
  

 

स्थानीम याजऩत्र 
ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩाङ्झरकाको कामयऩाङ्झरकाद्वाया प्रकाङ्ञित 

खण्ड ४                सॊखमा्-4           ङ्झभङ्झत्-२०७७/०८/२६ 

बाग-३ 

ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩाङ्झरका 
 

ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम स्वास््म सेवा ऐन, २०७7 

 

 प्रस्तावना: स्वस्थ जीवनमाऩन ग नय ऩाउने नागङ्चयकको नैसङ्झगयक अ ङ्झधकायराई आत्भसाथ गदै , 

व्मङ्ञिको िा यीङ्चयक, भानङ्झसक तथा साभा ङ्ञजक ङ्जवकासको रा गी स्वच्छ , स्वस्थ एवॊ  सङ्टयङ्ञऺत 
वातावयण य गङ्टणस्तयीम सवास््म सेवाको  अऩङ्चयहामयतराई भनन गदै, सवास््म सेवाफाट कङ्ट नै ऩङ्झन 
नागङ्चयक फ ङ्ञचचत हङ्टने  अवस्था आउन नङ्छदन उऩरब्ध स्रोत साधनको व्मवङ्ञस्थत, जनभङ्टखी य 
प्रबावकायी फनाउनका रागी आवश्मक कानङ्टनी व्मवस्था गनय वाच्छनीम बएकोरे, नेऩारको 
सॊङ्जवधानको धाया २२१ फभोङ्ञजभ सोही सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची ८ य अनङ्टसूची ९ भा उल्रेखीत 
स्थानीम सयकायको स्वास््म सम्फचधी अङ्झधकायराई कामायचवमन गनय स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन 
२०७४ को दपा १०२ फभोङ्ञजभ ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩाङ्झरकाको नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

ऩङ्चयच्छेद १  

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब:  (१) मस ऐनको नाभ ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩारङ्जऩकाको स्थानीम स्वास््म सेवा 
ऐन, २०७७ यहेको छ । 

     (२) मो ऐन नगय सबाफाट स्वीकृत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएऩश्चात रागङ्टहङ्टनेछ। 



२. ऩयङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,-  
क.  "आकङ्ञस्भक उऩचाय सेवा" बङ्ङारे ङ्झफयाभीको जीवन खतयाभा ऩयेको वा कङ्ट नै अङ्ग अिि 

हङ्टनेअवस्थाभा तत्कारै उऩचाय सेवाव प्रदान गयी भतृ्मङ्ट वा अिि हङ्टनफाट जोगाउने  

उऩचायात्भक सेवाहरु ऩदयछन ्। 

ख. "आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा " बङ्ङारे आभ नागङ्चयकको स्वा स््म आवश्मकता ऩङ्टङ्झतयका रागी  

याज्मफाट िङ्टरब रुऩभा ङ्झनिङ्टल्क उऩरब्ध हङ्टने प्रफर्द्यनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक,  ङ्झनदानात्भक, 
उऩचायात्भक य ऩनङ्टस्थानऩनात्भक सेवा सम्झनङ्टऩनय । 

ग. "ऐन" बङ्ङारे स्थानीम स्वास््म सेवा ऐन, २०७६ राई सम्झनङ्ट ऩछय ।  

घ. "कामायऩाङ्झरका" बङ्ङारे ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩारङ्जऩकाको कामायरमराई सम्झनङ्टऩछय । 

ङ. "गहै्र सयकायी वा ङ्झनजी स्वास््म सॊस्था" बङ्ङारे ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ सयकायको ङ्ञस्वकृङ्झत य सॊचारन अनङ्टभङ्झत ङ्झरई गैह्र सयकायी तथा ङ्झनजी 
रगानी फा स्वाङ्झभत्वभा सॊचारन गयेका स्वास््म सॊस्था सम्झनङ्टऩछय । 

च. "ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभॉ" बङ्ङारे प्रचङ्झरत काननङ्ट फभोङ्ञजभ स्वास््म सेवा प्रदान  गनय 
सम्फङ्ञचधत ऩङ्चयषदफाट अनङ्टभाङ्झनत प्राप्त व्मङ्ञि सम्झनङ्टऩछय । 

छ. "जकॊ  पङ्ट ड" बङ्ङारे फ्याट, ङ्ञचनी, अङ्ञजना भोटो य अत्माङ्झधक यङ्ग वा नङ्टनको अत्माङ्झधक 
भात्रा बएको प्रिोङ्झधत तमायी खाद्य साभग्री फङ्टङ्ञझनेछ ।  

ज. "जनस्वास््म ङ्झनङ्चयऺक " बङ्ङारे जनस्वास््म सम्फचधी अनङ्टगभनको रागी तोङ्जकएको  

ऩदाङ्झधकायी सम्झनङ्टऩछय ।  

झ. "नगयऩाङ्झरका" बङ्ङारे ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्टऩछय ।  

ञ. "नगयऩाङ्झरका ऺेत्र" बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको बबूाग सम्झनङ्टऩछय ।  

ट. "ङ्झनदेङ्ञिका" बङ्ङारे मस ऐनको कामायचवमन गनय कामयऩाङ्झरकारे जायप गने ङ्झनदेङ्ञिका  

सम्झनङ्टऩछय ।  

ठ. "प्रभखङ्ट " बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख सम्झनङ्टऩछय ।  

ड. "सयकायी स्वास््म सॊस्था " बङ्ङारे ऩञ्चऩङ्टयी नगयऩाङ्झरकाका ऺेत्र ङ्झबत्र सयकायरे सॊचारन 
गयेका स्वास््म सॊस्था सम्झनङ्टऩछय । 

ढ. "सेवा प्रदामक" बङ्ङारे भाचमता प्राप्त ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट स्वास््म सेवाका ङ्जवषमभा ङ्झनङ्ञश्चत 
मोग्मता वा ताङ्झरभ हाङ्झसर गयी सम्फङ्ञचधत ऩङ्चयषदवाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त स्वास््म सॊस्थाभा 
कामययत ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभॉ य साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म कामयकताय सम्झनङ्टऩछय य सो 
िव्दरे स्वास््म सेवा प्रदान गने अनङ्टभङ्झत प्राप्त स्वास््म सॊस्थाराई  सभेत जनाउनेछ ।  

ण. "सेवाग्राही " बङ्ङारे स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््म सेवा ङ्झरने व्मङ्ञि सम्झनङ्टऩछय ।  



त. "स्वास््मभा प्रत्मऺ रुऩभा प्रङ्झतकङ्ट र असय " बङ्ङारे सम्फचधीत गङ्झतङ्जवङ्झधको प्रत्मऺ नङ्झतजा 
स्वरुऩ ङ्जऩङ्झडत ऩऺराई िायीङ्चयक वा भानङ्झसक योग रागेको, चोटऩटक रागेको, अॊगबॊग 
बएको वा भतृ्मङ्ट बएको बनेय फङ्टझ्नङ्टऩछय ।  

थ. "स्वास््म सॊस्था" बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका, इजाजतऩत्र ङ्झरएका 
सयकायी, गैह्रसयकायी, ङ्झनजी, साभङ्टदाङ्जमक य सहकायी रुऩभा सॊचाङ्झरत दपा ६ य दपा ८ 
फभोङ्ञजभका स्वास््म सॊस्थाराई जनाउॉछ । 

द. "िाखा" बङ्ङारे कामयऩाङ्झरकाको स्वास््म तथा सयसपाई हेने उऩिाखा सम्झनङ्टऩछय ।  

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद -२ 

आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा य सेवा प्रदामक 
 

३. आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा : (१) कङ्ट नै ऩनी नागङ्चयकराई  स्वास््म सेवाफाट फङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन। 
प्रत्मेक नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सहज य सवयसङ्टरब ऩॉहङ्टच हङ्टनेछ ।     

 

(२) प्रत्मेक नागङ्चयकराई नेऩार सयकायरे तोकेका देहामफभोङ्ञजभका ङ्ञिषयकका आधायब ङ्टत 
स्वास््म सेवाहरु ङ्झनिङ्टल्क प्राप्त गने हक हङ्टनेछ ।  

(क) खोऩ सेवा,  
(ख) नवजात ङ्ञििङ्ट तथा फार योगको एकीकृत व्मवस्थाऩन, ऩोषण सेवा सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व सेवा,   

    ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन, सङ्टयङ्ञऺत गबयऩतन तथा प्रजनन स्वास्मा्ा सेवा  

(ग) सरुवा योग सम्फचधी सेवा,  
(घ) नसने योग तथा िायीङ्चयक ङ्झफकरङ्गता सम्फचधी सेवा, 
(ङ) भानङ्झसक योग सम्फचधी सेवा, 
(च) रागङ्टऔङ्जष तथा दङ्टव्मयसन व्मवस्थाऩन सेवा,  
(छ) जेष्ठ नागङ्चयक स्वास््म सम्फचधी सेवा,  
(ज) साभाचम आकङ्ञस्भक अस्वस्थताको सेवा, 
(झ) स्वास््म प्रवर्द्यन सेवा,  
(ञ) आमवङ्टदे तथा अचम भाचमता प्राप्त वैकङ्ञल्ऩक स्वास््म सेवा,  
(ट) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सङ्टचना जायी गङ्चय तोकेका अचम सेवा, 
(ठ) नेऩार एच.आई.ङ्झब. सॊक्रङ्झभतहरु का रागी साभङ्टदामीक हेयचाह केचर,  

(ड) नसने योग चमङ्टङ्झनकयणका रागी ङ्जपटनेस सेचटय/ मोग केचर 

 



