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जनस्वास््य सेवा ननयमावली, २०७७ 

नेपाल राजपर प्रकाशित नमनत 
                                                       2077।06।05 

 

जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले ददएको अनिकार  प्रयोग गरी नेपाल सरकारले 
देहायका ननयमहरु  बनाएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारशभिक 

१. संशिप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरुको नाम “जनस्वास््य सेवा ननयमावली, २०७७” 

रहेको छ । 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ। 

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क)     “अस्पताल” िन्नाले नबरामी िनाथ गरी शिवकत्सकद्वारा स्वास््य सेवा प्रदान 
गने स्वास््य संस्था सभझन ुपछथ।  

(ख)  “आिारितू स्वास््य सेवा केन्र” िन्नाले आिारितू स्वास््य सेवा प्रदान  गने 
सरकारी स्वास््य संस्था सभझन ुपछथ। 

(ग)       “ऐन” िन्नाले जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ सभझन ुपछथ। 

 

पररच्छेद–२ 

स्वास््य सेवा 
३. आिारितू स्वास््य सेवाः प्रत्येक नागररकलाई ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोशजमका 

िीषथक अन्तगथतका अनसूुिी-१ मा उल्लेख िए बमोशजमका आिारितू स्वास््य सेवाहरु 
प्रत्येक आिारितू स्वास््य सेवा केन्र तथा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय तहबाट 
तोवकएको स्वास््य संस्थाबाट ननःिलु्क रुपमा प्रदान गररनेछ। 
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४. आकशस्मक स्वास््य सेवाः (१) आकशस्मक स्वास््य सेवा अनसूुिी-२ मा उल्लेख िए 
बमोशजम हनुेछ। 

(२) आिारितू स्वास््य सेवा केन्र र आिारितू अस्पतालले कभतीमा अनसूुिी-२ मा 
उल्लेख िए बमोशजमको सामान्य आकशस्मक अवस्थाका स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन ु
पनेछ। 

(३) जनरल अस्पताल, वविेषज्ञ अस्पताल, ववशिष्टीकृत अस्पताल, स्वास््य ववज्ञान 
प्रनतष्ठान अन्तगथतका शिि  अस्पताल तथा अन्य शिि  अस्पतालले अनसूुिी-२ मा उल्लेख 
िए बमोशजमका आकशस्मक स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

(४) आयवेुद सेवा केन्र, वविेषज्ञ आयवेुद अस्पताल र होनमयोप्याथी अस्पतालले 
सभबशन्ित शिवकत्सा पद्धनत बमोशजमका आकशस्मक स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

(५) स्वास््य संस्थाले यस ननयम बमोशजमको आकशस्मक स्वास््य सेवा िौबीसै घण्टा 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ।   

(६) आकशस्मक स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउँदा नबरामीको रोगको गाभिीयथताको 
आिारमा प्राथनमकता ददई उपिार गनुथ पनेछ। 

(७) स्वास््य संस्थाले आकशस्मक स्वास््य सेवाका लानग आएका नबरामीलाई 
आवश्यक पने सबै आकशस्मक स्वास््य सेवा आफ्नो स्वास््य संस्थामा उपलब्ि निएमा 
उपलब्ि िएसभमको आकशस्मक स्वास््य सेवा तत्काल प्रदान गरी थप उपिारको लानग 
कार  खोली त्यस्तो सेवा उपलब्ि हनु सक्ने सबैिन्दा पायक पने अन्य स्वास््य संस्थामा 
तत्काल प्रषे  गनुथ पनेछ। 

(८) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आफ्नो संस्थामा आएका नबरामीलाई तत्काल 
आकशस्मक सेवा उपलब्ि गराउन ु पनेछ र सो को लानग आवश्यक िएमा नबरामीलाई 
अस्पतालमा िनाथ गनुथ पनेछ। 

(9) यस ननयममा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन आकशस्मक स्वास््य 
सेवाका नबरामीलाई उपिार गदाथ लाग्ने खिथ कुनै कार ले नबरामीले तत्काल बझुाउन नसक्ने 
िएमा त्यस्ता नबरामीलाई समेत आकशस्मक स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  
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(10) यस ननयम बमोशजम आकशस्मक स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउँदा लागेको खिथ 
ऐनको दफा ४ बमोशजम व्यहोनुथ पनेछ। 

५. वविेषज्ञ र ववशिवष्टकृत सेवाः (१) वविेषज्ञ सेवा अनसूुिी–३ मा उल्लेख िए बमोशजम हनुेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सेवा शिवकत्सा ववज्ञान सभबन्िी ववषयमा स्नातकोत्तर 
तह वा सो सरहको उपानि प्राप्त गरी सभबशन्ित पररषद् मा वविेषज्ञको रुपमा दताथ िएको 
शिवकत्सकद्वारा प्रदान गररनेछ। 

(३) ववशिवष्टकृत सेवा अनसूुिी–४ मा उल्लेख िए बमोशजम हनुेछ। 

(४) उपननयम (३) बमोशजमको सेवा शिवकत्सा ववज्ञान सभबन्िी ववषयमा स्नातकोत्तर 
तहिन्दा मानथको िैशिक उपानि प्राप्त गरी सभबशन्ित पररषद मा वविेषज्ञको रुपमा दताथ 
िएको तथा प्रिनलत कानून बमोशजम उच्ि वविेषज्ञता हानसल गरेका शिवकत्सकद्वारा प्रदान 
गररनेछ।  

(५) मन्रालय वा प्रदेि सरकारले दूर शिवकत्सा (टेलीमेनिनसन) माफथ त वविषेज्ञ सेवा 
उपलब्ि गराउन सक्नेछ। 

(६) नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहले घभुती शिववर माफथ त समेत 
वविेषज्ञ सेवा उपलब्ि गराउन सक्ने छन।्  

(७) घभुती शिववर माफथ त वविेषज्ञ सेवा सञ्चालन गनथ िाहने स्वास््य संस्थाले 
प्रदेिको स्वास््य सभबन्िी ववषय हेने मन्रालयबाट अनमुनत नलई सभबशन्ित स्थानीय तहसँग 
समन्वय गरी त्यस्तो सेवा सञ्चालन गनथ सक्नेछ। 

(८) प्रत्येक मेनिकल कलेजले मन्रालयले तोकेको कभतीमा एउटा शजल्लाको 
शजल्लास्तरीय अस्पतालमा िल्य शिवकत्सा सवहतको वविेषज्ञ सेवा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

६. प्रषे  गनुथ पनेः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोशजम स्वास््य संस्थामा आएका 
नबरामीलाई आवश्यक सबै उपिार प्रदान गनथ नसवकने अवस्था िएमा आफ्नो स्वास््य 
संस्थामा उपलब्ि िएसभमको उपिार तत्काल प्रदान गरी थप उपिारको लानग त्यस्तो थप 
उपिार प्राप्त हनु सक्ने स्वास््य संस्थामा प्रषे  पूजाथ सवहत तत्काल प्रषे  गनुथ पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्रषे  गदाथ सबैिन्दा नशजक वा पायक पने स्वास््य 
संस्थामा गनुथ पनेछ।  



 

4 

 

(३) उपननयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन स्वास््य संस्थाले 
नबरामी वा ननजको संरिक वा ननजलाई उपिारको लानग स्वास््य संस्थामा ल्याउने व्यशिको 
नलशखत सहमनतमा ननजले इच्छाएको स्वास््य संस्थामा प्रषे  गनथ सक्नेछ।  

(४) कुनै नबरामी वा ननजको संरिक वा ननजलाई उपिारको लानग स्वास््य संस्थामा 
ल्याउने व्यशिले अको स्वास््य संस्थामा प्रषे  हनु निाहेमा थप उपिारका लानग अन्य 
स्वास््य संस्थामा प्रवेषत गनुथ पनाथको कार बारे यथासभिव सभझाउन ुपनेछ।त्यसरी सभझाउँदा 
पनन प्रषे  हनु निाहेमा ननजको नलशखत सहमनत नलई आफ्नो स्वास््य संस्थामा उपलब्ि 
िएसभमको उपिारको व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ।  

(५) यस ननयम बमोशजम प्रषे  गदाथ सभबशन्ित स्वास््य संस्थाले आफूले उपलब्ि 
गराएको उपिार पद्धनत समेत प्रषे  पूजाथमा खलुाउन ुपनेछ।  

(६) यस ननयम बमोशजम आफ्नो स्वास््य संस्थामा प्रषे  िई आएका नबरामीको 
रोगको गाभिीयथताका आिारमा प्राथनमकता ददई उपिार गनुथ पनेछ। 

(७) उपननयम (१) बमोशजम प्रषे  िई आएको नबरामीको उपिार गररसकेपनछ प्रषे  
गने स्वास््य संस्थालाई आफूले उपलब्ि गराएको उपिार पद्धनत समेत प्रषे  पूजाथमा खलुाई 
पषृ्ठपोष  ददन ुपनेछ।  

(८) प्रषे  गने स्वास््य संस्थाले प्रषे  गररएका नबरामीको वववर  अद्यावनिक रुपमा 
राख्न ुपनेछ। 

७. ससूुशित सहमनत नलन ु पने सेवाहरुः (१) स्वास््य संस्थाले अनसूुिी-५ मा उल्लेख िए 
बमोशजमका सेवा उपलब्ि गराउँदा सेवाग्राहीको नलशखत रुपमा ससूुशित सहमनत नलन ुपनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम स्वास््य संस्थाले ससूुशित सहमनत नलँदा नबरामीलाई 
गररने उपिार र सोको पद्धनतको बारेमा जानकारी गराउन ुपनेछ।  

८. निस्िाजथ (बवहगथमन) सारांिः स्वास््य संस्थाले आफ्नो स्वास््य संस्थामा िनाथ िई उपिार 
गराईरहेका नबरामीलाई निस्िाजथ गदाथ अनसूुिी-६ बमोशजमको निस्िाजथ (बवहगथमन) सारांि 
ददन ुपनेछ।  

पररच्छेद-३ 

स्वास््य संस्थाको तहगत सङ् रिना, सेवाको प्रकार तथा मापदण्ि 
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९. स्वास््य संस्थाको तहगत सङ् रिना: (१) स्वास््य सेवा केन्र, अस्पताल, शिि  अस्पताल, 
प्रयोगिाला तथा अन्य स्वास््य संस्थाको तहगत सङ् रिना अनसूुिी-७ बमोशजम हनुेछ। 

(२) अनसूुिी-७ बमोशजमका स्वास््य संस्थाको िौनतक िमता तथा सवुविा, 
जनिशि, प्रयोगिाला, रिसञ्चार तथा अन्य मापदण्ि मन्रालयले नपेाल राजपरमा सूिना 
प्रकािन गरी तोके बमोशजम हनुेछ।  

१०.  स्वास््य संस्थाले उपलब्ि गराउन ु पने स्वास््य सेवा: अनसूुिी-७ बमोशजमका स्वास््य 
संस्थाले सोही अनसूुिीमा उल्लेख िए बमोशजमका स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

११. स्वास््य संस्था सञ्चालनको मापदण्ि: प्रत्येक स्वास््य संस्थाले अनसूुिी-८ मा उल्लेख िए 
बमोशजमका ववषयमा मन्रालयले तोके बमोशजमको मापदण्ि पूरा गरी स्वास््य संस्था सञ्चालन 
गनुथ पनेछ।  

 

पररच्छेद-४ 

स्वास््य संस्थाको इजाजतपर तथा नवीकर  

१२. इजाजतपर नलन ुपनेः (१) कसैले पनन इजाजतपर ननलई ननजी¸ गैरसरकारी¸ सहकारी वा 
गैर नाफामूलक सामदुावयक स्वास््य संस्था सञ्चालन गनथ वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास््य सेवा 
उपलब्ि गराउन ुहुँदैन।   

(२) अनसूुिी-९ बमोशजमका स्वास््य संस्थाको लानग सोही अनसूुिी बमोशजमका 
ननकायबाट इजाजतपर नलन ुपनेछ।  

(३) यो ननयमावली प्रारभि हुँदाका बखत इजाजतपर ननलई सञ्चालनमा रहेका ननजी¸ 
गैरसरकारी¸ सहकारी वा गैर नाफामूलक सामदुावयक स्वास््य संस्थाले यो ननयमावली प्रारभि 
िएको नमनतले तीन मवहनानिर इजाजतपरको लानग ननवेदन ददन ुपनेछ।  

(४) उपननयम (२) वा (३) बमोशजम इजाजतपर नलन िाहने स्वास््य संस्थाले 
अनसूुिी-१० बमोशजमको ढाँिामा उपननयम (२) बमोशजमको ननकायमा ननवेदन ददन ुपनेछ। 

(५) उपननयम (४) बमोशजम ननवेदन परेमा इजाजतपर ददने ननकायले ननवेदन ददन े
स्वास््य संस्थाले अनसूुिी-८ मा उल्लेख िए बमोशजमको मापदण्ि पूरा गरे नगरेको जाँिबझु 
गरी वा गराई मापदण्ि पूरा गरेको पाइएमा अनसूुिी-११ मा उल्लेख िए बमोशजमको 
ढाँिामा इजाजतपर ददन सक्नेछ। 
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६) उपननयम (५) बमोशजम इजाजतपर ददँदा सभबशन्ित ननकायले स्वास््य संस्था 
तथा सेवा सञ्चालन सभबन्िमा आवश्यक ितथ तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो ितथको पालना गनुथ 
सभबशन्ित स्वास््य संस्थाको कतथव्य हनुेछ।  

