
स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाई ववधेयक, २०७८ 

गल्छी गाउँपालिका 
प्रस्तावनााः 
गल्छी गाउँपालिकावासीहरुको आधारभतू स्वास््य र सरसफाई सेवा प्राप्त गने नैसलगिक अलधकारको प्रत्याभतूी 
गराउने स्वस््य एवं स्वच्छ वातावरणमा वस्न पाउने मौलिकहकको प्रवद्र्धन गने गराउने जिम्मेवारी गाउँपालिकाको 
भएको हुँदा स्वास््य तथा सरसफाई सम्बन्धी स्पष्ट काननुी ब्यवस्था गरर कायिसम्पादन गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

“नेपािको संववधानको धारा २२१ अनसुार सोही संववधानको अनसूुची ८ को सूची नं. ९ र १० का अलधकारहरुिाई 
कायािन्वयन गनि” तथा “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ वमोजिम गल्छी गाउँपालिकाको 
यो ववधेयक तिुिमा गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(क) यस ववधेयक िाई गल्छी गाउँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई सेवा ववधेयक, २०७७ भलनने छ ।  

(ख) गाउँ सभाबाट स्ववकिृ त भई स्थानीय रािपत्रमा प्रकाजित भए पश्चात िाग ुहनुछे ।  

२.   पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा ःाः 
(क) “ववधेयक” भन्नािे गल्छी गाउँपालिकाको स्वास््य तथा सरसफाई ववधेयक २०७७ िाई सम्झन ुपछि ।  

(ख)  “संघीय ऐन” भन्नािे स्वास््य सम्बन्धी संघीय संसदिे बनाएको ऐनिाई बझु्न ुपदिछ ।  

(ग) “कायिपालिका” भन्नािे  गल्छी गाउँ कायिपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

(घ) “सरकारी वा सामदुावयक” भन्नािे सरकारी तथा सामदुावयक स्वालमत्वमा संचािन भएका स्वास््य संस्थािाई 
सम्झन ुपदिछ ।  

(ङ) “लनिी” भन्नािे सेवाको सँगसँगै नाफाको समेत उदे्दश्य राखी संचािन हनु ेस्वास््य संस्था भनेर सम्झन ु
पदिछ ।  

(च) “ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी” भन्नािे ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाहरुको माफि त संचािन हनुे स्वास््य 
संस्थािाई सम्झन ुपदिछ ।  

(छ) “संचािन तथा व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे दफा ६ अन्तगित बनेका स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन 
सलमलतिाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ि) “अनगुमन सलमलत” भन्नािे दफा ५ अनसुार गाउँपालिकामा गठित स्वास््य सेवा तथा सरसफाइ अनगुमन 
सलमलतिाई सम्झन ुपदिछ ।  

(झ) “स्वास््य संस्था” भन्नािे सरकारी स्तरबाट संचालित अस्पताि, प्राथलमक स्वास््य केन्द,ः र स्वास््य चौकी 
तथा आधारभतू स्वास््य सेवा केन्रिाई सम्झन ुपदिछ । 

(ञ)   “सरकार” भन्नािे तीनै तहका सरकारिाई सम्झन ुपदिछ । 

 

पररच्छेदाः २ 

आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदायक र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
३.आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदायकहरु : स्थानीय स्तरमा आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््य सेवा 
प्रदायकहरु तीन प्रकारका हनुेछन  



(क) सरकारी तथा सामदुावयक स्वालमत्वमा संचािन भएका अस्पताि, प्राथलमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, 
आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र, आयूवेद तथा प्राकिृ लतक जचवकत्सा केन्र, गाउँघर  जलिलनक, खोप जलिलनक, आयूवेद 
केन्रहरु सरकारी वा सामदुावयक स्वास््य सेवा प्रदायक लनकाय हनुेछन  ।  

(ख) लनिी िेत्रद्वारा संचालित अस्पताि, नलसिङ होम, पोलिजलिलनक वा जलिलनक, प्रयोगिािा, फामेसीहरु लनिी 
स्वास््य सेवा प्रदायक लनकाय हनुेछन  ।  

(ग) ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाहरुको अलधनस्थाः ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाहरु माफि त संचािन हनु े
अस्पताि, स्वास््य केन्र, घमु्ती जलिलनक यस अन्तगित पदिछ ।   

४. स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररभाषा र आधारभतू मापदण्ड संघीय र प्रादेजिक सरकारिे लनधािरण गरे 
वमोजिम हनुे छ । अलतररक्त मापदण्डहरु यसै ऐनको दफा ८ मा उल्िेख गररए वमोजिम हनुेछन  । 

 

५. स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतको गिन, काम, कतिव्य र अलधकार 

५.(१) गल्छी गाउँपालिका लभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरुको रेखदेख र अनगुमन तथा लनयमन गनि स्थानीय 
स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतको गिन गररने छ । सलमलतको गिन देहाय वमोजिम हनुे छाः  

(क) गाउँपालिकाको प्रमखु                                 -अध्यि 

(ख) सामाजिक ववकास सलमलत संयोिक                        -सदस्य  

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अलधकिृ त                               -सदस्य 

(घ) स्वास््य तथा सरसफाई िेत्रमा कायि गरररहेका ववज्ञहरु मध्येबाट प्रत्येक दईु वषिमा पररवतिन हनुे गरी 
कायिपालिकािे तोकेको १ िना               -सदस्य 

(ङ) आमा समूह र स्वास््य स्वयंसेववका सञ्जाि मध्येबाट कायिपालिकािे तोकेको १ िना -सदस्य 

च) स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन सलमलतका अध्यि मध्ये प्रत्येक वषि पररवतिन हनुे गरी कायिपालिकािे तोकेका १ 
िना                                  -सदस्य  

(ङ) गाउँपालिकाको स्वास््य िाखा प्रमखु       -सदस्य सजचव 

५.(२) वडा स्तरमा भएका स्वास््य तथा सरसफाईको कायिहरुको लनयलमत रेखदेख र अनगुमन गनिका िालग एक 
तपलसि वमोजिमको वडा स्वास््य तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतको गिन गररनेछ । 

(क) वडाध्यि                                                         -अध्यि 

(ख) स्वास््य िेत्र हेने वडापालिका सदस्य                   -सदस्य  

(ग) स्वास््य तथा सरसफाई िेत्रमा कायि गरररहेका ववज्ञहरु मध्येबाट प्रत्येक दईु वषिमा पररवतिन हनुे गरी 
वडापालिकािे तोकेको २ िना                        -सदस्य 

(ग) आमा समूह र स्वास््य स्वयंसेववका सञ्जाि मध्येबाट वडापालिकािे तोकेको १ िना -सदस्य 

(घ) वडामा रहेको ववद्याियहरु मध्येवाट तोकेका १ िना                    -सदस्य  

(ङ) वडामा कायिरत गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येवाट १ िना           -सदस्य 

(च) वडामा संचािनमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत मध्येवाट १ िना- सदस्य 

(छ) वडामा रहेको सामदुावयक वन उपभोक्ता सलमलतवाट १ िना                   -सदस्य 

(ि) वाि लिवहरुको प्रलतलनलध १ िना                                       -सदस्य 

(झ)   वडा कायािियको सजचव                                             -सदस्य 

(ञ) वडामा रहेको स्वास््य संस्थाको प्रमखु वा तोकेको व्यजक्त १ िना          -सदस्य सजचव 

५. (३) स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतको काम, कतिव्य र अलधकार देहाय वमोजिम हनुेछ । 

(क)  आफ्नो कायि िेत्र लभत्रको स्वास््य तथा सरसफाइ योिना तयार गने ।  



(ख)  गाउँपालिका िेत्र लभत्र स्वास््य संस्था सञ्चािनका िालग अनमुलत, स्वीकिृ लत सम्बन्धी गाउँपालिकािाई 
आवश्यक राय प्रदान गने । 

(ग)  स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन ठदने । 

(घ)  स्वास््य संस्थाहरुको िालग आवश्यक साधन स्रोत िटुाउन राय सल्िाह र परामिि ठदने । 

(ङ)   स्वास््य संस्थाहरुको सपुरीवेिण तथा अनगुमन गने गराउने ।  

(च)  स्वास््य वविेषज्ञहरु र स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको सूची अद्यावलधक गने गराउने । 

(छ)   स्वास््य सेवाको पहुँच भन्दा बावहर रहेका समदुायको पवहचान गरी सबैका िालग स्वास््य सेवा  
सविसिुभ वनाउने । 

(ि)  गाउँकायिपालिकािाई स्वास््य तथा सरसफाइ िेत्रमा आवश्यक सझुाव र सल्िाह ठदने । 

(झ) तोवकए वमोजिमका अन्य कायिहरु गने ।  

नोट : वडा स्तरमा गिन भएको सरसफाई तथा स्वास््य अनगुमन सलमलतिे वडा स्तरमा स्वास््य तथा सरसफाई 
अनगुमन सलमलतिे गरे वमोजिमको कायि गनेछ । 

  

६. स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सलमलत गिन, काम, कतिव्य र अलधकार 

(१) पालिका स्तररय अस्पतािको ब्यवस्थापनका िालग देहाय बमोजिम सदस्य रहने गरी संस्थाको सञ्चािन तथा 
ब्यवस्थापन सलमलत गिन गररने छ ।  

(क) गाउँपालिकाको प्रमखु                                       -अध्यि 

(ख) सामाजिक ववकास सलमलत संयोिक                             -सदस्य  

(ग) सम्वजन्धत वडाको वडाध्यि                           -सदस्य 

(घ) प्रमखु प्रसासकीय अलधकिृ त                                    -सदस्य 

(ङ) स्वास््य िाखा प्रमखु                                        -सदस्य 

(च) स्वास््य तथा सामाजिक िेत्रमा वियाजिि समािसेवी मध्येबाट कजम्तमा एक िना मवहिा सवहत 
गाउँकायिपालिकािे लनणिय गरेको दईु िना                   -सदस्य 

(छ) अस्पताििे तोकेको अस्पतािका कमिचारीहरु मध्ये एक िना          -सदस्य 

(ि)  अस्पतािको मेलडकि सपुररटेन्डेन्ट          -सदस्य सजचव 

(२) प्राथलमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र र आयवेुद औषधाियहरुको 
ब्यवस्थापनका िालग देहाय बमोजिम सदस्य रहने गरी हरेक संस्थाको छुट्टाछुटै्ट ब्यवस्थापन सलमलत गिन गररने छ 
। 

(क) गाउँपालिकाको प्रमखु                                            -संरिक 

(ख) सम्वजन्धत वडाको वडाध्यि वा वडाध्यििे तोकेको वडा सदस्य            -अध्यि  

(ग) अध्यिद्धारा मनोलनत स्वास््य िेत्रका िानकार व्यजक्त        -उपाध्यि 

(घ) स्वास््य िेत्रमा वियाजिि मवहिाहरु मध्ये गाउँपालिका अध्यिबाट मनोलनत १ िना-सदस्य 

(ङ) सामाजिक िेत्रमा वियाजिि समािसेवी मध्येबाट गाउँपालिका प्रमखुिे मनोलनत गरेको          सदस्य १ 
िना                              -सदस्य  

(च) स्वास््य संस्था नजिकको उच्चतम ववद्याियको प्रधानाध्यापक वा लनििे तोकेको जििक प्रलतलनधी                                              
         -सदस्य 

(छ) सम्बजन्धत वडाको वडा सजचव वा वडा सदस्य मध्ये वडाध्यििे तोकेको व्यजक्त  -सदस्य 

(ि) सम्वजन्धत स्वास््य संस्थाको प्रमखु         -सदस्य सजचव 



(३) स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सलमलतका काम कतिब्य लनम्नानसुार हनुेछन  :  

(क) आफ्नो स्वास््य संस्थाको वावषिक योिना बनाई सम्बजन्धत सलमलत माफि त गाउँपालिकामा पेि गने । 

(ख) संचािन तथा व्यवस्थापन सलमलतको लनयलमत बैंिक गने, स्वास््य संस्थामा परेको समस्याहरुको समाधानमा 
आवश्यक कायि गने ।  

(ग) वावषिक सलमिा, सामाजिक परीिण िस्ता मूल्याङ्कनका कायििमहरु संचािन गने ।  

(घ) स्वास््य घजुम्त जिववरहरु राख्न सम्बजन्धत लनकायहरुमा समन्वय गने तथा व्यवस्थापन गने ।  

(ङ) संघ, प्रदेि र स्थानीय सरकारिे चिाएका स्वास््य सम्बजन्ध कायििम तथा अलभयानहरुिाई सफि पानि 
आवश्यक कायि गने ।  

(च) वावषिक प्रलतवेदन गाउँपालिका समि पेि गने । 

(छ) कमिचारी व्यवस्थापन, भौलतक पूवािधार, स्रोत व्यवस्थापन तथा पररचािन, योिना, अनगुमन र कायािन्वयन, 

सिुासन, सम्र्पक, समन्वय र संचार गने महत्वपूणि भलूमका लनवािह गने । 

७. बैंक खाता संचािन  

हरेक स्वास््य संस्थाको छुट्टा छुटै्ट वैंक खाता खोलिने छ ।  

१) स्वास््य संस्थाको वैंक खाता संचािन तथा ब्यवस्थापन सलमलतका अध्यि र सदस्य सजचवको संयकु्त 
दस्तखतबाट संचािन हनुछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िेखा व्यवस्थापन र िेखा परीिण प्रचलित कानून बमोजिम हनुेछ ।  

(३) गाउँपालिकािे तोकेको िेखापररिकबाट स्वास््य संस्थाको वावषिक िेखा पररिण हनुेछ । 

 

पररच्छेदाः ३ 

स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सम्वन्धी मापदण्ड 

८.  अस्पताि तथा स्वास््य संस्था सञ्चािन मापदण्ड  

(१) अस्पताि : संजघय सरकारको िनस्वास््य सेवा लनयमाविी २०७७ तथा िनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ 
बमोजिम गाउँपालिका आफैिे तोवकएको मापदण्डमा १५ िैयासम्म िमताको अस्पताि संचािन गनि सलनेछ । 
१५ िैयाको अस्पताि सञ्चािनको न्यूनतम मापदण्ड देहाय वमोजिम हनुेछ ।  

क) िनिक्ती :  

एम.लड.जि.पी   वा गाईने वा बािरोग वविेषज्ञ मध्ये कुनै सेवाको वविेषज्ञ  १ िना, एम.वव.वव.एस. २ िना,  वव. 
एस्सी नलसिङ÷बी. एन १ िना, हेल्थ अलसषे्टन्ट÷लसलनयर अहेव २ िना स्टाफ नसि ४ िना, अनमी ४ िना, अहेव ३ 
िना, मेलडकि रेकडिर १ िना, प्रिासक १ िना, िेखापाि १ िना, ररसेप्सलनष्ट १ िना,  फमािःेलसष्ट÷फामेसी सहायक 
१ िना, इमिेन्सी नसि १ िना, सहयोगी कमिचारी ४ िना, ल्याव टेजलनलसयन÷ल्याव अलसस्टेन्ट २ िना,  सेवाका 
आधारमा सम्बजन्धत ववषयको वविेषज्ञ सवहतको आवश्यक वटम । 

ख)  पवुािधारहरु :  

प्रदषुणमकु्त िेत्रमा रहन ुपने, अन्य त्यस्तै प्रकिृ लतको अस्पतािहरु रहेको स्थान भन्दा ५०० लमटर टाढा रहन ुपने, 

आफ्नै िग्गा वा कजम्तमा १५ वषिको समयाबलध राखेर भाडामा लिएको िग्गा र भवन लनमािण मापदण्ड वमोजिम 
वनेका र भकुम्प प्रलतरोलध भवन हनुपुर्र्नेःे, लडिाष्टर व्यवस्थापन योिना तयार भएको हनुपुनर  ,ः ेपयािप्त भ्याजन्टिेसन 
भएको वा वातानकुुलित भएको हनुपुने, ह्वीिचेयर, ट्रिीको  सहि आवागमन हनु सलने हनुपुने,  न्यनुतम प्रलत िैया 
४० वगि लमटर िमता हनु ुपने, सवारी साधन पावकि ङ, यातायातका साधनको पहँःुचमा हनुपुने, भवन तथा कोिाहरु 
अपाङग मैत्री, बािमैत्री र िेष्ठ नागररक मैत्री हनुपुनेछ । 

ग) उपकरणहरु :  



सलसन मेजिन प्रत्येक उपचार किमा हनुपुने, एम्ववु्याक २ ओटा, अजलसिन प्रत्येक उपचार किमा एक÷एक 
ओटा हनुपुने, इलसिी मेजिन, कालडियाक मलनटर, लडफीवििेटर १, भेजण्टिेटर १, ववपी सेट प्रत्येक उपचार किमा 
हनुपुने, आइ.लभ स्टैण्ड आवाश्यकता अनसुार, प्िाष्टर सामाग्री तथा डाइग्नोवष्टक सेट, आकजस्मक सेवाको िालग 
औषधी सवहतको ट्रिी, ट्रावकयोष्ट्रोभी  सेट, भेनस सेलसन सेट, नेविुाइिर सेट, वाटरलसि डे्रनेि सेट, सचुना पाटी, 
ह्वीि चेयर, ट्रिी, स्टे्रचर, फुट स्टेप, वैकजल्पक ववद्यतुको व्यवस्था, ऐन्िी टु्यव, एसपाईरेसन सेट, इनेमा सेट, खटु्टािे 
चिाउने सलसन मेजिन । 

(२) स्वास््य चौकी ःाः गाउँपालिकािे प्रत्येक वडा अथाित िनसंख्याको अनपुातमा कजम्तमा देहायका पवूािधार परुा 
गरी स्वास््य चौकी संचािन गनुिपनेछ :  

(क) िनिजक्ताः अलधकिृ त ६ तह १ िना,  सहायक ५ तह (हे.ई.) १ िना, सहायक ५ तह (क.न.) १ िना 
सहायक ४ तह (हे.ई.) १ िना, सहायक ४ तह (क.न.) १ िना, ल्याब अलसस्टेण्ट, टेजलनलसयन र का.स.को 
पदपतुी आवश्यकता अनसुार करारमा लनयकु्त गनि सवकनेछ । 

(ख) भवन कोिााः प्रिासन कि, औषधी भण्डारण, औषधी ववतरण कि, प्राथलमक उपचार कि, पररवार लनयोिन 
सेवा कि र सरुिीत मातिृत्व सेवा कि िस्ता सवुवधा सवहतको भवन हनु ुपनेछ। 

(ग) उपकरणाः प्राथलमक उपचारका आधारभतू उपकरणहरु । 

(३)   आयूवेद तथा प्राकिृ लतक स्वास््य सेवााः गाउँपालिका िेत्र लभत्र िलडबटुी, प्राकिृ लतक जचवकत्सा, योगाध्यान 
िगायतका रोकथाममिूक र वैकजल्पक जचवकत्सा सेवा को प्रवद्र्धनका िालग समदुाय वा ट्रष्टहरुसँको साझेदारीमा 
वा गाउँपालिका आफैं िे कम्तीमा एउटा आयूवेद तथा प्राकिृ लतक जचवकत्सा केन्रको स्थापना र सञ्चािन गनि सलनेछ 
।    

९.  लनिी िेत्रिे अस्पताि संचािन गनि सलने ।  

(१) गाउँपालिका िेत्रलभत्र लनिी िेत्र तथा ट्रष्ट वा िोककल्याणकारी संस्थाद्वारा अस्पताि संचािन गनि चाहेमा 
१५ िैया सम्मको अस्पताि संचािन अनमुती गाउँपालिकािे ठदन सलनेछ िसको िालग तपजिि बमोजिमको 
सदस्यहरु रहनेगरर ५ सदजस्यय लनदेिक सलमलत गिन गररने छ।  

तपजिि 

१ गाउँपालिकाको प्रमखु                       ‐ अध्यि 

२ सामाजिक ववकास सलमलत संयोिक             ‐ सदस्य 

३ प्रमखु प्रिासकीय अलधकिृ त                   ‐ सदस्य 

४ पालिका स्तररय अस्पतािको मेलडकि सपुररटेन्डेन्ट ‐ सदस्य 

५ स्वास््य िाखा प्रमखु                        ‐ सदस्य सजचब 

 

