नगरपयमिकयिे प्रभयवकयरी सेवय संचयिन गनवकय ियगी 
थप किवचयरीहरु करयरिय मन्कु्त गनव सलनछे । ्सरी करयरिय किवचयरी मन्कु्त गदयव 
दफय २६ को उपदफय २ बिोशजि गदठ  समि ीको कय्वववमध अनसुयर गनुव पनेछ । 

(४) स्वयस््् चौवकिय कय्वर  किवचयरीहरुको कयि, क वव्् र अमधकयर संघी् स्वयस््् 
िन्त्रयि्िे  ोके बिोशजि सवह  देहय् बिोशजि हनुेछः 
(क) आ—आफ्नो शजम्िेवयरी अन् गव कय सेवयहरुको  ््यङ्क  थय प्रम वेदन अद्ययवमधक 

गरी चसु् , दरुुस्  रयख्न ुपनेछ । वडय कय्यवि् वय पयमिकयिे ियग गरेको खण्डिय 
पेि गनुव पनेछ, 

(ख) नमसवङ्ग स्टयफहरुिे स्वयस््् संस्थय स् रिै अत््यवश््क सतु्केरी हेरचयह कोष खडय 
गनवकय ियगी वडय कय्यवि्  थय पयमिकयसँग सिन्व्न गनुव पनेछ । सयथै ्सरी 
गदठ  कोषको अवस्थयको बयरेिय पयमिकयिय  थय स्वयस््् संस्थय संचयिन  थय 
व््वस्थयपन समि ीको बैठकिय स्व्ं उपशस्थ  भई जयनकयरी ददन ुपनेछ, 

(ग) स्वयस््् संस्थय प्रिखुिे संस्थयिय सिुयसन कय्ि कय्ि गनवकय ियगी शजम्िेवयर 
हनु ुपनेछ । नयगरीक वडय पत्र, सझुयब पेटीकयको व््वस्थयपन  थय सेवयग्रयहीको 
सन् वुष्ट ियपन, सयियजीक पररिण जस् य कृ्यकियपहरु मन्मि  संचयिन गनवकय 
ियगी वडय कय्यवि्  थय पयमिकयसँग सिन्व्न गनुव पनेछ । ियमसक प्रगम को 
बयरेिय स्वयस््् संस्थय सं यिन  थय व््वस्थयपन समि ीको बैठकिय जयनकयरी ददन ु
पनेछ, 

(घ) गणुस् री् सेवय प्रदयन गनवकय ियगी प्रम बद्व हनु ुपनेछ, 

(ङ) सेवयको पहुँच बढयउनकय ियगी स्वयस््् संस्थय संचयिन  थय व््वस्थयपन 
समि ीसँगको सिन्व्निय जन पररचयिन, घमु् ी सेवय जस् य कृ्यकियपहरु संचयिन 
गनुव पनेछ, 

(च)  ोवकए बिोशजिकय अन्् कय्वहरु । 

(५) नगरपयमिकय िेत्रमभत्र जमडबटुी, प्रयकृम क शचवकत्सय, ्ोगय ध््यन िगय् कय रोकथयि ििुक 
र वैकल्पीक शचवकत्सय सेवयको प्रबवद्धनकय ियमग सिदुय् वय ट्रष्टहरुसँगको सयझेदयरीिय वय 
नगरपयमिकय आफैं िे कम् ीिय एउटय आ्ूवेद  थय प्रयकृम क शचवकत्सय केन्रको स्थयपनय र 
सञ्चयिन गनुव पनेछ ।    

१६. मनजी िते्रिे अस्प यि संचयिन गनव सलनःे   
(१) नगरपयमिकय िेत्रमभत्र मनजी िेत्र  थय ट्रष्ट वय िोक कल््यणकयरी संस्थयद्वयरय अस्प यि 

संचयिन गनव चयहेिय १५ िै्य सम्िको संचयिन अनिु ी नगरपयमिकयिे ददन सलनेछ ।  
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(२) उपदफय (१) बिोशजि अस्प यि संचयिन गनव चयहने मनकय्िे अनिु ीको ियमग  ोवकएको 
ढयँचयिय नगरपयमिकयिय मनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) स्वयस््् सेवय  थय सरसफयई अनगुिन समिम िे प्रयप्त मनवेदन उपर छिफि  थय 
आवश््क अनगुिन गरी  ोवकएको ियपदण्ड परुय गरेिय अस्प यि संचयिनको स्वीकृ ी 
प्रदयन गनव सलने गरी आि् पत्र प्रदयन गनव नगर कय्वपयमिकयियई मसफयररस गनेछ ।  

(४) उपदफय (३) को आधयरिय नगर कय्वपयमिकयिे १ िवहनय मभत्र  ोवकएको ियपदण्ड परुय 
गरेकय मनकय्ियई ्स् ो अस्प यि संचयिनको स्वीकृ ी प्रदयन गनव सवकने प्रकयरको आि् 
पत्र प्रदयन गनेछ ।  

(५)  ोवकएको सि्सीिय मभत्र ्सै ऐन बिोशजि  ोवकएको पूवयवधयर  ्यर गरी स्वीकृ ीकय 
ियमग नगर कय्वपयमिकयिय मनवेदन ददन ुपनेछ ।   

(६) उपदफय (५) बिोशजिको मनवेदन उपर आवश््क अनगुिन गरी  ोवकएको ियपदण्ड परुय 
गरेको ठहर भएिय अस्प यि संचयिनको अनिु ी प्रदयन गनव सलनेछ ।  

१७. अस्प यि संचयिन गनव आवश््क ियपदण्डः नगरपयमिकयको स्वीकृ ीिय संचयिन हनुे १५ वेड 
सम्िको अस्प यिहरुिे देहय् अनसुयरको ियपदण्ड परुय गनुव पनेछ ।  
(१) जनिशक्तः कशम् िय २ जनय एि.वव.वव.एस. डयलटर, कशम् िय ४ जनय स्टयफ नसव, कशम् िय 

एक जनय ल््यव टेशलनमस्न, ४ जनय स्वयस््् सहय्क, ४ जनय अ.हे.व., ४ जनय अ.न.िी र 
आवश््क ियत्रिय सह्ोगी किवचयरी 

(२) भवन  थय कोठयः द यव चियनी, ववहरंग सेवय, इिजेन्सी कि, प्र्ोगियिय, भनयव भएकय ववरयिी 
रयख्न ेल्यववन, नमसवङ कि, प्रियसन कि, पयवकव ङ, प्र्यप्त जमिन ।  

(३) उपकरण र पूवयवधयरः सडक नेटवकव िे जोमडएको, एम्बिेुन्स सेवयको उपिब्ध य, ववरयिी रयख्न े
बेड र ियइफ सपोटव मसष्टि, २४ घण्टय ववद्य ु र खयनेपयनी सेवय भएको, अशलिजनको 
व््वस्थय, शचवकत्सयजन्् फोहर ब््वस्थयपनको प्रणयिी भएको हनुपुने ।  

18. पोमिशलिमनक संचयिनको अनिु ीः  

(१) नगरपयमिकयिे आफ्नो कय्विेत्रिय कुनै व््शक्त वय संस्थयिे पोमिशलिमनक संचयिन गनव 
चयहेिय  ोवकएको ियपदण्ड परुय गरी स्वीकृ ी मिन ुपनेछ ।  

(२) पोमिशलिमनकिय ववरयिी जयँच्ने डयलटरको वववरण, सञ्चयिकको वववरण, सञ्चयिन हनुे स्थयन 
र उपिब्ध हनुे सेवयको वववरण खोिी नगरपयमिकय सिि मनवेदन ददन ुपनेछ ।   

19. प्र्ोगियिय वय ल््यबोरेटोरी संचयिनः व््शक्त वय कुनै संस्थयिे प्र्ोगियिय वय ल््यवोरेटोरी 
संचयिन गनव चयहेिय देहय् बिोशजिको वववरण सवह  नगरपयमिकयबयट स्वीकृ ी मिन ुपनेछ । 

(१) संचयिकको वववरण र नयगररक यको प्रियणपत्र¸  
(२) प्र्ोगियिय वय ल््यबोरेटोरी संचयिन गने स्थयन प्रियशण  भएको कयगजय ¸   
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(३) रेमड्ोिोजी वय प््यथोिोजी ववष्िय न््ून ि ३ वषव अध्््न गरेको व््शक्तको प्रियणपत्र र 
कयि गनव इच्छुक भएको पत्र¸ 

(४) ल््यबिय उपिब्ध हनुे परीिणको प्रकयर¸  
(५) ल््यबिय प्र्ोग हनुे न््ून ि उपकरणहरुको वववरण ।   

20. फयिेसी संचयिनको अनिु ीः  
(१) नगरपयमिकय िेत्रमभत्र फयिेसी संचयिन गनव चयहेिय नगरपयमिकयबयट अनिु ी मिन ुपनेछ ।   
(२) आधयरभ ू फयिेसी शििय प्रयप्त ब््शक्त सञ्चयिक रहने गरी फयिेिी सञ्चयिन गने स्थयन, 

