प्रदेश राजपत्र
कर्ााली प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड 4) वीरे न्द्रनगर, सुखेत, चैत 0६ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क ३६

भाग-१

कर्ााली प्रदे श सरकार

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको
सूचना

नेपालको सं ववधान बमोशजम कर्ााली प्रदे श सभाले बनाएको तल ले शखए
बमोशजमको ऐन सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको
छ।

सं म्वत् २०७८ सालको ऐन नं. 0४

प्रदे शमा स्वास््य सेवा प्रवाह सम्बन्द्धमा व्यवस्था गना बनेको ऐन
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प्रस्तावना: कर्ााली प्रदे शका जनताको स्वास््यसम्बन्द्धी हकलाई सुतनशित
ु भ, गुर्स्तरीय एवं प्रभावकारी रूपमा
गना र स्वास््य सेवालाई सवासल
सबैको पहुुँच स्थावपत गना वाञ्छनीय भएकाले ,
प्रदे श सभाले यो ऐन बनाई लागू गरे को छ।
पररच्छे द-१

१.

प्रारशम्भक

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "कर्ााली प्रदे श
स्वास््य सेवा ऐन, २०७8" रहेको छ।

(२) यो ऐन प्रदे शभर लागू हुनेछ।

२.

(३) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,(क)

"आकशस्मक स्वास््य सेवा" भन्द्नाले आकशस्मक
घटना

वा

आपतकातलन

जोशखमयुक्त

अवस्थामा

अवस्था

रहेका

परी

जीवन

व्यशक्तहरूको

जीवनलाई जोशखममुक्त गना तथा जीवन गुम्न वा
अङ्गभङ्ग

हुनबाट बचाउन आवश्यकता अनुसार

तत्काल ददनुपने प्रारशम्भक
(ख)

पछा।

"आधारभूत

स्वास््य

स्वास््य सेवा सम्झनु

सेवा"

भन्द्नाले

आम

नागररकको स्वास््य आवश्यकता पूतताका लातग

राज्यबाट सुलभ रूपमा तनिःशुल्क उपलब्ध हुने
प्रवधानात्मक,
उपचारात्मक
पछा।
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र

प्रततकारात्मक,

पुनस्थाापनात्मक

तनदानात्मक,

सेवा

सम्झनु
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(ग)

"गैर सरकारी स्वास््य सं स्था" भन्द्नाले प्रचतलत
कानूनबमोशजम

शस्वकृतत

तलई

स्थापना

भएको

मुनाफा ववतरर् नगने कम्पनी वा सहकारी वा

सामुदावयक सं स्था वा अन्द्य गैरसरकारी सं स्थाबाट
(घ)

सञ्चातलत स्वास््य सं स्थालाई सम्झनु पछा।

"जोशखमयुक्त िेत्र" भन्द्नाले कायास्थल वा काया
प्रकृततका कारर् मानव स्वास््यमा

नकारात्मक

प्रभाव पाने कुनै पतन रसायतनक, भौततक तथा
जलवायु पररवतानजन्द्य,

मनोसामाशजक, रोगजन्द्य

जीवार्ु, शारीररक तथा भौगोतलक अवस्था रहेको
कायािेत्रलाई सम्झनु पछा र सो शब्दले स्वास््य

उपचारका बेला स्वास््यकमीलाई हुने सम्भाव्य
(ङ)

(च)

जोशखम समेतलाई जनाउुँछ।

"तोवकएको" वा "तोवकएबमोशजम" भन्द्नाले यस
ऐनबमोशजम

बनेका

तनयम

तथा

तनदे शशकामा

तोवकएको वा तोवकएबमोशजम सम्झनु पछा।
"तनजी

स्वास््य

लगानी

तथा

कानूनबमोशजम

सं स्था"

स्वीकृतत

स्वातमत्वमा

स्वास््य सं स्था सम्झनु पछा।

भन्द्नाले

प्रचतलत

सञ्चालन

भएका

तलई

तनजी

िेत्रको

(छ) "तनदान केन्द्र (डाइग्नोशस्टक सेन्द्टर)" भन्द्नाले

रे तडयो इमेशजङ, प्रयोगशालाबाट गररने जैववक तथा
पराजैववक जाुँचलगायतका तनदानात्मक सेवाहरू
प्रदान गने स्वास््य सं स्थालाई सम्झनु पछा।
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(ज) "परम्परागत उपचार प्रदायक" भन्द्नाले परम्परागत
रूपमा जडीबुटी, जान्द्तव र

(झ)
(ञ)

प्रदान गने व्यशक्त वा सं स्था सम्झनु पछा।

(ठ)

उपचार

"प्रदे श" भन्द्नाले कर्ााली प्रदे श सम्झनु पछा।

"मन्द्त्रालय" भन्द्ले प्रदे श सरकारको सामाशजक
ववकास मन्द्त्रालय सम्झनु पछा र सो शब्दले
स्वास््यसम्बन्द्धी

(ट)

खतनजबाट

ववषय

हेने

मन्द्त्रालय समेतलाई जनाउनेछ।

गरी

तोवकएको

"महाशाखा" भन्द्नाले प्रदे श सरकारको सामाशजक
ववकास मन्द्त्रालयको स्वास््य सेवा
महाशाखालाई सम्झनु पछा।
"सतमतत"

भन्द्नाले

हेने

स्वास््यका

सामाशजक

तनधाारकहरूलाई सम्बोधन गरी स्वास््य सेवालाई
ववकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने कायामा समन्द्वय

र सुझाव ददन दफा 51 बमोशजम गदठत प्रदे श
(ड)

स्वास््य समन्द्वय सतमतत सम्झनु पछा।

"सरकारी स्वास््य सं स्था" भन्द्नाले सं घ, प्रदे श र
स्थानीय तहबाट सञ्चातलत स्वास््य सं स्था

सम्झनु पछा र सो शब्दले सम्बशन्द्धत सरकारले

कानूनबमोशजम स्थापना गरे को स्वशातसत सं गदठत
सं स्था
(ढ)

मातहतमा

सञ्चातलत

समेतलाई जनाउनेछ।

स्वास््य

सं स्था

"सेवाग्राही" भन्द्नाले स्वास््य सं स्थामा कुनै पतन

वकतसमको स्वास््य सेवा तलने व्यशक्त सम्झनु
पछा।
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(र्)

"सेवा प्रदायक" भन्द्नाले मान्द्यता प्राप्त शशिर्
सं स्थाबाट स्वास््य सेवाका ववषयमा तनशश्चत

योग्यता वा तातलम हातसल गरी स्वास््य सं स्थामा
कायारत शचवकत्सक, स्वास््यकमी
(त)

(थ)

स्वास््य स्वयं सेववका सम्झनु पछा।

वा

मवहला

"स्वास््यकमी" भन्द्नाले प्रचतलत कानूनबमोशजम
स्वास््यकमीको रूपमा सम्बशन्द्धत

दताा भएको व्यशक्त सम्झनु पछा।
"स्वास््य

सेवा"

(एलोप्याथी),

भन्द्नाले

आयुवेद,

पररषदमा

आधुतनक

होमीयोप्याथी,

शचवकत्सा

यूनानी,

प्राकृततक शचवकत्सा, अकुपन्द्चर, सोवाररग्पा (आम्ची)
र मनोसामाशजक परामशा लगायतका शचवकत्सा
पद्धततमा

आधाररत

प्रततकारात्मक,
उपचारात्मक,
(द)

भई

प्रवधानात्मक,

पुनस्थाापनात्मक

(पातलएवटभ) सेवा सम्झनु पछा।

प्रदान
र

गररने

तनदानात्मक,
प्रशामक

"स्वास््य सं स्था" भन्द्नाले स्वास््य सेवा उपलब्ध
गराउने दे हायबमोशजमका कुनै स्वास््य सं स्थालाई
सम्झनु पछािः-

(१) सम्बशन्द्धत सरकार आफैँ वा कानूनबमोशजम
स्थापना

मातहतमा

गरे को

स्वशातसत

सञ्चातलत

सं गदठत

अस्पताल,

सं स्था

स्वास््य

प्रततष्ठान, शशिर् अस्पताल, प्राथतमक स्वास््य
केन्द्र, स्वास््य चौकी, शहरी स्वास््य शललतनक
र सामुदावयक स्वास््य इकाई,
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(२) आयुवेद, होतमयोप्याथी, अलयुपञ्चर, युनानी, आम्ची
उपचारका

शचवकत्सालय
केन्द्र,

अस्पताल

वा

वा

औषाधालय

वा

प्राकृततक

स्वास््य

(३) तनजीस्तरबाट सञ्चातलत अस्पताल, नतसाङ होम,
शललतनक,

(४) सामुदावयक, सहकारी, गुठी (ट्रष्ट) तथा मुनाफा
ववतरर् नगने गरी स्थापना
कम्पनी,

गैर

सरकारी

सं घ

भएको

सञ्चातलत अस्पताल, नतसाङ होम,

सं स्थाबाट

(५) तनदान केन्द्र तथा स्वास््य सेवा प्रदान गने
तोवकएबमोशजमका अन्द्य स्वास््य सं स्था।
पररच्छे द-२

३.

स्वास््य योजना तजुम
ा ा तथा इजाजतसम्बन्द्धी व्यवस्था

प्रदे श स्वास््य योजना तजुम
ा ा गने: (१) मन्द्त्रालयले सं घीय कानून
तथा सं घीय स्वास््य योजनाको अधीनमा रही प्रदे श स्वास््य योजना
तजुम
ा ा गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्वास््य योजना तजुम
ा ा गदाा

सतमततसुँग परामशा गनुप
ा नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोशजम योजना बनाउुँदा वावषाक

योजना सवहत पाुँच वषाको अवतधको लातग बनाइनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला पुनरावलोकन गना बाधा पने
छै न।

6

खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३६ कर्ााली प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६

(५) प्रदे श स्वास््य योजनाको आधारमा प्रदे श सरकारले

आवश्यकता अनुसार आफैँ वा सावाजतनक तनजी साझेदारीको
अवधारर्ाअनुसार
४.

