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१. केही प्रदेश ऐन संशोधन गने  
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२. केही प्रदेश ऐन संशोधन गने  
   ऐन, २०७९ २०७९।०४।३० 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 16 

प्रदेश स्वास््य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना: नागररकको स्वास््य सम्बन्धी अमधकारको समुनश्चितता गननको लामग 
स्वास््य सेवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई सवनसलुभ बनाउँदै सेवामा समतामूलक 
पहुँच,  गणुस्तरीय स्वास््य सेवा, स्वास््य सेवा प्रणालीमा सधुार गननको लामग 
समग्र स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन, अनगुमन र मनयमन गनन  वाञ्छनीय  
भएकोले, 

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारश्चम्भक 

१. संश्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश स्वास््य सेवा 
ऐन, २०७५" रहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रदेश राजपरमा प्रकाश्चशत भएको मममतदेश्चि 
प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
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(क) "अस्पताल" भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदान 
गने उदे्दश्यले प्रचमलत कानून बमोश्चजम 
स्थावपत सरकारी अस्पताल, मनजी 
अस्पताल, सामदुावयक अस्पताल, 
गैरसरकारी अस्पताल, सहकारी अस्पताल 
वा नमसनङ्ग होम सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
श्चशिण अस्पताल समेतलाई जनाउँछ।  

(ि)  "आकश्चस्मक स्वास््य सेवा" भन्नाले 
आकश्चस्मक घटना वा आपत्कालीन 
अवस्था परी जीवन जोश्चिमयकु्त अवस्थाका 
व्यश्चक्तको जीवनलाई जोश्चिममकु्त गनन 
आवश्यकता अनसुार ददनपुने प्रारश्चम्भक 
सेवालाई  सम्झन ु पछन। 

(ग)   "आकश्चस्मक प्रसूमत सेवा" भन्नाले 
गभानवस्था, प्रसूमत अवस्था वा सतु्केरी 
अवस्थामा कुनै जवटलता देिा परेमा 
त्यस्ता जवटलता व्यवस्थापन गनन चौबीसै 
घण्टा उपलब्ध हनेु सेवा सम्झन ुपछन। 

(घ) "आधारभूत स्वास््य सेवा" भन्नाले 
उपलब्ध श्रोतको सीमा मभर रहेर लागत 
प्रभावकारी र प्रमाश्चणक त्यमा आधाररत 
भएर  तय गररएको आम नागररकको 
स्वास््य सेवाको आवश्यकता पूमतनका लामग 
प्रमतकारात्मक, प्रबधननात्मक, उपचारात्मक, 
पनुस्थानपनात्मक, आयवुेददक तथा अन्य 
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परम्परागत स्वास््य सेवाहरूको  सन्तमुलत 
एवं गमतशील तथा बृहत कायन सूची एवं  
प्रणाली सम्झन ुपछन। 

(ङ) "आयवुेद औषमध" भन्नाले आयवुेद 
प्रणालीबाट तयार  गररएको औषमध सम्झन ु
पछन। 

(च) "गभनपतन" भन्नाले गभनमा रहेको भ्रणू 
स्वभाववक रूपमा जन्मन सक्ने हनुभुन्दा 
अगावै गभानशयबाट भ्रणू बावहर मनस्कने वा 
मनकाल्ने कायन सम्झन ुपछन। 

(छ) "गभनपतन सेवा" भन्नाले गभनपतन गननका 
लामग इजाजतपर प्राप्त स्वास््य संस्था र 
इजाजतपर प्राप्त स्वास््यकमीले यस ऐन 
बमोश्चजमको प्रविया पूरा गरी गररने 
गभनपतन सम्झन ुपछन। 

(ज) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोश्चजम" 
भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोश्चजम सम्झन ु
पछन। 

(झ) "मनजी  स्वास््य  संस्था" भन्नाले 
सावनजमनक स्वास््य संस्था बाहेकका 
अस्पताल, नमसनङ्ग होम, प्रयोगशाला, 
डाईगोनोश्चस्टक सेन्टर, श्चक्लमनक, 
पोमलश्चक्लमनक, पनुस्थानपना केन्र 
लगायतका स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने 
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सबै प्रकारका मनुाफा कमाउने उदे्दश्यले 
स्थापना भएका स्वास््य संस्थालाई सम्झन ु
पछन। 

(ञ) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश  सम्झन ु
पछन। 

(ट) "प्रजनन ्स्वास््य" भन्नाले सरुश्चित माततृ्व, 
पररवार योजना, गभनपतनको कारणबाट 
उत्पन्न हनेु समस्याहरुको रोकथाम र 
उपचार, वकशोरावस्थाको प्रजनन ्स्वास््य, 
प्रजनन ्अंगमा  हनेु संिमण, यौन प्रसाररत 
रोगहरु तथा एचआईभी एड्स, बाझँोपनको 
रोकथाम र उपचार, नवजात श्चशश ुतथा 
बालस्वास््य हेरचाह, प्रौढ मवहलाहरुको 
प्रजनन ् स्वास््य, लैंमगकतामा आधाररत 
वहंसा सम्बन्धी श्चशिा, सूचना, परामशन र 
उपचार प्रदान गने स्वास््य सेवा सम्झन ु
पछन। 

(ठ)  "प्राकृमतक ववपद् वा गैरप्राकृमतक ववपद्" 
भन्नाले वहमपात, अमसना, वहमपवहरो, 
वहमताल, वहमववस्फोटन, अमतवृष्टी, 
अनावषृ्टी, बाढी, पवहरो तथा भू-स्िलन, 
डुवान, िडेरी, आधँी, हरुी, बतास, 
श्चशतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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भकुम्प, ज्वालामिुी मबस्फोटन, डढेलो, 
महामरी, अमनकाल, कीट वा सूक्ष्म जीवाण ु
आतङ्क, पश ुतथा चराचरुुङ्गीमा हनेु फ्लू, 
सपनदंश, जनावर आतङ्ग, िानी, हवाई, 
सडक, जल वा औद्यौमगक दूघनटना, 
आगलामग ववषाक्त गयासँ, रसायन वा 
वववकरण चहुावट, गयासँ मबस्फोटन, 
ववषाक्त िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, 
वन ववनास वा भौमतक संरचनाको िमत, 
प्रकोप उद्बारकायनमा हनेु दूघनटना वा यस्तै 
अन्य गैरप्राकृमतक ववपद् बाट उत्पन्न ववपद्  
सम्झन ुपछन। 

(ड) "मन्रालय" भन्नाले सामाश्चजक ववकास 
मन्रलाय सम्झन ुपछन। 

(ढ) "वैकश्चल्पक  श्चचवकत्सा सेवा" भन्नाले 
आयवुेद श्चचवकत्सा बाहेक हाल प्रचमलत 
होममयोप्याथी, प्राकृमतक, यनुानी, 
अक्यपुञ्चर सेवा समेतलाई जनाउँछ। 

(ण) "समममत" भन्नाले दफा २२ बमोश्चजमको 
समममत सम्झन ुपछन। 

(त) "संिामक रोग" भन्नाले ब्याक्टेररया, 
भाइरस वा परजीवीले हनेु कुनै पमन रोग, 
जनु प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा एक 
व्यश्चक्तबाट अको व्यश्चक्तमा सने, 
बहसुङ्ख्यक व्यश्चक्त प्रभाववत हनेु सम्भावना  
भएका रोगलाई सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
जनुोवटक रोग समेतलाई जनाउँछ। 
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(थ) "सरुश्चित माततृ्व" भन्नाले मवहलालाई 
गभनवती, प्रसव र सतु्केरी अवस्थामा यस 
ऐन बमोश्चजम उपलब्ध गराइने माततृ्व 
सेवा सम्झन ुपछन। 

(द) "स्वास््य संस्था" भन्नाले स्वास््य सेवा 
उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले प्रचमलत कानून 
बमोश्चजम दतान भइन स्थापना भएको मनजी, 
सहकारी, सामदुावयक, गैर सरकारी तथा 
सावनजमनक स्वास््य संस्था सम्झन ुपछन। 

(ध) "सेवाग्राही" भन्नाले स्वास््य सेवाका लामग 
स्वास््य संस्थामा आएका वा दतान भएका 
व्यश्चक्त सम्झन ुपछन। 

(न) "सेवा प्रदायक" भन्नाले स्वास््य सेवा 
प्रदान गने संस्था वा व्यश्चक्त सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद- २ 

स्वास््य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था  

३. आधारभतू स्वास््य सेवा: (१) प्रत्येक नागररकलाई आधारभूत 
स्वास््य सेवा मन:शलु्क प्राप्त गने हक हनेुछ र कसैलाई पमन 
आकश्चस्मक स्वास््य सेवाबाट वश्चञ्चत गररने छैन। 

(२) प्रत्येक नागररकलाई स्वास््य सम्बन्धी सूचना, श्चशिा, 
परामशन सेवा तथा उपचार र सो सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गने हक 
हनेुछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(३) प्रत्येक नागररकले तोवकए बमोश्चजमका प्रवर्द्ननात्मक, 
प्रमतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थानपनात्मक, प्रशामक 
(प्यामलएवटभ)  स्वास््य सेवा मन:शलु्क प्राप्त गनन सक्नेछन।् 

(४) मन्रालयले उपदफा (१) बमोश्चजमका स्वास््य सेवा 
तोवकए बमोश्चजमका स्वास््य संस्थाबाट तोवकए बमोश्चजमका ववमध वा 
प्रवियाबाट मन:शलु्क रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। 