वविी वव रण गने औषधीकय प्रकयरहरु र प्रयथमिक उपचयर सेवयको वववरण आवेदनिय 
खिुयउन ुपने ।  

(३) फयिेसी सञ्चयिनिय रहने िखु् सञ्चयिक र सहय्क किवचयरीहरुको वववरणहरु िैशिक 
प्रियण पत्र, नयगररक य र हयिको वसोवयस ठेगयनय प्रियण भएको कयगजय  र वडय 
कय्यवि्को मसफयररस सयथ आवेदन पेि गनुव पने । 

(४) प्रयप्त वववरण सवह को आवेदन बिोशजि फयिेसी संचयिनको अनिु ी ददन सलनछे । 

21. ियपदण्ड परुय नगरेिय सजय् हनुःे  
(१) स्वयस््् संस्थय, प्र्ोगियिय, फयिेसी जस् य स्वयस््् सेवय संचयिनको स्वीकृ ी मिदय 

 ोवकएको ियपदण्ड परुय नभएको  र झलु्यएर वववरण ददएको वय अस्थय्ी रुपिय ियपदण्ड 
परुय गरेको पयइएिय अनगुिन समिम िे अनगुिन गरी सचे  गरयउन,े जररवयनय गरयउने  थय 
स्वीकृ ी खयरेजीको ियमग नगरपयमिकयिय मसफयररस गनव सलनेछ ।  

(२) प्र्ोगियियिय  यमिि प्रयप्त ल््यव टेशलनमस्न बयहेककय ब््शक्तिे रग , ददिय वपसयव, खकयर 
िगय् को ल््यव पररिणिय संिग्न भएको पयइएिय त््स् ो प्र्ोगियिय बन्द गरयउन सलन,े 

सञ्चयिकियई कयिोसूचीिय रयखी सो को आि जन यियई जयनकयरी ददइने ।  
(३) फयिेसीको हकिय द यववयिय सञ्चयिक र सह्ोगी वयहेक अरुिे औषधी बेचेको पयइएिय 

सचे  गरयउन,े जररवयनय म रयउने देशख अनिुम  खयरेज गनव सवकने ।     
22. सहमुि्  र छुटको ब््वस्थय गनुव पनेः मनजी, सयझेदयरी िगयनी र ट्रष्ट ियफव   सञ्चयिनिय 

आएकय स्वयस््् संस्थयहरुिे स्वयस््् पररिणकय िििय ियग्ने िलु्क नगरपयमिकयको मसफयररसिय 
मनशश्च  प्रम ि  सेवयग्रयहीहरुकय ियमग छुट वय मिनयहय ददन ुपनेछ ।   
(१) प्रत््ेक िवहनय कम् ीिय १० प्रम ि  ववरयिी (जेष्ठ नयगररक, अपयंग, गररव) ियई मनिलु्क 

उपचयर गनुव पनेछ । 
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पररच्छेदः ४ 

स्वयस्््किी  थय स्वयस््् स्व्ंसेवय सम्बन्धी व््वस्थय 
23. किवचयरी व््वस्थयपनः  

(१) स्वयस््् संस्थयिय हयि कय्वर  किवचयरीहरु स्वयस््् सेवय ऐन, २०५३ बिोशजि नै 
हयिियई कय्वर  रहेको ियमननेछ । 

(२) उपदफय (१) बिोशजि कय्वर  किवचयरीहरु नेपयि सरकयरिे गरेकय मनदेिन र किवचयरी 
सिय्ोजन ऐन बने पमछ सोवह बिोशजि हनुे गरी व््वस्थय गररनेछ ।  

(३) स्थयमन् स्रो बयट करयरिय भनयव गरर कय्वर  किवचयरीको सेवय, स व र सवुवधय 
नगरपयमिकयिे  ोके बिोशजि हनुेछ । 

24. स्वयस््् कमिवहरुको प्रकयरः नगरपयमिकय मभत्रकय सयिदुय्ीक स्वयस््् संस्थयहरु ियफव   
आधयरभ ू स्वयस््् सेवय प्रवयहकय ियमग ४ प्रकयरकय स्वयस्््किीहरु रहने छनः्  
(१) स्थय्ीः नेपयि सरकयरको स्वयस््् सेवयबयट सिय्ोजन भई आएकय स्वयस्््किीहरु¸  
(२) करयरः स्थयनी् ियग र ववशिष्ट यकय आधयरिय नगरपयमिकय ियफव   करयर सेवयिय भनयव 

गररएकय स्वयस्््किीहरु¸  
(३) अभ््यसक यवः स्थयनी् स् रिय खिेुकय स्वयस््् अध्््न संस्थयनिय अध्््नर  ववद्ययथीहरु 

एवं नगरपयमिकयको आशंिक वय पूणव छयत्रवृशििय अन््त्र गई स्वयस््् शििय अध्््न 
गरेकय ववद्ययथीहरुियई अभ््यसक यव स्वयस्््किीको रुपिय नगरपयमिकयिे भनयव गनव सलने 
छ । ्स् य अभ््यसक यवियई वढीिय १ वषवको ियमग भनयव गनव सवकने छ¸  

(४) स्वयस््् अमभ्यनक यव र स्व्ंसेववकय । 

25. अमभ्यनक यव/स्वयस््् स्व्ंसेववकयको ब््बस्थयः स्वयस््् सेवयियई घरघरको पहुचँिय परु् ् यउन 
र जनचे नय फैियउन नगर पयमिकयिे परुुष स्वयस््् अमभ्यनक यव र िवहिय स्वयस््् 
स्व्ंसेववकयहरु मन्ूक्त गनव सलनेछ ।  
(१) िवहिय स्व्ंसेववकय र परुुष अमभ्यनक यवहरु मन्ूशक्तकय ियमग २१ वषव परुय भई ४० वषव 

ननयघेको, िैशिक ्ोग्् य न््नु ि ८ किय अध्््न गरेको सम्वशन्ध  वडयको वववयवह  
नयगररक हनु ुपनेछ ।  

(२) एउटय वडयिय अमधक ि संख्य १० हनुे गरी औस  प्रम  १५० जनसंख्यको ियमग १ 
जनय िवहिय स्व्ंसेववकय र ५०० जनसंख्यको ियमग १ जनय परुुष अमभ्यनक यवको 
मसफयररस वडय समिम िे नगरपयमिकय सिि गनव सलनेछ । 

(३) प्रत््ेक स्व्ंसेववकय र अमभ्यनक यवहरुिे आधयरभ ू स्वयस््् सम्वन्धी १२ ददनको  यमिि 
प्रयप्त गरेको हनु ुपनेछ । नगरपयमिकय र स्वयस््् संस्थयहरुिे आवश््क य अनसुयर  यमिि 
अमभिखुीकरण प्रदयन गनेछ ।  
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(४) ्स भन्दय पवहिे देशख नै कय्वर  िवहिय स्व्ंसेवीकयहरु िध््े मनरिर र ६० बषव उिेर 
पगेुकयियई प्रोत्सयहन भियको ब््बस्थय गरर मबदयइ गररनेछ र न्यँ मन्कु्त गदयव कशम् िय 
१० किय उम णवियई ियत्र मन्कु्त ददइनेछ । 

(५) स्वयस््् आिय सिहुको अनरुोध र वडय समिम को मसफयररसिय ६० वषवको उिेरसम्ि 
आफनो सेवय प्रदयन गनव सलने छन ्। मसफयररस नभएिय वय ६० वषव पूरय भएपमछ स्व ः 
पदिकु्त हनुेछ । 

(६) ्दद सम्वन्धी  वडय  थय वस् ीिय उपदफय (१) बिोशजिको ्ोग्् य नभएकय िवहियको 
हकिय सयियन्् िेखपढ गनव सलने िवहियियई पमन रयख्न सवकन ेछ । 

26. स्वयस्््किीको सेवय सवुवधयः  
(१) स्थय्ी स्वयस्््किीः नेपयि सररकयरिे  ोकेको स्केि विोशजि  िव र स्थयनी् नगर 

कय्वपयमिकयिे  ोके विोशजिको अन्् सेवय सवुवधय¸  
(२)  करयर स्वयस्््किीः प्रचमि   िब स्केि र दईु पिबीचको सिझदयरीिय भएको करयर 

सम्झौं य बिोशजिको सेवय सवुवधय उपिब्ध गरयउन सवकनेछ¸ 

(३)  अभ््यसक यव स्वयस्््किीः मनवयवह भियको रुपिय सम्वशन्ध   हकय स्वयस्््किीिे पयउन े
ियमसक  िव स्केिको अमधक ि एक म हयई रकिसम्ि उपिब्ध गरयउन सवकनछे¸ 

(४) अमभ्यनक यव/स्व्ंसेववकयः पोियक, वयवषवक रुपिय सञ्चयर खचव, स्वयस््् संस्थयियई 
आवश््क य परेको वख  कयििय खटयइएिय सो ददनको पयररश्रमिक, स्वयस््् सेवय सम्बन्धी 
अमभ्यनिय खटयईएको सि्िय ददइने पयररश्रमिक जस् य सवुवधयहरु उपिब्ध गरयउन 
सवकनछे¸  

