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प्रस्तावनााः जनस्वास््य सेवा बनयमावली, २०७७ को बनयम ११, बनयम १२ को उपबनयम (५) र बनयम १३ को उपबनयम 
(३) सँग सभिम्न्त्धत अनसूुची ८ को व्यवस्था कायाान्त्वयनको लाबग जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले ददएको 
अबधकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले देहायको मापदण्ड जारी गरेको छ।  
 

पररच्छेद-१  
प्रारम्भिक 

१.  संम्क्षप्त नाम र प्रारभिाः (१) यस मापदण्डको नाम “स्वास््य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७” रहेको छ। 
(२) यो मापदण्ड मन्त्रालयिाि स्वीकृत िएको बमबतदेम्ख लागू हनेुछ। 

२.  पररिाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस मापदण्डमा,- 
(क) “अनगुमन सबमबत” िन्नाले दफा ७३ को उपदफा (२) िमोम्जमको अनगुमन सबमबत सभझन ुपछा। 
(ख) “ऐन” िन्नाले जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ सभझन ुपछा। 
(ग) “डाईग्नोम्स्िक सेन्त्िर” िन्नाले बनदानात्मक सेवाहरु जस्तै प्रयोगशाला सेवा, रेबडयो ईममे्जङ जस्ता सेवाहरु 

प्रदान गना कानून िमोम्जम दताा िई स्वास््य सेवा सञ्चालन गने संस्था सभझन ुपछा। 
(घ) “बनयमावली” िन्नाले जनस्वास््य सेवा बनयमावली, २०७७ सभझन ुपछा। 
(ङ) “िवन संहहता” िन्नाले नेपाल सरकारिाि स्वीकृत राम्टिय िवन संहहता सभझन ुपछा। 
(च) “मन्त्रालय” िन्नाले स्वास््य तथा जनसं्या सभिन्त्धी हवषय हेन ेमन्त्रालय सभझन ुपछा। 
(छ) “हवशेषज्ञ” वा “कन्त्सल्िेन्त्ि” िन्नाले सभिम्न्त्धत हवषयमा मान्त्यता प्राप्त म्शक्षण संस्थािाि स्नातकोत्तर उपाबध 

प्राप्त गरी सभिम्न्त्धत काउम्न्त्सलमा दताा िएको हवशेषज्ञ म्चहकत्सक सभझन ुपछा। 
 

पररच्छेद-२ 
व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड 

३.  सोधपछु तथा गनुासो सनुवुाई: अस्पतालमा सोधपछु कक्ष, गनुासो सनेु्न अबधकारी, गनुासो पेहिका हनु ुपनेछ र हरेक 
हप्ता गनुासो पेहिका खोल्न ुपनछे।  

४.  सूचना तथा संचार सेवा: (१) अस्पतालमा आकम्स्मक सेवाका िेबलफोन नभिरहरु एभिलेुन्त्स, प्रहरी, दमकल आददको 
अध्यावबधक िेबलफोन नभिर राख्न ुपनछे। साथै ५० शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा इन्त्िरकम िेबलफोन सेवा 
र िाह्य िेबलफोन सेवाको पबन व्यवस्था हनु ुपनछे l  

(२) सिैले देख्न ससन ेगरी नेहवगेसन चािा र नागररक वडापर राख्न ुपनेछ l 
(३) ५० शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा अस्पतालको आफ्न ैवेवसाइि हनु ुपनेछ।  

५.  पानीको व्यवस्था: अस्पतालमा चौबिसै घण्िा पयााप्त मारामा सफा हपउने पानी तथा अन्त्य प्रयोजनको लाबग पानी 
उपलब्ध हनु ुपनेछ। 

६.  हवद्यतु आपूबता: अस्पतालमा चौबिसै घण्िा हवद्यतु आपूबताको व्यवस्था हनुकुो साथ ैब्याक-अप प्रणालीको समेत व्यवस्था 
गरेको हनु ुपनेछ। 

७.  शौचालयको व्यवस्था: अस्पताल हाता बिर पयााप्त पानी र सािनु सहहतको पयााप्त सं्यामा सफा शौचालयको व्यवस्था 
हनु ुपनेछ l शौचालयको मापदण्ड देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 

(क) िालिाबलका मैरी: सरसफाई हनुकुो साथै ढोका समाउने हयाण्डल, छेम्स्कनी र िस्ने बसि िालिाबलकाले 
िेट्न ेखालको हनु ुपदाछ। 



2 
 

(ख) लैबगकं मरैी: सरसफाई हनुकुो साथै महहला र परुुषको लाबग छुट्टाछुटै्ट शौचालय र महहला शौचालयमा ढक्कन 
िएको फोहोर हाल्न ेिोकरीको उलब्धता हनु ुपदाछ।  

(ग) अपागंता मरैी: शौचालय सिै प्रकारका अपाङ्गता िएका (दृम्टि बिहहन , म्ह्वल चेयर प्रयोग कताा आदद) हरुका 
लाबग प्रयोग मरैी हनुु पनेछ । 

(घ) जेटठ नागररक मैरी: जेटठ नागररक शौचालयमा कमडको व्यवस्था हनुकुो साथै बित्तामा समाउन रेबलङको 
व्यवस्था हनु ुपनेछ। 

८.  बिरामी कुरुवा सहुवधा: अस्पतालमा िहहरङ्ग तथा अन्त्तरङ्ग सेवा ददइने स्थानहरुमा पयााप्त मारामा हवश्रामस्थल तथा 
बिरामी कुरुवाको लाबग कुरुवास्थलको व्यवस्था हनु ुपनछे। 

९.  सयाम्न्त्िन व्यवस्था: अस्पताल हाताबिर स्वस्थ, सफा र सहुवधायिु चौबिसै घण्िा सञ्चालनमा रहन ेसयाम्न्त्िनको 
व्यवस्था हनु ुपनेछ। 

१०. सरुक्षा व्यवस्था: अस्पतालमा चौबिसै घण्िा सरुक्षा गाडाको व्यवस्था हनु ुपनछेl आपतकालीन अवस्थामा अन्त्य सरुक्षा 
बनकायसँग समन्त्वय गने व्यवस्थाको साथै साईरन, अिो फायर अलामा र स्मोक बडिेसिरको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
अस्पतालका संवेदनशील के्षरहरु जस्तै आकम्स्मक कक्ष, फामेसी, िहहरङ्ग कक्ष, सघन उपचार कक्ष (ICU), पाहका ङ्ग, 
हिकि कक्ष लगायतका के्षरहरुमा CCTV जडान गरी कम्भतमा ३० ददन सभमको रेकडा रहन ेव्यवस्था गररएको हनु ु
पनेछ।  

११. एभिलेुन्त्स व्यवस्था: एभिलेुन्त्स सेवालाइ एकीकृत एभिलेुन्त्स सेवा सञ्चालन बनदेम्शका, २०७७ िमोम्जम पे्रषण सेवामा 
आवद्ध गरी अस्पतालमा आधारिूत मबेडकल इमजेन्त्सी सभिन्त्धी ताबलम बलएको स्वास््यकमी सहहतको एभिलेुन्त्स 
सेवाको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 

१२. शव गहृको व्यवस्था: ५० शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा अस्पताल पररसरमा शव नसड्ने गरी राख्ने प्रहवबधयिु 
शव गृहको व्यवस्था हनु ुपनछे। 

१३. शव वहानको व्यवस्था: (१) अस्पतालले शव वहान सञ्चालन गनुा पनेछ।  
(२) शव वहान सञ्चालनका लाबग सभिम्न्त्धत बनकायिाि अनमुबत बलएको हनु ुपनेछ। 
(३) उपदफा (१) िमोम्जम शव वहान सञ्चालन गना अस्पतालसँग शव वहान निएमा शव वहान िएको अस्पताल 

वा संघ संस्थासँगको आिद्धता बलन ुपनेछ। 
(४) शव वहान शव िोसने कायामा मार प्रयोग गनुा पन ेर यसमा साईरन राख्न पाइने छैन। 
(५) शव वहान सेतो रंगको हनु ुपनछे जसमा कम्भतमा ६ इन्त्चको कालो अक्षरले “शव वहान” िनी लेम्खएको 

हनु ुपनेछ र शव राख्नको लाबग पयााप्त स्थान हनु ुपनछे। 
(६) शव वहान चालकले संक्रमण रोकथाम सभिन्त्धी ताबलम प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ।  

१४. यातायातको व्यवस्था: ५० िेड वा सो िन्त्दा माबथको अस्पतालमा सेवा प्रदान गने कमाचारीलाई आते जाते प्रयोजनको 
लाबग यातायातको व्यवस्था हनु ुपनछे। 

१५. पाहका ङ्गको व्यवस्था: कमाचारी तथा सेवाग्राहीहरुको लाबग सवारी साधन पाहका ङको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
१६. िण्डारको व्यवस्था: अस्पतालको लाबग आवश्यक लत्ता कपडा, सरसफाई सामग्री, औजार, उपकरण तथा औषबधको 

न्त्यूनतम मौज्दात रहन ुपनछे र सो सामाग्रीहरुको उपयिु िण्डारको लाबग रेहिज्रिेर, एयर कम्न्त्डसनर, उपयिु 
िेम्न्त्िलेसन सहहतको प्रयाप्त िण्डार कक्षको व्यवस्था हनु ु पनेछ। साथै आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हनेु 
सामाग्रीहरुको िण्डारणको लाबग कम्भतमा एक महहनाको लाबग पगु्ने अलग्ग ैिण्डारण कक्षको व्यवस्था हनु ुपनेछ।  

१७. अस्पताल िवन: अस्पतालको िवन एवम ्पूवााधार िवन तथा पूवााधार सभिन्त्धी मापदण्ड अनसुार िएको हनु ुपनेछ। 
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१८. कमाचारी व्यवस्थापन: अस्पतालले कम्भतमा पबन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनसुार कमाचारीको व्यवस्थापन 
गरेको हनु ुपनछे। कमाचारीहरुले तोकेको पोशाक, पररचय पर एवं हवद्यतुीय हाम्जरीको प्रयोग गरेको हनु ुपनेछ। 
कमाचारीहरुको कामको म्जभमेवारी बलम्खत रुपमा तोहकएको हनु ुपनेछ। 

१९. फोहोर मैला व्यवस्थापन: अस्पताल हाता सफा, स्वच्छ र दगुान्त्ध रहहत हनु ु पनेछ। अस्पतालको स्वास््यजन्त्य 
फोहोरमैला व्यवस्थापन फोहोरमैला व्यवस्थापन बनदेम्शका, २०७७ अनसुार हनु ुपनेछ। 

२०. अस्पताल फामेसी: ५० शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा अस्पताल फामेसी सञ्चालन बनदेम्शका अनसुार अस्पताल 
हाता बिर चौबिसै घण्िा फामेसी सेवा सञ्चालन गरेको हनु ुपनेछ। सञ्चालन गररएको अस्पताल फामेसीले इमरजने्त्सी, 
अन्त्तरङ्ग तथा िहहरङ्ग सेवाको लाबग चाहहने औषबधहरु पयााप्त मारामा व्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ। 

२१. अम्ग्न बनयन्त्रण व्यवस्थापन: ५० शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा सेवा प्रदान गने सिै स्थानहरुमा पयााप्त मारामा 
अम्ग्न बनयन्त्रण, अम्ग्न बनवारणको लाबग पयााप्त पानीको व्यवस्था गरेको हनु ु पदाछ। साथै अम्ग्न बनयन्त्रण 
उपकरणहरुको सञ्चालन सभिन्त्धी ताबलम सिै कमाचारीहरुलाई ददएको हनु ुपनेछ। जडान िएको सिै अम्ग्न बनयन्त्रण 
उपकरणको बनयबमत अनगुमन अस्पताल व्यवस्थापनले गनुा पनछे। 

२२. रि संचार सेवाको व्यवस्था: ५० शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा रि संचार सेवा सञ्चालन मापदण्ड अनसुार 
रि संचार सेवाको व्यवस्था िएको हनु ुपनछे। 

२३. ममात संिार कक्ष: अस्पतालको िवन, सवारी साधन, मेबसनरी औजार, यन्त्र उपकरण, हवद्यतुीय उपकरणहरुको 
बनयबमत ममात संिार गने व्यवस्था बमलाएको हनु ुपनछे। ममातको वाहषाक योजना तयार गरी सोहहअनसुार कायाान्त्वयन 
गनुा पनेछ। 

२४. त्याकं व्यवस्थापन इकाई: अस्पतालमा सूचना हवज्ञ सहहत त्याकं व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था हनु ुपनछे। ५० 
िेड िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुले सूचनाको हवद्यबुतय व्यवस्थापनलाई प्राथबमकता ददन ुपनेछ। 

 
पररच्छेद-३ 

िवन तथा पवूााधार सभिन्त्धी मापदण्ड  
२५. िवन तथा पूवााधार सभिन्त्धी व्यवस्था: स्वास््य संस्थाको िवन तथा पूवााधार सभिन्त्धी मापदण्ड देहाय िमोम्जम 
हनेुछ:- 

(क) स्वास््य संस्थाको िवन बनमााण गदाा िवन ऐन, २०५५ को दफा १० र ११ मा िएको व्यवस्था तथा 
अनसूुची-१ िमोम्जम हनु ुपनछे। 

(ख) काठमाडौं उपत्यकाको हकमा िवन सहहंता िमोम्जम सो िवन बनमााण िएको बसफाररस शहरी तथा िवन 
बनमााण हविाग अन्त्तगातको सभिम्न्त्धत आयोजना कायाालयिाि स्वीकृत प्राप्त हनु ुपनछे। 

(ग) हवपद् व्यवस्थापन योजना तयार गरी सवासाधारणको जानकारीका लाबग िवनमा सरुक्षा सभिन्त्धी संकेत 
म्चन्त्हहरू उपयिु स्थानमा स्पटि गरी राम्खएको हनु ुपनछे। 

(घ) अस्पताल िवनमा प्रशासबनक कायाालय, िहहरङ्ग हविाग, अन्त्तरंङ्ग हविाग, इमजेन्त्सी हविाग, प्रयोगशाला, 
फामेसी, रेबडयोलोजी हविाग, सयाम्न्त्िन, CSSD, laundry लगायत अस्पतालको स्तर अनरुुप तोहकएको 
सेवाहरुको व्यवस्था हनु ुपनछे। 

(ङ) पूवााधारको हकमा “स्वास््य िवन पूवााधारको बडजाईन तथा बनमााण सभिन्त्धी बनदेम्शका, २०७४ (पहहलो 
संसोधन २०७७)” अनसुार िवन बडजाईन िएको हनु ुपनछे। 
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(च) अस्पतालको के्षरफल प्रबत शैया न्त्यूनतम ५५ वगा बमिरको दरले हनु ुपनेछ। 
(छ) प्रत्यके कोठाको के्षरफल कम्भतमा १४ वगा बमिर हनु ुपनेछ। 
(ज) अस्पताल बिर प्रवेश गने र िाहहर बनस्कने द्वार संभिव िएसभम अलग-अलग हनु ुपनेछ। 
(झ) सेवाग्राही र अस्पताल कमाचारीहरूले प्रयोग गने सवारी साधन, एभिलेुन्त्स, दमकल जस्ता सवारी साधनका 

लाबग पयााप्त पाहका ङ्गको व्यवस्था हनु ुपनेछ। पाहका ङ्ग प्रयोजनका लाबग कूल जग्गाको पच्चीस प्रबतशत वा 
प्रबत तीन शैयाका लाबग एउिा कार पाहका ङ्ग गना बमल्ने स्थल मध्ये जनु िढी हनु्त्छ सोही अनसुार हनु ुपनेछ। 

(ञ) अस्पतालले ओगिेको कुल के्षरफलको ५ प्रबतशत ग्रीन िेल्ि हनु ुपनेछ। 
 

पररच्छेद-४ 

वातावरण सभिन्त्धी मापदण्ड  
२६. वातावरण सभिन्त्धी मापदण्ड: (१) अस्पताल, नबसाङ्ग होम वा म्चहकत्सा व्यवसाय सञ चालन गनुापूवा वातावरण संरक्षण 

ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण बनयमावली, २०७७ िमोम्जम देहाय अनसुार वातावरणीय अध्ययन प्रबतवेदन 
तयार गनुा पनछे:- 

(क) १६ देम्ख २५ शैय्यासभमको अस्पताल, नबसाङ्ग होम वा म्चहकत्सा व्यवसाय सञ चालन गनुापूवा संम्क्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन प्रबतवेदन, 

(ख) २६ देम्ख १०० शैय्यासभमको अस्पताल, नबसाङ्ग होम वा म्चहकत्सा व्यवसाय सञ चालन गनुापूवा प्रारम्भिक 
वातावरणीय परीक्षण प्रबतवेदन, र 

(ग) १०० शैय्यािन्त्दा िढीको अस्पताल, नबसाङ्ग होम वा म्चहकत्सा व्यवसाय सञ चालन गनुापूवा वातावरणीय 
प्रिाव मूल्याङ्ख कन प्रबतवेदन तयार गनुा पनछे। 

(२) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रबतवेदन स्वीकृत गराउनपुने: 
(क) ५,००० िन्त्दा िढी १०,००० वगाबमिर के्षरफलसभमको बनमााण स्थल (Built Up Area) वा फ्लोर 

एररया (Floor Area) आवासीय, व्यवसाहयक वा आवासीय र व्यवसाहयक दवैु प्रकृबत िएको संयिु 
िवन बनमााण गने। 

(ख) १०,००० देम्ख २०,००० बलिरसभम दैबनक पानीको प्रयोग हनेु िवन बनमााण तथा सञ्चालन गने। 
(३) वातावरणीय प्रिाव मूल्यांङ्कन प्रबतवेदन स्वीकृत गराउनपुने: 

(क) १०,००० वगाबमिर के्षरफलिन्त्दा िढीको बनमााण स्थल वा फ्लोर एररया  िएको आवासीय,व्यावसाहयक 
वा आवासीय र व्यावसाहयक दवैु प्रकृबत िएको संयिु िवन बनमााण गनुा पनछे। 

(ख) २०,००० बलिर िन्त्दा िढी दैबनक पानीको प्रयोग हनेु िवन बनमााण तथा सञ चालन गनुा पनछे। 
(ग) जोम्खमपूणा फोहर पदाथा सभिन्त्धी व्यवस्थापन: २५ वषािन्त्दा िढी आधा आय ुिएको कुन ैपबन रेबडयोधमी 

वस्तकुो बनटकासन र व्यवस्थापन तथा पचास लेथल डोज िएको कुन ैपबन रेबडयोधमी वस्तकुो बनटकासन 
र व्यवस्थापन गनुा पनेछ। 

(घ) तयार गररएको अध्ययन प्रबतवेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण बनयमावली, 
२०७७ मा तोहकए िमोम्जमको बनकायमा स्वीकृतीको लाबग पेश गनुा पनेछ। 
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(ङ) संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गदाा 
अस्पताल, नबसाङ्ग होम वा म्चहकत्सा व्यवसायी स्वयंले नै वातावरणमैरी रूपमा फोहरमैला व्यवस्थापनतफा  
आवश्यक ध्यान ददन ुपनछे। 
 

पररच्छेद-५ 

िहहरङ्ग, अन्त्तरङ्ग, आकम्स्मक तथा शल्यम्चहकत्सा हविाग र सघन उपचार कक्ष सभिन्त्धी मापदण्ड 
 
२७. उपचारात्मक सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) िहहरङ्ग, अन्त्तरङ्ग, आकम्स्मक तथा शल्यम्चहकत्सा हविाग र सघन उपचार 

कक्ष सभिन्त्धी मापदण्ड देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 
(क) िहहरङ्ग हविाग: 

१५ शैया सभम २५-५० शैया १००-३०० शैया 
• आधारिूत स्वास््य सेवा  
• सामान्त्य म्चहकत्सा 
• सामान्त्य शल्यहक्रया 
• स्रीरोग तथा प्रसबुत सेवा 
• िाल रोग तथा म्शश ुसेवा 
• सामान्त्य दन्त्त सवेा 

• आधारिूत स्वास््य सेवा 
• जनरल हफम्जबसयन सेवा 
• जनरल शल्यहक्रया सेवा 
• स्रीरोग तथा प्रसबुत सेवा 
• िाल रोग तथा म्शश ुसेवा 
• दन्त्त म्चहकत्सा सेवा 
• हाडजोनी सेवा 
• सामान्त्य आखँा उपचार सवेा 
• हफम्जयोथेरापी सवेा 
• एनेस्थेबसयोलोजी सवेा  

२५ - ५० शैयामा उम्ल्लम्खत 
सि ैर थप कम्भतमा 
• नाक, कान, घािँी 
• मानबसक रोग 
• चमा तथा यौन रोग सवेा 
 

नोि: 
• १५ शैया सभमका अस्पतालले सभिम्न्त्धत म्चहकत्सकको उपलब्धतामा आकम्स्मक शल्यहक्रया सेवा प्रदान गना ससन े

छन ्तर अन्त्य हवशेषज्ञ सवेा ददन बमल्ने छैन। यदद अन्त्य हवशेषज्ञ सवेा ददन ुपरेमा कम्भतमा ५० शैयामा स्तरोन्नबत 
हनु ुपनछे।  

• ५० शैया वा सो िन्त्दा माबथका अस्पतालले स्वास््य कायाालयको समन्त्वयमा एम.सी.एच. म्सलबनकको समेत व्यवस्था 
गरेको हनु ुपनछे। 

(२) शैयाका आधारमा सेवाको मापदण्ड देहायको ताबलका िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
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क्र.सं मापदण्ड 

अस्पतालको शैया सं्या 

५ १० १५ २५ ५० १०० २०० 
३००
० 

५०० 
र सो 
िन्त्दा 
माबथ 

१ बिरामी नाम दताा कक्ष/स्थानको व्यवस्था ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२ अस्पतालिाि प्रदान हनुे प्रत्येक हवशेषज्ञ सेवाका लाबग 
अलग अलग ओ.पी.डी. कक्षको व्यवस्था बमलाएका 

- - 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 

िहहरङ्ग हविागको प्रत्येक कोठाको के्षरफल कम्भतमा 
चौध वगा मीिरको हनुपुन ेर कन्त्सल्िेन्त्िको यबुनि वा 
सेवा अनसुार बसफ्ि अनसुार ओ.पी.डी. सञ्चालन गना 
सहकने 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 

स्वास््य संस्थाले िहहरङ्ग सेवा प्रदान गने हवशेषज्ञ 
म्चहकत्सक वा अन्त्य म्चहकत्सकहरु उपलब्ध हनुे समय 
ताबलका (ददन र िार खुल्ने गरी) सवैले देख्ने ठाउँमा 
राखेको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ म्व्हलचेयर, िबल, स्िेचरको पयााप्त व्यवस्था िएको  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ म्व्हलचेयर, िबल, स्िेचर राख्ने ठाउ पयााप्त िएको ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ म्व्हलचेयर, िबल, स्िेचर चलाउने माबनस पयााप्त िएको ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 

स्वास््य संस्थाले उपलब्ध गराउने िबनएको हवशेषज्ञ 
सेवा सभिम्न्त्धत हवशेषज्ञ म्चहकत्सकिािै प्रदान गने 
व्यवस्था बमलाएको 

- - - 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ 

बिरामी वा बिरामीको रेखदेख गने व्यम्िलाई रोग र 
उपचार पद्धबतिारे स्पटि जानकारी (counseling) ददने 
व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१० ओ.हप.डी. कक्षमा पयााप्त फबनाचर सहहतको प्रबतक्षालय ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

११ 

सूचना-पािी, हि.बि.म्स्क्रन, पोटिर आददिाि स्वास््य 
सभिन्त्धी र अस्पतालिाि प्रदान गररने सेवा सभिन्त्धी 
जानकारी ददने व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१२ 

महहला र परुुषका लाबग अलग अलग र आवश्यकता 
अनसुार अपाङ्गतामैरी र जेटठ नागररकमैरी समेत 
शौचालयको व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 



 

7 
 

(ख) अन्त्तरङ्ग हविाग: अन्त्तरङ्ग हविाग सभिन्त्धी मापदण्ड देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
(१) जनरल वाडाको हकमा महहला र परुुषको लाबग अलग-अलग वाडाको व्यवस्था हनु ुपनेछ। यदद छुटै्ट 

वाडाको व्यवस्था गना नसहकएको खण्डमा महहला बिरामीको गोपबनयता र सरुक्षाको प्रत्यािूबत गनुा 
पनेछ। 

(२) अस्पतालमा वाडाको सहुवधा हनेुगरी रेबसङ रुम, काउन्त्सेबलंङ रुम आददको व्यवस्था िएको हनु ुपनछे। 
(३) अपागंता िएका बिरामीहरूको व्यम्िगत सरसफाई र लगुा फेन ेप्रयोजनका लाबग आवश्यक व्यवस्था 

हनु ुपनेछ साथै अस्पताल िवन िालिाबलका, ज्येटठ नागररक तथा अपाङ्गमैरी हनु ुपनछे। 
(४) एक जनरल वाडामा अबधकतम पच्चीस शैया िन्त्दा िढी राख्न नपाईन।े 
(५) एक कन्त्सल्िेन्त्िको मातहतमा ३० शैया िन्त्दा िढी शैया राख्न नपाइने। 
(६) एक सयहुवकल (Cubicle) मा छ शैया िन्त्दा िढी राख्न नपाईने। 
(७) अस्पतालमा आवश्यकता अनसुार सयाबिन कोठाहरूको व्यवस्था हनु ुपनेछ। कुल शैयाको िढीमा ३० 

