
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ६) हेटौँडा, नऩेार, असाय २ गते, २०७९ सार (सङ्ख्मा ७ 

बाग 2 
फागभती प्रदेश सयकाय 

स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौँडा, नऩेारको 
सूचना 

प्रदेश स्वास््म सेवा (ऩहहरो सॊशोधन) ननमभावरी, २०७९ 

प्रदेश स्वास््म सेवा ननमभावरी, २०७६ राई सॊशोधन गनन वाञ्छनीम 
बएकोरे प्रदेश स्वास््म सेवा ऐन, २०७५ को दपा ८५ रे ददएको 
अनधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको 
छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ननमभावरीको नाभ "प्रदेश 
स्वास््म सेवा (ऩहहरो सॊशोधन) ननमभावरी, २०७९" यहेको छ। 



खण्ड ६) सङ्ख ्मा ७ प्रदेश याजऩत्र बाग २ नभनत २०७९।०३।०२ 

2 

(२) मो ननमभावरी तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. प्रदेश स्वास््म सेवा ननमभावरी, २०७६ को ननमभ २ भा सॊशोधन: 
प्रदेश स्वास््म सेवा ननमभावरी, २०७६ (मस ऩनछ "भूर 
ननमभावरी" बननएको) को ननमभ २ को खण्ड (ञ) भा यहेको 
"सम्झन ु ऩछन ।" बने्न शब्दहरु ऩनछ "सो शब्दरे आमवेुद 
शचहकत्सा य वैदेशशक योजगायभा जाने व्मशिको स्वास््म ऩयीऺण 
गने प्रमोजनका रानग इजाजत प्राप्त तीन वा सो बन्त्दा फढी सेवा 
प्रदान गने स्वास््म सॊस्था सभेतराई जनाउॉछ।" बने्न शब्दहरु 
थहऩएका छन ्। 

३. भूर ननमभावरीको ननमभ ५ भा सॊशोधन: भूर ननमभावरीको ननमभ 
५ को उऩननमभ )२(  हटाइएको छ । 

४. भूर ननमभावरीको ननमभ 11 भा सॊशोधन: (१) भूर 
ननमभावरीको ननमभ 11 कोोः- 

)क (  उऩननमभ (१३) कोोः- 

(१) खण्ड (ढ) को उऩखण्ड (२) य उऩखण्ड (३) 
हटाइएको छ । 

(२) खण्ड (ण) को उऩखण्ड (७) भा यहेको "अस्ऩतार 
बवनको कुर ननभानण ऺेत्रपर" को सट्टा 
"अस्ऩतारको ऺते्रपर" बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन ्। 

(३) खण्ड (ण) को उऩखण्ड (८) हटाइएको छ । 

(ख)  उऩननमभ (१४) को:-  

(१) खण्ड (क) भा यहेको "वातावयण सॊयऺण ऐन, 
२०५३ तथा वातावयण सॊयऺण ननमाभावरी, 
२०५४ फभोशजभ" शब्दहरुको सट्टा "प्रदेशको 



खण्ड ६) सङ्ख ्मा ७ प्रदेश याजऩत्र बाग २ नभनत २०७९।०३।०२ 

3 

वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७७ य सो फभोशजभ 
फनेका ननमभावरी" बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्।  

(२) खण्ड (ग) ऩनछ देहाम फभोशजभको खण्ड (घ) थऩ 
गरयएको छ :-  

"(घ) अस्ऩताररे ओगटेको ५% ऺेत्रपरभा ग्रीन 
वेल्ट हनु ुऩनेछ ।" 

५. भूर ननमभावरीको ननमभ १६ भा सॊशोधन: भूर ननमभावरीको 
ननमभ १६ को सट्टा देहाम फभोशजभ ननमभ १६ याशखएको छ:- 

"१६.  स्वास््म सॊस्थाको गणुस्तय य भाऩदण्ड सम्फन्त्धी अनगुभन 
एवॊ ननमभन: (१) ऐनको दपा १९ फभोशजभ स्वास््म 
सॊस्थारे आपूरे प्रदान गयेको सेवाको ऐन य मस 
ननमभावरीभा तोहकए फभोशजभको गणुस्तय बए वा नबएको 
सम्फन्त्धभा अनसूुची-५ फभोशजभको ढाॉचाभा स्व:भूल्माङ्कन 
गयी आनथनक वषन सभाप्त बएको दईु भहहनानबत्र 
स्व:भूल्माङ्कन प्रनतवेदन पायाभ भन्त्त्रारम सभऺ ऩेश गनुन 
ऩनेछ।   

)२ (  ऐनको दपा ९ को व्मवस्था फभोशजभ 
स्वास््म सॊस्थाको दतान, सञ्चारन, अनभुनत, नवीकयण य 
ननमभन गननका रानग अनसूुची-५ फभोशजभ स्वोःभूल्माङ्कन 
पायाभराई चेक नरस्टको रूऩभा प्रमोग गयी भन्त्त्रारम य 
भातहतका ननकामरे स्वास््म सॊस्थाको अनगुभन गनन 
सक्नेछ ।   

