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प्रदेश नं. १ जनस्वास््य ऐन, २०७7 

प्रमाणीकरण मममि 

२०७७।०४।२५ 
संवि ्२०७७ सालको ऐन नं. १० 

 

प्रदेश नं. १ जनस्वास््य सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना: आधारभिू िथा आकस्स्मक स्वास््य सेवा पाउने नागररकको हक कायानन्वयन गनन र स्वास््य 
सेवालाई मनयममि,प्रभावकारी िथा गणुस्िरीय िलु्याई नागररकको पहुुँच स्थापपि गननको लामग आवश्यक 
कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद– १ 

प्रारस्म्भक 

१.  संस्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश नं. १ जनस्वास््य ऐन, २०७7” रहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकास्शि भएको मममिबाट प्रारम्भ हनुेछ।  

(3) यो ऐन प्रदेश नं. 1 भर लागू हनुेछ। 

२.  पररभाषा:पवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “आकस्स्मक स्वास््य सेवा” भन्नाले आकस्स्मक घटना वा आपिकालीन अवस्था परी 
जीवन जोस्िमयकु्त अवस्थामा रहेका व्यस्क्तहरुको जीवनलाई जोस्िममकु्त गनन जीवन 
वा अंङ्ग गमु्नबाट बचाउन आवश्यकिा अनसुार ददनपुने प्रारस्म्भक िथा ित्काल सेवा 
सम्झन ुपछन।  

(ि)  “आधारभिू स्वास््य सेवा” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (3) बमोस्जम सलुभ रुपमा 
मनिःशलु्क उपलव्ध हनुे प्रवर्द्ननात्मक, प्रमिकारात्मक, मनदानात्मक, उपचारात्मक र 
पनुस्थानपनात्मक सेवा सम्झन ुपछन। 

(ग)  “स्चपकत्सक” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोस्जमको मनकायमा स्चपकत्सकको रुपमा 
सम्बस्न्धि पररषद् मा दिान भएको व्यस्क्त सम्झन ुपछन। 

(घ)  “िोपकएको वा िोपकए बमोस्जम” भन्नाले यस ऐन बमोस्जम बनेका मनयममा िोपकएको 
वा िोपकए बमोस्जम सम्झन ुपछन। 

(ङ)  “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. १ सम्झन ुपछन। 

(च)  “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास््य सम्बन्धी पवषय हेने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सम्झन ु
पछन। 

(छ)  “मपहला स्वास््य स्वयंसेपवका” भन्नाले स्वास््य िेत्रमा पररचालन हुुँदै आएका मपहला 
स्वास््य स्वयंसेपवका सम्झन ुपछन। 
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(ज)  “समममि” भन्नाले दफा २९ बमोस्जमको प्रदेश जनस्वास््य समममिसम्झन ुपछन। 

(झ)  “सरकारी अस्पिाल” भन्नाले प्रदेश सरकार मािहिका अस्पिाल, आयवेुद 
स्चपकत्सालय र आयवेुद स्वास््य केन्र सम्झन ुपछन। 

(ञ)  “सामास्जक संस्था” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोस्जम गठन भएको संस्था सम्झन ु
पछन। 

(ट)  “सामास्जक वा नीस्ज स्वास््य संस्था” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा 
स्थानीय िहको स्वीकृमि मलई स्थापपि सामास्जक संस्था, सहकारी,नीस्ज वा 
सामदुापयक स्वास््य संस्था समेिलाई जनाउुँछ। 

(ठ)  “सेवाग्राही” भन्नाले स्वास््य संस्था वा स्वास््यकमीसुँग स्वास््य सेवा मलने व्यस्क्त 
सम्झन ुपछन। 

(ड)  “स्वास््यकमी” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोस्जमको मनकायमा स्वास््यकमीको रुपमा 
दिान भएको व्यस्क्त सम्झन ुपछन।  

(ढ)  “स्वास््य सेवा” भन्नाले आधमुनक स्चपकत्सा (एलोपेथी), आयवेुद, होममयोप्याथी, यनुानी, 
प्राकृमिक स्चपकत्सा, अकुपञ्चर सेवा, सोवाररग्पा (आम्ची) स्चपकत्सा पद्धमिमा आधाररि 
भई प्रदान गररने प्रमिकारात्मक, प्रवद्धननात्मक, मनदानात्मक, उपचारात्मक, 

पनुस्थानपनात्मक र प्रशामक (पामलएटीभ) सेवा सम्झन ुपछन।  

(ण)  “स्वास््य संस्था” भन्नाले सरकारी, सामास्जक वा नीस्ज स्वास््य संस्था रस्वास््य 
प्रयोगशालालाई समेि सम्झन ुपछन।  

(ि)  "स्थानीय िह" भन्नाले प्रदेशमा रहेका गाउुँपामलका, नगरपामलका, उप 
महानगरपामलका र महानगरपामलका सम्झन ुपछन। 

(थ)  "इजाजि ददन े अमधकारी" भन्नाले दफा १3 बमोस्जम स्वास््य संस्था संचालन 
इजाजि जारी गने अमधकार प्राप्त अमधकृि सम्झन ुपदनछ। 

(द)  "नागररक स्वास््य सूचना सहायिा प्रणाली" भन्नाले दफा 24 बमोस्जम मन्त्रालयबाट 
स्थापना िथा संचालन नागररक स्वास््य सूचना सहायिा प्रणाली सम्झन ुपछन। 

(ध) "अस्पिाल व्यवस्थापन समममि" भन्नाले दफा 3१ बमोस्जम गठन भएको अस्पिाल 
व्यवस्थापन समममि सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद–२ 

सेवाग्राहीको अमधकार, किनव्य िथा स्वास््य संस्थाको दापयत्व 

३.  स्वास््य सेवाको पहुुँच िथा समुनस्िििा: (१) प्रत्येक नागररकलाई देहायका शीषनक अन्िगनि िोपकए 
बमोस्जमका आधारभिू स्वास््य सेवाहरु मनिःशलु्क प्राप्त गने हक हनुेछ:- 

(क)  िोप सेवा, 
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(ि) एकीकृि नवजाि स्शश ुिथा बालरोग ब्यवस्थापन, पोषण सेवा, गभनविी, प्रसव 
िथा सतु्केरी सेवा, पररवार मनयोजन, गभनपिन िथा प्रजनन स्वास््य जस्िा 
माि ृनवजाि स्शश ुिथा बाल स्वास््य सेवा, 

(ग)  सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, 
(घ)  नसने रोग िथा शारीररक पवलाङ्गिा सम्बन्धी सेवा, 

(ङ)  मानमसक रोग सम्बन्धी सेवा, 

(च)  जेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बन्धी सेवा, 
(छ)  सामान्य आकस्स्मक अवस्थाका सेवा, 

(ज)  स्वास््य प्रवद्धनन सेवा, 

(झ)  आयवेुद िथा अन्य मान्यिा प्राप्त बैकस्ल्पक स्वास््य सेवा, 
(ञ)  नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी िोकेका अन्य सेवा, 

(ट)  प्रदेश सरकारले  प्रदेश राजपत्रमा सूचना जारी गरी िोकेका अन्य सेवा। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको आधारभिू स्वास््य सेवामा स्थानीय िहले आवश्यकिा 
अनसुार थप गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा(२) बमोस्जमका थप गररएका सेवाको आमथनक व्ययभार सम्बस्न्धि स्थानीय 
िहले व्यहोनुन पनेछ।  

(4) उपदफा (1) बमोस्जमका सेवाहरुको पववरण सेवा, प्रवाह िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था िथा प्रकृया मन्त्रालयले िोके बमोस्जम हनुेछ। 

