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सानीभेरी गाउँपालिका, 

लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                     संख्या :२३                          लमलि: २०७८/१०/२६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको धनदेजशका नं.१ 

सानीभेरी गाउँपाधलकामा स्िास््य संस्था दताय, अनमुधत  तथा 
नविकरण   सम्बन्धी धनदेजशका, २०७८ 

  

प्रस्तािनााः नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र 
मन्री पररषदबाट स्िीकृत कायय विस्ततृी करणमा उल्लेजित स्थानीय 
तहले आम नागररकलाई सियसलुभ र गणुस्तररय स्िास््य सेिा प्रदान 
गनुय पने जिम्मेिारी िहन गने प्रयोिनका लाधग सरकारी, धनजि, 

सामदुावयक, गैरसरकारी िा सहकारी स्तरमा स्थापना हनुे स्िास््य सेिा 
विस्तार, स्तरिवृि, स्िास््य सेिा संचालन, अनमुधत प्रदान र धनएमन गने 
प्रवियालाई सरल, सहि, व्यिजस्थत तथा प्रभािकारी बनाई यस 
गाउँपाधलका क्षेर धभर स्िास््य सेिा संचालन गनय िाञ्छनीय भएकाले, 

गाउँपाधलका स्िास््य तथा सरसफाई ऐन २०७४, पररचेछेद २ को 
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दफा ९ देिी १५ बमोजिम  र  सानीभेरी गाउँकाययपाधलकाले स्थानीय 
तहका प्रशासवकय काययविधध (धनयधमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ 
ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी गाउँ काययपाधलका बैठकले देहायको 
धनदेजशका स्िीकृत गरी िारी गरेको छ ।   

पररच्छेद १ 

 प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस धनदेजशकाको नाम “ सानीभेरी 
गाउँपाधलका स्िास््य संस्था दताय, अनमुधत तथा नविकरण सम्बन्धी 
धनदेजशका, २०७८” रहेको छ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस धनदेजशकामााः- 

(क) ×गाउँपाधलका" भन्नाले साधनभेरी गाउँपाधलका रुकुम (पजिम) 
लाई सम्झन ुपछय । 

(ि) ×काययपाधलका" भन्नाले साधनभेरी गाउँपाधलका सरकारलाई 
सम्झन ुपछय । 

(ग) ×अध्यक्ष" भन्नाले साधनभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ु
पछय । 

(घ) “अनगुमन सधमधत” भन्नाले गाउँपाधलकाले गठन गने अनसूुची १ 
बमाजिमको सधमधत सम्झन ुपछय ।  

(ङ) “अनमुधत प्रदान गने धनकाय” भन्नाले दफा ३ मा उजल्लजित 
अनमुधत प्रदान गने धनकाय सम्झन ुपछय। 

(च) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, स्िास््य मन्रालय सम्झन ु
पछय ।  

(छ) “प्रादेजशक स्िास््य संरचना” भन्नाले प्रदेशमा रहन ेस्िास््य क्षेर 
हेने मन्रालय िा विभाग सम्झन ुपछय। 

(ि) “अस्पताल” भन्नाले स्िास््य सेिा प्रदान गने उदे्दश्यले 
गाउँपाधलका कानून बमोजिम संस्थावपत  सरकारी अस्पताल, 

धनिी अस्पताल, नधसयङ्ग होम, सामदुावयक अस्पताल, गैरसरकारी 
अस्पताल िा सहकारी अस्पताल सम्झन ुपछय । 
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(झ) “आयिेुद अस्पताल” भन्नाले आयिेुद जचवकत्सा पिधतमा आधाररत 
भई स्िास््य सेिा प्रदान गनय स्िास््य संस्था सम्झन ुपछय र सो 
शब्दले आयिेुद जचवकत्सा पिधतबाट उपचार गने गरी सञ्चालन 
गररएका नधसयङ होम, पोली जललधनक, पञ्चकमय अस्पताल 
समेतलाई िनाउँछ ।  

(ञ) “गैरसरकारी अस्पताल” भन्नाले मनुाफारवहत उदे्दश्यले स्िास््य 
सेिा प्रदान गने प्रयोिनका लाधग गाउँपाधलका कानून बमोजिम 
दताय भई स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनमुधत प्राप्त अस्पताल 
सम्झनपुछय। 

(ट) “डाईग्नोस्टीक सेन्टर” भन्नाले धनदानात्मक सेिाहरु िस्तैाः 
प्रयोगशाला सेिा, रेधडयो ईमेजिङ िस्ता सेिाहरु प्रदान गनय 
कानून बमोजिम दताय भई स्िास््य सेिा सञ्चालन गने संस्थालाई 
सम्झन ु पछय। 

(ठ) “धनिी अस्पताल िा नधसयङ्गहोम” भन्नाले  स्िास््य सेिा प्रदान 
गने उदे्दश्यले गाउँपाधलका बमोजिम स्थापना भई अनमुधत प्रदान 
गने धनकायबाट स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनमुधत प्राप्त धनिी 
अस्पताल िा नधसयङ्गहोम सम्झन ुपछय ।  

(ड) “पोली जललधनक” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोजिम दताय भई एकै 
संस्थाबाट कजम्तमा पाँच िटा   सेिा िस्तै बवहरङ्ग सेिा, 
प्रयोगशाला, रेधडयो ईमेजिङ्ग, वफजियोथरेापी, पररिार धनयोिन, िोप 
सेिा आदद िस्ता बहसेुिा उपलब्ध गराउने संस्थालाई सम्झन ु
पछय ।  

(ढ) “कन्सल्टेन्ट” भन्नाले सम्बजन्धत धबषयमा मान्यता प्राप्त जशक्षण 
संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधध धडग्री िा धडप्लामेा प्राप्त गरेका िा 
तोवकए बमोजिमका विशेषज्ञ तालीम प्राप्त गरी सम्बजन्धत 
काउजन्सलमा दताय भएका विशेषज्ञ जचवकत्सक सम्झन ुपछय ।  

(ण) “सरकारी अस्पताल” भन्नाले नेपाल सरकारको पूणय िा आंजशक 
स्िाधमत्ि रहने गरी साियिधनक वहतका लाधग स्थापना भएका िा 
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हनुे स्िास््य सेिा प्रदायक अस्पताल सम्झन ुपछय (स्पष्टीकरणाः 
यस िण्डका प्रयोिनका लाधग “आंजशक स्िाधमत्ि” भन्नाले 
गाउँपाधलका सरकारको कम्तीमा एकाउन्न प्रधतशत लगानीलाई 
सम्झन ुपछय) ।  

(त) “सहकारी अस्पताल” भन्नाले सहकारीको धसिान्त बमोजिम 
सदस्य समेतलाई स्िास््य सेिा ददने उदे्दश्यले सहकारी ऐन, 

२०४८ बमोजिम दताय भई अनमुधत प्रदान गने धनकायिाट 
स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनमुधत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय 
।  

(थ) “सामदुावयक  अस्पताल”  भन्नाले  सम्बजन्धत  सरकारी  
धनकायमा  संस्था  दताय  भई सामदुावयक लगानी र 
व्यिस्थापनमा सञ्चालन हनुे गरी मनुाफारवहत उदे्दश्य धलई 
अनमुधत प्रदान गने धनकायबाट स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय 
अनमुधत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय ।  

(द) “स्िास््य जललधनक” भन्नाले कुन ै पधन व्यजिलाई स्िास््य 
सम्बन्धी िाँच गने, उपचार सम्बन्धी आिश्यक परामशय, एक 
स्थानबाट पाँचिटा भन्दा कम सेिा िस्तै बवहरङ्ग सेिा, 
प्रयोगशाला, रेधडयो ईमेजिङ्ग, वफजियोथेरापी, िोप सेिा, पररिार 
धनयोिन िस्ता सेिा उपलब्ध गराउनका लाधग गाउँपाधलका 
कानून बमोजिम दताय भएका संस्थालाई सम्झन ु पछय र सो 
शब्दले धनिी जललधनक, आयिेुद तथा िैकजल्पक जचवकत्सा सेिा 
समेतलाई िनाउँदछ ।  

(ध) “स्िास््य संस्था” भन्नाले गाउँपाधलका कानून बमोजिम दताय भई 
अनमुधत प्रदान गने धनकायबाट स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय 
अनमुधत प्राप्त अस्पताल, पोली जललधनक, स्िास््य जललधनक, 

प्रयोगशाला िस्ता सेिाहरु सञ्चालन गने संस्था सम्झन ुपछय र 
सो शब्दले आयिेुद अस्पताल समेतलाई िनाउँछ ।  
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(न) “संस्था दताय गने धनकाय” भन्नाले यस धनदेजशका बमोजिम 
स्िास््य सेिा संचालन अनमुधत धलन ु पूिय प्रचधलत कानून 
बमोजिम स्िास््य संस्था दताय गने धनकाय सम्झनपुछय ।  

(ऩ) “गैरसरकारी अस्पताल” भन्नाले मनुाफा रवहत उदे्दश्यले स्िास््य 
सेिा प्रदान गने प्रयोिनको लाधग प्रचधलत कानून बमोजिम दताय 
भै अनमुधत प्रदान गने धनकायबाट स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय 
अनमुधत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय ।  

(प) “भिन संवहता” भन्नाले भिन ऐन, २०५५ को दफा ३ को 
उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्िीकृत राविय भिन 
संवहता सम्झन ुपछय ।  

(फ) “भिन धनमायण मापदण्ड” भन्नाले भिन धनमायण सम्बन्धी मापदण्ड, 

२०६४ मा उल्लेजित मापदण्ड सम्झन ु पछय र सो शब्दले 
स्िास््य सम्बन्धी भिनको लाधग छुटै्ट मापदण्ड नभएको स्थानको 
हकमा अनसूुची-२ मा उल्लेजित भिन धनमायण मापदण्ड 
समेतलाई िनाउँछ ।  

पररच्छेद २ 

स्िास््य सेिा सञ्चालन अनमुधत प्रविया 
३. स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनमुधत प्रदान गने धनकायहरुाः (१) 
देहाय बमोजिमका स्िास््य संस्थाको  

स्थापना, सेिा विस्तार िा स्तरोन्नधत गनय देहायका धनकायले अनमुधत ददन 
सलनेछाः-  

(क) स्िास््य जललधनक, डाईग्नोवष्टक सेन्टर, पोली जललधनक तथा 
पच्चीस शैया सम्मका िनरल अस्पतालका लाधग सम्बजन्धत 
गाउँपाधलकाको काययपाधलकाको धनणयय अनसुार ।  

(ि) आयिेुद तथा अन्य िैकजल्पक जचवकत्सासँग सम्बजन्धत स्िास््य 
संस्थाहरुका हकमा पन्र शैया सम्मका अस्पतालका लाधग 
सम्बजन्धत गाउँपाधलकाको काययपाधलकाको धनणयय अनसुार ।  
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(ग) पजच्चस शैया देजि माधथका अस्पतालहरु र विशेषज्ञ अस्पताल 
दताय गनयको लाधग सम्बजन्धत गाउँपाधलकाको काययपाधलकाको 
धसफाररसमा प्रादेजशक स्िास््य संरचना िा मन्रालयबाट ।  

(घ) गाउँपाधलकाको काययपाधलकामा स्िास््य संस्था दताय िा स्तरोन्नती 
भए पधछ सोको वििरण तोवकएको ढाँचामा प्रादेजशक स्िास््य 
संरचनालाई ददन ुपने छ ।   

४. पूिायधार धनमायण मनसाय परका लाधग धनिेदन ददन ुपनेाः (१) यस 
धनदेजशका बमोजिम स्िास््य संस्थाको स्थापना, स्िास््य सेिा विस्तार िा 
स्तरोन्नधत गरी स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय इच्छुक स्िास््य सस्थाले 
आिश्यक पूिायधार धनमायण गने प्रयोिनका लाधग  अनसूुची ३ 
बमोजिमका ढाँचामा मनसाय परका लाधग धनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम धनिेदन प्राप्त हनु आएमा अनमधुत प्रदान 
गने धनकायले धनिेदन प्राप्त भएको पन्र ददन धभर देहायका वििरणहरु 
परीक्षण गने प्रयोिनका लाधग अनगुमन सधमधत िटाउन सलनेछाः- 

