
 

 

 

 

स्थानीम याजऩत्र 

गोकणेश्वय नगयऩाङ्झरका, काठभाण्डौद्वाया प्रकाङ्ञित 
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बाग २ 

गोकणेश्वय नगयऩाङ्झरका 
नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरमको सूचना 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था 

दर्ाा, अनुमलर् र्था नलिकरर्ण सम्बन्धी 

लनदेलिका, २०७६ 
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प्रस्तावना् आभ नागङ्चयकराई सवयसङ्टरब य गङ्टणस्तयीम 
स्वास््म सेवा प्रदान गने प्रमोजनको राङ्झग प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ सयकायी, ङ्झनजी, साभङ्टदाङ्जमक, गैयसयकायी 
वा सहकायी स्तयभा स्थाऩना हङ्टने स्वास््म सॊस्थाको 
सेवा ङ्जवस्ताय, स्तयवङृ्जि, स्वास््म सेवा सञ्चारन गदाय 
ऩारन गनङ्टय ऩने भाऩदण्ड तथा स्वास््म सॊस्था सञ्चारन 
गनय अनङ्टभङ्झत प्रदान गने प्रकृमाराई सयर, सहज, 

व्मवङ्ञस्थत तथा प्रबावकायी फनाई स्वास््म सेवा 
सञ्चारन गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनय 
वाञ्छनीम बएकोरे, 

गोकणेश्वय नगयऩाङ्झरकाको प्रिासकीम कामयङ्जवङ्झध 
(ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७४ को दपा ४ रे ङ्छदएको 
अङ्झधकाय प्रमोग गयी गोकणेश्वय नगय कामयऩाङ्झरकारे 
देहामको ङ्झनदेङ्ञिका तजङ्टयभा गङ्चयएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस दस्ताफेजको 
नाभ "स्थानीम तहभा स्वास््म सॊस्था दताय, 
अनङ्टभङ्झत तथा नङ्झफकयण  सम्फङ्ञन्ध ङ्झनदेङ्ञिका 
२०७६" यहेको छ। 
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 (२) मो ङ्झनदेङ्ञिका स्थानीम याजऩत्रभा 
प्रकािन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञि प्रायम्ब हङ्टनेछ।  

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा 
मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा,- 

(क) “अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे अनङ्टसूची-१ 
फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩदयछ। 

(ि) “अनङ्टभङ्झत  प्रदान  गने  ङ्झनकाम”  

बङ्ङारे  दपा  ३  भा  उङ्ञलरङ्ञित  
अनङ्टभङ्झत  प्रदान  गने ङ्झनकाम सम्झनङ्ट 
ऩदयछ। 

(ग) “कामयऩाङ्झरका”  बङ्ङारे  गोकणेश्वय 
नगय कामयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩदयछ।  

(घ) “भन्त्रारम” बङ्ङारे नेऩार सयकाय, 

स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 
सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(ङ) “प्रादेङ्ञिक स्वास््म सॊयचना” बङ्ङारे 
फाग्भती प्रदेिभा यहने स्वास््म ऺेत्र  
हेने  भहािािा वा प्रदेि स्वास््म  
ङ्झनदेिनारम सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(च) “अस्ऩतार”  बङ्ङारे  स्वास््म  सेवा  
प्रदान  गने  उदे्दश्मरे  प्रचङ्झरत  
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कानून  फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत सयकायी 
अस्ऩतार, ङ्झनजी अस्ऩतार, नङ्झसयङ्ग 
होभ, साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार, 

गैयसयकायी अस्ऩतार वा सहकायी 
अस्ऩतार सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(छ) “आमङ्टवेद अस्ऩतार” बङ्ङारे आमङ्टवेद 
ङ्ञचङ्जकत्सा ऩिङ्झतभा आधाङ्चयत बइय 
स्वास््म सेवा प्रदान गने स्वास््म 
सॊस्था सम्झनङ्ट ऩदयछ य सो िब्दरे 
आमङ्टवेद ङ्ञचङ्जकत्सा ऩिङ्झतफाट उऩचाय 
गने गयी सञ्चारन गङ्चयएका नङ्झसयङ 
होभ, ऩोरीङ्ञलरङ्झनक, ऩञ्चकभय 
अस्ऩतारराइय  सभेत जनाउॉछ। 

(ज) “गैयसयकायी  अस्ऩतार”  बङ्ङारे  
भङ्टनापायङ्जहत  उदे्दश्मरे  स्वास््म  
सेवा  प्रदान  गने प्रमोजनका राङ्झग 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताय बई 
स्वास््म सेवा सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत 
प्राप्त अस्ऩतार सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(झ) “डाइग्नोस्टीक  सेन्टय”  बङ्ङारे  
ङ्झनदानात्भक  सेवाहरु  जस्तै् 
प्रमोगिारा  सेवा,  येङ्झडमो इभेङ्ञजङ 
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जस्ता सेवाहरु प्रदान गनय कानून 
फभोङ्ञजभ दताय बइय स्वास््म सेवा 
सञ्चारन गने सॊस्थाराई सम्झनङ्ट 
ऩदयछ। 

(ञ) “ङ्झनजी अस्ऩतार वा नङ्झसयङ्गहोभ” 

बङ्ङारे   स्वास््म सेवा प्रदान गने 
उद्दश्मरे प्रचङ्झरत कम्ऩनी कानून 
फभोङ्ञजभ स्थाऩना बइय अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गने ङ्झनकामफाट स्वास््म सेवा 
सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्झनजी 
अस्ऩतार वा नङ्झसयङ्गहोभ सम्झनङ्ट 
ऩदयछ। 

(ट)  “ऩोरी ङ्ञलरङ्झनक” बङ्ङारे प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ दताय बइय एक 
सॊस्थाफाट कम्तीभा ऩाॉच वटा सेवा 
जस्तै फङ्जहयङ्ग सेवा, प्रमोगिारा, येङ्झडमो 
इभेङ्ञजङ्ग, ङ्जपङ्ञजमोथेयाऩी, ऩङ्चयवाय  
ङ्झनमोजन, िोऩ सेवा आङ्छद जस्ता 
फहङ्टसेवा उऩरब्ध गयाउने सॊस्थाराइ 
सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(ठ) “कन्सलटेन्ट” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झफषमभा भान्मता प्राप्त ङ्ञिऺण 
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सस्थाफाट स्नातकोत्तय उऩाङ्झध ङ्झडग्री  
वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जविेषऻ 
तारीभ प्राप्त गयी सम्फङ्ञन्धत 
काउङ्ञन्सरभा दताय बएका ङ्जविेषऻ 
ङ्ञचङ्जकत्सक सम्झनङ्ट ऩदयछ । 

(ड) “सयकायी अस्ऩतार” बङ्ङारे  नेऩार 
सयकायको ऩूणय वा आॊङ्ञिक  
स्वाङ्झभत्व यहने गयी सावयजङ्झनक 
ङ्जहतका राङ्झग स्थाऩना बएको वा हङ्टने 
स्वास््म सेवा प्रदामक अस्ऩतार 
सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

स्ऩष्टीकयण:मस िण्डको प्रमोजनका 
राङ्झग “आॊङ्ञिक स्वाङ्झभत्व” बङ्ङारे 
नेऩार सयकायको कम्तीभा एकाउङ्ङ 
प्रङ्झतित रगानीराई सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(ढ) “सहकायी अस्ऩतार” बङ्ङारे 
सहकायीका ङ्झसिान्त फभोङ्ञजभ सदस्म 
सभेतराई स्वास््म सेवा  ङ्छदन े
उदे्दश्मरे सहकायी ऐन, २०४८ 
फभोङ्ञजभ दताय बई अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गने ङ्झनकामवाट स्वास््म सेवा 
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सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत प्राप्त अस्ऩतार 
सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(ण) “साभङ्टदाङ्जमक  अस्ऩतार” बङ्ङारे  
सम्फङ्ञन्धत  सयकायी  ङ्झनकामभा  
सॊस्था  दताय  बई साभङ्टदाङ्जमक 
रगानी  य  व्मवस्थाऩनभा  सञ्चारन  
हङ्टने  गयी  भङ्टनापा यङ्जहत  उदे्दश्म  
ङ्झरई अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामफाट 
स्वास््म सेवा सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत 
प्राप्त अस्ऩतार सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(त) “स्वास््म ङ्ञलरङ्झनक” बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्झन 
व्मङ्ञिराई स्वास््म सम्फन्धी जाॉच 
गने, उऩचाय सम्फन्धी आवश्मक 
ऩयाभिय, एक स्थानफाट फङ्जहयङ्ग सेवा, 
प्रमोगिारा, येङ्झडमो ईभेङ्ञजङ्ग , 

ङ्जपङ्ञजमोथेयाऩी, िोऩ  सेवा,  ऩङ्चयवाय  
ङ्झनमोजन  जस्ता ऩाॉचवटाबन्दा कभ 
सेवा उऩरब्ध  गयाउनका राङ्झग 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताय बएको 
सॊस्था सम्झनङ्ट ऩदयछ य सो िब्दरे 
ङ्झनजी ङ्ञलरङ्झनक, आमङ्टवेद तथा 
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वैकङ्ञलऩक ङ्ञचङ्जकत्सा सेवाराइय सभेत 
जनाउॉदछ। 

(थ) “स्वास््म सॊस्था” बङ्ङारे प्रचङ्झरत 
कानून फभाङ्ञजभ दताय बई अनङ्टभङ्झत 
प्रदान गने ङ्झनकामफाट स्वास््म सेवा 
सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झत प्राप्त अस्ऩतार, 

ऩोरी ङ्ञलरङ्झनक, स्वास््म ङ्ञलरङ्झनक, 

प्रमोगिारा जस्ता सेवाहरु सञ्चारन 
गने सॊस्था सम्झनङ्ट ऩदयछ य सो 
िब्दरे आमङ्टवेद अस्ऩतार सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(द) “सॊस्था दताय गने ङ्झनकाम” बङ्ङारे मस 
ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ स्वास््म सेवा 
सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ङ्झरन ऩूवय प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ स्वास््म सॊस्था दताय 
गने ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

(ध) “बवन सॊङ्जहता” बङ्ङारे बवन ऐन, 

२०५५ को दपा ३ को उऩदपा 
(२) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायफाट 
स्वीकृत याङ्जष्डम बवन सॊङ्जहता सम्झनङ्ट 
ऩदयछ। 
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(न) “बवन ङ्झनभायण भाऩदण्ड” बङ्ङारे बवन 
ङ्झनभायण सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०६४ 
भा उलरेङ्ञित भाऩदण्ड सम्झनङ्ट ऩदयछ 
य सो िब्दरे स्वास््म सम्फन्धी 
बवनका राङ्झग छङ्ट टै्ट भाऩदण्ड 
नबएका स्थानका हकभा अनङ्टसूची-२ 
भा उलरेङ्ञित बवन ङ्झनभायण 
भाऩदण्डराइय सभेत जनाउॉछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

स्वास््म सेवा सञ्चारन अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी 
व्मवस्था 

३. स्वास््म सेवा सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत प्रदान गने 
ङ्झनकाम: देहाम फभोङ्ञजभका स्वास््म सस्थाको 
स्थाऩना, सेवा ङ्जवस्ताय वा स्तयोङ्ङङ्झत गनय देहामका 
ङ्झनकामरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सलनेछ:- 

(क) स्वास््म ङ्ञलरङ्झनक, डाईग्नोङ्जष्टक 
सेन्टय, ऩोरी ङ्ञलरङ्झनक तथा 
ऩच्चीस िैमासम्भका जनयर 
अस्ऩतारका राङ्झग नगय 
कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम अनङ्टसाय 
हङ्टनेछ। 
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(ि)  आमङ्टवेद तथा अन्म वैकङ्ञलऩक 
ङ्ञचङ्जकत्सासॉग सम्फङ्ञन्धत 
स्वास््म सॊस्थाहरुका हकभा 
दि िैमासम्भका अस्ऩतारका 
राङ्झग कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम 
अनङ्टसाय हङ्टनेछ। 

(ग) ऩच्चीस िैमा देङ्ञि भाङ्झथका 
अस्ऩतार य ङ्जविेषऻ अस्ऩतार 
दताय गनयका राङ्झग 
कामयऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयसभा 
प्रादेङ्ञिक स्वास््म सॊयचना वा 
भन्त्रारमफाट तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(घ) कामयऩाङ्झरकाभा स्वास््म सॊस्था 
दताय वा स्तयोङ्ङङ्झत बएऩङ्झछ 
सोको जानकायी प्रादेङ्ञिक 
स्वास््म सॊयचना वा सम्फङ्ञन्धत 
भन्त्रारमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

४. भनसाम ऩत्रका राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) मस 
ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ स्वास््म सस्थाको स्थाऩना, 
स्वास््म सेवा ङ्जवस्ताय वा स्तयोङ्ङङ्झत गयी स्वास््म 
सेवा सञ्चारन गनय इच्छङ्टक स्वास््म सस ॊथारे 
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आवश्मक ऩूवायधाय ङ्झनभायण गने प्रमोजनका राङ्झग 
अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा भनसाम ऩत्रका 
राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त 
हङ्टन आएभा अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामरे ङ्झनवेदन 
प्राप्त बएको ऩन्र कामय ङ्छदनङ्झबत्र देहामका 
ङ्जववयणहरु ऩयीऺण गने प्रमोजनका राङ्झग 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत िटाउन सलनेछ:- 

(क) प्रस्ताङ्जवत स्वास््म सॊस्थाको 
व्मावसाङ्जमक कामय मोजना, 

(ि) प्रस्ताङ्जवत स्वास््म सॊस्था यहने 
स्थानको उऩमङ्टिता य 
जग्गाको ऩमायप्तता, 

(ग) प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण 
वा वातावयणीम प्रबाव 
भूलमाङ्कन प्रङ्झतवेदन, 

(घ) प्रस्ताङ्जवत स्वास््म सॊस्थारे सेवा 
ऩङ्टमायउने ऺेत्र, सो ऺेत्रको 
जनसख्मा वा जनघनत्व, 

(ङ) प्रस्ताङ्जवत स्वास््म सॊस्थारे सेवा 
ऩङ्टमायउने ऺेत्रभा अन्म 
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अस्ऩतारहरुको अवङ्ञस्थङ्झत य 
प्रस्ताङ्जवत अस्ऩताररे सेवा 
ऩङ्टमायउने थऩ मोगदान । 

