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प्रदेश िाजपत्र
प्रदे श नं. १¸ प्रदे श सिकािद्वािा प्रकाशशि

खण्ड ४) वििाटनगि, नेपाल, श्रािण २५ गिे, २०७७ साल (अतिरिक्ताङ्क २१

भाग १

प्रदे श सिकाि

प्रदे श नं. १¸ वििाटनगि¸ नेपाल

आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालयको सूचना

नेपालको सं विधानको धािा १७५ बिोशजिको प्रदे श सभाले बनाएको िल
ले शखए बिोशजिको ऐन सिवसाधािणको जानकािीको लातग प्रकाशन गरिएको
छ ।

सं िि् २०७७ सालको ऐन नं. १०
प्रदे श नं. १ जनस्िास््य सम्बन्धिा व्यिस्था गनव बनेको ऐन
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प्रस्िािना: आधािभूि िथा आकशस्िक स्िास््य सेिा पाउने नागरिकको हक
कायावन्ियन गनव ि स्िास््य सेिालाई तनयतिि,प्रभािकािी िथा गुणस्ििीय िुल्याई
नागरिकको पहुुँच स्थावपि गनवको लातग आिश्यक कानूनी व्यिस्था गनव िाञ्छनीय
भएकोले,
प्रदे श नं. १ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छे द– १
प्रािशम्भक
१.

सं शिप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाि “प्रदे श नं. १ जनस्िास््य
ऐन, २०७7” िहे को छ।
(२) यो ऐन प्रदे श िाजपत्रिा प्रकाशशि भएको तितिबाट प्रािम्भ
हुनछ
े ।
(3) यो ऐन प्रदे श नं. 1 भि लागू हुनेछ।

२.

परिभाषा:विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेिा यस ऐनिा,–
(क)

“आकशस्िक स्िास््य सेिा” भन्नाले आकशस्िक घटना
िा आपिकालीन अिस्था पिी जीिन जोशखियुक्त
अिस्थािा

िहे का

व्यशक्तहरुको

जीिनलाई

जोशखििुक्त गनव जीिन िा अं ङ्ग गुम्नबाट बचाउन
आिश्यकिा अनुसाि ददनुपने प्रािशम्भक िथा ित्काल
सेिा सम्झनु पछव।
(ख)

“आधािभूि स्िास््य सेिा” भन्नाले दफा ३ को
उपदफा

(3)

उपलव्ध

हुने

बिोशजि सुलभ
प्रिद्वव नात्िक,

रुपिा

तनिःशुल्क

प्रतिकािात्िक,

तनदानात्िक, उपचािात्िक ि पुनस्थावपनात्िक सेिा
सम्झनु पछव।

2

खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क २१ प्रदे श िाजपत्र भाग १ तिति २०७७।०४।२५
(ग)

“शचवकत्सक” भन्नाले प्रचतलि कानून बिोशजिको
तनकायिा शचवकत्सकको रुपिा सम्बशन्धि परिषद्िा
दिाव भएको व्यशक्त सम्झनु पछव।

(घ)

“िोवकएको िा िोवकए बिोशजि” भन्नाले यस ऐन
बिोशजि बनेका तनयििा िोवकएको िा िोवकए
बिोशजि सम्झनु पछव।

(ङ)

“प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नं. १ सम्झनु पछव।

(च)

“िन्त्रालय” भन्नाले स्िास््य सम्बन्धी विषय हे ने प्रदे श
सिकािको िन्त्रालय सम्झनु पछव।

(छ)

“िवहला स्िास््य स्ियंसेविका” भन्नाले स्िास््य िेत्रिा

परिचालन हुुँदै आएका िवहला स्िास््य स्ियं सेविका
सम्झनु पछव।
(ज)

“सतिति” भन्नाले

दफा

२९

बिोशजिको

प्रदे श

जनस्िास््य सतितिसम्झनु पछव।
(झ)

“सिकािी अस्पिाल” भन्नाले प्रदे श सिकाि िािहिका
अस्पिाल, आयुिेद शचवकत्सालय ि आयुिेद स्िास््य
केन्र सम्झनु पछव।

(ञ)

“सािाशजक सं स्था” भन्नाले प्रचतलि कानून बिोशजि
गठन भएको सं स्था सम्झनु पछव।

(ट)

“सािाशजक िा नीशज स्िास््य सं स्था” भन्नाले नेपाल
सिकाि, प्रदे श सिकाि िा स्थानीय िहको स्िीकृति

तलई स्थावपि सािाशजक सं स्था, सहकािी,नीशज िा
सािुदावयक स्िास््य सं स्था सिेिलाई जनाउुँ छ।
(ठ)

“सेिाग्राही”

भन्नाले

स्िास््य

सं स्था

िा

स्िास््यकिीसुँग स्िास््य सेिा तलने व्यशक्त सम्झनु
पछव।
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(ड)

“स्िास््यकिी” भन्नाले प्रचतलि कानून बिोशजिको
तनकायिा स्िास््यकिीको रुपिा दिाव भएको व्यशक्त
सम्झनु पछव।

(ढ)

सेिा”

“स्िास््य

भन्नाले

आधुतनक

शचवकत्सा

(एलोपेथी), आयुिेद, होतियोप्याथी, युनानी, प्राकृतिक
शचवकत्सा, अकुपञ्चि
शचवकत्सा

पद्धतििा

सेिा, सोिारिग्पा
आधारिि

भई

(आम्ची)

प्रदान गरिने

प्रतिकािात्िक,प्रिद्धवनात्िक,तनदानात्िक,उपचािात्ि
क, पुनस्थावपनात्िक ि प्रशािक (पातलएटीभ) सेिा
सम्झनु पछव।
(ण)

“स्िास््य सं स्था” भन्नाले सिकािी, सािाशजक िा नीशज
स्िास््य सं स्था िस्िास््य प्रयोगशालालाई सिेि
सम्झनु पछव।

(ि)

"स्थानीय िह" भन्नाले प्रदे शिा िहे का गाउुँ पातलका,
नगिपातलका,

उप

िहानगिपातलका

ि

िहानगिपातलका सम्झनु पछव।
(थ)

"इजाजि ददने अतधकािी" भन्नाले दफा १3 बिोशजि
स्िास््य सं स्था सं चालन इजाजि जािी गने अतधकाि
प्राप्त अतधकृि सम्झनु पदवछ।

(द)

"नागरिक स्िास््य सूचना सहायिा प्रणाली" भन्नाले
दफा 24 बिोशजि िन्त्रालयबाट स्थापना िथा
सं चालन नागरिक स्िास््य सूचना सहायिा प्रणाली
सम्झनु पछव।

(ध) "अस्पिाल व्यिस्थापन सतिति" भन्नाले दफा 3१
बिोशजि गठन भएको अस्पिाल व्यिस्थापन सतिति
सम्झनु पछव।
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परिच्छे द–२
सेिाग्राहीको अतधकाि, किवव्य िथा स्िास््य सं स्थाको दावयत्ि
३.

स्िास््य सेिाको पहुुँच िथा सुतनशिििा: (१) प्रत्येक नागरिकलाई
दे हायका शीषवक अन्िगवि िोवकए बिोशजिका आधािभूि स्िास््य सेिाहरु
तनिःशुल्क प्राप्त गने हक हुनेछ:(क)

खोप सेिा,

(ख)

एकीकृि

निजाि

शशशु

िथा

बालिोग

ब्यिस्थापन, पोषण सेिा, गभवििी, प्रसि िथा
सुत्केिी सेिा, परििाि तनयोजन, गभवपिन िथा

प्रजनन स्िास््य जस्िा िािृ निजाि शशशु
िथा बाल स्िास््य सेिा,
(ग)

सरुिा िोग सम्बन्धी सेिा,

(घ)

नसने िोग िथा शािीरिक विलाङ्गिा सम्बन्धी
सेिा,

(ङ)

िानतसक िोग सम्बन्धी सेिा,

(च)

जेष्ठ नागरिक स्िास््य सम्बन्धी सेिा,

(छ)

सािान्य आकशस्िक अिस्थाका सेिा,

(ज)

स्िास््य प्रिद्धवन सेिा,

(झ)

आयुिेद िथा अन्य िान्यिा प्राप्त बैकशल्पक
स्िास््य सेिा,

(ञ)

