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 प्रदेश  जनस्वास््य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको बबधेयक, २०७६  

प्रस्तावनााः नेपालको संववधान बमोजजम नागरिकको स्वास््य सम्बन्धी हकको सबुनजितता तथा 
स्वास््य सेवा पाउने हक कायानन्वयन गनन ि स्वास््य सेवालाई बनयबमत, प्रभावकािी, सवनसलुभ, 
गणुस्तिीय तथा सवनब्यापी पहुुँच स्थावपत गननका लाबग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन बाञ्छनीय 
भएकोले,  

सदूुिपजिम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

परिच्छेद –१ 

प्रािजम्भक 

१. संजिप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७६” िहेकोछ । 

(२) यो ऐन सदूुिपजिम प्रदेशभि तरुुन्त प्रािम्भ हनुछे । 

  

२. परिभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-  

(क)  “अस्पताल” भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदान गने प्रचबलत कानून बमोजजम    
स्थापना भएका सिकािी, गैिसिकािी, बनजज, सहकािी, सामदुावयक अस्पताल वा 
नबसनङ्ग  होम ि जशिण अस्पताल भन्ने सम्झनपुछन। 

(ख) “आकजस्मक स्वास््य सेवा” भन्नाले आकजस्मक घटना वा आपतकालीन 
अवस्थामा पिी जीवन जोजिमयकु्त अवस्थामा िहेको व्यजक्तको जीवनलाई 
जोजिममकु्त गनन, वा अंग गमु्नबाट बच्न आवश्यकता अनसुाि ददनपुने प्रािजम्भक 
तथा तत्काल सेवालाई सम्झन ुपछन । 

(ग) “आकजस्मक प्रसबुत सेवा” भन्नाले गभानवस्था, प्रसबुत अवस्था वा सतु्केिी 
अवस्थामा हनुे जवटलता व्यवस्थापन गनन चौबबसै घण्टा उपलब्ध हनु सक्ने सेवा 
सम्झन ुपछन । 

(घ)  “आधािभतू स्वास््य सेवा” भन्नाले तोवकएको आधािभतू स्वास््य सेवा 
प्याकेजमा उल्लेि भएका प्रदेशबाट बन:शलु्क उपलब्ध हनुे प्रबर्द्ननात्मक, 
प्रबतकािात्मक, उपचािात्मक, पनुस्थानपनात्मक स्वास््य सेवाहरु बझु्न ुपनेछ । 

(ङ)  “आयबेुद औषधी” भन्नाले आयवेुद प्रणालीबाट तयाि गरिएको औषधी सम्झन ु
पछन । 

(च)  “गभनपतन” भन्नाले गभनमा िहेको भ्रणु स्वभाववक रुपमा जन्मन सक्ने भन्दा 
अगावै गभानशयबाट भ्रणु बावहि बनष्कने वा बनकाल्ने कायन सम्झन ुपछन । 

(छ)  “जचवकत्सक” भन्नाले प्रचबलत कानून बमोजजम जचवकत्सकको रुपमा सम्बजन्धत 
परिषदमा दतान भएको व्यजक्त सम्झन ुपछन । 

(ज) "जनस्वास््य बनिीिक" भन्नाले जनस्वास््य सम्बन्धी अनगुमन बनयमनको  

 लाबग तोवकएको पदाबधकािी सम्झन ुपछन। 
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(झ) “जोजिमयकु्त िेत्र” भन्नाले कायनस्थल वा कायन प्रकृतीका कािण मानव 
स्वास््यमा नकािात्मक प्रभाव पाने कुन ै पबन  िासायबनक, जैववक, जलवाय ु
परिवतननजन्य, मनोसामाजजक, शािीरिक, भौबतक तथा भौगोबलक अवस्था िहेको 
कायन िेत्रलाई सम्झन ु पदनछ ि सो शब्दले स्वास््य उपचािका बेला 
स्वास््यकमीहरुलाई हनुे सम्भाब्य जोजिम समेतलाई जनाउनेछ । 

(ञ) “तोवकएको वा तोवकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको बनयममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोजजम सम्झनपुछन । 

(ट)  “प्रदेश” भन्नाले सदूुिपजिम प्रदेश सम्झनपुछन । 

(ठ)  “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको सामाजजक बबकास मन्त्रालय सम्झनपुछन। 

(ड)  “स्वास््यकमी” भन्नाले प्रचबलत कानून बमोजजम स्वास््यकमीको रुपमा 
सम्बजन्धत परिषद् मा दतान भएको ब्यजक्त सम्झन ुपछन । 

(ढ)  “सामदुावयक स्वास््य प्रवर्द्नक” भन्नाले स्वास््य प्रवर्द्नन सम्बन्धी पैिवी, 
प्रवर्द्ननात्मक सेवा प्रवाह, स्वास््य जशिा, व्यवस्थापन, नीबत बनयम बनमानण, 
अनगुमन तथा बनयमनको लाबग तोवकएको पदाबधकािी सम्झन ुपछन।  

(ण)  “स्वास््य सेवा” भन्नाले आधबुनक जचवकत्सा (एलोप्याथी), आयबेुद, 
होबमयोप्याथी, यनुानी, प्राकृबतक जचवकत्सा, अकुपन्चि, सोवारिग्पा (आम्ची) 
जचवकत्सा लगायतका पद्दबतमा आधारित भई प्रदान गरिने, प्रवर्द्ननात्मक, 
प्रबतकािात्मक, बनदानात्मक, उपचािात्मक, पनुस्थानपनात्मक, ि प्रशामक 
(प्यबलएवटभ) सेवा सम्झन ुपछन ।   

(त)  “स्वास््य संस्था” भन्नाले सिकािी स्वास््य संस्था सम्झनपुछन। सो शब्दले 
प्रचबलत कानून बमोजजम स्थावपत गैिसिकािी वा बनजज वा सहकािी वा गैि 
नाफामलुक सामदुावयक स्वास््य संस्थालाई समेत जनाउुँछ । 

(थ)  “सेवाग्राही” भन्नाले स्वास््य सेवाका लाबग स्वास््य संस्थामा आएका वा दतान 
भएका व्यजक्त सम्झनपुछन ।  

(द) “सेवा प्रदायक” भन्नाले स्वास््य संस्थामा कायनित जचवकत्सक, स्वास््यकमी, 
स्वास््य प्रवर्द्ननकमी, जनस्वास््यकमी, स्वास््य सेवा प्रदान गने संस्था वा 
व्यजक्त सम्झनपुछन । 

(ध)  “सिुजित गभनपतन सेवा” भन्नाले गभनपतन गननका लाबग इजाजतपत्र प्राप्त 
स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्थाले यस ऐन बमोजजमको प्रविया पिुा गिी 
प्रदान गरिने सेवालाई सम्झनपुछन । 

(न)  “ववशेषज्ञ सेवा” प्रदेश सिकाि द्वािा "प्रदेश जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७६ को 
दफा ५ बमोजजमको सेवा तथा नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा ि प्रदेश 
सिकािले प्रदेश िाजपत्रमा ऐन बमोजजम थप गरिएका ववशेषज्ञ स्वास््य 
सेवालाई सम्झनपुछन ।  
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(प) “ववजशष्टीकृत सेवा” भन्नाले प्रदेश सिकाि द्वािा "प्रदेश जनस्वास््य सेवा ऐन, 
२०७६” को दफा ६ बमोजजमको सेवा तथा नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गिी ि प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रमा ऐन बमोजजम थप गरिएका 
ववजशष्टीकृत सेवालाई सम्झनपुछन । 

  

परिच्छेद-२ 

स्वास््य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

३.  आधािभतू स्वास््य सेवा: (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधािभतू स्वास््य सेवा बन:शलु्क रुपमा 
उपलब्ध हनुेछ । 

 (२) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास््य सम्बन्धी सूचना, सन्देश, जशिा, पिामशन सेवा
 तथा उपचाि ि सो सम्बन्धी जानकािी उपलब्ध हनुेछ । 
 (३) प्रत्येक नागरिकले देहायका शीषनक अन्तगनतका तोवकए बमोजजमका बन:शलु्क प्राप्त
 गनन हक हनुेछ :-  
  (क) िोप सेवा, 
  (ि) एकीकृत नवजात जशश ुतथा बालिोग व््वास्थापान, पोषण सेवा, गभनवती, 
           प्रसव तथा सतु्केिी सेवा, परिवाि बनयोजन, सिुजित गभनपतन तथा प्रजनन     
               स्वास््य लगायतका मात,ृ नवजात जशश ुतथा बाल स्वास््य सेवा,  
  (ग) नसने िोग तथा शािीरिक अपाङ्गता/बबकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा, 
  (घ) सरुवा िोग सम्बन्धी सेवा, 
  (ङ) स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा  
  (च) मानबसक िोग सम्बन्धी सेवा, 
  (छ) जेष्ठ नागरिक स्वास््य सम्बन्धी सेवा, 
  (ज) सामान्य आकजस्मक स्वास््य सेवा,  
  (झ) आयबेुद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकजल्पक स्वास््य सेवा,  
  (ञ) प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रमा सूचना जािी गिी तोकेका अन्य  
     सेवा।  
 (४) उपदफा (१) बमोजजमका स्वास््य सेवा तोवकए बमोजजमका स्वास््य संस्थाबाट
 तोवकए बमोजजमका ववबध वा प्रवियाबाट बन:शलु्क रुपमा मन्त्रालयले उपलब्ध
 गिाउनेछ। 

(५) प्रदेश सिकािले आवश्यकता बमोजजम बनणनय गरिएका आधािभतू स्वास््य सेवा थप 
गनन सक्नेछ ि थप गरिएका आधािभतू स्वास््य सेवा बन:शलु्क उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

(६) प्रत्येक नागरिकलाई प्रदेश सिकािको साधन, स्रोत तथा आवश्यकताका आधािमा 
थप गरिएका आधािभतू स्वास््य सेवाहरु समेत तोवकए बमोजजमको स्वास््य संस्थाहरुबाट 
बन: शलु्क उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।                                                                                                    
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(७) उपदफा (६) बमोजजम सेवाहरुको बबस्ततृ ववविण, सेवा प्रवाह तथा अन्य 
ब्यवस्थापन  प्रविया प्रदेश सिकािले बनधानिण गिे बमोजजम हनुेछ । 
(८) स्थानीयतहले आफ्नो आवश्यकता तथा साधन स्रोतका आधािमा आधािभतू स्वास््य 
सेवा थप तथा ववस्ताि गनन सक्नेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोजजम थप गरिएका आधािभतू स्वास््य सेवाहरुको आबथनक व्यय 
भािको  व्यवस्थापन ि सेवाहरुको बबस्ततृ ववविण सम्बजन्धत स्थाबनय तहले गनेछ । 

(१०) स्थानीय तहले प्रदेश अन्तगनत संचाबलत स्वास््य संस्थाहरुको साझेदािी ि 
समन्वयमा आधािभतू स्वास््य सेवा प्रवाह गनन सक्नेछ । 

