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टीकापुर नगरपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई ननयमाविी, २०७८ 

स्वीकृत लमनत २०७८/१०/२६ 
 प्रमाणित लमनत २०७८/१०/२६ 

 

टीकापुर नगरपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ को दफा ५० िे ददएको अधिकार प्रयोग गरी 
टीकापुर नगर काययपालिकािे देहायका ननयमहरू बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभि : (१) यी ननयमहरूको नाम टीकापुर नगरपालिकाको "स्वास््य तथा 
सरसफाई ननयमाविी,२०७८” रहेको छ। 

(२)  यो ननयमाविी नगर काययपालिकावाट पाररत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकालित भए 
पश्चात िागू हुनेछ। 

२. पररिाषा : ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस ननयमाविीमा,- 
(क) "अनुगमन सलमनत" भन्नािे  टीकापुर नगरपालिकाको स्वास््य तथा 

सरसफाई ऐन,२०७६ को दफा ११ बमोजजम गदित  ननयम ४९ को अनुगमन 
सलमनतिाई जनाउनेछ। साथै सो िव्दिे अनुगमन सलमनत अन्तगयत गदित 
उपसलमनतिाई समेत जनाउनेछ। 

(ख) "ऐन" भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको "स्वास््य तथा सरसफाई ऐन २०७६" 

िाई सम्झनुपछय। 

(ग) "काययपालिका" भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको नगर  काययपालिका 
सम्झनुपछय। 

(घ)  "धचककत्सक" भन्नािे प्रचलित कानून बमोजजम स्वास््य सेवा प्रदान गनय 
धचककत्सकको रुपमा सम्बजन्ित पररषदबाट अनुमनत प्राप्त व्यजतत 
सम्झनुपछय।  

(ङ)   "नगरपालिका" भन्नािे टीकापुर नगरपालिका सम्झनुपछय । 

(च) "नगरपालिका क्षेत्र" भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको भूभाग सम्झनुपछय। 
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(छ) "ननदेलिका" वा "काययववधि" भन्नािे यस ननयमाविीको कायायन्वयन गनय  
काययपालिकािे जारी गने ननदेलिका वा काययववधि सम्झनुपछय । 

(ज) "प्रमुख" भन्नािे नगरपालिका प्रमुख सम्झनुपछय । 

(झ)  "व्यवस्थापन सलमनत" भन्नािे ऐनको दफा ७ बमोजजम गदित स्वास््य 
संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सलमनतिाई सम्झनुपछय। 

(ट)  "स्वास््यकमी" भन्नािे प्रचलित कानून बमोजजम स्वास््य सेवा प्रदान गनय 
स्वास््यकमीको रुपमा सम्बजन्ित पररषदबाट अनुमनत प्राप्त व्यजतत 
सम्झनुपछय।  

(ि)   "स्वास््य संस्था" भन्नािे प्रचलित कानून बमोजजम स्थापना भएका तथा 
इजाजतपत्र लिएका सरकारी, गैह्रसरकारी, ननजी, सामुदानयक र सहकारी 
रुपमा नगरपालिकामा संचालित स्वास््य संस्थािाई सम्झनु पछय। 

(ड)    "िाखा" भन्नािे नगरपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई सम्बन्िी िाखा  
सम्झनु पछय। 

 

पररच्छेद-२ 

आधारिूत र आकम्स्मक स्वास््य सेवा व्यवस्थापन 

३. आधारिूत स्वास््य सेवा: (१) नेपाि सरकारिे सूचीकृत गरेका आिारभूत स्वास््य सेवा तथा 
ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजजम नगरपालिकािे थप गरेका आिारभुत स्वास््य सेवाहरू 

प्रत्येक नागररकिाई नन:िुल्क उपिव्ि हुनेछन। 

(२) उप ननयम (१) बमोजजमको आिारभूत स्वास््य सेवा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका 
स्वास््य संस्थामाफय त उपिव्ि गराउने छ। 

(३) ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजजम नगरपालिकािे थप गरेका आिारभूत 
स्वास््य सेवाको िाधग नगरपालिका आफैिे स्रोतको व्यवस्थापन गनेछ।  

 (४) उप ननयम (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापनन नगरपालिका क्षेत्रलभत्र पने 
संघीय सरकार र प्रदेि सरकार मातहतमा संचालित कुनै स्वास््य संस्थामाफय त वा गैरसरकारी 
तथा ननजी स्वास््य संस्थाबाट संचालित स्वास््य संस्थासँग सम्झौता गरी आिारभुत स्वास््य 
सेवा उपिव्ि गराउन सतनेछ।  
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(५) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चालित प्रत्येक स्वास््य संस्थािे आफूिे प्रदान गन े
आिारभूत स्वास््य सेवाको वववरण, सम्बजन्ित स्वास््यकमीको जजम्मेवारी र कतयब्य समेत खुल्ने 
गरी सबैिे देखे्न स्थानमा सावयजननक रुपमा राखु्नपनेछ। 

४. आकम्स्मक स्वास््य सेवा: (१) स्वास््य संस्थािे ऐनको दफा ३४ बमोजजम प्रदान गनुय पने 
आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रदान गदाय देहाय वमोजजम गनुय पनेछ;- 

(क)  प्रत्येक स्वास््य संस्थािे जनस्वास््य सेवा ननयमाविी, २०७७ मा उल्िेख 
भए बमोजजम आफ्नो स्वास््य संस्था अन्तगयतका आकजस्मक सेवा 
उपिब्ि गराउनुपनेछ। 

(ख)  आकजस्मक स्वास््य सेवा उपिव्ि गराउँदा रोगको गाजम्भययताको आिारमा 
प्राथलमकता ददई उपचार गराउनुपनेछ। 

(ग) स्वास््य संस्थािे आकजस्मक स्वास््य सेवाका िाधग आएका ववरामीहरूिाई 
तत्काि आकजस्मक सेवा उपिब्ि गराउनुपनेछ र ववरामीिाई आवश्यक पन े
सवै आकजस्मक सेवा आफ्नो स्वास््य संस्थामा उपिव्ि नभएमा उपिव्ि 
भएसम्मको  आकजस्मक स्वास्थय सेवा तत्काि प्रदान गरी थप उपचारको 
िाधग कारण खोिी त्यस्तो सेवा उपिव्ि हुनसतने सवैभन्दा पायक पने 
अन्य स्वास््यसंस्थामा तत्काि प्रेषण गनुयपनेछ। 

(घ)  स्वास््य संस्थािे आकजस्मक स्वास््य सेवाका ववरामीिाई उपचार गदाय 
िाग्ने खचय कुनै कारणिे ववरामीिे तत्काि बुझाउन नसतने भएमा त्यस्ता 
बबरामीिाई समेत आकजस्मक स्वास््य सेवा उपिब्ि गराउनु पनेछ।  

(२) प्रत्येक स्वास््य संस्थािे आफूिे प्रदान गने आकजस्मक सेवाको वववरण, सम्बजन्ित 
स्वास््यकमीको जजम्मेवारी र कतयब्य समेत खुल्ने गरी आकजस्मक उपचार कक्षमा सबैिे देखे्न 
स्थानमा सावयजननक रुपमा राखु्न पनेछ । 

(३) आकजस्मक सेवा प्रदान गने नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थाहरूिे आफुिे 
प्रदान गरेको सेवा मध्ये आिारभूत स्वास््य सेवा लभत्र पने आकजस्मक उपचार ननिःिुल्क उपिब्ि 
गराउनु पनेछ र आिारभूत सेवा बाहेकको आकजस्मक उपचारको खचयको ब्यवस्थापन स्वास््य 
वीीमा भएकोमा सोही वीीमावाट र वीीमा नभएमा वा वीमाको रकमिे अपुग हुने भएमा 
ववरामी, ननजको अलभभावक, पररवारको सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व प्रदान गने व्यजततिे 
व्यहोनुय पनेछ ।  
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(४) उप ननयम (३) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन अनत ववपन्न, बेवाररसे, तत्काि 
संरक्षक,अलभभावक नभएका बबरामीिाई आकजस्मक स्वास््य सेवा उपिब्ि गराउन नगरपालिकािे 
छुट्टै कोषको व्यवस्था गनय सतनेछ। 

(५) यस ननयम बमोजजम आकजस्मक सेवा प्रदान गदाय सम्बजन्ित बबरामीिाई उपचार िुरु 
गररसकेपनछ मात्र त्यस्तो सेवा प्राप्त गदाय पुरा गनुयपने प्रकिया अबिम्बन गनय िगाउनुपनेछ। 

५.    आकम्स्मक स्वास््य सेवामा संिग्न स्वास््यकमी तथा कममचारीिाई थप सुववधा ददन सक्ने: 
आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थािे आफू मातहत काययरत स्वास््यकमी तथा 
कमयचारीहरूिाई देहायको थप सुवविा प्रदान गनय सतनेछ: 

(क)  ननयलमत कायायिय समय बाहेक थप काम गरे वापत सम्बजन्ित स्वास््यकमी तथा 
कमयचारीिे खाइपाइ आएको आिारभुत पाररश्रलमकको ५० प्रनतितसम्म अनतररक्त 
समय भत्ता प्रदान गनय सतनेछ ।  

(ख) आकजस्मक स्वास््य सेवामा खदटने स्वास््यकमी तथा कमयचारीहरूिाई तािीम 
तथा वनृत ववकासको अवसर प्रदान गदाय स्वास््य संस्थािे वविेष ग्राह्यता प्रदान 
गनय र क्षमता अलभवदृ्धिको व्यवस्था गनय सतनेछ । 

६.    प्रेषि सेवााः (१) ऐनको दफा ३६ बमोजजम स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राहीिाई उपयुतत कारणिे 
सेवा प्रदान गनय नसककने अवस्था भएमा आफ्नो स्वास््य संस्थामा उपिब्ि भएको सेवा प्रदान 
गरी थप सेवाको िाधग त्यस्ता सेवाग्राहीिाई सो सेवा प्राप्त हुन सतने सबै भन्दा नजजक र पायक 
पने स्वास््य संस्थासंग समन्वय गरी प्रेषण गनुय पनेछ ।  

तर आफ्नो संस्थामा उपयुतत सेवा र जनिक्तक्त हँुदा हँुदै अको स्वास््य संस्थामा प्रेषण 
गनय पाईने छैन।  

 (२) स्वास््य संस्थािे प्रेषण गरजीने संस्थाको पूवय पदहचान गरीी सोको अध्यावधिक 
सूची राखु्नपनेछ र प्रेषण गदाय तत्काि सेवाको सुननजश्चता गरी मात्र पिाउनु पनेछ।  

(३) उप ननयम (१) बमोजजम ववरामीिाई अन्य स्वास््य संस्थामा प्रेषण गदाय पषृ्ठपोषण 
उल्िेख गरी ननददयष्ट प्रेषण पूजाय सदहत प्रेषण गरी वववरण अध्यावधिक गरी राखु्न पनेछ। 

(४) यस ननयम बमोजजम प्रेषण गदाय स्वास््य संस्थािे आफुिे उपिव्ि गराएको उपचार 
पद्दनत समेत प्रेषण पुजायमा उल्िेख गनुयपनेछ। 

(५) आफ्नो स्वास््य संस्थामा प्रेषण भइ आएका ववरामीको रोगको गाजम्भययताका 
आिारमा प्राथलमकता ददई उपचार गनुयपनेछ। 
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(६) प्रेषण भई आएका ववरामीिाई क्तडस्चाजय गदाय प्रेषण कफती पूजाय सदहत क्तडस्चाजय गरी 
सोको वववरण आध्यावधिक रुपमा राखु्नपनेछ ।  

(७) प्रेषण सेवामा िाग्ने एम्वुिेन्स वा यातायत खचय सम्वन्िी व्यवस्था नगरपालिकािे 
तोतनेछ। 

(८) प्रेषण गदाय प्रेवषत गने स्वास््य संस्थािे उपिव्ि गराउने न्युनतम उपकरण र सेवा 
सुवविाहरू प्रचलित प्रेषण मापदण्ड बमोजजम हुनुपनेछ। 

७. ईच्छाईएको स्वास््य संस्थामा प्रेषि गनम सककने: (१) ननयम ६ मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता 
पनन ववरामी वा ननजको संरक्षक वा ननजिाई उपचारको िाधग स्वास््य संस्थामा ल्याउने 
व्यजततको लिखखत सहमनतमा ननजिे इच्छाएको स्वास््य संस्थामा प्रषेण गनय सतनेछ। 