(क) प्रस्तावित स्िास््य संस्थाको व्यािसावयक कायय योिना,  
(ि) प्रस्तावित स्िास््य संस्था रहने स्थानको उपयिुता र िग्गाको 
पयायप्तता,  
(ग) प्रारजम्भक िातिारणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रधतिेदन,  

(घ) प्रस्तावित स्िास््य संस्थाले सेिा परु् याउने क्षेर, सो क्षेरको 
िनसंख्या÷िनघनत्ि,  

(ङ) प्रस्तावित स्िास््य संस्थाले सेिा परु् याउने क्षेरमा अन्य 
अस्पतालहरुको अिजस्थधत र प्रस्तावित अस्पतालले परुयाउने थप 
योगदान,  

(३) अनगुमन सधमधतले उपदफा (२) मा उजल्लजित विषयहरुको 
विश्लषेण गरी स्पष्ट राय सवहतको प्रधतिेदन तीस ददनधभर अनमुधत प्रदान 
गने गाउँपाधलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिमका प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ सो प्रधतिेदनको 
आधारमा पूिायधार धनमायणका लाधग अनमुधत ददन उपयिु हनुे देजिएमा 
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प्रधतिेदन प्राप्त भएको धमधतले पन्र ददनधभर अनमुधत प्रदान गनय धनकायले 
बढीमा तीन िषयसम्मको समयािधध ददई पूिायधार धनमायणका लाधग 
धनिेदकलाई मनसायपर (Letter of Intent) प्रदानगनय सलनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अिधधधभर मनाधसि कारण परी पूिायधार 
धनमायण गनय नसकेको भनी  समयािधध थपका लाधग सम्बजन्धत अस्पताल 
िा स्िास््य संस्थाले अनरुोध गरेमा अनमुधत प्रदान गने गाउँपाधलकाले 
त्यस्ता अस्पताललाई बढीमा दईु िषयमा नबढ्ने गरी पूिायधार धनमायणका 
लाधग समयािधध थप गनय सलनेछ ।  

५. सञ्चालन अनमुधत ददन सवकनेाः (१) दफा ४ बमोजिम पूिायधार 
धनमायण कायय सम्पन्न भए पधछ सो पूिायधार तयार भएको व्यहोरा सवहत 
सम्बजन्धत स्िास््य संस्थाले सेिा सञ्चालन गने आिश्यक कागिातहरु 
संलग्न गरी अनसूुची ४ बमोजिमको ढाँचामा अनमुधत प्रदान गने 
गाउँपाधलका समक्ष धनिेदन ददन सलनेछ ।  

तर स्िास््य जललधनक, रेधडयो ईमेजिङ सेिा तथा पोधल जललधनक स्थापना 
तथा सञ्चालन अनमुधतका लाधग अनसूुची ५ बमोजिमका ढाँचामा धनिेदन 
ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमाजिम धनिेदन प्राप्त हनु आएमा अनमुधत प्रदान 
गने धनकायले धनिेदन प्राप्त गरेको धमधतले सात ददन धभर अनगुमन 
सधमधत िटाउन ुपने छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम िवटएको अनगुमन सधमधतले पन्र ददन 
धभर स्थलगत धनरीक्षण गरी स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनमुधत प्रदान 
गनय उपयिु भए नभएको राय सवहतको प्रधतिेदन अनमुधत प्रदान गने 
गाउँपाधलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम अनगुमन सधमधतको प्रधतिेदनको आधार र 
यस धनदेजशकामा उजल्लजित अन्य मापदण्ड पूरा गरेका स्िास््य 
संस्थालाई अनमुधत प्रदान गने गाउँपाधलकाले पाँच िषयका लाधग स्िास््य 
सेिा सञ्चालन गनय अनमुधत ददन सलनेछ ।  

(५) यस दफा बमोजिम स्िास््य संस्थालाई स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय 
अनमुधत ददने नददने सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोजिम अनगुमन 
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सधमधतको प्रधतिेदन प्राप्त भएको धमधतले  सात ददन धभर धनणयय गरी 
सलन ुपनेछ  र सो को िानकारी सम्बजन्धत संस्थालाई ददन ुपनेछ ।  

  (६) यो धनदेजशका प्रारम्भ हुँदाका बित संस्था दताय गने 
धनकायमा दताय भएको तर दफ (५) बमोजिम अनमुधतका लाधग धनिेदन 
नददई सञ्चालन गरररहेका स्िास््य संस्थाले अनसूुची ६ मा उल्लेि भए 
बमोजिमको दस्तरुको अधतररि पाँच गणुा बढी दस्तरु धलई एक पटकको 
लाधग धनदेजशका बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सञ्चालन अनमुधत ददन 
सवकने छ ।  

  (७) यो धनदेजशका प्रारम्भ हुँदाका बित संस्था दताय गने 
धनकायमा दताय भई अनमुधतको लाधग धनिेदन ददएका स्िास््य संस्थाले 
अनसूुची ६ मा उल्लेि भए बमोजिमको दस्तरुको अधतररि तीन गणुा 
बढी दस्तरु बझुएमा एक पटकको लाधग धनदेजशका बमोजिमको प्रकृया 
परुा गरी सञ्चालन अनमुधत ददन सवकनेछ ।    

  (८) उपदफा (२) (३) र (५) बमोजिम तोवकएको म्याद धभर 
अनमुधत प्रदान गने धनकाय िा अनगुमन सधमधतले कायय सम्पन्न नगरेमा 
अनमुधतका लाधग धनिेदन ददने स्िास््य संस्थाले एक तह माधथल्लो 
धनकायमा उिरु गनय सलने छ । यसरी प्राप्त भएको उिरुी सम्बन्धमा 
सम्बजन्धत माधथल्लो धनकायले उपदफा (२), (३) र (५) मा तोवकएको 
म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनगुमनको व्यिस्था धमलाई सञ्चालन 
अनमुधतको व्यिस्था गररददन सलनेछ ।  

६. थप सेिा विस्तार गनय िा शािा स्थापना गनय अनमुधत धलन ुपनेाः 
स्िास््य संस्थाले आफूँले सेिा सञ्चालन गनय अनमुधत पाएका सेिाको 
अधतररि थप सेिा विस्तार गनय  िा शािा स्थापना गरी सेिा सञ्चालन 
गनय चाहेमा अनमुधत प्रदान गने धनकायबाट यस धनदेजशका बमोजिमका 
प्रकृया परुा गरी अनमुधत प्राप्तगनुय पनेछ ।  

७. पनुाः अनमुधत प्राप्त गनय धनिेदन ददन ुपनेाः (१) यो धनदेजशका प्रारम्भ 
हुँदाका बित सञ्चालन स्िीकृधत धलएका स्िास््य सस्थंाले यस धनदेजशका 
बमोजिम तोवकएको पूिायधार तथा मापदण्ड कायायन्ियन प्रयोिनका लाधग 
यो धनदेजशका प्रारम्भ भए पधछ तोवकएको अिधधधभर पूिायधार तयारी 
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योिना (भिन प्रबलीकरण िा नयाँ धनमायण योिना) सवहत सम्बजन्धत 
अनमुधत प्रदान गने धनकाय समक्ष धनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम धनिेदन प्राप्त हनु आएमा अनमुधत प्रदान 
गने धनकायले त्यस्ता स्िास््य संस्थालाई यस धनदेजशका बमोजिम 
तोकेको पूिायधार परुा गनयका लाधग तीन िषय र मापदण्ड कायम गनयका 
लाधग एक बषयको समयािधध ददन सलनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम समयािधध थप भएका स्िास््य संस्थाल 
प्रत्येक छ/छ मवहनामा प्रगधत प्रधतिेदन सम्बजन्धत अनमुधत प्रदान गने 
धनकाय समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(४) प्रबधलकरण हनुे अस्पताल िा नयँा धनमायण गनय अनमुधत धलई 
साविकको भिनबाट सेिा ददईरहेका स्िास््य संस्थाले धनमायण 
अिधधभरका लाधग भिनको कारण िा अस्पतालको औिार उपकरणले 
हनु सलन दघुयटनाको लाधग शैया क्षमता बराबरका संख्यामा प्रधत व्यजि 
पचाँस हिार रुपैया बराबरका सामवुहक दघुयटना बीमाको व्यिस्था गनुय 
पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोजिमका प्रकृया परुा गरेका स्िास््य संस्थालाई दफा 
५ बमोजिम स्िास््य संस्था सञ्चालन गनय अनमुधत प्रदान गररनेछ ।  

(६) यस दफा बमोजिम अनमुधतका लाधग धनिेदन नददने, धनिेदन ददए 
पधन अनमुधत नपाउने िा धनधायररत अबधध धभर पिूायधार िा मापदण्ड 
कायम नगने स्िास््य संस्थाको अनमुधत त्यस्तो अनमुधत ददने 
गाउँपाधलका रद्द गनेछ ।  

८. अनमुधत दस्तरु बझुाउन ुपनेाः स्िास््य संस्थाको स्थापना, सेिा विस्तार 
िा स्तरोन्नधत गनय अनमुधत प्राप्त भएमा सम्बजन्धत स्िास््य संस्थाले 
अनसूुची ६ मा उल्लेि भए बमोजिमको अनमुधत दस्तरु अनमुधत प्रदान 
गने धनकायलाई बझुाउन ुपनेछ ।  

९. नविकरण गराउन ुपनेाः (१) यस धनदेजशका बमोजिम स्िास््य सेिा 
सञ्चालन गनय अनमुधत प्राप्त स्िास््य संस्थाले सेिा सञ्चालन अनमुधतको 
अिधध समाप्त हनुे धमधत धभर अनमुधत प्रदान गने गाउँपाधलका समक्ष 
नविकरणका लाधग धनिदेन ददन ु पनेछ । अनमुधत प्रदान गने 
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गाउँपाधलका अनमुधतको अिधध समाप्त भएको धमधतले तीन मवहना धभर 
आिश्यक िाँचबझु गरर नविकारण गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम धनिेदन प्राप्त भएमा अनमुधत प्रदान गने 
धनकायले अनसूुची ६ मा उल्लेि भए बमोजिमको दस्तरु धलई तीन 
िषयका लाधग स्िास््य संस्थालाई सेिा सञ्चालन अनमुधतको नविकरण 
गररददन सलनेछ । तर यो धनदेजशका प्रारम्भ हनु अजघ स्िास््य संस्था 
सञ्चालन गने अनमुधत पाएका स्िास््य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्िास््य 
संस्थाले यस धनदेजशका बमोजिम तोवकएको मापदण्ड तथा पूिायधार 
कायम नगरेसम्म तीन बषयमा नबढाई प्रत्येक एक बषयका लाधग अनमुधत 
नविकरण गरर ददन ुसलनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमका अिधध धभर मनाधसब कारण परी धनिेदन 
पेश गनय नसकेको भनी कारण िलुाई थप तीन मवहनाधभर धनिेदन पेश 
गरेमा दोब्बर नविकरण दस्तरु धलई सम्बजन्धत धनकायले  सेिा सञ्चालन 
अनमुधत नविकरण गरर ददन सलनेछ ।  

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोजिमको अिधधधभर नविकरणका लाधग 
धनिेदन पेश नगने स्िास््य संस्थाको सेिा सञ्चालन अनमुधतपर स्िताः 
िारेि हनुेछ  र सो को िाकारी प्रादेजशक स्िास््य संरचनामा समेत 
ददन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा उल्लेि गररएको भएता पधन यो 
उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बित सम्म अनमुधत नविकरण नगरेका स्िास््य 
संस्थाले तोवकएको समयधभर अनमुधतका लाधग धनिेदन ददएमा अनसूुची-
६ मा उल्लेि भए बमोजिमको दस्तरुको अधतररि पाँच गणुा बढी 
नविकरण दस्तरु धलई एक पटकको लाधग धनदेजशका बमोजिमको प्रकृया 
परुा गरी त्यस्तो अनमुधत नविकरण गररददन सवकनछे ।  

