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प्रस्तावना: नेपालको संववधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र मन्त्री पररषदवाट स्वीकृत 
कायय ववस्ततृीकरणमा उल्लेखित स्थानीय तहले आम नागररकलाई सवयसलुभ र गणुस्तररय स्वास््य 
सेवा प्रदान गनुय पने खिम्मेवारी वहन गने प्रयोिनका लागग सरकारी, गनखि, सामदुावयक, गैरसरकारी 
वा सहकारी स्तरमा स्थापना हनुे स्वास््य सेवा ववस्तार, स्तरववृि, स्वास््य सेवा संचालन अनमुगत 
प्रदान गने प्रवियालाई सरल, सहि, व्यवखस्थत तथा प्रभावकारी बनाई यस म्याङलङु नगरणागलका 
क्षेर गभर स्वास््य सेवा संचालन गनय वाञ्छनीय भएकाले, यस म्याङलङु नगरपागलगलकाले स्थानीय 
तहका प्रशासवकय काययववगध (गनयगमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ ले ददएको अगधकार प्रयोग 
गरी ये देहायको गनदेखशका बनाएको छ ।   

 

पररच्छेद १ 

प्रारखम्भक 

 १. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस दस्तावेिको नाम “स्थानीय तहमा स्वास््य संस्था दताय, 
अनमुगत तथा नववकरण सम्बन्त्धी गनदेखशका, २०७६” रहेको छ । 

 २. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस गनदेखशकामा :–  

(क) “अनगुमन सगमगत” भन्नाले म्याङलङु नगरपागलकाले गठन गने अनसूुची १ 
बमाखिमको सगमगत सम्झन ुपछय । 

 (ि) “म्याङलङु नगरपागलका” भन्नाले दफा ३ मा उल्लेखित म्याङलङु 
नगरपागलकालार्य सम्झन ुपछय ।  

(ग)  “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालय सम्झन ुपछय । 

 (घ) “प्रादेखशक स्वास््य संरचना” भन्नाले प्रदेशमा रहन ेस्वास््य क्षेर हेने मन्त्रालय 
वा ववभाग सम्झन ुपछय । 

 (ङ) “अस्पताल” भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदान गने उदे्दश्यले प्रचगलत कानून बमोखिम 
स्थावपत  सरकारी अस्पताल, गनिी अस्पताल, नगसयङ्ग होम, सामदुावयक अस्पताल, 

गैरसरकारी अस्पताल वा सहकारी अस्पताल सम्झन ुपछय ।  

(च) “आयवेुद अस्पताल” भन्नाले आयवेुद खचवकत्सा पितीमा आधाररत भई स्वास््य 
सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्था सम्झन ु पछय र सो शब्दले आयवेुद खचवकत्सा 
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पितीवाट उपचार गने गरी सञ्चालन गररएका नगसयङ होम, पोली खललगनक, पञ्चकमय 
अस्पताल समेतलाई िनाउँछ ।  

छ) “गैरसरकारी अस्पताल” भन्नाले मनुाफारवहत उिेश्यले स्वास््य सेवा प्रदान गने 
प्रयोिनका लागग प्रचगलत कानून बमोखिम दताय भई स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय 
अनमुगत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय  ।  

(ि) “डायग्नोखस्टक” भन्नाले गनदानात्मक सेवाहरु िस्तैैः प्रयोगशाला सेवा, रेडीयो 
ईमेखिङ िस्ता सेवाहरु प्रदान गनय कानून बमोखिम दताय भई स्वास््य सेवा सञ्चालन 
गने संस्थालाई सम्झन ु पछय ।  

(झ) “गनिी अस्पताल वा नगसयङ्गहोम” भन्नाले  स्वास््य सेवा प्रदान गने उिेश्यले 
प्रचगलत कम्पनी कानून बमोखिम स्थापना भई म्याङलङु नगरपागलकाबाट स्वास््य 
सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत प्राप्त गनिी अस्पताल वा नगसयङ्गहोम सम्झन ुपछय ।  

(ञ)  “पोली खललगनक” भन्नाले प्रचगलत कानून बमोखिम दताय भई एकै संस्थावाट 
कखम्तमा पाँच बटा   सेवा िस्तै बवहरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेडीयो ईमेखिङ्ग, 

वफखियोथेरापी, पररवार गनयोिन, िोप सेवा आदद िस्ता बहसेुवा उपलब्ध गराउन े
संस्थालाई सम्झन ुपछय।  

ट) “कन्त्सल्टेन्त्ट” भन्नाले सम्बखन्त्धत गबषयमा मान्त्यता प्राप्त संस्थावाट स्नातकोत्तर उपागध 
गडग्री वा डीप्लोमा प्राप्त गरेका वा तोवकए बमोखिमका  तालीम प्राप्त गरी सम्बखन्त्धत 
काउखन्त्सलमा दताय भएका गबशेषज्ञ खचवकत्सक सम्झन ुपछय । 

 (ठ) “सरकारी अस्पताल” भन्नाले नेपाल सरकारको पूणय वा आंखशक स्वागमत्व रहन े
गरी सावयिगनक वहतका लागग स्थापना भएका वा हनु े स्वास््य सेवा प्रदायक 
अस्पताल सम्झन ुपछय ।  

      स्पष्टीकरण:  यस िण्डका प्रयोिनका लागग “आंखशक स्वागमत्व” भन्नाले नेपाल 
सरकारको कम्तीमा एकाउन्न प्रगतशत लगानीलाई सम्झन ुपछय । 

 (ड) “सहकारी अस्पताल” भन्नाले सहकारीको गसिान्त्तबमोखिम सदस्य समेतलाई 
स्वास््य सेवा ददने उिेश्य सहकारी ऐन, २०४८ बमोखिम दताय भई म्याङलङु 
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नगरपागलकाबाट स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय 
।  

(ढ) “सामदुावयक  अस्पताल”  भन्नाले  सम्बखन्त्धत  सरकारी  गनकायमा  संस्था  दताय  
भई सामदुावयक लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हनु ेगरी मनुाफारवहत उदे्दश्य 
गलई म्याङलङु नगरपागलकाबाट स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत प्राप्त अस्पताल 
सम्झन ुपछय । 

 (ण) “स्वास््य खललगनक” भन्नाले कुन ैपगन व्यखिलाई स्वास््य सम्बन्त्धी िाँच गने, 

उपचार सम्बन्त्धी आवश्यक परामशय, एक स्थानवाट पाँचबटा भन्त्दा कम सेवा िस्तै 
बवहरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेडीयो ईमेखिङ्ग, वफखियोथेरापी, िोप सेवा, पररवार गनयोिन 
िस्ता सेवा उपलब्ध गराउनका लागग प्रचगलत कानून बमोखिम दताय भएका 
संस्थालाई सम्झन ु पछय र सो शब्दले गनिी खललगनक, आयवेुद तथा वैकखल्पक 
खचवकत्सा सेवा समेतलाई िनाउँदछ ।  

त) “स्वास््य संस्था” भन्नाले प्रचगलत कानून बमोखिम दताय भई म्याङलङु 
नगरपागलकाबाट स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत प्राप्त अस्पताल, पोली 
खललगनक, स्वास््य खललगनक, प्रयोगशाला िस्ता सेवाहरु सञ्चालन गने संस्था सम्झन ु
पछय र सो शब्दले आयवेुद अस्पताल समेतलाई िनाउँछ ।  

थ) “संस्था दताय गने गनकाय” भन्नाले यस गनदेखशका बमोखिम स्वास््य सेवा संचालन 
अनमुगत गलन ु पूवय प्रचगलत कानून बमोखिम स्वास््य संस्था दताय गने गनकाय 
सम्झनपुछय ।  

(द) “गैरसरकारी अस्पताल” भन्नाले मनुाफा रवहत उदे्दस्य स्वास््य सेवा प्रदान गने 
प्रयोिनको लागग प्रचगलत कानून बमोखिम दताय भै म्याङलङु नगरपागलकावाट 
स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय ।  

(ध) “भवन संवहता” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोखिम 
नेपाल सरकारवाट स्वीकृत राविय भवन संवहता सम्झन ुपछय । 

 (न) “भवन गनमायण मापदण्ड” भन्नाले भवन गनमायण सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०६४ मा 
उल्लेखित मापदण्ड सम्झन ुपछय र सो शब्दले स्वास््य सम्बन्त्धी भवनको लागग 
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छुटै्ट मापदण्ड नभएको स्थानको हकमा अनसूुची–२ मा उल्लेखित भवन गनमायण 
मापदण्ड समेतलाई िनाउँछ । 
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पररच्छेद  २ 

स्वास््य सेवा सञ्चालन अनमुगत प्रविया 
 

३.  म्याङलङु नगरपागलकामा स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय: (१) देहाय बमोखिमका स्वास््य 
संस्थाको स्थापना, सेवा ववस्तार वा स्तरोन्नगत गनय देहायका गनकायले अनमुगत ददन सलनेछ 
: 

 (क) स्वास््य खललगनक, डार्ग्नोखस्टक सेन्त्टर, पोली खललगनक तथा पच्चीस शैया 
सम्मका िनरल अस्पतालका लागग म्याङलङु नगरपागलकाको काययपागलकाको 
गनणयय अनसुार ।  

(ि)  आयवेुद तथा अन्त्य वैकखल्पक खचवकत्सासँग सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुका 
हकमा दश शैया सम्मका अस्पतालका लागग म्याङलङु नगरपागलकाको 
काययपागलकाको गनणययअनसुार। 

 (ग ) पगछचस शैया देखि मागथका अस्पतालहरु र गबशेषज्ञ अस्पताल दताय गनयको 
लागग सम्बखन्त्धत गाँउपागलका/नगरपागलकाको काययपागलकाको गसफाररसमा 
प्रादेखशक स्वास््य संरचना वा मन्त्रालयवाट । 

 घ) म्याङलङु नगरपागलकाको काययपागलकामा स्वास््य संस्था दताय वा स्तरोन्नती 
भए पगछ सोको वववरण तोवकएको ढाँचामा प्रादेखशक स्वास््य संरचनालाई ददन ु
पने छ ।  

४. पूवायधार गनमायण मनसाय परका लागग गनवेदन ददन ुपने : (१) यस गनदेखशका बमोखिम 
स्वास््य संस्थाको स्थापना, स्वास््य सेवा ववस्तार वा स्तरोन्नगत गरी स्वास््य सेवा 
सञ्चालन गनय र्च्छुक स्वास््य सस्थांले आवश्यक पवूायधार गनमायण गने  प्रयोिनका लागग  
अनसूुची ३ बमोखिमका ढाँचामा मनसाय परका लागग गनवेदन ददन ुपनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोखिम गनवेदन प्राप्त हनु आएमा म्याङलङु नगरपागलकाले गनवेदन प्राप्त 
भएको पन्त्र काययददन गभर देहायका वववरणहरु परीक्षण गने प्रयोिनका लागग अनगुमन 
सगमगत िटाउन सलनेछ :  

(क) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाको व्यावसावयक कायय योिना,  



6 
 

(ि) प्रस्ताववत स्वास््य संस्था रहन ेस्थानको उपयिुता र िग्गाको पयायप्तता,  

(ग) प्रारखम्भक वातावरणीय परीक्षण वा प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन, 

 (घ) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाले सेवा परु् याउने क्षेर, सो क्षेरको 
िनसंख्या/िनघनत्व, 

 (ङ) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाले सेवा परु् याउने क्षेरमा अन्त्य अस्पतालहरुको 
अवखस्थगत र प्रस्ताववत अस्पतालले परु् याउने थप योगदान,  