४. आकजस्मक उपचाि: (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुले तोवकए बमोजजमका आकजस्मक स्वास््य 
सेवा प्रदान गनुनपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको स्वास््य सेवा उपलब्ध गिाउन ु प्रत्येक स्वास््य संस्था
 तथा स्वास््यकमीको कतनव्य हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएतापबन कुनै अस्पताल तथा स्वास््य
 संस्थामा उक्त बबिामीको उपचाि सम्भब नहनुे भएमा त्यहा उपलब्ध भएको आकजस्मक
 स्वास््य सेवा तत्काल उपलब्ध गिाई थप उपचािको लाबग तत्काल उक्त सेवा प्राप्त हनुे
 अन्य अस्पतालमा प्रषेण गनन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोजजम आकजस्मक उपचाि गदान लाग्ने उपचाि सम्बन्धी िचन बनजको
 स्वास््य बबमा भएकोमा सोबाट ि स्वास््य बबमा नभएको भए वा स्वास््य बबमाको
 िकमले नपगु हनुे भएमा सम्बजन्धत व्यजक्त, बनजको अववभावक, परिवािको सदस्य,
 संििक वा संििकत्व ग्रहण गरिएको व्यजक्तले व्यहोनुन पनेछ ।  

(५) प्रदेश सिकािले गरिब, बबपन्न तथा घि ठेगाना पत्ता नलागेका व्यजक्त, अपांगता
 भएका व्यजक्त, घाइते तथा पीबितलाई उपचाि गदान लागेको िचन व्यहोनन नसकेको
 अवस्थामा त्यस्तो व्यजक्तलाई उपचािको ब्यबस्था गनन आकजस्मक स्वास््य उपचाि
 कोषको स्थापना गनन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोजजमको कोषको संचालन सम्बजन्ध व्यवस्था तोवकए बमोजजम
 हनुेछ। 

(७) आकजस्मक स्वास््य सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
 

५. बबशेषज्ञ सेवा: (१) प्रदेश सिकािले सेवाको प्रकृबत भौगोबलक अवस्था तथा िोगको प्रकोपदिका 
आधािमा आवश्यकता अनसुाि तोवकएका बबशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गनन सक्नेछ। 

(२) बबशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गिाउने सम्बजन्ध अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
 

६.  ववजशष्टीकृत सेवा: (१) प्रदेशको आवश्यकता तथा साधन श्रोतको उपलब्धताका आधािमा
 ववजशष्टीकृत सेवा संचालन गनन सवकनेछ।  
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(२) ववजशष्टीकृत सेवा उपलब्ध गिाउन े सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम
 हनुेछ। 

 

७. प्रषेण (िेफिल) सेवा: (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले उपचािको लाबग आएका वविामीलाई आफ्नो 
स्वास््य संस्थामा उपलब्ध सेवा प्रदान गिी थप उपचािको आवश्यकता भएको िण्िमा तत्काल 
उक्त सेवा प्राप्त हनुे स्वास््य संस्थामा प्रषेण गनुनपनेछ । 

(२) प्रषेण गरिएको स्वास््य संस्थामा लैजान,ु उपचाि गिाउन,ु िचन व्यहोनुन ि उपचाि गने
 कायनमा सहयोग तथा सहजीकिण गनुन अबभभावक, परिवािका सदस्य, संििण तथा
 संििणत्व स्वीकाि गरिएको व्यजक्तको दावयत्व हनुछे। 

(३) प्रषेण सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकािी संचालन गनन प्रदेश सिकाि ि स्थानीयतह बीच 
समन्वय गिी आवश्यक व्यवस्था बमलाइनेछ । 

(४) प्रषेण गदान सम्बजन्धत स्वास््य संस्थाले आफूसंग िहेका न्यनुतम स्वास््य सम्बन्धी 
उपलब्ध सेवा तथा उपकिण सवहत व्यवजस्थत रुपमा प्रषेण गनुन पनेछ । 
(५) प्रषेण सम्बन्धी थप व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ। 
 

८. समान व्यवहाि गनुनपने: (१) यस ऐन बमोजजम उपचाि गदान सबै सेवाग्राही प्रबत समान तथा 
आदिपूणन व्यवहाि गनुन सम्बजन्धत स्वास््यकमीको कतनव्य हनुेछ। 

(२) उपदफा (१)मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएतापबन वविामीको स्वास््यको गजम्भिताको 
आधािमा स्वास््य संस्थाले उपचाि गदान प्राथबमवककिण गनन सवकनेछ। 

(३) कुनैपबन स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकमीले जातीय, भौगोबलक, धाबमनक, सामाजजक, 
आबथनक, लैंबगक वा अन्य कुनै आधािमा भेदभाव गनन गिाउन ुहदैुन।   
 

९. पेशागत आचिण: स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकमीले सम्बजन्धत परिषद्हरुले बनधानिण गिे 
बमोजजमको पेशागत आचिण पालन गनुनपनेछ । 

 

१०. आवश्यक उपाय अवलम्बन गने: (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले प्रचबलत कानूनको अबधनमा िही
 कमनचािीको सिुिा, िोगको संिमण िोक्ने तथा हनु नददने वाताविण व्यवजस्थत गनन आवश्यक 
उपायको अवलम्बन गनुनपनेछ।   

(२) बबिामीको औषधी उपचाि सम्बन्धी व्यजक्तगत स्वास््य सिोकािका बबषयहरुमा
 अस्पताल, जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुले गोपबनयता कायम गनुनपनेछ । 
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परिच्छेद-३ 

अनमुती, सञ्चालन तथा अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 

११. स्वास््य सेवा संचालन अनमुती: (१) यस ऐन बमोजजम अनमुती नबलई कसैले पबन स्वास््य
 सेवा सञ्चालन गनुन हदैुन ।  

(२) अस्पताल तथा स्वास््य संस्था सञ्चालन अनमुती प्रदान गदान स्वास््य संस्थाको 
सेवाको प्रकृती, सेवा प्रवाह, जनसंख्या, भौगोबलक दिुी, पहुुँच योग्य ि शै्या िमताको 
बनधानिण तोवकए बमोजजमको मापदण्ि अनसुाि हनुेछ । 
(३) स्वास््य संस्थामा वा स्वास््य सम्बन्धी जशिण संस्थाले सेवा वा कायनिम सञ्चालन 
गदान प्रदेश सिकािले तोवकएको प्रोटोकल, मापदण्ि बनदेजशका अबनवायन रुपमा पालना 
गनुनपनेछ । 
(४) प्रदेश बभत्र बनजी तथा गैिसिकािी स्वास््य संस्था संचालन गनन चाहेमा तोवकए 
बमोजजम इजाजत पत्र बलई संचालन गनुन पनेछ। 
 (५) मन्त्रालयले वा तोकेको बनकायले अस्पताल, प्रयोगशाला, नबसनङ्ग होम, 
पोबलजक्लबनक, जक्लबनक, औषधालय, औषधी तथा िसायन उद्योग लगायत स्वास््य 
संस्थाहरुको बनयबमत रुपमा बनरििण तथा अनगुमन गनन गिाउन सक्नेछ।   

 

(६) मन्त्रालयले स्वास््य सेवा प्रवाहको लाबग प्रदेशले संघ, स्थानीय तह, बनजी तथा गैि 
सिकािी संस्थाहरुसंग आवश्यक साझेदािी गनन सक्नेछ। ति साझेदािीका शतनहरु तोवकए 
बमोजजम हनुेछ । 
(७) स्वास््य सेवा संचालन अनमुती दतान, संचालन, नवीकिण, स्तिोन्नती तथा 
व्यवस्थापन सम्बजन्ध थप व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ। 

 
१२. िािेज भएको माबनने : दफा (११) बमोजजम इजाजत-पत्र नबलई संचालन गिेको ि तोवकएको 

मापदण्ि पिुा नगिी संचालनमा िहेका स्वास््य संस्थाहरुको इजाजत पत्र स्वत: िािेज
 माबननेछ।  

  

१३. शलु्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य संस्था स्थापना ववस्ताि वा स्तोरुन्नती गनन अनमुती प्राप्त 
सम्बजन्धत स्वास््य संस्थाले तोकीए बमोजजमको अन्य दस्तिु ि नवीकिण दस्तिु तोवकए 
बमोजजमको बनकायमा बझुाउन ुपनेछ। 

(२) अस्पताल, प्रयोगशाला, नबसनङ्ग होम लगायतका स्वास््य संस्थाहरुको सेवा शलु्क 
बनधानिण गने कायन तोवकए बमोजजमको सबमबतले गनेछ।  
(३) सामाजजक स्वास््य सिुिा कायनिम संचालनमा िहेका अस्पतालहरुले बबपन्न बबिामी 
नागरिक औषधी उपचाि आबथनक सहायता प्राप्त गिेका बबिामीहरुलाई तोवकए बमोजजम 
स्वास््य परििण तथा उपचाि सेवा ददन ुपनेछ ।  
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१४. पवुानधाि बनमानण आशय पत्र (लेटि अफ इन्टेन्ट) बलनपुने:  (१) यस ऐन बमोजजम स्वास््य
 संस्थाको स्थापना स्वास््य सेवा ववस्ताि वा स्तिोन्ती गिी स्वास््य सेवा सञ्चालन गनन
 इच्छुक संस्थाले आवश्यक पवुानधाि बनमानण गने प्रयोजनको लाबग आशय पत्र बलनपुनेछ।  

(२) पच्चीस भन्दा कम शै्या सञ्चालन गने अस्पतालले प्रचबलत वाताविण सम्बन्धी 
कानून बमोजजम प्रािजम्भक वाताविणीय पिीिण प्रबतवेदन पेश गनुन पने छ ।  

(३) पच्चीस भन्दा बढी शै्या सञ्चालन गने अस्पतालले प्रचबलत वाताविण सम्बन्धी 
कानून बमोजजम प्रािजम्भक वाताविणीय पिीिण ि वाताविणीय प्रभाव मलु्याकंन प्रबतवेदन 
समेत पेश गनुन पनेछ । 
 

१५. संचालन अनमुबतको लागी अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था: कुनै पबन अस्पताल तथा स्वास््य
 संस्थालाई सञ्चालन अनमुबत ददन ु भन्दा पवहले त्यस्तो स्वास््य संस्थाले तोवकए बमोजजमको
 मापदण्ि पिुा गिे नगिेको प्राववबधक सबमबतले अनगुमन गिी बसफारिस गनुनपनेछ । 

 

१६. पूवानधाि सम्बन्धी मापदण्ि: अस्पतालले सेवा सञ्चालन गदान तोवकए बमोजजमको पवुानधाि
 सम्बन्धी मापदण्ि पूिा गनुनपनेछ । 

 

१७. संञ्चालन अनमुती: (१) दफा (११) ि (१३) बमोजजमको कायन सम्पन्न भएपबछ दफा (१४) 
बमोजजमको पूवानधाि सम्बन्धी मापदण्ि पिुा गिेका स्वास््य संस्थाले स्वास््य सेवा सञ्चालन गनन 
आवश्यक कागजात संलग्न गिी तोवकएको बनकायमा बनवेदन पेश गनुनपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको बनवेदन प्राप्त हनु आएमा मन्त्रालयले वा तोवकएको
 बनकायले अनगुमन सबमबतलाई अनगुमन गनन लगाउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजमको अनगुमन सबमबतको प्रबतवेदनको आधाि ि यस ऐनमा
 उल्लेजित अन्य मापदण्ि पिुा गिेको स्वास््य संस्थालाई तोवकएको ढाुँचामा तोवकएको
 बनकायबाट तोवकएको शलु्क बलई अनमुबत ददन सक्नेछ । 

