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खााँडाचक्र नगरपालिका 

स्वास््य संस्था स्थापना,संचािन तथा स्तरोन्नती लनरे्दशिका २०७९ 

प्रस्तावना : खााँडाचक्र नगरपालिकाको स्वास््य संस्था र्दताय, अनिुतीी तथा नववकरर् सम्बन्धी लनरे्दशिका बनाउाँन 
बाञ्छनीय भएकोिे  स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ को उपर्दफा (२) बिोशिि खााँडाचक्र 
नगरपालिकाको नगरकाययपालिकािे यो लनरे्दशिका बनाएको छ ।  

पररच्छेर्द–१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस लनरे्दशिकाको नाि खााँडाचक्र नगरपालिकािा स्वास््य संस्था र्दताय , स्थापना, संचािन 
तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी लनरे्दशिका @)&( रहेको छ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस लनरे्दशिकािा :  
क) “अकुपन्चर केन्र” भनािे बवहरङ्ग अकुपन्चर सेवा तथा पराििय सेवा प्रर्दान गने केन्र सम्झनपुछय  । 

(ख) “अकुप्रेसर केन्र” भन्नािे बवहरङ्ग अकुप्रसेर सेवा तथा पराििय सेवा प्रर्दान गने केन्र सम्झनपुछय । 

(ग) “अस्पताि” भन्नािे स्वास््य सेवा प्रर्दान गने उदे्दश्यिे प्रचलित कानून बिोशिि स्थावपत सरकारी अस्पताि, लनिी 
अस्पताि, नलसयङ्ग होि, सािरु्दावयक अस्पताि, गैरसरकारी अस्पताि वा सहकारी अस्पताि सम्झन ुपछय । 

(घ) “आयवेुर्द अस्पताि” भन्नािे आयवुेर्द शचवकत्सा पद्धलतिा आधाररत भई स्वास््य सेवा प्रर्दान गनय स्वास््य संस्था 
सम्झन ुपछय र सो िब्र्दिे आयवुेर्द शचवकत्सा पद्धलतबाट उपचार गने गरी सञ्चािन गररएका नलसयङ्ग होि तथा पञ्चकिय 
अस्पतािाई िनाउाँछ । 

(ङ) “आयवेुर्द शलिलनक” भन्नािे आधारभतु आयवुरे्द सेवा, पराििय सेवा तथा उपचारात्िक सेवा प्रर्दान गने शलिलनक 
सम्झनपुछय ।  
(च) “ऐन” भन्नािे खााँडाचक्र नगरपालिकाको नगर स्वास््य तथा सरसफार्य ऐन @)&& िाई सम्झनपुछय । 

(छ) “कन्सल्टेन्ट” भन्नािे सम्बशन्धत लबषयिा िान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपालध लडग्री वा लडप्िोिा 
प्राप्त गरेका वा तोवकए बिोशििका वविेषज्ञ तािीि प्राप्त गरी सम्बशन्धत काउशन्सििा र्दताय भएका वविेषज्ञ शचवकत्सक 
सम्झनपुछय । 

(ि) “गैरसरकारी वा लनशि स्वास््य संस्था ” भन्नािे प्रचलित काननु बिोशिि शस्वकृलत लिई गैरसरकारी वा लनिी 
िेत्रको िगानी तथा स्वालित्विा संचािन भएका स्वास््य संस्था सम्झनपुछय । 

(झ) “िेरीयाविक पराििय  केन्र” भन्नािे िेष्ठ नागररकिाई स्वास््य िीवन िैिी सम्बन्धी पराििय सेवा प्रर्दान गने 
केन्र सम्झनपुछय ।  

(ञ) “नगरपालिका” भन्नािे खााँडाचक्र नगरपालिका सम्झन ुपछय । 

(ट) “लनिी अस्पताि वा नलसयङ्ग होि” भन्नािे स्वास््य सेवा प्रर्दान गने उदे्धश्यिे प्रचलित कम्पनी कानून बिोशिि 
स्थापना भई खााँडाचक्र नगरपालिकाबाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय अनिुलत प्राप्त लनिी अस्पताि वा नलसयङ्ग होि सम्झन ु
पछय । 

(ठ) “परम्परागत सेवा शलिलनक” भन्नािे स्थालनय उपिब्ध िलडबटुीद्धारा उपचार सेवा तथा पराििय प्रर्दान गने शलिलनक 
सम्झनपुछय । 
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(ड) “प्रयोगिािा ” भन्नािे “लड” र “ई” सिहुका प्रयोगिािा सम्झन ुपछय । “ई” सिहुका प्रयोगिािा भन्नािे आधारभतु 
स्वास््य केन्रिा आधाररत प्रयोगिािा सम्झन ुपछय र “लड” सिहुका प्रयोगिािा भन्नािे आधारभतु अस्पताििा आधाररत 
प्रयोगिािा सम्झन ुपछय । 

(ढ) “प्राकृलतक उपचार केन्र” भन्नािे प्रारशम्भक प्राकृलतक उपचार सेवाहरु तथा पराििय सेवा प्रर्दान गने उपचार केन्र 
सम्झनपुछय । 

(र्) “प्राववलधक सलिलत” भन्नािे  अनसूुची १ बिोशििको नगर स्वास््य प्राववलधक सलिलत सम्झनपुछय । 

(त) “वफशियोथेरापी केन्र” भन्नािे बवहरङ्ग वफशियोथेरापी सेवा तथा पराििय सेवा प्रर्दान गने केन्र सम्झनपुछय । 

(थ) “पनुयस्थापना केन्र्द” भन्नािे िानलसक तथा िारीररक पूनयस्थापना केन्र सम्झन ुपछय । 

(र्द) “भवन लनिायर् िापर्दण्ड” भन्नािे भवन लनिायर् सम्बन्धी िापर्दण्ड, २०७२ िा उल्िेशखत िापर्दण्ड सो िब्र्दिे 
स्वास््य सम्बन्धी भवनको िालग छुटै्ट िापर्दण्ड सम्झन ुपछय र नभएको स्थानको हकिा अनसूुची २ िा उल्िेशखत भवन 
लनिायर् िापर्दण्ड सिेतिाई िनाउाँछ । 

(ध) “िन्त्रािय” भन्नािे नेपाि  सरकारको स्वास््य तथा िनसङ्ख्या िन्त्रािय सम्झन ुपछय । 

(न) “भवन संवहता” भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को र्दफा ३ को उपर्दफा (२) बिोशिि नेपाि सरकारबाट स्वीकृत 
राविय भवन संवहता सम्झन ुपछय । 

(प) “सरकारी अस्पताि” भन्नािे नेपाि सरकारको पूर्य वा आंशिक स्वालित्व रहने गरी सावयिलनकवहतका िालग स्थापना 
भएका वा हनेु स्वास््य सेवा प्रर्दायक अस्पताि सम्झन ुपछय । 

स्पष्टीकरर् : यस खण्डका प्रयोिनका िालग आंशिक स्वालित्व भन्नािे नेपाि सरकारको कशम्तिा एकाउन्न प्रलतित 
िगानीिाई सम्झन ुपछय । 

(फ) “सहकारी अस्पताि” भन्नािे सहकारीको लसद्धान्त बिोशिि सर्दस्य सिेतिाई स्वास््य सेवा दर्दने उदे्दश्यिे सहकारी 
ऐन, २०४८ बिोशिि र्दताय भई खााँडाचक्र नगरपालिका बाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय अनिुलत प्राप्त अस्पताि 
सम्झनपुछय । 

(ब) “सेवा ररग्पा (आम्ची) शलिलनक” भन्नािे सािान्य आम्ची उपचार सेवा तथा पराििय सेवाप्रर्दान गने शलिलनक 
सम्झनपुछय । 

(भ) “सािरु्दावयक अस्पताि” भन्नािे सम्बशन्धत सरकारी लनकायिा संस्था र्दताय भई सािरु्दावयक िगानी र व्यवस्थापनिा 
सञ्चािन हनेु गरी िनुाफा रवहत उदे्दश्य लिई खााँडाचक्र नगरपालिका बाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय अनिुलत प्राप्त 
अस्पताि सम्झन ुपछय । 

(ि) “स्वास््य शलिलनक” भन्नािे कुनै पलन व्यशििाई स्वास््य सम्बन्धी िााँच गने, उपचार सम्बन्धी आवश्यक पराििय, 
एक स्थानबाट पााँच वटा भन्र्दा कि सेवा िस्तै: बवहरङ्ग सेवा, प्रयोगिािा, रेलडयो ईिेशिङ्ग, वफशियोथेरापी, खोप सेवा, 
पोषर् सेवा, पररवार लनयोिन िस्ता सेवा उपिब्ध गराउनका िालग प्रचलित कानून बिोशिि र्दताय भएका संस्थािाई 
सम्झनपुछय र सो िब्र्दिे लनिी शलिलनक, आयवुेर्द तथा वैकशल्पक शचवकत्सा सेवा सिेतिाई िनाउाँर्दछ । स्वास््य 
शलिलनकिे आधारभतु स्वास््य सेवा अन्तगतयका स्वास््य सेवा प्रर्दान गनेछन ्। 

(य) “स्वास््य संस्था” भन्नािे यस लनरे्दशिका वा प्रचलित कानून बिोशिि र्दताय भई अनिुलत प्रर्दान गने लनकायबाट 
स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय अनिुलत प्राप्त अस्पताि, स्वास््य शलिलनक, प्रयोगिािा िस्ता सेवाहरु सञ्चािन गने संस्था र 
सो िब्र्दिे आयवुेर्द अस्पताि, शलिलनकहरु तथा यस्तै प्रकारका अन्य केन्रहरु सिेतिाई िनाउाँछ । 

(र) “यनुानी उपचार केन्र” भन्नािे प्रारशम्भक यनुानी उपचार सेवा तथा पराििय सेवा प्रर्दान गने केन्र सम्झनपुछय। 

(ि) “योग, ध्यान तथा िाररररक व्यायि केन्र” भन्नािे  स्वास््य प्रबयधनात्िक योग अभ्यास, ध्यान, प्रार्ीायाि तथा 
अन्य ब्यायािहरु सम्बन्धी सेवा दर्दने केन्र सम्झनपुछय। 
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(व) “होलियोप्याथी शलिलनक” भन्नािे प्रारशम्भक होलियोप्याथी उपचार सेवा तथा पराििय सेवा प्रर्दान गने शलिलनक 
सम्झनपुछय ।  
 

 

पररच्छेर्द–२ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन ईिाित प्रवक्रया 

३. स्वास््य सेवा सञ्चािन ईिाित : (१) रे्दहाय बिोशििका स्वास््य संस्थाको स्थापना, सेवा ववस्तार वा स्तरोन्नलत गनय 
खााँडाचक्र नगरपालिकािे ईिाित दर्दन सलनेछ । 

(क) स्वास््य शलिलनक, आयवुेदर्दक शलिलनक, सेवा ररग्पा (आशम्च) होलियोप्याथी शलिलनक र यस्तै प्रकारका अन्य 
शलिलनकहरु, 

(ख) वफशियोथेरापी केन्र, पनुयस्थापना केन्र (िनोसािाशिक), प्राकृलतक उपचार केन्र, अकुपन्चर, अकुप्रेसर केन्र, यनुानी 
उपचार केन्र, योग ध्यान तथा िाररररक व्ययाि केन्र, परम्परागत सेवा शलिलनक तथा यस्तै प्रकारका शलिलनक तथा 
सेवा केन्रहरु, 

(ग) िेररयाविक पराििय केन्र, 

(घ) लड र ई वगयको प्रयोगिािाहरु, 

(ङ) १५ िैया सम्िका अस्पताि ।  

४. पूवायधार लनिायर् आियपत्रका िालग लनवेर्दन दर्दन ुपने : (१) यस लनरे्दशिका बिोशिि स्वास््य संस्थाको स्थापना, 
स्वास््य सेवा ववस्तार वा स्तरोन्नलत गरी स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय र्च्छुक स्वास््य सस्ंथािे आवश्यक पवूायधार लनिायर् 
गने प्रयोिनका िालग अनसूुची ३ बिोशििका ढााँचािा आिय पत्रका िालग लनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि लनवेर्दन प्राप्त हनु आएिा खााँडाचक्र नगरपालिकािे लनवेर्दन प्राप्त भएको पन्र कायय 
दर्दन लभत्र रे्दहायका वववरर्हरु परीिर् गने प्रयोिनका िालग प्राववलधक सलिलत खटाउन सलनेछ : 

(क)  प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाको व्यावसावयक कायययोिना, 
(ख)  प्रस्ताववत स्वास््य संस्था रहने स्थानको उपयिुता र िग्गाको पयायप्तता, 
(u)  प्रस्ताववत स्वास््य संस्थािे सेवा परुय्ाउने िेत्र, सो िेत्रको िनसं्या/िनघनत्व, (प्रस्ताववत स्वास््य संस्थािे 
सेवा पयुायउने िेत्रिा अन्य अस्पतािहरुको अवशस्थलत र प्रस्ताववत अस्पताििे पयुायउने थप योगर्दान, 

(३) प्राववलधक सलिलतिे उपर्दफा (२) िा उशल्िशखत ववषयहरुको ववश्लेषर् गरी स्पष्ट राय सवहतको प्रलतवेर्दन 
तीस कायय दर्दन लभत्र खााँडाचक्र नगरपालिका सिि पेि गनुय पनेछ । 

  (४) उपर्दफा (३) बिोशििका प्रलतवेर्दन प्राप्त भएपलछ सो प्रलतवेर्दनको आधारिा पूवायधार लनिायर्का िालग 
अनिुलत दर्दन उपयिु हनेु रे्दशखएिा प्रलतवेर्दन प्राप्त भएको लिलतिे पन्र कायय दर्दन लभत्र नगरपालिकािे बढीिा तीन 
वषयसम्िको सियावलध दर्दई पवूायधार लनिायर्का िालग लनवरे्दकिाई आिय पत्र प्रर्दान गनय सलनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोशििको अवलधलभत्र िनालसव कारर् परी पूवायधार लनिायर् गनय नसकेको भनी सियावलध 
थपका िालग सम्बशन्धत अस्पताि वा स्वास््य संस्थािे अनरुोध गरेिा खााँडाचक्र नगरपालिकािे त्यस्ता अस्पताििाई 
बढीिा र्दईु वषयिा नबढ्ने गरी पवूायधार लनिायर्का िालग सियावलध थप गनय सलनेछ । 

५. सञ्चािन ईिाित दर्दन सवकने : (१) र्दफा ४ बिोशिि पूवायधार लनिायर् कायय सम्पन्न भए पलछ सो पवूायधार तयार 
भएको व्यहोरा सवहत सम्बशन्धत स्वास््य संस्थािे सेवा सञ्चािन गने आवश्यक कागिातहरु संिग्न गरी अनसूुची ४ 
बिोशििको ढााँचािा र स्वास््य शलिलनक स्थापना तथा सञ्चािन ईिाित िालग अनसूुची ५ बिोशििका ढााँचािा 
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खााँडाचक्र नगरपालिका सिि लनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । स्वास््य संस्था र्दतायका िालग अनसूुची ७ बिोशििको स्थापना 
र्दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि लनवेर्दन प्राप्त हनु आएिा खााँडाचक्र नगरपालिकािे लनवेर्दन प्राप्त गरेको लिलतिे 
सात दर्दनलभत्र प्राववलधक सलिलत खटाउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोशिि खवटएको प्राववधक सलिलतिे पन्र कायय दर्दनलभत्र स्थिगत लनरीिर् गरी स्वास््य 
सेवा सञ्चािन गनय अनिुलत प्रर्दान गनय उपयिु भए नभएको राय सवहतको प्रलतवरे्दन खााँडाचक्र नगरपालिका सिि पिे 
गनुयपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोशिि प्राववधक सलिलतको प्रलतवेर्दनका आधार र यस लनरे्दशिकािा उल्िेशखत अन्य 
िापर्दण्ड पूरा गरेका स्वास््य संस्थािाई खााँडाचक्र नगरपालिकािे पााँच वषयका िालग स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय र्िाित 
दर्दन सलनेछ । स्वास््य सेवा सञ्चािन र्िाितपत्रको ढााँचा अनसूुची ५ बिोशिि हनेुछ । 

५) यस र्दफा बिोशिि स्वास््य संस्थािाई स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय अनिुलत दर्दने नदर्दने सम्बन्धिा उपर्दफा 
(३) बिोशिि प्राववलधक सलिलतको प्रलतवेर्दन प्राप्त भएको लिलतिे सात कायय दर्दनलभत्र लनर्यय गरी सलनपुनेछ र सो को 
िानकारी सम्बशन्धत संस्थािाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) यो लनरे्दशिका प्रारम्भ हुाँर्दाका बखत संस्था र्दताय गने लनकायिा र्दताय भएको तर र्दफा (५) बिोशिि र्िाित 
िालग लनवेर्दन नदर्दई सञ्चािन गरररहेका स्वास््य संस्थािे अनसूुची ७ िा उल्िेख भए बिोशििका र्दस्तरुको अलतररि 

र्दरु् गरु्ा बढी र्दस्तरु लिई एक पटकको िालग लनरे्दशिका बिोशििको प्रकृया पूरा गरी सञ्चािन अनिुलत दर्दन सवकनेछ 
। 

(७) यो लनरे्दशिका प्रारम्भ हुाँर्दाका बखत संस्था र्दताय गने लनकायिा र्दताय भर्य र्िाितका िालग लनवेर्दन दर्दएका 
स्वास््य संस्थािे अनसूुची ७ िा उल्िेख भए बिोशििको अलतररि िाग्ने र्दस्तरुिा ५० प्रलतित बवढ र्दस्तरु बझुाएिा 
एक पटकको िालग लनरे्दशिका बिोशििको प्रकृया परुा गरी सञ्चािन अनिुलत दर्दन सवकनेछ  । 

(८) उपर्दफा (२) (३) र (५) बिोशिि तोवकएको म्यार्द लभत्र प्राववलधक सलिलतिे कायय सम्पन्न नगरेिा 
अनिुलतका िालग लनवेर्दन दर्दने स्वास््य संस्थािे  नगर प्रिखु सिि उिरु गनय सलनेछ । यसरी प्राप्त भएको उिरुी 
सम्बन्धिा सम्बशन्धत नगर प्रिखुिे उपर्दफा (२), (३) र ५) िा तोवकएको म्यार्दिा नबढ्ने गरी िीघ्र अनगुिनको 
व्यवस्था लििाईय सञ्चािन अनिुलतको व्यवस्था गररदर्दन सलनेछ । 

६. थप सेवा ववस्तार गनय वा िाखा स्थापना गनय अनिुलत लिन ुपने : स्वास््य संस्थािे आाँफूिे सेवा सञ्चािन गनय 
अनिुलत पाएका सेवाको अलतररि थप सेवा ववस्तार गनय वा िाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चािन गनय चाहेिा 
अनिुलत प्रर्दान गने लनकायबाट यस लनरे्दशिका बिोशििका प्रकृया परुा गरी अनिुलत प्राप्त गनुय पनेछ । ।स्वास््य 
संस्थािे खााँडाचक्र नगरपालिका लभत्र अनिुलत प्राप्त भएको एक स्थानबाट  अन्य स्थानिा स्वास््य संस्थाको 
स्थानान्तरर् गनय चाहेिा खााँडाचक्र नगरपालिका सिि लनवेर्दन दर्दई यस लनरे्दशिका बिोशििको िापर्दण्ड र 
प्रकृया परुा गरी अनिुलत प्राप्त गनुय पनेछ । 

७. पनुः अनिुलत प्राप्त गनय लनवरे्दन दर्दन ुपने : (१) यो लनरे्दशिका प्रारम्भ हुाँर्दाका बखत सञ्चािन स्वीकृलत लिएका 
स्वास््य संस्थािे यस लनरे्दशिका बिोशिि तोवकएको पूवायधार तथा िापर्दण्ड कायायन्वयन प्रयोिनका िालग यो लनरे्दशिका 
प्रारम्भ भए पलछ तोवकएको अवलध लभत्र पूवायधार तयारी योिना (भवन प्रबिीकरर् वा नयााँ लनिायर् योिना) सवहत 
खााँडाचक्र नगरपालिका सिि लनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि लनवेर्दन प्राप्त हनु आएिा खााँडाचक्र नगरपालिकािे त्यस्ता स्वास््य संस्थािाई यस 
लनरे्दशिका बिोशिि तोकेको पूवायधार परुा गनयका िालग तीन वषय र िापर्दण्ड कायि गनयका िालग एक बषयको सियावलध 
दर्दन सलनेछ । 



6 

 

(३) उपर्दफा (२) बिोशिि सियावलध थप भएका स्वास््य संस्थािे प्रत्येक िवहनािा प्रगलत प्रलतवेर्दन खााँडाचक्र 
नगरपालिका सिि पेि गनुय पनेछ । 

(४) प्रबलिकरर् हनेु अस्पताि वा नाँया लनिायर् गनय अनिुलत लिई साववकको भवनबाट सेवा दर्दई रहेका स्वास््य 
संस्थािे लनिायर् अवलध भरका िालग भवनको कारर् वा अस्पतािको औिार उपकरर्िे हनु सलने र्दघुयटनाको िालग 
िैया ििता बराबरको सं्यािा प्रलत व्यशि एक िाख रुपैया बराबरको सािवुहक र्दघुयटना बीिाको व्यवस्था गनुय पनेछ 
। 

(५) यस र्दफा बिोशििका प्रकृया परुा गरेका स्वास््य संस्थािाई र्दफा ५ बिोशिि स्वास््य संस्था सञ्चािन 
गनय अनिुलत प्रर्दान गररनेछ । 

(६) यस र्दफा बिोशिि अनिुलतका िालग लनवेर्दन नदर्दने,  लनवेर्दन दर्दए पलन अनिुलत नपाउने वा लनधायररत अबलध 
लभत्र पूवायधार वा िापर्दण्ड कायि नगने स्वास््य संस्थाको अनिुलत खााँडाचक्र नगरपालििे रद्द गनेछ । 

८. अनिुलत र्दस्तरु बझुाउनपुने : स्वास््य संस्थाको स्थापना, सेवा ववस्तार वा स्तरोन्नलत गनय अनिुलत प्राप्त भएिा सम्बशन्धत 
स्वास््य संस्थािे अनसूुची 7 िा उल्िेख भए बिोशििको अनिुलत र्दस्तरु खााँडाचक्र नगरपालिकािाई बझुाउन ुपनेछ 
। 

९. नवीकरर् गराउनपुने : (१) यस लनरे्दशिका बिोशिि स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय अनिुलत प्राप्त स्वास््य संस्थािे सेवा 
सञ्चािन र्िाितको अवलध सिाप्त हनु ुभन्र्दा कशम्तिा तीन िवहना अशघ खााँडाचक्र नगरपालिका सिि नवीकरर्का 
िालग अनसूुची ८ बिोशिको ढााँचािा लनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । खााँडाचक्र नगरपालिकािे आवश्यक िााँचवझु गरी यस 
लनरे्दशिका बिोशिि िापर्दण्ड पूरा गरेको पार्एिा र्िाित पत्रको अवलध सवकन ुअशघ र्िाित पत्रको नवीकरर् अनसूुची 
९ बिोशििको ढांचािा गरी दर्दन ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि लनवेर्दन प्राप्त भएिा खााँडाचक्र नगरपालिकािे अनसूुची ७ िा उल्िेख भए 
बिोशििको र्दस्तरु लिई पााँच वषयका िालग स्वास््य संस्थािाई सेवा सञ्चािन ईिाितको नवीकरर् गररदर्दन सलनेछ । 
तर यो लनरे्दशिका प्रारम्भ हनु ुअशघ स्वास््य संस्था सञ्चािन गने अनिुलत पाएका स्वास््य संस्थाको हकिा त्यस्तो 
स्वास््य संस्थािे यस लनरे्दशिका बिोशिि तोवकएको िापर्दण्ड तथा पूवायधार कायि नगरे सम्ि तीन बषयिा नबढाई 
प्रत्येक एक बषयका िालग अनिुलत नवीकरर् गरर दर्दन सलनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोशििका अवलध लभत्र िनालसब कारर् परी लनवेर्दन पेि गनय नसकेको भनी कारर् खुिाई 
थप तीन िवहना लभत्र लनवेर्दन पेि गरेिा र्दोब्बर नवीकरर् र्दस्तरु लिई खााँडाचक्र नगरपालिकािे सेवा सञ्चािन अनिुलत 
नवीकरर् गरर दर्दन सलनेछ । 

(४) उपर्दफा (२) वा (३) बिोशििको अवलध लभत्र नवीकरर्का िालग लनवेर्दन पेि नगने स्वास््य संस्थाको 
सेवा सञ्चािन अनिुलतपत्र स्वतः खारेि हनेुछ र सो िानकारी प्रारे्दशिक स्वास््य संरचनािा सिेत दर्दनपुनेछ । 

१०. गरु्स्तर तथा िापर्दण्ड अनगुिन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) स्वास््य संस्थािे आफूिे प्रर्दान गरेका सेवाहरुको यस 
लनरे्दशिकािा उल्िेशखत िापर्दण्ड बिोशििको गरु्स्तर भए नभएको सम्बन्धिा प्रत्येक बषय परीिर् (स्वःिूल्यांकन ्गराई 
सो को प्रलतवेर्दन आलथयक वषय सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहना लभत्र खााँडाचक्र नगरपालिका सिि अलनवाययरुपिा पेि 
गनुयपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि तोवकएको अवलध लभत्र प्रलतवरे्दन पेि नगने स्वास््य संस्थािाई सो प्रलतवरे्दन पेि 
गनय खााँडाचक्र नगरपालििे लनरे्दिन दर्दन सलनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा िनु सकैु कुरा िेशखएको  भएता पलन खााँडाचक्र नगरपालिका, प्रारे्दशिक स्वास््य संरचना 
र िन्त्राियिे आवश्यकता अनसुार िोशखि, भौगोलिक अवशस्थलत, लबरािीको चाप, िल्यवक्रयाको सं्या, ववत्तीय िगानीका 
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आधारिा निूना छनौट गरी स्वास््य संस्थािे प्रर्दान गरेको सेवाको गरु्स्तर तथा यस लनरे्दशिकाको िापर्दण्ड परुा गरे 
नगरेको सम्बन्धिा लनरीिर् तथा अनगुिन गनय वा गराउन सलनेछ । 

(४) यस लनरे्दशिकािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन प्रारे्दशिक स्वास््य संरचना तथा िन्त्राियिे िनुसकैु 
लनकायबाट सेवा सञ्चािन अनिुलत प्राप्त गरेका अस्पताि वा स्वास््य संस्था र खााँडाचक्र नगरपालिकाको  सिेत अनगुिन 
गनय सलनेछ । 

(५) उपर्दफा (३) वा (४) बिोशिि लनयलित वा आकशस्िक अनगुिन गर्दाय तोवकएका गरु्स्तर वा पूवायधार पूरा 
नगरी सेवा सञ्चािन गरेको पाईएिा त्यस्ता संस्थािाई तत्काि सधुारका िालग बढीिा तीन िवहनाको म्यार्द दर्दई सधुारको 
िौका दर्दन सवकनेछ । 

(६) यस र्दफा बिोशिि लनरीिर् तथा अनगुिनका क्रििा दर्दएको लनरे्दिन पािना नगने, यस लनरे्दशिका 
बिोशििका गरु्स्तर तथा पूवायधार िापर्दण्ड पूरा नगने वा गरु्स्तर परीिर्को वावषयक प्रलतवरे्दन पेि नगने स्वास््य 
संस्थािाई खााँडाचक्र नगरपालिकािे त्यस्ता स्वास््य संस्थािे प्रर्दान गरर आएको सेवा पूर्य वा आंशिक रुपिा तत्काि 
बन्र्द गनय आरे्दि दर्दन सलनेछ ।  

(७) उपर्दफा (६) बिोशिि स्वास््य संस्थािाई कारबाही गनुयपूवय सम्बशन्धत स्वास््य संस्थािाई िनालसव कारर् 
रे्दखाई सफार् पेि गने िौकीा दर्दनपुनेछ । 

(८) यस लनरे्दशिकािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन अन्य प्रचलित कानून बिोशिि गररने 
अनगुिनिाई वा व्यवस्थािार् लसलित गररने छैन । 

(९) स्वास््य सेवा संचािन सम्बन्धी अनिुलत लिने प्रवक्रया प्रारम्भ नगरेका स्वास््य संस्थािा कुनै पलन 
शचवकत्सक, नसय वा स्वास््यकिीिे शलिलनकि प्राशलटस गनय पाउने छैन । कुनै शचवकत्सक, नसय वा स्वास््य किीिे 
त्यस्तो संस्थािा शलिलनकि प्राशलटस गरेिा लनििाईय कारवाहीको िालग सम्बशन्धत पररषर्दिा िेखी पठाईनेछ । 

(१०) खााँडाचक्र नगरपालिका अन्तगतयका लनिी अस्पताि, नलसयङ्ग होि, स्वास््य शलिलनक र औषलध पसिको 
अनगुिन अनसूुची १२ बिोशििको चकेलिस्ट प्रयोग गरी गनय सवकनेछ भने अन्य स्वास््य संस्थाको अनगुिन प्रचलित 
कानून बिोशिि हनेुछ । 

११. लनवरे्दन दर्दन सलने : (१) र्दफा १० को उपर्दफा (७) बिोशिि  दर्दएका आरे्दि वा  प्राववलधक सलिलतिे यस 
लनरे्दशिका बिोशिि पेि गरेको अनगुिन प्रलतवेर्दन उपर शचत्त नबझु्ने स्वास््य संस्थािे त्यस्तो प्रलतवरे्दन पेि भएको लिलतिे 
१५ दर्दन लभत्र शचत्त नबझु्नकुो स्पष्ट आधार र कारर् सवहत पनुराविोकनको िालग खााँडाचक्र नगरपालिकाको नगर प्रिखु 
सिि  लनवेर्दन दर्दन सलनेछ . 