(३) सॊङ्ञघम सयकायरे ङ्झनधाययण गयेको आधायबतू तथा उऩचायात्भक स्वास््म सेवा भाऩदण्ड, 
सेवाहरुको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण, सेवा प्रवाह सम्फचधी अचम व्मवस्था य प्रकृमा फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकारे 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका आधायबतू स्वास््म सेवाको व्मवस्थाऩन गनेछ ।  

(४) नेऩार सयकायरे ङ्झनधाययण गयेका उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका सेवाभा स्थाङ्झनम आवश्मकता य 
उऩरब्ध स्रोतसाधका आधायभा आवश्मकता अनङ्टसाय कामयऩाङ्झरकारे ङ्झनणयम गङ्चय स्वास््म सेवाको 
सूची थऩ गनय सङ्जकनेछ । 

(५) उऩदपा (२) भा उल्रेख गङ्चयएका सेवाका अङ्झतङ्चयि तोङ्जकएको वगय, सभङ्टह, ङ्झरङ्ग, वा 
ऺेत्रका नागङ्चयकराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अचम स्वास््म सेवा सभेत कामयऩाङ्झरकारे ङ्झन :िङ्टल्क 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

 

४. आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा प्रदामक: (१) नगयऩारङ्जऩकारे देहाम फभो ङ्ञजभका सयकायी स्वास््म 
सॊस्था तथा साभङ्टदामभा आधाङ्चयत स्वास््म कामयक्रभफाट आधायब ङ्टत तथा अचम स्वास््म सेवा 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय सक्नेछ ।  

(क) िहयी स्वास््म केचर  

(ख) स्वास््म चौकी  

(ग) नगय अस्ऩतार  

(घ) यि सॊचाय केचर  

(ङ) आमङ्टवेङ्छदक औषधारम  

(च) सावयजङ्झनक पाभेसी वा अस्ऩतार पाभेसी  
(छ) साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार  

(ज) िहयी स्वास््म प्रवर्द्यन केचर/ जनता स्वास््म केचर  

(झ) गाॉउघय ङ्ञक्रङ्झनक 

(ञ) ऺमयोग/ कङ्ट ष्ठयोग उऩचाय केचर  

(ट) ऩोषण ऩङ्टननस्थाऩना केचर  

(ठ) एच. आई.ङ्झब. सॊक्रङ्झभतहरुका रागी सभङ्टदामीक हेयचाह केचर  

(ड) नसने योग चमूङ्झनकयणका राङ्झग ङ्जपटनेस सेचटय/ मोग केचर  

 

(२) आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा प्रदान गनयका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनजी, 
गैयसयकायी, सहकायी य साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म सॊस्थासॉग सहकामय वा साझेदायी गनय सक्नेछ । 

(३) नगयऩाङ्झरऩका ङ्झबत्र सयकायरे सॊचारन गयेका वा आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा ङ्छदन बङ्झन सम्झौता 
गङ्चयएका स्वास््म सेवा ङ्छदन बङ्झन सम्झौता गङ्चयएका स्वास््म सॊस्थाभा कङ्ट नैऩङ्झन नेऩारी नागङ्चयकराई 
आधायब ङ्टत स्वास््म सेवाभा फचदेज गङ्चयने छ ।  



 

५. नगयऩाङ्झरका जनस्वास््म िाखा : (१) आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा तथा ऐन फभोङ्ञजभ स्वास््म 
सम्फचधी नगयऩाङ्झरकाको अचम गङ्झतङ्जवङ्झध सॊचारन गनयका रागी नगय कामयऩाङ्झरकाका भातहत 
एक जनस्वास््म िाखा हङ्टनेछ  

(२) कामयऩाङ्झरकारे स्वास््म सेवा प्रवाह व्मवङ्ञस्थत गनय िाखा अचतगयत आवश्मकता अनङ्टसाय  

   इकाईहरु फनाउन सक्नेछ ।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद -३ 

स्वास््म सॊस्था स्थाऩना तथा सॊचारन 
 

६. स्वास््म सॊस्था स्थाऩना य सॊचारन : (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा तथा 
अचम स्वास््म सेवा प्रदान गनयको रागी कामयऩाङ्झरकारे देहामका स्वास््म सॊस्था स्थाऩना तथा 
सॊचारन गनय सक्नेछ ।  

(क) नगय अस्ऩतार  

(ख) िहयी स्वास््म केचर  

(ग) स्वास््म चौकी  

(घ) साभङ्टदाङ्जमक इकाई  

(ङ) आमङ्टवेङ्छदक औषधारम  

(च) यि सॊचाय केचर  

(छ) सावयजङ्झनक पाभेसी वा अस्ऩतार पाभेसी  
(ज) साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञक्रङ्झनक  

(झ) िहयी स्वास््म प्रवर्द्यन केचर/ जनता स्वास््म केचर  

(ञ) गाॉउघय ङ्ञक्रङ्झनक 

(ट) ऺमयोग/ कङ्ट ष्ठयोग उऩचाय केचर  

(ठ) ऩोषण ऩङ्टनयस्थाऩना केचर  

(ड) एच.आई.ङ्झब. सॊक्रङ्झभतहरुका रागी सभङ्टदामीक हेयचाह केचर  

(ढ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अचम स्वास््म सॊस्था   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका स्वास््म सॊस्थाको तहगत सॊयचना य सेवा तथा ऩूवायधायको 
चमङ्टनतभ भाऩदण्ड सॊङ्ञघम सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(३) नगयऩाङ्झरकाभा स्वास््म सेवा सॊचारनको राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय प्रत्मेक वडाभा कङ्ञम्तभा 
एक स्वास््म सॊस्था यहनेगयी कामयऩाङ्झरकारे स्वास््म सॊस्थाहरु स्थाऩना तथा सॊचारन गनय 
सक्नेछ ।  



(४) नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका स्वास््म सॊस्थाफाट आधायब ङ्टत स्वास््म सेवाका 
अङ्झतङ्चयि तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अचम सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनेछ।  

(५) हयेक स्वास्थ सॊस्थारे अङ्झनवामय रुऩभा आफ्नै पाभेसी सञ्चारन गयी अत्मावश्मक ङ्झनिङ्टल्क 
 औषङ्झधहरुको ङ्झनमङ्झभत उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टयका साथै अचम आवश्मक ऩने  औषङ्झधहरू सङ्टऩथ 
भङ्टल्मभा उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ ।  

(६)  औषङ्झध सम्फचधी अचम व्मवस्था प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 

७. स्वास््म सॊस्था व्मवस्थाऩन : (१) नगयऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्व यहेका सॊस्थाको व्मवस्थाऩनको 
राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको एक व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत हङ्टनेछ ।  

क. स्वास््म सॊस्था यहेको सम्वङ्ञचधत वडाको अध्मऺ - अध्मऺ 

ख. भङ्जहरा सदस्म भध्मेवाट वडा सङ्झभङ्झतरे तोकेको एकजना भङ्जहरा सदस्म - उऩाध्मऺ 

ग. वडा सङ्झभङ्झतरे छनोट गयेको साभङ्ञजक/स्वास््म/ङ्ञिऺा ऺेत्रभा ङ्जक्रमाङ्ञिर स्थाङ्झनम 
व्मङ्ञिहरु भध्मे कङ्ञम्तभा एक जना दङ्झरतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गङ्चय दङ्टई जना भङ्जहरा सङ्जहत 
४ जना - सदस्म  

घ. सम्फङ्ञचधत स्वास््म सॊस्था प्रभङ्टख - सदस्म सङ्ञचव  

 

(२) सङ्झभङ्झतरे आवश्मक देखेभा स्थाङ्झनम सभाजसेवी, ङ्जवऻ वा कभयचायीराई सङ्झभङ्झतको वैठकभा 
आभचत्रण गनय सक्नेछ ।  

(३) नगयऩाङ्झरका प्रभङ्टख/उऩप्रभङ्टख स्वास््म सॊस्थाको सॊयऺक यहनेछन ्।  

(४) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म अङ्झधकाय य सो सम्वचधी अचम व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 

८. स्वास््म सॊस्था सॊचारन अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने: (१) नेऩार सयकायरे ङ्झनधाययण गयेको भाऩदण्डका 
साथै तोङ्जकएको प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गयेको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनङ्ञज, गैयसयकायी, 
साभङ्टदाङ्जमक वा सहकायी वा सहकायी सॊस्थाराई कामायऩाङ्झरकारे देहाम फभोङ्ञजभका स्वास््म 
सस्थाॊ सॊचारनको रागी इजाजतऩत्र ङ्छदन सक्नेछ ।  

क. जनयर/ प्राथङ्झभक अस्ऩतार  

ख. नङ्झसयङ होभ  

ग. ङ्झनदान केचर  

घ. ङ्ञक्रङ्झनक 

ङ. औषङ्झध ऩसर 

च. आमङ्टवेङ्छदक ऩसर  



छ. ऩङ्टनस्थायऩना केचर  

ज. ऩोङ्झरङ्ञक्रङ्झनक  

झ. भेङ्झडकर ल्माफ य डामग्नोङ्जिक सेवा  

ञ. साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म हेयचाह केचर  

ट. नसने योग चमङ्टङ्झनकयणका राङ्झग ङ्जपटनेस सेचटय 

(२) इजाजतऩत्र प्राप्त नगयी गैयसयकायी वा ङ्झनजी स्वास््थ सॊस्थारे स्वास््दसॉग सम्फङ्ञचधत कङ्ट नैऩङ्झन 
कामय गनय ऩाउने छैन ।  