(७) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन यो ननयमावली प्रारभि 
हुँदाका बखत कुनै ननकायबाट अनमुनत नलई सञ्चालनमा रहेका स्वास््य संस्थाले ननयम ९ 
बमोशजमको मापदण्ि वा ननयम ११ बमोशजमको सञ्चालनको मापदण्ि पूरा गनथ समय माग 
गरेमा इजाजतपर ददने ननकायले त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई औशित्य हेरी बढीमा छ 
मवहनाको समयावनि थप गनथ सक्नेछ। सो  अवनिनिर  इजाजतपर  ननलने  स्वास््य  
संस्थाको  अनमुनत स्वत: खारेज हनुेछ। यसरी खारेज िएपनछ त्यस्तो स्वास््य  संस्थाको 
सभपशत्त तथा दावयत्व  प्रिनलत कानून बमोशजम  हनुेछ।   

(८) इजाजतपर नलएको कुनै स्वास््य संस्थाले सोिन्दा मानथल्लो तहको स्वास््य 
संस्थाको मापदण्ि पूरा गरी सो बमोशजमको स्वास््य संस्थाको इजाजतपर नलन िाहेमा सोही 
तहको स्वास््य संस्थाको इजाजतपर नलन ुपनेछ।   

१३. इजाजतपरको नवीकर ः (१) ननयम १२ बमोशजम जारी िएको इजाजतपर प्रत्येक पाँि 
वषथमा त्यस्तो इजाजतपर जारी गने ननकायबाट नवीकर  गराउन ुपनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम इजाजतपर नवीकर  गनथ स्वास््य संस्थाले 
इजाजतपरको अवनि समाप्त हनुिुन्दा कभतीमा तीन मवहना अशघ अनसूुिी-१२ बमोशजमको 
ढाँिामा सोही अनसूुिीमा उल्लेख िए बमोशजमका वववर  तथा कागजात संलग्न गरी ननवेदन 
ददन ुपनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोशजम नवीकर को लानग ननवेदन ददएकोमा इजाजतपर जारी 
गने ननकायले आवश्यक जाँिबझु गरी वा गराई अनसूुिी-८ मा उल्लेख िए बमोशजमको 
मापदण्ि बमोशजम स्वास््य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा इजाजतपरको अवनि सवकन ुअशघ 
इजाजतपर नवीकर  गरी ददन ु पनेछ।  

 

पररच्छेद-५ 

स्वास््य संस्थाको अनगुमन तथा ननयमन  

१४. स्वास््य संस्थाको अनगुमन तथा ननयमनः (१) स्वास््य संस्थाले ऐन तथा ननयम ११ 
बमोशजमको सञ्चालनको मापदण्ि बमोशजम स्वास््य संस्था सञ्चालन गरे वा नगरेको वा सेवा 
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प्रदान गरे वा नगरेको सभबन्िमा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहमध्ये जनु 
तहबाट इजाजतपर ददइएको हो सोही तहबाट अनगुमन तथा ननयमन गनुथ पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम अनगुमन तथा ननयमन गने प्रयोजनको लानग सभबशन्ित 
तहले जनस्वास््य ननरीिक तोक्न सक्नेछ।  

(3) उपननयम (२) बमोशजम जनस्वास््य ननरीिक तोक्दा स्वास््य सेवासँग 
सभबशन्ित िेरमा मन्रालयले तोके बमोशजमको योग्यता वा अनिुव प्राप्त व्यशिहरुमध्येबाट 
तोक्न ुपनेछ। 

(4) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन नेपाल सरकारबाट 
तोवकएको जनस्वास््य ननरीिकले प्रदेि वा स्थानीय तहबाट इजाजतपर नलएका स्वास््य 
संस्थाको र प्रदेि सरकारबाट तोवकएको जनस्वास््य ननरीिकले स्थानीय तहबाट इजाजतपर 
नलएका स्वास््य संस्थाको समेत अनगुमन गनथ सक्नेछ। 

१५. स्वमूल्याङ् कन प्रनतवेदन पेि गनुथ पने: प्रत्येक स्वास््य संस्थाले आनथथक वषथ समाप्त िएको 
नमनतले एक मवहनानिर इजाजतपर प्रदान गरेको ननकाय समि मन्रालयले तोके बमोशजमको 
वववर  सवहतको स्वमूल्याङ् कन प्रनतवेदन पेि गनुथ पनेछ। 

१६. मापदण्ि बमोशजम गनथ लगाउने: जनस्वास््य ननरीिकले अनगुमनको क्रममा वा ननयम १५ 
बमोशजमको स्वमूल्याङ् कन प्रनतवेदनको आिारमा कुनै स्वास््य संस्थाले मापदण्ि बमोशजम 
स्वास््य संस्था सञ्चालन नगरेको वा सेवा प्रदान नगरेको पाइएमा सभबशन्ित स्वास््य 
संस्थालाई मापदण्ि बमोशजम गनथ आदेि ददन सक्नेछ। 

१७.  कारबाहीको लानग लेखी पठाउने: ननयम १४ बमोशजम अनगुमन वा ननयमनको क्रममा कुनै 
स्वास््य संस्थाले ऐन तथा यस ननयमावली बमोशजमको मापदण्ि पूरा नगरेको वा मापदण्ि 
बमोशजम सेवा सञ्चालन नगरेको पाइएमा जनस्वास््य ननरीिकले ग ुस्तर तथा मापदण्ि 
कायम गनथ लगाउन ुवा कारबाहीको लानग सभबशन्ित ननकायमा लेखी पठाउन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

कोष सभबन्िी व्यवस्था 
१८. स्वास््य कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) ऐनको दफा २८ बमोशजम एउटा स्वास््य 

कोषको स्थापना हनुेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको स्वास््य कोषको सञ्चालन मन्रालयले गनेछ । 
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(३) स्वास््य कोषको रकम आिारितू स्वास््य सेवा,औषनि उपकर  खररद, ववपन्न 
र असहाय उपिार कायथक्रम तथा स्वास््य बीमा जस्ता जनस्वास््य सभबन्िी स्वीकृत 
कायथक्रममा खिथ गररनेछ।  

 (४) स्वास््य कोषको सञ्चालन सभबन्िी अन्य व्यवस्था मन्रालयले तोके बमोशजम 
हनुेछ। 

१९. आकशस्मक स्वास््य उपिार कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) ऐनको दफा ३३ बमोशजम 
नेपाल सरकार र प्रत्येक प्रदेिमा छुट्टा छुटै्ट आकशस्मक स्वास््य उपिार कोषको स्थापना 
हनुेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको कोषमा देहाय बमोशजमको रकम रहनेछः- 

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख)  सभबशन्ित प्रदेि सरकारले उपलब्ि गराएको रकम, 

(ग)  कुनै व्यशि, गैरसरकारी तथा ननजी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  ववदेिी संस्था, सरकार वा अन्तराविय संस्थाबाट प्राप्त रकम।  

(३) उपननयम (२) को खण्ि (घ) बमोशजमको रकम नलनअुशघ नेपाल सरकार, अथथ 
मन्रालयको स्वीकृनत नलन ुपनेछ। 

(४) उपननयम (१) बमोशजम नेपाल सरकारबाट स्थापना िएको कोषको सञ्चालन 
मन्रालयले र प्रदेि सरकारबाट स्थापना िएको कोषको सञ्चालन सभबशन्ित प्रदेि सरकारले 
तोकेको ननकायले गनेछ। 

  

पररच्छेद–७ 

रि सञ्चार सेवा, िव परीि  तथा एभबलेुन्स र िववाहन  

२०. रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ इजाजतपर नलन ु पनेः (१) रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ 
िाहने संस्थाले मन्रालयले तोकेको वववर  तथा कागजात संलग्न गरी मन्रालय समि 
इजाजतपरको लानग ननवेदन ददन ुपनेछ। 
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(२) यो ननयमावली प्रारभि हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका रि सञ्चार केन्रहरुले 
यो ननयमावली प्रारभि िएको तीन मवहनानिर उपननयम (१) बमोशजम इजाजतपरको लानग 
ननवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम इजाजतपरको लानग ननवेदन ददने संस्थाले 
ननयम ९ तथा ननयम ११ बमोशजमको सञ्चालनको मापदण्ि पूरा गरेको देशखएमा मन्रालयले 
रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ इजाजतपर ददन सक्नेछ। 

(४) उपननयम (३) बमोशजम प्रदान गररएको इजाजतपरको अवनि तीन बषथको 
हनुेछ।  

(५) यस ननयम बमोशजम इजाजतपर प्राप्त संस्थाले इजाजतपरको अवनि समाप्त 
हनुिुन्दा कभतीमा तीन मवहना अशघ इजाजतपर नवीकर को लानग मन्रालय समि ननवेदन 
ददन ुपनेछ।   

(६) मन्रालयले उपननयम (५) बमोशजम ननवेदन प्राप्त िएपनछ मापदण्ि बमोशजम 
सञ्चालन गरे वा नगरेको जाँिबझु गरी त्यस्तो रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गने संस्थाको 
इजाजतपर नवीकर  गनथ सक्नेछ।  

(७) उपननयम (३) बमोशजम इजाजतपर प्राप्त संस्थाले अस्पतालमा रि सञ्चार सेवा 
सञ्चालन गनथ रि सञ्चार एकाइहरु खिा गनथ सक्नेछ।   

(८) रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गने संस्थाले सरुशित रगत मार सङ् कलन गनुथ 
पनेछ। 

(९) रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गने संस्थाले ऐन तथा यस ननयमावली बमोशजमको 
मापदण्ि अनसुार रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गरे वा नगरेको सभबन्िमा मन्रालयले अनगुमन 
तथा ननरीि  गनेछ। 

(१०) उपननयम (९) बमोशजमको अनगुमन तथा ननरीि बाट कुनै रि सञ्चार 
संस्थाले ऐन तथा यस ननयमावली बमोशजमको मापदण्ि अनसुार सेवा सञ्चालन गरेको 
नपाइएमा मन्रालयले त्यस्तो संस्थालाई ननशित समय तोकी मापदण्ि पालना गराउन वा 
संस्थाको इजाजतपर खारेज गनथ सक्नेछ।  
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तर त्यसरी इजाजतपर खारेज गनुथ अशघ सो संस्थालाई सफाई पेि गने मौका ददन ु
पनेछ।  

२१. िव परीि ः िव परीि  गने शिवकत्सकले मलुकुी फौजदारी कायथववनि संवहता, २०७४ को 
अनसूुिी -१५ बमोशजमको ढाँिामा िव परीि  गनुथ पनेछ।  

२२. बेवाररसे िवको प्रयोगः (१) कुनै अध्ययन अनसुन्िान गने संस्थाले ऐनको दफा ३६ को 
उपदफा (२) बमोशजम बेवाररसे िवको अध्ययन वा अनसुन्िान गनथ िाहेमा मन्रालय समि 
ननवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) मन्रालयले आवश्यक देखेमा उपननयम (१) बमोशजमको अध्ययन अनसुन्िान 
गने संस्थालाई बेवाररसे िव हस्तान्तर  गनथ सक्नेछ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजमको अध्ययन अनसुन्िान गने संस्थाले बेवाररसे िवको 
प्रयोगबाट शिवकत्सािास्त्रको अध्ययनमा िएको उपलशब्ि सभबन्िी प्रनतवेदन मन्रालय समि 
पेि गनुथ पनेछ। 

तर अध्ययन अनसुन्िानबाट प्राप्त ननतजामा बौवद्धक सभपशत्त सभबन्िी ववषय समावेि 
िएमा सोको अनतक्रम  नहनुे गरी मन्रालयले आवश्यक व्यवस्था गनुथ पनेछ। 

२३. एभबलेुन्स तथा िव वाहन सेवाः (१) मन्रालयले तोकेको स्वास््य संस्थाले मार एभबलेुन्स 
तथा िव वाहन सेवा सञ्चालन गनथ सक्नेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको स्वास््य संस्थाले ननयम ११ बमोशजम तोवकएको 
एभबलेुन्स तथा िव वाहन सेवा सञ्चालन सभबन्िी मापदण्ि पूरा गनुथ पनेछ। 

२४.  मानव मतृ्यकुो कार  पवहिानः (१) स्वास््य संस्थाले आफ्नो स्वास््य संस्थामा उपिार 
गराइरहेको अवस्थामा कसैको मतृ्य ुिएमा त्यस्तो मतृ्यकुो कार  पवहिान गनुथ पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम मतृ्यकुो कार  पवहिान गनथ स्वास््य संस्थाले 
वविेषज्ञको राय, परामिथ तथा प्रनतवेदन नलन सक्नेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोशजमको प्रनतवेदन समेतको आिारमा पवहिान गररएको 
मतृ्यकुो कार  समेतको नलशखत अनिलेख सभबशन्ित संस्थाले राख्न ुपनेछ।  

 

पररच्छेद–८ 

जनस्वास््यको संरि  र प्रवद्धथन तथा आपतकालीन स्वास््य सेवा र सङ्क्रम को रोकथाम 
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२५.  खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनः प्रत्येक स्वास््य संस्थाले ननयम ११ 
बमोशजम तोवकएको खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला सभबन्िी मापदण्ि पूरा गनुथ पनेछ।  

२६. लशित समूहका लानग वविेष सामाशजक सरुिा तथा अन्य कायथक्रमः (१) ऐनको दफा ४७ 
को उपदफा (१) बमोशजमको लशित समूहका लानग ददइने स्वास््य सेवा, सवुविा तथा 
प्रवक्रया नेपाल सरकारले ननिाथर  गरे बमोशजम हनुेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम लशित समूहका लानग ननिाथर  गररएको स्वास््य सेवा 
तथा सवुविा प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तह माफथ त उपलब्ि गराइनेछ। 

