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जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ 

प्रमाणीकरण मममि 

 २०७५।६।२ 

संवि ्२०७५ सालको ऐन नम्बर ११ 

जनस्वास््य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना : नेपालको संववधानले प्रत्याभिू गरेको मनिःशलु्क आधारभिू स्वास््य सेवा िथा 
आकस्स्मक स्वास््य सेवा पाउने हक कायानन्वयन गनन र स्वास््य सेवालाई मनयममि, प्रभावकारी, 
गणुस्िरीय िथा सवनसलुभ िलु्याई नागररकको पहुुँच स्थावपि गननको लामग आवश्यक कानूनी 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

 सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 
प्रारस्म्भक 

१.  संस्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५" रहेको छ। 

  (२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ।  

२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा,–  
(क)  "आकस्स्मक स्वास््य सेवा" भन्नाले आकस्स्मक घटना वा आपिकालीन 

अवस्था परी जीवन जोस्िमयकु्त अवस्थामा रहेका व्यस्क्तहरूको जीवनलाई 
जोस्िममकु्त गनन, जीवन वा अङ्ग गमु्नबाट बचाउन आवश्यकिा अनसुार 
ददनपुने प्रारस्म्भक िथा ित्काल सेवा सम्झन ुपछन।  

(ि) "आधारभिू स्वास््य सेवा" भन्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोस्जम 
आम नागररकको स्वास््य आवश्यकिा पूमिनका लामग राज्यबाट सलुभ 
रूपमा मनिःशलु्क उपलब्ध हनुे प्रबर्द्ननात्मक, प्रमिकारात्मक, मनदानात्मक, 
उपचारात्मक र पनुस्थानपनात्मक सेवा सम्झन ुपछन। 

(ग) "गैरसरकारी वा मनजी स्वास््य संस्था" भन्नाले प्रचमलि कानून बमोस्जम 
स्स्वकृमि मलई गैरसरकारी वा मनजी िेत्रको लगानी िथा स्वाममत्वमा 
सञ्चालन भएका स्वास््य संस्था सम्झन ुपछन।  

(घ) "स्चवकत्सक" भन्नाले प्रचमलि कानून बमोस्जम स्चवकत्सकको रूपमा 
सम्बस्न्धि पररषद मा दिान भएको व्यस्क्त सम्झन ुपछन। 

(ङ) "जनस्वास््य मनरीिक" भन्नाले जनस्वास््य सम्बन्धी अनगुमन मनयमनको 
लामग िोवकएको पदामधकारी सम्झन ुपछन। 
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(च) "जोस्िमयकु्त िेत्र" भन्नाले कायनस्थल वा कायन प्रकृमिका कारण मानव 
स्वास््यमा नकारात्मक प्रभाव पाने कुनै पमन रसायमनक, जैववक, जलवाय ु
पररविनन जन्य, मनोसामास्जक, शारीररक, भौमिक िथा भौगोमलक अवस्था 
रहेको कायनिेत्रलाई सम्झन ुपछन र सो शब्दले स्वास््य उपचारका बेला 
स्वास््यकमीहरूलाई हनुे सम्भाव्य जोस्िम समेिलाई जनाउनेछ।  

(छ) "िोवकएको" वा "िोवकए बमोस्जम" भन्नाले यस ऐन बमोस्जम बनेका 
मनयममा िोवकएको वा िोवकए बमोस्जम सम्झन ुपछन।  

(ज) "परम्परागि उपचार प्रदायक" भन्नाले परम्परागि रूपमा जमिबटुी, जान्िव 
र िमनजबाट उपचार प्रदान गने व्यस्क्त सम्झन ुपछन।  

(झ)  "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास््य िथा जनसंख्या सम्बन्धी 
ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झन ुपछन।  

(ञ)  "समममि" भन्नाले दफा ५० बमोस्जमको राविय जनस्वास््य समममि सम्झन ु
पछन। 

(ट) "सरकारी स्वास््य संस्था" भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट सञ्चामलि 
स्वास््य संस्था सम्झन ुपछन। 

(ठ)  "सामदुावयक स्वास््य कायनकिान" भन्नाले मान्यिा प्राप्त संस्थाबाट स्वास््य 
सेवाका ववषयमा िोवकएका योग्यिा वा िालीम हामसल गरी संस्था वा 
समदुायमा कायन गने स्वास््य कायनकिान िथा मवहला स्वास््य स्वंयसेववका 
समेिलाई सम्झन ुपछन। 

(ि) "सेवाग्राही" भन्नाले स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा मलने व्यस्क्त सम्झन ु
पछन। 

(ढ) "सेवा प्रदायक" भन्नाले मान्यिा प्राप्त स्शिण संस्थाबाट स्वास््य सेवाका 
ववषयमा मनस्िि योग्यिा वा िालीम हामसल गरी स्वास््य संस्थामा कायनरि 
स्चवकत्सक, स्वास््यकमी र सामदुावयक स्वास््य कायनकिान सम्झन ुपछन।  

(ण) "स्वास््यकमी" भन्नाले प्रचमलि कानून बमोस्जम स्वास््यकमीको रूपमा 
सम्बस्न्धि पररषद् मा दिान भएको व्यस्क्त सम्झन ुपछन।  

(ि)  "स्वास््य सेवा" भन्नाले आधमुनक स्चवकत्सा (एलोप्याथी), आयवेुद, 

होमीयोप्याथी, यनुानी, प्राकृमिक स्चवकत्सा, अकुपञ्चर, सोवाररग्पा (आम्ची) 
स्चवकत्सा पर्द्मिमा आधाररि भई प्रदान गररने प्रमिकारात्मक, प्रबर्द्ननात्मक, 
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मनदानात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थानपनात्मक र प्रशामक (पामलएवटभ) सेवा 
सम्झन ुपछन। 

(थ)  "स्वास््य संस्था" भन्नाले सरकारी स्वास््य संस्था सम्झनपुछन र सो शब्दले 
प्रचमलि कानून बमोस्जम स्थावपि गैरसरकारी वा मनजी वा सहकारी वा गैर 
नाफामलुक सामदुावयक स्वास््य संस्थालाई समेि जनाउुँछ। 

 

पररच्छेद-२ 
सेवाग्राहीको अमधकार, किनव्य िथा स्वास््य संस्थाको दावयत्व 

३. स्वास््य सेवाको पहुुँच िथा समुनस्िििा : (१) प्रत्येक नागररकलाई गणुस्िरीय स्वास््य 
सेवा सहज र सवनसलुभ रूपमा प्राप्त गने अमधकार हनुेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सेवा प्राप्त गने प्रयोजनको लामग प्रचमलि कानून 
िथा नेपाल सरकारले समय समयमा िोके बमोस्जमको स्वास््य सम्बन्धी कायनक्रममा 
समावेश हनु ुप्रत्येक नागररकको किनव्य हनुेछ। 

(३) कुनै पमन नागररकलाई स्वास््य सेवाबाट बस्ञ्चि गररने छैन। 

(४) प्रत्येक नागररकलाई देहायका शीषनक अन्िगनिका िोवकए बमोस्जमका 
आधारभिू स्वास््य सेवाहरू मनिःशलु्क प्राप्त गने हक हनुेछ :- 

(क)  िोप सेवा, 
(ि)  एकीकृि नवजाि स्शश ु िथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, 

गभनविी, प्रसव िथा सतु्केरी सेवा, पररवार मनयोजन, गभनपिन िथा 
प्रजनन स्वास््य जस्िा माि,ृ नवजाि स्शश ुिथा बाल स्वास््य सेवा, 

(ग)  सरूवा रोग सम्बन्धी सेवा,  

(घ)  नसने रोग िथा शारीररक मबकलाङ्गिा सम्बन्धी सेवा, 
(ङ)  मानमसक रोग सम्बन्धी सेवा,  

(च)  जेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बन्धी सेवा, 
(छ)  सामान्य आकस्स्मक अवस्थाका सेवा, 
(ज)  स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा,  

(झ)  आयवेुद िथा अन्य मान्यिा प्राप्त वैकस्ल्पक स्वास््य सेवा, 
(ञ)  नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी िोकेका अन्य 

सेवा।  



www.lawcommission.gov.np 

4 

(५) उपदफा (४) बमोस्जम नेपाल सरकारले मनधानरण गरेको आधारभिू स्वास््य 
सेवाहरूमा आवश्यकिा अनरुूप प्रदेश वा स्थानीय सरकारले थप गनन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम थप गररएका सेवाहरूको आमथनक व्ययभार सम्बस्न्धि 
सरकारले व्यहोनुन पनेछ।  

