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भाग-२  

अमरगढी नगरपान्िका 

नगरकार्यपान्िकाको कार्ायिर् 

डडेल्िरुा 

सदुरूपन्िम प्रदशे, नेपाि 

 

अमरगढी नगरपान्िका स्वास््र् तथा सरसफाई कार्य सत्र्चािन तथा व्र्बस्थापन कार्यन्वन्ि, २०७७ 

 

प्रस्तावनााः  

नेपािको संन्विानिे स्वस््र्िाई मौन्िक हकको रुपमा अङ्न्गकार गद ै प्रत्र्ेक नागररकिाई राज्र्बाट 

आिारभतू स्वास््र् सेवा न्निःशलु्क प्राप्त गने मौन्िक हकको प्रत्र्ाभनू्त गद ैस्वास््र् सेवा सबैको समान पह ुँचको 

ब्र्वस्था गन,े कसैिाई पन्न आकन्स्मक सेवाबाट बन्चचन नगररने, प्रत्र्ेक ब्र्न्ििाई आफ्नो स्वास््र् 

उपचारको सम्बधिमा जानकारी पाउने हकको ब्र्वस्था गरे अनसुार नागररकिाई स्वस्थ बनाउन राज्र्िे 

स्वास््र् के्षत्रमा िगानी बनृ्ि गद ैगणुस्तरीर् तथा सवयसुिभ स्वास््र् सेवामा समान पह ुँच बढाउद ैसबैको स्वस्थ 

जीवन प्रत्र्ाभतु गरी न्दगो न्बकास सनु्नन्ित गनुय पने दान्र्तव अनरुुप आिारभतू स्वास््र् र सरसफाई सेवा 

प्रदान गने कार्यमा नगरपान्िकाको न्जम्मवेारी प्रमखु रही आएको र सो को ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट काननुी ब्र्वस्था 

गरी कार्यसम्पादन गनय वाचछनीर् भएकोिे,“नेपािको संन्विान २०७२ को िारा २२१ अनसुार सोही 

संन्विानको अनसुचूी ८ को सचूी नं. ९ र १० का अन्िकारहरुिाई कार्ायधवर्न गनय” तथा स्थानीर् सरकार 

सचचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ उपदफा (२) िे न्दएको अन्िकार प्रर्ोग गरी अमरगढी नगरपान्िकाको 

कार्यपान्िकािे र्ो कार्यन्वन्ि बनाएको छ ।   

परिच्छेद १ 

सस्थानीर् राजपत्र 

खण्ड: ३                                           संख्र्ा : ३                         न्मन्त : २०७७।०६।०२ 



प्रािम्भिक 

१ संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भिः  )१ ( र्स कार्यन्वन्िको नाम  “ अमरगढी नगरपािीका स्वास््र् तथा सरसफाई 

कार्यसचचािन तथा ब्र्वस्थापन कार्यन्वन्ि, २०७७ रहकेो छ । 

 (२) र्ो कार्यन्वन्ि स्थान्नर् राजपत्रमा प्रकान्सत न्मन्त दने्ख प्रारम्भ ह नेछ । 

२ पररभाषािः न्वषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागमेा र्स कार्यन्बिीमा; 

(क)  “कार्यन्वन्ि” भधनािे अमरगढी नगरपान्िकाको स्वास््र् तथा सरसफाई कार्यन्वन्ि २०७७ िाई 

सम्झन ुपछय । 

(ख)  “संघीर्  ऐन”  भधनािे  स्वास््र्  सम्बधिी  संघीर्  संसदिे बनाएको ऐनिाई बझु्न ुपदयछ ।  

(ग)  “कार्यपान्िका” भधनािे अमरगढी नगर पान्िकाको नगर कार्यपान्िकािाई सम्झन ुपछय । 

  

(घ)  “सरकारी वा सामदुान्र्क” भधनािे सरकारी तथा सामदुान्र्क स्वान्मत्वमा संचािन भएका 

स्वास््र् संस्थािाई सम्झन ुपदयछ  ।      

(ङ)  “न्नन्ज” भधनािे सेवाको सुँगसुँग ैनाफाको समते उद्दशे्र् राखी संचािन ह ने स्वास््र् संस्था सम्झन ु

पदयछ । 

(च)  “ट्रष्ट वा िोककल्र्ाणकारी” भधनािे ट्रष्ट िोककल्र्ाणकारी संस्थाहरुको माफय त संचािन ह ने 

स्वास््र् संस्थािाई सम्झन ुपदयछ ।   

(छ)  “अनगुमन सन्मन्त” भधनािे दफा ५ अनसुार नगरपान्िकामा गन्िन स्वास््र् सेवा तथा सरसफाइ 

अनगुमन सन्मन्तिाई सम्झन ुपदयछ ।     

(ज)  “व्र्वस्थापन सन्मन्त” भधनािे दफा ६ अधतगयत बनेका स्वास््र् संस्थाहरुको व्र्वस्थापन 

सन्मन्तिाई सम्झन ुपदयछ । 

(झ)  “स्वास््र् संस्था” भधनािे सरकारी स्तरबाट संचान्ित अस्पताि, प्राथन्मक स्वास््र् केधर, 

स्वास््र् चौकी र आिारभतु स्वास््र् केधर र सामदुान्र्क स्वास््र् इकाईिाई सम्झन ुपदयछ । 

   

परिच्छेदाः २ 

आधाििूत स्वास््य सेवा प्रदायक ि व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 

३.  आिारभतू स्वास््र् सेवा प्रदार्कहरु अमरगढी नगरपान्िकामा आिारभतू स्वास््र् सेवा प्रदान गने 

स्वास््र् सेवा प्रदार्कहरु ३ प्रकारका ह नेछन ्। 

(क)  सरकारी वा सामदुान्र्किः सरकारी  तथा सामदुान्र्क स्वान्मत्वमा संचािन भएका अस्पताि,  

प्राथन्मक  स्वास््र् केधर, आिारभतु स्वास््र् केधर, आर्ूवदे तथा प्राकृन्तक न्चन्कत्सा केधर, 

गाउुँघर न्लिन्नक, आर्वूदे केधर, सरकारी वा सामदुान्र्क स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्था ह ने छन ्। 

(ख)  न्नजी क्षेत्रद्वारा संचान्ित अस्पताि, नन्सयङ होम, पोन्िन्लिन्नक वा न्लिन्नक, प्रर्ोगशािा, 

फामसेीहरु,औषन्ि पसि न्नजी स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्था ह नेछन ्। 

(ग)  ट्रष्ट वा िोककल्र्ाणकारी संस्थाहरुको अन्िनस्थिः ट्रष्ट वा िोककल्र्ाणकारी संस्थाहरुको माफय त   