तोवकएबमोशजम

स्वास््य

सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाउने छ।

सं स्था

स्थापना

र

इजाजतपत्र प्राप्त नगरी स्वास््य संस्था सञ्चालन गना नहुन:े (१) यो
ऐन प्रारम्भ भएपतछ कसैले पतन इजाजतपत्र प्राप्त नगरी स्वास््य
ुँ ै न।
सं स्था सञ्चालन गनुा हुद
(२)

यो ऐन

ु न्द्दा अगातडदे शख सञ्चालन
प्रारम्भ हुनभ

भइरहेका प्रदे श सरकारको अतधकार िेत्रतभत्रका स्वास््य सं स्थाले

यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक वषातभत्र मन्द्त्रालयबाट र
स्थानीय
५.

सरकारको

अतधकार

िेत्रतभत्र

पने

स्वास््य

सं स्थाले

स्थानीय सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त गना तनवेदन ददनुपनेछ।

स्वास््य संस्थाको पूवााधार ववकासका लातग आशयपत्र तलनुपने: (१)
स्वास््य सं स्था सञ्चालन गनाका लातग तोवकएको गुर्स्तर तथा
मापदण्डबमोशजम

पूवााधार

ववकास

गनुभ
ा न्द्दा

पवहले

व्यशक्त वा सं स्थाले मन्द्त्रालयमा तनवेदन ददनुपनेछ।

सम्बशन्द्धत

(२) उपदफा (१) बमोशजम परे को तनवेदनउपर आवश्यक

जाुँचबुझ गरी स्वीकृतत ददन उपयुक्त दे खेमा त्यस्तो व्यशक्त वा
सं स्थालाई पूवााधार ववकास गना आशयपत्र ददन सवकनेछ।

(३) कुनै कारर्वश स्वास््य सं स्थाको पूवााधार ववकास

आशयपत्र प्रदान गना नसवकने भएमा मन्द्त्रालयले कारर् खुलाई
तनवेदकलाई सो कुराको तलशखत जानकारी ददनुपनेछ।

(४) पूवााधार ववकास आशयपत्रमा नै समयावतध उल्लेख

भएकोमा सो अवतधतभत्र र समयावतध उल्ले ख नभएको भए इजाजत
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प्राप्त गरे को तमततले दुई वषातभत्र सम्बशन्द्धत व्यशक्त वा सं स्थाले प्राप्त
आशयपत्र अनुरूपको पूवााधार ववकास गररसलनु पनेछ।

(५) उपदफा (४) मा उल्लेशखत समयतभत्र पूवााधार

ववकास गना नसकेको भनी सम्बशन्द्धत व्यशक्त वा सं स्थाले पूवााधार
ववकास आशयपत्र नवीकरर्को लातग तनवेदन ददएमा मन्द्त्रालयले

तोवकएको दस्तुर तलई एक वषाका लातग पूवााधार ववकास आशयपत्र

नवीकरर् गना सलनेछ। सो अवतधमा पतन पूवााधार ववकास नगरे मा
आशयपत्र खारे ज हुनछ
े ।

(६) यो ऐनबमोशजम पूवााधार ववकासको आशयपत्र ददुँदा

भौततक सं रचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यशक्त, जेष्ठ नागररक र
लै वङ्गकमैत्री हुने व्यवस्था गरी ददनुपनेछ।

(७) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन यो

ुँ ा सञ्चालनमा रहेका वा सञ्चालन इजाजत पत्र प्राप्त
ऐन जारी हुद

गरे का स्वास््य सं स्थाले नयाुँ स्थानमा स्वास््य सं स्था सञ्चालन
गनुप
ा ने अवस्थामा बाहेक पूवााधार ववकास आशयपत्र तलनुपने छै न।

(८) स्वास््य सस्था सञ्चालन गना चाहने सं स्थाले प्रचतलत

कानूनबमोशजम वातावरर् प्रभाव मूल्याङ्कन गनुप
ा ने भए सोसमेत
गनुप
ा नेछ।

(९)

६.

पूवााधार

तोवकएबमोशजम हुनेछ।

ववकास

सम्बन्द्धी

अन्द्य

व्यवस्था

इजाजतपत्र सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनको दफा (५) बमोशजम
पूवााधार ववकास गरी सकेपतछ सम्बशन्द्धत व्यशक्त वा सं स्थाले
स्वास््य

सेवा सञ्चालन

गना इजाजतपत्रका

दस्तुरसवहत मन्द्त्रालयमा तनवेदन ददनुपनेछ।
8

लातग तोवकएको

खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३६ कर्ााली प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त भएको एक

मवहनातभत्र स्थलगत तनरीिर् गरी तनरीिर् गरे को पन्द्र ददनतभत्र
मन्द्त्रालयले

इजाजतपत्र

प्रदान

गनेछ।

तर

स्वास््य

सं स्था

सञ्चालनका लातग तोवकएको मापदण्ड पूरा भै नसकेको भए
इजाजतपत्र प्रदान गररने छै न।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए

तापतन तोवकएको मापदण्ड पूरा नभएका स्वास््य सं स्थाको हकमा

तनवेदन ददएको तमततले एक वषा तभत्रमा मापदण्ड पूरा गने गरी
मन्द्त्रालयले
सलनेछ।

एक मवहनातभत्र काया योजना पेश गना लगाउन

(४) उपदफा (३) बमोशजम पेश हुन आएको काया योजना

औशचत्यपूर्ा लागेमा तनवेदन ददएको तमततले बढीमा एक वषासम्मको
लातग इजाजत तलने म्याद कायम गना सलनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोशजमको अवतधतभत्र पतन मापदण्ड

पूरा नभएमा तनवेदन खारे ज हुनेछ।

(६) कुनै स्वास््य सं स्थाले आफू मातहत सञ्चालन हुने

गरी स्वास््य सं स्थाको शाखा ववस्तार गदाासमेत यस ऐनबमोशजम
मापदण्ड पूरा गरी इजाजत तलनुपनेछ।

७.

हुनेछ।

(७) इजाजतपत्रसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम

इजाजतपत्रको नवीकरर्: (१) इजाजतपत्र बढीमा तीन वषाको
अवतधका लातग ददइनेछ र प्रत्येक
गनुप
ा नेछ।

तीन

वषामा

नवीकरर्

(२) स्वास््य सं स्थाको इजाजतपत्रको अवतध सवकनुभन्द्दा

तीन मवहना अगावै सम्बशन्द्धत व्यशक्त वा सं स्थाले नवीकरर्का
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लातग

तोवकएको

ददनुपनेछ।

दस्तुरसवहत

तोवकएको

तनकायमा

तनवेदन

(३) उपदफा (२) बमोशजमको अवतधतभत्र नवीकरर्का

लातग तनवेदन ददन नसकेमा तनवेदन ददन नसलनुको कारर् खुलाई
इजाजतपत्रको म्याद नवीकरर् गरी पाउनको लातग तोवकएको

तनकायमा तनवेदन ददन सवकने छ। तर म्याद गुशिएको एक
वषापतछ नवीकरर्को लातग तनवेदन ददन सवकने छै न।

(४) उपदफा (३) बमोशजम तोवकएको अवतध समाप्त

भएपतछ नवीकरर्को लातग तनवेदन ददुँदा म्याद गुशिएको प्रत्येक
वषाको लातग तोवकएबमोशजम थप दस्तुरसमेत बुझाउनुपनेछ।

(५) नवीकरर्का लातग तनवेदन दताा भएको तमततले एक

मवहनातभत्र आवश्यक तनरीिर् गरी तोवकएको मापदण्ड पूरा भएको
भए एक मवहनातभत्र इजाजतपत्र नवीकरर् गरी ददनुपनेछ।
(६)

८.

इजाजतपत्र

नवीकरर्सम्बन्द्धी

तोवकएबमोशजम हुनेछ।

अन्द्य

व्यवस्था

इजाजतपत्रको खारे जी: (१) दे हायको अवस्थामा स्वास््य सं स्थाको
इजाजत स्वतिः खारे ज हुनेछ:-

(क) दफा (७) बमोशजमको अवतधतभत्र इजाजतपत्र
नवीकरर् नगराएमा,

(ख) ऐन

प्रारम्भ

भएको

इजाजतपत्र नतलएमा,

तमततले

एक

वषातभत्र

(ग) इजाजतपत्र प्राप्त गरे को एक वषासम्म सेवा
सञ्चालन नगरे मा।

(२) दे हायको अवस्थामा मन्द्त्रालयले स्वास््य सं स्थाको

इजाजतपत्र खारे ज गना सलनेछ:
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(क) झुट्ठा वववरर् पेश गरी इजाजतपत्र तलएकोमा,
(ख) स्वास््य

सं स्थाले

पालन

गनुप
ा ने

तोवकएको

मापदण्ड पालना गना यस ऐनबमोशजम ददएको
समयावतध तभत्र पूरा नगरे मा वा सेवाको गुर्स्तर
कायम नराखेमा वा यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात
बनेको तनयमावली ववपरीत काम गरे मा,

(ग) मन्द्त्रालयले ददएको तनदे शन पटक-पटक उल्लङ्घन
गरे मा ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम इजाजतपत्र खारे ज गने तनर्ाय

गनुअ
ा शघ मन्द्त्रालयले सम्बशन्द्धत स्वास््य सं स्थालाई स्पष्टीकरर् पेश
गना सात ददनको मौका ददनुपनेछ र सो अवतधतभत्र स्पष्टीकरर् पेश
नगरे मा वा पेश गरे को स्पष्टीकरर् शचत्तवुझ्दो नभएमा इजाजत
खारे ज गना सवकनेछ।

(४) मन्द्त्रालयले

इजाजतपत्र खारे ज भएको जानकारी

स्वास््य सं स्था दताा रहेको कायाालय र सम्बशन्द्धत स्वास््य
सं स्थामा पठाउनुपनेछ।

(५) इजाजतपत्र खारे ज भएको अवस्थामा त्यस्तो स्वास््य

सं स्थाबाट सेवा प्रदान गना पाइने छै न। तर खारे जीको तनर्ाय

हुुँदाका वखत त्यस्तो स्वास््य सं स्थामा भनाा भएका तबरामीको
व्यवस्थापन गना पन्द्र ददनको समय ददइनेछ।

(६) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए

तापतन मन्द्त्रालयले एक पटकलाई बढीमा तीस ददनको म्याद ददई
सो

समयावतधतभत्र

सुधार

गरे मा

इजाजत

शतासवहतको तनर्ाय गना बाधा पुग्ने छै न।
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९.