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ अनगुभन गननको 
रानग अनसूुची-५ फभोशजभको स्व:भूल्माङ्कन पायाभभा 
नसभेहटएको कुनै हवषम वा भाऩदण्ड बएभा सो सहहतको 
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स्वास््म सॊस्था अनगुभन तथा ननमभन चेक नरस्ट 
भन्त्त्रारमरे तमाय गयी स्वीकृत गये फभोशजभ हनुछे ।   

(४) ऐनको दपा २० फभोशजभ स्वास््म सॊस्थारे 
ऐन य मस ननमभावरी फभोशजभको स्वास््म सॊस्था तथा 
सेवा सञ्चारन, ऩूवानधाय, भानव सॊशोधन, औजाय उऩकयण 
रगामतको गणुस्तय य भाऩदण्ड फभोशजभ स्वास््म सॊस्था 
सञ्चारन गये वा नगयेको तथा सेवा प्रदान गये वा नगयेको 
सम्फन्त्धभा इजाजत ऩत्र ददने ननकामरे स्वास््म सॊस्थाको 
गणुस्तय य भाऩदण्ड अनगुभन य ननमभन गनुन ऩनेछ। 

(५) ऐन तथा मस ननमभावरी फभोशजभ इजाजत 
नरई सञ्चारन बएका स्वास््म सॊस्थाको गणुस्तय य 
भाऩदण्ड ननयीऺण, अनगुभन य ननमभन गने प्रमोजनका 
रानग प्रदेशका हयेक शजल्राभा स्वास््मको सम्फशन्त्धत 
ऺेत्रभा मोग्मता य अनबुव प्राप्त गयेका भन्त्त्रारम 
भातहतका ननकामका स्वास््मकभीराई भन्त्त्रारमरे 
जनस्वास््म ननयीऺकको रुऩभा तोक्न सक्नेछ।   

(६) उऩननमभ (५) फभोशजभ तोहकएका 
जनस्वास््म ननयीऺकरे स्थानीम तहफाट स्वास््म सॊस्था 
सञ्चारन इजाजत ऩत्र ददएका स्वास््म सॊस्थाको सभेत 
अनगुभन गनन सक्नेछ।" 

६. भूर ननमभावरीको ऩरयच्छेद-७ भा सॊशोधन: भूर ननमभावरीको 
ऩरयच्छेद-७ को शीषनकको सट्टा देहाम फभोशजभको शीषनक 
याशखएको छ:-  
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"ऩरयच्छेद-७ 

प्रदेश स्वास््म अनसुन्त्धान, आमवेुद तथा वैकशल्ऩक शचहकत्सा 
सम्फन्त्धी व्मवस्था" 

७. भूर ननमभावरीको ननमभ ४० ऩनछ ४०क. थऩोः भूर 
ननमभावरीको ननमभ ४० ऩनछ देहाम फभोशजभको ननमभ ४०क. 
थऩ गरयएको छोः- 
"४०क. प्रदेश स्वास््म अनसुन्त्धान सनभनतको काभ, कतनव्म य 

अनधकाय: (१) ऐनको दपा ५७ फभोशजभ गठन बएको 
प्रदेश स्वास््म अनसुन्त्धान सनभनतको काभ, कतनव्म य 
अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुछेोः- 

(क) स्वास््म सेवा सम्फन्त्धी प्रादेशशक नीनत, कानून 
तथा भाऩदण्डको आवश्मकता य सॊशोधन 
सम्फन्त्धभा अध्ममन अनसुन्त्धान गयी 
भन्त्त्रारमराई सझुाव ददने, 

(ख) स्वास््म ऺेत्रको हवकासका रानग मोजना 
तजुनभा, कामानन्त्वमन य अनगुभन सम्फन्त्धभा 
अध्ममन, अनसुन्त्धान गयी भन्त्त्रारमराई 
सझुाव ददने,  

(ग) स्वास््म सेवा सम्फन्त्धी प्रमोगात्भक, 
शक्रननकर रगामतका अध्ममन तथा 
अनसुन्त्धान गने,  

(घ) स्वास््म सम्फन्त्धी आनथनक अध्ममन तथा 
अनसुन्त्धान गने, 

(ङ) जनसङ््मा, फसाईसयाई य ऩरयवाय ननमोजन 
सम्फन्त्धी अध्ममन तथा अनसुन्त्धान गने, 
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(च) स्वास््म तथा जनसॊ्मा य फसाईसयाई 
सम्फन्त्धी अध्ममन तथा अनसुन्त्धानको ननमभन 
गनन सहमोग गने, 

(छ) स्वास््म ऺेत्रसॉग सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे 
तोकेका अन्त्म हवषमभा अध्ममन तथा 
अनसुन्त्धान सम्फन्त्धी अन्त्म कामनहरु गने । 

(२) प्रदेश स्वास््म अनसुन्त्धान सनभनतरे उऩननमभ  )१(  
फभोशजभको अध्ममन, अनसुन्त्धान य सझुावको प्रनतवेदन भन्त्त्रारमभा 
ऩेश गनुन ऩनेछ ।" 

८. भूर ननमभावरीको अनसूुचीभा सॊशोधन: भूर ननमभावरीको अनसूुची- 
३ को सट्टा देहामको अनसूुची-३ याशखएको छ:- 
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"अनसूुची-३ 

ननमभ ६ य ननमभ ७ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत) 

शलु्क/दस्तयु यकभ सम्फन्त्धी व्मवस्था 
 

क्र. 
सॊ. 