(३) उपननयम (२) को प्रयोजनको लानग प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तहलाई नेपाल 
सरकारले आवश्यक सहयोग गनेछ। 

२७. आपतकालीन स्वास््य सेवाको व्यवस्थापनः (१) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) 
बमोशजमको आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास््य सेवाको व्यवस्थापनका लानग 
मन्रालयले रतु प्रनतकायथ टोली र आपतकालीन शिवकत्सकीय समूह पररिालन गनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको रतु प्रनतकायथ टोली र आपतकालीन शिवकत्सकीय 
समूहको काम, कतथव्य, अनिकार तथा कायथववनि मन्रालयले ननिाथर  गरे बमोशजम हनुेछ। 

(३) आपतकालीन उपिारका लानग सरकारी, गैरसरकारी, ननजी, सहकारी, गैर 
नाफामूलक सामदुावयक, शिि  अस्पताल तथा अन्य स्वास््य संस्थाले आफ्नो संस्थामा पयाथप्त 
पूवाथिार तथा सवुविाको व्यवस्था गरी आपतकालीन स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउने व्यवस्था 
नमलाउन ुपनेछ। 

 (४) सङ् क्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म शजवा  ु आतङ्क, आकशस्मक वा 
अप्रत्यानसत कार बाट ववपद्को अवस्था सजृना िएमा ऐनको दफा ४८ को उपदफा (४) 
बमोशजम नेपाल सरकार¸ सभबशन्ित प्रदेि सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आदेि जारी 
गरी जनस्वास््य ववपद अवस्था घोष ा गनथ सक्नेछ। 

(५) उपननयम (४) बमोशजम जनस्वास््य ववपद अवस्था घोष ा िएमा नेपाल 
सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहले जनुसकैु बखत गैरसरकारी, ननजी, सहकारी, गैर 
नाफामूलक सामदुावयक शिि  अस्पताल वा अन्य स्वास््य संस्थालाई आवश्यक ननदेिन 
ददन, सञ्चालन गनथ, त्यस्तो स्वास््य संस्थाबाट सभबशन्ित स्वास््य सेवा उपलब्ि गनथ 
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लगाउन, स्वास््य संस्थामा कायथरत स्वास््यकमीलाई पररिालन गनथ वा त्यस्तो स्वास््य 
संस्था ननयन्र मा नलई सञ्चालन गनथ वा गराउन सक्नेछ। 

(६) उपननयम (५) बमोशजम कुनै स्वास््य संस्थालाई ननयन्र मा नलएकोमा त्यस्तो 
स्वास््य संस्थाको सञ्चालन उपननयम (४) बमोशजम जनस्वास््य ववपद घोष ा गने सभबशन्ित 
सरकार वा तहले ननिाथर  गरे बमोशजम हनुेछ।  

(7) यस ननयम बमोशजम आपतकानलन स्वास््य सेवा व्यवस्थापन गनथ वा जनस्वास््य 
ववपद्को अवस्थामा सभबशन्ित सरकार वा तहले कुनै पनन स्वास््य संस्थामा कायथरत 
स्वास््यकमीलाई आवश्यकता अनसुारको स्वास््य संस्था वा िेरमा खटाउन सक्नेछ। 

 (8) कुनै प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहले उपननयम (४) बमोशजम जनस्वास््य 
ववपद अवस्था घोष ा गरेकोमा सो प्रदेि वा स्थानीय तहमा उपलब्ि स्वास््यकमी नपगु 
िएमा स्थानीय तहले प्रदेि तथा नेपाल सरकारसँग र प्रदेि सरकारले नेपाल सरकारसँग थप 
स्वास््यकमी माग गनथ सक्नेछ र त्यसरी माग िएमा नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारले 
आफू अन्तगथत कायथरत जनिशिलाई त्यस्तो जनस्वास््य ववपद िेरमा खटाउनेछ।  

(9) यस ननयममा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन उपननयम (४) 
बमोशजमको अवस्था नरहेमा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यक 
आदेि जारी गरी जनुसकैु बखत त्यस्तो जनस्वास््य ववपद अवस्था घोष ा वफताथ नलन 
सक्नेछ। 

२८. सङ् क्रामक रोगको व्यवस्थापनः (१) सङ् क्रामक रोगको नबरामी पवहिान िएमा सभबशन्ित 
व्यशिले सोको जानकारी तत्काल सभबशन्ित स्थानीय तह, प्रदेि सरकार वा मन्रालयलाई 
ददन ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम जानकारी प्राप्त िएकोमा सङ् क्रामक रोगको रोकथामको 
लागी सभबशन्ित प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहबाट सभिव नहनुे िएमा मन्रालयले तत्काल 
रतु प्रनतकायथ टोली खटाई रोग ननयन्र  गनुथ पनेछ। 

 (३) सङ् क्रामक रोगको रोकथामको लानग सभबशन्ित सरकारले देहाय बमोशजम गनथ 
सक्नेछः- 

(क)  स्वास््य संस्था तथा स्वास््यकमी पररिालन गनथ̧   

(ख)  सङ् क्रामक रोगको उपिारको लानग छुटै्ट िेनिकेटेि अस्पताल तोक्न¸ 

(ग)  सावथजननक िवन तथा स्थल प्रयोग गनथ̧  
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(घ)  सङ् क्रामक रोग लागेको वा रोग लागेको िंका लागेको व्यशिको 
रोगको अन्वेष  गनथ,  

(ङ)  सङ्क्रम को स्रोतबाट नमूना सङ् कलन गनथ वा नष्ट गनथ,  

(ि)  सङक्रनमत व्यशिलाई खोप लगाउन तथा अन्य उपिार गनथ,  

(छ)  सङ्क्रम  हनु सक्ने सभिाववत व्यशिहरुलाई क्वारेशन्टनमा राख्न,  

(ज)  कुनै वविेष ठाउँमा ननशित समयको लानग छुटै्ट (आइसोलेसन) राखी 
उपिार गनथ।  

(४) उपननयम (३) को खण्ि (घ), (ङ), (ि), (छ) र (ज) बमोशजमको अवस्थामा 
ननयम ७ बमोशजम सभबशन्ित व्यशिको ससूुशित सहमनत आवश्यक पने छैन। 

(५) सङ् क्रामक रोगको प्रकोपको प्रकृनत, लि , रोकथाम र ननयन्र  तथा अन्य 
आवश्यक सूिनाहरु मन्रालय, सभबशन्ित प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तहले समय समयमा 
सावथजननक सूिना प्रकािन गरी जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(६) सङ् क्रामक रोगको रोकथाम, ननयन्र  तथा व्यवस्थापन गनथ मन्रालय, 
सभबशन्ित प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहले सावथजननक सूिना प्रकािन गरी आवश्यकता 
अनसुार आदेि जारी गनथ सक्नेछ र त्यस्तो आदेिको पालना गनुथ सभबशन्ित सबैको कतथव्य 
हनुेछ । 

(७) स्वास््यकमी तथा कमथिारीलाई उपिारको क्रममा सङ्क्रम  हनुबाट रोक्न वा 
अन्य कुनै कार बाट रोगको सङ्क्रम  हनु नददन सरकारी स्वास््य संस्थाको हकमा 
सभबशन्ित संस्थाको प्रमखुले र अन्य स्वास््य संस्थाको हकमा व्यवस्थापकले देहाय 
बमोशजमको उपाय अवलभबन गनुथ पनेछः- 

(क)  स्वास््यकमी तथा नबरामीको सभपकथ मा आउने सबै कमथिारीलाई 
रोगको सङ्क्रम  रोकथामको लानग आवश्यक खोप ददन,े 

(ख)  सङ् क्रामक रोगको जैववक नमूना सङ् कलन र परीि  गने काम गने 
व्यशिले सङ्क्रम  रोकथाम तथा ननयन्र का उपाय अननवायथ रुपमा 
अवलभबन गने, 
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(ग) वववकर यिु उपकर मा काम गने कमथिारीलाई वववकर  रोक्ने 
सामग्री तथा सङ् रिना उपलब्ि गराउने, 

(घ)  गिथवती स्वास््यकमीलाई वववकर यिु तथा कुनै खास सङ्क्रम  वा 
जोशखमयिु कायथमा नलगाउने,  

(ङ) कुनै खास सङ्क्रम  वा जोशखमबाट कमथिारीलाई जोगाउन व्यशिगत 
सरुिाका सािन तथा कुनै खास उपाय अवलभबन गनुथ पने िए सोको 
प्रबन्ि गने। 

 

पररच्छेद–९ 

ववववि 

२९. उजूरी गनथ सक्नेः (१) ऐनको दफा १८ बमोशजम उपिारको क्रममा कुनै नबरामीको 
स्वास््यमा थप जवटलता देखा परेमा वा उपिारको प्रवक्रयामा ननजलाई कुनै आिङ् का िएमा 
सोही व्यहोरा खलुाई देहायका पदानिकारी समि नबरामी वा संरिक वा ननजलाई उपिार 
गराउन ल्याउने व्यशिले नलशखत रुपमा उजूरी गनथ सक्नेछः- 

(क)  स्वास््य संस्थाको प्रमखु बाहेकका अन्य स्वास््यकमीले उपिार 
गरेको िए सभबशन्ित स्वास््य संस्थाको प्रमखु समि, 

(ख)  स्वास््य संस्थाको प्रमखुले उपिार गरेको िए सो स्वास््य संस्थािन्दा 
मानथल्लो स्वास््य संस्थाको प्रमखु समि। 

 (२) उपननयम (१) बमोशजम उजूरी परेकोमा सभबशन्ित अनिकारीले तत्काल 
सभबशन्ित स्वास््यकमी वा स्वास््य प्रमखुसँग बझुी आवश्यक जाँिबझु गनुथ पनेछ। 

 (३) उपननयम (२) बमोशजम जाँिबझु गदाथ उजूरीमा उल्लेख िएको व्यहोरा साँिो 
देशखएमा उपननयम (१) बमोशजमको अनिकारीले त्यस्तो नबरामीको उपिारको लानग कुनै 
अको स्वास््य संस्था वा स्वास््यकमी समि वा सोही स्वास््य संस्थाको अको स्वास््यकमी 
समि उपिारको लानग पठाउन सक्नेछ। 

(४) उपननयम (२) बमोशजमको जाँिबझुको क्रममा ऐन वा यस ननयमावली 
ववपरीतको काम िए गरेको देशखएमा उपननयम (१) बमोशजमको अनिकारीले त्यस्तो 
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स्वास््यकमी वा स्वास््य प्रमखुलाई कारबाहीको लानग सभबशन्ित ननकाय समि लेखी 
पठाउन ुपनेछ। 

३०.  नन थय गने अनिकारः ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ि (ग) को प्रयोजनको लानग 
जनस्वास््यमा गभिीर असर पने वा नपने ववषयमा नन थय गने अनिकार सभबशन्ित स्वास््य 
संस्थाको प्रमखुलाई हनुेछ।   

३१.  िनतपूनतथको रकम ननिाथर ः  ऐनको दफा ५७ को उपदफा (२) बमोशजम मकाथ पनथ गएको 
पिलाई कसूरदारबाट िराइने िनतपूनतथ ननिाथर का आिार तथा अन्य व्यवस्था अपराि 
पीनितलाई िनतपूनतथ ददने सभबन्िी प्रिनलत कानून बमोशजम हनुेछ।  

३२. औषनिको िण्िार  तथा नबवक्र ववतर ः (१) औषनि नबके्रताले प्रिनलत कानून बमोशजम 
औषनिको िण्िार  गनुथ पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम औषनि िण्िार  गदाथ त्यस्तो औषनिको ग ुस्तर कायम 
रहने प्रबन्ि नमलाउन ुपनेछ। 

३३.  अनिलेख राख्नःे स्वास््य संस्थाले आफ्नो स्वास््य संस्थाबाट सेवा नलएका सेवाग्राहीको 
व्यशिगत वववर , स्वास््य सभबन्िी अवस्था, ननदान तथा उपिारसँग सभबशन्ित वववर को 
छुट्टाछुटै्ट अनिलेख बनाई राख्न ुपनेछ। 

३४. अनसूुिीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकािन गरी 
अनसूुिीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गनथ  सक्नेछ। 
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अनसूुिी-१ 

(ननयम ३ सँग सभबशन्ित) 
आिारितू स्वास््य सेवा 

(१) खोप सेवाः 

बालबानलकाको 
लानग खोप सेवा  

 

नब.नस.शज (BCG)¸ पोनलयो खोप (Injectable and Oral), ननमोकोकल 

(Pneumococcal), निवपटी (DPT), वहब (Hib), हेपाटाइटीस बी. 
(HepatitisB)¸ दादरुा-रुबेला (Measles-Rubella), जापननज 
इन्सेफलाइवटस (Japanese encephalitis), रोटा िाइरसको खोप 
(Rotavirus Vaccine) 

गिथवती मवहला 
तथा प्रजनन 
उमेरका 
मवहलाको लानग 
खोप सेवा  

 िनषु्टङ् कार तथा यायागतेु रोग ववरुद्ध खोप (Tetanus and 

diphtheria/Td vaccine) 

 Human Papillomavirus (HPV) vaccines 

(२)  एकीकृत नवजात शिि ुतथा बालरोग व्यवस्थापन, पोष  सेवा, गिथवती, प्रसव तथा सतु्केरी 
सेवा, पररवार ननयोजन, गिथपतन तथा प्रजनन स्वास््य जस्ता मात,ृ नवजात शिि ुतथा बाल 
स्वास््य सेवाः 

