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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 
 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 16 
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ूदेश  ःवाःथ्य  सेवा  सम्बन्धमा  व्यवःथा  गनर्  बनेको  ऐन 
ूःतावना : नागिरकको ःवाःथ्य सम्बन्धी अिधकारको सिुनि तता गनर्को 
लािग ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी व्यवःथालाई सवर्सलुभ बनाउँदै सेवामा 
समतामूलक पहुँच,  गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवा,  ःवाःथ्य सेवा ूणालीमा 
सधुार गनर्को लािग समम ःवाःथ्य सेवाको व्यवःथापन, अनगुमन र 
िनयमन  गनर्  वाञ्छनीय  भएकोले, 

ूदेश सभाले  यो ऐन बनाएको छ। 

 

पिरच्छेद -१ 

ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "ूदेश ःवाःथ्य 
सेवा ऐन, २०७५" रहेको छ । 

(२) यो ऐन ूदेश राजपऽमा ूकािशत भएको 
िमितदेिख ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 
 (क) "अःपताल" भ ाले ःवाःथ्य सेवा ूदान गन उ ेँयले 

ूचिलत कानून बमोिजम ःथािपत सरकारी अःपताल, 

िनजी अःपताल, सामदुाियक अःपताल, गैरसरकारी 
अःपताल, सहकारी अःपताल वा निसर्  होम सम्झन ु

पछर् र सो शब्दले िशक्षण अःपताल समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(ख)  "आकिःमक ःवाःथ्य सेवा" भ ाले आकिःमक घटना 
वा  आपत्कालीन  अवःथा  परी  जीवन  जोिखमयकु्त 
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अवःथाका  व्यिक्तको  जीवनलाई  जोिखममकु्त गनर् 
आवँयकता  अनसुार  िदनपुन ूारिम्भक सेवालाई  
सम्झन ुपछर् ।  

(ग)  "आकिःमक ूसूित सेवा" भ ाले गभार्वःथा, ूसूित 
अवःथा वा सतु्केरी अवःथामा कुनै जिटलता देखा 
परेमा त्यःता जिटलता व्यवःथापन गनर् चौिबसै घण्टा 
उपलब्ध हनेु सेवा सम्झन ुपछर् । 

(घ) "आधारभतू  ःवाःथ्य  सेवा"  भ ाले  उपलब्ध ौोतको 
सीमा  िभऽ  रहेर लागत  ूभावकारी  र  ूमािणक तथ्यमा 
आधािरत भएर तय गिरएको आम नागिरकको  ःवाःथ्य 
सेवाको  आवँयकता पूितर्का लािग ूितकारात्मक, 

ूबधर्नात्मक, उपचारात्मक, पनुःथार्पनात्मक, 
आयवुिदक तथा अन्य  परम्परागत  ःवाःथ्य  सेवाह को 
सन्तिुलत  एवं  गितशील तथा  बहृत  कायर् सूची एवं  
ूणाली सम्झन ुपछर्। 

(ङ) "आयवुद औषिध" भ ाले आयवुद ूणालीबाट तयार 
गरीएको औषिध सम्झन ुपछर् । 

(च) "गभर्पतन" भ ाले गभर्मा रहेको ॅणू ःवभािवक 

पमा जन्मन सक्ने हनुभुन्दा अगावै गभार्शयबाट ॅणू 
बािहर िनःकने वा िनकाल्ने कायर् सम्झन ुपछर्  । 

(छ) "गभर्पतन सेवा" भ ाले गभर्पतन गनर्का लािग 
इजाजतपऽ ूा  ःवाःथ्य संःथा र इजाजतपऽ ूा  
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ःवाःथ्यकमीर्ले यस ऐन बमोिजमको ूिबया पूरा गरी 
गिरने गभर्पतन सम्झन ुपछर् । 

(ज) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ ाले यस ऐन 
अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए 
बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(झ) "िनजी  ःवाःथ्य  संःथा" भ ाले सावर्जिनक ःवाःथ्य 

संःथा बाहेकका अःपताल, निसर्  होम, ूयोगशाला, 
डाईगोनोिःटक सेन्टर, िक्लिनक, पोलीिक्लिनक, 

पनुःथार्पना केन्ि लगायतका ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध 
गराउने सबै ूकारका मनुाफा कमाउने उ ेँयले 
ःथापना भएका ःवाःथ्य संःथालाई सम्झन ुपछर्। 

(ञ) "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् . 
(ट) "ूजनन ् ःवाःथ्य" भ ाले सरुिक्षत माततृ्व, पिरवार 

योजना, गभर्पतनको कारणबाट उत्प  हनेु 
समःयाह को रोकथाम र उपचार, िकशोरावःथाको 
ूजनन ्ःवाःथ्य, ूजनन ् अंगमा  हनेु संबमण, यौन 
ूसािरत रोगह  तथा एचआईभी एड्स, बाँझोपनको 
रोकथाम र उपचार, नवजात िशश ुतथा बालःवाःथ्य 
हेरचाह, ूौढ मिहलाह को ूजनन ् ःवाःथ्य, 
लिगकतामा आधािरत िहंसा सम्बन्धी िशक्षा, सूचना, 
परामशर् र उपचार ूदान गन ःवाःथ्य सेवा सम्झन ु
पछर् । 
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(ठ)  "ूाकृितक िवप  वा गैरूाकृितक िवप " भ ाले 
िहमपात ,अिसना, िहमपिहरो, िहमताल, िहमिवःफोटन 
,अितवृ ी, अनावृ ी , बाढी, पिहरो तथा भ-ूःखलन 
,डवुान, खडेरी ,आधँी ,हरुी ,बतास, िशतलहर ,तातो 
हावाको लहर, च ा , भकूम्प, ज्वालामखुी 
िबःफोटन, डढेलो, महामरी, अिनकाल, कीट वा 
सूआम जीवाण ु आत , पश ु तथा चराच ु ीमा हनेु 
फ्लू, सपर्दंश, जनावर आत , खानी, हवाई, सडक, 
जल वा औ ौिगक दूघर्टना, आगलागी िवषाक्त ग्याँस, 
रसायन वा िविकरण चहुावट ,ग्याँस िबःफोटन, 
िवषाक्त खा  सेवन, वातावरणीय ूदूषण, वन िवनास 
वा भौितक संरचनाको क्षती, ूकोप उ ारकायर्मा हनेु 
दूघर्टना वा यःतै अन्य गैरूाकृितक िवपदबाट उत्प  
िवपद सम्झन ुपछर् । 

(ड) "मन्ऽालय" भ ाले सामािजक िवकास मन्ऽलाय 
सम्झन ुपछर् । 

(ढ) "वैकिल्पक  िचिकत्सा सेवा" भ ाले आयवुद िचिकत्सा 
बाहेक हाल ूचिलत होिमयोप्याथी, ूाकृितक, यनुानी, 
अक्यपु र सेवा समेतलाई जनाउँछ । 

(ण) "सिमित" भ ाले दफा २२ बमोिजमको सिमित 
सम्झन ुपछर् । 

(त) "संबामक रोग" भ ाले ब्याक्टेिरया, भाइरस वा 
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परजीवीले हनेु कुनै पिन रोग, जनु ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष 
पमा एक व्यिक्तबाट अक  व्यिक्तमा सन, 

बहसुङ्ख्यक व्यिक्त ूभािवत हनेु सम्भावना भएका 
रोगलाई सम्झन ु पछर् र सो शब्दले जनुोिटक रोग 

समेतलाई जनाउँछ। 

(थ) "सरुिक्षत माततृ्व" भ ाले मिहलालाई गभर्वती, ूसव 
र सतु्केरी अवःथामा यस ऐन बमोिजम उपलब्ध 
गराइने माततृ्व सेवा सम्झन ुपछर् । 

(द) "ःवाःथ्य संःथा" भ ाले ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध 
गराउने उ ेँयले ूचिलत कानून बमोिजम दतार् भइर् 
ःथापना भएको िनजी तथा सावर्जिनक ःवाःथ्य संःथा 
सम्झन ुपछर् । 

(ध) "सेवामाही" भ ाले ःवाःथ्य सेवाका लािग ःवाःथ्य 
संःथामा आएका वा दतार् भएका व्यिक्त सम्झन ु 
पछर् । 

(न) "सेवा ूदायक" भ ाले ःवाःथ्य सेवा ूदान गन 
संःथा वा व्यिक्त सम्झन ुपछर् । 

 

पिरच्छेद -२ 

ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी व्यवःथा  
३. आधारभतू ःवाःथ्य सेवा : (१) ूत्येक नागिरकलाई 

आधारभतू ःवाःथ्य सेवा िन:शलु्क ूा  गन हक हनेुछ र 
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कसैलाई  पिन आकिःमक ःवाःथ्य सेवाबाट वि त गिरने 
छैन। 

(२) ूत्येक नागिरकलाई ःवाःथ्य सम्बन्धी सूचना, 
िशक्षा, परामशर् सेवा तथा उपचार र सो सम्बन्धी जानकारी 
ूा  गन हक हनेुछ । 

(३) ूत्येक नागिरकले तोिकए बमोिजमका 
ूव र्नात्मक, ूितकारात्मक, उपचारात्मक, पनुःथार्पनात्मक, 
ूशामक (प्यािलएिटभ)  ःवाःथ्य सेवा िन:शलु्क ूा  गनर् 
सक्नेछन ्। 

(४) मन्ऽालयले उपदफा (१) बमोिजमका ःवाःथ्य 
सेवा तोिकए बमोिजमका ःवाःथ्य संःथाबाट तोिकए 
बमोिजमका िविध वा ूिबयाबाट िन:शलु्क पमा उपलब्ध 
गराउनेछ । 