संचािन ह ने अस्पताि, स्वास््र् केधर, घमु्ती न्लिन्नक र्स अधतगयत पदयछ ।  

४.  स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाहरुको पररभाषा र आिारभतू मापदण्डिः 



 स्वास््र् सेवा  प्रदार्क  संस्थाहरुको  पररभाषा  र  आिारभतू  मापदण्ड  संघीर् सरकारिे न्निायरण गरे 

वमोन्जम ह नेछ ।   

५.  अमरगढी स्वास््र् सेवा तथा सरसफाई समधवर् सन्मन्त गिन, काम, कतयव्र् र अन्िकारिः 

(१) अमरगढी स्वास््र् तथा सरसफाई कार्यक्रमहरुको उन्चत ब्र्वस्थापन गनय दहेार् बमोन्जमको स्वास््र् 

सेवा तथा सरसफाई समधवर् सन्मन्त गिन गररनेछ ।  

(क) नगर प्रमखु वा नगर प्रमखुिे तोकेको नगर कार्यपान्िका सदस्र्  — संर्ोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीर् अन्िकृत वा न्नजिे तोकेको अन्िकृत प्रन्तन्नन्ि — सदस्र् 

(ग) एक जना मन्हिा सन्हत कार्यपािीकािे तोकेको २ जना — सदस्र् 

(घ) स्वास््र् संस्था प्रमखुहरु मध्र्ेबाट २ जना —सदस्र् 

(ङ) मन्हिा स्वास््र् स्वर्ंसेवीका संजाि नगरपािीका संर्ोजक वा प्रन्तन्नन्ि — सदस्र् 

(च)    नगर के्षत्र न्भत्र रहकेा अस्पताि प्रमखुहरु मध्र्ेबाट १ जना— सदस्र् 

(छ)   नगर न्भत्र रहकेा सरकारी अस्पताि प्रन्तन्निी  १ जना — सदस्र् 

(ज)   स्वास््र् तथा सरसफाई शाखा प्रमखु — सदस्र् सन्चव 

(२) स्वास््र् सेवा तथा सरसफाई समधवर् सन्मन्तको काम, कतयव्र् र अन्िकार दहेार् अनसुार ह नेछ । 

(क) आफ्नो कार्य क्षेत्र न्भत्रको स्वास््र् तथा सरसफाइ र्ोजना तर्ार गने । 

(ख) नगरपान्िकाका के्षत्र न्भत्र स्वास््र् संस्था सचचािनका िान्ग अनमुन्त, स्वीकृन्त सम्बन्धि  

नगरकार्यपान्िकािाई  आवश्र्क रार् प्रदान गने । 

(ग) स्वास््र् संस्था व्र्वस्थापन सन्मन्तिाई आवश्र्क न्नदेशन न्दने, जागरुक र सजग बनाउने । 

(घ) स्वास््र् संस्थाहरुको िान्ग आवश्र्क सािन स्रोत जटुाउने र पररचािन गने गराउने । 

(ङ) स्वास््र्  संस्थाहरुको  सपुरीवके्षण  तथा  अनगुमन  गने गराउने ।  

(च) स्वास््र् न्वशषेज्ञहरु र स्वास््र् सेवा प्रदार्कहरुको सचूी अध्र्ावन्िक तथा प्रकाशन गने। 

(छ) स्वास््र् सेवाको पह ुँच भधदा बान्हर रहकेा समदुार्को पन्हचान गरी सबैका िान्ग स्वास््र् 

सेवा सनु्नन्ित ह ने प्रवधि गने ।  

(ज) नगर कार्यपान्िकािाई स्वास््र् तथा सरसफाइ क्षेत्रमा आवश्र्क सझुाव र सल्िाह द  

(झ) तोन्कए वमोन्जमका अधर् कार्यहरु गने । 

६. स्वास््र् संस्था व्र्वस्थापन सन्मन्त गिन, काम,कतयव्र् र अन्िकार 

(१)  सामदुान्र्क अस्पताि तथा प्राथन्मक स्वास््र् केधर वा स्वास््र् चौकी/आिारभतु स्वास््र् 

केधर/सामदुान्र्क स्वास््र् इकाई(स्वास््र् संस्था ब्र्वस्थापन सन्मन्त) ब्र्वस्थापनका िान्ग 

दहेार्का  दहेार्  बमोन्जम  सदस्र्  रहने  गरी  हरेक  संस्थाका छुट्टाछुटै्ट ब्र्वस्थापन सन्मन्त गिन 

गररने छ । 

(क)  सम्बन्धित वडाध्र्क्ष वा वडाध्र्क्षिे तोकेकावडा सदस्र्- अध्र्क्ष  

(ख) स्वास््र् क्षेत्रमा न्क्रर्ान्शि मध्र्े वडा सन्मन्तबाट मनोन्नत मन्हिा- १ जना सदस्र् 

(घ) स्वास््र् संस्था नन्जकको उच्चतम न्वद्यािर्को प्रिानाध्र्ापक- सदस्र्  

(ङ)  सम्बन्धित वडाको वडा सन्चव- सदस्र् 

(च) मन्हिा स्वास््र् स्वर्ं सेवीका मध्र्ेबाट १ जना - सदस्र् 

(छ)  सम्वन्धित स्वास््र् संस्थाको प्रमखु- सदस्र् सन्चव 

(२)  स्वास््र् संस्था ब्र्वस्थापन सन्मन्तको काम कतयब्र् न्नम्नानसुार ह नेछनि्ः  



(क) आफ्नो स्वास््र् संस्थाको वान्षयक र्ोजना बनाई सम्बन्धित वडा सन्मन्त माफय त  

 नगरपान्िकामा पेश गने । 

(ख) व्र्वस्थापन सन्मन्तको न्नर्न्मत बैंिक गने, स्वास््र् संस्थामा परेको समस्र्ाहरुको 

समािानमा आवश्र्क कार्य गने । 

(ग) वान्षयक सन्मक्षा, सामान्जक परीक्षण जस्ता मलू्र्ाङ्कनका कार्यक्रम संचािन गने । 

(घ)   सम्बन्धित स्वास््र् संस्थाका कमयचारीको प्रभावकारी पररचािनको िान्ग सहन्जकरण गने । 

(ङ) स्वास््र् घनु्म्त न्शन्वरहरुसंचािन गनयसम्बन्धित न्नकार्हरुमा समधवर् गने तथा व्र्वस्थापन 

गने । 

(च) केधर, प्रदशे र स्थानीर् सरकारिे चिाएका स्वास््र् सम्बन्धि कार्यक्रम तथा  

 अन्भर्ानहरुिाई सफि पानय आवश्र्क कार्य गने । 

७.  बैंक खाता संचािनिः  हरेक स्वास््र् संस्थािे वैंक खाता खोल्न सलनेछिः  

(१) स्वास््र् संस्थाको वैंक खाता ब्र्वस्थापन सन्मन्तका अध्र्क्ष र सदस्र् सन्चवको संर्िु   