(क)  नवजात शिि ुतथा बालरोग व्यवस्थापनः 
नवजात शिि ु
तथा बालरोग 
व्यवस्थापन सेवा 

 दईु मवहनासभमको शििकुो स्याहार तथा उपिार  

देहाय बमोशजमका अवस्था िएका नवजात शििहुरूको स्तरीय 
उपिार पद्धनत अनसुार आिारितू सेवा प्रदान गनुथपनेः- 

 नवजात सङ्क्रम  (neonatal sepsis)  

 ननसाशस्सएको नवजात शिि ु(Birth asphyxia)  

 शिताङ् ग (hypothermia) 

 कमलवपत्त (jaundice)  
 कम जन्मतौल (Low birth weight) 

 समय नपगुी जन्मेका  (Premature birth)  

 स्तनपान तथा खवुाउने सभबन्िी समस्या (Feeding 

Problems)  

 नािी सभबन्िी समस्या  

 रगतमा ग्लकुोजको कमी  

 जन्मजात ववकलाङ् गता (Birth defect)  
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दईु मवहना देशख पाँि बषथसभमका बालबानलकाको स्याहार तथा 
उपिार 

देहाय बमोशजमको अवस्थामा प्रिनलत उपिार पद्धनत अनसुार 
आिारितू सेवाहरू प्रदान गनुथ पनेः 
 िीघ्र श्वासप्रश्वास सङ्क्रम   

 ननमोननया (pneumonia)  

 औलो  
 झािापखाला  
 दादरुा  
 कुपोष   

 कानको सङ्क्रम । 

(ख)  पोष  सेवाः 

पोष  
(Nutrition)सभबन्िी 
सेवा 
 

पोष  परामिथ तथा कुपोष को व्यवस्थापन 

पोष  परामिथ:  

 गिथवती मवहलालाई पोष  परामिथ, आमाको स्तनपान गराउने 
लगायत बालबानलकाका लानग पोष  परामिथ । 

 आहार वववविीकर  (Dietary diversification) परामिथ सेवा र 
प्रदिथन। 

 िीघ्र कुपोष को प्रिनलत उपिार पद्धनत अनसुार ननदान र 
व्यवस्थापन। 

 जवटल िीघ्र कुपोष को  प्रिनलत उपिार पद्धनत अनसुार ननदान 
र प्रषे  सेवा । 

सकु्ष्म पोष  पूरकता ( Micronutrient supplementation): 

 पाँि वषथ मनुनका बालबानलकाको लानगः निटानमन ए क्याप्सलु । 

 गिथवती मवहलाका लानगः आइरन िक्की । 

 सतु्केरी मवहलाका लानगः आइरन िक्की । 

 बाह्र मवहनादेशख उनन्साठी मवहनासभमका बालबानलका तथा 
स्कूल जाने बालबानलकाको लानग (ववद्यालय माफथ त) : जकुाको 
औषनि । 

 गिथवती मवहलाका लानगः जकुाको औषनि । 

 दईु वषथ मनुनका बालबानलकाका लानग: ववृद्ध अनगुमन तथा 
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(ग)  गिथवती, प्रसव तथा सतु्केरी सेवाः 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(घ) पररवार ननयोजन, गिथपतन सेवा, प्रजनन स्वास््य समस्या तथा मवहला क्यान्सर 
सभबन्िी सेवा: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

परामिथ। 

 बी.एम.आई.(Body Mass Index) जाँि तथा परामिथ । 

गिथवती जाँि सेवा 
(Antenatal 
service) 

 सामान्य गिाथवस्थाको पवहिान, परामिथ,  प्रिनलत उपिार पद्धनत 
अनसुार व्यवस्थापन र प्रषे , 

 उच्ि जोशखम गिाथवस्थाको पवहिान, परामिथ,  प्रिनलत उपिार 
पद्धनत अनसुार व्यवस्थापन र प्रषे  । 

प्रसव तथा सतु्केरी 
सेवा  

(Delivery Service) 

 

 

सामान्य सतु्केरी सेवा परामिथ, जटील सतु्केरीको पवहिान, 
व्यवस्थापन र प्रषे  सेवा,  

 सतु्केरी पिात प्रिनलत उपिार पद्धनत अनसुार व्यवस्थापन, 
पररवार ननयोजन सेवा तथा परामिथ, 

 प्रिनलत उपिार पद्धनत अनसुार तत्कानलन तथा आवश्यक 
नवजात सतु्केरी सेवा (Immidiate and Essential New Born 

Care) 

पररवार ननयोजन 

(Family planning) 

पररवार ननयोजन परामिथ तथा सेवा: परुुष कण्िम, गिथ ननरोिक िक्की 
(OCP), गिथ ननरोिक सईु, 

गिथपतन सेवा 
(Abortion-related 
services)  

सूिीकृत स्वास््य संस्थाबाट सरुशित गिथपतन सेवा, परामिथ तथा 
प्रषे   

गिथपतन पिात (Post-abortion) सेवा तथा आवश्यक परामिथ र 
पररवार ननयोजन सेवा समेत 

प्रजनन स्वास््य 
समस्या 
(Reproductive 
health morbidity)  

आङ खस्ने समस्या (Utero-Vaginal prolapse): िीघ्र पवहिान (Early 

screening) तथा परामिथ  

प्रजनन वफस्टुला (Obstetric fistula):  िीघ्र पवहिान (Early 

screening) तथा परामिथ र प्रषे   

मवहला क्यान्सर 

(Cancer) 

पाठेघरको मखुको क्यान्सर: सामान्य जाँि, परामिथ तथा प्रषे   

स्तन क्यान्सरः प्रारशभिक जाँि, परामिथ तथा प्रषे  
वकिोरावस्था मैरी 
सेवा वकिोर वकिोरीमैरी सूिना तथा परामिथ सेवा, स्वास््य सेवा  
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   (3)   सरुवा रोग सभबन्िी सेवाः 

एि. आई. िी/ 
एड्स (HIV/AIDS) 

परामिथ 
अवसरवादी सङ्क्रम  (Opportunistic infection)को व्यवस्थापन  

ियरोग 

(Tuberculosis) 

ननदान तथा उपिार (पवहलो लाइनको औषनि)  

औलो (Malaria) ननदान तथा उपिार (प्रिाववत िेरमा मार) 
जनावर टोकाइ 

(Animal bite) 

जोशखम लेखाजोखा, लािश क उपिार, परामिथ तथा प्रषे   

कुष्ठरोग (Leprosy) ननदान, उपिार तथा प्रषे   
कालाजार (Kala-

azar) 
परामिथ तथा प्रषे   

िेंग ु(Dengue) परामिथ तथा प्रषे   
फाइलाररयनसस 

(Filariasis) 
परामिथ तथा प्रषे   

पािन प्र ाली 
सभबन्िी सङ्क्रम  

Gastrointestinal 
infections) 

सामान्य झािापखाला (Acute diarrhea): जल-ववयोजन 
(Dehydration) को लेखाजोखा र उपिार 

आउँ (dysentery): प्रारशभिक ननदान (provisional diagnosis) 
उपिार र प्रषे  
भयादेज्वरो प्रारशभिक ननदान (provisional diagnosis ) र लािश क  

उपिार तथा प्रषे  

जकुा तथा पािन प्र ालीका अन्य परजीवी सङ्क्रम : प्रारशभिक 
ननदान, 
 

 उपिार 

श्वास प्रश्वास 
प्र ाली सभबन्िी 
सङ्क्रम  

(Respiratory tract 

infections) 

मौसमी इन्फ्लएुन्जा (Seasonal influenza): प्रारशभिक ननदान, 
लािश क उपिार तथा प्रषे  

श्वासप्रश्वास नली सङ्क्रम  (Sinusitis, Pharyngitis, tonsillitis, 

bronchitis, pneumonia): प्रारशभिक ननदान,लािश क उपिार तथा 
प्रषे  

नबनबराजन्य 
(Eruptive) रोग 

दादरुा (Measles): प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार तथा प्रषे  

ठेउला (Chickenpox): प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार तथा 
प्रषे  

रुबेला (Rubella): प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार तथा प्रषे  
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हाँिे (Mumps) प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार तथा प्रषे  
छाला (Skin)तथा 
नरम तन्त ु(Soft 

tissue)सङ्क्रम  

लतुो (Scabies): ननदान र उपिार 

जमु्रा (Pediculosis): ननदान र उपिार 

छालाको सङ्क्रम  (Cellulitis), वपलो (Abscess), फोड़ा (boil, 
furunculosis): ननदान र उपिार तथा प्रषे  

दाद (Ringworm) तथा अन्य ब्याक्टेररया (Bacterial) र ढुसीजन्य 

(Fungal)छाला रोगहरु: ननदान र उपिार तथा प्रषे  

आखँा सभबन्िी 
सङ्क्रम         
(Eye infections) 

आखँामा सङ्क्रम : प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार तथा प्रषे  

नवजातमा आखँा पाक्ने समस्या (Opthalmia Neonatorum): 
प्रारशभिक ननदान,लािश क उपिार तथा प्रषे  

नाक र कानको 
सङ्क्रम      (Nose 

and ear 
infections) 

कानमा सङ् क्रम ः प्रारशभिक ननदान,लािश क उपिार तथा प्रषे  

नाकमा सङ्क्रम : प्रारशभिक ननदान,लािश क उपिार तथा प्रषे  

मखु सभबन्िी 
सङ्क्रम  (Oral 

infections) 

मखु निरको सङ्क्रम : प्रारशभिक ननदान,लािश क उपिार तथा 
प्रषे  

मखुको घाउ: प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार तथा प्रषे  

प्रजनन तथा यौन 
रोग  

तल्लो पेट दखुाइको (Lower abdominal Pain syndrome) :  
प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा प्रषे  

वपसाब नलीबाट वपप आउने समस्या (Urethral discharge 

syndrome) प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा 
प्रषे  
योनीबाट प्रदर आउने समस्या  (Vaginal discharge syndrome):  
प्रारशभिक ननदान,लािश क उपिार, परामिथ तथा प्रेष  

योनी/नलङ्गमा घाउ आउन ेसमस्या (Genital Ulcer syndrome): 
प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा प्रषे  

अण्िकोषको थैली सशुन्नने समस्या (Scrotal Swelling Syndrome):  
प्रारशभिक ननदान,लािश क उपिार, परामिथ तथा प्रेष  

काँछको नलभफग्रन्थी सशुन्नने समस्या(Inguinal Bubo syndrome):  
प्रारशभिक ननदान,लािश क उपिार, परामिथ तथा प्रेष  
मूरप्र ालीको सङ्क्रम  (Urinary Tract Infection): प्रारशभिक 
ननदान,लािश क उपिार, परामिथ तथा प्रषे  
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(४)  नसने रोग तथा िारीररक ववकलाङ्गता सभबन्िी सेवाः 

उच्ि रििाप 

(Hypertension) 

 प्रारशभिक जाँि तथा जोशखम पवहिान, 
आकशस्मक उपिार, परामिथ सेवा तथा प्रषे  

 उपिारको ननरन्तरता 
मिमेुह 

(Diabetes mellitus) 
 

प्रारशभिक जाँि तथा जोशखम पवहिान, परामिथ सेवा 
तथा प्रषे  

उपिारको ननरन्तरता 
दीघथकालीन अवरोिात्मक 
फोक्सोको रोग तथा दमको रोग 

[Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD) 
and Asthma] 

 प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ 
तथा प्रषे  

 आकशस्मक उपिार  

 

हािजोनी तथा मांसपेिीको दखुाई 
(Musculoskeletal pain) 

प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा 
प्रषे  

अभलवपत्त (Acid peptic disease) प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा 
प्रषे  

आखँा सभबन्िी समस्या (Eye 

problems) 

प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार,परामिथ तथा 
प्रषे  

कान सभबन्िी समस्या 
(Ear problems) 

प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा 
प्रषे  

मखु सभबन्िी स्वास््य समस्या 
(Oral health problems) 

प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा 
प्रषे  

अपाङ्गता (Disability) प्रारशभिक ननदान, परामिथ तथा प्रषे  

(५)  माननसक रोग सभबन्िी सेवाः 

माननसक स्वास््य समस्या 
(Common mental health 
problems) 

प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा 
प्रषे  

मददरा तथा लागू पदाथथ दबु्यथसन 

(Alcohol and substance abuse) 

लागू पदाथथ दवु्यथसन: प्रारशभिक ननदान, लािश क 
उपिार, परामिथ तथा प्रषे  
मददरापानको लत (Alcoholism/dependancy)को 
जाँि र प्रारशभिक व्यवस्थापन, प्ररे ादायी अन्तरवक्रया 
(Motivational interviewing), प्रषे  र परामिथ 
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(६)  जेष्ठ नागररक स्वास््य सभबन्िी सेवाः 

जेष्ठ नागररकको स्वास््य समस्या 
(Geriatric health problem) 

 प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, परामिथ तथा 
प्रषे  

 स्वास््य प्रबद्धथन सेवा 
 Phyisotherapy and rehabilitation  

 पोष   

(७)  सामान्य आकशस्मक अवस्थाका सेवाः 

िोटपटक तथा घाउखवटरा घाउ िोटको मलमपट्टी र आवश्यकता अनसुार प्रषे  
र परामिथ 
काटेको ठाउँमा टाँका लगाउने र आवश्यकता अनसुार 
प्रषे  र परामिथ 
वपलो र फोिाको उपिार र आवश्यकता अनसुार प्रषे  
र परामिथ 

आकशस्मक अवस्थाको प्राथनमक 
व्यवस्थापन (Common  

emergency conditions) 