४. आकिःमक उपचार सेवा ूदान गनुर् पन : (१) कुनै पिन 
ःवाःथ्य संःथाले आफ्नो ःवाःथ्य संःथामा आएका सेवामाही 
मध्ये जीवन खतरामा परेका, अशक्त हनेु अवःथामा रहेका 
सेवामाहीको ूाथिमकताका आधारमा तत्कालै उपचार सेवा 
ूदान गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ःवाःथ्य सेवा ूदान 
गदार् आकिःमक ःवाःथ्य सेवाका सम्पूणर् उपचार िविधका 
साथै आवँयकता अनसुारका अन्य उपचार िविध अपनाउन ु
पनछ । 
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(३) आकिःमक उपचारको लािग आएका 
सेवामाहीलाइर् रकम िडपोिजट नगरेको र ूहरी िरप ट 
लगायतका  अन्य कागजात पेश नगरेको भए तापिन उपचार 
गनुर् पनछ । 

(४) आकिःमक उपचार सेवा सम्बन्धी अन्य 
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(५) ूदेश सरकारले ूाकृितक िवपद वा 
गैरूाकृितक िवपदमा परेका व्यिक्तको उपचारको व्यवःथा 
गनर् सक्नेछ । 

५. ूषेण गनुर् पन : (१) मन्ऽालयले दफा 6 र 7 बमोिजमको 
सेवा ूदान गन ःवाःथ्य संःथा बीच ूषेण ूणाली ःथापना 
गरी सेवा ूभावकारी बनाउन आवँयक व्यवःथा  
िमलाउनेछ । 

(२) कुनै ःवाःथ्य संःथामा उपचारको लािग आएको 
सेवामाहीलाई आफ्नो ःवाःथ्य संःथाबाट उपचार ूदान गनर् 
नसिकने अवःथा भएमा त्यःतो ःवाःथ्य संःथाले सेवामाहीलाई 
तु न्तै उपचार ूदान गनर् सक्ने ःवाःथ्य संःथामा ूषेण गनुर् 
पनछ । 

तर आफ्नो संःथामा उपयकु्त सेवा र सेवा 
ूदायक हुँदाहुँदै सेवामाहीलाई अक  ःवाःथ्य संःथामा 
ूषेण गनर् पाईने छैन। 
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(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सेवामाहीको इच्छा बमोिजम िनजलाई पायक पन र 
चाहेको ःवाःथ्य संःथामा ूषेण गनर् बाधा पगु्ने छैन। 

(4) सम्बिन्धत ःवाःथ्य संःथाले कुनै अक  ःवाःथ्य 
संःथाबाट ूषेण भई आएका व्यिक्तको सम्बन्धमा गरेका 
परीक्षण ूितवेदनलाई मान्यता िदन ुपनछ। 

तर पनुःपरीक्षण गनुर् पन भएमा उपयकु्त आधार र 
कारण खलुाउन ुपनछ ।  

 

पिरच्छेद -३ 

अनमुित, स ालन तथा अनगुमन सम्बन्धी व्यवःथा 
६. ःवाःथ्य सेवा स ालन अनमुित :  (१) यस ऐन बमोिजम 

अनमुित निलई कसैले पिन ःवाःथ्य सेवा स ालन गनुर्  
हुँदैन ।  

(२) अःपताल स ालन अनमुित ूदान गदार् ःवाःथ्य 
संःथाको सेवाको ूकृित, जनसंख्या, भौगोिलक दूरी र  शैय्या 
क्षमताको िनधार्रण तोिकए बमोिजम हनेुछ।  

(३) कुनै पिन ःवाःथ्य सम्बन्धी िशक्षण संःथा 
स ालन गनर्को लािग अनमुित िलन चाहने संःथाले ूदेश 
कानून बमोिजम ःथापना भएका काउिन्सलको िसफािरस 
सिहत मन्ऽालयमा िनवेदन िदन ुपनछ। 
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तर ूदेश काउिन्सल नबनेको अवःथामा भने ूचिलत 
कानून बमोिजम ःथापना भएको काउिन्सलको िसफािरस िलन 
सक्नेछ ।  

(४) ःवाःथ्य सम्बन्धी िशक्षण संःथा स ालन गनर्को 
लािग तोिकए बमोिजमको आफ्नै ःवाःथ्य संःथा वा अःपताल 
अिनवायर् हनु ुपनछ l  

तर िविश ीकृत ूयोगात्मक अभ्यासको लािग 
यो व्यवःथा लागू हनेुछैन ।  
 (५) ःवाःथ्य संःथा वा ःवाःथ्य सम्बन्धी िशक्षण 

संःथाले सेवा वा कायर्बम स ालन गदार् ूदेश सरकारले 
तोकेको ूोटोकल/मापदण्ड/िनदिशका अिनवायर् पमा पालना 
गनुर् पनछ । 

७. शलु्क सम्बन्धी  व्यवःथा : (१) ःवाःथ्य संःथा ःथापना, सेवा 
िबःतार वा ःतरो ित गनर् अनमुित ूा   सम्बिन्धत ःवाःथ्य 
संःथाले तोिकए बमोिजमको अनमुित दःतरु र नवीकरण 
दःतरु तोिकए बमोिजमको िनकायमा बझुाउन ुपनछ ।  

८. पूवार्धार िनमार्ण आशय पऽ (लेटर अफ इन्टेन्ट) िलन ुपन : 
(१) यस ऐन बमोिजम ःवाःथ्य संःथाको ःथापना,  ःवाःथ्य 
सेवा िवःतार वा ःतरो ित गरी ःवाःथ्य सेवा स ालन गनर् 
इच्छुक ःवाःथ्य संःथाले आवँयक पूवार्धार िनमार्ण गन 
ूयोजनको लािग आशय पऽ िलन ुपनछ ।  

तर पच्चीस भन्दा बढी शैय्या स ालन गन 
अःपतालले ूचिलत वातावरण सम्बन्धी कानून बमोिजम 
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ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न ूितवेदन समेत पेश गनुर् पनछ। 

(२) आशय पऽ िलने र ूारिम्भक वातावरणीय 
परीक्षण वा वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन सम्बन्धी 
अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

९. स ालन अनमुितको लािग अनगुमन सम्बन्धी व्यवःथा :  
(१) कुनै पिन ःवाःथ्य संःथालाई स ालन अनमुित िदन ु
भन्दा पिहले त्यःतो ःवाःथ्य संःथाले तोिकए बमोिजमको 
मापदण्ड पूरा गरे नगरेको ूािविधक सिमितले अनगुमन गरी 
िसफािरस गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनगुमन गदार् तोिकएको 
मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएमा त्यःतो ःवाःथ्य संःथालाई 
मापदण्ड पूरा गनर् तीन मिहना सम्मको अविध िदन  
सिकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनरीक्षण तथा 
अनगुमनका बममा िदएको िनदशन पालना नगन ःवाःथ्य 
संःथालाई मन्ऽालयले अनमुित िदने छैन। 

१०. पूवार्धार सम्बन्धी मापदण्ड : अःपतालले सेवा स ालन गदार् 
तोिकए बमोिजमको पूवार्धार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गनुर् 
पनछ।  

११. स ालन अनमुित : (१) दफा ८ र ९ बमोिजमको कायर् 
सम्प  भएपिछ दफा १० बमोिजमको पूवार्धार सम्बन्धी 
मापदण्ड पूरा गरेका ःवाःथ्य संःथाले ःवाःथ्य सेवा स ालन 



v08 @_ cltl/Qmf° @@ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.&.!( 

12 
 

गनर् आवँयक कागजात संलग्न गरी मन्ऽालय समक्ष िनवेदन 
िदनपुनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन ूा  हनु 
आएमा तीस िदन िभऽ मन्ऽालयले अनगुमन सिमितलाइर् 
अनगुमन गनर् लगाउनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अनगुमन सिमितको 
ूितवेदनको आधार र यस ऐनमा उिल्लिखत अन्य मापदण्ड 
पूरा गरेको ःवाःथ्य संःथालाई मन्ऽालयले पाँच वषर्सम्मको 
लािग ःवाःथ्य सेवा स ालन गनर् तोिकएको ढाँचामा अनमुित 
िदन सक्नेछ । 

१२. थप सेवा िवःतार गनर् वा शाखा ःथापना गनर् अनमुित िलन ु 
पन : ःवाःथ्य संःथाले आफूले सेवा स ालन गनर् अनमुित 
पाएको सेवाका अितिरक्त थप सेवा िवःतार गनर् वा शाखा 
ःथापना गरी सेवा स ालन गनर् चाहेमा तोिकए बमोिजमको 
ूकृया पूरा गरी मन्ऽालयबाट अनमुित िलन ुपनछ ।  

१३. स ालनमा रहेका ःवाःथ्य संःथाले अनमुित ूा  गनर् िनवेदन 
िदन ु पन : (१) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत स ालनमा 
रहेका ःवाःथ्य संःथाले यस ऐन बमोिजम तोिकएको पूवार्धार 
तथा मापदण्ड पूरा गन ूयोजनको लािग अनमुित िलन ु 
पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचना बमोिजम 
िनवेदन ूा  हनु आएमा मन्ऽालयले त्यःतो ःवाःथ्य 
संःथालाई यस ऐन बमोिजम तोकेको पूवार्धार पूरा गनर्का 
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लािग तीन वषर् र मापदण्ड कायम गनर्का लािग एक बषर्को 
समयाविध िदन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पूवार्धार वा मापदण्ड 
पूरा गनुर्पन समयाविध थप भएको ःवाःथ्य संःथाले ूत्येक 
छ/छ मिहनामा ूगित ूितवेदन मन्ऽालय समक्ष पेश गनुर् 
पनछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको ूकृया पूरा गरेको 
ःवाःथ्य संःथालाई दफा ६ बमोिजम ःवाःथ्य संःथा स ालन 
गनर् अनमुित ूदान गिरनेछ ।  

