बेनी नगरपालिकाको
स्वास््य सस्ं था दर्ाा, अनुमलर् र्था नलवकरण सम्बन्धी लनदेलिका, २०७५
नगर कार्यपालिकाबाट पाररत लिलत: २०७५/१०/०४

प्रस्र्ावना : नेपािको सलं िधान, स्थानीर् सरकार सचं ािन ऐन, २०७४ र िन्त्री पररषदबाट स्िीकृ त
कार्य लिस्तृती करणिा उल्िेलित स्थानीर् तहिे आि नागररकिाई सियसि
ु भ र गणु स्तररर् स्िास््र्
सेिा प्रदान गनयु पने लिम्िेिारी िहन

गने प्रर्ोिनका िालग सरकारी, लनलि, सािदु ालर्क, गैरसरकारी

िा सहकारी स्तरिा स्थापना हुने स्िास््र् सेिा लिस्तार, स्तरिृलि, स्िास््र् सेिा संचािन अनिु लत
प्रदान गने प्रलिर्ािाई सरि, सहि, व्र्िलस्थत तथा प्रभािकारी बनाई र्स नगरपालिका क्षेर लभर
स्िास््र् सेिा संचािन गनय िाञ्छनीर् भएकािे, र्स बेनी नगरपालिकािे स्थानीर् तहको
प्रशासलकर् कार्यलिलध (लनर्लित गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ िे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी
देहार्को लनदेलशका बनाएको छ ।

पररच्छे दप्रारलम्िक
१.

सलं क्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स लनदेलशकाको

१
नाि “बेनी नगरपालिकािा स्िास््र्

संस्था दताय, अनिु लत तथा नलिकरण सम्बन्त्धी लनदेलशका, २०७५” रहेको छ ।
२.

पररभाषा : लिषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स लनदेलशकािा :–
(क) “अनगु िन सलिलत” भन्त्नािे नगरपालिकािे गठन गने अनसु चू ी १ बिालििको सलिलत
सम्झनु पछय ।
(ि) “अनिु लत प्रदान गने लनकार्” भन्त्नािे दफा ३ िा उलल्िलित अनिु लत प्रदान गने
लनकार् सम्झनु पछय ।
(ग)

“िन्त्रािर्” भन्त्नािे नेपाि सरकार, स्िास््र् िन्त्रािर् सम्झनु पछय ।

(घ) “प्रादेलशक स्िास््र् संरचना” भन्त्नािे प्रदेशिा रहने स्िास््र् क्षेर हेने िन्त्रािर् िा
लिभाग सम्झनु पछय ।
(ङ) “अस्पताि” भन्त्नािे स्िास््र् सेिा प्रदान गने उद्देश्र्िे प्रचलित काननू बिोलिि
संस्थालपत सरकारी अस्पताि, लनिी अस्पताि, नलसयङ्ग होि, सािदु ालर्क अस्पताि,
गैरसरकारी अस्पताि िा सहकारी अस्पताि सम्झनु पछय ।
(च) “आर्िु ेद अस्पताि” भन्त्नािे आर्िु ेद लचलकत्सा पिलतिा आधाररत भई स्िास््र् सेिा
प्रदान गनय स्िास््र् सस्ं था सम्झनु पछय र सो शब्दिे आर्िु ेद लचलकत्सा पिलतबाट
उपचार गने गरी सञ्चािन गररएका नलसयङ होि, पोिी ललिलनक, पञ्चकिय अस्पताि
सिेतिाई िनाउँछ ।
(छ) “गैरसरकारी अस्पताि” भन्त्नािे िनु ाफारलहत उद्देश्र्िे स्िास््र् सेिा प्रदान गने
प्रर्ोिनका िालग प्रचलित काननू बिोलिि दताय भई स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत
प्राप्त अस्पताि सम्झनु पछय ।
(ि) “डाईग्नोस्टीक सेन्त्टर” भन्त्नािे लनदानात्िक सेिाहरु िस्तै: प्रर्ोगशािा सेिा, रेलडर्ो
ईिेलिङ िस्ता सेिाहरु प्रदान गनय काननू बिोलिि दताय भई स्िास््र् सेिा सञ्चािन गने
संस्थािाई सम्झनु पछय ।
(झ) “लनिी अस्पताि िा नलसयङ्गहोि” भन्त्नािे स्िास््र् सेिा प्रदान गने उद्देश्र्िे
प्रचलित कम्पनी काननू बिोलिि स्थापना भई अनिु लत प्रदान गने लनकार्बाट स्िास््र्
सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत प्राप्त लनिी अस्पताि िा नलसयङ्गहोि सम्झनु पछय ।
(ञ)

“पोिी ललिलनक” भन्त्नािे प्रचलित काननू बिोलिि दताय भई एकै संस्थाबाट कलम्तिा

पाँच िटा

सेिा िस्तै बलहरङ्ग सेिा, प्रर्ोगशािा, रेलडर्ो ईिेलिङ्ग, लफलिर्ोथरे

ाापी, पररिार लनर्ोिन, िोप सेिा आलद िस्ता बहुसेिा उपिब्ध गराउने संस्थािाई
सम्झनु पछय ।
(ट) “कन्त्सल्टेन्त्ट” भन्त्नािे सम्बलन्त्धत लबषर्िा िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर
उपालध लडग्री िा लडप्िोिा प्राप्त गरेका िा तोलकए बिोलििका लिशेषज्ञ तािीि प्राप्त गरी
सम्बलन्त्धत काउलन्त्सििा दताय भएका लिशेषज्ञ लचलकत्सक सम्झनु पछय ।
(ठ) “सरकारी अस्पताि” भन्त्नािे नेपाि सरकारको पणू य िा आलं शक स्िालित्ि रहने गरी
साियिलनक लहतका िालग स्थापना भएका िा हुने स्िास््र् सेिा प्रदार्क अस्पताि
सम्झनु पछय ।
2

स्पष्टीकरण : र्स िण्डका प्रर्ोिनका िालग “आलं शक स्िालित्ि” भन्त्नािे नेपाि सरकारको
कम्तीिा एकाउन्त्न प्रलतशत िगानीिाई सम्झनु पछय ।
(ड) “सहकारी अस्पताि” भन्त्नािे सहकारीको लसिान्त्त बिोलिि सदस्र् सिेतिाई स्िास््र्
सेिा लदने उद्देश्र्िे सहकारी ऐन, २०४८ बिोलिि दताय भई अनिु लत प्रदान गने
लनकार्िाट स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत प्राप्त अस्पताि सम्झनु पछय ।
(ढ) “सािदु ालर्क अस्पताि” भन्त्नािे सम्बलन्त्धत सरकारी
भई सािदु ालर्क िगानी र व्र्िस्थापनिा सञ्चािन हुने गरी
अनिु लत प्रदान गने लनकार्बाट स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय
सम्झनु पछय ।

लनकार्िा संस्था दताय
िनु ाफारलहत उद्देश्र् लिई
अनिु लत प्राप्त अस्पताि

(ण) “स्िास््र् ललिलनक” भन्त्नािे कुनै पलन व्र्लििाई स्िास््र् सम्बन्त्धी िाँच गने, उपचार
सम्बन्त्धी आिश्र्क परािशय, एक स्थानबाट पाँचिटा भन्त्दा कि सेिा िस्तै बलहरङ्ग
सेिा, प्रर्ोगशािा, रेलडर्ो ईिेलिङ्ग, लफलिर्ोथेरापी, िोप सेिा, पररिार लनर्ोिन िस्ता
सेिा उपिब्ध गराउनका िालग प्रचलित काननू बिोलिि दताय भएका संस्थािाई सम्झनु
पछय र सो शब्दिे लनिी ललिलनक, आर्िु ेद तथा िैकलल्पक लचलकत्सा सेिा सिेतिाई
िनाउँदछ ।
(त) “स्िास््र् संस्था” भन्त्नािे प्रचलित काननू बिोलिि दताय भई अनिु लत प्रदान गने
लनकार्बाट स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत प्राप्त अस्पताि, पोिी ललिलनक,
स्िास््र् ललिलनक, प्रर्ोगशािा िस्ता सेिाहरु सञ्चािन गने सस्ं था सम्झनु पछय र सो
शब्दिे आर्िु ेद अस्पताि सिेतिाई िनाउँछ ।
(थ) “संस्था दता गने लनकार्” भन्त्नाि र्स लनदेलशका बिोलिि स्िास््र् सेिा संचािन
अनिु लत लिनु पिू य प्रचलित काननू बिोलिि स्िास््र् सस्ं था दता गने लनकार् सम्झनपछय
।
(द) “गैरसरकारी अस्पताि” भन्त्नािे िनु ाफा रलहत उद्देश्र्िे स्िास््र् सेिा प्रदान गने
प्रर्ोिनको िालग प्रचलित काननू बिोलिि दताय भै अनिु लत प्रदान गने लनकार्बाट
स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत प्राप्त अस्पताि सम्झनु पछय ।
(ध) “भिन संलहता” भन्त्नािे भिन ऐन, २०५५ को दफा ३ को उपदफा (२) बिोलिि
नेपाि सरकारबाट स्िीकृ त रालरिर् भिन संलहता सम्झनु पछय ।
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(न) “भिन लनिायण िापदण्ड” भन्त्नािे भिन लनिायण सम्बन्त्धी िापदण्ड, २०६४ िा
उल्िेलित िापदण्ड सम्झनु पछय र सो शब्दिे स्िास््र् सम्बन्त्धी भिनको िालग छुट्टै
िापदण्ड नभएको स्थानको हकिा अनसु चू ी–२ िा उल्िेलित भिन लनिायण िापदण्ड
सिेतिाई िनाउँछ ।

पररच्छे द - २
स्वास््य सेवा सञ्चािन अनुमलर् प्रलिया
३. स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत प्रदान गने लनकार्हरु : (१) देहार् बिोलििका स्िास््र्
संस्थाको
स्थापना, सेिा लिस्तार िा स्तरोन्त्नलत गनय देहार्का लनकार्िे अनिु लत लदन सलनेछ :–
(क) स्िास््र् ललिलनक, डाईग्नोलष्टक सेन्त्टर, पोिी ललिलनक तथा पच्चीस शैर्ा
सम्िका िनरि अस्पतािका िालग बेनी नगर पालिकाको कार्यपालिकाको
लनणयर् अनसु ार ।
(ि)

आर्िु ेद तथा अन्त्र् िैकलल्पक लचलकत्सासँग सम्बलन्त्धत स्िास््र् संस्थाहरुका
हकिा दश शैर्ा सम्िका अस्पतािका िालग बेनी नगर पालिकाको कार्यपालिकाको
लनणयर् अनसु ार।

(ग ) पलच्चस शैर्ा देलि िालथका अस्पतािहरु र लिशेषज्ञ अस्पताि दताय गनयको
िालग बेनी नगर पालिकाको कार्यपालिकाको लसफाररसिा प्रादेलशक स्िास््र्
संरचना िा िन्त्रािर्बाट ।
(घ) बेनी नगर पालिकाको कार्यपालिकािा स्िास््र् सस्ं था दताय िा स्तरोन्त्नती भए पलछ
सोको लििरण तोलकएको ढाँचािा प्रादेलशक स्िास््र् संरचनािाई लदनु पने छ ।
४. पिू ायधार लनिायण िनसार् परका िालग लनिेदन लदनु पने : (१) र्स लनदेलशका बिोलिि
स्िास््र् सस्ं थाको स्थापना, स्िास््र् सेिा लिस्तार िा स्तरोन्त्नलत गरी स्िास््र् सेिा
सञ्चािन गनय इच्छुक स्िास््र् सस्थािे आिश्र्क पिू ायधार लनिायण गने पय्रोिनका िालग
अनसु चू ी ३ बिोलििका ढाँचािा िनसार् परका िालग लनिेदन लदनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोलिि लनिेदन प्राप्त हुन आएिा अनिु लत प्रदान गने लनकार्िे
लनिदेन प्राप्त भएको पन्त्र कार्यलदन लभर देहार्का लििरणहरु परीक्षण गने प्रर्ािनको िालग
अनगु िन सलिलत िटाउन सलनेछ :–
(क) प्रस्तालित स्िास््र् संस्थाको व्र्ािसालर्क कार्य र्ोिना,
(ि) प्रस्तालित स्िास््र् संस्था रहने स्थानको उपर्ि
ु ता र िग्गाको पर्ायप्तता,
(ग) प्रारलम्भक िातिारणीर् परीक्षण िा िातािरणीर् प्रभाि िल्ू र्ाङ्कन प्रलतिेदन,
(घ) प्रस्तालित स्िास््र् संस्थािे सेिा पर्ु ायउने क्षेर, सो क्षेरको िनसंख्र्ा/िनघनत्ि,
(ङ) प्रस्तालित स्िास््र् संस्थािे सेिा पर्ु ायउने क्षेरिा अन्त्र् अस्पतािहरुको अिलस्थलत
र प्रस्तालित अस्पताििे पर्ु ायउने थप र्ोगदान,
(३) अनगु िन सलिलतिे उपदफा (२) िा उलल्िलित लिषर्हरुको लिश्लेषण गरी स्पष्ट
रार् सलहतको प्रलतिेदन तीस कार्य लदनलभर अनिु लत प्रदान गने लनकार् सिक्ष पेश गनयु पनेछ
।
(४) उपदफा (३) बिोलििका प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ सो प्रलतिेदनको आधारिा
पिू ायधार लनिायणका िालग अनिु लत लदन उपर्ि
ु हुने देलिएिा प्रलतिेदन प्राप्त भएको लिलतिे
पन्त्र कार्य लदनलभर अनिु लत प्रदान गनय लनकार्िे बढीिा तीन िषयसम्िको सिर्ािलध लदई
पिू ायधार लनिायणका िालग लनिेदकिाई िनसार्पर (Letter of Intent) प्रदानगनय सलनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोलििको अिलधलभर िनालसि कारण परी पिू ायधार लनिायण गनय
नसके को भनी सिर्ािलध थपका िालग सम्बलन्त्धत अस्पताि िा स्िास््र् सस्ं थािे अनरु ोध
गरेिा अनिु लत प्रदान गने लनकार्िे त्र्स्ता अस्पताििाई बढीिा दईु िषयिा नबढ्ने गरी पिू ायधार
लनिायणका िालग सिर्ािलध थप गनय सलनेछ ।
५.