 (३) उऩदपा (१) फभो ङ्ञजभका स्वास्म,् सॊस्थारे  स्वास्र सॊस्था सञ्चारनको अनङ्ट भङ्झत ङ्झरन वा 
नवीकयण गनय दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभो ङ्ञजभ ङ्छदइने दयखास्तको ढाॉचा  य ङ्झतनङ्टयऩने तोङ्जकए फभोङ्ञजभको हङ्टनेछ । 
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका स्वास्मा्् सॊस्था दताय गदाय िाखारे तोङ्जकएको प्रकृमाका साथै नेऩार 
सयकायरे तोकेको  भाऩदण्ड सभते ऩङ्टया बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(६) उऩय दपा (१) फभो ङ्ञजभका स्वास््ढ सॊस्था दताय तथा अनङ्ट भङ्झत ङ्छदनङ्टऩूवय नगयऩाङ्झरकाको 
स्वास््म सॊस्था अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे आवेदन ऩयेको ऩचर ङ्छदनङ्झबत्र आवश्मक अनङ्टगभन गङ्चय 
तोङ्जकएको भाऩदण्ड ऩङ्टया गये नगयेको ङ्जवस्ततृ अध्ममन गनेछ य कामयऩाङ्झरकाराई एक भङ्जहना 
ङ्झबत्रभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टयऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका स्वास्म ् सॊस्थारे तोङ्जकएको व्महोयाको भाङ्झसक/ वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन 
(HMIS/DHIS-2) नगयऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गयी प्रत्मेक आङ्झथय क व षयभा नङ्जवकयण वा नङ्जवकयण 
ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरनङ्टऩनेछ साथै भाङ्झसक/वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन  ( HMIS/DHIS-2) ङ्झनमङ्झभत रुऩभा नफझङ्टाएभा 
नङ्जवकयण तथा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छैन । 

(८) कङ्ट नै कायणरे स्वास््म सॊस्था फचद गनङ्टयऩने वा नगयऩाङ्झरका ऺेत्रफाट अचमत्र सानङ्टयऩने बएभा 
नगयऩाङ्झरका फाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

(९) मो ऐन जायी हङ्टनङ्टअङ्ञघ नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सॊचाङ्झरत ङ्झनङ्ञज वा गैयसयकायी स्वास््म 
सॊस्थाहरु ऐन जायीबएको ङ्झभङ्झतरे ङ्झतन भङ्जहनाङ्झबत्र कामायरमभा अनङ्टभङ्झत ङ्झरई दताय गयाउनङ्टऩनेछ । 

(१०) ऩयम्ऩयागत उऩचाय सेवा सॊचारन गने ङ्झनकाम वा व्मङ्ञिरे तोङ्जकएको भाऩदण्ड य प्रकृमा 
अनङ्टरुऩ सेवा सॊचारन स्वीकृत ङ्झरनङ्टऩनेछ ।  

 

९. दताय ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरनङ्टऩने : (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र प्रादेङ्ञिक वा सॊङ्ञघम तहभा ईजाजतऩत्र 
ङ्झरई वा दताय बई सॊचारन हङ्टने ङ्झनजी स्तयका स्वास््म सॊस्थारे स्थाऩना, सॊचारन य 
नङ्जवकयणको रागी कामयऩाङ्झरकाफाट सेवा सॊचारन ऩङ्टवय अनङ्टभङ्झत वा दताय नङ्जवकयण ङ्झसपाङ्चयस 
ङ्झरनङ्टऩनेछ । 



(२) मसयी अनङ्टभङ्झत वा दताय ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरने ङ्झनजी स्वास््मरे भाऩदण्ड फभोङ्ञजभका ितयका 
अङ्झतङ्चयि आफ्नो स्वास््म सॊस्थाभा दि प्रङ्झतित िैमाभा अङ्झनवामय रुऩभा नगयऩाङ्झरकारे 
ङ्झसपाङ्चयस गयेका असहाम, गङ्चयव तथा ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयकको ङ्झनिङ्टल्क िैमा य सॊस्था ङ्झबत्र प्राप्तहङ्टने 
ल्माफ ऩङ्चयऺण ङ्झनिङ्टल्क गनङ्टयऩनेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद -४ 

स्वास््म सॊस्थाको अनङ्टगभन य गङ्टणस्तय  
 

१०. गङ्टणस्तय य ऩङ्टवायधायको भाऩदण्ड ऩङ्टया गनङ्टयऩने: (१) नगयऩाङ्झरकारे ऺेत्रङ्झबत्रका सफै स्वास््म 
सॊस्थाको राङ्झग नेऩार सयकायरे फनाएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ सेवा गङ्टणस्तय भाऩदण्ड य 
ऩङ्टवायधाय भाऩदण्ड ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागङ्ट गनेछ ।  

(२) नगयऩाङ्झरकारे ऺेत्रङ्झबत्रका सफै स्वास््म सॊस्थारे तोङ्जकएको भाऩदण्ड अनङ्टरुऩको सेवा 
गङ्टणस्तय ऩङ्टया गयेको हङ्टनङ्टऩनेछ । 

 

११. अनङ्टगभन गने  ्(१) कामयऩाङ्झरकाको अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे दपा ८ फभोङ्ञजभ सॊचारन अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरई नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सॊचारनभा यहेका प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाको चौभाङ्झसक अनङ्टगभन, 
ङ्झनङ्चयऺण तथा भङ्टल्माङ्कन चेकङ्झरि तमाय गयी सोङ्जह अनङ्टसाय गनेछ । 

(२) गणङ्टस्त ङ्चयमता कामभ ग ये नग येको सम्फचधभा आवश्मक ठानेभा अनगङ्टभन स ङ्झभङ्झत फनाई 
जनङ्टसङ्टकै फेरा ऩङ्झन ङ्झनमभन, नङ्चयऺण य अनङ्टगभन गनयसक्नेछ । 

 

(३) उऩ दपा (१) फभो ङ्ञजभ अनगङ्टभन ङ्झनङ्चयऺण गदाय नगयऩाङ्झरकाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधका साथै 
तोङ्जकएको मोग्मता बएको ङ्जवऻ सङ्ञम्भङ्झरत अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत भापय त गनेछ । ङ्जवऻ उऩरब्ध 
गयाउन सम्फङ्ञचधत ङ्जवषमका प्रादेङ्ञिक तथा सॊघीम तहका ङ्झनमाभक ङ्झनकाम तथा अचम ङ्जविेषऻ 
सॊस्थाहरुसॉग सहकामय गनय सक्नेछ । 

 

(४) अनङ्टगभनका क्रभभा ऩङ्टवायधाय वा गङ्टणस्तयको भाऩदण्ड ऩारना नगयेको ऩाईएभा अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतरे वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतको भङ्टच ङ्टल्का फनाई आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञचधत स्वास््म सॊस्थाभा 
ङ्झसरफचदी गनय सक्नेछ य कायवाहीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे गयेका काभकायवाही ङ्झसपाङ्चयसभा आफ्नो याम  

सभेत उल्रेखगयी अङ्ञचतभ ङ्झनणयमको राङ्झग कामयऩाङ्झरकाभा ऩेि गनेछ । 

 

(६) ङ्झनयीऺण�, अनङ्टसचधान तथा तथा अनगङ्टभनफाट प्राप्त नङ्झतजाको आधायभा सॊस्था स्थाऩना य  



सॊचारनको स्वीकृङ्झत ङ्छदने ङ्झन कामरे आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ य सो सॊस्थारे  
भाऩदण्डहरुको ऩारना न गयेको कायण जनस्वास्म ्भा प्रबाव ऩ ने दे खेभा सॊस्था  फचद ग नेसम्भको 
आदेि ङ्छदन सक्नेछ । 

(७) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र स्वास््ज ङ्झबत्रको अवस्था , प्रगङ्झत ङ्जववयण य स्वास्म ् सॊस्थाको अनङ्टगभन 
प्रङ्झतवेदन सभते  सङ्ञम्भङ्झरत वाङ्जषयक प्रङ्झतयवेदन तमा य गनेछ । मस्तो प्रङ्झतयवे दन प्रत्मेक आङ्झथय क वषय 
अचत्म बएको छ भङ्जहना ङ्झबत्र कामयऩाङ्झरकारे नगयसबाभा ऩेि गयी छरपर गनेछ । 

 

१२. सेवा िङ्टल्क ङ्झनधाययण य ऩङ्टनया वरोकन: (१) का नयऩाङ्झरकारे सॊघीम स यकाय रे तोकेको 
भाऩदण्ड अनसङ्टा य नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको स्वास््द सेवाको अ ङ्झधकतभ िङ्टल्क ङ्झनधाययण तथा 
ऩङ्टनयावरोकन गनय सक्नेछ य  सो को  कामायचवमन बए नबएको ङ्झनमङ्झभनत अनगङ्टभन गनेछ । 

(२) कङ्ट नैऩ ङ्झन स्वास्र सॊस्थारे  उऩदपा (१) को प्रङ्झतकूर नहङ्टने गङ्चय आफ्ना सेवाको िङ्टल्क 
ऩङ्चयवतयन गदाय ऩङ्चयवतयन गनङ्टयऩने आधाय ऩष्ट्र खङ्टराई कामयऩाङ्झरकाराई ऩङ्टवय जानकायी गयउनेछ । 
मसङ्चय ङ्झनधायङ्चयत िङ्टल्कको सङ्टची सफै सेवाग्राहीरे देख्न ेस्थानभा याख्नछे । 

 

ऩङ्चयच्छेद ५ 

सयसपाई, स्वास््स जचम पोहोय व्मवस्थाऩन तथा स्वस्थ वातावयण 
 

१३.  सयसपाई तथा प्रदङ्टषण योकथाभ: (१) कङ्ट नैऩङ्झन व्मङ्ञि वा ङ्झनकामरे कङ्ट नै ऩनी प्रकायको 
पोहोय कामयऩाङ्झरकारे तोके को स्थान फाहेक अ चमत्र फ्याॉक्न ऩाइने छैन । मसका रा गी 
कामयऩाङ्झरकारे उऩमङ्टि प्रकृमा य ङ्जवङ्झध ङ्झनधाययण गनेछ ।  