(३) अनगुमन सगमगतले उपदफा (२) मा उखल्लखित ववषयहरुको गबश्लषेण गरी स्पष्ट राय 
सवहतको प्रगतवेदन तीस कायय ददनगभर म्याङलङु नगरपागलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४) उपदफा (३) बमोखिमका प्रगतवेदन प्राप्त भएपगछ सो प्रगतवेदनको आधारमा पूवायधार 
गनमायणका लागग अनमुगत ददन उपयिु हनुे देखिएमा प्रगतवेदन प्राप्त भएको गमगतले पन्त्र 
कायय ददनगभर म्याङलङु नगरपागलकाले वढीमा तीन वषय सम्मको समयावगध ददई पूवायधार 
गनमायणका लागग गनवेदकलाई मनसायपर (Letter of Intent) प्रदानगनय सलनेछ ।  

५) उपदफा (४) बमोखिमको अवगधगभर मनागसव कारण परी पूवायधार गनमायण गनय नसकेको 
भनी  समयावगध थपका लागग सम्बखन्त्धत अस्पताल वा स्वास््य संस्थाले अनरुोध गरेमा 
म्याङलङु नगरपागलकाले त्यस्ता अस्पताललाई वढीमा दईु वषयमा नबढ्न ेगरी पूवायधार 
गनमायणका लागग समयावगध थप गनय सलनेछ । 

 

५ सञ्चालन अनमुगत ददन सवकनेैः  

(१) दफा ४ बमोखिम पूवायधार गनमायण कायय सम्पन्न भए पगछ सो पूवायधार तयार भएको 
व्यहोरा सवहत सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाले सेवा सञ्चालन गने आवश्यक कागिातहरु 
संलग्न गरी अनसूुची ४ बमोखिमको ढाँचामा म्याङलङु नगरपागलका समक्ष गनवेदन ददन 
सलनेछ । 

तर स्वास््य खललगनक, रेडीयो ईमेखिङ सेवा तथा पोगल खललगनक स्थापना तथा सञ्चालन 
अनमुगतका लागग अनसूुची ५ बमोखिमको ढाँचामा गनवेदन ददन ुपनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमाखिम गनवेदन प्राप्त हनु आएमा म्याङलङु नगरपागलकाले गनवेदन प्राप्त 
गरेको गमगतले सात ददन गभर अनगुमन सगमगत िटाउन ुपने छ ।  
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३) उपदफा (२) बमोखिम िवटएको अनगुमन सगमगतले पन्त्र कायय ददन गभर स्थलगत 
गनरीक्षण गरी स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत प्रदान गनय उपयुयिभए नभएको राय 
सवहतको प्रगतवेदन म्याङलङु नगरपागलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४) उपदफा (३) बमोखिम अनगुमन सगमगतको प्रगतवेदनको आधार र यस गनदेखशकामा 
उल्लेखित अन्त्य मापदण्ड पूरा गरेका स्वास््य संस्थालाई म्याङलङु नगरपागलकाले पाँच 
वषयका लागग स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत ददन सलनेछ ।  

५) यस दफा बमोखिम स्वास््य संस्थालाई स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत ददन ेनददन े
सम्बन्त्धमा उपदफा (३) बमोखिम अनगुमन सगमगतको प्रगतवेदन प्राप्त भएको गमगतले  
सात कायय ददन गभर गनणयय गरी सलन ुपनेछ र सो को िानकारी सम्बखन्त्धत संस्थालाई 
ददन ुपनेछ ।   

६)  यो गनदेखशका प्रारम्भ हुँदाका बित संस्था दताय गने गनकायमा दताय भएको तर दफा 
(५) बमोखिम अनमुगतका लागग गनवेदन नददई सञ्चालन गरररहेका स्वास््य संस्थाले 
अनसूुची —६ मा उल्लेि भए बमोखिमको दस्तरुको अगतररि पाँच गणुा वढी दस्तरु गलई 
एक पटकको लागग गनदेखशका बमोखिमको प्रकृया पूरा गरी सञ्चालन अनमुगत ददन सवकने 
छ ।   

७)  यो गनदेखशका प्रारम्भ हुँदाका बित संस्था दताय गने गनकायमा दताय भई अनमुगतको लागग 
गनवेदन ददएका स्वास््य संस्थाले अनसूुची —६ मा उल्लेि भए बमोखिमको दस्तरुको 
अगतररि तीन गणुा वढी दस्तरु बझुएमा एक पटकको लागग गनदेखशका बमोखिमको 
प्रकृया परुा गरी सञ्चालन अनमुगत ददन सवकनेछ ।    

८) उपदफा (२) (३) र (५) बमोखिम तोवकएको म्याद गभर म्याङलङु नगरपागलका वा 
अनगुमन सगमगतले कायय सम्पन्न नगरेमा अनमुगतका लागग गनवेदन ददन ेस्वास््य संस्थाले 
एक तह मागथल्लो गनकायमा उिरु गनय सलन ेछ । यसरी प्राप्त भएको उिरुी सम्बन्त्धमा 
सम्बखन्त्धत मागथल्लो गनकायले उपदफा (२), (३) र (५) मा तोवकएको म्यादमा नबढ्न े
गरी शीघ्र अनगुमनको व्यवस्था गमलाईय सञ्चालन अनमुगतको व्यवस्था गररददन सलनेछ 
। 

 ६.  थप सेवा ववस्तार गनय वा शािा स्थापना गनय अनमुगत गलन ुपने : स्वास््य संस्थाले आफुले 

सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत पाएका सेवाको अगतररि थप सेवा ववस्तार गनय वा शािा स्थापना 
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गरी सेवा सञ्चालन गनय चाहेमा म्याङलङु नगरपागलकावाट यस गनदेखशका बमोखिमका प्रकृया 
परुा गरी अनमुगत प्राप्त गनुय पनेछ । 

 ७. पनुैः अनमुगत प्राप्त गनय गनवेदन ददन ुपने : (१) यो गनदेखशका प्रारम्भ हुँदाका बित सञ्चालन 
स्वीकृगत गलएका स्वास््य संस्थाले यस गनदेखशका बमोखिम तोवकएको पूवायधार तथा मापदण्ड 
कायायन्त्वयन प्रयोिनका लागग यो गनदेखशका प्रारम्भ भए पगछ तोवकएको अवगधगभर पूवायधार 
तयारी योिना (भवन प्रबलीकरण वा नयाँ गनमायण योिना) सवहत सम्बखन्त्धत म्याङलङु 
नगरपागलका समक्ष गनवेदन ददन ुपनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोखिम गनवेदन प्राप्त हनु आएमा म्याङलङु नगरपागलकाले त्यस्ता स्वास््य 
संस्थालाई यस गनदेखशका बमोखिम तोकेको पूवायधार परुा गनयका लागग तीन वषय र मापदण्ड 
कायम गनयका लागग एक बषयको समयावगध ददन सलनेछ ।  

३) उपदफा (२) बमोखिम समयावगध थप भएका स्वास््य संस्थाले प्रत्येक ६/६ मवहनामा 
प्रगगत प्रगतवेदन सम्बखन्त्धत म्याङलङु नगरपागलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४) प्रबगलकरण हनुे अस्पताल वा नयँा गनमायण गनय अनमुगत गलई साववकको भवनवाट सेवा 
ददईरहेका स्वास््य संस्थाले गनमायण अवगधभरका लागग भवनको कारण वा अस्पतालको 
औिार उपकरणले हनु सलने दघुयटनाको लागग शैया क्षमता बराबरका संख्यामा प्रगत व्यखि 
पचास हिार रुपैया बराबरका सामवुहक दघुयटना बीमाको व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

५) यस दफा बमोखिमका प्रकृया परुा गरेका स्वास््य संस्थालाई दफा ५ बमोखिम स्वास््य 
संस्था सञ्चालन गनय अनमुगत प्रदान गररनेछ ।  

६) यस दफा बमोखिम अनमुगतका लागग गनवेदन नददन,े गनवेदन ददए पगन अनमुगत नपाउन े
वा गनधायररत अबगध गभर पूवायधार वा मापदण्ड कायम नगने स्वास््य संस्थाको अनमुगत 
त्यस्तो अनमुगत ददने गनकायले रद्द गनेछ ।  

८.  अनमुगत दस्तरु बझुाउन ुपने : स्वास््य संस्थाको स्थापना, सेवा ववस्तार वा स्तरोन्नगत गनय 
अनमुगत प्राप्त भएमा सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाले अनसूुची ६ मा उल्लेि भए बमोखिमको 
अनमुगत दस्तरु म्याङलङु नगरपागलकालाई बझुाउन ुपनेछ ।  

९. नववकरण गराउन ुपने : (१) यस गनदेखशका बमोखिम स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत 
प्राप्त स्वास््य संस्थाले सेवा सञ्चालन अनमुगतको अवगध समाप्त हनु े गमगत गभर म्याङलङु 



9 
 

नगरपागलका समक्ष नववकरणका लागग गनवदेन ददन ु पनेछ । म्याङलङु नगरपागलकाले 
अनमुगतको अवगध समाप्त भएको गमगतले तीन मवहना गभर आवश्यक िाँचबझु गरर नववकारण 
गनुय पनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोखिम गनवेदन प्राप्त भएमा अनमगत प्रदान गने गनकायले अनसूुची ६ मा 
उल्लेि भए बमोखिमको दस्तरु गलई तीन वषयका लागग स्वास््य संस्थालाई सेवा सञ्चालन 
अनमुगतको नववकरण गररददन सलनेछ । तर यो गनदेखशका प्रारम्भ हनु अखघ स्वास््य संस्था 
सञ्चालन गने अनमुगत पाएका स्वास््य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्वास््य संस्थाले यस गनदेखशका 
बमोखिम तोवकएको मापदण्ड तथा पूवायधार कायम नगरेसम्म तीन बषयमा नबढाई प्रत्येक एक 
बषयका लागग अनमुगत नववकरण गरर ददन ुसलनेछ ।  

३) उपदफा (१) बमोखिमका अवगध गभर मनागसब कारण परी गनवेदन पेश गनय नसकेको भनी 
कारण िलुाई थप तीन मवहनागभर गनवेदन पेश गरेमा दोब्बर नववकरण दस्तरु गलई सम्बखन्त्धत 
गनकायले  सेवा सञ्चालन अनमुगत नववकरण गरर ददन सलनेछ ।  

४) उपदफा (२) वा (३) बमोखिमको अवगधगभर नववकरणका लागग गनवेदन पशे नगने स्वास््य 
संस्थाको सेवा सञ्चालन अनमुगतपर स्वतैः िारेि हनुेछ र सो को िाकारी प्रादेखशक स्वास््य 
संरचनामा समेत ददन ुपनेछ ।  

५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा उल्लेि गररएको भएता पगन यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका 
बितसम्म अनमुगत नववकरण नगरेका स्वास््य संस्थाले तोवकएको समयगभर अनमुगतका लागग 
गनवेदन ददएमा अनसूुची –६ मा उल्लेि भए बमोखिमको दस्तरुको अगतररि पाँचगणुा वढी 
नववकरण दस्तरु गलई एक पटकको लागग गनदेखशका बमोखिमको प्रकृया परुा गरी त्यस्तो 
अनमुगत नववकरण गररददन सवकनेछ ।  

१०  गणुस्तर तथा मापदण्ड अनगुमन सम्बन्त्धी व्यवस्था : (१) स्वास््य संस्थाले आफूले प्रदान 
गरेका सेवाहरुको यस गनदेखशकामा उल्लेखित मापदण्ड बमोखिमको गणुस्तर भए नभएको 
सम्बन्त्धमा प्रत्येक बषय परीक्षण(स्वैःमूल्यांकन)् गराई सो को प्रगतवेदन आगथयक वषय समाप्त 
भएको गमगतले तीन मवहनागभर म्याङलङु नगरपागलका समक्ष अगनवायय रुपमा पशे गनुय पनेछ 
।  

