सुदूरपश्चिम प्रदे श जनस्वास््य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७६
प्रस्तावनााः नेपालको सं ववधान बमोश्चजम नागररकको स्वास््य सम्बन्धी हकको सुननश्चितता तथा स्वास््य सेवा
ु भ, गुणस्तरीय तथा
पाउने हक कायानन्वयन गनन र स्वास््य सेवालाई ननयनमत, प्रभावकारी, सवनसल
सवनब्यापी पहुुँच स्थावपत गननका लानग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन बाञ्छनीय भएकोले,
सुदूरपश्चिम प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द - १
प्रारश्चम्भक
१. सं श्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम " सुदूरपश्चिम प्रदे श जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७६ रहे को
छ।

(२) यो ऐन सुदूरपश्चिम प्रदे शभर तुरुन्त लागु हुनेछ ।
२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “अस्पताल” भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदान गने प्रचनलत कानून बमोश्चजम स्थापना भएका
सरकारी, गैरसरकारी, नीश्चज, सहकारी, सामुदावयक अस्पताल वा ननसनङ्ग होम र श्चशिण
अस्पताल भन्ने सम्झनुपछन ।

(ख) “आकश्चस्मक स्वास््य सेवा” भन्नाले आकश्चस्मक घटना वा आपतकालीन अवस्थामा परी

जीवन जोश्चखमयुक्त अवस्थामा रहे को व्यश्चक्तको जीवनलाई जोश्चखममुक्त गनन, वा अंग
गुम्नबाट बच्न आवश्यकता अनुसार ददनुपने प्रारश्चम्भक तथा तत्काल सेवालाई सम्झनु पछन।

(ग) “आकश्चस्मक प्रसुनत सेवा” भन्नाले गभानवस्था, प्रसुनत अवस्था वा सुत्केरी पिातको अवस्थामा
हुने जवटलता व्यवस्थापन गनन चौनबसै घण्टा उपलब्ध हुन सक्ने सेवा सम्झनु पछन ।

(घ) “आधारभूत स्वास््य सेवा” भन्नाले तोवकएको आधारभूत स्वास््य सेवा प्याकेजमा उल्लेख
भएका प्रदे शबाट नन:शुल्क उपलब्ध हुने प्रबर्द्ननात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक,
पुनस्थानपनात्मक स्वास््य सेवाहरु बुझ्नु पनेछ ।

(ङ) “आयुवेद औषधी” भन्नाले आयुवेद प्रणालीबाट तयार गररएको औषधी सम्झनु पछन ।

(च) “गभनपतन” भन्नाले गभनमा रहे को भ्र ुण स्वभाववक रुपमा जन्मन सक्ने भन्दा अगावै
गभानशयबाट भ्र ुण बावहर ननष्कने वा ननकाल्ने कायन सम्झनु पछन ।

(छ) “श्चचवकत्सक” भन्नाले प्रचनलत कानून बमोश्चजम श्चचवकत्सकको रुपमा सम्बश्चन्धत पररषदमा दतान
भएको व्यश्चक्त सम्झनु पछन ।

(ज) "जनस्वास््य ननरीिक" भन्नाले जनस्वास््य सम्बन्धी अनुगमन ननयमनको लानग तोवकएको
पदानधकारी सम्झनु पछन ।

(झ) “जोश्चखमयुक्त िेत्र” भन्नाले कायनस्थल वा कायन प्रकृनतका कारण मानव स्वास््यमा

नकारात्मक प्रभाव पाने कुनै पनन रासायननक, जैववक, जलवायु पररवतननजन्य, मनोसामाश्चजक,
शारीररक, भौनतक तथा भौगोनलक अवस्था रहे को कायन िेत्रलाई सम्झनु पदनछ र सो शब्दले
स्वास््य उपचारका बेला स्वास््यकमीहरुलाई हुने सम्भाव्य जोश्चखम समेतलाई जनाउनेछ ।

(ञ) “तोवकएको वा तोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयममा तोवकएको वा
तोवकए बमोश्चजम सम्झनुपछन ।
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(ट) “प्रदे श” भन्नाले सुदूरपश्चिम प्रदे श सम्झनुपछन ।

(ठ) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदे शको सामाश्चजक नबकास मन्त्रालय सम्झनुपछन।

(ड) “स्वास््यकमी” भन्नाले प्रचनलत कानून बमोश्चजम स्वास््यकमीको रुपमा सम्बश्चन्धत पररषद्मा
दतान भएको ब्यश्चक्त सम्झनु पछन ।

(ढ) “सामुदावयक स्वास््य प्रवर्द्नक” भन्नाले स्वास््य प्रवर्द्नन सम्बन्धी पैरवी, प्रवर्द्ननात्मक सेवा

प्रवाह, स्वास््य श्चशिा, व्यवस्थापन, नीनत ननयम ननमानण, अनुगमन तथा ननयमनको लानग
तोवकएको पदानधकारी सम्झनु पछन ।

(ण) “स्वास््य सेवा” भन्नाले आधुननक श्चचवकत्सा (एलोप्याथी), आयुवेद, होनमयोप्याथी, युनानी,
प्राकृनतक श्चचवकत्सा, अकुपन्चर, सोवाररग्पा (आम्ची) श्चचवकत्सा लगायतका पद्दनतमा आधाररत

भई प्रदान गररने, प्रवर्द्ननात्मक, प्रनतकारात्मक, ननदानात्मक, उपचारात्मक, पूनस्थानपनात्मक,
र प्रशामक (प्यनलएवटभ) सेवा सम्झनु पछन ।

(त) “स्वास््य सं स्था” भन्नाले सरकारी स्वास््य सं स्था सम्झनुपछन। सो शब्दले प्रचनलत कानून
बमोश्चजम स्थावपत गैरसरकारी वा ननश्चज वा सहकारी वा गैर नाफामुलक सामुदावयक स्वास््य
सं स्थालाई समेत जनाउुँ छ ।

(थ) “सेवाग्राही” भन्नाले स्वास््य सेवाका लानग स्वास््य सं स्थामा आएका वा दतान भएका व्यश्चक्त
सम्झनुपछन ।

(द) “सेवा प्रदायक” भन्नाले स्वास््य सं स्थामा कायनरत श्चचवकत्सक, स्वास््यकमी, स्वास््य
प्रवर्द्ननकमी, जनस्वास््यकमी, स्वास््य सेवा प्रदान गने सं स्था वा व्यश्चक्त सम्झनुपछन ।

(ध) “सुरश्चित गभनपतन सेवा” भन्नाले गभनपतन गननका लानग इजाजतपत्र प्राप्त स्वास््यकमी तथा
स्वास््य सं स्थाले यस ऐन बमोश्चजमको प्रविया पुरा गरी प्रदान गररने सेवालाई सम्झनुपछन ।

(न) “ववशेषज्ञ सेवा ” सुदूरपश्चिम प्रदे श सरकारद्वारा "प्रदे श जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७६ को
दफा ५ बमोश्चजमको सेवा तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा र प्रदे श सरकारले प्रदे श
राजपत्रमा ऐन बमोश्चजम थप गररएका ववशेषज्ञ स्वास््य सेवालाई सम्झनुपछन ।

(प) “ववश्चशष्टीकृत सेवा” भन्नाले प्रदे श सरकारद्वारा "सुदूरपश्चिम प्रदे श जनस्वास््य सेवा ऐन,

२०७६” को दफा ६ बमोश्चजमको सेवा तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी र प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा ऐन बमोश्चजम थप गररएका ववश्चशष्टीकृत
सेवालाई सम्झनुपछन ।
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पररच्छे द-२
स्वास््य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

३. आधारभूत स्वास््य सेवा: (१) प्रत्येक नागररकलाई आधारभूत स्वास््य सेवा नन:शुल्क रुपमा उपलब्ध
हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागररकलाई स्वास््य सम्बन्धी सूचना, सन्दे श, श्चशिा, परामशन सेवा तथा उपचार र सो
सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।

(३) प्रत्येक नागररकले दे हायका शीषनक अन्तगनतका तोवकए बमोश्चजमका स्वास््य सेवाहरु नन:शुल्क प्राप्त
गनन हक हुनेछ :-

(क) खोप सेवा,

(ख) एकीकृत नवजात श्चशशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गभनवती प्रसव तथा सुत्केरी
सेवा, पाठे घर (आङखस्ने) स्वास््य सेवा, पररवार ननयोजन, सुरश्चित गभनपतन तथा प्रजनन
स्वास््य लगायतका सुरश्चित मातृत्व, नवजात श्चशशु तथा बाल स्वास््य सेवा,

(ग) नसने रोग तथा शारीररक अपाङ्गता/नबकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा,
(घ) सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा,
(ङ) स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा,

(च) माननसक रोग सम्बन्धी सेवा,

(छ) जेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बन्धी सेवा,
(ज) सामान्य आकश्चस्मक स्वास््य सेवा,

(झ) आयुवेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकश्चल्पक स्वास््य सेवा,

(ञ) प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवा ।

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमका स्वास््य सेवा तोवकए बमोश्चजमका स्वास््य सं स्थाबाट तोवकए बमोश्चजमका
ववनध वा प्रवियाबाट नन:शुल्क रुपमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।

(५) प्रदे श सरकारले आवश्यकता बमोश्चजम ननणनय गररएका आधारभूत स्वास््य सेवा थप गनन सक्नेछ र
थप गररएका आधारभूत स्वास््य सेवा नन:शुल्क उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(६) प्रत्येक नागररकलाई प्रदे श सरकारको साधन, स्रोत तथा आवश्यकताका आधारमा थप गररएका

आधारभूत स्वास््य सेवाहरु समेत तोवकए बमोश्चजमको स्वास््य सं स्थाहरुबाट नन: शुल्क उपलब्ध
गराउनु पनेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोश्चजम सेवाहरुको नबस्तृत वववरण, सेवा प्रवाह तथा अन्य ब्यवस्थापन प्रविया
प्रदे श सरकारले ननधानरण गरे बमोश्चजम हुनेछ ।

(८) स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता तथा साधन स्रोतका आधारमा आधारभूत स्वास््य सेवा थप
तथा ववस्तार गनन सक्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोश्चजम थप गररएका आधारभूत स्वास््य सेवाहरुको आनथनक व्यय भारको
व्यवस्थापन र सेवाहरुको नबस्तृत वववरण सम्बश्चन्धत स्थानीय तहले गनेछ ।

(१०) स्थानीय तहले प्रदे श अन्तगनत सं चानलत स्वास््य सं स्थाहरुको साझेदारी र समन्वयमा आधारभूत
स्वास््य सेवा प्रवाह गनन सक्नेछ ।
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४. आकश्चस्मक उपचार: (१) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाहरुले तोवकए बमोश्चजमका आकश्चस्मक स्वास््य सेवा
प्रदान गनुप
न नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउनु प्रत्येक स्वास््य सं स्था तथा
स्वास््यकमीको कतनव्य हुनछ
े ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भएता पनन कुनै अस्पताल तथा स्वास््य सं स्थामा उक्त
नबरामीको उपचार सम्भब नहुने भएमा त्यहाुँ उपलब्ध भएको आकश्चस्मक स्वास््य सेवा तत्काल