(२) नगयऩारङ्जऩका ऺेत्रङ्झबत्र जर , जङ्झभन, वामङ्ट य  ध्वनी प्रदयष ङ्टणको योकथाभ गनङ्टय नगऩाङ्झरका 
ऺेत्रका सफै वाङ्झसचदा तथा सॊस्था य ङ्झनकामको ङ्ञजम्भेवायी हङ्टनेछ ।  

(३) कामयऩाङ्झरकारे जनस्वास्म ्भा प्रङ्झतकूर असय ऩा ने जर, जङ्झभन, वामङ्ट य ध्वनी प्रदयष ङ्टणको 
योकथाभको रागी सॊघीम भाऩदण्ड अनङ्टसायको स्थानीम भाऩ दण्ड तथा ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागङ्ट 
गनय सक्नेछ ।  

(४) जनस्वास्म ्भा प्र ङ्झतकूर असय ऩा ने ङ्जकङ्झसभरे जर, जङ्झभन, वामङ्ट य  ध्वनी प्रदयष ङ्टण  गयेको 
ऩाइएभा कामयऩाङ्झरकारे प्रचङ्झरत काननू फभोङ्ञजभ कायवाही गनय नसक्नेछ ।  

(५) कामयऩाङ्झरकारे साभङ्टदाङ्जमक सयसपाई सम्फचधी कामयङ्जवधी य ङ्झनदेङ्ञिका फनाइ रागङ्टगनेछ। 
(६) पोहो यभैरा व्मवस्थाऩनरे  भानव स्वास््सभा ऩा येको वा ऩा ने प्रबावको जाॉ च ऩङ्चयऺण य 
अनङ्टसचधान गने अङ्झधकाय सम्फङ्ञचधत जनस्वास््न अङ्झधकायीसॉग हङ्टनेछ । 



(७) जाॉ च ऩङ्चयऺणभा कङ्ट नै  ङ्झनकामभा  पोहो यभैरा व्मवस्थाऩन प्रबावका यी हङ्टन नसकी भानव 
स्वास््मभा प्र ङ्झतकूर प्रबाव ऩा येको बे ङ्जटएभा सम्फ ङ्ञचधत जनस्वास््म अ ङ्झधकायीरे उि 
ङ्झनकामराई सभमभै सचेत गयाई आवश्मक कायवाहीका रागी ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

 

१४. स्वास््गजचम पोहोय व्मवस्थाऩन: (१) स्वास्र सम्फ चधी पोहोयभैराको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट सॊकरन, 

ऩनङ्ट: उऩमोग, प्रिोधन, ङ्जवसजयन य सोको सेवा िङ्टल्क ङ्झनधाययण य नमभनको राङ्झग कामयऩाङ्झरकारे 
ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागङ्ट गनेछ । 

(२) का मयऩाङ्झरकारे स्वास्म,् ऺते्रवाट ङ्झनष्काङ्ञित पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजी तथा 
गैह्रसयकायी ऺेत्रसॉग सभेत सहकामय य साझेदायी तोङ्जकएका फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद ६ 

जनस्वास््म ङ्झनङ्चयऺण य प्रवर्द्यन  
 

१५. जनस्वास््म ङ्झनङ्चयऺण: (१) कामयऩाङ्झरकारे जनस्वास््भभा प्रङ्झतकङ्ट र असय ऩाने गङ्झतङ्जवङ्झध य 
वस्तङ्टफाट आभजनताराई सङ्टयङ्ञऺत गनयका रागी त्मस्ता गङ्झतङ्जवङ्झध य वस्तङ्टको अनङ्टगभन, ङ्झनमभन 
य ङ्झनमचत्रण गनेछ ।  

(२) खाद्य , वाताङ्जवण, ऩानी रगामत जनस्वास्म ्का अ चम ऩऺहरूको गङ्टण स्तय अनगङ्टभन तथा 
ङ्झनङ्चयऺण गनय कामयऩाङ्झरकारे सॊघ तथा प्रदेिसॉगको सभचवमभा आवश्मक भात्राभा जनस्वास्मा्ा 
ङ्झनङ्चयऺकहरू ऩङ्चयचारन गनय सक्नेछ ।  

(३) जनस्वास्मा्े ङ्झनङ्चयऺणको क्रभभा कङ्ट नै  व्मङ्ञि वा सॊस्थारे मस ऐनको दयपा १३ य १४ 
को उल्रङ्घन गयी जनस्वास्म ्भा प्र ङ्झतकूर अस य ऩ ने ग ङ्झतङ्जवङ्झध गयेको ऩाईएभा जनस्वास्म ् 
ङ्झनङ्चयऺकरे वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतको भङ्टच ङ्टल्का फनाई य उि गङ्झतङ्जवङ्झध तत्कार फचद गयाई कायवाहीका 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनेछ ।  

 

१६. खाद्य तथा ऩानीको गङ्टणस्तय: (१) कामयऩाङ्झरकारे सॊघीम य प्रादेङ्ञिक भाऩदण्डको आधायभा 
नगयऩाङ्झरका ऺत्रङ्झबत्र ङ्जवक्री ङ्जवतयण हङ्टने खानेऩानी तथा खाद्य साभग्रीको गङ्टणस्तय भाऩदण्डका 
साथै त्मसका ङ्जवके्रता वा आऩङ्टङ्झतयकतायको भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गनेछ । 

(२) कामयऩाङ्झरकारे सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक तहफाट स्थाङ्जऩत खानेऩानी तथा खाद्य साभग्री गङ्टणस्तङ्चयम 
भाऩदण्डको साथै त्मसका ङ्जवके्रता वा आऩङ्टङ्झतयकतायको भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गनेछ ।  

(३) कामयऩाङ्झरकारे ङ्झनमङ्झभत रूऩभा भाऩदण्ड ऩारना बए-नबएको स चदबयभा जनस्वास््ग ङ्झनङ्चयऺक 
खटाई अनङ्टगभन तथा ङ्झनङ्चयऺण गनेछ ।  

 



(४) कामयऩाङ्झरकारे मोजना फनाई न गयऩाङ्झरका ऺे त्र ङ्झबत्र अस्वस्थकय खाद्य ऩदायथको उऩबोग 
ङ्झनरुत्साङ्जहत ऩाने तथा सचतङ्टङ्झरत आहाय सम्वचधी चेतनाभङ्टरक कामयक्रभ सॊचारन गनेछ । 

 

(५) का मयऩाङ्झरकारे नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र खानेऩानीको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झन ङ्ञश्चत ग नय खानेऩानीका 
स्रोतको उङ्ञचत सॊयऺण य अनङ्टगभन गनेछ ।  

(६) कामयऩाङ्झरकारे खाद्य साभग्रीको उत्ऩा दन तथा ङ्जवतणभा ङ्जकटनािक औष धी वा भानव 
स्वास्म)्को प्रङ्झतकूर  हङ्टने यसामनको प्रमोगको अनगङ्टभन तथा ङ्झनमत्रण गनेछ ।  

 

(७) खाद्याङ्ङ, भासङ्ट य ऩानी रगामतका उऩबोग्म फस्तङ्ट  उत्ऩादन, बण्डायण तथा ङ्झफक्री ङ्झफतयणका 
क्रभभा तो ङ्जकए फभोङ्ञजभको चमङ्टनतभ भाऩदण्ड अअङ्झनवामय ऩारना गनङ्टय ऩनेछ । मसङ्चय तोङ्जकएका 
भाऩदण्डहरु गल्री , ठेरा वा अ चम स्थान तथा सा धनहरु प्रमोग गयी ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण गने 
ङ्झनकामहरुराई सभेत रागङ्ट हङ्टनेछ ।  

 

(८) मस दपाभा उल्रेङ्ञखत सॊस्थाहरूरे ङ्जवतयण गने खाद्य ऩदायथरे भानव स्वास्मा््भा ऩायेको वा 
ऩाने प्रबावको जाॉच ऩङ्चयऺण य अनङ्टसचधान गने अङ्झधकाय सम्फङ्ञचधत जनस्वास््म अङ्झधकायीसॉग 
हङ्टनेछ। मसयी जाॉच ऩङ्चयऺण गदाय ङ्झनङ्चयऺण सॊङ्ञघम सयकाय तथा प्रदेि सयकायरे तोकेको 
भाऩदण्डराई सभेत आधाय फनाउनङ्टऩदयछ ।  

 

(९) जाॉच ऩङ्चयऺणभा कङ्ट नै सॊस्थारे ङ्जवतयण गयेको खाद्य ऩदाथयरे भानव स्वास््मभा प्रङ्झतकङ्ट र प्रबाव 
ऩायेको वा कङ्ट नै व्मङ्ञि ङ्झफयाभी ऩयेको मथेष्ठ प्रभाण बेङ्जटएभा सम्फङ्ञचधत जनस्वास््म अङ्झधकायीरे 
उि सॊस्थको सॊचारन अनङ्टभङ्झत तोकेको सभमका रागी कायवाङ्जहका रागी ङ्झसपाङ्चयस गनय सक्नेछ 
। 

 