४. आकश्चस्मक उपचार सेवा प्रदान गनुन पने: (१) कुनै पमन स्वास््य 
संस्थाले आफ्नो स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राही मध्ये जीवन 
ितरामा परेक, अशक्त हनेु अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीको 
प्राथममकताका आधारमा तत्कालै उपचार सेवा प्रदान गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको स्वास््य सेवा प्रदान गदान 
आकश्चस्मक स्वास््य सेवाका सम्पूणन उपचार ववमधका साथ ै
आवश्यकता अनसुारका अन्य उपचार ववमध अपनाउन ुपनेछ। 

(३) आकश्चस्मक उपचारको लामग आएका सेवाग्राहीलाइन 
रकम मडपोश्चजट नगरेको र प्रहरी ररपोट लगायतका अन्य कागजात 
पेश नगरेको भए तापमन उपचार गनुन पनेछ। 

(४) आकश्चस्मक उपचार सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

(५) प्रदेश सरकारले प्राकृमतक ववपद्  वा गैरप्राकृमतक 
ववपद् मा परेका व्यश्चक्तको उपचारको व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

५. प्रेषण गनुन पने: (१) मन्रालयले दफा 6 र 7 बमोश्चजमको सेवा 
प्रदान गने स्वास््य संस्था बीच प्रेषण प्रणाली स्थापना गरी सेवा 
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था ममलाउनेछ। 

(२) कुनै स्वास््य संस्थामा उपचारको लामग आएको 
सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्वास््य संस्थाबाट उपचार प्रदान गनन नसवकने 



 

8 

 

अवस्था भएमा त्यस्तो स्वास््य संस्थाले सेवाग्राहीलाई तरुुन्तै उपचार 
प्रदान गनन सक्ने स्वास््य संस्थामा प्रेषण गनुन पनेछ। 

तर आफ्नो संस्थामा उपयकु्त सेवा र सेवा प्रदायक हुदँाहुदैँ 
सेवाग्राहीलाई अको स्वास््य संस्थामा प्रेषण गनन पाइने छैन। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापमन 
सेवाग्राहीको इच्छा बमोश्चजम मनजलाई पायक पने र चाहेको स्वास््य 
संस्थामा प्रेषण गनन बाधा पगुने छैन। 

(4) सम्बश्चन्धत स्वास््य संस्थाले कुनै अको स्वास््य 
संस्थाबाट प्रेषण भई आएका व्यश्चक्तको सम्बन्धमा गरेका परीिण 
प्रमतवेदनलाई मान्यता ददन ुपनेछ। 

तर पनुःपरीिण गनुन पने भएमा उपयकु्त आधार र कारण 
िुलाउन ुपनेछ।  

पररच्छेद- ३ 

अनमुमत, सञ्चालन तथा अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 

६. स्वास््य सेवा सञ्चालन अनमुमतः (१) यस ऐन बमोश्चजम अनमुमत 
नमलई कसैले पमन स्वास््य सेवा सञ्चालन गनुन हुँदैन।  

(२) अस्पताल सञ्चालन अनमुमत प्रदान गदान स्वास््य 
संस्थाको सेवाको प्रकृमत, जनसं्या, भौगोमलक दूरी र शैया िमताको 
मनधानरण तोवकए बमोश्चजम हनेुछ।  

(३) कुनै पमन स्वास््य सम्बन्धी श्चशिण संस्था सञ्चालन 
गननको लामग अनमुमत मलन चाहने संस्थाले प्रदेश कानून बमोश्चजम 
स्थापना भएका काउश्चन्सलको मसफाररस सवहत मन्रालयमा मनवेदन 
ददन ुपनेछ। 
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तर प्रदेश काउश्चन्सल नबनेको अवस्थामा भने प्रचमलत कानून 
बमोश्चजम स्थापना भएको काउश्चन्सलको मसफाररस मलन सक्नेछ।  

(४) स्वास््य सम्बन्धी श्चशिण संस्था सञ्चालन गननको लामग 
तोवकए बमोश्चजमको आफ्नै स्वास््य संस्था वा अस्पताल अमनवायन 
हनु ुपनेछl  

तर ववश्चशष्टीकृत प्रयोगात्मक अभ्यासको लामग यो व्यवस्था 
लागू हनेुछैन।  

 (५) स्वास््य संस्था वा स्वास््य सम्बन्धी श्चशिण संस्थाले 
सेवा वा कायनिम सञ्चालन गदान प्रदेश सरकारले तोकेको 
प्रोटोकल/मापदण्ड/मनदेश्चशका अमनवायन रूपमा पालना गनुन पनेछ। 

७. शलु्क सम्बन्धी व्यवस्था: स्वास््य संस्था स्थापना, सेवा मबस्तार वा 
स्तरोन्नमत गनन अनमुमत प्राप्त सम्बश्चन्धत स्वास््य संस्थाले तोवकए 
बमोश्चजमको अनमुमत दस्तरु र नवीकरण दस्तरु तोवकए बमोश्चजमको 
मनकायमा बझुाउन ुपनेछ।  

८. पूवानधार मनमानण आशय पर (लेटर अफ इन्टेन्ट) मलन ुपने: (१) 
यस ऐन बमोश्चजम स्वास््य संस्थाको स्थापना, स्वास््य सेवा ववस्तार 
वा स्तरोन्नमत गरी स्वास््य सेवा सञ्चालन गनन इच्छुक स्वास््य 
संस्थाले आवश्यक पवूानधार मनमानण गने प्रयोजनको लामग आशय पर 
मलन ुपनेछ।  

तर पच्चीस भन्दा बढी शैय्या सञ्चालन गने अस्पतालले 
प्रचमलत वातावरण सम्बन्धी कानून बमोश्चजम प्रारश्चम्भक वातावरणीय 
परीिण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेन समेत पेश गनुन 
पनेछ। 

(२) आशय पर मलने र प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीिण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 
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९. सञ्चालन अनमुमतको लामग अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै 
पमन स्वास््य संस्थालाई सञ्चालन अनमुमत ददन ुभन्दा पवहले त्यस्तो 
स्वास््य संस्थाले तोवकए बमोश्चजमको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको 
प्राववमधक समममतले अनगुमन गरी मसफाररस गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम अनगुमन गदान तोवकएको 
मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएमा त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई मापदण्ड 
पूरा गनन तीन मवहनासम्मको अवमध ददन सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम मनरीिण तथा अनगुमनका 
िममा ददएको मनदेशन पालना नगने स्वास््य संस्थालाई मन्रालयले 
अनमुमत ददने छैन। 

१०. पूवानधार सम्बन्धी मापदण्ड: अस्पतालले सेवा सञ्चालन गदान तोवकए 
बमोश्चजमको पूवानधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गनुन पनेछ।  

११. सञ्चालन अनमुमत: (१) दफा ८ र ९ बमोश्चजमको कायन सम्पन्न 
भएपमछ दफा १० बमोश्चजमको पूवानधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेका 
स्वास््य संस्थाले स्वास््य सेवा सञ्चालन गनन आवश्यक कागजात 
संलगन गरी मन्रालय समि मनवेदन ददनपुनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको मनवेदन प्राप्त हनु आएमा 
तीस ददनमभर मन्रालयले प्राववमधक समममतलाइन अनगुमन गनन 
लगाउनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको प्राववमधक समममतको 
प्रमतवेदनको आधार र यस ऐनमा उश्चल्लश्चित अन्य मापदण्ड पूरा 
गरेको स्वास््य संस्थालाई मन्रालयले पाँच वषनसम्मको लामग 
स्वास््य सेवा सञ्चालन गनन तोवकएको ढाचँामा अनमुमत ददन सक्नेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमधत। 
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१२. थप सेवा ववस्तार गनन वा शािा स्थापना गनन अनमुमत मलन ुपने: 
स्वास््य संस्थाले आफूले सेवा सञ्चालन गनन अनमुमत पाएको सेवाका 
अमतररक्त थप सेवा ववस्तार गनन वा शािा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन 
गनन चाहेमा तोवकए बमोश्चजमको प्रकृया पूरा गरी मन्रालयबाट 
अनमुमतमलन ुपनेछ। 

१३. सञ्चालनमा रहेका स्वास््य संस्थाले अनमुमत प्राप्त गनन मनवेदन ददन ु
पने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बित सञ्चालनमा रहेका स्वास््य 
संस्थाले यस ऐन बमोश्चजम तोवकएको पूवानधार तथा मापदण्ड पूरा 
गने प्रयोजनको लामग अनमुमत मलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सूचना बमोश्चजम मनवेदन 
प्राप्त हनु आएमा मन्रालयले त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई यस ऐन 
बमोश्चजम तोकेको पूवानधार पूरा गननका लामग तीन वषन र मापदण्ड 
कायम गननका लामग एक बषनको समयावमध ददन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम पूवानधार वा मापदण्ड पूरा 
गनुनपने समयावमध थप भएको स्वास््य संस्थाले प्रत्येक छ/छ 
मवहनामा प्रगमत प्रमतवेदन मन्रालय समि पेश गनुन पनेछ। 

(४) यस दफा बमोश्चजमको प्रकृया पूरा गरेको स्वास््य 
संस्थालाई दफा ६ बमोश्चजम स्वास््य संस्था सञ्चालन गनन अनमुमत 
प्रदान गररनेछ।  