आघात (shock): व्यवस्थापन तथा आवश्यकता 
अनसुार प्रषे  सेवा 
मनुछथत अवस्थाको लेखाजोखा: प्रारशभिक व्यवस्थापन र 
आवश्यकता अनसुार उपिार र प्रषे  
कन्िल्जन ( Convulsion): व्यवस्थापन तथा 
आवश्यकता अनसुार प्रषे  सेवा 
दघुथटनाबाट गभिीर घाइते नबरामी: शस्थर बनाउने, 
आवश्यक व्यवस्थापन र प्रषे  सेवा 
हाि िाँशिएको (fracture) वा जोनी खसु्केको (joint 
subluxation, dislocation) : शस्थर बनाउन,े ननदान, 
दखुाइको व्यवस्थापन र प्रषे  परामिथ 
पोलाई (Burn and scald) : प्रारशभिक ननदान, 
लािश क उपिार, परामिथ तथा प्रषे  

ववषादी सेवन: पेट सफा गने (Gastric lavage) 
लगायतका प्रारशभिक व्यवस्थापन, उपलब्ि प्रनत-
नबषादी (antidote) को प्रयोग तथा आवश्यकता 
अनसुार प्रषे  सेवा 
पानीमा िुबेको (Drowning) : प्रारशभिक व्यवस्थापन 
र आवश्यकता अनसुार प्रषे  सेवा 
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आखँा ,नाक, कान, घाँटीसँग 
सभबशन्ित आकशस्मक अवस्था (Eye 

and ENT-related common 
emergencies) 

घाँटीमा बाह्यपदाथथ (foreign body); प्राथनमक उपिार, 
परामिथ तथा प्रषे  
आखँामा बाह्यपदाथथ (Foreign body) : प्राथनमक 
उपिार परामिथ तथा प्रषे   

कान निर बाह्यपदाथथ (Foreign body): प्राथनमक 
उपिार परामिथ तथा प्रषे  

नाकबाट रगत आउने समस्या (Epistaxis): प्राथनमक 
उपिार परामिथ तथा प्रषे  

सपथदंि (snake bite)  प्राथनमक उपिार परामिथ तथा प्रषे  

(८)  स्वास््य प्रबद्धथन सेवाः 

स्वास््य प्रबद्धथन सेवा (Health 

promotion services) 

जनिेतनामूलक सूिना तथा सञ्चार सामग्री/ व्यवहार 
पररवतथन सञ्चार तथा परामिथ सेवा 

(९)  आयवेुद तथा अन्य परभपरागत स्वास््य सेवाः  

आयवेुद 

पूवथपञ्च कमथ सेवा 
योग सेवा 
सतावरी (सतु्केरी आमाको लानग) 

होनमयोपेनथक 

मसुा (थजुा) को ननदान र उपिार 

छालाको एलजीको ननदान र उपिार 

टशन्सलको ननदान र उपिार 

अभलवपत्तको ननदान र उपिार 

दबुीको ननदान र उपिार 

हािजोनीको समस्या (arthritis) 

* स्तरीय उपिार प्रोटोकलले तोके बमोशजमको सेवा प्रदान गनुथ पने । 
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अनसूुिी -२ 

ननयम 4 को उपननयम (१), (२)  र (३) सँग सभबशन्ित) 
आकशस्मक स्वास््य सेवा 

क्र.सं. 
आकशस्मक स्वास््य 

सेवा  
स्वास््य समस्याहरू 

१.  श्वासप्रश्वास सभबन्िी  Acute Exacerbation of 

Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease  

 Acute Mountain Sickness 

 Acute Pulmonary Embolism  

 Acute Pulmonary Oedema 

 Acute Respiratory Failure  

 Acute Respiratory Distress 

Syndrome (ARDS)  

 Aspiration Pneumonia   

 Asthma 

 Decompression Syndrome 

 Foreign Body in respiratory 

tract 

 High Altitude Pulmonary 

Oedema (HAPE) 

 Respiratory Acidosis 

 Respiratory Alkalosis 

 Ruptured diaphragm  

 Status Asthmaticus 

 Severe pneumonia 

 Tension Pneumothorax  

 Others 

२.  मटुु सभबन्िी  Cardiac Arrythmias (e.g. 

ventricular tachycardia, 

ventricular arrythmias)  

 Cardiac Tamponade  

 Cardiogenic Shock  

 Congestive Cardiac Failure 

(CCF)  

 Heart Block 

 Atrial Fidbrillition  

 Infective Endocarditis  

 Ischaemic Heart Diseases (e.g. 

Angina Pectoris, myocardial 

Infarction) 

 Myocarditis  

 Pericardial Effusion  

 Pericarditis 

 Others 

  

३.  मशस्तष्क तथा निा 
सभबन्िी  

 Cerebrovascular Accident 

(CVA) 

 Coma of any cause  

 Encephalitis  

 Encephalopathy 

(Hypoxic/Hepatic/uremic) 

 Epilepsy  

 Guillain Barre Syndrome  

 High Altitude Cerebral 

Oedema (HACE) 

 Meningitis  

 Status Epilepticus  

 Others 

४.  पेट सभबन्िी   Acute Appendicitis  

 Acute Cholecystitis  

 Acute Pancreatitis  

 Intestinal Obstruction  

 Intestinal Perforation  

 Intussusception  

 Peritonitis 
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क्र.सं. 
आकशस्मक स्वास््य 

सेवा  
स्वास््य समस्याहरू 

 Duodenal Perforation  

 Erosive gastritis 

 Foreign body in esophagus  

 Fulminant hepatitis  

 Gastric perforation  

 Gastrointestinal Bleeding 

(upper & lower) 

 Ruptured Esophagus  

 Splenic rupture 

 Strangulated and obstructed 
hernia  

 Trauma to abdominal visceras  

 Variceal Bleeding   

 Others 

५.  मूर प्र ालीसँग 
सभबशन्ित  

 Acute retention urine  

 Hematuria  

 Acute Pyelonephritis 

 Pyonephrosis   

 Acute renal failure  

 

 Metabolic acidosis and 

alkalosis 

 Testicular Torsion 

 Paraphimosis 

 Ruptured bladder 

 Others 

६.   प्रजनन स्वास््य 
सभबन्िी 

 Antepartum Hemorrhage 

 Eclampsia 

 Ectopic Rupture 

 Obstructed Labour 

 Post-partum hemorrhage 

 Preeclampsia 

 Pregnancy Induced 

Hypertension 

 Puerperal Sepsis 

 Retention of Placenta 

  Rupture Uterus 

1. Others 

७.  हािजोनी सभबन्िी  Fractures- e.g. Femur 

fracture, spine fracture 

 Compartment syndrome  

 Lacerations 

 Bleeding   

 Amputations 

 Gangrene  

 Others 

८.  मेटाबोनलक एण्ि 
इन्िोक्राईनोलोशजकल 
सभबन्िी  

 Adrenal Insufficiency  

 Hypo/hyperkaliemia  

 Hypo/hypernatremia 

 

 Ketoacidosis 

 Metabolic Alkalosis 

 Metabolic Acidosis 

 Others  

९.  आखँा सभबन्िी   Chemical burn  

 Corneal ulcer  

 Double vision  

 Foreign Body in eye 

 Sudden vision loss 

 Traumatic injury to eye 

 Others 

१०.  नाक, कान र घाँटी 
सभबन्िी 

 Epistaxis  

 Foreign body in Nose  

 Choking  

 

 Acute epiglottitis 

 Others 
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क्र.सं. 
आकशस्मक स्वास््य 

सेवा  
स्वास््य समस्याहरू 

११.  पोलाई सभबन्िी  Thermal burns 

 Chemical burns 

 Electrical injuries 

 Lightening injuries 

 Others  

१२.  माननसक स्वास््य 
सभबन्िी 

 Acute Psychosis  

 Alcohol intoxication 

 Alcohol withdrawal 

syndrome 

 Catatonic stupor 

 Conversion Disorder 

 Drug Toxicity 

 Lithium Toxicity  

 Delirium Tremens 

 Narcoleptic Malignant 

Syndrome 

 Panic Attack 

 Schizophrenia  

 Suicidal attempt 

 Transient Situational 

Disturbances 

 Violent and aggressive 

behavior or over excitement 

 Others 

१३.  ववषािता र 
औषनिको ओिरिोज 
सभबन्िी 

 Organophosphorus poisoning  

 Mushroom poisoning 

 Wild honey poisoning 

 Dhatura poisoning  

 Paracetamol poisoning 

 Zinc phosphide poisoning 

 Aluminum phosphide 

poisoning 

 Drug overdose 

 Others 

१४.  सपथदंि/वकराको 
टोकाई/जनावरको 
टोकाई  सभबन्िी 

 Snake bite 

 Insect bite 

 

 Animal bite 

 

१५.  बाल रोग सभबन्िी  Acute abdomen  

 Central cyanosis 

 Coma (or seriously reduced 

level of consciousness) 

 Diarrhoea with signs of 

dehydration  

 Neonatal emergencies (e.g. 

trachaeo-esophageal fistula, 

Imperforated anus, pin hole 

meatus, neonatal sepsis)  

 Obstructed or absent 

breathing 

 Severe respiratory distress 

 Shock (cold extremities with 

capillary refill time > 3 second 

and weak and fast pulse) 

 Seizures 

 Rashes (Viral exanthems) 

 Others 

१६.  सामान्य आकशस्मक अवस्थाका स्वास््य सेवा सभबन्िी  

िोटपटक तथा घाउ िोटको मलमपट्टी र आवश्यकता अनसुार प्रषे  र परामिथ  
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क्र.सं. 
आकशस्मक स्वास््य 

सेवा  
स्वास््य समस्याहरू 

घाउखवटरा काटेको ठाउँमा टाँका लगाउने र आवश्यकता अनसुार प्रषे  र 
परामिथ 

 

वपलो र फोिाको उपिार र आवश्यकता अनसुार प्रषे  र 
परामिथ 

 

 आकशस्मक 
अवस्थाको प्राथनमक 
व्यवस्थापन 
(Common  

emergency 

conditions) 

आघात (shock): व्यवस्थापन तथा आवश्यकता अनसुार प्रषे    

मनुछथत अवस्थाको लेखाजोखा: प्रारशभिक व्यवस्थापन र 
आवश्यकता अनसुार उपिार र प्रषे  

 

कन्िल्जन (Convulsion): व्यवस्थापन तथा आवश्यकता 
अनसुार प्रषे   

 

दघुथटनाबाट गभिीर घाइते नबरामी: शस्थर बनाउने, आवश्यक 
व्यवस्थापन र प्रषे   

 

हाि िाँशिएको (fracture) वा जोनी खसु्केको (Joint 
subluxation, Dislocation): शस्थर बनाउने, ननदान, दखुाइको 
व्यवस्थापन प्रषे  र परामिथ  

 

पोलाई (Burn and scald): प्रारशभिक ननदान, लािश क उपिार, 
प्रषे  र परामिथ  

 

ववषादी सेवन: पेट सफा गने (Gastric lavage) लगायतका 
प्रारशभिक व्यवस्थापन, उपलब्ि प्रनत-ववषादी (Antidote) को 
प्रयोग तथा आवश्यकता अनसुार प्रषे   

 

पानीमा िुबेको (Drowning) : प्रारशभिक व्यवस्थापन र 
आवश्यकता अनसुार प्रषे   

 

सपथदंि (Snake bite)  प्राथनमक उपिार प्रषे  र परामिथ   
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अनसूुिी–३ 
(ननयम ५ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

वविषेज्ञ सेवा  

१. जनरल वफजीनसयन सेवा ( Physician (Internal Medicine)),  

२. जनरल सजथरी सेवा (General Surgery),  

३. स्त्रीरोग तथा प्रसूती सेवा (Gynaecology&Obstretics),  

४. बाल तथा शिि ुसेवा (Paediatrics),  

५. एनस्थेनसयोलोजी  सेवा (Anaesthesiology),  

६. हािजोनी सेवा (Orthopedics),  

७. दन्त शिवकत्सा सेवा (Dentistry),  

८. नाक, कान, घाँटी सेवा ( Ear, Nose and Throat),  

९. िमथ तथा यौनरोग  (Dermatology & Venerology), 
१०. माननसक रोग सेवा (Psychiatrics), 
११. रेनिएसन ओन्कोलोजी सेवा (Radiation Oncology), 
१२. रेनियोलोजी एण्ि इमेशजङ सेवा (Radiology & Imaging), 
१३. रेनियोथेरापी सेवा (Radiotherapy), 
१४. अप्थाल्मोलोजी सेवा (Opthalmology), 
१५. प्याथोलोजी सेवा (Pathology), 

 Bio- Chemistry,  

 माईक्रोबायोलोजी सेवा (Microbiology) 
 हेमाटोलोजी सेवा (Haematology) । 

१६. फामेसी सेवा (Pharmacy), 
१७. शक्लननकल फमाथकोलोजी (Clinical Pharmacology), 
१८. फरेशन्सक मेनिनसन सेवा (Forensic Medicine), 
१९. जनरल प्राशक्टस सेवा (General Practice), 
२०. वफशजयोथेरापी सेवा (Physiotherapy), 
२१. आयवेुद सेवा (Aurveda), 
२२. मन्रालयले तोकेका अन्य सेवा । 
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अनसूुिी–४ 

