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प्रस्िावना: नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र मन्त्री पररषदिाट स्िीकृत 
कायय विस्ततृी करणमा उल्लेवित स्थानीय तहल ेआम नागररकलाई सियसलुभ र गणुस्तररय स्िास््य 
सेिा प्रदान गनुय पने विम्मिेारी िहन गन ेिहन गन ेप्रयोिनका लावग सरकारी, वनवि, सामदुावयक, 

गरैसरकारी िा सहकारी स्तरमा स्थापना हुन ेस्िास््य सेिा विस्तार, स्तरिवृि, स्िास््य सेिा संचालन 
अनमुवत प्रदान गन ेप्रवियालाई सरल, सहि, व्यिवस्थत तथा प्रभािकारी बनाई यस विवदम नगरणावलका 
क्षेर वभर स्िास््य सेिा संचालन गनय िाञ्छनीय भएकाल,े यस विवदम नगरपावलवलकाल ेस्थानीय 
तहका प्रशासवकय काययविवध (वनयवमत गन)े ऐन, २०७४ को दिा ४ ले वदएको अवधकार प्रयोग 
गरी दहेायको वनदवेशका बनाएको छ ।   

 

पररच्छेि १ 

प्रारफम्भक 

 १. संफिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस दस्ताििेको नाम “स्थानीय तहमा स्िास््य संस्था दताय, 

अनमुवत तथा नविकरण सम्बन्त्धी वनदवेशका, २०७६” रहकेो छ । 

 २. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागमेा यस वनदवेशकामा :–  

(क) “अनगुमन सवमवत” भन्त्नाले विवदम नगरपावलकाले गठन गन ेअनसुचूी १ बमाविमको सवमवत 

सम्झन ुपछय । 

 (ि) “विवदम नगरपावलका” भन्त्नाले दिा ३ मा उवल्लवित विवदम नगरपावलकालार्य सम्झन ुपछय ।  

(ग)  “मन्त्रालय” भन्त्नाले नेपाल सरकार, स्िास््य मन्त्रालय सम्झन ुपछय । 

 (घ) “प्रादवेशक स्िास््य संरचना” भन्त्नाले प्रदशेमा रहन ेस्िास््य क्षेर हनेे मन्त्रालय िा विभाग सम्झन ु

पछय । 

 (ङ) “अस्पताल” भन्त्नाले स्िास््य सेिा प्रदान गन े उद्दशे्ये प्रचवलत काननू बमोविम स्थावपत  

सरकारी अस्पताल, वनिी अस्पताल, नवसयङ्ग होम, सामदुावयक अस्पताल, गरैसरकारी 

अस्पताल िा सहकारी अस्पताल सम्झन ुपछय ।  
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(च) “आयिुदे अस्पताल” भन्त्नाले आयिुदे वचवकत्सा पितीमा आधाररत भई स्िास््य सेिा प्रदान 

गनय स्िास््य संस्था सम्झन ुपछय र सो शब्दले आयिुदे वचवकत्सा पितीिाट उपचार गन ेगरी 

सञ्चालन गररएका नवसयङ होम, पोली वललवनक, पञ्चकमय अस्पताल समतेलाई िनाउँछ ।  

छ) “गरैसरकारी अस्पताल” भन्त्नाले मनुािारवहत उिेश्यल ेस्िास््य सेिा प्रदान गन ेप्रयोिनका लावग 

प्रचवलत काननू बमोविम दताय भई स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनमुवत प्राप्त अस्पताल सम्झन ु

पछय  ।  

(ि) “डायग्नोवस्टक” भन्त्नाले वनदानात्मक सेिाहरु िस्तैैः प्रयोगशाला सेिा, रेडीयो ईमेविङ िस्ता 

सेिाहरु प्रदान गनय काननू बमोविम दताय भई स्िास््य सेिा सञ्चालन गन ेसंस्थालाई सम्झन ु 

पछय ।  

(झ) “वनिी अस्पताल िा नवसयङ्गहोम” भन्त्नाले  स्िास््य सेिा प्रदान गन ेउिेश्यल ेप्रचवलत कम्पनी 

काननू बमोविम स्थापना भई विवदम नगरपावलकाबाट स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनुमवत 

प्राप्त वनिी अस्पताल िा नवसयङ्गहोम सम्झन ुपछय ।  

(ञ)  “पोली वललवनक” भन्त्नाले प्रचवलत काननू बमोविम दताय भई एकै संस्थािाट कवम्तमा पाँच बटा   

सेिा िस्तै बवहरङ्ग सेिा, प्रयोगशाला, रेडीयो ईमवेिङ्ग, विवियोथेरापी, पररिार वनयोिन, 

िोप सेिा आवद िस्ता बहुसेिा उपलब्ध गराउन ेसंस्थालाई सम्झन ुपछयर ्।  

ट) “कन्त्सल्टेन्त्ट” भन्त्नाले सम्बवन्त्धत वबषयमा मान्त्यता प्राप्त संस्थािाट स्नातकोत्तर उपावध वडग्री िा 

डीप्लोमा प्राप्त गरेका िा तोवकए बमोविमका  तालीम प्राप्त गरी सम्बवन्त्धत काउवन्त्सलमा दताय 

भएका वबशेषज्ञ वचवकत्सक सम्झन ुपछय । 

 (ठ) “सरकारी अस्पताल” भन्त्नाले नेपाल सरकारको पणूयर ्िा आवंशक स्िावमत्ि रहन ेगरी साियिवनक 

वहतका लावग स्थापना भएका िा हुने स्िास््य सेिा प्रदायक अस्पताल सम्झन ुपछय ।  

      स्पष्टीकरण:  यस िण्डका प्रयोिनका लावग “आवंशक स्िावमत्ि” भन्त्नाले नेपाल सरकारको 

कम्तीमा एकाउन्त्न प्रवतशत लगानीलाई सम्झन ुपछय । 

 (ड) “सहकारी अस्पताल” भन्त्नाले सहकारीको वसिान्त्तबमोविम सदस्य समतेलाई स्िास््य सेिा 

वदने उिेश्य सहकारी ऐन, २०४८ बमोविम दताय भई विवदम नगरपावलकाबाट स्िास््य सेिा 

सञ्चालन गनय अनमुवत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय ।  

(ढ) “सामदुावयक  अस्पताल”  भन्त्नाले  सम्बवन्त्धत  सरकारी  वनकायमा  संस्था  दताय  भई सामदुावयक 

लगानी र व्यिस्थापनमा सञ्चालन हुने गरी मनुािारवहत उद्दशे्य वलई विवदम नगरपावलकाबाट 

स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनमुवत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय । 
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 (ण) “स्िास््य वललवनक” भन्त्नाले कुनै पवन व्यविलाई स्िास््य सम्बन्त्धी िाँच गन,े उपचार सम्बन्त्धी 

आिश्यक परामशय, एक स्थानिाट पाँचबटा भन्त्दा कम सेिा िस्तै बवहरङ्ग सेिा, प्रयोगशाला, 

रेडीयो ईमवेिङ्ग, विवियोथेरापी, िोप सेिा, पररिार वनयोिन िस्ता सेिा उपलब्ध गराउनका 

लावग प्रचवलत काननू बमोविम दताय भएका संस्थालाई सम्झन ु पछय र सो शब्दले वनिी 

वललवनक, आयिुदे तथा िकैवल्पक वचवकत्सा सेिा समेतलाई िनाउँदछ ।  

त) “स्िास््य संस्था” भन्त्नाले प्रचवलत काननू बमोविम दताय भई विवदम नगरपावलकाबाट स्िास््य 

सेिा सञ्चालन गनय अनुमवत प्राप्त अस्पताल, पोली वललवनक, स्िास््य वललवनक, प्रयोगशाला 

िस्ता सेिाहरु सञ्चालन गन ेसंस्था सम्झन ुपछय र सो शब्दल ेआयिुदे अस्पताल समेतलाई 

िनाउँछ ।  

थ) “संस्था दतायर ्गन ेवनकाय” भन्त्नाले यस वनदवेशका बमोविम स्िास््य सेिा संचालन अनमुवत वलन ु

पिूय प्रचवलत काननू बमोविम स्िास््य संस्था दतायर ्गन ेवनकाय सम्झनपुछय ।  

(द) “गरैसरकारी अस्पताल” भन्त्नाले मनुािा रवहत एिेस्ये स्िास््य सेिा प्रदान गन ेप्रयोिनको लावग 

प्रचवलत काननू बमोविम दताय भ ै विवदम नगरपावलकािाट स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय 

अनमुवत प्राप्त अस्पताल सम्झन ुपछय ।  

(ध) “भिन संवहता” भन्त्नाले भिन ऐन, २०५५ को दिा ३ को उपदिा (२) बमोविम नेपाल 

सरकारिाट स्िीकृत रावरिय भिन संवहता सम्झन ुपछय । 

 (न) “भिन वनमायण मापदण्ड” भन्त्नाले भिन वनमायण सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०६४ मा उल्लेवित 

मापदण्ड सम्झन ुपछय र सो शब्दले स्िास््य सम्बन्त्धी भिनको लावग छुटै्ट मापदण्ड नभएको 

स्थानको हकमा अनसुचूी–२ मा उल्लेवित भिन वनमायण मापदण्ड समतेलाई िनाउँछ । 
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पररच्छेि  २ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन अनुमफि प्रफिया 

 

३.  फिफिम नगरपाफिकामा स्वास््य सेवा सञ्चािन गना: (१) दहेाय बमोविमका स्िास््य 
संस्थाको स्थापना, सेिा विस्तार िा स्तरोन्त्नवत गनय दहेायका वनकायले अनमुवत वदन सलनेछ 
: 

 (क) स्िास््य वललवनक, डार्ग्नोवस्टक सेन्त्टर, पोली वललवनक तथा पच्चीस शयैा सम्मका िनरल 

अस्पतालका लावग विवदम नगरपावलकाको काययपावलकाको वनणयय अनसुार ।  

(ि)  आयिुदे तथा अन्त्य िैकवल्पक वचवकत्सासँग सम्बवन्त्धत स्िास््य संस्थाहरुका हकमा दश 

शयैा सम्मका अस्पतालका लावग विवदम नगरपावलकाको काययपावलकाको वनणययअनसुार। 

 (ग ) पवछचस शयैा दवेि मावथका अस्पतालहरु र वबशषेज्ञअस्पताल दताय गनयको लावग सम्बवन्त्धत 

गाँउपावलका/नगरपावलकाको काययपावलकाको वसिाररसमा प्रादवेशक स्िास््य संरचना िा 

मन्त्रालयिाट । 

 घ) विवदम नगरपावलकाको काययपावलकामा स्िास््य संस्था दताय िा स्तरोन्त्नती भए पवछ सोको 

वििरण तोवकएको ढाँचामा प्रादवेशक स्िास््य संरचनालाई वदन ुपने छ ।  

४. पूवााधार फनमााण मनसाय पत्रका िाफग फनवेिन फिनु पने : (१) यस वनदवेशका बमोविम 
स्िास््य संस्थाको स्थापना, स्िास््य सेिा विस्तार िा स्तरोन्त्नवत गरी स्िास््य सिेा 
सञ्चालन गनय र्च्छुक स्िास््य सस्थांले आिश्यक पिूायधार वनमायणगन े प्रयोिनका लावग  
अनसुचूी ३ बमोविमका ढाँचामा मनसाय परका लावग वनिदेन वदन ुपनेछ ।  

२) उपदिा (१) बमोविम वनिेदन प्राप्त हुन आएमा विवदम नगरपावलकाल ेवनिदेन प्राप्त भएको पन्त्र काययवदन 

वभर दहेायका वििरणहरु परीषणगने प्रयोिनका लावग अनगुमन सवमवत िटाउन सलनेछ :  

(क) प्रस्तावित स्िास््य संस्थाको व्यािसावयक कायय योिना,  

(ि) प्रस्तावित स्िास््य संस्था रहने स्थानको उपयिुता र िग्गाको पयायप्तता,  

(ग) प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षण िा प्रभाि मलू्याङ्कन प्रवतिदेन, 

