
 
 

 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, जेठ ०७ गते, २०७७ साल (संख्या ७ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

सामाशजक ववकास मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मशन्त्रपररषद्) बाट मममत २०७७।०२।०१ मा स्वीकृत भएको" 
प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत मनयमावली, 
२०७७" सवव साधारणको जानकारीका लामग प्रकाशशत गररएको छ । 
 

प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत मनयमावली, 
२०७७ 
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प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नमत 
ऐन, २०७६ को दफा २८ ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. ५, प्रदेश 
सरकारले देहायका मनयमहरू बनाएको छ ।  

पररच्छेद -१ 
प्रारशभभक 

1. संशिप्त नाम र प्रारभभः (१) यी मनयमहरूको नाम "प्रदेश स्वास््य संस्था 
स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत मनयमावली, २०७७" रहेको 
छ। 

(२) यो मनयमावली तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ। 

2. पररभाषाः ववषय र प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस मनयमावलीमा, 
(क) "अनगुमन समममत" भन्नाले मनयम ७ को उपमनयम (३) बमोशजमको 

समममत सभझन ुपछव। 
(ख) "आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा सभबन्धी कायावलय" भन्नाले 

मनदेशनालय मातहतका आयवेुद स्वास््य केन्र र आयवेुद 
शचवकत्सालय लगायत यस्तै प्रकृमतका आयवेुद तथा वैकशपपक 
शचवकत्सा सेवा उपलब्ध गराउने कायावलय सभझन ुपछव। 

(ग) "ऐन" भन्नाले प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, 
नवीकरण तथा स्तरोन्नमत ऐन, २०७६ सभझन ुपछव। 

(घ) "मनदान केन्र" भन्नाले मनदानात्मक सेवाहरू जस्तै प्रयोगशाला सेवा, 
रेमडयो इमेशजङ जस्ता सेवाहरू प्रदान गनव कानून बमोशजम दताव भई 
स्वास््य सेवा सञ्चालन गने संस्थालाई सभझन ुपछव।   

(ङ) "पररषद" भन्नाले प्रचमलत कानून बमोशजम स्थावपत नपेाल मेमडकल 
काउशन्सल, नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद, नेपाल नमसवङ्ग पररषद, 
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नेपाल फामेसी पररषद, नेपाल आयवेुद शचवकत्सा पररषद लगायत 
यस्तै प्रकृमतको अन्य पररषद सभझन ुपछव। 

(च) ''प्राववमधक समममत'' भन्नाले ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) 
बमोशजमको समममत सभझन ुपछव । 

(छ) "भवन मनमावण मापदण्ड" भन्नाले प्रचमलत कानून बमोशजमको भवन 
मनमावण मापदण्डलाई सभझन ुपछव। 

(ज) "भवन संवहता" भन्नाले प्रचमलत कानून बमोशजमको भवन संवहतालाई 
सभझन ुपछव। 

(झ) "स्वास््य कायावलय" भन्नाले मनदेशनालय मातहतका स्वास््य कायावलय 
सभझन ुपछव। 

(ञ) ''समममत'' भन्नाले मनयम २५ बमोशजम गठन हनुे अस्पताल ववकास 
समममत सभझन ुपछव ।  

पररच्छेद - २ 
स्वास््य सेवा सञ्चालनको अनमुमत सभबन्धी व्यवस्था 

3. स्वास््य सेवा सञ्चालनको अनमुमत, नवीकरण तथा स्तरोन्नमतका लामग मनवेदन 
ददनपुनेः (१) स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत 
गनव चाहने संस्थाले ऐनको दफा ३ बमोशजमको मनकाय समि देहायको 
वववरण र कागजातहरु सवहत अनसूुची -१ बमोशजमको ढााँचामा मनवेदन 
ददनपुनेछः 

(क) स्वास््य संस्थाको दताव प्रमाणपत्रको प्रमतमलपी, 
(ख) दताव नवीकरण गरेको प्रमाणको प्रमतमलपी, 
(ग) कर चकु्ता गरेको प्रमाणपत्र वा प्रमतमलपी, 
(घ) नवीकरणको लामग भए अनमुमतको प्रमाणपत्र, 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

(ङ) ऐन तथा यस मनयमावली बमोशजमका अन्य 
कागजात । 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम पेश भएको मनवेदन सभबन्धमा 
अनमुमत प्रदान गने मनकायले पेश भएका सबै कागजातहरुको अनगुमन 
समममतबाट यस मनयमावली बमोशजम शतव तथा मापदण्ड पगेु नपगेुको 
सभबन्धमा अध्ययन र स्थलगत अनगुमन गरी गराइ सतव तथा मापदण्ड 
परुा भएमा बढीमा तीस ददनमभत्र स्वास््य सेवा सञ्चालनको अनमुमत ददन 
सक्नेछ। 

तर यस उपमनयममा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापमन मन्त्रालयले 
अनमुमत ददने अस्पतालको सभबन्धमा अनगुमन समममतको प्रमतवेदन समेतको 
आधारमा प्राववमधक समममतबाट पनुः अनगुमन गरी मसफाररस सवहतको 
प्रमतवेदन प्राप्त भएपमछ मात्र अनमुमत ददन सक्नछे ।  

(३) पच्चीस शैय्या भन्दा बढी शैय्या सञ्चालन गने अस्पतालको 
अनमुमतको लामग प्रचमलत कानून बमोशजम स्वीकृत प्रारशभभक वातावरणीय 
परीिण वा वातावरणीय प्रभाव मूपयांकन प्रमतवेदन समेत पेश गनुव पनेछ ।  

(४) उपमनयम (२) बमोशजम अनमुमत ददन नसवकने भएमा सोको 
कारण सवहतको जानकारी मनवेदकलाई ददनपुनेछ।  

4. स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव अनमुमत प्रदान गने मनकायः (१) प्रदेशको 
िेत्रामधकार मभत्रका देहाय बमोशजमका स्वास््य संस्थाको स्थापना, 
सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत गनव देहायको मनकायले अनमुमत प्रदान 
गनव सक्नेछः 

(क) सोह्र शैय्या देशख चौबीस शैय्या सभमका अस्पतालको 
सभबन्धमा मनदेशनालय, 
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(ख) पच् चीस शैय्या देशख दइु सय पचास शैय्या सभमको 
अस्पतालको सभबन्धमा मन्त्रालय, 

(ग) स्वास््य सभबन्धी शशिण अस्पताल सञ्चालनका 
सभबन्धमा मन्त्रालय, 

(घ) स्वास््य शक्लमनक, पोमलशक्लमनकको सभबन्धमा 
मनदेशनालय, 

(ङ) प्रयोगशाला सेवा, मनदान केन्र सञ्चालनका सभबन्धमा 
मनदेशनालय, 

(च) आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा सेवा संस्था 
सञ्चालनका सभबन्धमा मनदेशनालय। 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम अनमुमत प्राप्त संस्थाले देहायका 
सेवाहरु सञ्चालन गनव सक्नछेन्˸  

(क) आकशस्मक सेवा, 
(ख) बवहरंग सेवा, 
(ग) अन्तरंग सेवा, 
(घ) मनदानात्मक सेवा (मनदान केन्र, प्रयोगशाला, रेमडयो 

ईमेशजङ आदद), 
(ङ) शपयविया सेवा, 
(च) सघन उपचार सेवा, 
(छ) प्रवर्द्वनात्मक तथा प्रमतरोधात्मक सेवा, 
(ज) ववशषेज्ञ सेवा, 
(झ) फामेसी सेवा, 
(ञ) रक्त सञ्चार सेवा, 
(ट) वफशजयोथेरापी सेवा, 
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(ठ) आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा सेवा  
(ड) शवगहृ व्यवस्थापन, 
(ढ) अस्पताल व्यवस्थापन, 
(ण) वातावरण व्यवस्थापन, 
(त) स्वास््य संस्थाबाट मनष्काशशत फोहरमैला व्यवस्थापन। 

5. गणुस्तर समुनशित गनुवपनेः (१) मनयम ४ को उपमनयम (२) बमोशजमको 
स्वास््य सेवा सञ्चालन गने स्वास््य संस्थाले अनसूुची-२ बमोशजमका 
मापदण्डहरु परुा गनुवपनेछ। 

(२) स्वास््य सेवाको गणुस्तरलाई समुनशितता प्रदान गनव स्वास््य 
संस्थाले प्रदान गने स्वास््य सेवामा राविय तथा अन्तरावविय गणुस्तर शचन्ह 
प्राप्त गनव स्वास््य संस्थालाई प्रोत्सावहत गररनेछ। 

6. पूवावधार मनमावण सभबन्धी व्यवस्थाः (१) यस मनयमावली बमोशजम स्वास््य 
संस्थाको स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत गरी सेवा सञ्चालन 
गनव इच्छुक स्वास््य संस्थाले आवश्यक पूवावधार मनमावणको मनसाय पत्रको 
लामग अनसूुची-३ बमोशजमको ढााँचामा देहायको वववरण सवहतअनमुमत प्रदान 
गने मनकाय समि मनवेदन ददन ुपनेछः- 

(क) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाको व्यावसावयक कायव योजना, 
(ख) प्रस्ताववत स्वास््य संस्था रहने स्थानको उपयकु्तता र 

जग्गाको पयावप्तता, 
(ग) प्रारशभभक वातवारणीय परीिण वा वातावरणीय प्रभाव 

मूपयाङ्कन प्रमतवेदन, 
(घ) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाले सेवा परु् याउने िेत्र, सो 

िेत्रको जनसंख्या/जनघनत्व, 
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(ङ) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाले सेवा परु् याउने िेत्रमा अन्य 
अस्पतालहरुको अवशस्थमत र प्रस्ताववत अस्पतालले 
परु् याउने थप योगदान र 

(च) ववशेषज्ञ अस्पताल भए सो अस्पतालले परु् याउन ेस्वास््य 
सेवा 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम मनवेदन प्राप्त हनु आएमा अनमुमत 
प्रदान गने मनकायले एक मवहना मभत्र पेश भएका वववरणहरु अध्ययन ्गरी 
स्थलगत अनगुमन गने प्रयोजनको लामग मनयम ७ बमोशजमको अनगुमन 
समममतलाई खटाउन सक्नछे। 

 (३) उपमनयम (२) बमोशजम अनगुमन समममतले उपमनयम (१) 
मा उशपलशखत वववरण र स्थलगत मनरीिण समेतको ववश्लषेण गरी स्पष्ट 
राय सवहतको प्रमतवेदन तीस कायव ददन मभत्र अनमुमत प्रदान गने मनकाय 
समि पेश गनुव पनेछ। 

(४) उपमनयम (३) बमोशजमको प्रमतवेदन प्राप्त भएपमछ सो 
प्रमतवेदनको आधारमा पूवावधार मनमावणका लामग अनमुमत ददन उपयकु्त हनु े
देशखएमा प्रमतवेदन प्राप्त भएको मममतले पन्र ददनमभत्र अनमुमत प्रदान गने 
मनकायले यस मनयमावली बमोशजम बढीमा तीन वषव सभमको समयावमध 
ददई पूवावधार मनमावणको लामग मनवेदकलाई अनमुमत प्रदान गनव सक्नेछ। 

(5) यस उपमनयममा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापमन 
मन्त्रालयले अनमुमत ददन े अस्पतालको सभबन्धमा अनगुमन समममतको 
प्रमतवेदन समेतको आधारमा प्राववमधक समममतबाट पनु अनगुमन गरी 
प्रमतवेदन प्राप्त भएपमछ अनमुमत प्रदान गनव सक्नेछ। 

(6) उपमनयम (४) बमोशजमको अवमधमभत्र पूवावधार मनमावण गनव 
नसकेको मनामसव कारण सवहत समयावमध थपको लामग सभबशन्धत 
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अस्पताल वा स्वास््य संस्थाले अनरुोध गरेमा अनमुमत प्रदान गने मनकायले 
त्यस्तो अस्पताललाई बढीमा एक वषवमा नबढ्ने गरी पूवावधार मनमावणको 
लामग समयावमध थप गनव सक्नेछ। 

(7) स्वास््य संस्थाले पूवावधार मनमावण गदाव प्रचमलत कानून 
बमोशजम भवन मनमावणको अनमुमत मलएर मात्र भवन मनमावण कायव 
गनुवपनेछ। 

7. अनगुमन मूपयाङ्कन सभबन्धी व्यवस्थाः (१) स्वास््य संस्थाको स्थापना, 
सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नती, लगायत स्वास््य सेवाको गणुस्तरीयता 
समुनश् चत गनव र स्वास््य संस्थाको अनगुमन गरी मन्त्रालयलाई मसफारीस 
गनव मन्त्रालयमा एक प्राववमधक समममत रहनेछ। 

(२) प्राववमधक समममतको काम, कतवव्य र अमधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछ:- 

(क) नयााँ स्वास््य संस्था स्थापनाको लामग प्राप्त मनवेदन, 
अनगुमन समममतको प्रमतवेदन लगायतका 
कागजातहरुको अध्ययन गरी पूवावधार मनमावणका लामग 
अनमुमत ददन उपयकु्त हनु े देशखएमा मनसाय पत्रको 
स्वीकृमतको लामग आवश्यक मसफाररस गने। 

(ख) स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा 
स्तरोन्नमत सभबन्धी प्राप्त मनवेदन सभबन्धमा स्थलगत 
अनगुमन तथा मनरीिण गरी प्रमतवेदन पेश गने, 

(ग) स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा 
स्तरोन्नमत सभबन्धी प्राप्त मनवेदन तथा कागजातहरुको 
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अध्ययन ्तथा स्थलगत मनरीिणको आधारमा मूपयाङ्कन 
गरी आवश्यक मसफाररस गने, 

(घ) ऐनको अमधनमा स्वास््य सेवा सञ्चालन गने संस्थाबाट 
प्रदान गररएको सेवाको गणुस्तर समुनशित गने, 

(ङ) ऐन र यस मनयमावलीको अमधनमा रवह स्थापना तथा 
सञ्चालन भएका संस्थाहरुको अनगुमन गरी तोवकएका 
मापदण्ड अनरुुप सञ्चालन भए नभएको जााँचबझु गरी 
मन्त्रालय समि मसफाररस गने 

(च) मन्त्रालयले तोकेका अन्य काम गने । 

(३) स्वास््य मनदेशनालयमा स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, 
नवीकरण तथा स्तरोन्नमत सभबन्धी आवश्यक अनगुमन, मूपयाङ्कन गरी 
मसफाररस गनवका लामग देहाय बमोशजमको एक अनगुमन समममत रहनेछ:- 
वररष्ठ/जनस्वास््य प्रशासक, स्वास््य मनदेशनालय   संयोजक 
रेमडयोलोशजष्ट/रेमडयोग्रावफक टेक्नोलोशजष्ट/रेमडयोग्रावफक 
अमधकृत 

सदस्य 

प्याथोलोशजष्ट/शक्लमनकल माईिोबायोलोशजष्ट/बायोकेममष्ट सदस्य 
कन्सलटेन्ट आयवेुद ववज्ञ                                      सदस्य 
मेमडकल अमधकृत, स्वास््य मनदेशनालय   सदस्य सशचब 

 
(४) समममतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार सभबशन्धत ववषय 

ववज्ञलाई आमन्त्रण गनव सवकनेछ। 
(५) उपमनयम (३) बमोशजमको अनगुमन समममतको काम, कतवव्य 

र अमधकार देहाय बमोशजमको हनुेछ:- 
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(क) स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा 
स्तरोन्नमत सभबन्धी प्राप्त मनवेदन तथा कागजातहरुको 
अध्ययन गने, 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम प्राप्त मनवेदन तथा कागजातहरुको 
अध्ययन ् तथा स्थलगत मनरीिणको प्रमतवेदन 
मनदेशनालय समि पेश गने, 

(ग) खण्ड (ख) बमोशजमको प्रमतवेदनका आधारमा 
मनदेशनालय समि आवश्यक मसफाररस गने, 

(घ) मनदेशनालयले तोकेको अन्य काम गने । 

(६) उपमनयम (३) बमोशजमको अनगुमन समममतको बैठक 
आवश्यकता अनसुार बस्नछे। 

8. सञ्चालन अनमुमत ददन सवकनःे (१) मनयम (६) बमोशजम पूवावधारहरुको 
मनमावण सभपन्न भए पमछ सो पूवावधार तयार भएको व्यहोरा तथा सभबशन्धत 
स्थानीय तहबाट भवन मनमावण सभपन्न प्रमतवेदन सवहत सभबशन्धत स्वास््य 
संस्थाले सेवा सञ्चालन गनव आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी अनसूुची-४ 
बमोशजमको ढााँचामा अनमुमत प्रदान गने मनकाय समि मनवेदन ददन 
सक्नेछ। 

(२) उपमनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएतापमन स्वास््य 
शक्लमनक, मनदान केन्र, प्रयोगशाला वा रेमडयो ईमेशजङ सेवा तथा 
पोमलशक्लमनक स्थापना तथा सञ्चालन अनमुमतको लामग अनसूुची-५ 
बमोशजमको ढााँचामा मनवेदन ददन ुपनेछ। 
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(३) उपमनयम (१) र (२) बमोशजम मनवेदन प्राप्त भएमा अनमुमत 
प्रदान गने मनकायले मनयम (७) बमोशजम अनगुमनका लामग सभबशन्धत 
समममतमा पठाउन सक्नेछ।  

(४) उपमनयम (३) बमोशजमको समममतको प्रमतवेदन र मसफाररसको 
आधारमा यस मनयमावलीमा उशपलशखत अन्य मापदण्ड पूरा गरेको स्वास््य 
संस्थालाई अनमुमत प्रदान गने मनकायले बढीमा तीन वषवसभमको लामग 
स्वास््य सेवा सञ्चालनको अनमुमत ददन सक्नछे। 

(५) स्वास््य सेवा सञ्चालन गने स्वास््य संस्थालाई प्रदान गने 
अनमुमतको ढााँचा अनसूुची-६ बमोशजम हनुेछ । 

9. थप सेवा ववस्तार गनव अनमुमत मलन ुपनेः (१) स्वास््य संस्थाले आफूले सेवा 
सञ्चालन गनव अनमुमत पाएको सेवाका अमतररक्त थप सेवा ववस्तार गरी सेवा 
सञ्चालन गनव चाहेमा अनमुमत प्रदान गने मनकाय समि मनयम (३) 
बमोशजम मनवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम मनवेदन परेमा अनमुमत प्रदान गने 
मनकायले यस मनयमावलीको प्रकृया परुा गरी सेवा ववस्तार गनव अनमुमत 
प्रदान गनेछ।  

(३) उपमनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापमन अनमुमत 
प्राप्त स्वास््य संस्थाले डेण्टल सेवा, आाँखा सेवा, आयवेुद सेवा, प्रयोगशाला 
सेवा, एक्स-रे सेवा र वफशजयोथेरापी सेवा ववस्तार गदाव मनदेशनालयबाट 
अनमुमत मलन ुपनेछ।  

10. पनुःअनमुमत प्राप्त गनव मनवेदन ददन ु पनेः (१) ऐन प्रारभभ हुाँदाका बखत 
प्रचमलत कानून बमोशजम सञ्चालनमा रहेका स्वास््य संस्थाले यस 
मनयमावली बमोशजमको पूवावधार तथा मापदण्ड कायम गने प्रयोजनको लामग 
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यो मनयमावली प्रारभभ भएको तीन मवहनामभत्र मनयम (६) बमोशजमको 
वववरण सवहत अनमुमत प्रदान गने मनकाय समि मनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम मनवेदन प्राप्त हनु आएमा अनमुमत 
प्रदान गने मनकायले त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई यस मनयमावलीले मनधावरण 
गरेको भौमतक पूवावधारको मापदण्ड परुा गनवका लामग ऐन लाग ु भएको 
मममतले तीन वषव सभम र अन्य मापदण्ड कायम गनवका लामग सोवह मममतले 
एक बषव सभमको समयावमध ददन सक्नेछ। 

(३) उपमनयम (२) बमोशजम समयावमध थप भएको स्वास््य 
संस्थाले प्रत्येक छ/छ मवहनामा अनमुमत प्रदान गने मनकाय समि प्रगमत 
प्रमतवेदन पेश गनुव पनेछ। 

(४) यस मनयमावली बमोशजम प्रकृया र मापदण्ड परुा गरेको 
स्वास््य संस्थालाई पनुः स्वास््य संस्था सञ्चालन गने अनमुमत प्रदान 
गररनेछ। 

(५) यस मनयम बमोशजम पनुःअनमुमतको लामग मनवेदन नददएको, 
मनवेदन ददए पमन अनमुमत नपाएको वा स्वास््य संस्था सञ्चालनको मनधावररत 
अबमधमभत्र यस मनयमावली बमोशजमको पूवावधार वा मापदण्ड कायम नगने 
स्वास््य संस्थाले प्राप्त गरेको अनमुमत त्यस्तो अनमुमत प्रदान गने मनकायले 
रद्द गनेछ। 

11. नवीकरण गराउन ु पनेः (१) यस मनयमावली बमोशजम स्वास््य सेवा 
सञ्चालन गनव अनमुमत प्राप्त स्वास््यसंस्थाले सेवा सञ्चालन अनमुमतको अवमध 
समाप्त हनुभुन्दा छ मवहना अगावै नवीकरणका लामग अनमुमत प्रदान गने 
मनकाय समि मनवदेन ददन ुपनेछ। 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम मनवेदन प्राप्त भएमा अनमुमत प्रदान 
गने मनकायले मनयम ३१ बमोशजमको दस्तरु मलई बढीमा तीन वषवसभमको 
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लामग स्वास््य संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनमुमतको नवीकरण गररददन 
सक्नेछ । 

 (३) उपमनयम (१) बमोशजमको अवमध मभत्र मनामसब कारण परी 
मनवेदन पेश गनव नसकेको भनी कारण खलुाई थप छ मवहनामभत्र मनवेदन 
पेश गरेमा नवीकरण दस्तरुको दोब्बर दस्तरु मलई अनमुमत प्रदान गने 
मनकायले सेवा सञ्चालन अनमुमत नवीकरण गररददन सक्नछे।  

(४) उपमनयम (२) वा (३) बमोशजमको अवमधमभत्र नवीकरणको 
लामग मनवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनमुमतपत्र स्वतः 
खारेज हनुेछ। 

(५) यस मनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापमन यस 
मनयमावली बमोशजमको मापदण्ड वा पूवावधार कायम नगने स्वास््य 
संस्थाको अनमुमत नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन अनमुमतपत्र खारेज गनव 
सवकनछे।  

12. अनगुमन सभबन्धी व्यवस्थाः (१) स्वास््य संस्थाले आफूले प्रदान गरेका 
सेवाहरुको यस मनयमावलीमा उशपलशखत मापदण्ड बमोशजमको गणुस्तर भए 
नभएको सभबन्धमा प्रत्येक बषव परीिण (स्वःमूपयांकन) गरी सो को 
प्रमतवेदन आमथवक वषव समाप्त भएको मममतले तीन मवहना मभत्र सभबशन्धत 
स्वास््य कायावलय माफव त अनमुमत प्रदान गने मनकायमा पेश गनुव पनेछ। 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम तोवकएको अवमधमभत्र प्रमतवेदन पेश 
नगने स्वास््य संस्थालाई सो प्रमतवेदन पेश गनव सभबशन्धत अनमुमत प्रदान 
गने मनकायले मनदेशन ददन सक्नेछ। 

(३) उपमनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
अनमुमत प्रदान गने मनकायले आवश्यकता अनसुार जोशखम, भौगोमलक 
अवशस्थमत, मबरामीको चाप, शपयवियाको संख्या, ववत्तीय लगानीका 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

आधारमा कुनै स्वास््य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको यस मनयमावली 
बमोशजमको गणुस्तर तथा मापदण्ड परुा भए नभएको सभबन्धमा मनरीिण 
तथा अनगुमन गनव वा गराउन सक्नेछ। 

(४) यस मनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
अनमुमत प्रदान गने मनकायले वस्तगुत आधारमा जनुसकैु बखत अनगुमन 
टोली खटाई आकशस्मक अनगुमन गनव सक्नेछ। 

(५) यस मनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
मन्त्रालयले जनुसकैु मनकायबाट सेवा सञ्चालन अनमुमत प्राप्त गरेको 
अस्पताल वा स्वास््य संस्था र अनमुमत प्रदान गने मनकायको समेत 
अनगुमन गनव सक्नेछ। 

(६) उपमनयम (४) वा (५) बमोशजम मनयममत वा आकशस्मक 
अनगुमन गदाव यस मनयमावलीमा तोवकएको गणुस्तर वा पूवावधार पूरा नगरी 
सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा त्यस्तो संस्थालाई तत्काल सधुारका लामग 
बढीमा तीन मवहनाको भयाद ददई सधुारको मौका ददन सवकनेछ। 

(७) यस मनयम बमोशजम मनरीिण तथा अनगुमनका िममा 
ददएको मनदेशन पालना नगने, गणुस्तर तथा पूवावधार मापदण्ड पूरा नगने र 
गणुस्तर परीिणको वावषवक प्रमतवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थालाई अनमुमत 
प्रदान गने मनकायले त्यस्तो स्वास््य संस्थाले प्रदान गरर आएको सेवा पूणव 
वा आशंशक रुपमा तत्काल बन्द गनव आदेश ददन सक्नछे। 

(८) उपमनयम (७) बमोशजम स्वास््य संस्थालाई कारबाही गनुव पूवव 
सभबशन्धत स्वास््य संस्थालाई सफाइ पेश गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 

(९) यस मनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
अन्य प्रचमलत कानून बमोशजम गररने अनगुमनलाई यो मनयमले सीममत गने 
छैन। 
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13. मनवेदन ददन सक्नःे (१) मनयम १२ को उपमनयम (७) बमोशजम ददएको 
आदेश र यस मनयमावली बमोशजम पेश गरेको अनगुमन प्रमतवेदन उपर 
शचत्त नबझु्ने स्वास््य संस्थाले त्यस्तो आदेश भएको वा प्रमतवेदन पेश 
भएको मममतले १५ ददनमभत्र शचत्त नबझु्नकुो स्पष्ट आधार र कारण सवहत 
पनुरावलोकनको लामग मन्त्रालय समि मनवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम प्राप्त भएको मनवेदन उपर सभबशन्धत 
मनकायको प्रमतकृया समेत मलई मन्त्रालयले छानववन गरी मनणवय गनुव पनेछ 
र सो सभबन्धमा मन्त्रालयले गरेको मनणवय अशन्तम हनुेछ। 

14. स्वास््य संस्था गामभई सेवा सञ्चालन गनव सक्नःे (१) स्वास््य सेवालाई 
गणुस्तरीय, प्रभावकारी तथा सवुवधायकु्त बनाउन सञ्चालनमा रहेका एक 
भन्दा वढी स्वास््य संस्थाहरु एक आपसमा गामभई सेवा सञ्चालन गनव 
चाहेमा यस मनयमावली बमोशजमको मापदण्ड र पूवावधार कायम गने शतवमा 
सेवा सञ्चालन गनव अनमुमत प्रदान गने मनकाय समि त्यस्ता स्वास््य 
संस्थाहरुले संयकु्त रुपमा मनवेदन ददन सक्नेछन।् 

 (२) उपमनयम (१) बमोशजम मनवेदन परेमा प्रचमलत कानूनको 
प्रविया परुा गरी स्वास््य संस्था गामभने शतवमा अनमुमत प्रदान गने 
मनकायले स्वास््य संस्था गामभई सेवा सञ्चलान गने अनमुमत ददन सक्नेछ। 

पररच्छेद - ३ 
अस्पताल सभबन्धी मापदण्डहरू 

15. अस्पतालको पूवावधार सभबन्धी मापदण्डहरुः (१) यस मनयमावली बमोशजम 
अनमुमत प्राप्त अस्पतालले सेवा सञ्चालन गदाव अनसूुची-७ बमोशजमको 
पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड पूरा गनुवपनेछ । 
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(२) उपमनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेखेको भएतापमन शैय्याको 
संख्याको आधारमा अनमुमत प्राप्त अस्पतालले अनसूुची-८ बमोशजमको 
पूवावधार सभबन्धी ववशेष मापदण्ड पूरा गरेको हनुपुनेछ । 

(३) एक सय शैय्या वा सो भन्दा बढी िमताको अस्पतालहरुमा 
जेररयाविक वाडवको व्यवस्था हनुपुनेछ । 

(४) एक सय शैय्या सभमका अस्पतालले कभतीमा चार शैय्या 
प्यामलयवटभ सेवाका लामग र एक सय शैय्या भन्दा बवढ शैय्या भएका 
अस्पतालले कभतीमा छ शैय्या सवहतको प्यामलयवटभ वाडवको व्यवस्था 
गनुवपनेछ।  

(५) बवहरंग सेवा सञ्चालन गने अस्पतालले अनसूुची-९ बमोशजमको 
पूवावधार तथा मापदण्डहरुको पालना गनुवपनेछ।  

(६) ववशषेज्ञ सेवा प्रदान गने अस्पतालले साधारण सेवा प्रवाह गने 
अस्पतालहरुको मापदण्डका अमतररक्त अनसूुची-१0 बमोशजमको थप 
पूवावधार तथा मापदण्डहरुको व्यवस्था गनुवपनेछ । 

(7) आमा सरुिा कायविम सञ् चालन गने अस्पतालले खोप सेवा 
अमनवायव रुपमा सञ् चालन गनुवपनेछ । 

16. उपकरण सभवन्धी मापदण्डः (१) अनमुमत प्राप्त स्वास््य संस्थाले अनसूुची-
१1 मा उपलेख भएबमोशजम औजार तथा उपकरणहरुको व्यवस्था 
गनुवपनेछ ।  

(२) शशिण अस्पताल सञ्चालन गने स्वास््य संस्थाले नेपाल 
मेमडकल काउशन्सलले तोकेको मापदण्ड बमोशजमको औजार तथा 
उपकरणको व्यवस्था गनुवपनेछ । 
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17. न्यूनतम जनशशक्त व्यवस्थाः अनमुमत प्राप्त अस्पतालले शैय्या िमताको 
आधारमा अनसूुची-१२ बमोशजमको न्यूनतम जनशशक्त व्यवस्था गनुवपनेछ। 

18. जनशशक्त सभबन्धी ववशषे व्यवस्थाः (१) अनमुमत प्राप्त अस्पतालले मनयम 
१७ मा उपलेशखत न्यूनतम जनशशक्तका अमतररक्त अनसूुची-१३ बमोशजमको 
ववशेष जनशशक्तको व्यवस्था गनुवपनेछ। 

(२) शशिण अस्पताल सञ्चालन गने स्वास््य संस्थाले नेपाल 
मेमडकल काउशन्सलले तोके बमोशजमको जनशशक्तको व्यवस्था गनुवपनेछ। 

पररच्छेद - 4 
अन्य स्वास््य संस्था सभबन्धी मापदण्डहरु 

19. स्वास््य शक्लमनक/पोमलशक्लमनक सभबन्धी मापदण्ड तथा पूवावधारहरुः 
अनमुमत प्राप्त स्वास््य शक्लमनक/पोलीशक्लमनकमा स्वास््य सेवा सञ् चालनका 
लामग अनसूुची-१४ बमोशजमको आवश्यक न्यूनत्तम भौमतक पूवावधार 
उपलब्ध हनुपुनेछ। 

20. रेमडयोलोजी वा इमेशजङ सेवा सञ्चालन सभबन्धी मापदण्डः (१) रेमडयोलोजी 
वा इमेशजङ्ग सेवा सञ्चालन गने संस्थाले देहायका प्रववमधको सेवा उपलब्ध 
गराउन ुपनेछः 

(क) अपिा सोनोग्राम (य.ुएस.शज.) 
(ख) एक्स-रे 
(ग) कभप्यटेुड टोमोग्रावफक स्क्यान (मस.टी. स्क्यान) 
(घ) न्यशुक्लयर मेमडमसन 
(ङ) वप.इ.टी. स्क्यान  
(च) भयागनेशक्टक ररसोनेन्स इमेशजङ (एम.आर.आई)  



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

 (२) रेमडयोलोजी तथा ईमेशजङ्ग सेवा सञ्चालन गने संस्थाले 
अनसूुची-१५ बमोशजमको मापदण्ड परुा गनुवपनेछ। 

21. मनजी प्रयोगशाला सेवाः (१) प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनको लामग 
प्रयोगशालाहरुको स्तर, परीिण अनमुमत, जनशशक्त, प्रयोगशालामा 
आवश्यक कोठाहरु र कोठाको साइज, प्रयोगशालामा प्रयोग हनुे भााँडाकुडा 
तथा प्रयोगशालाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था प्रचमलत 
कानून बमोशजम स्वीकृत मनदेशशका अनसुार हनुेछ। 

(२) यस मनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
प्रयोगशालामा गररने ववशषे प्रकारका परीिणहरु सो परीिण सभबन्धी 
ववशेषज्ञता हााँमसल गरेका व्यशक्तहरुले मात्र गनव पाउने छन।् 

(३) यस मनयमावलीमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन पयाव 
अमसषे्टण्टले मनजी प्रयोगशाला सञ्चालन गनव सक्ने छैनन।् 

22. प्रयोगशाला सञ्चालन सभबन्धी शतव र न्यूनतम मापदण्डः (१) मनजी 
प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गने संस्थाले सरकारी प्रयोगशालाको 
स्तरअनसुारको मापदण्ड न्यूनतम रुपमा परुा गनुवपनेछ।  

(२) मनजी प्रयोगशालामा मबशेषज्ञ सेवा प्रदान गने ववशेषज्ञले 
आफूले जनु उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही उपाधीसाँग सभबशन्धत सेवा मात्र 
सञ्चालन गनुव पनेछ। 

(३) मनजी प्रयोगशालामा काम गने व्यशक्तले सभबशन्धत स्वास््य 
पररषदमा अमनवायव रुपमा दताव भएको हनुपुनेछ र मनजले ददने प्रत्येक ररपोटव 
(परीिण प्रमतवेदन) मा मनजको नाम, शैशिक योग्यता एवं पररषदको दताव 
नंभवर अमनवायव रुपमा उपलेख गरेको हनुपुनेछ। 
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(४) मनजी प्रयोगशालामा काम गने व्यशक्तले सभबशन्धत मनकायबाट 
सञ्चालन हनुे गणुस्तर मनयन्त्रण सभबन्धी कायविममा अमनवायव रुपमा 
सहभामग हनुपुनेछ। 

(५) मनजी प्रयोगशालाले राविय तथा प्रादेशशक जनस्वास््य 
प्रयोगशालाबाट पठाईने गणुस्तर सभबन्धी परीिण मनदेशन अमनवायव रुपमा 
पालना गनुव गराउनपुनेछ । 

(६) मनजी प्रयोगशालामा देहाय बमोशजम भौमतक पूवावधारको 
व्यवस्था हनुपुनेछः 

(क) प्रत्येक कोठामा पयावप्त प्रकाश र भेशन्टलेशनको 
व्यवस्था, 

(ख) मबजलुी र पानीको राम्रो व्यवस्था, 
(ग) प्रयोगशालामा आवश्यक पने टेवलु, कुसी 

लगायतका फमनवचरहरुको व्यवस्था  
(घ) प्रचमलत कानूनले तोकेका मनजी प्रयोगशाला 

सञ् चालन सभबन्धी अन्य मापदण्ड । 
 

पररच्छेद - 5 
आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा सभबन्धी स्वास््य संस्थाहरुको मापदण्ड 

23. आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा सभबन्धी स्वास््य संस्थाहरुको मापदण्डः 
(१) आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा प्रणाली अन्तगवत स्वास््य संस्थाको 
स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमतको लामग अनसूुची-१६ 
बमोशजमको आधारभतू मापदण्डहरु परुा गनुवपनेछ। 
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(२) आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा प्रणाली अन्तगवत अनसूुची-
१७ बमोशजमका सेवाहरु रहनेछन। 

(३) आयवेुद शचवकत्सा सेवा सञ्चालन गने अस्पताल एवं नमसवङ्ग 
होमहरुले आफ्नो िमता अनसुार िमशः एक वा एक भन्दा वढी 
तपमसलमा उपलेशखत ववभाग/शाखाहरु सञ्चालन गनव सक्नेछन:् 

क) कायशचवकत्सा 
ख) कौमायवभतृ्य (बालरोग) शचवकत्सा 
ग) स्त्रीरोग तथा प्रसूमत शचवकत्सा 
घ) शपय शचवकत्सा 
ङ) शालाक्य शचवकत्सा 
च) रसायन शचवकत्सा 
छ) वाजीकरण शचवकत्सा 
ज) पञ् चकमव सेवा  
झ) मानस रोग शचवकत्सा सेवा 

(४) आयवेुद स्वास््य शक्लमनक/पोमलशक्लमनक सभबन्धी मापदण्ड 
तथा पूवावधारहरु अनसूुची-१८ बमोशजम हनुपुनेछ। 

(५) आयवेुद पूववकमव, पञ् चकमव शक्लमनक वा सेवा केन्र सभबन्धी 
मापदण्ड तथा पूवावधारहरु अनसूुची-१९ बमोशजम हनुपुनेछ। 

(६) आयवेुद अस्पतालको सेवा तथा पूवावधारहरु सभबन्धी मापदण्ड 
अनसूुची-२० बमोशजम हनुपुनेछ। 

(७) होममयोप्यामथक शचवकत्सा सेवा स्थापना तथा सञ्चालन सभबशन्ध 
आधारभतू मापदण्ड अनसूुची-२१ बमोशजम हनुपुनेछ। 

(८) होममयोप्यामथक अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड 
अनसूुची-२२ बमोशजम हनुपुनेछ। 
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(९) एक्यूप्रशेर शक्लमनक वा पोमल एक्यूप्रशेर (प्राकृमतक शचवकत्सा) 
शक्लमनक सञ्चालन गदाव अनसूुची-२३ बमोशजम आधारभतू मापदण्डहरु परुा 
गरेको हनुपुनेछ । 

(१०) एक्यूपञ्चर अस्पताल सञ्चालन गदाव अनसूुची-२४ बमोशजम 
मापदण्डहरु परुा गरेको हनुपुनेछ। 

(११) प्राकृमतक शचवकत्सा अस्पतालका पूवावधार तथा मापदण्डहरु 
अनसूुची-२५ बमोशजम हनुपुनेछ। 

(१२) प्राकृमतक शचवकत्सा शक्लमनक⁄ पोमलशक्लमनक सभबन्धी 
मापदण्ड तथा पूवावधारहरु अनसूुची-२६ बमोशजम हनुपुनेछ। 

(१३) पच्चीस शैय्या भन्दा मामथका आयवेुद अस्पतालहरुले असल 
उत्पादन अभ्यास (शज.एम.पी.) पालना गरी आयवेुद औषधीको उत्पादन गनव 
सक्नेछन।् 

पररच्छेद - 6 
अस्पताल ववकास समममत सभबन्धी व्यवस्था 

24. सरकारी स्वास््य संस्थाको मापदण्डः (१) प्रदेश सरकारले स्थापना र 
सञ् चालन गने स्वास््य संस्थाको मापदण्ड नेपाल सरकारबाट स्वीकृत 
नेपाल स्वास््य पूवावधार ववकास मापदण्ड, २०७४ बमोशजम हनुेछ। 

(२) उपमनयम (१) बमोशजमको मापदण्ड परुा गने सरकारी 
स्वास््य संस्थाले मापदण्डमा तोवकएको स्वास््य सेवा सञ्चालन गनव 
सक्नेछ।  

(३) उपमनयम (१) बमोशजमको मापदण्ड परुा नगने स्वास््य 
संस्थाबाट संचामलत सेवा मन्त्रालय वा मनदेशनालयले बन्द गनव आदेश ददन 
सक्नेछ। 
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25. समममतको गठनः (१) प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापनका लामग प्रदेश सरकारले देहाय बमोशजमको अस्पताल ववकास 
समममत गठन गनव सक्नेछः- 
(क)  स्नातक तह उत्तीणव गरी स्वास््य सेवा, अन्य 