१७. अखाद्य ऩदाथय, भङ्छदया तथा सङ्टङ्झतयजचम ऩदाथयको ङ्झनमभन : (१) का मयऩाऩङ्झरकारे सङ्टङ्झतय,भङ्छदया 
तथा अखाद्य ऩदाथयराई ङ्झनमभन गनय नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्डराई आधाय भानी 
सङ्टतॉ, भङ्छदया तथा अखाद्य ऩदायथको  ङ्जवङ्जक्र तथा ङ्जवतयणराई ङ्झन मभन, ङ्झनमत्रण तथा भ मायङ्छदत 
फनाउन ङ्झनदेङ्ञिका फनाई कामायनवमन गनेछ ।  

 

(२) सङ्ट तॉ तथा भ ङ्छदयाजचम ऩदायथ ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण गनय कामयऩाङ्झरकावाट छङ्ट टै्ट इजाजत ऩत्र 
ङ्झरनङ्टऩनेछ ।  

(३) खाद्य ऩदायथ ङ्जवङ्जक्र गने ऩसरभा सतङ्टॉ तथा भ ङ्छदयाजचम ऩदायथ ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण गनय फचदेज 
रगाउनेछ । 



(४) सङ्टतॉ तथा भ ङ्छदयाजचम ऩदायथ ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण य प्रमोगभा ङ्झनमचत्रण एॊव चमङ्टङ्झनकयण गनय 
कामयऩऩाङ्झरकारे ङ्झनषङे्झधत य ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयणका रागी खङ्टरा ऺेत्र तोक्नेछ । 

 

(५) नगयऩारङ्जऩका ऺेत्र ङ्झबत्र भङ्छदया, च ङ्टयोट, सङ्टङ्झतय रगामत भानव स्वास्थराई गङ्ञम्बय असय 
ऩने साभग्रीको ङ्जवऻाऩन गनय ऩाईने छैन ।  

 

(६) अठाय वषय भङ्टङ्झनका वारवाङ्झरका, गबयवती य सत्केयी भङ्जहराराई सङ्टङ्झतयजचम वा भङ्छदया जचम 
ऩदाथय ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण गनय ऩाईने छैन ।  

 

(७) ङ्जवद्यारम रगामतका स्थानभा जकॊ  पङ्ट डको ङ्जवक्री ङ्जवतयण, प्रचाय य उऩबोग ङ्झनषधेत य 
उऩबोग ङ्झनषङे्झधत गङ्चयनेछ । ङ्झनषङे्झधत ऺेत्रभा जकॊ  पङ्ट डको ङ्जवक्री, ङ्जवतयण, वा प्रचाय गने व्मङ्ञि 
वा सॊस्था वा दङ्टवैराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कायवाही हङ्टनेछ । 

 

८) ङ्जवद्यारम, स्वास््म ऺेत्र तथा सा वयजङ्झनक ऺेत्रको एक सम ङ्झभटय वयऩय भङ्छदया तथा 
सङ्टङ्झतयजचम ऩदाथय ङ्जवक्रङ्जवतयण गनय ऩाईने छैन । 

९) होटर, येिङ्टयाॉ, खङ्टरा भङ्छदया ऩसर रगामत तोङ्जकएका स्थानभा साॉझको ऩाचॉ फजे अङ्ञघ य 
यातको नौ फजे ऩङ्झछ भङ्छदयाजचम ऩदाथय खङ्टरा ङ्जवक्री ङ्जवतयण तथा सेवन गनय ऩाईने छैन ।  

 

१०) भङ्छदया तथा सङ्टङ्झतयजचम ऩदाथय य अचम साभाङ्झग्रको ङ्जवतयण एकै स्थानभा गनय ऩाईनेछैन । 

ऩङ्चयच्छेद ७ 

स्वास््म ऩङ्टवायधाय य जनिङ्ञि व्मवस्थाऩन 
 

१८. स्वास््म ऩङ्टवायधाय य भाऩदण्ड: (१) का मयऩाऩङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्रका  स्वास््म 
सॊस्थाभा उऩरव्ध स्वास््म सम्फचधी बौङ्झतक ऩूवायधायको सॊयऺण य सम्वर्ड्यन गनेछ । 

 

२) ऩङ्टवायधाय भाऩदण्डको आधायभा स्वास््म सॊस्थाका ऩङ्टवायधायको ङ्झनभायण तथा भभयतसम्बाय 
गनेछ । 

 

३) कामयऩाङ्झरकारे नगयऩाङ्झरको स्वाङ्झभत्व यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुभा स्वास््मको वङ्झगयकयण 
तथा ऩङ्टवायधाय भाऩदण्ड अनङ्टसाय चमङ्टनतभ औजाय-उऩकयणहरुको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनेछ ।  

 

१९. जनिङ्ञिको व्मवस्थाऩन : (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका स्वास््म सॊस्थाभापय त आधायब ङ्टत 
स्वास््म सेवा प्रबाहको रागी देहाम फभोङ्ञजभको जनिङ्ञि यहनेछ । 

क.  स्थामी  



ख. कयाय  

ग. अभ्मासकताय/अनङ्टसचधानकताय  

घ. स्वमभसेवक/स्वमभसेङ्जवका 
२) कामयऩाङ्झरभकारे ङ्ञस्वकृत सॊयचना अनङ्टरुऩको आवश्मक जनिङ्ञि स्थामी य कयाय 
कभयचायीफाट ऩदऩङ्टङ्झतय गनेछ । 

 

(३) का मयऩाङ्झरकारे जनिङ्ञिको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्को रागी प्रादेङ्ञिक वा सॊङ्ञघम तहका 
सम्फङ्ञचधत ङ्झनकाम वा अचम सॊस्थाको सहमोगभा आवश्मकता अनङ्टसाय ताङ्झरभ तथा ङ्ञिऺण 
गयाउनेछ ।  

 

४) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र स्वास््मकभॉहरुको रागी कामयभैत्री वातावयण तथा ऩेिागत 
सङ्टयऺाको व्मवस्था हङ्टनेछ ।  

 

(५) जनिङ्ञि व्मवस्थाऩन सम्फचधी अचम व्मवस्था प्रचङ्झरत कानङ्टन य तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

२०. कामयसम्ऩादन कयाय गनङ्टयऩने : स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाउन कामयऩाङ्झरकारे 
कामयङ्जवङ्झध फनाई कभयचायीहरुसॉग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट कामयसम्ऩादन कयाय गनय सक्नेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद ८ 

ङ्जवऩद व्मव्थाऩन य जनस्वास््म ङ्झनगयानी  
 

२१. ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सॊमचत्र : (१) कामयऩाङ्झरकारे सम्बाङ्जवत भहाभायी रगाएतका 
जनस्वास््म ङ्जवऩदहरुको ऩङ्टवयतमायी, जाॉचऩड्तार, व्मव्थाऩन य जोङ्ञखभ चमङ्टनीकयणको रागी 
उऩमङ्टि सॊमचत्रसङ्जहतको प्रफचध गनेछ । 

२) सम्बाङ्जवत भहाभायीको जोङ्ञखभ ऩङ्जहचान गयी ङ्झतनको योकथाभको राङ्झग सॊस्था तथा अचम 
ङ्झनकामसॉगको सहकामयभा मोजना फनाई कामायचवमन गनेछ । 

३) नगयऩाङ्झरकारे भहाभायी य ङ्जवऩदफाट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदन स्थाङ्झनम सॊमचत्र ऩङ्चयचारन गनय 
य थऩ सहमोगको रागी अचम स्थाङ्झनम सयकाय, प्रदेि य सॊङ्ञघम सयकायसॉग अनङ्टयोध गनय 
सक्नेछ । 

२२. जनस्वास््म आऩतकार : (१) भहाभायी वा जनस्वास््म अचम कङ्ट नै गङ्ञम्बय खतया देङ्ञखएभा 
प्रभङ्टखरे प्रदेि तथा सॊङ्ञघम सयकायसॊग सभचवम गङ्चय स्थाङ्झनम जनस्वास््म अङ्झधकायीको 
ङ्झसपाङ्चयसभा आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र जनस्वास््म आऩतकार घोषणा गनय सक्नेछ । 



२) उऩदपा (१)  फभोङ्ञजभ आऩतकाङ्झरन स्वास््म अवस्था घोषणा गदाय ङ्जवस्ततृ प्राङ्जवङ्झधक 
जानकायी, कङ्झत सभमका रागी हो सो य कङ्ट न कङ्ट न ऺेत्रभा सो रागङ्ट हङ्टने हो सो सभेत स्ऩि य 
उल्रेख गनङ्टयऩनेछ । 

३) आऩतकाङ्झरन स्वास््म अवस्था घोषणा सम्फचधी जानकायी सम्फचधी जानकायी सफैका 
रागी सावयजङ्झनक भाध्मभफाट प्रचाय प्रचाय गनङ्टयऩनेछ ।  

४) आऩतकाङ्झरन स्वास््म अवस्थाको सभमावधी ऺेत्र रगामत तथा अचम ऩऺहरुभा उऩरब्ध 
त्माॊक तथा सङ्टचनाका आधायभा थऩघट वा हटाउन सभेत सङ्जकनेछ । 

५) जनस्वास््म आऩतकारको क्रभभा योगको योकथाभ य जनस्वास््मभा ऩयेको खतया 
ङ्झनमचत्रणका रागी जनस्वास््म अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रभङ्टखरे जाङ्चय गयेका जनस्वास््म 
सम्फचधी आदेिहरुको ऩारना गनङ्टय सफैको कतयव्म हङ्टनेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद ९ 

औषङ्झध तथा स्वास््म उऩकयणको खङ्चयद तथा बण्डायण, ङ्जवतयण, ङ्झनमभन  
 

२३. औषङ्झध खङ्चयद तथा बण्डायण, ङ्जवतयण सम्फचधी व्मवस्था : (१)नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनिङ्टल्क 
ङ्जवतयण गने वा पाभेसी भापय त ङ्जवङ्जक्र गने औषङ्झधको सङ्टची ङ्झनधाययण गङ्चय औषङ्झध तथा 
स्वास््मजचम उऩकयणको खङ्चयद बण्डायण य ङ्जवतयणको रागी कामयऩाङ्झरकारे वाङ्जषयक खङ्चयद 
मोजना फनाउनेछ । 

