
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
 बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौँडा, नपेाल, असोज 12 गते, २०७9 साल (अततररक्ताङ्क 16 

भाग 1 
बागमती प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 

हेटौँडा, नपेाल 

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम 
बागमती प्रदेश मशन्त्रपररषद्को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट जारी भएको तल 
लेशखए बमोशजमको अध्यादेश सिवसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

संित ्2079 सालको अध्यादेश नं. 3 

प्रदेश स्िास््य सेिा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गनव बनकेो अध्यादेश 
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प्रस्तािना: प्रदेश स्िास््य सेिा ऐन, २०७५ लाई तत्काल समसामवयक 
संशोधन गनव िाञ्छनीय भएकाले र हाल प्रदेश सभाको अतधिेशन चतलरहेको 
अिस्था नभएकाले,  

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम प्रदेश 
मशन्त्रपररषद्को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ। 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम “प्रदेश स्िास््य 
सेिा (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९” रहेको छ।  

  (२) यो अध्यादेश तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन: (१) प्रदेश स्िास््य सेिा ऐन, 
२०७५ (यस पतछ “मूल ऐन” भतनएको) को दफा २ को,- 

(1)  खण्ड (क) मा “र सो शब्दले” भने्न शब्दहरु पतछ “आयिेुद 
स्िास््य केन्र, आयिेुद अस्पताल एिं” भने्न शब्दहरु 
थवपएका छन।् 

(२)  खण्ड (छ) पतछ देहायको खण्ड (छ१) थवपएको छ:-  

“(छ१) “ग्रातमण अल्ट्रासाउण्ड” भन्नाले  नतसवङ्ग विषयमा 
कशम्तमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणव गरी कशम्तमा 
एक्काईस ददनको अल्ट्रासोनोग्राफी सम्बन्धी तातलम 
प्राप्त गरेका नतसवङ्ग स्टाफले पोटेिल 
अल्ट्रासोनोग्राफी मेशशन प्रयोग गरी गभविती 
मवहलाको गभव र सो गभवमा रहेको शशशकुो स्िास््य 
अिस्था र जवटलता पवहचान गने तथा आिश्यकता 
अनसुार प्रषेण गने कायव सम्झन ुपछव।” 

(३)  खण्ड (ठ) पतछ देहायका खण्ड (ठ१),  (ठ२) र (ठ३) 
थप गररएको छ:-  

“(ठ१) “स्िास््य संस्था” भन्नाले मन्त्रालय 
मातहतका आधतुनक, आयिेुददक, िैकशल्ट्पक, 
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यनुानी, होतमयोप्यातथ र आम्ची शचवकत्सासँग 
सम्बशन्धत जनुसकैु अस्पताल, आयिेुद 
स्िास््य केन्र, औषधालय र िैद्यखाना 
सम्झन ुपछव ।  

(ठ२) “प्रावितधक सतमतत” भन्नाले दफा २५ 
बमोशजमको स्िास््य संस्था अनगुमन तथा 
तनयमन प्रावितधक सतमतत सम्झन ुपछव। 

(ठ३) “फामेसी” भन्नाले औषतध, औषतधजन्य 
सामग्री, शचवकत्सकीय मेशशन, औजार तथा 
उपकरण तबवि वितरण गने अस्पताल 
पररसर तभत्र िा बावहर रहेको औषतध पसल 
सम्झन ुपछव।”  

(4)  खण्ड (ड) मा रहेको “सामाशजक विकास” भने्न शब्दहरुको 
सट्टा “स्िास््य हेने” भने्न शब्दहरु राशखएको छ । 

(5)  खण्ड (ढ) पतछ देहाय बमोशजमको खण्ड (ढ१) थप 
गररएको छ:-  

“(ढ१) “व्यिस्थापन सतमतत” भन्नाले ऐनको दफा 
२६क. बमोशजम गठन हनु े स्िास््य संस्था 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सतमतत सम्झन ु
पछव।” 

(६)  खण्ड (द) पतछ देहाय बमोशजमको खण्ड (द१) र (द२) 
थप गररएको छ:-  

“(द१) “स्िास््यकमी” भन्नाले प्रचतलत कानून 
बमोशजम स्िास््यकमीको रुपमा सम्बशन्धत 
पररषद् मा दताव भएको व्यशक्त सम्झन ुपछव ।  
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 (द२) “स्िास््य सेिा” भन्नाले प्रिधवनात्मक, 
प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थावपनात्मक 
र प्रशामक स्िास््य सेिा सम्झन ुपछव। 

३. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा 
(२) मा रहेको “भौगोतलक दूरी” भने्न शब्दहरु शझवकएका छन।् 

४. मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७ को सट्टा 
देहाय बमोशजम दफा ७ राशखएको छ:- 

“७. शलु्ट्क िा दस्तरु सम्बन्धी व्यिस्था: स्िास््य संस्था स्थापनाका 
लातग मनशाय पत्र प्राप्त गनव िा अनमुतत प्राप्त गनव िा स्तरोन्नतत 
गनव िा निीकरण गनव सम्बशन्धत स्िास््य संस्थाले तोवकए 
बमोशजमको शलु्ट्क िा दस्तरु तोवकए बमोशजमको तनकायमा 
बझुाउन ुपनेछ।” 

५. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा 
(१) पतछ देहाय बमोशजम उपदफा (१क) थप गररएको छ:- 

  “(१क) उपदफा (१) बमोशजम आशयपत्र प्रदान गने 
प्रयोजनको लातग प्रावितधक सतमततबाट कुनै स्िास््य संस्थाको 
अनगुमन गदावको बखत नै स्िास््य संस्था स्थापना िा विस्तार िा 
स्तरोन्नतत गनवका लातग त्यस्ता स्िास््य संस्थाले तोवकएको सबै 
मापदण्ड पूरा गरी सकेको पाईएमा त्यस्ता स्िास््य संस्थालाई 
आशयपत्र प्रातप्त िेगर िा थप सधुार िा तयारीका लातग बढीमा एक 
मवहनाको लातग आशयपत्र ददई मन्त्रालयले त्यस्ता स्िास््य संस्था 
स्थापना िा विस्तार िा स्तरोन्नतत गनव सक्नेछ।”  

६. मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन: (१) मूल ऐनको दफा १३ को,- 

(1)  उपदफा (१) को “प्रयोजनका लातग” भने्न शब्दहरु पतछ 
“मन्त्रालयले पैँतीस ददने सूचना प्रकाशन गनेछ र सो सूचना 
बमोशजम स्िास््य संस्थाले” भने्न शब्दहरु थवपएका छन ्। 
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(२) उपदफा (५) मा देहाय बमोशजमको प्रततबन्धात्मक िाक्याशं 
राशखएको छ:-  

