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वालिङ नगरपालिकामा स्वास््य ससं्था दर्ाा, अनुमलर् र्था नवीकरण सम्बन्धी 

लनदलेिका, २०७७  

प्रस्र्ावना: नेपािको संलवधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र मलन्िपररषदबाट स्वीकृर् काया, 

लवस्र्रृ्ीकरणमा उल्िेलिर् स्थानीय र्हिे आम नागररकिाई सवासिुभ र गणुस्र्रीय स्वास््य सेवा प्रदान गनुापन े

लजम्मबेारी बहन गने प्रयोजनका िालग सरकारी, लनजी, सामदुालयक, गैरसरकारी वा सरकारी स्र्रमा स्थापना हनु े

स्वास््य सवेा लवस्र्ार, स्र्रवलृि, स्वास््य सवेा सञ्चािन अनमुलर् प्रदान गन े प्रलियािाई सरि, सहज, 

व्यवलस्थर् र्था प्रभावकारी बनाई यस नगरपालिका के्षि लभि स्वास््य सेवा सञ्चािन गना वाञ्छनीय भएकािे, 

यस वालिङ नगरपालिकािे स्थानीय र्हका प्रिासकीय कायालवलध ऐन, २०७४ को दफा ४ िे लदएको अलधकार 

प्रयोग गरी देहायको लनदलेिका बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस दस्र्ावेजको नाम "वालिङ नगरपालिकामा स्वास््य संस्था दर्ाा, अनमुलर् 

र्था नवीकरण सम्बन्धी लनदेलिका, २०७७" रहकेो छ ।  

२. पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस लनदेलिकामा: 

(क) "अनगुमन सलमलर्" भन्नािे नगरपालिकािे गठन गने अनसुचूी १ बमोलजमको सलमलर् सम्झन ुपछा ।  

(ि)  "अनमुलर् प्रदान गने लनकाय" भन्नािे दफा ३ मा उल्िेलिर् अनमुलर् प्रदान गने लनकाय सम्झन ु

पछा ।  

(ग) "मन्िािय" भन्नािे नपेाि सरकार, स्वास््य मन्िािय सम्झन ुपछा ।  

(घ) "प्रादलेिक स्वास््य संरचना" भन्नािे प्रदिेमा रहने स्वास््य के्षि हनेे मन्िािय वा लवभाग सम्झन ु

पछा ।  

(ङ)  "अस्पर्ाि" भन्नािे स्वास््य सवेा प्रदान गने उदे्बश्यिे प्रचलिर् काननू बमोलजम स्थालपर् सरकारी 

अस्पर्ाि, लनलज अस्पर्ाि, नलसाङ होम, सामदुालयक अस्पर्ाि, गैरसरकारी अस्पर्ाि वा 

सहकारी अस्पर्ाि सम्झन ुपछा ।  

(च) "आयवुेद अस्पर्ाि" भन्नािे आयवुेद लचलकत्सा पिलर्बाट उपचार गने गरी सञ्चािन गररएका 

नलसाङ होम, पोलिललिलनक, पञ्चकमा अस्पर्ाि समरे्िाई जनाउछ ।  

(छ) "गैरसरकारी अस्पर्ाि" भन्नािे मनुाफारलहर् उदे्बश्यिे स्वास््य सेवा प्रदान गने प्रयोजनका िालग 

प्रचलिर् काननू बमोलजम दर्ाा भई स्वास््य सवेा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त अस्पर्ाि सम्झन ु

पछा ।  

(ज) "डाईग्नोस्टीक सेन्टर" भन्नािे लनदानात्मक सेवाहरु जस्रै्: प्रयोगिािा सेवा, रेलडयो ईमलेजङ जस्र्ा 

सेवाहरु प्रदान गना काननू बमोलजम दर्ाा भई स्वास््य सेवा सञ्चािन गने संस्थािाई सम्झन ुपछा ।  
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(झ) "लनजी अस्पर्ाि वा नलसाङहोम" भन्नािे स्वास््य सवेा प्रदान गने उद्बशे्यिे प्रचलिर् कम्पनी काननू 

बमोलजम स्थापना भई अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त 

लनजी अस्पर्ाि वा नलसाङहोम सम्झन ुपछा ।  

(ञ) "पोलि ललिलनक" भन्नािे प्रचलिर् काननू बमोलजम दर्ाा भई एकै संस्थाबाट कलम्र्मा पााँच वटा 

सेवा जस्रै् बलहररङ्ग सेवा, प्रयोगिािा, रेलडयो ईमलेजङ, लफलजयोथेरापी, पररवार लनयोजन, िोप 

सेवा आलद जस्र्ा बहुसवेा उपिब्ध गराउने संस्थािाई सम्झन ुपछा । 

(ट) "कन्सल्टेन्ट"  भन्नािे सम्बलन्धर् लवषयमा मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट स्नार्कोत्तर उपालध 

लडग्री वा लडप्िोमा प्राप्त गरेका वा र्ोलकए बमोलजमका लविेषज्ञ र्ालिम प्राप्त गरी सम्बलन्धर् 

काउलन्सिमा दर्ाा भएका लविेषज्ञ लचलकत्सक सम्झन ुपछा ।  

(ठ) "सरकारी अस्पर्ाि" भन्नािे नपेाि सरकारको पणूा वा आलंिक स्वालमत्व रहने सावाजलनक लहर्का 

िालग स्थापना भएका वा हनुे स्वास््य सवेा प्रदायक अस्पर्ाि सम्झन ुपछा ।  स्पस्टीकरण: यस 

िण्डका प्रयोजनका िालग "आलंिक स्वालमत्व"  भन्नािे नपेाि सरकारको कलम्र्मा एकाउन्न 

प्रलर्िर् िगानीिाई सम्झन ुपछा ।  

(ड) "सहकारी अस्पर्ाि" भन्नािे सहकारीको लसद्बान्र् बमोलजम सदस्य समरे्िाई स्वास््य सेवा लदने 

उद्बेश्यिे सहकारी ऐन, २०७४ बमोलजम दर्ाा भई अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट स्वास््य सेवा 

सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त अस्पर्ाि सम्झन ुपछा ।  

(ढ) "सामदुालयक अस्पर्ाि" भन्नािे सम्बलन्धर् सरकारी लनकायमा संस्था दर्ाा भई सामदुालयक िगानी 

र व्यवस्थापन सञ्चािन हुने गरी मनुाफारलहर् उदे्बश्य लिई अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट स्वास््य 

सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त अस्पर्ाि सम्झन ुपछा ।  

(ण) "स्वास््य ललिलनक" भन्नािे कुनै पलन व्यलििाई स्वास््य सम्बन्धी जााँच गन,े उपचार सम्बन्धी 

आवश्यक परामिा, एक स्थानबाट पााँचवटा भन्दा कम सेवा जस्रै् बलहरङ्ग सेवा, प्रयोगिािा, 

रेलडयो ईमलेजङ, लफलजयोथेरालप, िोप सवेा, पररवार लनयोजन जस्र्ा सेवा उपिब्ध गराउनका लिग 

प्रचलिर् काननू बमोलजम दर्ाा भएका संस्थािाई सम्झन ुपछा र सो िब्दिे लनजी ललिलनक, आयवुेद 

र्था वैकलल्पक लचलकत्सा सेवा समरे्िाई जनाउाँदछ ।  

(र्) "स्वास््य सेवा" भन्नािे प्रचलिर् काननू बमोलजम दर्ाा भई अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट स्वास््य 

सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त अस्पर्ाि, पोलिललिलनक, स्वास््य ललिलनक, प्रयोगिािा 

जस्र्ा सेवाहरु सञ्चािन गन ेसंस्थािाई सम्झन ुपछा र सो िब्दिे आयवुदे अस्पर्ाििाई समरे् 

जनाउाँदछ ।  

(थ) "संस्था दर्ाा गन ेलनकाय" भन्नािे यस लनदेलिका बमोलजम स्वास््य सवेा सञ्चािन अनमुलर् लिन ु

पवुा प्रचलिर् काननू बमोलजम स्वास््य संस्था दर्ाा गने लनकायिाई सम्भझन ुपछा ।  

(द) "गैरसरकारी अस्पर्ाि" भन्नािे मनुाफा रलहर् उदे्बश्यिे स्वास््य सेवा प्रदान गने प्रयोजनका िालग 

प्रचलिर् काननू बमोलजम दर्ाा भै अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गना 

अनमुलर् प्राप्त अस्पर्ाि सम्भझन ुपछा ।  

(ध)  "भवन संलहर्ा" भन्नािे भवन ऐन २०५५ को दफा ३को उपदफा (२) बमोलजम नेपाि सरकाबाट 

स्वीकृर् रालय य भवन संलहर्ा सम्झन ुपछा ।  
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(न) "भवन लनमााण मापदण्ड" भन्नािे भवन लनमााण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा उल्िेलिर् मापदण्ड 

सम्झन ुपछा र सो िब्दिे स्वास््य सम्बन्धी भवनको िालग छुट्टै मापदण्ड नभएको स्थानको हकमा 

अनसुचूी २ मा उल्िेलिर् भवन लनमााण मापदण्ड समरे्िाई जनाउाँदछ ।     

पररच्छद २ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन अनुमलर् प्रलिया 

३. स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्रदान गने लनकायहरु: १) देहाय बमोलजमका स्वास््य संस्थाको 

स्थापना, सेवा लवस्र्ार वा स्र्रोन्नलर् गना दहेायका लनकायिे अनमुलर् लदन सलनेछ :-  

(क) स्वास््य ललिलनक, डाईग्नोलिक सेन्टर, पोलिललिलनक र्था पलच्चस िैया सम्मका जनरि 

अस्पर्ािका िालग सम्बलन्धर् नगर कायापालिकाको लनणाय अनसुार ।  

(ि) आयवुेद र्था अन्य वकैलल्पक लचलकत्सासाँग सम्बलन्धर् स्वास््य संस्थाहरुका हकमा दि िैया 

सम्मका अस्पर्ािका िालग सम्बलन्धर् नगर कायापालिकाको लनणाय अनसुार ।  

(ग) पलच्चस िैया दलेि माथीका अस्पर्ािहरु र लविेषज्ञ अस्पर्ाि दर्ाा गनाको िालग सम्बलन्धर् 

नगरपालिकाको लसफाररसमा प्रादलेिक स्वास््य संरचना वा मन्िाियबाट ।  

(घ) नगर कायापालिकामा स्वास््य संस्था दर्ाा वा स्र्रोन्नलर् भए पलछ सोको लववरण र्ोलकएको 

ढााँचामा प्रादेलिक स्वास््य संरचनािाई लदन ुपनेछ ।  

४. पवुााधार लनमााण मनसाय पिका िालग लनवदेन लदनपुने :  

१)   यस लनदलेिका बमोलजम स्वास््य संस्थाको स्थापना, स्वास््य सेवा लवस्र्ार वा स्र्रोन्नलर् गरी 

स्वास््य सेवा सञ्चािन गना इच्छुक स्वास््य संस्थािे आवश्यक पवूााधार लनमााण गने प्रयोजनका 

िालग अनसुचूी ३ बमोलजमका ढााँचामा मनसाय पिका िालग लनवदेन लदन ुपनेछ ।  

२)  २) उपदफा १ बमोलजम लनवेदन प्राप्त हन ुआएमा अनमुलर् प्रदान गन ेलनकायिे लनवेदन प्राप्त 

भएको पन्र कायालदन लभि दहेायका लववरणहरु परीक्षण गने प्रयोजनका िालग अनगुमन सलमलर् 

िटाउन सलनेछ ।  

क)  प्रस्र्ालवर् स्वास््य संस्थाको व्यावसालयक काया योजना, 

ि) प्रस्र्ालवर् स्वास््य संस्था रहने स्थानको उपयिुर्ा र जग्गाको पयााप्तर्ा 

ग) प्रारलम्भक वार्ावरणीय परीक्षण वा वार्ावरणीय प्रभाव मलू्याङकन प्रलर्वदेन 

घ) प्रस्र्ालवर् स्वास््य संस्था सेवा परु् याउन ेके्षि, सो के्षिको जनसंख्या/ जनघनत्व 