१०. गणुस्तर तथा मापदण्ड अनगुमन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) स्िास््य 
संस्थाले आफूले प्रदान गरेका सेिाहरुको यस धनदेजशकामा उजल्लजित 
मापदण्ड बमोजिमको गणुस्तर भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक बषय 
परीक्षण (स्िाःमूल्यांकन)् गराई सो को प्रधतिेदन आधथयक िषय समाप्त 
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भएको धमधतले तीन मवहनाधभर अनमुधत प्रदान गने धनकाय समक्ष 
अधनिायय रुपमा पेश गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको अिधधधभर प्रधतिेदन पेश नगने 
स्िास््य सस्ंथालाई सो प्रधतिेदन पेश गनय अनमुधत प्रदान गने धनकायले 
धनदेशन ददन सलनेछ ।  

(३) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापधन अनमधुत 
प्रदान गने धनकाय, प्रादेजशक स्िास््य संरचना र मन्रालयलले 
आिश्यकता अनसुार िोजिम, भौगोधलक अिजस्थधत, धबरामीको चाप, 

शल्यवियाको संख्या, वित्तीय लगानीका आधारमा नमूना छनौट गरी 
स्िास््य सस्ंथाले प्रदान गरेको सेिाको गणुस्तर तथा यस धनदेजशकाको 
मापदण्ड परुा गरे नगरेको सम्बन्धमा धनरीक्षण तथा अनगुमन गनय  िा 
गराउन सलनेछ ।  

(४) यस धनदेजशकामा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजिएका भए तापधन 
प्रादेजशक स्िास््य संरचना तथा मन्रालयले िनुसकैु धनकायबाट सेिा 
सञ्चालन अनमुधत प्राप्त गरेको अस्पताल िा स्िास््य सस्ंथाको समेत 
अनगुमन गनय सलनेछ ।  

(५) उपदफा (३) िा (४) बमोजिम धनयधमत िा आकजस्मक अनगुमन 
गदाय तोवकएका गणुस्तर िा पूिायधार पूरा नगरी सेिा सञ्चालन गरेको 
पाईएमा त्यस्ता संस्थालाई तत्काल सधुारका लाधग बढीमा तीन 
मवहनाको म्याद ददई सधुारको मौका ददन सवकनेछ ।  

(६) यस दफा बमोजिम धनरीक्षण तथा अनगुमनका िममा ददएको 
धनदेशन पालना नगने, यस धनदेजशका बमोजिमका गणुस्तर तथा पूिायधार 
मापदण्ड पूरा नगने िा गणुस्तर परीक्षणको िावषयक प्रधतिेदन पेश नगने 
स्िास््य संस्थालाई सम्बजन्धत अनमुधत प्रदान गने धनकायले त्यस्ता 
स्िास््य संस्थाले प्रदान गरर आएको सेिा पूणय िा आंजशकरुपमा तत्काल 
बन्द गनय आदेश ददन सलनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोजिम स्िास््य संस्थालाई  कारबाही गनुय पूिय 
सम्बजन्धत स्िास््य संस्थालाई मनाधसब मावफको सफाइ पेश गनय मौका 
ददन ुपनेछ ।  
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(८) यस धनदेजशकामा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन अन्य 
प्रचधलत कानून बमोजिम गररने अनगुमनलाई यो व्यिस्थाले सीधमत गने 
छैन ।  

(९) स्िास््य सेिा सञ्चालन सम्बन्धी अनमुधत धलने प्रविया प्रारम्भ 
नगरेका स्िास््य संस्थामा कुनै पधन जचकत्सक, नसय, िा स्िास््यकमीले 
जललधनक प्राजलटस गनय पाउने छैन । कुन ै जचवकत्सक, नसय िा 
स्िास््यकमीले त्यस्तो संस्थामा जललधनक प्राजलटस गरेमा धनिलाई 
कारिाहीको लाधग सम्बजन्धत पररषदमा लेिी पठाईनेछ ।  

११. धनिेदन ददन सलनेाः (१) दफा १० को उपदफा (७) बमोजिम 
ददएका आदेश िा अनगुमन सधमधतले यस धनदेजशका बमोजिम पेश गरेको 
अनगुमन प्रधतिेदन उपर जचत्त नबझु्ने स्िास््य संस्थाले त्यस्तो प्रधतिेदन 
पेश भएको धमधतले १५ ददन धभर जचत्त नबझु्नकुो स्पष्ट आधार र कारण 
सवहत पनुराबलोकनको लाधग प्रदेश स्िास््य संरचना समक्ष धनिेदन ददन 
सलनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको धनिेदन उपर अनमुधत प्रदान 
गने धनकायको प्रधतकृया समेत धलई प्रदेश स्िास््य संरचनाले छानविन 
गरी यथाशीघ्र धनणयय गनेछ र सो सम्बन्धमा प्रदेश स्िास््य संरचनाले 
गरेको धनणयय अजन्तम हनुछे ।  

१२. स्िास््य संस्था गाधभई सेिा सञ्चालन गनय सलनाेः स्िास््य सेिालाई 
गणुस्तरीय, पभ्रािकारी र सवुिधायिु बनाउन सञ्चालनमा रहेका एक 
भन्दा िढी स्िास््य सस्ंथाहरु एक आपसमा गाधभई  सेिा सञ्चालन  गनय  
चाहेमा  सेिा  सञ्चालन  गनय  अनमुधत  प्रदान  गने गाउँपाधलका समक्ष 
त्यस्ता स्िास््य संस्थाहरुले संयिुरुपमा धनिेदन ददन सलनेछन ्।  

१३. अनमुधत िारेिी तथा कारिाही सम्बजन्ध ब्यिस्थााः (१)  यस 
धनदेजशकामा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन  अनमुधत प्रदान 
गने धनकायले स्िास््य सेिा सञ्चालन सम्बन्धी अनमुधत धलन िा अनमुधत 
नविकरण गनयको लाधग एक पटकको लाधग  धनजित समय अिधध ददई 
साियिधनक सूचना प्रकाशन गनयसवकनेछ ।  
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   (२) उपदफा (१) बमोजिमको अिधधधभर स्िास््य संस्था 
सञ्चालन सम्बन्धी अनमुधत नधलने स्िास््य संस्थाको र दफा  ९ को 
उपदफा (५) बमोजिमको अिधधधभर अनमुधत नविकरण नगने स्िास््य 
संस्थाको अनमुधत स्िताः िारेि हनुेछ ।  

  

पररच्छेद ३ 

स्िास््य सेिा सञ्चालन तथा गणुस्तर सम्बन्धी व्यिस्था 
  

१४. स्िास््य सेिा सञ्चालनाः (१) यस धनदेजशका बमोजिम अनमुधत 
नधलई कसैल पधन स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय सवकने छैन ।  

(२) कसैले यस धनदेजशका बमोजिम अनमुधत नधलई स्िास््य सेिा 
सञ्चालन गरेको पाइएमा सो कायय रोलन तथा त्यस्तो स्िास््य संस्था 
आिश्यक कानूनी कारिाहीको लाधग जिल्ला प्रशासन कायायलयमा लेिी 
पठाउनेछ र त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक भविष्यमा स्िास््य संस्था 
सञ्चालन अनमुधत प्रदान नगने गरी अधभलेि समेत राजिनेछ ।    

(३) स्िास््य संस्थाले  आफनो उदे्दश्य र क्षमता अनसुार अनमुधत प्रदान 
गने गाउँपाधलका बाट अनमुधत धलई  देहायका सेिाको समजुचत व्यिस्था 
गरी स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय सलनेछाः- 

(क)  आकजस्मक सेिा,  
(ि)  बवहरंग सेिा,  
(ग)  अन्तरंग सेिा,  
(घ)  धनदानात्मक सेिा (प्रयोगशाला, रेधडयो ईमेजिङ आदद),  

(ङ)  शल्यविया सेिा,  
(च)  सघन उपचार सेिा,  
(छ)  प्रबियनात्मक तथा प्रधतरोधात्मक सेिा,  
(ि)  विशेषज्ञ सेिा,  
(झ)  फामेसी सेिा,  
(ञ)  रि सञ्चार सेिा,  
(ट)  वफजियोथेरापी सेिा,  
(ठ)  शिगहृ व्यिस्था,  
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(ड)  अस्पताल व्यिस्थापन,  

(ढ)  िातािरण व्यिस्थापन,  

(ण)  स्िास््य संस्थाबाट धनष्काजशत फोहरमैला व्यिस्थापन ।  

१५. गणुस्तर सधुनजितता सम्बन्धी मापदण्डाः (१) स्िास््य संस्थाले 
दफा ३ बमोजिमका स्िास््य सेिा  सञ्चालन गदाय देहायको गणुस्तरको 
सधुनजितता गनुयका साथै देहायका उजल्लजित मापदण्डहरुको समेत  
पालना गरेको हनु ुपनेछाः- 

(क) बवहरंग विभागमा आउने धबरामीको चापका आधारमा धबरामी दताय, 
विशेषज्ञ परामशय, धनदानात्मक सेिाहरु र औषधी कक्षमा धछटो छररतो 
सेिा ददने व्यिस्था धमलाउन ुपनेछ ।  

(ि) स्िास््य संस्थामा नेपाल सरकारले धनधायरण गरेको मापदण्ड 
बमोजिम संिमण धनयन्रण (Infection Prevention) को व्यिस्था हनु ु
पनेछ र सोको धनयधमत र प्रभािकारी अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(ग) स्िास््य संस्थाले  विधभन्न  ईकाईबाट  प्रदान गने स्िास््य सेिाहरु  
स्तरीय रुपमा सञ्चालन गनय काययसञ्चालन धनदेजशका (Standard 

Operating Manual) तयार गरी लाग ुगनुय पनेछ ।  

(घ) स्िास््य संस्थाले बवहरङ्ग सेिा प्रदान गने जचवकत्सकहरु उपलब्ध 
हनुे समय ताधलका (ददन र बार  

िलु्न गरी) सिैले देख्न ठाउँमा राजिएको हनु ुपनेछ ।  

(ङ) स्िास््य  संस्थाले  उपलब्ध  गराउने  भधनएको  विशेषज्ञ  सेिा  
सम्बजन्धत  धबशेषज्ञ जचवकत्सकबाट प्रदान गने व्यिस्था धमलाउन ुपनेछ 
।  

(च) धबरामी आफूले सेिा  धलन चाहेको जचवकत्सकबाट सेिा धलन पाउने 
व्यिस्था सधुनजित गनुय पनेछ ।  

(छ) धबरामी िा धबरामीको रेिदेि गने व्यजिलाई रोग र उपचार 
पिधतबारे स्पष्ट िानकारी ददने व्यिस्था हनु ुपनेछ ।  

(ि) अस्पताल पररसर तथा सेिा ददने कक्षहरु धनयधमत रुपमा सफा 
सगु्घर राजिएको हनु ुपनेछ ।  

(झ)  सिैले देख्न ेस्थानमा उिरुी पेवटका राजिएको हनु ुपनेछ ।  
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(ञ) िनगनुासो व्यिस्थापनका लाधग गनुासो सनेु्न अधधकारी तोकी 
िनगनुासो तथा पनय आएका उिरुी समाधान गने व्यिस्था धमलाएको 
हनु ुपनेछ । साथै समाधान हनु नसलने भएमा सो को कारण सम्बजन्धत 
व्यजिलाई िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ट) धबरामीले संस्थाबाट सेिा प्राप्त गनय लाग्ने शलु्क, प्रकृया तथा अिधध 
समेत िलुाएको धबरामी बडापर (Patient Charter)  अस्पतालमा  नेपाल 
सरकारले  अनसूुची ७ ढाँचामा तयार गरी सबैले देजिने गरी राख्न ुपनेछ 
र सोही अनरुुप सेिाको सधुनजितता गनुय पनेछ ।  

(ठ) अस्पतालमा आउने धबरामीलाई आिश्यक पने िानकारी गराउन 
सोधपछु िा सहायता कक्षको व्यिस्था गरी सेिाग्राहीलाई आिश्यक 
िानकारी ददन व्यिस्था गरेको हनु ुय पनेछ ।  

(ड) सेिा प्रदायक जचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको सरुक्षाका लाधग 
विधभन्न सरुिा रोग विरुिका िोप तथा व्यजिगत सरुक्षा व्यिस्था 
गरेको हनु ुपनेछ ।  

(ढ) हरेक स्िास््य संस्थामा काययरत कमयचारीहरुको सेिा शतय सम्बन्धी 
विधनयम बनाएको हनु ुपनेछ ।  