   दस्तखतबाट संचािन ह नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको िेखा व्र्वस्थापन र िेखा परीक्षण नगरपान्िकाको प्रचन्ित काननु बमोन्जम 

ह नेछ । 

परिच्छेदाः३ 

स्वास््य संस्था स्थापना ि सञ्चालन सभवन्धी मापदण्ड 

८. अस्पताि तथा स्वास््र् संस्थासचचािन मापदण्डिः 

(१) अस्पताििः नगरपान्िका आफैिे तोन्कएको मापदण्डमा १५ शयै्र्ासम्म क्षमताको अस्पताि संचािन 

गनय सलनेछ । र्स्तो अस्पताि संचािन गनय नगरपान्िकािे अस्पताि संचािन न्नर्माविी तजुयमा 

गरी संचािन गने छ । 

(२) स्वास््र् चौकीिः नगरपान्िकािे प्रत्र्ेक वडा अथायत जनसंख्र्ाको अनपुातमा कन्म्तमा दहेार्का 

पवूायिार परुा गरी स्वास््र् चौकी संचािन गनुयपनेछ ।   

(क) जनशन्ििः छैिौ तह ह े ई १ जना र बाुँकी ह े ई र नन्सिंगबाट ४ जना, आवश्र्कता अनुसार 

सहर्ोगी कमयचारीहरु । 

(ख) भवन कोिािः प्रशासन कक्ष, औषिी भण्डारण तथा न्वतरण कक्ष, प्राथन्मक उपचार कक्ष, पोषण 

कक्ष, स्तनपान कक्ष र बाथरुम जस्ता सनु्विा सन्हतको भवन । 

(ग) उपकरणिः प्राथन्मक उपचारका आिारभतू उपकरण, 

(३) नगरपान्िका के्षत्र न्भत्र जन्डबुटी, प्राकृन्तक न्चन्कत्सा, र्ोगा ध्र्ान िगार्तका रोकथाममिुक र 

वकैन्ल्प न्चन्कत्सा सेवाको प्रवर्िनका िान्ग समदुार् वा ट्रष्टहरुसुँगको साझदेारीमा वा नगरपान्िका 

आफैं िे कम्तीमा एउटा आर्वूेद तथा प्राकृन्तक न्चन्कत्सा केधरको स्थापना र सचचािन गनय सलनेछ 

। 

९. न्नजी के्षत्रिे अस्पताि संचािन गनय सलने 

(१) नगरपान्िका  क्षेत्रन्भत्र  न्नजी  के्षत्र  तथा ट्रष्ट वा िोक कल्र्ाणकारी संस्थाद्वारा अस्पताि संचािन गनय 

चाहमेा १५ शयै्र्ासम्मको संचािन अनमुती नगरपान्िकािे न्दन सलनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम अस्पताि संचािन गनय चाहन ेन्नकार्िे अनमुतीको िान्ग अनसुचुी १ बमोन्जम 

तोन्कएको ढाुँचामा नगरपान्िकामा न्नवदेन न्दन ुपनेछ ।  



(३) स्वास््र् सेवा तथा सरसफाई अनगुमन सन्मन्तिे प्राप्त न्नवदेन उपर छिफि तथा आवश्र्क  अनगुमन 

गरी तोन्कएको मापदण्ड परुा गरेमा अस्पताि संचािनको स्वीकृती प्रदान गनय सलने गरी आशर्पत्र प्रदान 

गनय नगरकार्यपान्िकािाई न्सफाररस गनेछ ।  

(४) उपदफा (३) को आिारमा नगरकार्यपान्िकािे ६ मन्हनाको समर् न्भत्र तोन्कएको मापदण्ड परुा  गरेमा 

अस्पताि संचािनको स्वीकृती प्रदान गनय सन्कने प्रकारको आशर् पत्र प्रदान गनेछ ।  

(५) तोन्कएको समर् सीमान्भत्र र्सै कार्यन्वन्ि बमोन्जम नलसा पास गरी तोन्कएको पवूायिार तर्ार गरी 

स्वीकृतीका िान्ग नगरकार्यपान्िकामा न्नवदेन न्दन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोन्जमको न्नवेदन उपर आवश्र्क अनगुमन गरी तोन्कएको मापदण्ड परुा गरेको िहर 

भएमा अस्पताि संचािनको अनमुती प्रदान गनय सलनेछ । 

(७) आशर्पत्रमा उल्िेख गररएको समर् न्समा न्भत्र तोन्कएको मापदण्ड परुा गरेको नपाईएमा स्वीकृन्त प्रदान 

गनय वाध्र् ह ने छैन । 

१०. अस्पताि संचािन  गनय  आवश्र्क  मापदण्डिः  

नगरपान्िकाको स्वीकृतीमा संचािन ह ने अस्पतािहरुिे दहेार् अनसुारको मापदण्ड परुा गनुयपनेछ। 

(१) जनशन्ििः कन्म्तमा १ जना एमन्वन्वएस डालटर, कन्म्तमा ४ जना स्टाफ नसय, कन्म्तमा हले्थ अन्सस्टेधट 

४, २ जना ल्र्ाव टेन्लनन्सर्न र आवश्र्कता अनसुार सहार्क र सहर्ोगी स्वास््र्कमी ह नपुने । 

(२) भवन तथा कोिािः दताय चिानी, वन्हरंग सेवा, इमजधेसी कक्ष, प्रर्ोगशािा, पोषण कक्ष वा स्तनपान 

कक्ष भनाय भएका न्वरामी राख्ने लर्ान्वन, नन्सयङ कक्ष, प्रशासन कक्ष,पान्कय ङ  

(३) उपकरण र पवूायिारिः सडक नेटवकय िे जोन्डएको, एम्बिेुधस सेवाको उपिब्िता,  न्वरामी राख्ने बेड र 

िाइफ सपोटय न्सष्टम,  २४ घण्टा न्विुत र खानेपानी सेवा भएको, अन्लसजनको व्र्वस्था,  

न्चन्कत्साजधर् फोहर ब्र्वस्थापनको प्रणािी भएको ह नपुने । 

(४) छुटेका हकमा नेपाि सरकारको स्वास््र् संस्था दतायको मापडण्ड िाग ुगनुय पनेछ । 

११. पोन्ि न्लिन्नक/न्लिन्नक संचािनको अनमुतीिः  

(१) नगरपान्िकािे आफ्नो कार्यके्षत्रमा कुनै व्र्न्ि वा संस्थािे पोन्िन्लिन्नक संचािन गनय चाहमेा 

तोन्कएको मापदण्ड परुा गरी स्वीकृती न्िन ुपनेछ । 

(क) जनशन्ििः कन्म्तमा १ जना एमन्वन्वएस डालटर, कन्म्तमा ३ जना स्टाफ नसय, कन्म्तमा हले्थ 