(५) यस दफा बमोश्चजम अनमुमतको लामग मनवेदन पेश 
नगने, मनवेदन पेश गरेको भएता पमन मनधानररत अवमधमभर पूवानधार 
वा मापदण्ड पूरा नगने स्वास््य संस्थाको अनमुमत मन्रालयले रद्द 
गनेछ। 

१४. स्वास््य संस्था बाहेक अन्यरबाट स्वास््य सेवा प्रदान गने: (१) 
कुनै पमन स्वास््य संस्थाले तोवकएको भन्दा बाहेकका ठाँउबाट 
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स्वास््य सेवा प्रदान गनन चाहेमा मन्रालय वा मन्रालयले 
तोवकददएको मनकायबाट अनमुमत प्राप्त गनुन पनेछ। 

(२) स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरु बाहेक अन्य सेवा 
प्रदायक संस्थाले स्वास््य सेवा ददन चाहेमा समेत मन्रालयबाट 
स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको सेवा प्रदान गने स्वास््य 
संस्था सम्बश्चन्धत मनकाय र स्वास््य सेवा प्रदायक सम्बश्चन्धत 
पररषद् मा दतान भएको हनु ुपनेछ। 

१५. नवीकरण गराउन ुपने: (१) यस ऐन बमोश्चजम स्वास््य सेवा सञ्चालन 
गनन अनमुमत प्राप्त स्वास््य संस्थाले सेवा सञ्चालन अनमुमतको अवमध 
समाप्त हनु ुभन्दा छ मवहना अगावै नवीकरणका लामग मन्रालयमा 
मनवदेन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम मनवेदन प्राप्त भएमा मन्रालयले 
तोके बमोश्चजमको दस्तरु मलई पाँच वषनसम्मको लामग स्वास््य 
संस्थालाई सेवा सञ्चालनको अनमुमतपर नवीकरण गनन सक्नेछ। 

तर नवीकरण गनुन पूवन मन्रालयले अनगुमन गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको अवमधमभर मनवेदन पेश गनन 
नसकेको मनामसव कारण सवहत छ मवहनामभर मनवेदन पेश गरेमा 
दोब्बर दस्तरु मलई मन्रालयले सेवा सञ्चालन अनमुमत नवीकरण 
गररददन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोश्चजमको अवमधमभर 
नवीकरणको लामग मनवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थाको सेवा 
सञ्चालन अनमुमतपर स्वतः िारेज हनेुछ। 
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१६. दतान प्रमाण पर राख्न ु पने: (१) स्वास््य संस्थाले प्राप्त गरेको 
अनमुमतपर सबैले देखे्न गरी स्वास््य संस्थामा राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अनमुमतपर मडश्चजटलरूपमा 
पमन राख्न सक्नेछ। 

१७. स्वाममत्व हस्तान्तरण: (१) कुनै पमन व्यश्चक्त वा संस्थाको नाममा 
दतान भएको स्वास््य संस्थाको स्वाममत्व हस्तान्तरण नगरी अन्य 
व्यश्चक्त वा संस्थाले सञ्चालन गनन पाउने छैन। 

(२) कसैले उपदफा (१) बमोश्चजमको स्वाममत्व हस्तान्तरण 
गनन चाहेमा तोवकए बमोश्चजमको प्रविया पूरा गनुन पनेछ। 

१८. एकै पटक दईु स्वास््य संस्थामा एकै व्यश्चक्त आबर्द् हनु नहनेु: कुनै 
श्चचवकत्सक वा स्वास््य कमीले एक भन्दा बढी स्वास््य संस्थामा 
एकै समयमा सेवा गनन पाउने छैन। 

१९. प्रमतवेदन पेश गनुन पने: स्वास््य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको 
सेवाको तोवकए बमोश्चजमको गणुस्तर भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक 
वषन स्वःमूल्याङ्कन गरी आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले दइुन 
मवहनामभर मन्रालय समि तोवकए बमोश्चजमको ढाँचामा प्रमतवेदन पेश 
गनुन पनेछ। 

२०. अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्रालयले दफा १९ बमोश्चजम 
प्रमतवेदनको आधारमा सम्बश्चन्धत स्वास््य संस्थाको गणुस्तर तथा 
मापदण्ड पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गनन गराउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम अनगुमन गदान तोवकएको 
गणुस्तर वा मापदण्ड पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्तो 
संस्थालाई तत्काल सधुारका लामग बढीमा तीन मवहनाको अवमध 
ददन सक्नेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको सधुार नगरेमा वा दफा १९ 
बमोश्चजमको वावषनक प्रमतवदेन पेश नगरेमा त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई 
प्रदान गरेको सेवा पूणन वा आंश्चशक रूपमा तत्काल बन्द गनन 
मन्रालयले आदेश ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम बन्द गनन आदेश ददन ु पूवन 
सम्बश्चन्धत स्वास््य संस्थालाई मनामसव मावफकको सफाइ पेश गने 
मौका ददन ुपनेछ।  

२१. स्वास््य संस्था गामभन सक्ने: सञ्चालनमा रहेका एक भन्दा बढी 
स्वास््य संस्थाहरु एक आपसमा गामभई सेवा सञ्चालन गनन चाहेमा 
तोवकए बमोश्चजमका शतनहरु पूरा गरी अनमुमतको लामग त्यस्ता 
स्वास््य संस्थाहरुले मन्रालयमा संयकु्त रूपमा मनवेदन ददन 
सक्नेछन।् 

पररच्छेद- ४ 

प्रदेश स्वास््य समममत सम्बन्धी व्यवस्था 

२२. स्वास््य समममत गठन: (१) यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोश्चजमका 
स्वास््य सम्बन्धी काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लामग 
नीमतगत रूपमा सल्लाह ददन र ऐनको प्रभावकारी कायानन्वयनको 
अनगुमन गनन प्रदेश स्वास््य समममत गठन हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको  समममतमा देहाय 
बमोश्चजमका सदस्यहरु रहनेछन:्- 

(क) सश्चचव, सामाश्चजक ववकास मन्रालय -अध्यि  

(ि) सश्चचव, मु् यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को  

 कायानलय -सदस्य  
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(ग) सश्चचव, आमथनक माममला तथा योजना  

 मन्रालय -सदस्य  

(घ) सश्चचव, भूमम व्यवस्था, कृवष तथा  सहकारी 

 मन्रालय -सदस्य  

(ङ) उपभोक्ता वहत संरिण तथा स्वास््य िेरका 
ववज्ञ मध्येबाट मन्रालयले मनोनीत गरेका 
कम्तीमा दईु मवहलासवहत चार जना -सदस्य 

(ङ१) प्रमिु, जनस्वास््य महाशािा 

      (स्वास््य सम्बन्धी नीमत तथा योजना हेने)  

      मन्रालय -सदस्य  
(च) प्रमिु, अस्पताल ववकास तथा श्चचवकत्सा सेवा 

महाशािा,मन्रालय -सदस्य सश्चचव 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ङ) बमोश्चजमका सदस्यको 
पदावमध चार वषनको हनेुछ। 

(४) समममतका सदस्यले मनयमानसुार बैठक भत्ता पाउने 
छन।् 

२३.   समममतको काम, कतनव्य र अमधकार: समममतको काम, कतनव्य र 
अमधकार देहाय बमोश्चजम हनेुछ:- 

(क) स्वास््य तथा स्वास््य सेवा सम्बन्धी नीमत 
तथा योजना तजुनमा गनन मसफाररस  गने, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा थप। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(ि) स्वास््य सम्बन्धी बहिुेरीय नीमत, योजना 
तथा कायनिम पनुरावलोकन गरी 
आवश्यक मागन मनदेशन गने, 

(ग) स्वास््य सेवाको ववमभन्न ववषयमा 
प्राथममकता मनधानरण गरी कायानन्वयन गनन 
सझुाव ददने, 

(घ) स्वास््य सम्बन्धी अन्तरानविय महासश्चन्धको 
कायानन्वयनका लामग सझुाव ददने, 

(ङ) ववदेशी सरकार, अन्तरसरकारी वा 
गैरसरकारी संघ संस्थाबाट प्राववमधक वा 
ववत्तीय सहयोग प्राप्त गने सम्बन्धमा संघीय 
सरकारसँग समन्वय गने, 

(च) जनस्वास््यको सम्बन्धमा ववकास एवं 
सधुार गनन आवश्यक सझुाव ददने, 

(छ) स्वास््यसगँ सम्बश्चन्धत कुनै ववषयमा 
सझुाव प्रस्ततु गनन, आवश्यकता अनसुार 
मापदण्ड, मनदेश्चशका, कायनववमध तजुनमा गनन 
परामशन  ददने, 

(ज) आवश्यकता अनसुार उपसमममत बनाउने, 
ववज्ञ आमन्रण गरी कायन गने, गराउने। 

२४.   समममतको बैठक र मनणनय: (१) समममतको बैठक अध्यिले तोकेको 
मममत, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(२) समममतको सम्पूणन सदस्य सं्याको पचास प्रमतशत भन्दा 
बढी सदस्य उपश्चस्थत भएमा बैठकको लामग गणपूरक सं्या पगुेको 
मामननेछ। 
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(३) बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ र मनजको 
अनपुश्चस्थमतमा सदस्यले आफूहरु मध्येबाट छानेको व्यश्चक्तले 
अध्यिता गनेछ। 

