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 Zff/bf नगरपालिका 
स्वास््य संस्था दर्ाा, अनमुलर् र्था नववकरण लनदेशिका २०७८ 

प्रस्र्ावना : zf/bf नगरपालिकाको स्वास््य संस्थादर्ाा, अनमुलर् र्था नववकरण सम्बन्धी लनदेशिका बनाउँन बाञ्छनीय 
भएकोिे zf/bf नगरपालिकाको स्वास्थ ऐन  @)&& को दफा Gf ^$ बमोशिम zf/bf नगरपालिकाको 
नगरकायापालिकािे यो लनदेशिका बनाएको छ ।   

पररच्छेद–१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस लनदेशिकाको नाम  zf/bf नगरपालिकामा स्वास््य संस्था दर्ाा, अनमुलर् र्था 
नवीकरण सम्बन्धी लनदेशिका २०७८ रहेकोछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस लनदेशिकामा :   
(क) “अकुपन्चर केन्र” भनािे बवहरङ्ग अकुपन्चर सेवा र्था परामिा सेवाप्रदान गने केन्र सम्झनपुछा  । 

(ख) “अकुप्रसेर केन्र” भन्नािे बवहरङ्ग अकुप्रसेर सेवा र्था परामिा सेवाप्रदान गने केन्र सम्झनपुछा । 

(ग) “अस्पर्ाि” भन्नािे स्वास््य सेवाप्रदान गने उद्देश्यिे प्रचलिर् कानून बमोशिम स्थावपर् सरकारी अस्पर्ाि, लनिी 
अस्पर्ाि, नलसाङ्ग होम, सामदुावयक अस्पर्ाि, गैरसरकारी अस्पर्ाि वा सहकारी अस्पर्ाि सम्झन ुपछा । 

(घ) “आयवेुद अस्पर्ाि” भन्नािे आयवेुद शचवकत्सा पद्धलर्मा आधाररर् भई स्वास््य सेवाप्रदान गना स्वास््य संस्था 
सम्झन ुपछा र सो िब्दिे आयवेुद शचवकत्सा पद्धलर्बाट उपचार गने गरी सञ्चािन गररएका नलसाङ्गहोम र्था पञ्चकमा 
अस्पर्ािाई िनाउँछ । 

(ङ) “आयवेुद शलिलनक” भन्नािे आधारभरु् आयवेुद सेवा, परामिा सेवा र्था उपचारात्मक सेवाप्रदान गने शलिलनक 
सम्झनपुछा ।  

(च) “ऐन” भन्नािे zf/bf  नगरपालिकाको नगर स्वास््य ऐनिाई सम्झनपुछा । 

(छ) “कन्सल्टेन्ट” भन्नािे सम्बशन्धर् लबषयमा मान्यर्ा प्राप्त शििण संस्थाबाट स्नार्कोत्तर उपालध लिग्री वा      लिप्िोमा 
प्राप्त गरेका वा र्ोवकए बमोशिमका वविषेज्ञ र्ािीम प्राप्त गरी सम्बशन्धर् काउशन्सिमा दर्रर्ाा भएका वविषेज्ञ शचवकत्सक 
सम्झनपुछा । 

(ि) “गैरसरकारी वा लनशि स्वास््य संस्था ” भन्नािे प्रचलिर् काननु बमोशिम शस्वकृलर् लिई गैरसरकारी वा लनिी 
िेत्रको िगानी र्था स्वालमत्वमा संचािन भएका स्वास््य संस्था सम्झनपुर्रछा । 

(झ) “िेरीयाविक परामिा  केन्र” भन्नािे िेष्ठ नागररकिाई स्वास््य िीवन िैिी सम्बन्धी परामिा सेवाप्रदान गने 
केन्र सम्झनपुछा ।  

(ञ) “नगरपालिका” भन्नािे zf/bf  नगरपालिका सम्झन ुपछा । 

(ट) “लनिी अस्पर्ाि वा नलसाङ्ग होम” भन्नािे स्वास््य सेवाप्रदान गने उ4]श्यिे प्रचलिर् कम्पनी कानून बमोशिम 
स्थापनाा भई zf/bf  नगरपालिकाबाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गना Ohfht प्राप्त लनिी अस्पर्ाि वा नलसाङ्ग होम 
सम्झन ुपछा । 

(ठ) “परम्परागर् सेवाशलिलनक” भन्नािे स्थालनय उपिब्ध िलिबटुी द्धारा उपचार सेवा र्था परामिा प्रदान गने 
शलिलनक सम्झनपुछा । 

(ि) “प्रयोगिािा ” भन्नािे “लि” र “ई” समहुका प्रयोगिािा सम्झन ुपछा । ई समहुका प्रयोगिािा भन्नािे आधारभरु् 
स्वास््य केन्रमा आधाररर् प्रयोगिािा सम्झन ुपछा र लि समहुका प्रयोगिािा भन्नािे आधारभरु् अस्पर्ािमा आधाररर् 
प्रयोगिािा सम्झन ुपछा । 
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(ढ) “प्राकृलर्क उपचार केन्र” भन्नािे प्रारशम्भक प्राकृलर्क उपचार सेवाहरु र्था परामिा सेवाप्रदान गने उपचार केन्र 
सम्झनपुछा ।   

(ण) “प्राववलधक pk-सलमलर्” भन्नािे  zf/bf नगरपालिकाको स्वास्थ ऐन  @)&& को दफा  !^ sf] pkbkmf -!_ 

बमोशिम प्राववलधक pk-सलमलर् सम्झनपुछा । 

(र्) “वफशियोथेरापी केन्द” भन्नािे बवहरङ्ग वफशियोथेरापी सेवा र्था परामिा सेवाप्रदान गने केन्र सम्झनपुछा । 

(थ) “पनुास्थापना केन्द” भन्नािे मानलसक र्था िारीररक पूनास्थापना केन्र सम्झन ुपछा । 

(द) “भवन लनमााण मापदण्ि” भन्नािे भवन लनमााण सम्बन्धी मापदण्ि, २०७२ मा उल्िेशखर् मापदण्ि सो िब्दिे 
स्वास््य सम्बन्धी भवनको िालग छुटै्ट मापदण्ि सम्झन ुपछा र नभएको स्थानको हकमा अनसूुची !  मा उल्िेशखर् 
भवन लनमााण मापदण्ि समेर्िाई िनाउँछ । 

(ध) “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि  सरकारको स्वास््यर्था िनसङ्ख्या मन्त्रािय सम्झन ुपछा । 

(न) “भवन संवहर्ा” भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोशिम नेपाि सरकारबाट स्वीकृर् 
राविय भवन संवहर्ा सम्झन ुपछा । 

(प) “सरकारी अस्पर्ाि” भन्नािे नेपाि सरकारको पूणा वा आंशिक स्वालमत्व रहने गरी सावािलनकवहर्का िालग 
स्थापना भएका वा हनु ेस्वास््य सेवाप्रदायक अस्पर्ाि सम्झन ुपछा । 

स्पष्टीकरण : यस खण्िका प्रयोिनका िालग आंशिक स्वालमत्व भन्नािे नेपाि सरकारको कशम्र्मा एकाउन्न प्रलर्िर् 
िगानीिाई सम्झन ुपछा । 

(फ) “सहकारी अस्पर्ाि” भन्नािे सहकारीको लसद्धान्र् बमोशिम सदस्य समरे् िाई स्वास््य सेवाददने उद्दशे्यिे 
सहकारी ऐन, २०४८ बमोशिम दर्रर्ाा भई zf/bf  नगरपालिका बाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त अस्पर्ाि 
सम्झनपुछा । 

(ब) “सेवा ररग्पा (आम्ची) शलिलनक” भन्नािे सामान्य आम्ची उपचार सेवा र्था परामिा सेवाप्रदान गने शलिलनक 
सम्झनपुछा । 

(भ) “सामदुावयक अस्पर्ाि” भन्नािे सम्बशन्धर् सरकारी लनकायमा संस्थादर्ाा भई सामदुावयक िगानी र व्यवस्थापनमा 
सञ्चािनहनु े गरी मनुाफा रवहर् उद्देश्य लिई zf/bf  नगरपालिका बाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त 
अस्पर्ाि सम्झन ुपछा । 

(म) “स्वास््य शलिलनक” भन्नािे कुन ैपलन व्यशििाई स्वास््य सम्बन्धी िाँच गने, उपचार सम्बन्धी आवश्यक परामिा, 
एक स्थानबाट पाँच वटा भन्दा कम सेवा िस्रै् बवहरङ्ग सेवा, प्रयोगिािा, रेलियो ईमेशिङ्ग, वफशियोथेरापी, खोप सेवा, 
पररवार लनयोिन िस्र्ा सेवा उपिब्ध गराउनका िालग प्रचलिर् कानून बमोशिम दर्ाा भएका संस्थािाई सम्झनपुछा र 
सो िब्दिे लनिी शलिलनक, आयवेुद र्था वैकशल्पक शचवकत्सा सेवा समेर्िाई िनाउँदछ । स्वास््य शलिलनकिे 
आधारभरु् स्वास््य सेवा अन्र्र्गर्का स्वास््य सेवाप्रदान गनेछन ्। 

(य) “स्वास््य संस्था” भन्नािे यस लनदेशिका वा प्रचलिर् कानून बमोशिम दर्ाा भई अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट 
स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त अस्पर्ाि, स्वास््य शलिलनक, प्रयोगिािा िस्र्ा सेवाहरु सञ्चािन गने संस्था 
र सो िब्दिे आयवेुद अस्पर्ाि, शलिलनकहरु र्था यस्रै् प्रकारका अन्य केन्रहरु समरे्िाई िनाउँछ । 

(र) “यनुानी उपचार केन्र” भन्नािे प्रारशम्भक यनुानी उपचार सेवा र्था परामिा सेवाप्रदान गने केन्र सम्झनपुछा। 

(ि) “योग, ध्यान र्था िाररररक व्यायम केन्र” भन्नािे  स्वास््य प्रबाधनात्मक योग अभ्यास, ध्यान, प्राणयाम र्था अन्य 
ब्यायामहरु सम्बन्धी सेवा ददने केन्र सम्झनपुछा  । 

(व) “होलमयोप्याथी शलिलनक” भन्नािे प्रारशम्भक होलमयोप्याथी उपचार सेवा र्था परामिा सेवा प्रदान गने शलिलनक 
सम्झनपुछा ।  
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पररच्छेद–२ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन इिािर् प्रविया 

३. स्वास््य सेवा सञ्चािन इिािर् : (१) देहाय बमोशिमका स्वास््य संस्थाको स्थापना, सेवा ववस्र्ार वा स्र्रोन्नलर् 
गना zf/bf नगरपालिकािे इिािर् ददन सलनेछ । 

(क) स्वास््य शलिलनक, आयवेुददक शलिलनक, सेवा ररग्पा (आशम्च) होलमयोप्याथी शलिलनक र यस्रै् प्रकारका अन्य 
शलिलनकहरु, 

(ख) वफशियोथेरापी केन्र, पनुास्थापना केन्र (मनोसामाशिक), प्राकृलर्क उपचार केन्र, अकुपन्चर, अकुप्रसेर केन्र, यनुानी 
उपचार केन्र, योग ध्यान र्था िाररररक व्ययाम केन्र, परम्परागर् सेवा शलिलनक र्था यस्रै् प्रकारका शलिलनक र्था 
सेवा केन्रहरु, 

(ग) िेररयाविक परामिा केन्र, 

(घ) लि र ई वगाको प्रयोगिािाहरु, 

(ङ) १५ िैया सम्मका अस्पर्ाि ।  

४. पूवााधार लनमााण cfसयपत्रका िालग लनवेदन ददन ुपने : (१) यस लनदेशिका बमोशिम स्वास््य संस्थाको स्थापना, 
स्वास््य सेवा ववस्र्ार वा स्र्रोन्नलर् गरी स्वास््य सेवा सञ्चािन गना इच्छुक स्वास््य ससं्थािे आवश्यक पूवााधार 
लनमााण गने प्रयोिनका िालग अनसूुची २ बमोशिमका ढाँचामा cfसयपत्रका िालग लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम लनवदेन प्राप्त हनु आएमा zf/bf नगरपालिकािे लनवदेन प्राप्त भएको पन्र काया 
ददन लभत्र देहायका वववरणहरु परीिण गने प्रयोिनका िालग प्राववलधक pk-सलमलर् खटाउन सलनछे : 

(क)  प्रस्र्ाववर् स्वास््य संस्थाको व्यावसावयक कायायोिना, 
(ख)  प्रस्र्ाववर् स्वास््य संस्था रहने स्थानको उपयिुर्ा र िग्गाको पयााप्तर्ा, 
(u)  प्रस्र्ाववर् स्वास््य संस्थािे सेवा परुय्ाउने िते्र, सो िेत्रको िनसं्या/िनघनत्व, (प्रस्र्ाववर् स्वास््य संस्थािे 
सेवा परुय्ाउन ेिते्रमा अन्य अस्पर्ािहरुको अवशस्थलर् र प्रस्र्ाववर् अस्पर्ाििे परुय्ाउने थप योगदान, 

(३) प्राववलधक pk-सलमलर्िे उपदफा (२) मा उशल्िशखर् ववषयहरुको ववश्लषेण गरी स्पष्ट राय सवहर्को 
प्रलर्वदेन र्ीस काया ददन लभत्र zf/bf नगरपालिका समि पेि गनुा पनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोशिमका प्रलर्वदेन प्राप्त भएपलछ सो प्रलर्वदेनको आधारमा पूवााधार लनमााणका िालग 
अनमुलर् ददन उपयिु हनु ेदेशखएमा प्रलर्वदेन प्राप्त भएको लमलर्िे पन्र काया ददन लभत्र नगरपालिकािे बढीमा र्ीन 
वषासम्मको समयावलध ददई पूवााधार लनमााणका िालग लनवदेकिाई cfसयपत्र प्रदान गना सलनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशिमको अवलधलभत्र मनालसव कारण परी पूवााधार लनमााण गना नसकेको भनी समयावलध 
थपकािालग सम्बशन्धर् अस्पर्ाि वा स्वास््य संस्थािे अनरुोध गरेमा zf/bf नगरपालिकािे त्यस्र्ा अस्पर्ाििाई 
बढीमा दईु वषामा नबढ्न ेगरी पूवााधार लनमााणका िालग समयावलध थप गना सलनेछ । 

५. सञ्चािन इिािर् ददन सवकने : (१) दफा ४ बमोशिम पूवााधार लनमााण काया सम्पन्न भए पलछ सो पूवााधार र्यार 
भएको व्यहोरा सवहर् सम्बशन्धर् स्वास््य संस्थािे सेवा सञ्चािन गने आवश्यक कागिार्हरु संिग्न गरी अनसूुची ३  
बमोशिमको ढाँचामा र स्वास््य शलिलनक स्थापना र्था सञ्चािन इिािर् िालग अनसूुची ४  बमोशिमका ढाँचामा 
zf/bf नगरपालिका समि लनवदेन ददन ुपनेछ । स्वास््य संस्था दर्ााका िालग अनसूुची ६  बमोशिमको स्थापना 
दस्र्रु बझुाउन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशिम लनवदेन प्राप्त हनु आएमा zf/bf नगरपालिकािे लनवदेन प्राप्त गरेको लमलर्िे सार् 
ददनलभत्र प्राववलधक pk-सलमलर् खटाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम खवटएको प्राववधक pk- सलमलर्िे पन्र काया ददनलभत्र स्थिगर् लनरीिण गरी 
स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्रदान गना उपयिु भए नभएको राय सवहर्को प्रलर्वदेन zf/bf  नगरपालिका 
समि पेि गनुापनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशिम प्राववधक pk-सलमलर्को प्रलर्वेदनका आधार र यस लनदेशिकामा उशल्िशखर् अन्य 
मापदण्ि पूरा गरेका स्वास््य संस्थािाई zf/bf नगरपालिकािे पाँच वषाका िालग स्वास््य सेवा सञ्चािन गना इिािर् 
ददन सलनेछ । स्वास््य सेवा सञ्चािन इिािर्पत्रको ढाँचा अनसूुची ५ बमोशिम हनुछे । 

५) यस दफा बमोशिम स्वास््य संस्थािाई स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् ददने नददने सम्बन्धमा उपदफा 
(३) बमोशिम प्राववलधक pk-सलमलर्को प्रलर्वदेन प्राप्त भएको लमलर्िे सार् काया ददनलभत्र लनणाय गरी सलनपुनेछ र सो 
को िानकारी सम्बशन्धर् संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

(६) यो लनदेशिका प्रारम्भ हुँदाका बखर् संस्था दर्ाा गने लनकायमा दर्ाा भएको र्र दफा (५) बमोशिम 
इिािर् िालग लनवदेन नददई सञ्चािन गरररहेका स्वास््य संस्थािे अनसूुची ६मा उल्िेख भए बमोशिमका दस्र्रुको 
अलर्ररि  दइु गणुा बढी दस्र्रु लिई एक पटकको िालग लनदेशिका बमोशिमको प्रकृया पूरा गरी सञ्चािन इिािर् 
ददन सवकनेछ । 

(७) यो लनदेशिका प्रारम्भ हुँदाका बखर् संस्था दर्ाा गने लनकायमा दर्ाा भईा इिािर्का िालग लनवदेन ददएका 
स्वास््य संस्थािे अनसूुची ६ मा उल्िेख भए बमोशिमको अलर्ररि िाग्न ेदस्र्रुमा ५० प्रलर्िर् बवढ दस्र्रु बझुाएमा 
एक पटकको िालग लनदेशिका बमोशिमको प्रकृया परुा गरी सञ्चािन इिािर् ददन सवकने छ । 

(८) उपदफा (२) (३) र (५) बमोशिम र्ोवकएको म्याद लभत्र zf/bf नगरपालिका वा प्राववलधक pk-
सलमलर्िे काया सम्पन्न नगरेमा इिािर्का िालग लनवदेन ददन ेस्वास््य संस्थािे एक र्ह मालथल्िो लनकायमा उिरु गना 
सलनेछ । यसरी प्राप्त भएको उिरुी सम्बन्धमा सम्बशन्धर् मालथल्िो लनकायिे उपदफा (२), (३) र ५) मा र्ोवकएको 
म्यादमा नबढ्ने गरी िीघ्र अनगुमनको व्यवस्था लमिाईा सञ्चािन इिािर्को व्यवस्था गररददन सलनेछ ।  

६. थप सेवा ववस्र्ार गना वा िाखा स्थापना गना इिािर् लिन ुपने : स्वास््य संस्थािे आफूँिे सेवा सञ्चािन गना 
इिािर् पाएका सेवाको अलर्ररि थप सेवा ववस्र्ार गना वा िाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चािन गना चाहेमा अनमुलर् 
प्रदान गने लनकायबाट यस लनदेशिका बमोशिमका प्रकृया परुा गरी इिािर् प्राप्त गनुा पनेछ । 

७. पनुः इिािर् प्राप्त गना लनवेदन ददन ुपने : (१) यो लनदेशिका प्रारम्भ हुँदाका बखर् सञ्चािन स्वीकृलर् लिएका 
स्वास््य संस्थािे यस लनदेशिका बमोशिम र्ोवकएको पूवााधार र्था मापदण्ि कायाान्वयन प्रयोिनका िालग यो लनदेशिका 
प्रारम्भ भए पलछ र्ोवकएको अवलध लभत्र पूवााधार र्यारी योिना (भवन प्रबिीकरण वा नया ँ लनमााण योिना) सवहर् 
zf/bf नगरपालिका समि लनवदेन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम लनवदेन प्राप्त हनु आएमा zf/bf नगरपालििे त्यस्र्ा स्वास््य संस्थािाई यस 
लनदेशिका बमोशिम र्ोकेको पूवााधार परुा गनाका िालग र्ीन वषा र मापदण्ि कायम गनाका िालग एक बषाको समयावलध 
ददन सलनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम समयावलध थप भएका स्वास््य संस्थािे प्रत्यके छ/छ मवहनामा प्रलगलर् प्रलर्वदेन 
zf/bf नगरपालिका समि पेि गनुा पनेछ । 

(४) प्रबलिकरण हनुे अस्पर्ाि वा नयँा लनमााण गना अनमुलर् लिई साववकको भवनबाट सेवा ददई रहेका 
स्वास््य संस्थािे लनमााण अवलध भरका िालग भवनको कारण वा अस्पर्ािको औिार उपकरणिे हनु सलन ेदघुाटनाको 
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िालग िैया िमर्ा बराबरको सं्यामा प्रलर् व्यशि एक िाख रुपैया बराबरको सामवुहक दघुाटना बीमाको व्यवस्था 
गनुा पनेछ । 

(५) यस दफा बमोशिमका प्रकृया परुा गरेका स्वास््य संस्थािाई दफा ५ बमोशिम स्वास््य संस्था सञ्चािन 
गना इिािर् प्रदान गररनछे । 

(६) यस दफा बमोशिम इिािर्का िालग लनवेदन नददने, लनवदेन ददए पलन इिािर् नपाउने वा लनधााररर् अबलध 
लभत्र पूवााधार वा मापदण्ि कायम नगने स्वास््य संस्थाको इिािर् zf/bf नगरपालििे रद्द गनेछ । 

८. अनमुलर् दस्र्रु बझुाउनपुने : स्वास््य संस्थाको स्थापना, सेवा ववस्र्ार वा स्र्रोन्नलर् गना अनमुलर् प्राप्त भएमा 
सम्बशन्धर् स्वास््य संस्थािे अनसूुची ६ मा उल्िेख भए बमोशिमको अनमुलर् दस्र्रु  zf/bf नगरपालिकािाई बझुाउन ु
पनेछ । 

९. नवीकरण गराउनपुने : (१) यस लनदेशिका बमोशिम स्वास््य सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् प्राप्त स्वास््य संस्थािे 
सेवा सञ्चािन इिािर्को अवलध समाप्त हनु ुभन्दा कशम्र्मा र्ीन मवहना अलध zf/bf नगरपालिका समि नवीकरणका 
िालग अनसूुची 7  बमोशिको ढाँचामा लनवेदन ददन ुपनेछ । zf/bf नगरपालिकािे आवश्यक िाचँ वझु गरी यस 
लनदेशिका बमोशिम मापदण्ि पूरा गरेको पाइएमा इिािर् पत्रको अवलध सवकन ुअशघ इिािर् पत्रको नवीकरण 
अनसूुची ८ बमोशिमको ढांचामा गरी ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम लनवदेन प्राप्त भएमा zf/bf नगरपालिकािे अनसूुची ६ मा उल्िेख भए बमोशिमको 
दस्र्रु लिई पाँच वषाका िालग स्वास््य संस्थािाई सेवा सञ्चािन इिािर्को नवीकरण गरर ददन सलनछे । र्र यो 
लनदेशिका प्रारम्भ हनु ुअशघ स्वास््य संस्था सञ्चािन गने अनमुलर् पाएका स्वास््य संस्थाको हकमा त्यस्र्ो स्वास््य 
संस्थािे यस लनदेशिका बमोशिम र्ोवकएको मापदण्ि र्था पूवााधार कायम नगरे सम्म र्ीन बषामा नबढाई प्रत्यके एक 
बषाका िालग इिािर् नवीकरण गरर ददन सलनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशिमका अवलध लभत्र मनालसब कारण परी लनवेदन पेि गना नसकेको भनी कारण 
खिुाई थप र्ीन मवहना लभत्र लनवदेन पेि गरेमा दोब्बर नवीकरण दस्र्रु लिई zf/bf नगरपालिकािे सेवा सञ्चािन 
इिािर् नवीकरण गरर ददन सलनेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोशिमको अवलध लभत्र नवीकरणका िालग लनवेदन पेि नगने स्वास््य संस्थाको 
सेवा सञ्चािन इिािर्पत्र स्वर्ः खारेि हनुेछ र सो िानकारी प्रादेशिक स्वास््य संरचनामा समेर् ददनपुनेछ । 

१०. गणुस्र्र र्था मापदण्ि अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) स्वास््य संस्थािे आफूिे प्रदान गरेका सेवाहरुको 
यस लनदेशिकामा उशल्िशखर् मापदण्ि बमोशिमको गणुस्र्र भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक बषा परीिण (स्वःमूल्यांकन ्
गराई सोको प्रलर्वेदन आलथाक वषा समाप्त भएको लमलर्िे र्ीन मवहना लभत्र zf/bf नगरपालिका समि अलनवायारुपमा 
पेि गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम र्ोवकएको अवलध लभत्र प्रलर्वदेन पेि नगने स्वास््य संस्थािाई सो प्रलर्वदेन पेि 
गना zf/bf नगरपालििे लनदेिन ददन सलनेछ । 

(३) उपदफा (१) मा िनु सकैु कुरा िेशखएको भए zf/bf नगरपालिका, प्रादेशिक स्वास््य संरचना र 
मन्त्राियिे आवश्यकर्ा अनसुार िोशखम, भौगोलिक अवशस्थलर्, लबरामीको चाप, िल्यवियाको सं्या, ववत्तीय िगानीका 
आधारमा नमूना छनौट गरी स्वास््य संस्थािे प्रदान गरेको सेवाको गणुस्र्र र्था यस लनदेशिकाको मापदण्ि परुा गरे 
नगरेको सम्बन्धमा लनरीिण र्था अनगुमन गना वा गराउन सलनेछ । 

(४) यस लनदेशिकामा अन्यत्र िनु सकैु कुरा िेशखएका भएर्ा  पलन  प्रादेशिक स्वास््य संरचना र्था मन्त्राियिे 
िनु सकैु लनकायबाट सेवा सञ्चािन अनमुलर् प्राप्त गरेका अस्पर्ाि वा स्वास््यसंस्था र zf/bf नगरपालिको समरे् 
अनगुमन गना सलनेछ । 



 

7 

 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोशिम लनयलमर् वा आकशस्मक अनगुमन गदाा र्ोवकएका गणुस्र्र वा पूवााधार 
पूरा नगरी सेवा सञ्चािन गरेको पाईएमा त्यस्र्ा संस्थािाई र्त्काि सधुारका िालग बढीमा र्ीन मवहनाको म्याद ददई 

सधुारको मौका ददन सवकनेछ । 

(६) यस दफा बमोशिम लनरीिण र्था अनगुमनका िममा ददएको लनदेिन पािना नगने, यस लनदेशिका 
बमोशिमका गणुस्र्र र्था पूवााधार मापदण्ि पूरा नगने वा गणुस्र्र परीिणको वावषाक प्रलर्वेदन पेि नगने स्वास््य 
संस्थािाई zf/bf नगरपालििे त्यस्र्ा स्वास््य संस्थािे प्रदान गरर आएको सेवा पूणा वा आंशिक रुपमा र्त्काि बन्द 
गना आदेि ददन सलनछे । 

(७) उपदफा (६) बमोशिम स्वास््य संस्थािाई कारबाही गनुापूवा सम्बशन्धर् स्वास््य संस्थािाई मनालसब 
मावफको सफाइ पेि गने मौक ददनपुनेछ । 

(८) यस लनदेशिकामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेशखएको भएर्ा पलन अन्य प्रचलिर् कानून बमोशिम गररन े
अनगुमनिाई वा व्यवस्थािाइ सीलमर् गनेछैन । 

(९) स्वास््यसेवा संचािन सम्बन्धी अनमुलर् लिने प्रविया प्रारम्भ नगरेका स्वास््य संस्थामा कुनै पलन 
शचवकत्सक, नसा वा स्वास््यकमीिे शलिलनकि प्राशलटस गना पाउने छैन । कुनै शचवकत्सक, नसा वा स्वास््यकमीिे 
त्यस्र्ो संस्थामा शलिलनकि प्राशलटस गरेमा लनििाईा कारवाहीको िालग सम्बशन्धर् पररषदमा िेखी पठाईनेछ । 

(१०) zf/bf नगरपालिका अन्र्गर्ाका लनिी अस्पर्ाि, नलसाङ्ग होम, स्वास््य शलिलनक र औषलध पसिको 
अनगुमन अनसूुची ११ बमोशिमको चेकलिस्ट प्रयोग गरी गना सवकनछे भने अन्य स्वास््य संस्थाको अनगुमन प्रचलिर् 
कानून बमोशिम हनुेछ । 

११. लनवेदनददन सलने : (१) दफा १० को उपदफा (७) बमोशिम ददएका आदेि वा प्राववलधक pk-सलमलर्िे यस 
लनदेशिका बमोशिम पेि गरेको अनगुमन प्रलर्वदेन उपर शचत्त नबझु्न ेस्वास््य संस्थािे त्यस्र्ो प्रलर्वेदन पेि भएको लमलर्िे 
१५ ददनलभत्र शचत्त नबझु्नकुो स्पष्ट आधार र कारण सवहर् पनुराबिोकनको िालग प्रादेशिक स्वास््य संरचना समि  