२) उपदफा (१) बमोखिम तोवकएको अवगधगभर प्रगतवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थालाई सो 
प्रगतवेदन पेश गनय म्याङलङु नगरपागलकाले गनदेशन ददन सलनेछ ।  
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३) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेखिएको भएता पगन म्याङलङु नगरपागलका, प्रादेखशक स्वास््य 
संरचना र मन्त्रालयलले आवश्यकता अनसुार िोखिम, भौगोगलक अवखस्थगत, गबरामीको चाप, 

शल्यवियाको संख्या, ववत्तीय लगानीका आधारमा नमूना छनौट गरी स्वास््य संस्थाले प्रदान 
गरेको सेवाको गणुस्तर तथा यस गनदेखशकाको मापदण्ड परुा गरे नगरेको सम्बन्त्धमा गनरीक्षण 
तथा अनगुमन गनय वा गराउन सलनेछ ।  

४) यस गनदेखशकामा अन्त्यर िनुसकैु कुरा लेखिएका भएता पगन प्रादेखशक स्वास््य संरचना तथा 
मन्त्रालयले िनुसकैु गनकायवाट सेवा सञ्चालन अनमुगत प्राप्त गरेको अस्पताल वा स्वास््य 
संस्था र म्याङलङु नगरपागलकाको समेत अनगुमन गनय सलनेछ ।  

५) उपदफा (३) वा (४) बमोखिम गनयगमत वा आकखस्मक अनगुमन गदाय तोवकएका गणुस्तर 
वा पूवायधार पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा त्यस्ता संस्थालाई तत्काल सधुारका 
लागग वढीमा तीन मवहनाको म्याद ददई सधुारको मौका ददन सवकनेछ ।  

६) यस दफा बमोखिम गनरीक्षण तथा अनगुमनका िममा ददएको गनदेशन पालना नगने, यस 
गनदेखशका बमोखिमका गणुस्तर तथा पूवायधार मापदण्ड पूरा नगने वा गणुस्तर परीक्षणको 
वावषयक प्रगतवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थालाई सम्बखन्त्धत म्याङलङु नगरपागलकाले त्यस्ता 
स्वास््य संस्थाले प्रदान गरर आएको सेवा पूणय वा आंखशक रुपमा तत्काल बन्त्द गनय आदेश 
ददन सलनेछ ।  

७) उपदफा (६) बमोखिम स्वास््य संस्थालाई  कारबाही गनुय पूवय सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थालाई 
मनागसब मावफकको सफार् पेश गनय मौका ददन ुपनेछ ।  

९) यस गनदेखशकामा अन्त्यर िनुसकैु कुरा लेखिएका भएता पगन अन्त्य प्रचगलत कानून बमोखिम 
गररने अनगुमनलाई या व्यवस्थाले सीगमत गने छैन।  

(९) स्वास््य सेवा सञ्चालन सम्बन्त्धी अनमुगत गलन ेप्रविया प्रारम्भ नगरेका स्वास््य संस्थामा कुन ै
पगन खचकत्सक, नसय, वा स्वास््यकमीले खललगनकल प्राखलटस गनय पाउन ेछैन। कुनै खचवकत्सक, 

नसय वा स्वास््यकमीले त्यस्तो संस्थामा खललगनकल प्राखलटस गरेमा गनिलाईय कारवाहीको 
लागग सम्बखन्त्धत पररषदमा लेिी पठाईने छ ।  

११   गनवेदन ददन सलने : (१) दफा १० को उपदफा (७) बमोखिम ददएका आदेश वा 
अनगुमन सगमगतले यस गनदेखशका बमोखिम पेश गरेको अनगुमन प्रगतवेदन उपर खचत्त नबझु्न े
स्वास््य संस्थाले त्यस्तो प्रगतवेदन पेश भएको गमगतले १५ ददन गभर खचत्त नबझु्नकुो स्पष्ट 
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आधार र कारण सवहत पनुराबलोकनको लागग प्रादेखशक स्वास््य संरचना समक्ष गनवेदन ददन 
सलनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोखिम प्राप्त भएको गनवेदन उपर म्याङलङु नगरपागलकाको प्रगतकृया समेत 
गलई प्रादेखशक स्वास््य संरचनाले छानववन गरी यथाशीघ्र गनणयय गनेछ र सो सम्बन्त्धमा 
प्रादेखशक स्वास््य संरचनाले गरेको गनणयय अखन्त्तम हनुेछ ।  

१२. स्वास््य संस्था गागभई सेवा सञ्चालन गनय सलन े: स्वास््य सेवालाई गणुस्तरीय, प्रभावकारी 
तथा सवुवधायिु बनाउन सञ्चालनमा रहेका एक भन्त्दा वढी स्वास््य संस्थाहरु एक आपसमा 
गागभई  सेवा सञ्चालन  गनय  चाहेमा  सेवा  सञ्चालन  गनय  अनमुगत  प्रदान  गने गनकाय 
समक्ष त्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुले संयिु रुपमा गनवेदन ददन सलनेछन ्।  

१३.   अनमुगत िारेिी तथा कारवाही सम्बखन्त्ध ब्यवस्थाैः (१)  यस गनदेखशकामा अन्त्यर िनुसकैु 
कुरा लेखिएको भएता पगन  म्याङलङु नगरपागलकाले स्वास््य सेवा सञ्चालन सम्बन्त्धी अनमुगत 
गलन वा अनमुगत नववकरण गनयको लागग एक पटकको लागग  गनखित समय अवगध ददई 
सावयिगनक सूचना प्रकाशन गनय सलनेछ ।    

२) उपदफा (१) बमोखिमको अवगधगभर स्वास््य संस्था सञ्चालन सम्बन्त्धी अनमुगत नगलन े
स्वास््य संस्थाको र दफा  ९ को उपदफा (५) बमोखिमको अवगधगभर अनमुगत नववकरण 
नगने स्वास््य संस्थाको अनमुगत स्वतैः िारेि हनुेछ । 
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पररच्छेद ३ 

स्वास््य सेवा सञ्चालन तथा गणुस्तर सम्बन्त्धी व्यवस्था 
  

१४. स्वास््य सेवा सञ्चालन : (१) यस गनदेखशका बमोखिम अनमुगत नगलई कसैले पगन स्वास््य 
सेवा सञ्चालन गनुय हदैुन ।  

(२) कसैले यस गनदेखशका बमोखिम अनमुगत नगलई स्वास््य सेवा सञ्चालन गरेको पार्एमा 
सो कायय रोलन तथा त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई आवश्यक कानूनी कारवाहीको लागग गहृ 
मन्त्रालय माफय त वा सोझै सम्बखन्त्धत खिल्ला प्रशासन कायायलयमा लेिी पठाउनेछ र 
त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक भववष्यमा स्वास््य संस्था सञ्चालन अनमुगत प्रदान नगने गरी 
अगभलेि समेत राखिनेछ ।    

३) स्वास््य संस्थाले  आफनो उदे्दस्य र क्षमता अनसुार म्याङलङु नगरपागलकावाट अनमुगत 
गलई  देहायका सेवाको समखुचत व्यवस्था गरी स्वास््य सेवा सञ्चालन गनय सलनेछ : 

(क) आकखस्मक सेवा, 

 (ि) बवहरंग सेवा,  

(ग) अन्त्तरंग सेवा,  

(घ) गनदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडीयो ईमेखिङ आदद),  

(ङ) शल्यविया सेवा,  

(च) सघन उपचार सेवा,  

छ) प्रबियनात्मक तथा प्रगतरोधात्मक सेवा,  

(ि) गबशेषज्ञसेवा,  

(झ) फामेसी सेवा,  

(ञ) रि सञ्चार सेवा,  

(ट) वफखियोथेरापी सेवा,  
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(ठ) शवगहृ व्यवस्था,  

(ड) अस्पताल व्यवस्थापन, 

 (ढ) वातावरण व्यवस्थापन,  

(ण) स्वास््य संस्थावाट गनष्काखशत फोहरमैला व्यवस्थापन ।  

१५.गणुस्तर सगुनखितता सम्बन्त्धी मापदण्ड :(१) स्वास््य संस्थाले दफा ३ बमोखिमका स्वास््य 
सेवा  सञ्चालन गदाय देहायको गणुस्तरको सगुनखितता गनुयका साथै देहायका उल्लेखित 
मापदण्डहरुको समेत  पालना गरेको हनु ुपनेछ :- 

(क) बवहरंग ववभागमा आउने गबरामीको चापका आधारमा गबरामी दताय, गबशेषज्ञ  परामशय, 
गनदानात्मक सेवाहरु र औषधी कक्षमा गछटो छररतो सेवा ददने व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ 
।  

ि) स्वास््य संस्थामा नेपाल सरकारले गनधायरण गरेको मापदण्ड बमोखिम संिमण गनयन्त्रण 
(Infection Prevention) को व्यवस्था हनु ुपनेछ र सोको गनयगमत र प्रभावकारी अनगुमन 
गनुय पनेछ ।  

ग) स्वास््य संस्थाले  ववगभन्न  ईकाईवाट  प्रदान गने स्वास््य सेवाहरु  स्तरीय रुपमा 
सञ्चालन गनय काययसञ्चालन गनदेखशका (Standard Operating Manual) तयार गरी लाग ुगनुय 
पनेछ ।  

घ) स्वास््य संस्थाले बवहरङ्ग सेवा प्रदान गने खचवकत्सकहरु उपलब्ध हनु ेसमय तागलका 
(ददन र बार िलु्ने गरी) सवैले देख्न ेठाउँमा राखिएको हनु ुपनेछ ।  

ङ) स्वास््य  संस्थाले  उपलब्ध  गराउन े भगनएको  ववशेषज्ञ सेवा  सम्बखन्त्धत  ववशेषज्ञ 
खचवकत्सकवाट प्रदान गने व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ ।  

च) गबरामीले  आफूले  सेवा  गलन चाहेको खचवकत्सकवाट  सेवा  गलन पाउने व्यवस्था 
सगुनखित गनुय पनेछ ।  

छ) गबरामी वा गबरामीको रेिदेि गने व्यखिलाई रोग र उपचार पितीबारे स्पष्ट िानकारी 
ददने व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  
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ि) अस्पताल पररसर तथा सेवा ददने कक्षहरु गनयगमत रुपमा सफा सगु्घर राखिएको हनु ु
पनेछ ।  

झ)  सवैले देख्न ेस्थानमा उिरुी पेवटका राखिएको हनु ुपनेछ ।  

ञ) िनगनुासो व्यवस्थापनका लागग गनुासो सनेु्न अगधकारी तोकी िनगनुासो तथा पनय आएका 
उिरुी समाधान गने व्यवस्था गमलाएको हनु ुपनेछ । साथै समाधान हनु नसलने भएमा 
सो को कारण सम्बखन्त्धत व्यखिलाई िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

ट) गबरामीले संस्थावाट सेवा प्राप्त गनय लाग्ने शलु्क, प्रकृया तथा अवगध समेत िलुाएको 
गबरामी बडापर (Patient Charter) अस्पतालमा  नेपाल सरकारले  अनसूुची ७ ढाँचामा 
तयार गरी सबैले देखिने गरी राख्न ुपनेछ र सोही अनरुुप सेवाको सगुनखितता गनुय पनेछ 
।  

ठ) अस्पतालमा आउने गबरामीलाई आवश्यक पने िानकारी गराउन सोधपछु वा सहायता 
कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक िानकारी ददन ेव्यवस्था गरेको हनु ुय पनेछ 
।  

ड) सेवा प्रदायक खचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको सरुक्षाका लागग ववगभन्न सरुवा रोग 
ववरुिका िोप तथा व्यखिगत सरुक्षा व्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ ।  

ढ) हरेक स्वास््य संस्थामा काययरत कमयचारीहरुको सेवा शतय सम्बन्त्धी ववगनयम बनाएको 
हनु ुपनेछ ।  

