
 

 

प्रदेश स्वास््य सेवा नियमावली, २०७६ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बागमती प्रदेश सरकार

आन्तररक मानमला तथा कािूि मन्रालय
हेटौंडा, िेपाल ।
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प्रदेश स्वास््य सेवा नियमावली, २०७६ 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशि नमनत 

२०७६।०९।२७ 

संशोधि 

प्रदेश स्वास््य सेवा (पहहलो संशोधि)  
नियमावली, २०७९ २०७९।०३।०२ 

प्रदेश स्वास््य सेवा ऐि, २०७५ को दफा ८५ ले ददएको अनधकार प्रयोग 
गरी प्रदेश सरकारले देहायका नियमहरु बिाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त िाम र प्रारभि: (१) यी नियमहरुको िाम "प्रदेश स्वास््य 
सेवा नियमावली, २०७६" रहेको छ। 

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारभि हिेुछ। 

२. पररिाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,- 

(क) "आकम्स्मक स्वास््य सेवा" िन्नाले 
आकम्स्मक घटिा वा आपतकालीि 
अवस्था परी जीवि जोम्िमयकु्त अवस्थाका 
व्यम्क्तको जीविलाई जोम्िममकु्त गिथ 
आवश्यकता अिसुार ददिपुिे प्रारम्भिक 
सेवालाई सभझि ुपछथ। 

(ि) "आधारिूत स्वास््य केन्र" िन्नाले 
स्थािीय तहमा सञ्चानलत सरकारी 
सामदुाहयक स्वास््य इकाई, सहरी 
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स्वास््य केन्र, आधारिूत स्वास््य केन्र, 
स्वास््य चौकी तथा प्राथनमक स्वास््य 
केन्रलाई सभझि ुपछथ। 

(ग) "आधारिूत स्वास््य सेवा" िन्नाले  
उपलब्ध स्रोतको सीमानिर रहेर लागत 
प्रिावकारी र प्रमाम्िक त्यमा आधाररत 
िएर तय गररएको आम िागररकको 
स्वास््य सेवाको आवश्यकता पूनतथको लानग 
प्रनतकारात्मक, प्रवर्द्थिात्मक, 
उपचारात्मक, पिुस्थाथपिात्मक, आयवुेददक 
तथा अन्य परभपरागत स्वास््य सेवाहरुको 
सन्तनुलत एवम ्गनतशील तथा बृहत ्कायथ 
सूची एवम ्प्रिाली सभझि ुपछथ। 

(घ) "ऐि" िन्नाले प्रदेश स्वास््य सेवा ऐि, 
२०७५ सभझि ुपछथ। 

(ङ) "कन्सल्टेन्ट" िन्नाले सभबम्न्धत हवषयमा 
मान्यता प्राप्त म्शिि संस्थाबाट 
स्िातकोत्तर उपानध नडग्री वा नडप्लोमा प्राप्त 
गरेको वा प्रचनलत कािूिले तोके 
बमोम्जमको हवशेषज्ञ तालीम प्राप्त गरी 
सभबम्न्धत काउम्न्सलमा दताथ िएको 
म्चहकत्सक सभझि ुपछथ। 

(च) "कोष सञ्चालक सनमनत" िन्नाले नियम 
३२ बमोम्जमको कोष सञ्चालक 
सनमनतलाई सभझि ुपछथ। 

(छ) "गैह्र सरकारी अस्पताल" िन्नाले मिुाफा 
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रहहत उदे्दश्यले संस्था दताथ ऐि, २०३४ 
अिसुार संस्था दताथ िई स्वास््य सेवा 
प्रदाि गिे उदे्दश्य नलई स्थापिा िई संघीय 
स्वास््य तथा जिसंख्या मन्रालय वा 
मन्रालय वा अन्तगथतका निकायबाट 
स्वास््य सेवा सञ्चालि स्वीकृनत नलएका 
अस्पताल सभझि ुपछथ। 

(ज) "डाईग्िोम्स्टक सेन्टर" िन्नाले 
निदािात्मक सेवाहरु जस्तै प्रयोगशाला 
सेवा, रेनडयो ईमेम्जङ, जस्ता सेवाहरु प्रदाि 
गिथ कािूि बमोम्जम दताथ िई सेवा 
सञ्चालि गिे संस्थालाई सभझि ु पछथ। 

(झ) "निजी स्वास््य संस्था" िन्नाले सावथजनिक 
स्वास््य संस्था बाहेकका अस्पताल, िनसथङ्ग 
होम, प्रयोगशाला, डाईगोिोम्स्टक सेन्टर, 
म्ललनिक, पोली म्ललनिक, मेनडकल  
सेन्टर, घरमा आधाररत स्वास््य प्रदायक 
स्वास््य संस्था, पिुस्थाथपिा केन्र 
लगायतका स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउिे 
सबै प्रकारका िाफा कमाउिे उदे्दश्यले 
स्थापिा िएका स्वास््य संस्थालाई सभझि ु
पछथ। 

(ञ) "पोली म्ललिीक" िन्नाले प्रचनलत कािूि 
बमोम्जम दताथ िई एकै स्थािबाट कभतीमा 
पााँच वटा सेवा जस्तै बहहरङ्ग सेवा,   
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प्रयोगशाला, रेनडयो ईमेम्जङ्ग, 
हफजीयोथेरापी, पररवार  नियोजि, िोप 
सेवा आदद जस्ता बह ु सेवा उपलब्ध 
गराउिे संस्थालाई सभझि ु पछथ।सो 
शब्दले आयवुेद म्चहकत्सा र वदेैम्शक 
रोजगारमा  जािे व्यम्क्तको स्वास््य परीिि 
गिे प्रयोजिका लानग इजाजत प्राप्त  तीि 
वा सो िन्दा बढी सेवा प्रदाि गिे स्वास््य 
संस्था  समेतलाई जिाउाँछ। 

(ट) "प्रदेश" िन्नाले बागमती प्रदेश सभझि ु
पछथ। 

(ठ) "प्राहवनधक सनमनत" िन्नाले ऐिको दफा २५ 
बमोम्जमको प्राहवनधक सनमनतलाई सभझि ु
पछथ। 

(ड) "िवि संहहता" िन्नाले िवि ऐि, २०५५ 
को दफा ९ को उपदफा (२) बमोम्जम 
सहरी हवकास मन्रालयबाट स्वीकृत 
राहिय िवि संहहता सभझि ुपछथ। 

(ढ) "मन्रालय" िन्नाले सामाम्जक हवकास 
मन्रालयलाई सभझि ुपछथ। 

(ि) "सहकारी अस्पताल" िन्नाले सहकारी ऐि, 
२०७४ तथा प्रदेश सहकारी ऐि, २०७६ 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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बमोम्जम दताथ िई स्वास््य सेवा प्रदाि गिे 
उदे्दश्यले स्थापिा िई सहकारीको नसर्द्ान्त 
बमोम्जम िास गरी सदस्य समूहलाई 
स्वास््य सेवा ददिे उदे्दश्य रािी संघीय 
स्वास््य तथा जिसंख्या मन्रालय वा 
मन्रालय वा अन्तगथतका निकायवाट 
स्वास््य सेवा सञ्चालि स्वीकृनत नलएका 
अस्पताल सभझि ुपछथ। 

(त) "सामदुाहयक अस्पताल" िन्नाले सभबम्न्धत 
सरकारी निकायमा संस्था दताथ िई 
समदुायकै लगािी र व्यवस्थापिमा 
सञ्चालि हिेु गरी मिुाफा आजथि िगिे 
उदे्दश्य नलई संघीय स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्रालय वा मन्रालय वा अन्तगथतबाट 
स्वास््य सेवा सञ्चालिको स्वीकृनत नलएका 
अस्पताल सभझि ुपछथ।   

(थ) "स्वास््य म्ललनिक" िन्नाले प्रचनलत 
कािूि बमोम्जम दताथ िई कुिै पनि 
व्यम्क्तलाई स्वास््य सभबन्धी जााँच गिे, 
उपचार सभबन्धी आवश्यक परामशथ एकै 
स्थािबाट पााँच वटा िन्दा कम सेवा जस्तै 
बहहरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेनडयो ईमेम्जङ्ग, 
हफजीयोथेरापी, पररवार नियोजि, िोप 
सेवा आदद जस्ता सेवा उपलब्ध गराउिे 
संस्थालाई स्वास््य म्ललनिक सभझि ुपछथ 
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र सो शब्दले निजी म्ललनिक समेतलाई 
जिाउाँदछ। 

(द) "स्वास््य संस्था" िन्नाले  स्वास््य सेवा 
उपलब्ध गराउिे उदे्दश्यले प्रचनलत कािूि 
बमोम्जम दताथ िइथ स्थापिा िएको निजी 
तथा सावथजनिक स्वास््य संस्था सभझि ु
पछथ। 

पररच्छेद- २ 

आधारितू तथा आकम्स्मक स्वास््य सेवा सभबन्धी व्यवस्था 

३. प्रवर्द्थिात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पिुस्थाथपिात्मक, 
प्रशामक स्वास््य सेवा: ऐिको दफा ३ को उपदफा (३) बमोम्जम 
निशलु्क प्राप्त गिथ सहकिे प्रवर्द्थिात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, 
पिुस्थाथपिात्मक, प्रशामक स्वास््य सेवाहरु अिसूुची- १ मा उल्लेि 
िए बमोम्जम हिेुछ। 

४. आधारितू तथा आकम्स्मक स्वास््य सेवा: (१) प्रत्येक िागररकले 
अिसूुची- १ मा उल्लेम्ित आधारिूत तथा आकम्स्मक स्वास््य सेवा 
स्थािीय तह अन्तगथत सञ्चानलत आधारिूत स्वास््य केन्र तथा 
प्राथनमक अस्पतालबाट नििःशलु्क प्राप्त गिथ सलिेछि।् 

(२) उपनियम (१) मा उल्लेम्ित सेवाहरु उपलब्ध गराउिे 
म्जभमेवारी स्थािीय तहको हिेुछ। 

(३) स्थािीय तहले प्रदेश तथा संघ अन्तगथत सञ्चानलत 
स्वास््य संस्था तथा अस्पतालसाँग समन्वय गरी आधारिूत स्वास््य 
सेवा उपलब्ध गराउि सलिेछ। 



 

7 
 

(४) उपनियम (१) मा  उम्ल्लम्ित आधारिूत स्वास््य 
सेवा प्रदाि गिे हवनध देहाय बमोम्जम हिेुछ:- 

(क) आधारिूत स्वास््य सेवा नलि सभबम्न्धत 
सेवाको लानग सेवाग्राही आधारिूत स्वास््य 
सेवा प्रदाि गिे स्थािमा दताथ हिु ुपिेछ। 

(ि) सेवाग्राहीको सेवाको प्राथनमकताको 
आधारमा आधारिूत स्वास््य सेवा 
उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

(५) प्रदेश सरकारले आकम्स्मक स्वास््य सेवाको सूची 
प्रदेश राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी स्वास््य संस्था तथा अस्पताल 
माफथ त चौबीसै घण्टा उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

पररच्छेद- ३ 

स्वास््य संस्था सञ्चालि अिमुनत सभबन्धी व्यवस्था 

५. स्वास््य संस्था सञ्चालि अिमुनत प्रदाि गिे सभबन्धमा: (१)  
मन्रालयले अिसूुची- २ बमोम्जमका स्वास््य संस्थाको दताथ, 
सञ्चालि अिमुनत, िवीकरि र नियमि गिेछ। 

(2) ....... 

६. शलु्क सभबन्धी व्यवस्था: ऐिको दफा ७ बमोम्जम स्वास््य संस्था 
स्थापिा, िवीकरि, सेवा नबस्तार वा स्तरोन्ननत गिथ सभबम्न्धत 
स्वास््य संस्थाले अिसूुची- ३ मा उल्लेि िए बमोम्जमको दस्तरु 
अिमुनत ददिे निकायमा बझुाउि ुपिेछ। 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा म्झहकएको। 
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७. पूवाथधार निमािथ आशय पर (लेटर अफ इन्टेन्ट) नलि ुपिे: (१) 
कसैले स्वास््य संस्था स्थापिा वा सञ्चालि गिथ चाहेमा पूवाथधार 
निमाथिको लानग आशय पर नलि अिसूुची- ३ बमोम्जम आशय 
परको लानग तोहकएको दस्तरु सहहत मन्रालयमा निवेदि ददि ु
पिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम परेको निवेदि उपर 
मन्रालयले जााँचबझु गरी आशय पर ददि उपयकु्त देिेमा त्यस्तो 
व्यम्क्त वा संस्थालाई पवूाथधार निमाथि गिथ आशय पर ददि सलिेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम जाचाँबझु गदाथ पूवाथधार निमाथि 
आशयपर प्रदाि गिथ िसहकिे िएमा मन्रालयले निवेदकलाई सो 
कुराको नलम्ित जािकारी ददि ुपिेछ। 

(४) पूवाथधार निमाथि आशयपरमा िै समयावनध उल्लेि 
िएकोमा सोही अवनध निर र समयावनध उल्लेि ििएको िए 
आशयपर प्राप्त गरेको नमनतले दईु वषथनिर सभबम्न्धत व्यम्क्त वा 
संस्थाले प्राप्त आशय पर अिसुारको पवूाथधार निमाथि गरी सलि ु
पिेछ। 

(५) उपनियम (४) बमोम्जमको  समय निर पूवाथधार निमाथि 
गिथ िसकेको ििी सभबम्न्धत व्यम्क्त वा संस्थाले पवूाथधार निमाथि 
आशयपरको भयाद थपको लानग निवेदि ददएमा उपनियम (१) 
बमोम्जम लाग्िे दस्तरुको आधा रकम दस्तरु नलई बढीमा दईु वषथका 
लानग िवीकरि गिथ सलिे छ। 

(६) उपनियम (५) बमोम्जमको अवनधमा समेत पूवाथधार 
निमाथि गिथ िसकेमा आशयपर रद्द हिेुछ। 

(७) यो नियमावली जारी िए पनछ पूवाथधार निमाथिको 
आशयपर ददाँदा िौनतक संरचिाहरु अपाङ्ग र जेष्ठ िागररक मैरी हिेु 
गरी आशयपर ददि ुपिेछ। 
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(८) यो नियम जारी हुाँदा इजाजत पर नलई सञ्चालिमा 
रहेका स्वास््य संस्थामा ियााँ स्थािमा स्थािान्तरि गिथ पिे 
अवस्थामा पूवाथधार निमाथिको आशयपर नलि ुपिेछ। 

८. स्वास््य संस्था सञ्चालि अिमुनत सभबन्धमा: ऐिको दफा ११ को 
उपदफा (३) बमोम्जम कुिै पनि स्वास््य संस्थालाई सञ्चालि 
अिमुनत ददि ुिन्दा पहहले त्यस्तो स्वास््य संस्थाले ऐि तथा यस 
नियमावली बमोम्जमको मापदण्ड परुा गरे िगरेको प्राहवनधक सनमनतले 
अिगुमि गरी मन्रालयमा नसफाररस गिुथ पिेछ। 

९. मािव संशाधि व्यवस्थापि सभबन्धी मापदण्ड: ऐिको दफा ११ 
बमोम्जम कुिै पनि स्वास््य संस्थालाई सञ्चालि अिमुनत ददििुन्दा 
पहहले त्यस्तो स्वास््य संस्थाले स्तर तथा प्रकार अिसुार देहाय 
बमोम्जमको मािव संशाधि व्यवस्थापि सभबन्धी मापदण्ड परुा गिुथ 
पिेछ:- 

(क) अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको संगठि तथा 
जिशम्क्त हवकास योजिा निमाथि िएको हिु ु
पिेछ। अस्पतालको हकमा शैया िमताका 
आधारमा देहाय बमोम्जमको न्यूितम 
स्वास््यकमीको व्यवस्था अनिवायथ रूपमा रहि ु
पिेछ:- 
(1) प्रनत २५ शैयाको लानग १ जिा 

एम.डी.जी.पी. म्चहकत्सक हिु ुपिेछ। 

 तर एम.डी.जी.पी. म्चहकत्सक िपाइिे 
अवस्थामा अस्पतालमा अव्स तथा गाइिे 
र बाल रोग नबशेषज्ञ हिुपुिे।  

(2) शल्यहिया प्रदाि गिे किमा प्रनत शैया 
कभतीमा एक जिा शल्य म्चहकत्सक, 
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एक जिा एिेस्थेहटलस, एक जिा 
ईन्चाजथ, एक जिा शल्यहिया सहायक 
र एक जिा िसथ हिु ुपिे। 

(3) जिरल किमा प्रनत ४ देम्ि ६ शैयामा 
एक जिा स्टाफ िसथको व्यवस्था िएको 
हिु ुपिे। 

(4) ईमजेन्सी तथा पोष्ट अपरेहटि कि 
(Post Operative Ward) मा प्रनत २ 
शैयामा एक जिा िसथ हिु ुपिे। 

(5) सघि उपचार कि (आई.सी.यू., 
एि.आई.सी.यू, सी.सी.यू. आदद) मा प्रनत 
शैयामा एक जिा स्टाफ िसथको व्यवस्था 
हिु ुपिे। 

(6) प्रसूनत किको लेवर वेडमा प्रनत वेड २ 
एस. वी. ए. (Skill Birth Attendants)  
तानलम प्राप्त िसथ वा मीडवाईफरी को 
व्यवस्था हिु ुपिे। 

(7) एक सय शैयासभम िमताको 
अस्पतालको हकमा कभतीमा एक जिा 
मेनडकल रेकथ डर हिु ु पिे।थप ५० 
शैयामा एक जिा मेनडकल रेकडथर 
सभबन्धी जिशम्क्तको थप व्यवस्था गिुथ 
पिे। 

(8) पचास शैया िन्दा बढी िमताको 
अस्पतालको हकमा गिुस्तरीय सेवा  
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सञ्चालिमा प्रिावकाररता आउिे गरी 
कभतीमा एक जिा अस्पताल 
व्यवस्थापक, बायोमेनडकल प्राहवनधक, 
डाईटीसीयि, फोहोरमैला व्यवस्थापि 
गिे दि जिशम्क्त हिु ुपिे।  

(9) एक सय शैया िन्दा बढी िमताको 
अस्पतालमा आवश्यक जिशम्क्त सहहत 
सामाम्जक सेवा, स्वास््य जन्य फोहोर 
व्यवस्थापि र वातावरिीय तथा 
जिस्वास््य सेवा इकाईको व्यवस्था हिु ु
पिे।  

(10) पचास वा पचास शैया िन्दा बढी 
िमताको अस्पतालमा आवश्यक 
जिशम्क्त सहहतको हाउस 
हकपीङईकाईको व्यवस्था हिु ुपिे।  

(11) प्रशासनिक, लेिा, सरुिा व्यवस्था, 
बगैचा व्यवस्थापि लगायत कामका 
लानग अस्पतालले सेवाको गिुस्तर 
कायम गिथ आवश्यक संख्यामा जिशम्क्त 
व्यवस्था गिुथ पिे। 

(12) पचास शैया र सो िन्दा मानथको िमता 
िएको अस्पतालमा चौबीसै घण्टा सेवा 
उपलब्ध गराउिे गरी फमाथनसष्ट लगायत 
आवश्यक संख्यामा जिशम्क्तको 
व्यवस्था गिुथ पिे। 
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(13) पचास शैया िन्दा वढीको अस्पतालमा 
अस्पताल प्रशासकको व्यवस्था हिु ु
पिेछ। अस्पताल प्रशासकको नियमु्क्त 
गदाथ िेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त 
अस्पताल व्यवस्थापि (Hospital 

Management)  हवषयमा 
नडग्री/नडप्लोमा प्राप्त गरेका वा कभतीमा 
स्िातक तह उत्तीिथ गरी स्वास््य िेरको 
व्यवस्थापकीय कायथमा अनधकृत तहमा 
दईु वषथको अििुव प्राप्त गरेको हिु ुपिे।  

(14) अस्पतालमा कभतीमा दईु नतहाई 
स्वास््यकमीहरु पूिथकालीि हिुपुिे।  

(15) सरकारी स्वास््यकमीहरुबाट सेवा 
नलिपुिे अवस्थामा सभबम्न्धत निकायको 
स्वीकृनत पर संलग्ि रािेर मार नलि ु
पिे। 

(16) हरेक स्वास््यकमीहरुले सभबम्न्धत 
व्यवसाहयक काउम्न्सलवाट दताथ िभबर 
नलएको र नियमािसुार िवीकरि िएको 
हिुपुिे। हवदेशी स्वास््यकमी वा स्वयम ्
सेवकले सभबम्न्धत काउम्न्सलवाट 
स्वीकृनत नलि ुपिे। 

(ि) मािव संशाधि व्यवस्थापि सभबन्धी अन्य 
मापदण्ड प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत स्वास््य 
संस्थाको सञ्चालि तथा व्यवस्थापि मापदण्ड 
बमोम्जम हिेुछ। 
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१०. औजार तथा उपकरि सभबन्धी मापदण्ड: ऐिको दफा ११ 
बमोम्जम कुिै पनि स्वास््य संस्थालाई सञ्चालि अिमुनत ददि ुिन्दा 
पहहले त्यस्तो स्वास््य संस्थाले स्तर तथा प्रकार अिसुार देहाय 
बमोम्जमको औजार तथा उपकरि सभबन्धी मापदण्ड परुा गिुथ 
पिेछ:- 

(क) प्रयोगशालाको औजार तथा उपकरि (Laboratory 

Instruments) सभबन्धी मापदण्ड देहायको तानलका बमोम्जम 
हिुपुिेछ:- 

SN Name of Instruments Unit 
Bed capacity and number of instruments 

25 bed 26-50 bed 51-100 bed 101-200 

1.  Microscope pcs 1-3 3 3 4 

2.  Microtome pcs - 1 1 2 

3.  Tissue  processor pcs - 1 1 1 

4.  Slide Stainer 
(Histo) 

pcs - - - - 

5.  Tissue Floating 
water bath 

set - 1 1 1 

6.  Immuno histo-
chemistry set 

set - - - - 

7.  Auto Analyzer  
(Bio Chemistry) 

set - - - - 

8.  Semi Auto 
Alalyzer (Bio 

Chemistry) 

set 1 1 1 1 

9.  Elisa reader with 
Washer 

set - - - 1 

10.  Incubator set 1 1-2 2 5 

11.  Chemical 
Balance 

set 1 1 1 1 

12.  Electrolyte 
Analyzer 

set 1 1 1 2 

13.  Colorimeter Set 1-3 1-3 1-3 2-3 

14.  Hot air Oven Set 1 2 2 3 

15.  Autoclave Set 1 2 2 3 

16.  Refrigerator Set 1-2 2-4 2-4 4 

17.  Coagulometer for 
coagulation 

set -  1 1 
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profile 

18.  Blood cell 
counter(18 
parameters or 
above) 

pcs 1* 1 1 2 

19.  Blood gas 
analyzer 

Set - - 1 1 

20.  Generator set 1 1 1 1 

21.  Centrifuge pcs 2 4 4 6 

22.  Laminar hood   - - 1 1 

23.  Counting 
Chamber 

pcs 1-2 1-2 1-2 1-2 

24.  DLC counter pcs 1-2 2 2 2 

25.  Pipettes, 
Glassware/kits 
/Consumables  

pcs As per need 

26.  Biosafety 
Cabinet (Class II) 

 - - - - 

27.  Incinerator set 1 1 1 1 

28.  Glassware/kits/ 
reagent 
consumables  

as per need 

29.  Computer with 
printer 

set 1 1 1 2-4 

30.  Adequate number 

of Furniture 
should be 
available. 

     

Note * To be available as per need 
(ि) Imaging equipments देहायको तानलका बमोम्जम हुि ु

पिेछिः 

SN Name of the Equipment 
No. of Beds 

25 26-50 51-75 76-100 

1 500 ma X-ray with image 
intensifier 

  1 * 

2 300 ma X-ray machine 1 1  1 

3 100 ma X-ray machine 1  1 1 

4 100 ma X-ray machine 
(MOBILE) 

 1 1 1 

5 Dry View Processer (CR 
System)  

:j}lR5s :j}lR5s :j}lR5s 1 

6 Dental X-ray machine :j}lR5s :j}lR5s :j}lR5s 1 
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7 Ultra-sound machine with 
color droppler and guided 
biopsy 

1 1 1 1 

8 Spiral C.T. Scan  :j}lR5s :j}lR5s * 

9 MRI machine  :j}lR5s :j}lR5s * 

10 Mammography Unit    1 

11 Echocardiogram :j}lR5s 1 1 1 

Note * To be available as per need 

(ग) औजार तथा उपकरि सभबन्धी अन्य मापदण्ड प्रदेश 
सरकारबाट स्वीकृत स्वास््य संस्थाको सञ्चालि तथा 
व्यवस्थापि मापदण्ड बमोम्जम हिेुछ। 

११. पूवाथधार सभबन्धी मापदण्ड: (१) ऐिको दफा १० बमोम्जम कुिै 
पनि स्वास््य संस्थाले स्वास््य संस्था सञ्चालि गदाथ स्तर तथा प्रकार 
अिसुार देहाय बमोम्जमको पूवाथधार सभबन्धी मापदण्ड परुा गरेको 
हिु ुपिेछ:- 

(क) स्वास््य संस्था रहिे स्थाि धूवााँ, धलुो, 
ध्वनि, जल तथा जनमि प्रदूषिबाट मकु्त 
िएको। 

(ि) स्वास््य संस्था रहिे िेर र हातानिर 
उपयकु्त सरुिाको व्यवस्था िएको। 

(ग) स्वास््य संस्था स्थापिा हिेु स्थािसभम 
सडक यातायात को पहुाँच िएको। 

(घ) पािी, नबजलुी र सञ्चार सनुबधा उपलब्ध 
िएको। 

(ङ) सवारी साधि पाहकथ ङका लानग पयाथप्त 
व्यवस्था िएको। 

(च) अस्पताल पररसरमा स्वस्थकर 
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वातावरिका लानग बृिारोपि तथा 
बगैचाको व्यवस्था िएको। 

(छ) जोम्िमपूिथ फोहोर व्यवस्थापिका लानग 
उपयकु्त प्रहवनधको व्यवस्था गिुथका साथ ै
फोहर मैला व्यवस्थापि ऐि, २०६८ र 
फोहर मैला व्यवस्थापि नियमावली, 
२०७० बमोम्जम फोहर व्यवस्थापिका 
लानग आवश्यक पूवाथधार व्यवस्था 
नमलाएको। 

(२) ऐिको दफा १० बमोम्जम कुिै पनि अस्पतालले 
आकम्स्मक सेवाका लानग अस्पतालमा देहाय  बमोम्जमको  पूवाथधार  
सभबन्धी  मापदण्ड  परुा  गरेको  हिु ुपिेछ:- 

(क) कुल शैया िमताको कभतीमा दश  
प्रनतशतका दरले आकम्स्मक किमा  
शैयाहरू उपलब्ध हिु ुपिेछ। आकम्स्मक 
सेवाका लानग छुट्याएको शैयालाई देहाय 
अिरुूप  वगीकरि गरी सेवा ददिे  
व्यवस्था नमलाउि ुपिेछिः- 

(1) RED (R)= अनत नसहकस्त 
नबरामीको सेवा ददिे शैया बराबर 
एक प्रनतशत, 

(2) YELLOW (Y)= नसहकस्त 
नबरामीको सेवा ददिे शैया बराबर 
दईु प्रनतशत, 
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(3) Green (G) = सामान्य नबरामीको 
सेवा ददिे शैया बराबर तीि 
प्रनतशत, 

(4) Black (B)= मतृ्य ु िईसकेका 
नबरामीलाई राखे्न शैया बराबर एक 
प्रनतशत, 

(5) Observation Room/Bed बराबर 
तीि प्रनतशत, 

(ि) दश प्रनतशत िन्दा बढी शैया छुट्याएको  
सन्दिथमा मानथ उल्लेि िएका 
वगीकरिको अिपुातमा  शैयाको  
बााँडफााँड हिु ुपिेछ। 

(ग) आकम्स्मक कि सञ्चालि गदाथ 
अल्रासाउण्ड, एलसरे इमेम्जङ सेवा, 
प्रयोगशाला, ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा अन्य 
वाडथहरूमा समेत सम्जलै नबरामी ल्याउि 
लैजाि सहकिे (म्व्हलचेर/रली, स्टेचर) 
गरी सञ्चालिमा ल्याएको हिु ुपिेछ। 

(घ) आकम्स्मक किमा प्रनतिालय, शौचालय, 
रायज (Triage Area), चेम्न्जङ्ग रुम, 
Medico-Legal Case जस्तै Rape victim 
आददको लानग गोपिीयता सनुिम्ित हिेु 
कोठाको समेत व्यवस्था िएको हिु ु
पिेछ। 
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(ङ) चौबीसै घण्टा आकम्स्मक सेवा ददिे 
व्यवस्था नमलाएको हिु ुपिेछ। 