प्रबतशत मार सयाबिन शैया राख्न पाइने छ। 
(८) ठूला र जहिल प्रकारका शल्यहक्रया सेवा प्रदान गने अस्पतालमा काबडायाक मबनिर िेम्न्त्िलेिर सहहतका 

पोटि अपरेहिि ररकिरी शैया अबनवाया रुपमा उपलब्ध हनु ुपनछे। 
(९) प्रत्येक वाडाको लाबग अलग-अलग नबसाङ स्िेशन हनु ुपनेछ। 
(१०) नबसाङ्ग स्िेशनिाि प्रत्यके बिरामीको प्रत्यक्ष बनगरानी हनेु व्यवस्था गनुा पनछे र उि सबुिधा निएमा 

प्रत्येक बिरामीको शैयामा “कल िेल” राख्न ुपनेछ। 
(११) अस्पतालमा आवश्यकता अनसुार चमे्न्त्जङरुम, शौचालय, िाथरुम, स्िोरतथा नसा तथा डासिरको 

डु्यिी रुमको व्यवस्था गररएको हनु ुपनेछ। 
(१२) प्रसबुत सेवा प्रदान गन ेअस्पतालको लेिर रुम र प्रसूबत कक्षमा कम्भतमा एउिा काबडायो-िोकोग्राफी 

मेम्शन जडान िएको हनु ुपनेछ। हवशेषज्ञ अस्पतालको हकमा तोहकए िमोम्जम हनु ुपनेछ। 
(१३) शैयाका आधारमा सेवाको मापदण्ड देहायको ताबलका िमोम्जम हनु ुपनछे:- 

 

क्र.स. मापदण्ड 

अस्पतालको शैया सं्या 

५ १० १५ २५ ५० १०० २०० 
३००
० 

५०० 
र सो 
िन्त्दा 
माबथ 

१ 
डासिरको ड्यिूी रुम, प्यान्त्िी, आईसोलेशन 
रुम, हििमेण्ि रुम, शौचालय आददको 
व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२ शैंया िीच कम्भतमा ५ हफि तथा बित्तािाि 
कम्भतमा २ हफिको दूरी 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
अस्पतालमा िच्चा, सतु्केरी, अब्जिेसन तथा 
सरुवा रोगका लाबग छुट्टाछुटै्ट वाडाको 
व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ जनरल शैंयाको हकमा ४ देम्ख ६ शैयाको 
अनपुातमा १ स्िाफ नसाको व्यवस्था िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ लेिर रुमको छुटै्ट व्यवस्था िएको ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ लेिर रुम र एम्सिि लेिर वाडाको लाबग छुटै्ट 
शौचालयको व्यवस्था िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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क्र.स. मापदण्ड 

अस्पतालको शैया सं्या 

५ १० १५ २५ ५० १०० २०० 
३००
० 

५०० 
र सो 
िन्त्दा 
माबथ 

७ 
प्रसबुत हनु ुअगावैका बिरामी िनाा गनाका 
लाबग pre-labour ward को व्यवस्था 
हनुपुन।े 

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ लेिर रुम र लेिर िेिलको हकमा बिरामीको 
चाप अनसुार तय गनुापन े

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ 

प्रबत लेिर िेिल २ जना बमडवाईफ वा SBA 
ताबलम प्राप्त नसा हनुपुन ेर एम्सिि लेिर 
वाडाको हकमा प्रबत २ शैया १ जना 
बमडवाईफ वा SBA ताबलम प्राप्त नसाको 
व्यवस्था हनुपुन।े 

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१० Active Labour Ward र लेिर रुम 
जोबडएको हनु ुपनछे 

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(ग) आकम्स्मक हविाग: आकम्स्मक हविाग सभिन्त्धी मापदण्ड:देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 
(१) अस्पतालमा कुल शैया क्षमताको कम्भतमा दश प्रबतशतका दरले आकम्स्मक कक्षमा शैयाहरू उपलब्ध 

हनु ुपनेछ।  
(२) ५० शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा आकम्स्मक सेवाका लाबग छुट्याएको शैयालाई देहाय अनरुुप 

वगीकरण गरी सेवा ददन ेव्यवस्था बमलाउन ुपनछे:- 
(क) रातो: अबत बसहकस्त बिरामीको सेवा ददन ेशैया िरािर एक प्रबतशत 
(ख) पहेंलो: बसहकस्त बिरामीको सेवा ददन ेशैया िरािर दईु प्रबतशत 
(ग) हररयो: सामान्त्य बिरामीको सेवा ददन ेशैया िरािर तीन प्रबतशत 
(घ) कालो: मतृ्य ुिईसकेका बिरामीलाई राख्न शैया - एक 
(ङ) बनगरानी कक्ष/शैया (Observation Room/Bed): कुल आकम्स्मक शैयाको कम्भतमा तीन 

प्रबतशत 

(३) दश प्रबतशतिन्त्दा िढी शैया छुट्याएको सन्त्दिामा माबथ उल्लेख िएका वगीकरणको अनपुातमा शैयाको 
िाँडफाँड हनु ुपनेछ। 

(४) आकम्स्मक कक्ष सञ्चालन गदाा अल्िासाउण्ड, एससरे, इममे्जङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, ओहपडी, ओ.िी. तथा 
म्व्हलचेर, िबल, स्िेचर अन्त्य वाडाहरूमा समेत सम्जलै बिरामी ल्याउन लैजान  सहकने गरी सञ्चालनमा 
ल्याएको हनु ुपनछे। 

(५) आकम्स्मक कक्षमा प्रबतक्षालय, शौचालय, िायज के्षर, बनसंक्रमण कक्ष, चेम्न्त्जङ्ग रुम, मेबडको बलगलका 
लाबग गोपबनयता सबुनम्श्चत हनेु कोठाको समेत व्यवस्था िएको हनु ुपनेछ। 

(६) चौिीसै घण्िा आकम्स्मक सेवा ददन ेव्यवस्था बमलाएको हनु ुपनेछ।  
(७) पम्च्चस शैया सभमका अस्पतालमा आकम्स्मक सेवाका लाबग दक्ष स्वास््यकमी चौिीसै घण्िा र 

म्चहकत्सक अनकलमा उपलब्ध हनेु व्यवस्था हनु ुपनछे। साथै पचास शैया वा सो िन्त्दा माबथको 
क्षमता िएका अस्पतालहरुमा आकम्स्मक सेवा कक्षमा चौिीसै घण्िा म्चहकत्सकको सेवा उपलब्ध 
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हनुकुा साथै सभिबधत हवषयको कन्त्सल्ट्याण्ि म्चहकत्सक अनकलमा अबनवाया रुपमा उपलब्ध हनु ु
पनेछ। 

(८) आकम्स्मक हविागवाि बिरामी िनाा गना, ररफर गने बिरामीको रेफरल प्रकृया तथा बिरामी सान ेपद्धबत 
स्पटि रुपमा पररिाहषत रहेको हनु ुपनेछ। 

(९) प्रकोपजन्त्य रोगहरु, प्राकृबतक प्रकोप जस्ता पक्षहरुलाई बिचार गरी आकम्स्मक उपचार सेवाका लाबग 
संस्थाले हवपद् व्यवस्थापन योजना िनाएको र अध्यावबधक गरेको हनु ुपनेछ। 

(१०) आकम्स्मक सेवामा काम गने जनशम्ि कम्भतमा Basic Life Support/Primary Trauma 
Care/Advance Cardiac Life support/Advance Trauma Life Support/Primary Emergency 
care आदद सभिन्त्धी ताबलम बलएको हनु ुपनेछ। 

(११) शैयाका आधारमा सेवाको मापदण्ड देहायको ताबलका िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
 

क्र.
सं. 

 
 

मापदण्ड 

अस्पतालको शैया सं्या 
५ १

० 
१
५ 

२
५ 

५
० 

१०० २०० ३०
० 

५०० 
वा सो 
िन्त्दा 
िढी  

१ 

कुल शैया क्षमताको कम्भतमा दश प्रबतशत 
आकम्स्मक कक्षमा शैयाहरूको उपलब्धता 

१ १ २ ३ ५ १० २० ३० ५० 

२ 

आकम्स्मक कक्षवाि अल्िासाउण्ड, एससरे, इमेम्जङ्ग 
सेवा, प्रयोगशाला, ओ.हप.डी., ओ.िी. तथा अन्त्य 
सेवाहरुमा सम्जलै बिरामी ल्याउन लैजान सहकने 
व्यवस्था (म्व्हलचेर/िबल जान ससने अवस्था )  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 

आपतकालीन सेवाका लाबग प्रयोग हनुे सवारी 
साधनहरू अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा सहज 
रुपमा आउन जान ससने अवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 
आवश्यक सेवा ददनका लाबग आकम्स्मक कक्षको 
कोठा उपलब्धता 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ 

दक्ष स्वास््यकमीिाि (२५ िन्त्दा कम शैया 
क्षमतामा स्वास्थकमी, ५० र सो िन्त्दा माबथको 
क्षमता िएका अस्पतालहरुमा चौिीसै घण्िा 
म्चहकत्सक सेवा उपलब्ध हनुे व्यवस्था) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 
सभिम्न्त्धत बिषयको कन्त्सल्ट्याण्ि म्चहकत्सक 
अनकलमा अबनवाया रुपमा उपलब्ध हनुे व्यवस्था 

- - - 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ आकम्स्मक सेवामा काम गने जनशम्ि ताबलम प्राप्त ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
आकम्स्मक सेवाका लाबग चाहहने आवश्यक 
औषबधहरु चौबिसै घण्िा उपलब्ध हनुे व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ 

आकम्स्मक हविागिाि बिरामी िनाा गना, ररफर हनुे 
िए ररफरल प्रहक्रया र बिरामी साने पद्धबत स्पटि 
पररिाहषत िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१० आकम्स्मक हविागको लाबग छुटै्ट शल्यहक्रया कक्ष - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ 

११ सञ्चार सहुवधा (िेबलफोन, ईन्त्िरनेि, आदी) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१२ शदु्ध खानेपानीको व्यवस्था ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१३ शौचालय र शौचालयमा पयााप्त पानीको व्यवस्था ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१४ सावाजबनक िेबलफोन सेवा  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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क्र.
सं. 

 
 

मापदण्ड 

अस्पतालको शैया सं्या 
५ १

० 
१
५ 

२
५ 

५
० 

१०० २०० ३०
० 

५०० 
वा सो 
िन्त्दा 
िढी  

१५ 

आकम्स्मक सेवाको लाबग छुटै्ट प्रयोगशालाको 
व्यवस्था िएको र चौबिसै घण्िा प्रयोगशालाको 
सहुवधा उपलब्धता िएको 

- - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
(घ) सघन उपचार कक्ष (आ.ई.बस.यू. / बस. बस. यू / एन.आई.सी.यू. / एस.् आई. बस. यू): ५० शैया र सो 
िन्त्दा िढी शैया िएका जनरल अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष हनुपुनेछ। सघन उपचार कक्षको मापदण्ड देहायको 
िमोम्जम हनेुछ:- 
 
 
क्र.सं मापदण्ड अस्पताल शैया सं्या 

५० १०० २०० ३०० ५०० वा 
सो िन्त्दा 
िढी  

१ अस्पतालको अन्त्तरङ्ग हविागमा चौबिसै घण्िा सघन 
उपचार कक्षको व्यवस्था िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२ कुल उपलब्ध वडेको पाँच प्रबतशतको अनपुातमा आई. 
बस. यू. वडे र ५% Intermediate care units 
(HDU, IICU, NIMCU, PIMCU, etc) शैयाको 
व्यवस्था गरेको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ आइ.बस.यू. कक्षमा प्रबत दईु शैयाका लाबग एक 
िेम्न्त्िलेिरको उपलब्धता 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ आई.बस.यू. र एन.आई.बस.यू. जस्ता सघन सेवा प्रदान 
गने यबुनिमा प्रबत शैयाको अनपुातमा एक जना स्िाफ 
नसाको व्यवस्था र बस.बस.यू.को हकमा गम्भिर 
बिरामीका लाबग १:१ र सामान्त्य बिरामीको लाबग 
२:१ को अनपुातमा नबसाङ्ग स्िाफ हनुपुन।े 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ Intermediate care unit (HDU, IICU, NIMCU, 
PIMCU, etc) का शैयाको लाबग प्रबत दईु शैयामा 
एक जना नसा उपलब्ध हनु ेअनपुात 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ ताबलम प्राप्त म्चहकत्सक चौबिसै घण्िा उपम्स्थत रहन े
र सभिम्न्त्धत कन्त्सल्ट्याण्ि अनकलमा उपलब्ध हनु े
व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ बिरामीहरुको अवस्थािारे चौबिस घण्िामा कम्भतमा 
दईु पिक बिरामीका आफन्त्तलाई जानकारी ददन े
व्यवस्था  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ सरुवारोग िएका बिरामीलाई सघन उपचार आवश्यक 
परेका बिरामीलाई छुटै्ट आइसोलेशनमा (सघन 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 

11 
 

उपचारको कूल िडे सं्याको १०% िडेलाई 
आईसोलेसन िडे) उपचारको प्रवन्त्ध बमलाएको  

९ सघन उपचार कक्ष वातानकुुबलत िनाईएको ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१० शल्यहक्रया कक्ष (Operation Theater), आकम्स्मक 
हविाग (Emergency Department), रेबडयोलोजी 
(radio-imaging) र प्रयोगशाला (clinical lab) संग 
सहज पहुँच िएको र जोबडएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

११ सघन उपचार कक्षमा आवगमन र िहहगामनको लाबग 
छुट्टा छुटै्ट ढोकाको व्यवस्था गररएको हनु ु पदाछ 
जसिाि एसस-रे मेबसन, िेड, िबल जस्ता मेबसनहरु 
सम्जलोसँग ल्याउन र लैजान सहकयोस 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१२ बिरामीहरुको पररवारका लाबग प्रबत िेड सं्या एकका 
दरले कुसी िएको छुटै्ट कुरुवा कोठाको व्यवस्था 
िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१३ बिरामीहरुलाई िटे्नका लाबग ददनमा कम्भतमा २ 
पिक बनम्श्चत Visiting Hours छुट्टाईएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१४ िेिल र कुबसा सहहतको परामशा कोठाको व्यवस्था ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१५ Central Monitoring System सहहतको Central 
Nursing Station को व्यवस्था िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१६ नसा र डासिरहरुका लाबग म्चया खाजा खान ेसहुवधा 
सहहतको Pantry को व्यवस्था िएको  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१७ सफा र फोहोर कपडाहरुको लाबग छुटै्ट Utility Room 
को व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१८ पयााप्त मारामा लकरको व्यवस्था सहहत महहला र 
परुुषका लाबग छुट्टा छुटै्ट Changing Room िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१९ महहला र परुुषका लाबग छुट्टा छुटै्ट शौचालयको 
व्यवस्था िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२० कुनै पबन Procedure गनाका लाबग पयााप्त हनुे गरी 
प्रत्येक आई.बस.यू. िेडका लाबग ठाँउ र िम्त्तको 
व्यवस्था िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२१ प्राकृबतक रुपमा उज्यालो हनु े ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२२ आगो बनयन्त्रणका उपकरण र यन्त्रहरुको 
उपलब्धता 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२३ बिरामीहरुको बनयबमत उपचार र स्याहारका लाबग 
प्रोिोकल तयार गररएको र सोहह अनसुार 
कायाान्त्वयन हनु ेगरेको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२४ संक्रमण रोकथाम तथा बनयन्त्रणका सि ैउपायहरु 
अवलभिन गररएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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२५ हात धनुका लाबग अलग्गै ठाँउको व्यवस्था गररएको ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
(ङ) शल्यहक्रया कक्ष: शल्यहक्रया कक्षको मापदण्ड देहायको िमोम्जम हनेुछ:- 
 

बस.न ं मापदण्ड 

अस्पतालको शैया सं्या 
२५ ५० १०० २०० ३०० ५०० वा सो 

िन्त्दा 
िढी  

१ प्रबत पच्चीस शैया क्षमता िरािर एउिा मेजर ओ.िी. 
र एउिा माइनर ओ.िी.को व्यवस्था िएको 

१ २ ४ ८ १२ २० 

२ 
१ नं. का अबतररि प्रत्येक पच्चीस शैया सम्जाकल 
िेडका लाबग एक मेजर ओ.िी. र आवश्यक माइनर 
ओ.िी. को थप व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ प्रबत पचास शैया क्षमता िरािर एउिा (PAC) 
एनेस्थेबसक तयारी कक्षको व्यवस्था िएको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 
अम्ससजन आपूबताको बनयबमत व्यवस्था (Central 
Supply Oxygen Manifold) र आकम्स्मक 
Backup को व्यवस्था हनुपुन े

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ ओ. िी. वातानकूुबलत हनुपुन ेर मेजर ओ.िी. मा 
HVAC बसस्िम हनुपुन े

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ ओ. िी. को िाहहर बिरामी कुरुवा िस्ने व्यवस्था  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ मेजर ओ.िी. िएको जनुसकैु अस्पतालमा आइ.बस.यू. 
अबनवाया हनु ुपने व्यवस्था पालना गरेको 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ प्रत्येक मेजर ओ.िी. को लाबग पोटि अपरेहिि 
वाडाको व्यवस्था 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ अस्पतालमा शल्यहक्रया पश्चात पबन बिरामीको 
अवस्था म्स्थर निएसभम उि शल्यहक्रया गने समूह 
तथा सजान म्चहकत्सक र एनेस्थेबसयोलोम्जटि 
अस्पतालमा रहहरहन ुपने व्यवस्था  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 

पररच्छेद-६ 

जनशम्ि व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड 
२८. जनशम्ि व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड: जनशम्ि व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड देहाय िमोम्जम हनुपुनेछ:- 

(क) सशुासन तथा व्यवस्थापनका लाबग जनशम्ि: 

क्र .
 स .  

पद अस्पताल प्रकार र शैया सं्या 
आधारिूत जनरल 
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५ १० १५ २५ ५०  १०० ३०० हवशेष
ज्ञ 
अस्प
ताल 

हवम्शटिकृत 
अस्पताल 
  

१ मेबडकल डाइरेसिर  / 
मेबडकल सपेुरीिेनडेन्त्ि  

१ 
(मे.
अ) 

१  
(मे.अ
) 

१ 
(मे.ज) 

१  
(मे.ज., 
मे.स)ु 

१ 
(प्र.मे.
स.ु/प्र 
मे ज.) 

१ 
(प्र.मे.स.ु
/प्र मे 
ज.) 

१ (प्र मे 
स ु
/बनदेशक
)  

१ (प्र 
मे स ु
/बनदे
शक) 

१ (सभिम्न्त्धत 
हवशेषज्ञ मे.स.ु 
हनुे गरी) 

२  मेिोन  - - - - १ १ १ १ १ 
१. ३ प्रशासकीय अबधकृत  - - - - १ १ १  १ १ 
२. ४ अस्पताल व्यवस्थापन 

अबधकृत/प्रशासक  
- - - १ १ १ १ १ १ 

३. ५ सूचना अबधकृत  - - - १ १ १  १ १ 
४. ६ आइ. हि. 

अबधकृत/सहायक  
   ०/१ १/१ १/२ २/३ १/३ १/३ 

५. ७ िायो मेबडकल 
इम्न्त्जबनयर/सहायक  

   ०/१ ०/१ १/२ २/३ १/३ १/३ 

६. ८ मेबडकल रेकडार 
(मेबडकल रेकडार 
अबधकृत /सहायक) 

- - - १ १/१ १/२ २/४ १/१ १ 

७. ९ अस्पातल हवत्तीय 
व्यवस्थापक (लेखा 
अबधकृत/ लेखापाल /स. 
लेखापाल) 
 

- - - १ १ १/१ १/२ १/१ १/१ 

८. १० स्िोर हकपर 
)अबधकृत /सहायक(  

- - - १ १ १ १ १ १ 

११ ररसेप्सबनस्ि  - - - १ १ १ १ १ १ 
 

(ख) म्सलबनकल सेवाका लाबग जनशम्ि: 

क्र 
स .  

पद आधारितू अस्पताल जनरल 
अस्पताल- 
२५ शैया  
 

जनरल 
अस्पता
ल- 
५० 
शैया  

जनरल 
अस्पताल
- १०० 
देम्ख 
३०० 
शैया 

हवशेषज्ञ 
अस्पता
ल- 
न्त्यूनतम 
१०० 
शैया 

हवम्शम्टिकृत 
अस्पताल- 
न्त्यूनतम 
५० शैया 

स्वास््य 
हवज्ञान 
प्रबतटठान  /  
म्शक्षण  

अस्पताल 

५ 
शैया  

१० 
शैया  

१
५ 
शै
या  

१ हवशेषज्ञ 
म्चहकत्सक  

- - - हवशेषज्ञ 
हविाग 
अनसुार 

हवशेषज्ञ 
हविाग 
अनसुार 

हवशेषज्ञ 
हविाग 
अनसुार 
थप १ 
प्रबत 
हविाग 
प्रबत 

हवशेषज्ञ 
हविाग 
अनसुार 

५ जना र 
हवम्शटिता
का हविाग 
अनसुार  

हवशेषज्ञ 
हविाग 
अनसुार थप 
१ प्रबत 
हविाग प्रबत 
१०० शैया 
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क्र 
स .  

पद आधारितू अस्पताल जनरल 
अस्पताल- 
२५ शैया  
 

जनरल 
अस्पता
ल- 
५० 
शैया  

जनरल 
अस्पताल
- १०० 
देम्ख 
३०० 
शैया 

हवशेषज्ञ 
अस्पता
ल- 
न्त्यूनतम 
१०० 
शैया 

हवम्शम्टिकृत 
अस्पताल- 
न्त्यूनतम 
५० शैया 

स्वास््य 
हवज्ञान 
प्रबतटठान  /  
म्शक्षण  

अस्पताल 

५ 
शैया  

१० 
शैया  

१
५ 
शै
या  

१०० 
शैया  

२ General Physician  - - - १ १ २  ३   २  
३ General Surgeon  - - - १  १ २  ३   २  
४ Gynecologist and 

Obstetrician  
- - १  १  १ २  ३   २  

५ Pediatrician  - - १  १  १ २  ३  १ २  
६ Anesthesiologist  - - - - १ २  ३  १ २  
७ Orthopedic Surgeon  - - - - १ २  ३  १ २  
८ General Practioner 

(MDGP) 
- - १  १  १ २  ३  १ २  

९ Dental Surgeon  - - - १  १ २  ३  १ २  
१० Dermatologist and 

Venerologist  
- - - - - २  ३  - २  

११ Psychiatrist  - - - - - १  २  - १  
१२ ENT Surgeon  - - - - - १  ३  - १  
१३ Pathologist - - - - - २  ३  - २  
१४ Ophthalmologist  - - - - १ १  २  १ १  
१५ Radiologist  - - - १  १ २  ५ १ २  
१६ Plastic, 

Reconstructive, 
Aesthetic and Hand 
Surgeon  

- - - - - As per 
speciali
ty 
availabl
e 

२  - As per 
speciality 
available 

१७ Cardiologist - - - - -  ३  -  
१८ Neurologist  - - - - -  १  -  
१९ Neurosurgeon - - - - -  १  -  
२० Gastroenterologist  - - - - -  १  -  
२१ Nephrologist - -  - -  १  -  
२२ Emergency 

Physician  
- - - - -  १  -  

२३ Urologist  - - - - -  १  -  
२४ Tropical Medicine 

and Infectious 
Disease expert  

- - - - -  - -  

२५ Pulmunologist  - - - - -  - -  
२६ Hepatologist - - - - -  - -  
२७ Rheumatologist  - - - - -   -  
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क्र 
स .  

पद आधारितू अस्पताल जनरल 
अस्पताल- 
२५ शैया  
 

जनरल 
अस्पता
ल- 
५० 
शैया  

जनरल 
अस्पताल
- १०० 
देम्ख 
३०० 
शैया 

हवशेषज्ञ 
अस्पता
ल- 
न्त्यूनतम 
१०० 
शैया 

हवम्शम्टिकृत 
अस्पताल- 
न्त्यूनतम 
५० शैया 

स्वास््य 
हवज्ञान 
प्रबतटठान  /  
म्शक्षण  

अस्पताल 

५ 
शैया  

१० 
शैया  

१
५ 
शै
या  

२८ Cardiothoracic and 
Vascular Surgeon 

- - - - -  - -  

२९ Organ Transplant 
Surgeon  

- - - - -  - -  

३० Oral and 
Maxillofacial 
Surgeon  

- - - - -  - -  

३१ Neonatologist  - - - - - १  १  - १  
३२ Critical Care 

Physician 
- - - - - १  ३  - १  

३३ Endocrinologist - -  - - - - - - 
३४ मेबडकल अबधकृत  - १  २  ६  १० २४ प्रबत 

सय 
शैया 

२४ 
प्रबत सय 
शैया 

१० २४ प्रबत सय 
शैया 

३५ नबसिंङ्ग सपुरिाइजर  - - - १  १ ३  ३  - ३  
३६ नबसिंङ्ग अबधकृत  - १ १  २ ४  ८ प्रबत 

सय 
शैया  

८ प्रबत 
सय 
शैया 

४ ८ प्रबत सय 
शैया  

३७ नबसिंङ्ग स्िाफ  ४  ४  ७  १५   २५ ४० प्रबत 
सय 
शैया 

४० 
प्रबत सय 
शैया 

२५ ४० प्रबत सय 
शैया 

३८ पारामेबडकल स्िाफ/ 
हे.अ. 