लनवदेन ददन सलनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम प्राप्त भएको लनवदेन  zf/bf नगरपालिको प्रलर्कृया समेर् लिई प्रादेशिक स्वास््य 
संरचनािे छानववन गरी यथा िीघ्र लनणाय गनेछ र सो सम्बन्धमा प्रादेशिक स्वास््य संरचनािे गरेको लनणाय अशन्र्म 
हनुेछ । 

१२. स्वास््य संस्था गालभई सञ्चािन गना सलन े : स्वास््य सेवािाई गणुस्र्रीय, प्रभावकारी र्था सवुवधायिु बनाउन 
सञ्चािनमा रहेका एक भन्दा वढी स्वास््य संस्थाहरु एक आपसमा गालभई सेवा सञ्चािन गना चाहेमा सेवा सञ्चािन 
गना zf/bf नगरपालिका समि त्यस्र्ा स्वास््य संस्थाहरुिे संयिु रुपमा लनवेदन ददन सलनेछन।् 

१३. अनमुलर्  खारेिी  र्था कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस लनदेशिकामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेशखएको भएर्ा 
पलन zf/bf नगरपालिकािे स्वास््य सेवा सञ्चािन सम्बन्धी अनमुलर् लिन वा अनमुलर् नवीकरण गनाको िालग एक 
पटकको िालग लनशिर् समय अवलध ददई सावािलनक सूचना प्रकािन गना सलनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको अवलधलभत्र स्वास््य संस्था सञ्चािन सम्बन्धी अनमुलर् नलिन ेस्वास््य संस्थाको 
र दफा ९ को उपदफा (५) बमोशिमको अवलधलभत्र अनमुलर् नवीकरण नगने स्वास््य संस्थाको अनमुलर् स्वर्ःखारेि 

हनुेछ ।  

 

 

 

 



 

8 

 

पररच्छेद– ३ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन र्था गणुस्र्र सम्बन्धी व्यवस्था 

१४. स्वास््य सेवा सञ्चािन : (१) यस लनदेशिका बमोशिम अनमुलर् नलिई कसैिे पलन स्वास््य सेवा सञ्चािन गनुा 
हदैुन । 

(२) कसैिे यस लनदेशिका बमोशिम अनमुलर् नलिई स्वास््य सेवा सञ्चािन गरेको पाइएमा सो काया रोलन 
र्था त्यस्र्ो स्वास््य संस्थािाई आवश्यक काननुी कारवाहीको िालग सोझै सम्बशन्धर् शिल्िा प्रिासन कायााियमा 
िेखी पठाउनेछ र त्यस्र्ा संस्थाका सञ्चािक भववष्यमा स्वास््य संस्था सञ्चािन अनमुलर् प्रदान नगनेगरी अलभिेख 
समेर् राशखनछे । 

 (३) स्वास््य संस्थािे आफनो उद्देश्य र िमर्ा अनसुार zf/bf नगरपालिकाबाट अनमुलर् लिई देहायका 
सेवाको समशुचर् व्यवस्था गरी स्वास््य सेवा सञ्चािन गना सलनेछ : 

(क) आधारभरु् स्वास््य सेवा  
(ख) सामान्य शचवकत्सा सेवा  

(ग) सामान्य िल्यविया सेवा  

(घ) स्त्री र्था प्रसलुर् सेवा    

(ङ) आकशस्मक सेवा, 
(च) बाि सोग र्था शिि ुसेवा 
(छ) सामान्य दन्र् सेवा 
(ि) बवहरंग सेवा, 
(झ) अन्र्रंग सेवा,     
(ञ) लनदानात्मक सेवा (प्रयोगिािा, रेलियो ईमशेिङ आदद)   

(ट) फामेसी सेवा, 
(ठ) रि सचार सेवा, 

*नोट १५ िैया सम्मका अस्पर्ाििे सम्बशन्धर् शचवकत्सकको उपिब्धर्ामा आकशस्मक िल्यविया सेवा प्रदान गना 
सलनेछन ्र्र अन्य वविषेज्ञ सेवा ददन लमल्न ेछैन । यदद अन्य सेवा ददन ुपरेमा सम्बशन्धर् र्हबाट कशम्र्मा ५० 
िैयामा स्र्रोन्नर्ी हनुपुनेछ । 

१५. गणुस्र्र सलुनशिर्र्ा सम्बन्धी मापदण्ि : (१) स्वास््य संस्थािे दफा ३ बमोशिमका स्वास््य सेवा सञ्चािन गदाा 
देहायको गणुस्र्रको सलुनशिर्र्ा गनुाका साथै देहायका उशल्िशखर् मापदण्िहरुको समेर् पािना गरेको हनु ुपनेछः 

(क) बवहरंग ववभागमा आउने लबरामीको चापका आधारमा लबरामी दर्ाा, वविषेज्ञ परामषा, लनदानात्मक सेवाहरु 
र औषधी किमा लछटो छररर्ो सेवा ददने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(ख) स्वास््य संस्थामा नेपाि सरकारिे लनधाारण गरेको मापदण्ि बमोशिम संिमण लनयन्त्रण (इन्फेलसन 
वप्रभेन्सन) को व्यवस्था हनु ुपनेछ र सोको लनयलमर् र प्रभावकारी अनगुमन गनुा पनेछ । 

(ग) स्वास््य संस्थािे ववलभन्न ईकाईबाट प्रदान गने स्वास््य सेवाहरु स्र्रीय रुपमा सञ्चािन गना काया सञ्चािन 
लनदेशिका (स्यान्िर अपेर्रेवटंग म्यान्यूि) र्यार गरी िाग ुगनुा पनेछ। 

(घ) स्वास््य संस्थािे बवहङ्ग सेवा प्रदान गने शचवकत्सकहरु उपिब्ध हनु ेसमय र्ालिका (ददन र बार खलु्न े
गरी) सवैिे देख्न ेठाउँमा राशखएको हनु ुपनेछ । 
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(ङ) स्वास््य संस्थािे उपिब्ध गराउने भलनएको वविेषज्ञ सेवा सम्बशन्धर् लबिेषज्ञ शचवकत्सक बाट प्रदान गने 
व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(च)  लबरामीिे आफूिे सेवा लिन चाहेको शचवकत्सकबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था सलुनशिर् गनुापनेछ । 

(छ)  लबरामी वा लबरामीको रेख देख गने व्यशििाई रोग र उपचार पद्धलर्बारे स्पष्ट िानकारी ददने व्यवस्था 
हनु ुपनेछ । 

(ि)  स्वास््य संस्था पररसर र्था सेवा ददन ेकिहरु लनयलमर् रुपमा सफा सगु्घर राशखएको हनुपुने छ । 

(झ)  सवैिे देख्न ेस्थानमा उिरुी पेवटका राशखएको हनु ुपनेछ । 

(ञ)  िनगनुासो व्यवस्थापनका िालग गनुासो सनेु्न अलधकारी र्ोकी िनगनुासो र्था पना आएका उिरुी समाधान 
गने व्यवस्था लमिाएको हनुपुनेछ । साथै समाधान हनु नसलन ेभएमा सोको कारण सम्बशन्धर् व्यशििाई 
िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(ट)  लबरामीिे संस्थाबाट सेवा प्राप्त गना िाग्न ेिलु्क, प्रकृया र्था अवलध समेर् खिुाएको लबरामी बिापत्र 
(प्यालसएन्ट चाटार) स्वास््य संस्थामा अनसूुची ९ बमोशिमको ढाँचामा र्यार गरी सबैिे देशखने गरी राख्न ु
पनेछ र सोही अनरुुप सेवाको लनशिर्र्ा गनुा पनेछ । 

(ठ)  स्वास््य संस्थामा आउन े लबरामीिाई आवश्यक पने िानकारी गराउन सोधपछु वा सहायर्ा किको 
व्यवस्था गरी सेवाग्राहीिाई आवश्यक िानकारी ददन व्यवस्था गरेको हनु ुा पनेछ । 

(ि)  सेवा प्रदायक शचवकत्सक र्था स्वास््य कमीहरुको सरुिाका िालग ववलभन्न सरुवा रोग ववरुद्धका खोप 
र्था व्यशिगर् सरुिा व्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ । 

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

(ण)  स्वास््य संस्थािे नेपाि सरकारबाट सञ्चालिर् सेवा वा कायािम सञ्चािन गदाा नेपाि सरकारिे र्ोकेका 
प्रोटोकि/मापदण्ि/लनदेशिका अलनवाया रुपमा पािना गरेको हनु ुपनेछ । 

(र्)  अस्पर्ाििे चौबीसै घण्टा शचवकत्सक र्था दि स्वास््यकमीबाट आकशस्मक सेवा ददएको हनु ुपनेछ। 

(थ)  अस्पर्ािमा रहेको आकशस्मक िैया िमर्ाको आधारमा शचवकत्सक र्था अन्य स्वास््यकमीको व्यवस्था 
गरेको हनुपुनेछ र सो को वववरण अनसुचुी १० बमोशिमको ढाँचामा सबैिे देख्न ेठाउँमा राख्न ुपनेछ । 

(द)  आकशस्मक ववभागवाट लबरामी भनाा गना, ररफर गना, लबरामीको रेफरि प्रकृया र लबरामी साने पद्धलर् स्पष्ट 
पररभावषर् भएको हनु पनेछ र सोको व्यहोरा बमोशिमको ढाँचामा सबैिे देख्न ेठाउँमा राख्न ुपनेछ । 

(ध)  अस्पर्ािमा उपचारका िालग आउने ववपन्न, असहाय, बेवाररसे लबरामीका िालग कुि िैयाको दि प्रलर्िर् 
िैया छुयाई लनःिलु्क उपचार अलनवाया रुपमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(न)  खण्ि (ध) बमोशिम उपिब्ध गराएका उपचार सेवाको अलभिेख राखी सोको प्रलर्वेदन zf/bf 

नगरपालिको कायााियमा लनयलमर् रुपमा पठाउन ुपनेछ । 

(प)  अस्पर्ािहरुमा ज्येष्ठ नागररकहरुिाई वविषे वकलसमका सवुवधाका व्यवस्था हनुपने र आवश्यक मात्रामा 
िैया छुटयाउन ुपनेछ । 

(फ)  स्वास््य संस्था सञ्चािन गररन ेभवन र अन्य पूवााधार भवन संवहर्ा र सम्बशन्धर् िते्र भवन लनमााण 
सम्बन्धी मापदण्ि अनरुुप हनुपुनेछ । 

(ब) अस्पर्ाििे ववपद् व्यवस्थापनको कायायोिना बनाएको हनुपुनेछ । सो कायाका िालग सम्पका  व्यशि 
र्ोकी सोको िानकारी zf/bf नगरपालिकाको कायााियमा ददन ुपनेछ । 

(भ)  अस्पर्ाििे सूचना अलधकारी र्ोलनपुनेछ । 

पररच्छेद–४ 

अस्पर्ाि सम्बन्धी मापदण्िहरु 
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१६. अस्पर्ािको पूवााधार सम्बशन्ध मापदण्ि : (१)अस्पर्ाििे सेवा सञ्चािन गदाा देहाय बमोशिमको पूवााधार सम्बन्धी 
मापदण्ि पूरा गरेको हनु ुपनेछ : 

(क) अस्पर्ाि रहने स्थान धवुाँ, धिुो, ध्वलन, िि र्था िलमन प्रदूषणबाट मिु भएको ।  

(ख) अस्पर्ाि रहने िते्र र हार्ालभत्र उपयिु सरुिाको ब्यवस्था भएको । 

(ग) अस्पर्ाि स्थापना हनु ेस्थान सिक यार्ायार्को पहचुँ भएको । 

(घ) पानी, लबििुी र सञ्चार सलुबधा उपिब्ध भएको । 

(ङ) सवारी साधन पावका का िालग पयााप्त व्यवस्था भएको । 

(च) अस्पर्ाि पररसरमा स्वस्थकर वार्ावरणका िालग बिृारोपण र्था बगैचाको व्यवस्था भएको । 

(२) आकशस्मक सेवाका िालग देहाय बमोशिमको पूवााधार सम्बन्धी मापदण्ि परुा गरेको हनु ुपनेछ:  

(क) कुि िैया िमर्ाको कशम्र्मा दि प्रलर्िर्का दरिे आकशस्मक किमा िैयाहरु उपिब्ध हनु ु
पनेछ ।  

(ख) आकशस्मक कि सञ्चािन गदाा अल्िासाउण्ि, एलसरे इमेशिङ सेवा, प्रयोगिािा, ओ.पी.िी., ओ.टी. 
र्था अन्य वािाहरुमा समरे् सशििै लबरामी ल्याउन िैिान सवकन े(शव्हिचेर, ििी, स्टेचर) गरी 
सञ्चािनमा ल्याएको हनु ुपनेछ । 

(ग) आकशस्मक किमा प्रलर्िािय, िौचािय, िायि रुम (Triage Room), चेशन्िङ्ग रुम, मेलिको िेगि 
केि (Medico-legal Case) िस्रै् रेप लभशलटम (Rape victim) आददको िालग गोपलनयर्ा सलुनशिर् 
हनु ेकोठाको समेर् व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ । 

(घ) चौबीसै घण्टा आकशस्मक सेवा ददने व्यवस्था लमिाएको हनु ुपनेछ । 

(ङ) आकशस्मक ववभागवाट लबरामी भनाा गना, ररफर गने लबरामीको रेफरि प्रकृया लबरामी र्था सने पद्धलर् 
स्पष्टरुपमा पररभावषर् रहेको हनु ुपनेछ । 

(च)  प्रकोपिन्य रोगहरु, प्राकृलर्क प्रकोप िस्र्ा पिहरुिाई लबचार गरी आकशस्मक सेवाका उपचार 
िालग संस्थािे ववपर् (व्यवस्थापन योिन बनाएको हनु ुपनेछ) । 

(छ)  आकशस्मक सेवामा काम गने िनिशि कशम्र्मा बेलसक िाइफ सपोट/प्राइमेरी िामा केयर/ 

एिभान्स कालिाएक िाएफ सपोट/एिभान्स िामा िाइफ सपोट सम्बन्धी र्ालिम लिएको हनु ुपनेछ 
। 

(३) बवहरंग ववभागका िालग देहाय बमोशिमको पूवााधार सम्बन्धी मापदण्ि परुा गरेको हनु ुपनेछ:  

(क) अस्पर्ािबाट प्रदान हनु ेप्रत्येक वविेषज्ञ सेवाका िालग ओ.पी.िी. किको व्यवस्था लमिाएको ।  

(ख)  अस्पर्ािका िालग सामान्यर्या सामान्य शचवकत्सा, वािरोग, सामान्य िल्यविया, स्त्री र्था प्रसरु्ी 
सेवा हनुपुनेछ ।  

(ग)  उपिब्ध भएका शचवकत्सकहरु मध्य ेसेवाग्राहीिे उपिब्ध भएसम्म रोिकेो शचवकत्सकसँग परीिण 
गना पाउने व्यवस्था भएको ।  

(४) अन्र्रंग ववभागका िालग देहाय बमोशिमको पूवााधार सम्बन्धी मापदण्ि परुा गरेको हनु ुपनेछ: 

क)  अस्पर्ािमा िल्यविया पिार् पलन लबरामीको अवस्था शस्थर नभएसम्म उि िल्यविया गने समूह 
र्था सिान शचवकत्सक र एनेस्थेलसयोिोशिष्ट अस्पर्ािमा रवहरहन ुपने र र्र्प््रिार् पलन सिारीको 
प्रकृलर् हेरी आवश्यक परेको खण्िमा र्त्काि उपिब्ध हनु ेव्यवस्था लमिाउन ुपने । 

(ख)  नलसाङ्ग ड्यूटी स्टेिनबाट प्रत्येक लबरामीको प्रत्यि लनगरानी हनु ेव्यवस्था गनुा पने । उि सवुवधा 
नभएमा प्रत्येक लबरामीको िैयामा कि बेि राख्न ुपने । 
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(५) एिाईि हेल्थ र्था लनदानात्मक सेवाका िालग देहाय बमोशिमको पूवााधार सम्बन्धी मापदण्ि परुा गरेको 
हनु ुपनेछ: 

(क) प्रत्येक वकलसमका परीिणको िालग राविय िनस्वास््य प्रयोगिािा नीलर् अनरुुपको प्रयोगिािाको 
व्यवस्था भएको हनु ुपने । 

(ख)  रेलियो िाइग्नोलसस, अल्िासाउण्ि, एलसरे वफल्म िोलिङ, अनिोलिङ र्था प्रोसेलसङ िगायर्का 
इमेशिङ सेवा किहरु ओ.पी.िी., ओ.टी. र्था वािाहरुिाई समेर् सशििै लबरामी ल्याउन िैिान 
सवकन े(व्हीिचेयर, ििी, स्टेचर) गरी संचािनमा ल्याएको हनुपुने । 

(ग)  यस्र्ा सेवा प्रदान गररने कोठाहरुमा प्रलर्िािय, िौचािय, चेशन्िङ रुमको व्यवस्था समेर् भएको 
हनुपुने । 

(६) अस्पर्ािमा पोषण, खोप, आमा र वच्चाको स्वा्य, पररवार लनयोिन िस्र्ा सेवाहरुको सरकारको नीलर्    
बमोशिम प्रवद्र्धनात्मक र्था प्रलर्रोधात्मक सेवा उपिब्ध हनु ुपनेछ । 

(७) अस्पर्ािमा कम्र्ीमा वच्चा र्था आमाको िालग वविषेज्ञ सेवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(८) औषलध पसि (फामेसी) का िालग देहाय बमोशिमको पूवााधार मापदण्ि परुा गरेको हनु ुपनेछ: 

(क) अस्पर्ाि हार्ा लभत्र औषलध पसिको व्यवस्था अस्पर्ाि फामेसी सेवा लनदेशिका,२०७० बमोशिम 
गनुा पनेछ । 

(ख)  चौलबसै घण्टा फामेसी सञ्चािनका िालग फामेसी ववषय अध्ययन गरेका दि िनिशिको व्यवस्था 
हनु ुपनेछ । 

(ग)  फामेसी किमा औषलधको गणुस्र्रमा ह्रास नहनु ेगरी सरुशिर् भण्िारण गने व्यवस्था लमिाउन ुपने 
। साथै र्ाप संवदेनिीि औषधी र्था भ्याशलसनको भण्िारण र्ोवकएको र्ापिममा हनुपुने । 

(घ)  उपचारमा प्रयोग गररन ेिागू औषधहरु (नारकोवटक औषधहरु) िागू औषध (लनयन्त्रण) ऐन २०३३ 
बमोशिम स्वास््य संस्थािे शचवकत्सकको लिशखर् प्रसे्कीप्सन अनसुार मात्र ववर्रण गने व्यवस्था 
लमिाएको हनु ुपनेछ । साथै औषलधको आम्दानी र्था ववर्रणको अलभिेख राख्न ुपनेछ ।  

(ङ)  म्याद नाघेका औषलधहरु लनयलमर् रुपमा अस्पर्ाि फोहर व्यवस्थापन लनदेशिकामा र्ोके बमोशिमको 
ववलध अपनाई नष्ट गनुापनेछ । 

(च)  आकशस्मक सेवाका िालग चावहने आवश्यक औषलधहरु चौलबसै घण्टा उपिब्ध हनु ेब्यवस्था हनु ु
पने । 

(छ) अस्पर्ाििे बाह्य व्यशि वा संस्थािाई फामेसी सेवा संचािन गना ददएको अवस्थामा सो व्यशि वा 
संस्थािे पलन अस्पर्ाििे पािना गनुापने मालथ उल्िेख भएका िर्ाहरु सम्पूणा अलनवाया रुपमा 
पािना गने व्यवस्था लमिाएको हनु ुपने । 

(ि)  औषधीको खरुा मूल्यमा छुटको व्यवस्था भएमा सबैिे देख्न ेगरी सूचना टाँस गनुा पनेछ ।  

(झ)  भवन संवहर्ामा उल्िेशखर् मापदण्ि अनरुुप औषलध पसि सञ्चािन हनु ेभवन लनमााण भएको हनु ु
पने  

(९) रि सञ्चार सेवा (ब्िि बैंक) का िालग देहाय बमावशिमको पूवााधार सम्बन्धी मापदण्ि परुा गरेको हनु ु
पनेछ: 

(क) लबरामीको िालग आवश्यक पने ब्िि उपिब्ध हनु ेगरी व्यवस्था लमिाइएको हनु ुपने ।  

(१०) अस्पर्ािमा रहेका लबरामी र्था अन्य सेवाग्राहीिाई असहि नहनुे गरी अिग्गै शचस्यान कि वा 
िवगहृको व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ । 

(११) अस्पर्ाि व्यवस्थापनका िालग देहाय बमोशिमको पूवााधार सम्बन्धी मापदण्ि परुा गरेको हनु ुपनेछ: 
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(क) सोधपछु र्था गनुासो सनुवुाई कि: 

(१) सेवाग्राहीहरुको सवुवधाको िालग आवश्यक कमाचारी सवहर्को सोधपूछ किको व्यवस्था हनुपुने । 

(२) अस्पर्ाििे प्रदान गने सेवाका ववषयमा सेवाग्राहीको गनुासो सनुवुाइ गने उशचर् प्रवन्ध लमिाइएको 
हनु ुपने । 

(ख) सूचना संप्रषेण: 

(१) अस्पर्ाि लभत्र प्रभावकारी सूचना सम्प्रषेणका िालग आन्र्ररक टेलिफोन (इन्टरकम)को ब्यवस्थाका 
साथै आवश्यक आधलुनक संयन्त्रको समशुचर् प्रयोग हनुपुने । 

(२)  अस्पर्ािहरुमा सावािलनक संचार सेवाको व्यवस्था हनुपुने । 

(३)  प्रहरी, एम्बिेुन्स, दमकि िस्र्ा सेवा िगायर्का आकशस्मक सेवा टेलिफोन नम्बरहरु स्पष्ट देशखने 
गरी राख्न ुपने । 

(ग)  पानी ववर्रण: 

(१)  अस्पर्ािमा लबरामी र अन्य ब्यशिहरुका िालग चौबीसै घण्टा िदु्ध पानी ववश्व स्वास््य संघिे 
र्ोकेअनरुुपको आपूलर्ा हनु ुपने । 

(२)  अस्पर्ाि द्वारा ववर्रण हनुे पानीको गणुस्र्र पररिण ४/४ मवहनामा गराई अलभिेख राशखएको 
हनुपुने । बवहरंग, नलसाङ्ग कि, अन्र्रंग, अपरेिन आपर्कािीन लथएटर र किहरुमा पानी व्यवस्था 
हनु ुपने । 

(घ)  ववद्धरु् आपूलर्ा: 
(१)  अस्पर्ाि िते्रलभत्र र सबै ववभागहरुमा चौबीसै घण्टा ववदु्धर् आपूलर्ा व्यवस्था हनु ेलमिाएको हनुपुने 

। साथै िोसोिसेलिको समयमा ववद्यरु् आपूलर्ा गना अटोमेवटक ब्याक अप लसष्टम स्थापना गरेको 
हनुपुने ।  

(२)  ओ.टी., इमिेन्सी कि िगायर्का संवदेनिीि किहरुमा आपर्कािीन ववदु्धर् व्याक अप लसष्टम 
राखेको हनुपुने । 

(ङ)  सरसफाई र्था िौचािय ब्यवस्थापन: 

(१)  अस्पर्ािको सम्पूणा िेतं्र सधै सफा राख्न ुपनेछ । 

(२)  अस्पर्ािमा देहाय बमोशिमको सेवा ददइन ेकिहरु वा शलिलनकमा िौचाियको व्यवस्था हनु ुपनेछ: 

(क) आकशस्मक कि  

(ख) िेवर रुम 

(ग) प्याथोिोिी सेवा 
(घ) बवहरंग ववभाग (आवश्यकर्ा अनसुार मवहिा र परुुषका िालग अिग अिग) 
(ङ) प्रलर् छ बेिको िनरि सेवामा एक 

(च) मवहिा र्था अपाङगका िालग अिगै 

(छ) लयाववन र्था िबि रुमका िालग (एटेच भएको 
(ि) िालटर र्था स्टाफका िालग (आवश्यकर्ानसुार) 
(३) अस्पर्ाि हार्ालभत्र सेवाग्राही र्था सेवाप्रदायकका िालग पयााप्त पानी र साबनु सवहर्को िौचाियको 

ब्यवस्था हनु ुपनेछ । 

 (४) िौचािय सधै सफा राख्न ेब्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ । 

      (च) ममार् सम्भार व्यवस्था: 
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(१) अस्पर्ाििे प्रयोग गने उपकरण र्था औिारहरु समयमा न ैममार्को व्यवस्था हनु ुपनेछ । साथै 
ठूिा र गम्भीर प्रकृर्ीका औिार उपकरणहरुको कम्पनीिे लनददाष्ट गरेको ममार् अवलध अनसुार 
ममार् सम्भार कायायोिना बनाई सोही अनसुार ममार् गरेको हनु ुपनेछ । 

(२) अस्पर्ािको भवन, सवारी साधन, मेलसनरी औिार, यन्त्र, उपकरण, ववदु्धर्ीय उपकरण र अन्य 
उपकरणहरुको लनयलमर् ममार् संभार गने व्यवस्था लमिाएको हनु ुपनेछ । 

(छ) लबरामी कुरुवािाई सवुवधा: अस्पर्ािको वािा र्था अन्य उपचार ददन ेस्थानमा आवश्यकर्ा अनसुार 
लबरामीको साथमा रहने एक िना कुरुवािाई बस्न सलने प्रवन्ध हनु ुपनेछ । 

(ि) लयाशन्टन सवुवधा: स्वास््य संस्था हार्ा लभत्र खाना पकाउन े(वकचेन) र खाना खान े(िाइलनङ्ग) 
अिग–अिग ठाउँ सवहर्को सफा र सवुवधायिु लयाशन्टनको व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ ।  

(झ)  िण्री व्यवस्थान: 

(क) अस्पर्ािमा प्रयोग हनु ेएप्रोन, पन्िा, टोपी, ितु्ता, र्न्ना, खोि, र्वकया, रुमाि िस्र्ा िगुा कपिा धनुको 
िालग िण्रीको व्यवस्था भएको हनु ुपने । 

 (ख) अस्पर्ाि भनाा भएका लबरामीको िगुा धनु ेसवुवधाको व्यवस्था भएको हनु ुपने । 

 (ञ) भण्िार (Store) व्यवस्था: 
(क) आपत्कािीन अवस्थामा प्रयोग हनु ेसामग्रीहरुको अिग्गै भण्िार कि हनुपुने । यस्र्ो भण्िारमा 

कशम्र्मा एक मवहनाको िालग अत्यावश्यक सामग्री स्टक राख्न ेव्यवस्था भएको हनुपुने । 

(ख)  अस्पर्ािको िालग आवश्यक ित्ताकपिा, सरसफाइ सामग्री, औिार, उपकरण र्था औषलधको 
न्यूनर्म मौज्दार् रहन ु पने र सो सामग्रीहरुको उपयलुत्त भण्िारणको िागी आवश्यक 
उपकरणहरुको व्यवस्था गरेको हनु ुपने । 

(ट) सरुिा व्यवस्थाः 
(क) अस्पर्ािमा सरुिा व्यवस्था लमिाउन सरुिा गािाको व्यवस्था भएको हनु ुपने । 

(ख) आपत्कािीन अवस्थाको िालग र्त्काि सेवा प्रदान गना राज्यका सरुिा लनकायसगँ समन्वय कायम 
गने व्यवस्था लमिाएको हनुपुने । 

(१२) एम्बिेुन्स सञ्चािन: अस्पर्ािमा मेलिकि एटेण्िेण्ट सवहर्को एम्बिेुन्स १ वटा अलनवाया हनुपुने र 
अस्पर्ाििे त्यस्र्ा मेलिकि एटेण्िेण्टिाई बेलसक इमरिेशन्स मेलिसीन िेलनङ्ग (Basic Emergency Medicine 

Training) ददन ेव्यवस्था लमिाउनकुा साथै एवककृर् एम्बिेुन्स र्था पवुा अस्पर्ाि सेवा संचािन लनदेशिका २०७७ 
बमोशिम एम्विेुन्स सेवा संचािन गने व्यवस्था लमिाएको हनु ुपनेछ ।  

(१३) स्थान र्था िग्गा पूवााधार: 

