
 

 

 
 

 
 
 
 
 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 4        संख्या: 9       लमलि: 2077/11/11 

भाग -2 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको लनदेजिका 

सर्यसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
स्र्ास््य संस्था दिाय, अनमुलि िथा नर्ीकरण सम्बन्धी 

लनदेजिका, २०७७ 
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प्रस्िार्ना: नेपािको संवर्धान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र मजन्त्रपररषदबाट स्र्ीकृि कायय, 
वर्स्ििृीकरणमा उल्िेजखि स्थानीय िहिे आम नागररकिाई सर्यसिुभ र गणुस्िरीय स्र्ास््य सेर्ा 
प्रदान गनुयपने जजम्मेबारी बहन गने प्रयोजनका िालग सरकारी, लनजी, सामदुावयक, गैरसरकारी र्ा सरकारी 
स्िरमा स्थापना हनुे स्र्ास््य सेर्ा वर्स्िार, स्िरर्वृि, स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन अनमुलि प्रदान गने 
प्रवियािाई सरि, सहज, व्यर्जस्थि िथा प्रभार्कारी बनाई यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्र स्र्ास््य सेर्ा 
सञ्चािन गनय र्ाञ्छनीय भएकािे, यस रामपरु नगरपालिकािे स्थानीय िहका प्रिासकीय काययवर्लध ऐन, 

२०७४ को दफा ४ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी देहायको लनदेजिका बनाएको छ । 

पररच्छेद १  

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

क) यस लनदेजिकाको  नाम "रामपरु नगरपालिकामा स्र्ास््य संस्था दिाय, अनमुलि िथा 
नर्ीकरण सम्बन्धी लनदेजिका, २०७७" रहेको छ। 

ख) यो लनदेजिका राजपत्रमा प्रकािन भएपश्चाि िरुुन्ि िाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनदेजिकामा: 
क) "अनगुमन सलमलि" भन्नािे नगरपालिकािे गठन गने अनसूुची १ बमोजजमको सलमलि सम्झन ु

पछय। 

ख) "अनमुलि प्रदान गने लनकाय" भन्नािे दफा ३ मा उल्िेजखि अनमुलि प्रदान गने लनकाय 
सम्झन ुपछय। 

ग) "मन्त्रािय" भन्नािे नेपाि सरकार, स्र्ास््य मन्त्रािय सम्झन ुपछय । 

घ) "प्रादेजिक स्र्ास््य संरचना" भन्नािे प्रदेिमा रहने स्र्ास््य क्षेत्र हेने मन्त्रािय र्ा वर्भाग 
सम्झनपुछय। 

ङ) "अस्पिाि" भन्नािे स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गने उदे्दश्यिे प्रचलिि कानून बमोजजम स्थावपि 
सरकारी 

च) अस्पिाि, लनजज अस्पिाि, नलसयङ होम, सामदुावयक अस्पिाि, गैरसरकारी अस्पिाि र्ा 
सहकारी अस्पिाि सम्झन ुपछय। 

छ) "आयरेु्द अस्पिाि" भन्नािे आयरेु्द जचवकत्सा पिलिबाट उपचार गने गरी सञ्चािन 
गररएका नलसयङ होम, पोलिजलिलनक, पञ्चकमय अस्पिाि समेििाई जनाउछ। 
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ज) "गैरसरकारी अस्पिाि" भन्नािे मनुाफारवहि उदे्वश्यिे स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गने प्रयोजनका 
िालग प्रचलिि काननु बमोजजम दिाय भई स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि प्राप्त अस्पिाि 
सम्झन ुपछय। 

झ) "डाईग्नोस्टीक सेन्टर" भन्नािे लनदानात्मक सेर्ाहरु जस्िैः प्रयोगिािा सेर्ा, रेलडयो ईमेजजङ 
जस्िा 

ञ) सेर्ाहरु प्रदान गनय कानून बमोजजम दिाय भई स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गने संस्थािाई 
सम्झन ुपछय । 

ट) "लनजी अस्पिाि र्ा नलसयङहोम" भन्नािे स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गने उदे्दश्यिे प्रचलिि कम्पनी 
कानून बमोजजम स्थापना भई अनमुलि प्रदान गने लनकायबाट स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय 
अनमुलि प्राप्त लनजी अस्पिाि र्ा नलसयङहोम सम्झन ुपछय।  

ठ) "पोलि जलिलनक" भन्नािे प्रचलिि कानून बमोजजम दिाय भई एकै संस्थाबाट कजम्िमा पााँच 
र्टा सेर्ा जस्िै बवहररङ्ग सेर्ा, प्रयोगिािा, रेलडयो ईमेजजङ, वफजजयोथेरापी, पररर्ार लनयोजन, 

खोप सेर्ा आदद जस्िा बहसेुर्ा उपिब्ध गराउने संस्थािाई सम्झन ुपछय।  

ड) "कन्सल्टेन्ट" भन्नािे सम्बजन्धि वर्षयमा मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट स्नािकोत्तर 
उपालध लडग्री र्ा लडप्िोमा प्राप्त गरेका र्ा िोवकए बमोजजमका वर्िेषज्ञ िालिम प्राप्त गरी 
सम्बजन्धि काउजन्सिमा दिाय भएका वर्िेषज्ञ जचवकत्सक सम्झन ुपछय ।  

ढ) "सरकारी अस्पिाि" भन्नािे नेपाि सरकारको पूणय र्ा आंजिक स्र्ालमत्र् रहने सार्यजलनक 
वहिका िालग स्थापना भएका र्ा हनुे स्र्ास््य सेर्ा प्रदायक अस्पिाि सम्झन ुपछय । 
स्पस्टीकरण: यस खण्डका प्रयोजनका िालग "आंजिक स्र्ालमत्र्" भन्नािे नेपाि सरकारको 
कजम्िमा एकाउन्न प्रलििि िगानीिाई सम्झन ुपछय।  

ण) "सहकारी अस्पिाि" भन्नािे सहकारीको लसिान्ि बमोजजम सदस्य समेििाई स्र्ास््य सेर्ा 
ददने उदे्वश्यिे सहकारी ऐन, २०७४ बमोजजम दिाय भई अनमुलि प्रदान गने लनकायबाट 
स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि प्राप्त अस्पिाि सम्झन ुपछय।  

ि) "सामदुावयक अस्पिाि" भन्नािे सम्बजन्धि सरकारी लनकायमा संस्था दिाय भई सामदुावयक 
िगानी र व्यर्स्थापन सञ्चािन हनुे गरी मनुाफारवहि उदे्वश्य लिई अनमुलि प्रदान गने 
लनकायबाट स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि प्राप्त अस्पिाि सम्झन ुपछय।  

थ) "स्र्ास््य जलिलनक" भन्नािे कुनै पलन व्यजििाई स्र्ास््य सम्बन्धी जााँच गने, उपचार 
सम्बन्धी आर्श्यक परामिय, एक स्थानबाट पााँचर्टा भन्दा कम सेर्ा जस्िै बवहरङ्ग सेर्ा, 
प्रयोगिािा, रेलडयो ईमेजजङ, वफजजयोथेरावप, आाँखा, डेन्टि सेर्ा, खोप सेर्ा, पररर्ार लनयोजन 
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जस्िा सेर्ा उपिब्ध गराउनका लिग प्रचलिि कानून बमोजजम दिाय भएका संस्थािाई 
सम्झन ु पछय र सो िब्दिे लनजी जलिलनक, आयरेु्द िथा रै्कजल्पक जचवकत्सा सेर्ा 
समेििाई जनाउाँदछ।  

द) "स्र्ास््य सेर्ा" भन्नािे प्रचलिि कानून बमोजजम दिाय भई अनमुलि प्रदान गने लनकायबाट 
स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि प्राप्त अस्पिाि, पोलिजलिलनक, स्र्ास््य जलिलनक, 

प्रयोगिािा जस्िा सेर्ाहरु सञ्चािन गने संस्थािाई सम्झन ुपछय र सो िब्दिे आयरेु्द 
अस्पिाििाई समेि जनाउाँदछ।  

ध) "संस्था दिाय गने लनकाय" भन्नािे यस लनदेजिका बमोजजम स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन अनमुलि 
लिन ुपरु्य प्रचलिि कानून बमोजजम स्र्ास््य संस्था दिाय गने लनकायिाई सम्भझन ुपछय।  

न) "गैरसरकारी अस्पिाि" भन्नािे मनुाफा रवहि उदे्वश्यिे स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गने प्रयोजनका 
िालग प्रचलिि कानून बमोजजम दिाय भै अनमुलि प्रदान गने लनकायबाट स्र्ास््य सेर्ा 
सञ्चािन गनय अनमुलि प्राप्त अस्पिाि सम्भझन ुपछय ।  

प) "भर्न संवहिा" भन्नािे भर्न ऐन २०५५ को दफा ३को उपदफा (२) बमोजजम नेपाि 
सरकाबाट स्र्ीकृि राविय भर्न संवहिा सम्झन ुपछय । 

फ) "भर्न लनमायण मापदण्ड" भन्नािे भर्न लनमायण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा उल्िेजखि 
मापदण्ड सम्झन ु पछय र सो िब्दिे स्र्ास््य सम्बन्धी भर्नको िालग छुटै्ट मापदण्ड 
नभएको स्थानको हकमा अनसूुची २ मा उल्िेजखि भर्न लनमायण मापदण्ड समेििाई 
जनाउाँदछ । 

पररच्छद २ 

स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन अनमुलि प्रविया 

३. स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि प्रदान गने लनकायहरु: १) देहाय बमोजजमका स्र्ास््य 
संस्थाको स्थापना, सेर्ा वर्स्िार र्ा स्िरोन्नलि गनय देहायका लनकायिे अनमुलि ददन सलनेछ :- 
क) स्र्ास््य जलिलनक, डाईग्नोविक सेन्टर, पोलिजलिलनक िथा पजच्चस िैया सम्मका जनरि 

अस्पिािका िालग सम्बजन्धि नगर काययपालिकाको लनणयय अनसुार।  

ख) आयरेु्द िथा अन्य रै्कजल्पक जचवकत्सासाँग सम्बजन्धि स्र्ास््य संस्थाहरुका हकमा दि 
िैया सम्मका अस्पिािका िालग सम्बजन्धि नगर काययपालिकाको लनणयय अनसुार।  

ग) पजच्चस िैया देजख माथीका अस्पिािहरु र वर्िेषज्ञ अस्पिाि दिाय गनयको िालग सम्बजन्धि 
नगरपालिकाको लसफाररसमा प्रादेजिक स्र्ास््य संरचना र्ा मन्त्राियबाट ।  
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घ) नगर काययपालिकामा स्र्ास््य संस्था दिाय र्ा स्िरोन्नलि भए पलछ सोको वर्र्रण िोवकएको 
ढााँचामा प्रादेजिक स्र्ास््य संरचनािाई ददन ुपनेछ ।  

४. परु्ायधार लनमायण मनसाय पत्रका िालग लनरे्दन ददनपुने :  

1. यस लनदेजिका बमोजजम स्र्ास््य संस्थाको स्थापना, स्र्ास््य सेर्ा वर्स्िार र्ा स्िरोन्नलि गरी 
स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय इच्छुक स्र्ास््य संस्थािे आर्श्यक पूर्ायधार लनमायण गने 
प्रयोजनका िालग अनसूुची ३ बमोजजमका ढााँचामा मनसाय पत्रका िालग लनरे्दन ददन ुपनेछ।  

2. उपदफा १ बमोजजम लनरे्दन प्राप्त हन ुआएमा अनमुलि प्रदान गने लनकायिे लनरे्दन प्राप्त 
भएको पन्र काययददन लभत्र देहायका वर्र्रणहरु परीक्षण गने प्रयोजनका िालग अनगुमन 
सलमलि खटाउन सलनेछ।  

क) प्रस्िावर्ि स्र्ास््य संस्थाको व्यार्सावयक कायय योजना, 

ख)  प्रस्िावर्ि स्र्ास््य संस्था रहने स्थानको उपयिुिा र जग्गाको पयायप्तिा  

ग) प्रारजम्भक र्ािार्रणीय परीक्षण र्ा र्ािार्रणीय प्रभार् मूल्याङकन प्रलिरे्दन  

घ) प्रस्िावर्ि स्र्ास््य संस्था सेर्ा पऱु्याउने क्षेत्र, सो क्षेत्रको जनसंख्या/ जनघनत्र्  

ङ) प्रस्िावर्ि स्र्ास््य संस्थािे सेर्ा परु् याउने क्षेत्रमा अन्य अस्पिािहरुको अर्जस्थलि र 
प्रस्िावर्ि अस्पिाििे पऱु्याउने थप योगदान ।  