उपलब्ध गराई थप उपचारको लानग तत्काल उक्त सेवा प्राप्त हुने अन्य अस्पतालमा प्रेषण गनन
सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोश्चजम आकश्चस्मक उपचार गदान लाग्ने उपचार सम्बन्धी खचन ननजको स्वास््य नबमा
भएकोमा सोबाट र स्वास््य नबमा नभएको भए वा स्वास््य नबमाको रकमले नपुग हुने भएमा
सम्बश्चन्धत व्यश्चक्त, ननजको अववभावक, पररवारको सदस्य, सं रिक वा सं रिकत्व ग्रहण गररएको
व्यश्चक्तले व्यहोनुन पनेछ ।
(५) प्रदे श सरकारले गररब, नबपन्न तथा घर ठे गाना पत्ता नलागेका व्यश्चक्त, अपांगता भएका व्यश्चक्त, घाइते
तथा पीनडतलाई उपचार गदान लागेको खचन व्यहोनन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यश्चक्तलाई उपचारको
व्यवस्था गनन आकश्चस्मक स्वास््य उपचार कोषको स्थापना गनुन पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोश्चजमको कोषको सं चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
(७) आकश्चस्मक स्वास््य सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।
५. नबशेषज्ञ सेवा:

(१) प्रदे श सरकारले सेवाको प्रकृनत भौगोनलक अवस्था तथा रोगको प्रकोप दरका

आधारमा आवश्यकता अनुसार तोवकएका नबशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(२) नबशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।
६. ववश्चशष्टीकृत सेवा: (१) प्रदे शको आवश्यकता तथा साधन श्रोतको उपलब्धताका आधारमा ववश्चशष्टीकृत
सेवा सं चालन गनन सवकनेछ।

(२) ववश्चशष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनछ
े ।
७. प्रेषण (रे फरल) सेवा: (१) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले उपचारको लानग आएका ववरामीहरुलाई आफ्नो
स्वास््य सं स्थामा उपलब्ध सेवा प्रदान गरी थप उपचारको आवश्यकता भएको खण्डमा तत्काल उक्त
सेवा प्राप्त हुने स्वास््य सं स्थामा प्रेषण गनुप
न नेछ ।

(२) प्रेषण गररएको स्वास््य सं स्थामा लैजानु, उपचार गराउनु, खचन व्यहोनुन र उपचार

गने कायनमा

सहयोग तथा सहजीकरण गनुन अनभभावक, पररवारका सदस्य, सं रिण तथा सं रिणत्व स्वीकार
गररएको व्यश्चक्तको दावयत्व हुनेछ।

(३) प्रेषण सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी सं चालन गनन प्रदे श सरकार र स्थानीय तह बीच समन्वय गरी
आवश्यक व्यवस्था नमलाइनेछ ।

(४) प्रेषण गदान सम्बश्चन्धत स्वास््य सं स्थाले आफूसं ग रहे का न्युनतम स्वास््य सम्बन्धी उपलब्ध सेवा
तथा उपकरण सवहत व्यवश्चस्थत रुपमा प्रेषण गनुन पनेछ ।

(५) प्रेषण सम्बन्धी थप व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।
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८. समान व्यवहार गनुप
न ने: (१) यस ऐन बमोश्चजम उपचार गदान सबै सेवाग्राही प्रनत समान तथा आदरपूणन
व्यवहार गनुन सम्बश्चन्धत स्वास््यकमीको कतनव्य हुनछ
े ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भएता पनन ववरामीको स्वास््यको गश्चम्भरताको आधारमा
स्वास््य सं स्थाले उपचार गदान प्राथनमवककरण गनुन पनेछ।

(३) कुनैपनन स्वास््य सं स्था तथा स्वास््यकमीले जातीय, भौगोनलक, धानमनक, सामाश्चजक, आनथनक,
लैं नगक वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गनन गराउनु हुदैन ।

९. पेशागत आचरण: स्वास््य सं स्था तथा स्वास््यकमीले सम्बश्चन्धत पररषद्हरुले ननधानरण गरे बमोश्चजमको
पेशागत आचरण पालन गनुप
न नेछ ।

१०. आवश्यक उपाय अवलम्बन गने : (१) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले प्रचनलत कानूनको अनधनमा रही
कमनचारीको सुरिा, रोगको सं िमण रोक्ने तथा हुन नददने वातावरण व्यवश्चस्थत गनन आवश्यक उपायको
अवलम्बन गनुप
न नेछ ।

(२) नबरामीको औषधी उपचार सम्बन्धी व्यश्चक्तगत स्वास््य सरोकारका नबषयहरुमा अस्पताल, श्चचवकत्सक
तथा स्वास््यकमीहरुले गोपननयता कायम गनुप
न नेछ ।
पररच्छे द-३
अनुमनत, सञ्चालन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था
११. स्वास््य सेवा सं चालन अनुमनत: (१) यस ऐन बमोश्चजम अनुमनत ननलई कसैले पनन स्वास््य सेवा
सञ्चालन गनुन हुदैन ।
(२) अस्पताल तथा स्वास््य सं स्था सञ्चालन अनुमनत प्रदान गदान स्वास््य सं स्थाको सेवाको प्रकृती, सेवा
प्रवाह, जनसं ख्या, भौगोनलक दुरी, पहुुँच योग्य र शैय्या िमताको ननधानरण तोवकए बमोश्चजमको
मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।
(३) स्वास््य सं स्थामा वा स्वास््य सम्बन्धी श्चशिण सं स्थाले सेवा वा कायनिम सञ्चालन गदान प्रदे श
सरकारले तोवकएको प्रोटोकल, मापदण्ड ननदे श्चशका अननवायन रुपमा पालना गनुप
न नेछ ।
(४) प्रदे श नभत्र ननजी तथा गैरसरकारी स्वास््य सं स्था सं चालन गनन चाहे मा तोवकए बमोश्चजम इजाजत
पत्र नलई सं चालन गनुन पनेछ।
(५) मन्त्रालयले वा तोकेको ननकायले अस्पताल, प्रयोगशाला, ननसनङ्ग होम, पोनलश्चक्लननक, श्चक्लननक,
औषधालय, औषधी तथा रसायन उद्योग लगायत स्वास््य सं स्थाहरुको ननयनमत रुपमा ननरीिण
तथा अनुगमन गनन गराउन सक्नेछ।
(६) मन्त्रालयले स्वास््य सेवा प्रवाहको लानग प्रदे शले सं घ, स्थानीय तह, ननजी तथा गैरसरकारी
सं स्थाहरुसं ग आवश्यक साझेदारी गनन सक्नेछ। तर साझेदारीका शतनहरु तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
(७) स्वास््य सेवा सं चालन अनुमनत दतान, सं चालन, नवीकरण, स्तरोन्ननत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी थप
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
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१२. खारे ज भएको माननने : दफा (११) बमोश्चजम इजाजत-पत्र ननलई सं चालन गरे को र तोवकएको
मापदण्ड पुरा नगरी सं चालनमा रहे का स्वास््य सं स्थाहरुको इजाजत पत्र स्वत: खारे ज भएको
मानननेछ।
१३. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य सं स्था स्थापना ववस्तार वा स्तरोन्ननत गनन अनुमनत प्राप्त
सम्बश्चन्धत स्वास््य सं स्थाले तोवकए बमोश्चजमको अन्य दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तोवकए बमोश्चजमको
ननकायमा बुझाउनु पनेछ।
(२) अस्पताल, प्रयोगशाला, ननसनङ्ग होम लगायतका स्वास््य सं स्थाहरुको सेवा शुल्क ननधानरण गने कायन
तोवकए बमोश्चजमको सनमनतले गनेछ।
(३) सामाश्चजक स्वास््य सुरिा कायनिम सं चालनमा रहे का अस्पतालहरुले नबपन्न नबरामी नागररक
औषधी उपचार आनथनक सहायता प्राप्त गरे का नबरामीहरुलाई तोवकए बमोश्चजम स्वास््य परीिण
तथा उपचार सेवा ददनु पनेछ ।
१४. पुवानधार ननमानण आशय पत्र (ले टर अफ इन्टे न्ट) नलनुपने: (१) यस ऐन बमोश्चजम स्वास््य सं स्थाको
स्थापना स्वास््य सेवा ववस्तार वा स्तरोन्ननत गरी स्वास््य सेवा सञ्चालन गनन इच्छु क सं स्थाले आवश्यक
पूवानधार ननमानण गने प्रयोजनको लानग आशय पत्र नलनुपनेछ ।
(२) पच्चीस भन्दा कम शैय्या सञ्चालन गने अस्पतालले प्रचनलत वातावरण सम्बन्धी कानून बमोश्चजम
प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीिण प्रनतवेदन पेश गनुन पनेछ ।
(३) पच्चीस भन्दा बढी शैय्या सञ्चालन गने अस्पतालले प्रचनलत वातावरण सम्बन्धी कानून बमोश्चजम
प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रनतवेदन समेत पेश गनुन पनेछ ।
१५. सं चालन अनुमनतको लागी अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था: कुनै पनन अस्पताल तथा स्वास््य

सं स्थालाई

सञ्चालन अनुमनत ददनु भन्दा पवहले त्यस्तो स्वास््य सं स्थाले तोवकए बमोश्चजमको मापदण्ड पुरा गरे
नगरे को प्राववनधक सनमनतले अनुगमन गरी नसफाररस गनुप
न नेछ ।
१६. पूवानधार सम्बन्धी मापदण्ड: अस्पतालले सेवा सञ्चालन गदान तोवकए बमोश्चजमको पूवानधार सम्बन्धी
मापदण्ड पूरा गनुप
न नेछ ।

१७.