सरकारी सेवा वा अस्पताल व्यवस्थापनका िेत्रमा 
कभतीमा १० वषव  सेवा गरेका व्यशक्तहरु मध्येबाट 
प्रदेश सरकारले मनोमनत गरेको 

अध्यि 

(ख)  प्रदेश सरकारले मनोमनत गरेको स्थानीय समाजसेवी 
मवहला 

सदस्य 

(ग)  अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमखु/अध्यि  सदस्य 
(घ)  सभबशन्धत शजपलाको प्रमखु शजपला अमधकारी वा 

मनजले तोकेको अमधकृत प्रमतमनमध 
सदस्य 

(ङ)  अस्पतालका मेमडकल सपुररटेण्डेण्ट वा प्रमखु सदस्य-सशचव 

(2) उपमनयम (1) को खण्ड (क) र (ख) बमोशजमका मनोमनत 
अध्यि र सदस्यको पदावमध 3 वषवको हनुेछ र मनज एक कायवकालका 
लामग पनुः मनयशुक्त हनु सक्नछेन ्। 

26. समममतको काम, कतवव्य र अमधकारः (१) समममतको काम, कतवव्य र 
अमधकार देहाय बमोशजम हनुछेः- 

(क) अस्पतालको व्यवस्थापन र सञ् चालनको लामग 
आवश्यक साधन स्रोत व्यवस्थापन गने, 

(ख) अस्पतालको वावषवक कायविम तथा बजेट स्वीकृत गरी 
कायावन्वयन गने, 

(ग) अस्पतालले प्रदान गने सेवा शपुक मनधावरण गने, 
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(घ) समममतको लामग आवश्यक प्राववमधक तथा प्रशासमनक 
पद मसजवना गने, 

(ङ) अस्पतालको चल अचल सभपशत्तको अद्यावमधक गने, 
संरिण गने र अस्पताल ववकासका लामग पररचालन 
गने, 

(च) अस्पतालबाट प्रवाह गररन े सेवाको ववस्तार एवम ्
गणुस्तर अमभवृवर्द् गने  ,गराउने,  

(छ) अस्पतालको मनयममत ममवत संभार तथा ववस्तार गने, 
(ज) अस्पतालको वावषवक प्रमतवेदन मन्त्रालय समि पेश 

गने । 
27. समममतको बैठक सभबन्धी व्यवस्थाः समममतको बैठक सभबन्धी व्यवस्था 

देहाय बमोशजम हनुेछः- 
(1) समममतको बैठक समममतको अध्यिले तोकेबमोशजम बस्नछे । 
(2) समममतको बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ । 
(3) समममतको अध्यि पद ररक्त रहेको अवस्थामा समममतको सदस्य 

सशचवले बैठक बोलाउन सक्नेछ र सो बैठकको अध्यिता समममतको 
ज्येष्ठ सदस्यले गनेछ । 

(4) समममतको बैठक मवहनामा कभतीमा एकपटक बस्नपुनेछ । 
(5) समममतको अध्यिले समममतको बैठकको मनणवय प्रमाशणत गनेछ । 
(6) बैठक सभबन्धी अन्य कायवववमध समममत आफैले मनधावरण गरेबमोशजम 

हनुेछ । 

28. समममतको कोषसभबन्धी व्यवस्थाः (१) समममतको कोषमा देहायको रकम 
रहनेछ:  
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(क) प्रदेश सरकारबाट अस्पताल सञ् चालनका लामग प्राप्त 
अनदुान रकम, 

(ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम, 
(ग) कुनै ववदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकार माफव त ददएको 

सहयोग रकम, 
(घ) अस्पतालले प्रदान गरेको ववमभन्न सेवाबाट प्राप्त रकम, 
(ङ) ववमभन्न व्यशक्तहरुबाट सहयोग वा चन्दा वापत प्राप्त 

रकम, 
(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(2) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा ववदेशी सरकारबाट जनु 
कायवका मनममत्त रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कायवमा मात्र खचव 
गनुवपनेछ । 

(3) समममतको रकम प्रदेश लेखा मनयन्त्रक कायावलयको 
स्वीकृमतमा नेपाल राि बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंकमा खाता खोली 
राख्नपुनेछ। 

(४) कोषको खाताको सञ् चालन समममतको सशचव वा मनजले 
तोकेका अमधकृत र अस्पतालको लेखा प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट 
हनुेछ। 

(५) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम मध्ये आ.व. को अन्त्यसभम 
खचव नभएको रकम प्रदेश संशचत कोषमा वफताव गनुवपनेछ । 

(६) कोष सञ् चालन सभबन्धी आमथवक कायवववमध सभबन्धी प्रचमलत 
कानून बमोशजम हनुेछ । 

29. लेखा र लेखापरीिणः (1) समममतको आय व्ययको लेखा प्रचमलत कानून 
बमोशजम लेखा प्रमखुले राख्न ुपनेछ । 
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(2) समममतको कोषको आन्तररक लेखापरीिण प्रदेश लेखा 
मनयन्त्रक कायावलयबाट र अशन्तम लेखापरीिण महालेखा लेखापरीिकर्द्ारा 
हनुेछ । 

(3) प्रदेश सरकारले चाहेमा जनुसकैु बखत समममतको वहसाब 
वकताब जााँच्न वा जाँचाउन सक्नेछ । 

30. कमवचारी सभबन्धी व्यवस्थाः (१) अस्पतालमा कायवरत ववकास समममतका 
कमवचारीहरुले समममतबाटै तलव भत्ता र अन्य सवुवधा पाउनेछन ्।  

(२) समममतका कमवचारीको मनयकु्ती, सरुवा, बढुवा तथा अन्य 
सवुवधा सभबन्धी व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत ववमनयम बमोशजम हनुेछ। 

 (३) यस मनयमावलीमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापमन 
समममतले कमवचारी मनयकु्ती गदाव प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामशवमा 
गनुवपनेछ।  

पररच्छेद - 7 
ववववध 

31. दस्तरु (शपुक) सभबन्धी व्यवस्थाः स्वास््य संस्था स्थापना, नवीकरण वा 
स्तरोन्नती गनवको लामग अनसूुची-२७ मा उपलेख भए बमोशजमको दस्तरु 
बझुाउन पनेछ।  

32. अनसुन्धान, अमभलेख तथा प्रमतवेदनः (१) ऐन लाग ु हनुअुशघ अनसुन्धान 
केन्र राखी अनमुमत मलएका अस्पतालले राविय स्वास््य अनसुन्धान 
पररषद्को मापदण्ड अनसुार कभतीमा वषवमा २ वटा अनसुन्धान गरी सो को 
प्रमतवेदन मनदेशनालयमा बझुाउन ुपनेछ ।  

 (२) यस मनयमावली बमोशजम अनमुमत प्राप्त स्वास््य संस्थाले 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले तोकेको ढााँचामा आफूले प्रदान गरेको 
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सेवाको मामसक प्रमतवेदन सभबशन्धत स्वास््य कायवलयहरुमा अमनवायव रुपमा 
पेश गनुव पनेछ।यसरी तोवकए बमोशजम प्रमतवेदन पेश नगने स्वास््य 
संस्थालाई स्वास््य कायावलयले सचेत गराउनछे । 

(३) अनसुन्धान केन्रले सञ्चालन गने स्वास््य संस्थाले उपमनयम 
(१) बमोशजम त्यस्तो अनसुन्धान नगरेमा अनमुमत प्रदान गने  मनकायले 
त्यस्तो स्वास््य संस्थाको अनमुमत खारेज गनव सक्नछे। 

(४) सूचना व्यवस्थापन गने कमवचारीलाई सभबशन्धत शजपलामा 
रहेको स्वास््य कायावलयबाट तामलम मलने व्यवस्था गनुवपनेछ। 

(५) स्वास््य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको वववरण आई.मस.मड.-
१० अनसुार कोमडङ् गरी सोहीअनसुार प्रमतवेदन गने व्यवस्था गनुव पनेछ। 

(६) स्वास््य संस्थाले आफ्नो संस्थामा भएको जन्म तथा मतृ्यको 
घटना वववरण प्रचमलत कानूनबमोशजम तोवकएको ढााँचामा स्थानीय 
पशिकामधकारीलाई मामसक रुपमा प्रमतवेदन ददन ुपनेछ। 

(७) अनमुमत प्रदान गने मनकायले यस मनयम बमोशजम प्रमतवेदन 
पेश नगने स्वास््य संस्थाको अनमुमत खारेज गनव सक्नेछ।  

33. सञ्चालन अनमुमत खारेज गनव सक्नःे (१) यस मनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापमन देहायको अवस्थामा अनमुमत प्रदान गने मनकायले 
स्वास््य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनमुमत जनुसकैु बेला खारेज गनव 
सक्नेछः- 

(क) मनयममत वा आकशस्मक अनगुमन गदाव तोवकएको 
गणुस्तर वा पूवावधार परुा नगरी स्वास््य सेवा 
सञ्चालन गरेको पाईएमा, 

(ख) प्रारशभभक वातावरणीय परीिण वा वातावरणीय प्रभाव 
मूपयांकनमा उशपलशखत शतवहरु पालना नगरेमा, 
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(ग) अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाको प्रमतवेदन वावषवक 
रुपमा सभबशन्धत मनकायमा पेश नगरेमा, 

(घ) स्वास््य संस्थाबाट मसशजवत शचवकत्साजन्य 
फोहरमैलाको उशचत व्यवस्थापन नगरेमा, 

(ङ) मन्त्रालय वा सभबशन्धत मनकायले ददएको मनदेशनको 
पटक पटक उपलंघन गरेमा, 

(च) भवन संवहता तथा भवन मनमावण मापदण्ड अनरुुप 
भवन मनमावण नभएको वा परुानो भवनको हकमा 
तोवकएको समयमभत्र भकूभपीय दृवष्टकोणले भवन 
प्रबलीकरण नगरेमा, 

(छ) स्वास््य संस्थाले संस्था सञ्चालन गनव नसक्ने जनाई 
सञ्चालन अनमुमत खारेजीका लामग मनवेदन ददएमा। 

34. प्रोटोकल, मापदण्ड वा मनदेशशका बनाउन सक्नःे ऐनको दफा ३ को 
उपदफा (१०) को प्रयोजनाथव प्रदेश सरकारले सञ् चालन गने स्वास््य सेवा 
वा स्वास््य सभबन्धी कायविमको सञ् चालनको लामग प्रदेश सरकारले 
आवश्यक प्रोटोकल, मापदण्ड वा मनदेशशका बनाउन सक्नेछ।  

35. स्वास््य संस्थाको स्वाममत्व हस्तान्तरणः (१) कुनै व्यशक्त वा संस्थाको 
नाममा दताव भई स्वास््य सेवा सञ्चालनको अनमुमत प्राप्त गरेको स्वास््य 
संस्था अन्य व्यशक्त वा संस्थालाई सञ् चालन गनव अनमुमत प्रदान गररन े
छैन।  

(२) कुनै व्यशक्तको स्वाममत्वमा रहेको मनजी स्वास््य संस्था अन्य 
व्यशक्तलाई स्वाममत्व हस्तान्तरण गदाव अनमुमत प्रदान गने मनकाय समि 
मनवेदन ददनपुनेछ।  
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(३) उपमनयम (२) बमोशजम मनवेदन परेमा अनमुमत प्रदान गने 
मनकायले स्वास््य संस्थाको अनगुमन र मनरीिण गराई यस मनयमावलीले 
तोकेको मापदण्ड बमोशजम स्वास््य संस्था सञ् चालन हनु सक्न े समुनशित 
गरेर मात्र स्वाममत्व पररवतवनको लामग अनमुमत ददनेछ।  

(४) कुनै संगदठत संस्थाको स्वाममत्वमा रहेको स्वास््य संस्थाको 
अनमुमत हस्तान्तरण हनु ेछैन ्तर सो संगदठत संस्थाको स्वाममत्व पररवतवन 
भएमा संस्थालाई प्रदान गररएको अनमुमत कायम नै रहनछे।  

36. भवन संवहता तथा मापदण्डको पालनाः (१) स्वास््य संस्थाले भवन मनमावण 
गदाव नेपाल सरकारले तोकेको राविय भवन संवहता र भवन मनमावण 
सभबन्धी मापदण्डहरुको पालना गनुवपनेछ। 

(२) भवन मनमावण गनुव अशघ स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, 
२०७४ बमोशजम सभबशन्धत स्थानीय तहबाट अनमुमत मलनपुनेछ। 

(३) स्वास््य संस्थाले सभबशन्धत स्थानीय तहबाट भवन मनमावण 
सभपन्न प्रमतवेदन प्राप् त भएको भवनमा मात्र सेवा सञ् चालन गनुवपनेछ। 

37. अमधकार प्रत्यायोजनः (१) अनमुमत प्रदान गने मनकायले यस मनयमावली 
बमोशजम आफूलाइ प्राप् त अमधकारहरु आफू मातहतका स्वास््यका 
मनकायहरुलाई शतव सवहत अमधकार प्रत्यायोजन गनव सक्नछे। 

(२) उपमनयम (१) बमोशजम अमधकार प्राप्त गने मनकायले यस 
मनयमावली बमोशजम आफूले सभपादन गरेको कायवको प्रगती वववरण 
सभबशन्धत अमधकार प्रत्यायोजन गने मनकायलाई पेश गनुव पनेछ। 
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अनसूुची -1 
 (मनयम 3 को उपमनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

मनवेदनको ढााँचा  
 

श्री.....................      मममतः 
............................... । 
 
मबषयः स्वास््य संस्था स्थापना/सञ् चालन/नवीकरण/स्तरोन्नमत अनमुमत सभबन्धमा। 

प्रस्ततु मबषयमा प्रदेश नं. ५, प्रदेशस्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, 
नवीकरण तथा स्तरोन्नमत ऐन, २०७६ को दफा .... को उपदफा .... र 
प्रदेशस्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत मनयमावली, 
२०७७ को मनयम ..... को उपमनयम ... बमोशजममनभनानसुार प्रस्ताववत स्वास््य 
संस्था स्थापना/सञ् चालन/नवीकरण/स्तरोन्नमत गने अनमुमतका लामग संलग्न 
कागजात सवहत यो मनवेदन पेश गरेको छु/गरेका छौं । 

 
मनवेदन पेश गने अमधकाररको 
नामः 
दस्तखतः 
मममतः 
दजावः 
कायावलयको छापः  
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अनसूुची -2 
(मनयम 5 को उपमनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

स्वास््य सेवा सञ्चालन गने स्वास््य संस्थाले परुा गनुवपने मापदण्डहरु 
 (क) स्वास््य संस्थामा ववश्व स्वास््य संगठनले मनधावरण गरेका मापदण्ड 

बमोशजम संिमण मनयन्त्रणको व्यवस्था हनुपुनेछ र सोको मनयममत र 
प्रभावकारी अनगुमन गनुव पनेछ। 

(ख) स्वास््य संस्थाले ववमभन्न ईकाईबाट प्रदान गने स्वास््य सेवाहरु स्तरीय 
रुपमा सञ्चालन गनव कायवसञ्चालन मनदेशशका तयार गरी लागू गनुव पनेछ । 

(ग) बवहरंग ववभागमा आउने मबरामीको चापका आधारमा मबरामी दताव, ववशषेज्ञ 
परामशव, मनदानात्मक सेवाहरु र औषमध किमा मछटो छररतो सेवा ददन े
व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(घ) स्वास््य संस्थाले बवहरङ्ग सेवा प्रदान गने मबशेषज्ञ शचवकत्सक वा अन्य 
शचवकत्सकहरु उपलब्ध हनुे समय तामलका (ददन र बार खपुने गरी) सवैले 
देख्न ेठाउाँमा राख् नपुनेछ। 

(ङ) स्वास््य संस्थाले उपलब्ध गराउने भमनएको ववशेषज्ञ सेवा सभबशन्धत 
मबशेषज्ञ शचवकत्सकबाटै प्रदान गने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(च) मबरामीले आफूले सेवा मलन चाहेको शचवकत्सकबाट सेवा मलन पाउन े
व्यवस्था समुनशित गनुव पनेछ। 

(छ) मबरामी वा मबरामीको रेखदेख गने व्यशक्तलाई रोग र उपचार पर्द्मत बारे 
स्पष्ट जानकारी ददने व्यवस्था गनुवपनेछ। 

(ज) अस्पताल पररसर तथा सेवा ददने किहरु मनयममतरुपमा सफा सगु्घर 
राख् नपुनेछ। 

(झ)  स्वास््य संस्थामा सवैले देख्न ेस्थानमा उजरुी पेवटका राख् नपुनेछ। 
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(ञ)  स्वास््य संस्थाले जनगनुासो व्यवस्थापनका लामग गनुासो सनेु्न अमधकारी 
तोकी जनगनुासो तथा पनव आएको उजरुी समाधान गने व्यवस्था 
ममलाउनकुा साथै समाधान हनु नसक्न े गनुासो भएमा सो को कारण 
सभबशन्धत व्यशक्तलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(ट) स्वास््य संस्थाले आफ्नो वेभसाइट बनाई यसको अद्यावमधक गरीआफ्ना 
गमतववमधहरु वेभसाइटमा प्रकाशशत गनुव पनेछ।  

(ठ) जनगनुासो व्यवस्थापनका लामग ईलेक्िोमनक पषृ्ठपोषणको व्यवस्था 
गनुवपनेछ। 

(ड) सेवाग्राहीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गनव लाग्न े शपुक, प्रकृया तथा अवमध 
समेत खलुाएको सेवाग्राही वडापत्र अस्पतालको अग्र भागमा देशखन े गरी 
राखी सोही अनरुुप सेवाको समुनशितता गनुव पनेछ। 

(ढ) अस्पतालमा आउने मबरामीलाई आवश्यक पने जानकारी गराउन सोधपछु 
वा सहायता किको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी ददन े
व्यवस्था गनुवपनेछ। 

(ण) पचास शैय्या वा सो भन्दा बढी िमताका अस्पतालहरुले सामाशजक सेवा 
इकाईको अमनवायव व्यवस्था गनुवपनेछ। 

(त) सेवा प्रदायक शचवकत्सक स्वास््यकमी तथा अन्य कमवचारीहरुको सरुिाका 
लामग ववमभन्न सरुवा रोग मबरुर्द्को खोप तथा व्यशक्तगत सरुिा उपायको 
व्यवस्था गनुवपनेछ । 

(थ) स्वास््य संस्थामा कायवरत कमवचारीहरुको सेवा शतव सभबन्धी ववमनयम 
बनाई कायवन्वयन गनुवपनेछ। 

(द) स्वास््य संस्थाले नेपाल सरकारबाट सञ्चामलत सेवा वा कायविम सञ्चालन 
गदाव नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोकेको प्रोटोकल/मापदण्ड/ 
मनदेशशका अमनवायव रुपमा पालना गरेको हनुपुनेछ । 
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(ध) अस्पतालले चौबीसै घण्टा शचवकत्सक तथा दि स्वास््यकमीबाट 
आकशस्मक सेवा ददने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(न) अस्पतालमा रहेको आकशस्मक शैय्या िमताको आधारमा शचवकत्सक तथा 
अन्य स्वास््यकमीको व्यवस्था गराउनपुनेछ । 

(प) आकशस्मक ववभागवाट मबरामी भनाव गनव, ररफर गने मबरामीको रेफरल 
प्रकृया र मबरामी साने पर्द्मत स्पष्ट पररभावषत गनुवपनेछ । 

(फ) अस्पतालमा उपचारका लामग आउने ववपन्न, असहाय, बेवाररसे मबरामीका 
लामग कुल शैय्याको दश प्रमतशत शैय्या छुट्याई अमनवायव रुपमा मनःशपुक 
उपचार उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(ब) खण्ड (फ) बमोशजम उपलब्ध गराएको उपचार सेवाको अमभलेख राखी 
स्वास््य कायावलयमा सो को प्रमतवेदन मनयममत रुपमा पठाउन ुपनेछ । 

(भ) स्वास््य संस्थाबाट ववपन्न सेवा पाएका नागररकहरुको वववरण मामसक 
रुपमा अस्पताल हातामभत्र सबैले देख् ने गरी प्रकाशन गने व्यवस्था ममलाई 
वेभसाइटमा समेत साववजमनक गनुवपनेछ  । 

(म) पचास शैय्या वा सो भन्दा बढी िमताका अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ 
नागररकहरुलाई ववशषे वकमसमको सवुवधाको व्यवस्था हनु ेगरी उनीहरूको 
मनममत्त आवश्यक संख्यामा शैय्या छुट्याउन ुपनेछ । 

(य) स्वास््य संस्था सञ्चालन गररने भवन र अन्य पूवावधार राविय भवन संवहता 
र सभबशन्धत िेत्रको भवन मनमावण सभबन्धी मापदण्ड अनरुुप हनुपुनेछ। 

(र) अस्पतालले मबपद ब्यवस्थापनको कायवयोजना बनाई सो कायवको लामग 
सभपकव  ब्यशक्त तोकी सो को जानकारी स्वास््य कायावलयलाई ददन ुपनेछ। 

(ल) स्वास््य संस्थाले भवन पूवावधार मनमावण गदाव नेपाल सरकारबाट स्वीकृत 
स्वास््य भवन पूवावधारको मडजाइन तथा मनमावण सभबन्धी मनदेशशका वा 
प्रदेश सरकारले मनधावरण गरेको मापदण्ड बमोशजम मनमावण गनुव पनेछ। 

(व) अस्पतालले सूचना अमधकारी तोकी यसको जानकारी स्वास््य कायावलयमा 
ददन ुपनेछ । 
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अनसूुची-3 
 (मनयम 6 को उपमनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

पूवावधार मनमावणको मनसाय पत्रका लामग ददन ेमनवेदनको ढााँचा 
श्री................................... 
...................................... । 
 
मनभनानसुार प्रस्ताववत अस्पतालको सञ् चालन तथा पूवावधार स्वीकृमतको मनसाय 
पत्रका लामग मनयम 6 को उपमनयम (1) मा उपलेशखत कागजात सवहत देहाय 
वववरण खलुाई मनवेदन पेश गरेको छु/गरेका छौँ । 

कायवकारी अमधकृत⁄सञ् चालन समममतको तफव बाट 

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

अस्पतालको वववरणः- 

1. अस्पतालको नामः                      शैय्या संख्याः 
2. साधारण सेवा/ववशेषज्ञ सेवा वा अस्पताल के हो उपलेख गनेः 
3. अस्पतालको ठेगाना (पत्राचार गने ठेगाना): 
 प्रदेशः                             शजपलाः 
 महानगरपामलका/उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.  वडा नं.: टोल: 
 ब्लक नं.: टेमलफोनः         मोबाइल नं.  पो.ब.नं. 
 ईमेल ठेगानाः                      वेवसाइडः 
4. अस्पताल खोपने व्यशक्तहरु (५ प्रमतशत भन्दा बढी शयेर धारण गनेहरुको 

मात्र) 
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ि.स नाम नागररकता नं. मोबाइल नं. इमेल ठेगाना ठेगाना कैवफयत 
       
       
       
       
       
5. अस्पतालको लामग आवस्यक जग्गा र स्वाममत्वको 

(क) जग्गाको वकत्ता, िेत्रफल र स्वाममत्वको प्रकारः 

(ख) मलजमा भए कबमुलयतनामा पेश गनेः 

6. अस्पतालको ववत्तीय स्रोतः 

 (क) मनजी लगानी    (ख) बैंक कजाव  

(ग) सरकारी   (घ) अनदुान सहयोग 

 (ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट कजाव मलई सञ् चालन गने भए सो को वववरण  

(च) अन्य 

7. ववत्तीय लगानीः (स्थीर पूाँजी लागत)  रु. .................... 

(क) भवन तथा जग्गाको लामगः रु. ....................  

(ख) औजार उपकरणको लामगः रु. ......................... ववत्तीय लगानी 
(चाल ुपूाँजी लागत) रु. .......... 

रोजगार संख्याः 
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अनमुामनत आभदानीः रु. .................. अनमुामनत मनुाफाः  ................. 
मामसकः रु. ........... तै्रमामसकः रु. ............ वावषवकः  रु. ................. 

8. देहायका ववषयहरु समेत समावेश भएको व्यावसावयक कायवयोजना  
(क) स्वीकृत संस्थाबाट प्रदान गने सेवाहरूको वववरणः 

मनदानात्मक सेवा प्रमतकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा 
एक्स-रे खोप प्रसूमत तथा स्त्री रोग 
अपिासाउण्ड गभववती, सतु्केरी जााँच जनरल मेमडमसन 
इन्डोस्कोपी पररवार मनयोजन जनरल सशजवकल 
इसीजी, िेडममल 
 

................ ववशेषज्ञ सेवा जस्तैः 
प्रसूमत सेवा, मगृौला रोग, 
स्नाय,ु आाँखा, हाडजोनी, 
मानमसक सेवा 

प्रयोगशाला ................ ................ 
................ ................ ................ 

 

(ख) संस्थामा प्रयोग हनुे आवश्यक उपकरणहरूको वववरण (संलग्न गने): 

१) ..................................................................... 

२) ..................................................................... 

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

४) ..................................................................... 
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(ग) संस्थामा सेवा परु् याउनका लामग आवश्यक पने जनशशक्तको वववरण 
(संलग्न गने) 

 १) ववशेषज्ञः 
  नामः             पदः  

योग्यताः         पाटवटाइमः फुलटाइमः 
 २) प्राववमधकः 
  नामः             पदः  

योग्यताः         पाटवटाइमः फुलटाइमः 
 ३) प्रशासमनकः 
  नामः             पदः  

योग्यताः         पाटवटाइमः फुलटाइमः 
1. संस्थामा कायव गने प्राववमधक कमवचारीहरू सभबशन्धत पररषदमा दताव भएको 

हनुपुनेछ। सभबशन्धत पररषद्को प्रमाण पत्र अमनवायवरुपमा पेश गनुवपनेछ। 
2. कमवचारीहरूको योग्यताका प्रमाशणत प्रमतमलवपको साथै कायव गने मन्जरुीनामा 

समेत संलग्न हनुपुने। 
3. सरकारी कमवचारीहरु संलग्न हनुे भएमा सेवासाँग सभबशन्धत प्रचमलत 

कानूनबमोशजमकोअनमुमत पत्र अमनवायव रुपमा संलग्न हनुपुने। 
4. प्राववमधक कमवचारीहरुले आफू कायव गने अन्य संस्थाहरुको समेत वववरण 

खलुाउन।े 
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अनसूुची-4 
 (मनयम 8 को उपमनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

स्वास््य संस्थाले सेवा सञ् चालन अनमुमतको लामग ददन ेमनवेदनको ढााँचा 

श्री............................................. 
............................................................. । 
मनभनानसुार प्रस्ताववत स्वास््य सेवा सञ् चालन अनमुमतको लामग देहाय अनसुार 
वववरण र कागजात सवहत मनवेदन पेश गरेको छु⁄ गरेका छौँ । 

 

कायवकारी अमधकृत/सञ् चालन समममतको तफव बाट 
..................................................................... 

वववरणः 

1. संस्थाको नामः                शैय्या संख्याः 
2. साधारण सेवा⁄ ववशषेज्ञ सेवा अस्पताल कुन हो उपलेख गनेः 
3. संस्थाको ठेगाना (पत्राचार गने ठेगाना) 
 प्रदेशः                             शजपलाः 
 महानगरपामलका⁄उ.म.न.पा.⁄न.पा.⁄गा.पा वडा नं.:  टोल: 
 ब्लक नं.: टेमलफोनः      मोबाइल नं.     पो.ब.नं. 

ईमेल ठेगानाः                वेबसाइडः 
4. संस्था खोपने व्यशक्तहरुः 

नामः                     ठेगानाः 
नागररकता नं.    मोबाइल नं. फोन नं. 
ईमेल ठेगानाः                           
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5. संस्थाको ववत्तीय स्रोतः  
क. मनजी     
ख. शेयर कजाव     
ग. सरकारी  
घ. गैर सरकारी संस्थाबाट कजाव मलई सञ् चालन गने भए सो उपलेख गनेः   

ववत्तीय लगानीः (लागत) रु.  
(क) भवन तथा जग्गाको लामगः     
औजार उपकरणः        
जनशशक्तः         

अनमुामनत आभदानीः 
    स्वदेशीः     

मबदेशीः 
अचल सभपशत्तको स्रोतः         
अनमुामनत मनुाफाः   

मामसकः     
तै्रमामसकः   
वावषवकः  

6. नमसवङ्ग होम तथा प्राइभेट अस्पतालको वगीकरण अनसुार प्रदान गने 
सेवाहरुको वववरण कुन-कुन सेवा परु् याउने हो? खलुाउन।े  
मनदानात्मक सेवा प्रमतकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा 
एक्स-रे खोप प्रसूमत तथा स्त्री रोग 
अपिासाउण्ड गभववती, सतु्केरी 

जााँच 
जनरल मेमडमसन 

इन्डोस्कोपी पररवार मनयोजन जनरल सशजवकल 
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इ.सी.जी., िेडममल 
 

................ ववशेषज्ञ सेवा जस्तैः 
प्रसूमत सेवा, मगृौला रोग, 
स्नाय,ु आाँखा, हाडजोनी, 
मानमसक सेवा 

प्रयोगशाला ................ ................ 
आयवेुद तथा वैकशपपक 
शचवकत्सा 

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

................. ................ ................ 
7. संस्थामा प्रयोग हनुे प्रमखु उपकरणहरुको वववरण तथा स्रोतः 

(क)  
(ख) 
(ग)  
(घ) 
(ङ) 

8. संस्थामा सेवा परु् याउने कमवचारीहरुको वववरण (सभबशन्धत मापदण्ड अनसुार): 
(क) ववशेषज्ञः 

  नाम   पद    
योग्यता   पाटवटाईम फुलटाईम 

(ख) प्राववमधकः     
  नाम   पद    

योग्यता    पाटवटाईम  फुलटाईम 
(ग) प्रशासमनकः     

  नाम   पद    
योग्यता    पाटवटाईम  फुलटाईम 
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9. जनशशक्त सभबन्धी अन्य वववरण 

(१) सभबशन्धत सेवा अनसुार मनधावररत मापदण्डहरु र पूवावधारहरु पूरा 
भएनभएको वववरणः 

(२) उपयुवक्त बमोशजम के कमत कमवचारीहरुको संस्थामा संलग्न हनुे हो 
(स्पष्ट उपलेख हनुपुने) : 

(३) संस्थामा कायव गने प्राववमधक कमवचारीहरु (सभबशन्धत पररषद् मा दताव 
भएको र सभबशन्धत पररषद्को प्रमाणपत्र अमनवायव रुपमा पेश गनुवपने) 

(४) कमवचारीहरुको योग्यताका प्रमाशणत प्रमतमलवपको साथै कायव गने 
मञ् जरुीनामा समेत संलग्न हनुपुने । 

(5) सरकारी कमवचारीहरु संलग्न हनुे भए (सेवासाँग सभबशन्धत प्रचमलत 
कानून बमोशजम प्राप्त अनमुमत पत्र अमनवायव रुपमा संलग्न हनुपुने) 

(6) प्राववमधक कमवचारीहरुले आफू कायव गने अन्य संस्थाहरुको समेत 
वववरण खलुाउन े। 

10. स्वास््य संस्था सञ्चालनका लामग मनवेदन दददा संलग्न गनुवपने कागजातहरुः- 
(क) मनवेदन फारम 
(ख) कभपनी दताव/संस्था दतावको प्रमाशणत प्रमतमलवप 
(ग) संस्था/कभपनीको ववधान/प्रवन्ध पत्र, 

मनयमावलीको प्रमतमलवप 
(घ) स्थायी लेखा दताव प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 
(ङ) स्थापना गनव लामगएको ठाउाँमा अस्पताल 

आवश्यक छ भने्न स्थानीय मनकाय र शजपला 
शस्थत स्वास््य कायावलयको र आयवेुद तथा 
वैकशपपक शचवकत्साको हकमा शजपला शस्थत 
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आयवेुद साँग सभबशन्धत कायवलयको मसफाररस 
पत्र । 

11. अस्पतालमा काम गने जनशशक्त सभबन्धी वववरण  
(क) बायोडाटा 
(ख) शैशिक योग्यता, तामलमका प्रमाशणत प्रमतमलवप 
(ग) प्राववमधक कमवचारीहरुले सभबशन्धत काउशन्सलको दताव प्रमाण-पत्रको 

प्रमतमलवप 
(घ) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 
(ङ) जनशशक्तहरुको काम गने समय (पाटव टाइम/फुल टाइम वकटान 

गनुवपनेछ)  
(च) मञ् जरुीनामा/कबमुलयतनामा 

12. औजार उपकरणको वववरण तथा स्रोत 
13. सभपूणव सेवा शपुक वववरण 
14. भौमतक सामग्रीको वववरण 
15. यस मनयमावली बमोशजम प्रारशभभक वातावरणीय परीिण वा वातावरणीय 

प्रभाव मूपयांकन स्वीकृमत पत्रको प्रमतमलपी 
16. अस्पतालको ववस्ततृ सभेिण सवहतको प्रस्ताव 
17. अस्पतालको आमथवक मनयमावली 
18. अस्पतालले मलने सेवा शपुक वववरण र गररब तथा असहायलाई छुट 

सभबन्धी व्यवस्था 
19. प्रदान गररने सेवाको वववरण 
20. जग्गा/घरको स्वाममत्व 
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21. घर/कोठा बहालमा मलई सञ्चालन गने भए घर बहाल सभझौता-पत्र र 
भवन स्वास््य संस्था सञ् चालन गनव राविय भवन संवहता बमोशजम उपयकु्त 
छ भन्ने सभबन्धी मसफाररश पत्र 

22. भवन मनमावण सभपन् न प्रमाणपत्र 
23. संस्थाको चल अचल सभपशत्त वववरण तथा ववत्तीय स्रोत 
24. संस्थाको कायव योजना  
25. कर चकु्ता प्रमाण पत्र  
26. लेखापरीिण प्रमतवेदन  
27. मबरामी बडापत्रको नमनुा 
28. सभबशन्धत मनकायको भवन संवहता सभबन्धी स्वीकृमत पत्र 
29. मूपय अमभबवृर्द् कर वा आयकरमा दताव भएको प्रमाणपत्र 
30. सभबशन्धत मनकायबाट भवनको नक्सा मडजाइन र मनमावण राविय भवन 

संवहताको मापदण्ड बमोशजम भएको स्वीकृमत पत्र । 
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अनसूुची - 5 
(मनयम 8 को उपमनयम (2) साँग सभबशन्धत) 

स्वास््य शक्लमनक/पोमलशक्लमनक/मनदान केन्र/प्रयोगशाला/रेमडयो इमेशजङ सेवा 
सञ् चालन अनमुमतको लामग ददन ेमनवेदनको ढााँचा 

 
श्री............................................. 
............................................................. । 
मनभनानसुार प्रस्ताववत स्वास््य सेवा सञ् चालन अनमुमतको लामग देहाय अनसुारको 
वववरण र कागजात सवहत मनवेदन फाराम पेश गरेको छु⁄ गरेका छौँ। 
 

कायवकारी अमधकृत⁄संचालकको तफव बाट 
........................................................... 

वववरण 
१. संस्थाको नामः                   शैय्या संख्याः 
२. संस्थाको ठेगाना (पत्राचार गने ठेगाना) 
 प्रदेशः                             शजपलाः 
 महानगरपामलका⁄उमनपा⁄नपा⁄गापा        वडा नं.: टोल: 
 ब्लक नं.: टेमलफोनः         मोबाइल नं.    