२  ४  ५ ८ १० १२ प्रबत 
सय 
शैया 

१२ 
प्रबत सय 
शैया 

१० १२ प्रबत सय 
शैया 

३९ ि. औषबध 
व्यवस्थापक/ 
फामेसी अबधकृत/ 
फामेसी सहायक  

०/०/
१   

०/
१/
१  

०
/
१
/
१  

०/१/२  ०/१/
३ 

१/२/
५ प्रबत 
सय 
शैया 

१/२/
५ प्रबत 
सय 
शैया 

०/१/२ 
प्रबत पचास 
शैया 

१/२/५ प्रबत 
सय शैया 

४० प्रयोगशाला सभिम्न्त्धत 
व्यवस्था पररच्छेद ८ 
िमोम्जम हनु े

           

४१ रेबडयो इमेम्जङ्ग 
सभिम्न्त्धत व्यवस्था 
पररच्छेद ९ िमोम्जम 
हनु े

           

४२ एनेस्थेहिक सहायक  - - १  २  ३ ४ प्रबत 
सय 
शैया 

४ प्रबत 
सय 
शैया 

 ४ प्रबत सय 
शैया 
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क्र 
स .  

पद आधारितू अस्पताल जनरल 
अस्पताल- 
२५ शैया  
 

जनरल 
अस्पता
ल- 
५० 
शैया  

जनरल 
अस्पताल
- १०० 
देम्ख 
३०० 
शैया 

हवशेषज्ञ 
अस्पता
ल- 
न्त्यूनतम 
१०० 
शैया 

हवम्शम्टिकृत 
अस्पताल- 
न्त्यूनतम 
५० शैया 

स्वास््य 
हवज्ञान 
प्रबतटठान  /  
म्शक्षण  

अस्पताल 

५ 
शैया  

१० 
शैया  

१
५ 
शै
या  

४३ डेन्त्िल हाइम्जबनस्ि  - - १  १ १ २  ३  २  
४४ डेन्त्िल सहायक - - - १  १ २  १   २  
४५ MO/Optometrist - - - - १ १/१ १/१  १/१ 
४६ अप्थाम्ल्मक सहायक - - - १ १ २ २  २ 
४७ मेबडको बलगल र 

फोरेम्न्त्सक सवेा  
- - - १ मे.अ. 

ताबलम 
प्राप्त 

१ 
मे.अ. 
ताबलम 
प्राप्त 

MD  

Forensi
c  
Medicin

e  -१  
MO  -२  

MD  

Forens
ic  

Medici
ne  -१  
MO  -२  

१ मे.अ. 
ताबलम प्राप्त 

MD  

Forensic  

Medicine  -१  
MO  -२  

४८ हफम्जयोथेरापी 
(हफम्जयोथेरहपटि/हफम्ज
योथेरापी  

िेम्सनबसयन/सहायक
) 

- - - ०/०/१ ०/१/
१ 

१/१/
२ प्रबत 
१०० 
शैया 

१/१/
२ प्रबत 
१०० 
शैया 

०/१/१ १/१/२ प्रबत 
१०० शैया 

४९ डाईहिबसयन  - - - - १ १ - १ १ 
५०  बसबनयर डाईहिबसयन - - - - - १  १  -  १  
 

(ग) अस्पताल सहयोग सेवाका लाबग जनशम्ि: 

क्र .  
स 

पद आधारिूत 
अस्पताल 

जनरल 
अस्पताल 
(२५-५० 
शैया) 

जनरल अस्पताल 
( १००-३०० 
शैया) 

हवशेषज्ञ 
अस्पताल 

हवम्शम्टि
कृत 
अस्पता
ल 

स्वास््य 
हवज्ञान 
प्रबतटठान  /  
म्शक्षण  

अस्पताल 

५ 
शै
या  

१० 
शैया  

१५ 
शैया  

१ पोषण सेवा  - - - १- 
Dietician 

१- Senior 
Dietitian 
१- dietitian 

१- Senior 
Dietitian 

१- 
Dieticia
n 

१- Senior 
Dietitian 
१- dietitian 

२ हाउस हकपर  - - - १  १  १  १  १  
३ CSSD - - - २  ३  ३  २ ३ 
४ Laundry र 

Housekeepi
ng 

- - - २ ३ २ २ ३ 

५ सरुक्षा 
)Security (  

- - - चौबिसै 
घण्िा 

चौबिसै घण्िा चौबिसै घण्िा चौबिसै 
घण्िा 

चौबिसै घण्िा 
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क्र .  
स 

पद आधारिूत 
अस्पताल 

जनरल 
अस्पताल 
(२५-५० 
शैया) 

जनरल अस्पताल 
( १००-३०० 
शैया) 

हवशेषज्ञ 
अस्पताल 

हवम्शम्टि
कृत 
अस्पता
ल 

स्वास््य 
हवज्ञान 
प्रबतटठान  /  
म्शक्षण  

अस्पताल 

५ 
शै
या  

१० 
शैया  

१५ 
शैया  

६ BMET  - - - १- 
Diploma 

१- Biomedical  

Engenieer 
१- Diploma 

१ -  
Biomedical  

Engenieer  

१- 
Biome
dical  

Engeni
eer 

१- 
Biomedical  

Engenieer 
१- Diploma 

७ सामाम्जक 
सेवा इकाई 
सभिन्त्धी 
व्यवस्था 
पररच्छेद २४ 
िमोम्जम हनुे  

        

८ ह  .स. चा .  आवश्यकता अनसुार 
९ सरुक्षा गाडा  आवश्यकता अनसुार 
१० प्लभिर  - - १ १ २ ३ २ ३ 
११ Electrician - - १ १ २ ३ २ ३ 
१२ िगैचे  आवश्यकता अनसुार 

१३ कायाालय 
सहयोगी  

आवश्यकता अनसुार 

 
नोि: धारा, बिजलुी र िगैंचाको व्यवस्थापन, सरुक्षाको प्रिन्त्ध, सवारी चालक, कायाालय सहयोगी लगायत सहायक 
कायाका लाबग सेवा करार, दरिन्त्दी वा आउिसोबसाङ गरी आवश्यकता अनसुार सेवाको सबुनम्श्चतता गरेको हनु ुपनेछ 
। 
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पररच्छेद-७ 
हवशेषज्ञ तथा हवम्शम्टिकृत सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड 

२९. हवशेषज्ञ तथा हवम्शम्टिकृत सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: हवशेषज्ञ तथा हवम्शम्टिकृत सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड देहाय 
िमोम्जम हनुपुनेछ:- 

(क) हवशेषज्ञ सेवा सभिन्त्धी: (१) जनस्वास््य सेवा बनयमावली, २०७७ को अनसूुची-३ मा उल्लेख िएका 
हवशेषज्ञ सेवाहरु ददने अस्पताललाई हवशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा िमु्झने छ। 

(ख) हवम्शम्टिकृत सेवा सभिन्त्धी: जनस्वास््य सेवा बनयमावली, २०७७ को अनसूुची ४ मा उल्लेख िएका 
हवम्शम्टिकृत सेवाहरु ददन ेअस्पताललाई हवम्शम्टिकृत अस्पतालको रुपमा िमु्झने छ। 

(ग) खण्ड (क) र खण्ड (ख) सभिन्त्धी अन्त्य मापदण्डहरु हवबिन्न पररच्छेद र दफाहरुमा उल्लेख िए 
िमोम्जम हनेुछ। 

 
पररच्छेद-८ 

प्रयोगशाला सञ्चालन सभिन्त्धी मापदण्ड 
३०. प्रयोगशाला सञ्चालन सभिन्त्धी: प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन सभिन्त्धी मापदण्डहरु देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:-  
(क) क्षरेफल सभिन्त्धी: (१) प्रयोगशालाको न्त्यूनतम के्षरफल देहाय िमोम्जमको हनु ुपनछे:- 

वगा वगा 'A' वगा 'B' वगा 'C' वगा 'D' वगा 'E' 
के्षरफल ४०००* 

वगा हफि 
१५०० वगा हफि ४०० वगा हफि २५० वगा 

हफि 
१५० वगा 
हफि 

(२) प्रयोगशालाको नसशाकंन (Lay-Out) नमनूा सङ्कलन गने देम्ख बलएर बिसजान सभम हनेु गरी लम्जकल फ्लो 
(Logical Flow) बमलाएको हनु ुपनछे।  

(३) नमूना संकलन, नमूना प्रोसेबसङ, नमूना परीक्षण, ररपोहििंग आददको लाबग छुट्टा छुटै्ट के्षर हनु ुपनछे। 
(४) तोहकएको कुल के्षरफलको न्त्यूनतम ७०% िाग प्रयोगशालासँग सभिम्न्त्धत प्राहवबधक परीक्षण कायाको लाबग 

छुट्याइएको हनु ुपनेछ l िाकँी ३०% िागमा प्रयोगशालासँग सभिम्न्त्धत अन्त्य कायाहरु जस्तै: नमूना संकलन, 
प्रबतक्षालय, बमहिङ हल, कायाालय के्षर, िण्डार, शौचालय आददको लाबग व्यवस्था गना सहकनछे। 

(५) 'A' वगाको प्रयोगशालाको हकमा एउिै िवनमा अथवा एउिै प्राङ्गणमा सिै सेवा ददन नसहकन ेअवस्थामा 
अबधकतम ५०० बमिर बिर रहेको अको िवनिाि पबन केही सेवाहरु सञ्चालन गना सहकनछे। 

(ख) जनशम्ि सभिन्त्धी: (१) प्रयोगशालामा देहाय िमोम्जमको न्त्यूनतम प्राहवबधक जनशम्ि रहन ुपनेछ:- 
 

मानव संसाधन 
(प्राहवबधक) 

वगा 'A' वगा 'B' वगा 'C' वगा 'D' वगा 'E' 

जनशम्िको हववरण प्राहवबधक जनशम्ि 
न्त्यूनतम तीस जना; 
५०% जनशम्ि 
स्नातक अथवा सो 
िन्त्दा माबथको 
योग्यताको हनुपुन।े 
काया हवहवधता 
अनसुार प्रबतबनबधत्व 
हनुे गरी पाँच जना 

प्राहवबधक जनशम्ि 
न्त्यूनतम िाह्र जना; 
५०% जनशम्ि 
स्नातक अथवा सो 
िन्त्दा माबथको 
योग्यताको 
हनुपुन।े तीन जना 
स्नातकोत्तर िएको 
हनुपुन।े 

प्राहवबधक 
जनशम्ि 
न्त्यूनतम छ 
जना; ५०% 
जनशम्ि 
स्नातक अथावा 
सो िन्त्दा 
माबथको 
योग्यताको 

न्त्यूनतम चार 
जना; 
जसमध्ये एक 
जना स्नातक 
वा सो िन्त्दा 
माबथल्लो 
तहको 
हनुपुन।े  
 

प्राहवबधक 
जनशम्ि 
न्त्यूनतम दईु 
जना ल्याव 
अबसटिेन्त्ि वा 
सो िन्त्दा 
माबथल्लो 
तहको 
हनुपुन।े 
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स्नातकोत्तर िएको 
हनुपुन।े 

हनुपुन।े एक 
जना स्नातकोत्तर 
योग्यता िएको 
हनुपुन।े 

चौहवसै घण्िा आकम्स्मक 
प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन 
गनुापने स्वास््य 
संस्थाहरुमा आवश्यक 
थप मानव संसाधन  

न्त्यूनतम दश जना; 
५०% जनशम्ि 
स्नातक अथवा सो 
िन्त्दा माबथको 
योग्यताको हनुपुन।े 
न्त्यूनतम दईु जना 
स्नातकोत्तर िएको 
हनुपुने  

न्त्यूनतम पाँच जना; 
जसमध्ये दईु जना 
जनशम्ि स्नातक 
अथवा सो िन्त्दा 
माबथको योग्यताको 
हनुपुन।े एक जना 
स्नातकोत्तर िएको 
हनुपुन े

न्त्यूनतम तीन 
जना; न्त्यूनतम 
एक जना 
स्नातक योग्यता 
िएको 
हनुपुन े

न्त्यूनतम 
एकजना  

 

(२) प्रयोगशालामा काम गने प्राहवबधक जनशम्ि सभिम्न्त्धत काउम्न्त्सलमा दताा िएको हनु ुपनेछ l  
(३) प्राहवबधक जनशम्िलाई काया िमोम्जमको आवश्यक ताबलमको व्यवस्था गरेको हनु ुपनछे l  
(४) न्त्यूनतम मानव संसाधनको सं्या गणना गदाा प्रयोगशालाको काया वोझको आधारमा फुल िाइम र बनयबमत 

पािा िाइम जनशम्ि हनु ुपनछे। बनयबमत पािा िाइम जनशम्ि िन्नाले दैबनक रुपमा न्त्यनूतम तीन घण्िा 
उपलव्ध हनेु जनशम्िलाई मार ैमाबनने छ। न्त्यूनतम जनशम्ि प्रयोग गदाा (दईु जना पािा िाइम कमाचारी 
िरावर १ जना फुल िाइम) कमाचारी माबननेछ। 

(५) एकल प्रयोगशालाको हकमा न्त्यूनतम एक जना सपुरिाइजर फुल िाइम हनु ुपनछे। "ए" र "िी" वगाको 
हकमा प्रयोगशाला सपुरिाइजर प्रयोगशाला हवधामा स्नातकोत्तर तहको हनु ुपनेछ। कायाानिुवको हकमा "ए" 
वगाको लाबग सपुरिाइजरको सभिम्न्त्धत हवषयमा स्नातकोत्तर पश्चात अबधकृतस्तरमा तीन वषाको कायाानिुव 
हनु ुपनेछ र "िी" वगाको लाबग स्नातकोत्तर पश्चात अबधकृतस्तरमा एक वषाको कायाानिुव हनुपुने छ। "सी" 
वगाको लाबग प्रयोगशाला सपुरिाइजर स्नातकोत्तर र “डी” वगाको लाबग स्नातक उत्तीणा हनु ुपनेछ। 

(६) "ए" र "िी" वगाको हकमा काउन्त्सेबलङको व्यवस्था हनु ुपनेछ। काउन्त्सेबलङ ल्याव सपुरिाइजर वा तोहकएको 
व्यम्िले गना ससनेछ। आवश्यकता अनसुारका काउन्त्सेबलङकतााले सेवाग्राही र परीक्षण पठाउने 
म्चहकत्सकहरुलाई परामशा ददने, परीक्षण ररपोिाको नबतजालाई मूल्याङ्कन गरी रोग पत्ता लगाउने र अन्त्य 
म्चहकत्सकलाई रोग अनसुार प्रयोगशाला परीक्षण छनौि गना सहयोग गनेछन।्  

(७) “ए” र “िी” वगाको प्रयोगशालाको परीक्षणिाि प्राप्त नबतजा कम्भतमा स्नातकोत्तर तह उबतणा प्राहवबधकिाि 
िेररफाई गनुापनेछ। अन्त्य वगाका प्रयोगशालाको परीक्षणिाि प्राप्त नबतजा कम्भतमा स्नातक तह उबतणा 
प्राहवबधकिाि िेररफाई गनुापनछे। 

 
 
(ग) उपकरण सभिन्त्धी: (१) प्रयोगशालाको वगीकरण र आवश्यक उपकरण तथा सामाग्रीहरु देहाय िमोम्जम हनु ु

पनेछ:- 
 

प्रयोगशालाको 
वगीकरण 

आवश्यक उपकरण तथा सामाग्रीहरु 

"E" (इ) All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to): 
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• Binocular Microscope 
• Centrifuge 
• Colorimeter 
• Water bath 
• VDRL Shaker 
• Hot air oven 
• Micropipettes 
• DC counter 
• Power backup 
• Autoclave 

"D" (बड) All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to): 
All All of “E” Category plus  

• Incubator, 
• Semi-automated Biochemistry analyzer  

"C" (बस) All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to): 
All of “D” Category plus  
• Automated Hematology analyzer 
• Electrolyte analyzer 
• Coagulometer 
• ELISA set/CLIA  
• Cytology stain set up  
*For Hospital based: Automatic tissue processor, Floatation Waterbath, Microtome, 
Hot plate 

"B" (िी) All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to): 
All All of “C” Category plus  

• Fully Automated Biochemistry analyzer 
Fully Automated ELISA set/ CLIA 

"A" (ए) All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to): 
All of “B” Category plus  
• Histopathology set up 
• Automatic tissue processor, Floatation Waterbath, Microtome, Hot plate 
• Basic molecular facility (PCR-Conventional/real Time)  
• IHC set up 
• Immunoflourescence 
• Flowcytometry 
• Other Equipment as per super-specialized test performed  

 
 

नोि: माबसक १०० िन्त्दा िढी वायप्सी नमूना आएमा (Histocytopathology) सेिअप राख्न ुपनछे। सो 
िन्त्दा कम नमनूा आउने सी र िी वगाको प्रयोगशालामा साइिोलोजी सेवा हनु ुपनछे। हीस्िोप्याथोलोजी तथा 
आइ एच सी को हकमा प्रोसेबसङ सेवा आउिसोसा  गना सहकनछे। 

(२) उपकरणहरुको सभिार ताबलका िनाइ बनयबमत रुपमा सभिारका कायाहरु गनुा पनेछ।  
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(३) अत्यावश्यक परीक्षणहरूका लाबग सोही क्षमताको ब्याकअप उपकरणको व्यवस्था हनु ुपनेछ।  
 
(घ) परीक्षण सभिन्त्धी: देहाय िमोम्जमका प्रयोगशालामा देहाय िमोम्जमका परीक्षण उपलब्ध हनु ुपनछे:-  
 

वगा परीक्षण 

E • Hematology: TC, DC, hemoglobin, ESR, blood grouping for non transfusion purpose, BT, 
CT  

• Biochemistry: Sugar, Urea, BilirubinT& D, S. UricAcid, Total protein, serum albumin  
• Microbiology: sputum AFB stain (z-N stain) 
• Tests by RDTS: With simple interpretation  
• Miscellaneous: Routine urine analysis, routine stool analysis, urine pregnanry test, Stool for 

reducing substances.  

D All tests of E category plus following  
• Hematology: RBC Count, PT, APTT, Platelet count, Hematocrit, Red cell Indices  
• Biochemistry: SGOT, SGPT, ALP, lipid profile, creatinine, sodium, potassium 
•  Microbiology: Gram stain and KoH mount for fungi 
• Serological tests: RPR, Widal test, ASO Titre, RA Factor, CRP, Tests by RDTS: All  
• Miscellaneous: Stool for occult blood, Urine ketone bodies, urobilinogen, bile salt, bile 

pigment, Bence Jones protein.  

C All tests of D category plus following: 
• Hematology: Absolute counts, Blood grouping for transfusion purpose, Cross matching (if 

blood bank present), reticulocyte count, peripheral blood smear examination  
• Biochemistry: Cardiac Enzymes, other enzymes, Thyroid Function Test (T3, T4, TSH)  
• Microbiology: All Routine bacteriology culture, ELISA for infectious disease, e.g.: HlV, 

HBSAg & HCV, etc.  
• Hlstopathology/Cytopathology*, Bone Marrow aspiration and biopsy service  
• Miscellaneous: CSF and body fluid analysis, Semen analysis  

B All tests of C category plus following 
• special coagulation profile,  
• hormone analysis, 
• lmmuno-histo chemistry (lHC) *  
• Tumor marker.  
• Advance C/S (anaerobic culture, fungus culture),  
• hemolytic profile 
• tests performed by ELISA/CLIA technique as per requirement 

A All tests of B category plus following 
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• Molecular tests 
• Superspecialised tests  
• Minimum 40 tests among tests listed in Annex 2  

नोि: "सी" र "िी" वगाको हकमा माबसक १०० िन्त्दा िढी वायप्सी नमूना आएमा Histocytopathology 
सेि अप राख्न ुपनेछ। सो िन्त्दा कम नमूना आउने सी र िी वगाको प्रयोगशालामा साइिोलोजी सेवा हनु ु
पनेछ। हीस्िोप्याथोलोजी तथा आइ एच सी को हकमा प्रोसेबसङ सेवा  आउिसोसा  गना सहकनछे।  

 
३१. 'ए' वगाको प्रयोगशालामा हनुपुने थप व्यवस्था: 'ए' वगाको प्रयोगशालामा देहाय िमोम्जमको थप व्यवस्था हनु ु

पनेछ:- 
(क) प्राहवबधक कमाचारीको फेस ररबडङिाि गररन ेइ-हाम्जरी रेकडा तथा सिै कमाचारीको तलि िैंक खातामा 

जाने व्यवस्था हनु ुपनेछ।  
(ख) प्रबत ददन औसत २०० विा बिरामीको नमूना प्राप्त हनु ुपन ेर सो नमूना सोहह ल्यािमा परीक्षण गररन ु

पनछे l  
(ग) कम्भतमा ४०० प्रकारका परीक्षणहरु गना सक्षम हनु ुपनेछ l  
(घ) Biochemistry, serology, Immunology जस्ता मबेसनहरुले बछिो र छररतो सेवा ददन १ घन्त्िामा 

कम्भतमा २०० विा िेस्ि गना ससन ेक्षमता िएको हनु ुपनेछ l  
(ङ) प्रयोग हनेु मेबसनहरु तथा िेस्ि kit हरु European CE अथवा US FDA मान्त्यताका गणुस्तर यिु 

हनु ुपनेछ l  
(च) ठूला तथा प्रमखु उपकरणहरुको िाहषाक ममात सभझौता (ए. एम. सी) हनुपुनेछ। 
(छ) प्राहवबधक कमाचारीहरुलाई नयाँ प्रबिबधको ज्ञान र म्शपको क्षमता अबिवृम्द्धको लाबग बनयबमत ताबलमको 

व्यवस्था हनुपुनेछ। 
(ज) प्रबतक्षालय, पसु्तकालय, कायाालय प्रमखुको कोठा, िैठक हल तथा सेबमनार हलको व्यवस्था हनु ुपनछे 

। 
(झ) अनसूुची २ मा िएका परीक्षणहरुमध्ये न्त्यूनतम चाबलस विा परीक्षण अबनवाया गनुा पनेछ।  
(ञ) प्रयोगशालाले “ए” वगाको मान्त्यता प्राप्त गरेको दईु वषा बिर उपलव्ध सेवाहरुमध्ये न्त्यूनतम पचास 

विा परीक्षणहरु ISO 15189 मान्त्यता प्राप्त हनु ुपनेछ। सो अवधीमा यो प्रावधान परुा गना नसकेमा 
स्वत: “िी” वगामा जानछे। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरुले पबन यो मापदण्ड लाग ूिएको 
दईु वषा बिर ISO 15189 प्रमाणीकरण िइससन ुपनेछ। प्रयोगशालाले ए वगाको बनवेदन दददा ISO 
15189 प्रमाणीकरणको योजना प्रस्ततु गनुा पनेछ।  

(ि) सवाबलिी हेन े छुटै्ट प्राहवबधक जनशम्ि (सवाबलिी भयानजेर) तथा वायोसेफ्िी  सेसयरुीिी  हेन े छुटै्ट 
प्राहवबधक जनशम्ि (वायोसेफ्िी अहफसर) हनु ुपनेछ। 

३२. िायोसेफ्िी सेसयरुीिी सभिन्त्धी: प्रयोगशालाको िायोसेफ्िी सेसयरुीिी सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनुपुनेछ:- 
(क) स्वास््य प्रयोगशाला न्त्यूनतम BSL-2 level को हनु ुपनेछ। 
(ख) िायोसेफ्िी सेसयरुीिीको काया सभिन्त्धी म्जभमेवार जनशम्ि तोहकएको हनु ुपनेछ। 

 
३३. गणुस्तर सभिन्त्धी: प्रयोगशालाको गणुस्तर सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनुपुनेछ:- 
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(क) प्रयोगशालाले राम्टियस्तरमा सञ्चालन गरेको वाह्यगणुस्तर सबुनम्श्चतता कायाक्रम (National External 
Quality Assurance Scheme) मा सहिाबगता जनाउन ुपनछे। 

(ख) आन्त्तररक गणुस्तर बनयन्त्रण (Internal Quality Control) को व्यवस्था दरुुस्त हनु ुपनछे। 
 

३४. परीक्षण ररफरल गने सभिन्त्धी: प्रयोगशालाले परीक्षण ररफरल गने सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनुपुनेछ:- 
(क)  प्रयोगशालाले आफुसँग उपलव्ध निएका परीक्षणहरु पे्रषण गना ससनछे। प्रापक (Referral) 

प्रयोगशाला न्त्यनूतम "िी" वगाको र पे्रषक (Referring) प्रयोगशाला न्त्यूनतम "बड"वगाको हनु ुपनेछ।  
(ख) प्रापक र पे्रषक प्रयोगशालािीच करार सभझौता (MOU) िएको हनु ुपनेछ। 
(ग) पे्रषक प्रयोगशालाले नेपालमा हनेु प्रयोगशाला परीक्षण देश िाहहरको प्रयोगशालामा पे्रषण गरेको हनु ु

हुँदैन। 
(घ) कुनै पबन प्रयोगशालाले आफ्न ैप्रयोगशाला वा देश बिर ैरहेको शाखामा आफुले परीक्षण सेवा 

सञ्चालन नगरेको परीक्षणको लाबग ररफरल प्रयोगशालाको िूमीका बनवााह गना पाउने छैन।  
(ङ) पे्रषण गररन ेपरीक्षणहरुको सूची बनधााररत िएको हनु ुपनेछ।  
(च) सेवा ग्राहीलाई उसको परीक्षण पे्रषण गरीएको जानकारी हनु ुपदाछ। साथै सेवाग्राही आफै रेफरल 