इजाजतको शुरु प्रविया अपनाउनुपने: (१) यस ऐनको दफा (८)
बमोशजम इजाजतपत्र खारे ज भएको स्वास््य सं स्थाले खारे ज भएको
तमततले तीन वषासम्म इजाजत पाउने छै न।
स्वास््य

(२)

उपदफा

सं स्थाले

पुनिः

(१)

बमोशजमको

स्वास््य

सेवा

अवतध

सञ्चालन

भुक्तान

भई

गना चाहेमा

पवहले को कुनै दस्तुर वा जररवाना भुक्तान गना बाुँकी भए सो
भुक्तान गरी पुनिः इजाजत तलन सलनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम पुनिः इजाजत तलुँदा स्वास््य

सं स्थाले दफा (६) बमोशजमको प्रविया पूरा गनुप
ा नेछ।

१०. स्थानीय तहको कानूनबमोशजम हुन:े (१) स्थानीय तहको अतधकार
िेत्रतभत्र पने स्वास््य सं स्थाको इजाजत, दताा, नवीकरर् तथा
खारे जीसम्बन्द्धी व्यवस्था स्थानीय कानूनबमोशजम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्वास््य सं स्थाको दताा,

इजाजत, नवीकरर् तथा खारे जी सम्बन्द्धमा कुनै स्थानीय तहमा

कानून बनेको रहेनछ भने यसै ऐनबमोशजम काया सञ्चालन गना
बाधा पुगेको मातनने छै न।

११. सरकारी स्वास््य संस्थासम्बन्द्धी ववशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा
मातथ जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन सरकारी स्वास््य सं स्थाले

यस ऐनबमोशजम इजाजत पत्र तलन र त्यसलाई नवीकरर् गनुप
ा ने
छै न।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

सरकारी स्वास््य सं स्थाले यो ऐन जारी भएपतछ यस ऐनबमोशजम
पूवााधार

ववकास

तथा

स्वास््य

सेवा

प्रदान

तोवकएको मापदण्ड तथा गुर्स्तर पूरा गनुप
ा नेछ।
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(३) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदा कायम रहेका सरकारी स्वास््य

सं स्थाले तीन वषातभत्र यो ऐनबमोशजम तोवकएको गुर्स्तर तथा
मापदण्डको पालना हुने गरी व्यवस्था तमलाउनु पनेछ।
पररच्छे द-3

अस्पताल ववकास सतमततको गठन, काम, कताव्य र अतधकारिः

१२. प्रदे श अस्पताल ववकास सतमततको गठनिः (१) प्रदे श अस्पताललाइा
व्यवशस्थत रूपमा सञ्चालन गना
सतमतत गठन गररनेछ।
(२) उपदफा

सदस्यहरू रहनेछन्:-

(१)

एक

प्रदे श

बमोशजमको

अस्पताल

सतमततमा

(क) प्रदे श सरकारबाट मनोनीत व्यशक्त

(ख) नगर प्रमुख/अध्यि, अस्पताल रहेको
स्थानीय तह

(ग) तनदे शक, स्वास््य सेवा तनदे शनालय

(घ) प्रदे श सरकारबाट समावेशशताका आधारमा

ववकास

दे हायका
- अध्यि
- सदस्य

- सदस्य

मनोनीत चार जना

- सदस्य

ववकास मन्द्त्रालय

- सदस्य

(ङ) स्वास््य महाशाखा प्रमुख, सामाशजक
(च) नतसाङ्ग इन्द्चाजा, प्रदे श अस्पताल

(छ) अस्पताल रहेको सम्बशन्द्धत वडाको वडा
अध्यि

(ज) अस्पताल तनदे शक/मेतडकल सुपररटे न्द्डेन्द्ट
प्रदे श अस्पताल
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(३)

सतमततको

अध्यि

पदावतध चार वषाको हुनछ
े ।

तथा

मनोनीत

सदस्यहरूको

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

अध्यि तथा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय शजम्मेवारी पूरा

नगरे मा वा सतमततको वहत ववपरीत कुनै काम गरे मा मन्द्त्रालयलको
तसफाररसमा प्रदे श सरकारले तनजलाई जुनसुकै बखत हटाउन
सलनेछ।

तर त्यसरी तनजलाई पदबाट हटाउनु अशघ सफाइ पेश गने

मौकाबाट वशञ्चत गररने छै न।
(५)

सतमततको अध्यि, सदस्य-सशचव र सदस्यहरूको

काम, कताव्य र अतधकार तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।
हुनेछ।

(६) सतमततको बैठकसम्बन्द्धी कायाववतध तोवकएबमोशजम
(७) प्रदे श अस्पताल ववकास सतमततको कोषसम्बन्द्धी

व्यवस्था तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।

१३. शजल्ला अस्पताल ववकास सतमततको गठनिः (१) शजल्लास्तरका

अस्पताललाइा व्यवशस्थत रूपमा सञ्चालन गना प्रत्येक शजल्लामा
शजल्ला अस्पताल ववकास सतमतत गठन गररनेछ।
(२)

उपदफा

सदस्यहरू रहनेछन्:-

(१)

बमोशजमको

सतमततमा

(क) मन्द्त्रालयबाट मनोनीत व्यशक्त

(ख) नगर प्रमुख/अध्यि, अस्पताल रहेको
स्थानीय तह

(ग) प्रतततनतध, शजल्ला समन्द्वय सतमतत
(घ)

मन्द्त्रालयले मनोनीत गरे को एक जना
14

दे हायका
- अध्यि
- सदस्य
- सदस्य
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(ङ)
(च)

मवहलासवहत तीन जना

- सदस्य

उद्योग वाशर्ज्य सं घ

- सदस्य

अध्यि वा तनजले तोकेको प्रतततनतध,
प्रमुख, जन स्वास््य शाखा

(छ) प्रमुख, आयुवेद शाखा
(ज)

- सदस्य

नतसाङ्ग इन्द्चाजा, सम्बशन्द्धत अस्पताल

(झ) मेतडकल सुपररटे न्द्डेन्द्ट, सम्बशन्द्धत
अस्पताल

- सदस्य
- सदस्य

- सदस्य सशचव

(३) सतमततको अध्यि तथा मनोनीत सदस्यको पदावतध

चार वषाको हुनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

अध्यि तथा मनोनीत सदस्यले

आफ्नो पदीय शजम्मेवारी पूरा

नगरे मा वा सतमततको वहत ववपरीत कुनै काम गरे मा मन्द्त्रालयको

तसफाररसमा प्रदे श सरकारले तनजलाई जुनसुकै बखत हटाउन
सलनेछ।

तर त्यसरी तनजलाई पदबाट हटाउनु अशघ सफाइ पेश गने

मौकाबाट वशञ्चत गररने छै न।

(५) सतमततको अध्यि, सदस्य-सशचव र सदस्यहरूको

काम, कताव्य र अतधकार तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।
हुनेछ।

(६) सतमततको बैठकसम्बन्द्धी कायाववतध तोवकएबमोशजम
(७) शजल्ला अस्पताल ववकास सतमततको कोषसम्बन्द्धी

व्यवस्था तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।

१४. आयुवेद अस्पताल/औषधालय ववकास सतमततको गठनिः (१) आयुवेद
उपचार पद्धततलाइा प्रवद्धान

गरी आयुवेद अस्पताल /औषधालयको
15
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सेवालाइा व्यवशस्थत तथा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गना प्रत्येक
आयुवेद

अस्पताल/औषधालयमा

व्यवस्थापन सतमतत गठन गररनेछ।

आयुवेद

अस्पताल/औषधालय

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सतमततमा दे हायबमोशजमका

सदस्यहरू रहनेछन्:-

(क) मन्द्त्रालयबाट मनोनीत व्यशक्त
(ख) नगर

प्रमुख/अध्यि,

-अध्यि

आयुवेद

औषधालय रहेको स्थानीय तह

अस्पताल/
-सदस्य

(ग) प्रतततनतध, शजल्ला समन्द्वय सतमतत

-सदस्य

(घ) मन्द्त्रालयले मनोनीत गरे को मवहला
एक जना

-सदस्य

(ङ) अध्यि वा तनजले तोकेको प्रतततनतध,
उद्योग वाशर्ज्य सं घ

-सदस्य

(च) प्रमुख, शजल्ला स्वास््य कायाालय/
जनस्वास््य शाखा

-सदस्य

(छ) प्रमुख, आयुवेद औषधालय/अस्पताल

-सदस्य सशचव

(३) सतमततको अध्यि तथा मनोनीत सदस्यको पदावतध

चार वषाको हुनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

अध्यि तथा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय शजम्मेवारी पूरा

नगरे मा वा सतमततको वहत ववपरीत कुनै काम गरे मा मन्द्त्रालयलको
तसफाररसमा प्रदे श सरकारले तनजलाई जुनसुकै बखत हटाउन
सलनेछ।
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तर त्यसरी तनजलाई पदबाट हटाउनु अशघ सफाइ पेश गने

मौकाबाट वशञ्चत गररने छै न।

(५) सतमततको अध्यि, सदस्य-सशचव र सदस्यहरूको

काम, कताव्य र अतधकार तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।
हुनेछ।

(६) सतमततको बैठकसम्बन्द्धी कायाववतध तोवकएबमोशजम
(७)

आयुवेद

अस्पताल/औषधालय

कोषसम्बन्द्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हुनेछ।

ववकास

सतमततको

15. प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद अस्पताल/औषधालय
ववकास सतमततको काम,

कताव्य र अतधकारिः सतमततको काम,

कताव्य र अतधकार दे हायबमोशजम हुनेछ:(क)

(ख)

प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद

अस्पताल/औषधालय व्यवस्थापन र सञ्चालन
गने,

प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद
अस्पताल/औषधालय

ववकासका

लातग

सरकारको राविय ववकास लक्ष्य, स्वास््य नीतत

र प्रदे शको स्वास््य सेवाको मागको आधारमा
अल्पकालीन तथा दीघाकालीन योजना तजुम
ा ा
(ग)

गने, गराउने,

प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद
अस्पताल/औषधालय

व्यवस्थापन

र

सञ्चालनको लातग आवश्यक मानवीय स्रोत र
साधन जुटाउने,
17
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(घ)

प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद
अस्पताल/औषधालयका
आतथाक

स्रोत

लातग

उपलब्धताको

ववतनयोशजत
आधारमा

आवश्यकताको पवहचान गरी बजेट स्वीकृत
(ङ)

(च)

गने,

प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद
अस्पताल/औषधालयको

सेवा

शुल्क

समयसापेि पुनरावलोकन र तनधाारर् गने,

प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद
अस्पताल/औषधालय
कोषमा

प्राप्त

हुने

ववकास

आतथाक

सतमततको
स्रोतबाट

अस्पतालको सेवा गुर्स्तरीय तथा प्रभावकारी
(छ)