लनदेिक सलमलतको काम कतिब्य र अलधकार 

१) ५ िैया सम्मको अस्पताि, पोलि जलिलनक र फामेसी सञ्चािनको िालग आवश्यक सम्पूणि प्रविया परुा गरेको 
खण्डमा सलमलतको लनणियमा सोझै जस्वकिृ ती प्रदान गनि सलने तथा ५ िैया देजख १५ िैया सम्मको अस्पताि 
सञ्चािन जस्वकिृ तीका िालग गाउँकायिपालिका समि लसफाररस गने । 

२) सञ्चािनमा रहेका अस्पताि हरुको नलबकरण, अनगुमन तथा सपुररवेिण, बचाउ तथा खारेजि लसफाररस, परुस्कार 
तथा दण्ड िररवानाको िालग लसफाररस र आवश्यकता अनसुार थप सेवा ववस्तार गनि जस्वकिृ ती एवं गाउँकायिपालिका 
समि लसफाररस गनि सलने छ । 

३) अन्य प्रचलित संजघय तथा प्रदेि काननुिे अंलगकार तथा गाउँपालिका िाई प्रत्यायोिन गरेका काम कतिब्य र 
अलधकारहरु पणुि पािना गने गराउने ।   



 

(२) उपदफा (१) बमोजिम अस्पताि संचािन गनि चाहने व्यजक्त वा संस्थािे अनमुतीको िालग तोवकएको 
ढाँचामा गाउँपालिकामा लनवेदन ठदन ुपनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे प्राप्त लनवेदन उपर छिफि तथा आवश्यक अनगुमन गरी तोवकएको मापदण्ड परुा गरेमा 
अस्पताि संचािनको स्वीकिृ ती प्रदान गनि सलनेगरी आिय पत्र प्रदान गनि सलनेछ ।  

 (४) उपदफा (३) को आधारमा गाउँपालिकािे छ मवहनाको समयलभत्र तोवकएको मापदण्ड परुा गर्र्ने ितिमा 
अस्पताि संचािनको स्वीकिृ ती प्रदान गनि सलनेछ । सो अवधी लभत्र अस्पताि सञ्चािकिे अजन्तम स्वीकिृ ती लिई 
सलन ुपनेछ ।    

(५) उपदफा (५) बमोजिमको लनवेदन उपर आवश्यक अनगुमन गरी तोवकएको मापदण्ड परुा गरेको िहर भएमा 
अस्पताि संचािनको अनमुती प्रदान गनि सलनेछ ।  

(६) आियपत्रमा उल्िेख गररएको समयलसमा लभत्र तोवकएको मापदण्ड परुा गरेको नपाईएमा स्वीकिृ लत प्रदान गररन े
छैन । त्यस्तो स्वीकिृ ती प्रदान भइसकेको भए रद्द समेत गनि सवकनेछ ।  

(७) यस ऐन िागू हनु पवूि सञ्चािनमा रहेका अस्पतािको हकमा यस यस ऐन िागू भएको छ मवहनाको लभत्रमा 
तोवकएको मापदण्ड परुा गरी गाउँपालिकावाट इिाित लिएर मात्र सञ्चािन गनुि पनेछ । 

१०.अस्पताि संचािन गनि आवश्यक मापदण्डाः गाउँपालिकाकोःे स्वीकिृ तीमा संचािन हनुे अस्पतािहरुिे कम्तीमा 
देहाय अनसुारको मापदण्ड परुा गनुिपनेछ ।  

 
१. लनवेदन ठदँदा संिग्न गनुिपने कागिातहरू 

(१) कम्पनी दताि/संस्था दतािको प्रमाजणत प्रलतलिपी,       

(२) संस्था/कम्पनीको ववधान/प्रबन्ध पत्र, लनयमाविीको प्रलतलिपी,     

(३) स्थायी िेखा दताि प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी,        

(४) स्थापना गनि िालगएको िाउँमा अस्पताि आवश्यक छ भन्न ेस्थानीय तह र प्रदेिको सम्बजन्धत लनकायको 
लसफाररस पत्र,        

(५) संस्थापक सदस्यहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी,      

(६) स्वास््य संस्थाको ववस्तःिृत सवेिण सवहतको प्रस्ताव,      

(७) स्वास््य संस्थािे लिनसेेवा िलु्क वववरण ,       

(८) भवनको स्वीकिृ त नलसा,        

(९) कर चकु्ता प्रमाण पत्र (िागू हनुे अवस्थामा मातै्र) । 
 
(१) िनिजक्ताः कजम्तमा २ िना एमववववएस डालटर, कजम्तमा ४ िना स्टाफ नसि, कजम्तमा एक िना ल्याव 
टेजलनलसयन, कजम्तमा एक िना फमािःेलसष्ट÷फामेसी सहायक र आवश्यक मात्रमा सहायक र सहयोगी 
स्वास््यकमी 
(२) भवन तथा कोिााः दताि चिानी, ववहरंग सेवा, इमिेन्सी कि, प्रयोगिािा, भनाि भएका ववरामी राख्न ेलयाववन, 

नलसिङ कि, प्रिासन कि, पावकि ङ, प्रलतिािय । 

(३) उपकरण र पूवािधाराः सडक नेटवकि िे िोलडएको, एम्बिेुन्स सेवाको उपिब्धता, ववरामी राख्ने बेड र िाइफ 
सपोटि लसष्टम, २४ घण्टा ववद्यतु र खानेपानी सेवा भएको, अजलििनको व्यवस्था, जचवकत्सािन्य फोहर ब्यवस्थापनको 
प्रणािी भएको हनुपुने ।  



(४)    उपिब्ध हनुे वस्त ुतथा सेवा र सो को दररेट सवहतको सूचना सवैिे देख्न ेगरी टाँस गरेको हनु ुपनेछ 
। 

 

११. पोलिजलिलनक संचािनको अनमुतीाः  

(१) गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजक्त वा संस्थािे पालिजलिलनक संचािन गनि चाहेमा तोवकएको मापदण्ड परुा 
गरी स्वीकिृ ती लिन ुपनेछ (लनदेिक सलमलत अस्पतािकै सलमलत हनुेछ) । 

(२) पोिीजलिलनकको मापदण्ड तोवकए वमोजिम हनुेछ । 

१२. प्रयोगिािा वा ल्याबोरेटोरी संचािनाः व्यजक्त वा कुनै संस्थािे प्रयोगिािा वा ल्यावोरेटोरी संचािन गनि 
चाहेमा देहाय बमोजिमको वववरण सवहत गाउँपालिकावाट स्वीकिृ ती लिन ुपनेछ । 

(१) संचािकको वववरण र नागररकताको प्रमाणपत्र  

(२) प्रयोगिािा वा ल्याबोरेटोरी संचािन गने स्थान, घरधनी र संचािकबीचको घरभाडा सम्बन्धी संझौता पत्र  

(३) रेलडयोिोिी वा प्याथोिोिी ववषयमा न्यूनतम १८ मवहना अध्ययन गरेको व्यजक्तको प्रमाणपत्र र काम गनि 
इच्छुक भएको पत्र  

(४) ल्याबमा उपिब्ध हनुे परीिणको प्रकार 
(५) ल्याबमा प्रयोग हनुे न्यूनतम उपकरणहरुको वववरण  

(६) प्रस्ताववत िागत र िागतको श्रोत 

१३. फामेसी संचािनको अनमुती  

(१)  गाउँपालिका िेत्रलभत्र फामेसी संचािन गनि चाहेमा गाउँपालिकावाट अनमुती लिन ुपनेछ ।   

(२)  कजम्तमा आधारभतू फामेसी जििा प्राप्त ब्यजक्त अलनवायि रुपमा वविी किमा रहने गरी फामेिी सञ्चािन 
गने स्थान, वविी ववतरण गने औषधीका प्रकारहरु र प्राथलमक उपचार सेवाको वववरण आवेदनमा उल्िेख गरी 
कुनै पलन सञ्चािकिे फामेसी सञ्चािनका िालग गाउँपालिका समि लनवेदन ठदन सलनेछन  ।  

(३)  फामेसी सञ्चािनमा रहने मखु्य र सहायक कमिचारीहरुको वववरणहरु िैजिक प्रमाण पत्र, नागररकता र 
हािको वसोवास िेगाना प्रमाण भएको कागिात र वडा कायािियको लसफाररस साथ आवेदन पेि गनुिपने । 

(४) प्राप्त वववरण सवहतको आवेदन बमोजिम फामेसी संचािनको अनमुती गाउँपालिकावाट ठदनसवकनेछ । 

(५) यस भन्दा अजघ औषधी व्यवस्था ववभागबाट अनमुलत लिई सञ्चािनमा रहेका फामेसीहरुिे सोही प्रमाणको 
आधारमा अनमुलत लिई सञ्चािन गनुि पनेछ । 

(६) यसरी फामेसी व्यवसाय सञ्चािन गदाि संघीय सरकारिे लनधािरण गरेको योग्यता हालसि गरेका िनिक्ती 
अलनवायि रुपमा फामेसी स्टिमा रहने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

१४.मापदण्ड परुा नगरेमा सिाय हनुेाः  

(१) अस्पताि, स्वास््य संस्था, प्रयोगिािा, फामेसी िस्ता स्वास््य सेवा संचािनको स्वीकिृ ती लिदा तोवकएको 
मापदण्ड परुा नभएको तर झलुयाएर वववरण ठदएको वा अस्थायी रुपमा मात्र मापदण्ड परुा गरेको पाइएमा स्वास््य 
सेवा तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतिे अनगुमन गरी सचेत गराउने, अलधकतम एक िाख रुपैयासम्म िररवाना 
गराउने तथा स्वीकिृ ती खारेिीको िालग गाउँपालिकामा लसफाररस गनि सलनेछ ।  

(२) प्रयोगिािामा तालिम प्राप्त ल्याव टेजलनलसयन बाहेकका ब्यजक्तिे रगत, ठदिावपसाव, खकार िगायतको 
परीिणमा संिग्न भएको पाइएमा त्यस्तो प्रयोगिािा वन्द गराउन सलने, सञ्चािकिाई कािोसूचीमा राखी लनिको 
नाम सावििलनक गनि सवकनेछ ।  

(३) फामेसीको हकमा संघीय सरकारिे लनधािरण गरेको योग्यता प्राप्त व्यजक्त वाहेक अरुिे औषधी लबिी गरेको 
पाइएमा सचेत गराउने, रु १०,०००।– सम्म िररवाना लतराउने देजख अनमुलत खारेिसम्म गनि सवकनेछ ।     



१५. सहलुियत र छुटको ब्यवस्था गनुिपनेाः लनिी िगानी र ट्रष्ट माफि त सञ्चािनमा आएका स्वास््य संस्थाहरुिे 
स्वास््य पररिणका िममा तथा भनाि भएर बस्दा िाग्ने िलु्क गाउँपालिकाकोःे लसफाररसमा न्यूनतम दि प्रलतित 
सेवाग्राहीहरुका िालग छुट वा लमनाहा ठदन ुपनेछ ।    

 

पररच्छेदाः४ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य स्वयम्सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 
१६.  स्वास््यकमीको व्यवस्थापनाः गाउँपालिका लभत्रका सामदुायीक स्वास््य संस्थाहरु माफि त आधारभतू स्वास््य 
सेवा प्रवाहका िालग ४ प्रकारका स्वास््यकमीहरु रहने छन  ःाः  

(१) स्थायीाः नेपाि सरकारको स्वास््य सेवाबाट समायोिन भई आएका तथा िोक सेवा आयोग बाट लसफाररस 
भइ आएका स्वास््यकमीहरु  

(२) कराराः स्थानीय माग र ववजिष्टताका आधारमा गाउँपालिका माफि त करार सेवामा भनाि गररएका 
स्वास््यकमीहरु ।  

(३)  अभ्यासकतािाः स्थानीय स्तरमा खिेुका स्वास््य अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत ववद्याथीहरु एवं 
गाउँपालिकाको आंजिक वा पूणि छात्रविृजिमा अन्यत्र गई स्वास््य जििा अध्ययन गरेका ववद्याथीहरुिाई अभ्यासकताि 
स्वास््यकमीको रुपमा गाउँपालिकािे भनाि गनि सलने छ । यस्ता अभ्यासकताििाई वढीमा १ वषिको िालग भनाि 
गनि सवकने छ ।  

(४) मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका । 

 

१७. मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाको ब्यबस्थााः स्वास््य सेवािाई घर घरको पहुँचमा प¥ुयाउन र िनचेतना 
फैिाउन गाउँपालिकािे मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरु लनयूक्त गनि सलनेछ ।  

(१) मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका लनयूजक्तका िालग २१ वषि परुा भई ४० वषि ननाघेको, िैजिक योग्यता न्यनुतम 
१० किा अध्ययन गरेको सम्वजन्धत वडाको वववावहत मवहिा नागररक हनुपुने छ ।  

(२) एउटा वडामा अलधकतम संख्या १० हनुे गरी औसत प्रलत ३०० िनसंख्याको िालग १ िना मवहिा स्वास््य 
स्वयंसेववका लसफाररस सम्वन्धीत आमा समहुिे गाउँपालिका समि गनिसलने छ । 

(३) प्रत्येक मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकािे आधारभतू स्वास््य सम्वन्धी १८ ठदनको तालिम प्राप्त गरेको हनुपुनेछ 
। गाउँपालिका र स्वास््य संस्थाहरुिे आवश्यकता अनसुार तालिम अलभमखुीकरण प्रदान गनि सलनेछ ।  

(४) यो ऐन भन्दा पवहिे देजख नै कायिरत मवहिा स्वयंसेवीकाहरु मध्ये लनरिर,  ६० बषि उमेर परुा भएका र 
अिक्त स्वास््य स्वयं सेववकािाई प्रोत्साहन भिा वापत रु ४०,०००।– प्रदान गरी तत्काि सेवावाट लबदाइ गनि 
सवकनेछ । नयाँ लनयतुm गदाि कजम्तमा १० किा उलतणििाई मात्र लनयलुतm ठदइने छ । मालथल्िो िैजिक 
योग्यतािाई प्राथलमकता ठदई छनौट गररनेछ । छनौटको जिम्मा स्थालनय आमा समहुिाई ठदईनेछ । 

(५)  मालसक रुपमा मवहिा स्वास््य स्वयंसेववको वैिक स्वास््य संस्था स्तरमा लनयलमत वस्ने व्यवस्था लमिाईनेछ 
। लनयलमत रुपमा हनुे वैिकमा प्रलतवेदन संकिन, सलमिा तथा आगालम मवहनाको योिना तयार गररनेछ । सो 
वापत प्रोत्साहन खचि गाउँपालिकािे उपिव्ध गराउनेछ । 

(६)  मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका कायििमिाई प्रभावकारी वनाउन स्वस्थ आमा समूहको गिन साववकको वडा 
स्तरमा गररनेछ । मवहिा स्वास््य स्वंयसेववकािे सदस्य सजचवको भलूमका लनवािह गरर लनयलमत रुपमा स्वस्थ 
आमा समहुको वैिक संचािन गररनेछ । प्रत्येक स्वस्थ आमा समहुिे गाउँपालिकाको अलभिेख पजुस्तकामा 
लनयमानसुार सजुचकिृ त भई प्रमाणपत्र लिनपुने छ । स्वस्थ आमा समहुहरुमा वचत तथा ऋण पररचािन गररनछे 
। प्रत्येक आमा समहु स्तरमा सरुजित मातिृत्व कोषको स्थापना गरर सो को विृवद्धका िालग आवश्यक कायिहरु 



गररनेछ । मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुद्धारा संचािनमा रहेको स्वस्थ आमा समहुहरुमा भएको वचत तथा ऋण 
कायििमिाई व्यवजस्थत गनिका िालग साववकको गा.वव.स.स्तरमा संिाि लनमािण गने र सहकारीहरु माफि त सो 
रकमको व्यवजस्थत पररचािन गने व्यवस्था गररनछे । स्वास््य आमा समहुको सदस्य हनुे प्रावधान तथा 
कायिकाररणी सलमलतको व्यवस्था तपलसि वमोजिम हनुेछ । 

स्वस्थ आमा समहुको सदस्य हनुे आधारहरु :  

१) वडामा वसोवास भएको । 

२) १० देजख १९ वषि सम्मका वकिोरीहरु । 

३) गभिवती तथा सतु्केरी मवहिाहरु । 

४) ५ वषि मलुनका वच्चा भएका आमाहरु । 

५) प्रिनन  उमेरका वववावहत तथा अवववावहत मवहिाहरु । 

६) उमेर ढल्केका मवहिाहरु । 

७) वडामा वसोवास गने अन्य १० वषि भन्दा मालथका सम्पूणि मवहिाहरु ।  

  

स्वस्थ आमा समहुिाई व्यवजस्थत वनाउन तपलसिको ११ सदस्यीय कायिकाररणी सलमलत तपलसि वमोजिमको 
 हनुेछ । 

१) आमा समहुिे छानेको नेतिृत्व गने सीप भएको मवहिा            -सभापलत 

२) मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका          -सदस्य सजचव 

३) आलथिक हर वहसाव व्यवजस्थत गनि सलने आमा समहुवाट एक िना मवहिा  -कोषाध्यि 

४) सवै आमा समहुको सदस्यहरुिाई समेट्ने गरर वाँकी सदस्यहरु ८ िना    -सदस्य 

 

स्वस्थ आमा समहुको कायि देहाय वमोजिम हनुेछ । 

१) स्वस्थ आमा समहुको लनयलमत मालसक वैिक वसी स्वास््य सम्वन्धी ववववध सवािहरुमा लनयलमत छिफि 
गने । 

२) स्वस्थ आमा समहु लभत्र पररवार लनयोिन, पोषण, खोप, सरुजित मातिृत्व, सरुवा रोग, नसने रोगहरु, मानलसक 
स्वास््य, िगायत अन्य सचेतना फैिाउन तथा सेवाको उपयोग गनेको संख्या वढाउन आवश्यक प्रचार प्रसार, 

वियाकिापहरुको संचािन तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गने । 

३) स्वस्थ आमा समहुमा भएको वचत तथा ऋण पररचािन कायििमिाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरर सहकारीको 
माध्ययमवाट सो को आवश्यक व्यवस्थापन गने । 

४) लनयलमत रुपमा मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको काममा सहयोग पयुािउने । 

५) स्वास््य सम्वन्धी आमा समहु स्तरमा आवश्यकता पवहचानको िालग योिना वनाउने र सो को समाधानको 
िालग श्रोतको व्यवस्थापन, पररचािन, समन्वय, सहकायि र सामाजिक सहभागीता वढाउनको िालग सामाजिक 
पररचािनका आवश्यक कायिहरु संचािन गने । 

६) समदुाय स्तरमा लनयलमत रुपमा संचािन हनुे प्राथलमक स्वास््य सेवा गाउँघर जलिलनक, र खोप जलिलनक हरुको 
लनयलमत संचािन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गने । 

७) मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको कामको लनयलमत अनगुमन तथा िेखािोखा गरर मवहिा स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरुिाई प्रोत्साहन गने साथै छनौटको सम्पूणि जिम्मा लिने । 

१८. स्वास््यकमीको सेवा सवुवधााः  



(१)  स्वास््यकमीहरु िाई नेपाि सरकारिे वा गाउँपालिकािे तोके वमोजिमको अन्य सेवा सवुवधा समेत उपिब्ध 
हनुेछ । 

(२) करार स्वास््यकमीिे प्रचलित तिब स्केि बमोजिम दईु पिबीचको समझदारीमा भएको करार सम्झौंतामा 
उल्िेजखत सेवा सवुवधा उपिब्ध गराउन सवकनेछ । 

(३) अभ्यासकताि स्वास््यकमीिे लनवािह भिाको रुपमा रकम गाउँपालिकािे तोके वमोजिम हनुेछ । 

(४) सबै स्वास््यकमीहरुिाई वफल्डमा गई काम गरे बापत वफल्ड भिा, िोजखम िेत्रमा काम गरे बापत प्रचलित 
लनयमानसुारको िोजखम भिा, कायाििय समय बाहेक काम गरे बापत अलतररक्त सेवा भिा र अन्य सेवाका कमिचारी 
सरह समान सेवा सलुबधा उपिब्ध गराइने छ । 

(५) मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका ःाः पोिाक, वावषिक रुपमा सञ्चार खचि, स्वास््य संस्थािाई आवश्यकता परेको 
वखत काममा खटाइएमा सो ठदनको पाररश्रलमक, स्वास््य सेवा सम्बन्धी अलभयानमा खटाईएको समयमा ठदइन े
पाररश्रलमक िस्ता सवुवधाहरु उपिब्ध गराउन सवकनेछ साथै अन्य सेवा सवुवधाहरु गाउँपालिकािे तोवकए वमोजिम 
हनुेछ ।  