(५)  स्वयस्््किीको मबदय र सेवय सवुवधय सम्वशन्ध अन्् व््वस्थय प्रचमि  कयनून बिोशजिको 
हनुेछ । 

27. स्वयस्््किीको दरवन्दी मनधयवरण र मन्ूशक्तः सयिदुय्ीक वय सरकयरी स्वयमित्वकय स्वयस््् 
संस्थयहरुिय स्वयस्््किीको दरवन्दी नेपयि सरकयरिे  ोके बिेशजि नै रहनेछ । 

(१) दरवन्दी अनसुयरकय पदहरुिय नेपयि सरकयरबयट सिय्ोजन भई आएकय स्थय्ी 
स्वयस्््किीहरु रहने छन ्। सिय्ोजनिय नआएकय किवचयरीहरुको हकिय नगरपयमिकयिे 
करयरिय स्वयस्््किी मन्शुक्त गनव सलने छ ।  

(२) स्वयस््् संस्थयिय कय्ि भएको ररक्त दरवन्दी पदिय करयर मन्शुक्त गनुव पने भएिय करयर 
मन्शुक्त सम्बन्धी व््वस्थय नगरपयमिकयिय ब््बस्थय भएको छनौट समिम बयट हनुेछ ।  

(३) छनोट समिम िे आफ्नो कय्वववमध आफैिे मनधयवरण गरे बिोशजि हनुेछ ।  
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28. किवचयरी सरुवयः  
(१) नगरपयमिकयिे स्वयस््् संस्थयिय क्वर  स्थय्ी वय करयर किवचयरीहरुियइ चयहेको 

अबस्थयिय वय किवचयरीको प्रयप्त मनवेदनको आधयरिय स्वयस््् ियखयको रय् मिइ कुनै पमन 
स्वयस््् संस्थयिय सरुवय गनव सलनेछ ।  

29. कय्वसम्पयदन करयर सम्झौ य गनुव पनेः  स्वयस््् सेवयियई प्रभयवकयरी बनयउन देहय् अनसुयर 
कय्वसम्पयदन करयर सम्झौं यको प्रकृ्य अविम्बन गनुव पनेछ ।  
(१) नगर प्रिखुको रोहवरिय प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे स्वयस््् ियखय हेने अमधकृ सगँ, उक्त 

अमधकृ िे स्वयस््् संस्थयकय प्रिखुहरुसँग र प्रिखुिे अन्् किवचयरीहरुसँग कय्व सम्पयदन 
करयर सम्झौ य गनुव पनेछ ।  

(२) कय्व सम्पयदन करयर सम्झौ य १ वषवको हनुेछ । सम्झौ य अनसुयर कयि भए नभएको 
िूल््यंकन प्रिखु प्रियसकी् अमधकृ िे आमथवक वषवको अन्त््िय कय्वपयमिकय सिि पेि 
गनुव पनेछ ।  

(३) वयवषवक कय्व सम्पयदन करयरकय सूचकहरु मनधयवरण गने कय्व स्वयस््् सेवय ब््वस्थयपन 
 थय अनगुिन समिम िे  ्यर पयरी नगर कय्वपयमिकयिय पेि गनुव पनेछ ।  

(४) शचवकत्सक, शचवकत्सय सहय्क एवं सह्ोगी  थय सो संग सम्वशन्ध  प्रयववमधक किवचयरीियई 
अन्् कयििय िगयउन पयईन ेछैन । 

(५) उपदफय (४) िय जनुसकैु कुरय िेशखएको भए य पमन स्वयस््् सेवयिय बयधय नपने गरी 
संघी्, प्रदेि र नगरपयमिकयिे बनयएको स्वयस््् सम्बशन्ध ऐन मन्ििय अन््थय भए बयहेक 
नगरपयमिकयिे नगरपयमिकय िेत्रमभत्र स्वयस््् संस्थयिय कय्वर  किवचयरीियई सियन पदिय 
कयजिय खटयउन  थय सरुवय गनव सलनेछ । 

(६) उपदफय (१) अनसुयर मन्ूक्त हनुेको ्ोग्् य र सेवय स व सवुवधय प्रचमि  कयनूनिय  ोवकए 
बिोशजि हनुेछ । 

(७) अन््त्र जेसकैु िेशखए य पमन आफ्नो िि य र कयिकय आधयरिय कय्वपयमिकयिे  ्यर 
गरेको सेवय सवुवधय र स वहरु करयरिय उल्िेख गरी करयर किवचयरी मन्ूशक्त गनव 
सवकनछे। 

30. कय्व सम्पयदन िूल््यकंन र सजय्  थय परुस्कयरः 
(१) करयर किवचयरीहरुको कय्व सम्पयदन िि यको आधयरिय िूल््यङ्कन गरी कय्व सम्पयदनिय 

रयम्रो नम जय हयमसि गने किवचयरीियई परुस्कृ  गने र किजोर नम जय हयमसि गने 
किवचयरीियई दशण्ड  गनुव पदवछ ।  

(२) कय्वसम्पयदन सम्झौं यको िूल््यङ्कन, परुस्कयर र सजय् नगरकय्वपयमिकयिे  ोके बिोशजि 
हनुेछ ।  
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31. पदी् आचरण  थय अन्् व््वस्थयः 
(१) देहय्कय अवस्थयिय स्वयस््् संस्थयिय कय्वर  स्वयस्््किी, किवचयरी  थय स्वयस््् 

कय्वक यवियई पदबयट हटयउन नगरपयमिकयको स्वयस््् समिम िे कय्वपयमिकय सिि 
मसफयररि गनेछ । सो उपर अनगुिन प्रम वेदनकय आधयरिय कय्वपयमिकयिे सेवयबयट 
बखयवस्  गनव सलनछे । 

(क)  ोवकए बिोशजि पदी् दयव्त्व परुय नगरेिय, 
(ख) ववनय सूचनय िगय यर पन्र ददन भन्दय बढी सि्  ोवकएको स्वयस््् संस्थयिय 

अनपुशस्थ  भएिय, 
(ग) स्वयस््् संस्थयिय ियदक पदयथव सेवन गरी आएको कुरय प्रियशण  भएिय, 
(घ) नैम क प न देशखने कुनै फौजदयरी अमभ्ोगिय अदयि बयट सजय् पयएिय, 
(ङ) कय्यवि् सि्िय अन््त्र सेवय वय अन्् व््वसय्ीक वि्यकियप गरेिय, 
(च) रयजनैम क दिको कय्वकयररणी समिम िय रहेको पयइएिय, 
(छ) व््वसयव्क हकवह कय नयििय सूक्ष्ि रुपिय अिूक रयजनैम क दिको ियत्र वह  वय 

ववरोधिय कय्व गने संगठनकय गम ववमधिय कय्यवि्को सि्िय संिग्न भएिय । 

स्पष्टीकरणः ्स खण्डको प्र्ोजनकयियगी कय्वकयररणी समिम  भन्नयिे रयजनैम क 
दिको ववधयन बिोशजि गदठ  केन्री्स् र, प्रदेिस् र, शजल्ियस् र वय स्थयनी् स् रकय 
कय्वकयररणी समिम  सम्झनपुछव । 

(२) उपदफय (१) बिोशजि वय अन्् ियध््ििे कुनै स्वयस्््किी वय किवचयरीियई पदबयट 
हटयउन ु पने कयरणको आवश््क प्रियण प्रयप्त भएिय नगरपयमिकयिे मनजियई पदबयट 
हटयउन सलनेछ,  र कय्वर  पदबयट हटयउन ु अशघ िनयमसव ियवफकको स्पष्टीकरणको 
िौकय प्रदयन गररनेछ। 

32. अदयि को आदेिबयट पनुः बहयिी हनु सलनःे 
(१) दफय (३०) िय उल्िेख भएकय कुनै आरोप वय अन्् कुनै आरोपिय सजय् भै नोकरीबयट 

हटयइएको वय बखयवस्  भएको स्वयस्््किी, किवचयरी अदयि को आदेि वय फैसिय 
बिोशजि ियत्र नोकरीिय पनुः बहयिी हनु सलनछे । 

(२) उपदफय (१) बिोशजि पनुः बहयिी भएको स्वयस्््किी, वय किवचयरीिे नोकरीबयट हटेको 
ददन देशख पनुःबहयिी भएको मिम  सम्िको परुय  िब, भिय,  िब बवृद्ध  थय अन्् सवुवधय 
पयउन ्ोग्् भए सो सिे  पयउनेछ । 
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पररच्छेद ५ 

औषधी  थय स्वयस््् उपकरणको खररद, भण्डयरण र वव रण सम्बन्धी व््वस्थय 
 

33. औषधी, स्वयस््् उपकरण एवं सयियग्रीहरुको खररद सम्बशन्ध व््वस्थय 
१. वयवषवक खररद ्ोजनय बनयउन ुपनेः  

(क) आफ्नो िेत्रमभत्र वयवषवक रुपिय आवश््क पने औषधी  थय स्वयस््् उपकरणको 
अनिुयन र खररद गनव वयवषवक खररद ्ोजनय बनयई स्वीकृ  गरयउन ुपनेछ ।   