(५) यस दफा बमोिजम अनमुितको लािग िनवेदन 
पेश नगन, िनवेदन पेश गरेको भए तापिन िनधार्िरत अविधिभऽ 
पूवार्धार वा मापदण्ड पूरा नगन ःवाःथ्य संःथाको अनमुित 
मन्ऽालयले र  गनछ । 

१४. ःवाःथ्य संःथा बाहेक अन्यऽबाट ःवाःथ्य सेवा ूदान गन : 
(१) कुनै पिन ःवाःथ्य संःथाले तोिकएको भन्दा बाहेकका 
ठाँउबाट ःवाःथ्य सेवा ूदान गनर् चाहेमा मन्ऽालय वा 
मन्ऽालयले तोिकिदएको िनकायबाट अनमुित ूा  गनुर्  
पनछ । 

 (२) ःवाःथ्य सेवा ूदायक संःथाह  बाहेक अन्य 
सेवा ूदायक संःथाले ःवाःथ्य सेवा िदन चाहेमा समेत 
मन्ऽालयबाट ःवीकृित िलन ुपनछ । 
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 (३) उपदफा (१) बमोिजमको सेवा ूदान गन 
ःवाःथ्य संःथा सम्बिन्धत िनकाय  र ःवाःथ्य सेवा 
ूदायक सम्बिन्धत पिरषदमा दतार् भएको हनु ुपनछ । 

१५. नवीकरण गराउन ुपन : (१) यस ऐन बमोिजम ःवाःथ्य सेवा 
स ालन गनर् अनमुित ूा  ःवाःथ्य संःथाले सेवा स ालन 
अनमुितको अविध समा  हनु ु भन्दा छ मिहना अगावै 
नवीकरणका लािग मन्ऽालयमा िनवदेन िदन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन ूा  भएमा 
मन्ऽालयले तोके बमोिजमको दःतरु िलई पाँच वषर्सम्मको 
लािग ःवाःथ्य संःथालाई सेवा स ालनको अनमुितपऽ 
नवीकरण गनर् सक्नेछ, 

तर नवीकरण गनुर् पूवर् मन्ऽालयले अनगुमन गनर् 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको अविधिभऽ िनवेदन 
पेश गनर् नसकेको मनािसव कारण सिहत छ मिहनािभऽ 
िनवेदन पेश गरेमा दोब्बर दःतरु िलई मन्ऽालयले सेवा 
स ालन अनमुित नवीकरण गिरिदन      सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजमको अविधिभऽ 
नवीकरणको लािग िनवेदन पेश नगन ःवाःथ्य संःथाको सेवा 
स ालन अनमुितपऽ ःवतः खारेज हनेुछ । 

१६. दतार् ूमाण पऽ राख्न ुपन : (१) ःवाःथ्य संःथाले ूा  गरेको 
अनमुितपऽ सबैले देख्न ेगरी ःवाःथ्य संःथामा राख्न ुपनछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको अनमुितपऽ 
िडिजटल पमा पिन राख्न सक्नेछ । 

१७. ःवािमत्व हःतान्तरण : (१) कुनै पिन व्यिक्त वा संःथाको 
नाममा दतार् भएको ःवाःथ्य संःथाको ःवािमत्व हःतान्तरण 
नगरी अन्य व्यिक्त वा संःथाले स ालन गनर् पाउने छैन । 

(२) कसैले उपदफा (१) बमोिजमको ःवािमत्व 
हःतान्तरण गनर् चाहेमा तोिकए बमोिजमको ूिबया पूरा गनुर् 
पनछ । 

१८. एकै पटक दईु ःवाःथ्य संःथामा एकै व्यिक्त आब  हनु  
नहनेु : कुनै िचिकत्सक वा ःवाःथ्य कमीर्ले एक भन्दा बढी 
ःवाःथ्य संःथामा एकै समयमा सेवा गनर् पाउने छैन । 

१९. ूितवेदन पेश गनुर्पन : ःवाःथ्य संःथाले आफूले ूदान गरेको 
सेवाको तोिकए बमोिजमको गणुःतर भए नभएको सम्बन्धमा 
ूत्येक वषर् ःवःमूल्या न गरी आिथर्क वषर् समा  भएको 
िमितले दइुर् मिहनािभऽ मन्ऽालय समक्ष  तोिकए बमोिजमको 
ढाँचामा ूितवेदन पेश गनुर् पनछ । 

२०. अनगुमन सम्बन्धी व्यवःथा : (१) मन्ऽालयले दफा १९  
बमोिजम ूितवेदनको आधारमा सम्बिन्धत ःवाःथ्य संःथाको 
गणुःतर तथा मापदण्ड पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन 
गनर् गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनगुमन गदार् तोिकएको 
गणुःतर वा मापदण्ड पूरा नगरी सेवा स ालन गरेको पाइएमा 
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त्यःतो संःथालाई तत्काल सधुारका लािग बढीमा तीन 
मिहनाको अविध िदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको सधुार नगरेमा वा 
दफा १९ बमोिजमको वािषर्क ूितवेदन पेश नगरेमा त्यःतो 
ःवाःथ्य संःथालाई ूदान गरेको सेवा पूणर् वा आंिशक पमा 
तत्काल बन्द गनर् मन्ऽालयले आदेश िदन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम बन्द गनर् आदेश िदन ु
पूवर् सम्बिन्धत ःवाःथ्य संःथालाई मनािसव मािफकको सफाइ 
पेश गन मौका िदन ु पनछ ।  

२१. ःवाःथ्य संःथा गािभन सक्ने : स ालनमा रहेका एक भन्दा 
बढी ःवाःथ्य संःथाह  एक आपसमा गािभई सेवा स ालन 
गनर् चाहेमा तोिकए बमोिजमका सतर्ह  पूरा गरी अनमुितको 
लािग त्यःता ःवाःथ्य संःथाह ले मन्ऽालयमा संयकु्त पमा 
िनवेदन िदन सक्नेछन ्। 

 

पिरच्छेद   -४  

ूदेश ःवाःथ्य सिमित सम्बन्धी व्यवःथा 
२२. ःवाःथ्य सिमित गठन : (१) यस ऐनमा व्यवःथा भए 

बमोिजमका ःवाःथ्य सम्बन्धी काम कारबाहीलाई ूभावकारी 
बनाउनको लािग नीितगत पमा सल्लाह िदन र ऐनको 
ूभावकारी कायार्न्वयनको अनगुमन गनर् ूदेश ःवाःथ्य 
सिमित गठन हनेुछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको  सिमितमा देहाय 
बमोिजमका सदःयह  रहनेछन ्:-  

(क)  सिचव, सामािजक िवकास मन्ऽालय - अध्यक्ष  

(ख)  सिचव, मूख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को  

 कायार्लय  - सदःय  

(ग)  सिचव, आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय - सदःय  

(घ)  सिचव, भिूम व्यवःथा,कृिष तथा सहकारी  

 मन्ऽालय - सदःय  

(ङ) उपभोक्ता िहत संरक्षण तथा ःवाःथ्य  

 क्षेऽका िव  मध्येबाट मन्ऽालयले मनोनीत  

 गरेका कम्तीमा दईु मिहला सिहत चार जना - सदःय  

च)  ूमखु, ःवाःथ्य सेवा महाशाखा -सदःय सिचव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोिजमका 
सदःयको पदाविध चार वषर्को हनेुछ । 

(४) सिमितका सदःयले िनयमानसुार बैठक भ ा 
पाउने छन ्। 

२३.   सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार : (१) सिमितको काम, 
कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ :- 

(क) ःवाःथ्य तथा ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी नीित 
तथा योजना तजुर्मा गनर् िसफािरस  गन, 

(ख) ःवाःथ्य सम्बन्धी बहकु्षेऽीय नीित, योजना 
तथा कायर्बम पनुरावलोकन गरी आवँयक 
मागर् िनदशन गन, 
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(ग) ःवाःथ्य सेवाको िविभ  िवषयमा ूाथिमकता 
िनधार्रण गरी कायार्न्वयन गनर् सझुाव िदने, 

(घ) ःवाःथ्य सम्बन्धी अन्तरार्ि य महासिन्धको 
कायार्न्वयनका लािग सझुाव िदने, 

(ङ) िवदेशी सरकार, अन्तरसरकारी वा 
गैरसरकारी संघ संःथाबाट ूािविधक वा 
िव ीय सहयोग ूा  गन सम्बन्धमा संघीय 
सरकारसँग समन्वय गन, 

(च) जनःवाःथ्यको सम्बन्धमा िवकास एवं सधुार 
गनर् आवँयक सझुाव िदने, 

(छ) ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत कुनै िवषयमा सझुाव 
ूःततु गनर्, आवँयकता अनसुार मापदण्ड, 
िनदिशका, कायर्िविध तजुर्मा गनर् परामशर्  
िदने, 

(ज) आवँयकता अनसुार उपसिमित बनाउने, 
िव  आमन्ऽण गरी कायर् गन, गराउने । 

२४.   सिमितको बैठक र िनणर्य : (१) सिमितको बैठक अध्यक्षले 
तोकेको िमित, समय र ःथानमा बःनेछ । 

(२) सिमितको सम्पूणर् सदःय संख्याको पचास 
ूितशत भन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा बैठकको लािग 
गणपूरक संख्या पगुेको मािननेछ । 
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(३) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनछ र 
िनजको अनपुिःथितमा सदःयले आफूह  मध्येबाट छानेको 
व्यिक्तले अध्यक्षता गनछ । 

(४) बैठकको िनणर्य अध्यक्ष र सदःय सिचवले 
ूमािणत गनछ। 

(५) बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सिमित 
आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