ण) स्वास््य संस्थाले नेपाल सरकारवाट सञ्चागलत सेवा वा काययिम सञ्चालन गदाय नेपाल 
सरकारले तोकेका प्रोटोकल/मापदण्ड/गनदेखशका अगनवायय रुपमा पालना गरेको हनु ुपनेछ 
।  

त) अस्पतालले चौबीसै घण्टा खचवकत्सक तथा दक्ष स्वास््यकमीवाट आकखस्मक सेवा ददएको 
हनु ुपनेछ ।  

थ) अस्पतालमा  रहेको  आकखस्मक  शैया  क्षमताको  आधारमा  खचवकत्सक  तथा  अन्त्य 
स्वास््यकमीको व्यवस्था गरेको हनुपुनेछ र सो को वववरण अनसुचुी ८ बमोखिमको 
ढाँचामा सबैले देख्न ेठाउँमा राख्न ुपनेछ ।  
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द) आकखस्मक ववभागवाट गबरामी भनाय गने, प्रषेण गने, गबरामीको रेफरल प्रकृया र गबरामी 
साने पिती स्पष्ट पररभावषत भएको हनु ुपनेछ र व्यवहोरा बमोखिमको ढाँचामा सबैले देख्न े
ठाँउमा राख्न ुपनेछ ।  

ध) अस्पतालमा उपचारका लागग आउने ववपन्न, असहाय, बेवाररसे गबरामीका लागग कुल शैयाको 
दश प्रगतशत शैया छुट्याई गनैःशलु्क उपचार अगनवायय रुपमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

न) िण्ड (ध) बमोखिम उपलब्ध गराएका उपचार सेवाको अगभलेि रािी सो को प्रगतवेदन  
सम्बखन्त्धत म्याङलङु नगरपागलकाको कायायलयमा  गनयगमत रुपमा पठाउन ुपनेछ ।  

प) अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागररकहरुलाई ववशेष वकगसमका सवुवधाको व्यवस्था हनु पने र 
आवश्यक मारामा शैया छुट्याउन ुपनेछ ।  

फ) स्वास््य संस्था सञ्चालन गररन ेभवन र अन्त्य पूवायधार भवन संवहता र सम्बखन्त्धत क्षेर 
भवन गनमायण सम्बन्त्धी मापदण्ड अनरुुप हनु ुपनेछ ।  

ब) अस्पतालले ववपद् व्यवस्थापनको कायययोिना बनाएको हनु ुपनेछ । सो काययका लागग 
सम्पकय  व्यखि तोकी सो को िानकारी सम्बखन्त्धत पागलकाको कायायलय र खिल्ला समन्त्वय 
सगमगतमा ददन ुपनेछ ।  

भ) अस्पतालले सूचना अगधकारी तोलन ुपनेछ । 
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पररच्छेद ४ 

अस्पताल सम्बन्त्धी मापदण्डहरू 

 

 १६. अस्पताल सम्बन्त्धी ववस्ततृ मापदण्डहरु:  “स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नगत 
मापदण्ड सम्बन्त्धी गनदेखशका, २०७०” वमोखिम हनुेछ । 
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पररच्छेद ५ 

मानव संशाधन व्यवस्थापन 

  

१७. िनशखि ववकास योिना : अस्पतालको शैया क्षमताका आधारमा देहाय बमोखिमको न्त्यूनतम 
िनशखिको व्यवस्था भएको हनु ु पनेछ :– 

 (क) प्रगत पच्चीस शैयाका लागग एक िना एम.गड.िीपी. खचवकत्सक हनु ुपनेछ । तर 
एम.गड.िीपी खचवकत्सक नपाईने अवस्थामा पच्चीस शैयाका अस्पतालमा  प्रसतुी तथा 
स्त्री रोग गबशेषज्ञ र बाल रोग गबशेषज्ञ।  

ि) शल्यविया प्रदान गने कक्षमा प्रगत शैया कम्तीमा एक िना शल्य खचवकत्सक, एक िना 
एनेस्थेवटलस, एक िना ईन्त्चािय, एक िना शल्यविया सहायक र एक िना नसय । 

 (ग) िनरल कक्ष (General Ward)  मा प्रगत चार देखि छ शैयामा एक िना स्टाफ नसयको 
व्यवस्था भएको । 

 (घ) ईमिेन्त्सी तथा पोष्ट अपरेवटभ कक्ष (Post-Operative Ward)  मा प्रगत दईु शैयामा एक 
िना नसय । 

 (ङ) सघन उपचार कक्ष (आई.सी.यू.,एन.आई.सी.यू, सी.सी.यू. आदद) मा प्रगत शैयामा एक 
िना स्टाफ नसयको व्यवस्था । 

 (च) प्रसतुी कक्षका लेवर वेडमा प्रगत वेड दईु एस.वी.ए. (Skill Birth Attendants) तागलम 
प्राप्त नसय वा मीडवाईफ्रीको व्यवस्था । 

 छ) अस्पतालमा कम्तीमा एक िना मेगडकल रेकय डर । 

ि) अस्पतालमा चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने गरी फमायगसष्ट लगायत आवश्यक 
संख्यामा िनशखिको व्यवस्था । 

 (झ) अस्पतालमा कम्तीमा दईु गतहार् पणुयकागलन स्वास््यकमी ।  

(ञ) सरकारी स्वास््यकमीहरुवाट सेवा गलनपुने अवस्थामा सम्बखन्त्धत गनकायको स्वीकृगत 
पर । 



18 
 

 (ट) हरेक स्वास््यकमीले सम्बखन्त्धत व्यवसावयक काउखन्त्सलवाट दताय नम्बर गलएको । 

 (ठ) ववदेशी स्वास््यकमी वा स्वयम ् सेवकले मन्त्रालयको गसफाररसमा सम्बखन्त्धत 
काउखन्त्सलवाट स्वीकृगत  गलएको । 

 १८.  िनशखि सम्बन्त्धी ववस्ततृ वववरण :  िनशखत्त सम्बन्त्धी थप ववस्ततृ व्यवस्था “स्वास््य 
संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बन्त्धी गनदेखशका, २०७०” वमोखिम हनुेछ ।  
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पररच्छेद ६ 

औिार तथा उपकरणहरु 

 १९. औिार तथा उपकरण सम्बन्त्धी थप व्यवस्था : “स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा 
स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बन्त्धी गनदेखशका, २०७०” वमोखिम हनुेछ । 
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पररच्छेद ७ 

सेवा सम्बन्त्धी व्यवस्था 
  

२०. गबशेषज्ञ सेवा प्रदान गने अस्पतालका पूवायधार तथा मापदण्डहरूैः  गबशेषज्ञ सेवा प्रदान गने 
अस्पतालको  पूवायधार तथा मापदण्डहरू सम्बन्त्धी व्यवस्था “स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन 
तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बन्त्धी गनदेखशका, २०७०” वमोखिम हनुेछ ।   

२१.  स्वास््य  खललगनक/पोली खललगनक  सम्बन्त्धी  मापदण्ड  तथा  पूवायधारहरु : (१) स्वास््य 
खललगनक/पोली खललगनकमा स्वास््य िाँच गने खचवकत्सक कुनै पगन मान्त्यता प्राप्त खशक्षण 
संस्थावाट कम्तीमा पगन MBBS वा सो सरहको खचवकत्सा सम्बन्त्धी उपागध प्राप्त गरी 
सम्बखन्त्धत काउखन्त्सलमा दताय भएको हनुपुनेछ । 

 २) परामशय सेवा ददने व्यखि स्वास््य ववज्ञानमा प्रमाणपर तह उत्तीणय गरी परामशय सेवा 
तालीम प्राप्त हनु ुपनेछ ।   

३) पोली खललगनकमा रेडीयोलोिी र्मेखिड्ड सेवा, प्रयोगशाला तथा औषधी उपचार सेवा सञ्चालन 
गनुय परेमा छुट्टाछुटै्ट सेवा सम्बन्त्धी गनधायररत पूवायधार परुा गनुय पनेछ ।  

४) स्वास््य खललगनक/पोली खललगनकमा स्वास््य सेवा संचालनका लागग देहाय बमोखिमका 
आवश्यक न्त्यूनतम भौगतक सवुवधाहरु हनुपुनेछ : 

 क) गबरामी िाँच गनय Ventilated वा AC कोठा  सेवा अनसुारको छुट्टाछुटै्ट (कम्तीमा 
१४ वगय गमटरका) १  

(ि) गबरामी बस्ने ठाँउ (कुने ठाउँ) १ 

 (ग) गबरामी िाँच्ने टेवलु १ 

 (घ) खचवकत्सकका लागग टेबलु १  

(ङ) खचवकत्सकका लागग कुसी १  

(च) गबरामी बस्ने टुल १  

छ) शौचालयको व्यवस्था (अपाङ्ग मैरी सवहत) २  
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(ि) टेगलफोन, र्न्त्टरनेट र web page   

 (झ) स्वास््य खशक्षा सम्बन्त्धी सूचनामूलक पोष्टर तथा अन्त्य सामग्री  

 (ञ) स्वच्छ पानीको आपूगतय   

 (ट) गनरन्त्तर ववधतु आपगूतय   

 (५) सेवा र ववषय अनसुारका आवश्यक औिार तथा उपकरणहरुको व्यवस्था गनुय पनेछ 
। 

 ६) गबरामीको सम्पूणय वववरण राख्नको लागग कम्प्यूटर वा रखिष्टर  भनुय पनेछ ।   

७) खललगनकमा प्रयोग हनु ेसम्पूणय औिारहरुको अगनवायय गनमयलीकरणको व्यवस्था गनुय पनेछ 
।   

८) खललगनकमा काम गने सम्पूणय कमयचारीको योग्यताको प्रमाणप्ररको प्रमाखणत प्रगतगलपी 
साथै प्राववगधक कमयचारीहरुको सम्बखन्त्धत पररषद दताय भएको प्रमाणपरको प्रमाखणत 
प्रगतगलपी राख्न ुपनेछ ।   

९) सेवा शलु्क र आयकर प्रमाणपर सबैले देख्न ेठाउँमा राख्न ुपनेछ ।  

१०) नगरपागलकावाट तोवकएको एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको ढाँचाा 
अनसुार गनयगमत रुपमा मागसक प्रगतवेदन नगरपागलकाको कायायलयमा पठाउन ुपनेछ ।  

२२. रेडीयोलोिी वा डार्ग्नोखस्टक एण्ड र्मेखिङ सेवा सञ्चालनका लागग आवश्यक पूवायधार तथा 
शतयहरु :       

  (१) यस गनदेखशकाको प्रयोिनको लागग रेडीयोलोिी वा डार्ग्नोखस्टक सेवा अन्त्तरगत 
देहायका फ्रववगधहरु समावेश गररएको छ :   

         X-ray (300 mA ;Dd)  

                  Ultrasonogram (USG) 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेि गररएको बाहेका थप  प्रववगधको लागग माग भएमा 
नगरपागलकाको गसफाररसमा प्रादेखशक स्वास््य संरचनाले स्वीकृती ददनेछ ।  
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 ३) रेडीयोलोिी डायग्नोवष्टक तथा ईमेखिङ्ग सेवावाट पने वववकरणका दूष्प्रभावलाई कम 
गनयका लागग उि सेवा सञ्चालन गनय अनमुगत दददा वा गसफाररस गदाय गनम्न मापदण्डलाई 
आधार मागननेछ :–   

 (क) एलसरेका लागग : (१) एउटा एलसरे मेगसनका लागग कम्तीमा २२५ स्लवायर वफटका 
कोठा हनु ुपने  (२) एलसरे गने कोठाका Wall Thickness  (क) ९ ईञ्च With 

Plaster या Paris  वा  

(ि) ६ Inch with 20 mm lead barrier वा  

(ग) २.० एम एम lead thickness हनु ु पने । साथै झयाल, ढोका तथा गभत्तावाट हनुे 
वववकरणका चहुावट हनु नसलन ेगरी आवश्यक व्यवस्था भएको हनुपुने । 