(ज)

(झ)

बनाई ददगो ववकास गने,

प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद
अस्पताल/औषधालयको

भौततक

सं रिर् तथा ममात सम्भार गने,

सम्पशत्तको

नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारको स्वीकृतत
तलइा अन्द्तरााविय सं घ सं स्थाबाट सहायता प्राप्त
गने,

गररब तथा असहाय तबरामीहरूको तन:शुल्क
तथा

सहुतलयत

दरमा

उपचार

उपलब्ध

गराउने सम्बन्द्धमा आवश्यक नीतत तनधाारर्
(ञ)

गना व्यवस्था तमलाउने,
अस्पतालमा

सञ्चालन

हुने

सञ्चालनलाइा व्यवशस्थत गने,
18
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(ट)

(ठ)
(ड)

अस्पताललाइा आवश्यक पने
स्वास््य
तथा

उपकरर्को

(र्)
(त)

(थ)

आपूततालाइा

तनयतमत

प्रभावकारी बनाउने,

अस्पतालमा एम्बुलेन्द्स तथा शव वाहनको
व्यवस्था तमलाइ सञ्चालन गने,
प्रदे श

अस्पतालले

अस्पतालको

रुपमा

स्वास््य केन्द्रमा
(ढ)

औषधी तथा

सहयोग पुर्याउने,
सतमतततफाका

प्रदे शको

अन्द्य

ववशेषज्ञ

कमाचारीको

ररफरल

अस्पताल
सेवाको

तथा

लातग

व्यवस्थापनका

लातग कमाचारी प्रशासन ववतनयमावली तथा
आतथाक प्रशासन ववतनयमावली बनाउने,

स्वास््य सेवा सञ्चालनका लातग आवश्यक
अन्द्य कायाहरू गने,

प्रदे श अस्पताल, शजल्ला अस्पताल र आयुवेद
अस्पताल/औषधालयको

वावषाक

प्रदे श सरकारसमि पेश गने,
आयुवेद

प्रततवेदन

उपचार ववतधको प्रवधानका लातग

आवश्यक अन्द्य काया गने।
पररच्छे द-४

स्वास््य सेवा प्रवाहको व्यवस्था

१६. आधारभूत स्वास््य सेवा: (१) नेपालको सं ववधानबमोशजम प्रदे शका
प्रत्येक नागररकलाई आधारभूत स्वास््य सेवा तनिःशुल्क रूपमा
प्रदान गररनेछ।
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(२) उपदफा (१) मा तोवकएको सेवाका अततररक्त प्रदे श

सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत गरी तनिःशुल्क प्रदान
गररने स्वास््य सेवाको सूची थप गना सलनेछ।

(३) मन्द्त्रालयले प्रदे शतभत्र रहेका सरकारी, तनजी तथा गैर

सरकारी स्वास््य सं स्थासुँग साझेदारी गरी आधारभूत स्वास््य सेवा
प्रदान गने व्यवस्था तमलाउन सलनेछ।

१७. ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा: (१) भौगोतलक अवस्था, रोगको प्रकोप र
सेवाको

प्रकृततका

आधारमा

प्रदे श

सरकारले

प्रदे श

स्वास््य

योजनाबमोशजम ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा प्रदान गना आवश्यकता
अनुसार स्वास््य सं स्था स्थापना तथा सञ्चालन गनेछ।
स्पष्टीकरर्:

यस

दफाको

प्रयोजनको

लातग

"ववशेषज्ञ

स्वास््य सेवा" भन्द्नाले आधारभूत स्वास््य सेवाबाहेकका अन्द्य
स्वास््य सेवालाई सम्झनुपदाछ।
(२)

ववशेषज्ञ

स्वास््य

सेवाको

ुँ
पहुच

अतभवृवद्ध

गना

मन्द्त्रालयले प्रदे शतभत्र दू र शचवकत्सा (टे तलमेतडतसन), घुम्ती शशववर,

ववद्युतीय स्वास््य (इ-हेल्थ) जस्ता प्रववतध तथा प्रविया अवलम्बन
गनेछ।

१८. ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा शशववर सञ्चालन गना अनुमतत तलनुपने: (१)
कुनै पतन तनजी, गैर सरकारी, सामाशजक वा अन्द्य सं घ सं स्थाले

मन्द्त्रालयसुँग अनुमतत तलई शशववरमाफात ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा
प्रदान गना सलनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनुमतत तलुँदा शशववरमा

सं लग्न हुने शचवकत्सकको आतधकाररकता नाम, सं ख्या, ववशेषज्ञता,

शल्यविया वा तनदानात्मक उपाय अपनाइने लगायतका वववरर्
पेश गनुप
ा नेछ।
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१९. प्रेषर् सेवा: (१) स्वास््य सं स्थामा आएका सेवाग्राहीलाई उपयुक्त
कारर्ले सेवा प्रदान गना नसवकने अवस्था भएमा आफ्नो स्वास््य

सं स्थामा उपलब्ध भएको सेवा प्रदान गरी थप सेवाको लातग त्यस्ता

सेवाग्राहीलाई सो सेवा प्राप्त हुन सलने प्रदे शतभत्रको वा बावहरको
स्वास््य सं स्थासुँग समन्द्वय गरी प्रेषर् गनुप
ा नेछ।

ुँ ै
तर आफ्नो सं स्थामा उपयुक्त सेवा र सेवाप्रदायक हुुँदाहुद

अको स्वास््य सं स्थामा प्रेषर् गना पाइने छै न।
(२)

आफ्नो

स्वास््य

सं स्थामा

प्रेषर्

भई

आएका

सेवाग्राहीलाई प्राथतमकता ददई सेवा ददनु स्वास््य सं स्थाको दावयत्व

हुनेछ र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक आतथाक भार नपने गरी प्रेषर्
गरी पठाउने स्वास््य सं स्थामा गररएको परीिर् प्रततवेदनलाई
मान्द्यता ददनुपनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

पुनिःपरीिर् गनुप
ा ने अवस्था आएमा सोको उपयुक्त आधार र
कारर् खुलाई पुनिःपरीिर् गना बाधा पुग्ने छै न।

(४) प्रेषर्सम्बन्द्धी अन्द्य प्रविया तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।

२०. इच्छाइएको स्वास््य संस्थामा प्रेषर् गना सवकने: दफा (१९) मा
जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन सेवाग्राहीको इच्छाबमोशजम
तनजलाई पायक पने उपयुक्त स्वास््य सं स्थामा प्रेषर् गनामा बाधा
पुग्ने छै न।

२१. आकशस्मक

उपचार

सेवा:

(१)

प्रदे शका

प्रत्येक

स्वास््य

सं स्थाहरूले तोवकएबमोशजम आकशस्मक स्वास््य सेवा ददनुपनेछ।

(२) प्रदे शतभत्र सञ्चातलत अस्पतालले चौतबसै घण्टा र

अन्द्य स्वास््य सं स्थाले आफ्नो सं स्थामा सम्भव हुने आकशस्मक
ु भ रूपमा प्रदान गनुप
स्वास््य सेवा तत्कालै सवासल
ा नेछ।
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(३) प्रदे श सरकारले कुनै पतन दुघट
ा ना वा महामारी जस्ता

आपत्कालीन अवस्थामा घटनास्थल वा सेवा आवश्यक भएको

स्थलमा नै गई आकशस्मक उपचारको व्यवस्था तमलाउन सलनेछ।
यसरी उपचारको व्यवस्था तमलाउुँदा सम्बशन्द्धत सरकार सम्बद्ध
तनकाय तथा स्वास््य सं स्थासुँग समन्द्वय गनुप
ा नेछ।

(४) कुनै पतन आकशस्मक अवस्थामा स्वास््य सेवा प्रदान

गनुा सबै स्वास््यकमीको कताव्य हुनेछ।

२२. प्रदे श आकशस्मक स्वास््य उपचार कोषको स्थापना: आकशस्मक
स्वास््य

उपचार

कोषको

तोवकएबमोशजम हुनेछ।

गठन,

सञ्चालन

तथा

व्यवस्थापन

पररच्छे द-५

स्वास््य प्रर्ालीसम्बन्द्धी व्यवस्था

२३. स्वास््य प्रर्ाली: (१) स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक
सरकारी स्वास््य सं स्था, स्थानीय तहमा प्राथतमक तहका अस्पताल

तथा प्रदे श स्तरमा दद्वतीय तथा तृतीय तहका अस्पतालहरू रहने
छन्।

(२) स्वास््य सं स्था स्थापना गररने स्थानको पवहचान तथा

ततनको तहगत सं रचना तोवकएबमोशजम हुनेछ।

(३) प्रदे श सरकार मातहतमा सञ्चातलत सबै स्वास््य

सं स्था सञ्चालनको लातग प्रदे श सरकारले आवश्यक बजेटको
व्यवस्था तमलाउने छ।

(४) प्रदे श तथा स्थानीय सरकारले साझेदारीको योजना

बनाई र तनजी तथा गैरसरकारी स्वास््य सं स्थासुँग सहकाया गरी
स्वास््य सेवा प्रदान गना सलनेछन्।
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(५) प्रदे शका अस्पताल तथा स्वास््य सं स्थाले वैशाख १

गतेदेशख कातताक १५ गतेसम्म तथा माघ १६ गतेदेशख चैत्र
ु ा ५ बजेसम्म र कातताक
मसान्द्तसम्म तबहान १० बजेदेशख बेलक

ु ा ४
१६ गतेदेशख माघ १५ गतेसम्म तबहान १० बजेदेशख बेलक
सम्म स्वास््य सेवा प्रवाह गनुप
ा नेछ। तर अस्पतालले चौतबसै घण्टा
आकशस्मक स्वास््य सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था गनुप
ा नेछ।

(६) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले गुर्स्तरीय स्वास््य सेवा

प्रदान गना स्वास््यकमी, औषतध, उपकरर् लगायतका बन्द्दोबस्ती
दुरुस्त हालतमा राख्नुपनेछ।
(७)

अस्पतालले

कानूनबमोशजम

इजाजत

सञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) स्थापना गना सलनेछन्।

तलएर

रक्त

(८) खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, तनयन्द्त्रर् वा

उन्द्मूलन गरी शशशु, बाल, मातृ तथा अन्द्य व्यशक्तको मृत्युदर
घटाउन तथा खोप सेवाको सुदृढीकरर् गरी गुर्स्तरीय खोप सेवा
प्रदान गना स्वास््य सं स्थाले मन्द्त्रालयसुँग समन्द्वय गरी गुर्स्तरीय
खोप सेवा कायािम बनाई सञ्चालन गनेछ।