 (घ) प्रस्तावित स्िास््य संस्थाले सेिा परु् याउने क्षेर, सो क्षेरको िनसंख्या/िनघनत्ि, 
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 (ङ) प्रस्तावित स्िास््य संस्थाले सेिा परु् याउने क्षेरमा अन्त्य अस्पतालहरुको अिवस्थवत र 

प्रस्तावित अस्पतालले परु् याउने थप योगदान,  

(३) अनगुमन सवमवतले उपदिा (२) मा उवल्लवित विषयहरुको वबशे्लषण गरी स्पष्टराय सवहतको प्रवतिदेन 

तीस कायय वदनवभर विवदम नगरपावलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४) उपदिा (३) बमोविमका प्रवतिदेन प्राप्त भएपवछ सो प्रवतिदेनको आधारमा पिूायधार वनमायणका लावग 

अनमुवत वदन उपयिु हुने देविएमा प्रवतिदेन प्राप्त भएको वमवतल े पन्त्र कायय वदनवभर विवदम 

नगरपावलकाले िढीमा तीन िषयसम्मको समयािवध वदई पिूायधार वनमायणका लावग वनिदेकलाई मनसायपर 

(Letter of Intent) प्रदानगनय सलनेछ ।  

५) उपदिा (४) बमोविमको अिवधवभर मनावसि कारण परी पिूायधार वनमायणगनय नसकेको भनी  समयािवध 

थपका लावग सम्बवन्त्धत अस्पताल िा स्िास््य संस्थाले अनरुोध गरेमा विवदम नगरपावलकाले त्यस्ता 

अस्पताललाई िढीमा दईु िषयमा नबढ्ने गरी पिूायधार वनमायणका लावग समयािवध थप गनय सलनेछ । 

 

५ सञ्चािन अनुमफि फिन सफकनेेः  

(१) दिा ४ बमोविम पिूायधार वनमायणकायय सम्पन्त्न भए पवछ सो पिूायधार तयार भएको व्यहोरा 
सवहत सम्बवन्त्धत स्िास््य संस्थाले सेिा सञ्चालन गन ेआिश्यक कागिातहरु संलग्न गरी 
अनसुचूी ४ बमोविमको ढाँचामा विवदम नगरपावलका समक्ष वनिदेन वदन सलनेछ । 

तर स्िास््य वललवनक, रेडीयो ईमवेिङ सेिा तथा पोवल वललवनक स्थापना तथा सञ्चालन अनमुवतका लावग 

अनसुचूी ५ बमोविमका ढाँचामा वनिदेन वदन ुपनेछ ।  

२) उपदिा (१) बमाविम वनिेदन प्राप्त हुन आएमा विवदम नगरपावलकाले वनिदेन प्राप्त गरेको वमवतल ेसात 

वदन वभर अनगुमन सवमवत दटाउन ुपने छ ।  

३) उपदिा (२) बमोविम िवटएको अनगुमन सवमवतले पन्त्र कायय वदन वभर स्थलगत वनरीक्षण गरी स्िास््य 

सेिा सञ्चालन गनय अनमुवत प्रदान गनय उियतु भए नभएको राप्सवहतको प्रवतिदेन विवदम नगरपावलका 

समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४) उपदिा (३) बमोविम अनगुमन सवमवतको प्रवतिदेनको आधार र यस वनदवेशकामा उवल्लवित अन्त्य 

मापदण्ड परूा गरेका स्िास््य संस्थालाई विवदम नगरपावलकाले पाँच िषयका लावग स्िास््य सेिा 

सञ्चालन गनय अनमुवत वदन सलनेछ ।  
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५) यस दिा बमोविम स्िास््य संस्थालाई स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनुमवत वदने नवदने सम्बन्त्धमा 

उपदिा (३) बमोविम अनगुमन सवमवतको प्रवतिदेन प्राप्त भएको वमवतल े सात कायय वदन वभर वनणययगरी 

सलन ुनेट रसो को िानकारी सम्बवन्त्धत संस्थालाई वदन ुपनेछ ।   

६)  यो वनदवेशका प्रारम्भ हुदँाका बित संस्था दतायर ् गन े वनकायमा दतायर ्भएको तर दि (५) बमोविम 

अनमुवतका लावग वनिदेन नवदई सञ्चालन गरररहकेा स्िास््य संस्थाले अनसुचूी — ६ मा उल्लेि झए 

बमोविमको दस्तरुको अवतररत पाँचगणुा िढी दस्तरु वलई एक पटकको लावग वनदवेशका बमोविमको 

प्रकृया परूा गरी सञ्चालन अनमुवत वदन सवकने छ ।   

७)  यो वनदवेशका प्रारम्भ हुदँाका बित संस्था दतायर ् गन े वनकायमा दतायर ्भई अनमुवतको लावग वनिदेन 

वदएका स्िास््य संस्थाले अनसुचूी —६ मा उल्लेि झए बमोविमको दस्तरुको अवतररत तीनगणुा िढी 

दस्तरु बझुएमा एक पटकको लावग वनदवेशका बमोविमको प्रकृया परुा गरी सञ्चालन अनमुवत वदन 

सवकनेछ ।    

८) उपदिा (२) (३) र (५) बमाविम तोवकएको म्याद वभर विवदम नगरपावलका िा अनुगमन सवमवतल ेकायय 

सम्पन्त्न नगरेमा अनुमवतका लावग वनिदेन वदने स्िास््य संस्थाले एक तह मावथल्लो वनकायमा उिरु गनय 

सलने छ । यसरी प्राप्त भएको उिरुी सम्बन्त्धमा सम्बवन्त्धत मावथल्लो वनकायले उपदिा (२), (३) र (५) 

मा तोवकएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनगुमनको व्यिस्था वमलाई य सञ्चालन अनुमवतको व्यिस्था 

गररवदन सलनेछ । 

 ६.  थप सेवा फवस्िार गना वा िाखा स्थापना गना अनुमफि फिनु पने : स्िास््य संस्थाले 
आिूँले सेिा सञ्चालन गनय अनमुवत पाएका सेिाको अवतररि थप सेिा विस्तार गनय िा 
शािा स्थापना गरी सेिा सञ्चालन गनय चाहमेा विवदम नगरपावलकािाट यस वनदवेशका 
बमोविमका प्रकृया परुा गरी अनमुवत प्राप्त गनुय पनेछ । 

 ७. पुनेः अनुमफि प्राप्त गना फनवेिन फिनु पने : (१) यो वनदवेशका प्रारम्भ हुदँाका बित सञ्चालन 

स्िीकृवत वलएका स्िास््य संस्थाले यस वनदवेशका बमोविम तोवकएको पिूायधार तथा मापदण्ड कायायन्त्ियन 

प्रयोिनका लावग यो वनदवेशका प्रारम्भ भए पवछ तोवकएको अिवधवभर पिूायधार तयारी योिना (भिन 

प्रबलीकरण िा नयाँ वनमायण योिना) सवहत सम्बवन्त्धत विवदम नगरपावलका समक्ष वनिदेन वदन ुपनेछ ।  

२) उपदिा (१) बमोविम वनिेदन प्राप्त हुन आएमा विवदम नगरपावलकाले त्यस्ता स्िास््य संस्थालाई यस 

वनदवेशका बमोविम तोकेको पिूायधार परुा गनयका लावग तीन िषय र मापदण्ड कायम गनयका लावग एक 

बषयको समयािवध वदन सलनेछ ।  
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३) उपदिा (२) बमोविम समयािवध थप भएका स्िास््य संस्थाल प्रत्येक ६/६ मवहनामा प्रगवत प्रवतिदेन 

सम्बवन्त्धत विवदम नगरपावलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४) प्रबवलकरण हुने अस्पताल िा नँया वनमायणगनय अनमुवत वलई साविकको भिनिाट सेिा वदईरहकेा स्िास््य 

संस्थाले वनमायणअिवधभरका लावग भिनको कारण िा अस्पतालको औिार उपकरणले हुन सलन 

दघुटनाको लावग शयैा क्षमता बराबरका संख्यामा प्रवत व्यवि पचाँस हिार रुपैया बराबरका सामवुहक 

दघुटना बीमाको व्यिस्था गनुय पनेछ ।  

५ ) यस दिा बमोविमका प्रकृया परुा गरेका स्िास््य संस्थालाई दिा ५ बमोविम स्िास््य संस्था सञ्चालन 

गनय अनमुवत प्रदान गररनेछ ।  

६) यस दिा बमोविम अनमुवतका लावग वनिदेन नवदने, वनिदेन वदए पवन अनमुवत नपाउने िा वनधायररत 

अबवध वभर पिूायधार िा मापदण्ड कायम नगने स्िास््य संस्थाको अनमुवत त्यस्तो अनुमवत वदने वनकायले 

रद्द गनेछ ।  

८.  अनुमफि िस्िुर बुझाउनु पने : स्िास््य संस्थाको स्थापना, सेिा विस्तार िा स्तरोन्त्नवत गनय 
अनमुवत प्राप्त भएमा सम्बवन्त्धत स्िास््य संस्थाले अनसुचूी ६ मा उल्लेि भए बमोविमको 
अनमुवत दस्तरु विवदम नगरपावलकालाई बझुाउन ुपनेछ ।  

९. नफवकरण गराउनु पने : (१) यस वनदवेशका बमोविम स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय अनमुवत प्राप्त 

स्िास््य संस्थाले सेिा सञ्चालन अनमुवतको अिवध समाप्त हुने वमवत वभर विवदम नगरपावलका समक्ष 

नविकरणका लावग वनिदने वदन ुपनेछ । विवदम नगरपावलकाले अनमुवतको अिवध समाप्त भएको वमवतले 

तीन मवहना वभर आिश्यक िाँचबझु गरर नविकारण गनुय पनेछ ।  

२) उपदिा (१) बमोविम वनिदेन प्राप्त भएमा अनमवत प्रदान गन े वनकायले अनसुचूी ६ मा उल्लेि भए 

बमोविमको दस्तरु वलई तीन िषयका लावग स्िास््य संस्थालाई सेिा सञ्चालन अनमुवतको नविकरण गररवदन 

सलनेछ । तर यो वनदवेशका प्रारम्भ हुन अवघ स्िास््य संस्था सञ्चालन गन ेअनमुवत पाएका स्िास््य संस्थाको 

हकमा त्यस्तो स्िास््य संस्थाले यस वनदवेशका बमोविम तोवकएको मापदण्ड तथा पिूायधार कायम नगरेसम्म 

तीन बषयमा नबढाई प्रत्येक एक बषयका लावग अनुमवत नविकरण गरर वदन ुसलनेछ ।  

३) उपदिा (१) बमोविमका अिवध वभर मनावसब कारण परी वनिदेन पेश गनय नसकेको भनी कारण िलुाई थप 

तीन मवहनावभर वनिदेन पेश गरेमा दोब्बर नविकरण दस्तरु वलई सम्बवन्त्धत वनकायले  सेिा सञ्चालन अनमुवत 

नविकरण गरर वदन सलनेछ ।  

४) उपदिा (२) िा (३) बमोविमको अिवधवभर नविकरणका लावग वनिदेन पेश नगन ेस्िास््य संस्थाको सेिा 

सञ्चालन अनमुवतपर स्ितैः िारेि हुनेछ र सो को िाकारी प्रादवेशक स्िास््य संरचनामा समते वदन ुपनेछ ।  
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५) उपदिा (४) मा िनुसकैु कुरा उल्लेि गररएको भएता पवन यो उपदिा प्रारम्भ हुदँाका बितसम्म अनमुवत 

नविकरण नगरेका स्िास््य संस्थाले तोवकएको समयवभर अनुमवतका लावग वनिदेन वदएमा अनसुचूी –६ मा 

उल्लेि भए बमोविमको दस्तरुको अवतररत पाँचगणुा िढी नविकरण दस्तरु वलई एक पटकको लावग 

वनदवेशका बमोविमको प्रकृया परुा गरी त्यस्तो अनमुवत नविकरण गररवदन सवकनेछ ।  

१०  गुणस्िर िथा मापिण्ड अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) स्िास््य संस्थाले आिूले प्रदान 

गरेका सेिाहरुको यस वनदवेशकामा उवल्लवित मापदण्ड बमोविमकोगणुस्तर भए नभएको सम्बन्त्धमा प्रत्येक 