(ण) स्िास््य संस्थाले नेपाल सरकारबाट सञ्चाधलत सेिा िा काययिम 
सञ्चालन गदाय नेपाल सरकारले तोकेका प्रोटोकल, मापदण्ड, धनदेजशका 
अधनिायय रुपमा पालना गरेको हनु ुपनेछ।  

(त) अस्पतालले चौबीसै घण्टा जचवकत्सक तथा दक्ष स्िास््यकमीबाट 
आकजस्मक सेिा ददएको हनु ुपनेछ ।  

(थ) अस्पतालमा रहेको आकजस्मक शैया क्षमताको आधारमा जचवकत्सक 
तथा अन्य स्िास््यकमीको व्यिस्था गरेको हनु ुपनेछ र सो को वििरण 
अनसुचुी ८ बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्न ेठाँउमा राख्न ुपनेछ ।  

(द) आकजस्मक विभागिाट धबरामी भनाय गने, ररफर गने, धबरामीको 
रेफरल प्रकृया र धबरामी साने पिधत स्पष्ट पररभावषत भएको हनु पनेछ 
र सो को व्यिहोरा बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्न ेठाँउमा राख्न ुपनेछ 
।  
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(ध) अस्पतालमा उपचारका लाधग आउन े विपन्न, असहाय, बेिाररसे 
धबरामीका लाधग कुल शैयाको दश प्रधतशत शैया छुट्याई धनाःशलु्क 
उपचार अधनिायय रुपमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(न) िण्ड (ध) बमोजिम उपलब्ध गराएका उपचार सेिाको अधभलेि 
रािी सो को प्रधतिेदन सम्बजन्धत पाधलकाको कायायलयमा  धनयधमत 
रुपमा पठाउन ुपनेछ ।  

(प) अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागररकहरुलाई विशेष वकधसमका सवुिधाका 
व्यिस्था हनु पने र आिश्यक मारामा शैया छुटयाउन ुपनेछ ।  

(फ) स्िास््य संस्था सञ्चालन गररने भिन र अन्य पिूायधार भिन संवहता 
र सम्बजन्धत क्षेर भिन धनमायण सम्बन्धी मापदण्ड अनरुुप हनु ुपनेछ 
।  

(ब) अस्पतालले विपद् व्यिस्थापनको कायययोिना बनाएको हनु ुपनेछ 
। सो काययका लाधग सम्पकय  व्यजि तोकी सो को िानकारी सम्बजन्धत 
पाधलकाको कायायलय र जिल्ला समन्िय सधमधतमा ददन ुपनेछ ।  

(भ) अस्पतालले सूचना अधधकारी तोलन ुपनेछ ।  

 

 

 

पररच्छेद ४ 

अस्पताल सम्बन्धी मापदण्डहरू 

१६. अस्पताल सम्बन्धी मापदण्डहरुको विस्ततृ िानकारीको लाधग 
स्िास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बन्धी 
धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्।  

पररच्छेद ५ 

मानि संशाधन व्यिस्थापन 

  

१७. िनशजि विकास योिनााः अस्पतालको शैया क्षमताका आधारमा 
देहाय बमोजिमका न्यूनतम िनशजिको व्यिस्था भएको हनु ु पनेछाः-  

(क) प्रधत पच्चीस शैयाका लाधग एक िना एम.डी.िी.पी. जचवकत्सक 
हनु ुपनेछ । तर एम.डी.िी.पी. जचवकत्सक नपाईन ेअिस्थामा पच्चीस 
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शैयाका अस्पतालमा  प्रसतुी तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ र बाल रोग विशेषज्ञ 
।  

(ि) शल्यविया प्रदान गने कक्षमा प्रधत शैया कम्तीमा एक िना 
शल्यजचवकत्सक, एक िना एनेस्थेवटलस, एक िना ईन्चािय, एक िना 
शल्यविया सहायक र एक िना नसय ।  

(ग) िनरल कक्ष (General Ward)  मा प्रधत चार देजि छ शैयामा एक 
िना स्टाफ नसयको व्यिस्था भएको ।  

(घ) ईमिेन्सी तथा पोष्ट अपरेवटभ कक्ष (Post Operative Ward) मा 
प्रधत दईु शैयामा एक िना नसय ।  

(ङ) सघन उपचार कक्ष (आई.सी.यू.,एन.आई.सी.यू, सी.सी.यू. आदद) 
मा प्रधत शैयामा एक िना स्टाफ नसयका व्यिस्था ।  

(च) प्रसतुी कक्षका लेिर िेडमा प्रधत िेड दईु एस.िी.ए. (Skill Birth 

Attendants) ताधलम प्राप्त नसय िा मीडिाईफ्रीको व्यिस्था ।  

(छ) अस्पतालमा कम्तीमा एक िना मेधडकल रेकय डर ।   

(ि) अस्पतालमा चौबीसै घण्टा सेिा उपलब्ध गराउने गरी फमायधसष्ट 
लगायत आिश्यक संख्यामा िनशजिका व्यिस्था ।  

(झ) अस्पतालमा कम्तीमा दईु धतहाइ पूणयकालीन स्िास््यकमी ।  

(ञ) सरकारी स्िास््यकमीहरुबाट सेिा धलनपुने अिस्थामा सम्बजन्धत 
धनकायको स्िीकृधत पर ।  

(ट) हरेक स्िास््यकमीले सम्बजन्धत व्यिसावयक काउजन्सलिाट दताय 
नम्बर धलएको ।  

(ठ) विदेशी स्िास््यकमी िा स्ियम ्सेिकले मन्रालयको धसफाररसमा 
सम्बजन्धत काउजन्सलिाट स्िीकृधत  धलएको ।  

१८. िनशजि सम्बन्धी विस्ततृ वििरणाः  िनशजि सम्बन्धी विस्ततृ 
वििरण सम्बजन्ध विस्ततृ िानकारीको लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, 
सञ्चालन तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बन्धी धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्
।  
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पररच्छेद ६ 

औिार तथा उपकरणहरु 

१९. औिार तथा उपकरण सम्बन्धी विस्ततृ िानकारीको लाधग स्िास््य 
संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, 
२०७० हेनुयहोस ्।  

पररच्छेद ७ 

सेिा सम्बन्धी व्यिस्था 
 २०. विशेषज्ञ सेिा प्रदान गने अस्पतालका पूिायधार तथा मापदण्डहरूाः  
विशेषज्ञ सेिा प्रदान गने अस्पतालको  पूिायधार तथा मापदण्डहरू 
सम्बन्धी विस्ततृ िानकारीको लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन 
तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्।   

२१. स्िास््य  जललधनक/पोली जललधनक  सम्बन्धी  मापदण्ड  तथा  
पूिायधारहरुाः (१) स्िास््य जललधनक/पोली जललधनकमा स्िास््य िाँच 
गनय जचवकत्सक कुन ैपधन मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट कम्तीमा पधन 
MBBS िा सो सरहको जचवकत्सा सम्बन्धी उपाधध प्राप्त गरी सम्बजन्धत 
काउजन्सलमा दताय भएको हनुपुनेछ ।    

(२) परामशय सेिा ददने व्यजि स्िास््य विज्ञानमा प्रमाणपर तह उत्तीणय 
गरी परामशय सेिा तालीम प्राप्त हनुपुनेछ।   

(३) पोली जललधनकमा रेधडयोलोिी इमेजि· सेिा, प्रयोगशाला तथा औषधी 
उपचार सेिा सञ्चालन गनुय परेमा छुट्टाछुटै्ट सेिा सम्बन्धी धनधायररत 
पूिायधार परुा गनुय पनेछ ।  

(४) स्िास््य जललधनक/पोली जललधनकमा स्िास््य सेिा संचालनका 
लाधग देहाय बमोजिमका आिश्यक न्यूनतम भौधतक सवुिधाहरु 
हनुपुनेछाः-  

(क) धबरामीको िाँच गनय Ventilated िा AC कोठा सेिा अनसुारको 
छुट्टाछुटै्ट (कम्तीमा १४ िगय धमटरका)  १  

(ि) धबरामी बस्ने ठाँउ (कुने ठाउँ)  १  

(ग) धबरामी िाँच्ने टेबलु  १  

(घ) जचवकत्सकका लाधग टेबलु  १  
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(ङ) जचवकत्सकका लाधग कुसी १  

(च) धबरामी बस्ने टुल  १  

(छ) शौचालयको व्यिस्था (अपाङ्ग मैरी सवहत)  २  

(ि) टेधलफोन, इन्टरनेट र web page    

(झ) स्िास््य जशक्षा सम्बन्धी सूचनामूलक पोष्टर तथा अन्य सामग्री    

(ञ) स्िच्छ पानीको आपूधतय     

(ट) धनरन्तर विधतु आपूधतय    

(५) सेिा र विषय अनसुारका आिश्यक औिार तथा उपकरणहरुको 
व्यिस्था गनुय पनेछ  ।  

(६) धबरामीको सम्पूणय वििरण राख्नको लाधग कम्प्यूटर िा रजिष्टर  गनुय 
पनेछ ।  

(७) जललधनकमा प्रयोग हनुे सम्पूणय औिारहरुको अधनिायय 
धनमयलीकरणको व्यिस्था गनुय पनेछ ।  

(८) जललधनकमा काम गने सम्पणुय कमयचारीको योग्यताको प्रमाणप्ररको 
प्रमाजणत प्रधतधलपी साथै प्राविधधक कमयचारीहरुको सम्बजन्धत पररषद्मा 
दताय भएको प्रमाणपरको प्रमाजणत प्रधतधलपी राख्न ुपनेछ ।  

(९) सेिा शलु्क र आयकर प्रमाणपर सबैलेदेख्न ेठाउँमा राख्न ुपनेछ ।  

(१०) गाउँपाधलकाबाट तोवकएको एकीकृत स्िास््य सूचना व्यिस्थापन 
प्रणालीको ढाँचा अनसुार धनयधमत रुपमा माधसक प्रधतिेदन पाधलकाको 
कायायलयमा पठाउन ुपनेछ ।   

२२. रेधडयोलोिी िा डाईग्नोवष्टक एण्ड इमेजिङ सेिा सञ्चालनका लाधग 
आिश्यक पूिायधार तथा शतयहरुाः        

  (१) यस धनदेजशकाको प्रयोिनको लाधग रेधडयोलोिी िा 
डाईग्नोवष्टक सेिा अन्तरगत देहायका प्रविधधहरु  

समािेश गररएको छाः-  

• X-ray (300 mA ;Dd)  

• Ultrasonogram (USG)  

(२) उपदफा (१) मा उल्लेि गररएको बाहेक थप  प्रविधधको लाधग 
माग भएमा गाउँपाधलकाको धसफाररसमा प्रादेश स्िास््य संरचनाले 
स्िीकृती ददनेछ ।  
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(३) रेधडयोलोिी डायग्नोवष्टक तथा ईमेजिङ्ग सेिाबाट पने विवकरणका 
दूष्प्रभािलाई कम गनयका लाधग उि सेिा सञ्चालन गनय अनमुधत दददा 
िा धसफाररस गदाय धनम्न मापदण्डलाई आधार माधननेछाः-  

 (क) एलसरेका लाधगाः  

(१) एउटा एलसरे मेधसनका लाधग कम्तीमा २२५ स्लिायर वफटका 
कोठा हनु ुपने ।  

(२) एलसरे गने कोठाका Wall Thickness  (क)  ९ ईन्च With Plaster 

of Paris  या (ि) ६  Inch with 20 mm lead barrier वा (ग)  २.० एम एम  

lead thickness  हनु ु पने । साथै झयाल, ढोका तथा धभत्ताबाट हनुे 
विवकरणका चहुािट हनु नसलने गरी आिश्यक व्यिस्था भएको हनुपुने 
।  

(३) X-ray सेिा प्रदान गने व्यजिका लाधग एलसरे कोठा धभर ०.५ 
mm को एप्रोन  तथा Radiation Protective Measures का व्यिस्था 
हनुपुने ।  

(४) Radiology  मा काययरत कमयचारीहरुका लाधग radiation  dose 

monitor उपलब्ध हनु ु पदयछ र समय समयमा Radiation Survey 

Monitoring गनुयपने ।  

(५) Eye, Gonadal, Thyroid Gland  आददका Protection को लाधग 
Lead glass/gloves/lead apron को व्यिस्था हनुपुने ।  