प्रयोगशालामा गई परीक्षण गराउँदा बतन ेशलु्क र ररफररङ प्रयोगशाला माफा त जाँदा बतनुापने 
शलु्कको िारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी हनु ुपदाछ। 

(छ) पे्रषण गररएका परीक्षणहरुको ररपोिा ररफरल प्रयोगशालाकै ररपोिा फारममा उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 
(ज) पे्रषण गने नमूनाको ढुवानी हवबध तथा नबतजा सूचना प्रवाह गने हवबध स्पटि हनु ुपदाछ।  
(झ) नेपालका प्रयोगशालामा नहनेु परीक्षण मारै देश िाहहर पे्रषण गना सहकन ेछ। तर देश बिर 

उपलव्ध िएका परीक्षणहरु कुन ैसेवाग्राहीको इच्छा िएमा देश िाहहरको प्रयोगशालामा पठाउन 
सहकनछे।  

(ञ) देश िाहहर परीक्षण पठाउँदा अनसूुची ३ िमोम्जमको ढाँचामा सेवाग्राहीको अबनवाया बलम्खत सहमबत 
(Written Consent) बलन ुपनेछ।  

(ि) हवदेशी ररफरल प्रयोगशाला सूचीकरण सभिन्त्धमा 
(१) देश िाहहरका ररफरल प्रयोगशाला मन्त्रालय/तोहकएको बनकायमा सूचीकृत हनु ुपनेछ।  
(२) हवदेशी रेफरल प्रयोगशाला ISO 15189 िमोम्जम प्रमाम्णकरण िएको हनु ुपनछे। 
(३) पे्रषण गररएका परीक्षणहरुको सूचीको अबिलेख रमैाबसक रुपमा राम्टिय जनस्वास््य प्रयोगशालमा 

िझुाउन ुपनेछ। 
(४) हवदेशी ररफरल प्रयोगशालाले नेपालको कुन ै एउिा प्रयोगशाला माफा त मारै नमूना प्राप्त गना 

ससनेछ। 
(५) हवदेशी ररफरल प्रयोगशालाको दताा गराउन ेम्जभमा नेपाल बिरको सभिम्न्त्धत पे्रषक प्रयोगशालाको 

हनेुछ।  
(६) नयाँ हवदेशी ररफरल प्रयोगशालाको दताा गराउँदा सो को आवश्यकता र औम्चत्य पमु्टि हनु ुपनेछ।  

 
(ठ) हवदेशिाि नेपालमा परीक्षणको लाबग नमूना पे्रषण सभिन्त्धमा देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 

(१) नेपाली प्रयोगशाला “ए” अथवा “िी” वगाको हनु ुपनेछ।  
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(२) सो प्रयोगशालाले कुन ैदताावाला हवदेशी प्रयोगशाला माफा त मार नमूना प्राप्त गना ससनेछ। यसरी 
नमूना प्राप्त गना स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालयिाि पूवा स्वीकृती बलन ुपनेछ।  

३५. अबिलेख सभिन्त्धी: प्रयोगशालामा देहाय िमोम्जमका अबिलेखहरु राख्न ुपनेछ:- 
(क) प्रयोगशालाका मु् य परीक्षणहरुको SOP 
(ख) Equipment user manual 
(ग) Equipment maintenance record 
(घ) IQC रेकडा /EQA रेकडा 
(ङ) कमाचारीको व्यम्िगत हववरण )योग्यता/ताबलम/अनिुव आददको रेकडा(  
(च) पे्रषण गररएका परीक्षणको अबिलेख 
(छ) पे्रषक र प्रापक प्रयोगशाला िीचमा िएको करारनामा (MOU)  
(ज) संस्थाको कानूनी मान्त्यता दताा सभिन्त्धी स भपूणा कागजात 

 
३६. आकम्स्मक प्रयोगशाला सभिन्त्धी: प्रयोगशालामा आकम्स्मक परीक्षण सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनु ु

पनेछ:- 
(क) अस्पतालमा आधाररत प्रयोगशालामा आकम्स्मक सेवा उपलव्ध हनु ुपनेछ।  
(ख) आकम्स्मक परीक्षणको नबतजा नमूना प्राप्त गरेको अबधकतम दईु घण्िा बिर ददन ुपनछे। 
(ग) छुटै्ट आकम्स्मक प्रयोगशाला निएका अस्पतालले आकम्स्मक परीक्षण रुहिन प्रयोगशालािािै हनेु व्यवस्था 

गना ससनेछन।् तर आकम्स्मक परीक्षणको नबतजा तोहकएकै समयम ैप्रदान गनाको लाबग स्पटि कायाहवबध 
तय गरेको हनु ुपनछे। 

(घ) आकम्स्मक परीक्षण अनसूुची ४ िमोम्जम हनेुछ। 
 

३७. प्रयोगशाला सेवा हवस्तार सभिन्त्धी: प्रयोगशलाको सेवा हवस्तार सभिन्त्धमा देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 
(क) “ए” तथा “िी” वगामा दताा िएका एकल प्रयोगशालाले सेवा हवस्तार गना सङ्कलन इकाई (Collection 

Center) वा शाखा प्रयोगशाला (Branch) वा िेन्त्चाइज प्रयोगशाला (Franchise) को व्यवस्था गना 
ससनेछन।् 

(ख) सङ्कलन इकाई वा शाखा प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशाला खोल्न ुपूवा मु् य प्रयोगशालाले राम्टिय 
जनस्वास््य प्रयोगशालािाि अग्रीम रुपमा एक पिकको लाबग मनासय पर बलन ुपनेछ। 

(ग) सङ्कलन इकाई वा शाखा प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशालाले पहहचान खुल्न ेसभपूणा कागजातहरु 
(जस्तै: लेिर हेड, वोडा, होबडङ िोडा, वेव साइि) मा आफ्नो प्रयोगशालाको वगा स्पटि रुपमा खुलाउन ु
पनेछ। 

(घ) सङ्कलन इकाई वा शाखा प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका लाबग राम्टिय जनस्वास््य 
प्रयोगशालािाि छुट्टा छुटै्ट सञ्चालन अनमुबत बलएको हनु ुपनेछ। 

 
३८. सङ्कलन इकाई वा शाखा प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका सभिन्त्धी व्यवस्था: सङ्कलन इकाई वा शाखा 

प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशलाको सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
(क) सङ्कलन इकाई: 
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न्त्यूनतम कमाचारी सं्या न्त्यूनतम उपकरण न्त्यूनतम क्षरेफल 
न्त्यूनतम २ जना प्रयोगशाला 
अबसस्िेन्त्ि वा माबथल्लो तह 

• सेन्त्िफ्यजु र रेहिजेरेिर  
• वारकोडको व्यवस्था  
• कभप्यिुर (LIS) सहहत 
• फ्लेवोिोमी कुसी 

• १५० वगा हफि 
• छुटै्ट शौचालय र 

प्रबतक्षालयको व्यवस्था) 

 
(१) सङ्कलन इकाई सकेसभम िईु तल्लामा हनुपुने छ सो निएको खण्डमा सङ्कलन इकाईसभम पगु्नको 

लाबग बलफ्िको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(२) स्याभपल सेपरेसन तथा ओसार पसारको लाबग आवश्यक उपकरण तथा कन्त्जमुयवल (Tubes, Vials, 

Pipets, Cold box, Ice pack etc) हरुको व्यवस्था गनुा पनछे। 
(३) नमूना सङ्कलन, ओसारपसार तथा  ररपोिाको अबिलेख दैबनक  रुपमा  राम्खएको  हनु ुपनेछ। 
(४) मु् य प्रयोगशालाले सङ्कलन इकाई खोल्न मनासय परको लाबग बनवेदन ददन ुअम्घ प्रयोगशाला न्त्यूनतम 

एक वषा सञ्चालन िई न्त्यनूतम तीस हजार सेवाग्राहीको परीक्षण गरेको हनु ुपनछे। 
(५) नमूना सङ्कलन इकाई अन्त्य कुन ैप्रयोगशालाको मातहतमा वा िवनबिर राख्न पाइने छैन।  
(६) “ए” वगाको प्रयोगशालाले मलुकुिर अबधकतम पचास र “िी” वगाले अबधकतम िीस विासभम नमूना 

सङ्कलन केन्त्र खोल्न ससनेछ।  
(ख) शाखा प्रयोगशाला:  
(१) मु् य प्रयोगशालाले शाखा प्रयोगशाला खोल्न मनासय परको लाबग बनवेदन ददन ुअम्घ प्रयोगशाला 

“ए” अथवा “िी” वगामा न्त्यूनतम एक वषा सञ्चालन िई पचास हजार सेवाग्राहीको परीक्षण गरेको 
हनु ुपनेछ। 

(२) शाखा प्रयोगशालाको सभपूणा स्वाबमत्व तथा व्यवस्थापन मु् य प्रयोगशालाको हनेुछ।  
(३) शाखा प्रयोगशाला पबन “ए” अथवा “िी” वगाको हनु ुपनेछ। 
(४) शाखा प्रयोगशालाको गणुस्तरको प्रमखु दाहयत्व मु् य प्रयोगशालाको हनेुछ। 
(५) शाखा प्रयोगशालाको लाबग प्राहवबधक कमाचारी र उपकरणहरु छुटै्ट हनु ुपनेछ। 
(६) शाखा प्रयोगशालामा उपलव्ध हनेु सभपूणा सहुवधाहरुको पणुा हववरण प्रमखु प्रयोगशालामा उपलव्ध 

राख्नपुने छ। 
(७) “ए” वगाको प्रयोगशालाले मलुकुिर अबधकतम दश र “िी” वगाले अबधकतम पाँच विासभम शाखा 

प्रयोगशाला खोल्न ससनेछ। 
(ग) िेन्त्चाइज प्रयोगशाला: 
(१) ISO 15189 प्रमाणी करण  िएका  'ए' वगाको एकल प्रयोगशालाले मारै स्वास््य तथा जनसं्या 

मन्त्रालयले तोकेको शलु्क बतरी प्रयोगशालाको िेन्त्चाइज बिक्री गना पाउने छ। 
(२) िेन्त्चाइज प्रयोगशाला “कम्भतमा “िी” वगाको हनु ु पन े र सञ्चालन पूवा राम्टिय जनस्वास््य 

प्रयोगशालािाि स्वीकृती प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ। 
(३) मु् य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशाला खोल्न मनासय परको लाबग बनवेदन ददन ुअम्घ प्रयोगशाला 

न्त्यूनतम तीन वषा सञ्चालन िई िाहषाक सरदर पचास हजार सेवाग्राहीको परीक्षण गरेको हनु ुपनेछ। 
(४) िेन्त्चाइज प्रयोगशालाको स्वाबमत्व तथा व्यवस्थापन मु् य प्रयोगशालाको स्वाबमत्व तथा व्यवस्थापन 

िन्त्दा बिन्न हनेुछ।  



 

26 
 

(५) िेन्त्चाइज प्रयोगशाला तथा मु् य प्रयोगशाला िीच आवबधक करारनामा हनु ुपदाछ।(MOU) 
(६) िेन्त्चाइज प्रयोगशालाको गणुस्तरको प्रमखु दाहयत्व मु् य प्रयोगशालाको हनेुछ। मु् य प्रयोगशालाले 

िाहषाक रुपमा आफ्ना िेन्त्चाइज प्रयोगशालाहरुको गणुस्तर सभिन्त्धी आन्त्तररक अबडि (Internal 
Audit) गनुा पनेछ। 

(७) “ए” वगाको प्रयोगशालाले मलुकुिर अबधकतम दश विा विासभम िेन्त्चाइज प्रयोगशाला खोल्न 
ससनेछ। सो िन्त्दा िहढ िेन्त्चाइज प्रयोगशाला खोल्न परेमा मन्त्रालयको पूवा सहमबत बलन ुपनछे। 

(८) मु् य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका लाबग सेवा सञ्चालन पूवा प्रयोगशालाको ले-आउि 
योजना, उपकरण योजना, जनशम्िको योजना तयार गनुापनेछ । 

(९) मु् य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका लाबग प्रयोगशाला सभिन्त्धी प्राहवबधक तथा व्यवस्थापनका 
प्रोिोकलहरु तयार गनुापनछे। 

(१०) मु् य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका सेवा सञ्चालन पूवा तथा सेवा सञ्चालन पश्चातका 
बनयबमत ताबलमहरु प्रदान गनुा पनेछ। 

(११) मु् य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका लाबग LIS (Laboratory Information Software) 
को व्यवस्था र िजार व्यवस्थापन सभिन्त्धी आवश्यक सहायता प्रदान गनुा पनेछ। 

(१२) फेन्त्चाइज प्रयोगशालाले मु् य प्रयोगशालाले स्थापना गरेका प्रोिोकलहरुको पालना गनुा पनेछ।  
(१३) िेन्त्चाइज सभिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रचबलत कानून िमोम्जम हनेुछ।  
 

३९. प्रयोगशाला सभिन्त्धी हवहवध व्यवस्था: प्रयोगशाला सभिन्त्धी हवहवध व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
(क) इजाजत प्राप्त गरेपबछको हरेक वषा आबथाक वषा समाप्त िएको बमबतले एक महहनाबिर इजाजतपर 

प्रदान गरेको बनकाय समक्ष मन्त्रालयले तोके िमोम्जमको हववरण सहहतको स्वमूल्याङ्कन प्रबतवेदन पेश 
गनुा पनेछ। 

(ख) स्थानान्त्तरण तथा नाम फेरवदल जस्ता प्रहक्रयाको हकमा इजाजत प्रदान गने बनकायिाि पूवा स्वीकृती 
बलन ुपनेछ। 

(ग) नेपाल सरकारद्धारा मान्त्यता प्राप्त ररफरेन्त्स र राम्टिय प्रयोगशाला िाहेक अन्त्य कुनैपबन प्रयोगशालाले 
आफ्नो नाममा “ररफरेन्त्स” र “राम्टिय” शव्दको प्रयोग गना पाइने छैन। 

(घ) स्थापना िएको एक वषासभम हरेक महहना गरेका परीक्षणहरुको हववरण अनमुबत ददन े बनकायमा 
िझुाउन ुपनेछ। 

४०. अस्पताल तथा स्वास््य केन्त्रमा आधाररत प्रयोगशालाहरुको वगीकरण: अस्पताल तथा स्वास््य केन्त्रमा आधाररत 
प्रयोगशालाहरुको वगीकरण देहाय अनसुार हनु ुपनेछ:- 

स्वास््य संस्था शैया सं्या न्त्यूनतम मापदण्ड  
आधारिूत स्वास््य केन्त्र   'E' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम  
आधारिूत अस्पताल  १५ सभम 'D' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम 
जनरल अस्पताल  २५- ५० 'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम (Histocytopathology) 

सेवा िाहेक  

जनरल अस्पताल 
१००-२०० 'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम* Histocytopathology 

सेवा समेत  
२००- ३०० 'B' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम  
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म्शक्षण अस्पताल )कम्भतमा 
३००( शैया 

३००- ५०० 'B' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम  
>५०० 'A' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम 

हवशेषज्ञ कम्भतमा १०० शैया  'C' वगाको प्रयोगशाला * 
हवम्शम्टिकृत कम्भतमा ५० शैया  'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम*  

अस्पतालले प्रदान गन ेहवम्शम्टिकृत सेवा अनसुारको 
हवम्शम्टिकृत प्रयोगशाला सेवा ददन ुपन।े 

पोबलम्सलबनकमा आधाररत प्रयोगशाला   'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम (Histocytopathology) 
सेवा िाहेक* 

िैदेम्शक रोजगारमा आधाररत 
प्रयोगशाला 

 'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम 
(Histocytopathology)* सवेा िाहेक 

 
नोि: *माबथ ताबलकामा जे उल्लेख िए पबन माबसक १०० िन्त्दा िढी वायप्सी नमूना प्राप्त गने प्रयोगशालाले 
हहस्िोसाइिोप्याथालोजी सेि अप राख्न ुपनेछ। सो िन्त्दा कम नमूना प्राप्त गने प्रयोगशालाले वायोप्सी प्रोसेबसङ तथा 
आइ एच सी सेवा आउिसोसा गना ससनछे। आइ बस यू सेवा प्रदान गने अस्पतालमा Culture and Sensitivity गने 
सहुवधा अबनवाया हनु ुपदाछ। 
 
४१. एकल हवशेषज्ञ / हवम्शम्टिकृत प्रयोगशाला सभिन्त्धमा: (१) एकल हवशेषज्ञ /सभिन्त्ध प्रयोगशाला हवम्शम्टिकृतमा 

जनस्वास््य सेवा बनयमावली, २०७७ को अनसूुची ३ र ४ मा उल्लेख िए िमोम्जमको सेवा अनसुार  कुनै  
प्रयोगशालाले हवशेषज्ञ वा हवम्शम्टिकृत  सेवा  प्रदान  गना  ससनेछ न् ।  सो  को  लाबग  प्रयोगशालाको पूवााधार  के्षरफल  र  

मानव  संसाधन   न्त्यू नतम िी वगाको प्रयोगशाला  िमोम्जम हनु ुपनछे। 
(२) सेवा अनसुार प्रयोगशालाले न्त्यूनतम तीस विा हवशेषज्ञ वा हवम्शम्टिकृत परीक्षण उपलव्ध  गराउनु  पनछे।  

प्रयोगशालाको प्रकृबत अनसुार परीक्षणहरुको सूची राम्टिय जनस्वास््य प्रयोगशालाले पूवा स्वीकृत गरेको 
हनु ुपनेछ। 

(३) प्रयोगशालामा सेवा अनसुारको उपकरण र मानव संसाधन उपलव्ध हनु ुपनेछ। 
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पररच्छेद-९ 
रेबडयो इमेम्जङ्ग सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड  

 
४२. रेबडयो इमेम्जङ्ग सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: रेबडयो इमेम्जङ्ग सेवा सञ्चालनको लाबग देहाय िमोम्जमका मापदण्ड हनु ु
पनेछ:- 

(क) साधारण एससरे सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: 
(१) एउिा एससरे मेबसन जडान गनाका लाबग कम्भतमा ४५० से. बम. x ४०० से. बम. र उचाई कम्भतमा 

२५० से. बम. को कोठा उपलब्ध हनु ुपनेछ। 
(२) बनयन्त्रण गने कोठा एससरे कोठा िन्त्दा अलग हनु ुपछा र कम्भतमा १५५ से. बम. x १२० से. बम. 

को हनु ुपनेछ। 
(३) प्रोसेबसंङ कोठा एससरे कोठािन्त्दा अलग हनु ुपनेछ। 
(४) प्रबतक्षा गने र ररपोिा ददन ेअलग अलग हनु ुपनेछ। 
(५) देहाय िमोम्जमको कोठाको व्यवस्था गरी हवहकरण चहुावि बनयन्त्रण गनुा पनछे:- 

(अ) ढोका र हेन ेझ्याल (भ्यईुङ झ्याल) मा २ बम. बम. िासलो बससा (बलड) िएको। 
(आ) ०.२ बम . बम. िासलो बससा (बलड) र १५ से. बम. ईिाको बित्ता वा २५ से. बम. ईिाको बित्ता वा 

कंहक्रिको बित्ता िएको। 
(इ) सभिव िएसभम झ्याल निएको कोठा, कोठाको िेम्न्त्िलेसन जबमनदेम्ख १८० से. बम. माबथ रहेको 

र आफै िन्त्द हनेु स्वचबलत ढोका िएको। 
(ई) मोिाइल एससरे उपकरण सञ्चालन गदाा तारको लभिाई कम्भतमा २०० से. बम. िएको l  

(६) पोिेिल एससरे उपकरणहरु सधै एक खण्ड (स््यान्त्ड) मा राम्खएको हनु ुपनेछ। 
(७) कम्भतमा एउिा ०.२ मी.मी िासलो बलड एप्रोन अथवा सो िरािरको हवहकरणिाि सरुक्षा ददन ेसामग्री 

हनु ुपनेछ। 
(८) कम्भतमा ०.२ मी.मी, िासलो चश्मा, बलडको पन्त्जा, थाईराइड म्शल्ड र गोनाड़ म्शल्ड उपलब्ध हनु ु

पनेछ। 
(९) हवकीरणको के्षरमा काम गने प्राहवबधक कमाचारीलाई हवहकरण बनगरानी उपकरण (पसानल रेडीएसन 

डोज मबनिर) प्रदान गनुा पनछे र उि उपकरणको बनयबमत परीक्षण तीन/तीन महहनामा गनुा पनेछ। 
(१०) हवकीरणको के्षरमा काम गना कमाचारीहरुको लाबग हवहकरणको डोजको बसमा इन्त्िरनेशनल कबमसन 

अन रेबडयोलोजीकल प्रोिेससनले तोकेको मापदण्ड अनसुार २० .मी.ली बसविा प्रबत वषा वा पांच वषाको 
औसत १०० मी.ली बसविाको सीमाबिर हनु ुपनेछ। त्यो सीमा िन्त्दा िढी िएमा सभिन्त्धीत संस्थाले 
उि कमाचारीलाई हवहकरण मिु के्षरमा काम गने व्यवस्था गनुा पनेछ। 

(११) एससरे कोठाको वररपरी सिेक्षण आवबधक रुपमा मेडीकल हफजीबसस्ि वा हवहकरण संरक्षण अबधकृतिाि 
गराउन ुपनेछ। सेवा सरुु गनुािन्त्दा पहहले र प्रत्येक बतन वषामा हवहकरण सिेक्षण गनुा पनेछ। 

(१२) एससरेको राम्रो इमेज प्राप्त गना मानक एससपोजर मापदण्डहरुको चािा (स्ियान्त्डडा एससपोजर 
प्याराबमिर चािा ) प्रयोग गनुा पनछे l  

(१३) िैकम्ल्पक बिद्यतु आपूबताको लाबग ब्याकअपको व्यवस्था हनु ुपनेछ l 
(१४) १०० शैयािन्त्दा माबथका स्वास््य संस्थामा मबेडकल हफम्जबसस्ि र इलेम्सिकल इम्न्त्जबनयरको बनयबमत 

सेवा उपलब्ध हनेु व्यवस्था हनु ुपनेछ l  
(ख) दन्त्त एससरे सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: 
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(१) इन्त्िा ओरल डेन्त्िल एससरेको लाबग कोठाको के्षरफल कम्भतमा २०० से. मी x ३०० से. मी र 
उचाई कम्भतमा २५० से.मी हनु ुपछा। 

(२) अथोपान्त्िोमोग्राम वा बिम.बस.हि को लाबग कोठाको के्षरफल कम्भतमा ४५० x ४०० से. मी र 
उचाई कम्भतमा २५० से .मी हनु ुपछा। 

(३) अन्त्य व्यवस्था साधारण एससरेमा उल्लेख िए अनसुारको हनुपनेछ। 
 

(ग) फ्लरुोस्कोपी वा बडजीिल Subtraction वा Angiography सभिन्त्धी व्यवस्था: 
(१) फ्लरुोस्कोपी गने कोठाको के्षरफल कम्भतमा ५०० से. मी X ५०० से. मी र उचाइको कम्भतमा 

२५० से. मी को हनु ुपनेछ। 
(२) बनयन्त्रण गने कोठा फ्लरुोस्कोपी गने कोठा िन्त्दा अलग र कम्भतमा ५०० से .मी र २०० से . मी 

को हनु ुपनेछ। 
(३) प्रोसेबसङ कोठा फ्लरुोस्कोपी गने कोठािन्त्दा अलग हनु ुपनेछ।  
(४) प्रबतक्षा गना र ररपोिा ददन ेकोठा अलग-अलग हनु ुपनछे। 
(५) अन्त्य व्यवस्था साधारण एससरेमा उल्लेख िएअनसुारको हनु ुपनेछ। 

 
(घ)  भयामोग्राफी सभिन्त्धी व्यवस्था: 
(१) भयामोग्राफी गने कोठाको के्षरफल कम्भतमा ३०० से.मी X ३५० से.मी . र उचाइ २५० से. बम. 

को हनु ुपछा। 
(२) बनयन्त्रणमा गने कोठा भयामोग्राफी कोठाबिर वा िाहहर हनु ुपनेछ। बिर िएमा २ मी.मी िासलो 

बलडले छेकेको हनु ुपछा। 
(३) अन्त्य व्यवस्था साधारण एससरेमा उल्लेख िए अनसुारको हनु ुपनेछ। 

 
(ङ) अल्िासोनोग्राम सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: 

(१) इमजेन्त्सी सेवामा चाहहने औषबध लगायत औजार उपकरणहरुको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
(२) स्िेचर/ ह्वीलचेयरको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
(३) शौचालय तथा चेनम्जंग रुमको राम्रो व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(४) अन्त्य व्यवस्था साधारण एससरेमा उल्लेख िए अनसुारको हनु ुपनेछ। 

 
(च)  बस .हि स्सयान / एम.आर.आई स्सयान सभिन्त्धी व्यवस्था: 
(१) स्सयान गने कोठामा के्षरफल कम्भतमा ६२५ से. बम. X ४०० से. बम. र उचाइ कम्भतमा २५० से. 