(७) उपदफा (४) बमोस्जमका सेवाहरूको ववस्ििृ वववरण, सेवा प्रवाह िथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िथा प्रकृया मन्त्रालयले िोके बमोस्जम हनुेछ।  

(८) स्थानीय िहले प्रदेश िथा सङ्घ अन्िगनि सञ्चामलि स्वास््य संस्थाहरूको 
साझेदारीमा आधारभिू स्वास््य सेवा प्रदान गनन सक्नेछ।  

४.  आकस्स्मक उपचार : (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरूले िोवकए बमोस्जमका आकस्स्मक 
स्वास््य सेवा प्रदान गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन ु प्रत्येक स्वास््य 
संस्था िथा स्वास््यकमीको किनव्य हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन कुनै स्वास््य संस्थामा 
आकस्स्मक स्वास््य सेवा उपलब्ध हनु नसकेमा त्यस्िो स्वास््य संस्थाले सो संस्थाबाट 
उपलब्ध हनुे उपचार ित्काल उपलब्ध गराई थप उपचारको लामग अन्य स्वास््य 
संस्थामा प्रषेण गनुन पनेछ।  

(४) यस दफा बमोस्जम उपचार गदान लागेको िचन सम्बस्न्धि व्यस्क्तको स्वास््य 
बीमा भएकोमा सोबाट र स्वास््य बीमा नभएकोमा वा स्वास््य बीमाको रकमले नपगु 
हनुे भएमा सम्बस्न्धि व्यस्क्त, मनजको अववभावक, पररवारको सदस्य, संरिक वा संरिकत्व 
ग्रहण गररएको व्यस्क्तले व्यहोनुन पनेछ।  

िर आधारभिू स्वास््य सेवा अन्िगनि पने स्वास््य सेवा स्वास््य संस्थाले मनिःशलु्क 
रूपमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(५) यस दफा बमोस्जम आकस्स्मक उपचार सेवा प्रदान गदान सम्बस्न्धि 
सेवाग्राहीलाई उपचार शरुु गररसकेपमछ मात्र त्यस्िो सेवा प्राप्त गदान पूरा गनुन पने प्रवक्रया 
अवलम्बन गनन लगाउन ुपनेछ। 

(6) आकस्स्मक उपचार सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

५.  ववशषेज्ञ सेवा : (१) नेपाल सरकारले सेवाको प्रकृमि, भौगोमलक अवस्था िथा रोगको 
प्रकोप दरका आधारमा आवश्यकिा अनसुार िोवकएका ववस्शष्टीकृि सेवा उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 
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(२) सङ्घीय कानूनले िोकेको मापदण्ि बमोस्जम प्रदेश सरकारले ववशेषज्ञ सेवा 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(३) ववशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोस्जम 
हनुेछ।  

६.  प्रषेण (रेफरल) सेवा : (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले उपचारको लामग आएको मबरामीलाई 
आफ्नो स्वास््य संस्थाको संरचना, उपकरण, ववशेषज्ञ सेवा नभएको वा अन्य कुनै उपयकु्त 
कारणले उपचार प्रदान गनन नसवकने अवस्था भएमा आफ्नो संस्थामा उपलब्ध हनुे सेवा 
प्रदान गरी थप उपचारको लामग िरुुन्ि त्यस्िो मबरामीलाई उपचार प्रदान गनन सक्ने 
स्वास््य संस्थामा प्रषेण गनुन पनेछ। 

(२) स्वास््य संस्थाले उपदफा (१) बमोस्जम प्रषेण गदान िोवकए बमोस्जमका ववमध 
र प्रकृया पूरा गनुन पनेछ। 

(३) ववशेषज्ञ सेवा र आधारभिू स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाबीच 
आवश्यक प्रषेण प्रणाली स्थापना गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार िथा स्थानीय िहले आवश्यक व्यवस्था ममलाउनेछ। 

 (४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन आपिकालीन 
उपचारको क्रममा रहेका मबरामीलाई प्रषेण गदान प्रवेषि गने स्वास््य संस्थाले आफुसुँग 
रहेका न्यूनिम स्वास््य सम्बन्धी उपकरण एवं उपलब्ध स्वास््य सवुवधा सवहि प्रवेषि गनुन 
पनेछ। 

७. गणुस्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान गने : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक नागररकलाई स्वास््य 
संस्थाबाट गणुस्िरीय स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ममलाउनेछ।  

(२) नेपाल सरकारले उपलब्ध श्रोि साधनको आधारमा नागररकलाई स्वास््य 
सेवा प्रदान गनन देहायका कायनहरू गनेछिः- 

(क)  नागररकको स्वास््यको संरिण र संवर्द्नन लामग नीमि मनधानरण गने,  

(ि)  स्वास््य सेवाको प्राथममकिा मनधानरण गरी समािामूलक िवरबाट 
सेवा उपलब्ध गराउने।  

(३) यो ऐन कायानन्वयन गनन सङ्घ, प्रदेश िथा स्थानीय िहले आवश्यकिाको 
आधारमा िोवकएको मापदण्ि पूरा गरेका स्वास््य संस्थाको स्थापना गरी त्यस्िा संस्थामा 
आवश्यक जनशस्क्त, प्रववमध िथा उपकरणको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

८. सेवाग्राहीको किनव्य : स्वास््य संस्थामा वा स्वास््यकमीसुँग सेवा मलने सेवाग्राहीको 
किनव्य देहाय बमोस्जम हनुेछ :-  
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(क)  आफ्नो स्वास््यको सम्बन्धमा सचेि रहने, स्वस्थ जीवनशैली 
अपनाउने, योग िथा शारीररक व्यायाम गने िथा स्वास््य संस्थाबाट 
प्रदान गररने सेवा उपभोग गने,  

(ि) स्वास््य सेवा प्राप्त गने व्यस्क्तले स्वास््य संस्थाको मनयमको 
पालना गने, 

(ग) स्वास््य संस्थालाई आफ्नो स्वास््य अवस्थासुँग सम्बस्न्धि यथाथन 
जानकारी उपलब्ध गराउने र स्वास््य सेवा मलुँदा स्वास््यकमीलाई 
सहयोग गने, 

(घ)  स्वास््यकमी िथा स्वास््य संस्थाको मयानदा र सम्मान गने, 

(ङ)  स्वास््यकमीप्रमि शारीररक, मानमसक वा लैवङ्गक वहंसा हनुे काम 
नगने, 

(च)  मसफाररस गररएको आंस्शक वा पूरा उपचार मलन अस्स्वकार गरेको 
अवस्थामा उपचार कािन वा मिस्चाजन सवटनवफकेटमा उल्लेि गरी 
हस्िािर गने,  

(छ)  दफा ६ को अधीनमा रही स्वास््य संस्थाले प्रषेण गरेको स्वास््य 
संस्थामा गई सेवा मलने।  

९. उपचार गराउन ेदावयत्व हनु े: पररवारका सदस्य, संरिक वा संरिकत्व स्वीकार गररएको 
कुनै पमन व्यस्क्त मबरामी भएमा त्यस्िो व्यस्क्तलाई स्वास््य संस्थामा लैजान,ु उपचार 
गराउन,ु उपचार िचन व्यहोनुन र उपचार गने कायनमा सहयोग िथा  सहजीकरण गनुन 
अमभभावक, पररवारका सदस्य, संरिक िथा संरिकत्व स्वीकार गररएको व्यस्क्तको दावयत्व 
हनुेछ। 

१०. सेवाग्राहीलाई जानकारी ददन ुपने : (१) प्रत्येक स्वास््य संस्था िथा उपचार प्रदान गने 
स्वास््यकमीले सेवाग्राहीलाई देहायका ववषयमा जानकारी ददन ुपनेछ :- 

(क)  प्रत्येक सेवाग्राहीलार्न आफ्नो स्वास््य र उपचारको अवस्था 
सम्बन्धमा,  

  िर सेवाग्राहीको स्वास््य स्स्थमिको सूचना ददुँदा मनजको वा 
समदुायको वहि ववपरीि हनु सक्ने पयानप्त आधार भएमा स्वास््य 
संस्थालाई त्यस्िो सूचना गोप्य राख्न कुनै बाधा पने छैन। 