अन्सस्टेधट ३, १ जना ल्र्ाव अन्सस्टेधट र आवश्र्कता अनसुार सहार्क र सहर्ोगी 

स्वास््र्कमी ह नपुने । 

(ख) भवन तथा कोिािः दताय चिानी, वन्हरंग सेवा, इमजधेसी कक्ष, प्रर्ोगशािा, पोषण कक्ष वा 

स्तनपान कक्ष भनाय भएका न्वरामी राख्ने लर्ान्वन, नन्सयङ कक्ष, प्रशासन कक्ष,पान्कय ङ । 

(ग) उपकरण र पवूायिारिः सडक नेटवकय िे जोन्डएको, एम्बिेुधस सेवाको  उपिब्िता,  न्वरामी  राख्ने  

बेड र  िाइफ  सपोटय न्सष्टम,  २४ घण्टा न्विुत र खानेपानी सेवा भएको, अन्लसजनको व्र्वस्था,  

न्चन्कत्साजधर्  फोहर  ब्र्वस्थापनको प्रणािी भएको ह नपुने । 

(घ) छुटेका हकमा नेपाि सरकारको स्वास््र् संस्था दतायको मापडण्ड िाग ुगनुय पनेछ । 

२. न्लिन्नक संचािनको अनुमतीिः  

 नगरपान्िकािे आफ्नो  कार्यके्षत्रमा कुनै व्र्न्ि वा संस्थािे न्लिन्नक संचािन गनय चाहमेा तोन्कएको 

मापदण्ड परुा गरी स्वीकृती न्िन ुपनेछ । 



(क) जनशन्ििः कन्म्तमा हले्थ अन्सस्टेधट १, अनमी १जना र ल्र्ाव अन्सस्टेधट १ जना साथै 

आवश्र्कता अनुसार सहार्क र सहर्ोगी स्वास््र्कमी ह नपुने । 

(ख) भवन तथा कोिािः दताय चिानी, न्बमारी जाुँच कोिा, प्रर्ोगशािा । 

(ग) उपकरण र पवूायिारिः सडक नेटवकय िे जोन्डएको, २४ घण्टा न्विुत र खानेपानी सेवा भएको, 

न्चन्कत्साजधर्  फोहर  ब्र्वस्थापनको प्रणािी भएको ह नपुने । 

(घ) छुटेका हकमा नेपाि सरकारको स्वास््र् संस्था दतायको मापडण्ड िाग ुगनुय पनेछ । 

१२. प्रर्ोगशािा  वा  ल्र्ाबोरेटोरी  संचािनिः   

व्र्न्ि वा कुनै संस्थािे प्रर्ोगशािा वा ल्र्ावोरेटोरी संचािन गनय चाहमेा दहेार् बमोन्जमको न्ववरण सन्हत 

नगरपान्िकाबाट स्वीकृती न्िन ुपनेछ । 

(१) संचािकको न्ववरण र नागररकताको प्रमाणपत्र 

(२) प्रर्ोगशािा वा ल्र्ाबोरेटोरी संचािन गने स्थान, घरिनी र संचािकबीचको घरभाडा सम्बधिी संझौता 

पत्र । 

(३) रेन्डर्ोिोजी वा प्र्ाथोिोजी न्वषर्मा धर्नूतम अध्र्र्न ३ वषय गरेको व्र्न्िको प्रमाणपत्र र काम गनय 

इच्छुक भएको पत्र । 

(४) ल्र्ाबमा उपिब्ि ह ने परीक्षणको प्रकार । 

(५) ल्र्ाबमा प्रर्ोग ह ने धर्नूतम उपकरणहरुको न्ववरण । 

(६) प्रस्तान्वत िागत ।  

 १३ फामसेी/मने्डकि संचािनको अनमुतीिः 

 (१) नगरपान्िका के्षत्र न्भत्र फामसेी संचािन गनय चाहमेा नगरपान्िका बाट अनमुन्त न्िन ुपनेछ ।  

(२)  आिारभतू फामसेीको प्रमाण पत्र गरी फामसेी काउधसीिमा दताय भएको वा नेपाि सरकारिे औषन्ि 

न्बन्क्र गनय अनुमन्त प्रदान गरेको प्राप्त ब्र्न्ि सचचािक रहने फामेसी/मने्डकि सचचािन गने स्थान, 

न्वक्री न्वतरण गने औषिीका प्रकारहरु र प्राथन्मक उपचार सेवाको न्ववरण आवदेनमा खिुाउन ुपने 

। 

(३)   फामसेी/मने्डकि सचचािनमा रहने मखु्र् सचचािक र सहार्क कमयचारीहरुको न्ववरणहरु शनै्क्षक 

प्रमाण पत्र, नागररकता र अधर् प्रमाणपत्रका प्रन्तन्िपीहरु पेश गनुय पनेछ । 

१४. मापदण्ड परुा नगरेमा सजार् ह नेिः 

(१)  स्वास््र्  संस्था, प्रर्ोगशािा,  फामसेी  जस्ता  स्वास््र्  सेवा संचािनको स्वीकृतीं न्िदा तोन्कएको 

मापदण्ड परुा नभएको तर झलुर्ाएर न्ववरण न्दएको वा अस्थार्ी रुपमा मापदण्ड परुा गरेको पाइएमा  

अनगुमन सन्मन्तिे अनुगमन गरी सचेत गराउने, जररवाना गराउने तथा स्वीकृती खारेजीको िान्ग 

नगरपान्िकामा न्सफाररस गनय सलनेछ ।  

(२)   प्रर्ोगशािामा  तान्िम  प्राप्त  ल्र्ाव  टेन्लनन्सर्न  बाहकेका ब्र्न्ििे  रगत,  न्दशान्पसाव,  खकार 

िगार्तको पररक्षणमा संिग्न भएको पाइएमा त्र्स्तो प्रर्ोगशािा वधद गराउन सलने, सचचािकिाई 

कािोसचूीमा राखी सो को आम जनतािाई जानकारी न्दइने ।    

(३)  फामसेी/मने्डकिको हकमा दतायवािा सचचािक र सहर्ोगी वाहके अरुिे औषिी बेचेको पाइएमा  

सचेत गराउने,  जररवाना न्तराउने दने्ख अनमुन्त खारेज गनय सन्कने । 

(४) जोन्खमर्िु फोहरको ब्र्वस्थापन, वातावरण मतै्री इन्धसनेरेटर राख्न ुपनेछ । 

१५. सह न्िर्त र छुटको ब्र्वस्था गनुय पनेिः 



न्नजी िगानी र ट्रष्ट माफय त सचचािनमा आएका स्वास््र् संस्थाहरुिे स्वास््र् पररक्षणका क्रममा िाग्ने 