सञ्चािन अनिु लत लदन सलकने: (१) दफा ४ बिोलिि पिू ायधार लनिायण कार्य सम्पन्त्न भए
पलछ सो पिू ायधार तर्ार भएको व्र्होरा सलहत सम्बलन्त्धत स्िास््र् संस्थािे सेिा सञ्चािन
गने आिश्र्क कागिातहरु संिग्न गरी अनसु चू ी ४ बिोलििको ढाँचािा अनिु लत प्रदान गने
लनकार् सिक्ष लनिेदन लदन सलनेछ ।
तर स्िास््र् ललिलनक, रेलडर्ो ईिेलिङ सेिा तथा पोलि ललिलनक स्थापना तथा सञ्चािन
अनिु लतका िालग अनसु चू ी ५ बिोलििका ढाँचािा लनिेदन लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिालिि लनिेदन प्राप्त हुन आएिा अनिु लत प्रदान गने लनकार्िे
लनिेदन प्राप्त गरेपलछ अनगु िन सलिलत िटाउनु पने छ ।
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(३) उपदफा (२) बिोलिि िलटएको अनगु िन सलिलतिे बीस कार्य लदन लभर
स्थिगत लनरीक्षण गरी स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत प्रदान गनय उपर्ि
ु भए नभएको
रार् सलहतको प्रलतिेदन अनिु लत प्रदान गने लनकार् सिक्ष पेश गनयु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोलिि अनगु िन सलिलतको प्रलतिेदनको आधार र र्स
लनदेलशकािा उलल्िलित अन्त्र् िापदण्ड परू ा गरेका स्िास््र् संस्थािाई अनिु लत प्रदान गने
लनकार्िे पाँच िषयका िालग स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत लदन सलनेछ ।
(५) र्स दफा बिोलिि स्िास््र् सस्ं थािाई स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत
लदने नलदने सम्बन्त्धिा उपदफा (३) बिोलिि अनगु िन सलिलतको प्रलतिेदन प्राप्त भएको
लिलतिे तीस कार्य लदन लभर लनणयर् गरी सलनु पनेछ र सो को िानकारी सम्बलन्त्धत
संस्थािाई लदनु पनेछ ।
(६) र्ो लनदेलशका प्रारम्भ हुदँ ाका बित संस्था दता गने लनकार्िा दता भएको तर
दफ (५) बिोलिि अनिु लतका िालग लनिेदन नलदई सञ्चािन गरररहेका स्िास््र् संस्थािे
अनसु चू ी — ६ िा उल्िेि भए बिोलििको दस्तरु को अलतररि पाँच गणु ा बढी दस्तरु लिई
एक पटकको िालग लनदेलशका बिोलििको प्रकृ र्ा परू ा गरी सञ्चािन अनिु लत लदन सलकने छ
।
(७) र्ो लनदेलशका प्रारम्भ हुदँ ाका बित संस्था दता गने लनकार्िा दता भई
अनिु लतको िालग लनिेदन लदएका स्िास््र् संस्थािे अनसु चू ी —६ िा उल्िेि भए बिोलििको
दस्तरु को अलतररि तीन गणु ा बढी दस्तरु बझु एिा एक पटकको िालग लनदेलशका बिोलििको
प्रकृ र्ा परु ा गरी सञ्चािन अनिु लत लदन सलकनेछ ।
(८) उपदफा (२) (३) र (५) बिालिि तोलकएको म्र्ाद लभर अनिु लत प्रदान गने
लनकार् िा अनगु िन सलिलतिे कार्य सम्पन्त्न नगरेिा अनिु लतका िालग लनिेदन लदने स्िास््र्
सस्ं थािे एक तह िालथल्िो लनकार्िा उिरु गनय सलने छ । र्सरी प्राप्त भएको उिरु ी
सम्बन्त्धिा सम्बलन्त्धत िालथल्िो लनकार्िे उपदफा (२), (३) र (५) िा तोलकएको म्र्ादिा
नबढ्ने गरी शीघ्र अनगु िनको व्र्िस्था लििाइ सञ्चािन अनिु लतको व्र्िस्था गररलदन सलनेछ
।
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६. थप सेिा लिस्तार गनय िा शािा स्थापना गनय अनिु लत लिनु पने : स्िास््र् सस्ंथािे आँफूिे
सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत पाएका सेिाको अलतररि थप सेिा लिस्तार गनय िा शािा स्थापना गरी
सेिा सञ्चािन गनर ् चाहेिा अनिु लत प्रदान गने लनकार्बाट र्स लनदेलशका बिोलििका प्रकृ र्ा परुा गरी
अनिु लत प्राप्त गनयु पनेछ ।
७. पनु : अनिु लत प्राप्त गनय लनिेदन लदनु पने : (१) र्ो लनदेलशका प्रारम्भ हुदँ ाका बित सञ्चािन
स्िीकृ लत लिएका स्िास््र् सस्ं थािे र्स लनदयलशका बिोलिि तोलकएको पिू ायधार तथा िापदण्ड
कार्ायन्त्िर्न प्रर्ोिनका िालग र्ो लनदेलशका प्रारम्भ भए पलछ तोलकएका अिलधलभर पिू ायधार
तर्ारी र्ोिना (भिन प्रबिीकरण िा नर्ाँ लनिायण र्ोिना) सलहत सम्बलन्त्धत अनिु लत प्रदान
गने लनकार् सिक्ष लनिेदन लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलिि लनिेदन प्राप्त हुन आएिा अनिु लत प्रदान गने
लनकार्िे त्र्स्ता स्िास््र् संस्थािाई र्स लनदेलशका बिोलिि तोके को पिू ायधार परु ा गनयका
िालग तीन िषय र िापदण्ड कार्ि गनयका िालग एक बषयको सिर्ािलध लदन सलनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलिि सिर्ािलध थप भएका स्िास््र् सस्ं थाि प्रत्र्ेक छ/छ
िलहनािा प्रगलत प्रलतिेदन सम्बलन्त्धत अनिु लत प्रदान गने लनकार् सिक्ष पेश गनयु पनेछ ।

(४) प्रबलिकरण हुने अस्पताि िा नँर्ा लनिायण गनय अनिु लत लिई सालिकको
भिनबाट सेिा लदईरहेका स्िास््र् संस्थािे लनिायण अिलधभरका िालग भिनको कारण िा
अस्पतािको औिार उपकरणिे हुन सलन दघु यटनाको िालग शैर्ा क्षिता बराबरका संख्र्ािा
प्रलत व्र्लि पचाँस हिार रुपैर्ा बराबरका सािलु हक दघु यटना बीिाको व्र्िस्था गनयु पनेछ ।
(५) र्स दफा बिोलििका प्रकृ र्ा परु ा गरेका स्िास््र् संस्थािाई दफा ५ बिोलिि
स्िास््र् सस्ं था सञ्चािन गनय अनिु लत प्रदान गररनेछ ।
(६) र्स दफा बिोलिि अनिु लतका िालग लनिेदन नलदने, लनिेदन लदए पलन अनिु लत
नपाउने िा लनधायररत अबलध लभर पिू ायधार िा िापदण्ड कार्ि नगने स्िास््र् सस्ं थाको
अनिु लत त्र्स्तो अनिु लत लदने लनकार्िे रद्द गनेछ ।
८.

अनिु लत दस्तरु बझु ाउनु पने : स्िास््र् संस्थाको स्थापना, सेिा लिस्तार िा स्तरोन्त्नलत गनय
अनिु लत प्राप्त भएिा सम्बलन्त्धत स्िास््र् सस्ं थािे अनसु चू ी ६ िा उल्िेि भए बिोलििको
अनिु लत दस्तरु अनिु लत प्रदान गने लनकार्िाई बझु ाउनु पनेछ ।
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९.

नलिकरण गराउनु पने : (१) र्स लनदेलशका बिोलिि स्िास््र् सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत
प्राप्त स्िास््र् संस्थािे हरेक िषय अनिु लतको अिलध सिाप्त हुने लिलत लभर अनिु लत प्रदान गने
लनकार् सिक्ष नलिकरणका िालग लनिदेन लदनु पनेछ । अनिु लत प्रदान गने लनकार्िे
अनिु लतको अिलध सिाप्त भएको लिलतिे तीन िलहना लभर आिश्र्क िाँचबझु गरर नलिकारण
गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलिि लनिेदन प्राप्त भएिा अनिलत प्रदान गने लनकार्िे
अनसु चू ी ६ िा उल्िेि भए बिोलििको दस्तरु लिई तीन िषयका िालग स्िास््र् संस्थािाई सेिा
सञ्चािन अनिु लतको नलिकरण गररलदन सलनेछ । तर र्ो लनदेलशका प्रारम्भ हन अलघ स्िास््र्
संस्था सञ्चािन गने अनिु लत पाएका स्िास््र् संस्थाको हकिा त्र्स्तो स्िास््र् संस्थािे र्स
लनदेलशका बिोलिि तोलकएको िापदण्ड तथा पिू ायधार कार्ि नगरेसम्ि तीन बषयिा नबढाई
प्रत्र्ेक एक बषयका िालग अनिु लत नलिकरण गरर लदनु सलनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोलििका अिलध लभर िनालसब कारण परी लनिेदन पेश गनय
नसके को भनी कारण िि
ु ाई थप तीन िलहनालभर लनिेदन पेश गरेिा दोब्बर नलिकरण दस्तरु
लिई सम्बलन्त्धत लनकार्िे सेिा सञ्चािन अनिु लत नलिकरण गरर लदन सलनेछ ।
(४) उपदफा (२) िा (३) बिोलििको अिलधलभर नलिकरणका िालग लनिेदन
पेश नगने स्िास््र् संस्थाको सेिा सञ्चािन अनिु लतपर स्ित: िारेि हुनेछ
िाकारी प्रादेलशक स्िास््र् संरचनािा सिेत लदनु पनेछ ।

र सो को

(५) उपदफा (४) िा िनु सक
ु ै कुरा उल्िेि गररएको भएता पलन र्ो उपदफा प्रारम्भ
हुदँ ाका बितसम्ि अनिु लत नलिकरण नगरेका स्िास््र् सस्ं थािे तोलकएको सिर्लभर अनिु लतका
िालग लनिेदन लदएिा अनसु चू ी –६ िा उल्िेि भए बिोलििको दस्तरु को अलतररि पाँच गणु ा
बढी नलिकरण दस्तरु लिई एक पटकको िालग लनदेलशका बिोलििको प्रकृ र्ा परु ा गरी त्र्स्तो
अनिु लत नलिकरण गररलदन सलकनेछ ।
१०.

गणु स्तर तथा िापदण्ड अनगु िन सम्बन्त्धी व्र्िस्था : (१) स्िास््र् संस्थािे आफूिे प्रदान
गरेका सेिाहरुको र्स लनदेलशकािा उलल्िलित िापदण्ड बिोलििको गणु स्तर भए नभएको
सम्बन्त्धिा प्रत्र्ेक बषय परीक्षण (स्ि:िल्ू र्ांकन)् गराई सो को प्रलतिेदन आलथयक िषय सिाप्त
भएको लिलतिे तीन िलहनालभर अनिु लत प्रदान गने लनकार् सिक्ष अलनिार्य रुपिा पेश गनयु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलिि तोलकएको अिलधलभर प्रलतिेदन पेश नगने स्िास््र्
सस्ंथािाई सो प्रलतिेदन पेश गनय अनिु लत प्रदान गने लनकार्िे लनदेशन लदन सलनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा िनु सक
ु ै कुरा िेलिएको भए तापलन अनिलु त प्रदान गने
लनकार्, प्रादेलशक स्िास््र् सरं चना र िन्त्रािर्ििे आिश्र्कता अनसु ार िोलिि, भौगोलिक
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अिलस्थलत, लबरािीको चाप, शल्र्लिर्ाको संख्र्ा, लित्तीर् िगानीका आधारिा निनू ा छनौट
गरी स्िास््र् सस्ंथािे पद्रान गरेको सेिाको गणु स्तर तथा र्स लनदेलशकाको िापदण्ड परु ा गरे
नगरेको सम्बन्त्धिा लनरीक्षण तथा अनगु िन गनय िा गराउन सलनेछ ।
(४) र्स लनदेलशकािा अन्त्र्र िनु सक
ु ै कुरा िेलिएका भए तापलन प्रादेलशक
स्िास््र् संरचना तथा िन्त्रािर्िे िनु सक
ु ै लनकार्बाट सेिा सञ्चािन अनिु लत प्राप्त गरेको
अस्पताि िा स्िास््र् सस्ंथा र अनिु लत प्रदान गने लनकार्को सिेत अनगु िन गनय सलनेछ
।
(५) उपदफा (३) िा (४) बिोलिि लनर्लित िा आकलस्िक अनगु िन गदाय
तोलकएका गणु स्तर िा पिू ायधार परू ा नगरी सेिा सञ्चािन गरेको पाईएिा त्र्स्ता संस्थािाई
तत्काि सधु ारका िालग बढीिा तीन िलहनाको म्र्ाद लदई सधु ारको िौका लदन सलकनेछ ।
(६) र्स दफा बिोलिि लनरीक्षण तथा अनगु िनका िििा लदएको लनदेशन पािना
नगने, र्स लनदेलशका बिोलििका गणु स्तर तथा पिू ायधार िापदण्ड परू ा नगने िा गणु स्तर
परीक्षणको िालषयक प्रलतिेदन पेश नगने स्िास््र् संस्थािाई सम्बलन्त्धत अनिु लत प्रदान गने
लनकार्िे त्र्स्ता स्िास््र् संस्थािे प्रदान गरर आएको सेिा पणू य िा आलं शकरुपिा तत्काि
बन्त्द गनय आदेश लदन सलनेछ ।
(७) उपदफा (६) बिोलिि स्िास््र् संस्थािाई कारबाही गनयु पिू य सम्बलन्त्धत स्िास््र्
सस्ं थािाई िनालसब िालफकको सफाइ पेश गनय िौका लदनु पनेछ ।
(८) र्स लनदेलशकािा अन्त्र्र िनु सक
ु कुरा िेलिएका भए तापलन अन्त्र् प्रचलित
काननू बिोलिि गररने अनगु िनिाई र्ा व्र्िस्थािे सीलित गने छै न ।
(९) स्िास््र् सेिा सञ्चािन सम्बन्त्धी अनिु लत लिने प्रलिर्ा प्रारम्भ नगरेका स्िास््र्
सस्ं थािा कुनै पलन लचकत्सक, नसय, िा स्िास््र्किीिे ललिलनकि प्राललटस गनय पाउने छै न ।
कुनै लचलकत्सक, नसय िा स्िास््र्किीिे त्र्स्तो सस्ं थािा ललिलनकि प्राललटस गरेिा लनििाइ
कारिाहीको िालग सम्बलन्त्धत पररषदिा िेिी पठाईने छ ।
११.