(२) कुनै बबरामी वा ननजको संरक्षकिे वा ननजिाई उपचारको िाधग स्वास््य संस्थामा 
ल्याउने व्यजततिे अको स्वास््य संस्थामा प्रेषण हुन नचाहेमा थप उपचारका िाधग अन्य 
स्वास््य संस्थामा प्रेवषत गनुयपनायको कारणबारे यथासम्भव सम्झाउनु पनेछ। त्यसरी सम्झाउँदा 
पनन प्रेषण हुन नचाहेमा ननजको लिखखत सहमनत लिई आफ्नो स्वास््य संस्थामा उपिब्ि 
भएसम्मको उपचारको व्यबस्था लमिाउनु पनेछ। 

८. जानकारी ददने सभवन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३३ बमोजजम सेवाग्राहीिाई देहायका ववषयमा 
जानकारी ददनुपनेछ। 

(क) आफ्नो स्वास््य र उपचारको अवस्था सम्बन्िमा 
(ख) रोगको ननदान र उपचारसंग सम्बजन्ित सेवाको स्तर र ववकल्प सम्बन्िमा 
(ग) स्वास््य उपचार सम्बजन्ि ववकल्पसंग सम्बजन्ित अनुमाननत खचय र 

सम्भाववत पररणाम सम्बन्िमा 
(घ)  सेवाग्राहीिे स्वास््य सेवा अस्वीकार गनय सतने र सेवा अस्वीकार गदाय 

उत्पन्न हुनसतने सम्भाववत पररणाम, जोखखम र दानयत्व सम्बन्िमा 
(२) उपदफा (१) बमोजजमको जानकारी उपिब्ि गराउँदा सम्भव भएसम्म ननजिे बुझ्न े

भाषामा उपिब्ि गराउनुपनेछ। 

(३) सेवाग्राहीिाई जानकारी ददनु पने ववषयहरूको सम्वन्िमा देहायको कारणवाट 
सेवाग्राहीिाई जानकारी ददन नसककने अवस्थामा सेवा प्रदान गदायको बखतमा उपजस्थत भएको 
सेवाग्राहीको सबैभन्दा नजजकको नातेदार वा सेवाग्राहीिाई लिई आउन े व्यजततिाई जानकारी 
ददनुपनेछ: 

(क) सेवाग्राही अचेत वा अियचेतमा भएको अवस्था, 
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(ख) सेवाग्रादहको मानलसक सन्तुिन गुमेको अवस्था,  

(ग) बोल्न, सुन्न वा देख्न नसतने अवस्था,  

(घ) सेवाग्राहीिे अनुमती ददएको अवस्थामा 

(४) माधथ जुनसुकै कुरा उल्िेख गररएको भएता पनन आकजस्मक अवस्था भै तत्काि 
उपचार सेवा प्रदान गनुयपरेमा िाइई सेलभङ दिटमेन्ट (Life Saving Treatment) प्रदान गनयको िाधग 
सेवाग्राही वा उसको नजजकको व्यजततिाई सेवा पूवय नै जानकारी प्रदान गनय बाध्य हुनेछैन ।  

९. डिस्चाजम सारांश: (१) आफ्नो स्वास््य संस्थामा भनाय भई उपचार गराएको बबरामीिाई क्तडस्चाजय 
सारांि सामान्यतया अनुसुची-१ को ढांचामा ददनु पनेछ । 

(२) उप ननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पनन देहायको वववरणहरू उल्िेख 
गरी स्वास््य संस्था आफैिे फरक ढांचामा क्तडस्चाजय सारांि वनाउन वािा पने छैन: 

(क) ववरामीको पररचयपत्र नम्वर 

(ख) मुख्य समस्याहरू 

(ग) भौनतक परीीक्षण गदाय प्राप्त ररपोटयका सारांि  

(घ) तत्काि गररएको पररक्षणको सारांि  

(ङ) उपचारको िममा भेदटएको त्यहरू  

(च) उपचारमा अपनाईएको प्रकृया  

(छ) उपचारको िममा स्वास््य संस्थामा रहेको अवधि  

(ज) गररएको उपचारको वववरण  

(झ) क्तडस्चाजय हँुदाको अवस्था, सो समयमा ददएको ननदेिन तथा डाईट, व्यायाम 
उपचार पद्दनत, औषिीको मात्रा, प्रकृया तथा अवधि, 

(ञ) पुन आउनु पने वा नपने कुराको जानकारी 

(ट) ननदानात्मक(डायग्नोजष्टक) जाँचहरूको ररपोटयको सारािं 

(ि) अन्य आवश्यक कुराहरू 

१०. ववशेषज्ञ सेवा सभबन्धी व्यवस्था: (१) नगरपालिकािे संचािन गरेका अस्पतािमा प्रचलित कानून 
बमोजजमको वविेषज्ञ सेवा उपिव्ि गराउन संघीय सरकार र प्रदेि सरकारसँग समन्वय गरी 
नगरपालिकािे आवश्यक जनिजतत तथा उपकरणको व्यवस्था गनेछ। 
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(२) नगरपालिकािे संघीय सरकार, प्रदेि सरकार, अन्य स्थानीय सरकार  र अन्य 
संघसंस्था तथा अस्पतािहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा वविेषज्ञ सेवा तथा वविेषज्ञ घुम्ती 
लिववर संचािन गनय सतनेछ। 

(३) घुम्ती लिववरमाफय त वविेषज्ञ सेवा संचािन गनय चाहने स्वास््य संस्थािे प्रचलित 
कानून बमोजजम अनुमनत लिनुपने ननकायबाट अनुमनत लिई नगरपालिकासंगको समन्वयमा सेवा 
संचािन गनय सतनेछ।  

 

पररच्छेद-३ 

स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन  

११.  व्यवस्थापन सलमनत र पदाधधकारीहरूको पदावधध: ऐनको दफा ६ बमोजजम नगरपालिका अन्तगयत 
स्थापना र संचािन भएका ऐनको दफा ७ बमोजजम गदित स्वास््य संस्था व्यवस्थापन 
सलमनतका पदाधिकारीहरूको पदावधि ननयुततजी भएको लमनतिे मनोननत सदस्यको दईु वषय र 
पदेन पदाधिकारी तथा सदस्यको पाँच वषयको हुनेछ । 

तर पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि बाँकी रहँदै सम्बजन्ित स्थानीय तहको ननवायचन 
सम्पन्न भएमा सलमनत स्वत: समाप्त हुनेछ।  

१२. पदावधध ररक्त हुने: ननम्न अवस्थामा मनोनीत सदस्यहरूको पद ररतत हुनछे; 

(क) मतृ्यु भएमा, 

(ख) राजीीनामा ददएमा, 

(ग) बबना सूचना िगातार तीनपटक सलमनतको वैिकमा अनुपजस्थत भएमा। 

(घ) फौजदारी अलभयोग िागेमा। 

(घ) स्वास््य संस्थाको अदहत हुने काम गरेको िहर भएमा। 

१३. व्यवस्थापन सलमनतको काम, कतमव्य र अधधकार: ऐनको दफा ७ को उपदफा (५) बमोजजम 
व्यवस्थापन सलमनतको काम, कतयव्य र अधिकार देहाय वमोजजम हुनेछ;- 

(क) स्वास््य संस्थाबाट गुणस्तरीय, प्रभावकारी एवं दीगो सेवा प्रवाहको िाधग 
स्वास््य संस्थाको उन्ननत र ववकासको सन्दभयमा आवश्यक नीनत, योजना, 
काययिम तजुयमा र ननणयय गरी कायायन्वयन गने, गराउने। 

(ख) स्वास््य सेवाको पहँुचवाट वजञ्चत स्थानीय समुदायिाई स्वास््य सेवाको 
पहँुचको सुननजश्चतता गनय आवश्यक काययहरू गने।भूगोि, अल्पसंख्यक, 
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आददवासी जनजानत, ज्येष्ि नागररक, ववपन्न वगय, अपांगता भएका, 
बािबालिका, ककिोर ककिोरी, मदहिा समूह समेतिाई मध्येनजर राखी 
स्वास््य संस्थाको प्राथलमकता र योजना तजुयमा गरी कायायन्वयन गने। 

(ग) स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चािनको िाधग आवश्यक स्रोत सािन 
जुटाउन पहि गन,े वावषयक वजेट तथा काययिम तयार गन।े 

(घ)  स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भएका सेवाहरूको ननयलमत अनुगमन र समीीक्षा 
गरी सेवाको ननरन्तर रूपमा गुणस्तर अलभवदृ्धि गनय आवश्यक ननणयय 
लिने। 

(ङ)  स्वास््य सेवा तथा सुबबिा सम्बन्िी राविय मापदण्ड कायायन्वयनको 
सुननजितताको िाधग आवश्यक प्रवन्ि लमिाउने । 

(च)  स्वास््य बीमा काययिम, खोप काययिम, मातलृििु सुरक्षा काययिम जस्ता 
राविय अलभयान तथा काययिमहरूको कायायन्वयनको आवश्यक प्रवन्ि 
लमिाउने । 

(छ) अनत ववपन्न, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरूिाई ननिुल्क वा 
सहुलियतपूणय स्वास््य सेवा प्रदान गनय आवश्यक प्रवन्ि लमिाउने ।  

(ज)  स्वास््य संस्थामा काययरत जनिजततको क्षमता ववकास र एवं बवृत्त 
ववकासको िाधग आवश्यक कायय गने। 

(झ)  कमयचारीहरूबाट उत्कृष्ट काययसम्पादनको व्यवस्था लमिाउन प्रिासननक 
नेततृ्विाई आवश्यक ननदेिन ददने ।  

(ञ)  स्वास््य संस्थाको भौनतक सम्पवत्तको त्यांक अध्यावधिक गने एव ं
सम्पवत्तको संरक्षण गने, गराउने। 

(ट)  स्वास््य संस्थामा भौनतक पुवायिार, औषिी, स्वास््यकमी र स्वास््य 
उपकरणहरूको उपिव्िता सुननजश्चत गनय आवश्यक समन्वय गने, स्वास््य 
संस्थाको भौनतक संरचना तथा ममयत संभारको ब्यवस्थापन गने। 

(ि)  स्वास््य संस्थाबाट ददईने सेवाको िक्ष्य अनुसार प्रगनत भए नभएको 
अनुगमन गने । 

(ड)  स्वास््य संस्थाको वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन नगरपालिका समक्ष पेि गने। 
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(ढ) अनघल्िो वैिकिे गरेका ननणययहरूको काययन्वयनको जस्थनतबारे पुनराविोकन 
गरी जनस्वास््यका काययिम तथा स्वास््य सेवा संचािन आददमा आएका 
समस्या समािान गनय पहि गने र समािान हुन नसकेका समस्याहरू 
समािानका िाधग नगरपालिका तथा सम्बजन्ित ननकायिाई पिाउने । 

(ण)  नेपािको संवविान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन बमोजजम स्वास््य 
सम्बन्िी स्थानीय तहको एकि तथा साझा अधिकारहरू काययन्वयनका 
िाधग व्यवस्थापन, समन्वय र सहयोग गने । 

(त)  नगरपालिकािे तोके बमोजजमका अन्य काययहरू गने । 

१४. ब्यवस्थापन सलमनतको बैठक: (१) ब्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्षको ननदेिनमा सलमनतको सदस्य 
सधचविे कजम्तमा तीन मदहनाको एक पटक सलमनतको बैिक बोिाउनु पनेछ ।  

तर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै अवस्थामा पनन बैिक बस्न सतनेछ । 

(२) व्यवस्थापन सलमनतका सदस्यहरूको बहुमतको उपजस्थनत भएमा वैिकको गणपूरक 
संख्या पुगेको मानननेछ। 

(३) व्यवस्थापन सलमनतको ननणयय उपजस्थत सदस्यहरूको वहुमतबाट हुनेछ। तर कुन ै
ववषयमा मत ववभाजन भई बराबर भएमा अध्यक्षिे ननणाययक मत ददन पाउनेछनी । आमजन्त्रत 
सदस्यिे मतदानमा भाग लिन पाउने छैन। 

 (४) ब्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैिक बस्नेछ र ननजको 
अनुपजस्थनतमा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा विैक संचािन हुनेछ।दवुैको अनुपजस्थनतमा सलमनतको 
जेष्ि सदस्यिे अध्यक्षतामा गनेछन।  