(४) बैठकको मनणनय अध्यि र सदस्य सश्चचवले प्रमाश्चणत 
गनेछ। 

(५) बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध समममत आफैले 
मनधानरण गरे बमोश्चजम हनेुछ। 

२५. प्राववमधक समममतको गठन: (१) स्वास््य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, 
स्तरोन्नमत, स्वास््य सेवाको गणुस्तरीयता समुनश्चित गनन, मापदण्ड 
तोक्न तथा तोवकएको मापदण्ड अनरुूप सञ्चालन भएका स्वास््य 
संस्थाको अनगुमन गरी मसफाररस गनन मन्रालयमा प्राववमधक समममत 
गठन हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गठन हनेु प्राववमधक समममतमा 
देहायका सदस्य रहनेछन:्- 

(क) प्रमिु, अस्पताल ववकास तथा श्चचवकत्सा     

 सेवा महाशािा, मन्रालय -संयोजक 
(ि) प्रमिु, जनस्वास््य महाशािा (स्वास््य 

सम्बन्धी नीमत तथा योजना हेने) 

 मन्रालय     -सदस्य 

(ग) कानून अमधकृत                  -सदस्य 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(घ) ----- 
(ङ) आयवुेद श्चचवकत्सक, मन्रालय  -सदस्य 

(च) नमसिंग अमधकृत -सदस्य  
(छ) जनस्वास््य अमधकृत,मन्रालय  -सदस्य-सश्चचव 

(3) उपदफा (2) बमोश्चजम गठन हनेु प्राववमधक समममतमा 
आवश्यकता अनसुार ववज्ञलाइन आमन्रण गनन सक्नेछ। 

(४) प्राववमधक समममतले आफ्नो काम कतनव्य र अमधकार 
कायानन्वयन गननको लामग उपसमममत बनाई कायन सम्पादन गनन 
सक्नेछ। 

२६. प्राववमधक समममतको काम, कतनव्य र अमधकार: प्राववमधक समममतको 
काम,  कतनव्य र अमधकार देहाय बमोश्चजम हनेुछः- 

(क) स्वास््य संस्था सम्बन्धी ववमभन्न मापदण्ड 
तजुनमा गरी मसफाररस गने, 

(ि) स्वास््य संस्थाको प्रत्यायन (एविमडटेसन) 
र प्रमाणीकरण (सवटनवफकेसन) गननको 
लामग मापदण्ड तजुनमा गरी सो बमोश्चजम 
स्वास््य संस्थाको वगीकरण गनन मसफाररस 
गने, 

(ग) प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण मापदण्ड 
 

 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमधत। 

 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा श्चझवकएको। 

 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन २०७७ द्वारा थप। 
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बमोश्चजम सेवा प्रवाह भए नभएको मूल्याङ्कन 
गरी मसफाररस गने, 

(घ) समममतमा प्राप्त उजरुी उपर छानमबन गरी 
न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास््य 
संस्थाको सेवा आंश्चशक वा पूणन रूपमा बन्द 
गनन मन्रालयलाई मसफाररस गने। 

पररच्छेद- ५ 

प्रजनन ्स्वास््य सम्बन्धी व्यवस्था 

२७. प्रजनन ्स्वास््य सम्बन्धी: (१) मन्रालयले प्रजनन ्स्वास््य सम्बन्धी 
श्चशिा, सूचना, परामशन तथा सेवा प्रदान गने व्यवस्था गनेछ। 

(२) मन्रालयले लश्चित समूहलाई स्वास््य संस्था, स्वास््य 
सेवा प्रदायक, श्चशिण संस्था, नागररक समाज लगायतका संस्था 
माफन त तोवकए बमोश्चजमको सेवा उपलब्ध गराउनेछ। 

(३) मन्रालयले उपदफा (१) बमोश्चजमको सेवा सरुश्चित, 
सवनसलुभ, गणुस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा कायानन्वयन गननका लामग 
ममडवाईफ्री श्चशिा तथा सेवा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनेछ। 

२८. सरुश्चित माततृ्व तथा प्रजनन ् स्वास््यः (1) प्रत्येक मवहलालाई 
सरुश्चित माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््य सम्बन्धमा आवश्यक परामशन, 
गभनवती तथा प्रसूमत सेवा, गभनमनरोधको सेवा तथा प्रजनन ्सम्बन्धी 
रोगको मनदान, उपचार र प्रेषण सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलत कानूनले 
तोवकए बमोश्चजम मनःशलु्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हनेुछ। 

(२) गभनवती मवहला, सतु्केरी तथा नवजात श्चशशकुो पोषण 
तथा उपचार सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 
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२९. भेदभाव गनन नहनेु: कुनै स्वास््य संस्था वा सेवा प्रदायकले जनुसकैु 
अवस्थाका सेवाग्राहीलाइन कुनै पमन तररकाले भदेभाव गनन हुँदैन। 

3०. आकश्चस्मक प्रसूमत तथा नवजात श्चशश ुसेवा: प्रसूमत सेवा प्रदान गने 
सरकारी, सामदुावयक तथा मनजी स्वास््य संस्थाले आकश्चस्मक प्रसूमत 
तथा नवजात श्चशश ुसेवा प्रदान गनुन पनेछ। 

३१. सरुश्चित गभनपतन: प्रत्येक मवहलालाई प्रचमलत कानून बमोश्चजम 
सरुश्चित गभनपतन गनन पाउने अमधकार हनेुछ। 

३२. गभनपतन गनन नहनेु: (१) कसैले गभनमा रहेको भ्रणूको मलङ्ग पवहचान 
गरी गभनपतन गनन वा गराउन हुँदैन।  

(२) गभनवती मवहलालाई गभनको मलङ्ग पवहचान गनन डर वा 
रास देिाई वा करकाप गरी वा धम्की ददई वा ललाई फकाई वा 
प्रलोभनमा पारी वा अनशु्चचत प्रभाव, झकु्यानमा पारी, जोर जलुमु गरी 
दवाव ददई वा बाध्य पारी गभनपतन गनन गराउन हुँदैन।  

(३) गभनवती मवहलाले सरुश्चित गभनपतन गराउन चाहेमा 
बाहेक कसैले बलपूवनक गभनपतन गराउने मनयतले वा गभनपतन हनु 
सक्छ भने्न जानीजानी वा ववश्वास गनुन पने कुनै काम गरी गभनपतन 
गराउन ुहुँदैन। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) को ववपररत कायन गरेमा 
मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ बमोश्चजम सजाय हनेुछ। 

३३. सरुश्चित गभनपतन सेवा: (१) सरुश्चित गभनपतन सेवा इजाजत प्राप्त 
स्वास््य संस्था र इजाजत प्राप्त स्वास््यकमीले मार उपलब्ध गराउन ु
पनेछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम उपलब्ध गराउने सेवाको 
उपयकु्त प्रववमध र प्रविया तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

(३) सरुश्चित गभनपतनको सेवा प्राप्त गनन चाहने गभनवती 
मवहलाले इजाजत प्राप्त स्वास््य संस्था वा इजाजत प्राप्त 
स्वास््यकमीलाई तोवकए बमोश्चजमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा ददन ु
पनेछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापमन 
होस ठेगान नभएको, तत्काल मञ्जुरी ददन नसक्ने अवस्था भएको वा 
अठार वषन उमेर पूरा नगरेको गभनवती मवहलाको हकमा मनजको 
संरिकले मञ्जुरीनामा ददन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापमन 
अठार वषनभन्दा कम उमेरकी गभनवती मवहलाको हकमा मनजको 
सवोत्तम वहतलाई ध्यानमा रािी सरुश्चित गभनपतन सेवा प्रदान गनुन 
पनेछ।  

३४. गोपनीयता कायम राख्न ुपने : (१) इजाजत प्राप्त स्वास््य संस्था वा 
इजाजत प्राप्त स्वास््यकमीले गभनवती मवहलाको प्रजनन ्स्वास््यसगँ 
सम्बश्चन्धत सूचना, कागजात तथा मनजलाई प्रदान गरीएको परामशन 
र सेवा सम्बन्धी सबै अमभलेि गोप्य राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापमन 
देहायको अवस्थामा त्यस्ता सूचना, कागजात तथा परामशन सेवा 
सम्बन्धी अमभलेि उपलब्ध गराउन सवकनेछः- 

(क) कुनै मदु्दा माममलाको अनसुन्धान तथा 
सनुवुाईको मसलमसलामा अनसुन्धान 
अमधकारी वा अदालतबाट जानकारी माग 
भएमा, 
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(ि) सरुश्चित गभनपतन सेवा सम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान वा अनगुमनको उदे्दश्यले 
सम्बर्द् मवहलाको पररचय निुल्ने गरी 
उर्द्रण गनन, 

(ग) सम्बश्चन्धत मवहला स्वयंले यस सम्बन्धी 
अमभलेि माग गरेमा। 

३५. प्रजनन ्अङ्गमा हनेु संिमण तथा यौनजन्य रोग: प्रजनन ्अंगमा हनेु 
संिमण, यौन प्रसाररत रोगहरु तथा एचआईभी र एड्स लगायतका 
रोगको रोकथाम, मनयन्रण, उपचार तथा पनुस्थानपना सम्बन्धी 
व्यवस्था र सेवा प्रदान गननको लामग मापदण्ड तोवकए बमोश्चजम 
हनेुछ। 

३६. बाझँोपनको रोकथाम र उपचार:  बाँझोपनको रोकथाम र उपचार 
सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