 
१८. थप सेवा ववस्ताि गनन वा शािा स्थापना गनन अनमुती बलनपुने: स्वास््य संस्थाले आफुले

 सेवा सञ्चालन गनन अनमुबत पाएको सेवाका अबतरिक्त थप सेवा ववस्ताि गनन वा शािा
 स्थापना गिी सेवा सञ्चालन गनन चाहेमा तोवकएको प्रकृया पिुा गिी सम्बजन्धत बनकायबाट
 अनमुबत बलन ुपनेछ । 

 

१९. सञ्चालनमा िहेका स्वास््य संस्थाले अनमुबत प्राप्त गनन बनवेदन ददनपुने: (१) यो ऐन प्रािम्भ
 हुुँदाका बित संचालनमा िहेका स्वास््य संस्थाले यस ऐन बमोजजमको पवुानधाि तथा मापदण्ि
 पिुा गने प्रयोजनको लाबग अनमुबत बलनपुनेछ । 

(२) अनमुबत नबलई संचालन गिेका ि पूवानधाि वा मापदण्ि पिुा नगिेकाको सेवा
 बन्द गिी कावानही गरिनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोजजम बन्द गरिएका स्वास््य संस्थाबाट तोवकए बमोजजमको
 मापदण्ि पिुा गिी संचालन गनन माग भएमा प्राववबधक सबमबतको अनगुमन पबछको
 बसफारिसको आधािमा संचालनका लाबग अनमुबत ददइनेछ । 

 

२०. स्वास््य संस्था बाहेक अन्यत्रबाट स्वास््य सेवा प्रदान गने: (१) मन्त्रालयले शैजिक संस्थासंग 
सहकायन गिी ववद्यालय स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा प्रदान गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रदान गरिने बबद्यालय स्वास््य प्रवर्द्नन सेवाको प्रकृबत ि
 मापदण्िहरू मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले तोके बमोजजम हनुेछ। 

(३) कुनै स्वास््य संस्था, गैि सिकािी तथा बनजी संस्थाले मन्त्रालय वा मन्त्रालयले
 तोकेको बनकायबाट मापदण्ि पयुानई अनमुती बलई प्रवर्द्ननात्मक सेवा तथा घमु्ती
 जशबबिहरु माफन त ववशेषज्ञ स्वास््य सेवाहरु संचालन गनन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम स्वास््य सेवा प्रदान गने प्रविया ि मापदण्ि मन्त्रालयले 
तोके बमोजजम हनुेछ। 

(५) घिघिमा ददईने स्वास््य सेवा प्रदान गदान पिुा गनुन पने प्रविया ि मापदण्ि स्थानीय 
तहले तोके बमोजजम हनुेछ । 

 

२१. स्वास््य संस्थाले गणुस्ति कायम गनुनपने: (१) स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको
 गणुस्ति सबुनजित गने कायन संघीय कानून बमोजजम हनुेछ।            

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ि पिुा भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा
 मन्त्रालयले तोकेको बनकायले समय समयमा अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम भएको अनगुमन ि मूल्यांकन पबछ सम्बजन्धत बनकायले
 ददएको बनदेशनको पालना गनुन प्रत्येक स्वास््य संस्थाको कतनब्य हनुेछ । 

 

२२. मानव स्रोतको व्यवस्थापन ि ववकास: (१) प्रदेश सिकािले स्वास््य िेत्रको मानव स्रोतको
 उत्पादन, ववकास, ववतिण ि उपयोग सम्बन्धी नीबत एवंम मापदण्ि तयाि गिी लागू गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ि तोक्दा मानव स्रोतको बबकास, ब्यबस्थापन, 
उपयोगका बबषयमा ददघनकाबलन, मध्यकालीन ि तत्काबलन आवश्यकताको ववश्लषेण 
ि नक्सांकन गिी जनशजक्त, प्रबबबध, जनसंख्या, ववबभन्न स्वास््य समस्याको 
अनपुातको प्रिेपणको आधािमा तोक्न ुपनेछ ।  

(३) स्वास््य िेत्रमा कायनित कमनचािीहरुलाई थप प्रोत्साहनको लाबग प्रोत्साहन भत्ता, 
ताबलम, छात्रवजृत्त ि वजृत्तववकासको व्यवस्था गरिनेछ । 

(४) जचवकत्सक, स्वास््य प्रवर्द्नक, नसन लगायतका स्वास््यकमी अभाव िहेको जनशजक्त 
ब्यबस्थापनको लाबग मन्त्रालयले प्रचबलत कानून बमोजजम मध्यकाबलन ि तत्काबलन 
रुपमा भनान गनन सक्नेछ । 
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२३. अस्पताल व्यवस्थापन सबमबत गठन: प्रदेशमा सिकािी अस्पताल तथा सावनजबनक अस्पताल, 
सिकािी बनजी साझेदािीमा संचाबलत अस्पतालको व्यवस्थापन तथा संचालनको लाबग तोवकए 
बमोजजम अस्पताल व्यवस्थापन सबमबत गठन गरिनेछ । 

 

२४. औषधीको प्रजेस्िप्सन ि फामेसी सम्बन्धी व्यवस्था:  (१)  जचवकत्सक तथा अजख्तयािी प्राप्त 
स्वास््यकमीहरुले औषधी बसफारिस गनुनपदान जेनेरिक नाममा लेख्न ुपनेछ ।                
 (२) प्रत्येक सिकािी अस्पतालहरुले आफ्नै फामेसी सञ्चालन गिी सपुथ मलु्यमा औषधीहरु
 बनयबमत रुपमा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।                                   
 (३) औषधीको बबिी तथा ववतिण गनन मान्यता प्राप्त स्वस्थाकमीबाट फामेसी सञ्चालन गनुन
 पनेछ।                                                                       
 (४) सिकािी तथा बनजज फामेसीहरुको दतान संचालन, बनरििण, अनगुमन, बनयमन तथा
 मूल्यांकन सम्बजन्ध व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

 

२५. ववस्तारित स्वास््य सेवा उपलब्ध गिाउन सक्न:े (१) स्वास््य संस्थाले आफ्नो उपलब्ध
 साधन, स्रोत ि जनशजक्तको आधािमा आवश्यकता अनसुाि बबस्तारित स्वास््य सेवा उपलब्ध
 गिाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सेवा उपलब्ध गिाउने जचवकत्सक वा स्वास््यकमीलाई
 त्यस्ता संस्थाले सो सेवा उपलब्ध गिाए वापत अबतरिक्त भत्ता ि अन्य सवुवधा प्रदान
 गनुनपनेछ । 

 

२६. अन्यत्र सेवा गनन नपाउन:े (१) सिकािी अस्पताल ि स्वास््य संस्थामा कायनित जचवकत्सक,
 स्वास््यकमी वा कमनचािीले सम्बजन्धत बनकायले तोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गनन पाउनेछैन। 

(२) उपदफा (१)मा उल्लेजित समय बाहेकको समयमा कुन ै जचवकत्सक,
 स्वास््यकमी तथा अन्य कमनचािीले अन्यत्र सेवा गनन चाहेमा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले
 तोकेको बनकायबाट स्वीकृबत बलन ुपनेछ । 
 

२७. बनजज अस्पताल तथा स्वास््य संस्था संचालन : (१) सिकािी अस्पताल तथा सिकािी स्वास््य 
संस्था परिसिको ५०० बमटिको वरिपिी दिुी बभत्र अन्य बनजी अस्पताल, पोबलजक्लबनक, 
जक्लबनक, नबसनङहोम, प्रयोगशाला लगायत स्वास््य सम्बजन्धत बनजज व्यवसाय संचालन गनन पाइने 
छैन।          

 ति ववजशष्ट प्रकृबतको बहसेुवा उपलब्ध गिाउने मापदण्ि पगुाई अनमुती बलएको अस्पताल 
आयवेुद, होबमयोप्याबथक जस्ता फिक प्रकृबतका अस्पतालको हकमा ि जनघनत्वको आधािमा 
अस्पतालको शैया आवश्यक प्राववबधक सबमबतले बसफारिस गिेमा यो बन्देज लागू हनुेछैन । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम बन्देज गरिएका बनजज अस्पताल, पोबलजक्लबनक, जक्लबनक, 
नबसनङहोम, प्रयोगशालाहरुलाई स्थानान्तिण गननका लाबग मापदण्ि बनाइ बनजित समय 
ददईनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोजजम स्थानान्तिण गनन तोवकएको समयबभत्र स्थानान्तिण नगिेको 
िण्िमा मन्त्रालयले रु. ५०,०००/- सम्म जरिवाना गिी हटाउन सक्नेछ।     
 

२८. स्वास््य उपचाि सहायता कोष स्थापना गनन सक्न:े (१) प्रदेश सिकािले आबथनक रुपले ववपन्न 
बबिामी नागरिक औषधी उपचाि आबथनक सहायताको लागी स्वास््य उपचाि सहायता कोषको 
स्थापना गनन सक्नेछ।                                                      

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाए बमोजजमको िकम िहनेछ ।  

(क) नेपाल सिकािबाट प्राप्त िकम,  
(ि) प्रदेश सिकािबाट प्राप्त िकम,  
(ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त िकम,  
(घ) बैदेजशक, गैिसिकािी ि बनजज संघ संस्थाबाट प्राप्त िकम ि 
(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त िकम  

(३) उपदफा २(घ) को बैदेजशक सहायता िकम प्राप्त गदान नेपाल सिकािको अनमुती 
बलन ुपनेछ ।      
(४) उपदफा (१) बमोजजमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम

 हनुेछ । 
२९. अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य सेवा प्रदायक सिकािी, गैि सिकािी तथा बनजी 

स्वास््य संस्थाहरु (अस्पताल, नबसिंगहोम, जक्लबनक, पोबलजक्लबनक, प्रयोगशाला, फामेसी लगायत) 
मा तोवकए बमोजजम कायन भए नभएको यकीन गनन बनयबमत रुपमा अनगुमन, बनरििण तथा 
बनयमन गरिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम अनगुमन, बनरििण तथा बनयमन गदान तोवकएको गणुस्ति वा 
मापदण्ि पूिा नगिी सेवा सञ्चालन गिेको पाइएमा त्यस्तो व्यवसायी तथा संस्थालाई 
तत्काल सधुािका लाबग बढीमा तीन मवहनाको अवबध ददन सवकनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोजजमको समयावबधबभत्र सधुाि नगिेमा, गणुस्तिीय सेवा प्रवाह 
नगिेमा वा बनयबमत रुपमा पेश गनुन पने आवश्यक प्रबतवेदन पेश नगिेमा त्यस्तो स्वास््य 
संस्था तथा व्यवसायीलाई प्रदान गिेको सेवा पूणन वा आंजशकरुपमा तत्काल बन्द गनन 
आदेश ददन सवकनेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोजजम बन्द गनन आदेश ददन ु पूवन सम्बजन्धत स्वास््य संस्थालाई