ङ) प्रस्र्ालवर् स्वास््य संस्थािे सवेा परु् याउने के्षिमा अन्य अस्पर्ािहरुको अवलस्थलर् र 

प्रस्र्ालवर् अस्पर्ाििे परु् याउने थप योगदान 

३) अनगुमन सलमलर्िे उपदफा (२) मा उलल्िलिर् लवषयहरुको लवशे्लषण गरी स्पि राय सलहर्को 

प्रलर्वेदन र्ीस लदन लभि अनमुलर् प्रदान गने लनकाय समक्ष पेि गनुापनेछ ।  

४) उपदफा (३) बमोलजमका प्रलर्वदेन प्राप्त भएपलछ सो प्रलर्वदेनको आधारमा पवूााधार लनमााणका 

िालग अनमुलर् लदन उपयिु हनुे दलेिएमा प्रलर्वदेन प्राप्त भएको लमलर्िे पन्र काया लदन लभि 

अनमुलर् प्रदान गना लनकायिे बलढमा र्ीन वषासम्मको समयावलध लदई पवूााधार लनमााणका िालग 

लनवदेकिाई मनसाय पि (Letter of Intent)  प्रदान गना सलनेछ ।  
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५) उपदफा (४) बमोलजमको अलवलधलभि मनालसव कारण परी पवूााधार लनमााण गना नसकेको भनी 

समयावलध थपका िालग सम्बलन्धर् अस्पर्ाि वा स्वास््य संस्थािे अनरुोध गरेमा अनमुलर् प्रदान 

गने लनकायिे त्यस्र्ा अस्पर्ाििाई बढीमा दईु वषामा नवढ्ने गरी पवूााधार लनमााणका िालग 

समयावलध थप गना सलनेछ ।  

५. सञ्चािन अनमुलर् लदन सलकन:े (२) दफा ४ बमोलजम पवूााधार लनमााण काया सम्पन्न भए पलछ सो 

पवूााधार र्यार भएको व्यहोरा सलहर् सम्बलन्धर् स्वास््य संस्थािे सेवा सञ्चािन गने आवश्यक 

कागजार्हरु संिग्न गरी अनसुचूी ४ बमोलजमको ढााँचामा अनमुलर् प्रदान गन ेलनकाय समक्ष लनवदेन 

लदन सलनेछ । र्र स्वास््य ललिलनक, रेलडयो ईमलेजङ सवेा र्था पोलि ललिलनक स्थापना र्था 

सञ्चािन अनमुलर्का िालग अनसुचूी ५ बमोलजमका ढााँचामा लनवदेन लदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवदेन प्राप्त हनु आएमा अनमुलर् प्रदान गने लनकायिे  लनवेदन प्राप्त गरेको लमलर्िे 

सार् लदन लभि अनगुमन सलमलर् िटाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम िलटएको अनगुमन सलमलर्िे पन्र लदन लभि स्थिगर् लनरीक्षण गरी स्वास््य सेवा 

सञ्चािन गना अनमुलर् प्रदान गना उपयिु भए नभएको राय सलहर्को प्रलर्वेदन अनमुलर् प्रदान गने लनकाय 

समक्ष पेि गनुा पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम अनगुमन सलमलर्को प्रलर्वदेनको आधार र यस  लनदलेिकामा उलल्िलिर् अन्य 

मापदण्ड परूा गरेका स्वास््य संस्थािाई अनमुलर् प्रदान गने लनकायिे पााँच वषाका िालग स्वास््य सवेा 

सञ्चािन गना अनमुलर् लदन सलनेछ ।  

(५) यस दफा बमोलजम स्वास््य संस्थािाई स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् लदने नलदने सम्बन्धमा 

उपदफा (३) बमोलजम अनगुमन सलमलर्को प्रलर्वेदन प्राप्त भएको लमलर्िे सार् काया लदन अनमुलर् लदने नलदने  

लभि लनणाय गरी सलन ुपनेछ र सोको जानकारी सम्बलन्धर् संस्थािाई लदन ुपनेछ ।  

(६) यो लनदेलिका प्रारम्भ हुाँदाका संस्था दर्ाा गने लनकायमा दर्ाा भएको र्र दफा (५) बमोलजम अनमुलर्का 

िालग लनवदेन नलदई सञ्चािन गरररहकेा स्वास््य संस्थािे अनसुचूी ६ मा उल्िेि भए बमोलजमको दस्र्रुको 

अलर्ररि पााँच गणुा बढी दस्र्रु लिई एक पटकको िालग लनदलेिका बमोलजमको प्रकृया परुा गरी सञ्चािन 

अनमुलर् लदन सलकनेछ ।  

(७) यो लनदेलिका प्रारम्भ हुाँदाका बिर् संस्था दर्ाा गने लनकायमा दर्ाा भई अनमुलर्को िालग लनवेदन लदएका 

स्वास््य संस्थािे अनसुचूी ६ मा उल्िेि भए बमोलजमको दस्र्रुको अलर्ररि र्ीन गणुा बढी दस्र्रु बझुाएमा 

एक पटकको िालग लनदलेिका बमोलजमको प्रकृया परुा गरी सञ्चािन अनमुलर् लदन सलकनेछ ।  

(८) उपदफा (२) (३) र (५) बमोलजम र्ोलकएको म्याद लभि अनमुलर् प्रदान गने लनकाय वा अनगुमन सलमलर्िे 

काया सम्पन्न नगरेमा अनमुलर्का िालग लनवेदन लदने स्वास््य संस्थािे एक र्ह मालथल्िो लनकायमा उजरु गना 

सलनेछ । यसरी प्राप्त भएको उजरुी सम्बन्धमा सम्बलन्धर् मालथल्िो लनकायिे उपदफा (२) (३) र (५) मा 

र्ोलकएको म्यादमा नबढ्न ेगरी िीघ्र अनगुमनको व्यवस्था लमिाई सञ्चािन अनमुलर्को व्यवस्था गररलदन 

सलनेछ ।  
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६. थप सेवा लवस्र्ार गना वा िािा स्थापना गना अनमुलर् लिन ुपन:े स्वास््य संस्थािे आफुिे सवेा सञ्चािन 

गना अनमुलर् पाएका सेवाको अलर्ररि थप सेवा लवस्र्ार गना वा िािा स्थापना गरी सेवा सञ्चािन गना 

चाहमेा अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट यस लनदेलिका बमोलजमका प्रकृया परूा गरी अनमुलर् प्राप्त गनुा पनेछ ।  

७. पनु: अनमुलर् प्राप्त गना लनवेदन लदन ुपने : (१) यो लनदेलिका प्रारम्भ हुाँदका बिर् सञ्चािन स्वीकृलर् 

लिएका स्वास््य संस्थािे यस लनदेलिका बमोलजम र्ोलकएको पवूााधार र्था मापदण्ड कायाान्वयन प्रयोजनका 

िालग यो लनदेलिका प्रारम्भ भए पलछ र्ोलकएको अवलधलभि पवूााधार र्यारी योजना (भवन प्रबलिकरण वा नयााँ 

लनमााण योजना)  सलहर् सम्बलन्धर् अनमुलर् प्रदान गने लनकाय समक्ष लनवदेन लदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवदेन प्राप्त हनु आएमा अनमुलर् प्रदान गने लनकायिे त्यस्र्ा स्वास््य संस्थािाई 

यस लनदेलिका बमोलजम र्ोलकएको पवूााधार परूा गनाका िालग र्ीन वषा र मापदण्ड कायम गनाका िालग एक 

वषाको समयावलध लदन सलनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम समयावलध थप भएका स्वास््य ससं्थािाई प्रत्येक छ/छ मलहनामा प्रगलर् प्रलर्वेदन 

सम्बलन्धर् अनमुलर् प्रदान गने लनकाय समक्ष पेि गनुा पनेछ ।  

(४) प्रवलिकरण हुने अस्पर्ाि वा नयााँ लनमााण गना अनमुलर् लिई सालवकको भवनबाट सवेा लदईरहकेा स्वास््य 

संस्थािे लनमााण अवलधभरका िालग भवनको कारण वा अस्पर्ािको औजार उपकरणिे हुनसलन ेदघुाटनाको 

िालग िैया क्षमर्ा बराबरका संख्यामा प्रलर् व्यलि पचास हजार रुपैया बराबरका सामलुहक दघुाटना लवमाको 

व्यवस्था गनुा पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोलजमका प्रकृया परुा गरेका स्वास््य संस्थािाई दफा ५ बमोलजम स्वास््य संस्था सञ्चािन 

गना अनमुलर् प्रदान गररनेछ ।  

(६) यस दफा बमोलजम अनमुलर्का िालग लनवदेन नलदन,े लनवदेन लदए पलन अनमुलर् नपाउने वा लनधााररर् अवलध 

लभि पवूााधार वा मापदण्ड कायम नगने स्वास््य संस्थाको अनमुलर् त्यस्र्ो लदने लनकायिे रद ग गनेछ ।  

८. अनमुलर् दस्र्रु बझुाउन ुपने : स्वास््य संस्थाको स्थापना, सेवा लवस्र्ार वा स्र्रोन्नलर् गना अनमुलर् प्राप्त 

भएमा सम्बलन्धर् स्वास््य संस्थािे अनसुचूी ६ मा उल्िेि भए बमोलजमको अनमुलर् दस्र्रु अनमुलर् प्रदान गने 

लनकायिाई बझुाउन ुपनेछ ।  

९. नवीकरण गराउन ुपने :  (१) यस लनदलेिका बमोलजम स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त स्वास््य 

संस्थािे सेवा सञ्चािन अनमुलर्को अवलध समाप्त हनुे लमलर् लभि अनमुलर् प्रदान गने लनकाय समक्ष 

नवीकरणका िालग लनवदेन लदन ुपनेछ । अनमुलर् प्रदान गन ेलनकायिे अनमुलर्को अवलध समाप्त भएको लमलर्िे 

र्ीन मलहना लभि आवश्यक जााँचबझु गरर नवीकरण गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवदेन प्राप्त भएमा अनमुलर् प्रदान गने लनकायिे अनसुचूी ६ मा उल्िेि भए 

बमोलजमको दस्र्रु लिई र्ीन वषाका िालग स्वास््य सेवा सञ्चािन अनमुलर्को नवीकरण गररलदन सलनेछ । र्र 

यो लनदलेिका प्रारम्भ हुन अलघ स्वास््य सेवा सञ्चािन गने अनमुलर् पाएका स्वास््य संस्थाको हकमा त्यस्र्ो 
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स्वास््य संस्थािे यस लनदेलिका बमोलजम र्ोलकएको मापदण्ड र्था पवूााधार कायम नगरेसम्म र्ीन वषामा 

नबढाई प्रत्येक एक वषाका िालग अनमुलर् नवीकरण गररलदन सलनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजमका अवलध लभि मनालसब कारण परी लनवेदन पेि गना नसकेको भनी कारण ििुाई 

थप र्ीन मलहनालभि लनवदेन पेि गरेमा दोब्बर नवीकरण दस्र्रु लिई सम्बलन्धर् लनकायिे सेवा सञ्चािन 

अनमुलर् नवीकरण गररलदन सलनेछ ।  

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोलजमको अवलधलभि नवीकरणका िालग लनवेदन पिे नगने स्वास््य संस्थाको 

सेवा सञ्चािन अनमुलर् पि स्वर्: िारेज हुनेछ र सोको जानकारी प्रादेलिक स्वास््य संरचनामा समरे् 

लदनेपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) मा जनुसकै कुरा उल्िेि गररएको भएर्ा पलन यो उपदफा प्रारम्भ हुाँदाका बिर्सम्म अनमुलर् 

नवीकरण नगरेका स्वास््य संस्थािे र्ोलकएको समय लभि अनमुलर्का िालग लनवेदन लदएमा अनसुचूी  ६ मा 

उल्िेि भए बमोलजमको दस्र्रुको अलर्ररि पााँच गणुा बढी नवीकरण दस्र्रु लिई एक पटकको िालग 

लनदेलिका बमोलजमको प्रकृया परुा गरी त्यस्र्ो अनमुलर् नवीकरण गररलदन सलनेछ ।  

१०.  गणुस्र्र र्था मापदण्ड अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य संस्थािे आफुिे प्रदान गरेका 