 (५) बैिकको ननणयय अध्यक्ष र सदस्य सधचविे प्रमाखणत गनेछन । 

(६) व्यवस्थापन सलमनतको वैिक सम्बजन्ि अन्य काययववधि सलमनत आफैिे ननिायरण 
गनेछ। 

१५.  स्वास््य संस्थाको आन्तररक कोष : (१) स्वास््य संस्थाको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन   र 
स्वास््य संस्थाको खचय सो कोषबाट व्यहोररनेछ । 

(क) नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम ।  

(ख) सम्बजन्ित स्वास््य संस्थाको आम्दानी रकम । 

(ग) स्वदेिी व्यजतत, दाता, गुिी वा संस्थाबाट प्राप्त रकम । 
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(घ) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ङ) व्यवस्थापन सलमनतको पहिबाट प्राप्त रकम । 

(च) वैदेलिक अनुदान, संघ संस्था वा व्यजततवाट प्राप्त अनुदान वा सहयोग 
रकम । 

(छ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) उपननयम (१) को खण्ड (च) बमोजजमको रकम प्राप्त गनुय अगाडी प्रचलित कानून 
बमोजजम स्वीकृनत लिनुपनेछ। 

१६.  िेखा र िेखा परीिि: (१) स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सलमनतको आयव्यय दरुुस्त राखे्न जजम्मा 
सम्बजन्ित स्वास््य संस्था प्रमुखको हुनेछ। 

(२)स्वास््य संस्थाको वावषयक िेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजजम हुनेछ। 
१७.  खाता सञ्चािन: व्यवस्थापन सलमनतको अध्यक्ष र स्वास््य संस्थाको प्रमुखको संयुक्त 

दस्तखतबाट मान्यता प्राप्त बैंक वा वववत्तय संस्थामा खाता सञ्चािन गनुयपनेछ।   

१८. बैठक ित्ता: व्यवस्थापन सलमनतका सदस्यहरूको बैिक भत्ता नगरपालिकािे स्वीकृत गरेबमोजजम 
व्यवस्थापन सलमनतको आम्दानीबाट व्यहोने गरी हुनेछ। 

१९.  ननदेशन पािना गनुमपने: काययपालिकािे ददएका ननदेिनहरूको पािना गनुय सलमनतको कतयव्य हुनेछ। 
२०.  नगरपालिकािाई आधथमक दानयत्व सजृना गनम नहुने : नगरपालिकाको स्वीकृनत ववना व्यवस्थापन 

सलमनतिे नगरपालिकािाई थप आधथयक भार पने गरी दानयत्व सजृना गनुय हँुदैन । 
२१.  अधधकार प्रत्यायोजन: व्यवस्थापन सलमनतिे आफूिाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता 

अनुसार केदह अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सधचविाई प्रत्यायोजन गनय सतनेछ। 
 

पररच्छेद-४ 

जनशम्क्त व्यवस्थापन 

२२. पदको ककलसम: (१) नगरपालिकामा स्वास््य सेवाका दरवन्दीहरू स्थानीय सेवा ऐन बमोजजम 
हुनेछ ।  

(२) स्थानीय सेवा ऐन नबनेसम्म नगरपालिकाका स्वास््य सेवाका कमयचारीको पद देहाय 
अनुसार रहनेछन  िः– 

(क) अधिकृत स्तरका पद 

(ख) सहायक स्तरका पद 

(३) उपननयम (२) मा उल्िेख भएका पदहरूको तह देहाय बमोजजम हुनेछ :– 
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(क) अधिकृत स्तर 

(१) अधिकृत स्तर छैिौं तह 

(२) अधिकृत स्तर सातौं तह  

(३) अधिकृत स्तर आिौं तह  

(४) अधिकृत स्तर नवौं तह  

(५) अधिकृत स्तर दिौं तह  

(ख) सहायक स्तर 

(१) सहायक स्तर पदहिो तह 

(२) सहायक स्तर दोस्रो तह 

(३) सहायक स्तर तेस्रो तह 

(४) सहायक स्तर चौथो तह 

(५) सहायक स्तर पाँचौं तह 

(४) यो ननयमाविी प्रारम्भ हँुदाका बखत नगरपालिकामा कायम रहेका पदहरू यसै 
ननयमाविी बमोजजम रहेको मानी सोही बमोजजम तह लमिान गररनेछ । 

२३. पदपूनत म: (१) नगरपालिकाका स्वास््य सेवाका कमयचारीहरू स्थानीय सेवा ऐन बमोजजम प्रदेि 
िोकसेवा आयोगबाट पदपूनत य गररनेछ । 

  (२) उप ननयम (१) बमोजजम स्थानीय सेवा ऐन नबने सम्मका िाधग नगरपालिकाको 
अनुरोिमा प्रदेि िोकसेवा आयोगबाट पदपूनत य गनय बािा पने छैन । 

२४. सरुवा गनम सक्ने: (१) नगरपालिकािे आफू अन्तगयतको स्वास््य सेवाको कुनै कमयचारीिाई ननयम 
२२ को उप ननयम (३) को अधिनमा रही एउटा स्वास््य संस्थाबाट अको स्वास््य संस्थाको 
समान पदमा सरुवा गनय सतनेछ । 

(२) उप ननयम (१) बमोजजम कमयचारी सरुवा गदाय लिइने आिार तथा मापदण्ड 
नगरपालिकािे तोके बमोजजम हुनेछ। 

२५. काजमा खटाउन सककने: (१) नगरपालिका लभत्रको स्वास््य सेवािाई व्यवजस्थत गनय आफू 
मातहतको स्वास््य संस्थाको कुनै स्थायी कमयचारीिाई अको स्वास््य संस्थामा काजमा खटाउन 
सतनेछ । 
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(२) उपननयम (१) बमोजजम काजमा खटाउँदा कमयचारी काययरत स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह 
हुने सेवािाई प्रनतकूि प्रभाव नपने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

२६. कममचारीको सेवा शतम र सुववधा सभबन्धी व्यवस्था: (१) नगरपालिका लभत्रको स्वास््य संस्थामा 
काययरत कमयचारीहरूको सेवा ितय सम्बन्िी व्यवस्था स्थानीय सेवा ऐन बमोजजम हुनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोजजमको ऐन नबनेसम्म कमयचारीको सेवा ितय सम्बन्िी व्यवस्था 
ननज ननयुतत हँुदाका बखत कायम रहेको प्रचलित कानून बमोजजम हुनेछ ।  

(३) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखेको भए तापनन नगरपालिकािे स्थानीय स्रोत 
सािनको उपिव्िता र काययबोझको प्रकृनत हेरी स्वास््यकमीिाई उत्प्रेररत गनय प्रोत्साहन स्वरुप 
अनतररतत सुवविा उपिव्ि गराउन यस ननयमिे बािा पुर् याउने छैन।    

२७. संगठन संरचना र दरबन्दी: (१) नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थाको संगिन संरचना तथा 
दरबन्दी सजृना वा हेरफेर गदाय कमयचारीको िाधग चादहने तिब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, 

योगदानमा आिाररत उपदान वा ननवतृ्तभरण, औषिी उपचार, सम्बजन्ित ववदा जस्ता सेवा 
सुवविाको िाधग िाग्ने खचय व्य होने स्रोत समेतको ववश्िेषण गरी त्यस्तो खचय सुननजश्चत हुन े
गरी दरबन्दी प्रस्ताव गनुय पनेछ। 

(२) यस ननयम बमोजजम नगरपालिका लभत्रको कुनै स्वास््य संस्थाको संगिनको स्वरूप 
तयार गने वा संगिन सरंचनामा हेरफेर गरी स्थायी पद सजृना वा खारेज गने ननणयय भएपनछ 
पन्र ददनलभत्र त्यस्तो ननणययको प्रनतलिवप नगरपालिका कमयचारी अलभिेख पुजस्तकामा अलभिेख 
राखी एक मदहना लभत्र प्रचलित कानून बमोजजमको राजष्िय ककतावखानामा पिाउनु पनेछ ।  

२८. ववशेष पदको सजृना: (१) देहायको अवस्थामा वविेष पदको सजृना गनय सककनेछ :– 

(क) कुनै कमयचारी छात्रववृत्त प्राप्त गरी वा नगरपालिकाको स्वीकृनतमा 
अध्ययन वा ३ मदहना भन्दा िामो अवधिको तािीीममा खदटएमा,  

(ख)   कुनै कमयचारीिे ३ मदहना भन्दा बढी बबदा लिई बसेमा,   

(ग)  नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थाको संगिन संरचना तयार 
गदाय फाजजिमा परेको कमयचारीको पदाधिकार कायम राखु्न पन े
भएमा ।  

(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन स्वास््य संस्थाबाट वविेषज्ञ 
सेवा वा अनतररक्त स्वास््य सेवा प्रदान गने प्रयोजनका िाधग वविेष पदको सजृना गनय सतनेछ ।  
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(३) उपननयम (१) र (२) को अवस्था ववद्यमान नरहेमा त्यसरी सजृना भएको वविेष पद 
स्वतिः खारेज भई कमयचारी स्वत: अवकाि हुनेछ ।  

(४) यस ननयम बमोजजमको वविेष पदमा पदपूनत य गदाय योग्यता प्रणािी अविम्बन गरी 
खुिा प्रनतस्पिायबाट छनौट गरी करार सेवामा कमयचारी ननयुक्तक्त हुनेछ। 

२९. पद दताम गने: नगरपालिकािे ननयम २२ बमोजजमका पदको सेवा, समूह वा उपसमूह तथा तह 
समेत खुल्ने गरी पद सजृना गने ननणयय भएको लमनतिे एक मदहना लभत्र अननवायय रूपमा 
नगरपालिकाको कमयचारी अलभिेख पुजस्तकामा कायय वववरण सदहत पदको अलभिेख राखी प्रचलित 
कानून बमोजजमका राजष्िय ननजामतीी ककताबखानामा पद दतायको िाधग पिाउनु पनेछ। 

३०. कायम वववरि: नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य सेवाको पदको कायय वववरण नगरपालिकािे 
तयार गरी िागू गनेछ ।  

३१. कममचारीको अलििेख: नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य सेवाका कमयचारीको वैयजततक वववरण 
तथा अन्य अलभिेख नगरपालिकामा अद्यावधिक गरी राखु्न पनेछ ।  

३२. पद सजृना निई कममचारी ननयुक्त गनम नहुने: (१) कुनै पनन स्वास््य संस्थामा पद ररतत नभई 
वा पद सजृना नभई कमयचारी ननयुतत गनुय हुदैन ।  

(२) उपननयम (१) ववपरीत कुनै कमयचारीिाई ननयुजतत गरी तिब खुवाएमा त्यसरी 
खुवाएको तिब रकम ननयुजतत गने अधिकारीबाट असूि उपर गररनेछ ।  

३३. करार सेवामा काममा िगाउँदाको कायमववधध: नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थामा 
धचककत्सक वा स्वास््यकमीिाई करार सेवामा काममा िगाउँदा अपनाउने काययववधि योग्यता 
प्रणािी तथा खुिा प्रनतस्पिायत्मक पद्धनत अबिम्बन गरी नगरपालिकािे तयार गरेको मापदण्ड 
बमोजजम हुनेछ । 

३४. अभ्यासकतामिाई काममा िगाउँदाको कायमववधध: नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थामा 
अभ्यासकतायिाई काममा िगाउँदा अपनाउने काययववधि नगरपालिकािे तोके बमोजजम हुनेछ।  

३५. स्थानीय स्वास््य कायमकताम र मदहिा स्वास््य स्वयंसेववकािाई काममा िगाउँदाको कायमववधध: 
नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थामा स्थानीय स्वास््य काययकताय र मदहिा 
स्वयंसेववकािाई काममा िगाउँदा अपनाउने काययववधि नगरपालिकािे तोके बमोजजम हुनेछ। 

३६. कायमसभपादन सभझौता गने: (१) नगरपालिका अन्तगयतका सबै स्वास््य संस्थाका प्रमुखहरूसँग 
नगरपालिकािे हरेक आधथयक वषयको िाधग काययसम्पादन करार गनेछ। 

  (२) स्वास््य संस्थाका प्रमुखिे मातहतका कमयचारीसंग काययसम्पादन करार गनुयपनेछ। 



14 

 