(क) अस्पर्ाि रहने स्थानः अस्पर्ाि रहने स्थान छनौट गदाा पायक पने गरी प्रदूषण मिु िेत्रको 
छनौट गना पनेछ । छनौट गररएको स्थान त्यस्रै् प्रकृलर्को अस्पर्ाि रहेको स्थानको कशम्र्मा 
एक कीिोमीटर टाढा हनु ुपनेछ । ववशिष्ट प्रकृलर्को बहसेुवा उपिब्ध गराउने अस्पर्ाि, आयूवेद, 

होमीयोप्यालथक िस्र्ा फरक प्रकृलर्का अस्पर्ािको हकमा र िनघनत्वको आधारमा अस्पर्ािको 
िैया आवश्यक देशखएमा यो बन्देि िागू हनुछैेन । 

(ख) अस्पर्ाि सञ्चािनको िालग आफ्नै स्वालमत्वको पयााप्त िग्गा हनुपुनेछ । आफ्नो िग्गा नभएको 
हकमा कम्र्ीमा पन्र बषाका िालग िग्गा भािामा लिई सो िग्गामा पूवााधार लनमााण गरी सञ्चािनमा 
ल्याउन सलनछे ।  

(१४) अस्पर्ािको भवन: 
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(क) अस्पर्ाि सेवा सञ्चािन गररने भवन नलसा र लििाइन भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा भएको 
व्यवस्था अनरुुप स्वीकृर् भएको हनुपुनेछ । नेपाि सरकारिे अस्पर्ािका सम्बन्धमा छुटै्ट मापदण्ि 
र्ोकेको भएमा सोही बमोशिम । भवन संवहर्ा र्था सम्बशन्धर् zf/bf नगरपालिका वा नगर 
ववकास सलमलर्िे िारी गरेको मापदण्ि बमोशिम सो भवन लनमााण भएको सहरी ववकास र्था भवन 
लनमााण ववभाग, लिलभिन कायााियबाट लसफाररस प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ । 

(ख) भवनमा सवासाधारणको िानकारीका िालग ववपर् व्यवस्थापन योिना र्यार गरी सरुिा सम्बन्धी 
संकेर् शचन्हहरु उपयिु स्थानमा प्रस्ट देशखने गरी राशखएको हनु ुपनेछ । 

(ग) अस्पर्ािको कोठाहरुमा उपयिु भेन्टीिेसन वा वार्ानकुुलिर् यन्त्र राशखएको हनु ुपनेछ । 
(घ) अस्पर्ािमा प्रिासलनक कायाािय, ओ.पी.िी., प्रयोगिािा, फामेसी, वािा, लयाशन्टनको व्यवस्था हनुपुनेछ 

। 

(ङ) अस्पर्ािमा शव्हिचेयर र्था िलिको सहि आवागमनको व्यवस्थाका िलग लिप्ट/रय्ाम्पको व्यवस्था 
भएको हनुपुनेछ । 

(च) प्रलर्िाियमा आवश्यकर्ा अनसुार बस्न े कुसीको व्यवस्था हनुपुने र सूचना पाटी, टेलिलभिन, 

पत्रपलत्रका िगायर्का माध्यमबाट सूचना प्रदान गने व्यवस्था लमिाएको हनुपुनेछ । 

(छ) अस्पर्ािको कुि लनमााण िेत्रफि, प्रलर् िैया ५५ वगा मीटरका दरिे हनु ुपनेछ । उि िते्र 
लभत्र सोधपछु, दर्ाा कि, प्रलर्िािय, प्रविे द्वार सवहर्को हिको िेत्र समाविे भएको हनुपुनेछ । 
सो बाहेक घर, भान्सा िगुाधनु ेकोठा, िेनरेटर कि, कमाचारी आवास र्था भण्िार कि, ममार् 
सम्भार कि आददका िालग थप व्यवस्था गरेको हनुपुनेछ । 

(ि) आफ्नो िग्गा नभएका पन्र िैयाका अस्पर्ाििे घर िग्गा भािामा लिई सेवा सञ्चािन गदाा सो 
घर भकूम्पीय िोशखम प्रलर्रोध िमर्ा भएको भलन सहरी ववकास र्था भवन ववभाग लिलभिन 
कायााियबाट प्रमाशणर् भएको हनु ुपनेछ । 

(ञ) बवहरंग ववभागको प्रत्यके कोठाको िते्रफि कशम्र्मा चौध वगा मीटर हनुपुनेछ । िौचािय, 

प्रलर्िािय, लबिेषज्ञको सहयोगी रहने किका िालग पयााप्त स्थान हनु ुपनेछ । 

(ट) लबरामीको चापको अनपुार्मा पयााप्त र सवुवधािनक हनु े गरी फलनाचर सवहर्को प्रलर्िाियको 
व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ । 

(ठ) अस्पर्ाि लभत्र प्रवेि गने र बावहर लनस्कने अिग–अिग प्रवेि द्वार हनुपुनेछ ।  

(ि) आपर्कािीन सेवाका िालग प्रयोग हनुे सवारी साधनहरु अस्पर्ािको आपर्कािीन कि र अन्य 
अत्यावश्क ठाउँमा सहि रुपमा िान सलने गरी अिग्गै बाटो र गेटको व्यवस्था गरेको हनु पनेछ 
। 

(ण) सेवाग्राही र अस्पर्ाि कमाचारीहरुिे प्रयोग गने सवारी साधन एम्विेुन्स र दमकि िस्र्ा सवारी 
साधनका िालग पावका ङको व्यवस्था हनु ुपनेछ । न्यूनर्म पावका ङ्ग कूि िग्गाको पच्चीस प्रलर्िर् 
वा प्रलर् र्ीन िैयाका िालग एउटा कार पावका ङ्ग गना लमल्न ेस्थि मध्ये िनु बढी हनु्छ सोही अनसुार 
हनु ुपनेछ । 

(र्) अस्पर्ाि िषे्ठ नागररक, बािबालिका र्था अपांगमैत्री हनु ुपनेछ । 

(थ) शव्हिचेयर, िलि, स्टेचरको पयााप्त व्यवस्था हनुपुने र यस्र्ा सामग्री राख्न ेठाउँ र चिाउन सवकन े
पयााप्त ठाउँ र चिाउने मालनसको समरे्को व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ । 

(१५) फोहरमैिा व्यवस्थापन: (१) फोहरमैिा व्यवस्थापनका िालग देहाय बमोशिमको पूवााधार मापदण्ि पूरा 
गरेको हनु पनेछः   
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(क) अस्पर्ािबाट लनष्काशिर् फोहरमैिाको व्यवस्थापन फोहरमैिा व्यवस्थापन ऐन २०६८, फोहरमैिा 
व्यवस्थापन लनयमाविी २०७०, स्वास््य र्था िनसं्या मन्त्राियको स्वास््य िन्य फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन २०७१ बमोशिम हनु ुपनेछ ।   

(ख) अस्पर्ािबाट लनस्कासन हनु ेसामान्य र्था शचवकत्सािन्य फोहरमैिा प्रकृलर् अनसुार स्रोर्मै अिग 
अिग छुटयाउन,े संकिन, ढुवानी र्था उशचर् ववसिान गने व्यवस्था लमिाउन ुपने । 

(ग) अस्पर्ािबाट सशृिर् संिमणिन्य फोहरिाई लनःसंिमण गरेर अशन्र्म व्यवस्थापन गनुापने । 

(१६) यस लनदेशिकामा उशल्िशखर् अन्य मापदण्िका अलर्ररि अस्पर्ाििे देहाय बमोशिमको मापदण्िहरु 
र्था पूवााधारहरुको व्यवस्था गनुा पनेछ: 

१. आकशस्मक सेवा सञ्चािन गना देहायको बमोशिमको मापदण्ि परुा गरेको हनुपुने छ: 

लस. 
नं. 

वववरण ५ 
िैया 

१० 
िैया 

१५ 
िैया 

१ कुि िैया िमर्ाको कशम्र्मा दि प्रलर्िर् आकशस्मक किमा िैयाहरुको 
उपिब्धर्ा १ २ ३ 

२ आकशस्मक  किबाट अल्िासाउण्ि, एलसरे, इमशेिङ्ग सेवा, प्रयोगिािा, ओ.वप.िी, 
ओ.टी र्था अन्य सेवाहरुमा सशििै लबरामी ल्याउन िैिान सवकने व्यवस्था 
(शव्हिशचयर ििी िान सलन ेव्यवस्था) 

✓   ✓    ✓    

३ आपर्कालिन सेवाको िालग प्रयोग हनुे सवारी साधनहरु अस्पर्ािको आपर्कािीन 
किमा सहि रुपमा आउनि िान सलन ेव्यवस्था 

✓    ✓    ✓    

४ आवश्यक सेवा ददनका िालग आकशस्मक किको कोठा उपिब्धर्ा ✓    ✓    ✓    

५ दि स्वास््यकमीबाट चौलबसै घण्टा सेवा उपिब्ध हनुे व्यवस्था ✓    ✓    ✓    

६ आवकस्मक सेवामा काम गने िनिशि र्ालिम प्राप्त ✓    ✓    ✓    

७ आवकस्मक सेवाका िालग चावहन ेआवश्यक औषलधहरु चौलबसै घण्टा उपिब्ध हनु े
व्यवस्था  

✓    ✓    ✓    

८ आवकस्मक ववभागबाट लबरामी भनाा गना, ररफर हनुे भए ररफरि प्रविया  र लबरामी 
साने पद्धर्ी स्पष्ट पररभावषर् भएको । 

✓    ✓    ✓    

९ सञ्चार सवुवधा (टेिीफोन, ईन्टरनेट) आदद ✓    ✓    ✓    

१० िदु्ध खानेपानीको व्यवस्था ✓    ✓    ✓    

११ िौचािय र िौचाियमा पयााप्त पानीको व्यवस्था ✓    ✓    ✓    

१२ सावािलनक टेलिफोन सेवाको व्यवस्था ✓    ✓    ✓    

 

२. बवहरंग सेवा सञ्चािनको िालग अस्पर्ाििे देहायका पूवााधार र्था मापदण्िहरुको पािना गरेको हनुपुने छ: 

लस. 
नं. 

वववरण ५ 
िैया 

१० 
िैया 

१५ 
िैया 

१. बिरामीको नाम दर्ाा कक्ष र स्थानको व्यवस्था  ✓ ✓ ✓ 

२ अस्पर्ालिाट प्रदान हुने प्रत्यक ववशेषज्ञ सेवका लागि अलि अलि ओे.पी.डी 
कक्षको व्यवस्था ममलाएको 

– – ✓ 

३ िहहरङ्ि बिभािको प्रत्यक कोठाको क्षते्रफल कम्तर्मा १४ विा ममटरको हुनुपने र 
कन्सल्टेन्ट युननट वा सेवा अनुसार वा मसप्ट अनुसार ओ.पी.डी. संचालन िना 
सककने 

✓ ✓ ✓ 
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४ स्वास््य सस्थाले िहहरङ्ि सेवा प्रदान िने ववशेषज्ञ गचककत्सक वा अन्य 
गचककत्सकहरु उपलब्ध हुने समय र्ामलका (हदन र िार खुल्ने िरी) सिैले देख्ने 
ठााँउमा राखेको  

✓ ✓ ✓ 

५ म्व्हलगचयर, ट्रली, स्टे्रचरको पयााप्र् व्यवस्था भएको ✓ ✓ ✓ 

६ म्व्हलगचयर, ट्रली, स्टे्रचर राख्न ेठाउाँ  प्रयाप्र् भएको ✓ ✓ ✓ 

७ म्व्हलगचयर, ट्रली, स्टे्रचर चलाउन ेमाननस प्रयाप्र् भएको ✓ ✓ ✓ 

८ बिरामी वा बिरामीको रेखदेख िने व्यम्तर्लाई रोि र उपचार पद्धनर्िारे स्पष्ट 
जानकारी (counselling) हदने व्यवस्था भएको 

✓ ✓ ✓ 

९ ओ.वप.डी. कक्षमा प्रयाप्र् फननाचर सहहर्को प्रनर्क्षालयको व्यवस्था भएको ✓ ✓ ✓ 

१० सूचना पाटी, हट.भी.म्स्िन, पोष्टर आहदिाट स्वास््य सतिन्धी र अस्पर्ालिाट 
प्रदान िररने सेवा सतिन्धी जानकारी हदन ेव्यवस्था भएको 

✓ ✓ ✓ 

११ महहला र पुरुष्का लागि अलि अलि र आवश्यकर्ा अनुसार अपाङ्िमतै्री र जेष्ठ 
नािररक मैत्री समेर् शौचालयको व्यवस्था भएको 

✓ ✓ ✓ 

 

३. अन्र्रंग सेवाको िालग देहायका पूवााधार र्था मापदण्िहरुको पािना गरेको हनुपुने छ: 

लस. 
नं. 

वववरण ५ 
िैया 

१० 
िैया 

१५ 
िैया 

१ डातटरको डयूटी रुम, प्यान्ट्री, आईसोलेशन रुम, हटट्रमेन्ट रुम, शौचालय आहदको 
व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ 

२ शैया िीच कम्तर्मा ५ कफट र्था मभत्तािाट कम्तर्मा २ कफटको दरूी – – ✓ 

३ अस्पर्ालमा िच्चा, सुत्केरी, अब्जरभेसन र्था सरुवा रोिका लागि छुट्टाछुट्टै 
वाडाको व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ 

४ जनरल शैयाको हकमा ४ देखख ६ शैयाको अनुपार्मा १ स्टाफ नसाको व्यवस्था 
भएको 

✓ ✓ ✓ 

५ लेिर रुमको छुट्टै व्यवस्था भएको ✓ ✓ ✓ 

६ लेिर रुम र एम्तटभ लेिर वाडाको लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था भएको ✓ ✓ ✓ 

७ प्रसुनर् हुनु अिावै बिरामी भनाा िनाका लागि वप्र लेिर वाडाको व्यवस्था भएको - - ✓ 

८ लेिर रुम र टेिलको हकमा बिरामीको चाप अनुसार र्य िनुापने - - ✓ 

९ प्रनर् लेिर टेिल २ जना ममडवाइफ वा एस.बि.ए. र्ामलम प्राप्र् हुनुपने र एम्तटभ 
लेिर वाडाको हकमा २ शैया १ जना ममडवाइफ वा एस.बि.ए. र्ामलम प्राप्र् नसाको 
व्यवस्था हुनु पने । 

- - ✓ 

१० एम्तटभ लेिर वाडा र लेिर रुम जोडडएको हुनु पनेछ । - - ✓ 

पररच्छेद– ५ 

मानव संिाधन व्यवस्थापन 
 

१७. िनिशि ववकास योिना : अस्पर्ािको िैया िमर्ाका आधारमा देहाय बमोशिमका न्यूनर्म िनिशिको 
व्यवस्था भएका हनु ुपनेछः 

(क) प्रलर् पन्र िैयाका िालग एक िना एम.िी.िी.पी. शचवकत्सक, प्रसरु्ी र्था स्त्री रोग वविेषज्ञ र 
बािरोग वविषेज्ञ हनुपुनेछ । 

(ख) िनरि किमा प्रलर् चार देशख छ िैयामा एक िना स्टाफ नसाको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ । 
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(ग) ईमिेन्सी र्था पोष्ट अपरेवटभ किमा प्रलर् दईु िैयामा एक िना नसा भएको हनुपुनेछ । 

(घ) प्रसरु्ी किको िेवर विेमा प्रलर् विे दईु एस.वी.ए. र्ालिम प्राप्त नसाको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ। 

(ङ) प्रलर् पन्र िैयाका िालग अस्पर्ािमा कम्र्ीमा एक िना मेलिकि रेका िर भएको हनुपुनेछ । पन्र 
िैया भन्दा कम िमर्ाका अस्पर्ािमा मेलिकि रेकिार नभएको अवस्थामा स्वास््य सेवाको 
अलभिेख र्था प्रलर्वदेनका िालग एक िना कमाचारी र्ोलन ुपनेछ । 

(ि) अस्पर्ािमा चौबीसै घण्टा सेवा उपिब्ध गराउन े गरी फमाालसष्ट िगायर् आवश्यक सं्यामा 
िनिशिको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(झ) अस्पर्ािमा कम्र्ीमा दईु लर्हाइ पूर्रणा कािीन स्वास््यकमी हनुपुनेछ । 

(ञ) सरकारी स्वास््य कमीहरुबाट सेवा लिन ुपने अवस्थामा सम्बशन्धर् लनकायको स्वीकृलर् पत्र लिएको 
हनुपुनेछ । 

(ट) हरेक स्वास््य कमीिे सम्बशन्धर् काउशन्सिबाट दर्ाा नम्बर लिएको हनुपुनेछ । 

(ठ) ववदेिी स्वास््यकमी वा स्वयम ् सेवकिे सम्बशन्धर् मन्त्राियको लसफाररसमा सम्बशन्धर् 
काउशन्सिवाट स्वीकृलर् लिएको हनुपुनेछ । 

िनिशि सम्बन्धी ववस्र्रृ् वववरण:  

ि.स पद ५ िैया १० िैया १५ िैया 
z'zf;g tyf Joj:yfkgsf nflu hgzlQm     
१ Df]l8sn 8fO/]S6// d]l8sn 

;'k]/L6]G8]G6  
!  -d]=c_  !  -d]=c_ !  -d]=Hf, d]=;'_ 

lSNflgsn ;]jfsf nflu hgzlQm    
२ एम.िी.िी.पी. शचवकत्सक – – १ 

३ स्त्री र्था प्रसरु्ी रोग वविेषज्ञ – – १ 

४ बाि रोग वविषेज्ञ – – १ 

५ मेलिकि अलधकृर् १ १ २ 

६ नलसाङ्ग अलधकृर् – १ १ 

७ नलसङ्ग स्टाफ ४ ४ ७ 

८ प्यारामेलिकि स्टाफ २ ४ ५ 

९ एनेस्थेवटक सहायक 
  १ 

१० िेन्टि हाइशिलनस्ट – – १ 

११ फामेसी अलधकृर् ० १ १ 

१३ फामेसी सहायक १ १ १ 

१४ मेलिकि रेका िर (मेलिकि रेका िर 
clws[t/ ;xfos_ 

– – १ 

c:ktfn ;xof]usf nflu hgzlQm     
१५ प्िम्बर – – १ 

१६ इिेशलिलसयन – – १ 

१७ बगैँr] आवश्यकर्ा अनसुार 
१८ कायाािय सहयोगी आवश्यकर्ा अनसुार 
१९ सरुिा गािा आवश्यकर्ा अनसुार 
२० सवारी चािक  आवश्यकर्ा अनसुार 
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*स्वैशच्छक 

नोट : धारा, लबििुी र बगैँचाको व्यवस्थापन, सरुिाको प्रबन्ध, सवारी चािक, कायाािय सहयोगी िगायर्का सहायक 
कायाका िालग सेवा करार, दरबन्दी वा आउट सोलसाङ गरी आवश्यकर्ा अनसुार सेवाको सलुनस्र्र्ा गरेको हनु ुपनेछ 
। 

१८.  अन्य िनिशि सम्बन्धी व्यवस्था : अन्य िनिशि सम्बन्धी व्यवस्था स्वास््य संस्था स्थापना, संचािन र्था 
स्र्रोन्नर्ी सम्बन्धी मापदण्ि २०७० (संसोधन २०७३) र स्वास््य संस्था संचािन मापदण्ि २०७७ (संिोधन 
२०७८) बमोशिम हनुेछ । 

 

पररच्छेद– ६ 

औिार र्था उपकरणहरु 

१९.  अशलसिन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) अस्पर्ािमा अशलसिन ग्यास लनरन्र्र रुपमा आपूलर्ाको व्यवस्था हनु ुपनेछ 
।  
२०.  कालिायाक उपकरण देहाय बमोशिम हनुपुनेछ : 

लस.
नं. 

उपकरणहरुको नाम आधारभरु् स्वास््य 
s]Gb| 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ अलिानरी इ.सी.िी.मेलसन -Ordinary ECG machine)  ० १ 

२ पल्स अशलसलमटर-Pulse Oximeter_ १ २ 

३ लब.पी. एपाचर टेबि मोिेि-BP apparatus table model_ २ ४ 

४ स्टेथेस्कोप -Stethescope) २ ४ 

 

२१. अपरेिन लथयटर सम्बन्धी उपकरण देहाय बमोशिम हनु ुपनेछ : 

l;=g+= pks/0fx?sf] gfd cfwf/e't :jf:Yo 

s]Gb| 

%–!% z}ofsf 

:jf:Yo ;+:yf 

१ अटोलिेभ एचपी होररिेन्टि (Auto calve HP Horizontal) 
० ऐशच्छक 

(अप्सनि) 

२ 
अपरेसन टेबि हाइरोलिक मेिर (Operation Table Hydraulic 

Major) 

० १ 

३ 
अपरेसन टेबि हाइरोलिक माइनर (Operation Table Hydraulic 

Minor) 

० १ 

४ अटोलिेभ भवटाकि लसंगि लबन (Autoclave vertical single Bin) १ २ 

५ फोकस ल्याम्प अलरनरी (Focus lamp ordinary) १ २ 

६ 
इस्टरीिाइिसेन लमिीयम–इन्स्टुमेन्ट (Sterilizer medium -

Instrument) 

० १ 

७ 
इस्टरीिाइिसेन स्माि–इन्स्टुमेन्ट (Sterilizer small-

Instrument) 

१ १ 

८ बावि स्टेरीिाइिेसन लमिीयम (Bowl sterilizer medium) ० १ 

९ 
िायथमी मेलसन–इिेशलिकि किी (Daithermy machine -

Electric Cautery) 

० १ 

१० सलसन एपाचर – इिेशलिकि (Suction Apparatus-Electrical) ० २ 
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११ 
सलसन एपाचर – फुट अपरेटेि (Suction Appratus - foot 

operated) 

१ २ 

१२ लिह्यलुमलिफायर (Dehumidifier) ० १ 

१३ अल्िाभ्वाइिेट ल्याम्प (Ultraviolet lamp) ० १ 

१४ इथाइिीन अलसाइि स्टेरीिाईिर (Ethyline Oxide Sterilizer) ० १ 

१५ माइिोओएभ स्टेरीिाईिर (Microwave sterilizer) ० १ 

 

२२. अस्पर्ािमा प्याथोिोिी सम्बन्धी उपकरण देहाय बमोशिम हनु ुपनेछ : 

(क) माइिोबाएिोिी / ब्यालटेरीयोिोिी (Microbiology/ Bacteriology) 

लस.नं. उपकरणहरुको नाम आधारभरु् स्वास््य s]Gb| ५–१५ िैयाका स्वास््य 
संस्था 

१ इन्लयूबेटर (Incubator) ० १ 

२ हट एयर ओभन (Hot Air Oven) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
३ माइिोस्कोप (Microscope) ० १ 

४ सेन्िीफ्यूि/रोटेटर (Centrifuge/Rotator) ० १ 

५ रेफ्रीिेरेटर (Refrigerator) ० १ 

६ अटो वपपेट (Auto pipette) ० ३ 

 

(ख) बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry) :  

लस.नं. उपकरणहरुको नाम आधारभरु् स्वास््य s]Gb| ५–१५ िैयाका स्वास््य 

संस्था 
१ सेमी अटो एनािाइिर (Semi Auto 

Analyzer) 

० ऐशच्छक (अप्सनि) 

२ सेन्िीफ्यूि/रोटेटर (Centrifuge/Rotator) ० १ 

३ हट एयर ओभन (Hot Air Oven) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
४ रेफ्रीिेरेटर (Refrigerator) ० १ 

५ माइिो वपपेट (Micro pippetes) ० १ 
 

-u_ x]df6f]nf]hL (Hematology) :  

लस.नं. उपकरणहरुको नाम आधारभरु् स्वास््य 
s]Gb| 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ बाइनाकुिर माइिोस्कोप (Microscope -Binocular) ० १ 

२ ब्िि सेि काउन्टर – १८ पारामीटर वा मालथ (Blood Cell 

Counter -18 parameters or above) 

० १ 

३ सेन्िीफ्यूि/रोटेटर (Centrifuge/Rotator) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
४ लिोरीमीटर (Colorimeter) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
५ हट एयर ओभन (Hot Air Oven) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
६ रेफ्रीिेरेटर (Refrigerator) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
७ काउशन्टङ्ग च्याम्बर (Counting Chamber) ० १ 

८ कम्प्यूटर र वप्रन्टर (Computer with Printer) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
 



 

20 

 

 

(घ) वहस्टोप्याथोिोिी (Histopathlogy) : 

लस.नं. उपकरणहरुको नाम आधारभरु् स्वास््य s]Gb| ५–१५ िैयाका स्वास््य 

संस्था 
१ इन्लयूबेटर (Incubator) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 

 
(ङ) माइिोबायोिोिी, भाइरोिोिी, सेरोिोिी (Microbiology, Viorology, Serology) : 

लस.नं. उपकरणहरुको नाम आधारभरु् 
स्वास््य s]Gb| 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ वाटर बाथ (Water bath) ० १ 

२ हट एयर ओभन (Hot Air Oven) ० १ 

३ मशल्ट च्यानि माइिो वपपेट (Muti-channel micro pipette) ० १ 

४ भेराएबि मािोवपपेट (Variable Micropippete) 
आवश्यिा 
अनसुार 

आवश्यिा अनसुार 

५ इन्लयूबेटर (Incubator) ० १ 

६ सेन्िीफ्यूि (Centrifuge) ० १ 

७ वैवटङ्ग ब्यािेनस (Weighting balance)  ० १ 

८ अटोलिेभ भविकि (Autoclave Vertical) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
९ स्टपवाच (Stopwatch ० १ 

 

२३. अस्पर्ािमा एनेस्थेलसया सम्बन्धी उपकरण देहाय हनुपुने छ : 

लस.नं. उपकरणहरुको नाम आधारभरु् 
स्वास््य s]Gb| 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ इन्िो ट्र्यावकयि यूब सेट (Endo tracheal tube sets) ० १ 

२ एयरवे मवहिा) ब्ष्चधबथ (Female) ० १ 

३ एयरवे परुुष) ब्ष्चधबथ (Male) ० १ 

४ माउथ प्रोप (Mouth Prop) ० १ 

५ टंङ्ग लिप्रसेर (Tongue Depressors) ० २ 

६ अशलसिन लसिीन्िर–व्याएिेस (O2 Cylinder for Boyles ० १ 

७ व्याएिेस एपाचर, फ्िूटेक र सका ि एब्िरबर (Boyles 

Apparatus with Fluotec and Circle absorber) 

० ऐशच्छक (अप्सनि) 

८ अशलसिन कन्सन्िेटरर लसिीन्िर (Oxygen 

Concentrator/Cylinder) 

१ १ 

९ मोलनटर, ईसीिी, एनआईबीपी, एनआइलबपी, आइलबपी सवहर्को 
एसपीओ २ (Monitors ECG, NIBP, SPO2 with IBP) 

० १ 

१० िान्सपोटा मोलनटर, ईसीिी, एसपीओ २ एनआइलबपी (Transport 

Monitor ECG, SPO2, NIBP) 

० १ 

११ म्याक कोय ल्यारेङ्गोस्कप (Mac Coy Laryngoscope) ० २ 

१२ इन्टुवेवटङ्ग एिएमए ३,४ (Intubating LMA 3,4) ० ४ 

१३ िब्बर ल्यूमेन यूब (Double Lumen Tube) ० १ 

१४ एम्ब ुब्यागरमास्क (Ambu bag/Mask) १ ४ 
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१५ लिवफ्रिेटर (Defbrilator) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
 

२४. िेबर वािा, लनयानेटि र स्पेिि न्यूबना केयर यूलनट (Labour, Neonatal and Special Newborn Care 

Unit) मा देहाय अनसुारका उपकरणहरु हनु ुपनेछ : 

लस.नं. उपकरणहरुको नाम आधारभरु् स्वास््य 
s]Gb| 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ इमेरिेशन्स ररसशलसटेसन वकट –ब्यबी(Emergency 

Resucitation Kit- Baby) 

१ १ 

२ स्यान्िर वैशिङ्ग स्केि (Standard weighning scale) १ १ 

३ िब्बि आउटिेट अशलसिन कन्सेन्िेटर(Double Outlet 

Oxygen Concentrator) 

ऐशच्छक (अप्सनि) ऐशच्छक 

(अप्सनि) 
४ रेलियन्ट वामार (Radiant Warmer) ऐशच्छक (अप्सनि) १ 

५ वफटि िोप्िर (Foetal Doppler) १ २ 

६ िेलिभरी वकट (Delivery Kit) १ २ 

७ इपेस्टोमी वकट (Episiotomy Kit) १ २ 

८ फोसेप िेिीभरी वकट (Forcep Delivery Kit) ऐशच्छक (अप्सनि) १ 

९ इिाशस्टक भ्याकुम एलयालटर (Silastic vacuum extractor) ऐशच्छक (अप्सनि) १ 

१० पल्स अशलसलमटर ब्याबी एण्ि एिल्ट(Pulse Oxymeter baby 

and adult) 