सेवाहरुको यस लनदलेिकामा उलल्िलिर् मापदण्ड बमोलजमको गणुस्र्र भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वषा 

पररक्षण (स्व: मलू्याङकन)  गराई सोको प्रलर्वदेन आलथाक वषा समाप्त भएको लमलर्िे र्ीन मलहनालभि अनमुलर् 

प्रदान गने लनकाय समक्ष अलनवाया रुपमा पिे गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको भए र्ापलन अनमुलर् प्रदान गन ेलनकाय, प्रादेलिक स्वास््य संरचना 

र मन्िाियिे आवश्यकर्ा अनसुार जोलिम, भौगोलिक अवलस्थलर्, लबरामीको चाप, िल्यलियाको संख्या, 

लवलत्तय िगानीका आधारमा नमनूा छनौट गरी स्वास््य संस्थािे प्रदान गरेको सवेाको गणुस्र्र र्था यस 

लनदेलिकाको मापदण्ड परुा गरे नगरेको सम्बन्धमा लनरीक्षण र्था अनगुमन गना वा गराउन सलनेछ ।  

(४) यस लनदलेिकामा अन्यि जनुसकैु कुरा िेलिएका भएर्ा पलन प्रादलेिक स्वास््य संरचना र्था मन्िाियिे 

जनुसकै लनकायबाट सेवा सञ्चािन अनमुलर् प्राप्त गरेको अस्पर्ाि वा स्वास््य संस्था र अनमुलर् प्रदान गने 

लनकायको समरे् अनगुमन गना सलनेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोलजम लनयलमर् वा आकलस्मक अनगुमन गदाा र्ोलकएका गणुस्र्र वा पवूााधार परूा 

नगरी सवेा सञ्चािन गरेको पाईएमा त्यस्र्ा संस्थािाई र्त्काि सधुारको िालग बढीमा र्ीन मलहनाको म्याद 

लदई सधुारको मौका लदन सलनछे ।  

(६) यस दफा बमोलजम लनरीक्षण र्था अनगुमनका िममा लदएको लनदेिन पािन नगने, यस लनदलेिका 

बमोलजमका गणुस्र्र र्था पवूााधार मापदण्ड परुा नगने वा गणुस्र्र पररक्षणको वालषाक प्रलर्वदेन पिे नगन े

स्वास््य संस्थािाई सम्बलन्धर् अनमुलर् प्रदान गन ेलनकायिे त्यस्र्ा स्वास््य संस्थािे प्रदान गरी आएको सेवा 

पणूा वा आलंिक रुपमा र्त्काि बन्द गना आदिे लदन सलनेछ ।  
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(७) उपदफा (६) बमोलजम स्वास््य संस्थािाई कारबाही गनुा पवूा सम्बलन्धर् स्वास््य संस्थािाई मनालसब 

मालफकको सफाई पेि गने मौका लदन ुपनेछ ।  

(८) यस लनदलेिकामा अन्यि जनुसकैु कुरा िेलिएका भए र्ापलन अन्य प्रचलिर् काननू बमोलजम गररने 

अनगुमनिाई या व्यवस्थािे सीलमर् गने छैन ।  

(९) स्वास््य सवेा सञ्चािन सम्बन्धी अनमुलर् लिने प्रकृया प्रारम्भ नगरेका स्वास््य संस्थामा कुनै पलन 

लचलकत्सक, नसा, वा स्वास््यकमीिे ललिलनकि प्राललटस गना पाउने छैन । कुनै लचलकरे्सक, नसा वा 

स्वास््यकमीिे त्यस्र्ो संस्थामा ललिलनकि प्राललटस गरेमा लनजिाई कारबाहीको िालग सम्बलन्धर् पररषदमा 

िेिी पठाईनेछ ।  

११. लनवेदन लदन सलन:े (१) दफा १०को उपदफा (७) बमोलजम लदएका आदेि वा अनगुमन सलमलर्िे यस 

लनदेलिका बमोलजम पिे गरेको अनगुमन प्रलर्वदेन उपर लचत्त नबझु्ने स्वास््य संस्थािे त्यस्र्ो प्रलर्वदेन पेि 

भएको लमलर्िे १५ लदन लभि लचत्त नबझु्नकुो स्पि आधार र कारण सलहर् पनुराविोकनको िालग प्रादेलिक 

स्वास््य संरचना समक्ष लनवदेन लदन सलनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएको लनवदेन उपर अनमुलर् प्रदान गने लनकायको प्रलर्कृया समरे् लिई 

प्रादलेिक स्वास््य संरचनािे छानलबन गरी यथालिघ्र लनणाय गनेछ र सो सम्बन्धमा प्रादलेिक स्वास््य संरचनािे 

गरेको लनणाय अलन्र्म हुनेछ ।  

१२. स्वास््य संस्था गालभई सेवा सञ्चािन गना सलने : स्वास््य सेवािाई गणुस्र्रीय, प्रभावकारी र्था 

सलुवधायिु बनाउन सञ्चािनमा रहकेा एक भन्दा बढी स्वास््य संस्थाहरु एक आपसमा गालभई सेवा 

सञ्चािन गना चाहमेा सवेा सञ्चािन गना अनमुलर् प्रदान गने लनकाय समक्ष त्यस्र्ा स्वास््य संस्थाहरुिे 

संयिुरुपमा लनवदेन लदन सलनेछन ।  

१३. अनमुलर् िारेजी र्था कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) यस लनदेलिकामा अन्यि जनुसकैु कुरा िेलिएको 

भएर्ा पलन अनमुलर् प्रदान गने लनकायिे स्वास््य सवेा सञ्चािन सम्बन्धी अनमुलर् लिन वा अनमुलर् 

नवीकरण गनाको िालग एक पटकको िालग लनलिर् समय अवलध लदई सावाजलनक सचूना प्रकािन गनासलनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अवलध लभि स्वास््य संस्था सञ्चािन सम्बन्धी अनमुलर् नलिने स्वास््य 

संस्थाको र दफा ९ को उपदफा (५) बमोलजमको अवलधलभि अनमुलर् नवीकरण नगने स्वास््य संस्थाको 

अनमुलर् स्वर्: िारेज हुनेछ । 

पररच्छेद ३ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन र्था गुणस्र्र सम्बन्धी व्यवस्था 

१४. स्वास््य सेवा सञ्चािन: (१) यस लनदलेिका बमोलजम अनमुलर् नलिई कसैिे पलन स्वास््य सेवा 

सञ्चािन गनुा हदुनै ।  
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(२) कसैिे यस लनदलेिका बमोलजम अनमुलर् नलिई स्वास््य सेवा सञ्चािन गरेको पाईएमा सो काया रोलन 

र्था त्यस्र्ो स्वास््य संस्था आवश्यक काननुी कारबाहीको िालग गहृ मन्िािय माफा र् वा सोझै सम्बलन्धर् 

लजल्िा प्रिासन कायााियम िेिी पठाउनछे र त्यस्र्ा संस्थाका सञ्चािक भलवययमा स्वास््य संस्था 

सञ्चािन अनमुलर् प्रदान नगने गरर अलभिेि समरे् रालिनेछ ।  

(३) स्वास््य संस्थािे आफ्नो उदे्बश्य र क्षामर्ा अनसुार अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट अनमुलर् लिई दहेायका 

सेवाको समलुचर् व्यवस्था गरी स्वास््य सेवा सञ्चािन गना सलनेछ ।  

(क)  आकलस्मक सवेा  

(ि)  बलहरंग सवेा 

(ग)  अन्र्रंग 

(घ)  लनदानात्मक सेवा ( प्रयोगिािा, रेलडय ईमलेजङ आलद), 

(ङ)  िल्यलिया सवेा 

(च)  सघन उपचार सेवा 

(छ)  प्रवद्बानात्मक र्था प्रलर्रोधात्मक सेवा 

(ज)  लविेषज्ञ सेवा 

(झ)  फामसेी सवेा 

(ञ)  रि सञ्चार सेवा 

(ट)  लफलजयोथेरालप सेवा 

(ठ)  िवगहृ व्यवस्था 

(ड)  अस्पर्ाि व्यवस्थापन 

(ढ)  वार्ावरण व्यवस्थापन 

(ण)  स्वास््य संस्थाबाट लनयकालिर् फोहोरमिैा व्यवस्थापन 

१५. गणुस्र्र सलुनलिर्र्ा सम्बन्धी मापदण्ड:  (१) स्वास््य ससं्थािे दफा ३ बमोलजमका स्वास््य सेवा 

सञ्चािन गदाा दहेायको गणुस्र्रक सलुनिर्र्ा गनुाका साथै दहेायका उलल्िलिर् मापदण्डहरुको समरे् पािना 

गरेको हनु ुपनेछ ।  

(क) बलहरंग लवभागमा आउने लबरामीको चापका आधारमा लबरामी दर्ाा, लविेषज्ञ परामिा, लनदानात्मक 

सेवाहरु र औषलध कक्षामा लछटो छररर्ो सेवा लदने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(ि) स्वास््य संस्थामा नेपाि सरकारिे लनधाारण गरेको मापदण्ड बमोलजम संिमण लनयन्िण (Infection 

Prevention) को व्यवस्था हुन ुपनेछ र सोको लनयलमर् र प्रभावकारी अनगुमन गनुा पनेछ ।  

(ग) स्वास््य संस्थािे लवलभन्न ईकाईबाट प्रदान गने स्वास््य सवेाहरु स्र्रीय रुपमा सञ्चािन गना 

कायासञ्चािन लनदेलिका ( Standard Operating Manual) र्यार गरी िाग ुगनुा पनेछ ।  

(घ) स्वास््य संस्थािे बलहरंग सेवा प्रदान गने लचलकत्सकहरु उपिब्ध हनुे समय र्ालिका (लदन र बार 

िलु्ने गरी) सबैिे देख्ने ठााँउमा रालिएको हुन ुपनेछ ।  
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(ङ) स्वास््य संस्थािे उपिब्ध गराउने भलनएको लविेषज्ञ सेवा सम्बलन्धर् लविेषज्ञ लचलकत्सकबाट प्रदान 

गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(च) लवरामीिे आफुिे सेवा लिन चाहकेो लचलकत्सकबाट सेवा लिन पाउन ेव्यवस्थाको सलुनिर् गनुा पनेछ 

।  

(छ) लबरामी वा लबरामीको रेिदेि गने व्यलििाई रोग र उपचार पिलर्बारे स्पि जानकारी लदन ्व्यवस्था 

हुनपुनेछ ।  

(ज) अस्पर्ाि पररसर र्था सेवा लदने कक्षहरु लनयलमर् रुपमा सफा सगु्घर रालिएको हनुपुनेछ ।  

(झ) सबैिे देख्ने स्थानमा उजरुी पेलटका रालिएको हुनपुनेछ ।  

(ञ) जनगनुासो व्यवस्थापनका िालग गनुासो सनु्ने अलधकारी र्ोलक जनगनुासो र्था पना आएका उजरुी 

समाधान गने व्यवस्था लमिाएको हनुपुनेछ । साथै समाधान हनु नसलन ेभएमा सो को कारण कारण 

सम्बलन्धर् व्यलििाई जानकारी गराउन ुपनछे । 

(ट) लबरामीिे संस्थाबाट सवेा प्राप्त गना िाग्ने िलु्क, प्रकृया र्था अवलध  समरे् ििुाएको लबरामी वडापि 

(Patient Chart) अस्पर्ािम नेपाि सरकारको अनसुचूी ७ को ढााँचामा र्यार गरी सबैिे दलेिने 

गरी राख्न ुपनेछ र सोही अनरुुप सवेाको सलुनलिर्र्ा गनुापनेछ । 

(ठ) अस्पर्ािम आउने लबरामीिाई आवश्यक पने जानकारी गराउन सोधपछु वा सहायर्ा कक्षको 

व्यवस्था गरी सेवाग्राहीहरुिाई आवश्यक जानकारी लदन व्यवस्था गरेको हुन ुपनछे । 

(ड) सवेा प्रदायक लचलकत्सक र्था स्वास््यकमीहरुको सरुक्षाका िालग लवलभन्न सरुवा रोग लवरुिका िोप 