२. औषधी  थय स्वयस््् उपकरण खररदः  
(क) औषधी  थय स्वयस््् उपकरणको खररद कय्विय सयववजमनक खररद ऐन र ववष्ग  

स्थयनी् कयननुहरुको प्रयवधयन अनसुयर गनुव पनेछ ।  
(ख) औषधी  थय स्वयस््् उपकरण खररद गदयव स्वयस््् संस्थयको  ह अनसुयर सेवय प्रदयन 

गनवकय ियगी संशघ् िन्त्रयि्िे  ोके अनसुयरकय औषमध खररद गनुव पनेछ । सयथै 
आवश््क य अनसुयर थप औषमध खररद गनव सलनछे । 

३. औषधी  थय स्वयस््् उपकरणको भण्डयरणः  
(क) खररद गररएको औषधी  थय स्वयस््् उपकरणको सरुशि  भण्डयरणको ब््वस्थय 

स्वयस््् ियखयिे मिियउने छ ।  
 

पररच्छेद ६ 

स्वयस््् सेवयको न््ून ि िूल्् र गणुस् र, सयियजीक सरुिय अनगुिन सम्बन्धी व््वस्थय 
 

34. स्वयस््् सेवयको न््ून ि िूल्् र गणुस् र  ोलन सलन े

(१) नगरपयमिकयिे स्थयनी्स् रिय सञ्चयमि  शचवकत्सयकी् उत्पयदन र स्वयस््् सेवयहरुको 
न््ून ि िूल्् र गणुस् र मनधयवरण गनव सलनेछ । स्थयनी् स्वयस््् सेवय अनगुिन समिम  
ियफव   मनधयवरर  गणुस् र र िूल्् भए नभएको अनगुिन गरर सो अनरुुप कय्व गरयउन 
मनदेिन ददने छ । 

35. सयियजीक सरुिय कय्विि संचयिन  थय व््वस्थयपन 

(१) नगरपयमिकयिे रयवि् र प्रयदेशिक नीम  अनसुयर स्वयस््् वीिय कय्वििियई प्रभयवकयरी 
रुपिय संचयिन गनव आवश््क सहशजकरण, जनचे नयकय कय्विि  थय अमभ्यनहरु संचयिन 
 थय व््वस्थयपन गनेछ ।  

(२) आबश््क यनसुयर अन्् सयियजीक सरुिय कय्वििहरु मनियवण गरर संचयिन  थय 
व््वस्थयपन गनुव पनेछ ।  
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36. सरसफयई र स्वच्छ यकय ियमग अनगुिन  थय मन्िन 

(१) स्वस्थ खयनेपयनी र खयद्यपदयथवको गणुस् र एवं वय् ु  थय ध्वनी प्रदषुण मन्न्त्रण गनव 
स्वयस्््  थय सरसफयई अनगुिन समिम िे आवश््क ब््वस्थय मिियउन ेछ । 

(२) प्रदषुण वढयउने उद्योग, संस्थयन वय ब््शक्तियई सो सम्वन्धी सचे  गरयउन र सोबयट पनव 
जयने हयनी नोलसयनीको िम पूम व गरयउन मसफयररस गनव सलने छ ।  

(३) मसफयररस विोशजि स्थयनी् कय्वपयमिकयिे दण्ड, जररवयनय  थय अन्् कयरवयही सम्बन्धी 
व््वस्थय मिियउन सलनेछ । 

पररच्छेद ७ 

स्वयस््् सेवयको पहुचँ र गणुस् र 
37. स्वयस््् सेवयको पहुँचः  

(१) नगरपयमिकय वयसीियई गणुस् री् स्वयस््् सेवय सहज र सववसिुभ रुपिय प्रयप्त गने हक 
हनुेछ ।  

(२) नगरपयमिकय वयसीिय (मबिेष गरर भौगोमिक  थय अन्् वहसयबिे पछयमड परेकय स्थयन, बगव, 
सिहु) आधयरभ ू स्वयस््् सेवयकय पहुँच समुनशश्च  गनव नगरपयमिकयिे त््स् य िेत्र पवहचयन 
गने र उप्कु्त स्वयस््् सेवय प्रदयन गने संस्थय वय व््शक्तको व््वस्थय गनुव पनेछ । 

(३) स्वयस््् संस्थयहरुिय भौम क पवुवधयरहरु अपयङ्ग यिैमत्र बनयई अपयङ्ग य भएकय व््शक्तहरुको  
स्वयस््् सेवयिय पहुँच समुनशश्च य गनेछ ।  

(४) नगरपयमिकयको स्वयस््् सूचकहरुको आधयरिय स्वयस््् सेवय प्रवयहियई समुनशश्च य गनवको 
ियमग स्वयस््् सचुकहरु किजोर  रहेकय िेत्रहरुिय स्वयस््् सेवय पहुँच ववस् यर गररनेछ।  

(५) नगरपयमिकयिय रहेकय स्वयस््् संस्थय  थय अनसुन्धयन प्रम ष्ठयनिे आफ्नो संस्थयग  
्ोजनयिय प्रयथमिक उपचयर, प्रसूम  केन्र र आप कयिीन सेवयियई २४ सै घण्टय चयि ु
अवस्थयिय रयख्न ुपनेछ । 

(६) सयियजीक स्वयस््् ववियिय नगरपमिकयकय नयगररकको पहुंच एवं उपभोग समुनश्ची  गनव 
पयमिकयिे संशघ्  स्वयस््् िन्त्रयि् र प्रयदेि सयियशजक िन्त्रयि् संग सिन्व् गरी ियग ु
गनेछ । 

38. िवहियको सरुशि  िय तृ्व र प्रजन्न स्वयस््् अमधकयरः  
(१) नगरपयमिकय अन् गव कय िवहियको सरुशि  िय तृ्व र प्रजनन स्वयस्््को अमधकयर संरिण 

गनव नगरपयमिकय प्रम बद्ध हदैु नेपयि सरकयरबयट मिम  २०७५/६/२ िय प्रियणीकरण 
भएको सरुशि  िय तृ्व  थय प्रजनन स्वयस्््  अमधकयर ऐन २०७५ ियई पयिनय गनुव 
गरयउन ुपने छ ।  

(२) नगरपयमिकय मभत्र हनुे िवहिय वहंसय, िैवङ्गक मबभेद, बयिवववयह र छुईप्रथय (छयउपडी)  थय 
अन्् सयियजीक, सयँस्कृम क वयधय अवरोध र िवहिय, बयिबयमिकय  थय आि जन यको 
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स्वयस्््िय पने प्रम कुि असरियई कि गनव नगरपयमिकयिे वहपुशि् सिन्व्िय छुटै्ट 
रणनीम  बनयइ कय्यवन्व्न गनुवपनेछ । 

39. गणुस् रर् स्वयस््् सेवयः  
(१) नगरपयमिकयिे  नगरपयमिकय वयसीियई  ोवकएकय स्वयस््् संस्थय  थय स्थयनवयट गणुस् रर् 

स्वयस््् सेवय उपिब्ध गरयउने व््वस्थय मिियउन ेछ । 

(२) नगरपयमिकयिे उपिब्ध श्रो  सयधनको आधयरिय नगरपयमिकय वयसीियई स्वयस््् सेवय 
प्रदयन गनव देहय्कय कय्व गने छ ।  
(क) स्वयस््् संस्थयहरुको गणुस् र ियपदण्ड सशघं् सरकयर र प्रदेि सरकयरिे   ोवकए 

बिोशजि  ्यर गने¸  
(ख) स्वयस््् सेवय पहचुको अवस्थय ववश्लषेण गरर पहचु नपगेुकय िेत्रहरुिय सि यििुक 

 वरबयट सेवय उपिब्ध गरयउने¸  
(ग) गणुस् रर् स्वयस््् सेवय प्रवयहिय मनरन् र य ददन कुनैपमन स्वयस््् संस्थयिय दरवन्दी 

अनसुयर किवचयरीहरुको  अभयव हनु नददने¸  
(घ) नगरपयमिकय मभत्रकय सम्पूणव स्वयस््् संस्थयहरुिे सशघं् सरकयरको संििण रोकथयि 

नदेशिकय बिोशजिको संििण रोकथयि ववमध अपनयउन ुपने छ । 

40. स्वयस््् संस्थय बयवहरबयट र नगरपयमिकय बयवहरबयट प्रदयन गररन ेसेवयः 
(१) कुनै पमन स्वयस््् संस्थय  थय इजयज  प्रयप्त व््शक्तिे सेवय प्रदयन गनव नगरपयमिकयको 

स्वीकृ ी र ियपदण्ड अमनवय्व मिनपुने छ ्सरी ददएको सेवयको प्रम वेदन सम्बशन्ध  
स्वयस््् संस्थयिय ददन ुसेवय प्रदय्कको क वव्् हनुेछ ।  

(२) नगरपयमिकयिे स्वयस््् सचुनय प्रभयवकयरी रुपिय प्रवयह गनव ववद्ययि् स्वयस््् कय्विि  ् 
गरर ियग ु गनपुने छ । नगरपयमिकयिे गने मबधयि् स्वयस््् कय्वििको ढयँचय 
नगरपयमिकयिे  ोके अनसुयर हनुेछ । 