२४. कमाचारी व्यवस्था: (१) सरकारी स्वास््य सं स्थामा तोवकएबमोशजम
कमाचारीको व्यवस्था गररनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम कमाचारी व्यवस्था गदाा

भौगोतलक

गुर्स्तरीय

अवस्थाको
स्वास््य

आधारमा

सेवा प्रदान

तोवकएबमोशजम व्यवस्थापन गनेछ।

सबै

िेत्रमा

समुशचत

गना आवश्यक

रूपमा

कमाचारीलाई

(३) गैरसरकारी तथा तनजी स्वास््य सं स्थाले स्वास््य

सेवा प्रदान गनाको लातग कमाचारी सेवा शतासम्बन्द्धी ववतनयम बनाई
आवश्यक कमाचारी तनयुक्त गनुप
ा नेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोशजम कमाचारी तनयुक्त गदाा वा

कमाचारीसुँग रोजगार सम्झौता गदाा प्रचतलत कानूनमा व्यवस्था
भएबमोशजम सेवा, शता र सुववधाभन्द्दा न्द्यून नहुने गरी गनुप
ा नेछ।

(५) कमाचारीले आफूले गने कामको आधारमा नेपाल

मेतडकल काउशन्द्सल, नेपाल नतसाङ पररषद वा अन्द्य सम्बशन्द्धत

पररषद्ले तनधाारर् गरे बमोशजमको पेशागत आचरर् र तनजामती
कमाचारीको हकमा तनयुक्त गने कानूनबमोशजमको र तनजी तथा
गैरसरकारी स्वास््य सं स्थाका कमाचारीले सं स्थाले तनधाारर् गरे को
आचरर्को पालना गनुप
ा नेछ।

(६) जोशखमयुक्त िेत्रमा काम गने कमाचारीको तनयतमत

स्वास््य परीिर् गरी कामको तसलतसलामा कुनै रोगको सङ्क्िमर्
भएमा तनिःशुल्क उपचारको व्यवस्था सम्बशन्द्धत सरकारले वा
स्वास््य सं स्थाले गनुप
ा नेछ।

स्पष्टीकरर्िः यस दफाको प्रयोजनको लातग "कमाचारी"

भन्द्नाले पाररश्रतमक तलई शारीररक वा बौवद्धक श्रम गने शचवकत्सक,

नसा, रे तडयोलोशजस्ट, ल्याब टे शलनतसयन वा प्रशासतनक कमाचारी वा
अन्द्य जुनसुकै पदनाम ददएको तथा जुनसुकै तहमा कायारत रहने
गरी सेवामा सं लग्न कमाचारीलाई जनाउुँछ।
पररच्छे द-६

ुँ
स्वास््य सेवाको पहुच

२५. स्वास््य सेवाको पहुुँच: (१) सबै वातसन्द्दालाई सहज र सुलभ
रूपमा गुर्स्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गने हक हुनछ
े ।

(२) मन्द्त्रालयले भौगोतलक तथा अन्द्य वहसाबले पछातड

ुँ सुतनशित
परे का स्थान र वगाका वातसन्द्दालाई स्वास््य सेवामा पहुच
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गना सम्बशन्द्धत स्थानीय तहसुँगको समन्द्वयमा स्वास््य सेवा प्रदान
गना ववशेष व्यवस्था गनेछ।

(३) मन्द्त्रालयले वहमाली शजल्लामा मौसम पररवतान वा

अन्द्य कारर्ले बसाइसराइ भई अस्थायी बसोबास गने िेत्रका
वातसन्द्दालाई आधारभूत स्वास््य सेवा सुतनशश्चत गना स्थानीय
सरकारसुँग सहकाया गनेछ।

(४) लोपोन्द्मुख तथा अल्पसं ख्यक समुदायको स्वास््य

ुँ सुतनशश्चत गना मन्द्त्रालयले ववशेष व्यवस्था गनेछ।
सेवामा पहुच

(५) जोशखमयुक्त िेत्रमा काम गने श्रतमकको तनयतमत

स्वास््य परीिर् र जोशखम न्द्यूनीकरर्को व्यवस्था तोवकएबमोशजम
गररने छ।

२६. स्वास््य

तबमा

गररने:

(१)

कानूनबमोशजम

नागररकलाई स्वास््य तबमा प्रर्ालीमा

आबद्ध

मन्द्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था तमलाउने छ।
(२)

नेपाल

सरकारबाट लशित

प्रदे शतभत्रका
गनाको

सवै

लातग

वगाका लातग ददइने

योगदान रकमका अततररक्त प्रदे श सरकारबाट थप योगदान गरी
स्वास््य तबमा गने व्यवस्था तमलाउने छ।
गुर्स्तर
गनेछ।

(३) स्वास््य तबमा कायािम माफात प्राप्त हुने सेवामा
कायम

गना

मन्द्त्रालयले

तोवकएबमोशजमको

व्यवस्था

२७.मवहलाको सुरशित मातृत्व र प्रजनन स्वास््य अतधकारको सुतनशितता
गररने: (१) प्रदे शमा

बसोबास

गने

मवहलालाई

प्रचतलत

कानूनबमोशजम प्राप्त सुरशित मातृत्व र प्रजनन स्वास््य अतधकारको
सुतनशितता गररने छ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको अतधकार कायाान्द्वयनको

लातग मन्द्त्रालयले नेपाल सरकार र स्थानीय तहसुँग आवश्यक
समन्द्वय गनेछ।

२८. भेदभाव गना नपाइने: (१) स्वास््य सं स्था तथा स्वास््यकमीले
स्वास््य

उपचार

गदाा

सबैलाई

सम्मान

र

आदर

व्यवहार

गनुप
ा नेछ। कुनै पतन स्वास््य सं स्थाले कसैलाई तनजको उत्पशत्त,
धमा, वर्ा, जातजातत, तलङ्ग, पेशा, यौतनक वा लै वङ्गक पवहचान,
शारीररक वा एचआईभी सङ्क्िमर्,

महामारीलगायतको

स्वास््य

अवस्था, अपाङ्गता, वैवावहक शस्थतत, गभाावस्था, वैचाररक आस्था वा
यस्तै अन्द्य कुनै आधारमा उपचारमा भेदभाव गना पाइने छै न।
छै न।

(२) मवहनावारी भएको मवहलालाई छु वाछु त गना पाइने

मवहनावारी

भएको

कारर्ले

कुनै

पतन

वकशोरी

तथा

मवहलालाई उपचार गना वा स्वास््य सेवा ददन वा उपचारमा लै जान

वा अन्द्य आवश्यक सहयोग गनाबाट कसैलाई पतन वशञ्चत गना
पाइने छै न।
तापतन

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तबरामीको

स्वास््य

अवस्थाको

गम्भीरताको

आधारमा

उपचारको प्राथतमकता तनधाारर् गना बाधा पुगेको मातनने छै न।

(४) प्रदे शतभत्र हुने मवहला वहं सा, लै वङ्गक ववभेद, छाउपडी

तथा अन्द्य सामाशजक, साुँस्कृततक बाधा अवरोधले

स्वास््यमा

प्रततकूल असर पना नददन मन्द्त्रालयले बहुपिीय काया योजना बनाई
कायाान्द्वयन गनेछ।

२९. शशशुको स्तनपान गने अतधकारको सुतनशश्चतता गररने: (१) प्रत्येक
नवजात शशशुलाई दुई वषा

उमेर

स्तनपान गने अतधकार हुनेछ।

26

पूरा

नभएसम्म

आमाको

खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३६ कर्ााली प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

आमाको मृत्यु भएको वा स्वास््यको कारर्बाट स्तनपान गराउन
नसवकने

अवस्थामा

शचवकत्सकको

परामशाबमोशजम

व्यवस्था गना कुनै बाधा पने छै न।

वैकशल्पक

(३) आमाको दू धलाई प्रततस्थापन गने वस्तुलगायत बाल

आहारको तबिी ववतरर्लाई तनयमन गरी बच्चाको लातग सुरशित
एवं पयााप्त पोषर्सम्बन्द्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।
पररच्छे द-७

सेवाको गुर्स्तर तथा स्वास््य संस्थाको दावयत्व

३०. मापदण्ड पालना गनुपा ने: (१) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले प्रचतलत

कानून, यो ऐन र यो ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमावलीबमोशजम
तनधाारर् भएको मापदण्ड अतनवाया रूपमा पालन गनुप
ा नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

मा

उल्लेख

भएको

मापदण्डको

अततररक्त मन्द्त्रालयले सम्बशन्द्धत स्वास््य सं स्थाका सम्बन्द्धमा लागू

हुने गरी थप मापदण्ड तोकेको रहेछ भने त्यस्तो मापदण्डसमेत
पालना गनुप
ा दाछ।

(३) मन्द्त्रालयले प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही स्वास््य

सं स्थाको पूवााधार, जनशशक्तको सं ख्या र योग्यता, उपकरर्, यसको
प्रविया तथा प्रववतध र व्यवस्थापन, सुलभ तथा स्तरीय उपचार
ववतध

सम्बन्द्धमा

मापदण्ड

कायायोजना बनाउन सलनेछ।

तनधाारर्

गना

र

कायाान्द्वयनको

३१. मापदण्ड तथा गुर्स्तर सतमततको गठन: (१) मापदण्ड तथा
गुर्स्तर

तनधाारर्

तथा

कायाान्द्वयनको
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मन्द्त्रालयले दे हायबमोशजमको मापदण्ड तथा गुर्स्तर सतमतत गठन
गनेछिः-

(क) स्नातकोत्तर गरी न्द्यूनतम १० वषा पेशागत
काया अनुभव भएका मध्येबाट मन्द्त्रालयले
तोकेको वररष्ठ शचवकत्सक

-अध्यि

(ख) मन्द्त्रालयले तोकेको जनस्वास््य ववज्ञ
(२)

