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स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र ननमााण तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कायानवनध, 

२०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६) 

 

प्रस्तावना: नेपालको संनवधानको धारा ३५ (१) तथा जनस्वास््य सेवा ऐन,२०७५ को दफा ३(४) मा उल्लेनित 

आधारभूत स्वास््य सेवा नन: शलु्क प्राप्त गने प्रत्येक नागररकको हकलाई कायाान्द्वयन गना  तथा आनथाक वर्ा 

२०७५।७६ को नीनत तथा कायाक्रममा उल्लेनित स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास््य सेवा नन:शलु्क उपलब्ध 

गराउने भन्द्ने प्रावधानको कायाान्द्वयनका लानग स्वास््य संस्था नरहेका स्थानीय तहका वडाहरुमा स्थानीय तहसगँ 

लागत सहभानगतामा आगामी दईु वर्ा नभत्र न्द्यूनतम ्एक स्वास््य संस्था स्थापना गरी आधारभूत स्वास््य सेवा 

प्रदान गना  जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले नदएको अनधकार प्रयोग गरी स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्द्त्रालयले यो कायानवनध बनाई लागू गरेको छ ।  

 

१.  संनिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायानवनधको नाम "स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र ननमााण 

तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कायानवनध, २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६)" रहेको छ ।  

  (२) यो मापदण्ड तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभार्ा: नवर्य वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा,  

  (क) "संनवधान" भन्द्नाले नेपालको संनवधान सम्झन ुपदाछ । 

 (ि) "ऐन"  भन्द्नाले जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ सम्झन ुपदाछ । 

 (ग) "मन्द्त्रालय" भन्द्नाले स्वास््य तथा जनसंख्या मन्द्त्रालय सम्झन ुपदाछ ।  

(घ) "स्वास््य संस्था" भन्द्नाले वडास्तरमा स्थापना भएका वा हुने आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्रहरुलाई 

सम्झन ुपदाछ ।  

(ङ) " सञ्चालन िचा " भन्द्नाले जनशनि व्यवस्थापन, औजार उपकरण, और्नध, मसलन्द्द िचा 

समेतलार्ा  सम्झनु पदाछ । 

  

३.  आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) संनवधान तथा ऐनद्वारा प्रदत्त आधारभूत स्वास््य 

सेवा स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाट प्रवाह गररनेछ ।  
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  (२) स्वास््य संस्था नभएका वडाहरुमा क्रमश: स्वास््य संस्था स्थापना गररदैं लनगनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) मा उल्लेनित स्वास््य संस्था ननमााणका लानग मन्द्त्रालयले स्वीकृत गरेको 

लागत अनुमान बमोनजमको बजेट नेपाल सरकारले व्यवस्था गनेछ ।  

४.  आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्रको ननमााण: (१) दफा ३(३) बमोनजम प्राप्त बजेटबाट लागत सहभानगताको 

आधारमा सम्बनन्द्धत स्थानीय तहले स्वास््य संस्था नरहेका आफ्ना वडाहरुमा आधारभूत स्वास््य सेवा 

केन्द्रको ननमााण र सञ्चालन गनुापनेछ ।  

 (२) मन्द्त्रालयले स्वास््य संस्था नरहकेा स्थानीय तहका वडाहरुको छनौट जनसंख्या, मानव 

नवकास सूचकाकं, भूगोल, नकसाकंन र सडक संजालसगँको पहुचँलार्ा  आधार मानी गनेछ । 

 (३)  मन्द्त्रालयले स्वीकृत गरेको लागत अनुमान तथा नमूना भवन नडजार्नको पररनधनभत्र रही 

सम्बनन्द्धत स्थानीय तहले स्वास््य संस्था ननमााण गनुापनेछ । स्वास््य ससं्था भैरहकेा वडाहरूमा 

आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र सम्बनन्द्ध बजेट िचा गना  पार्ा ने छैन ।  

 (४) स्वास््य संस्था ननमााण काया रानरिय भवन संनहता तथा सावाजननक िररद ऐन, २०६३ र 

सावाजननक िररद ननयमावली, २०६४ बमोनजम गनुापनेछ ।  

 (५) स्वास््य संस्था ननमााणका लानग सम्बनन्द्धत स्थानीय तहहरुलाई लागत अनुमानको ३५ 

प्रनतशतले हुन आउने रकम सशता अनुदानको रुपमा नवत्तीय हस्तान्द्तरण गररनेछ । बाकँी रकम काया  