 (३) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) भा 
उङ्ञलरङ्ञित ङ्जवषमहरुको  ङ्जवश्लषेण गयी स्ऩष्ट याम 
सङ्जहतको  प्रङ्झतवेदन तीस कामय ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टभङ्झत 
प्रदान गने ङ्झनकाम सभऺ ऩेि गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभका प्रङ्झतवेदन 
प्राप्त बएऩङ्झछ सो प्रङ्झतवेदनका आधायभा ऩूवायधाय 
ङ्झनभायणका राङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्छदन उऩमङ्टि हङ्टन े
देङ्ञिएभा प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र  
कामय ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामरे  
फढीभा  तीन वषयसम्भको  सभमावङ्झध  ङ्छदइय  
ऩूवायधाय  ङ्झनभायणका  राङ्झग ङ्झनवेदकराई 
भनसामऩत्र (Letter of Intent) प्रदान गनय 
सलनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र 
भनाङ्झसफ कायण ऩयी ऩूवायधाय ङ्झनभायण गनय 
नसकेको बनी  सभमावङ्झध थऩका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत अस्ऩतार वा स्वास््म सॊस्थारे अनङ्टयोध 
गयेभा अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामरे त्मस्ता 
अस्ऩतारराई फढीभा दङ्टइय वषयभा नफढ्ने गयी 
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ऩूवायधाय ङ्झनभायणका राङ्झग सभमावङ्झध थऩ गनय 
सलनेछ। 

५. सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सङ्जकन े : (१) दपा ४ 
फभोङ्ञजभ ऩूवायधाय ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ बए ऩङ्झछ सो 
ऩूवायधाय  तमाय  बएको  व्महोया  सङ्जहत  सम्फङ्ञन्धत  
स्वास््म  सॊस्थारे  सेवा सञ्चारन  गनय  आवश्मक 
कागजातहरु सॊरग्न गयी अनङ्टसूची ४ फभोङ्ञजभका 
ढाॉचाभा अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकाम सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन 
सलनेछ । 

 तय स्वास््म ङ्ञलरङ्झनक, येङ्झडमो ईभेङ्ञजङ्ग सेवा तथा ऩोङ्झर 
ङ्ञलरङ्झनक स्थाऩना तथा सञ्चारन अनङ्टभङ्झतका राङ्झग 
अनङ्टसूची ५ फभोङ्ञजभको ढाचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त हङ्टन आएभा 
अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामरे ङ्झनवेदन प्राप्त गयेको 
ङ्झभङ्झतरे १५ ङ्छदन ङ्झबत्र अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत िटाउनङ्ट ऩनेछ 
। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ िङ्जटएका अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतरे ३० कामय ङ्छदन ङ्झबत्र स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी 
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स्वास््म सेवा सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत प्रदान गनय उऩमङ्टि 

बए नबएको याम सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गने ङ्झनकाम सभऺ ऩेि गनङ्टय ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको 
प्रङ्झतवेदनका आधाय य मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा उलरेङ्ञित अन्म 
भाऩदण्ड ऩङ्टया गयेका स्वास््म सॊस्थाराई अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गने ङ्झनकामरे ५ वषयका राङ्झग स्वास््म सेवा सञ्चारन 
गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सलनेछ । 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ स्वास््म सॊस्थाराई स्वास््म 
सेवा सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदने, नङ्छदने सम्फन्धभा 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन 
प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे  ७ कामय ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनणयम गयी 
सलनङ्ट ऩनेछ  य सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(६) मो ङ्झनदेङ्ञिका प्रायम्ब हङ्टॉदाका फित सॊस्था दताय 
गने ङ्झनकामभा दताय बएका तय दपा (५) फभोङ्ञजभ 
अनङ्टभङ्झतका राङ्झग ङ्झनवेदन नङ्छदइ सञ्चारन गङ्चययहेका 
स्वास््म सॊस्थारे अनङ्टसूची ६ भा उलरेि बए 
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फभोङ्ञजभको दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि ५ गङ्टणा फढी दस्तङ्टय 
ङ्झरई एक ऩटकका राङ्झग ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभको प्रकृमा 
ऩूया गयी सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सङ्जकने छ । 

(७) मो ङ्झनदेङ्ञिका प्रायम्ब हङ्टॉदाका फित सॊस्था दताय 
गने ङ्झनकामभा दताय बई अनङ्टभङ्झतका राङ्झग ङ्झनवेदन 
ङ्छदएका स्वास््म सॊस्थारे अनङ्टसूची ६ भा उलरेि बए 
फभोङ्ञजभको दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि ३ गङ्टणा फढी दस्तङ्टय 
फङ्टझाएभा एक ऩटकका राङ्झग ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभका 
प्रकृमा ऩङ्टया गयी सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सङ्जकनेछ । 

(८) उऩदपा (२) (३) य (५) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
म्माद ङ्झबत्र अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकाम वा अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतरे कामय सम्ऩङ्ङ नगयेभा अनङ्टभङ्झतका राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदने स्वास््म सॊस्थारे एक तह भाङ्झथलरो 
ङ्झनकामभा उजङ्टय गनय सलनेछ । मसयी प्राप्त बएको 
उजङ्टयी सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत भाङ्झथलरो ङ्झनकामरे 
उऩदपा (२), (३) य (५) भा तोङ्जकएको म्मादभा 
नफढाउने गयी िीघ्र अनङ्टगभनको व्मवस्था ङ्झभराई 
सञ्चारन अनङ्टभङ्झतको  व्मवस्था गङ्चयङ्छदन सलनेछ । 
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६.थऩ सेवा ङ्जवस्ताय गनय वा िािा स्थाऩना गनय 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने :- स्वास््म सॊस्थारे आपूरे सेवा  
सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत ऩाएको सेवाका अङ्झतङ्चयि थऩ 
सेवा ङ्जवस्ताय गनय वा िािा स्थाऩना गयी सेवा सञ्चारन 
गनय चाहेभा अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामफाट मस 
ङ्झनदेङ्ञिका  फभोङ्ञजभका प्रकृमा ऩङ्टया गयी अनङ्टभङ्झत प्राप्त 
गनय सलनेछ । 

७. ऩङ्टन् अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनय ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने :- (१) मो 
ङ्झनदेङ्ञिका  प्रायम्ब हङ्टॉदाका फित सञ्चारन स्वीकृङ्झत 
ङ्झरएका  स्वास््म  सॊस्थारे  मस ङ्झनदेङ्ञिका  फभोङ्ञजभ  
तोङ्जकएको  ऩूवायधाय  तथा  भाऩदण्ड  कामायन्वमन 
प्रमोजनका राङ्झग मो ङ्झनदेङ्ञिका  प्रायम्ब बए ऩङ्झछ 
तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र ऩूवायधाय तमायी मोजना (बवन 
प्रफरीकयण वा नमाॉ ङ्झनभायण मोजना) सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत 
अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकाम सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ 
। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त हङ्टन आएभा 
अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामरे त्मस्ता 
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स्वास््म सस्थाराई मस ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ तोकेको 
ऩूवायधाय ऩङ्टया गनयका राङ्झग ३ वषय य भाऩदण्ड कामभ 
गनयका राङ्झग १ फषयको सभमावङ्झध ङ्छदन सलनेछ । 

(३) उऩदपा (२)फभोङ्ञजभ सभमावङ्झध थऩ बएका 
स्वास््म सॊस्थारे प्रत्मेक छ/छ भङ्जहनाभा प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकाम सभऺ 
ऩेि गनङ्टय ऩनेछ । 

(४) प्रफङ्झरकयण हङ्टने अस्ऩतार वा नमाॉ ङ्झनभायण गनय 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरई साङ्जवकको बवनफाट सेवा ङ्छदइयहेको 
स्वास््म सॊस्थारे ङ्झनभायण अवङ्झधबयका राङ्झग बवनको 
कायण वा अस्ऩतारको औजाय उऩकयणरे हङ्टन सलने 
दङ्टघयटनाका राङ्झग िैमा ऺभता फयाफयका सॊख्माभा प्रङ्झत 
व्मङ्ञि ऩचास हजाय रुऩैमा फयाफयको साभङ्टङ्जहक दङ्टघयटना 
फीभाको व्मवस्था गनङ्टय ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभका प्रकृमा ऩङ्टया गयेको स्वास््म 
सॊस्थाराई दपा ५ फभोङ्ञजभ स्वास््म सॊस्था सञ्चारन 
गनय अनङ्टभङ्झत प्रदान गङ्चयनछे । 
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(६) मस दपा फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतका राङ्झग ङ्झनवेदन 
नङ्छदन,े ङ्झनवेदन ङ्छदए ऩङ्झन अनङ्टभङ्झत नऩाउन ेवा ङ्झनधायङ्चयत 
अफङ्झध ङ्झबत्र ऩूवायधाय वा भाऩदण्ड कामभ नगने स्वास््म 
सॊस्थाको अनङ्टभङ्झत त्मस्तो अनङ्टभङ्झत ङ्छदने ङ्झनकामरे यद्द 
गनेछ । 

८.  अनङ्टभङ्झत दस्तङ्टय फङ्टझाउनङ्ट ऩने: स्वास््म सॊस्थाको 
स्थाऩना, सेवा ङ्जवस्ताय वा स्तयोङ्ङङ्झत गनय अनङ्टभङ्झत  प्राप्त     
बएभा सम्फङ्ञन्धत स्वास््म सॊस्थारे अनङ्टसूची-६ भा 
उलरेि बए फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झत दस्तङ्टय, अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गने ङ्झनकामराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

९. नवीकयण गयाउनङ्ट ऩने: (१)  मस ङ्झनदेङ्ञिका 
फभोङ्ञजभ नवीकयण गयाउनङ्ट ऩने स्वास्थ सेवा सञ्चारन 
गनय अनङ्टभङ्झत प्राप्त स्वास््म सॊस्थारे सेवा सञ्चारन 
अनङ्टभङ्झतको अवङ्झध सभाप्त हङ्टने ङ्झभङ्झत ङ्झबत्र अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गने ङ्झनकाम सभऺ नवीकयणका राङ्झग ङ्झनवदेन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामरे अनङ्टभङ्झतको अवङ्झध 
सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ९० ङ्छदन ङ्झबत्र आवश्मक 
जाॉचफङ्टझ गयी नवीकयण गनङ्टय ऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त 
बएभा अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामरे अनङ्टसूची-६ 
भा उलरेि बए फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरइय तीन 
वषयसम्भका राङ्झग स्वास््म सॊस्थाराई सेवा 
सञ्चारन अनङ्टभङ्झतको नवीकयण गङ्चयङ्छदन सलनेछ। 

तय मो ङ्झनदेङ्ञिका प्रायम्ब हङ्टनङ्टअङ्ञघ स्वास््म 
सॊस्था सञ्चारन गनय अनङ्टभङ्झत ऩाएका स्वास््म 
सॊस्थाका हकभा त्मस्तो स्वास््म सॊस्थारे मस 
ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका भाऩदण्ड तथा 
ऩूवायधाय कामभ नगयेसम्भ तीन वषयभा नफढाई 
प्रत्मेक एक वषयका राङ्झग अनङ्टभङ्झत नवीकयण गयी 
ङ्छदन सलनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र 
भनाङ्झसफ कायण ऩयी ङ्झनवेदन ऩेि गनय नसकेको 
बनी कायण िङ्टराई थऩ छ (६) भङ्जहनाङ्झबत्र  
ङ्झनवेदन ऩेि गयेभा दोब्फय दस्तङ्टय ङ्झरई सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामरे सेवा सञ्चारन अनङ्टभङ्झत नवीकयण 
गङ्चयङ्छदन सलनेछ। 

(४) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभको 
अवङ्झधङ्झबत्र नवीकयणका राङ्झग ङ्झनवेदन ऩेि नगने 
स्वास््म सॊस्थाको सेवा सञ्चारन अनङ्टभङ्झतऩत्र 
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स्वत् िायेज हङ्टनेछ  य सोको जानकायी प्रादेङ्ञिक 
स्वास््म सॊयचनाभा सभेत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन मो उऩदपा प्रायम्ब हङ्टॉदाका 
फितसम्भ अनङ्टभङ्झत नवीकयण नगयेका स्वास््म 
सॊस्थारे तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र अनङ्टभङ्झतका राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदएभा अनङ्टसूची-६ भा उलरेि बए 
फभोङ्ञजभको दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि थऩ ऩाॉच गङ्टणा 
दस्तङ्टय ङ्झरई एक ऩटकको राङ्झग ङ्झनदेङ्ञिका 
फभोङ्ञजभको प्रकृमा ऩूया गयी त्मस्तो अनङ्टभङ्झत 
नवीकयण गङ्चयङ्छदन सङ्जकनेछ। 

१०. गङ्टणस्तय तथा भाऩदण्ड अनङ्टगभन सम्फन्धी 
व्मवस्था:  (१) स्वास््म सॊस्थारे आपूरे 
प्रदान गयेका सेवाहरुको मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा 
उङ्ञलरङ्ञित भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको गङ्टणस्तय 
बए नबएका सम्फन्धभा प्रत्मेक वषय ऩयीऺण 
(स्व्भूलमाङ्कन) गयाई सो को प्रङ्झतवेदन 
आङ्झथयक वषय सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकाम 
सभऺ अङ्झनवामय रुऩभा ऩेि गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
अवङ्झधङ्झबत्र प्रङ्झतवेदन ऩेि नगने स्वास््म 
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सॊस्थाराई सो प्रङ्झतवेदन ऩेि गनय अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गने ङ्झनकामरे ङ्झनदेिन ङ्छदन सलनेछ । 

(३)  उऩदपा  (१)  भा  जङ्टनसङ्टकै  कङ्ट या  
रेङ्ञिएको  बए  ताऩङ्झन  अनङ्टभङ्झत  प्रदान  गने  
ङ्झनकाम, प्रादेङ्ञिक स्वास््म सॊयचना य 
भन्त्रारमररे आवश्मकता अनङ्टसाय जोङ्ञिभ, 

बौगाङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झत, ङ्झफयाभीको चाऩ, 

िलमङ्जिमाको सॊख्मा, ङ्जवत्तीम रगानीको आधायभा 
नभङ्टना छनौट गयी स्वास््म सॊस्थारे प्रदान गयेको 
सेवाको गङ्टणस्तय तथा मस ङ्झनदेङ्ञिकाको  
भाऩदण्ड ऩूया गये नगयेको सम्फन्धभा ङ्झनयीऺण 
तथा अनङ्टगभन गनय वा गयाउन सलनेछ। 