लनिेदन लदन सलने : (१) दफा १० को उपदफा (७) बिोलिि लदएका आदेश िा
अनगु िन सलिलतिे र्स लनदेलशका बिोलिि पेश गरेको अनगु िन प्रलतिेदन उपर लचत्त नबझ्ने
स्िास््र् संस्थािे त्र्स्तो प्रलतिेदन पेश भएको लिलतिे १५ लदन लभर लचत्त नबझ्ु नक
ु ो स्पष्ट
आधार र कारण सलहत पनु राबिोकनको िालग प्रादेलशक स्िास््र् सरं चना सिक्ष लनिेदन लदन
सलनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोलिि प्राप्त भएको लनिेदन उपर अनिु लत प्रदान गने लनकार्को
प्रलतकृ र्ा सिेत लिई प्रादेलशक स्िास््र् सरं चनािे छानलिन गरी र्थाशीघ्र लनणयर् गनेछ र सो
सम्बन्त्धिा प्रादेलशक स्िास््र् संरचनािे गरेको लनणयर् अलन्त्ति हुनेछ ।
१२. स्िास््र् संस्था गालभई सेिा सञ्चािन गनय सलने: स्िास््र् सेिािाई गणु स्तरीर्, प्रभािकारी तथा
सलु िधार्ि
ु
बनाउन सञ्चािनिा रहेका एक भन्त्दा िढी स्िास््र् सस्ंथाहरु एक आपसिा गालभई सेिा
सञ्चािन गनय चाहेिा सेिा
सञ्चािन गनय अनिु लत प्रदान गने लनकार् सिक्ष
त्र्स्ता स्िास््र् संस्थाहरुिे संर्ि
ु रुपिा लनिेदन लदन सलनेछन् ।
१३.

अनिु लत िारेिी तथा कारिाही सम्बलन्त्ध ब्र्िस्था: (१) र्स लनदेलशकािा अन्त्र्र िनु सक
ुै
कुरा िेलिएको भएता पलन अनिु लत प्रदान गने लनकार्िे स्िास््र् सेिा सञ्चािन सम्बन्त्धी
अनिु लत लिन िा अनिु लत नलिकरण गनयको िालग एक पटकको िालग लनलित सिर् अिलध
लदई साियिलनक सचू ना प्रकाशन गनयसलनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलििको अिलधलभर स्िास््र् संस्था सञ्चािन सम्बन्त्धी अनिु लत
नलिने स्िास््र् संस्थाको र दफा

९ को उपदफा (५) बिोलििको अिलधलभर अनिु लत

नलिकरण नगने स्िास््र् संस्थाको अनिु लत स्ित: िारेि हुनेछ ।
पररच्छे द - ३
स्वास््य सेवा सञ्चािन र्था गण
ु स्र्र सम्बन्धी व्यवस्था

१४. स्िास््र् सेिा सञ्चािन : (१) र्स लनदेलशका बिोलिि अनिु लत नलिई कसैि पलन स्िास््र्
सेिा सञ्चािन गनयु हुदनै ।
(२) कसैिे र्स लनदेलशका बिोलिि
पाइएिा सो कार्य रोलन तथा त्र्स्तो स्िास््र्
िन्त्रािर् िाफय त िा सोझै सम्बलन्त्धत लिल्िा
संस्थाका सञ्चािक भलिरर्िा स्िास््र् संस्था
सिेत रालिनेछ ।

अनिु लत नलिई स्िास््र् सेिा सञ्चािन गरेको
सस्ं था आिश्र्क काननू ी कारिाहीको िालग गह
प्रशासन कार्ायिर्िा िेिी पठाउनेछ र त्र्स्ता
सञ्चािन अनिु लत प्रदान नगने गरी अलभिेि

(३) स्िास््र् सस्ं थािे आफनो उद्देश्र् र क्षिता अनसु ार अनिु लत प्रदान गने
लनकार्बाट अनिु लत लिई देहार्का सेिाको सिलु चत व्र्िस्था गरी स्िास््र् सेिा सञ्चािन
गनय सलनेछ :–
(क)

आकलस्िक सेिा,
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(ि)

बलहरंग सेिा,

(ग)

अन्त्तरंग सेिा,

(घ)

लनदानात्िक सेिा (प्रर्ोगशािा, रेलडर्ो ईिेलिङ आलद),

(ङ)

शल्र्लिर्ा सेिा,

(च)

सघन उपचार सेिा,

(छ)

प्रबियनात्िक तथा प्रलतरोधात्िक सेिा,

(ि)

लिशेषज्ञ सेिा,

(झ)

फािेसी सेिा,

(ञ)

रि सञ्चार सेिा,

(ट)

लफलिर्ोथरेापी सेिा,

(ठ)

शिगृह व्र्िस्था,

(ड)

अस्पताि व्र्िस्थापन,

(ढ)
(ण)

िातािरण व्र्िस्थापन,
स्िास््र् संस्थाबाट लनरकालशत फोहरिैिा व्र्िस्थापन ।

१५. गणु स्तर सलु नलितता सम्बन्त्धी िापदण्ड : (१) स्िास््र् संस्थािे दफा ३ बिोलििका स्िास््र्
सेिा
सञ्चािन गदाय देहार्को गणु स्तरको सलु नलितता गनक
यु ा साथै देहार्का उलल्िलित
िापदण्डहरुको सिेत पािना गरेको हुनु पनेछ :–
(क) बलहरंग लिभागिा आउने लबरािीको चापका आधारिा लबरािी दताय, लिशेषज्ञ
परािशय, लनदानात्िक सेिाहरु र औषधी कक्षिा लछटो छररतो सेिा लदने व्र्िस्था
लििाउनु पनेछ ।
(ि) स्िास््र् संस्थािा नेपाि सरकारिेलनधायरण गरेको िापदण्ड बिोलिि संििण
लनर्न्त्रण (Infection Prevention) को व्र्िस्था हुनु पनेछ र सोको लनर्लित र
प्रभािकारी अनगु िन गनयु पनेछ ।
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(ग) स्िास््र् संस्थािे

लिलभन्त्न ईकाईबाट

प्रदान गने स्िास््र् सेिाहरु

स्तरीर् रुपिा

सञ्चािन गनय कार्यसञ्चािन लनदेलशका (Standard Operating Manual)
तर्ार गरी िागु गनयु पनेछ ।
(घ) स्िास््र् सस्ं थािे बलहरङ्ग सेिा प्रदान गने लचलकत्सकहरु उपिब्ध हुने सिर् तालिका (लदन र
बार िल्ु न
गरी) सिैिे देख्न ठाउँिा रालिएको हुनु पनेछ ।
(ङ) स्िास््र् सस्ं थािे उपिब्ध गराउने भलनएको लिशेषज्ञ
लबशेषज्ञ लचलकत्सकबाट प्रदान गने व्र्िस्था लििाउनु पनेछ ।
(च) लबरािीिे आफूिे सेिा
व्र्िस्था सलु नलित गनयु पनेछ ।

लिन चाहेको लचलकत्सकबाट

सेिा
सेिा

सम्बलन्त्धत
लिन पाउने

(छ) लबरािी िा लबरािीको रेिदेि गने व्र्लििाई रोग र उपचार पिलतबारे स्पष्ट
िानकारी लदने व्र्िस्था हुनु पनेछ ।
(ि) अस्पताि पररसर तथा सेिा लदने कक्षहरु लनर्लित रुपिा सफा सग्ु घर रालिएको हुनु
पनेछ ।
(झ) सिैिे देख्ने स्थानिा उिरु ी पेलटका रालिएको हुनु पनेछ ।
(ञ) िनगनु ासो व्र्िस्थापनका िालग गनु ासो सन्त्ु ने अलधकारी तोकी िनगनु ासो तथा पनय
आएका उिरु ी सिाधान गने व्र्िस्था लििाएको हुनु पनेछ । साथै सिाधान हुन
नसलने भएिा सो को कारण सम्बलन्त्धत व्र्लििाई िानकारी गराउनु पनेछ ।
(ट) लबरािीिे सस्ं थाबाट सेिा प्राप्त गनय िाग्ने शल्ु क, प्रकृ र्ा तथा अिलध सिेत
िि
ु ाएको लबरािी बडापर (Patient Charter) अस्पताििा नेपाि सरकारिे
अनसु चू ी ७ ढाँचािा तर्ार गरी सबैिे देलिने गरी राख्नु पनेछ र सोही अनरुु प
सेिाको सलु नलितता गनयु पनेछ ।
(ठ) अस्पताििा आउने लबरािीिाई आिश्र्क पने िानकारी गराउन सोधपछु िा सहार्ता
कक्षको व्र्िस्था गरी सेिाग्राहीिाई आिश्र्क िानकारी लदन व्र्िस्था गरेको हुनयु पनेछ
।
(ड) सेिा प्रदार्क लचलकत्सक तथा स्िास््र्किीहरुको सरु क्षाका िालग लिलभन्त्न सरुिा रोग
लिरुिका िोप तथा व्र्लिगत सरु क्षा व्र्िस्था गरेको हुनु पनेछ ।
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(ढ) हरेक स्िास््र् संस्थािा कार्यरत कियचारीहरुको सेिा शतय सम्बन्त्धी लिलनर्ि बनाएको
हुनु पनेछ ।
(ण) स्िास््र् संस्थािे नेपाि सरकारबाट सञ्चालित सेिा िा कार्यिि सञ्चािन गदाय
नेपाि सरकारिे तोके का प्रोटोकि/िापदण्ड/लनदेलशका अलनिार्य रुपिा पािना गरेको
हुनु पनेछ ।
(त) अस्पताििे चौबीसै घण्टा लचलकत्सक तथा दक्ष स्िास््र्किीबाट आकलस्िक सेिा
लदएको हुनु पनेछ ।
(थ) अस्पताििा रहेको आकलस्िक शैर्ा क्षिताको आधारिा लचलकत्सक
तथा अन्त्र्
स्िास््र्किीको व्र्िस्था गरेको हुनु पनेछ र सो को लििरण अनसु चु ी ८ बिोलििको
ढाँचािा सबैिे देख्ने ठाँउिा राख्नु पनेछ ।
(द) आकलस्िक लिभागिाट लबरािी भनाय गने, ररफर गने, लबरािीको रेफरि प्रकृ र्ा र
लबरािी साने पिलत स्पष्ट पररभालषत भएको हुन पनेछ र सो को व्र्िहोरा बिोलििको
ढाँचािा सबैिे देख्ने ठाँउिा राख्नु पनेछ ।
(ध) अस्पताििा उपचारका िालग आउने लिपन्त्न, असहार्, बेिाररसे लबरािीका िालग
कुि शैर्ाको दश प्रलतशत शैर्ा छुट्र्ाई लन:शल्ु क उपचार अलनिार्य रुपिा उपिब्ध
गराउनु पनेछ ।
(न) िण्ड (ध) बिोलिि उपिब्ध गराएका उपचार सेिाको अलभिेि रािी सो को
प्रलतिेदन सम्बलन्त्धत पालिकाको कार्ायिर्िा लनर्लित रुपिा पठाउनु पनेछ ।
(प) अस्पतािहरुिा ज्र्ेष्ठ नागररकहरुिाई लिशेष लकलसिका सलु िधाका व्र्िस्था हुन पने र
आिश्र्क िारािा शैर्ा छुटर्ाउनु पनेछ ।
(फ) स्िास््र् संस्था सञ्चािन गररने भिन र अन्त्र् पिू ायधार भिन संलहता र सम्बलन्त्धत
क्षेर भिन लनिायण सम्बन्त्धी िापदण्ड अनरुु प हनु पनेछ ।
(ब) अस्पताििे लिपद् व्र्िस्थापनको कार्यर्ोिना बनाएको हुनु पनेछ । सो कार्यका
िालग सम्पकय
व्र्लि तोकी सो को िानकारी सम्बलन्त्धत पालिकाको कार्ायिर् र लिल्िा सिन्त्िर्
सलिलतिा लदनु पनेछ ।
(भ) अस्पताििे सचू ना अलधकारी तोलनु पनेछ ।
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पररच्छे द - ४
अस्पर्ाि सम्बन्धी मापदण्डहरू

१६. अस्पताि सम्बन्त्धी िापदण्डहरुको लिस्तृत िानकारीको िालग स्िास््र् संस्था स्थापना, सञ्चािन
तथा स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बन्त्धी लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।
पररच्छे द- ५
मानव सि
ं ाधन व्यवस्थापन

१७.