ईमेल ठेगानाः                      वेबसाइटः 
३. संस्था खोपने व्यशक्तहरुः 

नामः     ठेगानाः 
नागररकता नं.  मोबाइल नं.   फोन नं. 
ईमेल ठेगानाः                      

४. संस्थाको ववत्तीय स्रोतः  
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क. मनजी   ख. शेयर कजाव   ग. सरकारी  
घ. वैदेशशक ङ. सामदुावयक  च. अन्य   

५. संस्थाको िमता तथा मबस्ततृ कायव योजनाः 
सेवा प्रदान गने िेत्रहरुः  
 मनदानात्मक सेवा प्रमतकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा 
एक्स-रे खोप प्रसूमत तथा स्त्री रोग 
अपिासाउण्ड गभववती, सतु्केरी जााँच जनरल मेमडमसन 
इन्डोस्कोपी पररवार मनयोजन जनरल सशजवकल 
इ.सी.जी., िेडममल 
 

................ ववशेषज्ञ सेवा जस्तैः 
प्रसूमत सेवा, मगृौला 
रोग, स्नाय,ु आाँखा, 
हाडजोनी, मानमसक सेवा 

प्रयोगशाला ................ ................ 
आयवेुद तथा 
वैकशपपक शचवकत्सा 

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

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

................ ................ ................ 
६. सेवा शपुक (अलग र स्पष्टसाँग) खलुाउनःे 
७. संस्थामा सेवा हनुे आवश्यक उपकरणहरुको वववरण तथा स्रोतः 
८. संस्थामा सेवा परु् याउने जनशशक्त मबवरणः 

(क) ववशेषज्ञः 
  नाम    पद   
  योग्यता    पाटवटाईम  फुलटाईम 

(ख) प्राववमधकः     
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  नाम    पद   
  योग्यता    पाटवटाईम  फुलटाईम 

(ग) प्रशासमनकः     
  नाम    पद   
  योग्यता    पाटवटाईम  फुलटाईम  
9.  सभबशन्धत सेवा अनसुार मनधावररत मापदण्डहरु र पूवावधारहरु पूरा भए 

नभएको उपलेख गने । 
10. कमवचारी सभबन्धी वववरण र शतवः- 

(1)  उपयुवक्त बमोशजम के कमत कमवचारीहरुको संस्थामा संलग्न हनुे हो, 
स्पष्ट उपलेख हनुपुने । 

(2) संस्थामा कायव गने कमवचारीहरु सभबशन्धत पररषद् मा दताव भएको 
सभबशन्धत पररषद्को प्रमाणपत्र अमनवायव रुपमा पेश गनुवपने । 

(3) कमवचारीहरुको योग्यताका प्रमाशणत प्रमतमलवपहरु संलग्न हनुपुने । 
(4) सरकारी कमवचारीहरु संलग्न हनुे भएमा सेवासाँग सभबशन्धत प्रचमलत 

कानून अनसुारको अनमुमत पत्र अमनवायव रुपमा संलग्न हनुपुने। 
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अनसूुची-6 
 (मनयम 8 को उपमनयम (5) साँग सभबशन्धत) 

स्वास््य संस्थालाई प्रदान गररन ेसञ् चालन अनमुमतको ढााँचा 
 

 
प्रदेश सरकार 

सामाशजक ववकास मन्त्रालय 
प्रदेश नं. ५ 

 
स्वास््य संस्था/अस्पताल सञ् चालन अनमुमत प्रमाणपत्र 

श्री ...................    दताव नं. : 
   ...................। 
स्वास््य संस्था/अस्पताल सञ् चालन अनमुमतको लामग त्यस संस्थाबाट मममत 
............... मा ददइएको मनवेदन उपर आवश्यक जााँचबझु गरी प्रदेश नं. ५, 
प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत ऐन, २०७६ 
को दफा ......... को उपदफा .......... र प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास््य संस्था 
स्थापना, सञ् चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नमत मनयमावली, २०७७ को मनयम .... 
बमोशजम मममत ........ सभमको लामग स्वास््य संस्था/अस्पताल सञ् चालन गनवका 
लामग यो अनमुमत प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ। 
प्रमाणपत्र ददने अमधकाररको 
नामः 
दस्तखतः 
मममतः 
दजावः 
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नवीकरण प्रयोजनको लामग 
नवीकरण 
मममत 

नवीकरण गने 
अमधकाररको नाम 

पद दस्तखत 
कायावलयको 

छाप 
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अनसूुची-७ 
(मनयम 15 को उपमनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

अस्पतालको पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड 
 

(1)  अस्पतालको पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड देहाय बमोशजम हनुपुनेछः- 
(क) अस्पताल रहने स्थान नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले मनधावरण 

गरेको वातावरणीय मापदण्ड अनरुुप धुाँवा, धलुो, ध्वमन, जल तथा 
जममन प्रदूषणबाट मकु्त भएको। 

(ख) अस्पताल रहने िेत्र र हातामभत्र ववश्व स्वास््य संगठनले मनधावरण 
गरे अनरुुप उपयकु्त सरुिाको ब्यवस्था भएको। 

(ग) अस्पताल स्थापना हनुे स्थान नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले 
मनधावरण गरेको मापदण्ड अनरुुप सडक यातायातको पहुँ ाँच 
भएको। 

(घ) पानी, मबजलुी र सञ्चार समुबधा उपलब्ध भएको। 
(ङ) सवारी साधन पावकव ङका लामग प्रचमलत कानूनबमोशजम पयावप्त 

व्यवस्था भएको। 
(च) अस्पताल पररसरमा स्वस्थकर वातावरणका लामग बिृारोपण तथा 

बगैंचाको व्यवस्था भएको। 
(छ) जोशखमपूणव फोहर व्यवस्थापनका लामग उपयकु्त प्रववमधको व्यवस्था 

गनुवका साथै प्रचमलत कानूनबमोशजम फोहर व्यवस्थापनका लामग 
आवश्यक पूवावधार व्यवस्था ममलाएको। 

(ज) अस्पतालहरुले अमनवायव रुपमा सहायता कि र सेवा प्रवाह हनु े
स्थानहरु स्पष्ट देशखने नक्सा वा वोडव को व्यवस्था गरेको। 
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(झ) ५० शैय्या वा सो भन्दा मामथका अस्पतालहरुमा पेजीङ्ग मसस्टमको 
व्यवस्था भएको। 

(ञ) अस्पताल हातामभत्र जीउ धनको सरुिाको मनममत्त सरुिाकमीको 
व्यवस्था भएको।   

(ट) संघीय सरकारबाट जारी गररएको स्वास््य भवन पूवावधारको 
मडजाइन तथा मनमावण सभबन्धी मनदेशशका बमोशजम न्यूनतम 
िेत्रफल वरावरको जग्गा भएको । 

(ठ) अस्पतालको भवन प्रयोजनका लामग जग्गाको उपयोग बढीमा ४० 
प्रमतशत मात्र भएको र बााँकी जग्गामा कुनै प्रकारको भौमतक 
संरचना मनमावण गनव सवकने नसवकन ेव्यवस्था गरेको । 

(ड) अस्पतालले २५ प्रमतशत जग्गा वा प्रमत ३ शैय्याको अनपुातमा १ 
कार पाकव का वहसावले जनु बढी हनु्छ सोही बराबर जग्गा कार 
पाकव का लामग छुट्याएको ।  

(ढ) अस्पतालको भवन मनमावण गदाव प्रचमलत कानूनले मनधावरण गरे 
अनसुारको सेटव्याक छाडेको।  

(ण) अस्पताल भवनकोलाइट प्लेन ६३.५ मडग्री र अमधकतम भइुको 
िेत्रफल अनपुात २.५ हनुपुनेछ। 

(२)  आकशस्मक सेवाका लामग देहाय बमोशजमको पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड 
परुा गरेको हनुपुनेछः- 
(क) कुल शैय्या िमताको कभतीमा दश प्रमतशतका दरले आकशस्मक 

किमा शैय्याहरू उपलब्ध भएको । 
(ख) आकशस्मक सेवाका लामग छुट्याएको दश प्रमतशत शैय्यालाई 

देहाय अनरुुप वगीकरण गरी सेवा ददन ेव्यवस्था ममलाउन ुपनेः- 
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(१) Red (R) = अमत मसवकस्त मबरामीको सेवा ददने शैय्या 
बराबर एक प्रमतशत, 

(२) Yellow (Y) = मसवकस्त मबरामीको सेवा ददने शैय्या बराबर 
दईु प्रमतशत, 

(३) Green (G) = सामान्य मबरामीको सेवा ददने शैय्या बराबर 
तीन प्रमतशत, 

(४) Black (B) = मतृ्य ु भईसकेका मबरामीलाई राख्न े शैय्या 
बराबर एक प्रमतशत, 

(५) अब्जरभेसन कोठातथा शैय्याबराबर तीन प्रमतशत, 
(ग) दश प्रमतशत भन्दा बढी शैय्या छुट्याएको सन्दभवमा मामथ उपलेख 

भएका वगीकरणको अनपुातमा शैय्याको बााँडफााँड गरेको।  
(घ) मामथ जे सकैु कुरा उपलेख गरेको भएता पमन पचास शैय्या भन्दा 

कम शैय्याका अस्पतालहरुले प्रत्येक वगवको लामग कभतीमा एउटा 
शैय्याको अमनवायव रुपमा व्यवस्थागरेको। 

(ङ) आकशस्मक कि सञ्चालन गदाव अपिासाउण्ड, एक्सरे, इमेशजङ 
सेवा, प्रयोगशाला, ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा अन्य वाडवहरूमा समेत 
सशजलै मबरामी पयाउन लैजान सवकन े (शव्हलचेर/िली, स्टेचर) 
गरी सञ्चालनमा पयाएको। 

(च) आकशस्मक किमा प्रमतिालय, शौचालय, िायज रुम, चेशन्जङ्ग 
रुम, मेमडको लेगल केस जस्तै बलात्कार वपमडत आददको लामग 
गोपमनयता समुनशित हनुे कोठाको समेत व्यवस्था भएको। 

(छ) चौमबसै घण्टा आकशस्मक सेवा ददने व्यवस्था ममलाएको। 
(ज) चौबीस शैय्या सभम िमताका अस्पतालमा आकशस्मक सेवाका 

लामग २४ सै घण्टा शचवकत्सक अमनवायव रुपमा उपलब्ध हनु े
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व्यवस्था हनुपुने साथै पच् चीस शैय्या वा सो भन्दा मामथको िमता 
भएका अस्पतालहरुमा आकशस्मक सेवा किमा चौबीसै घण्टा 
शचवकत्सक सेवा उपलब्ध हनुकुा साथै सभबमधत मबषयको 
कन्सपट्याण्ट शचवकत्सक अनकलमा अमनवायव रुपमा उपलब्ध 
हनुपुने। 

(झ) आकशस्मक ववभागवाट मबरामी भनाव गनव, ररफर गने मबरामीको 
रेफरल प्रकृया तथा मबरामी साने पर्द्मत स्पष्ट रुपमा पररभावषत 
गरेको हनुपुने। 

(ञ) प्रकोपजन्य रोगहरु, प्राकृमतक प्रकोप जस्ता पिहरुलाई मबचार 
गरी आकशस्मक उपचार सेवाका लामग संस्थाले ववपद व्यवस्थापन 
योजना बनाएको हनुपुने। 

(ट) आकशस्मक सेवामा काम गने जनशशक्तले बेमसक लाइफ सपोटव, 
प्राइमरी िमा केयर, एडभान्स कामडवयाक लाइफ सपोटव, एडभान्स 
िमा लाइफ सपोटव आदद तामलम मलएको हनुपुने। 

(ठ) तरुुन्तै सनव र सानव सक्ने रोगहरुको व्यवस्थापनको लामग छुटै्ट 
कोठाको व्यवस्था गरेको हनुपुने। 

(३)  बवहरंग ववभागका लामग देहाय बमोशजमको पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड परुा 
गरेको हनुपुनेः-  
(क) अस्पतालबाट प्रदान हनुे प्रत्येक ववशषेज्ञ सेवाका लामग ओ.पी.डी. 

किको व्यवस्था ममलाएको, 
(ख) अस्पतालहरुले सामान्य शचवकत्सा, बालरोग, सामान्य शपयविया, 

स्त्री तथा प्रसूमत सेवा सञ् चालन गरेको हनुपुने तथा पूवावधार पूरा 
गरी हाड जोनी, नाक कान घााँटी, छाला तथा यौनरोग, आाँखा, 
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दन्त सेवा जस्ता सेवाको लामग स्वेशच्छक रुपमा सञ्चालन गनव 
सक्ने व्यवस्था गरेको, 

(ग) उपलब्ध भएका शचवकत्सकहरु मध्ये सेवाग्राहीले उपलब्ध भएसभम 
रोजेको शचवकत्सकसाँग परीिण गनव पाउने व्यवस्था भएको, 

(घ) पचास शैय्या वा सो भन्दा मामथका अस्पतालले एम.सी.एच. 
शक्लमनकको अलग्गै व्यवस्था गरेको, 

(४)  अन्तरंग ववभागका लामग देहाय बमोशजमको पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड 
परुा गरेको हनुपुनेछः- 
(क) अस्पतालमा शपयविया पिात पमन मबरामीको अवस्था शस्थर नभए 

सभम उक्त शपयविया गने समूह तथा शपय शचवकत्सक र 
एनेस्थेमसयोलोशजष्ट अस्पतालमा रवहरहन ु पने र तत्पश् चात पमन 
शपयवियाको प्रकृमत हेरी आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल 
उपलब्ध हनुे व्यवस्था ममलाउन ुपने। 

(ख) नमसवङ्ग ड्यूटी स्टेशनबाट प्रत्येक मबरामीको प्रत्यि मनगरानी हनुे 
व्यवस्था गनुव पने र उक्त सवुवधा नभएमा प्रत्येक मबरामीको 
शैय्यामा कल बेल राख् न ुपने। 

(ग) एक कन्सपटयान्टको मातहतमा स्वास््य सेवाको कुनै पमन 
यमुनटमा पशच्चस शैय्या भन्दा बढी शैय्या राख् न नपाइन।े 

(५)  उपचार संभवर्द् स्वास््य तथा मनदानात्मक सेवाका लामग देहाय बमोशजमको 
पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड परुा गरेको हनुपुनेछः- 
(क) प्रत्येक वकमसमका परीिणको लामग राविय वा प्रादेशशक 

जनस्वास््य प्रयोगशाला मापदण्ड अनरुुपको प्रयोगशालाको 
व्यवस्था भएको। 
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(ख) रेमडयो डाइग्नोमसस, अपिासाउण्ड, एक्सरे वफपम लोमडङ, 
अनलोमडङ तथा प्रोसेमसङ लगायतका इमेशजङ सेवा किहरू 
ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा वाडवहरूलाई समेत सशजलै मबरामी पयाउन 
लैजान सवकने र् याभप, (व्हीलचेयर/िली, स्टेचर) गरी सञ् चालनमा 
पयाएको। 

(ग) यस्ता सेवा प्रदान गररन े कोठाहरूमा प्रमतिालय, शौचालय, 
चेशन्जङ रुमको समेत व्यवस्था भएको। 

(६)  शपयविया गने स्वास््य संस्थामा सेवाको प्रकार हेरी पााँचदेशख दश 
प्रमतशत सघन उपचार सेवाका हाई मडपेन्डेन्सी रयमुनट आई.मस.य.ु 
शैय्याहरु रहेको। 

(७)  अस्पतालमा पोषण, खोप, आमा र वच्चाको स्वास््य, पररवार मनयोजन 
जस्ता सेवाहरुको नेपाल  सरकारको नीमत बमोशजम प्रवधवनात्मक तथा 
प्रमतरोधात्मक सेवा उपलब्ध भएको। 

(८)  अस्पतालमा कभतीमा वच्चा तथा आमाको लामग ववशषेज्ञ सेवा र ववशेषज्ञ 
अस्पतालमा सो अस्पतालको प्रकृमत अनसुारको ववशेषज्ञ सेवा उपलब्ध 
गराएको। 

(९)  औषमध पसलका लामग देहाय बमोशजमको पूवावधार मापदण्ड परुा गरेको 
हनुपुनेछः- 
(क) अस्पताल हातामभत्र औषमध पसलको व्यवस्था नेपाल सरकारको 

अस्पताल फामेसी सेवा मनदेशशका बमोशजम गनुवपने। 
(ख) चौमबसै घण्टा फामेसी सञ्चालनका लामग फामेसी ववषय अध्ययन 

गरेको दि जनशशक्तको व्यवस्था हनुपुने । 
(ग) फामेसी किमा औषमधको गणुस्तरमा ह्रास नहनुे गरी सरुशित 

भण्डारण गने व्यवस्था ममलाउन ुपने साथै ताप संवेदनशील औषमध 
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तथा भ्याशक्सनको भण्डारण तोवकएको तापिममा भण्डारण 
गनुवपने। 

(घ) उपचारमा प्रयोग गररने लागू औषधहरुलागू औषध (मनयन्त्रण) ऐन, 
२०३३ बमोशजम स्वास््य संस्थाले शचवकत्सकको मलशखत 
प्रसे्िीप्सन अनसुार मात्र ववतरण गने व्यवस्था ममलाएको हनुपुने 
साथै औषमधको आभदानी तथा ववतरणको अमभलेख राख्नपुने। 

(ङ) भयाद नाघेका औषमधहरु मनयममत रुपमा नेपाल स्वास््य अनसुन्धान 
पररषदको स्वास््यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन मनदेशशकामा 
उपलेख भएकोमा सोही बमोशजम र नभएको खण्डमा ववश् वस्वास््य 
संगठनको मनदेशशका बमोशजमको ववमध अपनाई नष्ट गनुवपने। 

(च) आकशस्मक सेवाका लामग चावहन े आवश्यक औषमधहरु चौमबसै 
घण्टा उपलब्ध हनुे ब्यवस्था गनुवपने। 

(छ) अस्पतालले बाह्य व्यशक्त वा संस्थालाई फामेसी सेवा सञ् चालन गनव 
ददएको अवस्थामा सो व्यशक्त वा संस्थाले पमन अस्पतालले पालना 
गनुवपने मामथ उपलेख भएका सभपूणव शतवहरु अमनवायव रुपमा पालना 
गने व्यवस्था ममलाएको हनुपुने। 

(ज) औषमधको खरुा मूपयमा छुटको व्यवस्था भएमा सबैले देख् न ेगरी 
सूचना टााँस गनुवपने। 

(झ) राविय भवन संवहतामा उपलेशखत मापदण्ड अनरुुप औषमध पसल 
सञ्चालन हनुे भवन मनमावण भएको हनुपुने। 

(१०)  रक्त सञ्चार सेवाका लामग देहाय बमोशजमको पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड 
परुा गरेको हनुपुनेः- 
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(क) अस्पताल हातामा ब्लड बैंकको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ र सो 
नभएमा मबरामीको लामग आवश्यक पने ब्लड उपलब्ध हनुे गरी 
व्यवस्था ममलाइएको हनुपुने। 

(ख) व्लड बैंकको सभबन्धमा राविय जनस्वास््य प्रयोगशाला नीमत तथा 
मापदण्ड अनरुुपको व्यवस्था भएको हनुपुने । 

(११) पचास शैय्या भन्दा मामथ िमताको अस्पतालमा वफशजयोथेरावप सेवा 
अमनवायव रुपमा उपलब्ध हनुपुनेछ। 

(१२)  अस्पतालमा रहेका मबरामी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई असहज नहनुे गरी 
अलग्गै शचस्यान कि वा  शवगहृको व्यवस्था गनुवपनेछ। 

(१३)  अस्पताल व्यवस्थापनका लामग देहाय बमोशजमको पूवावधार सभबन्धी 
मापदण्ड पूरा गरेको हनुपुनेछः- 
क) सोधपछु तथा गनुासो सनुवुाई किः 

(१)  सेवाग्राहीहरूको सवुवधाको लामग आवश्यक कमवचारी 
सवहतको सोधपूछ किको व्यवस्था हनुपुने। 

(२)  अस्पतालले प्रदान गने सेवाका ववषयमा सेवाग्राहीको गनुासो 
सनुवुाइ गने उशचत प्रवन्ध ममलाइएको हनुपुने। 

ख) सूचना सभप्रषेणः 
(१)  अस्पतालमभत्र प्रभावकारी सूचना सभप्रषेणका लामग आन्तररक 

टेमलफोन कल (इन्टरकम) को ब्यवस्थाका साथै आवश्यक 
आधमुनक संयन्त्रको समशुचत प्रयोग हनुपुने। 

(२)  अस्पतालहरुमा साववजमनक संचार सेवाको व्यवस्था हनुपुने। 
(३)  प्रहरी, एभबलेुन्स, दमकल जस्ता सेवा लगायतका आकशस्मक 

सेवाका टेमलफोन नभबरहरु स्पष्ट देशखने गरी राख् न ुपने। 
ग) पानी ववतरणः 
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(१)  अस्पतालमा मबरामी र अन्य ब्यशक्तहरुका लामग चौबीसै 
घण्टा न्यनुतम मापदण्ड अनरुुप शरु्द् पानीको आपूमतव 
हनुपुने। 

(२)  अस्पतालद्वारा ववतरण हनुे पानीको गणुस्तर परीिण ४/४ 
मवहनामा गराई अमभलेख राशखएको हनुपुने। 

(३)  बवहरंग, नमसवङ्ग, अन्तरंग, अपरेशन मथएटर रआपतकालीन 
किहरुमा पानीको व्यवस्था हनुपुने। 

घ) ववद्यतु आपूमतवः 
(१)  अस्पताल िेत्रमभत्र र सबै ववभागहरूमा चौबीसै घण्टा ववद्यतु 

आपूमतव हनुे व्यवस्था ममलाएको हनुपुने।साथै लोडसेमडङको 
समयमा ववद्यतु आपूमतव गनव अटोमेवटक ब्याक अप मसष्टम 
स्थापना गरेको हनुपुने। 

(२)  ओ.टी., आई.मस.यू., मस.मस.यू., इमजेन्सी कि लगायतका 
संवेदनशील किहरूमा आपतकालीन ववद्यतु व्याकअप मसष्टम 
हनुपुने। 

ङ) सरसफाई तथा शौचालय ब्यवस्थाः 
(१)  अस्पतालको सभपूणव िेत्र सधैं सफा राख्न ुपनेछ। 
(२)  अस्पतालमा देहाय बमोशजमको सेवा ददइन े किहरु वा 

शक्लमनकमा देहाय बमोशजम शौचालयको व्यवस्था हनुपुनेछः 
(क) आकशस्मक कि 
(ख) लेवर रुम 
(ग) प्याथोलोजी सेवा 
(घ) बवहरंग ववभाग (आवश्यकता अनसुार मवहला र परुुषका 

लामग अलगअलग) 
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(ङ) प्रमत छ बेडको जनरल बेडको लामग एक 
(च) मवहला तथा अपाङ्गका लामग अलगै 
(छ) क्याववन तथा डबल रुमका लामग (एटेच बाथरुम 

भएको) 
(ज) डाक्टर तथा स्टाफका लामग (आवश्यकतानसुार) 

(३)  अस्पताल हातामभत्र सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायकका लामग 
पयावप्त पानी र साबनु सवहतको शौचालयको ब्यवस्था 
हनुपुनेछ। 

(४)  शौचालय सधै सफा राख्न ेब्यवस्था गरेको हनुपुनेछ। 
च) ममवत सभभार व्यवस्थाः 

(1)  अस्पतालले प्रयोग गने उपकरण तथा औजारहरू समयमँ ै
ममवतको व्यवस्था हनुपुनेछ।साथै ठूला र गभभीर प्रकृतीका 
औजार उपकरणहरुको कभपनीले मनददवष्ट गरेको ममवत अवमध 
अनसुार ममवतसभभार कायवयोजना बनाई सोही अनसुार ममवत 
गरेको हनुपुनेछ। 

(2)  अस्पतालको भवन, सवारी साधन, मेमसनरी औजार, यन्त्र, 
उपकरण,ववद्यतुीय उपकरण र अन्य ववद्यतुीय उपकरणहरूको 
मनयममत ममवतसंभार गने व्यवस्था ममलाएको हनुपुनेछ। 

छ) मबरामी कुरुवालाई सवुवधाः अस्पतालको वाडव तथा अन्य उपचार 
ददने स्थानमा आवश्यकता अनसुार मबरामीको साथमा रहने एक 
जना कुरुवालाई बस्न सक्ने प्रवन्ध हनुपुनेछ। 

ज) क्याशन्टन सवुवधाः अस्पताल हाता मभत्र खाना पकाउनेरखाना खान े
ठाउाँ अलग-अलग ठाउाँ सवहतको सफा र सवुवधायकु्त क्याशन्टनको 
व्यवस्था भएको हनुपुनेछ। 
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झ) लण्री व्यबस्थाः 
(क) अस्पतालमा प्रयोग हनुे एप्रोन, पन्जा, टोपी, जतु्ता, तन् ना, 

तवकया, खोल, रुमाल जस्ता लगुा कपडा धनुको लामग 
लण्रीको व्यवस्था हनुपुने। 

(ख)  अस्पताल भनाव भएका मबरामीको लगुा धनुे सवुवधाको 
व्यवस्थाहनुपुने । 

ञ) भण्डार किकोव्यवस्थाः 
(1)  आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग हनुे सामग्रीहरूको अलग्गै 

भण्डारकि हनुपुने । यस्तो भण्डारमा कभतीमा एक 
मवहनाको लामग अत्यावश्यक सामग्री स्टक राख्न े व्यवस्था 
हनुपुने । 

(2)  अस्पतालको लामग आवश्यक लत्ताकपडा, सरसफाइ सामग्री, 
औजार, उपकरण तथा औषमधको न्यूनतम मौज्दात रहन ुपने 
र सो सामग्रीहरुको उपयकु्त्त भण्डारणको-रेविजेरेटर, 
भेशन्टलेसन, ए.मस. आदी व्यवस्था गरेको हनुपुने। 

ट) सरुिा व्यवस्थाः 
(1) अस्पतालमा सरुिा व्यवस्था ममलाउन सरुिा गाडवको 

व्यवस्था हनुपुने। 
(2) आपत्कालीन अवस्थाको लामग तत्काल सेवा प्रदान गनव 

राज्यका सरुिा मनकायसाँग समन्वय कायम गने व्यवस्था 
ममलाएको हनुपुने। 

ठ) एभबलेुन्स सञ्चालनः अस्पतालमा मेमडकल एटेण्डेण्ट सवहतको १ 
वटा एभबलेुन्स अमनवायव हनुपुने र अस्पतालले त्यस्ता मेमडकल 
एटेण्डेण्टलाई बेमसक इमरजेन्सी मेमडकल तामलम ददने व्यवस्था 
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ममलाउनकुा साथै एभवलेुन्स सेवा सञ्चालन मनदेशशका बमोशजम 
एभवलेुन्स सेवा सञ् चालन गने व्यवस्था ममलाएको हनुपुनेछ। 

ड) यातायातको व्यवस्थाः अस्पतालले कभतीमा रामत्रकालीन समयमा 
काम गने कमवचारीलाई आउन जान यातायातको व्यवस्था अमनवायव 
रुपमा ममलाउनपुनेछ। 

(१4) स्थान तथा जग्गा पूवावधारः 
(क)  अस्पताल रहने स्थान: अस्पताल रहने स्थान छनौट गदाव पायक 

पने गरी प्रदूषणमकु्त िेत्रको छनौट गनुव पनेछ।छनौट गररएको 
स्थान त्यस्तै प्रकृमतको अस्पताल रहेको स्थानको कभतीमा एक 
वकलोमीटर टाढा हनुपुनेछ। ववशशष्ट प्रकृमतको बहसु्वास््य सेवा 
उपलब्ध गराउने अस्पताल, आयूवेद, होमीयोप्यामथक जस्ता फरक 
प्रकृमतका अस्पतालको हकमा र जनघनत्वको आधारमा 
अस्पतालको शैय्या आवश्यक देशखएमा यो बन्देज लागू हनुेछैन। 

(ख) अस्पताल सञ्चालनको लामग आफ्नै स्वाममत्वको पयावप्त जग्गा 
हनुपुनेछ। आफ्नो जग्गा नभएको हकमा कभतीमा पन्र बषवका 
लामग जग्गा भाडामा मलई सो जग्गामा पूवावधार मनमावण गरी 
सञ्चालनमा पयाउन सक्नेछ। पशच्चस शैय्या वा सो भन्दा मामथ 
िमता मबस्तार गदाव वा पचास शैय्या भन्दा मामथको अस्पताल 
सञ्चालन गनुवपने अवस्थामा यस मनयमावलीले तोकेको पूवावधार 
मापदण्ड बमोशजमको आफ्नै भवन हनुपुनेछ। 

(ग)  आफ्नो जग्गा नभएका २४ शैय्या सभमका अस्पतालले कभतीमा 
पन्र बषवका लामग जग्गा भाडा (मलज) मा मलई सेवा सञ्चालन 
गनवसक्नेछ। 

(१५) अस्पतालको भवन पूववधारः 
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(क) अस्पताल सेवा सञ्चालन गररने भवन,भवन ऐन २०५५, र नेपाल 
सरकारबाट जारी गररएको बस्ती मबकास शहरी योजना तथा भवन 
मनमावण सभबन्धी मापदण्ड, २०७२ अनरुुप हनुपुनेछ । 

(ख) अस्पताल सञ्चालन गररने भवनकोस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
२०७४ अनरुुप सभबशन्धत स्थानीय तहबाट मनमावण सभपन्न 
प्रमतवेदन मलएको हनुपुनेछ। 

(ग) अस्पताल सञ्चालन गररने भवन राविय भवन संवहता २०६० 
बमोशजम रहेको भमन सभबशन्धत मनकायबाट प्रमाशणत गरेको 
हनुपुनेछ। 

(घ) भवनमा सववसाधारणको जानकारीका लामग ववपद व्यवस्थापन 
योजना तयार गरी सरुिा सभबन्धी संकेत शचन्हहरुउपयकु्त स्थानमा 
प्रस्ट देशखने गरी राशखएको हनुपुनेछ। 

(ङ) अस्पतालको कोठाहरु उपयकु्त भेन्टीलेसन वा वातानकुुमलत यन्त्र 
राशखएको हनुपुनेछ। 

(च) अस्पतालमा प्रशासमनक कायावलय, ओ.पी.डी., प्रयोगशाला, 
वाडव,फामेसी, क्याशन्टनको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(छ) अस्पतालमा शव्हलचेयर तथा िमलको सहज आवागमनको 
व्यवस्थाकालामग मलप्ट वा र् याभपको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(ज)  प्रमतिालयमा आवश्यकतानसुार बस्ने कुसीको व्यवस्था हनुपुने र 
सूचनापाटी, टेमलमभजन, पत्रपमत्रका लगायतका माध्यमबाट सूचना 
प्रदान गने व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(झ)  अस्पताल भवनको कुल िेत्रफलप्रमत शैय्या ५५ वगव मीटरका 
दरले हनुपुनेछ। उक्त िेत्रमभत्र सोधपछु, दताव कि, प्रमतिालय, 
प्रवेशद्वार सवहतको हलको िेत्र समावेश हनुछे।  
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(ञ)  भान्साघर, लगुाधनु े कोठा, जेनरेटर कि, कमवचारी आवास तथा 
भण्डारकि, ममवत सभभार कि आददका लामग थप व्यवस्था 
हनुपुनेछ। 

(ट)  आफ्नो जग्गा नभएका २४ शैय्या सभमका अस्पतालले भवन 
भाडामा मलई सेवा सञ्चालन गदाव सो भवन राविय भवन संवहता 
अनसुार मनमावण भएको प्रमाशणत हनुपुनेछ। साथै भाडामा मलइएको 
भवन यस मनयमावलीले तोकेको मापदण्ड र प्रचमलत कानून 
बमोशजम भवन मनमावण मापदण्ड अनरुुप भएको तथा सभबशन्धत 
स्थानीय तहबाट भवन मनमावण सभपन् न प्रमतवेदन प्राप् त हनु ुपछव । 

(ठ)  पशच्चस शैय्या भन्दा मामथ िमता ववस्तार गदाव वा पचास शैय्या 
भन्दा मामथको अस्पताल सञ्चालन गनुव पने अवस्थामा भवन मनमावण 
स्वीकृमत मलदा नै सो भवको प्रयोजन अस्पताल सेवा सञ् चालनका 
लामग भनी स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ। 

(ड)  शशिण अस्पतालको हकमा कुल मनमावण िेत्रफल नेपाल मेमडकल 
पररषदले तोके बमोशजम र नतोकेको भएमा न्यूनतम प्रमत शैय्या 
नब्बे वगव ममटर हनुपुनेछ। 

(ढ)  बवहरंग ववभागको प्रत्येक कोठाको िेत्रफल कभतीमा चौध 
वगवमीटर हनुपुनेछ। शौचालय, प्रमतिालय, मबशेषज्ञको सहयोगी 
रहने किका लामग पयावप्त स्थान हनुपुनेछ। 

(ण)  मबरामीको चापको अनपुातमा पयावप्त र सवुवधाजनक हनुे गरी 
फमनवचर सवहतको प्रमतिालयको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(त)  अस्पतालमभत्र प्रवेश गने र बावहर मनस्कने अलग अलग द्वार 
हनुपुनेछ। 
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(थ)  आपतकालीन सेवाका लामग प्रयोग हनुे सवारी साधनहरू 
अस्पतालको आपतकालीन कि र अन्य अत्यावश्क ठाउाँमा सहज 
रुपमा जानसक्ने गरी अलग्गै बाटो र गेटको व्यवस्था गरेको 
हनुपुनेछ। 

(द)  सेवाग्राही र अस्पताल कमवचारीहरूले प्रयोग गने सवारी साधन र 
एभबलेुन्स, दमकल जस्ता सवारी साधनका लामग पावकव ङ्गको 
व्यवस्था हनुपुनेछ। न्यूनतम पावकव ङ कूल जग्गाको पच् चीस 
प्रमतशत वा प्रमत तीन शैय्याका लामग एउटा कार पावकव ङ गनव 
ममपने स्थल मध्ये जनुबढी हनु्छ सोही अनसुार हनुपुनेछ। 

(ध) अस्पताल भवन जेष्ठ नागररक, बालबामलका तथा अपाङ्गमैत्री 
हनुपुनेछ। 

(न) अस्पतालमा शव्हलशचयर, िमल, स्टेचरको पयावप्त व्यवस्था हनुपुने र 
यस्ता सामग्री राख्न ेठाउाँ र चलाउन सवकने पयावप्त ठााँउ र चलाउन े
मामनसको समेत व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(१6) वातावरण व्यवस्थापनका लामग देहाय बमोशजमको मापदण्ड परुा गरेको 
हनुपुनेछः- 
(क)  पच् चीस देशख पचास शैय्या सभम प्रारशभभक वातावरणीय परीिणर 

सो भन्दा मामथको अस्पतालले सेवा सञ् चालन गनुवपूवव संघीय वा 
प्रादेशशक वातावरण संरिण सभबन्धी कानून बमोशजम वातावरणीय 
प्रभाव मूपयांकन गरेको हनुपुनेछ। 

(ख)  प्रारशभभक वातावरणीय परीिण वा वातावरणीय प्रभाव मूपयांकनमा 
प्रस्ताव भएबमोशजम कायावन्वयन गने व्यवस्था ममलाएको 
हनुपुनेछ। 
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(१7) फोहरमैला व्यवस्थापनका लामग देहाय बमोशजमको पूवावधार मापदण्ड पूरा 
गरेको हनुपुनेछः- 
(क) अस्पतालबाट मनष्काशशत फोहरमैलाको व्यवस्थापन फोहरमैला 

व्यवस्थापन सभबन्धी प्रचमलत कानून बमोशजम हनुपुने। 
(ख)  अस्पतालबाट मनस्कासन हनुे सामान्य तथा शचवकत्साजन्य 

फोहरमैला प्रकृमत अनसुार स्रोतमै अलग अलग छुटयाउन,े 
संकलन, ढुवानी तथा उशचत ववसजवन गने व्यवस्था ममलाउन ुपने। 

(ग)  अस्पतालबाट सशृजत संिमणजन्य फोहरलाई मनःसंिमण गरेर 
अशन्तम व्यवस्थापन गनुवपने। 

(घ)  अस्पतालमा मकव री तथा स्वास््यको लामग हामनकार भनी प्रमाशणत 
रसायनबाट बनकेा उपकरणहरुको प्रयोग नगरी मडशजटल 
प्रमबमधयकु्त उपकरणहरु प्रयोग गनुवपने। 

(18) अस्पताल सभबन्धी अन्य मापदण्डः मामथ उपलेशखत मापदण्डका अमतररक्त 
देहायका शैय्या िमताका अस्पतालहरुले देहाय बमोशजमको अन्य मापदण्ड 
समेत परुा गनुवपनेछ। 
क. पचास शैय्या भन्दा बढी एक सय िमता सभमको अस्पतालको 

लामग 
(१) भवन मापदण्डः 

(क) भौगोमलक ववषमताको आधारमा भवनको हरेक तलाको 
उचाई मानव स्वास््यलाई अनकुुल हनु ेगरी बनाएको 
हनुपुनेछ। सामान्यतः कोठाको उचाई कभतीमा 
तराईका लामग ३.६ ममटर र अन्य िेत्रका लामग ३ 
ममटर हनुपुनेछ। 

(ख) अस्पतालको गरुुयोजना तयार गरेको हनुपुनेछ। 
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(ग) अस्पतालको भवनमा एक तला भन्दा वढी तला 
भएको भवन वा अस्पतालले सेवा प्रदान गनुवपदाव 
र् याभप/मलफ्ट को अमनवायव व्यवस्था भएको हनुपुनेछ। 

(घ) अस्पतालमा प्रत्येक ववशेषज्ञ सेवाको लामग छुट्टाछुटै्ट 
ववभाग हनुपुनेछ। 

(ङ) प्रशासमनक कायावलयमा बैठक कोठा र पसु्तकालयको 
व्यवस्था भएको हनुपुनेछ। 

(च) बवहरंग ववभाग, अन्तरंग ववभाग, प्रयोगशाला, अपरेसन 
मथएटर र प्रशासमनक कायावलय जस्ता सेवाग्राही र 
मबरामीले वहाँडडुल गनुवपने िेत्रहरूमा सहज आवागमन 
गनव सवकने गरी व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(छ) अस्पतालमा आउने मबरामी, कुरुवा र मभशजटसवका 
लामग आवश्यक पने सवारी साधनहरु पावकव ङ्गको लामग 
अस्पतालले आवश्यक व्यवस्था गनुव पनेछ। 

(ज) आकशस्मक अवस्थामा बवहवगमन द्वारको आवश्यक 
व्यवस्था भएको हनुपुनेछ। 

(झ) आगलामग भएको बेलामा बारुणयन्त्रको लामग 
अस्पताल हातामभत्र पयावप्त स्थानमा पानी भने व्यवस्था 
ममलाएको हनुपुनेछ। 

(ञ) प्राकृमतक प्रकोपको अवस्थामा बारुणयन्त्रको 
आवागमनमा सहज हनु े गरी भवन मनमावण भएको 
हनुपुने, पयावप्त संख्यामा अशग्न समनयन्त्र जडान भएको 
हनुपुने र आकशस्मक संकेतका लामग साईरनको 
व्यवस्था हनुपुनेछ। 
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(२) अन्तरंग सेवाः 
(क) अस्पतालको शैय्या िमताको आधारमा डाक्टरको 

ड्युटी रुम, पेन्िी (दराज, र् याक, खाना राख् ने ठाउाँ 
आदद), आइसोलेसन रुम, विटमेण्ट रुम, शौचालय 
आददको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(ख) शैंया बीचको दूरीको सभबन्धमा साधारण शैय्या 
बीचको दरुी कभतीमा ४ वफट हनुपुने र मभत्ताबाट 
कभतीमा एक वफटको दूरीमा शैंया राख् न ुपनेछ। 

(ग) अस्पतलामा बच्चा, सतु्केरी, अब्जभेसन तथा सरुवा 
रोगका लामग छुट्टाछुटै्ट वाडवको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(घ) जनरल शैंयाको हकमा ४ देशख ६ शैय्याको 
अनपुातमा १ स्टाफ नसव ब्यवस्था हनुपुनेछ। 

(ङ) प्रसूमत किको छुटै्ट व्यवस्था हनुपुनेछ साथै लेबर 
रुमका लामग छुटै्ट शौचालयको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(३) सघन उपचार सेवा (आई.मस.यू., मस.मस.यू., एन.आई.मस.यू.): 
(क) चौमबसै घण्टा सघन उपचार सेवा ददने व्यवस्था 

ममलाएको हनुपुनेछ। 
(ख) प्रत्येक अस्पतालमा आकशस्मक किसाँगै अब्जरभेसन 

वाडव/माइनर ओटी/मेजर ओ.टी. बाट सहज पहुाँच 
पगु्ने आई.मस.यू. कि हनुपुनेछ। 

(ग) कुल उपलब्ध वेडको पााँच प्रमतशतको अनपुातमा 
आई.मस.यू. वेड व्यवस्था गरेको हनुपुनेछ। 

(घ) आइ.मस.यू. किमा प्रमत दूई शैय्याका लामग एक 
भेशन्टलेटर हनुपुनेछ। 
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(ङ) तरुुन्तै असर गररहापन े रोगीहरूको लामग आवश्यक 
मात्रामा अलग्गै शैय्या छुट्याउन ुपनेछ। 

(च) आई.मस.य.ु, मस.मस.यू., एन.आई.मस.यू. जस्ता सघन 
सेवा प्रदान गने यमुनटमा प्रमत शैय्याको अनपुातमा 
एक जना स्टाफ नसवको व्यवस्था हनुपुनेछ। 
सभबशन्धत िेत्रमा तामलम प्राप्त शचवकत्सक चौमबसै 
घण्टा उपशस्थत रहन ुपने र सभबशन्धत कन्सपट्याण्ट 
अनकलमा उपलब्ध हनुे व्यवस्था गनुवपनेछ। 

(छ) मेजर ओ.टी. भएको जनुसकैु अस्पतालमा आइ.मस.यू. 
अमनवायव हनुपुनेछ। 

(ज) आइ.मस.यू. यमुनटमा भनाव भएका मबरामीहरुको 
अवस्थाबारे चौबीस घण्टामा कभतीमा दईु पटक 
मबरामीका आफन्तलाई मबरामीको अवस्थाको 
जानकारी ददने ब्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(झ) कडा सरुवारोग भएका सघन उपचार आवश्यक पने 
मबरामीलाई छुटै्ट आइसोलेशनमा उपचारको प्रवन्ध 
ममलाएको हनुपुनेछ। 

(ञ) सघन उपचार कि वातानकुुमलत हनुपुनेछ। 
(४) अपरेशन मथएटर (ओ.टी.): 

(क) प्रमत पचास शैय्या िमता बराबर एउटा मेजर ओ.टी. 
र एउटा माइनर ओ.टी.को व्यवस्था भएको 
हनुपुनेछ।यसको अमतररक्त प्रत्येक पच् चीस शैय्या 
सशजवकल बेडका लामग एक मेजर ओ.टी. र 
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आवश्यक माइनर ओ.टी. को थप व्यवस्था 
हनुपुनेछ। 

(ख) प्रमत पचास शैय्या िमता बराबर एउटा एनेस्थेवटक 
तयारी किको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(ग) ओ. वट., श्वासप्रश्वास तथा हेमोडाइलाईमसस यमुनटसाँग 
पहुाँच हनुपुनेछ। 

(घ) अशक्सजन आपूमतवको मनयममत व्यवस्था हनुपुनेछ। 
(ङ) ओ. टी. वातानकूुमलत गराईएको हनुपुनेछ। 
(च) अत्यावश्यकीय सेवा तथा सामग्रीहरू उपलब्ध 

हनुपुनेछ। 
(छ) ओ. टी. को बावहर मबरामी कुरुवा बस्ने व्यवस्था 

हनुपुनेछ। 
(ज) प्रत्येक मेजर ओ.टी. को लामग पोष्ट अपरेवटभ वाडवको 

व्यवस्था हनुपुनेछ। 
(५) उपचार सभबर्द् स्वास््य सेवा (एलाईड हेपथ): 