“तर यसरी कुनै स्िास््य संस्थाको अनमुतत पत्र रद्द 
गनुव पने भएमा रद्द गनुव अशि मन्त्रालयले सफाईको मौका 
ददन ुपनेछ।” 

७. मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन: (१) मूल ऐनको दफा १५ को,- 

(1)  उपदफा (३) पतछ देहाय बमोशजमको उपदफा (३क) र 
(३ख) थप गररएको छ:- 

“(३क) उपदफा (२) र (३) बमोशजम तोवकएको 
म्याद तभत्र अनमुतत नतलएका िा निीकरण नगरेका र हाल 
सञ्चालनमा रही रहेका स्िास््य संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ 
भएको तमततले नब्बे ददनतभत्र आशयपत्र प्राप्त गनव िा अनमुतत 
तलन िा निीकरण गनव तनिेदन ददन ुपनेछ। 

(३ख) उपदफा (३क) बमोशजम आशयपत्र प्राप्त 
गनव िा अनमुतत तलन िा निीकरण गने प्रयोजन िापत 
प्रावितधक सतमततको अनगुमन प्रततिेदन र तसफाररसको 
आधारमा सम्बशन्धत स्िास््य संस्थाले प्रतत िषव जतत दस्तरु 
ततनुव पने हो सो दस्तरुको अततररक्त पाँच गणुा थप दस्तरु 
तलई म्याद समाप्त भएको तमतत देशख नै लागू हनुे गरी 
आशयपत्र प्रदान गनव, अनमुतत ददन र निीकरण गनव 
सक्नेछ। यसरी आशयपत्र प्रदान गनव िा अनमुतत ददन िा 
निीकरण गनुव पूिव मन्त्रालयले त्यस्तो स्िास््य संस्थाको 
नाम, ठेगाना र स्िास््य संस्थाको प्रकृतत खलु्ट्न े गरी 
सािवजतनक गनुव पनेछ।” 
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(२)  उपदफा (४) मा रहेको “उपदफा (२) िा (३)” भने्न 
शब्दको सट्टा “उपदफा (२), (३), (३क) िा (३ख)” भने्न 
शब्दहरु राशखएका छन।् 

८. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १८ को सट्टा 
देहायको दफा १८ राशखएको छ:- 

“१८. दईुिटा स्िास््य संस्थामा काम गनव नपाउन:े (१) कुनै पतन 
प्रदेश सरकारको स्िास््य संस्थामा आबद्ध शचवकत्सक िा 
स्िास््यकमीले कुनै एउटा स्िास््य संस्थामा सेिा प्रदान गनव 
करार गरेको िा तनयकु्त भएको समयमा अको स्िास््य 
संस्थामा सोही बखत काम गनव िा सेिा प्रदान गनव पाउन े
छैन। 

(२) उपदफा (१) मा उशल्ट्लशखत समयका 
अततररक्त समयमा सेिा प्रदान गनव चाहन े शचवकत्सक िा 
स्िास््यकमीले मन्त्रालयबाट अनमुतत तलएर मात्र अततररक्त 
समयमा सेिा प्रदान गनव सक्नेछ।  

 (३) उपदफा (२) बमोशजम अनमुतत प्रदान गदाव 
उपदफा (१) बमोशजमका शचवकत्सक िा स्िास््यकमीले 
कायावलयको काममा बाधा नपने गरी र कायावलयको 
आिश्यकतानसुार जनुसकैु बेला उपशस्थत हनुे शतव राखी 
मन्त्रालयले अनमुतत ददन ुपनेछ ।” 

९. मूल ऐनको दफा 22 मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २२ को सट्टा 
देहाय बमोशजम दफा २२ राशखएको छ:- 

“२२. सतमतत गठन: (१) प्रदेशतभत्रको स्िास््य तथा जनसंख्या 
सेिा सम्बन्धी काम कारबाही, अनगुमन र तनयमन कायवलाई 
प्रभािकारी बनाउन, बहिेुत्रीय समन्िय र सहकायव अतभिृवद्ध 
गनव एिं स्िास््य तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीततगत तनदेशन 
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ददने लगायतका कायवका लातग प्रदेश स्िास््य तथा जनसंख्या 
सतमतत गठन हनुेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सतमततमा देहाय 
बमोशजमका सदस्यहरु रहनछेन:्- 

(क) मन्त्री, मन्त्रालय,                       -अध्यि 

(ख) राज्यमन्त्री, मन्त्रालय             -उपाध्यि                                       

(ग) सशचि, प्रदेशका सबै  

मन्त्रालयहरु                          -सदस्य 

(ि) उपाध्यि, प्रदेश नीतत  

तथा योजना आयोग                  -सदस्य 

(ङ) उपकुलपतत, मदन भण्डारी  

स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान                -सदस्य 

(च) उपभोक्ता वहत संरिण, सामाशजक,आतथवक र 
स्िास््य िेत्रमा कशम्तमा १० िषव अनभुि प्राप्त 
गरेको व्यशक्तहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोतनत 
गरेको कम्तीमा एक जना मवहला सवहत ४ जना   
                      -सदस्य 

(छ) सशचि,मन्त्रालय        -सदस्य सशचि 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोशजम मनोतनत 
सदस्यको पदाितध बढीमा तीन बषवको हनुेछ। 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको पदाितध पूरा नहुँदै मनोतनत 
गने पदातधकारीले जनुसकैु बखत मनोतनत हनुे सदस्यलाई पदमकु्त 
गनव सक्नछे। यसरी तनजलाई पदमकु्त गनुव अशि सफाइको मौका 
ददन ुपनेछ।  
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(५) अध्यिको अनपुशस्थततमा उपाध्यिले बैठकको अध्यिता 
गनेछ। 

(६) सतमततको बैठक अध्यिको अनमुततमा आिश्यकता 
अनसुार सदस्य सशचिले बोलाउनेछ। 

  (७) सतमततको सशचिालय मन्त्रालयमा हनुछे। 

 (८) सतमततमा आिश्यकता अनसुार विज्ञ िा अन्य सम्बशन्धत 
व्यशक्तलाई आमन्त्रण गनव सवकनेछ। 

(९) स्िास््य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कायविमको योजना, 
कायावन्ियन, अनगुमन र मूल्ट्याङ्कन गनव, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको 
समन्िय र सहकायव प्रभािकारी बनाउन, स्िास््य समस्या पवहचान 
र समाधान गनव, अतभलेख र प्रततिेदन प्रणाली सधुार गनव, विपद् 
तथा महामारीमा समन्ियात्मक रुपमा काम गनव समग्र प्रदेशस्तरीय 
जनस्िास््य तनगरानी व्यिस्थापन गनवको लातग मन्त्रालयले स्िास््य 
कायावलय प्रमखुको नतेतृ्िमा बढीमा सात जना सदस्य रहने गरी 
शजल्ट्ला जनस्िास््य समन्िय सतमतत गठन गरी कायव वििरण तोक्न 
सक्नेछ।” 