(ग) प्रदे श स्वास््य तनदे शक
सतमततले

आमन्द्त्रर् गना सलनेछ।

आवश्यकता

अनुसार

-सदस्य

-सदस्य सशचव

ववषय

ववज्ञलाई

(३) सतमततले आफ्नो कायाववतध आफैँ तनधाारर् गनेछ।

(४) सतमततले प्रचतलत कानून तथा प्रदे श स्वास््य योजना

अनुरूप हुने गरी प्रदे शको लातग आवश्यक मापदण्ड र गुर्स्तर
लागू गना मन्द्त्रालयलाई सुझाव पेश गनेछ।

३२. गुर्स्तरीय सेवा प्रदान गनुपा ने: (१) प्रत्येक स्वास््य सं स्था वा
यसका सञ्चालक वा कमाचारीले स्वास््य सेवाको गुर्स्तरमा

प्रततकूल असर पने कुनै काया जानी जानी वा लापवााहीपूवक
ा गना
पाइने छै न।

(२)

स्वास््य

सं स्थामा

सेवा

प्रदान

गदाा

वा

जतडत

उपकरर्को प्रयोग गदाा अनुमतत प्राप्त शचवकत्सक, स्वास््यकमी वा

कमाचारीबाहेक अन्द्य व्यशक्तले सञ्चालन गने र ररपोटा ददने काया
गना पाइने छै न।
(३)

सेवा

प्रदायकले

उपकरर्

कायास्थलमा

दुरुस्त

राख्नुपनेछ। म्याद नाघेको औषतध, उपकरर् तथा वस्तुको प्रयोग
गना पाइने छै न।
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(४) स्वास््य सं स्थाले स्वास््य सेवा प्रदान गदाा कुनै पतन

रोगको सङ्क्िमर् नहुने र सङ्क्िमर् रोकथाम गनाका लातग
आवश्यक सुरिात्मक उपायको अवलम्बन गनुप
ा नेछ।

(५) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले मापदण्ड र गुर्स्तरको

सुतनशिततासम्बन्द्धी मन्द्त्रालयले तोकेबमोशजमको मूल्याङ्कन फाराम

भरी सोको प्रततवेदन मन्द्त्रालयमा प्रत्येक वषाको आतथाक वषा समाप्त
भएको तीन मवहनातभत्र पेश गनुप
ा नेछ।

३३.स्वास््य संस्था बावहरबाट प्रदान गररने सेवा: (१) कुनै पतन स्वास््य
सं स्था तथा अनुमतत प्राप्त

व्यशक्तले सं स्था बावहरबाट सेवा प्रदान

गदाा तोवकएको मापदण्ड पूरा गनुप
ा नेछ। यसरी सेवा प्रदान गदाा
स्थानीय तहको समन्द्वयमा गनुप
ा नेछ।

(२) मन्द्त्रालयले उपदफा (१) बमोशजमका स्वास््य सेवा

व्यवशस्थत र ववस्तार गनाका लातग कायायोजना बनाई लागू गना
सलनेछ।

३४. शुल्क सावाजतनक गनुपा ने: (१) स्वास््य सेवा प्रदान गरे बापतको
शुल्क प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले
तनधाारर् गनुप
ा नेछ।

(२) स्वास््य सं स्थाले आफूले उपलब्ध गराउने स्वास््य

सेवा उपलब्ध गराएबापत लाग्ने शुल्क सवासाधारर्ले दे ख्न र पढ्न
सलने गरी सावाजतनक गनुप
ा नेछ र सोको जानकारी मन्द्त्रालयलाई
समेत ददनुपनेछ।

३५. तनिःशुल्क स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउनुपने: (१) स्वास््य सं स्थाले

आफूसुँग उपलब्ध शैयाका दश प्रततशत शैया गररब, ववपन्न तथा
असहाय वगालाईा तनिःशुल्क उपलब्ध गराउनु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम भनाा भएका तबरामीलाई

अस्पतालबाट प्रदान गररने सेवा तनिःशुल्क प्रदान गनुप
ा नेछ।

तर औषतध वा अस्पताल बावहरबाट तलनुपने तनदानात्मक

सेवाको हकमा यो व्यवस्था बाध्यात्मक हुने छै न।

(३) तबतमत तबरामीहरूको उपचारको प्रवियालाई सहज

बनाउने व्यवस्था तमलाउनुपनेछ।

३६. गोपतनयता कायम राख्नुपने: दे हायको अवस्थामाबाहेक कुनै पतन
स्वास््य सं स्था वा शचवकत्सक वा कमाचारीले तबरामीको रोगको
बारे मा तबरामी स्वयम् वा तनजलाई स्वास््य सं स्थामा ल्याउने
तबरामीको सं रिकबाहेक अन्द्य कसै लाई खुलासा गना पाइने छै न:(क) तबरामीले
भएकोमा

मञ्जुरी

ददएमा

तनजलाई

व्यशक्तले मञ्जुरी ददएमा,

वा

तबरामी

अचेत

अस्पताल

ल्याउने

(ख) तबरामीको स्वास््यको बारे मा खुलासा नगदाा
अन्द्य कुनै व्यशक्तको जीवन तथा
प्रततकूल असर पने भएमा,

(ग) प्रचतलत
परीिर्

कानूनबमोशजम
प्रततवेदन

स्वास््यमा

तबरामीको

कुनै

स्वास््य

अदालत

अतधकारीसमि पेश गनुप
ा ने भएमा।

वा

३७. तबरामीमातथ अनुसन्द्धान गना नहुन:े स्वास््य सं स्थाले तबरामीको
तलशखत मन्द्जुरीववना तनजमातथ उपचारसुँग प्रत्यि रूपमा सम्बशन्द्धत
परीिर्बाहेक अन्द्य अनुसन्द्धान काया गना पाउने छै न।

३८. ववज्ञापन गना नपाउने: (१) स्वास््य सं स्थाले सञ्चार माध्यमबाट
गलत वा भ्रामक सूचना राखी ववज्ञापन गना पाउने छै न।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

दे हायको कायालाई ववज्ञापन मातनने छै न:

(क) स्वास््य सं स्थाको ठे गाना, फोन नम्बर, इमेल र
आफ्नो ववशेषज्ञको वववरर्, ततनको ववशेषज्ञता

तथा सेवासम्बन्द्धी सञ्चार माध्यममा प्रसारर्
गने तथा सं स्थाको साईनबोडामा उल्लेख गने

वा वेबसाइटमा राख्ने,

(ख) आफूले प्रदान गने सेवा, समय तातलका, लाग्ने
दस्तुर

तथा

खचा

र

उपचार

गना

लाग्ने

समयसमेत खुलाई नागररक बडापत्र जारी गने,

(ग) गररब र पछातड पाररएका वगाको पहुुँच स्थावपत
गने

र

सेवाग्राहीले

सेवा

नपाएको

गुनासो

व्यवस्थापन गने ववतध उल्लेख गरी सूचना प्रवाह
गने।

३९. सेवाग्राहीको सुसूशचत सहमतत तलनुपने: प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले
सेवाग्राहीलाई

स्वास््य

सेवा

उपलब्ध

कानूनबमोशजम सुसूशचत सहमतत तलनुपनेछ।

गराउुँदा

प्रचतलत

४०. सेवाग्राहीलाई जानकारी ददनुपने: (१) स्वास््य सं स्था तथा उपचार
प्रदान गने स्वास््यकमीले

प्रत्येक सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्वास््य

र उपचारको अवस्था, रोगको तनदान प्रविया, उपचार ववतध र

प्रविया, उपचार ववकल्प र उपचार गना लाग्ने अनुमातनत खचा तथा
सम्भाववत पररर्ाम र उपचार नगराए उत्पन्द्न हुने सम्भाववत

जोशखमसमेतका बारे मा तबरामी वा सं रिकले बुझ्ने गरी जानकारी
गराउनुपनेछ।
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(२) मातथ जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन सेवाग्राहीको

स्वास््य शस्थततको सूचना सम्बशन्द्धत सेवाग्राहीलाई ददन नसवकने
अवस्थामा तबरामीलाई स्वास््य सं स्थामा तलई आउने व्यशक्तलाई
जानकारी ददनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम जानकारी गराउुँदा

शचत्त नबुझेमा वा स्वास््य सेवासम्बन्द्धी जुनसुकै गुनासो सुन्द्नका

लातग स्वास््य सं स्थामा तोवकएबमोशजम गुनासो सुन्द्ने सं यन्द्त्रको
व्यवस्था हुनपु ने छ।

४१. सेवाग्राहीको कताव्य: स्वास््य सं स्था वा स्वास््यकमीसुँग सेवा तलने
सेवाग्राहीको कताव्य दे हायबमोशजम हुनेछिः-

(क) आफ्नो स्वास््यको सम्बन्द्धमा जानकारी तलने,
सचेत रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने र
स्वास््य सं स्थाबाट ददइने आवश्यक सेवा तलने
र सं स्थाको तनयम पालना गने,

(ख) नेपाल सरकार, प्रादे शशक सरकार तथा स्थानीय
सरकारले समय समयमा तोकेबमोशजमका
स्वास््यसम्बन्द्धी कायािममा समावेश हुने,

ुँ
(ग) स्वास््यकमीलाई आफ्नो स्वास््यको अवस्थासग
सम्बशन्द्धत यथाथा वववरर् उपलब्ध गराई रोग

तनदान र उपचारमा स्वास््यकमीलाई सघाउने र
स्वास््यकमीले

भनेबमोशजमको औषतध सेवन

गने तथा अन्द्य प्रविया अपनाउने,

(घ) स्वास््यकमी तथा स्वास््य सं स्थाको मयाादा र
सम्मान गने, स्वास््य सं स्था तथा स्वास््यकमी
प्रतत

कुनै
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आवश्यकता अनुसार रोगको
उपचारसम्बन्द्धी

तनदान

जानकारी

आवश्यकता अनुसार उपचारमा
जनाउने।

हातसल

सहमतत

र

गरी

पररच्छे द-८

स्वास््य अनुसन्द्धान, सूचना व्यवस्थापन र अनुगमन

४२. स्वास््य अनुसन्द्धान: (१) मन्द्त्रालयले स्वास््य सेवासुँग सम्बशन्द्धत
ववषयमा अध्ययन तथा अनुसन्द्धानसम्बन्द्धी व्यवस्था गना सलनेछ।
(२)

मन्द्त्रालयले

स्वास््य

प्रवधानका

लातग

प्रदे शतभत्र

उपलब्ध औषतधजन्द्य जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्द्धान गरी त्यसको

सं रिर्, ववकास, औषतध उत्पादन तथा उपभोग गना स्थानीय तह,
तनजी िेत्र तथा अन्द्य मन्द्त्रालयसुँग बहुपिीय सहकाया गनेछ।
(३)