 मौका सफाइ पेश गने मौका ददनपुनेछ ।    

३०. स्वास््य संस्था गाबभन सक्ने: प्रदेशबभत्र सञ्चालनमा िहेका दईु वा दईु भन्दा बढी स्वास््य 
संस्था एक आपसमा गाबभई सेवा सञ्चालन गनन चाहेमा तोवकए बमोजजमका सतनहरु पूिा गिी 
संचालन अनमुतीको लाबग त्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुले सम्बजन्धत बनकायमा संयकु्त रुपमा बनवेदन 
ददन सक्नेछन । 

३१. स्वास््य जशिण संस्था संचालन : प्रदेशबभत्र सञ्चालन गरिने स्वास््य जशिण संस्थाहरुको 
स्थापना, संचालन ि अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
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परिच्छेद-४ 

प्रदेश स्वास््य सबमबत सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३२.  प्रदेश स्वास््य सबमबत गठन: (१) यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजजमका स्वास््य सम्बन्धी काम 
कािवाहीलाई प्रभावकािी गिाउनको लाबग नीबतगत रुपमा सल्लाह ददन ि ऐनको प्रभावकािी 
कायनन्वयनको अनगुमन गनन प्रदेश स्वास््य सबमबत गठन हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सबमबतमा देहाय बमोजजमका सदस्यहरु िहन ेछन । 

(क) मन्त्री, सामाजजक ववकास मन्त्रालय        - अध्यि 

(ि) सजचव, मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपरिषद्को कायानलय           – सदस्य 

(ग) सजचब, आन्तरिक माबमला तथा कानून मन्त्रालय            - सदस्य 
(घ) सजचव, आबथनक माबमला तथा योजना मन्त्रालय             – सदस्य 
(ङ) सजचव, सामाजजक ववकास मन्त्रालय                      – सदस्य   

(च) सजचव, भबूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकािी मन्त्रालय         – सदस्य 

(छ) सजचब, भौबतक पूबनधाि बबकास मन्त्रालय                 – सदस्य  
(ज) सजचव, उद्योग, पयनटन बन तथा वाताविण मन्त्रालय      –  सदस्य 
(झ) बनदेशक, प्रदेश स्वास््य बनदेशनालय              – सदस्य 
(ञ) प्रमिु मेिीकल सपुिीटेन्िेन्ट, सेती प्रादेजशक अस्पताल        -  सदस्य 
(ट) स्वास््य िेत्रका ववज्ञहरु मध्येबाट अध्यिले  मनोबनत  

गिेको १ जना                       - सदस्य  
(ठ) बनजी स्वास््य संस्थाका संचालक मध्येबाट अध्यिले  

मनोबनत गिेको १ जना                               - सदस्य  
(ि) प्रदेश स्वास््य प्रबतष्ठान/मेबिकल कलेज वा स्वास््यसंग सम्बजन्धत

 परिषदहरुबाट अध्यिले मनोबनत गिेको १ जना               – सदस्य 
(ण) जजल्ला समन्वय सबमबत, उपमहानगिपाबलका, नगिपाबलका वा  
गाउपाबलका प्रमिुहरु मध्येबाट १ जना मवहला सवहत अध्यिले  
मनोबनत गिेको ३ जना                                    -  सदस्य 
(त) स्वास््यसंग सम्बजन्धत पेशागत संघसंस्थाहरुका अध्यिहरु मध्येबाट १ जना    
मवहला सवहत अध्यिले मनोबनत गिेको २ जना       -सदस्य 
(थ) उपभोक्ता वहत संििण तथा सिोकािवाला मध्येबाट मन्त्रालयबाट  
अध्यिले मनोबनत गिेको १ जना                              - सदस्य 
(द) प्रमिु, अस्पताल ववकास तथा जचवकत्सा सेवा महाशािा, मन्त्रालय  - सदस्य 
(ध) प्रमिु, नीबत, कानून, मापदण्ि योजना तथा जनस्वास््य महाशािा, मन्त्रालय 

 - सदस्य सजचब 

    (३) उपदफा (२) बमोजजम गदठत सबमबतका अध्यिद्वािा मनोबनत सदस्यहरुको पदावबध तीन    
बषनको हनुेछ । 
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   (४) सबमबतका पदाबधकािीले बनयमानसुाि बैठक भत्ता पाउने छन । 

   (५) बैठक संचालन सम्बन्धी अन्य कायनववबध आफैले बनाउन सक्नेछ । 

   (६) आवश्यकता अनसुाि बैठकमा अन्य बबज्ञहरुलाई बोलाउन सवकनेछ । 

   (७) सबमबतको बैठक बषनमा कजम्तमा ३ पटक बस्नपुनेछ । 

   (८) सबमबतको दैबनक कायन सम्पादन सम्बन्धी कायन गननका लाबग मन्त्रालयको नीबत, कानून,
 मापदण्ि योजना तथा जनस्वास््य महाशािाले सजचवालयको कायन गनेछ। 

३३.  सबमबतको काम कतनव्य ि अबधकाि : (१) सबमबतको काम कतनव्य ि अबधकाि देहाय
 बमोजजम हनुेछ । 

(क) प्रदेश स्वास््य सेवा सम्बन्धी नीबत तथा योजना तजुनमा गनन बसफारिस गने 
(ख) स्वास््य सम्बन्धी बहपुिीय नीबत योजना तथा कायनिम पनुिावलोकन गिी 

आवश्यक मागन बनदेशन गने । 
(ग) स्वास््य सेवाको ववबभन्न ववषयमा प्राथबमकता बनधानिण गिी कायानन्वयन गनन सझुाव 

ददने । 
(घ) स्वास््य सम्बन्धी अन्तिाविय महासन्धी, िाविय स्तिका सम्झौता तथा 

प्रबतवर्द्ताहरुको कायानन्वयनका लागी सझुाव ददने। 
(ङ) ववदेशी अन्तिाविय वा गैिसिकािी संघ संस्थाहरुबाट प्राववबधक वा ववजत्तय सहयोग 

प्राप्त गने सम्बन्धमा नेपाल सिकािसंग समन्वय गने। 
(च) गणुस्तरिय तथा प्रभावकािी स्वास््य सेवा बनाउन, ददगो ववकासका लाबग सधुाि गनन 

तथा समग्र स्वास््य प्रवर्द्नन गनन आवश्यक समन्वय तथा सझुाव ददने। 
(छ) ववबभन्न प्रयोजनका लाबग प्रयोग हनुे ववषादीको बनयन्त्रण, सिक तथा यातायात जन्य 

दघुनटना न्यूनीकिणका लाबग आवश्यक नीबत बनमानण ि व्यवसायजन्य स्वास््य 
सम्बजन्धत मापदण्ि तयाि गनन प्रदेश सिकािलाई सझुाव ददने। 

(ज) स्थानीय तह तथा ववद्यालयमा प्राथबमक उपचाि, आयबेुद, योग, नबसनङ्ग सेवा लगायत 
वैकजल्पक जचवकत्सा तथा स्वास््य प्रबर्द्नन संस्थागत गनन स्वास््य प्रवर्द्ननकमी तथा 
स्वास््यकमीको व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीबतगत सझुाव ददने। 

(झ) स्वास््यसंग सम्बजन्धत अन्य कुन ैआवश्यक ववषयमा सझुाव प्रस्ततु गनन आवश्यकता 
अनसुाि मापदण्ि, बनदेजशका तथा कायनववबध तजुनमा गनन पिामशन ददने। 

(ञ) आवश्यकता अनसुाि उपसबमबत गठन गने ि ववज्ञ आमन्त्रण गिी कायन गने 
गिाउने। 

(ट) प्रदेश सिकािका सबै नीबतहरुमा स्वास््य नीबत अवलम्बन गनन पैिवी गने । 
(ठ) प्रदेश सिकािले तोकेको अन्य कायनहरु गने।  
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३४. स्वास््य सल्लाहकाि सबमबत गठन: (१) प्रदेशको समग्र स्वास््य सेवा सम्बन्धी नीबत, बनयम,
 कायनिम तथा योजनाहरुमा आवश्यक िाय सल्लाहको लाबग ववज्ञ सवहतको स्वास््य सल्लाहकाि
 सबमबत मन्त्रालयले गठन गनन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम गदठत सबमबतले तोवकए बमोजजमको बैठक भत्ता बाहेक अन्य 
सेवा सवुवधा पाउने छैनन ्। 
 

३५. स्वास््य प्राववबधक सबमबतको गठन: (१) स्वास््य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, स्तिोन्नती ि 
स्वास््य सेवाको गणुस्तिीयता सबुनजित गनन मापदण्ि तोक्न े तथा तोवकएको मापदण्ि अनरुुप 
सञ्चालन भएका स्वास््य संस्थाको अनगुमन गिी बसफारिस गनन स्वास््य प्राववबधक सबमबत गठन 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम गठन हनु े स्वास््य प्राववबधक सबमबतका देहायका सदस्य
 िहनेछन। 

(क) प्रमिु, योजना अनगुमन तथा बनयमन हेने शािा, स्वास््य बनदेशनालय                  

                                                    - संयोजक 

(ि) प्रबतबनबध, जचवकत्सक सेवा तथा िोग बनयन्त्रण हेने शािा         – सदस्य 

(ग) प्रबतबनबध, आयवेुद तथा ववववध जचवकत्सा हेने शािा, स्वास््य बनदेशनालय               
१ जना                                               - सदस्य 

(घ) प्रबतबनबध, नबसनङ सेवा व्यवस्थापन हेने शािा, स्वास््य बनदेशनालय                        
१ जना                                               - सदस्य 

(ङ) प्रबतबनबध, प्रशासन हेने शािा, स्वास््य बनदेशनालय १ जना                                       
- सदस्य  

(च)  प्रबतबनबध, स्वास््य जशिा, सूचना तथा संचाि हेने  शािा, स्वास््य बनदेशनालय            
१ जना                                                 - सदस्य 

(छ) कानून अबधकृत, मन्त्रालयले तोकेको १ जना                    - सदस्य               

(ज) मेबिकल ल्याब टेक्नोलोजजष्ट, प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला १ जना  – सदस्य 

(झ) फामेसी अबधकृत, मन्त्रालयले तोकेको १ जना                  – सदस्य 

(ञ) मेबिकल अबधकृत, स्वास््य बनदेशनालय               – सदस्य सजचब   

(३) उपदफा (२) बमोजजम गठन हनु े प्राववबधक सबमबतमा आवश्यकता अनसुाि 
 ववज्ञलाई आमन्त्रण गनन सवकनेछ । 
  (४) सबमबतको बैठक संयोजकले तोकेको बमबत समय ि स्थानमा बस्नेछ।  

(५) सबमबतको सम्पूणन सदस्य संख्याको पचास प्रबतशत भन्दा बढी सदस्य उपजस्थबत 
भएका बैठकको लागी गणपूिक संख्या पगेुको माबननेछ । 

(६) बैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ ि बनजको अनपुजस्थतीमा सबमबतको जेष्ठ
 सदस्यले अध्यिता गनेछ । 

(७) बैठकको बनणनय सदस्य सजचवले प्रमाजणत गनेछ । 
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(८) उपदफा (२) बमोजजम गदठत सबमबतले तोवकए बमोजजमको बैठक भत्ता पाउने छन। 
(९) बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववबध सबमबत आफैले बनधानिण गिे बमोजजम हनुेछ । 