नेपाल सिकािले िाजपत्रिा सूचना जािी गिी
िोकेका अन्य सेिा,

(ट)

प्रदे श सिकािले

प्रदे श िाजपत्रिा सूचना

जािी गिी िोकेका अन्य सेिा।
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(२) उपदफा (१) बिोशजिको आधािभूि स्िास््य सेिािा
स्थानीय िहले आिश्यकिा अनुसाि थप गनव सक्नेछ।
(३) उपदफा(२) बिोशजिका थप गरिएका सेिाको आतथवक
व्ययभाि सम्बशन्धि स्थानीय िहले व्यहोनुव पनेछ।
(4) उपदफा (1) बिोशजिका से िाहरुको विििण सेिा, प्रिाह

िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िथा प्रकृया िन्त्रालयले िोके
बिोशजि हुनेछ।
(5)

उपदफा(4)

बिोशजि

िोके

अनुसािको

आधािभूि

स्िास््य सेिािा आिश्यकिा अनुसाि िन्त्रालय ि स्थानीय िहले थप
गनव सक्नेछ।
(6) प्रदे श सिकािले िोके अनुसािको आधािभूि स्िास््य सेिा

सािाशजक सं स्था िा नीशज स्िास््य सं स्था, स्िास््य शशिण अस्पिाल िा
सािाशजक सं स्थासुँगको साझेदािीिा स्थानीय िहले प्रदान गनव सक्नेछ।

(7)आधािभूि स्िास््य सेिा बाहे कका सेिाको हकिा प्रदे श
सिकािि स्थानीय िहले आिश्यकिा अनुसाि तन:शुल्क व्यिस्था गनव
सक्नेछ।
४.

आकशस्िक स्िास््य सेिा: (१) प्रत्येक स्िास््य सं स्थाले िोवकए
बिोशजिका आकशस्िक स्िास््य सेिा प्रदान गनुप
व नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको सेिा प्रदान गनव अत्यािश्यक
जीिन ििक औषतधको भण्डािणको व्यिस्था गनुव ि त्यस्िो सेिा उपलव्ध
गिाउनु प्रत्येक स्िास््य सं स्था िथा स्िास््यकिीको दावयत्ि हुनेछ।
(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन कुनै

स्िास््य सं स्थािा आकशस्िक स्िास््य सेिा उपलव्ध हुन नसकेिा त्यस्िो
स्िास््य सं स्थाले सो सं स्थाबाट उपलव्ध हुने उपचाि ित्काल उपलव्ध

गिाई थप उपचािको लातग अन्य स्िास््य सं स्थािा प्रेषण (िे फि) गनुव
पनेछ।
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िि सेिाग्राहीलाई आतथवक अभािको कािणले कुनै पतन
आकशस्िक उपचाि सेिाबाट बशञ्चि गिाउन पाइने छै न।
(४) आकशस्िक उपचािको लातग आएका सेिाग्राहीलाई िकि
तडपोशजट नगिे को ि प्रहिी रिपोटव लगायिका अन्य कागजाि पेश नगिे को
भए िापतन उपचाि गनुव पनेछ।
(५) यस दफा बिोशजि उपचाि गदाव लागेको खचव सम्बशन्धि
व्यशक्तको स्िास््य बीिा भएकोिा सोबाट ि स्िास््य बीिा नभएकोिा
िा स्िास््य बीिाको िकिले नपुग हुने भएिा सम्बशन्धि व्यशक्त, तनजको
अतभभािक, परििािको सदस्य, सं ििक िा सं ििकत्ि ग्रहण गरिएको
व्यशक्तले व्यहोनुव पनेछ।
िि आधािभूि स्िास््य सेिा अन्िगवि पने सबै सेिा स्िास््य
सं स्थाले तनिःशुल्क उपलव्ध गिाउनु पनेछ।
(६) यस दफा बिोशजि आकशस्िक उपचाि सेिा प्रदान गदाव
सम्बशन्धि सेिाग्राहीलाई उपचाि शुरु गिी सकेपतछ िात्र त्यस्िो सेिा
प्राप्त गदाव पूिा गनुव पने प्रकृया अिलम्बन गनव लगाउनु पनेछ।

(7) आकशस्िक उपचाि सेिा सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए
बिोशजि हुनेछ।
५.

विशेषज्ञ सेिा: (१) प्रदे श सिकािले सेिाको प्रकृति, भौगोतलक अिस्था
िथा िोगको प्रकोप ि आिश्यकिा अनुसाि िाविय िापदण्डको आधाििा
सं स्थागििा घुम्िी स्िास््य शशविि िाफवि विशेषज्ञ सेिा उपलव्ध
गिाउनेछ।
(२) सािाशजक सं स्था नीशज स्िास््य सं स्था ि शशिण
अस्पिालले सिेि िन्त्रालयले िोकेको तनकायबाट अनुिति तलई स्थानीय

िहको सिन्ियिा घुम्िी शीविि िाफवि आधािभूि िथा विशेषज्ञ सेिा
प्रदान गनव सक्ने छ।
(3) तबशेषज्ञ सेिा िथा घुम्िी स्िास््य शशविि िाफवि सेिा
उपलब्ध गिाउने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि हुनेछ।
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६.

प्रेषण (िे फिल) सेिा: (१) प्रत्येक स्िास््य सं स्थाले उपचािका लातग
आएका सेिाग्राहीलाई उपलब्ध सं िचना उपकिण ि तबशेषज्ञ सेिा नभएको

िा अन्य कुनै उपयुक्त कािणबाट उपचाि प्रदान गनव नसवकने अिस्था
भएिा आफ्नो सं स्थािा उपलब्ध हुने सेिा प्रदान गिी थप उपचािको
लातग त्यस्िो उपचाि प्रदान गनव सक्ने अको स्िास््य सं स्थािा िुरुन्ि
प्रेषण गनुव पनेछ।
(२) स्िास््य सं स्थाले उपदफा (१) बिोशजि प्रेषण गदाव

िोवकए बिोशजिका प्रेषण प्रणाली, वितध ि प्रकृया पूिा गनुप
व नेछ।

(३) स्िास््य सं स्थाले उपदफा (१) बिोशजि प्रेषण गदाव

आफूसुँग िहे का न्यू निि स्िास््य सम्बन्धी उपकिण एिं उपलब्ध
स्िास््य सुतबधा सवहि प्रेषण गनुव पनेछ।
(४) विशेषज्ञ सेिा ि आधािभूि स्िास््य सेिा प्रदान गने

स्िास््य सं स्था बीच आिश्यक प्रेषण प्रणाली स्थापना गिी सेिा
प्रभािकािी बनाउन िन्त्रालयले स्थानीय िह ि स्िास््य सं स्थासुँग
सिन्िय गिी आिश्यक व्यिस्था तिलाउन सक्नेछ।
(५)सेिाग्राही िा तनजको परििाि िा आफन्ि िा सं ििकत्ि
प्रदान गनेले िाग गिे को अिस्थािा बाहे क आफ्नो सं स्थािा उपयुक्त
सेिा ि सेिा प्रदायक हुुँदा हुुँदै सेिाग्राहीलाई अको स्िास््य सं स्थािा
प्रेषण गनव पाइने छै न।
७.

स्िास््य सेिाकोगुणस्िि: (१) प्रदे श सिकािले िोकेको स्िास््य से िाको
गुणस्िि सुतनशिि गने दावयत्ि सम्बशन्धि स्िास््य सं स्थाको हुनेछ।

(२) प्रदे श सिकािले नेपाल सिकाि, स्थानीय िह ि स्िास््य
सं स्थासुँग सहकायव गिी उपलव्ध श्रोि साधनको आधाििा नागरिकलाई
गुणस्ििीय स्िास््य सेिा प्रदान गनव दे हायका कायवहरु गनेछिः(क)

नागरिकको

स्िास््यको

सं ििण

सम्बद्धवनका लातग नीति तनधाविण गने,
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(ख)

स्िास््य सेिाको प्राथतिकिा तनधाविण गिी
सििािूलक िििबाट सेिा उपलव्ध गिाउने,

(ग)

िोवकएको
सं स्थाको
आिश्यक

िापदण्ड
स्थापना

बिोशजि

स्िास््य

त्यस्िो

सं स्थािा

गिी

जनशशक्त,प्रवितध

ि

उपकिण,

भौतिक पूिावधाि ि साधनश्रोिको व्यिस्था
तिलाउने,
(घ)

स्िस्थ शहि, गाउुँ ि िस्िी तनिावण गनव
सिोकाििालासुँग सहकायव गने,

(ङ)

नयाुँ प्रवितधको पहुुँच ि विस्िािका लातग सबै
स्िास््य

सं स्थाले

ददने

एकीकृि

सेिाको

स्िास््य सूचना प्रणालीको विकास गने,
(च)

तबद्यालय स्िास््य कायवक्रि सञ्चालन गने,

(छ)

आयुिेद, होतियोप्यातथक, प्राकृतिक शचवकत्सा
लगायि

अन्य

सेिालाई

सिेि

सिेटी

गुणस्ििीय स्िास््य सेिा उपलव्ध गिाउने।
८.