१२. स्वास््य संस्था गालभई सञ्चािन गनय सलने : स्वास््य सेवािाई गरु्स्तरीय, प्रभावकारी तथा सवुवधायिु बनाउन 
सञ्चािनिा रहेका एक भन्र्दा वढी स्वास््य संस्थाहरु एक आपसिा गालभई सेवा सञ्चािन गनय चाहेिा सेवा सञ्चािन गनय 
खााँडाचक्र नगरपालिका सिि त्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुिे संयिु रुपिा लनवेर्दन दर्दन सलनेछन। 

१३. अनिुलत  खारेिी  तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस लनरे्दशिकािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 

खााँडाचक्र नगरपालिकािे स्वास््य सेवा सञ्चािन सम्बन्धी अनिुलत लिन वा अनिुलत नवीकरर् गनयको िालग एक 
पटकको िालग लतन िवहना सिय अवलध दर्दई सावयिलनक सूचना प्रकािन गनय सलनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशििको अवलध लभत्र स्वास््य संस्था सञ्चािन सम्बन्धी अनिुलत नलिने स्वास््य संस्थाको 
र र्दफा ९ को उपर्दफा (५) बिोशििको अवलध लभत्र अनिुलत नवीकरर् नगने स्वास््य संस्थाको अनिुलत स्वतःखारेि 

हनेुछ ।  
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पररच्छेर्द– ३ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन तथा गरु्स्तर सम्बन्धी व्यवस्था 

१४. स्वास््य सेवा सञ्चािन : (१) यस लनरे्दशिका बिोशिि अनिुलत नलिई कसैिे पलन स्वास््य सेवा सञ्चािन गनुय 
हरैु्दन । 

(२) कसैिे यस लनरे्दशिका बिोशिि अनिुलत नलिई स्वास््य सेवा सञ्चािन गरेको पार्एिा सो कायय रोलन तथा 
त्यस्तो स्वास््य संस्थािाई आवश्यक काननुी कारवाहीको िालग सोझै सम्बशन्धत शिल्िा प्रिासन कायायियिा िेखी 
पठार्नेछ र त्यस्ता संस्थाका सञ्चािक भववष्यिा स्वास््य संस्था सञ्चािन अनिुलत प्रर्दान नगने गरी अलभिेख सिेत 
राशखनेछ । 

 (३) स्वास््य संस्थािे आफनो उदे्दश्य र ििता अनसुार खााँडाचक्र नगरपालिकाबाट अनिुलत लिई रे्दहायका 
सेवाको सिशुचत व्यवस्था गरी स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय सलनेछ: 

(क) आधारभतु स्वास््य सेवा  
(ख) सािान्य शचवकत्सा सेवा  

(ग) सािान्य िल्यवक्रया सेवा  

(घ) स्त्री तथा प्रसलुत सेवा    

(ङ) आकशस्िक सेवा, 
(च) बाि रोग तथा शिि ुसेवा 
(छ) सािान्य र्दन्त सेवा 
(ि) बवहरंग सेवा, 
(झ) अन्तरंग सेवा,     
(ञ) लनर्दानात्िक सेवा (प्रयोगिािा, रेलडयो ईिेशिङ आदर्द)   

(ट) फािेसी सेवा, 
(ठ) रि सचार सेवा 

१५. गरु्स्तर सलुनशितता सम्बन्धी िापर्दण्ड : (१) स्वास््य संस्थािे र्दफा !$ sf] pkbkmf -#_ बिोशििका स्वास््य 
सेवा सञ्चािन गर्दाय रे्दहायको गरु्स्तरको सलुनशितता गनुयका साथै रे्दहायका उशल्िशखत िापर्दण्डहरुको सिेत पािना 
गरेको हनु ुपनेछः  

(क) बवहरंग ववभागिा आउने लबरािीको चापका आधारिा लबरािी र्दताय, वविेषज्ञ पराििय, लनर्दानात्िक सेवाहरु 
र औषधी कििा लछटो छररतो सेवा दर्दने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ । 

(ख) स्वास््य संस्थािा नेपाि सरकारिे लनधायरर् गरेको िापर्दण्ड बिोशिि संक्रिर् लनयन्त्रर् (Infection 
Prevention) को व्यवस्था हनु ुपनेछ र सोको लनयलित र प्रभावकारी अनगुिन गनुय पनेछ । 

(ग) स्वास््य संस्थािे ववलभन्न ईकाईबाट प्रर्दान गने स्वास््य सेवाहरु गरु्स्तरीय रुपिा सञ्चािन गनय कायय 
सञ्चािन लनरे्दशिका (Standard Operating Manual) तयार गरी िाग ुगनुय पनेछ। 

(घ) स्वास््य संस्थािे बवहङ्ग सेवा प्रर्दान गने शचवकत्सकहरु उपिब्ध हनेु सिय तालिका (दर्दन र बार खुल्ने 
गरी) सवैिे रे्दखे्न ठाउाँिा राशखएको हनुपुनेछ । 

(ङ) स्वास््य संस्थािे उपिब्ध गराउने भलनएको वविेषज्ञ सेवा सम्बशन्धत लबिेषज्ञ शचवकत्सकबाट प्रर्दान गने 
व्यवस्था लििाउन ुपनेछ । 

(च)  लबरािीिे आफूिे सेवा लिन चाहेको शचवकत्सकबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था सलुनशित गनुयपनेछ । 
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(छ)  लबरािी वा लबरािीको रेख रे्दख गने व्यशििाई रोग र उपचार पद्धलतबारे स्पष्ट िानकारी दर्दने व्यवस्था 
हनु ुपनेछ । 

(ि)  स्वास््य संस्था पररसर तथा सेवा दर्दने किहरु लनयलित रुपिा सफासगु्घर राशखएको हनुपुनेछ । 

(झ)  सवैिे रे्दखे्न स्थानिा उिरुी पेवटका राशखएको हनुपुनेछ ।  

(ञ) सेवाग्राहीको गनुासो व्यवस्थापनका िालग गनुासो सनेु्न अलधकारी तोकी िनगनुासो तथा पनय आएका उिरुी 
सिाधान गने व्यवस्था लििाएको हनुपुनेछ । साथै सिाधान हनु नसलने भएिा सोको कारर् सम्बशन्धत 
व्यशििाई िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(ट) सेवाग्राहीिे स्वास््य स+स्थाबाट सेवा प्राप्त गनय िाग्ने िलु्क, प्रकृया तथा अवलध सिेत खुिाएको नागररक 
बडापत्र स्वास््य संस्थािा अनसूुची १० बिोशििको ढााँचािा तयार गरी सबैिे रे्दशखने गरी राख्न ुपनेछ र 
सोही अनरुुप सेवाको लनशितता गनुयपनेछ । 

(ठ)  स्वास््य संस्थािा आउने लबरािीिाई आवश्यक पने िानकारी गराउन सोधपछु वा सहायता किको 
व्यवस्था गरी सेवाग्राहीिाई आवश्यक िानकारी दर्दन व्यवस्था गरेको हनुुयपनेछ । 

(ड)  सेवा प्रर्दायक शचवकत्सक तथा स्वास््य किीहरुको सरुिाका िालग ववलभन्न सरुवा रोग ववरुद्धका खोप 
तथा व्यशिगत सरुिा व्यवस्था गरेको हनुपुनेछ । 

(ढ)  हरेक स्वास््य संस्थािा काययरत कियचारीहरुको सेवा ितय सम्बन्धी ववलनयि बनाएको हनुपुनेछ । 

(र्)  स्वास््य संस्थािे नेपाि सरकारबाट सञ्चालित सेवा वा काययक्रि सञ्चािन गर्दाय नेपाि सरकारिे तोकेका 
प्रोटोकि/िापर्दण्ड/लनरे्दशिका अलनवायय रुपिा पािना गरेको हनुपुनेछ । 

(त)  अस्पताििे चौबीसै घण्टा शचवकत्सक तथा र्दि स्वास््यकिीबाट आकशस्िक सेवा दर्दएको हनुपुनेछ। 

(थ)  अस्पताििा रहेको आकशस्िक िैया ििताको आधारिा शचवकत्सक तथा अन्य स्वास््यकिीको व्यवस्था 
गरेको हनुपुनेछ र सो को वववरर् अनसुचुी ११ बिोशििको ढााँचािा सबैिे रे्दखे्न ठााँउिा राख्नपुनेछ । 

(र्द)  आकशस्िक ववभागवाट लबरािी भनाय गनय, ररफर गनय, लबरािीको रेफरि प्रकृया र लबरािी साने पद्धलत स्पष्ट 
पररभावषत भएको हनुीुपनेछ र सो को व्यहोरा बिोशििको ढााँचािा सबैिे रे्दखे्न ठााँउिा राख्नपुनेछ । 

(ध)  अस्पताििा उपचारका िालग आउने ववपन्न, असहाय, बेवाररसे लबरािीका िालग कूि िैयाको र्दि प्रलतित 
िैया छुट्याई लनःिलु्क उपचार अलनवायय रुपिा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(न)  खण्ड (ध) बिोशिि उपिब्ध गराएका उपचार सेवाको अलभिेख राखी सोको प्रलतवेर्दन खााँडाचक्र 

नगरपालिको कायायियिा लनयलित रुपिा पठाउन ुपनेछ । 

(प)  अस्पतािहरुिा ज्येष्ठ नागररकहरुिाई वविेष वकलसिका सवुवधाका व्यवस्था हनुपने र आवश्यक िात्रािा 
िैया छुटयाउन ुपनेछ । 

(फ) स्वास््य संस्था सञ्चािन गररने भवन र अन्य पूवायधार भवन संवहता र सम्बशन्धत िेत्र भवन लनिायर् 
सम्बन्धी िापर्दण्ड अनरुुप हनुपुनेछ । 

(ब) अस्पताििे ववपद् व्यवस्थापनको कायययोिना बनाएको हनुपुनेछ । सो काययका िालग सम्पकय  व्यशि 
तोकी सो को िानकारी खााँडाचक्र नगरपालिकाको कायायियिा दर्दनपुनेछ । 

(भ)  अस्पताििे सूचना अलधकारी तोलनपुनेछ । 
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पररच्छेर्द–४ 

अस्पताि सम्बन्धी िापर्दण्डहरु 

१६. अस्पतािको पूवायधार सम्बन्धी िापर्दण्ड :(१)अस्पताििे सेवा सञ्चािन गर्दाय रे्दहाय बिोशििको पूवायधार सम्बन्धी 
िापर्दण्ड पूरा गरेको हनुपुनेछ : 

(क) अस्पताि रहने स्थान धवुााँ, धिुो, ध्वलन, िि तथा िलिन प्ररू्दषर्बाट ििु भएको ।  

(ख) अस्पताि रहने िेत्र र हातालभत्र उपयिु सरुिाको ब्यवस्था भएको । 

(ग) अस्पताि स्थापना हनेु स्थान सडक यातायातको पहचुाँ भएको । 

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

(ङ) सवारी साधन पावकय ङ्गका िालग पयायप्त व्यवस्था भएको । 

(च) अस्पताि पररसरिा स्वस्थकर वातावरर्का िालग बिृारोपर् तथा बगैीचंाको व्यवस्था भएको । 

(२) आकशस्िक सेवाका िालग रे्दहाय बिोशििको पूवायधार सम्बन्धी िापर्दण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ । 

(क) कुि िैया ििताको कशम्तिा र्दि प्रलतितका र्दरिे आकशस्िक कििा िैयाहरु उपिब्ध हनुपुनेछ 
।  

(ख) आकशस्िक कि सञ्चािन गर्दाय अल्िासाउण्ड, एलसरे र्िेशिङ सेवा, प्रयोगिािा, ओ.पी.डी., ओ.टी. 
तथा अन्य वाडयहरुिा सिेत सशििै लबरािी ल्याउन िैिान सवकने (शव्हिचेर, ििी, स्टेचर) गरी 
सञ्चािनिा ल्याएको हनुपुनेछ । 

(ग) आकशस्िक कििा प्रलतिािय, िौचािय, िायि रुि (Triage Room), चेशन्िङ्ग रुि, िेलडको िेगि 
केि (Medico-legal Case) िस्तै: रेप लभशलटि (Rape victim) आदर्दको िालग गोपलनयता सलुनशित 
हनेु कोठाको सिेत व्यवस्था भएको हनुपुनेछ । 

(घ) चौबीसै घण्टा आकशस्िक सेवा दर्दने व्यवस्था लििाएको हनुपुनेछ । 

(ङ) आकशस्िक ववभागवाट लबरािी भनाय गनय, ररफर गने लबरािीको रेफरि प्रकृया लबरािी तथा सने पद्धलत 
स्पष्टरुपिा पररभावषत रहेको हनुपुनेछ । 

(च)  प्रकोपिन्य रोगहरु, प्राकृलतक प्रकोप िस्ता पिहरुिाई लबचार गरी आकशस्िक सेवाका उपचार िालग 
संस्थािे ववपर्द व्यवस्थापन योिन बनाएको हनुपुनेछ । 

(छ)  आकशस्िक सेवािा काि गने िनिशि कशम्तिा बेलसक िार्फ सपोट/प्रार्िेरी ििा केयर/ एडभान्स 
कालडयएक िार्फ सपोट/एडभान्स ििा िार्फ सपोट सम्बन्धी तालिि लिएको हनु ुपनेछ । 

(३) बवहरंग ववभागका िालग रे्दहाय बिोशििको पूवायधार सम्बन्धी िापर्दण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ ।  

(क) अस्पतािबाट प्रर्दान हनेु प्रत्येक वविेषज्ञ सेवाका िालग ओ.पी.डी. किको व्यवस्था लििाएको ।  

(ख)  अस्पतािका िालग सािान्यतया सािान्य शचवकत्सा, वािरोग, सािान्य िल्यवक्रया, स्त्री तथा प्रसतुी सेवा 
हनुपुनेछ ।  

(ग)  उपिब्ध भएका शचवकत्सकहरु िध्ये सेवाग्राहीिे उपिब्ध भएसम्ि रोिेको शचवकत्सकसाँग परीिर् 
गनय पाउने व्यवस्था भएको ।  
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(४) अन्तरंग ववभागका िालग रे्दहाय बिोशििको पवूायधार सम्बन्धी िापर्दण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ । 

क)  अस्पताििा िल्यवक्रया पिात पलन लबरािीको अवस्था शस्थर नभएसम्ि उि िल्यवक्रया गने सिूह 
तथा सियन शचवकत्सक र एनेस्थेलसयोिोशिष्ट अस्पताििा रवहरहन ुपने र ततप््रिात पलन सियरीको 
प्रकृलत हेरी आवश्यक परेको खण्डिा तत्काि उपिब्ध हनेु व्यवस्था लििाउन ुपने । 

(ख)  नलसयङ्ग डू्यटी स्टेिनबाट प्रत्येक लबरािीको प्रत्यि लनगरानी हनेु व्यवस्था गनुयपने । उि सवुवधा 
नभएिा प्रत्येक लबरािीको िैयािा कि बेि राख्नपुने । 

(५) एिाईड हेल्थ तथा लनर्दानात्िक सेवाका िालग रे्दहाय बिोशििको पूवायधार सम्बन्धी िापर्दण्ड परुा गरेको 
हनुपुनेछ । 

(क) प्रत्येक वकलसिका परीिर्को िालग राविय िनस्वास््य प्रयोगिािा नीलत अनरुुपको प्रयोगिािाको 
व्यवस्था भएको हनुपुने । 

(ख)  रेलडयो डार्ग्नोलसस, अल्िासाउण्ड, एलसरे वफल्ि िोलडङ, अनिोलडङ तथा प्रोसेलसङ िगायतका र्िेशिङ 
सेवा किहरु ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा वाडयहरुिाई सिेत सशििै लबरािी ल्याउन िैिान सवकने 
(व्हीिचेयर, ििी, स्िेचर) गरी संचािनिा ल्याएको हनुपुने । 

(ग)  यस्ता सेवा प्रर्दान गररने कोठाहरुिा प्रलतिािय, िौचािय, चेशन्िङ रुिको व्यवस्था सिेत भएको 
हनुपुने । 

(६) अस्पताििा पोषर्, खोप, आिा र वच्चाको स्वा्य, पररवार लनयोिन, रोग लनयन्त्रर्ा सेवा िस्ता सेवाहरुको     
सरकारको नीलत बिोशिि प्रवद्र्धनात्िक तथा प्रलतरोधात्िक सेवा उपिब्ध हनु ुपनेछ ।  

(७) अस्पताििा कम्तीिा वच्चा तथा आिाको िालग वविेषज्ञ सेवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(८) औषलध पसि (फािेसी) का िालग रे्दहाय बिोशििको पूवायधार िापर्दण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ । 

(क) अस्पताि हाता लभत्र औषलध पसिको व्यवस्था अस्पताि फािेसी सेवा लनरे्दशिका २०७@ 
 बिोशिि गनुयपनेछ ।  

(ख)  चौलबसै घण्टा फािेसी सञ्चािनका िालग फािेसी ववषय अध्ययन गरेका र्दि िनिशिको व्यवस्था 
हनु ुपनेछ । 

(ग)  फािेसी कििा औषलधको गरु्स्तरिा ह्रास नहनेु गरी सरुशित भण्डारर् गने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ 
। साथै ताप संवेर्दनिीि औषधी तथा भ्याशलसनको भण्डारर् तोवकएको तापक्रििा हनु ुपनेछ । 

(घ)  उपचारिा प्रयोग गररने िागू औषधहरु (Narcotic Medicines) िागू औषध (लनयन्त्रर्) ऐन २०३३ 
बिोशिि स्वास््य संस्थािे शचवकत्सकको लिशखत Prescription  अनसुार िात्र ववतरर् गने व्यवस्था 
लििाएको हनुपुनेछ । साथै औषलधको आम्र्दानी तथा ववतरर्को अलभिेख राख्नपुनेछ ।  

(ङ)  म्यार्द नाघेका औषलधहरु लनयलित रुपिा प्रचलित लनिगय लिनाहा लनरे्दशिका बिोशििको ववलध 
लनरे्दशिकािा तोके बिोशििको ववलध अपनाई नष्ट गनुय पनेछ । 

(च)  आकशस्िक सेवाका िालग चावहने आवश्यक औषलधहरु चौलबसै घण्टा उपिब्ध हनेु ब्यवस्था हनुपुनेछ 
। 

(छ) अस्पताििे बाह्य व्यशि वा संस्थािाई फािेसी सेवा संचािन गनय दर्दएको अवस्थािा सो व्यशि वा 
संस्थािे पलन अस्पताििे पािना गनुयपने िालथ उल्िेख भएका ितयहरु सम्पूर्य अलनवायय रुपिा पािना 
गने व्यवस्था लििाएको हनुपुनेछ । 

(ि)  औषधीको खुरा िूल्यिा छुटको व्यवस्था भएिा सबैिे रे्दखे्न गरी सूचना टााँस गनुयपनेछ ।  
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(झ)  भवन संवहतािा उल्िेशखत िापर्दण्ड अनरुुप औषलध पसि सञ्चािन हनेु भवन लनिायर् भएको हनुपुनेछ 
। 

 

(९) रि सञ्चार सेवा (ब्िड बैंक) का िालग रे्दहाय बिावशििको पूवायधार सम्बन्धी िापर्दण्ड परुा गरेको 
हनुपुनेछ । 

(क) लबरािीको िालग आवश्यक पने ब्िड उपिब्ध हनेु गरी व्यवस्था लििार्एको हनुपुने ।  

(१०) अस्पताििा रहेका लबरािी तथा अन्य सेवाग्राहीिाई असहि नहनेु गरी अिग्गै शचस्यान कि वा 
िवगृहको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ । 

(११) अस्पताि व्यवस्थापनका िालग रे्दहाय बिोशििको पूवायधार सम्बन्धी िापर्दण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ । 

(क) सोधपछु तथा गनुासो सनुवुाई कि  

(१) सेवाग्राहीहरुको सवुवधाको िालग आवश्यक कियचारी सवहतको सोधपूछ किको व्यवस्था हनुपुने । 

(२) अस्पताििे प्रर्दान गने सेवाका ववषयिा सेवाग्राहीको गनुासो सनुवुार् गने उशचत प्रवन्ध लििार्एको 
हनुपुने । 

(ख)  सूचना संप्रषेर्: 

(१) अस्पताि लभत्र प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषर्का िालग आन्तररक टेलिफोन (र्न्टरकि)को ब्यवस्थाका 
साथै आवश्यक आधलुनक संयन्त्रको सिशुचत प्रयोग हनुपुने । 

(२)  अस्पतािहरुिा सावयिलनक संचार सेवाको व्यवस्था हनुपुने । 

(३)  प्रहरी, एम्बिेुन्स, र्दिकि िस्ता सेवा िगायतका आकशस्िक सेवा टेलिफोन नम्बरहरु स्पष्ट रे्दशखने 
गरी राख्न ुपने । 

(ग)  पानी ववतरर्: 

(१)  अस्पताििा लबरािी र अन्य ब्यशिहरुका िालग चौबीसै घण्टा िदु्ध पानी ववश्व स्वास््य संगठनिे 
तोके अनरुुपको आपूलतय हनुपुने । 

(२)  अस्पताि द्वारा ववतरर् हनेु पानीको गरु्स्तर पररिर् ४/४ िवहनािा गराई अलभिेख राशखएको 
हनुपुने । बवहरंग, नलसयङ्ग कि, अन्तरंग, अपरेिन लथएटर र आपतकािीन किहरुिा पानी व्यवस्था 
हनुपुने । 

(घ) ववद्यतु आपूलतय: 
(१)  अस्पताि िेत्रलभत्र र सबै ववभागहरुिा चौबीसै घण्टा ववद्यतु आपूलतयको व्यवस्था लििाएको हनुपुने 

। साथै िोडसेवटङको सियिा ववद्यतु आपूलतय गनय अटोिेवटक ब्याक अप लसष्टि स्थापना गरेको 
हनुपुने । 

(२)  ओ.टी., र्ििेन्सी कि िगायतका संवरे्दनिीि किहरुिा आपतकािीन ववद्यतु व्याक अप लसष्टि 
राखेको हनुपुने । 

(ङ)  सरसफाई तथा िौचािय ब्यवस्थापन: 

(१)  अस्पतािको सम्पूर्य िेतं्र सधै सफा राख्न ुपनेछ । 

(२)  अस्पताििा रे्दहाय बिोशििको सेवा दर्दर्ने किहरु वा शलिलनकिा िौचाियको व्यवस्था हनु ुपनेछ: 

(क) आकशस्िक कि  

(ख) िेवर रुि 

(ग) प्याथोिोिी सेवा 
(घ) बवहरंग ववभाग (आवश्यकता अनसुार िवहिा र परुुषका िालग अिग अिग) 
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(ङ) प्रलत ६ बेडको िनरि सेवािा एक 

(च) िवहिा तथा अपाङगका िालग अिग ै

(छ) लयाववन तथा डबि रुिका िालग (एटेच भएको 
(ि) डालटर तथा स्टाफका िालग (आवश्यकतानसुार) 
(३) अस्पताि हातालभत्र सेवाग्राही तथा सेवा प्रर्दायकका िालग पयायप्त पानी र साबनु सवहतको िौचाियको 

ब्यवस्था हनुपुनेछ । 

 (४) िौचािय सधै सफा राखे्न ब्यवस्था गरेको हनुपुनेछ । 

      (च) िियत सम्भार व्यवस्था: 
(१) अस्पताििे प्रयोग गने उपकरर् तथा औिारहरु सियिा नै िियतको व्यवस्था हनुपुनेछ । साथ ै

ठूिा र गम्भीर प्रकृतीका औिार उपकरर्हरुको कम्पनीिे लनदर्दयष्ट गरेको िियत अवलध अनसुार 
िियत सम्भार कायय योिना बनाई सोही अनसुार िियत गरेको हनुपुनेछ । 

(२) अस्पतािको भवन, सवारी साधन, िेलसनरी औिार, यन्त्र, उपकरर्, ववद्यतुीय उपकरर् र अन्य 
उपकरर्हरुको लनयलित िियत संभार गने व्यवस्था लििाएको हनुपुनेछ । 

(छ) लबरािी कुरुवािाई सवुवधा: अस्पतािको वाडय तथा अन्य उपचार दर्दने स्थानिा आवश्यकता अनसुार 
लबरािीको साथिा रहने एक िना कुरुवािाई बस्न सलने प्रवन्ध हनुपुनेछ । 

(ि) लयाशन्टन सवुवधा: स्वास््य संस्था हाता लभत्र खाना पकाउने (Kitchen) र खाना खाने (Dining) 
अिग–अिग ठाउाँ सवहतको सफा र सवुवधायिु लयाशन्टनको व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ ।  

(झ)  िण्री व्यवस्थान: 

(क) अस्पताििा प्रयोग हनेु एप्रोन, पन्िा, टोपी, ितु्ता, तन्ना, खोि, तवकया, रुिाि िस्ता िगुा कपडा धनुको 
िालग िण्रीको व्यवस्था भएको हनुपुने । 

 (ख) अस्पताि भनाय भएका लबरािीको िगुा धनेु सवुवधाको व्यवस्था भएको हनुपुने । 

 (ञ) भण्डार (Store) व्यवस्था: 
(क) आपत1िीन अवस्थािा प्रयोग हनेु सािग्रीहरुको अिग्गै भण्डार कि हनुपुने । यस्तो भण्डारिा 

कशम्तिा एक िवहनाको िालग अत्यावश्यक सािग्री स्टक राखे्न व्यवस्था भएको हनुपुने । 

(ख)  अस्पतािको िालग आवश्यक ित्ताकपडा, सरसफार् सािग्री, औिार, उपकरर् तथा औषलधको न्यूनति 
िौज्र्दात रहन ुपने र सो सािग्रीहरुको उपयलुत्त भण्डारर्को िागी आवश्यक उपकरर्हरुको व्यवस्था 
गरेको हनुपुने । 

(ट) सरुिा व्यवस्थाः 
(क) अस्पताििा सरुिा व्यवस्था लििाउन सरुिा गाडयको व्यवस्था भएको हनुपुने । 