(च) पच्चीस शैया िमतासभमका अस्पतालमा 
आकम्स्मक सेवाका लानग दि 
स्वास््यकमी चौबीसै घण्टा र म्चहकत्सक 
अिकल (oncall) मा उपलब्ध हिेु 
व्यवस्था हिु ु पिेछ साथै पच्चीस शैया 
िन्दा मानथको िमता िएका 
अस्पतालहरुमा आकम्स्मक सेवा किमा 
चौबीसै घण्टा म्चहकत्सक सेवा उपलब्ध 
हिुकुा साथै सभबम्न्धत हवषयको 
कन्सल्ट्याण्ट म्चहकत्सक अिकलमा 
अनिवायथ रूपमा उपलब्ध हिु ुपिेछ। 

(छ) आकम्स्मक कि/हविागबाट नबरामी ििाथ 
गिथ ररफर गिे नबरामीको रेफरल प्रकृया 
तथा नबरामी सािे पर्द्नत स्पष्ट रूपमा 
पररिाहषत रहेको हिु ुपिेछ। 

(ज) प्रकोप जन्य रोगहरु, प्राकृनतक प्रकोप 
जस्ता पिहरुलाई हवचार गरी आकम्स्मक 
उपचार सेवाका लानग संस्थाले हवपद् 
व्यवस्थापि योजिा बिाएको हिु ुपिेछ। 

(झ) आकम्स्मक सेवामा काम गिे जिशम्क्त 
कभतीमा Basic Life Support 

(BLS)/Primary Trauma Care (PTC), 
सभबन्धी तानलम नलएको हिुपुिेछ साथ ै
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सभिव िए सभम Advance Cardiac Life 
Support (ACLS)/AdvanceTraumaLife 
Support (ATLS) आदद सभबन्धी तानलम 
नलएको हिु ुपिेछ। 

(३) ऐिको दफा १० बमोम्जम कुिै पनि अस्पतालले 
बहहरंग हविागका लानग देहाय बमोम्जमको पूवाथधार सभबन्धी 
मापदण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(क) अस्पतालबाट प्रदाि हिेु प्रत्येक हवशेषज्ञ 
सेवाका लानग ओ.पी.डी. किको व्यवस्था 
नमलाएको। 

(ि) अस्पतालका लानग सामान्यतया सामान्य 
म्चहकत्सा, बालरोग, सामान्य शल्यहिया, 
स्त्री तथा प्रसूनत सेवा हिुपुिे तथा पवूाथधार 
परुा गरी हाडजोिी, िाक काि घााँटी, छाला 
तथा यौिरोग, आाँिा, दन्त सेवा जस्ता 
सेवाको लानग स्वेम्च्छक रूपमा सञ्चालि 
गिथ सलिे। 

(ग) उपलब्ध िएका म्चहकत्सकहरु मध्ये 
सेवाग्राहीले उपलब्ध िएसभम रोजेको 
म्चहकत्सकसाँग परीिि गिथ पाउिे व्यवस्था 
िएको। 

(घ) पचास शैया वा सोिन्दा मानथका 
अस्पतालले मात ृ तथा बाल स्वास््य 
(एम.सी.एच.) म्ललनिकको अलग्ग ै
व्यवस्था गरेको। 
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(४) ऐिको दफा १० बमोम्जम कुिै पनि अस्पतालले 
अन्तरङ्ग हविागका लानग देहाय बमोम्जमको पवूाथधार सभबन्धी 
मापदण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(क) अस्पतालमा शल्यहिया पिात ् पनि 
नबरामीको अवस्था म्स्थर ििएसभम उक्त 
शल्यहिया गिे समूह तथा सजथि 
म्चहकत्सक र एिेस्थेनसयोलोम्जष्ट 
अस्पतालमा रहहरहि ुपिे र तत्पिात ्पनि 
सजथरीको प्रकृनत हेरी आवश्यक परेको 
िण्डमा तत्काल उपलब्ध हिेु व्यवस्था 
नमलाउि ुपिे। 

(ि) िनसथङ्ग डू्यटी स्टेशिबाट प्रत्येक नबरामीको 
प्रत्यि निगरािी हिेु व्यवस्था गिुथपिे। 
उक्त सहुवधा ििएमा प्रत्येक नबरामीको 
शैयामा कल बेल राख्न ुपिे। 

(ग) एक कन्सल्ट्याण्टको मातहतमा स्वास््य 
सेवाको कुिै पनि यनुिटमा पच्चीस शैया 
िन्दा बढी शैया राख्न िपाइिे। 

(५) ऐिको दफा १० बमोम्जम कुिै पनि अस्पतालले 
एलाईड हेल्थ तथा निदािात्मक सेवाका लानग देहाय बमोम्जमको 
पूवाथधार सभबन्धी मापदण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(क) प्रत्येक हकनसमका परीििको लानग राहिय 
जिस्वास््य प्रयोगशाला िीनत अिरुूपको 
प्रयोगशालाको व्यवस्था िएको हिुपुिे। 

(ि) रेनडयो डाइग्िोनसस, अल्रासाउण्ड, एलसरे 
हफल्मलोनडङ, अिलोनडङ तथा प्रोसेनसङ 
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लगायतका इमेम्जङ सेवाकिहरू 
ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा वाडथहरूलाई समेत 
सम्जलै नबरामी ल्याउि लैजाि सहकिे 
(व्हीलचेयर÷रली, स्टेचर) गरी सञ्चालिमा 
ल्याएको हिु ुपिे। 

(ग) यस्ता सेवा प्रदाि गररिे कोठाहरूमा 
प्रनतिालय, शौचालय, चेम्न्जङरुमको समेत 
व्यवस्था िएको हिु ुपिे। 

(६) शल्यहिया गिे स्वास््य संस्थामा सेवाको प्रकार हेरी 
पााँच देम्ि दश प्रनतशत सघि उपचार सेवाका High dependency 

Unit र आई. नस. य.ु शैयाहरु रहि ुपिेछ। 
(७) अस्पतालमा पोषि, िोप, आमा र बच्चाको स्वास््य, 

पररवार नियोजि जस्ता सेवाहरुको िेपाल सरकारको िीनत बमोम्जम 
प्रवधथिात्मक तथा प्रनतरोधात्मक सेवा उपलब्ध हिु ुपिेछ। 

(८) अस्पतालमा कभतीमा बच्चा तथा आमाको लानग 
हवशेषज्ञ सेवा र हवशेषज्ञ अस्पतालमा सो अस्पतालको प्रकृनत 
अिसुारको हवशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

(९) औषनध पसल (Pharmacy) का लानग देहाय बमोम्जमको 
पूवाथधार मापदण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(क) अस्पताल हातानिर औषनध पसलको 
व्यवस्था अस्पताल फामेसी सेवा निदेम्शका, 
२०७० बमोम्जम गिुथ पिेछ। 

(ि) चौबीसै घण्टा फामेसी सञ्चालिका लानग  
फामेसी हवषय अध्ययि गरेको दि 
जिशम्क्तको व्यवस्था हिु ुपिे। 
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(ग) फामेसी किमा औषनधको गिुस्तरमा ह्रास 
िहिेु गरी सरुम्ित िण्डारि गिे व्यवस्था 
नमलाउि ुपिे साथै ताप संवेदिशील औषनध 
तथा भ्याम्लसिको िण्डारि तोहकएको 
तापिममा हिु ुपिे। 

(घ) उपचारमा प्रयोग गररिे लागूऔषधहरु 
(Narcotic drugs) लाग ूऔषध (नियन्रि) 
ऐि, २०३३ बमोम्जम स्वास््य संस्थाले 
म्चहकत्सकको नलम्ित प्रेस्िीप्सि अिसुार 
मार हवतरि गिे व्यवस्था नमलाएको हिु ु
पिे साथै औषनधको आभदािी तथा 
हवतरिको अनिलेि राख्न ुपिे। 

(ङ) भयाद िाघेका औषनधहरु नियनमत रूपमा 
संघीय स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्रालयको Hospital Waste 

Management Guideline मा उल्लेि 
िएकोमा सोही बमोम्जम र ििएको 
िण्डमा हवश्व स्वास््य संगठिको निदेम्शका 
बमोम्जमको हवनध अपिाई िष्ट गिुथ  
पिेछ। 

(च) आकम्स्मक सेवाका लानग चाहहिे 
आवश्यक औषनधहरु चौबीसै घण्टा 
उपलब्ध हिेु व्यवस्था हिु ुपिे। 

(छ) अस्पतालले बाह्य व्यम्क्त वा संस्थालाई 
फामेसी सेवा सञ्चालि गिथ ददएको 
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अवस्थामा सो व्यम्क्त वा संस्थाले पनि 
अस्पतालले पालिा गिुथपिे मानथ उल्लेि 
िएका सभपूिथ शतथहरु अनिवायथ रूपमा 
पालिा गिे व्यवस्था नमलाएको हिु ुपिे। 

(ज) औषनधको िुरा मूल्यमा छुटको व्यवस्था 
िएमा सबैले देखे्न गरी सूचिा टााँस गिुथ 
पिे। 

(झ) िवि संहहतामा उल्लेम्ित मापदण्ड अिरुूप 
औषनध पसल सञ्चालि हिेु िवि निमाथि 
िएको हिु ुपिे। 

(१०) रक्तसञ्चार सेवा (Blood Bank) का लानग देहाय 
बमोम्जमको पूवाथधार सभबन्धी मापदण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(क) अस्पताल हातामा ब्लड बैंकको व्यवस्था 
िएको हिु ु पिे। सो ििएमा नबरामीको 
लानग आवश्यक पिे ब्लड उपलब्ध हिेु 
गरी व्यवस्था नमलाइएको हिु ुपिे। 

(ि) व्लड बैंकको सभबन्धमा राहिय 
जिस्वास््य प्रयोगशाला िीनत अिरुूपको 
व्यवस्था िएको हिु ुपिे। 

(११) पचास शैया िन्दा मानथ िमताको अस्पतालमा 
हफम्जयोथेराहप सेवा अनिवायथ रूपमा उपलब्ध हिुपुिेछ। 

(१२) अस्पतालमा रहेका नबरामी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई 
असहज िहिेु गरी अलग्गै म्चस्याि कि वा शवगृहको व्यवस्था 
िएको हिुपुिेछ। 
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(१३) अस्पताल व्यवस्थापि (Hospital Management) का 
लानग देहाय बमोम्जमको पवूाथधार सभबन्धी मापदण्ड परूा गरेको 
हिुपुिेछ:- 

(क) सोधपछु तथा गिुासो सिुवुाई कि:- 
(1) सेवाग्राहीको सहुवधाको लानग 

आवश्यक कमथचारी सहहतको 
सोधपछु किको व्यवस्था हिु ुपिे। 

(2) स्वास््य संस्थाले प्रदाि गिे सेवाका 
हवषयमा सेवाग्राहीको गिुासो सिुवुाइ 
गिे उम्चत प्रवन्ध नमलाइएको हिु ु
पिे। 

(3) स्वास््य संस्थाबाट प्रदाि गररिे 
सेवाहरुको मूल्य सूची सबैले स्पष्ट 
रूपमा देखे्न गरी राख्न ु पिे र सो 
सभबन्धी हववरिहरु सभबन्धीत 
अस्पतालको Website मा समेत 
राख्न ुपिेछ। 

(ि) सूचिा सभप्रेषि:- 

(1) अस्पताल निर प्रिावकारी सूचिा 
सभप्रषेिका लानग आन्तररक 
टेनलफोि कल (Intercom) को 
व्यवस्थाका साथै आवश्यक 
आधनुिक संयन्रको सममु्चत प्रयोग 
हिु ुपिे। 
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(2) अस्पतालमा सावथजनिक सञ्चार 
सेवाको व्यवस्था हिु ुपिे। 

(3) प्रहरी, एभबलेुन्स, दमकल जस्ता 
सेवा लगायतका आकम्स्मक सेवाका 
टेनलफोि िभबरहरु स्पष्ट देम्ििे गरी 
राख्न ुपिे। 

(क) पािी हवतरि:- 

(1) अस्पतालमा नबरामी र अन्य 
ब्यम्क्तहरुका लानग चौबीसै घण्टा 
राहिय मापदण्ड अिरुूपको शरु्द् 
पािीको आपूनतथ हिु ुपिे। 

(2) अस्पतालद्वारा हवतरि हिेु पािीको 
गिुस्तर परीिि ४/४ महहिामा 
गराई अनिलेि राम्िएको हिु ुपिे। 
बहहरङ्ग, िनसथङ्गकि, अन्तरङ्ग, 
अपरेशि नथएटर र आपतकालीि 
किहरुमा पािीको व्यवस्था हिु ु
पिे। 

(ि) हवद्यतु आपूनतथ:- 
(1) अस्पताल िेरनिर र सब ै

हविागहरूमा चौबीसै घण्टा हवद्यतु 
आपूनतथ हिेु व्यवस्था नमलाएको हिु ु
पिे साथै अटोमेहटक ब्याक अप 
नसष्टम स्थापिा गरेको हिु ुपिे। 

(2) ओ.टी., आई.नस.यू., नस.नस.यू., 
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इमजेन्सी कि लगायतका 
संवेदिशील किहरूमा 
आपतकालीि हवद्यतु ब्याक-अप 
नसष्टम जडाि िएको हिु ुपिे। 

(ग) सरसफाइ तथा शौचालय व्यवस्था:- 
(1) अस्पतालको सभपूिथ िेर सधैं सफा 

राख्न ुपिे। 
(2) अस्पतालमा देहाय बमोम्जमको सेवा 

ददइिे किहरु वा म्ललनिकमा 
शौचालयको व्यवस्था हिुपुिे:- 
(क) आकम्स्मक कि 
(ि) लेवर रुम 
(ग) प्याथोलोजी सेवा 
(घ) बहहरंग हविाग (आवश्यकता 

अिसुार महहला र परुुषका लानग 
अलग-अलग) 

(ङ) प्रनत छ बडेको जिरल सेवामा 
एक शौचालय 

(च) महहला तथा अपाङ्गका लानग 
अलग ैशौचालय 

(छ) लयाहवि तथा डबल रुमका 
लानग (एटेच िएको) 

(ज) डालटर तथा स्टाफका लानग 
(आवश्यकतािसुार) 
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(3) अस्पताल हातानिर सेवा ग्राही तथा 
सेवा प्रदायकका लानग पयाथप्त पािी र 
साबिु सहहतको शौचालयको व्यवस्था 
हिु ुपिे। 

(4) शौचालय सधै सफा राखे्न व्यवस्था 
गरेको हिु ुपिे। 

(घ) ममथत सभिार व्यवस्था:- 

(1) अस्पतालले प्रयोग गिे उपकरि तथा 
औजारहरू समयमा िै ममथतको 
व्यवस्था हिु ु पिेछ साथै ठूला र 
गभिीर प्रकृतीका औजार 
उपकरिहरुको कभपिीले निददथष्ट 
गरेको ममथत अवनध अिसुार ममथत 
सभिार कायथ योजिा बिाई सोही 
अिसुार ममथत गरेको हिु ुपिेछ। 

(2) अस्पतालको िवि, सवारी साधि, 
मेनसिरी औजार, यन्र, उपकरि, 
हवद्यतुीय उपकरि र अन्य 
उपकरिहरूको नियनमत ममथत संिार 
गिे व्यवस्था नमलाएको हिु ुपिेछ। 

(ङ) नबरामी कुरुवालाई सहुवधािः अस्पतालको 
वाडथ तथा अन्य उपचार ददिे स्थािमा 
आवश्यकता अिसुार नबरामीको साथमा 
रहिे एक जिा कुरुवालाई बस्ि सलिे 
प्रवन्ध हिु ुपिेछ। 
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(च) लयाम्न्टि सहुवधािः अस्पतालको हाता निर 
िािा पकाउिे (Kitchen)  र िािा िािे  
(Dining) अलग-अलग ठाउाँ सहहतको 
सफा र सहुवधायकु्त लयाम्न्टिको व्यवस्था 
िएको हिु ुपिेछ। 

(छ) लण्री व्यबस्था:- 

(1) अस्पतालमा प्रयोग हिेु एप्रोि, पन्जा, 
टोपी, जतु्ता, तन्ना, तहकया, िोल, 
रुमाल जस्ता लगुा कपडा धिुको 
लानग लण्रीको व्यवस्था िएको हिु ु
पिे। 

(2) अस्पताल ििाथ िएका नबरामीको लगुा 
धिेु सहुवधाको व्यवस्था िएको हिु ु
पिे। 

(ज) िण्डार (Store) व्यवस्था:- 

(1) आपतकालीि अवस्थामा प्रयोग हिेु 
सामग्रीहरूको अलग्गै िण्डारकि हिु ु
पिे। यस्तो िण्डारमा कभतीमा एक 
महहिाको लानग अत्यावश्यक सामग्री 
मौज्दात (स्टक) राखे्न व्यवस्था हिु ु
पिे। 

(2) अस्पतालको लानग आवश्यक लत्ता 
कपडा, सरसफाइ सामग्री, औजार, 
उपकरि तथा औषनधको न्यूितम 



 

29 
 

मौज्दात रहि ु पिे र सो  
सामग्रीहरुको उपयलुत्त िण्डारिको 
(Refrigerator, Ventilation, A/C 
आदद) व्यवस्था गरेको हिु ुपिे। 

(झ) सरुिा व्यवस्था:- 

(1) अस्पतालमा सरुिा व्यवस्था नमलाउि 
सरुिा गाडथको व्यवस्था िएको हिु ु
पिे। 

(2) आपतकालीि अवस्थाको लानग 
तत्काल सेवा प्रदाि गिथ राज्यका 
सरुिा निकायसाँग समन्वय कायम 
गिे व्यवस्था नमलाएको हिु ुपिे। 

(ञ) एभबलेुन्स सञ्चालििः अस्पतालमा मेनडकल 
एटेण्डेण्ट सहहतको एउटा एभबलेुन्स 
अनिवायथ हिुपुिे र अस्पतालले त्यस्ता 
मेनडकल एटेण्डेण्टलाई Basic Emergency 

Medicine  Training ददिे व्यवस्था 
नमलाउिकुा साथै एभवलेुन्स सेवा सञ्चालि 
िीनत, २०६० बमोम्जम एभवलेुन्स सेवा 
सञ्चालि गिे व्यवस्था नमलाएको हिु ु
पिेछ। 

(ट) यातायातको व्यवस्थािः अस्पतालले 
कभतीमा रारीकालीि समयमा काम गिे 
कमथचारीलाई आउि जाि यातायातको 
व्यवस्था अनिवायथ रूपमा नमलाउि ुपिेछ। 
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(ठ) स्थाि तथा जग्गा पूवाथधार:- 

(1) अस्पताल रहिे स्थाि (Location): 
अस्पताल रहिे स्थाि छिौट गदाथ 
पायक पिे गरी प्रदूषि मकु्त िेरको 
छिौट गिुथ पिेछ। छिौट गररएको 
स्थाि त्यस्तै प्रकृनतको अस्पताल 
रहेको स्थािको कभतीमा एक 
हकलोमीटर टाढा हिु ुपिेछ। हवम्शष्ट 
प्रकृनतको बहसेुवा उपलब्ध गराउिे 
अस्पताल, आयूवदे, होमीयोप्यानथक 
जस्ता फरक प्रकृनतका अस्पतालको 
हकमा र जिघित्वको आधारमा 
अस्पतालको शैया आवश्यक देम्िएमा 
यो बन्देज लागू हिेु छैि। 

(2) ........ 
(3) ........ 
(4) म्शिि अस्पतालको हकमा मेनडकल 

काउम्न्सलको मापदण्ड अिसुार हिु ु
पिेछ। 

(ड) अस्पतालको िवि (Building):- 
(1) अस्पताल सेवा सञ्चालि गररिे 

िविको िलसा र नडजाइि िवि ऐि, 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा म्झहकएको। 
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२०५५ को दफा ११ मा िएको 
व्यवस्था अिरुूप स्वीकृत िएको हिु ु
पिेछ। िेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारले अस्पतालका सभबन्धमा 
छुटै्ट मापदण्ड तोकेको िएमा सोही 
बमोम्जम हिेुछ। अस्पतालको िवि 
सभबन्धी अन्य मापदण्ड  िवि 
संहहता तथा प्रचनलत कािूि बमोम्जम 
हिेुछ।   

(2) िविमा सवथसाधारिको जािकारीका 
लानग Disaster Management Plan 
तयार गरी सरुिा सभबन्धी संकेत 
म्चन्हहरु उपयकु्त स्थािमा प्रस्ट 
देम्ििे गरी राम्िएको हिु ुपिेछ। 

(3) अस्पतालको कोठाहरु उपयकु्त 
िेन्टीलेसि वा वातािकूुनलत यन्र 
राम्िएको हिु ुपिेछ। 

(4) अस्पतालमा प्रशासनिक कायाथलय, 
ओ.पी.डी., प्रयोगशाला, वाडथ, 
फामेसी, लयाम्न्टिको व्यवस्था हिु ु
पिेछ। 

(5) अस्पतालमा म्व्हलचेयर तथा रनलको 
सहज आवागमिको व्यवस्थाका 
लानग नलफ्ट, र् याभपको व्यवस्था 
िएको हिु ुपिेछ। 

(6) प्रनतिालयमा आवश्यकतािसुार बस्िे 



 

32 
 

कुसीको व्यवस्था हिु ुपिे र सूचिा-
पाटी, टेनलनिजि, परपनरका 
लगायतका माध्यमबाट सूचिा प्रदाि 
गिे व्यवस्था नमलाएको हिु ुपिेछ। 

(7) अस्पतालको िेरफल, प्रनत शैया 
५५ वगथ मीटरका दरले हिु ुपिेछ। 
उक्त िेरनिर सोधपछु, दताथकि, 
प्रनतिालय, प्रवेशद्वार सहहतको 
हलको िेर समावेश िएको हिु ु
पिेछ। सो बाहेक िान्सा घर, लगुा 
धिेु कोठा, जेिरेटर कि, कमथचारी 
आवास तथा िण्डार कि, ममथत 
सभिार कि आददका लानग थप 
व्यवस्था गरेको हिु ुपिेछ। 

(8) ....  

(9) म्शिि अस्पतालको हकमा कुल 
निमाथि िेरफल िेपाल मेनडकल 
काउम्न्सलले तोके बमोम्जम र 
ितोकेको िएमा न्यूितम प्रनत शैया 
िब्वे वगथ मीटर हिु ुपिेछ। 

(10) बहहरंग हविागको प्रत्येक कोठाको 
िेरफल कभतीमा चौध वगथ मीटर 

 
पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत।  
 पहहलो संशोधिद्वारा म्झहकएको। 
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हिु ु पिेछ। शौचालय, प्रतीिालय, 
नबशेषज्ञको सहयोगी रहिे किका 
लानग पयाथप्त स्थाि हिु ुपिेछ। 

(11) नबरामीको चापको अिपुातमा पयाथप्त 
र सहुवधाजिक हिेु गरी फनिथचर 
सहहतको प्रतीिालयको व्यवस्था 
िएको हिु ुपिेछ। 

(12) अस्पतालनिर प्रवेश गिे र बाहहर 
निस्किे अलग-अलग प्रवेशद्वार र 
बहहगथमिद्वार हिु ुपिेछ। 

(13) आपतकालीि सेवाका लानग प्रयोग 
हिेु सवारी साधिहरू अस्पतालको 
आपतकालीि कि र अन्य 
अत्यावश्क ठाउाँमा सहज रूपमा जाि 
सलिे गरी अलग्ग ै बाटो र गटेको 
व्यवस्था गरेको हिु ुपिेछ। 

(14) सेवाग्राही र अस्पताल कमथचारीहरूले 
प्रयोग गिे सवारी साधि र एभवलेुन्स 
दमकल जस्ता सवारी साधिका लानग 
पाहकथ ङ्गको व्यवस्था हिुपुिेछ। 
न्यूितम पाहकथ ङ कूल जग्गाको 
पच्चीस प्रनतशत वा प्रनत तीि शैयाका 
लानग एउटा कार पाहकथ ङ गिथ नमल्िे 
स्थल मध्ये जिु बढी हनु्छ सोही 
अिसुार हिु ुपिेछ। 

(15) अस्पताल जेष्ठ िागररक, बालबानलका 
तथा अपांग मैरी हिु ुपिेछ। 
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(16) म्व्हलचेयर, रली, स्टेचरको पयाथप्त 
व्यवस्था हिुपुिे र यस्ता सामग्री राखे्न 
ठाउाँ र चलाउि सहकिे पयाथप्त ठााँउ 
र चलाउिे मानिसको समेत व्यवस्था 
िएको हिु ुपिेछ। 

(१४) वातावरि व्यवस्थापिका लानग देहाय बमोम्जमको 
मापदण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(क) पच्चीस शैया िन्दा मानथको अस्पतालले 
सेवा सञ्चालि गिुथपूवथ प्रदेशको वातावरि 
संरिि ऐि, २०77 र सो बमोम्जम 
बिेको नियमावली सभबम्न्धत निकायबाट 
प्रारम्भिक वातावरिीय परीिि वा 
वतावरिीय प्रिाव मूल्याङ्कि गरेको हिु ु
पिेछ। 

(ि) प्रारम्भिक वातावरिीय परीिि वा 
वातावरिीय प्रिाव मूल्याङ्कि गदाथ 
फोहरमैला व्यवस्थापिको सभबन्धमा 
आवश्यक ध्याि ददि ुपिेछ। 

(ग) प्रारम्भिक वातावरिीय परीिि वा 
वातावरिीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि 
बमोम्जम कायाथन्वयि गिे व्यवस्था 
नमलाएको हिु ुपिेछ। 

(घ)  अस्पतालले ओगटेको ५% िेरफलमा 
ग्रीि वेल्ट हिु ुपिेछ। 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(१५) फोहरमैला व्यवस्थापिका लानग देहाय बमोम्जमको 
पूवाथधार मापदण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(क) स्वास््य संस्थाबाट निष्कानसत 
फोहरमैलाको व्यवस्थापि फोहरमैला 
व्यवस्थापि ऐि, २०६८ र फोहरमैला 
व्यवस्थापि नियमावली, २०७० ले तोके 
बमोम्जम हिु ुपिे। 

(ि) अस्पतालबाट निष्कासि हिेु सामान्य तथा 
म्चहकत्साजन्य फोहरमैला प्रकृनत अिसुार 
स्रोतमै अलग अलग छुट् याउिे, संकलि, 
ढुवािी तथा उम्चत हवसजथि गिे व्यवस्था 
नमलाउि ुपिे। 

(ग) स्वास््य संस्थाबाट सृम्जत संिमिजन्य 
फोहरलाई नििःसंिमि गरेर अम्न्तम 
व्यवस्थापि गिुथपिे। 

(घ) स्वास््य संस्थामा मकथ रीयकु्त उपकरिको 
सट्टा नडजीटल प्रनबनधयकु्त उपकरि प्रयोग 
गिुथ पिे। 

(१६) अस्पताल सभबन्धी यस नियमावलीमा उम्ल्लम्ित 
मापदण्डका अनतररक्त देहायका शैया िमताका अस्पतालहरुले देहाय 
बमोम्जमको मापदण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(अ) पचास शैया िन्दा बढी एक सय िमता सभमको 
अस्पतालको लानग:- 
(1) िवि मापदण्डिः 

(क) िौगोनलक हवषमताको आधारमा 
िविको हरेक तलाको उचाई मािव 
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स्वास््यलाई अिकूुल हिेु गरी 
बिाएको हिु ु पिेछ। सामान्यतिः 
कोठाको उचाई कभतीीमा तराईका 
लानग तीि दशमलव छ नमटर र 
अन्य िेरका लानग ३ नमटर हिु ु
पिेछ। 

(ि) अस्पतालको गरुुयोजिा (Master 

Plan) तयार गरेको हिु ुपिेछ। 
(ग) एक तला िन्दा वढी तला िएको 

अस्पतालमा सेवा प्रदाि गिुथ पदाथ 
Ramp/Lift को अनिवायथ  व्यवस्था 
िएको  हिु ुपिेछ। 

(घ) अस्पतालमा प्रत्येक हवशेषज्ञ  सेवाको 
लानग छुट्टाछुटै्ट हविाग हिु ुपिेछ।  

(ङ) प्रशासनिक कायाथलयमा बैठक कोठा 
र पसु्तकालयको व्यवस्था िएको हिु ु
पिेछ। 

(च) बहहरङ्ग हविाग, अन्तरङ्ग हविाग, 
प्रयोगशाला, अपरेसि नथएटर र 
प्रशासनिक कायाथलय जस्ता सेवाग्राही 
र नबरामीले हहाँडडुल गिुथ पिे 
िेरहरूमा सहज आवागमि गिथ 
सहकिे गरी व्यवस्था हिु ुपिेछ। 

(छ) अस्पतालमा आउिे नबरामी, कुरुवा र 
निम्जटसथका लानग आवश्यक पिे 
सवारी साधिहरु पाहकथ ङ्गको लानग 
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अस्पतालले आवश्यक व्यवस्था गिुथ 
पिेछ। 

(ज) आकम्स्मक अवस्थामा बहहथगमि 
द्वारको आवश्यक व्यवस्था िएको 
हिु ुपिेछ। 

(झ) आगलानग िएको बेलामा 
बारुियन्रको लानग अस्पताल 
हातानिर पयाथप्त मारामा पािी ििे 
व्यवस्था नमलाएको हिुपुिेछ। 

