
 
 

 
 
 

प्रदेश राजपत्र 

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
 

खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, जेठ १४ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क १५ 

भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. १३ 

 

प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना,  सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत गनव 
बनकेो ऐन 
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प्रस्तावनााः प्रदेश तभत्र बसोबास गने व्यशक्तलाई सववसलुभ र गणुस्तरीय स्वास््य 
सेवा प्रदान गनव सरकारी, तनजी, सामदुावयक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरमा 
स्वास््य संस्थाको स्थापना, सेवा ववस्तार, स्तर वृवि, स्वास््य सेवा सञ्चालन गदाव 
पालन गनुवपने मापदण्ड तथा स्वास््य सेवा सञ्चालनकालातग अनमुतत प्रदान गने 
प्रकृयालाई सरल, सहज, व्यवशस्थत तथा प्रभावकारी बनाई स्वास््य सेवा सञ्चालन 
गनव वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद - १ 

प्रारशम्भक 

१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१)  यस ऐनको नाम "प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास््य 
संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत ऐन, २०७५" रहेको 
छ। 

(२) यो ऐन तरुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा :– 

(क) “अनमुतत प्रदान गने तनकाय” भन्नाले दफा ३ मा उशललशखत अनमुतत 
प्रदान गने तनकाय सम्झनपुछव ।  

(ख) “अस्पताल” भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदान गने उद्देश्यले प्रचतलत 
कानून बमोशजम स्थावपतसरकारी  अस्पताल, तनजी अस्पताल, नतसवङ्ग 
होम, सामदुावयक अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल वा सहकारी 
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अस्पताल सम्झनपुछव र सो शब्दले शशिण अस्पताल समेतलाई 
जनाउँछ।  

(ग) “आयवेुद संस्था” भन्नाले आयवेुद उपचार पिततमा आधाररत भई 
स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्था सम्झनपुछव र सो शब्दले 
आयवेुद तथा वैकशलपक शचवकत्सापिततबाट उपचार गने गरी 
सञ्चालन गररएको आयवेुद अस्पताल, नतसवङ होम, पोतल शललतनक, 

पञ्चकमव, योग, जीवनशैली व्यवस्थापन केन्र समेतलाई जनाउँछ।  

(घ) “वैकशलपक शचवकत्सा” भन्नाले प्राकृततक, होतमयोप्याथीक, यूनानी, 
वफशजयोथेरापी, एलयपुन्चर, आम्ची समेतलार्व जनाउँछ ।  

 (ङ) “गैरसरकारी अस्पताल” भन्नाले मनुाफा रवहत उद्देश्यले स्वास््य सेवा 
प्रदान गने प्रयोजनको लातग प्रचतलत  कानून बमोशजम दताव भै 
अनमुतत प्रदान गने तनकायबाट स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव अनमुतत 
प्राप्त अस्पताल सम्झनपुछव। 

(च) “तनजी अस्पताल वा नतसवङ्गहोम” भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदान गने 
उद्देश्यले प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना भई अनमुतत प्रदान गने 
तनकायबाट स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव अनमुतत प्राप्त तनजी अस्पताल 
वा नतसवङ्गहोम सम्झनपुछव ।  

(छ) “पोली शललतनक” भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भई एकै 
स्थानबाट कम्तीमा पाँच वटा सेवा जस्तै बवहरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, 
रेतडयो ईमेशजङ्ग, वफजीयोथेरापी, पररवार तनयोजन, खोप सेवा आदद 
जस्ता बहसेुवा उपलब्ध गराउने संस्थालाई सम्झनपुछव ।  
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(ज) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ को स्वास््य  सम्बन्धी 
ववषय हेने मन्त्रालय सम्झनपुछव । 

(झ) “शशिण अस्पताल” भन्नाले शचवकत्सा ववज्ञानको ववषयमा कम्तीमा पतन 
स्नातक स्तरको अध्यापन गने उद्दशे्य तलई प्रचतलत कानून बमोशजम 
स्थापना भई स्वास््य सम्बन्धी सेवा समेत प्रदान गनवका लातग 
अनमुतत प्रदान गने तनकायवाट अनमुतत प्राप्त शशिण अस्पताल 
सम्झनपुछव ।  