3. अनगुमन सलमलििे उपदफा (२) मा उजल्िजखि वर्षयहरुको वर्श्लषेण गरी स्पि राय सवहिको 
प्रलिरे्दन िीस ददन लभत्र अनमुलि प्रदान गने लनकाय समक्ष पेि गनुयपनेछ।  

4. उपदफा (३) बमोजजमका प्रलिरे्दन प्राप्त भएपलछ सो प्रलिरे्दनको आधारमा पूर्ायधार लनमायणका 
िालग अनमुलि ददन उपयिु हनुे देजखएमा प्रलिरे्दन प्राप्त भएको लमलििे पन्र कायय ददन लभत्र 
अनमुलि प्रदान गनय लनकायिे बवढमा िीन र्षयसम्मको समयार्लध ददई पूर्ायधार लनमायणका 
िालग लनरे्दकिाई मनसाय पत्र (Letter of Intent) प्रदान गनय सलनेछ। 

5. उपदफा (४) बमोजजमको अवर्लधलभत्र मनालसर् कारण परी पूर्ायधार लनमायण गनय नसकेको 
भनी समयार्लध थपका िालग सम्बजन्धि अस्पिाि र्ा स्र्ास््य संस्थािे अनरुोध गरेमा अनमुलि 
प्रदान गने लनकायिे त्यस्िा अस्पिाििाई बढीमा दईु र्षयमा नर्ढ्ने गरी पूर्ायधार लनमायणका 
िालग समयार्लध थप गनय सलनेछ।  

५. सञ्चािन अनमुलि ददन सवकन:े  

1. दफा ४ बमोजजम पूर्ायधार लनमायण कायय सम्पन्न भए पलछ सो पूर्ायधार ियार भएको व्यहोरा 
सवहि सम्बजन्धि स्र्ास््य संस्थािे सेर्ा सञ्चािन गने आर्श्यक कागजािहरु संिग्न गरी 
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अनसूुची ४ बमोजजमको ढााँचामा अनमुलि प्रदान गने लनकाय समक्ष लनरे्दन ददन सलनेछ । 
िर स्र्ास््य जलिलनक, रेलडयो ईमेजजङ सेर्ा िथा पोलि जलिलनक स्थापना िथा सञ्चािन 
अनमुलिका िालग अनसूुची ५ बमोजजमका ढााँचामा लनरे्दन ददन ुपनेछ ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम लनरे्दन प्राप्त हनु आएमा अनमुलि प्रदान गने लनकायिे लनरे्दन प्राप्त 
गरेको लमलििे साि ददन लभत्र अनगुमन सलमलि खटाउन ुपनेछ।  

3. उपदफा (२) बमोजजम खवटएको अनगुमन सलमलििे पन्र ददन लभत्र स्थिगि लनरीक्षण गरी 
स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि प्रदान गनय उपयिु भए नभएको राय सवहिको प्रलिरे्दन 
अनमुलि प्रदान गने लनकाय समक्ष पेि गनुय पनेछ।  

4. उपदफा (३) बमोजजम अनगुमन सलमलिको प्रलिरे्दनको आधार र यस लनदेजिकामा उजल्िजखि 
अन्य मापदण्ड पूरा गरेका स्र्ास््य संस्थािाई अनमुलि प्रदान गने लनकायिे पााँच र्षयका 
िालग स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि ददन सलनछे।  

5. यस दफा बमोजजम स्र्ास््य संस्थािाई स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि ददन े नददन े
सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोजजम अनगुमन सलमलिको प्रलिरे्दन प्राप्त भएको लमलििे साि 
कायय ददन अनमुलि ददने नददने लभत्र लनणयय गरी सलन ुपनेछ र सोको जानकारी सम्बजन्धि 
संस्थािाई ददन ुपनेछ ।  

6. यो लनदेजिका प्रारम्भ हुाँदाका संस्था दिाय गने लनकायमा दिाय भएको िर दफा (५) बमोजजम 
अनमुलिका िालग लनरे्दन नददई सञ्चािन गरररहेका स्र्ास््य संस्थािे अनसूुची ६ मा उल्िेख 
भए बमोजजमको दस्िरुको अलिररि पााँच गणुा बढी दस्िरु लिई एक पटकको िालग लनदेजिका 
बमोजजमको प्रकृया परुा गरी सञ्चािन अनमुलि ददन सवकनेछ।  

7. यो लनदेजिका प्रारम्भ हुाँदाका बखि संस्था दिाय गने लनकायमा दिाय भई अनमुलिको िालग 
लनरे्दन ददएका स्र्ास््य संस्थािे अनसूुची ६ मा उल्िेख भए बमोजजमको दस्िरुको अलिररि 
िीन गणुा बढी दस्िरु बझुाएमा एक पटकको िालग लनदेजिका बमोजजमको प्रकृया परुा गरी 
सञ्चािन अनमुलि ददन सवकनेछ ।  

8. उपदफा (२) (३) र (५) बमोजजम िोवकएको म्याद लभत्र अनमुलि प्रदान गने लनकाय र्ा 
अनगुमन सलमलििे कायय सम्पन्न नगरेमा अनमुलिका िालग लनरे्दन ददने स्र्ास््य संस्थािे 
एक िह मालथल्िो लनकायमा उजरु गनय सलनेछ । यसरी प्राप्त भएको उजरुी सम्बन्धमा 
सम्बजन्धि मालथल्िो लनकायिे उपदफा (२) (३) र (५) मा िोवकएको म्यादमा नबढ्ने 
गरी िीघ्र अनगुमनको व्यर्स्था लमिाई सञ्चािन अनमुलिको व्यर्स्था गररददन सलनेछ। 

६. थप सेर्ा वर्स्िार गनय र्ा िाखा स्थापना गनय अनमुलि लिन ुपनेः- स्र्ास््य संस्थािे आफुिे सेर्ा 
सञ्चािन गनय अनमुलि पाएका सेर्ाको अलिररि थप सेर्ा वर्स्िार गनय र्ा िाखा स्थापना गरी 
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सेर्ा सञ्चािन गनय चाहेमा अनमुलि प्रदान गने लनकायबाट यस लनदेजिका बमोजजमका प्रकृया 
पूरा गरी अनमुलि प्राप्त गनुय पनेछ।  

७. पनु: अनमुलि प्राप्त गनय लनरे्दन ददन ुपने :  

1. यो लनदेजिका प्रारम्भ हुाँदका बखि सञ्चािन स्र्ीकृलि लिएका स्र्ास््य संस्थािे यस लनदेजिका 
बमोजजम िोवकएको पूर्ायधार िथा मापदण्ड कायायन्र्यन प्रयोजनका िालग यो लनदेजिका प्रारम्भ 
भए पलछ िोवकएको अर्लधलभत्र पूर्ायधार ियारी योजना (भर्न प्रबलिकरण र्ा नयााँ लनमायण 
योजना) सवहि सम्बजन्धि अनमुलि प्रदान गने लनकाय समक्ष लनरे्दन ददन ुपनेछ ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम लनरे्दन प्राप्त हनु आएमा अनमुलि प्रदान गने लनकायिे त्यस्िा स्र्ास््य 
संस्थािाई यस लनदेजिका बमोजजम िोवकएको पूर्ायधार पूरा गनयका िालग िीन र्षय र मापदण्ड 
कायम गनयका िालग एक र्षयको समयार्लध ददन सलनेछ।  

3. उपदफा (२) बमोजजम समयार्लध थप भएका स्र्ास््य संस्थािाई प्रत्येक छ/छ मवहनामा 
प्रगलि प्रलिरे्दन सम्बजन्धि अनमुलि प्रदान गने लनकाय समक्ष पेि गनुय पनेछ ।  

4. प्रर्लिकरण हनु ेअस्पिाि र्ा नयााँ लनमायण गनय अनमुलि लिई सावर्कको भर्नबाट सेर्ा 
ददईरहेका स्र्ास््य संस्थािे लनमायण अर्लधभरका िालग भर्नको कारण र्ा अस्पिािको 
औजार उपकरणिे हनुसलने दघुयटनाको िालग िैया क्षमिा बराबरका संख्यामा प्रलि व्यजि 
पचास हजार रुपैया बराबरका सामवुहक दघुयटना वर्माको व्यर्स्था गनुय पनेछ।  

5. यस दफा बमोजजमका प्रकृया परुा गरेका स्र्ास््य संस्थािाई दफा ५ बमोजजम स्र्ास््य 
संस्था सञ्चािन गनय अनमुलि प्रदान गररनेछ।  

6. यस दफा बमोजजम अनमुलिका िालग लनरे्दन नददन,े लनरे्दन ददए पलन अनमुलि नपाउने र्ा 
लनधायररि अर्लध लभत्र पूर्ायधार र्ा मापदण्ड कायम नगने स्र्ास््य संस्थाको अनमुलि त्यस्िो 
ददने लनकायिे रद्द गनेछ।  

८. अनमुलि दस्िरु बझुाउन ु पने : स्र्ास््य संस्थाको स्थापना, सेर्ा वर्स्िार र्ा स्िरोन्नलि गनय 
अनमुलि प्राप्त भएमा सम्बजन्धि स्र्ास््य संस्थािे अनसूुची ६ मा उल्िेख भए बमोजजमको 
अनमुलि दस्िरु अनमुलि प्रदान गने लनकायिाई बझुाउन ुपनेछ।  

९. नर्ीकरण गराउन ुपने :  

1. यस लनदेजिका बमोजजम स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि प्राप्त स्र्ास््य संस्थािे सेर्ा 
सञ्चािन अनमुलिको अर्लध समाप्त हनुे लमलि लभत्र अनमुलि प्रदान गने लनकाय समक्ष 
नर्ीकरणका िालग लनरे्दन ददन ुपनेछ । अनमुलि प्रदान गने लनकायिे अनमुलिको 
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अर्लध समाप्त भएको लमलििे िीन मवहना लभत्र आर्श्यक जााँचबझु गरर नर्ीकरण गनुय 
पनेछ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम लनरे्दन प्राप्त भएमा अनमुलि प्रदान गने लनकायिे अनसूुची ६ 
मा उल्िेख भए बमोजजमको दस्िरु लिई िीन र्षयका िालग स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन 
अनमुलिको नर्ीकरण गररददन सलनेछ । िर यो लनदेजिका प्रारम्भ हनु अजघ स्र्ास््य 
सेर्ा सञ्चािन गने अनमुलि पाएका स्र्ास््य संस्थाको हकमा त्यस्िोस्र्ास््य संस्थािे 
यस लनदेजिका बमोजजम िोवकएको मापदण्ड िथा पूर्ायधार कायम नगरेसम्म िीन र्षयमा 
नबढाई प्रत्येक एक र्षयका िालग अनमुलि नर्ीकरण गररददन सलनेछ।  

3. उपदफा (१) बमोजजमका अर्लध लभत्र मनालसब कारण परी लनरे्दन पेि गनय नसकेको 
भनी कारण खिुाई थप िीन मवहनालभत्र लनरे्दन पेि गरेमा दोब्बर नर्ीकरण दस्िरु 
लिई सम्बजन्धि लनकायिे सेर्ा सञ्चािन अनमुलि नर्ीकरण गररददन सलनेछ।  

4. उपदफा (२) र्ा (३) बमोजजमको अर्लधलभत्र नर्ीकरणका िालग लनरे्दन पेि नगने 
स्र्ास््य संस्थाको सेर्ा सञ्चािन अनमुलि पत्र स्र्िः खारेज हनुेछ र सोको जानकारी 
प्रादेजिक स्र्ास््य संरचनामा समेि ददनेपनेछ।  

5. उपदफा (४) मा जनुसकै कुरा उल्िेख गररएको भएिा पलन यो उपदफा प्रारम्भ हुाँदाका 
बखिसम्म अनमुलि नर्ीकरण नगरेका स्र्ास््य संस्थािे िोवकएको समय लभत्र 
अनमुलिका िालग लनरे्दन ददएमा अनसूुची ६ मा उल्िेख भए बमोजजमको दस्िरुको 
अलिररि पााँच गणुा बढी नर्ीकरण दस्िरु लिई एक पटकको िालग लनदेजिका 
बमोजजमको प्रकृया परुा गरी त्यस्िो अनमुलि नर्ीकरण गररददन सलनेछ।  

 

१०. गणुस्िर िथा मापदण्ड अनगुमन सम्बन्धी व्यर्स्था:   

1. स्र्ास््य संस्थािे आफुिे प्रदान गरेका सेर्ाहरुको यस लनदेजिकामा उजल्िजखि मापदण्ड 
बमोजजमको गणुस्िर भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक र्षय पररक्षण (स्र्: मूल्याङकन) गराई 
सोको प्रलिरे्दन आलथयक र्षय समाप्त भएको लमलििे िीन मवहनालभत्र अनमुलि प्रदान गने 
लनकाय समक्ष अलनर्ायय रुपमा पेि गनुय पनेछ ।  

2. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन अनमुलि प्रदान गने लनकाय, प्रादेजिक 
स्र्ास््य संरचना र मन्त्राियिे आर्श्यकिा अनसुार जोजखम, भौगोलिक अर्जस्थलि, 

लबरामीको चाप, िल्यवियाको संख्या, वर्जत्तय िगानीका आधारमा नमूना छनौट गरी स्र्ास््य 
संस्थािे प्रदान गरेको सेर्ाको गणुस्िर िथा यस लनदेजिकाको मापदण्ड परुा गरे नगरेको 
सम्बन्धमा लनरीक्षण िथा अनगुमन गनय र्ा गराउन सलनेछ ।  
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3. यस लनदेजिकामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएका भएिा पलन प्रादेजिक स्र्ास््य संरचना 
िथा मन्त्राियिे जनुसकै लनकायबाट सेर्ा सञ्चािन अनमुलि प्राप्त गरेको अस्पिाि र्ा 
स्र्ास््य संस्था र अनमुलि प्रदान गने लनकायको समेि अनगुमन गनय सलनेछ।  

4. उपदफा (2) र्ा (3) बमोजजम लनयलमि र्ा आकजस्मक अनगुमन गदाय िोवकएका गणुस्िर 
र्ा पूर्ायधार पूरा नगरी सेर्ा सञ्चािन गरेको पाईएमा त्यस्िा संस्थािाई ित्काि सधुारको 
िालग बढीमा िीन मवहनाको म्याद ददई सधुारको मौका ददन सलनेछ।  

5. यस दफा बमोजजम लनरीक्षण िथा अनगुमनका िममा ददएको लनदेिन पािन नगने, यस 
लनदेजिका बमोजजमका गणुस्िर िथा पूर्ायधार मापदण्ड परुा नगने र्ा गणुस्िर पररक्षणको 
र्ावषयक प्रलिरे्दन पेि नगने स्र्ास््य संस्थािाई सम्बजन्धि अनमुलि प्रदान गने लनकायिे 
त्यस्िा स्र्ास््य संस्थािे प्रदान गरी आएको सेर्ा पूणय र्ा आंजिक रुपमा ित्काि बन्द 
गनय आदेि ददन सलनेछ । 

6. उपदफा (5) बमोजजम स्र्ास््य संस्थािाई कारबाही गनुय पूर्य सम्बजन्धि स्र्ास््य संस्थािाई 
मनालसब मावफकको सफाई पेि गने मौका ददन ुपनेछ ।  

7. यस लनदेजिकामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएका भए िापलन अन्य प्रचलिि कानून बमोजजम 
गररने अनगुमनिाई या व्यर्स्थािे सीलमि गने छैन । 

8. स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन सम्बन्धी अनमुलि लिने प्रकृया प्रारम्भ नगरेका स्र्ास््य संस्थामा 
कुनै पलन जचवकत्सक, नसय, र्ा स्र्ास््यकमीिे जलिलनकि प्राजलटस गनय पाउने छैन । कुनै 
जचवकिेसक, नसय र्ा स्र्ास््यकमीिे त्यस्िो संस्थामा जलिलनकि प्राजलटस गरेमा लनजिाई 
कारबाहीको िालग सम्बजन्धि पररषदमा िेखी पठाईनेछ।  

११. लनरे्दन ददन सलन:े  

1. दफा १०को उपदफा (७) बमोजजम ददएका आदेि र्ा अनगुमन सलमलििे यस लनदेजिका 
बमोजजम पेि गरेको अनगुमन प्रलिरे्दन उपर जचत्त नबझु्ने स्र्ास््य संस्थािे त्यस्िो 
प्रलिरे्दन पेि भएको लमलििे १५ ददन लभत्र जचत्त नबझु्नकुो स्पि आधार र कारण सवहि 
पनुरार्िोकनको िालग प्रादेजिक स्र्ास््य संरचना समक्ष लनरे्दन ददन सलनेछ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त भएको लनरे्दन उपर अनमुलि प्रदान गने लनकायको प्रलिकृया 
समेि लिई प्रादेजिक स्र्ास््य संरचनािे छानलबन गरी यथाजिघ्र लनणयय गनेछ र सो 
सम्बन्धमा प्रादेजिक स्र्ास््य संरचनािे गरेको लनणयय अजन्िम हनुेछ।  

१२. स्र्ास््य संस्था गालभई सेर्ा सञ्चािन गनय सलन े: स्र्ास््य सेर्ािाई गणुस्िरीय, प्रभार्कारी िथा 
सवुर्धायिु बनाउन सञ्चािनमा रहेका एक भन्दा बढी स्र्ास््य संस्थाहरु एक आपसमा गालभई 
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सेर्ा सञ्चािन गनय चाहेमा सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि प्रदान गने लनकाय समक्ष त्यस्िा स्र्ास््य 
संस्थाहरुिे संयिुरुपमा लनरे्दन ददन सलनेछन।  

१३. अनमुलि खारेजी िथा कारबाही सम्बन्धी व्यर्स्था:  

1. यस लनदेजिकामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन अनमुलि प्रदान गने लनकायिे 
स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन सम्बन्धी अनमुलि लिन र्ा अनमुलि नर्ीकरण गनयको िालग एक 
पटकको िालग लनजश्चि समय अर्लध ददई सार्यजलनक सूचना प्रकािन गनयसलनेछ ।  

2. उपदफा (१) बमोजजमको अर्लध लभत्र स्र्ास््य संस्था सञ्चािन सम्बन्धी अनमुलि नलिन े
स्र्ास््य संस्थाको र दफा ९ को उपदफा (५) बमोजजमको अर्लधलभत्र अनमुलि नर्ीकरण 
नगने स्र्ास््य संस्थाको अनमुलि स्र्ि: खारेज हनुेछ। 

 

 

 

पररच्छेद ३ 

स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन िथा गणुस्िर सम्बन्धी व्यर्स्था 
१४. स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन:  

1. यस लनदेजिका बमोजजम अनमुलि नलिई कसैिे पलन स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनुय हदैुन । 

2. कसैिे यस लनदेजिका बमोजजम अनमुलि नलिई स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गरेको पाईएमा सो 
कायय रोलन िथा त्यस्िो स्र्ास््य संस्था आर्श्यक काननुी कारबाहीको िालग गहृ मन्त्रािय 
माफय ि र्ा सोझै सम्बजन्धि जजल्िा प्रिासन कायायियम िेखी पठाउनेछ र त्यस्िा संस्थाका 
सञ्चािक भवर्ष्यमा स्र्ास््य संस्था सञ्चािन अनमुलि प्रदान नगने गरर अलभिेख समेि 
राजखनेछ।  

3. स्र्ास््य संस्थािे आफ्नो उदे्वश्य र क्षामिा अनसुार अनमुलि प्रदान गने लनकायबाट अनमुलि 
लिई देहायका सेर्ाको समजुचि व्यर्स्था गरी स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािन गनय सलनेछ । 

क) आकजस्मक सेर्ा  

ख) बवहरंग सेर्ा  

ग) अन्िरंग  

घ) लनदानात्मक सेर्ा (प्रयोगिािा, रेलडय ईमेजजङ आदद),  

ङ) िल्यविया सेर्ा  

च) सघन उपचार सेर्ा  
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छ) प्रर्ियनात्मक िथा प्रलिरोधात्मक सेर्ा  

ज) वर्िेषज्ञ सेर्ा  

झ) फामेसी सेर्ा  

ञ) रि सञ्चार सेर्ा  

ट) वफजजयोथेरावप सेर्ा  

ठ) िर्गहृ व्यर्स्था  

ड) अस्पिाि व्यर्स्थापन  

ढ) र्ािार्रण व्यर्स्थापन 

ण) स्र्ास््य संस्थाबाट लनष्काजिि फोहोरमैिा व्यर्स्थापन  

१५. गणुस्िर सलुनजश्चििा सम्बन्धी मापदण्ड: (१) स्र्ास््य संस्थािे दफा ३ बमोजजमका स्र्ास््य सेर्ा 
सञ्चािन गदाय देहायको गणुस्िरक सलुनश्चििा गनुयका साथै देहायका उजल्िजखि मापदण्डहरुको 
समेि पािना गरेको हनु ुपनेछ।  

क) बवहरंग वर्भागमा आउने लबरामीको चापका आधारमा लबरामी दिाय, वर्िेषज्ञ परामिय, 
लनदानात्मक सेर्ाहरु र औषलध कक्षामा लछटो छररिो सेर्ा ददने व्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ।  

ख) स्र्ास््य संस्थामा नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेको मापदण्ड बमोजजम संिमण लनयन्त्रण 
(Infection Prevention) को व्यर्स्था हनु ुपनेछ र सोको लनयलमि र प्रभार्कारी अनगुमन 
गनुय पनेछ।  

ग) स्र्ास््य संस्थािे वर्लभन्न ईकाईबाट प्रदान गने स्र्ास््य सेर्ाहरु स्िरीय रुपमा सञ्चािन गनय 
काययसञ्चािन लनदेजिका (Standard Operating Manual) ियार गरी िाग ुगनुय पनेछ।  

घ) स्र्ास््य संस्थािे बवहरंग सेर्ा प्रदान गने जचवकत्सकहरु उपिब्ध हनुे समय िालिका (ददन 
र बार खलु्ने गरी) सबैिे देख्न ेठााँउमा राजखएको हनु ुपनेछ । 

ङ) स्र्ास््य संस्थािे उपिब्ध गराउने भलनएको वर्िेषज्ञ सेर्ा सम्बजन्धि वर्िेषज्ञ जचवकत्सकबाट 
प्रदान गने व्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ।  

च) वर्रामीिे आफुिे सेर्ा  लिन चाहेको जचवकत्सकबाट सेर्ा लिन पाउने व्यर्स्थाको सलुनश्चि 
गनुय पनेछ । 

छ) लबरामी र्ा लबरामीको रेखदेख गने व्यजििाई रोग र उपचार पिलिबारे स्पि जानकारी ददन 
व्यर्स्था हनुपुनेछ।  
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ज) अस्पिाि पररसर िथा सेर्ा ददने कक्षहरु लनयलमि रुपमा सफा सगु्घर राजखएको हनुपुनेछ 
।  

झ) सबैिे देख्न ेस्थानमा उजरुी पेवटका राजखएको हनुपुनेछ।  

ञ) जनगनुासो व्यर्स्थापनका िालग गनुासो सनेु्न अलधकारी िोवक जनगनुासो िथा पनय आएका 
उजरुी समाधान गने व्यर्स्था लमिाएको हनुपुनेछ । साथै समाधान हनु नसलने भएमा सो 
को कारण कारण सम्बजन्धि व्यजििाई जानकारी गराउन ुपनेछ।  

ट) लबरामीिे संस्थाबाट सेर्ा प्राप्त गनय िाग्न ेिलु्क, प्रकृया िथा अर्लध समेि खिुाएको लबरामी 
र्डापत्र (Patient Chart) अस्पिािम नेपाि सरकारको अनसूुची ७ को ढााँचामा ियार गरी 
सबैिे देजखने गरी राख्न ुपनेछ र सोही अनरुुप सेर्ाको सलुनजश्चििा गनुयपनेछ।  

ठ) अस्पिािम आउने लबरामीिाई आर्श्यक पने जानकारी गराउन सोधपछु र्ा सहायिा कक्षको 
व्यर्स्था गरी सेर्ाग्राहीहरुिाई आर्श्यक जानकारी ददन व्यर्स्था गरेको हनु ुपनेछ ।  

ड) सेर्ा प्रदायक जचवकत्सक िथा स्र्ास््यकमीहरुको सरुक्षाका िालग वर्लभन्न सरुर्ा रोग 
वर्रुिका खोप िथा व्यजिगि सरुक्षाको व्यर्स्था गरेको हनु ुपनेछ।  

ढ) हरेक स्र्ास््य संस्थामा काययरि कमयचारीहरुको सेर्ा ििय सम्बन्धी वर्लनयम बनाएको हनु ु
पनेछ ।  

ण) स्र्ास््य संस्थािे नेपाि सरकारबाट सञ्चालिि सेर्ा र्ा काययिम सञ्चािन गदाय नेपाि 
सरकारिे िोकेका प्रोटोकि/ मापदण्ड/ लनदेजिका अलनर्ायय रुपमा पािना गरेको हनुपुनेछ 
।  

ि) अस्पिाििे चौवर्सै घण्टा जचवकत्सक िथा दक्ष स्र्ास््यकमीबाट आकजस्मक सेर्ा ददएको 
हनु ुपनेछ । 

