
 

स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौद्वारा 
प्रकाशित 

खण्डः २) काठमाण्डौ, वैिाख २५ गते, 
२०७५ साि  संख्या: !) 

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगर काययपालिका कायायियको सूचना 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकास्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई 
सेवा सञ्चािन काययववलि, २०७५ 
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प्रस्तावनाः स्थानीय बालसन्दाको आिारभतू स्वास््य र 
सरसफाई सेवा प्रदान गने काययमा नगरपालिकाको 
शजम्मेवारी प्रमखु रही आएको र सोको व्यवस्थापनमा 
स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी कायय सम्पादन गनय 
वाञ्छनीय भएकोिे, 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययववलि 
(लनयलमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको 
अलिकार प्रयोग गरी नगर काययपालिकािे देहायको 
काययववलि बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस काययववलिको 
नाम “गोकरे्णश्वर नगरपालिका स्थानीय स्वास््य 
तथा सरसफाई सेवा काययववलि, २०७४”रहेको 
छ। 

(२) यो काययववलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा 
यस काययववलिमा,–  

(क) 
“संघीयकाययववलि”भन्नािेस्वास््य
सम्बन्िीसंघीयसरकारिेबनाए
कोकाययववलिसम्झनपुदयछ। 
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(ख) 
“काययपालिका”भन्नािेगोकरे्णश्वर
नगरपालिकाकोनगरकाययपालि
कासम्झनपुदयछ। 

(ग) “सरकारी वा 
सामदुावयक”भन्नािेसरकारीतथा
सामदुावयकस्वालमत्वमासञ्चािन
भएकास्वास््यसंस्थासम्झनपुदयछ
। 

(घ) “लनजी 
स्वास््यसंस्था”भन्नािेसेवाकोसा
थैनाफाकोसमेतउदे्दश्यराखीसञ्चा
िनहनुेस्वास््यसंस्थासम्झनपुदय
छ। 

(ङ) 
“ट्रष्टवािोककल्यार्णकारी”भन्ना
िेट्रष्टवािोक कल्यार्णकारी 
संस्था माफय त सञ्चािन हनु े
स्वास््य संस्था सम्झन ुपदयछ।  

(च) 
“व्यवस्थापनसलमलत”भन्नािेदफा
६बमोशजमकोस्वास््यसंस्थाहरु
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कोव्यवस्थापनसलमलतसम्झनपुदय
छ। 

(छ) 
“अनगुमनसलमलत”भन्नािेदफा५
बमोशजमगोकरे्णश्वरनगरपालिका
मागदठतस्वास््यसेवा तथा 
सरसफाइ अनगुमन सलमलत 
सम्झन ुपदयछ। 

(ज) 
“स्वास््यसंस्था”भन्नािेसरकारी
स्तरबाटसञ्चालितअस्पताि, 

प्राथालमक स्वास््य केन्र, 

स्वास््य चौकी, िहरर स्वास््य 
केन्र, आयवेुद स्वास््य केन्र 
तथा नगर स्वास््य केन्र 
सम्झन ुपदयछ। 

 

पररच्छेद-२ 

आिारभतू स्वास््य सेवा सम्बन्िी व्यवस्था 
 

3. आिारभतू स्वास््य संस्था : स्थानीय स्तरमा देहाय 
बमोशजमका आिारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गने 
स्वास््य संस्था रहनेछन ः- 
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(क) सरकारी वा सामदुावयकः 
सरकारी तथा  सामदुावयक 
स्वालमत्वमा सञ्चािन भएका 
अस्पताि, प्राथलमक स्वास््य 
केन्र, आयवेुद तथा प्राकृलतक 
शचवकत्सा केन्र, गाउँघर 
शलिलनक, आयवेुद केन्र, 
सरकारी वा सामदुावयक 
स्वास््य सेवा प्रदायक लनकाय 
हनुेछन  । 

(ख) लनजीः लनजी िेत्रद्वारा सञ्चालित 
अस्पताि, नलसयङ होम, 

पोलिशलिलनक वा शलिलनक,  

प्रयोगिािा, फामेसी लनजी 
स्वास््य सेवा प्रदायक लनकाय 
हनुेछन  । 

(ग) ट्रष्ट वा िोककल्यार्णकारी 
संस्थाः ट्रष्ट वा 
िोककल्यार्णकारी संस्था 
माफय त सञ्चािन र आिारभतू 
मापदण्ड संघीय सरकारिे 
लनिायरर्ण गरे बमोशजम हनुेछ।  
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4. स्वास््य संस्थाको आिारभतू मापदण्डः स्वास््य 
संस्थाको आिारभतू मापदण्ड संघीय सरकारिे 
लनिायरर्ण गरे बमोशजम हनुेछ। 

5. स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुमन 
सलमलतको गठन तथाकाम,कतयव्य र अलिकारः 

)१ ( नगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका वा स्थापना 
गररने स्वास््य संस्थाको रेखदेख र अनगुमन गनय 
देहायबमोशजमको एक स्थानीय स्वास््य सेवा 
व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतको गठन गररने 
छः– 

(क) स्वास््य तथा सामाशजक 
ववकास हेने 
काययपालिका सदस्य 

 

-अध्यि 

(ख) स्वास््य तथा सरसफाई 
िेत्रमा काययरत 
ववज्ञहरुमध्येबाट प्रत्येक 
दईु वषयमा पररवतयत हनुे 
गरी काययपालिकािे 
तोकेको व्यशि एक 
जना  

 

 

 

-सदस्य 

(ग) मवहिा स्वास््य 
स्वयंसेववका र आमा -सदस्य 
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समूहमध्येबाट 
काययपालिकािे तोकेको 
व्यशि एक जना 

(घ) स्वास््य संस्था 
व्यवस्थापन सलमलतका 
अध्यिहरु मध्येबाट 
प्रत्येक वषय पररवतयन हनुे 
गरी काययपालिकािे 
तोकेको व्यशि एक 
जना -सदस्य 

(ङ) नगरपालिका लभत्रका 
स्वास््य संस्था प्रमखुहरु 
मध्येबाट नगर प्रमखुिे 
मनोनयन गरेको व्यशि 
एक जना -सदस्य 

(च) स्वास््य ववज्ञ २ जना 
(मेलडकि ववज्ञ एक 
जना र जनस्वास््य ववज्ञ 
एक जना ) -सदस्य 

(छ) स्वास््य तथा सामाशजक 
ववकास िाखा प्रमखु वा 
जनस्वास््य प्रवियन 

 

-सदस्य 
सशचव 
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उपिाखा प्रमखु 

 