सं ञ्चालन अनुमनत: (१) दफा (११) र (१३) बमोश्चजमको कायन सम्पन्न भएपनछ दफा (१४)

बमोश्चजमको पूवानधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरे का स्वास््य सं स्थाले स्वास््य सेवा सञ्चालन गनन
आवश्यक कागजात सं लग्न गरी तोवकएको ननकायमा ननवेदन पेश गनुप
न नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको ननवेदन प्राप्त हुन आएमा मन्त्रालयले वा तोवकएको ननकायले अनुगमन
सनमनतलाई अनुगमन गनन लगाउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको अनुगमन सनमनतको प्रनतवेदनको आधार र यस ऐनमा उल्लेश्चखत

अन्य

मापदण्ड पुरा गरे को स्वास््य सं स्थालाई तोवकएको ढाुँचामा तोवकएको ननकायबाट तोवकएको शुल्क
नलई अनुमनत ददन सक्नेछ ।
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१८. थप सेवा ववस्तार गनन वा शाखा स्थापना गनन अनुमनत नलनुपने: स्वास््य सं स्थाले आफुले सेवा सञ्चालन

गनन अनुमनत पाएको सेवाका अनतररक्त थप सेवा ववस्तार गनन वा शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गनन
चाहे मा तोवकएको प्रकृया पुरा गरी सम्बश्चन्धत ननकायबाट अनुमनत नलनु पनेछ ।

१९. सञ्चालनमा रहेका स्वास््य सं स्थाले अनुमनत प्राप्त गनन ननवेदन ददनुपने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका

बखत सं चालनमा रहे का स्वास््य सं स्थाले यस ऐन बमोश्चजमको पूवानधार तथा मापदण्ड पुरा गने प्रयोजनको
लानग अनुमनत नलनुपनेछ ।

(२) अनुमनत ननलई सं चालन गरे का र पूवानधार वा मापदण्ड पुरा नगरे काको सेवा बन्द गरी कावानही
गररनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम बन्द गररएका स्वास््य सं स्थाबाट तोवकए बमोश्चजमको मापदण्ड पुरा गरी
सं चालन गनन माग भएमा प्राववनधक सनमनतको अनुगमन पनछकोनसफाररसको

आधारमा

लानग अनुमनत ददइनेछ ।

सं चालनका

२०. स्वास््य सं स्था बाहे क अन्यत्रबाट स्वास््य सेवा प्रदान गने : (१) मन्त्रालयले शैश्चिक सं स्थासं ग सहकायन
गरी ववद्यालय स्वास््य प्रवर्द्नन सेवा प्रदान गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रदान गररने नबद्यालय स्वास््य प्रवर्द्नन सेवाको प्रकृनत र मापदण्डहरू
मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले तोके बमोश्चजम हुनछ
े ।

(३) कुनै स्वास््य सं स्था, गैरसरकारी तथा नीश्चज सं स्थाले मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको
मापदण्ड पुयानई अनुमनत नलई प्रवर्द्ननात्मक सेवा तथा घुम्ती
सेवाहरु सं चालन गनन सक्नेछ ।

श्चशववरहरु

माफनत

ननकायबाट

ववशेषज्ञ

स्वास््य

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम स्वास््य सेवा प्रदान गने प्रविया र मापदण्ड मन्त्रालयले तोके बमोश्चजम
हुनेछ ।

(५) घरघरमा ददईने स्वास््य सेवा प्रदान गदान पुरा गनुप
न ने प्रविया र मापदण्ड स्थानीय तहले तोके
बमोश्चजम हुनेछ ।

२१. स्वास््य सं स्थाले गुणस्तर कायम गनुप
न ने: (१) स्वास््य सं स्थाबाट प्रदान गररने सेवाको गुणस्तर सुननश्चित
गने कायन सं घीय कानून बमोश्चजम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको मापदण्ड पुरा भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा

मन्त्रालयले

तोकेको

ननकायले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम भएको अनुगमन र मूल्यांकन पनछ सम्बश्चन्धत ननकायले ददएको ननदे शनको
पालना गनुन प्रत्येक स्वास््य सं स्थाको कतनब्य हुनेछ ।
२२. मानव स्रोतको व्यवस्थापन र ववकास: (१) प्रदे श सरकारले स्वास््य िेत्रको मानव स्रोतको उत्पादन,
ववकास, ववतरण र उपयोग सम्बन्धी नीनत एवम् मापदण्ड तयार गरी लागू गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको मापदण्ड तोक्दा मानव स्रोतको नबकास, उपयोगका नबषयमा दीघनकानलन,
मध्यकालीन र तत्कानलन आवश्यकताको ववश्लेषण र नक्सांकन गरी जनशश्चक्त, प्रनबनध, भौगोनलक
अवस्था, जनसं ख्या, ववनभन्न स्वास््य समस्याको अनुपातको प्रिेपणको आधारमा तोक्नु पनेछ ।
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(३) स्वास््य िेत्रमा कायनरत कमनचारीहरुलाई थप प्रोत्साहनको लानग प्रोत्साहन भत्ता, तानलम, छात्रवृश्चत्त,
स्वास््य नबमा र वृश्चत्तववकासको व्यवस्था गररनेछ ।
(४) श्चचवकत्सक, स्वास््य प्रवर्द्नक, नसन लगायतका स्वास््यकमी अभाव रहे को जनशश्चक्त व्यवस्थापनको
लानग मन्त्रालयले प्रचनलत कानून बमोश्चजम मध्यकानलन र तत्कानलन रुपमा भनान गनन सक्नेछ ।
२३. अस्पताल व्यवस्थापन सनमनत गठन: प्रदे शमा सरकारी अस्पताल तथा सावनजननक अस्पताल, सरकारी
ननजी साझेदारीमा सं चानलत अस्पतालको व्यवस्थापन तथा सं चालनको लानग तोवकए बमोश्चजम अस्पताल
व्यवस्थापन सनमनत गठन गररनेछ ।
२४. औषधीको प्रेश्चस्िप्सन र फामे सी सम्बन्धी व्यवस्था:

(१)

श्चचवकत्सक तथा अश्चख्तयारी प्राप्त

स्वास््यकमीहरुले औषधी नसफाररस गनुप
न दान जेनेररक नाममा लेख्न ु पनेछ ।
(२) प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरुले आफ्नै फामेसी सञ्चालन गरी सुपथ मुल्यमा औषधीहरु

ननयनमत

रुपमा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) औषधीको नबिी तथा ववतरण गनन मान्यता प्राप्त स्वास््यकमीबाट फामेसी सञ्चालन गनुन पनेछ ।
(४) सरकारी तथा नीश्चज फामेसीहरुको दतान सं चालन, ननरीिण, अनुगमन, ननयमन तथा मूल्यांकन
सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।
२५. ववस्ताररत स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) स्वास््य सं स्थाले आफ्नो उपलब्ध

साधन, स्रोत

र जनशश्चक्तको आधारमा आवश्यकता अनुसार ववस्ताररत स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सेवा उपलब्ध गराउने श्चचवकत्सक वा स्वास््यकमीलाई त्यस्ता

सं स्थाले

सो

सेवा उपलब्ध गराए वापत अनतररक्त भत्ता र अन्य सुववधा प्रदान गनुप
न नेछ ।
२६. अन्यत्र सेवा गनन नपाउने: (१) सरकारी अस्पताल र स्वास््य सं स्थामा कायनरत श्चचवकत्सक, स्वास््यकमी
वा कमनचारीले सम्बश्चन्धत ननकायले तोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गनन पाउनेछैन।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेश्चखत समय बाहे कको समयमा कुनै श्चचवकत्सक,

स्वास््यकमी

तथा

अन्य

कमनचारीले अन्यत्र सेवा गनन चाहे मा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको ननकायबाट स्वीकृनत नलनु पनेछ ।
२७. ननजी अस्पताल तथा स्वास््य सं स्था सं चालन : (१) सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास््य सं स्था
पररसरको ३०० नमटरको वररपरी दूरी नभत्र अन्य ननजी अस्पताल, पोनलश्चक्लननक, श्चक्लननक, ननसनङहोम,
प्रयोगशाला लगायत स्वास््य सम्बश्चन्धत ननजी व्यवसाय सं चालन गनन पाइने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम बन्दे ज गररएका ननजी अस्पताल, पोनलश्चक्लननक, श्चक्लननक, ननसनङहोम,
प्रयोगशालाहरुलाई स्थानान्तरण गननका लानग ६ मवहना नभत्र मापदण्ड बनाइ ननश्चित समय ददईनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम स्थानान्तरण गनन तोवकएको समयनभत्र स्थानान्तरण नगरे को खण्डमा
मन्त्रालयले रु. ५०,०००/- सम्म जररवाना गरी हटाउन सक्नेछ ।
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२८. स्वास््य उपचार सहायता कोष स्थापना गनन सक्ने: (१) प्रदे श सरकारले आनथनक रुपले ववपन्न नबरामी
नागररक औषधी उपचार आनथनक सहायताको लागी स्वास््य उपचार सहायता कोषको स्थापना गनन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कोषमा दे हाए बमोश्चजमको रकम रहनेछ ।
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
(घ) बैदेश्चशक, गैरसरकारी र ननजी सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम र
(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम
(३) उपदफा २(घ) को बैदेश्चशक सहायता रकम प्राप्त गदान नेपाल सरकारको अनुमनत नलनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।
२९. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य सेवा प्रदायक सरकारी, गैरसरकारी तथा ननजी स्वास््य
सं स्थाहरु (अस्पताल, ननसिंगहोम, श्चक्लननक, पोनलश्चक्लननक, प्रयोगशाला, फामेसी लगायत) मा तोवकए
बमोश्चजम कायन भए नभएको यकीन गनन ननयनमत रुपमा अनुगमन, ननरीिण तथा ननयमन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम अनुगमन, ननरीिण तथा ननयमन गदान तोवकएको गुणस्तर

वा

मापदण्ड

पूरा

नगरी सेवा सञ्चालन गरे को पाइएमा त्यस्तो व्यवसायी तथा सं स्थालाई तत्काल सुधारका लानग
बढीमा तीन मवहनाको अवनध ददन सवकनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको समयावनधनभत्र सुधार नगरे मा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह

नगरे मा

वा

ननयनमत

रुपमा पेश गनुन पने आवश्यक प्रनतवेदन पेश नगरे मा त्यस्तो स्वास््य सं स्था तथा व्यवसायीलाई
प्रदान गरे को सेवा पूणन वा आंश्चशक रुपमा तत्काल बन्द गनन आदे श ददन सवकनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चजम बन्द गनन आदे श ददनु पूव न सम्बश्चन्धत स्वास््य सं स्थालाई सफाइ पेश गने
मौका ददनुपनेछ ।
३०. स्वास््य सं स्था गानभन सक्ने: प्रदे शनभत्र सञ्चालनमा रहे का दुई वा दुई भन्दा बढी स्वास््य सं स्था एक
आपसमा गानभई सेवा सञ्चालन गनन चाहे मा तोवकए बमोश्चजमका सतनहरु पूरा गरी सं चालन अनुमनतको लानग
ु रुपमा ननवेदन ददन सक्नेछन ।
त्यस्ता स्वास््य सं स्थाहरुले सम्बश्चन्धत ननकायमा सं यक्त
३१. स्वास््य श्चशिण सं स्था सं चालन : प्रदे शनभत्र सञ्चालन गररने स्वास््य श्चशिण सं स्थाहरुको स्थापना,
सं चालन र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।
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पररच्छे द-४
प्रदे श स्वास््य सनमनत सम्बन्धी व्यवस्था
३२. प्रदे श स्वास््य सनमनत गठन: (१) यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोश्चजमका स्वास््य सम्बन्धी काम
कारवाहीलाई