(३) उपननयम (१) बमोजजम गररने काययसम्पादन सम्झौतामा उल्िेख गनुयपने वववरण 
नगरपालिकािे तोके बमोजजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

स्वास््य सेवा संचािन अनुमनत प्रकृया  

३७. नगरपालिकावाट स्वास््य सेवा सञ्चािन गनम इजाजतपत्र लिनुपने स्वास््य संस्थाहरू: (१) ऐनको 
दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजम देहायका स्वास््य संस्थाहरू स्थापना, सेवा ववस्तार वा 
स्तरोन्ननत गनय नगरपालिकाबाट इजाजतपत्र लिनु पनेछ:– 

(क) स्वास््य जतिननक, आयुवेद जतिननक, सोवाररग्पा (आम्ची) जतिननक, 

होलमयोप्याथी जतिननक र यस्तै प्रकारका अन्य जतिननकहरू, 

(ख)  कफजजयोथेरापी केन्र, पुनस्थायपना केन्र (मनोसमाजजक) प्राकृनतक उपचार 
केन्र, अकुपन्चर, अकुप्रेसर केन्र, युनानी उपचार केन्र, योग ध्यान तथा 
िारीररक व्यायाम केन्र, परम्परागत सेवा जतिननक र यस्तै प्रकारका अन्य 
जतिननक तथा सेवा केन्रहरू 

(ग)  जेररयादिक परामिय केन्र 

(घ)   औषिी पसि, फामेसी सेवा 

(ङ)  'क्तड' र 'ई' वगयको प्रयोगिािा 

(च)  १५ िैयासम्मको अस्पताि 

 (२) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र स्थापना, सेवा ववस्तार वा स्तरोन्ननतका िाधग उप ननयम (१) 
देखख बाहेकका नेपाि सरकार र प्रदेिवाट इजाजतपत्र ददने स्वास््य संस्था र स्वास््यसँग 
सम्बजन्ित लिक्षण संस्थाको हकमा इजाजतपत्र लिनुपुवय नगरपालिकाको दताय लसफाररस 
लिनुपनेछ। 

(३) उप ननयम (१) र (२) बमोजजम नगरपालिकाबाट इजाजत प्राप्त गरेका वा दताय 
लसफाररस लिएका स्वास््य संस्थाहरूको वववरण प्रदेि सरकार र नेपाि सरकारको सम्बजन्ित 
ननकायमा अद्यावधिक गराउनु पनेछ। 

 (४) यस ननयममा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन स्वास््य संस्थाको 
तहगत संरचना र सेवा सम्बन्िी न्यूनतम मापदण्ड नेपाि सरकारिे ननिायरण गरे बमोजजम 
हुनेछ। 
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३८.  स्वास््य संस्थाको पूवामधार ननमामिका िाधग आसयपत्र लिनुपन:े (१) यस ननयमाविी बमोजजम 
स्वास््य संस्थाको स्थापना, स्वास््य सेवा ववस्तार वा स्तरोन्ननत गरी स्वास््य सेवा सञ्चािन 
गनय इच्छुक स्वास््य संस्थािे आवश्यक पूवायिार ननमायण गने प्रयोजनका िाधग प्रचलित मापदण्ड 
बमोजजम अनुसूची-२ को ढाँचामा मनसाय पत्रका िाधग ननवेदन ददनुपनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोजजम ननवेदन प्राप्त हुन आएमा नगरपालिकािे ननवेदन प्राप्त 
भएको पन्र ददनलभत्र देहायका वववरणहरू परीक्षण गने प्रयोजनका िाधग अनुगमन सलमनत 
खटाउन सतनेछ– 

(क) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थाको व्यावसानयक कायययोजना,  

(ख) प्रस्ताववत स्वास््य संस्था रहने स्थानको उपयुततता र जग्गाको पयायप्तता, 

(ग) प्रचलित कानून बमोजजम प्रारजम्भक वातवारणीय परीक्षण वा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने भए सोको प्रनतवेदन, 

(घ) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थािे सेवा पुयायउने क्षेत्र, सो क्षेत्र को जनसंख्या/ 
जनघनत्व, 

(ङ) प्रस्ताववत स्वास््य संस्थािे सेवा पुयायउने क्षेत्रमा अन्य अस्पतािहरूको 
अवजस्थनत र प्रस्ताववत अस्पताििे पुयायउने थप योगदान, 

(च) नतसा पास भए नभएको र भएको भए सो नतसा सदहतको वववरण, 

(३) अनुगमन सलमनतिे उपननयम (२) मा उल्िेखखत ववषयहरूको ववश्िेषण गरी स्पष्ट 
राय सदहतको प्रनतवेदन तीस कायय ददनलभत्र नगरपालिका समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

(४) उप ननयम (३) बमोजजमका प्रनतवेदन प्राप्त भएपनछ सो प्रनतवेदनको आिारमा 
पूवायिार ननमायणका िाधग अनुमनत ददन उपयुतत हुने देखखएमा प्रनतवेदन प्राप्त भएको लमनतिे 
पन्र कायय ददनलभत्र नगरपालिकािे बढीमा तीन वषयसम्मको समयावधि ददई पूवायिार ननमायणका 
िाधग ननवेदकिाई मनसायपत्र(Letter of Intent)प्रदान गनय सतनेछ। 

(५) उप ननयम (४) बमोजजमको अवधिलभत्र मनालसव कारण परी पूवायिार ननमायण गनय 
नसकेको भनी समयावधि थपका िाधग सम्बजन्ित अस्पताि वा स्वास््य संस्थािे अनुरोि गरेमा 
नगरपालिकािे त्यस्ता अस्पताििाई बढीमा दईु वषयमा नबढ्ने गरी पूवायिार ननमायणका िाधग 
समयावधि थप गनय सतनेछ ।  

(६) यस ननयममा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पनन यो ननयम जारी हँुदाको वखत 
पुवायिार मापदण्ड पुरा गरी इजाजत पत्र लिईसकेका स्वास््य संस्थािे नयाँ स्थानमा स्वास््य 
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संस्था संचािन गनय, थप सेवा ववस्तार गनय वा नयाँ पुवायिार ननमायण गनुयपने अवस्थामा वाहेक 
पूवायिार ननमायण अनुमनत लिनुपने छैन । 

३९.  ईजाजतपत्र लिनुपने:  (१) कसैिे पनन ईजाजतपत्र प्राप्त नगरी स्वास््य संस्था सञ्चािन गनय वा 
त्यस्तो संस्थाबाट स्वास््य सेवा उपिव्ि गराउनु हँुदैन। 

)२(  ननयम ३७ बमोजजमका स्वास््य संस्थाको िाधग नगरपालिकाबाट इजाजतपत्र लिनु 
पनेछ। 

 (३) यो ननयमाविी प्रारम्भ हँुदाको वखत इजाजतपत्र नलिई वा नववकरण नगराई 
संचािन भै रहेका स्वास््य संस्थािे यो ननयमाविी प्रारम्भ भएको लमनतिे ३ मदहना लभत्र यस 
ननयमाविी तोकेको सतय र मापदण्ड पुरा गरी नगरपालिकाबाट ईजाजतपत्र लिनुपनेछ।  

(४) उपननयम (२) र (३) बमोजजम इजाजतपत्र लिन चाहाने स्वास््य संस्थािे अनुसूची ३ 
बमोजजमको ढाँचामा नगरपालिकामा ननवेदन ददनुपनेछ। 

(५) उपननयम (४) बमोजजमको ननवेदन प्राप्त हुन आएमा नगरपालिकािे आवश्यक 
जाँचबुझका िाधग सात कायय ददनलभत्र अनुगमन सलमनत खटाउनुपनेछ। 

(६) अनुगमन सलमनतिे स्थिगत ननरीक्षण गरी एक मदहना लभत्र रायसदहतको प्रनतवेदन 
काययपालिकामा पेि गनुयपनेछ।  

(७) उपननयम (४) वमोजजम इजाजतपत्रको ननवेदन ददने स्वास््य संस्थािे ऐन तथ यस 
ननयमाविी र प्रचलित कानून बमोजजम ननिायररत मापदण्ड पुरा भएको रहेछ भने काययपालिकािे 
पाँच वषयको िाधग स्वास््य सेवा संचािन गनय अनुसूची ५ मा उल्िेख भए बमोजजमको ढाँचामा 
ईजाजतपत्र ददनेछ । 

 (८) उप ननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पनन यो ननयमाविी प्रारम्भ 
हँुदाको वखत कुनै ननकायबाट अनुमनत लिई संचािनमा रहेका स्वास््य संस्थािे प्रचलित कानून 
बमोजजमको मापदण्ड पुरा गने समय माग गरेमा नगरपालिकािे त्यस्तो स्वास््य संस्थािाई 
औधचत्य हेरी वढीमा ६ मदहनाको समयाविी थप गनय सतनेछ। सो अविीलभत्र इजाजतपत्र नलिने 
स्वास््य संस्थाको अनुमनत स्वतिः खारेज हुनेछ। 

(९) उप ननयम (७) बमोजजम इजाजतपत्र दददंा नगरपालिकािे स्वास््य संस्था तथा सेवा 
संचािनका सन्दभयमा आवश्यक ितय तोतन सतनेछ र त्यस्तो ितयको पािना गनुय सम्बजन्ित 
स्वास््य संस्थाको कतयव्य हुनेछ। 

४०.  थप सेवा ववस्तार गनम वा शाखा स्थापना गनम अनुमनत लिनुपने: स्वास््य संस्थािे आफुिे सेवा 
सञ्चािन गनय अनुमनत पाएका सेवाको अनतररतत थप सेवा ववस्तार गनय वा िाखा स्थापना गरी 
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सेवा सञ्चािन गनय चाहेमा अनुमनत प्रदान गने ननकायबाट यस ननयमाविी बमोजजमका प्रकृया 
पुरा गरी अनुमनत प्राप्त गनुयपनेछ । 

४१. दस्तुर बुझाउनु पने: स्वास््य संस्थाको स्थापना, सेवा ववस्तार वा स्तरोन्ननत गनय अनुमनतप्राप्त 
भएमा सम्बजन्ित स्वास््य संस्थािे अनुसूची ६ मा उल्िेख भए बमोजजमको अनुमनत दस्तुर 
नगरपालिकािाई बुझाउनुपनेछ । 

४२.  नववकरि गनुमपनेाः (१) ननयम ३९ बमोजजम जारी भएको इजाजतपत्र प्रत्येक पाँच वषयमा 
नगरपालिकाबाट नवीकरण गराउनुपनेछ ।  

(२) उप ननयम (१) बमोजजम अनुमनतपत्र नवीकरण गनय स्वास््य संस्थािे इजाजतपत्रको 
अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन मदहना अनघ अनुसूची ४ बमोजजमको ढाँचामा सोदह 
अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोजजमका वववरण तथा कागजात संिग्न गरी नगरपालिकामा ननवेदन 
ददनुपनेछ।  

(३) उपननयम (२) बमोजजम नवीकरणको िाधग ननवेदन ददएकोमा काययपालिकािे आवि  यक 
जाँचबुझ गरी वा ननयम 49 बमोजजमको सलमनतमाफय त अनुगमन गराई प्रचलित मापदण्ड पूरा 
गरी स्वास््य संस्था सञ्चािन गरेको एककन गरी इजाजतपत्र समाप्त हुनुभन्दा अनघ इजाजतपत्र 
नवीकरण गरीददनु पनेछ । 

(४) उप ननयम (२) बमोजजमको समयमा ननवेदन नददई सो को मानलसव कारण सदहत 
थप एक मदहनालभत्र ननवेदन ददएमा उप ननयम (३) बमोजजम प्रकिया पुरा गरी दोव्वर दस्तुर लिइ 
इजाजतपत्र नववकरण गनय सतनेछ। 

४३.  स्वास््य संस्था गालिई सेवा संचािन गनम सक्ने: स्वास््य सेवािाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा 
सुवविायुतत बनाउन संचािनमा रहेका एक भन्दा वढी स्वास््य संस्थाहरू एक आपसमा गालभई 
सेवा संचािन गनय चाहेमा नगरपालिका समक्ष त्यस्ता स्वास््य संस्थािे सयुंतत रुपमा ननवेदन 
ददन सतनेछन। 