प्रगनतका आधारमा उपलव्ध गरार्नेछ । 

 (६) सम्बनन्द्धत वडाको जनसंख्या (रानरिय जनगणना,२०६८ बमोनजम) ७००० वा सोभन्द्दा बढी 

भएमा सम्बनन्द्धत स्थानीय तहले टार्ाप १ बमोनजम न्द्यूनतम ् १६ आना (५०८.९२ वगा मीटर) जग्गा 

उपलब्ध गराई प्रसुती सेवा कि सनहतको स्वास््य संस्था ननमााण गनुा पनेछ ।  

 (७) सम्बनन्द्धत वडाको जनसंख्या (रानरिय जनगणना,२०६८ बमोनजम) ७००० भन्द्दा कम 

भएमा सम्बनन्द्धत स्थानीय तहले टार्ाप २ बमोनजम न्द्यूनतम ्९ आना (२८६ वगा मीटर) जग्गा उपलब्ध  

गराई स्वास््य संस्था ननमााण गनुा  पनेछ ।  

 (८) उपदफा (६) र (७) बमोनजम स्वास््य संस्था ननमााण गना जग्गा प्राप्त नभएमा वा कुनै स्थानमा 

नववाद आएमा वा प्रानवनधक दृनिले उपयिु नदेनिएमा सम्बनन्द्धत स्थानीय तहनभत्र स्वास््य संस्था 

नभएको अको वडालाई छनौट गरी ननमााण गनुा पनेछ । 
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 (९) भवन ननमााण सम्बन्द्धी कायाको प्रानवनधक सहजीकरण सम्बनन्द्धत प्रदेश सरकारबाट हुनेछ । 

साथै अनुगमन गने काया संघीय सरकारबाट हुनेछ ।  

 (१०) सम्बनन्द्धत स्थानीय तहबाट भवनका लानग आवश्यक कम्पाउण्ड वाल, धारा, पानी, नबजुली 

लगायतका पूवााधारको व्यवस्था गनुा पनेछ ।  

(११) स्वास््य संस्था ननमााण गना  प्रस्तानवत वडाको स्थान छनौट गदाा सबै नकनसमले पायक पने 

स्थान सम्बनन्द्धत स्थानीय तहको वोडा  बैठकको ननणायवाट तोकनु पनेछ । 

 

५.  आधारभूत स्वास््य सेवा सञ्चालन: (१) आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र ननमााणका लानग मन्द्त्रालयले 

छनौट गरेका वडाहरुमा यसै आनथाक वर्ाबाट सम्बनन्द्धत स्थानीय तहले आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह 

हुने व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा उल्लेनित आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाहका लानग नेपाल सरकारले 

सञ्चालन िचाको व्यवस्था गनेछ । सो रकम अपगु भएमा सम्बनन्द्धत स्थानीय तहले व्यवस्था गनुापनेछ । 

   (३) उपदफा (१) बमोनजमको सेवा प्रवाह गदाा कम्तीमा िोप, पररवार ननयोजन, गभावती एवम ्

नशश ुजाचँ, साधारण प्रसुती, नवजात नशशु सेवा, डट्स सेवा, पोर्ण, माननसक स्वास््य, नसने रोगहरुको 

परामशा तथा नस्क्रननङ्ग, और्धी नवतरण, स्वास््य प्रवर्द्ान, सामान्द्य उपचार लगायतका स्वास््य सेवाको 

समनुचत व्यवस्था स्थानीय तहले गनुापनेछ । 

   (४) आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह गना आवश्यक न्द्यूनतम जनशनि (हेल्थ अनसस्टेण्ट वा 

अ.हे.व. १ जना, स्टाफ नसा वा अ.न.मी. १ जना र कायाालय सहयोगी १ जना गरी जम्मा ३ जना नवद्ममान  

ऐन/नियमावली/निर्दनेिका वमोनजम करारमा नलर्ा  काममा लगाउनु पनेछ ।   

   (५) आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्रको भवन ननमााण काया सम्पन्द्न नभएसम्म सेवा प्रवाहका लानग 

आवश्यक पने न्द्यूनतम ्२ कोठा सम्बनन्द्धत स्थानीय तहले व्यवस्था गनुापनेछ ।   