प्रभावकारी

गराउनको

लानग

नीनतगत

रुपमा

सल्लाह

ददन

र

ऐनको

प्रभावकारी

कायानन्वयनको अनुगमन गनन प्रदे श स्वास््य सनमनत गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सनमनतमा दे हाय बमोश्चजमका सदस्यहरु रहने छन ।
(क) मन्त्री, सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय

- अध्यि

(ग) सदस्य, प्रदे श योजना आयोगको स्वास््य सम्बन्धी ववषय हे ने

- सदस्य

(ख) राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्रीलाइन

(घ) सश्चचव, मुख्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायानलय
(ङ) सश्चचव, आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय
(च) सश्चचव, आनथनक मानमला तथा योजना मन्त्रालय
(छ) सश्चचव, सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय

(ज) सश्चचव, भूनम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय
(झ) सचव, भौनतक पूवानधार नबकास मन्त्रालय

(ञ) सश्चचव, उद्योग, पयनटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय
(ट) ननदे शक, प्रदे श स्वास््य ननदे शनालय

(ठ) प्रमुख मेडीकल सुपरीटे न्डेन्ट, सेती प्रादे श्चशक अस्पताल
(ड) स्वास््य िेत्रका ववज्ञहरु मध्येबाट अध्यिले
गरे को १ जना

मनोननत

(ढ) सहकारी, सामुदावयक र ननजी स्वास््य सं स्थाका सं चालक

- सहअध्यि
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

मध्येबाट अध्यिले मनोननत गरे को २ जना

- सदस्य

मनोननत गरे को १ जना

- सदस्य

(ण) प्रदे श स्वास््य प्रनतष्ठान/मेनडकल कलेज वा स्वास््यसं ग सम्बश्चन्धत पररषद्हरुबाट अध्यिले
(त) श्चजल्ला समन्वय सनमनत, उपमहानगरपानलका, नगरपानलका

वा गाउपानलका प्रमुख/ उपप्रमुखहरु मध्येबाट १ जना मवहला सवहत
समावेशीको आधारमा अध्यिले मनोननत गरे को ३ जना

-

१ जना मवहला सवहत अध्यिले मनोननत गरे को ३ जना

- सदस्य

अध्यिले मनोननत गरे को १ जना

- सदस्य

(थ) स्वास््यसं ग सम्बश्चन्धत पेशागत सं घ सं स्थाहरुका अध्यिहरु मध्येबाट
(द) उपभोक्ता वहत सं रिण तथा सरोकारवाला मध्येबाट मन्त्रालयबाट
(ध) प्रमुख, अस्पताल ववकास तथा श्चचवकत्सा सेवा महाशाखा, मन्त्रालय

सदस्य

- सदस्य

(न) प्रमुख, नीनत, कानून, मापदण्ड योजना तथा जनस्वास््य महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य सश्चचव
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(३) उपदफा (२) बमोश्चजम गदठत सनमनतका अध्यिद्वारा मनोननत सदस्यहरुको पदावनध तीन बषनको
हुनेछ ।
(४) सनमनतका पदानधकारीले ननयमानुसार बैठक भत्ता पाउने छन ।
(५) बैठक सं चालन सम्बन्धी अन्य कायनववनध आफैले बनाउन सक्नेछ ।
(६) आवश्यकता अनुसार बैठकमा अन्य नबज्ञहरुलाई बोलाउन सवकनेछ ।
(७) सनमनतको बैठक बषनमा कश्चम्तमा ३ पटक बस्नुपनेछ ।
(८) सनमनतको दै ननक कायन सम्पादन सम्बन्धी कायन गननका लानग मन्त्रालयको नीनत, कानून, मापदण्ड
योजना तथा जनस्वास््य महाशाखाले सश्चचवालयको कायन गनेछ।
३३.

सनमनतको काम कतनव्य र अनधकार : (१) सनमनतको काम कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोश्चजम हुनेछ।

(क) प्रदे श स्वास््य सेवा सम्बन्धी नीनत तथा योजना तजुम
न ा गनन नसफाररस गने ।
(ख) स्वास््य सम्बन्धी बहुपिीय नीनत योजना तथा कायनिम पुनरावलोकन गरी आवश्यक मागन ननदे शन
गने ।
(ग) स्वास््य सेवाको ववनभन्न ववषयमा प्राथनमकता ननधानरण गरी कायानन्वयन गनन सुझाव ददने ।
(घ) स्वास््य

सम्बन्धी

अन्तराविय

महासन्धी,

राविय

स्तरका

सम्झौता

तथा

प्रनतवर्द्ताहरुको

कायानन्वयनका लागी सुझाव ददने ।
(ङ) ववदे शी अन्तराविय वा गैरसरकारी सं घ सं स्थाहरुबाट प्राववनधक वा ववश्चत्तय सहयोग प्राप्त गने
सम्बन्धमा नेपाल सरकारसं ग समन्वय गने ।
(च) गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी स्वास््य सेवा बनाउन, ददगो ववकासका लानग सुधार गनन तथा समग्र
स्वास््य प्रवर्द्नन गनन आवश्यक समन्वय तथा सुझाव ददने ।
(छ) ववनभन्न प्रयोजनका लानग प्रयोग हुने ववषादीको ननयन्त्रण, सडक तथा यातायात जन्य दुघट
न ना
न्यूनीकरणका लानग आवश्यक नीनत ननमानण र व्यवसायजन्य स्वास््य सम्बश्चन्धत मापदण्ड तयार गनन
प्रदे श सरकारलाई सुझाव ददने ।
(ज) स्थानीय तह तथा ववद्यालयमा प्राथनमक उपचार, आयुवेद, योग, ननसनङ्ग सेवा लगायत वैकश्चल्पक
श्चचवकत्सा तथा स्वास््य प्रबर्द्नन सं स्थागत गनन स्वास््य प्रवर्द्ननकमी तथा स्वास््यकमीको व्यवस्थाका
सम्बन्धमा आवश्यक नीनतगत सुझाव ददने ।
(झ) स्वास््यसं ग सम्बश्चन्धत अन्य कुनै आवश्यक ववषयमा सुझाव प्रस्तुत गनन आवश्यकता अनुसार
मापदण्ड, ननदे श्चशका तथा कायनववनध तजुम
न ा गनन परामशन ददने ।
(ञ) आवश्यकता अनुसार उपसनमनत गठन गने र ववज्ञ आमन्त्रण गरी कायन गने गराउने ।
(ट) प्रदे श सरकारका सबै नीनतहरुमा स्वास््य नीनत अवलम्बन गनन पैरवी गने ।
(ठ) प्रदे श सरकारले तोकेको अन्य कायनहरु गने ।
३४. स्वास््य सल्लाहकार सनमनत गठन: (१) प्रदे शको समग्र स्वास््य सेवा सम्बन्धी नीनत, ननयम, कायनिम
तथा योजनाहरुमा आवश्यक राय सल्लाहको लानग ववज्ञ सवहतको स्वास््य सल्लाहकार सनमनत मन्त्रालयले
गठन गनन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गदठत सनमनतले तोवकए बमोश्चजमको बैठक भत्ता बाहेक अन्य सेवा सुववधा
पाउने छै नन् ।
३५. स्वास््य प्राववनधक सनमनतको गठन: (१) स्वास््य सं स्थाको स्थापना, सञ्चालन, स्तरोन्नती र स्वास््य
सेवाको गुणस्तरीयता सुननश्चित गनन मापदण्ड तोक्ने तथा तोवकएको मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन भएका
स्वास््य सं स्थाको अनुगमन गरी नसफाररस गनन स्वास््य प्राववनधक सनमनत गठन हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गठन हुने स्वास््य प्राववनधक सनमनतमा दे हायका सदस्य रहनेछन ।
(क) प्रमुख, योजना अनुगमन तथा ननयमन हे ने शाखा, स्वास््य ननदे शनाल
(ख)

प्रनतनननध, श्चचवकत्सक सेवा तथा रोग ननयन्त्रण हे ने शाखा

(ग)

प्रनतनननध, आयुवेद तथा ववववध श्चचवकत्सा हे ने शाखा, स्वास््य ननदे शनालय
१ जना

(घ)

- सं योजक
- सदस्य
- सदस्य

प्रनतनननध, ननसनङ सेवा व्यवस्थापन हे ने शाखा, स्वास््य ननदे शनालय
१ जना

- सदस्य

(ङ)

प्रनतनननध, प्रशासन हे ने शाखा, स्वास््य ननदे शनालय १ जना

- सदस्य

(च)

प्रनतनननध, स्वास््य श्चशिा, सूचना तथा सं चार हे ने

शाखा, स्वास््य ननदे शनालय

१ जना

- सदस्य

(छ)

कानून अनधकृत, मन्त्रालयले तोकेको १ जना

- सदस्य

(ज)

मेनडकल ल्याब टे क्नोलोश्चजष्ट, प्रदे श जनस्वास््य प्रयोगशाला १ जना

- सदस्य

(झ)

फामेसी अनधकृत, मन्त्रालयले तोकेको १ जना

- सदस्य

(ञ)

मेनडकल अनधकृत, स्वास््य ननदे शनालय

- सदस्य सश्चचब

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम गठन हुने प्राववनधक सनमनतमा आवश्यकता अनुसार ववज्ञलाई आमन्त्रण गनन
सवकनेछ ।
(४) सनमनतको बैठक सं योजकले तोकेको नमनत समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(५) सनमनतको सम्पूणन सदस्य सं ख्याको पचास प्रनतशत भन्दा बढी सदस्य उपश्चस्थनत भएका बैठकको लानग
गणपूरक सं ख्या पुगेको मानननेछ ।
(६) बैठकको अध्यिता सं योजकले गनेछ र ननजको अनुपश्चस्थनतमा सनमनतको जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ ।
(७) बैठकको ननणनय सदस्य सश्चचवले प्रमाश्चणत गनेछ ।
(८) उपदफा (२) बमोश्चजम गदठत सनमनतले तोवकए बमोश्चजमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
(९) बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववनध सनमनत आफैले ननधानरण गरे बमोश्चजम हुनेछ ।
३६. स्वास््य प्राववनधक सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार: प्राववनधक सनमनतको काम, कतनव्य र
अनधकार दे हाय बमोश्चजम रहने छ ।

(क) स्वास््य सं स्था सं चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ववनभन्न मापदण्ड तजुम
न ा गरी नसफाररस गने।
(ख)

स्वास््य सं स्थाको प्रत्यायन र प्रमाणीकरण गननको लानग मापदण्ड तजुम
न ा गरी सो बमोश्चजम
स्वास््य सं स्थाको वनगनकरण गनन नसफाररस गने ।
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(ग)

प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण मापदण्ड बमोश्चजम सेवा प्रवाह भए नभएको मूल्याङ्कन गरी नसफाररस
गने ।

(घ)