२५. ूािविधक सिमितको गठन : (१) ःवाःथ्य संःथाको ःथापना, 
स ालन, ःतरो ित, ःवाःथ्य सेवाको गणुःतरीयता सिुनि त 
गनर्, मापदण्ड तोक्न तथा तोिकएको मापदण्ड अनु प स ालन 
भएका ःवाःथ्य संःथाको अनगुमन गरी िसफािरस गनर् 
मन्ऽालयमा ूािविधक सिमित गठन हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेु ूािविधक 
सिमितमा देहायका सदःय रहनेछन ्:- 

(क)  ू मखु, ःवाःथ्य सेवा महाशाखा        - संयोजक 

(ख) ूमखु, िचिकत्सा शाखा           - सदःय  

(ग) कानून अिधकृत           - सदःय 

(घ) ःवःथ्य सम्बन्धी पिरषद मध्येबाट किम्तमा 
 एक जना मिहलासिहत दईु जना           - सदःय 

(ङ) ूमखु, आयवुद तथा बैकिल्पक िचिकत्सा शाखा  - सदःय 

(च) निसर्ंग अिधकृत  - सदःय सिचव 
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(3) उपदफा (2) बमोिजम गठन हनेु ूािविधक 
सिमितमा आवँयकता अनसुार िव लाइर् आमन्ऽण गनर् 
सक्नेछ । 

२६. ूािविधक सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार : (१) 
ूािविधक सिमितको काम,  कतर्व्य र अिधकार देहाय 
बमोिजम हनेुछः- 

(क) ःवाःथ्य संःथा सम्बन्धी िविभ  मापदण्ड 
तजुर्मा गरी िसफािरस गन, 

(ख) ःवाःथ्य संःथाको ूत्यायन (एिबिडटेसन) र 
ूमाणीकरण (सिटर्िफकेसन) गनर्को लािग 
मापदण्ड तजुर्मा गरी सो बमोिजम ःवाःथ्य 
संःथाको वगीर्करण गनर् िसफािरस गन, 

(ग) ूत्यायन तथा ूमाणीकरण मापदण्ड 
बमोिजम सेवा ूवाह भए नभएको मूल्या न 
गरी िसफािरस गन, 

(घ) सिमितमा ूा  उजरुी उपर छानिबन गरी 
न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका ःवाःथ्य 
संःथाको सेवा आंिशक वा पूणर् पमा बन्द 
गनर् मन्ऽालयलाई िसफािरस गन। 
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पिरच्छेद -५ 

ूजनन ्ःवाःथ्य सम्बन्धी व्यवःथा 
२७. ूजनन ्ःवाःथ्य सम्बन्धी : (१) मन्ऽालयले ूजनन ्ःवाःथ्य 

सम्बन्धी िशक्षा, सूचना, परामशर् तथा सेवा ूदान गन व्यवःथा 
गनछ । 

(२) मन्ऽालयले लिक्षत समूहलाई ःवाःथ्य संःथा, 
ःवाःथ्य सेवा ूदायक, िशक्षण संःथा, नागिरक समाज 
लगायतका संःथा माफर् त तोिकए बमोिजमको सेवा उपलब्ध 
गराउनेछ। 

   (३) मन्ऽालयले उपदफा (१) बमोिजमको सेवा 
सरुिक्षत, सवर्सलुभ, गणुःतरीय र ूभावकारी पमा 
कायार्न्वयन गनर्का लािग िमडवाईृी िशक्षा तथा सेवा 
सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनेछ। 

२८. सरुिक्षत माततृ्व तथा ूजनन ्ःवाःथ्य (1) ूत्येक मिहलालाई 
सरुिक्षत माततृ्व तथा ूजनन ् ःवाःथ्य सम्बन्धमा आवँयक 
परामशर्, गभर्वती तथा ूसूित सेवा, गभर्िनरोधको सेवा तथा 
ूजनन ् सम्बन्धी रोगको िनदान, उपचार र ूषेण सम्बन्धी 
व्यवःथा ूचिलत कानूनले तोिकए बमोिजम िनशलु्क उपलब्ध 
गराउने व्यवःथा हनेुछ । 

  (२) गभर्वती मिहला, सतु्केरी तथा नवजात िशशकुो 
पोषण तथा उपचार सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम  
हनेुछ । 
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२९. भेदभाव गनर् नहनेु : कुनै ःवाःथ्य संःथा वा सेवा ूदायकले 
जनुसकैु अवःथाका सेवामाहीलाइर् कुनै पिन तिरकाले भेदभाव 
गनर् हुँदैन । 

3०. आकिःमक ूसूित तथा नवजात िशश ुसेवा : ूसूित सेवा ूदान 
गन सरकारी, सामदुाियक तथा िनजी ःवाःथ्य संःथाले 
आकिःमक ूसूित तथा नवजात िशश ु सेवा ूदान गनुर्  
पनछ । 

३१. सरुिक्षत गभर्पतन : (१) ूत्येक मिहलालाई ूचिलत कानून 
बमोिजम सरुिक्षत गभर्पतन गनर् पाउने अिधकार हनेुछ । 

३२. गभर्पतन गनर् नहनेु : (१) कसैले गभर्मा रहेको ॅणूको िल  
पिहचान गरी गभर्पतन गनर् वा गराउन हुँदैन।  

   (२) गभर्वती मिहलालाई गभर्को िल  पिहचान गनर् 
डर वा ऽास देखाई वा करकाप गरी वा धम्की िदई वा 
ललाई फकाई वा ूलोभनमा पारी वा अनिुचत ूभाव, 

झकु्यानमा पारी, जोर जलुमु गरी दवाव िदई वा बाध्य पारी 
गभर्पतन गनर् गराउन हुँदैन ।  

   (३) गभर्वती मिहलाले सरुिक्षत गभर्पतन गराउन 
चाहेमा बाहेक कसैले बलपूवर्क गभर्पतन गराउने िनयतले वा 
गभर्पतन हनु सक्छ भ े जािनजानी वा िव ास गनुर् पन कुनै 
काम गरी गभर्पतन गराउन ुहुँदैन। 

३३. सरुिक्षत गभर्पतन सेवा : (१) सरुिक्षत गभर्पतन सेवा इजाजत 
ूा  ःवाःथ्य संःथा र इजाजत ूा  ःवाःथ्यकमीर्ले माऽ 
उपलब्ध गराउन ुपनछ ।  
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   (२) उपदफा (१) बमोिजम उपलब्ध गराउने 
सेवाको उपयकु्त ूिविध र ूिबया तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

  (३) सरुिक्षत गभर्पतनको सेवा ूा  गनर् चाहने 
गभर्वती मिहलाले इजाजत ूा  ःवाःथ्य संःथा वा इजाजत 
ूा  ःवाःथ्यकमीर्लाई तोिकए बमोिजमको ढाँचामा 
म ुरीनामा िदन ुपनछ । 

   (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन होस ठेगान नभएको, तत्काल म ुरी िदन नसक्ने 
अवःथा भएको वा अठार वषर् उमेर पूरा नगरेको गभर्वती 
मिहलाको हकमा िनजको संरक्षकले म ुरीनामा िदन 
सक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन अठार वषर्भन्दा कम उमेरकी गभर्वती मिहलाको 
हकमा िनजको सव म िहतलाई ध्यानमा राखी सरुिक्षत 
गभर्पतन सेवा ूदान गनुर् पनछ ।  

३४. गोपिनयता कायम राख्नपुन : (१) इजाजत ूा  ःवाःथ्य 
संःथा वा इजाजत ूा  ःवाःथ्यकमीर्ले गभर्वती मिहलाको 
ूजनन ्ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत सूचना, कागजात तथा िनजलाई 
ूदान गरीएको परामशर् र सेवा सम्बन्धी सबै अिभलेख गोप्य 
राख्न ुपनछ ।  
  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन देहायको अवःथामा त्यःता सूचना, कागजात तथा 
परामशर् सेवा सम्बन्धी अिभलेख उपलब्ध गराउन सिकनेछः- 
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(क) कुनै मु ा मािमलाको अनसुन्धान तथा 
सनुवुाईको िसलिसलामा अनसुन्धान अिधकारी 
वा अदालतबाट जानकारी माग भएमा, 

(ख) सरुिक्षत गभर्पतन सेवा सम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान वा अनगुमनको  उ ेँयले सम्ब  
मिहलाको पिरचय नखलु्ने गरी उ रण गनर्, 

(ग) सम्बिन्धत मिहला ःवयंले यस सम्बन्धी 
अिभलेख माग गरेमा । 

३५. ूजनन ् अ मा हनेु संबमण तथा यौनजन्य रोग : ूजनन ्
अंगमा हनेु संबमण, यौन ूसािरत रोगह  तथा एचआईभी र 
एड्स लगायतका रोगको रोकथाम, िनयन्ऽण, उपचार तथा 
पनुःथार्पना सम्बन्धी व्यवःथा र सेवा ूदान गनर्को लािग 
मापदण्ड तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

३६. बाझँोपनको रोकथाम र उपचार :  बाँझोपनको रोकथाम र 
उपचार सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

३७.  लैि क िहंसामा आधािरत ःवाःथ्य सम्बन्धी व्यवःथा : (१) 
मन्ऽालयले लैि क िहंसामा आधािरत ःवाःथ्य सम्बन्धी िशक्षा, 
सूचना, परामशर् तथा तोिकए बमोिजमका ःवाःथ्य सेवा 
उपलब्ध गराउनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सेवा ूदेश 
अन्तगर्तका सबै ःवाःथ्य संःथा माफर् त तोिकए बमोिजम 
ूदान गनुर् पनछ । 
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३८. संःथा सिुचकृत हनेु सम्बन्धमा : मन्ऽालयले िनजी, गैरसरकारी 
तथा सामदुाियक ःवाःथ्य संःथालाई तोिकए बमोिजमका 
ःवाःथ्य सेवा ूदान गनर्का लािग तोिकए बमोिजमको शतर् 
पालना गन गरी सचुीकृत गनर् सक्नेछ।  