(२) स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुमन 
सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय अनसुार 
हनुेछः– 

(क) आफ्नो कायय िेत्रलभत्रको 
स्वास््य तथा सरसफाई 
योजना तयार गने , 

(ख) नगरपालिका िेत्रलभत्र स्वास््य 
संस्था सञ्चािनका िालग 
अनमुलत, स्वीकृलत सम्बन्िी 
नगरपालिकािाई आवश्यक 
राय प्रदान गने , 

(ग) स्वास््य संस्था व्यवस्थापन 
सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन 
ददन,े जागरुक र सजग 
बनाउने,  

(घ) स्वास््य संस्थाको िालग 
आवश्यक सािन श्रोत जटुाउने  
र पररचािन गने गराउने,  

(ङ) स्वास््य संस्थाको सपुररवेिर्ण 
तथा अनगुमन गराउने, 
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(च) स्वास््य वविेषज्ञ र स्वास््य 
सेवा प्रदायकको सूची 
अद्यावलिक तथा प्रकािन गने, 

(छ) स्वास््य सेवाको पहुँचभन्दा 
बावहर रहेका समदुायको 
पवहचान गरी सबैका िालग 
स्वास््य सेवा सलुनशित हनुे 
प्रबन्ि गने,  

(ज) काययपालिकािाई स्वास््य तथा 
सरसफाई िेत्रमा आवश्यक 
सझुाव र सल्िाह ददने, 

(झ) काययपालिकािाई स्वास््य तथा 
सरसफाइय िेत्रमा आवश्यक 
सझुाव र सल्िाह ददने ।  

(३) सलमलतको संरिक नगरपालिकाको 
प्रमखु हनुेछ ।  

6. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलतको गठन, 

काम, कतयव्य र अलिकार) :१) 
स्वास््यसंस्थाकोव्यवस्थापनको िालग 
देहायबमोशजमका 
सदस्यरहनेगरीहरेकसंस्थाकोछुट्टाछुटै्टव्यवस्थापनस
लमलतरहनेछ :-  
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(क) सम्बशन्ितवडाध्यि -
अध्य
ि 

(ख)स्वास््यिेत्रमावियािीि
मध्येवडासलमलतबाटम
नोनीतमवहिाएकजना 

 
-

सद
स्य 

(ग) 
स्वास््यसंस्थानशजक
कोउच्चतमववद्यािय
कोप्रिानाध्यापक 

 
-

सद
स्य 

(घ) 
सम्बशन्ितवडाकोवडासशचव 

-
सद
स्य 

(ङ) 
मवहिास्वास््यस्वयंसेवव
कामध्येबाटएकजना 

 
-

सद
स्य 

(च) 
वडामारहेकास्वास्थसे
वामावियािीिव्यशि
वाववज्ञबाट एकजना 

 
-

सद
स्य 
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(छ) 
सम्बशन्ितस्वास््यसंस्थाकोप्र
मखु 

-
सद
स्यस
शचव 

  

(२) स्वास््यसंस्थाव्यवस्थापनसलमलतकाकाम 
र कतयव्यलनम्नानसुारहनुेछ:- 

(क) 
आफ्नोस्वास््यसंस्थाकोवावषयक
योजनाबनाईसम्बशन्ितवडासलम
लतमाफय त्नगरपालिकामापेिगने, 

(ख) 
व्यवस्थापनसलमलतकोलनयलमतबै
ठकगने, 

स्वास््यसंस्थामापरेकोसमस्या
कोसमािान गनय 
आवश्यककाययगने, 

(ग) वावषयकसलमिा, 
सामाशजकपरीिर्णजस्तामूल्याङ्कन 
काययिमसञ्चािनगने, 

(घ) 
सम्बशन्ितस्वास््यसंस्थाकाकमय
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चारीकोप्रभावकारीपररचािनको
िालगसहजीकरर्णगने, 

(ङ) 
स्वास््यघमु्तीशिववरराख्नसम्ब
शन्ितलनकायमासमन्वयगनेतथा
व्यवस्थापनगने, 

(च) 
केन्र,प्रदेिरस्थानीयसरकारिेच
िाएकास्वास््यसम्बन्िीकाययि
मतथाअलभयानिाईसफिपानयआ
वश्यककाययगने । 

7. बैंक खाता सञ्चािन (१):हरेक स्वास््य संस्थािे 
बैंक खाता खोल्न सलनेछ। 

(२) स्वास््य संस्थाको बैंक खाता 
व्यवस्थापन सलमलतका अध्यि र सदस्य 
सशचवको संयिु दस्तखतबाट सञ्चािन हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको खाताको 
िेखा व्यवस्थापन र िेखापरीिर्ण नगरपालिकािे 
तोके बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-३ 



खण्डः २ स्थानीय राजपत्र    भाग २   लमलतः २०७५।१।२५ 

13 
 

स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सम्बन्िी 
मापदण्ड 

 

8. स्वास््य संस्था सञ्चािन मापदण्ड:(१) 
नगरपालिका यस काययववलिको अिीनमा रही २५ 
िैयासम्म िमताको रेफरि सेन्टरको काम 
सवहत अस्पताि सञ्चािन गनय सलनेछ। यस्तो 
अस्पतािको सञ्चािन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था सो 
अस्पताि स्थापनाका बखत नगरपालिकािे 
बनाएको लनयमाविी अनसुार हनुेछ । 

(२) साववक स्वास््य चौकीहरुमा प्रसलुत 
केन्र स्थापना गररने छ ।नगरपालिकािे प्रत्येक 
वडामा (नगर अस्पताि रहेको वडा बाहेक ५ 
वक.मी.भन्दा बढी दरुी भएका) जनसंख्याको 
अनपुातमा कम्तीमा देहायका पूवायिार पूरा गरी 
स्वास््य चौकी सञ्चािन गनुयपने छः- 

(क) जनिशि: नेपाि सरकारिे 
कमयचारी समायोजन गदाय 
तयार पारेको खाका अनसुार 
कमयचारी व्यवस्थापन गररने 
छ। नयाँ खोल्ने स्वास््य 
संस्थामा सहायक पाँचौ स्तर 
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(हे.अ./स्टाफ नसय) तहका 
कमयचारीको नेततृ्वमा थप 
कमयचारीसवहत कम्तीमा ५ 
जना प्राववलिक (२ अहेव र २ 
अ.न.मी. ) र कायायिय 
सहयोगी एक जना व्यवस्था 
गररने छ। प्रसलुत केन्र 
सञ्चािन भएका स्वास््य 
संस्थामा थप कायायिय 
सहयोगीको व्यवस्था गररने 
छ। यो संख्या जनघनत्वको 
आिारमा नगरपालिकािे थप 
कमयचारी राख्न सलनेछ। 