३६. स्वास््य प्राववबधक सबमबतको काम, कतनव्य ि अबधकाि: प्राववबधक सबमबतको काम, कतनव्य ि 
अबधकाि देहाय बमोजजम िहने छ । 

(क)  स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ववबभन्न मापदण्ि तजुनमा गिी 
बसफारिस गने । 

(ि)  स्वास््य संस्थाको प्रत्यायन ि प्रमाणीकिण गननको लाबग मापदण्ि तजुनमा गिी सो 
बमोजजम स्वास््य संस्थाको बबगनकिण गनन बसफारिस गने । 

(ग) प्रत्यायन तथा प्रमाणीकिण मापदण्ि बमोजजम सेवा प्रवाह भए नभएको मूल्याङ्कन गिी 
बसफारिस गने । 

(घ) जनस्वास््यका बबबभन्न ववषयसंग सम्बजन्धत नीबत, योजना, कायन योजना, मापदण्ि, 
लगायत समकाबलन तथा ददघनकाबलन समाधान तथा िणनीबत तजुनमा गिी मन्त्रालयलाई 
बसफारिस गने। 

(ङ) स्वास््य सेवा प्रवाहलाई गणुस्तिीय, प्रभावकािी ि ददगो व्यवस्थापन गनन तथा स्वास््य 
प्रणालीमा नववनतम ववकासलाई संस्थागत गनन आवश्यक प्राववबधक सल्लाह सझुाव तथा 
योजना तजुनमा गिी मन्त्रालयलाई बसफारिस गने  

(च) सबमबतमा प्राप्त उजिुी उपि छानबीन गिी न्यूनतम मापदण्ि पिुा नगिेका स्वास््य 
संस्थाको सेवा आंजशक वा पूणन रुपमा बन्द गनन मन्त्रालयलाई बसफारिस गने । 

(छ) मन्त्रालयले तोकेको अन्य प्राबबबधक कायनहरु गने ।  
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परिच्छेद – ५ 

सिुजित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य 

३७. सिुजित माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा : (१) मन्त्रालयले संबबधान प्रदत्त मवहलाको प्रजनन 
स्वास््य सम्बन्धी हकको सम्मान, संििण ि परिपबूतन गनन ि प्रजनन स्वास््य सेवालाई सिुजित, 
गणुस्तिीय, सवनसलुभ तथा पहुुँचयोग्य बनाउनको लाबग आवश्यक नीबत एवंम िणनीबत तयाि गिी 
लागू गनेछ। 

(२) प्रदेश सिकािले प्रत्येक वषन आफ्नो बजेट माफन त प्रत्येक स्थानीय तहलाई माततृ्व 
तथा प्रजनन ् स्वास््य सेवाको प्रयोजनका लाबग प्रदेश कानून बमोजजम बनजित िकम 
अनदुानको रुपमा बबबनयोजन गनेछ । 
(३) सम्बजन्धत स्थानीय तहले उपदफा (२) बमोजजम ववबनयोजजत िकमबाट आबथनक 
रुपले अबत बबपन्न मवहलाको माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््यका लाबग तोवकए बमोजजम िचन 
गनुन पनेछ ।  
(४) प्रदेश, जजल्ला ि स्थानीय तहमा प्रजनन ् स्वास््य समन्वय सबमबत गठन ि काम 
कतनब्य अबधकाि मन्त्रालयले तोकेबमोजजम हनुेछ । 

(५) मन्त्रालयले यस प्रदेशको मात ृतथा प्रजनन ्स्वास््य सदुृढीकिणको लाबग आवश्यक 
कायनववबध, बनदेजशका तथा मापदण्ि बनाउन सक्नेछ । 

 

३८. लैवङ्गक वहंसामा आधारित स्वास््य सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले लैवङ्गक वहंसामा आधािीत 
स्वास््य जशिा, सूचना तथा पिामशन लगायतका स्वास््य सेवा उपलब्ध गिाउने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सेवा मन्त्रालय मातहतका सिकािी अस्पतालहरु माफन त
 तोवकए बमोजजम प्रदान गनुनपनेछ । 

परिच्छेद – ६ 

पोषण ि िोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

३९. स्तनपान प्रवर्द्नन, संििण ि संवर्द्नन: (१) बच्चा जन्मेदेजि ६ मवहनासम्म पूणन स्तनपान गिाउन ु
आमाको दावयत्व हनुेछ । 

(२) आमाको दूधलाई प्रबतस्थापन गने वस्तलुाई बनरुत्साहन गनन मन्त्रालयले प्रचबलत
 कानून बमोजजम आवश्यक बनयन्त्रणका व्यवस्था लाग ुगनेछ ।  

(३) आमाको दूधलाई प्रबतस्थापन गने वस्तकुो प्रयोग गनुन हदैुन ि सोसंग सम्बजन्धत 
उत्पादक, ववतिक वा अन्य ब्यजक्तले छापा वा ववधबुतय माध्यमबाट कुनै पबन ववज्ञापन वा 
प्रायोजन गनन हदैुन । 
(४) बाल आहाि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  
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४०. गणुस्ति कायम गनुनपने : (१) कुनैपबन प्रकृबतका िाद्य पदाथन, िाने पानी वा औषधीजन्य 
लगायतका पदाथनको उत्पादन भण्िािण वा बबिी ववतिणमा तोवकए बमोजजमको गणुस्ति 
मापदण्ि कायम गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा १ बमोजजम गणुस्ति कायम नगिी वविी ववतिण गिेि स्वास््यमा प्रबतकूल 
असि पिेमा सोको िबतपूबतन प्रचबलत कानून बमोजजम सम्बजन्धत वविेता वा उत्पादकले 
व्यहोनुन पनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोजजम गणुस्ति तथा मापदण्ि कायम भए नभएको सम्बन्धमा 
मन्त्रालयले तोकेको बनकायले अनगुमन गनेछ । 
 

४१. सकु्ष्म पोषण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले आयोिीन, आइिन, फोबलक एबसि, 
दगु्धबधनक आयवेुददक औषधी, बभटाबमन लगायतका स्वास््यका लागी आवश्यक पने सकु्ष्म पोषण 
तत्व सम्बजन्धत िाद्यान्नमा सजम्मश्रण गने व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजजमको कायन गनन सम्बजन्धत उत्पादक वा ववतिकसंग 
समन्वय गनन सक्नेछ । 
(३) सकु्ष्म पोषण तथा एवककृत पोषण कायनिम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम

 हनुेछ । 
 

४२. िोप सेवा प्रदान गनुनपने: (१) िोपको माध्यमबाट िोगको िोकथाम, बनयन्त्रण, बनवािण वा 
उन्मूलन गिी जशश,ु बालबाबलका तथा मवहला लगायतका व्यजक्तको रुग्णतादि वा मतृ्यदुि 
घटाउन तथा िोप सेवाको गणुस्ति ववृर्द् ि ववस्ताि गननका लाबग मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था 
बमलाउने छ । 

(२) नेपाल सिकाि तथा प्रदेश सिकािले तोके बमोजजमको िोप सेवा तोवकएका स्वास््य
  संस्था माफन त बन:शलु्क उपलब्ध गिाउनेछ। 

(३) कुनै िोपको शलु्क बलनपुने भएमा मन्त्रालयले बनधानिण गिे बमोजजम हनुेछ । 
  (४) पूणन िोप घोषणा, सबुनितता ि िोप सेवा सदुृढीकिणको लाबग मन्त्रालयले 
      आवश्यक कायनववबध, बनदेजशका ि मापदण्ि बनाउन सक्नेछ । 
 

४३. िोप सञ्चालनमा अविोध गनन नहनुे : कसैले पबन िोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कुन ैकायनमा कुनै 
वकबसमको बाधा अविोध गनुन हदैुन । 

 

४४. अनमुती बलनपुने: (१) िोप सेवा सञ्चालन गनन चाहन े बनजी गैि सिकािी सामदुावयक स्वास््य 
संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको बनकायबाट अनमुती बलनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम अनमुती पाएका संस्थाले तोवकएको बनकायमा बनयबमत रुपले
 प्रबतवेदन पेश गनुनपनेछ । 
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४५. िोप कोष: (१) िोप सम्बन्धी कायनको प्रवर्द्ननको लागी िोप कोषको व्यवस्था गरिनछे । 

    (२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाय बमोजजमको िकम िहनछे। 
  (क) नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहबाट प्राप्त िकम, 

(ि) स्वदेशी व्यजक्त, ववजत्तय सहकािी वा अन्य संस्थाबाट प्राप्त िकम,    
(ग) नेपाल सिकािको अनमुबत बमोजजम अन्तिाविय संघ संस्था वा व्यजक्तबाट प्राप्त 
िकम ि  
(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त िकम 

(३) मन्त्रालयले उपदफा (२) बमोजजमको िकम “क” बगनको बाजणज्य बैङ्कमा िाता
 िोली जम्मा गनुनपनेछ ।                
(४) िोप कोष सञ्चालन गने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ। 

४६. सहयोग तथा समन्वय गनुनपने: (१) िोप सेवा सञ्चालन गने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गनुन 
सम्बजन्धत बनकाय वा व्यजक्तको कतनव्य हनुेछ । 

(२) मन्त्रालयले िोप सेवा सञ्चालन गदान संघ ि स्थानीयतहसंग समन्वय ि सहकायन
 गनेछ । 

परिच्छेद-७ 

िगत, िक्तजन्य पदाथनको प्रयोग तथा मानव अङ्ग प्रत्यािोपण 

४७. िक्त सञ्चाि सेवा: (१) मन्त्रालयले इजाजतपत्र ददएको संस्थाले मात्र िक्त सञ्चाि सेवा प्रदान 
गनन पाउने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले इजाजतपत्रको अबधनमा िही िक्त 
सञ्चाि सेवा प्रदान गननका लाबग तोवकएको मापदण्ि पूिा गिी ववबभन्न स्थानमा इकाईहरु 
ििा गिी िक्त सञ्चाि सेवा वा सोसंग सम्बजन्धत अन्य सेवा प्रदान गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम िक्त सञ्चाि सेवा प्रदान गने संस्थाले सेवाग्राहीलाई कुन ै
प्रकािको सङ्क्िमण नभएको िगत मात्र उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 
(४) िगतजन्य पदाथनको प्रदेश स्तिीय गणुस्तिीय प्रयोगशाला जाुँच, बनदान तथा भण्िािण 
सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन गनेछ। 
(५) यस दफा बमोजजम इजाजतपत्र ददने तथा नववकिण गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
 

४८. मानव अङ्गको प्रत्यािोपण ि प्रयोग: मानव अङ्गको प्रत्यािोपण सम्बन्धी व्यवस्था प्रचबलत कानून
 बमोजजम हनुेछ । 
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४९. शवपिीिण ि व्यवस्थापन गने: (१) प्रचबलत कानून बमोजजम परििण गनन अजख्तयाि प्राप्त
 जचवकत्सकले तोवकए बमोजजम शव परििण गनुनपनेछ ।  