िनशलि लिकास र्ोिना : अस्पतािको शैर्ा क्षिताका आधारिा देहार् बिोलििका
न्त्र्नू ति िनशलिको व्र्िस्था भएको हुनु पनेछ :–
(क) प्रलत पच्चीस शैर्ाका िालग एक िना एि.डी.िी.पी. लचलकत्सक हुनु पनेछ ।
तर एि.डी.िी.पी. लचलकत्सक नपाईने अिस्थािा पच्चीस शैर्ाका अस्पताििा
प्रसतु ी तथा स्त्री रोग लिशेषज्ञ र बाि रोग लिशेषज्ञ ।
(ि) शल्र्लिर्ा प्रदान गने कक्षिा प्रलत शैर्ा कम्तीिा एक िना शल्र्लचलकत्सक,
एक िना एनेस्थेलटलस, एक िना ईन्त्चािय, एक िना शल्र्लिर्ा सहार्क र एक
िना नसय ।
(ग) िनरि कक्ष (General Ward) िा प्रलत चार देलि छ शैर्ािा एक िना
स्टाफ नसयको व्र्िस्था भएको ।
(घ) ईििेन्त्सी तथा पोष्ट अपरेलटभ कक्ष (Post Operative Ward) िा प्रलत दईु
शैर्ािा एक िना नसय ।
(ङ) सघन उपचार कक्ष (आई.सी.र्.ू ,एन.आई.सी.र्,ू सी.सी.र्.ू आलद) िा प्रलत
शैर्ािा एक िना स्टाफ नसयका व्र्िस्था ।
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(च) प्रसतु ी कक्षका िेिर िेडिा प्रलत िेड दईु एस.िी.ए. (Skill Birth
Attendants) तालिि प्राप्त नसय िा िीडिाईफ्रीको व्र्िस्था ।
(छ) अस्पताििा कम्तीिा एक िना िेलडकि रेकयडर ।
(ि) अस्पताििा चौबीसै घण्टा सेिा उपिब्ध गराउने गरी फिायलसष्ट िगार्त
आिश्र्क संख्र्ािा िनशलिका व्र्िस्था ।
(झ) अस्पताििा कम्तीिा दईु लतहाइ पणू यकािीन स्िास््र्किी ।
(ञ) सरकारी स्िास््र्किीहरुबाट सेिा लिनपु ने अिस्थािा सम्बलन्त्धत लनकार्को
स्िीकृ लत पर ।
(ट) हरेक स्िास््र्किीिे सम्बलन्त्धत व्र्िसालर्क काउलन्त्सििाट दताय नम्बर लिएको ।
(ठ) लिदशी स्िास््र्किी िा स्िर्ि् सेिकिे िन्त्रािर्को लसफाररसिा सम्बलन्त्धत
काउलन्त्सििाट स्िीकृ लत लिएको ।
१८.

िनशलि सम्बन्त्धी लिस्तृत लििरण :

िनशलि सम्बन्त्धी लिस्तृत लििरण सम्बलन्त्ध लिस्तृत

िानकारीको िालग स्िास््र् संस्था स्थापना, सञ्चािन तथा स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बन्त्धी
लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।

पररच्छे द- ६
औजार र्था उपकरणहरु

१९. औिार तथा उपकरण सम्बन्त्धी लिस्तृत िानकारीको िालग स्िास््र् संस्था स्थापना, सञ्चािन
तथा स्तरोन्त्नलत
िापदण्ड सम्बन्त्धी लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।
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पररच्छे द- ७
सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

२०.

२१.

लिशेषज्ञ सेिा प्रदान गने अस्पतािका पिू ायधार तथा िापदण्डहरू: लिशेषज्ञ सेिा प्रदान गने
अस्पतािको पिू ायधार तथा िापदण्डहरू सम्बन्त्धी लिस्तृत िानकारीको िालग स्िास््र् संस्था
स्थापना, सञ्चािन तथा स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बलन्त्ध लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।

स्िास््र्

ललिलनक/पोिी ललिलनक

सम्बन्त्धी

िापदण्ड

तथा

पिू ायधारहरु : (१)

स्िास््र् ललिलनक/पोिी ललिलनकिा स्िास््र् िाँच गनय लचलकत्सक कुनै पलन िान्त्र्ता प्राप्त
लशक्षण संस्थाबाट कम्तीिा पलन MBBS िा सो सरहको लचलकत्सा सम्बन्त्धी उपालध प्राप्त
गरी सम्बलन्त्धत काउलन्त्सििा दताय भएको हुनपु नेछ ।
(२) परािशय सेिा लदने व्र्लि स्िास््र् लिज्ञानिा प्रिाणपर तह उत्तीणय गरी परािशय
सेिा तािीि प्राप्त हुनपु नेछ ।
(३) पोिी ललिलनकिा रेलडर्ोिोिी इिेलि· सेिा, प्रर्ोगशािा तथा औषधी उपचार
सेिा सञ्चािन गनयु परेिा छुट्टाछुट्टै सेिा सम्बन्त्धी लनधायररत पिू ायधार परु ा गनयु पनेछ ।
(४) स्िास््र् ललिलनक/पोिी ललिलनकिा स्िास््र् सेिा सचं ािनका िालग देहार्
बिोलििका आिश्र्क न्त्र्नू ति भौलतक सलु िधाहरु हुनपु नेछ :–
(क) लबरािीको िाँच गनय Ventilated िा AC कोठा

१

सेिाअनसु ारको छुट्टाछुट्टै (कम्तीिा १४ िगय लिटरका)
(ि) लबरािी बस्ने ठाँउ (कुने ठाउँ)

१

(ग) लबरािी िाँच्ने टेबि
ु

१

(घ) लचलकत्सकका िालग टेबि
ु

१

(ङ) लचलकत्सकका िालग कुसी

१

(च) लबरािी बस्ने टुि

१

(छ) शौचािर्को व्र्िस्था (अपाङ्ग िैरी सलहत)

२
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(ि) टेलिफोन, इन्त्टरनेट र web page
(झ) स्िास््र् लशक्षा सम्बन्त्धी सचू नािि
ू क पोष्टर तथा अन्त्र् सािग्री
(ञ) स्िच्छ पानीको आपलू तय
(ट) लनरन्त्तर लित आपलू तय
(५) सेिा र लिषर् अनसारका आिश्र्क औ िार तथा उपकरणहरुको व्र्िस्था गनयु पनेछ
।
(६) लबरािीको सम्पणू य लििरण राख्नको िालग कम्प्र्टू र िा रलिष्टर गनयु पनेछ ।
(७) ललिलनकिा प्रर्ोग हुने सम्पणू य औिारहरुको अलनिार्य लनििीकरणको व्र्िस्था गनयु पनेछ
।
(८) ललिलनकिा काि गने सम्पणु य कियचारीको र्ोग्र्ताको प्रिाणप्ररको प्रिालणत
प्रलतलिपी साथै प्रलिलधक कियचारीहरुको सम्बलन्त्धत पररषद्मा दताय भएको प्रिाणपरको प्रिालणत
प्रलतलिपी राख्नु पनेछ ।
(९) सेिा शल्ु क र आर्कर प्रिाणपर सबैिे देख्ने ठाउँिा राख्नु पनेछ ।
(१०) बेनी नगरपालिकाबाट तोलकएको एकीकृ त स्िास््र् सचू ना व्र्िस्थापन प्रणािीको
ढाँचा अनसु ार लनर्लित रुपिा िालसक प्रलतिेदन बेनी नगरपालिकाको कार्ायिर्िा पठाउनु
पनेछ ।
२२. रेलडर्ोिोिी िा डाईग्नोलष्टक एण्ड इिेलिङ सेिा सञ्चािनका िालग आिश्र्क पिू ायधार तथा
शतयहरु :
-!_ र्स लनदेलशकाको प्रर्ोिनको िालग रेलडर्ोिोिी िा डाईग्नोलष्टक सेिा अन्त्तरगत दहोर्का प्रलिलधहरु
सिािेश गररएको छ :–
•
•

X-ray (300 mA सम्ि)
Ultrasonogram (USG)

(२) उपदफा (१) िा उल्िेि गररएको सेिा सच
ं ािनको िालग अनसु चू ी ९
बिोलििको लनिेदन फारि नगरपालिकािा पेश गनयपु ने छ र सो बाहेक थप प्रलिलधको िालग
िाग भएिा बेनी नगरपालिकाको लसफाररसिा प्रादेलशक स्िास््र् संरचनािे स्िीकृ ती लदनेछ ।
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(३) रेलडर्ोिोिी डार्ग्नोलष्टक तथा ईिेलिङ्ग सेिाबाट पने लिलकरणका दरू प्रभाििाई कि
गनयका िालग उि सेिा सञ्चािन गनय अनिु लत लददा िा लसफाररस गदाय लनम्न िापदण्डिाई
आधार िालननेछ :–
(क) एलसरेका िालग :
(१) एउटा एलसरे िेलसनका िालग कम्तीिा २२५ स्लिार्र लफटका कोठा हुनु
पने ।
(२) एलसरे गने कोठाका Wall Thickness:

९ ईञ्च With

Plaster of Paris िा ६ Inch with 0.2 mm lead barrier
िा २.० एि एि lead thickness हुनु पने । साथै झर्ाि, ढोका
तथा लभत्ताबाट हुने लिलकरणका चहु ािट हुन नसलने गरी आिश्र्क
व्र्िस्था भएको हनपु ने ।
(३) X-ray सेिा प्रदान गने व्र्लिका िालग एलसरे कोठा लभर ०.५
mm को lead एप्रोन तथा radiation protective measures
का व्र्िस्था हुनपु ने ।
(४) Radiology िा कार्यरत कियचारीहरुका िालग radiation dose
monitor (TLD) उपिब्ध हुनु पदयछ र सिर् सिर्िा Radiation
Survey Monitoring गनयपु ने ।
(५) Eye, Gonadal, Thyroid Gland आलदका Protection को
िालग Lead glass/gloves/lead apron को व्र्िस्था हुनपु ने ।
(६) X-ray एलस्पोि गने कोठा डाकय रुि र प्रलतक्षा गने कक्ष छुट्टाछुट्टै
हुनपु ने ।
(७) Radiology लिभागिा िनसाधारणािे देख्ने ठाउँिा X-ray
लिलकरणिे स्िास््र्िा िराि असर पनय सलछ भन्त्नेबारे सचू ना गने । साथै
सचू नािा गभिती िलहिा तथा बािबालििाई अनािश्र्क लिलकरणबाट
बच्न अनरु ोध गने ।
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(८) x- ray लिच्ने कोठािा लिरािीिे प्रष्ट रुपिा देख्ने गरी प्रालिलधकको
NHPC Licence को प्रलतलिपी, संस्था दतायको प्रलतलिपी र X- Ray
को िल्ु र् सचु ी राख्नपु ने छ ।
(९) Congruence of Optical field and Radiation field को
िाँच कलम्तिा ६ िलहनािा एक पटक गना
ु ृाृपनेछ र Tube
collimation adjustment पलछ अलनिार्य रुपिा गनय पने छ र
सो को प्रलतिेदन सस्ं था दताय िा नलिकरण गदाय अलनबार्य रुपिा पेश
गनयपु नेछ ।
(१०) lead एप्रोन, Thyroid Shield िगार्तका लिलकरण सरु क्षा सम्िलन्त्ध
उपकरणहरुको िाँच नेपाि सरकार/प्रदेश सरकार/नगरपालिका द्वारा सचं ालित
अस्पतािहरुिा सो सम्िलन्त्ध लिज्ञ िनशलिबाट कलम्तिा िषयिा एकपटक अलनबार्य
रुपिा गराउनपु नेछ र सो को प्रलतिेदन सस्ं था दताय िा नलिकरण गदाय अलनबार्य रुपिा
पेश गनपयु नयछ ।
(११) विरामीको दर्ाा लगर् अनुसूची

१० बिोलिि राख्नपु नेछ ।

(१२) Intraoral Dental x-ray
कुराहरुको

को िालग िाथी उल्िेि गररएका

अलतररि तपशीिको व्र्िस्था गनयपु नेछ ।
तपशीि
 X ray tube को Shelding िाइ असर गने गरी
Manipulaation गररएको Unit प्रर्ोगिा ल्र्ाउन
पाइने छै न ।
 Extended collimator को अलनबार्य रुपिा प्रर्ोग
गनयपु नेछ ।
 Exposure code को प्रर्ोग अलनबार्य गनपु नेछ र सो
को िम्िाइ कलम्तिा २ लिटरको हुनपु नेछ ।
(ि) रेलडर्ोिोिी सेिाका िालग आिश्र्क िनशलि तथा र्ोग्र्ता : रेलडर्ोिोिी
सेिाका िालग आिश्र्क िनशलि तथा र्ोग्र्ता देहार् बिोलिि हुनु पनेछ :–
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(१) रेलडर्ोिोलिष्ट :– िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट लचलकत्सा शास्त्रिा
स्नातक तह उतीणय गरी रलडर्ोिोिी लिषर्िा एि डी, डी एि आर डी ,
एफ आर सी आर िा सो सरह कोषय उत्तीणय गरेको र सम्िलन्त्धत
काउलन्त्सििा दताय भएको र म्र्ाद सिाप्त भएको भएिा नलिकरण भएको
हुनु पनेछ ।
(२) रेलडर्ोिोिी एण्ड ईिेलिङ्गका ररपोलटयङ्ग रेलडर्ोिोलिष्टहरुिे िार गनय
पाउनक
ु ो
साथै Radiological Interventional Procedure हरु पलन
र्थासम्भि रलडर्ोिोलिष्टिे गने व्र्िस्था लििाउनु पनेछ ।
(३) रेलडर्ोिोिी सेिाका िालग आिश्र्क िनशलि िा र्ोग्र्ता लनम्न
बिोलिि हुनु पनेछ :
(क) लसलनर्र रेलडर्ोग्रालफक टेलनोिोलिष्ट :– सम्िलन्त्धत लिषर्िा
MSc. Radiography गरी सम्िलन्त्धत काउलन्त्ससिसिा
लिलशष्ट तहिा दताय भइ कम्तीिा ३ िषय काि गरेका हुनपु छय ।
(ि) रेलडर्ोग्राफीक अलधकृ त (रेलडर्ोग्रालफक टेलनोिोलिष्ट) :–
लचलकत्सा शास्त्र अध्र्र्न सस्ंथान िा नपाि सरकारबाट िान्त्र्ता
प्राप्त अन्त्र् संस्थान र्स रेलडर्ोग्राफीक लिषर्िा (BSc. MIT,
Bsc. RT) स्नातक तह उत्तीणय गरेको हुनपने । साथै
NHPC (Nepal Health Professional Council) A
Level िा दताय हुनु पने ।
(ग) रेलडर्ाग्राफर :– लचलकत्सा शास्त्र अध्र्र्न सस्ंथानबाट िा नेपाि
सरकारबाट िान्त्र्ता प्राप्त अन्त्र् संस्थाबाट रेलडर्ोग्राफी लबषर्िा
प्रिाणण पर तह उलत्तणय गरी NHPC (Nepal Health
Professional Council) B Level िा दताय हुनपु ने ।
(घ) Medical Physicist :– Medical Physics लिषर्िा
Bsc िा Msc उत्तीणय गरको ।
(ङ) बार्ोिेलडकि ईलन्त्िलनर्र :– बार्ोिेलडकि ईलन्त्िलनर्ररङ्ग लिषर्िा
िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण सस्ं थाबाट स्नातक तह उत्तीणय गरको हुनु
पनेछ ।
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Measurement and Protection सम्बन्त्धी व्र्िस्था: Radiation
Protection व्र्िलस्थत गनय र X- ray Unit हरुको गणु स्तर नाप गनयिाई
चालहने आिश्र्क उपकरण िरीद गरी स्िास््र् िन्त्रािर्िे तोके का लनकार्िा
राख्ने र अनगु िन तथा लनरीक्षणिा प्रर्ोग गने र गुणस्तर, Dose Monior
गने । लिश्व स्िास््र् संगठनका िापदण्ड अनसु ार कुनै काि गने व्र्लििा
radiation का dose 20 Milisievert per year (WHO) को सन्
२००२ को िापदण्ड अनसु ार देलिएिा उपर्ि
ु क्षलतपलू तयका व्र्िस्था सम्बलन्त्धत
संस्थािे लििाउन पनेछ र लिलकरण क्षेरिा काि गनेिाई अलनिार्य रुपिा रेलडएसन
भत्ताको व्र्िस्था हुनपु ने ।