४४.  इजाजत खारेजी तथा कारवाही सभबन्धी ब्यवस्था: (१) यस ननयमाविीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा 
िेखखएको भए तापनन नगरपालिकािे स्वास््य सेवा सञ्चािन सम्बन्िी ईजाजतपत्र लिन वा 
नवीकरण गनय ननयम ३९ को उपननयम (३) बमोजजम एक पटकको िाधग ननजश्चत समय अवधि 
ददई सावयजननक सूचना प्रकािन गनेछ । 

(२) यस ननयमाविी बमोजजमको अवधिलभत्र स्वास््य संस्था सञ्चािन सम्बन्िी 
इजाजतपत्र नलिने र नवीकरण नगने स्वास््य संस्थाको अनुमनत स्वतिः खारेज हुनेछ । सोको 
व्यहोरा संघीय मन्त्रािय र प्रदेि मन्त्राियमा समेत जानकारी ददनेछ। 
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४५. सञ्चािन अनुमनत नवीकरि नहुने: (१) यस ननयमाविीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए 
तापनन देहायका अवस्थामा नगरपालिका लभत्र संचालित स्वास््य संस्थाका सेवा सञ्चािन 
अनुमनतको नवीकरण गररने छैन :– 

(क)  ननयलमत वा आकजस्मक अनुगमन गदाय तोककएका गुणस्तर वा पूवायिार पुरा 
नगरी स्वास््यसेवा सञ्चािन गरेको पाईएमा, 

(ख) प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुयपने स्वास््य संस्थाको हकमा प्रनतवेदनमा 
उजल्िखखत ितयहरू पािना नगरेको पाईएमा, 

(ग)  स्वास््य संस्थािे प्रदान गरेका सेवाको तोककएको ढाँचामा अलभिेख नराखेमा, 
तोककएको ढाँचा र समयमा ननयलमत प्रनतवेदन नगरेमा र वावषयक प्रनतवेदन 
नगरपालिकाको कायायियमा पेि नगरेमा, 

(घ) स्वास््य संस्थाबाट लसजजयत अस्पताि जन्य फोहरमैिाको उधचत व्यवस्थापन 
नगरेको पाईएमा, 

(ङ)  स्वास््य मन्त्रािय वा प्रादेलिक स्वास््य संरचना वा सम्वजन्ित ननकाय वा 
नगरपालिकािे ददएको ननदेिनको उल्िंघन गरेमा, 

(च)  भवन संदहता अनुरुप भवन ननमायण नभएको वा पुराना भवनको हकमा 
तोककएका समयलभत्र भुकम्पीय दृजष्टकोणिे भवन प्रबिीकरण गरेको 
नपाईएमा । 

(छ)  गैर कानूनी कियाकिाप गरेको पाईएमा नगरपालिकािे सम्बजन्ित सेवा 
ननिम्वन वा त्यस्ता संस्थाका सञ्चािन अनुमनत खारेजी गनय सतनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

स्वास््य सेवा गुिस्तर तथा अनुगमन सभबन्धी व्यवस्था   

४६. स्वास््य सेवा सञ्चािन: (१) नगरपालिकाबाट इजाजतपत्र लिई संचालित स्वास््य संस्थािे नेपाि 
सरकारिे ननिायरण गरेको स्वास््य संस्थाको तहगत संरचना, उपिब्ि गराउनुपने सेवा र सो को 
मापदण्ड बमोजजम आफ्नो उद्देश्य र क्षमता अनुसार देहायका सेवाको समुधचत व्यवस्था गरी 
स्वास््य सेवा सञ्चािन गनय सतनेछ :– 

(क) आिारभुत स्वास््य सेवा 

(ख) आकजस्मक सेवा, 
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(ग) बदहरंग सेवा, 

(घ) अन्तरंग सेवा, 

(ङ) ननदानात्मक सेवा (प्रयोगिािा, रेक्तडयो ईमेजजङ आदद), 

(च) सामान्य िल्यकिया सेवा, 

(च) सामान्य धचककत्सा सेवा, 

(छ) स्त्रीरोग तथा प्रसुती सेवा, 

(ज) वािरोग तथा लििु सेवा, 

(झ) सामान्य दन्त सेवा, 

(ञ) प्रबियनात्मक तथा प्रनतरोिात्मक सेवा, 

(ट) फामेसी सेवा, 

(ि) रतत सञ्चार सेवा, 

(ड) कफजजयोथेरापी सेवा, 

(ढ) अस्पताि व्यवस्थापन, 

 (ण) स्वास््य संस्थाबाट ननष्कालित फोहरमैिा व्यवस्थापन । 

 (२) नगरपालिकालभत्र संचालित स्वास््य संस्थािे अन्य कुराको अनतररतत देहायका 
वववरण समेत खुिाई नगरपालिकामा वावषयक प्रनतवेदन पेि गनुयपनेछ । 

(क)  दताय लमनत, ननकाय र दताय समाप्त हुने अविी 

(ख)  संचािन स्वीकृनत पाएका सेवाहरू र उतत सेवा प्रवाहको अवस्था 

(ग)  सेवाग्राहीहरूको संख्या 

(घ)  नगरपालिकािे तोकेका आिारभूत स्वास््य सेवा ववतरण गरेको अवस्था र 
िाभग्राही संख्या 

(ङ)  स्वास््यकमी र धचककत्सकहरूको संख्या र नतनीहरूको वविेषज्ञता 

(च) नगरपालिका र अन्य ननकायबाट भएको अनुगमन र सुझाव वा ननदेिनको 
कायायन्वयनको अवस्था 

(छ)  तोककएको ननकायिाई प्रचलित कानुन अनुसार नतरेको करको वववरण 
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(ज)  अन्य 

४७.  स्वास््य सेवा गुिस्तर सुननम्चचतता सभबन्धी मापदण्ि: (१) स्वास््य सेवा संचािन गदाय नेपाि 
सरकारिे तोके बमोजजम सुननजश्चत गनुयपने न्युनतम गुणस्तर सम्बन्िी मापदण्डका अनतररक्त 
देहायका मापदण्डहरूको समेत पािना गनुयपनेछ।  

(क) बदहरंग ववभागमा आउने ववरामीको चापका आिारमा बबमी दताय, वविेषज्ञ 
परामिय, ननदानात्मक सेवाहरू र औषिी कक्षमा नछटो छररतो सेवा ददने 
व्यवस्था लमिाउनु पनेछ। 

(ख)  स्वास््य संस्थामा नेपाि सरकारिे ननिायरन गरेको मोदण्ड बमोजजम 
संिमण ननयन्त्रण (Infection Prevention) को व्यवस्था हुनु पनेछ र सो 
को ननयलमत र प्रभावकारी अनुगमन गनुयपनेछ। 

(ग)  स्वास््य संस्थािे ववलभन्न इकाईबाट प्रदान गन े स्वास््य सेवाहरू 
गुणस्तरीयरुपमा संचािन गनय काययसंचािन ननदेलिका बनाई िाग ु
गनुयपनेछ। 

(घ)  स्वास््य संस्थािे बदहरंग सेवा प्रदान गन ेधचककत्सकहरू उपिव्ि हुने समय 
तालिका(ददन र बार खुल्ने गरी) सवैिे देखे्न िाँउमा राखखएको हुनुपदयछ। 

(ङ)  स्वास््य संस्थािे उपिव्ि गराउने भननएको वविेषज्ञ सेवा सम्बजन्ित 
वविेषज्ञ धचककत्सकवाट प्रदान गने व्यवस्था लमिाउनुपनेछ। 

(च)  ववरामीिे त्यहाँ काययरत धचककत्सकहरू मध्ये आफूिे सेवा लिन चाहेको 
धचककत्सकवाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपनेछ। 

(ज)  अस्पताि पररसर तथा सेवा ददने कक्षहरू ननयलमत रुपमा सफा सुग्घर 
राखखएको हुनुपदयछ। 

(झ)  सेवा प्रदायक धचककत्सक तथा स्वास््यकमीहरूको सुरक्षाका िाधग ववलभन्न 
सरुवा रोग ववरुद्िको खोप तथा व्यजततगत सुरक्षाको व्यवस्था गरेको 
हुनुपदयछ। 

(ञ) हरेक स्वास््य संस्थामा काययरत कमयचारीको सेवा ितय सम्बन्िी ववननयम 
वनाएको हुनुपनेछ। 
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(ट)  स्वास््य संस्थािे नेपाि सरकारवाट संचालित सेवा वा काययिम संचािन 
गदाय नेपाि सरकारिे तोकेको प्रोटोकि, मापदण्ड, ननदेलिका अननवायय 
रुपमा पािना गरेको हुनुपनेछ। 

(ि)  अस्पताििे २४सै घण्टा धचककत्सक तथा दक्ष स्वास््यकमीबाट आकजस्मक 
सेवा ददएको हुनुपनेछ। 

(ड)  अस्पतािमा रहेको आकजस्मक िैया क्षमताको आिारमा धचककत्सक तथा 
अन्य स्वास््यकमीको व्यवस्था गरेको हुनुपनेछ र सो को वववरण सवैिे 
देखे्न िाँउमा राखु्नपनेछ। 

(ढ)  आकजस्मक ववभागवाट बबरामी भनाय गने, ररफर गने, ववरामीको रेफेि प्रकृया 
र ववरामी साने पद्िनत स्पष्ट पररभावषत भएको हुनुपनेछ र सोको व्यहोरा 
बमोजजमको ढांचा सवैिे देखे्न िाँउमा राखु्नपनेछ। 

(ण)  अस्पतािमा उपचारका िाधग आउने ववपन्न, असहाय, वेवाररसे ववरामीका 
िाधग कुि िैयाको १० प्रनतित िैया छुट्टाई नगरपालिकािे लसफाररि 
गरेका ववरामीिाई नन:िुल्क उपचार अननवायय रुपमा उपिब्ि गराउनु पनेछ 
र सो को अलभिेख सदहतको प्रनतवेदन नगरपालिकामा पिाउनु पनेछ। 

(त)  अस्पताििाई जेष्ि नागररकिाई वविेष ककलसमको सुवविाको व्यवस्था 
हुनुपनेछ। 

(थ)  स्वास््य संस्था संचािन गररने भवन र अन्य पुवायिार भवन सदहतंा र 
स्वास््य भवन पुवायिार ननमायण सम्बजन्ि मापदण्ड अनुरुप हुनुपनेछ। 

(द)  अस्पताििे ववपद व्यवस्थापनको कायययोजना बनाएको हुनुपनेछ। 

(ि)  यस ननयमाविी र प्रचलित कानूनमा उल्िेख भएका मापदण्डिाई सब ै
स्वास््य संस्थािे पािना गनुयपनेछ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गने 
प्रनतवद्िता सदहतको नागररक बडापत्र सावयजननक गनुयपनेछ ।  

(न)  प्रत्येक स्वास््य संस्थािे वावषयक रुपमा गुणस्तरीय सेवाको मापदण्ड पािना 
भएको नभएको सम्बन्िमा स्व-मूल्यांकन गरी सुिार गनुयपने देखखएमा 
तत्काि सुिारको योजना बनाइ कायायन्वयन गनुयपनेछ ।   

(प)  प्रत्येक मदहना नगरपालिकामा तोककएको ढाँचामा वववरण र प्रनतवेदन 
बुझाउनुपनेछ। 
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(फ)  सुचना अधिकारी तोतनुपनेछ। 

४८.  स्वास््य संस्था सभबन्धी मापदण्िहरूको ववस्ततृ वववरि: (१) स्वास््य संस्था संचािन सम्बन्िी 
भौनतक पुवायिार, औजार उपकरण, सरसफाई, जनिजतत र सेवा सम्बन्िी न्युनतम मापदण्डहरूको 
ववस्ततृ वववरण नेपाि सरकारिे ननिायरण गरेको मापदण्ड बमोजजम नगरपालिकािे ननिायरण 
गनेछ। 

(२) उप ननयम (१) बमोजजमको मापदण्ड ननिायरण नहुन्जेि स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्राियको स्वास््य संस्था संचािन मापदण्ड, २०७७, स्वास््य संस्था स्थापना, संचािन तथा 
स्तरोन्ननत (मापदण्ड) सम्बन्िी ननदेलिका, २०७०, स्वास््यजन्य फोहोरमैिा व्यवस्थापन 
ननदेलिका, २०७७, स्वास््य प्रयोगिािा ननदेलिका, २०७३ र अन्य प्रचलित कानून बमोजजम हुनेछ।  