(२) शव परििण पिात बेवारिसे वा पारिवारिक स्वइच्छाले शवलाई तोवकए बमोजजमको
 प्रविया पिुा गिी जचवकत्सा शास्त्र बबषय अध्ययनको लाबग सदपुयोग गनन सवकनेछ । 

 

५०. एम्बलेुन्स ि शववाहनको व्यवस्था गनुनपने:  (१) मन्त्रालयले तोके बमोजजमका स्वास््य संस्थाले 
तोवकए बमोजजमको मापदण्िमा िही एम्बलेुन्स ि शववाहनको सेवा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ।  

(२) एम्बलेुन्स ि शववाहनहरुको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम 
हनुेछ । 

५१. मानव मतृ्यकुा कािणहरु पवहचान: स्वास््य संस्थामा उपचाि बलइिहेको अवस्थामा कसैको मतृ्य ु
भएमा मतृ्यकुो कािण पवहचान गनन तोवकए बमोजजम परििण गरिनेछ । 

परिच्छेद-९ 

स्वास््य  प्रवर्द्नन, संििण ि सधुािका लाबग सामाजजक, सासं्कृबतक तथा वाताविणीय व्यवस्थापन  

५२. उपभोग्य वस्तकुो गणुस्ति: (१) जनस्वास््यका लाबग िाद्यान्न, मास,ु फलफूल, तिकािी ि पानी 
लगायतका उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन, भण्िािण तथा वविी ववतिण गदान तोवकए बमोजजम 
गणुस्ति तथा मापदण्ि कायम गनुनपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ि तोके बमोजजम हनुेछ ।         
  (३) उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन, भण्िािण तथा वविी ववतिणमा गणुस्ति भए 
नभएको अनगुमन तोवकएको बनकायहरुबाट गरिनेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोजजम गणुस्ति कायम नभएको पाइएमा प्रचबलत कानून बमोजजम 
कािवाहीका लाबग बसफारिस गरिनेछ। 

५३. वाताविण, ध्वनी ि वायपु्रदषुण: ध्वनी, वायू, जल, दृश्य तथा वाताविण प्रदषुण तथा जलवायु
 परिवतननले जनस्वास््यमा पाने प्रभावलाई न्यूनीकिण गनन तथा प्रचबलत कानून ि प्रदेश
 सिकािले तोके बमोजजम हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्िको पालना गनुन प्रदेश, स्थानीय तह, आम
 नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी तथा संघ संस्थाको कतनब्य हनुेछ।   

५४. सिसफाई तथा फोहोिमैला ि मलमतु्र व्यवस्थापन: (१) मानव स्वास््यमा संिमण हनु नददन 
तथा वाताविणीय स्वच्छताका लाबग फोहोिमैला तथा मानव मलमतु्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी 
प्रदेश सिकािले प्रदेश फोहिमैला तथा मलमतु्र व्यवस्थापन नीबत बनाई लाग ुगनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रदेश सिकािद्वािा लाग ु गरिएको नीबतको पालना प्रत्येक 
व्यजक्तले गनुनपनेछ ।   

      (३) वाताविणीय सिसफाई तथा फोहिमैला व्यवस्थापन तोके बमोजजम गनुनपनेछ । 

(४) स्वास््यजन्य फोहोिमैला संकलन, पनु: प्रयोग, प्रशोधन, ववसजनन ि बनयमनको
 लाबग आवश्यक मापदण्ि बनाइनेछ । 
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(५) सावनजबनक सेवा प्रदायक, होटेल, िेस्टुिेन्ट, अस्पताल, जक्लबनक, उद्योग तथा 
व्यवसाय ि संघ संस्थाहरुले सिसफाई तथा फोहोिमैला व्यवस्थापन तोवकएको मापदण्ि 
बमोजजम गनुन पनेछ ।    

 (६) प्लाजस्टकजन्य पदाथन तोवकए बमोजजमको मैिोन भन्दा बढीको बबिी ववतिण
 तथा उपयोग गनन पाइने छैन ।  

(७) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले सेवा प्रदायकलाई ि सेवाग्राहीलाई तोवकएको मापदण्ि
 बमोजजमको स्वच्छ िानेपानी ि सफा एवम ् सिुजित तविले व्यवस्थापन गरिएको
 शौचालय उपलब्ध गिाउन ुपनेछ।  

(८) स्वास््य संस्थामा िानेपानी, सिसफाई, शौचालय ि फोहिमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ। 
 

५५. स्वास््य मैत्री आवास, सावनजबनक यातायात ि सिक पूवानधाि तथा सिुिा: (१) आवास 

िेत्रहरुको बनमानण गदान मानव स्वास््य मैत्री हनुेगिी तोकेको मापदण्ि ि गणुस्ति कायम 
गनुनपनेछ। 

(२) सिक पवुानधाि बनमानण तथा सधुाि गदान अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री,
 ि स्वास््य प्रवर्द्ननलाई ध्यानमा िािी पूवानधाि बनमानण गनुन पनेछ।  

(३) सिकहरुमा पैदल वहड्ने फुटपाथ, हरित पेटी तथा साइकल लेन, पयानप्त िेल
 मैदान, मनोिञ्जन स्थल पाकन , बनजित दिुीमा बबश्राम/व्यायम स्थल ि सावनजबनक
 शौचालय, स्वास््य प्रवर्द्नन केन्र/स्वास््य जीवनशैली केन्र, ब्यायाम केन्र, योग केन्र,
 स्वास््य  जांच तथा प्राथबमक उपचािको व्यवस्था गनन सवकनेछ। 

(४) सिक तथा यातायात सेवालाई व्यवजस्थत गनन, सिक दघुनटनाबाट हनु ेमानवीय िबत
 न्यूनीकिण गनन ि तत्काल उद्दाि, उपचाि तथा ट्रमा केन्र सम्बन्धी व्यवस्थाका लाबग
 प्रदेश सिकािले जनमैत्री स्वास््य सिक नीबत तथा मापदण्ि बनाई लाग ुगनन सक्नेछ।   

 (५) सावनजबनक यातायात संचालन गदान जनस्वास््यमा प्रबतकूल असि नपने गिी
 वाताविण मैत्री तथा स्वास््य मैत्री (जेष्ठ नागरिक, बालबाबलका, मवहला, अपाङ्ग मैत्री)
 बनाउन प्रदेश सिकािले आवश्यक मापदण्ि तोकी कायनन्वयन गनन गिाउन सक्नेछ। 

 

५६. उद्योग व्यवसाय, आयोजना ि शहिीकिण: (१) जनस्वास््यमा पनन सक्ने प्रबतकूल प्रभावको 
पवहचान गिी िोकथाम गनन ि जोजिम न्यूनीकिण गनन तोवकएका उद्योग व्यवसाय तथा 
आयोजनाको संचालन गनन पूवन स्वीकृत बलन ुअजघ वाताविणीय तथा स्वास््य प्रभाव मूल्यांकन गनुन 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) अनसुािको वातावािणीय तथा स्वास््य प्रभाव मूल्यांकनको मापदण्ि,
 संयन्त्र ि तहगत कायनिेत्र संघीय कानून तथा प्रदेश सिकािले तोके बमोजजम हनुेछ।  

(३) कुनै उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाले उजचत प्रकािले फोहोि व्यवस्थापन नगिी
 कुनै प्रकािको वववकिण, िसायन लगायत उत्सजजनत पदाथनका कािण  मानव स्वास््य तथा
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 पशपंुिी लगायत अन्यमा प्रबतकूल असि पािी िबत भएको िण्िमा सोको उजचत
 िबतपबूतनको व्यवस्था सम्बजन्धत उद्योगी, व्यवसायी तथा आयोजनाले गनुन पनेछ । 

  

५७. जोजिमयकु्त िते्रमा काम गने कामदािको स्वास््य सिुिा :(१) जोजिमयकु्त िेत्रमा काम गने 
कामदािको स्वास््य सिुिाका लाबग सम्बजन्धत िोजगािदाताले प्रचबलत कानून बमोजजमका सिुिा 
उपायहरु अवलम्बन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमका जोजिमयकु्त िेत्रमा कायन गने कामदािहरुको 
िोजगािदाताले बनयबमत स्वास््य परििण, प्राथबमक उपचाि लगायत स्वास््य प्रवर्द्ननात्मक 
सेवाको व्यवस्था ि प्रचबलत कानून बमोजजम सो सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गनुन पनेछ। 
(३) उपदफा (१) बमोजजमको जोजिमयकु्त कायन स्थलमा कामदाि तथा कमनचािीको

 औजाि, उपकिण वा अन्य कुनै सामग्रीको प्रयोगको कािण गजम्भि संिमण भएमा,
 घाइते भएमा तथा मतृ्य ु भएमा सम्बजन्धत िोजगािदाताले स्वास््य उपचाि तथा उजचत
 िबतपबूतनको व्यवस्था बमलाउन ुपनेछ ।     

 (४) उपदफा (१) बमोजजमको जोजिमयकु्त कायनस्थलमा काम गने स्वास््यकमी, 
कमनचािी वा कामदािलाई सम्बजन्धत िोजगािदाताले तोके बमोजजमको जोजिम भत्ता 
उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

५८. सामाजजक, साुँस्कृबतक अन्धववश्वास, कुरिबतमा बनरुत्साहन : जनस्वास््यमा असि पाने सामाजजक 
तथा सांस्कृबतक अन्धववश्वास लगायत अन्य स्वास््यका कािक तत्वहरुलाई बनयन्त्रण तथा 
बनरुत्साहन गनन प्रदेश सिकािले आवश्यक मापदण्ि बनाई लाग ुगनन सक्नेछ।  

 

५९. सामाजजक स्वास््य सिुिा कायनिम:(१) मवहला, वालबाबलका, वकशोि वकशोिी, दबलत, 
अपाङ्गता भएका ब्यजक्त ि प्रदेश सिकािले तोकेका अन्य लजित समूहरुका लाबग ववमा लगायत 
ववशेष सामाजजक स्वास््य सिुिा कायनिमहरु कायानन्वयन गनन स्थानीय तह ि प्रदेश सिकािले 
आवश्यक व्यवस्था बमलाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लजित समूहहरुका लाबग ददइने अन्य स्वास््य सेवा सवुवधा 
तथा प्रकृया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
(३) प्रदेश बभत्रका सम्पणून जनप्रबतबनबधहरु, सिकािी तथा गैिसकािी, सामदुावयक तथा 
बनजज संघ संस्थामा कायनित सम्पूणन कमनचािीहरुलाई अबनवायन स्वास््य ववमाको पहुुँचमा 
ल्याउन ि बबबमत अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुको ववस्ताि, स्तोिन्नती ि सेवाको 
गणुस्तिीयता बढाउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सिकािले तोके बमोजजम हनुेछ ।  
   

६०. ववद्यालय स्वास््य सेवा तथा स्वास््य जशिा: (१) बालबाबलकाहरुको स्वास््य प्रवर्द्नन गनन,
 वकशोिवकशोिीको प्रजनन ् स्वास््य, सिसफाई तथा अन्य स्वास््य सम्बन्धी सेवा प्रबाह गनन,
 स्वास््य जशिा, स्वस्थ जीवन शैली, व्यवहाि परिवतनन तथा मनोपिामशन सेवा प्रदान गनन
 स्थानीय तह ि सिोकािवालाहरूसंग समन्वय गिी ववद्यालय स्वास््य प्रवर्द्ननकमी को व्यवस्था
 गरिनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम िवटएकका स्वास््य प्रवर्द्ननकमीको काम कतनव्य अबधकाि
 बनयजुक्त ि सेवा  सवुवधा  प्रचबलत कानून बमोजजम हनुेछ।    