र्था व्यलिगर् सरुक्षाको व्यवस्था गरेको हुन ुपनेछ । 

(ढ) हरेक स्वास््य संस्थामा कायारर् कमाचारीहरुको सेवा िर्ा सम्बन्धी लवलनयम बनाएको हनु ुपनेछ । 

(ण) स्वास््य संस्थािे नपेाि सरकारबाट सञ्चालिर् सेवा वा कायािम सञ्चािन गदाा नपेाि सरकारिे 

र्ोकेका प्रोटोकि/ मापदण्ड/ लनदेलिका अलनवाया रुपमा पािना गरेको हुनपुनेछ ।  

(र्) अस्पर्ाििे चौलवसै घण्टा लचलकत्सक र्था दक्ष स्वास््यकमीबाट आकलस्मक सवेा लदएको हनु ुपनेछ 

।  

(थ) अस्पर्ािमा रहकेो आकलस्मक िैया क्षमर्ाको आधारमा लचलकत्सक र्था अन्य स्वास््यकमीको 

व्यवस्था गरेको हुनपुनेछ  र सो को लववरण अनसुचूी ८ बमोलजमको ढााँचामा सबैिे देख्न ेठाउाँमा राख्न ु

पनेछ ।  

(द) आकलस्मक लवभागबाट लबरामी भनाा गने, ररफर गन,े लबरामीको रेफरि प्रकृया र लबरामी साने पिलर् 

स्पि पररभालषर् भएको हुनपुनेछ र सो को व्यहोरा बमोलजम ढााँचामा सबैिे दखे्ने ठााँउमा राख्न ुपनेछ । 

(ध) अस्पर्ािमा उपचारका िालग आउने लवपन्न, असहाय, बेवाररसे लबरामीका िालग कुि िैयाको दि 

प्रलर्िर् िैया छुट्याई लन:िलु्क उपचार अलनवाया रुपमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(न) िण्ड (ध) बमोलजम उपिब्ध गराएका उपचार सेवाको अलभिेि रािी सो को प्रलर्वेदन सम्बलन्धर् 

पालिकाको कायााियमा लनयलमर् रुपमा पठाउन ुपनेछ । 

(प) अस्पर्ािहरुमा ज्येष्ठ नागररकहरुिाई लविेष लकलसमका सलुवधाका व्यवस्था हुन ुपने र आवश्यक 

 मािामा िैया छुट्याउन ुपनेछ ।  
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(फ) स्वास््य संस्था सञ्चािन गररन ेभवन र अन्य पवूााधार भवन सलंहर्ा र सम्बलन्धर् के्षि भवन 

 लनमााण सम्बन्धी मापदण्ड अनरुुप हुनपुनेछ ।  

(ब) अस्पर्ाििे लवपद ्व्यवस्थापनको कायायोजना बनाएको हुनपुनेछ । सो कायाका िालग सम्पका  

 व्यलि र्ोलक सो को जानकारी वालिङ नगरपालिकाको कायाािय र लजल्िा समन्वय 

 सलमलर्मा लदन ुपनेछ ।  

(भ) अस्पर्ाििे सचूना अलधकारी र्ोलन ुपनेछ  ।  

 

पररच्छेद ४ 

अस्पर्ाि सम्बन्धी मापदण्डहरु 

१६. अस्पर्ाि समबन्धी मापदण्डहरुको लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन र्था 

स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी लनदलेिका, २०७० बमोलजम हनुछे ।  

पररच्छेद ५ 

मानव संिाधन व्यवस्थापन 

१७. जनिलि लवकास योजना : अस्पर्ािको िैया क्षमर्ाका आधारमा देहाय बमोलजमका न्यनुर्म  

जनिलिको व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ ।  

(क) प्रलर् पलच्चस िैयाका िालग एक जना एम. लड. लज. लप. लचलकत्सक हनु ुपनेछ । र्र एम. लड. लज. लप. 

लचलकत्सक नपाईने अवस्थामा पलच्चस िैयाका अस्पर्ािमा प्रसलुर् र्थ स्त्री रोग लविेषज्ञ र बाि रोग 

लविेषज्ञ ।  

(ि) िल्यलिया प्रदान गने कक्षमा प्रलर् िैया एक जना िल्य लचलकत्सक, एक जना एनेस्थेलटलस, एक जना 

ईन्चाजा, एक जना िल्यलिया सहायक र एक जना नसा ।  

(ग) जनरि कक्ष (General Ward) मा प्रलर् चार देलि छ िैयामा एक जना नलसङा  स्टाफको व्यवस्था 

भएको ।  

(घ) ईमजेन्सी र्था पोि अपरेलटभ कक्ष (Post Operative Ward) मा प्रलर् दईु िैयामा एक नलसङा 

स्टाफको व्यवस्था ।  

(ङ) सघन उपचार कक्षा ( ICU,NICUI,CCUआदी) मा प्रलर् ियैामा एक जना नसा वा मीडवाईफ्रीको 

व्यवस्था ।  

(च) प्रसलुर् कक्षका िेवर वेडमा प्रलर् वेड दईु एस.लव.ए.(Skill Birth Attendants) र्ालिम प्राप्त नसा वा 

मीडवाईफ्रीको व्यवस्था ।  

(छ) अस्पर्ािमा कलम्र्मा एक जना मलेडकि रेकडार ।  

(ज) अस्पर्ािमा चौलवसै घण्टा सेवा उपिब्ध गराउने गरी फमालसि िगायर् आवश्यक संख्यमा 

जनिलिका व्यवस्था ।  

(झ) अस्पर्ािमा कलम्र्मा दईु लर्हाई पणूाकालिन स्वास््यकमी ।  

(ञ) सरकारी स्वास््यकमीहरुबाट सवेा लिन ुपन ेअवस्थामा सम्बलन्धर् लनकायको स्वीकृर् पि ।  
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(ट) हरेक स्वास््यकमीिे सम्वलन्धर् काउलन्सबाट दर्ाा नम्वर लिएको ।  

(ठ) लवदिेी स्वास््यकमी वा स्वयम ्सवेकिे मन्िाियको लसफाररसमा सम्बलन्धर् काउलन्सिबाट स्वीकृर् 

लिएको ।  

१८.  जनिलि सम्बन्धी लवस्र्रृ् लववरण: जनिलि सम्बन्धी लवस्र्रृ् लववरण जानकारीको िालग स्वास््य 

संस्था स्थापना, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी लनदेलिका, २०७० बमोलजम हुनेछ ।  

पररच्छेद ६ 

औजार र्था उपकरणहरु 

१९. औजार र्था  उपकरण सम्बन्धी लवस्र्रृ् जानकारीको स्वास््य, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर्, मापदण्ड 

सम्बन्धी लनदेलिका, २०७० बमोलजम हुनेछ ।  

पररच्छेद ७ 

सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

२०. लविेषज्ञ सेवा प्रदान गने अस्पर्ािका पवूााधार र्था मापदण्डहरु:  लविेषज्ञ सवेा प्रदान गने अस्पर्ािको 

पवूााधार र्था मापदण्डहरु सम्बन्धी लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन र्थ 

स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी लनदलेिका, २०७० बमोलजम हुनछे ।  

२१. स्वास््य ललिलनक/ पोलि ललिलनक सम्बन्धी मापदण्ड र्था पवूााधारहरु: (१) स्वास््य ललिलनक/ पोलि 

ललिलनकमा स्वास््य जााँच गना लचलकत्सक कुनै पलन मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट कलम्र्मा पलन MBBS वा 

सो सरहको लचकत्सा सम्बन्धी उपालध प्राप्त गरी सम्बलन्धर् काउलन्सिमा दर्ाा भएको हनुपुनेछ ।  

(२) परामिा सवेा लदने व्यलि स्वास््य लवज्ञानमा प्रमाणपि र्ह वा TSL उलर्णा गरी परामिा सेवा र्ालिम प्राप्त 

हुनपुनेछ । 

(३) पोलि ललिलनकमा रेलडयोिोजी इमजेीङ सेवा, प्रयोगिािा र्था औषधी उपचार सवेा सञ्चािन गनुा परेमा 

छुट्टाछुट्टै सेवा सम्बन्धी लनधााररर् पवूााधार परूा गनुा पनेछ । 

(४) स्वास््य ललिलनक/ पोिी ललिलनकमा स्वास््य सवेा सञ्चािनका िालग देहाय बमोलजमका आवश्यक 

न्यनूर्म भौलर्क सलुवधाहरु हनुपुनेछ ।  

(क) लबरामीको जााँच गना ( Ventilated वा AC कोठा)  १ सेवा अनसुारको छुट्टाछुट्टै (कलम्र्मा 

        १४ वगा लमटरका) 

(ि) लबरामी बस्न ठााँउ (कुनै ठााँउ)    १ 

(ग) लबरामी जााँच्ने टेबिु     १ 

(घ) लचलकत्सकका िालग टेबिु     १ 

(ङ) लचलकत्सकमा िालग कुलचा     १ 
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(च) लबरामी बस्ने टुि      १ 

(छ) िौचाियको व्यवस्था (अपाङ्गमिैी सलहर्)   १ 

(ज) टेलिफोन, इन्टरनेट र Web Page    २ 

(झ) स्वास््य लिक्षा सम्बन्धी सचूनामिूक पोिर र्था अन्य सामग्री 

(ञ) स्वच्छ पानीको आपलूर्ा 

(ट) लनरन्र्र लवद्यरु् आपलूर्ा 

(५) सेवा र लवषय अनसुारका आवश्यक औजार र्था उपकरणहरुको  व्यवस्था गनुा पनेछ ।  

(६) लबरामीको सम्पणूा लववरण राख्नको िालग कम्प्यटुर वा रलजिर गनुा पनेछ । 

(७) ललिलनकमा प्रयोग हनुे सम्पणूा औजारहरुको अलनवाया लनमािीकरणको व्यवस्था गनुा पनेछ ।  

(८) ललिलनकमा काम गने सम्पणूा कमाचारीको योग्यर्ाको प्रमाणपिको प्रमालणर् प्रलर्लिलप साथै प्रालवलधक 

कमाचारीहरुको सम्बलन्धर् पररषदमा दर्ाा भएको प्रमाणपिको प्रमालणर् प्रलर्लिलप राख्न ुपनेछ ।  

(९) सेवा िलु्क  र आयकर प्रमाणपि सबैिे देख्ने ठााँउमा राख्न ुपनेछ ।  

(१०) पालिकाबाट र्ोलकएको एलककृर् स्वास््य सचूना व्यस्थापन प्रणािीको ढााँचा अनसुार लनयलमर् रुपमा 

मालसक प्रलर्वेदन पालिकाको कायााियमा पठाउन ुपनेछ ।  

२२.  रेलडयोिोजी वा डाईग्नोलिक एण्ड इमलेजङ सेवा  सेवा सञ्चािनका िालग आवश्यक पवूााधार र्था 

िर्ाहरु:  

(१) यस लनदेलिकाको प्रयोजनको िालग रेलडयोिोजी वा डाईग्नोलिक सेवा अन्र्रगर् देहायका प्रलवलधहरु 

समाबेि गररएको छ ।  

 X-ray(300 MAसम्म) 

 Ultrasonogram (USG) 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेि गररएको बाहकेका थप प्रलवलधको िालग माग भएमा पालिकाको लसफाररसमा 

प्रादलेिक स्वास््य संरचनािे स्वीकृर् लदनेछ ।  

(३) रेलडयोिोजी डायग्नोलिक र्था ईमलेजङ सेवाबाट पने लवलकरणका दयूप्रभाविाई कम गनाका िालग उि सवेा 

सञ्चािन गना अनमुलर् लदाँदा वा लसफाररस गदाा लनम्न मापदण्डिाई आधार मालननेछ ।  

(क) एलसरेका िालग:  

 (१) एउटा एलसरे मलेसनका िालग कलम्र्मा २२४ स्लवायर लफटका कोठा हनुपुने ।  

(२) एलसरे गने कोठाका Wall Thickness(क) ९ इन्च With Plaster of Paris वा (ि) ६Inch with 20 

mm lead barrier वा (ग) २.० एम एम  lead thickness हुनपुने । साथै झ्याि, ढोका र्था लभत्ताबाट  हुने 