(5) उपदफा(4) बमोस्जम िोके अनसुारको आधारभिू स्वास््य सेवामा आवश्यकिा अनसुार 
मन्त्रालय र स्थानीय िहले थप गनन सक्नेछ। 

(6) प्रदेश सरकारले िोके अनसुारको आधारभिू स्वास््य सेवा सामास्जक संस्था वा नीस्ज 
स्वास््य संस्था, स्वास््य स्शिण अस्पिाल वा सामास्जक संस्थासुँगको साझेदारीमा स्थानीय िहले 
प्रदान गनन सक्नेछ। 

(7)आधारभिू स्वास््य सेवा बाहेकका सेवाको हकमा प्रदेश सरकारर स्थानीय िहले 
आवश्यकिा अनसुार मन:शलु्क व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

४.  आकस्स्मक स्वास््य सेवा: (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले िोपकए बमोस्जमका आकस्स्मक स्वास््य 
सेवा प्रदान गनुनपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सेवा प्रदान गनन अत्यावश्यक जीवन रिक औषमधको 
भण्डारणको व्यवस्था गनुन र त्यस्िो सेवा उपलव्ध गराउन ु प्रत्येक स्वास््य संस्था िथा 
स्वास््यकमीको दापयत्व हनुेछ।  
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(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन कुनै स्वास््य संस्थामा आकस्स्मक 
स्वास््य सेवा उपलव्ध हनु नसकेमा त्यस्िो स्वास््य संस्थाले सो संस्थाबाट उपलव्ध हनुे उपचार 
ित्काल उपलव्ध गराई थप उपचारको लामग अन्य स्वास््य संस्थामा प्रषेण (रेफर) गनुन पनेछ।  

िर सेवाग्राहीलाई आमथनक अभावको कारणले कुनै पमन आकस्स्मक उपचार सेवाबाट बस्ञ्चि 
गराउन पाइने छैन। 

(४) आकस्स्मक उपचारको लामग आएका सेवाग्राहीलाई रकम मडपोस्जट नगरेको र प्रहरी 
ररपोटन लगायिका अन्य कागजाि पेश नगरेको भए िापमन उपचार गनुन पनेछ। 

(५) यस दफा बमोस्जम उपचार गदान लागेको िचन सम्बस्न्धि व्यस्क्तको स्वास््य बीमा 
भएकोमा सोबाट र स्वास््य बीमा नभएकोमा वा स्वास््य बीमाको रकमले नपगु हनुे भएमा 
सम्बस्न्धि व्यस्क्त, मनजको अमभभावक, पररवारको सदस्य, संरिक वा संरिकत्व ग्रहण गररएको 
व्यस्क्तले व्यहोनुन पनेछ।  

िर आधारभिू स्वास््य सेवा अन्िगनि पने सबै सेवा स्वास््य संस्थाले मनिःशलु्क उपलव्ध 
गराउन ुपनेछ।  

(६) यस दफा बमोस्जम आकस्स्मक उपचार सेवा प्रदान गदान सम्बस्न्धि सेवाग्राहीलाई 
उपचार शरुु गरी सकेपमछ मात्र त्यस्िो सेवा प्राप्त गदान पूरा गनुन पने प्रकृया अवलम्बन गनन लगाउन ु
पनेछ।   

(7) आकस्स्मक उपचार सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुेछ।  

५.  पवशषेज्ञ सेवा: (१) प्रदेश सरकारले सेवाको प्रकृमि, भौगोमलक अवस्था िथा रोगको प्रकोप र 
आवश्यकिा अनसुार रापिय मापदण्डको आधारमा संस्थागिवा घमु्िी स्वास््य स्शपवर माफन ि पवशेषज्ञ 
सेवा उपलव्ध गराउनेछ। 

(२) सामास्जक संस्था नीस्ज स्वास््य संस्था र स्शिण अस्पिालले समेि मन्त्रालयले िोकेको 
मनकायबाट अनमुमि मलई स्थानीय िहको समन्वयमा घमु्िी शीपवर माफन ि आधारभिू िथा पवशेषज्ञ 
सेवा प्रदान गनन सक्ने छ।  

(3) मबशेषज्ञ सेवा िथा घमु्िी स्वास््य स्शपवर माफन ि सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुेछ। 

६.  प्रषेण (रेफरल) सेवा: (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले उपचारका लामग आएका सेवाग्राहीलाई उपलब्ध 
संरचना उपकरण र मबशषेज्ञ सेवा नभएको वा अन्य कुनै उपयकु्त कारणबाट उपचार प्रदान गनन 
नसपकने अवस्था भएमा आफ्नो संस्थामा उपलब्ध हनुे सेवा प्रदान गरी थप उपचारको लामग त्यस्िो 
उपचार प्रदान गनन सक्ने अको स्वास््य संस्थामा िरुुन्ि प्रषेण गनुन पनेछ। 

(२) स्वास््य संस्थाले उपदफा (१) बमोस्जम प्रषेण गदान िोपकए बमोस्जमका प्रषेण प्रणाली, 
पवमध र प्रकृया पूरा गनुनपनेछ। 

(३) स्वास््य संस्थाले उपदफा (१) बमोस्जम प्रषेण गदान आफूसुँग रहेका न्यूनिम स्वास््य 
सम्बन्धी उपकरण एवं उपलब्ध स्वास््य समुबधा सपहि प्रषेण गनुन पनेछ।  
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(४) पवशेषज्ञ सेवा र आधारभिू स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्था बीच आवश्यक 
प्रषेण प्रणाली स्थापना गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय िह र स्वास््य संस्थासुँग 
समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था ममलाउन सक्नेछ।  

(५)सेवाग्राही वा मनजको पररवार वा आफन्ि वा संरिकत्व प्रदान गनेले माग गरेको 
अवस्थामा बाहेक आफ्नो संस्थामा उपयकु्त सेवा र सेवा प्रदायक हुुँदा हुुँदै सेवाग्राहीलाई अको 
स्वास््य संस्थामा प्रषेण गनन पाइने छैन। 

७.  स्वास््य सेवाकोगणुस्िर: (१) प्रदेश सरकारले िोकेको स्वास््य सेवाको गणुस्िर समुनस्िि गने 
दापयत्व सम्बस्न्धि स्वास््य संस्थाको हनुेछ।  

(२) प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार, स्थानीय िह र स्वास््य संस्थासुँग सहकायन गरी 
उपलव्ध श्रोि साधनको आधारमा नागररकलाई गणुस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनन देहायका 
कायनहरु गनेछिः- 

(क)  नागररकको स्वास््यको संरिण र सम्बद्धननका लामग नीमि मनधानरण गने, 

(ि)  स्वास््य सेवाको प्राथममकिा मनधानरण गरी समिामूलक िवरबाट सेवा उपलव्ध 
गराउने, 

(ग)  िोपकएको मापदण्ड बमोस्जम स्वास््य संस्थाको स्थापना गरी त्यस्िो संस्थामा 
आवश्यक जनशस्क्त,प्रपवमध र उपकरण, भौमिक पूवानधार र साधनश्रोिको 
व्यवस्था ममलाउने, 

(घ) स्वस्थ शहर, गाउुँ र वस्िी मनमानण गनन सरोकारवालासुँग सहकायन गने, 

(ङ) नयाुँ प्रपवमधको पहुुँच र पवस्िारका लामग सबै स्वास््य संस्थाले ददने सेवाको 
एकीकृि स्वास््य सूचना प्रणालीको पवकास गने, 