(ञ) प्राकृनतक प्रकोपको अवस्थामा बारुि 
यन्र आवागमिमा सहज हिेु गरी 
िवि निमाथि िएको हिुपुिे, पयाथप्त 
संख्यामा अम्ग्ि समियन्र (Fire 

Extinguisher) जडाि िएको हिु ुपिे 
साथै आकम्स्मक संकेतका लानग 
साईरिको व्यवस्था हिु ुपिेछ। 

(2) अन्तरंग सेवा (Indoor service):- 

(क) अस्पतालको शैया िमताको 
आधारमा  डु्यटी रुम, पेन्री (दराज, 
र् याक, िािा राखे्न ठाउाँ आदद), 
आइसोलेसि रुम, हरटमेण्ट रुम, 
शौचालय आददको व्यवस्था िएको 
हिु ुपिेछ। 

(ि) शैंया बीचको दूरीको सभबन्धमा 
साधारि शैया (General) बीचको 
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दूरी कभतीमा चार हफट हिुपुिे  साथ ै
नित्ताबाट कभतीमा एक हफटको 
दूरीमा शैंया राख्न ुपिेछ। 

(ग) अस्पतलामा बच्चा, सतु्केरी, 
अब्जिेसि तथा सरुवा रोगका लानग 
छुट्टाछुटै्ट वाडथको व्यवस्था िएको हिु ु
पिेछ। 

(घ) जिरल शैंयाको हकमा चार देम्ि छ 
शैयाको अिपुातमा एक स्टाफ िसथ 
व्यवस्था िएको हिु ुपिेछ। 

(ङ) लेबर रुमको छुटै्ट व्यवस्था िएको 
हिु ुपिेछ साथै लेबर रुमका लानग 
छुटै्ट शौचालयको व्यवस्था हिु ु
पिेछ। 

(3) सघि  उपचार सेवा (आई.नस.यू., 
नस.नस.यू., एि.आई.नस.यू.):- 
(क) चौबीसै घण्टा सघि उपचार  सेवा 

ददिे व्यवस्था नमलाएको हिु ुपिेछ। 
(ि) प्रत्येक अस्पतालमा आकम्स्मक 

किसाँग ैObservation Ward/ Minor  

OT/ Major OT बाट सहज पहुाँच 
पगु्िे आई.नस.यू. (इन्टेम्न्सव-केयर 
यनुिट) कि हिु ुपिेछ। 

(ग) कुल उपलब्ध वेडको पााँच 
प्रनतशतको अिपुातमा आई.नस.यू.वेड 
व्यवस्था गरेको हिु ुपिेछ। 
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(घ) आइ.नस.यू. किमा प्रनत दईु शैयाका 
लानग एक िेम्न्टलेटर हिु ुपिेछ। 

(ङ) तरुुन्तै असर गररहाल्िे (Acute) 
रोगीहरूको लानग आवश्यक मारामा 
अलग्गै शैया छुट्याउि ुपिेछ। 

(च) आई.नस.य.ु, नस.नस.यू, 
एि.आई.नस.यू. जस्ता सघि सेवा 
प्रदाि गिे यनुिटमा प्रनत शैयाको 
अिपुातमा एक जिा स्टाफ िसथको 
व्यवस्था हिु ु पिेछ। सभबम्न्धत 
िेरमा तानलम प्राप्त म्चहकत्सक 
चौबीसै घण्टा उपम्स्थत रहि ुपिे र 
सभबम्न्धत कन्सल्ट्याण्ट अिकलमा 
उपलब्ध हिु ुपिेछ। 

(छ) मेजर ओ.टी. िएको जिुसकैु 
अस्पतालमा आइ.नस.यू. अनिवायथ हिु ु
पिेछ। 

(ज) आइ.नस.यू.यनुिटमा ििाथ िएका 
नबरामीहरुको अवस्थाबारे चौबीस 
घण्टामा कभतीमा दईु पटक 
नबरामीका आफन्तलाई नबरामीको 
अवस्थाको जािकारी ददिे व्यवस्था 
नमलाउि ुपिेछ। 

(झ) कडा सरुवा रोग िएका नबरामीलाई 
सघि उपचार आवश्यक परेमा 
नबरामीलाई छुटै्ट आइसोलेशिमा 
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उपचारको प्रवन्ध नमलाएको हिु ु
पिेछ। 

(ञ) सघि उपचार कि वातािकूुनलत हिु ु
पिेछ। 

(4) ओ.टी. (अपरेशि नथएटर) (Operation 

Theater):- 

(क) प्रनत पचास शैया िमता बराबर 
एउटा मेजर ओ.टी. र एउटा माइिर 
ओ.टी. को व्यवस्था िएको हिु ु
पिेछ । सोका अनतररक्त प्रत्येक 
पच्चीस शैया सम्जथकल बडेका लानग 
एक मेजर ओ.टी. र आवश्यक 
माइिर ओ.टी. को थप व्यवस्था हिु ु
पिेछ। 

(ि) प्रनत पचास शैया िमता बराबर 
एउटा एिेस्थेहटक तयारी किको 
व्यवस्था िएको हिु ुपिेछ। 

(ग) ओ.टी.,श्वास-प्रश्वास 
तथा  मोडाइलाईनसस यनुिटसाँग पहुाँच 
िएको हिु ुपिेछ। 

(घ) अम्लसजि आपूनतथको नियनमत 
व्यवस्था हिु ुपिेछ। 

(ङ) ओ. टी. वातािकूुनलत गराइएको हिु ु
पिेछ। 

(च) अत्यावश्यकीय सेवा तथा सामग्रीहरू 
उपलब्ध िएको हिु ुपिेछ।  

(छ) ओ. टी. को बाहहर नबरामी कुरुवा 



 

41 
 

बस्िे व्यवस्था हिु ुपिेछ। 
(ज) प्रत्येक मेजर ओ.टी.को लानग पोष्ट 

अपरेहटि वाडथको व्यवस्था िएको 
हिु ुपिेछ। 

(5) एलाईड हेल्थ सेवा (Allied Health 

Services):- 
(क) एलसरे मेम्शि Install गिथको लानग 

कभतीमा दईु सय पच्चीस स्लवायर 
फीटको कोठा हिु ुपिेछ। 

(ि) एलसरे गिे कोठाको wall thickness 

िौ इन्च with plaster of paris वा 6 

Inches with 0.2 mm lead barrier वा 
2.0 mm lead Thickness वा मध्ये 
कुिै एक हिु ु पिेछ साथै झ्याल, 
ढोका तथा नित्ताबाट हवहकरिको 
चहुावट िहिेु गरी आवश्यक 
व्यवस्था िएको हिु ुपिेछ। 

(ग) X-ray Expose गिे व्यम्क्तको लानग 
एलसरे कोठा निर 0.5mm को lead 

Apron or Equivalent Radiation 

Protective Material प्रयोग गिे 
व्यवस्था हिु ुपिेछ। 

(घ) पचास वेड िन्दा मानथका 
अस्पतालमा कभतीमा एक वटा 
मोवाइल एलसरे मेनसि हिु ुपिेछ। 



 

42 
 

(ङ) माइिो बायोलोजी सभबन्धी 
प्रयोगशाला वातािकूुनलत िएको हिु ु
पिेछ। 

(6) सूचिा सभप्रेषि:- 
(क) आधनुिक सूचिा प्रहवनध सहहतको 

अस्पताल सूचिा केन्रको स्थापिा 
िएको हिु ुपिेछ। 

(ि) अस्पताल प्रवेश गिाथसाथ 
अस्पतालको लेआउट देम्ििे 
िलसाद्वारा कुि सेवा कुि ठाउाँमा 
प्राप्त गिथ सहकन्छ ििी देम्ििे नबरामी  
बडापरको व्यवस्था हिु ुपिेछ। 

(ग) सूचिा-पाटी, हट.नि. म्स्िि, 
वेिसाइट, ब्रोनसयर जस्ता माध्यमबाट 
स्वास््य सभबन्धी जािकारी र 
अस्पतालबाट प्रदाि गररिे सेवा र 
यसको लानग आवश्यक शलु्क 
सभबन्धी जािकारी समेत ददिे 
व्यवस्थाका लानग िागररक  
वडा पर सहज रूपमा देम्ििे ठाउाँमा 
राख्न ुपिेछ। 

(घ) प्रयोगशालाबाट सेवाग्राहीहरूले 
पाउिपुिे सूचिा व्यवम्स्थत रूपले 
प्रदाि गिथ यस्तो सूचिा प्रिालीलाई 
अस्पतालको सूचिा प्रिालीसाँग 
आवर्द् गरेको हिु ुपिेछ। 
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(ङ) वाडथ  तथा अन्य सभवेदिशील 
कोठाहरू जस्तै लेवर-रुम, डेनलिरी-
रुम, आइ.सी.यू, सी.सी.यू, अपरेशि 
नथएटर, आपतकालीि किमा शीघ्र 
सूचिा ददिे पर्द्नत स्थापिा िएको 
हिु ुपिेछ। 

(आ)  एक सय शैया िन्दा बढी िमताको 
अस्पतालको लानगिः- 
(1) अन्तरङ्ग हविागिः अन्तरंग हविागका 

लानग देहायको मापदण्ड पगुकेो हिु ु पिे 
छ:-  
(क) महहला र परुुषको लानग अलग-अलग 

वाडथको व्यवस्था हिु ुपिे, 
(ि) अस्पतालमा वाडथको सहुवधा हिेु गरी 

रेनसङ रुम, काउम्न्सनलङ रुम   
आददको  व्यवस्था िएको  हिु ुपिे, 

(ग) अपांगहरूको व्यम्क्तगत सरसफाइ र 
लगुा फेिे प्रयोजिका लानग 
आवश्यक व्यवस्था हिुपुिे र 
अस्पताल िवि बालबानलका तथा 
अपाङ्ग मैरी हिु ुपिे, 

(घ) एक जिरल वाडथमा अनधकतम 
पच्चीस शैया िन्दा बढी राख्न 
िपाइिे, 

(ङ) प्रत्येक कमि रुममा छ शैया िन्दा 
बढी राख्न िपाइिे, 
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(च) प्रत्येक वाडथमा नसंगल, डबल र 
लयानबि सहहतको शैया िएका 
कोठाहरूको समेत व्यवस्था हिु ुपिे, 

(छ) ठूला र जहटल प्रकारका शल्यहिया 
(Major Surgery) सेवा प्रदाि गिे 
अस्पतालमा कानडथयाक मनिटर 
िेम्न्टलेटर समेतका पोष्ट अपरेहटि 
ररकिरी शैया अनिवायथ रूपमा 
उपलब्ध हिु ुपिे, 

(ज) प्रत्येक वाडथका लानग अलग-अलग 
िनसथङ स्टेशि हिु ुपिे, 

(झ) अस्पतालमा आवश्यकता अिसुार 
चेम्न्जङ रुम, शौचालय, बाथ रुम, 
िनसथङ स्टेशि तथा डु्यटी रुमको 
व्यवस्था गररएको हिु ुपिे, 

(ञ) लेबर रुम र प्रसूनत किमा 
कानडथयोटोकोग्राफी मेम्शि जडाि 
िएको हिु ुपिे, 

(ट) यस्तो प्रहवनध अस्पतालको सूचिा 
प्रहवनधमा जोनडएको हिु ुपिे। 

(2) एलाइडहेल्थिः एलाइड हेल्थको लानग 
देहायको मापदण्ड पगुकेो हिु ुपिेछ:- 
(क) बायोकेमेिी,  माइिोबायोलोजी, 

हेमाटोलोजी, प्याथोलोजी सेवाहरु 
सञ्चालि िएको हिु ुपिे, 
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(ि) कभतीमा एकजिा हफम्जयोथेराहपष्ट 
सहहतको हफम्जयोथेरापी यनुिट िएको 
हिु ुपिे। त्यसमा हफम्जयोथेरापी तथा 
म्स्पचथेरापीको व्यवस्था िएको हिु ु
पिे, 

(ग) प्रयोगशाला परीििको लानग 
कभप्यटुर प्रहवनध प्रयोग गरी 
न्यूमेहरकट्युब प्रिालीबाट िमिुाको 
संकेत र प्रनतवेदि ददिे व्यवस्था 
नमलाएको हिु ुपिे, 

(घ) थेराप्यूहटक (Therapeutic) औषनध 
अिगुमिको व्यवस्था िएको हिु ुपिे, 

(ङ) िमिुा संकलि, ररपोटथ हवतरि र 
सोधपछुको लानग अलग-अलग 
कोठाहरू िएको हिु ुपिे, 

(च) Radiology मा कायथरत 
कमथचारीहरुको लानग Radiation 

Dose monitor गर्ने (Thermo 

Luminescent Dosimeters TLD 

badges) उपलब्ध गराउि ु पिे र 
समय समयमा Radiation Survey 

Monitoring गिुथपिे, Eye, 

Gonodal,Thyroid Gland आदीको 
सरुिाको लानग Lead Glass/Gloves 

and Lead Apron को व्यवस्था हिु ु
पिे, 
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(छ) X-ray expose गिे कोठा, डाकथ रुम 
र प्रतीिा कि छुट्टाछुटै्ट हिु ुपिे, 

(ज) Radiology हविागमा जि साधारिले 
देखे्न ठाउाँमा X-ray हवहकरिले 
स्वास््यमा िराव असर पिथ सलछ 
िने्न वारे सूचिा टााँस्िे साथै सूचिामा 
गिथवती महहला तथा 
बालबानलकालाई अिावश्यक 
हवहकरिबाट बच्ि अिरुोध गिे, 

(झ) एम.आर.आई./नस.टी.स्लयाि राखे्न 
कोठाको साइज कभतीमा १६२० 
हफटको हिु ुपिे, 

(ञ) नस.हट.स्लयािको लानग रेनडयसि 
नलकेज हिु िददिका लानग मानथ 
एलसरेको लानग उल्लेि िए 
बमोम्जम व्यवस्था नमलाउि ुपिे, 

(ट) एम.आर.आई को कोठाको लानग 
External Magnetic असर हिु िहिेु 
व्यवस्था नमलाउि ुपिे, 

(ठ) कन्रोलरुम कभतीमा १०१२ 
फीटको हिु ुपिे, 

(ड) नस.टी.स्लयाि मेम्शि गिुस्तरयकु्त र 
Spiral (Helical) हिु ुपिे, 

(ढ) एम.आर.आई. 0.5 Tesla or 0.2 

Tesla  िएमा M.R. Angiography 
सहुवधा िएको हिु ुपिे। 
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(3) ब्लडबैंक (BloodBank): एक सय शैया 
वा सो िन्दा वढीको अस्पतालमा रक्त 
सेवाको व्यवस्था उपलब्ध हिु ुपिेछ साथ ै
अथोपेनडक, कानडथयाक सजथरी, गाइिे तथा 
अव्स, न्यूरोसजथरी, िेफ्रोलोजी सेवा ददिे 
एक सय शैया िन्दा कम िएका 
अस्पतालले पनि आवश्यकता अिसुार रक्त 
सेवा उपलब्ध गराउि ु पिेछ। िेपाल 
रेडिस सोसाईटीबाट रक्त सञ्चार सेवा 
उपलब्ध िएको ठाउाँमा यो व्यवस्था 
अनिवायथ हिेु छैि।  

(4) शवगृह (Mortuary): 
(क) शवगृह अस्पताल कभपाउण्ड निर 

तर अलग्गैं स्थािमा हिु ुपिे। 
(ि) शवगृहमा राम्ििे शव िसड्िे गरी 

राख्न सहकिे िालको प्रहवनधयकु्त हिु ु
पिे। 

(ग) अस्पतालमा रहेको शव गृहले 
छरनछमेकमा असर िपयुाथउिे 
व्यवस्थाको ग्यारेन्टी अस्पतालले गिुथ 
पिे। 

(5) फोहरमैला व्यवस्थापि (Waste 

Management): 

(क) फोहरको सेनग्रगेशि, कलेलसि, 
रान्सपोटेशि, हरटमेन्ट र अम्न्तम 
नबसजथि छुटै्ट योजिा तयार गरी 
उपयकु्त प्रहवनधबाट फोहोर 
व्यवस्थापि गिुथ पिे। 
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(ि) मकथ रीयकु्त उपकरिहरुको सट्टामा 
नडम्जटालाइज्ड उपकरि प्रयोगमा 
ल्याउि ुपिे। 

(ग) अस्पतालबाट निष्कानसत 
फोहरमैलाको व्यवस्थापि फोहरमैला 
व्यवस्थापि ऐि, २०६८ र 
फोहरमैला व्यवस्थापि नियमावली, 
२०७० ले तोके बमोम्जम हिु ुपिे। 

(घ) एक सय शैंया िन्दा मानथका 
अस्पतालमा म्चहकत्साजन्य फोहर 
व्यवस्था सभबन्धी कायथको नियनमत 
अिगुमि गिथ जिस्वास्थ कि/ 
वातावरिहवद सहहतको स्यानिटेसि 
यूनिट र कमथचारी व्यवस्था हिु ुपिे। 

(6) सरसफाइ व्यवस्थािः 
(क) नबरामी तथा कुरुवाको लानग िहुाउिे 

घरको व्यवस्था हिु ुपिे। 
(ि) महहला तथा परुुषको लानग छुट्टाछुटै्ट 

शौचालय तथा िहुाउिे घरको 
व्यवस्था हिु ुपिे। 

(ग) अस्पताल पररसर तथा वाडथहरु सधै 
सफा राख्न ुपिे। 

(7) सरुिा व्यवस्था: 
(क) अस्पताल िविमा चट्याङ्ग छल्ि 

(Anti-Lightening) प्रहवनधको जडाि, 
वैकम्ल्पक ियाथङको व्यवस्था, आगो 
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नििाउिे संयन्र, अटोफायर अलामथ, 
स्मोक नडटेलटर जडाि गररएको हिु ु 
पिे। 

(ि) अस्पतालका स्वास््यकमी तथा अन्य 
जिशम्क्तलाई हवपद् व्यवस्थापिका 
लानग (आगजिी, िकुभप, हलुदंगा 
आदद) र आपतकालीि उर्द्ार तथा 
उपचार गिे प्रिावकारी हवनधको कायथ 
योजिा बिाई सो सभबन्धी 
अनिमिुीकरि तानलम कभतीमा 
वषथको दईु पटक र िमूिा अभ्यास 
(Drill practice) कभतीमा एक पटक 
गराउि ुपिे। 

(8) बहहरङ्ग हविाग र अन्तरङ्ग हविागिः 
वहहरङ्ग हविाग र अन्तरङ्ग हविागमा 
आवश्यक हवशेषज्ञ सेवा (Specialized 

Services) को लानग देहाय बमोम्जम 
मापदण्ड पगुेको हिु ुपिेछ:- 
(क) पच्चीस देम्ि पचास शैंया सभम 

िमताको अस्पतालमा सामान्य 
म्चहकत्सा, जिरल सजथरी, बाल रोग 
र प्रसूनत तथा स्त्री रोग सेवा अनिवायथ 
रूपमा हिुपुिे, 

(ि) एकाउन्न देम्ि एक सय शैया 
िमताका अस्पतालहरुमा िण्ड (क) 
मा उम्ल्लम्ित सेवाका अनतररक्त 
अथोपेनडलस, डेन्टल, िाक, काि 
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तथा घाटंी, यौि तथा छाला रोग, 
साइहकयाहरक जस्ता हवशेषज्ञ 
सेवाहरुमध्येबाट थप दईु सेवा समेत 
हिु ुपिे, 

(ग) एक सय एक शैयादेम्ि दईु सय शैया 
िमताका अस्पतालहरुमा मानथ (ि) 
मा समावेश िै बााँकी रहेका थप दईु 
सेवा हिु ुपिे, 

(घ) िण्ड (क) देम्ि (ग) मा जिुसकैु 
कुरा लेम्िएको िएता पनि एकमार 
नबशेषज्ञ सेवा ददिे गरी िोनलिे 
अस्पतालको हकमा यो व्यवस्था 
बाध्यकारी हिेु छैि। 

(१७) पूवाथधार सभबन्धी अन्य मापदण्ड प्रदेश सरकारबाट 
स्वीकृत स्वास््य संस्थाको सञ्चालि तथा व्यवस्थापि मापदण्ड 
बमोम्जम हिेुछ। 

12. सञ्चालि अिमुनतको ढााँचा: ऐिको दफा ११ को उपदफा (३) तथा 
यस नियमावली बमोम्जमको मापदण्ड परुा गिे स्वास््य संस्थालाई 
मन्रालयले स्वास््य संस्था सञ्चालि गिथ पााँच वषथसभमको लानग 
अिसूुची- ४ बमोम्जमको ढााँचामा अिमुनत प्रदाि गिेछ। 

13. िवीकरिको ढााँचा: ऐिको दफा १५ को उपदफा (२) बमोम्जमको 
स्वास््य सेवा सञ्चालि अिमुनत पर िवीकरिको ढााँचा अिसूुची- ४ 
बमोम्जम हिेुछ। 

14. थप सेवा हवस्तार गिथ वा शािा स्थापिा गिथ अिमुनत नलि ुपिे: 
ऐिको दफा १२ बमोम्जम कुिै स्वास््य संस्थाले आफ्िो सेवा 
हवस्तार वा शािा स्थापिा गदाथ यस ऐि तथा नियमावली बमोम्जमको 
मापदण्ड पूरा गरी छुटै्ट अिमुनत नलि ुपिेछ। 
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15. स्वानमत्व हस्तान्तरि: ऐिको दफा १७ बमोम्जम कुिै व्यम्क्त वा 
संस्थाको िाममा दताथ िएको स्वास््य संस्थाको स्वानमत्व हस्तान्तरि 
प्रचनलत कािूि बमोम्जम हिु ुपिेछ। 

१६ स्वास््य संस्थाको गिुस्तर र मापदण्ड सभबन्धी अिगुमि एवं 
नियमि: (१) ऐिको दफा १९ बमोम्जम स्वास््य संस्थाले आफूले 
प्रदाि गरेको सेवाको ऐि र यस नियमावलीमा तोहकए बमोम्जमको 
गिुस्तर िए वा ििएको सभबन्धमा अिसूुची- ५ बमोम्जमको ढााँचामा 
स्व:मूल्याङ्कि गरी आनथथक वषथ समाप्त िएको दईु महहिानिर 
स्व:मूल्याङ्कि प्रनतवेदि फाराम मन्रालय समि पेश गिुथ पिेछ।   

(२)  ऐिको दफा ९ को व्यवस्था बमोम्जम स्वास््य 
संस्थाको दताथ, सञ्चालि, अिमुनत, िवीकरि र नियमि गिथका लानग 
अिसूुची- ५ बमोम्जम स्विःमूल्याङ्कि फारामलाई चके नलस्टको रूपमा 
प्रयोग गरी मन्रालय र मातहतका निकायले स्वास््य संस्थाको 
अिगुमि गिथ सलिेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोम्जम अिगुमि गिथको लानग 
अिसूुची-५ बमोम्जमको स्व:मूल्याङ्कि फाराममा िसमेहटएको कुिै 
हवषय वा मापदण्ड िएमा सो सहहतको स्वास््य संस्था अिगुमि तथा 
नियमि चेक नलस्ट मन्रालयले तयार गरी स्वीकृत गरे बमोम्जम 
हिेुछ। 

(४) ऐिको दफा २० बमोम्जम स्वास््य संस्थाले ऐि र 
यस नियमावली बमोम्जमको स्वास््य संस्था तथा सेवा सञ्चालि, 
पूवाथधार, मािव संशोधि, औजार उपकरि लगायतको गिुस्तर र 
मापदण्ड बमोम्जम स्वास््य संस्था सञ्चालि गरे वा िगरेको तथा 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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सेवा प्रदाि गरे वा िगरेको सभबन्धमा इजाजत पर ददिे निकायले 
स्वास््य संस्थाको गिुस्तर र मापदण्ड अिगुमि र नियमि गिुथ 
पिेछ। 

(५) ऐि तथा यस नियमावली बमोम्जम इजाजत नलई 
सञ्चालि िएका स्वास््य संस्थाको गिुस्तर र मापदण्ड निरीिि, 
अिगुमि र नियमि गिे प्रयोजिका लानग प्रदेशका हरेक म्जल्लामा 
स्वास््यको सभबम्न्धत िेरमा योग्यता र अििुव प्राप्त गरेका 
मन्रालय मातहतका निकायका स्वास््यकमीलाई मन्रालयले 
जिस्वास््य निरीिकको रूपमा तोलि सलिेछ।   

(६) उपनियम (५) बमोम्जम तोहकएका जिस्वास््य 
निरीिकले स्थािीय तहबाट स्वास््य संस्था सञ्चालि इजाजत पर 
ददएका स्वास््य संस्थाको समेत अिगुमि गिथ सलिेछ। 

१७. स्वास््य संस्था गानिि सलिे शतथ: (१) ऐिको दफा २१ बमोम्जम 
सञ्चालिमा रहेका एक िन्दा बढी स्वास््य संस्थाहरु एक आपसमा 
गानिइथ सेवा सञ्चलि गिथ चाहेमा देहाय बमोम्जमका शतथहरु परुा गरी 
मन्रालयमा निवेदि पेश गिुथ पिेछ:-  

(क) गानिि चाहिे संस्थाको सञ्चालक वा 
सञ्चालक सनमनत र साधारि सिाको 
नििथयको प्रनतनलहप संलग्ि गरेको हिुपुिे, 

(ि) गानिि चाहिे संस्थाहरुको कर चकु्ता 
प्रमािपर संलग्ि गरेको हिुपुिे, 

(ग) गानिि चाहिे संस्थाहरुको उदे्दश्य समाि 
हिुपुिे, 

(घ) गानिि चाहिे संस्थाहरुको अम्न्तम 
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वासलात र लेिा परीििको प्रनतवेदि 
हिुपुिे। 

(२) यस नियममा लेम्िए बाहेक अन्य शतथहरु  मापदण्ड 
र प्रचनलत कािूि बमोम्जम हिेुछ। 

तर अन्यर जिुसकैु कुरा लेम्िएको िएता पनि एकानधकार 
वा अिमु्चत व्यापाररक नियन्रि हिेु वा सावथजनिक हहतको हवपरीत 
हिेु देम्िएको िण्डमा गानििे स्वीकृनत ददइिे छैि। 

पररच्छेद- ४ 

प्रजिि स्वास््य सभबन्धी व्यवस्था 

१८. प्रजिि स्वास््य सेवा: ऐिको दफा २७ को उपदफा (२) बमोम्जम 
मन्रालयले लम्ित समूहलाई स्वास््य संस्था, स्वास््य सेवा प्रदायक 
म्शिि संस्था, संघ संस्था माफथ त ्प्रजिि स्वास््य सभबन्धी देहायका 
सेवाहरु उपलब्ध गराउिे छ:- 

(क) सरुम्ित माततृ्व सभबन्धी परामशथ,  

(ि) गिथ जााँच, प्रसूनत सेवा, 

(ग) आकम्स्मक प्रसूनत सेवा तथा िवजात म्शश ु
सेवा, 

(घ) उत्तर प्रसूनत सेवा, 

(ङ) पररवार नियोजि,  

(च) सरुम्ित गिथपति सेवा, 

(छ) बााँझोपिको उपचार सभबन्धी सरसल्लाह 
लगायतका सेवा, 
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(ज) उमेर ढल्केका महहलाको प्रजिि स्वास््य 
सेवा, 

(झ) लैंनगक हहंसा प्रिाहवतलाइथ सेवा। 

१९. गिथवती महहला, सतु्केरी तथा िवजात म्शशकुो पोषि तथा उपचार  
सभबन्धी : ऐिको दफा २८ को उपदफा (२) बमोम्जम मन्रालयले 
स्वास््य संस्था, स्वास््य सेवा प्रदायक म्शिि संस्था, संघ 
संस्थामाफथ त गिथवती महहला, सतु्केरी तथा िवजात म्शशकुो पोषि 
तथा उपचार सेवा सभबन्धमा देहाय बमोम्जम गिुथ पिेछ:- 

(क) स्वस्थकर व्यवहार, पोषि तथा सरसफाइ 
जस्ता हवषयवस्त ु स्वास््य म्शिा माफथ त ्
ससूुम्चत गराउि ुपिेछ, 

(ि) स्थािीय उत्पाददत िाद्य पदाथथको प्रबधथि 
तथा थप आहार िािा परामशथ सेवा ददि ु
पिेछ, 

(ग) गिथवती र प्रसूनत सेवाहरु सरुम्ित माततृ्व 
तथा प्रजिि स्वास््य अनधकार ऐि 
२०७५ र राहिय मापदण्ड बमोम्जम 
सञ्चालि गिुथ पिेछ,   

(घ) आमा सरुिा कायथिम सञ्चालि िएका 
स्वास््य संस्थाहरुबाट निशलु्क प्रसूनत सेवा 
प्रदाि गिुथ पिेछ। 
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२०. सरुम्ित गिथपति सेवा: (१) ऐिको दफा ३३ को उपदफा (२) 
बमोम्जमको सरुम्ित गिथपति सेवाको प्रहवनध देहाय बमोम्जमको 
अपिाउि ुपिेछिः-  