 

पिरच्छेद -६ 

खोप सेवा सम्बन्धी व्यवःथा 
३९. खोप सेवा ूदान गनुर्पन : (१) खोपको माध्यमबाट रोगको 

रोकथाम, िनयन्ऽण, िनवारण वा उन्मूलन गरी िशश,ु 
बालबािलका, मिहला लगायतका व्यिक्तको मतृ्यदुर घटाउन 
तथा खोप सेवाको िवकास र िवःतार गनर्का लािग 
मन्ऽालयले व्यवःथा िमलाउनेछ । 

 (२) मन्ऽालयले तोके बमोिजमको खोप सेवा 
तोिकएका ःवाःथ्य संःथा माफर् त िनःशलु्क उपलव्ध  
गराउनेछ । 

 (३) कुनै पिन खोपको शलु्क िलनपुन भएमा 
मन्ऽालयले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

४०. खोप लगाउन ुपन : (१) मन्ऽालयले कुनै रोगको रोकथाम, 

िनयन्ऽण, िनवारण वा उन्मूलन गनर्को लािग अिनवायर् पमा 
खोप लगाउन ुपन गरी तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको खोप लगाउन ु
सम्बिन्धत व्यिक्त, अिभभावक वा संरक्षकको कतर्व्य  
हनेुछ ।  
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४१. खोप िदन नहनेु : यस पिरच्छेदमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन व्यिक्तको ःवाःथ्यको कारण खोप िदन 
निमल्ने भएमा खोप िदने व्यिक्तले त्यःतो खोप िदन ुहुँदैन । 

४२. खोपका िवषयमा जानकारी गराउनपुन : खोप िदने व्यिक्तले 
खोप िदन ुअिघ खोप िलने व्यिक्तलाई वा िनजको संरक्षक वा 
अिभभावकलाई मौिखक वा अन्य माध्यमबाट त्यःतो खोपको 
ूकृित, फाइदा र सम्भािवत असरका बारेमा जानकारी गराउन ु
पनछ ।        

४३. खोप सम्बन्धी मापदण्ड : खोप सम्बन्धी मापदण्ड मन्ऽालयले 
िनधार्रण गनछ । 

४४. ःवाःथ्यकमीर् िजम्मेवार हनेु : (१) यस ऐन बमोिजम खोप 
िदने कायर्मा संलग्न हनेु सम्बिन्धत ःवाःथ्यकमीर् िजम्मेवार 
हनेुछ । 

  (२) सावर्जािनक िबदाको िदनमा समेत खोप सेवा 
अिनवायर् स ालन गनुर् ःवःथ्यकमीर्को दाियत्व हनेुछ l 

४५. खोप स ालनमा अवरोध गनर् नहनेु : कसैले पिन खोप सेवा 
स ालन सम्बन्धी कायर्मा कुनै िकिसमको बाधा अवरोध गनुर् 
हुँदैन । 

४६. अनमुित िलन ुपन : (१) खोप सेवा स ालन गनर् चाहने िनजी, 
गैरसरकारी, सामदुाियक ःवाःथ्य संःथाले मन्ऽालयबाट 
तोिकए बमोिजम अनमुित िलन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम खोप सेवाको ूितवेदन 
तोिकएको िनकायमा िनयिमत पले पेश गनुर् पनछ ।  
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४७. खोप सेवाको अिभलेख राख्नपुन : (१) खोप िदने व्यिक्तले 
खोप लगाएका व्यिक्तको अिभलेख अ ाविधक पमा राख्न ु
पनछ । 

(२) खोप िदने व्यिक्तले खोप लगाएको ूमाण 
ःव प खोप लगाउने व्यिक्तलाई तोिकएको ढाँचामा खोप 
काडर् ूदान गनुर् पनछ ।  

(३) खोप िलने व्यिक्त, िनजको संरक्षक वा 
अिभभावकले खोप काडर् सरुिक्षत राख्न ुपनछ । 

(४) खोप लगाउने ःवाःथ्य संःथाले आफूले 
लगाएको खोपको िववरण सरुिक्षत र गोप्य राख्न ुपनछ। 

(५) खोप लगाएको व्यिक्तको अिभलेख राख्न े
ूयोजनको लागी मन्ऽालयले तोके बमोिजम बायोमेिशक 
अिभलेख समेत राख्न लगाउन सक्नेछ । 

४८. खोपको आपूितर् सम्बन्धी व्यवःथा : (१) खोप आपूितर् गनर् 
दतार् भएका संःथाले औषिध व्यवःथा िवभागमा दतार् भएको 
खोप माऽ आपूितर् गनुर् पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आपूितर् गरीने खोप 
असल उत्पादन ूिबया अपनाई उत्पादन भएको र िव  
ःवाःथ्य संगठनबाट गणुःतरयकु्त रहेको भनी ूमािणत 
भएको हनु ुपनछ ।  

४९. खोपको ढुवानी, भण्डारण र िवतरण :  खोपको ढुवानी, 
भण्डारण र िवतरण, सोको लािग ूयोग गिरने उपकरण तथा 
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खोप ूयोग गदार्को अविधसम्म कायम राख्न ु पन तापबम 
मन्ऽालयले तोकेको मापदण्ड बमोिजमको हनु ुपनछ ।  

५०. खोप कोष : (१) खोप सम्बन्धी कायर्को ूव र्नको लािग 
खोप कोष नामको एक कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय 
बमोिजमका रकम रहने छन ्:–   
(क) नेपाल सरकार र ूदेश  सरकारबाट ूा  रकम,  

(ख) ःवदेशी व्यिक्त, िव ीय, सहकारी वा अन्य संघ 
संःथाबाट ूा  रकम,  

(ग) नेपाल सरकारको अनमुित बमोिजम अन्तरार्ि य संघ 
संःथा वा व्यिक्तबाट ूा  रकम, 

(घ) अन्य ॐोतबाट ूा  रकम ।   

(३) मन्ऽालयले खोप कोषमा ूा  हनेु रकम "क" 
वगर्को वािणज्य बकमा खाता खोली जम्मा गनुर् पनछ । 

(४) रकम खचर् गन तथा खोप कोष स ालन गन 
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

५१. सहयोग तथा समन्वय गनुर्पन : (१) खोप सेवा स ालन गन 
सम्बन्धमा आवँयक सहयोग गनुर् सम्बिन्धत िनकाय वा 
व्यिक्तको कतर्व्य हनेुछ ।  

  (२) मन्ऽालयले खोप सेवा स ालन गदार् संघ र 
ःथानीय तहसँग समन्वय र सहकायर् गनछ। 
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पिरच्छेद -७ 
पोषण सम्बन्धी व्यवःथा 

५२. ःतनपानको संरक्षण र संव र्न : (१) कुनै पिन नवजात 
िशशलुाई जन्मदेिख छ मिहनासम्म पूणर् ःतनपान गराउन ु
आमाको दाियत्व हनेुछ। 

(२) ःतनपानको संरक्षण र संव र्न गनर् आमाको 
दूधलाइर् ूितःथापन गन वःत ुलगायत बाल आहार उत्पादक 
वा िवतरकले छापा वा िव तुीय माध्यमबाट कुनै पिन 
िव ापन वा ूायोजन गनर् हुँदैन । 

(३) बाल आहार सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

५३. गणुःतर कायम गनुर् पन :  कुनै पिन ूकृितका खा  पदाथर्, 
औषिधजन्य वा पानी लगायतका पदाथर्को उत्पादन, भण्डारण 
वा िबबी िवतरणमा तोिकए बमोिजमको गणुःतर मापदण्ड 
कायम गनुर् पनछ । 

५४. पानी तथा खा ा को व्यवःथा :  )१ (सरकारी ःवाःथ्य 
संःथामा भनार् भएका सेवामाहीलाई िन:शलु्क गणुःतरीय 

खानेपानी र खानाको व्यवःथा गनुर् पनछ । 

)२ (सबै ःवाःथ्य संःथाले आफ्नो ःवाःथ्य संःथामा 
भनार् भएका सेवामाहीलाई गणुःतरीय खानेपानी र खानाको 
व्यवःथा गनुर् पनछ । 

)३ (उपदफा )१ (र )२ (बमोिजमको व्यवःथा 
ःवाःथ्य संःथाले आफ्नै पिरसर िभऽबाट गनुर् पनछ । 
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)४ (खानेपानी र खानाको गणुःतर सम्बन्धी अन्य 
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

५५. सूआम पोषण सम्बन्धी व्यवःथा : (१) मन्ऽालयले आयोिडन, 
आइरन, फोिलक एिसड लगायतका ःवाःथ्यका लािग 
आवःयक पन सआुम पोषक तत्व सम्बिन्धत खा ा मा 
सिम्मौण गन व्यवःथा गनर् सक्नेछ । 

(२) मन्ऽालयले उपदफा (१) बमोिजमको कायर् गनर् 
कुनै उत्पादक कम्पनी तथा िवतरक सँग समन्वय गनर् 
सक्नेछ । 

 (३) सूआम पोषण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ  । 

 

पिरच्छेद Ñ८ 
आयवुद तथा वैकिल्पक िचिकत्सा सम्बन्धी व्यवःथा 

५६. आयवुद तथा वैकिल्पक िचिकत्सा सम्बन्धी व्यवःथा :  
(१) औषधीजन्य जडीबटुी तथा आयवुद औषधी सम्बन्धी 
दतार्, अनमुित र स ालन सम्बन्धी मापदण्ड मन्ऽालयले तोके 
बमोिजम हनेुछ I 