(३) घमु् ी स्वयस््् शिववरः कुनै पमन स्वयस््् संस्थयिे घमु् ी शिववर सन्चयिन गनव नगरपयमिकय  
वय  ोवकएको मनकय्बयट स्वीकृ  मिन ुपने छ । जस्कय ियगी नगरपयमिकयिे ियपदण्ड 
बनयई ियग ुगनुव पनेछ ।  

(४) वीिय कय्विि अनसुयर रयज््िे ददने समुबधय नगरपयमिकय मभत्र सम्भब नभई बयवहर जयन ु
परेिय मबियको मन ी मन्ि अनसुयर हनुेछ ।  

(५) नगरपयमिकय मभत्र उपचयर सम्भब नभएिय नगरपयमिकयिे मनणव्  गरी बयवहर पठयउन पने 
भएिय नगरपयमिकयिे  ोकेको ियपदण्ड अनसुयर हनुछे ।  

(६) नेपयि बयवहर अन््त्र गई स्वयस््् सेवय मिने भएिय नेपयि सरकयरको प्रचमि  कयननु 
अनसुयर हनुेछ ।  
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पररच्छेद ८ 

जन–स्वयस्््को संरिण, संबद्धवन र वय यवरणी् व््वस्थय 
41. रोग  थय रोगीहरुको अमभिेख रयख्न ुपनेः 

(१) नगरपयमिकय मभत्रकय वस् ी वय सिदुयि्िय सरुवय रोग फैमिएिय सो को जयनकयरी २४ 
घण्टय मभत्र नशजकको सयिदुय्ीक स्वयस््् संस्थय वय र ु स्वयस्थ उद्दयर सिूह RRT र 
CRRT स्व्ंसेववकयियई वटपोट गरयउन ुपनेछ ।  

(२) कसैियई सरुवय रोग ियगेिय सो को जयनकयरी  त्कयि नशजकको सयिदुय्ीक स्वयस््् 
संस्थय वय स्वयस््् स्व्ंसेववकयियई वटपोट गरयउन ुपनेछ । 

(३) कसैियई नसने रोग ियगेिय सोको जयनकयरी ५ ददन मभत्र नशजकको स्वयस््् संस्थय वय 
स्वयस््् स्व्ंसेववकयियई वटपोट गरयउन ुपनेछ    

(४) वटपोट गरयइएकय रोगीहरुको वववरण सम्वशन्ध  स्वयस््् संस्थयहरुिे ियमसक रुपिय वडय 
समिम  र नगरपयमिकयको स्वयस््् सूचनय प्रणयिीिय दयशखिय गरयउन ुपनेछ ।     

42. िहयियरी रोकथयि  थय मन्न्त्रण गनव  त्कयि उपचयर व््वस्थय गनुव पनेः 
(१) स्थयनी् स् रिय रोगको िहयियरी फैमिएिय नगरपयमिकयिे सोको प्रभयव िेत्र मनक्र््ौि गरी 

ववद्ययि्हरु वन्द गनव, अस्थय्ी रुपिय वस् ी खयिी गनव वय अन््त्र सववसयधयरणियई भ्रिणिय 
प्रम वन्ध सिे  िगयउन सलनेछ ।  

(२) ्स् ो पररशस्थ ीिय िहयियरीबयट थप ि ी हनु नददन आवश््क ि वक य अपनयउन,े 

आवश््क जनिशक्त पररचयिन गने र थप जनिशक्तको ियमग मछिेकी स्थयनी् सरकयर, 
प्रदेि सरकयर र संघी् सरकयरिय अनरुोध गरी प्रभयवकयरी रुपिय पररचयिन गरी 
व््वस्थयपन गनुव पनेछ । 

(३) आप कयिीन अवस्थयिय  त्कयिै स्वयस््् सेवय परु् ् यउन  ोवकए बिोशजिको र ु प्रम कय्व 
टोिीको मनियवण नगरकय्वपयमिकयिे गनुव पनेछ । 

(४) िहयियरी  थय ववपद व््वस्थयपनकय ियमग नगरपयमिकयिे ववपद जोशखि न््ूमनकरणकय ियमग 
ववपद प्रम कृ्य एवं पूवव  ्यरी ्ोजनय बनयई ियग ुगनुव पनेछ ।  

43. सरसफयइ  थय फोहोर िैिय व््वस्थयपनः  
 (१) नगरपयमिकय स्वयस्््  थय सरसफयई ियखयिे ब््शक्तग , घरेि ु  थय सयिदुयव्क 

सरसफयईकय ियपदण्ड  ्यर गरी प्रत््ेक आमथवक वषवको पवहिो िवहनय मभत्र कय्वपयमिकय 
वैठकबयट अनिुोदन गरयउन ुपनेछ ।  

(२) ्सरी अनिुोदन भएको ियपदण्डियई वडय कय्यवि् र स्वयस््् संस्थयिे परुुष अमभ्यनक यव 
र िवहिय स्व्ंसेववकयहरु पररचयिन गरर सवै घरपररवयरसम्ि वव रण गने छन ्।     

(३) घर मनियणव गदयव िौचयि्को फोहर व््वस्थयपन गने ववमध र घरेि ुफोहर मबसजवन गने 
स्थयनको अमनवय्व ब््वस्थय भएको हनु ुपनेछ ।  
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(४) एक पररवयरको िौचयि्, ढि र फोहरिैिय ब््वशस्थ  नभएको कयरण अको पररवयरिय 
हयनी नोलसयनी पनव गएिय सो को िम पूम व हयनी पु् यवउने पररवयरिे म नुव पनेछ ।  

(५) स्वयस््् जन्् फोहरिैिय संकिन, पनुः प्र्ोग, प्रिोधन, ववसजवन र मन्िनकय ियमग नेपयि 
सरकयरिे  ोकेको ियपदण्ड बिोशजि हनुेछ । 

(६) प्रत््ेक स्वयस््् संस्थयिे  ोकेको ियपदण्ड बिोशजि जोशखि रवह  र जोशखि्कु्त 
फोहरहरुियई छुट्ययई व््वस्थयपन गने क वव्् हनुेछ । 

(७) प्रत््ेक स्वयस््् संस्थयिय स्वयस््् संस्थयिय सेवय प्रदय्कियई स्वच्छः खयनेपयनी उपिब्ध 
गरयउने व््वस्थय मिियईनेछ । 

(८) ग्रयमिण रोजगयर कय्विि  थय बेरोजगयर भिय िगय् कय कय्विििय िवहनयिय कम् ीिय 
४ ददन सरसफयईको कय्व ददन छ्ट्ट्ययई सरसफयईिय ्वुय पररचयिन गररनेछ । 

(९) पियवष्टक जन्् झोिय  थय बस् िुयई मनरुत्सयवह  गने । 

४४. जनस्वयस्््को संरिण, सम्बद्धवन 

(१) नगरपयमिकय मभत्र खयद्ययन्न, ियस,ु पयनी िगय् कय उपभोग्् वस्  ुउत्पयदन, भण्डयरण  थय 
मबवि वव रणियई स्वच्छ बनयउने सम्बन्धिय संघी् सरकयर र प्रदेि सरकयरिे  ोकेको र 
प्रचमि  कयननुियई आधयर ियनी कय्यवन्व्न गनुव पनेछ । 

(२) नगरपयमिकय मभत्र ध्वनी, वय्ू  थय जि प्रदषुणिे जनस्वयस्््िय पयने प्रभयवियई न््ूमनकरण 
गनवकय ियमग संघी् कयननु, प्रदेि सरकयरिे  ोकको ियपदण्ड अनसुयर हनुछे । 

(३) वय यवरणी् प्रदषुण  थय फोहोरिैियबयट पने प्रम कुि प्रभयव मन्न्त्रणकय ियमग संघी् 
सरकयर, प्रदेि सरकयरको ियपदण्डियई नै ियग ुगररनछे । 

(४) संघ र प्रदेिबयट प्रयप्त भएकय  थय स्थयमन् स् रबयट स्वयस््् शििय, सचुनय  थय संचयर 
सयम्रगीहरुको उत्पयदन  थय वव रण कय्वियई जोड ददई, सयियजीक व््वहयर पररवव न 
कय्वियई मनरन् र य प्रदयन गरी प्रभयवकयरी व््वस्थयपन गररनेछ । 

45. सू ी, िददरय  थय स ुीजन्् पदयथवको मन्िन 

(१) स ुी  थय िददरयजन्् पदयथव वविी वव रणको ियमग नगरपयमिकयबयट छुटै्ट अनिु ी मिन ु
पनेछ ।  

(२) खयद्य पदयथव वववि गने पसििय स ुी  थय िददरयजन्् पदयथव वववि वव रण गनव बन्देज 
िगयइन ेछ ।  