(ि)  रोगको मनदान, मनदान भएको रोगको प्राकृमिक पररणाम र 
उपचारसुँग सम्बस्न्धि सेवाको स्िर र ववकल्प सम्बन्धमा,  
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(ग)  स्वास््य उपचार सम्बन्धी ववकल्पसुँग सम्बस्न्धि अनमुामनि िचन र 
सम्भाववि पररणाम सम्बन्धमा, 

(घ)  सेवाग्राहीले स्वास््य सेवा अस्वीकार गनन सक्ने र सेवा अस्वीकार 
गदान उत्पन्न हनु सक्ने सम्भाववि पररणाम, जोस्िम र दावयत्व 
सम्बन्धमा। 

(२) स्वास््य संस्थाले सेवाग्राहीलाई उपदफा (१) बमोस्जमको जानकारी उपलब्ध 
गराउुँदा सम्भव भएसम्म मनजले बझु्न सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन सेवाग्राहीको 
स्वास््य स्स्थमिको सूचना सम्बस्न्धि सेवाग्राहीलाई ददन नसवकने अवस्थामा मनजको 
पररवारको उमेर पगेुको सदस्यलाई ददन ुपनेछ। 

११. सेवाग्राहीको ससूुस्चि सहममि (र्न्फमनि कन्सेण्ट) मलनपुने : (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले 
सेवाग्राहीलाई स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउुँदा मनजको ससूुस्चि सहममि मलन ुपनेछ।  
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लामग "ससूुस्चि सहममि" भन्नाले कानूनी रूपले 
सिम व्यस्क्तले स्वास््य सेवा मलन ददएको मलस्िि वा मौस्िक सहममि सम्झन ुपछन। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग िोवकएको उपचार प्रदान गनन मलस्िि 
सहममि मलन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन देहायको 
अवस्थामा सेवाग्राहीको ससूुस्चि सहममि ववना स्वास््य सेवा प्रदान गनन सवकनछेिः- 

(क)  सेवाग्राहीले सहममि प्रदान गनन सक्ने अवस्थामा नरहेको र 
कसैलाई पमन त्यस्िो सहममि प्रदान गने अनमुमि वा अस्ख्ियारी 
नददएकोमा उपलब्ध भएसम्म क्रमशिः मनजको पमि वा पत्नी, बाब ु
वा आमा, हजरुबवुा वा हजरुआमा, उमेर पगेुका छोरा वा छोरी, 
दाजभुार् वा दददीबवहनी वा उपलब्ध सेवाग्राहीको मनकटिम 
व्यस्क्तले सहममि ददएको अवस्थामा, 

(ि)  प्रचमलि कानून वा अदालिको आदेश बमोस्जम सहममि ववना नै 
स्वास््य सेवा उपलब्ध गरार्एको अवस्थामा, 

(ग)  कुनै व्यस्क्तलाई उपचार नगदान जनस्वास््यमा गम्भीर ििरा उत्पन्न 
हनुे अवस्था रहेकोमा, 
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(घ)  स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन वढलाई गररएमा सम्बस्न्धि 
मबरामीको मतृ्य ु हनु सक्ने वा मनजको स्वास््यमा अपूरणीय िमि 
पगु्न सक्ने सम्भावना रहेकोमा,  

(ङ)  सम्बस्न्धि व्यस्क्तले व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा वा आचरणद्वारा 
स्वास््य सेवा मलन अस्वीकार नगरेकोमा, 

(च)  िोवकए बमोस्जमको अन्य अवस्थामा। 

१२. समान व्यवहार गनुन पने : (१) यस ऐन बमोस्जम उपचार गदान सबै सेवाग्राहीप्रमि समान 
िथा आदरपूणन व्यवहार गनुन सम्बस्न्धि स्वा्यकमीको किनव्य हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन मबरामीको स्वास््यको 
गम्भीरिाको आधारमा स्वास््य संस्थाले उपचार गदान प्राथममकीकरण गनन सक्नेछ। 

(३) कुनै पमन स्वास््य संस्थाले कसैलाई मनजको उत्पस्ि, धमन, वणन, जाि जामि, 
मलङ्ग, पेशा, यौमनक िथा लैवङ्गक पवहचान, शारीररक वा स्वास््य अवस्था, अपाङ्गिा, 
वैवावहक स्स्थमि, गभानवस्था, वैचाररक आस्था वा यस्िै अन्य कुनै आधारमा उपचारमा 
भेदभाव गनुन, गराउन ुहुुँदैन।  

१3.  पेशागि आचरण : स्वास््य संस्था िथा स्वास््यकमीले सम्बस्न्धि पररषद्हरूले मनधानरण 
गरे बमोस्जमका पेशागि आचरण पालना गनुन पनेछ। 

१4.  गोपमनयिा कायम राख्न े : (१) स्वास््य सेवा प्रवाह गदान सेवाग्राहीको स्वास््य अवस्था, 
मनदान वा मनजले प्राप्त गरेको उपचार लगायिका सूचनाहरू गोप्य राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन देहायको अवस्थामा 
सूचना सावनजमनक गनन यस दफाले बाधा परु् याएको मामनने छैनिः- 

(क)  सूचना सावनजमनक गनन सेवाग्राहीले मलस्िि सहममि ददएमा, 
(ि)  अदालिको आदेश वा प्रचमलि कानून बमोस्जम सूचना सावनजमनक 

गनुन पने भएमा, 
(ग)  सूचना सावनजमनक नगदान त्यसबाट जनस्वास््यमा गम्भीर असर पने 

देस्िएमा।  

(३) उपदफा (२) को िण्ि (ग) को प्रयोजनको लामग जनस्वास््यमा गम्भीर 
असर पने वा नपने सम्बन्धमा िोवकएको अमधकारीले मनणनय गरे बमोस्जम हनुेछ।  

१5.  मिस्चाजन (बवहगनमन) साराशं ददन ु पने : प्रत्येक स्वास््य संस्थामा भनान भई उपचार 
गरार्रहेको मबरामीलाई मिस्चाजन गदान त्यस्िा संस्थाले िोवकए बमोस्जमको जानकारी 
सवहिको मिस्चाजन सारांश ददन ुपनेछ। 
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१6.  स्वास््य संस्थाको दावयत्व : (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले योग्य सेवा प्रदायकबाट मात्र 
स्वास््य सेवा प्रदान गनुन पनेछ।  

(२) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले कुनै पमन रोगको सङ्क्क्रमण नहनुे र रोक्ने िफन  
आवश्यक सरुिात्मक उपायको अवलम्बन गनुन पनेछ। 

(३) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको स्वास््य सेवासुँग 
सम्बस्न्धि देहायको सूचना प्रवाह गने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछिः- 

(क)  उपलब्ध स्वास््य सेवा, सोको प्रकृमि, लाग्ने अनमुामनि समय र 
लागि, 

(ि)  कायन सञ्चालन िामलका र स्चवकत्सक वा स्वास््यकमीको समय 
िामलका, 

(ग)  स्वास््य सेवामा पहुुँच स्थावपि गने कायनववमध, 

(घ)  गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनववमध। 

१७. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउन े: (१) कसैले दघुनटना वा अन्य कुनै कारणले कुनै 
व्यस्क्तलाई उपचारको लामग कुनै स्वास््य संस्थामा लगेमा त्यस्िो स्वास््य संस्थाले त्यस्िो 
व्यस्क्तलाई ित्काल आफुसुँग उपलब्ध भएसम्मको उपचारको सेवा प्रदान गनुन पनेछ र 
त्यस्िो व्यस्क्तको पवहचान हनु नसकेमा सोको जानकारी ित्काल सम्बस्न्धि स्थानीय 
प्रशासनलाई ददन ुपनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम स्वास््य संस्थाले सूचना ददुँदा उपचार गररएको 
व्यस्क्त र मनजसुँग सम्बस्न्धि उपलब्ध भएसम्मको अन्य जानकारी समेि ददन ुपनेछ। 

 (३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम जानकारी प्राप्त भएपमछ स्थानीय प्रशासनले 
सम्बस्न्धि व्यस्क्तको पररवार, अमभभावक वा संरिकको िोजी गरी सोको जानकारी 
गराउन ुपनेछ।  