सेिाग्राहीको किवव्य: स्िास््य सं स्थािा िा स्िास््यकिीसुँग सेिा तलने
सेिाग्राहीको किवव्य दे हाय बिोशजि हुनेछ:(क)

आफ्नो स्िास््यको सम्बन्धिा सचेि िहने, स्िस्थ
जीिनशैली अपनाउने, योग िथा शािीरिक व्यायाि गने
िथा तनयतिि स्िास््य पिीिण गने,

(ख)

स्िास््य सेिा प्राप्त गने व्यशक्तले स्िास््य सं स्थाको
तनयिको पालना गने िस्िास््य सं स्थाबाट प्रदान गिीने
सेिा उपभोग गने,

(ग)

स्िास््यकिीलाई

आफ्नो

स्िास््य

अिस्थासुँग

सम्बशन्धि

जानकािी

उपलव्ध

गिाउने

यथाथव

स्िास््य सेिा तलं दा स्िास््यकिीलाई सहयोग गने,
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(घ)

स्िास््यकिी िथा स्िास््य सं स्थाको ियावदा ि सम्िान
गने,

(ङ)

स्िास््यकिी प्रति शािीरिक, िानतसक िा लैं तगक वहं सा
हुने काि नगने,

(च)

तसफारिस गरिएको आंशशक िा पूिा उपचाि तलन
अस्िीकाि गिे को अिस्थािा उपचाि काडव िा तडस्चाजव
सवटववफकेटिा उल्लेख गिी हस्िािि गने,

(छ)

दफा ६ को अधीनिा िही स्िास््य सं स्थाले प्रेषण
गिे को स्िास््य सं स्थािा गई सेिा तलने,

(ज) कुनै शचवकत्सक िा स्िास््यकिी िा औषधी व्यिसायी
िा एम्बुलेन्स चालक िा िी सं स्थािा आिद्ध किवचािी

िा व्यिसायका सं चालकले आफू िा आफ्नो स्िास््यिा
खेलिाड गने िनसायबाट सेिाग्राहीको स्ििन्त्रिापूिक
व
सेिाको छनोटिा व्यिधान खडा गिी उनीहरुले भनेका
स्िास््यकिी िा स्िास््य सं स्थािा सेिा तलन िाध्य
पािे को आशंका लागेिा सम्बशन्धि तनकायिा उजुिी
गने।
९.

स्िास््यकिीको किवव्य: (१) यस ऐन बिोशजि उपचाि गदाव सबै
सेिाग्राही

प्रति

सिान

िथा

आदिपूण व

व्यिहाि

गनुव

सम्बशन्धि

स्िास््यकिीको किवव्य हुनेछ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भएिापतन

सेिाग्राहीको स्िास््यको गम्भीििाको आधाििा स्िास््य सं स्थाले उपचाि
गदाव प्राथतिकीकिण गनव सक्नेछ।
(३) स्िास््यकिी िथा स्िास््य सं स्थाले सम्बशन्धि परिषद्ले
तनधाविण गिे बिोशजिका पेशागि आचिण पालना गनुप
व नेछ।
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स्पष्टीकिण: यस दफाको प्रयोजनका लातग "सम्बशन्धि परिषद्"
भन्नाले स्िास््यकिीलाई व्यिसावयक िा पेशागि काि गनव अनुिति ददने
प्रचतलि कानून बिोशजि स्थापना गरिएका सं स्था सम्झनु पछव।
(4)

कुनै

शचवकत्सक

िा

स्िास््यकिीले

सेिाग्राहीको

स्िास््यिा खेलिाड गने िनसायबाट सेिाग्राहीको स्ििन्त्रिापूिक
व सेिाको
छनोटिा व्यिधान खडा गनुव गिाउनु हुुँदैन।
१0.

स्िास््य सं स्थाको दावयत्ि:(1) प्रत्येक स्िास््य सं स्थाको दावयत्ि दे हाय
बिोशजि हुनेछ:(क)

योग्य सेिा प्रदायकबाट िात्र स्िास््य सेिा
प्रदान गने,

(ख)

प्रत्येक सेिाग्राहीलाई प्रष्ट ि पूणरु
व पिा लेशखएको
वििािी पुजाव उपलब्ध गिाउने,

(ग)

कुनै

पतन िोगको

सं क्रिण नहुने,

स्िास््य

सं स्थाबाट उत्पन्नहुने फोहोि व्यिस्थापन ि
सं क्रिण

िोक्नेिफव

आिश्यक

सुििात्िक

उपायको अिलम्बन गने,
(घ)

कसैलाई तनजको उत्पत्ती, धिव, िणव, भाषा,
जाि, जािी, तलङ्ग, पेशा, यौतनक िथा लैं तगक
पवहचान,

शािीरिक

िा

स्िास््य

अिस्था,

अपाङ्गिा, िैिावहक शस्थति, गभाविस्था, बैचारिक

आस्था िा यस्िै अन्य कुनै आधाििा उपचाि,
सेिा िा शुल्किा भेदभाि नगने,
(ङ)

सेिाग्राही प्रति शािीरिक, िानतसक िा लैं तगक
वहं सा हुने कायव नगने,

(च)

आफ्नो सं स्थािा उपलव्ध सेिाको प्रकृति, सेिा
प्राप्त गनव लाग्ने अनुिातनि सिय ि लागि,
सेिाको कायवसञ्चालन िातलका, सेिा प्रदान गने
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खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क २१ प्रदे श िाजपत्र भाग १ तिति २०७७।०४।२५
शचवकत्सक िा स्िास््यकिीको नाि, प्रिाणपत्र

नम्बि, सिय िातलका, सेिािा पहुुँच स्थावपि
गने

कायववितध

िथा

गुनासो

व्यिस्थापन

कायववितधबािे को सूचना प्रिाह गने व्यिस्था
तिलाउनु पने,
(छ)

उपचाि गिाइिहे का सेिाग्राहीलाई तडस्चाजव गदाव
िोवकए बिोशजिको तडस्चाजव सािांश ददने,

(ज)

प्रचतलि

कानून

बिोशजि

सेिाग्राहीको

गोपनीयिा कायि िाख्ने,
(झ)

उपचाि गिाई िहे का सेिाग्राहीको स्िास््य
अिस्था बािे अतनिायव रुपिा ददनिा कम्िीिा
दुई पटक सूचना तलने साथै

सेिाग्राहीको

स्िास््य अिस्था बािे को सूचना अतनिायव रुपिा
ददनिा कम्िीिा एक पटक सेिाग्राही िा
तनजको परििािलाई ददने,
(ञ)

नागरिक

िडापत्र

सेिाग्राहीले

सशजलै

स्थानिा अतनिायव िाख्नुपने,
(ट)

दे ख्ने

िोवकए बिोशजि गुनासो व्यिस्थापन एकाइको
व्यिस्था गने,

(ठ)

तडशजटल नोवटस बोडव िथा िेबसाइटिा आफूले
प्रदान गने सम्पूण व सेिा सम्बन्धी सूचना तनयतिि
रुपिा अद्याितधक गने,

(ड) आपिकातलन स्िास््य से िाको व्यिस्थापनका
सियिा िा जनस्िास््य विपद घोषणा गरिएका
स्थानका नीशज िथा सािुदावयक स्िास््यहरुले
प्रदे श

सिकािसुँग

सिन्िय

ि

सहकायविा

िन्त्रालयले िोवकददएको कायवहरु गने,
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(ढ)

दफा 24 बिोशजिको नागरिक स्िास््य सूचना
सहायिा सूचना प्रणालीिा आिद्ध हुने।

(ण) सेिाग्राही ि सेिा प्रदायकको स्िास््यिा प्रतिकूल
असि नपने गिी तनिावण ि सेिाको सुतनशिििा
गनुप
व ने,
(2)

सािाशजक सं स्था िा नीशज स्िास््य सं स्थाले गिीब ि
विपन्न नागरिकलाई िोवकए बिोशजि तनिःशुल्क स्िास््य
सेिा प्रदान गिी त्यस्िो स्िास््य सेिा प्राप्त गने
सेिाग्राहीको नाि ि प्रदान गरिएको सेिाको प्रकृति

सम्बन्धी विििण िातसक रुपिा िन्त्रालयले िोकेको
तनकाय सिि पेश गनुप
व ने।
१1.