शलु्क नगरपान्िकाको न्सफाररसमा न्नन्ित प्रन्तशत सेवाग्राहीहरुका िान्ग छुट वा न्मनाहा न्दन ुपनेछ । छुट 

वा न्मनाहा न्ददा नेपाि सरकारिे न्निायरण गरेको वगय अनरुुपको ह नेछ ।  

परिच्छेदाः४ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य स्वयंसेवा सभबन्धी व्यवस्था 

१६. स्वास््र्कमीको व्र्वस्थापनिः  

नगरपान्िका न्भत्रका सामदुान्र्क स्वास््र् संस्थाहरु माफय त आिारभतू स्वास््र् सेवा प्रवाहका िान्ग ४ 

प्रकारका स्वास््र्कमीहरु रहने छनि्ः    

(१) स्थार्ीिः नेपाि सरकारको स्वास््र् सेवाबाट समार्ोजन भई आएका स्वास््र्कमीहरु ।  

(२) करारिः स्थानीर् माग र न्वन्शष्टताका आिारमा नगरपान्िका माफय त करार सेवामा भनाय गररएका 

स्वास््र्कमीहरु । 

(३)  अभ्र्ास कतायिः स्थानीर् स्तरमा खिेुका स्वास््र् अध्र्र्न संस्थानमा अध्र्र्नरत न्वद्याथीहरु एवं 

नगरपान्िकाको आनं्शक वा पणूय छात्रवनृ्िमा अधर्त्र गई स्वास््र् न्शक्षा अध्र्र्न गरेका 

न्वद्याथीहरुिाई अभ्र्ासकताय स्वास््र्कमीको रुपमा नगरपान्िकािे भनाय गनय सलनेछ । र्स्ता 

अभ्र्ासकतायिाई वढीमा १ वषयको िान्ग भनाय गनय सन्कने छ ।  

(४)  मन्हिा स्वास््र् स्वर्ंसेन्वकाहरु । 

१७. मन्हिा स्वास््र् स्वर्ंसेन्वकाको ब्र्बस्थािः  

स्वास््र्  सेवािाई घरघरको पह ुँचमा परु्ायउन र जनचेतना फैिाउन नगरपान्िकािे मन्हिा स्वास््र् 

स्वर्ंसेन्वकाहरु न्नर्िू गनय सलनेछ ।   

(१) मन्हिा स्वर्ंसेन्वका न्नर्नू्िका िान्ग २१ वषय परुा भई ४० वषय ननाघेको, शनै्क्षक र्ोग्र्ता धर्नुतम १० 

कक्षा अध्र्र्न गरेको सम्वन्धित वडाको न्ववान्हत नागररक ह नपुनेछ ।   

(२) प्रत्र्ेक वडामा आवश्र्कताका आिारमा मन्हिा स्वर्ंसेन्वकाहरु वडा सन्मन्तिे नगरपान्िकािाई 

न्सफाररस गनय सलनेछ ।  

(३) प्रत्र्ेक स्वर्ंसेन्वका र अन्भर्तायहरुिेनक आिारभतू स्वास््र् सम्वधिी १८ न्दनको तान्िम प्राप्त  गरेको 

ह नपुनेछ । नगरपान्िका र स्वास््र् संस्थाहरुिे आवश्र्कता अनसुार तान्िम अन्भमखुीकरण प्रदान 

गनेछ । 

(४) र्स कार्यन्वन्ि िाग ुह नभुधदा पन्हिे दने्खनै कार्यरत मन्हिा स्वर्ंसेवीकाहरु मध्र्े न्नरक्षर र ६० बषय 

उमरे पगुकेािाई प्रोत्साहन भिाको ब्र्बस्था गरी न्बदाइ गररनेछ र नर्ाुँ न्नर्िु गदाय कन्म्तमा १० कक्षा 

उन्तणयिाई मात्र न्नर्नु्ि न्दइनेछ । 

१८. स्वास््र्कमीको सेवा सनु्विािः 

(१)  स्थार्ी स्वास््र्कमीिः नेपाि सरकारिे तोके स्केि बमोन्जम तिव र नगर कार्यपान्िकािे तोके 

वमोन्जमको अधर् सेवा 

(२)  करार स्वास््र्कमीिः प्रचन्ित तिब स्केि र दईु पक्षबीचको समझदारीमा भएको करार सम्झौंता 

बमोन्जमको सेवा सनु्विा उपिब्ि गराउन सन्कनेछ । 

(३) मन्हिा स्वास््र् स्वर्ंसेन्वकािः पोशाक, वान्षयक रुपमा सचचार खचय, स्वास््र् संस्थािाई आवश्र्कता 

परेको वखत काममा खटाइएमा सो न्दनको  पाररश्रन्मक, स्वास््र् सेवा सम्बधिी अन्भर्ानमा खटाईएको 

समर्मा न्दइने पाररश्रन्मक जस्ता सनु्विाहरु उपिब्ि गराउन सन्कनेछ  



१९. स्वास््र्कमीको दरवधदी न्निायरण र न्नर्नू्ििः  

सामदुान्र्क वा सरकारी स्वान्मत्वका स्वास््र् संस्थाहरुमा आवश्र्क स्वास््र्कमीको दरवधदी स्वास््र् 

शाखा कार्यपान्िकाको न्सफाररसमा नगरसभािे न्निायरण गनेछ ।   

(१)  दरवधदी अनसुारका पदहरुमा नेपाि सरकारबाट समार्ोजन भई आएका स्थार्ी स्वास््र्कमीहरु  रहने  

छन ् । समार्ोजनमा नआएका कमयचारीहरुको हकमा नगरपान्िकािे करारमा स्वास््र्कमी न्नर्नु्ि 

गनय सलनेछ ।   

(२)  सामदुान्र्क वा सरकारी स्वान्मत्वमा रहकेा स्वास््र् संस्था वा स्वा्र् चौकी तथा आिारभतु स्वास््र् 

केधर र सामदुान्र्क स्वास््र् इकाईमा श्रेणी वा तहगत रुपमा वररष्ठताका आिारमा प्रमखु ह नेछ ।  

(३)  स्वास््र् संस्थामा कार्म भएको ररि दरवधदी पदमा करार न्नर्नु्ि गनुय पने  भएमा करार न्नर्नु्ि 

सम्बधिी व्र्वस्था दहेार् वमोन्जमको छनौट सन्मन्तबाट ह नेछिः  

(क)   प्रमखु प्रशासकीर् अन्िकृत वा न्नजिे तोकेको अन्िकृत स्तरको कमयचारी– संर्ोजक  

(ख)   नगर प्रमखुिे तोकेको अन्िकृत स्तरको— कमयचारी सदस्र्  

(ग)  नगरपान्िकाको आिारभतु स्वास््र् तथा सरसफाई शाखा प्रमखु—  सदस्र् सन्चव 

(४)  छनौट सन्मन्तिे आफ्नो मापदण्ड आफैिे न्निायरण गनय सलनेछ ।  

२०. कमयचारी सरुवािः 

(१)  स्थार्ी स्वास््र्कमीको हकमा न्नजिे कुनै एक स्वास््र् संस्थामा अन्िकतम ५ वषय सेवा गरे पिात 