१९. स्वास््यकमीको दरवन्दी लनधािरण र लनयूजक्ताः सामदुायीक वा सरकारी स्वालमत्वका स्वास््य संस्थाहरुमा 
आवश्यक स्वास््यकमीको दरवन्दी संघीय व्यवस्थाको अलधनमा रही गाउँपालिकािे लनधािरण गनि सलनेछ ।  

(१) दरवन्दी अनसुारका पदहरुमा नेपाि सरकारबाट समायोिन भई आएका तथा िोक सेवा आयोग बाट 
लसफाररस भइ आएका स्थायी स्वास््यकमीहरु रहन े छन  । दबैु प्रकिृ या बाट नआउन्िेि ररक्त रहेका पदहरुको 
हकमा गाउँपालिकािे आवश्यकता अनसुार करारमा लनयजुक्त गनि सलने छ ।  

(२) स्वास््य संस्थामा कायम भएको ररक्त दरवन्दीमा करार लनयजुक्त गनुि पने भएमा करार लनयजुक्त सम्बन्धी 
व्यवस्था स्थानीय सेवा ऐन वमोजिम वा संघीय कानूनमा उल्िेख भए वमोजिम हनुेछ । 

 

२०. कमिचारी सरुवााः 
(१)  स्थायी स्वास््यकमीकोःे हकमा लनििे कुनै एक स्वास््य संस्थामा अलधकतम ५ वषि सेवा गरे पश्चात अको 
स्वास््य संस्थामा सरुवा हनु सलनेछ । वविेष पररजस्थती बाहेक न्यूनतम २ वषि एउटै स्वास््य संस्थामा कायि 
गरेपलछ मात्र सरुवा हनुेछ ।  

(२)  वविेष अवस्थामा बाहेक न्यूनतम २ वषि एकै स्वास््य संस्थामा कायिरत स्थायी कमिचारीिे अको स्वास््य 
संस्थामा सरुवा हनु चाहेमा गाउँपालिकामा सरुवाका िालग लनवेदन ठदन सलनेछन  । यसरी प्राप्त लनवेदनका आधारमा 
गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रका कुनै पलन स्वास््य संस्थामा सरुवा गनि सलनेछ ।  

(३)  वविेष अवस्था भन्नािे लनि सो संस्थामा रहन नसलने, ववषयगत दरवन्दी आवश्यक नरहेको, स्वास््य समस्या, 
पलतपत्नी सगैँ रही सेवा गनि पाउने अवस्था वा अन्य जचिबझु्दो कारण समेतिाई      बजुझने छ । 

 

२१. कायिसम्पादन करार सम्झौता गनुिपनेाः स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन देहाय अनसुार कायिसम्पादन 
करार सम्झौंताको प्रकिृ या अविम्बन गनुिपनेछ ।  

(१)  गाउँपालिकाको प्रमखुको रोहवरमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकिृ तिे स्वास््य तथा सरसफाई िाखा हेने 
अलधकिृ तसँग, उक्त अलधकिृ तिे स्वास््य संस्थाका प्रमखुहरुसँग र प्रमखुिे अलधनस्थ कमिचारीहरुसँग कायि सम्पादन 
करार सम्झौता गनुिपने छ ।  

(२) कायि सम्पादन करार सम्झौता १ वषिको हनुे छ । करार सम्झौता अनसुार काम भए नभएको मूल्यांकन 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकिृ तिे आलथिक वषिको अन्त्यमा तयार गरी गाउँपालिका प्रमखु समि पेि गनुिपने छ ।  



(३) वावषिक कायिसम्पादन करारका सूचकहरु लनधािरण गने कायि स्वास््य तथा सरसफाई अनगुमन सलमलतिे 
तयार पारी गाउँपालिकामा पेि गनुि पनेछ ।  

 

२२. कायि सम्पादन मूल्यांकन र सिाय तथा परुस्कार 

(१) कायिसम्पादन करार भएका कमिचारीहरुको कायिसम्पादन िमताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी कायिसम्पादनमा 
राम्रो नलतिा हालसि गने कमिचारीिाई परुस्किृ त गने र कमिोर नलतिा हालसि गने कमिचारीिाई दजण्डत गनि 
सवकनेछ ।  

(२) कायिसम्पादन सम्झौंताको मूल्याङ्कन, परुस्कार र सिाय गाउँ कायिपालिकािे तोके बमोजिम हनुेछ ।  

पररच्छेदाः५ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य कमिचारीको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२३. समय पािन र लनयलमतता ःाः कमिचारीिे नेपाि सरकारबाट लनधािररत समयमा लनयलमत रुपिे कायािियमा 
हाजिर हनु ुपदिछ र सकेसम्म पवहिे लबदाको स्वीकिृ लत नलिई कामबाट अनपुजस्थत हनु ुहुँदैन । 

 

२४. अनिुासन र आज्ञापािन ःाः 
 (१) कमिचारीिे  अनिुासनमा  रही  आफ्नो  कतिव्य  इमान्दारी र तत्परताको साथ पािन गनुि पदिछ । 

 (२) कमिचारीिे सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मालथको अलधकिृ तिे ठदएका आज्ञािाई िीघ्रताका साथ 
पूरा        गनुि पनेछ । 

 (३) कमिचारीिे  आफूभन्दा  मालथका  सबै  कमिचारीहरु प्रलत उजचत आदर देखाउन ुपनेछ र आफू मलुनका  
 कमिचारीहरु प्रलत उजचत व्यवहार गनुि पनेछ । 

 

२५. रािनैलतक वा अवाञ्छनीय  प्रभाव  पानि नहनुे ःाः कुनै  पलन कमिचारीिे आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा  
मतिब  साध्य  गने मनसायिे अन्य कमिचारी मालथ कुनै रािनैलतक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानि वा प्रभाव पाने 
प्रयत्न गनुि हुँदैन । 

२६. रािनीलतमा भाग लिन नहनुे ःाः कमिचारीिे कुनै रािनैलतक संगिन वा दिको पि वा ववपिमा प्रचार प्रसार 
गनि वक्तव्य ठदन वा भाषण गरी रािनीलतमा भाग लिन हुँदैन । 

२७. सरकारको आिोचना गनि नहनुे ःाः (१) नेपाि  सरकार, प्रदेि सरकार  र स्थानीय सरकारको नीलतको 
ववपरीत हनुे गरी वा सरकार र िनताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुनै ववदेिी राष्ट्रसंगको सम्बन्धमा खिि पनि 
सलने गरी कुनै पलन कमिचारीिे आफ्नो  वास्तववक वा काल्पलनक नामबाट वा बेनामी कुनै िेख प्रकाजित गनि, 
पे रसिाई  कुनै  खबर  ठदन, रेलडयो वा टेलिलभिन आठदद्वारा भाषण प्रसाररत गनि, कुनै सावििलनक भाषण ठदन वा 
कुनै वक्तव्य प्रकाजित गनि हुँदैन । 

 (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन प्रचलित कानून र सरकारको नीलतको ववपरीत नहनु े
गरी िेख प्रकािन वा प्रसारण गनि बाधा पने छैन । 

२८. सरकारी  कामकाि  सम्बन्धी समाचार प्रकाि गनिमा प्रलतबन्ध ःाः कुनै पलन कमिचारीिे सरकारद्वारा  
अजख्तयार  नपाई आफूिे सरकारी कतिव्य पािन गदाि िानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा लनषेलधत 
ववषय आफूिे िेखेको वा संकिन गरेको कुनै कागिपत्र वा समाचार प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपबाट अरु अनलधकिृ त 
कमिचारी वा गैर  सरकारी व्यजक्त वा प्रसेिाई ठदन ुवा बताउन ुहुँदैन । यो प्रलतबन्ध िनुसकैु कारणबाट सेवामा 
नरहेको व्यजक्तको हकमा  समेत िागू रहनेछ । 



२९. दान,  उपहार,  चन्दा  आठद प्राप्त गनि र सापटी लिनमा प्रलतबन्ध ःाः (१)सेवा सम्बन्धी काममा कुनै  पलन  
प्रकारिे  असर  पनि  सलने  गरी   कुनै   पलन  कमिचारीिे सरकारको पूविस्वीकिृ लत  लबना आफूिे   वा   
आफ्नो   पररवारको   कुनै  सदस्यद्वारा  कसैबाट  कुनै प्रकारको  दान, दातव्य, कोसेिी  वा  उपहार  स्वीकार  
गनि  वा  चन्दा  माग्न वा कामसंग  सम्बजन्धत व्यजक्तसंग सापटी लिन हुँदैन । 

 (२) कमिचारीिे  कुनै  ववदेिी  सरकार वा ववदेिी  सरकारको  कुनै  प्रलतलनलधबाट कुन उपहार  प्राप्त  हनु  
आएमा लनििे स्थानीय सरकारिाई सो कुराको सूचना ठदई लनकासा भए बमोजिम गनुि पछि । 

३०. कम्पनीको  स्थापना  र  संचािन,  व्यापार  व्यवसाय  तथा  लनिी  प्राजलटस  गनि नहनु:े  

 (१)  कमिचारीिे स्थानीय सरकारको पूविस्वीकिृ लत नलिई देहायको काम गनुि हुँदैन: 
      (क) कुनै  बैंक  वा  कम्पनीको  स्थापना,  रजिषे्ट्रिन  वा संचािनको  काममा  भाग लिन वा स्वास््य  
जलिलनक वा लनिी  अस्पताि वा नलसिङ  होम  खोल्न,  संचािन  गनि, वा  त्यस्तो स्वास््य जलिलनक वा लनिी 
अस्पतािमा काम गनि, 
      (ख)  प्रचलित  कानून  बमोजिम  दताि  गराउन ु पने  कुनै  व्यापार  वा  व्यवसाय गनि, 
      (ग) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गनि । 

  (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु  कुरा  िेजखएको  भए  तापलन  कमिचारीिे सरकारको नीलत  ववपरीत  नहनु े
र आफूिाई  तोवकएको  काममा  बाधा  नपने  गरी  सावहजत्यक, वैज्ञालनक वा किात्मक  कायि  गनि वा लनाःिलु्क  
स्वास््य  सेवा  उपिब्ध  गराउन  सलनेछ । 

३१. लनवािचनमा  भाग लिन नहनुे: कमिचारीिे  कुनै  पलन रािनैलतक  पदको  िालग हनुे लनवािचनमा भाग लिन 
वा कसैको  लनलमि मत माग्न वा कुनै  प्रकारको  प्रभाव  पानि  हुँदैन तर प्रचलित कानून बमोजिम आफूिे 
पाएको मतदानको अलधकार प्रयोग गनि बाधा पनेछैन । 

३२. प्रदििन र  हडताि  गनि  प्रलतबन्ध: कमिचारीिे  नेपाि  राज्यको  साविभौमसिा र अखण्डतामा आचँ  आउने  
गरी, देिको  िाजन्त सरुिा,  वैदेजिक  सम्बन्ध र सावििलनक  मयािदा तथा अदाितको लनणियको  अवहेिना  हनु े 
गरी, ववलभन्न िात, िाती, धमि, वगि, िेत्र र सम्प्रदायका  मालनसहरु  बीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदावयक  
दभुािवना फैिाउने गरी वा कुनै अपराधिाई प्रश्रय हनु ेगरी वा आफ्नो काम कतिव्य पािन गनिमा बाधा ववरोध हनुे 
गरी प्रदििन गनि, हडतािमा भाग लिन, तािावजन्द गनि, धनाि बस्न वा सो कायि गने उदे्दश्यिे अरुिाई उलसाउन 
समेत हुँदैन । 

३३. हडताि,  थनुछेक  तथा  घेराउ गनिमा प्रलतबन्ध: कमिचारीिे  कुनै पलन  कायाििय  वा कुनै अलधकिृ तको 
कानूनद्वारा  लनधािररत  कतिव्य पूरा  गनिमा बाधा  ववरोध हनुे  गरी  हडताि वा किम बन्द गनि तथा  िारीररक 
वा मानलसक उत्पीडन  हनुे  गरी  दबाब ठदन वा सो गने उदे्दश्यिे अरुिाई उलसाउन समेत हुँदैन । 

३४. िापरबाही वा बठियतिे  काम  गनि  नहनुे: कमिचारीिे   आफ्नो  कतिव्य  पािनको  लसिलसिाम  
लबरामीिाई  स्वास््य  सेवा  उपिब्ध  गराउँदा  लबरामीको  जिउज्यानमा  हानी  नोलसानी पगु्न सलने गरी 
िापरबाही वा बदलनयतिे काम गनि हुँदैन । 

३५. प्रलतलनलधत्व  गनिमा  प्रलतबन्ध: कमिचारीिे   आफूिाई   मकाि   परेको  ववषयमा  आफैिे  वा वारेसद्वारा  
सम्बजन्धत  लनकाय  वा  अलधकारी  समि  लनवेदन  ठदन  बाहेक  अरु व्यजक्त वा समूहको तफि बाट प्रलतलनलधत्व 
गनि हुँदैन । 

   तर सरकारबाट  मान्यता  प्राप्त  कमिचारीहरुको  पेिागत   संस्थाको    तफि बाट    गररने प्रलतलनलधत्व 
कमिचारीको पदीय दावयत्वको आधारमा गनुिपने  कुनै  कायि  गनिमा  यस  ऐनिे  बाधा पयुािएको मालननेछैन । 

३६. संस्थाको सदस्यता  



(१) कुनै  पलन  कमिचारीिे  सरकारको  पूवि स्वीकिृ लत  लिई  प्रचलित कानून  बमोजिम  दताि  भएको  पेिागत 
संस्था बाहेक अन्य कुनै पलन प्रकारको संस्थाको सदस्य बनु्न हुँदैन । 

(२)  उपदफा  (१) मा िनुसकैु कुरा िेजखएको  भए  तापलन  कमिचारीिे  प्रचलित  कानून  र 
  सरकारको  नीलतको  ववपरीत  नहनुे गरी  आफ्नो पेिागत र अन्य सामाजिक संस्थाको सदस्य बन्न यस दफामा 
िेजखएको कुनै कुरािे बाधा प¥ुयाएको मालननेछैन । 

३७. सम्पजि  वववरण: कमिचारीिे  आफ्नो  सम्पजिको वववरण  ठदन ु पनेछ र त्यसरी  ठदइएको  वववरण झटु्टा 
िहररएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गररनेछ । 

३८. आफ्नो  सेवा  र  पद  अनसुारको  आचरण  पािन  गनुि पने: प्रत्येक  कमिचारीिे आफ्नो  सेवा र पद 
अनकूुिको आचरण समेत पािन गनुि पनेछ । 

३९. चेतावनी  ठदन सलन:े कुनै  कमिचारीिे  कायाििय  समय  पािन  नगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा  
आफू  भन्दा  मालथको  कमिचारीिे ठदएको  आज्ञा पािन नगरेमा  वा आफूिाई सजुम्पएको जिम्मेवारी  अनसुारको  
काममा  िापरवाही वा  वढिाससु्ती गरेमा  त्यस्तो  कमिचारीिाई सम्बजन्धत सपुररवेिकिे  कारण  खोिी  
चेतावनी  ठदन  सलनेछ  र सोको  अलभिेख  सम्बजन्धत  कमिचारीको व्यजक्तगत  वववरण  फाइिमा  राख्न ु 
पनेछ । 

 
 

पररच्छेद–६ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य कमिचारीको सेवाको सरुिा सम्बन्धी व्यवस्था 
४०. कमिचारीको  सेवाको  सरुिा: देहायका  कमिचारी बाहेक अन्य कुन ैपलन कमिचारीिाई सफाईको सबूत  ठदन े 
मनालसब  मावफको  मौका  नठदई  सेवाबाट हटाइने वा बखािस्त गररनेछैन:- 
    (क) नैलतक पतन देजखने फौज्दारी अलभयोगमा अदाितबाट कसूरदार िहररएको, 
    (ख) म्यादी पदमा बहाि रहेको, 
    (ग) भागी पिा निागेको वा सम्पकि  स्थावपत गनि सम्भव नभएको पयािप्त आधार भएको, 
    (घ) प्रचलित  कानून  बमोजिम  स्थापना  भएको  स्वास््य  सम्बन्धी  व्यावसावयक  पररषद्बाट 

    नामदताि खारेि भएको । 

४१. कमिचारीको बचाउ ःाः (१)  कमिचारीिे  आफ्नो  ओहदाको  कतिव्य  पािन  सम्झी  गरेको  कुनै कामको  
सम्बन्धमा  लनि  उपर उपदफा (२) बमोजिमको  रीत नप¥ुयाई मदु्दा चल्न सलनेछैन । 

          (२) उपदफा  (१)  बमोजिम  कुनै  कमिचारी  उपर  मदु्दा  चिाउनको  िालग   सरकार  वादी 
हनुे  मदु्दाको हकमा सरकारी न्यायालधवक्ताको र अन्य मदु्दाको हकमा अजख्तयारवािाकोअनमुलत प्राप्त भएको हनु ु
पनेछ र देवानी मदु्दाको हकमा देहाय बमोजिम भएको हनु ुपनेछ ःाः– 

          (क) मदु्दा  चिाउने  कारण तथा वादीको र लनिको  वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र िेगाना  
खोिी   लिजखत   सूचना  अजख्तयारवािािाई  वा  सम्बजन्धत  कमिचारीिाई  बझुाएको वा हिुाकद्वारा रजिष्टरी 
गरी पिाएको र त्यसको एक प्रलत नक्कि सरकारमा पेि भएको । 

          (ख) मदु्दा चिाउने कारण भएको आि महीनालभत्र मदु्दा दायर गररसकेको । तर  िापरबाही  वा  
बदलनयतिे  कुनै  कमिचारीिे  गरेको  कामको  पररणाम  स्वरुप कसैिाई  िारीररक  हानी  नोलसानी  पगु्न  
गएमा  त्यस्तो  कमिचारी  उपर  प्रचलित कानून  बमोजिम  मदु्दा  चिाई  िलतपलूति  दाबी  गनि  यस उपदफािे 
बाधा प¥ुयाएको मालनने छैन । 



        (३)  कुनै  कमिचारी  बहाि  छँदा  आफ्नो  ओहदाको  कतिव्य  पािनको लसिलसिामा गरेको 
कामको  सम्बन्धमा  बहाि  टुवटसकेपलछ  पलन  उपदफा (२) बमोजिम स्वीकिृ लत नभई लनि उपर मदु्दा चल्न 
सलनेछैन । 

        (४)  उपदफा  (३)  बमोजिम  मदु्दा  चिाउन  सरकारबाट  स्वीकिृ लत ठदएमा लनिको प्रलतरिा 
सरकारिे नै  गनेछ । 

 (५)  कुनै  पलन  कमिचारीिाई  लनिको  लनयजुक्त हुँदा तत्काि िागू रहेको तिब, उपदान,  लनविृिभरण  
र अन्य  सवुवधा  सम्बन्धी  सेवाका  ितिहरुमा  लनिको  स्वीकिृ लत बेगर लनििाई  प्रलतकूि  असर  पने  गरी 
पररवतिन गररने छैन । पलछ हनुे संिोधनिे त्यस्तो संिोधन हनु ु अगावै  बहाि  रहेको  कुनै  कमिचारीको  
उपयुिक्त सेवाका ितिहरुमा कुनै प्रकारिे प्रलतकूिअसर पने भएमा त्यस्तो संिोलधत व्यवस्था बमोजिम गनि मन्िरु 
गरेको लिजखत स्वीकिृ लतनभई त्यस्तो व्यवस्था लनिको हकमा िागू हनुे छैन । 

 
 
 

पररच्छेद ७ 

स्वास््यकमी तथा स्वास््य कमिचारीको सिाय र पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

   (४२)  सिाय ःाः उजचत  र  पयािप्त  कारण  भएमा  कमिचारीिाई  देहाय बमोजिमको ववभागीय सिाय गनि 
सवकनेछ ःाः– 