सिकािी तनकायलाई जानकािी गिाउने:(१) कसैले दुघट
व ना िा अन्य कुनै
कािणले कुनै व्यशक्तलाई उपचािको लातग कुनै स्िास््य सं स्थािा लगेिा

त्यस्िो स्िास््य सं स्थाले त्यस्िो व्यशक्तलाई ित्काल आफु सुँग भए
सम्िको उपचािको सेिा प्रदान गनुव पनेछ ि त्यस्िो व्यशक्तको पवहचान
हुन नसकेिा सोको जानकािी ित्काल स्थानीय िह, शजल्ला प्रशासन
कायावलय िा स्थानीय प्रहिी कायावलयलाई ददनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्िास््य सं स्थाले सूचना ददं दा
उपचाि गरिएको व्यशक्त ि तनजसुँग सम्बशन्धि उपलव्ध भएसम्िको अन्य
जानकािी सिेि ददनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) ि (२) बिोशजि जानकािी प्राप्त गने
सिकािी

तनकायले

सम्बशन्धि

व्यशक्तको

परििाि, अतभभािक

िा

सं ििकको खोजी गिी सोको जानकािी गिाउनु पनेछ।
१2.

उजुिी गनव सक्ने: यस ऐनको विपरिि हुने गिी कसैले कुनै कायव गिे िा

सो कायवबाट पीतडि िा िकाव पने पिले िोवकए बिोशजि स्िास््य
कायावलय, प्रदे श स्िास््य तनदे शनालय िा िन्त्रालय सिि उजुिी गनव
सक्नेछ।
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परिच्छे द–३
स्िास््य प्रणाली ि सेिा व्यिस्थापन सम्बन्धी
१3.

स्िास््य सं स्थाको सञ्चालन ि तनयिन: (१) स्िास््य सं स्था सम्बन्धी
िापदण्ड िोवकए बिोशजि हुनेछ।
(२) नीशज िथा गैिसिकािी सं स्थाले िोवकए बिोशजिको
इजाजि पत्र तलएि िात्र स्िास््य सेिा प्रदान गनुप
व ने छ।
(3) यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखि इजाजिपत्र नतलई
सञ्चालनिा िहे का स्िास््य सं स्थाले उपदफा(१) बिोशजिको िापदण्ड
पूिा नगिे को भएिा िापदण्ड जािी भएको तितिले जनशशक्त, उपकिण ि
सेिाको हकिा िीन िवहना तभत्र िथा जग्गा ि भिनको हकिा िीन िषव
तभत्र िापदण्ड पूिा गनुव पनेछ।
(4) उपदफा(3) बिोशजिको अितध तभत्र िापदण्ड पूिा नगने
स्िास््य सं स्थालाई िन्त्रालयले यस ऐन बिोशजि काििाही गनव सक्नेछ।
(5)एक पटक इजाजि तलएका स्िास््य सं स्थाले सेिा विस्िाि

गनव चाहे िा प्रचतलि कानून बिोशजि िोवकएको तनकायबाट स्िीकृि तलनु
पनेछ।
(6) उपदफा (1) बिोशजि िोवकएको िापदण्ड िथा उपदफा
(२) बिोशजि इजाजि नतलई सं चालनिा िहे का स्िास््य सं स्थाहरु बन्द
गरिनेछ।
१4.

िानि श्रोिको व्यिस्थापन ि विकास:प्रदे श सिकािले स्िास््य सेिाको
िानि श्रोिको विकास, विििण ि उपयोग सम्बन्धी नीति एिं िापदण्ड
ियाि गिी लागू गनेछ।

१5.

तनयिन, गुणस्िि िापन िथा अनुगिन: (१) स्िास््य सं स्थाले िोवकएको
िापदण्ड अनुरुप गुणस्िि कायि गिे नगिे को सम्बन्धिा तनयिन,
तनिीिण ि अनुगिन सम्बन्धी व्यिस्था प्रचतलि कानून बिोशजि हुनेछ।
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(२) िन्त्रालयले उपदफा (१) िा उल्लेख भएको विषयिा

प्रतिकूल असि नपने गिी तनदे शशका िा िापदण्ड पालना भए नभएको
विषयिा तनिीिण ि अनुगिन गनव सक्नेछ।
(३) यस दफा बिोशजि गिीने तनिीिण िा अनुगिनका क्रििा

िन्त्रालयले कुनै पतन कागजाि, अतभलेख िा सूचना िागगनव सक्नेछ ि
त्यसिी िाग गरिएको कागजाि, अतभलेख िा सूचना ित्कालै उपलव्ध
गिाउनु स्िास््य सं स्थाको किवव्य हुनेछ।
(4) अनुसन्धान, इजाजि तसफारिस, तनयिन, गुणस्िि िापन,
अनुगिन िथा िूल्याङ्कन गनव दे हाय बिोशजिको अनुगिन सं यन्त्र
िहनेछ:(क) इजाजि ददने अतधकािी िा तनजले िोकेको
अतधकृि

-सं योजक

(ख) िे तडयोलोशजष्ट

-सदस्य

(ग) िेतडकल अतधकृि

-सदस्य

(घ) प्याथोलोशजष्ट

-सदस्य

(ङ) नतसवङ अतधकृि

-सदस्य

(च) जनस्िास््य अतधकृि

-सदस्य सशचब

(5) उपदफा (4) को खण्ड (क), (ग), (घ) ि (ङ)
बिोशजिको सदस्यहरु ित्काल उपलब्ध नभएको अिस्थािा सम्बशन्धि तबषयिा
योग्यिा पुगी सम्बशन्धि परिषदबाट अनुिति प्राप्त गिे का अन्य स्िास््यकिी िा
सिकािी सेिािा सो भन्दा िुतनका पदिा कायविि स्िास््यकिीलाई इजाजिपत्र
ददने अतधकािीले सदस्यका रुपिा िोक्न सक्ने छ।
(6) उपदफा (4) बिोशजिको सं यन्त्रिा इजाजि पत्र ददने
अतधकािीले स्िास््य सं स्थाको विशशष्ठिाका आधाििा आिश्यकिा अनुसाि अन्य
तबशेषज्ञलाई आिन्त्रण गनव सक्ने छ।
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(7) उपदफा (4) बिोशजि सं यन्त्रले िोवकएको अितध तभत्रिा
इजाजिपत्र ददने तनकाय सिि प्रतििेदन पेश गनुप
व ने छ।
(8) यस दफा बिोशजि गरिएको तनिीिण, अनुसन्धान िथा

अनुगिनबाट प्राप्त नतिजा अनुसाि कुनै स्िास््य सं स्थाले उल्लेशखि
िापदण्ड ि

तनदे शनहरुको

पालना

नगिे को

कािण जनस्िास््यिा

नकािात्िक प्रभाि पने दे शखएिा िन्त्रालयले यस ऐन बिोशजि त्यस्िा
सं स्थालाई काििाही गनव सक्नेछ।
(9) तनयिन, गुणस्िि िापन िथा अनुगिन सम्बन्धी अन्य
ब्यिस्था िोवकए बिोशजि हुने छ।
(10) यस दफा बिोशजि तनयिन, तनिीिण ि अनुगिन गने
अतधकािीले िोवकएको अितध तभत्रिा प्रतििेदन पेश गनुव पनेछ।
१6.

नागरिक स्िास््य बीिा: (१) नागरिकको स्िास््य बीिा सम्बन्धी
व्यिस्था प्रचतलि कानून बिोशजि हुनेछ।

(२)स्िास््य बीिा कायवक्रिलाई प्रभािकािी बनाउन प्रदे श
सिकािले प्रचतलि कानून बिोशजि तनयिन िथा व्यिस्थापन गनव
सक्नेछ।
१7.