(ख) भवन कोठा: नेपाि सरकारिे 
तय गरेको मापदण्ड 
अनसुारको प्रिासन कि, 

औषलि भण्डारर्ण तथाववतरर्ण 
कि, प्राथलमक उपचार कि 
जस्ता सवुविा सवहतको 
भवनको व्यवस्था गनुय पनेछ। 

(ग)उपकरर्ण: प्राथलमक उपचारका 
आिारभतू गरु्णस्तरीय 
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उपकरर्णको व्यवस्था गनुय 
पनेछ। 

(३) नगरपालिका िते्रलभत्र जलडबटुी, 
प्राकृलतक शचवकत्सा, योगा ध्यान िगायतका 
रोकथाममूिक र वैकशल्पक शचवकत्सा सेवाको 
प्रवियनका िालग समदुाय वा ट्रष्टहरुसँगको 
साझेदारीमा वा नगरपालिका आफैं िे कम्तीमा 
एउटा आयूवेद तथा प्राकृलतक शचवकत्सा केन्रको 
स्थापना र सञ्चािन गनुयपनेछ। 

9. लनजी िते्रिे अस्पताि सञ्चािन गनय सलने : (१) 
नगरपालिका िेत्रलभत्र लनजी िेत्र तथा ट्रष्ट वा 
िोककल्यार्णकारी संस्था द्वारा अस्पताि सञ्चािन 
गनय चाहेमा १५ िैया सम्मको सञ्चािन अनमुलत 
नगरपालिकािे ददने सलनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अस्पताि 
सञ्चािनगनय चाहने लनकायिे अनमुलतको िालग 
तोवकएको ढाँचामा नगरपालिकामा लनवेदन ददन ु
पनेछ। 

(३) अनगुमन सलमलतिे प्राप्त लनवेदन उपर 
छिफि तथा आवश्यक अनगुमन गरी 
तोवकएको मापदण्ड परूा गरेमा अस्पताि 
सञ्चािनको स्वीकृलत प्रदान गनय सलने गरी 
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आिय पत्रप्रदान गनय काययपालिकािाई लसफाररस 
गनेछ। 

(४) उपदफा (३) को आिारमा 
काययपालिकािे समय लभत्र तोवकएको मापदण्ड 
परूा गरेमा यस्तो अस्पताि सञ्चािनको स्वीकृलत 
प्रदान गनय सवकने प्रकारको आिय पत्र प्रदान 
गनेछ। 

(५) तोवकएको समयसीमा लभत्र यसै 
काययववलि बमोशजम तोवकएको पूवायिार तयार गरी 
स्वीकृलतका िालग काययपालिकामा लनवेदन ददन ु
पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजमको लनवेदन 
उपर आवश्यक अनगुमन गरी तोवकएको 
मापदण्ड पूरा गरेको ठहर भएमा काययपालिकािे 
अस्पताि सञ्चािनको अनमुलत प्रदान गनय 
सलनेछ। 

10. अस्पताि सञ्चािन मापदण्डः नगरपालिकाको 
स्वीकृलतमा सञ्चािन हनुे २५ िैयासम्मको 
अस्पताििे देहाय अनसुारको मापदण्ड पूरा 
गनुयपनेछ:- 

(क) जनिशिः कम्तीमा एम.लड. 
डालटर २ जना एम.वव.वव.एस. 
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डालटर कम्तीमा ४ जना 
स्टाफ नसय, कम्तीमा८ जना 
ल्याब टेशलनलसयन २ जना 
हे.अ. ५ जना, अ.हे.ब., 
अ.न.मी. ल्याव अलसस्टेण्ट 
कम्तीमा ३–३ जना र 
आवश्यक मात्रमा सहायक र 
सहयोगी स्वास््यकमी । 

(ख) भवन तथा कोठाः नेपाि 
सरकारको मापदण्ड अनसुार 
दताय चिानी, बवहरंग सेवा, 
इमजेन्सी कि, प्रयोगिािा, 
भनाय भएका लबरामी राख्ने 
लयालबन, नलसयङ कि, प्रिासन 
कि, पावकय ङ, आदद । 

(ग) उपकरर्ण र पूवायिारः सडक 
नेटवकय िे जोलडएको, एम्बिेुन्स 
सेवाको उपिब्िता, लबरामी 
राख्न े बेड र िाइफ स्पोटय 
लसष्टम, २४ घण्टा ववद्यतु र 
खानेपानी सेवा भएको, 
अशलसजनको व्यवस्था, 



खण्डः २ स्थानीय राजपत्र    भाग २   लमलतः २०७५।१।२५ 

18 

 

शचवकत्साजन्य फोहर 
व्यवस्थापनको प्रर्णािी भएको 
हनुपुने। 

11. पोलिशलिलनक सञ्चािनको अनमुलतः (१) 
नगरपालिकािे आफ्नो काययिेत्रमा कुनै व्यशि 
वा संस्थािे पोलिशलिलनक सञ्चािन गनय चाहेमा 
तोवकएको मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृलत लिन ु
पनेछ। 

(२) पोलिशलिलनकमा लबरामी जाँच्ने 
डालटरको वववरर्ण, सञ्चािकको वववरर्ण, सञ्चािन 
हनुे स्थान र उपिब्ि हनुे सेवाको वववरर्ण खोिी 
नगरपालिका समि लनवेदन ददन ुपनेछ। 

12. प्रयोगिािा वा ल्याबोरेटोरी सञ्चािन : व्यशि वा 
कुनै संस्थािे प्रयोगिािा वा ल्याबोरेटोरी 
सञ्चािन गनय चाहेमा देहाय बमोशजमको वववरर्ण 
सवहत नगरपालिकाबाट स्वीकृलत लिन ुपनेछ:- 

(क) सञ्चािकको वववरर्ण र 
नागररकताको प्रमार्णपत्र, 

(ख) प्रयोगिािा वा ल्याबोरेटोरी 
सञ्चािन गने स्थान प्रमाशर्णत 
भएको कागजात, 
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(ग) रेलडयोिोजी वा प्याथोिोजी 
ववषयमा न्यूनतम ३ वषय 
अध्ययन गरेको व्यशिको 
प्रमार्णपत्र र काम गनय इच्छुक 
भएको पत्र, 