(ख) आपतकािीन अवस्थाको िालग तत्काि सेवा प्रर्दान गनय राज्यका सरुिा लनकायसाँग सिन्वय कायि 
गने व्यवस्था लििाएको हनुपुने ।  

(१२) एम्बिेुन्स सञ्चािन: अस्पताििा िेलडकि एटेण्डेण्ट सवहतको एम्बिेुन्स १ वटा अलनवायय हनुपुने र 
अस्पताििे त्यस्ता िेलडकि एटेण्डेण्टिाई बेलसक र्िरिेशन्स िेलडसीन िेलनङ्ग (Basic Emergency 

Medicine Training) दर्दने व्यवस्था लििाउनकुा साथै /fli6«o एम्बिेुन्स सेवा संचािन लनरे्दशिका 
२०७८ बिोशिि एम्विेुन्स सेवा संचािन गने व्यवस्था लििाएको हनुपुनेछ ।  

(१३) स्थान तथा िग्गा पवूायधार:   

 
1  
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(क) अस्पताि रहने स्थानः अस्पताि रहने स्थान छनौट गर्दाय पायक पने गरी प्ररू्दषर् ििु िेत्रको छनौट 
गनुयपनेछ ।यसरी छनौट गररएको स्थान त्यस्तै प्रकृलतको अस्पताि रहेको स्थानको कशम्तिा एक 
वकिोिीटर टाढा हनुपुनेछ । ववशिष्ट प्रकृलतको बहसेुवा उपिब्ध गराउने अस्पताि, आयूवेर्द, 

होिीयोप्यालथक िस्ता फरक प्रकृलतका अस्पतािको हकिा र िनघनत्वको आधारिा अस्पतािको 
िैया आवश्यक रे्दशखएिा यो बन्रे्दि िागू हनेुछैन । 

(ख) अस्पताि सञ्चािनको िालग आफ्नै स्वालित्वको पयायप्त िग्गा हनुपुनेछ । आफ्नो िग्गा नभएको 
हकिा कम्तीिा पन्र बषयका िालग िग्गा भाडािा लिई सो िग्गािा पूवायधार लनिायर् गरी सञ्चािनिा 
ल्याउन सलनेछ ।  

(१४) अस्पतािको भवन: 

(क) अस्पताि सेवा सञ्चािन गररने भवन नलसा र लडिार्न भवन ऐन, २०५५ को र्दफा ११ िा भएको 
व्यवस्था अनरुुप स्वीकृत भएको हनुपुनेछ । नेपाि सरकारिे अस्पतािका सम्बन्धिा छुटै्ट िापर्दण्ड 
तोकेको भएिा सोही बिोशिि भवन संवहता तथा सम्बशन्धत खााँडाचक्र नगरपालिका वा नगर ववकास 
सलिलतिे िारी गरेको िापर्दण्ड बिोशिि सो भवन लनिायर् भएको िहरी ववकास तथा भवन लनिायर् 
ववभाग, लडलभिन कायायियबाट लसफाररस प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 

(ख) भवनिा सवयसाधारर्को िानकारीका िालग ववपत व्यवस्थापन योिना तयार गरी सरुिा सम्बन्धी 
संकेत शचन्हहरु उपयिु स्थानिा प्रस्ट रे्दशखने गरी राशखएको हनुपुनेछ । 

(ग) अस्पतािको कोठाहरुिा उपयिु भेन्टीिेसन वा वातानकुुलित यन्त्र राशखएको हनुपुनेछ । 
(घ) अस्पताििा प्रिासलनक कायायिय, ओ.पी.डी., प्रयोगिािा, फािेसी, वाडय, लयाशन्टनको व्यवस्था हनुपुनेछ 

। 

(ङ) अस्पताििा शव्हिचेयर तथा िलिको सहि आवागिनको व्यवस्थाका िलग लिप्ट/रय्ाम्पको व्यवस्था 
भएको हनुपुनेछ । 

(च) प्रलतिाियिा आवश्यकता अनसुार बस्ने कुसीको व्यवस्था हनुपुने र सूचना पाटी, टेलिलभिन, पत्रपलत्रका 
िगायतका िाध्यिबाट सूचना प्रर्दान गने व्यवस्था लििाएको हनुपुनेछ । 

(छ) अस्पतािको कुि लनिायर् िेत्रफि, प्रलत िैया ५५ वगय िीटरका र्दरिे हनुपुनेछ । उि िेत्र लभत्र 
सोधपछु, र्दताय कि, प्रलतिािय, प्रवेिद्वार सवहतको हिको िेत्र सिावेि भएको हनुपुनेछ । सो बाहेक 
घर, भान्सा िगुाधनेु कोठा, िेनरेटर कि, कियचारी आवास तथा भण्डार कि, िियत सम्भार कि 
आदर्दका िालग थप व्यवस्था गरेको हनुपुनेछ । 

(ि) आफ्नो िग्गा नभएका पन्र िैयाका अस्पताििे घर िग्गा भाडािा लिई सेवा सञ्चािन गर्दाय सो घर 
भूकम्पीय िोशखि प्रलतरोध ििता भएको भलन सहरी ववकास तथा भवन ववभाग लडलभिन कायायियबाट 
प्रिाशर्त भएको हनुपुनेछ । 

(ञ) बवहरंग ववभागको प्रत्येक कोठाको िेत्रफि कशम्तिा चौध वगय िीटर हनुपुनेछ । िौचािय, 

प्रलतिािय, लबिेषज्ञको सहयोगी रहने किका िालग पयायप्त स्थान हनुपुनेछ । 

(ट) लबरािीको चापको अनपुातिा पयायप्त र सवुवधािनक हनेु गरी फलनयचर सवहतको प्रलतिाियको व्यवस्था 
भएको हनुपुनेछ । 

(ठ) अस्पताि लभत्र प्रवेि गने र बावहर लनस्कने अिग–अिग प्रवेिद्वार हनुपुनेछ ।  

(ड) आपतकािीन सेवाका िालग प्रयोग हनेु सवारी साधनहरु अस्पतािको आपतकािीन कि र अन्य 
अत्यावश्क ठाउाँिा सहि रुपिा िान सलने गरी अिग्गै बाटो र गेटको व्यवस्था गरेको हनुपुनेछ 
। 
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(र्) सेवाग्राही र अस्पताि कियचारीहरुिे प्रयोग गने सवारी साधन एम्विेुन्स र र्दिकि िस्ता सवारी 
साधनका िालग पावकय ङको व्यवस्था हनुपुनेछ । न्यूनति पावकय ङ्ग कूि िग्गाको पच्चीस प्रलतित वा 
प्रलत तीन िैयाका िालग एउटा कार पावकय ङ्ग गनय लिल्ने स्थि िध्ये िनु बढी हनु्छ सोही अनसुार 
हनुपुनेछ । 

(त) अस्पताि िेष्ठ नागररक, बािबालिका तथा अपागं िैत्री हनुपुनेछ । 

(थ) शव्हिचेयर, िलि, स्टेचरको पयायप्त व्यवस्था हनुपुने र यस्ता सािग्री राखे्न ठााँउ र चिाउन सवकने पयायप्त 
ठााँउ र चिाउने िालनसको सिेतको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ । 

(१५) फोहरिैिा व्यवस्थापन: (१) फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग रे्दहाय बिोशििको पूवायधार िापर्दण्ड पूरा 
गरेको हनुीपुनेछ ।   

(क) अस्पतािबाट लनष्काशित फोहरिैिाको व्यवस्थापन फोहरिैिा व्यवस्थापन ऐन २०६८, फोहरिैिा 
व्यवस्थापन लनयिाविी २०७०, स्वास््य तथा िनसं्या िन्त्राियको प्रशचित स्वास््य िन्य फोहोर 
िैिा व्यवस्थापन लनरे्दशिका बिोशिि हनुपुनेछ ।   

(ख) अस्पतािबाट लनस्कासन हनेु सािान्य तथा शचवकत्सािन्य फोहरिैिा प्रकृलत अनसुार स्रोत िै अिग 
अिग छुटयाउने, संकिन, ढुवानी तथा उशचत ववसियन गने व्यवस्था लििाउन ुपने । 

(ग) अस्पतािबाट सृशित संक्रिर्िन्य फोहरिाई लनःसंक्रिर् गरेर अशन्ति व्यवस्थापन गनुयपने । 

(१६) यस लनरे्दशिकािा उशल्िशखत अन्य िापर्दण्डका अलतररि अस्पताििे रे्दहाय बिोशििको िापर्दण्डहरु तथा 
पूवायधारहरुको व्यवस्था गनुयपनेछ । 

१. आकशस्िक सेवा सञ्चािन गनय रे्दहायको बिोशििको िापर्दण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ: 

लस. नं. वववरर् ५ 
िैया 

१० 
िैया 

१५ 
िैया 

१ कुि िैया ििताको कशम्तिा र्दि प्रलतित आकशस्िक कििा िैयाहरुको 
उपिब्धता १ २ ३ 

२ आकशस्िक  किबाट अल्िासाउण्ड, एलसरे, र्िेशिङ्ग सेवा, प्रयोगिािा, ओ.वप.डी, 
ओ.टी तथा अन्य सेवाहरुिा सशििै लबरािी ल्याउन िैिान सवकने व्यवस्था 
(शव्हिशचयर, ििी िान सलने व्यवस्था) 

✓   ✓    ✓    

३ आपतकालिन सेवाको िालग प्रयोग हनेु सवारी साधनहरु अस्पतािको 
आपतकािीन कििा सहि रुपिा आउन र िान सलने व्यवस्था 

✓    ✓    ✓    

४ आवश्यक सेवा दर्दनका िालग आकशस्िक किको उपिब्धता ✓    ✓    ✓    

५ र्दि स्वास््यकिीबाट चौलबसै घण्टा सेवा उपिब्ध हनेु व्यवस्था ✓    ✓    ✓    

६ आवकस्िक सेवािा काि गने िनिशि तालिि प्राप्त ✓    ✓    ✓    

७ आवकस्िक सेवाका िालग चावहने आवश्यक औषलधहरु चौलबसै घण्टा उपिब्ध 
हनेु व्यवस्था  

✓    ✓    ✓    

८ आवकस्िक ववभागबाट लबरािी भनाय गनय, ररफर हनेु भए ररफरि प्रवक्रया  र 
लबरािी साने पद्धती स्पष्ट पररभावषत भएको । 

✓    ✓    ✓    

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

१० िदु्ध खानेपानीको व्यवस्था ✓    ✓    ✓    

११ िौचािय र िौचाियिा पयायप्त पानीको व्यवस्था ✓    ✓    ✓    

१२ सावयिलनक टेलिफोन सेवाको व्यवस्था ✓    ✓    ✓    

 



16 

 

२. बवहरंग सेवा सञ्चािनको िालग अस्पताििे रे्दहायका पूवायधार तथा िापर्दण्डहरुको पािना गरेको हनुपुनेछ: 

लस. नं. वववरर् ५ 
िैया 

१० 
िैया 

१५ 
िैया 

१. लबरािीको नाि र्दताय कि र स्थानको व्यवस्था  ✓ ✓ ✓ 

२ अस्पतािबाट प्रर्दान हनेु प्रत्यक वविेषज्ञ सेवका िालग अिग अिग ओे.पी.डी 
किको व्यवस्था लििाएको 

– – ✓ 

३ बवहरङ्ग लबभागको प्रत्यक कोठाको िेत्रफि कशम्तिा १४ वगय लिटरको हनुपुने 
र कन्सल्टेन्ट यलुनट वा सेवा अनसुार वा लसफ्ट अनसुार ओ.पी.डी. संचािन गनय 
सवकने 

✓ ✓ ✓ 

४ स्वास््य सस्थािे बवहरङ्ग सेवा प्रर्दान गने वविेषज्ञ शचवकत्सक वा अन्य 
शचवकत्सकहरु उपिब्ध हनेु सिय तालिका (दर्दन र बार खुल्ने गरी) सबैिे रे्दखे्न 
ठााँउिा राखेको  

✓ ✓ ✓ 

५ शव्हिशचयर, ििी, स्िेचरको पयायप्त व्यवस्था भएको ✓ ✓ ✓ 

६ शव्हिशचयर, ििी, स्िेचर राखे्न ठाउाँ प्रयाप्त भएको ✓ ✓ ✓ 

७ शव्हिशचयर, ििी, स्िेचर चिाउने िनिशि प्रयाप्त भएको ✓ ✓ ✓ 

८ लबरािी वा लबरािीको रेखरे्दख गने व्यशििाई रोग र उपचार पद्धलतबारे स्पष्ट 
िानकारी (counselling) दर्दने व्यवस्था भएको 

✓ ✓ ✓ 

९ ओ.वप.डी. कििा प्रयाप्त फलनयचर सवहतको प्रलतिाियको व्यवस्था भएको ✓ ✓ ✓ 

१० सूचना पाटी, वट.भी.शस्क्रन, पोष्टर आदर्दबाट स्वास््य सम्बन्धी र अस्पतािबाट 
प्रर्दान गररने सेवा सम्बन्धी िानकारी दर्दने व्यवस्था भएको 

✓ ✓ ✓ 

११ िवहिा र परुुषका िालग अिग अिग र आवश्यकता अनसुार अपाङ्गिैत्री र िेष्ठ 
नागररक िैत्री सिेत िौचाियको व्यवस्था भएको 

✓ ✓ ✓ 

 

३. अन्तरंग सेवाको िालग रे्दहायका पूवायधार तथा िापर्दण्डहरुको पािना गरेको हनुपुनेछ: 

लस. नं. वववरर् ५ 
िैया 

१० 
िैया 

१५ 
िैया 

१ डालटरको डयूटी रुि, प्यान्िी, आईसोिेिन रुि, वटििेन्ट रुि, िौचािय आदर्दको 
व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ 

२ िैया बीच कशम्तिा ५ वफट तथा लभत्ताबाट कशम्तिा २ वफटको रू्दरी - - ✓ 

३ अस्पताििा बच्चा, सतु्केरी, अब्िरभेसन तथा सरुवा रोगका िालग छुट्टाछुटै्ट 
वाडयको व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ 

४ िनरि िैयाको हकिा ४ रे्दशख ६ िैयाको अनपुातिा १ स्टाफ नसयको व्यवस्था 
भएको 

✓ ✓ ✓ 

५ िेबर रुिको छुटै्ट व्यवस्था भएको ✓ ✓ ✓ 

६ िेबर रुि र एशलटभ िेबर वाडयको िालग छुटै्ट िौचाियको व्यवस्था भएको ✓ ✓ ✓ 

७ प्रसलुत हनु ुअगावै लबरािी भनाय गनयका िालग वप्र िेबर वाडयको व्यवस्था भएको - - ✓ 

८ िेबर रुि र टेबिको हकिा लबरािीको चाप अनसुार तय गनुयपने - - ✓ 

९ प्रलत िेबर टेबि २ िना लिडवार्फ वा एस.लब.ए. तालिि नसयको व्यवस्था हनु ु
पने र एशलटभ िेबर वाडयको हकिा २ िैया १ िना लिडवार्फ वा एस.लब.ए. 
तालिि प्राप्त नसयको व्यवस्था हनु ुपने । 

- - ✓ 
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१० एशलटभ िेबर वाडय र िेबर रुि िोलडएको हनु ुपनेछ । - - ✓ 

पररच्छेर्द– ५ 

िानव संिाधन व्यवस्थापन 
 

१७. िनिशि ववकास योिना : अस्पतािको िैया ििताका आधारिा रे्दहाय बिोशििका न्यूनति िनिशिको व्यवस्था 
भएका हनुपुनेछः 

(क) प्रलत पन्र िैयाका िालग एक िना एि.डी.िी.पी. शचवकत्सक, प्रसतुी तथा स्त्री रोग वविेषज्ञ र बािरोग 
वविेषज्ञ हनुपुनेछ । 

(ख) िनरि कििा प्रलत चार रे्दशख छ िैयािा एक िना स्टाफ नसयको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ । 

(ग) ईििेन्सी तथा पोष्ट अपरेवटभ कििा प्रलत र्दईु िैयािा एक िना नसय भएको हनुपुनेछ । 

(घ) प्रसतुी किको िेवर वाडयिा प्रलत वाडय र्दईु िना एस.वी.ए. तालिि प्राप्त नसयको व्यवस्था भएको 
हनुपुनेछ। 

(ङ) प्रलत पन्र िैयाका िालग अस्पताििा कम्तीिा एक िना िेलडकि रेकय डर भएको हनुपुनेछ । पन्र 
िैया भन्र्दा कि ििताका अस्पताििा िेलडकि रेकडयर नभएको अवस्थािा स्वास््य सेवाको अलभिेख 
तथा प्रलतवेर्दनका िालग एक िना कियचारी तोलन ुपनेछ । 

(ि) अस्पताििा चौबीसै घण्टा सेवा उपिब्ध गराउने गरी फिायलसष्ट िगायत आवश्यक सं्यािा 
िनिशिको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(झ) अस्पताििा कम्तीिा र्दईु लतहार् पूर्यकािीन स्वास््यकिी हनुपुनेछ । 

(ञ) सरकारी स्वास््य किीहरुबाट सेवा लिन ुपने अवस्थािा सम्बशन्धत लनकायको स्वीकृलत पत्र लिएको 
हनुपुनेछ । 

(ट) हरेक स्वास््यकिीिे सम्बशन्धत काउशन्सिबाट र्दताय नम्बर लिएको हनुपुनेछ । 

(ठ) ववरे्दिी स्वास््यकिी वा स्वयि ्सेवकिे सम्बशन्धत िन्त्राियको लसफाररसिा सम्बशन्धत काउशन्सिवाट 
स्वीकृलत लिएको हनुपुनेछ । 

िनिशि सम्बन्धी ववस्ततृ वववरर्:  

क्र.स पर्द ५ िैया १० िैया १५ िैया 
ििुासन तथा व्यवस्थापनका िालग िनिशि    
१ िेलडकि डार्रेलटर/िेलडकि 

सपुेरीटेन्डेन्ट 
१  (िे.अ) १  (िे.अ) १  (िे.ि, िे.स)ु 

शलिलनकि सेवाका िालग िनिशि    
२ एि.डी.िी.पी. शचवकत्सक – – १ 

३ स्त्री तथा प्रसतुी रोग वविेषज्ञ – – १ 

४ बाि रोग वविेषज्ञ – – १ 

५ िेलडकि अलधकृत १ १ २ 

६ नलसयङ्ग अलधकृत – १ १ 

७ स्टाफ नसय ४ ४ ७ 

८ हेल्थ अलसषे्टन्ट २ ४ ५ 

९ एनेस्थेलसया सहायक 
  १ 

१० डेन्टि हार्शिलनस्ट – – १ 
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११ फािेसी अलधकृत ० १ १ 

१३ फािेसी सहायक १ १ १ 

१४ िेलडकि रेकय डर (िेलडकि रेकय डर  
अलधकृत /सहायक) 

– – १ 

अस्पताि सहयोगका िालग िनिशि    
१५ प्िम्बर – – १ 

१६ र्िेशलिलसयन – – १ 

१७ बाँगैr] आवश्यकता अनसुार 
१८ कायायिय सहयोगी आवश्यकता अनसुार 
१९ सरुिा गाडय आवश्यकता अनसुार 
२० सवारी चािक  आवश्यकता अनसुार 

 

*स्वैशच्छक 

नोट : धारा, लबििुी र बगैँचाको व्यवस्थापन, सरुिाको प्रबन्ध, सवारी चािक, कायायिय सहयोगी िगायतका सहायक 
काययका िालग सेवा करार, र्दरबन्र्दी वा आउट सोलसयङ गरी आवश्यकता अनसुार सेवाको सलुनशस्चतता गरेको हनुपुनेछ 
। 

१८.  अन्य िनिशि सम्बन्धी व्यवस्था : अन्य िनिशि सम्बन्धी व्यवस्था स्वास््य संस्था स्थापना, संचािन तथा 
स्तरोन्नती सम्बन्धी िापर्दण्ड २०७० (संसोधन २०७३) र स्वास््य संस्था संचािन िापर्दण्ड २०७७ (संिोधन 
२०७८) बिोशिि हनेुछ । 

 

पररच्छेर्द– ६ 

औिार तथा उपकरर्हरु 

१९. अशलसिन सम्बन्धी व्यवस्था:(१)अस्पताििा अशलसिन ग्यााँस लनरन्तर रुपिा आपूलतयको व्यवस्था हनुपुनेछ ।  
 

२०.  कालडययाक उपकरर् रे्दहाय बिोशिि हनु ुपनेछ : 

लस.
नं. 

उपकरर्हरुको नाि आधारभतु स्वास््य 
सेवा 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ अलडयनरी र्.सी.िी.िेलसन -Ordinary ECG machine)  ० १ 

२ पल्स अशलसलिटर-Pulse Oximeter_ १ २ 

३ लब.पी.एपाराट्स,टेबि िोडेि-BP apparatus table model_ २ ४ 

४ स्टेथेस्कोप -Stethescope) २ ४ 

 

२१. अपरेिन लथयटर सम्बन्धी उपकरर् रे्दहाय बिोशिि हनु ुपनेछ : 

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

:jf:Yo ;]jf 

%–!% z}ofsf 

:jf:Yo ;+:yf 

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

२ 
अपरेसन टेबि हार्रोलिक िेिर (Operation Table Hydraulic 

Major) 

० १ 

३ 
अपरेसन टेबि हार्रोलिक िार्नर (Operation Table Hydraulic 

Minor) 

० १ 
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४ अटोलिेभ भवटयकि लसंगि लबन (Autoclave vertical single Bin) १ २ 

५ फोकस ल्याम्प अलरनरी (Focus lamp ordinary) १ २ 

६ 
स्टीरेीिार्िेसन लिडीयि– र्न्स्ुिेन्ट (Sterilizer medium -

Instrument) 

० १ 

७ स्टेरीिार्िेसन स्िाि–र्न्स्ुिेन्ट (Sterilizer small-Instrument) १ १ 

८ बावि स्टेरीिार्िेसन लिडीयि (Bowl sterilizer medium) ० १ 

९ 
डायथिी िेलसन–र्िेशलिकि किी (Daithermy machine -Electric 

Cautery) 

० १ 

१० सलसन एपाराट्स – र्िेशलिकि (Suction Apparatus-Electrical) ० २ 

११ 
सलसन एपाराट्स – फुट अपरेटेड (Suction Appratus - foot 

operated) 

१ २ 

१२ लडह्यलुिलडफायर (Dehumidifier) ० १ 

१३ अल्िाभ्वार्िेट ल्याम्प (Ultraviolet lamp) ० १ 

१४ र्थार्िीन अलसार्ड स्टेरीिाईिर (Ethyline Oxide Sterilizer) ० १ 

१५ िार्क्रोओएभ स्टेरीिाईिर (Microwave sterilizer) ० १ 

 

२२. अस्पताििा प्याथोिोिी सम्बन्धी उपकरर् रे्दहाय बिोशिि हनु ुपनेछ : 

(क) िार्क्रोबायोिोिी / ब्यालटेरीयोिोिी (Microbiology/ Bacteriology) 

लस.नं. उपकरर्हरुको नाि आधारभतु स्वास््य सेवा ५–१५ िैयाका स्वास््य 
संस्था 

१ र्न्लयूबेटर (Incubator) ० १ 

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

४ सेन्िीफ्यूि/रोटेटर (Centrifuge/Rotator) ० १ 

५ रेफ्रीिेरेटर (Refrigerator) ० १ 

६ अटो वपपटे (Auto pipette) ० ३ 

 

(ख) बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry) :  

लस.नं. उपकरर्हरुको नाि आधारभतु स्वास््य सेवा ५–१५ िैयाका स्वास््य 

संस्था 
१ सेिीअटो एनािार्िर (Semi Auto 

Analyzer) 

० ऐशच्छक (अप्सनि) 

२ सेन्िीफ्यूि/रोटेटर (Centrifuge/Rotator) ० १ 

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

५ िार्क्रो वपपेट (Micro pippetes) ० १ 
 

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

लस.नं. उपकरर्हरुको नाि आधारभतु स्वास््य 
सेवा 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ बार्नाकुिर िार्क्रोस्कोप (Microscope -Binocular) ० १ 
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२ ब्िड सेि काउन्टर – १८ पारािीटर वा िालथ (Blood Cell 

Counter -18 parameters or above) 

० १ 

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

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

(घ) वहस्टोप्याथोिोिी (Histopathlogy) : 

लस.नं. उपकरर्हरुको नाि आधारभतु स्वास््य सेवा ५–१५ िैयाका स्वास््य 

संस्था 
१ र्न्लयूबेटर (Incubator) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 

 
(ङ) िार्क्रोबायोिोिी, भार्रोिोिी, सेरोिोिी (Microbiology, Viorology, Serology): 

लस.नं. उपकरर्हरुको नाि आधारभतु 
स्वास््य सेवा 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ वाटर बाथ (Water bath) ० १ 

२ हट एयर ओभन (Hot Air Oven) ० १ 

३ िशल्ट च्यानि िार्क्रो वपपेट (Muti-channel micro pipette) ० १ 

४ 

भेराएबि िाक्रोवपपटे (Variable Micropippete) 
आवश्यिा 
अनसुार 

आवश्यिा अनसुार 

५ र्न्लयूबेटर (Incubator) ० १ 

६ सेन्िीफ्यूि (Centrifuge) ० १ 

७ वैवटङ्ग ब्यािेGस (Weighting balance)  ० १ 

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

 

२३. अस्पताििा एनेस्थेलसया सम्बन्धी उपकरर् रे्दहाय हनुपुने छ : 

लस.नं. उपकरर्हरुको नाि आधारभतु 
स्वास््य सेवा 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ र्न्डो ट्र्यावकयि ट्यूब सेट (Endo tracheal tube sets) ० १ 

२ एयरवे (िवहिा)  Airway (Female) ० १ 

३ एयर वे (परुुष) Airway (Male) ० १ 

४ िाउथ प्रोब (Mouth Probe) ० १ 

५ टंङ्ग लडप्रेसर (Tongue Depressors) ० २ 

६ अशलसिन लसिीन्डर–व्याएस (O2 Cylinder for Boyles)  ० १ 

७ व्यल्स एपाराट्स,फ्िूटेक र सकय ि एब्िरबर (Boyles Apparatus 

with Fluotec and Circle absorber) 

० ऐशच्छक (अप्सनि) 

८ अशलसिन कन्सन्िेटरर लसिीन्डर (Oxygen 

Concentrator/Cylinder) 

१ १ 



21 

 

९ िोलनटर, ईसीिी, एनआईबीपी, एनआर्लबपी, आर्लबपी सवहतको 
एसपीओ २ (Monitors ECG, NIBP, SPO2 with IBP) 

० १ 

१० िान्सपोटय िोलनटर, ईसीिी, एसपीओ २ एनआर्लबपी (Transport 

Monitor ECG, SPO2, NIBP) 

० १ 

११ म्याक कोय ल्यारेङ्गोस्कप (Mac Coy Laryngoscope) ० २ 

१२ र्न्टुवेवटङ्ग एिएिए ३,४ (Intubating LMA 3,4) ० ४ 

१३ डब्बि ल्यूिेन ट्यूब (Double Lumen Tube) ० १ 

१४ एम्ब ुब्याग र िास्क (Ambu bag/Mask) १ ४ 

१५ लडवफ्रिेटर (Defbrilator) ० ऐशच्छक (अप्सनि) 
 

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

Unit) िा रे्दहाय अनसुारका उपकरर्हरु हनु ुपनेछ : 

लस.नं. उपकरर्हरुको नाि आधारभतु स्वास््य 
सेवा 

५–१५ िैयाका 
स्वास््य संस्था 

१ र्िेरिेशन्स ररससीटेसन वकट –ब्यबी(Emergency 

Resucitation Kit- Baby) 

१ १ 

२ स्ट्यानड्डय वैईङ्ग स्केि (Standard weighning scale)  १ १ 

३ डब्बि आउटिेट अशलसिन कन्सेन्िेटर(Double Outlet 

Oxygen Concentrator) 