(३) स ुी, िददरय र ियगू पदयथवजन्् वस् कुो वविी वव रण र प्र्ोगिय मन्न्त्रण गनव मनषमेध  र 
खलु्िय िेत्रहरु  ोलन सलनछे । ववद्ययि्, सरकयरी कय्यवि्, हयटवजयर जस् य िते्रहरुको 
मनशश्च  दरुी  ोकी धमु्रपयन र िददरयपयन मनषेध गररने छ ।  
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(४) खयद्य पदयथव सँगै स ुी  थय िददरयजन्् पदयथव वववि वव रण गरेिय, मनषेमध  िेत्रिय धमु्रपयन 
र िददरय सेवन गरेिय स्थयनी् प्रियसनको सह्ोगिय नगरपयमिकयिे कयरवयही गनव 
सलनछे। 

(५) िददरय, चरुोट, स ुी  थय स ुीजन्् पदयथव िगय् कय ियनव स्वयस्््ियई प्रम कुि असर गने 
कुनै पमन ववज्ञयपन सयियग्रीको उत्पयदन, वव रण  थय प्रचयर प्रसयर गनव पयईने छैन । 

(६) ियनमसक  थय ियरररीक स्वयस्््ियई असर गने कुनै सयियग्री  थय सेवय  फव  आकवषव  गने 
गरी गि  वय भ्रयिक सूचनय रयखी ववज्ञयपनको उत्पयदन, वव रण  थय प्रचयर प्रसयर गनव 
पयईने छैन । 

(७) उपदफय (५) र (६) बिोशजिको हकव   देशखएिय कय्वपयमिकयको मनणव्  बिोशजि 
कयरवयहीको ियमग स्थयनी् प्रियसनिय मसफयररि गररने छ । 

 

पररच्छेद ९ 

स्वयस्््, ववि र सयियजीक सरुिय 
46. स्वयस््् सेवयको ियमग मबि ब््वस्थयपनः  

(१) ्स ऐनिय उल्िेशख  सबै प्रकयरकय स्वयस््् सेवय प्रवयह गनव नगरपयमिकयिे कुि बजेटको 
कम् ीिय १० प्रम ि  छुट्र्यई प्र्यप्त बजेट स्वयस््् सेवयिय छुट्ययउनेछ । आवश््क य 
अनसुयर बजेट बढयउदै िैजयन ुपने छ ।  

(२) नगरपयमिकयिे नगरपयमिकय मभत्रकय नयगररकियई आकशस्िक स्वयस््् सेवय उपिब्ध 
गरयउन कोषको व््वस्थय गनुवपनेछ । 

(३) उपदफय (२) बिोशजि स्थयपनय हनुे “आकशस्िक स्वयस््् सेवय कोष” िय देहय् बिोशजिकय 
रकिहरु रहने छन ्

क) नेपयि सरकयरबयट प्रयप्त रकि । 

(ख) प्रदेि सरकयरबयट प्रयप्त रकि । 

(ग) गैह्र सरकयरी  थय मनशज संघ संस्थयबयट प्रयप्त रकि । 

(घ) दय  ृमनकय्बयट प्रयप्त रकि । 

(ङ) नगरपयमिकयबयट कोषको ियमग ववमन्ोशज  रकि । 

(४) उपदफय (२) बिोशजिको आकशस्िक स्वयस््् सेवय कोषको संचयिन  थय व््वस्थयपन 
ववमध कय्वपयमिकयिे मनधयवरण गरे बिोशजि हनुेछ । 

(५) नगरपयमिकय अन् गव कय स्वयस््् संस्थयहरुिय उपिब्ध रकि वय श्रो को पररचयिन 
स्वयस््् संस्थय संचयिन  थय व््वस्थयपन समिम को मनणव्  बिोशजि प्रचमि  कयनूनको 
अमधनिय रही पररचयिन गनुव पनेछ । 

(६) हरेक स्वयस््् संस्थयको आमथवक कयरोबयर संचयिनकय ियमग छुटै्ट बैंक खय य हनुछे र उक्त 
खय यको संचयिन उपदफय (५) बिोशजिको अमधनिय रही सम्बशन्ध  स्वयस््् संस्थय प्रिखु 
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र स्वयस््् संस्थय संचयिन  थय व््वस्थयपन समिम को अध््िको सं्कु्त दस् ख बयट 
हनुेछ। 

(७) प्रत््ेक स्वयस््् संस्थयहरुिे वयवषवक िेखय पररिण गने व््वस्थय ियग ुगररनछे  
(८) नगरपयमिकय स् रिय सिे  स्वयस््् कय्वििको वयवषवक िेखय पररिण गररनेछ ।   

47. सयियजीक सरुियः 
(१) नेपयि सरकयरद्वयरय कय्यवन्व्निय रहेको स्वयस््् मबियिय नगरपयमिकयकय सबै नयगररकियई 

आबद्ध गरयइनेछ । आमथवक अभयवकय कयरण ववियिय आवद्ध हनु नसलने अम  मबपन्न  थय 
पछयमड परेकय वगवियई नगरपयमिकयिे संघी्, प्रदेि सरकयरसँगको सहकय्विय मनःिलु्क 
वविय गरयउने व््वस्थय गनुव पनेछ ।  

(२) नगरपयमिकय मभत्र रहेकय िशि  बगव, िवहिय, बयिबयमिकय, असहय्, अम  मबपन्न  थय अन्् 
िशि  सिहुियई मबिेष सयियजीक स्वयस््् सरुियको ब््वस्थय मिियउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद १० 

स्वयस््् अनसुन्धयन, सूचनय ब््वस्थयपन, अनगुिन, िलु््यङ्कन 

 

48. स्वयस््् अनसुन्धयनः  
(१) नगरपयमिकयिे स्वयस््् सेवय संग सम्बशन्ध  मबष्िय अध्््न, अनसुन्धयन, खोजको ब््वस्थय 

गनव सलनेछ । 

(२) नगरपयमिकयिे नगर मभत्र उपिब्ध औषधी जन्् जडीवटुीको अध्््न अनसुन्धयन गरी 
त््सको संरिण मबकयस, उपभोग गनव बहपुिी् सहकय्व (स्थयनी्  ह, मनशजिते्र  थय अन्् 
िन्त्रयि् सँग) गनव छुटै्ट ियपदण्ड बनयई कय्व गनेछ ।  

49. सूचनय ब््वस्थयपनः 
(१) स्वयस््् सेवय सचुनय व््वस्थयपन  थय आपूम व व््वस्थयपन सचुनय प्रणयिीियई अन्् स्थयमन् 

 ह सगकँो सहकय्विय व््वशस्थ  गनुव पने छ र सो को आधयरिय प्रत््ेक बषव स्वयस््् 
िेत्रको बयवषवक ररपोटव  ्यर गनुव पनेछ ।  

(२) प्रत््ेक स्वयस््् संस्थयबयट सेवय मिएकय हरेक सेवयग्रयहीको  ोवकए बिोशजिको अमभिेख 
रयख्न े र सो अनसुयरको प्रम बेदन  ोवकएको मनकय् सिि प्रम वेदन पेि गनुव सम्बशन्ध  
स्वयस््् संस्थय प्रिखुको दय्ीत्व हनुेछ ।  

(३) नगरपयमिकयिे स्वयस््् संस्थयबयट प्रयप्त  ््यङकको ववश्लषेण  थय मबबेचनय गरी सो को 
आधयरिय ्ोजनय  जुविय गरी कय्यन्व्न गनुव पनेछ । 

(४) ववधमु ् सचुनय प्रणयिीको ववकयस  थय ववस् यरियई स्वयस््् संस्थय  ह सम्ि िमगन ेछ । 
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50. अनगुिन, िलु््यङ्कन  थय सपुररवेिणः ्स शिवरयज नगरपयमिकयको सयियशजक ववकयस समिम को 
अगवुयईिय नगरपयमिकय अन् गव  रहेकय स्वयस््् संस्थय, स्वयस्््कय कय्वििहरु र ववमभन्न संघ 
संस्थयहरुकय कय्वििहरुको प्रभयवकयरी अनगुिन िूल््यङ्कन  थय सपुररवेिण गनवकय ियमग 
नगरपयमिकय स् री् स्वयस््् िेत्रको अनगुिन िूल््यङ्कन  थय सपुररवेिण् मनदेशिकय  ्यर गरर 
ियगू गनेछ ।  
(१) नगरपयमिकय िय ह  रहेकय सरकयरी स्वयस््् संस्थय  थय नगरपयमिकयिे स्वीकृ ी प्रदयन 

गरेकय मनशज  थय गैर सरकयरी स्वयस््् संस्थयहरुिे  ोवकएको ियपदण्ड अनसुयर सेवय प्रदयन 
र स व पूरय गरे नगरेको सम्बन्धिय शिवरयज नगरपयमिकय आफै वय अन्् मनकय् ियफव   
मन्िन, मनररिण अनगुिन  थय िलु््यङ्कन गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफय (१) बिोशजि गररएको  मनररिण अनगुिनबयट प्रयप्त नम जयिय उल्िेशख   
ियपदण्ड पयियनय गरेको नदेशखएिय त््स् य स्वयस््् संस्थयको नववकरण रोलने  थय 
सन्चयिन सिे  बन्द गनव सवकने छ ।  