१०. मूल ऐनको दफा २३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २३ को 
उपदफा (१) को खण्ड (ज) पतछ देहाय बमोशजमको खण्ड (झ) थप 
गररएको छ:- 

  “(झ)  प्रदेशमा जनसंख्या तथा बसाईसराई व्यिस्थापन  
  सम्बन्धी नीतत र योजना तजुवमा गनव सझुाि ददन।े” 

११. मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २५ को सट्टा 
देहाय बमोशजमको दफा २५ राशखएको छ:-  
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“२५. प्रावितधक सतमततको गठन: (१) स्िास््य तथा जनसंख्या र 
रोग रोकथाम र तनयन्त्रण सम्बन्धी नीतत, कानून, रणनीतत, 
योजना र कायविम लगायतका विषयमा प्रावितधक सल्ट्लाह, 
सझुाि र तसफाररस गनव र पचास शैय्याभन्दा मातथको जनुसकैु 
स्िास््य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन अनमुतत, स्तरोन्नतत, 
सेिाको गणुस्तर सतुनशितता गनव, गणुस्तर मापदण्ड तनमावण 
तथा तसफाररस गनव, मापदण्ड बमोशजम स्िास््य संस्था 
सञ्चालन भए नभएको अनगुमन गनव, यस ऐन तथा यस ऐन 
अन्तरगत बनेको तनयम बमोशजम सञ्चालन नभएको िा दफा 
६६ बमोशजमको कायव गरेमा मन्त्रालय समि कारबाहीको 
तसफाररस गनव मन्त्रालयमा स्िास््य संस्था अनगुमन तथा 
तनयमन प्रावितधक सतमतत रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम मन्त्रालयमा रहन े
प्रावितधक सतमततमा देहाय बमोशजमका सदस्यहरु रहनछेन-् 

(क) प्रमखु, अस्पताल विकास तथा   

 शचवकत्सा सेिा महाशाखा, मन्त्रालय -संयोजक 

(ख) प्रमखु, योजना, अनगुमन तथा  
 जनस्िास््य महाशाखा, मन्त्रालय  - सदस्य 

(ग) सम्बशन्धत विषयको विषय विज्ञ - सदस्य  

(ि) कानून अतधकृत, मन्त्रालय - सदस्य 

(ङ) आयिेुद शचवकत्सक, मन्त्रालय  - सदस्य 

(च) नतसवङ् अतधकृत, मन्त्रालय - सदस्य 

(छ) जनस्िास््य अतधकृत ,मन्त्रालय  -सदस्य सशचि 
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(३) पचास शैय्याको स्िास््य संस्थाको स्थापना 
एिं सञ्चालन अनमुतत, स्तरोन्नती, सेिाको गणुस्तर 
सतुनशितता गनव, त्यस्तो स्िास््य संस्था मापदण्ड बमोशजम 
सञ्चालन भए नभएको अनगुमन गनव, यस ऐन तथा यस ऐन 
अन्तरगत बनकेो तनयम बमोशजम सञ्चालन नभएको िा दफा 
६६ बमोशजमको कायव गरेमा कारबाहीको तसफाररस गनव 
देहाय बमोशजमको तनदेशनालयस्तरीय स्िास््य संस्था 
अनगुमन तथा तनयमन प्रावितधक सतमतत रहनछेः-  

(क) तनदेशक, स्िास््य तनदेशनलाय - संयोजक 

(ख) अस्पताल नतसवङ प्रशासक,  
 स्िास््य तनदेशनालय - सदस्य 

(ग)  जनस्िास््य प्रशासक, स्िास््य संस्था   

 अनगुमन तथा तनयमन  - सदस्य 

(ि)  आयिेुद विज्ञ, स्िास््य तनदेशनालय - सदस्य 

(ङ) उपस्िास््य प्रशासक, स्िास््य 

                  तनदेशनालय                    -सदस्य सशचि 

(४) पच्चीस शैय्यासम्मको स्िास््य संस्थाको 
स्थापना एिं सञ्चालन अनमुतत, सेिाको गणुस्तर सतुनशितता 
गनव, मापदण्ड बमोशजम स्िास््य संस्था सञ्चालन भए नभएको 
अनगुमन गनव, यस ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनकेो 
तनयम बमोशजम सञ्चालन नभएको िा दफा ६६ बमोशजमको 
कायव गरेमा कारबाहीको तसफाररस गनव हरेक शजल्ट्लामा एक 
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शजल्ट्लास्तरीय स्िास््य संस्था अनगुमन तथा तनयमन 
प्रावितधक सतमतत रहनछेः- 

(क) प्रमखु, स्िास््य कायावलय    -संयोजक 

(ख) पशब्लक हेल्ट्थ नसव,  
 स्िास््य कायावलय      -सदस्य 

(ग) ल्ट्याब टेशक्नतसयन,  
 स्िास््य कायावलय      -सदस्य 

(ि) सम्बशन्धत विषयको विज्ञ      -सदस्य 

(ङ) जनस्िास््य अतधकृत/हेल्ट्थ  
 अतसषे्टन्ट, स्िास््य कायावलय    - सदस्य सशचि 

(५) आयिेुद स्िास््य संस्थाको स्थापना एिं 
सञ्चालन अनमुतत, सेिाको गणुस्तर सतुनशितता गनव, 
मापदण्ड बमोशजम स्िास््य संस्था सञ्चालन भए नभएको 
अनगुमन गनव, यस ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनकेो 
तनयम बमोशजम सञ्चालन नभएको िा दफा ६६ बमोशजमको 
कायव गरेमा कारबाहीको तसफाररस गनव हरेक शजल्ट्लामा एक 
शजल्ट्लास्तरीय आयिेुद स्िास््य संस्था अनगुमन तथा तनयमन 
प्रावितधक सतमतत रहनछेः- 

(क) प्रमखु, आयिेुद स्िास््य केन्र  - संयोजक 

(ख) सम्बशन्धत विषयको विज्ञ  - सदस्य 

(ग) ल्ट्याब टेशक्नतसयन        - सदस्य 

(ि) प्रतततनतध, स्िास््य कायावलय  - सदस्य 

(ङ) आयिेुद शचवकत्सक/कविराज,         
आयिेुद स्िास््य केन्र   - सदस्य सशचि 
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(६) उपदफा (2), (3), (4) र (५) बमोशजमको 
प्रावितधक सतमततमा आिश्यकता अनसुार संयोजकले विषय 
विज्ञ आमन्त्रण गनव सक्नेछ।  