जनस्वास््यका नबनभन्न ववषयसुँग सम्बश्चन्धत नीनत, योजना, कायन योजना, मापदण्ड, लगायत
समकानलन तथा दीघनकानलन समाधान तथा रणनीनत तजुम
न ा गरी मन्त्रालयलाई नसफाररस गने।

(ङ)

स्वास््य सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र ददगो व्यवस्थापन गनन तथा स्वास््य

प्रणालीमा नववनतम ववकासलाई सं स्थागत गनन आवश्यक प्राववनधक सल्लाह सुझाव तथा योजना
तजुम
न ा गरी मन्त्रालयलाई नसफाररस गने
(च)

सनमनतमा प्राप्त उजुरी उपर छानबीन गरी न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरे का स्वास््य सं स्थाको
सेवा आंश्चशक वा पूणन रुपमा बन्द गनन मन्त्रालयलाई नसफाररस गने ।

(छ)

मन्त्रालयले तोकेको अन्य प्राववनधक कायनहरु गने ।

पररच्छे द - ५
सुरश्चित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य

३७. सुरश्चित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास््य सेवा : (१) मन्त्रालयले सं नबधान प्रदत्त मवहलाको प्रजनन

स्वास््य सम्बन्धी हकको सम्मान, सं रिण र पररपूनतन गनन र प्रजनन स्वास््य सेवालाई सुरश्चित,
ु भ तथा पहुुँचयोग्य बनाउनको लानग आवश्यक नीनत एवंम रणनीनत तयार गरी लागू
गुणस्तरीय, सवनसल
गनेछ।

(२) प्रदे श सरकारले प्रत्येक वषन आफ्नो बजेट माफनत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन्
स्वास््य सेवाको प्रयोजनका लानग प्रदे श कानून बमोश्चजम ननश्चित रकम अनुदानको रुपमा
नबननयोजन गनेछ ।

(३) सम्बश्चन्धत स्थानीय तहले उपदफा (२) बमोश्चजम ववननयोश्चजत रकमबाट आनथनक रुपले अनत नबपन्न
मवहलाको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास््यका लानग तोवकए बमोश्चजम खचन गनुन पनेछ ।

(४) प्रदे श, श्चजल्ला र स्थानीय तहमा प्रजनन् स्वास््य समन्वय सनमनत गठन र काम कतनब्य अनधकार
मन्त्रालयले तोके बमोश्चजम हुनेछ ।

(५) मन्त्रालयले यस प्रदे शको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास््य सुदृढीकरणको लानग आवश्यक कायनववनध,
ननदे श्चशका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

३८. लै वङ्गक वहं सामा आधाररत स्वास््य सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले लैवङ्गक वहं सामा आधाररत
स्वास््य श्चशिा, सूचना तथा परामशन लगायतका स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सेवा मन्त्रालय मातहतका सरकारी स्वास््य सं स्थाहरु माफनत तोवकए
बमोश्चजम प्रदान गनुप
न नेछ ।
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पररच्छे द - ६
पोषण र खोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

३९. स्तनपान प्रवर्द्नन, सं रिण र सं वर्द्नन: (१) बच्चा जन्मेदेश्चख ६ मवहनासम्म पूणन स्तनपान गराउनु
आमाको दावयत्व हुनेछ ।
(२) आमाको दूधलाई प्रनतस्थापन गने वस्तुलाई ननरुत्साहन गनन मन्त्रालयले प्रचनलत कानून बमोश्चजम
आवश्यक ननयन्त्रणको व्यवस्था लागु गनेछ ।
(३) आमाको दूधलाई प्रनतस्थापन गने वस्तुको प्रयोग गनुन हुदैन र सोसं ग सम्बश्चन्धत उत्पादक, ववतरक
वा अन्य ब्यश्चक्तले छापा वा ववधुनतय माध्यमबाट कुनै पनन ववज्ञापन वा प्रायोजन गनन हुदैन ।
(४) बाल आहार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।
(५) सावनजननक एवंम सरकारी, गैरसरकारी सं घ सं स्थाहरुको कायनस्थलमा स्तनपान किको व्यवस्थापन
गररनुपनेछ ।
४०. गुणस्तर कायम गनुप
न ने : (१) कुनैपनन प्रकृनतका खाद्य पदाथन, खाने पानी वा औषधीजन्य लगायतका
पदाथनको उत्पादन भण्डारण वा नबिी ववतरणमा तोवकए बमोश्चजमको गुणस्तर मापदण्ड कायम गनुन
पनेछ।
(२) उपदफा १ बमोश्चजम गुणस्तर कायम नगरी वविी ववतरण गरे र स्वास््यमा प्रनतकूल असर परे मा
सोको िनतपूनतन प्रचनलत कानून बमोश्चजम स्वदे शी उत्पादकका हकमा उत्पादक र नबिेता दुबैले र
नबदे शी उत्पादकका हकमा नबिेताले व्यहोनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजम गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको
ननकायले अनुगमन गनेछ ।
४१. सुक्ष्म पोषण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले आयोडीन, आइरन, फोनलक एनसड, दुग्धबधनक
आयुवेददक औषधी, नभटानमन लगायतका स्वास््यका लानग आवश्यक पने सुक्ष्म पोषण तत्व सम्बश्चन्धत
खाद्यान्नमा सश्चम्मश्रण गने व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
(२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोश्चजमको कायन गनन सम्बश्चन्धत उत्पादक वा ववतरक र स्थानीय
तहसं ग समन्वय गनन सक्नेछ ।
(३) सुक्ष्म पोषण तथा एवककृत पोषण कायनिम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।
४२. खोप सेवा प्रदान गनुप
न ने: (१) खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, ननयन्त्रण, ननवारण वा उन्मूलन
गरी श्चशशु, बालबानलका तथा मवहला लगायतका व्यश्चक्तको रुग्णतादर वा मृत्युदर घटाउन तथा खोप
सेवाको गुणस्तर वृवर्द् र ववस्तार गननका लानग मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था नमलाउने छ ।
(२) नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारले तोके बमोश्चजमको खोप सेवा तोवकएका स्वास््य सं स्था माफनत
नन:शुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) कुनै खोपको शुल्क नलनुपने भएमा मन्त्रालयले ननधानरण गरे बमोश्चजम हुनेछ ।
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(४) पूणन खोप घोषणा, सुननितता र खोप सेवा सुदृढीकरणको लानग मन्त्रालयले आवश्यक कायनववनध,
ननदे श्चशका र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।
४३. खोप सञ्चालनमा अवरोध गनन नहुने : कसैले पनन खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कुनै कायनमा कुनै
वकनसमको बाधा अवरोध गनुन हुुँदैन ।

४४. अनुमनत नलनुपने: (१) खोप सेवा सञ्चालन गनन चाहने ननजी गैर सरकारी सामुदावयक सहकारी, स्वास््य
सं स्थाले मन्त्रालयले तोकेको ननकायबाट अनुमनत नलनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम अनुमनत पाएका सं स्थाले तोवकएको ननकायमा ननयनमत रुपले प्रनतवेदन पेश
गनुप
न नेछ ।

४५. खोप कोष: (१) खोप सम्बन्धी कायनको प्रवर्द्ननको लागी खोप कोषको व्यवस्था गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कोषमा दे हाय बमोश्चजमको रकम रहनेछ ।

(क) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,

(ख) स्वदे शी व्यश्चक्त, ववश्चत्तय सहकारी वा अन्य सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग) नेपाल सरकारको अनुमनत बमोश्चजम अन्तराविय सं घ सं स्था वा व्यश्चक्तबाट प्राप्त रकम र
(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) मन्त्रालयले उपदफा (२) बमोश्चजमको रकम “क” बगनको बाश्चणज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा
गनुप
न नेछ ।

(४) खोप कोष सञ्चालन गने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
४६. सहयोग तथा समन्वय गनुप
न ने : (१) खोप सेवा सञ्चालन गने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गनुन
सम्बश्चन्धत ननकाय वा व्यश्चक्तको कतनव्य हुनछ
े ।

(२) मन्त्रालयले खोप सेवा सञ्चालन गदान सं घ र स्थानीयतहसं ग समन्वय र सहकायन गनेछ ।

पररच्छे द-७
रगत, रक्तजन्य पदाथनको प्रयोग तथा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण

४७. रक्त सञ्चार सेवा: (१) मन्त्रालयले इजाजतपत्र ददएको सं स्थाले मात्र रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गनन पाउने
छ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम इजाजतपत्र प्राप्त सं स्थाले इजाजतपत्रको अनधनमा रही रक्त सञ्चार सेवा प्रदान

गननका लानग तोवकएको मापदण्ड पूरा गरी ववनभन्न स्थानमा इकाईहरु खडा गरी रक्त सञ्चार सेवा वा
सोसं ग सम्बश्चन्धत अन्य सेवा प्रदान गनुन पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गने सं स्थाले सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको सङ्क्िमण
नभएको रगत मात्र उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(४) रगतजन्य पदाथनको प्रदे श स्तरीय गुणस्तरीय प्रयोगशाला जाुँच, ननदान तथा भण्डारण सम्बन्धी
आवश्यक व्यवस्थापन गनेछ।

(५) यस दफा बमोश्चजम इजाजतपत्र ददने तथा नवीकरण गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम
हुनेछ ।
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४८. मानव अङ्गको प्रत्यारोपण र प्रयोग: मानव अङ्गको प्रत्यारोपण सम्बन्धी व्यवस्था प्रचनलत कानून
बमोश्चजम हुनेछ ।

४९. शवपरीिण र व्यवस्थापन गने: (१) प्रचनलत कानून बमोश्चजम परीिण गनन अश्चख्तयार प्राप्त
श्चचवकत्सकले तोवकए बमोश्चजम शवपरीिण गनुप
न नेछ ।

(२) शवपररिण पिात बेवाररसे वा पाररवाररक स्वइच्छाले शवलाई तोवकए बमोश्चजमको प्रविया पुरा
गरी श्चचवकत्सा शास्त्र ववषय अध्ययनको लानग सदुपयोग गनन सवकनेछ ।

५०. एम्बुलेन्स र शववाहनको व्यवस्था गनुप
न ने:

(१) मन्त्रालयले तोके बमोश्चजमका स्वास््य सं स्थाले

तोवकए बमोश्चजमको मापदण्डमा रही एम्बुलेन्स र शववाहनको सेवा अननवायन उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(२) एम्बुलेन्स र शववाहनहरुको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।

५१. मानव मृत्युका कारणहरु पवहचान: स्वास््य सं स्थामा उपचार नलइरहे को अवस्थामा कसैको मृत्यु भएमा
मृत्युको कारण पवहचान गनन तोवकए बमोश्चजम परीिण गररनेछ ।

पररच्छे द-8
स्वास््य प्रवर्द्नन, सं रिण र सुधारका लानग सामाश्चजक, सांस्कृनतक तथा वातावरणीय व्यवस्थापन

५२. उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर: (१) जनस्वास््यका लानग खाद्यान्न, मासु, फलफूल, तरकारी र पानी