(६) X-ray  एलस्पोि गने कोठा डाकय रुम र प्रधतक्षा गने कक्ष छुट्टाछुटै्ट 
हनुपुने ।  

(७) Radiology विभागमा िनसाधारणाले देख्न ेठाउँमा X-ray विवकरणले 
स्िास््यमा िराि असर पनय सलछ भने्नबार सूचना गने । साथै सूचनामा 
गभिती मवहला तथा बालबाधललाई अनािश्यक विवकरणबाट बच्न 
अनरुोध गने ।  

(ि) रेधडयोलोिी सेिाका लाधग आिश्यक िनशजि तथा योग्यतााः 
रेधडयोलोिी सेिाका लाधग आिश्यक िनशजि तथा योग्यता देहाय 
बमोजिम हनु ुपनेछाः- 
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(१) रेधडयोलोजिष्टाः- मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट जचवकत्सा शास्त्रमा 
स्नातक तह उतीणय गरी रधडयोलोिी विषयमा एम डी, डी एम आर डी, 
एफ आर सी आर िा सो सरह कोषय उत्तीणय गरेको हनु ुपनेछ ।  

(२) रेधडयोलोिी एण्ड ईमेजिङ्गका ररपोवटयङ्ग रेधडयोलोजिष्टहरुले मार गनय 
पाउनको साथै Radiological  Interventional  Procedure   हरु 
पधन यथासम्भि रधडयोलोजिष्टले गने व्यिस्था धमलाउन ुपनेछ ।  

(३) रेधडयोलोिी सेिाका लाधग आिश्यक िनशजि िा योग्यता धनम्न 
बमोजिम हनु ुपनेछाः  

(क) Medical Physicist M– Medical Physics  विषयमा Bsc िा Msc 
उत्तीणय गरको  

(ि) बायोमेधडकल ईजन्िधनयराः- बायोमेधडकल ईजन्िधनयररङ्ग विषयामा 
मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीणय गरको हनु ुपनेछ 
।  

(ग) धसधनयर रेधडयोग्रावफक टेलनोलोजिष्ट- सम्िजन्धत विषयमा  MSc.  

Radiography गरी कम्तीमा स्नातक तहमा ३ िषय काम गरेका हनुपुछय 
।  

(घ) रेधडयोग्राफीक अधधकृत (रेधडयोग्रावफक टेलनोलोजिष्ट)- जचवकत्सा 
शास्त्र अध्ययन सस्ंथान िा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य सस्ंथान 
यस रेधडयोग्राफीक विषयमा (BSc. MIT, Bsc. RT) स्नातक तह उत्तीणय 
गरेको हनुपने । साथै Nepal Health Professional Council मा दताय 
हनु ुपने ।  

(ङ) रेधडयोग्राफराः- जचवकत्सा शास्त्र अध्ययन सस्थंानबाट िा नेपाल 
सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाबाट रेधडयोग्राफी धबषयमा प्रमाण 
पर तह उतीण गरेका हनुपुने ।  

(ग) Radiation Measurement and Protection सम्बन्धी व्यिस्थााः 
Radiation Protection व्यिजस्थत गनय र X- ray  Unit  हरुको गणुस्तर 
नाप गनयलाई चावहने आिश्यक उपकरण िरीद गरी स्िास््य मन्रालयले 
तोकेका धनकायमा राख्न े र अनगुमन तथा धनरीक्षणमा प्रयोग गने र 
गणुस्तर, Dose  Monior  गने । विश्व स्िास््य  संगठनका मापदण्ड 
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अनसुार कुनै काम गने व्यजिमा radiation का dose  20 Milisievert 

per year (WHO)  को सन ् २००२ को मापदण्ड अनसुार देजिएमा 
उपयिु क्षधतपूधतयका व्यिस्था सम्बजन्धत संस्थाले धमलाउन पनेछ ।   

(घ) Ultrasonogram (USG)   USG : Ultrasonogram (USG)  को 
प्रयोग सम्बन्धमा रेधडयोलोजिष्टहरु बाहेक आफनो क्षरेमा मार प्रयोगमा 
ल्याउने गरी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ३ मवहनाको USG ताधलम 
प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसूधत रोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरुले गनय पाउनेछन 
। सेिा सञ्चालन गनय आिश्यक पने धनम्न बमोजिमका उपकरणहरुका  

व्यिस्था हनु ुपनेछाः-  
(१) इमिेन्सी सेिामा चावहने औषधी लगायत औिार उपकरणहरुको 
व्यिस्था हनु पने ।  

(२) स्रेचर, ह्वील जचयरको व्यिस्था हन ुपने ।  

(३) शौचालयको राम्रो व्यिस्था हनु पने ।  

(४) रेकधडयङ्ग तथा ररपोवटयङ्गका लाधग छुटै्ट कोठाको व्यिस्था हनु पने ।  

(५) िैकजल्पक विद्यतुका लाधग िेनेरेटरका व्यिस्था हनु ुपने ।  

(६) धबरामीका लाधग र धबरामी कुरुिा बस्नको लाधग कोठा लगायत 
बेञ्चको  

व्यिस्था हनु ुपने ।  

(७) स्टारे , ररपोटय धडस्रीव्यूसनका लाधग छट्टाछुटै्ट कोठाको व्यिस्था 
हनु ुपने ।  

(९) Medical  Equipment  repair  &  maintenance गदाय 
िायोमेधडकल ईजन्िनीयर िा रेधडयोलोजिकल उपकरण सम्बन्धी विशेष 
ताधलम प्राप्त व्यजि हनु पने  । 

(१०) विवकरण क्षेरमा काम गनेलाई अधनिायय रुपमा रेधडएसन भत्ताको 
व्यिस्था हनुपुने ।  

 (ङ) रेधडयोलोिी सेिाको लाधग न्यूनतम उपकरण तथा िनशजि 
पूिायधारहरुाः-  

 

धस.नं. धबिरण ललीनीक २५ शैया 
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१ एलशरे मेशन,  १०० एम ए- 
१ 

३०० एम ए- 
१ 

२ एलशरे मेशन, पोटेिल 
मोिाईल 

स्िजच्छक १०० एम ए- 
१ 

३ अल्रासाउण्ड मेशन स्िजच्छक स्िजच्छक 

४ िनशजि रेधडयो लोिवष्ट आंजशक समय आंजशक समय 

 धसधनयर रेधडयोग्रावफक 
टेलनोलोजिवष्ट 

  

 रेधडयोग्रावफक अधधकृत १ १ 

 रेधडयोग्राफर  २ २ 
    

 

  (च) स्िास््य मन्रालयको स्िीकृधत विना Radiology सम्बन्धी मजशन 
नेपमालमा पैठारी गनय पाइने छैन।  

 २३.  प्रयोगशाला सेिााः (१) प्रयोगशाला सेिा सञ्चालनका लाधग 
प्रयोगशालाहरुको स्तर, विभािन र िनशजि देहाय बमोजिम हनु ुपनेछाः- 

(क) िनरल प्याथोलोिीाः योग्यतााः मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट एम. 
वि. वि. एस. िा सो सरह उत्तीणय गरी MD Path. MRC Path, DCP  िा 
सो सरह उतीणय गरको हनु ुपनेछ ।  

(ि) माईिोबायोलोिी योग्यतााः मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट MD 

Microbiology उपाधध प्राप्त ।  

(ग) हेमाटोलोिी योग्यतााः मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट MD 

Hameatology  उपाधी प्राप्त ।  

(घ) MD Biochemistry योग्यतााः मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट MD 

Biochemistry  उपाधध प्राप्त ।   

(ङ) मेधडकल टेलनोलोजिष्टाः मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट मेधडकल 
ल्याि टेलनोलोिी विषयमा स्नातक BMLT उपाधी प्राप्त । गनय पाउने 
पररक्षणहरुाः MMLT/M.Sc.Microiology, MMLT/M.Sc.Haematology, 

MMLT/M.Sc.Bio chemistry, MMLT/M.Sc. Cytology बाहेकका सिै 
परीक्षणहरु ।  
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(च) विशेषज्ञ मेधडकल टेलनोलोजिष्टाः मान्यता प्राप्त जशक्षण 
संस्थाबाटमेधडकल ल्याि टेलनोलोिी विषयमा स्नातकोत्तर उपाधधत प्राप्त 
। MMLT/M.Sc.Microiology, MMLT/M.Sc.Haematology, 

MMLT/M.Sc.Bio chemistry, MMLT/M.Sc. Cytology  गरेकोहरुल 
िनु विषयमा आफुले उपाधी प्राप्त गरेका छ सोही विषयमा मार 
प्रयोगशाला सञ्चालन गरी धबशेषज्ञ सेिा प्रदान गनय पाउने छन ।  

(छ) ल्याि टेलनीजशयनाः मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट सम्बजन्धत 
विषमा प्रमाण पर तह िा सो सरह उतीणय । गनय पाउने पररक्षणहरुाः 
२५ शैया सम्मका सरकारी अस्पताल स्तरमा प्रदान गररने प्रयोगशाला  
सम्बन्धी पररक्षणहरु ।  

 (ि) ल्याि अधसषे्टण्टाः मान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट कम्तीमा एक 
बषय िा १५ मवहनाको ल्या.अ ताधलम परुा गरी प्रमाण पर प्राप्त गरेका 
।  गनय पाउने परीक्षणहरुाः  २५ शैया सम्मका सरकारी अस्पताल 
स्तरमा प्रदान गररने प्रयोगशाला सम्बन्धी  आधारभूत पररक्षणहरु ।  

 नोटाः माधथ उल्लेजित िनशजिहरुले योग्यता हाधसल गरेको विषयको 
पाठ्यिममा उल्लेजित सम्बजन्धत परीक्षण गनय पाउनेछन ्।  

 (२) उपदफा (१) मा उल्लजित िनशजिले आफुले प्राप्त गरेका 
प्रमाणपरका आधारमा व्यिसाय गनय नेपाल सरकारले तोकेका पररषदमा 
दताय हनु ुपनेछ ।  

 २४. प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डाः देहायमा उल्लेि 
भए बमोजिम सरकारी स्तरमा सञ्चाधलत प्रयोगशालाहरुको स्तर 
अनसुारको मापदण्ड धनिी क्षेरमा सञ्चाधलत प्रयोगशालाहरुको न्यूनतम 
मापदण्ड हनुेछाः-  

(क) प्रयोगशालामा काययरत िनशजि अनसुार देहायमा लेजिए 
बमोजिमका परीक्षणहरु मार गनय पाईनेछ ।  

(ि) आकजस्मक सेिा प्रदान गने हरेक अस्पतालमा शैया अनसुारका 
आिश्यक पने आकजस्मक परीक्षणहरु गनुयपनेछ । आइ सी य ुसेिा 
प्रदान गने अस्पतालहरुमा Blood  gas Analyzer हनुपुनेछ ।    
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(ग) राविय िनस्िास््य प्रयोगशाला िा अन्य सम्बि धनकायबाट सञ्चालन 
हनुे गणुस्तर धनयन्रक सम्बन्धी काययिममा अधनिायय रुपमा भाग 
धलनपुनेछ ।  

(घ) राविय िन स्िास््य प्रयोगशालाबाट पठाईने गणुस्तर सम्बन्धी 
परीक्षण धनदेशन बमोजिम अधनिायय रुपमा गनुय पनेछ ।।  

(ङ) प्रत्येक कोठामा  पयायप्त प्रकास र भेन्टीलेशनको व्यिस्था हनु ु
पनेछ ।  

(च) धबिलुी र पानीको राम्रो व्यिस्था हनु ुपनेछ ।  

(छ) प्रयोगशालाले फोहर व्यिस्थापन नेपाल सरकारले  तोकेको 
मापदण्ड अनसुार गरेको हनु ुपनेछ ।  

(ि) प्रयोगशालामा रगत ताने्न कोठा, सफा गने कोठा, आकजस्मक कोठा, 
नमनुा पररक्षण गने कोठा र शौचालयको अधनिायय व्यिस्था हनु ुपनेछ 
।  

(झ) प्रयोगशालामा आिश्यक पने टेिलु, कुसी लगायतका आिश्यक 
फधनयचरहरु पयायप्त मारामा हनुपुनेछ ।  