ऐशच्छक (अप्सनि) ऐशच्छक 

(अप्सनि) 
४ रेलडयन्ट वाियर (Radiant Warmer) ऐशच्छक (अप्सनि) १ 

५ वफटि डोप्िर (Foetal Doppler) १ २ 

६ डेलिभरी वकट (Delivery Kit) १ २ 

७ र्वपशियोटोिी वकट (Episiotomy Kit) १ २ 

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

९ लसिाशस्टक भ्याकुि एक्स्ियालटर (Silastic vacum 

extractor) 

ऐशच्छक (अप्सनि) १ 

१० पल्स अशलसलिटर ब्यबी एण्ड एडल्ट(Pulse Oxymeter baby 

and adult) 

१ २ 

११ नेबिुार्िर –व्यबी (Nebulizer-Baby) १ २ 

१२ वैईङ्ग िेलसन एडल्ट (Weighing machine adult) १ २ 

१३ वैईङ्ग िेलसन र्न्फ्यान्ट (Weighing machine infant) १ २ 

 

२५. आपतकालिन र अत्याविवकय औषधी तथा सािाग्रीहरुको वववरर् (List of emergency and essential 

Drugs/Instruments) 

(१) आपतकालिन र अत्याविवकय औषधीहरुको वववरर् (List of emergency and essential drugs) : 

लस.नं. औषधीहरुको नाि 
१ यायलनवटलडन, ओिेप्रािोि, पेन्टोप्रािोि र्न्िेलसन (Ranitidine, Omeprazole, Pantoprazole Inj) 

२ एरेनािाईन र्न्िेलसन (Adrenaline Inj) 
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३ लिोरफेलनरलिन र्न्िेलसन (Chlorpheniramine Inj) 

४ एलिनोफार्लिर्न र्न्िेलसन (Aminophylline Inj) 

५ एिोवपन र्न्िेलसन (Atropine Inj) 

६ ह्योलसन ब्रोिार्ड र्न्िेलसन (Hyoscine Bromide Inj) 

७ लयाशल्सयि ग्िकुोनेट र्न्िेलसन (Calcium Gluconate Inj) 

८ लसप्रोफ्िोलसालसन, एशम्पलसलिन, एशम्पलिोलस, सेशफ्ियालिोन र्त्यादर्द र्न्िेलसेन (Ciprofloxacin, Ampicillin, 

Ampiclox, Ceftriaxone, etc. Inj) 

९ डेररफार्लिर्न र्न्िेलसन (Deriphylline Inj) 

१० डेलसािेथासोन र्न्िेलसन (Dexamethasone Inj) 

११ डेलस्रोि ५% सिार्न र्न्िेलसन (Dextrose 5% Saline Inj) 

१२ डेलस्रोि १०% सिार्न र्न्िेलसन (Dextrose 10% Saline Inj) 

१३ डेलस्रोि २५% र्न्िेलसन (Dextrose 25% Inj) 

१४ डेलस्रोि ५०% र्न्िेलसन (Dextrose 50% Inj) 

१५ डायिेपाि, िोरािेपाि, अम्डािोिाि र्न्िेलसेन (Diazepam, Lorazepam, Amdazolam Inj) 

१६ ५% डेलसट्ोि सिार्न र्न्िेलसन (5 % Dextrose Saline Inj) 

१७ डोपालिन र्न्िेलसन (Dopamine Inj) 

१८ पेन्टािोलसन र्न्िेलसन (Pentazocine Inj) 

१९ हार्रोकोवटयसोन र्न्िेलसन (Hydrocortisone Inj) 

२० फु्रसेलिड र्न्िेलसन (Frusemide Inj) 

२१ म्याशन्नटोि र्न्िेलसन (Mannitol Inj) 

२२ िेिोलनडािोि र्न्िेलसन (Metronidazole Inj) 

२३ िोवफय न र्न्िेलसन (Morphine Inj) 

२४ नार्िोशग्िसरीन, िेबेटोिोि र्न्िेलसन (Nitroglycerine, Labetolol Inj) 

२५ सािान्य सिार्न र्न्िेलसन (Normal Saline Inj) 

२६ पारालसटािोि र्न्िेलसन (Paracetamol Inj) 

२७ िेटालिोप्रािार्ड र्न्िेलसन (Metochlopramide Inj) 

२८ प्यालथलडन र्न्िेलसन (Pethidine Inj) 

२९ फेनागायन र्न्िेलसन (Phenergan Inj) 

३० पोटालसयि लिोरार्ड र्न्िेलसन (Potassium Chloride Inj) 

३१ फेनोबालबयटोने र्न्िेलसन (Phenobarbitone Inj) 

३२ फेलनटोर्न र्न्िेलसन (Phenytoin Inj) 

३३ नािोलसन र्न्िेलसन (Naloxone Inj) 

३४ लभटालिन-के र्न्िेलसन (Vitamin 'K' Inj) 

३५ ररङर ल्यालटेट र्न्िेलसन (Ringer's Lactate Inj) 

३६ सोलडयि बार्काबोनेट र्न्िेलसन (Sodium Bicarbonate Inj) 

३७ डार्लिोफेनीक र्न्िेलसन (Diclofenac Inj) 

३८ डोबटुालिन र्न्िेलसन (Dobutamine Inj) 

३९ नरएरनािीन र्न्िेलसन (Noradrenaline Inj) 

४० र्सोप्रेनालिन र्न्िेलसन (Isoprenaline Inj) 
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४१ अलिनोडारून र्न्िेलसन (Aminodarone Inj) 

४२ म्याग्नेलसयि सल्फेट र्न्िेलसन (Magnesium Sulphet Inj) 

४३ लडगोशलसन ्र्न्िेलसन (Digoxin Inj) 

४४ एडेनोलसन, भेरापालिि र्न्िेलसन (Adenosine, Verapamil Inj) 

४५ िानोस्टाट र्न्िेलसन (Tranostat Inj) 

४६ एन्टालसड्स ट्याब्िेट (Antacids Tab) 

४७ एशस्प्रन ट्याब्िेट (Aspirin Tab) 

४८ डीलिोफेनेक ट्याब्िेट (Diclofenac Tab) 

४९ पारासीटािोि ट्याब्िेट, िेि (Paracetamol Tablet, gel) 

५० आर्बपु्रोफन ट्याब्िेट (Ibuprofun Tab))  

५१ कोडीन फोस्फेट ट्याब्िेट (Codeine Phosphate Tab) 

५२ प्रेड्लनसोिोन ट्याब्िेट (Prednisolone Tab) 

५३ एशन्टबायोवटलस ओरि ट्याब्िेट/ लयाप (Antibiotics Oral Tab/Cap)  

५४ पोलभलडन आयोलडन सोि (Povidine lodine Sol) 

५५ एशन्टबायोवटलस ििि (Antibiotics Ointments) 

५६ आवश्यक अनसुार अन्य (Others as per necessary) 

 

(२) र्िेरिेशन्स सेवाका िागी अत्याविवकय उपकरर्हरु -List of essential instruments for Emergency): 

मि.नं. उपकरणहरु 
१ िास्क सवहतको एम्ब ुब्याग (Ambu bag with mask) 

२ आिी फोरसेप (Artery Forceps) 

३ साल्बटुािोि र्न्ह्यािर (Salbutamol Inhaler) 

४ पोभीलडन आयोलडन (Povidone Iodine) 

५ ब्िड िान्सफ्यूिन सेट (Blood Transfusion Set) 

६ ववपी र्न्स्ुिेन्ट (BP Instrument) 

७ शलिनवालस र्यर रप (Clinwax ear drop) 

८ के्रप ब्यान्डेि ४” (Crepe Bandage 4") 

९ के्रप ब्यान्डेि ६” (Crepe Bandage 6") 

१० लडस्सेलसन फोरसेप नन ्टुथ (Dissection Forceps non tooth) 

११ लडस्सेलसन फोरसेप टुथ (Dissection forceps tooth) 

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

20cc) 
१३ र्न्डो टेरव्कयि ट्यूब (Endo tracheal tube Pediatric and Adult) 3.0-8.5 

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

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

१६ पंिा (Gloves No.6, 6.5, 7, 7.5) 

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

१८ आई.लभ. सेट वपड्याl6{«s व्यरेुट (I.V. Set + Pediatric Burret) 

१९ आई.लभ. र्न्फ्यूिन सेट (I.V. Infusion Set) 
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२० लस.लभ.वप. िार्न सेट (C.V.P. line Set) 

२१ चेष्ट ट्यबू (Chest Tube Different Sizes) 

२२ र्प्रािोवपएि ब्रोिार्ड र्न्ह्यािर +सोिसुन (Ipratropium bromide inhaler + Solution) 

२३ लन ह्यािर (Knee hammer) 

२४ बेिेड सवहतको ल्यारेङ्गोस्कोप (Laryngoscope with blade Adult, Pediatric sizes) 

२५ ल्यूकोप्िाष्ट (Leucoplast) 

२६ अशलसिेटािोलिन न्यािि रोप (Oxymetazoline Nasal drop) 

२७ लनडीि होल्डर (Needle holder) 

२८ रायल्स ट्यूब एन/शि ट्यूब) (Ryle's tube N/G Tubes) 

२९ कैची (Scissors different types) 

३० लसल्भर सल्फाडार्शिन वक्रि (Silver sulphadiazine cream) 

३१ स्टेथेस्कोप (Stethoscope) 

३२ ट्यूब सवहतको सलसन िेलसन (Suction Machine with tubes) 

३३ थिोलिटर (Thermometer) 

३४ स्फार्ग्िोम्यानोलिटर  (Sphygmomanometer) 

३५ टंङ्ग लडप्रेसर (Tongue depressor) 

३६ टचय िार्ट (Torch Light) 

३७ यूरो ब्याग (Uro bag) 

३८ उडन शस्पलिन्ट (Wooden Splint Different sizes) 

३९ स्पार्नि बोडय (Spinal Board-1) 

४० सरभार्कि किर (Cervical Collor 1-5) 

४१ एन्टीबायोवटक र्न्िेलसन (Antibiotic Injection Different) 

४२ पल्स अशलसलिटर (Pulse Oxymeter -1) 

४३ ओटोस्कोप (Otoscope-1) 

४४ अपथाल्िोस्कोप (Ophthalmoscope-1) 

४५ गलु्कोलिटर (Glucometer -1) 

४६ लडिीटि लिक (Digital clock) 
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२६. प्रयोगिािाका औिार तथा उपकरर्हरु (Laboratory Instruments): 

प्रयोगिािाको वगीकरर् आवश्यक उपकरर् तथा सािाग्रीहरु 

E (ई) वगय लनम्न सवहत “ई” वगयको प्रयोगिािाका िागी तोवकएका सबै उपकरर्हरु, प्रयोग हनेु 
ररएिेन्टहरु : 

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

लिोरीिीटर (Colorimeter), वाटर बाथ (Water bath), लभलडआरएि ;]s/(VDRL 

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

“D” (डी) वगय लनम्न सवहत “(डी)” वगयको प्रयोगिािाका िागी तोवकएका सबै उपकरर्हरु, प्रयोग 
हनेु ररएिेन्टहरु : 

र्न्लयूवेटर (Incubator), सेिी अटोिेटेड बायीोकेिेशस्ि एनािार्िर (Semi-automated 

biochemistry analyzer)  

नोट : *१५ िैया सम्िको आधारभतू अस्पताििा आधाररत प्रयोगिािा “डी वगयको प्रयोगिािा”  

       आधारभतु स्वास््य केन्रिा आधाररत प्रयोगिािा “ ई सिहुका प्रयोगिािा” 
*उपकरर्हरु सम्भार तालिका बनाई लनयलित रुपिा सम्भारका काययहरु गनुय पनेछ ।  

अत्यावश्यक परीिर्का िालग सोही ििताको ब्याकअप उपकरर्को व्यवस्था हनु ुपनेछ । 

पररच्छेर्द– ७ 

सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

२७. स्वास््य शलिनीक सम्बशन्ध िापर्दण्ड तथा पूवायधारहरु : 

(१) “स्वास््य शलिलनक” िे आधारभतु स्वास््य सेवा अन्तगयतका लनम्नानसुारका स्वास््य सेवा प्रर्दान गनुयपनेछ: 

(क) खोप सेवा सम्बन्धी पराििय तथा सम्बशन्धत लनकायबाट शस्वकृती लिई िापर्दण्ड बिोशिि खोप सेवा 
संचािन गनय सवकने 

(ख) िात ृनविात शिि ुतथा बाि स्वास््य सेवा 
(ग) सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा 
(घ) नसने रोग तथा िारीररक लबकिंगत्ता सम्बशन्ध सेवा 
(ङ)  िानलसक रोग सम्बन्धी सेवा   

(च) िेष्ठ नागररक स्वास््य सम्बशन्ध सेवा  

(छ) सािान्य आकशस्िक अवस्थाका सेवा  

(ि) स्वास््य प्रबधयन सेवा  

(झ) आयवुेर्द तथा अन्य परम्परागत स्वास््य सेवा । 

 

(२). स्वास््य शलिलनकिा स्वास््य सेवा संचािनका िालग रे्दहाय बिोशििको आवश्यक न्यूनत्ति भौलतक सवुवधाहरु 
हनुपुनेछ: 

(क) लबरािीको िााँच गने भेशन्टिेटेड वा ए.सी. कोठाहरु सेवा अनसुारको छुट्टा छुटै्ट हनुपुने (कशम्तिा १४ 
वगय लिटरको) 

(ख) लबरािी बस्ने ठाउाँ (कुने ठाउाँ)    

(ग) लबरािी िााँच्ने टेबिु           

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

(च) लबरािी बस्ने टुि                  

(छ) िौचाियको व्यवस्था (िवहिा, परुुष, बािबालिका, िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग िैत्री) 
(ि) टेलिफोन (अलनवायय) 

(झ) स्वास््य शििा सम्बन्धी सूचनािूिक पोष्टर तथा अन्य सािाग्री 
(ञ) पानीको आपूलतय भएको हनुपुने । 

(ट)स्वच्छ वपउने पालनको व्यवस्था 
(ठ) ववधतु व्याकअपको व्यवस्था भएको 
(ड) कोठािा हात धनेु ठाउाँ 
अन्य व्यवस्था (थप िापर्दण्ड): 

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

(ख) लबरािीको सम्पूर्य लबवरर् राख्नको िालग एउटा रशिष्टर हनुपुनेछ । 

(ग) स्वास््य शलिलनकिा प्रयोग गररने सम्पूर्य औिारहरु अलनवायय रुपिा लनियिकृत गररएको हनुपुनेछ । 

(घ) स्वास््य शलिलनकिा काि गने व्यशििे आफ्नो योग्यताको प्रिार् पत्र तथा सम्बशन्धत शचवकत्सा 
पररषद् र्दताय नं., सेवा िलु्क र आयकर प्रिार् पत्र सबैिे रे्दखे्न ठाउाँिा राख्नपुनेछ । 

(ङ) िालसक प्रलतवेर्दन लनयि अनसुार सम्बशन्धत लनकायिा पठाउने व्यवस्था हनुपुनेछ । 

 

(३) आवश्यक िनिशि 

(क) स्वास््य शलिलनकिा स्वास््य िााँच गने शचवकत्सक कुनै पलन िान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट कशम्तिा 
पलन एि.लब.लब.एस. (MBBS) वा सो सरहको शचवकत्सा सम्बन्धी उपालध प्राप्त गरी सम्बलधत 
काउन्सीििा र्दताय भएको हनुपुनेछ । 

(ख) वविेषज्ञ सेवाको िालग सो अनसुारको योग्यता हालसि गरर िान्यता प्राप्त काउन्सीििा र्दताय भएको 
हनुपुनेछ। 

(ग) पराििय सेवा दर्दने व्यशि स्वास््य ववज्ञानिा प्रिार् पत्र तह उशत्तर्य गरी पराििय सेवा तािीि प्राप्त 
हनुपुनेछ । 

(घ) कायायिय सहयोगी तथा सरसफाई कियचारी । 

*नोट: उपिब्ध िनिशि िध्ये एक िनािाई रेकय डीङ तथा ररपोवटङको िालग फोकि पसयन तोलन ुपनेछ 
। 

(४) आवश्यक औिार उपकरर्हरु: 

(क) थिोलिटर (लडशिटि) –१ 

(ख) तौि लिने िेशिन –१ 

(ग) उचाई नाप्ने िेशिन –१ 

(घ) टंग लडप्रेिर – १ 

(ङ) ब्िड प्रेिर िााँच्ने िेशिन –१ 

(च) स्टेथोस्कोप –१ 

(छ) आाँखा, नाक, कान िााँच्ने सेट –१ 

(ि) प्रोलटोस्कोप –१ 

(झ) अटोलिेभ र लनियिीकरर् गनय प्रयोग हनेु साधन 
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(ञ) लसररन्ि 

(ट) टचय िार्ट 

(ठ) पञ्जा 
(ड) िास्क, एप्रोन 

(ढ) वकड्नी िे  

(र्) कम्पटुर र ल्याप्टप – (अलभिेख तथा प्रलतवरे्दनका िागी) – १ 

वफशियोथेरापी केन्र, पनुयस्थापना केन्र (िनोसािाशिक), िेररयाविक पराििय केन्र, यनुानी उपचार केन्र, योग 
ध्यान तथा िाररररक व्ययाि केन्र, परम्परागत सेवा शलिलनक तथा यस्तै प्रकारका शलिलनक तथा सेवा केन्रहरुका 
िालग िापर्दण्ड प्रचलित काननु वा नगरपालिकािे तोके बिोशिि हनेुछ ।  

 

२८. रेलडयोिोिी वा डाईग्नोवष्टक एण्ड र्िेशिङ सेवा सञ्चािनका िालग आवश्यक पूवायधार तथा ितयहरु:       

(१) यस लनरे्दशिकाको प्रयोिनको िालग रेलडयोिोिी वा डाईग्नोवष्टक सेवा अन्तरगत रे्दहायका प्रववलधहरु सिावेि 
गररएको छ:   

• एलस रे (300 mA सम्ि) 

• लभडीयो एलस रे (Ultrasound-USG) 

(२) उपर्दफा (१) िा उल्िेख गररएको बाहेका थप प्रववलधको िालग िाग भएिा पालिकाको लसफाररसिा 
प्रारे्दशिक स्वास््य संरचनािे स्वीकृती दर्दनेछ ।  

(३) रेलडयोिोिी, डायग्नोवष्टक तथा ईिेशिङ्ग सेवाबाट पने वववकरर्का रू्दष्प्रभाविाई कि गनयका िालग उि 
सेवा सञ्चािन गनय अनिुलत दर्दर्दा वा लसफाररस गर्दाय लनम्न िापर्दण्डिाई आधार िालननेछ: 

(क) साधारर् एलसरे सेवा सम्बन्धी व्यवस्था  

(१) एउटा एलसरे िेलसन िडान गनयका िालग कशम्तिा ४५० से. लि. िम्बाई ४०० से.लि चौडाई 
र उचाई कशम्तिा २५० से.लि भएको कोठा उपिब्ध हनुपुनेछ । 

(२) लनयन्त्रर् गने कोठा एलसरे कोठा भन्र्दा अिग हनुपुनेछ र कशम्तिा १५५ से. लि. ह १२० 
से.लि को हनु ुपनेछ । 

(३) प्रोसेलसंङ कोठा एलसरे कोठा भन्र्दा अिग हनुपुनेछ । 

(४) प्रलतिा गने र ररपोटय दर्दने स्थान अिग अिग हनुपुनेछ । 

(५) रे्दहाय बिोशििको कोठाको व्यवस्था गरी वववकरर् चहुावट लनयन्त्रर् गनुयपनेछ: 

(अ) ढोका र हेने झ्याििा २ लि. लि. बालिो लससा (लिड) भएको । 

(आ) ०.२ लि. लि. बालिो लससा (लिड) र १५ से.लि ईटाको लभत्ता वा २५ से.लि ईटाको लभत्ता 
वा कंवक्रटको लभत्ता भएको । 

(र्) संम्भव भए सम्ि झ्याि नभएको कोठा, कोठाको भशेन्टिेसन िलिन रे्दशख १८० से. लि. 
िालथ रहेको र आफै बन्र्द हनेु स्वचालित ढोका भएको ।  

(ई) िोबार्ि एलसरे उपकरर् संचािन गर्दाय तारको िम्बाई कशम्तिा २०० से. लि. भएको । 

  (६) पोटेबि एलसरे उपकरर्हरु सधै एक खण्ड स्ट्यान्डिा राशखएको हनुपुनेछ । 

(७) कशम्तिा एउटा ०.२ िी. िी. बालिो लिड एप्रोन अथवा सो बराबरको लबवकरर्बाट सरुिा दर्दने 
सािाग्री हनु ुपनेछ। 

(८) कशम्तिा ०.२ िी. िी. बालिो चस्िा  लिड पन्िा,  थार्रार्ड शिल्ड र गोनाड शिल्ड उपिब्ध 
हनुपुनेछ । 
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(९) ववकीरर् िेत्रिा काययरत प्राववलधक कियचारीहरुको िालग ववकीरर् लनगरानी उपकरर् (Personal 

radiation dose monitor) प्रर्दान गनुय पर्दयछ र उि उपकरर्को लनयलित पररिर् तीन - तीन 
िवहनािा गनुयपनेछ। 

(१०) ववकीरर् िेत्रिा काि गने कियचारीहरुका िालग वववकरर्को डोिको लसिा र्न्टरनेसनि 
कलिसन अन रेलडयोिोशिकि प्रोटेलसनिे तोकेको िापर्दण्ड अनसुार २० िी.िी. लसवयट प्रलत वषय 
वा पााँच वषयको औषत १०० िी.िी लसवयटको लसिालभत्र हनु ुपनेछ । त्यो सीिा भन्र्दा बढी 
भएिा सम्बशन्धत संस्थािे उि कियचारीिाई  ववकीरर् ििु िेत्रिा काि गने व्यवस्था गनुय 
पनेछ । 

(११) एलसरे कोठाको वररपरी सभेिर् आवलधक रुपिा िेडीकि वफशिलसस्ट वा वववकरर् संरिर् 

अलधकृतबाट गराउन पनेछ । सेवा सरुु गनुयभन्र्दा पवहिे र प्रत्यक लतन वषयिा वववकरर् सभेिर् 
गनेुयपनेछ । 

(१२) एलस-रे को राम्रो र्िेि प्राप्त गनय िानक एलसपोिर िापर्दण्डहरुको चाटय (स्टयान्डडय एलसपोिर 
प्यारालिटर चाटय) प्रयोग गनुयपनेछ ।  

(१३) बैकशल्पक लबधतु आपूतीका िालग ब्याकअपको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

 

(ख) लभडीयो एलसरे (Ultrasonogram) सेवाको प्रयोग सम्बन्धिा:  

रेलडयािोशिष्ट बाहेक आफनो िेत्रिा िात्र प्रयोगिा ल्याउने गरी िान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीिा ३ 
िवहनाको लभडीयो एलस-रे तालिि प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसूलत रोग सम्बन्धी लबिेषज्ञहरुिे गनय पाउनेछन ्
। सेवा सञ्चािन गनय आवश्यक पने लनम्न बिोशििको उपकरर्हरुको व्यवस्था हनुपुनेछ: 

(१) र्ििेन्सी सेवािा चावहने औषलध िगायत औिार उपकरर्हरुको व्यवस्था हनुपुने । 

(२) स्टेचर, ह्वीि शचयरको व्यवस्था हनुपुने । 

(३) िौचाियको राम्रो व्यवस्था हनुपुने । 

(४) रेकलडयङ्ग तथा ररपोवटयङ्गको िालग छुटै्ट कोठाको व्यवस्था हनुपुने । 

(५) बैकशल्पक लबद्यतुको िालग िेनेरेटरको व्यवस्था हनुपुने । 

(६) लबरािीको िालग र लबरािी कुरुवा बस्नको िालग कोठा िगायत बेञ्चको व्यवस्था हनुपुने । 

(७) स्टोर, ररपोटय लडस्िीव्यूसनको िालग छुट्टाछुटै्ट कोठाको र ठाउाँको व्यवस्था हनुपुने ।  

 

  (ग) रेलडयोिोिी सेवाको िालग न्यूनति उपकरर् तथा िनिशि पूवायधारहरु: 

लस.नं वववरर् शलिलनक १५ िैया 
१ एलसरे िेलसन १०० एि ए – १ ३०० एि ए – १ 

२ एलसरे िेशिन पोटेवि िोवाईि स्वैशच्छक १०० एि ए – १ 

३ अल्िासाउण्ड िेशिन स्वैशच्छक स्वैशच्छक 

 िनिशि   

 

 

 रेलडयोिोशिष्ट आशिंक सिय आंशिक सिय 
 रेलडयोग्रावफक अलधकृत* १ १ 

 रेलडयोग्राफर** २ २ 
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* रेलडयोग्राफीक अलधकृत (रेलडयोग्रावफक टेलनोिोशिष्ट): शचवकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थान वा नेपाि सरकारबाट 
िान्यता प्राप्त अन्य संस्थान यस रेलडयोग्राफी ववषयिा (BSc. MIT, Bsc. RT) स्नातक तह उलतर्य गरेको हनुपुने 
। साथै नेपाि स्वास््य व्यावसाय पररषद् (Nepal Health Professional Council-NHPC) िा र्दताय हनुपुने । 

      **रेलडयोग्राफर: शचवकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थानबाट वा नेपाि सरकारबाट िान्यता प्राप्त अन्य संस्थाबाट 
रेलडयोग्राफी लबषयिा प्रिार् पत्र तह उतीर्य गरेको हनुपुने । स्वास््य िन्त्राियको स्वीकृलत ववना रेलडयोिोिी 
सम्बन्धी िेशिन नेपाििा पैठारी गनय पार्नेछैन । 

२९. प्रयोगिािा सेवाः (१) प्रयोगिािा सेवा सञ्चािनका िालग प्रयोगिािाहरुको स्तर, ववभािन र िनिशि रे्दहाय 
बिोशिि हनुपुनेछ: 

वगय पररिर् 

E -ई) वगय • हेिाटोिोिी : वटसी, लडसी, हेिोग्िोलबन, र्एसआर, ब्िड ग्रपुीङ्ग, लबटी, लसटी 
(Hematology: TC, DC, hemoglobin, ESR, blood grouping for non-transfusion 

purpose, BT, CT ) 

• बायोकेिेविी : सगुर, यूररया, लबलिरुलबन वट र लड, एस. यूररक एलसड, टोटि प्रोवटन, 

लसरि एल्बलुिन (Biochemistry: Sugar, Urea, Bilirubin T& D, S. Uric Acid, Total 

protein, serum Albumin) 

• िार्क्रोबायोिोिी : स्पटुि एएफबी स्टेन (Microbiology: Sputum AFB stain (Z-N 

stain)  

• आरवटडीबाट पररिर् (Tests by RDTS: With simple interpretation) 

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

स्टुि फर ररडलसीङ्ग सब्सट्यान्स  (Miscellaneous: Routine urine analysis, 

routine stool analysis, urine pregnancy test, Stool for reducing substances) 
“D” (डी) वगय ई वगयिा उल्िेख भएका सवहत लनम्न पररिर्हरु (All tests of E category plus 

following):  

• हेिाटोिोिी : आरलबसी काउन्ट, वपटी, एवपटीटी, प्िेटिेट काउन्ट, हेिाटोवक्रट, रेड 
सेि र्शन्डसेस (Hematology: RBC Count, PT, APTT, Platelet count, Hematocrit, 

Red cell Indices ) 

• बायोकेिेविी : एसशिओवट, एसशिवपटी, एएिपी, लिपीड प्रोफाएि, वक्रयावटनीन, सोलडएि, 

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

potassium) 

• िार्क्रोबायोिोिी : ग्राि स्टेन एण्ड केओएच िाउन्ट फर फशन्ग (Microbiology: 

Gram stain and KoH mount for fungi)  

• सेरोिोिी टेस्ट : आरवपआर, वार्डि टेस्ट, एएसओ टार्टर, आरए फ्यालटर, लसआरपी, 
आडीटीबाट िााँच हनेु सबै} (Serological tests: RPR, Widal test, ASO Titre, RA 

Factor, CRP, Tests by RDTS: All)  