(७) उपदफा (2), (3), (4) र (५) बमोशजमको 
प्रावितधक सतमततको सशचिालय संयोजक कायवरत रहन े
तनकायको कायावलयमा रहनछे ।  

(८) उपदफा (2), (3), (4) र (५) बमोशजमको 
प्रावितधक सतमततको बैठक आिश्यकता अनसुार संयोजकको 
अनमुततमा सदस्य सशचिले बोलाउनेछ। 

(९) उपदफा (2), (3), (4) र (५) बमोशजमको 
प्रावितधक सतमततले बैठकमा आिश्यकता अनसुार सम्बशन्धत 
विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गनव सवकनेछ। 

(१०) उपदफा (3), (4) र (५) बमोशजमको 
प्रावितधक सतमततलाई मन्त्रालयले प्रदेशको तनयमन िेत्रतभत्र 
रहेका स्िास््य संस्थाको अनगुमन, तनयमन र व्यिस्थापन 
एिं संि र स्थानीय तहका स्िास््य तनकायबीच समन्िय र 
सहकायव गने सम्बन्धमा थप कायववििरण तोक्न सक्नेछ । 

(११) उपदफा (२) बमोशजमको प्रावितधक 
सतमततले आफ्नो काम, कतवव्य र अतधकार प्रभािकारी 
रुपमा कायावन्ियन गनवको लातग उपसतमतत बनाई कायव 
सम्पादन गनव सक्नछे । 

(१२) उपदफा (२) बमोशजमको प्रावितधक 
सतमततको बैठक र कायव सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
सो प्रावितधक सतमतत आफैले तनधावरण गरेको कायववितध 
बमोशजम हनुेछ।” 
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१२. मूल ऐनको दफा २६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २६ को सट्टा 
देहाय बमोशजमको दफा २६ राशखएको छ:-  

“२६. प्रावितधक सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार: दफा २५ को 
उपदफा (2) बमोशजमको प्रावितधक सतमततको काम, कतवव्य 
र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछ:-  

(क) स्िास््य तथा जनसंख्या र रोग रोकथाम र 
तनयन्त्रण सम्बन्धी नीतत, रणनीतत, योजना तजुवमा 
गरी मन्त्रालय समि तसफाररस गने, 

(ख) स्िास््य तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीतत तजुवमा 
तथा रोग तनयन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी 
कायविम सञ्चालनका लातग तनदेशशका, कायववितध, 
मागवदशवन र मापदण्ड तजुवमा गरी मन्त्रालय 
समि तसफाररस गने,  

(ग) स्िास््य संस्थाको स्थापना, स्िास््य सेिाको 
गणुस्तर सतुनशितता, स्तरोन्नतत  र सञ्चालन गनव 
मापदण्ड तनमावण गरी मन्त्रालय समि तसफाररस 
गने,  

(ि) खण्ड (ग) बमोशजम तोवकएको मापदण्ड अनरुुप 
स्िास््य संस्था सञ्चालन भए नभएको अनगुमन 
गने र तनयमन गनव मन्त्रालय समि तसफाररस 
गने, 

(ङ) स्िास््य संस्थाको प्रमाणीकरण (सवटववफकेसन) र 
प्रत्यायन (एिीडीटेसन) मापदण्ड तजुवमा गरी सो 
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बमोशजम स्िास््य संस्थाको िगीकरण गनव 
मन्त्रालय समि तसफाररस गने, 

(च) प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण मापदण्ड बमोशजम 
सेिा प्रिाह भए नभएको अनगुमन र मूल्ट्याङ्कन 
गरी आिश्यक कारबाहीका लातग मन्त्रालय 
समि तसफाररस गने, 

(छ) प्रावितधक सतमततमा प्राप्त उजरुी उपर छानतबन 
गरी पूिावधार लगायत न्यूनतम सेिा मापदण्ड पूरा 
नगरेको स्िास््य संस्थाको सेिा आशंशक िा पूणव 
रूपमा बन्द गनव मन्त्रालय समि तसफाररस गने, 

(ज) प्रदेश स्तरीय औषतध र जनस्िास््य तनगरानी 
सम्बन्धी कायव गनव मन्त्रालय समि तसफाररस 
गने, 

(झ) स्िास््य सम्बन्धी अनसुन्धानका विषय र 
प्राथतमकता तनधावरण गनव मन्त्रालय समि 
तसफाररस गने, 

(ञ) शचवकत्सक र स्िास््यकमीको स्िास््य सेिा 
प्रदान सम्बन्धमा अनगुमन गने र कानून र 
मापदण्ड विपररत सेिा प्रदान गरेको पाइएमा 
कारबाहीको लातग मन्त्रालय समि तसफाररस 
गने, 

(ट) प्रावितधक सतमततको अन्य काम, कतवव्य र 
अतधकार तोवकए बमोशजम हनुेछ।” 
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१३. मूल ऐनमा पररच्छेद ४क. थप: मूल ऐनको पररच्छेद-४ पतछ देहाय 
बमोशजमको पररच्छेद- ४क.  थप गररएको छ:- 

 

“पररच्छेद -४क. 
स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सतमतत सम्बन्धी व्यिस्था 

२६क. स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सतमतत: (१) प्रदेश मातहत 
सम्बशन्धत शजल्ट्लामा रहेका स्िास््य संस्थाहरुको सेिा, स्रोत 
साधनको चसु्त र प्रभािकारी रूपमा व्यिस्थापन र पररचालन गरी 
स्िास््य सेिाको विकास, विस्तार गनव, त्यस्ता स्िास््य संस्थाको 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन कायव सवु्यिशस्थत, कुशल, सदुृढ, 
प्रभािकारी, पारदशी र नागररकमैत्री बनाई नागररकलाई गणुस्तरीय 
स्िास््य सेिा प्रदान गनव शक्लतनकल स्िास््य सेिा प्रदान गने प्रदेश 
सरकारको हरेक शजल्ट्लाका अस्पताल र आयिेुद स्िास््य केन्रको 
लातग छुट्टाछुटै्ट स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सतमतत 
गठन हनुेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको व्यिस्थापन सतमततमा 
देहाय बमोशजमका सदस्यहरु रहनेछन:्-  

(क) कशम्तमा स्नातक तह उशत्तणव  
गरी सामाशजक िेत्रमा वियाशशल  
लब्धप्रततवष्ठत व्यशक्तमध्येबाट  
मन्त्रालयले मनोतनत गरेको व्यशक्त       -अध्यि 

(ख) स्िास््य संस्था रहेको सम्बशन्धत स्थानीय  
तहको प्रमखु/अध्यि िा  तनजले तोकेको 
कायवपातलकाको सदस्य     -सदस्य 

(ग) सम्बशन्धत स्िास््य कायावलयको प्रमखु -सदस्य 
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(ि) अतधकृत प्रतततनतध, सम्बशन्धत  
शजल्ट्ला प्रशासन कायावलय        -सदस्य 