(ञ) प्रयोगशालामा धबशेषज्ञ सेिा प्रदान गदाय आफुले िनु उपाधी प्राप्त 
गरेको छ सोही अनसुारमार सेिा सञ्चालन गनय पाउनेछ ।  

(ट) प्रयोगशालाको ररपोटय प्रमाजणत गनेको नाम, शैजक्षक योग्यता एिं 
पररषदको दताय नंम्िर उल्लेजित स्ट्याम्प िा वप्रन्टको प्रयोग उल्लेि 
गरेको हनुपुनेछ ।  

/ 

 २५. आयिेुद तथा िैकजल्पक जचवकत्सा सम्बन्धी स्िास््य संस्थाहरुका 
मापदण्डाः (१) आयिेुद तथा िैकजल्पक जचवकत्सा प्रणाली अन्तगयत धनिी 
स्तरमा स्िास््य संस्थाका स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नधत गदाय देहायका 
मापदण्डहरुका पालना गनुयपनेछ । (क) आयिेुद स्िास््य सेिााः  

(१) आयिेुद जचवकत्सा प्रणाली अन्तगयत स्िास््य सेिा प्रदान गदाय िा 
जचवकत्सा व्यिसाय गदाय सम्बजन्धत धबषयमा मान्यता प्राप्त जशक्षण 
संस्थाबाट स्नातक िा स्नातकोत्तर उपाधध हाधसल गरी नेपाल आयिेुद 
जचवकत्सा पररषदमा दताय भएका हनु ु पनेछ । नेपाल सरकारका 
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िहालिाला कमयचारी भएमा नेपाल सरकारका पूिय स्िीकृधत धलनपुनेछ 
।  

(२) पञ्चकम सेिा केन्रमा सम्बजन्धत धबषयमा कजम्तमा धब.ए.एम.एस 
िा सो सरह उपाधध प्राप्त व्यजिबाट िमन, विरेचन, जशरोविरेचन, 

आस्थापन, अनिासन िजस्त र रिमोक्षण प्रयोग गनुयपने र उत्तरिजस्तका 
लाधग सम्बजन्धत विशेषज्ञबाट गनुयपनेछ ।  

(३) आयिेुद अस्पतालमा काम गनय कमयचारीलाई संिमण सरुक्षा 
सम्बन्धी आिश्यक ताधलम ददनपुनेछ ।  

(४) आयिेुद अस्पतालल िनशजि, भौधतक पूिायधार, आिार-उपकरण र 
सेिाका गणुस्तरीयतामा मार संस्था विस्तार गनय स्िीकृधतका लाधग माग 
गनय र उपयिु ठहर भएमा शािा विस्तारका स्िीकृधत ददन सवकनेछ 
।  

(५) धबरामीका उपचारका धसलधसलामा आिश्यकता अनसुार विशेषज्ञ 
जचवकत्सक समक्ष िा उपयिु स्थानमा प्रषेण (रेफर) गनुयपनेछ ।  

(६) रोग धनदानाथय आिश्यक पने ई.धस.िी., इ.इ.िी, प्याथोलोिी, 
रधडयोलोिी तथा अन्य आिश्यक सेिाहरु संचालन गनुयपरेमा सम्बजन्धत 
धबषयका िनशजि र सो सम्बन्धी भौधतक पूिायधार, औिार उपकरण 
नीधत धनयमका पालना गनुयपनेछ ।  

(७) इजन्रग्रटेेड जललधनक, नधसयङ्ग होम िा अस्पताल भनी स्िीकृधतका 
लाधग माग भएमा कुन कुन धबषय र सेिा ददन उदे्दश्य राजिएका हो ?  

सो प्रष्ट उल्लेि गरर सोही बमोजिमका िनशजि, औिार उपकरण र 
भौधतक पूिायधार व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

(८) आयिेुद जचवकत्सा विधामा स्िास््य रक्षा, रोग धनिारण, औषधध रव्य 
काष्ठौषधध, रसौषधधका प्रयोग गररने जचवकत्सा सेिा, विना औषधध ददइने 
सेिा र आयिेुद स्िास््य सेिामा उल्लेजित पूियकम अन्तगयतका धनराग्नी 
स्िेद (िल, िाय,ु सूययवकरण, पाधथयि तत्िको प्रयोग), अजग्न स्िेदन, अभ्यङ्ग 
(Massage), सत्िाििय जचवकत्सा (योगाभ्यास, ध्यान आदद) का 
माध्यमबाट रोगको रोकथाम िा दीघयिीिनका लाधग सञ्चालन गररन 
संस्थाहरुले आयिेुद स्िास््यकमीहरु, भौधतक पूिायधार, आिश्यक औिार 
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उपकरण र तोवकएका मापदण्ड परुा गरर िनु सकैु नाममा संचालन 
भएतापधन आधार ग्रन्थ सवहत अनमुधत प्रदान गने धनकायबाट अनमुधत 
धलएर मार सञ्चालन गनय पाइनेछ ।  

(ि) आयिेुद जचवकत्सा अन्तरगत रहन सेिाहरुाः जचवकत्सा सेिााः  

१. रोग उपचार (आतरु विकार प्रशमन) 

(क) यजुि व्यापाश्रय जचवकत्सा  

(ि) संशमन (औषधध जचवकत्सा)  

(ग) संशोधन (िमनादद पञ्चकम शोधन जचवकत्सा)  

(घ) दैि व्यापाश्रय  

(ङ) सत्िाििय  

(च) शस्त्र-प्रजणधान  

(छ) योगाभ्यास  

२. स्िास््य प्रिद्र्धनात्मक, स्िास््य रक्षा तथा प्रधतरोधात्मक स्िास््य 
सेिा  

(क) प्रकृधत विधनिय र परामशय  

(ि) स्िस्थितृ्त पालन-ऋतचुयाय, ददनचयाय, राधरचयाय, प्याप्य, आहार 
विहार  

(ग) रसायन  

(घ) िािीकरण  

(ङ) पञ्चकम  

(च) योगाभ्यास  

(ग)  आयिेुद अस्पताल तथा नधसयङ्ग होम सम्बन्धी मापदण्ड तथा 
पूिायधाराः विस्ततृ िानकारीको लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन 
तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्।  

(घ) आयिेुद पूिकय  म पञ्चकम सेिा केन्द सम्बन्धी मापदण्ड तथा 
पूिायधारहरुाः विस्ततृ िानकारीको लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन 
तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्।  



 

28  

(ङ) होधमयोप्याधथक जचवकत्सा सेिा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डाः 
विस्ततृ िानकारीको लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा 
स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्।  

(च) होधमयोप्याधथक इमिेन्सी सेिााः विस्ततृ िानकारीको लाधग स्िास््य 
संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, 
२०७० हेनुयहोस ्।  

(छ) धनिी स्तरका होधमयोप्याधथक अस्पतालका पूिायधाराः विस्ततृ 
िानकारीको लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नधत 
मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्।  

(ि) एलयूप्रसेराः विस्ततृ िानकारीको लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, 
संचालन तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्
।  

(झ) एलयूपञ्चर सेिा अस्पतालका पूिायधार र मापदण्डहरुाः विस्ततृ 
िानकारीको लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नधत 
मापदण्ड सम्बजन्ध धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्।  

(ञ) प्राकृधतक जचवकत्सा अस्पतालका पूिायधारहरुाः विस्ततृ िानकारीको 
लाधग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नधत मापदण्ड सम्बजन्ध 
धनदेजशका, २०७० हेनुयहोस ्।  

पररच्छेद १० 

अधभलेि तथा प्रधतिेदन सम्बन्धी व्यिस्था 
२६. अधभलेि तथा प्रददिेदनाः   

(१) प्रत्येक स्िास््य संस्थाले प्रदान गरेका सेिाहरु पाधलकाको 
कायायलयबाट प्राप्त एवककृत स्िास््य व्यिस्थापन सचुना प्रणाली अनसुार 
अधभलेि राख्न ुपनेछ । तोवकएको समयमा आफुले प्रदान गरेको सेिाको 
प्रधतिेदन पाधलकाको कायायलयबाट प्राप्त एवककृत स्िास््य सचुना 
व्यिस्थापन प्रणालीको ढाँचामा सम्बजन्धत पाधलकाको कायायलयमा 
अधनिायय रुपमा पेश गनुय पनेछ । यसरी तोवकए बमोजिमको अधभलेि 
नराख्न ेर प्रधतिेदन पेश नगने स्िास््य संस्थालाई सम्बजन्धत पाधलकाले 
सचेत गराउनकुा साथै अनमुधत िारेि गनय समेत सलनेछ ।  
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 (३) सूचना व्यिस्थापन गने कमयचारीलाई सम्बजन्धत पाधलकाको 
कायायलयबाट एवककृत स्िास््य सचुना व्यिस्थापन प्रणाली सम्बजन्ध 
ताधलम धलने व्यिस्था गराउन ुपनेछ ।  

 (४) स्िास््य संस्थाले सेिा प्रदान गरेको विरामीहरुको रोगको वििरण 
ICD 10  अनसुार coding गरी प्रधतिेदन गनुय पनेछ ।   

 (५) स्िास््य सस्ंथाले आफनो संस्थामा भएको िन्म तथा मतृ्यकुो 
घटना वििरण प्रचधलत कानून बमोजिम तोवकएको ढाँचामा स्थानीय 
पजिकाधधकारीलाई माधसक रुपमा ददन ुपनेछ ।  

(६) स्िास््य संस्थाले आफ्नो संस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको 
notifiable diseases  का  विरामी पत्ता लागेको िा शंका लागेको िण्डमा 
िा कुनै रोगको महामारीको शंका लागेमा तरुुन्तै सम्बजन्धत पाधलकाको 
कायायलयमा सचुना गनुय पने छ ।    

 

 

 

पररच्छेद ११ 

सञ्चालन अनमुधत नविकरण हनु नसलने अिस्था र िारेिी सम्बन्धी 
व्यिस्था 

  

२७. सञ्चालन अनमुधत नविकरण नहनुेाः (१)यस धनदेजशकामा अन्यर 
िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन देहायका अिस्थामा स्िास््य संस्थाका 
सेिा सञ्चालन अनमुधतको नविकरण गररने छैनाः-  

(क) धनयधमत िा आकजस्मक अनगुमन गदाय तोवकएका गणुस्तर िा 
पूिायधार परुा नगरी स्िास््य सेिा सञ्चालन गरेको पाईएमा,  
(ि) प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण मा उजल्लजित शतयहरु पालना 
नगरेको पाईएमा,  
(ग) अस्पतालले प्रदान गरेका सेिाको तोवकएको ढाँचामा अधभलेि 
नरािेमा, तोवकएको ढाँचा र समयमा धनयधमत प्रधतिेदन नगरेमा र िावषयक 
प्रधतिेदनसम्बजन्धत गाउँपाधलकाको कायायलयमा पेश नगरेमा,  
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(घ) स्िास््य संस्थाबाट धसजियत अस्पतालिन्य फोहरमैलाको उजचत 
व्यिस्थापन नगरेको पाईएमा,  
(ङ) मन्रालय िा प्रादेजशक स्िास््य संरचना िा सम्िजन्धत धनकाय िा 
पाधलकाको कायायलयले  ददएको धनदेशनको उल्लंघन गरेमा,  
(च) भिन संवहता अनरुुप भिन धनमायण नभएको िा परुाना भिनको 
हकमा तोवकएका समयधभर भकुम्पीय दृवष्टकोणले भिन प्रिलीकरण 
गरेको नपाइएयमा ।  

२८. िारेिी गनय सवकनेाः (क) यो धनदेजशका प्रारम्भ हनु अजघ अनमुधत 
प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका स्िास््य संस्थाले संस्था सञ्चालन गनय नसलने 
िनाइ सञ्चालन अनमुधत िारेिीका लाधग धनिेदन ददएमा सम्बजन्धत 
धनकायले त्यस्ता संस्थाका सञ्चालन अनमुधत िारेिी गनय  सलनेछ । 
(ि) गैर कानूनी वियाकलाप गरेको पाईएमा सम्बजन्धत धनकायले 
सम्बजन्धत सेिा धनलम्िन िा त्यस्ता संस्थाका सञ्चालन अनमुधत िारेिी 
गनय सलनेछ । (ग) दफा २७ र २८ मा तोवकएका काययहरु उलंघन 
गरेमा । 