(च) मबद्यालय स्वास््य कायनक्रम सञ्चालन गने, 

(छ) आयवेुद, होममयोप्यामथक, प्राकृमिक स्चपकत्सा लगायि अन्य सेवालाई समेि 
समेटी गणुस्िरीय स्वास््य सेवा उपलव्ध गराउने। 

८.  सेवाग्राहीको किनव्य: स्वास््य संस्थामा वा स्वास््यकमीसुँग सेवा मलने सेवाग्राहीको किनव्य देहाय 
बमोस्जम हनुेछ:- 

(क)  आफ्नो स्वास््यको सम्बन्धमा सचेि रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, योग िथा 
शारीररक व्यायाम गने िथा मनयममि स्वास््य परीिण गने, 

(ि)  स्वास््य सेवा प्राप्त गने व्यस्क्तले स्वास््य संस्थाको मनयमको पालना गने रस्वास््य 
संस्थाबाट प्रदान गरीने सेवा उपभोग गने, 

(ग)  स्वास््यकमीलाई आफ्नो स्वास््य अवस्थासुँग सम्बस्न्धि यथाथन जानकारी उपलव्ध 
गराउने र स्वास््य सेवा मलंदा स्वास््यकमीलाई सहयोग गने,  

(घ)  स्वास््यकमी िथा स्वास््य संस्थाको मयानदा र सम्मान गने, 
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(ङ)  स्वास््यकमी प्रमि शारीररक, मानमसक वा लैंमगक पहंसा हनुे काम नगने, 

(च)  मसफाररस गररएको आंस्शक वा पूरा उपचार मलन अस्वीकार गरेको अवस्थामा उपचार 
काडन वा मडस्चाजन सपटनपफकेटमा उल्लेि गरी हस्िािर गने, 

(छ)  दफा ६ को अधीनमा रही स्वास््य संस्थाले प्रषेण गरेको स्वास््य संस्थामा गई सेवा 
मलने, 

(ज) कुनै स्चपकत्सक वा स्वास््यकमी वा औषधी व्यवसायी वा एम्बलेुन्स चालक वा िी 
संस्थामा आवद्ध कमनचारी वा व्यवसायका संचालकले आफू वा आफ्नो स्वास््यमा 
िेलवाड गने मनसायबाट सेवाग्राहीको स्विन्त्रिापूवनक सेवाको छनोटमा व्यवधान 
िडा गरी उनीहरुले भनेका स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थामा सेवा मलन वाध्य पारेको 
आशंका लागेमा सम्बस्न्धि मनकायमा उजरुी गने। 

९.  स्वास््यकमीको किनव्य: (१) यस ऐन बमोस्जम उपचार गदान सबै सेवाग्राही प्रमि समान िथा 
आदरपूणन व्यवहार गनुन सम्बस्न्धि स्वास््यकमीको किनव्य हनुेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएिापमन सेवाग्राहीको स्वास््यको 
गम्भीरिाको आधारमा स्वास््य संस्थाले उपचार गदान प्राथममकीकरण गनन सक्नेछ। 

(३) स्वास््यकमी िथा स्वास््य संस्थाले सम्बस्न्धि पररषद्ले मनधानरण गरे बमोस्जमका 
पेशागि आचरण पालना गनुनपनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लामग "सम्बस्न्धि पररषद्" भन्नाले स्वास््यकमीलाई 
व्यवसापयक वा पेशागि काम गनन अनमुमि ददन ेप्रचमलि कानून बमोस्जम स्थापना गररएका संस्था 
सम्झन ुपछन। 

(4) कुनै स्चपकत्सक वा स्वास््यकमीले सेवाग्राहीको स्वास््यमा िेलवाड गने मनसायबाट 
सेवाग्राहीको स्विन्त्रिापूवनक सेवाको छनोटमा व्यवधान िडा गनुन गराउन ुहुुँदैन।  

१0.  स्वास््य संस्थाको दापयत्व:(1) प्रत्येक स्वास््य संस्थाको दापयत्व देहाय बमोस्जम हनुेछ:- 

(क)  योग्य सेवा प्रदायकबाट मात्र स्वास््य सेवा प्रदान गने, 

(ि)  प्रत्येक सेवाग्राहीलाई प्रष्ट र पूणनरुपमा लेस्िएको पवरामी पजुान उपलब्ध गराउने, 
(ग) कुनै पमन रोगको संक्रमण नहनुे, स्वास््य संस्थाबाट उत्पन्नहनुे फोहोर व्यवस्थापन 

र संक्रमण रोक्नेिफन  आवश्यक सरुिात्मक उपायको अवलम्बन गने, 

(घ)  कसैलाई मनजको उत्पत्ती, धमन, वणन, भाषा, जाि, जािी, मलङ्ग, पेशा, यौमनक 
िथा लैंमगक पपहचान, शारीररक वा स्वास््य अवस्था, अपाङ्गिा, वैवापहक स्स्थमि, 
गभानवस्था, बैचाररक आस्था वा यस्िै अन्य कुनै आधारमा उपचार, सेवा वा 
शलु्कमा भेदभाव नगने, 

(ङ) सेवाग्राही प्रमि शारीररक, मानमसक वा लैंमगक पहंसा हनुे कायन नगने, 



 

 

7 
 

(च)  आफ्नो संस्थामा उपलव्ध सेवाको प्रकृमि, सेवा प्राप्त गनन लाग्ने अनमुामनि समय 
र लागि, सेवाको कायनसञ्चालन िामलका, सेवा प्रदान गने स्चपकत्सक वा 
स्वास््यकमीको नाम, प्रमाणपत्र नम्बर, समय िामलका, सेवामा पहुुँच स्थापपि 
गने कायनपवमध िथा गनुासो व्यवस्थापन कायनपवमधबारेको सूचना प्रवाह गने 
व्यवस्था ममलाउन ुपने, 

(छ) उपचार गराइरहेका सेवाग्राहीलाई मडस्चाजन गदान िोपकए बमोस्जमको मडस्चाजन 
सारांश ददने, 

(ज)  प्रचमलि कानून बमोस्जम सेवाग्राहीको गोपनीयिा कायम राख्न,े 

(झ)  उपचार गराई रहेका सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्था बारे अमनवायन रुपमा ददनमा 
कम्िीमा दईु पटक सूचना मलने साथै सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्था बारेको 
सूचना अमनवायन रुपमा ददनमा कम्िीमा एक पटक सेवाग्राही वा मनजको 
पररवारलाई ददने, 

(ञ) नागररक वडापत्र सेवाग्राहीले सस्जलै देख्न ेस्थानमा अमनवायन राख्नपुने, 

(ट)  िोपकए बमोस्जम गनुासो व्यवस्थापन एकाइको व्यवस्था गने, 

(ठ)  मडस्जटल नोपटस बोडन िथा वेबसाइटमा आफूले प्रदान गने सम्पूणन सेवा सम्बन्धी 
सूचना मनयममि रुपमा अद्यावमधक गने, 

(ड) आपिकामलन स्वास््य सेवाको व्यवस्थापनका समयमा वा जनस्वास््य पवपद 
घोषणा गररएका स्थानका नीस्ज िथा सामदुापयक स्वास््यहरुले प्रदेश सरकारसुँग 
समन्वय र सहकायनमा मन्त्रालयले िोपकददएको कायनहरु गने, 

(ढ)  दफा 24 बमोस्जमको नागररक स्वास््य सूचना सहायिा सूचना प्रणालीमा आवद्ध 
हनु।े 

(ण) सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको स्वास््यमा प्रमिकूल असर नपने गरी मनमानण र 
सेवाको समुनस्िििा गनुनपने, 