लगायतका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा वविी ववतरण गदान तोवकए बमोश्चजम गुणस्तर तथा
मापदण्ड कायम गनुप
न नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको मापदण्ड तोके बमोश्चजम हुनेछ ।

(३) उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा वविी ववतरणमा गुणस्तर भए नभएको अनुगमन तोवकएको
ननकायहरुबाट गररनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम गुणस्तर कायम नभएको पाइएमा प्रचनलत कानून बमोश्चजम कारवाहीका लानग
नसफाररस गररनेछ ।

५३. वातावरण, ध्वनी र वायुप्रदुषण: ध्वनी, वायू, जल, दृश्य तथा वातावरण प्रदुषण तथा जलवायु

पररवतननले जनस्वास््यमा पाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गनन तथा प्रचनलत कानून र प्रदे श सरकारले तोके

बमोश्चजम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको मापदण्डको पालना गनुन प्रदे श, स्थानीय तह, आम नागररक, उद्योगी,
व्यवसायी तथा सं घ सं स्थाको कतनब्य हुनेछ।

५४. सरसफाई तथा फोहोरमैला र मलमुत्र व्यवस्थापन: (१) मानव स्वास््यमा सं िमण हुन नददन तथा
वातावरणीय स्वच्छताका लानग फोहोरमैला तथा मानव मलमुत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदे श सरकारले
प्रदे श फोहरमैला तथा मलमुत्र व्यवस्थापन नीनत बनाई लागु गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रदे श सरकारद्वारा लागु गररएको नीनतको पालना प्रत्येक व्यश्चक्तले गनुप
न नेछ।
(३) वातावरणीय सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन तोके बमोश्चजम गनुप
न नेछ ।

(४) स्वास््यजन्य फोहोरमैला सं कलन, पुन: प्रयोग, प्रशोधन, ववसजनन र ननयमनको लानग आवश्यक
मापदण्ड बनाइनेछ ।
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(५) सावनजननक सेवा प्रदायक, होटे ल, रे स्टु रेन्ट, अस्पताल, श्चक्लननक, उद्योग तथा

व्यवसाय

र

सं घ

उपयोग

गनन

सं स्थाहरुले सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन तोवकएको मापदण्ड बमोश्चजम गनुन पनेछ ।

(६) प्लाश्चस्टकजन्य पदाथन तोवकए बमोश्चजमको मैिोन भन्दा बढीको नबिी ववतरण तथा
पाइने छै न ।

(७) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले सेवा प्रदायकलाई र सेवाग्राहीलाई तोवकएको मापदण्ड बमोश्चजमको

स्वच्छ

खानेपानी र सफा एवम् सुरश्चित तवरले व्यवस्थापन गररएको शौचालय उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(८) स्वास््य सं स्थामा खानेपानी, सरसफाई, शौचालय र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।

५५. स्वास््य मैत्री आवास, सावनजननक यातायात र सडक पूवानधार तथा सुरिा: (१) आवास िेत्रहरुको
ननमानण गदान मानव स्वास््य मैत्री हुनेगरी तोकेको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गनुप
न नेछ ।
(२) सडक पूवानधार ननमानण तथा सुधार गदान अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री, ज्येष्ठ नागररक मैत्री र स्वास््य
प्रवर्द्ननलाई ध्यानमा राखी पूवानधार ननमानण गनुन पनेछ।
(३) सडकहरुमा पैदल वहड्ने फु टपाथ, हररत पेटी तथा साइकल लेन, पयानप्त खेल मैदान, मनोरञ्जन स्थल पाकन,
ननश्चित दुरीमा नबश्राम/व्यायम स्थल र सावनजननक शौचालय, स्वास््य प्रवर्द्नन केन्र/स्वास््य जीवनशैली केन्र,
ब्यायाम केन्र, योग केन्र, स्वास््य जांच तथा प्राथनमक उपचारको व्यवस्था गनन सवकनेछ।
(४) सडक तथा यातायात सेवालाई व्यवश्चस्थत गनन, सडक दुघट
न नाबाट हुने मानवीय िनत न्यूनीकरण गनन
र तत्काल उद्दार, उपचार तथा ट्रमा केन्र सम्बन्धी व्यवस्थाका लानग प्रदे श

सरकारले

जनमैत्री

स्वास््य सडक नीनत तथा मापदण्ड बनाई लागु गनन सक्नेछ।
(५) सावनजननक यातायात सं चालन गदान जनस्वास््यमा प्रनतकूल असर नपने गरी

वातावरण मैत्री तथा

स्वास््य मैत्री (जेष्ठ नागररक, बालबानलका, मवहला, अपाङ्ग मैत्री) बनाउन प्रदे श सरकारले आवश्यक
मापदण्ड तोकी कायानन्वयन गनन गराउन सक्नेछ ।
५६.

उद्योग व्यवसाय, आयोजना र शहरीकरण: (१) जनस्वास््यमा पनन सक्ने प्रनतकूल प्रभावको पवहचान

गरी रोकथाम गनन र जोश्चखम न्यूनीकरण गनन तोवकएका उद्योग व्यवसाय तथा आयोजनाको सं चालन गनन
पूव न स्वीकृत नलनु अश्चघ वातावरणीय तथा स्वास््य प्रभाव मूल्यांकन गनुन पनेछ ।

(२) उपदफा (१) अनुसारको वातावारणीय तथा स्वास््य प्रभाव मूल्यांकनको मापदण्ड, सं यन्त्र र तहगत
कायनिेत्र सं घीय कानून तथा प्रदे श सरकारले तोके बमोश्चजम हुनेछ ।

(३) कुनै उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाले उश्चचत प्रकारले फोहोर व्यवस्थापन नगरीकुनै प्रकारको
वववकरण, रसायन लगायत उत्सश्चजत
न पदाथनका कारण

मानव स्वास््य तथा पशुपंिी लगायत अन्यमा

प्रनतकूल असर पारी िनत भएको खण्डमा सोको उश्चचतिनतपूनतनको
व्यवसायी तथा आयोजनाले गनुन पनेछ ।

व्यवस्था

सम्बश्चन्धत

उद्योगी,

५७. जोश्चखमयुक्त िेत्रमा काम गने कामदारको स्वास््य सुरिा :(१) जोश्चखमयुक्त िेत्रमा काम गने

कामदारको स्वास््य सुरिाका लानग सम्बश्चन्धत रोजगारदाताले प्रचनलत कानून बमोश्चजमका सुरिा
उपायहरु अवलम्बन गनुन पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका जोश्चखमयुक्त िेत्रमा कायन गने कामदारहरुको रोजगारदाताले ननयनमत

स्वास््य पररिण, प्राथनमक उपचार लगायत स्वास््य प्रवर्द्ननात्मक सेवाको व्यवस्था र प्रचनलत
कानून बमोश्चजम सो सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गनुन पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको जोश्चखमयुक्त कायन स्थलमा कामदार तथा कमनचारीको औजार, उपकरण वा
अन्य कुनै सामग्रीको प्रयोगको कारण गश्चम्भर सं िमण भएमा, घाइते

भएमा

तथा

मृत्यु

सम्बश्चन्धत रोजगारदाताले स्वास््य उपचार तथा उश्चचत िनतपूनतनको व्यवस्था नमलाउनु पनेछ ।

भएमा

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको जोश्चखमयुक्त कायनस्थलमा काम गने स्वास््यकमी, कमनचारी वा
कामदारलाई सम्बश्चन्धत रोजगारदाताले तोके बमोश्चजमको जोश्चखम भत्ता उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

५८. सामाश्चजक, साुँस्कृनतक अन्धववश्वास, कुररनतमा ननरुत्साहन : जनस्वास््यमा असर पाने सामाश्चजक तथा

सांस्कृनतक अन्धववश्वास लगायत अन्य स्वास््यका कारक तत्वहरुलाई ननयन्त्रण तथा ननरुत्साहन गनन
प्रदे श सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गनन सक्नेछ।

५९. सामाश्चजक स्वास््य सुरिा कायनिम:(१) मवहला, वालबानलका, वकशोर वकशोरी, दनलत, अपाङ्गता भएका

ब्यश्चक्त र प्रदे श सरकारले तोकेका अन्य लश्चित समूहरुका लानग नबमामा लगायत ववशेष सामाश्चजक

स्वास््य सुरिा कायनिमहरु कायानन्वयन गनन स्थानीय तह र प्रदे श सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमलाउनु
पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम लश्चित समूहहरुका लानग ददइने अन्य स्वास््य सेवा सुववधा तथा प्रकृया
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनछ
े ।

(३) प्रदे श नभत्रका सम्पूणन जनप्रनतनननधहरु, सरकारी तथा गैरसकारी, सामुदावयक तथा ननजी सं घ सं स्थामा

कायनरत सम्पूणन कमनचारीहरुलाई अननवायन स्वास््य नबमाको पहुुँचमा ल्याउन र बीनमत अस्पताल तथा

स्वास््य सं स्थाहरुको ववस्तार, स्तोरन्नती र सेवाको गुणस्तरीयता बढाउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रदे श
सरकारले तोके बमोश्चजम हुनछ
े ।

६०. ववद्यालय स्वास््य सेवा तथा स्वास््य श्चशिा: (१) बालबानलकाहरुको स्वास््य प्रवर्द्नन गनन,

वकशोर

वकशोरीको प्रजनन् स्वास््य, सरसफाई तथा अन्य स्वास््य सम्बन्धी सेवा प्रबाह गनन, स्वास््य श्चशिा,
स्वस्थ

जीवन

शैली,

व्यवहार

पररवतनन

तथा

मनोपरामशन

सेवा

प्रदान

गनन

स्थानीय

सरोकारवालाहरूसं ग समन्वय गरी ववद्यालय स्वास््य प्रवर्द्ननकमी को व्यवस्था गररनेछ ।

तह

र

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम खवटएकका स्वास््य प्रवर्द्ननकमीको काम कतनव्य अनधकार ननयुश्चक्त र सेवा
सुववधा प्रचनलत कानून बमोश्चजम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम सेवा सं चालन गनन प्रत्येक नबद्यालयमा कश्चम्तमा एक जना ननसनङ्ग लगायत
स्वास््य प्रवर्द्ननकमीको व्यवस्थापन गनन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गनन सक्नेछ ।

(४) ववद्यालय स्वास््य सेवा र स्वास््य श्चशिा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।

६१. सावनजननक स्थलमा धुम्रपान तथा सूनतन सेवन गनन नहुन:े (१) कसैले पनन सावनजननक स्थलमा धुम्रपान
तथा सुनतनजन्य पदाथन सेवन गनन पाउने छै न ।