(ञ) “सरकारी अस्पताल” भन्नाले प्रदेश सरकारको पूणव वा आशंशक 
स्वातमत्व रहने गरी साववजतनक हीतका लातग स्थापना भएको वा हनु े
स्वास््य सेवा प्रदायक अस्पताल सम्झनपुछव ।  

         स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लातग “आशंशक स्वातमत्व” 

भन्नाले प्रदेश सरकारको कम्तीमा एकाउन्न प्रततशत लगानीलाई 
सम्झनपुछव ।  

(ट) “सहकारी अस्पताल” भन्नाले सहकारीको तसिान्त बमोशजम सदस्य 
समेतलाई स्वास््य सेवा ददने उद्देश्यले प्रचतलत सहकारीसम्बन्धी 
कानूनबमोशजम दताव भै अनमुतत प्रदान गने तनकायवाट स्वास््य सेवा 
सञ्चालन गनव अनमुतत प्राप्त अस्पताल सम्झनपुछव ।  

(ठ) “सामदुावयक अस्पताल” भन्नाले सम्बशन्धत सरकारी तनकायमा संस्था 
दताव भई समदुायकै लगानी र  व्यवस्थापनमा संचालन हनुे गरी 
मनुाफारवहत उद्देश्य तलई अनमुतत प्रदान गने तनकायबाट स्वास््य 
सेवा सञ्चालन गनव अनमुतत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछव ।  
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(ड) “स्वास््य शललतनक” भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भई कुनै 
पतन व्यशक्तलाई स्वास््य सम्बन्धी  जाचँ गने, उपचार सम्बन्धी 
आवश्यक परामशव एकै स्थानबाट पाँच वटा भन्दा कम सेवा जस्तै 
बवहरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेतडयो ईमेशजङ्ग, वफजीयोथेरापी, पररवार 
तनयोजन, खोप सेवा जस्ता सेवा उपलब्ध गराउने संस्थालाई सम्झन ु
पछव र सो शब्दले तनजी शललतनक समेतलाई जनाउँदछ ।  

(ढ) “तनदेशनालय” भन्नाले स्वास््यसम्बन्धी कायव हेने प्रदेश सरकार 
अन्तगवतको तनदेशनालय सम्झनपुछव । 

(ण) “स्वास््य संस्था” भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भई अनमुतत 
प्रदान गने तनकायबाट स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव अनमुतत प्राप्त 
अस्पताल, शशिण अस्पताल, अस्पताल तथा अनसुन्धान केन्र, पोली 
शललतनक, स्वास््य शललतनक, प्रयोगशाला, डायग्नोवष्टक सेन्टर जस्ता 
सेवाहरु सञ्चालन गने संस्था सम्झन ुपछव र सो शब्दले आयवेुद तथा 
वैकशलपक शचवकत्सा सेवा प्रवाह गने संस्था समेतलाई जनाउँछ । 

पररच्छेद – २ 

स्वास््य सेवा सञ्चालन अनमुतत सम्वन्धी व्यवस्था 

३. स्वास््य सेवा संचालन गनुव अगातड अनमुतत तलनपुनेाः (१) यस ऐन बमोशजम 
अनमुतत नतलई कसैले पतन स्वास््य संस्था सञ्चालन गनुव हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव चाहन े
व्यशक्त वा संस्थाले पन्र शैयासम्म स्थानीय तहबाट, सोह्र शैयादेशख चौवीस 
शैयासम्म स्वास््य तनदेशनालयबाट र पच्चीस शैयादेशख दईुसय पचास 
शैयासम्म मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनमुतत तलनपुनेछ । 
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(३) प्रदेश सरकारले स्थापना र सञ्चालन गने स्वास््य संस्थाको 
हकमा तोवकए बमोशजम मापदण्ड तयार गरी सो अनसुार स्थापना 
गररनेछ। 

(४) प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत संचालन हनु े सरकारी 
अस्पतालहरुको व्यवस्थापनका लातग अस्पताल ववकास सतमतत गठन 
गनेछऴ। सतमततको गठन तोवकए बमोशजम हनुछे । 