बषय परीषण(स्िैःमलू्यांकन)् गराई सो को प्रवतिदेन आवथयक िषय समाप्त भएको वमवतले तीन मवहनावभर विवदम 

नगरपावलका समक्ष अवनिायय रुपमा पेश गनुय पनेछ ।  

२) उपदिा (१) बमोविम तोवकएको अिवधवभर प्रवतिदेन पेश नगन ेस्िास््य संस्थालाई सो प्रवतिदेन पेश गनय 

विवदम नगरपावलकाले वनदशेन वदन सलनेछ ।  

३) उपदिा (१) मा िनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन विवदम नगरपावलका, प्रादवेशक स्िास््य संरचना र 

मन्त्रालयलले आिश्यकता अनसुार िोविम, भौगोवलक अिवस्थवत, वबरामीको चाप, शल्यवियाको संख्या, 

वित्तीय लगानीका आधारमा नमनूा छनौट गरी स्िास््य संस्थाले प्रदान गरेको सेिाकोगणुस्तर तथा यस 

वनदवेशकाको मापदण्ड परुा गरे नगरेको सम्बन्त्धमा वनरीक्षण तथा अनगुमन गनय िा गराउन सलनेछ ।  

४) यस वनदवेशकामा अन्त्यर िनुसकैु कुरा लेविएका भए तापवन प्रादवेशक स्िास््य संरचना तथा मन्त्रालयले 

िनुसकैु वनकायिाट सेिा सञ्चालन अनमुवत प्राप्त गरेको अस्पताल िा स्िास््य संस्था र विवदम 

नगरपावलकाको समते अनुगमन गनय सलनेछ ।  

५) उपदिा (३) िा (४) बमोविम वनयवमत िा आकवस्मक अनगुमन गदाय तोवकएकागणुस्तर िा पिूायधार परूा नगरी 

सेिा सञ्चालन गरेको पाईएमा त्यस्ता संस्थालाई तत्काल सुधारका लावग िढीमा तीन मवहनाको म्याद वदई 

सधुारको मौका वदन सवकनेछ ।  

६) यस दिा बमोविम वनरीक्षण तथा अनगुमनका िममा वदएको वनदशेन पालना नगन,े यस वनदवेशका 

बमोविमकागणुस्तर तथा पिूायधार मापदण्ड परूा नगन े िागणुस्तर परीषणको िावषयक प्रवतिदेन पेश नगने 

स्िास््य संस्थालाई सम्बवन्त्धत विवदम नगरपावलकाले त्यस्ता स्िास््य संस्थाले प्रदान गरर आएको सेिा पणूयर ्

िा आवंशकरुपमा तत्काल बन्त्द गनय आदशे वदन सलनेछ ।  

७) उपदिा (६) बमोविम स्िास््य संस्थालाई  कारबाही गनुय पिूय सम्बवन्त्धत स्िास््य संस्थालाई मनावसब 

माविकको सिार् पेश गनय मौका वदन ुपनेछ ।  

९) यस वनदवेशकामा अन्त्यर िनुसकु कुरा लेविएका भए तापवन अन्त्य प्रचवलत काननू बमोविम गररने अनगुमनलाई 

या व्यिस्थाले सीवमत गने टैन।  
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(९) स्िास््य सेिा सञ्चालन सम्बन्त्धी अनमुवत वलन ेप्रविया प्रारम्भ नगरेका स्िास््य संस्थामा कुनै पवन वचकत्सक, 

नसय, िा स्िास््यकमीले वललवनकल प्रावलटस गनय पाउने छैन। कुनै वचवकत्सक, नसय िा स्िास््यकमील ेत्यस्तो 

संस्थामा वललवनकल प्रावलटस गरेमा वनिलाई य कारिाहीको लावग सम्बवन्त्धत पररषदमा लेिी पठाईन ेछ ।  

११   फनवेिन फिन सक्ने : (१) दिा १० को उपदिा (७) बमोविम वदएका आदेश िा अनगुमन सवमवतले 

यस वनदवेशका बमोविम पेश गरेको अनगुमन प्रवतिदेन उपर वचत्त नबझु्ने स्िास््य संस्थाले त्यस्तो प्रवतिदेन 

पेश भएको वमवतले १५ वदन वभर वचत्त नबझु्नकुो स्पष्टआधार र कारण सवहत पनुराबलोकनको लावग 

प्रादवेशक स्िास््य संरचना समक्ष वनिदेन वदन सलनेछ ।  

२) उपदिा (१) बमोविम प्राप्त भएको वनिदेन उपर विवदम नगरपावलकाको प्रवतकृया समेत वलई प्रादवेशक स्िास््य 

संरचनाले छानविन गरी यथाशीघ्र वनणययगनेछ र सो सम्बन्त्धमा प्रादवेशक स्िास््य संरचनाले गरेको 

वनणययअवन्त्तम हुनेछ ।  

१२. स्वास््य संस्था गाफभई सेवा सञ्चािन गना सक्ने : स्िास््य सेिालाईगणुस्तरीय, प्रभािकारी 

तथा सवुिधायिु बनाउन सञ्चालनमा रहकेा एक भन्त्दा िढी स्िास््य संस्थाहरु एक आपसमा गावभई  सेिा 

सञ्चालन  गनय  चाहमेा  सेिा  सञ्चालन  गनय  अनमुवत  प्रदान  गन ेवनकाय समक्ष त्यस्ता स्िास््य संस्थाहरुले 

संयिुरुपमा वनिदेन वदन सलनेछन ्।  

१३.   अनुमफि खारेजी िथा कारवाही सम्बफन्ध ब्यवस्थाेः (१)  यस वनदवेशकामा अन्त्यर िनुसकैु 

कुरा लेविएको भएता पवन  विवदम नगरपावलकाले स्िास््य सेिा सञ्चालन सम्बन्त्धी अनमुवत वलन िा 

अनमुवत नविकरण गनयको लावग एक पटकको लावग  वनवित समय अिवध वदई साियिवनक सचूना प्रकाशन 

गनयसलनेछ ।    

२) उपदिा (१) बमोविमको अिवधवभर स्िास््य संस्था सञ्चालन सम्बन्त्धी अनमुवत नवलन े स्िास््य 

संस्थाको र दिा  ९ को उपदिा (५) बमोविमको अिवधवभर अनमुवत नविकरण नगन ेस्िास््य संस्थाको 

अनमुवत स्ितैः िारेि हुनेछ । 
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पररच्छेि ३ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन िथा गुणस्िर सम्बन्धी व्यवस्था 

  

१४. स्वास््य सेवा सञ्चािन : (१) यस वनदवेशका बमोविम अनुमवत नवलई कसैल पवन स्िास््य 
सेिा सञ्चालन गनुय हुदनै ।  

(२) कसैल ेयस वनदवेशका बमोविम अनुमवत नवलई स्िास््य सेिा सञ्चालन गरेको पार्एमा 
सो कायय रोलन तथा त्यस्तो स्िास््य संस्था आिश्यक काननूी कारिाहीको लावग गह 
मन्त्रालय मािय त िा सोझ ैसम्बवन्त्धत विल्ला प्रशासन कायायलयमा लेिी पठाउनेछ र त्यस्ता 
संस्थाका सञ्चालक भविरयमा स्िास््य संस्था सञ्चालन अनमुवत प्रदान नगन ेगरी अवभलेि 
समते राविनेछ ।    

३) स्िास््य संस्थाले  आिनो उद्दसे्यर क्षमता अनसुार विवदम नगरपावलकािाट अनमुवत वलई  
दहेायका सेिाको समवुचत व्यिस्था गरी स्िास््य सेिा सञ्चालन गनय सलनेछ : 

(क) आकवस्मक सेिा, 

 (ि) बवहरंग सेिा,  

(ग) अन्त्तरंग सेिा,  

(घ) वनदानात्मक सेिा (प्रयोगशाला, रेडीयो ईमवेिङ आवद),  

(ङ) शल्यविया सेिा,  

(च) सघन उपचार सेिा,  

छ) प्रबियनात्मक तथा प्रवतरोधात्मक सेिा,  

(ि) वबशेषज्ञसेिा, (झ) िामसेी सेिा,  
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(ञ) रि सञ्चार सेिा,  

(ट) विवियोथेरापी सेिा,  

(ठ) शिगहृ व्यिस्था,  

(ड) अस्पताल व्यिस्थापन, 

 (ढ) िातािरण व्यिस्थापन,  

(ण) स्िास््य संस्थािाट वनरकावशत िोहरमैला व्यिस्थापन ।  

१५.गुणस्िर सुफनफिििा सम्बन्धी मापिण्ड :(१) स्िास््य संस्थाले दिा ३ बमोविमका स्िास््य 
सेिा  सञ्चालन गदाय दहेायकोगणुस्तरको सवुनवितता गनुयका साथै दहेायका उवल्लवित 
मापदण्डहरुको समते  पालना गरेको हुन ुपनेछ :- 

(क) बवहरंग विभागमा आउने वबरामीको चापका आधारमा वबरामी दतायर,् वबशषेज्ञ परामशयर,् 

वनदानात्मक सेिाहरु र औषधी कक्षमा वछटो छररतो सेिा वदने व्यिस्था वमलाउन ुपनेछ ।  

ि) स्िास््य संस्थामा नपेाल सरकारलेवनधायरण गरेको मापदण्ड बमोविम संिमण वनयन्त्रण 
(Infection Prevention) को व्यिस्था हुन ुपनेछ र सोको वनयवमत र प्रभािकारी अनगुमन 
गनुय पनेछ ।  

ग) स्िास््य संस्थाले  विवभन्त्न  ईकाईिाट  प्रदान गन े स्िास््य सेिाहरु  स्तरीय रुपमा 
सञ्चालन गनय काययसञ्चालन वनदवेशका (Standard Operating Manual) तयार गरी लाग ु
गनुय पनेछ ।  

घ) स्िास््य संस्थाले बवहरङ्ग सेिा प्रदान गन े वचवकत्सकहरु उपलब्ध हुने समय तावलका 
(वदन र बार िलु्न गरी) सिलै ेदखे्न ठाउँमा राविएको हुन ुपनेछ ।  
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ङ) स्िास््य  संस्थाले  उपलब्ध  गराउन े भवनएको  विशषेज्ञसेिा  सम्बवन्त्धत  विशषेज्ञ 
वचवकत्सकिाट प्रदान गन ेव्यिस्था वमलाउन ुपनेछ ।  

च) वबरामीले  आिूले  सेिा  वलन चाहकेो वचवकत्सकिाट  सेिा  वलन पाउन ेव्यिस्था 
सवुनवित गनुय पनेछ ।  

छ) वबरामी िा वबरामीको रेिदिे गन ेव्यविलाई रोग र उपचार पितीबारे स्पष्ट िानकारी 
वदने व्यिस्था हुन ुपनेछ ।  

ि) अस्पताल पररसर तथा सेिा वदने कक्षहरु वनयवमत रुपमा सिा सगु्घर राविएको हुन ुपनछे 
।  

झ)  सिलै ेदखे्ने स्थानमा उिरुी पेवटका राविएको हुन ुपनेछ ।  

ञ) िनगनुासो व्यिस्थापनका लावग गनुासो सनु्त्ने अवधकारी तोकी िनगनुासो तथा पनय आएका 
उिरुी समाधान गन ेव्यिस्था वमलाएको हुन ुपनेछ । साथै समाधान हुन नसलने भएमा सो 
को कारण सम्बवन्त्धत व्यविलाई िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

ट) वबरामीले संस्थािाट सेिा प्राप्त गनय लाग्ने शलु्क, प्रकृया तथा अिवध समते िलुाएको 
वबरामी बडापर (Patient Charter) अस्पतालमा  नेपाल सरकारले  अनसुचूी ७ ढाँचामा 
तयार गरी सबैल ेदवेिन ेगरी राख्न ुपनेछ र सोही अनरुुप सेिाको सवुनवितता गनुय पनेछ 
।  

ठ) अस्पतालमा आउने वबरामीलाई आिश्यक पने िानकारी गराउन सोधपुछ िा सहायता 
कक्षको व्यिस्था गरी सेिाग्राहीलाई आिश्यक िानकारी वदन व्यिस्था गरेको हनुुय पनेछ ।  