  

पररच्छेद १२ 

विविध 

 २९ सेिा शलु्क धनधायरण सधमधत सम्बन्धी व्यिस्थााः (१)सियसाधारणलाई 
उजचत मूल्यमा गणुस्तरीय स्िास््य सेिा परु् याउने प्रयोिनका लाधग 
स्िास््य संस्थाले प्रदान गने स्िास््य सेिाको गणुस्तरका आधारमा 
त्यस्ता स्िास््य संस्थाले धलन सलने सेिा शलु्कसम्बन्धी मापदण्ड 
धनधायरण गनयका लाधग गाउँपाधलकाले एउटा सेिा शलु्क धनधायरण सधमधत 
गठन गनेछ  र उि सधमधतको धसफाररसको आधारमा सेिा शलु्क 
धनधायरण हनुेछ ।  

 (२) उपदफा (१) का प्रयोिनका लाधग सेिा शलु्क धनधायरण सधमधतको 
बैठक आिश्यकता अनसुार िस्नेछ ।  

 (३) सेिा शलु्क धनधायरण सधमधतको बैठक सम्बन्धी काययविधध सधमधत 
आफैं ले धनधायरण गरे बमोजिम हनुेछ ।  
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३०. मापदण्ड  तथा  अनसूुचीमा  हेरफेर  सम्बजन्धत पाधलकाले यस 
धनदेजशकामा  उजल्लजित  मापदण्ड तथा अनसूुचीहरू आिश्यकता 
अनसुार हेरफेर र थपघट गनय सलनेछ ।  

३१. व्याख्या गने अधधकाराः यस धनदेजशकामा उजल्लजित मापदण्डका कुन ै
प्रािधानको कायायन्ियनमा कुनै दिविधा उत्पन्न भई कायायन्ियनमा िाधा 
आई परेमा काययपाधलकाले सो मापदण्डको व्याख्या गनेछ ।  

३२. स्िताः अमान्य हनुेाः यस धनदेजशकामा लेजिएका कुनै कुरा प्रचधलत 
कानूनको कुन ैव्यिस्थासंग बाजझएमा बाजझएको हदसम्म स्िताः अमान्य 
हनुेछ ।     

अनसूुची १ 

पूिायधार, स्थायी एिं स्तरोन्नती स्िीकृधतको प्रयोिनको लाधग अनगुमन 
सधमधत सम्बन्धी व्यिस्था 

(दफा २ को िण्ड (क) सँग सम्बजन्धत) 

गाउँपाधलका स्तरीय-  

१. मे.स.ु र मेधडकल अधधकृत  –        
 संयोिक  

२. ल्याब टेलनीधसयन अधधकृत (एक) –       सदस्य  

३. रेधडयोग्राफर अधधकृत (एक) –        सदस्य  

४. पजब्लक हेल्थ नसय अधधकृत (एक) –       सदस्य  

५. (सब) इजन्िधनयर (धसधभल)(एक) –        सदस्य  

६. पाधलकाबाट मनोधनत विज्ञ  (एक)       सदस्य  

७. िनस्िास््य अधधकृत –         सदस्य सजचि  

पूनिाः पाधलकाको कायायलयमा सबै सदस्यहरु नभएको अिस्थामा जिल्ला 
स्िास््य/िनस्िास््य कायायलय तथा जिल्लामा अिजस्थत सरकारी 
अस्पतालका कमयचारीहरुबाट सदस्य कायम गने ।  

नोटाः सधमधतले आिश्यकता अनसुार सम्बजन्धत विषयका विशेषज्ञलाई 
सधमधतका सदस्यकारुपमा थप गनय सलनेछ।   
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अनसूुची २ 

भिन सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा २ को िण्ड (प) सँग सम्बजन्धत) 

 काठमाण्डौ उपत्यका बावहर धनमायण गररने स्िास््य संस्थाका हकमा 
मापदण्डमा उल्लेि गररएका भए सोही अनसुार तथा नभएका हकमा 
देहायका मापदण्ड अनसुार कायम गररन ुपनेछ ।  

▪ अधधकतम ग्राउण्ड कभरेि – ४० प्रधतशत  

▪ Floor Area Ratio (FAR) – २.५  

▪ न्यनुतम पावकय ङ स्थल– िम्मा िग्गाका २५ पधतशत  

▪ भिनका सेट ब्याक (Set Back) –  कजम्तमा ३ धमटर भिनका 
चारैधतर  

▪ लाईट प्लेन (Light Plane) – ६३.५ धडग्री  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    लाईट प्लेन 

 

  

  भवनको उचाई    

 ६६.५   
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अनसूुची ३ 

पूिायधार स्िीकृधतको मनसाय परका लाधग धनिेदन फाराम 

( दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

श्री ............................................. 
..............................................................  

.............................................................. ।  

  धनम्नानसुार प्रस्तावित अस्पतालका संचालन तथा पूिायधार 
स्िीकृतको मनसाय परका लाधग देहाय अनसुार कागिात सवहत धनिेदन 
फाराम पेश गरेका छु/छौ ।  

   

धनिेदन फारामाः काययकारी अधधकत/संचालन सधमधतका तफय बाट  

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

१.  अस्पतालको नामाः-
......................................................................................
...    

 २.  शैया संख्यााः-  
 ............................................................................
................. 
३. साधारण सेिा/विशेषज्ञ सेिा िा अस्पताल के हो उल्लेि गनेाः- 
.................................................... 
    अस्पतालको ठेगाना (पराचार गने ठेगाना)- जिल्ला- ............. 
गाउँपाधलका- .................. िडा नं. ..... टोलाः 
................................ ब्लक नं. ......... टेधलफोनाः 
...................... मोबाइलाः ............................. पो.ब.नं. 
...................... ।    

४. अस्पताल िोल्न व्यजिहरु (५ प्रधतशत भन्दा बढी शेयर धारण 
गनेहरुको मार)-   
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नामाः- ................................. ठेगानााः- 
.................................... नागररकतानाः- .................. मोबाइल 
नं.- ................................... फोन नं.- ............................. 
। 

५. अस्पतालका लाधग आिस्यक िग्गा र स्िाधमत्िको धबिरण-   

(क) िग्गाका वकत्ता,  क्षेरफल र स्िाधमत्िका प्रकाराः 
....................................................................... 
(ि) धलिमा भए कबधुलयतनामा पेश गनेाः 
................................................................................... 
६.अस्पतालका वित्तीय स्रोताः-  

(क) धनिी लगानी (ि) बैंक किाय  (ग) सरकारी  (घ) अनदुान 
सहयोग (ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट किाय धलइ संचालन गने भए सो को 
वििरण (च) अन्य वित्तीय लगानी (स्थीर पूँिी लागत) रु. 
........................  

(क) भिन तथा िग्गाको लाधगाः- रु. ....................  

(ि) औिार उपकरणको लाधगाः- रु. .................... वित्तीय लगानी 
(चाल पूिँी लागत) रु. ..................  

रोिगार संख्यााः- ................. अनमुाधनत आम्दानीाः- रु. 
.................. अनमुाधनत मनुाफााः- ................. माधसकाः- रु. 
................. रैमाधसकाः- रु. ................. िावषयकाः- रु. 
.................  । 

  

 

 

 

 

७. देहायका विषयहरु समेत समािेश भएको व्यािसावयक कायययोिना-  

(क) स्िीकृत संस्थाबाट प्रदान गन सेिाहरूका वििरणाः-  

  

धनदानात्मक सेिा प्रधतकारात्मक सेिा उपचारात्मक सेिा  
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▪ एलस-रे  ▪ िोप  ▪ प्रसूधत तथा स्त्री 
रोग, 
अल्रासाउण्ड  

▪ अल्रासाउण्ड  ▪ गभयिती, सतु्केरी 
िाँच 

▪ िनरल मेधडधसन 

▪ इन्डोस्कोपी  ▪ एम धस एच ▪ िनरल सजियकल 

▪ इसीिी, रेडधमल 
प्रयोगशाला 

▪ पररिार धनयोिन ▪ विशेषज्ञ सेिााः 
िस्त प्रसूधत 
सेिा, मगृौला 
रोग, स्नाय,ु 

आिँा, हाडिोनी, 
मानधसक सेिा 

▪ अन्यसेिा 
फामेसी 

▪ ....................
.  

▪ ....................
.  

▪ ....................
. 

▪ ....................
.  

▪ ....................
.  

▪ ....................
.  

▪ ....................
.  

▪ ....................
.  

(ि) संस्थामा प्रयोग हनु आिश्यक उपकरणहरूका वििरण (संलग्न 
गने)-  

(१).................................................................................
.............  

(२).................................................................................
.............  

(३).................................................................................
.............  

(४).................................................................................
.............  

 

(ग) संस्थामा सेिा परु् याउनका लाधग आिश्यक पने िनशजिका वििरण 
(संलग्न गने)-  
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१) विशेषज्ञाः नामाः..................... पदाः ....... योग्यतााः ........ 
पाटयटाइमाः ......... फुलटाइमाः ........... 
(२) प्राविधधकाः नामाः..................... पदाः ....... योग्यतााः ........ 
पाटयटाइमाः ......... फुलटाइमाः ......... 
 (३) प्रशासधनकाः नामाः..................... पदाः ....... योग्यतााः ........ 
पाटयटाइमाः ......... फुलटाइमाः ....... 
   नोटाः   

(१) संस्थामा कामगनय प्राविधधक कमयचारीहरू सम्बजन्धत पररषदमा दताय 
भएका हनुपुने । सम्बजन्धत पररषदका प्रमाण पर अधनिाययरुपमा पेश 
गनुयपनेछ ।  

(२) कमयचारीहरूका योग्यताका प्रमाजणत प्रधतधलवपका साथै कायय गने 
मन्िरुीनामा समेत संलग्न हनुपुने ।  

(३) सरकारी कायायलयमा काययरत कमयचारीहरू संलग्न हनुे भएमा नेपाल 
स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनसुारको स्िीकृधत पर 
अधनिाययरुपमा संलग्न हनुपुने ।  

(४) प्राविधधक कमयचारीहरुल आफै कायय गने अन्य संस्थाहरुका समेत 
वििरण िलुाउने ।  

  

अनसूुची ४ 

स्िास््य संस्थाका स्थापना, सेिा विस्तार िा स्तरोन्नधतका लाधग 
अनमुधत प्राप्त गनय ददन धनिेदन फाराम 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

१. संस्थाका नामाः- 
......................................................................................
............. 
२. शैया संख्यााः- 
......................................................................................
................ 
३. साधारण सेिा/विशेषज्ञ सेिा अस्पतालमा कुन हो उल्लेि गनेाः- 
........................................ 
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 ४. संस्थाका ठेगाना (पराचार गने ठेगाना)- प्रदेशाः ................. 
जिल्ला- ................ गाउपाधलका- ............... िडा नं.- ........ 
 टोल- .................... व्लक नं.- ........ टेधलफोन नं.- 
........................  

५. संस्था िोल्न व्यजिहरुाः-      

  नामाः ......................................................      

  नागररकता नं. ...........................................      

  ठेगानााः ...................................................     

  फोन नं.- ................................................      

  मोबाइल नं.- ...........................................      