(५) उपदफा (२) र (३) बमोशजम स्वास््य संस्थालार्व सञ्चालन 
अनमुतत ददंदा स्वास््य संस्थाको सेवाको प्रकृतत, जनसंख्या र दूरी 
लगायतको आधारमा मन्त्रालयले तोके बमोशजम हनुेछ । 

(६) डेन्टल सेवा, आखँा सेवा, आयवेुद सेवा, प्रयोगशाला सेवा, 
एलसरे सेवा, वफशजयोथेरापी जस्ता सेवाहरु सञ्चालन गनव चाहेमा 
तनदेशनालयबाट अनमुतत तलन ु पनेछ र सोको मापदण्ड तोवकएबमोशजम 
हनुेछ । 

(७) कुनै पतन स्वास््य सम्बन्धी शशिण संस्था सञ्चालन गनवको 
लातग अनमुतत तलन चाहन े संस्थाले प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना 
भएका काउशन्सलको तसफाररस सवहत मन्त्रालयमा तनवेदन ददनपुनेछ । 

(८) तनशज, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी संस्थाले शशिण संस्था 
स्थापना गनुवपदाव आफ्नै तनशज अस्पताल वा नतसवङहोम वा सामदुावयक 
अस्पताल वा गैरसरकारी वा सहकारी अस्पताल हनुपुनेछ । 
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(९) यस ऐन बमोशजम अनमुतत तलएका स्वास््य संस्थाले तोवकए 
बमोशजमका स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव सलनछेन ्।  

(१०) स्वास््य संस्थाले प्रदेश सरकारबाट सञ्चातलत सेवा वा 
कायवक्रम सञ्चालन गदाव प्रदेश सरकारले तोकेको तनयमावली वा प्रोटोकल 
वा मापदण्ड वा तनदेशशका अतनवायव रुपमा पालना गनुवपनेछ । 

४. शलुक सम्बन्धी व्यवस्था: स्वास््य संस्था स्थापना, सेवा तबस्तार वा स्तरोन्नतत 
गनव अनमुतत प्राप्त भएमा तोवकए बमोशजमको अनमुतत दस्तरु र नवीकरण 
दस्तरु अनमुतत प्रदान गने संस्थामा बझुाउन ुपनेछ । 

५. पूवावधार तनमावण मनसाय पत्र (लेटर अफ र्न्टेन्ट) को लातग तनवेदन ददन ु
पने: (१) यस ऐन बमोशजम स्वास््य संस्थाको स्थापना, स्वास््य सेवा 
ववस्तार वा स्तरोन्नतत गरी स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव र्च्छुक स्वास््य 
संस्थाले आवश्यक पूवावधार तनमावण गने प्रयोजनकालातग तोवकए बमोशजमको 
ढाँचामा मनसाय पत्रको (लेटर अफ र्न्टेन्ट) लातग तनवेदन ददनपुनेछ । 

 तर, पच्चीस भन्दा बढी शैया सञ्चालन गने अस्पतालले प्रचतलत वातावरण 
सम्बन्धी कानून बमोशजम स्वीकृत  प्रारशम्भक वातावरणीय परीिण 
(आर्.ई.ई.) वा वातावरणीय प्रभाव मूलयांकन (ई.आई.ए) प्रततवेदन 
समेत   पेश गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त हनु आएमा अनमुतत 
प्रदान गने तनकायले तनवेदन प्राप्त भएको तमततले   एक मवहनातभत्र परीिण 
गनव र प्रततवेदन ददनका लातग प्राववतधक सतमतत खटाउन सलनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम खवटएको प्राववतधक सतमततले 
अध्ययन गरी प्रततवेदन ३० ददन तभत्र अनमुतत प्रदान गने तनकाय समि 
पेश गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको प्रततवेदन प्राप्त भएपतछ सो 
प्रततवेदनको आधारमा पूवावधार तनमावणका लातग अनमुतत ददन उपयकु्त हनु े
देशखएमा प्रततवेदन प्राप्त भएको तमततले पन्र ददनतभत्र अनमुतत प्रदान गने 
तनकायले बढीमा तीन वषवसम्मको समयावतध ददई पूवावधार तनमावणको लातग 
तनवेदनलाई मनसायपत्र प्रदान गनव सलनछे । 