ड) सेिा प्रदायक वचवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको सरुक्षाका लावग विवभन्त्न सरुिा रोग 
विरुिका िोप तथा व्यविगत सरुक्षा व्यिस्था गरेको हुन ुपनेछ ।  
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ढ) हरेक स्िास््य संस्थामा काययरत कमयचारीहरुको सेिा शतय सम्बन्त्धी विवनयम बनाएको हुनु 
पनेछ ।  

ण) स्िास््य संस्थाले नेपाल सरकारिाट सञ्चावलत सेिा िा काययिम सञ्चालन गदाय नेपाल 
सरकारले तोकेका प्रोटोकल/मापदण्ड/वनदवेशका अवनिायय रुपमा पालना गरेको हुन ुपनेछ ।  

त) अस्पतालले चौबीसै घण्टा वचवकत्सक तथा दक्ष स्िास््यकमीिाट आकवस्मक सेिा वदएको 
हुन ुपनेछ ।  

थ) अस्पतालमा  रहकेो  आकवस्मक  शयैा  क्षमताको  आधारमा  वचवकत्सक  तथा  
अन्त्य स्िास््यकमीको व्यिस्था गरेको हुनपुनेछ र सो को वििरण अनसुचुी ८ बमोविमको 
ढाँचामा सबैल ेदखे्ने पाँउमा राख्न ुपनेछ ।  

द) आकवस्मक विभागिाट वबरामी झनाय गने, ररणर गन,े वबरामीको रेिरल प्रकृया र वबरामी साने 
पिती स्पष्टपररभावषत भएको हुन सो पनेछ र व्यिहोरा बमोविमको ढाँचामा सबैल ेदखे्ने 
ठाँउमा राख्न ुपनेछ ।  

ध) अस्पतालमा उपचारका लावग आउने विपन्त्न, असहाय, बेिाररस ेवबरामीका लावग कुल शयैाको 
दश प्रवतशत शयैा छुट्याई वनैःशलु्क उपचार अवनिायय रुपमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

न) िण्ड (ध) बमोविम उपलब्ध गराएका उपचार सेिाको अवभलेि रािी सो को प्रवतिदेन  
सम्बवन्त्धत विवदम नगरपावलकाको कायायलयमा  वनयवमत रुपमा पटाउन ुपनेछ ।  

प) अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागररकहरुलाई विशेष वकवसमका सवुिधाका व्यिस्था हुन पने र 
आिश्यक मारामा शयैा छुट्याउन ुपनेछ ।  

ि) स्िास््य संस्था सञ्चालन गररने भिन र अन्त्य पिूायधार भिन संवहता र सम्बवन्त्धत क्षेर 
भिन वनमायणसम्बन्त्धी मापदण्ड अनरुुप हुन ुपनेछ ।  
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ब) अस्पतालले विपद ्व्यिस्थापनको कायययोिना बनाएको हुन ुपनेछ । सो काययका लावग 
सम्पकय  व्यवि तोकी सो को िानकारी सम्बवन्त्धत पावलकाको कायायलय र विल्ला समन्त्िय 
सवमवतमा वदन ुपनेछ ।  

भ) अस्पतालले सचूना अवधकारी तोलन ुपनेछ । 
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पररच्छेि ४ 

अस्पिाि सम्बन्धी मापिण्डहरू 

 

 १६. अस्पिाि सम्बन्धी फवस्िृि मापिण्डहरु:  “स्िास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा 
स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बन्त्धी वनदवेशका, २०७०” िमोविम हुनेछ । 
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पररच्छेि ५ 

मानव संिाधन व्यवस्थापन 

  

१७.   जनिफि फवकास योजना : अस्पतालको शयैा क्षमताका आधारमा दहेाय बमोविमका 
न्त्यनूतम िनशविको व्यिस्था भएको हुन ु पनेछ :– 

 (क) प्रवत पच्चीस शयैाका लावग एक िना एम.वड.िीपी. वचवकत्सक हुन ुपनेछ । तर 
एम.वड.िीपी वचवकत्सक नपाईने अिस्थामा पच्चीस शयैाका अस्पतालमा  प्रसतुी तथा 
स्िी रोग वबशषेज्ञर बाल रोग वबशषेज्ञ।  

ि) शल्यवरया प्रदान गने कक्षमा प्रवत शयैा कम्तीमा एक िना शल्यवचवकत्सक, एक िना 
एनेस्थेवटलस, एक िना ईन्त्चािय, एक िना शल्यविया सहायक र एक िना नसय । 

 (ग) िनरल कक्ष (General Ward)  मा प्रवत चार दवेि छ शयैामा एक िना स्टाि नसयको 
व्यिस्था भएको । 

 (घ) ईमिने्त्सी तथा पोष्ट अपरेवटभ कक्ष (Post-Operative Ward)  मा प्रवत दईु शयैामा 
एक िना नसय । 

 (ङ) सघन उपचार कक्ष (आई.सी.य.ू,एन.आई.सी.य,ू सी.सी.यू. आवद) मा प्रवत शयैामा 
एक िना स्टाि नसयका व्यिस्था । 

 (च) प्रसतुी कक्षका लिेर िडेमा प्रवत िडे दईु एस.िी.ए. (Skill Birth Attendants) 

तावलम प्राप्त नसय िा मीडिाईफ्रीको व्यिस्था । 

 छ) अस्पतालमा कम्तीमा एक िना मवेडकल रेकय डर  
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ि) अस्पतालमा चौबीसै घण्टा सेिा उपलब्ध गराउन े गरी िमायवसष्ट लगायत आिश्यक 
संख्यामा िनशविका व्यिस्था । 

 (झ) अस्पतालमा कम्तीमा दईु वतहार् पणूयर ्यकालीन स्िास््यकमी । (ञ) सरकारी 
स्िास््यकमीहरुिाट सेिा वलनपुने अिस्थामा सम्बवन्त्धत वनकायको स्िीकृवत पर । 

 (ञ) हरेक स्िास््यकमीले सम्बवन्त्धत व्यिसावयक काउवन्त्सलिाट दताय नम्बर वलएको । 

 (ट) विदशी स्िास््यकमी िा स्ियम ् सेिकल े मन्त्रालयको वसिाररसमा सम्बवन्त्धत 
काऊवन्त्सलिाट स्िीकृवत  वलएको । 

 १८.  जनिफि सम्बन्धी फवस्िृि फववरण :  िनशवत्त सम्बन्त्धी थप विस्ततृ व्यिस्था “स्िास््य 
संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बन्त्धी वनदवेशका, २०७०” िमोविम हुनेछ ।  
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पररच्छेि ६ 

औजार िथा उपकरणहरु 

 १९. औजार िथा उपकरण सम्बन्धी थप व्यवस्था : “स्िास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा 
स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बन्त्धी वनदवेशका, २०७०” िमोविम हुनेछ । 
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पररच्छेि ७ 

सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

  

२०. फबिेषज्ञसेवा प्रिान गने अस्पिािका पूवााधार िथा मापिण्डहरूेः  वबशषेज्ञसेिा प्रदान 
गन ेअस्पतालको  पिूायधार तथा मापदण्डहरू सम्बन्त्धी व्यिस्था “स्िास््य संस्था स्थापना, 

सञ्चालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बन्त्धी वनदवेशका, २०७०” िमोविम हुनेछ ।   

२१.   स्वास््य  फक्िफनक/पोिी फक्िफनक  सम्बन्धी  मापिण्ड  िथा  पूवााधारहरु : 
(१) स्िास््य वललवनक/पोली वललवनकमा स्िास््य िाँच गनय वचवकत्सक कुन ैपवन मान्त्यता प्राप्त 
वशक्षण संस्थािाट कम्तीमा पवन MBBS िा सो सरहको वचवकत्सा सम्बन्त्धी उपावध प्राप्त गरी 
सम्बवन्त्धत काउवन्त्सलमा दताय भएको हुनपुनेछ । 

 २) परामशय सेिा वदने व्यवि स्िास््य विज्ञानमा प्रमाणपर तह उत्तीणय गरी परामशय सेिा 
तालीम प्राप्त हुनपुनेछ ।   

३) पोली वललवनकमा रेडीयोलोिी र्मवेिड्ड सेिा, प्रयोगशाला तथा औषधी उपचार सेिा 
सञ्चालन गनुय परेमा छुट्टाछुटै्ट सेिा सम्बन्त्धी वनधायररत पिूायधार परुा गनुय पनेछ ।  

४) स्िास््य वललवनक/पोली वललवनकमा स्िास््य सिेा संचालनका लावग दहेाय बमोविमका 
आिश्यक न्त्यनूतम भौवतक सवुिधाहरु हुनपुनेछ : 

 क)  वबरामीको िाँच गनय Ventilated िा AC कोठा  सेिा अनुसारक छुट्टाछुटै्ट 
(कम्तीमा १४ िगय वमटरका) १  

(ि) वबरामी बस्न पाँउ (कुने ठाउँ) १ 

 (ग) वबरामी िाँच्ने टेिलु १ 
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 (घ) वचवकत्सकका लावग टेबलु १  

(ङ) वचवकत्सकका लावग कुसी १  

(च) वबरामी बस्ने टुल १  

छ) शौचालयको व्यिस्था (अपाङ्ग मरैी सवहत) २  

(ि) टेवलिोन, र्न्त्टरनेट र web page   

 (झ) स्िास््य वशक्षा सम्बन्त्धी सचूनामलूक पोष्टर तथा अन्त्य सामग्री  

 (ञ) स्िच्छ पानीको आपवूतय   

 (ट) वनरन्त्तर विधतु आपवूतय   

 (५) सेिा र विषय अनसुारका आिश्यक औिार तथा उपकरणहरुको व्यिस्था गनुय पनेछ 
। 

 ६) वबरामीको सम्पणूयर ्वििरण राख्नको लावग कम्प्यटूर िा रविष्टर  गनुय पनछे ।   

७) वललवनकमा प्रयोग हुने सम्पणूय औिारहरुको अवनिायय वनमयलीकरणको व्यिस्था गनुय पनेछ 
।   

८) वललवनकमा काम गन ेसम्पणूय कमयचारीको योग्यताको प्रमाणप्ररको प्रमावणत प्रवतवलपी साथै 
प्रविवधक कमयचारीहरुको सम्बवन्त्धत पररषद्मा दताय भएको प्रमाणपरको प्रमावणत प्रवतवलपी 
राख्न ुपनेछ ।   

९) सेिा शलु्क र आयकर प्रमाणपर सबैल ेदखे्ने ठाउँमा राख्न ुपनेछ ।  

१०) पावलकािाट तोवकएको एकीकृत स्िास््य सचूना व्यिस्थापन प्रणालीको ढाँचाा अनसुार 
वनयवमत रुपमा मावसक प्रवतिदेन पावलकाको कायायलयमा पठाउन ुपनेछ ।  
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२२. रेडीयोिोजी वा डाइग्नोफस्टक एण्ड इमेफजङ सेवा सञ्चािनका िाफग आवश्यक पूवााधार 
िथा ििाहरु :       

  (१) यस वनदवेशकाको प्रयोिनको लावग रेडीयोलोिी िा डार्ग्नोवस्टक सेिा अन्त्तरगत 
दहेायका फ्रविवधहरु समािेश गररएको छ :   

                    X-ray (300 mA ;Dd)  

                  Ultrasonogram (USG) 

 (२) उपदिा (१) मा उल्लेि गररएको बाहकेा थप  प्रविवधको लावग माग भएमा 
पावलकाको वसिाररसमा प्रादवेशक स्िास््य संरचनाले स्िीकृती वदनेछ ।  

 ३) रेडीयोलोिी डायग्नोवष्टक तथा ईमवेिङ्ग सेिािाट पने विवकरणका दरूप्रभािलाई कम 
गनयका लावग उि सेिा सञ्चालन गनय अनमुवत वददा िा वसिाररस गदाय वनम्न मापदण्डलाई 
आधार मावननेछ :–   

 (क) एलसरेका लावग : (१) एउटा एलसरे मवेसनका लावग कम्तीमा २२५ स्लिायर विटका 
कोठा हुन ुपने  (२) एलसरे गन ेकोठाका Wall Thickness  (क) ९ ईञ्च With 