(क) एक्सरे मेशशन जडान गनवको लामग कभतीमा २२५ 
वगववफटको कोठा हनुपुनेछ। 

(ख) एक्सरे गने कोठाको वालको मोटाइः- (१) प्लास्टर 
अफ पेररस सवहत ९ इन्चवा  
(२) ०.२ एम.एम मलड ब्याररयर सवहत ६ इन्च 

(३) २.० एम.एम मलड मथकनेसमध्ये कुनै एक 
हनुपुनेछ । साथै झ्याल, ढोका तथा 
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मभत्ताबाट वववकरणको चहुावट नहनुे गरी 
आवश्यक व्यवस्था भएको हनुपुनेछ। 

(ग) एक्स-रेएक्पोजगने व्यशक्तको लामग एक्सरे कोठामभत्र 
०.५ एम.एमको मलडएप्रोन वा सोही बमोशजमको 
रेमडएसनप्रोटेशक्टभ बस्तहुरुकोप्रयोग गने ब्यवस्था 
हनुपुनेछ। 

(घ) पचास शैय्या भन्दा मामथका अस्पतालमा कभतीमा 
एउटा मोवाइल एक्सरे मेमसन हनुपुनेछ। 

(ङ) एन्टमनटल , न्यूरोलोजी र नेिोलोजी जस्ता ववशषेज्ञ 
सेवा प्रदान गने अस्पतालमा मडपशस्टक जस्ता परीिण 
गने व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(च) माइिोबायोलोजी सभबन्धी प्रयोगशाला वातानकुुमलत 
हनुपुनेछ । 

(६) सूचना संप्रषेणः 
(क) आधमुनक सूचना प्रववमध सवहतको अस्पताल सूचना 

केन्रको स्थापना भएको हनुपुनेछ। 
(ख) अस्पताल प्रवेश गनावसाथ अस्पतालको लेआउट 

देशखने नक्साद्वारा कुन कुन सेवा प्राप्त गनव सवकन्छ 
भनी देशखने सेवाग्राही बडापत्रको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(ग) सूचनापाटी, वट.मभ.शस्िन, वेभसाइट, ब्रोमसयरजस्ता 
माध्यमबाट स्वास््य सभबन्धी जानकारी र 
अस्पतालबाट प्रदान गररन े सेवा र यसको लामग 
आवश्यक शपुक सभबन्धी जानकारी समेत ददन े
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व्यवस्थाका लामग नागररक वडापत्र सहजरुपमा 
देशखने ठाउाँमा राख्न ुपनेछ। 

(घ) प्रयोगशालाबाट सेवाग्राहीहरूले पाउनपुने सूचना 
व्यवशस्थत रुपले प्रदान गनव यस्तो सूचना प्रणालीलाई 
अस्पतालको सूचना प्रणालीसाँग आवर्द् गरेको 
हनुपुनेछ। 

(ङ) वाडव तथा अन्य सभवेदनशील कोठाहरू जस्तै प्रसूमत 
कि, आइ.सी.यू, सी.सी.यू, अपरेशन मथएटर, 
आपतकालीन किमा शीघ्र सूचना ददन े पर्द्मत 
स्थापना भएको हनुपुनेछ। 

ख. एक सय शैय्या भन्दा बढी िमताको अस्पतालको लामगः 
(१) अन्तरंग ववभागः अन्तरंग ववभागका लामग देहायको मापदण्ड 

पगेुको हनुपुनेछः 
(क) मवहला र परुुषको लामग अलगअलग वाडवको 

व्यवस्था हनुपुने। 
(ख) अस्पतालमा वाडवको सवुवधा हनुेगरी रेमसङ रुम, 

वट.वट. रुम, काउशन्समलङ रुम आददको व्यवस्था 
भएको हनुपुने। 

(ग) अपांगहरूको व्यशक्तगत सरसफाई र लगुा फेने 
प्रयोजनका लामग आवश्यक व्यवस्था हनुपुने र 
अस्पताल भवन बालबामलका तथा अपाङ्गमैत्री 
हनुपुने। 

(घ) एक जनरल वाडवमा अमधकतम पच् चीस शैय्या भन्दा 
बढी राख्न नपाईने। 
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(ङ) प्रत्येक कमन रुममा छ शैय्या भन्दा बढी राख्न 
नपाईने। 

(च) प्रत्येक वाडवमा मसंगल, डबल र क्यामबन सवहतको 
शैय्या भएका कोठाहरूकोसमेत ब्यवस्था हनुपुने। 

(छ) ठूला र जवटल प्रकारका शपयविया सेवा प्रदान 
गनेअस्पतालमा कामडवयाक ममनटर, भेशन्टलेटर 
समेतका पोष्ट अपरेवटभ ररकभरी शैय्या अमनवायव 
रुपमा उपलब्ध हनुपुने। 

(ज) प्रत्येक वाडवको लामग अलगअलग नमसवङ स्टेशन 
हनुपुने। 

(झ) अस्पतालमा आवश्यकता अनसुार चेशन्जङ रुम, 
शौचालय, बाथरुम, नमसवङस्टेसन, स्टोरतथा ड्युटी 
रुमको व्यवस्था गररएको हनुपुने। 

(ञ) प्रसूमत किमा कामडवयोटोकोग्राफी मेशशन जडान 
भएको हनुपुने।यस्तो प्रववमध अस्पतालको सूचना 
प्रववमधमा जोमडएको हनुपुने। 

(२) उपचार सभबर्द् स्वास््य सेवा (एलाइड हेपथ):- एलाइड हेपथ 
सेवाको लामग देहायको मापदण्ड पगेुको हनुपुनेछः 
(क) बायोकेमेिी, माइिोबायोलोजी, हेमाटोलोजी, 

प्याथोलोजी सेवाहरु सञ्चालन हनुपुने। 
(ख) कभतीमा एक जना वफशजयोथेरावपष्ट सवहतको 

वफशजयोथेरापी यमुनट हनुपुने। त्यसमा वफशजयोथेरापी 
तथा शस्पच थेरापीको ब्यवस्था हनुपुने। 
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(ग) प्रयोगशाला परीिणको लामग कभप्यटुर प्रववमध प्रयोग 
गरी न्यूमेविक ट्युब प्रणालीबाट नमनुाको संकेत र 
प्रमतवेदन ददने व्यवस्था ममलाएको हनुपुने। 

(घ) थेराप्यवुटक औषमध अनगुमनको व्यवस्था हनुपुने। 
(ङ) नमनुा संकलन, ररपोटव ववतरण र सोधपछुको लामग 

अलग-अलग कोठाहरू हनुपुने। 
(च) रेमडयोलोशजमा कायवरत कमवचारीहरुको लामग 

रेमडयसनडोजममनटर गने थमोलमुमनेसेन्ट, डोशजममटर, 
वट.एल.डी ब्याजेज उपलब्ध गराउनपुने र समय 
समयमा रेमडयसनसभे ममनटररङ् गनुवपने, आाँखा, 
जनेशन्रय, थाइराइड ग्रन्थी सरुिाको लामगमलड 
ग्लास/ग्लोभसरमलडएप्रोन आददको ब्यवस्था हनुपुने। 

(छ) एक्स-रेएक्पोजगने कोठा, डाकव रुम र प्रमतिा कि 
छुट्टाछुटै्ट हनुपुने। 

(ज) रेमडयोलोशज ववभागमा जनसाधारणले देख् ने ठाउाँमा 
एक्स-रेवववकरणले स्वास््यमा खराव असर पानवसक्छ 
भने्नवारे सूचना टााँस्ने। साथै सूचनामा गभववती मवहला 
तथा बालवामलकालाई अनावश्यक वववकरणबाट बच्न 
अनरुोध गने। 

(झ) एम.आर.आइ/मस.वट.स्क्यानराख् न े कोठाको साइज 
कभतीमा १६x२० फीटको हनुपुने 

(ञ) मस.वट. स्क्यानको लामग रेमडयसन मलकेज हनु 
नददनका लामग मामथ एक्सरेको लामग उपलेख भए 
बमोशजम व्यवस्था ममलाउन ुपने। 
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(ट) एम.आर.आई को कोठाको लामग बाह्य चभुबवकय 
असर हनु नहनुे व्यवस्था ममलाउन ुपने। 

(ठ) कन्िोल रुम कभतीमा १०×१२ फीटको हनुपुने। 
(ड) मस.टी.स्क्यान मेशशन गणुस्तरयकु्त र स्पाईरलहेमलकल 

हनुपुने । 
(ढ) एम.आर.आई. ०.५ टेस्लावा ०.२ टेस्ला भएमा 

एम.आर. एशन्जयोग्राफी सवुवधा उपलब्ध गराएको 
हनुपुने। 

(३) ब्लड बैंक: एक सय शैय्या वा सो भन्दा वढीको अस्पतालमा 
रक्त सेवाको ब्यवस्था उपलब्ध हनुपुनेछ । साथै 
अथोपेमडक, कामडवयाक सजवरी, गाइने तथा अव्स, न्यूरो 
सजवरी, नेिोलोजी सेवा ददने एक सय शैय्या भन्दा कम 
भएका अस्पतालले पमन आवश्यकता अनसुार रक्त सेवा 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। नपेाल रेडिस सोसाईटीबाट रक्त 
संचारसेवा उपलब्ध भएको ठाउाँमा यो व्यवस्था अमनवायव 
हनुे छैन। 

(४) शव गहृः  
(क) शवगहृ अस्पताल कभपाउण्डमभत्र तर अलग्गैं स्थानमा 

हनुपुने। 
(ख) शवगहृमा राशखन े शव नसड्ने गरी राख् नको लामग 

मचवरी विजको व्यवस्थाहनुपुने। 
(ग) अस्पतालमा रहेको शव गहृले छर मछमेकमा असर 

नपरु् याउने व्यवस्थाकोग्यारेन्टी अस्पतालले गनुवपने। 
(५) फोहरमैला व्यवस्थापनः  
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(क) फोहरको सेमग्रगेशन, कलेक्सन, िान्सपोटेशन, 
विटमेन्ट र अशन्तम मबसजवन छुटै्ट योजना तयार गरी 
उपयकु्त प्रववमधबाट फोहोरव्यवस्थापन गनुव पने। 

(ख) मकव री उपकरणहरुको सट्टामा मडजीटालाइज्ड 
उपकरण प्रयोगमा पयाउनपुने। 

(ग) अस्पतालबाट मनष्काशशत फोहरमैलाको व्यवस्थापन 
फोहरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी प्रचमलत कानूनले 
तोके बमोशजम हनुपुने। 

(घ) शचवकत्साजन्य फोहर ब्यवस्था सभबन्धी कायवको 
मनयममत अनगुमन गनव जनस्वास््य तथावातावरणववद् 
सवहतको स्यामनटेसन यूमनट र कमवचारी ब्यवस्था 
हनुपुने। 

(६) सरसफाई सभबन्धी ब्यवस्थाः 
(क) मबरामी तथा कुरुवाको लामग नहुाउने घरको ब्यवस्था 

हनुपुने। 
(ख) मवहला तथा परुुषको लामग छुट्टाछुटै्ट शौचालय तथा 

नहुाउने घरको ब्यवस्था हनुपुने। 
(ग) अस्पताल पररसर तथा वाडवहरु सधै सफा राख् न ुपने। 

(७) सरुिा व्यवस्थाः 
(क) अस्पताल भवनमा चट्याङ्ग छपन े प्रववमधको जडान, 

वैकशपपक भर् याङको व्यवस्था, आगो मनभाउन े
संयन्त्र, अटोफायर अलामव र स्मोक मडटेक्टर जडान 
गररएको हनुपुने। 
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(ख) अस्पतालका स्वास््यकमी तथा अन्य जनशशक्तलाई 
ववपद व्यवस्थापनका लामग (आगजनी, भकुभप, 
हलुदंगा आदद) र आपत्कालीन उर्द्ार तथा उपचार 
गने प्रभावकारी ववमधको कायव योजना बनाई सो 
सभबन्धी अमभमखुीकरण तामलम कभतीमा वषवको दूई 
पटक र नमूना अभ्यास कभतीमा एक पटक गराउन ु
पने। 

(ग) बवहरंग ववभाग र अन्तरंग ववभाग: बवहरंग ववभाग र 
अन्तरंग ववभागमा आवश्यक ववशषेज्ञ सेवाको लामग 
देहाय बमोशजम मापदण्ड पगेुको हनुपुनेछः 
(क) पच् चीस देशख पचास शैंयासभम िमताको 

अस्पतालमा सामान्य शचवकत्सा, जनरल सजवरी, 
बालरोग र प्रसूमत तथा स्त्रीरोग सेवा अमनवायव 
रुपमा हनुपुने। 

(ख) एकाउन्न देशख एक सय शैय्या िमताका 
अस्पतालहरुमा खण्ड (क) मा उशपलशखत 
सेवाका अमतररक्त अथोपेमडक्स, डेन्टल, नाक, 
कान तथा घांटी, यौन तथा छालारोग, 
साइवकयाविक जस्ता ववशेषज्ञ सेवाहरु मध्येबाट 
थप दईु सेवा समेत उपलब्ध हनुपुने। 

(ग) एक सय शैय्या देशख दईु सय शैय्या िमताका 
अस्पतालहरुमा मामथ (ख) मा समावेश भइ 
बांकी रहेका थप दईु सेवा हनुपुने। 
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(घ) खण्ड (क) देशख (ग) मा जनु सकैु कुरा 
लेशखएको भए तापमन एक मात्र मबशषेज्ञ सेवा 
ददने गरी खोमलने अस्पतालको हकमा यो 
व्यवस्था बाध्यात्मक हनुे छैन। 
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अनसूुची-८ 
(मनयम 15 को उपमनयम (2) साँग सभबशन्धत) 

शैया संख्याको आधारमा अस्पतालको पूवावधार सभबन्धी ववशषे मापदण्ड  
1. शैय्याअनसुारका ववशषे मापदण्ड तथापूवावधारहरु 

ि. 
स. 

वववरण 
१६ देशख 
२४ शैय्या 

२५ देशख ५० 
शैय्या सभम 

५१ शैय्या देशख २५० 
शैय्या सभम 

१ शपयविया कि
  

१ माइनर १ माइनर, 
१ मेजर 

१ माइनर , 
१ मेजर+ 

२ आई.मस.यू स्वेशच्छक  अमनवायव कुल शैय्याको कभतीमा ५ प्रमतशत 
३ प्रमतकारात्मक 

प्रबवधनात्मकसेवा 
खोप, 
मातशृशश ु
सेवा, 
स्वास््य 
शशिा, 
श्रव्यदृस्य 

खोप, मातशृशश ु
सेवा, स्वास््य 
शशिा,श्रव्यदृस्य, 
परामशव सेवा 

खोप, मातशृशश ुसेवा, 
स्वास््य 
शशिा, श्रव्यदृस्य, 
पोषण, परामशव सेवा 
 

४ शव गहृ कोठा कोठा  गहृ 
५ क्याशन्टन सेवा √ √ √ 

६ ममवत सेवा √ √ √ 

+ प्रमत ५० शैय्याका लामग थप १ मेजर ओ.टी. हनुपुनेछ । 
2. आकशस्मक सेवा सञ्चालन गनव थप मापदण्डहरु 

मस.नं. वववरण 
१६ देशख 
२४ शैय्या 

सभम 

२५ देशख 
५० शैय्या 

सभम 

५१ शैय्या देशख 
२५० शैय्या 

सभम 
१ सवारी साधन जान सक्ने र 

सडक संग बाटो जोमडएको 
√ √ √ 

२ सवारी साधन आवत जावत 
गनव सक्ने पयावप्त ठाउाँ √ √ √ 
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३ प्रवेश मागव र बावहर मनस्कन े
मागव अलग अलग 

स्वेशच्छक स्वेशच्छक अमनवायव 

४ प्रमतिालय √ √ √ 
५ सोधपछु तथा सभपकव  

गने कि 
√ √ √ 

६ व्हीलचेयर, िली, स्िेचर राख्न े
ठाउाँ र काम गनेव्यक्ती  

१⁄१ जना २⁄२ जना 

३⁄३ जना र 
प्रत्येक थप ५० 
शैय्याको लामग 
थप १⁄१ जना 

७ मबरामी छनौटगने ठाउाँ (िायज) √ √ √ 
८ परीिण गने कि* 

२* ३* 
आवश्यकता 
अनसुार 

९ उपचार शैय्या* 
३* ५* 

आवश्यकता 
अनसुार 

१० अवलोकन किशैय्या * 
 

१(०) * १(१) * 
आवश्यकता 
अनसुार 

११ आकशस्मक शपयकृया कि 
१ १ 

आवश्यकता 
अनसुार 

१२ सञ्चारसवुवधा (टेलीफोन, 
ईन्टरनेट, आदद) √ √ √ 

१३ शरु्द् खानपेानीको व्यवस्था √ √ √ 
१४ शौचालय र शौचालय मापयावप्त 

पानीको व्यवस्था 
√ √ √ 

१५ साववजमनक टेमलफोन सेवा √ √ √ 
१६ आकशस्मक सेवाको लामग छुटै्ट 

प्रयोगशाला सेवा  
√ √ √ 

3. आवश्यक उपकरणहरु 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

ि.
स. 

वववरण 

१६ 
देशख 
२४ 
शैय्या 

२५ 
देशख 
५० 
शैय्या 

५१ 
देशख 
७५ 
शैय्या 

७६ 
देशख 
१०० 
शैय्या 

१०१ देशख 
२०० शैय्या 

२०१ देशख 
२५० शैय्या 

१ सक्सन 
मेमसनप्रत्येक 
उपचारकिमा 

१ 
 
 

२ ३ ५ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

२ सचुर सेट -प्रत्येक 
उपचार 
किमा 

१ 
 

२ ३ ५ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 ३ ररससीटेटर व्याग 
(एभव ुव्याग) 

१ 
 

२ ३ ५ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 ४ अशक्सजन -प्रत्येक 
उपचार 
किमा 

२ ४ ५ ७ आवश्यकता 
अनसुार 
 

आवश्यकता 
अनसुार 

 ५ ई सी जी मेशशन १ १ १ २ आवश्यकता 
अनसुार 
 

आवश्यकता 
अनसुार 
 

 ६ कामडवयाक मोमनटर १ १ १ २ आवश्यकता 
अनसुार 
 

आवश्यकता 
अनसुार 
 

 ७ डीफीव्रीलेटर 
(अटोमेटेक 
एक्सटनवल 
डीफीव्रीलेट) 

१ १ १ १ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 ८ भेन्टीलेटर 
(पोटेबल) 
 

१ १ १ २ आवश्यकता 
अनसुार 
 

आवश्यकता 
अनसुार 
 

 ९ बी पी सेट- √ √ √ √ √ √ 
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ि.
स. 

वववरण 

१६ 
देशख 
२४ 
शैय्या 

२५ 
देशख 
५० 
शैय्या 

५१ 
देशख 
७५ 
शैय्या 

७६ 
देशख 
१०० 
शैय्या 

१०१ देशख 
२०० शैय्या 

२०१ देशख 
२५० शैय्या 

प्रत्येकउपचार 
किमा) 

१० आइ भीस्टेण्ड 
(उपचार शैय्याको 
अनपुातमा) 

√ √ √ √ √ √ 

११ प्लाष्टर गने सामग्री १ १ १ २ आवश्यकता 
अनसुार 
 

आवश्यकता 
अनसुार 
 

१२ डाईग्नोवटक सेट १ २ २ ४ आवश्यकता 
अनसुार 
 

आवश्यकता 
अनसुार 
 

१३ आकशस्मक 
कायवको लामग 
औषमध सवहतको 
काटव (िली) 

१ १ १ २ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

१४ िावकयोस्टोमी सेट १ १ १ १ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

१५ इन्िा ओमसयस १ १ १ २ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

१६ भेनस सेक्सन सेट १ १ १ २ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

१७ मस.मभ.पी. 
लाइनसेट 

१ १ १ २ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

१८ नेवलुाइवजर सेट १ १ १ १ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 
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ि.
स. 

वववरण 

१६ 
देशख 
२४ 
शैय्या 

२५ 
देशख 
५० 
शैय्या 

५१ 
देशख 
७५ 
शैय्या 

७६ 
देशख 
१०० 
शैय्या 

१०१ देशख 
२०० शैय्या 

२०१ देशख 
२५० शैय्या 

१९ वाटरसील 
रेनेजसेट 

१ १ २ २ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

२० सूचना पाटी १ १ १ १ आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

२१ ह्वील शचयर, 
िली, स्िेचर 

√ √ √ √ √ √ 

२२ फुट स्टेप √ √ √ √ √ √ 
२३ वैकशपपक 

ववद्यतुव्यवस्था 
√ √ √ √ √ √ 

२४ ग्याशस्िक 
ट्युव/एन. जी 
ट्युब एशस्परेसनसेट 

√ √ √ √ √ √ 

२५ डसु सेट(Enema) √ √ √ √ √ √ 
२६ खटु्टाले चलाउने 

सक्सन मेमसन 
√ √ √ √ √ √ 

२७ कोठाको 
िेत्रफल(शैय्या) 

R१,Y

+G 

=२ 

OB१,

Bo 

R१,Y

+G 

=३ 

OB२,

Bo 

R१,Y१

,G=३ 

,OB३,

B१ 

R२,Y२

,G=३ 

OB४ 

तल 
ददइएको 
अनपुातमा 

तल 
ददइएको 
अनपुातमा 

* अस्पतालमा १० प्रमतशत आकशस्मक शैय्या अन्तरगत देहायको व्यवस्था 
हनुपुनेछः 

Red(R)  = अमत मसवकस्त मबरामीको सेवा ददन ेशैय्या =१ % 
Yellow (Y)  = मसवकस्त मबरामीको सेवा ददने शैय्या =२ % 
Green (G)  = सामान्यमबरामीको सेवा ददने शैय्या = ३ % 
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Black(B)  =  मतृ्य ुभईसकेका मबरामीलाई राख्न ेशैय्या =१ % 
अब्जरभेसन कोठा/शैय्या = ३% 

4. बवहरंग सेवा सञ्चालनको लामग अस्पतालले देहायका पूवावधार तथा 
मापदण्डहरुको पालना गरेको हनुपुनेछ 

ि. 
स. 

वववरण 
१६ देखी २४ 

शैय्या 
२५ देखी 
५० शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

क. सामान्य िेत्र     

१ 
सोधपछु काउन्टर/क्यास 
काउन्टर (वगव मम.) 

१(२८) १(२८) १(७५) * 

२ शचवकत्सा रेकडव  (वगव मम.) १(१०.५) १(१०.५) १(१०.५) 
 

* 

३ जेनेरेटरक्लोसेट(वगव मम.) १(३.५) १(३.५) १(३.५)  * 

४ प्रमतिा  कि (वगव मम.) १(२८.०) १(२९.०) १(५०.०) 
 

* 

५ साववजमनक टेमलफोन 
(स्वचामलत) 

१ १ १  * 

६ शौचालय (मवहला तथा परुुष) २(१७.५) 
१+१ 

२(२८) 
२+१ 

४(४२) 
२+२ 

 * 

ख शचवकत्साशक्लमनक      

१ परामशवकि (प्रत्येक १४ वगव 
मम) 

  





२ उप प्रतीिा कि १(१४.०) १(२१.०) १(३५.०) 
 

* 
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ि. 
स. 

वववरण 
१६ देखी २४ 

शैय्या 
२५ देखी 
५० शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

ग शपय शचवकत्सा शक्लमनक 
 
 

     

१ परामशवकि  
(प्रन्येक १४ वगव मम ) 

   I            * 

२ उपचार तथा रेमसङ्ग कि    I   
 
 
 

३ उप प्रतीिा कि 
 

१(१४.०) 
 

१(२१.०)
  

 
१(३५.०) 

   * 

घ अब्स/गाइने शक्लमनक      

१ परामशवकि  
(प्रन्येक १४ वगव मम ) 

   I            * 

२ उपचारकि १(१७.५) १(१७.५) १(१७.५)       * 

३  शौचालय तथा सरसफाइ कि 
(उपचार कि साँग जोमडएको 

   I             * 

४ प्रमतिा  कि १(१४) १(१४) १(१४)      * 

ङ बालरोग शक्लमनक      

१ परामशवकि (प्रत्येक१४ वगव 
मम ) 

   I           * 

२ उपचारकि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

३ खोप कि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

४ मनोरन्जन तथाखेल कि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

५ प्रमतिा कि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

च अथोपमेडक शक्लमनक    I  
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ि. 
स. 

वववरण 
१६ देखी २४ 

शैय्या 
२५ देखी 
५० शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

 १ परामशवकि (प्रत्येक१४ वगव 
मम )    I * 

२ 
प्लास्टर तथा शस्पन्ट भण्डारण 
कि 

१(१४) १(१४) १(१४)  * 

३ उपचारकि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

४ ररकोभरी तथा प्लास्टर कवटङ्ग 
कि 

१(१४) १(१४) १(१४)  * 

५ प्रमतिा कि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

६ वफशजयोथेरापी कि १(२८) १(२८) १(२८)  * 

छ ई.एन.टी. शक्लमनक      

१ परामशवकि  
(प्रत्येक ८१ वगव मम) 

   I 
          
* 

२ उपचारकि    I    * 

३ ओमडयोमेिीकि १(१४) १(१४) १(१४)  * 
४ प्रमतिाकि    I           

* ज दन्त शचवकत्सालय 
 

     
१ एक्स-रेकि    I              

* 
२ 

परामशव कि   
(प्रत्येक ८ वगव मम ) 

   I * 

३ कायवशाला / प्रयोगशाला    I * 

४ ररकोभरी कि    I * 
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ि. 
स. 

वववरण 
१६ देखी २४ 

शैय्या 
२५ देखी 
५० शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

ञ 
छालातथा एस. वट .मड.  
शक्लमनक 

  

  

१ 
परामशव कि   
(प्रत्येक ८ वगव मम) 

   I 
* 

२ उपचारकि    I * 

३ छाला प्रयोगशाला    

४ प्रमतिाकि    

५ परामशवकि    

* मबरामीको चाप र सेवाको प्रकृती अनसुार थप गनव सवकन े
5. अन्तरंग सेवाको लामग देहायका पूवावधार तथा मापदण्डहरुको पालना गरेको 

हनुपुनेछः 

ि. 
स 

 

वववरण १६ देखी २४ 
शैय्या 

२५ देखी 
५० शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५०शैय्या 

१ वाडविेत्र (प्रमत शैय्या ७ वगव मम.)    

२ नमसवङ स्टेसन १(१७.५) १(१७.५) १(२१) १(२१.०) 

३ नसव चेशन्जङ कि    

४ उपचारकि १(१०.५) १(१४) १(२१) १(२१) 

५ शक्लन यवुटमलटी कि १(१४) १(१४) १(१४) १(१४) 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

६ 
वाडवको भान्सा/भान्साको सामान 
राख्न ेठाउ 

१(१०.५) १(१४) १(२१) १(२१) 

७ स्लइुसकि (फोहोर पखापन ेठाउाँ) १(१०.५) १(१४) १(२१) १(२१) 

८ वाडव स्टोर १(१०.५) १(१४) १(२१) १(२१) 

९ 
डाक्टरको कायवकि शौचालय    
सवहत 

१(१०.५) १(१४) १(२१) १(२१) 

१० सेनेटरी सवुवधा     

क 
वाटर क्लोसेट/शौचालय प्रत्येक १ 
देखी ८ शैय्या (परुुष) 

   

ख 
यरुरनल/ शौचालय प्रत्येक १ देखी 
६ शैय्या (मवहला)    

ग 
वाश बेमसन : प्रत्येक १२ 
शैय्याको लागी १ 

   

घ मसन्क : प्रत्येक वाडवको लागी १    

ङ 
वकचन मसन्क तथा मडस वासर 
प्रत्येक वाडव को लागी १ 

   

१ प्रशासवकय मबभाग    

 मनदेशकको कि 
कि 

   

 प्रशासवकय यमुनट    

 ववत्त यमुनट    
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 पसु्तकालय 
 

   

 बैठक हल 
 

   

 तामलम हल    

 अमभलेखन यमुनट    

 सरुिायमुनट    

 शौचालय (मवहला/परुुष)    

 हाउस कीवपङ    

१ लौन्री    

 
प्रयोग भएका कपडा ररमसभ गने 
स्थान 

    शक्लन स्टोरकि 

 शौचालय सवहत स्टाफ कि 

 सरसफाइ िेत्र 

 भान्सा      

 
सेन्िल स्टेटाइल समभवस मडपाटवमेन्ट 
(मस.एस.एस.मड) 

   

 प्रयोग भएका ररमसभ गने स्थान     

 शक्लमनङ कि    

 स्टेररलाइजेसनकि    

 सफा भण्डारण कि    

 साझा भन्डारण    
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 राइङ तथाप्यावकङ    

 एभबलेुन्स    

* मबरामीको चाप र सेवाको प्रकृती अनसुार थप गनव सवकन े  
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अनसूुची-९ 
(मनयम 15 को उपमनयम (5) साँग सभबशन्धत) 

बवहरङ्ग सेवा सञ् चालन गने अस्पतालको पूवावधार तथा मापदण्ड 
 

बवहरङ्ग सेवा सञ् चालनको लामग अस्पतालले देहायका पूवावधार तथा मापदण्ड परुा 
गनुवपनेछः- 

ि.स. वववरण 
१६ देखी २४ 

शैय्या 

२५ देखी 
५० 
शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

क. सामान्य िेत्र     

१ 
सोधपछुकाउन्टर/क्यास 
काउन्टर (वगव मम.) 

१(२८) १(२८) १(७५) * 

२ शचवकत्सा रेकडव (वगव मम.) १(१०.५) १(१०.५) १(१०.५) 
 

* 

३ 
जमनटरक्लोसेट (सरसफाई 
सामग्री राख्न ेठाउाँ (वगव 
मम.) 

१(३.५) १(३.५) १(३.५) 
 

* 

४ प्रमतिा  कि (वगव मम.) १(२८.०) १(२९.०) १(५०.०) 
 

* 

५ साववजमनक टेमलफोन 
(स्वचामलत) 

१ १ १  * 

६ शौचालय  
(मवहला तथा परुुष) 

२(१७.५) 
१+१ 

२(२८) 
२+१ 

४(४२) 
२+२ 

 * 

ख शचवकत्साशक्लमनक      

१ परामशवकि (प्रत्येक 
१४ वगव मम .) 
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ि.स. वववरण 
१६ देखी २४ 

शैय्या 

२५ देखी 
५० 
शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

२ उप प्रतीिा कि १(१४.०) १(२१.०) १(३५.०) 
 

* 

ग शपय शचवकत्सा शक्लमनक 
 

     

१ परामशवकि  
(प्रत्येक १४ वगव मम.) 

  

I            
* 

२ उपचारतथारेमसङ्गकि    I    

३ उप प्रतीिा कि १(१४.०) १(२१.०)
  

१(३५.०)    * 

घ अब्स/गाइने शक्लमनक      

१ परामशवकि  
(प्रत्येक १४ वगव मम.) 

  

I            
* 

२ उपचारकि १(१७.५) १(१७.५) १(१७.५) 
 

     * 

३  शौचालय तथा सरसफाइ 
कि (उपचार कि साँग 
जोमडएको) 

  

I 

* 

४ प्रमतिा कि १(१४) १(१४) १(१४) 
 
    * 

ङ बालरोग शक्लमनक      

१ परामशवकि  
(प्रत्येक १४ वगव मम.) 

  

I 
* 

२ उपचारकि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

३ खोप कि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

४ मनोरन्जन तथाखेल कि १(१४) १(१४) १(१४)  * 
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ि.स. वववरण 
१६ देखी २४ 

शैय्या 

२५ देखी 
५० 
शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

५ प्रमतिा कि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

च अथोपमेडक शक्लमनक    I 

 

 
   1 

परामशवकि  
(प्रत्येक १४ वगव मम.)   

I 

* 

२ 
प्लास्टरतथाशस्पन्ट 
भण्डारणकि 

१(१४) १(१४) १(१४) 
 

* 

३ उपचारकि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

४ ररकोभरी तथा 
प्लास्टर कवटङ्गकि 

१(१४) १(१४) १(१४)  * 

५ प्रमतिा कि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

६ वफशजयोथेरापीकि १(२८) १(२८) १(२८)  * 

छ ई.एन.टी.शक्लमनक      

१ परामशवकि  
(प्रत्येक ८१वगव मम.) 

   I           * 

२ उपचारकि    I          * 

३ ओमडयोमेिीकि १(१४) १(१४) १(१४)  * 

४ प्रमतिाकि    I           * 
ज दन्त शचवकत्सालय 

 

     
१ एक्स-रे कि    I              

* 
२ 

परामशव कि   
(प्रत्येक ८ वगव मम.) 

   I * 
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ि.स. वववरण 
१६ देखी २४ 

शैय्या 

२५ देखी 
५० 
शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

३ कायवशाला / प्रयोगशाला    I * 

४ ररकोभरी कि    I * 

ञ 
छालातथा एस. वट .मड.  
शक्लमनक 

     

१ 
परामशव कि   
(प्रत्येक ८ वगव मम.) 

   I * 

२ उपचारकि    I * 

३ छाला प्रयोगशाला    

४ प्रमतिाकि    

५ परामशवकि    

* मबरामीको चाप र सेवाको प्रकृती अनसुार थप गनव सवकन े
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अनसूुची-10 
(मनयम १५ को उपमनयम (६) साँग सभबशन्धत) 

ववशषेज्ञ सेवा प्रदान गने अस्पतालको थप पूवावधार तथा मापदण्ड 
(क) मटुुरोगः 

मटुुरोग सभबन्धी ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गने अस्पतालमा देहाय बमोशजमको 
पूवावधारहरुको व्यवस्था हनुपुनेछः- 

वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

25-५० 
शैय्या 

५०-१०० 
शैय्या 

1. आकशस्मकसेवा 
अब्जबेशन वाडव )क्याथ पयाबसाँग मसधा 
(पहुाँच भएको 

10 14 20 

इक्यपुमेन्टः 
ममनटर 
डीवफमब्रलेटरसव 
भशन्टलेटर 
इन्टु्यबेशन सेट र इमरजेन्सी रग 
काउन्टर 
आइ  .ए.वव.पी.  

   

2. अन्तरङ्ग सेवा    
एस .आइ.मस.यु.  10 12 14 
मस .मस.यु.  10 12 14 
इन्टरमममडयट/ ममनटसव शैय्या मेमडकल 30 40 50 
इन्टरमममडयट/ ममनटसव शैय्या सशजवकल 30 40 50 
अन्य शैय्या साधारण - - - 
अपरेवटङ्ग कि (लमुमनार फ्लोर एयर 3 5 4 
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वफपटर) 
3. कायवगत ववभागहरुः    

क. कामडवयोलोजी ववभागः    
नन -इन्भ्याशजभ  √ √ √ 
इन्भेयाशजभ / इन्टरभेन्शनल 
कामडवयोलोजी 

√ √ √ 

इलेक्िो -वफशजयोलोजी  * √ √ 
वप्रभेशन्टभ पनुथावपना * √ √ 

ख. कामडवयाक सजवरी ववभागः    
एडपट √ √ √ 
पेमडयाविक * √ √ 
भास्कुलर √ √ √ 

ग. रेमडयोलोशज इमेशजङ सेवा    
एक्स-रे √ √ √ 
य.ुएस.जी. जनरल √ √ √ 
मस.टी. स्क्यान √ √ √ 
एम.आर.आई. कामडवयाक इमेशजङ्गको 
लामग 

* √ √ 

न्यशुक्लयर मेमडमसन * √ √ 
क्याथ पयाब √ √ √ 

घ. एनेस्थेमसया √ √ √ 
ङ. प्याथोलोजीः    

हेमोटोलोजी √ √ √ 
बायोकेमेस्िी √ √ √ 
माइिोबायोलोजी √ √ √ 
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च. नमसवङ सामान्य सेवाका अस्पताल 
सरह 

√ √ √ 

छ. अस्पताल प्रशासनः सामान्य सेवाका 
अस्पताल सरह 

√ √ √ 

ज. ब्लडबैङ्क √ √ √ 
झ. अस्पताल फामवसी )आफ्नै/बाह्य(  √ √ √ 
ञ. अन्य ववभागहरु सामान्य सेवाका 

अस्पताल सरह 
- - - 

4. थप/स्पेशशयामलटीः ववशेषज्ञको 
रुपमा 

   

पेमडयाविक * √ √ 
संिामक रोग * √ √ 
नेिोलोजी √ √ √ 
न्यूरोलोजी √ √ √ 
जनरल मेमडमसन √ √ √ 
5. मखु्य जनशशक्त    
कामडवयोलोशजस्ट (फुल टाइम तथा पाटव 
टाइम) 

   

जनरल/एडपट पेमडयाविककामडवयोलोशजस्ट 5 7 10 
इन्टरभेन्शन स्पेशमलस्ट    
स्पेशमलस्ट-ननइन्भ्याशजब * √ √ 
पनुस्थावपना/वप्रभेशन्टभ    
कामडवयाक/भास्कुलरसजवन (एफ/पी) F/P ५ 5 7 

- एडपट 2 4 6 
- पेमडयाविक 5 5 7 
- भास्कुलर 4 5 6 
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इन्टेशन्समभस्टः 1 2 3 
- एनेस्थेमसयोलोशजष्टः फुल टाइम /पाटव 

टाइम 
1 2 3 

- रेमडयोलोशजष्ट 1 2 3 
- प्याथोलोशजष्ट : वहस्टोप्याथोलोशजष्ट, 

बायोकेममस्ट 
1 2 3 

माइिोबायोलोशजष्ट हेमाटोलोशजष्ट * * * 
- फमावकोलोशजष्ट/फामावमसष्ट फुल 

टाइम 
तथा 
२४ 

घण्टा 
अनकुुल 

  

- डाइवटसीयनः )नमसवङ्ग/प्यारामेमडक्स(     
- प्राववमधक सामान्य सेवाका अस्पताल 

सरह 
   

- उशचत सीप ममशश्रत 
प्रशासन/अक्जलुरी नसव/मेमडकल 
अमधकृत र अन्य जनशक्ती २४ 
घण्टा (जनरल अस्पतालमा हनुे 
अनपुनतमा मबशेषज्ञहरुको पहुाँच) 

   

- पेमडयाविमसयन    
- संिामक रोग ववशेषज्ञ    
- नेिोलोशजष्ट    
- न्यूरोलोशजष्ट    
- जनरलसजवन    
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- जनरलमेमडमसन/वफशजमसयन    
6. मखु्य उपकरण (इ.सी.जी.) कभतीमा १२ 

तह 
10 15 20 

एक्स-रे मेमसन ५०० एम.ए 1 2 3 
पोटेबल एक्स-रे मेमसन 2 3 4 
य.ुएस.शज मेमसनसाधारण अस्पतालमा 
हनुपुने मनयम अनसुार 

2 2 3 

इको कारमडयो तथा कलर डप्लर र 
टीइइ (िन्सेसोफेगल इकोकारमडयोग्राम) 

3 5 8 

कामडवयक ममनटर ववथ एस.वप.क्य ु२, 
टेभप, आइ.मब.पी., मन.मब.पी आदी 

15-25 25-35 35-55 

कशन्टमनयस कारमडवएक आउट्पटु ममनटर 1 2 3 
ममनटर सवहतको ग्यााँस एनालाइजरः 
एनेस्थेमसया मेमसन 

4 6 10 

ब्लड ग्यााँस एनालाइजर 2 3 4 
होपटर रेकोडवर र एनलाईजर 2 4 6 
इन्िा एओवटवक बलून पभप )अमब.पी(  2 5 8 
एभबलेुिी मब.पी. रेकडवर 2 3 5 
टी एम टी 3 5 8 
अटो प्रोसेसर फर एक्स-रे 2 2 2 
मडफेब्रीलेटर ववथ इन्टनवल प्याडपस 1 2 3 
मडफेब्रीलेटर ववथएक्सटनवल पेमसङ 
फङ्सन 