 (क) सामान्य सिाय ःाः 
         (१) नलसहत ठदन,े 

         (२) दईु वषिसम्म बढुवा रोक्का गने, 

         (३) बढीमा दईु तिब बिृवद्ध रोक्का गने, 

         (४) पाँच वषिसम्म बढुवा रोक्का गने, 

         (५) बढीमा पाँच तिब बिृवद्ध रोक्का गने, 

         (६) पदको िरुु स्केिमा घटुवा गने । 

     (ख) वविेष सिाय ःाः 
(१) भववष्यमा स्वास््य सेवाको लनलमि अयोग्य निहररने गरी सेवाबाट हटाउने । 

          (२) भववष्यमा स्वास््य सेवाको लनलमि अयोग्य िहररने गरी सेवाबाट बखािस्त गने । 

४३. नलसहत ठदने वा बढीमा दईु तिबविृवद्ध वा दईु वषिसम्म बढुवा रोक्का गने ःाः देहायको कुन अवस्थामा 
कमिचारीिाई नलसहत ठदन े वा बढीमा दईु तिबविृवद्ध रोक्का गने वा दईु वषिसम्म बढुवा रोक्का गने सिाय गनि 
सवकनेछ : 
    (क) एकभन्दा बढी पटक अनिुासनहीन काम गरेमा, 
    (ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेका लनयममा उजल्िजखत आचरण सम्बन्ध कुराहरू उल्िंघन गरेमा, 
    (ग) प्रचलित कानून बमोजिम बरबझुारथ नगरेमा, 
    (घ) एक वषिमा दईुपटकसम्म लिजखत चेतावनी पाएमा, 
    (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम पेश्की फछ्र्यौट नगरेमा, 
    (च) सेवाग्राहीको पीरमकाि र उिरुी पटक/पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा मालथल्िो अलधकारीिे 
ठदएको लनदेिन पािना नगरेमा, 



    (छ) कायि वववरण िागू गने गराउने दावयत्व भएको पदालधकारीिे सो कायि नगरेमा । 

 ४४.  पाँच वषिसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा पाँच तिबविृवद्ध रोक्का गने वा पदको िरुु स्केिमा घटुवा गने : 
देहायको कुनै अवस्थामा कमिचारीिाई पाँच वषिसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा पाँच तिबविृवद्ध रोक्का गने वा लनि 
बहाि रहेको पदको िरुु स्केिमा घटुवा गने सिाय गनि सवकनेछ : 
   (क) पटक पटक अनिुासनहीन काम गरेमा 
   (ख) यो ऐन वा प्रचलित कानूनिे तोकेको पदीय दावयत्व जिम्मेवारीपूविक पूरा नगरेमा, 
   (ग) व्यवस्थापन परीिणबाट देजखएका अलनयलमतता सम्बन्धमा ठदएको लनदेिन पािना नगरेमा । 

४५. सेवाबाट  हटाउने  वा  बखािस्त गने : (१) देहायको  कुनै  अवस्थामा  कमिचारीिाई  भववष्यमा सरकारी 
सेवाको लनलमि अयोग्य निहररने गरी सेवाबाट हटाउन सवकनेछ : 
      (क) िापरबाही वा बदलनयतिे काम गरेमा, 
      (ख) कमिचारीिे आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गनि नसकेमा । 

      (ग) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्िंघन गरेमा । 

      (घ) कायािियको समयमा बराबर मादक पदाथिको सेवन गरेमा । 

      (ङ) बराबर अनिुासनहीन काम गरेमा । 

      (च) रािनीलतमा भाग लिएमा । 

      (छ) अनिुासन र आज्ञापािन नगरेको सम्बन्धमा दईुपटकभन्दा बढी नलसहत पाएमा, 
      (ि) लबदा स्वीकिृ त नगराई िगातार सािी ठदनसम्म आफ्नो कायािियमा अनपुजस्थत रहेमा। 

      (झ) पदस्थापना भएको वा काि खटाइएको कायािियमा हाजिर भई काम नगरेमा, 
      (ञ) लनधािररत अवलधभर सेवा नगरेमा । 

(२) देहायको कुनै  अवस्थामा  कमिचारीिाई  भववष्यमा  स्वास््य  सेवाको  लनलमि  अयोग्य 

 िहररने गरी सेवाबाट बखािस्त गनि सवकनेछ : 
       (क) नैलतक पतन देजखने फौज्दारी अलभयोगमा अदाितबाट कसूरदार िहररएमा । 

       (ख) भ्रष्टाचार गरेमा । 

 ४६. ववभागीय कारबाही र सिाय सम्बन्धी वविेष व्यवस्था ःाः यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए  
तापलन  अजख्तयार  दरुुपयोग  अनसुन्धान  आयोग  ऐन, २०४८ अनसुार सो आयोगबाट र प्रचलित  कानून  
बमोजिम  सम्बजन्धत लनकायिे कुनै कमिचारीिाई ववभागीय कारबाही गनि िेखी आएमा आवश्यक प्रविया प¥ुयाई 
सोही बमोजिम ववभागीय सिाय गनुि पनेछ । 

४७. ववभागीय सिाय ठदने अलधकारी ःाः  

(१) कमिचारीिाई सिायको आदेि ठदने अलधकार अजख्तयारवािािाई हनुेछ । 

(२) उपदफा  (१)  िे  ठदएको  अलधकारको  सविसामान्यतामा  प्रलतकूि  असर  नपने गरी कमिचारीिाई सिाय 
ठदने अलधकारी तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

४८. वविेष सिायको आदेि उपर पनुरावेदन ःाः 
      (१)  ववभागीय  सिायको  आदेि  ठदन  पाउने  अलधकारीिे ठदएको वविेष सिायको आदेि उपर त्यस्तो 
कमिचारीिे अलधकार प्राप्त अलधकारी समि पनुरावेदन गनि सलनेछ । 

      (२)  कुनै  कमिचारीको  सम्बन्धमा  यस  दफा  बमोजिम   पनुरावेदनको   अजन्तम  वकनारा िागेपलछ 
त्यसको  पररणाम  स्वरुप  लनिको  सेवा  पनुाः  स्थावपत हनुे भएमा सो लनणियको सूचना पाएको लमलतिे तीन 
महीनालभत्र लनि उपजस्थत हनु नआएमा लनिको नोकरी थालमनेछैन । 



      (३)  पनुरावेदकिे  चाहेमा आफै  वा  वाररसद्वारा  ताररखमा  बस्न  र  कानून  व्यवसायीद्वारा बहस 
पैरवी गराउन सलनेछ । 

४९. ववभागीय  सिाय  ठदने अलधकार समु्पन सलने ःाः सरकारिे रािपत्रमा सूचना प्रकािन  गरी दफा७५ 
बमोजिम सिायको आदेि ठदने कुनै अलधकारीको अलधकारिाई सोही सूचनामा तोवकएको अलधकारीिे तोवकएको 
अवलधसम्मको िालग प्रयोग गनि पाउने गरी समु्पन सलनेछ । 

५०. लनिम्बन गने : (१)  कुन ै कमिचारीको  सम्बन्धमा कुनै  अलभयोगको  िाँचबझु गनुि परेमा िाँचबझु  समाप्त  
नहनु्िेिसम्म  उक्त  कमिचारीिाई  सिायको  आदेि  ठदन पाउने अलधकारीिे लनिम्बन गनि सलनेछ । 

तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया लनिम्बन गररने छैन ःाः– 

    (क)  लनिम्बन  नगरी  ओहदाको  काम गनि ठदंदा झटु्टा सबूत प्रमाण संकिन गनि सलने वा 
आफ्नो ववरुद्धका सबूत प्रमाण गायव गनिसलने सम्भावना देजखएमा, वा 
    (ख)  लनिम्बन  नगरी  ओहदाको  काम  गनि  ठदंदा  सरकारी हानी नोलसानी हनुे सम्भावना              
देजखएमा । 

    (२)  कमिचारीिाई  स्वास््य  सेवाबाट  हटाउने  वा  बखािस्त  गने  अलभयोगको सूचना ठदनकुो साथै 
लनििाई सिायको आदेि ठदन पाउने अलधकारीिे लनिम्बन समेत गनि सलनेछ । 

    (३) उपदफा (१) बमोजिम  कुनै  कमिचारीिाई  लनिम्बन  गदाि  साधारणत ःाः दईु महीना भन्दा  बढी 
गनुि  हुँदैन । सो  अवलध  लभत्र  कमिचारी उपर गररएको कारबाहीको वकनारा िगाउन ुपनेछ । कुनै असाधारण  
अवस्था  परी  उक्त अवलधलभत्र  कारबाही  वकनारा  िगाउन  नसवकने भै लनिम्बनको अवलध बढाउन ु
परेमा  एक मवहनासम्म लनिम्बनको अवलध बढाउन सवकनेछ । 

    (४)  नैलतक  पतन  देजखने  फौज्दारी  अलभयोगमा  लगरफ्तार  भई  थलुनएको  कमिचारी त्यसरी
 थलुनएको अवलधभर स्वताः लनिम्बन भएको मालननेछ । 

५१. लनिम्बनको समालप्त: कुनै कमिचारी आफ्नो पदमा पनुाः स्थावपत भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा  बखािस्त 
गररएमा लनिको लनिम्बन समाप्त हनुेछ । 

५२. सफाई पेि गने मौका ठदन ुपने 

     (१) ववभागीय  सिाय  ठदन  पाउन े अलधकारीिे  कुनै कमिचारीिाई सिाय ठदने आदेि ठदनभुन्दा अजघ  
कारबाही गनि िालगएको कारणको उल्िेख गरी सो कमिचारीिाई उजचत म्याद ठदई आफ्नो  सफाई पिे गने मौका 
ठदन ुपनेछ । यसरी मौका ठदंदा लनि मालथ िगाइएको आरोप स्पष्ट रुपिे वकवटएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन 
कुरा र कारणमा आधाररत छ सो समेत खिुाउन ुपनेछ । यस्तोमा सम्बजन्धत कमिचारीिे म्यादलभत्र आफ्नो सफाई 
पेि गनुि पनेछ । 

   (२) ववभागीय सिायको आदेि ठदन पाउने अलधकारीिे आवश्यक िानेमा स्वयं वा कुनै अन्य अलधकिृ तद्वारा 
िाँचबझु गराउन सलनेछ । त्यस्तो िाँचबझु गने अलधकिृ तिे तोवकएका कायिववलधको पािना गनुि पनेछ । 

५३. वविेष  सिायको  आदेि  ठदन ु भन्दा  पवहिे सिाय प्रस्ताव गनुि पने ःाः वविेष सिायको आदेि ठदनभुन्दा  
पवहिे  ववभागीय  सिायको  आदेि  ठदन  पाउने  अलधकारीिे  दफा ५२ बमोजिम सफाई  पेि  गनि  ठदइएको  
म्यादलभत्र  सफाई  पेि  नगरेमा  वा  पेि  हनु  आएको  सफाइ सन्तोषिनक  नभएमा  त्यस्तो  कमिचारीिाई  
ठदन िालगएको प्रस्ताववत सिाय वकन नठदन ुभनी त्यस सम्बन्धमा उजचत म्याद ठदई स्पष्टीकरण माग्न ुपनेछ । 

५४. िोक  सेवा  आयोगको  परामिि  लिन ु पने ःाः ववभागीय  सिायको  कारबाहीको  लसिलसिामा सम्बजन्धत  
कमिचारीिे  दफा  ५२  बमोजिम  ठदएको  सफाई  वा  दफा  ५३ बमोजिम ठदएको स्पष्टीकरण  सन्तोषिनक  
नभई  त्यस्तो  कमिचारीिाई  सिाय  गनुि  पने  देजखएमा ववभागीय सिायको  आदेि  ठदन  पाउने अलधकारीिे 
सो कमिचारीिाई ठदन िालगएको सिाय प्रस्ताव गरी िोक सेवा आयोगको परामिि लिन ुपनेछ । 



५५. ववभागीय  कारबाहीको  सम्बन्धमा  िोकसेवा  आयोगको परामिि लिंदाको कायिववलध ःाः (१) कुनै 
कमिचारीिाई  ववभागीय  सिाय  गने  सम्बन्धमा  दफा  ५४ बमोजिम िोक सेवा आयोगको परामििको  लनलमि  
िेखी  पिाउँदा  के  कस्तो  कसूर गरे बापत त्यस्तो ववभागीय सिाय गनि िालगएको  हो  सो  सम्बन्धी सबै  
कागिात र सम्बजन्धत कमिचारीको तफि बाट कुनै स्पष्टीकरण पेि गररएको भए सो समेत िोक सेवा आयोगमा 
पिाउन ुपछि । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हनु आएको कागिातको अलतररक्त सो कमिचारी सम्बन्धी अन्य कुनै वववरणको 
आवश्यकता परेमा िोक सेवा आयोगिे सम्बजन्धत अलधकारीसंग माग गनि सलनेछ र त्यसरी िोक सेवा आयोगबाट 
माग भएको वववरण उपिब्ध गराउन ुसो अलधकारीको कतिव्य हनुेछ । 

५६. सेवामा  बहाि  नरहने ःाः (१) देहायका  कमिचारीहरु  देहायको अवस्थामा सेवामा बहाि रहने छै्रनन  
ःाः– 

     (क) म्यादी पदमा बहाि रहेकोमा त्यस्तो पदको म्याद समाप्त भएमा, 
     (ख) भागी  पिा  निागेको  वा  सम्पकि   स्थावपत गनि सम्भव नभएको पयािप्त आधार भएमा, 
     (ग) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको स्वास््य सम्बन्धी व्यावसावय पररषद्बाट नाम दताि खारेि भएमा 
। 

     (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्िेजखत अवस्था परी कुनै कमिचारीिाई सेवामा बहाि 
नरहेको िानकारी अजख्तयारवािािे सम्बजन्धत कमिचारीिाई ठदन ुपनेछ । 

५७. लनणियमा असर नपने ःाः कुन ैकमिचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेका लनयमहरु बमोजिम 
अजख्तयार प्राप्त अलधकारीिे गरेको कारबाहीमा ताजत्वक असर नपने सानो लतनो त्रटुीबाट लनणियमा असर पनेछैन । 

 
 

पररच्छेद ८ 

ववदा र परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्था 
५८. कमिचारीिे पाउने लबदा : कमिचारीहरुिे देहायका ववदाहरु तोवकए बमोजिम पाउनेछन  : 
     (क) भैपरी आउने र पवि लबदा 
     (ख) घर लबदा 
     (ग) लबरामी लबदा 
     (घ) प्रसूती लबदा 
     (घ१) प्रसूलत स्याहार ववदा, 
     (ङ) वकररया लबदा 
     (च) अध्ययन लबदा 
     (छ) असाधारण लबदा 
     (ि) सट्टा लबदा 
     (झ) अलतररक्त सेवा लबदा 
 ५९. गयि भएको अवलध सेवा अवलधमा गणना नहनुे ःाः (१) ववदा नलिई आफ्नो कायािियमा अनपुजस्थत हनु े
कमिचारीिाई  गयि र तिब  कट्टी  गरी ववभागीय सिाय समेत गररनेछ । यसरी गयि भएको अवलध लनिको 
सेवा अवलधमा गणना गररने छैन । 

 (२) ववदा स्वीकिृ त नगराई िगातार सािी ठदनभन्दा बढी अवलध अनपुजस्थत हनुे कमिचारीिाई हाजिर गराउन 
पाइने छैन । 



  (३) उपदफा (२) ववपरीत कुनै पदालधकारीिे कुनै  कमिचारीिाई हाजिर गराएकोमा त्यस्तो पदालधकारीिाई  
ववभागीय  कारबाही  गरी सो कमिचारीिे  खाएको तिब, भिा समेत त्यसरी हाजिर गराउने पदालधकारीबाट 
सरकारी बाँकी सरह असूिउपर गररनेछ ।  

६०. परुस्कार ःाः (१) कमिचारी  बहाि  भैरहेको  तह  भन्दा  एक तह मालथको तहमा बढुवा हनु सम्भाव्य 
उम्मेदवार  हनुकुो  िालग  आवश्यक  न्यूनतम  सेवा  अवलध सम्म  िगातार  यस  ऐन  अन्तगित बनेको 
लनयमाविी बमोजिमको कायि सम्पादन मूल्यांकन फाराममा अलत उिम अंक पाई बढुवामा  स्थान  पाउन  नसकेको  
कमिचारीिाई  परुस्कार  स्वरुप थप पाँच  तिब बिृवद्ध ठदन सवकनेछ । यस्तो  परुस्कारको  रकम  सम्बजन्धत  
ववभागीय  प्रमखुबाट  लनणिय  गराई प्रिंसापत्र सवहत ठदन सवकनेछ । 

 (२)  उपदफा  (१)  बमोजिम  थप  भएको  तिब  बिृवद्ध  िोड्दा  सम्बजन्धत  कमिचारीको अजन्तम तिबमान  
नाघ्ने  भएमा  त्यसरी  नाघेको  तिब  बिृवद्धको  रकम  लनििे पाउने मालसक तिबमा थप गरी ठदइनेछ । 

 
 

पररच्छेदाः ९ 

औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद, भण्डारण र ववतरण सम्बन्धी व्यवस्था 
 

६१. वावषिक खररद योिना बनाउन ुपनेाः  

(१) आफ्नो िेत्रलभत्र वावषिक रुपमा आवश्यक पने औषधी तथा स्वास््य उपकरणको अनमुान र खररद गनि 
वावषिक खररद योिना बनाई स्वीकिृ त गराउन ुपनेछ ।  

(२) वावषिक खररद योिना स्वास््य तथा सरसफाई िाखाको सहयोगमा खररद एकाईिे तयार गनेछ ।  

६२. औषधी तथा स्वास््य उपकरण खररद 

(१) औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररदका िालग गाउँपालिकािे प्रविया अजघ वढाउने छ । 

(२) औषधी तथा स्वास््य उपकरणको खररद कायिमा सावििलनक खररद ऐन र ववषयगत स्थानीय काननुहरुको 
प्रावधान अनसुार गनुिपने छ ।  

६३. औषधी तथा स्वा्य उपकरणको भण्डारण 

(१) खररद गररएको औषधी तथा स्वास््य उपकरणको सरुजित भण्डारणको ब्यवस्था गाउँपालिका स्वास््य तथा 
सरसफाई िाखािे लमिाउने छ ।  

(२) स्वास््य उपकरण आवश्यकता अनसुार र औषधीको खररद चौमालसक रुपमा गनुिपने छ । खररदको 
पररमाण लनधािरण सम्वजन्धत वडा सलमलतिे माग गरेको पररमाणको वमोजिम २०% मा नवढाइकन गनुिपने छ ।  

(३) गाउँपालिकािे खररद गरेको उपकरण र औषधीको कुि पररमाण र मूल्य खररद लमलतको १५ ठदनलभत्र 
सावििलनक गनुिपने छ ।  

(४) सम्वजन्धत सामदुायवक स्वास््य संस्थािे गाउँपालिकाबाट प्राप्त गरेको उपकरण र औषधी तथा औषधी 
ववतरण सम्वन्धी ववस्तिृत वववरण चौमालसक रुपमा सावििलनक गने र सम्वजन्धत वडा सलमलत माफि त गाउँपालिकामा 
बझुाउन ुपनेछ ।  

   

पररच्छेद १० 

स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गणुस्तर, सामाजिक सरुिा अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

६४.  स्वास््य सेवाको न्यूनतम मूल्य र गणुस्तर तोलन सलने 



(१) गाउँपालिकािे स्थानीयस्तरमा सञ्चालित जचवकत्साकीय उत्पादन र स्वास््य सेवाहरुको न्यूनतम मूल्य र 
गणुस्तर लनधािरण गनि सलनेछ । स्थानीय स्वास््य सेवा अनगुमन सलमलत माफि त लनधािररत गणुस्तर र मूल्य भए 
नभएको अनगुमन गरर सो अनरुुप कायि गनि गराउन लनदेिन ठदन सलनेछ । 

(२)     लनिी िेत्रबाट सञ्चालित जचवकत्सकीय उत्पादन र स्वास््य सेवाको न्यनुतम र अलधकतम मूल्य र 
गणुस्तरको िानकारी गाउँपालिकािाई गराउन ुपनेछ । 

६५.  सामाजिक सरुिा कायििम संचािन तथा व्यवस्थापन 

(१) गाउँपालिकािे रावष्ट्रय र प्रादेजिक नीलत अनसुार स्वास््य वीमा कायििमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन 
गनि आवश्यक सहजिकरण, िनचेतनाका कायििम तथा अलभयानहरु संचािन तथा व्यवस्थापन गनि सलनेछ ।  