१8.  उजूरी गनन सक्न े : उपचारको क्रममा कुनै सेवाग्राहीको स्वास््यमा थप जवटलिा देिा 
परेमा वा उपचारको प्रवक्रयाप्रमि मनजलाई कुनै आशंका भएमा मनजले उपचारमा संलग्न 
स्वास््यकमी िथा स्वास््य संस्था प्रमि िोवकएको मनकायमा िोवकए बमोस्जम उजूरी गनन 
सक्नेछ।  

19. शिन बन्देज लगाउन सक्न े: स्वास््य संस्थाको प्रमिुले प्रचमलि कानून बमोस्जम स्वास््य 
सेवा प्रदायकको स्वास््य स्स्थमिको आधारमा स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवामा मनस्िि 
शिन बन्देज लगाउन सक्नेछ। 
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20. आवश्यक उपाय अवलम्बन गने : प्रत्येक स्वास््य संस्थाले प्रचमलि कानूनको अधीनमा 
रही कमनचारीको सरुिा र रोगको संक्रमण नहनुे र रोक्ने िफन  आवश्यक उपायको 
अवलम्वन गनुन पनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 
स्वास््य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

२१.  स्वास््य संस्थाको सञ्चालन र मनयमन : (१) स्वास््य संस्थाहरूको िहगि संरचना र सो 
संस्थाले प्रदान गने सेवा सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले िोके बमोस्जम हनुेछ।  

(२) स्वास््य संस्था िथा सेवा सम्बन्धी न्यूनिम मापदण्ि मन्त्रालयबाट मनधानरण 
भए बमोस्जम हनुेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको मापदण्िको अधीनमा रही प्रत्येक स्वास््य 
संस्थाहरूले सेवा प्रदान गनुन पनेछ। 

(४) यस ऐन प्रारम्भ हनुपूुवन स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्वास््य संस्थाहरुले 
मन्त्रालयले िोकेको समय मभत्र उपदफा (२) बमोस्जम िोवकएको मापदण्ि परुा गनुन 
पनेछ।  

(५) स्वास््य सेवा प्रवाहका लामग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहले मनजी वा 
गैरसरकारी स्वास््य संस्थासुँग आवश्यक साझेदारी गनन सक्नेछन।्  

(६) मनजी िथा गैरसरकारी, मनजी वा सहकारी वा गैर नाफामलुक वा सामदुावयक 
स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाको मापदण्ि, र्जाजि िथा मनयमनको व्यवस्था नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मनधानरण गनन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोस्जम मनधानरण भएको मापदण्ि बमोस्जम सङ्घ, सम्बस्न्धि 
प्रदेश वा स्थानीय िहले स्वास््य संस्था सञ्चालन गनन र्जाजिपत्र ददन सक्नेछ।  

(८) उपदफा (७) बमोस्जम प्रदेश र स्थानीय िहबाट स्वास््य संस्थालाई 
र्जाजिपत्र ददने, नवीकरण गने िथा त्यस्िो स्वास््य संस्थाको अनगुमन, मूल्याङ्कन िथा 
मनयमन गने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बस्न्धि प्रदेश िथा स्थानीय कानून बमोस्जम हनुेछ।  

(९) उपदफा (८) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन प्रदेश वा स्थानीय 
कानून नबनेसम्मको लामग प्रदेश िथा स्थानीय िहले यस ऐन बमोस्जम स्वास््य 
संस्थालाई र्जाजिपत्र ददन, नवीकरण गनन, अनगुमन गनन वा मनयमन गनन सक्नेछन।्  

२२.  र्जाजिपत्र प्राप्त गनुन पने : (१) गैरसरकारी वा मनजी स्वास््य संस्थाले िोवकए बमोस्जम 
र्जाजिपत्र मलएर मात्र स्वास््य सेवा प्रदान गनुन पनेछ।  
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(२) यस ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बिि र्जाजि नमलई सञ्चालनमा रहेका स्वास््य 
संस्थाहरूले मन्त्रालयले िोकेको समयमभत्र उपदफा (१) बमोस्जमको र्जाजिपत्र मलन ु
पनेछ। 

(३) परम्परागि उपचार सेवाको हकमा स्थानीय िहले िोकेको मापदण्ि बमोस्जम 
स्वीकृमि मलई सेवा प्रदान गनुन पनेछ।  

२३. स्वििः िारेज हनु े : दफा २१ बमोस्जम िोवकएको मापदण्ि परुा नगने र दफा २२ 
बमोस्जम र्जाजिपत्र नमलई सञ्चालनमा रहेका स्वास््य संस्थाहरुको र्जाजिपत्र स्वििः 
िारेज भएको मामननेछ।  

२४.  स्वास््य संस्था बाहेक अन्यत्रबाट स्वास््य सेवा प्रदान गने : (१) स्थानीय िह िथा प्रदेश 
सरकारले शैस्िक संस्थासुँग सहकायन गरी ववद्यालय स्वास््य सेवा प्रदान गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदान गररने ववद्यालय स्वास््य सेवाको प्रकृमि र 
मापदण्िहरू सम्बस्न्धि प्रदेश िथा स्थानीय िहले िोके बमोस्जम हनुेछ।  

(३) कुनै स्वास््य संस्थाले सम्बस्न्धि प्रदेशको िोवकएको मनकायबाट अनमुमि 
मलई घमु्िी स्शववरहरू माफन ि ववशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गनन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम घमु्िी स्वास््य स्शववर प्रदान गदान पूरा गनुन पने 
प्रकृया र मापदण्ि प्रदेश सरकारले िोके बमोस्जम हनुेछ। 

(५) घर घरमा ददर्ने स्वास््य सेवा प्रदान गदान पूरा गनुन पने प्रकृया र मापदण्ि 
स्थानीय िहले िोकेबमोस्जम हनुेछ।  

२५.  स्वास््य संस्थाले गणुस्िर कायम गनुन पने : (१) स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सेवाको 
गणुस्िर समुनस्िि गने कायन सङ्घीय कानून बमोस्जम हनुेछ। 

(२) मन्त्रालयले स्वास््य सेवाहरूको मापदण्ि बनाई कायानन्वयन गनन वा गराउन 
सक्नेछ।  

(३) यस दफा बमोस्जमको मापदण्ि पूरा भए नभएको सम्बन्धमा िोवकएका 
मनकायले समय समयमा अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम भएको अनगुमन र मलु्याङ्कनपमछ सम्बस्न्धि मनकायले 
ददएको मनदेशनको पालना गनुन प्रत्येक स्वास््य संस्थाको किनव्य हनुेछ। 

२६.  मानव स्रोिको व्यवस्थापन र ववकास : (१) नपेाल सरकारले स्वास््यिेत्रको मानव 
स्रोिको ववकास, वविरण र उपयोग सम्बन्धी नीमि एवं मापदण्ि ियार गरी लागू गनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मापदण्ि िोक्दा मानवस्रोिको ववकास, व्यवस्थापन, 

उपयोगका ववषयमा दीघनकालीन, मध्यकालीन र ित्कालीन आवश्यकिाको ववश्लषेण र 
नक्साङ्कन गरी जनशस्क्त, प्रववमध िथा उपकरणको प्रिेपणको आधारमा िोक्न ुपनेछ। 

२७.  अनसुन्धान, मनयमन, गणुस्िर मापन िथा अनगुमन : (१) स्वास््य संस्था िथा सेवा 
प्रदायकले िोवकएको मापदण्ि अनरुूप गणुस्िर कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा नेपाल 
सरकार र िोवकएको मनकायले मनयमन, मनरीिण, अनगुमन, अनसुन्धान र मूल्याङ्कन गनन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गररएको मनरीिण, अनसुन्धान िथा अनगुमनबाट प्राप्त 
नमिजाका संस्थाले उस्ल्लस्िि मापदण्िहरूको पालना नगरेका कारण जनस्वास््यमा प्रभाव 
पने देस्िएमा स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृमि ददने मनकायले त्यस्िा संस्था 
बन्द गने आदेशसम्म ददन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको आदेश बमोस्जम संस्था बन्द गने गराउन े
स्जम्मेवारी सम्बर्द् सरकारको हनुेछ। 

(४) अनसुन्धान, मनयमन, गणुस्िर मापन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनन उपयकु्त 
संयन्त्र मनमानण गररनेछ।  

२८.  स्वास््य ववि र सामास्जक सरुिा : (१) जनस्वास््यलाई प्रभाव पाने वस्ि ुउत्पादन िथा 
वक्रयाकलाप मनयन्त्रणका लामग लगार्ने करबाट सङ्कलन भएको रकमबाट छु्ै स्वास््य 
कोष ििा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा देहाय बमोस्जमको रकम रहनेछन:्- 