(ङ) अतधकृत प्रतततनतध, प्रदेश राजधानी  
शजल्ट्ला रहेको स्िास््य संस्थाको  
हकमा प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय  
र अन्य शजल्ट्लाको हकमा सम्बशन्धत प्रदेश  
लेखा तनयन्त्रक इकाई कायावलय  -सदस्य 

(च) सम्बशन्धत स्िास््य संस्थाको िररष्ठ 
शचवकत्सक/स्िास््यकमी          -सदस्य 

(छ) सम्बशन्धत स्िास््य संस्थाको नतसवङ्ग  
प्रमखु/प्रशासन प्रमखु        -सदस्य 

(ज) स्िास््य िते्रका कशम्तमा १० िषव अनभुि प्राप्त 
गरेकोमा मन्त्रालयले शजल्ट्लामा रहेको स्िास््य 
संस्थाहरुको लातग मनोतनत गरेको कम्तीमा एक 
जना मवहला सवहत २ जना        -सदस्य 

(झ) सम्बशन्धत स्िास््य संस्थाको प्रमखु   -सदस्य-सशचि 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको व्यिस्थापन सतमततले 
सम्बशन्धत शजल्ट्लाका अस्पताल र आयिेुद स्िास््य केन्रको सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन सम्बन्धमा छुट्टाछुटै्ट तनणवय गने गरी बैठक बस्न ु
पनेछ ।  

  (४) उपदफा (२) बमोशजमको व्यिस्थापन सतमततमा 
आयिेुद केन्रको व्यिस्थापन सतमततको बैठकमा अस्पतालको प्रमखु 
र अस्पतालको व्यिस्थापन सतमततको बैठकमा आयिेुद स्िास््य 
केन्रको प्रमखु पदेन सदस्य हनुेछन ्।  
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(५) व्यिस्थापन सतमततले आिश्यकता अनसुार सम्बशन्धत 
विषय विज्ञलाई व्यिस्थापन सतमततको बैठकमा आमन्त्रण गनव 
सक्नेछ। 

(६) व्यिस्थापन सतमततको बैठक िषवमा कम्तीमा तीन 
पटक बस्न ुपनेछ।  

तर आिश्यकता अनसुार व्यिस्थापन सतमततको बैठक बस्न 
यस उपदफाले बाधा पाने छैन। 

(७) व्यिस्थापन सतमततको बैठक सम्बन्धी कायववितध 
सतमतत आफैले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

(८) उपदफा (२) बमोशजमको व्यिस्थापन सतमततको 
मनोतनत सदस्यको पदाितध बढीमा २ (दईु) िषवको हनुछे।  

तर मन्त्रालयले आिश्यक ठानेमा मनोतनत सदस्यको 
पदाितधमा अको एक िषवको अितध थप गनव सक्नेछ। 

(९) देहायको अिस्थामा उपदफा (२) बमोशजमको 
व्यिस्थापन सतमततमा रहने मनोतनत सदस्यको पद ररक्त हनुेछ:- 

(क) तनजले मन्त्रालय समि तलशखत राजीनामा ददएमा, 
(ख) तनजको मतृ्य ुभएमा, 
(ग) फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार 

ठहररएमा,  
(ि) सतमततको वहत विपररत आचरण िा काम गरेमा,  
(ङ) स्िास््य संस्थाको सम्पशत्त र अतधकारको दरुुपयोग 

गरेमा िा सम्पशत्तमा हातन नोक्सानी परु् याएमा, 
(च) कायव िमता अभाि भई मन्त्रालयले पदमकु्त 

गरेमा। 
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 (१०) उपदफा (९) को खण्ड (ि), (ङ) र (च) मा 
उल्ट्लेशखत अिस्थामा मन्त्रालयले जनुसकैु बखत मनोतनत हनु े
सदस्यलाई पदमकु्त गनव सक्नछे। यसरी तनजलाई पदमकु्त गनुव भन्दा 
अगातड सफाइको मौका ददन ुपनेछ।  

२६ख.  व्यिस्थापन सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार: (१) दफा २६क. 
को उपदफा (२) बमोशजम गठन हनुे स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछ:-  

(क) स्िास््य संस्थाको व्यिस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी 
कायव गने, 

(ख) स्िास््य संस्थाको विकास र विस्तारका लातग नीतत, 

योजना तथा कायविम तजुवमा गरी स्िीकृततका लातग 
मन्त्रालयमा पेश गने, 

(ग) स्िास््य संस्थाको व्यिस्थापन सतमततको िावषवक बजेट 
र कायविम स्िीकृत गने,  

    तर प्रदेश सरकार िा संिीय सरकारबाट 
स्िीकृत प्राप्त बजेट तथा कायविम व्यिस्थापन 
सतमततले स्िीकृत गनुव गराउन ुपनेछैन।  

(ि) स्िास््य संस्थाको भौततक सम्पशत्तको तनमावण, विकास, 
विस्तार, रेखदेख, संरिण तथा ममवत सम्भार गने, 

(ङ) स्िास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सेिाको सञ्चालन सधुार 
र विस्तारका लातग आिश्यक पने स्रोत र साधनको 
पवहचान तथा खोजी गने,  

(च) िवहरङ्ग तथा अन्तरङ्ग शचवकत्सा लगायतका स्िास््य 
सेिा, आयिेुद स्िास््य सेिा, प्रयोगशाला सेिा, इमेशजंग 
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सेिा, फामेसी सेिा, रशजषे्ट्रसन तथा अन्य स्िास््य सेिा 
उपलब्ध गराए िापत शलु्ट्क िा छुट तनधावरण गने िा 
तन:शलु्ट्क स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउने कुराको 
तनणवय गने,  

(छ) स्िास््य संस्थाको व्यिस्थापन सतमततको आफ्नै आय 
पयावप्त भएमा सो आयबाट व्यहोने गरी सेिा, सतुबधा 
र प्रोत्साहन तनधावरण िा िृवद्ध गने,  

(ज) स्िास््य संस्थामा भए गरेका कायवहरुको सतमिा गने, 
प्रततिेदन गने र आिश्यक तनणवय तलने,  

(झ) स्िास््य संस्थाका जनशशक्तको िृशत्त विकासका लातग 
आिश्यक कायव गने, 

(ञ) मन्त्रालयले स्िास््य सेिा व्यिस्थापन सम्बन्धमा 
ददएको आदेश, तनदेशन कायावन्ियन गने, 

(ट) व्यिस्थापन सतमततको कायव प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन 
गनवको लातग आिश्यकता अनसुार उपसतमतत िा 
कायवटोली गठन गरी त्यस्तो उपसतमतत िा 
कायवटोलीको काम, कतवव्य र अतधकार तथा कायववितध 
तोक्ने, 