१ २ 

११ नेबिुाइिर –व्याबी (Nebulizer-Baby) १ २ 

१२ वैशिङ्ग मेलसन एिल्ट (Weighing machine adult) १ २ 

१३ वैशिङ्ग मेलसन इन्फ्यान्ट (Weighing machine infant) १ २ 

 

२५. आपर्कालिन र अत्याविवकय औषधी र्था सामाग्रीहरुको वववरण (List of emergency and essential 

Drugs/Instruments) 

(१) आपर्कालिन र अत्याविवकय औषधीहरुको वववरण (List of emergency and essential drugs) : 

लस.नं. औषधीहरुको नाम 

१ याालनवटलिन, ओमेप्रािोि, पेन्टोप्रािोि इन्िेलसेन (Ranitidine, Omeprazole, Pantoprazole Inj) 

२ एरेनािाईन इन्िेलसेन (Adrenaline Inj) 

३ लिोरफेलनरलमन इन्िेलसेन (Chlorpheniramine Inj) 

४ एलमनोफाइलिइन इन्िेलसेन (Aminophylline Inj) 

५ एिोवपन इन्िेलसेन (Atropine Inj) 

६ ह्योलसन ेब्रोमाइि इन्िेलसेन (Hyoscine Bromide Inj) 

७ लयाशल्सयम ग्िकुोनेट इन्िेलसेन (Calcium Gluconate Inj) 

८ लसप्रोफ्िोलसालसन, एशम्पलसलिन, एशम्पलिोलस, सेशफ्ििोन इत्यादद इन्िेलसेन (Ciprofloxacin, Ampicillin, 

Ampiclox, Ceftrizone, etc. Inj) 

९ िेररफाइलिइन इन्िेलसेन (Deriphylline Inj) 
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१० िेलसामेथासोन इन्िेलसेन (Dexamethasone Inj) 

११ िेलस्रोि ५% सिाइन इन्िलेसेन (Dextrose 5% Saline Inj) 

१२ िेलस्रोि १०% सिाइन इन्िेलसेन (Dextrose 10% Saline Inj) 

१३ िेलस्रोि २५% इन्िेलसेन (Dextrose 25% Inj) 

१४ िेलस्रोि ५०% इन्िेलसेन (Dextrose 50% Inj) 

१५ िायिेपाम, िोरािेपाम, अम्िािोिाम इन्िेलसेन (Diazepam, Lorazepam, Amdazolam Inj) 

१६ ५% िेलसट्ोि सिाइन इन्िलेसेन (5 % Dextrose Saline Inj) 

१७ िोपालमन इन्िेलसेन (Dopamine Inj) 

१८ पेन्टािोलसन इन्िेलसेन (Pentazocine Inj) 

१९ हाइरोकोवटासोन इन्िेलसेन (Hydrocortisone Inj) 

२० फु्रसेलमि इन्िेलसेन (Frusemide Inj) 

२१ म्याशन्नटोि इन्िेलसेन (Mannitol Inj) 

२२ मेिोलनिािोि इन्िेलसेन (Metronidazole Inj) 

२३ मोवफा न इन्िेलसेन (Morphine Inj) 

२४ नाइिोशग्िसरीन, िेबेटोिोि इन्िेलसेन (Nitroglycerine, Labetolol Inj) 

२५ सामान्य सिाइन इन्िेलसेन (Normal Saline Inj) 

२६ पारालसटामोि इन्िेलसेन (Paracetamol Inj) 

२७ मेटालिोप्रामाइि इन्िेलसेन (Metachlopramide Inj) 

२८ प्यालथलिन इन्िेलसेन (Pethidine Inj) 

२९ फेनागाान इन्िेलसेन (Phenergan Inj) 

३० पोटालसयम लिोराइि इन्िेलसेन (Potassium Chloride Inj) 

३१ फेनोबालबाटोने इन्िेलसेन (Phenobarbitone Inj) 

३२ फेलनटोइन इन्िेलसेन (Phenytoin Inj) 

३३ नािोलसन इन्िेलसेन (Naloxone Inj) 

३४ लभटालमन ’के’ इन्िेलसेन (Vitamin 'K' Inj) 

३५ ररङर ल्यालटेट इन्िेलसेन (Ringer's Lactate Inj) 

३६ सोलियम बाइकाबोनेट इन्िेलसेन (Sodium Bicarbonate Inj) 

३७ िाइलिोफेनीक इन्िेलसेन (Diclofenac Inj) 

३८ िोबटुालमन इन्िेलसेन (Dobutamine Inj) 

३९ नर एरनािीन इन्िेलसेन (Noradrenaline Inj) 

४० इसोप्रनािाईन इन्िेलसेन (Isoprenaline Inj) 

४१ अलमनोिारून इन्िेलसेन (Aminodarone Inj) 

४२ म्याग्नेलसयम सल्फेट इन्िेलसेन (Magnesium Sulphet Inj) 

४३ लििोशलसन इन्िेलसेन (Digoxin Inj) 

४४ एिेनोलसन, भेरापालमि इन्िेलसन (Adenosine, Verapamil Inj) 

४५ िामोस्टेट इन्िेलसेन (Tramostate Inj) 

४६ एन्टालसड्स याब्िेट (Antacids Tab) 

४७ एशस्प्रन याब्िेट (Aspirin Tab) 
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४८ िाइलिोफेनीक याब्िेट (Diclofenac Tab) 

४९ पारासीटामोि याब्िेट, ििे (Paracetamol Tablet, gel) 

५० आइबपु्रोफन याब्िेट (Ibuprofun Tab))  

५१ कोिीन फोस्फेट याब्िेट (Codeine Phosphate Tab) 

५२ वप्रिलनसोिोन याब्िेट (Prednisolone Tab) 

५३ एशन्टलिओवटलस ओरि याब्िेट/ लयाप (Antidiotics Oral Tab/Cap) 

५४ पोलभलिनिेोलिन सोि (Povidinelodine Sol) 

५५ एशन्टलिओवटलस मिम (Antidiotics Ointments) 

५६ आवश्यक अनसुार अन्य (Others as per necessary) 

 

(२) इमेरिेशन्स सेवाका िागी अत्याविवकय उपकरणहरु -List of essential instruments for Emergency): 

मस.नं. उपकरणहरु 
१ मास्क सवहर्को एम्ब ुब्याग (Ambu bag with mask) 

२ आिी फोरसेप (Artery Forceps) 

३ साल्बटुामोि इन्ह्यािर (Salbutamol Inhaler) 

४ पोभोलिन आयोलिन (Povidone Iodine) 

५ ब्िि िान्सफ्यूिन सेट (Blood Transfusion Set) 

६ ववपी इन््टुमेन्ट (BP Instrument) 

७ शलिनवालस इयर रोप (Clinwax ear drop) 

८ िेप ब्यान्िेि ४” (Crepe Bandage 4") 

९ िेप ब्यान्िेि ६” (Crepe Bandage 6") 

१० लिस्सेलसन फोरसेप नन ्टुथ (Dissection Forceps non tooth) 

११ लिस्सेलसन फोरसेप टुथ (Dissection forceps tooth) 

१२ लिस्पोिवेि लसररन्ि ३ लससी, ५ लससी, १० लससी, २० लससी (Disposable Syringe 3cc, 5cc, 10cc, 

20cc) 
१३ इन्िो टेरव्कयि यूब (Endo tracheal tube Pediatric and Adult) 3.0-8.5 

१४ ल्यारेशन्िएि मास्क एयरवय ३.०–८.५ (Laryngeal Mask airway 3.0-8.5) 

१५ फोलिस लयाथेटर (Foley's catheter 6f-20f, 3way) 

१६ पंिा (Gloves No.6, 6.5, 7, 7.5) 

१७ आई.लभ. लयानिुा (I.V. Cannula 14G-24G) 

१८ आई.लभ. सेट वपड्यावटा«क बरेुट (I.V. Set + Pediatric Burret) 

१९ आई.लभ. इन्फ्यूिन सेट (I.V. Infusion Set) 

२० लस.लभ.वप. िाइन सेट (C.V.P. line Set) 

२१ चेष्ट यूब (Chest Tube Different Sizes) 

२२ इप्रािोवपएम ब्रोमाइि इन्ह्यािर +सोिसुन (Ipratropium bromide inhaler + Solution) 

२३ लन ह्यामर (Knee hammer) 

२४ बेिेि सवहर्को ल्यारेङ्गोस्कोप (Laryngoscope with blade Adult, Pediatric sizes) 

२५ ल्यूकोप्िाष्ट (Leucoplast) 

२६ अशलसमेटािोलिन न्यािि रोप (Oxymetazoline Nasal drop) 
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२७ लनिीि होल्िर (Needle holder) 

२८ यााएिेि यूब एनरशि यूब) (Ryle's tube N/G Tubes) 

२९ कैची (Scissors different types) 

३० लसल्भर सल्फािाइशिन विम (Silver sulphadiazine cream) 

३१ स्टेथेस्कोप (Stethoscope) 

३२ यूब सवहर्को सलसन मेलसन (Suction Machine with tubes) 

३३ थमोलमटर (Thermometer) 

३४ स्फाइगोम्यानोलमटर (Sphygmomanometer) 

३५ टंङ्ग लिप्रसेर (Tongue depressor) 

३६ टचा िाइट (Torch Light) 

३७ यूरो ब्याग (Uro bag) 

३८ उिन शस्पलिन्ट (Wooden Splint Different sizes) 

३९ स्पाइनि बोिा (Spinal Board-1) 

४० सरभाइकि किर (Cervical Collor 1-5) 

४१ एन्टीबायोवटक इन्िेलसन (Antibiotic Injection Different) 

४२ पल्स अशलसलमटर (Pulse Oxymeter -1) 

४३ ओटोस्कोप (Otoscope-1) 

४४ अपथाल्मोस्कोप (Ophthalmoscope-1) 

४५ गलु्कोलमटर (Glucometer -1) 

४६ लििीटि लिक (Digital clock) 

 

 

 

२६. प्रयोगिािाका औिार र्था उपकरणहरु (Laboratory Instruments): 

प्रयोगिािाको वगीकरण आवश्यक उपकरण र्था सामाग्रीहरु 

E (ई) वगा लनम्न सवहर् “ई” वगाको प्रयोगिािाका िागी र्ोवकएका सबै उपकरणहरु, प्रयोग हनु े
ररएिेन्टहरु : 

बाईनाकिर माइिोस्कोप (Binocular Microscope), सेन्िीफ्यूि (Centrifuge), 

लिोरीमीटर (Colorimeter), वाटर बाथ (Water bath), लभलिआरएि िकर (VDRL 

Shaker), हट एयर ओभन (Hot air oven), माइिोवपपेट (Micropipettes), लिसी 
काउन्टर (DC Counter), पावर ब्याकअप  (Power back up), अटोलिेभ (Autoclave) 

“D” (िी) वगा लनम्न सवहर् “(िी)” वगाको प्रयोगिािाका िागी र्ोवकएका सबै उपकरणहरु, प्रयोग 
हनु ेररएिेन्टहरु : 

इन्लयूवेटर (Incubator), सेमी अटोमेटेि बायाकेमेशस्ि एनािाइिर (Semi-automated 

biochemistry analyzer)  

नोट : *१५ िैया सम्मको आधारभरू् अस्पर्ािमा आधाररर् प्रयोगिािा “िी वगाको प्रयोगिािा”  

       आधारभरु् स्वास््य केन्रमा आधाररर् प्रयोगिािा “ ई समहुका प्रयोगिािा” 

*उपकरणहरु सम्भार र्ालिका बनाई लनयलमर् रुपमा सम्भारका कायाहरु गनुा पनेछ ।  

अत्यावश्यक परीिणका िालग सोही िमर्ाको ब्याकअप उपकरणको व्यवस्था हनु ुपनेछ । 
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पररच्छेद– ७ 

सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

२७. स्वास््य शलिनीक सम्बशन्ध मापदण्ि र्था पूवााधारहरु : 

(१) “स्वास््य शलिलनक” िे आधारभरु् स्वास््य सेवा अन्र्र्गर्का लनम्नानसुारका स्वास््य सेवा प्रदान गनुापने 
छ: 

(क) खोप सेवा सम्बन्धी परामिा र्था सम्बशन्धर् लनकायबाट शस्वकृर्ी लिई मापदण्ि बमोशिम खोप 
सेवा संचािन गना सवकन े

(ख) मार् ृनविार् शिि ुर्था बाि स्वास््य सेवा 
(ग) सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा 
(घ) नसने रोग र्था िारीररक लबकिंगत्ता सम्बशन्ध सेवा 
(ङ)  मानलसक रोग सम्बन्धी सेवा   

(च) िेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बशन्ध सेवा  

(छ) सामान्य आकशस्मक अवस्थाका सेवा  

(ि) स्वास््य प्रबधान सेवा  

(झ) आयवेुद र्था अन्य परम्परागर् स्वास््य सेवा । 

 

(२). स्वास््य शलिलनकमा स्वास््य सेवा संचािनका िालग देहाय बमोशिमको आवश्यक न्यूनत्तम भौलर्क 
सवुवधाहरु हनुपुनेछ: 

(क) लबरामीको िाचँ गने भेशन्टिेटेि वा ए.सी. कोठाहरु सेवा अनसुारको छुट्टा छुटै्ट हनुपुने (कशम्र्मा 
१४ वगा लमटरको) 

(ख) लबरामी बस्ने ठाउँ (कुने ठाउँ)    

(ग) लबरामी िाँच्ने टेबिु           

(घ) शचवकत्सकको िालग टेबिु         

(ङ) शचवकत्सकको िालग कुसी          

(च) लबरामी बस्न ेटुि                  

(छ) िौचाियको व्यवस्था (मवहिा, परुुष, बािबालिका, िषे्ठ नागररक र्था अपाङ्ग मैत्री) 

(ि) टेलिफोन (अलनवाया) 

(झ) स्वास््य शििा सम्बन्धी सूचनामूिक पोष्टर र्था अन्य सामाग्री 
(ञ) पानीको आपूलर्ा भएको हनुपुने । 

(ट)स्वच्छ वपउने पालनको व्यवस्था 
(ठ) ववधरु् व्याकअपको व्यवस्था भएको 
(ि) कोठामा हार् धनु ेठाउँ 

 

अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ि): 

(क) वविेषज्ञ सेवाको िालग आवश्यक औिार उपकरणहरुको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(ख) लबरामीको सम्पूणा लबवरण राख्नको िालग एउटा रशिष्टर हनुपुनेछ । 

(ग) स्वास््य शलिलनकमा प्रयोग गररने सम्पूणा औिारहरु अलनवाया रुपमा लनमािकृर् गररएको हनुपुनेछ 
। 
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(घ) स्वास््य शलिलनकमा काम गने व्यशििे आफ्नो योग्यर्ाको प्रमाणपत्र र्था सम्बशन्धर् शचवकत्सा 
पररषद् दर्ाा नं., सेवा िलु्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैिे देख्न ेठाउँमा राख्नपुनेछ । 

(ङ) मालसक प्रलर्वदेन लनयम अनसुार सम्बशन्धर् लनकायमा पठाउन ेव्यवस्था हनुपुनेछ । 

 

(३) आवश्यक िनिशि 

(क) स्वास््य शलिलनकमा स्वास््य िाँच गने शचवकत्सक कुनै पलन मान्यर्ा प्राप्त शििण संस्थाबाट 
कशम्र्मा पलन एम.लब.लब.एस. (MBBS) वा सो सरहको शचवकत्सा सम्बन्धी उपालध प्राप्त गरी सम्बलधर् 
काउन्सीिमा दर्ाा भएको हनुपुनेछ । 

(ख) वविेषज्ञ सेवाको िालग सो अनसुारको योग्यर्ा हालसि गरर मान्यर्ा प्राप्त काउन्सीिमा दर्ाा भएको 
हनुपुनेछ। 

(ग) परामिा सेवा ददने व्यशि स्वास््य ववज्ञानमा प्रमाणपत्रर्ह उशत्तणा गरी परामिा सेवा र्ािीम प्राप्त 
हनुपुनेछ । 

(घ) कायाािय सहयोगी र्था सरसफाई कमाचारी । 

*नोट: उपिब्ध िनिशि मध्य एकिनािाई रेका िीङ र्था ररपोवटङको िालग फोकि पसान र्ोलन ुपनेछ 
। 

 

(४) आवश्यक औिार उपकरणहरु: 

(क) थमोलमटर (लिशिटि) –१ 

(ख) र्ौि लिने मेशिन –१ 

(ग) उचाई नाप्ने मेशिन –१ 

(घ) टंग लिप्रिेर – १ 

(ङ) ब्िि प्रिेर िाँच्ने मेशिन –१ 

(च) स्टेथोस्कोप –१ 

(छ) आखँा, नाक, कान िाँच्ने सेट –१ 

(ि) प्रोलटोस्कोप –१ 

(झ) अटोलिेभर लनमािीकरण गना प्रयोग हनु ेसाधन 

(ञ) लसररन्ि 

(ट) टचा िाइट 

(ठ) पञ्जा 
(ि) मास्क, एप्रोन 

(ढ) वकड्नी िे  

(ण) कम्पटुर र ल्याप्टप – (अलभिेख र्था प्रलर्वेदनका िागी) – १ 

वफशियोथेरापी केन्र, पनुास्थापना केन्र (मनोसामाशिक), िेररयाविक परामिा केन्र, यनुानी उपचार केन्र, योग 
ध्यान र्था िाररररक व्ययाम केन्र, परम्परागर् सेवा शलिलनक र्था यस्रै् प्रकारका शलिलनक र्था सेवा केन्रहरुका 
िालग मापदण्ि प्रचलिर् काननु वा नगरपालिकािे र्ोके बमोशिम हनुेछ ।  

 

२८. रेलियोिोिी वा िाईग्नोवष्टक एण्ि इमेशिङ सेवा सञ्चािनका िालग आवश्यक पूवााधार र्था िर्ाहरु:       

(१) यस लनदेशिकाको प्रयोिनको िालग रेलियोिोिी वा िाईग्नोवष्टक सेवा अन्र्रगर् देहायका प्रववलधहरु 
समाविे गररएको छ:   
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• एलस रे (300 mA सम्म) 
• लभिीयो एलस रे (Ultrasound-USG) 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेख गररएको बाहेका थप प्रववलधको िालग माग भएमा पालिकाको लसफाररसमा 
प्रादेशिक स्वास््य संरचनािे स्वीकृर्ी ददनेछ ।  

(३) रेलियोिोिी, िायग्नोवष्टक र्था ईमेशिङ्ग सेवाबाट पने वववकरणका दूष्प्रभाविाई कम गनाका िालग उि 
सेवा सञ्चािन गना अनमुलर् दददा वा लसफाररस गदाा लनम्न मापदण्ििाई आधार मालननछे: 

(क) साधारण एलसरे सेवा सम्बन्धी व्यवस्था  

(१) एउटा एलसरे मलेसन ििान गनाका िालग कशम्र्मा ४५० से. लम. िम्बाई ४०० से.लम चौिाई 
र उचाई कशम्र्मा २५० से.लम भएको कोठा उपिब्ध हनु ुपनेछ । 

(२) लनयन्त्रण गने कोठा एलसरे कोठा भन्दा अिग हनु ुपनेछ र कशम्र्मा १५५ से. लम. ह १२० 
से.लम को हनु ुपनेछ । 

(३) प्रोसेलसंङ कोठा एलसरे कोठा भन्दा अिग हनु ुपनेछ । 

(४) प्रलर्िा गने र ररपोटा ददने स्थान अिग अिग हनु ुपनेछ । 

(५) देहाय बमोशिमको कोठाको व्यवस्था गरी वववकरण चहुावट लनयन्त्रण गनुा पनेछ: 

(अ) ढोका र हेने झ्यािमा २ लम. लम. बालिो लससा (लिि) भएको । 

(आ) ०.२ लम. लम. बालिो लससा (लिि) र १५ से.लम ईटाको लभत्ता वा २५ से.लम ईटाको 
लभत्ता वा कंविटको लभत्ता भएको । 

(इ) संम्भव भएसम्म झ्याि नभएको कोठा, कोठाको भेशन्टिेसन िलमन देशख १८० से. लम. 
मालथ रहेको रु आफै बन्द हनु ेस्वचलिर् ढोका भएको ।  

(ई) मोबाइि एलसरे उपकरण संचािन गदाा र्ारको िम्बाई कशम्र्मा २०० से. लम. भएको । 

  (६) पोटेबि एलसरे उपकरणहरु सधै एक खण्ि स्यान्िमा राशखएको हनु ुपनेछ । 

(७) कशम्र्मा एउटा ०.२ मी. मी. बालिो लिि एप्रोन अथवा सो बराबरको लबवकरणबाट सरुिा 
ददने सामाग्री हनु ुपनेछ। 

(८) कशम्र्मा ०.२ मी. मी. बालिो चस्मा क लिकिो पन्िा,  थाइराइि शिल्ि र गोनाि शिल्ि 
उपिब्ध हनु ुपनेछ । 

(९) ववकीरण िेत्रमा कायारर् प्राववलधक कमाचारीहरुको िालग ववकीरण लनगरानी उपकरण 
(Personal  radiation dose monitor) प्रदान गनुा पदाछ र उि उपकरण्को लनयलमर् पररिण 
र्ीनरर्ीन मवहनामा गनुापनेछ। 

(१०) ववकीरण िते्रमा काम गने कमाचारीहरुका िालग वववकरणको िोिको लसमा इन्टरनेस्नि 
कलमसन अन रेलियोिोशिकि प्रोटेलसनिे र्ोकेको मापदण्ि अनसुार २० मी.िी. लसवाट प्रलर् 
वषा वा पाँच वषाको औषर् १०० मी.िी लसवाटको लसमालभत्र हनु ुपनेछ । त्यो सीमा भन्दा 
बढी भएमा सम्बशन्धर् संस्थािे उि कमाचारीिाई  ववकीरण मिु िेत्रमा काम गने व्यवस्था 
गनुा पनेछ । 

(११) एलसरे कोठाको वररपरी सभेिण आवलधक रुपमा मेिीकि वफशिलसस्ट वा वववकरण संरिण 

अलधकृर्बाट गराउन पनेछ । सेवा सरुु गनुाभन्दा पवहिे र प्रत्यक लर्न वषामा वववकरण सभेिण 
गने ुा पनेछ । 

(१२) एलसरेको राम्रो इमिे प्राप्त गना मानक एलसपोिर मापदण्िहरुको चाटा (स्टयान्ििा एलसपोिर 
प्यारालमटर चाटा) प्रयोग गनुा पनेछ ।  
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(१३) बैकशल्पक लबधरु् आपूर्ीका िालग ब्याकअपको व्यवस्था हनु ुपनेछ । 

 

(ख) लभिीयो एलसरे (Ultrasonogram) सेवाको प्रयोग सम्बन्धमा:  

रेलियािोशिष्टहरु बाहेक आफनो िेत्रमा मात्र प्रयोगमा ल्याउन ेगरी मान्यर्ा प्राप्त संस्थबाट कम्र्ीमा ३ 
मवहनाको लभिीयो एलसरे र्ालिम प्राप्त गरेको स्त्री र्था प्रसूलर् रोग सम्बन्धी लबिेषज्ञहरुिे गना पाउनेछन ्
। सेवा सञ्चािन गना आवश्यक पने लनम्नबमोशिमको उपकरणहरुको व्यवस्था हनु ुपनेछ: 

(१) इमिेन्सी सेवामा चावहन ेऔषलध िगायर् औिार उपकरणहरुको व्यवस्था हनु ुपने । 

(२) स्टेचर, ह्वीि शचयरको व्यवस्था हनु ुपने । 

(३) िौचाियको राम्रो व्यवस्था हनु ुपने । 

(४) रेकलिाङ्ग र्था ररपोवटाङ्गको िालग छुटै्ट कोठाको व्यवस्था हनु ुपने । 

(५) बैकशल्पक लबद्यरु्को िालग िेनेरेटरको व्यवस्था हनु ुपने । 

(६) लबरामीको िालग र लबरामी कुरुवा बस्नको िालग कोठा िगायर् बेञ्चको व्यवस्था हनु ुपने 
। 

(७) स्टोर, ररपोटा लिस्िीव्यूसनको िालग छुट्टाछुटै्टकोठाको र ठाउँको व्यवस्था हनु ुपने ।  

 

  (ग) रेलियोिोिी सेवाको िालग न्यूनर्म उपकरण र्था िनिशि पूवााधारहरु: 

लस.नं वववरण शलिलनक १५ िैया 
१ एलसरे मेलसन १०० एम ए – १ ३०० एम ए – १ 

२ एलसरे मेशिन पोटेवि मोवाईि स्वैशच्छक १०० एम ए – १ 

३ अल्िासाउण्ि मशेिन स्वैशच्छक स्वैशच्छक 

 िनिशि   

 

 

 रेलियोिोशिष्ट आशिंक समय आंशिक समय 
 रेलियोग्रावफक अलधकृर्* १ १ 

 रेलियोग्राफर** २ २ 

 

* रेलियोग्राफीक अलधकृर् (रेलियोग्रावफक टेलनोिोशिष्ट): शचवकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थान वा नेपाि 
सरकारबाट मान्यर्ा प्राप्त अन्य संस्थान यस रेलियोग्राफीक ववषयमा (BSc. MIT, Bsc. RT) स्नार्क र्ह उलर्णा 
गरेको हनु ुपने । साथै नेपाि स्वास््य व्यावसाय पररषद (Nepal Health Professional Council-NHPC) मा 
दर्ाा हनु ुपने । 

      **रेलियोग्राफर: शचवकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थानबाट वा नेपाि सरकारबाट मान्यर्ा प्राप्त अन्य संस्थाबाट 
रेलियोग्राफी लबषयमा प्रमाण पत्र र्ह उर्ीणा गरेको हनुपुने । स्वास््य मन्त्राियको स्वीकृलर् ववना ररलियोिोिी 
सम्बन्धी मशिन नेपािमा पैठारी गना पाइने छैन । 

२९. प्रयोगिािा सेवाः (१) प्रयोगिािा सेवा सञ्चािनका िालग प्रयोगिािाहरुको स्र्र, ववभािन र िनिशि देहाय 
बमोशिम हनु ुपनेछ: 

वगा पररिण 

E -ई) वगा • हेमाटोिोिी : वटसी, लिसी, हेमोग्िोलबन, इएसआर, ब्िि ग्रपुीङ्ग, लबटी, लसटी 
(Hematology: TC, DC, hemoglobin, ESR, blood grouping for non-transfusion 

purpose, BT, CT ) 
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• बायोकेमेविी : सगुर, यूररया, लबलिरुलबन वट र लि, एस. यूररक एलसि, टोटि प्रोवटन, 

लसरम एल्बलुमन (Biochemistry: Sugar, Urea, Bilirubin T& D, S. Uric Acid, Total 

protein, serum Albumin) 

• माइिोबायोिोिी : स्पटुम एएफबी स्टेन (Microbiology: Sputum AFB stain (Z-N 

stain)  

• आरवटिीबाट पररिण (Tests by RDTS: With simple interpretation) 

• लबववध : रुवटन यूररन एनािाइलसस, रुवटन स्टुि एनािाइलसस,यूररन वप्रग्नेशन्स िाँच, 

स्टुि फर ररिलसीङ्ग सब्सयान्स  (Miscellaneous: Routine urine analysis, 

routine stool analysis, urine pregnancy test, Stool for reducing substances) 
“D” (िी) वगा ई वगामा उल्िेख भएका सवहर् लनम्न पररिणहरु (All tests of E category plus 

following):  

• हेमाटोिोिी : आरलबसी काउन्ट, वपटी, एवपटीटी, प्िेटिेट काउन्ट, हेमाटोविर्, रेि 
सेि इशन्िलस (Hematology: RBC Count, PT, APTT, Platelet count, Hematocrit, 

Red cell Indices ) 

• बायोकेमेविी : एसशिओवट, एसशिवपटी, एएिपी, लिपीि प्रोफाएि, वियावटनीन, सोलिइम, 

पोटालसयम (Biochemistry: SGOT, SGPT, ALP, lipid profile, creatinine, sodium, 

potassium) 

• माइिोबायोिोिी : ग्राम स्टेन एण्ि केओएच माउन्ट फर फशन्ग (Microbiology: 