2 3 4 

भेशन्टलेटर बाल तथा बयस्क 10 20 30 
इन्फ्यजुन पभप 50 75 100 
मसररन्ज पभप 2 75 100 
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मटुु तथा फोक्सो मेमसन 2 4 6 
वहटर कूलर 1 4 6 
मस.टी स्क्यान मपटी स्लाइस =>१६ * 1 2 
एम.आर.आई. (कामडवयाकफंसन भएको) * 1 1 
न्यशुक्लयरमेमडमसन मसस्टम - - 1 
पयाबइक्यपुमेन्ट  
(साधारण अस्पताल मनदेशशका अनसुार) 
(मब.वट.ए को एन.वट.एस.सी. मनदेशशका 
अनसुार) 

- - - 

ब्लड बैङ्क इक्यपुमेन्ट (कभपोनेन्ट 
सेपरेटर अमनवायव) 

1 2 3 

ररहाब, वफशजयोथेरापी उपकरण (सेट) 1 2 3 
ब्रोनकोस्कोवप 1 2 3 
स्पावयरोमेिी * * 1 
एक्िा कारपोररयल मेभबे्रन अशक्सजनेसन 
मेमसन (इ मस एम ओ) 

* * * 

इ मस मस वप  मडभाइसएक्िा कारपोररयल 
(कभप्रसेन) काउन्टर - पपसेसन मडभाइस  

* * * 

इन्डोस्कोपी थोरामसक/कामडवयक सजवररको 
उपकरण 

* * * 

अन्य उपकरणहरु जनरल अस्पतालमा 
भए सरह हनुपुने 

   

 
यस अनसूुचीमा उपलेख भए बमोशजमका ववशेषज्ञ सेवा बाहेक अन्य सेवा जस्तैः 
श्वासप्रस्वास, अबुवदरोग, प्लावष्टक सजवरीआददका हकमा भौमतक पूवावधार र 
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आकशस्मक सेवा कभतीमा जनरल अस्पताल सरह र अन्य ववशेष स्वास््य सेवा 
सवुवधाका हकमा प्रचमलत ववश्व स्वा्य संगठनको मापदण्ड अनसुार हनुपुनेछ । 
*꞊ ऐशच्छक 
(2) मटुु रोगको ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गने अस्पतालमा नसव र मबरामीको अनपुात 
एस.आइ.मस.य.ु मा 1:1 र मस.मस.य.ुमा 1:5 देशख 2:1 हनुपुनेछ । 
 (ख) यरुोलोजी/निेोलोजी अस्पताल 

यरुोलोशज/नेिोलोजी सेवा सभबन्धी ववशेषज्ञ अस्पतालमा देहाय बमोशजमको 
पूवावधार हनुपुनेछः- 

मस.नं. वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-१००  
शैय्या 

१ भौमतक सवुवधाहरू (जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह) 
२ आकशस्मक सेवा (जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह) 
३ बवहरंग सेवा 
 यरुोलोजी (नेिोलोजी अमनवायव) १ २ २ 
 नेिोलोजी (यरुोलोजी अमनवायव) १ २ २ 
 गाइनोकोलोजी (अमनवायव ) १ २ २ 
 जनरल सशजवकल (स्वैशच्छक) १ २ ३ 
 वपमडयाविक (स्वैशच्छक) १ २ ३ 
 जनरल मेमडमसन (स्वैशच्छक) १ २ ३ 
 कामडवयोलोजी (अमनवायव) १ २ ३ 
४ अन्तरंग सेवा 
 न्यरुोलोजी (नेिोलोजी अमनवायव) १ २ ३ 
 नेिोलोजी (यरुोलोजी अमनवायव) १ २ ३ 
 गाइनोकोलोजी (अमनवायव) १ २ ३ 
 जनरल सशजवकल (स्वैशच्छक) १ २ ३ 
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 वपमडयाविक (स्वैशच्छक) १ २ ३ 
 जनरल मेमडमसन (स्वैशच्छक) १ २ ३ 
 कामडवयोलोजी (स्वैशच्छक) १ २ ३ 
 अपरेशन मथएटर मेजर १ २ ३ 
 अपरेशन मथएटर इन्टरमममडएट १ २ ३ 
 अपरेशन मथएटर माइनर १ २ ३ 
 सशजवकल वाडव १ २ ३ 

 
आइ.सी.य.ु (भेशन्टलेटर, मसररन्ज, पभप, 
इन्फ्यूजन पभप, विमबलेटर मोमनटर सवहत) 

२ ४ ४ 

 सक्सन यमुनट (इलेशक्िक र नन-इलेशक्िक) २ ४ ४ 
 अशक्सजन कन्सन्िेटर २ २ २ 
 ददवा सेवा केन्र २ २ २ 
५ मनदानात्मक उपकरणहरू 
 एक्स-रे  जनरल अस्पताल सरह 
 सी.टी.स्क्यान स्वेशच्छक १ १ 
 एम.आर.आई. स्वेशच्छक १ १ 

 
हेमोडाइलामसस सभपूणव सेट ववस्ततृ वववरण 
(नेिो) 

५ १० २० 

 

अपिासाउण्ड मेशशन 
 रेगलुर 
 वट.आर.यू.एस 
 यू.एस गाइडेड मनडल 
 बायोस्पी 

१ २ ३ 

 गामा क्यामरा: मड वट वप ए, मड एम एस ए: स्वेशच्छक १ १ 
 रेनलएशन्जयोग्राफी स्वेशच्छक स्वेशच्छक स्वेशच्छक 
 इमोमबलाइजेशन स्वेशच्छक स्वेशच्छक स्वेशच्छक 
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 बोनस्क्यान स्वेशच्छक १ १ 
 रेमडयो आइसोटप स्वेशच्छक १ १ 

 
यूरोलोजी ववशेष अस्पतालामा यू आर एस र 
पी सी एन एलसाइिोमेिी र यूरोडाइनामीक 
स्टमडज 

स्वेशच्छक १ १ 

६ शपयवियाका लामग उपकरण 
 भेशन्टलेटर १ ३ ३ 
 यरुो सजवरी सेट  १ ३ ३ 
 कामडवयाक ममनटर १ २ ३ 
 ब्वाइपस एपरेट्स १ २ ३ 
 एनेस्थेवटक ममनटर १ २ ३ 
 माइिो सशजवकल इन्स्िमेन्ट १ २ ३ 
 ररसशस्सटेशन सेट २ ३ ४ 
 अप्रवेटभ इन्समेुन्ट माइिोस्कोप स्वेशच्छक २ २ 
 * यू आर एस र सेट, पी सी एन एलसेट** स्वेशच्छक २ २ 
 अपरेवटभ टेबलु (ब्याक-रेष्ट भएको) २ १ १ 
 
 

इण्डोयूरोलोजीसेट स्वेशच्छक २ २ 

 अटोक्लेभ मेशशन १ २ २ 

 
डायथममवक मेशशन अन्डर वाटर कवटङ् 
(यूरोलोजी) 

१ २ २ 

 मलथोविप्सी (ई एस डब्ल ुएल)(यूरोलोजी) स्वेशच्छक २ २ 
 अशक्सजन कन्सनिेटर १ ४ ६ 
 हाइपोथममवया १ २ ४ 
७ अन्य सेवाहरुः सभबशन्धत सेवा अनसुारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्थाः 
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 यूरोफ्लोमेिी स्वैशच्छक 
सेवा 

अनसुार 
सेवा 

अनसुार 

 साइिोमेिी स्वैशच्छक 
सेवा 

अनसुार 
सेवा 

अनसुार 
 यूरोडाइनामीक स्टमडज स्वैशच्छक १ १ 
 वफशजयोथेरापी अमनवायव अमनवायव अमनवायव 
 ररह्याववमलटेशन स्वैशच्छक स्वैशच्छक अमनवायव 
 पयावोरेटोरी जनरल अस्पताल सरह 

 
वहस्टोप्याथोलोजी रेनल फङ्सन टेस्ट, पी एस 
ए 

१ २ २ 

८ जनशशक्त 
 यरुोलोजी ववशेषज्ञः अस्पतालमा यरुोलोशजष्ट २ ४ ५ 
 नेिोलोजी ववशेषज्ञः अस्पतालमा नेिोलोशजष्ट २ ४ ६ 
 रशजिार २ ४ ५ 
 मेमडकल अवफसर १० १२ १६ 
 सभबशन्धत ववशेषज्ञहरू पाटव-टाइमको प्रावधान २ ४ ६ 
 प्रशासमनक कमवचारी जनरल अस्पतालकोअनसुार 
 नमसवङ स्टाफ जनरल अस्पतालको अनसुार 
 एनेस्थेमसस्ट ४ ६ ८ 
 कामडवयोलोशजष्ट २ २ ३ 
 हेमोडाईलाईमसस नसव २ २ २ 

 **पी सी एन एल = पर क्यटु्यामनओस नेिोमलथोटोमी 
• यू आर एस  = यूरेथ्रो रेनोस्कोपीसेट 
• सभबशन्धत ववशेषज्ञ आफ्नै वा पाटव-टाइमको व्यवस्था ममलाउन े
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• यूरोसजवरीको लामग आवश्यक उपकरणहरू तथा इण्डोयूरोलोशजकल 
सजवरीको सवुवधा पमन हनुपुछव ।  
(जस्तै वट.यू.आर.पी, वट.यू.आर.मब.वट, आइ.ओ.यू, साइटोस्कोपी इत्यादद 

• रेनल िान्सप्लान्टेशन: ऐनले व्यवस्था गरे बमोशजम हनु े
(ग) आाँखा अस्पतालः 

आाँखा सेवा सञ् चालन गने अस्पतालले देहायको मापदण्ड र पूवावधार परुा 
गनुवपदवछः-  

मस.नं वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-
१०० 
शैय्या 

 

१०१ 
शैय्या वा 
सो भन्दा 
बढी 

१ भौमतक संरचनाहरू जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह 
२ उपकरणहरू 
 मभजन रम २ ४ ७ ३० 
 ररिेक्शन सेट २ ४ ७ १८ 
 डाइरेक्ट 

अफ्थलमोस्कोप/इनडाइरेक्ट 
अफ्थलमोस्कोप 

२ ४ ७ ३५ 

 शस्लट पयाभप ४ ४ ७ १८ 
 टोनोममटर एप्पलानेशन 

टोनोममटर 
४ ४ ७ १८ 

 अपरेवटङ्ग माइिोस्कोप २ ४ ६ १५ 
 अपरेवटङ्ग टेबलु ४ ५ ७ १५ 
 केराटोममटर  २ ४ ५ 6 
 अपिासाउण्ड मेशशन 

(एस्क्यान/मबस्क्यान) 
२ ४ ५ 6 

 लेन्स ममटर २ ४ ५ १८ 
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 याग लेजर २ ४ ५ ५ 
 अटोक्लेभ मेशशन २ ४ ६ ७ 
 सशजवकल इन्स्टुमेन्ट सेट ८ १० १८ ६० 
 अशप्टकलकोहेरेन्स टोमोग्राफ १ २ ३ ४ 
 वप्रज्म, शज डी एक्स, 

गोपडभयान पेररभयािी, 
हभफेरी मभजअुल वफपड, 
इन्डाइरेक्ट अप््यलमोस्कोप, 
मभिेक्टोमी मेमसन, फन्डस 
क्यामेरा, साइन्यप्टोफोर, 
स्टेरोशप्सससेट, हटवलसेट, अटो 
ररफ्र् याक्टर* 

* * * * 

३ जनशशक्त 
 आई सजवन (फ्यिोसजवन, 

मभविवलरेवटनलसजवन, 
अकुलोप्लाशस्टकसजवन) 

४ ४ ८ १० 

 एनेस्थेवटक १ १ २ ३ 
 अफ्थशपमक पारामेमडक ८ १० १८ २० 
 नमसवङ्ग स्टाफ (जनरल 

अस्पतालको स्टाफ अनसुार) 
८ १० १८ ३० 

 * आवश्यकता अनसुार 
(घ) मानमसक अस्पतालः  
मानमसक अस्पतालमा देहायको मापदण्ड र पूवावधार हनुपुदवछः- 

1. सोह्र शैय्या देशख एक सय शैय्यासभमको अस्पताललाई मात्र अनमुमत 
प्रदान गररने छ। 

2. एक सय शैय्याको िमता भन्दा मामथको अस्पताल वा ववशषेज्ञ सेवा 
प्रदान गने अस्पतालहरूमा छुटै्ट मानमसक रोग ववभाग हनुपुनेछ। 
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3. मानमसक अस्पतालमा Half way home तथा पनुवस्थापन सेवा प्रदान गने 
केन्रहरूको प्रावधान हनुपुनेछ । 

4. मानमसक अस्पतालमा योगाभ्यास, शशरोधारा लगायतका सेवा पमन समावेस 
गनुवपने छ । 

5. मानमसक अस्पतालको लामग देहायको मापदण्ड परुा गरको हनुपुनेछः- 

मस.नं. वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-१०० 
शैय्या 

१ भौमतक सवुवधाहरू जनरल अस्पताल सरह ववशेष प्रावधान हनुपुने 
२ ववहरंग सेवा  प्रावधान 

हनुपुने 
प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

 परीिण प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

 उपचार प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

 ददवा स्याहार केन्र प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

 बाल वाडव प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

३ अन्तरंग सेवा 
 मवहला वाडव प्रावधान 

हनुपुने 
प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

 परुुष वाडव प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

 बाल वाडव प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 
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 एक्यइुट वाडव प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

४ साइिाइवटक 
इमजेन्सी२४ सै 
घण्टा 
साथैमस.वप.आर. 
कोलामग प्रावधान 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

५ मनदानात्मक सेवा  
 प्रयोगशाला र 

एक्सरे जनरल 
अस्पतालका 
पूवावधार सरह 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

प्रावधान 
हनुपुने 

 ई.ई.जी मेशशन १ १ ३ 
 मस.टी.स्क्यान ऐशच्छक ऐशच्छक १ 
 एम.आर.आई. ऐशच्छक ऐशच्छक १ 
 मोमडफाइड 

इ.मस.टी  
ऐशच्छक ऐशच्छक १ 

६ जनशशक्त 
 साइक्याविक २ ३ ५ 
 वफशजमसयन 

पाटवटाइम 
२ ३ ४ 

 शक्लमनकल 
साइकोलोशजष्ट 
(फूलटाइम) 

२ ३ ४ 

 साइक्याविक 
सोसल वकव र (प्रमत 

२ ३ ४ 
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१०० शैय्या २ 
का दरले) 

 ड्युटी मेमडकल 
अवफसर 

४ ८ १२ 

 अक्यपेुशनल 
थेरावपष्ट 

१ १ १+१ # 

 एनेस्थेवटक 
पाटवटाइम 

१ १ २ 

 न्यरुोलोशजष्ट 
पाटवटाइम 

१ १ २ 

 मेिोन (मानमसकमा 
तामलम प्राप्त) 

१ १ २ 

 सपुरभाइजर र 
नमसवङ मसस्टर  

२ ४ ६ 

 स्टाफ नसव १० २० ३० 
 योग शशिक १ १ १ 
 प्रशासमनक 

कमवचारी 
जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह 

#  : पाटव टाइम 
(ङ) अथोपेमडक अस्पतालः 

अथोपेमडक अस्पतालमा देहायको मापदण्ड र पूवावधार हनुपुनेछः- 

मस.नं वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

१ भौमतक सवुवधाहरू जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह 
२ आकशस्मक सेवा जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह 
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३ मडजास्टर व्यवस्थापन 
+मासक्याजअुपटी 
व्यवस्थापन+पोलीिमा 
व्यवस्थापन 

५ १० २० 

४ बवहरंग सेवा 
 कामडवयाथोरामसक २ २ ३ 
 यरुोलोजी २ २ ३ 
 गाइने अब्स २ २ ३ 
 आइसजवन १ १ ३ 
 जनरल सशजवकल २ २ ३ 
 अथोपेमडक सजवरी २ २ ३ 
 डेन्टल र फेमसयो 

भयाशक्सलरी 
२ २ ३ 

 
 

इ.एन.टी. सजवरी २ २ ३ 

 वफशजयोथेरापीः सभबशन्धत 
सामग्री सवहत 

२ २ ३ 

५ अन्तरंग सेवा 
 अपरेशन मथएटर मेजर १ २ ५ 
 अपरेशन मथएटर माइनर १ ३ ५ 
 वफशजयोथेरापी १ २ ४ 
 आइ.सी.य.ु ममनटर सवहत आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 सक्सन यमुनट, ब्लड 
ग्यास एनालाइजर, 
सोमडयम एण्ड पोटामसयम 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 
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एनालाइजर, अशक्सजन 
कन्सन्िेशन 

६ मनदानात्मक उपकरणहरु 
 एक्स-रे जनरल अस्पताल सरह 
 सी.टी. स्क्यान आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 एम.आर.आइ. आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 अपिासाउन्ड मेशशन १ २ ३ 
 सी. आमव १ २ ३ 
७ शपयवियाका लामग उपकरण 
 भेशन्टलेटर ८ १० १२ 
 कामडवयाक ममनटर १६ १८ २२ 
 ब्वाइल अपरेटस २ २ २ 
 एनेस्थेवटक ममनटर २ २ २ 
 माइिो सशजवकल 

इन्स्िमेन्ट 
२ २ २ 

 ररसशस्सटेशन सेट २ २ २ 
 अपरेवटभ इन्स्िमेन्ट 

माइिोस्कोप 
३ ३ ४ 

 स्पाइनल सेट २ २ ३ 
 एयरपावर मरल सेट २ २ ३ 
 अपरेवटभ टेवल र वेड 

रेस्ट 
२ २ ३ 

 अटोक्लेभ मेशशन २ २ ३ 
 डायथममवक मेशशन २ २ ३ 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

 सक्सन यमुनट २ २ ३ 
 अशक्सजन कन्सन्िेटर २ २ ३ 
 आइसोटपस्क्यान स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
८ अन्य सेवाहरू सभबशन्धत सेवा अनसुारका आवश्यक 

उपकरणहरूको व्यवस्था गने 
 अथोपेमडक    

 फेमसयोभयाग्जेलरी    

 वफशजयोथेरापी    

 ररह्याववमलटेशन    

 पयाबोरेटरीः जनरल 
अस्पताल सरह 

   

 वहस्टोप्याथोलोजी    

९ जनशशक्त 
 कन्सपट्यान्ट (१:२५ 

शैय्या) 
   

 रशजिार १ १ ३ 
 मेमडकल अवफसर १० १२ १४ 
 सभबशन्धत ववशेषज्ञहरू 

(पाटवटाइमकोप्रावधान) 
२ २ ३ 

 प्रशासमनक कमवचारी जनरल अस्पताल अनसुार 

 नमसवङ्ग स्टाफ जनरल अस्पताल अनसुार 
 एनेस्थेमसस्ट २ ३ ४ 
 अथोपेमडक २ २ ३ 
 वफशजयोथेरावपष्ट १ २ ३ 
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(च) न्यूरोलोजी अस्पतालः 
न्यूरोलोजी अस्पतालले देहायका मापदण्डहरुको पालना गनुव पनेछः– 

मस.नं. वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

१ भौमतक सवुवधाहरू अस्पतालको मापदण्डमा उपलेख भए अनसुार 
२ आकशस्मक सेवा अस्पतालको मापदण्डका अमतररक्त मनभनानसुार 

हनुपुनेः कामडवयाक ममनटर, मडवफमब्रलेटर, अन्य 
आकशस्मक न्यूरो सेवाका लामग आवश्यक 
उपकरणहरु 
 

३ बवहरंग सेवा (ओ.वप.मड.) 
 मेमडकल न्यूरोलोजी   

 सशजवकल न्यूरोलोजी   

 अथोपेमडक सजवरी   

 डेन्टल र फेमसयो 
भयाशक्सलरी सजवरी 

  

 इ.एन.टी.सजवरी   

 वफशजयोथेरापीः 
सभबशन्धत सामग्री 
सवहत 

  

४ अन्तरंग सेवा 
 आइ.सी.य.ु ममनटर 

सवहत 
१० १० १० 

 सक्सन यमुनट १० १० १० 
 ब्लड ग्यास एनालाइजर १ १ १ 
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मस.नं. वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

 सोमडयम एण्ड 
पोटामसयम एनालाइजर 

१ १ १ 

 अशक्सन कन्सन्िेटर १ १ १ 
 सशजवकल वाडव ५ ५ ५ 
 मेमडकल वाडव ५ ५ ५ 
 अपरेशन मथएटर मेजर ३ ३ ३ 
 अपरेशन मथएटर 

इन्टरमममडयट 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 अपरेशन मथएटर 
माइनर 

४ ४ ४ 

५ मनदानात्मक उपकरणहरू 
 एक्स-रे   जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह 
 सी.टी. स्क्यान १ १ १ 
 इ.सी.जी. मेशशन १ १ १ 
 इ.एम.जी. १ १ १ 
 एम.आर.आइ.  १ १ १ 
 एशन्जयोग्राम १ १ १ 
 अपिासाउन्ड मेशशन १ १ १ 
 सी. आमव पोटेबलएक्स-

रे 
१ १ १ 

६ शपयवियाका लामग उपकरण 
 भेशन्टलेटर ८ ८ ८ 
 कामडवयक ममनटर १५ १५ १५ 
 ब्वाइपस अपरेटस ५ ५ ५ 
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मस.नं. वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

 एनेस्थेवटक ममनटर ३ ३ ३ 
 इलेशक्िक रील मसस्टम 

(एयर पावडव) 
२ २ २ 

 माइिो सशजवकल 
इन्स्िमेन्ट 

२ २ २ 

 ररसशस्सटेशन सेट २ २ २ 
 अप्रवेटभ इन्सटु्मेन्ट 

माइिोस्कोप 
३ ३ ३ 

 ियामनयोटोमी सेट २ २ २ 
 स्पाइनल सेट २ २ २ 
 न्यूरोअपरेवटभ टेवल र 

हेडरेस्ट 
२ २ २ 

 अफ्थशपमक इन्स्िमेन्ट २ २ २ 
 अटोक्लेभ मेशशन २ २ २ 
 डायथममवक मेशशन ३ ३ ३ 
 सक्सन यमुनट  ४ ४ ४ 
७ अन्यसेवाहरुः सभबशन्धत सेवा अनसुारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था 

गने 
 अथोपेमडक स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 फेमसयो भयाशग्जलरी स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 अफ्थलमोलोजी स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 वफशजयोथेरापी स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 ररह्याववमलटेशन स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 पयाबोरेटरी जनरल अस्पताल सरह 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

मस.नं. वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

 वहस्टोप्याथोलोजी जनरल अस्पताल सरह 
८ जनशशक्त 
 न्यूरो कन्सपट्यान्ट 

(१:२५ शैय्या) 
४ ४ ४ 

 रशजिार ३ ३ ३ 
 मेमडकल अवफसर ८-१० ८-१० ८-१० 
 सभबशन्धत ववशेषज्ञहरू 

पाटवटाइमको प्रावधान 
२ २ २ 

 प्रशासमनक कमवचारी जनरल अस्पतालको अनसुार 
 नमसवङ्ग स्टाफ    
 मेिोन १ १ १ 
 मसस्टर १० १० १० 
 स्टाफ नसव १०० १०० १०० 
 एनेस्थेमसस्ट १~ १~ १~ 
 अथोपेमडक १ १ १ 

 ~ = आवश्यकता अनसुार 
(छ) स्त्रीरोग तथा प्रशूमत अस्पतालः 
स्त्रीरोग तथा प्रसतुी अस्पतालमा देहायका मापदण्ड र पूवावधार हनुपुदवछः- 

मस.नं. वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-१०० 
शैय्या 

१ भौमतक संरचना जनरल अस्पताल सरह 
२ बवहरंग सेवा    
 अन्य पूवावधारहरू जनरल   
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मस.नं. वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-१०० 
शैय्या 

अस्पताल सरह 
 पूवव प्रसूमत सेवा   

 सतु्केरी सेवा   

 खोप सेवा   

 पररवार मनयोजन    

 गाइनोकोलोजी साधारण उपचार 
सेवा 

  

३ ववशेष शक्लमनक सेवा (कुनै २ अमनवायव)
 क्यान्सर शस्िमनङ्ग   

 सबफवटवमलटी र इनफवटवमलटी   

४ वकशोरवकशोरी स्वास््य   

५ एस टी डी / एस टी आइ   

६ पोस्ट एबोसवन केयरर 
कशभप्रहेशन्सभ एबोसवन केयर 

  

७ पररवार मनयोजन   

८ इमेजेन्सी   

९ अन्तरंग सेवा 
 प्रसूमत सेवा कि (सभपूणव 

शैय्याको ७%) 
   

 जनरल वाडव (सभपूणव शैय्याको) ५ % ६ % ८ % 
 शपयविया सेवा शैय्या (सभपूणव 

शैय्याको) 
४ % ५ % ७ % 

 
 एम.आइ.सी.य.ु     
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मस.नं. वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-१०० 
शैय्या 

 (सभपूणव शैय्याको ३ )  
 एन.आइ.सी.य.ु 

(सभपूणव शैय्याको १० प्रमतशत) 
   

 मस.वट.जी रुम  
(कुल शैय्याको ४%) 

   

 मनयोनेटल यमुनट   

 वफशजयोथेरापी यमुनट स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
१० मनदानात्मक सेवा 
 प्रयोगशाला १ १ १ 
 एक्स रे २ २ ३ 
 अपिासाउण्ड अमनवायव २ २ ३ 
 कपपोस्कोपी   

 वहस्टेरोस्कोपी   

 पयापारोस्कोपी   

१1 यमुनट 
 मात ृसेवा(आइ मस यू)   

 नवजात शशश ुस्याहार यमुनट 
(आइ मस यू) 

  

 वटशचङ्ग र तामलम यमुनट   

 ररसचव यमुनट   

 अंकोलोजी यमुनट   

 रेमडयोलोजी यमुनट   

 एक्स-रे   
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मस.नं. वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-१०० 
शैय्या 

 यू.एस.जी.   

 मस.टी./एम.आर.आई. स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 पयाबोरेटोरीब्लड िान्सफ्यूजन  

सवहत 
  

 वफशजयोथेरापी स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 नमसवङ्ग   

 हाउस वकवपङ्ग   

 गाइनो अब्स यमुनट   

 जनरल गाइनो अब्स   

 
 

गाइनो अंकोलोजी 
  

 सव फवटवमलटी र इनफवटवमलवट   

 यरुोगाइनोकोलोजी   

 सोसल समभवस   

१2 जनशशक्त 
 गाइनो अब्स कन्सपट्यान्ट    
 मसमनयर गाइनो अब्सः 

 
२ ३ ५ 

 रशजिार लेभलः   
 

४ ५ १० 

 ममड लेभल (मेमडकल अवफसर 
लेभल) 

५ १० २० 

 एनेस्थेवटक्स २ ४ ८ 
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मस.नं. वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-१०० 
शैय्या 

 वपमडयविमसयन (मनयममत) ३ ३ ४ 
 प्याथोलोशजष्ट ३ ३ ३ 
 वफशजमसयन (मनयममत) आवश्यकता अनसुार मनयममत उपलब्ध 

हनुपुने 
 जनरल सजवन (मनयममत) आवश्यकता अनसुार मनयममत उपलब्ध 

हनुपुने 
 पयाव टेशक्नमसयन ६ ८ १२ 
 पयाव अमसषे्टन्ट ८ १० १२ 
 मेिोन २ ३ ३ 
 नमसवङ्ग प्रसाशक   १ २ 
 नमसवङ्ग अमधकृत ३ ५ ८ 
 स्टाफ नसव १५ २० ३० 
१3 उपकरण 
 शपयवियाः जनरल अस्पताल 

सरह 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 अन्कोलोजी यमुनट (कोलोपोस्कोप, 
वहस्टेरोस्कोप, िायोथेरापीयमुनट) 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 वहस्टेरोस्कोप  आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 इन्डोस्कोपी  आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 लेप्रोस्कोपी  आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 
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मस.नं. वववरण 
१६-२४ 
शैय्या 

२५-५० 
शैय्या 

५१-१०० 
शैय्या 

 लेबर रुममा चावहने सभपूणव 
सामानहरू  

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

   
(ज) बालरोग अस्पतालः 
बालरोग अस्पतालमा देहायका मापदण्ड र पूवावधार हनुपुदवछः- 

मस.नं वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

१ भौमतक सवुवधाहरू जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह 
२ आकशस्मक सेवा जनरल अस्पतालको पूवावधार सरह 
३ बवहरंग सेवा 
 वाल रोग ववशेषज्ञ २ २ ३ 
 वाल रोग सजवन २ २ ३ 
 गाइने अब्स २ २ ३ 
 आइसजवन १ १ ३ 
 जनरल सशजवकल २ २ ३ 
 अथोपेमडक सजवरी २ २ ३ 
 डेन्टल र फेमसयो 

भयाशक्सलरी 
२ २ ३ 

 इ.एन.टी. सजवरी २ २ ३ 
 वफशजयोथेरापीः सभबशन्धत 

सामग्री सवहत 
२ २ ३ 

५ अन्तरंग सेवाः 
 अपरेशन मथएटर मेजर १ २ ५ 
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मस.नं वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

 अपरेशन मथएटर माइनर १ ३ ५ 
 एन आइ.सी.य.ु ममनटर 

सवहत  
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 सक्सन यमुनट, ब्लड 
ग्यास एनालाइजर, 
सोमडयम एण्ड पोटामसयम 
एनालाइजर, अशक्सजन 
कन्सन्िेशन  

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

६ मनदानात्मक उपकरणहरुः 
 एक्स रे जनरल अस्पताल सरह 
 सी.टी. स्क्यान आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 एम.आर.आइ. आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 अपिासाउन्ड मेशशन १ २ ३ 
 मस.आमव १ २ ३ 
७ शपयवियाका लामग उपकरणहरु 
 भेशन्टलेटर ८ १० १२ 
 कामडवयाक ममनटर १६ १८ २२ 
 ब्वाइल अपरेटस २ २ २ 
 एनेस्थेवटक ममनटर २ २ २ 
 माइिो सशजवकल 

इन्स्िमेन्ट 
२ २ २ 

 ररसशस्सटेशन सेट २ २ २ 
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मस.नं वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

 अपरेवटभ इन्स्िमेन्ट 
माइिोस्कोप 

३ ३ ४ 

 स्पाइनल सेट २ २ ३ 
 एयरपावर मरल सेट २ २ ३ 
 अपरेवटभ टेवल र वेड 

रेस्ट 
२ २ ३ 

 अटोक्लेभ मेशशन २ २ ३ 
 डायथममवक मेशशन २ २ ३ 
 सक्सन यमुनट २ २ ३ 
 अशक्सजन कन्सन्िेटर २ २ ३ 
 आइसोटपस्क्यान स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
८ अन्य सेवाहरूः सभबशन्धत 

सेवा अनसुारका 
आवश्यक 
उपकरणहरूको व्यवस्था 
गने 

   

 अथोपेमडक स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 फेमसयो भयाशग्जलरी स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 अफ्थलमोलोजी स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 वफशजयोथेरापी स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 ररह्याववमलटेशन स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 पयाबोरेटरी जनरल अस्पताल सरह 
 वहस्टोप्याथोलोजी जनरल अस्पताल सरह 
९ जनशशक्त 
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मस.नं वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

 कन्सपट्यान्ट  
(१:२५ शैय्या) 

   

 मनयोन्याटोलोशजष्ट, 
पेमडयािीक इन्टेन्सीमभष्ट 

२ 
२ 

३ 
३ 

४ 
४ 

 पेमडयाविक 
कामडवयोलोशजष्ट 

२ ३ ४ 

 पेमडयाविकन् यूरोलोशजष्ट २ ३ ४ 
 पेमडयाविक 

इन्डोिाइनोलोशजष्ट 
२ ३ ४ 

 पेमडयाविकसजवन २ ३ ४ 
 मेमडकल अवफसर १० १२ १४ 
 सभबशन्धत ववशेषज्ञहरू 

(पाटवटाइमको प्रावधान) 
   

 प्रशासमनक कमवचारी जनरल अस्पताल अनसुार  
 नमसवङ्ग स्टाफ जनरल अस्पताल अनसुार  
 एनेस्थेमसस्ट २ ३ ४ 
१० आकशस्मक सेवा र 

सामग्री उपकरण 
२४सै घण्टा 

सेवा 
२४सै घण्टा 

सेवा 
२४सै घण्टा 

सेवा 
११ औषमधको उपलब्धता २४सै घण्टा 

सेवा 
२४सै घण्टा 

सेवा 
२४सै घण्टा 

सेवा 
१२ एभबलेुन्स अमनवायव अमनवायव अमनवायव 
१३ प्रमतकारात्मक तथा 

प्रवर्द्वनात्मक सेवा 
अमनवायव अमनवायव अमनवायव 

१४ शवगहृ अमनवायव अमनवायव अमनवायव 
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मस.नं वववरण १६-२४ शैय्या २५-५० शैय्या 
५१-१०० 
शैय्या 

१५ क्याशन्टन सेवा अमनवायव अमनवायव अमनवायव 

 
(झ) दन्त अस्पताल 
दन्त उपचार सेवा सञ् चालन गने अस्पताल वा शक्लमनकमा देहाय बमोशजम 
पूवावधार हनुपुनेछः- 

ि. 
स. 

वववरण 
१५ दन्त शचयर 

(१५डेण्टल चेयरभन्दा 
कम 

१५ दन्त शचयर 
देशख ५० दन्त 
शचयर सभम 

५० दन्त 
शचयर भन्दा 

मामथ 

१ भौमतक पूवावधार 
(प्रशासमनक 

कि) 

   

२ ररमसप्सन १(१० बगव मम.) १(१०बगव मम.) १(१०बगव 
मम.) 

३ प्रमतिा कि १(१४बगव मम.) १(१४बगव मम.) १(१४बगव 
मम.) 

४ लेखा कि १(१०बगव मम.) १(१०बगव मम.) १(१०बगव 
मम.) 

५ स्टोर कि १(१०बगव मम.) १(१०बगव मम.) १(१०बगव 
मम.) 

६ ममवत कि १(१४बगव मम.) १(१४बगव मम.) १(१४बगव 
मम.) 

७ शचवकत्सक बैठक १(१६बगव मम.) १(१६बगव मम.) १(१६बगव 
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ि. 
स. 

वववरण 
१५ दन्त शचयर 

(१५डेण्टल चेयरभन्दा 
कम 

१५ दन्त शचयर 
देशख ५० दन्त 
शचयर सभम 

५० दन्त 
शचयर भन्दा 

मामथ 

कि मम.) 

८ चेशन्जङ कि १(१०बगव मम.) १(१०बगव मम.) १(१०बगव 
मम.) 

९ मनदेशक कि १(१०बगव मम.) १(१०बगव मम.) १(१०बगव 
मम.) 

१० लाइबे्रररी कि १(१४बगव मम.) १(१४बगव मम.) १(१४बगव 
मम.) 

११ कायवकारी कि ० १(१४बगव मम.) १(१४बगव 
मम.) 

१२ सेममनार हल ० १(१६बगव मम.) १(१६बगव 
मम.) 

१३ शक्लमनकल कि   

१४ ओरल तथा 
मेशक्सलोफ्यामसयल 
सजवरी कि 

(ओरल सजवनअन 
कलर हप्तामा २ पटक 
मनयममत भेट) 
माइनर ओवट-२ 
बेड-२ 
DC-२ 

माइनर ओवट-२ 
मेजर ओवट-१ 
जेनेरल बेड-
५DC-५ 
आइ.मस.य.ु 
शैय्या-२ 

माइनर ओवट-
२ 

मेजर ओवट-१ 
जेनेरल बेड-
१०DC-७ 
आइ.मस.य.ु 
शैय्या-२ 

१५ अथोडेशन्टक 
ववभाग 

(ववशेषज्ञ भेट मवहनामा 
कशभतमा २ पटक) 

DC-१ 

(ववशेषज्ञ भेट 
मवहनामा 

कशभतमा २ 

(ववशेषज्ञ भेट 
मवहनामा 

कशभतमा २ 
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ि. 
स. 

वववरण 
१५ दन्त शचयर 

(१५डेण्टल चेयरभन्दा 
कम 

१५ दन्त शचयर 
देशख ५० दन्त 
शचयर सभम 

५० दन्त 
शचयर भन्दा 

मामथ 

पटक) 
DC-२ 

पटक) DC-४ 

१६ प्रोस्थोडेशन्टक 
ववभाग 

(ववशेषज्ञ भेट हप्तामा 
कशभतमा १ पटक) 

DC-१ 

(ववशेषज्ञ भेट 
हप्तामा कशभतमा 

१ पटक) 
DC-२ 

(मबशेषज्ञ भेट 
प्रत्येक ददन) 
DC-५ 

१७ जेनेरल ववभाग (एवककृत प्रणाली) 
DC-१० 

(एवककृत 
प्रणाली) 
DC-१२ 

(एवककृत 
प्रणाली) DC-
२२ 

१८ पेररओडेशन्टक 
ववभाग 

हप्तामा कशभतमा १ 
पटक मबशेषज्ञ मभशजट 

(हप्तामा 
कशभतमा १ 
पटक मबशेषज्ञ 
मभशजट)DC-२ 

(मबशेषज्ञ 
मभशजट प्रत्येक 
ददन) DC-५ 

१९ रेस्टोरेवटभ/पेडो 
ववभाग 

हप्तामा कशभतमा १ 
पटक मबशेषज्ञ मभशजट 

(हप्तामा 
कशभतमा १ 
पटक मबशेषज्ञ 
मभशजट)DC-२ 

( मबशेषज्ञ 
मभशजट प्रत्येक 
ददन) DC-५ 

२० २४ घण्टे 
आकशस्मक सेवा 

  

कमवचारी 

 ग्रजेयुट शचवकत्सक १० १५ २५ 
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ि. 
स. 

वववरण 
१५ दन्त शचयर 

(१५डेण्टल चेयरभन्दा 
कम 

१५ दन्त शचयर 
देशख ५० दन्त 
शचयर सभम 

५० दन्त 
शचयर भन्दा 

मामथ 

 स्टाफ नसव २ ५ ७ 

  एनेस्थेवटक अन कल अन कल अन कल 

 डेन्टल हाइजेमनष्ट ३ ३ ५ 

 डेन्टल सहायक ८ १० २० 

 रेमडयोग्राफर १ २ २ 

 पयाब टेशक्नमसयन १ २ २ 

 ममवत टेशक्नमसयन १ १ १ 

 मेमडकल रेकडवर १ १ १ 

 ररमसप्सन १ २ २ 

 स्टोर वकपर १ १ १ 

 सरुिा गाडव १ १ २ 

 स्वीपर ३ ४ ४ 

 लेखापाल १ २ २ 

 ब्यबस्थापक १ १ १ 

 अन्य सवुवधा    

 स्टेरलाइजेशन 
कि 

१(१४बगव मम..) १(१४बगव 
मम..) 

१(१४बगव 
मम..) 

 डेन्टल प्रयोगशाला १(१४बगव मम..) १ (१४ बगव 
मम.) 

१ (१६ बगव 
मम.) 

 फामेशी-२४ घण्टे   
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ि. 
स. 

वववरण 
१५ दन्त शचयर 

(१५डेण्टल चेयरभन्दा 
कम 

१५ दन्त शचयर 
देशख ५० दन्त 
शचयर सभम 

५० दन्त 
शचयर भन्दा 

मामथ 

 ओरल प्याथोलोशज   

 जेनेरल प्याथोलोजी   

 फोहोर व्यबस्थापन 
प्रणाली   

 पानी स्टोरेज   

 शौचालय 
(मवहला/परुुष) 

२ २ ४ 

 क्याशन्टन   

 २४ घण्टे 
एभवलेुन्स सेवा 

ऐशच्छक ऐशच्छक  

 गाडी पावकव ङ 
सवुवधा 

१/३खपुला 
िेत्र 

१/३खपुला 
िेत्र 

१/३खपुला 
िेत्र 

ववशेषज्ञ भन्नाले ववशेषज्ञ िेत्रमभत्र पने नेपाल मेमडकल काउशन्सलमा दताव भएका 
शचवकत्सकहरुलाई बझुाउाँछ ।  
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अनसूुची-11 
(मनयम 16 को उपमनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

स्वास््य संस्थाको औजार तथा उपकरण सभबन्धी मापदण्ड  
 

1. औजार तथा उपकरण सभबन्धी व्यवस्थाः 
(क) प्रयोगशालाका औजार तथा उपकरणहरुः  

ि. 
स. 