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ि)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ग)  स्थानीय िहबाट प्राप्त रकम, 
(घ)  गैरसरकारी िथा मनजी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम,  

(ङ)  ववदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम ििा भएको कोषको रकम जनस्वास््यको िेत्रमा 
िचन गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जम ििा भएको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 
िोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

(५) नागररकको स्वास््य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलि कानून बमोस्जम 
हनुेछ।  
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२९.  औषमधको मूल्य, प्रसे्स्क्रप्सन, फामेमस र मनशलु्क औषमध सम्बन्धी व्यवस्था : (१) स्चवकत्सक 
िथा स्वास््यकमीहरूले औषमध मसफाररस गनुन पदान जेनेररक नाम लेख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन गणुस्िरीय स्वदेशी 
उत्पादनको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएको मममिले दईु वषन मभत्र उपदफा (१) बमोस्जम 
हनुेगरी कायन गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन पेटेन्ट र नयाुँ 
औषमधको हकमा ब्राण्ि नाममा मसफाररस गनन बाधा पने छैन।  

(४) प्रत्येक सरकारी अस्पिालहरूले आफ्नै फामेसी सञ्चालन गरी सपुथ मूल्यमा 
औषमधहरूको मनयममि उपलब्धिा समुनस्िि गनुन पनेछ।  

(५) औषमधको मूल्य मनधानरण नेपाल सरकारले िोके बमोस्जम हनुेछ।  

(६) प्रत्येक स्वास््य संस्था िथा सेवा प्रदायकले औषमधको समसु्चि प्रयोग िथा 
प्रवधनन गने गरी स्िरीय उपचार पर्द्मिको पालना गनुन पनेछ। 

(७) औषमध मबके्रिाले औषमधको िोवकए बमोस्जमको गणुस्िर कायम रहने गरी 
भण्िारण िथा मबक्री वविरण गननको लामग आवश्यक व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(८) औषमध मबके्रिाले स्चवकत्सकको मसफाररस ववना कुनै पमन औषमध मबक्री 
वविरण गनन पाउने छैन। 

(९) औषमध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचमलि कानून बमोस्जम हनुेछ। 

३०.  वैदेस्शक उपचार वापि िचन उपलब्ध नहनु े : प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्िएको 
भए िापमन कुनै व्यस्क्तलाई ववदेशमा उपचार गनुन पने भएमा सोको लामग लाग्ने िचन 
नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने छैन । 

३१.  ववस्िाररि अस्पिाल सेवा उपलब्ध गराउन सक्न े: (१) स्वास््य संस्थाले उपलब्ध स्रोि 
साधान र जनशस्क्तको आधारमा आवश्यकिा अनसुार ववस्िाररि अस्पिाल सेवा उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सेवा उपलब्ध गराउने स्चवकत्सक िथा 
स्वास््यकमीलाई त्यस्िा स्वास््य संस्थाले सो सेवा उपलब्ध गराए वापि अमिररक्त भिा 
र अन्य सवुवधा प्रदान गनुन पनेछ।  

३२.  अन्यत्र सेवा गनन नपाउन े : (१) सरकारी अस्पिाल र स्वास््य संस्थामा कायनरि 
स्चवकत्सक, स्वास््यकमी वा कमनचारीले सम्बस्न्धि मनकायले िोकेको समयमा अन्यत्र सेवा 
गनन पाउने छैन। 
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(२) उपदफा (१) मा उस्ल्लस्िि समय बाहेकको समयमा कुनै स्चवकत्सक, 

स्वास््यकमी वा कमनचारीले अन्यत्र सेवा गनन चाहेमा सम्बस्न्धि मनकायको पूवन स्वीकृमि 
मलन ुपनेछ  

३३.  आकस्स्मक स्वास््य उपचार कोष स्थापना गनन सक्न े: (१) मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले 
गरीव िथा ववपन्न िथा घर ठेगाना पिा नलागेको व्यस्क्त, जन आन्दोलन, सशस्त्र संघनष र 
क्रास्न्िका क्रममा जीवनको उत्सगन गने शवहदका पररवार, वेपिा पाररएका व्यस्क्तका 
पररवार, लोकिन्त्रका योर्द्ा, द्वन्द्वपीमिि र ववस्थावपि, अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त, घार्िे िथा 
पीमििलाई उपचार गदान लागेको िचन व्यहोनन नसकेको अवस्थामा त्यस्िो व्यस्क्तलाई 
उपचारको व्यवस्था गनन आकस्स्मक स्वास््य उपचार कोषको स्थापना गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए 
बमोस्जम हनुेछ।  

 

पररच्छेद-४ 
रगि, रक्तजन्य पदाथनको प्रयोग िथा मानव अङ्ग प्रत्यरोपण 

३४.  रक्त सञ्चार सेवा : (१) मन्त्रालयले र्जाजिपत्र ददएको संस्थाले मात्र नेपालमा रक्त 
सञ्चार सेवा प्रदान गनुन पाउनेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम र्जाजिपत्र प्राप्त संस्थाले र्जाजिपत्रको अधीनमा 
रही रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गननको लामग ववमभन्न स्थानमा एकार्हरू ििा गरी रक्त 
सञ्चार सेवा िथा सोसुँग सम्बस्न्धि अन्य सेवा प्रदान गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गने संस्थाले सेवाग्राहीलाई 
रगि उपलब्ध गराउुँदा त्यस्िो रगिमा कुनै प्रकारको रोगको सङ्क्क्रमण नभएको समुनस्िि 
भएको सरुस्िि रगि मात्र उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(४) यस दफा बमोस्जम र्जाजिपत्र ददने िथा नवीकरण गने सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था िोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

३५.  मानव अङ्गको प्रत्यारोपण र प्रयोग : मानव अङ्गको प्रत्यारोपण सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलि 
कानून बमोस्जम हनुेछ।  

३६.  शव परीिण र व्यवस्थापन गने : (१) प्रचमलि कानून बमोस्जम शव परीिण गनन 
अस्ख्ियार प्राप्त स्चवकत्सकले िोवकए बमोस्जम शव परीिण गनुन पनेछ। 

(२) शव परीिण पश् चाि बेवाररसे शवलाई िोवकए बमोस्जमको प्रवक्रया पूरा गरी 
स्चवकत्सा शास्त्रको अध्ययनमा सदपुयोग गनन सवकनेछ।  
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३७.  एम्बलेुन्स र शववाहनको व्यवस्था गनुनपने : (१) मन्त्रालयले िोके बमोस्जमका स्वास््य 
संस्थाले िोवकए बमोस्जमको मापदण्िमा रही एम्बलेुन्स र शववाहन सेवा उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

 (२) एम्बलेुन्स र शववाहनको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए 
बमोस्जम हनुेछ । 

३८.  मानव मतृ्यकुा कारणहरू पवहचान : स्वास््य संस्थामा उपचार मलर्रहेको अवस्थामा 
कसैको मतृ्य ुभएमा मतृ्यकुो कारण पवहचान गनन िोवकए बमोस्जम परीिण गररनेछ। 

 

पररच्छेद-५ 
जनस्वास््यको संरिण, प्रवर्द्नन र सधुारका लामग सामास्जक, सासं्कृमिक िथा  

वािावरणीय मनधानरक 
३९.  उपभोग्य वस्िकुो गणुस्िर : (१) िाद्यान्न, मास ु र पानी लगायिका उपभोग्य वस्ि ु

उत्पादन, भण्िारण िथा मबक्री वविरणलाई गणुस्िरीय र स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकारले 
सङ्घीय कानून बमोस्जम न्यूनिम गणुस्िर मापदण्ि िोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मापदण्ि पालना गनुन प्रदेश, स्थानीय िह िथा 
सम्बस्न्धि सबैको किनव्य हनुेछ। 

(३) उपभोग्य वस्िकुो गणुस्िर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचमलि कानून बमोस्जम 
हनुेछ। 

४०. ध्वमन र वाय ु प्रदषुण : (१) ध्वमन, वाय,ु जल िथा दृश्य प्रदषुणले जनस्वास््यमा पाने 
प्रभावलाई न्यूनीकरण गननका लामग सङ्घीय कानून बमोस्जम नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी 
मापदण्ि मनधानरण गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मापदण्िको पालना गनुन प्रदेश िथा स्थानीय िह, 
आम नागररक, उद्योगी,  व्यवसायी, सङ्घ संस्थाको किनव्य हनुेछ। 