बम. को हनु ुपछा। 
(२) बनयन्त्रण गने कोठा अलग हनु ुपनेछ र यो कम्भतमा ४०० से. बम. X २०० से. बम. को हनु ुपनछे 

l  
(३) प्रोसेबसङ कोठा स्सयान गने कोठािन्त्दा अलग हनु ुपनेछ l  
(४) प्रबतक्षा गने र ररपोिा ददन ेकोठा अलग अलग हनु ुपनछे l  
(५) स्सयानको राम्रो इमजे प्राप्त गना मानक एससपोजर मापदण्डहरुको चािा (स्ट्यानडडा एससपोजर 

पाराबमिर चािा ) प्रयोग गनुा पनछे। ती मापदण्डहरुको चािा बनयन्त्रण कक्षमा रम्खएको हनु ुपनेछ l  
(६) एम.आर.आई स्सयानका लाबग िाह्यचभुिहकय असर नपन ेव्यवस्था बमलाउन ुपनेछ l  
(७)  बस.हि./एम.आर.आई कक्षमा HVAC System र अन्त्यको हकमा एयर कम्न्त्डसनरको व्यवस्था हनु ु

पनेछ। 



 

30 
 

(८) अन्त्य व्यवस्था साधारण एससरेमा उल्लेख िए अनसुारको हनु ुपनेछ। 
 

(छ) पेि-बसिी स्सयान PET CT SCAN / PET MRI सभिन्त्धी व्यवस्था: 
(१) स्सयान (PET- Scan) गने कोठा कम जोम्खम के्षरिाि शरुु िइ िढी जोम्खम के्षरतफा  गएको हनु ु

पछा।जस्तैाः पहहला प्रवेश कोठा त्यसपबछ सामान्त्य प्रबतक्षा गने कोठा त्यसपबछ सहक्रय प्रयोगशाला र 
अम्न्त्तममा काम नलाग्ने रेबडयोधमी पदाथा िण्डारण गने ठाउँ हनु ुपदाछ। 

(२) PET SCAN सेवा सञ्चालन गने के्षरको िौबतक संरचना कम जोम्खम (कम सहक्रय) के्षर र िढी जोम्खम 
(िढी सहक्रय) के्षर गरी दइु के्षर मा वगीकरण गनुा पनछे। 

(३) कम जोम्खम के्षर देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 
(अ) स्वागत कक्ष (ररसेप्सन कोठा) कम्भतमा १० वगा बमिर हनु ुपनेछ।  
(आ) प्रबतक्षा गने कोठा कम्भतमा १६ वगा बमिर हनु ुपनेछ। 
(इ) परामशा गने कोठा कम्भतमा १२ वगा बमिर हनु ुपनेछ। 
(ई) उपकरण सरसफाइ र िण्डारण कोठा कम्भतमा ५ वगा बमिर हनु ुपनेछ। 
(उ) प्रबतक्षा गने, ररपोिा ददन ेर प्रबतवेदन िनाउने कोठा अलग अलग हनु ुपनेछ। 
(ऊ) म्चहकत्सक, वैज्ञाबनक र प्राहवबधक कमाचारीहरुका लाबग िैठक गने र म्शक्षण हक्रयाकलाप सञ्चालनका 

लाबग कोठा हनु ुपनछे। 
(ऋ) SCAN PET  गने के्षरबिरै शौचालयको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 

(४) िढी जोम्खम के्षर देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 
(अ) एउिा सानो सहक्रय प्रयोगशाला (Hot Lab) जनु इन्त्जमे्सिङ कोठा नम्जकै हनु ुपनछे। 
(आ) तयारी गन ेकोठा, इन्त्जसेसन गने र औषबध प्रयोग गने (Uptake) कोठा कम्भतमा १२ वगा बमिर 

हनु ुपनेछ र यसमा एउिा कपडा राख्ने दराज हनु ुपनेछ। 
(इ) शौचालयाः इन्त्जेससन वा औषबध प्रयोग गरेपश्चात र वास्तहवक पेि स्सयान प्रकृया आरभि गनुािन्त्दा 

अगाबड बिरामीलाइ हपसाव गना लगाइने हनुाले त्यस्तो शौचालय बिरामी तयारी कोठा सामनेु्न हनु ु
पनेछ। 

(ई) पेि स्सयान गने कोठा कम्भतमा ३५ वगा बमिर हनु ुपनेछ र सो कोठा तयारी कोठा र शौचालयिाि 
सम्जलै पहुचँ योग्य हनु ुपनेछ। 

(उ) स्सयानर रहने कोठा हरदम म्चसो िनाइराख्न अबनवाया वातानकूुबलत (Air Condition) हनु ुपनछे। 
(ऊ) परीक्षण पश्चात गररन ेअवलोकनका लाबग प्रबतक्षा कोठाको व्यवस्था गररन ुपनेछ। 
(ऋ) रेबडयोधमी श्रोतहरुको ढुवानी, हवसजान र फोहोरहरुको हवसजान अन्त्तराम्टिय मापदण्ड अनसुार 

सरुम्क्षत रुपमा गनुा पनछे। 
 

(ज)  न्त्यूम्सलयर मेबडबसन सभिन्त्धी व्यवस्था: 
म्चहकत्सा कक्ष र बनमााण स्थलको ले-आउि बडजाइन हवशेषज्ञ मेबडकल हफम्जबसस्ि र हवहकरण संरक्षण 
अबधकृत, आहका िेसि र न्त्यहुकलयर मेबडबसन उपकरण आपूबताकताा , हाईबिड उपकरण आपूबताकताा (स्पेक 
बसिी / एम. आर. आइ.) वा न्त्यमु्सलयर मबेडबसन इकाईको परामशामा बनमााण वा तयार गनुा पनछे। 
 

(झ)  साइसलोिोन सभिन्त्धी व्यवस्था: 
साइसलोिोन स्थानको उपयिुताको आंकलन गदाा त्यस के्षरको मािोको संरचना, िूकभपको जोम्खम, 
जबमनको क्षमता, िाढीको जोम्खम, जबमन मबुनको पानीकोस्तर र िू-जलाधार को िारेमा अध्ययन गनुा 
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पनेछ। त्यसैगरी सडकको पहुँच िएको तथा सकेसभम वररपरी कुनैपबन पबन आवास के्षर वा सावाजबनक 
स्थान नहनेु कुराको सबुनम्श्चतता हनु ुपनेछ। 
 

(ञ)  रेबडयोडाइग्नोबसस र इमेम्जङ्ग सेवाको लाबग आवश्यक जनशाम्ि तथा योग्यता: 
(१) रेबडयोलोम्जस्ि: मान्त्यता प्राप्त बसक्षण संस्थािाि म्चहकत्सा शास्रमा स्नातक तह उबतणा गरी रेबडयोलोजी 

हवषयमा MDRD, DMRD, FRCR वा सो सरहको कोसा उबतणा गरेको हनु ुपनेछ साथै सभिम्न्त्धत 
काउम्न्त्सलमा दताा गरेको हनु ुपनेछ।  

(२) Medical Physicist: Medical Physics बिषयमा कम्भतमा BSC उबतणा गरेको हनु ुपनछे 
(३) िायोमेबडकल इम्न्त्जबनयर: िायोमेडीकल इम्न्त्जबनयररंङ हवषयमा मान्त्यता प्राप्त म्शक्षण संस्थािाि कम्भतमा 

स्नातक तह उबतणा गरेको हनु ुपनेछ। 
(४) रेबडयोग्रहफ िेसनोलोम्जस्ि/रेबडयोग्राफी अबधकृत: नेपाल सरकारको मान्त्यता प्राप्त म्शक्षण संस्थािाि 

रेबडयोग्राफी बिषयमा (BSC. MIT. BSC. RT) कम्भतमा स्नातक तह उबतणा गरी सभिम्न्त्धत 
काउम्न्त्सलमा दताा गरेको हनु ुपनेछ। 

(५) रेबडयोग्राफर: नेपाल सरकारको मान्त्यता प्राप्त म्शक्षण संस्थािाि रेबडयोग्राफी हवषयमा कम्भतमा प्रमाण 
पर तह वा सो सरहको बडग्री हाबसल गरी सभिम्न्त्धत काउम्न्त्सलमा दताा गरेको हनु ुपनछे। 

(६) न्त्यमु्सलयर मबेडबसन हफम्जबसयन: नेपाल सरकारको मान्त्यता प्राप्त म्शक्षण सस्थािाि म्चहकत्सा शास्रमा 
स्नातक तह उबतणा गरी न्त्यमु्सलयर मबेडबसन हवषयमा कम्भतमा MD/MDNM उबतणा गरेको हनु ु
पनेछ। 

(७) न्त्यमु्सलयर मबेडबसन िेसनोलोम्जस्ि: नेपाल सरकारको मान्त्यता प्राप्त बसक्षण सस्थांिाि रेबडयोग्राफी 
हवषयमा कम्भतमा स्नातक तह उबतणा गरी न्त्यमु्सलयर मबेडबसन हवषयमा ताबलम प्राप्त गरेको हनु ु
पनेछ। 

(८) न्त्यमु्सलयर फामाबसस्ि: नेपाल सरकारको मान्त्यता प्राप्त म्शक्षण संस्थािाि न्त्यमु्सलयर फामेसी हवषयमा 
कम्भतमा स्नातक उबतणा गरेको वा नेपाल सरकारिाि मान्त्यता प्राप्त म्शक्षण संस्थािाि फामेसी हवषयमा 
स्नातक गरी न्त्यमु्सलयर फामेसी हवषयमा ताबलम हाबसल गरेको हनु ुपनेछ। 

नोि: 
१. रेबडयोलोजी एण्ड इमेम्जङ्ग ररपोहििंग र Radio Interventional Procedure हरु यथासभिव 

रेबडयोलोम्जस्िहरुले गने व्यवस्था बमलाउन ुपनछे। Life saving र limb saving procedure हरु 
यस सभिन्त्धी ताबलम प्राप्त म्चहकत्सकले गना ससनेछन ्l  

२. Ultrasonogram (USG) तोहकएको अवस्थामा िाहेक रेबडयोलोम्जस्िहरुले गनुा पनेछ।  
 

(ि) सेवा सञ्चालन गनाका लाबग अबतररि व्यवस्था: 
(१) स्वास््य म्सलबनक/रेबडयो ईममे्जङ सेवा/पोबलम्सलबनक सञ्चालन अनमुबत माग गने बनवेदन फाराम 

अनसूुची ५ िमोम्जम हनुपुनेछ । 
(२) आइपनाससन े गबंिर प्रकृबतका असरहरुलाई तत्काल उपचारको लाबग इमजेन्त्सीमा चाहहने औषबध 

लगायत औजार उपकरण र आवश्यक म्चहकत्सक लगायत अन्त्य स्वास््यकमीहरुको उपलब्धता हनु ु
पनेछ।  

(३) स्िेचर, म्ह्वल चेयरको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(४) हवहकरण के्षरमा काम गने को लाबग नेपाल सरकारले तोके िमोम्जम हनेु गरी जोम्खम ित्ताको व्यवस्था 

हनु ुपनछे। 
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(५) इमजेन्त्सी प्रयोजनका लाबग आधारिूत उपकरण तथा औषबधहरु देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 
 
औषबध औजार/ उपकरण 

आइ बि सयानलुा /म्फ्लउड्स एभि ुब्याग, हवबिन्न साइजका मास्क 

एिोहपन /एरीनाबलन सससन मेबसन 

हाइरोकोिीसन इन्त्िुिसेन/िेएयरवसे 

 ल्यारेंगोस्कोप /इन्त्डोिाहकयल टु्यव 

 अम्ससजनस बसबलन्त्डर / सप्लाइ 

 पल्स अम्ससबमिर 

 इम्स्पगमो /इस्थेसस्कोप 
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(ठ) रेबडयोलोजी सेवाको लाबग आवश्यक पन ेउपकरणहरु: रेबडयोडाइग्नोबसस तथा इमेम्जङ्ग सभिन्त्धी उपकरणहरु 
मन्त्रालयको स्वीकृबत हवना नेपालबिर ल्याउन र सन्त्चालन गना पाइने छैन। रेबडयोलोजी सेवाका लाबग देहाय 
िमोम्जमका उपकरण हनु ुपनेछ:- 

उपकरणको नाम स्वास््य संस्थाको प्रकार 
 

 Basic 
Healt
h 
Centr
e 

5-
15 
Bed 

25-
50 
Bed 

100-300 
Bed 
General 
hospital  

Specialized 
Hospital 
(At least 
100 bed) 

Super Specialized 
Hospital (at least 
50 bed) 

Health 
Academy 
(At least 
300 bed) 

Children 
Hospital 

500 MA X-ray with 
image intensifier 

- 1 1 At least 2 
Digital X-
ray for 100 
bed then 
additional 1 
digital X-
ray per 
increment 
of 100 bed.  

At least 2 
Digital X-
ray for 100 
bed then 
additional 1 
digital X-
ray per 
increment 
of 100 bed.   

At least 1 Digital 
X-ray for 50 bed 
and 2 for 100 
bed then 
additional 1 
digital X-ray per 
increment of 100 
bed.  

At least 4 
Digital X-
ray then 
additional 1 
digital X-
ray per 
increment 
of 100 bed.   

At least 2 
Digital X-
ray for 100 
bed then 
additional 1 
digital X-
ray per 
increment 
of 100 bed.   

100 ma digital X-ray 
machine (MOBILE) 

- - 1   At least 1 
in 100 bed 
then 1 per 
increment 
of 150 bed.    

At least 1 
in 100 bed 
then 1 per 
increment 
of 150 bed.    

At least 1 in 50 
bed then 1 per 
increment of 100 
bed.    

At least 2 
then 1 per 
increment 
of 150 bed.    

At least 1 
in 100 bed 
then 1 per 
increment 
of 150 bed.    

Dental X-ray 
Machine 

  1 At least 2 
digital 
system 
where 
dental 
service is 
available.  

Dental X-
ray 
Machine 

   

Ultra-sound machine 
with color doppler at 
least 
 

- 1 
(15 
bed
) 

2 
 

3 machines 
for 100 bed 
among 
them at 
least 
• one 

mobile 
• one echo 

compatib
le 

• one with 
3/4D 
probe, 
endo 

3 machines 
for 100 
bed among 
them at 
least 
a. one 

mobile 
b.  one 

echo 
compatib
le 

c.  one 
with 
3/4D 

2 machines for 
50 bed among 
them at least 
• one mobile 
•  one echo 

compatible 
with 3/4D 
probe, endo 
cavitary probe 
and guided 
biopsy. 

Additional 1 
machine 

6 machines 
for 300 bed 
among 
them at 
least 
• one 

mobile 
• one echo 

compatib
le 

• one with 
3/4D 
probe, 
endo 

3 machines 
for 100 bed 
among 
them at 
least 
• one 

mobile 
• one echo 

compatib
le 

• one with 
3/4D 
probe, 
endo 
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उपकरणको नाम स्वास््य संस्थाको प्रकार 
 

 Basic 
Healt
h 
Centr
e 

5-
15 
Bed 

25-
50 
Bed 

100-300 
Bed 
General 
hospital  

Specialized 
Hospital 
(At least 
100 bed) 

Super Specialized 
Hospital (at least 
50 bed) 

Health 
Academy 
(At least 
300 bed) 

Children 
Hospital 

cavitary 
probe 
and 
guided 
biopsy. 

Additional 1 
machine 
increment 
of per 100 
bed 

probe, 
endo 
cavitary 
probe 
and 
guided 
biopsy. 

Additional 1 
machine 
increment 
of per 100 
bed 

increment of per 
100 bed 

cavitary 
probe 
and 
guided 
biopsy. 

Additional 1 
machine 
increment 
of per 100 
bed 

cavitary 
probe 
and 
guided 
biopsy. 

Additional 1 
machine 
increment 
of per 100 
bed 

MDCT Scan   One 
16 
slice 
or 
more
. 

  At least 
one 128 
slice or 
more for 
100 bed 
then 
additional 1 
for 
additional 
400 bed. 
Additional 
MDCT 
machine 
should be 
16 slice or 
more.      

At least 
one 128 
slice or 
more for 
100 bed 
then 
additional 1 
for 
additional 
400 bed. 
Additional 
MDCT 
machine 
should be 
16 slice or 
more.      

  At least one 
128 slice or more 
for 50 bed then 
additional 1 for 
additional 400 
bed. Additional 
MDCT machine 
should be 16 slice 
or more.          

 At least 
one 128 
slice or 
more for 
300 bed 
then 
additional 1 
for 
additional 
200 bed. 
Further 
increment 
of one 
machine for 
every 400 
bed. 
Additional 
MDCT 
machine 
should be 
16 slice or 
more.        

  At least 
one 128 
slice or 
more for 
100 bed 
then 
additional 1 
for 
additional 
400 bed. 
Additional 
MDCT 
machine 
should be 
16 slice or 
more.      

MRI    At least 
one 1.5T or 
more for 
100 bed 
then 
additional 1 

 At least 
one 1.5T 
or more for 
100 bed 
then 
additional 1 

 At least one 
1.5T or more for 
50 bed then 
additional 1   for 
additional 400 
bed. MRI 

 At least 
one 1.5T or 
more for 
300 bed 
then 
additional 1 

At least 
one 1.5T or 
more for 
100 bed 
then 
additional 1 



 

35 
 

 

उपकरणको नाम स्वास््य संस्थाको प्रकार 
 

 Basic 
Healt
h 
Centr
e 

5-
15 
Bed 

25-
50 
Bed 

100-300 
Bed 
General 
hospital  

Specialized 
Hospital 
(At least 
100 bed) 

Super Specialized 
Hospital (at least 
50 bed) 

Health 
Academy 
(At least 
300 bed) 

Children 
Hospital 

for 
additional 
400 bed. 
MRI 
machine 
should be 
1.5T or 
more.    

for 
additional 
400 bed. 
MRI 
machine 
should be 
1.5T or 
more.    

machine should 
be 1.5T or more.    

for 
additional 
200 bed. 
Further 
increment 
of one 
machine for 
every 400 
bed. MRI 
machine 
should be 
1.5T or 
more.    

each for 
additional 
400 bed. 
MRI 
machine 
should be 
1.5T or 
more.     

Mammography Unit 
Digital. 

- - - Optional Optional Optional 1 - 

Echocardiogram    3 machines 
for 100 
bed. 
Additional 1 
machine 
increment 
of per 100 
bed 

3 machines 
for 100 
bed. 
Additional 
1 machine 
increment 
of per 100 
bed 

At least 2 for 
each 50 bed. For 
cardiac super 
speciality atleast 
5 for 50 beds. 
Additional 1 
machine 
increment per 
100 bed.  

5machines 
for 300 
bed. 
Additional 1 
machine 
increment 
of per 100 
bed 

3 machines 
for 100 
bed. 
Additional 1 
machine 
increment 
of per 100 
bed.  

Digital fluoroscopy    Optional Optional Optional  1 1 
DSA    0ptional Optional  Optional 1 Optional 
Cath-lab    Optional  Optional Optional. In 

cardiac super 
specialty at least 
one.  

1 Optional 

C-ARM   1 At least 2 
for 100 bed 
then 
additional 1 
for 
increment 
of 100 bed.   

At least 2 
for 100 
bed then 
additional 1 
for 
increment 
of 100 bed.   

 At least 2 for 50 
bed then 
additional 1 for 
increment of 100 
bed.   

 At least 4 
for 300 bed 
then 
additional 1 
for 
increment 
of 100 bed.   

At least 2 
for 100 bed 
then 
additional 1 
for 
increment 
of 100 bed.   
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उपकरणको नाम स्वास््य संस्थाको प्रकार 
 

 Basic 
Healt
h 
Centr
e 

5-
15 
Bed 

25-
50 
Bed 

100-300 
Bed 
General 
hospital  

Specialized 
Hospital 
(At least 
100 bed) 

Super Specialized 
Hospital (at least 
50 bed) 

Health 
Academy 
(At least 
300 bed) 

Children 
Hospital 

PET-CT    -  Optional  One for 
more than 
800 beded 
health 
academy. 

- 

SPE-CT    - Optional Optional One for 
more than 
800 beded 
health 
academy. 

- 

DEXA scan    Optional  Optional Optional. One for 
orthopaedic/trau
ma 
superspeciality  

1 - 

Linear accelerator 
(LINAC) 

- - - Optional 1 for 
cancer 
speciality 

Optional Optional - 

Brachetherapy - - - Optional 1 for 
cancer 
speciality 

Optional Optional - 

Tomotherapy/Cyberk
nife 

- - - Optional Optional Optional Optional For 
paediatric 
cancer 
treatment 
center 1 

Simulator - - - Optional Required 
for cancer 
speciality 

Optional Optional  

 
(ड) डाग्नोम्टिक इमेम्जङ्ग केन्त्रको वगीकरण र मापदण्ड सभिन्त्धी व्यवस्था: डाग्नोम्टिक इमेम्जङ्ग केन्त्रको वगीकरण 

र मापदण्ड सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 

प्रकार औजार    जनशम्ि पाहकिं ङ शैया सं्या कैहफयत 
A • एससरे अबनवाया 

• अल्िासाउण्ड 
अबनवाया  

• At least 2 consultant 
radiologists. 

• Adequate 
parking 
space (At 

• At least 3 
emergency 
beds with all 

• Should 
provide 
24 
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(ढ) अनगुमनका लाबग प्रयोग गने फारमको ढाचँा: 

क्र.सं. आयानीकरण गन े
हवहकरणसँग 
सभिम्न्त्धत 
मेबडकल 
उपकरणहरु  

कोठाको 
के्षरफल  

बनयन्त्रण 
प्रबतक्षा र 
ररपोिा ददन े
कोठा  

कोठाको 
बित्ता  

हवहकरण 
संरक्षणका 
सामाग्रीहरु  

हवहकरण 
डोजको 
बसमा  

QA/QC 
परीक्षण  

संकेत 
/ 
सूचना  

जनशम्ि 

१ एससरे         
२ दन्त्त एससरे         
३ भयामोग्राफी         
४ पेि बसहि         
५ न्त्यहुकलर मेबडबसन         
६ फ्लरुोस्कोपी         

• एम.आर.आइ 
अबनवाया 

• पेिस्सयान / बस.हि 
थप गना सहकन े

• At least 3 radiographic 
technologists. 

• Radiographer, USC 
assistants, Supporting 
staff as per need. 

• At least one medical 
officer with 
nursing/paramedics as 
per need for medical 
emergency 

least 5 
vehicle 
four 
wheelers) 

emergency 
medicines 
and 
equipment 

hours 
service 

B • एससरे अबनवाया 
• अल्िासाउण्ड 

अबनवाया  
• बस.हि थप गना सहकन े

• At least 1 consultant 
radiologists. 

• Supporting staff as per 
need. 

• Radiographer, USC 
assistants, at least 2 
radiographic 
technologists. (in case 
of CT Scan) 

• At least one medical 
officer with 
nursing/paramedics as 
per need for medical 
emergency, if CT scan 
service is available. 