४९. अनुगमन सलमनताः (१) स्वास््य संस्थाको अनुगमन, ननरीक्षण र मुल्याङ्कन गनय काययपालिकािे 
ऐनको दफा ११ बमोजजम देहायको अनुगमन सलमनत गिन गनेछ।  

(क) नगरपालिका उपप्रमुख – संयोजक 

(ख) सामाजजक ववकास सलमनत संयोजक – सदस्य   

(ग) काययपालिका सदस्यहरू मध्येबाट काययपालिकािे तोकेको एक जना 
मदहिा सदस्य – सदस्य  

(घ) काययपालिकािे तोकेको सम्बजन्ित ववषयको ववज्ञ -सदस्य 

(ङ) नगरपालिका स्वास््य तथा सरसफाई िाखा प्रमुख – सदस्य सधचव   

सलमनतिे अनुगमन तथा ननरीक्षणको लििलसिामा उपभोतता दहत संरक्षणको क्षेत्रमा 
कियालिि संस्थाका प्रनतननधि, पत्रकार, सुरक्षा ननकायका प्रनतननधि र अन्य ववषय ववज्ञिाई 
सहभाधग गराउन सतनेछ।  

 )२ ( अनुगमन सलमनतिे प्रचलित कानून र यस ननयमाविी बमोजजम संचीािन इजाजत 
लिई नगरपालिका क्षेत्रलभत्र संचिानमा रहेका र नगरपालिकािे आफैं  संचािन गरेका प्रत्येक 
स्वास््य संस्थाको वषयमा कजम्तमा दईु पटक अननवायय रुपमा र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै 
बेिा अनुगमन, ननरीक्षण गनय सतनेछ। 

(३) स्वास््य संस्थाको पुवायिार, इजाजतपत्र र नववकरण गने प्रयोजनको िाधग अनुगमन 
गरी लसफाररस गनय उपननयम (१) को सलमनत अन्तगयत जनस्वास््य ननरीक्षकको संयोजकत्वमा 
देहाय एक अनुगमन उपसलमनत [ प्राववधिक उपसलमनत ] रहनेछ। 

(क) जनस्वास््य ननरीक्षक -संयोजक  

(ख) सम्बजन्ित क्षेत्रको ववषय ववज्ञ -सदस्य 

(ग) स्वास््य संस्थाको प्रमुखमध्येबाट एक जना -सदस्य 

(घ) स्वास््य संस्थामा काययरत नलसयङ कमयचारीमध्येबाट एक जना -सदस्य 
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(ङ) स्वास््य तथा सरसफाई िाखा प्रमुख -सदस्य सधचव  

नोट: यस ननयम बमोजजम स्वास््य संस्थाको अनुगमन र ननयमन गन े
प्रयोजनका िाधग जनस्वास््य ननरीक्षक तोतदा नेपाि सरकारिे ननिायरण गरेको 
न्युनतम योग्यतािाई आिार मानन कुनै एक स्वास््य ववज्ञान ववषयमा स्नातक 
तह पुरा गरेका स्वास््य सेवाका सातौं वा आिौं तहका अधिकृत मध्येबाट तोतन 
सतनेछ। 

 (४) उप ननयम (३) बमोजजमको प्राववधिक उपसलमनतमा स्वास््य संस्थाको प्रकृनत र 
आवश्यकता अनुसार सम्बजन्ित क्षेत्रका ववज्ञ (धचककत्सक, नसय, ल्याव टेतनीलसयन/अधिकृत, 

रेक्तडयोग्राफर/अधिकृत, पजब्िक हेल्थ नसय/अधिकृत, फामेसी अलसस्टेन्ट/अधिकृत, आयुवेद क्षेत्रको 
बबज्ञ, सव इजन्जननयर(लसलभि) रहन सतनेछन। 

(५) उप ननयम (३) बमोजजमको उपसलमनतमा सम्बजन्ित क्षेत्रका ववषय ववज्ञ नगरपालिका 
उपिव्ि हुन नसकेको अबस्थामा काययपालिकािे प्रादेलिक तथा संघीय तहका ननयामक ननकाय, 
स्वास््य कायायिय, अस्पताि वा जजल्िाजस्थत सम्बजन्ित क्षेत्रमा काययरत व्यजततिाई सदस्यको 
रुपमा आमजन्त्रत गनय सतनेछ। 

५०.  स्वमूल्याङ्कन प्रनतवेदन: (१) स्वास््य संस्थािे आफूिे प्रदान गरेका सेवाहरूको यस ननयमाविी र 
प्रचलित कानूनमा उजल्िखखत मापदण्ड बमोजजमको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्िमा 
स्विःमूल्यांकन गरी सोको प्रनतवेदन आधथयक वषय समाप्त भएको लमनतिे तीन मदहनालभत्र 
नगरपालिका समक्ष अननवायय रुपमा पेि गनुयपनेछ। 

(२) उप ननयम (१) बमोजजम तोककएको अबधिलभत्र प्रनतवेदन पेि नगने स्वास््य 
संस्थािाई सो प्रनतवेदन पेि गनय नगरपालिकािे ननदेिन ददन र सो सम्बन्िमा स्पजष्टकरण 
सोध्न सतनेछ। 

५१. गुिस्तर र अनुगमन सभबन्धी अन्य व्यवस्थााः (१) ननयम ४९ बमोजजम ननयलमत वा आकजस्मक 
अनुगमन गदाय तोककएका गुणस्तर वा पूवायिार पूरा नगरी सेवा सञ्चािन गरेको पाईएमा त्यस्ता 
संस्थािाई तत्काि सुिारका िाधग बढीमा तीन मदहनाको म्याद ददई सुिारको मौका ददन सतनेछ 
। 

(२) यस ननयमीाविी बमोजजम ननरीक्षण तथा अनुगमनका िममा ददएको ननदेिन पािना 
नगने, गुणस्तर तथा पूवायिार मापदण्ड पूरा नगने वा गुणस्तर परीक्षणको वावषयक प्रनतवेदन पेि 
नगने स्वास््य संस्थािाई नगरपालिकािे त्यस्ता स्वास््य संस्थािे प्रदान गरीरहेको सेवा पूणय वा 
आंलिक रूपमा बन्द गनय आदेि ददन सतनेछ । 
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(३) उपननयम (२) बमोजजम स्वास््य संस्थािाई कारबाही गनुयपूवय सम्बजन्ित स्वास््य 
संस्थािाई मनालसब माकफकको सफाइ पेि गनय मौका ददनु पनेछ । 

(४) यस ननयमाविीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन अन्य प्रचलित कानून 
बमोजजम गररने अनुगमनिाई यो व्यवस्थािे सीलमत गने छैन। 

(७) स्वास््य सेवा सञ्चािन सम्बन्िी अनुमनत नलिएका स्वास््य संस्थामा कुनै पनन 
धचकत्सक, नसय, वा स्वास््यकमीिे जतिननकि प्राजतटस गनय पाउने छैन । कुनै धचककत्सक, नसय वा 
स्वास््यकमीिे त्यस्तो संस्थामा जतिननकि प्राजतटस गरेमा ननजिाई कारवाहीको िाधग 
सम्बजन्ित पररषदमा िेखी पिाईनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

औषधी तथा उपकरि सभबन्धी व्यवस्था 

५२. औषधी तथा उपकरि आपूनत म: (१) आिारभूत स्वास््य सेवा ननिःिुल्क रुपमा उपिब्ि गराउन 
स्वास््य संस्थामा तोककएको औषिीको ननयलमत आपुनत यको ब्यवस्था गनुय पनेछ । 

(२) स्वास््य संस्थामा आउने बबरामीको संख्या तथा रोगको आिारमा औषिीको माग 
आपुनत य सन्तुिनको ब्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

(३) म्याद नाघेका औषिीको सूची तयार पारी ननयलमत रूपमा िुिाउने ब्यवस्था लमिाउनु 
पनेछ । 

(४) औषिी नष्ट हुनबाट बचाउन तथा गुणस्तर कायम राख्न वातानुकूिन तथा 
भेजन्टिेसनयुतत कोिाको ब्यवस्था गनुय पनेछ । 

(५) औषिी आपूनत य तथा ववतरण प्रणािीिाई पारदिी तथा आधथयक ऐन अनुसार संचािन 
गनुय पनेछ। यसको िाधग स्वास््य संस्थाको एक जना कमयचारीिाई स्टोर ककपर तोतनु पनेछ। 

(६) उपननयम (५) अनुसार तोककएको स्टोरककपरिे ननयलमत जजन्सी शे्रस्ता लमिाउनु 
पनेछ। दैननक औषिीको खपतिाई मौज्दात दैननक अलभिेख राखु्न पने छ । साथै चि अचि 
सम्पवत्तको वववरण जजन्सी रजजष्टर अनुसार दरुुस्त राखु्न पने छ । 

(७) औषिीको माग गदाय पूि लसष्टम (Pull System) मा आिाररत माग प्रणािी 
अपनाउनु पनेछ। 

(८) औषिीको माग आपूनत य गदाय समुदायमा हुन सतने माहामारी रोग ननयन्त्रणिाई समेत 
ध्यान पुयायउनुपने छ । 
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(९) म्याद नाघी िुिाएको औषिीिाई बातावरण प्रनतकूि नरहने गरर नष्ट गनुय पनेछ। 

(१०) स्टोर ककपरिे खचय भएर जाने र नजाने जजन्सी रजजष्टरको िगत राखु्न पनेछ। 

(११) स्टोर ककपरिे औषिी तथा जजन्सी सामानको रेकडय राखी ब्यवथापन सलमनत समक्ष 
वावषयकअनुमोदन गराउनु पनेछ । 

५३.  औषधी,उपकरि तथा औषधीजन्य सामाग्री र पदाथमको खररद प्रकृया: (१) औषिी, उपकरण तथा 
औषिीजन्य सामाग्री र पदाथय खररद गदाय सावयजननक खररद ऐन, २०६३ तथा सावयजननक खररद 
ननयमाविी, २०६४ र औषिी सम्बन्िी प्रचलित कानून बमोजजमको प्रकृया अबिम्बन गनुयपनेछ। 

५४. औषधीको गुिस्तर कायम राख्न ववके्रतािे व्यवस्था लमिाउने:  (१) औषिी बबिेतािे प्रचलित कानून 
बमोजजम औषिीको भण्डारण गनुयपनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोजजम औषिी भण्डारण गदाय त्यस्तो औषिीको गुणस्तर कायम राख्न 
ननम्न बमोजजमको व्यवस्था गनुयपनेछ : 

(क) औषिी बबिी कक्ष, भण्डारण कक्ष वा कोिाको तापिम र आरयता उत्पादकिे 
तोके बमोजजम कायम राखु्न पनेछ ।   

(ख)  औषिी बबिी कक्ष, भण्डारण कक्ष वा कोिा सफासुग्घर राखु्न पनेछ। 

(ग)  औषिी बबिी ववतरण सम्वन्िमा संदहता र औषिी सम्बजन्ि 
प्रचलितकानूनिाई पािना गनुय सवै औषिी बबिेताको कतयव्य हुनेछ। 

(३) स्वास््य संस्थाको फामेसीिे प्रचलित मापदण्ड अनुसारका ननयमहरूको पािना 
गनुयपनेछ। 

५५. ववके्रतािे जानकारी ददनु पने:  सेवा प्रदायक धचककत्सक तथा स्वास््यकमीहरूिे जारी गरेको 
प्रेस्कृप्सन अनुसार औषिीको समुधचत प्रयोगको िाधग सेवाग्राही वा हेरचाह गने ब्यजतत वा 
औषिी लिन आउने व्यजततिाई वविेतािे ननम्न बमोजजमको जानकारी ददनुपनेछ : 

(क) औषिीको सेवन बबधि र मात्रा 
(ख) औषिीको सेवन अबधि 

(ग) औषिीबाट हुनसतने सामान्य प्रनतअसर  

(घ) औषिी सेवन अवधिभर अपनाउनु पने साबिानी 
(ङ) औषिी सुरक्षक्षत राखे्न स्थान तथा ववधि 