(३) उपदफा (१) बमोजजम सेवा संचालन गनन प्रत्येक बबद्यालयमा कजम्तमा एक जना
 नबसनङ्ग लगायत स्वास््य प्रवर्द्ननकमीको व्यवस्थापन गनन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ि
 बनाई लाग ुगनन सक्नेछ। 

(४) ववद्यालय स्वास््य सेवा ि स्वास््य जशिा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम
 हनुेछ।  

 

६१. सावनजबनक स्थलमा धमु्रपान तथा सूबतन सेवन गनन नहनुे: (१) कसैले पबन सावनजबनक स्थलमा 
धमु्रपान तथा सबुतनजन्य पदाथन सेवन गनन पाउने छैन ।   

(२) व्यवस्थापनले आफुसुँग सम्बजन्धत सावनजबनक स्थलको आवश्यकता अनसुाि
 ववबभन्न ठाउुँमा धमु्रपान, मददिा तथा सबुतन सेवन गनन नपाउने सूचना सबैले देख्न ेि थाहा
 पाउने गिी सूचना टाुँस गनुनपनेछ। 

 

६२. सबुतनजन्य पदाथनको उत्पादन, ववज्ञापन तथा ववविववतिण: (१) उत्पादकले सबुतनजन्य पदाथनको 
प्याकेट तथा बावहिी िोल (र्रयानपसन)को बनावट, ववविववतिण, सबुतनजन्य पदाथनको प्रवर्द्नन तथा 
ववज्ञापन, प्रचाि-प्रसाि, प्रदशनन तथा सूचना प्रायोजन गनन पाइने छैन। सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
प्रचबलत कानून बमोजजम हनुेछ। 

(२)धमु्रपान तथा सबुतनजन्य पदाथनको अनगुमन, बनिीिण तथा बनयमन सम्बन्धी व्यवस्था
 तोवकए बमोजजम हनुेछ।                                                                  

(३) कसैले पबन अठाि बषन नपगेुको व्यजक्त, गभनवती तथा सतु्केिी मवहलालाई सतुीजन्य 
पदाथन बबिी बबतिण गनन वा गनन लगाउन वा बनशलु्क उपलब्ध गिाउन पाउने छैन।       

 

६३. मददिा उत्पादन, बबज्ञापन तथा बबवि बबतिण : (१) कसैले पबन मानव स्वास््यलाई प्रबतकुल 
हनुे गिी मददिा तथा मददिाजन्य उत्पादन, बबिी ववतिण तथा सम्बजन्धत मददिाको बबज्ञापन, 
प्रचाि प्रसाि गनन पाइने छैन । 

(२) प्रदेश सिकािले मददिा बनयन्त्रण गनन तथा बबिी बबतिणलाई ब्यबजस्थत गनन
 आवश्यक मापदण्ि बनाई लाग ुगनन सक्नेछ।  

 

६४. बसाइ सिाई ि स्वास््य सेवा व्यवस्थापन : सबै नागरिकको स्वास््य सेवामा सहज पहुुँचलाई 
सबुनजित गनन मौषमी बसाई सिाईलाई मध्यनजि गदै मन्त्रालयले सम्बजन्धत स्थानीय तहको 
सहकायनमा अल्पकालीन बसाई सिाई गिी आएका समदुायको आधािभतू स्वास््य सेवामा 
पहुुँचलाई सबुनजित गने छ। 
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६५. ज्येष्ठ नागरिक स्वास््य सेवा: (१) ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास््य प्रवर्द्नन गनन स्वास््य सम्बन्धी 
पिामशन, उपचाि, पनुस्थानपना, प्रसामक तथा संििण सेवाको आवश्यक व्यवस्थापन तथा 
उपलब्धता गनन सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ि बनाई लाग ुगनन सक्नेछ । 
  (२) स्वास््य संस्थाहरुबाट सेवा प्रवाह हनुे सेवालाई थप प्रभावकािी गणुस्तिीय ि ज्येष्ठ
  नागरिक मैत्री सेवाका रुपमा संचालन गनन प्रदेश सिकािले आवश्यक मापदण्ि बनाई 
  व्यवजस्थत गनेछ। 
 

६६. स्वास््य प्रवर्द्नन अबभयान, स्वास््य पयनटन: (१) मन्त्रालयले स्वस्थ, सिम ि उत्पादनशील 
नागरिक बनमानण गनन तथा स्वास््यको ददगो ववकास गनन सिकािी, गैि सिकािी, सामदुावयक तथा 
बनजज संघ संस्थाहरुसंग सहकायन तथा समन्वय गिी स्वास््य प्रवर्द्नन अबभयान तोके बमोजजम 
संचालन गनन सक्नेछ ।    

(२) प्रदेशको स्वास््य सेवालाई जनमिुी, गणुस्तियकु्त बनाई प्रदेशको आबथनक ववकास 
गनन, तथा मानव ववकास सूचकाुँकलाई थप ववृर्द् गनन प्रदेशको स्वास््य पयनटन, स्वास््य 
महोत्सव सम्बन्धी ववशेष कायनिम तोवकए बमोजजम संचालन गनन सक्नेछ । 

(३) स्वास््य प्रवर्द्नन सेवालाई सम्पूणन स्थानीय तहमा पयुानउने गिी स्थानीय तह तथा 
अन्य सिोकावालाहरूसंग समन्वय गिी ववस्ताि गरिनेछ। 
(३) दफा (५२) देजि (६६) सम्ममा भएको ब्यवस्था लगायत सेवा तथा समग्र प्रदेश

 स्वास््य  सेवालाई थप व्यवजस्थत गनन मन्त्रालयले स्वास््य प्रवर्द्नन सम्बन्धी आवश्यक 
 िणनीबत  तथा मापदण्ि बनाई लाग ुगनन सक्नेछ। 

परिच्छेद-१० 

नसने िोग तथा मानबसक स्वास््य सम्बन्धी व्यवस्था 

६७. नसने िोगको िोकथाम: (१) नसने िोगको िोकथाम तथा व्यवस्थापनको लाबग स्वास््य 
पिीिण गनन ि गिाउन ुसबै व्यजक्तको कतनव्य हनुेछ । 

(२) नसने िोग सम्बन्धी प्रदेश स्तिीय बबशेष प्याकेजको बनमानण गिी स्वास््य प्रवर्द्नन 
सेवाहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रवाह गिी नसने िोग सम्बन्धी स्वास््य जशिा 
लगायत प्रवर्द्ननात्मक सेवा प्रवाह गनन, िोकथाम गनन तथा अनगुमन, बनरििण ि 
सहजीकिण गननका लाबग मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ि बनाई सामदुावयक स्वास््य 
प्रवर्द्नक परिचालन गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम तोवकएको समयावबधका लाबग िवटएका जनशजक्तको 
व्यवस्थापन, काम ि कतनव्य लगायत व्यवस्था मन्त्रालयले तोके बमोजजम हनुेछ ।  
(४) नसने िोगको िोकथाम, बनयन्त्रण, उपचाि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी थप

 व्यवस्था तोवकए बमोजजमको हनुेछ ।  
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६८. मानबसक स्वास््य: (१) मानबसक स्वास््य समस्या भएका व्यजक्त स्वास््य उपचाि तथा
 मनोसामाजजक पिामशन सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सेवा प्रदान गदान कुन ैपबन स्वास््य संस्थाले भेदभाव गनुन
 हदैुन । 

(३) मानबसक स्वास््य समस्या भएको व्यजक्तलाई मानवीय व्यवहाि गनुनपनेछ ।
 (४) किा िालको मानबसक िोग लागेको व्यजक्तलाई उपचाि, पनुनस्थापनात्मक ि
 प्रसामक सेवाको लाबग स्वास््य संस्थामा लैजान ेदावयत्व सम्बजन्धत परिवाि वा  संििकमा
 हनुेछ। 

(५) किा िालको मानबसक िोग लागेका बेवारिसे ि असहाय व्यजक्तको उपचाि तथा
 संििणका लाबग प्रदेश सिकािले तोवकएबमोजजम आवश्यक व्यस्था गनन सक्नेछ।   

(६) मानबसक स्वास््य समस्याको उपचाि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
 तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

परिच्छेद -११ 

आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा 

६९. आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) आयवेुद, योग, यनुानी, आम्ची 
होबमयोप्याबथक, प्राकृबतक जचवकत्सा, बसर्द् जचवकत्सा लगायतका अन्य प्रचबलत पिम्पिागत 
स्वास््य उपचाि सेवा तथा सम्बजन्धत जशिण संस्था सम्बन्धी दतान अनमुबत, कायानन्वयन, 
संचालन, अनगुमन ि बनयमन सम्बन्धी मापदण्ि मन्त्रालयले तोके बमोजजम हनुेछ ।                                            

(२) गणुस्तिीय आयवेुद औषधी उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी व्यवस्था आयवेुद औषधी
 संवहताले तोके बमोजजम हनुेछ । 

(३) आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा सेवालाई सम्पूणन स्थानीय तहमा पयुानउने गिी
 स्थानीय तह तथा अन्य सिोकािवालाहरुसंग समन्वय गिी ववस्ताि गरिनेछ । 

 (४) नसने िोग तथा ददघन िोग बनयन्त्रण ि बढ्दो तनाब व्यवस्थापनको आयबेुद्का
  ववजशजस्टकृत जचवकत्सा पद्दबत, योग, पबुनकमन/पंचकमन, िसायन जचवकत्सा ि
 स्वस्थ जीवन शैली पिामशन सेवा प्रदान गनन सवकनेछ । 

(५) आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा सेवालाई स्वास््य सेवासंग एकीकृतरुपमा
 सेवा प्रवाह गनन स्थानीय तह तथा अन्य सिोकािवालाहरुसंग समन्वय गरिनेछ । 

(६) आयवेुद स्वास््य सेवा तथा वैकजल्पक जचवकत्सा लगायत सदूुिपजिम आयबेुद 
 प्रबतष्ठान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ। 
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परिच्छेद-१२ 

स्वास््य अध्ययन अनसुन्धान 

७०. स्वास््य अध्ययन अनसुन्धान:(१) मन्त्रालयले स्वास््यको समग्र ववकासको लाबग अध्ययन तथा 
अनसुन्धान गनन गिाउन प्रदेश स्तिीय स्वास््य अनसुन्धान परिषद् स्थापना गरिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम परिषद्को गठन, संचालन, व्यवस्थापन, काम कतनव्य,
 अबधकाि, सेवा सतन ि सवुवधा तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

 