लवलकरणका चहुावट हनु नसलने गरी आवश्यक व्यवस्था भएको हुनपुने ।  
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(३) X-ray सेवा प्रदान  गने व्यलिका िालग एलसरे कोठा लभि 0.५ mmको एप्रोन र्था radiation 

protective measures का व्यवस्था हुनपुने ।  

(४) Radiology मा कायारर् कमाचारीहरुका िालग radiation does monitor उपिब्ध हनु ुपदाछ र समय 

समयमा Radiation Survey Monitoringगनुापने ।  

(५) Eye, Gonadal, Thyroid Gland आलदका Protection को िालग Lead glass/gloves/lead 

apron को व्यवस्था हनुपुने ।  

(६) X-ray एलसपोज गने कोठा डाका रुम र प्रलर्क्षा गने कक्ष छुट्टाछुट्टै हुनपुने ।  

(७) Radiology लवभागमा जनसधारणिे देख्ने ठााँउमा X-ray लवलकरणिे स्वास््यमा िराब असर पना सलछ 

भन्नेबारे सचूना गने । साथै सचूनामा गभावर्ी मलहिा र्था बािबालिकािाई अनावश्यक लवलकरणबाट बच्न 

अनरुोध गने ।  

(ि) रेलडयोिोजी सवेाका िालग आवश्यक जनिलि र्था योग्यर्ा:  रेलडयोिोजी सवेाका िालग आवश्यक 

जनिलि र्था योग्यर्ा देहाय बमोलजम हुन ुपनेछ ।  

(१) रेलडयोिोजीि: मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट लचलकत्सा िास्त्रमा स्नार्क र्ह उर्ीणा गरी रेलडयोिोजी 

लवषयमा डी डी एम आर डी, एफ आर सी वा सो सरह कोषा उलर्णा गरेको हनु ुपनेछ ।  

(२) रेलडयोिोजी एण्ड ईमलेजङका ररपोलटाङ रेलडयोिोजीिहरुिे माि गना पाउनको साथै Radiological 

Interventional  Procedure हरु पलन यथासम्भव रेलडयोिोजीििे गन ेव्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(३) रेलडयोिोजीि सेवाका िालग आवश्यक जनिलि वा योग्यर्ा लनम्न बमोलजम हुन ुपनेछ ।  

(क) Medical Physicist:- Medical Physics लवषयमा  Bsc वा  Msc  उलर्णा गरेको  

(ि) बायोमलेडकि  ईलन्जलनयर: बायोमलेडकि ईलन्जलनयररङ लवषयमा मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट स्नार्क 

र्ह उलर्णा गरेको हुन ुपनेछ ।  

(ग)  लसलनयर रेलडयोग्रालफक टेलनोिोलजि: सम्बलन्धर् लवषयमा Msc Radiography  गरी कलम्र्मा स्नार्क 

र्हमा ३ वषा काम गरेको हनुपुनेछ ।  

  (घ) रेलडयोग्रालफक अलधकृर् (रेलडयोग्रालफक टेलनोिोलजि): लचलकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थान वा नेपाि 

सरकारबाट मान्यर्ा प्राप्त अन्य संस्थान यस रेलडयोग्रालफस लवषयमा (Bsc. MIT, Bsc, RT) स्नार्क र्ह 

उलर्णा गरेको हनुपुने । साथै NHPC (Nepal Health Professional Council) मा दर्ाा हनुपुने । 

(ङ) रेलडयोग्राफर: लचलकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थानबाट वा नपेाि सरकारबाट मान्यर्ा प्राप्त अन्य संस्थाबाट 

रेलडयोग्रालफ लवषयमा प्रमाण पि र्ह उलर्णा गरेका हनुपुने ।  

(ग) Radiation Measurement and Protection सम्बन्धी व्यवस्था: Radiation Protection व्यवलस्थर् 

गना र X-ray unit हरुको गणुस्र्र नाप गनािाई चालहन े आवश्यक उपकरण िरीद गरी स्वास््य मन्िाियिे 



14 
 

र्ोकेका लनकायमा राख्न ेर अनगुमन र्था लनरीक्षणमा प्रयोग गने र गणुस्र्र, Dose Monitor गने । लवश्व 

स्वास््य संगठनका मापदण्ड अनसुार कुनै काम गने व्यलिमा radiation का dose 20 Millisievert per 

year (WHO) को सन २००२ को मापदण्ड अनसुार देलिएमा उपयिु क्षलर्पलूर्ाका व्यवस्था सम्बलन्धर् 

संस्थािे लमिाउन पनेछ ।  

(घ) Ultrasonogram (USG) USG: Ultrasonogram (USG) को प्रयोग सम्बन्धमा रेलडयोिोलजिहरु 

बाहके आफ्नो के्षिमा माि प्रयोगमा  ल्याउने गरी मान्यर्ा प्राप्त संस्थाबाट कलम्र्मा ३ मलहनाको USG र्लिम 

प्राप्त गरेको स्त्री र्था प्रसलूर् रोग सम्बलन्धर् लविेषज्ञहरुिे गना पाउनेछन । सेवा सञ्चािन गना आवश्यक पने 

लनम्न बमोलजमका उपकरणहरुका व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

१)  इमजेन्सी सेवामा चालहने औषधी िगायर् औजार उपकरणहरुको व्यवस्था हनुपुने ।  

२) स् ेचर, ह्ललवि लचयरको व्यवस्था हुनपुने ।  

३) िौचाियको राम्रो व्यवस्था हुन ुपने ।  

४) रेकलडाङ र्था ररपोलटाङका िालग छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्था हनु ुपने ।  

५) वैकलल्पक लवद्यरु्का िालग जेनेरेटरका व्यवस्था हुनपुने ।  

६) लबरामीका िालग र लबरामी कुरुवा बस्नका िालग कोठाको व्यवस्था हनुपुने ।  

७) स्टोर, ररपोटा लडलस् व्यसूनका िालग छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्था हुन ुपने ।  

८) Medical Equipment repair & maintenance गदाा बायोमलेडकि ईलन्जलनयर वा 

रेलडयोिोलजकि उपकरण सम्बन्धी लविेष प्राप्त हुनपने । 

९) लवलकरण के्षिमा काम गनेिाई अलनवाया रुपमा रेलडएसन भत्ताको व्यवस्था हुनपुने ।  

(ङ) रेलडयोिोलज सेवाको िालग न्यनुर्म उपकरण र्था जनिलि पवूााधारहरु: 

लस न ं लववरण ललिलनक २५ िैया 

१ एलसरे मिेन १०० एम ए १ ३०० एम ए १ 

२ एलसरे मलेिन पोटेवि स्वेलच्छक १०० एम ए १ 

३ अल् ासाउण्ड मलेिन स्वेलच्छक स्वेलच्छक 

४ जनिलि रेलडयोिोलजि आलिंक समय आलिंक समय 

 लसलनयर रेलडयोग्रालफक 

टेलनोिोलजि 

  

 रेलडयोग्रालफक अलधकृर् १ १ 

 रेलडयोग्राफर २ २ 

 रेलडयोग्रालफक अलधकृर् १ १ 

 

(च) स्वास््य मन्िाियको स्वीकृलर् लबना Radiology सम्बन्धी मलेिन नेपािमा पैठारी गना पाइने 

छैन ।  
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२३. प्रयोगिािा सवेा :  (१) प्रयोगिािा िेवा सञ्चािनका िालग प्रयोगिािाहरुको स्र्र, लवभाजन र 

जनिलि देहाय बमोलजम हुनपुनेछ ।  

(क) जनरि प्याथोिोलज:  योग्यर्ा मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट एम लव लव एस वा सो सरह उलर्णा गरी MD 

path. MRC path, DCP वा सो सरह उलर्णा गरेको हनु ुपनछे ।  

(ि) माईिोवायोिोलज योग्यर्ा मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट MD Microbiology उपालध प्राप्त ।  

(ग)  हमेाटोिोलज योग्यर्ा मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट MD Biochemistry  

(घ) MD Biochemistry: योग्यर्ा मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट MD Biochemistry उपालध प्राप्त 

(ङ) मलेडकि टेलनोिोलजि मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबट मलेडकि ल्याब टेलनोिोलज लवषयमा स्नार्क 

BMLT उपालध प्राप्त  

गना पाउने पररक्षणहरु Histopathology, Cytopathology & Bone Marrow Study बाहकेका सबै 

पररक्षणहरु 

(च) लविेषज्ञ मलेडकि टेलनोिोलजि : मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण ससं्थाबाट मलेडकि ल्याब टेलनोिोलज लवषयमा 

स्नाकोत्तर उपालध MMLT प्राप्त ।  

 MMLT/M.SC.MICROIOLOGY, MMLT/M.SC HAEMATOLOGY, MMLT/M.SC 

BIO CHEMISTRY, MMLT/M.SC CYTOLOGY गरेकाहरुिे जनु लवषयमा आफुिे उपालध प्राप्त 

गरेको छ सोलह लवषयमा माि प्रयोगिािा सञ्चािन गरी लविजे्ञ सेवा प्रदान गना पाउने छन ।  

(छ) ल्याब टेलनीलियन:  मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट सम्बलन्धर् लवषयमा प्रमाण पि र्ह वा सो सरह उलर्णा 

गना पाउने पररक्षणहरु २५ िैया सम्मका सरकारी अस्पर्ाि स्र्रमा  प्रदान गररने प्रयोगिािा सम्बन्धी 

आधारभरू् पररक्षणहरु 

(ज) ल्याब अलसिणे्ट: :  मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट कलम्र्मा एक वषा वा १५ मलहनाको िया. अ र्ालिम 

परुा गरर प्रमाण पि प्राप्त गरेका   

गना पाउने पररक्षणहरु २५ िैया सम्मका सरकारी अस्पर्ाि स्र्रमा  प्रदान गररने प्रयोगिािा सम्बन्धी 

आधारभरू् पररक्षणहरु 

नोट:  मालथ उलल्िलिर् जनिलिहरुिे योग्यर्ा हालसि गरेको लवषयको पाठ्यिममा उल्िेलिर् सम्बलन्धर् 

पररक्षण गना पाउनेछन ।  

(२) उपदफा (१) मा उलल्िलिर् जनिलििे आफुिे प्राप्त गरेका प्रमाणपिका आधारमा व्यवसाय गना नेपाि 

सरकारिे र्ोकेका पररषद दर्ाा हनु ुपनेछ ।  
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२४. प्रयोगिािा सञ्चािन सम्बन्धी न्यनूर्म मापदण्ड:  देहायमा उल्िेि भए बमोलजम सरकारी स्र्रमा 

सञ्चालिर् प्रयोगिािाहरुको स्र्र अनसुारको मापदण्ड लनजी के्षिमा सञ्चालिर् प्रयोगिािाहरुको न्यनूर्म 

मापदण्ड हनुेछ ।  

(क) प्रयोगिािामा कायारर् जनिलि अनसुार दहेायमा िेलिए बमोलजमका परीक्षएहरु माि गना पाईनेछ ।  

(ि) आकलस्मक सेवा प्रदान गने हरेक अस्पर्ािमा िैया अनसुारका आवश्यक पने आकलस्मक परीक्षणहरु 

गनेपनेछ । आई लस य ूसेवा प्रदान गने अस्पर्ािहरुमा Blood gas Analyzer हुनपुनेछ । 

(ग) रालय य जनस्वास््य प्रयोगिािा वा अन्य सम्बि लनकायबाट सञ्चािन हनुे गणुस्र्र लनयन्िक सम्बन्धी 

कायािममा अलनवाया रुपमा भाग लिनपुनेछ ।  

(घ) रालय य जनस्वास््य प्रयोगिािाबाट पठाईने गणुस्र्र सम्बन्धी परीक्षण लनदेिन बमोलजम अलनवाया रुपमा 

गनुापनेछ ।  

(ङ) प्रत्येक कोठामा पयााप्त प्रकाि र भेलन्टिेिनको व्यवस्था हुन ुपनेछ ।  

(च) लबजिुी र पानीको राम्रो व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