(क) बाह्र हप्तासभमको अवनधको गिथको लानग 
भयाियुल भ्याकुम एसहपरेसि (एम.नि.ए.), 
ईलेलरोनिक भ्याकुम एसहपरेसि 
(ई.िी.ए), फमाथकोलोम्जकल  र 
डायलेटेसि तथा लयूरेटज (डी. एण्ड. 
सी.)। 

(ि) बाह्र हप्ता िन्दा बढी अवनधको लानग िण्ड 
(क) मा उल्लेम्ित प्रहवनधको अनतररक्त 
डायलेटेसि तथा इिालवेसि (डी एण्ड ई) 
र पेशागत हहसाबले उपयकु्त ठहररएको 
अन्य कुिै प्रहवनध। 

(२) ऐिको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोम्जम प्रत्येक 
म्चहकत्सक, स्वास््यकमी वा स्वास््य संस्थाले सेवा उपलब्ध गराउाँदा 
देहाय बमोम्जमको प्रहिया अपिाउि ुपिेछिः 

(क) सेवा प्राप्त गिथ चाहिे गिथवती महहलाले 
गिथपति गराउिे सभबन्धमा आफ्िो 
मन्जरुीिामा अिसूुची- ६ बमोम्जमको 
ढााँचामा लेिी सभबम्न्धत म्चहकत्सक वा 
स्वास््यकमीलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

(ि) उपनियम (२) को िण्ड (क) मा जिुसकैु 
कुरा लेम्िएको िए तापनि शारीररक वा 
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मािनसक कारिले होस ठेगािा ििएकी र 
१६ वषथ उमेर पूरा िगरेकी महहलाको 
हकमा अिसूुची- ६क बमोम्जमको 
मन्जरुीिामा सभबम्न्धत गिथवतीको 
िम्जकको िातेदारले सभबम्न्धत म्चहकत्सक 
वा स्वास््यकमीलाई उपलब्ध गराउि ु
पिेछ। 

(ग) म्चहकत्सक वा स्वास््यकमीले उपनियम 
(२) को िण्ड (क) र (ि) बमोम्जम प्राप्त 
मन्जरुीिामा सभबम्न्धत स्वास््य संस्थाको 
दताथ रम्जष्टरमा दताथ गरेर दताथ िभबर र 
नमनत उल्लेि गिुथ पिेछ। 

(घ) जबरजस्ती करिी वा हाडिाता करिीबाट 
गिथ रहि गएको ििी सभबम्न्धत गिथवती 
महहलाले अनिव्यक्त गरेको बयािलाई 
सभबम्न्धत म्चहकत्सक वा स्वास््यकमीले 
हवश्वसिीय आधार मािी सेवा उपलब्ध 
गराउि ु वा उपयकु्त म्चहकत्सक वा 
स्वास््यकमी समि 

       प्रेषि गिुथ पिेछ। 
(ङ) सेवा प्राप्त गिथ चाहिे गिथवती महहलाले 

म्चहकत्सक वा स्वास््यकमी समि व्यक्त 
गरेको बयाि र सो बयाि समथथि गिथ 
सहयोग पयुाथउि सलिे अन्य कुिै प्राहवनधक 
आधार िए सो समेतको आधारमा 
सभबम्न्धत म्चहकत्सक वा स्वास््यकमीले 
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गिथमा रहेको भ्रिुको आय ु निधाथरि गरी 
अनिलेिमा जिाउि ुपिेछ। 

(च) म्चहकत्सकले सेवा उपलब्ध गराउाँदा वा 
सो हवषयमा राय ददंदा वा स्वास््यकमीले 
सेवा उपलब्ध गराउाँदा उपनियम (१) 
बमोम्जमको प्रहवनधक प्रहिया अपिाई 
सरुम्ित गिथपति गराउाँदा प्राहवनधक दृहष्टले 
सभबम्न्धत गिथवती महहलालाई हिु सलिे 
शारीररक हानि िोलसािीको संिाहवत 
जोम्िम, यसका बेफाइदा, हवकल्प तथा 
पररवार स्वास््य एवं पररवार नियोजिका 
हवषयमा समेत परामशथ सेवा उपलब्ध 
गराउि ुपिेछ। 

२१. प्रजिि अङ्गमा हिेु संिमि तथा यौिजन्य रोगको रोकथाम: ऐिको 
दफा ३५ बमोम्जम प्रजिि अङ्गमा हुिे संिमि तथा यौिजन्य 
रोगको रोकथाम, नियन्रि, उपचार, तथा पिुथस्थापिा राहिय 
प्रोटोकल बमोम्जम हिेुछ। 

२२. बाझोपिको रोकथाम र उपचार : ऐिको दफा ३६ बमोम्जम 
बाझोपिको रोकथाम र उपचारको आवश्यक व्यवस्था राहिय 
प्रोटोकल बमोम्जम प्रदेश तथा स्थािीय तहका अस्पताल माफथ त 
उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

२३. लैम् गक हहंसामा आधाररत स्वास््य सेवा : ऐिको दफा ३७ बमोम्जम 
लैम् गक हहंसामा परेका व्यम्क्तलाई मन्रालयले मिो सामाम्जक 
परामशथ सेवा तथा पिुस्थाथपिा सेवाको लानग एकद्वार संकट 
व्यवस्थापि सभबन्धी कायथिम सञ्चालि गिथ सलिेछ। 
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२४. संस्था सूम्चकृत हिेु सभबन्धमा : ऐिको दफा ३८ बमोम्जम 
मन्रालयले ऐि तथा यस नियमावली बमोम्जमका मापदण्ड परुा गिे 
निजी, गैरसरकारी तथा सामदुाहयक स्वास््य संस्थालाई सूम्चकृत गिथ 
सलिेछ।  

पररच्छेद- ५ 
िोप सभबन्धी व्यवस्था 

२५. िोप सेवा प्रदाि गिे संस्थाहरु : ऐिको दफा ३९ बमोम्जम 
मन्रालयले िोप सेवा सभबन्धी देहायको व्यवस्था गिेछ:- 

(क) अिसूुची- ७ अिसुारका राहिय िोप 
तानलका बमोम्जमका िोपहरु लम्ित 
वगथलाई नि:शलु्क उपलब्ध गराईिेछ। 

(ि) राहिय िोप तानलका अिसुार िोप सेवा 
प्रदेश अस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्र, 
स्वास््य चौकी, सहरी स्वास््य केन्र, 
गाउाँघर म्ललनिक, वाह्यिोप केन्र तथा 
अिमुनत प्राप्त स्वास््य संस्थाबाट उपलब्ध 
गराईिेछ। 

(ग) िोप सेवा सञ्चालि गिे नमनत, समय र 
स्थाि बारे सवथसाधारि जितालाई ससूुम्चत 
गराउि ुपिेछ। 

(घ) िोप सेवा स्वास््यकमीबाट सञ्चालि 
गराउि ुपिेछ।  
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२६. िोप सेवा सञ्चालि गिथ अिमुनत नलि ुपिे: (१) निजी, गरैसरकारी, 
सामदुाहयक स्वास््य संस्थाले मन्रालयबाट अिमुनत नलई िोप सेवा 
सञ्चालि गिथ सलिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम अिमुनत नलदा देहायको 
प्रहिया परुा गरेको हिु ुपिेछ:- 

(क) िोप सेवा सञ्चालि गिथ चाहिे स्वास््य 
संस्थाले अिमुनतका लानग दईु हजार रुपैंया 
दस्तरु सहहत अिसूुची- ८ बमोम्जमको 
ढााँचामा मन्रालयमा निवेदि ददि ुपिेछ। 

(ि) िण्ड (क) बमोम्जम प्राप्त निवेदि अध्ययि 
गरी अिमुनत पर ददि उपयकु्त देम्िएमा 
मन्रालयले अिसूुची- ९ बमोम्जमको 
ढााँचामा अिमुनत पर ददि ुपिेछ। 

(ग) िण्ड (क) बमोम्जम प्राप्त निवेदि जाचाँ 
बझु गदाथ अिमुनत ददि िनमल्िे िएमा 
मन्रालयले निवेदकलाई त्यसको कारि 
सहहतको जािकारी पन्र ददिनिर ददि ु
पिेछ। 

(घ) िण्ड (क) बमोम्जम अिमुनत नलई िोप 
सेवा सञ्चालि गिे स्वास््य संस्थाले 
सञ्चालि गरेको िोप सेवाको प्रनतवेदि 
प्रत्येक छ महहिामा मन्रालयमा पेश गिुथ 
पिेछ।  
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(ङ) यस नियममा जिुसकैु कुरा लेम्िए तापनि 
सरकारी स्वास््य संस्थाले िोप सेवा 
सञ्चालिको लानग अिमुनत पर नलि ुपिे 
छैि। 

27. अिमुनत परको अवनध र िवीकरि: (१) अिमुनतपरको अवनध जारी 
िएको नमनतले दईु वषथको हिेुछ। 

तर स्वास््य संस्था सञ्चालि अिमुनत सहकएको अवस्थामा 
िोप सेवाको अवनध कायम िएता पनि सो संस्थाले िोप सञ्चालि 
गिथ पाउिे छैि। 

(२) अिमुनत पर प्राप्त स्वास््य संस्थाले अिमुनत परको 
अवनध समाप्त हिु ुिन्दा तीि महहिा अगाव ैअिमुनत िवीकरिका 
लानग एक हजार रूपैयााँ शलु्क सहहत मन्रालयमा निवेदि ददि ु
पिेछ। 

(३) उपनिय (२) बमोम्जम निवेदि प्राप्त िएमा मन्रालयले 
जाचाँबझु गरी म्चत्त बझुेमा िवीकरि गररददि ुपिेछ। 

२८. अिमुनत रद्द गिथ सलिे: (१) अिमुनत प्राप्त स्वास््य संस्थाले तोहकए 
बमोम्जमको अवनधनिर अिमुनत पर िवीकरि िगराएमा मन्रालयले 
त्यस्तो सेवा रद्द गिेछ। 

(२) यस नियमवली र अिमुनत परको शतथ अिसुार शतथ 
उल्लंघि गिुथका साथ ैमन्रालयले समय-समयमा ददएका निदेशि 
पालिा िगरेमा त्यस्तो अिमुनत पर जिुसकैु समयमा पनि रद्द गिथ 
सलिेछ।  

२९. िोप सेवाको प्रनतवदेि: (१) अिमुनत प्राप्त स्वास््य संस्था वा 
सरकारी स्वास््य संस्थाले आफूले सञ्चालि गरेको िोप सेवाको 
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प्रनतवेदि अको महहिाको एक हप्तानिर स्वास््य व्यवस्थापि सूचिा 
प्रिाली अिसुार सभबम्न्धत स्थािीय तह तथा स्वास््य कायथलयमा 
मानसक रूपमा पेश गिुथ पिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको प्रनतवदेिमा देहायको 
हववरि समावेश गिुथ पिेछ:- 

(क) िोप नलिे सेवाग्राहीको िाम, थर, नलङ्ग, 
उमेर तथा संस्था सहहतको हववरि, 

(ि) बच्चाको हकमा अनििावकको िाम, थर, 
ठेगािा उल्लेि गिुथ पिे, 

(ग) कुि िोप ददइएको हो सो को हववरि, 
(घ) िोपको कारिबाट सृम्जत समस्या िएमा 

त्यसको हववरि र सभबम्न्धत निकायमा 
जािकारी ददएको हववरि। 

(३) मन्रालयले निधाथररत गरेको प्रनतवदेि फारम अिसुार 
मानसक रूपमा प्रनतवदेि पठाउि ुपिेछ। 

30. िोपको मापदण्ड: िोपको मापदण्ड देहाय बमोम्जम हिु ुपिेछ:- 
(क) हवश्व स्वस््य संगठिबाट गिुस्तरयकु्त 

रहेको ििी प्रमाम्ित िएको, 
(ि) उत्पादि िएको मलुकु वा अन्य मलुकुमा 

प्रयोग िैसकेको, 
(ग) उपिोग गिे भयाद निर िएको, 
(घ) िोपको िायलमा भ्याम्लसि िायल 

मिीटरको सूचक उपयकु्त िएको,  
(ङ) िोप निकासी गिे देशको नियामक 

निकायबाट लट ररनलज प्रमािपर प्राप्त    
गरेको, 
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(च) मन्रालयले समय-समयमा तोकेको अन्य 
मापदण्ड परुा गरेको। 

31. िोप कोष सञ्चालि सभबन्धी व्यवस्था: (१) ऐिको दफा ५० 
उपदफा ४ बमोम्जम िोप कोषको सञ्चालि देहाय बमोम्जम हिेुछ:-  

(क) िोप िररद गरी िोप कायथिम सञ्चालि 
गिथ, 

(ि) प्राकृनतक प्रकोप वा महामारीका कारि 
तत्काल िोप िररद गिथ आवश्यक िएमा 
त्यस्तो िोप िररद गरी िोप कायथिम 
सञ्चालि गिथ, 

(ग) राहिय िोप कायथिमको हवस्तार सभबन्धी 
हवषयमा अध्ययि, अिसुन्धाि गिथ, 

(घ) राहिय िोप कायथिममा प्रयोग हिेु िोप, 
निजी िेरको साझेदारीमा मलुकुनिर 
उत्पादि गिथ लागत प्रिावकाररताको 
दृष्टीले उपयकु्त हिेु देम्िएमा त्यस्तो िोप 
उत्पादि कायथमा लगािी गिथ, 

(ङ) िोप लगाएको कारिबाट उपचार तथा 
िनतपूनतथ गिुथ पिे अवस्थामा। 

(२) कोषको सम्चवालय मन्रालयमा हिेुछ। 

(३) उपनियम (१) को िण्ड (क), (ि), (घ) र (ङ) 
बमोम्जमको कायथमा िचथ गदाथ कोष सञ्चालक सनमनतले मन्रालयको 
स्वीकृनत नलि ुपिेछ। 
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(४) कोषको िाताको सञ्चालि सदस्य-सम्चव र 
मन्रालयको लेिा सभबन्धी कायथ गिे प्रमिु कमथचारीबाट हिेुछ।  

(५) कोषको रकम उपनियम (१) को िण्ड (ि) र (ङ) 
मा उल्लेम्ित कायथमा बाहेक कोषको अन्य कामका लानग िचथ गदाथ 
कभतीमा दईु करोड रूपैयााँ कोषमा मौज्दात रहिे गरी िचथ गिुथ 
पिेछ।  

(६) उपनियम (१) को िण्ड (ि) बमोम्जमको कायथको 
लानग िचथ िएको रकम प्रदेश सरकारले यथा शीघ्र कोषलाई सोध 
ििाथ गिेछ। 

32. कोष सञ्चालक सनमनत: (१) ऐिको दफा (५) बमोम्जमको िोप 
कोषको सञ्चालि गिथ देहायको कोष सञ्चालक सनमनत रहिेछ:-  

(क) सम्चव, मन्रालय -अध्यि 

(ि) निदेशक, स्वास््य निदेशिालय - सदस्य 

(ग) निदेशक, स्वास््य आपूनतथ व्यवस्थापि केन्र -सदस्य 

(घ) अनधकृत प्रनतनिनध, प्रदेशको अथथ हेिे मन्रालय  
सदस्य 

(ङ) िोप कायथिममा संलग्ि व्यम्क्त 

वा गैरसरकारी संस्थाहरु मध्येबाट 

प्रनतनिनधत्व हिेु गरी मन्रालयबाट 

मिोिीत कभतीमा एक जिा महहला 

सहहत दईु जिा  - सदस्य 
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(च) प्रमिु, म्चहकत्सा सेवा तथा  

 अस्पताल हवकास महाशािा -सदस्य-सम्चव 

(२) सभबम्न्धत हवषय हवज्ञलाई सनमनतमा आमन्रि गिथ 
सहकिे छ। 

(३) उपनियम (१) को िण्ड (ङ) बमोम्जमको 
सदस्यहरुको पदावनध दईु वषथको हिेुछ।  

(४) उपनियम (१) को िण्ड (ङ) बमोम्जमको सदस्यहरुले 
आफ्िो पदीय म्जभमेवारी परुा िगरेमा मन्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई 
जिुसकैु बित सदस्य पदबाट हटाउि सलिेछ।  

तर त्यसरी सदस्य पदबाट हटाउि ुअम्घ निजलाई सफाइ 
पेश गिे मौकाबाट वम्ञ्चत गररिे छैि। 

33. कोष सञ्चालक सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार: नियम ३२ को 
उपनियम (१) बमोम्जमको कोष सञ्चालक सनमनतको काम, कतथव्य 
र अनधकार देहाय बमोम्जम हिेुछ:-  

(क) िोप कायथिम सभबन्धी िीनत तजुथमा गिे 
कायथमा मन्रालयलाई सहयोग गिे,  

(ि) कोषको वाहषथक कायथिम तथा बजेट तयार 
गरी मन्रालय समि पेश गिे, 

(ग)  िोप कायथिमको हवकास, हवस्तार र 
सञ्चालि गिे,  

(घ) िोप कायथिमलाई दीगो र िरपदो बिाउि 
कोषको लानग स्रोत जटुाउिे,  
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(ङ) कोषको रकम िचथ गिे सभबन्धमा प्रचनलत 
कािूिको अधीिमा रही आवश्यक 
कायथहवनध बिाई लागू गिे,  

(च) कोषको हवकास तथा हवस्तारको लानग 
सभबम्न्धत निकायसाँग समन्वय गिे,  

(छ) िोप कोषमा एक लाि रूपैयााँ वा सो िन्दा 
बढी आनथथक सहयोग गिे व्यम्क्त वा दाता, 
संस्थालाई सभमाि पर ददि सलिे। 

(ज) कोष सञ्चालक सनमनतले आफूले वषथ 
िररमा गरेको काम कारबाहीको वाहषथक 
प्रनतवेदि आनथथक वषथ समाप्त िएको तीि 
महहिा निर मन्रालय समि पेश गिुथ 
पिेछ। त्यस्तो प्रनतवदेि सनमनतले 
सावथजनिक गिुथ पिेछ। 

(झ) कोष सञ्चालक सनमनतले यस नियमावली 
बमोम्जम आफूलाई प्राप्त िएको अनधकार 
मध्ये आवश्यकता अिसुार केही अनधकार 
अध्यि, सदस्य, सदस्य-सम्चव वा प्रदेश 
सरकारको कुिै अनधकृत कमथचारीलाई 
प्रत्यायोजि गिथ सलिेछ।  

(ञ) कोषको उदे्दश्य प्रानप्तको लानग अन्य 
आवश्यक काम गिे वा गराउिे।  

34. कोष सञ्चालक सनमनतको बैठक र नििथय: कोष सञ्चालक सनमनतको 
बैठक र नििथय देहाय बमोम्जम हिेुछ:-  
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(क) सनमनतको बैठक आवश्यकता अिसुार 
बस्िेछ।  

(ि) सनमनतको बैठक अध्यिको निदेशिमा 
सदस्य-सम्चवले बोलाउिेछ।  

(ग) सनमनतको बैठक बस्ि ु िन्दा कभतीमा 
चौबीस घण्टा अगावै सदस्य-सम्चवले 
बैठकमा छलफल हिेु कायथ सूची सहहतको 
सूचिा सबै सदस्यहरुलाई ददि ुपिेछ।  

(घ) सनमनतको कुल सदस्य सख्याको पचास 
प्रनतशत िन्दा बढी सदस्यहरु उपम्स्थत 
िएमा सनमनतको बैठकको लानग गिपूरक 
सख्या पगुेको मानििेछ। 

(ङ) सनमनतको बैठकको अध्यिता अध्यिले र 
निजको अिपुम्स्थनतमा सनमनतको बैठकमा 
उपम्स्थत सदस्यहरुले आफू मध्येबाट 
छािेको सदस्यले गिेछ।  

(च) सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य 
हिेुछ र मत बराबर िएमा बैठकको 
अध्यिता गिे व्यम्क्तले नििाथयक मत 
ददिेछ।  

(छ) सनमनतको बैठक सभबन्धी अन्य कायथहवनध 
सनमनत आफैं ले निधाथरि गरे बमोम्जम 
हिेुछ।  
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35. कोष सञ्चालक सनमनतको लेिा र लेिापरीिि: कोष सञ्चालक 
सनमनतको लेिा र लेिापरीिि सभबन्धी व्यवस्था देहाय बमोम्जम 
हिेुछ:- 

(क) कोषको लेिा िेपाल सरकारले अवलभबि 
गरेको लेिा प्रिाली बमोम्जम राम्ििेछ। 

(ि) कोषको आन्तररक लेिा परीिि प्रदेश 
लेिा नियन्रकको कायाथलयबाट हिेुछ।  

(ग) कोषको अम्न्तम लेिापरीिि 
महालेिापरीिको कायाथलयबाट हिेुछ।  

36. निदेशि ददि सलिे: मन्रालयले कोष सञ्चालक सनमनतको काम 
कारबाहीको सभबन्धमा सनमनतलाई आवश्यक निदेशि ददि सलिेछ। 
त्यस्तो निदेशि पालिा गिुथ सनमनतको कतथव्य हिेुछ। 

 पररच्छेद- ६ 

पोषि सभबन्धी व्यवस्था 

37. बाल आहार सभबन्धी व्यवस्था: ऐिको दफा ५२ को उपदफा (३) 
बमोम्जमको बाल आहार सभबन्धी व्यवस्था देहाय बमोम्जम हिेुछ:- 

(क) स्वास््यकमीले िवजात म्शशलुाई नबगौती 
दधुको महत्व, पूिथ स्तिपाि, स्तिपाि 
सभबन्धी उपयकु्त आशि र सभपकथ  
सभबन्धी परामशथ ददि ुपिेछ। 

(ि) स्वास््य संस्थामा आमाको दूधलाई 
प्रनतस्थापि गिे बजारमा पाइिे कुिै पनि 
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दूध तथा िाद्य आहारको प्रचार सामग्री वा 
िमूिा प्रदशथि गिथ तथा सेवि गिथ सल्लाह, 
परामशथ ददि पाइिे छैि। 

(ग) स्वास््यकमीले स्वास््य संस्थामा जन्मिे 
िवजात म्शशलुाई जन्मिे नबम्त्तकै आमाको 
छातीमा टासेर न्यािो राख्न तथा एक 
घण्टानिर स्तिपाि गिथ प्ररेरत गिुथ पिेछ। 

(घ) बच्चालाई छ महहिासभम आमाको दूध 
मार िुवाउि सल्लाह ददि ुपिेछ। 

(ङ) स्वास््य संस्था, िोप म्ललनिक तथा 
गाउाँघर म्ललनिकबाट छ महहिा परुा 
िएका म्शशहुरुलाई स्तिपािको साथ ै
पूरक िािा िाि परामशथ ददि ुपिेछ।  

(च) बच्चालाई स्थािीय उत्पाददत िाद्य 
पदाथथबाट पूरक िािा तयार गरी उमेर 
अिसुार पटक, मारा, बाललोपि तथा 
िािाको हवहवनधकरि सभबन्धी जािकारी 
गराउि ु पिेछ।पूरक िािालाई हवहवध 
पौहष्टक तत्वको सम्भमश्रि गिथ अन्न, 
गेडागडुी, तरकारी वा फलफूल, पशजुन्य 
िािाहरुलाई नमलाएर तयार गिथ परामशथ 
ददि ुपिेछ। 

(छ) बालआहार सभबन्धी त्यहीि भ्रामक 
सूचिा सामग्री तथा नबज्ञापि कुिै पनि 
माध्यमबाट प्रसारि गिथ पाइिे छैि। 
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38. गिुस्तर कायम गिुथपिे : ऐिको दफा ५३ बमोम्जम िाद्यपदाथथ, 
औषनधजन्य र पािी लगायतका पदाथथको उत्पादि, िण्डारि वा 
नबहि हवतरि गदाथ देहाय बमोम्जम गिुथ पिेछ:- 

(क) िाद्यपदाथथ सभबन्धी व्यवस्था: 

(1) िाद्य पदाथथको हववरि सम्जलैसाँग 
स्पष्ट देम्ििे गरी लेबलुमा िुलेको हिु ु
पछथ र उपरोक्त िाद्य पदाथथ एक िन्दा 
बढी बैरि वा िााँडा निर राम्िएको 
िएमा त्यस्तो निनर बैरि वा िााँडामा 
पनि लेबलु लगाउि ुपिेछ।  

(2) िाद्य पदाथथ प्याक गिथ वा नबिीको 
लानग लेबलु लगाउिे व्यवसायीको 
िाम तथा ठेगािा स्पष्ट लेबलुमा 
उल्लेि िएको हिु ुपिेछ र व्यवसाय 
गिथ कुिै व्यवसायीको निदेशि वा 
निजको तफथ बाट यसरी िाद्य पदाथथ 
प्याक वा लेबलु लगाउिे काम िएको 
रहेछ ििे त्यस्तो लेबलुमा सो 
व्यवसायीको पनि िाम तथा ठेगािा 
िुलेको हिु ुपिेछ।  

(3) एउटै मार िाद्य पदाथथबाट बिेको िए 
सो िाद्य पदाथथको वास्तहवक िाम 
िोनलि ुपिे र दईु वा दईु िन्दा बढी 
िाद्य पदाथथ नमली बिेको िाद्य पदाथथ 
िए त्यस्तो सनमश्रि िाद्य पदाथथको 
प्रचनलत िाम िए सो िाम र त्यसमा 
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समावेश गररएका छुट्टाछुटै्ट िाद्य 
पदाथथको वास्तहवक वा प्रचनलत िाम 
तथा साधि पदाथथहरूको हकमा प्रयोग 
गररएको वजि वा माराको िम 
अिसुार िाम र पररमाि िुलाउि ु
पिेछ। 

तर पािी साधकको रूपमा 
प्रयोग िएकोमा यो बमोम्जम त्यसको 
पररमाि र िाप िुलाउि ुपिे छैि।  

(4) प्याक गररएको िाद्य पदाथथको िुद 
तौल वा िापको पररमाि स्पष्ट रूपमा 
िुलेको हिु ु पछथ र सो बमोम्जम 
िुलेको िाप वा पररमाि कुिै हालतमा 
पनि कम रहेको हिु ु हुाँदैि। प्याक 
गररएको िाद्य पदाथथको िााँडा र 
त्यसको बैरिको तौल वा पररमािको 
आधारमा नबिी गिथ ददइएको िाद्य 
पदाथथ छ ििे त्यसको सभबन्धमा 
प्याक गररएको िााँडा र बैरि सहहतको 
न्यूितम तौल वा पररमाि पनि स्पष्ट 
िुलेको हिु ुपछथ।  

(5) प्याक गररएको िाद्य पदाथथ रहेको 
िााँडाको लेबलुमा अनिवायथ रूपले 
व्याच िं., उत्पादि नमनत र उपिोग 
गरी सलि ुपिे नमनत राख्न ुपिेछ।  

(6) उपनियम (१) बमोम्जम लेबलुमा रहिे 
हववरि िेपाली िाषा वा अंग्रजेी 
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िाषामा हिु ुपिेछ। यसका अनतररक्त 
अन्य कुिै िाषामा पनि हववरि 
िुलाउि चाहेमा िुलाउि सहकिेछ। 

(ि) औषनध सभबन्धी व्यवस्था: 

(1) औषनध उत्पादि गिथ दताथ िएको 
उद्योगले कुिै पनि औषनध उत्पादि 
गिुथअम्घ प्रचनलत कािूि बमोम्जम 
अिजु्ञा पर नलि ुपिेछ। 

(2) अिजु्ञा पर प्राप्त गरेका उद्योगले 
उत्पाददत औषनध नबिी हवतरि गिथ 
नबिी हवतरि प्रमाि पर नलि ु
पिेछ। 

(3) उत्पाददत औषनधमा स्पस्ट देम्ििे गरी 
लेबलु लगाउि ुपिेछ।उक्त लेबलुमा 
कभतीमा निभि कुराहरु िुलेको हिु ु
पदथछ:- 
(क) औषनधको िाम र पररमाि, 

(ि) उत्पादि अिजु्ञा पर िं., 

(ग) सहिय तत्व वा तत्वहरुको 
सूची (त्यसको पररमाि 
सहहत), 

(घ) व्याच िभबर, 

(ङ) औषनध उत्पादि गरेको नमनत, 

(च) भयाद िाघ्िे नमनत (आवश्यक 
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िएको औषनधमा) 

(छ) सञ्चयको अवस्था र 
आवश्यक सावधािीको 
जािकारी, 

(ज) प्रयोग गिे तररका, 

(झ) उत्पादिकताथको िाम र 
ठेगािा, 

(ञ) औषनधको समूह, र 

(ट) देविागरी नलहपमा औषनधको 
िाम। 

(ग) िािेपािी सभबन्धी व्यवस्था: नबिी तथा 
हवतरि गररिे िािेपािी राहिय िािेपािी 
गिुस्तर सभबन्धी मापदण्ड बमोम्जम 
हिेुछ। 