• Adequate 
parking 
space (At 
least 3 
vehicle 
four 
wheelers) 

• If C.T. is 
added, at 
least 2 
emergency 
beds with 
emergency 
medicine and 
equipment 

• Should 
provide 
24 
hours 
service, 
if CT 
scan is 
available 
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७ अन्त्य         
 

 
पररच्छेद-१० 

संक्रमण रोकथाम तथा बनयन्त्रण सभिन्त्धी मापदण्ड 
४३. संक्रमण रोकथाम तथा बनयन्त्रण: (१) संक्रमण रोकथामका लाबग स्वास््यकमी लगायत फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग 

सभिम्न्त्धत कमाचारीहरुलाई सो सभिन्त्धी अबिमखुीकरण ताबलम ददन ुपनेछ।  
(२) कामको प्रकृबत र आवश्यकता अनसुार कमाचारीहरुलाई आवश्यक पररमाणमा व्यम्िगत सरुक्षा सामग्री (PPE) 

उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  
(३) सेवा प्रदायकहरुको सरुक्षाका लाबग आवश्यक पन ेखोप तथा औषबधको व्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ। 
(४) स्वास््य संस्था जन्त्य संक्रमणिाि िचाउनका लाबग स्वास््यजन्त्य फोहोर मैलाको प्रचबलत मापदण्ड अनसुार 

व्यवस्थापन हनु ुपनेछ। 
(५) स्वास््य संस्थाका प्रमखु स्थानहरु (जस्तै प्रवेश स्थल, इमजेन्त्सी कक्ष, अन्त्तरंङ्ग हविाग, वहहरंग लगायतमा) हात 

धुन बमल्ने व्यवस्था वा स्याबनिाइजरको व्यवस्था गनुा पदाछ। 
(६) प्रत्येक प्रोबसडर पबछ प्रयोग िएका सामानलाई अिोसलेि गरी बनाःसंक्रबमत गनुा पदाछ। 
(७) संक्रमण रोकथाम तथा बनयन्त्रणको लाबग आवश्यकता अनसुार सबमबतहरू गठन गरी प्रिावकारी व्यवस्थापन गनुा 

पनेछ। 
  

पररच्छेद-११ 
जनस्वास््य सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड  

४४. जनस्वास््य सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य संस्थाले मन्त्रालयले तोके िमोम्जम जनस्वास््यका सेवाहरु (पोषण, 
खोप, सरुम्क्षत माततृ्व, िाल स्वास््य, पररवार बनयोजन) उपलब्ध गराउन ुपदाछ।  
(२) स्वास््य संस्था स्थापना हुँदा वा नवीकरण गदाा उल्लेख गरे िमोम्जका अन्त्य जनस्वास््य सेवा प्रदान गनुा 

सभिम्न्त्धत संस्थाको कताव्य हनेुछ। कुनै हवशेष कारणले उल्लेख गरे िमोम्जमका सेवा उपलब्ध गराउन 
नससन ेअवस्थामा सभिम्न्त्धत कायाालयमा सूम्चत गनुा पनेछ। 

(३) मन्त्रालयले जारी गरेको सेवा र कायाक्रमसँग संिद्ध प्रोिोकल, मापदण्ड, बनदेम्शकाहरूको पालना गरेको गनुा 
पदाछ।  

(४) स्वास््य संस्थाले उपलब्ध गराएका सेवाको अबिलेख राखी सभिम्न्त्धत कायाालयमा सो को प्रबतवेदन बनयबमत 
रुपमा पठाउन ुपनेछ। 

 
पररच्छेद-१२ 

स्वास््यजन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड  
४५. स्वास््यजन्त्य फोहरमैला व्यवस्थापन सभिन्त्धी: स्वास््यजन्त्य फोहरमैला व्यवस्थापनका लाबग देहाय िमोम्जमका 

मापदण्ड हनु ुपनछे:- 
(क) तयारी र क्षमता अबििृम्द्ध: 
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(१) प्रत्यके स्वास््य संस्थामा स्वास््यजन्त्य फोहरमैला व्यवस्थापनका अद्यावबधक कायायोजना तयार गरी स्वास््य 
संस्था प्रमखुिाि प्रमाम्णत गराइा कायाान्त्वयनमा ल्याउन ुपनेछ। 

(२) स्वास््य संस्थामा संस्था प्रमखुको नेततृ्व तथा हरेक हविागहरुको सदस्यता रहने गरी स्वास््यजन्त्य फोहरमैला 
व्यवस्थापन सबमबत गठन गने र हरेक पदाबधकारी तथा सदस्यहरुको िबुमका तथा म्जभमेवारीहरु बनददाटि रुपमा 
पररिाहषत गरी सभिम्न्त्धत लाइा ददन ेजानकारी र पालना गनुा, गराउन ुपदाछ। 

(३) स्वास््य संस्थामा स्वास््यजन्त्य फोहरमैला व्यवस्थापनका लाबग एक ताबलम प्राप्त व्यम्ि तोहक म्जभमेवारी ददन ु
पदाछ। 

(४) अस्पताल सफा, स्वच्छ र दगुान्त्ध रहहत हनु ुपनेछ। अस्पतालको स्वास््यजन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापन “फोहोरमैला 
व्यवस्थापन बनदेम्शका २०७७” अनसुार हनु ुपनछे।  

 
(ख) उत्पादन तथा वगीकरण: 
(१) स्वास््य संस्थाका वाडा/यबुनिहरुमा फोहरमैला स्रोतमा नै छुट्याई तोहकएका कन्त्िेनरमा जभमा गनुा पदाछ र सो 

को जानकारी सेवाग्राही र कुरुवालाई ददन ुपदाछ। 
(२) फोहोरको वगीकरण गना हवबिन्न रंगका िाम्ल्िन वा हवनहरुको उम्चत प्रयोग सहहतको व्यवस्थापन गनुा पनछे। 
(३) फोहर व्यवस्थापनमा प्रयोग हनेु बिन /िाल्िीनहरुमा देहाय िमोम्जम रगं कोबडङ्ग मापदण्ड लाग ूगररएको हनु ु

पनेछ:- 
• हररयो रङ: कुहहने सामान्त्य फोहरका लाबग 
• नीलो रङ: नकुहहने सामान्त्य फोहरका लाबग 
• रातो रङ: जोम्खमयिु फोहरका लाबग )संक्रबमत , प्याथोलोम्जकल, धाररलो, औषबधजन्त्य तथा साइिोिोम्ससक 
• पहेलो रङ: जोम्खमयिु रसायबनक फोहरका लाबग 
• कालो रङ: जोम्खमयिु रेबडयोधमी फोहरका लाबग 

(४) फोहोर वगीकरण, संकलन तथा िण्डारणमा प्रयोग हनेु हरेक बिन / िाल्िीन (औषबध उपचार िबलमा प्रयोग हनेु 
समेत) मा तस्वीर तथा हववरण सहहतको लेिबलङ्ग गनुा पनेछ।  

(५) संक्रबमत सईु नटि गने उपकरण (Needle Cutter वा Needle destroyer) को प्रावधान िएको हनु ुपनछे। 
 

(ग) िण्डारण र ओसार पोसार: 
(१) साधारण, संक्रबमत, धाररलो, औषबधजन्त्य तथा साइिोिोम्ससक, रसायबनक र रेबडयोधमी जस्ता फोहरलाई छुट्टा छुटै्ट 

िण्डारण गनुा पछा। 
(२) हावा र प्रकाश राम्ररी आउने छुटै्ट कोठा/स्थानको व्यवस्था गरी संक्रबमत फोहरलाई गमी मौसममा २४ घण्िा र 

जाडो मौसममा ४८ घण्िा बिर बिसजान गने व्यवस्था गनुा पदाछ। 
(३) सामान्त्य र जोम्खमयिु फोहर छुट्टा छुिै िबलको को प्रयोग गरी बिडिाड नहनेु समय र के्षर हदैु सरुम्क्षत साथ 

फोहर ओसारपसार गनुा पदाछ।  
  

(घ) फोहरको उपचार (Treatment):  
(१) संक्रबमत फोहरको उपचार: देहाय िमोम्जमको प्रहवबध प्रयोग गरी संक्रबमत फोहरको बनसंक्रमण गनुा पनछे:-  
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(अ) निाल्ने प्रहवबधहरु (Non-burn technologies) जस्तै अिोसलेि (autoclave), माइक्रोवेि (microwave), 
घषाण तापमा आधाररत (frictional heat based) आदद। 

(आ) रसायबनक हवबधमा आधाररत (Chemical Disinfection)। 
(ई) इनसयापसलेुशन (Encapsulation)। 
(इ) सेम्प्िक कंहक्रि िल्ि (Septic concrete vault) र धाररलो संक्रबमत फोहरका लाबग खाडल। 
 

(२) प्याथोलोम्जकल फोहरको उपचार: देहाय िमोम्जम तररकाले प्याथोलोम्जकल फोहरको उपचार गनुा पनेछ:- 

(अ) साल हाल्नका लाबग खाल्डोको व्यवस्था (प्लासेन्त्िा पीि) 
(आ) एनारोबिक डाइजेस्िर /िायोग्यासको व्यवस्था 
 

(३) रसायबनक फोहरको उपचार: देहाय िमोम्जम तररकाले रसायबनक फोहरको उपचार गनुा पनछे:- 

(अ) बनयाातकताा /उत्पादकलाइ नै हफताा गने नीबत (Return Back Policy) 
(आ) इनसयापसलेुशन (Encapsulation) / बनटकृय पारेर (Inertization) 

(४) औषबधजन्त्य फोहरको उपचार: देहाय िमोम्जम तररकाले औषबधजन्त्य फोहरको उपचार / व्यवस्थापन गनुा पनेछ:- 

(अ) बनयाातकताा / उत्पादकलाइ हफताा गने नीबत (Return Back Policy) 
(आ) इनसयापसलेुशन (Encapsulation) / बनटकृय पारेर (Inertization) 
(ई) अल्कलाइन हाइरोलाइबसस Alkaline Hydrolysis पद्दबत 

(५) साइिोिम्ससक फोहरको उपचार (Cytotoxic): देहाय िमोम्जम तररकाले साइिोिम्ससक फोहरको उपचार गनुा 
पनेछ:- 

(अ) बनयाातकताा / उत्पादकलाइ हफताा गने नीबत (Return Back Policy) 
(आ) इनसयापसलेुशन (Encapsulation) / बनटकृय पारेर (Inertization) 
(ई) रसायबनक तथा िौबतक उपचार (Neutralization, Detoxification, Chemical reduction or oxidation, 

Hydrolysis and others)  
(६) फोहर उत्पादन हनेु स्वास््य संस्थास्तरमा नै उत्पाददत फोहरको बनसंक्रमण गनुा पनछे।  

(ङ) फोहरमैलाको हवसजान (Disposal): 
(१) तोहकएका प्रहवबधहरुिाि उपचार गरे पश्चात साधारण फोहोरलाई स्थानीय तहको फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन 

प्रणालीसँग एहककृत रुपमा हवसजान गने वा पनुचहक्रय गना बमल्ने असंक्रबमत सामग्रीहरुलाई पनुचहक्रय प्रणालीमा 
लैजाने गनुा पनेछ।  

(२) कुहहन ेफोहोरमैलाहरुलाई प्राङगाररक मल िनाएर वा िायोग्यास (anaerobic digestion/biogas) प्रहवबध प्रयोग 
गरी हवसजान गनुा पनेछ।  

 
(च) व्यम्िगत सरुक्षाका उपायहरु: 

(१) फोहोर व्यवस्थापन गदाा व्यम्िगत सरुक्षा कवच (िोपी, मास्क, ग्लोिस, चस्मा, ििु, गाउन, फेस बसल्ड इत्यादद) 
को प्रयोग गनुा पनेछ। 



 

41 
 

 

(२) स्वास््यकमी, फोहर संकलक तथा सभिम्न्त्धत पेशाकमीहरुले प्रोिोकल अनसुार हेपािाइिस िी (Hepatitis B), 
िीिानस (Tetanus) लगायतका संक्रमण हवरुद्धको खोप लगाएको हनु ुपनेछ। 

(३) Post Exposure Prophylaxis (PEP) सहुवधा निएका स्वास््य संस्थाहरुले उि सेवाका लाबग सेवा प्रदायक 
संस्थाको पहहचान गरी सभिम्न्त्धत कमाचारीलाई सो को पूवा जानकारी ददन ुपदाछ। 

 
(छ) ददगो व्यवस्थापनको लाबग थप सहयोगी हक्रयाकलाप: उपचार गने प्रहवबध, प्रणाली तथा ममे्शनहरुको हवबिन्न 

परीक्षण माध्यमहरुिाि (biological indicators e.g.: Spores or other tests) बनयबमत रुपमा परीक्षण तथा 
भ्याबलडेसन (Validation) गरी बनमालीकरण गने क्षमताको बनयमन गनुा पनछे। 

 
पररच्छेद-१३ 

खानेपानी, सरसफाइ, हवद्यतु आपूबता, गाडेन, गाडी पाहका ङ तथा ममात संिार सभिन्त्धी मापदण्ड 
 
४६. खानेपानी, सरसफाइ, हवद्यतु आपूबता, गाडेन, गाडी पाहका ङ तथा ममात संिार सभिन्त्धी: खानेपानी, सरसफाइ, हवद्यतु 

आपूबता, गाडेन, गाडी पाहका ङ तथा ममात संिार सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनुपुनेछ:- 
 

(क) खानेपानी सभिन्त्धी व्यवस्था: 
(१) पानीको श्रोत: स्वास््य संस्थामा प्रयोग गररन ेपानी सधुाररएको श्रोतको हनु ुपदाछ। (सधुाररएको पानीको 

श्रोत िन्नाले पाईपिाि आउने पानी, िोरहोल, सरुम्क्षत ईनार, सरुम्क्षत कुवा, आकाशे पानी, ईजाजत प्राप्त 
हवतरकिाि प्याकेज गररएको वा ढुवानी गररएको पानी िने्न िमु्झन्त्छ।) 

(२) पानीको पररमाण: स्वास््य संस्थाका हवबिन्न हविाग शाखाहरुलाई आवश्यक पन ेपानीको पररमाण देहायको 
ताबलका अनसुार हनेुछ:- 

महत्वपूणा क्षरेहरु पानीको पररमाण 
िहहरङ्ग र आकम्स्मक हविाग ५ बलिर प्रबत परामशा 
अन्त्तरङ्ग हविाग 
 

४०-६० बलिर प्रबत बिरामी र प्रबत ददन 
१५ बलिर प्रबत स्याहारकताा र प्रबत ददन  

शल्यहक्रया कक्ष र प्रसबुत कक्ष १०० बलिर प्रबत शल्यहक्रया 
सु् खा वा परुक खाना केन्त्र  ०.५- ५ बलिर प्रबत परामशा (कुनुापन ेसमयमा बनिार हनु)े 
बिजकेो (तरल पदाथा सहहत) पूरक खाना केन्त्र  १५ बलिर प्रबत परामशा 
अन्त्तरङ्ग उपचारात्मक खाना केन्त्र ३० बलिर र प्रबत बिरामी र प्रबत ददन 

१५ बलिर प्रबत स्याहारकताा र प्रबत ददन  
हैजा उपचार केन्त्र 
 

६० बलिर प्रबत बिरामी प्रबतददन 
१५ बलिर प्रबत स्याहारकताा प्रबतददन  

गभिीर घातक श्वास प्रश्वास सभिन्त्धी रोग १०० बलिर र प्रबत बिरामी प्रबतददन 
िाईरल रिश्रावयिु ज्वोरो केन्त्र ३००-४०० बलिर प्रबत बिरामी प्रबतददन 
प्याथोलोजी प्रयोगशाला १० बलिर प्रबत जाँच 
आकम्स्मक म्शहवर हव अस्पताल (कमाचारी, स्याहारकताा र 
बिरामीलाई हैजा र िाईरल रिश्राव ज्वरो जस्ता रोगवाि 
िचाउनका लाबग पानी सघन व्यवस्थापन आपश्यक हनु्त्छ )  

आकम्स्मक म्शहवर हि अस्पतालका लाबग वकैम्ल्पक पानी हवतरण 
प्रणली (हवघमान पररमानमा दैबनक पानी हवतरण क्षमता िरािर हनु े
गरी ) 
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पानीको हवतरण अवरुद्ध िएको अवस्थाको लाबग वैकम्ल्पक 
व्यवस्था 

हवतरण प्रणली अवरुद्ध िएको अवस्थाको लाबग सिै स्वास््य संस्थामा 
न्त्यूनतम २ ददनको जगेडाको व्यवस्था गनुा पदाछ। 

 
(३) पानी िण्डारण गने ट्याकंीको क्षमता पानीको मु् य हवतरण प्रणाली अवरुद्ध िएको अवस्थामा समेत कम्भतमा 

तीन ददनसभम पगु्ने हनु ुपदाछ। 
(४) खानेपानीको गणुस्तर राम्टिय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६२ ले तोके िमोम्जम हनु ुपनछे l साथै जार 

वा ट्याकंरको पानी ट्याकंर बनदेम्शका, २०७३ िमोम्जमको हनु ुपनेछ।  
(५) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले पानी सरुक्षा योजना (Water Safety Plan-WSP) तयार गरी सो िमोम्जम 

कायाान्त्वयन गनुा पनेछ l 
(६) म्चहकत्सकीय प्रयोजनको लाबग प्रयोग गररन ेपानी कम्भतमा खानेपानीको गणुस्तरको अनरुुप हनु ुपनछे।  
(७) खानेपानी हवतरण गने बिन्त्द ुर अन्त्य प्रयोगको लाबग हवतरण गने पानीको हवन्त्द ुफरक फरक हनु ुपनछे।  

 
(ख) सरसफाई सभिन्त्धी व्यवस्था:  

(१) बिरामी तथा कुरुवाको लाबग नहुाउने घरको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(२) महहला तथा परुुषको लाबग छुट्टाछुटै्ट शौचालय हनु ुपनेछ। 
(३) अस्पताल पररसर तथा वाडाहरु सधै सफा राख्न ुपनछे। 
(४) अस्पतालजन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापनको लाबग फोहोर सेबग्रगेसन, कलेससन, िान्त्सपोिास, िीिमने्त्ि र अम्न्त्तम 

बिसजान छुटै्ट योजना तयार गरी उपयिु प्रहवबधिाि फोहोरमैला व्यवस्थापन गनुा पनेछ। यस सभिन्त्धी थप 
व्यवस्था फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, फोहोर मैला व्यवस्थापन बनयमावली, २०७० र स्वास््य 
जन्त्य फोहोर मैला व्यवस्थापन बनदेम्शका, २०७७ ले तोके िमोम्जम हनु ुपनेछ। 

(५) मका री यिु उपकरणहरुको सट्टामा बडम्जिलाइज्ड उपकरण प्रयोगमा ल्याउन ुपनेछ। 
(६) एक सय शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालमा म्चहकत्सा जन्त्य फोहोर व्यवस्था सभिन्त्धी कायाको बनयबमत 

अनगुमन गना जनस्वास््य कक्ष / वातावरणहवद् सहहतको स्याबनिेसन यबुनि र कमाचारीको व्यवस्था हनु ु
पनेछ। 

 
(ग) हवद्यतु आपूबता: 

(१) अस्पतालमा चौबिसै घण्िा हवद्यतु आपूबताहनेु व्यवस्था हनु ुपनेछ। सभिव िएसभम डेबडकेिेड लाइन जोबडएको 
हनु ुपनेछ। ५० िेड वा सो िन्त्दा माबथका अस्पतालमा डेबडकेिेड लाइन संिव निएमा छुिै transformer 
को व्यवस्था हनु ुपदाछ। अस्पताल तथा अस्पतालको ICU, OT, ER कक्षमा बनरन्त्तर आपूबताको लाबग व्यक 
अप बसस्िम जस्तै इन्त्िरिर, जनेेरेिर, सोलार बसस्िम राखकेो हनु ुपनेछ। 

 (२) अस्पतालमा हवद्यतुको वैकम्ल्पक व्यवस्थापनको लाबग प्रयोग हनेु उपकरण सञ्चालनको लाबग कम्भतमा ७ 
ददनसभम पगु्ने इन्त्धनको व्यवस्था गरी राख्न ुपनेछ। 

(३) अस्पतालमा सञ्चालन हनेु CT, MRI, X-ray, USG, Laboratory equipment लगायतका उपकरणहरुको 
बिद्यतुिाि हनुससने क्षबत न्त्यूबनकरणको लाबग अबनवाया िोल्ि गाडाको व्यवस्था गनुा पनेछ। 

(४) ५० शैया िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा ३ फेजको हवद्यतुको लाइन जोबडएको हनु ुपनेछ र अबथाङ्ग गरी 
सरुम्क्षत िनाइएको हनु ुपनेछ। 

 
(घ) गाडेनको व्यवस्था: 
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(१) अस्पताल पररसरमा रुख हवरुवा तथा फुलहरु रोपी हररयाली कायम गरेको हनु ुपनेछ। 
(२) िगैचा पररसरमा बिरामी तथा बिरामी कुरुवाहरुको लाबग िस्ने व्यवस्था गररएको हनु ुपनेछ। 
(३) जबमन मबुनको पानीको ररचाजाको लाबग खुल्ला स्थानको व्यवस्था गरेको हनु ुपनछे।  

  
(ङ) पाहका ङ्गको व्यवस्था: 

(१) अस्पतालमा आवश्यकता अनसुार कमाचारी तथा सेवाग्राहीहरुको लाबग सवारी साधन पाहका ङको व्यवस्था हनु ु
पदाछ। 

(२) बतन शैयाको अनपुातमा १ गाडी पाहका ङ्ग वा २५ प्रबतशत जग्गा पाहका ङको लाबग छुियाउन ुपन ेछ (फरक 
पना आएमा जनुले िढी हनु्त्छ सोहहलाई आधार मानु्न पनेछ)।  

(३) अस्पतालमा सवारी साधनको लाबग सके सभम आउन ेर जाने िािो छुट्टा छुटै्ट व्यवस्था िएको हनु ुपनछे। 
(४) पाहका ङ्ग के्षरमा सवारी साधन राख्ने स्थानको रेखाङ्कन गरेको हनु ुपनेछ। 
(५) एभिलेुन्त्स तथा शिवाहनको लाबग छुटै्ट पाहका ङको व्यवस्था गरेको हनु ुपनछे। 
(६) दईु पाङ्खग्रे तथा चार पाङ्खग्र ेसवारी साधनको लाबग छुट्टा छुटै्ट पाहका ङ के्षर छुट्टाइएको हनु ुपनेछ। 

 
(च) ममात संिार: 

(१) अस्पतालले प्रयोग गने उपकरण तथा औजारहरु सेवा अवरुद्ध नहनेु गरी समयमा नै ममातको व्यवस्था 
गरेको हनु ुपनेछ। 

(२) ठूला र गभिीर प्रकृतीका औजार उपकरहणहरुको कभपनीले बनददाटि गरेको ममात अवबध अनसुार ममात 
सभिार कायायोजना िनाई ममात गरेको हनु ुपनेछ। 

(३) अस्पतालको िवन, सवारी साधन, मेबसनरी औजार यन्त्र उपकरण हवद्यतुीय उपकरणहरुको बनयबमत ममात 
संिार गने व्यवस्था बमलाएको हनु ुपनछे। 

(४) अस्पतालको औजार उपकरणहरुको ममात संिारको लाबग िायो मेबडकल िेम्सनबसयन / िायो मेबडकल 
इम्न्त्जबनयरको उपलब्धताको सबुनम्श्चतता गरेको हनु ुपनछे। 

(५) अस्पतालको औजार उपकरणहरुको इन्त्िेन्त्िरी तथा ममात संभिार गरेको हवस्ततृ हववरण सहहतको सूची 
तयार गरेको हनु ुपनेछ। 

(६) बिबग्रएका तथा ममात गरी प्रयोगमा नआउने सामानहरुको बनयमानसुार वाहषाक रुपमा बललामी गने व्यवस्था 
बमलाउन ुपनेछ। 

 
पररच्छेद-१४ 

अम्ससजन, औजार तथा उपकरण सभिन्त्धी मापदण्ड 
 
४७. अम्ससजन सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) अस्पतालमा अम्ससजन ग्यास बनरन्त्तर रुपमा आपूबताको व्यवस्था हनु ुपनछे। 

(२) सय शैया वा सोिन्त्दा िढी शैया िएको अस्पतालमा अम्ससजन प्लान्त्ि वा तरल अम्ससजन ररहफल गने 
व्यवस्था िएको हनु ुपनेछ। 

 
४८. उपकरण सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) प्रयोगशाला उपकरण सभिन्त्धी व्यवस्था पररच्छेद ८ िमोम्जम हनेुछ।  

(२) रेबडयो इमेम्जङ्ग उपकरण सभिन्त्धी व्यवस्था पररच्छेद ९ िमोम्जम हनेुछ।  



 

44 
 

 

(३) Cardiac उपकरण देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
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SN 
Name of the 
Equipment 

Type of Health Organization 
Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-50 
Bed 100-

300 
Bed 

General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

1 Computerized ECG 
machine 

0 0 1 4 4 2 6 4 
2 Ordinary ECG machine 0 1 1 4 4 2 6 4 

 
3 

12 Channel 
stress ECG 
test 
equipments 
Tread Mill * 

0 0 1 
 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

4 

4 Cardiac Monitor 0 0 1 6 6 2 8 4 
5 Cardiac Monitor with 

defibrillator 
0 0 1 4 4 2 6 4 

6 Ventilators (Adult) 0 0 Optional 2 2 1 4 Optional 
7 Ventilators (Pediatrics) 0 0 Optional 1 1 Optional 3 6 
8 Pulse Oximeter 1 2 5 10 10 6 15 15 
9 Pulse Oximeter with 

NIB.P 
0 0 2 4 4 3 6 6 

10 Infusion pump 0 0 4 10 10 5 20 15 
11 B.P. apparatus table 

model 
2 4 4 20 20 5 25 15 

12 B.P. apparatus stand 
model 

0 0 4 20 20 5 25 15 
13 Stethoscope 2 4 10 30 30 12 40 30 

 
(४) Operation Theatre सभिन्त्धी उपकरण देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
 

SN 
Name of the 
Equipment 

Type of Health Organization 
Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-50 
Bed 100-

300 
Bed 

General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

1 Auto clave HP 
Horizontal 

0 Optional 1 2 2 1 4 4 

2 Auto Clave HP Vertical 
(2 bin) 

0 0 1 2 2 1 4 4 

3 Operation Table 
Ordinary Pediatric 

0 0 Optional 1 1 Optional 3 3 

4 Operation Table 
Hydraulic Major 

0 1 2 4 4 2 6 6 

5 Operation Table 0 1 1 2 2 1 4 4 
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Hydraulic Minor 
6 Operating Table 

Orthopedic 
0 0 1 2 2 Optional 4 4 

7 Autoclave with 
burners 2 bin 

0 0 1 2 2 2 4 4 

8 Autoclave vertical 
single bin 

1 2 3 4 4 5 6 6 

9 Shadowless lamp 
ceiling type major 

0 0 2 4 4 4 6 6 

10 Shadowless lamp 
ceiling type minor 

0 0 2 4 4 4 6 6 

11 Shadowless lamp 
stand model 

0 
 

0 1 3 3 3 5 5 

12 Focus lamp ordinary 1 2 4 6 6 7 8 8 
13 Sterilizer big 

(Instrument) 
0 0 2 4 4 5 6 6 

14 Sterilizer Medium 
(Instrument) 

0 1 1 3 3 4 5 5 

15 Sterilizer Small 
(Instrument) 

1 1 1 3 3 4 5 5 

16 Bowl Steriliser-big 0 0 1 3 3 4 5 5 
17 Bowl steriliser-medium 0 1 2 4 4 5 6 6 
18 Diathermy machine 

(Electric Cautery) 
0 1 4 6 6 7 8 8 

19 Suction Apparatus- 
Electircal 

0 2 6 10 10 9 12 12 

20 Suction Apparatus 
(foot operated) 

1 2 6 10 10 9 12 12 

21 Dehumidifier 0 1 4 6 6 7 8 8 
22 Ultra Voilet Lamp 0 1 4 6 6 7 8 8 
23 Ethylene Oxide 

Sterilizer 
0 1 4 6 6 7 8 8 

24 Microwave sterilizer 0 1 2 4 4 5 6 6 

 
(५) अस्पतालमा प्याथोलोजी सभिन्त्धी उपकरण देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 