थ) अस्पिािमा रहेको आकजस्मक िैया क्षमिाको आधारमा जचवकत्सक िथा अन्य 
स्र्ास््यकमीको व्यर्स्था गरेको हनुपुनेछ र सो को वर्र्रण अनसूुची ८ बमोजजमको ढााँचामा 
सबैिे देख्न ेठाउाँमा राख्न ुपनेछ।  

द) आकजस्मक वर्भागबाट लबरामी भनाय गने, ररफर गने, लबरामीको रेफरि प्रकृया र लबरामी साने 
पिलि स्पि पररभावषि भएको हनुपुनेछ र सो को व्यहोरा बमोजजम ढााँचामा सबैिे देख्न े
ठााँउमा राख्न ुपनेछ।  

ध) अस्पिािमा उपचारका िालग आउने वर्पन्न, असहाय, बेर्ाररसे लबरामीका िालग कुि िैयाको 
दि प्रलििि िैया छुट्याई लन:िलु्क उपचार अलनर्ायय रुपमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  
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न) खण्ड (ध) बमोजजम उपिब्ध गराएका उपचार सेर्ाको अलभिेख राखी सो को प्रलिरे्दन 
सम्बजन्धि पालिकाको कायायियमा लनयलमि रुपमा पठाउन ुपनेछ ।  

प) अस्पिािहरुमा ज्येष्ठ नागररकहरुिाई वर्िेष वकलसमका सवुर्धाका व्यर्स्था हनु ु पने र 
आर्श्यक मात्रामा िैया छुट्याउन ुपनेछ। 

फ) स्र्ास््य संस्था सञ्चािन गररने भर्न र अन्य पूर्ायधार भर्न संवहिा र सम्बजन्धि क्षेत्र भर्न 
लनमायण सम्बन्धी मापदण्ड अनरुुप हनुपुनेछ।  

ब) अस्पिाििे वर्पद् व्यर्स्थापनको कायययोजना बनाएको हनुपुनेछ । सो काययका िालग सम्पकय  
व्यजि िोवक सो को जानकारी रामपरु नगरपालिकाको कायायिय र जजल्िा समन्र्य सलमलिमा 
ददन ुपनेछ।  

भ) अस्पिाििे सूचना अलधकारी िोलन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

अस्पिाि सम्बन्धी मापदण्डहरु 

१६. अस्पिाि समबन्धी मापदण्डहरुको वर्स्ििृ जानकारीको िालग स्र्ास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन 
िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका, २०७० बमोजजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद ५ 

मानर् संिाधन व्यर्स्थापन 

१७. जनिजि वर्कास योजना : अस्पिािको िैया क्षमिाका आधारमा देहाय बमोजजमका न्यनुिम 
जनिजिको व्यर्स्था भएको हनु ुपनेछ।  

क) प्रलि पजच्चस िैयाका िालग एक जना एम. लड. जज. वप. जचवकत्सक हनु ुपनेछ । िर एम. 
लड. जज. वप. जचवकत्सक नपाईने अर्स्थामा पजच्चस िैयाका अस्पिािमा प्रसलुि िथ स्त्री रोग 
वर्िेषज्ञ र बाि रोग वर्िेषज्ञ।  

ख) िल्यविया प्रदान गने कक्षमा प्रलि िैया एक जना िल्य जचवकत्सक, एक जना एनेस्थेवटलस, 

एक जना ईन्चाजय, एक जना िल्यविया सहायक र एक जना नसय।  

ग) जनरि कक्ष (General Ward) मा प्रलि चार देजख छ िैयामा एक जना नलसङ स्टाफको 
व्यर्स्था भएको।  
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घ) ईमजेन्सी िथा पोि अपरेवटभ कक्ष (Post Operative Ward) मा प्रलि दईु िैयामा एक 
नलसडय स्टाफको व्यर्स्था।  

ङ) सघन उपचार कक्षा (ICU,NICUI,CCUआदी) मा प्रलि िैयामा एक जना नसय र्ा 
मीडर्ाईफ्रीको व्यर्स्था।  

च) प्रसलुि कक्षका िेर्र रे्डमा प्रलि रे्ड दईु एस.वर्.ए.(Skill Birth Attendants) िालिम प्राप्त 
नसय र्ा मीडर्ाईफ्रीको व्यर्स्था।  

छ) अस्पिािमा कजम्िमा एक जना मेलडकि रेकडयर।  

ज) अस्पिािमा चौवर्सै घण्टा सेर्ा उपिब्ध गराउने गरी फमयलसि िगायि आर्श्यक संख्यमा 
जनिजिका व्यर्स्था।  

झ) अस्पिािमा कजम्िमा दईु लिहाई पूणयकालिन स्र्ास््यकमी।  

ञ) सरकारी स्र्ास््यकमीहरुबाट सेर्ा लिन ुपने अर्स्थामा सम्बजन्धि लनकायको स्र्ीकृि पत्र 
। 

ट) हरेक स्र्ास््यकमीिे सम्र्जन्धि काउजन्सबाट दिाय नम्र्र लिएको।  

ठ) वर्देिी स्र्ास््यकमी र्ा स्र्यम ्सेर्किे मन्त्राियको लसफाररसमा सम्बजन्धि काउजन्सिबाट 
स्र्ीकृि लिएको। 

१८. जनिजि सम्बन्धी वर्स्ििृ वर्र्रण: जनिजि सम्बन्धी वर्स्ििृ वर्र्रण जानकारीको िालग स्र्ास््य 
संस्था स्थापना, सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका, २०७० बमोजजम हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद ६ 

औजार िथा उपकरणहरु 

१९. औजार िथा उपकरण सम्बन्धी वर्स्ििृ जानकारीको स्र्ास््य, सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि, मापदण्ड 
सम्बन्धी लनदेजिका, २०७० बमोजजम हनुेछ। 

पररच्छेद ७ 

सेर्ा सम्बन्धी व्यर्स्था 

२०. वर्िषेज्ञ सेर्ा प्रदान गने अस्पिािका पूर्ायधार िथा मापदण्डहरु: वर्िेषज्ञ सेर्ा प्रदान गने अस्पिािको 
पूर्ायधार िथा मापदण्डहरु सम्बन्धी वर्स्ििृ जानकारीको िालग स्र्ास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन 
िथ स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका, २०७० बमोजजम हनुेछ।  
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२१. स्र्ास््य जलिलनक/ पोलि जलिलनक सम्बन्धी मापदण्ड िथा पूर्ायधारहरुः   

1. स्र्ास््य जलिलनक/पोलि जलिलनकमा स्र्ास््य जााँच गनय जचवकत्सक कुनै पलन मान्यिा प्राप्त 
जिक्षण संस्थाबाट कजम्िमा पलन MBBS र्ा सो सरहको जचकत्सा सम्बन्धी उपालध प्राप्त गरी 
सम्बजन्धि काउजन्सिमा दिाय भएको हनुपुनेछ।  

2. परामिय सेर्ा ददने व्यजि स्र्ास््य वर्ज्ञानमा प्रमाणपत्र िह र्ा TSL उलिणय गरी परामिय सेर्ा 
िालिम प्राप्त हनुपुनेछ।  

3. पोलि जलिलनकमा रेलडयोिोजी इमेजीङ सेर्ा, प्रयोगिािा िथा औषधी उपचार सेर्ा सञ्चािन 
गनुय परेमा छुट्टाछुटै्ट सेर्ा सम्बन्धी लनधायररि पूर्ायधार पूरा गनुय पनेछ।  

4. स्र्ास््य जलिलनक/ पोिी जलिलनकमा स्र्ास््य सेर्ा सञ्चािनका िालग देहाय बमोजजमका 
आर्श्यक न्यूनिम भौलिक सवुर्धाहरु हनुपुनेछ।  

क) लबरामीको जााँच गनय ( Ventilated र्ा AC कोठा)         १  

सेर्ा अनसुारको छुट्टाछुटै्ट (कजम्िमा १४ र्गय लमटरका)  

ख) लबरामी बस्न ठााँउ (कुनै ठााँउ)                        १ 

ग) लबरामी जााँच्ने टेबिु           १ 

घ) जचवकत्सकका िालग टेबिु           १  

ङ) जचवकत्सकमा िालग कुजचय          १ 

च) लबरामी बस्ने टुि                                १ 

छ) िौचाियको व्यर्स्था (अपाङ्गमैत्री सवहि)               १ 

ज) टेलिफोन, इन्टरनेट र Web Page           १ 

झ) स्र्ास््य जिक्षा सम्बन्धी सूचनामूिक पोिर िथा अन्य सामग्री  

ञ) स्र्च्छ पानीको आपूलिय 

ट) लनरन्िर वर्द्यिु आपूलिय  

5. सेर्ा र वर्षय अनसुारका आर्श्यक औजार िथा उपकरणहरुको व्यर्स्था गनुय पनेछ।  

6. लबरामीको सम्पूणय वर्र्रण राख्नको िालग कम्प्यटुर र्ा रजजिर गनुय पनेछ।  

7. जलिलनकमा प्रयोग हनुे सम्पूणय औजारहरुको अलनर्ायय लनमयिीकरणको व्यर्स्था गनुय पनेछ।  
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8. जलिलनकमा काम गने सम्पूणय कमयचारीको योग्यिाको प्रमाणपत्रको प्रमाजणि प्रलिलिवप साथै 
प्रावर्लधक कमयचारीहरुको सम्बजन्धि पररषदमा दिाय भएको प्रमाणपत्रको प्रमाजणि प्रलिलिवप 
राख्न ुपनेछ ।  

9. सेर्ा िलु्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैिे देख्न ेठााँउमा राख्न ुपनेछ।  

10. पालिकाबाट िोवकएको एवककृि स्र्ास््य सूचना व्यस्थापन प्रणािीको ढााँचा अनसुार लनयलमि 
रुपमा मालसक प्रलिरे्दन पालिकाको कायायियमा पठाउन ुपनेछ।  

२२. रेलडयोिोजी र्ा डाईग्नोविक एण्ड इमेजजङ सेर्ा सेर्ा सञ्चािनका िालग आर्श्यक पूर्ायधार िथा 
िियहरु:  

1. यस लनदेजिकाको प्रयोजनको िालग रेलडयोिोजी र्ा डाईग्नोविक सेर्ा अन्िरगि देहायका 
प्रवर्लधहरु समाबेि गररएको छ। 

• X-ray(300 MAसम्म) 
• Ultrasonogram (USG)  

2. उपदफा (१) मा उल्िेख गररएको बाहेकका थप प्रवर्लधको िालग माग भएमा पालिकाको 
लसफाररसमा प्रादेजिक स्र्ास््य संरचनािे स्र्ीकृि ददनेछ ।  

3. रेलडयोिोजी डायग्नोविक िथा ईमेजजङ सेर्ाबाट पने वर्वकरणका दषु्प्रभार्िाई कम गनयका िालग 
उि सेर्ा सञ्चािन गनय अनमुलि ददाँदा र्ा लसफाररस गदाय लनम्न मापदण्डिाई आधार मालननेछ।  

क) एलसरेका िालग: 
1. एउटा एलसरे मेलसनका िालग कजम्िमा २२४ स्लर्ायर वफटका कोठा हनुपुने ।  

2. एलसरे गने कोठाका Wall Thickness 

क) ९ इन्च With Plaster of Paris र्ा  

ख) ६Inch with 20 mm lead barrier र्ा (ग) २.० एम एम lead thickness हनुपुने । 
साथै झ्याि, ढोका िथा लभत्ताबाट हनुे वर्वकरणका चहुार्ट हनु नसलने गरी आर्श्यक 
व्यर्स्था भएको हनुपुने । 

3. X-ray सेर्ा प्रदान गने व्यजिका िालग एलसरे कोठा लभत्र 0.५ mmको एप्रोन िथा radiation 

protective measures का व्यर्स्था हनुपुने ।  

4. Radiology मा काययरि कमयचारीहरुका िालग radiation does monitor उपिब्ध हनु ुपदयछ र 
समय समयमा Radiation Survey Monitoringगनुयपने ।  
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5. Eye, Gonadal, Thyroid Gland 311a chat Protection ont cift Lead glass/gloves/lead 

apron को व्यर्स्था हनुपुने ।  

6. X-ray एलसपोज गने कोठा डाकय रुम र प्रलिक्षा गने कक्ष छुट्टाछुटै्ट हनुपुने ।  

7. Radiology वर्भागमा जनसधारणिे देख्न ेठााँउमा X-ray वर्वकरणिे स्र्ास््यमा खराब असर पनय 
सलछ भने्नबारे सूचना गने । साथै सूचनामा गभयर्िी मवहिा िथा बािबालिकािाई अनार्श्यक 
वर्वकरणबाट बच्न अनरुोध गने ।  