(२)  आबश्यकतानसुार अन्य सामाजिक सरुिाका कायििमहरु लनमािण गरर संचािन तथा व्यवस्थापन गनि सलनछे 
।  

६६. सरसफाई र स्वच्छताका िालग अनगुमन तथा लनयमन 

(१) स्वस्थ खानेपानी र खाद्यपदाथिको गणुस्तर एवं वाय ुतथा ध्वनी प्रदषुण लनयन्त्रण गनि स्वास््य तथा सरसफाई 
अनगुमन सलमलतिे आवश्यक ब्यवस्था लमिाउने छ । 

(२) प्रदषुण वढाउने उद्योग, संस्थान वा ब्यजक्तिाई सो सम्वन्धी सचेत गराउन र सो बाट पनि िाने हानी 
नोलसानीको िलतपूलति भराउन गाउँपालिका समि आवश्यक लसफाररस गनि सलने छ ।  

(३) लसफाररस वमोजिम तोवकएको अलधकारीिे आवश्यक दण्ड िररवाना तथा अन्य कारवाही सम्वन्धी व्यवस्था 
लमिाउन सलनेछ । 

 

पररच्छेद ११ 

महामारी रोकथाम, फोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
६७. रोग तथा रोगीहरुको अलभिेख राख्न ुपने  

(१) स्थानीय स्तरमा कुनै नागररकिाई सरुवा रोग िागेमा सो को िानकारी २४ घण्टा लभत्र नजिकको 
सामदुायीक स्वास््य संस्था वा स्वयंसेववकािाई वटपोट गराउने कतिव्य रोगीको पररवारको हनुेछ ।  

(२) कसैिाई नसने रोग िागेमा सो को िानकारी नजिकको सामदुायीक स्वास््य संस्था वा स्वास््य 
स्वयंसेववकािाई वटपोट गराउने कतिव्य रोगीको पररवारको हनुेछ ।  

(३) वटपोट गराइएका रोगीहरुको वववरण सम्वजन्धत स्वास््य संस्थाहरुिे मालसक रुपमा वडा सलमलत र 
गाउँपालिकाको स्वास््य सूचना प्रणािीमा दाजखिा गराउन ुपनेछ ।  

(४)    कुनै स्वास््य सेवा प्रदायक व्यजक्त वा संस्थािे गाउँपालिका िेत्रलभत्र स्वास््य जिववर सञ्चािन गनि 
गाउँपालिका समि लनवेदन ठदन ुपनेछ । सेवाको आवश्यकता र औजचत्यताको आधारमा गाउँपालिकािे त्यस्तो 
जिववर सञ्चािन  गनि अनमुती ठदन सलनेछ ।  

 

६८. महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनि अलभयान संचािन गनुिपने  

(१) स्थानीय स्तरमा रोगको महामारी फैलिएमा गाउँपालिकािे सोको प्रभाव िेत्र लनक्र्यौि गरी ववद्याियहरु 
वन्द गनि, अस्थायी रुपमा वस्ती खािी गनि वा अन्यत्रका सविसाधारणिाई भ्रमणमा प्रलतवन्ध समेत िगाउन सलनेछ 
।  

(२) यस्तो पररजस्थतीमा महामारीबाट थप िती हनु नठदन आवश्यक ितकि ता अपनाउने, आवश्यक िनिजक्त 
पररचािन गने र थप िनिजक्तको िालग लछमेकी स्थानीय सरकार, प्रदेि सरकार र संघीय सरकारमा अनरुोध गरी 
प्रभावकारी पररचािन गनुिपनेछ ।  



(३)     महामारी, प्रकोप, संकटग्रस्त र ववपदको अवस्थामा लनिी िेत्रबाट सञ्चालित सम्पूणि स्वास््य सेवाहरु 
अलनवायि रुपमा त्यस्ता िते्रहरुमा पररचालित हनुपुनेछ । आपतकािीन सेवाहरु सवै लनाःिलु्क   हनुेछन  । 

   

६९.  सूती, मठदरा तथा सतुीिन्य पदाथिको लनयमन 

 (१) सतुी तथा मठदरािन्य पदाथि वविी ववतरणको िालग गाउँपालिकाबाट छुटै्ट अनमुती लिन ुपनेछ ।  

        (२) खाद्य पदाथि वववि गने पसिमा सतुी तथा मठदरािन्य पदाथि वववि ववतरण गनि बन्देि िगाइने   
छ  । 

(३) सतुी र मठदरािन्य वस्तकुो वविी ववतरण र प्रयोगमा लनयन्त्रण गनि लनिेलधत र खलु्िा िेत्रहरु तोलन 
सवकनेछ । ववद्यािय, सरकारी कायाििय, हाटविार िस्ता िेत्रहरुको लनजश्चत दरुी लभत्र धमु्रपान र मठदरापान लनषेध 
गनेछ ।  

(४) खाद्य पदाथिसँगै सतुी तथा मठदरािन्य पदाथि वववि ववतरण गरेमा, लनषेलधत िेत्रमा धमु्रपान र मठदरा सेवन 
गरेमा स्थानीय प्रिासनको सहयोगमा गाउँपालिकािे आवश्यक कारवाही गनि सलनेछ ।  

(५)    खाद्य पदाथि वविी ववतरण गने पसिमा सतुीिन्य, मठदरािन्य सामाग्री वविी गनुि पने भएमा छुटै्ट लयावीन 
वनाई गनुि पनेछ । 

(६)     सतुी तथा मठदरािन्य पदाथिको उत्पादन, भण्डारण र वविी ववतरण गदाि संघीय सरकारिे तोके वमोजिम 
जस्टकर, िोगो आठद नभएका पदाथि वविी ववतरण गनि पाइने छैन । 

(७)     सतुी तथा मठदरािन्य वस्तकुो कारोवार तथा खररद वविी र ओसार पसारमा वािवालिकािाई प्रयोग 
गनि पाईने  छैन । 

७०. सरसफाइ सम्बजन्ध कायििम तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन  

 (१)  गाउँपालिकािे ब्यजक्तगत, घरेि ुतथा सामदुावयक सरसफाईका मापदण्ड तयार गरी प्रत्येक आलथिक वषिको 
पवहिो मवहनामा सावििलनक गनुि गराउन ुपने छ ।  

(२)     घर लनमाणि गदाि िौचाियको फोहर व्यवस्थापन गने ववलध र घरेि ुफोहर लबसििन गने स्थानको अलनवायि 
ब्यवस्था भएको हनुपुने छ ।  

 (३)    एक पररवारको सौचािय, ढि र फोहरमैिा ब्यवजस्थत नभएको कारण अको पररवारमा हानी नोलसानी 
पनि गएमा सो को िलतपूलति हानी पयुािउने पररवारिे लतनुिपने छ । 

(४)  िहरी तथा अधि िहरी िेत्रमा लनस्कालसत फोहरमैिा पनुप्रयोग गरर कम्पोष्ट मि बनाइएको अवस्थामा 
गाउँकायिपालिकािे प्रोत्साहन रकम प्रदान गनि सलने छ ।  

 

(५)  गाउँको सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापनमा टोि सधुार सलमलतहरुिाई वियाजिि गराई स्वच्छताको 
प्रवद्र्धन गररने छ । 
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दण्ड, सिाय, िररवाना सम्बजन्ध व्यवस्था 
७१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र प्रदषुण वढाउने व्यजक्त, लनकाय, संस्था, कि कारखाना तथा उद्योगिाई लनम्न वमोजिमको 
दण्ड सिाय गनि सवकनेछ । 

 

१. गल्छी गाउँपालिका लभत्र देहायका कसूर गनेहरुका िालग संघीय वा प्रदेि कानूनिे तोकेको सिायमा सोही 
वमोजिम हनुेगरी ज्वािामूखी गाउँपालिकाबाट देहाय वमोजिमको सिाय गररनेछ । 

 



क) उद्योग तथा कि कारखानािाई हनुे सिायाः ध्वनी, धुँवा तथा अन्य माध्यमबाट प्रदषुण वढाउने उद्योग कि 
कारखानािाई प्रथम पटक भए चेतावनी ठदने वा रु १००००।– सम्म िररवाना गने, दोस्रो पटक भए रु 
५००००।– सम्म िररवाना गने, तेस्रो पटक वा सो भन्दा वढी भए रु ७५०००।– सम्म िररवाना गरी उद्योग 
कि कारखाना बन्द समेत गराउन  सवकनेछ । 

प्रदषुणका कारण कुन ैव्यजक्त समदुाय वा संस्थािाई हानी नोलसानी पगेुको िहरेमा उचीत ितीपूती समेत भराउन 
सवकनेछ । प्रदषुणयकु्त स्थि सफा गदाि िागेको खचि सम्वजन्धत पिबाट भराउनका साथै त्यस्तो कायि गनि लनषेध 
गनि सवकनेछ । 

ख) प्रदषुण वढाउने व्यजक्त वा संस्था वा व्यापाररक प्रलतष्ठानिाई हनुे सिायाः सावििलनक स्थिमा फोहोर िगायत 
अन्य प्रदषुणयकु्त सामाग्री फािी प्रदषुण गनेिाई पवहिो पटक भए चेतावनी ठदई रु ३०००।– सम्म िररवाना 
गरी त्यस्तो प्रदषुणयकु्त सामाग्री हटाउन िागेको खचि समेत भराउन सवकनेछ । सावििलनक स्थिमा फोहोर 
िगायत अन्य प्रदषुणयकु्त सामाग्री फािी प्रदषुण गनेिाई दोस्रो पटक भए रु १००००।– सम्म िररवाना गरी 
त्यस्तो प्रदषुणयकु्त सामाग्री हटाउन िागेको खचि समेत भराउन सवकनेछ । सावििलनक स्थिमा फोहोर िगायत 
अन्य प्रदषुणयकु्त सामाग्री फािी प्रदषुण गनेिाई तेस्रो पटक भए रु २५०००।– सम्म िररवाना गनि सवकनेछ 
। त्यस्तो प्रदषुणयकु्त सामाग्री हटाउन िागेको खचि समेत भराउनका साथै त्यस्तो कायि गनि लनषेध गनि सवकनेछ 
। 

ग) सावििलनक स्थिमा ढि वा फोहोरपानी फािी प्रदषुण गनेिाई हनुे सिायाः सावििलनक स्थान वा लनषेलधत 
स्थानमा ढि वा फोहोर पानी फ्यािी प्रदषुण गनेिाई पवहिो पटक भए चेतावनी ठदई रु २०००।– सम्म 
िररवाना गनि सवकनेछ । सावििलनक स्थान वा लनषेलधत स्थानमा ढि वा फोहोर पानी फ्यािी प्रदषुण गनेिाई 
दोस्रो पटक भए रु ५०००।– सम्म िररवाना गनि सवकनेछ । तेस्रो पटक वा सो भन्दा वढी पटक भए रु 
१००००।– सम्म िररवाना गनि सवकनेछ । प्रदषुणयकु्त स्थान सफा गदाि िागेको खचि सम्वजन्धत पिबाट 
भराउन सवकनका साथै त्यस्तो कायि गनि लनषेध गनि सवकनेछ । 

घ) वधिािा वा मास ुपसिबाट प्रदषुण वढाउनेका िालग हनुे सिायाः तोवकएको स्थान भन्दा वाहेक वा लनषेलधत 
िेत्रमा वा सावििलनक स्थानमा पि ुवध गरी प्रदषुण वढाउनेिाई देहाय वमोजिम सिाय हनुेछ । 

(१) तोवकएको स्थान भन्दा वाहेक वा लनषेलधत िेत्रमा वा सावििलनक स्थानमा राँगा, भैसी, वा वंगरु वध गरी प्रदषुण 
वढाउनेिाई पवहिो पटक भए आवश्यक चेतावनी ठदई रु ५०००।– सम्म िररवाना, दोस्रो पटक भए रु 
१००००।–सम्म िररवाना र तेस्रो पटक भए रु २५०००।– सम्म िररवाना गनि सवकनेछ । 

(२) तोवकएको स्थान भन्दा वाहेक वा लनषेलधत िेत्रमा वा सावििलनक स्थानमा खसी, कुखरुा, हाँस आठद वध गरी 
प्रदषुण वढाउनेिाई पवहिो पटक भए आवश्यक चेतावनी ठदई रु २०००।–सम्म िररवाना, दोस्रो पटक भए रु 
५०००।–सम्म िररवाना र तेस्रो पटक भए रु १००००।– सम्म िररवाना गनि सवकनेछ । 

प्रदषुणयकु्त स्थानबाट फोहोर हटाउदा िागेको खचि सम्वजन्धत पिबाट भराउनका साथै त्यस्तो कायि गनि लनषेध 
गनि सवकनेछ । 
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ववववध 

७२. प्राईभेट मेलडकि किेि, अध्ययन संस्थान र िूिा अस्पताि सञ्चािनका िालग लसफाररस  

१.  संघीय र प्रादेजिक मापदण्ड अनरुुप लनिीस्तरमा मेलडकि किेि तथा स्वास््य अध्ययन संस्थान, अस्पताि 
तथा लनदान केन्द स्थापनाका िालग सम्वजन्धत वडा र गाउँपालिकाबाट लसफाररि लिनपुने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लसफाररस लिँदा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी स्थानीय स्तरमा पने   



(३) लसफाररसका िालग गाउँपालिकाको आलथिक ऐनिे तोके वमोजिमको रािश्व दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

 

७३.  संघीय तथा प्रादेजिक अलभयानिाई सघाउ प¥ुयाउन ुपनेाः  

स्वास््य सेवा सम्बन्धी रावष्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्रय मापदण्ड परुा गनि संघीय तथा प्रदेि सरकारिे संचािन गरेको 
अलभयानिाई गाउँपालिकािे आवश्यक समन्वय गने छ ।   

७४.  आमा समूह, धामी झािीको अलभिेख अद्यावलधक गरी लतनीहरुको वियाकिापिाई गाउँपालिकािे 
अनगुमन र लनयमन गनेछ ।  

७५.  गाउँपालिका िेत्र लभत्र कायिरत स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी संस्थाहरुिे आफ्नो प्रगलत वववरण 
चौमालसक रुपमा गाउँपालिका समि बझुाउन ुपनेछ ।    

७६.  गाउँपालिकािे आधारभतू स्वास््य तथा सरसफाई सेवा प्रदान गनिका िालग अन्य सरकारी लनकाय, 

लनिी ब्यवसायी, सामाजिक संघ÷संस्था, ट्रष्ट र ब्यजक्तहरुसँग लबलभन्न कायिहरुका िालग साझेदारी गनि सलने छ र 
लतनीहरुबाट औषधी, उपकरण, वविेषज्ञ सीपहरुको सहायता प्राप्त गनि सलनेछ ।  

७७.  पनुरावेदनाः तोवकएको अलधकारीिे गरेको सिायको लनणिय वा आदेि उपर कानून वमोजिम पनुरावेदन 
िाग्नेछ । 

७८. लनयम बनाउने अलधकाराः  

 (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायािन्वयन गनि गाउँकायिपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन सलनेछ । 

 (२) यस ऐनको कायािन्वयनको िालग गाउँकायिपालिकािे आवश्यक लनदेजिका बनाई िागू गनि सलनेछ । 

७९. संिमणकािीन व्यवस्थााः यस ऐनिे तोवकए वमोजिम हनुे भनी व्यवस्था गरेको काम लनयमाविी 
नआउँदासम्म गाउँपालिकािे गनि सलनेछ । 

८०.  बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकाराः यस ऐनको उदे्दश्य कायािन्वयन गनि कुनै बाधा–अड्काउ परेमा 
गाउँपालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदेि िारी गनि सलनेछ र त्यस्तो आदेि यसै ऐनमा परे सरह 
मालननेछ । तर यस्तो आदेि गाउँकायिपालिकािे ६ मवहना लभत्रमा अनमुोदन नगरेमा स्वत लनष्किृ य हनुछे । 

 

८१.  बचाउ र िागू नहनुेाः 
(१)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका लनयममा िेजखएिलत कुरामा सोही बमोजिम र अन्य ववषयहरुका हकमा 
प्रचलित काननु बमोजिम हनुेछ । 

(३) संववधान, संघीय कानून र प्रादेजिक कानूनसँग बाजझएका यस ऐनका दफा तथा उपदफाहरु वाजझएको 
हदसम्म स्वताः लनस्िीय हनुेछ ।  

८२. यस सँगै यस ववधेयकमा उल्िेख नभएका तथा अस्पष्ट भएका सम्पूणि ववषय तथा अनसूुची फारामहरु नेपाि 
सरकारद्वारा लमलत २०७७ असोि ५ गते प्रकाजित नेपाि रािपत्र भाग ३ “िनस्वास््य सेवा लनयमाविी, २०७७” 
मा उल्िेख भए बमोजिम हनुेछ । 

८३. आवस्यक फारम फरम्याट तथा अनसूुचीहरुाः 
अनसूुची-१ 

 
 

आधारभतू स्वास््य सेवा 
(१) खोप सेवा : 



बािबालिकाको िालग खोप सेवा लब.लस.जि. (BCG), पोलियो खोप (Injectable and 

Oral), लनमोकोकि (Pneumococcal), लड.वप.वट. 
(DPT), वहब (Hib), हेपाटाइटीस बी. (Hepatitis B), 

दादरुा-रुबेिा (Measles - Rubella), िापालनि 
इन्सेफिाइवटस (Japanese encephalitis), रोटा 
भाइरसको खोप (Rota Virus Vaccine)  

गभिवती मवहिा तथा प्रिनन उमेरका मवहिाको 
िालग खोप सेवा 

• धनषु्टङ्कार तथा भ्यागतेु रोग ववरुद्ध खोप 
(Tetanus and Diphtheria/Td Vaccine) 

• Human Papillomavirus (HPV) vaccine 

 

(२) एकीकिृ त नविात जिि ुतथा बािरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गभिवती, प्रसव तथा सतु्केरी सेवा, पररवार 
लनयोिन, गभिपतन तथा प्रिनन स्वास््य िस्ता मातिृ, नविात जिि ुतथा बाि स्वास््य सेवा : 
  

(क) नविात जिि ुतथा बािरोग व्यवस्थापनाः 
नविात जिि ु

तथा बािरोग 

व्यवस्थापन सेवा 

दईु मवहनासम्मको जििकुो स्याहार तथा उपचार 

देहाय बमोििमका अवस्था भएका नविात जििहुरुूको स्तरीय 

उपचार पद्धलत अनसुार आधारभतू सेवा प्रदान गनुिपनेाः- 
देहाय बमोििमका अवस्था भएका नविात जििहुरूकोस्तरीय 

उपचार पद्धलत अनसुार आधारभतू सेवा प्रदानगनुिपनेाः- 
• नविातसङ्क्िम (neonatal sepsis) 

• लनसाजस्सएको नविात जिि ु(Birth asphyxia) 

• जिताङ्ग (hypothermia) 

• कमिवपि (jaundice) 

• कमिन्मतौि (Low birth weight) 

• समयनपगुी िन्मेका (Premature birth) 

• स्तनपान तथा खवुाउने सम्बन्धी समस्या (Feeding 

Problems) 

• नाभीसम्बन्धी समस्या 
• रगतमाग्िकुोिको कमी 
• िन्मिात ववकिाङ्गता (Birth defect)  

दईु मवहना देजख पाँच बषिसम्मका बािबालिकाकोस्याहार तथा 
उपचार 

देहाय बमोजिमको अवस्थामा प्रचलित उपचार पद्धलतअनसुार 

आधाररत सेवाहरू प्रदान गनुि पनेाः 
• िीघ्रश्वासप्रश्वास सङ्क्िम 

• लनमोलनया (pneumonia) 

• औिो 



• झाडापखािा 
• दादरुा 
• कुपोषण 

• कानकोसङ्क्िमण ।  
 

(ख) पोषण सेवााः 
पोषण (Nutrition) सम्बन्धी सेवा 
 
 
 
 
 
  

पोषण परामिि तथा कुपोषणको व्यवस्थापन 

पोषण परामिि : 
∙गभिवती मवहिािाई पोषण परामिि, आमाको स्तनपान गराउने 
िगायत बािबालिकाका िालग पोषण परामिि । 