उपकरण को नाम यमुनट 

शैय्याको िमता तथा उपकरण 
१६ 
देखी 
२४ 
शैय्या 

२५ देखी 
५० 
शैय्या 

५१ देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ देखी 
२५० 
शैय्या 

१.  माइिोस्कोप थान १-३ ३ ३ ४ 

२ माईिोटोम थान - १ १ २ 
३ वटस्सपु्रोसेसर थान - १ १ १ 

४ स्लाईडस्टेनर (वहस्टो) थान - - - - 

५. वटस्सफु्लोवटङ वाटर बाथ सेट - १ १ १ 
६ इभयनुोवहस्टो-केमेस्िीसेट सेट - - - - 
७      अटो एनलाईजर(बायोकेमेस्िी) सेट - - - - 
८ सेमीअटो 

एनलाईजर(बायोकेमेस्िी) 
सेट १ १ १ १ 

९     एलाईजा ररडर ववथ वासर सेट - - - १ 
१०     इन्कुबेटर सेट १ १-२ २ ५ 
११ रसायन सन्तलुन सेट १ १ १ १ 
१२ ईलेक्िोलाईट एनलाईजर सेट १ १ १ २ 
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१३ क्यालोरीममटर सेट १-३ १-३ १-३ २-३ 
१४ हट ऐयर ओवन सेट १ २ २ ३ 
१५ अटोक्लेव सेट १ २ २ ३ 
१६         िीज सेट १-२ २-४ ३-४ ४ 
१७ कोवाग्लमुमटर सेट -  १ १ 

१८ ब्लड सेल काउन्टर (१८ 
प्याराममटर वा माथी) 

 १* १ १ २ 

१९ ब्लड ग्यााँस एनलाईजर सेट - - १ १ 
२० जेनेरेटर सेट १ १ १ १ 
२१.  सेशन्िफ्यजु थान २ ४ ४ ६ 
२२. लेममनर होड  - - १ १ 
२३                      काउशन्टङ चेभबर थान १-२ १-२ १-२ १-२ 
२४ मड.एल.मस काउन्टर थान १-२ २ २ २ 
२५ वपपेट, ग्लासवेयर, वकट्स, 

कन्जमेुवपस 
थान आवश्यकता 

अनसुार 
   

२६ बायोसेफ्टी क्यामबनेट (क्लास २)  - - - - 
२७ इन्सेमनरेटर सेट १ १ १ १ 
२८ ग्लासवेर, वकट्स, ररएजेन्ट, 

कन्जमेुवपस 
आवश्यकता अनसुार 

२९ कभप्यटुर तथा प्रीन्टर सेट १ १ १ २-४ 
३० पयावप्त मात्रामा फनीचर हनुपुने      

 
 
 
 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

(ख) इमेशजङ उपकरण 

ि. 
स. 

उपकरणको नाम 

शैय्या संख्या 

१६ देशख 
२४ 

२५ देशख 
५० 

५१ देशख 
१०० 

१०१ 
देशख 
२०० 

२०१ 
देशख 
२५० 

१ ५०० एम.एएक्स-रे 
(इमेज इन्टेन्सीफायर 
सवहत) 

- १* १ १ १ 

२ ५०० 
एम.एएक्स-रे 

- १ १ १ १ 

३ मडशजटलएक्स-
रे मेमसन   

१ १ १ १ १ 

४ ५०० एम.एएक्स-
रेमेमसन  (मोबाइल) 

- १ १ १ १ 

५ राइ भ्य ुप्रोसेसर 
(मस.आर. मसस्टम) 

स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक १ १ 

६ डेण्टलएक्स-
रेमेमसन   

स्वैशच्छक स्वैशच्छक ! १ १ 

७ अपिा साउण्ड मेमसन 
(कलर डप्लर र 
गाइडेड बायोप्सीसवहत 

१ १ १ १ २ 

८ स्पाइरलमस.टी. स्क्यान - स्वैशच्छक स्वैशच्छक * १ 
९ एम.आर.आई.मेमसन   - स्वैशच्छक स्वैशच्छक * * 
१० भयामोग्राफीयमुनट - - - १ १ 
११ इकोकामडवयोग्राम स्वैशच्छक १ १ १ १ 
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* आवश्यकता अनसुार 
(ग) कामडवएक उपकरण 

ि.स. उपकरण नाम 
जभमा शैय्या 

५१- १०० १०१-२०० २०१-२५० 

१ कभप्यटुराइज्डइ.मस.जी.मेमसन   १ १ १ 

२  अमडनरीइ.मस.जी.मेमसन   १ २ ३ 

३ 
१२ च्यानल 
स्िेसइ.मस.जी.टेस्टइक्यपुमेन्ट 
िेड ममल * 

१ १ १ 

४ कामडवयाकममनटर २ ३ ४ 

५ 
कामडवयाकममनटर(डीवफमब्रलेटर 
सवहत) 

१ २ २ 

६ भेशन्टलेटर (एडपट) १ २ २ 

७ भेशन्टलेटर (पेमडयाविक) १* १ १ 

८ पपस अशक्सममटर २ ३ ४ 

९ 
पपस अशक्सममटर 
एन.आइ.मब.पी* सवहत 

१ १ १ 

१० इन्फ्यजुन पभप १ १ २ 

११ मब.पी. एपारटस टेबल मोडेल १० १० १५ 

१२ 
मब.पी. एपारटस स्ट्याण्ड 
मोडेल 

१० १० १५ 

१३ स्टेथेस्कोप १५ १५ २० 

१२ इ.मस.जी. १ १ १ १ १ 
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(घ) अपरेशन मथयटर इक्यपुमेन्ट 

ि.स उपकरण 

शैय्या संख्या 
१६ 
देशख 
२४ 

२५ 
देशख 
५० 

५१ 
देशख 
१०० 

१०१ 
देशख 
२०० 

२०१ 
देशख 
२५० 

१ अटोक्लेभ एच.पी. होररजेन्टल * * १ २ ३ 

२ 
अटोक्लेभ एच.पी. भवटवकल  
(२ मबन) 

१ १ १ १ २ 

३ 
अपरेशन टेबल अमडनरी 
पेमडयाविक 

* * १ १ २ 

४ अपरेशन टेबल हाइरोमलकमेजर २ ४ ८ ८ १० 

५ अपरेशनटेबलहाइरोमलकमाइनर २ ४ ८ ८ १० 

६ 
अपरेवटङ्गटेबलनन-
हाइरोमलकवफपड टाइप 

२ ४ १ ६ ९ 

७ अपरेवटङ्गटेबलअथोपेमडक १ १ २ ३ ४ 

८ अटोक्लेभ २ बनवर मबन सवहत * * * * * 

9 अटोक्लेभ भवटवकल मसङ्गल मबन * * * * * 

१० 
स्याडोलेस पयाभप मसमलङ्ग टाइप 
मेजर 

** ** ** ** ** 

११ 
स्याडोलेस पयाभप मसमलङ्ग टाइप 
माइनर 

१ १ २ २ २ 

१२ स्याडोलेस पयाभप स्ट्याण्ड मोडेल ** ** ** ** ** 
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ि.स उपकरण 

शैय्या संख्या 
१६ 
देशख 
२४ 

२५ 
देशख 
५० 

५१ 
देशख 
१०० 

१०१ 
देशख 
२०० 

२०१ 
देशख 
२५० 

१३ फोकस पयाभप अमडनरी १ १ २ २ ३ 

१४ स्टेररलाइजरठुलो (इन्सट्रुमेन्ट) * * * * * 

१५ स्टेररलाइजरमध्यम (इन्सट्रुमेन्ट.) * * * * * 

१६ स्टेररलाइजर सानो (इन्सट्रुमेन्ट) ३ ५ ७ १० १२ 

१७ बाउल स्टेररलाइजर-ठुलो * * * * * 

१८ बाउलस्टेररलाइजर- मध्यम * * * * * 

१९ 
डायाथमीमेमसन  (इलेशक्िक 
काउटेरी) 

६ ७ २१ २३ २५ 

२० सक्सन एपारटस- इलेशक्िकल ३ ५ १६ २० २५ 

२१ सक्सन एपारटस (फुट अपरेटेड) * * * * * 

२२ मड-ह्यमुमफाइडर * * * * * 

२३ अपिा भाइलेट लाइट * * * * * 

२४ इथाइमलन अक्साइडस्टेररलाइजर * * * * * 

२५ माइिोवेभस्टेररलाइजर * * * * * 

* आवश्यकतानसुार                             ** ओ.टी. को संख्या अनसुार 
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(ङ) एक सय शैय्या भन्दा मामथको अस्पतालमा प्याथोलोजी उपकरण देहाय 
वमोशजम हनुपुनेछः 

1. माइिोबायोलोजी, ब्याक्टेररयोलोजी सभबशन्ध उपकरण: 

ि.स उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१-२०० २०१-२५० 
१ इन्क्यबेुटर १ १ 
२ हट एयर ओभन १ १ 
३ माइिोस्कोप २ २ 
४ सेशन्िफ्यजु २ २ 
५ काबवन डाइअक्साइड इन्क्यबेुटर १ १ 
६ एनारोमबक इन्क्यबेुटर १ १ 
७ बायो सेफ्टी क्यामबनेट - - 
८ रेविजेरेटर २ २ 
९ अटोवपपेट आवश्यकता अनसुार 

१० ग्लासवयर/वकट्स/ररएजेन्ट्स 
कन्ज्यमेुबपस 

आवश्यकता अनसुार 

2. बायोकेमेस्िी सभबशन्ध उपकरण: 

ि.स उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१ देशख २०० २०१ देशख २५० 
१ अटोएनालाइजर - - 
२ सेमीअटो एनालाइजर १ १ 
३ केममकलब्यालेन्स १ १ 

४ 
इलेक्िोलाइट 
एनालाइजर 

२ २ 
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५ सेशन्िफ्यजु १ १ 
६ कोलोरीमीटर १ १ 
७ हट एयर ओभन १ १ 
८ रेविजेरेटर १ १ 

९ माइिोवपपेट आवश्यकता अनसुार आवश्यकता अनसुार 

१० वप.एच. ममटर १ १ 
११ ब्लडग्यााँसएनालाइजर १ १ 
१२ ग्लासवयर/वकट्स/ 

ररएजेन्ट्स 
कन्ज्यमेुबपस 

आवश्यकता अनसुार आवश्यकता अनसुार 

3. हेमाटोलोजी सभबशन्ध उपकरण: 

ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१-२०० २०१-२५० 
१ माइिोस्कोप (बाइनाकुलर) १ २ 
२ ब्लडसेलकाउन्टर (१८ प्याराममटर वा सो भन्दा 

माथी) 
१ १ 

३ सेशन्िफ्यजु १ १ 
४ कोलोरीमीटर १ १ 
५ हट एयर ओभन १ १ 
६ रेविजेरेटर १ १ 
७ काउशन्टङ्गच्याभबर २ ३ 
८ वप्रन्टर सवहतको कभप्यटुर  १ १ 
९ माइिोवपपेट आवश्यकता अनसुार 

१० कोएगलुोममटर एगलेुशन प्रोफाइलको लामग १ १ 
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११ एच.मब.इलेकेिोफोरोमसससेट   
१२ मडशस्टलेशनप्लान्ट १ १ 
१५ मस.टी. कोएगलुोममटर १ १ 
१४ ग्लासवयर/वकट्स/ ररएजेन्ट्सकन्ज्यमेुबपस आवश्यकता अनसुार 
१५ वाटर बाथ १ १ 

4. प्याथोलोजी सभबशन्ध उपकरण: 

ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१-२०० २०१-२५० 
१ माइिोस्कोप १ २ 
२ माइिोटोम 

(स्लाइमडङ्ग/रोटेटरी) 
१ १ 

३ वटस्यपु्रोसेसर १ १ 
४ स्टेनर (वहस्टो/साइटो) १ १ 
५ इन्क्यबेुटर १ १ 
६ केममकलब्यालेन्स १ १ 
७ सेशन्िफ्यजु १ १ 
८ हट एयर ओभन १ १ 
९ अटोक्लेभ १ १ 
१० रेविजेरेटर १ १ 
११ काउशन्टङ्गच्याभबर १ १ 
१२ जेनेरेटर १ १ 
१३ वप्रन्टर सवहतको कभप्यटुर  १ २ 
१४ माइिोवपपेटस ् आवश्यकता अनसुार 
१५ साइटोसेशन्िफ्यजु १ १ 
१६ स्लाइडक्यामबनेट १ २ 
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ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१-२०० २०१-२५० 
१७ ब्लकक्यामबनेट २ ३ 
१८ वटस्य ुटेक-२ इभबेमडङ्ग 

सेन्टर 
१ १ 

१९ इभयनुो-वहस्टोकेमेस्िी १ १ 
२० ग्लासवयर/वकट्स/ 

ररएजेन्ट्सकन्ज्यमेुबपस 
आवश्यकता अनसुार 

5. माइिोबायोलोजी, भाइरोलोजी, सेरोलोजी सभबशन्ध उपकरण: 

ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१-२०० २०१-२५० 
१ बाइनाकुलरमाइिोस्कोप १ १ 

२ 
एलाइजा (ELISA) ररडर 
(वासर सवहत) 

१ १ 

३ वाटर बाथ १ १ 
४ हट एयर ओभन १ १ 
५ रेविजेरेटर २ ३ 
६ रेविजेरेटेडसेशन्िफ्यजु १ १ 
७ मपटीच्यानलमाइिोवपपेट २ २ 
८ भेररएबलमाइिोवपपेट  आवश्यकता अनसुार 

९ माइिोममक्सर १ १ 
१० इन्क्यबेुटर १ १ 
११ सेशन्िफ्यजु १ १ 
१२ वेवटङ्गब्यालेन्स १ १ 
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ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१-२०० २०१-२५० 
१३ अटोक्लेभभवटवकल १ १ 
१४ मडप विजर-२०°से १ १ 
१५ मडप विजर-८०°से - - 
१६ लाममनार हडु १ १ 
१७ बायोसेफ्टीक्यामबनेटक्लास-२ - - 
१८ भटेक्सममक्स्चर १ १ 
१९ स्टप वाच २ २ 
२० शक्लन बेन्च हडु १ १ 
२१ वप्रन्टर सवहतको कभप्यटुर  १ १ 
२२ ग्लासवयर/वकट्स/ररएजेन्ट्स 

कन्ज्यमेुबपस 
आवश्यकता अनसुार 

२३ पयावप्त फमनवचरहरु   

च. एनसे्थेमसया उपकरणहरूः 

ि.स
. 

उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१६-५० ५१-१०० १०१-२०० २०१-२५० 

१ 
एनेस्थेवटक पयकराङ्गोस्कोप 
भयामगपस ४ ब्लेड भएको 
एडपट बच्चाको 

१० १५ 
२५ 
२५ 

३० 
३० 

२ इण्डो िावकयल टु्यबसेटस ् १० १५ २५ ३० 

३ 
भयामगपसफोसेप्स  
(२ साइजमा) 

१० १५ २५ ३० 

४ इ.टी.टी. सवकव टको लामग ६ १० १५ २५ ३० 
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वटा कनेक्टर  

५ 
इ.टी.टी. कनेक्ट गने टु्यब 
(T-Piece) 

१० १५ २५ ३० 

६ एयर वे (मवहला) १० २० ४० ६० 
७ एयर वे (परुुष) १० २० ४० ६० 
८ मखु प्रोप १० २० ४० ६० 
9 टङ्ग मडप्रसेर  १० २० ४० ६० 
१० ०२ मसलेन्डरफर बोयपस १० २० ४० ४० 
११ एन-२० मसलेन्डरफर बोयपस १० १५ २० २५ 
१२ वप.एफ.टी. मेमसन   १ १ २ ३ 

१३ 
बोयपसएपारटसफ्लटेुक र 
सकव ल एबजभवर सवहत 

५ १० २० २५ 

१४ भेशन्टलेटर ५ १० १५ २० 

१५ 
ममनटरइ.मस.जी., 
एन.आइ.मब.पी.,एस.पी.ओ.२ 

१० १५ २५ ४० 

१६ 
ममनटर इ.टी.सी.ओ.२ / 
ग्यााँसएनालाइजर I मब.पी. 

५ ५ १० १५ 

१७ 
िान्सपोटव ममनटरइ.मस.जी.,  
एन.आइ.मब.पी., एस.पी.ओ.२ 

५ ५ १० १० 

१८ िान्सपोटव भेशन्टलेटर * * १ ३ 

19 
फाइमब्रअशप्टकब्रोङ्कोस्कोप 
एडपट 
बच्चाको 

* * 
१ 
१ 

२ 
२ 

२० 
ररजनल एनेस्थेमसयाको लामग 
पोटेबलय.ुएस.जी. 

* १ १ २ 
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२१ 
पोटेबलइ.मस.जी. 
आइ.मस.य.ु/मस.मस.य.ु/ओ.टी. 

१ १ १ २ 

२२ भयाक कोय पयाराङ्गोस्कोप १ २ ४ ५ 
२३ इन्टुबेवटङएल.एम.ए.३,४ १ २ ४ ५ 
२४ मभमडयोपयाराङ्गोस्कोप १ २ ४ ५ 
२५ डबल लमेुन टु्यब ५ ५ १० १५ 

२६ 
अभब ुब्याग/मास्क/ 
ररसेससाइिेटर 

१० १५ २५ ५० 

२७ ग्यााँसएनालाइजर * * १ २ 
२८ डीफ मब्रलेटर * २ ५ ८ 

(छ) शैशिक उपकरणहरु 

ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१ देशख २०० २०१ देशख २५० 
१ पदाव १ १ 
२ सेतो / रंमगन बोडव १ १ 
३ रंमगन वटभी १ १ 
४ एल.मस.डी. प्रोजेक्टर १ २ 

५ 
कभप्यटुर/पयाबटप साउण्ड 
मसस्टम सवहत 

१ २ 

६ एक्सटनवल हाडव राइभ १/१ वट.बी. २/१ वट.बी. 
७ क्यामेरा १ २ 
८ इ-लाइबे्ररी १ १ 
९ डीशजटल मडस्प्ले बोडव १ २ 
१० इन्टरनेट 

  
११ वप्रन्टर/स्क्यान/फोटोकपी २ ३ 
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* आवश्यकता अनसुार उपलब्ध हनुपुने 

(ज) लेबरवाडव, नवजात शशशरुस्पेशल नवजात शशश ुयमुनट इक्यपुमेन्ट 

ि.
स. 

उपकरणको वववरण 

१६ 
देखी 
२४ 
शैय्या 

२५ 
देखी 
५० 
शैय्या 

५१ 
देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ 
देखी 
२०० 
शैय्या 

२०१ देखी २५० 
शैय्या 

१ बेबी इन्क्यबेुटर * १ १ १ 
३ (१लेबर 
कि र २ 

नवजात शशशकुिमा) 

२ फोटोथेरापीयमुनट * १ १ २ ३ 

३ 
इमरजेन्सी 
ररसमसटेशन मबट-
बेबी 

१ १ १ २ ४ 

४ 
स्ट्याण्डडव तौल 
स्केल 

१ १ १ 
१/१ 
लेबरकि 
रओ.टी. 

१/१लेबरकि 
रओ.टी. 

५ 
नवजात 
शशशइुक्यपुमेन्ट 

१ १ १ 
१/१सेट
लेबरकि 
रओ.टी. 

१/१सेटलेबरकि 
रओ.टी. 

६ 
डबल-आउटलेट 
अशक्सजनकन्सन्िेटर 

* १ १ 

१-
प्रत्येकलेब
रकन्सन्िे
टर 

१-
प्रत्येकलेबरकन्सन्िेट
र 
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ि.
स. 

उपकरणको वववरण 

१६ 
देखी 
२४ 
शैय्या 

२५ 
देखी 
५० 
शैय्या 

५१ 
देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ 
देखी 
२०० 
शैय्या 

२०१ देखी २५० 
शैय्या 

७ रेमडयन्ट वामवर * १ १ २ 
३ (१ लेबर 
कि र २ 

नवजात शशशकुिमा) 
८ रुम वामवर * १ १ २ २ 
9 वफटल डप्लर १ १ १ २ २ 

१० 
कामडवयोटोकोग्राफीम
मनटर 

* १ १ २ ३ 

११ डेमलभरी वकट ३ ५ ५ १० १५ 

१२ इवपमसयोटोमी वकट ५ ५ ५ ५ १० 

१३ 
फोसेप्स डेमलभरी 
वकट 

५ ५ ५ ५ ५ 

१४ िेनोटोमी सेट * १ १ १ २ 

१५ 
भ्याकुम एक्सिाक्टर 
मेटल 

* १ १ १ २ 

१६ 
मसलाशस्टकभ्याकुम 
एक्सिाक्टर 

* १ १ २ २ 

१७ 
पपसअशक्सममटरबेबीर
एडपट 

* १ २ १/१ २/२ 
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ि.
स. 

उपकरणको वववरण 

१६ 
देखी 
२४ 
शैय्या 

२५ 
देखी 
५० 
शैय्या 

५१ 
देखी 
१०० 
शैय्या 

१०१ 
देखी 
२०० 
शैय्या 

२०१ देखी २५० 
शैय्या 

१८ 
कामडवयाकममनटरबेबी
र एडपट 

* १ १ १ २ 

१९ नेबलुाइजर -बेबी १ २ ३ ३ 
४ (आइ.मस.य.ुर 

वाडवमा) 

२० तौमलने मेमसनएडपट २ २ २ ३ ६ 

२१ 
तौमलने मेमसनशशशकुो 
लामग 

१ २ २ ३ ४ 

२२ मस.वप.ए.वप मेमसन   
   

- - 

२३ 
अशक्सजनको लामग 
हेडबक्स   

१ २ ३ ४ ६ 

२४ हेमोग्लोमबनो ममटर १ १ १ १ १ 
२५ ग्लकुोममटर १ १ १ १ १ 

२६ 
जनगनुासो 
सभबोधनको व्यवस्था 

१ १ १ १ १ 

२७ मभते्त घडी १ १ १ १ १ 

२८ 
मब.पी.एपारटसरस्टेथे
स्कोप 

२ २ २ २+२ ३+३ 

२९ टचव १ २ ३ 
 

३ 
३० फोकसलाइट १ १ १ २ ३ 
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(झ) इक्लाममसया किको लामग इक्यपुमेन्टः १०१ देखी २५० शैय्या 
ि.स. इक्यपुमेन्ट सङ्ख्या 

१ आइ.मस.य.ुशैय्या २ 
२ इमरजेन्सी ररसमसटेशनिे (एडपट) इन्टु्यबेशन इक्यपुमेन्ट 

समेत 
३ 

३ मब.पी.एपारटस ३ 
४ कामडवयाकममनटर २ 
५ पपस अशक्सममटर २ 
६ एयरवे (वफमेल) २ 
७ नेबलुाइजर १ 
८ अशक्सजनसप्लाइ (सेन्िल) २ 
9 सक्सन एपारटस (इलशक्िकल) २ 
१० सक्सन एपारटस (फुट) १ 
११ मभते्त घडी १ 
१२ टचव १ 
१३ इमरजेन्सीकल बेल १ 
१४ स्टेथेस्कोप २ 

 

(ञ) स्पेशल नवजात शशश ुस्याहार यमुनटको जनरल इक्यपुमेन्टः 

ि.स. इक्यपुमेन्ट संङ्ख्या 

१ इलेक्िोमनकतौमलने स्केल ५ (अत्यावश्यक) 

२ इन्फ्यान्टो ममटर ५ (अत्यावश्यक) 

३ इमरजेन्सीरग्सिली ५ (अत्यावश्यक) 

४ प्रोस्यडुरिली ५ (अत्यावश्यक) 
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५ मभते्त घडी हरेककिमा१ 

६ रेविजेरेटर हरेकयमुनटमा१ 

७ स्पोट पयाभप ५ (अत्यावश्यक) 

८ पोटेबलएक्स-रेमेमसन   हरेकयमुनटमा१ (अत्यावश्यक) 

९ 

आधारभतू सशजवकल इन्सट्रुमेन्ट जस्तै 
फाइन मसजसव, ब्लेड सवहतको स्कापपल, 
फाइन आटवरी फोसेप्स, सचुर मेटेररयल 
रमनडल, टावेल आदद 

१ सेटप्रमत शैय्या (अत्यावश्यक) 

१० नेबलुाइजर १हरेकयमुनटमा 

११ 

मपटीच्यानल ममनटर नन-इन्भ्याशजभ 
मब.पी.ममनटर (३ साइज: ०, १, २ नवजात 
शशशपु्रोब कशभतमा ४ वटा) 

४ (ऐशच्छक) 

१२ रुमथमोममटर ४ (अत्यावश्यक) 

१३ ए.मस.  १प्रमत कोठा 

(ट) स्पेशल नवजात शशश ुस्याहारयमुनटमा मडसइ्न्फेक्शन इक्यपुमेन्टः 

ि.स. इक्यपुमेन्ट सङ्ख्या 

१ इलेशक्िकवहटर/बोइलर २ (अत्यावश्यक) 

२ वामसङ्गमेमसन छुटै्ट रायर सवहत १ (अत्यावश्यक) 

३ इलेक्िोमनकफ्यमुमगेटर २ (अत्यावश्यक) 

४ भ्याकुमशक्लनर १ (अत्यावश्यक) 

५ 
डाक्टर र नसव, नवजात शशश ु, कमवचारी रआमाहरुलाई 
गाउन 

प्रयावप्त संख्यामा मबमभन् न 
साइजका 

(अत्यावश्यक) 
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ि.स. इक्यपुमेन्ट सङ्ख्या 

६ धनु ममपने चप्पल 

प्रयावप्त संख्यामा मबमभन् न 
साइजका 

(अत्यावश्यक) 

७ भवटवकलअटोक्लेभ १ (अत्यावश्यक) 

८ अटोक्लेभरम (ठुलो, मध्यमरसानो साइज) 

प्रत्येक साइजको ६/६ 
वटा 

(अत्यावश्यक) 

9 मडसइन्फेक्टेन्ट स्प्रयेर १ (अत्यावश्यक) 

१० तरलमडसइन्फेक्टेन्टको लामग कन्टेनर २ (अत्यावश्यक) 

११ फमावमलन भ्यापोराइजर १ (अत्यावश्यक) 

१२ हट एयर ओभन १ (ऐशच्छक) 

१३ इथाइमलनअक्साइडस्टेररलाइजर १ (ऐशच्छक) 

(ठ) प्रशासमनक उपकरणहरु 

ि.
स. 

उपकरणको ववबरण 

शैय्या 
१६ 
देशख 
२४ 

२५ 
देशख 
५० 

५१ 
देशख 
१०० 

१०१ 
देशख 
२०० 

२०१ 
देखी 
२५० 

१ कभप्यटुर र इन्टरनेट** ४ ५ ५ ५ ५ 

२ 
वप्रन्ट/फोटोकपी/स्क्यान/फ्य
क्स सवहतकोमेमसन   

१ 
१ १ 

१ १ 

४ इन्टरकम (१५लाइन)*      
५ इन्टरकम (४०लाइन)*      
६ अप राम मसस्टम १ १ १ २ २ 
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७ पयबटप १ १ १ २ २ 
८ टेमलफोन २ २ २ २ २ 
9 पेशजङ्ग मसस्टम अत्यावश्यक अत्यावश्यक अत्यावश्यक अत्यावश्यक अत्यावश्यक 

१० 
साववजमनक सभबोधनको 
व्यवस्था* 

१ १ १ १ १ 

११ पसु्तकालय सेवा १ १ १ १ १ 
१२ मडशजटलहाशजरी मेमसन   १ १ १ १ १ 

* आवश्यकता अनसुार उपलब्ध गराउन ुपने 
** कशभतमा मेमडकल रेकडवरलाइ र आइ.मड.एस.पी. लाइ १/१ थान 

(ड) रेविजेरेशनरए.मस. 

(ढ) अस्पताल प्लान्ट: 

ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या 

५१-१०० १०१-२०० २०१-२५० 

१ जेनेरेटर ४० / ५० के.भी. १ १ १ 

ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

१०१-२०० २०१-२५० 
१ रेविजेरेटर २०० मल. १० १२ 
२ ब्लडबैङ्क रेविजेरेटर १ १ 
३ आइ.एल.आर. १ २ 
४ मडप विजर * * 
५ एयरकशन्डसनर ९ १० 

६ 
सेन्िल ए.सी. ओ.टी.को 
लामग 

** ** 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

२ जेनेरेटर ७५ के.भी. १ १ १ 

३ जेनेरेटर १२५ के.भी. १ १ १+ 

४ पोटेबल २.५ के.भी. १ १ २ 

५ सोलार वाटरवहटर *    

६ इशन्समनरेटर*    

७ 
सेन्िल सप्लाइ (अशक्सजन, N2o, 
भ्याकुम * 

   

८ शव गहृ *    

*  आवश्यकता अनसुार प्रदान गनुवपने         + आवश्यकता अनसुार थप्नपुने 

(ण) िान्सपोटव: 

ि.स. उपकरणको ववबरण 
शैय्या संख्या 

५१-१०० १०१-२०० २०१-२५० 

१ एभबलेुन्स १ २ २+ 

२ भ्यान (पररवार कपयाण) * * * 
३ वपक अप गाडी * * * 

४ मचवरीभ्यान १ १ २ 

५ प्रशासमनक गाडी * * * 

६ ममनीडोर ३ पाङ्ग्र े * * * 

७ साइकल * * * 

८ कमवचारी बस * * * 

9 कायविम भेइकल * * * 

१० मोटरसाइकल * * * 

 * आवश्यकता अनसुार.  
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(त) इमरजेन्सी र अत्यावश्यक रग्स: सभबशन्धत मनकायले तोकेबमोशजम हनुछे । 
(थ) इमरजेन्सीको अत्यावश्यक इन्सट्रुमेन्ट सूची: 

ि.स. इक्यपुमेन्ट 
1.  अभब ु(रेसशस्सटेटर) ब्यागरमास्क 
2.  आटवरीफोसेप्स 
3.  ब्लडिान्सफ्यजुनसेट 
4.  मब.पी.इन्सट्रुमेन्ट 
5.  विप ब्याण्डेज ४" 
6.  विप ब्याण्डेज ६" 
7.  मडसेक्सनफोसेप्सनन-टुथ 
8.  मडसेक्सनफोसेप्सदेशखओ.टी.h 
9.  मडस्पोजेबलमसररन्ज३ मस.मस, ५मस.मस, १०मस.मस , २०मस.मस 

10.  इण्डोट्र्यावकयलट्युब (पेमडयाविकर एडपट) ३.०-८.५ 
11.  पयारेवङ्गयलमास्कएयरवे ३.०-८.५ 
12.  फोमलजक्याथेटर ६एफ-२० एफ, ३ वे 
13.  ग्लोभसनं.६, ६.५, ७, ७.५ 
14.  आइ.भी. क्यानलुा १४G -२४G 
15.  आइ.भी. सेट + पेमडयाविकबरेुट 
16.  आइ.भी. इन्फ्यजुनसेट 
17.  मस.मभ.पी. लाइनसेट 
18.  चेस्टटु्यब (मबमभन् न साइजका) 
19.  मन ह्यामर 
20.  ब्लेडसवहतकी पयाराङ्गोस्कोप (एडपट, पेमडयाविक) 
21.  मनडलहोपडर 
22.  र् यापसट्युब (एन/जीट्युब) 
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23.  मसजसव (मबमभन् न प्रकारका) 
24.  स्टेथस्कोप 
25.  सक्सन मेमसन टु्यब 
26.  थमोममटर 
27.  स्फाइग्नोभयाग्नोममटर 
28.  टङ्गमडप्रसेर 
29.  टचवलाइट 
30.  यरुोब्याग 
31.  मबमभन्न साइजका काठको शस्पन्ट 
32.  स्पाइनलबोडव -१ 
33.  समभवकलकलर १-५ 
34.  पपसअशक्सममटर -१ 
35.  ओटोस्कोप -१ 
36.  अप्थालमोस्कोप -१ 
37.  ग्लकुोममटर -१ 
38.  मडशजटल घडी 
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अनसूुची-1२ 
(मनयम 17 साँग सभबशन्धत) 

अस्पतालले परुा गने न्यूनतम जनशशक्त सभबन्धी मापदण्ड  
(क) प्रमत पच् चीस शैय्याको लामग एक जना एम.डी.जी.पी. शचवकत्सक हनुपुनेछ। 

तर एम.डी.जी.पी. शचवकत्सक नपाईने अवस्थामा पच् चीस शैय्याको 
अस्पतालमा गाइन ेतथा अव्स र बाल रोग मबशषेज्ञ हनुपुने। 

(ख) शपयविया प्रदान गने किमा प्रमत शैय्या कभतीमा एक जना 
शपयशचवकत्सक, एक जना एनेस्थेवटक्स, एक जना ईन्चाजव, एक जना 
शपयविया सहायक र एक जना नसव हनुपुने। 

(ग)  जनरल किमा प्रमत चार देशखछ शैय्यामा एक जना स्टाफ नसवको 
ब्यवस्था हनुपुने। 

(घ)  ईमजेन्सी तथा पोष्ट अपरेवटभ किमा प्रमत दईु शैय्यामा एक जना नसव 
हनुपुने। 

(ङ)  सघन उपचार कि (आई.सी.यू.एन.,आई.सी.यू, सी.सी.यू. आदद) मा प्रमत 
शैय्यामा एक जना स्टाफ नसवको ब्यवस्था हनुपुने। 

(च)  प्रसूमत किको लेवर वेडमा प्रमत वेड दईु जना एस.वी.ए. (Skill 

BirthAttendants) तामलम प्राप्त नसव वा मीडवाईफको व्यवस्था हनुपुने। 
(छ)  सय शैय्या सभम िमताको अस्पतालको हकमा कभतीमा एक जना 

मेमडकल रेकव डर हनुपुने। थप पचास शैय्यामा एक जना मेमडकल रेकडवर 
सभबन्धी जनशशक्तको थप व्यवस्था गनुव पने। 

(ज)  गणुस्तरीय सेवा सञ् चालनमा प्रभावकाररता गराउनको लामग पचास शैय्या 
भन्दा बढीका अस्पतालहरुमा कभतीमा एक जना अस्पताल व्यवस्थापक 
(जनस्वास््य वा अस्पताल व्यवस्थापन ववषयमा कभतीमा स्नातक गरेको) 
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र बायोमेमडकल टेशक्नमसयन वा ईशन्जमनयर, डाईटीसीयन सहायक वा 
अमधकृत, फोहरमैला व्यवस्थापन गने दि जनशशक्त हनुपुने। 

(झ)  एकसय शैय्या भन्दा बढी िमताको अस्पतालमा सामाशजक सेवा, स्वास््य 
जन्य फोहरव्यवस्थापन, वातावरणीय तथा जनस्वास््य सेवा इकाईको 
लामग आवश्यक जनशशक्तको व्यवस्था हनुपुने। 

(ञ)  एक सय शैय्या भन्दा बढी िमताको अस्पतालमा आवश्यक जनशशक्त 
सवहतको हाउस वकपीङ ईकाईको व्यवस्था हनुपुने। 

(ट)  प्रशासमनक, लेखा, सरुिा व्यवस्था, बगैचा ब्यवस्थापन लगायत कामका 
लामग अस्पतालले सेवाको गणुस्तर कायम गनव आवश्यक संख्यामा 
जनशशक्त ब्यवस्था गनुव पने। 

(ठ)  पचास शैय्या र सो भन्दा मामथको िमता भएको अस्पतालमा चौमबसै घण्टा 
सेवा उपलब्ध गराउने गरी फमावमसष्ट लगायत आवश्यक संख्यामा 
जनशशक्त सवहतको फामेसीको व्यवस्था गनुवपने। 

(ड)  अस्पतालमा कभतीमा दईु मतहाई स्वास््यकमीहरु पूणवकालीन हनुपुने। 
(ढ)  सरकारी स्वास््यकमीहरुबाट सेवा मलनपुने अवस्थामा सभबशन्धत मनकायको 

अनमुमत पत्र संलग्न राख् न ुपने। 
(ण)  हरेक स्वास््यकमीहरुले सभबशन्धत व्यवसावयक काउशन्सलवाट दताव नभबर 

मलएको हनुपुने। 
(त)  ववदेशी स्वास््यकमी वा स्वयं सेवकले मन्त्रालयको मसफाररसमा सभबशन्धत 

काउशन्सल तथा मनकायहरुवाट स्वीकृमत मलनपुने। 
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अनसूुची-1३ 
(मनयम 18 को उपमनयम (1) साँग सभबशन्धत) 
अस्पतालको ववशषे जनशशक्त सभबन्धी मापदण्ड  

मस. 
नं . 

सेवा⁄समूह 

१६ 
देशख 
२४ 
शैय्या  

२५ 
देशख 
५०शैय्या 

५१ 
देशख 
७४ 
शैंया 

७५देशख 
१०० 
शैंया 

१ वफशजमसयन १* १+१# २ २+१# 
२ सजवन १* १ १+१# २+१# 
३ बालरोग ववशेषज्ञ १* १ १+१# २+१# 
४ हाड जोनी तथा नशा रोग ववशेषज्ञ १* १* १ २+१# 
५ स्त्रीरोग ववशेषज्ञ १* १ २ २+१# 
६ यौन तथा छाला रोग ववशेषज्ञ १* १* १* २+१# 
७ प्याथोलोशजष्ट⁄बायोकेममष्ट⁄माइिोबायोलोशजष्ट १* १ १ २+१# 
८ मेमडकल टेक्नोलोशजष्ट १* १* १ २+१# 
९ पयाव टेशक्नमसयन १ १+१# १+२# २+१# 
१० पयाव अमसस्टेन्ट १ १+१# २+१# ३+१# 
११ रेमडयोलोशजष्ट १ १* १ १+१# 
१२ रेमडयोग्राफी टेक्नोलोशजष्ट⁄रेमडयोग्राफी 

अमधकृत⁄वररष्ठ रेमडयोग्राफर 
१ ३+१# ४+२# ५+२# 

१३ नाक, कान, घाटीरोग सजवन १* १* १* १# 
१४ नेिोलोशजष्ट १* १* १* १* 
१५ अप्थपमोलोशजष्ट १* १* १* १# 
१६ एनेस्थेवटष्ट १* १* १* १+१# 
१७ डेन्टल/मब.मड.एस. १* १# १ १ 
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मस. 
नं . 

सेवा⁄समूह 

१६ 
देशख 
२४ 
शैय्या  

२५ 
देशख 
५०शैय्या 

५१ 
देशख 
७४ 
शैंया 

७५देशख 
१०० 
शैंया 

१८ मटुुरोग ववशेषज्ञ १* १* १* १^ 
१९ स्नायूरोग ववशेषज्ञ १* १* १* १* 
२० मानमसक रोग ववशेषज्ञ १* १* १* १# 
२१ एम.मड.जी.वप. १*! १*! १+१* १+२* 
२२ मेमडकल अमधकृत (एम.बी.बी.एस) ४ ६ ७ ९ 
२३ मे.सू/मनदेशक १* १* १ १ 
२४ मेिोन १* १ १ १@ 
२५ सहायक मेिोन १* १* १ २ 
२६ मसष्टर/मब.एन. १ २ ३ ४ 
२७ स्टाफ नसव ५ १० १५ २५ 
२८ अनमी ५ ७ ७ ७ 
२९ हे.अ/मसअहेव २ ३ ३ ४ 
३० अहेव ३ ४ ४ ५ 
३१ वफशजयोथेरावपष्ट १* १* १* १ 
३२ दन्त सहायक १* १* १ १+१* 
३३ हाउस वकपर १ १ १ २ 
३४ अस्पताल प्रशासक १* १ १ १ 
३५ सहायक प्रशासक ~ ~ ~ ~ 
३६ लेखा अमधकृत  १ १ १ 
३७ मेमडकल रेकडवर १ १ २ २ 
३८ लेखापाल/स.लेखापाल १ ~ ~ ~ 
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मस. 
नं . 