ख) रेलडयोिोजी सेर्ाका िालग आर्श्यक जनिजि िथा योग्यिा: रेलडयोिोजी सेर्ाका िालग आर्श्यक 
जनिजि िथा योग्यिा देहाय बमोजजम हनु ुपनेछ।  

1. रेलडयोिोजीि: मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट जचवकत्सा िास्त्रमा स्नािक िह उिीणय गरी 
रेलडयोिोजी वर्षयमा डी डी एम आर डी, एफ आर सी र्ा सो सरह कोषय उलिणय गरेको हनु ु
पनेछ।  

2. रेलडयोिोजी एण्ड ईमेजजङका ररपोवटयङ रेलडयोिोजीिहरुिे मात्र गनय पाउनको साथै 
Radiological Interventional Procedure हरु पलन यथासम्भर् रेलडयोिोजीििे गने व्यर्स्था 
लमिाउन ुपनेछ।  

3. रेलडयोिोजीि सेर्ाका िालग आर्श्यक जनिजि र्ा योग्यिा लनम्न बमोजजम हनु ुपनेछ ।  

 Medical Physicist:- Medical Physics वर्षयमा Bsc र्ा Msc उलिणय गरेको  

 बायोमेलडकि ईजन्जलनयर: बायोमेलडकि ईजन्जलनयररङ वर्षयमा मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट 
स्नािक िह उलिणय गरेको हनु ुपनेछ।  

 लसलनयर रेलडयोग्रावफक टेलनोिोजजिः सम्बजन्धि वर्षयमा Msc Radiography गरी कजम्िमा 
स्नािक िहमा ३ र्षय काम गरेको हनुपुनेछ । 

 रेलडयोग्रावफक अलधकृि (रेलडयोग्रावफक टेलनोिोजजि): जचवकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थान र्ा 
नेपाि सरकारबाट मान्यिा प्राप्त अन्य संस्थान यस रेलडयोग्रावफस वर्षयमा (Bsc. MIT, Bsc, 

RT) स्नािक िह उलिणय गरेको हनुपुने । साथै NHPC (Nepal Health Professional 

Council) मा दिाय हनुपुने ।  

 रेलडयोग्राफर: जचवकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थानबाट र्ा नेपाि सरकारबाट मान्यिा प्राप्त अन्य 
संस्थाबाट रेलडयोग्रावफ वर्षयमा प्रमाण पत्र िह उलिणय गरेका हनुपुने ।  

ग) Radiation Measurement and Protection सम्बन्धी व्यर्स्था: Radiation Protection 

व्यर्जस्थि गनय र X-ray unit हरुको गणुस्िर नाप गनयिाई चावहने आर्श्यक उपकरण खरीद 
गरी स्र्ास््य मन्त्राियिे िोकेका लनकायमा राख्न ेर अनगुमन िथा लनरीक्षणमा प्रयोग गने र 
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गणुस्िर, Dose Monitor गने । वर्श्व स्र्ास््य संगठनका मापदण्ड अनसुार कुनै काम गने 
व्यजिमा radiation का dose 20 Millisievert per year (WHO) को सन २००२ को मापदण्ड 
अनसुार देजखएमा उपयिु क्षलिपूलियका व्यर्स्था सम्बजन्धि संस्थािे लमिाउन पनेछ।  

घ) Ultrasonogram (USG) USG: Ultrasonogram (USG) को प्रयोग सम्बन्धमा रेलडयोिोजजिहरु 
बाहेक आफ्नो क्षेत्रमा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गरी मान्यिा प्राप्त संस्थाबाट कजम्िमा ३ मवहनाको 
USG िलिम प्राप्त गरेको स्त्री िथा प्रसूलि रोग सम्बजन्धि वर्िेषज्ञहरुिे गनय पाउनेछन । सेर्ा 
सञ्चािन गनय आर्श्यक पने लनम्न बमोजजमका उपकरणहरुका व्यर्स्था हनु ुपनेछ । 

1. इमजेन्सी सेर्ामा चावहने औषधी िगायि औजार उपकरणहरुको व्यर्स्था हनुपुने ।  

2. स्रेचर, वर्ि जचयरको व्यर्स्था हनुपुने ।  

3. िौचाियको राम्रो व्यर्स्था हनु ुपने ।  

4. रेकलडयङ िथा ररपोवटयङका िालग छुट्टाछुटै्ट कोठाको व्यर्स्था हनु ुपने ।  

5. रै्कजल्पक वर्द्यिुका िालग जेनेरेटरका व्यर्स्था हनुपुने।  

6. लबरामीका िालग र लबरामी कुरुर्ा बस्नका िालग कोठाको व्यर्स्था हनुपुने ।  

7. स्टोर, ररपोटय लडजस्रव्यूसनका िालग छुट्टाछुटै्ट कोठाको व्यर्स्था हनु ुपने ।  

8. Medical Equipment repair & maintenance Tafallafs.com fofrer at रेलडयोिोजजकि 
उपकरण सम्बन्धी वर्िेष प्राप्त हनुपने।  

9. वर्वकरण क्षेत्रमा काम गनेिाई अलनर्ायय रुपमा रेलडएसन भत्ताको व्यर्स्था हनुपुने ।  

ङ) रेलडयोिोजज सेर्ाको िालग न्यनुिम उपकरण िथा जनिजि पूर्ायधारहरु:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

च) स्र्ास््य मन्त्राियको स्र्ीकृलि लबना Radiology सम्बन्धी मेजिन नेपािमा पैठारी गनय पाइन े
छैन। 
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२३. प्रयोगिािा सेर्ा :  

1. प्रयोगिािा िेर्ा सञ्चािनका िालग प्रयोगिािाहरुको स्िर, वर्भाजन र जनिजि देहाय बमोजजम 
हनुपुनेछ ।  

क) जनरि प्याथोिोजज: योग्यिा मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट एम वर् वर् एस र्ा सो सरह 
उलिणय गरी MD path. MRC path, DCP र्ा सो सरह उलिणय गरेको हनु ुपनेछ ।  

1. माईिोर्ायोिोजज योग्यिा मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट MD Microbiology 

उपालध प्राप्त ।  

2. हेमाटोिोजज योग्यिा मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट MD Biochemistry  

3. MD Biochemistry: योग्यिा मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट MD Biochemistry 

उपालध प्राप्त  

4. मेलडकि टेलनोिोजजि मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबट मेलडकि ल्याब टेलनोिोजज 
वर्षयमा स्नािक BMLT उपालध प्राप्त गनय पाउने पररक्षणहरु Histopathology, 

Cytopathology & Bone Marrow Study बाहेकका सबै पररक्षणहरु  

5. वर्िेषज्ञ मेलडकि टेलनोिोजजि : मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट मेलडकि ल्याब 
टेलनोिोजज वर्षयमा स्नाकोत्तर उपालध MMLT प्राप्त । 

MMLT/M.SC.MICROIOLOGY, MMLT/M.SC HAEMATOLOGY, 

MMLT/M.SC BIO CHEMISTRY, MMLT/M.SC CYTOLOGY गरेकाहरुिे 
जनु वर्षयमा आफुिे उपालध प्राप्त गरेको छ सोवह वर्षयमा मात्र प्रयोगिािा सञ्चािन 
गरी वर्िेज्ञ सेर्ा प्रदान गनय पाउने छन । 

6. ल्याब टेलनीजियन: मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट सम्बजन्धि वर्षयमा प्रमाण पत्र 
िह र्ा सो सरह उलिणय गनय पाउने पररक्षणहरु २५ िैया सम्मका सरकारी अस्पिाि 
स्िरमा प्रदान गररने प्रयोगिािा सम्बन्धी आधारभिू पररक्षणहरु  

7. ल्याब अलसिेण्ट: : मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट कजम्िमा एक र्षय र्ा १५ 
मवहनाको ल्या. अ. िालिम परुा गरर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका गनय पाउने पररक्षणहरु 
२५ िैया सम्मका सरकारी अस्पिाि स्िरमा प्रदान गररने प्रयोगिािा सम्बन्धी 
आधारभिू पररक्षणहरु  

नोट: मालथ उजल्िजखि जनिजिहरुिे योग्यिा हालसि गरेको वर्षयको पाठ्यिममा उल्िेजखि 
सम्बजन्धि पररक्षण गनय पाउनेछन।  
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2. उपदफा (१) मा उजल्िजखि जनिजििे आफुिे प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रका आधारमा व्यर्साय 
गनय नेपाि सरकारिे िोकेका पररषद दिाय हनु ुपनेछ। 

२४. प्रयोगिािा सञ्चािन सम्बन्धी न्यूनिम मापदण्ड: देहायमा उल्िेख भए बमोजजम सरकारी स्िरमा 
सञ्चालिि प्रयोगिािाहरुको स्िर अनसुारको मापदण्ड लनजी क्षेत्रमा सञ्चालिि प्रयोगिािाहरुको 
न्यूनिम मापदण्ड हनुेछ।  

क) प्रयोगिािामा काययरि जनिजि अनसुार देहायमा िेजखए बमोजजमका परीक्षएहरु मात्र गनय 
पाईनेछ ।  

ख) आकजस्मक सेर्ा प्रदान गने हरेक अस्पिािमा िैया अनसुारका आर्श्यक पने आकजस्मक 
परीक्षणहरु गनेपनेछ । आई लस यू सेर्ा प्रदान गने अस्पिािहरुमा Blood gas Analyzer 

हनुपुनेछ।  

ग) राविय जनस्र्ास््य प्रयोगिािा र्ा अन्य सम्बि लनकायबाट सञ्चािन हनुे गणुस्िर लनयन्त्रक 
सम्बन्धी काययिममा अलनर्ायय रुपमा भाग लिनपुनेछ।  

घ) राविय जनस्र्ास््य प्रयोगिािाबाट पठाईने गणुस्िर सम्बन्धी परीक्षण लनदेिन बमोजजम अलनर्ायय 
रुपमा गनुयपनेछ।  

ङ) प्रत्येक कोठामा पयायप्त प्रकाि र भेजन्टिेिनको व्यर्स्था हनु ुपनेछ।  

च) लबजिुी र पानीको राम्रो व्यर्स्था हनु ुपनेछ।  

छ) प्रयोगिािािे फोहोर व्यर्स्थापन नेपाि सरकारिे िोकेको मापदण्ड अनसुार गरेको हनु ुपनेछ।  

ज) प्रयोगिािामा रगि िाने्न कोठा, सफा गने कोठा, आकजस्मक कोठा, नमूना पररक्षण गने कोठा 
र िौचाियको अलनर्ायय व्यर्स्था हनु ुपनेछ।  

झ) प्रयोगिािामा आर्श्यक पने टेर्िु कुसी िगायिका आर्श्यक फलनयचरहरु पयायप्त मात्रामा 
हनुपुनेछ ।  

ञ) प्रयोगिािामा वर्िेषज्ञ सेर्ा प्रदान गदाय आफुिे जनु उपालध प्राप्त गरेको छ सोवह अनसुार मात्र 
सेर्ा सञ्चािन गनय पाउनेछ।  

ट) प्रयोगिािाको ररपोटय प्रमाणीि गनेको नाम िैजक्षक योग्यिा एर्म ् पररषदको दिाय नम्बर 
उल्िेजखि स्ट्याम्प र्ा वप्रन्टको प्रयोग उल्िेख गरेको हनुपुनेछ । 
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पररच्छेद ८ 

आयरेु्द िथा रै्कजल्पक जचवकत्सा सम्बन्धी स्र्ास््य संस्थाहरुको मापदण्ड 

२५. आयरेु्द िथा रै्कजल्पक जचवकत्सा सम्बन्धी स्र्ास््य संस्थाहरुको मापदण्ड:  

1. आयरेु्द िथा रै्कजल्पक जचवकत्सा प्रणािी अन्िगयि लनजी स्र्ास््य संस्थाका स्थापना सञ्चािन 
िथा स्िरोन्नलि गदाय देहायका मापदण्डहरुको पािना गनुयपदयछ।  

क) आयरेु्द स्र्ास््य सेर्ा:  

1. आयरेु्द जचवकत्सा प्रणािी अन्िगयि स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गदाय र्ा जचवकत्सा व्यार्साय गदाय 
सम्बजन्धि वर्षयमा मान्यिा प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट स्नािक र्ा स्नािकोत्तर उपालध हालसि 
गरी नेपाि आयरेु्द जचवकत्सा पररषदमा दिाय भएका हनु ु पनेछ । नेपाि सरकारका 
र्हािर्ािा कमयचारी भएमा नेपाि सरकारको पूर्य स्र्ीकृलि लिनपुनेछ।  