(2)  सामास्जक संस्था वा नीस्ज स्वास््य संस्थाले गरीब र पवपन्न नागररकलाई िोपकए 
बमोस्जम मनिःशलु्क स्वास््य सेवा प्रदान गरी त्यस्िो स्वास््य सेवा प्राप्त गने सेवाग्राहीको 
नाम र प्रदान गररएको सेवाको प्रकृमि सम्बन्धी पववरण मामसक रुपमा मन्त्रालयले 
िोकेको मनकाय समि पेश गनुनपने। 

१1.  सरकारी मनकायलाई जानकारी गराउन:े(१) कसैले दघुनटना वा अन्य कुनै कारणले कुनै व्यस्क्तलाई 
उपचारको लामग कुनै स्वास््य संस्थामा लगेमा त्यस्िो स्वास््य संस्थाले त्यस्िो व्यस्क्तलाई ित्काल 
आफु सुँग भए सम्मको उपचारको सेवा प्रदान गनुन पनेछ र त्यस्िो व्यस्क्तको पपहचान हनु नसकेमा 
सोको जानकारी ित्काल स्थानीय िह, स्जल्ला प्रशासन कायानलय वा स्थानीय प्रहरी कायानलयलाई 
ददन ुपनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्वास््य संस्थाले सूचना ददंदा उपचार गररएको व्यस्क्त र 
मनजसुँग सम्बस्न्धि उपलव्ध भएसम्मको अन्य जानकारी समेि ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम जानकारी प्राप्त गने सरकारी मनकायले सम्बस्न्धि 
व्यस्क्तको पररवार, अमभभावक वा संरिकको िोजी गरी सोको जानकारी गराउन ुपनेछ।  

१2.  उजरुी गनन सक्न:े यस ऐनको पवपररि हनुे गरी कसैले कुनै कायन गरेमा सो कायनबाट पीमडि वा 
मकान पने पिले िोपकए बमोस्जम स्वास््य कायानलय, प्रदेश स्वास््य मनदेशनालय वा मन्त्रालय 
समि उजरुी गनन सक्नेछ। 

पररच्छेद–३ 

स्वास््य प्रणाली  र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
१3.  स्वास््य संस्थाको सञ्चालन र मनयमन: (१) स्वास््य संस्था सम्बन्धी मापदण्ड िोपकए बमोस्जम 

हनुेछ। 

(२) नीस्ज िथा गैरसरकारी संस्थाले िोपकए बमोस्जमको इजाजि पत्र मलएर मात्र स्वास््य 
सेवा प्रदान गनुनपने छ। 

(3) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बिि इजाजिपत्र नमलई सञ्चालनमा रहेका स्वास््य संस्थाले 
उपदफा(१) बमोस्जमको मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा मापदण्ड जारी भएको मममिले जनशस्क्त, 
उपकरण र सेवाको हकमा िीन मपहना मभत्र िथा जग्गा र भवनको हकमा िीन वषन मभत्र मापदण्ड 
पूरा गनुन पनेछ। 

(4) उपदफा(3) बमोस्जमको अवमध मभत्र मापदण्ड पूरा नगने स्वास््य संस्थालाई 
मन्त्रालयले यस ऐन बमोस्जम कारवाही गनन सक्नेछ। 

(5)एक पटक इजाजि मलएका स्वास््य संस्थाले सेवा पवस्िार गनन चाहेमा प्रचमलि कानून 
बमोस्जम िोपकएको मनकायबाट स्वीकृि मलन ुपनेछ। 

(6) उपदफा (1) बमोस्जम िोपकएको मापदण्ड िथा उपदफा (२) बमोस्जम इजाजि 
नमलई संचालनमा रहेका स्वास््य संस्थाहरु बन्द गररनेछ। 

१4.  मानव श्रोिको व्यवस्थापन र पवकास:प्रदेश सरकारले स्वास््य सेवाको मानव श्रोिको पवकास, 

पविरण र उपयोग सम्बन्धी नीमि एवं मापदण्ड ियार गरी लागू गनेछ।  

१5.  मनयमन, गणुस्िर मापन िथा अनगुमन: (१) स्वास््य संस्थाले िोपकएको मापदण्ड अनरुुप गणुस्िर 
कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा मनयमन, मनरीिण र अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलि कानून 
बमोस्जम हनुेछ।  

(२) मन्त्रालयले उपदफा (१) मा उल्लेि भएको पवषयमा प्रमिकूल असर नपने गरी 
मनदेस्शका वा मापदण्ड पालना भए नभएको पवषयमा मनरीिण र अनगुमन गनन सक्नेछ। 
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(३) यस दफा बमोस्जम गरीने मनरीिण वा अनगुमनका क्रममा मन्त्रालयले कुनै पमन 
कागजाि, अमभलेि वा सूचना मागगनन सक्नेछ र त्यसरी माग गररएको कागजाि, अमभलेि वा सूचना 
ित्कालै उपलव्ध गराउन ुस्वास््य संस्थाको किनव्य हनुेछ।  

(4) अनसुन्धान, इजाजि मसफाररस, मनयमन, गणुस्िर मापन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनन 
देहाय बमोस्जमको अनगुमन संयन्त्र रहनेछ:- 

(क) इजाजि ददने अमधकारी वा मनजले िोकेको अमधकृि    -संयोजक 

(ि) रेमडयोलोस्जष्ट                    -सदस्य 

(ग) मेमडकल अमधकृि                -सदस्य 

(घ) प्याथोलोस्जष्ट                     -सदस्य 

(ङ) नमसनङ अमधकृि                   -सदस्य 

(च) जनस्वास््य अमधकृि         -सदस्य सस्चब 

  (5) उपदफा (4) को िण्ड (क), (ग), (घ) र (ङ) बमोस्जमको सदस्यहरु ित्काल 
उपलब्ध नभएको अवस्थामा सम्बस्न्धि मबषयमा योग्यिा पगुी सम्बस्न्धि पररषदबाट अनमुमि प्राप्त गरेका 
अन्य स्वास््यकमी वा सरकारी सेवामा सो भन्दा ममुनका पदमा कायनरि स्वास््यकमीलाई इजाजिपत्र ददने 
अमधकारीले सदस्यका रुपमा िोक्न सक्ने छ। 

  (6) उपदफा (4) बमोस्जमको संयन्त्रमा इजाजि पत्र ददने अमधकारीले स्वास््य संस्थाको 
पवस्शष्ठिाका आधारमा आवश्यकिा अनसुार अन्य मबशेषज्ञलाई आमन्त्रण गनन सक्ने छ। 

  (7) उपदफा (4) बमोस्जम संयन्त्रले िोपकएको अवमध मभत्रमा इजाजिपत्र ददने मनकाय 
समि प्रमिवेदन पेश गनुनपने छ। 

(8) यस दफा बमोस्जम गररएको मनरीिण, अनसुन्धान िथा अनगुमनबाट प्राप्त नमिजा 
अनसुार कुनै स्वास््य संस्थाले उल्लेस्िि मापदण्ड र मनदेशनहरुको पालना नगरेको कारण 
जनस्वास््यमा नकारात्मक प्रभाव पने देस्िएमा मन्त्रालयले यस ऐन बमोस्जम त्यस्िा संस्थालाई 
कारवाही गनन सक्नेछ। 

(9) मनयमन, गणुस्िर मापन िथा अनगुमन सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुे 
छ। 

(10) यस दफा बमोस्जम मनयमन, मनरीिण र अनगुमन गने अमधकारीले िोपकएको अवमध 
मभत्रमा प्रमिवेदन पेश गनुन पनेछ।  

१6. नागररक स्वास््य बीमा: (१) नागररकको स्वास््य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलि कानून बमोस्जम 
हनुेछ।  