(१) Microbiology Bacteriology: 

SN Name of the 
Equipment 

Types of Health 
Organization 

Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-50 
Bed 100-

300 
Bed 

General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

1 Incubator 0 1 2 2 4 2 3 2 
2 Hot Air Oven 0 Optional 1 1 3 2 2 1 
3 Microscope 0 1 2 3 4 2 4 3 
4 Centrifuge/Rotator 0 1 2 4 4 2 5 4 
5 CO2 Incubator 0 0 1 3 1 1 4 3 
6 Anaerobic Incubator 0 0 1 3 1 1 4 3 
7 Biosafety Cabinet 0 0 Optional 1 1 1 2 1 
8 Refrigerator 0 1 2 3 6 4 4 3 
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SN Name of the 
Equipment 

Types of Health 
Organization 

Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-50 
Bed 100-

300 
Bed 

General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

9 Auto pipette 0 3 6 10 10 6 10 10 

 

(२) Biochemistry:  

SN Name of the 
Equipment 

Types of Health 
Organization 

Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-50 
Bed 100-300 

Bed 
General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

1 Auto Analyzer 0 0 1 3 2 1 3 3 
2 Semi Auto 

Analyzer 
0 Optional 1 3 2 1 3 3 

3 Chemical Balance 0 0 1 3 2 1 3 3 
4 Electrolyte 

Analyzer 
0 0 1 3 2 1 3 3 

5 Centrifuge/Rotator 0 1 2 5 4 3 5 5 
6 Colorimeter 0 0 1 3 2 1 3 3 
7 Hot air oven 0 Optional 1 3 2 1 3 3 
8 Refrigerator 0 1 1 3 2 1 3 3 
9 Micro pipettes 0 1 1 3 2 1 3 3 
10 pH meter 0 0 1 3 2 1 3 3 
11 Blood Gas 

Analyzer 
0 0 1 3 2 1 3 3 

 

(३) Hematology: 

SN Name of the 
equipment 

Types of Health Organization 
Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-50 
Bed 100-300 

Bed 
General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

1 Microscope 
(Binocular) 

0 1 1 3 2 1 3 3 

2 Blood cell counter 
(18 
parameters or 
above) 

0 1 1 3 2 1 3 3 

3 Centrifuge/ 
Rotator 

0 Optional 1 3 2 1 3 3 
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4 Colorimeter 0 Optional 1 3 2 1 3 3 
5 Hot air oven 0 Optional 1 3 2 1 3 3 
6 Refrigerator 0 Optional 1 3 2 1 3 3 
7 Counting Chamber 0 1 1 3 2 1 3 3 
8 Computer with 

Printer 
0 Optional 1 3 2 1 3 3 

9 Micro pipette As per need 
10 Coagulometer for 

coagulation Profile 
0 0 1 3 2 1 3 3 

11 Hb Electrophoresis 
set 0 0 1 3 2 1 3 3 

12 Distillation Plant 0 0 1 3 2 1 3 3 
13 CT coagulometer 0 0 1 3 2 1 3 3 
15 Water bath 0 0 1 3 2 1 3 3 

(४) Histopathology: 
 

SN 
 
Name of the 
Equipment 

Types of Health Organization 
Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-
50 
Bed 

100-300 
Bed 

General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

1 Microscope 0 1 1 3 2 1 3 3 
2 Microtome 

(Sliding/Rotatory) 
0 0 1 3 2 1 3 3 

3 Tissue processor 0 0 1 3 2 1 3 3 
4 Stainer (Histo/Cyto) 0 0 1 3 2 1 3 3 
5 Incubator 0 Optional 1 3 2 1 3 3 
6 Chemical Balance 0 0 1 3 2 1 3 3 
7 Centrifuge/ Rotator 0 0 1 3 2 1 3 3 
8 Hot air Oven 0 0 1 3 2 1 3 3 
9 Autoclave 0 0 1 3 2 1 3 3 
10 Refrigerator 0 0 1 3 2 1 3 3 
11 Counting Chamber 0 0 1 3 2 1 3 3 
12 Generator 0 0 1 3 2 1 3 3 
13 Computer with 

Printer 
0 0 1 3 2 1 3 3 

14 Micro pipettes As per need 
15 Cytocentrifuge 0 0 1 3 2 1 3 3 
16 Slide Cabinet 0 0 1 3 2 1 3 3 
17 Block Cabinet 0 0 1 3 2 1 3 3 
18 Tissue Tek-II 

Embedding centre 
0 0 1 3 2 1 3 3 

19 Immunohisto 
chemistry 0 0 1 3 2 1 3 3 

(५) Microbiology, Virology, Serology: 

SN 
Name of the 
Equipment 

Type of Health Organization 
Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-50 
Bed 100-300 

Bed 
General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 
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1 Binocular 
Microscope 0 0 Optional 1 1 1 1 1 

2 ELISA reader 
with Washer) 0 0 Optional 1 1 1 1 1 

3 Water Bath 0 1 1 2 1 1 2 2 

4 Hot air oven 0 1 1 2 1 1 2 2 

5 Refrigerator 0 0 1 2 1 1 2 2 

6 Refrigerated 
Centrifuge 0 0 1 2 1 1 2 2 

7 Multi-channel 
micro pipette 0 1 1 2 1 1 2 2 

8 Variable 
Micro 
pipette  

As per need  

9 Micro Mixer 0 0 1 2 1 1 2 2 

10 Incubator 0 1 1 2 1 1 2 2 

11 Centrifuge 0 1 1 2 1 1 2 2 

12 Weighting 
balance 0 1 1 2 1 1 2 2 

13 Autoclave 
vertical 0 Optional 1 2 1 1 2 2 

14 Deep freezer 
-20°C 0 0 0 1 1 1 1 1 

15 Deep freezer 
-80°C 0 0 0 1 1 1 1 1 

16 Laminar hood 0 0 1 2 1 1 2 2 

17 Biosafety 
Cabinet Class-
2 

0 0 Optional 1 1 1 1 1 

18 Vortex 
mixture 0 0 1 2 1 1 2 2 

19 Stopwatch 0 1 1 2 2 2 2 2 

20 Clean bench 
hood 0 0 0 2 1 1 2 2 

21 Computer with 
printer 0 0 0 1 1 1 1 1 

 
(६) अस्पतालमा एनेस्थबेसया (Anesthesia) सभिन्त्धी उपकरण देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 
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SN Name of the 
Equipment 

Types of Health 
Organization 

Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-
50 
Bed 

100-300 
Bed 

General 
Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

1 Anaesthetic-
laryngoscope 
magills with four 
blades 
• Adult 
• Paediatric 

0 0 1 
 
 

25 
25 

 
 

25 
25 

 
 

12 
12 

 
 

50 
50 

 
 

Optional 
40 

2 Endo Tracheal 
tube sets 0 1 2 25 25 12 50  40 

3 Magills forceps 
(two 
sizes) 

0 0 1 25 25 12 50  40 

4 Connector set of 
six for 
E.T.T. (Circuit) 

0 0 1 25 25 12 50 40 

5 Tubes connecting 
for ETT 
(T-Piece) 

0 0 1 25 25 12 50 40 

6 Air way (Female) 0 1 2 40 40 20 80 70 
7 Air way (Male) 0 1 2 40 40 20 80 70 
8 Mouth Prop 0 1 2 40 40 20 80 70 
9 Tongue 

Depressors 0 2 4 40 40 20 80 70 
10 O2 cylinder for 

Boyles 0 1 2 40 40 20 80 70 
11 N2O Cylinder for 

Boyles 0 0 1 20 20 10 40 30 
12 PFT machine 0 0 1 2 2 Optional 4 3 
13 Boyles Apparatus 

with 
Fluotec and circle 
absorber 

0 Optional 1 
15 15 8 30 20 

14 Ventilators 0 0 1 15 15 8 30 20 
15 Oxygen 

Concentrator/ 
Cylinder 

1 1 2 10 10 5 20 10 

16 Monitors ECG, 
NIBP, 
SPO2 with IBP 

0 1 2 25 25 12 50 40 

17 Monitors ETCO2/ 
Gas 
Analyzer IBP 

0 0 1 10 10 5 20 10 

18 Transport Monitor 
ECG, 
SPO2, NIBP 

0 1 2 10 10 5 20 10 

19 Transport 
Ventilator 0 0 1 1 1 1 2 1 
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20 Fibreoptic 
Bronchoscope 
a) Adult 
b)  Paediatric 

0 0 1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

Optional 
1 

21 Portable USG  
 0 As mentioned in Radioimaging section 

22 Portable 
Echocardiography 
for ICU/CCU/OT 

0 0 1 1 1 1 2 3 

23 Mac Coy 
Laryngoscope 0 2 4 4 4 2 8 4 

24 Intubating LMA 
3,4 0 4 8 4 4 2 8 4 

25 Video 
Laryngoscope 0 0 1 4 4 2 8 4 

26 Double Lumen 
Tube 0 1 2 10 10 5 20 10 

27 AMBU bag / Mask 1 4 10 25 25 12 50 sets 40 
28 GAS analyser 0 0 1 1 1 1 2 1 
29 Defebrilator 0 Optional 2 5 5 3 10 5 

 
(७) Labour ward, Neonatal and Special Newborn Care Unit (SNCU) िएका अस्पतालहरुमा देहाय 

िमोम्जमका उपकरण हनु ुपनेछ:- 
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SN Name of the 
Equipment 

Types of Health 
Organization 

Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-
50 
Bed 

100-300 
Bed General 

Hospital 

Specilaized 
Hospital  

Super 
specialized 
Hospital  

Health 
Academy  

Children 
Hospital 

 
1 

 
Baby Incubators 

0 0 1 2 
1 Optional 2 2 

2 Phototherapy Unit 0 0 1 2 
1 Optional 2 2 

3 Emergency 
Resuscitation Kit-
Baby 

1 2 4 8 
4 Optional 8 15 

 
4 

 
Standard weighing 
scale 

1 2 4 1 each for 
the labor 
room & OT 

4 2 
1 each for 
the labor 

room & OT 
10 

5 newborn Care 
equipment 

0 0 1 1 set each 
for 

labor room 
& OT 

1 Optional 
1 set each 

for 
labor room 

& OT 
20 

6 Double–outlet 
Oxygen 
Concentrator 

Optional Optional 1 1 each for 
the 

labor 
Concentrator 1 1 

1 each for 
the 

labor 
Concentrator 2 

 
7 

 
Radiant Warmer 

Optional 1 1  
2 

1 Optional 2 10 
8 Room Warmer 0 0 1 2 

1 1 2 10 
9 Foetal Doppler 1 2 4 6 

3 Optional 6 6 
10 Cardio TocoGraphy 

Monitor 0 0 1 2 
1 Optional 2 2 

11 Delivery Kit 1 2 6 10 
5 Optional 10 Optional 

12 Episiotomy kit 1 2 6 10 
5 Optional 10 Optional 

13 Forceps Delivery 
Kit Optional 1 4 8 

4 Optional 8 Optional 
14 Crainotomy 0 0 1 1 

1 Optional 1 Optional 
16 Silastic vacuum 

extractor Optional 1 1 2 
1 Optional 2 Optional 

17 Pulse Oxymeter 
baby & adult 1 2 6 8 

4 4 8 15 
18 Cardiac monitor 

baby & adult 0 0 2 4 
2 2 4 5 

19 Nebulizer baby 1 2 4 8 
4 2 8 15 
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20 Weighing machine 
adult 1 2 4 8 

4 2 8 Optional 
21 Weighing machine 

infant 1 2 4 8 
4 1 8 10 

22 CPAP Machine 0 0 1 2 
1 Optional 2 4 

23 Head box for 
oxygen 0 0 1 2 

1 1 2 4 
24 Haemoglobinometer 0 0 1 2 

1 1 2 4 
25 Glucometer 0 0 1 2 

1 1 2 4 

 
(८) Eclampsia Room िएका अस्पतालमा Eclampsia उपचारका लाबग देहाय िमोम्जमका उपकरण हनु ुपनेछ:- 
 

SN Equipment Number 
1 ICU Beds 2 
2 Emergency Resuscitation Tray (Adult) including intubation 

equipment 
3 

3 BP Apparatus 3 
4 Cardiac Monitor 2 
5 Pulse oximeter 2 
6 Airway (Female) 2 
7 Nebulizer 1 
8 Oxygen Supply (Central) 2 
9 Suction Apparatus (Electrical) 2 
10 Suction Apparatus (Foot) 1 
11 Wall Clock 1 
12 Torch 1 
13 Emergency Call Bell 2 
14 Stethoscope 2 

(९) Special Newborn Care Unit (SNCU) िएका अस्पतालमा सो सभिम्न्त्धत देहाय िमोम्जम उपकरण हनु ुपनेछ:- 
 

SN Equipment Number 

1 Electronic weighing scale 5 (essential) 

2 Infantometer 5 (essential) 

3 Emergency drugs trolley 5 (essential) 

4 Procedure trolley 5 (essential) 

5 Wall clock with seconds hand 1 for each room 

6 Refrigerator 1 for the unit 
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SN Equipment Number 

7 spot lamp 5 (essential) 

8 Portable x-ray machine 1 for the unit (essential) 

9 Basic surgical instruments e.g., fine scissors, scalpel with blades, 
fine artery forceps, suture material & needles, towel, clips etc. 

1 set per bed (essential) 

10 Nebulizer 1 for the unit 

11 Multi-channel monitor with non-invasive BP monitor (3 size: 0, 1, 2- 
disposable in plenty-reusable neonatal probe, at least 4) 

 
4 (desirable) 

12 Room Thermometer 4 (essential) 

 
 

(१०) Special Newborn Care Unit िएका अस्पतालमा बनमालीकरणका लाबग देहाय िमोम्जमका उपकरण हनु ु
पनेछ:- 

 
SN Equipment Numnber 

1 Electric heater/boiler 2 (essential) 

2 Washing machine with dryer (separate) 1 (essential) 

3 Electronic fumigator 2 (essential) 

4 Vacuum Cleaner 1 (essential) 

5 Gowns for doctors, nurses, neonatal aides, Group D staff & mothers Adequate number of each 
size (essential) 

6 Washable slippers Adequate number of each 
size (essential) 

7 Vertical Autoclave 1 (essential) 

8 Autoclave drums (large & medium & small sizes) At least 6 of each 
size (essential) 

9 Disinfectant Sprayer 1 (essential) 

10 Container for liquid disinfectant 2 (essential) 

11 Formalin Vaporizer 1 (essential) 

12 Hot Air oven 1 (desirable) 

13 Ethylene oxide (ETO) Sterilizer 1 (desirable) 

(११) प्रशासबनक कायाका लाबग आवश्यक पन ेऔजार/उपकरण: 
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(अ) प्रशासनमा ५० शैया वा सो िन्त्दा माबथका अस्पतालमा कभप्यूिर, हप्रन्त्िर, फोिोकपी ममे्शन, स्सयानर, 
यपुीयस, प्रोजेसिर, फ्यासस मेबसन, िेबलफोन आवश्यक सं्यामा हनु ुपनछे। 

(आ) प्रशासनमा प्रयाप्त फबनाचरको व्यवस्था हनु ुपनछे। 

(१२) अस्पताल यहुिबलहिज (Utilities): 
(अ) अस्पतालहरुले वैकम्ल्पक हवद्यतु (जेनेरेिर, सोलार, इन्त्ििार आदद) को व्यवस्था अबनवाया हनु ुपनछे।  
(आ) सिै अस्पतालहरुले आवश्यक मारामा प्रशोबधत पानीको व्यवस्था गनुा पदाछ। पचास शैया र सो िन्त्दा 
माबथको अस्पतालहरुले प्रशोबधत पानीको लाबग वािर हििमने्त्ि प्लान्त्िको व्यवस्था गरेको हनु ुपनछे।  
(इ ) सय शैया वा सो िन्त्दा माबथका अस्पतालहरुमा (अ) र (आ) मा उम्ल्लम्खत यहुिबलहिज सहहत ईफ्लएुन्त्ि 
हििमेन्त्ि प्लान्त्ि (Effluent Treatment Plant) को व्यवस्था गरेको हनु ुपनछे। 

 
(१३) आकम्स्मक तथा अत्यावश्यक औषबध तथा औजारको सूची:  
 

SN Name of Drugs 
1 Ranitidine, Omeprazole, Pantoprazole (Inj) 
2 Adrenaline (Inj) 
3 Chlorpheniramine (Inj) 
4 Aminophylline (Inj) 
5 Atropine (Inj) 
6 Hyoscine Bromide (Inj) 
7 Calcium Gluconate (Inj) 
8 Ciprofloxacin, Ampicillin, Ampiclox, Ceftrizone, etc. (Inj) 
9 Deriphylline (Inj) 
10 Dexamethasone (Inj) 
11 Dextrose 5% Saline (Inj) 
12 Dextrose 10% Saline (Inj) 
13 Dextrose 25% (Inj) 
14 Dextrose 50% (Inj) 
15 Diazepam, Lorazepam, Amdazolam (Inj) 
16 5 % Dextrose Saline (Inj) 
17 Dopamine (Inj) 
18 Pentazocine (Inj) 
19 Hydrocortisone (Inj) 
20 Frusemide (Inj) 
21 Mannitol (Inj) 
22 Metronidazole (Inj) 
23 Morphine (Inj) 
24 Nitroglycerine, Labetolol (Inj) 
25 Normal Saline (Inj) 
26 Paracetamol (Inj) 
27 Metachlopramide (Inj) 
28 Pethidine (Inj) 
29 Phenergan (Inj) 
30 Potassium Chloride (Inj) 
31 Phenobarbitone (Inj) 
32 Phenytoin (Inj) 
33 Naloxone (Inj) 
34 Vitamin 'K' (Inj) 
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SN Name of Drugs 
35 Ringer's Lactate (Inj) 
36 Sodium Bicarbonate (Inj) 
37 Diclofenac (Inj) 
38 Dobutamine (Inj) 
39 Noradrenaline (Inj) 
40 Isoprenaline (Inj) 
41 Aminodarone (Inj) 
42 Magnesium Sulphet (Inj) 
43 Digoxin (Inj) 
44 Adenosine, Verapamil (Inj) 
45 Tramostate (Inj) 
46 Antacids (Tab) 
47 Aspirin (Tab) 
48 Diclofenac (Tab) 
49 Paracetamol Tablet, gel 
50 Ibuprofun (Tab) 
51 Codeine Phosphate (Tab) 
52 Prednisolone (Tab) 
53 Antidiotics Oral (Tab/Cap) 
54 Povidinelodine (Sol) 
55 Antidiotics Ointments 
56 Others as per necessary 

 
(१४) आकम्स्मक अवस्थाका लाबग देहाय िमोम्जमका अत्यावश्यक औजारहरु हनु ुपनछे:- 
 

SN Equipment 
1 Ambu bag with mask 
2 Artery Forceps 
3 Salbutamol Inhaler 
4 Povidone Iodine 
5 Blood Transfusion Set 
6 BP Instrument 
7 Clinwax ear drop 
8 Crepe Bandage 4" 
9 Crepe Bandage 6" 
10 Dissection Forceps non tooth 
11 Dissection forceps tooth 
12 Disposable Syringe 3cc, 5cc, 10cc, 20cc 
13 Endo tracheal tube (Pediatric and Adult) 3.0-8.5 
14 Laryngeal Mask airway 3.0-8.5 
15 Foley's catheter 6f-20f, 3way 
16 Gloves No.6, 6.5, 7, 7.5 
17 I.V. Cannula 14G-24G 
18 I.V. Set + Pediatric Burret 
19 I.V. Infusion Set 
20 C.V.P. line Set 
21 Chest Tube (Different Sizes) 
22 Ipratropium bromide inhaler + Solution 
23 Knee hammer 
24 Laryngoscope with blade (Adult, Pediatric sizes) 
25 Leucoplast 
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SN Equipment 
26 Oxymetazoline Nasal drop 
27 Needle holder 
28 Ryle's tube (N/G Tubes) 
29 Scissors (different types) 
30 Silver sulphadiazine cream 
31 Stethoscope 
32 Suction Machine with tubes 
33 Thermometer 
34 Sphygmomanometer 
35 Tongue depressor 
36 Torch Light 
37 Uro bag 
38 Wooden Splint  
39 Spinal Board-1 
40 Cervical Collor 1-5 
41 Antibiotic Injection (Different) 
42 Pulse Oxymeter -1 
43 Otoscope-1 
44 Ophthalmoscope-1 
45 Glucometer -1 
46 Digital Clock 
47 

Different Size (K- Wire) 
 

पररच्छेद-१५ 
फामेसी सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड  

४९. फामेसी सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) बनजी स्वास््य संस्थाले अस्पताल फामेसी प्रचबलत कानून िमोम्जम दताा गरेको 
हनु ुपनेछ। 
(२) यस मापदण्डको जनशम्िको सभिन्त्धी मापदण्डमा उल्लेख गररए िमोम्जमको फामेसी जनशम्ि हनु ुपनेछ। 
(३) फामेसी हविाग/ इकाई अस्पतालको सिै िहहरङ्ग तथा आकम्स्मक हविागिाि सहज पहुँचमा हनु ुपनछे। 
(४) फामेसीको लाबग आवश्यक स्थान तथा कोठाहरु उपयिु के्षरफलको हनु ुपनछे। 
(५) प्रबत २०० िाहहरङ्ग बिरामीहरुको लाबग एउिा बडस्पेम्न्त्सङ्ग काउन्त्िर हनु ुपनछे। 
(६) औषबधहरुको िण्डारणको लाबग छुटै्ट िण्डारण कोठा हनु ुपनेछ। 
(७) अन्त्तरङ्ग बिरामीहरुको लाबग छुटै्ट बडस्पेम्न्त्सङ्ग यबूनि हनु ुपनेछ। 
(८) फामेसी सेवा चौबिसै घण्िा सञ्चालनमा रहेको हनु ुपनछे। 
(९) फामेसीको व्यवस्थापनको लाबग अस्पतालमा रग एण्ड थेराप्यहुिक कबमिीको गठन िएको हनु ुपनेछ। 
(१०) कुशल फामेसी अभ्यास अनकुुल हनेु गरर औषबध खररद, िण्डारण, अत्यावश्यक औषबध तथा अन्त्य सामग्रीहरुको 

अिाव हनु नददन, औषबधको प्राम्प्त, बनरीक्षण, ह्याण्डओवर, औषबधको गणुस्तर हेना, इन्त्िेंिरीको व्यवस्थापन, 
लाग ूतथा मनोद्वीपक औषबधहरुको िण्डारण, औषबधको गजु्रने भयाद, फोहोर व्यवस्थापन, हकरा तथा मसुाहरुको 
बनयन्त्रण गना अस्पतालले स्तरीय सञ्चालन हवबध (Standard Operation Procedure) अपनाएको हनु ुपनछे। 

 
पररच्छेद-१६ 
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रि सञ्चार सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड 
५०. रि सञ्चार केन्त्रको वगीकरण सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) रि सञ्चार केन्त्रहरु “ए" “िी" “सी" “बड" र “ई" समूहका 

हनेुछन।्  
(२) रि सञ्चार केन्त्रको समहूगत मापदण्ड देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 

(क) “ए" समहूको रि सञ्चार केन्त्र: 
(१) “ए" समहुको रि सञ्चार केन्त्रले स्वेम्च्छक अवैतबनक रि दाताहरुिाि आफ्न ैपररसरमा वा सयाभप लगाई 

रि सङ्कलन गना ससदछ। 
(२) िषामा ५० हजार वा सो िन्त्दा िढी यबुनि रगत संकलन गना ससन ुपदाछ। 
(३) सभपूणा सङ्कबलत रगतको न्त्यूनतम ९० प्रबतशत रि तत्व प्रशोधन गनुा पदाछ। 
(४) रगत प्रशोधन गनाको लाबग एफेरेबससको पबन व्यवस्था हनु ुपनछे।  
(५) थेराप्यहुिक एफेरेबससको क्षमता उपलव्ध हनु ुपनेछ। 
(६) रिदातालाई काउन्त्सेबलङको सहुवधा हनु ुपनछे। 
(७) रगतको माग गने म्चहकत्सक र सेवाग्राहीलाई परामशा ददनको लाबग मबेडकल परामशादाताको व्यवस्था हनु ु

पदाछ। 
 

(ख) “िी" समूहको रि सञ्चार केन्त्र: 
(१) “िी" समहुको रि सञ्चार केन्त्रले स्वेम्च्छक अवैतबनक रि दाताहरुिाि आफ्नै पररसरमा वा सयाभप 

लगाई रि सङ्कलन गना ससदछ। 
(२) िषामा २५ हजार वा सो िन्त्दा िढी यबुनि रगत संकलन गना ससन ुपदाछ। 
(३) सभपूणा सङ्कबलत रगतको न्त्यूनतम ८० प्रबतशत रि तत्व प्रशोधन गनुा पदाछ। 
(४) रगत प्रशोधन गनाको लाबग एफेरेबससको पबन व्यवस्था हनु ुपनछे।  
(५) रिदातालाई काउन्त्सेबलङको सहुवधा हनु ुपनछे। 
(६) रगतको माग गने म्चहकत्सक र सेवाग्राहीलाई परामशा ददनको लाबग मेबडकल परामशादाताको व्यवस्था 

हनु ुपदाछ। 
 

(ग) “सी" समूहको रि सञ्चार केन्त्र: 
(१) “सी" समहुको रि सञ्चार केन्त्रले स्वेम्च्छक अवैतबनक रि दाताहरुिाि आफ्नै पररसरमा वा सयाभप 