(ठ) स्िास््य संस्थाको उद्दशे्य प्रातप्तको लातग आिश्यक पने 
अन्य कायवहरु मन्त्रालयको स्िीकृतत तलई गने, 

गराउने। 

(२) स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सतमततको 
अध्यिको काम, कतवव्य र अतधकार मन्त्रालयले तोकेको अततररक्त 
देहाय बमोशजम हनुेछ:-  
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(क) व्यिस्थापन सतमततको नतेतृ्ि गने, 

(ख) व्यिस्थापन सतमततको बैठक बोलाउन 
सदस्य-सशचिलाई तनदेशन ददने,  

(ग) व्यिस्थापन सतमततको बैठकको अध्यिता 
गने र बैठक सञ्चालन गने, 

(ि) व्यिस्थापन सतमततको कुनै तनणवय प्रवियामा 
मत बरािर हुदँा तनणावयक मत ददने, 

(ङ) व्यिस्थापन सतमततका पदातधकारी र 
सदस्यहरुको कामको बाँडफाँड गने, 

(च) स्िास््य संस्थाको तनमावण, विकास र विस्तार 
गनव नेततृ्ि गने, 

(छ) स्िास््य संस्थाको लातग स्रोत साधनको 
पवहचान र खोजी गने, 

(ज) तनणवय र कायविम कायावन्ियनको अनगुमन 
गने, सतमिा गराउने र आिश्यक तनदेशन 
ददने, 

(झ) मन्त्रालय र व्यिस्थापन सतमततबीच समन्िय 
कायम गने। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
स्िास््य संस्थाको आतथवक र प्रशासतनक अतधकारको प्रयोग सदस्य 
सशचिले गनेछ । 

(४) स्िास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सतमततको 
सदस्य-सशचिको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछ:-   
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(क) व्यिस्थापन सतमततको सदस्य सशचिको रुपमा कायव 
गने, 

(ख) व्यिस्थापन सतमततको तनणवय प्रमाशणत गने,  
(ग) व्यिस्थापन सतमततले गरेका तनणवय कायावन्ियन 

गने, गराउने, 
(ि) स्िास््य संस्थाको व्यिस्थापन र सञ्चालन गने, 
(ङ) नीतत, योजना, बजेट तथा कायविम तजुवमा र 

कायावन्ियन गने, 

(च) स्िीकृत कायविम नीतत, कानून र कायववितध 
अनसुार सञ्चालन गने, 

(छ) सम्पततको रेखदेख, संरिण तथा ममवत सम्भार गने, 
गराउने, 

(ज) जनशशक्तको पररचालन र िशृत्त विकास सम्बन्धी 
कायव गने, 

(झ) प्रचतलत कानून बमोशजम आतथवक र प्रशासन 
सम्बन्धी कायव गने,  

(ञ) बैठकको कायव सूची तयार गने र अध्यिसगँ 
परामशव गरी बैठक बोलाउने, 

(ट) स्िास््य संस्थाको दैतनक प्रशासतनक कायवहरु गने, 

गराउने, 
(ठ) मन्त्रालयले तोकेका अन्य कायवहरु गने। 

२६ग.  कमवचारी सम्बन्धी व्यिस्था: (१) स्िास््य संस्थाको सेिा प्रिाह 
गराउन स्िास््य संस्थाको स्िीकृत दरबन्दी बमोशजमका कमवचारीबाट 
अपगु भएमा सम्बशन्धत स्िास््य संस्थाले व्यिस्थापन सतमततको 
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कोषबाट आतथवक भार व्यहोने गरी सेिा करारमा कमवचारी तनयशुक्त 
गनव सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमका कमवचारीको सेिा करारमा 
तनयशुक्त गनुव अशि ती कमवचारीको पदनाम, सेिा, समूह र संख्या 
सवहतको व्यिस्थापन सतमतत तफव को संगठन संरचना र दरबन्दी 
व्यिस्थापन सतमततले मन्त्रालयबाट स्िीकृत गराउन ुपनेछ।  

(३) स्िास््य संस्थामा काम गने कमवचारीलाई व्यिस्थापन 
सतमततको स्रोतबाट व्यहोने गरी व्यिस्थापन सतमततले थप सवुिधा 
ददन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम व्यिस्थापन सतमततको स्रोतबाट 
आतथवक भार पने गरी तनयकु्त  कमवचारीको पाररश्रतमक, सेिा, शतव 
र सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था प्रदेश सरकारले तोके बमोशजम हनुेछ। 

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
व्यिस्थापन सतमततले आफ्नो स्रोतबाट तलि भत्ता प्रदान गने गरी 
करारमा कमवचारी तनयशुक्त गदाव प्रदेश लोक सेिा आयोगले त्यस्तो 
प्रकृततको उम्मेदिार छनोट गदाव छनोट वितध अपनाई प्रततस्पधावत्मक 
रुपमा छनौट हनुे व्यिस्था तमलाउन ुपनेछ।    
   

२६ि.  व्यिस्थापन सतमततको कोष सम्बन्धी व्यिस्था: (१) व्यिस्थापन 
सतमततको नाममा एउटा छुटै्ट कोष रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कोषमा देहाय बमोशजमका 
रकम रहने छन:्- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(ग) स्िास््य संस्थाले प्रदान गरेको  

सेिा िापतको शलु्ट्कबाट प्राप्त रकम, 
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(ि) विदेशी सरकार, संि, संस्था िा व्यशक्तबाट प्राप्त 
रकम, 

(ङ) स्िदेशी, संि, संस्था िा व्यशक्तबाट प्राप्त रकम, 
(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३) व्यिस्थापन सतमततले उपदफा (२) को खण्ड (ि) 
बमोशजम कुनै रकम प्राप्त गनुव अशि मन्त्रालय माफव त नेपाल 
सरकारको स्िीकृतत तलन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोशजम व्यिस्थापन सतमततको लातग 
प्राप्त भएको रकम प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय िा प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रक ईकाई कायावलयको विविध खातामा जम्मा गररनेछ। 

तर प्रदेश सरकार िा संिीय सरकारको िावषवक स्िीकृत 
कायविम बमोशजम प्राप्त हनुे रकम विविध खातामा जम्मा गररनेछैन। 

(५) व्यिस्थापन सतमततको तफव बाट गररने सम्पूणव खचव 
उपदफा (२) बमोशजमको कोषबाट व्यहोररनेछ। 

(६) व्यिस्थापन सतमततको कोषमा रहेको रकम 
व्यिस्थापन सतमततले नेपालको कुनै िाशणज्य बैंकमा खाता खोली 
जम्मा गनुव पनेछ। 