∙आहारववववधीकरण (Dietary diversification) परामिि सेवा र प्रदििन 
। 

∙िीघ्रकुपोषणको प्रचलित उपचार पद्धलत अनसुार लनदान र व्यवस्थापन 
। 

∙िवटििीघ्र कुपोषणको प्रचलित उपचार पद्धलत अनसुार लनदान र 
प्रषेण सेवा । 

सकु्ष्म पोषण पूरकता ( Micronutrient supplementation): 

∙पाँच वषि मलुनकाबािबालिकाको िालगाः लभटालमन ए लयाप्सि ु। 

∙ गभिवती मवहिाकािालगाः आइरन चक्की । 

∙ सतु्केरी मवहिाकािालगाः आइरन चक्की । 

∙ बाह्रमवहनादेजख उनन्सािी मवहनासम्मका बािबालिका तथा 
स्कूि िाने बािबालिकाको िालग (ववद्यािय माफि त) : िकुाको 
औषलध । 

∙ गभिवती मवहिाका िालगाः िकुाको औषलध । 

∙दईुवषि मलुनका बािबालिकाका िालग: विृवद्ध अनगुमन तथा परामिि । 

∙बी.एम.आई.(Body Mass Index) िाँच तथा परामिि । 

 

 

(ग)गभिवती, प्रसव तथा सतु्केरी सेवााः    
  

गभिवती िाँच सेवा (Antenatal service) ∙सामान्यगभािवस्थाको पवहचान, परामिि, प्रचलित उपचार पद्धलत 

अनसुार व्यवस्थापन र प्रषेण, 

∙उच्च िोजखम गभािवस्थाको पवहचान, परामिि, प्रचलित उपचार 

पद्धलत अनसुार व्यवस्थापन र प्रषेण । 



प्रसव तथासतु्केरी सेवा (Delivery Service) सामान्यसतु्केरी सेवा परामिि, िटीि सतु्केरीको पवहचान,  

व्यवस्थापन र प्रषेण सेवा, 
∙सतु्केरी पश्चात प्रचलितउपचार पद्धलत अनसुार व्यवस्थापन, 

पररवार लनयोिन सेवा तथा परामिि,  
∙प्रचलित उपचार पद्धलत अनसुार तत्कालिन तथा आवश्यक 

नविात सतु्केरी सेवा (Immidiate and Essential New Born  

Care)  
  

 

(घ)पररवार लनयोिन, गभिपतन सेवा, प्रिनन स्वास््य समस्या तथा 
मवहिालयान्सरसम्बन्धी सेवा:   

  

पररवारलनयोिन (Family planning) पररवारलनयोिन परामिि तथा सेवा: परुुष कण्डम, गभि 
लनरोधक चक्की 
(OCP), गभि लनरोधक सईु, 

गभिपतन सेवा (Abortion-related services) सूचीकिृ तस्वास््य संस्थाबाट सरुजित गभिपतन सेवा, परामिि 
तथा 
प्रषेण 

गभिपतन पश्चात (Post-abortion)सेवा तथा आवश्यक 
परामििर 

पररवार लनयोिन सेवा समेत 

प्रिनन स्वास््य समस्या (Reproductive health 

morbidity) 

आङखस्ने समस्या (Utero-Vaginal prolapse): िीघ्र पवहचान 
(Earlyscreening)तथा परामिि 
प्रिनन वफस्टुिा (Obstetric fistula): िीघ्र पवहचान 
(Earlyscreening)तथा परामिि र प्रषेण 

मवहिा लयान्सर (Cancer) पािेघरको मखुको लयान्सर:सामान्य िाँच, परामिि तथा 
प्रषेण 

स्तनलयान्सराः प्रारजम्भक िाँच, परामिि तथा प्रषेण 

वकिोरावस्था मैत्री सेवा वकिोर वकिोरीमैत्री सूचनातथा परामिि सेवा, स्वास््य सेवा 
(3) सरुवा रोग सम्बन्धी सेवााः 

एच. आई. भी/ 

 एड्स (HIV/AIDS) 
परामिि 
अवसरवादीसङ्क्िम (Opportunistic infection)को 
व्यवस्थापन 

ियरोग 

(Tuberculosis) लनदान तथा उपचार (पवहिोिाइनको औषलध) 
औिो (Malaria) लनदान तथा उपचार (प्रभाववतिेत्रमा मात्र) 

िनावर टोकाइ 

(Animal bite) िोजखम िेखािोखा, िािजणकउपचार, परामिि तथा प्रषेण 



कुष्ठरोग (Leprosy) लनदान, उपचार तथा प्रषेण 

कािािार 

(Kalaazar) परामिि तथा प्रषेण 

डेंग(ुDengue) परामिि तथा प्रषेण 

फाइिाररयलसस 

(Filariasis) परामिि तथा प्रषेण 

पाचन प्रणािी 
सम्बन्धी सङ्क्िमण 

 Gastrointestinal 
 infections) 

सामान्यझाडापखािा (Acute diarrhea): िि-
ववयोिन(Dehydration)को िेखािोखा र उपचार 

आउँ (dysentery): प्रारजम्भक लनदान (provisional 

diagnosis) 

उपचार र प्रषेण 

म्यादेज्वरो प्रारजम्भक लनदान (provisional  

diagnosis) रिािजणक 

उपचार तथा प्रषेण 

िकुा तथा पाचन प्रणािीका अन्य परिीवी सङ्क्िमण 
:प्रारजम्भक 

लनदान, उपचार 

श्वास प्रश्वास 

प्रणािी सम्बन्धी 
सङ्क्िमण 

 (Respiratory tract 
 infections) 

मौसमीइन्फ्िएुन्िा (Seasonal influenza): प्रारजम्भक लनदान,  

िािजणक उपचार तथा प्रषेण 

श्वासप्रश्वास निी सङ्क्िमण (Sinusitis, Pharyngitis, 

tonsillitis, 

 bronchitis, pneumonia): प्रारजम्भकलनदान,िािजणक उपचार 
तथा 
प्रषेण 

लबलबरािन्य (Eruptive) रोग 

 
 
  

दादरुा (Measles): प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार तथा 
प्रषेण 

िेउिा (Chickenpox): प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार 
तथा 
प्रषेण 

रुबेिा (Rubella): प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार तथा 
प्रषेण 

हाँडे(Mumps) प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार तथा प्रषेण 

छािा (Skin) तथा 
नरम तन्त ु(Soft 

 tissue) सङ्क्िमण 

ितुो (Scabies): लनदान रउपचार 

िमु्रा (Pediculosis): लनदान र उपचार 



छािाको सङ्क्िमण (Cellulitis), वपिो (Abscess), फोड़ा 
(boil,  

furunculosis): लनदान र उपचार तथा प्रषेण 

दाद (Ringworm) तथा अन्य ब्यालटेररया (Bacterial) 

रढुसीिन्य 

 (Fungal) छािा रोगहरु: लनदान र उपचारतथा प्रषेण 

आखाँ सम्बन्धी 
सङ्क्िमण 

(Eye infections) 

आखाँमासङ्क्िमण : प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार 
तथा प्रषेण 

नविातमा आखाँ पालने समस्या (Opthalmia 

Neonatorum): 

प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार तथाप्रषेण 

नाक र कानको 
सङ्क्िमण (Nose  

and ear  
infections) 

कानमासङ्क्िमणाः प्रारजम्भक लनदान,िािजणक उपचार तथा 
प्रषेण 

नाकमा सङ्क्िमण: प्रारजम्भकलनदान,िािजणक उपचार तथा 
प्रषेण 

मखु सम्बन्धी 
सङ्क्िमण (Oral  

infections) 

मखुलभत्रको सङ्क्िमण: प्रारजम्भक लनदान,िािजणक उपचार 
तथा 
प्रषेण 

मखुकोघाउ: प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार तथा प्रषेण 

प्रिनन तथा यौन 

रोग 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

तल्िोपेट दखुाइको (Lower abdominal Pain syndrome) : 

प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार, परामिि तथा प्रषेण 

वपसाब निीबाट वपप आउने समस्या (Urethral discharge 

syndrome) प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार, परामिि 
तथाप्रषेण 

योनीबाट प्रदर आउने समस्या (Vaginal discharge 

syndrome):  

प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार, परामिि तथा प्रषेण 

योनी/लिङ्गमा घाउ आउन ेसमस्या (Genital Ulcer 

syndrome): प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार, परामिि 
तथा प्रषेण 

अण्डकोषको थैिी सजुन्नने समस्या (Scrotal Swelling 

Syndrome): प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार, परामिि 
तथा प्रषेण 

काँछको लिम्फग्रन्थी सजुन्नने समस्या (Inguinal Bubo 

syndrome): 

प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार, परामिि तथा प्रषेण 

मूत्रप्रणािीको सङ्क्िमण (Urinary Tract Infection): 

प्रारजम्भकलनदान,िािजणक उपचार, परामिि तथा प्रषेण 



    
   
   

उच्चरक्तचाप(Hypertension) • प्रारजम्भकिाँच तथा िोजखम पवहचान, आकजस्मक 
उपचार, परामिि सेवा तथा प्रषेण 

• उपचारको लनरन्तरता 
मधमेुह 

(Diabetes mellitus) 

प्रारजम्भकिाँच तथा िोजखम पवहचान, परामिि सेवा 
तथा प्रषेण 

उपचारको लनरन्तरता 

दीघिकािीन अवरोधात्मक 

फोलसोको रोग तथा दमको रोग 

 [Chronic Obstructive  
Pulmonary Disease (COPD) 
 and Asthma] 

• प्रारजम्भकलनदान, िािजणक उपचार, परामिितथा प्रषेण 

• आकजस्मक उपचार 

हाडिोनी तथा मांसपेिीको दखुाई 

 (Musculoskeletal pain) प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार, परामिि तथा प्रषेण 

अम्िवपि (Acid peptic disease) प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार, परामिि तथा प्रषेण 

आखाँ सम्बन्धी समस्या (Eye 

 problems) प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार, परामिि तथा प्रषेण 

कान सम्बन्धी समस्या 
 (Ear problems) प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार, परामिि तथा प्रषेण 

मखु सम्बन्धी स्वास््य समस्या 
(Oral health problems) प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार, परामिि तथा प्रषेण 

अपाङ्गता (Disability) प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार, परामिि तथा प्रषेण 
 

  
   
   

मानलसक स्वास््य समस्या 
 (Common mental health  
problems) 

प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार, परामिि तथा प्रषेण 

मठदरा तथा िागूपदाथि दबु्यसिन 

(Alcohol and substance abuse) 

िागूपदाथि दबु्यसिन: प्रारजम्भक लनदान, िािजणकउपचार, 

परामिि तथा प्रषेण 

मठदरापानको ित (Alcoholism/dependancy)को 
िाँच र प्रारजम्भक व्यवस्थापन, प्ररेणादायी अन्तरविया 
(Motivational interviewing), प्रषेण र परामिि 

   
(६) िेष्ठ नागररक स्वास््यसम्बन्धी सेवााः   

िेष्ठनागररकको स्वास््य समस्या 
(Geriatric health problem) 

∙प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार, परामिि तथा प्रषेण 

∙स्वास््य प्रबद्धिनसेवा 
∙Phyisotherapy and rehabilitation  

∙पोषण 

(७) सामान्यआकजस्मक अवस्थाका सेवााः   

(४) नसने रोग तथा शारीररक विकलाङ्गता सम्बन्धी सेिााः 
 

(५) मानवसक रोग सम्बन्धी सेिााः 

 



   

चोटपटक तथा घाउखवटरा घाउचोटको मिमपट्टी र आवश्यकता अनसाुर प्रषेण 

र परामिि 
काटेको िाउँमा टाँका िगाउने र आवश्यकता अनसुार 

प्रषेण र परामिि 
वपिो र फोडाको उपचार र आवश्यकता अनसुार प्रषेण 

र परामिि 
आकजस्मक अवस्थाको प्राथलमक 

व्यवस्थापन (Common 

 emergency conditions) 
 
 
 
  

आघात (shock): व्यवस्थापन तथा आवश्यकता 
अनसुार प्रषेण सेवा 
मलुछित अवस्थाको िेखािोखा: प्रारजम्भक व्यवस्थापन र 

आवश्यकता अनसाुर उपचार र प्रषेण 

कन्भल्िन ( Convulsion): व्यवस्थापन तथा 
आवश्यकता अनसुार प्रषेण सेवा 
दघुिटनाबाट गम्भीर घाइते लबरामी: जस्थर बनाउने,  
आवश्यक व्यवस्थापन र प्रषेण सेवा 
हाड भाँजचएको (fracture)वा िोनी खसु्केको (joint  

subluxation, dislocation) : जस्थर बनाउने, लनदान,  

दखुाइको व्यवस्थापन र प्रषेण परामिि 
पोिाई (Burn and scald) : प्रारजम्भक लनदान,  

िािजणक उपचार, परामिि तथा प्रषेण 

ववषादी सेवन: पेट सफा गने (Gastric lavage) 

िगायतका प्रारजम्भक व्यवस्थापन, उपिब्ध प्रलत-लबषादी 
(antidote) को प्रयोग तथा आवश्यकता 
अनसुार प्रषेण सेवा 
पानीमा डुबेको (Drowning) : प्रारजम्भक व्यवस्थापन 

र आवश्यकता अनसुार प्रषेण सेवा 
आखाँ, नाक, कान, घाँटीसँग 

सम्बजन्धत आकजस्मक अवस्था (Eye 

 and ENT-related common 
 emergencies) 

घाँटीमाबाह्यपदाथि (foreign body); प्राथलमक उपचार,  

परामिि तथा प्रषेण 

आखाँमा बाह्यपदाथि (Foreign body) : प्राथलमक 

उपचार परामिि तथा प्रषेण 

कान लभत्र बाह्यपदाथि (Foreign body) : प्राथलमक 

उपचार परामिि तथा प्रषेण 

नाकबाट रगत आउनेसमस्या (Epistaxis): प्राथलमक 

उपचार परामिि तथा प्रषेण 

सपिदंि (snake bite) प्राथलमक उपचार परामिि तथाप्रषेण 

   
(८) स्वास््यप्रबद्धिन सेवााः   
   



स्वास््यप्रबद्धिन सेवा (Health  

promotion services) 

िनचेतनामूिकसूचना तथा सञ्चार सामग्री/ व्यवहार 

पररवतिन सञ्चार तथा परामिि सेवा 
 

 

 

 

 

 

(८)आयवेुद तथा अन्य परम्परागत स्वास््य सेवााः  

 
आयवेुद पूविपञ्च कमि सेवा 

योगसेवा 
सतावरी (सतु्केरी आमाको िालग) 

होमजःयोपेथजःक  मसुा (थिुा) को लनदान रउपचार 

छािाकोएििीको लनदान र उपचार 

टजन्सिकोलनदान र उपचार 

अम्िवपिकोलनदान र उपचार 

दबुीकोलनदान र उपचार 

हाडिोनीकोसमस्या (arthritis) 

* स्तरीय उपचार प्रोटोकििे तोके बमोजिमको सेवा प्रदान गनुि पने ।  

  
  

 आकजस्मक स्वास््य सेवा 
    

ि.
सं. 

आकजस्मकस्वास््य 

सेवा स्वास््य समस्याहरु 

१ श्वासप्रश्वास सम्बन्धी Acute Exacerbation of  Decompression Syndrome  

 Chronic Obstructive Foreign Body in respiratory 

 Pulmonary Disease Tract 

 Acute Mountain Sickness  High Altitude Pulmonary 

 Acute Pulmonary Embolism  Oedema (HAPE)  

Acute Pulmonary Oedema Respiratory Acidosis 

Acute Respiratory Failure  Respiratory Alkalosis 

 Acute Respiratory Distress  Ruptured diaphragm 

 Syndrome (ARDS)  Status Asthmaticus  

 Aspiration Pneumonia Severe pneumonia  

Asthma Tension Pneumothorax  

  Others 

२ मटुु सम्बन्धी Cardiac Arrythmias (e.g. Infective Endocarditis 

ventricular tachycardia,  Ischaemic Heart Diseases (e.g. 

ventricular arrythmias) Angina Pectoris, myocardial 

Cardiac Tamponade Infarction) 

Cardiogenic Shock  Myocarditis 



Congestive Cardiac Failure  Pericardial Effusion 

(CCF)  Pericarditis 

Heart Block  Others 

Atrial Fidbrillition   

३ मजस्तष्क तथा निा 
सम्बन्धी 

Cerebrovascular Accident  Epilepsy 

(CVA)  Guillain Barre Syndrome 

 Coma of any cause  High Altitude Cerebral 

 Encephalitis Oedema (HACE) 

 Encephalopathy  Meningitis 

(Hypoxic/Hepatic/uremic)  Status Epilepticus 

   Others 

४ पेट सम्बन्धी Acute Appendicitis Intestinal Obstruction 

 Acute Cholecystitis  Intestinal Perforation 

 Acute Pancreatitis  Intussusception 

Duodenal Perforation  Peritonitis 

 Erosive gastritis  Ruptured Esophagus 

ञ 

४ 
 

  

ि.
सं. 

आकजस्मकस्वास््य 

सेवा स्वास््य समस्याहरु 

     Foreign body in esophagus  Splenic rupture 

 Fulminant hepatitis  Strangulated and obstructed 

 Gastric perforation Hernia 

 Gastrointestinal Bleeding  Trauma to abdominal visceras 

(upper & lower)  Variceal Bleeding 

   Others 

५ मूत्र प्रणािीसँग 
सम्बजन्धत 

Acute retention urine  Metabolic acidosis and 

 Hematuria Alkalosis 

 Acute Pyelonephritis  Testicular Torsion 

 Pyonephrosis  Paraphimosis 

 Acute renal failure  Ruptured bladder 

   Others 

६ प्रिनन स्वास््य 
सम्बन्धी 

Antepartum Hemorrhage  Pregnancy Induced 

 Eclampsia Hypertension 

 Ectopic Rupture  Puerperal Sepsis 

 Obstructed Labour  Retention of Placenta 

 Post-partum hemorrhage  Rupture Uterus 

 Preeclampsia 1. Others 

७ हाडिोनी सम्बन्धी Fractures- e.g. Femur  Bleeding 

fracture, spine fracture  Amputations 

 Compartment syndrome  Gangrene 

 Lacerations  Others 

८ मेटाबोलिकएण्ड 

इन्डोिाईनोिोजिकि 

सम्बन्धी 

Adrenal Insufficiency  Ketoacidosis 

Hypo/hyperkaliemia  Metabolic Alkalosis 

 Hypo/hypernatremia  Metabolic Acidosis 

   Others 



९ आखाँ सम्बन्धी Chemical burn  Foreign Body in eye 

 Corneal ulcer  Sudden vision loss 

 Double vision  Traumatic injury to eye 

   Others 

१० नाक, कान र घाँटी 
सम्बन्धी 

Epistaxis  Acute epiglottitis 

 Foreign body in Nose  Others 

 Choking   

११ पोिाईसम्बन्धी Thermal burns  Electrical injuries  
   

ि.
सं. 

आकजस्मकस्वास््य 

सेवा स्वास््य समस्याहरु 

     Chemical burns  Lightening injuries 

   Others 

१२ मानलसक स्वास््य 
सम्बन्धी 

Acute Psychosis  Narcoleptic Malignant 

 Alcohol intoxication Syndrome 

 Alcohol withdrawal  Panic Attack 

Syndrome  Schizophrenia 

 Catatonic stupor  Suicidal attempt 

 Conversion Disorder  Transient Situational 

 Drug Toxicity Disturbances 

 Lithium Toxicity  Violent and aggressive 

 Delirium Tremens behavior or over excitement 

   Others 

१३ ववषाक्ततार 

औषलधको ओभरडोि 

सम्बन्धी 

Organophosphorus poisoning  Paracetamol poisoning 

 Mushroom poisoning  Zinc phosphide poisoning 

 Wild honey poisoning  Aluminum phosphide 

 Dhatura poisoning Poisoning 

   Drug overdose 

   Others 

१४ सपिदंि/वकराको 
टोकाई/िनावरको 
टोकाई सम्बन्धी 

Snake bite  Animal bite 

 Insect bite   

१५ बाि रोग सम्बन्धी Acute abdomen  Obstructed or absent 

 Central cyanosis breathing 

 Coma (or seriously reduced  Severe respiratory distress 

level of consciousness)  Shock (cold extremities with 

 Diarrhoea with signs of capillary refill time > 3 second 

Dehydration and weak and fast pulse) 

 Neonatal emergencies (e.g.  Seizures 

trachaeo-esophageal fistula,  Rashes (Viral exanthems) 

Imperforated anus, pin hole  Others 

meatus, neonatal sepsis)   

१६ सामान्य आकजस्मक अवस्थाकास्वास््य सेवा सम्बन्धी 
चोटपटक तथा घाउ चोटको मिमपट्टी रआवश्यकता अनसुार प्रषेण र परामिि 



घाउखवटरा काटेकोिाउँमा टाँका िगाउने र आवश्यकता अनसुार प्रषेण र 

परामिि 
वपिो र फोडाको उपचार र आवश्यकता अनसुार प्रषेण र परामिि 

ि.
सं. 