(२) गणुःतरीय आयवुद औषिध उत्पादन सम्बन्धी 
व्यवःथा आयवुद कुशल औषिध मलुकुी संिहताले तोके 
बमोिजम हनेुछ I 

(३) आयवुद औषिधजन्य जडीबटुीको गणुःतर 
िनयमन गनर् तोिकए बमोिजमको सिमित हनेुछ I 
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(४) आयवुद तथा वैकिल्पक िचिकत्सा सम्बन्धी 
िशक्षण संःथाको दतार्, अनमुित र स ालन मन्ऽालयले 
तोकेको मापदण्ड बमोिजम हनेुछ । 

(५) आयवुद तथा वैकिल्पक िचिकत्सा सम्बन्धी 
अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ I 

 

पिरच्छेद -9 

ःवाःथ्य अनसुन्धान 

५७. ःवाःथ्य अनसुन्धान: (१) मन्ऽालयले ःवाःथ्य क्षेऽको समम 
िवकासको लािग अध्ययन तथा अनसुन्धान गनर् गराउन 
बढीमा पाँच सदःयीय िव  समूह रहेको ूदेश ःवाःथ्य 
अनसुन्धान सिमित गठन गनर् सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेु सिमितको 
काम, कतर्व्य र अिधकार तथा सेवा शतर् र सिुवधा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

५८.  ूयोगात्मक अनसुन्धानको लािग ःवाःथ्य सेवा : (१) कुनै 
पिन ःवाःथ्य संःथाले सेवामाहीलाई ूयोगात्मक वा 
अनसुन्धानको ूयोजनको लािग ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध 
गराउन ु अिघ सोको जानकारी सम्बिन्धत सेवामाहीलाई 
गराउन ुपछर् । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायर् गदार् 
सेवामाहीलाई ूारिम्भक ःवाःथ्य उपचार ूदान गन सेवा 
ूदायकले िलिखत म ुरीनामा िलन ुपनछ । 
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(३) कुनै व्यिक्त वा संःथाले ःवाःथ्य सम्बन्धी 
िवषयमा अनसुन्धान गनर् चाहेमा मन्ऽालयले बनाएको 
मापदण्ड बमोिजम अध्ययन अनसुन्धान गनुर् पनछ। 

 

पिरच्छेद -१० 

सेवाूदायक र सेवामाहीको कतर्व्य तथा अिधकार 
५९.  सेवाूदायकको कतर्व्य : (१) यस ऐन बमोिजम सेवामाहीलाई 

भेदभाव नगरी सेवा ूदान गनुर् सबै सेवाूदायकको कतर्व्य 
हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सेवामाहीको अवःथाको आधारमा सेवाूदायकले 
उपचार गदार् ूाथिमकीकरण गनर् सक्नेछ । 

(३) सेवामाहीलाई िनजको व्यिक्तगत ःवाःथ्य 
उपचारसँग सम्बिन्धत िनणर्य ूिबयामा सहभागी गराउन ु
पनछ । 

(४) सेवामाहीलाई ःवाःथ्य उपचार गदार् अनावँयक 
सजर्री, िनदानका ूिबया र औषधी  िसफािरस गनर् हुँदैन  । 

(५) ःवाःथ्यकमीर्ले उपचारको बममा एक रोगको 
उपचार गनुर् पनमा अक  रोगको उपचार वा एक अंगको 
िचरफार गनुर् पनमा अक  अंगको िचरफार गनुर् हुँदैन । 

(६) ःवाःथ्यकमीर्ले उपदफा (५) बमोिजमको कायर् 
गरेको उजरुी परेमा वा शंका लागेमा मन्ऽालयले तत्काल 
छानिबन गराउन ुपनछ । 
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(७) उपदफा (६) बमोिजम छानिबन गदार् दोषी 
ठहरीएमा यस ऐन बमोिजम सजाय हनेुछ । 

६० . सेवामाहीलाई जानकारी िदन ु पन : (१) सेवा ूदायकले 
देहायको िबषयमा सेवामाहीलाइर् जानकारी िदन ुपनछ:- 

(क) ूत्येक व्यिक्तलाई आफ्नो ःवाःथ्य उपचारको 
सम्बन्धमा, 

(ख) रोगको िनदान र उपचारसँग सम्बिन्धत सेवाको 
ःतर र िवकल्प सम्बन्धमा, 

(ग) हरेक िवकल्पसँग सम्बिन्धत अनमुािनत खचर् र 
सम्भािवत पिरणाम सम्बन्धमा, 

(घ) सेवामाहीले ःवाःथ्य सेवा इन्कार गनर् सक्ने र 
त्यसरी इन्कार गदार् उत्प  हनुसक्ने सम्भािवत 
पिरणाम, जोिखम र दाियत्व सम्बन्धमा । 

(२) सेवाूदायकले उपदफा (१) बमोिजमको 
जानकारी िदँदा िनजले बझु्ने भाषामा िदन ुपनछ । 

६१. सेवामाहीको सहमित िलन ुपन : (१) सेवाूदायकले ःवाःथ्य 
सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवामाहीलाइर् ससूुिचत गराइर् सहमित 
िलन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन देहायको अवःथामा सेवामाहीको सहमित निलई 
ःवाःथ्य सेवा ूदान गनर् सक्नेछः- 

(क) सेवामाहीले सहमित ूदान गनर् नसक्ने 
अवःथामा, 
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(ख) सेवामाहीले सहमित िदन नसक्ने अवःथामा 
िनजको निजकको हकवालाले सहमित िदएमा , 

(ग) अदालतको आदेश भएमा, 
(घ) कुनै व्यिक्तलाई उपचार नगदार् आम 

जनःवाःथ्यमा गम्भीर खतरा उत्प  हनु सक्छ 
भ े ूमाण ूा  भइर् मन्ऽलायले आदेश 
िदएमा, 

( ङ) ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन िढलाई गरेमा 
िनजको मतृ्य ुहनुसक्ने वा ःवाःथ्यमा अपूरणीय 
क्षित पगु्ने सम्भावना भएमा । 

 (३) दफा ६१ मा उल्लेख भए बमोिजमको 
ससूुिचत सहमित अन्य व्यिक्तबाट िदइएको भएमा सहमित 
िदने व्यिक्तले सम्भव भएसम्म त्यःतो सहमित ूदान गनुर् 
अगावै सेवामाही सँग परामशर् िलन ुपनछ। 

(४) सेवामाहीले  दफा ६१ मा उल्लेख भए 
बमोिजम सहमित ूदान गनर् सक्षम नभए तापिन िनजले सो 
कुरा बझु्न सक्ने अवःथा भएमा िनजलाई दफा ६० मा 
उल्लेख भए बमोिजमको जानकारी उपलब्ध गराउन ुपनछ। 

६२.  सेवामाहीको कतर्व्य : ःवाःथ्य सेवा ूा  गन व्यिक्तले 
ःवाःथ्य कमीर् र सेवा ूदायकको मयार्दा र सम्मान गनुर् 
पनछ।  
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पिरच्छेद Ñ११  
नसन रोग सम्बन्धी व्यवःथा  

६३. नसन रोगको रोकथाम नसन रोगको रोकथाम तथा  (१) :
व्यवःथापनका लािग ःव◌ाःथ्य परीक्षण गनुर् र गराउन ुसबै 
व्यिक्तको कतर्व्य हनेुछ । 

)२ (उपदफा )१ (बमोिजम कायर् तोिकए बमोिजम 
हनेुछ ।  

६४ . मानिसक ःवाःथ्य मानिसक ःवाःथ्य समःया भएका  (१) :
व्यिक्तको ःवाःथ्य उपचार तथा मनोसामािजक परामशर् 

सम्बन्धमा मन्ऽालयले आवँयक व्यवःथा गनछ। 

 

)२ (उपदफा )१ (बमोिजमको सेवा ूदान गदार् कुनै 
पिन ःवाःथ्य संःथाले भेदभाव गनुर् हुँदैन। 

(३) मानिसक ःवाःथ्य समःया भएको व्यिक्तलाई 
मानवीय व्यवहार गनुर् पनछ । 

(४) कडा खालका मानिसक रोग लागेको व्यिक्तलाई 
उपचार र पनुःथार्पनाको लािग ःवाःथ्य संःथामा लैजाने 
दाियत्व सम्बिन्धत पिरवार वा संरक्षकको हनेुछ । 

(५) मानिसक उपचार सम्बन्धी अन्य व्यवःथा 
तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

६५. िव ालय ःवाःथ्य सेवा तथा ःवाःथ्य िशक्षा :  
(१) िकशोरिकशोरीको ूजनन ् ःवाःथ्य लगायतका अन्य 
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ःवाःथ्य सम्बन्धी सेवा, िशक्षा तथा मनोपरामशर् सेवा ूदान 
गनर् िव ालयमा नसर्को व्यवःथा मन्ऽालयले गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खिटएका नसर्को काम, 
कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेुछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िनयकु्त भएको नसर्को 
सेवा, शतर् र सिुवधा ूचिलत िनयमानसुार हनेुछ। 

 

पिरच्छेद -१२  
कसूर तथा दण्ड सजाय  

६६.    कसूर गरेको मािनन:े (१) कसैले देहाए बमोिजम कायर् गरेमा 
यो ऐन बमोिजमको कसूर गरेको मािननेछ:- 

(क) दफा ५ को उपदफा (२) बमोिजम आफ्नो 
ःवाःथ्य संःथामा सेवा र ःवाःथ्यकमीर् हुँदाहुँदै 
सेवामाहीलाई अक  ःवाःथ्य संःथामा ूषेण गरेमा, 

(ख) दफा ६ को उपदफा (१) बमोिजम अनमुित 
निलई ःवाःथ्य संःथा ःथापना वा स ालन गरेमा, 

(ग) दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजम आफ्नै 
अःपताल नभइर् िशक्षण संःथा स ालन गरेमा, 