Gram stain and KoH mount for fungi)  

• सेरोिोिी टेस्ट : आरवपआर, वाइिि टेस्ट, एएसओ टाइटर, आरए फ्यालटर, लसआरपी, 
आिीटीबाट िाँच हनु ेसबै } (Serological tests: RPR, Widal test, ASO Titre, RA 

Factor, CRP, Tests by RDTS: All)  

• ववववध : स्टुि फर अकल्ट ब्िि, यूररन केटोन बलिि, यूरोलबलिनोशिन, बाइि साल्ट, 

बाइि वपगमने्ट, बेन्स िोन्स प्रोवटन (Miscellaneous: Stool for occult blood, Urine 

ketone bodies, urobilinogen, bile salt, bile pigment, Bence Jones protein)  

 

(२) प्रयोगिािा सञ्चािन सम्बन्धी न्यूनर्म मापदण्ि: देहायमा उल्िेख भए बमोशिम सरकारी स्र्रमा सञ्चालिर् 
प्रयोगिािाहरुको स्र्र अनसुारको मापदण्ि लनिी िेत्रमा सञ्चालिर् प्रयोगिािाहरुको न्यूनर्म मापदण्ि हनुछे: 

(क) उपदफा १ मा उल्िेशखर् प्रयोगिािाको बगा अनसुार िेशखए बमोशिमका परीिणहरु मात्र गना 
पाईनेछ ।  

(ख) आकशस्मक सेवा प्रदान गने हरेक अस्पर्ािमा िैया अनसुारका आवश्यक पने आकशस्मक 
परीिणहरु गनुापनेछ ।  

(ग) राविय िनस्वास््य प्रयोगिािा वा अन्य सम्बद्ध लनकायबाट सञ्चािन हनु ेगणुस्र्र लनयन्त्रक 
सम्बन्धी कायािममा अलनवाया रुपमा भाग लिनपुनेछ । 

(घ) राविय िन स्वास््य प्रयोगिािाबाट पठाईन ेगणुस्र्र सम्बन्धी परीिण लनदेिन बमोशिम अलनवाया 
रुपमा गनुा पनेछ । 

(ङ) प्रत्यके कोठामा पयााप्त प्रकास र भेन्टीिेिनको व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

(च) लबििुी र पानीको राम्रो व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

(छ) प्रयोगिािािे फोहर व्यवस्थापन नेपाि सरकारिे र्ोेेकेको मापदण्ि अनसुार गरेको हनु ुपनेछ 
।  

(ि) प्रयोगिािामा रगर् र्ाने्न कोठा, सफा गने कोठा, आकशस्मक कोठा, नमनुा पररिण गने कोठा र 
िौचाियको अलनवाया व्यवस्था हनु ुपनेछ । 
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(झ) प्रयोगिािामा आवश्यक पने टेविु, कुसी िगायर्का आवश्यक फलनाचरहरु पयााप्त मात्रामा 
हनुपुनेछ ।  

(ञ) प्रयोगिािामा लबिेषज्ञ सेवा प्रदान गर्रदाा आफुिे िनु उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही अनसुारमात्र 
सेवा सञ्चािन गना पाउनेछ ।  

(ट) प्रयोगिािाको ररपोटा प्रमाशणर् गनेको नाम, िैशिक योग्यर्ा एवं पररषदको दर्ाा नंम्वर उल्िेशखर् 
स्याम्प वा वप्रन्टको प्रयोग गरेको हनुपुनेछ । उपदफा (१) मा उल्िेशखर् िनिशििे आफुिे 
प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा लनिी प्रयोगिािा खोिी सञ्चािन गना पाउनेछन र ल्याव 
अलसषे्टण्टको हकमा आफूभन्दा मालथल्िो उपालध प्राप्त गरेका व्यशिहरुको प्रत्यषि लनगरानीमा 
प्रयोगिािामा काम गना पाउनेछन ्।  

(३) प्रयोगिािा संचािन सम्बन्धी अन्य मापदण्िहरु देहाय बमोशिम हनु ुपनेछ: 

  १. D (लि) वगाको प्रयोगिािाको न्यूनर्म िते्रफि २५० वगा वफट 

२. E (ई) वगाको प्रयोगिािाको न्यूनर्म िेत्रफि १५० वगा वफट 

३. प्रयोगिािाको नलिांकन (िे आउट) नमूना सङ्गकिन गने देशख लिएर लबसिान सम्म हनु े 

गरी िशिकि फ्िो (logical flow) लमिाएको हनु ुपनेछ । 

४. नमनुा संकिन, नमनुा प्रोसेलसङ, नमनुा परीिण, ररपोवटाङ आददका िालग छुट्टाछुटै्ट िेत्र हनु ुपनेछ 
। 

५. र्ोवकएको कुि िेत्रफिको न्यनुर्म ७०% भाग प्रयोगिािासंग सम्बशन्धर् प्राववलधक परीिण 
कायाका िालग छुयाइएको हनु ुपनेछ । बाँकी ३०% भागमा प्रयोगिािासंग सम्बशन्धर् अन्य 
कायाहरु िस्रै् स ्नमनुा संकिन, प्रलर्िािय, लमवटङ, कायाािय िेत्र, भण्िार, िौचािय आददको िालग 
व्यवस्था गना सवकनेछ । 

 
^= Kf|of]uzfnfdf  b]xfo adf]lhdsf] Go"gtd k|fljlws hgzlQm /xg'kg]{5 :- 

 

Dffgj ;+:ffwg-Kf|fljlws_ Jfu{   ‘D’ Jfu{   ‘E’ 

hgzlQmsf] ljj/0f  Go"gtd rf/ hgf: h;dWo 

Pshgf :gfts cyjf ;f] eGbf  

dflysf] of]Uotfsf] x'g'kg]{ . Ps 

hgf :gftsf]Q/ of]Uotf ePsf] 

x'g'kg]{ . 

Kf|fljlws hgzlQm Go"gtd b'O{ 

hgf Nofj cl;i6]G6 jf  ;f] 

eGbf dflyNnf] txsf] x'g' kg]{ .  

Rff}lj;} 306f cfsl:ds 

k|of]uzfnf ;]jf ;+rfng 

ug'{kg]{ :jf:Yo ;+:yfx?df 

cfjZos yk dfgj ;+;fwg  

Go"gtd Pshgf   

 
(क) Kf|of]uzfnfdf sfd ug]{ k|fljlws hgzlQm ;DAflGwt sfplG;ndf btf{ ePsf] x'g' kg]{5 .  

(ख) k|fljlws hgzlQmnfO{ sfo{ adf]lhdsf] cfjZos tflndsf] Joj:yf u/]sf] x'g' kg]{5 .  

(ग) Go"gtd dfgj ;+;fwgsf] ;+Vof u0fgf ubf{ k|of]zfnfsf] sfo{ jf]emsf] cfwf/df km'n 6fOd / lgoldt 

kf6{ 6fOd hgzlQm x'g' kg]{5 . lgoldt kf6{ 6fOd hgzlQm eGGffn] b}lgs ?kdf Go"gtd tLg 306f 

pknAw x'g] hgzlQmnfO{ dfq} dflgg]5 . Go"gtd hgzlQm k|of]u ubf{  -b'O{ hgf kf6{ 6fOd sd{rf/L 

a/fa/ ! hgf km'n 6fOd_ sd{rf/L dflgg]5 . 
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पररच्छेद– ८ 

आयूवेद र्था वैकशल्पक शचवकत्स सम्बन्धी स्वास््य संस्थाहरुको मापदण्ि 

३०. आयवेुद र्था वैकशल्पक शचवकत्सा सम्बन्धी स्वास््य संस्थाहरुको मापदण्िः  

(१) आयवेुद र्था वैकशल्पक शचवकत्सा प्रणािी अन्र्गार् लनिी स्र्रमा स्वास््य संस्थाको स्थापना, सञ्चािन 
र्था स्र्रोन्नलर् गदाा देहायको मापदण्िहरुको पािना गनुापनेछ: 

(क) आयवेुद स्वास््य सेवा: 
(१) आयवेुद शचवकत्सा प्रणािी अन्र्गार् स्वास््य सेवा प्रदान गदाा वा शचवकत्सा व्यवसाय गदाा 

सम्बशन्धर् लबषयमा मान्यर्ा प्राप्त शििण संस्थाबाट स्नार्क वा स्नार्कोत्तर उपालध हालसि 
गरी नेपाि आयवेुद शचवकत्सा पररषद्मा दर्ाा भएको हनु ु पनेछ । नेपाि सरकारको 
वहािवािा कमाचारी भएमा नेपाि सरकारको पूवा स्वीकृलर् लिनपुनेछ । 

(२) पञ्चकमा सेवा केन्रमा सम्बशन्धर् लबषयमा कशम्र्मा लब.ए.एम.एस. वा सो सरह उपालध प्राप्त 
व्यशिबाट वमन, ववरेचन, शिरोववरेचन, आस्थापन, अनवुासन वशस्र् र रिमोिण प्रयोग 
गनुापने र उत्तर वशस्र्को िालग सम्बशन्धर् वविेषज्ञबाट गनुापनेछ । 

(३) आयवेुद अस्पर्ािमा काम गने कमाचारीिाई संिमण सरुिा सम्बन्धी आवश्यक र्ालिम 
ददनपुनेछ । 

(४) आयवेुद अस्पर्ाििे िनिशि, भौलर्क पूवााधार, औिार–उपकरण र सेवाको गणुस्र्रीयर्ामा 
मात्र संस्था ववस्र्ार गना स्वीकृलर्को िालग माग गने र उपयिु ठहर भएमा िाखा 
ववस्र्ारको स्वीकृलर् ददन सवकनेछ । 

(५) लबरामीको उपचारको लसिलसिामा आवश्यकर्ा अनसुार वविषेज्ञ शचवकत्सक समि वा 
उपयिु स्थानमा प्रषेण (ररफर) गनुापनेछ । 

(६) रोग लनदानाथा आवश्यक पने ई.लस.िी., इ.इ.िी, प्याथोिोिी, रेलियोिोिी र्था अन्य 
आवश्यक सेवाहरु संचािन गनुापरेमा सम्बशन्धर् लबषयको िनिशि र सो सम्बन्धी भौलर्क 
पूवााधार, औिार उपकरण नीलर् लनयमको पािना गनुापनेछ । 

(७) इशन्िग्रटेेि शलिलनक, नलसाङ्ग होम वा अस्पर्ाि भनी स्वीकृलर्का िालग माग भएमा कुनकुन 
लबषय र सेवा ददने उद्देश्य राशखएको हो? सो प्रष्ट उल्िेख गरर सोही बमोशिमका िनिशि, 

औिार उपकरण र भौलर्क पूवााधार व्यवस्था गनुापनेछ । 

(८) आयवेुद शचवकत्सा ववधामा स्वास््य रिा, रोग लनवारण, औषलध रव्य काष्ठौषलध, रसौषलधको 
प्रयोग गररन ेशचवकत्सा सेवा, ववना औषलध ददइने सेवा र आयवेुद स्वास््य सेवामा उल्िेशखर् 
पूवाकमा अन्र्गार्का लनराग्नी स्वेद (िि, वाय,ु सूयावकरण, पालथावर्त्वको प्रयोग), अशग्न स्वदेन, 

अभ्यङ्ग (Massage), सत्वाविय शचवकत्सा (योगाभ्यास, ध्यान आदद) को माध्यमबाट रोगको 
रोकथाम वा दीघािीवनको िालग सञ्चािन गररन े संस्थाहरुिे आयवेुद स्वास््यकमीहरु, 

भौलर्क पूवााधार, आवश्यक औिार उपकरण र र्ोवकएको मापदण्ि पूरा गरर िनु सकैु 
नाममा संचािन भएर्ा पलन सन्दभा ग्रन्थ सवहर् अनमुलर् प्रदान गने लनकायबाट अनमुलर् 
लिएर मात्र सञ्चािन गना पाइनेछ । 
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(९) िन स्वास््य लनयमाविी २०७७ को लनयम ४ (४) को व्यवस्था अनसुार आकशस्मक 
सेवा प्रदान गनुा पने छ । 

(ख) आयवेुद शचवकत्सा अन्र्रगर् रहने सेवाहरुः 
शचवकत्सा सेवा: 

१. उपचारात्मक (आर्रु ववकार प्रिमन) 
(क) यशुि व्यापाश्रय शचवकत्सा    (ख) संिमन (औषलध शचवकत्सा) 

(ग) संिोधन (वमनादद पञ्चकमा िोधन शचवकत्सा) (घ) दैव व्यापाश्रय 

(ङ) सत्वाविय      (च) िस्त्र–प्रशणधान 

(छ) योगाभ्यास 

२. स्वास््य प्रवद्र्धनात्मक, स्वास््य रिा र्था प्रलर्रोधात्मक स्वास््य सेवा: 
(क) प्रकृलर् ववलनिय र परामिा  

(ख) स्वस्थवृत्त पािन –ऋर्चुयाा, ददनचयाा, रालत्रचयाा, प्याप्य, आहार ववहार 

(ग) रसायन    

(घ) वािीकरण 

(ङ) पञ्चकमा    

(च) योगाभ्यास 

 

(ग) आयवेुद अस्पर्ाि र्था नलसाङ्ग होम सम्बन्धी मापदण्ि र्था पूवााधारः (१) आयवेुद शचवकत्सा प्रणािी 
अन्र्गार् लनिीस्र्रमा सञ्चािन गने अस्पर्ाि एवं नलसाङ्ग होमहरुिे आफ्नो िमर्ा अनसुार िमिः एक 
वा एकभन्दा वढी र्पलसिमा उल्िेशखर् ववभाग/िाखाहरु सञ्चािन गना सलनेछन:् 

 

(अ) आयवेुद शचवकत्सा सेवा अन्र्गार् ववभाग वा िाखाहरुः 
(क) कायशचवकत्सा    (ख) बािरोग शचवकत्सा 
(ग) प्रसूलर् र्था स्त्रीरोग शचवकत्सा (घ) िल्य शचवकत्सा 
(ङ) िािालय    (च) रसायन 

(छ) वािीकरण     (ि) योगाभ्यास ।    
       

(आ) आयवेुद अस्पर्ाििे देहाय बमोशिमको भौलर्क पूवााधारको व्यवस्था र्था मापदण्िको पािना 
गनुा पनेछ: 

लस.नं. वववरण १५ िैया सम्म 

१. 
 (क) िग्गा मापदण्ि सिकसँग िोलिएको हनुपुने (प्रलर् िैया ५० व.लम.) ।  ✓  

 (ख) सवारी साधन आवर् िावर् र्था पावका ङ्गको िागी पयााप्त ठाउँ हनुपुने ।  ✓  

 (ग) प्रवेिद्धार र लनकासद्धार– गेट छुट्टाछुटै्ट हनुपुने ।  ✓ 

 (घ) सञ्चार, लबिलुि, िौचािय र्था खानेपालनको व्यवस्था हनुपुने । 
✓  

२. ववहरङ्ग 
✓  

३. अन्र्रङ्ग ✓  

 आयवेुद शचवकत्सामा स्नाकोत्तर उपालध (MD/MS) ववषयगर् सेवा अनसुार आवश्यकर्ा अनसुार 
 शचवकत्सक (BAMS) सो सरह ३ िना 
 आयवेुद सहायक  वा सो सरह ३ िना 
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 आयवेुद सह सहायक वा सो सरह ३ िना 
 पञ्चकमा सहायक  आवश्यकर्ा अनसुार 
 अभ्यङ्ककर्ाा आवश्यकर्ा अनसुार 
 लब.एस्सी नलसाङ्ग आवश्यकर्ा अनसुार 
 स्टाफ नसा १ िना 
 अ.न.लम. ३ िना 
 प्रिासन अलधकृर्  आवश्यकर्ा अनसुार 
 नायब सबु्बा  आवश्यकर्ा अनसुार 
 खररदार (िेखा) प्रिासन १ िना 
 कम्प्यूटर प्राववलधक खरीदार आवश्यकर्ा अनसुार 
 कायाािय सहयोगीर पािे ३ िना 
 भान्छे र टहिवुा २ िना 
 मािी आवश्यकर्ा अनसुार 
 सवारी चािक आवश्यकर्ा अनसुार 
 कुशचकार  १ िना 
 वफशियोथेरापीष्ट आवश्यकर्ा अनसुार 
 वफशियोथेरापी सहायक आवश्यकर्ा अनसुार 

 ि.ुमेलिकि रेकिा अलसस्टेण्ट आवश्यकर्ा अनसुार 
४ औिार सामग्री 
 स्टेथेस्कोप (प्रत्येक उपचार किमा) ✓  

 प्रत्येक उपचार किमा लबपी सेट ✓  

 आवश्यकर्ा अनसुार थमोलमटर ✓  

 र्ौलिने मेलसन (Waighting Machine ) २ 

 उचाई नाप्ने साधन २ 

 टचा िाइट २ 

 कटन, गि ब्यान्िेि आवश्यकर्ा अनसुार 
 एप्रोन आवश्यकर्ा अनसुार 
 पन्िाहरु आवश्यकर्ा अनसुार 
 एलसरे भ्यू बलस (X-Ray view Box) १ 

 अशलसिन सेट  २ 

 रम सेट  ३ 

 अटोलिेभ (Autoclave) ✓  

 सशिाकि सेट ९ ✓  

 सचुर म्याविइि (Suture material different size) ✓  

 लनलििरु (Needle : different size and shape) ✓  

 फोरसेपहरु (forceps) ✓  

 कवटङ्गसेट (Cutting set ) ✓  

 कवटङ्ग कैची (Cutting Scessior) ✓  

 ब्िन्ट कैची (Blunt Scissors) ✓  

 सापा कैची (Sharp scissors) ✓  
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 िनसेट (Lancet) ✓  

 स्कापेि र वकटि होल्िर (Scalpel & kitle holder etc.) ✓  

 रेलसङ्ग सेट (Dressing set) ✓  

 वकड्नी िे, सानो िे, ठुिो बावि (Kidney tray,small tray,large bowel) ✓  

 लिसेशलटङ्ग फोरसेप, थम्ब फोरसेप (Dissecting forceps,thumb forceps (toothed & 

untoothed) 

✓  

 कटन र आवश्यक सामाग्री सहलर्रेलसङ्ग ििी (Dressing trolley,dressing 

materials,cotton.) 

✓  

 ग्ि, ब्यान्िेि, लियकोप्िाष्ट, िाइिोवकन (Gauge,bandage/leucoplest/xylocain etc.) ✓  

 लयाथेटर सेट  (Catherer set) ✓  

 प्िेन फोलिस र म्याशलिकोट लयाथेटर (Plain folley's & matlicot cather)  

 िाइग्नोशस्टक सेट (Diagnostic set) ✓  

 साधारण (General)  

 टंग स्पाटुिा (Tongue spatula) ✓  

 टचा िाइट इमेरिेशन्स िाइट (Torch light/emergency light) ✓  

 स्पालसफीक (Specific)  

 ईएनटी सेट (ENT set) ✓  

 गाइनेकोिोशिकि इलिालमनेसन सेट (Gynecological Examination set,D&C 

set,Cucus,sim's speculum,emema set) 

✓  

 लनयोनेटि केयर सेट (Neonatal care set) ✓  

 म्यालसटोस लसट, लयालिि प्याि (Macintos sheet,kally's pad) ✓  

 अन्य (Other)  

 प्राोलटोस्कोपर ल्यारेन्गोस्कोपर अपथाल्मोस्कोप 
(Proctoscope/Laryngoscope/Ophthalmoscope) 

आवश्यकर्ा अनसुार 

 टोनोलमटरर राइनोस्कोप (Tonometer/Rhinoscope ) आवश्यकर्ा अनसुार 

 स्टेरीिाइिर रअटोलिेभ सेट (Sterilizer/Autoclave drum set) आवश्यकर्ा अनसुार 

 इमेरिेशन्स केस म्यानेिम्यान्टका िागी आवश्यक उपकरण र्था सामाग्रीहरु 
(Equipments & Material for emergency case management) 

आवश्यकर्ा अनसुार 

 नेबिुाइिर (Nebulizer) आवश्यकर्ा अनसुार 

 साइिेि यूब (Ryle’s Tube) आवश्यकर्ा अनसुार 

 ग्याशस्िक िभाि सेट (Gastric Lavage set) आवश्यकर्ा अनसुार 

 बेि शस्िन (Bed screen) आवश्यकर्ा अनसुार 

 मास्क  आवश्यकर्ा अनसुार 

 लयाप  आवश्यकर्ा अनसुार 

 इयर लसररन्ि सेट (Ear syringing set) आवश्यकर्ा अनसुार 

 उिन शस्पिीन्ट (Wooden spling) आवश्यकर्ा अनसुार 

 

यूरोब्याग (Urobag) आवश्यकर्ा अनसुार 
५ अन्र्रङ्क सेवा (Indoor k|lt z}of 7sq.mtr)  
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 वािाः परुुष वािा  ✓  

 मवहिा वािा ✓ 

 शचवकत्सा कोठा १०×१० स्लवायर वफट १ 

 िौचािय (परुुष र्था मवहिाका िागी छुटाछुटै) वास वेशिन र्था पालन पयााप्त ४ 

 स्टे«चररििी १ 

 चाटा रिकरर फाइि केववनेट आवश्यकर्ा अनसुार 
 बेि प्यानरिैया सं्याको आधारमा ✓  

 कुरवा बस्ने टुि (िैया सं्याको आधारमा) ✓ 

 शचवकत्सक कि १ 

 नसेि ड्यूटी रुम १०×१५ स्लवार वफट १ 

 लबरामी ओसाने एम्बिेुन्स  आवश्यकर्ा अनसुार 
 औषलध स्टोरको पूवााधार  

 भेशन्टिेिनयिु १०×१५ स्लवायर वफट साइिको कोठा ✓  

 लबरामी पिुाा दर्ाा गने कि 
✓  

 औषलध बनाउन ेटेबिु कुलसा ✓  

 

लबरालमका िागी सोधपछु र्था सहयोग कि 
✓  

६ भान्साघर ✓  
 

७. 
भान्साघर ✓  

लबरामी दर्ाा कि  ✓ 

लबरामी िाँच्न ेकोठा २ वटा  
िेखा प्रिासन कि               २ वटा 

 ८.     आकशस्मक सेवा कि (आवश्यक िनिशि एवं उपकरण सवहर् ) ✓  

९.  प्रयोगिािा कोठा ✓ 

१०. मनोपरामिा एवं िीवनिैिी कोठा ✓ 

११. योगासन,प्राणायाम,ध्यान आदीको िागी (१२×२४) १ 

१२. पूवाकमा सेवा  

 

• स्नेहन किरअभ्यङ्ग कि १ 
• स्वेदन कि –नािी स्वेद िगायर् १३ प्रकारका स्वेदनका िागी अिग अिग 

कि 

✓ 

• अभ्यङ्ग टेबिु  १ 

• सवााङ्ग स्वेदन यंत्र १ 

• नालि स्वेदन यंत्र िगायर् ववववध  १३ प्रकारमा स्वेदनका िागी अिग अिग 
आवश्यक यंन्त्र  

आवश्यकर्ा अनसुार 

• कवट र्था िान ुस्वेदन यंत्र आवश्यकर्ा अनसुार 
• अवगाह स्वेदन यंत्र आवश्यकर्ा अनसुार 
• पञ्चकमा सेवाको िागी सामाग्री  आवश्यकर्ा अनसुार 
• वमन टेबिु सवहर् वमन कि 

✓  

• ववरेचननीय आिन 
✓  

• शिरोववरेचनको िागी कि र्था साधन 
✓  

 

• शिरोधारा टेबिु सवहर् सेट 
✓  
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• शिरो बशस्र् यन्त्र 
✓  

१३. पञ्चकमा सेवा पवुााधार ✓  

१४. पनुास्थापन कि 
✓ 

१५. पञ्चकमाको िालग औषलध र्यारी कि 
✓ 

१६ फल फुल सहहर् स्वाच्द्ध वार्ावरण र औषगध युतर् हावेररयम समेर् हुनुपने आवश्यकर्ा अनुसार 
१७ कफम्जयोथेरापी/अकुपंचर युननट  आवश्यकर्ा अनुसार 

 

 

(घ) आयवेुद स्वास््य शलिलनक सम्बन्धी मापदण्ि र्था पूवााधारहरुः आयवेुद पोलिशलिलनक सेवा सञ्चािनगदाा एउटै 
व्यवस्थापन अन्र्गार् रही र्ीन वा सो भन्दा बढी सेवा प्रदान गनुा पने र औषलध सेवाको व्यवस्था समेर् हनुपुनेछ । 
स्वास््य िाचँ गने र्था परामिा ददन ेव्यशि कुन ैपलन मान्यर्ा प्राप्त शििण संस्थाबाट कशम्र्मा पलन लबएएमएस (BAMS 
वा सो सरहको शचवकत्सा सम्बन्धी उपालध प्राप्त गरी आयवेुद शचवकत्सा पररषद्मा दर्ाा भएको हनुपुनेछ। 

(१) यो सेवा सञ्चािनका िालग आवश्यक न्यूनर्म भौलर्क सवुवधाहरु लनम्न अनसुारको हनुपुनेछः– 

(क) लबरामीको िाँच गने भेशन्टिेटेि कोठा सेवा अनसुारको छुट्टाछुटै्ट हनुपुनेछ । (कशम्र्मा १४*१० 
वगा वफट) 
(ख) लबरामी बस्ने ठाउँ  

(ग) लबरामी िाँच्ने टेविु 

(घ) शचवकत्सकको िालग कुसी 
(ङ) शचवकत्सकको िालग टेबिु 

(च) लबरामी बस्न ेकुसी/टुि 

(छ) लबरामी कुना बस्ने बेन्चहरुको व्यवस्था 
(ि) िौचाियको व्यवस्था 
(झ) टेलिफोन (स्वैशच्छक) । 

 

(२) आवश्यक औिार उपकरणहरु लनम्न अनसुारको हनुपुनेछः– 

(क) थमोलमटर –१   (ख) र्ौि लिने मेशिन –१ 

(ग) उचाई नाप्न ेमेशिन –१   (घ) टंग लिप्रिेर – १ 

(ङ) ब्िि प्रिेर िाँच्न ेमेशिन –१  (च) स्टेथोस्कोप –१ 

(छ) आखँा, नाक, कान िाँच्न ेसेट –१ (ि) प्रोलटोस्कोप –१ 

(झ) प्रोव    (ञ) लसररन्ि 

(ट) टचा िाइट    (ठ) पञ्जा 
(ि) मास्क, एप्रोन   (ढ) वकड्नी िे 

(ण) बाल्टीन । 

(३) अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ि): 
(क) वविषेज्ञ सेवा र लबषय अनसुारको आवश्यक औिार उपकरणहरुको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(ख) लबरामीको सम्पूणा लबवरण राख्नको िालग एउटा रशिष्टर हनुपुनेछ । 

(ग) शलिलनकमा प्रयोग गररने सम्पूणा औिारहरु अलनवाया रुपमा लनमािकृर् गररएको हनुपुनेछ । 

(घ) शलिलनकमा काम गने व्यशििे आफ्नो योग्यर्ाको प्रमाणपत्र र्था आयवेुद शचवकत्सापररषद् दर्ाा 
नं., सेवा िलु्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैिे देख्न ेठाउँमा राख्नपुनेछ । 
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(ङ) मालसक प्रलर्वेदन लनयम अनसुार सम्बशन्धर् लनकायमा पठाउन ेव्यवस्था हनुपुनेछ । 

 

(ङ) आयवेुद पूवाकमा/पञ्चकमा सेवा केन्र सम्बन्धी मापदण्ि र्था पूवााधारहरु: 

(१) भौलर्क पूवााधारः आयवेुद पञ्चकमा सेवा प्रदान गने केन्र, हेल्थ लिव र हेल्थ ररसोटाहरु सञ्चािनका िालग 
आवश्यक पने अभ्यङ्ग, स्वदेन, स्नान, वमन, ववरेचन, शिरोववरेचन, वशस्र् आदद उपचार किहरु र सोका िालग देहायका 
सामग्रीहरुको व्यवस्था हनुपुनेछ । यसका साथै औषलध लनमााण कि, प्रकृलर् परीिण, सत्वाविय शचवकत्सा, योग ध्यान 
एवं अन्य सहायकहरुका िालग आवश्यक किहरु हनुपुनेछ । साथै उपयिु वकलसमका पसु्र्कािय, िौचािय आददको 
व्यवस्था हनुपुनेछ । 

 