• ववववध : स्टुि फर अकल्ट ब्िड, यूररन केटोन बलडि, यूरोलबलिनोशिन, बार्ि साल्ट, 

बार्ि वपगिेन्ट, बेन्स िोन्स प्रोवटन (Miscellaneous: Stool for occult blood, Urine 

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

 

(२) प्रयोगिािा सञ्चािन सम्बन्धी न्यूनति िापर्दण्ड: रे्दहायिा उल्िेख भए बिोशिि सरकारी स्तरिा सञ्चालित 
प्रयोगिािाहरुको स्तर अनसुारको िापर्दण्ड लनिी िेत्रिा सञ्चालित प्रयोगिािाहरुको न्यूनति िापर्दण्ड हनेुछ: 

(क) उपर्दफा १ िा उल्िेशखत प्रयोगिािाको बगय अनसुार िेशखए बिोशििका परीिर्हरु िात्र गनय 
पाईनेछ ।  
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(ख) आकशस्िक सेवा प्रर्दान गने हरेक अस्पताििा िैया अनसुारका आवश्यक पने आकशस्िक 
परीिर्हरु गनुयपनेछ ।  

(ग) राविय िनस्वास््य प्रयोगिािा वा अन्य सम्बद्ध लनकायबाट सञ्चािन हनेु गरु्स्तर लनयन्त्रर् 
सम्बन्धी काययक्रििा अलनवायय रुपिा भाग लिनपुनेछ । 

(घ) राविय िनस्वास््य प्रयोगिािाबाट पठाईने गरु्स्तर सम्बन्धी परीिर् लनरे्दिन बिोशिि अलनवायय 
रुपिा गनुयपनेछ । 

(ङ) प्रत्येक कोठािा पयायप्त प्रकास र भेन्टीिेिनको व्यवस्था हनुपुनेछ ।  

(च) लबििुी र पानीको राम्रो व्यवस्था हनुपुनेछ ।  

(छ) प्रयोगिािािे फोहर व्यवस्थापन नेपाि सरकारिे तोकेको िापर्दण्ड अनसुार गरेको हनुपुनेछ ।  

(ि) प्रयोगिािािा रगत ताने्न कोठा, सफा गने कोठा, आकशस्िक कोठा, निनुा पररिर् गने कोठा र 
िौचाियको अलनवायय व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(झ) प्रयोगिािािा आवश्यक पने टेविु, कुसी िगायतका आवश्यक फलनयचरहरु पयायप्त िात्रािा हनुपुनेछ 
।  

(ञ) प्रयोगिािािा लबिेषज्ञ सेवा प्रर्दान गर्दाय आफुिे िनु उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही अनसुार िात्र 
सेवा सञ्चािन गनय पाउनेछ ।  

(ट) प्रयोगिािाको ररपोटय प्रिाशर्त गनेको नाि, िैशिक योग्यता एवं पररषर्दको र्दताय नंम्वर उल्िेशखत 
स्ट्याम्प वा वप्रन्टको प्रयोग गरेको हनुपुनेछ । उपर्दफा (१) िा उल्िेशखत िनिशििे आफुिे 
प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको आधारिा लनिी प्रयोगिािा खोिी सञ्चािन गनय पाउनेछन र ल्याव 
अलसषे्टण्टको हकिा आफूभन्र्दा िालथल्िो उपालध प्राप्त गरेका व्यशिहरुको प्रत्यि लनगरानीिा 
प्रयोगिािािा काि गनय पाउनेछन ्।  

(३) प्रयोगिािा संचािन सम्बन्धी अन्य िापर्दण्डहरु रे्दहाय बिोशिि हनु ुपनेछ: 

  १. D(लड) वगयको प्रयोगिािाको न्यूनति िेत्रफि २५० वगय वफट 

२. E (ई) वगयको प्रयोगिािाको न्यूनति िेत्रफि १५० वगय वफट 

३. प्रयोगिािाको नलिांकन (िे आउट) निूना सङ्गकिन गने रे्दशख लिएर लबसियन सम्ि हनेु  गरी 
िशिकि फ्िो (logical flow) लििाएको हनुपुनेछ । 

४. निनुा संकिन, निनुा प्रोसेलसङ, निनुा परीिर्, ररपोवटयङ आदर्दका िालग छुट्टाछुटै्ट िेत्र हनुपुनेछ । 

५. तोवकएको कुि िेत्रफिको न्यनुति ७०% भाग प्रयोगिािासंग सम्बशन्धत प्राववलधक परीिर् 
काययका िालग छुट्यार्एको हनुपुनेछ । बााँकी ३०% भागिा प्रयोगिािासंग सम्बशन्धत अन्य 
काययहरु िस्तै: निनुा संकिन, प्रलतिािय, लिवटङ, कायायिय िेत्र, भण्डार, िौचािय आदर्दको िालग 
व्यवस्था गनय सवकनेछ । 
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६. प्रयोगिािािा  रे्दहाय बिोशििको न्यूनति प्राववलधक िनिशि रहनपुनेछ:- 

 

िानव संसाधन (प्राववलधक) 
 

वगय ‘D’ वगय ‘E’ 

िनिशिको वववरर् न्यूनति चार िना : िसिध्ये एक 
िना स्नातक अथवा सो भन्र्दा  
िालथको योग्यताको हनुपुने । एक 
िना स्नातकोत्तर योग्यता भएको 
हनुपुने । 

 

प्राववलधक िनिशि न्यूनति र्दईु 
िना ल्याव अलसषे्टन्ट वा  सो 
भन्र्दा िालथल्िो तहको हनु ु पने 
। 

 

चौववसै घण्टा आकशस्िक 
प्रयोगिािा सेवा संचािन 
गनुयपने स्वास््य संस्थाहरुिा 
आवश्यक थप िानव संसाधन 

 

न्यूनति एकिना 
 

 

 

(क) प्रयोगिािािा काि गने प्राववलधक िनिशि सम्बशन्धत काउशन्सििा र्दताय भएको हनुपुनेछ ।  

(ख) प्राववलधक िनिशििाई कायय बिोशििको आवश्यक तालििको व्यवस्था गरेको हनुपुनेछ ।  

न्यूनति िानव संसाधनको सं्या गर्ना गर्दाय प्रयोिािाको कायय वोझको आधारिा फुि टार्ि र लनयलित पाटय 
टार्ि िनिशि हनुपुनेछ । लनयलित पाटय टार्ि िनिशि भन्नािे रै्दलनक रुपिा न्यूनति तीन घण्टा उपिब्ध हनेु 
िनिशििाई िातै्र िालननेछ । न्यूनति िनिशि प्रयोग गर्दाय  (र्दईु िना पाटय टार्ि कियचारी बराबर १ िना 
फुि टार्ि) कियचारी िालननेछ । 

  

पररच्छेर्द– ८ 

आयूवेर्द तथा वैकशल्पक शचवकत्सा सम्बन्धी स्वास््य संस्थाहरुको िापर्दण्ड 

३०. आयवेुर्द तथा वैकशल्पक शचवकत्सा सम्बन्धी स्वास््य संस्थाहरुको िापर्दण्डः  

(१) आयवुेर्द तथा वकैशल्पक शचवकत्सा प्रर्ािी अन्तगयत लनिी स्तरिा स्वास््य संस्थाको स्थापना, सञ्चािन तथा 
स्तरोन्नलत गर्दाय रे्दहायको िापर्दण्डहरुको पािना गनुयपनेछ: 

(क) आयवेुर्द स्वास््य सेवा: 
(१) आयवुेर्द शचवकत्सा प्रर्ािी अन्तगयत स्वास््य सेवा प्रर्दान गर्दाय वा शचवकत्सा व्यवसाय गर्दाय 

सम्बशन्धत लबषयिा िान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर उपालध हालसि 
गरी नेपाि आयवुेर्द शचवकत्सा पररषद्मा र्दताय भएको हनुपुनेछ । नेपाि सरकारको वहािवािा 
कियचारी भएिा नेपाि सरकारको पवूय स्वीकृलत लिनपुनेछ । 

(२) पञ्चकिय सेवा केन्रिा सम्बशन्धत लबषयिा कशम्तिा लब.ए.एि.एस. वा सो सरह उपालध प्राप्त 
व्यशिबाट विन, ववरेचन, शिरोववरेचन, आस्थापन, अनवुासन वशस्त र रििोिर् प्रयोग गनुयपने 
र उत्तर वशस्तको िालग सम्बशन्धत वविेषज्ञबाट गनुयपनेछ । 

(३) आयवुेर्द अस्पताििा काि गने कियचारीिाई संक्रिर् सरुिा सम्बन्धी आवश्यक तालिि 
दर्दनपुनेछ । 
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(४) आयवुेर्द अस्पताििे िनिशि, भौलतक पवूायधार, औिार–उपकरर् र सेवाको गरु्स्तरीयतािा 
िात्र संस्था ववस्तार गनय स्वीकृलतको िालग िाग गने र उपयिु ठहर भएिा िाखा ववस्तारको 
स्वीकृलत दर्दन सवकनेछ । 

(५) लबरािीको उपचारको लसिलसिािा आवश्यकता अनसुार वविेषज्ञ शचवकत्सक सिि वा 
उपयिु स्थानिा प्रषेर् (ररफर) गनुयपनेछ । 

(६) रोग लनर्दानाथय आवश्यक पने ई.लस.िी., र्.र्.िी, प्याथोिोिी, रेलडयोिोिी तथा अन्य आवश्यक 
सेवाहरु संचािन गनुयपरेिा सम्बशन्धत लबषयको िनिशि र सो सम्बन्धी भौलतक पवूायधार, 

औिार उपकरर् नीलत लनयिको पािना गनुयपनेछ । 

(७) र्शन्िग्रटेेड शलिलनक, नलसयङ्ग होि वा अस्पताि भनी स्वीकृलतका िालग िाग भएिा कुनकुन 
लबषय र सेवा दर्दने उदे्दश्य राशखएको हो? सो प्रष्ट उल्िेख गरर सोही बिोशििका िनिशि, 

औिार उपकरर् र भौलतक पवूायधार व्यवस्था गनुयपनेछ । 

(८) आयवुेर्द शचवकत्सा ववधािा स्वास््य रिा, रोग लनवारर्, औषलध रव्य काष्ठौषलध, रसौषलधको 
प्रयोग गररने शचवकत्सा सेवा, ववना औषलध दर्दर्ने सेवा र आयवुेर्द स्वास््य सेवािा उल्िेशखत 
पूवयकिय अन्तगयतका लनराग्नी स्वेर्द (िि, वाय,ु सूययवकरर्, पालथयवतत्वको प्रयोग), अशग्न स्वेर्दन, 

अभ्यङ्ग (Massage), सत्वाविय शचवकत्सा (योगाभ्यास, ध्यान आदर्द) को िाध्यिबाट रोगको 
रोकथाि वा र्दीघयिीवनको िालग सञ्चािन गररने संस्थाहरुिे आयवुेर्द स्वास््यकिीहरु, भौलतक 
पूवायधार, आवश्यक औिार उपकरर् र तोवकएको िापर्दण्ड पूरा गरर िनु सकैु नाििा 
संचािन भएता पलन सन्र्दभय ग्रन्थ सवहत अनिुलत प्रर्दान गने लनकायबाट अनिुलत लिएर िात्र 
सञ्चािन गनय पार्नेछ । 

(९) िन स्वास््य लनयिाविी २०७७ को लनयि ४ (४) को व्यवस्था अनसुार आकशस्िक सेवा 
प्रर्दान गनुय पने छ । 

(ख) आयवेुर्द शचवकत्सा अन्तरगत रहने सेवाहरुः 
शचवकत्सा सेवा: 

१. उपचारात्िक (आतरु ववकार प्रििन) 

(क) यशुि व्यापाश्रय शचवकत्सा    (ख) संििन (औषलध शचवकत्सा) 

(ग) संिोधन (विनादर्द पञ्चकिय िोधन शचवकत्सा)  (घ) रै्दव व्यापाश्रय 

(ङ) सत्वाविय      (च) िस्त्र–प्रशर्धान 

(छ) योगाभ्यास 

२. स्वास््य प्रवद्र्धनात्िक, स्वास््य रिा तथा प्रलतरोधात्िक स्वास््य सेवा: 
(क) प्रकृलत ववलनिय र पराििय  

(ख) स्वस्थवतृ्त पािन –ऋतचुयाय, दर्दनचयाय, रालत्रचयाय, प्याप्य, आहार ववहार 

(ग) रसायन    

(घ) वािीकरर् 

(ङ) पञ्चकिय    

(च) योगाभ्यास 
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(ग) आयवेुर्द अस्पताि तथा नलसयङ्ग होि सम्बन्धी िापर्दण्ड तथा पूवायधारः (१) आयवुेर्द शचवकत्सा प्रर्ािी 
अन्तगयत लनिीस्तरिा सञ्चािन गने अस्पताि एवं नलसयङ्ग होिहरुिे आफ्नो ििता अनसुार क्रििः एक वा 
एकभन्र्दा वढी तपलसििा उल्िेशखत ववभाग/िाखाहरु सञ्चािन गनय सलनेछन:् 

(अ) आयवुेर्द शचवकत्सा सेवा अन्तगयत ववभाग वा िाखाहरुः 
(क) कायशचवकत्सा    (ख) बािरोग शचवकत्सा 
(ग) प्रसूलत तथा स्त्रीरोग शचवकत्सा  (घ) िल्य शचवकत्सा 
(ङ) िािालय    (च) रसायन 

(छ) वािीकरर्     (ि) योगाभ्यास ।    
       

     (आ) आयवुेर्द अस्पताििे रे्दहाय बिोशििको भौलतक पूवायधारको व्यवस्था तथा िापर्दण्डको पािना गनुय 
पनेछ: 

लस.नं. वववरर् १५ िैया सम्ि 

१. 
 (क) िग्गा िापर्दण्ड सडकसाँग िोलडएको हनुपुने (प्रलत िैया ५० व.लि.) ।  ✓  

 (ख) सवारी साधन आवत िावत तथा पावकय ङ्गको िागी पयायप्त ठाउाँ हनुपुने ।  ✓  

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

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

२. ववहरङ्ग 
✓  

३. अन्तरङ्ग ✓  

 आयवेुर्द शचवकत्सािा स्नाकोत्तर उपालध (MD/MS) ववषयगत सेवा अनसुार आवश्यकता अनसुार 
 शचवकत्सक (BAMS) सो सरह ३ िना 
 आयवेुर्द सहायक  वा सो सरह ३ िना 
 आयवेुर्द सह सहायक वा सो सरह ३ िना 
 पञ्चकिय सहायक  आवश्यकता अनसुार 
 अभ्यङ्ककताय आवश्यकता अनसुार 
 लब.एस्सी नलसयङ्ग आवश्यकता अनसुार 
 स्टाफ नसय १ िना 
 अ.न.लि. ३ िना 
 प्रिासन अलधकृत  आवश्यकता अनसुार 
 नायब सबु्बा  आवश्यकता अनसुार 
 खररर्दार (िेखा) प्रिासन १ िना 
 कम्प्यूटर प्राववलधक खरीर्दार आवश्यकता अनसुार 
 कायायिय सहयोगीर पािे ३ िना 
 भान्छे र टहिवुा २ िना 
 िािी आवश्यकता अनसुार 
 सवारी चािक आवश्यकता अनसुार 
 कुशचकार  १ िना 
 वफशियोथेरापीष्ट आवश्यकता अनसुार 
 वफशियोथेरापी सहायक आवश्यकता अनसुार 

 ि.ुिलेडकि रेकडय अलसस्टेण्ट आवश्यकता अनसुार 
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४ औिार सािग्री 
 स्टेथेस्कोप (प्रत्येक उपचार कििा) ✓  

 प्रत्येक उपचार कििा लबपी सेट ✓  

 आवश्यकता अनसुार थिोलिटर ✓  

 तौलिने िलेसन (Waighting Machine ) २ 

 उचाई नाप्न ेसाधन २ 

 टचय िार्ट २ 

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

 अशलसिन सेट  २ 

 रि सेट  ३ 

 अटोलिेभ (Autoclave) ✓  

 सशियकि सेट  ✓  

 सचुर म्याटेररयि (Suture material different size) ✓  

 लनलडिहरू (Needle : different size and shape) ✓  

 फोरसेपहरु (forceps) ✓  

 कवटङ्गसेट (Cutting set ) ✓  

 कवटङ्ग कैची (Cutting Scessior) ✓  

 ब्िन्ट कैची (Blunt Scissors) ✓  

 सापय कैची (Sharp scissors) ✓  

 ल्यानसे्ट (Lancet) ✓  

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

 रेलसङ्ग सेट (Dressing set) ✓  

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

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

untoothed) 

✓  

 कटन र आवश्यक सािाग्री सवहत रेलसङ्ग ििी (Dressing trolley,dressing 

materials,cotton.) 

✓  

 गि,् ब्यान्डेि, लिउकोप्िाष्ट, िार्िोवकन (Gauge,bandage/leucoplest/xylocain etc.) ✓  

 लयाथेटर सेट  (Catherer set) ✓  

 प्िेन फोलिि र म्याशट्िकोट लयाथेटर (Plain folley's & matlicot cather)  

 डार्ग्नोशस्टक सेट (Diagnostic set) ✓  

 साधारर् (General)  

 टंग स्पाटुिा (Tongue spatula) ✓  

 टचय िार्ट / र्िरिेशन्स िार्ट (Torch light/emergency light) ✓  

 स्पेलसफीक (Specific)  

 ई.एन.टी सेट (ENT set) ✓  

 गार्नकेोिोशिकि र्लिालिनेसन सेट (Gynecological Examination set,D&C 

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

✓  

 लनयोनेटि केयर सेट (Neonatal care set) ✓  
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 म्याकीन्टोस लसट, लयालिि प्याड (Macintos sheet,kally's pad) ✓  

 अन्य (Other)  

 प्राोलटोस्कोप /ल्यारेन्गोस्कोप/ अपथाल्िोस्कोप 
(Proctoscope/Laryngoscope/Ophthalmoscope) 

आवश्यकता अनसुार 

 टोनोलिटरर रार्नोस्कोप (Tonometer/Rhinoscope ) आवश्यकता अनसुार 

 स्टेरीिार्िर/अटोलिेभ सेट (Sterilizer/Autoclave drum set) आवश्यकता अनसुार 

 र्िरिशेन्स केस म्यानिेम्यान्टका िागी आवश्यक उपकरर् तथा सािाग्रीहरु 
(Equipments & Material for emergency case management) 

आवश्यकता अनसुार 

 नेबिुार्िर (Nebulizer) आवश्यकता अनसुार 

 रायल्स टू्यब (Ryle’s Tube) आवश्यकता अनसुार 

 ग्याशस्िक िभाि सेट (Gastric Lavage set) आवश्यकता अनसुार 

 बेड शस्क्रन (Bed screen) आवश्यकता अनसुार 

 िास्क  आवश्यकता अनसुार 

 लयाप  आवश्यकता अनसुार 

 र्यर लसररन्ि सेट (Ear syringing set) आवश्यकता अनसुार 

 उडन शस्पिीन्ट (Wooden spling) आवश्यकता अनसुार 

 

यूरोब्याग (Urobag) आवश्यकता अनसुार 
५ अन्तरङ्क सेवा (Indoor प्रलत िैया 7sq.mtr)  

 वाडयः परुुष वाडय  ✓  

 िवहिा वाडय ✓ 

 शचवकत्सा कोठा १०×१० स्लवायर वफट १ 

 िौचािय (परुुष तथा िवहिाका िागी छुटाछुटै) वास वेशिन तथा पानी पयायप्त ४ 

 
:6]«r/ र ििी १ 

 चाटय िकर र फार्ि केववनेट   आवश्यकता अनसुार 
 बेड प्यान  - िैया सं्याको आधारिा ✓  

 कुरवा बस्ने टुि (िैया सं्याको आधारिा) ✓ 

 शचवकत्सक कि १ 

 नसेि डू्यटी रुि १०×१५ स्लवार वफट १ 

 लबरािी ओसाने एम्बिेुन्स  आवश्यकता अनसुार 
 औषलध स्टोरको पूवायधार  

 भेशन्टिेिनयिु १०×१५ स्लवायर वफट सार्िको कोठा ✓  

 लबरािी पिुाय र्दताय गने कि 
✓  

 औषलध बनाउने टेबिु कुसी ✓  

 

लबरालिका िागी सोधपछु तथा सहयोग कि 
✓  

६ भान्साघर ✓  
 

७. 
भान्साघर ✓  

लबरािी र्दताय कि  ✓ 
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लबरािी िााँच्ने कोठा २ वटा 
िेखा प्रिासन कि २ वटा 

 ८.     आकशस्िक सेवा कि (आवश्यक िनिशि एवं उपकरर् सवहत ) ✓  

९.  प्रयोगिािा कोठा ✓ 

१०. िनोपराििय एवं िीवनिैिी कोठा ✓ 

११. योगासन,प्रार्ायाि,ध्यान आर्दीको िागी (१२×२४) १ 

१२. पूवयकिय सेवा  

 

• स्नेहन कि र अभ्यङ्ग कि १ 
• स्वेर्दन कि –नाडी स्वेर्द िगायत १३ प्रकारका स्वेर्दनका िागी अिग 

अिग कि 

✓ 

• अभ्यङ्ग टेबिु  १ 

• सवायङ्ग स्वेर्दन यंत्र १ 

• नालड स्वेर्दन यंत्र िगायत ववववध  १३ प्रकारिा स्वेर्दनका िागी अिग 
अिग आवश्यक यंन्त्र  

आवश्यकता अनसुार 

• कवट तथा िान ुस्वेर्दन यंत्र आवश्यकता अनसुार 
• अवगाह स्वेर्दन यंत्र आवश्यकता अनसुार 
• पञ्चकिय सेवाको िागी सािाग्री  आवश्यकता अनसुार 
• विन टेबिु सवहत विन कि 

✓  

• ववरेचननीय आिन 
✓  

• शिरोववरेचनको िागी कि तथा साधन 
✓  

 

• शिरोधारा टेबिु सवहत सेट 
✓  

 

• शिरो बशस्त यन्त्र 
✓  

१३. पञ्चकिय सेवा पवुायधार ✓  

१४. पनुयस्थापन कि 
✓ 

१५. पञ्चकियको िालग औषलध तयारी कि 
✓ 

१६ फि फुि सवहत स्वाच्द्ध वातावरर् र औषलध यिु हयवेररयि सिेत हनुपुने आवश्यकता अनसुार 
१७ वफशियोथेरापी/अकुपंचर यलुनट  आवश्यकता अनसुार 

 

 

(घ) आयवेुर्द स्वास््य शलिलनक सम्बन्धी िापर्दण्ड तथा पूवायधारहरुः आयवुेर्द पोलिशलिलनक सेवा सञ्चािनगर्दाय एउटै 
व्यवस्थापन अन्तगयत रही तीन वा सो भन्र्दा बढी सेवा प्रर्दान गनुय पने र औषलध सेवाको व्यवस्था सिेत हनुपुनेछ । 
स्वास््य िााँच गने तथा पराििय दर्दने व्यशि कुनै पलन िान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट कशम्तिा पलन लब.ए.एि.एस 
(BAMS) वा सो सरहको शचवकत्सा सम्बन्धी उपालध प्राप्त गरी आयवुेर्द शचवकत्सा पररषद्मा र्दताय भएको हनुपुनेछ। 

(१) यो सेवा सञ्चािनका िालग आवश्यक न्यूनति भौलतक सवुवधाहरु लनम्न अनसुारको हनुपुनेछः– 

(क) लबरािीको िााँच गने भेशन्टिेटेड कोठा सेवा अनसुारको छुट्टाछुटै्ट हनुपुनेछ । (कशम्तिा १४*१० 
वगय वफट) 
(ख) लबरािी बस्ने ठाउाँ  

(ग) लबरािी िााँच्ने टेविु 

(घ) शचवकत्सकको िालग कुसी 
(ङ) शचवकत्सकको िालग टेबिु 
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(च) लबरािी बस्ने कुसी/टुि 

(छ) लबरािी कुनय बस्ने बेन्चहरुको व्यवस्था 
(ि) िौचाियको व्यवस्था 
(झ) टेलिफोन (स्वैशच्छक) । 

 

(२) आवश्यक औिार उपकरर्हरु लनम्न अनसुारको हनुपुनेछः– 

(क) थिोलिटर –१   (ख) तौि लिने िेशिन –१ 

(ग) उचाई नाप्ने िेशिन –१   (घ) टंग लडप्रेिर – १ 

(ङ) ब्िड प्रेिर िााँच्ने िेशिन –१  (च) स्टेथोस्कोप –१ 

(छ) आाँखा, नाक, कान िााँच्ने सेट –१ (ि) प्रोलटोस्कोप –१ 

(झ) प्रोव    (ञ) लसररन्ि 

(ट) टचय िार्ट    (ठ) पञ्जा 
(ड) िास्क, एप्रोन   (ढ) वकड्नी िे 

(र्) बाल्टीन । 

(३) अन्य व्यवस्था (थप िापर्दण्ड): 

(क) वविेषज्ञ सेवा र लबषय अनसुारको आवश्यक औिार उपकरर्हरुको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(ख) लबरािीको सम्पूर्य लबवरर् राख्नको िालग एउटा रशिष्टर हनुपुनेछ । 

(ग) शलिलनकिा प्रयोग गररने सम्पूर्य औिारहरु अलनवायय रुपिा लनियिकृत गररएको हनुपुनेछ । 

(घ) शलिलनकिा काि गने व्यशििे आफ्नो योग्यताको प्रिार्पत्र तथा आयवुेर्द शचवकत्सापररषद् र्दताय 
नं., सेवा िलु्क र आयकर प्रिार्पत्र सबैिे रे्दखे्न ठाउाँिा राख्नपुनेछ । 

(ङ) िालसक प्रलतवेर्दन लनयि अनसुार सम्बशन्धत लनकायिा पठाउने व्यवस्था हनुपुनेछ । 

 

(ङ) आयवेुर्द पूवयकिय/पञ्चकिय सेवा केन्र सम्बन्धी िापर्दण्ड तथा पूवायधारहरु: 

(१) भौलतक पूवायधारः आयवुेर्द पञ्चकिय सेवा प्रर्दान गने केन्र, हेल्थ लिव र हेल्थ ररसोटयहरु सञ्चािनका िालग 
आवश्यक पने अभ्यङ्ग, स्वेर्दन, स्नान, विन, ववरेचन, शिरोववरेचन, वशस्त आदर्द उपचार किहरु र सोका िालग रे्दहायका 
सािग्रीहरुको व्यवस्था हनुपुनेछ । यसका साथ ैऔषलध लनिायर् कि, प्रकृलत परीिर्, सत्वाविय शचवकत्सा, योग ध्यान 
एवं अन्य सहायकहरुका िालग आवश्यक किहरु हनुपुनेछ । साथै उपयिु वकलसिका पसु्तकािय, िौचािय आदर्दको 
व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(क) अभ्यङ्ग कि    (ख) स्वेर्दन कि (ग्यास लसलिण्डर कि बावहर हनु ुपने) 

(ग) अभ्यङ्ग टेबिु    (घ) सवायङ्ग स्वरे्दन बलस 

(ङ) नालड स्वेर्दन यंत्र   (च) वशस्त यंत्र सेट 

(छ) विन टेबिु सवहत विन कि (ि) िौचािय संिग्न रहेको ववरेचन कि 

(झ) ववरेचन कुसी    (ञ) नस्य कुसी 
(ट) शिरोधारा टेबिु सवहत सेट   (ठ) शिरो बशस्त सेट 