(२) उऩदपा (१) वभोङ्ञजभको औषङ्झध खङ्चयद गदाय साजयजङ्झनक खङ्चयद ऐन य औषङ्झध सम्वङ्ञचध 
प्रचङ्झरत ऐन काननू फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(३) नङ्झगऩाङ्झरका भातहतका स्वास््म सॊस्थाभा औष धीको खङ्चयद, आऩङ्टङ्झतय, बण्डायण तथा ङ्जवक्री 
गङ्चयन ेऔषङ्झधको हकभा भङ्टल्म ङ्झनधाययणको रागी ङ्झनदेङ्ञिका फनाई कामायचवमन गनेछ । 

२४. ङ्झन:िङ्टल्क औषधी: (१)नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनिङ्टल्क औषङ्झध खङ्चयद, आऩङ्टङ्झतय, बण्डायण तथा ङ्झफक्री 
गङ्चयने औषङ्झधको हकभा भङ्टल्म ङ्झनधाययणको राङ्झग ङ्झनदेङ्ञिका फनाई ङ्जवतयण गनेछ ।  

 

२५. ङ्झनमभन: (१) कामयऩाङ्झरकारे सॊङ्ञघम तथा प्रादेङ्ञिक तहका प्रचङ्झरत कानङ्टन सभेतराई 
आधाय भानी नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र औषङ्झधको ङ्जवक्री, ङ्जवतयण तथा प्रमोगको ङ्झनमभन गनेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद १० 

साझेदायी य सहकामय  



२६. साझेदायी य सहकामय गनय सक्ने: (१) कामयऩाङ्झरकारे आधायब ङ्टत तथा अचम स्वास््म सेवा 
प्रवाह गनय सक्ने तथा मस एनको कामायचवमन गनय प्रचङ्झरत कानङ्टनको अङ्झधनभा यही 
आवश्मकता अनङ्टसाय स्थाङ्झनम, प्रादेङ्ञिक तथा सॊङ्ञघम तहभा कामाययत ङ्झनङ्ञज, सयकायी  तथा 
गैयसयकायी सस्था तथा ङ्झनकामसॉग सहकामय गनय सक्नेछ । 

(२) सेवा प्रवाहको सङ्टरबता वा खचय चमूङ्झनकयणको रागी कामयऩाङ्झरकारे अचम स्थाङ्झनम 
सयकायसॉग सहकामय गयी आफ्नै ऺेत्रङ्झबत्र वा नङ्ञजकको ऩामक ऩने स्थाङ्झनम तहभा सॊचाङ्झरत 
स्वास््म सॊस्थाभापय त सेवा प्रवाह गयाउन सङ्जकनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सहकामय गनय कामयऩाङ्झरकारे अचम नगयऩाङ्झरकासॉग रङ्ञऺत 
जनसॊखमाको अनङ्टऩातको आधायभा वा सेवाग्राही सॊखमाको अनङ्टऩातको आधायभा खचय फाडॉपाॉड 
गने गङ्चय सॊमङ्टि सेवा सम्झौता गनय सक्नेछ । 

 

२७. सेवा खङ्चयद सम्झौता गनय सक्न:े नगयऩाङ्झरका ऺेत्रका फाङ्झसचदाराई स्वास््म सेवा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गनयको रागी कामयऩारकारे नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सॊचाङ्झरत वा नगयऩाङ्झरका आसऩासभा 
ऩामक ऩने स्थानभा सॊचाङ्झरत ङ्झनङ्ञज,गैयसयकाङ्चय,साभङ्टदाङ्जमक, सयकाङ्चय वा सहकाङ्चय सॊस्थारे 
सॊचारन गयेका स्वास््म सॊस्थासॉग सेवा खङ्चयद सम्झौता गनय सक्नेछ । 

 

२८. ङ्जवद्यारम स्वास्मा्ा सेवा: (१) नगऩाङ्झरकारे िैङ्ञऺक ङ्झनकाम तथा ङ्जवद्यारमहरुसॉग सहकामय 
गङ्चय ङ्जवद्यारम स्वास््म सेवा प्रदान गनय ङ्जवद्यारम नसयको व्मवस्था गनेछ । 

(२) ङ्जवद्यारम स्वास्मा्् सेवा ङ्जवद्यारम नसय सम्फचधी व्मवस्थाऩनको भाऩदण्डहरु कामयऩाङ्झरकारे 
तोके फभोङ्ञजभको हङ्टनेछ । 

२९. घङ्टम्ती ङ्ञिङ्जवय सम्फचधी व्मवस्था: (१) स्वास््भ सम्फङ्ञचध घङ्टङ्ञम्त ङ्ञिङ्जवय वा सेवाहरु सञ्चारन 
गनय िाखा फाट ऩङ्टवय अनभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

(२) घङ्टङ्ञम्त स्वास््म ङ्ञिवय वा सेवा प्रदान गदाय ऩ ङ्टया गनङ्टयऩने प्रकृमा य भाऩदण्ड कामायऩाङ्झरकारे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद ११ 

स्वास््म सङ्टचना प्रणारी य स्वास््म प्रङ्जवङ्झध, त्माॊक य अङ्झबरेख  
३०. त्माङ्क  सॊकरन य अङ्झबरेखीकयण : (१) न गऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रभा घयऩङ्चयवाय 

तहसम्भको स्वास््म सम्फचधी त्माॊक य अङ्झबरेख सॊकरन गयी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अद्यावङ्झधक 
गने ऩर्द्ङ्झत ङ्जवकास गने । 



(२) नगयऩाङ्झरका ऺत्रङ्झबत्रका सवै स्वास््म सॊस्थारे तोङ्जकएको व्महोया योग, ङ्झफयाभी तथा सेवा 
सम्फचधी त्माॊक य अङ्झबरेख नगय एङ्जककृत स्वास््म व्मवस्थाऩन सङ्टचना प्रणारीभा ङ्झनमङ्झभत 
रुऩभा अद्यावङ्झधक गयाउनङ्टऩनेछ । 

(३) प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थारे आफ्नो स्वास््ऩ सॊस्थाभा ज चभेको ङ्ञििङ्टको अ ङ्झबरेख अङ्झनवामय 
रुऩभा याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(४) नगयऩाङ्झरका, इजाजतऩत्र प्राप्त स्वास््स सॊस्था वा अनङ्ट भङ्झत प्राप्त स्वास्म ्कभॉरे सॊकरन 
गयेको स्वास््ऩसॉग  सम्वङ्ञचधत व्मङ्ञिगत सङ्टचना, कागजात तथा अ ङ्झबरेखको गोऩ ङ्झनमताको 
सङ्टयङ्ञऺत गनङ्टय सम्फङ्ञचधत स्वास््म सॊस्था तथा नगयऩाङ्झरकाको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ । 

(५) नगयऩाङ्झरका तथा वडा तहका स्वास््ग सम्फङ्ञचध सङ्टचाकाङ्हरू ङ्झनमङ्झभत रूऩरे अद्यावङ्झधक 
गयी सावयनजङ्झनक गनेछ ।  

(६) कामयऩाङ्झरकारे स्वास््थ सम्फचधी सङ्टचना प्रादेङ्ञिक तह तथा सॊघीम तहका स्वास्मअ् ह ने 
ङ्झनकामभा आवश्मकता अनङ्टसाय उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(७) िाखारे आवङ्झधक रुऩभा नगय स्वास््म सवेऺण गनेछ ।  

(८) आऩतकाङ्झरन जनस्वास््स सभस्माको सङ्टचना तरुचत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

 

३१. जानकायी ऩाउने हक: ङ्जवभायीराई आफ्नो उऩचाय सम्फचधी सम्ऩङ्टणय जानकायी ऩाउनेहक 
हङ्टनेछ । सो जानकायी  उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद १२ 

आकङ्ञस्भक स्वास्म ् सेवा 
३२. आकरस्भक सेवाफाट फचदेज नगययने:  (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा सॊ चाङ्झरत कङ्ट नैऩङ्झन 

स्वास्म.् सॊस्थाभा कङ्ट नै ऩनी ङ्झफयाभी व्मङ्ञिराई आकङ्ञस्भक स्वास््च सेवा प्राप्त गनय फचदेज गङ्चयने 
छैन ।  

(२) स्वास््स सेवा प्रदामक वा स्वास्म ्कभॉरे आवश्मकता अनङ्टसाय कङ्ट नैऩङ्झन ब्मङ्ञिराई जीवन 
यऺा गङ्चय ङ्झथय अवस्थाभा ल्माउने सम्भ आकङ्ञस्भक उऩचाय गनङ्टय प्रत्मेक स्वास््क सॊस्था एॊव 
स्वास्मङ््ञाकभॉको कतयव्म य दाङ्जमत्व हङ्टनेछ ।  

(३) स्वास््थ सॊस्थारे  आकङ्ञस्भक स्वास््ह सेवा व्मव स्थाऩन गनयको रा गी ङ्झफयाभीको 
अवस्थाको गम्बीयताको आधायभा वङ्झगयकयण गयी प्राथङ्झभकता तोकी उऩचाय गनय सक्नेछ । 



(४) उऩदपा (१) को आकङ्ञस्भक उऩचाय खचय व्मवस्थाऩन गनयको रागी नगयऩाङ्झरकारे छङ्ट टै्ट 
आकङ्ञस्भक उऩचायकोषको व्मवस्था गनेछ । 

 