  (४) X-ray सेवा प्रदान गने व्यखिका लागग एलसरे कोठा गभर ०.५ mm  को एप्रोन  
तथा radiation protective measures को व्यवस्था हनुपुने । 

  (५) Radiology  मा काययरत कमयचारीहरुका लागग radiation  dose monitor उपलब्ध 
हनु ुपदयछ र समय समयमा Radiation Survey Monitoring गनुय पने । 

  (६) Eye, Gonadal, Thyroid Gland आददका Protection को लागग Lead 

glass/gloves/lead apron को व्यवस्था हनु ुपने । 

   (७) X-ray एलस्पोि गने कोठा डाकय रुम र प्रगतक्षा गने कक्ष छुट्टाछुटै्ट हनुपुने ।  

   (८) Radiology ववभागमा  िनसाधारणाले देख्ने ठाउँमा X-ray वववकरणले स्वास््यमा 
िराव असर पनय सलछ भने्नबारे सूचना गने । साथै सूचनामा गभयवती मवहला तथा 
बालबागललाई अनावश्यक वववकरणवाट बच्न अनरुोध गने ।  

ि) रेडीयोलोिी सेवाका लागग आवश्यक िनशखि तथा योग्यता : रेडीयोलोिी सेवाका लागग 
आवश्यक िनशखत्त तथा योग्यता देहाय बमोखिम हनु ुपनेछ :  

(१) रेडीयोलोखिष्ट :– मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट खचवकत्सा शास्त्रमा स्नातक तह 
उतीणय गरी रगडयोलोिी ववषयमा एम डी, डी एम आर डी , एफ आर सी आर वा सो 
सरह कोषय उत्तीणय गरेको हनु ुपनेछ ।  
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२) रेडीयोलोिी एण्ड ईमेखिङ्गका ररपोवटयङ्ग रेडीयोलोखिष्टहरुले मार गनय पाउनको साथै 
Radiological  Interventional  Procedure  हरु पगन यथासम्भव रेगडयोलोखिष्टले गने 
व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ ।  

३) रेडीयोलोिी सेवाका लागग आवश्यक िनशखि वा योग्यता गनम्न बमोखिम हनु ुपनेछ 
: 

  (क) Medical Physicist ;  Medical Physics  ववषयमा Bsc  Msc उत्तीणय गरको  

  ि) बायोमेगडकल ईखन्त्िगनयर :– बायोमेगडकल ईखन्त्िगनयररङ्ग ववषयमा मान्त्यता प्राप्त 
खशक्षण संस्थावाट स्नातक तह उत्तीणय गरको हनु ुपनेछ ।  

  ग) गसगनयर रेडीयोग्रावफक टेलनोलोखिष्ट :– सम्वखन्त्धत ववषयमा MSc.  

Radiography गरी कम्तीमा स्नातक तहमा ३ वषय काम गरेका हनुपुछय । 

 (घ) रेडीयोग्राफीक अगधकृत (रेडीयोग्रावफक टेलनोलोखिष्ट):– खचवकत्सा शास्त्र 
अध्ययन संस्थान वा नेपाल सरकारवाट मान्त्यता प्राप्त अन्त्य संस्थावाट यस 
रेडीयोग्राफीक ववषयमा -BSc. MIT, Bsc. RT ) स्नातक तह उत्तीणय गरेको हनुपने 
। साथै NHPC (Nepal Health Professional Council मा दताय हनु ुपने । 

 (ङ) रेडीयोग्राफर :– खचवकत्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानवाट वा नेपाल सरकारवाट 
मान्त्यता प्राप्त अन्त्य संस्थावाट रेगडीयोग्राफी गबषयमा प्रमाण पर तह उत्तीणय गरेको 
हनुपुने ।  

(ग) Radiation Measurement and Protection सम्बन्त्धी व्यवस्थाैः Radiation Protection 

व्यवखस्थत गनय र X- ray  Unit हरुको गणुस्तर नाप गनयलाई चावहन ेआवश्यक उपकरण 
िरीद गरी स्वास््य मन्त्रालयले तोकेको गनकायमा राख्न ेर अनगुमन तथा गनरीक्षणमा 
प्रयोग गने र गणुस्तर, Dose  Monior  गने । ववश्व स्वास््य  संगठनका मापदण्ड 
अनसुार कुनै काम गने व्यखिमा radiation का dose  २० Milisievert per year 

(WHO)  को सन ्२००२ को मापदण्ड अनसुार देखिएमा उपयिु क्षगतपूगतयको व्यवस्था 
सम्बखन्त्धत संस्थाले गमलाउन पनेछ ।  

घ) Ultrasonogram (USG)   USG : Ultrasonogram (USG) को प्रयोग सम्बन्त्धमा 
रेडीयोलोखिष्टहरु बाहेक आफनो क्षेरमा मार प्रयोगमा ल्याउने गरी मान्त्यता प्राप्त 
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संस्थावाट कम्तीमा ३ मवहनाको USG तागलम प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसूगत रोग सम्बन्त्धी 
ववशेषज्ञहरुले गनय पाउनेछन । सेवा सञ्चालन गनय आवश्यक पने गनम्न बमोखिमका 
उपकरणहरुका व्यवस्था हनु ुपनेछ :–  

(१) र्मिेन्त्सी सेवामा चावहन ेऔषधी लगायत औिार उपकरणहरुको व्यवस्था हनु 
पने ।  

(२) स्रेचर, ह्वील खचयरको व्यवस्था हन ुपने ।  

(३) शौचालयको राम्रो व्यवस्था हनु पने । 

 (४) रेकगडयङ्ग तथा ररपोटय ररपोवटयङ्गका लागग छुट्टाछुटै्ट कोठाको व्यवस्था हनु पने । 

 (५) वैकखल्पक ववद्यतुका लागग िेनेरेटरको व्यवस्था हनु ुपने ।  

(६) गबरामीका लागग र गबरामी कुरुवा बस्नको लागग कोठा लगायत बेञ्चको व्यवस्था 
हनु ुपने ।  

(७) स्टोर, ररपोटय गडस्रीव्यूसनका लागग छुट्टाटुटै्ट  कोठाको व्यवस्था हनु ुपने । 

(८) १०० शैया भन्त्दा माथीका स्वास््य संस्थामा Medical Physicist/ Electrical 

Engineer को गनयगमत सेवा उपलब्ध हनु ेव्यवस्था हनुपुने। 

 (९) Medical  Equipment  repair  &  maintenance गदाय वायोमेगडकल 
ईखन्त्िनीयर वा रेडीयोलोखिकल उपकरण सम्बन्त्धी ववशेष तागलम प्राप्त व्यखि हनु ु
पने । 

 (१०) वववकरण क्षेरमा काम गनेलाई अगनवायय रुपमा रेगडएसन भत्ताको व्यवस्था 
हनुपुने ।    

ङ) रेडीयोलोिी सेवाको लागग न्त्यूनतम उपकरण तथा िनशखि पूवायधारहरु : 

च) स्वास््य मन्त्रालयको स्वीकृगत ववना radiology सम्बन्त्धी मेखशन नेपमालमा पैठारी गनय 
पार्ने छैन।  

२३.  प्रयोगशाला सेवाैः (१) प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागग प्रयोगशालाहरुको स्तर  ववभािन 
र िनशखि देहाय बमोखिम हनु ुपनेछ :  
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(क) िनरल प्याथोलोिीैः योग्यताैः मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट एम. वव. वव. एस. वा सो 
सरह उत्तीणय गरी MD Path. MRC Path, DCP वा सो सरह उतीणय गरको हनु ुपनेछ ।  

ि) माईिोबायोलोिीैः योग्यताैः मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट MD Microbiology उपागध 
प्राप्त ।  

(ग) हेमाटोलोिी  योग्यताैः मान्त्यता प्राफ्त खशक्षण संस्थावाट MD Hameatology उपाधी प्राप्त 
। 

(घ) MD Biochemistry योग्यताैः मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट MD Biochemistry उपागध 
प्राप्त ।  

(ङ ) मेगडकल टेलनोलोखिष्टैः मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट मेगडकल ल्याव टेलनोलोिी 
ववषयमा स्नातक BMLT उपाधी प्राप्त गनय पाउन े पररक्षणहरुैः Histopatholoty, 

Cytopathology  &  Bone  Marrow  Study बाहेकका सवै परीषणहरु ।  

(च) गबशेषज्ञ मेगडकल टेलनोलोखिष्टैः मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट मेगडकल ल्याव टेलनोलोिी 

ववषयमा स्नातकोत्तर उपागध MMLT प्राप्त ।MMLT/M.Sc.Microiology, 

MMLT/M.Sc. Haematology, MMLT/M.Sc.Bio chemistry, MMLT/M.Sc. 

Cytology  गरेकोहरुले िनु ववषयमा आफुले उपाधी प्राप्त गरेका छ सोही ववषयमा मार 
प्रयोगशाला सञ्चालन गरी ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गनय पाउने छन । 

 छ) ल्याव टेलनीखशयनैः मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट सम्बखन्त्धत ववषमा प्रमाण पर तह वा 
सो सरह उतीणय ।  गनय पाउन ेपररक्षणहरुैः   २५ शैया सम्मका सरकारी अस्पताल 
स्तरमा प्रदान गररने प्रयोगशाला  सम्बन्त्धी पररक्षणहरु ।  

(ि) ल्याव अगसषे्टण्टैः मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट कम्तीमा एक बषय वा १५ मवहनाको 
ल्या.अ तागलम परुा गरी प्रमाण पर प्राप्त गरेको ।  गनय पाउने परीषणहरुैः  २५ शैया 
सम्मका सरकारी अस्पताल स्तरमा प्रदान गररन े प्रयोगशाला सम्बन्त्धी  आधारभतू 
पररक्षणहरु ।  

 नोटैः मागथ उल्लेखित िनशखिहरुले योग्यता हागसल गरेको ववषयको पाठ्यिममा उल्लेखित 
सम्बखन्त्धत परीक्षणगनय पाउनेछन ्।  
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 (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित िनशखिले आफूले प्राप्त गरेका प्रमाणपरका आधारमा 
व्यवसाय गनय नेपाल सरकारले तोकेको पररषदमा दताय हनु ुपनेछ ।   

 

२४. प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्त्धी न्त्यूनतम मापदण्डैः देहायमा उल्लेि भए बमोखिम सरकारी 
स्तरमा सञ्चागलत प्रयोगशालाहरुको स्तर अनसुारको मापदण्ड गनिी क्षेरमा सञ्चागलत 
प्रयोगशालाहरुको न्त्यूनतम मापदण्ड हनुेछ: 

(क) प्रयोगशालामा काययरत िनशखि अनसुार देहायमा लेखिए बमोखिमका परीक्षणहरु मार 
गनय पाईनेछ ।  

ि) आकखस्मक  सेवा  प्रदान  गने  हरेक  अस्पतालमा  शैया  अनसुारका  आवश्यक  पने 
आकखस्मक परीक्षणहरु गनुयपनेछ । आर् सी य ुसेवा प्रदान गने अस्पतालहरुमा Blood  

gas Analyzer हनुपुनेछ ।   

ग) राविय िनस्वास््य प्रयोगशाला वा अन्त्य सम्बि गनकायवाट सञ्चालन हनुेगणुस्तर गनयन्त्रक 
सम्बन्त्धी काययरममा अगनवायय रुपमा भाग गलनपुनेछ ।  

घ) राविय िन स्वास््य प्रयोगशालावाट पठाईने गणुस्तर सम्बन्त्धी परीक्षण गनदेशन बमोखिम 
अगनवायय रुपमा गनुय पनेछ । 

ङ) प्रत्येक कोठामा  पयायप्त प्रकास र भेन्त्टीलेशनको व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