(४) मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रादेङ्ञिक स्वास््म 
सॊयचना तथा भन्त्रारमरे जङ्टनसङ्टकै ङ्झनकामफाट 
सेवा सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयेको अस्ऩतार वा 
स्वास््म सॊस्था य अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामको 
सभेत अनङ्टगभन गनय सलनेछ। 

(५) उऩदपा (३) वा (४) फभोङ्ञजभ 
ङ्झनमङ्झभत वा आकङ्ञस्भक अनङ्टगभन गदाय तोङ्जकएको 
गङ्टणस्तय वा ऩूवायधाय ऩूया नगयी सेवा सञ्चारन 
गयेको ऩाईएभा त्मस्ता सॊस्थाराई तत्कार 
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सङ्टधायको राङ्झग फढीभा तीन भङ्जहनाको म्माद ङ्छदई 
सङ्टधायको भौका ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण तथा 
अनङ्टगभनको िभभा ङ्छदएको ङ्झनदेिन ऩारना 
नगने, मस ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभको गङ्टणस्तय तथा 
ऩूवायधाय भाऩदण्ड ऩूया नगने वा गङ्टणस्तय 
ऩयीऺणको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन ऩेि नगने स्वास््म 
सॊस्थाराई सम्फङ्ञन्धत अनङ्टभङ्झत प्रदान गने 
ङ्झनकामरे त्मस्ता स्वास््म सॊस्थारे प्रदान गङ्चय 
आएको सेवा ऩूणय वा आॊङ्ञिकरुऩभा तत्कार फन्द 
गनय आदेि ङ्छदन सलनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ स्वास््म 
सॊस्थाराई कायफाही गनङ्टय ऩूवय सम्फङ्ञन्धत स्वास््म 
सॊस्थाराई भनाङ्झसफ भाङ्जपकको सपाइ ऩेि गने 
भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(८) मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन अन्म प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ गङ्चयने अनङ्टगभनराई मो  व्मवस्थारे 
ङ्झसङ्झभत गने छैन । 

(९) स्वास््म सेवा सञ्चारन सम्फन्धी 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरन प्रङ्जिमा प्रायम्ब नगयेका स्वास््म 
सॊस्थाभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्ञचङ्जकत्सक, नसय, वा 
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स्वास््मकभीरे ङ्ञलरङ्झनकर प्राङ्ञलटस गनय ऩाउने 
छैन। कङ्ट नै ङ्ञचङ्जकत्सक, नसय वा स्वास््मकभीरे 
त्मस्ता सॊस्थाभा ङ्ञलरङ्झनकर प्राङ्ञलटस गयेभा 
ङ्झनजराई कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयषदभा 
रेिी ऩठाईने छ। 

११. ङ्झनवेदन ङ्छदन सलन:े (१) दपा १० को उऩदपा 
(७) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदेि वा अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतरे मस ङ्झनदेङ्ञिका  फभोङ्ञजभ ऩेि गयेको 
अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने स्वास््म 
सॊस्थारे त्मस्तो प्रङ्झतवेदन ऩेि बएको ङ्झभङ्झतरे 
ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नङ्टका स्ऩष्ट आधाय य 
कायण सङ्जहत ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग प्रादेङ्ञिक 
स्वास््म सॊयचना सभऺ ङ्झनवदन ङ्छदन सलनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएका 
ङ्झनवेदन उऩय अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामको 
प्रङ्झतकृमा सभेत ङ्झरई प्रादेङ्ञिक स्वास््म सॊयचनारे 
छानङ्झफन गयी मथािीघ्र ङ्झनणयम गनेछ य सो 
सम्फन्धभा प्रादेङ्ञिक स्वास््म सॊयचनारे गयेका 
ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

१२. स्वास््म सॊस्था गाङ्झबइय सेवा सञ्चारन गनय सलन:े 
स्वास््म सेवाराई गङ्टणस्तयीम, प्रबावकायी तथा 
सङ्टङ्जवधामङ्टि फनाउन सञ्चारनभा यहेका एकबन्दा 
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फढी स्वास््म सॊस्थाहरु एक आऩसभा गाङ्झबई  
सेवा सञ्चारन  गनय  चाहेभा  सेवा  सञ्चारन  
गनय  अनङ्टभङ्झत  प्रदान  गने ङ्झनकाम सभऺ त्मस्ता 
स्वास््म सॊस्थाहरुरे सॊमङ्टि रुऩभा ङ्झनवेदन ङ्छदन 
सलनेछन । 

 

१३. अनङ्टभङ्झत िायेजी तथा कायफाही सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१) मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन अनङ्टभङ्झत प्रदान गने 
ङ्झनकामरे स्वास््म सेवा सञ्चारन सम्फन्धी 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदन वा अनङ्टभङ्झत नवीकयण गनय एक 
ऩटकका राङ्झग ङ्झनङ्ञित सभम अवङ्झध ङ्छदई 
सावयजङ्झनक सूचना प्रकािन गनय सलनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका अवङ्झधङ्झबत्र 
स्वास््म सॊस्था सञ्चारन सम्फन्धी अनङ्टभङ्झत नङ्झरन े
स्वास््म सॊस्थाको य दपा ९ को उऩदपा (५) 
फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र अनङ्टभङ्झत नवीकयण नगने 
स्वास््म सॊस्थाको अनङ्टभङ्झत स्वत् िायेज हङ्टनेछ 
। 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

स्वास््म सेवा सञ्चारन तथा गङ्टणस्तय सम्फन्धी 
व्मवस्था 

१४. स्वास््म सेवा सञ्चारन:(१) मस ङ्झनदेङ्ञिका 
फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कसैरे ऩङ्झन स्वास््म 
सेवा सञ्चारन गनङ्टय हङ्टॉदैन। 

(२) कसैरे मस ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ 
अनङ्टभङ्झत नङ्झरइय स्वास््म सेवा सञ्चारन गयेको 
ऩाइएभा सो कामय योलन तथा त्मस्तो स्वास््म 
सॊस्थाराई आवश्मक कानूनी कायफाहीको राङ्झग 
गहृ भन्त्रारम भापय त वा सोझै सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजलरा 
प्रिासन कामायरमभा रेिी ऩठाइनेछ य त्मस्ता 
सॊस्थाका सञ्चारकराई बङ्जवष्मभा स्वास््म सॊस्था 
सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्रदान नगने गयी अङ्झबरेि 
सभेत याङ्ञिनेछ । 

(३) स्वास््म सॊस्थारे आफ्ना उदे्दश्म य 
ऺभता अनङ्टसाय अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामफाट 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरइय देहामका सेवाको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्था 
गयी स्वास््म सेवा सञ्चारन गनय सलनेछ्- 

(क)  आकङ्ञस्भक सेवा, 
(ि)  फङ्जहयङ्ग सेवा, 
(ग)  अन्तयङ्ग सेवा, 
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(घ)  ङ्झनदानात्भक सेवा 
(प्रमोगिारा, येङ्झडमो ईभेङ्ञजङ 
आङ्छद), 

(ङ)  िलमङ्जिमा सेवा, 
(च)  सघन उऩचाय सेवा, 
(छ) प्रफियनात्भक तथा प्रङ्झतयोधात्भक 

सेवा, 
(ज)  ङ्जविेषऻ सेवा, 
(झ)  पाभेसी सेवा, 
(ञ)  यि सञ्चाय सेवा, 
(ट)  ङ्जपङ्ञजमोथेयाऩी सेवा, 
(ठ)  िवगहृ व्मवस्था, 
(ड)  अस्ऩतार व्मवस्थाऩन, 

(ढ)  वातावयण व्मवस्थाऩन, 

(ण)  स्वास््म सॊस्थाफाट ङ्झनष्काङ्ञित 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन । 

१५. गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञितता सम्फन्धी भाऩदण्ड: (१) 
स्वास््म सॊस्थारे दपा ३ फभोङ्ञजभका स्वास््म 
सेवा सञ्चारन गदाय देहामको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञितता 
गनङ्टयका साथै देहामभा   उलरेङ्ञित भाऩदण्डको 
सभेत ऩारना गयेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 
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(क)  फङ्जहयङ्ग  ङ्जवबागभा  आउने  
ङ्झफयाभीको  चाऩका  आधायभा  
ङ्झफयाभी  दताय,  ङ्जविेषऻ  
ऩयाभिय, ङ्झनदानात्भक सेवाहरु 
औषङ्झध कऺभा ङ्झछटो छङ्चयतो 
सेवा ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट 
ऩने, 

(ि) स्वास््म  सॊस्थाभा   नऩेार  
सयकायरे ङ्झनधाययण  गयेको  
भाऩदण्ड  फभोङ्ञजभ  सॊिभण 
ङ्झनमन्त्रणको व्मवस्था तथा 
सोको ङ्झनमङ्झभत य प्रबावकायी 
अनङ्टगभन गनङ्टय ऩने, 

(ग) स्वास््म सॊस्थारे  ङ्जवङ्झबङ्ङ  
ईकाइफाट  प्रदान  गने 
स्वास््म  सेवाहरु  स्तयीम 
रुऩभा सञ्चारन गनय 
कामयसञ्चारन ङ्झनदेङ्ञिका  तमाय 
गयी रागू गनङ्टय ऩने, 

(घ) स्वास््म सॊस्थारे फङ्जहयङ्ग  सेवा 
प्रदान गने ङ्ञचङ्जकत्सकहरु 
उऩरब्ध हङ्टने सभम ताङ्झरका 
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(ङ्छदन य फाय िङ्टलने गयी) 
सफैरे देख्न े ठाउॉभा याङ्ञिएको 
हङ्टनङ्टऩने,  

(ङ) स्वास््म   सॊस्थारे   उऩरब्ध   
गयाउने   बङ्झनएको   ङ्जविेषऻ   
सेवा   सम्फङ्ञन्धत   ङ्जविेषऻ 
ङ्ञचङ्जकत्सकफाट प्रदान गने 
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ, 

(च) ङ्झफयाभीरे आपूरे  सेवा  ङ्झरन 
चाहेको ङ्ञचङ्जकत्सकफाट  सेवा  
ङ्झरन ऩाउने व्मवस्था सङ्टङ्झनङ्ञित 
गनङ्टय ऩने, 

 

(छ) ङ्झफयाभी  वा  ङ्झफयाभीको  
येिदेि  गने  व्मङ्ञिराई  
योग  य  उऩचाय  ऩिङ्झतफाये  
स्ऩष्ट जानकायी ङ्छदने व्मवस्था 
हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ज) अस्ऩतार ऩङ्चयसय तथा सेवा 
ङ्छदने कऺहरु ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
सपा सङ्टग्घय याङ्ञिएको हङ्टनङ्ट 
ऩने, 
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(झ) सफैरे देख्न े स्थानभा उजङ्टयी 
ऩेङ्जटका याङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ञ) गङ्टनासो व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी तोकी 
गङ्टनासो तथा ऩनय आएका 
उजङ्टयी सभाधान गने तथा 
सभाधान हङ्टन नसलने बएभा 
सोको  कायण सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञिराइय जानकायी गयाउनङ्ट 
ऩने, 

(ट) ङ्झफयाभीरे सॊस्थाफाट सेवा प्राप्त 
गनय राग्ने िङ्टलक, प्रकृमा तथा 
अवङ्झध सभेत िङ्टराएको 
अनङ्टसूची-७ ढाॉचाभा तमाय 
गङ्चयएको नागङ्चयक वडाऩत्र 
(Citizen charter)  अस्ऩतारभा  
गयी सफैरे देङ्ञिने गयी याख्न ेय 
सोही अनङ्टरुऩ सेवाको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टय ऩने, 

(ठ) अस्ऩतारभा आउने ङ्झफयाभीराई 
आवश्मक ऩने जानकायी 
गयाउन सोधऩङ्टछ वा सहामता 
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कऺको व्मवस्था गयी 
सेवाग्राहीराई आवश्मक 
जानकायी ङ्छदने व्मवस्था गयेको 
हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ड) सेवा प्रदामक ङ्ञचङ्जकत्सक तथा 
स्वास््मकभीहरुको सङ्टयऺाका 
राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सरुवा योग 
ङ्जवरुिको िोऩ तथा व्मङ्ञिगत 
सङ्टयऺा व्मवस्था गयेको हङ्टनङ्ट 
ऩने, 

(ढ) हयेक स्वास््म सॊस्थाभा कामययत 
कभयचायीहरुको सेवा ितय 
सम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभ फनाएको 
हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ण) स्वास््म सॊस्थारे नेऩार 
सयकायफाट सञ्चाङ्झरत सेवा वा 
कामयिभ सञ्चारन गदाय नऩेार 
सयकायरे तोकेको 
प्रोटोकर/भाऩदण्ड/ङ्झनदेङ्ञिका 
अङ्झनवामय रुऩभा ऩारना गयेको 
हङ्टनङ्ट ऩने, 
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(त) अस्ऩताररे चौफीसै घण्टा 
ङ्ञचङ्जकत्सक तथा दऺ 
स्वास््मकभीफाट आकङ्ञस्भक 
सेवा ङ्छदएको हङ्टनङ्ट ऩने, 

(थ) अस्ऩतारभा  यहेको  
आकङ्ञस्भक कऺभा िैमा  
ऺभताको  आधायभा  
ङ्ञचङ्जकत्सक  तथा  अन्म 
स्वास््मकभीको व्मवस्था 
गयेको हङ्टनङ्ट ऩने य आकङ्ञस्भक 
कऺभा िटाइयएका 
स्वास््मकभीको ङ्जववयण 
अनङ्टसूची-८ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा सफैरे देख्न े ठाॉउभा 
याख्नङ्ट ऩने, 

(द) आकङ्ञस्भक ङ्जवबागवाट ङ्झफयाभी 
बनाय गने, ङ्चयपय गने, ङ्झफयाभीको 
ङ्चयपयर प्रकृमा य ङ्झफयाभी साने 
ऩिङ्झत स्ऩष्ट ऩङ्चयबाङ्जषत बएको 
हङ्टनङ्ट ऩने य सोको व्महोया 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सफैरे 
देख्न ेठाॉउभा याख्नङ्ट ऩने, 
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(ध) अस्ऩतारभा उऩचायका राङ्झग 
आउने ङ्जवऩङ्ङ, असहाम, फेवाङ्चयसे 
ङ्झफयाभीका राङ्झग कङ्ट र िैमाको 
दि प्रङ्झतित िैमा छङ्टट्याइय 
ङ्झन्िङ्टलक उऩचाय अङ्झनवामय 
रुऩभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने, 