३७.  लैवङ्गक वहंसामा आधाररत स्वास््य सम्बन्धी व्यवस्था: (१) 
मन्रालयले लैवङ्गक वहंसामा आधाररत स्वास््य सम्बन्धी श्चशिा, 
सूचना, परामशन तथा तोवकए बमोश्चजमका स्वास््य सेवा उपलब्ध 
गराउनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सेवा प्रदेश अन्तगनतका सबै 
स्वास््य संस्था माफन त तोवकए बमोश्चजम प्रदान गनुन पनेछ। 

३८. संस्था सचुीकृत हनेु सम्बन्धमा: मन्रालयले मनजी, गैरसरकारी तथा 
सामदुावयक स्वास््य संस्थालाई तोवकए बमोश्चजमका स्वास््य सेवा 
प्रदान गननका लामग तोवकए बमोश्चजमको शतन पालना गने गरी 
सचुीकृत गनन सक्नेछ। 

पररच्छेद- ६ 
िोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

३९. िोप सेवा प्रदान गनुनपने: (१) िोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, 
मनयन्रण, मनवारण वा उन्मूलन गरी श्चशश,ु बालबामलका, मवहला 
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लगायतका व्यश्चक्तको मतृ्यदुर घटाउन तथा िोप सेवाको ववकास र 
ववस्तार गननका लामग मन्रालयले व्यवस्था ममलाउनेछ। 

(२) मन्रालयले तोके बमोश्चजमको िोप सेवा तोवकएका 
स्वास््य संस्था माफन त मनःशलु्क उपलव्ध गराउनेछ। 

(३) कुनै पमन िोपको शलु्क मलनपुने भएमा मन्रालयले 
मनधानरण गरे बमोश्चजम हनेुछ। 

४०. िोप लगाउन ुपने: (१) मन्रालयले कुनै रोगको रोकथाम, मनयन्रण, 
मनवारण वा उन्मूलन गननको लामग अमनवायन रूपमा िोप लगाउन ु
पने गरी तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको िोप लगाउन ुसम्बश्चन्धत 
व्यश्चक्त, अमभभावक वा संरिकको कतनव्य हनेुछ।  

४१. िोप ददन नहनेु: यस पररच्छेदमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेश्चिएको 
भए तापमन व्यश्चक्तको स्वास््यको कारण िोप ददन नममल्ने भएमा 
िोप ददने व्यश्चक्तले त्यस्तो िोप ददन ुहुँदैन। 

४२. िोपका ववषयमा जानकारी गराउन ुपने: िोप ददने व्यश्चक्तले िोप 
ददन ु अश्चघ िोप मलने व्यश्चक्तलाई वा मनजको संरिक वा 
अमभभावकलाई मौश्चिक वा अन्य माध्यमबाट त्यस्तो िोपको प्रकृमत, 
फाइदा र सम्भाववत असरका बारेमा जानकारी गराउन ुपनेछ।        

४३. िोप सम्बन्धी मापदण्ड: िोप सम्बन्धी मापदण्ड मन्रालयले मनधानरण 
गनेछ। 

४४. स्वास््यकमी श्चजम्मेवार हनेु: (१) यस ऐन बमोश्चजम िोप ददने 
कायनमा संलगन हनेु सम्बश्चन्धत स्वास््यकमी श्चजम्मेवार हनेुछ। 

(२) सावनजामनक मबदाको ददनमा समेत िोप सेवा अमनवायन 
सञ्चालन गनुन स्वस््यकमीको दावयत्व हनेुछ। 
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४५. िोप सञ्चालनमा अवरोध गनन नहनेु: कसैले पमन िोप सेवा सञ्चालन 
सम्बन्धी कायनमा कुनै वकमसमको बाधा अवरोध गनुन हुँदैन। 

४६. अनमुमत मलन ु पनेः (१) िोप सेवा सञ्चालन गनन चाहने मनजी, 
गैरसरकारी, सामदुावयक स्वास््य संस्थाले मन्रालयबाट तोवकए 
बमोश्चजम अनमुमत मलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम िोप सेवाको प्रमतवेदन 
तोवकएको मनकायमा मनयममतरूपले पेश गनुन पनेछ।  

४७. िोप सेवाको अमभलेि राख्नपुनेः (१) िोप ददने व्यश्चक्तले िोप 
लगाएका व्यश्चक्तको अमभलेि अद्यावमधक रूपमा राख्न ुपनेछ। 

(२) िोप ददने व्यश्चक्तले िोप लगाएको प्रमाण स्वरूप िोप 
लगाउने व्यश्चक्तलाई तोवकएको ढाँचामा िोप काडन प्रदान गनुन पनेछ।  

(३) िोप मलने व्यश्चक्त, मनजको संरिक वा अमभभावकले 
िोप काडन सरुश्चित राख्न ुपनेछ। 

(४) िोप लगाउने स्वास््य संस्थाले आफूले लगाएको 
िोपको वववरण सरुश्चित र गोप्य राख्न ुपनेछ। 

(५) िोप लगाएको व्यश्चक्तको अमभलेि राखे्न प्रयोजनको 
लामग मन्रालयले तोके बमोश्चजम बायोमेविक अमभलेि समेत राख्न 
लगाउन सक्नेछ। 

४८. िोपको आपूमतन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) िोप आपूमतन गनन दतान भएका 
संस्थाले औषमध व्यवस्था ववभागमा दतान भएको िोप मार आपूमतन 
गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको आपूमतन गरीने िोप असल 
उत्पादन प्रविया अपनाई उत्पादन भएको र ववश्व स्वास््य 
संगठनबाट गणुस्तरयकु्त रहेको भनी प्रमाश्चणत भएको हनु ुपनेछ।  
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४९. िोपको ढुवानी, भण्डारण र ववतरण: िोपको ढुवानी, भण्डारण र 
ववतरण, सोको लामग प्रयोग गररने उपकरण तथा िोप प्रयोग गदानको 
अवमधसम्म कायम राख्न ुपने तापिम मन्रालयले तोकेको मापदण्ड 
बमोश्चजमको हनु ुपनेछ।  

५०. िोप कोष: (१) िोप सम्बन्धी कायनको प्रवर्द्ननको लामग िोप कोष 
नामको एक कोष रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कोषमा देहाय बमोश्चजमका 
रकम रहने छन:्-  

(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
रकम,  

(ि) स्वदेशी व्यश्चक्त, ववत्तीय, सहकारी वा अन्य 
संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,  

(ग) नेपाल सरकारको अनमुमत बमोश्चजम 
अन्तरानविय संघ संस्था वा व्यश्चक्तबाट प्राप्त 
रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।  

(३) मन्रालयले िोप कोषमा प्राप्त हनेु रकम "क" वगनको 
वाश्चणज्य बैंकमा िाता िोली जम्मा गनुन पनेछ। 

(४) रकम िचन गने तथा िोप कोष सञ्चालन गने सम्बन्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

५१. सहयोग तथा समन्वय गनुन पने: (१) िोप सेवा सञ्चालन गने 
सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गनुन सम्बश्चन्धत मनकाय वा व्यश्चक्तको 
कतनव्य हनेुछ।  
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(२) मन्रालयले िोप सेवा सञ्चालन गदान संघ र स्थानीय 
तहसँग समन्वय र सहकायन गनेछ। 

पररच्छेद- ७ 

पोषण सम्बन्धी व्यवस्था 

५२. स्तनपानको संरिण र संवर्द्नन: (१) कुनै पमन नवजात श्चशशलुाई 
जन्मदेश्चि छ मवहनासम्म पूणन स्तनपान गराउन ुआमाको दावयत्व 
हनेुछ। 

(२) स्तनपानको संरिण र संवर्द्नन गनन आमाको दूधलाइन 
प्रमतस्थापन गने वस्त ुलगायत बाल आहार उत्पादक वा ववतरकले 
छापा वा ववद्यतुीय माध्यमबाट कुनै पमन ववज्ञापन वा प्रायोजन गनन 
हुँदैन। 

(३) बाल आहार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम 
हनेुछ। 

५३. गणुस्तर कायम गनुन पने: कुनै पमन प्रकृमतका िाद्य पदाथन, 
औषमधजन्य वा पानी लगायतका पदाथनको उत्पादन, भण्डारण वा 
मबिी ववतरणमा तोवकए बमोश्चजमको गणुस्तर मापदण्ड कायम गनुन 
पनेछ। 

५४. पानी तथा िाद्यान्नको व्यवस्थाः (१) सरकारी स्वास््य संस्थामा भनान 
भएका सेवाग्राहीलाई मन:शलु्क गणुस्तरीय िानेपानी र िानाको 
व्यवस्था गनुन पनेछ। 

(२) सबै स्वास््य संस्थाले आफ्नो स्वास््य संस्थामा भनान 
भएका सेवाग्राहीलाई गणुस्तरीय िानेपानी र िानाको व्यवस्था गनुन 
पनेछ। 
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजमको व्यवस्था स्वास््य 
संस्थाले आफ्नै पररसर मभरबाट गनुन पनेछ। 

(४) िानेपानी र िानाको गणुस्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

५५. सूक्ष्म पोषण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्रालयले आयोमडन, आइरन, 
फोमलक एमसड लगायतका स्वास््यका लामग आवस्यक पने सकु्ष्म 
पोषक तत्व सम्बश्चन्धत िाद्यान्नमा सश्चम्मश्रण गने व्यवस्था गनन 
सक्नेछ। 