Plaster या Paris  िा  

(ि) ६ Inch with 20 mm lead barrier िा  

(ग) २.० एम एम lead thickness हुन ु पने । साथै झयाल, ढोका तथा वभत्तािाट हुने 
विवकरणका चहुािट हुन नसलने गरी आिश्यक व्यिस्था भएको हुनपुने । 

  (४) X-ray सेिा प्रदान गन ेव्यविका लावग एलसरे कोठा वभर ०.५ mm  को एप्रोन  
तथा radiation protective measures का व्यिस्था हुनपुने । 
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  (५) Radiology  मा काययरत कमयचारीहरुका लावग radiation  dose monitor उपलब्ध 
हुन ुपदयछ र समय समयमा Radiation Survey Monitoring गनुयपने । 

  (६) Eye, Gonadal, Thyroid Gland आवदका Protection को लावग Lead 

glass/gloves/lead apron को व्यिस्था हुनपुने । 

   (७) X-ray एलस्पोि गन ेकोठा डाकय रुम र प्रवतक्षा गन ेकक्ष छुट्टाछुटै्ट हुनपुने ।  

   (८) Radiology विभागमा  िनसाधारणाल ेदेख्ने ठाउँमा X-ray विवकरणले स्िास््यमा 
िराि असर पनय सलछ भन्त्नेबार सचूना गन े । साथै सचूनामा गझयिती मवहला तथा 
बालबावललाई अनािश्यक विवकरणिाट बच्न अनरुोध गन े।  

ि) रेडीयोलोिी सेिाका लावग आिश्यक िनशवि तथा योग्यता : रेडीयोलोिी सेिाका लावग 
आिश्यक िनशवत्त तथा योग्यता दहेाय बमोविम हुनु पनेछ :  

(१) रेडीयोलोविष्ट :– मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट वचवकत्सा शास्त्रमा स्नातक तह 
उतीणय गरी रवडयोलोिी विषयमा एम डी, डी एम आर डी , एि आर सी आर िा 
सो सरह कोषय उत्तीणय गरेको हुन ुपनेछ ।  

२) रेडीयोलोिी एण्ड ईमवेिङ्गका ररणोवटयङ्ग रेडीयोलोविष्टहरुले मार गनय पाउनको साथ ै
Radiological  Interventional  Procedure  हरु पवन यथासम्भि रवडयोलोविष्टल ेगन े
व्यिस्था वमलाउन ुपनेछ ।  

३) रेडीयोलोिी सेिाका लावग आिश्यक िनशवि िा योग्यता वनम्न बमोविम हुन ुपनेछ 
: 

  (क) Medical Physicist ;  Medical Physics  विषयमा Bsc  Msc उत्तीणय गरको  
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  ि) बायोमवेडकल ईवन्त्िवनयर :– बायोमवेडकल ईवन्त्िवनयररङ्ग विषयामा मान्त्यता प्राप्त 
वशक्षण संस्थािाट स्नातक तह उत्तीणय गरको हुन ुपनेछ ।  

  ग) वसवनयर रेडीयोग्राविक टेलनोलोविष्ट :– सम्िवन्त्धत विषयमा MSc.  Radiography 

गरी कम्तीमा स्नातक तहमा ३ िषय काम गरेका हुनुपछय । 

 (घ) रेडीयोग्रािीक अवधकृत (रेडीयोग्राविक टेलनोलोविष्ट):– वचवकत्सा शास्त्र अध्ययन 
संस्थान िा नेपाल सरकारिाट मान्त्यता प्राप्त अन्त्य संस्थान यस रेडीयोग्रािीक विषयमा 
-BSc. MIT, Bsc. RT ) स्नातक तह उत्तीणय गरेको हुनपन े । साथै NHPC 

(Nepal Health Professional Council) मा दताय हनु ुपने । 

 (ङ) रेडीयोग्रािर :– वचवकत्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानिाट िा नपेाल सरकारिाट 
मान्त्यता प्राप्त अन्त्य संस्थािाट रेवडीयोग्रािी वबषयमा प्रमाण पर तह उतीण गरेका 
हुनपुने ।  

(ग) Radiation Measurement and Protection सम्बन्त्धी व्यिस्थाैः Radiation Protection 

व्यिवस्थत गनय र X- ray  Unit हरुकोगणुस्तर नाप गनयलाई चावहने आिश्यक उपकरण 
िरीद गरी स्िास््य मन्त्रालयल ेतोकेका वनकायमा राख्न े र अनगुमन तथा वनरीक्षणमा 
प्रयोग गने र गणुस्तर, Dose  Monior  गन े । विश्व स्िास््य  संगठनका मापदण्ड 
अनसुार कुनै काम गन े व्यविमा radiation का dose  २० Milisievert per year 

(WHO)  को सन ्२००२ को मापदण्ड अनसुार दवेिएमा उपयिु क्षवतपवूतयका व्यिस्था 
सम्बवन्त्धत संस्थाले वमलाउन िनेछ ।  

घ) Ultrasonogram (USG)   USG : Ultrasonogram (USG) को प्रयोग सम्बन्त्धमा 
रेडीयोलोविष्टहरु बाहके आिनो क्षेरमा मार प्रयोगमा ल्याउन ेगरी मान्त्यता प्राप्त संस्थािाट 
कम्तीमा ३ मवहनाको USG तावलम प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसवूत रोग सम्बन्त्धी विशेषज्ञ 
हरुल ेगनय पाउनेछन । सेिा सञ्चालन गनय आिश्यक पने वनम्न बमोविमका उपकरणहरुका 
व्यिस्था हुन ुपनेछ :–  
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(१) र्मिने्त्सी सेिामा चावहने औषधी लगायत औिार उपकरणहरुको व्यिस्था हुन 
पने ।  

(२) स्िेचर, ह्वील वचयरको व्यिस्था हन ुपने ।  

(३) शौचालयको राम्रो व्यिस्था हुन पने । 

 (४) रेकवडयङ्ग तथा ररणोवटयङ्गका लावग छुट्टाछुटै्ट कोठाको व्यिस्था हुन पन े। 

 (५) िकैवल्पक विद्यतुका लावग िनेेरेटरका व्यिस्था हुन ुपने ।  

(६) वबरामीका लावग र वबरामी कुरुिा बस्नको लावग कोठा लगायत बेञ्चको व्यिस्था 
हुन ुपने ।  

(७) स्टोर, ररणोटय वडस्िीव्यसूनका लावग छुट्टटुटै्ट  कोठाको व्यिस्था हुन ुपने । 

(८) १०० शयैा भन्त्दा माथीका स्िास््य संस्थामा Medical Physicist/ Electrical 

Engineer को वनयवमत सेिा उपलब्ध हुने व्यिस्था हुनपुने। 

 (९) Medical  Equipment  repair  &  maintenance गदाय िायोमवेडकल ईवन्त्िनीयर 
िा रेडीयोलोविकल उपकरण सम्बन्त्धी विशषे तावलम प्राप्त व्यवि हुन पने  

 (१०) विवकरण क्षेरमा काम गनेलाई अवनिायय रुपमा रेवडएसन भत्ताको व्यिस्था 
हुनपुने ।    

ङ) रेडीयोलोिी सेिाको लावग न्त्यनूतम उपकरण तथा िनशवि पिूायधारहरु : 

च) स्िास््य मन्त्रालयको स्िीकृवत विना च्बमरयवयनथ सम्बन्त्धी मवशन नेपमालमा पैठारी गनय 
पार्न ेछैन।  
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२३.  प्रयोगिािा सेवाेः (१) प्रयोगशाला सेिा सञ्चालनका लावग प्रयोगशालाहरुको स्तर, 

विभािन र िनशवि दहेाय बमोविम हुन ुपनेछ :  

(क) िनरल प्याथोलोिीैः योग्यताैः मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट एम. वि. वि. एस. िा 
सो सरह उत्तीणय गरी MD Path. MRC Path, DCP िा सो सरह उतीणय गरको हुन ुपनेछ 
।  

ि) माईिोबायोलोिीैः योग्यताैः मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट MD Microbiology उपावध 
प्राप्त ।  

(ग) हमेाटोलोिी  योग्यताैः मान्त्यता प्राफ्त वशक्षण संस्थािाट MD Hameatology उपाधी प्राप्त 
। 

(घ) MD Biochemistry योग्यताैः मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट MD Biochemistry उपावध 
प्राप्त ।  

(ङ ) मवेडकल टेलनोलोविष्टैः मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट मवेडकल ल्याि टेलनोलोिी 
विषयमा स्नातक BMLT उपाधी प्राप्त ।    गनय पाउने पररक्षणहरुैः Histopatholoty, 

Cytopathology  &  Bone  Marrow  Study बाहकेका सि ैपरीषणहरु ।  

(च) वबशषेज्ञ मवेडकल टेलनोलोविष्टैः मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट मवेडकल ल्याि टेलनोलोिी 
विषयमा स्नातकोत्तर उपावध MMLT प्राप्त ।  MMLT/M.Sc.Microiology, 

MMLT/M.Sc. Haematology, MMLT/M.Sc.Bio chemistry, MMLT/M.Sc. 

Cytology  गरेकोहरुल िनु विषयमा आिुले उपाधी प्राप्त गरेका छ सोही विषयमा मार 
प्रयोगशाला सञ्चालन गरी विशषेज्ञसेिा प्रदान गनय पाउने छन । 
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 छ) ल्याि टेलनीवशयनैः मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट सम्बवन्त्धत विषमा प्रमाण पर तह िा 
सो सरह उतीणय ।   गनय पाउने पररक्षणहरुैः   २५ शयैा सम्मका सरकारी अस्पताल 
स्तरमा प्रदान गररने प्रयोगशाला  सम्बन्त्धी पररक्षणहरु ।  

(ि) ल्याि अवसष्टणे्टैः मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट कम्तीमा एक बषय िा १५ मवहनाको 
ल्या.अ तावलम परुा गरी प्रमाण पर प्राप्त गरेका ।  गनय पाउने परीषणहरुैः  २५ शयैा 
सम्मका सरकारी अस्पताल स्तरमा प्रदान गररने प्रयोगशाला सम्बन्त्धी  आधारभतू पररक्षणहरु 
।  

 नोटः माथि उल्लेथित जनशथिहरुले योग्यता हाथिल गरेको थिषयको पाठ्यक्रममा 
उल्लेथित िम्बथधित परीषणगनन पाउनेछन ।  

 (२) उपदिा (१) मा उल्लवित िनशविले आिूले प्राप्त गरेका प्रमाणपरका आधारमा 
व्यिसाय गनय नेपाल सरकारले तोकेका पररषदमा दताय हुन ुपनेछ ।   

 

२४. प्रयोगिािा सञ्चािन सम्बन्धी न्यूनिम मापिण्डेः दहेायमा उल्लेि भए बमोविम सरकारी 
स्तरमा सञ्चावलत प्रयोगशालाहरुको स्तर अनसुारको मापदण्ड वनिी क्षेरमा सञ्चावलत प्रयोगशालाहरुको 
न्त्यनूतम मापदण्ड हुनेछ: 

(क) प्रयोगशालामा काययरत िनशवि अनसुार दहेायमा लेविए बमोविमका परीषणहरु मार गनय 
पाईनेछ ।  

ि) आकवस्मक  सेिा  प्रदान  गन े हरेक  अस्पतालमा  शैया  अनसुारका  आिश्यक  
पने आकवस्मक परीषणहरु गनुयपनेछ । आर् सी य ुसेिा प्रदान गने अस्पतालहरुमा Blood  

gas Analyzer हुनपुनेछ ।  ग) रावरिय िनस्िास््य प्रयोगशाला िा अन्त्य सम्बि वनकायिाट 
सञ्चालन हुनेगणुस्तर वनयन्त्रक सम्बन्त्धी काययरममा अवनिायय रुपमा भाग वलनुपनेछ ।  
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घ) रावरिय िन स्िास््य प्रयोगशालािाट पठाईनेगणुस्तर सम्बन्त्धी परीषणवनदशेन बमोविम अवनिायय 
रुपमा गनुय पनेछ । 