(३) ध्वमन, वायू, जल िथा दृष्य प्रदषुणले जनस्वास््यमा पाने प्रभावलाई न्यूनीकरण 
गननको लामग संघीय कानून बमोस्जम नेपाल सरकारले ध्वमन, वायू, जल िथा दृष्य प्रदषुण 
सम्बन्धी मापदण्ि मनधानरण गनेछ। 

४१.  सरसफाई िथा फोहोरमैला व्यवस्थापन : (१) वािावरणीय प्रदषुण िथा फोहोरमैलाबाट 
मानव स्वास््यमा पारेको वा पाने प्रमिकूल प्रभावलाई मनयन्त्रण गननको लामग नेपाल 
सरकारले प्रचमलि सङ्घीय कानून बमोस्जम आवश्यक मापदण्ि बनाउन सक्नेछ।  
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(२) स्वास््यजन्य फोहोरमैला संकलन, पनु: प्रयोग, प्रशोधन, मबसजनन र मनयमनको 
लामग नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ि बनाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जमको मापदण्िको पालना गनुन प्रदेश िथा 
स्थानीय िहको किनव्य हनुेछ।  

(४) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले िोवकएको मापदण्ि बमोस्जम जोस्िम रवहि र 
जोस्िमयकु्त फोहोरहरूलाई छुट्याई व्यवस्थापन गनुन पनेछ।  

(५) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले सेवा प्रदायकलाई िोवकएको मापदण्ि बमोस्जमको 
स्वच्छ िानेपानी उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

४२. जनस्वास््य मैत्री आवास, सावनजमनक यािायाि र सिक पूवानधार िथा सरुिा : (१) आवास 
िेत्रहरूको मनमानण गदान स्वास््यमैत्री हनुे गरी सङ्घीय कानूनले िोकेको मापदण्ि र 
गणुस्िर कायम गनुन पनेछ।  

(२) सिक पूवानधार मनमानण गदान सिक दघुनटना कम हनुे गरी र स्वास््य 
प्रवधननलाई ध्यानमा रािी मनमानण गनुन पनेछ। नयाुँ बने्न सिक र परुाना सिकहरूको 
स्िरोन्नमि गदान प्रचमलि कानून बमोस्जम िोवकएको स्थानमा फुटपाथ, अपाङ्गिा मैत्री 
संरचना र सार्कल लेनको प्रबन्ध ममलाउन ुपनेछ।  

(३) सावनजमनक यािायाि सञ्चालन गदान जनस्वास््यमा प्रमिकूल असर नपने गरी 
वािावरण मैत्री बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ि िोकी कायानन्वयन गनन 
गराउन सक्नेछ।  

४३.  उद्योग र शहरीकरण : (१) जनस्वास््यमा पनन सक्ने प्रमिकूल प्रभावको पवहचान गरी 
रोकथाम गनन र जोस्िम न्यूनीकरण गनन िोवकएका उद्योग, व्यवसाय िथा आयोजनाको 
स्वीकृमि मलन ुअस्घ जनस्वास््य प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) अनसुारको जनस्वास््य प्रभाव मूल्याङ्कनको मापदण्ि, संयन्त्र र 
िहगि कायनिेत्र सङ्घीय कानूनले िोके बमोस्जम हनुेछ।  

(३) कुनै उद्योग, व्यवसाय िथा आयोजनाले उस्चि प्रकारले फोहोर व्यवस्थापन 
नगरी वा कुनै प्रकारको वववकरणका कारण जनस्वास््यमा प्रमिकूल असर पारेमा सोको 
कारणले प्रभाववि व्यस्क्तहरूका लामग स्वास््य उपचार र भौमिक िमि, पश ुपिी लगायि 
अन्य िमि भएको अवस्थामा सोको उस्चि िमिपूमिनको व्यवस्था सम्बस्न्धि उद्योगी, 
व्यवसायी िथा आयोजनाले गनुन पनेछ।  
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(४) सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय िहले स्वास््यका दृवष्टकोणले पयानप्त िेल, मनोरञ्जन 
स्थल, पाकन , पैदल वहुँड्न े व्यवस्था, सार्कल चलाउन ममल्ने गरी जनस्वास््य मैत्री 
शहरीकरण प्रवधननको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।  

(५) नपेाल सरकारले प्रचमलि कानून बमोस्जम स्थानीय िहले पाउने अनदुान 
मनधानरण गदान जनस्वास््य मैत्री सूचकाङ्क ववकास गरी समावेश गनुन पनेछ।  

४४. जोस्िमयकु्त िते्रमा काम गने कामदारको स्वास््य सरुिा : (१) जोस्िमयकु्त िेत्रमा काम 
गने कामदारको स्वास््य सरुिाका लामग सम्बस्न्धि रोजगारदािाले प्रचमलि कानून 
बमोस्जमका सरुिाका उपायहरू अवलम्बन गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमका जोस्िमयकु्त िेत्रमा कायन गने कामदार वा 
कमनचारीहरूको रोजगारदािाहरूले प्रचमलि कानून बमोस्जम स्वास््य बीमा गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको जोस्िमयकु्त िेत्रको कायनस्थलमा औजार, उपकरण 
वा अन्य कुनै सामग्रीको प्रयोगको कारणले कुनै कमनचारी वा कामदार घाईिे वा मतृ्य ु
भएमा वा कुनै स्वास््यकमी सेवा प्रदान गने मसलमसलामा गस्म्भर संक्रमण वा मबरामी 
भएमा सम्बस्न्धि रोजगारदािाले स्वास््य उपचार र उपयकु्त िमिपूमिनको व्यवस्था 
ममलाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोस्जमको जोस्िमयकु्त कायनस्थलमा काम गने स्वास््यकमी, 
कमनचारी वा कामदारहरुलाई सम्बस्न्धि रोजगारदािाले नेपाल सरकारले िोके बमोस्जमको 
जोस्िम भिा उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

४५.  जनस्वास््यलाई प्रभाववि पाने ववज्ञापन िथा प्रचार प्रसार : (१) मददरा, चरुोट, सिुी िथा 
सूमिनजन्य पदाथन लगायिका मानव स्वास््यलाई प्रमिकूल असर गने कुनै पमन ववज्ञापन 
सामग्रीको उत्पादन, वविरण िथा प्रचार प्रसार गनन पार्ने छैन।  

(२) मानमसक िथा शारीररक स्वास््यलाई असर गने कुनै सामग्री िथा सेवा िफन  
आकवषनि गने गरी गलि वा भ्रामक सूचना रािी ववज्ञापनको उत्पादन, वविरण िथा प्रचार 
प्रसार गनन पार्ने छैन।  

४६.  जनस्वास््यलाई प्रभाववि पाने सामास्जक, सासं्कृमिक अन्धववश्वास : जनस्वास््यलाई 
प्रमिकूल प्रभाव पाने सामास्जक र सांस्कृमिक अन्धववश्वास मनयन्त्रण गननका लामग सङ्घ, 
प्रदेश र स्थानीय िहले आवश्यक उपाय अवलम्बन गनेछ।  

४७.  लस्िि समूहहरूका लामग ववशषे सामास्जक सरुिा िथा कायनक्रमहरू : (१) मवहला, 
बालबामलका, वकशोर वकशोरी, दमलि, शहीद पररवार र नेपाल सरकारले िोकेका अन्य 
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लस्िि समूहहरूका लामग ववशेष सामास्जक स्वास््य सरुिाका कायनक्रमहरू कायानन्वयन 
गनन स्थानीय िह िथा प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम लस्िि समूहहरूका लामग ददर्ने स्वास््य सेवा, सवुवधा 
िथा प्रकृया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

 

पररच्छेद-६  
आपिकालीन स्वास््य सेवा िथा व्यवस्थापन 

४८.  आपिकालीन स्वास््य सेवा िथा व्यवस्थापन : (१) आपिकालीन अवस्थामा ित्कालै 
स्वास््य सेवा परु् याउन िोवकए बमोस्जमको द्रिु प्रमिकायन टोली िथा आपिकालीन 
स्चवकत्सकीय समूह रहनेछ।  