(घ) ल्याबमा उपिब्ि हनु े
परीिर्णको प्रकार, 

(ङ) ल्याबमा प्रयोग हनुे न्यूनतम 
उपकरर्णको वववरर्ण। 

13. फामेसी सञ्चािनको अनमुलत: (१) नगरपालिका 
िेत्रलभत्र फामेसी सञ्चािन गनय चाहेमा 
नगरपालिकाबाट अनमुलत लिन ुपनेछ। 

(२) आिारभतू फामेसी शििा प्राप्त व्यशि 
सञ्चािक रहने गरी फामेसी सञ्चािन गने स्थान, 

लबिीववतरर्ण गने औषलिका प्रकार र प्राथलमक 
उपचार सेवाको वववरर्ण आवेदनमा खिुाउन ु
पनेछ। 

(३) फामेसी सञ्चािनमा रहने मखु्य 
सञ्चािक र सहायक कमयचारीको वववरर्ण िैशिक 
प्रमार्ण पत्र, नागररकता र हािको बसोबास 
ठेगाना प्रमार्ण भएको कागजात र वडा 
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कायायियको लसफाररस साथ आवेदन पेि 
गनुयपनेछ। 

(४) प्राप्त वववरर्ण सवहतको आवेदन 
बमोशजम फामेसी सञ्चािनको अनमुलत ददन 
सलनेछ। 

14. मापदण्ड पूरा नगरेमा सजाय हनुेः(१) स्वास््य 
संस्था, प्रयोगिािा, फामेसी जस्ता स्वास््य सेवा 
सञ्चािनको स्वीकृती लिदँा तोवकएको मापदण्ड 
पूरा नभएको तर झलुयाएर वववरर्ण ददएको वा 
अस्थायी रुपमा मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा 
अनगुमन सलमलतिे गरी सचेत गराउने, जररबाना 
गराउने तथा स्वीकृलत खारेजीको िालग 
नगरपालिकामा लसफाररस गनय सलनेछ । 

(२) प्रयोगिािामा तालिम प्राप्त ल्याब 
टेशलनलसयन बाहेकका व्यशििे रगत, ददसावपसाब, 

खकार िगायतको परीिर्णमा संिग्न भएको 
पाइएमा त्यस्तो प्रयोगिािा बन्द गराउन सलने, 
सञ्चािकिाई कािोसूचीमा राखी सोको आम 
जनतािाई जानकारी ददइनेछ। 

(३) फामेसीको हकमा दतायवािा सञ्चािक 
र सहयोगी बाहेक अरुिे औषलि बेचेको पाइएमा 
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सचेत गराउने, जररवाना लतराउने देशख अनमुलत 
खारेज गनय सवकनेछ। 

(४) नगरपालिका लभत्र स्वास््य सम्बशन्ि 
सेवा प्रदायक संस्था दताय गदाय नेपाि सरकारिे 
तयार पारेको मापदण्ड, काययववलि तथा लनयमाविी 
र नगर काययववलि बमोशजम हनुेछ। 

15. सहलुियत र छुटको व्यवस्था गनुयपनेः लनजी 
िगानी र ट्रष्ट माफय त  सञ्चािनमा आएका 
स्वास््य संस्थािे स्वास््य परीिर्णका िममा 
िाग्ने िलु्क नगरपालिकाको लसफाररसमा लनशित 
प्रलतित सेवाग्राहीहरुका िालग छुट वा लमनाहा 
ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य स्वयंसेवा सम्बन्िी 
व्यवस्था 

 

16. स्वास््यकमीको व्यवस्थापनः नगरपालिका 
लभत्रका सामदुावयक स्वास््य संस्था माफय त  
आिारभतू स्वास््य सेवा प्रवाहका िालग 
लनम्नप्रकारका स्वास््यकमी रहनेछन ः- 
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(क) स्थायीः नेपाि सरकारको 
स्वास््य सेवाबाट समायोजन 
भई आएका स्वास््यकमीहरु, 

(ख) करारः स्थानीय माग र 
ववशिष्टताका आिारमा 
नगरपालिका माफय त करार 
सेवामा भनाय गररएका 
स्वास््यकमी, 

(ग) अभ्यासकतायः स्थानीय स्तरमा 
खिेुका स्वास््य अध्ययन 
संस्थानमा अध्ययनरत ववद्याथी 
एवं नगरपालिकाको आंशिक 
वा पूर्णय छात्रवशृिमा अन्यत्र 
गई स्वास््य शििा अध्ययन 
गरेका ववद्याथीिाई 
अभ्यासकताय स्वास््यकमीको 
रुपमा नगरपालिकािे भनाय गनय 
सलने छ । यस्ता 
अभ्यासकतायिाई बढीमा, १ 
वषयको िालग भनाय गनय सवकन े
छ। 
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(घ) स्वास््य अलभयानकताय र 
स्वयंसेववका। 

17. अलभयानकताय वा स्वास््य स्वयंसेववकाको 
व्यवस्थाः (१)स्वास््य सेवािाई जनताको  
घरघरमासहज पहुँचपरुययाउन र जनचेतना 
फैिाउन नगरपालिकािे परुुष स्वास््य 
अलभयानकताय र मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरु 
लनयिु गने सलनेछ। 

(२) मवहिा स्वयंसेववका र परुुष 
अलभयानकतायहरु लनयशुिका िालग २१ वषय पूरा 
भई ४० वषय ननाघेको, िैशिक योग्यता न्यूनतम 
एस इय इ अध्ययन गरेको सम्बशन्ित वडाको 
वववावहत नागररक हनुपुनेछ। 

(३) एउटा वडामा अलिकतम संख्या १० 
हनुे गरी जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाको 
आिारमा मवहिा स्वयं सेववका र परुुष 
अलभयानकतायको छनौट वडा सलमलतिे 
नगरपालिका समि गनेछ। 

(४) प्रत्येक स्वयंसेववका र 
अलभयानकतायहरुिे आिारभतू स्वास््य सम्बन्िी 
१ मवहनाको तालिम प्राप्त गरेको हनुपुनेछ। 
तालिम लनदेशिका स्वास््य मन्त्रािय र 
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ववभागबाट तथा नगर स्वास््य िाखािे तयार 
पारी िागू गनेछ । नगरपालिका र स्वास््य 
संस्थाहरुिे आवश्यकता अनसुार तालिम 
अलभमखुीकरर्ण प्रदान गनेछ। 

(५) यो काययववलि प्रारम्भ हनुभुन्दा पवहिे 
देशख नै काययरत मवहिा स्वयंसेववकाहरुमध्ये 
लनरिर र ६० वषय उमेर पगेुकािाई प्रोत्साहन 
भिाको व्यवस्था गरी अवकाि ददइने छ र नयाँ 
लनयिु गदाय कम्तीमा एस. इ. इ. वा सो 
सरहउिीर्णयिाई मात्र लनयशुि ददइनेछ। 