2. पञ्चकम सेर्ा केन्रमा सम्बजन्धि वर्षयमा कजम्िमा वर् ए एम एस र्ा सो सरह उपालध प्राप्त 
व्यजिबाट बमन, वर्रेचन, जिरोबाचन, आस्थापन, अनर्ासन र्जस्ि र रिमोक्षण प्रयोग गनुयपने 
र उत्तरर्ाजस्िका िालग सम्बजन्धि वर्िेषज्ञबाट गनुयपनेछ।  

3. आयरेु्द अस्पिािमा काम गने कमयचारीिाई संिमण सरुक्षा सम्बन्धी आर्श्यक िालिम 
ददनपुनेछ।  

4. आयरेु्द अस्पिाििे जनिजि, भौलिक परु्ायधार, औजार उपकरण र सेर्ाका गणुस्िरीयिामा 
मात्र संस्था वर्स्िार गनय स्र्ीकृिका िालग माग गनय र उपयिु ठहर भएमा िाखा वर्स्िारका 
स्र्ीकृि ददन सवकनेछ ।  

5. वर्रामीका उपचारका लसिलसिामा आर्श्यकिा अनसुार वर्िेषज्ञ जचवकत्सक समक्ष र्ा 
उपयिु स्थानमा प्रषेण ( ररफर) गनुयपनेछ। 

6. रोग लनदानाथय  आर्श्यक पने ई लस जज, इ इ जी, प्याथोिोजी, रेलडयोिोजी िथा अन्य 
आर्श्यक सेर्ाहरु सञ्चािन गनुयपरेमा सम्बजन्धि वर्षयका जनिजि र सो सम्बन्धी भौलिक 
पर्ायधार औजार उपकरण नीलि लनयमका पािना गनुयपनेछ।  

7. इजन्टग्रटेेड जलिलनक, नलसयङ होम र्ा अस्पिाि भनी स्र्ीकृिका िालग माग भएमा कुन कुन 
वर्षय र सेर्ा ददने उदे्दश्य राजखएको हो । सो प्रि उल्िेख गरी सोवह बमोजजमका जनिजि, 

औजार उपकरण र भौलिक पूर्ायधार व्यर्स्था हनुपुनेछ।  

8. आयरेु्द जचवकत्सा वर्धामा स्र्ास््य रक्षा, रोग लनर्ारण, औषलध रब्य काष्ठौषलध, र औषलधका 
प्रयोग गररने जचवकत्सा सेर्ा, वर्ना औषलध ददईने सेर्ा र आयरेु्द स्र्ास््य सेर्ामा उल्िेजखि 
पूर्यरकम अन्िगयिका लनराग्नी स्रे्द ( जि,र्ाय,ु सयुयवकरण,पाथयर् ित्र्को प्रयोग), अजग्न 
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स्रे्दन, अभ्यङ्ग (Massage), सत्र्ार्जय जचवकत्सा ( योगाभ्यास, ध्यान आदद) का 
माध्यमबाट रोगको रोकथाम र्ा ददघयजीर्नका िालग सञ्चािन गररने संस्थाहरुिे आयरेु्द 
स्र्ास््यकमीहरु, भौलिक परु्ायधार, आर्श्यक औजार उपकरण र िोवकएका मापदण्ड परुा 
गरी जनु सकैु नाममा सञ्चािन भए िापलन आधार ग्रन्थ सवहि अनमुलि प्रदान गने लनकायबाट 
अनमुलि लिएरमात्र सञ्चािन गनय पाइनेछ।  

ख) आयरेु्द जचवकत्सा अन्िरगि रहने सेर्ाहरु:  

1. जचवकत्सा सेर्ा  

क) रोग उपचार (आिरु वर्कार प्रिमन)  

 यजुि व्यापाश्रम जचवकत्सा  

 संिमन औषलध जचवकत्सा 

 संिोधन बमनादद पञ्चकम िोधन जचवकत्सा 
 दैर् व्यापाश्रय 

 सत्र्ार्जय 

 िस्त्र प्रजणधान  

 योगाभ्यास  

२. स्र्ास््य प्रर्ियनात्मक, स्र्ास््य रक्षा िथा प्रलिरोधात्मक स्र्ास््य सेर्ा  

 प्रकृलि वर्लनश्चय र परामिय  

 स्र्स्थर्तृ्त पािन ऋिचुयाय, ददनचयाय, रालत्रचयाय, प्याप्य, आहार वर्हार  

 रसायन  

 र्ाजजकरण 

 पञ्चकम 

 योगाभ्यास  

ग) आयरेु्द अस्पिाि िथा नलसयङ होम सम्बन्धी मापदण्ड िथा पूर्ायधार: वर्स्ििृ जानकारीको िालग 
स्र्ास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका,२०७० बमोजजम 
हनुेछ।  



खण्ड 4 संख्या 9         लमलि २०७7/11/11 

 

"रामपरु नगरपालिकामा स्र्ास््य संस्था दिाय, अनमुलि िथा नर्ीकरण सम्बन्धी लनदेजिका, २०७७"                         22 
 

घ) आयरेु्द पूर्यकम पञ्चकम सेर्ा केन्र सम्बन्धी मापदण्ड िथा पूर्ायधारहरु : वर्स्ििृ जानकारीको 
िालग स्र्ास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका,२०७० 
बमोजजम हनुेछ ।  

ङ) होलमयोप्यालथक जचवकत्सा सेर्ा स्थापना िथा सञ्चािन मापदण्ड:  वर्स्ििृ जानकारीको िालग 
स्र्ास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका,२०७० बमोजजम 
हनुेछ ।  

च) होलमयोप्यालथक इमजेन्सी सेर्ा : वर्स्ििृ जानकारीको िालग स्र्ास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन 
िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका,२०७० बमोजजम हनुेछ।  

छ) लनजी स्िरका होलमयोप्यालथक अस्पिािका पूर्ायधार वर्स्ििृ जानकारीको िालग स्र्ास््य संस्था 
स्थापना, सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका,२०७० बमोजजम हनुेछ।  

ज) एलयपु्रसेर: वर्स्ििृ जानकारीको िालग स्र्ास््य संस्था स्थापना, सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड 
सम्बन्धी लनदेजिका,२०७० बमोजजम हनुेछ । 

झ) एलयपुञ्चर सेर्ा अस्पिािका पूर्ायधार र मापदण्डहरु: वर्स्ििृ जानकारीको िालग स्र्ास््य संस्था 
स्थापना, सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका,२०७० बमोजजम हनुेछ।  

ञ) प्राकृलिक जचकत्सा अस्पिािका पूर्ायधारहरु: वर्स्ििृ जानकारीको िालग स्र्ास््य संस्था स्थापना, 
सञ्चािन िथा स्िरोन्नलि मापदण्ड सम्बन्धी लनदेजिका,२०७० बमोजजम हनुेछ। 

 

 

पररच्छेद १० 

अलभिेख िथा प्रलिरे्दन सम्बन्धी व्यर्स्था 

२६. अलभिेख िथा प्रलिरे्दन  

1. प्रत्येक स्र्ास््य संस्थािे प्रदान गरेका सेर्ाहरु पालिकाको कायायियबाट प्राप्त एकीकृि स्र्ास््य 
व्यर्स्थापन सूचना प्राणिी अनसुार अलभिेख राख्न ुपनेछ । िोवकएको समयमा आफुिे प्रदान 
गरेको सेर्ाको प्रलिरे्दन पालिका कायायियबाट प्राप्त एकीकृि स्र्ास््य सूचना व्यर्स्थापन 
ढााँचामा सम्बजन्धि पालिकाको कायायियमा अलनर्ायय रुपमा पेि गनुय पनेछ । यसरी िोवकए 
बमोजजमको अलभिेख नराख्न ेर प्रलिर्देन पेि नगने स्र्ास््य संस्थािाई सम्बजन्धि पालिकाकािे 
सचेि गराउनकुा साथै अनमुलि खारेज गनय समेि सलनेछ।  

2. सूचना व्यर्स्थापन गने कमयचारीिाई सम्बजन्धि पालिकाको कायायियबाट एकीकृि स्र्ास््य 
सूचना व्यर्स्थापन प्रणािी सम्बन्धी िालिम लिने व्यर्स्था गराउन ुपनेछ ।  
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3. स्र्ास््य संस्थािे सेर्ा प्रदान गरेका वर्रामीहरुको रोगको वर्र्रण ICD 10 अनसुार Coding 

गरी प्रलिरे्दन गनुय पनेछ।  

4. स्र्ास््य संस्थािे आफनो संस्थामा भएको जन्म िथा मतृ्यकुो घटना वर्र्रण प्रचलिि कानून 
बमोजजम िोवकएको ढााँचामा स्थानीय पजिकालधकारीिाई मालसक रुपमा ददन ुपनेछ ।  

5. स्र्ास््य सस्थािे आफ्नो संस्थामा नेपाि सरकारको िोकेको Notifiable Disease का वर्रामी 
पत्ता िागेको र्ा िंका िागेका खण्डमा र्ा कुनै रोगको महामारीको िंका िागेमा िरुुन्िै 
सम्बजन्धि पालिकाको कायायियमा सूचना गनुय पने छ । 

 

पररच्छेद ११ 

सञ्चािना अनमुलि नर्ीकरण हनु नसलन ेअर्स्था रखारेजी सम्बन्धी व्यर्स्था : 

२७. सञ्चािन अनमुलि नर्ीकरण नहनु े:  यस लनदेजिकमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन 
देहायका अर्स्थामा स्र्ास््य संस्थाको सेर्ा सञ्चािन अनमुलिको नर्ीकरण गररने छैन :  

क) लनयलमि र्ा आकजस्मक अनगुमन गदाय िोवकएका गणुस्िर र्ा पूर्ायधार परुा नगरी स्र्ास््य 
सेर्ा सञ्चािन गरेको पाईएमा, 

ख) प्रारजम्भक र्ािार्रणीय परीक्षणमा उजल्िजखि ियिहरु पािना नगरेको पाईएमा  

ग) अस्पिािे प्रदान गरेका सेर्ाको िोकजएको ढााँचामा अलभिेख नराखेमा, िोवकएको ढााँचा र 
समयमा लनयलमि प्रलिरे्दन नगरेमा र र्ावषयक प्रलिरे्दन सम्बजन्धि पालिकाको कायायियमा पेि 
नगरेमा।  

घ) स्र्ास््य संस्थाबाट लसजजयि अस्पिािजन्य फोहोरमैिाको उजचि व्यर्स्थापन नगरेको पाईएमा 
।  

ङ) मन्त्रािय र्ा प्रादेजिक स्र्ास््य संरचना र्ा सम्बजन्धि लनकाय र्ा पालिकाको कायायियिे 
ददएको लनदेिनको उल्िघन गरेमा,  

च) भर्न सवहिा अनरुुप भर्न लनमायण नभएको र्ा परुाना भर्नको हकमा िोवकएका समयलभत्र 
भकुम्पीय दृविकोणिे भर्न प्रर्िीकरण गरेको नपाईएमा।  

२८. खारेजी गनय सवकन े 

क) यो लनदेजिका प्रारम्भ हनु अजघ अनमुलि प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहेका स्र्ास््य संस्थािे संस्था 
सञ्चािन गनय नसलने जनाई सञ्चािन अनमुलि खारेजीका िालग लनरे्दन ददएमा सम्बजन्धि 
लनकायिे त्यस्िा संस्थाका सञ्चािन अनमुलि खारेजी गनय सलनेछ।  
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ख) गैरकानूनी वियाकिाप गरेको पाईएमा सम्बजन्धि लनकायिे सम्बजन्धि सेर्ा लनिम्बन र्ा 
त्यस्िा संस्थाका सञ्चािन अनमुलि खारेजी गनय सलनेछ।  

ग) दफा २७ र २८ मा िोवकएका काययहरु उल्िघंन गरेमा। 

 

पररच्छेद १२ 

वर्वर्ध 

२९. सेर्ा िलु्क लनधायरण सलमलि सम्बन्धी व्यर्स्था :  

1. सर्यसाधारणिाई उजचि मूल्यमा गणुस्िरीय स्र्ास््य सेर्ा पऱु्याउने प्रयोजनका िालग स्र्ास््य 
संस्थािे प्रदान गने स्र्ास््य सेर्ाको गणुस्िरका आधारमा त्यस्िा स्र्ास््य संस्थािे लिन सलने 
सेर्ा िलु्क सम्बन्धी मापदण्ड लनधायरण गनयका िालग सम्बजन्धि पालिकािे एउटा सेर्ा िलु्क 
लनधायरण सलमलि गठन गनेछ र उि सलमलिको लसफाररसको आधारमा सेर्ा िलु्क लनधायरण 
हनुेछ।  

2. उपदफा (१) का प्रयोजनका िालग सेर्ा िलु्क लनधायरण सलमलिको बैठक आर्श्यकिा अनसुार 
र्स्नेछ।  