औषधीको िूल्य, फािेसी ि तनिःशुल्क औषधी सम्बन्धी व्यिस्थािः(१)
प्रदे शिा कसैले औषधीको तबवक्र विििण गनव चाहे िा प्रचतलि कानून
बिोशजि इजाजि तलनु पनेछ।

(२) उपदफा(१) बिोशजि इजाजि प्राप्त औषधी तबक्रेिाले

सिकािले तनधाविण गिे को भन्दा िहुँगो िूल्यिा औषधी तबक्री गिे को,
गुणस्ििहीन औषधी तबक्री गिे को,औषधी तबक्री गदाव अत्यतधक िुनाफा
तलएको, इजाजिपत्र नतलई औषधीको कािोबाि गिे को िा इजाजिपत्रिा
उल्लेशखि शिव विपरिि औषधीको कािोबाि गिे को भनी कुनै औषधी

तबक्रेिाको विरुद्धिा उजुिी पिे िा िा कुनै श्रोिबाट िन्त्रालयलाई
जानकािी प्राप्त भएिा िन्त्रालयले प्रचतलि कानून बिोशजि आिश्यक
काििाहीको लातग लेखी पठाउन सक्नेछ।
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(३)

सिकािी

अस्पिालले

िोवकए

बिोशजिका

तनिःशुल्क

औषधीहरु अतनिायव रुपिा भण्डािण गिी शचवकत्सक िा स्िास््यकिीको
तसफारिस बिोशजि उपलव्ध गिाउने व्यबस्था तिलाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बिोशजि उपलब्ध गिाइएको तनिःशुल्क
औषधीको विििण िन्त्रालयले िोकेको तनकायिा िोवकए बिोशजि
पठाउनु पनेछ।
(५)

िन्त्रालय िा िन्त्रालय अन्िगविका तनकायले औषधी

खरिद, ढु िानी, भण्डािण िा विििण गदाव औषधीको म्याद गुज्रन नददने ि
गुणस्ििको सुतनशिििा कायि गनुव पनेछ।
18.

कोष स्थापना गनव सक्ने:(१) प्रदे श सिकािले गिीब िथा असहाय, घि
ठे गाना पत्ता नलागेको व्यशक्त, जनआन्दोलन, सशस्त्र सं घषव ि क्राशन्िका
शहीदका परििाि, बेपत्ता पारिएका व्यशक्तका परििाि, लोकिन्त्रका योद्धा,
द्वान्द पीतडि ि विस्थावपि, अपाङ्गिा भएका व्यशक्त, घाइिे िथा पीतडिलाई
उपचाि गदाव लागेको खचव व्यहोनव नसकेको अिस्थािा त्यस्िो व्यशक्तलाई

उपचािको व्यिस्था गनव एक आकशस्िक स्िास््य उपचाि कोष स्थापना
गनव सक्ने छ।
(२)

प्रदे श

सिकािले

िवहला

स्िास््य

स्ियं सेविकाको

हकहीिका लातग िवहला स्िास््य स्ियं सेविका कोष स्थापना गनव
सक्नेछ।

(३) प्रदे श सिकािले खोप सेिालाई तनयतिि ि प्रभाबकािी
बनाउन खोप कोषको व्यिस्था गनव सक्ने छ।
(४) प्रदे श सिकािले आपिकालीन स्िास््य व्यिस्थापन कोष
स्थापना गनव सक्नेछ।
(5) उपदफा (1), (2), (3) ि (4) बिोशजि स्थापना हुने

कोषिा दे हाय बिोशजिको िकि िहने छ:(क)

नेपाल सिकािबाट प्राप्त हुने िकि,

(ख)

प्रदे श सिकािबाट प्राप्त हुने िकि,
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(ग)

स्थानीय िहबाट प्राप्त हुने िकि,

(घ)

स्िदे शी व्यशक्त, सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त हुने
िकि,

(ङ)

नेपाल सिकािको स्िीकृिी तलई तबदे शी
व्यशक्त,

सिकाि

िथा

अन्ििावविय

सं घ

सं स्थाबाट प्राप्त हुने िकि,
(च)

अन्य श्रोिबाट प्राप्त हुने िकि।

(6) उपदफा (१), (२),(३) ि (४) बिोशजि स्थापना हुने

कोषको सञ्चालन ि व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बिोशजि
हुनेछ।
19.

अन्यत्र सेिा गनव नपाइने व्यिस्था:(1) सिकािी अस्पिाल िा स्िास््य
सं स्थािा कायविि शचवकत्सक, स्िास््यकिी िा किवचािीले सम्बशन्धि
तनकायले िोकेको सियिा अन्यत्र सेिा गनव पाउने छै न।
(2) उपदाफा (1) िा उल्लेशखि सिय बावहिको सियिा

कुनै शचवकत्सक, स्िास््यकिी िा किवचािीले सम्बशन्धि अन्यत्र सेिा
गनव चाहे िा सम्बशन्धि तनकायको पूि व स्िीकृति तलनु पनेछ।
२0.

आपिकालीन स्िास््य सेिा िथा व्यिस्थापन: (१) प्रदे श सिकािले
आपिकालीन स्िास््य सेिाको लातग आपिकालीन कायव सं चालन
केन्रको स्थापना गिी सञ्चालन गनव सक्नेछ।
(२) आपिकालीन अिस्थािा ित्कालै स्िास््य सेिा पुर्याउन
रिु प्रतिकायव टोली िथा आपिकालीन शचवकत्सकीय सिूह िहनेछ।
(३) उपदफा (२) बिोशजिको रिु प्रतिकायव टोली िथा

आपिकालीन शचवकत्सकीय सिूहको गठन, काि, किवव्य, अतधकाि,
बजेटसम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बिोशजि हुनेछ ।
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(४) कानून बिोशजि जनस्िास््य विपद् घोषणा गरिएका
स्थानिा स्िास््य सं स्था ि स्िास््यकिीले तनशिव रूपिा प्रदे श सिकािको
तनदे शन बिोशजि कायव गनुव पनेछ।
(५) जनस्िास््य विपद् घोषणा गरिएका स्थानिा अतधकाि प्राप्त
व्यशक्तले आिश्यक तनिीिण ि चेकजाुँच गनव सक्नेछ।
(६) जनस्िास््य विपद् घोषणा गरिएका स्थानिा नागरिकको

वहि अनुकुल हुने गिी प्रदे श सिकािले जािी गिे को तनदे शनको पालना
गनुव सिवसाधािणको किवव्य हुनेछ।

(७) जनस्िास््य विपद् घोषणा गरिएका स्थानिा िौजुदा
स्िास््यकिीको परिचालनबाट आपिकालीन अिस्था तनयन्त्रण गनव
असम्भि हुने भएिा िन्त्रालयले िोकेको तनकायले आपिकालीन अिस्था
अितधभिको लातग अस्थायी स्िास््यकिी िा स्ियं सेिक तनयुक्त गिी सो
स्थानिा परिचालन गनव सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बिोशजिका स्िास््यकिी िा स्ियं सेिकको

तनयुक्ती, सेिा शिव ि सुतबधा सम्बन्धी ब्यिस्था िोवकए बिोशजि हुनेछ।

(९) िहािािी तनयन्त्रण, आपिकातलन स्िास््य सेिा िथा
व्यिस्थापनिा खवटएका शचवकत्सक, स्िास््यकिी िथा किवचािीको
प्रोत्साहनका सम्बन्धिा प्रदे श सिकािले तनणवय गिी तबशेष व्यिस्था गनव
सक्ने छ।
(10) िहािािी तनयन्त्रण, आपिकातलन स्िास््य सेिा िथा
व्यिस्थापन

गनव

िन्त्रालयले

िोवकए

बिोशजि

नीशज

स्िास््य

सं स्थाहरुलाई पतन परिचालन गनव सक्नेछ।
२1.