18. स्वास््यकमीको सेवा सवुविाः(१) स्थायी 
स्वास््यकमीिाइय नेपाि सरकारिे तोकेको स्केि 
बमोशजम तिब र स्थानीय नगर काययपालिकािे 
तोके बमोशजमको अन्य सेवा सवुविा ददन सवकने 
छ। 

(२) करारमा काययरत स्वास््यकमीिाइय 
प्रचलित तिब स्केि र दईु पिलबचको 
समझदारीमा भएको करार सम्झौता बमोशजमको 
सेवा सवुविा उपिब्ि गराउन सवकनेछ। 

(३) अभ्यासकताय स्वास््यकमीिाइय लनवायह 
भिाका िालग नगरपालिकािे नीलत बनाई िागू 
गनय सलनेछ। 
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(४) अलभयानकताय वा स्वयंसेववकािाइय 
पोिाक, वावषयक रुपमा सञ्चार खचय, स्वास््य 
संस्थािाई आवश्यकता परेको बखत काममा 
खटाइएमा सो ददनको पाररश्रलमक, स्वास््य सेवा 
सम्बन्िी अलभयानमा खटाईएको समयमा ददईने 
पाररश्रलमक जस्ता सवुविाहरु उपिब्ि गराउन 
सवकनेछ। 

(५) स्वास््य कमीहरुका िालग थप 
प्रोत्साहन भिा र जोशखम भिा व्यवस्था गनय 
सवकने छ । 

(६)  थप प्रोत्साहन भिा र जोशखम 
भिामा तिब स्केिको १०% थप गनय 
सवकनेछ। 

(७) स्वयंसेववका तथा अलभयानकतायका 
िालग सेवा सवुविा नगरपालिकािे तयार पारेको 
काययववलि अनसुारहनुेछ। 

19. स्वास््यकमीको दरबन्दी लनिायरर्ण र 
लनयशुिः(१)सामदुावयक वा सरकारी स्वालमत्वका 
स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक स्वास््यकमीको 
दरबन्दी नगरपालिकािे लनिायरर्ण गने छ । 

(२) दरबन्दी अनसुारका पदहरुमा नेपाि 
सरकारबाट समायोजन भई आएका स्थायी 
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स्वास््यकमीहरु रहने छन  । समायोजनमा 
नआएका कमयचारीहरुको हकमा नगरपालिकािे 
करारमा स्वास््यकमी लनयशुि गनय सलने छ । 

(३) स्वास््य संस्थामा कायम भएको ररि 
दरबन्दी पदमा करार लनयशुि गनुयपने भएमा 
करार लनयशुि सम्बन्िी व्यवस्था देहाय 
बमोशजमको छनौट सलमलतबाट हनुेछ, छनोट 
सलमलतिे आफ्नो काययववलि आफैं िे लनिायरर्ण गरे 
बमोशजम हनुेछ । 

(क) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत  
   -
संयोजक 

(ख) नगरपालिकािे तोकेको 
कम्तीमा  

स्नातक उिीर्णय १ जना ववज्ञ  
   - 
सदस्य 

(ग) स्वास््य तथा समाशजक ववकास 

 िाखा प्रमखु   
 - सदस्य सशचव 

20. कमयचारीको सरुवा तथा काजः (१) स्थायी 
स्वास््यकमीको हकमा लनजिे कुनै एक स्वास््य 
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संस्थामा अलिकतम पाँच वषय सेवा गरे पिात 
अको स्वास््य संस्थामा सरुवा हनुपुने छ। 
वविेष पररशस्थलत बाहेक न्यूनतम दइुय वषय एउटै 
स्वास््य संस्थामा कायय गरेपलछ मात्र सरुवा 
हनुेछ । 

(२) वविेष अवस्थामा बाहेक न्यूनतम दइुय 
वषय एकै स्वास््य संस्थामा काययरत स्थायी 
कमयचारीिे अको स्वास््य संस्थामा सरुवा हनु 
चाहेमा नगरपालिकामा सरुवाका िालग लनवेदन 
ददन सलनेछन  । यसरी प्राप्त लनवेदनका 
आिारमा नगरपालिकािे उशचत देखेमा सरुवा 
गनय सलनेछ। 

(३) कुन ै ववषेि पररशस्थलत वा 
नगरपालिकािाई आवाश्यकता महससु गरेको 
अवस्थामा कारर्ण खिुाई थप आलथयक भार नपने 
गरी एक पटकमा एक मवहना गरी एक वषयमा 
तीन मवहना सम्म काज राख्न सवकने छ। 

स्पष्टीकरर्ण: यस काययववलिको प्रयोजनको 
िालग "वविेष अवस्था" भन्नािे कुनै स्वास्थ 
सेवासँग सम्बशन्ित कुनै कमयचारी ववषयगत 
दरबन्दी आवश्यक नरहेको, स्वास््य समस्या 
भएको, पलतपत्नी सँगै रही सेवा गनय पाउने अवस्था 
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संस्थामा नरहेेको वा अन्य शचि बझु्दो कारर्ण 
परी सो संस्थामा काम गनय नसलने अवस्था 
सम्झन ुपछय। 

21. काययसम्पादन करार सम्झौता गनुयपनेः स्वास््य 
सेवािाई प्रभावकारी बनाउन देहाय अनसुार 
काययसम्पादन करारसम्झौताको प्रविया 
अविम्बन गनुयपनेछ:- 

(क) नगरपालिका अध्यिको 
रोहबरमा प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे स्वास््य तथा 
सरसफाइ िाखा हेने 
अलिकृतसँग,उि अलिकृतिे 
स्वास््य संस्थाका प्रमखुसँग र 
प्रमखुिे अन्य कमयचारीहरुसँग 
कायय सम्पादन करार सम्झौता 
गनुयपने , 

(ख) कायय सम्पादन करार सम्झौता 
एक वषयको हनुछे। सम्झौता 
अनसुार काम भए नभएको 
मूल्यांकन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे आलथयक वषयको 
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अन्त्यमा काययपालिका समि 
पेि गनुयपने,  

(ग) वावषयक काययसम्पादन करारका 
सूचक लनिायरर्ण गने कायय 
अनगुमन सलमलतिे तयार पारी 
नगरपालिकामा पेि गनुयपने । 