(घ) Ultrasonogram (USG) USG : Ultrasonogram (USG)
को प्रर्ोग सम्बन्त्धिा रेलडर्ोिोलिष्टहरु बाहेक आफनो क्षेरिा िार प्रर्ोगिा
ल्र्ाउने गरी िान्त्र्ता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीिा ३ िलहनाको USG तालिि प्राप्त
गरेको स्त्री तथा प्रसलू त रोग सम्बन्त्धी लिशेषज्ञहरुिे ।िेलडकि अलधकृ तहरु गनय
पाउनेछन । सेिा सञ्चािन गनय आिश्र्क पने लनम्न बिोलििका उपकरणहरुका
व्र्िस्था हुनु पनेछ :–
(१) इििेन्त्सी सेिािा चालहने औषधी िगार्त औिार उपकरणहरुको व्र्िस्था
हुन पने ।
(२) स्टे्रचर, ह्वीि लचर्रको व्र्िस्था हनु पने ।
(३) शौचािर्को राम्रो व्र्िस्था हुन पने ।
(४) रेकलडयङ्ग तथा ररपोलटयङ्गका िालग छुट्टै कोठाको व्र्िस्था हुन पने ।
(५) िैकलल्पक लिद्यतु का िालग िेनेरेटरका व्र्िस्था हुनु पने ।
(६) लबरािीका िालग र लबरािी कुरुिा बस्नको िालग कोठा िगार्त
बेञ्चको
व्र्िस्था हुनु पने ।
(७) स्टारे , ररपोटय लडस्िीव्र्सू नका िालग छट्टाछुट्टै कोठाको व्र्िस्था हुनु पने
।
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(९) Medical Equipment repair & maintenance गदाय
िार्ोिेलडकि ईलन्त्िनीर्र िा रेलडर्ोिोलिकि उपकरण सम्बन्त्धी लिशेष तालिि
प्राप्त व्र्लि हुन पनेछ ।
(ङ) रेलडर्ोिोिी सेिाको िालग न्त्र्नू ति उपकरण तथा िनशलि पिू ायधारहरु :

लस. नं

लििरण

ललिलनक

२५ शैर्ा

१

X ray िेलशन

१०० एि ए १ थान

३०० एि ए १ थान

२

X
ray
Portable\Mobile

स्िेलच्छक

१०० एि ए १ थान

३

Ultrasound िेलशन

स्िेलच्छक

स्िेलच्छक

४

Radiologist िनशलि

स्िेलच्छक

स्िेलच्छक

५

Radiographic Technologist

स्िेलच्छक

१ िना

६

Radiographer

१ िना

३ देिी ४ िना

िेलशन

(च) स्िास््र् िन्त्रािर्को स्िीकृ लत लिना Radiology सम्बन्त्धी िेलशन नेपिाििा
पैठारी गनय पाइने छै न ।
२३.

प्रर्ोगशािा सेिा: (१) प्रर्ोगशािा सेिा सञ्चािनका िालग प्रर्ोगशािाहरुको स्तर, लिभािन
र िनशलि देहार् बिोलिि हुनु पनेछ :–
(क) िनरि प्र्ाथोिोिी: र्ोग्र्ता: िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट एि. लि. लि.
एस. िा सो सरह उत्तीणय गरी MD Path. MRC Path, DCP िा सो
सरह उतीणय गरको हुनु पनेछ ।
(ि)

िाईिोबार्ोिोिी:

र्ोग्र्ता:

Microbiology उपालध प्राप्त ।
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िान्त्र्ता

प्राप्त

लशक्षण

संस्थाबाट

MD

(ग)

हेिाटोिोिी

:

र्ोग्र्ता:

िान्त्र्ता

प्राप्त

लशक्षण

संस्थाबाट

MD

Hameatology उपाधी प्राप्त ।
(घ) MD Biochemistry: र्ोग्र्ता: िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट MD
Biochemistry उपालध प्राप्त ।
(ङ )

लिशेषज्ञ िेलडकि टेलनोिोलिष्ट: िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाटिेलडकि

ल्र्ाि टेलनोिोिी लिषर्िा स्नातकोत्तर उपालध MMLT प्राप्त ।
(च) िेलडकि टेलनोिोलिष्ट: िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट िेलडकि ल्र्ाि
टेलनोिोिी लिषर्िा स्नातक BMLT उपाधी प्राप्त ।
गना पाउने पररक्षणहरु: Histopatholoty, Cytopathology & Bone
Marrow Study बाहेकका सिै परीक्षणहरु ।
MMLT/M.Sc.Microiology,
MMLT/M.Sc.Haematology,
MMLT/M.Sc.Bio Chemistry, MMLT/M.Sc. Cytology उपालध
प्राप्त गरे कोहरुिे िनु लिषर्िा आफुिे उपाधी प्राप्त गरे का छ सोही लिषर्िा िार
प्रर्ोगशािा सञ्चािन गरी लबशेषज्ञ सेिा प्रदान गनय पाउने छन ।
(छ) ल्र्ाि टेलनीलशर्न: िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण सस्ं थाबाट सम्बलन्त्धत लिषिा प्रिाण पर
तह िा सो सरह उतीणय गरेको ।
गनय पाउने पररक्षणहरु:
२५ शैर्ा सम्िका सरकारी अस्पताि स्तरिा प्रदान
गररने प्रर्ोगशािा सम्बन्त्धी पररक्षणहरु ।
(ि) ल्र्ाि अलसष्टेण्ट: िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट कम्तीिा एक बषय िा १५
िलहनाको ल्र्ाि.अलसष्टेन्त्ट तालिि परु ा गरी प्रिाण पर प्राप्त गरेका ।
गना पाउने परीक्षणहरु: २५ शैर्ा सम्िका सरकारी अस्पताि स्तरिा प्रदान गररने
प्रर्ोगशािा सम्बन्त्धी आधारभतू पररक्षणहरु ।
नोट: िालथ उल्िेलित िनशलिहरुिे र्ोग्र्ता हालसि गरेको लिषर्को पाठ्र्िििा
उल्िेलित सम्बलन्त्धत परीक्षण गनय पाउनेछन् ।
(२) उपदफा (१) िा उल्िलित िनशलििे आफूिे प्राप्त गरेका प्रिाणपरका आधारिा
व्र्िसार् गनय
नेपाि सरकारिे तोके का पररषदिा दताय हुनु पनेछ ।
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२४. प्रर्ोगशािा सञ्चािन सम्बन्त्धी न्त्र्नू ति िापदण्ड: देहार्िा उल्िेि भए बिोलिि
सरकारी स्तरिा
सञ्चालित प्रर्ोगशािाहरुको िगीकरण र तपशीि अनसु ारको िापदण्ड लनिी क्षेरिा
सञ्चालित प्रर्ोगशािाहरुको न्त्र्नू ति िापदण्ड हुनेछ ।
 प्रर्ोगशािाको िगीकरण
o A सिहु का प्रर्ोगशािा: र्ो सिहु िा पने प्रर्ोगशािाहरुिे अलत लिलशष्ट
प्रर्ोगशािा सेिा प्रदान गनेछन ।
o B सिहु का प्रर्ोगशािाहरुिे ५१ देिी २०० बेड सम्िका िनरि अस्पताि,
सबै अञ्चि अस्पताि र उपक्षेरीर् अस्पतािहरुिा आधाररत प्रर्ोगशािा र्स
सिहु िा पदयछन् ।
o C सिहु िा प्रर्ोगशािाहरु ५० बेड सम्िका िनरि अस्पताििा आधाररत
प्रर्ोगशािाहरु र्स सिहु िा पदयछ ।
o D सिहु का प्रर्ोगशािाहरु: र्ो सिहु िा पने प्रर्ोगशािाहरु सरकारी स्तरिा
प्राथलिक स्िास््र् के न्त्द्रिा आधाररत प्रर्ोगशािा हुनेछ ।
o
E सिहु को प्रर्ोगशािाहरु: र्ो सिहु िा पने प्रर्ोगशािाहरु सरकारी
स्तरिा हेल्थ पोष्टिा आधाररत प्रर्ोगशािा हुनेछ । र्स सिहु िा पने लनलि
प्रर्ोगशािाहरुको हकिा र्स सिहु को िागी सरकारी प्रर्ोगशािाहरुिाइ
तोलकए सरह नै देहार् बिोलििको िापदण्डहरु परु ा गरेको हुनपु नेछ ।
(क) Space: 150 SQ Feet or More
(ि) Equipment/Consumables/Reagent/Kits: As required to
perform designated tests. Modern/advanced technology
should be adopted.
(ग) Human Resource: Minimum 2
(घ) Services(Range of Test): To be provided by this
laboratory include:
 Hematology: TC, DC, Hemoglobin, ESR, Blood grouping for
non transfusion purpose, BT, CT
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 Biochemistry: Sugar, urea, Bilirubin, Uric Acid, Total protein,
Serum albumin,
 Microbiology: Sputum AFB stain (Z-N Stain),
 Tests by RDTs: With simple interpretation
 Miscellenious: Routine Urine analysis, Routine Stool
Analysis, Urine Pregnancy Test, Stool for reducing
substances.
बेनी नगरपालिकािे हाि E सिहु को प्रर्ोगशािाहरुिाइ िार संचािन अनिु लत लदन र नलिकरण गनय
सलनेछ र सो सिहु को प्रर्ोगशािािे देहार्को पिू ायधार परु ा गरेको हुनपु नेछ ।
क्) सलििै पहुचँ
ि)् पर्ायप्त हािा आित िाित गने स्थान
ग)् पर्ायप्त िारिा उज्र्ािो भएको
घ) लनर्लन्त्रत िातािरण
ि)् पर्ायप्त पालनको आपलु तय व्र्िस्था
च)् लनर्लित लििि
ु ी आपलु तय व्र्िस्था
छ) प्रर्ोगशािा संचािनको क्षिता र गणु स्तरर्ि
ु
ि)् लििाणरु लहत िनाउने सलु िधा
भm
् ) फोहोर व्र्िस्थापननको उपर्ि
ु सलु िधा
ञ) निनु ा र ररएिेन्त्टकरुको ढुिानीको िालग उपर्ि
ु भण्डारणको सलु िधा
च)् त्र्ांक भण्डारण, अलभिेलिकरण र व्र्िस्थापन
ठ) व्र्लिगत र बातािरणको सरु क्षा
ड) गणु स्तरीर् ररएिेन्त्ट र के लिकिको प्रर्ोग
ढ) फरक फरक लिर्ाकिापहरुको िालग कार्यलिभािन
ण) लिसािट र कन्त्टालिनेसनको िोलिििि
ु गने व्र्िस्था
25

त अन्त्र् सलु िधाहरु
E सिहु का प्रर्ोगशािाको िालग चालहने उपकरण तथा सािाग्रीहरु लनम्नानसु ारका हुनपु ने छ ।
All Basic Equipment/Consumables/Reagent/Kits:


Basic equipment include:
1. Centrifuge
2. Colorimeter
3. Water Bath
4. VDRL shaker
5. Hot air oven
6. Incubator
7. Micropipettes
8. DC counter
9. Refrigerator
10.