तर मनसायपत्र प्रदान गनुव नपने कारण भए कारण सवहत तलशखत 
जानकारी मन्त्रालय वा तनदेशनालयले सम्वशन्धत पिलार्व ददन सवकन ेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको अवतध तभत्र मनातसव कारण परी 
पूवावधार तनमावण गनव नसकेको भतन समयावतध थपको लातग सम्बशन्धत 
अस्पताल वा स्वास््य संस्थाले अनरुोध गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो  स्वास््य 
संस्थालाई बढीमा एकवषवमा नबढ्ने गरी पूवावधार तनमावणको लातग 
समयावतध थप गनव सलनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैुकुरा लेशखएको भएतापतन जनु 
थपसेवा ववस्तार गनवलाई मनसाय पत्र पेश भएको हो त्यस्तो प्रस्ताववत 
भवन तनमावण सम्पन्न नभएसम्म परुानो भवनमा तत ्तत ्सेवा संचालन गनव 
पार्ने छैन। 
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६. सञ्चालन अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अनमुतत ददनभुन्दा पवहले त्यस्तो 
स्वास््य संस्थाको पूवावधार र मापदण्ड तोवकए बमोशजमको भए, नभएको 
प्राववतधक सतमततले अनगुमन गरी तसफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनगुमन गदाव तोवकएको गणुस्तर 
वा पूवावधार सम्बन्धी मापदण्ड परुा गरेको नपाईएमा त्यस्तो स्वास््य 
संस्थालाई तत्काल सधुारका लातग तीन मवहनासम्मको अवतध ददन 
सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम तनरीिण तथा अनगुमनका क्रममा 
ददएको तनदेशन पालना नगने स्वास््य संस्थालाई मन्त्रालयले अनमुतत 
ददनेछैन । 

(४) त्यस्तो संस्थालाई कारवाही गनुव पूवव आफ्नो सफाई पेश 
गने मनातसव मौका ददर्नेछ । 

७. पूवावधार सम्बन्धी मापदण्ड: स्वास््य संस्थाहरुले सेवा सञ्चालन गदाव तोवकए 
बमोशजमको मापदण्ड पूरा गनुव पनेछ । 

८. सञ्चालन अनमुतत ददन सवकन:े (१) दफा ५, ६ र ७ बमोशजमको कायव 
सम्पन्न भए पश्चात तोवकए   बमोशजमको पूवावधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा 
गरेका स्वास््य संस्थाले स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव आवश्यक कागजात 
संलग्न गरी मन्त्रालय समि तनवेदन ददनपुनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको तनवेदन प्राप्त हनु आएमा 
मन्त्रालयले तनवेदन प्राप्त भएको तमततले पन्र ददनतभत्र दफा ६ को 
उपदफा (१) बमोशजम प्राववतधक सतमततलाई अनगुमन गनव लगाउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको अनगुमन सतमततले पैंतालीस 
ददनतभत्र स्थलगत तनरीिण गरी स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव अनमुतत प्रदान 
गनव उपयकु्त भए, नभएको राय सवहतको प्रततवेदन मन्त्रालयमा पेश 
गनुवपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको प्रततवेदनको आधार र यस ऐन 
बमोशजमको मापदण्ड पूरा गरेको स्वास््य संस्थालाई बवढमा तीन 
वषवसम्मको लातग स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव तोवकएको ढाँचामा अनमुतत 
ददनसलनेछ । 