39. सूक्ष्म पोषि सभबन्धी व्यवस्थािः ऐिको दफा ५५ बमोम्जम सूक्ष्म 
पोषि तत्वको प्रबधथि गिथका लानग मन्रालयले देहाय बमोम्जमका 
कायथहरु  गिुथपिथ:-   

(क) आइरि धेरै पाइिे िािा िािको लानग 
प्रोत्साहहत गिे,  

(ि) गिथवती िएको तीि महहिा परुा िएदेम्ि 
सतु्केरी िएको छ हप्तासभम "आइरि 
चक्की" िुवाउिे, 
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(ग) निटानमि ए धेरै पाइिे िािेकुराहरु 
(अण्डा, कलेजो, मेवा, आाँप, गाजर, पहेँलो 
फनसथ, गााँढा हररयो सागपात) पयाथप्त 
मारामा उपिोग गिथ प्रोत्साहहत गिे, 

(घ) आयोनडि यकु्त ििुको प्रयोग गिथ 
प्रोत्साहहत गिे, 

(ङ) मन्रालयले आइरि, निटानमि ए 
लगाएतका सूक्ष्म पोषि तत्वहरु बजारमा 
नबिी हिेु गहुाँको हपठो, चामल लगायतका 
िाद्यान्नमा सम्भमश्रि गिथ कायथहवनध बिाई 
निजी िेरलाई प्रोत्साहहत गिथ सलिेछ, 

(च) बालबानलका, हकशोरी, गिथवती तथा 
स्तिपाि गराउिे महहला एवं ज्येष्ठ 
िागररकहरुमा सूक्ष्म पोषि पदाथथ कमी 
हिु िददि स्वास््य संस्था तथा हवद्यालय 
पोषि कायथिम माफथ त प्रनतकारात्मक 
तथा प्रबर्द्थिात्मक कायथहरु सञ्चालि 
गिेछ, 

(छ) बालबानलका, हकशोरी, गिथवती तथा 
स्तिपाि गराउिे महहला एवं ज्येष्ठ 
िागररकहरुमा पोषि सधुार गिथका लानग 
स्थािीय रूपमा उत्पाददत िाद्यान्नबाट 
बिाइिे िािामा हवहवनधकरि गिथ 
प्रोत्साहहत गिेछ। 
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पररच्छेद- ७ 
प्रदेश स्वास््य अिसुन्धाि, आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्चहकत्सा सभबन्धी 

व्यवस्था 
40. आयवेुद औषनधजन्य जडीबटुीको गिुस्तर नियमि सनमनत: (१) 

ऐिको दफा ५६ को उपदफा (३) बमोम्जम आयवुेद औषनधजन्य 
जडीबटुीको गिुस्तर नियमि गिथ देहाय बमोम्जमको सनमनत हिेुछ:-  

(क) निदेशक, स्वास््य निदेशिालय -संयोजक 
(ि) प्रमिु, अस्पताल हवकास तथा म्चहकत्सा सेवा 

महाशािा, सामाम्जक हवकास मन्रालय  -सदस्य 
(ग) आयवुेद म्चहकत्सक, निदेशिालयरहिे म्जल्लाको 

म्जल्ला आयवुेद केन्र/औषधालय  -सदस्य 
(घ) फामेसी अनधकृत, स्वास््य आपूनतथ 

व्यवस्थापि केन्र  -सदस्य 
(ङ) प्रमिु, आयवुेद तथा वैकम्ल्पक 

म्चहकत्सा शािा,  स्वास््य निदेशिालय  -सदस्य 
(२) उपनियम (१) बमोम्जमको सनमनतको बैठक सभबन्धी 

कायथहवनध सनमनतले तोके बमोम्जम हिेुछ। 

(३) सनमनतका संयोजकले उपनियम (१) बमोम्जमको 
सनमनतको बैठकमा आवश्यकता अिसुार हवज्ञलाइथ आमन्रि गिथ 
सलिेछ। 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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४०क . प्रदेश स्वास््य अिसुन्धाि सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकारिः (१) 
ऐिको दफा ५७ बमोम्जम गठि िएको प्रदेश स्वास््य अिसुन्धाि 
सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोम्जम हिेुछिः- 

(क) स्वास््य सेवा सभबन्धी प्रादेम्शक िीनत, 
कािूि तथा मापदण्डको आवश्यकता र 
संशोधि सभबन्धमा अध्ययि अिसुन्धाि 
गरी मन्रालयलाई सझुाव ददिे, 

(ि) स्वास््य िेरको हवकासका लानग योजिा 
तजुथमा, कायाथन्वयि र अिगुमि सभबन्धमा 
अध्ययि, अिसुन्धाि गरी मन्रालयलाई 
सझुाव ददिे,   

(ग) स्वास््य सेवा सभबन्धी प्रयोगात्मक, 
म्ललनिकल लगायतका अध्ययि तथा 
अिसुन्धाि गिे,   

(घ) स्वास््य सभबन्धी आनथथक अध्ययि तथा 
अिसुन्धाि गिे , 

(ङ) जिसख्या, बसाईसराई र पररवार 
नियोजि सभबन्धी अध्ययि तथा 
अिसुन्धाि गिे , 

(च) स्वास््य तथा जिसंख्या र बसाईसराई 
सभबन्धी अध्ययि तथा अिसुन्धािको 
नियमि गिथ सहयोग गिे, 

(छ) स्वास््य िेरसाँग सभबम्न्धत मन्रालयले 
 

 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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तोकेका अन्य हवषयमा अध्ययि तथा 
अिसुन्धाि सभबन्धी अन्य कायथहरु गिे। 

(२) प्रदेश स्वास््य अिसुन्धाि सनमनतले उपनियम (१) 
बमोम्जमको अध्ययि, अिसुन्धाि र सझुावको प्रनतवेदि मन्रालयमा 
पेश गिुथ पिेछ। 

पररच्छेद-८ 
िसिे रोगको रोकथाम तथा हवद्यालय िसथ सभबन्धी व्यवस्था 

41. िसिे रोगको रोकथाम र नियन्रि सभबन्धी: (१) ऐिको दफा ६३ 
को उपदफा (२) बमोम्जम िसिे रोगको रोकथाम तथा 
व्यवस्थापिको लानग िसिे रोगको समयमा िै पहहचाि, निदाि र 
उपचार गिथ तथा त्यसबाट हिेु जहटलतालाई रोकथाम र न्यूिीकरि 
गिथका लानग सामान्यतया तीस वषथ वा सो िन्दा मानथका स्वस्थ 
देम्ििे व्यम्क्तले कभतीमा वषथमा एकपटक अस्पताल वा आधारिूत 
स्वास््य संस्थामा गई स्वास््य परीिि गिुथ र गराउि ुसबै व्यम्क्तको 
कतथव्य हिेुछ।  
स्पष्टीकरि: यस उपनियममा जिुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापनि 
हवरामी व्यम्क्त वा तीस वषथ िन्दा मनुिका स्वस््य व्यम्क्तले स्वेच्छाले 
यस उपनियम बमोम्जम स्वास््य परीिि गराउि कुिै बाधा पिे 
छैि। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जम िसिे रोगको समयमा िै 
पहहचाि, निदाि र उपचार गिथ तथा त्यसबाट हिेु जहटलतालाई 
रोकथाम र न्यूिीकरि गिथका लानग सबै िागररकको पहुाँच हिेु गरी 
मन्रालयले अनियािकै रूपमा स्वास््य परीिि कायथिम सञ्चालि 
गिथ सलिेछ। 

(३) मन्रालयले स्थािीय तह तथा म्जल्ला प्रशाि 
कायाथलयसाँगको सहकायथ र समन्वय माफथ त िसिे रोगको 
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रोकथामका लानग पर ुिािाको प्रयोग, घरायसी धवुााँ र प्रदूषि, 
सूनतथजन्य पदाथथ र मददरा सेवि  नियन्रि र नियमि कायथलाई 
सञ्चालि गिथ सलिेछ।  

(४) यस नियम बमोम्जम िसिे रोग पहहचाि, निदाि, 
उपचार र रोकथाम सभबन्धी जिचेतिा अनिवृहर्द् र स्वास््य 
प्रबधथिका उपाय बारे हवद्यालय, सञ्चार माध्यम र नबनिन्न हवनधबाट 
प्रचार प्रसार गरी रोगको जोम्िम न्यूिीकरि गिुथ पिेछ। 

(५) दैनिक स्वस्थ, ताजा र पोहषलो िािा िािे र कभतीमा 
तीस नमिेट शारीररक अभ्यास तथा योग गिे बािी व्यवहारलाई 
हवद्यालय र समदुाय माफथ त प्रबधथि गिुथ पिेछ। 

(६) सरुिा निकाय र उद्योग तथा कल कारिािासाँगको 
समन्वयमा दघुथटिा र चोटपटक रोकथाम, न्यूिीकरि र नियन्रिका 
उपायहरु अवलभबि गिथ प्रोत्साहि गिुथ पिेछ। 

42. मािनसक स्वास््य समस्या, उपचार र मिोसामाम्जक परामशथ: (१) 
कुिै व्यम्क्तलाई मािनसक स्वास््य समस्या िएमा घरैमा बाधेर वा 
थिेुर लकुाएर राख्न वा वेवाररस अवस्थामा राख्न पाइिे छैि। 

(२) उपनियम (१) बमोम्जमको समस्या िएको व्यम्क्तलाई 
समयमै उम्चत पहहचाि, आवश्यक परामशथ र उपचारका लानग 
आधारिूत स्वास््य संस्था वा अस्पतालमा लैजाि ुपछथ। 

(३) यस नियमावली बमोम्जम स्वास््य परीिि गराउिे 
िागररकलाई परीिि गराएकै आधारिूत स्वास््य संस्था वा 
अस्पतालमा आवश्यक परामशथ र निशलु्क तोहकएका औषनध हवतरि 
गिे व्यवस्था मन्रालयले नमलाउिेछ। 

(४) उपनियम (१) बमोम्जमको समस्या हवशेषज्ञ सेवाद्वारा 
समाधाि गिथका लानग मन्रालयले आधनुिक सूचिा प्रहवनधको प्रयोग 
गरी आवश्यक सेवा सञ्चालि गिथ सलिेछ। 
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(५) कडा हकनसमको मािनसक रोग तथा लागू पदाथथको 
लत लागेका िागररकको उम्चत उपचार र पिुस्थाथपिाका लानग 
सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी िेरको साझदेारीमा मन्रालयले 
कायथिम सञ्चालि गिथ सलिेछ।  

(६) आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनिकरिका लानग 
मन्रालयले सरोकारवालासाँगको सहकायथमा सचेतिामूलक कायथिम 
सञ्चालि गिेछ। 

43. हवद्यालय िसथको काम, कतथव्य र अनधकार सभबन्धी व्यवस्था : ऐिको 
दफा ६५ को उपदफा (२) बमोम्जम हवद्यालय िसथको काम, कतथव्य 
र अनधकार देहाय अिसुार हिेुछ:- 

(क) हकशोर हकशोरीको यौि तथा प्रजिि 
स्वास््य समस्या पत्ता लगाउिे र 
आवश्यक सेवा र परामशथ प्रदाि गिे, 

(ि) बालबानलका, म्शिक र कमथचारीको 
स्वास््य समस्या पत्ता लगाउिे र 
आवश्यक सेवा र परामशथ प्रदाि गिे, 

(ग) बालबानलकाको कुपोषिको म्स्थनत, छाला, 
आाँिा, मािनसक स्वास््य अवस्था, हवकास 
सभबन्धी हढलाई, व्यवहारजन्य समस्या, 
मिु स्वास््य र काि सभबन्धी समस्याको 
प्रारम्भिक जााँच गिे, प्राथनमक उपचार 
व्यवस्थापि गिे, आवश्यक सल्लाह, 
सझुाव ददिे र प्रेषि गिे, 
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(घ) बालबानलकाले सबै िोप लगाए िलगाएको 
यहकि गिे, 

(ङ) बालबानलकालाई निटानमि ए र जकुाको 
औषनध राहिय कायथिम बमोम्जम ख्वाउि 
प्रेररत गिे, 

(च) बालबानलकालाई व्यम्क्तगत सरसफाइ, 
साबिु पािीले हात र मिु धिुकुो महत्व 
बझुाउिे, 

(छ) बालबानलका, म्शिक र कमथचारीलाई 
आकम्स्मक र प्राथनमक उपचार सेवा प्रदाि 
गिे, 

(ज) बालबानलकालाई मिोसामाम्जक परामशथ 
सेवा प्रदाि गिे, 

(झ) बालबानलका, म्शिक, कमथचारी र 
अहविावकलाई स्वास््य म्शिा प्रदाि गिे, 

(ञ) सूनतथजन्य पदाथथ रहहत र स्वस्थ पाठशाला 
निमाथि गिथ सहयोग गिे, 

(ट) सरुवा रोग संिमि र यसबाट बच्िे 
उपाय तथा िसिे रोग रोकथाम र 
नियन्रिका उपाय बारे जािकारी गराउिे, 

(ठ) अनििावक, स्थािीय स्वास््य संस्था, 
पानलका र हवद्यालय बीच समन्वय कायम 
गिे,  

(ड) सरकारी स्वास््य संस्थामा उपलब्ध 



 

80 
 

स्वास््य सेवा नलिको लानग बालबानलका, 
म्शिक, कमथचारी र अनििावकलाई प्ररेरत 
गिे, 

(ढ) स्थािीय तहमा सरकारी स्वास््य सेवा र 
अनियाि सञ्चालिमा स्वास््य संस्थालाई 
आवश्यक सहयोग गिे, 

(ि) हवद्यालयमा स्वस्थ िाजा प्रबधथि र पर ु
िािा (Junk Food) निरुत्साहहत गिथ 
आवश्यक कायथ गिे, 

(त) हवद्यालय स्वास््य िीनत निमाथि गिथ अग्रसर 
हिेु र सहयोग गिे, 

(थ) महहिावारी स्वास््य व्यवस्थापि र स्वस्थ 
जीविशैली सभबन्धी कायथ गिे, 

(द)  हवद्यालय स्वास््य सेवा र म्शिा सभबन्धी 
आफूले गरेको कामको अनिलेि राखे्न र 
प्रनतवेदि गिे, 

(ध) हवद्यालयमा बालबानलकालाई आकम्स्मक 
स्वास््य सेवा प्रदाि गिथका लानग 
हवद्याथीको अनििावकसाँग अिसूुची- १० 
वमोम्जम पूवथ ससूुम्चत मञ्जुरीिामा नलिे।   

(ि) बालबानलका, म्शिक र कमथचारीलाई थप 
उपचार आवश्यक िएमा अनिवायथ रूपमा 
अिसूुची- ११ वमोम्जमको प्रेषि पजुाथ िरेर 
सभबम्न्धत स्वास््य संस्थामा पठाउिे। 
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(प) हवद्यालय स्वास््य सेवा र म्शिा 
कायथिमलाई प्रिावकारी रूपमा 
कायाथन्वयिका लानग योजिा तजुथमा, 
समन्वय, सञ्चालि, अनिलेि, प्रनतवेदि 
लगायतका व्यवस्थापकीय तथा अन्य 
कायथहरु समेत हवद्यालय िसथले गिे। 

पररच्छेद- ९ 

हवहवध 

44. संिामक रोगको सूचिा सभबन्धमा: ऐिको दफा ७७ को उपदफा 
(२) बमोम्जम महामारी हिुसलिे अिसूुची- १२ बमोम्जमको 
संिामक रोगबाट कुिै व्यम्क्त वा समूह प्रिाहवत िएमा सो को 
जािकारी स्वास््य संस्था, स्थािीय तह वा मन्रालयलाइथ ददि ुसबैको 
कतथव्य हिेुछ। 

45. स्वास््य म्शिा, सूचिा तथा सञ्चारिः ऐिको दफा ७८ को उपदफा 
(३) बमोम्जम कुिै पनि स्वास््य संस्थाले मािव स्वास््यलाई 
प्रनतकूल असर गिे, सामाम्जक सदिाव नबथोल्िे, अनतरम्ञ्जत वा 
भ्रामक प्रकृनतका, त्यहीि स्वास््य म्शिा, सूचिा तथा सञ्चार सामग्री 
निमाथि गरी त्यस्तो सन्देश वा सूचिा वा सामग्री वा हवज्ञापि कुिै 
पनि सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुिै तररकाबाट सभप्रषेि गिथ पाउिेछैि।  

46. रक्तसञ्चार सभबन्धी सेवा अिमुनत र िवीकरि: रक्त सञ्चार सभबन्धी 
सेवाको अिमुनत र िवीकरि प्रचनलत कािूि बमोम्जम हिेुछ।  

47. अनिलेि र प्रनतवेदि राख्न ु तथा पेश गिुथ पिे: स्वास््य संस्थाले 
आफूले प्रदाि गरेको स्वास््य सेवा तथा सेवाग्राहीको अनिलेि र 
प्रनतवेदि व्यवम्स्थत गिथ िेपाल सरकारको स्वास््य व्यवस्थापि 
सूचिा प्रिाली बमोम्जम गिुथ पिेछ। 
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48. जन्म र मतृ्यकुो प्रमािपर: (१) स्वास््य संस्थाले आफ्िो स्वास््य 
संस्थामा जन्मेको िवजात म्शशकुो बाब ुवा आमा को िाम, जन्मेको 
नमनत र समय उल्लेि गरी बाब ु वा आमालाई म्शश ु जन्मेको 
प्रमािपर अिसूुची-१३ मा तोहकएको ढााँचामा ददि ुपिेछ। 

(२) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफ्िो स्वास््य संस्थामा मतृ्य ु
िएका व्यम्क्तको मतृ्य ु प्रमािपर अिसूुची- १४ मा तोहकएको 
ढााँचामा ददि ुपिेछ। 
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अिसूुची-१ 

(नियम ३ र नियम ४ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्धत) 
प्रवर्द्थिात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पिुस्थाथपिात्मक, प्रशामक 

स्वास््य सेवा/ आधारितू/आकम्स्मक स्वास््य सेवाहरु 
क. िोप सेवा 

िोप सेवाहरु 

बालबानलकािः नब.नस.म्ज (BCG); पोनलयोिोप 

(Injectable& Oral); निमोकोकल (Pneumococcal); 

नड.हप.टी., हहब, हेपाटाइटीस बी. ((DPT, Hib, 

Hepatitis B); दादरुा-रुबेला (Measles-Rubella), 

जापनिज इन्सेफलाइहटस (Japanese encephalitis), 

गिथवती महहला तथा प्रजिि उमेरका महहला: 
धिषु्टङ्कार तथा भ्यागतेु रोग हवरुर्द् िोप (Tetanus 

and diphtheria/Td vaccine) 

ि. िवजात म्शश ुतथा बालरोग व्यवस्थापि 
 
 
 
िवजात म्शश ु तथा 
बालरोग 
व्यवस्थापि सेवा 

२ महहिासभमको म्शशकुो स्याहार तथा उपचारिः 
तपनसल बमोम्जमका अवस्था िएका िवजात 
म्शशहुरूको स्तरीय उपचार प्रोटोकल अिसुार 
आधारिूत सेवाहरू प्रदाि गिुथ पिेछ। िवजात 
संिमि (neonatal sepsis), निस्साएका िवजात 
म्शश ु (Birth asphyxia), शीतागं (hypothermia), 
कमलहपत्त (jaundice), कम जन्मतौल (Low birth 

weight), समय िपगुी जन्मेका  (Premature birth), 
स्तिपाि तथा िुआउिे सभबन्धी समस्या(Feeding 

Problems), िािी सभबन्धी समस्या, रगतमा 
ग्लकुोजको कमी, जन्मजात नबकलाङ्गता (Birth 

defect)  
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२ महहिा देम्ि ५ वषथसभमका बालबानलकाको 
स्याहार तथा उपचार: तपनसल बमोम्जमका 
अवस्थामा स्तरीय उपचार प्रोटोकल अिसुार 
आधारिूत सेवाहरू प्रदाि गिुथ पिेछ। 
शीघ्र श्वासप्रश्वास संिमि र निमोनिया (ARI, 

pneumonia),  औलो,  झाडापिाला, दादरुा, 
कुपोषि, कािको संिमि। 

 
ि (१). पोषि सेवाहरु 

पोषि (Nutrition) 
सभबन्धी सेवाहरु 
 

पोषि परामशथ तथा कुपोषिको व्यवस्थापि: 
पोषि परामशथ: गिथवती महहलालाई पोषि परामशथ, 
आमाहरुलाई स्तिपाि लगायत बालबानलकाका 
निम्भत लानग पोषि परामशथ 
आहार हवहवधीकरि (Dietary diversification) 
परामशथ सेवा र प्रदशथि 
सामान्य शीघ्र कुपोषिको  स्तरीय उपचार प्रोटोकल  
अिसुार निदाि र व्यवस्थापि 
जहटल शीघ्र कुपोषिको स्तरीय उपचार प्रोटोकल 
अिसुार निदाि र प्रेषि सेवा  
सूक्ष्म पोषि पूरकता (Micronutrient 

supplementation): 

• पााँच वषथमनुिका बालबानलकाको लानगिः 
निटानमि ए लयाप्सलु 

• गिथवती महहलाका लानगिः आइरि चक्की 
Folic acid 

• सतु्केरी महहलाका लानगिः आइरि चक्की 
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ि (२). गिथवती, प्रसूनत तथा सतु्केरी सेवा 

 
ि (३). पररवार नियोजि, गिथपति सेवा प्रजिि स्वास््य समस्या तथा 

महहला लयान्सरहरु सभबन्धी सेवाहरु 

१२-५९ महहिा तथा स्कूल जािे बालबानलकाको 
लानग (नबद्यालय माफथ त): जकुाको औषनध 
गिथवती महहलाका लानगिः जकुाको औषनध 
२ वषथ मनुि बालबानलकाका लानग: बृहर्द् अिगुमि 
तथा परामशथ 
बी.एम.आई.(Body Mass Index) जााँच तथा परामशथ 

गिथवती जााँच सेवा 
(Antenatal service) 

• सामान्य गिाथवस्थाको पहहचाि, परामशथ, 
स्तरीय उपचार प्रोटोकल अिसुार व्यवस्थापि 
र प्रेषि 

• उच्च जोम्िम गिाथवस्थाको पहहचाि, परामशथ,  
स्तरीय उपचार प्रोटोकल अिसुार व्यवस्थापि 
र प्रेषि 

प्रसव तथा सतु्केरी 
सेवा 
(Delivery service) 

• सामान्य सतु्केरी सेवा  परामशथ, जटील 
सतु्केरीको पहहचाि,  व्यवस्थापि र प्रेषि सवेा  
(Birthing Center बाट) 

• सतु्केरी पिात स्तरीय उपचार प्रोटोकल 
अिसुार व्यवस्थापि, पररवार नियोजि सेवा 
तथा परामशथ 

• स्तरीय उपचार प्रोटोकल अिसुार तत्काल 
तथा अत्यावश्यक िव म्शश ु स्याहार 
(Immidiate and Essential New Born Care) 
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ग. सरुवा रोगहरु सभबन्धी सेवाहरु 

एच. आई. िी/ एड्स 
(HIV/AIDS) 

परामशथ 
अवसरवादी संिमि (Opportunistic infection) 
को व्यवस्थापि (ियरोग मार) 

ियरोग 
(Tuberculosis) 

निदाि तथाउपचार सेवा (पहहलो लाइिको औषनध)  

औलो (Malaria) निदाि तथा उपचार [प्रिाहवत िेर (Endemic) मा 
मार]  

जिावर टोकाइ  जोम्िम लेिाजोिा, लािम्िक उपचार, प्रेषि 

पररवार नियोजि 
(Family 
planning) 

पररवार नियोजि परामशथ तथा सेवा: परुुष कण्डम, गिथ 
निरोधक चक्की (OCP), गिथ निरोधक सइु,  

गिथपति सेवा 
(Abortion-

related 
services)  

• सचुीकृत स्वास््य संस्थाबाट सरुम्ित गिथपति सेवा, 
परामशथ तथा प्रेषि  

• गिथपति पिात (Post-abortion) सेवा तथा 
आवश्यक  परामशथ र पररवार नियोजि सेवा समेत 

प्रजिि स्वास््य 
समस्याहरु 
(Reproductive 

health 

morbidity)  

आङ िस्िे समस्या (Utero-Vaginal prolapse): शीघ्र 
पहहचाि (Early screening) तथा परामशथ    
प्रजिि हफस्टुला (Obstetric fistula):  शीघ्र पहहचाि 
(Early screening) तथा परामशथ तथा प्रेषि  

महहलामा हिेु 
लयान्सरहरु 
(Cancer) 

पाठेघरको मिुको लयान्सर: सामान्य जााँच, परामशथ 
तथा प्रेषि   
स्ति लयान्सरको प्रारम्भिक जााँच, परामशथ तथा प्रेषि 

हकशोरावस्था 
मैरी सेवा 

हकशोर हकशोरी मैरी सूचिा तथा परामशथ सेवा, 
स्वास््य सेवा  
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(Animal bite) परामशथ 
कुष्ठरोग (Leprosy) निदाि, उपचार तथा प्रेषि सेवा 
कालाजार (Kala-azar) परामशथ तथा प्रेषि  
डेंग ु(Dengue) परामशथ तथा प्रेषि 
फाइलाररयनसस 
(Filariasis) 

परामशथ तथा प्रेषि 

पाचि प्रिाली सभबन्धी 
संिमि 
(Gastrointestinal 

infections) 

सामान्य झाडापिाला (Acute diarrhea): जल-
नबयोजि (Dehydration) को लेिाजोिा र उपचार 
आाँउ (dysentery): प्रारम्भिक निदाि (provisional 

diagnosis), लािम्िक उपचार तथा प्रेषि 
भयादे ज्वरोिः प्रारम्भिक निदाि (provisional 

diagnosis),  उपचार तथा प्रेषि 
जकुा तथा पाचि प्रिालीका अन्य परजीवी 
संिमि: प्रारम्भिक निदाि,लािम्िक उपचार 

श्वासप्रश्वास प्रिाली 
सभबन्धी संिमि 
Respiratory tract 

infections) 

मौसमी इन्फ्लएुन्जा (Seasonal influenza): 
प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार तथा प्रेषि 
श्वासप्रश्वास िनल संिमि (Sinusitis, Pharyngitis, 

tonsillitis, bronchitis, pneumonia): प्रारम्भिक 
निदाि, लािम्िक उपचार तथा प्रेषि 

िहटराजन्य 
(Eruptive)रोग 

दादरुा (Measles): प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक 
उपचार तथा प्रषेि 
ठेउला (Chickenpox): प्रारम्भिक निदाि, 
लािम्िक उपचार तथा प्रेषि 
रुबेला (Rubella): प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक 
उपचार तथा प्रषेि 

हााँडे (Mumps) प्रारम्भिक निदाि,लािम्िक उपचार तथा प्रेषि 
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छाला (Skin) तथा िरम 
तन्त ु (Soft tissue) 

संिमि 

लतुो (Scabies): निदाि र उपचार  
जमु्रा (Pediculosis): निदाि रउपचार 
छालाको संिमि (Cellulitis), हपलो (Abscess), 
फोड़ा (boil, furunculosis): निदाि र उपचार तथा 
प्रेषि 
दाद (Ringworm) तथा अन्य ब्यालटेररया 
(Bacterial) तथा ढुसी जन्य (Fungal) छाला 
रोगहरु: निदाि र उपचार तथा प्रेषि 

आाँिा सभबन्धी  
संिमि (Eye 

infections) 

आाँिामा संिमि: प्रारम्भिक निदाि,लािम्िक 
उपचार तथा प्रषेि 
िवजातमा आाँिा पालिे समस्या (Opthalmia 
Neonatorum): प्रारम्भिक निदाि,लािम्िक उपचार 
तथा प्रेषि 

िाक र कािको 
संिमि (Nose and ear 

infections) 

कािमा संिमििः प्रारम्भिक निदाि,लािम्िक 
उपचार तथा प्रषेि 
िाकमा संिमि: प्रारम्भिक निदाि,लािम्िक 
उपचार तथा प्रषेि 

मिु सभबन्धी संिमि 
(Oral infections) 

मिु निरको संिमि: प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक 
उपचार तथा प्रषेि 
मिुको घाउ: प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार 
तथा प्रेषि 

यौि तथा मरुप्रिाली 
सभबन्धी संिमि 
(Genito-urinary 

infections) 

प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार तथा प्रेषि 
हपसाव िलीबाट पीप आउिे समस्या (Urethral 

discharge syndrome): प्रारम्भिक निदाि, 
लािम्िक उपचार, परामशथ तथा प्रेषि 
योिीबाट प्रदर आउिे समस्या (Vaginal discharge 
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syndrome): प्रारम्भिक निदाि,लािम्िक उपचार, 
परामशथ तथा प्रेषि 
योिी/नलङ्गमा घाउ आउिे समस्या  (Genital Ulcer 

syndrome): प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, 
परामशथ तथा प्रेषि 
तल्लो पेट दिुाइको (Lower abdominal pain 

syndrome): प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, 
परामशथ तथा प्रेषि 
अन्डकोषको थैली समु्न्निे समस्या (scrotal 

swelling syndrome): प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक 
उपचार, परामशथ तथा प्रेषि 
कााँछको नलभफग्रन्थी समु्न्निे समस्या (Inguinal 