(न) िण्ड (ध) फभोङ्ञजभ उऩरब्ध 
गयाएका उऩचाय सेवाको 
अङ्झबरेि यािी सो को 
प्रङ्झतवेदन  सम्फङ्ञन्धत 
नगयऩाङ्झरकाको कामायरमभा  
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩठाउनङ्ट ऩने, 

(ऩ) अस्ऩतारभा जेष्ठ नागङ्चयकराइय 
ङ्जविेष ङ्जकङ्झसभको सङ्टङ्जवधाको 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩने य आवश्मक 
भात्राभा िैमा छङ्टट्याइएको हङ्टनङ्ट 
ऩने, 

(प) स्वास््म सॊस्था सञ्चारन गङ्चयन े
बवन य अन्म ऩूवायधाय बवन 
सॊङ्जहता य सम्फङ्ञन्धत ऺेत्र 
बवन ङ्झनभायण सम्फन्धी 
भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ हङ्टनङ्ट ऩने, 
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(फ) अस्ऩताररे ङ्जवऩद 
व्मवस्थाऩनको कामयमोजना 
फनाएको हङ्टनङ्ट ऩने य सो 
कामयका राङ्झग सम्ऩकय  व्मङ्ञि 
तोकी सोको जानकायी 
सम्फङ्ञन्धत नगयऩाङ्झरकाको 
कामायरम य ङ्ञजलरा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतभा ङ्छदनङ्ट ऩने, 

(ब) सूचना अङ्झधकायी  तोलनङ्ट ऩने। 

(२) अस्ऩतार सम्फन्धी अन्म भाऩदण्ड 
स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्तयउङ्ङङ्झत 
भाऩदण्ड सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(३) स्वास्थ सॊस्थाभा हङ्टनङ्टऩने औजाय तथा 
उऩकयण सम्फन्धी व्मवस्था स्वास््म सॊस्था 
स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्तयोङ्ङती भाऩदण्ड 
सम्फङ्ञन्ध ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद ४ 

अस्ऩतार सम्फन्धी भाऩदण्डहरू 

१६. अस्ऩतार सम्फन्धी भाऩदण्डहरुको ङ्जवस्ततृ 
जानकायीका राङ्झग स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन 
तथा स्तयउङ्ङङ्झत भाऩदण्ड सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० 
हेनङ्टयऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-५ 
भानव सॊिाधन व्मवस्थाऩन 

१७.  जनिङ्ञि  ङ्जवकास मोजना: (१) अस्ऩतारको 
िैमा ऺभताका आधायभा देहाम फभोङ्ञजभको न्मूनतभ 
जनिङ्ञिको व्मवस्था बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ:-  

(क) प्रङ्झत ऩच्चीस िैमाका राङ्झग 
एक जना एभ.डी.जी.ऩी. 
ङ्ञचङ्जकत्सक हङ्टनङ्ट ऩने 
एभ.डी.जी.ऩी. ङ्ञचङ्जकत्सक 
नऩाईने अवस्थाभा ऩच्चीस 
िैमाका अस्ऩतारभा प्रसङ्टती 
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तथा स्त्री योग ङ्जविेषऻ य फार 
योग ङ्जविेषऻ हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ि) िलमङ्जिमा प्रदान गने कऺभा 
प्रङ्झत िैमा कम्तीभा एक जना 
िलमङ्ञचङ्जकत्सक, एक जना 
एनेस्थेङ्जटलस, एक जना इन्चाजय, 
एक जना िलमङ्जिमा सहामक 
य एक जना नसय हङ्टन ङ्ट ऩने, 

(ग) जनयर कऺ (General Ward)  

भा प्रङ्झत चाय देङ्ञि छ िैमाभा 
एक जना स्टाप नसयको 
व्मवस्था बएको हङ्टनङ्ट ऩने,  

(घ) ईभजेन्सी तथा ऩोष्ट अऩयेङ्जटब 
कऺभा प्रङ्झत दङ्टइ िैमाभा एक 
जना नसय हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(ङ) सघन उऩचाय कऺ 
(आइ.सी.मू.,एन.आइ.सी.मू, 

सी.सी.मू. आङ्छद) भा प्रङ्झत 
िैमाभा एक जना स्टाप 
नसयको व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩने, 

(च) प्रसङ्टती कऺका रेवय वेडभा 
प्रङ्झत वेड दङ्टई एस.वी.ए.(skill 
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Birth Attendants) ताङ्झरभ प्राप्त 
नसय वा भीडवाईफ्रीको 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩने, 

(छ) अस्ऩतारभा कम्तीभा एक जना 
भेङ्झडकर येकय डय हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ज) अस्ऩतारभा  चौफीसै  घण्टा  
सेवा उऩरब्ध गयाउने गयी 
पभायङ्झसष्ट रगामत आवश्मक 
सॊख्माभा जनिङ्ञिको व्मवस्था 
हङ्टनङ्ट ऩने, 

(झ) अस्ऩतारभा कम्तीभा दङ्टई 
ङ्झतहाइय ऩूणयकारीन 
स्वास््मकभी हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ञ) सयकायी स्वास््मकभीफाट सेवा 
ङ्झरनङ्टऩने अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको स्वीकृङ्झत ऩत्र 
ङ्झरएको हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ट) हयेक स्वास््मकभीरे सम्फङ्ञन्धत 
व्मावसाङ्जमक काउङ्ञन्सरफाट 
दताय नम्फय ङ्झरएको हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ठ) ङ्जवदेिी स्वास््मकभी वा स्वमभ  
सेवकरे भन्त्रारमको 
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ङ्झसपाङ्चयसभा सम्फङ्ञन्धत 
काउङ्ञन्सरफाट स्वीकृङ्झत  
ङ्झरएको हङ्टनङ्ट ऩने। 

(२) जनिङ्ञि सम्फन्धी ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण 
सम्फन्धी ङ्जवस्ततृ जानकायीका राङ्झग स्वास््म 
सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्तयोङ्ङङ्झत भाऩदण्ड 
सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

                                               

ऩङ्चयच्छेद ६ 

औजाय तथा उऩकयणहरु 

१८.  औजार तथा उपकरण सम्बन्धी विस्तृत 

जानकारीको लावि स्िास््य संस्था स्थापना, 

सञ्चालन तथा स्तरोन्नवत मापदण्ड सम्बवन्ध 

वनदवेिका, २०७० हनेनुहोस । 
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ऩङ्चयच्छेद-७ 

सेवा सम्फन्धी व्मवस्था 
१९. ङ्जविषेऻ सेवा प्रदान गने अस्ऩतारका ऩूवायधाय तथा 
भाऩदण्ड:  ङ्जविेषऻ सेवा प्रदान गने अस्ऩतारकको 
ऩूवायधाय तथा भाऩदण्ड स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन 
तथा स्तयोङ्ङङ्झत भाऩदण्ड सम्फङ्ञन्ध ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२०. स्वास््म  ङ्ञलरङ्झनक /ऩोरी ङ्ञलरङ्झनक  सम्फन्धी  
भाऩदण्ड  तथा  ऩूवायधाय: (१) स्वास््म 
ङ्ञलरङ्झनक/ऩोरी ङ्ञलरङ्झनकभा स्वास््म जाॉच गनय 
ङ्ञचङ्जकत्सक कङ्ट नै ऩङ्झन भान्मता प्राप्त ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट 
कम्तीभा ऩङ्झन MBBS वा सो सयहको ङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धी 
उऩाङ्झध प्राप्त गयी सम्फङ्ञन्धत काउङ्ञन्सरभा दताय बएको 
हङ्टनङ्टऩनेछ। 

(२) ऩयाभिय सेवा ङ्छदने व्मङ्ञि स्वास््म 
ङ्जवऻानभा प्रभाणऩत्र तह वा सो सयह उत्तीणय गयी 
ऩयाभिय सेवा तारीभ प्राप्त हङ्टनङ्टऩनेछ। 

(३) ऩोरी ङ्ञलरङ्झनकभा येङ्झडमोरोजी  
इभेङ्ञजङ सेवा, प्रमोगिारा तथा औषधी उऩचाय 
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सेवा सञ्चारन गनङ्टय ऩयेभा छङ्टट्टाछछङ्ट टै्ट सेवा 
सम्फन्धी ङ्झनधायङ्चयत ऩूवायधाय ऩूया गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) स्वास््म ङ्ञलरङ्झनक/ऩोरी ङ्ञलरङ्झनकभा 
स्वास््म सेवा सञ्चारनका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभका आवश्मक न्मूनतभ बौङ्झतक सङ्टङ्जवधा 
हङ्टनङ्टऩनेछ:– 

(क) ङ्झफयाभीको जाॉच गनय 
Ventilated वा AC कोठा सेवा 
अनङ्टसायको छट्टाछङ्ट टै्ट (कम्तीभा 
१४ वगय ङ्झभटयका)  १ 

(ि)  ङ्झफयाभी फस्ने  ठाउॉ (कङ्ट ने 
ठाउॉ)   १ 

(ग) ङ्झफयाभी जाॉच्ने टेफङ्टर                          
१ 

(घ)  ङ्ञचङ्जकत्सकको राङ्झग टेफङ्टर                              
१ 

(ङ)  ङ्ञचङ्जकत्सककको राङ्झग कङ्ट सी                             

१ 

(च) ङ्झफयाभी फस्ने टङ्टर                                    
१ 

(छ)  िौचारमको व्मवस्था (अऩाङ्ग 
भैत्री सङ्जहत) २ 
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(ज)  टेङ्झरपोन, इन्टयनेट य Web 

page    

(झ) स्वास््म ङ्ञिऺा सम्फन्धी 
सूचनाभङ्टरक ऩोष्टय तथा अन्म 
साभग्री 

(ञ)  स्वच्छ ऩानीको आऩूङ्झतय 
(ट)  ङ्झनयन्तय  ङ्जवद्यङ्टत  आऩूङ्झतय । 

(५) सेवा य ङ्जवषम अनङ्टसायको आवश्मक 
औजाय तथा उऩकयणको व्मवस्था गनङ्टय ऩनेछ। 

(६) ङ्झफयाभीको सम्ऩूणय ङ्जववयण याख्नको 
राङ्झग कम््मूटय वा यङ्ञजष्टय  हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(७) ङ्ञलरङ्झनकभा प्रमोग हङ्टन सम्ऩूणय 
औजायको अङ्झनवामय ङ्झनभयरीकयणको व्मवस्था गनङ्टय 
ऩनेछ। 

(८) ङ्ञलरङ्झनकभा काभ गने सम्ऩङ्टणय 
कभयचायीको मोग्मताको प्रभाणप्रत्रको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै प्राङ्जवङ्झधक कभयचायीको सम्फङ्ञन्धत 
ऩङ्चयषदभा दताय बएको प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(९) सेवा िङ्टलक य आमकय प्रभाणऩत्र 
सफैरे देख्न ेठाउॉ याख्नङ्ट ऩनेछ। 
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(१०) नगयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकएका 
एकीकृत स्वास््म सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारीको 
ढाॉचा अनङ्टसाय ङ्झनमङ्झभत रुऩभा भाङ्झसक प्रङ्झतवेदन 
नगय ऩाङ्झरकाको कामायरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

 

२१. येङ्झडमोरोजी वा डाईग्नोङ्जष्टक एण्ड इभेङ्ञजङ सेवा 
सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक ऩूवायधाय तथा ितय : (१) 
मस ङ्झनदेङ्ञिकाको प्रमोजनको राङ्झग येङ्झडमारोजी वा 
डाइग्नोङ्जष्टक सेवा अन्तयगत देहामका प्रङ्जवङ्झध सभावेि 
गङ्चयएको छ:– 

-    X-ray ( 300 MA सम्भ ) 
-   Ultrasonogram (USG ) 

(२) उऩदपा (१) भा उलरेि गङ्चयएको 
फाहेका थऩ प्रङ्जवङ्झधको राङ्झग भाग बएभा 
नगयऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रादेङ्ञिक स्वास््म 
सॊयचनारे स्वीकृती ङ्छदनेछ। 

(३) येङ्झडमोरोजी डामग्नोङ्जष्टक तथा 
इभेङ्ञजङ्ग सेवाफाट ऩने ङ्जवङ्जकयणको दङ्टष्प्रबावराई   
कभ गनयको राङ्झग उि सेवा सञ्चारन गनय 
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अनङ्टभङ्झत ङ्छदॉदा वा ङ्झसपाङ्चयस गदाय ङ्झनम्न 
भाऩदण्डराई आधाय भाङ्झननेछ:- 

(क) एलसयेका राङ्झग: 
(१) एउटा एलसये भेङ्झसनका 

राङ्झग कम्तीभा २२५  
स्लवामय ङ्जपटका कोठा हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) एलसये गने कोठाका Wall 

Thickness: 

(अ) ९ ईञ्च With plaster of 

Paris, 

(आ) ६ ईन्च With 20 mm 

Lead Barrier,  

(इ) २.० एभ एभ Lead 

Thickness  हङ्टनङ्ट ऩने य 
साथ झ्मार,  ढोका तथा 
ङ्झबत्ताफाट हङ्टने 
ङ्जवकीयणको च ङ्टहावट हङ्टन 
नसलने गयी आवश्मक 
व्मवस्था बएको हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ । 

(३) X-ray सेवा प्रदान गने 
व्मङ्ञिका राङ्झग एलसये 



v08M #_ :yfgLo /fhkq df3 @& ut] @)&^ ;fn, ;+VofM ^                     

 

43 
 

कोठाङ्झबत्र  ०.५ mm को 
एप्रोन तथा  radiation 

protective measures  को 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(४) Radiology  भा  कामयत  
कभयचायीको  राङ्झग 
radiation dose monitor  

उऩरब्ध हङ्टनङ्ट ऩदयछ य 
सभम सभमभा Radiation 

survey monitoring  गनङ्टय 
ऩनेछ। 

(५) Eye,Gonadal,Thyroid 

Gland  आङ्छदका protection 

को राङ्झग lead 

glass/gloves/lead apron   

को व्मवस्था हङ्टनङ्टऩनेछ। 

(६) X- ray  एलस्ऩोज गने कोठा 
डाकय रुभ य प्रङ्झतऺा गने 
कऺ छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(७) Radiology ङ्जवबागभा 
जनसाधायणरे  देख्न े   
ठाउभा x-ray     ङ्जवङ्जकयणरे 
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स्वास्थभा ियाफ असय ऩनय 
सलछ बङे्ङफाये सूचना गने 
य सो सूचनाभा गबयवती 
भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरराइय 
अनावश्मक ङ्जवकीयणफाट 
फच्न अनङ्टयोध गयेको हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ। 