७१. प्रयोगात्मक अनसुन्धानको लाबग स्वास््य सेवा: (१) कुनैपबन व्यजक्त वा संस्थाले सेवाग्राहीलाई
 प्रयोगात्मक वा अनसुन्धानको प्रयोजनको लाबग स्वास््य सेवा उपलब्ध गिाउन ु अजघ सोको
 जानकािी सम्बजन्धत सेवाग्राहीलाई गिाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कायन गदान सेवाग्राहीबाट प्रािजम्भक स्वास््य उपचाि
 प्रदान गने सेवा प्रदायकले बलजित मञ्जुिीनामा बलन ुपनेछ । 

(३) कुनै व्यजक्त वा संस्थाले स्वास््य सम्बन्धी ववषयमा अनसुन्धान गनन चाहेमा
 तोवकएको मापदण्ि बमोजजम अध्ययन अनसुन्धान गनुनपनेछ । 

  

परिच्छेद-१३ 
एक स्वास््य (वन हेल्थ), जनस्वास््य बनगिानी (सबभनलेन्स) ि ववपदमा स्वास््य व्यवस्थापन 
     

७२. एक स्वास््य पर्द्बत अबलम्बन गने : (१) औषधी, िाने पानी तथा िाद्य स्वच्छता, बन, 
वाताविण, प्रववबध तथा ववज्ञान, कृवष, पशपुन्िी स्वास््य लगायतका िेत्र एवं मानव स्वास््य 
बीचको अन्तिसम्बन्धलाई मानव मैत्री व्यवजस्थत गनन मन्त्रालयले एक स्वास््य पर्द्बत अवलम्बन 
गने छ । 

(२) एक स्वास््य अवधािणा लागू गनन मन्त्रालयले स्वास््य, जशिा, कृवष, बन, पशपंुछी, 
औषधी तथा िाद्य, िानेपानी, सिसफाई, सिक, यातायात तथा भौबतक पूवानधाि लगायत 
अन्य िेत्रहरुको समन्वयमा प्रचबलत नीबत, बनयम ि मापदण्ि अनरुुप नेपाल सिकाि ि 
स्थानीय तहसंग सहकायन गनन सक्नेछ । 
 

७३. औषधीको समजुचत प्रयोग, प्रबतशकु्ष्म जीवाण ुप्रबतिोध (एन्टी मैिोबबयल िेबसस्टेन्स) ि ववषादी 
: (१) औषधीको समजुचत प्रयोग, प्रसे्िाइब तथा बबिी ववतिण कायन समजुचत ि प्रभावकािी 
रुपमा व्यस्थापन गनुन वप्रजस्िप्सन गने जचवकत्सक, औषधी उत्पादक तथा बबिेता ि 
उपयोगकतानको कतनब्य हनुेछ। 
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(२) औषधीको दरुुपयोगले गदान देिा पने प्रबतशकु्ष्मजीवाण ु प्रबतिोध (एन्टी मैिोबबयल
 िेबसस्टेन्स)को बनदान, बनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लाबग मन्त्रालयले आवश्यक
 िणनीबत तथा मापदण्ि बनाउने छ। 
      (३) औषधी बनगिानी (फमानकोबभजजन्स), औषधीको समजुचत प्रयोग भए नभएको
 अनगुमन, बनिीिण तथा बनयमन सम्बन्धी व्यवस्थापनका लाबग आवश्यक
 कायनववबध, बनदेजशका ि मापदण्ि बनाई मन्त्रालयले लाग ुगनन सक्नेछ।  

(४) कृवष उपजमा हाबनकािक ववषादीको प्रयोग बनयन्त्रण गनन तोवकए बमोजजम व्यवस्था
 गरिनेछ । 

(५) मानव स्वास््यलाई उच्च प्राथबमकता ददई सेवाग्राहीको स्वास््य सम्बन्धी हक
 सबुनजितका लाबग आवश्यक व्यवस्था तोकेबमोजजमको हनुेछ। 
 

७४. जनस्वास््य सबभनलेन्स सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बबबभन्न िोग तथा महामािीको अवस्था तथा असि 
सम्बन्धी अध्ययन, औषधीको दरुुपयोगको बनगिानी, िाद्य पदाथनको बमसावट तथा गणुस्ति, 
ववषादीको प्रयोग तथा असि, िानेपानीको जांच तथा गणुस्ति, दधु तथा दधुजन्य पदाथनको जांच 
तथा गणुस्ति, ध्वनी तथा हावा सम्बन्धी गणुस्ति लगायत अध्ययन तथा अनसुन्धान गनन प्रदेश 
जनस्वास््य सबभनलेन्स केन्र स्थापना गिी बनयबमत बनरििण, अनगुमन, बनयमन तथा बनगिानीका 
लाबग तोके बमोजजमको व्यवस्था गनेछ।                                       

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको सेवालाई ववस्ताि गनन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ि 
  बनाई आवश्यक जनशजक्त परिचालन गनन सक्नेछ  । 

(३) िलु्ला बसमानाका कािणले बभबत्रन सक्ने ववबभन्न सने िोग तथा महामािीको बनयन्त्रण
 तथा व्यवस्थापनका लाबग मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ि बनाउनेछ। 

७५. पयानविण, जलवाय ु परिवतनन तथा ववपदमा स्वास््य व्यवस्थापन : (१) पयानविण तथा 
वातावािणलाई मानव मैत्री बनाई िाख्न ुप्रत्येक व्यजक्तको कतनव्य हनुेछ।                                                    

   (२) जलवाय ुपरिवतनन तथा मानवीय कायनबाट हनुे ववपदको िोकथाम गनन तथा ववपदमा
   हनुे मानव स्वास््यको सम्बेदनजशलतालाई तत्काल व्यवस्थापन गनन आवश्यक िणनीबत
   बनाई प्रादेजशक रुपमा रतु प्रबतकायन संयन्त्रको बबकास गिी संघ तथा स्थानीय तहसंग 
   समन्वयमा कायानन्वयन गरिनेछ।  

(३) मन्त्रालयले प्रदेश तहको ववपद, महामािी तथा आपतकालीन प्रादेजशक स्वास््य 
योजना ववकास गिी आवश्यक औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको भण्िािण (बफिस्टक)
 व्यवस्थापन  गरिनेछ।                                                      

   (४) उपदफा (२) बमोजजम मन्त्रालयले योजना बबकास गदान संघीय कानून बमोजजम 
   बनधानिण गिेका मापदण्ि तथा बनदेजशका अनरुुप हनुे गिी गनेछ । 

    (५) पयानविण, जलबाय ुपरिबतनन ि आपतकालीन स्वास््य सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था 
    तोवकए बमोजजम हनुेछ। 
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परिच्छेद -१४ 

अन्य स्वास््य सेवा ब्यबस्थापन ि सहयोगी कायनिम 

७६. स्वास््य आपूबतन व्यवस्थापन: बनशलु्क आधािभतू स्वास््य सेवा प्रवाह भएको सबुनजित गनन 
तोवकए बमोजजमको बनशलु्क एवं अत्यावश्यक औषधी तथा स्वास््यसंग सम्बजन्धत औजाि 
उपकिणको बनयबमत आपबूतनको लाबग मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक प्रणाली 
बनमानण गनन मापदण्ि बनाउनेछ। 

७७. स्वास््य प्रजशिण, त्याकं, सूचना ि संचाि : (१) स्वास््य िेत्रमा सबल, सिम ि दि 
जनशजक्तको उत्पादन तथा बबकास गनन नववनतम प्रववबधयकु्त स्वास््य प्रजशिण सेवा ववस्ताि गिी 
एकद्वाि प्रणालीलाई व्यवजस्थत गनन मन्त्रालयले आवश्यक प्रदेश स्वास््य प्रजशिण िणनीबत, 
कायनववबध तथा मापदण्ि बनाउन सक्नेछ ।  

(२) मन्त्रालयले स्वास््य सम्बन्धी त्यांकको भण्िािण, सूचना ि संचािको वस्तबुनष्ठ, 
पहुुँचयोग्य, भिपदो ि प्रववबधमैत्री सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ। 

७८. स्थानीय तहलाई प्राववबधक सहयोग: (१) मन्त्रालयबाट तोकेको मापदण्ि बमोजजम स्थानीय 
तहमा संचाबलत स्वास््य सेवाको बनयबमत अनगुमन, बनरििण, सहजीकिण तथा आवश्यक 
प्राववबधक सहयोगका लाबग मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ि बनाई जनस्वास््य बनिीिकको 
व्यवस्था गनन सक्नेछ ।                                                                     

   (२) उपदफा (१) बमोजजम स्थानीय तहमा बनजित समयको लाबग िटाएका प्राववबधक
   जनशजक्तको व्यवस्थापन, काम, कतनव्य ि अबधकाि मन्त्रालयले तोके बमोजजम हनुेछ ।   

७९. समन्वय तथा साझेदािी: (१) प्रदेशको समग्र स्वास््य सेवाको ववकासका लाबग मन्त्रालयले  
नेपाल सिकािको सहमबतमा प्रचबलत कानून बमोजजम अन्तिाविय तथा वैदेजशक सहयोग समेत 
बलन सक्नेछ ।    

(२) स्वास््य सेवासंग सम्बजन्धत सेवाको लाबग सामदुावयक, गैिसिकािी ि बनजज संघ 
संस्थाहरुसंग साझेदािी ि सहकायन गने सम्बन्धी मापदण्ि तोवकए बमोजजम हनुेछ।   
(३) सामदुावयक, गैिसिकािी ि बनजज संस्थाले स्वास््य सेवा प्रवाह गनुन अजघ मन्त्रालयको 
अनमुबत बलई तोवकएको मापदण्ि बमोजजम कायन गनुन पनेछ। 
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परिच्छेद -१५ 

                                दण्ि सजाय ि ववववध 

८०. दण्ि सजाय ि अन्य : (१) यस ऐन ववपरित कुन ैकसिु गिेमा जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५, 
सतुीजन्य पदाथन बनयन्त्रण तथा बनयमन गने ऐन, २०६८ ि अन्य प्रचबलत कानून अनसुाि दण्ि 
ि सजाय हनुेछ ।          
  (२) यस ऐन अनसुािमा मदु्दा सिकािवादी हनुेछन ्।     

                                                                                       

८१. बनयम बनाउने अबधकाि : प्रदेश सिकािले यस ऐनको कायानन्वयनको लाबग आवश्यक 
बनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  

 

८२. कायनववबध, बनदेजशका तथा मापदण्ि: यस ऐन ि यस ऐन अन्तगनत बन्ने बनयमको कायनन्वयनको 
लाबग मन्त्रालयले आवश्यक कायनववबध, बनदेजशका, िणनीबत तथा मापदण्ि बनाउन सक्नेछ । 

 

८३. प्रदेश सिकािले बनदेशन ददन सक्नेाः (१) प्रदेश सिकािले स्वास््य िेत्रको ववकास सम्बन्धमा 
 प्रदेश स्वास््य सबमबतलाई ि सबमबत माफन त अन्य बनकायलाई आवश्यक बनदेशन ददन 
 सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रदेश सिकािले ददएको बनदेशनको पालना गनुन सबमबत ि 
सम्बजन्धत बनकायको कतनव्य हनुेछ ।  
              

८४. यस ऐन बमोजजम हनुेाः यस ऐनमा लेजिए जबत कुिामा यस ऐन बमोजजम ि अन्यमा प्रचबलत 
कानून बमोजजम हनुेछ । 

 

 
 