३३. एम्फङ्टरेचस सेवा: (१) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नै स्रोतफाट वा अ चम सॊस्थासॉगको सहका मयभा 
एम्फङ्टरेचस सेवा सॊचारन गनेछ ।  

(२) िाखारे न गयऩाङ्झरका ऺे त्रङ्झबत्र आधाङ्चयत बई सॊचारन हङ्टने हङ्टने एम्फङ्टरेचसहरू नेऩार 
सयकाय/स्थाङ्झनम तहरे तोकेको भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ बए नबएको अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गनेछ 
। 

(३) नगयऩारङ्जऩका ऺेत्रङ्झबत्र आधाङ्चयत बई सॊ चारन हङ्टने एम्फङ्टरेचसहरु सॊ चारकररे िाखाभा 
दताय तथा वाङ्जषयक नङ्जवकयण गयाउनङ्टऩनेछ ।साथै दय येट नगयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

(४) नगयऩाङ्झरकारे अचम  स्थानीम सयोकायवाराहरुसॉगको सहकामयभा एम्फङ्टररेचस सॊ जार 
ङ्झनभायण गनय सक्नेछन ।  

(५) उऩ दपा (३) फभो ङ्ञजभ दताय तथा नङ्जवकयण नबएका एम्फङ्टरेचस कामयऩाङ्झरकारे 
ङ्झनमचत्रणभा ङ्झरन सक्नेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद १३ 

प्रषेण तथा उऩचाय प्रणारी 
 

३४. प्रषेण तथा उऩचाय प्रणा री: (१) स्वास्मङ््ञा सेवा प्राप्त ग नयको रा ङ्झग सेवाग्राही आफ्नो 
अनङ्टकूर ऩामक ऩन ेस्वास््म सॊस्थाभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩचायको रागी आएको ङ्झफयाभीराई उऩचाय प्रदायन गनय नसङ्जकन े
अवस्था बएभा  त्मस्तो स्वास्म(् सॊस्थारे  त्मस्तो ङ्झफयाभीराई उऩचाय प्रदान गनय सक्न ेस्वास््ऩ 
सॊस्थाभा प्रषेण गनयऩ ङ्टनेछ ।  

(३) कामयऩाङ्झरकारे सॊघीम तथा प्रादे ङ्ञिक काननङ्ट, ङ्झनमभ तथा भाऩ दण्ड सभेत ध्मानभा याखी 
ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास्र  सॊस्थाभा हङ्टने उऩचाय प्रणारीराई सॊमोजन गनय प्रषेण प्रणारी रागङ्टगनेछ ।  

४) ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक उऩचाय सहमोग सॊघ/प्रदेि य स्थाङ्झनम तहरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद १४ 

कसङ्टय य दण्ड सजाॉम  
 

३५. कसूय गयेको भाङ्झनने : (१) कसैरे देहाम फभोङ्ञजभका कामय गयेभा मो ऐन अचतगयतको 
कसूय गयेको भाङ्झननेछ । 



क. दपा ८ फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र नङ्झरई स्वास््म सॊस्था सॊचारन गयेभा, 
ख. स्वास््म उऩचाय सेवा प्रदान गनय इचकाय गयेभा, 
ग. स्वास््म सॊस्थारे आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा तथा स्वास््म सॊस्थाभा उऩरब्ध हङ्टने आकङ्ञस्भक 

उऩचाय नगयेभा, 
घ. दपा ४७ फभोङ्ञजभ सेवाग्राहीराई सभान व्मवहाय नगयेभा, 
ङ. सेवाग्राङ्जहको गोऩङ्झनमता कामभ नगयेभा, 
च. स्वास््मकभॉ वा ससेवा प्रदामकराई मो ऐन अचतगयतको कतयव्म ङ्झनवायह गनय फाधा 

व्मवधान उत्ऩङ्ङ गयेभा, 
छ. स्वास््मकभॉ वा स्वास््म सॊस्थाराई मो ऐन फभोङ्ञजभ सूचना वा जानकायी गयाउनङ्टऩने 

व्मङ्ञिरे त्मस्तो सङ्टचना वा जानकायी उऩरब्ध नगयाएभा, 
ज. स्वास््मकभॉ व सेवा प्रदामकराई जानीजानी गरत सूचना उऩरब्ध गयाएभा, 
झ. स्वास््मकभॉ वा स्वास््म सॊस्थाराई झङ्टक्याउन अको व्मङ्ञि बएको फहाना गयेभा, 
ञ. मो ऐन तथा मस ऐन अचतगयत फनेको ङ्झनमभ, भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका, तथा कामयङ्जवङ्झध 

फभोङ्ञजभ जायी बएको सङ्टचना ऩारना नगयेभा, 
ट. दपा १६ फभोङ्ञजभ खाद्य ऩदाथय तथा ऩाङ्झनको गङ्टणस्तयका कायण जनस्वास््मभा प्रङ्झतकङ्ट र 

प्रबाव ऩायेभा, 
ठ. दपा १७ ङ्जवऩयीत कसैरे ङ्जवऻाऩन गयेको ऩाइएभा, 
ड. मो ऐन तथा मस ऐन अचतगयत फनेको ङ्झनमभ, भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका, तथा कामयङ्जवङ्झध 

ङ्जवऩङ्चयतको अचम कङ्ट नै कामय गयेभा, 
ढ. स्वास््म व्मवस्थाऩन सङ्टचना प्रणारी (HMIS/ DHIS-2) प्रङ्झतवेदन भाङ्झसक/वाङ्जषयक रुऩभा 

नगयेभा, 
ण. स्वास््म उऩचाय उऩरब्ध गयाउने क्रभभा सेवा प्रदामक य सेवा प्रदामक सॊस्थाभा कानून 

ङ्जवऩङ्चयतका कामयहरु (हातऩात, दङ्टव्मयवहाय,तोडपोड) गयेभा, 
(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा सॊङ्ञघम जनस्वास््म सेवा ऐन, 
2075 फभोङ्ञजभ हङ्टने, 
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (ञ), (ट), (ड) य (ढ) 
फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेभा दि हजायदेखी ऩचास हजायसम्भ जङ्चयवाना, 
(४) उऩदपा (१) को खण्ड (ठ) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा ङ्जवऻाऩन प्रिायण गनेराई दि 
हजाय रुऩैमाॉ जङ्चयवाना ।  

 

३६. भङ्टदा हेने अङ्झधकायी : मस ऐन अचतगयत सजाम हङ्टने कसङ्टय सम्फचधी भङ्टदाको िङ्टरु कायवाही 
य ङ्जकयाना गने अङ्झधकाय ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयावेदन राग्नेछ । 



 

३७. ऩङ्टनयावेदन: मस ऐन अचतगयत सजाम हङ्टने कसङ्टय सम्फचधी भङ्टदाभा उऩप्रभङ्टखरे गयेको ङ्झनणयम 
उऩय ऩैङ्झतस ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयावेदन राग्नेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद १५ 

स्थाङ्झनम जनस्वास््म फोडय  
३८. स्थाङ्झनम जनस्वास््म फोडयको गठन: (१) नगयऩाङ्झरकारे जनस्वास््म सयोकाय ङ्झनकामकाव 

उच्च अङ्झधकायीहरुसतथा ङ्जवऻहरुको सॊरग्नता हङ्टने गयी ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको जनस्वास््म ऩङ्चयषद 
वा फोडय स्थाऩना गनेछ । 

क. प्रभङ्टख - अध्मऺ 

ख. उऩप्रभङ्टख - उऩाध्मऺ 

ग. प्रभङ्टख प्रिासङ्जकम अङ्झधकृत - सदस्म  

घ. साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सॊमोजक - सदस्म 

ङ. कामयऩाङ्झरका सदस्म भध्मे एक जना भङ्जहरा सदस्म -सदस्म  

च. कानङ्टन िाखा प्रभङ्टख वा कानङ्टनी सल्राहकाय- सदस्म 

छ. नगयअस्ऩतार/ प्रदेि अस्ऩतारको भे.सङ्ट.- सदस्म  

ज. नगय ङ्ञिऺा िाखा प्रभङ्टख - सदस्म  

झ. िाखा प्रभङ्टख - सदस्म सङ्ञचव  

 

 

 

 

(१) फोडयको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 
  फोडयरे देहामका कामय गनेछ : 

क. स्थाङ्झनमस्तयभा स्वास््म सङ्टयऺा, सम्फर्द्यन य सङ्टधाय सम्फचधी नीङ्झत ङ्झनधाययण गने, 
ख. स्वास््म सेवाको ऺेत्रभा सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जववयणको आधायभा प्राथङ्झभकताका ऺेत्रहरु ङ्झनधाययण 

गने,  

ग. याङ्जष्ट्रम स्वास््म मोजना य नीङ्झत तजङ्टयभाको अनङ्टसयण गने गयाउने, 
घ. जनस्वास््म सम्फचधी याङ्जष्ट्रम यणनीङ्झत, ढाॉचा वा ङ्झनमभनहरुराई स्थानीम स्तयभा रागङ्ट गनय 

सम्फङ्ञचधत सम्फङ्ञचधत ऺेत्र वा ङ्झनकामराइ आवश्मक ङ्झनदेिन, सभचवम तथा अनङ्टगभन 
गने, 



ङ. योगहरुको योकथाभ, प्रफधयनात्भक कामय रगामत जनस्वास््मको सङ्टधाय सम्फचधी कङ्ट नैऩनी 
ङ्जवषमभा प्रदेि तथा सॊङ्ञघम सयकायसगॉ आवश्मक सहमोग तथा ऩयाभिय ङ्झरने, 

च. तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अचम कामय गने । 

 