(ि) येङ्झडमोरोजी सेवाका राङ्झग 
आवश्मक जनिङ्ञि तथा 
मोग्मता:- येङ्झडमोरोजी सेवाका 
राङ्झग आवश्मक जनिङ्ञि 
तथा मोग्मता देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 

(१) येङ्झडमोरोङ्ञजष्ट: भान्मता 
प्राप्त ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट 
ङ्ञचङ्जकत्सा िास्त्रभा 
स्नातक तह उतीणय गयी 
यङ्झडमोरोजी ङ्जवषमभा 
एभ. डी., डी. एभ. आय. 
डी. , एप. आय. सी. 
आय. वा सो सयह कोषय 
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उत्तीणय गयेको हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) येङ्झडमोरोजी एण्ड 
इभेङ्ञजङ्गका ङ्चयऩाङ्जटयङ्ग 
येङ्झडमोरोङ्ञजष्टहरुरे भात्र 
गनय ऩाउनङ्टको साथै 
Radiological 
Intervention 

Procedure   हरु 
मथासम्बव 
यङ्झडमोरोङ्ञजष्टरे गने 
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(३) येङ्झडमोरोजी सेवाका राङ्झग 
आवश्मक जनिङ्ञि वा 
मोग्मता ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ 
हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 

(अ) Medical Physicist: 

Medical Physicist 

ङ्जवषमभा Bsc वा 
Msc  उत्तीणय 
गयको। 
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 (आ) फामोभेङ्झडकर 
ईङ्ञन्जङ्झनमय:फामोभे
ङ्झडकर 
ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
ङ्जवषमाभा भान्मता 
प्राप्त ङ्ञिऺण 
सॊस्थाफाट स्नातक 
तह उत्तीणय गयेको 
हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

(इ) ङ्झसङ्झनमय 
येङ्झडमोग्राङ्जपक 
टेलनोरोङ्ञजष्ट:सम्फ
ङ्ञन्धत ङ्जवषमभा  
Msc Radiography       

गयी कम्तीभा 
स्नातक तहभा ३ 
वषय काभ गयेको 
हङ्टनङ्टऩनेछ । 

(इय) येङ्झडमोग्रापीक  
अङ्झधकृत  
(येङ्झडमाग्राङ्जपक  
टेलनोरोङ्ञजष्ट):  



v08M #_ :yfgLo /fhkq df3 @& ut] @)&^ ;fn, ;+VofM ^                     

 

47 
 

ङ्ञचङ्जकत्सा िास्त्र 
अध्ममन  सॊस्थान  
वा  नेऩार  
सयकायफाट  
भान्मता  प्राप्त  
अन्म सॊस्थान फाट 
येङ्झडमोग्रापीक 
ङ्जवषमभा 
(Bsc,Mit,Bsc. RT 

) स्नातक तह 
उत्तीणय  गयेको  
हङ्टनङ्टऩने । साथै 
NHPC (nepal 
health 
professional 

council)   भा दताय 
बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ 
। 

(उ) येङ्झडमोग्रापय:  
ङ्ञचङ्जकत्सा  िास्त्र  
अध्ममन  
सॊस्थानफाट  वा  
नेऩार सयकायफाट 
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भान्मता प्राप्त अन्म 
सॊस्थाफाट 
येङ्झडमोग्रापी 
ङ्झफषमभा प्रभाण 
ऩत्र तह उतीणय 
गयेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ 
। 

(ग) Radiation Measurement and 

Protection सम्फन्धी व्मवस्था् 
Radiation Protection  

व्मवङ्ञस्थत गनय य  x-ray unit  

हरुको गङ्टणस्तय नाऩ गनयराई 
चाङ्जहने आवश्मक उऩकयण 
िङ्चयद गयी स्वास््म 
भन्त्रारमरे तोकेको ङ्झनकामभा 
याख्न े य अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनयीऺणभा प्रमोग गने य 
गङ्टणस्तय,  Dose Monior गने य 
ङ्जवश्व स्वास््म  सॊगठनका 
भाऩदण्ड अनङ्टसाय कङ्ट न काभ 
गने व्मङ्ञिभा radiation का 
dose 20 Milisievert per year 
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(WHO) को सन  २००२  को 
भाऩदण्ड अनङ्टसाय देङ्ञिएभा 
उऩमङ्टि ऺङ्झतऩूङ्झतयको व्मवस्था 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे ङ्झभराउनङ्ट 
ऩनेछ । 

(घ) Ultrasonogram (USG):  

Ultrasonogram (USG) को 
प्रमोग सम्फन्धभा येङ्झडमोरोङ्ञजष्ट 
फाहेक आपनो ऺेत्रभा भात्र 
प्रमोगभा लमाउने गयी भान्मता 
प्राप्त सॊस्थाफाट कम्तीभा तीन 
भङ्जहनाको USG  ताङ्झरभ प्राप्त 
गयेको स्त्री तथा प्रसूङ्झत योग 
सम्फन्धी ङ्जविेषऻरे गनय 
ऩाउनेछ। सेवा सञ्चारन गनय 
आवश्मक ऩने ङ्झनम्न 
फभोङ्ञजभका उऩकयणको 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 

(१) इभजेन्सी सेवाभा चाङ्जहने 
औषङ्झध रगामत 
औजाय उऩकयणको 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 
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(२) स्टेचय, ह्वीर ङ्ञचमयको 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(३) िौचारमको याम्रो  
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(४) येकङ्झडयङ्ग तथा 
ङ्चयऩाङ्जटयङ्गका राङ्झग 
छङ्ट टै कोठाको 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(५) वैकङ्ञलऩक ङ्जवद्यङ्टतका 
राङ्झग जेनयेटयका 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(६) ङ्झफयाभीका राङ्झग य 
ङ्झफयाभी कङ्ट रुवा 
फस्नको राङ्झग कोठा 
रगामत फेञ्चको 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(७) स्टोय, ङ्चयऩोटय 
ङ्झडस्टीव्मूसनका राङ्झग 
छट्टाछङ्ट टै्ट कोठाको 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(८) Medical Equipment 

repair and 
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maintenance   गदाय 
वामोभेङ्झडकर 
ईङ्ञन्जनीमय वा 
येङ्झडमोरोङ्ञजकर 
उऩकयण सम्फन्धी 
ङ्जविेष ताङ्झरभ प्राप्त 
व्मङ्ञि हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(९) ङ्जवकीयण ऺेत्रभा काभ 
गनेराइ अङ्झनवामय 
रुऩभा येङ्झडएसन 
बत्ताको व्मवस्था 
हङ्टनङ्टऩनेछ। 

 (ङ) येङ्झडमोरोजी सेवाका राङ्झग 
न्मूनतभ ऩूवायधाय, उऩकयण 
तथा जनिङ्ञि हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

२२. प्रमोगिारा सेवा्(१) प्रमोगिारा सेवा 
सञ्चारनका राङ्झग प्रमोगिाराको स्तय, ङ्जवबाजन 
य जनिङ्ञि देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनङ्ट ऩनेछ:– 

(क) जनयर ्माथोरोजी् भान्मता प्राप्त 
ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट एभ. ङ्जव. ङ्जव. एस. 



v08M #_ :yfgLo /fhkq df3 @& ut] @)&^ ;fn, ;+VofM ^                     

 

52 
 

वा सो सयह उत्तीणय गयी  MD path. 

MRC path, DCP वा सो सयह उतीणय, 
(ि) भाईिोफामोरोजी: भान्मता प्राप्त 

ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट MD Microbiology 

उऩाङ्झध प्राप्त गयेको, 
(ग) हेभाटोरोजी: भान्मता प्राप्त ङ्ञिऺण 

सॊस्थाफाट MD Hematology  उऩाङ्झध 
प्राप्त, 

(घ) MD Biochemistry: भान्मता प्राप्त 
ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट MD Biochemistry 

उऩाङ्झध प्राप्त, 

(ङ) भेङ्झडकर टेलनोरोङ्ञजष्ट् भान्मता प्राप्त 
ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट भेङ्झडकर लमाव 
टेलनोरोजी ङ्जवषमभा स्नातक BMLT 

उऩाङ्झध प्राप्त,(भेङ्झडकर टेलनोरोङ्ञजष्टरे  
Histopathology, Cytopathology 

and Bone Marrow Study  फाहेकका 
सफै ऩयीऺण गनय ऩाउने) 

(च) ङ्जविेषऻ भेङ्झडकर टेलनोरोङ्ञजष्ट्- 
भान्मता प्राप्त ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट 
भेङ्झडकर लमाव टेलनोरोजी ङ्जवषमभा 
स्नातकोत्तय उऩाङ्झध MMLT प्राप्त, जङ्टन 



v08M #_ :yfgLo /fhkq df3 @& ut] @)&^ ;fn, ;+VofM ^                     

 

53 
 

ङ्जवषमभा आपङ्ट रे उऩाङ्झध प्राप्त गयेको 
छ सोङ्जह ङ्जवषमभा भात्र प्रमोगिारा 
सञ्चारन गयी ङ्जविेषऻ सेवा प्रदान 
गनय ऩाउने छन । 

(छ) लमाफ टेङ्ञलनङ्ञिमन् भान्मता प्राप्त 
ङ्ञिऺण सॊस्थाफाट सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा 
प्रभाण ऩत्र तह वा सो सयह उतीणय 
(लमाफ टेङ्ञलनङ्ञिमनर २५ िैमा 
सम्भका सयकायी  अस्ऩतार  
स्तयभा  प्रदान गङ्चयन े प्रमोगिारा 
सम्फन्धी ऩयीऺण गनय ऩाउने छ।) 

(ज) लमाफ अङ्झसषे्टण्ट् भान्मता प्राप्त ङ्ञिऺण 
सॊस्थाफाट कम्तीभा एक वषय वा १५ 
भङ्जहनाको लमाफ अङ्झसषे्टण्टको ताङ्झरभ 
ऩूया गयी प्रभाण ऩत्र प्राप्त गयेको 
(लमाफ अङ्झसषे्टण्टरे २५ िैमा 
सम्भका सयकायी  अस्ऩतारभा 
प्रदान गङ्चयने प्रमोगिारा सम्फन्धी  
आधायबतू ऩयीऺण गनय ऩाउनेछ।) 
नोट् मस उऩदपाभा उङ्ञलरङ्ञित 
जनिङ्ञिरे आपूरे हाङ्झसर गयेको 
मोग्मताको ङ्जवषमको ऩाठ्यिभभा 
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उलरेङ्ञित सम्फङ्ञन्धत ऩयीऺण गनय 
ऩाउनेछन । 

(२) उऩदपा (१) भा उलरेङ्ञित 
जनिङ्ञिरे आपूरे प्राप्त गयेका प्रभाणऩत्रका 
आधायभा व्मवसाम िङ्टरू गनङ्टय अङ्ञघ नेऩार 
सयकायरे तोकेको ऩङ्चयषदभा दताय हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

२३. प्रमोगिारा सञ्चारन सम्फन्धी न्मूनतभ 
भाऩदण्ड्  ङ्झनजी ऺेत्रभा सञ्चाङ्झरत प्रमोगिाराको 
न्मूनतभ भाऩदण्ड देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) प्रमोगिाराभा कामययत 
जनिङ्ञिफाट दपा २१ भा 
रेङ्ञिए फभोङ्ञजभका ऩयीऺण 
भात्र गनय ऩाइनेछ। 

(ि) आकङ्ञस्भक  सेवा  प्रदान  गने  
हयेक  अस्ऩतारभा  िैमा  
अनङ्टसायको  आवश्मक  ऩने 
आकङ्ञस्भक ऩयीऺण 
गनङ्टयऩनेछ। आइ सी मू. सेवा 
प्रदान गने अस्ऩतारहरुभा 
Blood gas Analyzer  

हङ्टनङ्टऩनेछ। 
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(ग) याङ्जष्डम  जनस्वास््म  
प्रमोगिारा  वा  अन्म  
सम्फि  ङ्झनकामफाट  सञ्चारन  
हङ्टने  गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण 
सम्फन्धी कामयिभभा अङ्झनवामय 
रुऩभा बाग ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(घ) याङ्जष्डम  जन  स्वास््म  
प्रमोगिाराफाट  ऩठाईने  
गङ्टणस्तय  सम्फन्धी  ऩयीऺण  
ङ्झनदेिन फभोङ्ञजभ अङ्झनवामय 
रुऩभा ऩारना गनङ्टय ऩनेछ। 

(ङ) प्रत्मेक कोठाभा  ऩमायप्त प्रकाि 
य Ventilation(बेन्टीरेिन) 
को व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(च) ङ्झफजङ्टरी य ऩानीको याम्रो 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(छ) प्रमोगिारारे पोहोय 
व्मवस्थाऩन नेऩार सयकायरे  
तोकेको भाऩदण्ड अनङ्टसाय 
गयेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

(ज) प्रमोगिाराभा यगत ताङ्ङे कोठा, 
सपा गने कोठा, आकङ्ञस्भक 
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कोठा, नभङ्टना ऩयीऺण गने 
कोठा य िौचारमको अङ्झनवामय 
व्मवस्था हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(झ) प्रमोगिाराभा आवश्मक ऩने 
टेफर, कङ्ट सी रगामतका 
आवश्मक पङ्झनयचयहरु ऩमायप्त 
भात्राभा हङ्टनङ्टऩनेछ। 

(ञ) प्रमोगिाराभा ङ्जविेषऻ सेवा 
प्रदान गदाय आपङ्ट रे जङ्टन उऩाङ्झध 
प्राप्त गयेको छ सोही 
अनङ्टसायभात्र सेवा सञ्चारन गनय 
ऩाउनेछ। 

(ट) प्रमोगिाराको ङ्चयऩोटय प्रभाङ्ञणत 
गनेको नाभ, िैङ्ञऺक मोग्मता 
एवॊ ऩङ्चयषदको दताय नम्फय 
उलरेङ्ञित स्टमाम्ऩ वा 
ङ्जप्रन्टको प्रमोग  गयेको 
हङ्टनङ्टऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-८ 