स्वास््म सॊस्थाको 
हकनसभ 

इकाई 

आशम 
ऩत्र 
(रु.) 

अनभुनत/इजाजत 
ऩत्र (रु.) 

नवीकयण 

(रु.) 

१. प्राथनभक (Primary) 

सेवा अस्ऩतार 
प्रनतशैमा ५०० १५०० ५०० 

२. दद्वतीम शे्रणीको 
(Secondary) सेवा 
अस्ऩतार 

प्रनतशैमा ६२५ २००० ७५० 

३. ततृीम शे्रणीको 
(Tertiary) सेवा 
अस्ऩतार 

प्रनतशैमा ७५० ३००० १००० 

४. आमवेुद, वैकशल्ऩक 
शचहकत्सा, मनुानी, 
होनभमोप्माथी य 
आम्ची अस्ऩतार   

प्रनत 
अस्ऩतार  

५०० १५०० ५०० 

५. प्रनतष्ठान तथा शशऺण 
सॊस्था 

प्रनत शैमा १००० ४००० १५०० 

६. शक्रननकर 
प्रमोगशारा 

ई वगनको - १०००० ३००० 

डी वगनको - १३००० ५००० 
नस वगनको ५०० १५००० ७००० 

नफ वगनको ५०० २०००० ९००० 
ए वगनको १००० ३०००० ११००० 

७. ऩोनरशक्रननक, 
हवशेषऻ शक्रननक, 
डेन्त्टर शक्रननक, 

प्रनत सेवा  ५०० १०००० १००० 
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भेनडकर, आॉखा 
उऩचाय केन्त्र 
रगामतका हवशेषऻ 
सेवाहरु  

८. पाभेसी  औषनध दतान ननमभावरी अनसुाय 
९. रेन्त्समिु चस्भा 

ऩसर  
प्रनत ऩसर  - ५००० १००० 

१०. आमवेुद तथा 
फैकशल्ऩक शचहकत्सा 
हवशेषऻ तथा 
ऩोनरशक्रननक सेवा 

प्रनत सेवा  ५०० ३००० १००० 

११. ख फगनको येनडमो ईभेशजङ्ग सेन्त्टय/एराईड हेल्थ सेवा 
(क) नस हट स्क्मान 

(CT Scan) 
प्रनत सेवा २००० २५००० १०००० 

(ख) एक्सये (X-ray) प्रनत सेवा १००० १०००० ५००० 

(ग) म ुएस जी 
(USG) 

प्रनत सेवा १००० १०००० ५००० 

(घ) ईको (ECHO) प्रनत सेवा १००० १०००० ५००० 

(ङ) ईसीजी (ECG) प्रनत सेवा ५०० ५००० २००० 

१२. डाईराईनसस केन्त्र प्रनत शैमा १००० २००० १००० 

१३. ऩनुस्थाऩना केन्त्र प्रनत शैमा ५०० १००० १५०० 

१४. हशस्ऩस सेन्त्टय  प्रनत सेवा ५०० १००० १५०० 
१५. सयुशऺत गबनऩतन सेवा  प्रनत सेवा  ५००  १००००  १०००  
१६. खोऩ सेवा, ऩरयवाय 

ननमोजन सेवा 
रगामतका जनस्वास््म 
सम्फन्त्धी सेवा  

प्राहवनधक सनभनतको नसपारयसभा भन्त्त्रारमरे तोके 
फभोशजभ हनुे । 

 



खण्ड ६) सङ्ख ्मा ७ प्रदेश याजऩत्र बाग २ नभनत २०७९।०३।०२ 
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१७. हवशेषऻ स्वास््म 
शशहवय  

प्राहवनधक सनभनतको नसपारयसभा भन्त्त्रारमरे तोके 
फभोशजभ हनुे  

१८. अनराइन तथा 
आपराइन स्वास््म 
सेवा  

प्राहवनधक सनभनतको नसपारयसभा भन्त्त्रारमरे तोके 
फभोशजभ हनुे । 

१९. दूय शचहकत्सा सेवा  प्राहवनधक सनभनतको नसपारयसभा भन्त्त्रारमरे तोके 
फभोशजभ हनु े।" 

 

 
 

आऻारे, 
फरी फहादयु खड्का 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौँडाभा भदुरत। 

भूल्म रु. 10।- 

 