(७) व्यिस्थापन सतमततको कोषको सञ्चालन व्यिस्थापन 
सतमततको सदस्य-सशचि र प्रादेशशक स्िास््य संस्थाको लेखा 
प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चालन हनुेछ। 

(८) यस दफा बमोशजमको कोषको सञ्चालन प्रत्येक 
प्रादेशशक स्िास््य संस्थाको नामबाट छुट्टा-छुटै्ट हनुछे ।  

(९) व्यिस्थापन सतमततको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोशजमहनुछे। 
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२६ङ.  लेखापालन र लेखापरीिण सम्बन्धी व्यिस्था:- (१) व्यिस्थापन 
सतमततको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा 
बमोशजम राख्न ुपनेछ।  

(२) व्यिस्थापन सतमततले तोवकए बमोशजम व्यिस्थापन 
सतमततको आय व्ययको आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुव 
पनेछ। 

(३) व्यिस्थापन सतमततको आन्तररक लेखापरीिण प्रदेश 
लेखा तनयन्त्रक इकाई कायावलय र अशन्तम लेखापरीिण महालेखा 
परीिकबाट हनुेछ। 

(४) मन्त्रालयले चाहेमा व्यिस्थापन सतमततको आय-
व्ययको लेखा, नगदी, शजन्सी िा अन्य कागजात जनुसकैु बखत 
जाँच्न िा जाँच्न लगाउन सक्नेछ। 

(५) व्यिस्थापन सतमतत सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ।” 

१४. मूल ऐनको दफा २८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २८ को 
उपदफा (१) पतछ देहायको उपदफा (१क) थप गररएको छ:-  

 “(१क) उपदफा (१) बमोशजम गभविती मवहला र गभवमा 
रहेको शशशकुो स्िास््य अिस्था पवहचान गनव र त्यसरी पवहचान 
गदाव कुनै जवटलता देशखएमा समयमै रोकथाम तथा उपयकु्त स्िास््य 
संस्थामा प्रषेण गनवका लातग मन्त्रालयले विशेषज्ञबाट पाठ्यिम 
तनमावण गरी नतसवङ्ग स्टाफलाई तातलम प्रदान गनव र ती तातलम प्राप्त 
नतसवङ्ग स्टाफले पोटेिल अल्ट्रासाउन्ड मेशशनबाट अल्ट्रासाउण्ड गरी 
गभविती मवहलाको गभव र गभवमा रहेको शशशकुो स्िास््य जाचँ मात्र 
गनव सक्नेछ।”  
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१५. मूल ऐनको दफा ४८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४८ को 
उपदफा (२) को सट्टा देहाय बमोशजमको उपदफा (२) राशखएको 
छ:-  

 “(२) उपदफा (१) बमोशजम आपूततव गररन ेखोप देहाय 
बमोशजम भएमा आपूततव गनव सवकनछे:- 

(क) असल उत्पादन प्रविया अपनाई उत्पादन भएको, िा 
(ख) विश्व स्िास््य संगठनबाट गणुस्तरयकु्त रहेको भनी 

प्रमाशणत भएको,  

(ग) औषतध व्यिस्था विभागमा सूचीकृत भएको।”  

१६. मूल ऐनमा दफा ६३क. थप: मूल ऐनको दफा ६३ पतछ देहाय 
बमोशजमको दफा ६३क. थवपएको छ:-   

 “६३क. सतुीजन्य पदाथव तनयमन तथा तनयन्त्रण सम्बन्धी व्यिस्था: 
(१) नसने रोगको रोकथाम र तनयन्त्रणका लातग 
स्थानीय तहको कायवपातलका िा प्रदेश सरकारले कुनै 
तनशित भौगोतलक िेत्र िा िडा िा गाउँ िा टोललाई 
धमु्रपान तथा सतुी सेिनमकु्त सािवजतनक स्थल िोषणा 
गनव सक्नेछ।  

(२) कसैले पतन ईलेक्रोतनक तसगरेट उत्पादन, 
आयात वििी वितरण र सेिन गनव पाउने  छैन। 

(३) राजनीततक पदातधकारी लगायत सरकारी, अधव 
सरकारी, सािवजतनक संस्थान र तनजी, गैर सरकारी तथा 
सामदुावयक संस्थामा कायव गने कमवचारी एिम ् १८ िषव 
उमेर नपगेुका व्यशक्तले धमु्रपान तथा सूती सेिन गनव पाउन े
छैन ।   
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(४) कसैले पतन सािवजतनक स्थल तभत्र सूतीजन्य 
पदाथव साथमा तलएर िा बोकेर वहड्न पाउन ेछैन। 

(५) सरकारी, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको 
पोशाक लगाई सतुीजन्य पदाथव खररद गनव आउने जनुसकैु 
उमेरको व्यशक्त िा विद्याथीलाई तबिेताले सतुीजन्य पदाथव 
वििी वितरण गनव पाइने छैन। 

(६) दैतनक उपभोग्य िस्त ु वितरण गने िर िा 
पसल िा स्टोरबाट सतुीजन्य पदाथवको वििी वितरण गनव 
पाईने छैन । 

(७) सतुीजन्य पदाथवको तबिी वितरण छुटै्ट िर िा 
पसल िा स्टोरबाट गनुव पनेछ । 

(८) कसैले पतन संिीय कानून विपररत सूततवजन्य 
पदाथव सेिन र तबिी वितरण गनव पाईने छैन। 

(९) सतुीजन्य पदाथवको उत्पादन, तबज्ञापन िा 
प्रिधवन, तबिी वितरण, आयात, प्याकेशजङ्ग, रोकथाम, 
तनयन्त्रण र तनयमन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ।” 

१७. मूल ऐनमा दफा ६५क. थप: मूल ऐनको दफा ६५ पतछ देहाय 
बमोशजमको दफा ६५क. थप गररएको छ:- 

“६५क. औषतध, फामेसी, प्रशेस्िप्सन, तबिी वितरण र तनयमन: (१) 
अस्पतालले रावष्ट्रय मापदण्ड बमोशजम अस्पताल पररसरतभत्र 
त्यस्तो अस्पतालले उपलब्ध गराउने स्िास््य सेिाको लातग 
आिश्यक पने औषतध, औषतधजन्य पदाथव र स्िास््य 
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औजार उपलब्धताको सतुनशितता हनुे गरी आफ्नै फामेसी 
स्थापना र सञ्चालन गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना भएको 
फामेसीबाट तबरामीलाई सपुथ मूल्ट्यमा औषतध, औषतधजन्य 
पदाथव र स्िास््य औजार तथा उपकरणहरुबाट तनयतमत 
स्िास््य सेिा उपलब्धता गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम औषतध र औषतधजन्य 
पदाथवको सपुथ मूल्ट्य, स्िास््य सेिा र  उपकरणहरुबाट 
प्रदान गररने सेिाको शलु्ट्क तनधावरण गनव मन्त्रालयले 
औषतधको अतधकतम खरुा मूल्ट्य तथा सेिा शलु्ट्क तनधावरण 
सतमतत गठन गनुव पनेछ। सतमतत सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
मन्त्रालयले तोके बमोशजम हनुेछ । 