(२) व्यवस्थापनले आफुसुँग सम्बश्चन्धत सावनजननक स्थलको आवश्यकता अनुसार ववनभन्न ठाउुँ मा धुम्रपान,
मददरा तथा सुनतन सेवन गनन नपाउने सूचना सबैले दे ख्ने र थाहा पाउने गरी सूचना टाुँस गनुप
न नेछ ।
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६२. सुनतनजन्य पदाथनको उत्पादन, ववज्ञापन तथा नबविववतरण: (१) उत्पादकले सुनतनजन्य पदाथनको प्याकेट

तथा बावहरी खोल (र्रयानपसन) को बनावट, नबविववतरण, सुनतनजन्य पदाथनको प्रवर्द्नन तथा ववज्ञापन, प्रचारप्रसार, प्रदशनन तथा सूचना प्रायोजन गनन पाइने छै न। सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचनलत कानून बमोश्चजम
हुनेछ।

(२) धुम्रपान तथा सुनतनजन्य पदाथनको अनुगमन, ननरीिण तथा ननयमन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम
हुनेछ ।

(३) कसैले पनन अठार बषन नपुगेको व्यश्चक्त, गभनवती तथा सुत्केरी मवहलालाई सुतीजन्य पदाथन नबिी
नबतरण गनन वा गनन लगाउन वा ननशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छै न।

६३. मददरा उत्पादन, नबज्ञापन तथा नबवि नबतरण : (१) कसैले पनन मानव स्वास््यलाई प्रनतकुल हुने गरी

मददरा तथा मददराजन्य उत्पादन, नबिी ववतरण तथा सम्बश्चन्धत मददराको नबज्ञापन, प्रचार प्रसार गनन
पाइने छै न ।

(२) प्रदे श सरकारले मददरा ननयन्त्रण गनन तथा नबिी नबतरणलाई ब्यबश्चस्थत गनन आवश्यक मापदण्ड
बनाई लागु गनन सक्नेछ।

६४. बसाइ सराई र स्वास््य सेवा व्यवस्थापन : सबै नागररकको स्वास््य सेवामा सहज पहुुँचलाई सुननश्चित
गनन मौषमी बसाई सराईलाई मध्यनजर गदै मन्त्रालयले सम्बश्चन्धत स्थानीय तहको सहकायनमा अल्पकालीन
बसाई सराई गरी आएका समुदायको आधारभूत स्वास््य सेवामा पहुुँचलाई सुननश्चित गने छ।

६५. ज्येष्ठ नागररक स्वास््य सेवा: (१) ज्येष्ठ नागररकहरुको स्वास््य प्रवर्द्नन गनन स्वास््य सम्बन्धी परामशन,

उपचार, पुनस्थानपना, प्रसामक तथा सं रिण सेवाको आवश्यक व्यवस्थापन तथा उपलब्धता गनन सम्बन्धी
व्यवस्था मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गनन सक्नेछ ।

(२) स्वास््य सं स्थाहरुबाट सेवा प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी गुणस्तरीय र ज्येष्ठ नागररक मैत्री
सेवाका रुपमा सं चालन गनन प्रदे श सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई व्यवश्चस्थत गनेछ ।

६६. स्वास््य प्रवर्द्नन अनभयान, स्वास््य पयनटन: (१) मन्त्रालयले स्वस्थ, सिम र उत्पादनशील नागररक

ननमानण गनन तथा स्वास््यको ददगो ववकास गनन सरकारी, गैरसरकारी, सामुदावयक सहकारी तथा ननजी सं घ
सं स्थाहरुसं ग सहकायन तथा समन्वय गरी स्वास््य प्रवर्द्नन अनभयान तोके बमोश्चजम सं चालन गनन सक्नेछ ।

(२) प्रदे शको स्वास््य सेवालाई जनमुखी, गुणस्तरयुक्त बनाई प्रदे शको आनथनक ववकास गनन तथा मानव
ववकास सूचकाुँकलाई थप वृवर्द् गनन प्रदे शको स्वास््य पयनटन, स्वास््य महोत्सव सम्बन्धी ववशेष
कायनिम तोवकए बमोश्चजम सं चालन गनन सक्नेछ ।

(३) स्वास््य

प्रवर्द्नन

सेवालाई सम्पूणन स्थानीय

तहमा पुयानउने गरी स्थानीय

सरोकावालाहरूसं ग समन्वय गरी ववस्तार गररनेछ ।

तह तथा अन्य

(३) दफा (५२) दे श्चख (६६) सम्ममा भएको ब्यवस्था लगायत सेवा तथा समग्र प्रदे श स्वास््य
सेवालाई थप व्यवश्चस्थत गनन मन्त्रालयले स्वास््य प्रवर्द्नन सम्बन्धी आवश्यक
मापदण्ड बनाई लागु गनन सक्नेछ।
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रणनीनत तथा

पररच्छे द-9

६७.

नसने रोग तथा माननसक स्वास््य र सरुवा रोग सम्बन्धी व्यवस्था

नसने रोगको रोकथाम: (१) नसने रोगको र सरुवा रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लानग

स्वास््य परीिण गनन र गराउनु सबै व्यश्चक्तको कतनव्य हुनेछ ।

(२) नसने रोग र सरुवा रोग सम्बन्धी प्रदे श स्तरीय नबशेष प्याकेजको ननमानण गरी स्वास््य प्रवर्द्नन

सेवाहरु प्रदे श तथा स्थानीय तहमा प्रवाह गरी नसने रोग र सरुवा रोग सम्बन्धी स्वास््य श्चशिा
लगायत प्रवर्द्ननात्मक सेवा प्रवाह गनन, रोकथाम गनन तथा अनुगमन, ननरीिण र सहजीकरण गननका
लानग मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई सामुदावयक स्वास््य प्रवर्द्नक पररचालन गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम तोवकएको समयावनधका लानग खवटएका जनशश्चक्तको व्यवस्थापन, काम र
कतनव्य लगायत व्यवस्था मन्त्रालयले तोके बमोश्चजम हुनछ
े ।

(४) नसने रोगको र सरुवा रोगको रोकथाम, ननयन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी थप व्यवस्था
तोवकए बमोश्चजमको हुनेछ ।

६८. माननसक

स्वास््य:

(१)

माननसक

स्वास््य

समस्या

भएका

व्यश्चक्त

मनोसामाश्चजक परामशन सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।

स्वास््य

उपचार

तथा

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सेवा प्रदान गदान कुनै पनन स्वास््य सं स्थाले भेदभाव गनुन हुदैन ।
(३) माननसक स्वास््य समस्या भएको व्यश्चक्तलाई मानवीय व्यवहार गनुप
न नेछ ।

(४) कडा खालको माननसक रोग लागेको व्यश्चक्तलाई उपचार, पूनस्न थापनात्मक र प्रसामक सेवाको लानग
स्वास््य सं स्थामा लैजाने दावयत्व सम्बश्चन्धत पररवार वा सं रिकमा हुनेछ।

(५) कडा खालको माननसक रोग लागेका बेवाररसे र असहाय व्यश्चक्तको उपचार तथा सं रिणका लानग
प्रदे श सरकारले तोवकए बमोश्चजम आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।

(६) माननसक स्वास््य समस्याको उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम
हुनेछ ।

पररच्छे द -१0
आयुवेद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा

६९. आयुवेद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सम्बन्धी व्यवस्था:

(१) आयुवेद, योग, युनानी, आम्ची

होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक श्चचवकत्सा, नसर्द् श्चचवकत्सा लगायतका अन्य प्रचनलत परम्परागत स्वास््य उपचार
सेवा तथा सम्बश्चन्धत श्चशिण सं स्था सम्बन्धी दतान अनुमनत, कायानन्वयन, सं चालन, अनुगमन र ननयमन
सम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयले तोके बमोश्चजम हुनछ
े ।

(२) गुणस्तरीय आयुवेद औषधी उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी व्यवस्था आयुवेद औषधी सं वहताले तोके
बमोश्चजम हुनेछ ।

(३) आयुवेद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सेवालाई सम्पूणन स्थानीय तहमा पुयानउने गरी स्थानीय
अन्य सरोकारवालाहरुसं ग समन्वय गरी ववस्तार गररनेछ ।

तह

तथा

(४) नसने रोग र सरुवा रोग तथा दीघन रोग ननयन्त्रण र बढ्दो तनाब व्यवस्थापनको आयुवेद्का
ववश्चशश्चस्टकृत श्चचवकत्सा पद्दनत, योग, पुबक
न मन/पंचकमन, रसायन श्चचवकत्सा र स्वस्थ जीवन शैली
परामशन सेवा प्रदान गनन सवकनेछ ।
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(५) आयुवेद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सेवालाई स्वास््य सेवासं ग एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गनन
स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरुसं ग समन्वय गररनेछ ।

(६) आयुवेद स्वास््य सेवा तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा लगायत सुदूरपश्चिम आयुवेद
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।

प्रनतष्ठान

सम्बन्धी

पररच्छे द-१1
स्वास््य अध्ययन अनुसन्धान

७०. स्वास््य अध्ययन अनुसन्धान:(१) मन्त्रालयले स्वास््यको समग्र ववकासको लानग अध्ययन तथा
अनुसन्धान गनन गराउन प्रदे श स्तरीय स्वास््य अनुसन्धान पररषद् स्थापना गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पररषद्को गठन, सं चालन, व्यवस्थापन, काम कतनव्य,
र सुववधा तोवकए बमोश्चजम हुनेछ ।

अनधकार, सेवा सतन

७१. प्रयोगात्मक अनुसन्धानको लानग स्वास््य सेवा: (१) कुनैपनन व्यश्चक्त वा सं स्थाले सेवाग्राहीलाई

प्रयोगात्मक वा अनुसन्धानको प्रयोजनको लानग स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउनु अश्चघ सोको जानकारी
सम्बश्चन्धत सेवाग्राहीलाई गराउनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायन गदान सेवाग्राहीबाट प्रारश्चम्भक स्वास््य उपचार प्रदान
प्रदायकले नलश्चखत मञ्जुरीनामा नलनु पनेछ ।

(३) कुनै व्यश्चक्त वा सं स्थाले स्वास््य सम्बन्धी ववषयमा अनुसन्धान गनन चाहे मा
बमोश्चजम अध्ययन अनुसन्धान गनुप
न नेछ ।

गने

तोवकएको

सेवा
मापदण्ड

पररच्छे द-१2
एक स्वास््य (वन हे ल्थ), जनस्वास््य ननगरानी (सनभनलेन्स) र ववपदमा स्वास््य व्यवस्थापन
७२.

एक स्वास््य पर्द्नत अबलम्बन गने : (१) औषधी, खानेपानी तथा खाद्य स्वच्छता, बन, वातावरण,

प्रववनध

तथा

ववज्ञान,

कृवष,

पशुपन्िी

स्वास््य

लगायतका

िेत्र

एवं

मानव

स्वास््य

अन्तरसम्बन्धलाई मानव मैत्री व्यवश्चस्थत गनन मन्त्रालयले एक स्वास््य पर्द्नत अवलम्बन गने छ ।

बीचको

(२) एक स्वास््य अवधारणा लागू गनन मन्त्रालयले स्वास््य, श्चशिा, कृवष, बन, पशुपंछी, औषधी तथा
खाद्य, खानेपानी, सरसफाई, सडक, यातायात तथा भौनतक पूवानधार लगायत अन्य िेत्रहरुको समन्वयमा
प्रचनलत नीनत, ननयम र मापदण्ड अनुरुप नेपाल सरकार र स्थानीय तहसं ग सहकायन गनन सक्नेछ ।
७३.