(ड) िान ुबशस्त,कवट बशस्त आदर्द सेट (ढ) कवट स्वेर्दन टब 

(र्) अवगाह स्वेर्दन टङ   (त) संसियन कियका िालग भोिनािय 

(थ) अन्य पूवायधार तथा आत्यावयक शचवकत्सा सािाग्री 
नोट : पंचकियको प्रधानकिय संचािनका िालग अन्तरंग सेवा संचािन शस्वकृलत अलनवायय हनेु छ । 
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(२) पञ्चकिय सेवाहरुः यी सेवा केन्रहरु व्यवशस्थत रुपिा सञ्चालित गररनपुनेछ । यी केन्रहरुबाट दर्दर्ने 
सेवाहरु आयवुेर्द शचवकत्सा लसद्धान्त अनसुार रसायन, वािीकरर्, स्वास््य प्रवद्र्धन, प्रलतरोधात्िक, पनुयस्थापना एवं 
उपचारात्िक कियिा आधाररत रहनपुनेछ । रसायन, वािीकरर् सेवा पलन दर्दनपुनेछ । पञ्चकिय र सो सम्बन्धी सेवाहरु 
लनम्नानसुार गनुयपनेछ :– 

(क) पञ्चकिय 
(१) पूवयकियहरुः स्नेहन, स्वेर्दन । 

(२) संसियन, रसायन किय 
(३) प्रधानकियहरुः विन, ववरेचन, वशस्त (अनवुासन, आस्थापन), शिरोववरेचन, रििोिर् 
(ििौका) । 

(४) पिात ्किय । 

(ख) अन्य किय 
(१) अभ्यङ्ग, स्वेर्दन, वाह्य वशस्त, नेत्र तपयर्, शिरोधारा, शिरो वशस्त, िेप, कवटस्नान, पार्दस्नान, 

वपच,ु वपण्ड स्वेर्दन आदर्द कियहरु । 

(२) सत्वाविय कियः सत्वाविय, योग, ध्यान, नार्द शचवकत्सा आदर्द कियहरु । 

 

(३) आवश्यक िनिशिहरु : आयवुेर्द शचवकत्सा अन्तगयत पञ्चकिय र सम्बशन्धत कुनै पलन कियहरु र्दि अनभुवी 
आयवुेर्द शचवकत्सकहरुको िातहतिा रहेर िात्र दर्दर्न ुपनेछ । लनम्नानसुार योग्यता भएका िनिशिहरुबाट उपरोि 
सेवाहरु सञ्चािन गनुय पनेछ: 

(क) आयवुेर्द शचवकत्सक : आयवुेर्द शचवकत्सा प्रर्ािीिा स्नातक वा स्नातकोत्तर उपालध प्राप्त । 

(ख) पञ्चकिय शचवकत्सा सहायक : आयवुेर्द शचवकत्सा प्रर्ािीिा प्रिार्पत्र तह वा आयवुरे्द स्वास््य  सह 
सहायक तह उत्तीर्य गरी न्यूनति ३ िवहनाको पञ्चकिय तालिि प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 

(ग) पञ्चकिय सह–सहायक : कशम्तिा एस.एि.सी.पास गरी आयवुेर्द शचवकत्सकको िातहतिा रही सो 
सम्बन्धी आवश्यक कियहरुको तालिि सवहतको २ वषयको अनभुव प्राप्त गरेको । 

(घ) अभ्यङ्गकताय (िवहिा र परुुष र्दवुै) : कशम्तिा आठ किा पढी २ वषयसम्ि आयवुेर्द शचवकत्सकको 
िातहतिा वसी अभ्यङ्गकतायको रुपिा अनभुव प्राप्त गरेको । 

(४) आयवुेर्द अभ्यङ्ग किय िात्र दर्दर्ने केन्रहरुबाट ववश्रान्ती अभ्यङ्ग किय िात्र दर्दन सलनेछन ्र सो 
कियका िालग न्यूनति िापर्दण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ । प्राववलधक लनरीिर् टोिीद्वारा सिय 
सियिा लनरीिर् गररनेछ । 

३१. होलियोप्यालथक स्वास््य शलिलनकिा स्थापना तथा सञ्चािन िापर्दण्डः (१) होलियोप्यालथक स्वास््य शलिलनकिा 
स्वास््य िााँच गने तथा पराििय दर्दने व्यशि कुनै पलन िान्यताप्राप्त शििर् साँस्थाबाट सम्बशन्धत ववषयिा कशम्तिा पलन 
स्नातक वा सो सरहको उपालध प्राप्त गरी सम्बन्धीत पररषर्दिा र्दताय भएको हनुपुने छ । 

(२) होलियोप्यालथक स्वास््य शलिलनक/पोलिशलिलनकिा भौलतक पूवायधारहरु लनम्नानसुार हनु ुपनेछ: 

(क) भौलतक पूवायधारः 
(क) लबरािी िााँच गने उपयिु कोठा   (ख) लबरािी कुने बेन्च र कुसी 
(ग) लबरािी िााँच गने टेबिु र स्टुि   (घ) िौचािय 

(ख) आवश्यक स्वास््य उपकरर्हरुः 
(क) स्टेथेस्कोप 

(ख) लब.पी.सेट 
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(ग) ई.एन.टी. सेट 

(घ) थिोलिटर 

(ङ) एलसरे हेने बलस 

(च) तौि लिने िेलसन 

(छ) उचाई नाप्ने साधन 

(ि) टचय 
(झ) गि, कटन, ब्यान्डेि 

(ञ) पन्िा, िास्क,साबनु,एप्रोन र टावेि  

(ट) टंङ्ग लडप्रेसर  

(ठ) रेलसङ्ग सेट  

(ड) बाल्टीन, िग 

(ढ) लबरािीको वववरर् राखे्न रशिष्टर    

(ग) िनिशिः 
(क) होलियोप्यालथक शचवकत्सक –१ (कशम्तिा होलियाप्यालथिा स्नातक तह वा सो सरह) 
(ख) होलियोप्यालथक सहायक–१ (कशम्तिा होलियोप्यालथकिा प्रिार्पत्र तह वा सो सरह वा 
होलियोप्यालथक तालिि प्राप्त व्यशि ( स्वैशच्छक )  । 

(घ) सेवाः 
(क) उपचार 

(ख) पराििय 
 

३२. अकुपंचर/अकुप्रसेर शचवकत्सा स्वास््य सेवा स्थापना तथा सञ्चािन िापर्दण्ड: 

(१) अकुपंचर/अकुप्रेसर शचवकत्सा प्रर्ािी अन्तगयत स्वास््य सेवा प्रर्दान गने अस्पताििा सम्बशन्धत ववषयिा 
िान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट न्यूनति स्नातक अकुपंचर या सो सरह िान्यता प्राप्त िैशिक योग्यताको प्रिार् पत्र वा 
उपालध हालसि गरर सम्बशन्धत पररषद्मा र्दताय भएको हनु ुपने छ ।  

अकुपंचर/अकुप्रेसर शचवकत्सा प्रर्ािी अन्तगयत स्वास््य सेवा प्रर्दान गने शलिलनकिा न्यूनति तीन बषय लडप्िोिा अध्ययन 
गरी सम्बशन्धत पररषद्मा र्दताय भएको हनु ुपने छ । नेपाि सरकारको बहािवािा कियचारी भएिा सम्बशन्धत कायायियको 
पवुय स्वीकृलत लिन ुपने छ ।  

(२) अकुपंचर/अकुप्रेसर शचवकत्सा अस्पताि तथा शलिलनकिा काि गने िनिशि (शचवकत्सा सेवा संग 
सम्वशन्धत) सम्बशन्धत पररषद्मा र्दताय भएको हनु ुपने छ।  

(३) अकुपंचर/अकुप्रेसर शचवकत्सा अस्पताििे र्दि िनिशि, भौलतक पूवायधार, प्रववलध–औिार उपकरर् र 
गरु्स्तरीय सेवाको ववस्तार गरेर िात्र संस्था ववस्तार गनय िाग गनुय पर्दयछ । िाखा ववस्तारका िालग पलन आवश्यक 
न्यूनति पूवायधार पगुेिा शस्वकृलत दर्दर्ने छ । 

(४) लबरािीको उपचारको लसिलसिािा आवश्यकता अनसुार सम्बशन्धत लबषयको वविेषज्ञ शचवकत्सक, वविेषज्ञ 
सेवा प्रर्दान गने अस्पताि वा अन्य उपयिु स्थानिा प्रेषर् (ररफर) गरर पठाउन सवकने छ ।  

(५) र्शन्िग्रटेेड (सम्यिु वा एवककृत) शलिलनक/पोिीशलिलनक/नलसयङ्गहोि/अस्पताि वा अन्य स्वास््य सेवा 
प्रर्दायक संस्था स्थापना र सञ्चािन गने भलन शस्वकृलतका िालग िाग भएका अस्पताििा अकुपंचर/अकुप्रेसर शचवकत्सा िाखा 
सूरु गर्दाय उल्िेख गरर सोवह बिोशििका आवश्यक िनिशि, उपकरर् र भौलतक पूवायधारको व्यवस्था गनुयपनेछ।  



40 

 

(६) रोग लनर्दानका िालग वा उपचारिा आवश्यक पने (प्याथोिोिी, रेडीयोिोिी, ववलभन्न शचवकत्सा पद्धती एवं 
थेरापी तथा अन्य) सेवा थप गरर सञ्चािन गनुय परेिा सम्बशन्धत ववषयको िनिशि, भौलतक पूवायधार एव उपकरर् 
सम्बशन्ध लनयिको पािना गनुयपने छ । 

(७) अकुपंचर/अकुप्रेसर अस्पताि, शलिलनक, पोलिशलिलनक लनररिर् एवि ् शस्वकृलत प्रर्दान गने सलिलतिा 
अकुपंचर/ वट लस एि शचवकत्सकको सम्िग्नता हनुपुने छ । 

(८) अकुपंचर/अकुप्रेसर शचवकत्सा अन्तगयत रहने िु् य सेवाहरु: 

१. वट.लस.एि. 
२. िोशलसबसुन 

३. अकुपंचर 

४. कवपङ्ग  

५. अकुप्रेसर तथा थईुना 
६. ब्िड िेवटङ्ग (Blood Letting) 

३३. अकुपंचर/अकुप्रसेर शलिलनक सम्बन्धी िापर्दण्ड तथा पवुायधारहरु: 

शलिलनक तथा पोलिशलिलनक सञ्चािन गर्दाय दर्दर्ने सेवाहरु अकुपंचर/अकुप्रेसर शचवकत्सा अन्तगयत रहेका शचवकत्सा सेवािा 
आधाररत हनेु छन ्। अकुपंचर/अकुप्रसेर शलिलनक सन्चािन गने तथा पराििय दर्दने व्यशि कुनै पलन िान्यताप्राप्त 
शििर् संस्थाहरुबाट कशम्तिा एलयूपन्चर लडप्िोिा वा सो सरहको  सम्बशन्धत िैशिक योग्यताको प्रिार्पत्र वा त्यस 
पिातका अन्य उपालध प्राप्त गरी सम्बशन्धत पररषद्मा र्दताय भएको हनुपुने छ ।  

अकुपंचर शचवकत्सा प्रर्ािी अन्तगयत स्वास््य सेवा प्रर्दान गने शलिलनकहरु र्दईु प्रकारका हनेुछन ्।  

शचवकत्सकद्वारा सञ्चालित केन्र हरुिाई अकुपंचर/अकुप्रसेर केन्र “क” र अकुपंचर शचवकत्सा सहायकद्वारा सञ्चालित 
केन्र हरुिाई अकुपंचर/अकुप्रेसर केन्र शलिलनक “ख” भनी नािाकरर् गररने छ । 

१. शचवकत्सकीय सेवा (शचवकत्सकिे दर्दने सेवा) : शचवकत्सकीय सेवा दर्दने शलिलनकिा कशम्तिा अकुपंचरिा 
स्नातक वा स्नाकोत्तर उपालध हालसि गरर सम्बशन्धत पररषर्दिा र्दताय भएको हनुपुनेछ । 

२. सािान्य सेवा (अकुपंचर प्रालबलधकिे दर्दने सेवा):  

 (क) अकुपंचर सेवा संचािनको िालग आवश्यक भौलतक पूवायधारहरु: 

• लबरािी िााँच गने भेशन्टिेटेड कोठा छुटै्ट हनुपुने । (कम्तीिा १४*१० वगय वफट)   

• लबरािी बस्ने ठाउाँ (कुने ठाउाँ)  

• लबरािी िााँच्ने टेबिु  

• शचवकत्सक कुसी 
• शचवकत्सक टेबिु  
• लबरािी बस्ने कुसी /टुि  

• बेञ्चहरु (लबरािी कुनय बस्ने)  

• िौचािय व्यवस्था  

• टेलिफोन (स्वेशच्छक) 

(ख) आवश्यक औिार उपकरर्हरुः 
• अकुपंचर लनलडि 

• अकुपंचर बेड 

• िोलसा शस्टक 
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• कवपङ्ग सेट 

• अटोलिेभ 

• स्टेथोस्कोप 

• थिायलिटर 

• रेकडय रशिष्टर 

• अन्य व्यवस्था िनरि अस्पताि सरह 

• र्िेशलिक शस्टििेुटर 

• रिचापनाप्ने यन्त्र (B.P.Set)  

• नाक, कान, घााँटी िााँच्ने यन्त्र उपकरर् (ENT Set)  

• तौि एवं उचाई नाप्ने यन्त्र 

• टंङ्ग लडप्रेसर  

• एलस रे भ्यू बलस  

• िास्क  

• बकेट 

• टचय 
• पन्िा 
• एप्रोन 

• लनडीि 

(३) अन्य व्यवस्था (थप िापर्दण्ड): 

(क) वविेषज्ञ सेवा र लबषय अनसुारको आवश्यक औिार उपकरर्हरुको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(ख) लबरािीको सम्पूर्य लबवरर् राख्नको िालग एउटा रशिष्टर हनुपुनेछ । 

(ग) शलिलनकिा प्रयोग गररने सम्पूर्य औिारहरु अलनवायय रुपिा लनियिकृत गररएको हनुपुनेछ । 

(घ) शलिलनकिा काि गने व्यशििे आफ्नो योग्यताको प्रिार्पत्र तथा पररषद् र्दताय नं., सेवा िलु्क र 
आयकर प्रिार्पत्र सबैिे रे्दखे्न ठाउाँिा राख्नपुनेछ । 

(ङ) िालसक प्रलतवेर्दन लनयि अनसुार सम्बशन्धत लनकायिा पठाउने व्यवस्था हनुपुनेछ । 

 

३४. प्राकृलतक शचवकत्सा स्वास््य सेवा स्थापना तथा सञ्चािन िापर्दण्ड: 

(१) प्राकृलतक शचवकत्सा अन्तगयत रहने िु् य सेवाहरु: 

• आकाि शचवकत्सा ( उपवास/चैतन्यवोध एवं अन्य) 

• िि शचवकत्सा 
• अशग्न शचवकत्सा 
• वाय ुशचवकत्सा 
• िाटो शचवकत्सा (िाटो, बािवुा, ढुङ्गा, खनीि आदर्द) 

• िालिस शचवकत्सा (तेि, िेप, चरु्य, खनीि आदर्द) 

• योग शचवकत्सा, व्यायाि शचवकत्सा, अध्यात्ि शचवकत्सा 
• भौलतक शचवकत्सा (वफशिकि थेरापी) 
• अकुपञ्चर 

• क्रिोथेरापी, म्याग्नेटोथेरापी 
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• प्राकृलतक भोिन, कल्प, रसाहार, फिाहार, खाद्य, खलनि, वनस्पलत, सशप्ििेण्ट एवि ्अन्य 

  

(२) प्राकृलतक उपचार केन्र सञ्चािनको िालग रे्दहायको पूवायधार तथा िापर्दण्ड पािना गरेको हनु ुपनेछ: 
प्राकृलतक उपचार केन्र्द सेवा सञ्चािन गर्दाय एउटै व्यवस्थापन अन्तगयत रही एक वा सो भन्र्दा बढी संचािन हनु ुपर्दयछ। 
स्वास््य िााँच गने तथा पराििय दर्दनेव्यशि कुनै पलन िान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट सम्बशन्धत लबषयिा स्नातक 
सरहको शचवकत्सा सम्बन्धी उपालध प्राप्त गरी सम्बशन्धत शचवकत्सा पररषद्मा र्दताय भएको हनुपुनेछ । प्रलत सेवाको िागी 
एक िना शचवकत्सा सहायक हनु ुपनेछ । 

(क) एक सेवा संचािनको िालग आवश्यक भौलतक पवूायधारहरु: 

• लबरािी िााँच गने भेशन्टिेटेड कोठा सेवा अनसुार छुट्टाछुटै्ट हनुपुने । (कम्तीिा १४ x१० वगय 
वफट– १ कोठा)   

• उपचार कि – २ कोठा 
• योग कि – १ कोठा 
• लबरािी बस्ने ठाउाँ (कुने ठाउाँ)  

• लबरािी िााँच्ने टेबिु  

• शचवकत्सक कुसी  

• शचवकत्सक टेबिु  

• लबरािी बस्ने कुसी/टुि  

• बेञ्चहरु (लबरािी कुनय बस्ने)  

• िौचािय व्यवस्था  

(ख) आवश्यक औिार उपकरर्हरुः 
  

• सम्पूर्य िरीरको वाष्पस्नान 
यन्त्र      

• स्थानीय वाष्पस्नान यन्त्र               

• कवटस्नान टव 

• रीढस्नान टव 

• एनीिा (Enema) 

• ववलभन्न प्रकारका पवट्टहरु (शचसो 
पवट्ट) 

• सेकका यन्त्रहरु 

• िाटो शचवकत्सािा प्रयोग हनेु 
उपकरर्हरु 

• सूयय वकरर् शचवकत्सािा प्रयोग 
हनेु उपकरर् 

• षद्कियिा प्रयोग हनेु 
उपकरर्हरु 

• िालिसिा प्रयोग हनेु 
उपकरर्हरु 

• पानीिाई ववलभन्न तापक्रििा ल्याउने एवं 
वाफ बनाउने यन्त्र 

• थिोलिटर (पानीको तापक्रि र िरीरको 
तािक्रि नाप्न) 

• उचाई नाप्ने िेशिन    

• तौि िेलसन 

• टंङ्ग लडप्रेसर 

• वकड्नी िे 

• लबपी र्न्सटुुिेन्ट 

• स्टेथेस्कोप 

• ई.एन.वट. सेट 

• िास्क 

• बकेट 

• लसरीन्ि 

• टचय 
• पन्िाहरु 

• एप्रोन 
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नोटः सेवा र ववषय अनसुार िालिि शचवकत्सा, िि शचवकत्सा, वफशियोथेरापी, एकुपन्चर, प्रकृलतक भोिन, 

योग शचवकत्सा एवि ्अन्य उपकरर्  आवश्यकता अनसुार हनु ुपने छ । 

 

३५. सेवा ररग्पा (आम्ची) शलिलनक पूवायधार िापर्दण्डहरुः (१) सोवा ररग्पा (आम्ची) शलिलनक/पोलिशलिलनक स्वास््य 
सवुवधा र िााँच गने व्याशि कशम्तिा काचपुा (स्नातक तह)/र्दरुाप्पा (प्रिार् पत्र तह)/काङशिन्पा प्राववलधक एस.ई.ई. 
तह)/परम्परागत रुपिा उपचार संकिन आम्चीहरु हनुपुने छ ।  

(२) सोवा ररग्पा (आम्ची) शलिलनक/पोलिशलिलनकिा भौलतक पूवायधारहरु लनम्नअनसुार हनुपुनेछ : 

(क) ववरािी िााँच गने उपयिु कोठा -१ 

(ख) ववरािी कुने कुसी -१ 

(ग) ववरािी िााँच गने टेबिु र स्टुि -१ 

(घ) औषलध राखे्न यायक -१ 

(ङ) िााँच गनयको िालग बेड -१ 

(च) िौचािय -१ 

(३) िनिशि 

(क) सोवाररग्पा आम्ची (काचपुा/र्दरुाप्पा/काङशिन्पा/परम्परागत रुपिा उपचार संकिन (आम्ची) 
िध्ये -१ 

(ख) कियचारी काङशिन्पा वा सोवा ररग्पा आम्ची शचवकत्सकिा आधारभूत तालिि प्राप्त -१ 

(४) उपकरर्हरु 

(क) स्टेथेस्कोप -१ 

(ख) वव.वप सेट -१ 

(ग) ितु्र ववष्िेषर् लसरालिक कप -१ 

(घ) तौि नाप्ने िेलसन -१ 

(ङ) टचय -१ 

(च) आवश्यकता अनसुार ववरािीको नाडी िााँच गर्दाय हात राखे्न सानो तवकया -१ 

(छ) िोशलसवेसन (टावा) आवश्यकता अनसुार 

(ि) रगत लनकाल्ने ब्िेट वा (च्कप)ु आवश्यक अनसुार 

 

 

पररच्छेर्द–१० 

अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन सम्बन्धी व्यवस्था 

३६. अलभिेख तथा प्रदर्दवेर्दनः 
(१) यस लनरे्दशिका बिोशिि स्वीकृत प्राप्त स्वास््य संस्थािे स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ािीिे तोकेको 

(DHIS-2/HMIS) ढााँचािा आफुिे प्रर्दान गरेको सेवाको िालसक प्रलतवेर्दन प्रत्येक िवहनाको ७ गते लभत्र खााँडाचक्र 

नगरपालिकािा अलनवायय रुपिा पेि गनुयपनेछ । यसरी तोवकए बिोशिि प्रलतवेर्दन पेि नगने स्वास््य संस्थािाई 
नगरपालिकािे सचेत गराउन सलनेछ ।  

(२) नगरपालिकािा हनेु िालसक, चौिालसक, अधय-बावषयक, बावषयक सलििाहरुिा स्वीकृत प्राप्त स्वास््य संस्थािे 
अलनवायय रुपिा उपशस्थत भई प्रगलत प्रलतवेर्दन पेि तथा प्रस्तलुत गनुयपनेछ । 

(३) सूचना व्यवस्थापन गने कियचारीिाई  खााँडाचक्र नगरपालिकािे तालिि लिने व्यवस्था गराउन ुपनेछ ।  
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(४) स्वास््य संस्थािे प्रर्दान गरेको सेवाको वववरर् आई.लस.डी ११ (ICD-11) अनसुार कोलडङ्ग (Coding) 
गरी सोही अनसुार प्रलतवेर्दन गने व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

(५) स्वास््य संस्थािे आफ्नो संस्थािा भएको िन्ि तथा ितृ्यको घटना वववरर् प्रचलित कानून बिोशिि 
तोवकएको ढााँचािा स्थानीय पशञ्जकालधकारीिाई िालसक रुपिा प्रलतवरे्दन दर्दनपुनेछ । 

(६) स्वास््य संस्थािे आफ्नो संस्थािा नेपाि सरकारिे तोकेको नोवटफाएबि रोगहरु (Notifiable diseases) 
का लबरािी पत्ता िागेको वा िंका िागेको खण्डिा वा कुनै रोगको िहािारीको िंका िागेिा तरुुन्तै  खााँडाचक्र 
नगरपालिकािा सूचना गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्द–११ 

सञ्चािन अनिुलत नवीकरर् हनु नसलने अवस्था र खारेिी सम्बन्धी व्यवस्था 

३७. सञ्चािन अनिुलत नवीकरर् नहनेु : (१) यस लनरे्दशिकािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन  रे्दहायको  
अवस्थािा स्वास््य संस्थाको सेवा सञ्चािन अनिुलतको नवीकरर् गररने छैन : 

(क)  लनयलित वा आकशस्िक अनगुिन गर्दाय तोवकएको गरु्स्तर वा पवूायधार परुा नगरी स्वास््य 
सेवा   सञ्चािन गरेको पाईएिा,  
(ग) अस्पताििे प्रर्दान गरेको सेवाको प्रलतवरे्दन वावषयक रुपिा नगरपालिकािा पेि नगरेिा, 
(घ) स्वास््य संस्थाबाट लसशियत शचवकत्सािन्य फोहरिैिााको उशचत व्यवस्थापन नगरेको पाईएिा,  
(ङ) खााँडाचक्र नगरपालिका वा सम्बशन्धत लनकायिे दर्दएको लनरे्दिनको पटक पटक उल्िंघन गरेिा,  
(च) भवन संवहता अनरुुप भवन लनिायर् नभएको वा परुानो भवनको हकिा तोवकएको सिय लभत्र 
भकुम्पीय दृवष्टकोर्िे भवन प्रबिीकरर् नगरेको पाईएिा ।  

(छ) र्दफा ३६ को उपर्दफा (१),(२), (४) र (५) िा तोकेअनसुार नगरेको पाईएिा । 

 

३८. खारेिी गनय सवकने : यो लनरे्दशिका प्रारम्भ हनु ुअशघ अनिुलत प्राप्त गरी सञ्चािनिा रहेका स्वास््य संस्थािे   
संस्था सञ्चािन गनय नसलने िनाई सञ्चािन अनिुलत खारेिीका िालग लनवेर्दन दर्दएिा खााँडाचक्र नगरपालिकािे त्यस्तो 
संस्थाको सञ्चािन अनिुलत खारेिी गनय सलनेछ । 

                    

 

पररच्छेर्द – १२ 

ववववध 

३९. सेवा िलु्क लनधायरर् सलिलत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सवयसाधारर्िाई उशचत िूल्यिा गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा 
पयुायउने प्रयोिनको िालग स्वास््य संस्थािे प्रर्दान गने स्वास््य सेवाको गरु्स्तरको आधारिा त्यस्तो स्वास््य संस्थािे 
लिन सलने सेवा िलु्क सम्बन्धी िापर्दण्ड लनधायरर् खााँडाचक्र नगरपालिकाको   स्थानीय स्वास््य सिुासन तथा गरु्स्तर 
सलुनशितता तथा अनगुिन सलिलतिे  गनय सलनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) को प्रयोिनको िालग खााँडाचक्र नगरपालिकाको स्थानीय स्वास््य सिुासन तथा गरु्स्तर 
सलुनशितता तथा अनगुिन सलिलतको  बैठक आवश्यकता अनसुार वस्नेछ।  

 

४०. िापर्दण्ड तथा अनसूुचीिा हेरफेर : खााँडाचक्र नगर काययपालिकािे यस लनरे्दशिकािा उशल्िशखत  िापर्दण्ड तथा 
अनसूुचीहरूिा आवश्यकता अनसुार हेरफेर तथा थपघट गनय  सलनेछ । 
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४१. व्या्या गने अलधकार : यस लनरे्दशिकािा उशल्िशखत िापर्दण्डको कुनै प्रावधानको कायायन्वयनिा कुनै र्दवुवधा 
उत्पन्न भई कायायन्वयनिा वाधा आई परेिा खााँडाचक्र नगर काययपालिकािे सो िापर्दण्डको व्या्या गनेछ ।  

४२. स्वतः अिान्य हनेु : यस लनरे्दशिकािा िेशखएको कुनै कुरा नेपािको प्रचलित कानूनको कुनै व्यवस्थासाँग बाशझएिा 
बाशझएको हर्दसम्ि स्वतः अिान्य हनेुछ ।  

४३.प्रचलित कानून र िापर्दण्ड बिोशिि हनेु : यस लनरे्दशिकािा उल्िेशखत ववषय यसै बिोशिि र उल्िेख नभएका 
लबषय प्रचलित कानून, स्वास््य संस्था स्थापना, संचािन तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी िापर्दण्ड २०७० (संसोधन २०७३) 
र स्वास््य संस्था संचािन िापर्दण्ड २०७७ (संिोधन २०७८) बिोशिि हुनेछ । 

 

 

अनसूुची – १ 

पूवायधार, स्थायी एवं स्तरोन्नती स्वीकृलतको प्रयोिनको िालग प्राववलधक सलिलत सम्बन्धी व्यवस्था 
(र्दफा २ को खण्ड (र्) साँग सम्बशन्धत) 

1. सालििक ववकास सलिलत संयोिक   –       संयोिक 

2.  िे.स.ु/ िेलडकि अलधकृत                   –  सर्दस्य 

3.  ल्याब टेलनीलसयन/अलधकृत (एक)           –  सर्दस्य 

4. रेलडयोग्राफर/अलधकृत (एक)           –  सर्दस्य 

5. पशब्िक हेल्थ नसय/(अलधकृत (एक)       –    सर्दस्य 

6. र्शन्िलनयर/(लसलभि) (एक)   –      सर्दस्य 

7.  आयवुेर्द शचवकत्सक/(स्वास््य िाखा)    –      सर्दस्य 

8. बायोलिडकि र्शन्िलनयर                               –           सर्दस्य 

9.  नगर स्वास्थय िाखा प्रिखु  –                     सर्दस्य-सशचव  

नोटः प्राववलधक सलिलतिे आवश्यकता अनसुार सम्बशन्धत ववषयका वविेषज्ञिाई सलिलतका सर्दस्यका रुपिा थप गनय, 
अनगुिनिा सिावेि गनय तथा बैठकिा आिन्त्रर् गनय सलनेछ । 
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अनसूुची– २ 

भवन सम्बन्धी िापर्दण्ड 

(र्दफा २ को खण्ड (र्द) साँग सम्बशन्धत) 

भवन लनिायर् सम्बन्धी िापर्दण्ड, २०६४ िा उल्िेख गररएको भए सोही अनसुार तथा नभएका हकिा रे्दहायको 
िापर्दण्ड अनसुार कायि गररनपुनेछ । 

• अलधकति ग्राउण्ड कभरेि – ४० प्रलतित 

• Floor Area Ratio (FAR) – २.५ 

• न्यनुति पावकय ङ स्थि – िम्िा िग्गाको २५ प्रलतित 

• भवनका सेट ब्याक  – कशम्तिा ३ लिटर भवनका चारैलतर 

• िाईट प्िेन – ३.५ लडग्री 
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अनसूुची–३ 

(र्दफा ४ को उपर्दफा (१) साँग सम्बशन्धत) 
पूवायधार स्वीकृलतको आिय पत्रका िालग लनवेर्दन फाराि 

 

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

 

लनम्नानसुार प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाको संचािन तथा पवूायधार स्वीकृलतको आसाय पत्रका िालग रे्दहाय अनसुार 
कागिात सवहत लनवेर्दन फाराि पेि गरेको छु/छौ । 

 

लनवेर्दन फाराि : 

                                      

                             काययकारी अलधकृत/संचािन सलिलतको तफय बाट 

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

स्वास््य संस्थाको वववरर् : 

१.स्वास््य संस्थाको नाि :                                                     िैया सं्याः 
२. साधारर् सेवा÷वविेषज्ञ सेवा वा अस्पताि के  हो उल्िेख गनेः 
३.स्वास््य संस्थाका ठेगाना (पत्राचार गने ठेगाना) :    प्ररे्दिः                     शिल्िाः 
िहानगरपालिका/उिनपा/नपा/गापा : वडा नं :       टोिः                       ब्िक नं.:          

टेलिफोन नं. :                                      िोबार्ि नं.:                         पो.ब.नं.: 
र्िेि ठेगाना :                                    वेब सार्ट : 

 ४.  स्वास््य संस्था खोल्ने व्यशिहरु (५ प्रलतित भन्र्दा बढी िेयर धारर् गनेहरुको िात्र): 

क्र.स नाि नागररकता नं. िोबार्ि नं. फोन नं. र्िेि ठेगाना ठेगाना कैवफयत 

        

        

        

 

५. स्वास््य संस्थाको िागी आवस्यक िग्गा र स्वालित्वको वववरर्  

(क) िग्गाको वकत्ता, िेत्रफि र स्वालित्वको प्रकारः 
(ख) लिििा भए कबलुियतनािा पेि गनेः 
६.स्वास््य संस्थाको ववत्तीय स्रोत : 

 (क) लनिी िगानी                                           (ख) बैंक किाय     

 (ग) सरकारी                                                (घ) अनरु्दान सहयोग  

(ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट किाय लिई संचािन गने भए सो को वववरर्  (च) अन्य 

७. ववत्तीय िगानी : (स्थीर पूाँिी िागत)  रु. ....................  