(क) अभ्यङ्ग कि    (ख) स्वदेन कि (ग्यास लसलिण्िर कि बावहर हनु ुपने) 
(ग) अभ्यङ्ग टेबिु    (घ) सवााङ्ग स्वदेन बलस 

(ङ) नालि स्वदेन यंत्र   (च) वशस्र् यंत्र सेट 

(छ) वमन टेबिु सवहर् वमन कि (ि) िौचािय संिग्न रहेको ववरेचन कि 

(झ) ववरेचन कुसी    (ञ) नस्य कुसी 
(ट) शिरोधारा टेबिु सवहर् सेट   (ठ) शिरो बशस्र् सेट 

(ि) िान ुबशस्र्,कवट बशस्र् आदद सेट (ढ) कवट स्वदेन टब 

(ण) अवगाह स्वेदन टङ   (र्) संसिान कमाका िालग भोिनािय 

(थ) अन्य पूवााधार र्था आत्यावयक शचवकत्सा सामाग्री 
नोट : पंचकमाको प्रधानकमा संचािनका िालग अन्र्रंग सेवा संचािन शस्वकृलर् अलनवाया हनु ेछ । 

 

(२) पञ्चकमा सेवाहरुः यी सेवा केन्रहरु व्यवशस्थर् रुपमा सञ्चालिर् गररनपुनेछ । यी केन्रहरुबाट ददइन े
सेवाहरु आयवेुद शचवकत्सा लसद्धान्र् अनसुार रसायन, वािीकरण, स्वास््य प्रवद्र्धन, प्रलर्रोधात्मक, पनु्थापन एवं 
उपचारात्मक कमामा आधाररर् रहनपुनेछ । रसायन, वािीकरण सेवा पलन ददनपुनेछ । पञ्चकमा र सो सम्बन्धी सेवाहरु 
लनम्नानसुार गनुापनेछ :– 

(क) पञ्चकमा 
(१) पूवाकमाहरुः स्नेहन, स्वदेन । 

(२) संसिान, रसायन कमा 
(३) प्रधानकमाहरुः वमन, ववरेचन, वशस्र् (अनवुासन, आस्थापन), शिरोववरेचन, रिमोिण 
(ििौका) । 

(४) पिार् ्कमा । 

(ख) अन्य कमा 
(१) अभ्यङ्ग, स्वदेन, वाह्य वशस्र्, नते्र र्पाण, शिरोधारा, शिरो वशस्र्, िेप, कवटस्नान, पादस्नान, 

वपच,ु वपण्ि स्वदेन आदद कमाहरु । 

(२) सत्वाविय कमाः सत्वाविय, योग, ध्यान, नाद शचवकत्सा आदद कमाहरु । 

 

 

(३) आवश्यक िनिशिहरु : आयवेुद शचवकत्सा अन्र्गार् पञ्चकमा र सम्बशन्धर् कुनै पलन कमाहरु दि 
अनभुवी आयवेुद शचवकत्सकहरुको मार्हर्मा रहेर मात्र ददइन ुपनेछ । लनम्नानसुार योग्यर्ा भएका िनिशिहरुबाट 
उपरोि सेवाहरु सञ्चािन गनुा पनेछ: 
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(क) आयवेुद शचवकत्सक : आयवेुद शचवकत्सा प्रणािीमा स्नार्क वा स्नार्कोत्तर उपालध प्राप्त । 

(ख) पञ्चकमा शचवकत्सा सहायक : आयवेुद शचवकत्सा प्रणािीमा प्रमाणपत्र र्ह वा आयवेुद स्वास््य  

सह सहायक र्ह उत्तीणा गरी न्यूनर्म ३ मवहनाको पञ्चकमा र्ालिम प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 

(ग) पञ्चकमा सह–सहायक : कशम्र्मा एस.एि.सी.पास गरी आयवेुद शचवकत्सकको मार्हर्मा रही 
सो सम्बन्धी आवश्यक कमाहरुको र्ालिम सवहर्को २ वषाको अनभुव प्राप्त गरेको । 

(घ) अभ्यङ्गकर्ाा (मवहिा र परुुष दवैु) : कशम्र्मा आठ किा पढी २ वषासम्म आयवेुद शचवकत्सकको 
मार्हर्मा वसी अभ्यङ्गकर्ााको रुपमा अनभुव प्राप्त गरेको । 

(४) आयवेुद अभ्यङ्ग कमा मात्र ददइने केन्रहरुबाट ववश्रान्र्ी अभ्यङ्ग कमा मात्र ददन सलनेछन ्र सो 
कमाका िालग न्यूनर्म मापदण्ि परुा गरेको हनुपुनेछ । प्राववलधक लनरीिण टोिीद्वारा समय 
समयमा लनरीिण गररनेछ । 

३१. होलमयोप्यालथक स्वास््य शलिलनकमा स्थापना र्था सञ्चािन मापदण्िः (१) होलमयोप्यालथक स्वास््य शलिलनकमा 
स्वास््य िाचँ गने र्था परामिा ददने व्यशि कुनै पलन मान्यर्ाप्राप्त शििण सँस्थाबाट सम्बशन्धर् ववषयमा कशम्र्मा पलन 
स्नार्क वा सो सरहको उपालध प्राप्त गरी सम्बन्धीर् पररषदमा दर्ाा भएको हनुपुने छ । 

(२) होलमयोप्यालथक स्वास््य शलिलनक/पोलिशलिलनकमा भौलर्क पूवााधारहरु लनम्नानसुार हनु ुपनेछ: 

 

(क) भौलर्क पूवााधारः 
(क) लबरामी िाँच गने उपयिु कोठा   (ख) लबरामी कुने बेन्च र कुसी 
(ग) लबरामी िाँच गने टेबिु र स्टुि   (घ) िौचािय 

(ख) आवश्यक स्वास््य उपकरणहरुः 
(क) स्टेथेस्कोप 

(ख) लब.पी.सेट 

(ग) ई.एन.टी. सेट 

(घ) थमोलमटर 

(ङ) एलसरे हेने बलस 

(च) र्ौि लिन ेमेलसन 

(छ) उचाई नाप्न ेसाधन 

(ि) टचा 
(झ) गि, कटन, ब्यान्िेि 

(ञ) पन्िारमास्करसाबनुरएप्रोनरटावेि  

(ट) टंङ्ग लिप्रसेर  

(ठ) रेलसङ्ग सेट  

(ि) बाल्टीन, िग 

(ढ) लबरामीको वववरण राख्न ेरशिष्टर    

(ग) िनिशिः 
(क) होलमयोप्यालथक शचवकत्सक –१ (कशम्र्मा होलमयाप्यालथमा स्नार्क र्ह वा सो सरह) 

(ख) होलमयोप्यालथक सहायक–१ (कशम्र्मा होलमयोप्यालथकमा प्रमाणपत्र र्ह वा सो सरह वा 
होलमयोप्यालथक र्ालिम प्राप्त व्यशि ( स्वैशच्छक )  । 

(घ) सेवाः 
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(क) उपचार 

(ख) परामिा 
३२. अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा स्वास््य सेवा स्थापना र्था सञ्चािन मापदण्ि: 

(१) अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा प्रणािी अन्र्गार् स्वास््य सेवा प्रदान गने अस्पर्ािमा सम्बशन्धर् ववषयमा 
मान्यर्ा प्राप्त शििण संस्थाबाट न्यूनर्म स्नार्क अकुपंचर) या सो सरह मान्यर्ा प्राप्त िैशिक योग्यर्ाको प्रमाण पत्र 
वा उपालध हालसि गरर सम्बशन्धर् पररषद्मा दर्ाा भएको हनु ुपने छ ।  

अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा प्रणािी अन्र्गार् स्वास््य सेवा प्रदान गने शलिलनकमा न्यूनर्म र्ीन बषा लिप्िोमा अध्ययन 
गरी सम्बशन्धर् पररषद्मा दर्ाा भएको हनु ुपने छ । नेपाि सरकारको बहािवािा कमाचारी भएमा सम्बशन्धर् कायााियको 
पवुा स्वीकृलर् लिन ुपने छ ।  

(२) अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा अस्पर्ाि र्था शलिलनकमा काम गने िनिशि (शचवकत्सा सेवा संग 
सम्वशन्धर् ) सम्बशन्धर् पररषद्मा दर्ाा भएको हनु ुपने छ।  

(३) अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा अस्पर्ाििे दि िनिशि, भौलर्क पूवााधार, प्रववलध–औिार उपकरण र 
गणुस्र्रीय सेवाको ववस्र्ार गरेर मात्र संस्था ववस्र्ार गना माग गनुा पदाछ । िाखा ववस्र्ारका िालग पलन आवश्यक 
न्यूनर्म पूवााधार पगेुमा शस्वकृलर् ददइन ेछ । 

(४) लबरामीको उपचारको लसिलसिामा आवश्यकर्ा अनसुार सम्बशन्धर् लबषयको वविेषज्ञ शचवकत्सक, वविेषज्ञ 
सेवा प्रदान गने अस्पर्ाि वा अन्य उपयिु स्थानमा प्रषेण (ररफर) गरर पठाउन सवकने छ ।  

(५) इशन्िग्रटेेि (सम्यिु वा एवककृर्) शलिलनक/पोिीशलिलनक/नलसाङ्गहोम/अस्पर्ाि वा अन्य स्वास््य सेवा 
प्रदायक संस्था स्थापना र सञ्चािन गने भलन शस्वकृलर्का िालग माग भएका  अस्पर्ािमा अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा 
िाखा सूरु गदाा उल्िेख गरर सोवह बमोशिमका आवश्यक िनिशि, उपकरण र भौलर्क पूवााधारको व्यवस्था गनुापने 
छ ।  

(६) रोग लनदानका िालग वा उपचारमा आवश्यक पने (प्याथोिोिी, रेिीयोिोिी, ववलभन्न शचवकत्सा पद्धर्ी एवं 
थेरापी र्था अन्य) सेवा थप गरर सञ्चािन गनुा परेमा सम्बशन्धर् ववषयको िनिशि, भौलर्क पूवााधार एव उपकरण 
सम्बशन्ध लनयमको पािना गनुापने छ । 

(७) अकुपंचर/अकुप्रसेर अस्पर्ाि, शलिलनक, पोलिशलिलनक लनररिण एवम ् शस्वकृलर् प्रदान गने सलमलर्मा 
अकुपंचर/ वट लस एम शचवकत्सकको सम्िग्नर्ा हनुपुने छ । 

(८) अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा अन्र्गार् रहने मु् य सेवाहरु: 

१. वट.लस.एम. 
२. मोशलसबसुन 

३. अकुपंचर 

४. कवपङ्ग  

५. अकुप्रसेर र्था थईुना 
६. ब्िि िेवटङ्ग (Blood Letting) 

३३. अकुपंचर/अकुप्रसेर शलिलनक सम्बन्धी मापदण्ि र्था पवुााधारहरु: 

शलिलनक र्था पोलिशलिलनक सञ्चािन गदाा ददइने सेवाहरु  अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा अन्र्गार् रहेका शचवकत्सा 
सेवामा आधाररर् हनु ेछन ्। अकुपंचर/अकुप्रसेर शलिलनक सन्चािन गने र्था परामिा ददने व्यशि कुनै पलन मान्यर्ाप्राप्त 
शििण संस्थाहरुबाट कशम्र्मा एलयूपन्चर लिप्िोमा वा सो सरहको  सम्बशन्ध िैशिक योग्यर्ाको प्रमाणपत्र वा त्यस 
पिार्का अन्य उपालध प्राप्त गरी सम्वशन्धर् पररषद्मा दर्ाा भएको हनुपुने छ ।  
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अकुपंचर शचवकत्सा प्रणािी अन्र्गार् स्वास््य सेवा प्रदान गने शलिलनकहरु दईु प्रकारका हनुेछन ्।  

शचवकत्सकद्वारा सञ्चालिर् केन्र हरुिाई अकुपंचर/अकुप्रसेर केन्र “क” र अकुपंचर शचवकत्सा सहायकद्वारा सञ्चालिर् 
केन्र हरुिाई अकुपंचर/अकुप्रसेर केन्र शलिलनक “ख” भनी नामाकरण गररने छ । 

१. शचवकत्सकीय सेवा (शचवकत्सकिे ददने सेवा) : शचवकत्सकीय सेवा ददने शलिलनकमा कशम्र्मा अकुपंचरमा 
स्नार्क वा स्नाकोत्तर उपालध हालसि गरर सम्बशन्धर् पररषदमा दर्ाा भएको हनुपुनेछ । 

२. सामान्य सेवा (अकुपंचर प्रालबलधकिे ददने सेवा):  

 (क) अकुपंचर सेवा संचािनको िालग आवश्यक भौलर्क पूवााधारहरु: 

• लबरामी िाँच गने भेशन्टिेटेि कोठा छुटै्ट हनुपुने । (कम्र्ीमा १४*१० वगा वफट)   

• लबरामी बस्ने ठाउँ (कुने ठाउँ)  

• लबरामी िाँच्ने टेबिु  

• शचवकत्सक कुची  
• शचवकत्सक टेबिु  
• लबरामी बस्ने कुची/टुि  

• बेञ्चहरु (लबरामी कुना बस्ने)  

• िौचािय व्यवस्था  

• टेलिफोन (स्वेशच्छक) 
(ख) आवश्यक औिार उपकरणहरुः 

• अकुपंचर लनलिि 

• अकुपंचर बेि 

• मोलसा शस्टक 

• कवपङ्ग सेट 

• अटोलिेभ 

• स्टेथोस्कोप 

• थमाालमटर 

• रेकिा रशिष्टर 

• अन्य व्यवस्था िनरि अस्पर्ाि सरह 

• इिेशलिक शस्टमिेुटर 

• रिचापनाप्ने यन्त्र (B.P.Set)  

• नाक, कान, घाँटी िाँच्न ेयन्त्र उपकरण (ENT Set)  

• र्ौि एवं उचाई नाप्न ेयन्त्र 

• टंङ्ग लिप्रसेर  

• एलस रे भ्यू बलस  

• मास्क  

• बकेट 

• टचा 
• पन्िा 
• एप्रोन 

• लनिीि 
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(३) अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ि): 
(क) वविषेज्ञ सेवा र लबषय अनसुारको आवश्यक औिार उपकरणहरुको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(ख) लबरामीको सम्पूणा लबवरण राख्नको िालग एउटा रशिष्टर हनुपुनेछ । 

(ग) शलिलनकमा प्रयोग गररने सम्पूणा औिारहरु अलनवाया रुपमा लनमािकृर् गररएको हनुपुनेछ । 

(घ) शलिलनकमा काम गने व्यशििे आफ्नो योग्यर्ाको प्रमाणपत्र र्था पररषद् दर्ाा नं., सेवा िलु्क 
र आयकर प्रमाणपत्र सबैिे देख्न ेठाउँमा राख्नपुनेछ । 

(ङ) मालसक प्रलर्वेदन लनयम अनसुार सम्बशन्धर् लनकायमा पठाउन ेव्यवस्था हनुपुनेछ । 

 

३४. प्राकृलर्क शचवकत्सा स्वास््य सेवा स्थापना र्था सञ्चािन मापदण्ि: 

(१) प्राकृलर्क शचवकत्सा अन्र्गार् रहने मु् य सेवाहरु: 

• आकाि शचवकत्सा ( उपवास/चैर्न्यवोध एवं अन्य) 
• िि शचवकत्सा 
• अशग्न शचवकत्सा 
• वाय ुशचवकत्सा 
• माटो शचवकत्सा (माटो, बािवुा, ढुङ्गा, खनीि आदद) 
• मालिस शचवकत्सा (रे्ि, िेप, चणुा, खनीि आदद) 
• योग शचवकत्सा, व्यायाम शचवकत्सा, अध्यात्म शचवकत्सा 
• भौलर्क शचवकत्सा (वफशिकि थेरापी) 

• अकुपञ्चर 

• िमोथेरापी, म्याग्नेटोथेरापी 
• प्राकृलर्क भोिन, कल्प, रसाहार, फिाहार, खाद्य, खलनि, वनस्पलर्, सशप्िमेण्ट एवम ्अन्य 

  

(२) प्राकृलर्क उपचार केन्र सञ्चािनको िालग देहायको पूवााधार र्था मापदण्ि पािना गरेको हनु ुपनेछ: 
प्राकृलर्क उपचार केन्द सेवा सञ्चािन गदाा एउटै व्यवस्थापन अन्र्गार् रही एक वा सो भन्दा बढी संचािन हनु ु
पदाछ। स्वास््य िाचँ गने र्था परामिा ददनवे्यशि कुनै पलन मान्यर्ा प्राप्त शििण संस्थाबाट सम्बशन्धर् लबषयमा 
स्नार्क सरहको शचवकत्सा सम्बन्धी उपालध प्राप्त गरी सम्बशन्धर् शचवकत्सा पररषद्मा दर्ाा भएको हनुपुनेछ । प्रलर् 
सेवाको िागी एक िना शचवकत्सा सहायक हनु ुपनेछ । 

(क) एक सेवा संचािनको िालग आवश्यक भौलर्क पूवााधारहरु: 

• लबरामी िाचँ गने भेशन्टिेटेि कोठा सेवा अनसुार छुट्टाछुटै्ट हनुपुने । (कम्र्ीमा १४ह१० वगा 
वफट– १ कोठा)   

• उपचार कि – २ कोठा 
• योग कि – १ कोठा 
• लबरामी बस्ने ठाउँ (कुने ठाउँ)  

• लबरामी िाँच्ने टेबिु  

• शचवकत्सक कुची  

• शचवकत्सक टेबिु  

• लबरामी बस्ने कुची/टुि  

• बेञ्चहरु (लबरामी कुना बस्ने)  

• िौचािय व्यवस्था  
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(ख) आवश्यक औिार उपकरणहरुः 
  

• सम्पूणा िरीरको वाष्पस्नान 
यन्त्र      

• स्थानीय वाष्पस्नान यन्त्र               

• कवटस्नान टव 

• रीढस्नान टव 

• एनीमा (Enema) 

• ववलभन्न प्रकारका पवट्टहरु (शचसो 
पवट्ट) 

• सेकका यन्त्रहरु 

• माटो शचवकत्सामा प्रयोग हनु े
उपकरणहरु 

• सूया वकरण शचवकत्सामा प्रयोग 
हनुे उपकरण 

• षद्कमामा प्रयोग हनुे 
उपकरणहरु 

• मालिसमा प्रयोग हनुे 
उपकरणहरु 

• पानीिाई ववलभन्न र्ापिममा ल्याउने एवं 
वाफ बनाउने यन्त्र 

• थमोलमटर (पानीको र्ापिम र िरीरको 
र्ामिम नाप्न) 

• उचाई नाप्ने मेशिन    

• र्ौि मलेसन 

• टंङ्ग लिप्रसेर 

• वकड्नी िे 

• लबपी इन्सटुुमेन्ट 

• स्टेथेस्कोप 

• ई.एन.वट. सेट 

• मास्क 

• बकेट 

• लसरीन्ि 

• टचा 
• पन्िाहरु 

• एप्रोन 

 

नोटः सेवा र ववषय अनसुार मालिि शचवकत्सा, िि शचवकत्सा, वफशियोथेरापी, एकुपन्चर, प्रकृलर्क भोिन, 

योग शचवकत्सा एवम ्अन्य उपकरण  आवश्यकर्ा अनसुार हनु ुपने छ । 

 

३५. सेवा ररग्पा (आम्ची) शलिलनक पूवााधार मापदण्िहरुः (१) सोवा ररग्पा (आम्ची) शलिलनक/पोलिशलिलनक स्वास््य 
सवुवधा र िाँच गने व्याशि कशम्र्मा काचपुा (स्नार्क र्ह)÷दरुाप्पा (प्रमाण पत्र र्ह)/काङशिन्पा प्राववलधक एस.ई.ई. 
र्ह)/परम्परागर् रुपमा उपचार संकिन आम्चीहरु हनुपुने छ ।  

(२) सोवा ररग्पा (आम्ची) शलिलनक÷पोलिशलिलनकमा भौलर्क पूवााधारहरु लनम्नअनसुार हनुपुनेछ : 

(क) ववरामी िाचँ गने उपयिु कोठा १ 

(ख) ववरामी कुने कुसी १ 

(ग) ववरामी िाचँ गने टेबिु र स्टुि १ 

(घ) औषलध राख्न ेयााक १ 

(ङ) िाँच गनाकोिालग बेि १ 

(च) सौचािय १ 

(३) िनिशि 

(क) सोवाररग्पा आम्ची (काचपुा/दरुाप्पा/काङशिन्पा/परम्परागर् रुपमा उपचार संकिन (आम्ची) 
मध्ये १ 

(ख) कमाचारी काङशिन्पा वा सोवा ररग्पा आम्ची शचवकत्सकमा आधारभरू् र्ालिम प्राप्त १ 

(४) उपकरणहरु 

(क) स्टेथेस्कोप १ 
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(ख) वव.वप सेट १ 

(ग) मतु्र ववष्िेषण लसरालमक कप १ 

(घ) र्ौि नाप्न ेमेलसन १ 

(ङ) टचा १ 

(च) आवश्यकर्ा अनसुार ववरामीको नािी िाँच गदाा हार् राख्न ेसानो र्वकया १ 

(छ) मोशलसवसेन (टावा) आवश्यकर्ा अनसुार 

(ि) रगर् लनकाल्न ेब्िेट वा (च्कप)ु आवश्यक अनसुार 

 

 

 

पररच्छेद–१० 

अलभिेख र्था प्रलर्वेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

३६. अलभिेख र्था प्रददवेदनः 
(१) यस लनदेशिका बमोशिम स्वीकृर् प्राप्त स्वास््य संस्थािे स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिे र्ोकेको 

(लि.एच.आई.एस.२ र एच.एम.आइ.एस.) ढाँचामा आफुिे प्रदान गरेको सेवाको मालसक प्रलर्वदेन प्रत्येक मवहनाको ७ 
गरे्लभत्र  zf/bf नगरपालिकामा अलनवाया रुपमा पेि गनुा पनेछ । यसरी र्ोवकए बमोशिम प्रलर्वेदन पेि नगने 
स्वास््य संस्थािाई नगरपालिकािे सचेर् गराउन सलनेछ ।  

(२) नगरपालिकामा हनुे मालसक, चौमालसक, अधाबावषाक, बावषाक सलमिाहरुमा स्वीकृर् प्राप्त स्वास््य संस्थािे 
अलनवाया रुपमा उपशस्थर्ी भई प्रगलर् प्रलर्वदेन पेि र्था प्रस्र्लुर् गनुा पने छ । 

(३) सूचना व्यवस्थापन गने कमाचारीिाई  zf/bf नगरपालिकािे र्ालिम लिने व्यवस्था गराउन ुपनेछ ।  

(४) स्वास््य संस्थािे प्रदान गरेको सेवाको वववरण आई.लस.िी १० (ICD-10) अनसुार कोलिङ्ग (Coding) 
गरी सोही अनसुार प्रलर्वदेन गने व्यवस्था गनुा पनेछ ।  

(५) स्वास््य संस्थािे आफनो संस्थामा भएको िन्म र्था मतृ्यको घटना वववरण प्रचलिर् कानून बमोशिम 
र्ोवकएको ढाँचामा स्थानीय पशञ्जकालधकारीिाई मालसक रुपमा प्रलर्वदेन ददन ुपनेछ । 

(६) स्वास््य संस्थािे आफ्नो संस्थामा नेपाि सरकारिे र्ोकेको नोवटफाएबि रोगहरु (Notifiable diseases) 
का लबरामी पत्ता िागेको वा िंका िागेको खण्िमा वा कुनै रोगको महामारीको िंका िागेमा र्रुुन्रै्  zf/bf 

नगरपालिकामा सूचना गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद–११ 

सञ्चािन अनमुलर् नवीकरण हनु नसलन ेअवस्था र खारेिी स्म्बन्धी व्यवस्था 

३७. सञ्चािन अनमुलर् नवीकरण नहनुे : (१) यस लनदेशिकामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेशखएको भए र्ापलन  देहायको  
अवस्थामा स्वास््य संस्थाको सेवा सञ्चािन अनमुलर्को नवीकरण गररने छैन : 

(क)  लनयलमर् वा आकशस्मक अनगुमन गदाा र्ोवकएको गणुस्र्र वा पूवााधार परुा नगरी स्वास््य 
सेवा   सञ्चािन गरेको पाईएमा,  
(ग)  अस्पर्ाििे प्रदान गरेको सेवाको प्रलर्वदेन वावषाक रुपमा नगरपालिका पेि नगरेमा, 
(घ)  स्वास््य संस्थाबाट लसशिार् शचवकत्सािन्य फोहरमैिााको उशचर् व्यवस्थापन नगरेको पाईएमा,  
(ङ)  zf/bf नगरपालिका वा सम्बशन्धर् लनकायिे ददएको लनदेिनको पटक पटक उल्िंघन गरेमा,  
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(च) भवन संवहर्ा अनरुुप भवन लनमााण नभएको वा परुानो भवनको हकमा र्ोवकएको समयलभत्र 
भकुम्पीय दृवष्टकोणिे भवन प्रबिीकरण गरेको नपाईएमा ।  

(छ) दफा ३५ को उपदफा (१),(२), (४) र (५) मा र्ोकेअनसुार नगरेको पाईएमा । 

 

३८. खारेि गना सवकने : यो लनदेशिका प्रारम्भ हनु ुअशघ अनमुलर् प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहेका स्वास््य संस्थािे   
संस्था सञ्चािन गना नसलन ेिनाई सञ्चािन अनमुलर् खारेिीका िालग लनवेदन ददएमा zf/bf नगरपालिकािे त्यस्र्ो 
संस्थाको सञ्चािन अनमुलर् खारेि गना सलनेछ । 

                    

 

पररच्छेद – १२ 

ववववध 

३९. सेवा िलु्क लनधाारण सलमलर् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सवासाधारणिाई उशचर् मूल्यमा गणुस्र्रीय स्वास््य सेवा 
पयुााउने प्रयोिनको िालग स्वास््य संस्थािे प्रदान गने स्वास््य सेवाको गणुस्र्रको आधारमा त्यस्र्ो स्वास््य संस्थािे 
लिन सलन ेिेवा िलु्क सम्बन्धी मापदण्ि लनधाारण गनाको िालग zf/bf नगरपालिकािे एउटा सेवा िलु्क लनधाारण 
सलमलर् गठन गना सलनेछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको िालग सेवा िलु्क लनधाारण सलमलर्को बैठक आवश्यकर्ा अनसुार वस्नेछ।  

(३) सेवा िलु्क लनधाारण सलमलर्को बैठक सम्बन्धी कायाववलध zf/bf नगरपालिकािे र्ोके बमोशिम हनुछे। 

४०. मापदण्ि र्था अनसूुचीमा हेरफेर : zf/bf नगर कायापालिकािे यस लनदेशिकामा उशल्िशखर्  मापदण्ि र्था 
अनसूुचीहरूमा आवश्यकर्ा अनसुार हेरफेर र्था थपघट गना  सलनेछ । 
४१. व्या्या गने अलधकार : यस लनदेशिकामा उशल्िशखर् मापदण्िको कुनै प्रावधानको कायाान्वयनमा कुनै दवुवधा 
उत्पन्न भई कायाान्वयनमा वाधा आई परेमा zf/bf नगर कायापािकािे सो मापदण्िको व्या्या गनेछ ।  

४२. स्वर्ः अमान्य हनु े: यस लनदेशिकामा िेशखएको कुनै कुरा प्रचलिर् नेपाि कानूनको कुन ैव्यवस्थासँग बाशझएमा 
बाशझएको हदसम्म स्वर्ः अमान्य हनुछे ।  

४३.प्रचलिर् कानून र मापदण्ि बमोशिम हनुे : यस लनदेशिकामा उल्िेशखर् ववषय यसै बमोशिम र उल्िेख नभएका 
लबषय प्रचलिर् कानून, स्वास््य संस्था स्थापना, संचािन र्था स्र्रोन्नर्ी सम्बन्धी मापदण्ि २०७० (संसोधन २०७३) 
र स्वास््य संस्था संचािन मापदण्ि २०७७ (संिोधन २०७८) बमोशिम हनुछे । 
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अनसूुची– १ 

भवन सम्बन्धी मापदण्ि 

(दफा २ को खण्ि (द) सँग सम्बशन्धर्) 
भवन लनमााण सम्बन्धी मापदण्ि, २०६४ मा उल्िेख गररएको भए सोही अनसुार र्था नभएका हकमा देहायको 
मापदण्ि अनसुार कायम गररनपुनेछ । 

• अलधकर्म ग्राउण्ि कभरेि – ४५ प्रलर्िर् 

• Floor Area Ratio (FAR) – २.५ 

• न्यनुर्म पावका ङ स्थि – िम्मा िग्गाका २५ पलर्िर् 

• भवनका सेट ब्याक  – भवनको कशम्र्मा रोिबाट अगालि ३ लमटर, पछािी ५ लमटर 

• िाईट प्िेन – ६३.५ लिग्री 

 
 

 

 

अनुसूची–२ 

पूर्ााधार स्ट्र्ीकृतिको आसय पत्रका लागि तनर्ेदन फाराि 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँि सम्बन्धधि) 
 

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

 

ननतनानुसार प्रस्र्ाववर् स्वास््य संस्थाको संचालन र्था पूवााधार स्वीकृनर्को आसाय पत्रका लागि देहाय अनुसार 
कािजार् सहहर् ननवेदन फाराम पेश िरेको छु/छौ । 
 

ननवेदन फारमस ्
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                             कायाकारी अगधकृर्/संचालन सममनर्को र्फा िाट 

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

स्वास््य संस्थाको वववरण : 

१.स्वास््य संस्थाको नाम :                                                     शैया संखयााः 
२. साधारण सवेा÷ववशेषज्ञ सेवा वा अस्पर्ाल के  हो उल्लेख िनेाः 
३.स्वास््य संस्थाका ठेिाना (पत्राचार िने ठेिाना) :    प्रदेशाः                     म्जल्लााः 
महानिरपामलका/उमनपा/नपा/िापा : वडा नं :       टोलाः                       ब्लक नं.:          

टेमलफोन नं. :                                      मोिाइल नं.:                         पो.ि.नं.: 
इमेल ठेिाना :                                    वेि साइट : 

 ४.  स्वास््य संस्था खोल्ने व्यम्तर्हरु (५ प्रनर्शर् भन्दा िढी शेयर धारण िनेहरुको मात्र): 
ि.स नाम नािररकर्ा नं. मोिाइल नं. फोन नं. इमेल ठेिाना ठेिाना कैकफयर् 

        

        

        

 

५. स्वास््य संस्थाको लािी आवस्यक जग्िा र स्वाममत्वको वववरण  

(क) जग्िाको ककत्ता, क्षते्रफल र स्वाममत्वको प्रकाराः 
(ख) मलजमा भए किुमलयर्नामा पेश िनेाः 
६.स्वास््य संस्थाको ववत्तीय स्रोर् : 

 (क) ननजी लिानी                                           (ख) िैंक कजाा     

 (ि) सरकारी                                                (घ) अनुदान सहयोि  

(ङ) िैरसरकारी संस्थािाट कजाा मलई सचंालन िने भए सो को वववरण  (च) अन्य 

७. ववत्तीय लिानी : (स्थीर पूाँजी लािर्)  रु. ....................  