(३) नगरपयमिकयबयट स्वीकृ  प्रयप्त मनजी  थय गैरसरकयरी स्वयस््् संस्थयको मन्िन, अनगुिन  
 थय िलु््यङ्कन नगरपयमिकयको अनगुिन, िलु््यङ्ककन  थय सपुररवेिण मनदेशिकयिे  ोके 
अनसुयर हनुेछ ।  

 

पररच्छेद ११ 

स्वयस््् सेवय प्रवयहिय सिुयसन 

51. स्वयस््् सेवयिय सिुयसनः  
(१) नगरपयमिकय मभत्र प्रत््ेक सरकयरी स्वयस््् सेवयिय सिुयसन कय्ि गरर जन यियई 

गणुस् री् स्वयस््् सेवय प्रवयह गनव स्वयस््् संस्थयहरुिय एक ब््वस्थयपन समिम  रहनेछ।  
(२) स्वयस््् संस्थय ब््वस्थयपन समिम हरुिे स्थयनी् श्रो  सयधन सिे  पररचयिन गरर सेवयियई 

गणुस् री् बनयउन र सि यििुक वहसयबिे सेवय प्रवयह गनव स्वयस््् संस्थयियई पररचयिन 
गनुवपनेछ ।  

(३) नगरपयमिकय अन् गव कय प्रत््ेक स्वयस््् संस्थयहरुिे आफूिे बषव भरी प्रदयन गरेको 
स्वयस््् सेवयको सयियजीक िेखय पररिण गरयउन ुपनेछ  

(४) नगरपयमिकयिे स्वयस््् संस्थय  थय स्वयस्््किीको कय्विेत्रिय हनु े वहंसय रोलन र सरुिय 
प्रदयन गनव बहपुिी् सिन्व् गरर छुटै्ट ब््वस्थय गनुव पनेछ।्स् ो कय्व गदयव स्थयनी् 
 हको अगवुयई र सहकय्व समुनशश्च  गनुव पनेछ । 
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52. स्वयस््् संस्थय  थय सेवय प्रदय्कको क वब््ः  
(१) प्रत््ेक स्वयस््् संस्थयिे आफूिे प्रदयन गने सेवय सवुवधय, सि्  यमिकय, ियग्ने दस् रु  थय 

खचव र उपचयर गनव ियग्ने सि् सिे  खिुयई सचुनय प्रवयह गनुव पनेछ। 

(२) सचुनयहरु प्रवयह गदयव नयगररक बडयपत्र वय अन्् मबमभन्न संचयर ियध््िद्धयरय जन यसम्ि 
प्रवयह गनुव पनेछ। 

(३) स्वयस््् सेवयिय गररब र पछयडी परेकय बगवको पहुचँ स्थयपी  गने कय्वववमध र सेवयग्रयहीिे 
सेवय नपयएको गनुयसो ब््वस्थयपन गने कय्वववधी सिे  उल्िेख गरर सचुनय प्रवयह गनुव 
पनेछ। 

(४) स्वयस््् संस्थयिे स्वयस््् सेवय प्रवयह गदयव सेवयग्रयहीको स्वयस््् अवस्थय, मनदयन वय उपचयर 
िगय् कय सचुनयहरु गोप्् रयख्नपुनेछ।्स् य सूचनय सयववजमनक गनुव परेिय प्रचमि  
कयननुको अमधनिय रहेर ियत्र गनुव पनेछ। 

(५) स्वयस््् संस्थयिे स्वयस््् सेवय प्रदयन गदयव कुनै पमन रोगको संििण नहनुे र रोलने  फव  
 ोवकएको सरुियत्िक उपय्को अविम्बन गनुव पनेछ। 

(६) स्वयस््् संस्थय  थय स्वयस्््किीिे स्वयस््् उपचयर गदयव सबैियई सम्ियन र आदर 
ब््वहयर गनुव पनेछ । कसैियई नीजको उत्पशि, धिव, बगव, जय जय ी, मिङ्ग, पेिय, भौम क  थय 
िैवङ्गक पवहचयन, ियरीररक वय स्वयस््् अवस्थय, वैवयवहक शस्थ ी, गभयववस्थय, बैचयरीक आस्थय 
वय ्स् ै अन्् कुनै आधयरिय स्वयस््् उपचयरिय भेदभयव गनुव गरयउन ुहुदैँन। र मबरयिीको 
स्वयस््् शस्थम को गशम्भर यको आधयरिय स्वयस््् संस्थयिे उपचयर अगयडी पछयडी गनव भन े
सलनेछ। 

(७) स्वयस््् संस्थय  थय स्वयस्््किीहरुिे सम्बशन्ध  पररषद  थय मनजयिम  सेवय मन्ियविी 
अनसुयरको पेियग  आचरण पयिनय गनुव पनेछ। 

(८) स्वयस््् संस्थय  थय उपचयर प्रदयन गने स्वयस्््किीिे प्रत््ेक सेवयग्रयहीियई आफ्नो 
स्वयस््् र उपचयरको अवस्थय, रोगको मनदयन प्रकृ्य, उपचयर ववमध र प्रकृ्य, उपचयर 
मबकल्प र उपचयर गनवियग्ने अनिुयमन  खचव  थय सम्भयवव  पररणयि र उपचयर नगरयए 
उत्पन्न हनुे सम्भयवव  जोशखि सिे कय बयरेिय मबरयिीिे बझु्ने गरर जयनकयरी गरयउन ु
पनेछ। 

(९) ियमथ जेसकैु िेशखएको भए यपमन सेवयग्रयहीको स्वयस््् शस्थम को सचुनय सम्बशन्ध  
सेवयग्रयहीियई ददन नसवकन े अवस्थयिय नीजको पररवयरको उिेर पगेुको सदस््ियई ददन ु
पनेछ। 
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53. सेवयग्रयहीको क वब््ः  
(१) स्वयस््् संस्थय वय स्वयस्््किीसंग सेवय मिने सेवयग्रयहीको क वब्् देहय् बिोशजि हनुछेः  

(क) आफ्नो स्वयस्््को सम्बन्धिय सचे  रहने, स्वस्थ जीवनिैिी अपनयउन े (खयनपीन, 

्ोग  थय ियरीररक ब््य्यििय ध््यन ददने) र स्वयस््् संस्थयबयट ददइने सेवय मिन ेर 
संस्थयको मन्ि पयिनय गने, 

(ख) स्वयस््् सेवय प्रयप्त गनव प्रचमि  कयननु नेपयि सरकयर, प्रयदेशिक सरकयर  थय 
नगरपयमिकयिे सि् सि्िय  ोके बिोशजिकय स्वयस््् सम्बशन्ध कय्विििय 
सियवेस हनु ुप्रत््ेक नगरपयमिकय बयसीको  क वव्् हनुछे ।  

(ग) स्वयस्््किीियई आफ्नो स्वयस्््को अवस्थयसँग सम्बशन्ध  ्थयथव वववरण उपिब्ध 
गरयई रोग मनदयन र उपचयरिय स्वयस्््किीियई सघयउने̧  

(घ) स्वयस्््किी  थय स्वयस््् संस्थयको ि्यवदय र सम्ियन गने, स्वयस्््किी प्रम  कुनै 
पमन वकमसिको वहंसय नगने, आवश््क य अनसुयर उपचयर सहि ी फयरयि 
(िन्जरुीनयिय) िय हस् यिर गने¸ 

ङ) स्वयस््् संस्थयिे प्रषेण गरेको संस्थयिय गई सेवय मिने । 

 

पररच्छेद १२ 

कसरु र सजय् 

54. कसरुः 
(१)  ोवकए बिोशजि इजयज  प्रत्र नमिई स्वयस््् संस्थय सञ्चयिन गरेिय¸   
(२) स्वयस््् उपचयर सेवय  प्रदयन गनव इन्कयर गरेिय¸  
(३) स्वयस््् संस्थयिे आधयरभ ु स्वयस््् सेवय  थय उपिब्ध आकयशस्िक सेवय प्रदयन गनव 

इन्कयर गरेिय¸ 
(४) दफय ४४ बिोशजि कसैिे मबज्ञयपन, मबवि मब रण गरेको पयइएिय¸  
(५) ऐनिय उल्िेख भए बिोशजि सहि ी नमिई उपचयर गने, सेवय ग्रयहीियई सियन व््वहयर  

नगने र गोपमन् य कय्ि नरयखेिय¸  
(६) स्वयस््् किी वय सेवय प्रदय्कियई जयनीजयनी गि  सचुनय ददएको  थय अको व््शक्तियई 

बहयनय गरेिय¸  
(७) ्स ऐन  थय अन् रग व बनकेय ियपदण्ड, मनदेशिकय, मन्ि, कय्वमबमधको पयिनय नगरेिय¸  
(८) मबनय इजयज  औषधीजन्् जडीवटुीको वकनबेच ओसयर पसयर र अनमधकृ  रुपिय उपचयरिय 