आमङ्टवेद तथा वैकङ्ञलऩक ङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धी 
स्वास््म सॊस्थाको भाऩदण्ड 

 

२४. आमङ्टवेद तथा वैकङ्ञलऩक ङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धी 
स्वास््म सॊस्थाहरुका भाऩदण्ड: (१) आमङ्टवेद तथा 
वैकङ्ञलऩक ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारी अन्तगयत ङ्झनजी स्तयभा 
स्वास््म सॊस्थाको स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्तयोङ्ङङ्झत गदाय 
देहामका भाऩदण्ड ऩारना गनङ्टयऩनेछ:– 

(क) आमङ्टवेद स्वास््म सेवा: 

(१) आमङ्टवेद ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारी अन्तयगत स्वास््म सेवा 
प्रदान गदाय वा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मवसाम गदाय सम्फङ्ञन्धत  
ङ्झफषमभा  भान्मता  प्राप्त  ङ्ञिऺण  सस्थाफाट  स्नातक  
वा  स्नातकोत्तय उऩाङ्झध हाङ्झसर गयी नेऩार आमङ्टवेद 
ङ्ञचङ्जकत्सा ऩङ्चयषदभा दताय बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। नऩेार 
सयकायका फहारवारा कभयचायी बएभा नेऩार 
सयकायको ऩूवय स्वीकृङ्झत  ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(२) ऩञ्चकभय सेवा केन्रभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा 
कम्तीभा ङ्झफ.ए.एभ.एस वा सो सयह उऩाङ्झध प्राप्त 
व्मङ्ञिफाट वभन, ङ्जवयेचन, ङ्ञियोङ्जवयेचन, आस्थाऩन, 
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अनवासन वङ्ञस्त य यिभोऺण प्रमोग गनङ्टयऩने य 
उत्तयवङ्ञस्तका  राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जविेषऻफाट गनङ्टयऩनेछ। 

 

(३) आमूवेद अस्ऩतारभा काभ गने कभयचायीराइय 
सॊिभण सङ्टयऺा सम्फन्धी आवश्मक ताङ्झरभ ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(४) आमवेद अस्ऩताररे जनिङ्ञि, बौङ्झतक ऩूवायधाय,   

औजाय–उऩकयण य सेवाका गङ्टणस्तयीमताभा भात्र  
सॊस्था ङ्जवस्ताय गनय स्वीकृङ्झतका राङ्झग  भाग गनय य 
उऩमङ्टि  ठहय बएभा िािा ङ्जवस्तायको स्वीकृङ्झत  ङ्छदन 
सङ्जकनेछ। 

(५) ङ्झफयाभीको उऩचायको ङ्झसरङ्झसराभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय ङ्जविेषऻ ङ्ञचङ्जकत्सक सभऺ वा उऩमङ्टि स्थानभा 
प्रषेण (ङ्चयपय) गनङ्टयऩनेछ। 

(६) योग ङ्झनदानाथय आवश्मक ऩने इ.ङ्झस.जी., इ.इ.जी,  
्माथोरोजी, यङ्झडमोरोजी तथा अन्म आवश्मक  सेवा  
सञ्चारन  गनङ्टयऩयेभा  सम्फङ्ञन्धत  ङ्जवषमका  जनिङ्ञि  
य  सो  सम्फन्धी बौङ्झतक ऩूवायधाय, औजाय उऩकयण 
नीङ्झत ङ्झनमभको ऩारना गनङ्टयऩनेछ। 

(७) इङ्ञन्िग्रटेेड ङ्ञलरङ्झनक, नङ्झसयङ्ग होभ वा अस्ऩतार 
बनी स्वीकृङ्झतका राङ्झग भाग बएभा कङ्ट न कङ्ट न ङ्जवषम य 
सेवा ङ्छदने उदे्दश्म याङ्ञिएको हो ? सो प्रष्ट उलरेि गङ्चय 
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सोही फभोङ्ञजभका जनिङ्ञि, औजाय उऩकयण य बौङ्झतक 
ऩूवायधाय व्मवस्था गनङ्टयऩनेछ। 

(८) आमङ्टवेद  ङ्ञचङ्जकत्सा  ङ्जवधाभा  स्वास््म  यऺा,  
योग  ङ्झनवायण,  औषङ्झध  रब्म   काष्ठषङ्झध, यसौषङ्झधका 
प्रमोग गङ्चयने ङ्ञचङ्जकत्सा सेवा, ङ्झफना औषङ्झध ङ्छदइने सेवा य 
आमङ्टवेद स्वास््म सेवाभा  उलरेङ्ञित  ऩूवयकभय  
अन्तगयतका  ङ्झनयाग्नी  स्वेद  (जर,  वामङ्ट,  सूमयङ्जकयण,  

ऩाङ्झथयव तत्वको प्रमोग), अङ्ञग्न स्वेदन, अभ्मङ्ग  
(Massage), सत्वावजम ङ्ञचङ्जकत्सा (मोगाभ्मास, ध्मान 
आङ्छद) को भाध्मभफाट योगको योकथाभ वा 
दीघयजीवनका राङ्झग सञ्चारन गङ्चयने सॊस्थारे आमूवेद  
स्वास््मकभीहरु,  बौङ्झतक  ऩूवायधाय,  आवश्मक  औजाय  
उऩकयण  य तोङ्जकएका भाऩदण्ड ऩूया गयी जङ्टनसङ्टकै 
नाभभा सञ्चारन  बए ताऩङ्झन आधाय ग्रन्थ सङ्जहत 
अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ङ्झनकामफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय भात्र 
सञ्चारन गनय ऩाइनेछ। 

(ि) आमङ्टवेद ङ्ञचङ्जकत्सा अन्तयगत यहने सेवाहरु् 
१. योग उऩचाय (आतङ्टय ङ्जवकाय ऩिभन): 

(क) मङ्टङ्ञि व्माऩाश्रम 
ङ्ञचङ्जकत्सा, 
(ि) सॊिभन (औषङ्झध 
ङ्ञचङ्जकत्सा), 
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(ग) सॊिोधन (वभनाङ्छद 
ऩञ्चकभय िोधन 
ङ्ञचङ्जकत्सा), 
 (घ) दैव व्माऩाश्रम, 

(ङ) सत्वावजम, 

(च) िस्त्र–प्रङ्ञणधान, 

(छ) मोगाभ्मास । 

२. स्वास््म प्रविनात्भक, स्वास््म यऺा तथा 
प्रङ्झतयोधात्भक स्वास््म सेवा 

(क) प्रकृङ्झत ङ्जवङ्झनिम य 
ऩयाभिय, 

(ि) स्वस्थवतृ्त ऩारन –

ऋतङ्टचमाय, ङ्छदनचमाय, 
याङ्झत्रचमाय, 
ऩ्माऩ्म, आहाय 
ङ्जवहाय, 

(ग) यसामन, 

(घ) वाजीकयण, 

(ङ) ऩञ्चकभय, 
(च) मोगाभ्मास । 

(ग) आमङ्टवेद अस्ऩतार तथा नङ्झसयङ् होभ सम्फन्धी 
भाऩदण्ड तथा ऩूवायधाय् आमङ्टवेद अस्ऩतार तथा नङ्झसयङ् 
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होभ सम्फन्धी भाऩदण्ड तथा ऩूवायधाय सम्फन्धी व्मवस्था 
स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्तयोङ्ङङ्झत 
भाऩदण्ड सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

(घ) आमङ्टवेद ऩूवकभय ऩञ्चकभय सेवा केन्र सम्फन्धी 
भाऩदण्ड तथा ऩूवायधाय: आमङ्टवेद ऩूवयकभय ऩञ्चकभय सेवा 
केन्र सम्फन्धी भाऩदण्ड तथा ऩूवायधाय सम्फन्धी 
व्मवस्था स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन तथा 
स्तयोङ्ङङ्झत भाऩदण्ड सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(ङ) होङ्झभमो्माङ्झथक ङ्ञचङ्जकत्सा सेवा स्थाऩना तथा 
सञ्चारन भाऩदण्ड: होङ्झभमो्माङ्झथक ङ्ञचङ्जकत्सा सेवा 
स्थाऩना तथा सञ्चारन भाऩदण्डसम्फन्धी व्मवस्था 
स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्तयोङ्ङङ्झत 
भाऩदण्ड सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(च)  होङ्झभमो्माङ्झथक इभजेन्सी सेवा् होङ्झभमो्माङ्झथक 
इभजेन्सी सेवा सम्फन्धी व्मवस्था स्वास््म सॊस्था 
स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्तयोङ्ङङ्झत भाऩदण्ड सम्फन्धी 
ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(छ) ङ्झनजी स्तयका होङ्झभमो्माङ्झथक अस्ऩतारका 
ऩूवायधाय: ङ्झनजी स्तयका होङ्झभमो्माङ्झथक अस्ऩतारका 
ऩूवायधाय सम्फन्धी व्मवस्था स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, 
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सञ्चारन तथा स्तयोङ्ङङ्झत भाऩदण्ड सम्फङ्ञन्ध ङ्झनदेङ्ञिका, 
२०७० फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(ज) एलमूप्रसेय तथा एलमूऩञ्चय सेवा अस्ऩतारका 
ऩूवायधाय य भाऩदण्ड: एलमूप्रसेय तथा एलमूऩञ्चय सेवा 
अस्ऩतारका ऩूवायधाय य भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मवस्था 
स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन तथा स्तयोङ्ङङ्झत 
भाऩदण्ड सम्फङ्ञन्ध ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(ञ) प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा अस्ऩतारका ऩूवायधाय: 
प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा अस्ऩतारका ऩूवायधाय सम्फन्धी 
व्मवस्था स्वास््म सॊस्था स्थाऩना, सञ्चारन तथा 
स्तयोङ्ङङ्झत भाऩदण्ड सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७० 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 
 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

अङ्झबरेि तथा प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी व्मवस्था 
२५. अङ्झबरेि तथा प्रङ्छदवेदन् (१) प्रत्मेक स्वास््म 
सॊस्थारे प्रदान गयेका सेवाहरु नगयऩाङ्झरकाको 
कामायरमफाट प्राप्त एङ्जककृत स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी अनङ्टसाय अङ्झबरेि याख्नङ्ट ऩनेछ। तोङ्जकएको 
सभमभा आपङ्ट रे प्रदान गयेको सेवाको प्रङ्झतवेदन 
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नगयऩाङ्झरकाको कामायरमफाट प्राप्त एङ्जककृत स्वास््म 
सङ्टचना व्मवस्थाऩन प्रणारीको ढाॉचाभा सम्फङ्ञन्धत 
नगयऩाङ्झरकाको कामायरमभा अङ्झनवामय रुऩभा ऩेि गनङ्टय 
ऩनेछ। मसयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अङ्झबरेि नयाख्न े य 
प्रङ्झतवेदन ऩेि नगने स्वास््म सॊस्थाराई सम्फङ्ञन्धत 
नगयऩाङ्झरकारे सचेत गयाउनङ्टका साथै अनङ्टभङ्झत िायेज 
गनय सभेत सलनेछ। 

(२) सूचना व्मवस्थाऩन गने कभयचायीराइय सम्फङ्ञन्धत 
नगयऩाङ्झरकाको कामायरमफाट एकीकृत स्वास््म सूचना 
व्मवस्थाऩन प्रणारी सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्झरन े व्मवस्था 
गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) स्वास््म सॊस्थारे सेवा प्रदान गयेका ङ्झफयाभीको 
योगको ङ्जववयण ICD 10  अनङ्टसाय Coding गयी 
प्रङ्झतवेदन गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) स्वास््म सॊस्थारे आफ्नो सॊस्थाभा बएको जन्भ 
तथा भतृ्मङ्टको घटना ङ्जववयण प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको ढाॉचाभा  स्थानीम ऩङ्ञिकाङ्झधकायीराई भाङ्झसक 
रुऩभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(५) स्वास््म सॊस्थारे आपनो सॊस्थाभा नेऩार 
सयकायरे तोकेको Notifiable diseases का ङ्झफयाभी 
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ऩत्ता रागेको वा िॊका रागेको िण्डभा वा कङ्ट नै 
योगको भहाभायीको िॊका रागेभा तङ्टरुन्तै सम्फङ्ञन्धत 
नगयऩाङ्झरकाको कामायरमभा सूचना गनङ्टय ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१० 

सञ्चारन अनङ्टभङ्झत नवीकयण य िायेजी सम्फन्धी 
व्मवस्था 

 

२६. सञ्चारन अनङ्टभङ्झत नवीकयण नहङ्टन:े (१) मस 
ङ्झनदेङ्ञिकाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए 
ताऩङ्झन देहामका अवस्थाभा स्वास््म सॊस्थाका 
सेवा सञ्चारन अनङ्टभङ्झतको नवीकयण गङ्चयने छैन:- 

(क) ङ्झनमङ्झभत वा आकङ्ञस्भक 
अनङ्टगभन गदाय तोङ्जकएका 
गङ्टणस्तय वा ऩूवायधाय ऩूया 
नगयी स्वास््म सेवा सञ्चारन 
गयेको ऩाईएभा, 

(ि) प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण 
भा उङ्ञलरङ्ञित ितय ऩारना 
नगयेको ऩाईएभा, 
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(ग) अस्ऩताररे प्रदान गयेका 
सेवाको तोङ्जकएको ढाॉचाभा 
अङ्झबरेि नयािेभा, तोङ्जकएको 
ढाॉचा य सभमभा ङ्झनमङ्झभत 
प्रङ्झतवेदन नगयेभा य वाङ्जषयक 
प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत 
नगयऩाङ्झरकाको कामायरमभा 
ऩेि नगयेभा, 

(घ) स्वास््म सस्थाफाट ङ्झसङ्ञजयत 
अस्ऩतारजन्म पोहयभैराको 
उङ्ञचत व्मवस्थाऩन नगयेको 
ऩाईएभा, 

(ङ) भन्त्रारम वा प्रादेङ्ञिक स्वास््म 
सॊयचना वा सम्वङ्ञन्धत ङ्झनकाम 
वा नगयऩाङ्झरकारे ङ्छदएको 
ङ्झनदेिनको उलरॊघन गयेभा, 