Power Backup

Glasswares: Khan Tubes, Testtubes, Petridishes etc.
Consumable: Disposable syringes, Vacutainers, Gloves and Masks.
E सिहु का प्रर्ोगशािाको िालग चालहने िानि संसाधन लििरण:
१.प्रर्ोगशािा पररक्षणको िालग र्ोग्र् िनशलि उपिब्ध हुनपु नेछ ।
२. प्रर्ोगशािा परीक्षण कार्यिा संिग्न हुने िनशलि कलम्तिा ल्र्ाि एलसस्टेन्त्ट तह उलत्तयण भइ
तोलकएको काउलन्त्सि(नेपाि िेलडकि काउलन्त्सि/नेपाि स्िास््र् व्र्िसार्ी पररषद) िा दताय भएको
हुनपु नेछ र म्र्ाद सिाप्त भएको भएिा नलिकरण गरेको हुनपु नेछ ।
३. प्रर्ोगशािा परीक्षण सेिा प्रदान नगरे तापनी निनु ा संकिन के न्त्द्रबाट निनु ा संकिन गने सेिा
संचािनको िालग पलन E सिहु को प्रर्ोगशािा दताय गनयपू नेछ ।
४. सम्िलन्त्धत प्रर्ोगशािािे HMIS प्रलतिेदन िालसक रुपिा नगरपालिकाको स्िास््र् शािािा
बझु ाउनपु नेछ ।
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५. प्रर्ोगशािािे रालष्टर् गणु स्तर सलु नलितता कार्यिि (NERAS/ERA Programme)
अलनबार्य
रुपिा सहभागी हुनपु नेछ ।

२५. डेन्त्टि सेिा सम्िलन्त्ध
१ डेन्त्टि सेिा सचं ािन गनयका िालग लनम्न शतयहरु परु ा गनयपु ने छ ।
(क) भौलतक पिू ायधार
 ररसेप्सन
 प्रलतक्षा कक्ष
 ललिलनक (लिरािी िाँच कक्ष)
 x- ray कक्ष
 शौचािर्
(ि) औिार उपकरण
 Dental Chail with halogen light spittoon and water supply
 High Vacuum suction
 Micromotor or Airmotor
 Airotor Handpeace
 Light cure Unit
 Ultrasonic super unit/Piso Scaler
 Oil free Medical Grade Compressor, electrocautry
 IOPA X-Ray, X-Ray Viewer
 Autaclave/Hot air oven
 Needle destroyer with cutter
 Generator
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िा

(ग) िनशलि
 Graduate Dental Surgeon १ िना
 Dental Hygienist/Dental Assistant १ िना
 कार्ायिर् सहर्ोगी १ िना

(२६) फािेसी सेिा संचािन सम्िन्त्धिा
फािेसी सेिा सचं ािन गदाय देहार् बिोलििका िापदण्डहरु परु ा गरेको हुनपु नेछ ।
 औषधी ऐन, २०३५ बिोलिि फािेलसष्ट।फािेसी सपु रभाइिर।फािेसी सहार्क अथिा
औषलध व्र्िस्था लिभागबाट अलभिि
ु ीकरण तालिि प्राप्त आलधकाररक प्रिाणपर
सलहतको फािेसी िा फािेसी पसि दताय प्रिाणपर हुनपु नेछ ।
 फािेसी/औषधी पसि आफ्नै लनिी घरिा भएिा घर रहेको िग्गाधनी प्रिाणपिु ाय र
आफ्नै लनलि घर नभए फािेसी।औषधी पसि राख्ने सम्झौता पर अनसु ार घर लिने
व्र्िस्था भएको हुनपु दयछ ।
 फािेसी/औषधी पसि प्र्ान।भ्र्ाट िा दताय भएको प्रिाणपर हुनपु नेछ ।
 औषधीको प्रकृ लत र
व्र्िलस्थत हुनपु दयछ ।

पररिाणको आधारिा औषधी भण्डारणको भिन िा पररसर

 औषधी व्र्िस्था लिभागिा दताय भएका लिभागिे अनिु लत लदएका औषधी तथा
औषधीिन्त्र् पदाथयहरु िार लिलि लितरण गनय पाइनेछ ।
 औषधी लिलि लितरणको िालग प्रचार प्रसार गनय पाइने छै न ।
 लचलकत्सक िा अलधकारप्राप्त स्िास््र्किीिे प्रदान गरेको लिलित औषधी पिु ीका
आधारिा िार औषधी लिलि लितरण गनय पनेछ ।
 लचलकत्सको
पिु ी
लिना
िागु
औषधी
तथा
लिषािु
औषधीहरु(Narcotics\Psychotropic and Poisonous Medicine)
लिलि लितरण गने पाइने छै न र र्स्ता औषधीहरु लिलि गनय पने अिस्थािा औषधी
पिु ीको फोटोकपी गरी सो फोटोकपीिा लचलकत्सकको NMC नम्िर िेिी सोको
अलभिेि सरु लक्षत राख्नपु नेछ ।
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 औषधी तथा औषधीिन्त्र् पदाथयहरुको गणु स्तरिा कुनै लकलसिको नकरात्िक प्रभाि
नपने गरी औषधीको प्रकृ लत बिोलिि उलचत भण्डारणको व्र्िस्था गनपयु नेछ ।
 औषधी बाहेकका अन्त्र् िस्तहु रु औषधीसगं ै राख्न र लिलि लितरण गनय पाइने छै न ।
 औषधीिा कार्र् भएको िल्ू र् भन्त्दा बढी िल्ू र् लिइ औषधी लिलि लितरण गनय
पाइनेछैन ।
 म्र्ाद नाघेका औषधीहरु लिलि लितरण गनय पाइने छै न र त्र्स्ता औषधीिाइ अिग
रािी उलचत व्र्िस्थापन गनयपु नेछ ।

पररच्छे द - ८
आयवु ेद र्था वैकलपपक लचलकत्सा सम्बन्धी स्वास््य सस्ं थाहरुको मापदण्ड

२७.

आर्िु ेद तथा िैकलल्पक लचलकत्सा सम्बन्त्धी स्िास््र् संस्थाहरुका िापदण्ड : (१) आर्िु ेद
तथा िैकलल्पक लचलकत्सा प्रणािी अन्त्तगयत लनिी स्तरिा स्िास््र् संस्थाका स्थापना,
सञ्चािन तथा स्तरोन्त्नलत गदाय देहार्का िापदण्डहरुका पािना गनयपु नेछ :–

(क) आयवु ेद स्वास््य सेवा :
(१) आर्िु ेद लचलकत्सा प्रणािी अन्त्तगयत स्िास््र् सेिा प्रदान गदाय िा लचलकत्सा
व्र्िसार् गदाय सम्बलन्त्धत लबषर्िा िान्त्र्ता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट स्नातक िा
स्नातकोत्तर उपालध हालसि गरी नेपाि आर्िु ेद लचलकत्सा पररषदिा दताय भएका
हुनु पनेछ । नेपाि सरकारका िहाििािा कियचारी भएिा नेपाि सरकारका पिू य
स्िीकृ लत लिनपु नेछ ।
(२) पञ्चकि सेिा के न्त्द्रिा सम्बलन्त्धत लबषर्िा कलम्तिा लब.ए.एि.एस िा सो सरह
उपालध प्राप्त व्र्लिबाट ििन, लिरेचन, लशरोलिरेचन, आस्थापन, अनिासन िलस्त
र रििोक्षण प्रर्ोग गनपयु नय र उत्तरिलस्तका िालग सम्बलन्त्धत लिशेषज्ञबाट गनयपु नेछ
।
(३) आर्िु ेद अस्पताििा काि गन कियचारीिाई सि
ं िण सरु क्षा सम्बन्त्धी आिश्र्क
तालिि लदनपु नेछ ।
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(४) आर्िु ेद अस्पतािि िनशलि, भौलतक पिू ायधार, आिार–उपकरण र सेिाका
गणु स्तरीर्तािा िार सस्ं था लिस्तार गनय स्िीकृ लतका िालग िाग गनय र उपर्ि
ु ठहर
भएिा शािा लिस्तारका स्िीकृ लत लदन सलकनेछ ।
(५) लबरािीका उपचारका लसिलसिािा आिश्र्कता अनसु ार लिशेषज्ञ लचलकत्सक
सिक्ष िा उपर्ि
ु स्थानिा प्रेषण (रेफर) गनयपु नेछ ।
(६) रोग लनदानाथय आिश्र्क पने ई.लस.िी., इ.इ.िी, प्र्ाथोिोिी, रलडर्ोिोिी तथा
अन्त्र् आिश्र्क सेिाहरु सच
ं ािन गनयपु रेिा सम्बलन्त्धत लबषर्का िनशलि र सा
सम्बन्त्धी भौलतक पिू ायधार, औिार उपकरण नीलत लनर्िका पािना गनयपु नेछ ।
(७) इलन्त्िग्रेटेड ललिलनक, नलसयङ्ग होि िा अस्पताि भनी स्िीकृ लतका िालग िाग
भएिा कुन कुन लबषर् र सेिा लदन उद्देश्र् रालिएका हो ? सो प्रष्ट उल्िेि
गरर सोही बिोलििका िनशलि, औिार उपकरण र भौलतक पिू ायधार व्र्िस्था
गनयपु नेछ ।
(८) आर्िु ेद लचलकत्सा लिधािा स्िास््र् रक्षा, रोग लनिारण, औषलध द्रव्र्
काष्ठौषलध, रसौषलधका प्रर्ोग गररने लचलकत्सा सेिा, लिना औषलध लदइने सेिा र
आर्िु ेद स्िास््र्

सेिािा उल्िेलित पिू यकि अन्त्तगयतका लनराग्नी स्िेद (िि, िार्,ु सर्ू यलकरण,
पालथयि तत्िको प्रर्ोग), अलग्न स्िेदन, अभ्र्ङ्ग (Massage), सत्िाििर्
लचलकत्सा (र्ोगाभ्र्ास, ध्र्ान आलद) का िाध्र्िबाट रोगको रोकथाि िा
दीघयिीिनका िालग सञ्चािन गररन संस्थाहरुिे आर्िु ेद स्िास््र्किीहरु, भौलतक
पिू ायधार, आिश्र्क औिार उपकरण र तोलकएका िापदण्ड परु ा गरर िनु सक
ुै
नाििा संचािन भएतापलन आधार ग्रन्त्थ सलहत अनिु लत प्रदान गने लनकार्बाट
अनिु लत लिएर िार सञ्चािन गनय पाइनेछ ।
(ि) आर्िु ेद लचलकत्सा अन्त्तरगत रहने सेिाहरु: लचलकत्सा सेिााः
१. रोग उपचार (आतरु लिकार प्रशिन)
(क) र्लु ि व्र्ापाश्रर् लचलकत्सा
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(ि) संशिन (औषलध लचलकत्सा)
(ग) संशोधन (ििनालद पञ्चकि शोधन लचलकत्सा)
(घ) दैि व्र्ापाश्रर्
(ङ) सत्िाििर्
(च) शस्त्र–प्रलणधान
(छ) र्ोगाभ्र्ास
२. स्िास््र् प्रिियनात्िक, स्िास््र् रक्षा तथा प्रलतरोधात्िक स्िास््र् सेिा
(क) प्रकृ लत लिलनिर् र परािशय
(ि) स्िस्थिृत्त पािन –ऋतचु र्ाय, लदनचर्ाय, रालरचर्ाय, प्र्ाप्र्, आहार
लिहार
(ग) रसार्न
(घ) िािीकरण
(ङ) पञ्चकि
(च) र्ोगाभ्र्ास
(ग)

आर्िु ेद अस्पताि तथा नलसयङ्ग होि सम्बन्त्धी िापदण्ड तथा पिू ायधार: स्िास््र् संस्था
स्थापना, संचािन तथा स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बलन्त्ध लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ । ।

(घ) आर्िु ेद पिू कय ि पञ्चकि सेिा के न्त्द सम्बन्त्धी िापदण्ड तथा पिू ायधारहरु : स्िास््र् संस्था
स्थापना, संचािन तथा स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बलन्त्ध लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।

(ङ) होलिर्ोप्र्ालथक लचलकत्सा सेिा स्थापना तथा सञ्चािन िापदण्ड : स्िास््र् सस्ं था स्थापना,
सचं ािन तथा स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बलन्त्ध लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।
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(च) होलिर्ोप्र्ालथक इििेन्त्सी सेिा: स्िास््र् संस्था स्थापना, संचािन तथा स्तरोन्त्नलत िापदण्ड
सम्बलन्त्ध लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।
(छ) लनिी स्तरका होलिर्ोप्र्ालथक अस्पतािका पिू ायधार :

स्िास््र् संस्था स्थापना, संचािन तथा

स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बलन्त्ध लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।
(ि) एलर्प्रू से र : स्िास््र् संस्था स्थापना, संचािन तथा स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बलन्त्ध लनदेलशका,
२०७० बिोलिि हुनेछ ।
(झ) एलर्पू ञ्चर सेिा अस्पतािका पिू ायधार र िापदण्डहरु : स्िास््र् सस्ं था स्थापना, सच
ं ािन तथा
स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बलन्त्ध लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।
(ञ) प्राकृ लतक लचलकत्सा अस्पतािका पिू ायधारहरु

: स्िास््र् संस्था स्थापना, संचािन तथा

स्तरोन्त्नलत िापदण्ड सम्बलन्त्ध लनदेलशका, २०७० बिोलिि हुनेछ ।

पररच्छे द -९
अलििेख र्था प्रलर्वेदन सम्बन्धी व्यवस्था

२८.

अलभिेि तथा प्रलतिेदन:

(१) प्रत्र्ेक स्िास््र् संस्थािे प्रदान गरेका सेिाहरु बेनी नगरपालिकाको कार्ायिर्बाट प्राप्त एलककृ त
स्िास््र्
व्र्िस्थापन सचु ना प्रणािी अनसु ार अलभिेि राख्नु पनेछ । तोलकएको सिर्िा आफुिे प्रदान
गरेको सेिाको प्रलतिेदन बेनी नगरपालिकाको कार्ायिर्बाट प्राप्त एलककृ त स्िास््र् सचु ना
व्र्िस्थापन प्रणािीको ढाँचािा बेनी नगरपालिकाको कार्ायिर्िा अलनिार्य रुपिा पेश गनयु
पनेछ । र्सरी तोलकए बिोलििको अलभिेि नराख्ने र प्रलतिेदन पेश नगने स्िास््र् संस्थािाई
बेनी नगरपालिकािे सचेत गराउनक
ु ा साथै अनिु लत िारेि गनय सिेत सलनेछ ।
(३) सचू ना व्र्िस्थापन गने कियचारीिाई बेनी नगरपालिकाको कार्ायिर्बाट एलककृ त स्िास््र्
सचु ना व्र्िस्थापन प्रणािी सम्बलन्त्ध तालिि लिने व्र्िस्था गराउनु पनेछ ।
(४) स्िास््र् संस्थािे सेिा प्रदान गरको लिरािीहरुको रोगको लििरण ICD 10 अनसु ार
coding गरी लप्रतिेदन गनयु पनेछ ।
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(५) स्िास््र् सस्ंथािे आफनो संस्थािा भएको िन्त्ि तथा िृत्र्क
ु ो घटना लििरण प्रचलित
काननू बिोलिि तोलकएको ढाँचािा बेनी नगरपालिकाको पलञ्िकरण शािािाई िालसक रुपिा
लदनु पनेछ ।

(६) स्िास््र् संस्थािे आफ्नो संस्थािा नेपाि सरकारिे तोके को notifiable
diseases
का लिरािी पत्ता िागेको िा शंका िागेको िण्डिा िा कुनै रोगको िहािारीको
शक
ं ा िागेिा तरुु न्त्तै बेनी नगरपालिकाको कार्ायिर्िा सचु ना गनयु पने छ ।

पररच्छे द - १०
सञ्चािन अनमु लर् नलवकरण हुन नसक्ने अवस्था र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था