स्िास््य प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यिस्था:(१)

तनदानात्िक सेिा सम्बन्धी

िूल्य, गुणस्िि, सञ्चालन अनुिति ि निीकिण सम्बन्धी कायव गनव प्रदे श
सिकािले प्रदे श जनस्िास््य प्रयोगशालाको स्थापना गनेछ।
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(२) प्रदे श जनस्िास््य प्रयोगशालाले िोवकए बिोशजि प्रदे श
तभत्रका सिकािी, सािाशजक सं घ सं स्था िा नीशज स्िास््य प्रयोगशाला शुल्क
तनधाविणको िापदण्डि गुणस्िि तनधाविण, अनुगिन, तनिीिण गनेछ।
(३) सािाशजक सं स्था िा नीशज स्िास््य प्रयोगशालाको दिाव,
निीकिण ि तनयिन सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बिोशजि हुनेछ।
२2.

पिीिण प्रतििेदनलाई िान्यिा ददनु पने: सम्बशन्धि स्िास््य सं स्थाले कुनै
अको स्िास््य सं स्थाबाट प्रेषण भै आएका व्यशक्तको सम्बन्धिा गरिएको
पिीिण प्रतििेदनलाई िान्यिा ददनु पनेछ।
िि पुन: पिीिण गनुव पने भएिा उपयुक्त आधाि ि कािण
खुलाउनु पनेछ।

२3.

एम्बुलेन्स िथा शि िाहन सेिा सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था: (१) प्रत्येक
एम्बुलेन्स सेिा प्रदायक सं स्थाले यस ऐन बिोशजि एम्बुलेन्स िथा शि

िाहन सेिा सं चालनका लातग िोवकए बिोशजिको िापदण्ड पूिा गिी
अनुिति तलनु पनेछ।
(2) यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखि अनुिति नतलई सं चालनिा
िहे का एम्बुलेन्स िथा शि िाहन सेिा प्रदायक सं स्थाले िन्त्रालयले

िोकेको अितधतभत्र उपदफा (1) बिोशजि अनुिति नतलएिा स्िि:
खािे ज भएको िातनने छ।

(3) हाल सं चालनिा िहे का एम्बुलेन्स िथा शि िाहन सेिा

प्रदायक सं स्थाले उपदफा (1) बिोशजिको िापदण्ड पूिा नगिे को भएिा

िापदण्ड जािी भएको तितिले एक बषव तभत्र िापदण्ड पूिा गिी अनुिति
ददने तनकायिा अद्याितधक गनुव पनेछ।
(4) प्रत्येक एम्बुलेन्स िथा शि िाहन सेिा प्रदायक

सं स्थाहरुले दफा २4 बिोशजिको नागरिक स्िास््य सूचना सहायिा
प्रणालीिा आिद्ध हुन ु पनेछ।
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(5) उपदफा (1) बिोशजि िापदण्ड िथा उपदफा (4)
बिोशजि नागरिक स्िास््य सूचना सहायिा प्रणालीिा आिद्ध नभएका
एम्बुलेन्स सेिा प्रदायक सं स्थालाई काििाही हुनेछ।
(6) एम्बुलेन्स सं चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए

बिोशजि हुनेछ।

24. नागरिक स्िास््य सूचना सहायिा प्रणाली सम्बन्धी व्यिस्था: (1) प्रदे श भिका
स्िास््य सं स्था िथा स्िास््य सं स्थािा उपलब्ध शचवकत्सक िथा
स्िास््यकिी, स्िास््य सं स्थाले प्रदान गने सेिा िथा सोको शुल्क, सेिा
प्रिाहको प्रकृया, एम्बुलेन्स िथा शि िाहन सेिा प्रदायक सं स्था िथा
तिनले उपलब्ध गिाउने सेिा िथा सोको शुल्क आददका सम्बन्धिा

ित्काल जानकािी गिाउन िन्त्रालयले नागरिक स्िास््य सूचना प्रणाली
स्थापना गिी सं चालनिा ल्याउने छ ।
(2) उपदफा (1) बिोशजिको सूचना प्रणाली स्थापना िथा
सं चालनका सम्बन्धिा िन्त्रालयले तनदे शशका जािी गिी लागू गनेछ ।
२5.

जनस्िास््य

प्रिाणपत्र

सम्बन्धी

व्यिस्था:

(१)

प्रदे श

सिकािले

फोहोििैला व्यिस्थापन, सिसफाई, खानेपानी शुद्धिा, ध्िनी ि िायु
प्रदुषण िापन ि शौचालयको सिसफाई, भौतिक सं िचना ि सुविधा
सम्बन्धिा िापदण्ड जािी गिी सोको आधाििा िोवकए बिोशजि
जनस्िास््य प्रिाणपत्र जािी गनेछ।
(2) उपदफा (1) बिोशजिको िापदण्ड पालना भए नभएको
सम्बन्धिा िन्त्रालयले िोकेको तनकाय िा अतधकािीले अनुगिन गिी
आिश्यकिा अनुसाि तनदे शन ददन सक्नेछ।
२6.

पोषण सेिा: प्रदे श सिकािले पोषण सम्बन्धी िापदण्ड जािी गिी लागू
गनेछ।

२7.

अनुसन्धान गनव ि कायवदल गठन गनव सवकने: (१) प्रदे शिा स्िास््यको
सम्बन्धिा अिलम्बन गरिनु पने नीति िथा कायवक्रिका सम्बन्धिा
सुझाि ददन िन्त्रालयले आिश्यकिा अनुसाि अनुसन्धान गनव गिाउन िा
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विशेषज्ञ

शचवकत्सक, िनोविद्, िनोवििशवकिाव, कानूनविद्, िानतसक

स्िास््यको िेत्रका सािाशजक अतभयन्िा, सञ्चािकिी सवहिको कायवदल
गठन गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि अनुसन्धानको विषयबस्िु पवहचान,
अनुसन्धानकिाव छनौट, अनुसन्धानकिावको कायव विििण ि पारिश्रतिक
िन्त्रालयले िय गिे बिोशजि हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बिोशजि गठन हुने कायवदलको कायव अितध,

काि, किवव्य ि अतधकाि िन्त्रालयले िोके बिोशजि हुनेछ।
28.

अतभलेख िाख्ने:(१) स्िास््य सं स्थाबाट सेिा तलएका हिे क सेिाग्राहीको
िोवकए बिोशजिको अतभलेख सुिशिि रुपिा िाख्ने व्यिस्था तिलाउनु
सम्बशन्धि स्िास््य सं स्थाको किवव्य हुनछ
े ।
(२)प्रत्येक स्िास््य सं स्थाले सेिाग्राहीको िोवकए बिोशजिको
अतभलेख िन्त्रालयले िोकेको तनकायिा पठाउनु पनेछ।
परिच्छे द – ४
सं िचनात्िक व्यिस्था

29.

प्रदे श जनस्िास््य सतिति: (१) प्रदे शिा स्िास््य िेत्रको नीति िथा
कायवक्रि सम्बन्धिा नीतिगि सुझाि ददन प्रदे श जनस्िास््य सतितिको
गठन गरिनेछ।
(२) सतितिको गठन दे हाय बिोशजि हुनेछ:(क)

िन्त्री, स्िास््य सम्बन्धी विषय हे ने प्रदे श
सिकािको िन्त्रालय

(ख)

सदस्य, प्रदे श

योजना

-अध्यि
आयोग

(स्िास््य

सम्बन्धी विषय हे ने)
(ग)

-सदस्य

प्रदे श स्िििा सं चातलि िेतडकल कलेजबाट
अध्यिले िनोतनि गिे को एक जना
-सदस्य
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(घ)

स्िास््य

सम्बन्धी

विषय

सिकािको िन्त्रालयका सशचि
(ङ)

सशचि, अथव

सम्बन्धी

विषय

सिकािको िन्त्रालय
(च)

हे ने

प्रदे श
-सदस्य

हे ने प्रदे श
-सदस्य

सशचि, खानेपानी िथा सिसफाई सम्बन्धी
तबषय हे ने प्रदे श सिकािको िन्त्रालय
-सदस्य

(छ)

सशचि, आन्िरिक िातिला सम्बन्धी विषय
हे ने प्रदे श सिकािको िन्त्रालय

(ज)

-सदस्य

आधुतनक शचवकत्सा (एलोपेथी), आयुिेद
शचवकत्सा, होिीयोप्याथीक शचवकत्सा लगायि
अन्य

शचवकत्सा

स्िास््य

विज्ञहरु

पद्धिीसुँग

सम्बन्धीि

िध्येबाट

अध्यिबाट

िनोतनि दुईजना
(झ)