(च) बवन सॊङ्जहता अनङ्टरुऩ बवन 
ङ्झनभायण नबएको वा ऩङ्टयाना 
बवनको हकभा तोङ्जकएको 
सभमङ्झबत्र ब ङ्टकम्ऩीम 
दृङ्जष्टकोणरे बवन प्रफरीकयण 
गयेको  नऩाईएभा । 
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२७. िायेजी गनय सङ्जकन:े(१) मो ङ्झनदेङ्ञिका 
प्रायम्ब हङ्टन अङ्ञघ अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयी सञ्चारनभा 
यहेका स्वास््म सॊस्थारे सॊस्था सञ्चारन गनय 
नसलने जनाइ सञ्चारन अनङ्टभङ्झत िायेजीका राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्मस्ता 
सॊस्थाको सञ्चारन अनङ्टभङ्झत िायेजी गनय सलनेछ। 

(२) दपा २७ य २८ भा तोङ्जकएका कामय 
उरङ्घन गगयेभा वा कङ्ट नै गैय कानूनी ङ्जिमाकराऩ 
गयेको ऩाईएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे सम्फङ्ञन्धत 
सेवा ङ्झनरम्फन वा  त्मस्ता सॊस्थाको सञ्चारन 
अनङ्टभङ्झत िायेजी गनय सलनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-११ 

ङ्जवङ्जवध 

२८. सेवा िङ्टलक ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झत सम्फन्धी 
व्मवस्था: (१) सवयसाधायणराई उङ्ञचत भङ्टलमभा 
गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा ऩङ्ट-माउने प्रमोजनका 
राङ्झग स्वास््म सॊस्थारे प्रदान गने स्वास््म 
सेवाका गङ्टणस्तयका आधायभा त्मस्ता स्वास््म 
सॊस्थारे ङ्झरन सलने सेवा िङ्टलकसम्फन्धी भाऩदण्ड 
ङ्झनधाययण गनयका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे एउटा सेवा 
िङ्टलक ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झत गठन गनेछ य उि 
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सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा सेवा िङ्टलक 
ङ्झनधाययण हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग 
सेवा िङ्टलक ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झतको फैठक 
आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नछे । 

(३) सेवा िङ्टलक ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झतका फैठक 
सम्फन्धी कामङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैं रे ङ्झनधाययण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२९. भाऩदण्ड    तथा  अनङ्टसूचीभा  हेयपेय:  
नगयऩाङ्झरकारे मस  ङ्झनदेङ्ञिकाभा  उङ्ञलरङ्ञित  
भाऩदण्ड तथा अनसूचीभा आवश्मकता अनङ्टसाय हयपेय 
य थऩघट गनय सलनेछ। 

३०. व्माख्मा गने अङ्झधकाय: मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा 
उलरेङ्ञित  भाऩदण्डको  प्रावधानको कामान्वमनभा 
कङ्ट नै ङ्छद्वङ्जवधा उत्ऩङ्ङ बइ कामायन्वमनभा वाधा आई 
ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत नगयऩाङ्झरकारे सो भाऩदण्डको 
व्माख्मा गनेछ । 
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३१. स्वत् अभान्म हङ्टन:े   मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा रेङ्ञिएका 
कङ्ट नै कङ्ट यारे प्रचङ्झरत कानङ्टनको कङ्ट नै व्मवस्थासॉग 
फाङ्ञझएभा फाङ्ञझएको हदसम्भ स्वत् अभान्म हनेछ । 

३२. सॊिोधन: मस ङ्झनदेङ्ञिकाराई नगयकामयऩाङ्झरकारे 
आवश्मकता अनङ्टसाय य प्रदेि कामयङ्जवङ्झधरे तोके 
वभोङ्ञजभ ऩङ्चयभाजयन वा सॊिोधन गनय सलने छ। 
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अनङ्टसूची १ 

(दपा २ को िण्ड (क) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
ऩूवायधाय, स्थामी एव स्तयोङ्ङती स्वीकृङ्झतको प्रमोजनका 
राङ्झग अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मवस्था 
नगयऩाङ्झरका स्तयीम 

१. भे.सङ्ट. / भेङ्झडकर अङ्झधकृत                            
   -सॊमोजक 

२. लमाफ टेलनीङ्झसमन/अङ्झधकृत (एक)                      
   -सदस्म 

३. येङ्झडमोग्रापय/अङ्झधकृत (एक)                           
   -सदस्म 

४. ऩङ्ञब्रक हेलथ नसय/अङ्झधकृत (एक)                       
    -सदस्म 

५.  इङ्ञन्जङ्झनमय/ सफ इङ्ञन्जङ्झनमय  (एक)                   
   -सदस्म 

६.  नगयऩाङ्झरकाफाट भनोङ्झनत ङ्जवऻ  (दङ्टई)                   
   -सदस्म 

७. नगयऩाङ्झरकाको कानङ्टन अङ्झधकृत वा नगयप्रभङ्टिरे 
तोकेको  कानङ्टनङ्जवद् एकजना     
     -सदस्म 

८. जनस्वास््म अङ्झधकृत     
    -सदस्म सङ्ञचव 
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ऩूनि्नगयऩाङ्झरकाको कामायरमभा सफै सदस्म नबएको 
अवस्थाभा ङ्ञजलरा स्वास््म/जनस्वास््म कामायरम तथा 
ङ्ञजलराभा अवङ्ञस्थत सयकायी अस्ऩतारका कभयचायीफाट 
सदस्म कामभ गने । 

नोट् सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमका ङ्जविेषऻराई सङ्झभङ्झतका सदस्मकारुऩभा थऩ 
गनय सलनेछ। 
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अनङ्टसूची-२ 

(दपा २ को िण्ड (न) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
बवन सम्फन्धी भाऩदण्ड 

काठभाडौँ उऩत्मकाङ्झबत्रको हकभा देहामको भाऩदण्ड 
अनङ्टसाय कामभ गङ्चयनङ्ट ऩनेछ । 

अङ्झधकतभ ग्राउण्ड कबयेज   
  -४० प्रङ्झतित 

Floor Area Ratio (FAR)   
  -२.५ 

न्मूनतभ ऩाङ्जकय ङ स्थर    
  -जम्भा जग्गाका २५ प्रङ्झतित 

बवनको सेट ब्माक (Set Back)  
  -कम्तीभा ३ ङ्झभटय बवनका 
चायैङ्झतय 

राईट ्रेन    
  -६३.५ ङ्झडग्री 
राईट ्रेनबवनको उचाइ   
  -६६.५ ङ्झभटय 
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अनङ्टसूची-३ 

(दपा ४ का उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
ऩूवायधाय स्वीकृङ्झतको भनसामऩत्रका राङ्झग ङ्झनवेदन पायाभ 

 

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

ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रस्ताङ्जवत अस्ऩतारकोसञ्चारन तथा 
ऩूवायधाय स्वीकृङ्झतको भनसाम ऩत्रका राङ्झग देहाम 
अनङ्टसायकागजात सङ्जहत ङ्झनवेदन पायाभ ऩेि गयको छङ्ट/ 
छौ । 

ङ्झनवेदन पायाभ् 
कामयकायी अङ्झधकृत/सञ्चारक सङ्झभङ्झतका तपय फाट 

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

१. अस्ऩतारको नाभ :–                                         
िैमा सॊख्मा :– 

२.  साधायण सेवा/ङ्जविेषऻ सेवा वा अस्ऩतार केहो 
उलरेि  गने :– 

३.  अस्ऩतारको ठेगाना (ऩत्राचाय गने ठेगाना) :– 

नगयऩाङ्झरका:-                                            
वडा नॊ.:–                टोर:– 

ब्रक नॊ.:–                  टेङ्झरपोन नॊ:-              
:– भोफाइर :–         ऩो.फ.नॊ. :– 
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४. अस्ऩतार िोलने व्मङ्ञिहरु (५ प्रङ्झतित बन्दा फढी 
िेमय धायण गनेहरुको भात्र):– 

नाभ:–      
 ठेगाना:- नागङ्चयकतान.:–                                                      
भोफाइर नॊ. :– पोन नॊ. :– 

५. अस्ऩतारको राङ्झग आवश्मक जग्गा य स्वाङ्झभत्वको 
:- 

(क) जग्गाको ङ्जकत्ता, ऺते्रपर य स्वाङ्झभत्वका 
प्रकाय्- 

(ि) ङ्झरजभा बए कफङ्टङ्झरमतनाभा ऩेि गने्- 

६.अस्ऩतारको ङ्जवत्तीम स्रोत :– 

(क) ङ्झनजी रगानी   (ि) फैंक कजाय      (ग) 
सयकायी      (घ) अनङ्टदान सहमोग 

(ङ) गैयसयकायी सॊस्थाफाट कजाय ङ्झरइय सञ्चारन 
गने बए सोको ङ्जववयण  

(च) अन्म ङ्जवत्तीम रगानी :– (ङ्ञस्थय ऩूॉजी 
रागत) रु. .................... 
(१) बवन तथा जग्गाको राङ्झग :– रु. 
.................... 
(२) औजाय उऩकयणका राङ्झग :– रु. 
.................... 
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ङ्जवत्तीम रगानी (चारङ्टऩूॉजी रागत) रु. 
.................. 

योजगाय सॊख्मा :– 

अनङ्टभाङ्झनत आम्दानी :– रु. 
.................. 

अनङ्टभाङ्झनत भङ्टनापा :– 
................. भाङ्झसक :– 
रु. ................. 
तै्रभाङ्झसक :– रु. 
................. 

वाङ्जषयक :– रु. ................. 
७. देहामका ङ्जवषमहरु सभेत सभावेि बएकको 
व्मावसाङ्जमक कामयमोजना :- 

   (क)स्वीकृत सॊस्थाफाट प्रदान गने सेवाहरूको 
ङ्जववयण :- 

ङ्झनदानात्भक सेवा प्रङ्झतकायात्भक सेवा
 उऩचायात्भक सेवा 
-एलस–ये  -गबयवती,         -
सङ्टत्केयी जाॉच  प्रसङ्टती तथा ङ्ञस्त्र योग   

 -िोऩ               -जनयर भेङ्झडङ्झसन 

-अलिासाउण्ड-ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन      -
जनयर सङ्ञजयकर 
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-इन्डोस्कोऩी-ङ्जविेषऻ सेवा :जस्तै प्रसूङ्झत सेवा 
-इसीजी,            -िेडङ्झभर       
ङ्झभगौरा योग,स्नामङ्ट,  आॉिा, 
-प्रमोगिारा          हाडजोनी,भानङ्झसक 
सेवा 

 

(ि) सॊस्थाभा प्रमोग हङ्टने आवश्मक 
उऩकयणहरूको ङ्जववयण (सॊरग्न गने ):- 

(१)........................................
............. 
(२)........................................
............. 

(ग) सॊस्थाभा सेवा ऩङ्ट-माउनका राङ्झग 
आवश्मक ऩने जनिङ्ञिको ङ्जववयण 
(सॊरग्न गने ):- 

(१) ङ्जविषऻ :- 

नाभ:-     ऩद :- 
 मोग्मता :- ऩाटयटाइभ:-  
 पङ्ट रटाइभ :- 

(२) प्राङ्जवङ्झधक:- 
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नाभ :-            ऩद :-        
मोग्मता:-                
ऩाटयटाइभ:-      पङ्ट रटाइभ:- 

(३) प्रिासङ्झनक :- 

नाभ :- ऩद :-  मोग्मता 
:-  ऩाटयटाइभ:-  
 पङ्ट रटाइभ :- 

नोट :- 

(१) सॊस्थाभा कामय गने प्राङ्जवङ्झधक 
कभयचायीहरू सम्फङ्ञन्धत 
ऩङ्चयषदभा दताय बएको हङ्टनङ्टऩने 
। सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयषदको प्रभाण 
ऩत्र अङ्झनवामयरुऩभा ऩेि 
गनङ्टयऩनेछ । 

(२) कभयचायीहरूको मोग्मताका 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको साथै 
कामय गने भन्जङ्टयीनाभा सभेत 
सॊरग्न हङ्टनङ्टऩने । 

(३) सयकायी कामायरमभा कामययत 
कभयचायीहरू सॊरग्न हङ्टन ेबएभा 
नेऩार स्वास््म सेवा ऐन, 

२०५३ को दपा ५९ 
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अनङ्टसायको स्वीकृङ्झत ऩत्र 
अङ्झनवामयरुऩभा सॊरग्न हङ्टनङ्टऩने 
। 

(४) प्राङ्जवङ्झधक कभयचायीहरुरे आपू 
कामय गने अन्म सॊस्थाको 
सभेत ङ्जववयण िङ्टराउने । 
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अनङ्टसूची-४ 

(दपा ५ को उऩदपा (१)सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
स्वास््म सॊस्थाको स्थाऩना, सेवा ङ्जवस्ताय वा 
स्तयोङ्ङङ्झतको राङ्झग अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनय ङ्छदन ङ्झनवेदन 
पायाभ 

१.  सॊस्थाका नाभ:– 

२.  साधायण सेवा/ङ्जविषऻ सेवा अस्ऩतारभा 
कङ्ट न हो उलरेि  गने:– 

 िैमा सॊख्मा :– 

३.सॊस्थाकोठेगाना (ऩत्राचाय गनेठेगाना ):–                               
टेङ्झरपोन नम्फय:- 

४. सॊस्था िोलने व्मङ्ञिहरु :– 

नाभ:– 

नागङ्चयकता नॊ. :– 

ठेगाना :–                  पोन न. 
:–भोफाइर नॊ. :– 

५. सॊस्थाको ङ्जवत्तीमस्रोत :– 

क.  ङ्झनजी:– 

ि.  िेमय कजाय:– 

ग.  सयकायी:– 
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घ.  गैय सयकायी सॊस्थाफाट कजाय ङ्झरइ 
सञ्चारन गने बए सो उलरेि 
गने ः्– 

ङ्जवत्तीम रगानी :–(रागत) रु. 
क.  बवन तथा जग्गाको राङ्झग :– 

औजाय उऩकयण :– जनिङ्ञि 
:– 

अनङ्टभाङ्झनत आम्दानी :– 

आम्दानी           स्वदेिी :–         
ङ्जवदेिी :– 

अचरसम्ऩङ्ञत्तको स्रोत :– अनङ्टभाङ्झनत 
भङ्टनापा :–                
भाङ्झसक :– तै्रभाङ्झसक :–                       
वाङ्जषयक :– 

६. नङ्झसयङ्ग होभ तथा ङ्झनजी अस्ऩतारको 
वगीकयण अनङ्टसाय प्रदान गने 
सेवाहरुकोङ्जववयणकङ्ट न–कङ्ट न सेवा ऩङ्ट-
माउनेहो?िङ्टराउने । 