२९. सञ्चािन अनिु लत नलिकरण नहुन:े (१)र्स लनदेलशकािा अन्त्र्र िनु सक
ु ै कुरा िेलिएको
भएतापलन देहार्का अिस्थािा स्िास््र् सस्ं थाका सेिा सञ्चािन अनिु लतको नलिकरण गररने
छै न :–
(क) लनर्लित िा आकलस्िक अनगु िन गदाय तोलकएका गणु स्तर िा पिू ायधार परु ा
नगरी स्िास््र् सेिा सञ्चािन गरेको पाईएिा,
(ि) प्रारलम्भक िातािरणीर् परीक्षण िा उलल्िलित शतयहरु पािना नगरेको पाईएिा,
(ग) अस्पताििे प्रदान गरेका सेिाको तोलकएको ढाँचािा अलभिेि नरािेिा,
तोलकएको ढाँचा र सिर्िा लनर्लित प्रलतिेदन नगरेिा र िालषयक प्रलतिेदनसम्बलन्त्धत
पालिकाको कार्ायिर्िा पेश नगरेिा,
(घ) स्िास््र् संस्थाबाट लसलियत अस्पताििन्त्र् फोहरिैिाको उलचत व्र्िस्थापन नगरेको
पाईएिा,
(ङ) बेनी नगरपालिकाको कार्ायिर्िे लदएको लनदेशनको उल्िंघन गरेिा,
(च) भिन सलं हता अनरुु प भिन लनिायण नभएको िा परु ाना भिनको हकिा
तोलकएका सिर्लभर भक
ु म्पीर् दृलष्टकाणेिे भिन पब्रिीकरण गरेको नपाइएयिा ।
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३०. िारेिी गनय सलकने : (क)र्ो लनदेलशका प्रारम्भ हुन अलघ अनिु लत प्राप्त गरी सञ्चािनिा
रहेका स्िास््र् सस्ं थािे सस्ं था सञ्चािन गनय नसलने िनाइ सञ्चािन अनिु लत िारेिीका
िालग लनिेदन लदएिा सम्बलन्त्धत लनकार्िे त्र्स्ता संस्थाका सञ्चािन अनिु लत िारेिी गनय
सलनेछ ।
(ि) गैर काननू ी लिर्ाकिाप गरेको पाईएिा सम्बलन्त्धत लनकार्िे सम्बलन्त्धत सेिा
लनिम्िन िा त्र्स्ता सस्ं थाका सञ्चािन अनिु लत िारेिी गनय सलनेछ ।
(ग) दफा २७ र २८ िा तोलकएका कार्यहरु उिंघन गरेिा ।
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पररच्छे द - ११
लवलवध

३१

सेिा शल्ु क लनधायरण सलिलत सम्बन्त्धी व्र्िस्था : (१)सियसाधारणिाई उलचत िल्ू र्िा
गणु स्तरीर् स्िास््र् सेिा पर्ु ायउने प्रर्ोिनका िालग स्िास््र् सस्ं थािे प्रदान गने
स्िास््र् सेिाको गणु स्तरका आधारिा त्र्स्ता स्िास््र् संस्थािे लिन सलने सेिा
शल्ु कसम्बन्त्धी िापदण्ड लनधायरण गनयका िालग बेनी नगरपालिकािे एउटा सेिा शल्ु क
लनधायरण सलिलत गठन गनेछ र उि सलिलतको लसफाररसको आधारिा सेिा शल्ु क
लनधायरण हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) का प्रर्ोिनका िालग सेिा शल्ु क लनधायरण सलिलतको बैठक
आिश्र्कता अनसु ार िस्नेछ ।
(३) सेिा शल्ु क लनधायरण सलिलतको बैठक सम्बन्त्धी कार्यलिलध सलिलत आफैं िे लनधायरण
गरे बिोलिि हुनछ
े ।

३२.
३३.

३४.

िापदण्ड तथा अनसु चू ीिा हेरफे र : बेनी नगरपालिकािे र्स लनदेलशकािा उलल्िलित
िापदण्ड तथा अनसु चू ीहरू आिश्र्कता अनसु ार हेरफे र र थपघट गनय सलनेछ ।
व्र्ाख्र्ा गने अलधकार : र्स लनदेलशकािा उलल्िलित िापदण्डका कुनै प्रािधानको
कार्ायन्त्िर्निा कुनै लद्वलिधा उत्पन्त्न भई कार्ायन्त्िर्निा िाधा आई परेिा बेनी नगरपालिकािे
सो िापदण्डको व्र्ाख्र्ा गनेछ ।
स्ित: अिान्त्र् हुने :र्स लनदेलशकािा िेलिएका कुनै कुरा प्रचलित काननू को कुनै
व्र्िस्थासंग बालझएिा बालझएको हद सम्ि स्ित: अिान्त्र् हुनेछ ।
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अनसु चू ी १
पिू ायधार, स्थार्ी एिं स्तरोन्त्नती स्िीकृ लतको प्रर्ोिनको िालग अनगु िन सलिलत सम्बन्त्धी व्र्िस्था
(दफा २ को िण्ड (क) सँग सम्बलन्त्धत)
बेनी नगरपालिका स्तरीर्
१. िे.स.ु / िेलडकि अलधकृ त –

बेनी अस्पताि

संर्ोिक

२. ल्र्ाब टेलनीलसर्न/अलधकृ त (एक) –

बेनी अस्पताि

सदस्र्

३. रेलडर्ोग्राफर/अलधकृ त (एक) –

बेनी अस्पताि

सदस्र्

४. पलब्िक हेल्थ नसय/अलधकृ त (एक) –

स्िास््र् कार्ायिर्

सदस्र्

५. इलन्त्िलनर्र (लसलभि)(एक) –

बेनी नगरपालिका

सदस्र्

६. बेनी नगरपालिकाबाट िनोलनत लिज्ञ
७. स्िास््र् शािा।इकाइ प्रिि
ू

(एक)

सदस्र्

– बेनी नगरपालिका

८. सलिलतिे आिश्र्क ठानेको लिशेषज्ञ

सदस्र् सलचि

२ िना

सदस्र्

नोट: सलिलतिे अनगु िन गररने संस्थािे प्रिाह गने सेिाको प्रकृ लतको आिश्र्कता अनसु ार
सम्बलन्त्धत लिषर्का लिशेषज्ञिाई सलिलतका सदस्र्का रुपिा आिन्त्रण गनय सलनेछ
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।

अनसु चू ी २
भिन सम्बन्त्धी िापदण्ड
(दफा २ को िण्ड (न) सँग सम्बलन्त्धत)

लनिायण गररने स्िास््र् संस्थाका हकिा िापदण्डिा उल्िेि गररएका भए सोही अनसु ार तथा नभएका
हकिा देहार्का िापदण्ड अनसु ार कार्ि गररनु पनेछ ।
•

अलधकति ग्राउण्ड कभरेि – ४० प्रलतशत

•

Floor Area Ratio (FAR) – २.५

•

न्त्र्नु ति पालकय ङ स्थि – िम्िा िग्गाका २५ पलतशत

•

भिनका सेट ब्र्ाक (Set Back) – कलम्तिा ३ लिटर भिनका चारैलतर

•

िाईट प्िेन(Light Plane)– ६३.५ लडग्री
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अनसु चू ी ३
पिू ायधार स्िीकृ लतको िनसार् परका िालग लनिेदन फाराि
( दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्त्धत)
श्री ..............................................................
..............................................................
.............................................................. ।
लनम्नानसु ार प्रस्तालित अस्पतािका सच
ं ािन तथा पिू ायधार स्िीकृ लतको िनसार् परका िालग
देहार् अनसु ार कागिात सलहत लनिेदन फाराि पेश गरे का छु/छौ ।
लनिेदन फाराि:
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कार्यकारी अलधकत/संचािन सलिलतका तफय बाट
...........................................................
१. अस्पतािको नाि :–

शैर्ा संख्र्ा :–

साधारण सेिा/लिशेषज्ञ सेिा िा अस्पताि के हो
२. उल्िेि गने :–
३. अस्पतािको ठे गाना (पराचार गने ठे गाना) :–

िडा न.ं : –

अञ्पालिकाचि ::–
ब्िक नं. :–

:–
टेलिफोन :– िोबाइि :–

पो.ब.न.ं :–

४. अस्पताि िोल्न व्र्लिहरु (५ प्रलतशत भन्त्दा बढी शेर्र धारण गनेहरुको िार):–
नाि :–
नागररकता न: :–

टोि

ठे गाना :–
िोबाइि न.ं :– फोन न.ं :–

५. अस्पतािका िालग आिस्र्क िग्गा र स्िालित्िका
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(क) िग्गाका लकत्ता, क्षेरफि र स्िालित्िका प्रकार:

(ि) लिििा भए कबलु िर्तनािा पेश गने:
६.अस्पतािका लित्तीर् स्रोत :–
(क) लनिी िगानी (ि) बैंक किा

(ग) सरकारी (घ) अनदु ान सहर्ोग

(ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट किाय लिइ संचािन गने भए सो को लििरण
(च) अन्त्र् लित्तीर् िगानी :– (स्थीर पँिू ी िागत)

रु.

....................
(क) भिन तथा िग्गाको िालग :– रु. ....................
(ि)

औिार

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

उपकरणको
लित्तीर्

िगानी

िालग

:–

(चाि

रु.
पिँू ी

िागत) रु. ..................
रोिगार संख्र्ा

:–

अनिु ालनत आम्दानी :– रु. ..................
अनिु ालनत िनु ाफा :– ................. िालसक :– रु. .................
रैिालसक :– रु. ................. िालषयक :– रु. .................
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७. देहार्का लिषर्हरु सिेत सिािेश भएको व्र्ािसालर्क कार्यर्ोिना
(क)स्िीकृ त संस्थाबाट प्रदान गन सेिाहरूका लििरण :

लनदानात्िक सिा
• एलस–रे

प्रलतकारात्िक सिा
• िोप

• अल्िासाउण्ड

• गभयिती,

• इन्त्डोस्कोपी

िाँच
• पररिार लनर्ोिन

• इसीिी, िेडलिि
• प्रर्ोगशािा
• ................
• .................

उपचारात्िक सिा
•
•

प्रसलू त तथा स्त्री रोग
िनरि िेलडलसन
िनरि सलियकि

•

लिशेषज्ञ सेिा : िस्त प्रसलू त

सत्ु के री •

• ..................... सेिा, िृगौिा रोग, स्नार्, आँिा,
ु
• ..................... हाडिोनी, िानलसक सेिा
• ..................... •

...........

• .....................

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

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

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

(ि) सस्ं थािा प्रर्ोग हुन आिश्र्क उपकरणहरूका लििरण (सि
ं ग्न गन ):
(१).................................................................................
.............
(२).................................................................................
.............
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(३).................................................................................
.............
(४).................................................................................
.............
(ग) सस्ं थािा सेिा पर्ु ायउनका िालग आिश्र्क पन िनशलिका लििरण (सि
ं ग्न गन ):
(१) लिशेषज्ञ :
नाि :

पद :

र्ोग्र्ता : पाटयटाइि : फुिटाइि
:

पद :

र्ोग्र्ता : पाटयटाइि : फुिटाइि
:

पद :

र्ोग्र्ता : पाटयटाइि : फुिटाइि
:

(२)
प्रालिलधक :
नाि

:

(३)
प्रशासलनक :
नाि :

नोट :
(१) संस्थािा कार् गन प्रालिलधक कियचारीहरू सम्बलन्त्धत पररषदिा दताय भएका हुनपु न ।
सम्बलन्त्धत पररषदका प्रिाण पर अलनिार्यरुपिा पेश गनपयु नेछ ।
(२) कियचारीहरूका र्ोग्र्ताका प्रिालणत प्रलतलिलपका साथै कार्य गने िन्त्िरु ीनािा सिेत
संिग्न हुनपु ने ।
(३) सरकारी कार्ायिर्िा कार्यरत कियचारीहरू सि
ं ग्न हुने भएिा नेपाि स्िास््र् सेिा ऐन,
२०५३ का दफा ५९ अनसु ारको स्िीकृ लत पर अलनिार्यरुपिा संिग्न हुनपु ने ।
(४) प्रालिलधक कियचारीहरुि आफै कार्य गने अन्त्र् संस्थाहरुका सिेत लििरण िि
ु ाउने ।
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अनसु चू ी ४

स्िास््र् सस्ं थाका स्थापना, सेिा लिस्तार िा स्तरोन्त्नलतका िालग अनिु लत प्राप्त गनय लदन
लनिेदन फाराि
(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्त्धत)
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१. संस्थाका नाि :–

शैर्ा सख्ं र्ा

२. साधारण सेिा/लिशेषज्ञ सेिा अस्पताििा कुन हो उल्िेि गने :–
३. सस्ं थाका ठे गाना (पराचार गन ठे गाना) :–
अञ्चि :–

िडा न.ं :–

टोि :–

लिल्िा :–

व्िक न.ं :–

टेलिफोन
:–

४. सस्ं था िोल्न व्र्लिहरु :–
नाि :–
नागररकता न.ं :–
ठे गाना :–
फोन न.ं :–
िोबाइि न.ं :–
५. संस्थाका लित्तीर् स्रोत :–
क.

लनिी :– ि.

शेर्र

किा :– ग. सरकारी :–
घ. गैर सरकारी सस्ं थाबाट किा लिइ सच
ं ािन गन भए सा उल्िेि गन :–
लित्तीर् िगानी :–(िागत)
रु.

क.

भिन तथा
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न.

िग्गाका िालग :– औिार
उपकरण :– िनशलि :–
अनिु ालनत आम्दानी :–
आम्दानी

स्िदेशी :–

लबदेशी

अचि सम्पलत्तका स्रोत :– अनिु ालनत िनु ाफा :–
:–

रैिालसक :–

:–
िालसक

िालषयक :– ६.