(घ) दफा ६ को उपदफा (५) बमोिजमको 
ूोटोकल/मापदण्ड/िनदिशका पालना नगरेमा, 

(ङ) दफा १२ बमोिजम अनमुित निलइर् सेवा वा शाखा 
िबःतार गरेमा , 
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(च) दफा १४ को उपदफा (३) बमोिजम दतार् नभई 
ःवाःथ्य सेवा ूदान गरेमा,  

(छ) दफा १७ को उपदफा (१) बमोिजम ःवािमत्व 
हःतान्तरण नगरी ःवाःथ्य सेवा स ालन गरेमा , 

(ज)  दफा १८ बमोिजम एकै व्यिक्तले एक भन्दा बिढ 
ःवाःथ्य संःथामा एकै समयमा सेवा गरेमा, 

(झ) दफा ३२ बमोिजम ॅणूको िलंग पिहचान गरी 
गभर्पतन गरेमा गराएमा वा मिहलाको इच्छा 
िवपिरत करकापमा गभर् पतन गराएमा, 

(ञ)  दफा ३३ को उपदफा (१) को बिखर्लाप 
गभर्पतन गरेमा, 

(ट)  दफा ४१ बमोिजम खोप िदन निमल्ने व्यिक्तलाइर् 
खोप िदएमा । 

(ठ)  दफा ४६ को उपदफा (१) बमोिजम अनमुित 
निलइर् खोप सेवा स ालन गरेमा, 

(ड) दफा ४९ बमोिजम खोपको ढुवानी, भण्डारण, 
िवतरण र ूयोग जःता कायर् मापदण्ड बमोिजम 
नगरेमा, 

(ढ) दफा ५२ को उपदफा (२) बमोिजम आमाको 
दधुलाइर् ूितःथापन गन वःत ु लगायत बाल 
आहार उत्पादक वा िवतरकले छापा वा िव तुीय 
माध्यमबाट िव ापन वा ूायोजन गरेमा, 
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(ण) दफा ५३ बमोिजम खा  पदाथर्, औषिधजन्य वा 
पानी लगायतका पदाथर्को उत्पादन, भण्डारण वा 
िबबी िवतरण गदार् गणुःतर कायम नगरेमा, 

(त)  दफा ५८ को उपदफा (१) र (३) बमोिजम 
कुनै पिन ूयोगात्मक वा अनसुन्धान कायर् गदार्, 
सम्बिन्धत ःवाःथ्य संःथाले िलिखत म ुिरनामा 
निलएमा, 

(थ) दफा ५९ को उपदफा (४) बमोिजम अनावँयक 
सजर्री, िनदान र औषधी िसफािरस गरेमा, 

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

(ध) दफा ६० को उपदफा (१) बमोिजम 
सेवामाहीलाई जानकारी नगराई उपचार गरेमा, 

(न) दफा ६१ को उपदफा (१) बमोिजम ःवाःथ्य 
सेवा ूदान गदार् सेवामाहीलाइर् ससूुिचत गराइ 
सहमित निलएमा,  

(प) दफा ७१ को उपदफा (१) बमोिजम 
आपत्कािलन अवःथामा ःवाःथ्य संःथा बन्द 
गरेमा, 

(फ)  दफा ७१ को उपदफा (३) बमोिजम सेवाूदायक 
तोिकएको वा खटाएको ठाउँमा नगएमा, 
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(ब) दफा ७३ को उपदफा (१) बमोिजम 
ःवाःथ्यकमीर् तथा ःवाःथ्य संःथामा कुनै पिन 
अवाञ्छीत कायर् गरेमा l 

(भ) दफा ७८ को उपदफा (२) बमोिजम जनमानसमा 
ॅमपान र असरपान सूचना ूकाशन तथा ूसारण 
गरेमा, 

(म)  दफा ७९ को उपदफा (१) बमोिजम अनमुती 
निलइर् रक्तस ार सेवा ूदान गरेमा, 

(य)  दफा ८२ बमोिजम गोपनीयता भ  गरेमा । 

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

(क)  खण्ड (क) बमोिजमको कसूर गनलाई पिहलो 
पटकको लािग पैया पच्चीस हजार र दोॐो 
पटक गरेमा दोब्बर र तेौो पटक देिख पैया 
पाँच लाख जिरबाना l 

(ख)  खण्ड (ख) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया एक 
लाख जिरबाना र ःवाःथ्य संःथा बन्दl 

(ग)  खण्ड (ग) बमोिजमको कसूर गनलाई पिहलो 
पटकको लािग पैया एक लाख, दोॐो पटक 
गरेमा दोब्बर र तेौो पटक गरेमा पैया पाँच 
लाख जिरबाना र िशक्षण संःथा बन्द l 
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(घ)  खण्ड (घ) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया 
पच्चीस हजार देिख पैया एक लाखसम्म 
जिरबाना l 

(ङ)  खण्ड (ङ) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया एक 
लाख जिरबाना वा संःथा बन्द वा दवैु। 

(च)  खण्ड (च) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया 
पच्चीस हजार देिख पैया एक लाखसम्म 
जिरबाना । 

(छ)  खण्ड (छ) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया 
पचास हजार जिरबाना । 

(ज)  खण्ड (ज) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया 
पचास हजार जिरबाना । 

(झ)  खण्ड (झ) ॅणुको िलंग पिहचान गरी गभर्पतन 
गन गराउनेलाई एक बषर्सम्म कैद वा मिहलाको 
सहमित िबना जवजर्ःती गभर्पतन गन गराउनेलाई 
गभर्को अविध हेरेर पैया दश हजारदेिख पचास 
हजारसम्म जिरबाना र एकवषर् देिख पाँच वषर्सम्म 
कैद वा दवैु । 

(ञ)  खण्ड (ञ) बमोिजम कसूर भएमा संःथाको हकमा 
एक लाख र व्यिक्तको हकमा पचास हजारसम्म 
जिरबाना । 

(ट)  खण्ड (ट) बमोिजम िदन नपन व्यिक्तलाइर् खोप 
िदएमा पैया पाँच हजार जिरबाना । 
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(ठ)  खण्ड (ठ) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया एक 
लाख जिरबाना वा संःथा बन्द वा दवैु। 

(ड)  खण्ड (ड) बमोिजमको कसूर उत्पादकले गरेमा 
पैया एक लाख, भण्डारकले गरेमा पैया पचास 
हजार र िबबी िवतरकले गरेमा पैया पच्चीस 
हजारम्म जिरबाना l 

(ढ)  खण्ड (ढ) बमोिजम कसूर गरेमा पैया पच्चीस 
हजार र िब ापन बन्द गन र पटक पटक गरेमा 
पैया एक लाखसम्म जिरबाना तथा कम्पनी  
बन्द ।  

(ण) खण्ड (ण) बमोिजमको कसूर गनलाई पिहलो 
पटकको लािग पैया पाँच हजार देिख पैया 
पच्चीस हजारसम्म र दोौो पटक देिखमािथ 
पैया एक लाखसम्म जिरबाना । 

(त) खण्ड (त) बमोिजमको कसूर गनलाई पिहलो 
पटकको लािग पैया पच्चीस हजार जिरबाना र 
अनसुन्धान बन्द गराउन सिकने । 

(थ) खण्ड (थ) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया पाँच 
हजार दिख पचास हजारसम्म जिरबाना। 

(द) खण्ड (द) बमोिजमको कसूर गनलाई पैया एक 
लाख देिख पाँच लाखसम्म जिरबाना र सम्बिन्धत 
ःवाःथ्यकमीर्को इजाजत खारेजसम्म ।  
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(ध) खण्ड (ध) बमोिजम कसूर गरेमा पैया पाँचहजार 
देिख पैया पिच्चस हजारसम्म जिरबाना । 

(न) खण्ड (न) बमोिजम कसूर गरेमा पैया पाँचहजार 
देिख पैया पिच्चस हजारसम्म जिरबाना । 

(प) खण्ड (प) बमोिजम कसूर गरेमा पैया पचास 
हजार जिरबाना र संःथा बन्द समेत गनर् सक्ने । 

(फ) खण्ड (फ) बमोिजम कसूर गरेमा पैया 
पाँचहजार देिख पैया पिच्चस हजारसम्म  
जिरबाना । 

(ब) खण्ड (ब) बमोिजम कसूर गरेमा पैया पिच्चस 
हजारसम्म जिरबाना । 

(भ) खण्ड (भ) बमोिजम कसूर गरेमा पैया पचास 
हजारसम्म जिरबाना । 

(म) खण्ड (म) बमोिजम कसूर गरेमा पैया पच्चीस 
हजारसम्म जिरबाना । 

(य) खण्ड (य) बमोिजम कसूर गरेमा पैया पाँच 
हजार देिख पच्चीस हजारसम्म जिरबाना । 

(२)  मािथ उल्लेख गिरएका सजायमध्ये 
अदालतको ूिबयाबाट फैसला भएकाको हकमा िच  
नबझेुमा पैतीस िदन िभऽ उच्च अदालतमा पनुरावेदन गनर् 
सक्नेछ । 

६८  सरकारवादी हनेुः (१) दफा ६६ बमोिजमको कसूर 
सरकारवादी हनेुछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर सरकारी मु ा 
सम्बन्धी ऐनको अनसूुची-२ मा परेको मािननेछ।  

६९  मु ा हेन अिधकारः  यस ऐन अन्तरगतको कसूर सम्बन्धी 
मु ाको शु  कारबाही र िकनारा गन अिधकार िजल्ला 
अदालतलाइर् हनेुछ ।  