(क) भवन र्था जग्िाको लागि रु. ....................  

(ख) औजार उपकरणको लागि रु. ....................ववत्तीय लिानी (चालु पूाँजी लािर्) रु. .................. रोजिार 
संखया :  ……. अनुमाननर् आतदानी रु. .................. अनुमाननर् मुनाफााः ................. मामसक रु. ................. 
त्रैमामसक रु. ................. वावषाक रु. ................. 
८. देहायका ववषयहरु समेर् समावेश भएको व्यावसानयक कायायोजना  

(क) स्वीकृर् संस्थािाट प्रदान िने सेवाहरूको वववरण : 

ननदानात्मक सेवा प्रनर्कारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा 
एतस–रे खोप प्रसूनर् र्था स्त्री रोि 

अल्ट्रासाउण्ड िभावर्ी जनरल मेडडमसन 

इन्डोस्कोपी सुत्केरी जााँच जनरल सम्जाकल 

इसीजी, टे्रडममल पररवार ननयोजन ववशेषज्ञ सेवा : जस्र्ै प्रसूनर् सेवा, 
मिृौला रोि, स्नायु, आाँखा, हाडजोनी, 
रोि ईत्याहद सेवा 

प्रयोिशाला ............................. ............................ 
.............................. ................................. .............................. 
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............................. .................................... ............................. 

 

(ख) संस्थामा प्रयोि हुने आवश्यक उपकरणहरूको वववरण (संलग्न िने):  

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

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

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

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

(ि) संस्थामा सेवा पु¥याउनका लागि आवश्यक पने जनशम्तर्को वववरण (संलग्न िने): 

स्वास््य संसथामा सेवा पुरय्ाउने कमाचारीहरुका बिवरण सतिम्न्धर् मापदण्ड अनुसार : 

कमाचारी  नाम पद योग्यर्ा पाटा टाईम फुल टाईम 

(क) ववशेषज्ञ      

      

ख) प्राववगधक      

      

(ि) प्रशासननक      

      

 

नोट : 

(१) संस्थामा काया िने प्राववगधक कमाचारीहरू सतिम्न्धर् पररषद्मा दर्ाा भएको हुनुपने । सतिम्न्धर् 
पररषद्को प्रमाण पत्र अननवाया रुपमा पेश िनुापनेछ ।  

(२) कमाचारीहरूको योग्यर्ाका प्रमाखणर् प्रनर्मलवपको साथै काया िने मन्जुरीनामा समेर् संलग्न हुनुपने।  

(३) सरकारी कायाालयमा कायारर् कमाचारीहरू संलग्न हुने भएमा नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा ५९ अनुसारको स्वीकृनर् पत्र अननवायारुपमा संलग्न हुनुपने ।  
(४) प्राववगधक कमाचारीहरुले आफु काया िने अन्य संस्थाहरुको समेर् वववरण खुलाउने । 

 

 

अनुसूची–३ 

(दफा ५ को उपदफा १ संि सम्बन्धधि) 
स्ट्र्ास्ट््य संस्ट्था संचालन इजाजि प्राप्ि िना ददने तनरे्दनको ढाचँा 

 

१. संस्थाको नाम :   

२. सेवाको ककमसम       

(क) जनरल सवेा       (ख) ववशेषज्ञ सेवा           (ि) ववमशष्टकृर् सेवा     (घ)  अन्य                                                         

३. संस्थाको ठेिाना (पत्राचार िने ठेिाना): 
  प्रदेश :                                   म्जल्ला : 

  निरपामलका : 
वडा नं. :          टोल :                                      व्लक नं.  :            
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  टेमलफोन न : 

४. संस्था खोल्ने व्यम्तर्हरु –(५ प्रनर्शर् भन्दा िढी सेयर होल्डसा मात्र) 
ि.सं. नाम स्थायी ठेिाना  फोन नं. मोिाइल नं. इमेल ठेिाना नािररकर्ा नं. 

       

       

 

५. संस्थाको ववत्तीय स्रोर् : 

क. लनिी :                                   ख. िेयर र किाा : 
ग. गैर (सरकारी :                              घ.  अन्य (खिुाउने) :  
ववत्तीय  संस्थाबाट किाा लिई संचािन गने भए सो संस्थाको नाम : 

६. ववत्तीय  िगानी :                             िागर् : 

क भवन र्था िग्गाको िालग : 

ख औिार उपकरण : 

ग िनिशि : 

घ अनमुालनर् आम्दानी : 

       आम्दानी स्वदेिी : 

       ववदेिी : 
७. अचि सम्पशत्तको स्रोर् : 

८. िैया सङ्ख्या : 

९.  स्वास््य संस्थािे वगीकरण अनसुार प्रदान गने सेवाहरुको वववरण कुन–कुन सेवा प्रदान गने हो ? खिुाउन े

 

ननदानात्मक सेवा प्रनर्कारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा 

   

   

   

   

   

 

१०. संस्थामा प्रयोि हुने आवश्यक मुखय उपकरणहरुको वववरण र्था स्रोर् 

ि.सं. उपकरणको नाम वववत्तय स्रोर् कैकफयर् 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

११. संस्थामा सेवा प्रदान िने जनशम्तर्को वववरण M  
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ि.सं कमाचारीको नाम पद शैक्षक्षक 
यौग्यर्ा 

सतिम्न्धर् 
पररषदको दर्ाा नं. 

सरकारी सेवामा 
कायारर् छ / छैन  

फुल टाइम 
/पाटा टाइम 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

१२. लनवेदन दददा संिग्न गनुापने कागिार्हरु : 

1. कम्पनी दर्ाा/संस्था दर्ााको प्रमाशणर् प्रलर्िवप 

2. संस्था/कम्पनीको ववधान/प्रवन्ध पत्र, लनयमाविीको प्रलर्लिवप 

3. स्थायी िेखा दर्ाा प्रमाण–पत्रको प्रलर्िवप 

4. स्थापना गना िालगएको ठाउँमा अस्पर्ाि आवश्यक छ भने्न स्थानीय र्ह र प्रदेिको सम्बशन्धर् लनकायको 
लसफाररस पत्र 

5. संस्थापक सदस्यहरुको नागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप 

6. स्वास््य संस्थाको ववस्र्रृ् सभेिण सवहर्को प्रस्र्ाव 

7. स्वास््य संस्थािे लिने सेवा िलु्क वववरण 

8. भवनको स्वीकृर् नलसा 
9. कर चिुा प्रमाण पत्र (िाग ुहनुे अवस्थामा मात्र) 

 

 

 

अनसूुची –४ 
स्वास््य शलिनीक सञ्चािन अनमुलर् माग गने लनवेदन फाराम 

दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धर्) 
 

१. संस्थाको नाम        िैया सं्या :  
२. संस्थाको ठेगाना –पत्राचार गने ठेगाना 
प्रदेि    शिल्िा :  महानगरपालिका/उप. म.नपा/न.पा/गा.पा : 
टोि :     विा नं. :   टेलिफोन :   

ब्िक नं. :  पो.ब.नं.:     

३. संस्था खोल्न ेव्यशिहरु :        

नाम : ................................नागररकर्ा : ..........................ठेगाना : ......................  फोन नं. : 
.............. 
४. संस्थाको ववशत्तय स्रोर् :  
क. लनशि :      ख. िेयर किाा :  
ग. वैदेशिक :       घ. गैर सरकारी :  
ङ. सामदुावयक :      च. अन्य  
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५. संस्थाको िमर्ा र्था ववस्र्रृ् काया योिना :  
सेवा प्रदान गने िेत्रहरु : 

ननदानात्मक सेवा  प्रनर्कारात्मक सेवा  उपचारात्मक सेवा 

एतसरे  खोप प्रसुनर् र्था स्त्रीरोि 

अल्टासाउण्ड एम.मस.एच. जनरल मेडडमसन 

ईन्डोस्कोपी पररवार ननयोजन सेवा       जनरल सम्जाकल ववशेषज्ञ सेवा जस्र्ै ई.मस.म्ज.,टेडामील 
प्रयोिशाला, आाँखा, नाक, मुटु, मिृौला, स्नायुरोि आहद  

   

 

अन्य सेवा : फामेसी  
६. संस्था िलु्क (अिग र स्पष्टसँग खिुाउने) :  
७. संस्थामा सेवा हनु ेआवश्यक उपकरणहरुको वववरण र्था स्रोर् :  
८. संस्थामा सेवा पयुााउन ेिनिशि वववरण (सं्या/योग्यर्ा/अनभुव/पाटाटाइम/फुिटाईम/अन्य सवुवधा) : 

• सामान्य शचवकत्सक :     
• वविेषज्ञ शचवकत्सक :  
• अन्य प्राववलधक :  

नोट : १) सम्बशन्धर् सेवा अनसुार लनधााररर् मापदण्िहरु र पूवााधारहरु पूरा भए पिार् मात्र सेवा संचािन गना 
पाईनेछ । 

२) उपयुाि बमोशिम के कलर् कमाचारीहरु संस्थामा संिग्न हनु ेहो, स्पष्ट उल्िेख हनुपुन े। 

३) संस्थामा काया गने कमाचारीहरु सम्बशन्धर् पररषदमा दर्ाा भएको हनुपुने, सम्बशन्धर् पररषदको प्रमाणपत्रहरु 
अलनवाया रुपमा पेि गनुापनेछ । 

४) कमाचारीहरुको योग्यर्ाको प्रमाशणर् प्रलर्लिवपहरु संिग्न हनुपुनेछ । 

%) नेपाि सरकारमा कायारर् कमाचारीहरु संिग्न हनु ेभएमा नेपाि स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५९ 
अनसुारका स्वीकृलर् पत्र अलनवाया रुपमा संिग्न हनुपुने । 
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अनसूुची–५ 

इिािर् पत्रको ढाचँा 
(दफा ५ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्धर्) 

 

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

....................... 
संचािन इिािर् पत्र 

इिािर् पत्र नं. 
श्री.......................... 
.......................======== 
स्वास््य सस्था संचािन गना इिािर्का िालग लमलर् ..............................मा प्राप्त लनवेदन उपर कारबाही हुँदा 
त्यस ..................................... संस्थािाई संचािन गना ददने गरी लमलर् ...................................मा लनणाय 
भएकािे िन स्वास््य सेवा ऐन, २०७५, िन स्वास््य सेवा लनयमाविी २०७७ र्था देहाएका िर्ाहरुको अलधनमा 
रही म.न.पा /उप.म.न.पा/ न.पा / गा.पा ..........................विा नं. ..............................मा  ........ िैया 
िमर्ाको............................ अस्पर्ािरस्वास््य संस्था संचािन गना िनस्वास््य लनयमाविी, २०७७ को लनयम 
१२ को उपलनयम (५) र्था यस  zf/bf  नगरपालिकाको स्वास््य संस्था दर्ाा, अनमुलर् र्था नववकरण लनदेशिका 
२०७८ को दफा (५) को उपदफा (४) बमोशिम यो इिािर् पत्र ददईएको छ ।  
 

१ स्वास््य संस्था र्था त्यस्र्ो संस्थािे प्रदान गनुा पने सेवा : 
२. इिािर् कायम रहन ेअवलध : 

 

इिािर्पत्र ददन ेअलधकारीको : 
दस्र्खर् : 

नाम : 

दिाा : 
लमलर् : 

(इिािर् पत्रको पछािीको पषृ्ठमा िेशखने) 
इिािर्पत्र प्राप्त संस्थािे पािना गनुापने िर्ाहरु : 

▪ स्वास््य संस्था संचािन गदाा र्ोवकएको न्यनुर्म मापदण्ि पािना सम्बन्धमा स्वमूल्याङ्कन गरी गणुस्र्र 
सधुार गदे िानपुने । 

▪ नेपाि सरकारबाट स्वीकृर् गररएको सरकारी कायािम िागू गनुा पने । 

▪ प्रदेि सरकार र्था स्थानीय र्हिे िारी गरेका नीलर् र्था कायािम िागू गने । 

▪ मन्त्राियिे समय समयमा र्ोकेका अन्य िर्ाहरु पािना गनुापने ।  
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अनसूुची –६ 

स्वास््य संस्था स्थापना र्था नवीकरण अनमुलर् दस्र्रु 
(दफा ८ र ९ को उप दफा (२) संग सम्बशन्धर् 

 

लस.नं. संस्थाको वकलसम िलु्क 
लनधाारण 
इकाई 

स्थापनाका िालग दस्र्रु 
रकम रु. 

नवीकरणका िालग दस्र्रु 
रकम रु. 

१ अस्पर्ाि र्था नलसाङ होम िैया सं्या प्रलर् िैया रु.४०००।– प्रलर् िैया रु.५००।– 

२ लिीलनक सेवा प्रकार प्रलर् िैया रु.१००००।– प्रलर् िैया रु.५००।– 

४ आयवेुद अस्पर्ाि/वैकशल्पक 
शचवकत्सा 

िैया सं्या प्रलर् िैया रु.२०००।–  प्रलर् िैया रु.५००।– 

५ आयवेुद शलिलनक/वैकशल्पक 
शलिलनक  

सेवा प्रकार प्रलर् सेवा रु.५०००।– प्रलर् सेवा रु.५००।– 

६ लि(D) समहुका प्रयोगिािा  रु.१२००० ।– रु.२४००।– 

७ ई(E) समहुका प्रयोगिािा  रु.१०००० ।– रु.२०००।– 

 

नोट : नेपाि सरकारिे र्ोकेको दगुाम िेत्रमा स्वास््य संस्था स्थापना वा लबस्र्ार गरेमा नेपाि रािपत्रमा 
सूचना प्रकािन गरर मालथ उशल्िशखर् दस्र्रुमा क बगाका िालग पचहत्तर प्रलर्िर्, ख बगाका िालग पचास प्रलर्िर् र 
ग बगाका िालग klRRf; प्रलर्िर् छुट ददईनेछ ।  
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अनसूुची –७ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धर्) 
नवीकरणका िालग ददइने लनवेदनको ढाचँा 

 

श्री .......................................कायाािय 

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

                         ववषय स ्इिािर्पत्र नववकरण सम्बन्धमा । 

 

त्यस कायाािय/लनकायबाट लमलर् ........................ मा प्रदान गररएको इिािर् पत्रको अवलध लमलर् 
......................मा समाप्त हनु ेभएकािे इिािर्पत्रको नवीकरण गराउनका िालग िन स्वास््य लनयमाविी २०७७ 
को लनयम १३ को उपलनयम (२) र्था यस नगरपालिकाको स्वास््य संस्था दर्ाा, अनमुलर् र्था नववकरण लनदेशिका 
२०७८ को दफा (९) को उपदफा (१) बमोशिम यो लनवदेन पेि गरेको छु । 

 संिग्न वववरण कागिार् : 

1. संस्थाको इिािर् पत्र र पलछल्िो आलथाकको वषाको कर चिुाको प्रमाण पत्र, 

2. स्वमूल्याङ्कन प्रलर्वेदन, लनयलमर् रुपमा पेि गरेको प्रमाण पत्र 

3. स्वास््य  संस्था र्था सेवा संचािन सम्बन्धी मापदण्ि कायम गरेको पषु्टायाँई सवहर्को स्वघोषणा   
स्वास््य संस्थाको छाप : 

स्वास््य संस्थाको र्फा बाट लनवदेन ददने व्यशिको : 
दस्र्खर् : 

नाम, थर : 
पद : 

लमलर् : 
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अनसूुची– ८ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धर्) 
इिािर्पत्रको नवीकरण 

 

नवीकरण गने लनकाय 

स्वास््य 
संथाको नाम 
र ठेिाना  

नवीकरण 
ममनर् 

िहाल रहने 
ममनर् 

नवीकरण िने 
अगधकारी को 
नाम र पद  

दस्र्खर् कायाालयको 
छाप 

      

      

      

      

      

 

 

अनसूुची –९ 

स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सेवाको ववरामी बिापत्रको ढाचँा 
(दफा १५ उपदफा (१) को बदुा ँ(ट) संग सम्बशन्धर्) 

मस.न. शखा प्रदान िररने 
सेवा वववरण 

प्रकिया दस्रु्र लाग्ने 
समय 

सतपका  
ब्यम्तर् 

िुनासो 
सुन्ने 

अगधकारी 
        

        

        

        

        

 

 

अनसूुची– १० 

स्वास््य संस्थाबाट आकशस्मक सेवाको िालग शचवकत्सक र्था स्वास््यकमीको वववरणको ढाचँा 
दफा १५ उपदफा (१) को बुंदा (थ) संग सम्बशन्धर्) 

लमलर् : 

 

ि.स स्वास््यकमीको नाम पद समय कैकफयर् 
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अनसूुची– ११ (क) 
नगरपालिका अन्र्गार्का लनिी स्वास््य संस्थाहरुको अनगुमन चेकलिस्ट 

(दफा १० को उपदफा (१०) संग सम्बशन्धर्) 
 

स्थालनय स्र्रमा संचािन भएका लनिी अस्पर्ाि र्था नलसाङ होमको अनगुमन चेक लिस्ट 

 

 

ममनर् :.............................................          स्वास््य संस्थाको नाम .............................................  

स्वास््य संस्थाको प्रकार ................................. ननजी स्वास््य संस्थाको कायाक्षेत्र ............................ 

िेड संखया ............................................. टेमलफोन नं. ............................................. 
स्वास््य संस्था प्रमुखको नाम ............................................. ....................................... .................   

सतपका  मोवाइल नं. इमेल ठेिाना ............................................. ............................................. ...... 
स्वास््य संस्था प्रमुख ............................................. ............................................. ...................... 
स्थापना ममनर् ............................................. 

सुपररवेक्षण िदाा उपम्स्थर् व्यम्तर्हरुको नाम र पद  

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

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

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

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

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

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

 

लस.नं. सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुा पने 
छ/छैन 

कैवफयर् 

१. आधारभरू् िानकारी   

क.  लनशि स्वास््य संस्थाको भवनको 
अवस्था र संस्थािे ओगटेको िेत्रफि  

प्रत्यि 
अविोकन,अन्र्र्विया 

   

ख. लनिी स्वास््य संस्था संचािनका िालग 
अनमुलर् प्राप्त गरेको : 

• व्यवसाय संचािन अनमुलर् प्राप्त 
गरेको  

• प्यानरभ्याट मा दर्ाा भएको 
• स्वास््य सेवा संचािन अनमुलर् 

प्राप्त गरेको 
• प्रयोगिािा संचािन अनमुलर् 

प्राप्त गरेको 
• औषलध पसि संचािन अनमुलर् 

प्राप्त गरेको 

छिफि, 

अविोकन,अलभिेख 
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लस.नं. सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुा पने 
छ/छैन 

कैवफयर् 

ग. लनिी स्वास््य संस्था नववकरणको गरेको 
(चाि ुआ.ब) 

अलभिेख,अन्र्र्विया    

घ. स्वास््य संस्थामा नागररक विापत्र सबैिे 
देख्न ेस्थानमा राखेको 

 प्रत्यि अविोकन     

ङ. स्वास््य संस्थामा उपिब्ध सेवा र्था 
िलु्क सम्बन्धी सशुच सवैिे देख्न ेस्थानमा 
राखेको 

अविोकन, अन्र्र्विया     

च. आकशस्मक सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

छ. बवहरंङ्ग सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

ि. अन्र्रंङ्ग सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

झ. अपरेिन लथयटरको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

ञ. सघन उपचार सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

ट. वविेषज्ञ सेवाको व्यवस्थापन भएको अन्र्र्विया    

ठ.  प्रयोगिािा सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

ि. 
 

लनदानात्मक सेवाको व्यवस्थापन भएको. 
• एलस रे 
• लभिीयो एलस रे 
• ई.सी.िी. 
• ईक्को  
• एम.आर.आई. 
• लस.टी. स्कान 

छिफि, अविोकन 
   

ढ. ववश्व स्वास््य संगठनको संिमण 
रोकथाम लनदेशिका अनसुार संिमणको 
व्यवस्थापन भएको (Infection 

prevention according to WHO 

guideline) 

अविोकन, अन्र्र्विया    

ण. प्रषेण सेवाको व्यवस्थार प्रषेण प्रणािी 
भएको 

छिफि, अलभिेख 
  

 

 

र्. फामेसी सेवाको व्यवस्थापन भएको अविोकन 
   

  थ. रि सञ्चार सेवाको व्यवस्थापन भएको अविोकन, अन्र्र्विया    

द. वफशियोथेरापी सेवाको व्यवस्थापन भएको अविोकन, अन्र्र्विया    

ध. एम्बिेुन्स सेवाको उपिब्धर्ा र्था 
व्यवस्थापन भएको 

छिफि, अविोकन 
   

न. कायासञ्चािन लनदेशिका उपिब्ध भएको 
(Standard Operating Manual) 

अविोकन, छिफि 
   

  प. स्वास््य संस्था िन्य फोहोरमैिाको 
व्यवस्थापन र्था ववसिान भएको 

अविोकन, छिफि 
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लस.नं. सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुा पने 
छ/छैन 

कैवफयर् 

फ. ववरामीको गोपनीयर्ाको िालग उपयिु 
उपायहरु अपनाईएको (फरक कोठा , 

पदााको प्रयोग) 

अविोकन, छिफि 
   

२. िनिशि व्यवस्थापन      

क. िनिशिको पयााप्त भएको छिफि, दरवन्दी र्था 
पदपूलर्ा, अविोकन 

   

ख. कायारर् िनिशिको सीप र्था दिर्ा 
भएको 

छिफि, दरवन्दी र्था 
पदपूलर्ा वववरण, अविोकन 

   

  ग. काया ववभािन र्था शिम्मवेारी बािफाँि 
भएको 

अन्र्रविया, अविोकन, 

छिफि 

   

घ. सबै कमाचारीको हाशिर रेका ि राख्न े
गरेको 

अन्र्रविया, प्रत्यि 
अविोकन 

   

3. आलथाक व्यवस्थापन 
 

क. बिेट लनकासा, खचाको व्यवशस्थर् 
अलभिेख र प्रलर्वेदन भएको 

छिफि, अलभिेख 
   

ख. िेखा पररिण र बेरुिकुो अवस्था  अन्र्रविया, अविोकन 
   

ग. स्वास््य संस्थाका कमाचारीहरुको मालसक 
र्िब बैंकमाफा र् िम्मा गने गरेको 

अन्र्रविया, अलभिेख 
   

४. बाि स्वास््य कायािम 
    

क. आई.एम.एन.लस.आई. (IMNCI) उपचार 
र्ालिका अनसुार पाँच वषा मलुनका 
वािवालिकाको रोगको वलगाकरण 
व्यवस्थापन र्था प्रषेण गररएको 

छिफि,अविोकन, 

अलभिेख 

   

ख. नविार् शिि ुर्था पाँच वषा मलुनका 
वािवालिकाको िाँचका िालग छुटै्ट कोठा 
वा ठाउँको व्यवस्था गररएको 

छिफि,अविोकन 
   

ग. भटालमन ए को मौज्दार् शस्थलर् (सङ्ख्या) अविोकन, अन्र्रविया, 
अलभिेख 

   

घ. िकुाको औषलधको मौज्दार् शस्थलर् 
(सङ्ख्या) 

अविोकन, अन्र्रविया, 
अलभिेख 

   

 ङ. पनुिालिय उपचार प्याकेटको मौज्दार् 
शस्थलर् (सङ्ख्या) 

अविोकन, अन्र्रविया, 
अलभिेख 

   

च.  शिंक चदक्कको मौज्दार् शस्थलर् (सङ्ख्या) अविोकन, अन्र्रविया, 
अलभिेख 

   

छ.   लसप्रोफोल्लिालसन मौज्दार् शस्थलर् 
(सङ्ख्या)  

अविोकन, अन्र्रविया, 
अलभिेख 
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लस.नं. सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुा पने 
छ/छैन 

कैवफयर् 

ि. एन.आई.लस.य ु-NICU) उपिब्धर्ा र 
व्यवस्थापन 

अविोकन, अन्र्रविया    

५. पररवार स्वास््य कायािम 
    

  क. 
 