(क) भवन तथा िग्गाको िालग रु. ....................  

(ख) औिार उपकरर्को िालग रु. ....................ववत्तीय िगानी (चाि ुपूाँिी िागत) रु. .................. रोिगार 
सं्या :  ……. अनिुालनत आम्र्दानी रु. .................. अनिुालनत िनुाफाः ................. िालसक रु. ................. 
तै्रिालसक रु. ................. वावषयक रु. ................. 
८. रे्दहायका ववषयहरु सिेत सिावेि भएको व्यावसावयक कायययोिना  
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(क) स्वीकृत संस्थाबाट प्रर्दान गने सेवाहरूको वववरर् : 

लनर्दानात्िक सेवा प्रलतकारात्िक सेवा उपचारात्िक सेवा 
एलस–रे खोप प्रसूलत तथा स्त्री रोग 

अल्िासाउण्ड गभयवती िनरि िेलडलसन 

र्न्डोस्कोपी सतु्केरी िााँच िनरि सशियकि 

र्सीिी, िेडलिि पररवार लनयोिन वविेषज्ञ सेवा : िस्तै प्रसूलत सेवा, िगृौिा 
रोग, स्नाय,ु आाँखा, हाडिोनी, रोग ईत्यादर्द 
सेवा 

प्रयोगिािा ............................. ............................ 
.............................. ................................. .............................. 

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

(ख) संस्थािा प्रयोग हनेु आवश्यक उपकरर्हरूको वववरर् (संिग्न गने):  

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

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

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

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

(ग) संस्थािा सेवा प¥ुयाउनका िालग आवश्यक पने िनिशिको वववरर् (संिग्न गने): 

स्वास््य संसथािा सेवा पयुायउने कियचारीहरुका लबवरर् सम्बशन्धत िापर्दण्ड अनसुार : 

कियचारी  नाि पर्द योग्यता पाटय टाईि फुि टाईि 

(क) वविेषज्ञ 
     

      

ख) प्राववलधक 
     

      

(ग) प्रिासलनक 
     

      

 

नोट : 

(१) संस्थािा कायय गने प्राववलधक कियचारीहरू सम्बशन्धत पररषद्मा र्दताय भएको हनुपुने । सम्बशन्धत 
पररषद्को प्रिार् पत्र अलनवायय रुपिा पेि गनुयपनेछ ।  

(२) कियचारीहरूको योग्यताका प्रिाशर्त प्रलतलिवपको साथ ैकायय गने िन्िरुीनािा सिेत संिग्न हनुपुने।  

(३) सरकारी कायायियिा काययरत कियचारीहरू संिग्न हनेु भएिा नेपाि स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को 
र्दफा ५९ अनसुारको स्वीकृलत पत्र अलनवाययरुपिा संिग्न हनुपुने ।  
(४) प्राववलधक कियचारीहरुिे आफु कायय गने अन्य संस्थाहरुको सिेत वववरर् खुिाउने । 
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अनसूुची– ४ 

(र्दफा ५ को उपर्दफा १ संग सम्बशन्धत) 
स्वास््य संस्था संचािन र्िाित प्राप्त गनय दर्दने लनवरे्दनको ढााँचा 

 

१. संस्थाको नाि :   

२. सेवाको वकलसि       

(क) िनरि सेवा       (ख) वविेषज्ञ सेवा           (ग) ववशिष्टकृत सेवा     (घ)  अन्य                                                         

३. संस्थाको ठेगाना (पत्राचार गने ठेगाना): 

  प्ररे्दि :                                   शिल्िा : 

  नगरपालिका : 
वडा नं. :          टोि :                                      व्िक नं.  :            

  टेलिफोन न : 

४. संस्था खोल्ने व्यशिहरु –(५ प्रलतित भन्र्दा बढी सेयर होल्डसय िात्र) 

क्र.सं. नाि स्थायी ठेगाना  फोन नं. िोबार्ि नं. र्िेि ठेगाना नागररकता नं. 

       

       

 

५. संस्थाको ववत्तीय स्रोत : 

क. लनिी :                                   ख. िेयर र किाय : 
ग. गैर (सरकारी :                              घ.  अन्य (खुिाउने) :  
ववत्तीय  संस्थाबाट किाय लिई संचािन गने भए सो संस्थाको नाि : 

६. ववत्तीय  िगानी :                             िागत : 

क भवन तथा िग्गाको िालग : 

ख औिार उपकरर् : 

ग िनिशि : 

घ अनिुालनत आम्र्दानी : 

       आम्र्दानी स्वरे्दिी : 

       ववरे्दिी : 
७. अचि सम्पशत्तको स्रोत : 

८. िैया सङ्ख्या : 

९.  स्वास््य संस्थािे वगीकरर् अनसुार प्रर्दान गने सेवाहरुको वववरर् कुन–कुन सेवा प्रर्दान गने हो ? खुिाउने 

 

लनर्दानात्िक सेवा प्रलतकारात्िक सेवा उपचारात्िक सेवा 

   

   

   

   

   

 

१०. संस्थािा प्रयोग हनेु आवश्यक िु् य उपकरर्हरुको वववरर् तथा स्रोत 
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क्र.सं. उपकरर्को नाि ववशत्तय स्रोत कैवफयत 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

११. संस्थािा सेवा प्रर्दान गने िनिशिको वववरर् M  

क्र.सं कियचारीको नाि पर्द िैशिक 
यौग्यता 

सम्बशन्धत 
पररषर्दको र्दताय नं. 

सरकारी सेवािा 
काययरत छ / छैन  

फुि टार्ि 
/पाटय टार्ि 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

१२. लनवेर्दन दर्दर्दा संिग्न गनुयपने कागिातहरु : 

1. कम्पनी र्दताय/संस्था र्दतायको प्रिाशर्त प्रलतिवप 

2. संस्था/कम्पनीको ववधान/प्रवन्ध पत्र, लनयिाविीको प्रलतलिवप 

3. स्थायी िेखा र्दताय प्रिार्–पत्रको प्रलतिवप 

4. स्थापना गनय िालगएको ठाउाँिा अस्पताि आवश्यक छ भने्न स्थानीय तह र प्ररे्दिको सम्बशन्धत लनकायको 
लसफाररस पत्र 

5. संस्थापक सर्दस्यहरुको नागररकता प्रिार्पत्रको प्रलतलिवप 

6. स्वास््य संस्थाको ववस्ततृ सभेिर् सवहतको प्रस्ताव 

7. स्वास््य संस्थािे लिने सेवा िलु्क वववरर् 

8. भवनको स्वीकृत नलसा 
9. कर चिुा प्रिार् पत्र (िाग ुहनेु अवस्थािा िात्र) 
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अनसूुची –५ 

(र्दफा ५ को उपर्दफा (१) साँग सम्बशन्धत) 
स्वास््य शलिनीक सञ्चािन अनिुलत िाग गने लनवरे्दन फाराि 

 

१. संस्थाको नाि        िैया सं्या :  
२. संस्थाको ठेगाना –पत्राचार गने ठेगाना 
प्ररे्दि    शिल्िा :  िहानगरपालिका/उप. ि.नपा/न.पा/गा.पा : 
टोि :     वडा नं. :   टेलिफोन :   

ब्िक नं. :  पो.ब.नं.:     

३. संस्था खोल्ने व्यशिहरु :        

नाि : ................................नागररकता : ..........................ठेगाना : ......................  फोन नं. : 
.............. 
४. संस्थाको ववशत्तय स्रोत :  
क. लनशि :      ख. िेयर किाय :  
ग. वैरे्दशिक :       घ. गैर सरकारी :  
ङ. सािरु्दावयक :      च. अन्य  
 

५. संस्थाको ििता तथा ववस्ततृ कायय योिना :  
सेवा प्रर्दान गने िेत्रहरु : 

लनर्दानात्िक सेवा  प्रलतकारात्िक सेवा  उपचारात्िक सेवा 

एलसरे  खोप प्रसलुत तथा स्त्रीरोग 

अल्टासाउण्ड एि.लस.एच. िनरि िेलडलसन 

ईन्डोस्कोपी पररवार लनयोिन सेवा       िनरि सशियकि वविेषज्ञ सेवा िस्तै ई.लस.शि.,टेडयिीि 
प्रयोगिािा, आाँखा, नाक, िटुु, िगृौिा, स्नायरुोग आदर्द  

   

 

अन्य सेवा : फािेसी  
६. संस्था िलु्क (अिग र स्पष्टसाँग खुिाउने) :  
७. संस्थािा सेवा हनेु आवश्यक उपकरर्हरुको वववरर् तथा स्रोत :  
८. संस्थािा सेवा पयुायउने िनिशि वववरर् (सं्या/योग्यता/अनभुव/पाटयटार्ि/फुिटाईि/अन्य सवुवधा) : 

• सािान्य शचवकत्सक :     
• वविेषज्ञ शचवकत्सक :  
• अन्य प्राववलधक :  

नोट : १) सम्बशन्धत सेवा अनसुार लनधायररत िापर्दण्डहरु र पूवायधारहरु पूरा भए पिात िात्र सेवा संचािन गनय 
पाईनेछ । 

२) उपयुयि बिोशिि के कलत कियचारीहरु संस्थािा संिग्न हनेु हो, स्पष्ट उल्िेख हनुपुने । 

३) संस्थािा कायय गने कियचारीहरु सम्बशन्धत पररषर्दिा र्दताय भएको हनुपुने, सम्बशन्धत पररषर्दको प्रिार्पत्रहरु 
अलनवायय रुपिा पेि गनुयपनेछ । 

४) कियचारीहरुको योग्यताको प्रिाशर्त प्रलतलिवपहरु संिग्न हनुपुनेछ । 
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५) नेपाि सरकारिा काययरत कियचारीहरु संिग्न हनेु भएिा नेपाि स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को र्दफा ५९ 
अनसुारका स्वीकृलत पत्र अलनवायय रुपिा संिग्न हनुपुने । 

 

अनसूुची–६ 

(र्दफा ५ को उपर्दफा (४) साँग सम्बशन्धत) 
र्िाित पत्रको ढााँचा 

 

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

....................... 
संचािन र्िाित पत्र 

र्िाित पत्र नं. 
श्री.......................... 
.......................======== 
स्वास््य सस्था संचािन गनय र्िाितका िालग लिलत ..............................िा प्राप्त लनवेर्दन उपर कारबाही हुाँर्दा 
त्यस ..................................... संस्थािाई संचािन गनय दर्दने गरी लिलत ...................................िा लनर्यय 
भएकािे िन स्वास््य सेवा ऐन, २०७५, िन स्वास््य सेवा लनयिाविी २०७७ तथा रे्दहाएका ितयहरुको अलधनिा 
रही न.पा ..........................वडा नं. ..............................िा  ........ िैया ििताको............................ 
अस्पताि/स्वास््य संस्था संचािन गनय िनस्वास््य लनयिाविी, २०७७ को लनयि १२ को उपलनयि (५) तथा यस  
खााँडाचक्र नगरपालिकाको स्वास््य संस्था स्थापना,संचािन तथा स्तरोन्नती लनरे्दशिका २०७( को र्दफा (५) को 
उपर्दफा (४) बिोशिि यो र्िाित पत्र दर्दईएको छ ।  
 

१ स्वास््य संस्था तथा त्यस्तो संस्थािे प्रर्दान गनुय पने सेवा : 
२. र्िाित कायि रहने अवलध : 

 

र्िाितपत्र दर्दने अलधकारीको : 
र्दस्तखत : 

नाि : 

र्दिाय : 
लिलत : 

(र्िाित पत्रको पछाडीको पषृ्ठिा िेशखने) 
र्िाितपत्र प्राप्त संस्थािे पािना गनुयपने ितयहरु : 

▪ स्वास््य संस्था संचािन गर्दाय तोवकएको न्यनुति िापर्दण्ड पािना सम्बन्धिा स्विूल्याङ्कन गरी गरु्स्तर 
सधुार गरे्द िानपुने । 

▪ नेपाि सरकारबाट स्वीकृत गररएको सरकारी काययक्रि िागू गनुय पने । 

▪ प्ररे्दि सरकार तथा स्थानीय तहिे िारी गरेका नीलत तथा काययक्रि िागू गने । 

▪ िन्त्राियिे सिय सियिा तोकेका अन्य ितयहरु पािना गनुयपने ।  
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अनसूुची –७ 

स्वास््य संस्था स्थापना तथा नवीकरर् अनिुलत र्दस्तरु 
(र्दफा ८ र ९ को उपर्दफा (२) संग सम्बशन्धत 

 

क्र.सं. संस्थाको वकलसि िलु्क 
लनधायरर् 
र्काई 

स्थापनाका िालग र्दस्तरु 
रकि रु. 

नवीकरर्का िालग र्दस्तरु 
रकि रु. 

१ अस्पताि तथा नलसयङ होि िैया सं्या प्रलत िैया रु.४०००।– प्रलत िैया रु.५००।– 

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

३ आयवुेर्द अस्पताि/वैकशल्पक 
शचवकत्सा 

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

४ आयवुेर्द शलिलनक/वैकशल्पक 
शलिलनक  

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

५ लड(D) सिहुका प्रयोगिािा  रु.१२००० ।– रु.२४००।– 

६ ई(E) सिहुका प्रयोगिािा  रु.१०००० ।– रु.२०००।– 

 

नोट : स्थलनय सरकारिे तोकेको र्दगुयि िेत्रिा स्वास््य संस्था स्थापना वा लबस्तार गरेिा स्थलनय रािपत्रिा सूचना 
प्रकािन गरर िालथ उशल्िशखत र्दस्तरुिा लनस्चत प्रलतित छुट दर्दईनेछ । 

 

अनसूुची –८ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (१) साँग सम्बशन्धत) 
नवीकरर्का िालग दर्दर्ने लनवरे्दनको ढााँचा 

 

श्री .......................................कायायिय 

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

                         ववषय: ईिाित पत्र नववकरर् सम्बन्धिा । 

 

त्यस कायायिय/लनकायबाट लिलत ........................ िा प्रर्दान गररएको र्िाित पत्रको अवलध लिलत 
......................िा सिाप्त हनेु भएकािे र्िाितपत्रको नवीकरर् गराउनका िालग िन स्वास््य लनयिाविी २०७७ 
को लनयि १३ को उपलनयि (२) तथा खााँडाचक्र नगरपालिकाको स्वास््य स्थापना,संचािन तथा स्तरोन्नती लनरे्दशिका 
लनरे्दशिका २०७( को र्दफा (९) को उपर्दफा (१) बिोशिि यो लनवेर्दन पेि गरेको छु । 

 संिग्न वववरर् कागिात : 

1. संस्थाको र्िाित पत्र र पलछल्िो आलथयकको वषयको कर चिुाको प्रिार् पत्र, 

2. स्विूल्याङ्कन प्रलतवेर्दन, लनयलित रुपिा पेि गरेको प्रिार् पत्र 

3. स्वास््य  संस्था तथा सेवा संचािन सम्बन्धी िापर्दण्ड कायि गरेको पषु्टायााँई सवहतको स्वघोषर्ा   
स्वास््य संस्थाको छाप : 

स्वास््य संस्थाको तफय बाट लनवेर्दन दर्दने व्यशिको : 
र्दस्तखत : 

नाि, थर : 
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पर्द  

लिलत : 

अनसूुची– ९ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (१) साँग सम्बशन्धत) 
र्िाितपत्रको नवीकरर् 

 

नवीकरर् गने लनकाय 

स्वास््य 
संथाको नाि र 
ठेगाना  

नवीकरर् लिलत बहाि रहने 
लिलत 

नवीकरर् गने 
अलधकारी को 
नाि र पर्द  

र्दस्तखत कायायियको 
छाप 

      

      

      

      

      

 

अनसूुची –१० 

(र्दफा १५ उपर्दफा (१) को बरु्दााँ (ट) संग सम्बशन्धत) 
स्वास््य संस्थाबाट प्रर्दान गररने सेवाको ववरािी बडापत्रको ढााँचा 

 

क्र.स. िखा प्रर्दान गररने 
सेवा वववरर् 

प्रवक्रया र्दस्तरु िाग्ने 
सिय 

सम्पकय  
ब्यशि 

गनुासो सनु्न े
अलधकारी 

        

        

        

        

        

 

 

अनसूुची– ११ 

र्दफा १५ उपर्दफा (१) को बुंर्दा (थ) संग सम्बशन्धत) 
स्वास््य संस्थाबाट आकशस्िक सेवाको िालग शचवकत्सक तथा स्वास््यकिीको वववरर्को ढााँचा 

लिलत : 

 

क्र.स स्वास््यकिीको नाि पर्द सिय कैवफयत 
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अनसूुची– १२ (क) 
(र्दफा १० को उपर्दफा (१०) संग सम्बशन्धत) 

नगरपालिका अन्तगयतका लनिी स्वास््य संस्थाहरुको अनगुिन चेकलिस्ट 

 

 नगरपालिका अन्तगयत संचािन भएका लनिी अस्पताि तथा नलसयङ होिको अनगुिन चेक लिस्ट 

 

 

लिलत : .............................................         स्वास््य संस्थाको नाि  ............................................. 
स्वास््य संस्थाको प्रकार  .................................लनिी स्वास््य संस्थाको काययिेत्र  ............................ 
बेड सं्या  ............................................. टेलिफोन नं.  ............................................. 
स्वास््य संस्था प्रिखुको नाि .................................... ............................................. ................. ...   
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लस.नं. सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुय पने 
छ/छैन 

कैवफयत 

१. आधारभतू िानकारी   

क.  लनशि स्वास््य संस्थाको भवनको 
अवस्था र संस्थािे ओगटेको िेत्रफि  

प्रत्यि अविोकन, 
अन्तरवक्रया 

   

ख. लनिी स्वास््य संस्था संचािनका िालग 
अनिुलत प्राप्त गरेको : 

• व्यवसाय संचािन अनिुलत प्राप्त 
गरेको  

• प्यान र भ्याटिा र्दताय भएको 
• स्वास््य सेवा संचािन अनिुलत 

प्राप्त गरेको 
• प्रयोगिािा संचािन अनिुलत 

प्राप्त गरेको 
• औषलध पसि संचािन अनिुलत 

प्राप्त गरेको 

छिफि, 

अविोकन,अलभिेख 
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लस.नं. सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुय पने 
छ/छैन 

कैवफयत 

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

अलभिेख, अन्तरवक्रया    

घ. स्वास््य संस्थािा नागररक वडापत्र सबैिे 
रे्दखे्न स्थानिा राखेको 

 प्रत्यि अविोकन     

ङ. स्वास््य संस्थािा उपिब्ध सेवा तथा 
िलु्क सम्बन्धी सूची सवैिे रे्दखे्न स्थानिा 
राखेको 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

च. आकशस्िक सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

छ. बवहरंङ्ग सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

ि. अन्तरंङ्ग सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

झ. अपरेिन लथयटरको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

ञ. सघन उपचार सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

ट. वविेषज्ञ सेवाको व्यवस्थापन भएको अन्र्तवक्रया    

ठ.  प्रयोगिािा सेवाको व्यवस्थापन भएको छिफि, अविोकन 
   

ड. 
 

लनर्दानात्िक सेवाको व्यवस्थापन भएको. 
• एलस रे 
• लभडीयो एलस रे 
• ई.सी.िी. 
• ईको  
• एि.आर.आई. 
• लस.टी. स्लयान 

छिफि, अविोकन 
   

ढ. ववश्व स्वास््य संगठनको संक्रिर् 
रोकथाि लनरे्दशिका अनसुार संक्रिर्को 
व्यवस्थापन भएको (Infection 

prevention according to WHO 

guideline) 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

र्. प्रेषर् सेवाको व्यवस्थार प्रषेर् प्रर्ािी 
भएको 

छिफि, अलभिेख 
  

 

 

त. फािेसी सेवाको व्यवस्थापन भएको अविोकन 
   

  थ. रि सञ्चार सेवाको व्यवस्थापन भएको अविोकन, अन्तरवक्रया    

र्द. वफशियोथेरापी सेवाको व्यवस्थापन भएको अविोकन, अन्तरवक्रया    

ध. एम्बिेुन्स सेवाको उपिब्धता तथा 
व्यवस्थापन भएको 

छिफि, अविोकन 
   

न. काययसञ्चािन लनरे्दशिका उपिब्ध भएको 
(Standard Operating Manual) 

अविोकन, छिफि 
   

  प. स्वास््य संस्था िन्य फोहोरिैिाको 
व्यवस्थापन तथा ववसियन भएको 

अविोकन, छिफि 
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लस.नं. सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुय पने 
छ/छैन 

कैवफयत 

फ. ववरािीको गोपनीयताको िालग उपयिु 
उपायहरु अपनाईएको (फरक कोठा , 

पर्दायको प्रयोग) 

अविोकन, छिफि 
   

२. िनिशि व्यवस्थापन      

क. िनिशिको पयायप्त भएको छिफि, र्दरवन्र्दी तथा 
पर्दपूलतय, अविोकन 

   

ख. काययरत िनिशिको सीप तथा र्दिता 
भएको 

छिफि, र्दरवन्र्दी तथा 
पर्दपूलतय वववरर्, अविोकन 

   

  ग. कायय ववभािन तथा शिम्िेवारी बाडफााँड 
भएको 

अन्तरवक्रया, अविोकन, 

छिफि 

   

घ. सबै कियचारीको हाशिर रेकय ड राखे्न 
गरेको 

अन्तरवक्रया, प्रत्यि 
अविोकन 

   

3. आलथयक व्यवस्थापन 
 

क. बिेट लनकासा, खचयको व्यवशस्थत 
अलभिेख र प्रलतवेर्दन भएको 

छिफि, अलभिेख 
   

ख. िेखा पररिर् र बरेुिकुो अवस्था  अन्तरवक्रया, अविोकन 
   

ग. स्वास््य संस्थाका कियचारीहरुको िालसक 
तिब बैंक िाफय त िम्िा गने गरेको 

अन्तरवक्रया, अलभिेख 
   

४. बाि स्वास््य काययक्रि 
    

क. आई.एि.एन.लस.आई. (IMNCI) उपचार 
तालिका अनसुार पााँच वषय िलुनका 
वािवालिकाको रोगको वलगयकरर् 
व्यवस्थापन तथा प्रेषर् गररएको 

छिफि,अविोकन, 

अलभिेख 

   

ख. नविात शिि ुतथा पााँच वषय िलुनका 
वािवालिकाको िााँचका िालग छुटै्ट कोठा 
वा ठाउाँको व्यवस्था गररएको 

छिफि,अविोकन 
   

ग. भटालिन ए को िौज्र्दात शस्थलत (सङ्ख्या) अविोकन, अन्तरवक्रया, 
अलभिेख 

   

घ. िकुाको औषलधको िौज्र्दात शस्थलत 
(सङ्ख्या) 

अविोकन, अन्तरवक्रया, 
अलभिेख 

   

 ङ. पनुियलिय उपचार प्याकेटको िौज्र्दात 
शस्थलत (सङ्ख्या) 

अविोकन, अन्तरवक्रया, 
अलभिेख 

   

च.  शिंक चदिको िौज्र्दात शस्थलत (सङ्ख्या) अविोकन, अन्तरवक्रया, 
अलभिेख 

   

छ.   लसप्रोफोल्लिालसन िौज्र्दात शस्थलत 
(सङ्ख्या)  

अविोकन, अन्तरवक्रया, 
अलभिेख 
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लस.नं. सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुय पने 
छ/छैन 

कैवफयत 

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

अविोकन, अन्तरवक्रया    

५. पररवार स्वास््य काययक्रि 
    

  क. 
 

पररवार लनयोिनको अस्थायी साधनको 
लनयलित उपिब्धता  

• वपल्स 

• कन्डि 

• लडपो 
• र्म्पीि्ान्ट 

• आई.य.ुलस.डी. 