च) गबिलुी र पानीको राम्रो व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

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

ि) प्रयोगशालामा रगत ताने्न कोठा, सफा गने कोठा, आकखस्मक कोठा, नमनुा पररक्षण गने 
कोठा र शौचालयको अगनवायय व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

झ) प्रयोगशालामा आवश्यक पने टेवलु, कुसी लगायतका आवश्यक फगनयचरहरु पयायप्त मारामा 
हनुपुनेछ ।  

ञ) प्रयोगशालामा ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गदाय आफुले िनु उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही अनसुार 
मार सेवा सञ्चालन गनय पाउनेछ ।  
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ट) प्रयोगशालाको ररपोटय प्रमाखणत गनेको नाम, शैखक्षक योग्यता एवं पररषदको दताय नंम्वर 
उल्लेखित स्ट्याम्प वा वप्रन्त्टको प्रयोग उल्लेि गरेको हनुपुनेछ ।  
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पररच्छेद ८ 

आयवेुद तथा वैकखल्पक खचवकत्सा सम्बन्त्धी स्वास््य संस्थाहरुको मापदण्ड 

  

२५.  आयवेुद तथा वैकखल्पक खचवकत्सा सम्बन्त्धी स्वास््य संस्थाहरुका मापदण्ड : (१) आयवेुद 
तथा वैकखल्पक खचवकत्सा प्रणाली अन्त्तगयत गनिी स्तरमा स्वास््य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन 
तथा स्तरोन्नगत गदाय देहायका मापदण्डहरुको पालना गनुयपनेछ : 

(क) आयवेुद स्वास््य सेवा : 

(१) आयवेुद खचवकत्सा प्रणाली अन्त्तगयत स्वास््य सेवा प्रदान गदाय वा खचवकत्सा 
व्यवसाय गदाय सम्बखन्त्धत गबषयमा मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थावाट स्नातक वा 
स्नातकोत्तर उपागध हागसल गरी नेपाल आयवेुद खचवकत्सा पररषदमा दताय भएको 
हनु ुपनेछ । नेपाल सरकारका वहालवाला कमयचारी भएमा नेपाल सरकारको पूवय 
स्वीकृगत गलनपुनेछ ।  

२) पञ्चकम सेवा केन्त्रमा सम्बखन्त्धत गबषयमा कखम्तमा गब.ए.एम.एस वा सो सरह 
उपागध प्राप्त व्यखिवाट वमन, ववरेचन, खशरोववरेचन, आस्थापन, अनवासन वखस्त र 
रिमोक्षण प्रयोग गनुयपने र उत्तरवखस्तका लागग सम्बखन्त्धत ववशेषज्ञवाट गनुयपनेछ 
।  

३) आयवेुद अस्पतालमा काम गने कमयचारीलाई संिमण सरुक्षा सम्बन्त्धी आवश्यक 
तागलम ददनपुनेछ ।  

४) आयवेुद अस्पतालल िनशखि, भौगतक पूवायधार, औिार-उपकरण र सेवाका 
गणुस्तरीयतामा मार संस्था ववस्तार गनय स्वीकृगतका लागग माग गनय र उपयिु 
ठहर भएमा शािा ववस्तारका स्वीकृगत ददन सवकनेछ ।  

५) गबरामीको उपचारका गसलगसलामा आवश्यकता अनसुार गबशेषज्ञ खचवकत्सक समक्ष 
वा उपयिु स्थानमा प्रषेण (रेफर) गनुयपनेछ ।  

६) रोग गनदानाथय आवश्यक पने ई.गस.िी., र्.र्.िी, प्याथोलोिी, रेगडयोलोिी तथा अन्त्य 
आवश्यक सेवाहरु संचालन गनुयपरेमा सम्बखन्त्धत गबषयको िनशखि र सो सम्बन्त्धी 
भौगतक पूवायधार, औिार उपकरण नीगत गनयमको पालना गनुयपनेछ ।  
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७) र्खन्त्रग्रटेेड खललगनक, नगसयङ्ग होम वा अस्पताल भन ेस्वीकृगतका लागग माग भएमा 
कुन कुन गबषय र सेवा ददने उदे्दश्य राखिएको हो । सो प्रष्ट उल्लेि गरर सोही 
बमोखिमको िनशखि, औिार उपकरण र भौगतक पूवायधार व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

८) आयवेुद खचवकत्सा ववधामा स्वास््य रक्षा, रोग गनवारण, औषगध रव्य काष्ठौषगध, 

रसौषगधका प्रयोग गररन े खचवकत्सा सेवा, ववना औषगध ददर्ने सेवा र आयवेुद 
स्वास््य सेवामा उल्लेखित पूवयकम अन्त्तगयतका गनराग्नी स्वेद (िल, वाय,ु सूययवकरण, 

पागथयव तत्वको प्रयोग), अखग्न स्वेदन, अभ्यङ्ग (Massage), सत्वाविय खचवकत्सा 
(योगाभ्यास, ध्यान आदद) का माध्यमवाट रोगको रोकथाम वा दीघयिीवनका लागग 
सञ्चालन गररने संस्थाहरुले आयवेुद स्वास््यकमीहरु, भौगतक पूवायधार, आवश्यक 
औिार उपकरण र तोवकएका मापदण्ड परुा गरर िनु सकैु नाममा संचालन 
भएतापगन आधार ग्रन्त्थ सवहत अनमुगत प्रदान गने गनकायवाट अनमुगत गलएर मार 
सञ्चालन गनय पार्नेछ ।  

ि) आयवेुद खचवकत्सा अन्त्तरगत रहन ेसेवाहरुैः खचवकत्सा सेवा : 

 १. रोग उपचार (आतरु ववकार प्रशमन)  

(क) यखुि व्यापाश्रय खचवकत्सा  

(ि) संशमन (औषगध खचवकत्सा) 

(ग) संशोधन (वमनादद पञ्चकम शोधन खचवकत्सा)  

घ) दैव व्यापाश्रय  

(ङ) सत्वाविय  

(च) शस्त्र–प्रखणधान  

छ) योगाभ्यास   

२. स्वास््य प्रवियनात्मक, स्वास््य रक्षा तथा प्रगतरोधात्मक स्वास््य सेवा  

(क) प्रकृगत ववगनिय र परामशय  

(ि) स्वस्थवतृ्त पालन –ऋतचुयाय, ददनचयाय, रागरचयाय, प्याप्य, आहार ववहार 
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 (ग) रसायन  

(घ) वािीकरण  

(ङ) पञ्चकम 

 (च) योगाभ्यास  

(ग)  आयवेुद अस्पताल तथा नगसयङ्ग होम सम्बन्त्धी मापदण्ड तथा पूवायधारैः ववस्ततृ िानकारीको 
लागग स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बखन्त्ध गनदेखशका, 
२०७० हेनुयहोस ्। 

 (घ) आयवेुद पूवयकम पञ्चकम सेवा केन्त्र सम्बन्त्धी मापदण्ड तथा पूवायधारहरु : ववस्ततृ 
िानकारीको लागग स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बखन्त्ध 
गनदेखशका, २०७० हेनुयहोस ्। 

 (ङ) होगमयोप्यागथक खचवकत्सा सेवा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड : ववस्ततृ िानकारीको 
लागग स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बखन्त्ध गनदेखशका, 
२०७० हेनुयहोस ्।  

(च) होगमयोप्यागथक र्मिेन्त्सी सेवाैः ववस्ततृ िानकारीको लागग स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन 
तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बखन्त्ध गनदेखशका, २०७० हेनुयहोस ्।  

छ) गनिी स्तरका होगमयोप्यागथक अस्पतालका पूवायधार : ववस्ततृ िानकारीको लागग स्वास््य 
संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बखन्त्ध गनदेखशका, २०७० हेनुयहोस ्।  

(ि) एलयूप्रसेर : ववस्ततृ िानकारीको लागग स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नगत 
मापदण्ड सम्बखन्त्ध गनदेखशका, २०७० हेनुयहोस ्। 

 (झ) एलयूपञ्चर सेवा अस्पतालका पूवायधार र मापदण्डहरु : ववस्ततृ िानकारीको लागग 
स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बखन्त्ध गनदेखशका, २०७० 
हेनुयहोस ्।  

(ञ) प्राकृगतक खचवकत्सा अस्पतालका पूवायधारहरु  : ववस्ततृ िानकारीको लागग स्वास््य संस्था 
स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नगत मापदण्ड सम्बखन्त्ध गनदेखशका, २०७० हेनुयहोस ्।  
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पररच्छेद ९ 

अगभलेि तथा प्रगतवेदन सम्बन्त्धी व्यवस्था 

२६. अगभलेि तथा प्रददवेदनैः   

(१) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले प्रदान गरेका सेवाहरु नगरपागलकाको कायायलयवाट प्राप्त 
एवककृत स्वास््य व्यवस्थापन सचुना प्रणाली अनसुार अगभलेि राख्न ुपनेछ ।  

२) तोवकएको समयमा आफुले प्रदान गरेको सेवाको प्रगतवेदन म्याङलङु नगरपागलकाको 
कायायलयवाट प्राप्त एवककृत स्वास््य सचुना व्यवस्थापन प्रणालीको ढाँचामा म्याङलङु 
नगरपागलकाको कायायलयमा अगनवायय रुपमा पेश गनुय पनेछ । यसरी तोवकए बमोखिमको 
अगभलेि नराख्न ेर प्रगतवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थालाई नगरपागलकाले सचेत गराउनकुा 
साथै अनमुगत िारेि गनय समेत सलनेछ ।  

३) सूचना व्यवस्थापन गने कमयचारीलाई सम्बखन्त्धत नगरपागलकाको कायायलयवाट एवककृत 
स्वास््य सचुना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बखन्त्ध तागलम गलन ेव्यवस्था गराउन ुपनेछ ।   

४) स्वास््य संस्थाले सेवा प्रदान गरेका ववरामीहरुको रोगको वववरण ICD 10  अनसुार 
coding गरी प्रगतवेदन गनुय पनेछ ।    

५) स्वास््य संस्थाले आफनो संस्थामा भएको िन्त्म तथा मतृ्यकुो घटना वववरण प्रचगलत 
कानून बमोखिम तोवकएको ढाँचामा स्थानीय पखिकागधकारीलाई मागसक रुपमा ददन ुपनेछ 
।   

६) स्वास््य संस्थाले आफ्नो संस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको notifiable diseases का  
ववरामी पत्ता लागेको वा शंका लागेको िण्डमा वा कुनै रोगको महामारीको शंका लागेमा 
तरुुन्त्तै सम्बखन्त्धत नगरपागलकाको कायायलयमा सचुना गनुय पने छ ।   
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पररच्छेद १० 

सञ्चालन अनमुगत नववकरण हनु नसलने अवस्था र िारेिी सम्बन्त्धी व्यवस्था 
  

२७. सञ्चालन अनमुगत नववकरण नहनुेैः (१)यस गनदेखशकामा अन्त्यर िनुसकैु कुरा लेखिएको 
भएतापगन देहायका अवस्थामा स्वास््य संस्थाका सेवा सञ्चालन अनमुगतको नववकरण गररने 
छैनैः–  

(क) गनयगमत वा आकखस्मक अनगुमन गदाय तोवकएको गणुस्तर वा पूवायधार परुा नगरी 
स्वास््य सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा, 

 (ि) प्रारखम्भक वातावरणीय परीक्षणमा उल्लेखित शतयहरु पालना नगरेको पाईएमा, 

 (ग) अस्पतालले प्रदान गरेका सेवाको तोवकएको ढाँचामा अगभलेि नरािेमा, तोवकएको 
ढाँचा र समयमा गनयगमत प्रगतवेदन नगरेमा र वावषयक प्रगतवेदन नगरपागलकाको 
कायायलयमा पेश नगरेमा, 

 (घ) स्वास््य संस्थावाट गसखियत अस्पतालिन्त्य फोहरमैलाको उखचत व्यवस्थापन नगरेको 
पाईएमा,  