(ननयम ५ को उपननयम (३) सँग सभबशन्ित) 
ववशिवष्टकृत सेवा 

१. प्लाशस्टक सजथरी (Plastic Surgery), 
२. सशजथकल अन्कोलोजी (Surgical Oncology), 
३. पल्मोनोलोजी (Pulmonology), 
४. यरुोलोजी  (Urology), 
५. नेफ्रोलोजी(Nephrology), 
६. ट्रोवपकल मेनिनसन एण्ि इन्फेशक्सयस निशजज (Tropical Medicine and Infectious Diseases), 
७. कानिथओथोरानसक एण्ि िास्कुलर सजथरी (Cardiothoracic and Vascular Surgery), 
८. ट्रान्सप्लान्ट सजथरी (Transplant Surgery),  
९. इमजेन्सी मेनिनसन (Emergency Medicine), 
१०. इण्िोक्राइनोलोजी (Endocrinology), 
११. ररउमाटोलोजी (Rheumatology), 
१२. जेररयावट्रक मेनिनसन  (Geriatric Medicine), 
१३. हेपाटोनबनलयारी सजथरी (Hepatobiliary Surgery), 
१४. न्यूरोलोजी (Neurology), 
१५. न्यूरोसजथरी (Neurosurgery), 
१६. अथो (स्पाइन) सजथरी (Artho Spine Surgery), 
१७. िास्कुलर सजथरी (Vascular Surgery), 
१८. थोरानसक सजथरी (Thoracic Surgery), 
१९. न्यशुक्लयर मेनिनसन (Nuclear Medicine), 
२०. ओरल मेनिनसन एण्ि रेनियोलोजी (Oral Medicine & Radiology), 
२१. ट्रान्सफ्युजन मेनिनसन एण्ि सेल थेरापी (Transfusion Medicine &Cell Therapy), 
२२. वफजीकल मेनिनसन एण्ि ररह्यानबलीटेसन (Physical Medicine & Rehabilitation), 
२३. ननयोनाटोलोजी (Neonatology), 
२४. पेनियावट्रक सजथरी (Paediatric Surgery), 
२५. कानिथयोलोजी (Cardiology), 
२६. हेपाटोलोजी (Hepatology), 
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२७. मेनिकल ओन्कोलोजी (Medical Oncology), 
२८. ग्यास्ट्रोनइन्टेरोलोजी (Gastroenterology), 
२९. ग्यास्ट्रोनइन्टेशस्टनल सजथरी (Gastroentero  Surgery), 
३०. वक्रटीकल केयर एण्ि एनसे्थेनसयोलोजी (Critical Care Medicine and Anesthesiology), 
३१. पल्मोनरी वक्रटीकल केयर एण्ि शस्लप मेनिनसन (Pulmonary Critical Care and Sleep 

Medicine), 
३२. इन्टरिेन्सनल रेनियोलोजी एण्ि इमेशजङ (Interventional Radiology & Imaging), 
३३. मोनलकू्यलर बायोकेनमिी (Molecular Biochemistry), 
३४. इभयनुोप्याथोलोजी (Immunopathology), 
३५. मोनलकू्यलर प्याथोलोजी (MolecularPathology), 
३६. हेमाटोप्याथोलोजी (Haemato Pathology), 
३७. यायाइरोलोजी (Virology), 
३८. ओरल एण्ि भयाशक्जलोफेनसअल सजथरी (Oral and maxillofacial surgery ), 
३९. इन्िेट्रो फवटथलाईजेसन (In-vitro Fertilization), 
४०. मोनलकू्यलर माइक्रोबाइलोजी (Molecular Microbiology), 
४१. स्पेसनलस्ट आयवेुद सनिथस (Specialist Ayurveda Services), 
४२. अकु्यपेसनल मेनिनसन (Occupational Medicine), 
४३. जेनेवटक मेनिनसन (Genetic Medicine), 
४४. मन्रालयले तोकेका अन्य सेवा । 
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अनसूुिी–५ 

 (ननयम ७ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 
ससूुशित सहमनत नलन ुपने सेवा 

 

१. सबै प्रकारका िल्यवक्रया,  

२. एनेस्थेनसया,  

३. नस.वट.स्क्यान / एम.आर.आई.,  

४. ईन्टरिेन्सनल रेनियोलोजी, 
५. प्रसूती तथा गिथपतन सेवा,  

६. ईन्िोस्कोपी वा यस्तै प्रकारको उपकर को प्रयोग गरी ननदानात्मक प्रकृया,  

७. रेनियोथेरापी,  

८. केमोथेरापी,  

९. बोन भयारोएशस्परेसन,  

१०. बायोप्सी सेवा । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

32 

 

                                                                          अनसूुिी–६ 

(ननयम ८ सँग सभबशन्ित) 
निस्िाजथ (बवहगथमन) सारािंको ढािँा 

 

 

Patient’s Name:     Age:  Sex:    

 

Address:   Rural/Municipality:             Ward:                Tole:         Landline Phone Number:            

Mobile number:                               Alternate 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 Presenting Illness: 

 

 

Significant past Medical and Surgical history: 

 

 

Significant clinical findings:  

Summary of key investigations with major 

results: 

 

Summary of treatment:  

Speciality consultations if any:  

Blood Transfusion, If any:  

Adverse reactions of medicines and 

transfusion: 

 

Condition/ outcome at discharge: 

Cured/Improved/Referred out /Discharge on 

Request/Absconded/Left against Medical 

Advice/Died 

 

Further treatment and Advice:  
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Follow up:  

 

Discharge summary prepared by: 

Doctor’s name:     Consultant’s name: 

Signature:           Signature:  

NMC no:               NMC no: 
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अनसूुिी–७ 

 (ननयम ९को उपननयम (१),(२) र ननयम १० सँग सभबशन्ित) 
स्वास््य संस्थाहरुको तहगत सङ् रिना र उपलब्ि गराउन ेस्वास््य सेवा  

 

स्वास््य संस्थाको तह प्रदान गने न्यूनतम सेवा 
आिारितू स्वास््य सेवा 
केन्र 

 (क) अनसूुिी-१ बमोशजमका आिारितू स्वास््य सेवा, 
 (ख) मन्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य सेवाहरु 

आिारितू अस्पताल 

((५ देशख १५ िैयासभम) 
(क) अनसूुिी-१ बमोशजमका आिारितू स्वास््य सेवा, 
(ख) देहाय बमोशजमका शिवकत्सकीय सेवा (बवहरङ्ग तथा अन्तरङ्ग): 

(१)  सामान्य शिवकत्सा, 
(२)  सामान्य िल्यवक्रया, 
(3)   स्त्रीरोग तथा प्रसतुी, 
(4)    बाल तथा शिि ुसेवा, 
(5)   सामान्य दन्त सेवा । 

 (ग) देहाय बमोशजमका आकशस्मक सेवाः- 

(1)  आकशस्मक सेवा,  

(2)  आिारितू आकशस्मक िल्यवक्रया (BEONC समेत), 
(3)  आकशस्मक प्रयोगिाला तथा रि सञ्चार सेवा  

(4) ननदानात्मक सेवा  ।  

 (ङ) प्रयोगिाला सेवा,  

 (ि) रेनियो ईमेशजङ्ग सेवा, 
 (छ) फामेसी सेवा, 
 (ज) मेनिको नलगल सेवा, 
(झ) मन्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य सेवा । 

जनरल अस्पताल (२५ 

देशख ५०  िैयासभम) 
क.  (क) अनसूुिी-१ बमोशजमका आिारितू स्वास््य सेवा, 

(ख)देहाय बमोशजमका उपिारात्मक सेवाहरु (बवहरङ्ग तथा अन्तरङ्ग)  

(१)  जनरल वफशजनसयन सेवा, 
(२)  जनरल िल्यवक्रया सेवा, 
(३) स्त्रीरोग तथा प्रसतुी सेवा, 
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(४) बाल रोग तथा शिि ुसेवा, 
(५) दन्त शिवकत्सा सेवा, 
(६) हािजोनी सेवा, 
(७) सामान्य आखँा उपिार सेवा,  

(८) वफशजयोथेरापी सेवा, 
(९) एनेस्थेनसयोलोजी सेवा। 

(ग) देहाय बमोशजमका ननदानात्मक तथा अन्य सेवाः- 

   (१)  रेनियो ईमेशजङ्ग सेवा, 
(२)  प्रयोगिाला सेवा (वहस्टोसाइटोप्याथोलोजी सेवा वाहेक) । 

 (घ) २४ सै घण्टा उपलब्ि देहाय बमोशजमका सेवाः- 

     (१) िल्यवक्रया सवहतको आकशस्मक सेवा, 
     (२) आकशस्मक प्रयोगिाला, 
     (३) रेनियो ईमेशजङ्ग सेवा, 
     (४) रि सञ्चार सेवा, 
     (५) फामेसी सेवा । 

(ङ) देहाय बमोशजमका सघन उपिार सेवाः- 

(१) हाई िेपेन्िेन्सी यनुनट (HDU), 
(२) सघन उपिार कि (ICU), 
(३) SNCU सेवा । 

(ि) फामेसी सेवा,  

(छ) देहाय बमोशजमका अन्य सेवाः- 

(१)  सामाशजक सेवा ईकाइ/एकद्वार सङ् कट व्यवस्थापन केन्र, 
(२) मेनिकोनलगल एण्ि फरेशन्सक सेवा, 
(३) पोष  पनुस्थाथपना सेवा, 
(४) हेमोिायलाइनसस सेवा । 

(ज) मन्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य सेवा  
जनरल अस्पताल (१०० 
देशख ३००  िैयासभम) 

(क) अनसूुिी–१ बमोशजमका आिारितू स्वास््य सेवा, 
(ख) देहाय बमोशजमका उपिारात्मक सेवाहरुः-  
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 (१)  जनरल वफशजनसयन सेवा,  

(२)  जनरल िल्यवक्रया सेवा, 
(३) स्त्रीरोग तथा प्रसतुी सेवा, 
(४)  बाल रोग तथा शिि ुसेवा, 
(५)  दन्त शिवकत्सा सेवा, 
(६) हािजोनी सेवा, 
(७)  नाक, कान, घाँटी सेवा, 
(८)  माननसक रोग सेवा, 
(९)  िमथ तथा यौन रोग सेवा, 
(१०) अप्थाल्मोलोजी सेवा, 
(११) वफशजयोथेरापी सेवा, 
(१२) एनेस्थेनसयोलोजी सेवा । 

(ग) देहाय बमोशजमका ननदानात्मक तथा अन्य सेवाः- 

(१)  रेनियो ईमेशजङ्ग सेवा, 
(२)  प्रयोगिाला (वहस्टोसाइटोप्याथोलोजी समेत) सेवा । 

(घ) िौनबसै घण्टा उपलब्ि गराइने देहाय बमोशजमका सेवाः- 

(१) िल्यवक्रया सवहतको आकशस्मक सेवा, 
(२) आकशस्मक प्रयोगिाला, 
(३) रेनियो ईमेशजङ्ग सेवा,  

(४) रि सञ्चार सेवा, 
(५) फामेसी सेवा । 

(ङ) देहाय बमोशजमका सघन उपिार सेवाः- 

(१) हाई िेपेन्िेन्सी यनुनट (HDU), 
(२) सघन उपिार कि (ICU,NICU,PICU) । 

(ि) फामेसी सेवा,  

(छ) देहाय बमोशजमका अन्य सेवाः- 

(१)  सामाशजक सेवा ईकाइ, एकद्वार सङ् कट व्यवस्थापन  
केन्र, िाइवटवटक्स तथा पोष  पूनस्थाथपना सेवा, 
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(२)  हेमोिायलाइनसस सेवा,   

(३)  मेनिकोनलगल एण्ि फरेशन्सक सेवा । 

(ज) मन्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य सेवा । 
वविेषज्ञ अस्पताल  

(कभतीमा १०० िैया) 
(थप गनुथ परेमा १०० ले 
िाग जाने सङ््यामा) 

(क)  अनसूुिी-१ बमोशजमका आिारितू स्वास््य सेवा,  

(ख) अनसूुिी÷३ बमोशजमका वविेषज्ञ सेवा, 
(ग) िौनबसै घण्टा उपलब्ि गराइने देहाय बमोशजमका सेवाहरुः- 

(१)  िल्यवक्रया सवहतको आकशस्मक सेवा 
(२) आकशस्मक प्रयोगिाला , 
(३) रि सञ्चार सेवा, 
(४) आकशस्मक रेनियो ईमेशजङ्ग सेवा । 

(घ) देहाय बमोशजमका ननदानात्मक सेवाः- 

(१) प्रयोगिाला सेवा, 
(२) रेनियो ईमेशजङ्ग सेवा । 

(ङ) फामेसी सेवा, 
(ि) देहाय बमोशजमका सघन उपिार सेवाः- 

(१) हाई िेपेन्िेन्सी यनुनट (HDU), 
(२) सघन उपिार कि (ICU,SICU,MICU,CCU),  

(३) नवजात शिि ुबाल िघन उपिार कि (NICU,PICU), 
(४) कानिथयाक क्याथेटराइजेिन सेवा । 

(छ) देहाय बमोशजमका अन्य सेवाः- 

(१) सामाशजक सेवा ईकाइ, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्र, 
(२) मेनिकोनलगल एण्ि फरेशन्सक सेवा, 
(३) िाइवटवटक्स तथा पोष  पनुस्थाथपना सेवा, 
(४) हेमोिायलाइनसस सेवा । 

(ज) मन्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य सेवा । 

झ. रष्टव्यः ३०० वा सो िन्दा बढी िैयाको वविेषज्ञ अस्पतालले कभतीमा 
एउटा ववशिष्टीकृत सेवा उपलब्ि गराउन ुपने ।  

ववशिवष्टकृत अस्पताल  (क)  आिारितू अस्पताल, जनरल अस्पताल, वविेषज्ञ अस्पतालबाट प्रषे  
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(कभतीमा ५० िैया) 
(थप गनुथ परेमा ५० ले 
िाग जाने सङ् ्यामा) 