(२)स्वास््य बीमा कायनक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले प्रचमलि कानून 
बमोस्जम मनयमन िथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ। 
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१7.  औषधीको मूल्य, फामेसी र मनिःशलु्क औषधी सम्बन्धी व्यवस्थािः(१) प्रदेशमा कसैले औषधीको मबपक्र 
पविरण गनन चाहेमा प्रचमलि कानून बमोस्जम इजाजि मलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा(१) बमोस्जम इजाजि प्राप्त औषधी मबके्रिाले सरकारले मनधानरण गरेको भन्दा 
महुँगो मूल्यमा औषधी मबक्री गरेको, गणुस्िरहीन औषधी मबक्री गरेको,औषधी मबक्री गदान अत्यमधक 
मनुाफा मलएको, इजाजिपत्र नमलई औषधीको कारोबार गरेको वा इजाजिपत्रमा उल्लेस्िि शिन 
पवपररि औषधीको कारोबार गरेको भनी कुनै औषधी मबके्रिाको पवरुद्धमा उजरुी परेमा वा कुनै 
श्रोिबाट मन्त्रालयलाई जानकारी प्राप्त भएमा मन्त्रालयले प्रचमलि कानून बमोस्जम आवश्यक 
कारवाहीको लामग लेिी पठाउन सक्नेछ। 

(३) सरकारी अस्पिालले िोपकए बमोस्जमका मनिःशलु्क औषधीहरु अमनवायन रुपमा भण्डारण 
गरी स्चपकत्सक वा स्वास््यकमीको मसफाररस बमोस्जम उपलव्ध गराउने व्यबस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम उपलब्ध गराइएको मनिःशलु्क औषधीको पववरण मन्त्रालयले 
िोकेको मनकायमा िोपकए बमोस्जम पठाउन ुपनेछ। 

(५)  मन्त्रालय वा मन्त्रालय अन्िगनिका मनकायले औषधी िररद, ढुवानी, भण्डारण वा 
पविरण गदान औषधीको म्याद गजु्रन नददने र गणुस्िरको समुनस्िििा कायम गनुन पनेछ।  

18.  कोष स्थापना गनन सक्न:े(१) प्रदेश सरकारले गरीब िथा असहाय, घर ठेगाना पत्ता नलागेको 
व्यस्क्त, जनआन्दोलन, सशस्त्र संघषन र क्रास्न्िका शहीदका पररवार, बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तका 
पररवार, लोकिन्त्रका योद्धा, र्द्ान्द पीमडि र पवस्थापपि, अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त, घाइिे िथा 
पीमडिलाई उपचार गदान लागेको िचन व्यहोनन नसकेको अवस्थामा त्यस्िो व्यस्क्तलाई उपचारको 
व्यवस्था गनन एक आकस्स्मक स्वास््य उपचार कोष स्थापना गनन सक्ने छ। 

  (२) प्रदेश सरकारले मपहला स्वास््य स्वयंसेपवकाको हकहीिका लामग मपहला स्वास््य 
स्वयंसेपवका कोष स्थापना गनन सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले िोप सेवालाई मनयममि र प्रभाबकारी बनाउन िोप कोषको व्यवस्था 
गनन सक्ने छ। 

(४) प्रदेश सरकारले आपिकालीन स्वास््य व्यवस्थापन कोष स्थापना गनन सक्नेछ। 

(5) उपदफा (1), (2), (3) र (4) बमोस्जम स्थापना हनुे कोषमा देहाय बमोस्जमको 
रकम रहने छ:- 

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(ि)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे रकम, 
(ग)  स्थानीय िहबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(घ)  स्वदेशी व्यस्क्त, संघ, संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(ङ)  नेपाल सरकारको स्वीकृिी मलई मबदेशी व्यस्क्त, सरकार िथा अन्िरानपिय 
संघ संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकम, 
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(च) अन्य श्रोिबाट प्राप्त हनुे रकम। 

(6) उपदफा (१), (२),(३) र (४) बमोस्जम स्थापना हनुे कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन 
सम्बन्धी व्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुेछ। 

19. अन्यत्र सेवा गनन नपाइन ेव्यवस्था:(1) सरकारी अस्पिाल वा स्वास््य संस्थामा कायनरि स्चपकत्सक, 
स्वास््यकमी वा कमनचारीले सम्बस्न्धि मनकायले िोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गनन पाउने छैन। 

(2) उपदाफा (1) मा उल्लेस्िि समय बापहरको समयमा कुनै स्चपकत्सक, स्वास््यकमी 
वा कमनचारीले सम्बस्न्धि अन्यत्र सेवा गनन चाहेमा सम्बस्न्धि मनकायको पूवन स्वीकृमि मलन ुपनेछ। 

 

२0.  आपिकालीन स्वास््य सेवा िथा व्यवस्थापन: (१) प्रदेश सरकारले आपिकालीन स्वास््य सेवाको 
लामग आपिकालीन कायन संचालन केन्रको स्थापना गरी सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

(२) आपिकालीन अवस्थामा ित्कालै स्वास््य सेवा परु् याउन रिु प्रमिकायन टोली िथा 
आपिकालीन स्चपकत्सकीय समूह रहनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको रिु प्रमिकायन टोली िथा आपिकालीन स्चपकत्सकीय समूहको 
गठन, काम, किनव्य, अमधकार, बजेटसम्बन्धी व्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुेछ ।  

(४) कानून बमोस्जम जनस्वास््य पवपद् घोषणा गररएका स्थानमा स्वास््य संस्था र 
स्वास््यकमीले मनशिन रूपमा प्रदेश सरकारको मनदेशन बमोस्जम कायन गनुन पनेछ। 

(५) जनस्वास््य पवपद् घोषणा गररएका स्थानमा अमधकार प्राप्त व्यस्क्तले आवश्यक मनरीिण 
र चेकजाुँच गनन सक्नेछ। 

(६) जनस्वास््य पवपद् घोषणा गररएका स्थानमा नागररकको पहि अनकुुल हनुे गरी प्रदेश 
सरकारले जारी गरेको मनदेशनको पालना गनुन सवनसाधारणको किनव्य हनुेछ। 

(७) जनस्वास््य पवपद् घोषणा गररएका स्थानमा मौजदुा स्वास््यकमीको पररचालनबाट 
आपिकालीन अवस्था मनयन्त्रण गनन असम्भव हनुे भएमा मन्त्रालयले िोकेको मनकायले आपिकालीन 
अवस्था अवमधभरको लामग अस्थायी स्वास््यकमी वा स्वयंसेवक मनयकु्त गरी सो स्थानमा पररचालन 
गनन सक्नेछ।  

(८) उपदफा (७) बमोस्जमका स्वास््यकमी वा स्वयंसेवकको मनयकु्ती, सेवा शिन र समुबधा 
सम्बन्धी ब्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुेछ।  

(९) महामारी मनयन्त्रण, आपिकामलन स्वास््य सेवा िथा व्यवस्थापनमा िपटएका 
स्चपकत्सक, स्वास््यकमी िथा कमनचारीको प्रोत्साहनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले मनणनय गरी 
मबशेष व्यवस्था गनन सक्ने छ। 

(10) महामारी मनयन्त्रण, आपिकामलन स्वास््य सेवा िथा व्यवस्थापन गनन मन्त्रालयले 
िोपकए बमोस्जम नीस्ज स्वास््य संस्थाहरुलाई पमन पररचालन गनन सक्नेछ। 



 

 