3. सेर्ा िलु्क लनधायरण सलमलिको बैठक सम्बन्धी काययवर्लध सलमलि आफैिे लनधायरण गरे बमोजजम 
हनुेछ ।  

३०. मापदण्ड िथा अनसूुचीमा हरेफेर : सम्बजन्धि पालिकािे यस लनदेजिकामा उजल्िजखि मापदण्ड िथा 
अनसूुचीहरु आर्श्यकिा अनसुार हरेफेर र थपघट गनय सलनेछ ।  

३१. व्याख्या गने अलधकार : यस लनदेजिकामा उजल्िजखि मापदण्डका कुनै प्रार्धानको कायायन्र्यनमा 
कुनै विवर्धा उत्पन्न भई कायायन्र्यनमा बाधा आई परेमा सम्बजन्धि पालिकािे सो मापदण्डको 
व्याख्या गनेछ। 

३२. स्र्िः अमान्य हनु े: यस लनदेजिकामा िेजखएका कुनै कुरा प्रचलिि कानूनको कुनै व्यर्स्थासाँग 
बाजझएमा बाजझएको हदसम्म स्र्िः अमान्य हनुेछ।  

३३. खारेजी र र्चाउ: यो लनदेजिका स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलिि कानूनसाँग 
बाजझएमा बाजझएको हद सम्म स्र्ि: अमान्य हनुेछ ।  

३४. यो लनदेजिका जारी हनु ुअगालड भए गरेका काम यसै लनदेजिका बमोजजम भए गरेको मालननेछ। 
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अनुसूची १  

पूर्ायधार, स्थायी एरं् स्िरोन्नलि स्र्ीकृलिको प्रयोजनको िालग अनुगमन सलमलि सम्बजन्ध 
व्यर्स्था दफा २ को खण्ड (क) साँग सम्बजन्धि)  

 नगर स्िररय  

 
1. प्रमुख प्रिासकीय अलधकृि    संयोजक     

2.  मे .सु/.मे लडकि अलधकृि     सदस्य  

3.  ल्याब टेलनीलसयन /ल्याब अलसिेन    सदस्य  

4. रे लडयोग्राफर      सदस्य  

5. पजब्िक हेल्थ नसय /नलसङय  स्टाफ )एक(   सदस्य  

6. )सब (इजन्जलनयर )लसलभि) (एक (    सदस्य  

7.  पालिकाबाट मनोलनि वर्ज्ञ )एक(    सदस्य  

8.  स्र्ास््य िाखा प्रमुख      सदस्य  

 

पनुश्च  :पालिकाको कायायियमा सबै सदस्यहरु नभएको अर्स्थामा जजल्िा 
स्र्ास््य/जनस्र्ास््य कायायिय िथा जजल्िामा अर्जस्थि सरकारी अस्पिािका 

कमयचारीहरुबाट सदस्य कायम गने।  

 

नोट  :सलमलििे आर्श्यकिा अनुसार सम्बजन्धि वर्षयका वर्िेषज्ञिाई सलमलिका 
सदस्यका रुपमा थप गनय सलनेछ।  
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अनसूुची २ 

भर्न सम्बन्धी मापदण्ड 

दफा २ को खण्ड )प (साँग सम्बजन्धि  

रामपुर नगरपालिकामा लनमायण गररने स्र्ास््य संस्थाको हकमा देहायका मापदण्ड 
अनुसार कायम गररन पनेछ।  

अलधकि ग्राउण्ड कभरेज    ४० प्रलििि  

Floor Area Ratio (RAR)     २ .५  

न्युनिम पावकय ङ स्थि जम्मा जग्गाका   २५ प्रलििि  

भर्नको सेट ब्याक (Set Back)  कम्िीमा ३ लमटर भर्नका चारैलिर  

िाईट प्िेन       ६३ .५ लडग्री  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              



खण्ड 4 संख्या 9         लमलि २०७7/11/11 

 

"रामपरु नगरपालिकामा स्र्ास््य संस्था दिाय, अनमुलि िथा नर्ीकरण सम्बन्धी लनदेजिका, २०७७"                         28 
 

अनुसूची  ३  

पूर्ायधार  स्र्ीकृलिको  मनसाय  पत्रका  िालग  लनरे्दन  फारम  

(दफा  ४  को   उपदफा  (१)  साँग  सम्बजन्धि)  

 

श्री ...............................................................  

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

...................................................................।  

 

   लनम्नानुसार  प्रस्िावर्ि  अस्पिािका  संचािन  िथा  पूर्ायधार  स्र्ीकृिको  मनसाय  पत्रका  िालग  

देहाय  अनुसार  कागजाि  सवहि  लनरे्दन  फारम  पेि  गरेका  छु  /  छौँ।  

 

काययकारी  अलधकृि  /  संचािन  सलमलिका  िफय बाट  

लनरे्दन  फाराम  

१ .  अस्पिािको  नाम  :  .................................................................... 
िैया  संख्या  : . . . . . . . . . . . . . . . . .   

२ .  साधारण  सेर्ा  /  वर्िेषज्ञ  सेर्ा  र्ा  अस्पिाि  के  हो  उल्िेख  गने  :  

३ .  अस्पिािको  ठेगाना  (पत्रचार  गने  ठेगाना ) :  

 पालिका:     र्डा  नं :   टोिः  पो .ब .नः  

 ब्िक  नं .   टेलिफोन /मोबाइिः  

४ .  अस्पिाि  खोल्न  व्यजिहरु  (५  प्रलििि  भन्दा  र्ढी  िेयरधारण  गनेहरुको  मात्र  )  :  

 नामः     ठेगानाः    नागररकिा  नं . :  

 मोबाइि  नं :   फोन  नं :  

५ .  अस्पिािका  िालग  आर्श्यक  जग्गा  र  स्र्ालभत्र्का  

 क )  जग्गाका  वकत्ता ,  क्षेत्रफि  र  स्र्ालमत्र्का  प्रकार :  

  ख )  लिजमा  भए  कबुलियिनामा  पेि  गने  :  
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६ .  अस्पिािका  वर्त्तीय  स्रोिः  

 क )  लनजी  िगानी   ख )  बैक  कजाय   ग )  सरकारी  सहयोग  घ )  अनुदान सहयोग   

 ङ )  गैरसरकारी  संस्थाबाट  कजाय  लिइ  संचािन  गने  भए  सो  को  वर्र्रण   च )  अन्य   

 वर्त्तीय  िगानी  :  (स्थीर  पूाँजी  िागि )  रु . .   

  क )  भर्न  िथा  जग्गाको  िालग  रु .   

  ख )  औजार  उपकरणको  िालग  रु . . . . . . . .   

 वर्त्तीय  िगानी  (चािु पूाँजी  िागि )  रु .  . . . . . .   

  रोजगारको  सख्या  :   

  अनुमालनि  आम्दानी  रु . . . . . .   

  अनुमालनि  मुनाफा  :रु....................  मालसकः  रु . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

  तै्रमालसक  :  रु . . . . .............     र्ावषयक  :  रु  

७ .  देहायका  वर्षयहरु  समेि  भएको  व्यार्सावयक  कायययोजना   

क )  स्र्ीकृि  संस्थाबाट  प्रदान  गनय सेर्ाहरुका  वर्र्रण :   

लनदानात्मक  सेर्ा प्रलिकारात्मक  सेर्ा   उपचारत्मक  सेर्ा  

एलस - रे खोप   प्रसुलि  िथा  स्त्री  रोग 

अन्रासाउण्ड गभयर्िी ,  सुत्केरी  जााँच जनरि  मेलडलसन  

इन्डोस्कोपी पररर्ार  लनयोजन जनरि  सजजयकि  

इसीजज ,  रेडलमि   जनरि  सजजयकि  

 प्रयोगिािा  वर्िेषज्ञ  सेर्ा  :  जस्ि  प्रसुलि  

सेर्ा ,  मृगौिा  रोग ,  स्नायु,  
आाँखा ,  हाडजोनी ,  मानलसक  

सेर्ा  
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ख )  संस्थामा  प्रयोग  हुन  आर्श्यक  उपकरणहरुका  वर्र्रण  (संिग्न  गनय)  

 १. ................................................  

 २. ................................................  

 ३ .  ...................................................  

 ४. ..........................................................  

ग )  संस्थामा  सेर्ा  पुर् याउनका  िालग  आर्श्यक  पने  जनिजिका  वर्र्रण  (संग्िन  गने )   

१ )  वर्िेषज्ञः   

 नामः      पदः     योग्यिाः  
 फुिटाइमः  

२ )  प्रावर्लधकः  

 नामः    पदः   योग्यिाः  
 फुिटाइमः  

३ )  प्रिासलनकः  

 नामः    पदः   योग्यिाः  
 फुिटाइमः  

नोटः   

1. संस्थामा  कायय गनय प्रावर्लधक  कमयचारीहरु  सम्बजन्धि  पररषदमा  दिाय  भएका  हुनु पने  ।  

सम्बजन्धि  पररषद्का  प्रमाण  पत्र  अलनर्ाययरुपमा  पेि  गनुयपनेछ।   

2.  कमयचारीहरुका  योग्यिाका  प्रमाजणि  प्रलिलिवपका  साथै  कायय गने  मन्जुरीमा  समेि  संिग्न  

हुनपने  ।   

3.  सरकारी  कायायियमा  काययरि  कमयचारीहरु  संिग्न  हुनु भएमा  नेपाि  स्र्ास््य  सेर्ा  ऐन ,  

२०५३  का  दफा  ५९  अनुसारको  स्र्ीकृि  पत्र  अलनर्ाययरुपमा  संिग्न  हुनपने।  

4. प्रावर्लधक  कमयचारीहरुिे  आफै  कायय गने  अन्य  संस्थाहरुका  समेि  वर्र्रण  खुिाउने।  
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अनुसूची  ४  

स्र्ास््य  संस्थाका  स्थापना ,  सेर्ा  वर्स्िार  र्ा  स्िरोन्नलिका  िालग  अनुमलि  प्राप्त  गनय ददन  लनर्देन  

फाराम दफा  ५  को  उपदफा  (१)  साँग  सम्बजन्धि  

१ .  संस्थाको  नामः       िैया  संख्या :  

२ .  साधारण  सेर्ा  /  वर्िेषज्ञ  सेर्ा  र्ा  अस्पिाि  के  हो  उल्िेख  गने  :   

३ .  संस्था  ठेगाना  (पत्रचार  गने  ठेगाना ) :  

 पालिका    र्डा  नं :  टोिः  ब्िकनं .  

 टेलिफोनः   मोबाइि :   पो .ब .न :  

४ .  सस्था  खोल्न  व्यजिहरु )  :  

 नामः     नागररकिा  नं . :    ठेगानाः  

 मोबाइि  नं  :    फोन  नं .  :  

५ .  संस्थाका  वर्त्तीय  स्रोिः  

 क .  लनजी    ख .  िेयर  कजाय      ग .  

सरकारी :   

 घ .  गैर  सरकारी  संस्थाबाट  कजाय  लिइ  संचािन  गनय भए  सो  उल्िेख  गनय :  

 वर्त्तीय  िगानी  :  िागि  रु . . . . .  

 क .  भर्न  िथा  जग्गाका  िालग  

  औजार  उपकरण :    जनिजिः  अनुमालनि  

आम्दानी  :  

  आम्दानी    स्र्देिी   वर्देिी :  

  अञ्चि  सम्पजत्तका  स्रोि :     अनुमालनि  मुनाफाः   

  मालसकः   तै्रमालसकः    र्ावषयक :  
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६  नलसङ  होम  िथा  लनजी  अस्पिािका  र्गीकरण  अनुसार  प्रदान  गने  सेर्ाहरुको  वर्र्रण  कुन -कुन  

सेर्ा  पुऱ्याउने  हो  ?  खुिाउने।  

लनदानात्मक  सेर्ा   प्रलिकारात्मक  सेर्ा   उपचारत्मक  सेर्ा    अन्य  सेर्ा   

एलस - रे   खोप     प्रसुलि  िथा  स्त्री  रोग   एम . लस .एचजलिलनक  पररर्ार  

प्याथोिोजी  ल्याब आहार  वर्हार    जनरि  मेलडलसन    लनयोजन  

अन्रासाउण्ड     जनरि  सजजयकि  वर्िेषज्ञ  सेर्ा  :  इण्डोस्कोपी  प्रसुलि  

सेर्ा ,        मृगौिा ,  रोग ,  स्नायु,  दन्ि   

इसीजी ,  टेडलमि  प्रयोगिािा  

सजजयक सेर्ा िथा रुजाहर व्यर्स्थापन  

७ .  संस्थामा  प्रयोग  हुने  आर्श्यक  मुख्य  उपकरणहरुको  वर्र्रण  स्रोि  :  

 क.  

 ख.  

 ग.  

 घ.  