22. कायय सम्पादन मूल्याङ्कन र सजाय तथा परुस्कार: 
(१) कायय सम्पादन करार भएका कमयचारीहरुको 
काययसम्पादन िमताको आिारमा मूल्यांकन गरी 
कायय सम्पादनमा राम्रो नलतजा हालसि गने 
कमयचारीिाई परुस्कृत र कमजोर नलतजा हालसि 
गने कमयचारीिाई दशण्डत गनुयपदयछ । 

(२) काययसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकन, 

परुस्कार र सजाय नगरपालिकािे तोके बमोशजम 
हनुेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

औषलि तथा स्वास््य उपकरर्ण खररद, भण्डारर्ण 
र ववतरर्ण सम्बन्िी व्यवस्था 

 

23. वावषयक खररद योजना बनाउनपुनेः(१) स्वास््य 
संस्थािे आफ्नो िेत्रलभत्र वावषयक रुपमा 
आवश्यक पने औषलि तथा स्वास््य उपकरर्णको 
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अनमुान र खररद गनय वावषयक खररद योजना 
बनाई स्वीकृत गराउन ुपनेछ  

(२) वावषयक खररद योजना स्वास््य तथा 
सरसफाई िाखाको सहयोगमा खररद एकाईिे 
तयार गनेछ। 

24. औषलि तथा स्वास््य उपकरर्ण खररदः (१) 
औषलि तथा स्वास््य उपकरर्णको खररदका िालग 
नगरपालिका स्वास््य तथा सरसफाई िाखािे 
प्रविया अशघ बढाउने छ। 

(२) औषलि तथा स्वास््य उपकरर्णको 
खररद काययमा सावयजलनक खररद काययववलि र 
ववषयगत स्थानीय कानूनको प्राविान अनसुार 
गनुयपनेछ। 

25. औषलि तथा स्वास््य उपकरर्णको भण्डारर्णः(१) 
खररद गररएको औषलि तथा स्वास््य उपकरर्णको 
सरुशित भण्डारर्णको व्यवस्था नगरपालिका 
स्वास््य तथा सरसफाई िाखािे लमिाउने छ। 

(२) स्वास््य उपकरर्ण र औषिीको खररद 
चौमालसक रुपमा गनुयपनेछ । खररदको पररमार्ण 
लनिायरर्ण सम्बशन्ित वडा सलमलतिे माग गरे 
बमोशजम २०% मा नबढाइकन गनुयपनेछ। 
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(३) नगरपालिकािे खररद गरेको 
उपकरर्ण र औषलिको कुि पररमार्ण र मूल्य 
खररद लमलतको एक हप्तालभत्रसावयजलनक 
गनुयपनेछ। 

(४) सम्बशन्ित स्वास््य संस्थािे 
नगरपालिकाबाट प्राप्त गरेको उपकरर्ण र औषलि 
तथा औषलि ववतरर्ण सम्बन्िी ववस्ततृ वववरर्ण 
चौमालसक रुपमा सावयजलनक गने र सम्बशन्ित 
वडा सलमलत माफय त  नगरपालिकामा बझुाउन ु
पनेछ । यसका िालग वषैभरी औषलि आपूलतयका 
िालग लनयलमत अनगुमन र आपलुतय व्यवस्था 
लनरन्तर गररनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गरु्णस्तर, 

सामाशजक सरुिा अनगुमन सम्बन्िी व्यवस्था 
 

26. स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गरु्णस्तर तोलन 
सलनेः (१) नगरपालिकािे स्थानीयस्तरमा 
सञ्चालित शचवकत्सकीय उत्पादन तथा स्वास््य 
सेवाहरुको न्यूनतम मूल्य र गरु्णस्तर लनिायरर्ण 
गनय सलनेछ। स्थानीय स्वास््य सेवा अनगुमन 
सलमलत माफय त  लनिायररत गरु्णस्तर र मूल्य भए 
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नभएको अनगुमन गरी सो अनरुुप कायय गराउन 
लनदेिन ददने छ । 

27. सामाशजक सरुिा काययिम सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापनः(१)नगरपालिकािे राविय र प्रादेशिक 
नीलत अनसुार स्वास््य लबमा काययिमिाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनेछ। 

(२) नगरपालिकािे स्वास््य लबमा 
काययिमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनय 
आवश्यक थप रकम व्यवस्थापन, सहजीकरर्ण, 

जनचेतनाका काययिम तथा अलभयान सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आवश्यकता अनसुार अन्य सामाशजक 
सरुिा काययिम लनमायर्ण गरी सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन गनुय पनेछ। 

(४) अलत ववपन्न नागररक, न्यून आय 
भएका एकि मवहिा, ज्येष्ठ नागररक, 

िारेीरशेकरूपमा अिि भएका व्यशििाई 
उपचार कोष व्यवस्था गरी उपचार सेवा प्रदान 
गने व्यवस्था गररने छ। 

(५) नेपाि सरकारिे तय गरेको लनःिलु्क 
स्वास्थ सेवा काययिमिाई प्रभावकारी बनाइने छ 
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र आवश्यिा श्रोत र सािन अनसुार लनः िलु्क 
ववतरर्ण गने औषलिको संख्या थप गररने छ। 

(६) नसने रोगहरुबाट हनुे लबरामी दर र 
मतृ्य ु दरिाई कम बनाउनका िालग प्रदेि र 
केन्रसँग समन्वय गरी नीलत बनाई िागू गररने 
छ। 

28. सरसफाई र स्वच्छताका िालग अनगुमन तथा 
लनयमनः(१) स्वस्थ खानेपानी र खाद्यपदाथयको 
गरु्णस्तर एवं वाय ु तथा ध्वनी प्रदषुर्ण लनयन्त्रर्ण 
गनय स्वास््य तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतिे 
आवश्यक व्यवस्था लमिाउने छ । 

(२) प्रदषुर्ण बढाउने उद्योग, संस्थान वा 
व्यशििाई सो सम्बन्िी सचेत गराउन र सोबाट 
पनय जाने हालन नोलसानीको िलतपलूतय गराउन 
लसफाररस गनय सलनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको लसफाररस 
बमोशजम स्थानीय काययपालिकािे दण्ड, जररबाना 
तथा अन्य कारबाही सम्बन्िी व्यवस्था लमिाउन 
सलनेछ। 

 

पररच्छेद-७ 
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महामारी रोगथाम तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन 
सम्बन्िी व्यवस्था 