अलभिेख, अविोकन 
   

ख. बन्ध्याकरर् सेवाको लनयलित उपिब्धता  अलभिेख 
   

ग. सरुशित गभयपतन सेवा उपिब्ध भएको अलभिेख 
   

  घ. गभयवती सेवा लनयलित उपिब्धता भएको अलभिेख 
   

ङ. स्वास््य संस्थािा गोपलनयता सवहत 
गभयवती िााँच गराउने छुटै्ट कोठाको 
व्यवस्था भएको 

अविोकन 
   

च. स्वास््य संस्थािा गोपलनयता सवहत 
सतु्केरी गराउने छुटै्ट कोठाको व्यवस्था 
भएको 

अविोकन 
   

छ. गभयवती िांचका िालग आएका सबै 
िवहिािाई वट.लड. खोप, आर्रन चिी र 
िकुाको औषलध ववतरर्  गरेको 

अविोकन, अलभिेख 
   

ि. सरुशित प्रसूलत सेवा उपिब्धता भएको अविोकन, अलभिेख 
   

झ. आकशस्िक प्रसूलत सेवाका िालग प्रेषर्को 
व्यवस्था भएको 

अविोकन, अलभिेख 
   

ञ. प्रसतुी पिात सतु्केरी आिाको िााँचको 
व्यवस्था (पवहिो, तेस्रो र सातौँ दर्दनिा) 
भएको 

अलभिेख, अन्तरवक्रया    

ट. सतु्केरी अवस्थािा िवटिताको पवहचान, 

व्यवस्थापन र प्रेषर् भएको 
अलभिेख, अन्तरवक्रया    

ठ. एच आर् भी को पराििय तथा िााँच सेवा 
वप.एि.वट.सी.टी.(PMTCT) भएको 

अलभिेख, अन्तरवक्रया    

६. रोग लनयन्त्रर् काययक्रि      

क. औिोको रि निूना संकिन, पररिर् 
तथा उपचारको व्यवस्था भएको 

अविोकन, अलभिेख 
   

ख. ियरोगका ववरािीहरुको पवहचान तथा 
उपचारको व्यवस्था भएको 

छिफि, अलभिेख 
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लस.नं. सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुय पने 
छ/छैन 

कैवफयत 

७.  सचुना व्यवस्थापन      

क. स्वास््य संस्थाबाट संचालित सेवाको 
अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन गररएको 

एच.एि.आई.एस. ९.५ 
अलभिेख, अविोकन 

   

ख. िालसक प्रलतवेर्दन DHIS-2 िा सिावेि 
गररएको 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

८. गरु्स्तर सधुार गलतववलधको अवस्था     

क. काययक्रि वविेष लनरे्दशिका (Standard 

Treatment Protocol) िापर्दण्ड तथा सेवा 
प्रोटोकिको उपिब्धता 

छिफि,अविोकन 
   

९. राविय लनःिलु्क स्वास््य सेवा काययक्रि 
तथा अन्य राविय काययक्रि कायायन्वयन   

अविोकन, अन्तरवक्रया    

क. कुि सैयाको १० प्रलतित सैया लनिलु्क 
गररएको (ववपन्न, असहाय, बेवाररसे 
लबरािीका िालग) 

छिफि, अविोकन 
   

ख. स्वास््य संस्थाबाट स्वास््य लबिा 
काययक्रि संचािन भएको 

छिफि 
   

ग. िेष्ठ नालगरकािाई वविेष सवुवधा र केवह 
िैया छुट्यार्एको (पचास िैया वा सो 
भन्र्दा बढी ििताका अस्पतािहरुिा) 

छिफि,अविोकन 
   

घ. आिा तथा नविात शिि ुकाययक्रि 
संचािन भएको 

 छिफि, अन्तरवक्रया    

१०. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलिलतः     

क. स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सलिलत गठन 
गरेको 

छिफि, अलभिेख 
   

ख. स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन 
सलिलतको िालसक वैठक वस्ने गरेको  

िार्न्यूट वैठक पशुस्तका 
हेने  

   

ग. स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थपन 
सलिलतको िालसक वैठकिा सेवाको िक्ष्य 
प्रगलतको सलििा गने गरेको   

छिफि, अलभिेख 
   

घ. स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थपन 
सलिलतिे सहभालगताििुक रुपिा 
आवलधक स्वास््य योिना तथा वावषयक 
कायय योिना बनाई कायय गने गरेको   

आवलधक तथा वावषयक 
योिना हेने 

   

११. अन्य      

क. काययिय प्रयोिनको िालग कम्प्यटुरको  
व्यवस्था भएको 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

ख. काययिय प्रयोिनको िालग र्न्टरनेटको 
व्यवस्था भएको 

अविोकन, अन्तरवक्रया    
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लस.नं. सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ/छैन 

सधुार 
गनुय पने 
छ/छैन 

कैवफयत 

ग. ववधतु (राविय वा स्थालनय प्रिारर्) 
भएको 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

घ. ववधतुको िालग बैकशल्पक व्यवस्था 
भएको (िस्तैः सोिार, िेनेरेटर, र्न्र्भटर 
आदर्द) 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

ङ. सफा र िदु्र्द खानेपालनको व्यवस्था 
भएको 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

च. सेवा ग्रावहहरुिाई स्वास््य संस्थाको हाता 
लभत्र हात धनेु सवुवधा भएको 

अविोकन    

छ. औिार प्रसोधन तथा लनियिीकरर्को  
व्यवस्था भएको 

    

ि. िगुा धनेु ठाउाँको व्यवस्था भएको     

झ. संस्थािा बलगरहने पालनको व्यवस्था 
भएको 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

ञ.  संस्थािा सेवाग्रावहहरुिाई छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको 

अविोकन    

ट. संस्थािा कियचारीहरुिाई छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको 

अविोकन    

ठ. िवहिा, िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता 
भएका व्यशिहरुका िालग छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको  

अविोकन    

ड. सेवा पाउन प्रलतिारत सेवाग्राहीका िालग 
वस्ने व्यवस्था भएको 

अविोकन    

ढ. कियचारीहरु र सेवा गा्रहीहरुको िालग  
स्तनपान कि र स्थानको छुटै्ट व्यवस्था 
गररएको 

प्रत्यि अविोकन    

र्. अपाङ्गता भएका व्यलतmिाई  औषलध 
पसििा आउनका िालग सहि बनार्एको 
। 

अन्तरवक्रया,  प्रत्यि 
अविोकन 

   

त. गनुासो व्यवस्थापन  

रे्दशखने गरी सझुाब पेवटका (उिरुी 
पेवटका राशखएको) र उिरुीहरुिाई 
लनयलित रुपिा सम्बोधन गररएको 

प्रत्यि अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   

 

स्वास््य संस्थािे आफ्नै पहििा गरेका सृिनात्िक (Innovative) काययक्रिहरु : 

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

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

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

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

.................................... 
स्वास््य संस्थािेबाट आएका वविेष सझुावहरु : 

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

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

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

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

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

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

.................................... .................................... 
अनगुिनकतायहरुको नाि :    पर्द :   लनकाय : 

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

 

 

 

अनसूुची– १२ (ख) 
(र्दफा १० को उपर्दफा (१०) संग सम्बशन्धत) 

 नगरपालिका अन्तगयतका लनिी स्वास््य संस्थाहरुको अनगुिन चेकलिस्ट 

 

स्थालनय स्तरिा संचािन भएका लनिी शलिलनकको अनगुिन चेक लिस्ट 

 

लिलत : .............................................      शलिलनकको नाि   ............................................. 
स्वास््य संस्थाको प्रकार  .................................काययिेत्र  ............................ 
बेड सं्या  ............................. ................  टेलिफोन नं.  ............................................. 
शलिलनक प्रिखुको नाि  ................. ....................................... .............................................  

सम्पकय  िोवार्ि नं. र्िेि ठेगाना ...... ............................................. ............................................. 
स्थापना लिलत ....... ......................................  

सपुररविेर् गर्दाय उपशस्थत व्यशिहरुको नाि र पर्द  

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

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

.......................................... ................................................................................. ... .........
................................ .......................................................................................... .............  
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लस.नं
. 

सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुय 
पने छ/छैन 

कैवफयत 

१. आधारभतू िानकारी   

क. लनिी शलिलनकको भवनको अवस्था र 
संस्थािे ओगटेको िेत्रफि  

प्रत्यि अविोकन, 
अन्तरवक्रया 

   

ख. 
 
लनिी शलिलनक संचािनका िालग 
अनिुलत प्राप्त गरेको : 

• व्यवसाय संचािन अनिुलत 
प्राप्त गरेको  

• प्यानरभ्याटिा र्दताय भएको 
• शलिलनक संचािन अनिुलत 

प्राप्त गरेको 
• प्रयोगिािा संचािन अनिुलत 

प्राप्त गरेको 
• औषलध पसि संचािन अनिुलत 

प्राप्त गरेको 

छिफि, 

अविोकन,अलभिेख 

   

ग. शलिलनक नववकरर्को अवस्था (चाि ु
आ.ब) 

अलभिेख, अन्तरवक्रया     

घ. स्वास््य संस्थािा उपिब्ध सेवा तथा 
िलु्क  सम्वन्धी सशुच सबैिे रे्दखे्न 
स्थानिा राखेको 

अविोकन, 

अन्तरवक्रया 

   

ङ. आकशस्िक सेवाको व्यवस्थापन  छिफि, अविोकन    

ञ. वविेषज्ञ सेवाको व्यवस्थापन अन्तरवक्रया    

ट. प्रयोगिािा सेवाको व्यवस्थापन  छिफि, अविोकन 
   

 लनर्दानात्िक सेवाको व्यवस्थापन 
भएको. 

• एलस रे 
• लभडीयो एलस रे 
• ई.सी.िी. 
• ईको  
• एि.आर.आई. 
• लस.टी. स्कान 

छिफि, अविोकन 
   

    ठ. ववश्व स्वास््य संगठनको संक्रिर् 
रोकथाि लनरे्दशिका अनसुार संक्रिर्को 
व्यवस्थापन भएको (Infection 

prevention according to WHO 

guideline) 

अन्तरवक्रया    

ड. प्रेषर् सेवाको व्यवस्था र प्रेषर् प्रर्ािी छिफि, अलभिेख    

    ढ. फािेसी सेवाको व्यवस्थापन अविोकन    

र्. वफशियोथेरापी सेवाको व्यवस्थापन अविोकन, 
अन्तरवक्रया 
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लस.नं
. 

सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुय 
पने छ/छैन 

कैवफयत 

त. एम्बिेुन्स सेवाको उपिब्धता तथा 
व्यवस्थापन 

छिफि, अविोकन    

थ. काययसञ्चािन लनरे्दशिकाको उपिब्धता  
(Standard Operating Manual) 

अविोकन, छिफि    

र्द. स्वास््य संस्था िन्य फोहोर िैिाको 
व्यवस्थापन तथा ववसियन  

अविोकन, छिफि    

  ध. ववरािीको गोपनीयताको िालग उपयिु 

उपायहरु अपनाईएको (फरक कोठा , 

पर्दायको प्रयोग) 

प्रत्यि अविोकन, 

अन्तरवक्रया  
   

२. िनिशि व्यवस्थापन      

क. िनिशिको पयायप्तता छिफि, र्दरवन्र्दी 
तथा पर्दपूलतय, 
अविोकन 

   

ख. काययरत िनिशिको सीप तथा र्दिता छिफि, र्दरवन्र्दी 
तथा पर्दपूलतय वववरर्, 

अविोकन 

   

३. आलथयक ब्यवस्थापन  

क. बिेट लनकासा, खचयको व्यवशस्थत 
अलभिेख र प्रलतवेर्दनको अवस्था 

छिफि, अलभिेख    

४. बाि स्वास््य काययक्रि      

क. आई.एि.एन.लस.आई. उपचार तालिका 
अनसुार पााँच वषय िलुनका 
वािवालिकाको रोगको वलगयकरर् 
व्यवस्थापन तथा प्रेषर् गररएको 

छिफि,अविोकन, 

अलभिेख 

   

ख. नविात शिि ुतथा पााँच वषय िलुनका 
वािवालिकाको िााँचका िालग छुटै्ट 
कोठा वा ठाउाँको व्यवस्था गररएको 

छिफि,अविोकन    

ग. लभटालिन ए को िौज्र्दात शस्थलत  अविोकन, 

अन्तरवक्रया, अलभिेख 

   

घ. िकुाको औषलधको िौज्र्दात शस्थलत अविोकन, 

अन्तरवक्रया, अलभिेख 

   

 ङ. पनुियलिय उपचार प्याकेटको िौज्र्दात 
शस्थलत  

अविोकन, 

अन्तरवक्रया, अलभिेख 

   

च. शिंक चदिको िौज्र्दात शस्थलत  अविोकन, 

अन्तरवक्रया, अलभिेख 

   

छ.  लसप्रोफोल्लसालसन िौज्र्दात शस्थलत 
(Ciprofloxacin Antibiotic) 

अविोकन, 

अन्तरवक्रया, अलभिेख 

   

झ. एच.एि.आई एस.९.५ अनसुार िालसक 
प्रलतवेर्दन   

अविोकन, अलभिेख    
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लस.नं
. 

सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुय 
पने छ/छैन 

कैवफयत 

५. पररवार स्वास््य काययक्रि      

  
क. 

पररवार लनयोिनको अस्थायी साधनको 
लनयलित उपिब्धता  

अलभिेख    

ख. बन्ध्याकरर् सेवाको लनयलित 
उपिब्धता  

अलभिेख    

ग. सरुशित गभयपतन सेवाको उपिब्धता  अलभिेख    

  घ. गभयवती सेवाको लनयलित उपिब्धता  अलभिेख    

  ङ. स्वास््य संस्थािा गोपलनयता सवहत 
गभयिााँच गराउने छुटै्ट कोठाको व्यवस्था 

अविोकन    

  च. स्वास््य संस्थािा गोपलनयता सवहत 
सतु्केरी गराउने छुटै्ट कोठाको व्यवस्था 

अविोकन    

छ. गभयवती िांचका िालग आएका सबै 
िवहिािाई वट.लड. खोप, आर्रन चिी 
र िकुाको औषलध ववतरर्  

अविोकन, अलभिेख    

ि. सरुशित प्रसूलत सेवाको उपिब्धता  अविोकन, अलभिेख    

झ. आकशस्िक प्रसूलत सेवाका िालग प्रेषर् अविोकन, अलभिेख    

ञ. प्रसतुी पिात सतु्केरी आिाको िााँचको 
व्यवस्था (पवहिो, तेस्रो र सातौँ दर्दनिा) 

अलभिेख, अन्तरवक्रया    

ट. सतु्केरी अवस्थािा िवटिताको पवहचान, 

व्यवस्थापन र प्रेषर् 

अलभिेख, अन्तरवक्रया    

ठ. एच आर् भी को पराििय तथा िााँच 
सेवा वप.एि.वट.सी.टी.(PMTCT) भएको 

अलभिेख, अन्तरवक्रया    

६. रोग लनयन्त्रर् काययक्रि     

क. औिोको रि निूना संकिन, पररिर् 
तथा उपचार  

अविोकन, अलभिेख    

ख. ियरोगका ववरािीहरुको पवहचान तथा 
उपचारको अवस्था  

छिफि, अलभिेख    

७. व्यवस्थापन काययक्रि     
 

 

क. स्वास््य संस्थाबाट संचालित सेवाको 
अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन गररएको 

एच.एि.आई.एस.९.५ 
अलभिेख, अविोकन 

   

८. गरु्स्तर सधुार गलतववलधको अवस्था     

क. काययक्रि वविेष लनरे्दशिका, Standard 

Treatment Protocol (िापर्दण्ड) तथा 
सेवा प्रोटोकिको उपिब्धता 

छिफि, अविोकन    

९. राविय लनःिलु्क स्वास््य सेवा 
काययक्रि  तथा अन्य राविय काययक्रि 
कायायन्वयन   

अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   



66 

 

लस.नं
. 

सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुय 
पने छ/छैन 

कैवफयत 

क. आिा तथा नविात शिि ुकाययक्रि 
संचािन भएको 

 छिफि    

१०. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलिलतः     

क. स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सलिलत 
गठन गरेको 

छिफि, अलभिेख    

ख. स्वास््य संस्था संचािन तथा 
व्यवस्थापन सलिलतको िालसक वैठक 
बस्ने गरेको  

िार्न्यूट वैठक 
पशुस्तका हेने  

   

ग. स्वास््य संस्था संचािन तथा 
व्यवस्थापन सलिलतको िालसक वैठकिा 
सेवाको िक्ष्य प्रगलतको सलििा गने 
गरेको   

छिफि, अलभिेख    

घ. स्वास््य संस्था संचािन तथा 
व्यवस्थापन सलिलतिे सहभालगताििुक 
रुपिा आवलधक स्वास््य योिना तथा 
वावषयक कायय योिना बनाई कायय  गने 
गरेको   

आवलधक तथा 
वावषयक योिना हेने 

   

११. अन्य      

क. काययिय प्रयोिनको िालग र्न्टरनेटको 
व्यवस्था भएको 

अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   

ख. काययिय प्रयोिनको िालग कम्पटुरको 
व्यवस्था भएको 

अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   

ग. ववधतु (राविय वा स्थालनय प्रिारर्) 
भएको 

अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   

घ. ववधतुको िालग बैकशल्पक व्यवस्था 
भएका 

    

ङ. सफा र िदु्र्द खानेपालनको व्यवस्था 
भएको 

अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   

च. औिार प्रसोधन तथा लनियिीकरर्को  
व्यवस्था भएको 

अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   

छ. िगुा धनेु ठाउाँको व्यवस्था भएको     

ि. संस्थािा बलगरहने पालनको व्यवस्था 
भएको 

अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   

झ. संस्थािा सेवाग्रावहहरुिाई छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको 

अविोकन    

ञ. संस्थािा कियचारीहरुिाई छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको 

अविोकन    
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लस.नं
. 

सपुरीविेर्का बुाँर्दाहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिन
क छ/छैन 

सधुार गनुय 
पने छ/छैन 

कैवफयत 

ट िवहिा, िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता 
भएका व्यशिहरुका िालग छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको 

अविोकन    

 ठ सेवा पाउन प्रलतिारत सेवाग्राहीका 
िालग वस्ने व्यवस्था भएको 

अविोकन    

ड. कियचारीहरु र सेवागा्रहीहरुको िालग  
स्तनपान किरस्थानको छुटै्ट व्यवस्था 
गररएको 

प्रत्यि अविोकन    

ढ. अपाङ्गता भएका व्यशििाई  औषलध 
पसििा आउनका िालग सहि 
बनार्एको  

अन्तरवक्रया,  प्रत्यि 
अविोकन 

   

र्. गनुासो व्यवस्थापन रे्दखे्न गरी सझुाब 
पेवटका (उिरुी पेवटका राशखएको) र 
उिरुीहरुिाई लनयलित रुपिा सम्बोधन 
गररएको 

प्रत्यि अविोकन, 

अन्तरवक्रया 
   

 

शलिलनकिे आफ्नै पहििा गरेका सृिनात्िक (Innovative) काययक्रिहरु : 

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

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

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

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

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

.................................... 
शलिलनकबाट आएका वविेष सझुावहरु : 

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

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

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

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

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

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

.................................... .................................... 
अनगुिनकतायहरुको नाि :    पर्द :   लनकाय : 

१.....................................   ................................       ......................... 
२........................................  ....................................    ........................... 
#........................................   ....................................    ........................... 
$........................................   ....................................    ........................... 
%........................................   ....................................    ........................... 
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अनसूुची– १२ (ग) 
नगरपालिका अन्तगयतका लनिी स्वास््य संस्थाहरुको अनगुिन चेकलिस्ट 

(र्दफा १० को उपर्दफा (१०) संग सम्बशन्धत) 
 

स्थालनय तहिा संचािन भएका लनिी औषलध पसिको अनगुिन चेकलिस्ट 

लिलत  : .............................................  

औषलध पसिको नािः  ...................... ...................... औषलध पसिको काययिेत्रः .................................... 
टेलिफोन नं.............................==  ............ ............   औषलध पसि प्रिखुको नाि: ................................ 
िोवार्ि नं. (औषलध पसि प्रिुखको) (........................... स्थापना लिलत ..................... ....... ..         
सपुररविेर्कतायको नाि र पर्द ............................................................................................... .... ....  

लस  .नं .  अनगुिन प्रश्नहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ / छैन 

छैन भने सधुार 
गनुय पने िते्र 

कैवफयत 

१ . आधारभतू िानकारी :    
क. औषलध पसि िु् य सडकको 

नशिक भएको । 

अविोकन     

ख.  औषधी पसिको प्रागंर् सफा 
भएको ।    

अविोकन     

ग. औषलध पसिको अगालडको भागिा 
बोडय राखेको / नराखेको   

अविोकन    

घ. भवन संवहतािा उल्िेशखत िापर्दण्ड 
अनरुुप औषलध पसि सञ्चािन 
भएको भवन लनिायर् भएको।  

अन्तरवक्रया    

२ . स्वास््य सेवा तथा व्यवसाय संचािन अनिुलत र नववकरर्को अवस्था   
क. - औषलध पसि संचािनका िालग 

अनिुलत प्राप्त गरेको : 
- औषलध पसि संचािन अनिुलत 

प्राप्त गरेको  (DDA बाट)  

- प्यान/ भ्याट (PAN/VAT) िा 
र्दताय भएको व्यवसाय संचािन 
अनिुलत प्राप्त गरेको 

छिफि, अविोकन, 

अलभिेख 

   

ख. चाि ुआलथयक वषयिा औषधी 
पसिको र्दताय नववकरर् गररएको 

अलभिेख     

३ . औषलधको व्यवस्थापन    
क. औषधी पसििा उपिब्ध औषलधको 

िलु्क र छुट सम्बन्धी सचुीी 
सबैिे रे्दखे्न स्थानिा राशखएको  । 

अविोकन,अन्तरवक्रया    

ख. सबै औषलध तथा उपकरर्हरु 

वर्ायनकु्रि वा सिहु अनसुार 
लििाएर राशखएको ।   

अविोकन,अन्तरवक्रया    
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लस  .नं .  अनगुिन प्रश्नहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ / छैन 

छैन भने सधुार 
गनुय पने िते्र 

कैवफयत 

ग. संवेर्दनिीि औषलध तथा 
भ्याशलसनको भण्डारर्को िालग 
रेवफ्रशिरेटरको व्यवस्था भएको 
)िस्तै; खोप, अलसीटोलसन आदर्द  

अविोकन,अन्तरवक्रया    

घ. औषलध ववतरर् कि ओस निाग्ने, 

घािको प्रत्यि प्रकाि नपने र 
प्रयाप्त भेशन्टिेसन भएको ।  

अविोकन     

ङ. 
= 

औषलध पसििा आउने सबै 
प्रकारका औषलधहरु भण्डारर् गनय 
भन्र्दा अगालड िात्रा, ब्याच नम्वर 
तथा म्यार्द िााँच गने गरेको । 

अन्तरवक्रया    

च.
  

उपचारिा प्रयोग गररने िागू 
औषधहरु (Narcotic drugs)  
िागू औषध लनयन्त्रर् ऐन, २०३३ 
बिोशिि शचवकत्सकको लिशखत 
पसृ्क्रीप्सन अनसुार िात्र ववतरर् 
गने व्यवस्था लििार्एको  ।  

अन्तरवक्रया, 
अलभिेख   

   

झ. ववक्री ववतरर्का िालग अनपुयिु 
वा फकायउनपुने वा म्यार्द गशुरकेा 
वा नष्ट गनुयपने औषलध तथा औषलध 
िन्य सािागी्र असम्वन्धीत 
व्यशिको पहाँच नहनेु गरी छुटै्ट 
भण्डारर् तथा व्यवस्थापन गररएको 
।  

अविोकन, छिफि    

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

अविोकन, अन्तरवक्रया    

ट=  औषलध पसििा िसुा, तथा वकट 
लनयन्त्रर्का िालग उपायहरु 
अविम्वन गररएको । 

अन्तरवक्रया    

ठ= काययसञ्चािन लनरे्दशिका (SOP) 

उपिब्ध भएको । 

छिफि, अविोकन    

४ . सेवाग्राहीको व्यवस्थापन   
क. सेवा पाउन प्रलतिारत सेवाग्राहीका 

िालग बस्ने व्यवस्था तथा िार्न 
बस्नका िालग प्रयाप्त ठाउाँ भएको 
।  

अविोकन, अन्तरवक्रया    
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लस  .नं .  अनगुिन प्रश्नहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ / छैन 

छैन भने सधुार 
गनुय पने िते्र 

कैवफयत 

ख. औषलध पसििा सेवाग्राहीिाई 
पराििय दर्दनका िालग उपयिु 
व्यवस्था सवहतको ठााँउ भएको । 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

ग. औषलध ववतरर् िेत्रिा औषलधको 
सही प्रयोगको बारेिा पोस्टर िस्ता 
सूचना सािाग्रीहरु (IEC materials) 

उपिब्ध भएको। 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

घ.
  

अपाङ्खता भएका व्यशििाई औषलध 
पसििा आउनका िालग सहि 
बनार्एको । 

 अविोकन, 

अन्तरवक्रया 

   

ङ औषलध पसििे औषलध लबक्रीका 
साथै अन्य सेवा प्रर्दान गने गरेको 
। 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

५ . िनिशि व्यवस्थापन  
क. चौलबसै घण्टा फािेसी सञ्चािनका 

िालग फािेसी ववषय अध्ययन 
गरेको र्दि िनिशिको व्यवस्था 
भएको । 

छिफि, पर्दपूलतय 
वववरर्, अविोकन 

   

ख. काययरत िनिशिको सीप तथा 
र्दिता )फािेसी पररषर्दिा नाि र्दताय 
तथा नववकरर्, अन्य फािेसी 
सम्बधी तालिि( 

 

छिफि, पर्दपूलतय 
वववरर्, अविोकन 

  
 

 

६ . अन्य  
क. २४ घन्टा ववधतु उपिब्ध (सोिार 

व्याकअप ईनभटर र िेनेरेटर )  

अविोकन, अन्तरवक्रया    

ख. सफा र िदु्ध खानेपानीको व्यवस्था 
भएको । 

अविोकन, अन्तरवक्रया    

ग. सेवाग्रावहहरुिाई औषलध पसिको 
हाता लभत्र हात धनु वा अन्य 
सरसफाईका िालग साबनु पानीको 
व्यवस्था भएको ।  

अविोकन    

घ. संस्थािा सेवाग्रावहहरुिाई छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको । 

अविोकन     

ङ. संस्थािा कियचारीहरुिाई छुटै्ट 
िौचाियको व्यवस्था भएको । 

अविोकन    

च.
  

औिार प्रसोधन तथा 
लनियिीकरर्को व्यवस्था भएको ।
  

अविोकन, अन्तरवक्रया    
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औषलध पसििे गरेका सृिनात्िक (Innovative) काययक्रिहरु M 
============================================================================================================================= =========================================================================
======================================================================================================================================================================================= ===============
==================================================================================================================== 
 
 

 औषलध पसिका िालग वविेष सझुावहरुM 
============================================================================================================================= =========================================================================
=================================================================================================================================================== ===================================================
================================================================================ ======================================================================================================================
============================================================================================================================= =========================================================================
============================================================================================================================= =========================================================================
================================================================================= 
 

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

अनगुिनकतायहरुको नाि  पर्द      लनकाय   

   
   
   
   
   

 

  

लस  .नं .  अनगुिन प्रश्नहरु पषु्ट्याईका आधारहरु सन्तोषिनक 
छ / छैन 

छैन भने सधुार 
गनुय पने िते्र 

कैवफयत 

छ. िगुा धनेु ठाउाँको व्यवस्था भएको 
।  

अविोकन, अन्तरवक्रया    

झ. गनुासो व्यवस्थापन रे्दखे्नगरी सझुाब 
पेवटका  ) उिरुी पेवटका राशखएको (
र उिरुीहरुिाई लनयलित रुपिा 
सम्बोधन गररएको ।   

अविोकन, अन्तरवक्रया  
 

 
 

 

ञ. औषलध पसििा केवह िहत्वपूर्य 
प्रोटोकि, डकुिेन्ट, रेकडय हरु 
(protocols, documents, records) 

आदर्द उपिब्ध भएको ।   

अविोकन, अन्तरवक्रया    

र्द. औषलध पसििे औषलधहरुको 
अलभिेख राखे्न गरेको ।  

अलभिेख, अन्तरवक्रया    

ध. औषलध पसििे औषलधहरुको तथा 
अन्य कुनै सेवाहरुको प्रलतवेर्दन 
बझुाउने गरेको । 

अलभिेख, अविोकन, 
अन्तरवक्रया 
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