पररवार लनयोिनको अस्थायी साधनको 
लनयलमर् उपिब्धर्ा  

• वपल्स 

• कन्िम 

• लिपो 
• इम्पिान्ट 

• आ य ुलस िी 

अलभिेख, अविोकन 
   

ख. बन्ध्याकरण सेवाको लनयलमर् उपिब्धर्ा  अलभिेख 
   

ग. सरुशिर् गभापर्न सेवा उपिब्ध भएको अलभिेख 
   

  घ. गभावर्ी सेवा लनयलमर् उपिब्धर्ा भएको अलभिेख 
   

ङ. स्वास््य संस्थामा गोपलनयर्ा सवहर् 
गभािाँच गराउने छुटै्ट कोठाको व्यवस्था 
भएको 

अविोकन 
   

च. स्वास््य संस्थामा गोपलनयर्ा सवहर् 
सतु्केरी गराउन ेछुटै्ट कोठाको व्यवस्था 
भएको 

अविोकन 
   

छ. गभावर्ी िांचका िालग आएका सबै 
मवहिािाई वट.लि. खोप, आइरन चक्की र 
िकुाको औषलध ववर्रण  गरेको 

अविोकन, अलभिेख 
   

ि. सरुशिर् प्रसूलर् सेवा उपिब्धर्ा भएको अविोकन, अलभिेख 
   

झ. आकशस्मक प्रसूलर् सेवाका िालग प्रषेणको 
व्यवस्था भएको 

अविोकन, अलभिेख 
   

ञ. प्रसरु्ी पिार् सतु्केरी आमाको िाँचको 
व्यवस्था (पवहिो, रे्स्रो र सार्ौँ ददनमा) 
भएको 

अलभिेख,अन्र्र्विया    

ट. सतु्केरी अवस्थामा िवटिर्ाको पवहचान, 

व्यवस्थापन र प्रषेण भएको 
अलभिेख,अन्र्र्विया    

ठ. एच आइ भी को परामिा र्था िाँच सेवा 
वप.एम.वट.सी.टी.(PMTCT) भएको 

अलभिेख,अन्र्र्विया    

६. रोग लनयन्त्रण कायािम      

क. औिोको रि नमूना संकिन, पररिण 
र्था उपचारको व्यवस्था भएको 

अविोकन, अलभिेख 
   

ख. ियरोगका ववरामीहरुको पवहचान र्था 
उपचारको व्यवस्था भएको 

छिफि, अलभिेख 
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लस.नं. सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुा पने 
छ/छैन 

कैवफयर् 

७.  सचुना व्यवस्थापन      

क. स्वास््य संस्थाबाट संचालिर् सेवाको 
अलभिेख र्था प्रलर्वदेन गररएको 

एच.एम.आई.एस. ९.५ 
अलभिेख, अविोकन 

   

ख. मालसक प्रलर्वेदन लिएचआईएस २ 
(DHIS-2) मा समावेि गररएको 

अविोकन, अन्र्रविया    

८. गणुस्र्र सधुार गलर्ववलधको अवस्था     

क. कायािम वविेष लनदेशिका, Standard 

Treatment Schedule (मापदण्ि) र्था 
सेवा प्रोटोकिको उपिब्धर्ा 

छिफि,अविोकन 
   

९. राविय लनःिलु्क स्वास््य सेवा कायािम 
र्था अन्य राविय कायािम कायाान्वयन   

अविोकन, अन्र्रविया    

क. कुि सैयाको १० प्रलर्िर् सैया लनिलु्क 
गररएको (ववपन्न, असहाय, बेवाररसे 
लबरामीका िालग) 

छिफि, अविोकन 
   

ख. स्वास््य संस्थाबाट स्वास््य लबमा 
कायािम संचािन भएको 

छिफि 
   

ग. िेष्ठ नालगरकािाई वविेष सवुवधा र केवह 
िैया छुयाइएको (पचास िैया वा सो 
भन्दा बढी िमर्ाका अस्पर्ािहरुमा) 

छिफि,अविोकन 
   

घ. आमा र्था नविार् शिि ुकायािम 
संचािन भएको 

 छिफि, अन्र्रविया    

१०. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलर्ः     

क. स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सलमलर् गठन 
गरेको 

छिफि, अलभिेख 
   

ख. स्वास््य संस्था संचािन र्था व्यवस्थापन 
सलमलर्को मालसक वैठक वस्ने गरेको  

माइन्यूट वैठक पशुस्र्का 
हेने  

   

ग. स्वास््य संस्था संचािन र्था व्यवस्थपन 
सलमलर्को मालसक वैठकमा सेवाको िक्ष्य 
प्रगलर्को सलमिा गने गरेको   

छिफि, अलभिेख 
   

घ. स्वास््य संस्था संचालन र्था 
व्यवस्थपन सममनर्ले सहभागिर्ामुलक 
रुपमा आवगधक स्वास््य योजना र्था 
वावषाक काया योजना िनाई काया िने 
िरेको   

आवगधक र्था वावषाक 
योजना हेने 

   

११. अधय      

क. कायालय प्रयोजनको लागि कतप्युटरको  
व्यवस्था भएको 

अवलोकन, अन्र्रकिया    
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लस.नं. सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुा पने 
छ/छैन 

कैवफयर् 

ख. कायालय प्रयोजनको लागि इन्टरनेटको 
व्यवस्था भएको 

अवलोकन, अन्र्रकिया    

ि. ववधुर् (राम्ष्ट्रय वा स्थाननय प्रशारण) 
भएको 

अवलोकन, अन्र्रकिया    

घ. ववधुर्को लागि िैकम्ल्पक व्यवस्था 
भएको (जस्र्ैाः सोलार, जेनेरेटर, इन्र्भटर 
आहद) 

अवलोकन, अन्र्रकिया    

ङ. सफा र शुद्द खानेपाननको व्यवस्था 
भएको 

अवलोकन, अन्र्रकिया    

च. सेवा ग्राहहहरुलाई स्वास््य संस्थाको 
हार्ा मभत्र हार् धुने सुववधा भएको 

अवलोकन    

छ. औजार प्रसोधन र्था ननमालीकरणको  
व्यवस्था भएको 

    

ज. लुिा धुने ठाउाँको व्यवस्था भएको     

झ. संस्थामा िगिरहने पाननको व्यवस्था 
भएको 

अवलोकन, अन्र्रकिया    

ञ.  संस्थामा सेवाग्राहहहरुलाई छुट्टै 
शौचालयको व्यवस्था भएको 

अवलोकन    

ट. संस्थामा कमाचारीहरुलाई छुट्टै 
शौचालयको व्यवस्था भएको 

अवलोकन    

ठ. महहला, जेष्ठ नािररक र्था अपाङ्िर्ा 
भएका व्यम्तर्हरुका लागि छुट्टै 
शौचालयको व्यवस्था भएको  

अवलोकन    

ड. सेवा पाउन प्रनर्क्षारर् सेवाग्राहीका लागि 
वस्ने व्यवस्था भएको 

अवलोकन    

ढ. कमाचारीहरु र सेवा िा्रहीहरुको लागि  
स्र्नपान कक्ष र स्थानको छुट्टै 
व्यवस्था िररएको 

प्रत्यक्ष अवलोकन    

ण. अपाङ्िर्ा भएका व्यनर्mलाई  औषगध 
पसलमा आउनका लागि सहज 
िनाइएको । 

अन्र्र्किया,  प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

   

र्. िुनासो व्यवस्थापन  

देखखने िरी सुझाि पेहटका (उजुरी 
पेहटका राखखएको) र उजुरीहरुलाई 
ननयममर् रुपमा सतिोधन िररएको 

प्रत्यक्ष अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

 

स्वास््य संस्थािे आफ्न ैपहिमा गरेका सिृनात्मक (Innovative) कायािमहरु : 
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........ ............................ .................................... .................................... 

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

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

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

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

.................................... 
स्वास््य संस्थािेबाट आएका वविषे सझुावहरु : 

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

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

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

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

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

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

.................................... .................................... 
अनगुमनकर्ााहरुको नाम :    पद :   लनकाय : 

१.....................................   ................................       ......................... 
२........................................   ....................................    
 ........................... 
#........................................   ....................................     ........................... 
$........................................   ....................................     ........................... 
%........................................   ....................................     ........................... 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

अनसूुची– ११ (ख) 
 नगरपालिका अन्र्गार्का लनिी स्वास््य संस्थाहरुको अनगुमन चेकलिस्ट 

(दफा १० को उपदफा (१०) संग सम्बशन्धर्) 
स्थालनय स्र्रमा संचािन भएका लनिी शलिलनकको अनगुमन चेक लिस्ट 

 

ममनर् :.............................................         म्तलननकको नाम  .............................................  

स्वास््य संस्थाको प्रकार ................................. कायाक्षेत्र ............................ 
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िेड संखया ............................................. टेमलफोन नं. ............................................. 
म्तलननक प्रमुखको नाम ............................................. ....................................... .................   

सतपका  मोवाइल नं. इमेल ठेिाना ............................................. ............................................. ...... 
स्थापना ममनर् ............................................. 

सुपररवेक्षण िदाा उपम्स्थर् व्यम्तर्हरुको नाम र पद  

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

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

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

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

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

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

लस.नं
. 

सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुा 
पने छ/छैन 

कैवफयर् 

१. आधारभूि जानकारी   

क. ननजी म्तलननकको भवनको अवस्था र 
संस्थाले ओिटेको क्षेत्रफल  

प्रत्यक्ष अवलोकन, 
अन्र्र्किया 

   

ख. 
 
ननजी म्तलननक सचंालनका लागि 
अनुमनर् प्राप्र् िरेको : 

• व्यवसाय संचालन अनुमनर् 
प्राप्र् िरेको  

• प्यानरभ्याट मा दर्ाा भएको 
• म्तलननक संचालन अनुमनर् 

प्राप्र् िरेको 
• प्रयोिशाला संचालन अनुमनर् 

प्राप्र् िरेको 
• औषगध पसल सचंालन 

अनुमनर् प्राप्र् िरेको 

छलफल, 

अवलोकन,अमभलखे 

   

ि. म्तलननक नववकरणको अवस्था (चालु 
आ.ि) 

अमभलेख,अन्र्र्किया    

घ. स्वास््य संस्थामा उपलब्ध सेवा र्था 
शुल्क  सतवन्धी सुगच सिलै ेदेख्ने 
स्थानमा राखेको 

अवलोकन, अन्र्र्किया     

ङ. आकम्स्मक सेवाको व्यवस्थापन  छलफल, अवलोकन    

ञ. ववशेषज्ञ सेवाको व्यवस्थापन अन्र्र्किया    

ट. प्रयोिशाला सेवाको व्यवस्थापन  छलफल, अवलोकन    
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लस.नं
. 

सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुा 
पने छ/छैन 

कैवफयर् 

 ननदानात्मक सेवाको व्यवस्थापन 
भएको. 

• एतस रे 
• मभडीयो एतस रे 
• ई.सी.जी. 
• ईतको  
• एम.आर.आई. 
• मस.टी. स्कान 

छलफल, अवलोकन    

    ड. ववश्व स्वास््य संिठनको संिमण 
रोकथाम ननदेमशका अनुसार 
संिमणको व्यवस्थापन भएको 
(Infection prevention according to 

WHO guideline) 

अन्र्र्किया    

ढ. प्रेषण सेवाको व्यवस्थार प्रेषण प्रणाली छलफल, अमभलेख    

    ण. फामेसी सेवाको व्यवस्थापन अवलोकन    

थ. कफम्जयोथेरापी सेवाको व्यवस्थापन अवलोकन,अन्र्र्किया    

द. एतिुलेन्स सेवाको उपलब्धर्ा र्था 
व्यवस्थापन 

छलफल, अवलोकन    

ध. कायासञ्चालन ननदेमशकाको उपलब्धर्ा  
(Standard Operating Manual) 

अवलोकन, छलफल    

न. स्वास््य संस्था जन्य फोहोर मैलाको 
व्यवस्थापन र्था ववसजान  

अवलोकन, छलफल    

  र्. ववरामीको िोपनीयर्ाको लागि 
उपयुतर् उपायहरु अपनाईएको (फरक 
कोठा , पदााको प्रयोि) 

प्रत्यक्ष अवलोकन, 

अन्र्रकिया  
   

२. जनशन्ति व्यर्स्ट्थापन      

क. जनशम्तर्को पयााप्र्र्ा छलफल, दरवन्दी 
र्था पदपूनर्ा, 
अवलोकन 

   

ख. कायारर् जनशम्तर्को सीप र्था 
दक्षर्ा 

छलफल, दरवन्दी 
र्था पदपूनर्ा 
वववरण, अवलोकन 

   

३. आगथाक ब्यर्स्ट्थापन  

क. िजेट ननकासा, खचाको व्यवम्स्थर् 
अमभलेख र प्रनर्वेदनको अवस्था 

छलफल, अमभलेख    

४. बाल स्ट्र्ास्ट््य कायाक्रि      

क. आई.एम.एन.मस.आई. उपचार र्ामलका 
अनुसार पााँच वषा मुननका 

छलफल,अवलोकन, 

अमभलेख 
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लस.नं
. 

सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुा 
पने छ/छैन 

कैवफयर् 

वालवामलकाको रोिको वगिाकरण 
व्यवस्थापन र्था प्रेषण िररएको 

ख. नवजार् मशशु र्था पााँच वषा मुननका 
वालवामलकाको जााँचका लागि छुट्टै 
कोठा वा ठाउाँको व्यवस्था िररएको 

छलफल,अवलोकन    

ि. मभटाममन ए को मौज्दार् म्स्थनर्  अवलोकन, 

अन्र्रकिया, अमभलखे 

   

घ. जुकाको औषगधको मौज्दार् म्स्थनर् अवलोकन, 

अन्र्रकिया, अमभलखे 

   

 ङ. पुनजामलय उपचार प्याकेटको मौज्दार् 
म्स्थनर् ९इच्क् उिअपभर्क० 

अवलोकन, 

अन्र्रकिया, अमभलखे 

   

च. म्जंक चम्तकको मौज्दार् म्स्थनर्  अवलोकन, 

अन्र्रकिया, अमभलखे 

   

छ.  मसप्रोफोल्तसामसन मौज्दार् म्स्थनर् 
(Ciprofloxacin Antibiotic) 

अवलोकन, 

अन्र्रकिया, अमभलखे 

   

झ. एच.एम.आई एस.९.५ अनुसार मामसक 
प्रनर्वेदन   

अवलोकन, अमभलेख    

५. पररर्ार स्ट्र्ास्ट््य कायाक्रि      

  
क. 

पररवार ननयोजनको अस्थायी 
साधनको ननयममर् उपलब्धर्ा  

अमभलेख    

ख. िन््याकरण सेवाको ननयममर् 
उपलब्धर्ा  

अमभलेख    

ि. सुरक्षक्षर् िभापर्न सेवाको उपलब्धर्ा  अमभलेख    

  घ. िभावर्ी सेवाको ननयममर् उपलब्धर्ा  अमभलेख    

  ङ. स्वास््य संस्थामा िोपननयर्ा सहहर् 
िभाजााँच िराउने छुट्टै कोठाको 
व्यवस्था 

अवलोकन    

  च. स्वास््य संस्थामा िोपननयर्ा सहहर् 
सुत्केरी िराउने छुट्टै कोठाको 
व्यवस्था 

अवलोकन    

छ. िभावर्ी जांचका लागि आएका सिै 
महहलालाई हट.डड. खोप, आइरन 
चतकी र जुकाको औषगध ववर्रण  

अवलोकन, अमभलेख    

ज. सुरक्षक्षर् प्रसूनर् सेवाको उपलब्धर्ा  अवलोकन, अमभलेख    

झ. आकम्स्मक प्रसूनर् सेवाका लागि प्रेषण अवलोकन, अमभलेख    

ञ. प्रसुर्ी पश्चार् सुत्केरी आमाको 
जााँचको व्यवस्था (पहहलो, र्से्रो र 
सार्ौँ हदनमा) 

अमभलेख,अन्र्र्किया    
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लस.नं
. 

सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुा 
पने छ/छैन 

कैवफयर् 

ट. सुत्केरी अवस्थामा जहटलर्ाको 
पहहचान, व्यवस्थापन र प्रेषण 

अमभलेख,अन्र्र्किया    

ठ. एच आइ भी को परामशा र्था जााँच 
सेवा वप.एम.हट.सी.टी.(PMTCT) भएको 

अमभलेख,अन्र्र्किया    

६. रोि तनयधत्रण कायाक्रि     

क. औलोको रतर् नमूना सकंलन, पररक्षण 
र्था उपचार  

अवलोकन, अमभलेख    

ख. क्षयरोिका ववरामीहरुको पहहचान र्था 
उपचारको अवस्था  

छलफल, अमभलेख    

७. व्यर्स्ट्थापन कायाक्रि     
 

 

क. स्वास््य संस्थािाट सचंामलर् सेवाको 
अमभलेख र्था प्रनर्वेदन िररएको 

एच.एम.आई.एस.९.५ 
अमभलेख, अवलोकन 

   

८. िुणस्ट्िर सुधार ितिवर्गधको अर्स्ट्था     

क. कायािम ववशेष ननदेमशका, Standard 

Treatment Schedule (मापदण्ड) र्था 
सेवा प्रोटोकलको उपलब्धर्ा 

छलफल, अवलोकन    

९. रान्ररय तनिःशुल्क स्ट्र्ास्ट््य सेर्ा 
कायाक्रि  िथा अधय रान्ररय 
कायाक्रि कायााधर्यन   

अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

घ. आमा र्था नवजार् मशशु कायािम 
संचालन भएको 

 छलफल    

१०. स्ट्र्ास्ट््य संस्ट्था व्यर्स्ट्थापन समितििः     

क. स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सममनर् 
िठन िरेको 

छलफल, अमभलेख    

ख. स्वास््य संस्था संचालन र्था 
व्यवस्थापन सममनर्को मामसक वैठक 
िस्ने िरेको  

माइन्यूट वैठक 
पुम्स्र्का हेने  

   

ि. स्वास््य संस्था संचालन र्था 
व्यवस्थापन सममनर्को मामसक 
वैठकमा सेवाको लक्ष्य प्रिनर्को 
सममक्षा िने िरेको   

छलफल, अमभलेख    

घ. स्वास््य संस्था संचालन र्था 
व्यवस्थापन सममनर्ले 
सहभागिर्ामुलक रुपमा आवगधक 
स्वास््य योजना र्था वावषाक काया 
योजना िनाई काया  िने िरेको   

आवगधक र्था 
वावषाक योजना हेने 

   

११. अधय      
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लस.नं
. 

सपुरीवेिणका बुदँाहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुा 
पने छ/छैन 

कैवफयर् 

क. कायालय प्रयोजनको लागि इन्टरनेटको 
व्यवस्था भएको 

अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

ख. कायालय प्रयोजनको लागि कतपुटरको 
व्यवस्था भएको 

अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

ि. ववधुर् (राम्ष्ट्रय वा स्थाननय प्रशारण) 
भएको 

अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

घ. ववधुर्को लागि िैकम्ल्पक व्यवस्था 
भएका 

    

ङ. सफा र शुद्द खानेपाननको व्यवस्था 
भएको 

अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

च. औजार प्रसोधन र्था ननमालीकरणको  
व्यवस्था भएको 

अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

छ. लुिा धुने ठाउाँको व्यवस्था भएको     

ज. संस्थामा िगिरहने पाननको व्यवस्था 
भएको 

अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

झ. संस्थामा सेवाग्राहहहरुलाई छुट्टै 
शौचालयको व्यवस्था भएको 

अवलोकन    

ञ. संस्थामा कमाचारीहरुलाई छुट्टै 
शौचालयको व्यवस्था भएको 

अवलोकन    

ट महहला, जेष्ठ नािररक र्था अपाङ्िर्ा 
भएका व्यम्तर्हरुका लागि छुट्टै 
शौचालयको व्यवस्था भएको 

अवलोकन    

 ठ सेवा पाउन प्रनर्क्षारर् सेवाग्राहीका 
लागि वस्ने व्यवस्था भएको 

अवलोकन    

ड. कमाचारीहरु र सेवािा्रहीहरुको लागि  
स्र्नपान कक्षरस्थानको छुट्टै 
व्यवस्था िररएको 

प्रत्यक्ष अवलोकन    

ढ. अपाङ्िर्ा भएका व्यम्तर्लाई  औषगध 
पसलमा आउनका लागि सहज 
िनाइएको  

अन्र्र्किया,  प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

   

ण. िुनासो व्यवस्थापन देख्न ेिरी सुझाि 
पेहटका (उजुरी पेहटका राखखएको) र 
उजुरीहरुलाई ननयममर् रुपमा 
सतिोधन िररएको 

प्रत्यक्ष अवलोकन, 

अन्र्रकिया 
   

 

म्तलननकिे आफ्न ैपहिमा गरेका सिृनात्मक (Innovative) कायािमहरु : 

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

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

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

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

.................................... 
म्तलननकबाट आएका वविेष सझुावहरु : 

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

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

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

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

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

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

.................................... .................................... 
अनगुमनकर्ााहरुको नाम :    पद :   लनकाय : 

१.....................................   ................................       ......................... 
२........................................   ....................................    
 ........................... 
#........................................   ....................................     ........................... 
$........................................   ....................................     ........................... 
%........................................   ....................................     ........................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची– ११ (ग) 
नगरपालिका अन्र्गार्का लनिी स्वास््य संस्थाहरुको अनगुमन चेकलिस्ट 

(दफा १० को उपदफा (१०) संग सम्बशन्धर्) 
 

स्थालनय र्हमा संचािन भएका लनिी औषलध पसिको अनगुमन चेकलिस्ट 

लमलर्:............................................. 
औषलध पसिको नामः ...................... ......................  औषलध पसिको कायािेत्रः....................................  
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टेलिफोन नं.............................== ............ ............    औषलध पसि प्रमखुको नाम: ................................ 
मोवाइि नं. (औषलध पसि प्रमखु)............................. स्थापना लमलर्: ............................. .... .... .... ..         
सपुररवेिणकर्ााको नाम र पद.............................................................................................. .... .... 
. 

लस.नं. अनगुमन प्रश्नहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ / छैन 

छैन भने सधुार 
गनुा पने िते्र 

कैवफयर् 

१. आधारभरू् िानकारी:    
क. औषलध पसि मु् य सिकको 

नशिक भएको । 

अविोकन     

ख.  औषधी पसिको प्रांगण सफा 
भएको ।    

अविोकन     

ग. औषलध पसिको अगालिको भागमा 
बोिा राखेको/ नराखेको   

अविोकन    

घ. भवन संवहर्ामा उल्िेशखर् मापदण्ि 
अनरुुप औषलध पसि सञ्चािन 
भएको भवन लनमााण भएको।  

अन्र्रविया    

२. स्वास््य सेवा र्था व्यवसाय संचािन अनमुलर् र नववकरणको अवस्था   
क. - औषलध पसि संचािनका िालग 

अनमुलर् प्राप्त गरेको: 
- औषलध पसि संचािन अनमुलर् 

प्राप्त गरेको  (DDA बाट)  

- प्यान/ भ्याट (PAN/VAT) मा 
दर्ाा भएको व्यवसाय संचािन 
अनमुलर् प्राप्त गरेको 

छिफि, अविोकन, 

अलभिेख 

   

ख. चाि ुआलथाक वषामा औषधी 
पसिको दर्ाा नववकरण गररएको 

अलभिेख     

३. औषलधको व्यवस्थापन    
क. औषधी पसिमा उपिब्ध औषलधको 

िलु्क र छुट सम्बन्धी सशुच सबैिे 
देख्न ेस्थानमा राशखएको  । 

अविोकन,अन्र्रविया    

ख. सबै औषलध र्था उपकरणहरु 

वणाानिुम वा समहु अनसुार 
लमिाएर राशखएको ।   

अविोकन,अन्र्रविया    

ग. संवदेनिीि औषलध र्था 
भ्याशलसनको भण्िारणको िालग 
रेवफ्रशिरेटरको व्यवस्था भएको । 
(िस्रै्; वट.वट खोप, अलसीटोलसन 
आदद)   

अविोकन,अन्र्रविया    
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लस.नं. अनगुमन प्रश्नहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ / छैन 

छैन भने सधुार 
गनुा पने िते्र 

कैवफयर् 

घ. औषलध ववर्रण कि ओस निाग्ने, 
घामको प्रत्यि प्रकाि नपने र 
प्रयाप्त भेशन्टिेसन भएको ।  

अविोकन     

ङ. 
= 

औषलध पसिमा आउने सबै 
प्रकारका औषलधहरु भण्िारण गना 
भन्दा अगालि मात्रा, ब्याच नम्वर 
र्था म्याद िाँच गने गरेको । 

अन्र्रविया    

च.
  

उपचारमा प्रयोग गररने िागू 
औषधहरु (Narcotic drugs)  
िागू औषध लनयन्त्रण ऐन, २०३३ 
बमोशिम शचवकत्सकको लिशखर् 
प्रसे्िीप्सन अनसुार मात्र ववर्रण 
गने व्यवस्था लमिाइएको  ।  

अन्र्रविया, अलभिेख      

झ. वविी ववर्रणका िालग अनपुयिु 
वा फकााउनपुने वा म्याद गशुरकेा 
वा नष्ट गनुापने औषलध र्था औषलध 
िन्य सामागी्र असम्वन्धीर् 
व्यशिको पहँच नहनुे गरी छुटै्ट 
भण्िारण र्था व्यवस्थापन गररएको 
।  

अविोकन, छिफि    

ञ. औषलधिन्य फाहोरको व्यवस्थापन 
औषलध व्यवस्थापन ववभागको 
लनदेिन अनसुार गररएको । 

अविोकन, अन्र्रविया    

ट=  औषलध पसिमा मसुा, र्था वकट 
लनयन्त्रणका िालग उपायहरु 
अविम्वन गररएको । 

अन्र्रविया    

ठ= कायासञ्चािन लनदेशिका (SOP) 

उपिब्ध भएको । 

छिफि, अविोकन    

४. सेवाग्राहीको व्यवस्थापन   
क. सेवा पाउन प्रलर्िारर् सेवाग्राहीका 

िालग बस्ने व्यवस्था र्था िाइन 
बस्नका िालग प्रयाप्त ठाउँ भएको 
।  

अविोकन, अन्र्रविया    

ख. औषलध पसिमा सेवाग्राहीिाई 
परामिा ददनका िालग उपयिु 
व्यवस्था सवहर्को ठाँउ भएको । 

अविोकन, अन्र्रविया    

ग. औषलध ववर्रण िेत्रमा औषलधको 
सही प्रयोगको बारेमा पोस्टर िस्र्ा 

अविोकन, अन्र्रविया    
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लस.नं. अनगुमन प्रश्नहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ / छैन 

छैन भने सधुार 
गनुा पने िते्र 

कैवफयर् 

सूचना सामाग्रीहरु (IEC materials) 

उपिब्ध भएको। 

घ.
  

अपाङ्खर्ा भएका व्यशििाई औषलध 
पसिमा आउनका िालग सहि 
बनाइएको । 

 अविोकन, 

अन्र्रविया 

   

ङ औषलध पसििे औषलध लबिीका 
साथै अन्य सेवा प्रदान गने गरेको 
। 

अविोकन, अन्र्रविया    

५. िनिशि व्यवस्थापन  
क. चौलबसै घण्टा फामेसी सञ्चािनका 

िालग फामेसी ववषय अध्ययन 
गरेको दि िनिशिको व्यवस्था 
भएको । 

छिफि, पदपूलर्ा 
वववरण, अविोकन 

   

ख. कायारर् िनिशिको सीप र्था 
दिर्ा (फामेसी पररषदमा नाम दर्ाा 
र्था नववकरण, अन्य फामेसी 
सम्बधी र्ालिम) 
 

छिफि, पदपूलर्ा 
वववरण, अविोकन 

  
 

 

६. अन्य  
क. २४ घन्टा ववधरु् उपिब्ध (राविय 

वा स्थालनय प्रिारण वा सोिार वा 
िेनेरेटर वा इन्र्भटर) भएको ।  

अविोकन, अन्र्रविया    

ख. सफा र िदु्ध खानेपालनको व्यवस्था 
भएको । 

अविोकन, अन्र्रविया    

ग. सेवाग्रावहहरुिाई औषलध पसिको 
हार्ा लभत्र हार् धनु वा अन्य 
सरसफाईका िालग साबनु पालनको 
व्यवस्था भएको ।  

अविोकन    

घ. संस्थामा सेवाग्रावहहरुिाई छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको । 

अविोकन     

ङ. संस्थामा कमाचारीहरुिाई छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको । 

अविोकन    

च.
  

औिार प्रसोधन र्था 
लनमािीकरणको व्यवस्था भएको ।
  

अविोकन, अन्र्रविया    

छ. िगुा धनुे ठाउँको व्यवस्था भएको 
।  

अविोकन, अन्र्रविया    

झ. गनुासो व्यवस्थापन देख्न ेगरी 
सझुाब पेवटका (उिरुी पेवटका 

अविोकन, अन्र्रविया  
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औषलध पसििे गरेका सिृनात्मक (Innovative) कायािमहरु M 
======================================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================================
==================================================================================================================== 
 
 

 औषलध पसिका िालग वविषे सझुावहरुM 
======================================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================================
================================================================================= 
 

औषलध पसिबाट आएका स्थालनय र्हका िालग वविेष सझुावहरुM 
======================================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================================
====================================================================================================================================================================================================== 
 

अनगुमनकर्ााहरुको नाम  पद      लनकाय   

   
   
   
   
   

 

लस.नं. अनगुमन प्रश्नहरु पषु्याईका आधारहरु सन्र्ोषिनक 
छ / छैन 

छैन भने सधुार 
गनुा पने िते्र 

कैवफयर् 

राशखएको) र उिरुीहरुिाई 
लनयलमर् रुपमा सम्बोधन गररएको 
।   

ञ. औषलध पसिमा केवह महत्वपूणा 
प्रोटोकि, िकुमने्ट, रेकिा हरु 
(protocols, documents, records) 

आदद उपिब्ध भएको ।   

अविोकन, अन्र्रविया    

द. औषलध पसििे औषलधहरुको 
अलभिेख राख्न ेगरेको ।  

अलभिेख, अन्र्रविया    

ध. औषलध पसििे औषलधहरुको र्था 
अन्य कुनै सेवाहरुको प्रलर्वदेन 
बझुाउने गरेको । 

अलभिेख, अविोकन, 
अन्र्रविया 

   