Bubo syndrome): प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक 
उपचार, परामशथ तथा प्रेषि 
मरु प्रिालीको संिमि (Urinary Tract 

Infection): प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, 
परामशथ तथा प्रेषि 

घ. िसिे रोगहरु तथा निन्न शारीररक िमता सभबन्धी सेवाहरु 
उच्च रक्तचाप 
(Hypertension) 

• प्रारम्भिक जााँच तथा जोम्िम पहहचाि, 
परामशथ सेवा र प्रेषि 

• जीविशैली पररवतथि परामशथ 
• उपचार निरन्तरता 

मधमेुह 
(Diabetes mellitus) 
 

• प्रारम्भिक जााँच तथा जोम्िम पहहचाि, 
परामशथ सेवा र प्रेषि 

• जीविशैली पररवतथि परामशथ 
• उपचार निरन्तरता 
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दीघथकालीि 
अवरोधात्मक 
फोलसोको रोग तथा 
दमको रोग 
[Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 

(COPD)and Asthma] 

• प्रारम्भिक निदाि,  लािम्िक उपचार, परामशथ 
तथा प्रेषि 

• लािम्िक तथा आकम्स्मक व्यवस्थापि 
• जीविशैली पररवतथि परामशथ 

हाडजोिी तथा 
मांसपेशीको दिुाई 
(Musculoskeletal 

pain) 

प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, परामशथ तथा 
प्रेषि 

अभलहपत्त  
(Acid peptic disease) 

प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, परामशथ तथा 
प्रेषि 

आाँिा सभबन्धी अन्य 
समस्या(Eye problems) 

प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, परामशथ तथा 
प्रेषि 

काि सभबन्धी समस्या 
(Ear problems) 

प्रारम्भिक निदाि,लािम्िक उपचार, परामशथ तथा 
प्रेषि 

मिु सभबन्धी स्वास््य 
समस्या (Oral health 

problems) 

प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, परामशथ तथा 
प्रेषि 

निन्न शारीररक िमता 
(Disability) प्रारम्भिक निदाि, परामशथ तथा प्रेषि 

ङ. मािनसक रोगहरु सभबन्धी सेवाहरु 
मािनसक स्वास््य समस्या 
(Common mental health 

problems) 

प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, परामशथ 
तथा प्रेषि 

मददरा तथा लागू पदाथथ 
दबु्यथसि (Alcohol and 

लागू पदाथथ दबु्यथसि: प्रारम्भिक निदाि, 
लािम्िक उपचार, परामशथ तथा प्रेषि 
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substance abuse) मददरापािको लत (Alcoholism/dependancy) 

को जााँच र प्रारम्भिक व्यवस्थापि,  प्रेरिादायी 
अन्तरहिया (Motivational interviewing), 
प्रेषि र परामशथ 

च. जेष्ठ िागररक स्वास््य सभबन्धी सेवाहरु 
जेष्ठ 
िागररकको 
स्वास््य 
समस्या 
(Geriatric 

health 
problem) 

• प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक उपचार, परामशथ तथा 
प्रेषि 

• स्वास््य प्रवधथि सेवा 

छ. आकम्स्मक अवस्थाहरुका निम्भत सेवाहरु 
नसघ्र दिुाई 
(acute pain) 

घाउचोटको मलमपहट्ट र आवश्यकता अिसुार प्रेषि 
परामशथ 

काटेको ठाउाँमा टााँका लगाउिे र आवश्यकता अिसुार 
प्रेषि परामशथ 
हपलो र फोडाको उपचार र आवश्यकता अिसुार प्रेषि 
परामशथ 

प्राय: देम्ििे 
आकम्स्मक 
अवस्थाको 
प्राथनमक 
व्यवस्थापि 
(Common  

emergency 

conditions) 

आघात (shock) व्यवस्थापि तथा आवश्यकता अिसुार 
प्रेषि सेवा 
मनुछथत अवस्थाको लेिाजोिा: प्रारम्भिक व्यवस्थापि र 
आवश्यकता अिसुार उपचार र प्रेषि 
कन्िल्जि ( Convulsion): व्यवस्थापि तथा 
आवश्यकता अिसुार प्रेषि सेवा 
दघुथटिाबाट गभिीर घाइते नबरामी: म्स्थर बिाउिे, 
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आवश्यक व्यवस्थापि र प्रेषि सेवा 
हाड िााँम्चएको (fracture) वा जोिी िुस्केको (joint 

subluxation, dislocation): म्स्थर बिाउिे, निदाि, 
दिुाइको व्यवस्थापि र प्रषेि परामशथ 
पोलाई (Burn and scald): प्रारम्भिक निदाि, लािम्िक 
उपचार, परामशथ तथा प्रेषि 
हवषादी सेवि: पेट सफा गिे (Gastric 

lavage)लगायतका प्रारम्भिक व्यस्थापि, उपलब्ध प्रनत-
नबषादी (antidote) को प्रयोग तथा आवश्यक्ता अिसुार 
प्रेषि सेवा 
पािीमा डुबेको (Drowning): प्रारम्भिक व्यवस्थापि र 
आवश्यकता अिसुार प्रेषि सेवा 

आिााँ ,िाक, 
काि, घााँटीसाँग 
सभबन्धीत 
आकम्स्मक 
अवस्था (Eye 

and ENT-

related 

common 
emergencies) 

घााँटीमा वाह्य पदाथथ (foreign body): प्राथनमक उपचार 
र प्रेषि परामशथ 
आाँिामा वाह्यपदाथथ (Foreign body): प्राथनमक उपचार 
र प्रेषि परामशथ 
कािनिर वाह्यपदाथथ (Foreign body): प्राथनमक उपचार 
र प्रेषि परामशथ 
िाकबाट रगत आउिे समस्या (Epistaxis): प्राथनमक 
उपचार र प्रेषि परामशथ 

नबषाल ु सपथदंस 
*(snake bite)  प्राथनमक उपचार र प्रेषि परामशथ 

 
 
ज. स्वास््य प्रवधथि सेवा 
स्वास््य प्रवधथि सूचिा तथा सञ्चार सामग्री/ व्यवहार पररवतथि सञ्चार 
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सेवा (Health 

promotion 
services) 

तथा परामशथ  सेवा 

झ. आयवेुद तथा अन्य परभपरागत स्वास््य सेवाहरु* 

आयवुेद 
पूवथ पन्चकमथ सेवा 
योग सेवा 
सतावरी- सतु्केरी आमाको लानग 

होनमयोपेनथक 

मसुा (थजुा) को निदाि र उपचार 
छालाको एलजीको निदाि र उपचार 
टम्न्सलको निदाि र उपचार 
अभलहपत्तको  निदाि र उपचार 
दबुीको निदाि र उपचार 
हाडजोिीको समस्या (arthritis) 

*उल्लेम्ित सेवाहरु उपलब्ध िएका स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रवाह हिेुछ 
ञ. 
प्रशामक सेवािः प्रेषि र परामशथ सेवा  

ट. 
पिुस्थाथपिात्मक सेवा प्रेषि र परामशथ सेवा 
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अिसूुची- २ 
(नियम ५ को उपनियम (१) साँग सभवम्न्धत) 

मन्रालयबाट दताथ, सञ्चालि, िहवकरि र नियमि हिेु स्वास््य संस्थाहरु 
 

1. 2०० शैया सभमका अस्पतालहरु (एलोपेनथक, आयवुेद तथा 
वैकम्ल्पक म्चहकत्सा) 

2. हवम्शहष्ठकृत अस्पताल (संघीय स्वास््य हेिे मन्रालयको सहमनतमा) 
3. बी, सी र डी बगथको प्रयोगशाला 
4. प्रदेश रक्तसञ्चार केन्र, 
5. इमेम्जंग सेन्टर (CT Scan, MRI, एलस रे सेवा), 
6. मेनडकल सेन्टर 
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अिसूुची- ३ 
नियम ६ र नियम ७ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्धत) 

शलु्क/दस्तरु रकम सभबन्धी व्यवस्था 
 

ि. 
सं. 

स्वास््य संस्थाको 
हकनसम इकाई 

आशय 
पर 
(रु.) 

अिमुनत /इजाजत 
पर (रु.) 

िवीकरि 
(रु.) 

१. प्राथनमक 
(Primary) सेवा 
अस्पताल 

प्रनतशैया ५०० १५०० ५०० 

२. दद्वतीय शे्रिीको 
(Secondary) 
सेवा अस्पताल 

प्रनतशैया ६२५ २००० ७५० 

३. ततृीय शे्रिीको 
(Tertiary) सेवा 
अस्पताल 

प्रनतशैया ७५० ३००० १००० 

४. आयवेुद , वैकम्ल्पक 
म्चहकत्सा , यिुािी , 
होनमयोप्याथी र 
आभची 
अस्पताल   

प्रनत 
अस्पताल  

५०० १५०० ५०० 

५. प्रनतष्ठाि तथा 
म्शिि संस्था 

प्रनत शैया १००० ४००० १५०० 

६. म्ललनिकल 
प्रयोगशाला 

ई वगथको - १०००० ३००० 
डी वगथको - १३००० ५००० 
नस वगथको ५०० १५००० ७००० 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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नब वगथको ५०० २०००० ९००० 
ए वगथको १००० ३०००० ११००० 

७. पोनलम्ललनिक, 
हवशेषज्ञ म्ललनिक, 
डेन्टल म्ललनिक, 
मेनडकल, आाँिा 
उपचार केन्र 
लगायतका हवशेषज्ञ 
सेवाहरु  

प्रनत सेवा  ५०० १०००० १००० 

८. फामेसी  औषनध दताथ नियमावली अिसुार 
९. लेन्सयकु्त चस्मा 

पसल  
प्रनत पसल  - ५००० १००० 

१०. आयवेुद तथा 
वैकम्ल्पक 
म्चहकत्सा हवशेषज्ञ 
तथा पोनलम्ललनिक 
सेवा 

प्रनत सेवा  ५०० ३००० १००० 

११. ि बगथको रेनडयो ईममे्जङ्ग सेन्टर/एलाईड हेल्थ सेवा 
(क) नस हट 

स्लयाि (CT 

Scan) 

प्रनत सेवा २००० २५००० १०००० 

(ि) एलसरे (X-

ray) 
प्रनत सेवा १००० १०००० ५००० 

(ग) य ु एस जी 
(USG) 

प्रनत सेवा १००० १०००० ५००० 

(घ) ईको 
(ECHO) 

प्रनत सेवा १००० १०००० ५००० 

(ङ) ईसीजी 
(ECG) 

प्रनत सेवा ५०० ५००० २००० 
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१२. डाईलाईनसस केन्र प्रनत शैया १००० २००० १००० 
१३. पिुस्थापिा केन्र प्रनत शैया ५०० १००० १५०० 
१४. हम्स्पस सेन्टर  प्रनत सेवा ५०० १००० १५०० 
१५. सरुम्ित गिथपति 

सेवा  
प्रनत सेवा  ५००  १००००  १०००  

१६. िोप सेवा , पररवार 
नियोजि सेवा 
लगायतका 
जिस्वास््य 
सभबन्धी सेवा  

प्राहवनधक सनमनतको नसफाररसमा मन्रालयले तोके 
बमोम्जम हिेु। 

१७. हवशेषज्ञ स्वास््य 
म्शहवर  

प्राहवनधक सनमनतको नसफाररसमा मन्रालयले तोके 
बमोम्जम हिेु  

१८. अिलाइि तथा 
आफलाइि 
स्वास््य सेवा  

प्राहवनधक सनमनतको नसफाररसमा मन्रालयले तोके 
बमोम्जम हिेु। 

१९. दूर म्चहकत्सा सेवा  प्राहवनधक सनमनतको नसफाररसमा मन्रालयले तोके 
बमोम्जम हिेु। 
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अिसूुची- ४ 
(नियम १२ साँग सभबम्न्धत) 

बागमती प्रदेश सरकार 
सामाम्जक हवकास मन्रालय  

.... 
स्वास््य संस्था/अस्पताल सञ्चालि अिमुनत प्रमािपर 

श्री..........................                               दताथ िं.: 
..............................। 
स्वास््य संस्था/अस्पताल सञ्चालि गिथको लानग त्यस स्वास््य 
संस्था/अस्पतालबाट यस मन्रालयमा नमनत .............. मा ददइएको निवेदि 
उपर आवश्यक जााँचबझु गरी प्रदेश स्वास््य सेवा ऐिको दफा ११ को 
उपदफा (३) र प्रदेश स्वास््य सेवा नियमावली, २०७६ को नियम १२ 
बमोम्जम नमनत............. सभमको लानग स्वास््य संस्था/अस्पताल सञ्चालि 
गिथको लानग यो अिमुनत प्रमािपर प्रदाि गररएको छ। 
प्रमािपर ददिे अनधकारीको,- 

िाम: 
दस्तित: 
नमनत: 
दजाथ: 

िवीकरि प्रयोजिको लानग  
िहवकरि 
नमनत 

िहवकरि गिे अनधकारीको 
िाम 

पद सही कायाथलयको 
छाप 
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अिसूुची-५ 

(नियम १६ संग सभवम्न्धत) 
स्वमूल्याङ्कि फाराम 

स्वमूल्याङ्कि नमनत: २०...।..।.. 
सामान्य जािकारी: 
स्वास््य संस्थाको िामिः 
ठेगािािः 
सभपथकथ  िं.: 
फ्यालस िं.: 
Email Id: 
स्वा्य संस्था प्रमिुको िामिः 
ठेगािािः 
सभपथकथ  िं.: 
मोबाइल िभबर: 
Email Id: 
प्रावधािहरु 
सञ्चालि स्वीकृनत: 
स्वीकृनत ददिे निकायिः 
स्वीकृनत पाएको सेवा/बेड संख्या : 
िवीकरि गिुथपिे नमनतिः 
IEE/EIA (स्वीकृत -गिुथपिे संस्था िएमा ): 
िवि संहहता अिसुार सभवम्न्धत िवि नडनिजि कायाथलयको नसफाररस 
आवश्यक पिे संस्थाका लानग ) 
गत आ.व. -.............................) को करचकु्ता 
मानसक रूपमा स्वास््य कायाथलयमा प्रनतवदेि गिे गरेको - छ /छैि । 
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१. िौनतक पूवाथधारको अवस्था  
नस.िं. मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 
१. 
 

आफ्िै स्वानमत्वको जग्गा तथा िविमा 
सञ्चानलत (जग्गाको िेरफल ......... 
) 

  

यदद िाडामा नलई सञ्चालिमा िएको 
िए सभझौता गरेको 

  

२. 
 

क) स्वास््य संस्था  निमाथि स्वीकृनत 
नलंदा स्वास््य सेवा सञ्चालिका लानग 
ििी स्पष्ट ब्यहोरा िुलाएको  

  

ि) स्वास््य संस्थाको कुल निमाथि 
िेरफल...................... 

 55 Sqm/per 

bed* 
३. स्वास््य संस्था रहेको स्थािबाट एक 

हकलोमीटर निर त्यस्तै प्रकृनतको सेवा 
ददिे अस्पताल रहेको  

  

४. सवारी साधि पाहकथ ङ्गको व्यवस्था 
छ/छैि- छुट्याईएको िेरफल 
..........         िमता अन्दाजी .... 
वटा कार 

 २५% जग्गा 
वा तीि शैया 
बराबर १ 
कार पाहकथ ङ  

५.  स्वास््य संस्थाको िविमा एक तला 
िन्दा वढी तला िएको िवि वा 
अस्पताल सेवा प्रदाि गिुथपदाथ 
Ramp/Lift को व्यवस्था 
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६. स्वास््य संस्थाको कोठाहरु उपयकु्त 
िेन्टीलेसि वा वातािकूुनलत यन्र 
राम्िएको 

  

७. प्रनतिालयमा आवश्यकतािसुार बस्िे 
कुसीको व्यवस्था  

  

८. सूचिा-पाटी, टेनलनिजि, परपनरका 
लगायतका माध्यमबाट सूचिा प्रदाि 
गिे व्यवस्था नमलाएको  

  

९. िविको सामान्यतिः कोठाको उचाई 
कभतीमा तराथईका लानग ३.६ नमटर 
(१२ हफट) र अन्य िेरका लानग ३ 
नमटर (१० हफट) ८ 

  

१०. स्वास््य संस्थाको गरुुयोजिा (Master 

Plan) तयार गरेको  
  

११. स्वास््य संस्थाको प्रत्येक हवशेषज्ञ 
सेवाको लानग छुट्टाछुटै्ट शािा /यनुिट 

  

१२. प्रशासनिक कायाथलयमा बैठक कोठा र 
पसु्तकालय व्यवस्था 

  

१३. आकम्स्मक अवस्थामा बहहथगमिद्वारको 
आवश्यक व्यवस्था िएको  

  

१४. आगलानग िएको बेलामा बारुियन्रको 
लानग अस्पताल हातानिर पयाथप्त 
स्थािमा पािी ििे व्यवस्था नमलाएको  

  

१५. प्राकृनतक प्रकोपको अवस्थामा,  
बारुियन्र सहज रूपमा आवागमि हिु 
सलिे र आकम्स्मक संकेतका लानग 
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साथइरिको व्यवस्था  
१६. पयाथप्त संख्यामा अम्ग्ि समियन्र (Fire 

Extinguisher) जडाि िएको हिुपुिे  
  

२. स्वास््य संस्था व्यवस्थापि तथा सशुासि  
नस.िं मापदण्हरु छ/छैि कैहफयत 
१. स्वास््य संस्था प्रवेश गिाथसाथ स्वास््य 

संस्थाको ले-आउट देम्ििे िलसाद्वारा कुि 
सेवा कुि ठाउाँमा प्राप्त गिथ सहकन्छ ििी 
स्पष्ट देिाएको  

  

२. स्वास््य संस्थामा आउिे नबरामीलाई 
आवश्यक पिे जािकारी गराउि सोधपछु वा 
सहायता किको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई 
आवश्यक जािकारी ददिे व्यवस्था गरेको  

  

३. ५० शैया मानथको लानग सामाम्जक सेवा 
इकाईको अनिवायथ व्यवस्था गरेको 

  

४. नबरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गिथ लाग्िे 
शलु्क, प्रकृया तथा अवनध समेत िुलाएको 
िागररक वडापर (citizen charter) सबैले 
देखे्न गरी रािेको 

  

५. सवैले देखे्न स्थािमा उजरुी पेहटका राम्िएको    
६. गिुासो सनेु्न अनधकारी तोकी 

जिगिुासो/उजरुी समाधाि गिे व्यवस्था 
नमलाएको हिु ुपिे, साथ ैसमाधाि हिु िसलिे 
िएमा सो को कारि सभबम्न्धत व्यम्क्तलाई 
जािकारी गराउिे  

  

७. संिमि नियन्रि (Infection Prevention)को   
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व्यवस्था, सो को नियनमत र प्रिावकारी 
अिगुमि गरेको 

८. सेवा प्रदायक म्चहकत्सक तथा 
स्वास््यकमीहरुको सरुिाका लानग हवनिन्न 
सरुवा रोग नबरुर्द्को िोप तथा व्यम्क्तगत  
सरुिा व्यवस्था गरेको  

  

९. कायथरत कमथचारीहरुको सेवा शतथ सभबन्धी 
हवनियम बिाएको  

  

१०. िेपाल सरकारबाट सञ्चानलत सेवा वा 
कायथिम सञ्चालि गदाथ िेपाल सरकारले 
तोकेको प्रोटोकल /मापदण्ड/निदेम्शका 
अनिवायथ रूपमा पालिा गरेको  

  

११. स्वास््य सेवाहरु स्तरीय रूपमा सञ्चालि गिथ 
कायथसञ्चालि निदेम्शका (Standard 

Operating Manual) तयार गरी लागू गरेको 

  

१२. बहहरंग हविागमा आउिे नबरामीको चापका 
आधारमा नबरामी दताथ, हवशेषज्ञ परामशथ, 
निदािात्मक सेवाहरु र औषनध किमा नछटो 
छररतो सेवा ददिे व्यवस्था गरेको 

  

१३. स्वास््य संस्थामा उपचारका लानग आउिे 
हवपन्न, असहाय, बवेाररसे नबरामीका लानग 
कुल शैयाको दश प्रनतशत शैया छुट् याई 
नििःशलु्क उपचार अनिवायथ रूपमा उपलब्ध 
गराएको  

  

१४. िं. १३ बमोम्जम उपलब्ध गराएको उपचार 
सेवाको अनिलेि रािी स्वास््य कायाथलयमा 
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सो को प्रनतवेदि नियनमत रूपमा पठाउिे 
गरेको 

१५. ५० शैया वा सो  िन्दा बढी िमताका 
अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ िागररकहरुलाई हवशेष 
हकनसमको सहुवधाको व्यवस्था हिु ु पिे र 
आवश्यक मारामा शैया छुट्याउि ुपिे 

  

१६. स्वास््य संस्थाले सूचिा अनधकारी तोकेको    
१७. स्वास््य संस्थाले हवपद् व्यवस्थापिको 

कायथयोजिा बिाएको र  सो कायथका लानग 
सभपकथ  व्यम्क्त तोहक सो को जािकारी म्जल्ला 
जि/स्वास््य कायाथलयमा ददएको 

  

१८. स्वास््य संस्था निर प्रिावकारी सूचिा 
सभप्रेषिका लानग आन्तररक टेनलफोि कल 
(Intercom) वा आधनुिक संयन्रको व्यवस्था  

  

१९. साथवथजनिक सञ्चार सेवाको व्यवस्था   
२०. प्रहरी, एभबलेुन्स, दमकल जस्ता सेवा 

लगायतका आकम्स्मक सेवाका टेनलफोि 
िभबरहरु स्पष्ट देम्ििे गरी रािेको  

  

२१. स्वास््य संस्थामा नबरामी र अन्य 
ब्यम्क्तहरुका लानग चौबीसै घण्टा शरु्द् पािी 
आपूनतथ हिेु व्यवस्था  

  

२२. स्वास््य संस्थाद्वारा हवतरि हिेु पािीको 
गिुस्तर परीिि ४/४ महहिामा गराथई 
अनिलेि रािेको  

  

२३. स्वास््य संस्था िेरनिर र सबै हविागहरूमा 
चौबीसै घण्टा हवद्यतु आपूनतथ हिेु व्यवस्था 
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नमलाएको  
२४. ओ.टी., आई.नस.यू., नस.नस.यू., इथमजेन्सी 

कि लगायतका संवदेिशील किहरूमा 
आपतकालीि हवद्यतु व्याक-अप नसष्टम 
रािेको  

  

२५. स्वास््य संस्था पररसर तथा सेवा ददिे 
किहरु नियनमत रूपमा सफा सगु्घर 
राम्िएको 

  

२६. स्वास््य संस्था हातानिर सेवाग्राही तथा 
सेवाप्रदायकका लानग पयाथप्त पािी र साबिु 
सहहतको सफा शौचालय सबै किहरु वा 
म्ललनिकमा व्यवस्था िएको  

  

२७. अपाङ्गमैरी शौचालयको व्यवस्था (प्रत्येक 
तलामा) 

 प्रनत ६ 
शैया 
बराबर १ 

२८. स्वास््य संस्थाको एभबलेुन्स चालू हालतमा 
िएको  

  

२९. स्वास््य संस्थामा मेनडकल एटेण्डेण्ट 
सहहतको १ बटा एभबलेुन्स िएको  

  

३०. स्वास््य संस्था हाता निर िािा पकाउिे 
(Kitchen) र िािा िािे (Dining) अलग-
अलग ठाउाँ सहहतको सफा र सहुवधायकु्त 
लयाम्न्टिको व्यवस्था  

  

 क. स्वास््य संस्थाको िविमा चट्याङ्ग छल्िे 
(Anti-Lightening) प्रहवनधको जडाि, 
वैकम्ल्पक िर् याङको व्यवस्था, आगो 
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नििाउिे संयन्र, अटोफायर अलामथ, स्मोक 
नडटेलटर जडाि गररएको  

 ि. नबरामी तथा कुरुवाको लानग िहुाउिे 
घरको व्यवस्था गरेको  

  

 ग. स्वास््य संस्थाको वाडथ तथा अन्य उपचार 
ददिे स्थािमा आवश्यकता अिसुार 
नबरामीको साथमा रहिे एक जिा 
कुरुवालाई बस्ि सलिे प्रवन्ध गरेको   

  

 घ. उपकरि तथा औजारहरू समयमा िै 
ममथत गिे गरेको र ठूला र गभिीर 
प्रकृतीका औजार उपकरिहरुको ममथत 
सभिार कायथयोजिा बिाई सोही अिसुार 
ममथत गरेको  

  

 ङ. अस्पतालमा प्रयोग हिेु एप्रोि, पन्जा, 
टोपी, जतु्ता, तन्ना, तहकया, िोल, रुमाल 
जस्ता लगुा कपडा धिुको लानग लण्रीको 
व्यवस्था िएको  

  

 च. स्वास््य संस्थामा ििाथ िएका हवरामीको 
लगुा धिेु सहुवधाको व्यवस्था  

  

 छ. आपत्कालीि अवस्थामा प्रयोग हिेु 
सामग्रीहरूको अलग्गै िण्डार कि 
हिुपुिे।यस्तो िण्डारमा कभतीमा एक 
महहिाको लानग अत्यावश्यक सामग्री स्टक 
राखे्न व्यवस्था गरेको 

  

 ज. स्वास््य संस्थाको लानग आवश्यक 
लत्ताकपडा, सरसफाइ सामग्री, औजार, 
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उपकरि तथा औषनधको न्यूितम मौज्दात 
रहि ु पिे र सो सामग्रीहरुको उपयलुत्त 
िण्डारिको (Refrigerator, Ventilation, 

A/C आदद) व्यवस्था गरेको   
 झ. िविमा सथवसाधारिको जािकारीका 

लानग Disaster Management Plan तयार 
गरी सरुिा सभबन्धी संकेत म्चन्हहरु 
उपयकु्त स्थािमा प्रस्ट देम्ििे गरी राम्िएको 

  

 ञ. स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी तथा 
अन्य जिशम्क्तलाई हवपद् व्यवस्थापिका 
लानग (आगजिी, िकुभप, हलुदंगा आदद) र 
आपत्कालीि उर्द्ार तथा उपचार गिे 
प्रिावकारी हवनधको कायथ योजिा बिाई सो 
सभबन्धी अनिमूिीकरि तानलम कभतीमा 
वषथको दईु पटक  र िमूिा अभ्यास (Drill 

practice) कभतीमा १ वषथको एक पटक  

  

 ट. आपत्कालीि अवस्थाको लानग तत्काल 
सेवा प्रदाि गिथ राज्यका सरुिा निकायसाँग 
समन्वय कायम गिे व्यवस्था नमलाएको  

  

 ठ. स्वास््य संस्थामा सरुिा व्यवस्था 
नमलाउि सरुिा गाडथको व्यवस्था िएको  

  

 ड. स्वास््य संस्थाले कभतीमा रारीकालीि 
समयमा काम गिे कमथचारीलाई आउि जाि 
यातायातको व्यवस्था नमलाएको 

  

 ढ. आधनुिक सूचिा प्रहवनध सहहतको स्वास््य 
संस्था सूचिा केन्रको स्थापिा िएको  
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 ि. वाडथ तथा अन्य सभवेदिशील कोठाहरू 
जस्तै लेवर-रुम, डेनलिरी-रुम, आइ.सी.यू, 
सी.सी.यू, अपरेशि नथएटर, आपतकालीि 
किमा शीघ्र सूचिा ददिे पर्द्नत स्थापिा 
िएको  

  

३. औषनध पसल (Pharmacy) 
नस.िं मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१. 
स्वास््य संस्था हातानिर चौबीसै घण्टाऔषनध 
पसलको व्यवस्था  

  

२. 
फामेसी सञ्चालिका लानग फामेसी हवषय 
अध्ययि गरेको दि जिशम्क्तको व्यवस्था  

  

३. 

फामेसी किमा औषनधको गिुस्तरमा ह्रास 
िहिेु गरी सरुम्ित िण्डारि गिे व्यवस्था 
(िासगरी ताप सभबदेिशील औषनध र 
भ्याम्लसि) 

  

४. 

उपचारमा प्रयोग गररिे लागू औषनधहरु 
(Narcotic drugs) म्चहकत्सकको नलम्ित 
प्रेस्िीप्सि अिसुार मार हवतरि गिेसाथै सो 
को अनिलेि राखे्न गरेको 

  

५. 
भयाद िाघेका औषनधहरु नियनमत रूपमा 
तोहकएको हवनध अपिाई िष्ट गिे गरेको 

  

६. 
आकम्स्मक सेवाका लानग चाहहिे आवश्यक 
औषनधहरु चौबीसै घण्टा उपलब्ध हिेु 
व्यवस्था  

  

७. 
औषनधको िुरा मूल्यमा छुटको व्यवस्था 
िएमा सबैले देखे्न गरी सूचिा टााँस गरेको 
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८. 
फामेसीमा काम गिे व्यम्क्तहरु सभबम्न्धत 
निकायबाट इजाजत पाएको 

  

 
४. रक्त सञ्चार सेवा (Blood Bank) 

नस.िं 
मापदण्डहरु 

 (अस्पतालहरुको लानग मार) छ/छैि कैहफयत 

१. 