(ङ) मन्त्रालय वा प्रादेखशक स्वास््य संरचना वा सम्वखन्त्धत गनकाय वा नगरपागलकाको 
कायायलयले  ददएको गनदेशनको उल्लंघन गरेमा,  

(च) भवन संवहता अनरुुप भवन गनमायण नभएको वा परुाना भवनको हकमा तोवकएको 
समयगभर भकुम्पीय दृवष्टकोणले भवन प्रबलीकरण गरेको  नपाईएमा ।  

२८. िारेिी गनय सवकने : (क  )यो गनदेखशका प्रारम्भ हनु अखघ अनमुगत प्राप्त गरी सञ्चालनमा 
रहेका स्वास््य संस्थाले संस्था सञ्चालन गनय नसलने िनार् सञ्चालन अनमुगत िारेिीको लागग 
गनवेदन ददएमा सम्बखन्त्धत गनकायले त्यस्ता संस्थाको सञ्चालन अनमुगत िारेिी गनय सलनेछ 
।   

ि) गैर कानूनी वियाकलाप गरेको पाईएमा सम्बखन्त्धत गनकायले सम्बखन्त्धत सेवा गनलम्वन 
वा त्यस्ता संस्थाका सञ्चालन अनमुगत िारेिी गनय सलनेछ ।    

ग) दफा २७ र २८ मा तोवकएका काययहरु उलंघन गरेमा । 
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पररच्छेद ११ 

ववववध 

 २९ सेवा शलु्क गनधायरण सगमगत सम्बन्त्धी व्यवस्था :(१)सवयसाधारणलाई उखचत मूल्यमा 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवा परु् याउने प्रयोिनका लागग स्वास््य संस्थाले प्रदान गने स्वास््य 
सेवाको गणुस्तरको आधारमा त्यस्ता स्वास््य संस्थाले गलन सलने सेवा शलु्क सम्बन्त्धी 
मापदण्ड गनधायरण गनयका लागग नगरपागलकाले एउटा सेवा शलु्क गनधायरण सगमगत गठन गनेछ 
र उि सगमगतको गसफाररसको आधारमा सेवा शलु्क गनधायरण हनुेछ ।   

२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लागग सेवा शलु्क गनधायरण सगमगतको बैठक आवश्यकता 
अनसुार वस्नेछ ।   

३) सेवा शलु्क गनधायरण सगमगतको बैठक सम्बन्त्धी काययववगध सगमगत आफैं ले गनधायरण गरे 
बमोखिम हनुेछ ।  

३०. माफदण्ड  तथा  अनसूुचीमा  हेरफेर  नगरपागलकाले यस गनदेखशकामा  उल्लेखित  माफदण्ड 
तथा अनसूुचीहरू आवश्यकता अनसुार हेरणेर र थपघट गनय सलनेछ । 

 ३१. व्याख्या गने अगधकार : यस गनदेखशकामा उल्लेखित मापदण्डका कुनै प्रावधानको 
कायायन्त्वयनमा कुनै दिववधा उत्पन्न भई कायायन्त्वयनमा वाधा आई परेमा नगरपागलकाले सो 
मापदण्डको व्याख्या गनेछ । 

 ३२. स्वतैः अमान्त्य हनुे : यस गनदेखशकामा लेखिएका कुनै कुरा प्रचगलत कानूनको कुनै 
व्यवस्थासंग बाखझएमा बाखझएको हदसम्म स्वतैः अमान्त्य हनुेछ ।    
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अनसूुची १ 

पूवायधार, स्थायी एवं स्तरोन्नती स्वीकृगतको प्रयोिनको लागग अनगुमन सगमगत सम्बन्त्धी व्यवस्था 

(दफा २ को िण्ड (क) सँग सम्बखन्त्धत) 

१. मे.स.ु र मेगडकल अगधकृत  –         संयोिक  

२. ल्याब टेलनीगसयन/अगधकृत (एक) –    सदस्य  

३. रेगडयोग्राफर/अगधकृत (एक) –         सदस्य  

४. पखब्लक हेल्थ नसय/अगधकृत (एक) –    सदस्य 

 ५. (सब) र्खन्त्िगनयर (गसगभल)(एक) –     सदस्य 

 ६. नगरपागलकाबाट मनोगनत ववज्ञ  (एक) –  सदस्य  

७. िनस्वास््य अगधकृत –                सदस्य सखचव 

 पूनिैः नगरपागलकाको कायायलयमा सबै सदस्यहरु नभएको अवस्थामा खिल्ला स्वास््य 
/िनस्वास््य कायायलय तथा खिल्लामा अवखस्थत सरकारी अस्पतालका कमयचारीहरुबाट सदस्य 
कायम गनेछ ।  

नोटैः सगमगतले आवश्यकता अनसुार सम्बखन्त्धत ववषयका ववशेषज्ञलाई सगमगतका सदस्यका रुपमा 
थप गनय सलनेछ । 
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अनसूुची २ 

भवन सम्बन्त्धी मापदण्ड 

(दफा २ को िण्ड (न) सँग सम्बखन्त्धत) 

  

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

• अगधकतम ग्राउण्ड कभरेि – ४० प्रगतशत  

• Floor Area Ratio (FAR) – २.५  

• न्त्यनुतम पावकय ङ स्थल – िम्मा िग्गाको २५ पगतशत 

• भवनका सेट ब्याक (Set Back) – कखम्तमा ३ गमटर भवनको चारैगतर  

• लाईट प्लेन (Light Plane) – ६३.५ गडग्री 
 

लाईट प्लेन 

 
 

 

  

६५.५ 
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अनसूुची ३ 

पूवायधार स्वीकृगतको मनसाय परका लागग गनवेदन फाराम 

( दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्त्धत) 

श्री ....... ....................................................................................................... 
.............................................................. ।  

 गनम्नानसुार प्रस्ताववत अस्पतालका संचालन तथा पवूायधार स्वीकृगतको मनसाय परका लागग देहाय 
अनसुार कागिात सवहत गनवेदन फाराम पेश गरेको छु/छौ ।  

  

गनवेदन फारामैः   

काययकारी अगधकृत/संचालन सगमगतका तफय बाट ........................................................... 
 

१. अस्पतालको नाम :                                 शैया संख्या  : 

२.  साधारण सेवा/ववशेषज्ञ सेवा वा अस्पताल के हो उल्लेि गने : 

३. अस्पतालको ठेगाना (पराचार गने ठेगाना) :                   अञ्चल :  

खिल्ला :                नगरपागलका :        वडा नं. :        टोल :       
ब्लक नं. :         टेगलफोन :        मोबार्ल :         पो.ब.नं. :        

४. अस्पताल िोल्न ेव्यखिहरु (५ प्रगतशत भन्त्दा बढी शेयर धारण गनेहरुको मार):  

नाम :                     ठेगाना :        

नागररकता नैः :       

मोबार्ल नं. :          फोन नं:      

५. अस्पतालको लागग आवस्यक िग्गा र स्वागमत्वको  

(क) िग्गाको वकत्ता, क्षेरफल र स्वागमत्वको प्रकारैः  

(ि) गलिमा भए कबगुलयतनामा पेश गनेैः  
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६.अस्पतालको ववत्तीय स्रोत : 

(क) गनिी लगानी                             (ि) बैंक किाय 

(ग) सरकारी                                (घ) अनदुान सहयोग                                                

(ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट किाय गलर् संचालन गने भए सो को वववरण 

 (च) अन्त्य ववत्तीय लगानी : (स्थीर पूिँी लागत)  रु. .................... (क) भवन तथा 
िग्गाको लागग :– रु. .................... (ि) औिार उपकरणको लागग : रु. 
.................... ववत्तीय लगानी (चाल पूिँी लागत) रु. .................. रोिगार संख्या  : 
अनमुागनत आम्दानी : रु. .................. अनमुागनत मनुाफा :       ................ मागसक : 
रु. ................. रैमागसक : रु. ................. वावषयक :   रु. .................  

 ७. देहायको ववषयहरु समेत समावेश भएको व्यावसावयक कायययोिना  

(क) स्वीकृत संस्थाबाट प्रदान गन सेवाहरूको वववरण : 

गनदानात्मक सेवा प्रगतकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा 
• एलस–रे • िोप • प्रसूगत तथा स्त्री रोग 

• अल्रासाउण्ड • गभयवती, सतु्केरी िाँच • िनरल मेगडगसन 

• र्न्त्डोस्कोपी • पररवार गनयोिन • िनरल सखियकल 

• र्सीिी, रेडगमल  • ववशेषज्ञ सेवा : िस्तै 
प्रसूगत सेवा, मगृौला 
रोग, स्नाय,ु आिँा, 
हाडिोनी, मानगसक सेवा 

• प्रयोगशाला   

  

 (ि) संस्थामा प्रयोग हनुे आवश्यक उपकरणहरूको वववरण (संलग्न गने ): 
(१).............................................................................................. 
२).............................................................................................. 
३).............................................................................................. 
४).............................................................................................. 

 (ग) संस्थामा सेवा परु् याउनका लागग आवश्यक पने िनशखिको वववरण (संलग्न गने ):  
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(१) ववशेषज्ञ : 

   नाम :    पद :   योग्यता :  पाटयटार्म : फुलटार्म : 

(२) प्राववगधक :  

  नाम :       पद :           योग्यता :        पाटयटार्म : फुलटार्म :  

(३) प्रशासगनक :    

  नाम :        पद :        योग्यता :         पाटयटार्म : फुलटार्म : 
  

नोट :  

 (१) संस्थामा कायय गने प्राववगधक कमयचारीहरू सम्बखन्त्धत पररषदमा दताय भएको हनुपुने । 
सम्बखन्त्धत पररषदका प्रमाण पर अगनवाययरुपमा पेश गनुयपनेछ । 

 (२) कमयचारीहरू योग्यताका प्रमाखणत प्रगतगलवपका साथै कायय गने मन्त्िरुीनामा समेत संलग्न 
हनुपुने । 

 (३) सरकारी कायायलयमा काययरत कमयचारीहरू संलग्न हनुे भएमा नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, 

२०५३ का दफा ५९ अनसुारको स्वीकृगत पर अगनवाययरुपमा संलग्न हनुपुने । 

 (४) प्राववगधक कमयचारीहरुले आफै कायय गने अन्त्य संस्थाहरुको समेत वववरण िलुाउने ।   



39 
 

अनसूुची ४ 

स्वास््य संस्थाका स्थापना, सेवा ववस्तार वा स्तरोन्नगतका लागग अनमुगत प्राप्त गनय ददन गनवेदन फाराम 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्त्धत) 

 १. संस्थाको नाम :                                      शैया संख्या :    

 २  साधारण सेवा/ववशेषज्ञ सेवा अस्पतालमा कुन हो उल्लेि गने :    

 ३. संस्थाको ठेगाना (पराचार गने ठेगाना) :    

  अञ्चल :       वडा नं. :      व्लक नं. :    

   खिल्ला :      टोल :     टेगलफोन न. :    

४. संस्था िोल्न ेव्यखिहरु :    

नाम :       

नागररकता नं. :      

ठेगाना :      

फोन नं. :     

मोबार्ल नं. :    

 ५. संस्थाको  ववत्तीय स्रोत :    

क.  गनिी :       

ि.  शेयर किाय :    

ग.  सरकारी :    

घ.  गैर सरकारी संस्थाबाट किाय गलर् संचालन गन भए सो उल्लेि गने :    

 

 ववत्तीय लगानी :   लागत) रु.  