पररच्छेद – ३ 

स्तरोन्नतत, सेवा ववस्तार तथा नवीकरण 

९. थप सेवा ववस्तार गनव वा शाखा स्थापना गनव अनमुतत तलन ु पनेाः (१) 
स्वास््य संस्थाले आफूले सेवा सञ्चालन गनव अनमुतत पाएको सेवाका 
अततररक्त थप सेवा ववस्तार गनव वा शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गनव 
चाहेमा तोवकए बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी मन्त्रालयमा अनमुततका लातग 
तनवेदन ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अनमुततका लातग रीतपूववकको 
तनवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तीस ददनतभत्र अनगुमन गरर  प्राप्त 
प्रततवेदनका आधारमा अनमुतत प्रदान गनुवपनेछ । 
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१०. सञ् चालनमा रहेका स्वास््य संस्थाले अनमुतत प्राप्त गनव तनवेदन ददनपुने: (१) 
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका  बखत सञ् चालनमा रहेका स्वास््य संस्थाले यस ऐन 
बमोशजम तोवकएको पूवावधार तथा मापदण्ड पूरा गने  प्रयोजनका लातग 
अनमुतत तलनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त हनु आएमा मन्त्रालयले 
त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई यस ऐन बमोशजम तोकेको पूवावधार पूरा गनवका 
लातग तीन वषव र मापदण्ड कायम गनवका लातग एक वषवका लातग 
समयावतध ददन सलनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पूवावधार वा मापदण्ड पूरा गनव 
स्वीकृती प्रदान गररएको स्वास््य संस्थाले प्रत्येक छ मवहनामा प्रगतत 
प्रततवेदन मन्त्रालय समि पेश गनुवपनेछ । 

(४) यस दफा बमोशजम अनमुततका लातग तनवेदन नददने वा 
तनवेदन ददएको भएतापतन तनधावररत अवतध तभत्र पूवावधार तथा मापदण्ड पूरा 
नगने स्वास््य संस्थाको अनमुतत मन्त्रालयले रद्द गनव सलनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोशजमको अनमुततका लातग रीतपूववकको 
तनवेदन प्राप्त भएका तमततले मन्त्रालयले प्राववतधक सतमतको प्रततवेदनको 
आधारमा तीस  ददनतभत्र अनमुतत प्रदान गनव सलनछे । 

११. स्वास््य संस्था बाहेक अन्यत्रबाट स्वास््य सेवा प्रदान गनव अनमुतत तलनपुनेाः 
(१) कुनै पतन स्वास््य  संस्थाले तोवकएको भन्दा बाहेकका ठाउँबाट 
स्वास््य सेवा प्रदान गनव चाहेमा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले  तोकेको 
तनकायबाट अनमुतत प्राप्त गनुवपनेछ । 
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(२) स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाहेक अन्य सेवा प्रदायक 
संस्थाहरुले स्वास््य सेवा ददन चाहेमा समेत मन्त्रालयबाट स्वीकृती 
तलनपुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजमको सेवा प्रदान गने स्वास््य 
संस्था सम्बशन्धत तनकाय र स्वास््य सेवा प्रदायक सम्बशन्धत पररषद् मा 
अतनवायव दताव भएको हनुपुनेछ । 

(४) आयवेुद, होतमयोप्याथीक, यनुानी, प्राकृततक शचवकत्सा, 
अकुपञ्चर, वफशजयोथेरापी, सोवाररग्पा (आम्ची) शचवकत्सा पिततमा आधाररत 
भई सेवा प्रवाह गने संस्थाले समेत तोवकए बमोशजम अतभलेखीकरण गने, 
व्यवसाय  संचालन सहमतत र सूशचकृत गनुवपनेछ ।  

१२. नवीकरण गराउनपुनेाः (१) यस ऐन बमोशजम स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव 
अनमुतत प्राप्त स्वास््य संस्थाले  सेवा सञ् चालन अनमुततको अवतध समाप्त 
हनु ुछ मवहना अगावै मन्त्रालयमा नवीकरणका लातग तनवेदन  ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले 
तोवकए बमोशजमको दस्तरु तलई बढीमा तीन वषवसम्मको लातग स्वास््य 
संस्थालाई सेवा संचालनका लातग अनमुततपत्र नवीकरण गनव सलनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको अवतध तभत्र मनातसव कारण परी 
तनवेदन पेश गनव नसकेको भनी कारण खलुाई नवीकरण गने अवतध समाप्त 
भएपतछको छ मवहना तभत्र पेश गरेमा दोब्बर नवीकरण दस्तरु तलई 
मन्त्रालय ले सेवा सञ्चालन अनमुतत नववकरण गररददन सलनेछ । 