सेवा⁄समूह 

१६ 
देशख 
२४ 
शैय्या  

२५ 
देशख 
५०शैय्या 

५१ 
देशख 
७४ 
शैंया 

७५देशख 
१०० 
शैंया 

३९ ररसेप्सोमनष्ट ~ ~ ~ ~ 
४० स्टोर वकपर ~ ~ ~ ~ 
४१ फमावमसष्ट/फामेमस सहायक १# १ १ २ 
४२ इमसजी टेशक्नमसयन १* १* १+१* १+१# 
४३ डाइवटमसयन १* १* १* १+१* 
४४ वाडव एटेन्डेन्स मवहला⁄परुुष ~ ~ ~ ~ 
४५ सरुिा गाडव ~ ~ ~ ~ 
४६ अमडयोलोजी अमसस्टेन्ट १* १* १* १* 
४७ शस्पच थेरावपष्ट १* १* १* १* 
४८ एनेस्थेमसया अमसस्टेन्ट १* १ १+१* २ 
४९ ईमजेन्सी वफजीमसयन  १* १+१# १+२# 
५० ईमजेन्सी प्यारामेमडक्स १+१# १+२# ३+२# ३+३# 
५१ ईमजेन्सी नसव १+१# २+२# ३+२# ३+३# 

* = ऐशच्छक 
# = पाटव टाइम 
^ =  भेशन्टलेटर सवहतको आइ.मस.य ुभएमा 
! = यदद गाइनेकोलोशजष्टरपेमडयाविमसयन नभएमा अमनवायव 
@ = नमसवङ्ग मबषयमा स्नातकोत्तर गरेको 
~ = आवश्यकता अनसुार 
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सेवा⁄समूह पद⁄नाम 
१०१  देशख 
२०० शैय्या 

२०१   देशख  
२५० शैय्या 

मेमडकल डाक्टर 

अस्पताल सपुरीटेन्डेन्ट १ १ 

सहायक अस्पताल  
सपुरीटेन्डेन्ट 

- - 

वफशजमसयन ३+१* ५+१* 

सजवन ३+१* ५+१* 

एनेस्थेमसष्ट २ ४+१# 

रेमडयोलोशजष्ट २ २ 
प्याथोलोशजष्ट २ ३ 
माइिोवायोलोशजष्ट १ १ 

बायोकेममष्ट १ १ 
वालरोग ववशेषज्ञ २+२# ४+१# 

हाड तथा जोनी ववशेषज्ञ २+१# ३+१# 

स्त्री रोग ववशेषज्ञ 
 

४ ६ 
यौन तथा छाला रोग 
ववशेषज्ञ 

१ २ 
मटुुरोग ववशेषज्ञ १ २ 
स्नाय ुरोग ववशेषज्ञ १ २ 
मानमसक रोग ववशेषज्ञ 
 

१ २ 

अन्य ववषयगत ववशेषज्ञ १ २ 

ईमजेन्सी वफजीमसयन २+१# २+२# 
मेमडकल अमधकृत १०+२# १२+२# 
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प्यारामेमडक्स/प्राववमधक 

ईमजेन्सी प्यारामेमडक्स ४+१# ४+२# 

पयाव टेक्नोलोशजष्ट ४ ५ 

पयाव टेशक्नमसयन (पयाव, 
ब्लड वैंक) 

५ ७ 

पयाव सहायक 
टेशक्नमसयन 

४ ६ 

रेमडयोथेरावप टेक्नोलोशजष्ट १ १+१* 

रेमडयोथेरावप टेशक्नमसयन १+ २+ 

मेमडकल वफशजमसष्ट १* १# 

सहायक मेमडकल 
वफशजमसष्ट 

२ ३ 

रेमडयोग्राफीक अमधकृत ३ ४ 

रेमडयोग्राफर ५ ६ 

वफशजयोथेरावपष्ट १ १ 

वफशजयोथेरावप टेशक्नमसयन १ २ 

वफशजयोथेरावप सहायक २ २ 

अप्थलमोलोशजष्ट १ २ 

फुड एण्ड न्यूटीसमनष्ट 
सहायक 

१ २ 

फुड एण्ड न्यूटीसन 
सहायक 

१ २ 
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अनसुन्धान तथा परामशव 
अमधकृत ( जनस्वास््य) 

१ २ 

फामेमसष्ट २ ४ 
साइटोटेशक्नमसयन १ २ 
ईमसशज टेशक्नमसयन २ २ 
ईको टेशक्नमसयन २ २ 
ओ.टी. सहायक ३ ५ 

मेमडकल रेकडव अमधकृत १ १ 

मेमडकल रेकडव सहायक - - 

सूचना प्रववमध अमधकृत १ १ 
सूचना प्रववमध सहायक - - 
एटेन्डेण्ट (पयाव, व्लड 
बैंक, वाडव, ओ.पी.डी.) 

- - 

सरसफाई सहायक - - 
बायोमेमडकल इशन्जमनयर १* १ 

बायोमेमडकल टेशक्नमसयन १ १+१* 

ईलेशक्टमसयन ~ ~ 
मलफ्ट अपरेटर ~ ~ 
प्लभवर ~ ~ 
बगैचे ~ ~ 

नमसवङ 

मेिोन १ १ 
सहायक मेिोन २ २ 
नमसवङ सपुरभाईजर १ २ 
नमसवङ अमधकृत ५ १० 
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 * = ऐशच्छक 
# = पाटव टाइम 
+= यदद अंकोलोजी सेवा उपलब्ध भएमा 
~ = आवश्यकता अनसुार 

 
  

स्टाफ नसव⁄इमजेन्सी नसव ५०+२५# १००+२५# 

प्रशासन तथा मानव 
संसाधन व्यवस्थापन 

अस्पताल 
प्रशासक/व्यवस्थापक 

१ १ 

सहायक अस्पताल 
प्रशासक/व्यवस्थापक 

~ ~ 

प्रशासकीय अमधकृत १ २ 
प्रशासन सहायक ~ ~ 

ररसेप्समनष्ट ~ ~ 
राईभर ~ ~ 

सरुिा गाडव ~ ~ 

सहयोमगवा एटेन्डेन्ट ~ ~ 

लेखा अमधकृत १ १ 

सहायक लेखा 
अमधकृत 

~ ~ 

लेखापाल ~ ~ 

सहायक लेखापाल ~ ~ 

स्टोर अमधकृत १ १ 

स्टोर सहायक ~ ~ 
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अनसूुची - 1४ 
(मनयम 19साँग सभबशन्धत) 

स्वास््य शक्लमनक, पोमलशक्लमनकको न्यूनतम भौमतक पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड  
1. मबरामीको जााँच गने कोठा भशन्टलेटेड वा वातानकुुमलत हनुपुने र सेवा 

अनसुारको छुट्टाछुटै्ट कोठा हनुपुने (कभतीमा १४ वगव ममटरको)  ÷ १  
2. मबरामी बस्ने ठाउाँ (कुने ठाउाँ)     ÷ १  
3. मबरामी जााँच्ने टेबलु       ÷ १  
4. शचवकत्सकको लामग टेबलु      ÷ १ 
5. शचवकत्सकको लामग कुसी      ÷ १ 
6. मबरामी बस्ने टुल       ÷ १ 
7. शौचालयको व्यवस्था       ÷ १ 
8. टेमलफोन        ÷ १ 
9. स्वास््य शशिा सभबन्धी सूचनामूलक पोष्टर तथा अन्य सामाग्री 
10. वपउने पानीको आपूमतव भएको हनुपुने । 
11. सेवा र मबषय अनसुारको आवश्यक औजार उपकरणहरुको व्यवस्था 

हनुपुनेछ। 
12. मबरामीको सभपूणव वववरण राख् नको लामग कभप्यूटर वा रशजष्टर हनुपुनेछ । 
13. शक्लमनकमा प्रयोग गररने सभपूणव औजारहरु अमनवायवरुपमा मनमवलीकृत गने 

व्यवस्था हनुपुनेछ । 
14. शक्लमनकमा काम गने अन्य व्यशक्तको शैशिक योग्यताको प्रमाणप्रत्र र 

सभबशन्धत पररषद्मा अमनवायव रुपमा दताव प्रमाण पत्र शक्लमनकमा राखेको 
हनुपुनेछ । 

15. सेवा शपुक र आयकर प्रमाणपत्र सवैले देख् ने ठाउाँमा राख् नपुनेछ । 
16. शक्लमनकले उपलब्ध गराएको सेवा सभबन्धी मामसक प्रमतवेदन सभबशन्धत 

स्वास््य कायावलयमा पठाउन ेव्यवस्था गनुवपनेछ । 
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अनसूुची - 1५ 
(मनयम 20 को उपमनयम (2) साँग सभबशन्धत) 

रेमडयोलोजी तथा इमेशजङ सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाले परुा गनुवपने मापदण्ड  
 (क) एक्सरेको लामगः 

1. एउटा एक्सरे मेमसन इन्सटल गनवको लामग कभतीमा २२५ स्क्वायर 
वफटको कोठा उपलब्ध हनुपुनेछ। 

2. एक्सरे गने कोठाको वाल मथकनेस (क) ९ इन्च प्लास्टर अफ 
पेररस सवहतको वा (ख) २० एमएम मलड ब्याररयर सवहतको ६ 
इन्च वा (ग) २.० एम एम मलड मथकनेस हनुपुनेछ । साथै 
झयाल, ढोका तथा मभत्ताबाट हनुे ववकीकरणको चहुावट हनु नसक्न े
गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हनुपुनेछ। 

3. एक्सरे सेवा प्रदान गने व्यशक्तकोलामग एक्सरे कोठा मभत्र ०.५ 
एमएमको एप्रोन तथा वववकरण सरुिण ववमधको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

4. रेमडयोलोशजमा कायवरत कमवचारीहरुको लामग रेमडयसन डोज मोमनटर 
उपलब्ध हनुपुनेछ र समय समयमा रेमडयसन सभे मोमनटररङ 
गनुवपनेछ। 

5. आाँखा, जनशेन्रय, थाइराइड ग्रन्थीआददको सरुिाको लामग मलड 
ग्लास/ग्लोभस/मलड एप्रोनको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

6. एक्स-रे एक्स्पोज गने कोठा डाकव रुम र प्रमतिा गने कि छुट्टाछुटै्ट 
हनुपुनेछ। 

7. रेमडयोलोशज तथा इमेशजङ किमा जनसाधारणाले देख्न ेठाउाँमा एक्स-
रे वववकरणले स्वास््यमा खराव असर पनव सक्छ भने्नबारे सूचना 
टााँस गनुवपनेछ। साथै सूचनामा गभववती मवहला तथा 
बालबामलकालाई अनावश्यक मबवकरणबाट बच्न अनरुोध गनुवपनेछ। 
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8. प्रचमलत कानून अनसुार रेमडयोलोजी सभबन्धी मेशशन नेपाल मभत्र 
पयाउन र सञ्चालन गनुवपनेछ। 

(ख) सी.टी. स्क्यान र एम.आर.आइवः 
सी.टी. स्क्यान र एम.आर.आई जस्ता उपकरण जडान गदाव उत्पादन गने 
कभपनीले तोकेको मनदेशशकाको पूणवरुपमा पालना गनुवपने र न्यूनतम 
पूवावधारहरु देहाय बमोशजमको हनुपुनेछः- 
1. सी.टी. स्क्यान र एम.आर.आई राख्न े कोठाको साईज कभतीमा 

१६×२० फीटको हनुपुनेछ । 
2. सी टी स्क्यानको लामग वववकरण मलकेज हनु नददनका लामग माथी 

एक्सरेको लामग उपलेख भए बमोशजम पूवावधारहरुको व्यवस्था 
ममलाउन ुपनेछ। 

3. एम.आर.आई. को कोठाको लामग वाह्य चभुबकीय असर नपने 
व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

4. कन्िोल रुम कभतीमा १०×१२ फीटको हनुपुनेछ। 
5. सी टी स्क्यान मेशशन गणुस्तरयकु्त र स्पाइरल (हेमलकल) 

हनुपुनेछ। 
6. एम आर आई ०.५ टेस्लावा ०.२ टेस्लाभएमा एम.आर.आई / 

एशन्जओग्राफी सवुवधा भएको हनुपुनेछ । 
7. प्रचमलत कानून अनसुाररेमडयोलोजी सभबन्धी मेशशन नेपाल मभत्र 

पयाउन र सञ्चालन गनुवपनेछ। 
(ग)  रेमडयोलोजी सेवाको लामग आवश्यक जनशशक्त तथा योग्यताः 

रेमडयोलोजी सेवाको लामग आवश्यक जनशशक्त तथा योग्यता देहाय 
बमोशजम हनुपुनेछः- 
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1. रेमडयोलोशजष्टः मान्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट शचवकत्सा शास्त्रमा 
स्नातक तह उत्तीणव गरी रेमडयोलोजी ववषयमा एम डी, डी एम आर 
डी ,एफ आर सी आर वा सो सरह कोषव उतीणव गरेको हनुपुनेछ । 

2. रेमडयोलोजी एण्ड ईमेशजङ्गको ररपोवटवङ्ग रेमडयोलोशजष्टहरुले मात्र गनव 
पाउनेसाथै रेमडयोलोशजकल ईन्टरभेनसनल प्रोमसडरहरु पमन 
रेमडयोलोशजष्टले नै गने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

3. रेमडयोलोजी सेवाको लामग आवश्यक जनशशक्त वा योग्यता मनभन 
बमोशजम हनुपुनेछः- 
(क) मेमडकल वफशजमसष्ट वा मेमडकल वफशजक्स मबषयमा स्नातक 

वा स्नातकोत्तर उतीण गरेको 
(ख) वायोमेमडकल ईन्जीनीयर, बायोमेमडकल ईन्जीनीयररङ्ग ववषयामा 

मान्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट स्नातक तह उतीणव । 
(ग) मसमनयर रेमडयोग्राफीक टेक्नोलोशजष्टः सभबशन्धत ववषयमा 

स्नातकोत्तर रेमडयोग्राफी गरी कभतीमा स्नातकतहमा ३ वषव 
काम गरेको। 

(घ) रेमडयोग्राफीक अमधकृत (रेमडयोग्रावफक टेक्नोलोशजष्ट):- 
शचवकत्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा नेपाल सरकारबाट 
मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानबाट रेमडयोग्राफीक ववषयमा 
स्नातक तह उत्तीणव गरेको हनुपुने। साथै नेपाल स्वास््य 
व्यावसावयक पररषदमा दताव हनुपुने । 

(ङ) रेमडयोग्राफरः शचवकत्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट वा नेपाल 
सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्यसंस्थाबाट रेमडयोग्राफी मबषयमा 
प्रमाण पत्र तह उतीणव गरेको हनुपुने । 

(घ) वववकरण मापन तथा सरुिासभबन्धी व्यवस्थाः 
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1. वववकरण सरुिा व्यवशस्थत गनव एक्सरे यनुीटहरुको गणुस्तर नाप 
गनवलाई चावहने आवश्यक उपकरण खरीद गरी  मन्त्रालयले 
तोकेको मनकायमा राख्न ेर अनगुमन तथा मनरीिणमा प्रयोग गने र 
गणुस्तर, मात्रा अनगुमन गने। ववश्व स्वास््य संगठनको मापदण्ड 
अनसुार कुनै काम गने व्यशक्तमा वववकरणको मात्रा २० मममलमसभटव 
(Milisievert) प्रमत वषव को मापदण्ड अनसुार देशखएमा उपयकु्त 
िमतपूमतवको व्यवस्था सभबशन्धत संस्थाले ममलाउन ुपनेछ । 

2. अपिासोनोग्रामको प्रयोगसभबन्धमा रेमडयालोशजष्टहरु बाहेक आफ्नो 
िेत्रमा मात्र प्रयोगमा पयाउने गरी मान्यता प्राप्त संस्थबाट कभतीमा 
३ मवहनाको अपिासोनोग्राम तामलम प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसूमत 
रोग सभबन्धी मबशेषज्ञहरुले प्रयोग गनव पाउनछेन।्सेवा सञ्चालन गनव 
आवश्यक पने मनभन बमोशजमको उपकरणहरुको व्यवस्था हनुपुनेछः 
(क) इमजेन्सी सेवामा चावहन े औषमध लगायत औजार, 

उपकरणहरुको व्यवस्था हनुपुने । 
(ख) स्टेचर, ह्वील शचयरको व्यवस्था हनुपुने। 
(ग) शौचालयको राम्रो व्यवस्था हनुपुने। 
(घ) रेकमडवङ्ग तथा ररपोवटवङ्गको लामग छुटै्ट कोठाको व्यवस्था 

हनुपुने। 
(ङ) बैकशपपक मबद्यतुको लामग जेनेरेटरको व्यवस्था हनुपुने। 
(च) मबरामीको लामग र मबरामी कुरुवा बस्नको लामग कोठा 

लगायत बेञ्चको व्यवस्था हनुपुने। 
(छ) स्टोर, ररपोटव मडस्िीव्यूसनको लामग छुट्टाछुटै्टकोठाको 

व्यवस्था हनुपुने। 
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(ज) वातानकुुलन मेमसनको व्यवस्था हनुपुने,  एक जना 
कभतीमा रेमडयोलोशज ववषयमा प्रववणता प्रमाण पत्र तह 
उतीण गरेको व्यशक्तको व्यवस्था हनुपुनेछ।  

(झ) वववकरण िेत्रमा काम गने जनशशक्तलाइव अमनवायव रुपमा 
रेमडयसन भत्ताको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(ङ) रेमडयोलोजी सेवाको लामग न्यूनतम उपकरण तथा जनशशक्त पूवावधारहरुः 

मस. 
न. 
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स्वेशच्छक १ १ १ १ १ 
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** मस.टी. स्क्यान कशभतमा १२८ स्लाइस एम.आर.आई. १.५ टेस्लाको 
हनुपुनेछ। 
 *आवश्यकता अनसुार 
  



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

अनसूुची -१६ 
(मनयम 23 को उपमनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा सभबन्धी स्वास््य संस्थाको आधारभतू मापदण्ड  
(क) आयवेुद शचवकत्सा प्रणाली अन्तगवत स्वास््य सेवा प्रदान गदाव वा शचवकत्सा 

व्यवसाय गदाव सभबशन्धत मबषयमा मान्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट स्नातक 
वा स्नातकोत्तर उपामध हामसल गरी नेपाल आयवेुद शचवकत्सा पररषदमा 
दताव भएको हनुपुनेछ । 

(ख) पञ्चकमव सेवा केन्रमा सभबशन्धत मबषयमा कभतीमा मब.ए.एम.एस वा सो 
सरह उपामध प्राप्त व्यशक्तबाट वमन, ववरेचन, शशरोववरेचन, आस्थापन, 
अनवुासन वशस्त र रक्तमोिण (जलौका प्रववमध) र अन्य रक्तमोिण 
वियाको लामग शपय शचवकत्सामा स्नातकोत्तर गरेको र उत्तरवशस्तको 
लामग स्त्री तथा प्रसमुत तन्त्र ववषयमा स्नातकोत्तर गरेको 
हनुपुनेछ।शालाक्य तन्त्र सभबन्धी शचवकत्साकमव (वियाकपप) सेवा 
प्रदानका लामग शालाक्य तन्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको हनुपुनेछ। 

(ग) आयवेुद स्वास््य संस्था स्थापना तथा सञ् चालनको लामग आवश्यक पने 
जनशशक्त, भौमतक पूवावधार, औजार-उपकरण र सेवाको गणुस्तर 
समुनशिताको आधारमा मात्र संस्थाको स्वीकृमत ददन सवकनेछ। 

(घ) रोग मनदानाथव आवश्यक पने ई.मस.जी., इ.इ.जी, प्याथोलोजी, रेमडयोलोजी 
तथा अन्य आवश्यक सेवाहरु सञ् चालन गनुवपरेमा सभबशन्धत मबषयको 
जनशशक्त र सो सभबन्धी भौमतक पूवावधार, औजार उपकरण र नीमत 
मनयमको पालना गनुवपनेछ। 

(ङ) इशन्िग्रटेेड (बैकशपपक शचवकत्साका ववधा समेत) शक्लमनक, नमसवङ्ग होम वा 
अस्पताल भनी स्वीकृमतका लामग माग भएमा कुन कुन मबषय र सेवा ददन े
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उद्देश्य राशखएको हो, सो प्रष्ट उपलेख गरर सोही बमोशजमका जनशशक्त, 
औजार उपकरण र भौमतक पूवावधारको व्यवस्था गनुवपनेछ। 

(च) मबरामीको उपचारको िममा आवश्यकता अनसुार उपयकु्त स्थानमा प्रषेण 
(ररफर) गनुवपनेछ। 

(छ) आयवेुद स्वास््य संस्थामा काम गने कमवचारीलाई संिमण सरुिा सभबन्धी 
आवश्यक तामलम ददनपुनेछ। 

(ज) संस्थामा काम गने शचवकत्सक सरकारको बहालवाला कमवचारी भएमा 
सभबशन्धत सरकारी मनकायको पूवव स्वीकृमत मलनपुनेछ। 

(झ) आयवेुद शचवकत्सा ववद्यामा स्वास््य रिा, रोग मनवारण, औषमध रव्य 
काष्ठौषमध, रसौषमधको प्रयोग गररने शचवकत्सा सेवा, परामशव सेवा र 
आयवेुद स्वास््य सेवामा उपलेशखत पूववकमव अन्तगवतका मनराग्नी स्वेद 
(जल, वाय,ु सूयववकरण, पामथवव तत्वको प्रयोग), अशग्न स्वेदन, अभ्यङ्ग, 
सत्वावजय शचवकत्सा (योगाभ्यास, ध्यान आदद) को माध्यमबाट रोगको 
रोकथाम वा दीघवजीवनको लामग सञ्चालन गररने संस्थाहरुले आयवेुद 
स्वास््यकमीहरु, भौमतक पूवावधार, आवश्यक औजार उपकरण र 
तोवकएको मापदण्ड पूरा गरर जनु सकैु नाममा सञ् चालन भएतापमन आधार 
ग्रन्थ सवहत अनमुमत प्रदान गने मनकायबाट अनमुमत मलएर मात्र सञ्चालन 
गनव पाइनेछ। 
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अनसूुची - १७ 
आयवेुद तथा वैकशपपक शचवकत्सा प्रणाली अन्तगवतका सेवाहरु  

(मनयम 23 को उपमनयम (2) साँग सभबशन्धत) 
(क) आतरु ववकार प्रशमन (रोग उपचार) 

1. यशुक्त व्यापाश्रय शचवकत्सा (मनदान सेवा) 
2. संशमन शचवकत्सा (औषमध शचवकत्सा) 
3. संशोधन शचवकत्सा  (पञ्चकमव शोधन शचवकत्सा) 
4. दैव व्यापाश्रय शचवकत्सा 
5. सत्वावजय शचवकत्सा 
6. शस्त्र-प्रशणधान शचवकत्सा 
7. योगाभ्यास कमव 
8. जनपदोद्ध्वंशगत रोगको शचवकत्सा कमव 

(ख) स्वास््य प्रवर्द्वनात्मक, स्वास््य रिा तथा प्रमतरोधात्मक स्वास््य सेवा 
1. प्रकृमत ववमनिय (वात, वपत्त, कफ) र परामशव    
2. स्वस्थवृत्त पालन-ऋतचुयाव, ददनचयाव, रामत्रचयाव, प्याप्य, आहार 

ववहार 
3. रसायन सेवा 
4. वाजीकरण सेवा 
5. पञ्चकमव तथा वियाकपप सेवा 
6. योगाभ्यास 

  



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

अनसूुची - १८ 
(मनयम 23 को उपमनयम (4) साँग सभबशन्धत) 

आयवेुद स्वास््य शक्लमनक/पोमलशक्लमनक सभबन्धी मापदण्ड तथा पूवावधारहरु  
1. आयवेुद पोमलशक्लमनक सेवा सञ्चालन गदाव एउटै व्यवस्थापन अन्तगवत रही 

तीन वा सो भन्दा बढी सेवा प्रदान गनुवपने र औषमध सेवाको व्यवस्था समेत 
हनुपुनेछ। 

2. स्वास््य जााँच गने तथा परामशव ददने व्यशक्त कुनै पमन मान्यता प्राप्त शशिण 
संस्थाबाट कभतीमा पमनमब.ए.एम.एस. वा सो सरहको शचवकत्सा सभबन्धी 
उपामध प्राप्त गरी नेपाल आयवेुद शचवकत्सा पररषद् दताव भएको हनुपुनेछ । 

3. कुनै एक सेवा सञ्चालनका लामग आवश्यक न्यूनतम भौमतक सवुवधाहरु मनभन 
अनसुारको हनुपुनेछः- 
क) मबरामीको जााँच गने भेशन्टलेटेड कोठा सेवा अनसुारको छुट्टाछुटै्ट 

हनुपुनेछ (कभतीमा १४x १० वगववफट) 
ख) मबरामी बस्ने ठाउाँ (कुने ठाउाँ) 
ग) मबरामी जााँच्ने टेवलु 
घ) शचवकत्सकको लामग कुसी 
ङ) शचवकत्सकको लामग टेबलु 
च) मबरामी बस्ने कुसी/टुल 
छ) मबरामी कुनव बस्ने बेन्चहरुको व्यवस्था 
ज) शौचालयको व्यवस्था (मवहला, परुुष) 
झ) टेमलफोन । 

4. आवश्यक औजार उपकरणहरु मनभन अनसुारको हनुपुनेछः- 
क) थमोममटर - १ 
ख) तौल मलने मेशशन - १ 
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ग) उचाई नाप्ने मेशशन - १ 
घ) टङ्ग मडप्रशेर (मडस्पोजेबल) - आवश्यकता अनसुार 
ङ) ब्लड प्रशेर जााँच्ने मेशशन - १ 
च) स्टेथोस्कोप - १ 
छ) ई.एन.टी. सेट - १ 
ज) प्रोक्टोस्कोप - २ 
झ) एनोरेक्टल प्रोव - आवश्यकता अनसुार 
ञ) मसररन्ज - आवश्यकता अनसुार 
ट) टचवलाइट - १ 
ठ) पिा -आवश्यकता अनसुार 
ड) मास्क, एप्रोन- आवश्यकता अनसुार 
ढ) वकड्नी िे-२ 
ण) रङ्ग अनसुारका फोहर फापन ेबापटीन-आवश्यकता अनसुार 
त) मेटामलक टङ्ग मडप्रसेर-२ 
थ) मेजररङ्ग टेप-२ 
द) ट्युनीङ्ग फोकव  (५१० हजवको) -१ 
ध) गोमनयो ममटर-१ 
न) एमनमा पट-१ 

5. अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ड): 
क) ववशेषज्ञ सेवा र मबषय अनसुारको आवश्यक औजार उपकरणहरुको 

व्यवस्था हनुपुनेछ । 
ख) मबरामीको सभपूणव वववरण राख्नको लामग एउटा रशजष्टर हनुपुनेछ । 
ग) शक्लमनकमा प्रयोग गररने सभपूणव औजारहरु अमनवायव रुपमा मनमवमलकृत 

गररएको हनुपुनेछ 
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घ) शक्लमनकमा काम गने व्यशक्तले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र तथा 
नेपाल आयवेुद शचवकत्सा पररषद् को दताव नं., सेवा शपुक र आयकर 
प्रमाणपत्र सबैले देख् ने ठाउाँमा राख् नपुनेछ । 

ङ) मामसक प्रमतवेदन मनयम अनसुार सभबशन्धत शजपलाको आयवेुद स्वास््य 
केन्र, आयवेुद शचवकत्सालयमा पठाउने व्यवस्था हनुपुनेछ । 
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अनसूुची -१९ 
(मनयम 23 को उपमनयम (5) साँग सभबशन्धत) 

आयवेुद पूववकमव, पञ् चकमव शक्लमनक वा सेवा केन्र सभबन्धी मापदण्ड तथा 
पूवावधारहरु  

1. भौमतक पूवावधारः आयवेुद पञ्चकमव सेवा प्रदान गने केन्र, हेपथ क्लव र हेपथ 
ररसोटवहरु सञ्चालनका लामग आवश्यक पने अभ्यङ्ग, स्वेदन, स्नान, वमन, 
ववरेचन, शशरोववरेचन, वशस्त आदद उपचार किहरु र सोका लामग देहायका 
सामग्रीहरुको व्यवस्था हनुपुनेछ ।यसका साथै औषमध मनमावण कि, प्रकृमत 
परीिण, सत्वावजय शचवकत्सा, योग ध्यान एवं अन्य सहायकहरुका लामग 
आवश्यक किहरु हनुपुनेछ। साथै उपयकु्त वकमसमका पसु्तकालय, 
शौचालय आददको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

क) अभ्यङ्ग कि 
ख) स्वेदन कि (ग्यास मसमलण्डर कि बावहर हनुपुने) 
ग) अभ्यङ्ग टेबलु 
घ) सवावङ्ग स्वेदन बक्स 
ङ) नामड स्वेदन यंत्र 
च) वशस्त यंत्र सेट 
छ) वमन टेबलु सवहत वमन कि 
ज) शौचालय संलग्न रहेको ववरेचन कि 
झ) ववरेचन कुसी 
ञ) नस्य कुसी 
ट) शशरोधारा टेबलु सवहत सेट 
ठ) शशरो बशस्त सेट 
ड) जान ुबशस्त, कवट बशस्त आदद सेट 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

ढ) कवट स्वेदन टब 
ण) अवगाह स्वेदन टब 
त) संसजवन कमवका लामग भोजनालय 

2. पञ्चकमव सेवाहरुः यी सेवा केन्रहरु व्यवशस्थत रुपमा सञ्चामलत 
गररनपुनेछ।यी केन्रहरुबाट ददइने सेवाहरु आयवेुद शचवकत्सा मसर्द्ान्त 
अनसुार रसायन, वाजीकरण, स्वास््य प्रवर्द्वनात्मक, प्रमतरोधात्मक, 
पनुःस्थापन एवं उपचारात्मक कमवमा आधाररत रहनपुनेछ। रसायन, 
वाजीकरण सेवा पमन ददनपुनेछ। पञ्चकमव र सो सभबन्धी सेवाहरु 
मनभनानसुार गनुवपनेछः- 

(क) पञ्चकमव 
(१)  पूववकमवहरुः स्नेहन, स्वेदन, अभ्यङ्ग, वपण्डस्वेद, नाडी र 

वपच ुआदद । 
(२) संसजवन, रसायन कमव 
(३)  प्रधानकमवहरुः वमन, ववरेचन, वशस्त (अनवुासन, 

आस्थापन, शशरोववरेचन,रक्तमोिण जलौका)  
नोटः पञ् चकमवको प्रधानकमव सञ् चालनका लामग अन्तरंग सेवा 

सञ् चालन स्वीकृमत अमनवायव हनुेछ। 

(ख) पिात ्कमव 
(ग) अन्य कमव 

(१) अभ्यङ्ग, स्वेदन, २३ प्रकार स्वेद वाह्य वशस्त, शशरोधारा, 
शशरो वशस्त, तेल, स्नान, लेप, कवटस्नान, पादस्नान आदद 
कमवहरु । 
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(२) सत्वावजय कमवः सत्वावजय, योग, ध्यान, नाद शचवकत्सा 
आदद कमवहरु । 

(३) वियाकपप शचवकत्सा कमवः नेत्र सेक, अवगणु्डन, वपशण्ड, 
तपवण, पटुपाक, अन्जन, कणवधपुन, कणवप्रमाजवन, 
नासावपचवुमतव, धपुन आदद कमवहरु । 

3. आवश्यक जनशशक्तहरूः आयवेुद शचवकत्सा अन्तगवत पञ्चकमव र सभबशन्धत 
कुनै पमन कमवहरु दि अनभुवी आयवेुद शचवकत्सकहरुको मातहतमा रहेर 
मात्र ददइन ुपनेछ । मनभनानसुार योग्यता भएका जनशशक्तहरुबाट उपरोक्त 
सेवाहरु सञ्चालन गनुव पनेछः– 
(क) आयवेुद शचवकत्सकः आयवेुद शचवकत्सा प्रणालीमा स्नातक वा 

स्नातकोत्तर उपामध प्राप्तगरी नेपाल आयवेुद पररषदमा दताव भएको 
हनुपुछव। 

(ख) पञ्चकमव शचवकत्सा सहायकः आयवेुद शचवकत्सा प्रणालीमा प्रमाणपत्र तह 
वा आयवेुद स्वास््य सहायक तह उत्तीणव गरी न्यूनतम ३ मवहनाको 
पञ्चकमव तामलम प्राप्त गरेको हनुपुनेछ । 

(ग) पञ्चकमव सह-सहायकः कभतीमा एस. ई.ई. .पास गरी आयवेुद 
शचवकत्सकको मातहतमा रही सो सभबन्धी आवश्यक कमवहरुको तामलम 
सवहतको २ वषवको अनभुव प्राप्त गरेको । 

(घ) अभ्यङ्गकताव (मवहला र परुुष दवैु): कभतीमा एस. ई.ई. किा पढी २ 
वषवसभम आयवेुद शचवकत्सकको मातहतमा वसी अभ्यङ्गकतावको रुपमा 
अनभुव प्राप्त गरेको । 

4. आयवेुद अभ्यङ्ग कमव मात्र ददइने केन्रहरुबाट ववश्रान्ती अभ्यङ्ग कमव मात्र 
ददन सक्नेछन ्र सो कमवका लामग न्यूनतम सपुररवेिण प्राववमधक मनरीिण 
टोलीद्वारा समय समयमा गररनेछ। 
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5. पूववकमव पञ्चकमव शचवकत्सा गदाव प्रयोग हनुे औषमध तथा अन्य रव्यः 
(क) क्वाथ, फाण्ट, अकव , स्वरस 
(ख) अवलेह, पाक, खण्ड, कृसरा 
(ग) स्नेह, प्रस्तर, मदृदका, जल, तेज, धमु्र, वास्प, कभवल, वस्त्र, पट्ट, जल 

आदद । 
6. पिातकमवमा प्रयोग हनुे रव्य तथा मनममवत औषमध व्यवस्थाः 

(क) साशत्वक आहार, ऋत ुतथा ददनचयाव, ब्रभहचयाव पालन 
(ख) औषमध-चणूव, वटी, फान्ट, अवलेह 
(ग) आसव, अररष्ट 
(घ) लौह, मण्डुर 
(ङ) तेल, घृत 
(च) रस, रसायन  
(छ) लेप, मलहम 
(ज) भष्म, वपष्टी । 
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अनसूुची - २० 
(मनयम 23 को उपमनयम (6) साँग सभबशन्धत) 

आयवेुद अस्पतालको सेवा तथा पूवावधार सभबन्धी मापदण्ड  

मस.नं. वववरण 
५-१५ 

शैय्या सभम 
१६–२४ 
शैय्या सभम 

२५–५० 
शैय्या सभम 

१ भौमतक पूवावधार  
क.  जग्गा मापदण्डः सडकसाँग 

जोमडएको हनुपुने  
(प्रमत शैय्या ५० व.मम.) 

  

ख.  सवारी साधन आवत जावत 
तथा पावकव ङ्गको लामग पयावप्त 
ठाउाँ हनुपुने 

  

ग.  प्रवेशद्वार र मनकासद्वार - गेट 
छुट्टाछुटै्ट हनुपुने 

  

घ.  सञ्चार, मबजलुी , शौचालय 
(मवहला, परुुष) अपाङ्ग मैत्री 
तथा खानेपानीको व्यवस्था 
हनुपुने 

  

२ सेवा  
  ववहरङ्ग   

  अन्तरङ्ग   

३ जनशशक्त 
क.  आयवेुद शचवकत्सामा 

स्नातकोत्तर उपामध 
(एम.मड./एम.एस.) 

आवश्यकता 
अनसुार 

१ ३ 
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मस.नं. वववरण 
५-१५ 

शैय्या सभम 
१६–२४ 
शैय्या सभम 

२५–५० 
शैय्या सभम 

ख.  शचवकत्सक (मब.ए.एम.एस.) 
वा सो सरह  

३ ४ ५ 

ग.  आयवेुद सहायक (प्रमाणपत्र 
तह) सो सरह 

३ ४ ५ 

घ.  आयवेुद सहायक कायवकताव 
(ए.ए.एच.डब्ल)ु वा सो सरह 

५ ६ ८ 

ङ.  पञ्चकमव शचवकत्सक आवश्यकता 
अनसुार 

१ जना 
(सेवा 
सञ् चालन 
भएमा) 

२ जना 
(सेवा 
सञ् चालन 
भएमा) 

च.  अभ्यङ्गकताव २ जना 
(मवहला १ 
जना र 
परुुष १ 
जना) 

४ जना 
(मवहला २ 
जना र 
परुुष २ 
जना) 

६ जना 
(मवहला ३ 
जना र 
परुुष ३ 
जना) 
 

छ.  नमसवङ्ग अमधकृत - - १  
ज.  स्टाफ नसव २ ३ ६ 
झ.  
ञ.  