(छ) प्रयोगिािािे फोहोर व्यवस्थापन नपेाि सरकारिे र्ोकेको मापदण्ड अनसुार गरेको हुन ुपनेछ ।  

(ज) प्रयोगिािामा रगर् र्ान्ने कोठा, सफा गने कोठा, आकलस्मक कोठा, नमनूा पररक्षण गने कोठा र 

िौचाियको अलनवाया व्यवस्था हनु ुपनेछ । 

(झ) प्रयोगिािामा आवश्यक पने टेविु कुसी िगायर्का आवश्यक फलनाचरहरु पयााप्त मािामा हुनपुनछे । 

(ञ) प्रयोगिािामा लविेषज्ञ सवेा प्रदान गदाा आफुिे जनु उपालध प्राप्त गरेको छ सोलह अनसुार माि सेवा 

सञ्चािन गना पाउनेछ । 

(ट) प्रयोगिािाको ररपोटा प्रमाणीर् गनेको नाम िलैक्षक योग्यर्ा एवम ्पररषदको दर्ाा नम्बर उल्िेलिर् स्ट्याम्प 

वा लप्रन्टको प्रयोग उल्िेि गरेको हनुपुनेछ ।  

पररच्छेद ८ 

आयुवदे र्था वकैलल्पक लचलकत्सा सम्बन्धी स्वास््य संस्थाहरुको मापदण्ड 

२५.  आयवुेद र्था वैकलल्पक लचलकत्सा सम्बन्धी स्वास््य ससं्थाहरुको मापदण्ड: (१) आयवुेद र्था 

वैकलल्पक लचलकत्सा प्रणािी अन्र्गार् लनजी स्वास््य संस्थाका स्थापना सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् गदाा 

देहायका मापदण्डहरुको पािना गनुापदाछ ।  

(क) आयवुेद स्वास््य सवेा :  

(१) आयवुेद लचलकत्सा प्रणािी अन्र्गार् स्वास््य सेवा प्रदान गदाा वा लचलकत्सा व्यावसाय गदाा सम्बलन्धर् 

लवषयमा मान्यर्ा प्राप्त लिक्षण संस्थाबाट स्नार्क वा स्नार्कोत्तर उपालध हालसि गरी नपेाि आयवुदे लचलकत्सा 
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पररषदमा दर्ाा भएका हनु ुपनेछ । नेपाि सरकारका वहािवािा कमाचारी भएमा नपेाि सरकारको पवूा स्वीकृलर् 

लिनपुनेछ ।  

(२) पञ्चकम सेवा केन्रमा सम्बलन्धर् लवषयमा कलम्र्मा लव ए एम एस वा सो सरह उपालध प्राप्त व्यलिबाट 

बमन, लवरेचन, लिरोबाचन, आस्थापन, अनवासन वलस्र् र रिमोक्षण प्रयोग गनुापने र उत्तरवालस्र्का िालग 

सम्बलन्धर् लविेषज्ञबाट गनुापनेछ ।  

(३) आयवुेद अस्पर्ािमा काम गने कमाचारीिाई सिंमण सरुक्षा सम्बन्धी आवश्यक र्ालिम लदनपुनेछ ।  

(४) आयवुेद अस्पर्ाििे जनिलि, भौलर्क पवुााधार, औजार उपकरण र सवेाका गणुस्र्रीयर्ामा माि संस्था 

लवस्र्ार गना स्वीकृर्का िालग माग गना र उपयिु ठहर भएमा िािा लवस्र्ारका स्वीकृर् लदन सलकनेछ ।  

(५) लवरामीका उपचारका लसिलसिामा आवश्यकर्ा अनसुार लविेषज्ञ लचलकत्सक समक्ष वा  उपयिु स्थानमा  

प्रेषण ( ररफर)  गनुापनेछ ।  

(६) रोग लनदानाथा आवश्यक पने ई लस लज, इ इ लज, प्याथोिोलज, रेलडयोिोलज र्था अन्य आवश्यक सेवाहरु 

सञ्चािन गनुापरेमा सम्बलन्धर् लवषयका जनिलि  र सो सम्बन्धी भौलर्क पवााधार औजार उपकरण नीलर् 

लनयमका पािना गनुापनेछ । 

(७) इलन्टग्रटेेड ललिलनक, नलसाङ होम वा अस्पर्ाि भनी स्वीकृर्का िालग माग भएमा कुन कुन लवषय र सेवा 

लदने उद्बेश्य रालिएको हो । सो प्रि उल्िेि गरी सोलह बमोलजमका जनिलि, औजार उपकरण र भौलर्क 

पवूााधार व्यवस्था हनुपुनेछ ।  

(८) आयवुेद लचलकत्सा लवधामा स्वास््य रक्षा, रोग लनवारण, औषलध रब्य काष्ठौषलध, र औषलधका प्रयोग 

गररने लचलकत्सा सवेा, लवना औषलध लदईने सवेा र आयवुेद स्वास््य सेवामा उल्िेलिर् पवूारकम अन्र्गार्का 

लनराग्नी स्वदे ( जि,वाय,ु सयुालकरण,पाथाव र्त्वको प्रयोग) , अलग्न स्वेदन, अभ्यङ्ग (Massage), सत्वावजय 

लचलकत्सा ( योगाभ्यास, ध्यान आलद) का माध्यमबाट रोगको रोकथाम वा लदघाजीवनका िालग सञ्चािन गररने 

संस्थाहरुिे आयवुेद स्वास््यकमीहरु, भौलर्क पवुााधार, आवश्यक औजार उपकरण र र्ोलकएका मापदण्ड परुा 

गरी जनु सकैु नाममा सञ्चािन भए र्ापलन आधार ग्रन्थ सलहर् अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट अनमुलर् 

लिएरमाि सञ्चािन गना पाइनेछ । 

(ि) आयवुेद लचलकत्सा अन्र्रगर् रहने सेवाहरु:  

लचलकत्सा सवेा  

१.रोग उपचार (आर्रु लवकार प्रिमन) 

(क) यलुि व्यापाश्रम लचलकत्सा 

(ि) संिमन औषलध लचलकत्सा 

(ग) संिोधन बमनालद पञ्चकम िोधन लचलकत्सा 
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(घ) दैव व्यापाश्रय 

(ङ) सत्वावजय 

(च) िस्त्र प्रलणधान 

(छ) योगाभ्यास 

२.  स्वास््य प्रविानात्मक, स्वास््य रक्षा र्था प्रलर्रोधात्मक स्वास््य सेवा  

(क) प्रकृलर् लवलनिय र परामििा 

(ि) स्वस्थवतृ्त पािन ऋर्चुयाा, लदनचयाा, रालिचयाा, प्याप्य, आहार लवहार 

(ग) रसायन 

(घ) वालजकरण 

(ङ) पञ्चकम 

(च) योगाभ्यास 

(ग) आयवुेद अस्पर्ाि र्था नलसाङ होम सम्बन्धी मापदण्ड र्था पवूााधार: लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य 

संस्था स्थापना, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी लनदेलिका,२०७० बमोलजम हुनेछ ।  

(घ) आयवुेद पवूाकम पञ्चकम सेवा केन्र सम्बन्धी मापदण्ड र्था पवूााधारहरु :  लवस्र्रृ् जानकारीको िालग 

स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी लनदेलिका,२०७० बमोलजम हुनेछ ।  

(ङ) होलमयोप्यालथक लचलकत्सा सवेा स्थापना र्था सञ्चािन मापदण्ड: 

लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी 

लनदेलिका,२०७० बमोलजम हुनेछ । 

(च) होलमयोप्यालथक इमजेन्सी सवेा :  

लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी 

लनदेलिका,२०७० बमोलजम हुनेछ । 

(छ) लनजी स्र्रका होलमयोप्यालथक अस्पर्ािका पवूााधार 

लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी 

लनदेलिका,२०७० बमोलजम हुनेछ । 

(ज) एलयपु्रेसर: लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड 

सम्बन्धी लनदेलिका,२०७० बमोलजम हुनेछ । 
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(झ) एलयपुञ्चर सेवा अस्पर्ािका पवूााधार र मापदण्डहरु: लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य संस्था 

स्थापना, सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी लनदलेिका,२०७० बमोलजम हुनेछ । 

(ञ) प्राकृलर्क लचकत्सा अस्पर्ािका पवूााधारहरु: लवस्र्रृ् जानकारीको िालग स्वास््य संस्था स्थापना, 

सञ्चािन र्था स्र्रोन्नलर् मापदण्ड सम्बन्धी लनदलेिका,२०७० बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद १० 

अलभिेि र्था प्रलर्वदेन सम्बन्धी व्यवस्था 

२६. अलभिेि र्था प्रलर्वेदन  

१) प्रत्येक स्वास््य संस्थािे प्रदान गरेका सेवाहरु पालिकाको कायााियबाट प्राप्त एकीकृर् स्वास््य व्यवस्थापन 

सचूना प्राणिी अनसुार अलभिेि राख्न ुपनेछ । र्ोलकएको समयमा आफुिे प्रदान गरेको सेवाको प्रलर्वेदन 

पालिका कायााियबाट प्राप्त एकीकृर् स्वास््य सचूना व्यवस्थापन ढााँचामा सम्बलन्धर् पालिकाको कायााियमा 

अलनवाया रुपमा पेि गनुा पनेछ । यसरी र्ोलकए बमोलजमको अलभिेि नराख्ने र प्रलर्वदने पेि नगने स्वास््य 

संस्थािाई सम्बलन्धर् पालिकाकािे सचेर् गराउनकुा साथै अनमुलर् िारेज गना समरे् सलनेछ ।  

३) सचूना व्यवस्थापन गने कमाचारीिाई सम्बलन्धर् पालिकाको कायााियबाट एकीकृर् स्वास््य सचूना 

व्यवस्थापन प्रणािी सम्बन्धी र्ालिम लिने व्यवस्था गराउन ुपनेछ ।  

४) स्वास््य संस्थािे सेवा प्रदान गरेका लवरामीहरुको रोगको लववरण ICD 10 अनसुार Coding गरी प्रलर्वेदन 

गनुा पनेछ ।  

५) स्वास््य संस्थािे आफनो संस्थामा भएको जन्म र्था मतृ्यकुो घटना लववरण प्रचलिर् काननू बमोलजम 

र्ोलकएको ढााँचामा स्थानीय पलञ्जकालधकारीिाई मालसक रुपमा लदन ुपनेछ ।  

६) स्वास््य सस्थािे आफ्नो संस्थामा नपेाि सरकारको र्ोकेको Notifiable Disease का लवरामी पत्ता 

िागेको वा िंका िागेका िण्डमा वा कुन ैरोगको महामारीको िंका िागेमा र्रुुन्रै् सम्बलन्धर् पालिकाको 

कायााियमा सचूना गनुा पने छ । 

पररच्छेद ११ 

सञ्चािना अनुमलर् नवीकरण हुन नसलने अवस्था र िारेजी सम्बन्धी व्यवस्था : 

२७. सञ्चािन अनमुलर् नवीकरण नहुने :  

१) यस लनदेलिकमा अन्यि जनुसकैु कुरा िेलिएको भएर्ापलन देहायका अवस्थामा स्वास््य संस्थाको सेवा 

सञ्चािन अनमुलर्को नवीकरण गररने छैन : 

क) लनयलमर् वा आकलस्मक अनगुमन गदाा र्ोलकएका गणुस्र्र वा पवूााधार परुा नगरी स्वास््य सेवा सञ्चािन 

गरेको पाईएमा,  
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ि) प्रारलम्भक वार्ावरणीय परीक्षणमा उलल्िलिर् िार्हरु पािना नगरेको पाईएमा  

ग) अस्पर्ािे प्रदान गरेका सेवाको र्ोकलएको ढााँचामा अलभिेि नरािमेा, र्ोलकएको ढााँचा र समयमा 

लनयलमर् प्रलर्वदेन नगरेमा र वालषाक प्रलर्वेदन सम्बलन्धर् पालिकाको कायााियमा पिे नगरेमा ।  

घ) स्वास््य संस्थाबाट लसलजार् अस्पर्ािजन्य फोहोरमिैाको उलचर् व्यवस्थापन नगरेको पाईएमा ।  