 ङ.  

 च.  

 छ.  

 ज. 
८ .  संस्था  सेर्ा  पुयाउन  कमयचारीहरुका  वर्र्रण  सम्बजन्धि  मापदण्ड  अनुसार   

१ )  वर्िेषज्ञः   

नामः    योग्यिाः    पाटयटाइम:  फुिटाइमः  

२ )  प्रावर्लधकः  नामः  

नामः    योग्यिाः    पाटयटाइम:  फुिटाइमः  
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३ )  प्रिासलनकः  

नामः    योग्यिाः    पाटयटाइम:  फुिटाइमः  

नोटः   

१ )  सम्बजन्धि  सेर्ा  अनुसार  लनधाय ररि  मापदण्डहरु  र  पूर्ायधारहर  पुरा  भएपश्चाि  मात्र  सेर्ा  संचािन  

गनय पाइनेछ।   

२ )  उपयुयि  बमोजजम  के  कलि  कमयचारीहरुका  संस्थामा  सिग्न  हुने  हो  ।  स्पि  उल्िेख  हुनुपने  ।   

३ )  सबै  िुल्क  वर्र्रण  वर्स्िृि  रुपमा  उल्िेख  हुनुपने  र   

४ )  संस्थामा  कायय गने  प्रावर्लधक  कमयचारीहरु  सम्बजन्धि  पररषदमा  दिाय  भएको  हुनुपने ,  सम्बजन्धि  

पररषदको  प्रमाणपत्र  अलनर्ायय  रुपमा  पेि  गनुयपने  ।   

५ )  कमयचारीहरुको  योग्यिाको  प्रमाजणि  प्रलिलिवपका  साथै  कायय गने  मन्जुरीनामा  समेि  संग्िन  

हुनपने  ।   

६ )  नेपाि  सरकारकमा  काययरि  कमयचारीहरु  संग्िन  हुने  भएमा  नेपाि  स्र्ास््य  सेर्ा  ऐन ,  २०५३  

का  दफा  ५९  अनुसार  स्र्ीकृलि  पत्र  अलनर्ायय  रुपमा  संग्िन  हुनुपने।  

 ७ )  प्रावर्लधक  कमयचारीहरुिे  आफै  कायय गने  अन्य  संस्थाहरुको  सेमि  वर्र्रण  खुिाउने।   

नोटः  स्र्ास््य  संस्था  सञ्चािनका  िालग  लनरे्दन  दददा  संग्िन  गनुयपने  कागजािहरु  :   

  लनरे्दन  फाराम   

  कम्पनी  दिाय  /  संस्था  दिायको  प्रमाजणि  प्रलिलिवप  

  संस्था  /कम्पनीको  वर्धान  /  प्रबन्ध  पत्र ,  लनयमार्िीको  प्रलिलिवप   

  स्थायी  िेखा  दिाय  प्रमाण  पत्र  प्रलिलिवप  

  स्थापना  गनय िालगएका  ठााँउमा  अस्पिाि  आर्श्यक  छ  भन्ने  सम्बजन्धि  र्डाको  
लसफाररस  पत्र  

  अस्पिािमा  काम  गने  जनिाजि  सम्बन्धी  वर्र्रण  

  बायोडाटा   
  िैजक्षक  योग्यिा ,  िालिमका  प्रमाजणि  प्रलिलिवप   

  प्रावर्लधक  कमयचारीहरुिे  सम्बजन्धि  काउजन्सिका  दिाय  प्रमाण  पत्रका  प्रलिलिवप   

  नागररकिा  प्रमाणपत्र  प्रलिलिवप   
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  जनिजिहरुका  काम  गनय समय  (पाट  टाइम  /फुि  टाइम  वकटान  गनुयपनेछ। )  

  मिुरीनामा  /  कबुलियिनामा   
  औजार  उपकरणका  वर्र्रण  िथा  स्रोि   

  सम्पूणय  सेर्ा  िुल्क  वर्र्रण   

  भौलिक  सामग्रीको  वर्र्रण  प्रारजम्भक  र्ािार्रणीय  परीक्षा  IEE र्ा  र्ािारणीय  प्रभार्  

मूल्याङकन  EIA स्र्ीकृि  पत्रका  प्रलिलिपी   
  अस्पिािको  वर्स्िृि  सभेक्षण  सवहिको  प्रस्िार्   

  अस्पिािको  आलथयक  लनयमार्िी   
  अस्पिाििे  लिन  सेर्ा  िुल्क  वर्र्रण  र  गररबी  िथा  असहायिाई  छुट  ददने  नीलि   

  प्रदान  गररने  सेर्ा  वर्र्रण   

  जग्गा /घरका  स्र्ालमत्र्   

  घर /कोठा  बहािमा  लिइ  सञ्चािन  गने  भए  घरबहाि  सम्झौिा  पत्र  र  भर्न  स्र्ास््य  

संस्था  सञ्चािन  गनय राविय  भर्न  सवहिा  बमोजजम  उपयुि  छ  भन्ने  सम्बजन्धि  

लसफाररस  पत्र  

  भर्नका  स्र्ीकृि  नलसा  
  संस्थाका  चि  अचि  सम्पजत्त  वर्र्रण  िथा  वर्जत्तय  स्रोि  

  संस्थाका  कायययोजना  (Scheme)   

  एबि  मा  दिाय  नम्बर  :   

  कर  चिुा  प्रमाण  पत्र  (िागु हुने  अर्स्थामा  मातै्र )   

  िेखापरीक्षण  प्रलिरे्दन  (िागु हुने  अर्स्थामा  मातै्र )   

  वर्रामी  र्डापत्रका  नमूना  
  सम्बजन्धि  लनकायका  भर्न  सवहिा  सम्बन्धी  स्र्ीकृलि  पत्र  

  रु  ५  को  हुिाक  वटकट  

  मूल्य  अलभर्ृवि  कर  र्ा  आयकरमा  दिाय  भएको  प्रमाणपत्र   

  सम्बजन्धि  लनकायबाट  भर्नका  नलसा  लडजाइन  र  लनमायण  राविय  भर्न  सवहिाका  
मापदण्ड  बमोजजम  भएका  स्र्ीकृि  पत्र।  
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अनसूुची  ५ 

स्र्ास््य जलिलनक/ रेलडयो ईमेजजङ सेर्ा / पोलिजलिलनक सञ्चािन अनमुलि माग गने लनरे्दन फाराम 

दफा ५ को उपदफा १ साँग सम्बजन्धि 

१. संस्थाको नामः  

२. संस्था ठेगाना (पत्रचार गने ठेगाना):  

अञ्चि:   पालिका :   र्डा नं:   टोिः  

ब्िक नं. :   टेलिफोनः    मोबाइिः  पो.ब.नं:  

३. संस्था खोल्ने व्यजिहरु) : 

नामः       ठेगानाः 

नागररकिा नं.:    मोबाइि नं:    फोन नं. 

४. संस्थाका वर्त्तीय स्रोिः 

क. लनजी 

ख. िेयर कजाय 

ग. रै्देजिक  

घ. गैर सरकारी 

ङ अन्य 

५. संस्थाका क्षमिा िथा वर्स्ििृ कायय योजना 

सेर्ा प्रदान गने क्षेत्रहरुः  

लनदानात्मक सेर्ा    प्रलिकारात्मक सेर्ा   उपचारात्मक सेर्ा 
एलस-रे खोप    खोप    प्रसलुि िथा स्त्रीरोग अन्रासाउण्ड 

     एम.लस.एच.   जनरि मेलडलसन  

इण्डोस्कोपी     पररर्ार लनयोजन सेर्ा   जनरि सजजयकि वर्िेषज्ञ सेर्ा :  
इसीजी, रेडलमि प्रयोगिािा       आाँखा, नाक, मटुु,   
         मगृौिा, स्नायरुोग ईत्यादी 
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अन्य सेर्ा फामेसी 

६. सेर्ा िलु्क अिग र स्पिसाँग खिुाउनः  

७. संस्थामा सेर्ा हनु आर्श्यक उपकरणहरुका वर्र्रण स्रोिः  

८. संस्थामा सेर्ा परु् याउन जनिजि वर्र्रण: 

 संख्या / योग्यिा / अनभुर् / पाटयटाइम / अन्य सवुर्धा 

 सामान्य जचवकत्सकः   वर्िेषज्ञ जचवकत्सकः   अन्य प्रावर्लधकः  

नोटः   

क .  सम्बजन्धि  सेर्ा  अनसार  लनधाय ररि  मापदण्डहरु  र  पूर्ायधारहरु  पुरा  भए  पश्चाि  मात्र  सेर्ा  
सञ्चािन  गनय पाइनेछ।  

ख .  उपयुि  बमोजजम  के  कलि  कमयचारीहरुका  संस्थामा  संग्िन  हुन  हो ,  स्पि  उल्िेख  गनुयहोस्।  

संस्थामा  कायय गनय कमयचारीहरु  सम्बजन्धि  पररषदमा  दिाय  भएका  हुनुपने ,  सम्बजन्धि  

पररषदका  प्रमाणपत्रहरु  अलनर्ायय  रुपमा  पेि  गनुयपनेछ।   

ग . कमयचारीहरुको  योग्यिा  प्रमाजणि  प्रलिलिवपहरु  संग्िन  हुनपनेछ।   

घ .  नेपाि  सरकारमा  काययरि  कमयचारीहरु  संिग्न  हुने  भएमा  नेपाि  स्र्ास््य  सेर्ा  ऐन ,  २०५३  

दफा  ५९  अनुसारका  स्र्ीकृि  पत्र  अलनर्ायय  रुपमा  संग्िन  हुनुपने  ।  
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अनुसूची  ६  

स्र्ास््य  संस्था  स्थापना  िथा  नर्ीकरण  अनुमलि  दस्िुर  

दफा  ८  र  ९  को  उपदफा  २  साँग  सम्बजन्धि  

लस .न  संस्था  वकलसम  िुल्क  लनधायरण  

इकाइ  

स्थापनका  िालग  

दस्िुर  रकम  

नर्ीकरण  िालग  

दस्िुर  रकम  रु .  

१ अस्पिाि िथा नलसयङ होम िैया  संख्या प्रलि  सेर्ा  रु .  

४००० 
प्रलि  िैया  
रु .५०० 

२ डायग्नोजस्टक सेन्टर सेर्ा  प्रकार प्रलि  सेर्ा  रु .  

१०००० 
प्रलि  िैया  
रु .१००० 

३ पोलिजलिलनक  /  जलिलनक सेर्ा 
प्रकार 

सेर्ा  प्रकार प्रलि  सेर्ा  रु .  

१०००० 
प्रलि  िैया  
रु .१००० 

४ आयुरे्द अस्पिािको 
रै्कजल्पक 

िैया संख्या प्रलि  सेर्ा  रु .  

२००० 
प्रलि  िैया  
रु .५०० 

५ आयुरे्द जलिलनक सेर्ा  प्रकार प्रलि  सेर्ा  रु .  

५००० 
प्रलि  िैया  
रु .५०० 

 

 

 

 

नोट:  नेपाि  सरकारिे  िोकेको  दुगयम  क्षेत्रमा  स्र्ास््य  संस्था  स्थापना  र्ा  वर्स्िार  गरेमा  नेपाि  

राजपत्रमा  सूचना  प्रकािन  गरी  मालथ  उजल्िजखि  दस्िरुमा  क  र्गयका  िालग  पचहत्तर  प्रलििि  ख  र्गयका  
िालग  पचास  प्रलििि  र  ग  र्गयका  िालग  पजच्चस  प्रलििि  छुट  ददइनेछ।  
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अनसूुची  ७  

स्र्ास््य संस्थाबाट प्रदान गररन ेसेर्ाको वर्रामी र्डापत्रको ढाचााँ 

(दफा १५ उपदफा (१) को बाँदा (ट) साँग सम्बजन्धि  

लसनं  िाखा  प्रदान गररन े
सेर्ाको वर्र्रण  

प्रविया  दस्िरु  िाग्न े
समय 

सम्पकय  
व्यजि 

गनुासो सनु्न े
अलधकारी 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड 4 संख्या 9         लमलि २०७7/11/11 

 

"रामपरु नगरपालिकामा स्र्ास््य संस्था दिाय, अनमुलि िथा नर्ीकरण सम्बन्धी लनदेजिका, २०७७"                         39 
 

अनुसूची  ८  

स्र्ास््य  संस्थाबाट  आकजस्मक  सेर्ाको  िालग  जचवकत्सक  िथा  स्र्ास््यकमीको  ढााँचा  

 

 

प्रमाणीकरण लमलि :- 2077/11/11 

आज्ञािे 
  )हररराम नालग िा( 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृि 
 

लसनं स्र्ास््यकमीको  नाम पद समय कैफीयि 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