29. रोग तथा रोगीको अलभिेख राख्नपुने:(१) स्थानीय 
स्तरमा कुनै नागररकिाई सरुवा रोग िागेमा 
सोको जानकारी २४ घण्टालभत्र नशजकको 
सामदुावयक स्वास््य संस्था वा स्वयंसेववकािाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(२) कसैिाई नसने रोग िागेमा सोको 
जानकारी ५ ददनलभत्र नशजकको स्वास््य संस्था 
वा स्वास््य स्वयंसेववका वा अलभयानकतायिाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम जानकारी 
गराइएका रोगीको वववरर्ण सम्बशन्ित स्वास््य 
संस्थािे मालसक रुपमा वडा सलमलत र 
नगरपालिका/रावियस्वास््य सूचना प्रर्णािीमा 
दाशखि गराउन ुपनेछ। 

(४) महामारी लनयन्त्रर्ण र प्राकृलतक 
ववपदका समयमा काम गनयका िालग 
नगरपालिकास्तर र वडास्तरमा स्वास््यकमीको 
आर.आर.टी. गठन गररनेछ। 

30. महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रर्ण गनय अलभयान 
सञ्चािन गनुयपनेः(१) स्थानीय स्तरमा कुनै 
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रोगको महामारी फैलिएमा नगरपालिकािे सोको 
प्रभाव िेत्र लनलयौि गरी ववद्यािय बन्द गनय, 
अस्थायी रुपमा बस्ती खािी गनय वा अन्यत्रका 
सवयसािारर्णिाई भ्रमर्णमा प्रलतबन्ि समेत िगाउन 
सलनेछ। 

(२) यस्तो पररशस्थलतमा महामारीबाट थप 
िलत हनु नददन आवश्यक सतकय ताअपनाउने, 
आवश्यक जनिशि पररचािन गने र थप 
जनिशिको िालग लछमेकी स्थानीय सरकार, 

प्रदेि सरकार र संघीय सरकारमा अनरुोि गरी 
प्रभावकारी पररचािन गनुयपनेछ। 

31. सतुी, मददरा तथा सतुीजन्य पदाथयको लनयमनः(१) 
सतुी तथा मददराजन्य पदाथय लबिेी ववतरर्ण गनय 
चाहने व्यशि वा संस्थािे सोको िालग 
नगरपालिकाबाट छुटै्ट अनमुलत लिन ुपनेछ । 

(२) खाद्य पदाथय लबिी गने पसिमा सतुी 
तथा मददराजन्य पदाथय लबिेी ववतरर्ण गनय 
बन्देज िगाइने छ। 

(३) नगरपालिकािे सतुी, मददरा र िागू 
पदाथयजन्य वस्तकुो लबिी ववतरर्ण र प्रयोगमा 
लनयन्त्रर्ण गनय लनषेलित र खलु्िा िेत्र तोलन 
सलनेछ। ववद्यािय, सरकारी कायायिय, हाटबजार 
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जस्ता िेत्रहरुको लनशित दूरी तोकी िमु्रपान र 
मददरापान लनषेि गनय सलनेछ।  

(४) खाद्य पदाथयसँगै सतुी तथा मददराजन्य 
पदाथय लबिी ववतरर्ण गरेमा, लनषेलित िेत्रमा 
िमु्रपान र मददरा सेवन गरेमा स्थानीय 
प्रिासनको सहयोगमा नगरपालिकािे कारबाही 
गनय सलनेछ। 

32. सरसफाइय तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापनः(१) 
नगरपालिका स्वास््य तथा सरसफाई िाखािे 
व्यशिगत, घरेि ु तथा सामदुावयक सरसफाईका 
मापदण्ड तयार गरी प्रत्येक आलथयक वषयको 
पवहिो मवहनालभत्र काययपालिका बैठकबाट 
अनमुोदन गराउनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनमुोदन 
भएको मापदण्डिाई वडा कायायिय र स्वास््य 
संस्थािे परुुष अलभयानकताय र मवहिा स्वयं 
सेववका पररचािन गरी सबै घरपररवारसम्म 
ववतरर्ण गनेछन । 

(३) घर लनमायर्ण गदाय िौचाियको फोहर 
व्यवस्थापन गने ववलि र घरेि ु फोहर लबसजयन 
गने स्थानको अलनवायय व्यवस्था भएको 
हनुपुनेछ। 
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(४) एक पररवारको िौचािय, ढि र 
फोहरमैिा व्यवशस्थत नभएको कारर्ण अको 
पररवारमा हालन नोलसानी पनय गएमा सोको 
िलतपलूतय हालन पयुायउने पररवारिे लतनुयपनेछ। 

(५) िहरी तथा अियिहरी िेत्रमा 
लनष्कालसत फोहरमैिा पनुः प्रयोग गरी कम्पोष्ट 
मि बनाइएको अवस्थामा काययपालिकािे 
प्रोत्साहन रकम प्रदान गनय सलनेछ। 
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पररच्छेद-८ 

ववववि 

33. काययिम सञ्चािन गररन:े नसने रोगबाट हनुे 
मतृ्यूदर कम गनयका िालग लनयमाविी बनाई 
काययिम सञ्चािन गररनेछ। 

34. प्राईभेट मेलडकि किेज, अध्ययन संस्थान र 
ठूिा अस्पताि सञ्चािनका िालग लसफाररसः (१) 
राविय र प्रादेशिक मापदण्ड अनरुुप नीशजस्तरमा 
मेलडकि किेज तथा स्वास््य अध्ययन संस्थान, 

अस्पताि वा लनदान केन्र स्थापनाका िालग 
सम्बशन्ित वडा र नगरपालिकाबाट लसफाररस 
लिनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको लसफाररस 
लिँदा वातावरर्णीय प्रभाव अध्ययन गरी स्थानीय 
स्तरमा पने नकारात्मक प्रभावहरुको 
न्यूनीकरर्णका िालग काययिम र बजेट प्रस्ताव 
गररएको हनुपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम लसफाररस 
माग गदाय  नगरपालिकाको आलथयक काययववलि 
सम्बन्िी कानूनिे तोके बमोशजमको राजश्व 
दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 
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35. राविय तथा प्रादेशिक अलभयानिाई सघाउ 
प¥ुयाउन ुपनेःस्वास््य सेवा सम्बन्िी राविय तथा 
अन्तरायविय मापदण्ड पूरा गनय संघीय तथा प्रदेि 
सरकारिे सञ्चािन गरेको अलभयानिाई 
नगरपालिका स्वास््य तथा सरसफाई िाखािे 
समन्वय गने छ। 

36. परम्परागत स्वास््यसेवाको अनगुमन तथा 
लनयमन: आमा समूह, िामी झाँिी र आम्ची 
िगायतका परम्परागत स्वास््य सेवाहरुको 
अलभिेख अद्यावलिक गरी लतनीहरुको 
वियाकिापिाई स्वास््य तथा सरसफाई िाखािे 
अनगुमन र लनयमन गनेछ। 