िएर आएका ननशित रोग तथा अङ् ग वविेषको वविेषज्ञ उपिार सेवा¸ 
(ख) अनसूुिी-४ मा उल्लेख िएका कुनै एक वा एकिन्दा बढी सेवा,  

(ग) मन्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य सेवा । 

स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ठान 
अन्तगथतका शिि  
अस्पताल तथा अन्य 
शिि  अस्पताल  

(कभतीमा ३०० िैया) 
(थप गनुथ परेमा १०० ले 
िाग जाने सङ््यामा) 

(क) अनसूुिी-१ बमोशजमका आिारितू स्वास््य सेवा, 
(ख) अनसूुिी÷३ बमोशजमका वविेषज्ञ सेवा, 
(ग)  अनसूुिी-4 मा उल्लेख िएको कभतीमा कुनै एउटा सेवा, 
(घ) मन्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य सेवा । 

बाल अस्पताल  सभबशन्ित वविेषज्ञ सेवा र ववशिवष्टकृत सेवा  
आिारितू आयवेुद सेवा 
केन्र  

(क) आयवेुदीय आिारितू स्वास््य सेवाहरु, 
(ख) सामान्य उपिार सेवा । 

आयवेुद स्वास््य केन्र  

(जनरल आयवेुद 
अस्पताल) 
(२५ देशख ५० 
िैयासभम)  

 

(क) आयवेुदीय आिारितू स्वास््य सेवाहरु, 
(ख) उपिारात्मक सेवा (बवहरङ्ग), 
(ग) ननदानात्मक सेवा,    

(घ) वफशजयोथेरापी,  

(ङ) योग सेवा, 
(ि) स्वस््य जीवन िैली परामिथ र व्यवस्थापन, 
(छ) नस्य, 
(ज) बस्ती, 
(झ) पञ्च कमथ, 
(ञ) काय शिवकत्सा,  

(ट) वफशजयोथेरापी,  

(ठ) पनुस्थाथपना,  

(ि) स्वस््य जीवनिैली परामिथ र व्यवस्थापन, 
(ढ) िार सूर, 
( ) स्त्री रोग तथा बाल रोग सेवा, 
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(त) फामेसी सेवा,  

(थ) ननदानात्मक सेवा, 
(द) अकु्यपन्िर ।   

वविेषज्ञ आयवेुद 
अस्पताल  

(कभतीमा १०० िैया) 
(थप गनुथ परेमा ५० ले 
िाग जाने गरी थप गने)  

(क) काय शिवकत्सा, 
(ख) िल्य शिवकत्सा, 
(ग) िालक्य शिवकत्सा, 
(घ) स्त्री तथा प्रसनुत सेवा, 
(ङ) स्वस्थ जीवन िैली परामिथ र व्यवस्थापन, 
(ि) योग सेवा, 
(छ) बालरोग सेवा, 
(ज) रसायन शिवकत्सा, 
(झ) पञ्चकमथ सेवा, 
(ञ) िारसूर सेवा, 
(ट) वफशजयोथेरापी,  

(ठ) पनुस्थाथपना,  

(ि) ननदानात्मक सेवा,  

(ढ) फामेसी,  

( ) अकु्यपन्िर ।  
होनमयोप्याथी अस्पताल 

(५० िैया) 
 

(क)  उपिारात्मक सेवा (बवहरङ्ग र अन्तरङ्ग), 
(ख)  फामेसी सेवा,  

(ग)  ननदानात्मक सेवा । 
                        अन्य स्वास््य संस्थाहरु 
स्वास््य संस्थाको तह प्रदान गने न्यूनतम सेवाहरु 

१. 1. प्रयोगिाला  
"ई" समूह प्रयोगिाला "ई" समूहको प्रयोगिालाले देहाय बमोशजमका सेवाः  

(क) Hematology: TC, DC, hemoglobin, ESR, bloodgrouping for 

non-transfusion purpose, BT, CT, 
(ख) Biochemistry: Sugar, Urea, creatinine, Bilirubin T & D, S. Uric 

Acid, Total protein, serum albumin. 
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(ग)  Microbiology: Sputum AFB stain (Z-N stain). 
(घ)  Tests by RDT: with simple interpretation. 
(ङ)  Miscellaneous: Routine urine analysis, routine stool analysis, 

urine pregnancy test, stool for reducing substances.  
"नि" समूह प्रयोगिाला  "ई" समूहको प्रयोगिालाले उपलब्ि गराउने सेवाका अनतररि देहाय 

बमोशजमका सेवा:- 

(क) Hematology: RBC count, PT, APTT, Platelet count, 

Hematocrit, Red cell Indices 

(ख) Biochemistry: SGOT, SGPT, ALP, Lipid profile, creatinine, 

sodium, potassium 

(ग)  Microbiology: Gram stain and KOH mount for fungi 

(घ)  Serological tests: RPR, widal test, ASO Titre, RA Factor, CRP 

(ङ)  Tests by RDT: All 

(ि)  Miscellaneous: Stool for occult blood, Urine ketone bodies, 

urobilinogen, bile salt, bile pigment, Bence Jones protein. 
"सी" समूह 

प्रयोगिाला 
 "नि" समूहको प्रयोगिालाले उपलब्ि गराउने सेवाका अनतररि देहाय 
बमोशजमका सेवा:- 

(क) Hematology: Absolute counts, Blood grouping for 

transfusion purpose, Cross matching and reticulocyte count, 

peripheral blood smear examination, 
(ख) Biochemistry: Cardiac Enzymes, other enzymes, Thyroid 

Function Test (T3, T4, TSH), 
(ग) Microbiology: All routine bacteriology culture, ELISA for 

infectious disease, e.g. HIV, HBsAg, HCV etc, 
(घ) Histopathology/ Cytopathology, Bone Marrow aspiration 

and biopsy service , 
(ङ) Miscellaneous: CSF and bloody fluid analysis, Semen 

analysis. 
"बी" समूह प्रयोगिाला  "सी" समूहको प्रयोगिालाले उपलब्ि गराउने सेवाका अनतररि देहाय 

बमोशजमका सेवा:- 

(क) Special coagulation profile,  

(ख) Hormone analysis,  

(ग)   Immuno-Histo Chemistry (IHC),  

(घ)   Tumor markers,  
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(ङ)   Advance C/S (anaerobic culture, fungus culture),  

(ि)   Hemolytic profile tests performed by ELISA/ CLIA 

technique as per requirement.  

(छ)  जनरल अस्पतालमा आिाररत प्रयोगिाला िए प्रयोगिालाका 
Microbiology, Histo Cytology, Haematology र Bio 
chemistry मध्ये कभतीमा तीन प्रकारका सेवा । 

"ए" समूह प्रयोगिाला "बी" समूहको प्रयोगिालाले उपलब्ि गराउने सेवाका अनतररि देहाय 
बमोशजमका सेवा:- 

(क) Molecular tests,  

(ख) Super-specialised tests.  
२. 2. स्वास््य शक्लननक  आिारितू स्वास््य सेवा अन्तगथतका स्वास््य सेवा  
३. 3. वविेषज्ञ शक्लननक  अनसूुिी-३ अन्तगथतका वविेषज्ञ सेवामध्येका सेवा  
४. 4. पोनलशक्लननक  आिारितू स्वास््य सेवा सवहत उपिार सेवा, सामान्य िल्यवक्रया, 

प्रयोगिाला सेवा, USG, र Radio Diagnosis सेवा 
५. 5. िेन्टल शक्लननक  प्रारशभिक दन्त सेवा समेत Tooth Extraction, RCT, Filling, Denture, 

Scaling, Emergency oral trauma Management  
६. 6.जेररयावट्रक परामिथ 

केन्र 
 स्वास््य जीवन िैली परामिथ सेवा 
 (Health Promotional activities)  

७. 7.जेररयावट्रक केयर 
सेन्टर 

(कभतीमा २५ िैयासभम)  

(थप गनुथ परेमा २५ ले 
िाग जाने सङ् ्यामा) 

ज्येष्ठ नागररकहरुलाई उपलब्ि िएको देहाय बमोशजमका सेवाः- 

(क)  सामान्य उपिार सेवा,  

(ख) Physiotherapy, 
(ग) Fall and it’s prevention , 
(घ) Nursing Care of bed bound Patient,  
(ङ) Dementia care etc. 

(ि) Basic Lab service , 
(छ) Screening and Referal service , 
(ज) Health Promotional activities. 

८. 8. आखँा उपिार केन्र  प्रारशभिक आखँा उपिार सवहत नेर वविेषज्ञले ददन ेअन्य सेवाहरुः- 

(क) Visual Acuity, 
(ख) Refraction, 
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(ग) Minor Treatment. 
(घ) 9. वफशजयोथेरापी केन्र (क) Rehabilitaion, 

(ख) Pain management,  
(ग) Post-operative care. 

 
(ङ) 10.िाइलाइसीस  केन्र   िाइलाइसीस सेवा    

(ि) 11.पनुस्थाथपना केन्र 
(मनोसामाशजक) (कभतीमा 
१० िैया) 
(थप गनुथपरेमा १० ले 
िाग जाने सङ् ्यामा) 

(क) पनुस्थाथपना केन्रमा रहेका नबरामीहरुको स्वास््य परीि  तथा 
सामान्य उपिार सेवा, 

(ख) योग तथा ध्यान,   

(ग) परामिथ सेवा तथा स्वास््य शििा, 
(घ)  OST, 
(ङ)  Harm Reduction, 
(ि) स्वास््य सरुिा । 

(छ) 12. पनुस्थाथपना केन्र 
(िारीररक) (कभतीमा २५ 
िैया सभम)(थप गनुथपरेमा 
२५ ले िाग जाने 
सङ््यामा) 

(क) Corrective Surgery, 
(ख)  िौनबसै घण्टा आकशस्मक सेवा,  

(ग)  प्रयोगिाला सेवा,  

(घ)  Radio Imaging service, 
(ङ)  Physiotherapy,  
(ि)  Prosthesis, 
(छ)  Screening and Referal Service, 
(ज)  Self Care service. 

(ज) 13. आयवेुद शक्लननक (क) आिारितू आयवेुद सेवा,  

(ख)  परामिथ सेवा , 
(ग)  उपिारात्मक सेवा ।  

14.प्राकृनतक उपिार 
केन्र 

(क) प्रारशभिक प्राकृनतक उपिार सेवाहरु, 
(ख) परामिथ सेवा । 

(झ) 15. अकुपन्िर, अकुप्रसेर 
केन्र 

(क) बवहरङ्ग अकुपन्िर सेवा,  

(ख)  परामिथ सेवा ।  
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(ञ) 16. सोवाररग्पा (आभिी) 
शक्लननक  

(क) सामान्य उपिार सेवा,  

(ख)  परामिथ सेवा । 
(ट) 17. परभपरागत सेवा  

शक्लननक 
(क) स्थानीय उपलब्ि जनिबवुटद्वारा उपिार सेवा , 
(ख)  परभपरागत सेवा । 

18.होनमयोप्याथी 
शक्लननक  

(क) परामिथ सेवा,  

(ख)  प्रारशभिक होनमयोप्याथी उपिार सेवा । 
(ठ) 19.यनुानी उपिार केन्र (क) प्रारशभिक यनुानी उपिार सेवा , 

(ख) परामिथ सेवा । 
20. योग, ध्यान तथा 
िारीररक व्यायाम केन्र 

(क) स्वास््य प्रबद्धथनात्मक योग अयायास,  

(ख)  ध्यान , 
(ग)  प्रा ायाम , 
(घ)  अन्य व्यायामहरु। 

(ि) 21. रिसञ्चार केन्र (क) Blood collection, 
(ख) Separation of component, 
(ग) Safe sorage of blood, 
(घ) Safe distribution of blood, 
(ङ) Safe disposal of expired and unused blood. 

(ढ) 22. रेनियो इमेशजङ्ग सेन्टर  

  (क) शे्र ी  Pet Scan, CT Scan, MRI, Ultra sound  सेवा उपलब्ि िएको ।  

 

  (ख) शे्र ी  एक्स रे, अल्ट्रासाउण्ि, CT Scan सेवामध्ये कभतीमा कुनै एक सेवा  

 सेवा ददने समयिर आकशस्मक उपिार सेवाको व्यवस्थापन हनुपुने र 
आकशस्मक उपिार सेवाको लानग मापदण्ि तयार गनुथपने (प्राथनमक 
अस्पताल MSS सरहको ) 

( ) 23. Hospice Center  

(कभतीमा २५ िैया) 
(क) Nursing care, 
(ख)  Emergency Service,  
(ग)  Pain management, 
(घ)  Symptomatic management, 
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(ङ)  Palliative care, 
(ि)  Holistic Counselling service, 
(छ)  Consultaive Service, 
(ज)  Spritual service. 