12 
 

२1.  स्वास््य प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्था:(१)  मनदानात्मक सेवा सम्बन्धी मूल्य, गणुस्िर, सञ्चालन 
अनमुमि र नवीकरण सम्बन्धी कायन गनन प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालाको स्थापना 
गनेछ।  

(२) प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालाले िोपकए बमोस्जम प्रदेश मभत्रका सरकारी, सामास्जक संघ 

संस्था वा नीस्ज स्वास््य प्रयोगशाला शलु्क मनधानरणको मापदण्डर गणुस्िर मनधानरण, अनगुमन, 
मनरीिण गनेछ। 

(३) सामास्जक संस्था वा नीस्ज स्वास््य प्रयोगशालाको दिान, नवीकरण र मनयमन सम्बन्धी 
व्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुेछ। 

२2.  परीिण प्रमिवेदनलाई मान्यिा ददन ुपने: सम्बस्न्धि स्वास््य संस्थाले कुनै अको स्वास््य संस्थाबाट 
प्रषेण भै आएका व्यस्क्तको सम्बन्धमा गररएको परीिण प्रमिवेदनलाई मान्यिा ददन ुपनेछ। 

िर पनु: परीिण गनुन पने भएमा उपयकु्त आधार र कारण िलुाउन ुपनेछ। 

२3.  एम्बलेुन्स िथा शव वाहन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रत्येक एम्बलेुन्स सेवा प्रदायक 
संस्थाले यस ऐन बमोस्जम एम्बलेुन्स िथा शव वाहन सेवा संचालनका लामग िोपकए बमोस्जमको 
मापदण्ड पूरा गरी अनमुमि मलन ुपनेछ। 

(2) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बिि अनमुमि नमलई संचालनमा रहेका एम्बलेुन्स िथा शव 
वाहन सेवा प्रदायक संस्थाले मन्त्रालयले िोकेको अवमधमभत्र उपदफा (1) बमोस्जम अनमुमि 
नमलएमा स्वि: िारेज भएको मामनने छ।  

(3) हाल संचालनमा रहेका एम्बलेुन्स िथा शव वाहन सेवा प्रदायक संस्थाले उपदफा (1) 
बमोस्जमको मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा मापदण्ड जारी भएको मममिले एक बषन मभत्र मापदण्ड पूरा 
गरी अनमुमि ददने मनकायमा अद्यावमधक गनुन पनेछ। 

(4) प्रत्येक एम्बलेुन्स िथा शव वाहन सेवा प्रदायक संस्थाहरुले दफा २4 बमोस्जमको 
नागररक स्वास््य सूचना सहायिा प्रणालीमा आवद्ध हनु ुपनेछ। 

(5) उपदफा (1) बमोस्जम मापदण्ड िथा उपदफा (4) बमोस्जम नागररक स्वास््य सूचना 
सहायिा प्रणालीमा आवद्ध नभएका एम्बलेुन्स सेवा प्रदायक संस्थालाई कारवाही हनुेछ। 

(6) एम्बलेुन्स संचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुेछ। 

24. नागररक स्वास््य सूचना सहायिा प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था: (1) प्रदेश भरका स्वास््य संस्था िथा 
स्वास््य संस्थामा उपलब्ध स्चपकत्सक िथा स्वास््यकमी, स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवा िथा 
सोको शलु्क, सेवा प्रवाहको प्रकृया, एम्बलेुन्स िथा शव वाहन सेवा प्रदायक संस्था िथा मिनले 
उपलब्ध गराउने सेवा िथा सोको शलु्क आददका सम्बन्धमा ित्काल जानकारी गराउन मन्त्रालयले 
नागररक स्वास््य सूचना प्रणाली स्थापना गरी संचालनमा ल्याउने छ । 

(2) उपदफा (1) बमोस्जमको सूचना प्रणाली स्थापना िथा संचालनका सम्बन्धमा 
मन्त्रालयले मनदेस्शका जारी गरी लागू गनेछ । 



 

 

13 
 

२5.  जनस्वास््य प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, 
िानेपानी शदु्धिा, ध्वनी र वाय ुप्रदषुण मापन र शौचालयको सरसफाई, भौमिक संरचना र सपुवधा 
सम्बन्धमा मापदण्ड जारी गरी सोको आधारमा िोपकए बमोस्जम जनस्वास््य प्रमाणपत्र जारी गनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जमको मापदण्ड पालना भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले िोकेको 
मनकाय वा अमधकारीले अनगुमन गरी आवश्यकिा अनसुार मनदेशन ददन सक्नेछ। 

२6.  पोषण सेवा: प्रदेश सरकारले पोषण सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरी लागू गनेछ।  

२7.  अनसुन्धान गनन र कायनदल गठन गनन सपकन:े (१) प्रदेशमा स्वास््यको सम्बन्धमा अवलम्बन गररन ु
पने नीमि िथा कायनक्रमका सम्बन्धमा सझुाव ददन मन्त्रालयले आवश्यकिा अनसुार अनसुन्धान गनन 
गराउन वा पवशेषज्ञ स्चपकत्सक, मनोपवद्, मनोपवमशनकिान, कानूनपवद्, मानमसक स्वास््यको िेत्रका 
सामास्जक अमभयन्िा, सञ्चारकमी सपहिको कायनदल गठन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनसुन्धानको पवषयबस्ि ु पपहचान, अनसुन्धानकिान छनौट, 
अनसुन्धानकिानको कायन पववरण र पाररश्रममक मन्त्रालयले िय गरे बमोस्जम हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम गठन हनुे कायनदलको कायन अवमध, काम, किनव्य र अमधकार 
मन्त्रालयले िोके बमोस्जम हनुेछ। 

28.  अमभलेि राख्न:े(१) स्वास््य संस्थाबाट सेवा मलएका हरेक सेवाग्राहीको िोपकए बमोस्जमको अमभलेि 
सरुस्िि रुपमा राख्न ेव्यवस्था ममलाउन ुसम्बस्न्धि स्वास््य संस्थाको किनव्य हनुेछ।  

(२)प्रत्येक स्वास््य संस्थाले सेवाग्राहीको िोपकए बमोस्जमको अमभलेि मन्त्रालयले िोकेको 
मनकायमा पठाउन ुपनेछ। 

पररच्छेद – ४ 

संरचनात्मक व्यवस्था 

29.  प्रदेश जनस्वास््य समममि: (१) प्रदेशमा स्वास््य िते्रको नीमि िथा कायनक्रम सम्बन्धमा नीमिगि 
सझुाव ददन प्रदेश जनस्वास््य समममिको गठन गररनछे।  

(२) समममिको गठन देहाय बमोस्जम हनुेछ:- 

(क)  मन्त्री, स्वास््य सम्बन्धी पवषय हेने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय            

-अध्यि 

(ि) सदस्य, प्रदेश योजना आयोग (स्वास््य सम्बन्धी पवषय हेने)    -सदस्य 

(ग)  प्रदेश स्िरमा संचामलि मेमडकल कलेजबाट अध्यिले मनोमनि गरेको एक 
जना                                                -सदस्य 

(घ)  स्वास््य सम्बन्धी पवषय हेने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयका सस्चव -सदस्य 

(ङ)  सस्चव, अथन सम्बन्धी पवषय हेने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय      -सदस्य 

(च) सस्चव, िानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्धी मबषय हेने प्रदेश सरकारको 
मन्त्रालय                                                                            -सदस्य 
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(छ)  सस्चव, आन्िररक माममला सम्बन्धी पवषय हेने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय    

-सदस्य 

(ज)  आधमुनक स्चपकत्सा (एलोपेथी), आयवेुद स्चपकत्सा, होमीयोप्याथीक स्चपकत्सा 
लगायि अन्य स्चपकत्सा पद्धिीसुँग सम्बन्धीि स्वास््य पवज्ञहरु मध्येबाट 
अध्यिबाट मनोमनि दईुजना                            -सदस्य 