ङ) मन्िािय वा प्रादलेिक स्वास््य संरचना वा सम्बलन्धर् लनकाय वा पालिकाको कायााियिे लदएको 

लनदेिनको उल्िघन गरेमा, 

च) भवन सलहर्ा अनरुुप भवन लनमााण नभएको वा परुाना भवनको हकमा र्ोलकएका समयलभि भकुम्पीय 

दृलिकोणिे भवन प्रविीकरण गरेको नपाईएमा ।  

२८.  िारेजी गना सलकने  

क) यो लनदेलिका प्रारम्भ हनु अलघ अनमुलर् प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहकेा स्वास््य संस्थािे संस्था सञ्चािन 

गना नसलने जनाई सञ्चािन अनमुलर् िारेजीका िालग लनवदेन लदएमा सम्बलन्धर् लनकायिे त्यस्र्ा संस्थाका 

सञ्चािन अनमुलर् िारेजी गना सलनेछ । 

ि) गरैकाननूी लियाकिाप गरेको पाईएमा सम्बलन्धर् लनकायिे सम्बलन्धर् सवेा लनिम्बन वा त्यस्र्ा संस्थाका 

सञ्चािन अनमुलर् िारेजी गना सलनेछ ।  

ग) दफा २७ र २८ मा र्ोलकएका कायाहरु उल्िघनं गरेमा । 

पररच्छेद १२ 

लवलवध 

२९. सेवा िलु्क लनधाारण सलमलर् सम्बन्धी व्यवस्था : 

 १) सवासाधारणिाई उलचर् मलू्यमा गणुस्र्रीय स्वास््य सेवा परु् याउने प्रयोजनका िालग स्वास््य संस्थािे प्रदान 

गने स्वास््य सेवाको गणुस्र्रका आधारमा त्यस्र्ा स्वास््य ससं्थािे लिन सलने सवेा िलु्क सम्बन्धी मापदण्ड 

लनधाारण गनाका िालग सम्बलन्धर् पालिकािे एउटा सवेा िलु्क लनधाारण सलमलर् गठन गनेछ  र उि सलमलर्को 

लसफाररसको आधारमा सेवा िलु्क लनधाारण हुनेछ ।  

२) उपदफा (१) का प्रयोजनका िालग सेवा िलु्क लनधाारण सलमलर्को बैठक आवश्यकर्ा अनसुार वस्नेछ ।  

३) सेवा िलु्क लनधाारण सलमलर्को बैठक सम्बन्धी कायालवलध सलमलर् आफैिे लनधाारण गरे बमोलजम हनुेछ ।  

३०. मापदण्ड र्था अनसुचूीमा हरेफेर : सम्बलन्धर् पालिकािे यस लनदलेिकामा उलल्िलिर् मापदण्ड र्था 

अनसुचूीहरु आवश्यकर्ा अनसुार हरेफेर र थपघट गना सलनेछ ।  

३१. व्याख्या गने अलधकार : यस लनदेलिकामा उलल्िलिर् मापदण्डका कुनै प्रावधानको कायाान्वयनमा कुनै 

लिलवधा उत्पन्न भई कायाान्वयनमा बाधा आई परेमा सम्बलन्धर् पालिकािे सो मापदण्डको व्याख्या गनेछ ।  
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३२. स्वर्ः अमान्य हुने :  यस लनदेलिकामा िेलिएका कुनै कुरा प्रचलिर् काननूको कुनै व्यवस्थासाँग 

बालझएमा बालझएको हदसम्म स्वर्ः अमान्य हनुेछ ।  

३३. िारेजी र वचाउ: यो लनदेलिका स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलिर् काननूसाँग 

बालझएमा बालझएको हद सम्म स्वर्: अमान्य हुनेछ । 

३४. यो लनदेलिका जारी हुन ुअगालड भए गरेका काम यसै लनदलेिका बमोलजम भए गरेको मालननेछ । 
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अनसुचूी १ 

पवूााधार, स्थायी एवं स्र्रोन्नलर् स्वीकृलर्को प्रयोजनको िालग अनगुमन सलमलर् सम्बन्धी व्यवस्था  दफा २ को 

िण्ड (क) साँग सम्बलन्धर् ) 

नगर स्र्ररय  

१. प्रमिु प्रिासकीय अलधकृर्    संयोजक 

२. म.ेस ु/ मलेडकि अलधकृर्    सदस्य 

३. ल्याब टेलनीलसयन / ल्याब अलसिने   सदस्य 

४. रेलडयोग्राफर       सदस्य 

५. पलब्िक हले्थ नसा/ नलसङा स्टाफ (एक)   सदस्य 

६.  (सब) इलन्जलनयर (लसलभि) (एक)   सदस्य 

७. पालिकाबाट मनोलनर् लवज्ञ (एक)   सदस्य 

८. स्वास््य िािा प्रमिु     सदस्य सलचव 

पनुिः पालिकाको कायााियमा सबै सदस्यहरु नभएको अवस्थामा लजल्िा स्वास््य / जनस्वास््य कायाािय 

र्था लजल्िामा अवलस्थर् सरकारी अस्पर्ािका कमाचारीहरुबाट सदस्य कायम गने ।  

नोटः सलमलर्िे आवश्यकर्ा अनसुार सम्बलन्धर् लवषयका लविेषज्ञिाई सलमलर्का सदस्यका रुपमा थप गना 

सलनेछ ।  
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अनसुचूी २ 

भवन सम्बन्धी मापदण्ड 

दफा २ को िण्ड (प) साँग सम्बलन्धर् 

वालिङ नगरपालिकामा लनमााण गररने स्वास््य संस्थाको हकमा दहेायका मापदण्ड अनसुार कायम गररुन पनेछ ।  

अलधकर् ग्राउण्ड कभरेज    ४० प्रलर्िर् 

Floor Area Ratio (RAR)  २.५  

न्यनुर्म पालका ङ स्थि जम्मा जग्गाका   २५ प्रलर्िर्  

भवनको सेट ब्याक (Set Back)  कम्र्ीमा ३ लमटर भवनका चारैलर्र  

िाईट प्िेन      ६३.५ लडग्री 

  

  

६६.५० 
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अनसुचूी ३ 

पवूााधार स्वीकृलर्को मनसाय पिका िालग लनवदेन फारम 

(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्बलन्धर् ) 

 

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

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

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

 

लनम्नानसुार प्रस्र्ालवर् अस्पर्ािका सचंािन र्था पवूााधार स्वीकृर्को मनसाय पिका िालग देहाय अनसुार 

कागजार् सलहर् लनवेदन फारम पिे गरेका छु  / छौ ाँ ।  

 

      कायाकारी अलधकृर् / संचािन सलमलर्का र्फा बाट  

लनवदेन फाराम  

१. अस्पर्ािको नाम : ............................................ िैया संख्या :.................. 

२. साधारण सेवा / लविेषज्ञ सेवा वा अस्पर्ाि के हो उल्िेि गने :  

३. अस्पर्ािको ठेगाना (पिचार गन ेठेगाना):  

पालिका     वडा न:ं    टोिः 

ब्िक नं.      टेलिफोन/मोबाइिः  पो.ब.नः 

४. अस्पर्ाि िोल्न व्यलिहरु (५ प्रलर्िर् भन्दा वढी िेयरधारण गनेहरुको माि ) :  

नामः       ठेगानाः 

नागररकर्ा नं.:      मोबाइि न:ं  

फोन न:ं     

५. अस्पर्ािका िालग आवश्यक जग्गा र स्वालभत्वका  

क) जग्गाका लकत्ता, के्षिफि र स्वालमत्वका प्रकारः 

ि) लिजमा भए कबलुियर्नामा पिे गने :  
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६. अस्पर्ािका लवत्तीय स्रोर्ः  

 क) लनजी िगानी   ि) बैक कजाा  ग) सरकारी  घ) अनदुान 

सहयोग  

ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट कजाा लिइ संचािन गने भए सो को लववरण  च) अन्य  

लवत्तीय िगानी : (स्थीर पूाँजी िागर्) रु.................... 

क) भवन र्था जग्गाको िालग रु ................. 

ि) औजार उपकरणको  िालग रु..................... 

लवत्तीय िगानी (चाि ुपूाँजी िागर्) रु. ....................... 

रोजगारको सख्या :  

अनमुालनर् आम्दानी रु.................. 

अनमुालनर् मनुाफाः................ मालसकः रु................. िैमालसक : रु.................. 

वालषाक : रु ........................... 

  

७. देहायका लवषयहरु समरे् भएको व्यावसालयक कायायोजना  

क) स्वीकृर् संस्थाबाट प्रदान गना सेवाहरुका लववरणः  

लनदानात्मक सेवा प्रलर्कारात्मक सेवा उपचारत्मक सेवा 

एलस–रे  िोप प्रसलुर् र्था स्त्री रोग 

अन् ासाउण्ड गभावर्ी, सतु्केरी जााँच जनरि मलेडलसन 

इन्डोस्कोपी पररवार लनयोजन जनरि सलजाकि 

इसीलज,  ेडलमि  जनरि सलजाकि 

प्रयोगिािा  लविेषज्ञ सेवा : जस्र् प्रसलुर् सवेा, 

मगृौिा रोग, स्नाय,ु आाँिा, 

हाडजोनी, मानलसक सेवा 

 

 

ि) संस्थामा प्रयोग हुन आवश्यक उपकरणहरुका लववरण (सिंग्न गना) 

१) ......................... 

२) ......................... 
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३) ......................... 

४) ......................... 

ग) संस्थामा सवेा परु् याउनका िालग आवश्यक पन जनिलिका लववरण ( संग्िन गन)े 

१) लविेषज्ञः 

नामः    पदः  योग्यर्ाः   फुिटाइमः 

२) प्रालवलधकः  

नामः    पदः  योग्यर्ाः   फुिटाइमः 

३) प्रिासलनकः 

नामः    पदः  योग्यर्ाः   फुिटाइमः 

 

नोटः १) संस्थामा काय गना प्रालवलधक कमाचारीहरु सम्बलन्धर् पररषदमा दर्ाा भएका हनु ुपने । सम्बलन्धर् 

पररषदक्ा प्रमाण पि अलनवायारुपमा पेि गनुापनेछ ।  

२) कमाचारीहरुका योग्यर्ाका प्रमालणर् प्रलर्लिलपका साथै काया गने मन्जरुीमा समरे् संिग्न हुनपन े ।  

३) सरकारी कायााियमा कायारर् कमाचारीहरु संिग्न हनु ुभएमा नपेाि स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ का दफा ५९ 

अनसुारको स्वीकृर् पि अलनवायारुपमा संिग्न हनुपने ।  

४) प्रालवलधक कमाचारीहरुिे आफै काया गने अन्य संस्थाहरुका समरे् लववरण ििुाउने ।  
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अनसुचूी ४ 

स्वास््य संस्थाका स्थापना, सेवा लवस्र्ार वा स्र्रोन्नलर्का िालग अनमुलर् प्राप्त गना लदन लनवदने फाराम 

दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्बलन्धर् 

 

१.संस्थाको नामः      िैया संख्या:  

२. साधारण सेवा / लविेषज्ञ सेवा वा अस्पर्ाि के हो उल्िेि गने :  

संस्था ठेगाना (पिचार गने ठेगाना):  

पालिका    वडा नं:    टोिः 

ब्िक नं.     टेलिफोनः   मोबाइिः पो.ब.नः 

४. सस्था िोल्न व्यलिहरु) :  

नामः         

नागररकर्ा नं.:   

ठेगानाः 

मोबाइि नं :  

फोन नं. : 

५. संस्थाका लवत्तीय स्रोर्ः 

 क. लनजी  

 ि. िेयर कजाा 

 ग. सरकारीः 

 घ. गैर सरकारी संस्थाबाट कजाा लिइ सचंािन गना भए सो उल्िेि गना :  

 लवत्तीय िगानी : िागर् रु........... 