अको स्वास््र् संस्थामा अन्नवार्य सरुवा ह नपुनेछ । न्वशेष पररन्स्थती जनुसकैु बेिामा सरुवा ह न 

सलनेछ । 

(२)  न्वशेष अवस्थामा बाहके धर्नूतम ३ वषय एकै स्वास््र् संस्थामा कार्यरत स्थार्ी कमयचारीिे अको 

स्वास््र् संस्थामा सरुवा ह न चाहमेा नगरपान्िकामा सरुवाका िान्ग न्नवदेन न्दन सलनेछन।् र्सरी 

प्राप्त न्नवदेनका आिारमा नगरपान्िकािे आफ्नो क्षेत्रन्भत्रका कुनै पन्न स्वास््र् संस्थामा सरुवा 

गनय सलनेछ । 

(३) न्वशेष अवस्था भधनािे न्नज सो संस्थामा रहन नसलन,े न्वषर्गत दरवधदी आवश्र्क नरहकेो, स्वास््र् 

समस्र्ा, पन्त पत्नी सगै ुँ रही सेवा गनय पाउने अवस्था वा अधर् न्चि बझु्दो कारण समते बनु्झनेछ । 

(४) आवश्र्कताका आिारमा नगरपान्िकािे जनुसकैु भगुोिका स्वास््र् संस्थामा कामकाज गनय राख्न 

सलनेछ । 

(५)  कमयचारीहरुको काम र कतयब्र् 

क) कमयचारीहरुिे तोन्कएको समर्मा कार्ायिर्मा आउने र कार्ायिर्बाट फकय न ुपनेछ । 

ख) एक जना पारामने्डलस र एक जना नन्सिंग कमयचारी स्वास््र्मा अन्नवार्य रहने गरी बाुँकी रहकेा 

कमयचारीहरुिाई समदुार्मा पिाउन ुपनेछ । 

ग) समदुार्मा पिाउुँदा पािो पािो प्रणािी िाग ुगनुय पनेछ । 

घ) समदुार्मा जाने कमयचारीहरुिे िन्क्षत समहुिाई सेवा न्दई त्र्सको न्ववरण आफनो संस्थामा 

बझुाउन ुपनेछ । 

ङ) संस्थािाई आवश्र्क परेको बेिा समदुार्मा खन्टएका कमयचारीहरुिाई प्रमखुिे संस्थामा 

बोिाउन सलनेछ । 

च) कमयचारीहरुिाई डार्री र झोिा र किमको ब्र्वस्था गररनेछ । आफुिे न्दएको सेवाको न्टपोट 

अन्नवार्य डार्रीमा िेख्न ुपनेछ । 



छ) डार्रीिाई अनगुमनकतायिे समर् समर्मा अनगुमन गनुय पनेछ । 

ज) डार्री सन्कएको अवस्थामा डार्री सन्कएको प्रमान्णत गरी पत्र पिाएमा नर्ाुँ डार्री उपिब्ि 

गराउने ब्र्वस्था गररनेछ । 

झ) उत्कृष्ट स्वास््र् संस्था र स्वास््र्कमीिाई परुुस्कारको ब्र्वस्था गररनेछ । उत्कृष्ट स्वास््र् संस्था 

र स्वास््र्कमी कामको मापडण्ड अनसुार ह नेछ । 

२१. कार्य सम्पादन करार सम्झौता गनुयपनेिः  

स्वास््र् सेवािाई बनाउन दहेार् अनसुार कार्य सम्पादन करार सम्झौंताको प्रकृर्ा अविम्बन गनुयपनेछ ।  

(१) नगरपान्िका प्रमखुको रहोवरमा प्रमखु प्रशासकीर् अन्िकृतिे आिारभतु स्वास््र् तथा सरसफाई 

शाखा प्रमखुसुँग, शाखा प्रमखुिे अधर् स्वास््र् संस्थाका प्रमखुहरुसुँग र प्रमखुिे कमयचारीहरुसुँग कार्य 

सम्पादन करार सम्झौता गनुयपनछे । 

(२) कार्य सम्पादन करार सम्झौता १ वषयको ह नेछ । करार अनसुार काम भए नभएको मलू्र्ांकन  प्रमखु 

प्रशासकीर् अन्िकृतिे आन्थयक वषयको अधत्र्मा तर्ार गरी कार्यपान्िका समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

    

(३) वान्षयक कार्यसम्पादन करारका सचूकहरु न्निायरण गने कार्य स्वास््र् तथा सरसफाई अनगुमन 

सन्मन्तिे तर्ार नगरकार्यपान्िकामा पेश गनुय पनेछ ।   

२२. कार्य सम्पादन मलू्र्ांकन र सजार् तथा परुस्कार 

(१) कार्यसम्पादन करार भएका कमयचारीहरुको कार्यसम्पादन क्षमताको आिारमा मलू्र्ाुँकन गरी 

कार्यसम्पादनमा राम्रो नन्तजा हान्सि गने कमयचारीिाई परुस्कृत गने र कमजोर नन्तजा हान्सि गने 

कमयचारीिाई सिुारको मौका न्दई काममा खटाउन ुपनेछ । 

(२) कार्यसम्पादन सम्झौताको मलू्र्ाुँकन, परुस्कार र सजार् नगर कार्यपान्िकािे तोके बमोन्जम ह नेछ । 

परिच्छेदाः ५ 

औषधी तथा स्वास््य उपकिणको खरिद, िण्डािण ि म्वतिण सभबन्धी व्यवस्थााः 

२३. वान्षयक खररद र्ोजना बनाउन ुपनेिः 

(१) आफ्नो क्षेत्र न्भत्र वान्षयक रुपमा आवश्र्क पने औषिी तथा स्वास््र् उपकरणको अनमुान र खररद गनय 

वान्षयक खररद र्ोजना बनाई स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(२) वान्षयक खररद र्ोजना स्वास््र् तथा सरसफाई शाखाको सहर्ोगमा खररद एकाईिे तर्ार गनेछ  

२४. औषिी तथा स्वास््र् उपकरण खररद 

(१) औषिी तथा स्वास््र् उपकरणको खररदका िान्ग नगरपान्िका स्वास््र् तथा सरसफाई शाखािे 

प्रन्क्रर्ा अन्घ वढाउने छ । 

(२) औषिी तथा स्वास््र् उपकरणको खररद कार्यमा सावयजन्नक खररद ऐन र न्वषर्गत स्थानीर् 