म नको प्र्ोग गरेिय¸  
(९) म््यद सवकएकय औषधीहरु, खयध््  थय पे् पदयथव मबवि वव रण गरेिय¸   
(१०) दफय ४२ बिोशजि मन्ि पयिनय नगरेिय । 
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55. सजय्ः  
(१) दफय (५४) उपदफय (१) अनसुयरको कसरु गरेिय सशघ्ं सरकयरको कयननु अनसुयर  

सजय् ँहनुेछ। 

(२) दफय (५४) उपदफय (२), (३) र (५) अनसुयरको  कसरु गरेिय ५० हजयर देशख १ ियख  
रुपै्य सम्ि जररवयनय हनुेछ। 

(३) दफय (५४) उपदफय (४) र (७) अनसुयरको कसरु गरेिय ५० हजयर देशख १ ियख रुपै्य 
सम्ि जररवयनय हनुेछ। 

(४) दफय (५४) उपदफय (६) अनसुयरको  कसरु गरेिय २५ देशख ५० हजयर सम्ि जररवयनय 
हनुेछ । 

(५) दफय (५४) उपदफय (८) र (९) अनसुयरको  कसरु गरेिय १ ियख देशख २ ियख सम्ि 
जररवयनय र १ वषव कैद हनुछे । 

(६) दफय (५४) उपदफय (१०) अनसुयरको कसरु गरेिय ५ हजयर देशख १ ियखसम्ि जररवयनय 
र ६ िवहनय कैद हनुछे । 

(७) प्रचमि  कयननु अनसुयर हनुःे ्ी दफय अनसुयर  सजय्ं हनुे कय्वियई नेपयिको प्रचमि  
कयननुिे छुटै सजय्  हनुे  व््वस्थय गरेको  रहेछ भने सो  सजय् सिे  थप हनुेछ ।  

 

पररच्छेद १३ 

ववववध 

56. सरुशि  िते्रको रुपिय कय्ि गनुवपनेः 
(१) स्वयस््् संस्थयिय स्व न्त्र र भ् रवह  रुपिय उपचयर  थय सेवय पयउन ेवय यवरण मसजवनय 

गनव  थय कुनै पमन वकमसिको अवयशञ्छ  वि्यकियप हनु नददने गरी सरुशि  िेत्र कय्ि 
गनुव सवैको क वव्् हनेछ ।  

(२) उपदफय (१) बिोशजि सरुशि  िेत्र कय्ि गदयव स्वयस््् संस्थयिे पयिनय गनुव पने स व 
 थय ियपदण्ड  ोवकए बिोशजि हनुे छन ्। 

(३) कुनै पमन स्वयस््् संस्थयिय उपचयर  थय सेवयिय मिङ्ग, धिव, वणव, जय , वगव आददको आधयरिय 
भेदभयव एवं दवु््ववहयर दण्डमन् हनेुछ । भए गरेको पयइए प्रचमि  कयनून विोशजि 
कयरवयही हनुेछ । 

(४) कुनै पमन स्वयस््् संस्थयिय उपचयर  थय सेवय दददय सेवय मिनेको व््शक्तग  गोपमन् यको 
हक सरुशि  गरयउन ुसम्वशन्ध  स्वयस््् संस्थय र कय्वर  स्वस्््किीको क वव्् हनुेछ। 
व््शक्तग  गोपमन् यको हक सरुशि  नभएको वय कुनै पमन बहयनयिय अन््थय भए गरेको 
पयइएिय प्रचमि  कयनून विोशजि कयरवयही हनुेछ । 
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57. प्रयईभेट िेमडकि किेज, अध्््न संस्थयन र ठूिय अस्प यि सञ्चयिनकय ियमग मसफयररस  
१. रयवि् र प्रयदेशिक ियपदण्ड अनरुुप मनजीस् रिय िेमडकि किेज  थय स्वयस््् अध्््न 

संस्थयन, अस्प यि वय मनदयन केन्द स्थयपनयकय ियमग सम्वशन्ध  वडय र नगरपयमिकयबयट 
मसफररि मिन ुपनेछ ।  

(२) उपदयफय (१) बिोशजिको मसफयररस मिँदय वय यवरणी् प्रभयव अध्््न गरी स्थयनी् 
स् रिय पने नकयरयत्िक प्रभयवहरुको न््ूमनकरणकय ियमग कय्विि र वजेट प्रस् यव 
गररएको हनु ुपनेछ ।  

(३) मसफयररसकय ियमग नगरपयमिकय आमथवक ऐनिे  ोके विोशजिको रयजश्व दस् रु बझुयउन ु
पनेछ ।  

58. रयवि्  थय प्रयदेशिक अमभ्यनियई सघयउ परु् ् यउन ुपनेः  
(१) स्वयस््् सेवय सम्बन्धी रयवि्  थय अन् रयवि् ियपदण्ड परुय गनव संघी्  थय प्रदेि 

सरकयरिे संचयिन गरेको अमभ्यनियई नगरपयमिकय स्वयस्््  थय सरसफयई ियखयिे 
सिन्व् गनेछ ।   

(२) आिय सिूह, धयिी झयिी र आम्ची सेवयको अमभिेख अद्ययवमधक गरी म नीहरुको 
वि्यकियपियई स्वयस्््  थय सरसफयई ियखयिे अनगुिन र मन्िन गनेछ । आिय 
सिूह, धयिी झयिी र आम्ची परुोवह को स्वयस््् र सरसफयई िेत्रिय गयउं पयमिकयिे 
कय्वववमध  ्यर गरर पररचयिन गनव सलनेछ ।  

(३) नगरपयमिकयिे हरेक वडय स्वयस््् सम्बन्धी सरसल्ियह, परयििव सूचनय प्रदयन गनव शिशि  
्वुय  थय ववद्ययथी स्व्िसेवक पररचयिन गरर स्वयस्््  थय सरसफयई परयििव केन्र 
स्थयपनय गनव सलनछे । 

59. प्रगम  वववरण नगरपयमिकय सिि बझुयउन ुपने   
(१) नगरपयमिकयको स्वयमित्वकय स्वयस््् संस्थयिे ियशिक, चौियशिक अधववयवषवक  थय वयवषवक 

प्रम वेदन पेि गनुव पनेछ । 

(२) नीशज स्वयमित्वकय स्वयस््् संस्थयिे वयवषवक प्रम वेदन पेि गनुव पनेछ । 

(३) उपदफय (१) (२) िय जेसकैु उल्िेख भएपमन नगरपयमिकयको  थय सम्वशन्ध  मनकय्िे 
ियग गरेको अवस्थयिय वय कुनै पमन सि्िय  ोवकएकय वववरणहरु ियग गने मनकय्िय पेि 
गनुव सम्वशन्ध  संस्थयको शजम्वेवयरी हनुेछ ।  

(४) नगरपयमिकयिे आधयरभ ू स्वयस्््  थय सरसफयई सेवय प्रदयन गनवकय ियमग अन्् सरकयरी 
मनकय्, मनजी ब््वसय्ी, सयियजीक संघ÷संस्थय, ट्रष्ट र ब््शक्तहरुसँग मबमभन्न कय्वहरुकय 
ियमग सयझेदयरी गनव सलने छ र म नीहरुबयट औषधी, उपकरण, वविेषज्ञ सीपहरुको सहय् य 
प्रयप्त गनव सलनछे ।  
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60. पनुरयवेदनः  ोवकएको अमधकयरीिे गरेको सजय्को आदेिउपर कयनून विोशजि पनुरयवेदन 
ियग्नेछ । 

61. मन्ि बनयउन ेअमधकयरः  
(१) ्स ऐनको उद्दशे्् कय्यवन्व्न गनव नगर कय्वपयमिकयिे आवश््क मन्ि बनयउन 

सलनेछ। 

(२)  ् स ऐनको कय्यवन्व्नको ियमग नगर कय्वपयमिकयिे आवश््क मनदेशिकय बनयई ियगू गनव 
सलनेछ । 

62. संििणकयिीन व््वस्थयः ्स ऐनिे  ोवकए विोशजि हनुे भनी व््वस्थय गरेको कयि मन्ियविी 
नआउँदयसम्ि नगर कय्वपयमिकयिे गनव सलनेछ। 

63. बयधय अडकयउ फुकयउन ेअमधकयरः ्स ऐनको उद्दशे्् कय्यवन्व्न गनव कुनै बयधय–अड्कयउ 
परेिय नगर पयमिकयिे त््स् ो बयधय अड्कयउ हटयउन आदेि जयरी सलनेछ र त््स् ो आदेि ्सै 
ऐनिय परे सरह ियमननछे ।  र ्स् ो आदेि नगर कय्वपयमिकयिे ६ िवहनय मभत्रिय अनिुोदन 
नगरेिय स्व  मनष्कृ् हनुेछ । 

64. बचयउ र ियगू नहनुःे 
(१) ्ो ऐन वय ्स ऐन अन् गव  बनेकय मन्ििय िेशखए जम  कुरयिय सोही बिोशजि र 

निेशखएको कुरयिय प्रचमि  कयननु बिोशजि हनुेछ । 

(३) संववधयनसँग बयशझएको ्स ऐनकय दफय  थय उपदफयहरु वयशझएको हदसम्ि स्व ः 
मनस्िी् हनुछे । 
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