२) उऩ दपा (१) फभो ङ्ञजभ उ ऩचायको रा गी आएको ङ्झफयाभीराई उ ऩचाय प्रदायन ग नय नस ङ्जकन े
अवस्था बएभा  त्मस्तो स्वास्म१् सॊस्थारे त्मस्तो ङ्झफयाभीराई उ ऩचाय प्रदान गनय सक्न े स्वास्म ् 
सॊस्थाभा प्रषेण गनयऩ ङ्टनेछ ।  

(३) का मयऩाङ्झरकारे सॊघीम तथा प्रादे ङ्ञिक काननङ्ट , ङ्झन मभ तथा भाऩ दण्ड सभेत ध्मानभा याखी 
ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास्र  सॊस्थाभा हङ्टने उऩचाय प्रणारीराई सॊमोजन गनय प्रषेण प्रणारी रागङ्टगनेछ ।  

४) ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक उऩचाय सहमोग सॊघ/प्रदेि य स्थाङ्झनम तहरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद १६ 

ङ्जवङ्जवध 

३९. सभचवम गने:  याङ्जष्ट्रम तथा प्रादेङ्ञिक अङ्झबमानभा स्थाङ्झनम सयकायरे सभचवम य सहमोग 
ऩङ्टमायउने । 

 

४०. ङ्झनमभ फनाउन सक्ने : मस ऐनको कामायचवमनको राङ्झग कामयऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनमभ 
फनाउन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनमभ नगयऩाङ्झरकारे स्थाङ्झनम याजऩत्रभा प्रकािन बएऩङ्झछ रागङ्ट 
हङ्टनेछ । 

४१. भाऩदण्ड य ङ्झनदेङ्ञिका फनाउन सक्ने : मस ऐनको कामायचवमनको रागी कामयऩाङ्झरकारे 
आवश्मक भाऩदण्ड य ङ्झनदेङ्ञिका फनाउन सक्नेछ । 

 

४२. स्वास््म कामयक्रभ सॊचारन गने : कामयऩाङ्झरकारे  रक्ष्म ङ्झनधाययण गयी मोजना ङ्झनभायण, 
कामायचवमन, भङ्टल्माङ्कन तथा सङ्झभऺाको कामयताङ्झरका फनाई आवश्मकता अनङ्टसाय 
स्वास््म/जनस्वास््म सम्वचधी प्रवर्द्यनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक तथा ऩङ्टनस्थाऩना 
सम्फचधी कामयक्रभहरु सॊचारन गनय सक्नेछ ।  

 

४३. आभा तथा ङ्ञििङ्ट सयऺा कामयक्रभ सॊचारन गने्- (१)कामयऩाङ्झरकारे गबयवती भङ्जहरा, आभा 
य ङ्ञििङ्टको रागी ऩाषण तथा स्वास््म सङ्टयऺा कामयक्रभको सॊचानर य प्रवर्द्यन गनेछ ।  

(२) कामयऩाङ्झरकारे मोजना फनाई स्तनऩान प्रवर्द्यनका कामयक्रभ सॊचारन गनेछ । 



(३) का मयऩाङ्झरकारे मोजना फनाई नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट ऩोषणको ऩङ्जहचान, चमूङ्झनकयण,  

योकथाभ, ङ्झनमचत्रण य व्मवस्थाऩनका साथै अङ्झत कङ्ट ऩोङ्जषत फारफाङ्झरकाको ऩङ्टनस्थाऩनाको 
कामयक्रभ सॊचारन गनेछ ।  

 

४४. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य स्वास््म ङ्झफभा  ् (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रका सफै फाङ्झसचदाराई स्वास््म 
ङ्झफभा ऐनरे तोकेफभोङ्ञजभ अङ्झनवामय ङ्झफभाभा आवर्द् गयाउनङ्ट कामयऩाङ्झरकाको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ ।  
(२) कामयऩाङ्झरकारे सम्फङ्ञचधत ङ्झनकामसॉगको सहकामयभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फङ्ञचध जनचेतना 
कामयक्रभ सॊचारन गनय सक्नेछ । 

(३) कामयऩाङ्झरकारे आङ्झथयक रुऩरे ङ्जवऩङ्ङ तथा तोङ्जकएका अचम रङ्ञऺत सभङ्टहको स्वास््म ङ्झफभा 
गयाउन य अचम साभाङ्ञजक िङ्टयऺाका कामयक्रभभा सहबागी गयाउन आङ्झथयक व्मवस्थाऩनको 
रागी प्रादेङ्ञिक तथा सॊघीम तहका ङ्झनकामहरुसॉग सभचवम गनेछ । 

(४) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकिोयङ्जकिोयी, दङ्झरत, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, अिि, 
जेष्ठनागङ्चयक, आङ्झथयक साभाङ्ञजक य िैङ्ञऺक रुऩभा ङ्जवऩङ्ङ वगय य अचम रङ्ञऺत सभङ्टहहरुका 
राङ्झग कामयङ्जवङ्झध फनाई कामयऩाङ्झरकारे ङ्जविेष सभाङ्ञजक स्वास््म सङ्टयऺा कामयक्रभहरु सॊचारन 
गनय सक्नेछ । 

(५) कामयऩाङ्झरकारे ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्कता बएका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागयीक, 
अऩाङ्गता बएका, अिि य अचम रङ्ञऺत सभङ्टहहरुका रागी प्रदेि तथा सॊघको सभचवमभा 
आवश्मक सॊयऺणको व्मवस्था गनय सक्नेछ । 

 

४५. अङ्झधकाय प्रमोग गनय सक्ने  ्मस ऐनभा सबारे गने बङ्झन तोकेको फाहेक अचम अङ्झधकायहरु 
कामयऩाङ्झरकारे प्रमोग गनय सक्नेछ । 

४६. सेवाग्राङ्जहको कतयव्म्  (१) प्रत्मेक व्मङ्ञि नमङ्झभत रुऩभा आपङ्ट राई ऩामक ऩने स्वास््म 
सॊस्थाभा गई स्वास््म ऩङ्चयऺण गयाउनङ्ट प्रत्मेक नागङ्चयकको कतयव्म हङ्टनेछ । 

(२) आफ्नो स्वस््मको सम्बावना सचेत यहने य ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभॉराई भमायङ्छदत एॊव 
ङ्ञिि व्मवहाय गनङ्टय नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका प्रत्मेक नागङ्चयकको कतयव्म हङ्टनेछ । 

(३) भानङ्झसक स्वास््म सभस्मा बएका व्मङ्ञिहरुराई कसैरे ऩङ्झन फाॉधेय याख्न ेऩा खोयभा थङ्टङे्ङ 
जस्ता कामय गनय ऩाईने छैन । मस्ता व्मङ्ञिहरुको फायेभा कामयऩाङ्झरकाराई सूचना ङ्छदने, स्वास््म 
सॊस्थाभा रैजान,े उऩचाय गने गयाउने, उऩचाय खचय ङ्छदने य स्वस्थ यहन तथा उऩचाय गने कामयभा 
सहमोग तथा सहङ्ञजकयण गनङ्टय प्रत्मेक सॊयऺकको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ । 

 

४७. सेवा प्रदामक य स्वास््मकभॉको दाङ्जमत्व्  (१) नागङ्चयकराई ङ्ञिि य भमायङ्छदत रुऩभा 
स्वास््म सेवा प्रदान गनङ्टय सेवा प्रदामकको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ । 



(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ स्वास््मकभॉरे उऩचाय गदाय सफै सेवाग्राङ्जह प्रङ्झत सभान व्मवहाय गनङ्टय य 
बेदबाव नगयी सेवा ङ्छदनङ्ट सफै स्वास््मकभॉको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩनी ङ्जवयाभीको अवस्थाको आधायभा सेवा 
प्रदामकरे उऩचाय गदाय प्राथङ्झभङ्जककयण गनयसक्नेछ । 

 

४८. स्वास््म सेवा अवरुर्द् गनय नऩाईने् स्वास््म सेवा अत्मावश्मक सेवा बएकोरे कङ्ट नै ऩङ्झन 
स्वास््म सॊस्थाभा ङ्झनमङ्झभत य आकङ्ञस्भक सेवा अवरुर्द् गनय ऩाईने छैन ।  

 

४९. गङ्टनासो व्मवस्थाऩन  ्कामयऩाङ्झरकारे स्वास््म सेवा, सयसपाई य जनस्वास््मसॉग सम्फङ्ञचधत 
गङ्टनासो य उजङ्टयीको सॊकरन गने य त्मसको सम्फोधनको रागी ङ्झसपाङ्चयस गनय एक अङ्झधकायी 
तोक्नेछ । 

 

५०. प्रचङ्झरत कानङ्टन वभोङ्ञजभ हङ्टने् मस ऐनभा रेङ्ञखएजङ्झत ङ्जवषम मसै ऐनभा नतोङ्जकएका 
ङ्जवषमको हकभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

५१. ऺेङ्झतऩङ्टतॉ ङ्छदनङ्टऩने  ्नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र कङ्ट नै ब्मङ्ञि वा सस्थाको गङ्झतङ्जवङ्झधरे अचम व्मङ्ञिको 
स्वास््मभा प्रत्मऺ रुऩभा प्रङ्झतकङ्ट र असय गयेभा वा सभमभा सेवा नङ्छदएभा ङ्झनजराई चमाङ्जमक 
सङ्झभङ्झतरे ऺेङ्झतऩङ्टतॉ ङ्छदराउन सक्नेछ । 

 

५२. खायेज य फचाउ् मो ऐन रागङ्ट हङ्टन ङ्टऩूवय नगयऩाङ्झरका अचतगयत सॊचाङ्झरत ङ्जक्रमाकराऩ मसै 
फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनने छ । 