काननुहरुको प्राविान अनसुार गनुयपने छ । 

२५. औषिी तथा स्वा्र् उपकरणको भण्डारण 

(१) खररद गररएको औषिी तथा स्वास््र् उपकरणको सरुन्क्षत भण्डारणको ब्र्वस्था नगरपान्िका 

आिारभतू स्वास््र् तथा सरसफाई शाखािे न्मिाउनेछ । 

(२) स्वास््र् उपकरण र औषिीको खररद तै्रमान्सक रुपमा गनुयपने छ । खररदको पररमाण न्निायरण 

सम्वन्धित आवश्र्कताका आिारमा स्वास््र् तथा सरसफाई शाखािे माग गरे वमोन्जम गनुय पने छ । 



(३) नगरपान्िकािे खररद गरेको उपकरण र औषिीको कुि पररमाण र मलू्र् खररद न्मन्तको १ मन्हना 

न्भत्र सावयजन्नक गनुय पनेछ । 

(४)  सम्वन्धित सामदुान्र्क स्वास््र् संस्थािे नगरपान्िकाबाट प्राप्त गरेको उपकरण र औषिी तथा औषिी 

न्वतरण सम्वधिी न्वस्ततृ न्ववरण तै्रमान्सक रुपमा सावयजन्नक गने र सो को जानकारी नगरपान्िकामा 

बझुाउन ुन्दन ुपनेछ । 

परिच्छेद ६ 

स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य ि गुणस्ति, सामाम्िक सुिक्षा अनुगमन सभबन्धी व्यवस्था 

२६. स्वास््र् सेवाको धर्नूतम मलू्र् र गणुस्तर तोलन सलने 

(१)  नगरपान्िकािे स्थानीर् स्तरमा सचचान्ित न्चन्कत्साकीर् उत्पादन र स्वास््र् सेवाहरुको धर्नूतम 

मलू्र् र गणुस्तर न्निायरण गनय सलनेछ । स्थानीर् स्वास््र् सेवा अनगुमन सन्मन्त  माफय त न्निायररत 

गणुस्तर र मलू्र् भए/नभएको अनगुमन गरी सो अनरुुप कार्य गराउन न्नदशेन न्दनेछ । 

२७.  सामान्जक सरुक्षा कार्यक्रम संचािन तथा व्र्वस्थापन 

(१) नगरपान्िकािे रान्रट्रर् र प्रादने्शक नीन्त अनुसार स्वास््र् वीमा कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा 

संचािन गनय आवश्र्क सहन्जकरण, जनचेतनाका कार्यक्रम तथा अन्भर्ानहरु संचािन तथा 

व्र्वस्थापन गनेछ । 

(२) आबश्र्कता अनसुार अधर् सामान्जक सरुक्षा कार्यक्रमहरु न्नमायण गरर संचािन तथा व्र्वस्थापन 

गनुयपनेछ । 

२८. सरसफाई र स्वच्छताका िान्ग अनगुमन तथा न्नर्मन 

(१) पोन्षिो खाना खान, शिु पानी न्पउन, सावनु पानीिे हात िनु, चपीको प्रर्ोग गनय र फोहरको उन्चत 

ब्र्वस्थापन गनय सबै नागररकिाई अन्नवार्य गनेछ । 

(२) स्वस्थ खानेपानी र खाद्य पदाथयको गणुस्तर एव ंवार् ुतथा ध्वनी प्रदषुण न्नर्धत्रण गनय स्वास््र् तथा 

सरसफाई अनगुमन सन्मन्तिे आवश्र्क ब्र्वस्था न्मिाउनेछ । 

(३) प्रदषुण वढाउने उिोग, संस्थान वा ब्र्न्ििाई सो सम्वधिी सचेत गराउन र सो बाट पनय जाने हानी 

नोलसानीको क्षन्तपनू्तय गराउन न्सफाररस गनय सलनेछ । 

(४) न्सफाररस वमोन्जम स्थानीर् कार्यपान्िकाि, दण्डजररवाना तथा अधर् कारवाही सम्बधिी व्र्वस्था 

न्मिाउन सलनेछ । 

(५) उपदफा १ अनसुार अन्नवार्य गररएका न्बषर्मा सबै नागररकहरुिाई काननुको डार्रामा ल्र्ाई 

ब्र्वहारम ैिाग ुगनुय पनेछ । अटेर गनेिाई प्रशासनीक कार्य र आथीक सनु्विाबाट रोक िगाईनेछ । 

परिच्छेद ७ 

महामािी िोकथाम, फोहोिमैला व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 

२९. रोग तथा रोगीहरुको अन्भिेख राख्न ुपने 

(१) स्थानीर् स्तरमा कुनै नागररकिाई सरुवा रोग िागेमा सो को जानकारी २४ घण्टा न्भत्र नन्जकको 

सामदुान्र्क स्वास््र् संस्था वा स्वर्ंसेन्वकािाई न्टपोट गराउन ुपनेछ । 

(२) कसैिाई नसने रोग िागमेा सो को जानकारी ५ न्दन न्भत्र नन्जकको स्वास््र् संस्था वा स्वास््र् 

स्वर्ंसेन्वकािाई न्टपोट गराउन ुपनेछ । 

(३) न्टपोट गराइएका रोगीहरुको न्ववरण सम्वन्धित स्वास््र् संस्थाहरुिे मान्सक रुपमा वडा सन्मन्त  र 

नगरपान्िकाको स्वास््र् सचूना प्रणािीमा पेश गनुय पनेछ । 



३०. महामारी रोकथाम तथा न्नर्धत्रण गनय अन्भर्ान संचािन गनुयपने 

(१)  स्थानीर् स्तरमा रोगको महामारी फैन्िएमा नगरपान्िकािे प्रभाव क्षेत्र न्नक्र्र्ौि गरी न्वद्यािर्हरु वधद, 

गनय अस्थार्ी रुपमा वस्ती खािी गनय वा अधर्त्रका सवयसािारणिाई भ्रमणमा प्रन्तवधि समते िगाउन 

सलनेछ । 

(२) र्स्तो पररन्स्थतीमा महामारीबाट थप क्षती ह न नन्दन आवश्र्क शतयकता अपनाउने, आवश्र्क 

जनशन्ि पररचािन गने र थप जनशन्िको िान्ग न्छमकेी स्थानीर् सरकार, प्रदशे सरकार र संघीर् 

सरकारमा अनरुोि गरी प्रभावकारी पररचािन गनुयपनेछ । 

३१. सतूी, मन्दरा तथा सतुीजधर् पदाथयको न्नर्मन 

(१)  सतुी तथा मन्दराजधर् पदाथय न्वक्री न्वतरणको िान्ग नगरपान्िकाबाट छुटै्ट अनमुती न्िन ुपनेछ ।  