अस्पताल हातामा ब्लड बैंकको 
व्यवस्था िएको वा सो ििएमा 
नबरामीको लानग आवश्यक पिे 
ब्लड उपलब्ध हिेु व्यवस्था  

  

२. 

१०० शैया मनुिका अथोपेनडक, 
कानडथयाक सथजरी, गाइिे तथा 
अव्स, न्यूरो सथजरी, िेपफ्रोलोजी 
सेवा ददिे अस्पतालहरुमा रक्त 
सेवाको व्यवस्था अनिवायथ 
िएको 

 िेपाल रेडिस 
सोसाइटीबाट रक्त 
सञ्चार सेवा उपलब्ध 
िएको ठाउमा यो 
व्यवस्था अनिवायथ हिेु 
छैि 
 

३. 

१०० शैया वा सो िन्दा 
वढीको सव ै प्रकारका 
अस्पतालहरुमा रक्त सेवाको 
व्यवस्था अनिवायथ िएको 

 

५. शवगृह (५० बेड सभम कोठा र सो िन्दा मानथ शवगृह अनिवायथ) 
नस.िं मापदण्डहरु (अस्पतालहरुको लानग मार) छ/छैि कैहफयत 
१ अस्पतालमा रहेका नबरामी तथा अन्य 

सेवाग्राहीलाई असहज िहिेु गरी अलग्ग ै
म्चस्याि कि वा शवगृहको व्यवस्था िएको  

  

२ शवगृहमा राम्ििे शव िसड्िे गरी राख्न   
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सहकिे िालको प्रहवनधयकु्त हिु ुपिे 
६. फोहोरमैला तथा वातावरि व्यवस्थापि 
नस.िं. मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१. 

स्वास््य संस्थाबाट निष्कासि हिेु सामान्य 
तथा म्चहकत्साजन्य फोहरमैला प्रकृनत 
अिसुार स्रोतमै अलग अलग छुट् याउिे, 
संकलि, ढुवािी तथा उम्चत हवसथजि गिे 
व्यवस्था नमलाएको 

  

२. 
जोम्िमपूिथ फोहर व्यवस्थापिका लानग 
उपयकु्त प्रहवनधको व्यवस्था 

  

३. 
स्वास््य संस्थाबाट सृम्जत संिमिजन्य 
फोहरलाई नििःसंिमि गरेर अम्न्तम 
व्यवस्थापि गिे गरेको 

  

४. 
स्वास््य संस्थामा मकथ रीयकु्त उपकरिको 
सट्टा नडजीटल प्रहवनधयकु्त उपकरि प्रयोगमा 
ल्याएको  

  

५. 

१०० शैंया िन्दा मानथका अस्पतालमा 
म्चहकत्साजन्य फोहर व्यवस्था सभबन्धी 
कायथको नियनमत अिगुमि गिथ जिस्वास््य 
कि वा वातावरिहवद सहहतको स्यानिटेसि 
यूनिट र कमथचारी व्यवस्था  

  

६. 

प्रारम्भिक वातावरिीय परीिि वा 
वातावरिीय प्रिाव मूल्याङ्किमा प्रस्ताव िए 
बमोम्जम प्रनतकूल असर न्यूिीकरि गिे 
हियाकलाप अिगुमि योजिा अिसुार 
सूचकका आधारमा अिगुमि गरी प्रनतवेदि 
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राखे्न व्यवस्था नमलाएको  (२५ बेड िन्दा 
मनुिका अस्पतालमा लाग ुिहिेु) 

७. 
स्वास््य संस्था पररसर तथा सेवा ददिे 
किहरु नियनमत रूपमा सफा सगु्घर 
राम्िएको 

  

७. आकम्स्मक सेवा 
नस.िं मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१. 
कुल शैया िमताको कभतीमा 
दश प्रनतशत आकम्स्मक किमा 
शैयाहरूको उपलब्धता 

  

२. 

आकम्स्मक किवाट 
अल्रासाउण्ड, एलसरे, इमेम्जङ 
सेवा, प्रयोगशाला, ओ.पी.डी., 
ओ.टी. तथा अन्य सेवाहरुमा 
सम्जलै नबरामी ल्याउि लैजाि 
सहकिे व्यवस्था (म्व्हलचेर/रली 
जाि सलिे अवस्था)   

 
 
 
 
 
 
 

 

३. 

आपतकालीि सेवाका लानग 
प्रयोग हिेु सवारी साधिहरू 
अस्पतालको आपतकालीि 
किमा सहज रूपमा आउि जाि 
सलिे अवस्था 

  

४. 
आवश्यक सेवा ददिका लानग 
आकम्स्मक किको कोठा 
उपयकु्त 

  

५. दि स्वास््यकमीबाट (२५  २५ शैया सभमको 
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िन्दा कम शैया िमतामा 
स्वास््यकमी र सो िन्दा 
मानथको िमता िएका 
अस्पतालहरुमा चौबीसै घण्टा 
म्चहकत्सक सेवा उपलब्ध हिेु 
व्यवस्था) 

अस्पतालको 
आकम्स्मक किमा 
समेत म्चहकत्सक 
उपलब्ध हिेु 
व्यवस्था 

६. 

सभबम्न्धत हवषयको 
कन्सल्ट्याण्ट/ म्चहकत्सक 
अिकलमा अनिवायथ रूपमा 
उपलब्ध हिेु व्यवस्था 

  

७. 
आकम्स्मक सेवामा काम गिे 
जिशम्क्त तानलम प्राप्त  

  

८. 
आकम्स्मक सेवाका लानग चाहहिे 
आवश्यक औषनधहरु चौनबसै 
घण्टा उपलब्ध हिेु व्यवस्था 

  

९. 

आकम्स्मक हविागबाट हवरामी 
ििाथ गिथ, ररफर हिेु िए ररफरल 
प्रहिया र हवरामी सािे पर्द्नत 
स्पष्ट पररिाहषत िएको 

  

आवश्यक उपकरिहरु 

नस.ि हववरि 

२५
 शै

या 

५०
 शै

या 

७५
 शै

या 

१०
० 

शैय
ा 

१०० शैया 
िन्दा माथी छ/

छैि
 

कैह
फ
यत

 

१. 
सलसि मेनसि 
प्रत्येक उपचार 
किमा 

१ २ ३ ५ 
आवश्यकता 
अिसुार     
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२. सचुर सेट -प्रत्येक 
उपचार किमा) 

१ २ ३ ५ 
,,     

३. 
एभव ुव्याग 
(Resuciation 
bag with 

Laryngoscope) 

२ ३ ४ ५ 

,,     

४. 
अम्लसजि - 
प्रत्येक उपचार 
किमा 

२ ४ ५ ७ 

,,     
५. इ सी जी मेम्शि १ १ १ २ ,,     
६. Cardiac 

Monitor 
१ १ १ २ 

,,     

७. 
डीफीव्रीलेटर 
(Automatic 
Electric 

Defribillator) 

१ १ १ १ 

,,     

८. िेन्टीलटर 
(Portable) 

१ १ १ २ 
,,     

९. वी पी सटे-प्रत्येक 
उपचार किमा) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

१०. 
आइ िी स्टेण्ड-
उपचार शैयाको 
अिपुातमा) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

११. प्लाष्टर गि ेसामग्री १ १ १ २ आवश्यकता 
अिसुार     

१२. डाथईग्िोम्स्टक सटे १ २ २ ४ ,,     

१३. 

आकम्स्मक 
कायथको लानग 
औषनध सहहतको 
काटथ -रली) 

१ १ १ २ 

,,     
१४. राहकयोस्टोमी सटे १ १ १ १ ,,     

१५. Intraosseous 
सटे 

१ १ १ २ 
,,     
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िोटिः अन्य स्वास््य संस्थाको प्रकृनतअिसुारको हववरि पशे गिुथ पिेछ।  
८. सघि उपचार सेवा (आई.नस यू., नस.नस.यू., एि.आई. नस.यू.) 
(५० बेड वा िन्दा मानथ अनिवायथ) 
नस.िं. मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१. चौबीसै घण्टा सघि उपचार सेवा ददिे 
व्यवस्था नमलाएको  

  

२. 
कुल उपलब्ध वडेको पााँच प्रनतशतको 
अिपुातमा आई. नस. यू. वेड व्यवस्था 
गरेको  

  

३. आइ.नस.यू. किमा प्रनत दइुथ शैयाका लानग   

१६ िेिस सलेसि सटे १ १ १ २ ,,     
१७. CVP Line Set  १ १ १ २ ,,     
१८. निवलुाईजर सेट १ १ १ १ ,,     

१९. 
वाटरसील रेिजे 
सटे 

१ १ २ २ 
,,     

२०. सूचिा पाटी १ १ १ १ ,,     

२१. 
ह्वील म्चयर, रली, 
स्रेचर ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

२२. Foot step ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

२३. वैकम्ल्पक हवद्यतुीय 
व्यवस्था  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

२४. 
ग्याम्स्रक टु्यव/ 
N/G tube 

Aspiration set ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

२५. डुस सटे 
(Enema) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

२६. 
िुट्टाले चलाउि े
सलसि मेनसि 
(Non Electric) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     
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एक िेम्न्टलेटर  

४. 

आई.नस.य.ु, नस.नस.यू., एि.आई.नस.यू. 
जस्ता सघि सेवा प्रदाि गिे यनुिटमा प्रनत 
शैयाको अिपुातमा एक जिा स्टाफ िसथको 
व्यवस्था  

  

५. 
तानलम प्राप्त म्चहकत्सक चौबीसै घण्टा 
उपम्स्थत रहिे र सभबम्न्धत कन्सल्ट्याण्ट 
अिकलमा उपलब्ध हिेु व्यवस्था  

  

६. 
नबरामीहरुको अवस्थाबारे चौबीस घण्टामा 
कभतीमा दईु पटक नबरामीका आफन्तलाई 
जािकारी ददिे व्यवस्था  

  

७. 
कडा सरुवारोग िएका नबरामीलाई सघि 
उपचार आवश्यक परेका नबरामीलाई छुटै्ट 
आइसोलेशिमा उपचारको प्रवन्ध नमलाएको  

  

८. सघि उपचार कि वातािकूुनलत बिाइएको    
9. ओ.टी. (Operation Theater) 
नस.िं मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१. 
प्रनत पचास शैया िमता बराबर एउटा मेजर 
ओ.टी. र एउटा माइिर ओ.टी.को व्यवस्था 
िएको  

  

२. 
१ िं. का अनतररक्त प्रत्येक पच्चीस शैया 
सथम्जथकल बेडका लानग एक मेजर ओ.टी. र 
आवश्यक माइिर ओ.टी. को थप व्यवस्था  

  

३. प्रनत पचास शैया िमता बराबर एउटा 
एिेस्थेनसक तयारी किको व्यवस्था िएको  

  

४. अम्लसजि आपूनतथको नियनमत व्यवस्था    
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५. ओ. टी. वातािकूुनलत    

६. 
ओ. टी. को बाहहर नबरामी कुरुवा बस्िे 
व्यवस्था   

  

७. 
मेजर ओ.टी. िएको जिुसकैु अस्पतालमा 
आइ.नस.यू. अनिवायथ हिु ुपिे व्यवस्था 
पालिा गरेको  

  

८. 
प्रत्येक मेजर ओ.टी. को लानग पोष्ट 
अपरेहटि वाडथको व्यवस्था  

  

९. 

अस्पतालमा शल्यहिया पिात ्पनि 
नबरामीको अवस्था म्स्थर ििएसभम उक्त 
शल्यहिया गिे समूह तथा सथजि म्चहकत्सक 
र एिेस्थेनसयोलोम्जष्ट अस्पतालमा रहहरहि ु
पिे व्यवस्था   

  

10. बहहरंग हविाग 
नस.िं. मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१. 
हवरामी िाम दताथ कि/स्थािको 
व्यवस्था 

  

२. 
अस्पतालबाट प्रदाि हिेु प्रत्येक हवशेषज्ञ 
सेवाका लानग अलग अलग ओ.पी.डी. 
किको व्यवस्था नमलाएको 

  

३. 
बहहरंग हविागको प्रत्येक कोठाको 
िेरफल कभतीमा चौध वगथ मीटर   

 कररब १० x 
१४ हफटको 
कोठा* 

४. 
स्वास््य संस्थाले बहहरङ्ग सेवा प्रदाि गिे 
नबशेषज्ञ म्चहकत्सक वा अन्य 
म्चहकत्सकहरु उपलब्ध हिेु समय 
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नस.िं. मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 
तानलका (ददि र बार िुल्िे गरी) सवैले 
देखे्न ठाउाँमा रािेको 

 

५. 

उपलब्ध िएका म्चहकत्सकहरु मध्ये 
सेवाग्राहीले उपलब्ध िएसभम रोजेको 
म्चहकत्सकसाँग परीिि गिथ पाउिे 
व्यवस्था 

  

६. 
म्व्हलचेयर, रनल, स्रेचरको पयाथप्त 
व्यवस्था िएको  

  

७. 
म्व्हलचेयर, रनल, स्रेचर राखे्न ठाउ 
पयाथप्त िएको 

  

८. 
म्व्हलचेयर, रनल, स्रेचर चलाउिे मानिस 
पयाथप्त िएको 

  

९. 

स्वास््य संस्थाले उपलब्ध गराउिे 
िनिएको हवशेषज्ञ सेवा सभबम्न्धत 
नबशेषज्ञ म्चहकत्सकबाटै प्रदाि गिे 
व्यवस्था नमलाएको 

  

१०. 
नबरामी वा नबरामीको रेिदेि गिे 
व्यम्क्तलाई रोग र उपचार पर्द्नत बारे 
स्पष्ट जािकारी ददिे व्यवस्था 

  

११. 
ओ.हप.डी. किमा पयाथप्त फनिथचर 
सहहतको प्रनतिालय 

  

१२. 

सूचिा-पाटी, हट.नि.म्स्िि, पोष्टर 
आददबाट स्वास््य सभबन्धी र स्वास््य 
संस्थाबाट प्रदाि गररिे सेवा सभबन्धी 
जािकारी ददिे व्यवस्था 
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नस.िं. मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१३. 
आवश्यकता अिसुार महहला र परुुषका 
लानग अलग अलग शौचालयको व्यवस्था 

  

बहहरंग सेवाका पूवाथधार तथा मापदण्डहरु देहायको तानलका बमोम्जम हिु ु
पिेछिः 

S
N

 

Description 
 25  

beds 

50 

 beds 

75  

beds 

100  

beds 

1
0

0
-2

0
0
 b

e
d

s 

छ/
छैि

 
कै
हफ

यत
 

A General Areas        

1 

Inquiry counter/ Cash 

counter(sq.m) 1(28) 1(28) 1(56) 1(75) *   

2 Medical record(sq.m) 

1 

(10.5) 1(10.5) 

1 

(10.5) 1(10.5) *   
3 Janitor's closet(sq.m) 1(3.5) 1(3.5) 1(3.5) 1(3.5) *   

4 Waiting room(sq.m) 1(28.0) 1(29.0) 

1 

(29.0) 1(50.0) *   

5 
Public Telephone (Self 
Operating ) 1 1 1 1 *   

6 

Toilets (Male and 

Female) 

2(17.5) 

1+1 

2(28) 

2+1 

3(35) 

2+2 

4(42) 

2+2 *   
B Medical Clinic             

1 

Consultation room (each 

14 sq.m)         

2 Sub Waiting room 1(14.0) 1(21.0) 1(28) 

1 

(35.0) *   
C Surgical Clinic             

1 

Consultation  room (each 

14 sq.m) 
     

 

 

2 

Treatment and Dressing  

room 
     

 

 

3 Sub Waiting  room 

1 

(14.0) 

1 

(21.0) 

1 

(28) 

1 

(35.0) *   
D Obs/Gyne.Clinic               
1 Consultation  room (each      
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S
N

 

Description 
 25  

beds 

50 

 beds 

75  

beds 

100  

beds 

1
0

0
-2

0
0
 b

e
d

s 

छ/
छैि

 
कै
हफ

यत
 

14 sq.m) 

2 Treatment room 1(17.5) 1(17.5) 

1 

(17.5) 1(17.5) *    

3 

Toilet com cleaning  
room (attached to 

treatment room) 

     
 

 
4 Waiting room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14)  *   
E Pediatric Clinic            

1 

Consultation room (each 

14 sq.m) 
     

 

 
2 Treatment room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   
3 Immunization room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   
4 Recreation & Play room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   
5 Waiting room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   
F Orthopedic Clinic      

 
 

1 

Consultation room (each 

14 sq.m) 
     

 

 

2 

Plaster and Splint storage 

room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   
3 Treatment room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

4 

Recovery  & Plaster 

Cutting room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   
5 Waiting room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   
6 Physiotherapy room 1(28) 1(28) 1(28) 1(28) *   
G ENT Clinic             

1 
Consultation room (each 
81sq.m) 

     
 

 
2 Treatment room      

 
 

3 Audiometry room Speech 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   
4 Waiting room      
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S
N

 

Description 
 25  

beds 

50 

 beds 

75  

beds 

100  

beds 

1
0

0
-2

0
0
 b

e
d

s 

छ/
छैि

 
कै
हफ

यत
 

H Dental Clinic             
1 X-ray room      

 
 

2 

Consultation room (each 

8 sq.m) 
     

 

 
3 Workshop/Lab      

 
 

4 Recovery room      
 

 
I Skin & STD clinic             

1 

Consultation room (each 

8 sq.m) 
     

 

 
2 Treatment room      

 
 

3 Skin Lab      
 

 
4 Waiting room      

 
 

5 Counselling room      
 

 
* Patient load र सेवाको प्रकृती अिसुार थप गिथ सहकि 

ओ.हप.डी. सञ्चालि हिेु समय (नबहाि..............    सााँझ..............) 

क)  अनिवायथ 
हिुपुिे सेवा 
हरु -५० वेड 
सभम) 
 

सेवाहरु छ/छैि 
प्रनतकारात्मक 
प्रबधथिात्मक 

सेवा 
छ/छैि 

सामान्य म्चहकत्सा   िोप  
वालरोग  मातम्शश ुसेवा  
सामान्य शल्यहिया  स्वास््य म्शिा  
स्त्री तथा प्रसूनत सेवा  श्रव्यदृस्य  

ि)  ५० बेड 
िन्दा माथी 
अनिवायथ 
 

एम.सी.एच. म्ललनिक 
 परामशथ सेवा 

-२५ बेड 
िन्दा मानथ) 

 

हफम्जयोथेरापी सेवा  पोषि -५० 
बेड 
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िन्दा 
माथी) 

ग)  ५० बेड 
िन्दा मनुि 
ऐम्च्छक, ५० 
बेड िन्दा 
माथी थप ५० 
बेडका लानग 
कभतीमा २ 
वटाका दरले 
-अनिवायथ 
सेवाका 
अनतररक्त) 

हाड जोिी   
िाक काि घााँटी   
छाला तथा यौिरोग   
आाँिा   
दन्त सेवा आदद,   
अन्य .... .......... 

.......... 

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

  

घ)  १०० 
देम्ि २०० 
शैयाका लानग  

क) ि) र ग) मा 
उल्लेम्ित सेवाका 
अनतररक्त थप २ हवशेषज्ञ 
सेवा  

  

11. अन्तरंग हविाग 
नस.िं. मापदण्ड छ/छैि कैहफयत 

१. 
डालटरको डू्यटी रुम, पेन्री (Pantry),  
आईसोलेशि रुम, हि्रटमेण्ट रुम, शौचालय 
आददको व्यवस्था  

  

२. शैंया वीच कभतीमा ४ हफट तथा नित्ताबाट कभतीमा 
१ हफटको दूरी 

  

३. अस्पतालमा बच्चा, सतु्केरी, अब्जिेसि तथा सरुवा 
रोगका लानग छुट्टाछुटै्ट वाडथको व्यवस्था 

  

४. जिरल शैंयाको हकमा ४ देम्ि ६ शैयाको 
अिपुातमा १ स्टाफ िसथको  व्यवस्था िएको 
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५. लेबर रुमको छुटै्ट व्यवस्था िएको    

६. लेबर रुमका लानग छुटै्ट शौचालयको व्यवस्था 
िएको 

  

७. 
िनसथङ्ग डू्यटी स्टेशिबाट प्रत्यके नबरामीको प्रत्यि 
निगरािी हिेु व्यवस्था वा प्रत्यके बेडमा कल 
बेलको व्यवस्था 

  

८. एक जिरल वाडथमा पच्चीस शैया िन्दा बढी 
ििएको 

  

 
अन्तरङ्ग हविागका पूवाथधारहरु 

S
N

 Inpatient 

(General 

Ward) 2
5

 b
e
d

s 

5
0

 b
e
d

s 

7
5

 b
e
d

s 

1
0

0
 b

e
d

s 

200 beds 

& above छ/
छैि

 

कै
हफ

यत
 

1 

Ward Area 

(Per bed 

/7sqm) 
    

नबरामीको 
चाप तथा 
आवश्कता 
अिसुार 

  

2 
Nursing 
station 

1 
(17.5) 

1 
(17.5) 

1 
(21) 

1 
(21.0) 

  

3 

Nurse's 

changing 

room 
      

4 
Treatment 
room 

1 
(10.5) 

1(14) 
1 

(21) 
1(21)   

5 
Clean Utility 

room 
1(14) 1(14) 

1 

(14) 
1(14)   

6 
Ward 
Kitchen 

/Pantry 

1 
(10.5) 

1(14) 
1 

(21) 
1(21)   

7 

Sluice room 
- धोई पिाली 
गिे ठाउाँ 

1 

(10.5) 
1(14) 

1 

(21) 
1(21)   

8 Ward Store 
1 

(10.5) 
1(14) 

1 

(21) 
1(21)   
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9 

Dr.'s duty 

room with 

toilet 

1 

(10.5) 
1(14) 

1 

(21) 
1(21)   

10

0 

Sanitary 

facilities  
      

A) Water 

closets/toilet 

1 to every 8 
beds (male) 

      

B) Urinal 

/toilet 1 to 

every 6 beds 

(female) 

      

C) Wash 

bashins: 1 

for every 12 

beds 

      

D) Sinks : 1 

for each 

ward 
      

E) Kitchen 

sinks & 

dishwasher: 
1 for each 

ward 

      

12. हवहवध पूवाथधारहरु 

S

N 

Inpatient (General 

Ward) 

2
5
  

b
ed

s 

5
0
  

b
ed

s 

7
5
  

b
ed

s 

1
0
0
 b

ed
s 

2
0
0

 b
ed

s 

छ/ 

छैर्न कै
फि
य
त
 

11

  Administrative Block                
 A Director's Room          
 B Administrative Unit          
 C Finance Unit          
 D Library          
 E Meeting Hall          
 F Training Hall          
 G Record Keeping Unit           
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S

N 

Inpatient (General 

Ward) 

2
5

  
b
ed

s 

5
0

  
b
ed

s 

7
5

  
b
ed

s 

1
0

0
 b

ed
s 

2
0

0
 b

ed
s 

छ/ 

छैर्न कै
फि
य
त
 

 H Security  Unit           
 I Toilet Male/Female          
 J House Keeping           
12 Laundary                
A Dirty Receive  

     

    
B Clean Store Room     
C Staffs Room with 

Toilet 
    

D Cleaning area     
E Kitchen           
13 CSSD               
 A Dirty Receiving            
 B Cleaning Room          
 C Sterilization Room          
 D Clean Storage Room          
 E Common Storage           
 F Drying & Packing           
 G Ambulance                

 

13. मािव संशाधि व्यवस्थापि 
नस.िं. मापदण्ड छ/छैि कैहफयत 

१. 
 

प्रनत पच्चीस शैयाको लानग एक जिा 
एम.डी.जी.पी. म्चहकत्सक  

  

एम.डी.जी.पी. म्चहकत्सक ििएको अवस्थामा 
अव्स तथा गाइिे र बाल रोग नबशेषज्ञ  

  

२. 

शल्यहिया प्रदाि गिे किमा प्रनत शैया 
कभतीमा एक जिा शल्यम्चहकत्सक, एक 
जिा एिेस्थेहटलस, एक जिा इन्चाजथ, एक 
जिा शल्यहिया सहायक र एक जिा िसथ 
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३. 
जिरल किमा प्रनत चार देम्ि छ शैयामा 
एक जिा स्टाफ िसथको व्यवस्था िएको  

  

4. 
इमजेन्सी तथा पोष्ट अपरेहटि कि (Post 

Operative Ward) मा प्रनत दईु शैयामा एक 
जिा िसथ   

  

५. 
सघि उपचार कि (आई.सी.यू., 
एि.आई.सी.यू, सी.सी.यू. आदद) मा प्रनत 
शैयामा एक जिा स्टाफ िसथको व्यवस्था 

  

६. 
प्रसूनत किको लेवर वेडमा प्रनत वेड दईु एस. 
वी. ए. (Skill Birth Attendants) तानलम प्राप्त 
िसथ वा मीडवाईफरीको व्यवस्था 

  

७. 
१०० शैया िन्दा वढीको अस्पतालमा 
अस्पताल प्रशासकको व्यवस्था  

  

८. 
अस्पतालमा कभतीमा दईु नतहाई 
स्वास््यकमीहरु पूिथकालीि रहेको 

  

९. 
सरकारी स्वास््यकमीहरुबाट सेवा नलिपुिे 
अवस्थामा सभबम्न्धत निकायको स्वीकृनत 
पर रहेको  

  

१०. 
हरेक स्वास््यकमीहरुले सभबम्न्धत 
व्यवसाहयक काउम्न्सलबाट दताथ िभबर 
नलएको  

  

११. 
हवदेशी स्वास््यकमी वा स्वयं सेवक िए 
निजले मन्रालयको नसफाररसमा सभबम्न्धत 
काउम्न्सलवाट स्वीकृनत नलएको 

  

१२. 
१०० शैया सभम िमताको अस्पतालमा 
कभतीमा १ जिा मेनडकल रेकडथर िएको 
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अन्य स्वास््य संस्थाको हकमा स्वास््य संस्थामा स्वीकृत हुाँदा पेश गरेको 
हववरि अिसुार को अवस्था पेश गिुथ पिे छ।  

 जिशम्क्त सभबन्धी हवस्ततृ हववरि: 

सेवा/
समूह पद/िाम २५ 

शैया 
५० 
शैया 

७५ 
शैंया 

100
शैया 

छ/ 
छैि कैह

फय
त 

1. हफम्जनसयि 1* 1+1# 2 2+1#   
2. सजथि 1* 1 1+1# 2+1#   
3. वालरोग हवशेषज्ञ 1* 1 1+1# 2+1#   

4. हाड तथा जोिी 
हवशेषज्ञ 

1* 1* 1 1+1# 
  

5. स्त्रीरोग हवशेषज्ञ 1* 1 2 2+1#   

6. यौि तथा छाला रोग 
हवशेषज्ञ 

1* 1* 1* 1+1* 
  

7. 
प्याथोलोम्जष्ट/बायो
केनमष्ट/माइिोबायो
लोम्जष्ट 

1* 1* 1 1+1* 

  

8. मेनडकल 
टेलिोलोम्जष्ट 

1# 1# 1 1+1# 
  

9. ल्याव टेम्लिनसयि 1 1+1# 1+2# 2+2#   
10. ल्याव अनसस्टेन्ट 1 1+1# 2+1# 3+1#   
11. रेनडयोलोम्जष्ट 1* 1# 1 1+1*   

12. 