 क.  भवन तथा िग्गाको लागग :    
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      औिार उपकरण :    

      िनशखि :    

  अनमुागनत आम्दानी :    

      आम्दानी          स्वदेशी :      गबदेशी :    

  अचल सम्पखत्तको स्रोत :    

अनमुागनत मनुाफा :   –   

      मागसक :    रैमागसक :  वावषयक : 

 ६. नगसयङ्ग होम तथा गनिी अस्पतालको वगीकरण अनसुार प्रदान गने सेवाहरुको गबवरण कुन–कुन 
सेवा परु् याउने हो ? िलुाउने । 

गनदानात्मक सेवा प्रगतकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा अन्त्य सेवा 
• एलस–रे • िोप • प्रसूगत तथा स्त्रीरोग • एम.गस.एच 

खललगनक 

• प्याथोलोिी ल्याव • आहार ववहार • िनरल मेगडगसन • पररवार गनयोिन 

• अल्रासाउण्ड  • िनरल सखियकल • प्रसूगत सेवा 
• र्ण्डोस्कोपी  • ववशेषज्ञ सेवा  

    

७. संस्थामा प्रयोग हनुे आवश्यक मखु्य उपकरणहरुको गबवरण तथा स्रोत : 

(क)  

(ि)  

(ग) 

(घ)  

(ङ)  

(च)  

(छ) 
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(ि)  

(झ)  

८.   संस्थामा सेवा परु् याउने कमयचारीहरुको गबवरण सम्बखन्त्धत मापदण्ड अनसुार : 

(क) ववशेषज्ञ :-  

नाम               पद            योग्यता         पाटयटाईम फुलटाईम  

(ि) प्राववगधक : 

नाम               पद           योग्यता          पाटयटाईम फुलटाईम 

 (ग) प्रशासगनक :  

नाम               पद           योग्यता           पाटयटाईम फुलटाईम 

नोटैः  

१) सम्बखन्त्धत सेवा अनसुार गनधायररत मापदण्डहरु र पूवायधारहरु पूरा भए पिात मार सेवा 
संचालन गनय पाईनेछ । 

२) उपयुयि बमोखिम के कगत कमयचारीहरुको संस्थामा संलग्न हनुे हो, स्पष्ट उल्लेि हनुपुने 
। 

३) सबै शलु्क गबवरण गबस्ततृ रुपमा उल्लेि हनुपुने ।  

४) संस्थामा कायय गने प्राववगधक कमयचारीहरु सम्बखन्त्धत पररषदमा दताय भएको हनुपुने, 

सम्बखन्त्धत पररषदको प्रमाणपर अगनवायय रुपमा पेश गनुयपने ।  

५) कमयचारीहरुको योग्यताको प्रमाखणत प्रगतगलवपको साथै कायय गने मन्त्िरुीनामा समेत संलग्न 
हनुपुने । 

६) नेपाल सरकारमा काययरत कमयचारीहरु संलग्न हनुे भएमा नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, 

२०५३ को दफा ५९ अनसुारको स्वीकृगत पर अगनवायय रुपमा संलग्न हनुपुने । 

७) प्राववगधक कमयचारीहरुले आफै कायय गने अन्त्य संस्थाहरुको समेत वववरण िलुाउने । 
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नोटैः स्वास््य संस्था सञ्चालनका लागग गनवेदन दददा संलग्न गनुयपने कागिातहरु 

१. गनवेदन फारम  

२. कम्पनी दताय/संस्था दतायको प्रमाखणत प्रगतलवप 

३. संस्था/कम्पनीको ववधान/प्रवन्त्ध पर, गनयमावलीको प्रगतगलवप  

४. स्थायी लेिा दताय प्रमाण–परको प्रगतलवप  

५. स्थापना गनय लागगएको ठाउँमा अस्पताल आवश्यक छ भने्न सम्बखन्त्धत वडाको 
गसफाररस पर 

 ६. अस्पतालमा काम गने िनशखि सम्बन्त्धी वववरण 

 (क) वायोडाटा  

 (ि) शैखक्षक योग्यता, तागलमको प्रमाखणत प्रगतगलवप  

 (ग) प्राववगधक कमयचारीहरुले सम्बखन्त्धत काउखन्त्सलको दताय प्रमाण–परको प्रगतगलवप  

  (घ)  नागररकता प्रमाणपरको प्रगतगलवप 

 (ङ)  िनशखिहरुको काम गने समय (पाटयटाईम/ फुलटाईम टार्म वकटान गनुयपनेछ) 

 (च)  मिुरीनामा/कबगुलयतनामा  

७.  औिार उपकरणको गबवरण तथा स्रोत 

 ८. सम्पूणय सेवा शलु्क गबवरण  

९.  भौगतक सामग्रीको गबवरण  

१०. प्रारखम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृगत परको 
प्रगतगलपी  

११. अस्पतालको ववस्ततृ सभेक्षण सवहतको प्रस्ताव 

१२. अस्पतालको आगथयक गनयमावली  

१३. अस्पतालले गलने सेवा शलु्क वववरण र गरीब तथा असहायलाई छुट ददने नीगत 
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१४. प्रदान गररने सेवाको वववरण  

१५. िग्गा/घरको स्वागमत्व 

 १६. घर/कोठा बहालमा गलर् सञ्चालन गने भए घर बहाल सम्झौता–पर र भवन 
स्वास््य संस्था संचालन गनय राविय भवन संवहता बमोखिम उपयिु छ भन्ने सम्बखन्त्ध 
गसफाररश पर  

१७. भवनको स्वीकृत नलसा  

१८.संस्थाको चल अचल सम्पखत्त गबवरण तथा ववत्तीय स्रोत 

१९. संस्थाको कायय योिना (Scheme)  

२०.PAN मा दताय नम्वरैः  

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

२२. लेिापरीक्षण प्रगतवेदन (लाग ुहनुे अवस्थामा मारै)  

२३. गबरामी बडापरको नमनुा   

२४. सम्बखन्त्धत गनकायको भवन संवहता सम्बन्त्धी स्वीकृगत पर  

२५. रु. ५ को हलुाक वटकट  

२६. मूल्य अगभबवृि कर वा आयकरमा दताय भएको प्रमाणपर  

२७. भवन गनमायण सम्पन्न प्रमाणपर  

२८.सम्बखन्त्धत गनकायबाट भवनको नलसा गडिार्न र गनमायण राविय भवन संवहताको 
मापदण्ड बमोखिम भएको स्वीकृगत पर ।  
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अनसूुची ५ 

स्वास््य खललगनक/रेगडयो ईमेखिङ सेवा/पोगलखललगनक सञ्चालन अनमुगत माग गने गनवेदन फाराम 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्त्धत) 

१. संस्थाको नाम :                        शैया संख्या : 

२. संस्थाको ठेगाना (पराचार गने ठेगाना) : 

 अञ्चल :–                  नगरपागलका. :–                  ब्लक नं :–                      

 खिल्ला :–                 वाडय नं. :–                 टेगलफोन न. :–           

पो.व.नं. :–  

३. संस्था िोल्न ेव्यखिहरु : 

  नाम :–       नागररकता :–   ठेगाना :–     फोन नं. :–  

४. संस्थाको ववत्तीय स्रोत :–  

क.  गनिी :–                        

ि.  शेयर किाय :–             

ग.  वैदेखशक :–             

घ.  गैर सरकारी  :–  

ङ. सामदुावयक :–  

च.  अन्त्य  

५. संस्थाको क्षमता तथा गबस्ततृ कायय योिना :– 

गनदानात्मक सेवा प्रगतकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा अन्त्य सेवा 
• एलस–रे • िोप • प्रसूगत तथा 

स्त्रीरोग 
• एम.गस.एच 

खललगनक 

• प्याथोलोिी ल्याव • आहार ववहार • िनरल मेगडगसन • पररवार गनयोिन 

• अल्रासाउण्ड •  • िनरल सखियकल • प्रसूगत सेवा 
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• र्ण्डोस्कोपी •  • ववशेषज्ञ सेवा •  

    

 ६. सेवा शलु्क .अलग र स्पष्टसँग) िलुाउने :– 

 ७. संस्थामा सेवा हनु आवश्यक उपकरणहरुको गबवरण तथा स्रोत :– 

 ८. संस्थामा सेवा परु् याउन िनशखि गबवरण :–   

 संख्या/योग्यता/अनभुव/पाटयटाईम/फूलटाईम/ 

अन्त्य सवुवधा          सामान्त्य खचवकत्सक :           ववशेषज्ञ खचवकत्सक :    

 अन्त्य प्राववगधक : 

 नोटैः  

१) सम्बखन्त्धत सेवा अनसुार गनधायररत मापदण्डहरु र पूवायधारहरु पूरा भए पिात मार सेवा 
संचालन गनय पाईनेछ ।  

२) उपयुयि बमोखिम के कगत कमयचारीहरुको संस्थामा संलग्न हनुे हो, स्पष्ट उल्लेि हनुपुने 
। 

 ३) संस्थामा कायय गनय कमयचारीहरु सम्बखन्त्धत पररषदमा दताय भएको हनुपुने, सम्बखन्त्धत 
पररषदको प्रमाणपरहरु अगनवायय रुपमा पेश गनुयपनेछ ।  

४)  कमयचारीहरुको योग्यताको प्रमाखणत प्रगतगलवपहरु संलग्न हनुपुनेछ । 

 ६) नेपाल सरकारमा काययरत कमयचारवहरु संलग्न हनुे भएमा नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, 

२०५३ को दफा ५९ अनसुारको स्वीकृगत पर अगनवायय रुपमा संलग्न हनुपुनेछ । 
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अनसूुची ६ 

स्वास््य संस्था स्थापना तथा नववकरण अनमुगत दस्तरु 

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

  

गस.
नं. 

संस्थाको वकगसम शलु्क 
गनधायरण 
र्कार्  

स्थापनाको लागग 
दस्तरु रकम रु. 

नववकरणको लागग 
दस्तरु रकम रु. 

१ अस्पताल तथा नगसयङ्ग होम शैया सख्या प्रगत शैया रु. 
४०००।– 

प्रगत शैया रु. 
५००।– 

२ डायग्नोखस्टक सेन्त्टर सेवा पकार प्रगत सेवा रु. 
१०,०००।– 

प्रगत सेवा रु. 
१,०००।– 

३ पोगलखललगनक/खललगनक सेवा पकार प्रगत सेवा रु. 
१०,०००।– 

प्रगत सेवा रु. 
१,०००।– 

४ आयवेुद अस्पतालको/ 
वैकखल्पक खचवकत्सा 

शैया संख्या प्रगत शैया रु. 
२०००।– 

प्रगत शैया रु. 
५००।– 

५ आयवेुद ललीनीक सेवा पकार प्रगत सेवा रु 
५,०००। 

प्रगत सेवा रु ५००। 

     

नोटैः नेपाल सरकारले तोकेको दगुयम क्षेरमा स्वास््य संस्था स्थापना वा गबस्तार गरेमा नेपाल रािपरमा 
सूचना प्रकाशन गरर मागथ उल्लेखित दस्तरुमा क बगयको लागग पचहत्तर प्रगतशत, ि बगयको लागग 
पचास प्रगतशत र ग बगयको लागग पखच्चस प्रगतशत छुट ददईनेछ ।    
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अनसूुची ७ 

स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सेवाको ववरामी बडापरको ढाचँा 

(दफा १५ उपदफा (१) को बदुा (ट) संग सम्बखन्त्धत 

गस.न . शािा   प्रदान गररने 
सेवाको वववरण 

प्रविया दस्तरु लाग्ने 
समय 

सम्पकय  
ब्यखि 

 गनुासो 
सनेु्न 
अगधकारी  
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अनसूुची ८ 

स्वास््य संस्थाबाट आकखस्मक सेवाको लागग खचवकत्सक तथा स्वास््यकमीको वववरणको ढाचँा 

(दफा १५ उपदफा (१) को बदुा (थ) संग सम्बखन्त्धत 

 

    गमगत 

ि.सं स्वास््यकमीको 
नाम 

पद समय कैवफयत 

     
     
     
     
     

 

     

     

     

     

     

     

 

  

 

        

 

 

 