 क. भवन र्था जग्गाका िालग 

 औजार उपकरणः  

 जनिलिः  

 अनमुालनर् आम्दानी : 
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 आम्दानी    स्वदेिी    लवदिेीः 

 अञ्चि सम्पलत्तका स्रोर्:  अनमुालनर् मनुाफाः   मालसकः 

     िैमालसकः   वालषाकः 

     

       

६ नलसङ होम र्था लनजी अस्पर्ािका वगीकरण अनसुार प्रदान गन ेसेवाहरुको लववरण कुन–कुन सवेा 

परु् याउने हो ।  

लनदानात्मक सेवा प्रलर्कारात्मक सेवा उपचारत्मक सेवा अन्य सेवा 

एलस–रे    िोप  प्रसलुर् र्था स्त्री रोग एम.लस.एच ललिलनक 

पररवार 

 प्याथोिोजी ल्याब  आहार लवहार  जनरि मलेडलसन  लनयोजन 

अन् ासाउण्ड  ......................... जनरि सलजाकि लविेषज्ञ सेवा : इण्डोस्कोपी प्रसलुर् सेवा, 

मगृौिा,   

रोग, स्नाय,ु दन्र्  

इसीजी, टे«डलमि प्रयोगिािा  ..........................   

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

 

७. संस्थामा प्रयोग हनुे आवश्यक मखु्य उपकरणहरुको लववरण स्रोर् :  

क. 

ि. 

ग. 

घ. 

ङ. 

च. 

छ. 

ज. 
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झ. 

८. संस्था सेवा परु् याउन कमाचारीहरुका लववरण सम्बलन्धर् मापदण्ड अनसुार  

१) लविेषज्ञः 

नामः    पदः  योग्यर्ाः  पाटाटाइम फुिटाइमः 

२) प्रालवलधकः  

नामः    पदः  योग्यर्ाः  पाटाटाइम फुिटाइमः 

३) प्रिासलनकः 

नामः    पदः  योग्यर्ाः  पाटाटाइम फुिटाइमः 

नोटः  

१) सम्बलन्धर् सवेा अनसुार लनधााररर् मापदण्डहरु र पवूााधारहर परुा भएपिार् माि सेवा संचािन गना पाइनेछ ।  

२) उपयुाि बमोलजम के कलर् कमाचारीहरुका संस्थामा सिग्न हुने हो । स्पि उल्िेि हुनपुने । 

३) सबै िलु्क लववरण लवस्र्रृ् रुपमा उल्िेि हनुपुने र  

४) संस्थामा काया गने प्रालवलधक कमाचारीहरु सम्बलन्धर् पररषदमा दर्ाा भएको हनुपुन,े सम्बलन्धर् पररषदको 

प्रमाणपि अलनवाया रुपमा पेि गनुापने ।  

५) कमाचारीहरुको योग्यर्ाको प्रमालणर् प्रलर्लिलपका साथै काया गने मन्जरुीनामा समरे् संग्िन हुनपन े।  

६) नेपाि सरकारकमा कायारर् कमाचारीहरु संग्िन हुने भएमा नेपाि स्वास््य सवेा ऐन, २०५३ का दफा ५९ 

अनसुार स्वीकृलर् पि अलनवाया रुपमा संग्िन हुनपुने ।  

७) प्रालवलधक कमाचारीहरुिे आफै काया गने अन्य संस्थाहरुको सेमर् लववरण ििुाउने ।  

नोटः स्वास््य संस्था सञ्चािनका िालग लनवदेन लददा संग्िन गनुापन े कागजार्हरु : 

लनवदेन फाराम 

कम्पनी दर्ाा / संस्था दर्ााको प्रमालणर् प्रलर्लिलप 

संस्था /कम्पनीको लवधान / प्रबन्ध पि, लनयमाविीको प्रलर्लिलप  

स्थायी िेिा दर्ाा प्रमाण पि प्रलर्लिलप 

स्थापना गना िालगएका ठााँउमा अस्पर्ाि आवश्यक छ  भन्न ेसम्बलन्धर् वडाको लसफाररस पि  

अस्पर्ािमा काम गने जनिालि सम्बन्धी लववरण  
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 क) बायोडाटा 

 ि) िैलक्षक योग्यर्ा, र्ालिमका प्रमालणर् प्रलर्लिलप 

 ग) प्रालवलधक कमाचारीहरुिे सम्बलन्धर् काउलन्सिका दर्ाा प्रमाण पिका प्रलर्लिलप 

 घ) नागररकर्ा प्रमाणपि प्रलर्लिलप 

 ङ) जनिलिहरुका काम गना समय (पाट टाइम /फुि टाइम लकटान गनुापनेछ । ) 

 च) मञ्जरुीनामा / कबलुियर्नामा 

औजार उपकरणका लववरण र्था स्रोर् 

सम्पणूा सेवा िलु्क लववरण 

भौलर्क सामग्रीको लववरण 

प्रारलम्भक वार्ावरणीय परीक्षा IEE 

  वा वार्ारणीय प्रभाव मलू्याङकन EIA स्वीकृर् पिका प्रलर्लिपी  

अस्पर्ािको लवस्र्रृ् सभेक्षण सलहर्को प्रस्र्ाव 

अस्पर्ािको आलथाक लनयमाविी 

अस्पर्ाििे लिन सवेा िलु्क लववरण र गररबी र्था असहायिाई छुट लदने नीलर् 

प्रदान गररने सवेा लववरण  

जग्गा/घरका स्वालमत्व  

घर/कोठा बहािमा लिइ सञ्चािन गने भए घरबहाि सम्झौर्ा पि र भवन स्वास््य संस्था सञ्चािन गना 

रालय य भवन सलहर्ा बमोलजम उपयिु छ भन्ने सम्बलन्धर् लसफाररस पि  

भवनका स्वीकृर् नलसा 

संस्थाका चि अचि सम्पलत्त लववरण र्था लवलत्तय स्रोर् 

संस्थाका कायायोजना (Scheme) 

एबि मा दर्ाा नम्बर : 

कर चिुा प्रमाण पि (िाग ुहनुे अवस्थामा मािै) 

िेिापरीक्षण प्रलर्वदेन (िाग ुहनुे अवस्थामा मािै) 

लवरामी वडापिका नमनूा  
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सम्बलन्धर् लनकायका भवन सलहर्ा सम्बन्धी स्वीकृलर् पि 

रु ५ को हुिाक लटकट 

मलू्य अलभवलृि कर वा आयकरमा दर्ाा भएको प्रमाणपि 

सम्बलन्धर् लनकायबाट भवनका नलसा लडजाइन र लनमााण रालय य भवन सलहर्ाका मापदण्ड बमोलजम भएका 

स्वीकृर् पि ।  
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अनसुचूी ५ 

स्वास््य ललिलनक/ रेलडयो ईमलेजङ सेवा / पोलिललिलनक सञ्चािन अनमुलर् माग गने लनवदेन फाराम 

दफा ५ को उपदफा १ साँग सम्बलन्धर् 

१. संस्थाको नामः 

२. संस्था ठेगाना (पिचार गने ठेगाना):  

पालिका    वडा नं:    टोिः 

ब्िक नं.    टेलिफोनः  मोबाइिः   पो.ब.नः 

३. संस्था िोल्ने व्यलिहरु) :  

नामः        ठेगानाः 

नागररकर्ा नं.:      मोबाइि नं :  

फोन नं.  

४. संस्थाका लवत्तीय स्रोर्ः 

 क. लनजी  

 ि. िेयर कजाा 

 ग. वैदलेिक 

 घ. गैर सरकारी  

ङ अन्य 

५. संस्थाका क्षमर्ा र्था लवस्र्रृ् काया योजना 

 सेवा प्रदान गने के्षिहरुः 

लनदानात्मक सेवा प्रलर्कारात्मक सेवा उपचारात्मक सवेा 

एलस–रे िोप  

एम.लस.एच. प्रसलुर् र्था स्त्रीरोग अन् ासाउण्ड  जनरि मलेडलसन   

 इण्डोस्कोपी पररवार लनयोजन सवेा जनरि सलजाकि लविेषज्ञ सेवा : आाँिा, नाक, मटुु, मगृौिा, 

स्नायरुोग ईत्यादी 

अन् ासाउण्ड    
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इसीजी, टे«डलमि प्रयोगिािा  

अन्य सेवा फामसेी 

 

६. सेवा िलु्क अिग र स्पिसाँग ििुाउनः  

७. संस्थामा सवेा हुन आवश्यक उपकरणहरुका लववरण स्रोर्ः 

८. संस्थामा सवेा परु् याउन जनिलि लववरणः  

 संख्या / योग्यर्ा / अनभुव / पाटाटाइम / अन्य सलुवधा 

 सामान्य लचलकत्सकः  लविेषज्ञ लचलकत्सकः अन्य प्रालवलधकः 

नोटः  

सम्बलन्धर् सेवा अुनसार लनधााररर् मापदण्डहरु र पवूााधारहरु परुा भए पिार् माि सवेा सञ्चािन गना पाइनेछ ।  

उपयिु बमोलजम के कलर् कमाचारीहरुका संस्थामा संग्िन हुन हो, स्पि उल्िेि गनुाहोस ्। 

संस्थामा काया गना कमाचारीहरु सम्बलन्धर् पररषदमा दर्ाा भएका हुनपुन,े सम्बलन्धर् पररषदका प्रमाणपिहरु 

अलनवाया रुपमा पेि गनुापनेछ ।  

कमाचारीहरुको योग्यर्ा प्रमालणर् प्रलर्लिलपहरु संग्िन हुनपनेछ । 

नेपाि सरकारमा कायारर् कमाचारीहरु संिग्न हनुे भएमा नेपाि स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ दफा ५९ अनसुारका 

स्वीकृर् पि अलनवाया रुपमा संग्िन हुनपुन े।  
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अनसुचूी ६ 

स्वास््य संस्था स्थापना र्था नवीकरण अनमुलर् दस्र्रु 

दफा  ८ र ९ को उपदफा २ साँग सम्बलन्धर् 

लस.न संस्था लकलसम िलु्क लनधाारण इकाइ स्थापनका िालग 

दस्र्रु रकम 

नवीकरण िालग दस्र्रु 

रकम रु. 

१ अस्पर्ाि र्था नलसाङ 

होम 

िैया संख्या प्रलर् िैया रु. 

४००० 

प्रलर् िैया रु. ५०० 

२ डायग्नोलस्टक सेन्टर सेवा प्रकार प्रलर् सेवा रु. 

१०००० 

प्रलर् सेवा रु. १००० 

 

३ पोलिललिलनक / ललिलनक सेवा प्रकार प्रलर् सेवा रु. 

१०००० 

प्रलर् सेवा रु. १००० 

 

४ आयवुेद अस्पर्ािको 

/वैकलल्पक 

िैया संख्या प्रलर् िैया रु. 

२००० 

प्रलर् िैया रु. ५०० 

 

५ आयवुेद ललिलनक सेवा प्रकार प्रलर् सेवा रु. 

५००० 

प्रलर् सेवा रु. ५०० 

 

 

नोटः नपेाि सरकारिे र्ोकेको दगुाम के्षिमा स्वास््य संस्था स्थापना वा लवस्र्ार गरेमा नपेाि राजपिमा सचूना 

प्रकािन गरी मालथ उलल्िलिर् दस्र्रुमा क वगाका िालग पचहत्तर प्रलर्िर् ि वगाका िालग पचास प्रलर्िर् र ग 

वगाका िालग पलच्चस प्रलर्िर् छुट लदइनेछ ।  
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अनसुचूी ७ 

स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सवेाको लवरामी वडापिको ढाचााँ 

(दफा १५ उपदफा (१) को बुाँदा (ट) साँग सम्बलन्धर् 

लस न ं िािा प्रदान गररने 

सेवाको लववरण 

प्रलिया दस्र्रु िाग्ने 

समय 

सम्पका  

व्यलि  

गनुासो 

सनु्ने 

अलधकारी 
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अनसुचूी ८ 

स्वास््य संस्थाबाट आकलस्मक सवेाको िालग लचलकत्सक र्था स्वास््यकमीको ढााँचा 

दफा १५ उपदफा (१) को बुाँदा (थ) साँग सम्बलन्धर् । 

        

      

लस न ं स्वास््यकमीको नाम पद समय कैफीयर् 

     

     

     

     

     

     

     

   

        

        

        

        

 

 