ङ) प्रत्येक कोठामा  पयायप्त प्रकास र भने्त्टीलेशनको व्यिस्था हुन ुपनेछ ।  

च) वबिलुी र पानीको राम्रो व्यिस्था हुन ुपनेछ ।  

छ) प्रयोगशालाले िोहर व्यिस्थापन नेपाल सरकारले  तोकेको मापदण्ड अनसुार गरेको हुन ु
पनेछ ।  

ि) प्रयोगशालामा रगत तान्त्ने कोठा, सिा गन ेकोठा, आकवस्मक कोठा, नमनुा पररक्षण गन ेकोठा 
र शौचालयको अवनिायय व्यिस्था हुन ुपनेछ ।  

झ) प्रयोगशालामा आिश्यक पने टेिलु, कुसी लगायतका आिश्यक िवनयचरहरु पयायप्त मारामा 
हुनपुनेछ ।  

ञ) प्रयोगशालामा विशषेज्ञसेिा प्रदान गदायर ्आिुले िनु उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही अनसुारमार 
सेिा सञ्चालन गनय पाउनेछ ।  

ट) प्रयोगशालाको ररणोटय प्रमावणत गनेको नाम, शवैक्षक योग्यता एि ं पररषदको दताय नमं्िर 
उल्लेवित स्ट्याम्प िा वप्रन्त्टको प्रयोग उल्लेि गरेको हुनपुनेछ ।  
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पररच्छेि ८ 
आयुवेि िथा वैकफपपक फचफकत्सा सम्बन्धी स्वास््य संस्थाहरुको मापिण्ड 

  

२५.  आयुवेि िथा वैकफपपक फचफकत्सा सम्बन्धी स्वास््य संस्थाहरुका मापिण्ड : (१) 
आयिुदे तथा िकैवल्पक वचवकत्सा प्रणाली अन्त्तगयत वनिी स्तरमा स्िास््य संस्थाका स्थापना, 

सञ्चालन तथा स्तरोन्त्नवत गदाय दहेायका मापदण्डहरुका पालना गनुयपनेछ : 

(क) आयुवेि स्वास््य सेवा : 

(१) आयिुदे वचवकत्सा प्रणाली अन्त्तगयत स्िास््य सेिा प्रदान गदाय िा वचवकत्सा 
व्यिसाय गदाय सम्बवन्त्धत वबषयमा मान्त्यता प्राप्त वशक्षण संस्थािाट स्नातक िा 
स्नातकोत्तर उपावध हावसल गरी नेपाल आयिुदे वचवकत्सा पररषदमा दताय भएका 
हुन ुपनेछ । नेपाल सरकारका िहालिाला कमयचारी भएमा नेपाल सरकारका पूिय 
स्िीकृवत वलनपुनेछ ।  

२) पञ्चकम सेिा केन्त्रमा सम्बवन्त्धत वबषयमा कवम्तमा वब.ए.एम.एस िा सो सरह 
उपावध प्राप्त व्यवििाट िमन, विरेचन, वशरोविरेचन, आस्थापन, अनिासन िवस्त र 
रिमोक्षण प्रयोग गनुयपन र उत्तरिवस्तका लावग सम्बवन्त्धत विशषेज्ञिाट गनुयपनेछ ।  

३) आयिुदे अस्पतालमा काम गन कमयचारीलाई संिमण सरुक्षा सम्बन्त्धी आिश्यक 
तावलम वदनपुनेछ ।  

४) आयिुदे अस्पतालल िनशवि, भौवतक पिूायधार, आिार-उपकरण र 
सेिाकागणुस्तरीयतामा मार संस्था विस्तार गनय स्िीकृवतका लावग माग गनय र उपयुि 
ठहर भएमा शािा विस्तारका स्िीकृवत वदन सवकनेछ ।  

५) वबरामीका उपचारका वसलवसलामा आिश्यकता अनसुार वबशेषज्ञवचवकत्सक समक्ष िा 
उपयिु स्थानमा प्रेषण (रेिर) गनुयपनेछ ।  
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६) रोग वनदानाथय आिश्यक पने ई.वस.िी., र्.र्.िी, प्याथोलोिी, रवडयोलोिी तथा अन्त्य 
आिश्यक सेिाहरु संचालन गनुयपरेमा सम्बवन्त्धत वबषयका िनशवि र सा सम्बन्त्धी 
भौवतक पिूायधार, औिार उपकरण नीवत वनयमका पालना गनुयपनेछ ।  

७) र्वन्त्िग्रेटेड वललवनक, नवसयङ्ग होम िा अस्पताल भनी स्िीकृवतका लावग माग भएमा 
कुन कुन वबषय र सेिा वदन उद्दशे्य राविएका हो । सो प्रष्ट उल्लेि गरर सोही 
बमोविमका िनशवि, औिार उपकरण र भौवतक पिूायधार व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

८) आयिुदे वचवकत्सा विधामा स्िास््य रक्षा, रोग वनिारण, औषवध रव्य काष्ठौषवध, 

रसौषवधका प्रयोग गररने वचवकत्सा सेिा, विना औषवध वदर्ने सेिा र आयिुेद 
स्िास््य सेिामा उल्लेवित पिूयकम अन्त्तगयतका वनराग्नी स्िदे (िल, िाय,ु सयूयवकरण, 

पावथयि तत्िको प्रयोग), अवग्न स्िदेन, अभ्यङ्ग (Massage), सत्िाििय वचवकत्सा 
(योगाभ्यास, ध्यान आवद) का माध्यमिाट रोगको रोकथाम िा दीघयिीिनका लावग 
सञ्चालन गररन संस्थाहरुले आयिुदे स्िास््यकमीहरु, भौवतक पिूायधार, आिश्यक 
औिार उपकरण र तोवकएका मापदण्ड परुा गरर िनु सकैु नाममा संचालन भएतापवन 
आधार ग्रन्त्थ सवहत अनमुवत प्रदान गन ेवनकायिाट अनमुवत वलएर मार सञ्चालन 
गनय पार्नेछ ।  

ख) आयुवेि फचफकत्सा अन्िरगि रहन सेवाहरुेः फचफकत्सा सेवा : 

 १. रोग उपचार (आतरु विकार प्रशमन)  

(क) यवुि व्यापाश्रय वचवकत्सा  

(ि) संशमन (औषवध वचवकत्सा) 

 (ग) संशोधन (िमनावद पञ्चकम शोधन वचवकत्सा)  

घ) दिै व्यापाश्रय  
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(ङ) सत्िाििय  

(च) शस्त्र–प्रवणधान  

छ) योगाभ्यास   

२. स्िास््य प्रिियनात्मक, स्िास््य रक्षा तथा प्रवतरोधात्मक स्िास््य सेिा  

(क) प्रकृवत विवनिय र परामश 

(ि) स्िस्थितृ्त पालन –ऋतचुयाय, वदनचयाय, रावरचयाय, प्याप्य, आहार विहार 

 (ग) रसायन  

(घ) िािीकरण  

(ङ) पञ्चकम 

 (च) योगाभ्यास  

(ग)  आयुवेि अस्पिाि िथा नफसाङ्ग होम सम्बन्धी मापिण्ड िथा पूवााधारेः विस्ततृ 
िानकारीको लावग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बवन्त्ध 
वनदवेशका, २०७० हनेुयहोस ्। 

 (घ) आयुवेि पूवाकम पञ्चकम सेवा केन्ि सम्बन्धी मापिण्ड िथा पूवााधारहरु : विस्ततृ 
िानकारीको लावग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बवन्त्ध 
वनदवेशका, २०७० हनेुयहोस ्। 

 (ङ) होफमयोप्याफथक फचफकत्सा सेवा स्थापना िथा सञ्चािन मापिण्ड : विस्ततृ 
िानकारीको लावग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बवन्त्ध 
वनदवेशका, २०७० हनेुयहोस ्।  
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(च) होफमयोप्याफथक इमजेन्सी सेवाेः विस्ततृ िानकारीको लावग स्िास््य संस्था स्थापना, 

संचालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बवन्त्ध वनदवेशका, २०७० हनेुयहोस ्।  

छ) फनजी स्िरका होफमयोप्याफथक अस्पिािका पूवााधार : विस्ततृ िानकारीको लावग 
स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बवन्त्ध वनदवेशका, २०७० हनेुयहोस ्
।  

(ज) एक्यूपे्रसर : विस्ततृ िानकारीको लावग स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्त्नवत 
मापदण्ड सम्बवन्त्ध वनदवेशका, २०७० हनेुयहोस ्। 

 (झ) एक्यूपञ्चर सेवा अस्पिािका पूवााधार र मापिण्डहरु : विस्ततृ िानकारीको लावग 
स्िास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बवन्त्ध वनदवेशका, २०७० हनेुयहोस ्
।  

(ञ) प्राकृफिक फचफकत्सा अस्पिािका पूवााधारहरु  : विस्ततृ िानकारीको लावग स्िास््य 
संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्त्नवत मापदण्ड सम्बवन्त्ध वनदवेशका, २०७० हनेुयहोस ्। 
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पररच्छेि ९ 
अफभिेख िथा प्रफिवेिन सम्बन्धी व्यवस्था 

२६. अफभिेख िथा प्रफिवेिनेः  (१) प्रत्येक स्िास््य संस्थाले प्रदान गरेका सेिाहरु पावलकाको 
कायायलयिाट प्राप्त एवककृत स्िास््य व्यिस्थापन सचुना प्रणाली अनसुार अवभलेि राख्न ुपनेछ 
। तोवकएको समयमा आिुले प्रदान गरेको सेिाको प्रवतिदेन विवदम नगरपावलकाको कायायलयिाट 
प्राप्त एवककृत स्िास््य सचुना व्यिस्थापन प्रणालीको ढाँचामा विवदम नगरपावलकाको कायायलयमा 
अवनिायय रुपमा पेश गनुय पनेछ । यसरी तोवकए बमोविमको अवभलेि नराख्ने र प्रवतिदेन 
पेश नगन ेस्िास््य संस्थालाई नगरपावलकाले सचेत गराउनकुा साथै अनमुवत िारेि गनय समते 
सलनेछ ।   

३) सचूना व्यिस्थापन गन ेकमयचारीलाई सम्बवन्त्धत पावलकाको कायायलयिाट एवककृत स्िास््य 
सचुना व्यिस्थापन प्रणाली सम्बवन्त्ध तावलम वलन ेव्यिस्था गराउन ुपनेछ ।   

४) स्िास््य संस्थाले सेिा प्रदान गरेका विरामीहरुको रोगको वििरण ICD 10  अनसुार 
coding गरी प्रवतिदेन गनुय पनेछ ।    

५) स्िास््य संस्थाले आिनो संस्थामा भएको िन्त्म तथा मतृ्यकुो घटना वििरण प्रचवलत 
काननू बमोविम तोवकएको ढाँचामा स्थानीय पवञ्िकावधकारीलाई मावसक रुपमा वदन ुपनेछ 
।   

६) स्िास््य संस्थाले आफ्नो संस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको notifiable diseases का  
विरामी पत्ता लागकेो िा शकंा लागकेो िण्डमा िा कुनै रोगको महामारीको शकंा लागमेा 
तरुुन्त्तै सम्बवन्त्धत पावलकाको कायायलयमा सचुना गनुय पने छ ।   
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पररच्छेि १० 
सञ्चािन अनुमफि नफवकरण हुन नसक्ने अवस्था र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था 

  

२७. सञ्चािन अनुमफि नफवकरण नहुनेेः (१)यस वनदवेशकामा अन्त्यर िनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन 

दहेायका अिस्थामा स्िास््य संस्थाका सेिा सञ्चालन अनमुवतको नविकरण गररने छैनैः–  

(क) वनयवमत िा आकवस्मक अनगुमन गदाय तोवकएका गणुस्तर िा पूिायधार परुा नगरी स्िास््य सेिा 

सञ्चालन गरेको पाईएमा, 

 (ि) प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षणमा उवल्लवित शतयहरु पालना नगरेको पाईएमा, 

 (ग) अस्पतालले प्रदान गरेका सेिाको तोवकएको ढाँचामा अवभलेि नरािेमा, तोवकएको ढाँचा र समयमा 