(झ)  नीस्ज स्वास््य संस्थाका सञ्चालकहरु मध्येबाट अध्यिले मनोमनि गरेको 
एकजना मपहला सपहि दईुजना        -सदस्य 

(ञ)  अध्यिले मनोमनि गरेको स्वास््य प्रयोगशाला पवज्ञ एक जना   -सदस्य  

(ट)  उपभोक्ता पहि संरिणसुँग सम्बस्न्धि संस्थाका पदामधकारी मध्येबाट अध्यिले 
मनोमनि गरेको एकजना             -सदस्य 

(ठ)  मन्त्रालयको सम्बस्न्धि महाशािा प्रमिु              -सदस्य सस्चव 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम मनोमनि सदस्यहरुको पदावमध िीन वषनको हनुेछ।  

(४) समममिले आवश्यकिा अनसुार अन्य पवज्ञहरुलाई बैठकमा आमस्न्त्रि गनन सक्नेछ।  

(५) समममिको बैठक बषनमा कस्म्िमा दईु पटक बस्नेछ। 

(६) समममिको कायनपवमध समममि आफैं ले मनधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ।  

३0.  समममिको काम, किनव्य र अमधकार: (१) समममिको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोस्जम 
हनुेछ:- 

(क)  प्रदेशको स्वास््य सम्बन्धी नीमि र योजना मनमानण गनन मागन मनदेशन ददने, 
(ि)  प्रदेश सरकारका अन्य सबै नीमिमा स्वास््य नीमि अवलम्वन गने गराउने, 

(ग)  स्वास््य सेवाको िेत्रमा समानपुामिक पविरणको आधारमा बहिुेत्रीय लक्ष्य 
एवं प्राथममकिा मनधानरण गने, 

(घ)  प्रदेशमा स्वास््य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गने, गराउने,  

(ङ)  जनस्वास््यसुँग सम्बस्न्धि योजना कायानन्वयन गनन आवश्यक सहकायन, 
समन्वय िथा अनगुमन गने, गराउने, 

(च)  प्रदेश सरकारले िोपकए बमोस्जम अन्य कायन गने। 

(२) समममिले आवश्यकिा अनसुार उपसमममि गठन गनन सक्नेछ। 

(३) समममिको बैठक सम्बन्धी कायनपवमध समममिले िोके बमोस्जम हनुेछ। 

३1.  अस्पिाल व्यवस्थापन समममिको गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार: (१) सरकारी अस्पिालको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन गनन देहाय बमोस्जम एक अस्पिाल व्यवस्थापन समममिको गठन हनुेछ:- 

(क) सम्बस्न्धि स्जल्ला समन्वय समममिको प्रमिु                 -अध्यि 
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(ि) सम्बस्न्धि स्थानीय िहको प्रमिु       -सदस्य 

(ग) प्रमिु स्जल्ला अमधकारी वा मनजले िोकेको अमधकृि प्रमिमनमध  -सदस्य 

(घ) स्जल्ला प्रहरीप्रमिु वा मनजले िोकेको अमधकृि प्रमिमनमध       -सदस्य 

(ङ) स्वास््य कायानलयको सम्बस्न्धि स्जल्लाको प्रमिु             -सदस्य 
(च) उद्योग वास्णज्य संघको स्जल्ला प्रमिु                                             -सदस्य 

(छ) स्जल्ला रेडक्रम सोसाईटीको प्रमिु      -सदस्य 

(ज) स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्िीमा दईु 
मपहलासपहि पाुँचजना                -सदस्य 

(झ) सम्बस्न्धि अस्पिालको प्रमिु        -सदस्य सस्चव 

 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ज) बमोस्जमका सदस्यको पदावमध िीन वषन हनुेछ। 
(3) उपदफा (१) बमोस्जमको समममिको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोस्जम हनुेछ:- 

(क) अस्पिालको व्यवस्थापन र सञ्चालन गने, 

(ि) अस्पिाल व्यवस्थापन र सञ्चालनका लामग आवश्यक साधन र श्रोि जटुाउने, 
(ग) अस्पिालको वापषनक योजना िथा कायनक्रम ियार गरी मन्त्रालय समि पेश 

गने, 

(घ) अस्पिाल व्यवस्थापनको लामग ित्कामलन िथा दीघनकालीन योजना िजुनमा गने 
गराउने,  

(ङ) अस्पिालको सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लामग आवश्यक योजना िजुनमा गरी 
कायानन्वयन गने गराउने, 

(च) अस्पिालको सेवा शलु्क मनधानरण गने, 

(छ) अस्पिालको भौमिक सम्पस्त्तको संरिण गने गराउने, 
(ज) अस्पिालको वापषनक प्रमिवेदन मन्त्रालय समि पेश गने, 

(झ) मन्त्रालयले िोकेका अन्य कायन गने गराउने। 

 

(4) उपदफा (१) बमोस्जमको समममिको बैठक अध्यिले िोके बमोस्जम हनुेछ। 

(5) उपदफा (१) बमोस्जमको समममिको नाममा छुट्टा छुटै्ट कोष हनुेछ र उक्त कोषमा 
देहाय बमोस्जमको रकम रहने छ:- 

(क) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(ि) नेपाल सरकार र स्थानीय िहबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(ग) अस्पिालले प्रदान गरेको सेवावापि प्राप्त हनुे रकम, 

(घ) स्वदेशी व्यस्क्त, संघ संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(ङ) नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलइ पवदेशी व्यस्क्त, सरकार, अन्िरानपिय संघ 
संस्थाबाट  प्राप्त हनुे रकम, 

(च) अन्य श्रोिबाट प्राप्त हनुे रकम। 
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(6) उपदफा (१) बमोस्जम समममिको कोषको सञ्चालन अस्पिालका मेमडकल सपुरीटेण्डेन्ट 
र लेिा प्रमिुको संयकु्त दस्िििबाट हनुेछ। 

(7) अस्पिालको मेमडकल सपुरीटेण्डेन्ट उपदफा (१) बमोस्जमको समममिको प्रशासकीय 
प्रमिु हनुेछ। 

(8) उपदफा (१) बमोस्जमको समममिमा आवश्यकिा अनसुार कमनचारी मनयकु्त हनु सक्नेछ 
र कमनचारीको मनयसु्क्त, सेवा र शिन िोपकए बमोस्जम हनुेछ। 

(9) उपदफा (१) बमोस्जम समममि गठन भएपमछ हाल कायम रहेको अस्पिाल व्यवस्थापन 
समममि स्वि: पवघटन हनुछे। 

(१0) व्यवस्थापन समममिको गठन, काम, किनव्य िथा अमधकार, कोष सञ्चालन, बैठक 
िथा कमनचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोपकए बमोस्जम हनुेछ। 

३2.  जनस्वास््य मनरीिण सम्बन्धी व्यवस्था:(१) सरूवा रोग र नसने रोगको रोकथाम िथा मनयन्त्रण, 

िानेपानी िथा सरसफाई, पेशागि स्वास््य सरुिा, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायि जनस्वास््यका 
पवपवध पिको समदुाय स्िरमा मनरन्िर मनगरानी, अनगुमन, मनयमन, मनरीिण र व्यस्थापन गननका 
लामग प्रदेश सरकार र स्थानीय िहले आवश्यक प्रवन्ध गनेछ। 

 (2) उपदफा (१) बमोस्जम मनगरानी अनगुमन मनयमन मनरीिण र व्यवस्थापन सम्वन्धी 
प्रकृया िोपकए बमोस्जम हनुेछ। 