नलसयङ्ग होि तथा लनिी अस्पतािका िगीकरण अनसु ार प्रदान गने
सेिाहरुको लबिरण कुन–कुन सेिा पर्ु ायउने हो ? िि
ु ाउने ।
लनदानात्िक सेिा
एलस–रे

प्रलतकारात्िक सिो

िोप प्रसलू त तथा स्त्रीरोग
आहार लिहार िनरि िेलडलसन

उपचारात्िक सेिा

एि.लस.एच
लनर्ोिन

ललिलनक

अन्त्र् सेिा
पररिार

अल्िासाउण्ड िनरि सलियकि लिशषेज्ञ सेिा िस्त :– इण्डोस्कोपी
रोग, स्नार्,ु दन्त्त,
ई.सी.सी., टे्रडिीि प्रर्ोगशािा
सलियक सेिा तथा रुिाहर व्र्िस्थापन

७. संस्थािा प्रर्ोग हुने आिश्र्क िख्ु र् उपकरणहरुको लबिरण तथा स्रोत :–
(क)
(ि)
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प्र्ाथोिोिी

ल्र्ाि

प्रसलू त सेिा, िृगौिा

(ग)
(घ)
(ङ)
(च) थप भएिा िि
ु ाउने

८. संस्थािा सेिा पर्ु ायउन कियचारीहरुका लबिरण सम्बलन्त्धत िापदण्ड अनसु ार :–
(क) लिशेषज्ञ :–
नाि

पद

र्ोग्र्ता

पाटयटाईि

फुिटाईि

पद

र्ोग्र्ता

पाटयटाईि

फुिटाईि

पद

र्ोग्र्ता

पाटयटाईि

फुिटाईि

(ि) प्रालिलधक :–
नाि

(ग) प्रशासलनक :–
नाि
नोटाः
१)सम्बलन्त्धत सेिा अनसु ार लनधायररत िापदण्डहरु र पिू ायधारहरु परू ा भएपिात िार सेिा सचांिन
गनय पाईनेछ ।
२) उपर्यि
ु बिोलिि के कलत कियचारीहरुका सस्ं थािा सि
ं ग्न हुने हो, स्पष्ट उल्िेि हुनपु ने ।
३) सबै शल्ु क लबिरण लबस्तृत रुपिा उल्िेि हुनपु ने
४) संस्थािा कार्य गने प्रालिलधक कियचारीहरु सम्बलन्त्धत पररषदिा दताय भएको हुनपु ने, सम्बलन्त्धत
पररषदको प्रिाणपर अलनिार् रुपिा पेश गनयपु ने । ५) कियचारीहरुको र्ोग्र्ताको प्रिालणत प्रलतलिलपका
साथै कार्य गने िन्त्िरु ीनािा सिेत संिग्न हुनपु ने ।
६) नेपाि सरकारिा कार्यरत कियचारीहरु सि
ं ग्न हुने भएिा नेपाि स्िास््र् सेिा ऐन, २०५३ का
दफा ५९ अनसु ारका स्िीकृ लत पर अलनिार्य रुपिा सि
ं ग्न हुनपु ने ।
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७) प्रालिलधक कियचारीहरुि आफै कार्य गने अन्त्र् सस्ं थाहरुको सिेत लििरण िि
ु ाउने ।

नोट: स्िास््र् सस्ं था सञ्चािनका िालग लनिेदन लददा स“िग्न गनयपु न कागिातहरु
१. लनिेदन फारि
२. कम्पनी दताय/संस्था दतायको प्रिालणत प्रलतिलप
३. सस्ं था/कम्पनीको लिधान/प्रिन्त्ध पर, लनर्िाििीको प्रलतलिलप
४. स्थार्ी िेिा दताय प्रिाण–परका प्रलतिलप
५. स्थापना गनय िालगएका ठाउँिा अस्पताि आिश्र्क छ भन्त्ने सम्बलन्त्धत
िडाको लसफाररस पर ६. अस्पताििा काि गने िनशलि सम्बन्त्धी लििरण
(क) बार्ाडाटा
(ि) शैलक्षक र्ोग्र्ता, तालििका प्रिालणत प्रलतलिलप
(ग) प्रालिलधक कियचारीहरुि सम्बलन्त्धत काउलन्त्सिका दताय प्रिाण–परका प्रलतलिलप
(घ) नागररकता प्रिाणपरका प्रलतलिलप
(ङ)

िनशलिहरुका काि गन सिर् (पाट टाइि/फुि टाइि लकटान

गनयपु नेछ) (च) िञ्िरु ीनािा/कबलु िर्तनािा
७. औिार उपकरणका लबिरण तथा स्रोत
८.
लबिरण

सम्पणू य

सेिा

९.

शल्ु क
भौलतक

सािग्रीको लबिरण
१०. प्रारलम्भक िातािरणीर् परीक्षण (IEE) िा िातािरणीर् प्रभाि िल्ू र्ांकन (EIA) स्िीकृ लत परका
प्रलतलिपी
११. अस्पतािको लिस्तृत सभेक्षण सलहतको प्रस्ताि
१२. अस्पतािको आलथयक लनर्िाििी
१३. अस्पताििे लिन सेिा शल्ु क लििरण र गरीब तथा असहार्िाई छुट लदने नीलत
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१४. प्रदान गररन सेिाका लििरण
१५. िग्गा/घरका स्िालित्ि
१६. घर/कोठा बहाििा लिइ सञ्चािन गने भए घर बहाि सम्झौता–पर र भिन स्िास््र् संस्था
संचािन गनय रालरिर् भिन संलहता बिोलिि उपर्ि
ु छ भन्त्ने सम्बलन्त्ध लसफाररश पर
१७. भिनका स्िीकृ त नलसा
१८.सस्ं थाका चि अचि सम्पलत्त लबिरण तथा लित्तीर् स्रोत
१९. संस्थाका कार्य र्ोिना (Scheme)
२०.PAN िा दताय नम्िर:
२१. कर चि
ु ा प्रिाण पर (िागु हुने अिस्थािा िारै)
२२. िेिापरीक्षण प्रलतिेदन (िागु हुने अिस्थािा िारै)
२३. लबरािी बडापरका निनु ा
२४. सम्बलन्त्धत लनकार्का भिन संलहता सम्बन्त्धी स्िीकृ लत पर
२५. रु. ५ को हुिाक लटकट
२६. िल्ू र् अलभबृलि कर िा आर्करिा दताय भएको प्रिाणपर
२७. भिन लनिायण सम्पन्त्न प्रिाणपर
२८.सम्बलन्त्धत लनकार्बाट भिनका नलसा लडिाइन र लनिायण रालरिर् भिन संलहताका िापदण्ड बिोलिि
भएका
स्िीकृ लत पर ।

अनसु चू ी ५
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स्िास््र् ललिलनक/रेलडर्ो ईिेलिङ सेिा/पोलिललिलनक सञ्चािन अनिु लत िाग गने लनिेदन फाराि
(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्त्धत)

१. संस्थाका नाि :–

शैर्ा संख्र्ा :–

२. संस्थाको ठे गाना (पराचार गने ठे गाना) :–
अञ्चि :–

पालिका. :–

ब्िक नं :–

लिल्िा :–

िाडय न.ं :–

टेलिफोन न. :–
पो.ि.न.ं :–

३. संस्था िोल्न व्र्लिहरु :–
नाि :–

नागररकता :–

ठे गाना :–

फोन न.ं :–

४. सस्ं थाका लित्तीर् स्रोत :–
क. लनिी :–
घ. गैर सरकारी

ि. शेर्र किा :–

ग. िैदेलशक :–

:– ङ. सािदु ालर्क :–

च. अन्त्र्

५. सस्ं थाका क्षिता तथा लबस्तृत कार् र्ोिना :–
सेिा प्रदान गन क्षेरहरु :
लनदानात्िक सेिा
प्रलतकारात्िक सेिा
एलस–र

िोप

इण्डोस्कोपी

एि.लस.एच.
पररिार लनर्ोिन सेिा

उपचारात्िक सेिा
प्रसलू त तथा स्त्रीरोग अल्िासाउण्ड
िनरि िेलडलसन
िनरि सलियकि लिशेषज्ञ सेिा िस्तै
:–
आँिा,नाक, िटु ु , िृगौिा स्नार्रु ोग
ईत्र्ालद

ई.सी.सी.,िेडिीि प्रर्ोगशािा
अन्त्र् सेिा :– फािेसी
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६. सेिा शल्ु क .अिग र स्पष्टसँग) िि
ु ाउन :–
७. संस्थािा सेिा हुन आिश्र्क उपकरणहरुका लबिरण तथा स्रोत :–
८. संस्थािा सेिा पर्ु ायउन िनशलि लबिरण :–
संख्र्ा/र्ोग्र्ताला/अनभु ि/पाटयटाइिय/फूिटाईि/अन्त्र् सलु िधा
सािान्त्र् लचलकत्सक :

लिशेषज्ञ लचलकत्सक :

अन्त्र् प्रालिलधक : नोट:
१) सम्बलन्त्धत सेिा अनसु ार लनधायररत िापदण्डहरु र पिू ायधारहरु परू ा भए पिात िार सेिा
सचं ाािन गनय पाईनेछ ।
२) उपर्यि
ु बिोलिि के कलत कियचारीहरुका सस्ं थािा सि
ं ग्न हुन हो, स्पष्ट उल्िेि हुनपु ने ।
३) सस्ं थािा कार् गन कियचारीहरु सम्बलन्त्धत पररषदिा दताय भएका हुनपु ने, सम्बलन्त्धत
पररषदका प्रिाणपरहरु अलनिार् रुपिा पेश गनयपु नेछ ।
४) कियचारीहरुको र्ोग्र्ताको प्रिालणत प्रलतलिलपहरु संिग्न हुनपु नेछ ।
६) नेपाि सरकारिा कार्यरत कियचारीहरुरु सि
ं ग्न हुन भएिा नेपाि स्िास््र् सेिा ऐन,
२०५३ का दफा ५९ अनसु ारका स्िीकृ लत पर अलनिार्य रुपिा सि
ं ग्न हुनपु न ।
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अनसु चू ी ६
स्िास््र् संस्था स्थापना तथा नलिकरण अनिु लत दस्तरु
(दफा ८ र ९ को उपदफा (२) संग सम्बलन्त्धत

अस्पतािाः दतायको िालग रु १५०००।०० ९पन्त्र हिार० र नलिकरणको िालग रु ५०००।००९पाँच हिार०
ल्र्ाि र एलसरे सलहतको ललिलनकाः दताय रु १००००।०० ९दश हिार० नलिकरणको रु २५००।०० ९दइु हिार पाँच शर्०
सािान्त्र् ललिलनकाः दताय रु ५०००।०० ९पाँच हिार० नलिकरण रु १५००।००९एक हिार पाँच शर्०

अनसु चू ी ७
स्िास््र् सस्ं थाबाट प्रदान गररने सेिाको लिरािी बडापरको ढाँचा
(दफा १५ उपदफा (१) को बदु ा (ट) संग सम्बलन्त्धत

लस.न. शािा

प्रदान गररने
सेिाको
प्रलिर्ा
लििरण

िाग्ने
दस्तरु
सिर्

सम्पकय
ब्र्लि

गनु ासो
सन्त्ु ने
अलधकारी

अनसु चू ी ८
स्िास््र् संस्थाबाट आकलस्िक सेिाको िालग लचलकत्सक तथा स्िास््र्किीको लििरणको ढाँचा
(दफा १५ उपदफा (१) को बदु ा (थ) संग सम्बलन्त्धतलिलत:
ि.सं

स्िास््र्किीको नाि

पद
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सिर्

कै लफर्त

अनसु चू ी ९
रेलडर्ोिोिी सेिाको िालग लदने लनिेदनको ढाँचा
दफा २२ को उपदफा २ संग सम्िन्त्धीत

अस्पताि/ललिलनक/डार्ग्नोलष्टक

सेन्त्टरको

नाि:

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

..................................................................................................................
.....................
ठे गाना

:

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

.............................
क्षिता

(शैøर्ा)

:

..............................दताय

न.ं

फोन/फ्र्ालस

नंां

:

.....................................PAN

NO..............................
A.

उपिब्ध रेलडर्ोिोलिकि उपकरणहरु:
1. (x-ray/Fluroscopy/C-Arm/Intra oral X-ray)

S.N Modalat Vendor & company
ies

Date
of Capacit Proces
installation y
sing
(Age)
(KV / metho
mAs)
d
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Rema
rks

सेिा अिलध (Service Hour) :

लिरािी संख्र्ा (दैलनक) :

संख्र्ा (िालसक):

लिरािी

2. Ultrasonography:
S.N Vendor & company

Specification

सेिा अिलध (Service Hour) :

लिरािी संख्र्ा (दैलनक) :

लिरािी सख्ं र्ा (िालसक):

B.

Date
of Remarks
installation
(Age)

लिलकरण सरु क्षा (Radiation Protection):

1. Wall thickness: _______________________________________
2. Door lead lining:______________________________________
3. Control consul dostance from x-ray tube: __________________
4. Waiting area: _________________________________________ Safe
Risky
5. Reception:____________________________________________
6. Radiation hazards warning/awarness:
a. Warning poster: __________________
b. Warning lights : ___________________
c. Information board: __________________
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7. Radiation
survey
(area
monitering):
____________________________________Reasult:_________________
8. Personal
monitering
(TLD
_____________________________________Result:
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Batch)
:
________________

9. Protective Devices:
a. Lead apron:
____mm of pb equivalent _____pec. b
.
Gonad shield: ____mm of pb equivalent ........pec.
c . Thyroid shield: _mm of pb equivalent __pec.
d.
Lead
barrier: _mm of pb equivalent_____pec.
e . Others ________________ f. _______________________
10.
s.n
.
Name
of
devic
e

Screnning date of protective devices (successive last four):
Date of screening
Resul Remark
t
s
1st
2nd
3rd
4th
screenin screenin screenin screenin
g
g
g
g

Screening done at:_______ Screening done by:_____ post: ______
िनशलि (Manpower):

C.

S. Name
of Age
N. Professionals

Se Desig Qualifi NMC/
x nation cation NHPC
No.

............................
संचािक
D.

Experie Con Re
nce & tact ma
Pay
No. rk
scale

.....................................
RADIOGRAPHER

Note (office use only):__________
..........

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

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

...........

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

नगरपालिका प्रलतलनलध

स्िास््र् संर्ोिक Radiographer

P.H.O.

Doctor

अनसु चू ी १०
रेलडर्ोिोिी सेिाको िालग लदने लनिेदनको ढाँचा
दफा २२ को उपदफा ३ (क) को (११) संग सम्िन्त्धीत

............Beni, Myagdi
Daily X-ray Record Register

R.
N

Total

R.
N

Patient's
Name

Date:

Age/S Parts of Date of Fil
ex
Examin installat m
ed
ion
Size
(Age)

No
of No of Repeat
Patients :
cases: x-ray:

+

……../………./……
DD/MM/YY

Bi Am Free Rema
l ount
rks
N
o

=