(२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहले आपिकालीन स्वास््य योजना ववकास गरी लागू 
गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्रदेश सरकार र स्थानीय िहले योजना ववकास गदान 
नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोस्जम मनधानरण गरेका मापदण्ि िथा मनदेस्शकाहरूका 
अनरुूप हनुे गरी गनुन पनेछ।  

(४) स्थानीय िहले प्रचमलि कानून बमोस्जम जनस्वास््य ववपद अवस्था घोषणा 
गनन सक्नेछ।  

िर, कुनै ववपद एकभन्दा बढी स्थानीय िहमा हनु गएमा सम्बस्न्धि प्रदेशले र 
एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास््य ववपद अवस्था सजृना हनु गएमा नेपाल सरकारले 
िोवकए बमोस्जम जनस्वास््य ववपद अवस्था घोषणा गनन सक्नेछ।  

(५) जनस्वास््य ववपद अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बस्न्धि सबैका 
लामग सावनजमनक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गनुन पनेछ।  

(६) जनस्वास््य ववपद्को समयावमध र िेत्र लगायि अन्य पिहरूमा उपलब्ध 
ि्याङ्क िथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सवकनेछ।  

(७) आपिकालीन स्वास््य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोस्जम 
हनुेछ।  

४९. सङ्क्क्रामक रोगको रोकथाम, सूचना िथा उपचार : (१) सङ्क्क्रामक रोगहरूको सूची नेपाल 
सरकारले िोके बमोस्जम हनुेछ।  

(२) कुनै स्थानमा उच्च जोस्िम यकु्त सङ्क्क्रामक रोग देस्िएमा सोको जानकारी 
स्वास््य संस्था वा जनस्वास््य अमधकारीलाई ददन ुसम्बस्न्धि व्यस्क्तको किनव्य हनुेछ।  
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(३) कुनै व्यस्क्त सङ्क्क्रामक रोगबाट प्रभाववि भएको पार्एमा मनजको उपचार 
व्यवस्थापन सम्बस्न्धि स्वास््य संस्था वा स्वास््यकमीले ित्कालै गनुन पनेछ। 

(४) सूचीकृि गररएका सङ्क्क्रामक रोगहरूको मबरामी पवहचान भएमा सम्बस्न्धि 
स्वास््य संस्था वा स्वास््यकमीले िोवकएको मापदण्ि बमोस्जम सम्बस्न्धि मनकायमा 
िोवकएको समयावमधमभत्र सूचना सम्प्रषेण गनुन पनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जम प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रदेश र मन्त्रालयसुँग 
आवश्यक सहयोग मलई समयमै थप अध्ययन र व्यवस्थापन गने स्जम्मेवारी िोवकए 
बमोस्जम स्थानीय िहको हनुेछ। 

(६) स्वास््य संस्थाले सङ्क्क्रामक रोग लागेका मबरामीको उपचारको लामग 
आवश्यक व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(७) सङ्क्क्रामक रोगको रोकथाम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोस्जम 
हनुेछ।  

 

पररच्छेद-७ 
राविय जनस्वास््य समममि 

५०.  राविय जनस्वास््य समममि : (१) मानव स्वास््यको ववषयमा प्रभाव पाने स्वास््यका बहृि 
सामास्जक मनधानरकहरूलाई सम्बोधन गनन ववषयगि िेत्रको नीमि िथा कायनक्रमहरूमा 
जनस्वास््यका मदु्दाहरूलाई समावेश गने सम्बन्धमा नीमिगि सझुाव ददनको लामग राविय 
जनस्वास््य समममिको गठन गररनेछ।  

(२) समममिको गठन देहाय बमोस्जम हनुेछ :-  

(क) मन्त्री, स्वास््य सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल  

 सरकारको मन्त्रालय  -अध्यि 

(ि)  राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्री, स्वास््य सम्बन्धी  

 ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय            -सह अध्यि 

(ग)  सदस्य, राविय योजना आयोग  

      (स्वास््य सम्बन्धी ववषय हेने)  -सदस्य 

(घ)  स्वास््य ववज्ञान प्रमिष्ठानका उपकूलपमिहरूमध्येबाट 

 नेपाल सरकारले मनोनीि एक जना  -सदस्य  

(ङ)  सस्चव, उद्योग सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल 

 सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 
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(च)  सस्चव, अथन सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल 

 सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(छ)  सस्चव, कृवष सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल  

 सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(ज)  सस्चव, िानेपानी िथा सरसफार् सम्बन्धी  

 ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(झ)  सस्चव, गहृ सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल  

 सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(ञ)  सस्चव, भौमिक पूवानधार िथा यािायाि सम्बन्धी 
 ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(ट)  सस्चव, मवहला, बालबामलका िथा जेष्ठ नागररक  

 सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(ठ)  सस्चव, वन िथा वािावरण सम्बन्धी ववषय हेने  

 नेपाल सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(ि)  सस्चव, स्शिा सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल  

 सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(ढ)  सस्चव, श्रम, रोजगार िथा सामास्जक सरुिा  

 सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(ण)  सस्चव, स्वास््य सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल  

 सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(ि)  प्रमिु ववशेषज्ञ, स्वास््य सम्बन्धी ववषय हेने  

 नेपाल सरकारको मन्त्रालय  -सदस्य 

(थ)  अध्यि, स्वास््यसुँग सम्बस्न्धि पररषद्हरूमध्येबाट 

  एक जना मनोनीि  -सदस्य 

(द)  स्वास््य ववज्ञहरूमध्येबाट अध्यिले मनोनीि गरेको  

 एक जना  -सदस्य 

(ध)  मनजी स्वास््य संस्थाका सञ्चालकमध्ये अध्यिले  

 मनोनीि एक जना मवहलासवहि दईु जना  -सदस्य 

(न)  उपभोक्ता वहि संरिणसुँग सम्बस्न्धि सङ्घ  

 संस्थाका पदामधकारीहरूमध्ये अध्यिले मनोनीि  
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 गरेको एक जना  -सदस्य 

(प)  प्रमिु, नीमि योजना िथा अनगुमन महाशािा,  
 स्वास््य िथा जनसङ्क्ख्या सम्बन्धी ववषय हेने  

 नेपाल सरकारको मन्त्रालय       -सदस्य सस्चव 

(३) उपदफा (२) को िण्ि (घ), (थ), (द), (ध) र (न) बमोस्जम मनोनीि 
सदस्यहरूको पदावमध िीन वषनको हनुेछ  

(४) समममिले आवश्यकिा अनसुार अन्य ववज्ञहरूलाई बैठकमा आमस्न्त्रि गनन 
सक्नेछ। 

(५) समममिको बैठक वषनमा कम्िीमा दईु पटक बस्नेछ।  

(६) समममिको दैमनक कायन सम्पादनको लामग स्वास््य िथा जनसङ्क्ख्या सम्बन्धी 
ववषय हेने नपेाल सरकारको मन्त्रालयको नीमि योजना िथा अनगुमन महाशािाले 
सस्चवालयको कायन गनेछ।  

(७) समममिको कायनववमध समममि आफैले मनधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ।  

५१.  समममिको काम, किनव्य र अमधकार : (१) समममिको काम, किनव्य र अमधकार देहाय 
बमोस्जम हनुेछिः- 

(क)  नागररकको स्वास््य सरुिा, सम्वर्द्नन र सधुार सम्बन्धी स्वास््यमा 
बहिुेत्रीय आयामको अवधारणा अनरुूप मागनमनदेशन, अनगुमन, नीमि 
मनमानण गने,  

(ि)  स्वास््यका बहृद सामास्जक मनधानरकहरूलाई सम्बोधन गनन नेपाल 
सरकारका अन्य सबै नीमिहरूमा स्वास््य नीमि अवलम्बन गने 
गराउने,  

(ग)  स्वास््य सेवाको िेत्रमा समानपुामिक वविरणको आधारमा 
बहिुेमत्रय लक्ष्य एवं प्राथममकिा मनधानरण गने, 

(घ) स्वास््य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गने, 

(ङ) जनस्वास््यसुँग सम्बस्न्धि अन्िरानविय नीमि, रणनीमि िथा 
प्रमिबर्द्िालाई नेपालको राविय वहिमा लागू गनन सहकायन, समन्वय 
िथा अनगुमन गने,  

(च)  ववमभन्न प्रयोजनका लामग प्रयोग हनु े ववषाददको मनयन्त्रण गनन र 
सिक िथा यािायािजन्य दघुनटना न्यूनीकरण गनन आवश्यक नीमि 
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मनमानण गनन र व्यवसायजन्य स्वास््य सम्बस्न्धि मापदण्ि ियार 
गनन नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने, 