५६.   नगर फामेसी सभबन्धी व्यवस्था: (१) गुणस्तरीय औषिी, सही मात्रामा, सही तररकािे, सही 
अवधिमा, सुपथ मूल्यमा उपिव्ि गराउन र औषिी सम्बजन्ि सही परामिय ददई ववरामी एव ं
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सेवाग्राहीिाई सुिभ एवं गुणस्तरीय सेवा पुर् याउन िाधग फामेसी ववषयका दक्ष जनिजतत माफय त 
नगरपालिकािे आफ्नै फामेसी सेवा संचािन गनय सतनेछ। 

(२) नगर फामेसी संचािनका िाधग प्रचलित कानून र मापदण्डको अधिनमा रही 
नगरपालिकािे छुट्टै फामेसी ननदेलिका बनाउनेछ। 

(३) उप ननयम (२) बमोजजमको ननदेलिका नवनेसम्मको िाधग प्रचलित कानून र नेपाि 
सरकारको फामेसी ननदेलिका, २०७२ बमोजजम नगर फामेसी संचािन हुनेछ। 

 

पररच्छेद-८ 

ववववध 

५७. गुनासो व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था: (१) नगरपालिका लभत्रका सबै स्वास््य संस्थाहरूिे सबैिे 
देखे्न िाउँमा उजुरी पेदटका राखी उतत उजुरी पेदटका ननयलमत खोल्ने व्यवस्था लमिाउनुपनेछ ।  

 (२) सबै स्वास््य संस्थाहरूमा आउने ववरामीिाई आवश्यक पने जानकारी गराउन 
अग्रभागमा सोिपुछ वा सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीिाई आवश्यक जानकारी ददने 
व्यवस्था गरेको हुनुपनेछ। 

(३) अस्पतािको सुचनाको जानकारी ददन एकजना सुचना अधिकारीको व्यवस्था 
गनुयपनेछ।  

 (४) नगरपालिकाबाट संचालित र नगरपालिका अन्तगयत संचालित स्वास््य सेवा र 
जनस्वास््यसँग सम्बजन्ित गुनासो र उजुरीको सम्बोिनका िाधग नगरपालिकािे गुनासो 
व्यवस्थापन अधिकारी तोतनुपनेछ । 

 (५) गुनासो व्यवस्थापन अधिकारीिे वावषयक प्रनतवेदन काययपालिका समक्ष पेि गनुयपने छ 
। 

५८.  नागररक बिापत्राः  (१) सबै स्वास््य संस्थाहरूिे बबरामीिे संस्थावाट प्राप्त गने सेवा, सेवा प्राप्त 
गदाय िाग्ने िुल्क, प्रकृया तथा अवधि समेत खुिाएको अनुसुची ७ बमोजजमको नागररक बडापत्र 
सवैिे देखे्नगरी राखु्नपनेछ र सोही अनुसार सेवाको सुननजश्चतता गनुय पनेछ। 

५९. अलििेख तथा प्रनतवेदन: (१) नगरपालिका लभत्रका प्रत्येक स्वास््य संस्थािे प्रदान गरेका सेवाहरू 
काययपालिकाबाट प्राप्त एकककृत स्वास््य व्यवस्थापन सुचना प्रणािी अनुसार अलभिेख राखु्नपनेछ 
।  
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(२) सूचना व्यवस्थापन गने कमयचारीिाई काययपालिकाबाट एकककृत स्वास््य सुचना 
व्यवस्थापन प्रणािी सम्बन्िी तालिम लिने व्यवस्था गराउनुपनेछ । 

(३) नगरपालिका लभत्रका स्वास््य संस्थािे सेवा प्रदान गरेका ववरामीहरूको रोगको वववरण 
काययपालिकािे तोकेको ढांचामा पेि गनुयपनेछ । 

(४) नगरपालिका लभत्रका स्वास््य संस्थािे आफनो संस्थामा भएको जन्म तथा मतृ्युको 
घटना वववरण स्थानीय पजञ्जकाधिकारीिाई ददनुपनेछ । 

(५) नगरपालिका लभत्रका स्वास््य संस्थािे आफ्नो संस्थामा नेपाि सरकारिे तोकेका 
नोदटफाएबि क्तडजजज (Notifiable Diseases) का ववरामी पत्ता िागेको वा िंका िागेको खण्डमा 
वा कुनै रोगको महामारीको िंका िागेमा तुरुन्तै काययपालिका, प्रदेि सरकार र नेपाि सरकारको 
सम्बजन्ित ननकायमा सुचना गनुयपनेछ । 

६०.  सेवा शुल्क ननधामरि सलमनत: (१) नगरपालिका लभत्र संचािन हुने स्वास््य संस्थाहरूिे संचािन गन े
सेवा वापतको िुल्क ननिायरण गनयका िाधग नगरपालिकािे उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्वास््य 
क्षेत्रको ववज्ञ समेत संिग्न काययपालिकािे तोके बमोजजमको ३ सदस्यीय एक सेवा िुल्क ननिायरण 
सलमनत गिन गनय सतनछे। 

(२)  सलमनतको लसफाररिको आिारमा स्वास््य सेवािुल्क ननिायरण हुनेछ ।  

(३) उपननयम (१) को प्रयोजनका िाधग सेवा िुल्क ननिायरण सलमनतको बैिक आवश्यकता 
अनुसार बस्नेछ ।  

(४) सेवा िुल्क ननिायरण सलमनतको बैिक सम्बन्िी काययववधि सलमनत आफैं िे ननिायरण 
गरे बमोजजम हुनेछ ।  

(५) सलमनतिे सेवा िुल्क ननिायरण गदाय अन्य कुराका अनतररतत नेपाि सरकारिे ननिायरण 
गरेको मूल्यिाई समेत आिार मान्नेछ ।   

६१.  योजना पेश गनुमपने: नगरपालिकाबाट इजाजतपत्र लिएका प्रत्येक स्वास््य संस्थािे आफ्नो 
कायययोजना बावषयक रुपमा नगरपालिकामा पेि गनुयपनेछ। 

६२. मापदण्ि तथा अनुसूचीमा हेरफेर: नगर काययपालिकािे यस ननयमाविीमा उजल्िखखत मापदण्ड 
तथा अनुसूचीहरू स्थानीय आवश्यकता र सघंीय मापदण्ड अनुसार हेरफेर र थपघट गनय सतनेछ 
। 

६३.  ननयमाविीको पािना: यस ननयमाविीको पािना गनुय नगरपालिका लभत्रका सबै स्वास््य 
संस्थाको दानयत्व हुनेछ ।  
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६४. ननदेलशका वा कायमववधध बनाउन सक्नेाः यस ननयमाविी कायायन्वयनका िाधग काययपालिकािे 
आवश्यक ननदेलिका, काययववधि वनाउन सतनेछ। 

६५.  प्रचलित कानून बमोम्जम हुने: यस ननयमाविीमा उल्िेख भएका ववषयहरू यसै बमोजजम र यसमा 
उल्िेख नभएमा ववषयहरू प्रचलित कानून बमोजजम हुनेछ। 

६६.  स्वताः अमान्य हुने: यस ननयमाविीमा िेखखएका कुनै कुरा प्रचलित संघीय कानूनको कुनै 
व्यवस्थासँग बाखझएमा बाखझएको हदसम्म स्वतिः अमान्य हुनेछ । 
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अनुसूची -१ 

डिस्चाजम साराशं ढाँचा 
(ननयम...उपननयम...संग सभबम्न्धत) 
Discharge Summary Format 

Patient’s Name:     Age:   Sex: 

Address: Rural/Municipality:    Ward:   Tole: 

Landline Phone Number: 

Mobile Number:    Alternative Number: 

Hospital Ward:       Unit:   IP No/Hospital Registration 

No: 

Treating Consultant’s Name: 

Date of Admission with time: 

Date of Discharge with Time: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Provisional Diagnosis at the time of 

admission: 

 

Final Diagnosis at the time of discharge:  

ICD-10 Code(s) for Final diagnosis:  

Summary of Present Illness:  

Significant past Medical and Surgical history:  

Significant clinical findings:  

Summary of key interventions with major 

results: 

 

Summary of treatment:  

Specialty Consultations if any:  

Blood Transfusion, if any:  

Adverse reactions of medicines and 

transfusion: 

 

Conditions/Outcome at discharge: 

Cured/Improved/Referred out/ Discharge on 

Request/Absconded/Left against Medical 

Advice/Died 

 

Further treatment and Advice:  

Follow up:  

 

Discharge summary prepared by: 

Doctor’s name:      Consultant’s name: 

Signature:       Signature: 

NMC no:       NMC no:
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अनुसूची -२ 

पूवामधार स्वीकृनतको मनसाय पत्रका िाधग ननवेदन फाराम 

(ननयम ......... को उप ननयम ........ सगँ सम्बजन्ित) 
श्री ................................. 
.............................................................. । 

 

ननम्नानुसार प्रस्ताववत अस्पताि/स्वास््य संस्थाको संचािन तथा पूवायिार स्वीकृनतको 
मनसाय पत्रका िाधग देहाय अनुसार कागजात सदहत ननवेदन फाराम पेि गरेका छु/छौं। 

 

ननवेदन फारामिः 

काययकारी अधिकृत/संचािन सलमनतको तफय बाट 

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

 

१. अस्पताि/स्वास््य संस्थाको नाम:-     िैया संख्या:- 

२. सािारण सेवा/वविेषज्ञ सेवा अस्पताि वा कस्तो स्वास््य संस्था हो उल्िेख गने:- 
 

३. संस्थाको िेगाना (पत्राचार गने िेगाना):- 

जजल्िा: 
पालिका: वडा नं.    टोि:   

ब्िक नं. टेलिफोन:   मोबाइि: 

पो.ब.नं.: 
 

४. स्वास््य संस्था/अस्पताि खोल्न व्यजततहरू (५ प्रनतित भन्दा बढी िेयर िारण गनेहरूको 
मात्र):- 

नाम:        

िेगाना: 
नागररकता नं.:    मोबाइि नं.:    फोन नं.: 
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५. स्वास््य संस्थाको िाधग आवस्यक जग्गा र स्वालमत्वको अवस्था 
(क) जग्गाका ककत्ता, क्षेत्रफि र स्वालमत्वका प्रकारिः 
(ख) लिजमा भए कबुलियतनामा पेि गनेिः 
 

६.स्वास््य संस्था/अस्पतािको ववत्तीय स्रोत: 

(क) ननजी िगानी  (ख) बैंक कजाय  (ग) सरकारी   (घ) अनुदान सहयोग 

(ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट कजाय लिइ संचािन गने भए सोकोवववरण (च) अन्य 

ववत्तीय िगानी:(स्थीर पूँजी िागत) रु. .................... 
(क) भवन तथा जग्गाकोिाधग:रु. .................... 
(ख) औजार उपकरणकोिाधग:रु. .................... 
ववत्तीय िगानी: (चि पूँजी िागत) रु. .................. 
रोजगार संख्या: 
अनुमाननत आम्दानी:रु. .................. 
अनुमाननत मुनाफा: ......................  

मालसक:रु. ............. तै्रमालसक:रु. ............वावषयक:रु. ................. 
७. देहायका ववषयहरू समेत समावेि भएको व्यावसानयक कायययोजना 

(क)स्वीकृत संस्थाबाट प्रदान गन सेवाहरूका वववरण: 

ननदानात्मक सेवा प्रनतकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा 
• एतस–रे 

• अल्िासाउण्ड 

• इन्डोस्कोपी 
• इसीजी, िेडलमि 

• प्रयोगिािा 
• ................ 
• ................. 
• ................ 

 

• खोप 

• गभयवती, सुत्केरी जाँच 

• पररवार ननयोजन 

• ..................... 
• ..................... 
• ..................... 

 

• प्रसूनत तथा स्त्री रोग 

• जनरि मेक्तडलसन 

• जनरि सजजयकि 

• वविेषज्ञ सेवा: जस्तै- 
प्रसूनत सेवा, मगृौिा 
रोग, स्नायु, आँखा, 
हाडजोनी, मानलसक 
सेवा 

• ....................... 
• ........................ 
• ....................... 