मन्द्त्रालयले

स्वास््यसम्बन्द्धी

प्रोत्सावहत गने व्यवस्था तमलाउने छ।

अनुसन्द्धानकताालाई

४३. सूचना व्यवस्थापन: (१) स्वास््य सं स्था प्रमुखले स्वास््य सं स्थाबाट
सेवा तलएका हरे क सेवाग्राहीको तोवकएबमोशजमको अतभले ख राखी
आफूभन्द्दा मातथल्लो तनकायमा पेश गने र उक्त तनकायहरूले
एकीकृत गरी मन्द्त्रालयमा पेश गनुप
ा नेछ।

(२) मन्द्त्रालयले प्रदे शतभत्रका स्वास््य सं स्थाले गरे को

सेवासम्बन्द्धी सूचनालाई एकीकृत गरी अतभलेख राख्नेछ र प्रत्येक
वषा वावषाक प्रततवेदन तयार गनेछ।

४४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: (१) प्रदे श मातहत रहेका सरकारी
स्वास््य सं स्था तथा प्रदे श

सरकारले स्वीकृतत प्रदान गरे का तनजी

तथा गैरसरकारी स्वास््य सं स्थाको अनुगमन तथा
33

मूल्याङ्कन

खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३६ कर्ााली प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६

गनाको लातग तोवकएबमोशजम मन्द्त्रालयले तनरीिक तनयुक्त गना
सलनेछ।
मूल्याङ्कन

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनरीिकको अनुगमन तथा
प्रततवेदनको

आधारमा

मन्द्त्रालयले

नवीकरर्

रोलने,

इजाजतपत्र खारे ज गने वा तोवकएबमोशजमको अन्द्य कारवाही गना
सलनेछ।

(३) स्थानीय तहबाट स्वीकृतत प्राप्त तनजी तथा गैरसरकारी

स्वास््य सं स्थाको तनयमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तोवकएको
मापदण्डको आधारमा सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले गनेछ।

तर मन्द्त्रालयबाट तोवकएको तनरीिकले अनुगमन गना

बाधा पुगेको मातनने छै न।
(४)

प्रदे शतभत्रका

सबै

स्वास््य

सं स्थाको

उपचारको

अवस्था, औषतध तथा अन्द्य उपकरर् तथा मानव स्रोतको आपूतता
अवस्थालाई मन्द्त्रालयले तनयतमत अनुगमन गरी आवश्यक सुधारको
लातग

तसफाररससवहतको

गनुप
ा नेछ।

प्रततवेदन

प्रदे श

सरकारलाई

पेश

पररच्छे द-९

४५. औषतध

औषतध तथा उपकरर्सम्बन्द्धी व्यवस्था

तथा

उपचार

सामग्रीको

सरकारअन्द्तगातका सबै अस्पतालले

व्यवस्था:

आफ्नै

(१)

"अस्पताल

प्रदे श

फामे सी"

सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सुपथ मूल्यमा औषतध तथा उपचार
सामग्री उपलब्ध गराउनुपनेछ।
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(२)

स्थानीय

तहअन्द्तगातका

अस्पताल

सं स्थाको हकमा भने सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले
हुनेछ।

तोकेको

तथा

स्वास््य

तोकेबमोशजम

(३) प्रदे शतभत्र खपत हुने औषतधको मूल्य नेपाल सरकारले
आधार

मूल्यको

अधीनमा

रही

तनधाारर्

गरे बमोशजम

हुनेछ। यस्तो मूल्य उच्चतम खुरा मूल्यभन्द्दा बढी हुने छै न।

(४) औषतध तबिीकतााले आफूले तबिी गरे को औषतध र

उपचार सामग्रीको तबल अतनवाया रूपमा उपलब्ध गराउनुपनेछ।
हुनेछ।

(५)

औषतधसम्बन्द्धी

अन्द्य

व्यवस्था

तोवकएबमोशजम

४६. औषतधको दुरूपयोग हुन नददने: (१) औषतध वा औषतधका साधक
पदाथाहरूको अनुशचत प्रयोग वा

दुरूपयोग

हुन

नददन

त्यसको

उपयोतगता एवं प्रयोगसम्बन्द्धी झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार हुन नददन
र जनसुरशित, असरयुक्त तथा गुर्युक्त नहुने औषतध उत्पादन,

तबिी ववतरर्, तनकासी, पैठारी सञ्चय र सेवनको तनयन्द्त्रर् गना
अपनाउने कायाववतध तोवकएबमोशजम हुनेछ।

(२) औषतध वा औषतधका साधक पदाथाहरूको तबिी

ववतरर् गना औषतध पसलको स्वीकृतत, नवीकरर् र सञ्चालन,
अनुगमन र तनयमन तोवकएबमोशजम हुनेछ।

४७. उपकरर् तथा एम्बुलेन्द्सको व्यवस्था: (१) प्रदे शमा सञ्चालन हुने
अस्पताल

तथा

स्वास््य

सं स्थामा

तोवकएबमोशजमको

अनुसारका उपकरर्को व्यवस्था गनुप
ा नेछ।
(२) मन्द्त्रालयले

मापदण्ड

सरकारी स्वास््य सं स्थाको स्वास््य

उपकरर्को ममात सम्भार गनेसम्बन्द्धी मापदण्ड बनाई लागू गना
सलनेछ।
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(३)

आकशस्मक

सेवा

अतनवाया

भएको

अस्पतालमा

कम्तीमा १ वटा एम्बुलेन्द्स हुनपु नेछ। एम्बुलेन्द्स सञ्चालनसम्बन्द्धी
व्यवस्था तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।

पररच्छे द-१०

जनस्वास््यको सं रिर्, सं वधान र वातावरर्सम्बन्द्धी व्यवस्था

४८. जनस्वास््यको संरिर् र सं वधान गररने: (१) मन्द्त्रालयले प्रदे शतभत्र

खाद्यान्द्न, मासु, पानीलगायतका उपभोग्य वस्तु उत्पादन, भण्डारर्
तथा तबिी ववतरर्लाई स्वच्छ बनाउने सम्बन्द्धमा तोवकएबमोशजम
मापदण्ड बनाई कायाान्द्वयन गने छ।

(२) प्रदे श सरकारले स्वास््यमा प्रततकूल असर पाने

मददरा तथा सुतीजन्द्य पदाथाको आयात, उत्पादन, तबिी, ववतरर् तथा
सेवन गने कायालाई तनरुत्सावहत गने छ र त्यस्ता वस्तुको ववज्ञापन
सामग्रीको ववतरर्, प्रचार प्रसार, प्रयोजन तथा होतडाङ बोडा राख्न
तनषेध गनेछ।

(३) जनताको स्वास््य अवस्थालाई तबगाने तथा अस्वस्थ

बनाउने तनधाारक पिलाई आवश्यक सुधार गना यसका कारक
तथा अन्द्य सरोकारवाला पिसुँग प्रदे श सरकारले समन्द्वय गनेछ।

(४) मन्द्त्रालयले उपदफा (३) को प्रयोजनको लातग

पोषर्, स्वच्छ

खानेपानी, सरसफाइ, आरोग्यता

सािरतासम्बन्द्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गनेछ।
(५)

मन्द्त्रालयले

प्रदे शतभत्र

तथा

स्वास््य

ध्वतन, वायु, जल

तथा

वातावरर्ीय प्रदूषर्ले जन स्वास््यमा पाने प्रभावलाई न्द्यूनीकरर्
गनाका लातग प्रचतलत कानूनले तोकको मापदण्ड लागू गनेछ।
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(६) मन्द्त्रालयले वातावरर्ीय प्रदू षर् तथा फोहोरमैलाबाट

पने प्रततकूल प्रभाव तनयन्द्त्रर्का लातग तोवकएको मापदण्ड लागू
गनेछ।

४९. ववपद्को समयमा स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन: (१) प्रदे शतभत्र हुने
ववपद्बाट

जनताको

स्वास््यमा

पने

प्रभावलाई

कम

प्रवधानात्मक कायािमका लातग आवश्यक व्यवस्था गनुा पनेछ।

गना

(२) ववपद्बाट प्रभाववत जनतालाई तत्काल उपचारका

लातग स्वास््य सं स्थामा जनशशक्त, औषतध तथा उपकरर् र स्रोतको
व्यवस्था गनुप
ा नेछ।

(३) ववपद्पश्चात तथा ववपद्जन्द्य रोगको प्रकोपलाई

तनयन्द्त्रर् गना तत्काल पररचातलत हुने स्वास््यकमी, मवहला स्वास््य
स्वयंसेववका, प्रदे श प्रहरी, शशिक

र सुरिाका तनकायहरूलाई

प्राथतमक उपचार र प्रेषर् लगायतको ववषयमा आवश्यक तातलम
ददइने छ।

(४) ववपद्को समयमा प्रदान गनुप
ा ने सेवाका लातग ववकास

साझेदार, गैर सरकारी तथा तनजी सं स्थासुँग सहकाया गररने छ।

(५) यससम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हुनेछ।

५०. सरसफाइ तथा उशचत काया वातावरर् हुनपु ने: (१) स्वास््य
सं स्थाको तभत्र र बावहरको

वातावरर् तबरामी तथा अन्द्य व्यशक्तको

स्वास््यमा प्रततकूल असर नपने हुनपु दाछ।
मानव

(२) स्वास््य सं स्थाले स्वास््य सं स्थाबाट तसशजात फोहोर

स्वास््य

र

वातावरर्लाई

हातन

नोलसानी

तोवकएको मापदण्ड अनुरूप व्यवस्थापन गनुप
ा नेछ।
(३)

सरसफाइ

तथा

मापदण्ड तोवकएबमोशजम हुनछ
े ।
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पररच्छे द-११

प्रदे श स्वास््य समन्द्वय सतमतत

५१. प्रदे श स्वास््य समन्द्वय सतमतत: (१) प्रदे शतभत्र बसोवास गने
बातसन्द्दाको

स्वास््य

शस्थतत

सुधार

गना, स्वास््यका

ववववध

सामाशजक तनधाारक तत्त्वलाई सम्बोधन गना, स्वास््य सेवालाई

ववकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन र स्वास््य कायािम तनमाार्मा
समन्द्वय र सुझाव ददन एक प्रदे श स्वास््य समन्द्वय सतमतत
रहनेछ।

(२)

प्रदे श

दे हायबमोशजम हुनेछ:

स्वास््य

समन्द्वय

सतमततको

(क) प्रदे श सरकारका सामाशजक ववकास
मन्द्त्री

(ख) प्रदे श योजना आयोगका सदस्य
(स्वास््य सेवा हेने)

(ग) प्रदे शमा रहेका स्वास््य ववज्ञान

प्रततष्ठानका प्रमुखहरूमध्ये अध्यिले

गठन

-अध्यि
-सदस्य

मनोनयन गरे को एक जना

-सदस्य

योजना मन्द्त्रालय

-सदस्य

(घ) सशचव, आतथाक मातमला तथा
(ङ) प्रदे श स्तरीय शजल्ला समन्द्वय सतमतत
महासं घ, सं घ, नगरपातलका तथा

गाउुँपातलका महासं घका प्रमुख एक
एक जना गरी तीन जना
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(च) तनदे शक, प्रदे श स्वास््य तनदे शनालय

-सदस्य

(छ) प्रदे श अस्पतालका प्रमुख
(मेतडकल सुपररटे न्द्डेन्द्ट)

-सदस्य

(ज) प्रदे शका तनजी स्वास््य सं स्थाका

प्रमुखमध्ये अध्यिले मनोनीत गरे को
एक जना

(झ) प्रदे शका गैर सरकारी स्वास््य

सं स्थाका प्रमुखमध्ये अध्यिले मनोनीत
गरे को एक जना

(ञ) प्रदे शका स्वास््य सं स्थामा कायारत

-सदस्य

-सदस्य

कमाचारीमध्ये अध्यिले मनोनयन
गरे को एक जना अतधकृतस्तरको
मवहला कमाचारी

(ट) अध्यि, प्रदे श स्तरीय उद्योग वाशर्ज्य
सं घ

(ठ) प्रदे श आयुवेद अस्पतालका अध्यि
वा तनजले तोकेको प्रतततनतध

(ड) सशचव, सामाशजक ववकास मन्द्त्रालय

-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य सशचव

(३) सतमततले आवश्यकताअनुसार ववषय ववज्ञलाई बैठकमा

आमशन्द्त्रत गना सलनेछ।

(४) सतमततको बैठक वषामा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ।

(५) सतमततको काया सम्पादन गना मन्द्त्रालयको स्वास््य

सेवा हेने महाशाखाले सतमततको सशचवालयको काम गनेछ।
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५२. सतमततको काम, कताव्य र अतधकार: सतमततको काम, कताव्य र
अतधकार दे हायबमोशजम हुनछ
े न्िः(क) प्रदे श

स्वास््य

योजना

बनाउन

मन्द्त्रालयलाई सुझाव ददने,

प्रदे श

(ख) कर्ाालीवासीको स्वास््य सुरिा र सं वधान गना
आवतधक

स्वास््य

रर्नीतत

मन्द्त्रालयलाई मागादशान गने,

(ग) कर्ाालीवासीका

स्वास््यका

तनमाार्

बृहत

गना

सामाशजक

तनधाारकहरूलाई सम्बोधन गना कर्ााली प्रदे शमा
बन्द्ने

अन्द्य

सबै

नीततहरूमा

अवलम्बन गने गराउने,

(घ) कर्ााली

प्रदे शको

स्वास््य

भौगोतलक,

नीतत

सामाशजक

र

साुँस्कृततक ववशशष्टतालाई ध्यानमा राखी स्वास््य

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समन्द्वय
गने,

(ङ) स्वास््यसुँग सम्बशन्द्धत राविय र अन्द्तरााविय
नीतत, रर्नीतत

र

प्रततबद्धतालाई

कर्ाालीको

वहतमा लागू गना समन्द्वय र सहकाया गना
मन्द्त्रालयलाई मागादशान गने,

(च) स्वास््य सं स्था र स्वास््यकमीको सामाशजक र

भौततक सुरिा गना बहुपिीय रर्नीतत तनमाार्

गना मन्द्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव सल्लाह
ददने,

(छ) स्वास््य

प्रभावकारी
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नीततअनुसार

बनाउन

प्रदे श

स्वास््यसेवालाई

सरकारका

अन्द्य
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तनकाय, स्थानीय तह, सामुदावयक तथा तनजी
सं स्थाको सं स्थागत ववकासका लातग नीततगत
सुझाव र मागादशान उपलब्ध गराउने,

(ज) प्रदे शतभत्र अन्द्तर तनकाय समन्द्वय गने गराउने,

(झ) स्वास््य सेवासुँग सम्बशन्द्धत ववषयमा अनुसन्द्धान
गना

गराउन

गराउने,

(ञ) प्रदे श

आवश्यक

सरकारले

सहयोग

तोकेको

गराउने।

अन्द्य

उपलब्ध

काया

गने,

पररच्छे द-१२

कसुर र सजाय

५३. कसुर तथा सजायको व्यवस्था (१) दे हायको कसुर गने व्यशक्तलाई
दे हायबमोशजम सजाय हुनछ
े :(क) यस

ऐनबमोशजम

अवस्थामा

सजाय

प्रचतलत

हुनेछ।

हुने

कसुर

कानूनबमोशजम

गरे को

सजाय

(ख) खण्ड (क) मा परे का बाहेक यस ऐनअनुसार
अन्द्य

कसुर

गने

व्यशक्त

वा

सं स्थालाई

मन्द्त्रालयले पचास हजारदे शख दुई लाखसम्म
जररवाना गनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन यो

ऐन तथा यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमावलीको उल्लङ्घन गरे को
कारर्बाट प्रचतलत कानूनबमोशजम सजाय वा इजाजत खारे जी हुने
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रहे छ भने कानूनबमोशजम थप सजाय गना यस दफामा ले शखएको कुनै
कुराले बाधा पने छै न।

(३) यस ऐन तथा यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमावली

पालना नगरे को कारर्बाट कसैलाई मकाा परे को रहेछ भने
प्रचतलत

कानूनबमोशजम

भराउनुपनेछ।

वास्तववक

हातनवापतको

िततपूतता

५४. पुनरावेदन गना सलने: यस ऐनबमोशजम मन्द्त्रालयले इजाजत खारे ज

गने वा नवीकरर् नगने वा अन्द्य कुनै कारवाही गरे कोमा सो

तनर्ायमा शचत्त नबुझ्ने पिले प्रचतलत कानूनबमोशजम पुनरावेदन गना
सलनेछ।

पररच्छे द-१३
ववववध

५५. अन्द्तरप्रदे श समन्द्वय गने अतधकार: स्वास््य सेवाको सम्बन्द्धमा
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहसुँग समन्द्वय गने
अतधकार मन्द्त्रालयलाई हुनेछ।

५६. स्वास््य संस्था तथा कमाचारीको सुरिा: (१) मन्द्त्रालयले स्वास््य

सं स्था तथा स्वास््यकमीको कायािेत्रमा हुने वहं सा रोलन र सुरिा
प्रदान गना तोवकएबमोशजम व्यवस्था गनुप
ा नेछ।
(२)

स्वास््य

सेवालाई

तनयतमत, भरपदो, मयााददत

र

प्रभावकारी बनाउन स्वास््य उपचारको िममा उत्पन्द्न हुन सलने
आकशस्मक घटना र आतथाक दावयत्वबाट स्वास््यकमी र स्वास््य
सं स्थाको सुरिाको व्यवस्था प्रचतलत कानूनबमोशजम हुनछ
े ।

५७. अत्यावश्यक सेवा मातनने: प्रत्येक स्वास््य सं स्था अत्यावश्यक
सेवाअन्द्तगात

परे को

मातननेछ।

प्रचतलत

कानूनमा

अन्द्यथा

ले शखएकोमा बाहेक यस्तो सेवाको सञ्चालनमा कुनै सं स्था वा
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व्यशक्तले कुनै प्रकारले अवरोध सृजना गना, बन्द्द गना, हड्ताल गना,
स्वास््य

सं स्थाको

एम्बुलेन्द्स

वा

आवागमनमा रोक लगाउन पाउने छै न।

अन्द्य

सवारी

साधनको

५८. प्रदे श मेतडकल बोडा गठन: (१) प्रदे श सरकारबाट प्रदे शको कुनै
पतन

व्यशक्तलाई

शचवकत्सकीय

उपचार

घटनाको

सहयोग

छानतबन

उपलब्ध
गना

गराउन

वररष्ठ

वा

कुनै

शचवकत्सकको

सं योजकत्वमा तोवकएबमोशजमको एक मेतडकल बोडा गठन गररने
छ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको बोडाको गठन, काम, कताव्य

र अतधकार तथा अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हुनेछ।

५९. स्वातमत्वमा पररवतान: स्वास््य सं स्थाको पचास प्रततशतभन्द्दा बढी
लगानी गने शेयरवाला वा

साझेदारले स्वातमत्व हस्तान्द्तरर् गदाा

वा शेयर तबिी गदाा मन्द्त्रालयको सहमतत तलनुपनेछ।

६०. तनयम बनाउने अतधकार: यस ऐनको कायाान्द्वयनका लातग प्रदे श
सरकारले आवश्यक तनयम, तनदे शशका तथा कायाववतध बनाउन
सलनेछ।

६१. संघीय र स्थानीय कानूनबमोशजम हुन:े (१) यस ऐनमा समाववष्ट

ववषयलाई सं घीय कानूनले पतन सम्बोधन गरे को रहेछ भने त्यसरी

सम्बोधन भएको हकमा सं घीय कानूनबमोशजम र बाुँकी कुरामा यो
ऐनबमोशजम हुनेछ।

(२) यस ऐनमा समाववष्ट ववषयलाई प्रदे शतभत्रका स्थानीय

सरकारले स्थानीय कानून बनाई सम्बोधन गरे को रहेछ भने यो
ऐनसुँग नबाशझएको हदसम्म स्थानीय कानूनअनुसार काया सम्पादन
गना बाधा पने छै न।
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ु न्द्दा अगातड अस्पताल तथा स्वास््य
६२. बचाउ: यो ऐन जारी हुनभ

सं स्था दताा नवीकरर् सम्बन्द्धमा भए गरे को काम यसै ऐनबमोशजम
भए गरे को मातनने छ।

प्रमार्ीकरर् तमततिः २०७८/१२/०६

आज्ञाले ,

प्रेम राज तगरी

प्रदे श सरकारको सशचव

प्रदे श प्रमुखको

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदे श,कायाा
सुखेतल
मायको
मुदरत
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