५. संस्थाका वित्तीय स्रोताः-   

क.  धनिी  ि.  शयेर किाय  ग.  सरकारी घ.  गैर सरकारी संस्थाबाट 
किाय धलइ संचालन गने भए सो उल्लेि गने ।  

 वित्तीय लगानी- (लागत) रु. क.  भिन तथा िग्गाका लाधगाः- औिार 
उपकरणाः- िनशजिाः-  

अनमुाधनत आम्दानीाः-  

आम्दानी  स्िदेशीाः- ......... धबदेशीाः-........... अचल सम्पजत्तका 
स्रोताः- ........ अनमुाधनत मनुाफााः- ..........  माधसकाः- ........... 
 रैमाधसकाः- ............. िावषयकाः .......... 
६. नधसयङ्ग होम तथा धनिी अस्पतालका िगीकरण अनसुार प्रदान गने 
सेिाहरुको धबिरण कुन-कुन सेिा परु् याउने हो ?  िलुाउने ।  

धनदानात्मक 
सेिा  

प्रधतकारात्मक 
सेिा  

उपचारात्मक 
सेिा  

अन्य सेिा  

एलस–रे  िोप  प्रसूधत तथा स्त्रीरोग  एम.धस.एच 
जललधनक 
पररिार 
धनयोिना   

प्याथोलोिी 
ल्याि  

आहार धबहार िनरल मेधडधसन  

अल्रासाउण्ड   
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ई.सी.सी. 
रेडमील 
प्रयोगशाला  

 िनरल सजियकल 
विशषज्ञ सेिा 
िस्ताः- 
इण्डोस्कोपी, प्रसूधत 
सेिा,  मगृौला रोग, 

स्नाय,ु दन्त,   

 

सजियकल सेिा 
तथा रुिाहर 
व्यिस्थापन  

 

  

 

 

७. संस्थामा प्रयोग हनुे आिश्यक मखु्य उपकरणहरुको धबिरण तथा 
स्रोताः-  

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

(च) 

(छ) 

(ि) 

(झ) 

  ८. संस्थामा सेिा परु् याउन कमयचारीहरुका धबिरण सम्बजन्धत मापदण्ड 
अनसुाराः- 

(क) विशेषज्ञाः-  नाम  पद  योग्यता  पाटयटाईम 
 फुलटाईम  

(ि) प्राविधधकाः-  नाम  पद  योग्यता  पाटयटाईम 
 फुलटाईम  

(ग) प्रशासधनकाः-  नाम  पद  योग्यता  पाटयटाईम 
 फुलटाईम  

नोटाः  

१) सम्बजन्धत सेिा अनसुार धनधायररत मापदण्डहरु र पूिायधारहरु पूरा 
भएपिात मार सेिा संचालन गनय पाईनेछ । 
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२) उपयुयि बमोजिम के कधत कमयचारीहरुका संस्थामा संलग्न हनु ेहो, 
स्पष्ट उल्लेि हनुपुने ।  

३) सबै शलु्क धबिरण धबस्ततृ रुपमा उल्लेि हनुपुने ।  

४) संस्थामा कायय गने प्राविधधक कमयचारीहरु सम्बजन्धत पररषदमा दताय 
भएको हनुपुने, सम्बजन्धत पररषदको प्रमाणपर अधनिाय रुपमा पेश 
गनुयपने ।  

५) कमयचारीहरुको योग्यताको प्रमाजणत प्रधतधलवपका साथै कायय गने 
मन्िरुीनामा समेत संलग्न हनुपुने ।  

६) नेपाल सरकारमा काययरत कमयचारीहरु संलग्न हनुे भएमा नेपाल 
स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनसुारका स्िीकृधत पर 
अधनिायय रुपमा संलग्न हनुपुने ।  

७) प्राविधधक कमयचारीहरुल आफै कायय गने अन्य संस्थाहरुको समेत 
वििरण िलुाउने ।  

 नोटाः स्िास््य संस्था सञ्चालनका लाधग धनिेदन दददा संलग्न गनुयपने 
कागिातहरु-  

१. धनिेदन फारम  

२. कम्पनी दताय/संस्था दतायको प्रमाजणत प्रधतलवप  

३. संस्था/कम्पनीको विधान/प्रिन्ध पर, धनयमािलीको प्रधतधलवप  

४. स्थायी लेिा दताय प्रमाण-परका प्रधतलवप  

५. स्थापना गनय लाधगएका ठाउँमा अस्पताल आिश्यक छ भने्न 
सम्बजन्धत िडाको धसफाररस पर  

६. अस्पतालमा काम गने िनशजि सम्बन्धी वििरण  

(क) बायाडाटा  

(ि) शैजक्षक योग्यता, ताधलमका प्रमाजणत प्रधतधलवप  

(ग) प्राविधधक कमयचारीहरुल सम्बजन्धत काउजन्सलका दताय प्रमाण-
परका प्रधतधलवप  

(घ)  नागररकता प्रमाणपरका प्रधतधलवप  

(ङ) िनशजिहरुका काम गन समय (पाटय टाइम/फुल टाइम वकटान 
गनुयपनेछ)  
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(च)  मिुरीनामा/ कबधुलयतनामा  

७.  औिार उपकरणका धबिरण तथा स्रोत  

८. सम्पूणय सेिा शलु्क धबिरण  

९.  भौधतक सामग्रीको धबिरण  

१०. प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण (IEE) िा िातािरणीय प्रभाि 
मूल्यांकन (EIA)  स्िीकृधत परका प्रधतधलपी  

११. अस्पतालको विस्ततृ सभेक्षण सवहतको प्रस्ताि  

१२. अस्पतालको आधथयक धनयमािली  

१३. अस्पतालले धलन सेिा शलु्क वििरण र गरीब तथा असहायलाई 
छुट ददने नीधत  

१४. प्रदान गररने सेिाका वििरण  

१५. िग्गा/घरका स्िाधमत्ि  

१६. घर/कोठा बहालमा धलइ सञ्चालन गने भए घर बहाल सम्झौता-
पर र भिन स्िास््य संस्था संचालन गन राविय भिन संवहता बमोजिम 
उपयिु छ भने्न सम्बजन्ध धसफाररश पर  

१७. भिनका स्िीकृत नलसा  

१८.संस्थाका चल अचल सम्पजत्त धबिरण तथा वित्तीय स्रोत  

१९. संस्थाका कायय योिना (Scheme)  

२०. PAN  मा दताय नम्िराः  

२१. कर चिुा प्रमाण पर (लाग ुहनुे अिस्थामा मारै)  

२२. लेिापरीक्षण प्रधतिेदन (लाग ुहनुे अिस्थामा मारै)  

२३. धबरामी बडापरको नमनुा  

२४. सम्बजन्धत धनकायका भिन संवहता सम्बन्धी स्िीकृधत पर  

२५. रु. ५ को हलुाक वटकट  

२६. मूल्य अधभबवृि कर िा आयकरमा दताय भएको प्रमाणपर  

२७. भिन धनमायण सम्पन्न प्रमाणपर  

२८.सम्बजन्धत धनकायबाट भिनका नलसा धडिाइन र धनमायण राविय 
भिन संवहताका मापदण्ड बमोजिम भएका स्िीकृधत पर ।  
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अनसूुची ५ 

स्िास््य जललधनक/रेधडयो ईमेजिङ सेिा/पोधलजललधनक सञ्चालन 
अनमुधत माग गने धनिेदन फाराम 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

१. संस्थाका नामाः-                                                  
शैया संख्यााः-  

२. संस्थाको ठेगाना/पराचार गने ठेगानााः   

प्रदेशाः ....................... गाउँपाधलकााः ..................... ब्लक नंाः 
................... जिल्लााः ...............  िाडय नं. .......... टेधलफोन नं. 
............ ।  

  

३. संस्था िोल्न व्यजिहरुाः-   

 नामाः ............................... नागररकतााः 
....................... ठेगानााः .................................   
 फोन नं. ................................. ।  

४. संस्थाका वित्तीय स्रोताः                            पो.ि.नं. 
...........................  

 क.  धनिीाः    ि.  शेयर किायाः    ग.  
िैदेजशकाः  

 घ.  गैर सरकारीाः  ङ. सामदुावयकाः    च.  अन्य  

५. संस्थाका क्षमता तथा धबस्ततृ काय योिनााः-  

सेिा प्रदान गन क्षेरहरुाः  

धनदानात्मक सेिा प्रधतकारात्मक 
सेिा 

उपचारात्मक सेिा 

एलस-र िोप प्रसूधत तथा स्त्रीरोग 
अल्रासाउण्ड 

 इण्डोस्कोपी एम.धस.एच. िनरल मेधडधसन 

ई.सी.सी.,रेडमील 
प्रयोगशाला 

पररिार 
धनयोिन सेिा 

िनरल सजियकल विशेषज्ञ सेिा िस्तैाः 
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अन्य सेिााः- 
फामेसी 

 आिँा,नाक, मटुु, मगृौला स्नायरुोग 
ईत्यादद 

                    

६. सेिा शलु्क .अलग र स्पष्टसँग) िलुाउनेाः-  

७. संस्थामा सेिा हनु आिश्यक उपकरणहरुका धबिरण तथा स्रोताः-  

८. संस्थामा सेिा परु् याउन ेिनशजि धबिरणाः- 

    संख्या/योग्यधता/अनभिु/पाटयटाइमय/फुलटाईम/अन्य 
सवुिधा  

    सामान्य जचवकत्सकाः     विशेषज्ञ जचवकत्सकाः    
 अन्य प्राविधधकाः  

नोटाः  

१) सम्बजन्धत सेिा अनसुार धनधायररत मापदण्डहरु र पूिायधारहरु पूरा 
भए पिात मार सेिा संचालन गनय पाईनेछ ।  

२) उपयुयि बमोजिम के कधत कमयचारीहरुका संस्थामा संलग्न हनु हो, 
स्पष्ट उल्लेि हनुपुने ।  

३) संस्थामा काम गने कमयचारीहरु सम्बजन्धत पररषदमा दताय भएका 
हनुपुने, सम्बजन्धत पररषदका प्रमाणपरहरु अधनिायय रुपमा पेश गनुयपनेछ 
।  

४)  कमयचारीहरुको योग्यताको प्रमाजणत प्रधतधलवपहरु संलग्न हनुपुनेछ 
।  

६) नेपाल सरकारमा काययरत कमयचारवहरु संलग्न हनु भएमा नेपाल 
स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनसुारका स्िीकृधत पर 
अधनिायय रुपमा संलग्न हनुपुने ।  
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अनसूुची ६ 

स्िास््य संस्था स्थापना तथा नविकरण अनमुधत दस्तरु 

(दफा ८ र ९ को उपदफा (२) संग सम्बजन्धत 

  

धस.नं. संस्थाका वकधसम शलु्क 
धनधायरण 
इकाइ 

स्थापनाका 
लाधग दस्तरु 

रकम 

नविकरणको 
लाधग दस्तरु 

रकम 

१  अस्पताल तथा नधसयङ्ग 
होम  

शैया 
सख्या  

प्रधत शैया रु. 
४०००/- 

प्रधत शैया रु. 
५००/- 

२  डायग्नोजस्टक सेन्टर  सेिा 
प्रकार  

प्रधत सेिा रु. 
१०,०००/-  

प्रधत सेिा रु. 
१,०००/- 

३  पोधलजललधनक/जललधनक  सेिा 
प्रकार  

प्रधत सेिा रु. 
१०,०००/-  

प्रधत सेिा रु. 
१,०००/- 

४  आयिेुद अस्पतालको 
/िैकजल्पक जचवकत्सा  

शैया 
संख्या  

प्रधत शैया रु. 
२०००/-  

प्रधत शैया रु. 
५००/- 

 

नोटाः  नेपाल सरकारले तोकेका दगुयम क्षेरमा स्िास््य संस्था स्थापना 
िा धबस्तार गरेमा नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशनगरर माधथ उजल्लजित 
दस्तरुमा क बगयका लाधग पचहत्तर प्रधतशत, ि बगयका लाधग पचास 
प्रधतशत र ग बगयका लाधग पजच्चस प्रधतशत छुट ददईनेछ ।  

     

अनसूुची ७ 

स्िास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सेिाको विरामी बडापरको ढाचँा 
(दफा १५ उपदफा (१) को बदुा (ट) संग सम्बजन्धत 

  

धस.न. शािा प्रदान 
गररने 
सेिाको 
वििरण 

प्रविया दस्तरु लाग्न े
समय 

सम्पकय  
ब्यजि 

गनुासो 
सनेु्न 

अधधकारी 

१        

२        

३        

४        
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५        

६        

७        

 

             

अनसूुची ८ 

स्िास््य संस्थाबाट आकजस्मक सेिाको लाधग जचवकत्सक तथा 
स्िास््यकमीको वििरणको ढाचँा (दफा १५ उपदफा (१) को बदुा 

(थ) संग सम्बजन्धत 

धमधताः  २०७ ../...... /..... 
ि.सं  स्िास््यकमीको नाम  पद  समय  कैवफयत  

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

 

         

          

          

 

 

                              आज्ञाले  

                                     भपूाल धसं विष्ट 

                               प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

 

 

 