औषधीको समुश्चचत प्रयोग, प्रनतशुक्ष्म जीवाणु प्रनतरोध (एन्टी मैिोनबयल रे नसस्टे न्स) र ववषादी: (१)

औषधीको समुश्चचत प्रयोग, प्रेस्िाइब तथा नबिी ववतरण कायन समुश्चचत र प्रभावकारी रुपमा व्यस्थापन गनुन
वप्रश्चस्िप्सन गने श्चचवकत्सक, औषधी उत्पादक तथा नबिेता र उपयोगकतानको कतनब्य हुनेछ।
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(२) औषधीको दुरुपयोगले गदान दे खा पने प्रनतशुक्ष्मजीवाणु प्रनतरोध (एन्टी मैिोनबयल रे नसस्टे न्स) को
ननदान, ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लानग मन्त्रालयले आवश्यक रणनीनत तथा मापदण्ड बनाउने
छ।

(३) औषधी ननगरानी (फमानकोनभश्चजन्स), औषधीको समुश्चचत प्रयोग भए नभएको अनुगमन, ननरीिण तथा
ननयमन सम्बन्धी व्यवस्थापनका लानग आवश्यक कायनववनध, ननदे श्चशका र मापदण्ड बनाई मन्त्रालयले
लागु गनन सक्नेछ ।

(४) कृवष उपजमा हाननकारक ववषादीको प्रयोग ननयन्त्रण गनन तोवकए बमोश्चजम व्यवस्था गररनेछ ।
(५) मानव स्वास््यलाई उच्च प्राथनमकता ददई सेवाग्राहीको स्वास््य सम्बन्धी हक सुननश्चितका
आवश्यक व्यवस्था तोकेबमोश्चजमको हुनेछ।

लानग

७४. जनस्वास््य सनभनलेन्स सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नबनभन्न रोग तथा महामारीको अवस्था तथा असर सम्बन्धी
अध्ययन, औषधीको दुरुपयोगको ननगरानी, खाद्य पदाथनको नमसावट तथा गुणस्तर, ववषादीको प्रयोग तथा
असर, खानेपानीको जाुँच तथा गुणस्तर, दूध तथा दूधजन्य पदाथनको जांच तथा गुणस्तर, ध्वनी तथा हावा
सम्बन्धी गुणस्तर लगायत अध्ययन तथा अनुसन्धान गनन प्रदे श जनस्वास््य सनभनलेन्स केन्र स्थापना गरी
ननयनमत ननरीिण, अनुगमन, ननयमन तथा ननगरानीका लानग तोके बमोश्चजमको व्यवस्था गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सेवालाई ववस्तार गनन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई
जनशश्चक्त पररचालन गनन सक्नेछ ।

आवश्यक

(३) खुल्ला नसमानाका कारणले नभनत्रन सक्ने ववनभन्न सने रोग तथा महामारीको ननयन्त्रण तथा
व्यवस्थापनका लानग मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछ ।

७५. पयानवरण, जलवायु पररवतनन तथा ववपदमा स्वास््य व्यवस्थापन : (१) पयानवरण तथा वातावारणलाई
मानव मैत्री बनाई राख्नु प्रत्येक व्यश्चक्तको कतनव्य हुनेछ।

(२) जलवायु पररवतनन तथा मानवीय कायनबाट हुने ववपदको रोकथाम गनन तथा ववपदमा हुने मानव

स्वास््यको सम्वेदनश्चशलतालाई तत्काल व्यवस्थापन गनन आवश्यक रणनीनत बनाई प्रादे श्चशक रुपमा
रतु प्रनतकायन सं यन्त्रको नबकास गरी सं घ तथा स्थानीय तहसं ग समन्वयमा कायानन्वयन गररनेछ।

(३) मन्त्रालयले प्रदे श तहको ववपद, महामारी तथा आपतकालीन प्रादे श्चशक स्वास््य योजना ववकास गरी
आवश्यक औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको भण्डारण (बफरस्टक)

व्यवस्थापन गररनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोश्चजम मन्त्रालयले योजना नबकास गदान सं घीय कानून बमोश्चजम ननधानरण गरे का
मापदण्ड तथा ननदे श्चशका अनुरुप हुने गरी गनेछ ।

(५) पयानवरण, जलबायु पररबतनन र आपतकालीन स्वास््य सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था तोवकए
हुनेछ।
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बमोश्चजम

पररच्छे द -१3
अन्य स्वास््य सेवा ब्यवस्थापन र सहयोगी कायनिम

७६. स्वास््य आपूनतन व्यवस्थापन: (१) ननशुल्क आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह भएको सुननश्चित गनन तोवकए
बमोश्चजमको ननशुल्क एवं अत्यावश्यक औषधी तथा स्वास््यसं ग सम्बश्चन्धत औजार उपकरणको ननयनमत

आपूनतनको लानग मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक प्रणाली ननमानण गनन मापदण्ड
बनाउनेछ।

(२) प्रदे श मातहतका स्वास््य सं स्थाहरुको समन्वयमा ननशुल्क आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह भएको
सुननश्चित गनन तोवकए बमोश्चजमको ननशुल्क एवं अत्यावश्यक औषधी तथा स्वास््यसं ग सम्बश्चन्धत

औजार उपकरणको ननयनमत आपूनतनको लानग मन्त्रालयले प्रदे श मातहतका स्वास््य सं स्थाहरुको
समन्वयमा आवश्यक प्रणाली ननमानण गनन मापदण्ड बनाउनेछ।

७७. स्वास््य प्रश्चशिण, त्यांक, सूचना र सं चार : (१) स्वास््य िेत्रमा सबल, सिम र दि जनशश्चक्तको
उत्पादन तथा नबकास गनन नववनतम प्रववनधयुक्त स्वास््य प्रश्चशिण सेवा ववस्तार गरी एकद्वार प्रणालीलाई

व्यवश्चस्थत गनन मन्त्रालयले आवश्यक प्रदे श स्वास््य प्रश्चशिण रणनीनत, कायनववनध तथा मापदण्ड बनाउन
सक्नेछ ।

(२) मन्त्रालयले स्वास््य सम्बन्धी त्यांकको भण्डारण, सूचना र सं चारको वस्तुननष्ठ, पहुुँचयोग्य, भरपदो
र प्रववनधमैत्री सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ र सो को अध्यावनधक गनुप
न नेछ ।

७८. स्थानीय तहलाई प्राववनधक सहयोग: (१) मन्त्रालयबाट तोकेको मापदण्ड बमोश्चजम स्थानीय तहमा
सं चानलत स्वास््य सेवाको ननयनमत अनुगमन, ननरीिण, सहजीकरण तथा आवश्यक प्राववनधक सहयोगका
लानग मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जनस्वास््य ननरीिकको व्यवस्था गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थानीय तहमा ननश्चित समयको लानग खटाएका प्राववनधक जनशश्चक्तको
व्यवस्थापन, काम, कतनव्य र अनधकार मन्त्रालयले तोके बमोश्चजम हुनेछ ।

७९. समन्वय तथा साझेदारी: (१) प्रदे शको समग्र स्वास््य सेवाको ववकासका लानग मन्त्रालयले

नेपाल

सरकारको सहमनतमा प्रचनलत कानून बमोश्चजम अन्तराविय तथा वैदेश्चशक सहयोग समेत नलन सक्नेछ ।

(२) स्वास््य सेवासं ग सम्बश्चन्धत सेवाको लानग सामुदावयक, सहकारी, गैरसरकारी र ननजी सं घ
सं स्थाहरुसं ग साझेदारी र सहकायन गने सम्बन्धी मापदण्ड तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।

(३) सामुदावयक, सहकारी, गैरसरकारी र ननजी सं स्थाले स्वास््य सेवा प्रवाह गनुन अश्चघ मन्त्रालयको
अनुमनत नलई तोवकएको मापदण्ड बमोश्चजम कायन गनुन पनेछ।
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पररच्छे द -१4
दण्ड सजाय र ववववध

८०. दण्ड सजाय र अन्य : (१) यस ऐन ववपररत कुनै कसुर गरे मा जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५, सुतीजन्य

पदाथन ननयन्त्रण तथा ननयमन गने ऐन, २०६८ र अन्य प्रचनलत कानून अनुसार दण्ड र सजाय हुनेछ ।
(२) यस ऐन अनुसारमा मुद्दा सरकारवादी हुनेछन् ।

८१.

ननयम बनाउने अनधकार : प्रदे श सरकारले यस ऐनको कायानन्वयनको लानग आवश्यक ननयमहरु

८२.

कायनववनध, ननदे श्चशका तथा मापदण्ड: यस ऐन र यस ऐन अन्तगनत बन्ने ननयमको कायनन्वयनको लानग

८३.

प्रदे श सरकारले ननदे शन ददन सक्नेाः (१) प्रदे श सरकारले स्वास््य िेत्रको ववकास सम्बन्धमा प्रदे श

बनाउन सक्नेछ ।

मन्त्रालयले आवश्यक कायनववनध, ननदे श्चशका, रणनीनत तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

स्वास््य सनमनतलाई र सनमनत माफनत अन्य ननकायलाई आवश्यक ननदे शन ददन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रदे श सरकारले ददएको ननदे शनको पालना गनुन सनमनत र सम्बश्चन्धत
ननकायको कतनव्य हुनेछ ।

८४.

यस ऐन बमोश्चजम हुनेाः यस ऐनमा लेश्चखए जनत कुरामा यस ऐन बमोश्चजम र अन्यमा प्रचनलत कानून

बमोश्चजम हुनेछ ।

प्रदे श सभाको सम्बत् २०७७ श्रावण ३० गते शुिबारका ददन बसेको छै टौँ अनधवेशनको ३१औ ँ बैठकले
नेपालको सं ववधानको धारा १९९ बमोश्चजम यो ववधेयक पाररत गरे को हुदा नेपालको सं ववधानको धारा
२०१ को उपधारा (1) बमोश्चजम प्रमाश्चणत गदनछु ।

.............................

माननीय अजुन
न बहादुर थापा
सभामुख

सुदूरपश्चिम प्रदे श

नमनत :- २०७७-०५-१४

सुदूरपश्चिम प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाश्चणत यो ववधेयक
नेपालको सं ववधानको धारा २०१ को उपधारा (2) बमोश्चजम
प्रमाश्चणकरण गदनछु ।
नमनत :-......................... माननीय समीला कुमारी पन्त
प्रदे श प्रमुख
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