(२) मन्रालयले उपदफा (१) बमोश्चजमको कायन गनन कुनै 
उत्पादक कम्पनी तथा ववतरक सँग समन्वय गनन सक्नेछ। 

(३) सूक्ष्म पोषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम 
हनेुछ। 

पररच्छेद- ८ 

आयवेुद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सम्बन्धी व्यवस्था 

५६. आयवेुद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) 
औषमधजन्य जडीबटुी तथा आयवुेद औषमध सम्बन्धी दतान, अनमुमत 
र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड मन्रालयले तोके बमोश्चजम हनेुछ। 

(२) गणुस्तरीय आयवुेद औषमध उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था 
आयवुेद कुशल औषमध मलुकुी संवहताले तोके बमोश्चजम हनेुछ। 

(३) आयवुेद औषमधजन्य जडीबटुीको गणुस्तर मनयमन गनन 
तोवकए बमोश्चजमको समममत हनेुछ। 

(४) आयवुेद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सम्बन्धी श्चशिण 
संस्थाको दतान, अनमुमत र सञ्चालन मन्रालयले तोकेको मापदण्ड 
बमोश्चजम हनेुछ। 
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(५) आयवुेद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

पररच्छेद- 9 
स्वास््य अनसुन्धान 

५७. स्वास््य अनसुन्धान: (१) मन्रालयले स्वास््य िेरको समग्र 
ववकासको लामग अध्ययन तथा अनसुन्धान गनन गराउन बढीमा पाँच 
सदस्यीय ववज्ञ समूह रहेको प्रदेश स्वास््य अनसुन्धान समममत गठन 
गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गठन हुने समममतको काम, 
कतनव्य र अमधकार तथा सेवा शतन र सवुवधा तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

५८.  प्रयोगात्मक अनसुन्धानको लामग स्वास््य सेवा: (१) कुनै पमन 
स्वास््य संस्थाले सेवाग्राहीलाई प्रयोगात्मक वा अनसुन्धानको 
प्रयोजनको लामग स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन ु अश्चघ सोको 
जानकारी सम्बश्चन्धत सेवाग्राहीलाई गराउन ुपछन। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायन गदान सेवाग्राहीलाई 
प्रारश्चम्भक स्वास््य उपचार प्रदान गने सेवा प्रदायकले मलश्चित 
मञ्जुरीनामा मलन ुपनेछ। 

(३) कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाले स्वास््य सम्बन्धी ववषयमा 
अनसुन्धान गनन चाहेमा मन्रालयले बनाएको मापदण्ड बमोश्चजम 
अध्ययन अनसुन्धान गनुन पनेछ। 

पररच्छेद- १० 
सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको कतनव्य तथा अमधकार 

५९.  सेवाप्रदायकको कतनव्य: (१) यस ऐन बमोश्चजम सेवाग्राहीलाई भेदभाव 
नगरी सेवा प्रदान गनुन सबै सेवा प्रदायकको कतनव्य हनेुछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापमन 
सेवाग्राहीको अवस्थाको आधारमा सेवाप्रदायकले उपचार गदान 
प्राथममकीकरण गनन सक्नेछ। 

(३) सेवाग्राहीलाई मनजको व्यश्चक्तगत स्वास््य उपचारसगँ 
सम्बश्चन्धत मनणनय प्रवियामा सहभागी गराउन ुपनेछ। 

(४) सेवाग्राहीलाई स्वास््य उपचार गदान अनावश्यक सजनरी, 
मनदानका प्रविया र औषमध मसफाररस गनन हुँदैन। 

(५) स्वास््यकमीले उपचारको िममा एक रोगको उपचार 
गनुन पनेमा अको रोगको उपचार वा एक अंगको श्चचरफार गनुन पनेमा 
अको अंगको श्चचरफार गनुन हुँदैन। 

(६) स्वास््यकमीले उपदफा (५) बमोश्चजमको कायन गरेको 
उजरुी परेमा वा शंका लागेमा मन्रालयले तत्काल छानमबन गराउन ु
पनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोश्चजम छानमबन गदान दोषी ठहरीएमा 
यस ऐन बमोश्चजम सजाय हनेुछ। 

६०. सेवाग्राहीलाई जानकारी ददन ु पने: (१) सेवा प्रदायकले देहायको 
मबषयमा सेवाग्राहीलाइन जानकारी ददन ुपनेछ:- 

(क) प्रत्येक व्यश्चक्तलाई आफ्नो स्वास््य उपचारको 
सम्बन्धमा, 

(ि) रोगको मनदान र उपचारसँग सम्बश्चन्धत सेवाको 
स्तर र ववकल्प सम्बन्धमा, 

(ग) हरेक ववकल्पसँग सम्बश्चन्धत अनमुामनत िचन र 
सम्भाववत पररणाम सम्बन्धमा, 

(घ) सेवाग्राहीले स्वास््य सेवा इन्कार गनन सक्ने र 
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त्यसरी इन्कार गदान उत्पन्न हनुसक्ने सम्भाववत 
पररणाम जोश्चिम र दावयत्व सम्बन्धमा। 

(२) सेवा प्रदायकले उपदफा (१) बमोश्चजमको जानकारी 
ददँदा मनजले बझु्ने भाषामा ददन ुपनेछ। 

६१. सेवाग्राहीको सहममत मलन ुपने: (१) सेवाप्रदायकले स्वास््य सेवा 
उपलब्ध गराउँदा सेवाग्राहीलाइन ससूुश्चचत गराइन सहममत मलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चिएको भए तापमन 
देहायको अवस्थामा सेवाग्राहीको सहममत नमलई स्वास््य सेवा प्रदान 
गनन सक्नेछः- 

(क) सेवाग्राहीले सहममत प्रदान गनन नसक्ने 
अवस्थामा, 

(ि) सेवाग्राहीले सहममत ददन नसक्ने अवस्थामा 
मनजको नश्चजकको हकवालाले सहममत 
ददएमा, 

(ग) अदालतको आदेश भएमा, 

(घ) कुनै व्यश्चक्तलाई उपचार नगदान आम 
जनस्वास््यमा गम्भीर ितरा उत्पन्न हनु 
सक्छ भने्न प्रमाण प्राप्त भइन मन्रलायले 
आदेश ददएमा, 

(ङ) स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन वढलाई 
गरेमा मनजको मतृ्य ु हनुसक्ने वा 
स्वास््यमा अपूरणीय िमत पगुने सम्भावना 
भएमा। 
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 (३) दफा ६१ मा उल्लेि भए बमोश्चजमको ससूुश्चचत 
सहममत अन्य व्यश्चक्तबाट ददइएको भएमा सहममत ददने व्यश्चक्तले 
सम्भव भएसम्म त्यस्तो सहममत प्रदान गनुन अगावै सेवाग्राही सँग 
परामशन मलन ुपनेछ। 

(४) सेवाग्राहीले दफा ६१ मा उल्लेि भए बमोश्चजम सहममत 
प्रदान गनन सिम नभए तापमन मनजले सो कुरा बझु्न सक्ने अवस्था 
भएमा मनजलाई दफा ६० मा उल्लेि भए बमोश्चजमको जानकारी 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

६२.  सेवाग्राहीको कतनव्य: स्वास््य सेवा प्राप्त गने व्यश्चक्तले स्वास््य कमी 
र सेवा प्रदायकको मयानदा र सम्मान गनुन पनेछ।  

पररच्छेद- ११  
नसने रोग सम्बन्धी व्यवस्था  

६३. नसने रोगको रोकथाम: (१) नसने रोगको रोकथाम तथा 
व्यवस्थापनका लामग स्वास््य परीिण गनुन र गराउन ुसबै व्यश्चक्तको 
कतनव्य हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कायन तोवकए बमोश्चजम हनेुछ।  
६४.  मानमसक स्वास््य: (१) मानमसक स्वास््य समस्या भएका व्यश्चक्तको 

स्वास््य उपचार तथा मनोसामाश्चजक परामशन सम्बन्धमा मन्रालयले 
आवश्यक व्यवस्था गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सेवा प्रदान गदान कुनै पमन 
स्वास््य संस्थाले भेदभाव गनुन हुँदैन। 

(३) मानमसक स्वास््य समस्या भएको व्यश्चक्तलाई मानवीय 
व्यवहार गनुन पनेछ। 

(४) कडा िालका मानमसक रोग लागेको व्यश्चक्तलाई 
उपचार र पनुस्थानपनाको लामग स्वास््य संस्थामा लैजाने दावयत्व 
सम्बश्चन्धत पररवार वा संरिकको हनेुछ। 
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(५) मानमसक उपचार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोश्चजम हनेुछ। 

६५. ववद्यालय स्वास््य सेवा तथा स्वास््य श्चशिा: (१) वकशोरवकशोरीको 
प्रजनन ्स्वास््य लगायतका अन्य स्वास््य सम्बन्धी सेवा, श्चशिा तथा 
मनोपरामशन सेवा प्रदान गनन ववद्यालयमा नसनको व्यवस्था मन्रालयले 
गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम िवटएका नसनको काम, कतनव्य 
र अमधकार तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम मनयकु्त भएको नसनको सेवा, 
शतन र सवुवधा प्रचमलत मनयमानसुार हनेुछ। 

पररच्छेद- १२  
कसूर तथा दण्ड सजाय  

६६.   कसूर गरेको मामनने: कसैले देहाए बमोश्चजम कायन गरेमा यो ऐन 
बमोश्चजमको कसूर गरेको मामननेछ:- 