(४) अस्पताल पररसर तभत्र उपदफा (१) बमोशजम 
स्थापना भएको फामेसी बाहेक अरु कुनै पतन प्रकारको 
फामेसी सञ्चालन गनव पाइनछैेन।  

तर यो उपदफा प्रारम्भ हनु ुअशि प्रदेश मातहत 
रहेको अस्पतालमा आफ्नो फामेसी बाहेक अन्य फामेसी 
सञ्चालनमा रहेको भए यो उपदफा प्रारम्भ भएपतछ त्यस्तो 
फामेसीलाई संस्थाको पररसरबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गनव 
सम्बशन्धत अस्पतालले नब्बे ददनको समय ददई हटाउन 
सक्नेछ । 

(५) फामेसीले तोवकएको गणुस्तर, मापदण्ड र 
मूल्ट्य बमोशजम औषतध तबिी वितरण गरेको िा नगरेको 
सम्बन्धमा रावष्ट्रय मापदण्ड अनसुार अनगुमन र तनयमन 
मन्त्रालयले गनुव पनेछ । 
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(६) औषतधको तनगरानी, समशुचत प्रयोग र प्रिधवन 
गनव तथा सकु्ष्म जीि तनरोधक प्रततरोधक न्यूनीकरण कायव 
मन्त्रालयले गनुव पनेछ । 

(७) स्िास््य संस्था र औषतध तबिेताले औषतधको 
तोवकए बमोशजमको गणुस्तर कायम रहने गरी खररद, 
भण्डारण तथा वितरण गनुव पनेछ। 

(८) स्िास््य संस्थाका शचवकत्सकले तबरामीका 
लातग उपलब्ध भएसम्म अस्पतालको भण्डार िा फामेसीमा 
रहेको औषतध मात्र तसफाररस गनुव पनेछ। 

(९) प्रदेश मातहत रहेको अस्पतालले आफ्नो 
फामेसीबाट प्राप्त गरेको आम्दानीलाई फामेसीको लातग 
आिश्यक पने औषतध र सोको सदुृढीकरणको लातग खचव 
गनुवपनेछ । यसको लातग सम्बशन्धत फामेसीले छुटै्ट खाता 
खोली खचव एिं आम्दानी बाधँ्न ुपनेछ । 

(१०) कुनै पतन औषतधको तबिी वितरण गदाव 
औषतध स्तर तनयमािली, २०४३ बमोशजम शचवकत्सक िा 
स्िास््यकमीको तसफाररसमा मात्र गनुव पनेछ। 

(११) औषतधको उत्पादन, गणुस्तर तनधावरण िा 
परीिण, भण्डारण, तबिी वितरण, विसजवन, तथा फामेसी 
दताव, अनमुतत, सञ्चालन, अनगुमन, तनयमन, निीकरण गने 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुछे।” 

१८. मूल ऐनको दफा ६६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६६ को 
उपदफा (१) को “(१)” शझवकएको छ र देहाय बमोशजम गररएको 
छ:- 

(क) खण्ड (न) पतछ देहायका खण्ड (न१) र (न२) राशखएको 
छ:-  
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“(न१) दफा ६३क. को उपदफा (३) र  (४)  को 
बशखवलाप गरेमा,  

(न२) दफा ६३क. को उपदफा (५) र (६) को 
बशखवलाप सतुीजन्य पदाथवको वििी वितरण 
गरेमा, ” 

१९. मूल ऐनको दफा ६७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६७ को 
उपदफा (१) को “(१)” शझवकएको छ र देहाय बमोशजम गररएको 
छ:-  

(क) खण्ड (न) पतछ देहायका खण्ड (न१) र (न२) राशखएको 
छ:-  

“(न१) दफा ६६ को खण्ड (न१) बमोशजमको कसूर गने 
व्यशक्तलाई पाँच सय रुपैया ँ देशख दईु हजार 
रुपैयासँम्म र व्यिसायलाई दश हजार रुपैयाँ देशख 
पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

(न२) दफा ६६ को खण्ड (न२) बमोशजमको कसूर 
गनेलाई पचास हजार रुपैयासँम्म जररबाना ।” 

२०. मूल ऐनको दफा ७२ मा थप: मूल ऐनको दफा ७२ को उपदफा 
(२) पतछ देहाय बमोशजमको उपदफा (३), (४), (५) र (६) थप 
गररएको छ:-  

“(३) गणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रदान गनव प्रदेश र स्थानीय 
तह अन्तगवतका स्िास््यकमीको ज्ञान, सीप, दिता र िमता 
अतभबवृद्धका लातग स्िास््य सम्बन्धी कायविम र तातलमको 
व्यिस्थापन, अनगुमन र तनयमन मन्त्रालयले गनुव पनेछ। 

(४) प्रदेश तभत्रका सरकारी, सामदुावयक, 
रावष्ट्रय/अन्तराववष्ट्रय गैह्र सरकारी र तनजी स्िास््य संस्थाबाट योजना 
र कायावन्ियन हनुे सबै स्िास््य सम्बन्धी कायविम, तातलम र सञ्चार 
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माध्यममा सम्प्रषेण हनुे सन्देश/सूचनाहरु मन्त्रालयको सहमततमा 
मात्र विकास र सञ्चालन गनुव पनेछ। 

(५) मन्त्रालयले स्िास््य सम्बन्धी एकिषव िा सो भन्दा 
बढी अितध बाहेकका कोषव िा तातलमको प्रत्यायन (Accreditation), 
प्रमाणीकरण (Certification) गने र मापदण्ड स्िीकृत गनेछ। 

(६) स्िास््य सम्बन्धी कायविम, तातलम र सञ्चार 
माध्यममा सम्प्रषेण हनुे सन्देश/सूचना सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ।” 

२१. मूल ऐनमा दफा ८५क. थप: मूल ऐनको दफा ८५ पतछ देहाय 
बमोशजमको ८५क. थप गररएको छ:- 

“८५क. प्रचतलत कानून बमोशजम हनु:े यस ऐनमा लेशखएका कुरामा 
यसै ऐन बमोशजम र अन्यमा प्रचतलत कानून बमोशजम 
हनुेछ।” 

२२. खारेजी: प्रदेश तभत्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यिस्थापन आदेश, 
२०७५ खारेज गररएको छ। 

आज्ञाले, 
नारायण प्रसाद शमाव 

प्रदेश  सरकारको सशचि 
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आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुरत। 

मूल्ट्य रु. 1५।- 