(२) खाद्य पदाथय न्वन्क्र गने पसिमा सतुी तथा मन्दराजधर् पदाथय न्वन्क्र न्वतरण गनय बधदजे िगाइने छ । 

  

(३) सतुी, मन्दरा र िाग ूपदाथयजधर् वस्तकुो न्वक्री न्वतरण र प्रर्ोगमा  न्नर्धत्रण गनय न्नषने्ित र 

खलु्िा के्षत्रहरु न्निायरण गनय सलनेछ । न्वद्यािर्, सरकारी कार्ायिर्, हाटवजार जस्ता क्षेत्रहरुको 

न्नन्ित दरुी न्भत्र िमु्रपान र मन्दरापान न्नषिे गनेछ ।  

(४) खाद्य पदाथयसुँग ैसतुी तथा मन्दराजधर् पदाथय न्वन्क्र न्वतरण गरेमा, न्नषने्ित के्षत्रमा िमु्रपान र मन्दरा 

सेवन गरेमा स्थानीर् प्रशासनको सहर्ोगमा नगरपान्िकािे कारवाही गनय सलनेछ ।  

(५)  स्वास््र्कमी वा स्वास््र् संस्थामा कार्यरत कमयचारीहरुिे सतुी वा मन्दरा जधर् खाद्य पदाथय सेवन गनय 

न्नषिे गररनेछ । सेवन गरेको पाएमा काननु बमोन्जम कावायही गररनेछ । 

३२. सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम तथा फोहोरमिैा व्र्वस्थापन  

(१) नगरपान्िका स्वास््र् तथा सरसफाई शाखािे न्नर्नु्ि घरेिु तथा सामदुान्र्क सरसफाईका मापदण्ड 

तर्ार गरी प्रत्र्ेक आन्थयक वषयको पन्हिो मन्हना न्भत्र कार्यपान्िका विैकबाट अनमुोदन गराउन ुपने छ 

।   

(२) र्सरी अनमुोदन भएको मापदण्डिाई वडा कार्ायिर् र स्वास््र् संस्थािे मन्हिा स्वर्ंसेन्वकाहरु 

पररचािन गरी सव ैघरपररवारसम्म न्वतरण गनेछन्।  

(३) घर न्नमायण गदाय शौचािर्को फोहर व्र्वस्थापन गने न्वन्ि र घरेि ुफोहर न्बसजयन गने स्थानको अन्नवार्य 

ब्र्वस्था भएको ह नपुने छ । 

(४) एक पररवारको सौचािर्,ढि र फोहरमिैा ब्र्वन्स्थत नभएकोकारण अको पररवारमा हानी नोलसानी 

पनय गएमा सो को क्षन्तपनू्तय हानी परु्ायउने उपर पररवारिे न्तनुयपने छ । 

(५) शहरी तथा अिय शहरी के्षत्रमा न्नस्कान्सत फोहरमिैा पनुप्रर्ोग गरर कम्पोष्ट मि बनाइएको अवस्थामा 

नगर कार्यपान्िकािे प्रोत्साहन रकम प्रदान गनय सलने छ ।   

परिच्छेद ८ 

म्वम्वध 

३३. प्राईभटे मने्डकि किेज, अध्र्र्न  संस्थान र िूिा अस्पताि र स्वास््र् सेवा संचािन गने गहै्र सरकारी 

संस्थाहरु सचचािनका िान्ग न्सफाररस  

(१). रान्रट्रर् र प्रादने्शक मापदण्ड अनरुुप न्नजीस्तरमा मेन्डकि किेज तथा स्वास््र् अध्र्र्न संस्थान, 

अस्पताि तथा न्नदान केधर र स्वास््र् सेवा संचािन गने गहै्र सरकारी संस्थाहरु  स्थापनाका िान्ग 

सम्वन्धित वडा र नगरपान्िकाबाट न्सफररश न्िनपुने छ ।   



(२) उपदाफा (१) बमोन्जमको न्सफाररस न्िुँदा वातावरणीर् प्रभाव अध्र्र्न गरी स्थानीर् स्तरमा पने 

नकारात्मक प्रभावहरुको धर्नू्नकरणका िान्ग कार्यक्रम र वजेट प्रस्ताव गररएको ह न ुपनेछ 

(३) न्सफाररसका िान्ग नगरपान्िका आन्थयक ऐनिे तोके वमोन्जमको राजश्व दस्तरु बझुाउन ुपनेछ  

(४) नगरपान्िका के्षत्र न्भत्र कार्यरत स्वास््र् र सरसफाई सम्बधिी संस्थाहरुिे आफ्नो प्रगन्त न्ववरण 

तै्रमान्सक रुपमा नगरपान्िका समक्ष बझुाउन ुपनेछ ।       

(५)  नगरपान्िकािे आिारभतू स्वास््र् तथा सरसफाई सेवा प्रदान गनयका िान्ग न्तनीहरुबाट औषिी, 

उपकरण, न्वशेषज्ञ सीपहरुको सहार्ता प्राप्त गनय सलनेछ । 

३४. रान्रट्रर् तथा प्रादने्शक अन्भर्ानिाई सघाउ परु्ायउन ुपनेिः 

स्वास््र् सेवा सम्बधिी रान्रट्रर् तथा अधतरान्रट्रर् मापदण्ड परुा गनय संघीर् तथा प्रदशे सरकारिे संचािन 

गरेको अन्भर्ानिाई नगरपान्िका स्वास््र् तथा सरसफाई शाखािे समधवर् गने छ । 

३५. आमा समहू,  िामी झाक्री र आम्ची सेवाको अन्भिेख अद्यावन्िक गरी न्तनीहरुको न्क्रर्ाकिापिाई 

स्वास््र् तथा सरसफाई शाखािे अनगुमन र न्नर्मन गनेछ । स्वास््र् केधर, आर्वूदे तथा प्राकृन्तक 

न्चन्कत्सा केधर, नगरपान्िकामा न्वस्तार गररनेछ । 

३६. न्नर्म बनाउने अन्िकारिः 

र्स कार्यन्वन्ि कार्ायधवर्नको िान्ग नगर कार्यपान्िकािे आवश्र्क न्नदने्शका बनाई िाग ुगनय   सलनेछ  

३७. बािा अडकाउ फुकाउने अन्िकारिः  

(१)  र्ो कार्यन्विी वा र्स कार्यन्विी अधतगयत बनेका न्नर्ममा िेन्खए जन्त कुरामा सोही बमोन्जम र 

निेन्खएको कुरामा प्रचन्ित काननु बमोन्जम ह नेछ । 

(२)  र्स कार्यन्वन्िका कुनै प्राविान हरु संन्घर् तथा प्रदशे कानुन संग बाुँन्झन गएमा वांन्झएको हदसम्म 

स्वतिः खारेज ह नेछ । 
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