(क) दफा ५ को उपदफा (२) बमोश्चजम आफ्नो 
स्वास््य संस्थामा सेवा र स्वास््यकमी 
हुँदाहुँदै सेवाग्राहीलाई अको स्वास््य 
संस्थामा प्रेषण गरेमा, 

(ि) दफा ६ को उपदफा (१) बमोश्चजम 
अनमुमत नमलई स्वास््य संस्था स्थापना वा 
सञ्चालन गरेमा, 

(ग) दफा ६ को उपदफा (४) बमोश्चजम आफ्नै 
 

 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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अस्पताल नभइन श्चशिण संस्था सञ्चालन 
गरेमा, 

(घ) दफा ६ को उपदफा (५) बमोश्चजमको 
प्रोटोकल/मापदण्ड/मनदेश्चशका पालना 
नगरेमा, 

(ङ) दफा १२ बमोश्चजम अनमुमत नमलइन सेवा 
वा शािा मबस्तार गरेमा, 

(च) दफा १४ को उपदफा (३) बमोश्चजम दतान 
नभई स्वास््य सेवा प्रदान गरेमा,  

(छ) दफा १७ को उपदफा (१) बमोश्चजम 
स्वाममत्व हस्तान्तरण नगरी स्वास््य सेवा 
सञ्चालन गरेमा, 

(ज)  दफा १८ बमोश्चजम एकै व्यश्चक्तले एक 
भन्दा बवढ स्वास््य संस्थामा एकै समयमा 
सेवा गरेमा, 

(झ) ................ 
(ञ)  दफा ३३ को उपदफा (१) को बश्चिनलाप 

गभनपतन गरेमा, 
(ट)  दफा ४१ बमोश्चजम िोप ददन नममल्ने 

व्यश्चक्तलाइन िोप ददएमा,  
(ठ)  दफा ४६ को उपदफा (१) बमोश्चजम 

अनमुमत नमलइन िोप सेवा सञ्चालन गरेमा, 
(ड) दफा ४९ बमोश्चजम िोपको ढुवानी, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा श्चझवकएको। 
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भण्डारण, ववतरण र प्रयोग जस्ता कायन 
मापदण्ड बमोश्चजम नगरेमा, 

(ढ) दफा ५२ को उपदफा (२) बमोश्चजम 
आमाको दधुलाइन प्रमतस्थापन गने वस्त ु
लगायत बाल आहार उत्पादक वा 
ववतरकले छापा वा ववद्यतुीय माध्यमबाट 
ववज्ञापन वा प्रायोजन गरेमा, 

(ण) दफा ५३ बमोश्चजम िाद्य पदाथन, 
औषमधजन्य वा पानी लगायतका पदाथनको 
उत्पादन, भण्डारण वा मबिी ववतरण गदान 
गणुस्तर कायम नगरेमा, 

(त)  दफा ५८ को उपदफा (१) र (३) 
बमोश्चजम कुनै पमन प्रयोगात्मक वा 
अनसुन्धान कायन गदान सम्बश्चन्धत स्वास््य 
संस्थाले मलश्चित मञ्जुररनामा नमलएमा, 

(थ) दफा ५९ को उपदफा (४) बमोश्चजम 
अनावश्यक सजनरी, मनदान र औषमध 
मसफाररस गरेमा, 

(द) दफा ५९ को उपदफा (७) बमोश्चजम दोषी 
ठहरीएमा, 

(ध) दफा ६० को उपदफा (१) बमोश्चजम 
सेवाग्राहीलाई जानकारी नगराई उपचार 
गरेमा, 

(न) दफा ६१ को उपदफा (१) बमोश्चजम 
स्वास््य सेवा प्रदान गदान सेवाग्राहीलाइन 



 

35 

 

ससूुश्चचत गराई सहममत नमलएमा,  

(प) दफा ७१ को उपदफा (१) बमोश्चजम 
आपत्कालीन अवस्थामा स्वास््य संस्था 
बन्द गरेमा, 

(फ)  दफा ७१ को उपदफा (३) बमोश्चजम 
सेवाप्रदायक तोवकएको वा िटाएको 
ठाउँमा नगएमा, 

(ब) दफा ७३ को उपदफा (१) बमोश्चजम 
स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्थामा कुनै 
पमन अवाञ्छीत कायन गरेमा, 

(भ) दफा ७८ को उपदफा (२) बमोश्चजम 
जनमानसमा भ्रम पाने र असर पाने सूचना 
प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा, 

(म)  दफा ७९ को उपदफा (१) बमोश्चजम 
अनमुती नमलइन रक्तसञ्चार सेवा प्रदान 
गरेमा, 

(य)  दफा ८२ बमोश्चजम गोपनीयता भङ्ग 
गरेमा। 

६७.  दण्ड सजाय हनेु: (१) दफा ६६ बमोश्चजमको कसूर गरेमा देहाय 
बमोश्चजमको सजाय हनेुछः- 

(क)  िण्ड (क) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
पवहलो पटकको लामग रूपैयाँ पच्चीस 
हजार र दोस्रो पटक गरेमा दोब्बर र तेश्रो 
पटक देश्चि रूपैयाँ पाँच लाि जररबाना। 
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(ि)  िण्ड (ि) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैयाँ एक लाि जररबाना र स्वास््य 
संस्था बन्द। 

(ग)  िण्ड (ग) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
पवहलो पटकको लामग रूपैयाँ एक लाि, 
दोस्रो पटक गरेमा दोब्बर र तेश्रो पटक 
गरेमा रूपैयाँ पाँच लाि जररबाना र श्चशिण 
संस्था बन्द। 

(घ)  िण्ड (घ) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैयाँ पच्चीस हजार देश्चि रूपैयाँ एक 
लािसम्म जररबाना। 

(ङ)  िण्ड (ङ) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैयाँ एक लाि जररबाना वा संस्था बन्द 
वा दवुै। 

(च)  िण्ड (च) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैयाँ पच्चीस हजार देश्चि रूपैयाँ एक 
लािसम्म जररबाना। 

(छ)  िण्ड (छ) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैयाँ पचास हजार जररबाना। 

(ज)  िण्ड (ज) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैयाँ पचास हजार जररबाना। 
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(झ)  ............. 

(ञ)  िण्ड (ञ) बमोश्चजम कसूर भएमा संस्थाको 
हकमा एक लाि र व्यश्चक्तको हकमा 
पचास हजारसम्म जररबाना। 

(ट)  िण्ड (ट) बमोश्चजम ददन नपने व्यश्चक्तलाइन 
िोप ददएमा रूपैयाँ पाँच हजार जररबाना। 

(ठ)  िण्ड (ठ) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैयाँ एक लाि जररबाना वा संस्था बन्द 
वा दवुै। 

(ड)  िण्ड (ड) बमोश्चजमको कसूर उत्पादकले 
गरेमा रूपैयाँ एक लाि, भण्डारकले गरेमा 
रूपैयाँ पचास हजार र मबिी ववतरकले 
गरेमा रूपैया ँपच्चीस हजारम्म जररबाना l 

(ढ)  िण्ड (ढ) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पच्चीस हजार र मबज्ञापन बन्द गने र 
पटक पटक गरेमा रूपैयाँ एक लािसम्म 
जररबाना तथा कम्पनी बन्द।  

(ण) िण्ड (ण) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
पवहलो पटकको लामग रूपैयाँ पाँच हजार 
देश्चि रूपैयाँ पच्चीस हजारसम्म र दोश्रो 
पटक देश्चिमामथ रूपैयाँ एक लािसम्म 
जररबाना। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा श्चझवकएको। 
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(त) िण्ड (त) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
पवहलो पटकको लामग रूपैयाँ पच्चीस 
हजार जररबाना र अनसुन्धान बन्द गराउन 
सवकने। 

(थ) िण्ड (थ) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैयाँ पाचँ हजार दश्चि पचास हजारसम्म 
जररबाना। 

(द) िण्ड (द) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई 
रूपैया ँ एक लाि देश्चि पाँच लािसम्म 
जररबाना र सम्बश्चन्धत स्वास््यकमीको 
इजाजत िारेजसम्म।  

(ध) िण्ड (ध) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पाँचहजार देश्चि रूपैयाँ पश्चच्चस हजारसम्म 
जररबाना। 

(न) िण्ड (न) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पाँचहजार देश्चि रूपैयाँ पश्चच्चस हजारसम्म 
जररबाना। 

(प) िण्ड (प) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पचास हजार जररबाना र संस्था बन्द समेत 
गनन सक्ने। 

(फ) िण्ड (फ) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पाँचहजार देश्चि रूपैयाँ पश्चच्चस हजारसम्म 
जररबाना। 

(ब) िण्ड (ब) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पश्चच्चस हजारसम्म जररबाना। 
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(भ) िण्ड (भ) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पचास हजारसम्म जररबाना। 

(म) िण्ड (म) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पच्चीस हजारसम्म जररबाना। 

(य) िण्ड (य) बमोश्चजम कसूर गरेमा रूपैया ँ
पाँच हजार देश्चि पच्चीस हजारसम्म 
जररबाना। 

(२) ............. 
६८‧ .................  
६९‧ शरुु मदु्दा हेने अमधकारः (१) यस ऐन अन्तरगतको कसूर सम्बन्धी 