आकजस्मकस्वास््य 

सेवा स्वास््य समस्याहरु 

  आकजस्मक 

अवस्थाको प्राथलमक 

व्यवस्थापन 

 (Common 
 emergency 
 conditions) 

आघात (shock): व्यवस्थापन तथा आवश्यकता अनसुार प्रषेण 

मलुछितअवस्थाको िेखािोखा: प्रारजम्भक व्यवस्थापन र आवश्यकता अनसुार 
उपचार र प्रषेण 

कन्भल्िन (Convulsion): व्यवस्थापन तथा आवश्यकता अनसुारप्रषेण 

दघुिटनाबाटगम्भीर घाइते लबरामी: जस्थर बनाउने, आवश्यक व्यवस्थापन र 
प्रषेण 

हाड भाँजचएको (fracture) वा िोनी खसु्केको (Joint subluxation, 

Dislocation): जस्थर बनाउने, लनदान, दखुाइको व्यवस्थापन प्रषेण रपरामिि 

पोिाई (Burn and scald): प्रारजम्भक लनदान, िािजणक उपचार, प्रषेण र 
परामिि 
ववषादी सेवन: पेट सफा गने (Gastric lavage) िगायतकाप्रारजम्भक 
व्यवस्थापन, उपिब्ध प्रलत-ववषादी (Antidote) को प्रयोग तथा 
आवश्यकताअनसुार प्रषेण 

पानीमाडुबेको (Drowning) : प्रारजम्भक व्यवस्थापन र आवश्यकता अनसुार 
प्रषेण 

सपिदंि (Snake bite) प्राथलमक उपचार प्रषेण र परामिि 
 

वविेषज्ञ सेवा 

१. िनरि वफिीलसयन सेवा (Physician (Internal Medicine),   

२. िनरि सििरी सेवा (General Surgery),   

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

४. बाि तथा जिि ुसेवा (Paediatrics),   

५. एनस्थेलसयोिोिी सेवा (Anaesthesiology),   

६. हाडिोनी सेवा (Orthopedics),   

७. दन्त जचवकत्सा सेवा (Dentistry),   

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

९. चमि तथा यौनरोग (Dermatology & Venerology),   

१०. मानलसक रोग सेवा (Psychiatrics),   

११. रेलडएसन ओन्कोिोिी सेवा (Radiation Oncology),   

१२. रेलडयोिोिी एण्ड इमेजिङ सेवा (Radiology & Imaging),   



१३. रेलडयोथेरापी सेवा (Radiotherapy),   

१४. अप्थाल्मोिोिी सेवा (Opthalmology),   

१५. प्याथोिोिी सेवा (Pathology),   

●  Bio- Chemistry,   

●  माईिोबायोिोिी सेवा (Microbiology)   

●  हेमाटोिोिी सेवा (Haematology) ।   

१६. फामेसी सेवा (Pharmacy),   

१७. जलिलनकि फमािकोिोिी (Clinical Pharmacology),   

१८. फरेजन्सक मेलडलसन सेवा (Forensic Medicine),   

१९. िनरि प्राजलटस सेवा (General Practice),   

२०. वफजियोथेरापी सेवा (Physiotherapy),   

२१. आयवेद सेवा (Aurveda),   

२२. मन्त्राियिे तोकेका अन्य सेवा ।   

 

 

ववजिवष्टकिृ त सेवा 
 

१. प्िाजस्टक सििरी (Plastic Surgery),   

२. सजििकि अन्कोिोिी (Surgical Oncology),   

३. पल्मोनोिोिी (Pulmonology),   

४. यरुोिोिी (Urology),   

५. नेफ्रोिोिी(Nephrology),   

६. ट्रोवपकि मेलडलसन एण्ड इन्फेजलसयस लडिि (Tropical Medicine and Infectious Diseases),  

७. कालडिओथोरालसक एण्ड भास्कुिर सििरी (Cardiothoracic and Vascular Surgery),   

८. ट्रान्सप्िान्ट सििरी (Transplant Surgery),   

९. इमिेन्सी मेलडलसन (Emergency Medicine),   

१०. इण्डोिाइनोिोिी (Endocrinology),   

११. ररउमाटोिोिी (Rheumatology),   

१२. िेररयावट्रक मेलडलसन (Geriatric Medicine),   

१३. हेपाटोलबलियारी सििरी (Hepatobiliary Surgery),   

१४. न्यूरोिोिी (Neurology),   

१५. न्यूरोसििरी (Neurosurgery),   

१६. अथो (स्पाइन) सििरी (Artho Spine Surgery),   

१७. भास्कुिर सििरी (Vascular Surgery),   

१८. थोरालसक सििरी (Thoracic Surgery),   



१९. न्यजुलियर मेलडलसन (Nuclear Medicine),   

२०. ओरि मेलडलसन एण्ड रेलडयोिोिी (Oral Medicine & Radiology),   

२१. ट्रान्सफ्यिुन मेलडलसन एण्ड सेि थेरापी (Transfusion Medicine &Cell Therapy),   

२२. वफिीकि मेलडलसन एण्ड ररह्यालबिीटेसन (Physical Medicine & Rehabilitation),   

२३. लनयोनाटोिोिी (Neonatology),   

२४. पेलडयावट्रक सििरी (Paediatric Surgery),   

२५. कालडियोिोिी (Cardiology),   

२६. हेपाटोिोिी (Hepatology),   

२७. मेलडकि ओन्कोिोिी (Medical Oncology),   

२८. ग्यास्ट्रोनइन्टेरोिोिी (Gastroenterology),   

२९. ग्यास्ट्रोनइन्टेजस्टनि सििरी (Gastroentero Surgery),   

३०. विटीकि केयर एण्ड एनेस्थेलसयोिोिी (Critical Care Medicine and Anesthesiology), 

३१. पल्मोनरी विटीकि केयर एण्ड जस्िप मेलडलसन (Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine), 

३२. इन्टरभेन्सनि रेलडयोिोिी एण्ड इमेजिङ (Interventional Radiology & Imaging),   

३३. मोलिलयूिर बायोकेलमष्ट्री (Molecular Biochemistry),   

३४. इम्यनुोप्याथोिोिी ( Immunopathology),   

३५. मोलिलयूिर प्याथोिोिी (MolecularPathology),   

३६. हेमाटोप्याथोिोिी (Haemato Pathology),   

३७. भ्याइरोिोिी (Virology),   

३८. ओरि एण्ड म्याजलििोफेलसअि सििरी (Oral and maxillofacial surgery ),   

३९. इन्भेट्रो फवटििाईिेसन (In-vitro Fertilization),   

४०. मोलिलयूिर माइिोबाइिोिी (Molecular Microbiology),   

४१. स्पेसलिस्ट आयवेुद सलभिस (Specialist Ayurveda Services),   

४२. अलयपुेसनि मेलडलसन (Occupational Medicine),   

४३. िेनेवटक मेलडलसन (Genetic Medicine),   

४४. मन्त्राियिे तोकेका अन्य सेवा ।  

 

 

ससूुजचत सहमलत लिन ुपने सेवा 

१. सबैप्रकारका िल्यविया,   

२. एनेस्थेलसया,   

३. लस.वट.स्लयान / एम.आर.आई.,   

४. ईन्टरभेन्सनि रेलडयोिोिी,   



५. प्रसूती तथा गभिपतन सेवा,   

६. ईन्डोस्कोपी वा यस्तै प्रकारको उपकरणको प्रयोग गरी लनदानात्मक प्रकिृ या,   

७. रेलडयोथेरापी,   

८. केमोथेरापी,   

९. बोन म्यारोएजस्परेसन,   

१०. बायोप्सी सेवा ।  

 

 

लडस्चािि (बवहगिमन) सारािंको ढाचँा 

Patient’s Name:                                                             Age: Sex: 
Address:          Rural/Municipality:Ward:        Tole:             
Mobile number:                                Alternate Number:   
Hospital Ward : Unit:   
   

   
Treating consultant's name:   
Date of Admission 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:   

Follow up:   

   
Discharge summary prepared by:   
Doctor’s name:  Consultant’s name: 
Signature:  Signature: 
NMC no:  NMC no: 

Landline Phone Number: 

Date of discharge with time: 

IP No/Hospital Registration No: 



 

 

 

स्वास््य संस्थाहरुको तहगत सङरचना र उपिब्ध गराउने स्वास््य सेवा 

 

स्वास््य संस्थाको तह प्रदानगने न्यूनतम सेवा 
आधारभतू स्वास््य सेवा 
केन्र 

क)अनसूुची-१ बमोजिमका आधारभतू स्वास््य सेवा,  
(ख) मनः त्राियिे समय समयमा तोकेका अन्य सेवाहरु 

आधारभतू अस्पताि 

(५ देजख १५ िैयासम्म) 
(क)अनसूुची-१ बमोजिमका आधारभतू स्वास््य सेवा, 
(ख) देहाय बमोजिमका जचवकत्सकीय सेवा (बवहरङ्ग तथा अन्तरङ्ग): 
       (१) सामान्य जचवकत्सा, 
       (२) सामान्य िल्यविया,  
       (3) स्त्रीरोग तथाप्रसतुी, 
       (4) बाि तथा जििसेुवा,  
       (5) सामान्य दन्त सेवा । 

(ग) देहाय बमोजिमका आकजस्मक सेवााः- 
      (1) आकजस्मक सेवा, 
      (2) आधारभतू आकजस्मक िल्यविया (BEONC समेत), 
      (3) आकजस्मक प्रयोगिािा तथा रक्तसञ्चार सेवा 
     (4) लनदानात्मक सेवा । 

(ङ) प्रयोगिािा सेवा,  
(च) रेलडयो ईमेजिङ्ग सेवा,  
(छ) फामेसी सेवा, 
(ि) मेलडको लिगि सेवा,  
(झ) मन्त्राियिे समय समयमा तोकेका अन्य सेवा । 



िनरि अस्पताि (२५ 

देजख ५० िैयासम्म) 
(क)अनसूुची-१ बमोजिमका आधारभतू स्वास््य सेवा, 
(ख) देहाय बमोजिमका उपचारात्मक सेवाहरु (बवहरङ्ग तथा अन्तरङ्ग) 
      (१) िनरि वफजिलसयन सेवा,  
      (२) िनरि िल्यविया सेवा,  
      (३) स्त्रीरोग तथा प्रसतुी सेवा,  
     (४) बाि रोग तथा जिि ुसेवा,  
     (५) दन्त जचवकत्सा सेवा,  
     (६) हाडिोनी सेवा,  
     (७) सामान्य आखाँ उपचार सेवा,  
     (८) वफजियोथेरापी सेवा,  
     (९) एनेस्थेलसयोिोिी सेवा। 

(ग) देहाय बमोजिमका लनदानात्मक तथा अन्य सेवााः- 
     (१) रेलडयो ईमेजिङ्ग सेवा,  
     (२) प्रयोगिािा सेवा (वहस्टोसाइटोप्याथोिोिी सेवा वाहेक) । 

(घ) २४ सै घण्टा उपिब्ध देहाय बमोजिमका सेवााः- 
     (१) िल्यविया सवहतको आकजस्मकसेवा,  
     (२) आकजस्मक प्रयोगिािा,  
    (३) रेलडयो ईमेजिङ्ग सेवा,  
    (४) रक्त सञ्चार सेवा,  
    (५) फामेसी सेवा । 

(ङ) देहाय बमोजिमका सघन उपचार सेवााः- 
    (१) हाई डेपेन्डेन्सी यलुनट (HDU),  

    (२) सघन उपचार कि (ICU),  

    (३) SNCU सेवा । 

(च) फामेसी सेवा,  
(छ) देहाय बमोजिमका अन्य सेवााः- 
    (१) सामाजिक सेवा ईकाइ/एकद्वारसङ्कट व्यवस्थापन केन्र,  

    (२) मेलडकोलिगि एण्ड फरेजन्सक सेवा,  
    (३) पोष पनुस्थािपना सेवा,  
    (४) हेमोडायिाइलसस सेवा । 

(ि) मन्त्राियिेसमय समयमा तोकेका अन्य सेवा 
िनरि अस्पताि (१०० 

देजख ३०० िैयासम्म) 
 
 
 
 
 

"(क) अनसूुची–१ बमोजिमका आधारभतू स्वास््य सेवा, 
(ख) देहाय बमोजिमका उपचारात्मक सेवाहरुाः-   

(१) िनरि वफजिलसयन सेवा,   

(२) िनरि िल्यविया सेवा,   

(३) स्त्रीरोग तथा प्रसतुी सेवा,   

(४) बाि रोग तथा जिि ुसेवा,   



 
 
 
 
  

(५) दन्त जचवकत्सा सेवा,   

(६) हाडिोनी सेवा,   

(७) नाक, कान, घाँटी सेवा,   

(८) मानलसक रोग सेवा,   

(९) चमि तथा यौन रोग सेवा,   

(१०) अप्थाल्मोिोिी सेवा,   

(११) वफजियोथेरापी सेवा,   

(१२) एनसे्थेलसयोिोिी सेवा ।   

(ग) देहाय बमोजिमका लनदानात्मक तथा अन्य सेवााः-   

(१) रेलडयो ईमेजिङ्ग सेवा,   

(२) प्रयोगिािा (वहस्टोसाइटोप्याथोिोिी समेत) सेवा ।   

(घ) चौबसै घण्टा उपिब्ध गराइने देहाय बमोजिमका सेवााः-   

(१) िल्यविया सवहतको आकजस्मक सेवा,   

(२) आकजस्मक प्रयोगिािा,   

(३) रेलडयो ईमेजिङ्ग सेवा,   

(४) रक्त सञ्चार सेवा,   

(५) फामेसी सेवा ।   

(ङ) देहाय बमोजिमका सघन उपचार सेवााः-   

(१) हाई डेपेन्डेन्सी यलुनट (HDU),   

(२) सघन उपचार कि (ICU,NICU,PICU) ।   

(च) फामेसी सेवा, (छ) देहाय बमोजिमका अन्य सेवााः-   

(१) सामाजिक सेवा ईकाइ, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्र, 

डाइवटवटलस तथा पोषण पूनस्थािपनासेवा, 
(२) हेमोडायिाइलसस सेवा, (३) मेलनकोलिगि एण्ड फरेजन्सक 

सेवा। 

(ि) मन्त्राियिेसमय समयमा तोकेका अन्य सेवा ।"   

ववेिेषज्ञ अस्पताि 

(कम्तीमा १०० िैया) 
 (थप गनुि परेमा १०० िे 

भाग िाने सङ्क्ख्यामा) 
 
 
 
 
 
 
  

(क)अनसूुची-१ बमोजिमका आधारभतू स्वास््य सेवा, 
  

(ख)अनसूुची-३ बमोजिमका वविेषज्ञ सेवा,   

(ग) चौलबसै घण्टा उपिब्ध गराइने देहाय 
बमोजिमकासेवाहरुाः- 

(१)िल्यविया सवहतको आकजस्मक सेवा   

(२) आकजस्मकप्रयोगिािा ,   

(३) रक्तसञ्चार सेवा,   

(४) आकजस्मकरेलडयो ईमेजिङ्ग सेवा ।   

(घ) देहायबमोजिमका लनदानात्मक सेवााः-   



(१)प्रयोगिािा सेवा,   

(२) रेलडयोईमेजिङ्ग सेवा ।   

(ङ) फामेसीसेवा,   

(च) देहायबमोजिमका सघन उपचार सेवााः-   

(१) हाईडेपेन्डेन्सी यलुनट (HDU),   

(२) सघन उपचारकि (ICU,SICU,MICU,CCU),   

(३)नविात जिि ुबाि िघन उपचार कि (NICU,PICU),   

(४) कालडियाकलयाथेटराइिेिन सेवा ।   

(छ) देहायबमोजिमका अन्य सेवााः-   

(१)सामाजिक सेवा ईकाइ, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्र,   

(२)मेलडकोलिगि एण्ड फरेजन्सक सेवा,   

(३)डाइवटवटलस तथा पोषण पनुस्थािपना सेवा,   

(४)हेमोडायिाइलसस सेवा ।   

(ि)मन्त्राियिे समय समयमा तोकेका अन्य सेवा ।   

रष्टव्याः ३०० वा सो भन्दा बढीिैयाको वविेषज्ञ अस्पताििे कम्तीमा 
एउटा ववजिष्टीकिृ त सेवा उपिब्ध गराउन ुपने। 

ववजिवष्टकिृ त अस्पताि (क)आधारभतू अस्पताि, िनरि अस्पताि, वविेषज्ञ अस्पतािबाट प्रषेण 

(कम्तीमा५० िैया) 
(थप गनुि परेमा ५० िे 

भाग िाने सङ्क्ख्यामा) 
भएर आएकालनजश्चतरोग तथा अङ्ग वविेषको वविेषज्ञ उपचार सेवा¸  

  (ख)अनसूुची-४ मा उल्िेख भएकाकुनै एक वा एक भन्दा बढी सेवा,  
  (ग)मन्त्राियिे समय समयमा तोकेका अन्य सेवा ।   

स्वास््य ववज्ञान प्रलतष्ठान 

अन्तगितका जििण 

अस्पताि तथा अन्य 

जििण अस्पताि 

 (कम्तीमा ३०० िैया) 
 (थप गनुि परेमा १०० िे 

भाग िाने सङ्क्ख्यामा) 

(क) अनसूुची-१ बमोजिमका आधारभतू स्वास््य सेवा,  
(ख) अनसूुची-३ बमोजिमका वविेषज्ञ सेवा,  
(ग) अनसूुची-४ मा उल्िेख भएको कम्तीमा कुनै एउटा सेवा,  
(घ) मन्त्राियिे समय समयमा तोकेका अन्य सेवा । 

 

बािअस्पताि ● सम्बजन्धत वविेषज्ञ सेवा रववजिवष्टकिृ त सेवा 
आधारभतूआयवेुद सेवा केन्र (क) आयवेुदीय आधारभतू स्वास््य सेवाहरु, 

(ख) सामान्य उपचार सेवा । 

आयवेुद स्वास््य केन्र 

(िनरि आयवेुद 

अस्पताि) 
 (२५ देजख ५० 

िैयासम्म) 

(क) आयवेुदीय आधारभतू स्वास््य सेवाहरु, 

(ख) उपचारात्मक सेवा (बवहरङ्ग), 
(ग) लनदानात्मक सेवा, 
(घ) वफजियोथेरापी, 
(ङ) योग सेवा, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(च) स्वास््य िीवन िैिी परामिि र व्यवस्थापन, 

(छ) नस्य, 

(ि) बस्ती, 
(झ) पञ्च कमि, 
(ञ) काय जचवकत्सा, 
(ट) वफजियोथेरापी, 
(ि) पनुस्थािपना, 
(ड) स्वास््य िीवन िैिी परामिि र व्यवस्थापन, 

(ढ) िार सूत्र, 

(ण) स्त्री रोग तथा बाि रोग सेवा, 
(त) फामेसी सेवा, 
(थ) लनदानात्मक सेवा, 
(द) अलयपुन्चर । 

वविेषज्ञ आयवेुद  

अस्पताि 

 (कम्तीमा १०० िैया)  

(थप गनुि परेमा ५० िे  

भाग िानेगरी थप गने) 

(क) काय जचवकत्सा, 
(ख) िल्य जचवकत्सा, 
(ग) िािलय जचवकत्सा, 
(घ) स्त्री तथा प्रसलुत सेवा, 
(ङ) स्वस्थ िीवन िैिी परामिि र व्यवस्थापन, 

(च) योग सेवा, 
(छ) बािरोग सेवा, 
(ि) रसायन जचवकत्सा, 
(झ) पञ्चकमि सेवा, 
(ञ) िारसूत्र सेवा, 
(ट) वफजियोथेरापी, 
(ि) पनुस्थािपना, 
 

(ड) लनदानात्मक सेवा, 
(ढ) फामेसी, 
(ण) अलयपुन्चर । 

होलमयोप्याथी अस्पताि 

(५० िैया) 

(क) उपचारात्मक सेवा (बवहरङ्ग र अन्तरङ्ग),   
(ख) फामेसी सेवा, 
(ग) लनदानात्मक सेवा ।   

अन्य स्वास््यसंस्थाहरु 

स्वास््यसंस्थाको तह प्रदान गने न्यूनतमसेवाहरु 

१.प्रयोगिािा   

"ई" समूह प्रयोगिािा "ई" समूहको प्रयोगिािािे देहाय बमोजिमका सेवााः   

(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. (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. 