37. प्रगलत वववरर्ण: नगरपालिका िेत्रलभत्र काययरत 
स्वास््य र सरसफाइय सम्बन्िी संस्थाहरुिे 
आफ्नो प्रगलत वववरर्ण तै्रमालसक रुपमा 
नगरपालिका समि बझुाउन ुपनेछ। 

38. सहयोग प्राप्त गने: नगरपालिकािे आिारभतू 
स्वास््य तथा सरसफाई सेवा प्रदान गनयका िालग 
अन्य सरकारी लनकाय, लनजी व्यवसायी, सामाशजक 
संघ, संस्था, ट्रष्ट र व्यशिहरुसँग ववलभन्न 
काययहरुका िालग साझेदारी गनय सलने छ र 
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लतनीहरुबाट औषिी, उपकरर्ण, वविेषज्ञ सीपहरुको 
सहयोग प्राप्त गनय सलनेछ। 

39. पनुरावेदनः तोवकएको अलिकारीिे गरेको 
सजायको आदेि उपर कानून बमोशजम 
पनुरावेदन िाग्नेछ। 

40. लनयम बनाउने अलिकारः(१) यस काययववलिको 
उदे्दश्य कायायन्वयन गनय नगरपालिकािे आवश्यक 
लनयम बनाउन सलनेछ। 

(२)यस काययववलिको कायायन्वयनको िालग 
नगरपालिकािे आवश्यक लनदेशिका बनाई िागू 
गनय सलनेछ। 

41. संिमर्णकािीन व्यवस्थाः यस काययववलििे 
तोवकए बमोशजम हनुे भनी व्यवस्था गरेको काम 
लनयमाविी नआउँदा सम्मको अवलिमा 
नगरपालिकािे गनय सलनछे। 

42. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकारः यस 
काययववलिको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय कुनै बािा 
अड्काउ परेमा नगरपालिकािे त्यस्तो बािा 
अड्काउ हटाउन आदेि जारी सलनेछ र त्यस्तो 
आदेि यसै काययववलिमा परे सरह मालननेछ । 
तर यस्तो आदेि नगरपालिकािे ६ मवहनालभत्रमा 
अनमुोदन नगरेमा स्वतः लनशष्िय हनुेछ। 
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43. यसै काययववलि बमोशजम हनुेः(१) यस 
काययववलिमा िेशखए जलत कुरामा सोही बमोशजम 
र निेशखएको कुरामाप्रचलित कानून बमोशजम 
हनुेछ। 

(२) संवविान, संघीय कानून रप्रदेि 
कानूनसँग बाशझएको यस काययववलिका दफा तथा 
उपदफा बाशझएको हदसम्म स्वतः लनष्िेीय 
हनुेछ।  
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अनसूुची 
 
 
       

       

       

   

 

लमलतः  
 

श्रीमान  अध्यिज्यू, 

शजल्िा स्तरीय उपचार सहयोग लसफाररस सलमलत , 
काठमाडौं, नेपाि ।  

   ववषयः उपचार लसफाररि 
सम्बन्िमा । 

 प्रस्ततु ववषयमा म÷मेरो .......................िाई 
........................ सम्बन्िी कडा रोग िागी लसवकस्त 
भएको र उपचार गराउनको िालग मेरो घरको आलथयक 
अवस्था कमजोर भएकोिे नेपाि सरकार स्वास््य 
मन्त्राियिे आलथयक रुपिे ववपन्न नागररकिाई उपिव्ि 
गराउँदै आएको उपचार सवुविा प्राप्त गनय शजल्िा 
स्तरीय लसफाररस सलमलतको लसफाररस आवश्यक 
भएकोिे रु. १०।– को वटकट टाँसी तपलसि 
बमोशजमको प्रमार्ण राखी यो लनवेदन पेि गरेको÷गरेकी 
छु । श्रीमानको  जो आदेि । 

l6s6 ? !).– 

sf] 
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तपलसि 

लबरामीको नामः श्री  
उमेरः 
लबरामीको वपता÷पलतको नामः  
शजल्िाः काठमाण्डौ  
गोकरे्णश्वर नगरपालिका, वडा नं. 
संिग्न कागजहरु  
१. फाइि थान- १     

२. लबरामी वा लनवेदकको नागररकताको प्रमार्ण 
पत्रको प्रलतलिवप थान– १   

३. नगरपालिकाबाट प्राप्त लसफाररस पत्र सक्कि – १ 
  

४ शचवकत्सकबाट प्राप्त कागजात पत्रहरु  
प्रलतलिवप १  
 क.  प्रशेस्िप्सन 

 ख.  भनाय 
 ग.  लडस्चाजय  
५. उपचारको लसफाररस गनुयपने संस्था÷अस्पतािः 
        लनवेदकको सहीः 
                  नामः   

                  नाताः    
    

सम्पकय ः फोन÷मोबाइि नं. 

श्रीमान, 
संिग्न कागजात अनसुार श्री... ....... 
िाइय ................. रोग देशखएको हुँदा 
ववपन्न नागररकिाइय उपचार खचय तथा 
आलथयक सहायता कोष लनदेशिका,२०६९ 
बमोशजम लनजिे माग गरे बमोशजमको 
स्वास््य संस्थामा उपचार गराउन 
लसफाररस गनय मनालसब देशखन्छ।(अन्य 
केही भए खिुाउन)े-शचवकत्सक 
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आफ्नो नभए लछमेकी तथा साथीकोः 
रुज ुगनेको सहीः 
          नामः 
           पदः   

तपलसि 

१. फाइि थान २      

२. नागररकताको प्रमार्ण पत्रको प्रलतलिवप थान – २ 
   

३. नगरपालिका÷शज.स.सबाट प्राप्त लसफाररस पत्र 
सक्कि – १  प्रलतलिवप  
४ शचवकत्सकबाट प्राप्त कागजात पत्रहरु  सक्कि 
१, प्रलतलिवप 
 क.  प्रशेस्िप्सन 

 ख.  भनाय 
 ग.  लडस्चाजय  
५. शचवकत्सकको प्रशेस्िप्सन अनसुार खररद गरेको 
सक्कि १  
 वविहरु (सम्बशन्ित अस्पतािबाट प्रमाशर्णत ) 
प्रलतलिवप – १ 

६. कुरुवा सवहतको २ जनाको भ्रमर्ण खचय देशखन े
प्रमार्ण  सक्कि १ प्रलतलिवप १ 
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स्वीकृत लमलतः २०७५।१।२५ 

आज्ञािे, 

lbks sf]O{/fnf 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 