पररच्छेद – ५ 

कसरु दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था  

३3.  जररवाना गररन:े कसैले यस ऐनको पवपररि कुनै कायन गरेमा देहाय बमोस्जम जररवाना हनु सक्नेछ:- 

(क) दफा 10 को उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोस्जमको दापयत्व परुा नगरेमा बीस 
हजार रूपैयाुँसम्म जररवाना हनुेछ,      

(ि) दफा १3 को उपदफा (3) को पालना नगरेमा पपहलो पटकका लामग मलस्िि 
रुपमा सचेि गराइने, दोस्रो पटक िीस हजार रूपैयाुँ जररवाना गरी िीन मपहनाको 
समय थप गने र िेस्रो िथा अस्न्िम पटक त्यस्िो स्वास््य संस्था बन्द गररनेछ, 

(ग) दफा 15 बमोस्जम िोपकएको मापदण्ड अनरुुप गणुस्िर कायम नगने सामदुापयक 
सहकारी र नीस्ज स्वास््य संस्थालाई िीस हजार रुपैयासम्म जररवाना हनुेछ, 

(घ) दफा 19 वमोस्जम सम्वस्न्धि मनकायको पूवनस्वीकृमि नमलई अन्यत्र काम गरेमा 
स्चपकत्सक र अन्य स्वास््यकमीलाई पवभागीय कारवाहीका लामग मसफाररस गररनेछ 
भने त्यस्िा स्चपकत्सक, स्वास््यकमी वा कमनचारीलाई काममा लगाउने स्वास््य 
संस्थालाई पचासहजार रुपैयासम्म जररवाना गररनेछ, 

(ङ) दफा २3 को पालना नगने एम्वलेुन्स िथा शववाहन प्रदायक संस्थाले मापदण्ड परुा 
नगरेमा बीस हजार रूपैयाुँसम्म जररवाना गररनेछ। 
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३4. जररवाना िथा कारवाही गने अमधकारी: (१) दफा ३3 बमोस्जमको जररवाना र कारवाही गने 
अमधकार िोपकए बमोस्जमको इजाजि ददने सम्वस्न्धि अमधकारीलाई हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको जररवाना र कारवाही गनुनअस्घ सम्वस्न्धि अमधकारीले 
िोपकए बमोस्जम छानपवन गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको जररवाना िथा कारवाही उपर स्चत्त नबझु्नेले मन्त्रालयका 
सस्चव समि मनवेदन ददन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जम मनवेदन परेमा १५ ददनमभत्र मन्त्रालयका सस्चवले िोपकए 
बमोस्जम मनणनय गनेछ। 

३5.  प्रचमलि कानून बमोस्जम सजाय हनु सक्न:े यस ऐन बमोस्जम सजाय हनुे कुनै कसूरमा अन्य प्रचमलि 
कानून बमोस्जम पमन सजाय हनुसक्ने रहेछ भने त्यस्िो कानून बमोस्जम सजाय गनन यस ऐनको 
कुनै कुराले बाधा पगेुको मामनने छैन।  

३6 आयवेुद िथा बैकस्ल्पक स्चपकत्सा सेवा सम्वन्धी व्यवस्था: (१) आयवेुद िथा बैकस्ल्पक स्चपकत्साको 
गणुस्िर अमभवपृद्ध गनन प्रदेश सरकारले िोपकए बमोस्जम पवशेष व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

(२) परम्परागि ज्ञान सीप भएका उपचारकमीहरुको सूचीकरण गरी उनीहरुको ज्ञानसीप 
िथा िमिालाई मसजननशील उपयोग गनन मन्त्रालयले िोपकएबमोस्जम पवशेष व्यवस्था गननसक्नेछ। 

पररच्छेद – ६ 

पवपवध 

३७. सूचना ददनपुने: नयाुँ िथा संक्रामक रोगबारे जानकारी भएमा सम्बस्न्धि स्वास््य संस्थाले मन्त्रालयले 
िोकेको मनकायमा सूचना ददन ुपनेछ। 

३८.  िोप सम्बन्धी अनसुन्धान गने: प्रदेश सरकारले िोपर्द्ारा मनयन्त्रण, उन्मलुन िथा मनवारण गनन 
सपकने रोग मबरुद्ध प्रयोग भइरहेका िोपको पहुुँच बढाउनेरत्यस्िा रोगको अनसुन्धानको लामग 
आवश्यक व्यवस्थापन गनेछ। 

३९.  रोक लगाउन सक्ने: जनस्वास््यमा प्रमिकुल असर पने बस्िकुो पवज्ञापन गनन िथा मबक्री पविरणमा 
आवश्यक परेमा प्रदेश सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ। 

४० अन्य मनकायसुँग समन्वय गनन सपकन:े मन्त्रालयले देहायका मबषयमा अन्य सरकारी मनकाय, स्थानीय 
िह वा स्वास््य संस्थासुँग समन्वय गरी आवश्यक कायन गनन सक्नेछ:- 

(क) संक्रामक रोगको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा, 

(ि) जनावरबाट मामनसमा सनन सक्ने रोग सम्बन्धमा, 
(ग) सवारी दघुनटना िथा कायनस्थलमा हनुे दघुनटना कम गने सम्बन्धमा,  

(घ) जोस्िमयकु्त िेत्रमा काम गने कामदारको स्वास््य र सरुिा सम्वन्धमा, 
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(ङ) जनस्वास््य सरोकारका मबषयमा नागररकलाई मनरन्िर स्वास््य स्शिा, चेिना 
अमभबपृद्ध र सचेिना कायन सञ्चालन गने सम्बन्धमा,  

(च) नसने रोग पवरुद्धमा समदुायमा आधाररि रोकथाम िथा मनयन्त्रणका कायनक्रम 
सञ्चालन गने सम्बन्धमा, 

(छ) िोपकए बमोस्जम अन्य मबषयका सम्बन्धमा। 

४१.  प्रचमलि कानून बमोस्जम हनु:े यस ऐनमा लेस्िए जमि कुरामा यसै ऐन बमोस्जम र अन्य कुराको 
हकमा प्रचमलि नेपाल कानून बमोस्जम हनुेछ। 

४२.  अमधकार प्रत्यायोजन : अमधकारप्राप्त अमधकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोस्जम 
आफूलाई प्राप्त अमधकारहरु मध्ये िोपकए बमोस्जमका अमधकार आफु मािहिका मनकाय वा 
कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

४३ बाधा अड्काउ फुकाउन: यस ऐनको कावानन्वयन गदान कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्िो बाधा 
अड्काउ फुकाउन यस ऐन िथा प्रचमलि कानूनको पवपररि नहनुे गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना जारी गरी आदेश जारी गनन सक्नेछ। 

४४.  मनयम बनाउन ेअमधकार: यो ऐन कायानन्वयनको लामग प्रदेश सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन 
सक्नेछ। 

४५.  मनदेस्शका, कायनपवमध वा मापदण्ड बनाउन ेअमधकार: मन्त्रालयले यसऐन वा ऐन अन्िगनि बनेको 
मनयमको अमधनमा रही आवश्यकिा अनसुार मनदेस्शका, कायनपवमध वा मापदण्ड बनाई लाग ुगनन 
सक्नेछ। 

४६ बचाउ: यस ऐन प्रारम्भ हनुअुस्घ प्रचमलि काननु बमोस्जम मन्त्रालय िथा मािहिका मनकायबाट 
गररएका मनयमनकारी कायनहरु यसै ऐन बमोस्जम भएको मामननेछ। 

 
    

 
 