"लड" समूह प्रयोगिािा "ई" समूहको प्रयोगिािािे देहाय बमोजिमका सेवााः   

(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. (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. 

"सी" समूह प्रयोगिािा 
 
 
 
 
 
  

"लड" समूहको प्रयोगिािािे उपिब्ि गराउने सेवाकाअलतररक्त देहाय 
बमोजिमका 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 प्रयोगिािा "सी" समूहको प्रयोगिािािे उपिब्ध गराउने सेवाकाअलतररक्त देहाय 
बमोजिमका सेवा:- 
(क) Special coagulation profile,   

(ख) Hormone analysis,   

(ग) Immuno-Histo Chemistry (IHC),   

(घ) Tumor markers,   

(ङ) Advance C/S (anaerobic culture, fungus culture),   

(च) Hemolytic profile tests performed by ELISA/ CLIA technique as per 

requirement. 



(छ) िनरि अस्पतािमा आधाररतप्रयोगिािा भए प्रयोगिािाका 
Microbiology,  

Histo Cytology, Haematology र Bio chemistry मध्ये कम्तीमा तीन 
प्रकारका सेवा। 

"ए" समूह प्रयोगिािा "बी" समूहको प्रयोगिािािे उपिब्ध गराउने सेवाकाअलतररक्त देहाय 
बमोजिमका सेवा:- 
(क) Molecular tests,   

(ख) Super-specialised tests   

२.स्वास््य जलिलनक आधारभतू स्वास््य सेवाअन्तगितका स्वास््य सेवा 
३.वविेषज्ञ जलिलनक अनसूुची-३ अन्तगितकावविेषज्ञ सेवामध्येका सेवा 
४.पोलिजलिलनक आधारभतूस्वास््य सेवा सवहत उपचार सेवा, सामान्य िल्यविया,  

प्रयोगिािा सेवा, USG, र Radio Diagnosis सेवा 

५. डेन्टिजलिलनक प्रारजम्भकदन्त सेवा समेत Tooth Extraction, RCT, Filling, Denture,  

Scaling, Emergency oral trauma Management 

६.िेररयावट्रकपरामिि केन्र स्वास््य िीवन िैिी परामििसेवा (Health Promotional activities) 

७.िेररयावट्रक केयर  

सेन्टर  

(कम्तीमा २५ िैयासम्म)  

(थप गनुि परेमा २५ िे 

 भाग िाने सङ्क्ख्यामा) 

ज्येष्ठ नागररकहरुिाई उपिब्ध भएको देहाय बमोजिमका सेवााः-  

(क) सामान्य उपचार सेवा, 
(ख)Physiotherapy, 

(ग) Fall and it’s prevention , 

(घ) Nursing Care of bed bound Patient, 

(ङ) Dementia care etc. 

(च) Basic Lab service , 

(छ)Screening and Referal service , 

(ि) Health Promotional activities.  

८.आखाँ उपचार केन्र प्रारजम्भकआखाँ उपचार सवहत नेत्र वविेषज्ञिे ठदनेअन्य सेवाहरुाः-   

(क)Visual Acuity,   

(ख)Refraction,   

(ग) Minor Treatment.   

९.वफजियोथेरापी केन्र (क) Rehabilitaion,   

(ख)Pain management,   

(ग) Post-operative care.   

१०.डाइिाइसीसकेन्र डाइिाइसीस सेवा 
११.पनुस्थािपना केन्र 

(मनोसामाजिक) (कम्तीमा 
१० िैया) 
 (थप गनुिपरेमा १० िे 

भाग िाने सङ्क्ख्यामा) 

(क) पनुस्थािपना केन्रमा रहेका लबरामीहरुको स्वास््यपरीिण तथा सामान्य 
उपचार सेवा, 
(ख)योग तथा ध्यान,   

(ग)परामिि सेवा तथा स्वास््य जििा,   

(घ) OST,   



(ङ) Harm Reduction,   

(च)स्वास््य सरुिा ।   

१२.पनुस्थािपना केन्र (िारीररक) 
(कम्तीमा २५ िैया सम्म)(थप 
गनुिपरेमा २५ िे भागिाने 
सङ्क्ख्यामा) 

(क) Corrective Surgery,   

(ख)चौलबसै घण्टा आकजस्मक सेवा,   

(ग)प्रयोगिािा सेवा,   

(घ) Radio Imaging service,   

(ङ) Physiotherapy,   

(च) Prosthesis,   

(छ) Screening and Referal Service,   

(ि) Self Care service.   

१३.आयवेुद जलिलनक (क)आधारभतू आयवेुद सेवा,   

(ख)परामिि सेवा ,   

(ग)उपचारात्मक सेवा ।   

१४.प्राकिृ लतकउपचार केन्र (क)प्रारजम्भक प्राकिृ लतक उपचार सेवाहरु,   

(ख)परामिि सेवा ।   

१५.अकुपन्चर, अकुप्रसेर र केन्र (क)प्रारजम्भक प्राकिृ लतक उपचार सेवाहरु,   

(ख)परामिि सेवा ।   

१६.सोवाररग्पा (आम्ची) जलिलनक (क)सामान्य उपचार सेवा,   

(ख)परामिि सेवा ।   

१७.परम्परागत सेवा जलिलनक (क)स्थानीय उपिब्ध िलडबवुटद्वारा उपचार सेवा ,   

(ख)परम्परागत सेवा ।   

१८.होलमयोप्याथीजलिलनक (क)परामिि सेवा,   

(ख)प्रारजम्भक होलमयोप्याथी उपचार सेवा ।   

१९.यनुानीउपचार केन्र (क)प्रारजम्भक यनुानी उपचार सेवा ,   

(ख)परामिि सेवा ।   

२०.योग, ध्यान तथा िारीररक 
व्यायाम केन्र 

(क)स्वास््य प्रबद्धिनात्मक योग अयायास,   

(ख)ध्यान ,   

(ग)प्राणायाम ,   

(घ)अन्य व्यायामहरु ।   

२१.रक्तसञ्चार 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   

२२. रेलडयो इमेजिङ्गसेन्टर 

(क)शे्रणी Pet Scan, CT Scan, MRI, Ultra sound सेवा उपिब्ध भएको । 



(ख) शे्रणी एलसरे, अल्ट्रासाउण्ड, CT Scan सेवामध्ये कम्तीमा कुन ैएक सेवा 
सेवा ददने समभर आकजस्मक उपचार सेवाको व्यवस्थापन हनुपुनेु र 

आकजस्मक उपचार सेवाको िालग मापदण्डतयार गनुिपने (प्राथलमक 

अस्पताि MSS सरहको ) 
२३. Hospice Center (कम्तीमा 
२५ िैया) 
 
 
 
  

(क) Nursing care,   

(ख) Emergency Service,   

(ग) Pain management,   

(घ) Symptomatic management,   

(ङ) Palliative care,   

(च) Holistic Counselling service,   

(छ) Consultaive Service,   

(ि) Spritual service   

२४.टेस्ट टु्यब बेबी (IVF) सेन्टर 

 
 
  

(क) स्त्रीरोग सेवा, बवहरङ्ग सेवा,   

(ख)प्रयोगिािा: ििुवकट पररिण सवहत,   

(ग) USG सेवा ,   

(घ) Operation Theatre,   

(ङ) Embryology Lab,   

(च) आकजस्मक सेवाको िालग कम्तीमाकुनै एक प्रारजम्भक लबिेषज्ञ 

अस्पताि सरहको अस्पतािसँग सम्झौता । 

 

अनसूुची -२ 

स्वास््य संस्था सञ्चािन मापदण्ड 

 

१. व्यवस्थापन सम्बन्धी,   

२. भवन तथा पूवािधार सम्बन्धी,   

३. वातावरण सम्बन्धी,   

४. बवहरङ्ग ववभाग, अन्तरङ्ग ववभाग, आकजस्मक ववभाग, िल्यजचवकत्सा ववभाग र सघन उपचारकिसम्बन्धी,  

५. िनिजक्त व्यवस्थापन सम्बन्धी,   

६. वविेषज्ञ तथा ववजिवष्टकिृ त सेवा सम्बन्धी,   

७. प्रयोगिािा सम्बन्धी,   

८. रेलडयो ईमेजिङ्गग सेवा सम्बन्धी,   

९. सङ्क्िमण रोकथाम तथा लनयन्रण सम्बन्धी ,   



१०. िनस्वास््य सेवा सम्बन्धी (पोषण , खोप, सरुजित मातिृत्व, बाि स्वास््य, पररवार लनयोिन),  

११. स्वास््यिन्य तथा अन्य फोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी,   

१२. खानेपानी, सरसफाई, ववद्यतु आपलूति, गाडेन, गाडी पावकि ङ्ग तथा ममित सम्भार सम्बन्धी ,   

१३. अजलसिन,औिार उपकरण सम्बन्धी,   

१४. फामेसी सेवा सम्बन्धी,   

१५. रक्त सञ्चार सेवा सम्बन्धी,   

१६. ववपद तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धी,   

१७. एम्बिेुन्स सेवा सम्बन्धी,   

१८. िव परीिण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी,   

१९. प्रषेण प्रणािी सम्बन्धी,   

२०. लयाजन्टन तथा पोषण सेवा सम्बन्धी,   

२१. सेन्ट्रि सलभिस लडपाटिमेन्ट सम्बन्धी,   

२२. िाउन्ड्री सम्बन्धी,   

२३. सामाजिक सेवा ईकाई तथा स्वास््य बीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी,   

२४. गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी,   

२५. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी,   

२६. सरुिा व्यवस्था सम्बन्धी ।  

 

स्वास््यसंस्थािाईईिाितपत्रठदनेलनकाय 

(१) मन्त्रािय वा मन्त्राियिे तोकेको लनकायबाट ईिाितपत्र लिनपनेु र नवीकरण गराउनपुने   

स्वास््य संस्थााः   

(क) २०० िैया मालथका िनरि अस्पताि,   

(ख) वविेषज्ञ अस्पताि,   

(ग) ववजिवष्टकिृ त अस्पताि,   

(घ) बाि अस्पताि,   

(ङ) ५० िैया मालथका आयवेद अस्पताि/ वविेषज्ञ आयवेुद अस्पताि,   



(च) लनिी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैर नाफामूिक सामदुावयक जििण किेििे   

सञ्चािन गने जििण अस्पताि,   

(छ) होलमयोप्याथी अस्पताि,   

(ि) िेररयावट्रक केयार सेन्टर,   

(झ) “क शे्रणी” को रेलडयो इमेजिङ्ग सेन्टर,   

(ञ) रक्तसञ्चार केन्र,   

(ट) "ए" र "बी" बगिको प्रयोगिािा,   

(ि) टेस्ट टु्यब बेबी सेन्टर (IVF),   

(ड) डायिालसस केन्र (२५ िैयाभन्दा मालथ),   

(ढ) पनुस्थािपना केन्र (२५ िैयाभन्दा मालथ),   

(ण) अन्य कुनै पलन तहको सूचीमा नपरेको र स्पष्ट नभएको स्वास््य सेवा ।   

(२) प्रदेि सरकार वा प्रदेि सरकारिे तोकेको लनकायबाट ईिाितपत्र लिनपुनेु र नवीकरण   

गराउन ुपने स्वास््य संस्थाहरुाः-   

(क) २५ देजख २०० िैया सम्मका िनरि तथा वविेषज्ञ अस्पताि,   

(ख) २५ ठदख ५० िैया सम्मका आयवेुद अस्पताि,   

(ग) डेन्टि जलिलनक, वविषेज्ञ जलिलनक, पोलिजलिलनक,   

(घ) आखाँ उपचार केन्र,   

(ङ) "सी" बगिको प्रयोगिािा,   

(च) “ख” शे्रणीको रेलडयो इमेजिङ्ग सेन्टर,   

(छ) डायिालसस केन्र (२५ िैया सम्म),   

(ि) पनुस्थािपना केन्र (२५ िैया सम्म),   

(झ) हजस्पस सेन्टर (Hospice Center) ।   

(३) स्थानीय तह वा स्थानीय तहिे तोकेको सो तहको लनकायिे इिाितपत्र ठदने र नवीकरण   

गने स्वास््य संस्थाहरुाः-   

(क) स्वास््य जलिलनक, आयवेुद जलिलनक, सोवाररग्पा (आम्ची) जलिलनक, होलमयोप्याथी 
जलिलनक र यस्तै प्रकारका अन्य जलिलनकहरु,   

(ख) वफजियोथेरापी केन्र, पनुस्थािपना केन्र (मनोसामाजिक), प्राकिृ लतक उपचार केन्र,  



अकुपन्चर, अकुप्रसेर केन्र, यनुानी उपचार केन्र, योग ध्यान तथा िारीररक व्यायामकेन्र, परम्परागत 
सेवा जलिलनक र यस्तै प्रकारका अन्य जलिलनक तथा सेवाकेन्रहरु,  

(ग) िेररयावट्रक परामिि केन्र,   

(घ) "लड" र "ई" वगिको प्रयोगिािा,   

(ङ) १५ िैया सम्मको अस्पताि । 

 

इिाितपत्र प्राप्त गनि ठदन लनवेदनको ढाचँा 

        

१. संस्थाको नामःाः        

२. सेवाको वकलसमःाः        

      (क) िनरि सेवा (ख) वविेषज्ञ सेवा (ग) ववजिष्टकिृ त सेवा (घ) अन्य      

३. संस्थाको िेगाना (पत्राचार गने िेगाना):        

     प्रदेि:-                                                    जिल्िा:-   
    

गाउँपालिका/नगरपालिका/उप-महानगरपालिका/महानगरपालिका:      

वडा नं.:-                                    टोि:-                                 
टेलिफोन नं.:-    

४. संस्था खोल्ने व्यजक्तहरू (५% भन्दा बढी िेयर होल्डसि मात्र):     

ि.सं. नाम स्थायीिेगाना फोननं. मोबाइिनं. इमेि 

नागररकता 
नं 

              

              

              

              

              

              

              

 

५. संस्थाको वविीय स्रोत:        

(क) लनिी (ख) िेयर/किाि (ग) गैर-सरकारी        

(घ) अन्य (खिुाउने):  



वविीय संस्थाबाट किाि लिई सञ्चािन गने भए सो संस्थाको नामाः      

६. वविीय िगानी: िागत        

(क) भवन तथा िग्गाको िालग:        

(ख) औिार उपकरण :        

(ग) िनिजक्त:        

(घ) अनमुालनत आम्दानी:  

स्वदेिी:        

ववदेिी:         

७. अचि सम्पजिको स्रोत:        

८. िैया सङ्क्ख्या:        

९. स्वास््य संस्थािे वगीकरण अनसुार प्रदान गने सेवाहरूको वववरण कुन/कुन सेवा प्रदान गने हो ?खिुाउने 
।        

ि.सं. उपचारात्मक सेवा लनदानात्मक सेवा 
प्रलतकारात्मक 

सेवा अन्यसेवा 
          

          

          

          

 

१०. संस्थामा प्रयोग हनुे आवश्यक मखु्य उपकरणहरूको वववरण तथा स्रोत:     

ि.सं.  उपकरणकोनाम वविीय स्रोत कैवफयत 

          

          

          

          

          

          

 

 

११. संस्थामा सेवा प्रदान गने स्वास््य िनिजक्तको वववरण :      

ि.सं कमिचारीकोनाम पद िैजिक योग्यता सम्बजन्धतपररषद्को दतािनं. सरकारीसेवामाकायिरतछ/छैन फूिटाइम/पाटिटाइम 

                



                

                

                

                

                

                

                

                

    

  
              

लनवेदक 

नाम: 
पद: 

दस्तखत: 
लमलत: 

 

इिाितपत्रको ढाचँा 

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

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

सञ्चािन इिाितपत्र 

इिाित पत्र नं. 

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

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

 

स्वास््य संस्था सञ्चािन गनि इिाितको िालग लमलत ........................मा प्राप्त भएको लनवेदनउपर 
कारबाही हुँदा त्यस ....................... संस्थािाई सेवा सञ्चािन गनि ठदनेगरी लमलत ……………......................मा 
लनणिय भएकोिे िनस्वास््य सेवा ऐन २०७५, िनस्वास््य सेवा लनयमाविी २०७७ तथा स्थालनय स्वास््य तथा 
सरसफाई ववधेयक २०७८ गल्छी गाउँपालिका अन्तगित देहायका ितिहरुको अधीनमा रही गा.पा. 
......................वडा नं. .......मा.......िैया िमताको ................................ (अस्पताि/स्वास््य संस्था) 
सञ्चािनगनि यो इिाितपत्र ठदईएको छ । 

१. स्वास््य संस्था तथा त्यस्तो संस्थािे प्रदान गनुिपनुि सेवााः       

२. इिाितपत्र कायम रहने अवलधाः          

इिाितपत्र ठदने अलधकारीको¸–  

दस्तखताः    



नामाः     

दिािाः     

लमलताः  

 
       
        

 

(इिाितपत्रको पछालडको पिृष्ठमा िेजखने)        

इिाितपत्र प्राप्त स्वास््य संस्थािे पािना गनुिपने ितिहरुाः       

(क) स्वास््य संस्था सञ्चािन गदाि तोवकएको न्यूनतम मापदण्ड पािना सम्बन्धमा स्वमूल्याङ्कनगरी गणुस्तर सधुार 
गदै िानपुनेु ।        

(ख) नेपाि सरकारबाट स्वीकिृ त गरlएको सरकारी कायििम िागू गनुिपने ।     

(ग) प्रदेि सरकार अन्तगित सञ्चािन हनुे भए प्रदेि सरकार र स्थानीय तह अन्तगित सञ्चािन हनुेभए सम्बजन्धत 
प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तहिे िारी गरेका नीलत तथा कायििम िागूगने ।  

(घ) मन्राियिे समय समयमा तोकेको अन्य ितिहरु पािना गनुिपने ।     

      

इिाितपत्रको नवीकरण 

नवीकरण गने लनकाय 

स्वास््य संस्थाको 
नाम र िेगाना नवीकरणलमलत 

बहाि रहन े

लमलत 

नवीकरणगने 

अलधकारीको 
नाम र पद दस्तखत 

कायािियको 
छाप 

      

      

      

      

      
 

 

 

नवीकरणको िालग ठदइने लनवदेनको ढाचँा 

श्री ...........................कायाििय 

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

ववषयाः इिाितपत्र नववकरण सम्बन्धमा । 



त्यस कायाििय/लनकायबाट लमलत........................मा प्रदान गररएको इिाितपत्रको अवलधलमलत 
....................... मासमाप्त हनुे भएकोिे इिाितपत्र नवीकरण गराउनको िालगिनस्वास््य सेवा लनयमाविी, 
२०७७ को लनयम १३ को उपलनयम (२) तथा स्थालनय स्वास््य तथा सरसफाई ववधेयक २०७८ गल्छी 
गाउँपालिका बमोजिम यो लनवेदन पेिगरेको छु। 

संिग्न वववरण कागिात: 

(१) संस्थाको इिाितपत्र र पलछल्िो आलथिक वषिको कर चकु्ताको प्रमाणपत्र, 

(२) लनयम १५ बमोजिमको स्वमूल्याङ्कन प्रलतवेदन लनयलमत रुपमा पेि गरेको प्रमाण, 

(३) स्वास््य संस्था तथा सेवा सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्ड कायम गरेको पषु्टयाँई सवहतकोस्वघोषणा, 

(४) लनयम १९ बमोजिमको आकजस्मक स्वास््य उपचार कोषमा रकम िम्मा गरेको प्रमाण । 

स्वास््य संस्थाको छाप 

 स्वास््य संस्थाको तफि बाट लनवेदन ठदने व्यजक्तको¸– 

 दस्तखताः 

 नाम, थराः 

 पदाः 

 लमलताः 

 