 

(ख) संस्थामा प्रयोग हुने आवश्यक उपकरणहरूको वववरण (संिग्न गने): 
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(१).............................................................................................. 
(२).............................................................................................. 
(३).............................................................................................. 
(४).............................................................................................. 
(ग) संस्थामा सेवा पयुायउनका िाधग आवश्यक पने जनिजततको वववरण (संिग्न गने): 
(१) वविेषज्ञ: 

नाम:   पद:   योग्यता:  पाटयटाइम/फुिटाइम: 

(२) प्राववधिक: 

नाम:   पद:   योग्यता:  पाटयटाइम/फुिटाइम: 

(३) प्रिासननक: 

नाम:   पद:   योग्यता:  पाटयटाइम/फुिटाइम: 

 

नोट: (१) संस्थामा कायय गनय प्राववधिक कमयचारीहरू सम्बजन्ित पररषदमा दताय भएका हुनुपने । 
सम्बजन्ित पररषदको प्रमाण पत्र अननवाययरुपमा पेि गनुयपनेछ । 

(२) कमयचारीहरूको योग्यताको प्रमाखणत प्रनतलिवपका साथै कायय गने मन्जुरीनामा समेत संिग्न 
हुनुपने। 

(३) सरकारी कायायियमा काययरत कमयचारीहरू संिग्न हुने भएमा नेपाि स्वास््य सेवा ऐन, 

२०५३का दफा ५९ अनुसारको स्वीकृनत पत्र अननवाययरुपमा संिग्न हुनुपने । 

(४) प्राववधिक कमयचारीहरूिे कायय गने अन्य संस्थाहरू भए सोकोसमेत वववरण खुिाउनुपनेछ। 
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अनुसूची-३ 

इजाजतपत्रका िाधग ननवेदनको ढाँचा 

(ननयम ............... को उप ननयम (.............) सँग सम्बजन्ित) 

१. स्वास््य संस्थाको नाम:   
  

२. िैया संख्या (भएमा खुिाउने): 

३. सेवाको ककलसमिः 
(क)सािारण सेवा (ख)वविेषज्ञ सेवा  

४. संस्थाको ककलसमिः 
(क)अस्पताि           (ख) अन्य स्वास््य संस्था 

५. संस्थाका िेगाना (पत्राचार गने िेगाना) : 
जजल्िा: 
गाउँ/नगरपालिका:   वडा नं.:   टोि: 

व्िक नं.:   टेलिफोन न. : 
५. संस्था सञ्चािन गने व्यजततहरू (५ प्रनतसत भन्दा वढी सेयर होल्डर मात्र) 

ि.स नाम स्थायी 
िेगाना 

फोन न. मोवाइि 
नं. 

इमेि नागररकता 
नं. 

       

       

       

       

       

       

       
 

६. संस्थाको ववत्तीय स्रोत : 

क. ननजी: 
ख. िेयर कजाय: 
ग. सरकारी: 
घ. गैर सरकारी संस्थाबाट कजाय लिई संचािन गने भए सो उल्िेख गने: 
ङ. अन्य भए खुिाउने: 
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ववत्तीय िगानी: (िागत) रु. 
क. भवन तथा जग्गाका िाधग रू: 

औजार उपकरणको िाधग रू. : 

जनिजततको िाधग रू.: 
अनुमाननत आम्दानी रू. : 

सम्पवत्तको स्रोत (खुिाउने):  

७. स्वास््य संस्थाको वगीकरण अनुसार प्रदान गने सेवाहरूको बबवरण: 

ननदानात्मक 
सेवा 

प्रनतकारात्मक 
सेवा 

उपचारात्मक सेवा अन्य 

     
    
    
    

८. संस्थामा प्रयोग हुने आवश्यक उपकरणहरूको वववरण (संिग्न गने): 
ि.स उपकरणको नाम ववत्तीय स्रोत कैकफयत 

    

    

    

 

९. संस्थामा सेवा प्रदान गने स्वास््य जनिजततको वववरण (संिग्न गने): 
ि.स. कमयचारीको नाम पद िैक्षक्षक 

योग्यता 
सम्बजन्ित 
पररषदको 
दताय नं. 

सरकारी 
सेवामा 
काययरत 
छ/छैन 

फुिटाइम, 
पाटयटाइम 
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नोट:  

(१) सम्बजन्ित सेवा अनुसार ननिायररत मापदण्डहरू र पूवायिारहरू पूरा भएपश्चात मात्र 
सेवा संचािन गनयपाईनेछ। 

(२) उपयुयतत बमोजजम केकनत कमयचारीहरू संस्थामा संिग्न हुनेहो, स्पष्ट उल्िेख 
हुनुपनेछ। 

(३) सबै सेवाहरूको िुल्क बबवरण बबस्ततृ रुपमा उल्िेख हुनुपने । 

(४) संस्थामा कायय गने प्राववधिक कमयचारीहरू सम्बजन्ित पररषदमा दताय भएको हुनुपने, 
सम्बजन्ित पररषदको प्रमाणपत्र अननवायय रुपमा पेि गनुयपने । 

(५) कमयचारीहरूको योग्यताको प्रमाखणत प्रनतलिवपका साथै कायय गने मन्जुरीनामा समेत 
संिग्न हुनुपने । 

(६) नेपाि सरकारमा काययरत कमयचारीहरू संिग्न हुनेभएमा नेपाि स्वास््य सेवा ऐन, 

२०५३ का दफा ५९अनुसारका स्वीकृनत पत्र अननवायय रुपमा संिग्न हुनुपने । 

(७) प्राववधिक कमयचारीहरूिे कायय गने अन्य संस्थाहरू भए सोकोसमेत वववरण 
खुिाउनुपनेछ। 

१०: स्वास््य संस्था संचािनका िाधग ननवेदन ददँदा संिग्न गनुमपने कागजातहरू 
१. ननवेदन फारम 

२. कम्पनी दताय/संस्था दतायको प्रमाखणत प्रनतिवप 

३. संस्था/कम्पनीको वविान/प्रवन्ि पत्र, ननयमाविीको प्रनतलिवप 

४. स्थायी िेखा दताय प्रमाण-पत्रको प्रनतिवप 

५. स्थापना गनय िाधगएको िाउँमा अस्पताि आवश्यक छ भन्ने सम्बजन्ित वडाको लसफाररस 
पत्र 

६. सम्पूणय सेवा िुल्क बबवरण खुिेको कागजात 

७. प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण IEE वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA गनुयपन े
स्वास््य संस्थािे स्वीकृनत पत्रका प्रनतलिपी 

८. अस्पतािको ववस्ततृ सभेक्षण सदहतको प्रस्ताव 

९. जग्गा/घरको स्वालमत्व वा  घर/कोिा बहािमा लिइ सञ्चािन गने भए घर बहाि 
सम्झौता-पत्र, भवन स्वास््य संस्था संचािन गने राजष्िय भवनसंदहता बमोजजम उपयुतत 
छ भन्ने सम्बजन्ि लसफाररि पत्र र भवनको स्वीकृत नतसा 
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१०. कर चुतता प्रमाण पत्र (िागुहुने अवस्थामा मातै्र) 
११. िेखापरीक्षण प्रनतवेदन (िागुहुने अवस्थामा मातै्र) 

अनुसूची -४ 

नवीकरिको िाधग ददइने ननवेदनको ढाँचा 

(ननयम..... को उपननयम......सँग सभबम्न्धत) 

श्री ....................... 

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

ववषय़: इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्िमा 

........नगरपालिकाबाट लमनत................मा प्रदान गररएको यस......... (स्वास््य संस्था)को 
इजाजत पत्रको अबधि लमनत ...............मा समाप्त हुने भएको हँुदा इजाजतपत्र नववकरण 
गराउनको िाधग देहाय बमोजजमका कागजात संिग्न गरी........................यस ननयमाविीको 
ननयम .........बमोजजम यो ननवेदन पेि गरेको छु/छौं ।  

संिग्न कागजात वववरण: 

१. संस्थाको इजाजतपत्र र पनछल्िो आधथयक वषयको करचुत्ताको प्रमाणपत्र 

२. दफा ............बमोजजम स्विःमूल्यांकन प्रनतवेदन ननयलमत रूपमा िाखामा पेि 
गरेको प्रमाण 

३. ननयम....... बमोजजमका मापदण्ड कायम गरेको स्वघोषणा 
सींस्थाको छाप  

स्वास््य संस्थाको तफय बाट ननवेदन ददने व्यक्तक्तको,:- 

दस्तखत: 

पूरा नाम: 

पद: 

लमनत: 
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    अनुसूची -५ 

इजाजतपत्रको ढाँचा  

ननयम.... को उपननयम ..... सँग सभबम्न्धत) 

सञ्चािन इजाजत 

इजाजतपत्र नं. 

श्री........................... 

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

स्वास््य संस्था सञ्चािन गनय इजाजतपत्रको िाधग लमनत ........................... मा प्राप्त 

भएको ननवेदन उपर कारवाही हँुदा त्यस .................. संस्थािाई सेवा सञ्चािन गनय ददने 

गरी लमनत.................................मा ननणयय भएकोिे .........नगरपालिकाको स्वास््य सेवा 

ऐन, 2076 को दफा.............. र ननयमाविीको ननयम........ तथा देहायका ितयहरूको 

अधिनमा रही....... नगरपालिका वडा नं. ........मा .......िैया क्षमताको 

..........................(अस्पताि/स्वास््य संस्था) सञ्चािन गनय ननयमाविीको ननयम...को 

उपननयम....बमोजजम यो इजाजतपत्र ददईएको छ ।  

1. स्वास््य संस्थािे प्रदान गनुयपन ेसेवाहरू 

2. इजाजत पत्र कायम रहने अवधि: 

इजाजत ददने अधधकारी 

दस्तखताः  

नामाः  

दजामाः  

लमनताः 
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(इजाजत पत्रको पषृ्ठभागमा िेखखने) 

इजाजत प्राप्त स्वास््य संस्थािे पािना गनुयपने ितयहरू: 

१. स्वास््य संस्था सञ्चािन गदाय तोककएको न्यूनतम मापदण्ड पािना सम्बन्िमा 

स्वीिःमूल्यांकन गरी गुणस्तर सुिार गदै जानुपनेछ। 

२. नेपाि सरकारबाट स्वीकृत गररएको सरकारी काययिम िागू गनुयपनेछ । 

३. नगरपालिकािे जारी गरेका नीनत तथा काययिम िागू गनुयपनेछ । 

४. नगरपालिकािे  समय समयमा तोकेका अन्य ितयहरू पािना गनुयपनेछ ।  

 

इजाजतपत्रको नवीकरि 

नववकरि गने ननकाय:...................................... 

स्वास््य 

संस्थाको 

नाम र 

ठेगाना 

नवीकरि 

लमनत 

 बहाि रहने 

लमनत 

नवीकरि गने 

अधधकारीको 

नाम र पद 

दस्तखत कायामियको 

छाप 
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अनुसूची -६ 

स्वास््य संस्था स्थापना तथा नववकरि दस्तुर 

(ननयम............. र ........... सँग सम्बजन्ित) 

लस नं. संस्थाका ककलसम िुल्क 
ननिायरण 
इकाई 

स्थापनाका िाधग 
दस्तुर रकम रू. 

नववकरणका िाधग 
दस्तुर रकम रू. 

१ अस्पताि तथा 
नलसिंङ होम  

िैया संख्या  प्रनत िैया 
रू.  

प्रनत िैया रू.  

 
२ डायग्नोजस्टक 

सेन्टर 
सेवा प्रकार प्रनत सेवा 

रू.  
प्रनत सेवा रू.  

३ पोलिजतिननक/जति
ननक 

सेवा प्रकार प्रनत सेवा 
रू.  

प्रनत सेवा रू.  

४ आयुवेदअस्पताि/वै
कजल्पक धचककत्सा 

िैया संख्या प्रनत िैया 
रू.  

प्रनत िैया रू.  

५  आयुवेद 
जतिननक 

सेवा प्रकार प्रनत सेवा 
रू.  

प्रनत सेवा रू 

 

नोटिः नगरपालिकािे तोकेका दगुयम क्षेत्रमा स्वास््य संस्था स्थापना वा बबस्तार गरेमा 
नगरपालिकाको राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी माधथ उजल्िखखत दस्तुरमा ननजश्चत प्रनतित छुट 
दजीन सतनेछ। 
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अनुसुची -७ 

स्वास््य संस्थावाट प्रदान गररने सेवाको सभबन्धमा नागररक विापत्रको ढांचा 
 (ननयम ............. को उपननयम (........) सँग सभबम्न्धत) 

लस.नं. िाखा/ 
इकाइ 

प्रदान गररने 
सेवाको वववरण 

प्रकृया दस्तुर िाग्ने 
समय 

सम्पकय  
व्यजतत 

गुनासो सुन्ने 
अधिकारी 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 