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क १५ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।१४ 

 

(४) उपदफा (२) वा (३) वमोशजमको अवतधतभत्र नवीकरणका 
लातग तनवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थाको सञ्चालन अनमुतत पत्र स्वताः 
खारेज हनुेछ । 

१३. दताव प्रमाणपत्र राख्नपुनेाः अनमुतत प्राप्त स्वास््य संस्थाले आफूले पाएको 
अनमुतत पत्र सबैले देख्न ेगरी स्वास््य संस्थामा राख्नपुनेछ । 

१४. स्वातमत्व हस्तान्तरणाः (१) कुनै पतन व्यशक्त वा संस्थाको नाममा दताव 
भएको स्वास््य संस्था तनजको  स्वातमत्व हस्तान्तरण नगरी अन्य व्यशक्त वा 
संस्थाले सञ् चालन गनव पाउन ेछैन ।  

(२) कसैले उपदफा (१) बमोशजमको स्वातमत्व हस्तान्तरण गनव 
चाहेमा तोवकए बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी सञ्चालन गनव सलनेछ । 

१५. एकै पटक दईु स्वास््य संस्थामा एकै व्यशक्त आवि हनु नहनु:े कुनै 
शचवकत्सक वा स्वास््यकमीले एक   भन्दा बढी स्वास््य संस्थामा 
पूणवकालीन काम गनव पाउने छैन ।  

१६. स्वास््य संस्था गातभई सेवा सञ्चालन गनव सलनाेः  (१) स्वास््य सेवालाई 
गणुस्तरीय, प्रभावकारी तथा सवुवधायकु्त  बनाउन सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा 
बढी स्वास््य संस्थाहरु एक आपसमा गातभई सेवा सञ्चालन गनव चाहेमा 
तोवकए बमोशजमका शतवहरु पूरा गरी अनमुततका लातग त्यस्ता स्वास््य 
संस्थाहरुले मन्त्रालयमा   संयकु्त रुपमा तनवेदन ददन सलनछेन ्।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त भएमा तोवकए बमोशजम 
मन्त्रालयले अनमुतत ददन सलनेछ । 
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पररच्छेद - ४ 

दावयत्व र शजम्मेवारी 

१७. स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकमीको सरुिााः स्वास््य संस्था तथा 
स्वास््यकमीको सरुिा स्वास््य  संस्थाको समन्वयमा प्रदेश सरकारले 
गनेछ। 

१८. अनगुमन गनुवपनेाः मन्त्रालयले स्वास््य संस्थाको तोवकए बमोशजमको गणुस्तर 
तथा मापदण्ड पूरा गरेको वा  नगरेको सम्बन्धमा प्राववतधक सतमतत माफव त 
तनयतमत अनगुमन गनुव, गराउन ुपनेछ ।  

१९. प्राववतधक सतमततको गठन: (१) स्वास््य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, 
स्तरोन्नतत, स्वास््य सेवाको गणुस्तरीयता सतुनशश्चत गनव तोवकएको मापदण्ड 
अनरुुप सञ् चालन भएका स्वास््य संस्थालाई अनगुमन गरी मन्त्रालयलाई 
तसफारीस गने उिेश्यले प्राववतधक सतमतत गठन हनुेछ ।  

(२) दफा (१) बमोशजम गठन हनु ेप्राववतधक सतमततमा देहायका 
सदस्यहरु रहनेछन:् 

(क) प्रमखु, मन्त्रालयको स्वास््य सेवा महाशाखा,  - संयोजक 

(ख) शचवकत्सा शाखा प्रमखु मन्त्रालय,   - सदस्य 

(ग) कानून अतधकृत, मन्त्रालय - सदस्य 

(घ) पररषद् मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका कम्तीमा दईु जना - सदस्य 

(ङ) आयवेुद शचवकत्सक, मन्त्रालय  - सदस्य 

(च) नतसवङ्ग अतधकृत, मन्त्रालय - सदस्य सशचव 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम गठन हनुे प्राववतधक सतमततमा 
आवश्यकता अनसुार सशम्बशन्धत ववषयको ववषय ववज्ञ आमन्त्रण गनव 
सलनेछ ।  