वनयवमत प्रवतिदेन नगरेमा र िावषयक प्रवतिदेन सम्बवन्त्धत पावलकाको कायायलयमा पेश नगरेमा, 

 (घ) स्िास््य संस्थािाट वसवियत अस्पतालिन्त्य िोहरमैलाको उवचत व्यिस्थापन नगरेको पाईएमा,  

(ङ) मन्त्रालय िा प्रादवेशक स्िास््य संरचना िा सम्िवन्त्धत वनकाय िा नगरपावलकाको कायायलयले  वदएको 

वनदशेनको उल्लंघन गरेमा,  

(च) भिन संवहता अनरुुप भिन वनमायणनभएको िा परुाना भिनको हकमा तोवकएका समयवभर भकुम्पीय 

दृवष्टकोणले भिन प्रबलीकरण गरेको  नपाईएमा ।  

२८. खारेजी गना सफकने : (क  )यो वनदवेशका प्रारम्भ हुन अवघ अनुमवत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहकेा 

स्िास््य संस्थाले संस्था सञ्चालन गनय नसलने िनार् सञ्चालन अनमुवत िारेिीका लावग वनिदेन वदएमा 

सम्बवन्त्धत वनकायले त्यस्ता संस्थाका सञ्चालन अनमुवत िारेिी गनय सलनेछ ।   

ि) गरै काननूी वियाकलाप गरेको पाईएमा सम्बवन्त्धत वनकायले सम्बवन्त्धत सेिा वनलम्िन िा त्यस्ता 

संस्थाका सञ्चालन अनमुवत िारेिी गनय सलनेछ ।    

ग) दिा २७ र २८ मा तोवकएका काययहरु उलंघन गरेमा । 
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पररच्छेि ११ 
फवफवध 

 २९ सेवा िुपक फनधाारण सफमफि सम्बन्धी व्यवस्था :(१)सियसाधारणलाई उवचत मलू्यमा गणुस्तरीय 

स्िास््य सेिा परु् याउने प्रयोिनका लावग स्िास््य संस्थाले प्रदान गने स्िास््य सेिाको गणुस्तरका आधारमा 

त्यस्ता स्िास््य संस्थाले वलन सलने सेिा शलु्कसम्बन्त्धी मापदण्ड वनधायरण गनयका लावग सम्बवन्त्ध 
नगरपावलकाले एउटा सेिा शलु्क वनधायरण सवमवत गठन गनेछ र उि सवमवतको वसिाररसको आधारमा सेिा 

शलु्क वनधायरण हुनेछ ।   

२) उपदिा (१) का प्रयोिनका लावग सेिा शलु्क वनधायरण सवमवतको बैठक आिश्यकता अनसुार िस्नेछ ।   

३) सेिा शलु्क वनधायरण सवमवतको बैठक सम्बन्त्धी काययविवध सवमवत आिैं ले वनधायरण गरे बमोविम हुनेछ ।  

३०. माििण्ड  िथा  अनुसचूीमा  हेरणेर  सम्बफन्धि पाफिकािे यस फनिेफिकामा  उफपिफखि  माििण्ड 

िथा अनुसूचीहरू आवश्यकिा अनुसार हेरणेर र थपघट गना सक्नेछ । 

 ३१. व्याख्या गने अफधकार : यस वनदवेशकामा उवल्लवित मापदण्डका कुनै प्रािधानको कायायन्त्ियनमा कुनै 

विविधा उत्पन्त्न भई कायायन्त्ियनमा िाधा आई परेमा सम्बवन्त्धत नगरपावलकाले सो मापदण्डको व्याख्या गनेछ । 

 ३२. स्विेः अमान्य हुने : यस वनदवेशकामा लेविएका कुनै कुरा प्रचवलत काननूको कुनै व्यिस्थासंग 

बावझएमा बावझएको हदसम्म स्ितैः अमान्त्य हुनेछ ।    
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अनुसूची १ 

पूवााधार, स्थायी एवं स्िरोन्निी स्वीकृफिको प्रयोजनको िाफग अनुगमन सफमफि सम्बन्धी व्यवस्था 

(दिा २ को िण्ड (क) सँग सम्बवन्त्धत) 

१. म.ेस.ु र मवेडकल अवधकृत  –         संयोिक  

२. ल्याब टेलनीवसयन/अवधकृत (एक) –    सदस्य  

३. रेवडयोग्रािर/अवधकृत (एक) –         सदस्य  

४. पवब्लक हले्थ नसय/अवधकृत (एक) –    सदस्य 

 ५. (सब) र्वन्त्िवनयर (वसवभल)(एक) –     सदस्य 

 ६. पावलकाबाट मनोवनत विज्ञ  (एक)      सदस्य  

७. िनस्िास््य अवधकृत –                सदस्य सवचि 

 पनूिैः नगरपावलकाको कायायलयमा सबै सदस्यहरु नभएको अिस्थामा विल्ला स्िास््य /िनस्िास््य कायायलय 

तथा विल्लामा अिवस्थत सरकारी अस्पतालका कमयचारीहरुबाट सदस्य कायम गने ।  

नोटैः सवमवतले आिश्यकता अनसुार सम्बवन्त्धत विषयका विशेषज्ञलाई सवमवतका सदस्यका रुपमा थप गनय सलनेछ 

। 
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अनुसूची २ 

भवन सम्बन्धी मापिण्ड 

(दिा २ को िण्ड (न) सँग सम्बवन्त्धत) 

  

काठमाण्डौ उपत्यका बावहर वनमायण गररने स्िास््य संस्थाका हकमा मापदण्डमा उल्लेि गररएका भए सोही 

अनसुार तथा नभएका हकमा दहेायका मापदण्ड अनसुार कायम गररन ुपनेछ ।  

 अवधकतम ग्राउण्ड कभरेि – ४० प्रवतशत  

 Floor Area Ratio (FAR) – २.५  

 न्त्यनुतम पावकय ङ स्थल – िम्मा िग्गाका २५ पवतशत 

 भिनका सेट ब्याक (Set Back) – कवम्तमा ३ वमटर भिनका चारैवतर  

 लाईट प्लेन (Light Plane) – ६३.५ वडग्री 
 

लाईट प्लेन 

 
 

 

  

६५.५ 
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अनुसूची ३ 

पूवााधार स्वीकृफिको मनसाय पत्रका िाफग फनवेिन िाराम 

( दिा ४ को उपदिा (१) सँग सम्बवन्त्धत) 

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

 वनम्नानसुार प्रस्तावित अस्पतालका संचालन तथा पिूायधार स्िीकृवतको मनसाय परका लावग दहेाय अनसुार कागिात 

सवहत वनिदेन िाराम पेश गरेका छु/छौ ।  

  

फनवेिन िारामेः   

काययकारी अवधकत/संचालन सवमवतका तिय बाट ........................................................... 

 

१. अस्पतालको नाम :                                              शयैा संख्या  : 

२.  साधारण सेिा/विशेषज्ञ सेिा िा अस्पताल के हो उल्लेि गन े: 

३. अस्पतालको ठेगाना (पराचार गन ेठेगाना) :                   अञ्चल :  

विल्ला :                नगरपावलका :        िडा नं. :        टोल :        ब्लक नं. :      
   टेवलिोन :        मोबार्ल :         पो.ब.नं. :        

४. अस्पताल िोल्न व्यविहरु (५ प्रवतशत भन्त्दा बढी शयेर धारण गनेहरुको मार):  

नाम :                     ठेगाना :        नागररकता नैः :       

मोबार्ल नं. :          िोन नं:      
५. अस्पतालका लावग आिस्यक िग्गा र स्िावमत्िका  

(क) िग्गाका वकत्ता, क्षेरिल र स्िावमत्िका प्रकारैः  
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(ि) वलिमा भए कबवुलयतनामा पेश गनेैः  

६.अस्पतालका वित्तीय स्रोत : 

(क) वनिी लगानी                             (ि) बैंक किाय 

(ग) सरकारी                                  (घ) अनदुान सहयोग                                                

(ङ) गरैसरकारी संस्थाबाट किाय वलर् संचालन गने भए सो को वििरण 

 (च) अन्त्य वित्तीय लगानी : (स्थीर पूँिी लागत)  रु. .................... (क) भिन तथा िग्गाको 
लावग :– रु. .................... (ि) औिार उपकरणको लावग : रु. .................... वित्तीय लगानी 

(चाल पूँिी लागत) रु. .................. रोिगार संख्या  : अनमुावनत आम्दानी : रु. 

.................. अनमुावनत मनुािा :       ................ मावसक : रु. ................. रैमावसक : रु. 

................. िावषयक :   रु. .................  

 ७. दहेायका विषयहरु समेत समािशे भएको व्यािसावयक कायययोिना  

(क) स्िीकृत संस्थाबाट प्रदान गन सेिाहरूका वििरण : 
फनिानात्मक सवा प्रफिकारात्मक सवा उपचारात्मक सवा 

 एलस–रे  िोप  प्रसवूत तथा स्त्री रोग 

 अल्िासाउण्ड  गभयिती, सतु्केरी िाँच  िनरल मवेडवसन 

 र्न्त्डोस्कोपी  पररिार वनयोिन  िनरल सवियकल 

 र्सीिी, िेडवमल   विशेषज्ञ सेिा : िस्त प्रसवूत 

सेिा, मगृौला रोग, स्नाय,ु 

आिँा, हाडिोनी, 

मानवसक सेिा 

 प्रयोगशाला   

  

 (ि) संस्थामा प्रयोग हुन आिश्यक उपकरणहरूका वििरण (संलग्न गन ): 

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

३).............................................................................................. 

४).............................................................................................. 

 (ग) संस्थामा सेिा परु् याउनका लावग आिश्यक पन िनशविका वििरण (संलग्न गन ):  

(१) विशेषज्ञ : 

 नाम :     पद :    योग्यता :  पाटयटार्म : िुलटार्म : 

 (२) प्राविवधक :  

            नाम :       पद :           योग्यता :           पाटयटार्म : िुलटार्म :  

(३) प्रशासवनक :    

            नाम :        पद :        योग्यता :             पाटयटार्म : िुलटार्म : 

  

नोट :  

 (१) संस्थामा काय गन प्राविवधक कमयचारीहरू सम्बवन्त्धत पररषदमा दताय भएका हुनपुन । सम्बवन्त्धत पररषदका 

प्रमाण पर अवनिाययरुपमा पेश गनुयपनेछ । 

 (२) कमयचारीहरूका योग्यताका प्रमावणत प्रवतवलवपका साथै कायय गने मन्त्िरुीनामा समेत संलग्न हुनपुने । 

 (३) सरकारी कायायलयमा काययरत कमयचारीहरू संलग्न हुने भएमा नेपाल स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ का दिा ५९ 

अनसुारको स्िीकृवत पर अवनिाययरुपमा संलग्न हुनपुने । 

 (४) प्राविवधक कमयचारीहरुल आिै कायय गने अन्त्य संस्थाहरुका समते वििरण िलुाउने ।   
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अनुसूची ४ 

स्वास््य संस्थाका स्थापना, सेवा फवस्िार वा स्िरोन्नफिका िाफग अनुमफि प्राप्त गना फिन फनवेिन िाराम 

(दिा ५ को उपदिा (१) सँग सम्बवन्त्धत) 

 १. संस्थाका नाम :                                       शयैा संख्या :    

 २  साधारण सेिा/विशेषज्ञ सेिा अस्पतालमा कुन हो उल्लेि गने :    

 ३. संस्थाका ठेगाना (पराचार गन ठेगाना) :    

  अञ्चल :       िडा नं. :      व्लक नं. :    

   विल्ला :       टोल :       टेवलिोन न. :    

४. संस्था िोल्न व्यविहरु :    

 नाम :       

नागररकता नं. :      

ठेगाना :      

िोन नं. :     

मोबार्ल नं. :    

 ५. संस्थाका वित्तीय स्रोत :    

 क.  वनिी :       

ि.  शयेर किा :    

 ग.  सरकारी :    

 घ.  गरै सरकारी संस्थाबाट किा वलर् संचालन गन भए सा उल्लेि गन :    

 

 वित्तीय लगानी :   लागत) रु.  