ङ्झनदानात्भक सेवाप्रङ्झतकायात्भक 
सेवाउऩचायात्भक सेवाअन्म सेवा 
एलस–ये              िोऩ               
प्रसूङ्झत तथा स्त्रीयोग        एभ.ङ्झस.एच. 
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ङ्ञलरङ्झनक, ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन,्माथोरोजी 
लमाव,आहाय ङ्जवहाय,              
जनयर भेङ्झडङ्झसन, अलिासाउण्ड,  जनयर 
सङ्ञजयकर, ङ्जविेषऻ सेवा  

इ.सी.सी., िेडभीर, प्रमोगिारा, जस्तै 
:– इण्डोस्काऩी 
सङ्ञजयकर सेवा तथा रुजाहय व्मवस्थाऩन 
,प्रसूङ्झत सेवा, भगृौरा योग, स्नामङ्ट, दन्त 

७. सॊस्थाभा प्रमोग हङ्टन आवश्मक भङ्टख्म 
उऩकयणकोङ्जववयण तथा स्रोत :– 

(क) 
(ि) 

८.  सॊस्थाभा सेवा ऩङ्ट-माउन कभयचायीकोङ्जववयण 
सम्फङ्ञन्धत भाऩदण्ड अनङ्टसाय्– 

(क) ङ्जविेषऻ:– 

नाभ      ऩद       मोग्मता   
ऩाटयटाईभ             पङ्ट रटाईभ 

(ि) प्राङ्जवङ्झधक:– 

नाभ          ऩद     मोग्मता      
ऩाटयटाईभ             पङ्ट रटाईभ 

(ग) प्रिासङ्झनक :– 
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नाभ          ऩद     मोग्मता   
ऩाटयटाईभ             पङ्ट रटाईभ 

नोट्(१) सम्फङ्ञन्धत सेवा अनङ्टसाय ङ्झनधायङ्चयत 
भाऩदण्ड य ऩूवायधाय ऩूया बएऩिात 
भात्र सेवा सञ्चारन गनय ऩाईने, 

(२) उऩमङ्टयि फभोङ्ञजभ के कङ्झत 
कभयचायीको सॊस्थाभा सॊरग्न हङ्टन हो, 
स्ऩष्ट उलरेि हङ्टनङ्टऩने, 

(३) सफैिङ्टलक ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ रुऩभा 
उलरेि हङ्टनङ्टऩने, 

(४) सॊस्थाभा कामय गने प्राङ्जवङ्झधक 
कभयचायी सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयषदभा दताय 
बएको हङ्टनङ्टऩने, सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयषदको 
प्रभाणऩत्र अङ्झनवामय रुऩभा ऩेि 
गनङ्टयऩने, 

(५) कभयचायीको मोग्मताका प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको साथै कामय गने 
भन्जङ्टयीनाभा  सभेत सॊरग्न हङ्टनङ्टऩने, 

(६) नेऩार सयकायभा कामययत कभयचायी 
सॊरग्न हङ्टने बएभा नेऩार स्वास््म 
सेवा ऐन, २०५३ का दपा 
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५९अनङ्टसायको स्वीकृङ्झत ऩत्र अङ्झनवामय 
रुऩभा सॊरग्न हङ्टनङ्टऩने, 

(७) प्राङ्जवङ्झधक कभयचायीरे आपू कामय गने 
अन्म सॊस्थाको सभेत ङ्जववयण 
िङ्टराउने। 

 

नोट् स्वास््म सॊस्था सञ्चारनको राङ्झग ङ्झनवेदन 
ङ्छदॉदा सरग्न गनङ्टयऩने कागजात:- 

१. ङ्झनवेदन पायभ, 
२. कम्ऩनी दताय /सॊ स्था दतायको प्रभाङ्ञणत 

प्रङ्झतरङ्जऩ, 
३. सॊस्था/कम्ऩनीको ङ्जवधान /प्र वन्ध 

ऩत्र, ङ्झनमभावरीको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
४. स्थामी रेिा दताय प्रभाण –ऩत्र को 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
५. स्थाऩना गनय राङ्झगएको ठाउॉभा 

अस्ऩतार आवश्मक छ बङ्ङे 
सम्फङ्ञन्धत वडाको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र, 

६. अस्ऩतारभा काभ गने जनिङ्ञि 
सम्फन्धी ङ्जववयण: 
क. फामोडाटा, 
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ि. िैङ्ञऺक मोग्मता, ताङ्झरभका 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

ग. प्राङ्जवङ्झधक कभयचायीरे 
सम्फङ्ञन्धत काउङ्ञन्सरको दताय 
प्रभाण –ऩत्र को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

घ. नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

ङ. जनिङ्ञिको काभ गने सभम 
)ऩा टय टाइभ /पङ्ट र टाइभ 

ङ्जकटान गनङ्टयऩनेछ( 
च. भन्जङ्टयीनाभा/कफङ्टङ्झरमतनाभा । 

 

७. औजाय उऩकयणको ङ्जववयण तथा 
स्रोत, 

८. सम्ऩूणय सेवा िङ्टलक ङ्जववयण, 
९. बौङ्झतक साभग्रीकोङ्जववयण, 
१०. प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण )iee(  

वा वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन 
)eii(  स्वीकृङ्झत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

११. अस्ऩतारको ङ्जवस्ततृ सबेऺण 
सङ्जहतकोप्रस्ताव, 

१२. अस्ऩतारको आङ्झथयक ङ्झनमभावरी, 
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१३. अस्ऩताररे ङ्झरनेसेवा िङ्टलक ङ्जववयण 
य गयीफ तथा असहामराई छङ्टट ङ्छदने 
नीङ्झत, 

१४. प्रदान गङ्चयनेसेवाको ङ्जववयण, 
१५. जग्गा/घयको स्वाङ्झभत्व, 
१६. घय/कोठा फहारभा ङ्झरई सञ्चारन 

गने बए घय फहार सम्झौता –ऩत्र य 
बवन स्वास््म सॊस्था सञ्चारन गनय 

याङ्जष्डम बवनसॊङ्जहता फभोङ्ञजभ उऩमङ्टि 
छ बङ्ङे सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयि ऩत्र, 

१७. बवनको स्वीकृत नलसा, 
१८. सॊस्थाको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण 

तथा ङ्जवत्तीमस्रोत, 
१९. सॊस्थाका कामय मोजना  )cSeeee ( , 
२०. PAN भा दताय नम्फय्, 
२१. कय च ङ्टिा प्रभाण ऩत्र )रागू हङ्टन े

अवस्थाभा भातै्र(, 
२२. रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवदन )रागू हङ्टने 

अवस्थाभा भातै्र(, 
२३. ङ्झफयाभी फडाऩत्रको नभङ्टना, 
२४. सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको बवन सॊङ्जहता 

सम्फन्धी स्वीकृङ्झत ऩत्र, 
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२५. दस रूऩैमाॉको हङ्टराक ङ्जटकट, 
२६. भूलम अङ्झबफङृ्जि कय वा आमकयभा 

दताय बएको प्रभाणऩत्र, 
२७. बवन ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ प्रभाणऩत्र, 
२८. सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट बवनको 

नलसा ङ्झडजाइन य ङ्झनभायण याङ्जष्डम 
बवन सॊङ्जहताका भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ 
बएको स्वीकृङ्झत ऩत्र। 
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अनङ्टसूची ५ 

(दपा ५ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
स्वास््म ङ्ञलरङ्झनक/येङ्झडमो ईभेङ्ञजङ सेवा/ऩोङ्झरङ्ञलरङ्झनक 

सञ्चारन अनङ्टभङ्झत भाग गने ङ्झनवेदन पायाभ 

१. सॊस्थाको नाभ:- 

 िैमा सॊख्मा:- 
२. सॊस्थाको ठेगाना: (ऩत्राचाय गने ठेगाना):-  

प्रदेि:-                     ङ्ञजलरा:-      

नगयऩाङ्झरका:-                    वडा 
नॊ:-                 ब्रक नॊ:-      

टेङ्झरपोन नम्फय:-                                 
ऩो. व. नॊ.:- 

३. सॊस्था िोलने व्मङ्ञलत्तहरु :- 

नाभ:                                    
नागङ्चयकता: 
ठेगाना:                                  
पोन नम्फय: 

४. सॊस्थाको ङ्जवत्तीम सोत:- 
क. ङ्झनजी:             ि. िमेय कजाय:                  
ग.वैदेङ्ञिक 

घ. गैय सयकायी:       ङ.  साभङ्टदाङ्जमक:                  
च. अन्म: 

५. सॊस्थाको ऺभता तथा ङ्जवस्ततृ कामयमोजना :- 

  सेवा प्रदान गने ऺेत्र:  
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ङ्झनदानात्भक सेवा      प्रङ्झतकायात्भक सेवा                 
उऩचायात्भक सेवा 
- x ray                        - िोऩ                         
- प्रसङ्टती तथा स्त्रीयोग  

- अलिासाउण्ड      -एभ.ङ्झस.एच.                     
-जनयर भेङ्झडङ्झसन 

- इन्डोस्कोऩी-ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन सेवा -जनयर 
सङ्ञजयकर ङ्जविषेऻ सेवा जस्तै 
आॉिा,नाक,भङ्टटङ्ट, ङ्झभगौरा,स्नामङ्टयोग इत्माङ्छद। 

-ई.सी.सी.िेडङ्झभर प्रमोगिाराअन्म सेवा :-  
पाभेसी 

६. सेवा िङ्टलक-  अरग्गै स्ऩष्टसॉग िङ्टराउने :- 

७. सॊस्थाभा सेवा हङ्टन आवश्मक उऩकयणको 
ङ्जववयण तथा स्रोत :-    

८. सॊस्थाभा सेवा ऩङ्ट-माउने जनिङ्ञि ङ्जववयण :- 

सॊख्मा/ मोग्मता/ अनङ्टबव/ ऩाटयटाईभ/ 
पङ्ट रटाईभ/ अन्म सङ्टङ्झफधा 
साभान्म ङ्ञचङ्जकत्सक:       ङ्जविेषऻ 
ङ्ञचङ्जकत्सक:          अन्म प्राङ्जवङ्झधक: 
नोट:  

(१) सम्फङ्ञन्धत सेवा अनङ्टसाय ङ्झनधायङ्चयत 
भाऩदण्ड य ऩूवायधाय ऩूया बए ऩिात 
भात्र सेवा सञ्चारन गनय ऩाईनेछ | 
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(२) उऩमङ्टि फभोङ्ञजभ के कङ्झत कभयचायीको 
सॊस्थाभा सॊरग्न हङ्टने हो , स्ऩस्ट उलरेि 
हङ्टनङ्टऩने, 

(३) सॊस्थाभा कामय गने कभयचायी सम्फङ्ञन्धत 
ऩङ्चयषदभा दताय बएको हङ्टन ङ्टऩने य 
सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयषदको प्रभाणऩत्र अङ्झनवामय 
रुऩभा ऩेि गनङ्टयऩने, 

(४) कभयचायीको मोग्मताको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न हङ्टन ङ्टऩने, 

(५) नेऩार सयकायभा कामययत कभयचायी 
सॊरग्नहङ्टन े बएभा नेऩार स्वास््म सेवा 
ऐन,२०५३ को दपा ५९ अनङ्टसाय 
स्वीकृत ऩत्र अङ्झनवामय रुऩभा सॊरग्न 
हङ्टन ङ्टऩने । 
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अनङ्टसूची-६ 

(दपा ८ य दपा ९ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 
स्वास््म सॊस्था स्थाऩना अनङ्टभङ्झत तथा नवीकयण दस्तङ्टय 

ङ्झस.नॊ
. 

सॊस्थाको 
ङ्जकङ्झसभ 

िङ्टलक 
ङ्झनधाययण 
एकाइ 

सॊस्थाऩना 
अनङ्टभङ्झत 
दस्तङ्टय 
(रूऩैमाॉ
भा) 

नवीकयण दस्तङ्टय 
(रूऩैमाॉभा) 

१. अस्ऩतार 
तथा नङ्झसिंग 
होभ 

िैमा 
सॊख्मा          

प्रङ्झत िैमा  
४०००।-       

प्रङ्झत िैमा  
५००।-  

२. डामग्रोस्टीक 
सेन्टय          

सेवाको 
प्रकाय         

प्रङ्झत सेवा  
१००००। 

प्रङ्झत सेवा  
१०००।- 

 

३. ऩोङ्झरङ्ञलरङ्झन
क/ 
ङ्ञलरङ्झनक 

सेवाको 
प्रकाय         

प्रङ्झत सेवा  
१००००। 

प्रङ्झत सेवा  
१०००।- 

४. आमङ्टवेद 
अस्ऩतार / 
वैकङ्ञलऩक 

     
ङ्ञचङ्जकत्सा                     

 िैमा 
सॊख्मा        

प्रङ्झत िैमा 
२०००।-           

प्रङ्झत िैमा 
५००।- 

५. आमङ्टवेद 
ङ्ञलरङ्झनक 

सेवाको 
प्रकाय       

प्रङ्झत सेवा  
५०००।-           

प्रङ्झत सेवा 
५००।- 
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अनङ्टसूची-७ 

(दपा १५ उऩदपा (१) को िण्ड (ट) सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 
स्वास््म सॊस्थावाट प्रदान गङ्चयने सेवाको ङ्झफयाभी 
वडाऩत्रको ढाॉचा 
ङ्झस.
नॊ 

िा
िा 

प्रदान 
गङ्चयने 
सेवा
को 
ङ्जववय
ण 

प्रङ्जि
मा 

दस्तङ्ट
य 

रा
ग्ने 
सभ
म 

सम्ऩ
कय  
व्मङ्ञि 

गङ्टनासो 
सङ्टङ्ङे 
अङ्झधका
यी 
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अनङ्टसूची-८ 

(दपा १५ को उऩदपा (१) को िण्ड (थ) सॉग 
सम्फङ्ञन्धत 

स्वास््म सॊस्थाफाट आकङ्ञस्भक सेवाको राङ्झग िङ्जटने 
ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््मकभीको ङ्जववयण 

ङ्झभङ्झत: 
िभ 
सॊख्मा 

स्वास््मकभीको 
नाभ 

          
ऩद 

        
सभम 

कैङ्जपमत 

१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

 
 

स्वीकृत ङ्झभङ्झत्२०७६।१०।२७ 
                                                आऻारे, 

clUg k|;fb clwsf/L 

             प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत 
 