७०  हद म्यादः  दफा ६६ बमोिजमको कसूरका सम्बन्धमा मकार् 
पन व्यिक्तले मु ा गनुर्पन कारण उत्प  भएको िमितले पैतीस 
िदनिभऽ गनर् सक्नेछ । 

 

पिरच्छेद -१३ 

िविवध  
७१. आपत्कालीन ःवाःथ्य सेवा स ालन : (१) कुनै पिन ःवाःथ्य 

संःथाले, ःवाःथ्य सम्बन्धी कामकारबाही जःतो सकैु 
आपत्कालीन अवःथामा समेत बन्द गनुर् हुँदैन । 

(२) मन्ऽालयले आपत्कालीन अवःथामा ःवाःथ्य 
सेवा सचुा  गनर्का लािग आवँयक व्यवःथा गनर् सक्नेछ । 

(३) मन्ऽालयले आपत्कालीन ःवाःथ्य सेवा ूदान 
गनर् ःवाःथ्य संःथा वा सेवा ूदायकलाई तोक्न वा खटाउन 
सक्नेछ । 

(४) आपत्कालीन ःवाःथ्य सेवा ूदान गनर् ःवाःथ्य 
संःथा वा सेवा ूदायकले मन्ऽालयसँग समन्वय गरेर एक ार 
ूणाली माफर् त ्ःवाःथ्य सेवा ूदान गनुर् पनछ  । 
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(५) आपत्कालीन ःवाःथ्य सेवा ूदान गनर्का लािग 
मन्ऽालयले आपत्कालीन कायर् स ालन केन्िको ःथापना र 
स ालन गनछ । 

७२.  मानव ौोतको व्यवःथापन : (१) मन्ऽालयले ःवाःथ्य क्षेऽमा 
आवँयक मानव ौोतको उत्पादन, उपयोग, िवकास तथा 
िवतरण सम्बन्धी कायर् व्यविःथत गनर् मानव ौोत सम्बन्धी 
योजना बनाउनेछ । 

(२) मानव ौोत तथा तािलम ूा  जनशिक्तको 
व्यवःथापन गदार् जनसंख्या, ःवाःथ्य सेवा र ःवाःथ्यकमीर्को 
अनपुात मापदण्डमा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

७३. ःवाःथ्यकमीर् तथा ःवाःथ्य संःथाको सरुक्षा : (१) कसैले पिन 
ःवाःथ्य उपचारको िवषयमा ःवाःथ्यकमीर्लाई घेराउ, 
अपमानजनक व्यवहार, धाकधिम्क, हातपात वा ःवाःथ्य 
संःथामा तोडफोड, आगजनी, तालाबन्दी वा यःतै ूकृितका 
अन्य कुनै अवाञ्छीत कायर् गनुर् हुँदैन । 

(२) कसैले कुनै ःवाःथ्यकमीर् उपर वा ःवाःथ्य 
संःथामा उपदफा (१) बमोिजमको कायर् गनर् लागेमा त्यःतो 
ःवाःथ्यकमीर् वा ःवाःथ्य संःथाले ःथानीय ूशासनसँग सरुक्षा 
माग गरेमा तत्काल सरुक्षा िदन ुपनछ । 

(३) ःवाःथ्यकमीर् वा ःवाःथ्य संःथाको सरुक्षा 
सम्बन्धी अन्य व्यवःथा ूचिलत कानूनमा तोिकए बमोिजम 
हनेुछ । 
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७४.  जोिखमयकु्त पेशागत ःवाःथ्य सरुक्षा : (१) जोिखमयकु्त कायर् 
क्षेऽको ूकृित, वगीर्करण र अन्य व्यवःथा मन्ऽालयले तोके 
बमोिजम हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको क्षेऽमा काम गन 
सेवा ूदायकको सरुक्षाको लािग सम्बिन्धत रोजगारदाताले 
यथे  उपायह  अवलम्बन गनुर् पनछ । 

(३) कामको िशलिशलामा कायर् ःथलमा कुनै औजार 
उपकरणले वा कुनै उत्पादन साममीले वा रसायनले कुनै 
कमर्चारी घाइते, अपा  वा मतृ्य ुभएमा वा गम्भीर संबमण 
वा सेवामाही भएमा ःवाःथ्य उपचार र उिचत क्षितपूितर् 
समेतको व्यवःथा सम्बिन्धत रोजगारदाताले गनुर् पनछ। 

(४) तोके बमोिजमको उच्च जोिखमयकु्त क्षेऽमा 
काम गन कामदार वा कमर्चारीको अिनवायर् पमा ःवाःथ्य 
िबमा गनुर् पनछ । 

७५. िवशेष ःवाःथ्य सामािजक सरुक्षा कायर्बमः  मन्ऽालयले 
मिहला, बालबािलका, िकशोरिकशोरी, दिलत, न् पीिडत, 
शहीद पिरवार, अपा , जे  नागिरक तथा िबप  पिरवार 
लगायतका ूचिलत कानूनले तोकेका अन्य समूहलाई िवशेष 
सामािजक सरुक्षा कायर्बम स ालन गन सक्नेछ। 

७६. ःवाःथ्यजन्य फोहोरमैला व्यवःथापनकुनैपिन ःवाःथ्य  (१) :
संःथा सरसफाइयकु्त हनु ुपनछ । 
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)२ (ःवाःथ्य संःथामा उत्प  हनेु  ःवाःथ्यजन्य 
फोहोरमैलाको उपयकु्त िविध र ूिबया बमोिजम व्यवःथापन 
गनुर् पनछ । 

७७. संबामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचार: (१) ूदेशभर 
वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संबामक रोग फैिलएमा वा 
फैिलने सम्भावना देिखएमा त्यःतो रोगको रोकथाम, िनयन्ऽण 
वा िनमूर्ल गनर् मन्ऽालयले आवँयक व्यवःथा िमलाउनेछ । 

)२ ( तोिकए बमोिजमका संबामक रोगबाट कुनै 
व्यिक्त वा समूह ूभािवत भएमा सो को जानकारी ःवाःथ्य 
संःथा ,ःथानीय तह वा मन्ऽालयलाई िदन ु सबैको कतर्व्य 
हनेुछ। 

 )३(  मन्ऽालयले उपदफा )२ (बमोिजमको 
जानकारी ूाप◌्त भएमा तत्काल िव तुीय तथा छापा 
माध्यमबाट सवर्साधारणले बझु्ने भाषामा सूचना संूषेण गनुर् 
पनछ । 

७८. ःवाःथ्य िशक्षा, सूचना तथा स ार : (१) कुनै पिन संःथाले 
ःवाःथ्य िशक्षा, सूचना तथा स ार साममी िनमार्ण गदार् 
ूचिलत कानून बमोिजम गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका साममी िनमार्ण गदार् 
जनमानसमा ॅमपन र असरपान ूकृितको साममी, िव ापन 
कुनै पिन छापा वा िव तुीय माध्यमबाट संूषेण गनर् हुँदैन । 

(३) ःवाःथ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार सम्बन्धी 
अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
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७९. रक्तस ार सम्बन्धी सेवा : (१) रक्तस ार सेवा ूदान गनर् 
चाहने संःथाले मन्ऽालयबाट अनमुित िलन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अनमुित पऽ िदने 
तथा नवीकरण गन सम्बन्धी ूिबया तोिकए बमोिजम  
हनेुछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम अनमुित ूा  संःथाले 
रक्तस ार सेवा ूदान गन ःवाःथ्य संःथामा रक्तस ार इकाई 
खडा गरी आवँयकता अनसुार जनुसकैु ःवाःथ्य संःथामा 
रक्तस ार सेवा उपलब्ध गराउन ु पनछ । 

८०. शव परीक्षण  : शव परीक्षण ूचिलत संघीय कानून बमोिजम 
गनुर् पनछ ।  

८१. गनुासो सनुवुाइर्ः ःवाःथ्य संःथामा गनुासो व्यवःथापन, सूचना 
अिधकारी र नागिरक बडापऽको व्यवःथा गनुर् पनछ। 

८२.  गोपनीयता सम्बन्धी : ःवाःथ्य सेवा ूवाह गदार् सेवामाहीको 
ःवाःथ्य अवःथा, िनदान र उपचार लगायतका सूचना 
सेवामाहीलाइर् बाहेक अन्यलाइ गोप्य राख्न ुपनछ । 

तर देहायको अवःथामा सूचना उपलब्ध गराउन वा 
सावर्जिनक गनर् बाधा पन छैन l 
(क) सेवामाहीले िलिखत सहमित िदएमा, 
(ख) ू चिलत कानून बमोिजम माग भइर् आएमा । 

८३. अिभलेख राख्न ुपन : ूत्येक ःवाःथ्य संःथाले आफूले ूदान 
गरेको ःवाःथ्य सेवा तथा सेवामाहीको अिभलेख तोिकएको 
ढाँचामा राख्न ुपनछ । 
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८४.  जन्म र मतृ्यकुो ूमाणपऽ : (१) ूत्येक ःवाःथ्य संःथाले 
आफ्नो ःवाःथ्य संःथामा जन्मेको िशशकुो बाब ुवा आमाको 
नाम राखी बाब ु वा आमालाई िशश ु जन्मेको ूमाणपऽ 
तोिकएको ढाँचामा िदन ुपनछ । 

  (२) ूत्येक ःवाःथ्य संःथाले आफ्नो ःवाःथ्य संःथामा 
मतृ्य ुभएका व्यिक्तको मतृ्य ुूमाणपऽ तोिकएको ढाँचामा िदन ु
पनछ । 

८५.  िनयम, िनदिशका, कायर्िविध तथा मापदण्ड : यस ऐनको 
कायार्न्वयनका लािग ूदेश सरकारले आवँयक िनयम, 
िनदिशका, कायर्िविध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । 

 
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०7।19 
 
 आ ाले, 
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
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