24.टेस्ट टु्यब बेबी 
(IVF) सेन्टर  

(क) स्त्री रोग सेवा, बवहरङ्ग सेवा,  

(ख) प्रयोगिाला: िकु्रवकट पररि  सवहत,   

(ग) USG सेवा , 
(घ) Operation Theatre, 
(ङ) Embryology Lab,   

(ि) आकशस्मक सेवाको लानग कभतीमा कुनै एक प्रारशभिक नबिेषज्ञ 
अस्पताल सरहको अस्पतालसँग सभझौता  । 
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अनसूुिी -८ 

(ननयम ११, ननयम १२ को उपननयम (५) र ननयम १३ को उपननयम (३) सँग सभबशन्ित) 
स्वास््य संस्था सञ्चालन मापदण्ि 

 

१. व्यवस्थापन सभबन्िी,  

२. िवन तथा पूवाथिार सभबन्िी, 
३. वातावर  सभबन्िी, 
४. बवहरङ्ग वविाग, अन्तरङ्ग वविाग, आकशस्मक  वविाग, िल्यशिवकत्सा वविाग र सघन उपिार कि 

सभबन्िी, 
५. जनिशि व्यवस्थापन सभबन्िी, 
६. वविेषज्ञ तथा ववशिष्टकृत सेवा सभबन्िी,   

७. प्रयोगिाला सभबन्िी,  

८. रेनियो ईमेशजङ्गग सेवा सभबन्िी,  

९. सङ्क्रम  रोकथाम तथा ननयन्र  सभबन्िी , 
१०. जनस्वास््य सेवा सभबन्िी (पोष , खोप, सरुशित माततृ्व, बाल स्वास््य, पररवार ननयोजन), 
११. स्वास््यजन्य तथा अन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्िी, 
१२. खानेपानी, सरसफाई, ववद्यतु आपूनतथ, गािेन,गािी पावकथ ङ्ग तथा ममथत सभिार सभबन्िी ,  

१३. अशक्सजन,औजार उपकर  सभबन्िी,  

१४. फामेसी सेवा सभबन्िी,  

१५. रि सञ्चार सेवा सभबन्िी,  

१६. ववपद तथा महामारी व्यवस्थापन सभबन्िी,    

१७. एभबलेुन्स सेवा सभबन्िी, 
१८. िव परीि  तथा व्यवस्थापन सभबन्िी,   

१९. प्रषे  प्र ाली सभबन्िी,  

२०. क्याशन्टन तथा पोष  सेवा सभबन्िी,  

२१. सेन्ट्रल सनिथस निपाटथमेन्ट सभबन्िी,  

२२. लाउन्री सभबन्िी, 
२३. सामाशजक सेवा ईकाई तथा स्वास््य बीमा व्यवस्थापन सभबन्िी, 
२४. गनुासो व्यवस्थापन सभबन्िी, 
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२५. अनगुमन तथा मूल्याङ् कन सभबन्िी, 
२६. सरुिा व्यवस्था सभबन्िी । 
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अनसूुिी -९ 

(ननयम १२ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 
स्वास््य संस्थालाई ईजाजतपर ददन ेननकाय 

 
(१)  मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको ननकायबाट ईजाजतपर नलनपुने र नवीकर  गराउन ुपने 

स्वास््य संस्थाः  

(क) २०० िैया मानथका जनरल अस्पताल, 
(ख)  वविेषज्ञ अस्पताल,  

(ग) ववशिवष्टकृत अस्पताल, 
(घ) बाल अस्पताल, 
(ङ) ५० िैया मानथका आयवेुद अस्पताल/ वविेषज्ञ आयवेुद अस्पताल,  

(ि)  ननजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैर नाफामूलक सामदुावयक शिि  कलेजले 
सञ्चालन गने शिि  अस्पताल, 

(छ) होनमयोप्याथी अस्पताल, 
(ज) जेररयावट्रक केयार सेन्टर, 
(झ) “क शे्र ी” को रेनियो इमेशजङ्ग सेन्टर,  

(ञ) रिसञ्चार केन्र, 
(ट) "ए" र "बी" बगथको प्रयोगिाला, 
(ठ) टेस्ट टु्यब बेबी सेन्टर (IVF), 
(ि) िायलानसस केन्र (२५ िैयािन्दा मानथ), 
(ढ) पनुस्थाथपना केन्र  (२५ िैयािन्दा मानथ), 
( ) अन्य कुनै पनन तहको सूिीमा नपरेको र स्पष्ट निएको स्वास््य सेवा । 

 

(२)  प्रदेि सरकार वा प्रदेि सरकारले तोकेको ननकायबाट ईजाजतपर नलनपुने र नवीकर  
गराउन ुपने स्वास््य संस्थाहरुः-  

(क) २५ देशख २०० िैया सभमका जनरल  तथा वविेषज्ञ अस्पताल, 
(ख) २५ देशख ५० िैया सभमका आयवेुद अस्पताल, 
(ग) िेन्टल शक्लननक, वविेषज्ञ शक्लननक, पोनलशक्लननक,  

(घ) आखँा उपिार केन्र, 



 

48 

 

(ङ) "सी" बगथको प्रयोगिाला, 
(ि) “ख” शे्र ीको रेनियो इमेशजङ्ग सेन्टर,  

(छ)  िायलानसस केन्र (२५ िैया सभम), 
(ज)  पनुस्थाथपना केन्र  (२५ िैया सभम), 
(झ)  हशस्पस सेन्टर (Hospice Center) ।   

 (३)  स्थानीय तह वा स्थानीय तहले तोकेको सो तहको ननकायले इजाजतपर ददने र नवीकर  
गने स्वास््य संस्थाहरुः- 

(क) स्वास््य शक्लननक, आयवेुद शक्लननक, सोवाररग्पा (आभिी) शक्लननक, होनमयोप्याथी 
शक्लननक र यस्तै प्रकारका अन्य शक्लननकहरु, 

(ख) वफशजयोथेरापी केन्र, पनुथस्थापना केन्र (मनोसामाशजक), प्राकृनतक उपिार केन्र, 
अकुपन्िर, अकुप्रसेर केन्र, यनुानी उपिार केन्र, योग ध्यान तथा िारीररक व्यायाम 
केन्र, परभपरागत सेवा शक्लननक र यस्तै प्रकारका अन्य शक्लननक तथा सेवा 
केन्रहरु, 

(ग) जेररयावट्रक परामिथ केन्र,  

(घ) "नि" र "ई" वगथको प्रयोगिाला, 
(ङ) १५ िैया सभमको अस्पताल । 
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अनसूुिी -१० 

(ननयम १२ को उपननयम (४) सँग सभबशन्ित) 
इजाजतपर प्राप्त गनथ ददन ेननवेदनको ढािँा 

  

१. संस्थाको नाम:  

२. सेवाको वकनसमः  

(क) जनरल सेवा (ख) वविेषज्ञ सेवा (ग) ववशिष्टकृत सेवा (घ) अन्य  

३. संस्थाको ठेगाना (परािार गने ठेगाना):  

प्रदेि:-       शजल्ला:-             

गाउँपानलका/नगरपानलका/उप-महानगरपानलका/महानगरपानलका:       

विा नं.:- टोल:-             टेनलफोन नं.:-  

४. संस्था खोल्ने व्यशिहरू (५% िन्दा बढी िेयर होल्िसथ मार):  

क्र.सं. नाम  स्थायी ठेगाना  फोन 
नं. 

मोबाइल नं.  इमेल  नागररकता 
नं.  

       

       

       

       

       

       

       

 

५. संस्थाको ववत्तीय स्रोत:  

(क) ननजी   (ख) िेयर/कजाथ  (ग) गैर-सरकारी   

(घ) अन्य (खलुाउने):  

ववत्तीय संस्थाबाट कजाथ नलई सञ्चालन गने िए सो संस्थाको नामः  

६. ववत्तीय लगानी: लागत   

(क)  िवन तथा जग्गाको लानग:  

(ख)  औजार उपकर :  

(ग)  जनिशि:  

(घ)  अनमुाननत आभदानी:   
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स्वदेिी:                    

ववदेिी:   

७. अिल सभपशत्तको स्रोत:  

८. िैया सङ््या: 
९. स्वास््य संस्थाले वगीकर  अनसुार प्रदान गने सेवाहरूको वववर  कुन/कुन सेवा प्रदान गने हो ? 

खलुाउने । 

क्र.सं. उपिारात्मक सेवा  ननदानात्मक सेवा  प्रनतकारात्मक  
सेवा  

अन्य सेवा  

     

     

     

     

१०. संस्थामा प्रयोग हनुे आवश्यक मु् य उपकर हरूको वववर  तथा स्रोत:  

क्र.सं.   उपकर को नाम  ववत्तीय स्रोत  कैवफयत  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

११. संस्थामा सेवा प्रदान गने स्वास््य जनिशिको वववर :  

क्र.सं कमथिारीको 
नाम  

पद  िैशिक 
योग्यता   

सभबशन्ित 
पररषद्को 
दताथ नं.  

सरकारी 
सेवामा कायथरत 
छ/छैन  

फूलटाइम 
/पाटथटाइम  
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१२. ननवेदन ददँदा संलग्न गनुथपने कागजातहरू  

(१)  कभपनी दताथ/संस्था दताथको प्रमाश त प्रनतनलपी, 
(२)  संस्था/कभपनीको वविान/प्रबन्ि पर, ननयमावलीको प्रनतनलपी, 
(३)  स्थायी लेखा दताथ प्रमा  परको प्रनतनलपी, 
(४)  स्थापना गनथ लानगएको ठाउँमा अस्पताल आवश्यक छ िने्न स्थानीय तह र प्रदेिको 

सभबशन्ित ननकायको नसफाररस पर, 
(५)  संस्थापक सदस्यहरुको नागररकता प्रमा परको प्रनतनलपी, 
(६)  प्रारशभिक वातावर ीय परीि  (IEE) वा वातावर ीय प्रिाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृनत 

परको प्रनतनलपी, 
(७)  स्वास््य संस्थाको ववस्ततृ सवेि  सवहतको प्रस्ताव, 
(८)  स्वास््य संस्थाले नलने सेवा िलु्क वववर ,  

(९)  िवनको स्वीकृत नक्सा, 
(१०)  कर ििुा प्रमा  पर (लागू हनुे अवस्थामा मारै) । 

 

ननवेदक 

नाम: 
पद: 
दस्तखत: 
नमनत: 
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अनसूुिी–११ 

(ननयम १२ को उपननयम (५) सँग सभबशन्ित) 
इजाजतपरको ढािँा  

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

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

सञ्चालन इजाजतपर 

             इजाजत पर नं. 
श्री ........................... 

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

स्वास््य संस्था सञ्चालन गनथ इजाजतको लानग नमनत ........................मा प्राप्त िएको 
ननवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस ....................... संस्थालाई सेवा सञ्चालन गनथ ददने गरी नमनत 
......................मा नन थय िएकोले जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५, जनस्वास््य सेवा ननयमावली¸ 
२०७७ तथा देहायका ितथहरुको अिीनमा रही म.न.पा./उ.म.न.पा./नपा/गा.पा. ...................... 
विा नं. .......मा.......िैया िमताको ................................ (अस्पताल/स्वास््य संस्था) सञ्चालन 
गनथ जनस्वास््य सेवा ननयमावली, २०७७ को ननयम १२ को उपननयम (५) बमोशजम यो 
इजाजतपर ददईएको छ ।  

१. स्वास््य संस्था तथा त्यस्तो संस्थाले प्रदान गनुथपने सेवाः 
२. इजाजतपर कायम रहने अवनिः 
 

           

                                      इजाजतपर ददने अनिकारीको¸– 

                                         दस्तखतः 
                                         नामः 
                                         दजाथः 
                                         नमनतः 
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(इजाजतपरको पछानिको पषृ्ठमा लेशखन)े 
इजाजतपर प्राप्त स्वास््य संस्थाले पालना गनुथपने ितथहरुः 
(क) स्वास््य संस्था सञ्चालन गदाथ  तोवकएको न्यूनतम मापदण्ि पालना सभबन्िमा स्वमूल्याङ् कन 

गरी ग ुस्तर सिुार गदै जानपुने । 

(ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गररएको सरकारी कायथक्रम लागू गनुथ पने ।  

(ग) प्रदेि सरकार अन्तगथत सञ्चालन हनुे िए प्रदेि सरकार र स्थानीय तह अन्तगथत सञ्चालन हनुे 
िए सभबशन्ित प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तहले जारी गरेका नीनत तथा कायथक्रम लागू 
गने। 

(घ) मन्रालयले समय समयमा तोकेको अन्य ितथहरु पालना गनुथपने।  

      

इजाजतपरको नवीकर  

नवीकर  गने ननकाय 

 

स्वास््य संस्थाको 
नाम र ठेगाना 

नवीकर  नमनत बहाल रहन े
नमनत 

नवीकर  
गने 
अनिकारीको 
नाम र पद 

दस्तखत कायाथलयको 
छाप 
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अनसूुिी–१२ 

(ननयम १३ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 
नवीकर को लानग ददइन ेननवेदनको ढािँा 

  

श्री ...........................कायाथलय 

      ...................................................... 
   ववषयः इजाजतपर नववकर  सभबन्िमा। 

 

त्यस कायाथलय/ननकायबाट नमनत........................मा प्रदान गररएको इजाजतपरको अवनि 
नमनत  ....................... मा समाप्त हनुे िएकोले इजाजतपर नवीकर  गराउनको लानग 
जनस्वास््य सेवा ननयमावली, २०७७ को ननयम १३ को उपननयम (२) बमोशजम यो ननवेदन पेि 
गरेको छु ।  

संलग्न वववर  कागजात: 

(१)  संस्थाको इजाजतपर र पनछल्लो आनथथक वषथको कर ििुाको प्रमा  पर, 

(२)  ननयम १५ बमोशजमको स्वमूल्याङ् कन प्रनतवेदन ननयनमत रुपमा पेि गरेको प्रमा , 

(३)  स्वास््य संस्था तथा सेवा सञ्चालन सभबन्िी मापदण्ि कायम गरेको पषु्टयाँई सवहतको 
स्वघोष ा, 

(४) ननयम १९ बमोशजमको आकशस्मक स्वास््य उपिार कोषमा रकम जभमा गरेको प्रमा । 

 

स्वास््य संस्थाको छाप 

                               स्वास््य संस्थाको तफथ बाट ननवेदन ददने व्यशिको¸– 

                               दस्तखतः 
                               नाम, थरः 
                               पदः 
                               नमनतः 

 

 

 

  