अ.न.मम.  ४ ५ ८ 

ट.  पयाव टेक्नोलोशजष्ट स्वैशच्छक स्वैशच्छक १ 
ठ.  पयाव टेशक्नमसयन स्वैशच्छक   १ १ 
ड.  पयाव अमसस्टेण्ट १ १ १ 
ढ. ४ रेमडयोलोशज/ य.ुएस.जी.    
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मस.नं. वववरण 
५-१५ 

शैय्या सभम 
१६–२४ 
शैय्या सभम 

२५–५० 
शैय्या सभम 

ण.  रेमडयोलोशजष्ट - - स्वैशच्छक 
त.  रेमडयोग्राफर स्वैशच्छक स्वैशच्छक १ 
थ.  हेपपर स्वैशच्छक स्वैशच्छक १ 

५ कमवचारी प्रशासन  
क.  अमधकृत - स्वैशच्छक १ 
ख.  नायव सबु्बा स्वैशच्छक १  १  
ग.  लेखापाल स्वैशच्छक १  १  
घ.  सहलेखापाल १ स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
ङ.  कभप्यूटर अपरेटर १ १ १ 
च.  इलेशक्िमसयन १ १ १ 
छ.  कायावलय सहयोगी/माली ५ ५ १० 
ज.  भान्छे १ २ २ 
झ.  राइभर  आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

ञ.  कुशचकार १  १  १  
६ उपकरण    

क. स्टेथेस्कोप (प्रत्येक उपचार 
किमा) 

४ ६ १० 

ख. मब.पी.  सेट (प्रत्येक उपचार 
किमा) 

२ ५ १० 

ग. मडशजटल थमोममटर 
(आवश्यकता अनसुार) 

३ ५ १० 

घ. तौमलने मेमसन २ ३ ४ 
ङ. उचाई नाप्ने साधन १  १  १  
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मस.नं. वववरण 
५-१५ 

शैय्या सभम 
१६–२४ 
शैय्या सभम 

२५–५० 
शैय्या सभम 

(स्टेमडयोममटर) 
च. टचवलाइट ३ ३ ६ 
छ. कटन, गज, ब्यान्डेज आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

ज. एप्रोन आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

झ. ग्लोभस आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

ञ. एक्स-रे भ्य ुबक्स १  २ ४ 
ट. अशक्सजन मसलेन्डर २ ४ ६ 
ठ. अशक्सजन कन्सन्िेटर १  २ ४ 
ड. रम सेट ४ ६ ८ 
ढ अटोक्लेभ १  २ ३ 
ण सशजवकलसेट १  ३ ५ 
त. Suture सेट (differ 

ई.एन.टी. size) 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

थ. फोसेप आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

द. आटवरीफोसेप आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

ध. कवटङ्गमसजसव आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

न. कवटङ्गसेट आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 
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मस.नं. वववरण 
५-१५ 

शैय्या सभम 
१६–२४ 
शैय्या सभम 

२५–५० 
शैय्या सभम 

प. बपन्टमसजसव आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

फ. सापवमसजसव आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

ब. पयान्सेट आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

भ. स्कापपल र मनडल होपडर आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

म. रेमसङ्गसेट    
य. वकड्नीिे, स्मलिे, लाजव 

बाउल 
४ ६ १० 

र. डाइसेशक्टङ्गफोसेप, थभबफोसेप 
(टु्डर अनटु्ड) 

४ ६ १० 

ल. रेमसङ्गिली २ ३ ४ 

व. रेमसङ्गमेटेररयपस, कटन आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 

मस.नं. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६-२४ शैय्या 

सभम 
२५-५० शैय्या 

सभम 
श. जाइलोकेन र 

मडस्पोनेबलमसररन्ज 
५० १०० २०० 

ष. क्याथेटरसेट    
स. प्लेन, फोमलजरभयाटमलकोट १० २० ३० 
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मस.नं. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६-२४ शैय्या 

सभम 
२५-५० शैय्या 

सभम 
क्याथर 

ह. डाइग् नोवष्टकसेट    
सामान्य 
 टङ्ग स्प्याचलुा (काठको)  आवश्यकता 

अनसुार  
आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

 टचवलाइट/इमरजेन्सीलाइट ३ ४ ५ 
मबशशशष् टकृत 

 ई.एन.टी.सेट १ २ ३ 
 गाइनोकोलोशजकल जााँच 

सेट, डी एण्ड सीसेट, 
ककस, मसभसस्पेकुलम, 
इमेमासेट 

२ ५ १० 

 मनयोनेटल केयर सेट १ १ २ 
 भयावकन्टोस मसट, क्यामलज 

प्याड 
६ ६ ८ 

अन्य 
 प्रोटोस्कोप ४ ६ १० 

 पयार् याङ् गोस्कोप आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 अप््यापमोस्कोप आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार 

 टोनोममटर आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार 
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मस.नं. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६-२४ शैय्या 

सभम 
२५-५० शैय्या 

सभम 
 थमुडकम न्याजल स्पेकुलम आवश्यकता 

अनसुार  
आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार 

इमरजेन्सी केस व्यवस्थापनका लामग आवश्यक औजार तथा उपकरणहरु 

 नेबलुाइजर १ १ १ 
 र् यपस ट्युब १ २ ४ 
 ग्यााँशस्िक पयाभेजसेट २ २ ३ 
 शैय्यापदाव ३ ३ ४ 
 मास्क आवश्यकता 

अनसुार  
आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

 मडस्पोजेबल हेडक्याप आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

 इयर मसररशन्जङ सेट २ २ २ 
 उडन शस्पन्ट ४ ४ ६ 
 यूरोब्याग ४ ६ १० 
(ख) अन्तरङ्ग सेवा 
 वाडवः परुुष कोठा १० x 

२० स्क्वायर वफट 
२ ४ ८ 

 मवहला कोठा १० x २० 
स्क्वायर वफट 

२ ४ ८ 

 शचवकत्सा कोठा १०x१० 
स्क्वायर वफट 

२ ४ ५ 

 शौचालय (परुुष तथा 
मवहलाका लामग छुटाछुटै) 

२ ३ ४ 
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मस.नं. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६-२४ शैय्या 

सभम 
२५-५० शैय्या 

सभम 
वास वेशशन तथा पानी 
पयावप्त 

 दह्वलचेयर÷ स्िेचर⁄िली  १ २ ६ 
 चाटव⁄लकर⁄फाइल केवीनेट २५ २५ ५० 
 बेड प्यान⁄शैय्या संख्याको 

आधारमा 
  

 कुरुवा बस्ने टुल (शैय्या 
संख्याको आधारमा) 

  

     
 शचवकत्सक कि १ २ २ 
 नसेज ड्यूटी रुम १० X 

१५ स्क्वायर वफट
  

१ २ २ 

 मबरामी ओसाने एभबलेुन्स स्वैशच्छक स्वैशच्छक ! 
(ग) औषधी स्टोरको पूवावधार 
 भेशन्टलेशनयकु्त  १० X 

१५ स्क्वायर वफटसाइजको 
कोठा 

१ १ १ 

 मबरामी पूजाव दताव गने कि १ १ १ 
 औषधी वनाउने टेबलु कुसी १ १ १ 
 मबरामीकालामग सोधपछु 

तथा सहयोग कि 
१ १ १ 

 भान्साघर आवश्यकता आवश्यकता आवश्यकता 
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मस.नं. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६-२४ शैय्या 

सभम 
२५-५० शैय्या 

सभम 
अनसुार अनसुार अनसुार 

बवहरंग ववभाग (ओ.वप.मड.) 
 मबरामी दताव कि  

मबरामी जाच्ने कोठा  
लेखा प्रशासान कि 

१ 
१ 
१ 

१ 
२ 
२ 

१ 
४ 
२ 

 आकशस्मक सेवा सवुवधा 
अशक्सजन सेट 
आकशस्मक सेवामा 
आवश्यक अन्य उपकरण 
मबशेषज्ञ सेवाको हकमा 
सोवह अनसुारका जनशशक्त 
कि र आवश्यक उपकरण 
हनुपुने 

आवश्यकता 
अनसुार 

३ सेट 
हरेकका 
३/३सेट 

आवश्यकता 
अनसुार 

४ सेट 
हरेकका 
४/४ सेट 
आवश्यकता 
अनसुार 

 प्रयोगशाला कोठा १ १ २ 
 मनोपरामशव एवं जीवनशैली 

कोठा 
१ १ १ 

 योगासन, प्राणायाम,ध्यान 
आददका लमग (१६X ३२ 
ब.मम.=) 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

१ 

 पूववकमव सेवाको लामग 
प्रत्येक सेवाको अलग 
अलग कि 
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मस.नं. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६-२४ शैय्या 

सभम 
२५-५० शैय्या 

सभम 
 • अभ्यङ्ग कि 

• स्वेदन कि (नामड स्वेद 
लगायत १३ प्रकारका 
स्वेदनकालामग अलग 
अलग कि 

• अभ्यङ्ग टेबलु 
• सवावङ्ग स्वेदन यंत्र 
• नामड स्वेदन यंत्र 

लगायत ववववध १३ 
प्रकारका स्वेदनका 
लामग अलग अलग 
आवश्यक यंन्त्र 

• कवट तथा जान ु स्वेदन 
यन्त्र 

• अवगाह स्वेदन यन्त्र 
• मनराग्नी स्वेद को लामग  

कभमल, मदृदका, 
प्थर, जल, तेज, 
पामथवव तत्व आददको  
व्यवस्था 

• पञ्चकमव सेवाको लामग 
सामाग्री सेट 

• वमन टेबलु सवहत 
वमन कि 

२ 
२ 

 
 
 
आवश्यकता अनसुार 

 

२ 
  २ 

 
 
 
 
 
 
आवश्यकता अनसुार 
 
 
आवश्यकता अनसुार 
 
आवश्यकता अनसुार 

 
 
 
१ 
 
२ 
 
१ 

२ 
२ 

 
 
 
आवश्यकता अनसुार 

२ 
२ 

 
 
 
 
 
 
आवश्यकता अनसुार 
 

 
आवश्यकता अनसुार 

 
१ 
 
 
 

१ 
 
२ 
 
१ 

४ 
४ 

 
 
 
आवश्यकता अनसुार 

४ 
४ 

 
 
 
 
 
 
आवश्यकता अनसुार  
 

 
आवश्यकता अनसुार  

 
आवश्यकता अनसुार  
 
 
 
 
 

आवश्यकता अनसुार 

 
१ 
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मस.नं. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६-२४ शैय्या 

सभम 
२५-५० शैय्या 

सभम 
• ववरेचननीय आशन 
• शशरोववरेचनको लामग 

कि तथा साधन 
• शशरोधारा टेबलु सवहत 

सेट 
• शशरो बशस्त यन्त्र 

 

१ 
१ 
 
१ 
 
१ 

१ 
१ 
 
१ 
 
१ 

२ 
२ 
२ 
 
१ 
 
१ 

 पञ्चकमव सेवा (५ वटै 
सेवाका लामग अलग अलग 
कि हनुपुने ) 

आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता अनसुार  

 पनुवस्थापना कि आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता अनसुार  

 फलफुल सवहत स्वच्छ 
वातावरण र औषमधयकु्त 
हववेररयम समेत हनुपुने 

आवश्यकता 
अनसुार  

आवश्यकता 
अनसुार  

१ 
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अनसूुची - 2१ 
(मनयम 23 को उपमनयम (7) साँग सभबशन्धत) 

होममयोप्यामथक शचवकत्सा सेवा स्थापना तथा सञ् चालन सभबन्धी आधारभतू मापदण्ड  
१) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक/पोमलशक्लमनकमा स्वास््य जााँच गने तथा 

परामशव ददन ेव्यशक्त कुनै पमन मान्यता प्राप्त शशिण साँस्थाबाट कभतीमा पमन 
स्नातक वा सो सरहको उपामध प्राप्त गरेको हनुपुनेछ र सभबशन्धत 
व्यावसावयक पररषदमा दताववाल हनुपुनेछ।  

२) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक-पोमलशक्लमनकमा भौमतक पूवावधारहरु 
मनभनानसुार हनुपुनेछः- 
(क) मबरामी जााँच गने उपयकु्त कोठा 
(ख) मबरामी कुने बेन्च र कुसी 
(ग) मबरामी जााँच गने टेबलु र स्टुल 
(घ) शौचालय 

३) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक-पोमलशक्लमनकमा आवश्यक स्वास््य 
उपकरणहरु समेत हनुपुनेछ 
(क) स्टेथेस्कोप 
(ख) मब.पी. सेट 
(ग) ई.एन.टी. सेट 
(घ) थमोममटर 
(ङ) एक्सरे भ्यू बक्स 
(च) तौमलन ेमेमसन  
(छ) उचाई नाप्ने साधन 
(ज) टचव 
(झ) टङ्ग मडप्रसेर  
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(ञ) प्रोक्टोस्कोप 
(ट) गज, कटन, ब्यान्डेज 
(ठ) बापटीन, जग 
(ड) मबरामीको वववरण राख्न ेरशजष्टर 
(ढ) क्याथेटराइजेसन सेट  

४) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक-पोमलशक्लमनकमा देहाय अनसुारका  
जनशशक्त रहन ुपनेछः 
(क)  होममयोप्यामथक शचवकत्सक -१ (कभतीमा होममयाप्यामथमा स्नातक तह 

वा सो सरह) 
(ख)  सहायक होममयोप्यामथक शचवकत्सक -१ (कभतीमा होममयोप्यामथकमा 

प्रमाणपत्र तह वा सो सरह) 
(ग)  होममयोभयामथक सहायक -१ (मान्यता प्राप्त संस्थाबाट होममयोप्यामथमा 

तामलम प्राप्त गरेको) 
५) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक-पोमलशक्लमनकमा देहायका सेवा रहनेछ। 

(क)  उपचार 
(ख)  परामशव 
(ग)  होममयोप्यामथक इमजेन्सी सेवाः 
(घ)  होममयोप्यामथकमा इमजेन्सी सेवा २४ सै घण्टा सीममत सेवा खपुला 

राख्न सवकनेछ  
६) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक-पोमलशक्लमनकमा देहायका भौमतक पूवावधार 

रहनेछ। 
(क) २०१५ साईजको  भेशन्टलेशन तथा शौचालययकु्त कोठा 
(ख) शचवकत्सक बसने टेवलु र कुसी -१ थान 
(ग) स्टाफ नसव बस्ने कुसी -१ थान 
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(घ) मबरामी बस्ने कुसी, टुल -१ थान  
(ङ) अपरेशन टेबलु -१ थान 
(च) ह्याङमगङ्ग लाइट -१ थान ( १०० वाट) 
(छ) यावक -१ थान 
(ज) वहटर -१ थान 
(झ) स्टेररलाइजेसनसेट-१ थान 
(ञ) शौचालयमा पयावप्त मात्रामा पानी उपलब्ध भएको 

७) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक-पोमलशक्लमनकमा देहायका उपकरण 
रहनेछ। 
(क) स्टेथोस्कोप 
(ख) मब.वप. सेट  
(ग) ग्लोभस 
(घ) एक्स-रे भ्य ुबक्स 
(ङ) थमोममटर  
(च) तौमलन ेमेमसन 
(छ) उचाइ नाप्ने साधन 
(ज) प्लाशस्टकएप्रोन 
(झ) रेमसङ्गसेट 
(ञ) शस्टशचङ्गसेट 
(ट) टचव 
(ठ) मास्क 
(ड) क्याप 
(ढ) गज, कटन, ब्यान्डेज 
(ण) अशक्सजनमसलेन्डर, सक्सन मेमसन   
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८) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक-पोमलशक्लमनकले देहायका सेवा प्रवाह 
ददनेछ। 
(क) रेमसङ्ग 
(ख) शस्टशचङ्ग 
(ग) साधारण घाउ चोटपटक उपचार 

९) होममयोप्यामथक स्वास््य शक्लमनक-पोमलशक्लमनकमा रहने जनशशक्तः 
(क) शचवकत्सक -१ जना 
(ख) स्टाफ नसव –१ जना 
(ग) कायावलय सहयोगी –१ जना 
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अनसूुची -2२ 
(मनयम 23 को उपमनयम (8) साँग सभबशन्धत) 

होममयोप्यामथक अस्पताल स्थापना तथा सञ् चालन सभबन्धी मापदण्ड  

मस.न. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६–२४ शैय्या 

सभम 
२५–५० शैय्या 

सभम 
१ भौमतक पूवावधारहरु अस्पताल भवन आफ्नै वा भाडामा, पावकव ङ्ग स्थल, खपुला 

जग्गा, अस्पताल प्रवेशमाग, यातायातको सवुवधा, प्रमतिालय, 
सोधपछु कि आदद आवश्यकता अनसुार उपलब्ध भएको 

२ सेवा    
 क) बवहरङ्ग सेवा  √ √ √ 
 ख) अन्तरङ्ग सेवा √ √ √ 
३ जनशशक्त    
 शचवकत्सक 

(स्नातकोत्तर तह) 
स्वैशच्छक स्वैशच्छक १ 

 शचवकत्सक 
(स्नातक तह) 

२ ४ ६ 

 सहायक ३ ४ ५ 
 स्टाफ नसव स्वैशच्छक २ ४ 
 अ.न.मी. २ ४ ६ 
 पयाब टेक्नोलोशजष्ट स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
 प्याथोलोशजष्ट, 

पयाब टेशक्नसीयन 
स्वैशच्छक स्वैशच्छक १ 

 पयाब एमसस्टेन्ट १ १ २ 
 रेमडयोलोशजष्ट, 

रेमडयोग्राफर 
स्वैशच्छक स्वैशच्छक १ 
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 वाडव ब्वाई १ १ २ 
 प्रशासन अमधकृत — — १ 
 नायब सबु्बा १ १ १ 
 सहलेखापाल  १ १ १ 
 कभप्यटुर सहायक १ १ १ 
 कायावलय 

सहयोगी/पाले 
४ ४ ५ 

 भान्छे/टहलवुा ३ ३ ३ 
 माली १ १ १ 
 
 

सवारी चालक 
कुचीकार  

१ 
२ 

१ 
२ 

१ 
३ 

४ उपकरण    
 स्टेथोस्कोप आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 मब.पी. सेट आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 एक्स-रे भ्य ुबक्स आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 थमोममटर आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 तौमलने मेमसन   आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 उचाई नाप्ने साधन आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 एप्रोन आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 
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 ग्लोभस आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 अशक्सजनसेट आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 क्याथेटराइजेसनसेट आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 टचव आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 गज, कटन, 
ब्यान्डेज  

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 र अन्य आवश्यक 
सामाग्रीहरु 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

५ अन्तरङ्ग सेवा     
 परुुष कोठा १७x१०' १७x१०' १७x१२' 
 मवहला कोठा १७x१०' १७x१०' १७x१२' 
 शचवकत्सा कोठा १४x१०' १४x१०' १४x१०' 
 शौचालय, वास 

बेशशन तथा पानी 
पयावप्त 

२ २ ३ 

 दह्वल 
चेयर÷स्टेचर/िली 
 

२ २ ३ 

 चाटव/लकर/फाइल ५ १० १५ 
 बेड प्यान (शैय्या 

संख्याको 
आधारमा) 

५ १० १५ 
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 कुरुवा बस्ने टुल ५ १० १५ 
 शचवकत्सक आराम 

गने बेड  
१ १ १ 

 नसव ड्युटी रुम          
१४ ×१० 

१ १ १ 

 मबरामी  ओसाने 
एभबलेुन्स 

स्वेशच्छक स्वेशच्छक स्वेशच्छक 

 कभप्यटुर 
तथावप्रन्टर  

२ ३ ४ 

६ औषमध स्टोरको पूवावधार 
 भेशन्टलेशनयकु्त 

१४×१० साईजको 
कोठा  

१ १ १ 

 मबरामीको पजुाव 
दताव गने टेबलु, 
कुसी 

१ १ १ 

 औषमध  बनाउन े
टेबलु, कुसी 

१ १ १ 

 मबरामी पजुाव दताव 
गने रशजष्टर 

१ १ १ 

 बवहरङ्ग  सेवाको 
लामग ववराममहरुको 
पखवने कोठा 

२५x१४' २५x१४' ३०x१४' 

 बवहरङ्ग सेबाको 
लामग मबरामीजााँच्ने 
कोठा 

१४x१०' १४x१०' १४x१०' 
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अनसूुची -2३ 
(मनयम 23 को उपमनयम (9) साँग सभबशन्धत) 

एक्यपु्रशेर शक्लमनक वा पोमल एक्यपु्रशेर शक्लमनक सञ्चालन सभबन्धी आधारभतू 
मापदण्ड  

1. दि जनशशक्तः 
(क) कुनै ववश्वववद्यालयबाट सभबशन्धत मबषयमा आवश्यक योग्यता (डाक्टर 

उपामध) प्राप्त गरेको व्यशक्तहरु। 
(ख) कुनै पमन मान्य प्राप्त संघ संस्थाबाट आवश्यक तामलम (डाक्टर वा सो 

सरहको उपामध) प्राप्त गरेका व्यशक्तहरु। 
2. अधवदि जनशशक्तः 

(क) कुनै पमन मान्यता प्राप्त संघ संस्थाबाट एक वषव वा सोभन्दा बढी 
तामलम प्राप्त व्यशक्तहरु। 

(ख) दि जनशशक्तका साथमा न्यूनतम तीन वषवसभम अनभुव प्राप्त गरेको 
कुरा दि जनशशक्तले प्रमाशणत गरेको व्यशक्तहरु। 

3. पूवावधार 
(क) मबरामी जााँच गने कोठा 
(ख) एक्यूप्रसेर थेरावपष्टहरुको लामग मेच र टेबलु 
(ग) दि एक्यूप्रसेर थेरावपष्ट (उपचारक) 
(घ) अधवदि एक्यूप्रसेर थेरावपष्ट (उपचारक) -१ जना 
(ङ) कायावलय सहायक -१ जना 
(च) स्वीपर -१ जना 

4. आवश्यक उपकरणहरुः 
(क) एक्यूप्रशेर जााँच गने मेशशन 
(ख) तौल मलने मेशशन 
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(ग) एक्यूप्रशेर गने शजमका मेशशनहरु  
(घ) शशक्त सञ्चार गने उपकरणहरु 
(ङ) इलेक्िोमनक एक्यूप्रशेर मेशशन 
(च) स्पाइनल रोलर 
(छ) फेमसयल रोलर र अन्य व्यायामका उपकरणहरु  

5. संस्थागत रुपमा खोमलन ेशक्लमनकका पूवावधार 
(क) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त मनकायको अनमुमत मलएर मात्र 

स्वास््य शक्लमनक सञ्चालन गनुवपछव। 
(ख) स्वास््य शक्लमनक सञ्चालन गनव मामथ उपलेशखत व्यवस्था हनु ुअमनवायव 

छ। 
(ग) शचवकत्सक उपचारक लगायत काम गने जनशशक्तले नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हनुपुछव। 
(घ) मबरामी भनाव गरेर पमन उपचार गनव सवकनेछ। 
(ङ) मबरामी भनाव गनव स्वास््य शक्लमनकमा मनभन मलशखत थप व्यवस्था 

हनुपुदवछः- 
(च) मबरामी राख्न ेकोठा 
(छ) मबरामी सतु्न ेबेड, आवशयक ओड्ने ओछ्याउने सामान 
(ज) सफा र प्रदूषणमकु्त कोठा 
(झ) स्नान घर 
(ञ) सफा पानी 
(ट) सन्तमुलत भोजन आदद 
(ठ) मबरामी सतु्न े वेड एकले अकावलाई नछुने गरी कभतीमा २-३ 

वफटकोदूरीमा राख्न े
(ड) शौचालय  
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(ढ) प्रदेश सरकारबाट अनमुमत मलएर सञ्चामलत सबै एक्यूप्रशेर स्वास््य 
शक्लमनकले सामाशजक ववकास मन्त्रालय अस्पताल ववकास तथा 
शचवकत्सा महाशाखामा  संस्था दताव गरेको हनुपुनेछ। 

6. एक्यपु्रसेरका ववशषे मापदण्ड 
(क) एक्यूप्रशेर प्राकृमतक शचवकत्सा मबषयमा प्रचार÷प्रसार तथा अनसुन्धान 

मात्र गने उद्देश्यले पमन संस्था खोली सञ्चालन गनव सवकनेछ। 
(ख) सभबशन्धत मबषयको अनसुन्धान गने आवश्यक योग्यता प्राप्त गरेको 

जनशशक्त हनुपुनेछ। 
(ग) प्रचार गदाव एउटा मबषयसंग अको मबषय बाझ्न े गरी तथा 

एकलेअकावलाई हानी परु् याउने प्रचार गनुव हुाँदैन। 
(घ) एक्यूप्रशेरको लामग प्रदेशसरकार सरकारको स्वीकृमत प्राप्त संस्थाबाट 

प्रमाशणत गरेर मात्र यस सभबन्धी मबिी मबतरणमा वजारमा पयाउन ु
पनेछ।जस्तैः शजम आईटमका सामग्रीहरु। 

(ङ) समय पररशस्थमत र स्थान अनसुार उपचारमा प्रयोग हनुे उपकरणको 
ववकासिम अनसुार पररवतवन हनु सक्नेछ। 
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अनसूुची - 2४ 
(मनयम 23 को उपमनयम (10) साँगसभबशन्धत) 

एक्यूपञ्चर अस्पताल सञ्चालन सभबन्धी आधारभतू मापदण्ड  

मस.नं. वववरण 
५-१५ शैय्या 

सभम 
१६-२४ शैय्या 

सभम 
२५-५० शैय्या 

सभम 
१ भौमतक पूवावधारहरु 

जनरल अस्पताल 
सरह 

   

२ सेवा    
 मोशक्सबसुन   

 एक्यूपञ्चर   

३ जनशशक्त    
 क) स्नातकोत्तर ० १ २ 
 ख) स्नातक १ २ ३ 
 ग) एक्यूपञ्चर 

सहायक 
२ ३ ६ 

 घ) नमसवङ्ग स्टाफ ० २ ३ 
 ङ) प्रशासमनक 

कमवचारी 
जनरल अस्पताल सरह 

 च) कायावलय 
सहयोगी 

१ २ ४ 

४ उपकरण    
 क) एक्यूपञ्चर 

मनमडल 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 ख) मोक्सा शस्टक आवश्यकता आवश्यकता आवश्यकता 
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अनसुार अनसुार अनसुार 
 ग) कवपङ्ग आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 घ) अटोक्लेभ १ १ २ 
 ङ) स्टेथोस्कोप १ २ ३ 
 च) थमोममटर १ २ ३ 
 छ) रेकडव रशजष्टर आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 ज) अन्य व्यवस्था जनरल अस्पताल सरह  
नोटः अस्पताल स्थापना तथा सञ् चालनका नीमत तथा मनयमहरु जनरल अस्पताल सरह 
हनुपुनेछ । 
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अनसूुची - २५ 
(मनयम 23 को उपमनयम (11) साँग सभबशन्धत) 

प्राकृमतक शचवकत्सा अस्पतालका पूवावधार तथा मापदण्ड  
१) प्राकृमतक शचवकत्सा प्रणाली अन्तगवत स्वास््य सेवा प्रदान गने अस्पताल वा 

शचवकत्सा व्यावसायीले सभबशन्धत ववषयमा मान्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट 
न्यनुतम स्नातक तह (मब.एन.वाई.एस) वा सो सरहको प्रमाण पत्र 
सभबशन्धत पररषद् मा दताव भएको शचवकत्सक अमनवायव राख्नपुनेछ। प्रदेश 
सरकारको बहालवाला कमवचारी भएमा सभबशन्धत कायावलयको पवुव स्वीकृमत 
मलनपुनेछ। 

२) प्राकृमतक शचवकत्सा अस्पतालमा काम गने प्राकृमतक उपचारक (शचवकत्सा 
सेवा संग सभबशन्धत) हरुलाई काममा लगाउन ु पवुव आवश्यक प्राकृमतक 
उपचार सभबन्धी, आधारभतू स्वास््य तथा प्राथममक उपचार तामलम सोवह 
अस्पताल व्यवस्थापनले ददनपुनेछ। 

३) प्राकृमतक शचवकत्सा का अस्पतालले दि जनशशक्त, भौमतक पूवावधार, 
प्राकृमतक प्रववमध (औजार उपकरण) र गणुस्तररय सेवाको ववस्तार गरेर 
मात्र संस्था ववस्तार गनव माग गनुव पछव।शाखा ववस्तारका लामग पमन 
आवश्यक पूवावधार पगेुमा स्वीकृमत ददइनेछ। 

४) ववरामीको उपचारको मसलमसलामा आवश्यकता अनसुार सभबशन्धत ववषयको 
ववशेषज्ञ शचवकत्सक, ववशेषज्ञ सेवाप्रदानगने अस्पताल वा अन्य उपयकु्त 
स्थानमा प्रषेण (ररफर) गरर पठाउन सवकनेछ। 

५) इशन्िग्रटेेड (सभयकु्त वा एवककृत) शक्लमनक/पोलीशक्लमनक/नमसवङ्गहोम/ 
अस्पताल वा अन्य स्वास््य सेवा प्रदायक संस्था स्थापना र सञ्चालन गने 
भमन स्वीकृमतका लामग माग भएमा शचवकत्सा पद्दमतहरु तथा सेवाहररु 
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उपलेख गरर सोवह बमोशजमका आवश्यक जनशशक्त, उपकरण र 
भौमतकपूवावधारको व्यवस्था गनुवपनेछ। 

६) रोग मनदानाथव वा उपचारमा आवश्यक पने (प्याथोलोजी, रेडीयोलोजी, 
ववमभन्न शचवकत्सा पद्यमत एवं थेरापी तथा अन्य) सेवा थप गरर सञ्चालन गनुव 
परेमा सभबशन्धत ववषयको जनशशक्त, भौमतकपूवावधार एवाँ उपकरण सभबन्धी 
मनयमको पालना गनुवपनेछ। 

७) प्राकृमतक शचवकत्सामा प्रमतरिात्मक, प्रववधनात्मक, उपचारात्मक, 
पनुवस्थापनात्मक र चैतन्यबोद्यात्मक सेवा प्रदानगदाव ववश्वमा स्वीकृत 
प्राकृमतक स्वास््य शचवकत्साका ववमभन्न प्रववमध यकु्त सेवाहरु सञ्चालन गनव 
सवकने छ । ववश्वववद्यालयहरुले प्राकृमतक वा इशन्िग्रटेेड वा 
मशपटमडमसशप्लनरी शचवकत्साका पाठ्यिममा समावेश गरेका स्वास््य सेवाका 
ववषयहरुमा सेवा प्रदान गनव सवकने छ। 

८) प्राकृमतक शचवकत्सा अन्तगवत रहने मखु्य सेवाहरु देहाय बमोशजम रहनेछनः 
(क) आकाश शचवकत्सा (उपवास/चैतन्यवोध एवं अन्य) 
(ख) जल शचवकत्सा 
(ग) अशग्न शचवकत्सा 
(घ) वाय ुशचवकत्सा 
(ङ) माटो शचवकत्सा (माटो, बालवुा, ढुङ्गा, खनीज आदद) 
(च) मामलस शचवकत्सा (तेल, लेप, चणुव, खनीज आदद) 
(छ) योग शचवकत्सा तथा अध्यात्म शचवकत्सा 
(ज) वफशजयोथेरापी 
(झ) अक्यपुञ्चर, अक्यपु्रशेर, तथा मोशग्जव्यसुन  
(ञ) पोषण शचवकत्साः भोजन, कपप, रसाहार, फलाहार, खाद्य, खमनज, 

वनस्पमत, सशप्लमेण्ट एवम ्अन्य 



खण्ड ४) संख्या ७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७७।०२।०७ 

 

(ट) िोमो एवं भयाग्नेटो थेरापी 
९) प्राकृमतक शचवकत्सा शैय्यागत मापदण्डहरू देहाय बमोशजम हनुपुनेछः  

मस.नं. वववरण 
५-१५ 
शैय्या 

१६ देशख २४ 
शैय्या 

२५देशख ५० 
शैय्या 

१ आवश्यक अस्पताल भवन 
एवं खपुला जग्गा (५५ वगव 
मी. प्रमत शैय्या) 

  

२ प्रवेश मागवः अस्पतालसभम 
मोटर सशजलै जाने, फकव ने र 
रोक्न सक्न े
सवुवधा हनुपुने छ  

  

३ प्रमतिालय, सोधपछु/ 
सभपकव र सूचना/ 
टेमलफोनसेवा हनुपुने 
प्रमतिालयमा बस्ने ठाउाँ 
पयावप्त पानीको व्यवस्था 
भएको शौचालय 
मवहला र परुुषको लामग 
(अलग) 

२ २ ६ 

४ ह्वील शचयर/िली/स्टेचर १ २ ४ 
५ बवहरंग ववभाग(ओ.वप.मड.)    
 मबरामी जााँच्ने कोठा १ २ ३ 
 व्यवस्थापन कि  १ १ २ 
६ आकशस्मक सेवा सवुवधा  

अशक्सजन सेट, आई.मभ.सेट, 
आकशस्मक सेवामा आवश्यक 

 
आवश्यकता अनसुार 
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अन्य उपकरण 
७ प्रयोगशाला कोठा १ १ १ 
८ उपचारका सामग्री (माटो, 

पानीआददको गणुस्तर जााँच 
गने कोठा) 

१ १ १ 

९ मनोपरामशव एवं जीवनशैली 
र स्वास््य प्रशशिण कोठा 

१ १ ३ 

१० योगासन, प्राणायाम, ध्यान 
आददका लामग आवश्यक 
हल 

१० २० ७५ 

११ वफशजयोथेरापी यमुनट १ १ १ 
१२ उपचार सेवाका कोठा (जल 

शचवकत्सा, अशग्न शचवकत्सा, 
माटो शचवकत्सा, वाय ु
शचवकत्सा, सूयव वकरण 
शचवकत्सा, िोमो एवं 
भयाग्नेटो शचवकत्सा, मामलस, 
अक्यपुन्चर, अकुप्रसेर तथा 
मोशक्जव्यसुन, पोषण, उपवास 
शचवकत्सा सेवाका लामग) 
उपचारको 
प्रकृमत अनसुार साना ठूला 

१० १५ २० 

१३ भोजनालय (शचवकत्सकले 
ददएको भोजन तामलका 
अनसुारको भोजन ददन सक्ने 
भोजनालय, भोजन एवं पोषण 

१ १ २ 
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ववशेषज्ञका लामग आवश्यक 
कोठा) संस्था अनसुार 
बनाईएका कोठाहरु 

१४ पनुतावजगी कि- शचवकत्सक, 
सहायक शचवकत्सक आददको 
लामग 
मवहला/परुुष छुट्टाछुटै्ट 

१ १ २ 

१५ शैय्या/कोठा २ २ ६ 
१६ ववशेष सघन उपचार कोठा 

(१ जना मबरामी मात्र राख्न)े, 
२ २ ८ 

१७ २/२ जना मबरामी राख्न े
सवुवधाभएको कोठा, 

 २ ४ 

१८ ४/४ जना मबरामी राख्न े
सवुवधाभएको कोठा 

 १ २ 

१९ ६/६ जना मबरामी राख्न े
सवुवधा 
भएको कोठा 

 १ २ 

२० शौचालय एवं स्नान कोठा ३ ६ १० 
२१ फुल ववरुवा प्रशस्त भएको 

बगैंचा 
१ १ १ 

२२ उपकरण    
 सभपूणव शरीरको वाष्पस्नान 

यन्त्र 
२ ३ ८ 

 स्थानीय वाष्पस्नान यन्त्र २ ३ ८ 
 कवटस्नान टव २ ४ १० 
 रीढस्नान टव २ ४ ९ 
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 एनीमा (Enema) ४ ८ २० 
 ववमभन्न प्रकारका पवट्टहरु 

(शचसो पवट्ट) 
५ १० २५ 

 सेकका यन्त्रहरु २ ४ ८ 
 माटो शचवकत्सामा प्रयोग हनुे 

उपकरणहरु सेटमा 
१ ३ ५ 

 षट्कमवमा प्रयोग हनुे 
उपकरणहरु  

आवश्यकता 
अनसुार 

१० २५ 

 मामलसमा प्रयोग हनुे 
उपकरणहरु 

आवश्यकता 
अनसुार 

१ ३ 

 पानीलाई ववमभन्न तापिममा 
पयाउने एवं वाफ बनाउने 
यन्त्र थमोममटर (पानीको 
तापिम र शरीरको 
तामिम नाप्न) 

आवश्यकता 
अनसुार 

१० ३० 

 रक्तचाप नाप्ने यन्त्र 
(मब.पी.सेट) 

२ ४ ६ 

 नाक,कान, घााँटी जाच्ने यन्त्र 
(ई.एन.टी.सेट) 

१ २ ३ 

 तौल नाप्ने यन्त्र (तौमलने 
मेमसन) 

१ २ ३ 

२३ जनशशक्त    
 प्राकृमतक शचवकत्सक १ २ ३ 
 योगथेरावपष्ट आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 अकुपञ्चररष्ट आवश्यकता आवश्यकता आवश्यकता 
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अनसुार अनसुार अनसुार 
 वफशजयोथेरावपष्ट  १ १ २ 
 नमसवङ स्टाफ -अ.न.मी 

/स्टाफ नसव 
२ ३ ५ 

 उपचार सहयोगी १ २ ३ 
 लेखापाल  १ १ १ 
 प्रशासवकय प्रमखु आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 मनररिक (सपुरभाइजर) आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 ररसेप्समनस्ट १ १ २ 
 कायावलय सहयोगी १ १ २ 
 माली आवश्यकता 

अनसुार 
आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

 चौवकदार आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

२४ एलोप्याथी, आयवेुद तथा 
अन्य शचवकत्सक 

स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 

२५ हेपथ (आकशस्मक तथा 
प्राथममक उपचार) स्टोर वा 
पोषण सप्लीमेण्ट स्टोर 

स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 

२६ प्रयोगशाला स्वैशच्छक १ १ 
२७ यवुटलीटी स्टोर स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
२८ एक्सरे, रेडीयोलोजी र 

इमेशजङ 
स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 

२९ आकशश्मक कि स्वैशच्छक स्वैशच्छक स्वैशच्छक 
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अनसूुची - २६ 
(मनयम 23 को उपमनयम (12) साँग सभबशन्धत) 

प्राकृमतक शचवकत्सा शक्लमनक/पोमलशक्लमनक मापदण्ड तथा पूवावधारहरु  
1. शक्लमनक तथा पोमलशक्लमनक सञ्चालन गदाव ददइने सेवाहरु प्राकृमतक 

शचवकत्सा अन्तगवत रहेका शचवकत्सा सेवामा आधाररत हनुे छन ्। स्वास््य 
जााँच गने तथा परामशव ददने व्यशक्त कुनै पमन मान्यता प्राप्त शशिण 
संस्थाहरुबाट कभतीमा मब.एन.वाई.एस. वा सो सरहको प्राकृमतक शचवकत्सा 
सभबन्धी शैशिक योग्यताको प्रमाण पत्र वा त्यस पिातका अन्य उपामध 
प्राप्त गरी सभबशन्धत पररषद् मा दताव भएको हनुपुने छ। 

2. सेवा सञ्चालनका लामग आवश्यक न्यनुतम भौमतक सवुवधाहरु 
मनभनाअनसुारको हनुपुने छ। 
क) ववरामीबस्ने ठाउाँ  
ख) ववरामी जााँच्ने टेवल⁄कोठा 
ग) शचवकत्सकको लामग कुसी एवं टेवल 
घ) ववरामी बस्ने कुसी 
ङ) रोलिम प्रमतिा गनव वस्ने कुसी वा बेन्च 
च) शौचालय 
छ) टेमलफोन (आवश्यक भए मात्र) 
ज) अन्य सवुवधा एवं स्तरीयता (स्वैशच्छक) 

3. आवश्यक औजार उपकरणहरु एवं अन्य मनभनानसुारको हनुपुनेछ ।  
क) थमोममटर-१ 
ख) तौल एवं उचाई नाप्ने मेमसन -१ 
ग) ब्लडपेर्शर नाप्न ेमेमसन -१ 
घ) स्टेथेस्कोप -१ 
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ङ) ई.एन.टी. सेट -१ 
च) टचवलाइट -१ 
छ) एक्स-रेभ्य ुबक्स-१ 
ज) मास्क, पिा, एप्रोन - आवश्यकता अनसुार 
झ) सेवा र ववषयअनसुार मामलशशचवकत्सा, जलशचवकत्सा, वफशजयोथेरापी, 

एकुपन्चर, पोषण, योग शचवकत्साएवं अन्य उपकरण आवश्यकता 
अनसुार हनुपुने छ ।  
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अनसूुची - २७ 
(मनयम 3१ साँग सभबशन्धत) 

स्वास््य संस्था स्थापना, नवीकरण वा स्तरोन्नती सभबन्धी दस्तरु  
 

अस्पताल र स्वास््य संस्थाको हकमा देहाय बमोशजम दस्तरु लाग्नछेः- 

मस.नं. संस्थाको वकमसम 
शपुक 
मनधावरण 
इकाई 

स्थापनाका तथा 
स्तरोन्नती लामग 
दस्तरु रकम रु. 

नवीकरणका 
लामग दस्तरु 
रकम रु. 

१ अस्पताल तथा नमसवङ्ग 
होम 

शैय्या 
संख्या 

प्रमतशैय्या रु. 
५,०००।- 

प्रमतशैय्या रु. 
१,०००।- 

२ डायग्नोशस्टक सेन्टर सेवाको 
प्रकार 

प्रमत सेवा 
रु.१५,०००।- 

प्रमत सेवा रु. 
१,५००।- 

३ पोमलशक्लमनक/शक्लमनक
  

सेवाको 
प्रकार 

प्रमत सेवा रु. 
१०,०००।- 

प्रमत सेवा रु. 
१,०००।- 

४ आयवेुद अस्पताल/ 
वैकशपपक शचवकत्सा 

शैय्या 
संख्या 

प्रमत शैय्या रु. 
२,०००।- 

प्रमत शैय्या रु. 
१,०००।- 

५ आयवेुद क्लीनीक सेवाको 
प्रकार 

प्रमत सेवा रु  
२५०० ।- 

प्रमत सेवा रु 
५००।- 

 

प्रयोगशालाको हकमा देहाय बमोशजमको दस्तरु लाग्नेछः- 

मस.न. प्रयोगशालाको वकमसम 
स्थापना तथा 

स्तरोन्नतीको लामग 
दस्तरु रु 

नवीकरणको लामग 
दस्तरु रु 

१ ई समहुका प्रयोशालाहरु ५,००० १,००० 
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२ मड समहुका प्रयोगशालाहरु १०,००० २,००० 
३ मस समहुका प्रयोगशालाहरु १५,००० ३,००० 
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