नीशज

स्िास््य

-सदस्य
सं स्थाका

सञ्चालकहरु

िध्येबाट अध्यिले िनोतनि गिे को एकजना
िवहला सवहि दुईजना
(ञ)

अध्यिले

िनोतनि

-सदस्य
गिे को

प्रयोगशाला विज्ञ एक जना
(ट)

उपभोक्ता

वहि

सं ििणसुँग

स्िास््य
-सदस्य
सम्बशन्धि

सं स्थाका पदातधकािी िध्येबाट अध्यिले
िनोतनि गिे को एकजना
(ठ)

-सदस्य

िन्त्रालयको सम्बशन्धि िहाशाखा प्रिुख
-सदस्य सशचि

(३) उपदफा (२) बिोशजि िनोतनि सदस्यहरुको पदाितध
िीन िषवको हुनेछ।
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(४) सतितिले आिश्यकिा अनुसाि अन्य विज्ञहरुलाई बैठकिा
आिशन्त्रि गनव सक्नेछ।
(५) सतितिको बैठक बषविा कशम्ििा दुई पटक बस्नेछ।
(६) सतितिको कायववितध सतिति आफैंले तनधाविण गिे बिोशजि
हुनेछ।
३0.

सतितिको काि, किवव्य ि अतधकाि: (१) सतितिको काि, किवव्य ि
अतधकाि दे हाय बिोशजि हुनेछ:(क)

प्रदे शको स्िास््य सम्बन्धी नीति ि योजना
तनिावण गनव िागव तनदे शन ददने,

(ख)

प्रदे श सिकािका अन्य सबै नीतििा स्िास््य
नीति अिलम्िन गने गिाउने,

(ग)

स्िास््य

सेिाको

िेत्रिा

सिानुपातिक

विििणको आधाििा बहुिेत्रीय लक्ष्य एिं
प्राथतिकिा तनधाविण गने,
(घ)

प्रदे शिा स्िास््य सेिा प्रिाहिा प्रभािकािी
सिन्ियको व्यिस्था गने, गिाउने,

(ङ)

जनस्िास््यसुँग
कायावन्ियन

गनव

सम्बशन्धि

योजना

आिश्यक

सहकायव,

सिन्िय िथा अनुगिन गने, गिाउने,
(च)

प्रदे श सिकािले िोवकए बिोशजि अन्य कायव
गने।

(२) सतितिले आिश्यकिा अनुसाि उपसतिति गठन गनव
सक्नेछ।
(३) सतितिको बैठक सम्बन्धी कायववितध सतितिले िोके

बिोशजि हुनेछ।
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३1.

अस्पिाल व्यिस्थापन सतितिको गठन िथा काि, किवव्य ि अतधकाि:
(१) सिकािी अस्पिालको सञ्चालन ि व्यिस्थापन गनव दे हाय बिोशजि
एक अस्पिाल व्यिस्थापन सतितिको गठन हुनेछ:(क)

सम्बशन्धि शजल्ला सिन्िय सतितिको प्रिुख
-अध्यि

(ख)

सम्बशन्धि स्थानीय िहको प्रिुख

(ग)

प्रिुख शजल्ला अतधकािी िा तनजले िोकेको
अतधकृि प्रतितनतध

(घ)

शजल्ला

प्रहिीप्रिुख

अतधकृि प्रतितनतध
(ङ)

-सदस्य

िा

तनजले

िोकेको

-सदस्य

स्िास््य कायावलयको सम्बशन्धि शजल्लाको
प्रिुख

(च)

-सदस्य

-सदस्य

उद्योग िाशणज्य सं घको शजल्ला प्रिुख

-सदस्य
(छ)

शजल्ला िे डक्रि सोसाईटीको प्रिुख

-सदस्य

(ज)

स्थानीय सिाजसेिी िध्येबाट िन्त्रालयले
िनोनयन गिे को कम्िीिा दुई िवहलासवहि
पाुँचजना

(झ)

-सदस्य

सम्बशन्धि अस्पिालको प्रिुख -सदस्यसशचि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ज) बिोशजिका सदस्यको
पदाितध िीन िषव हुनेछ।

(3) उपदफा (१) बिोशजिको सतितिको काि, किवव्य ि

अतधकाि दे हाय बिोशजि हुनेछ:(क)

अस्पिालको व्यिस्थापन ि सञ्चालन गने,

(ख)

अस्पिाल व्यिस्थापन ि सञ्चालनका लातग
आिश्यक साधन ि श्रोि जुटाउने,

(ग)

अस्पिालको िावषवक योजना िथा कायवक्रि
ियाि गिी िन्त्रालय सिि पेश गने,
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(घ)

अस्पिाल व्यिस्थापनको लातग ित्कातलन
िथा दीघवकालीन योजना िजुि
व ा गने गिाउने,

(ङ)

अस्पिालको सञ्चालन िथा व्यिस्थापनका
लातग

आिश्यक

योजना

िजुि
व ा

गिी

कायावन्ियन गने गिाउने,
(च)

अस्पिालको सेिा शुल्क तनधाविण गने,

(छ)

अस्पिालको भौतिक सम्पशत्तको सं ििण गने
गिाउने,

(ज)

अस्पिालको

िावषवक

प्रतििेदन

िन्त्रालय

सिि पेश गने,
(झ)

िन्त्रालयले
गिाउने।

िोकेका

अन्य

कायव

गने

(4) उपदफा (१) बिोशजिको सतितिको बैठक अध्यिले
िोके बिोशजि हुनेछ।

(5) उपदफा (१) बिोशजिको सतितिको नाििा छु ट्टा छु ट्टै

कोष हुनेछ ि उक्त कोषिा दे हाय बिोशजिको िकि िहने छ:(क)
(ख)

प्रदे श सिकािबाट प्राप्त हुने िकि,

नेपाल सिकाि ि स्थानीय िहबाट प्राप्त हुने
िकि,

(ग)

अस्पिालले प्रदान गिे को सेिािापि प्राप्त हुने
िकि,

(घ)

स्िदे शी व्यशक्त, सं घ सं स्थाबाट प्राप्त हुने
िकि,

(ङ)

नेपाल सिकािको स्िीकृति तलइ विदे शी
व्यशक्त, सिकाि, अन्ििावविय सं घ सं स्थाबाट
प्राप्त हुने िकि,

(च)

अन्य श्रोिबाट प्राप्त हुने िकि।
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(6) उपदफा (१) बिोशजि सतितिको कोषको सञ्चालन

ु दस्िखिबाट
अस्पिालका िेतडकल सुपिीटे ण्डेन्ट ि लेखा प्रिुखको सं यक्त
हुनेछ।
(7)

अस्पिालको

िेतडकल

सुपिीटे ण्डेन्ट

उपदफा

(१)

बिोशजिको सतितिको प्रशासकीय प्रिुख हुनेछ।

(8) उपदफा (१) बिोशजिको सतितििा आिश्यकिा अनुसाि

किवचािी तनयुक्त हुन सक्नेछ ि किवचािीको तनयुशक्त, सेिा ि शिव िोवकए
बिोशजि हुनेछ।

(9) उपदफा (१) बिोशजि सतिति गठन भएपतछ हाल कायि

िहे को अस्पिाल व्यिस्थापन सतिति स्िि: विघटन हुनेछ।
(१0) व्यिस्थापन सतितिको गठन, काि, किवव्य िथा
अतधकाि, कोष सञ्चालन, बैठक िथा किवचािी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था
िोवकए बिोशजि हुनेछ।
३2.