(छ)  स्थानीय स्िरका ववद्यालयमा प्राथममक उपचार र स्वास््य स्शिाको 
प्रवर्द्नन गनन जनस्वास््यकमीको व्यवस्था गनन आवश्यक सझुाव 
ददने, 

(ज)  नेपाल सरकारले िोकेको अन्य कायन गने। 

(२) समममिले आवश्यकिा अनसुार उपसमममि गठन गनन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-८ 
कसूर र सजाय  

५२.  कसूर : कसैले देहाय बमोस्जमका कायन गरेमा यो ऐन अन्िगनिको कसूर गरेको   
मामननेछ :- 

(क)  दफा २२ बमोस्जम र्जाजिपत्र नमलई स्वास््य संस्था सञ्चालन 
गरेमा िथा दफा ३४ बमोस्जम र्जाजिपत्र नमलई रक्त सञ्चार सेवा 
सञ्चालन गरेमा,  

(ि) स्वास््य उपचार सेवा प्रदान गनन र्न्कार गरेमा, 
(ग)  मानमसक स्वास््य समस्या भएका व्यस्क्तहरूलाई बाुँधेर राख्न े वा 

िोरमा थनेु्न जस्िा कायन गरी उपचार गरेमा, 
 (घ) स्वास््य संस्थाले आधारभिू स्वास््य सेवा िथा स्वास््य संस्थामा 

उपलब्ध हनुे आकस्स्मक उपचार प्रदान गनन र्न्कार गरेमा, 
(ङ) दफा ११ बमोस्जम ससूुस्चि सहममि नमलई उपचार सेवा प्रदान 

गरेमा, 
(च)  दफा 12 बमोस्जम सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार नगरेमा, 
(छ)  दफा १4 बमोस्जम गोपनीयिा कायम नगरेमा, 
(ज) स्वास््यकमी वा स्वास््यसंस्थालाई यो ऐन अन्िगनिको किनव्य 

मनवानह गनन बाधा व्यवधान उत्पन्न गरेमा, 
(झ)  स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थालाई यो ऐन बमोस्जम सूचना वा 

जानकारी गराउन ु पने व्यस्क्तले त्यस्िो सूचना वा जानकारी 
उपलब्ध नगराएमा,  
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(ञ)  स्वास््यकमी वा सेवाप्रदायकलाई जानीजानी गलि सूचना उपलब्ध 
गराएमा, 

(ट)  स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थालाई झकु्याउन अको व्यस्क्त भएको 
बहाना गरेमा, 

(ठ)  यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम, मापदण्ि, मनदेस्शका 
िथा कायनववमध बमोस्जम जारी भएको सूचना पालना नगरेमा,  

(ि) दफा 3९ र ४० बमोस्जम िाद्य पदाथन, पानी िथा वायकुो 
गणुस्िरका कारण जनस्वास््यमा प्रमिकूल प्रभाव पारेमा,  

(ढ) दफा ४५ ववपरीि कसैले ववज्ञापन गरेको पार्एमा, 
(ण) प्रचमलि कानून बमोस्जम स्वीकृमि नमलई मानव जैववक नमूना 

सङ्कलन गनन िथा मलुकु बावहर लैजाने कायन गरेमा, 
 (ि)  यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम, मापदण्ि, मनदेस्शका 

िथा कायनववमध ववपरीिको अन्य कुनै कायन गरेमा। 

५३. सजाय : दफा ५२ बमोस्जमको कसरुमा देहाय बमोस्जम सजाय हनुेछ:- 
(क)  िण्ि (क) र (ण) बमोस्जमको कसूर गरेमा दश लाि रुपैयाुँ 

जररबाना वा दईु वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय, 
(ि) िण्ि (ि), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), 

(ि) र (ि) बमोस्जमको कसूर गरेमा पच्चीस हजारदेस्ि पचास 
हजारसम्म जररबाना,  

(ग)  िण्ि (ग) बमोस्जमको कसरु गरेमा पचासहजार रूपैयाुँसम्म 
जररवाना वा एक वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय,  

(घ) िण्ि (ढ) बमोस्जमको कसूर गरेमा ववज्ञापन प्रशारण गनेलाई दश 
हजार रुपैयाुँ जररबाना। 

५४. अनसुन्धान गने अमधकारीिः यस ऐन अन्िगनि कसूर ठहररने मदु्दाको अनसुन्धान र 
िहवककाि गने अमधकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
अमधकारीलाई हनुेछ।  

५५. नपेाल सरकार बादी हनु े: यस ऐन अन्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार बादी हनुेछ। 

५६.  मदु्दा हेने र पनुरावेदन सनु्न ेअमधकारी : (१) यस ऐन बमोस्जम कसूर ठहररने मदु्दाको शरुु 
कारबाही र वकनारा गने अमधकार स्जल्ला अदालिलाई हनुेछ। 



www.lawcommission.gov.np 

24 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्जल्ला अदालिले गरेको मनणनयमा स्चि नबझु्ने 
पिले उच्च अदालिमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ। 

५७. िमिपूमिन : (१) यस ऐन बमोस्जम कसूर ठहर भएको अवस्थामा मकान पनन गएको 
पिलाई पगु्न गएको वास्िववक हामन, नोक्सानी बापि मदु्दा हेने अमधकारीले कसूरदारबाट 
उपयकु्त िमिपूमिन भराउने आदेश ददनेछ। 

(२) िमिपूमिन भराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

 

पररच्छेद-९ 
ववववध 

५८.  मन्त्रालयको स्वीकृमि मलन ु पने : (१) मानव जैववक नमूना सङ्कलन गनन िथा त्यस्िो 
नमूना मलुकु बावहर लैजानपूुवन मन्त्रालयको स्वीकृमि मलन ुपनेछ। 

 (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ि िथा 
कायनववमध बनाई लागू गनन सक्नेछ।  

५९. अमभलेि राख्न े: स्वास््य संस्थाबाट सेवा मलएका हरेक सेवाग्राहीको िोवकए बमोस्जमको 
अमभलेि सरुस्िि रूपमा राख्न े व्यवस्था ममलाउन ुसम्बस्न्धि स्वास््य संस्थाका प्रमिुको 
किनव्य हनुेछ। 

६०. प्रमिवेदन पेश गने : (१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको सेवाको वववरण 
समेि समावेश गरी प्रत्येक वषन र्जाजिपत्र प्रदान गने मनकाय समि िोके बमोस्जम 
प्रमिवेदन पेश गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए िापमन प्रदेश र स्थानीय िहले 
र्जाजिपत्र ददई सञ्चालन भएका स्वास््य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको सम्बन्धमा 
उपदफा (१) बमोस्जम सम्बस्न्धि स्वास््य संस्थाबाट प्राप्त प्रमिवेदनका आधारमा 
सम्बस्न्धि प्रदेश र स्थानीय िहले एकमषु्ट प्रमिवेदन ियार गरी मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको प्रमिवेदन पठाउुँदा प्रचमलि कानून बमोस्जम प्रदेश 
र स्थानीय िहले सञ्चालन गरेका जनस्वास््य सम्बन्धी कायनक्रम समेिको वववरण संलग्न 
गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोस्जम प्राप्त प्रमिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यकिा 
अनसुार मनदेशन ददन सक्नेछ। 
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६१. प्रचमलि कानून बमोस्जम हनुे : यस ऐनमा लेस्िए जमि कुरामा यसै ऐन बमोस्जम र अन्य 
कुराको हकमा प्रचमलि नपेाल कानून बमोस्जम हनुेछ।  

६२.  अमधकार प्रत्यायोजन : अमधकारप्राप्त अमधकारीले यो ऐन बमोस्जम आफूलाई प्राप्त अमधकार 
मध्ये आवश्यक्ता अनसुार केही अमधकारहरु कुनै अमधकारीलाई प्रत्योजन गनन सक्नेछ।  

६३. मनयम बनाउन े अमधकार : यो ऐन कायान्वनयनको लामग नेपाल सरकारले आवश्यक 
मनयमहरू बनाउन सक्नेछ। 

६४. मापदण्ि वा मनदेस्शका वा कायनववमध बनाउन ेअमधकार : मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको मनयमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ि वा मनदेस्शका वा कायनववमध 
बनाउन सक्नेछ।  