रेनडयोग्राफी 
टेलिोलोम्जष्ट/रेनडयो
ग्राफी 
अनधकृत/वररष्ठ 
रेनडयोग्राफर 

1 3+1# 4+2# 5+2# 
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सेवा/
समूह पद/िाम २५ 

शैया 
५० 
शैया 

७५ 
शैंया 

100
शैया 

छ/ 
छैि कैह

फय
त 

13. िाक,काि, घाटीरोग 
सथजि 

1* 1* 1* 1# 
  

14. िेफ्रोलोम्जष्ट 1* 1* 1* 1*   
15. अप्थल्मोलोम्जष्ट 1* 1* 1* 1#   
16. एिेस्थेहटष्ट 1* 1 1+1* 1+1#   
17. डेन्टल/नब.नड.एस. 1* 1# 1 1   
18. मटुुरोग हवशेषज्ञ 1* 1* 1* 1^   
19. स्िायूरोग हवशेषज्ञ 1* 1* 1* 1*   

20. मािनसक रोग 
हवशेषज्ञ 

1* 1* 1* 1# 
  

21. एम.नड.जी.हप. 1*! 1*! 1+1* 1+2*   

22. मेनडकल अनधकृत 
(एम.बी.बी.एस) 

4 6 7 9 
  

23. मे.सू/निदेशक 1* 1* 1 1   
24. मेरोि 1* 1 1 1@   
25. सहायक मरेोि 1* 1* 1 2   
26. नसष्टर/नब.एि. 1 2 3 4   
27. स्टाफ िसथ 5 10 15 25   
28. अिमी 5 7 7 7   
29. हे.अ/ नसअहेव 2 3 3 4   
30. अहेव 3 4 4 5   
31. हफम्जयोथेराहपष्ट 1* 1* 1* 1   
32. दन्त सहायक 1* 1* 1 1+1*   
33. हाउस हकपर 1 1 1 2   
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सेवा/
समूह पद/िाम २५ 

शैया 
५० 
शैया 

७५ 
शैंया 

100
शैया 

छ/ 
छैि कैह

फय
त 

34. अस्पताल प्रशासक 1* 1* 1* 1   
35. सहायक प्रशासक ~ ~ ~ ~   

36. लेिा अनधकृत  1 1 1   

37. 
मेनडकल रेकडथर 

1 1 2 2 

 मािव 
संशाधि
को बुंदा 
िं. १२ 
अिसुार 

38. लेिापाल/स.लेिापाल 1 ~ ~ ~   

39. ररसेप्सोनिष्ट ~ ~ ~ ~   

40. स्टोर हकपर ~ ~ ~ ~   

41. फमाथनसष्ट/फामेनस 
सहायक 

1# 1 1 2 
  

42. इनसजी टेम्लिनसयि 1* 1* 1+1* 1+1#   
43. डाइहटनसयि 1* 1* 1* 1+1*   

44. वाडथ एटेन्डेन्स 
महहला/परुुष 

~ ~ ~ ~ 

  

45. सरुिा गाडथ ~ ~ ~ ~   

46. अनडयोलोजी 
अनसस्टेन्ट 

1* 1* 1* 1* 
  

47. म्स्पच थेराहपष्ट 1* 1* 1* 1*   

48. एिेस्थेनसया 
अनसस्टेन्ट 

1* 1 1+1* 2 
  

49. इमजेन्सी 
हफजीनसयि 

 1* 
1+1 

*# 
1+2*# 

  

50. इमजेन्सी 1+1# 2+2# 3+2# 3+3#   
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सेवा/
समूह पद/िाम २५ 

शैया 
५० 
शैया 

७५ 
शैंया 

100
शैया 

छ/ 
छैि कैह

फय
त 

प्यारामनेडलस 
51. इमजेन्सी िसथ 1+1# 2+2# 3+2# 3+3#   

* = Desirable 

# = Part time 

^ = If ICU with ventilator  
! = If other  (at least Gynaecologist and Pediatrician) specialist are not 

available then mandatory 

@ = Masters in Nursing  
~ = As per need 

िोटिः- २५ शैया िमता अस्पतामा अन्य हवशेषज्ञ उपलब्ध ििएतापनि एक 
जिा एम. डी. जी. पी. अनिवायथ .  

 

14. एलाईड हेल्थ तथा निदािात्मक सेवा 
नस.िं. मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१. एलसरे मेम्शि Install गिथको लानग कभतीमा 
२२५ स्लवायर फीटको कोठा  

  
 

२. 

एलसरे /नस.टी.स्लयाि गिे कोठाको Wall 

Thickness (१) ९ इन्च wth Plaster of 

Parais वा (२) 6 inches with 0.2mm lead 

barrier  वा (३) 2.0 mm lead Thickness 

मध्ये कुिै एक िएको   

  

३. 

एलस रे  /नस.टी.स्लयाि Expose गिे 
व्यम्क्तको लानग एलसरे कोठानिर 0.5mm 

को lead Aprone of equivalent Radiation 

Protective Material प्रयोग गिे व्यवस्था  

  

४. X-Ray expose गिे कोठा, डाथकथ रुम र   
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प्रतीिा कि छुट्टाछुटै्ट  

५. 
X-Ray हवहकरिले स्वास््यमा िराव असर 
पिथसलछ िन्नेवारे सूचिा टााँस गरेको  

  

६. 
पचास वेड िन्दा मानथका अस्पतालमा 
कभतीमा एक वटा मोवाइल एलसरे मेनसि 
िएको (५० िन्दा मनुि ऐम्च्छक) 

  

७. 
Radiology/Imaging सभबन्धी मेनसि िेपाल 
निर ल्याउि र सञ्चालि गिथ स्वास््य तथा 
जिसंख्या मन्रालयको  स्वीकृनत नलएको  

  

८. 
Radiology/Imaging को ररपोहटङ 
रेनडयोलोम्जष्टले मार गिे गरेको 

  

९. 
रेनडयोलोम्जकल इन्टरिेन्सि प्रोनसनडयूरहरु 
यथासभिव रेनडयोलोम्जष्टलेिै गिे गरेको 

  

१०. 
स्त्री तथा प्रसूनत रोग हवशेषज्ञले USG गिे 
गरेको िए निजले तीि महहिाको USG 
सञ्चालि सभबन्धी तानलम नलएको   

 
 
 

 

११. 
हवहकरि िेरमा काम गिेलाई अनिवायथ 
रूपमा रेनडएसि हेजाडथ ित्ताको व्यवस्था 
गरेको 

  

१०० बेड िन्दा माथी थप   

क. 

Radiology  मा कायथरत कमथचारीहरुको 
लानग Radiation Dose monitor गर्ने Monitor 

(Thermo LuminescentDosimeters-TLD 

badges) उपलब्ध गराउि ु पिे र समय 
समयमा Radiation Survey Monitoring 
गिुथपिथ  Eye, Gonadal, Thyroid gland 
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आददको protection को लानग lead Glass / 

Glove /lead Apron को व्यवस्था 

ि. 
एम.आर.आई./नस.टी.स्लयाि राखे्न कोठाको 
साइज कभतीमा १६×२० हफट 

  

ग. 
एम.आर.आई को कोठाको लानग External 
Magnetic  असर हिु िहिेु व्यवस्था   

  

घ. 
कन्रोल रुमको साइज कभतीमा १०  १२ 
फीट  

  

Imaging Equipments:  

SN 
Name of the 

Equipment 

No. of Beds Remarks 

(Yes/ 

No) 25 50 75 100 
100-

200 

1. 
500 ma X-ray 
with image 

intensifier 

- 1* 1* 1* 1*  

2. 
300 ma X-ray 

machine 
1 1 1 1 1  

3. 
100 ma X-ray 

machine 
1 1 1 1 1  

4. 

100 ma X-ray 

machine 

(MOBILE) 

1 1 1 1 1  

5. 

Dry View 

Processer (CR 

System)  
स्वैम्च्छक स्वैम्च्छक स्वैम्च्छक 1 1  

6. 
Dental X-ray 

machine 
स्वैम्च्छक स्वैम्च्छक स्वैम्च्छक 1 1  

7. 

Ultra-sound 

machine with 

color droppler 
and guided 

biopsy 

1 1 1 1 2  

8. 
Spiral C.T. 

Scan -  स्वैम्च्छक स्वैम्च्छक * 1  

9. 
MRI machine - स्वैम्च्छक स्वैम्च्छक * *  
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10. 
Mammography 

Unit - - - 1 1  

11. 
Echocardiogra

m 
स्वैम्च्छक 1 1 1 1  

* As per need. 

 

15. प्रयोगशाला सेवा  
नस.िं मापदण्डहरु छ/छैि कैहफयत 

१. 
एन्टीिेटल, न्यूरोलोजी र िेफ्रोलोजी जस्ता 
हवशेषज्ञ सेवा प्रदाि गिे अस्पतालमा 
नडप्सहटक जस्ता परीिि गिे व्यवस्था 

  

२. माइिो-बायोलोजी सभबन्धी प्रयोगशाला 
वातािकूुनलत िएको 

  

१०० बेड िन्दा मानथ थप   

क. 
बायोकेमेिी, माइिोबायोलेाजी, हेमाटोलोजी, 
प्याथोलोजी सेवाहरु सञ्चालि  

  

ि. 
कभतीमा एक जिा हफम्जयोथेराहपष्ट सहहतको 
हफम्जयोथेरापी यनुिट  

  

ग. म्स्पच थेरापीको व्यवस्था   

घ. 
प्रयोगशाला परीििको लानग कभप्यटुर प्रहवनध 
प्रयोग गरी न्यूमेहि्रक ट्युब प्रिालीबाट 
िमिुाको संकेत र प्रनतवदेि ददिे व्यवस्था  

  

ङ. 
थेरापेहटक (Therapeutic) औषनध अिगुमिको 
व्यवस्था  

  

च. 
िमिुा संकलि, ररपोटथ हवतरि र सोधपछुको 
लानग अलग-अलग कोठाहरू 
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Laboratory Instruments :  
 

S 

N 

Name of 

Instruments 
Unit 

Bed capacity and number of instruments   

Remarks 

(Yes/

No) 

25 

bed 
50 bed 75-100 bed 

101-

200 

bed 

 

1.  Microscope pcs 1-3 3 3 4  

2.  Microtome pcs - 1 1 2  

3.  
Tissue  
processor 

pcs - 1 1 1  

4.  
Slide Stainer 

(Histo) 

pcs - - - -  

5.  
Tissue 
Floating 
water bath 

set - 1 1 1  

6.  
Immuno 
histo-
chemistry set 

set - - - -  

7.  

Auto 
Analyzer  
(Bio 
Chemistry) 

set - - - -  

8.  

Semi Auto 
Alalyzer 
(Bio 

Chemistry)  

set 1 1 1 1  

9.  
Elisa reader 
with Washer 

set - - - 1  

10.  Incubator set 1 1-2 2 5  

11.  
Chemical 
Balance 

set 1 1 1 1  

12.  
Electrolyte 
Analyzer 

set 1 1 1 2  

13.  Colorimeter Set 1-3 1-3 1-3 2-3  

14.  Hot air Oven Set 1 2 2 3  

15.  Autoclave Set 1 2 2 3  

16.  Refrigerator Set 1-2 2-4 2-4 4  

17.  

Coagulomete
r for 
coagulation 
profile 

set -  1 1  
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S 

N 

Name of 

Instruments 
Unit 

Bed capacity and number of instruments   

Remarks 

(Yes/

No) 

25 

bed 
50 bed 75-100 bed 

101-

200 

bed 

 

18.  

Blood cell 
counter(18 
parameters 
or above) 

pcs 1* 1 1 2  

19.  
Blood gas 
analyzer 

Set - - 1 1  

20.  Generator set 1 1 1 1  

21.  Centrifuge pcs 2 4 4 6  

22.  
Laminar 
hood  

 - - 1 1  

23.  
Counting 
Chamber 

pcs 1-2 1-2 1-2 1-2  

24.  DLC counter pcs 1-2 2 2 2  

25.  

Pipettes, 
Glassware/ki
ts 

/Consumable
s  

pcs  

     

26.  
Biosafety 
Cabinet 
(Class II) 

 - - - -  

27.  Incinerator set 1 1 1 1  

28.  

Glassware/ki

ts/ reagent 
consumables  

as per need 
   

29.  
Computer 
with printer 

set 1 1 1 2-4  

30.  

Adequate 
number of 
Furniture 

should be 
available. 
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अिसूुची- ६ 
(नियम २० उपनियम (२) िण्ड (क) साँग सभबम्न्धत) 
सरुम्ित गिथपति सेवाको लानग स्वयमले ददिे मञ्जरुीिामा 

 
सरुम्ित गिथपति सेवाको आवश्यकता, गिथपतिका हवहवध प्रहवनध, गिथपति 
सेवामा अन्तनिथहहत जोम्िम, त्यसका हवकल्पहरु र यसवाट हिेु फाइदा तथा 
वेफाइदा लगायतका प्राहवनधक एवम ्व्यावहाररक पिमा पूिथ परामशथ प्राप्त 
िएकोले सरुम्ित गिथपति सेवा प्राप्त गिथ, प्रदेश स्वास््य सेवा नियमावली, 
२०७६ को नियम २० को उपनियम (२) को िण्ड (क) बमोम्जम यो 
मञ्जुरीिामा लेिी तपाई म्चहकत्सक/स्वास््यकमी........................ लाई 
ददएको छु। 
 
ल्याप्चे (हस्तािर गिथ िजाने्नको हकमा)            मञ्जूरीिामा ददिेको 

          हस्तािर: 
            िाम थर: 

 
 

   िाम थर: 
(क) सेवा नलिे व्यम्क्तको उमेर: 
(ख) सेवा नलिे व्यम्क्तको: 

                           ठेगािा: 
                           म्जल्ला: 

                  गाउाँ/िगर: 
                           वडा िं: 
                             टोल: 
                             नमनत: 

 

दायााँ 

 

बायााँ 
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अिसूुची- ६क 
(नियम २० उपनियम (२) िण्ड (ि) साँग सभवम्न्धत) 

सरुम्ित गिथपति सेवाको लानग सेवाग्राहीको िम्जकको िातेदारले ददिे 
मञ्जरुीिामा 
 

सरुम्ित गिथपति सेवाको आवश्यकता, गिथपतिका हवहवध प्रहवनध, गिथपति 
सेवामा अन्तनिथहहत जोम्िम, त्यसका हवकल्पहरु र यसवाट हिेु फाइदा तथा 
वेफाइदा लगायतका प्राहवनधक एवम ्व्यावहाररक पिमा पूिथ परामशथ प्राप्त 
िएकोले सरुम्ित गिथपति सेवा प्राप्त गिथ, प्रदेश स्वास््य सेवा नियमावली, 
२०७६ को नियम २० को उपनियम (२) को िण्ड (ि) बमोम्जम निज 
गिथवती महहलाको िम्जकको िातेदारको हैनसयतले यो मञ्जुरीिामा लेिी तपाई 
म्चहकत्सक/स्वस््यकमी........................ लाई ददएको छु। 
 
ल्याप्चे (हस्तािर गिथ िजाने्नको हकमा)               मञ्जूरीिामा ददिेको 

       हस्तािर: 
       िाम थर: 

     उमेर: 
 (क) सेवा नलिे व्यम्क्तको िाम थर: 

        (ि) सेवा नलिे व्यम्क्तको उमेर: 
                   (ग) सेवा नलिे व्यम्क्तको: 

                         ठेगािा: 
                         म्जल्ला: 

               गाउाँ/िगर: 
                        वडा िं: 
                          टोल: 
                          नमनत: 

 

दायााँ 

 

बायााँ 
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अिसूुची- ७ 

(नियम २५ को िण्ड (क) साँग सभबम्न्धत) 
राहिय िोप तानलका 

 

नस.ि. 
िोप को 
प्रकार 

डोज 
संख्या तानलका 

१. नब. नस. म्ज १ जन्मिे नबम्त्तकै 

२. ओ. पी. नि ३ ६, १०, १४ हप्तामा 

३. नड.हप.टी. 
हेप.बी., हहव 

३ ६, १०, १४ हप्तामा 

४. एफ.आई.हप.
नि. 

२ ६ र १४ हप्तामा 

५. हप. नस. नि ३ ६, १० हप्तामा र ९ महहिामा 

६. एम. आर २ ९ महहिा र १५ महहिामा 

६. जे.ई. १ १२ महहिामा 

८. 
हट. डी २ गिथवती महहला: पहहलो गिथ िएमा 

२ डोज र त्यस पिातको गिथमा १ 
डोज  
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अिसूुची- ८ 
(नियम २६ को उपनियम (२) को िण्ड (क) साँग सभबम्न्धत) 

अिमुनतपरको लानग ददइिे निवदेि 
श्री............................, 
...................मन्रालय। 

हवषयिः- अिमुनतपर सभबन्धमा। 
िोप सेवा सञ्चालिका लानग अिमुनतको लानग प्रदेश स्वास््य सेवा 
नियमावलीको नियम २६ को उपनियम (२) को िण्ड (क) बमोम्जम 
देहाएको हववरि सहहत यो निवेदि पेश गरेको छु। 

1. स्वास््य संस्थाको िाम: 
2.  स्वास््य संस्थाको ठेगािा: 
3. संस्थाको प्रकार: सामदुाहयक/गैरसरकारी/निजी: 
4. म्ललनिक/िोपकेन्र/िनसथङ्ग होम/अस्पताल: 
5. संस्था सञ्चालिको इजाजतपर िं. : 
6. संस्था िवीकरि िुल्िे प्रमािपर: 
7. स्वास््य संस्थाको िौनतक अवस्था : 

(क)कोठा/िवि 
(ि)िोप सेवा सञ्चालि गिथ छुटै्ट कोठा िएको / ििएको 
(ग)कोल्ड चेिको अवस्था 

8. फोहोर मैला हवसजथि गिे व्यवस्थाको हववरि: 
9. िोप सञ्चालि गिे स्वास््यकमीको संख्या र प्रकार: 
10.सञ्चालि गिथ चाहेको िोप: 

(क) िोप कायथिममा समावेश िएका िोप 

(ि)  अन्य िोपहरु 
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ि .स िोपको 

िाम 
उत्पादि गिे 

कभपिीको िाम र 
ठेगािा 

प्रनत 
िायल 
मारा 

प्रनत 
िायल 
शलु्क 

िोप ददिे 
माध्यम 

      

 
निवेदि साथ संलग्ि गिुथपिे कागजातहरु: 

(क) स्वास््य संस्था सञ्चालि अिमुनतपर 
(ि) स्थायी लेिा िं./ भ्याट िं. 
(ग)   कर चकु्ताको पर  
(घ)  िोप सेवा ददिे स्वास््यकनमथको शैम्िक योग्यताको प्रमािपर र 

 सभबम्न्धत काउन्सीलमा दताथ िएको प्रमािपर 
(ङ)  रकम जभमा गरेको िौचर 

 
संस्थाको छाप                   संस्थाको तफथ बाट निवेदि ददिे 

व्यम्क्तको                                        दस्तित 
:-                    िाम,थर :- 

                                  पद:- 
                                  नमनत:- 
                    संस्थाको िाम र ठेगािा:- 
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अिसूुची- ९ 

नियम २६ को उपनियम (२) को िण्ड (ि) साँग सभवम्न्धत 
िोप सेवा सञ्चालि गिे स्वास््य संस्थालाई ददइिे अिमुनतपर 

बागमती प्रदेश सरकार 
सामाम्जक हवकास मन्रालय 

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

िोप सेवा सञ्चालि गिे अिमुनतपर 
अिमुनतपर िं . 

श्री ................... 
..................................। 
     िोप सेवा सञ्चालि गिे अिमुनतको लानग त्यस स्वास््य संस्थाबाट 

नमनत ................ मा ददि ुिएको निवेदि उपर जााँचबझु गरी प्रदेश 
स्वास््य सेवा ऐि, २०७५ को दफा ४६ को उपदफा १ तथा प्रदेश 
स्वास््य सेवा नियमावली, २०७६ को नियम २६ को उपनियम (२) 
को िण्ड (ि)  बमोम्जम देहायका शतथहरूको अधीिमा रही देहायका 
िोपहरू सञ्चालि गिे गरी यस मन्रालयको नमनत.......................... 
को नििथय अिसुार यो अिमुनतपर ददइएको छ। 

१. िोप सेवा सञ्चालि गिथ अिमुनत ददइएका िोपहरु: 
 (क) नियनमत कायथिममा समावेश िएका सबै िोपहरू  
 (ि) अन्य िोपहरु 

ि. 
स. 

िोपको 
िाम 

उत्पादि गिे 
कभपिीको 

िाम र ठेगािा 

प्रनत 
िायल 
मारा 

प्रनत 
िायल 
शलु्क 

िोप ददिे 
माध्यम 

 

कैहफयत 
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२. अिमुनतपर कायम रहिे अवनध: 
अिमुनतपरददिे अनधकारीको,- 
कायाथलयको छाप : 
दस्तित: 
िाम र थर: 
पद: 
नमनत : 
3.  अिमुनतपर प्राप्त स्वास््य संस्थाले पालिा गिुथ पिे शतथहरू: 

(क) िोप सेवाहरु सञ्चालि गदाथ प्रदेश स्वास््य सेवा ऐि तथा 
नियमावली बमोम्जम निधाथरीत मापदण्ड अिरुूपको हिुपुिे, 

(ि) िोपको िण्डारिको लानग निधाथररत मापदण्ड बमोम्जमको 
छुटै्ट किको व्यवस्था गिुथपिे,  

(ग) िोप कायथिममा समावेश िएका िोपहरु निशलु्क रूपमा 
उपलब्ध गराउि ुपिे, 

(घ) अिमुनतपरको अवनध समाप्त हिु ुअगावै अिमुनतप्राप्त स्वास््य 
संस्थाले अिमुनतपरको िवीकरि गराउि ुपिेछ्, 

(ङ) सञ्चानलत िोप सेवाका सभबन्धमा प्रदेश स्वास््य सेवा 
नियमावली बमोम्जमको प्रनतवेदि सभबन्धीत निकायमा 
बझुाउि ुपिेछ, 

(च) िोप ददिे व्यम्क्तले िोप नलएको स्पष्ट देम्ििे गरी िोप 
नलिे व्यम्क्तलाई िोप काडथमा जिाउ ददिे, 

(छ) प्रदेश स्वास््य नियमावली बमोम्जमका शतथहरु पालिा 
गिुथपिे। 
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 अिमुनतपरको पछानडको पषृ्ठमा लेम्ििे 
अिमुनतपरको िवीकरि 

िवीकरि 
नमनत 
 
 

बहाल 
रहिे 
नमनत 

िवीकरि गिे 
अनधकारीको िाम 

पद 
 दस्तित 

कायाथलयको 
छाप 
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अिसूुची- १० 
(नियम ४३ को िण्ड (ध) साँग सभबम्न्धत) 

पूवथ सूसमु्चत मञ्जरुीिामाको ढााँचा  
श्री  हवद्यालय  
....................................। 

पूवथ ससूुम्चत मञ्जरुीिामा 
यस हवद्यालयको किा........ मा अध्ययिरत मेरो छोरा/छोरी लाई 
हवद्यालयमा रहदा/बस्दा वा पठिपाठिको िममा घाउ, चोटपटक वा अन्य 
िहवतव्य दघुथटिा िएमा आवश्यक प्राथनमक उपचार वा प्रषेि गिथ अिमुनत 
ददएको छु। सो िममा कुिै हकनसमको िनबतब्य परेमा हवद्यालय 
िसथ/हवद्यालय पररवार उपर कुिै उजरु वाजरु गिे छैि िनि मेरो यो 
मन्जरुीिामा लेम्ि सहहछाप गररददएको छु l   
अनििावकको सहीिः  
िाम थर : 
ठेगािा : 
नमनत  :  
सभपकथ  िं:. 
मञ्जरुीिामा गराउिे 

कमथचारीको   
सहह : 
िाम थर : 
पद: 
नमनत  :  

औठाको छाप  
दायााँ  बायााँ  
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अिसूुची- ११ 
(नियम ४३ को िण्ड (ि) साँग सभबम्न्धत) 

प्रेषि पजुाथ  
१. नमनत:...................................................................      

समय:.................................................................. 
२. हवद्यालयको िाम:.....................................................         
३. हवरामी हवद्याथी/म्शिक/ म्शम्िका/कमथचारीको 

िाम.................................................................... 
४. उमेर: 
५. नलङ्ग: 
६. किा: 
७. सेलसि: 
८. सभपकथ  िं.: 
९. हवरामीको स्वास््य अवस्था : 

तापिम 
Temperature 

िाडीको 
गनत 
Pulse 
rate 

श्वासदर    
Respiratory 
rate 

रक्तचाप    
Blood 
pressure 

वजि   
Weight 

उचाई  
Height 

      
१०. स्वास््य समस्या: लििहरु 
११. प्रेषि पवूथ प्राप्त गरेको उपचार:  सेवाहरु (औषनध सहहत) 
१२. प्रेषि गररिकुा कारिहरु : 
१३. अन्य केहह जािकारी िए: 
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श्री  .................... 
 ............................... 
उपरोक्त हववरि िएको हवद्याथीलाई आवश्यक स्वास््य सेवाका लानग तहााँ 
पठाईएको छ, आवश्यक उपचार पिात हफताथ जािकारी पठाइददिहिु अिरुोध 
छ। 
  
प्रषेिकताथ  
सहह...................,             सभपकथ  िं....................., 
पद...................................,            
िाम, थर.............................................. 
सेवा ददएको हववरि तथा हफती जािकारी 
नमनत र समय:............................................ 
हफती जािकारी पठाईएको हवद्यालय:............................       
सेवाग्राही हवद्याथी/कमथचारी /म्शिक/म्शम्िकाको िाम:  
ठेगािा: ............................उमेर ....  नलङ्ग: म/प/ुअ सभपकथ  िं.:    
१. स्वास््य सेवा नलि आएको नमनत: 
२. प्रदाि गररएको उपचार: सेवा/औषनध 
फल्लोअप गिुथपिे िए नमनत तथा समय उल्लेि गिे: 
हफती जािकारी ददिकेो िामथर: 
सही: 
पद: 
हफती जािकारी ददिे स्वास््य संस्था: 
ठेगािा : 
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अिसुमु्च-१२ 
(नियम ४४ साँग सभबम्न्धत) 

महामारी फैनलि सलिे संिामक रोगहरु 
 

S. N. Diseases 

1.  Smallpox 

2.  All types of Poliomyelitis  

3.  Human influenza caused by new subtype 

4.  Sever acute respiratory syndrome (SARS) 

5.  Sever acute respiratory illness (SARI) 

6.  
Sever acute respiratory illness-suspect of  MERS CoV, 

Human Avian influenza etc.  

7.  Anthrax 

8.  Cholera 

9.  Plague 

10.  Yellow fever 

11.  
Viral hemorrhagic fevers (Ebola, Lassa, Marburg, Dengue 

and other) 

12.  West Nile fever 

13.  Tuberculosis 

14.  Malaria 

15.  Leprosy 

16.  Kala azar 

17.  Lymphatic filariasis 

18.  Rabies 

19.  Scrub typhus 

20.  Leptospirosis 

21.  Dengue 

22.  Brucellosis 

23.  Hepatitis-Acute Jaundice 

24.  Enteric fever 

25.  Acute Encephalitis Syndrome (JE and Others) 

26.  Meningococcal meningitis 

27.  Measles like Illness 

28.  Whooping cough 
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29.  Acute gastroenteritis + cases 

30.  Diphtheria 

31.  Maternal and neonatal tetanus 

32.  Food poisoning 

33.  Influenza like illness (ILI) 

34.  Mumps 

35.  Rift Valley Fever 

36.  Chikungunya  

37.  Animal bite + Cases  

38.  Any unusual cluster of illness or deaths 

39.  
Any other public health event of national and international 
concerns 
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अिसूुची- १३ 
(नियम ४८ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्धत) 

जन्म प्रमािपरको ढााँचा 
...............................स्वास््य चौकी/प्रा.स्वा.के./अस्पताल/ 

 
आमाको िामिः ...............................  फोि िं.: ................... 
राहियतािः .......................................जात: ..................... 
बाबकुो िामिः .....................................राहियतािः ..............    
जातिः ...................................... 
अस्थायी ठेगािािः प्रदेशिः............................ 
म्जल्लािः............................स्थािीय तहिः............................... 
वडा िं.:..........      टोल:.......................... 
स्थायी ठेगािािः प्रदेशिः........................  
म्जल्ला:............................  स्थािीय तहिः.........................  
वडा िं. ..................       टोलिः ........................ 
 
.....................................................। 
................................................. 
प्रसतुी गिे स्वास््यकमीको िाम  
पररषद्  दताथ िं.       
प्रमाम्ित गिथको िाम तथा सही 
जारी गररएको नमनत: 
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अिसूुची- १४ 
(नियम ४८ को उपनियम (२) साँग सभबम्न्धत) 

मतृ्य ुप्रमािपरको ढााँचा 
....................... प्रा.स्वा.के./अस्पताल 

मतृकको दताथ िं. Decease's  ID No॰ ......................... 
मतृकको िामिः .............................................. 
नलङ्ग:............................   
मतृ्य ुिएको नमनतिः गते...........महहिा ............साल.......... 
समय:......... AM/PM 
राहियतािः .....................................जात: .................... 
मतृकको बाबकुो िामिः................................... 
मतृकको आमाको िामिः................................. 
राहियतािः ................................................   
जात ............................... 
अस्थायी ठेगािािः प्रदेशिः.......................... 
म्जल्लािः............................स्थािीय तहिः.............................  
वडा िं.:....................             टोल:.......................... 
स्थायी ठेगािािः प्रदेशिः........................  
म्जल्ला:.......................... स्थािीय तहिः................................  
वडा िं. ....................       टोलिः ........................ 
 
 
 



 

150 
 

मतृ्यकुो कारि 
प्राथनमक कारििः 

.......................................................................... 
दद्वतीय कारििः....................................................................... 
....................................... 
प्रमाम्ित गिे म्चहकत्सकको िाम 
पररषद् दताथ िं. 
जारी गररएको नमनत: 
रष्टव्यिः नमनत २०७८।१०।१७ मा प्रकम्शत प्रदेश राजपर सूचिा अिसुार 

अिसूुचीहरुमा िएको "प्रदेश सरकार/बागमती प्रदेश" िने्न शब्दहरुलाई 
"बागमती प्रदेश सरकार" िने्न शब्दहरुमा रुपान्तरि गररएको छ। 