जनस्िास््य तनिीिण सम्बन्धी व्यिस्था:(१) सरूिा िोग ि नसने िोगको
िोकथाि िथा तनयन्त्रण, खानेपानी िथा सिसफाई, पेशागि स्िास््य
सुििा, फोहोििैला व्यिस्थापन लगायि जनस्िास््यका विविध पिको
सिुदाय स्िििा तनिन्िि तनगिानी, अनुगिन, तनयिन, तनिीिण ि
व्यस्थापन गनवका लातग प्रदे श सिकाि ि स्थानीय िहले आिश्यक प्रिन्ध
गनेछ।
(2) उपदफा (१) बिोशजि तनगिानी अनुगिन तनयिन

तनिीिण ि व्यिस्थापन सम्िन्धी प्रकृया िोवकए बिोशजि हुनेछ।
परिच्छे द – ५
कसुि दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यिस्था
३3. जरििाना गरिने: कसैले यस ऐनको विपरिि कुनै कायव गिे िा दे हाय बिोशजि
जरििाना हुन सक्नेछ:-
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(क)

दफा

10 को

बिोशजिको

उपदफा

दावयत्ि

(१)

पुिा

को

नगिे िा

खण्ड (ग)
बीस

हजाि

रूपैयाुँसम्ि जरििाना हुनेछ,
(ख)

दफा १3 को उपदफा (3) को पालना नगिे िा
पवहलो पटकका लातग तलशखि रुपिा सचेि गिाइने,
दोस्रो पटक िीस हजाि रूपैयाुँ जरििाना गिी िीन
िवहनाको सिय थप गने ि िेस्रो िथा अशन्िि पटक
त्यस्िो स्िास््य सं स्था बन्द गरिनेछ,

(ग)

दफा 15 बिोशजि िोवकएको िापदण्ड अनुरुप
गुणस्िि कायि नगने सािुदावयक सहकािी ि नीशज
स्िास््य सं स्थालाई िीस हजाि रुपैयासम्ि जरििाना
हुनेछ,

(घ)

दफा 19 ििोशजि सम्िशन्धि तनकायको पूिस्व िीकृति
नतलई अन्यत्र काि गिे िा शचवकत्सक ि अन्य
स्िास््यकिीलाई
तसफारिस

विभागीय

गरिनेछ

स्िास््यकिी

िा

भने

काििाहीका
त्यस्िा

किवचािीलाई

लातग

शचवकत्सक,

काििा

लगाउने

स्िास््य सं स्थालाई पचासहजाि रुपैयासम्ि जरििाना
गरिनेछ,
(ङ)

दफा २3 को पालना नगने एम्िुलेन्स िथा शििाहन
प्रदायक सं स्थाले िापदण्ड पुिा नगिे िा बीस हजाि
रूपैयाुँसम्ि जरििाना गरिनेछ।

३4.

जरििाना िथा काििाही गने अतधकािी: (१) दफा ३3 बिोशजिको
जरििाना ि काििाही गने अतधकाि िोवकए बिोशजिको इजाजि ददने
सम्िशन्धि अतधकािीलाई हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको जरििाना ि काििाही गनुअ
व शघ

सम्िशन्धि अतधकािीले िोवकए बिोशजि छानविन गनव सक्नेछ।
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(३) उपदफा (१) बिोशजिको जरििाना िथा काििाही उपि
शचत्त नबुझ्नेले िन्त्रालयका सशचि सिि तनिेदन ददन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बिोशजि तनिेदन पिे िा १५ ददनतभत्र
िन्त्रालयका सशचिले िोवकए बिोशजि तनणवय गनेछ।
३5.

प्रचतलि कानून बिोशजि सजाय हुन सक्ने: यस ऐन बिोशजि सजाय हुने
कुनै कसूििा अन्य प्रचतलि कानून बिोशजि पतन सजाय हुनसक्ने िहे छ

भने त्यस्िो कानून बिोशजि सजाय गनव यस ऐनको कुनै कुिाले बाधा
पुगेको िातनने छै न।
३6

आयुिेद िथा बैकशल्पक शचवकत्सा सेिा सम्िन्धी व्यिस्था: (१) आयुिेद
िथा बैकशल्पक शचवकत्साको गुणस्िि अतभिृवद्ध गनव प्रदे श सिकािले
िोवकए बिोशजि विशेष व्यिस्था गनव सक्नेछ।
(२)

पिम्पिागि

ज्ञान

सीप

भएका

उपचािकिीहरुको

सूचीकिण गिी उनीहरुको ज्ञानसीप िथा िििालाई तसजवनशील उपयोग
गनव िन्त्रालयले िोवकएबिोशजि विशेष व्यिस्था गनवसक्नेछ।
परिच्छे द – ६
विविध
३७.

सूचना ददनुपने: नयाुँ िथा सं क्रािक िोगबािे जानकािी भएिा सम्बशन्धि
स्िास््य सं स्थाले िन्त्रालयले िोकेको तनकायिा सूचना ददनु पनेछ।

३८.

खोप सम्बन्धी अनुसन्धान गने: प्रदे श सिकािले खोपद्वािा तनयन्त्रण,
उन्िुलन िथा तनिािण गनव सवकने िोग तबरुद्ध प्रयोग भइिहे का खोपको
पहुुँच बढाउनेित्यस्िा िोगको अनुसन्धानको लातग आिश्यक व्यिस्थापन
गनेछ।

३९.

िोक लगाउन सक्ने: जनस्िास््यिा प्रतिकुल असि पने बस्िुको विज्ञापन
गनव िथा तबक्री विििणिा आिश्यक पिे िा प्रदे श सिकािले िोक लगाउन
सक्नेछ।
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४०

अन्य तनकायसुँग सिन्िय गनव सवकने: िन्त्रालयले दे हायका तबषयिा अन्य
सिकािी तनकाय, स्थानीय िह िा स्िास््य सं स्थासुँग सिन्िय गिी
आिश्यक कायव गनव सक्नेछ:(क)

सं क्रािक िोगको व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था
सम्बन्धिा,

(ख)

जनाििबाट िातनसिा सनव सक्ने िोग सम्बन्धिा,

(ग)

सिािी दुघट
व ना िथा कायवस्थलिा हुने दुघट
व ना कि
गने सम्बन्धिा,

(घ)

जोशखियुक्त िेत्रिा काि गने कािदािको स्िास््य ि
सुििा सम्िन्धिा,

(ङ)

जनस्िास््य सिोकािका तबषयिा नागरिकलाई तनिन्िि
स्िास््य शशिा, चेिना अतभबृवद्ध ि सचेिना कायव
सञ्चालन गने सम्बन्धिा,
नसने िोग विरुद्धिा सिुदायिा आधारिि िोकथाि

(च)

िथा तनयन्त्रणका कायवक्रि सञ्चालन गने सम्बन्धिा,
(छ)

िोवकए बिोशजि अन्य तबषयका सम्बन्धिा।

४१.

प्रचतलि कानून बिोशजि हुने: यस ऐनिा लेशखए जति कुिािा यसै ऐन

४२.

अतधकाि प्रत्यायोजन : अतधकािप्राप्त अतधकािीले यो ऐन िा यस ऐन

बिोशजि ि अन्य कुिाको हकिा प्रचतलि नेपाल कानून बिोशजि हुनेछ।

अन्िगवि बनेको तनयि बिोशजि आफूलाई प्राप्त अतधकािहरु िध्ये िोवकए
बिोशजिका

अतधकाि

आफु

िािहिका

तनकाय

िा

किवचािीलाई

प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ।
४३

बाधा अड्काउ फुकाउन: यस ऐनको कािावन्ियन गदाव कुनै बाधा अड्काउ
पिे िा त्यस्िो बाधा अड्काउ फुकाउन यस ऐन िथा प्रचतलि कानूनको

विपरिि नहुने गिी प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपत्रिा सूचना जािी गिी
आदे श जािी गनव सक्नेछ।
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४४.

तनयि बनाउने अतधकाि: यो ऐन कायावन्ियनको लातग प्रदे श सिकािले
आिश्यक तनयि बनाउन सक्नेछ।

४५.

तनदे शशका, कायववितध िा िापदण्ड बनाउने अतधकाि: िन्त्रालयले यसऐन
िा ऐन अन्िगवि बनेको तनयिको अतधनिा िही आिश्यकिा अनुसाि
तनदे शशका, कायववितध िा िापदण्ड बनाई लागु गनव सक्नेछ।

४६

ु शघ प्रचतलि कानुन बिोशजि िन्त्रालय िथा
बचाउ: यस ऐन प्रािम्भ हुनअ
िािहिका तनकायबाट गरिएका तनयिनकािी कायवहरु यसै ऐन बिोशजि
भएको िातननेछ।

प्रिाणीकिण तितििः- २०७७/०४/२५
आज्ञाले,
किल बहादुि थापा
तन. प्रदे श सशचि

३१
प्रदे श सिकाि¸ आन्िरिक िातिला िथा कानून31िन्त्रालय¸ प्रदे श नं. १¸ वििाटनगििा िुदरि।
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