 क.  भिन तथा िग्गाका लावग :    

           औिार उपकरण :    
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           िनशवि :    

  अनमुावनत आम्दानी :    

           आम्दानी          स्िदशेी :      वबदशेी :    

  अचल सम्पवत्तका स्रोत :    

 अनमुावनत मनुािा :   –   

            मावसक :   रैमावसक :िावषयक : 

 ६. नवसयङ्ग होम तथा वनिी अस्पतालका िगीकरण अनसुार प्रदान गने सेिाहरुको वबिरण कुन–कुन सेिा परु् याउने हो 

? िलुाउने । 

फनिानात्मक सेवा प्रफिकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा अन्य सेवा 

 एलस–रे  िोप  प्रसवूत तथा स्त्रीरोग  एम.वस.एच वललवनक 

 प्याथोलोिी ल्याि  आहार विहार  िनरल मवेडवसन  पररिार वनयोिन 

 अल्िासाउण्ड   िनरल सवियकल  प्रसवूत सेिा 

 र्ण्डोस्कोपी   विशेषज्ञ सेिा  

    

७. संस्थामा प्रयोग हुने आिश्यक मखु्य उपकरणहरुको वबिरण तथा स्रोत : 

(क)  

(ि)  

(ग) 

 (घ)  

(ङ)  

(च)  

(छ) 

 (ि)  

(झ)  
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८.   संस्थामा सेिा परु् याउन कमयचारीहरुका वबिरण सम्बवन्त्धत मापदण्ड अनसुार : 

 (क) विशेषज्ञ :-  

नाम               पद              योग्यता              पाटयटाईम 

िुलटाईम  

(ि) प्राविवधक : 

नाम               पद              योग्यता               पाटयटाईम 

िुलटाईम 

 (ग) प्रशासवनक :  

नाम               पद              योग्यता               पाटयटाईम  

नोटेः  

१) सम्बवन्त्धत सेिा अनसुार वनधायररत मापदण्डहरु र पिूायधारहरु परूा भएपिात मार सेिा संचालन गनय पाईनेछ 

। 

२) उपयुयि बमोविम के कवत कमयचारीहरुका संस्थामा संलग्न हुने हो, स्पष्ट उल्लेि हुनपुने । 

३) सबै शलु्क वबिरण वबस्ततृ रुपमा उल्लेि हुनपुने ।  

४) संस्थामा कायय गने प्राविवधक कमयचारीहरु सम्बवन्त्धत पररषदमा दताय भएको हुनपुने, सम्बवन्त्धत पररषदको 

प्रमाणपर अवनिाय रुपमा पेश गनुयपने ।  

५) कमयचारीहरुको योग्यताको प्रमावणत प्रवतवलवपका साथै कायय गने मन्त्िरुीनामा समेत संलग्न हुनपुने । 

६) नेपाल सरकारमा काययरत कमयचारीहरु संलग्न हुने भएमा नेपाल स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ का दिा ५९ 

अनसुारका स्िीकृवत पर अवनिायय रुपमा संलग्न हुनपुने । 

७) प्राविवधक कमयचारीहरुल आिै कायय गने अन्त्य संस्थाहरुको समते वििरण िलुाउने । 

 

नोटेः स्वास््य संस्था सञ्चािनका िाफग फनवेिन फििा सिग्न गनुापन कागजािहरु 

१. वनिदेन िारम  

२. कम्पनी दतायर/्संस्था दतायको प्रमावणत प्रवतलवप 
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३. संस्था/कम्पनीको विधान/प्रिन्त्ध पर, वनयमािलीको प्रवतवलवप  

४. स्थायी लेिा दताय प्रमाण–परका प्रवतलवप  

५. स्थापना गनय लावगएका ठाउँमा अस्पताल आिश्यक छ भन्त्ने सम्बवन्त्धत िडाको वसिाररस पर 

 ६. अस्पतालमा काम गने िनशवि सम्बन्त्धी वििरण 

 (क) बायाडाटा  

(ि) शवैक्षक योग्यता, तावलमका प्रमावणत प्रवतवलवप  

(ग) प्राविवधक कमयचारीहरुल सम्बवन्त्धत काउवन्त्सलका दताय प्रमाण–परका प्रवतवलवप  

(घ)  नागररकता प्रमाणपरका प्रवतवलवप 

 (ङ)  िनशविहरुका काम गन समय (पाट टार्म/िुल टार्म वकटान गनुयपनेछ) 

 (च)  मञ्िरुीनामा/कबवुलयतनामा  

७.  औिार उपकरणका वबिरण तथा स्रोत 

 ८. सम्पणूय सेिा शलु्क वबिरण  

९.  भौवतक सामग्रीको वबिरण  

१०. प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षण ९क्ष्भभ्भ०् िा िातािरणीय प्रभाि मलू्यांकन ९भ्क्ष्भब्० स्िीकृवत परका 

प्रवतवलपी  

११. अस्पतालको विस्ततृ सभेक्षण सवहतको प्रस्ताि 

 १२. अस्पतालको आवथयक वनयमािली  

१३. अस्पतालले वलन सेिा शलु्क वििरण र गरीब तथा असहायलाई छुट वदने नीवत 

 १४. प्रदान गररन सेिाका वििरण  

१५. िग्गा/घरका स्िावमत्ि 

 १६. घर/कोठा बहालमा वलर् सञ्चालन गने भए घर बहाल सम्झौता–पर र भिन स्िास््य संस्था संचालन 

गन रावरिय भिन संवहता बमोविम उपयिु छ भन्त्ने सम्बवन्त्ध वसिाररश पर  

१७. भिनका स्िीकृत नलसा  

१८.संस्थाका चल अचल सम्पवत्त वबिरण तथा वित्तीय स्रोत 
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 १९. संस्थाका कायय योिना (Scheme)  

२०.एब्ल ्मा दताय नम्िरैः  

२१. कर चिुा प्रमाण पर (लाग ुहुने अिस्थामा मारै)  

२२. लेिापरीक्षण प्रवतिदेन (लाग ुहुने अिस्थामा मारै)  

२३. वबरामी बडापरका नमनुा   

२४. सम्बवन्त्धत वनकायका भिन संवहता सम्बन्त्धी स्िीकृवत पर  

२५. रु. ५ को हुलाक वटकट  

२६. मलू्य अवभबवृि कर िा आयकरमा दताय भएको प्रमाणपर  

२७. भिन वनमायण सम्पन्त्न प्रमाणपर २८.सम्बवन्त्धत वनकायबाट भिनका नलसा वडिार्न र वनमायण रावरिय 

भिन संवहताका मापदण्ड बमोविम भएका स्िीकृवत पर ।  
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अनुसूची ५ 

स्वास््य फक्िफनक/रेफडयो ईमेफजङ सेवा/पोफिफक्िफनक सञ्चािन अनुमफि माग गने फनवेिन िाराम 

(दिा ५ को उपदिा (१) सँग सम्बवन्त्धत) 

१. संस्थाका नाम :                शयैा संख्या : 

२. संस्थाको ठेगाना (पराचार गने ठेगाना) : 

 अञ्चल :–                  नगरपावलका. :–                  ब्लक नं :–                      

 विल्ला :–                    िाडय नं. :–                 टेवलिोन न. :–         पो.ि.नं. :–  

३. संस्था िोल्न व्यविहरु : 

  नाम :–       नागररकता :–    ठेगाना :–       िोन नं. :–  

४. संस्थाका वित्तीय स्रोत :–  

क.  वनिी :–                        

ि.  शयेर किा :–             

 ग.  िदैवेशक :–             

घ.  गरै सरकारी  :–  

ङ. सामदुावयक :–  

  च.  अन्त्य  

५. संस्थाका क्षमता तथा वबस्ततृ काय योिना :– 

फनिानात्मक सेवा प्रफिकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा अन्य सेवा 

 एलस–रे  िोप  प्रसवूत तथा स्त्रीरोग  एम.वस.एच वललवनक 

 प्याथोलोिी ल्याि  आहार विहार  िनरल मवेडवसन  पररिार वनयोिन 

 अल्िासाउण्ड    िनरल सवियकल  प्रसवूत सेिा 

 र्ण्डोस्कोपी    विशेषज्ञ सेिा   

    

  ६. सेिा शलु्क .अलग र स्पष्टसँग) िलुाउन :– 
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 ७. संस्थामा सेिा हुन आिश्यक उपकरणहरुका वबिरण तथा स्रोत :– 

 ८. संस्थामा सेिा परु् याउन िनशवि वबिरण :–   

   संख्या/योग्यवता/अनभुि/पाटयटाईम/िूलटाईम/ 

अन्त्य सवुिधा          सामान्त्य वचवकत्सक :           विशषेज्ञ वचवकत्सक :    

 अन्त्य प्राविवधक : 

 नोटेः  

१) सम्बवन्त्धत सेिा अनसुार वनधायररत मापदण्डहरु र पिूायधारहरु परूा भए पिात मार सेिा संचालन गनय पाईनेछ 

।  

२) उपयुयि बमोविम के कवत कमयचारीहरुका संस्थामा संलग्न हुन हो, स्पष्ट उल्लेि हुनपुने । 

 ३) संस्थामा काय गन कमयचारीहरु सम्बवन्त्धत पररषदमा दताय भएका हुनपुने, सम्बवन्त्धत पररषदका प्रमाणपरहरु 

अवनिाय रुपमा पेश गनुयपनेछ ।  

४)  कमयचारीहरुको योग्यताको प्रमावणत प्रवतवलवपहरु संलग्न हुनपुनेछ । 

 ६) नेपाल सरकारमा काययरत कमयचारवहरु संलग्न हुन भएमा नेपाल स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ का दिा ५९ 

अनसुारका स्िीकृवत पर अवनिायय रुपमा संलग्न हुनपुन । 
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अनुसूची ६ 

स्वास््य संस्था स्थापना िथा नफवकरण अनुमफि िस्िुर 

(दिा ८ र ९ को उपदिा (२) संग सम्बवन्त्धत 

  

फस.

नं. 

संस्थाका फकफसम िुपक फनधाारण 

इकाइ  

स्थापनाका िाफग िस्िुर 

रकम रु. 

नफवकरणका िाफग 

िस्िुर रकम रु. 

१ अस्पताल तथा नवसङ्ग होम शयैा सख्या प्रवत शया रु. ४०००।– प्रवत शया रु. ५००।– 

२ डायग्नोवस्टक सन्त्टर सेिा पकार प्रवत सिा रु. १०,०००।– प्रवत सिा रु. १,०००।– 

३ पोवलवललवनक/वललवनक सेिा पकार प्रवत सिा रु. १०,०००।– प्रवत सिा रु. १,०००।– 

४ आयिुदे अस्पतालको/ 

िकैवल्पक वचवकत्सा 

शयैा संख्या प्रवत शयैा रु. २०००।– प्रवत शयैा रु. ५००।– 

५ आयिद ललीनीक सिा पकार प्रवत सिा रु ५,०००। प्रवत सिा रु ५००। 

     

नोटैः नेपाल सरकारल तोकेका दगयम के्षरमा स्िास््य संस्था स्थापना िा वबस्तार गरेमा नेपाल रािपरमा सचूना 

प्रकाशनगरर मावथ उवल्लवित दस्तरुमा क बगयका लावग पचहत्तर प्रवतशत, ि बगयका लावग पचास प्रवतशत र ग 

बगयका लावग पवच्चस प्रवतशत छुट वदईनेछ ।    
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अनुसूची ७ 

स्वास््य संस्थाबाट प्रिान गररने सेवाको फवरामी बडापत्रको ढााँचा 

(दिा १५ उपदिा (१) को बदुा (ट) संग सम्बवन्त्धत 

वस.न . शािा   प्रदान गररने 

सेिाको वििरण 

प्रविया दस्तरु लाग्ने समय सम्पक 

ब्यविर ्

 गनुासो 

सनु्त्ने 

अवधकारी  
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अनुसूची ८ 

स्वास््य संस्थाबाट आकफस्मक सेवाको िाफग फचफकत्सक िथा स्वास््यकमीको फववरणको ढााँचा 

(दिा १५ उपदिा (१) को बदुा (थ) संग सम्बवन्त्धत 

 

    वमवत 

ि.सं स्वास््यकमीको 

नाम 

पि समय कैफियि 
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