मदु्दाको शरुु कारबाही र वकनारा गने अमधकार मन्रालयको 
सश्चचवलाई हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सश्चचवले कारबाहीको मनणनय 
गदान प्राववमधक समममतको मसफाररस मलन सक्नेछ। 

७०‧ पनुरावदेनः दफा ६९ बमोश्चजम मन्रालयको सश्चचवले गरेको मनणनय 
उपर श्चचत्त नबझु्ने पिले मनणनयको सूचना पाएको मममतले पैमतस 
ददनमभर सम्बश्चन्धत श्चजल्ला हदालतमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ। 

पररच्छेद- १३ 
ववववध  

७१. आपत्कालीन स्वास््य सेवा सञ्चालन: (१) कुनै पमन स्वास््य 
संस्थाले, स्वास््य सम्बन्धी काम कारबाही जस्तो सकैु आपत्कालीन 
अवस्थामा समेत बन्द गनुन हुँदैन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा श्चझवकएको। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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(२) मन्रालयले आपत्कालीन अवस्थामा स्वास््य सेवा 
सचुारु गननका लामग आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

(३) मन्रालयले आपत्कालीन स्वास््य सेवा प्रदान गनन 
स्वास््य संस्था वा सेवा प्रदायकलाई तोक्न वा िटाउन सक्नेछ। 

(४) आपत्कालीन स्वास््य सेवा प्रदान गनन स्वास््य संस्था 
वा सेवा प्रदायकले मन्रालयसँग समन्वय गरेर एकद्वार प्रणाली 
माफन त ्स्वास््य सेवा प्रदान गनुन पनेछ। 

(५) आपत्कालीन स्वास््य सेवा प्रदान गननका लामग 
मन्रालयले आपत्कालीन कायन सञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन 
गनेछ। 

७२.  मानव श्रोतको व्यवस्थापन: (१) मन्रालयले स्वास््य िेरमा 
आवश्यक मानव श्रोतको उत्पादन, उपयोग, ववकास तथा ववतरण 
सम्बन्धी कायन व्यवश्चस्थत गनन मानव श्रोत सम्बन्धी योजना 
बनाउनेछ। 

(२) मानव श्रोत तथा तामलम प्राप्त जनशश्चक्तको व्यवस्थापन 
गदान जनसं्या, स्वास््य सेवा र स्वास््यकमीको अनपुात मापदण्डमा 
तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

७३. स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्थाको सरुिा: (१) कसैले पमन 
स्वास््य उपचारको ववषयमा स्वास््यकमीलाई घेराउ, अपमानजनक 
व्यवहार, धाकधश्चम्क, हातपात वा स्वास््य संस्थामा तोडफोड, 
आगजनी, तालाबन्दी वा यस्तै प्रकृमतका अन्य कुनै अवाञ्छीत कायन 
गनुन हुँदैन। 

(२) कसैले कुनै स्वास््यकमी उपर वा स्वास््य संस्थामा 
उपदफा (१) बमोश्चजमको कायन गनन लागेमा त्यस्तो स्वास््यकमी वा 
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स्वास््य संस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग सरुिा माग गरेमा तत्काल 
सरुिा ददन ुपनेछ। 

(३) स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थाको सरुिा सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था प्रचमलत कानूनमा तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

७४.  जोश्चिमयकु्त पेशागत स्वास््य सरुिा: (१) जोश्चिमयकु्त कायन िेरको 
प्रकृमत, वगीकरण र अन्य व्यवस्था मन्रालयले तोके बमोश्चजम 
हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको िेरमा काम गने सेवा 
प्रदायकको सरुिाको लामग सम्बश्चन्धत रोजगारदाताले यथेष्ठ उपायहरु 
अवलम्बन गनुन पनेछ। 

(३) कामको श्चशलश्चशलामा कायन स्थलमा कुनै औजार 
उपकरणले वा कुनै उत्पादन सामग्रीले वा रसायनले कुनै कमनचारी 
घाइते, अपाङ्ग वा मतृ्य ु भएमा वा गम्भीर संिमण वा सेवाग्राही 
भएमा  
स्वास््य उपचार र उश्चचत िमतपूमतन समेतको व्यवस्था सम्बश्चन्धत 
रोजगारदाताले गनुन पनेछ। 

(४) तोके बमोश्चजमको उच्च जोश्चिमयकु्त िेरमा काम गने 
कामदार वा कमनचारीको अमनवायन रूपमा स्वास््य मबमा गनुन पनेछ। 

७५. ववशेष स्वास््य सामाश्चजक सरुिा कायनिमः मन्रालयले मवहला, 
बालबामलका, वकशोर वकशोरी, दमलत, द्वन्द्वपीमडत, शहीद पररवार, 
अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक तथा मबपन्न पररवार लगायतका प्रचमलत 
कानूनले तोकेका अन्य समूहलाई ववशेष सामाश्चजक सरुिा कायनिम 
सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

७६. स्वास््यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन: (१) कुनैपमन स्वास््य संस्था 
सरसफाइयकु्त हनु ुपनेछ। 
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(२) स्वास््य संस्थामा उत्पन्न हनेु स्वास््यजन्य 
फोहोरमैलाको उपयकु्त ववमध र प्रविया बमोश्चजम व्यवस्थापन गनुन 
पनेछ। 

७७. संिामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचार: (१) प्रदेशभर वा 
त्यसको कुनै भागमा कुनै संिामक रोग फैमलएमा वा फैमलने 
सम्भावना देश्चिएमा त्यस्तो रोगको रोकथाम, मनयन्रण वा मनमूनल 
गनन मन्रालयले आवश्यक व्यवस्था ममलाउनेछ। 

(२) तोवकए बमोश्चजमका संिामक रोगबाट कुनै व्यश्चक्त वा 
समूह प्रभाववत भएमा सो को जानकारी स्वास््य संस्था, स्थानीय तह 
वा मन्रालयलाई ददन ुसबैको कतनव्य हनेुछ। 

 (३) मन्रालयले उपदफा (२) बमोश्चजमको जानकारी प्राप्त 
भएमा तत्काल ववद्यतुीय तथा छापा माध्यमबाट सवनसाधारणले बझु्ने 
भाषामा सूचना संप्रेषण गनुन पने। 

७८. स्वास््य श्चशिा, सूचना तथा सञ्चार: (१) कुनै पमन संस्थाले स्वास््य 
श्चशिा, सूचना तथा सञ्चार सामग्री मनमानण गदान प्रचमलत कानून 
बमोश्चजम गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका सामग्री मनमानण गदान 
जनमानसमा भ्रमपने र असरपाने प्रकृमतको सामग्री, ववज्ञापन कुनै 
पमन छापा वा ववद्यतुीय माध्यमबाट संप्रेषण गनन हुँदैन। 

(३) स्वास््य श्चशिा, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

७९. रक्तसञ्चार सम्बन्धी सेवा: (१) रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गनन चाहने 
संस्थाले मन्रालयबाट अनमुमत मलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अनमुमत पर ददने तथा 
नवीकरण गने सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोश्चजम अनमुमत प्राप्त संस्थाले 
रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थामा रक्तसञ्चार इकाई िडा 
गरी आवश्यकता अनसुार जनुसकैु स्वास््य संस्थामा रक्तसञ्चार सेवा 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

८०. शव परीिण: शव परीिण प्रचमलत संघीय कानून बमोश्चजम गनुन 
पनेछ। 

८१. गनुासो सनुवुाइनः स्वास््य संस्थामा गनुासो व्यवस्थापन, सूचना 
अमधकारी र नागररक बडापरको व्यवस्था गनुन पनेछ। 

८२.  गोपनीयता सम्बन्धी: स्वास््य सेवा प्रवाह गदान सेवाग्राहीको स्वास््य 
अवस्था, मनदान र उपचार लगायतका सूचना सेवाग्राहीलाइन बाहेक 
अन्यलाइ गोप्य राख्न ुपनेछ। 

तर देहायको अवस्थामा सूचना उपलब्ध गराउन वा 
सावनजमनक गनन बाधा पने छैन। 

(क) सेवाग्राहीले मलश्चित सहममत ददएमा, 

(ि) प्रचमलत कानून बमोश्चजम माग भइन 
आएमा। 

८३. अमभलेि राख्न ुपने: प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको 
स्वास््य सेवा तथा सेवाग्राहीको अमभलेि तोवकएको ढाचँामा राख्न ु
पनेछ। 

८४.  जन्म र मतृ्यकुो प्रमाणपर: (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफ्नो 
स्वास््य संस्थामा जन्मेको श्चशशकुो बाब ुवा आमाको नाम रािी बाब ु
वा आमालाई श्चशश ु जन्मेको प्रमाणपर तोवकएको ढाचँामा ददन ु
पनेछ। 
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(२) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफ्नो स्वास््य संस्थामा मतृ्य ु
भएका व्यश्चक्तको मतृ्य ुप्रमाणपर तोवकएको ढाँचामा ददन ुपनेछ। 

८४क. अमधकार प्रत्यायोजनः मन्रालयले यस ऐन बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त 
अमधकार मध्ये आवश्यकता अनसुार केही अमधकारहरु आफ्नो 
मातहतका कायानलयलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

८५.  मनयम, मनदेश्चशका, कायनववमध तथा मापदण्ड: यस ऐनको 
कायानन्वयनका लामग प्रदेश सरकारले आवश्यक मनयम मनदेश्चशका, 
कायनववमध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७७ द्वारा थप। 