२०. प्राववतधक सतमततको काम कतवव्य र अतधकार: स्वास््य प्राववतधक सतमततको 
काम, कतवव्य र अतधकार तोवकए बमोशजम हनुछे ।  

२१. स्वास््य संस्थाले सामाशजक दावयत्व बहन गनुवपने: यस ऐन बमोशजम स्थापना 
हनुे सरकारी, तनजी, गैरसरकारी, सहकारी, सामदुावयक अस्पतालहरु, 
शशिण अस्पताल तथा नतसवङ होमहरुले ववपन्न, असहाय, वेवाररसे, जेष्ठ 
नागररक, अपांगता भएका व्यशक्त तथा एकल मवहला ववरामीहरुलाई कूल 
स्वीकृत शैया  संख्याको दश प्रततशत शैयामा तनाःशलुक उपचार सेवा प्रदान 
गनुवपने छ । 

२२. आकशस्मक सेवाबाट वशञ्चत गनव नपार्नाेः आपत्कालीन अवस्था जस्तै 
दघुवटना, ववपद्, महामारी आददको समयमा स्वास््य संस्थाले ववना शतव 
ववरामी वा घाईतेलाई स्वास््य सेवा प्रदान गनुवपनेछ र कसैलाई पतन 
शलुककै कारण वशञ्चत गनव पाईने छैन । 

२३. प्रततवेदन पेश गनुवपनेाः स्वास््य संस्थाले आफ्नो प्रगतत वववरण सवहत हरेक 
मवहना तोवकएको तनकायमा तोवकएको ढाँचामा प्रततवेदन पेश गनुवपनेछ । 

२४. नागररक वडापत्र राख्नपुनेाः स्वास््य संस्थाले सेवा शलुक सवहतको नागररक 
वडापत्र अतनवायव रुपमा सवैले देख्न सलनेगरी राख्नपुनेछ । 
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२५. सरकारी कायवक्रम संचालन गनव मापदण्ड पगेुको हनुपुनेाः यो ऐन प्रारम्भ हुँदा 
सञ्चालनमा रहेका तर  तोवकएको मापदण्ड नपगेुका अस्पतालहरुले 
तोवकएको समयतभत्र मापदण्ड पूरा गनुवपनेछ । तोवकएको मापदण्ड पूरा 
नगदावसम्म सरकारी कायवक्रमहरु संचालन गनव पाउन ेछैन । 

 

पररच्छेद - ५ 

सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 

२६. सजायाः स्वीकृती नतलई संचालन भएका स्वास््य संस्थाहरुलाई प्रदेश 
सरकारले कुनै पतन बखत बन्द गनव सलनेछ र यसरी संचालन गने व्यशक्त 
वा तनजी संस्था संचालक वा संचालक सतमतत वा सहकारी संस्थाका 
संचालकहरुलाई गैरकानूनी आजवन गरेको रकम एवकन गरी सो बराबरको 
जरीवाना गररनछे । उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर 
गररनेछ। 

 

पररच्छेद - ६ 

पनुरावेदन 

२७. पनुरावेदन: कुनै पतन तनजी स्वास््य संस्था वा संचालकले यस ऐनको दफा 
२६ बमोशजम आफूलाई  ददईएको सजाय ववरुि उच्च अदालतमा पनुरावेदन 
ददन सलनेछ । 
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पररच्छेद - ७ 

ववववध 

२८. तनयम बनाउन े अतधकार: यस ऐनको उद्देश्य पूततवका लातग मन्त्रालयले 
आवश्यक तनयम बनाई प्रदेश  सरकारको स्वीकृती पश्चात ् लागू गनव 
सलनेछ। 

२९. बचाउ: यो ऐन बनु्न पूवव भए गरेका सम्पूणव काम कारबाही यसै ऐन 
बमोशजम भए गरेको मातननछे। 

 

प्रमाणीकरण तमतताः 207६/०२/१४ 

आज्ञाले, 
केशवराज आचायव 

प्रदेश सशचव 
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प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