लगाई रि सङ्कलन गना ससदछ। 
(२) िषामा ५ हजार वा सो िन्त्दा िढी यबुनि रगत संकलन गना ससन ुपदाछ। 
(३) सभपूणा सङ्कबलत रगतको न्त्यूनतम ८० प्रबतशत रि तत्व प्रशोधन गनुा पदाछ। 
(४) रिदातालाई काउन्त्सेबलङको सहुवधा हनु ुपनछे। 
 

(घ) “बड" समूहको रि सञ्चार केन्त्र: 
(१) “डी" समहूको रि सञ्चार केन्त्रले स्वेम्च्छक अवैतबनक रि दाताहरुिाि आकम्स्मक सेवाको लाबग मार ै

रि सङ्कलन गना ससदछ। 
(२) रि सञ्चार सेवा उपलब्ध िएको केन्त्रहरुसँग समन्त्वय गरी रगत तथा रि तत्व प्राप्त गरेर आफ्नो रि 

सञ्चार केन्त्रमा िण्डारण गने तथा आवश्यकता अनसुार हवतरण गनुा पनेछ।  
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(ङ) “ई" समूहको रि सञ्चार केन्त्र: रि सञ्चार सेवा उपलब्ध िएको केन्त्रहरुसँग समन्त्वय गरी रगत तथा रि तत्व 
प्राप्त गरेर आफ्नो रि सञ्चार केन्त्रमा िण्डारण गन ेतथा आवश्यकता अनसुार हवतरण गनुा पनछे। 

 
५१. एकल रिसञ्चार केन्त्रको स्थापना सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) एकल रि सञ्चारकेन्त्र “ए" समहूको हनु ुपनेछ। 

(१) गैरनाफामूलक सामाम्जक संघ संस्थाहरुले एकल रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालन गना ससनछेन।् 
(२) यस्ता संघ संस्थाहरु न्त्यूनतम पन्त्र वषा रि सञ्चार के्षरमा सहक्रय िूबमका खेलेको तथा योगदान गरेको 

हनु ुपनेछ। 
(३) एकल रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालन गना इच्छुक संस्थाले स्थापनापूवा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको 

बनकायिाि आशयपर प्राप्त गनुा पनछे। 
(४) आशयपर प्राप्त गनाको लाबग देहायका हवषयवस्तहुरु समेिी प्रस्ताव प्रस्ततु गनुा पदाछ:- 

(क) लगानीको श्रोत, 
(ख) सेवा प्रवाह सरुु गने समयावबध, 
(ग) उपलव्ध हनेु पूवााधार, मानव संसाधन, सहुवधा, उपकरणहरुको हववरण, 
(घ) रगत संकलन गदाा आयोजना गररन ेसयाभपहरुको िारेमा हवस्ततृ योजना, 
(ङ) रि सञ्चार केन्त्र रहन ेस्थानको उपयिुता र जग्गाको पयााप्तता, 
(च) प्रस्ताहवत केन्त्रले परु् याउन ेथप योगदानिारे खुलाउने, 
(छ) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायिाि तोहकएको शलु्कमा सेवा ददन ेप्रबतवद्धता, 
(ज) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायिाि माग गरेको अन्त्य कुन ैजानकारी। 

(५) यसरी बनवेदन प्राप्त िए पश्चात मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायिाि अनगुमन सबमबत खिाउन 
ससनेछ र सो अनगुमन सबमबतको प्रबतवेदनका आधारमा पूवााधार बनमााणको लाबग अनमुबत ददन उपयुाि 
देम्खएमा प्रबतवेदन प्राप्त िएको पन्त्र ददन बिरमा िहढमा तीन वषासभमको समयावबध ददई पूवााधार बनमााणका 
लाबग बनवेदकलाई आशयपर प्रदान गना सहकन ेछ। 

(६) आशयपर नबलई स्थापना िएका एकल रि सञ्चार केन्त्रहरुलाई सञ्चालन अनमुबत जारी गना मन्त्रालय 
िाध्य हनेु छैन। 

(७) यस्ता एकल रि सञ्चार केन्त्रले न्त्यूनतम पाँच विा अस्पतालहरुलाई रि आपूबता गने म्जभमा बलन ुपनेछ। 
(८) यस्ता रि सञ्चार केन्त्रहरुले सञ्चालन अनमुबत बलएको तीन वषा पबछ मार हवबिन्न अस्पताल पररसर बिर 

रि सञ्चार सेवाको इकाईहरु खडा गना ससनेछन।् 
(९) यस्ता केन्त्रहरुले सो अस्पतालमा मार निएर आवश्यकता पन ेअन्त्य अस्पतालमा पबन सेवा ददन ुपनेछ र 

त्यसको अबिलेख राख्न ुपनछे। 
(१०) सरकारसँग समन्त्वय: 

(क) एकल रि सञ्चार केन्त्रले संचालक सबमत गठन गनुा पनछे। 
(ख) यसरी गठन गररएको सबमतमा मन्त्रालयको उपसम्चव स्तरको कमाचारी सदस्य हनेुछन।्  
(ग) सरकारी अस्पताल पररसरमा िए सो अस्पतालका बनदेशक वा नीजले तोकेको प्रबतबनबध सदस्य 

रहनेछ।  
(घ) यस सबमतको िैठक अबधकतम ६ महहनामा िस्न ुपनछे।  
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५२. रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालन इजाजतपर सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गराउन चाहन ेसंस्थाले 
अनमुबत परको लाबग तोहकए िमोम्जमको ढाँचामा बनवेदन ददन ुपनेछ। 
(२) उपदफा (१) िमोम्जम दरखास्त ददने संस्थाले यस मापदण्डमा उल्लेख िए अनसुारको जनशम्ि, औजार-

उपकरण, परीक्षण र िौबतक पूवााधार सभिन्त्धी मापदण्ड पूरा िएको हनु ुपनेछ। 
(३) उपदफा (१) िमोम्जम दरखास्त प्राप्त िएमा प्रयोगशालाले उपदफा (२) िमोम्जमको मापदण्ड पूरा िए 

निएको सभिन्त्धमा पैबतस ददन बिर आवश्यक स्थलगत जाँचिझु बनरीक्षण गरी मापदण्ड िमोम्जम िएको 
देम्खएमा यस्तो संस्थालाई तोहकए िमोम्जमको ढाँचामा अनमुबत पर नभिर र समूहको प्रकार उल्लेख गरी 
रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालनको लाबग अनमुबत प्रदान गररनेछ। 

(४) उपबनयम (३) िमोम्जम जारी गररएको अनमुबत परको अवधी तीन वषा हनेुछ।  
(५) कुन ैअनमुबत प्राप्त रि सञ्चार केन्त्रले अन्त्य कुन ैअस्पतालमा इकाई खडा गने िए त्यसको लाबग छुटै्ट अनमुबत 

बलन ुपनेछ। 
(६) अस्पतालहरुले रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालनका लाबग प्रयोगशालािाि छुटै्ट अनमुबत बलन ुपनछे। 
(७) कुन ैएक समूहको रि सञ्चार केन्त्रले समूह पररवतान गना खोजमेा अनमुबत पाएको ६ महहना पबछ पनु: 

बनवेदन ददई समूह पररवतान गना ससनछे।  
(८) अनमुबत पर जारी गदाा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायले आवश्यक शताहरु तोसन ससनछे। 

 
५३. अनमुबत परको नवीकरण तथा खारेजी सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) अनमुबत पर प्राप्त सिै प्रकारका रि सञ्चार केन्त्रहरुले 

ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) िमोम्जम प्रत्यके ३ िषामा अनमुबत परको नवीकरण गराउन ुपनछे।  
(२) अनमुबत प्राप्त रि सञ्चार केन्त्रले बनयमावलीको बनयम (५) िमोम्जम अनमुबत परको भयाद सहकन ुिन्त्दा ३ 

महहना अगावै नवीकरणको लाबग बनयमावलीको अनसूुची ७ िमोम्जमको ढाँचामा मन्त्रालयले तोकेको बनकाय 
समक्ष बनवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) िमोम्जम जाँचिझु गदाा दफा ३ को उपदफा (२) िमोम्जम मापदण्डहरुको बनयबमत रुपमा 
व्यवस्था गदै आएको र मन्त्रालय वा मातहतका बनकायले ददएका बनदेशनहरुको पालना गरेको पाइएमा 
त्यस्तो रि सञ्चार केन्त्रको अनमुबत पर नवीकरण गररददन ुपनछे।  

(४) कुन ैमापदण्ड नपगुेको िएमा सो परु् याउनको लाबग अबधकतम पैबतस ददनको भयाद ददइनछे र सो अवबधमा 
पबन मापदण्ड पूरा गना नसकेको खण्डमा जनु समूहको मापदण्ड पगु्ने हो सोही समूहको अनमुबत पर जारी 
गररनेछ। 

(५) बनयमावलीको दफा २० को उपदफा (१०) िमोम्जम अनगुमन तथा बनरीक्षणिाि मापदण्ड अनसुार सेवा 
सञ्चालन नगरेको पाइएमा तत्काल सधुारको लाबग िहढमा पैबतस ददनको भयाद ददइने छ र तत ्पश्चात 
समूह पररवतान/घिुवा गना सहकन ेवा प्रदान गदै आएको सेवा पूणा वा आंम्शक रुपमा िन्त्द गना सहकने वा 
संस्थाको इजाजतपर खारेज गना सहकने छ। 

(६) इजाजतपर खारेज गनुा अगाबड रि सञ्चार केन्त्रहरुलाई सफाइ पेश गने मौका ददइने छ।  
 

५४. थप सेवा हवस्तार गना अनमुबत बलन ुपने: रि सञ्चार केन्त्रले आफुले सेवा सञ्चालन गना अनमुबत पाएको सेवाको 
अबतररि थप सेवा हवस्तार गना यस मापदण्ड िमोम्जमको प्रहक्रया पूरा गरी अनमुबत बलन ुपनछे। जस्तै: एफेरेबसस, 
स्िेम सेल/सेल थेरापी सभिन्त्धी सेवा। 
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५५. रि सञ्चार केन्त्रहरुले पालना गनुा पन ेआधारितू व्यवस्था: उम्ल्लम्खत सिै प्रकारका रि सञ्चार केन्त्रहरुले देहाय 
अनसुारको व्यवस्था पालना गनुा पनेछ:- 

(क) रि सञ्चार केन्त्रहरु गैर नाफामलुक हनु ुपनेछ।  
(ख) नेपाल सरकारले रगत र रि तत्वको परीक्षण, प्रशोधनलगायतका कायाका लाबग सेवा शलु्क तोकेमा सोही 

िमोम्जम हनु ुपनछे। 
(ग) मानव रगत र रि तत्व हकन िेच गना पाइने छैन।  
(घ) रिदान सरुम्क्षत तवरले स्वेम्च्छक र अवैतबनक रिदाताहरुिाि गराउन ुपनछे। 
(ङ) रिदाता अथवा रि संकलनमा आवद्ध संस्थालाई कुन ैहकबसमको आबथाक वा अन्त्य प्रलोिन देखाई रि संकलन 

गना पाइने छैन। 
(च) कुन ैपबन रगत आवश्यक पन ेबिरामीलाई सोधिनाा हवना नै रगत उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 
(छ) रगत आपूबता गदाा कुन ैिेदिाव नगरी आवश्यकता अनसुार गनुा पनेछ। 
(ज) रगत उपलब्ध हुँदासभम म्चहकत्सकले बसफाररश गरेको र तत्काल आवश्यकता रहेको व्यम्िलाई नददई अन्त्य 

कसैको लाबग सम्ञ्चत गरेर राख्न पाइने छैन। 
(झ) बनजी अस्पतालद्वारा संचाबलत रि सञ्चारकेन्त्रहरुले समेत आवश्यकता अनसुार अन्त्य अस्पतालमा उपचार पाइरहेका 

बिरामीलाई पबन िेदिाव नगरी रगत उपलब्ध गराउन ुपदाछ। 
(ञ) रगत अथवा रि तत्व म्चहकत्सकको बसफाररसमा बनयम अनसुार दताा िएका स्वास््य संस्थालाई मार उपलव्ध 

गराउन ुपदाछ। 
(ि) रगत वा रि तत्व घरमा प्रयोग गनाका लाबग अथवा अनाबधकृत रि सञ्चार केन्त्रहरुमा हवतरण गना पाइने छैन। 
(ठ) रि संचार केन्त्र बनयबमत रुपमा ित्ती र पानीको सहुवधा सहहत चौबिसै घण्िा बनरन्त्तर सञ्चालन हनु ुपनेछ। 
(ड) लोडसेबडङ िएमा अिोमहेिक बिजलुी व्याकअपको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(ढ) आवश्यकता अनसुार तापक्रम बनयन्त्रणका लाबग एयर कम्न्त्डसनको व्यवस्था िएको हनु ुपनछे। 
(ण) क्रस कन्त्िाबमनेसन नहनेु गरी कायास्थलको व्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ। 
(त) हवबिन्न प्रकृबतका काया अनसुार छुट्टाछुटै्ट कोठाको सहुवधा हनु ुपदाछ। 
(थ) रगत प्रशोधन, परीक्षण तथा िण्डारण के्षरमा अनाबधकृत आवतजावतमा प्रबतिन्त्ध लगाउन ुपदाछ। 
(द) गनुासो सनेु्न अबधकारीको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
(ध) ररसेप्सन र हेल्प डेससको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(न) संक्रमण रोकथाम तथा बनयन्त्रणको लाबग आन्त्तररक प्रणाली व्यवम्स्थत िएको हनु ुपनछे। 
(ऩ) रि सञ्चार केन्त्रले ददएको रगतिाि कुनै पबन हाबनकारक प्रबतहक्रया िएमा त्यसको छानहवन गरी कारण पत्ता 

लगाई यसको अबिलेख राख्न ुपनछे। 
(प) आफुसँग सम्ञ्चत रहेको हवबिन्न समूहका व्लड व्यागहरुको अबिलेख देम्खने गरी राख्न ुपनेछ वा कसैले खोजेमा 

देखाउन ुपनेछ। 
(फ) अन्त्य आवश्यक अबिलेखहरु चसु्त र दरुुस्त राख्न ुपनेछ। 
(ि) रि सञ्चार केन्त्रले आफुले प्रदान गरेको सेवाको गणुस्तर िए/निएको सभिन्त्धमा सो मूल्याङ्कन गराई सोको 

प्रबतवेदन आ.व. समाप्त िएको बमबतले तीन महहनाबिर अनमुबत ददन ेबनकायलाई िझुाउन ुपनेछ। 
(ल) रारीकालीन सेवा ददन ेकमाचारीलाई आराम गन ेिेडको व्यवस्था हनु ुपदाछ। 
(व) सिै कमाचारीहरुलाई हेपािाइहिस “िी" को भ्याम्ससनेसनको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
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(श) रि सञ्चार सेवाका बनम्भत रगतको ग्रहुपङ्ग र क्रसभयाम्चङ्ग गने प्राहवबधकले कुन ै“ए" वा “िी" समहूको रि सञ्चार 
केन्त्रमा वा केन्त्रीय रि संचार केन्त्रमा न्त्यूनतम दईु हप्ताको सो सभिन्त्धी ताबलम बलएको हनु ुपदाछ र हरेक 
पाँच वषामा सो सभिन्त्धी ररिेसर ताबलम बलन ुपनेछ।  

 
५६. अबिलेम्खकरण सभिन्त्धी व्यवस्था: अनमुबत प्राप्त रि सञ्चार केन्त्रहरुले देहाय िमोम्जमका दस्तावेजहरुको अबिलेखहरु 

राख्न ुपदाछ:- 
(क) स्तरीय सञ्चालन हवबध (Standard Operating Procedure), 
(ख) प्रत्येक रगत र रि तत्वको श्रोत (रिदाता र संकलन केन्त्र देम्ख प्राप्तकताासभमको हववरण), 
(ग) रगत र रि तत्वहरुको अबिलेख, 
(घ) रिदाता तथा रगत प्राप्त कताामा हनेु प्रबतहक्रया, 
(ङ) रि तत्वको िण्डारण, हवतरण र हवसजानको अबिलेख, 
(च) रि प्रशोधनको अबिलेख, 
(छ) रगत प्राप्तकतााको अबिलेख, 
(ज) दलुाि ब्लड ग्रपु िएका दाताहरुको अबिलेख, 
(झ) सभपूणा उपकरणको खररदको बमबत, सयाबलिेसन, ममातसभिार सभिन्त्धी हववरण, 
(ञ) आयोजना गररएका सयाभपहरुको अबिलेख, 
(ि) राम्टिय िाह्य गणुस्तर परीक्षण प्रणाली (NEQAS)को अबिलेख। 

 
५७. रगत र रितत्वहरु देश िाहहर लैजाने सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) रगत र रि तत्वहरु प्रशोधनको प्रहवबध देश बिर 

उपलव्ध निएको रि तत्वहरुको प्रशोधन आवश्यक िएमा म्चहकत्सकको बसफाररसमा देश िाहहरका रि सञ्चार 
केन्त्रहरु तथा तत ्सभिन्त्धी सेवा प्रवाह गना मान्त्यता प्राप्त बनकायिाि समेत प्रशोधन गराउन सहकनछे। 

(२) प्रशोधनको लाबग देश िाहहर रगत र रि तत्वहरु पठाउनको लाबग स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय वा 
मन्त्रालयले तोकेको बनकायिाि पूवा स्वीकृती बलन ुपनेछ। 

(३) पूवा स्वीकृती बलदा के कबत पररमाणमा पठाउदा यसरी पठाएको पररमाणिाि के कबत मारामा प्रशोधन िई 
प्राप्त हनु्त्छ िने्न हववरण प्रशोधनको लाबग पठाइने बनकायिाि प्राप्त गरी सो प्रबतवेदन सहहत पेश गनुा पनेछ। 

४) यसरी लबगएको रगत र रि तत्वहरुको परीणाम र प्रशोबधत प्रोडसिको हववरण र वाहहर बनकायिाि प्राप्त 
िएको प्रबतवेदन एक महहनाबिर मन्त्रालय वा स्वीकृती प्रदान गने बनकायमा िझुाउन ुपनेछ।  

५) कुन ैबिरामीले रगत वा रितत्व लगाइरहेको अवस्थामा बिरामीलाई हवदेश लैजान ुपरेमा यस व्यवस्थाले िाधा 
पयुााउने छैन।  

 
५८. अस्पतालस्तरीय िान्त्सफ्यजुन सबमबत: हरेक अस्पतालले रि सञ्चार सेवालाई व्यवम्स्थत गना देहाय िमोम्जमका 

प्रबतबनबधहरु रहने गरी अस्पताल िान्त्सफ्यजुन सबमबत गठन गनुा पनेछ:- 
१. मेबडकल सपुररिेण्डेन्त्ि/बनदेशक     - अध्यक्ष 
२. गाइनोकोलोम्जटि/सजान/अन्त्कोलोम्जटि/एनेटथबेसटि/हफम्जबसयन - सदस्य 
३. अस्पताल प्रशासक      - सदस्य 
४. रि सञ्चार सेवाका इन्त्चाजा      - सदस्य 
५. मेिोन/ नबसाङ इन्त्चाजा      - सदस्य 
६. मेबडकल अबधकृत       - सदस्य 
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७. प्याथोलोम्जटि/ हफम्जबसयन (अस्पताल प्रमूखले तोहकए अनसुार)  - सदस्य-सम्चव 
 

५९. ऐम्च्छक रि सञ्चार म्सलबनक: (१) अस्पताल िन्त्दा िाहहर िहहरङ्ग सेवाका रुपमा वैकम्ल्पक रुपले रगत र रि 
तत्व सञ्चार गनाका लाबग ऐम्च्छक रि सञ्चार म्सलबनक सञ्चालन अनमुबत बलन ुपनेछ र बनयमानसुार नहवकरण 
गराउन ुपनेछ। 
(२) रगत र रि तत्व प्राम्प्तको लाबग अन्त्य रिसञ्चार केन्त्रसँग करार सभझौता (MOU) गराउन ुपनछे। 

(३) यस्ता म्सलबनकहरु हेमोबिम्जलेन्त्स प्रणालीमा सहिाबगता जनाइ सिै रगत र रि तत्व सभिन्त्धी प्रबतकुल प्रबतहक्रया 
सभिन्त्धी अबिलेख राख्न ुपदाछ। 

(४) बिरामीको हकमा देहाय िमोम्जम गनुा पनेछ:- 

(क) सेवा बलने बिरामीहरु सचेत अवस्थामा हनु ुपदाछ।  
(ख) बिरामीसँग वा काननुी अबििावकसँग सहमबत बलन ुपदाछ। 
(ग) बिरामीको मिुु तथा स्वासप्रश्वास प्रणाली (Cardio- respiratory) म्स्थर अवस्थामा हनु ुजरुरी छ।  
(घ) रगत र रगत तत्वको सञ्चार म्चहकत्सकीय हहसावले आवश्यक हनु ुपदाछ। 
(ङ) ऐम्च्छक रि सञ्चार म्सलबनकमा आपतकाबलन रगत र रि तत्वको सञ्चार गनुा हुँदैन।  
(च) बिरामीलाई रगत र रि तत्व सञ्चार गदाा कुन ैहकबसमको प्रबतकुल प्रबतहक्रयाहरु जस्तै हेमोलाइहिक अथवा 

गभिीर प्रकारको एलजी िएको इबतहास हनुहुदैुन। 

(५) िौबतक पूवााधार देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 

(क) रि सञ्चार गने कोठा आरामदायी, राम्रो प्रकाश आउने हनु ुपदाछ।  
(ख) न्त्यूनतम "E" सयािगोरीको रि सञ्चार केन्त्र हनु ुपदाछ।  
(ग) यस्ता संस्थाको हाताबिर रिदान गना ददन ुहुँदैन यद्यपी एफेरेबसस माध्यमिाि रगत र रि तत्व आफ्नो 

संस्थामा उपयोग गना र अरु रि सञ्चार सेवा निएका संस्थाका लाबग सङ्कलन गना ससनछेन।  

(६) उपकरण देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 

(क) रगत र रि तत्व सञ्चारपबछ हनेु प्रबतकुल प्रबतहक्रयाहरुको तरुुन्त्त व्यवस्थापन गना आवश्यक उपकरण 
औषबधहरु हनु ुपदाछ।  

(ख) रगत र रि तत्वहरुको सही रुपमा िण्डारण गने उपकरणहरु हनु ुपदाछ।  

(७) मानव संसाधन देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 

(क) रगत र रि तत्व सञ्चार सभिन्त्धी ज्ञान िएको दताावाल म्चहकत्सक अथवा सो म्चहकत्सकको सपुररवेक्षणमा 
दताावाल नसाले रगत र रि तत्व सञ्चार गना ससनछेन।् 
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(ख) रि सञ्चारको समयमा र रि सञ्चार पबछको ३० बमनेिसभम सक्षम दइुजना दताावाल म्चहकत्सक वा एकजना 
म्चहकत्सकको साथमा एक जना नसा हनु ुजरुरी हनु्त्छ।  

(ग) रि सञ्चार सभिन्त्धी तत्काल तथा पबछ देम्खन ेप्रबतकुल प्रबतहक्रया (Immediate and delayed transfusion 
reaction) को लाबग म्चहकत्सकसँग सेवा / परामशा गने व्यवस्था हनु ुपनेछ।  

६०. रि सञ्चार सभिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था: रि सञ्चार सभिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 
(क) फोहोर व्यवस्थापन: रि सञ्चारिाि बनश्कने फोहोरहरु बनमालीकरण गरी जनस्वास््यमा असर नपने गरी 

उपयिु हवबधिाि सोको व्यवस्थापन गनुापन ेतथा भयाद सहकएका तथा प्रयोग गना नबमल्ने रगतलाई समेत 
म्जवाणु रहहत िनाई उम्चत व्यवस्थापन गनुा पनेछ। 

(ख) ररपोहिाङ्ग गनुापन:े रि सञ्चार केन्त्रले प्रयोगशालािाि जारी गररएको सफ्िवेयरमा हरेक महहना डािा ररपोहिाङ्ग 
गनुा पनेछ। 

(ग) आकम्स्मक अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गना ससने: प्रयोगशालाले बनयबमत रुपमा तथा आवश्यकता अनसुार 
आकम्स्मक अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गना ससनेछ।  

(घ) राम्टिय िाह्य गणुस्तर परीक्षण प्रणाली सभिन्त्धमा: सिै रि सञ्चार केन्त्रहरुले राम्टिय जनस्वास््य 
प्रयोगशालाको राम्टिय िाह्य गणुस्तर परीक्षण प्रणाली (NEQAS) कायाक्रममा अबनवाया सहिागी हनु ुपदाछ।  

(ङ) उपलव्ध बनदेम्शका तथा मापदण्ड पालना गनुापन े सभिन्त्धमा: सिै रि सञ्चार केन्त्रहरुले रि सङ्कलन, 
प्रशोधन, िण्डारण, हवतरण तथा फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञाबनक तरीकाले उपलव्ध बनदेम्शकाहरु तथा रि 
सञ्चार सेवा सञ्चालनको मापदण्ड, २०७७ िमोम्जम गनुा पदाछ।  

 
पररच्छेद-१७ 

हवपद् तथा महामारी व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड 
 
६१. हवपद् तथा महामारी व्यवस्थापन सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य िवन पूवााधारको बडजाइन गदाा हवपद् जोम्खम, 

सरुक्षा तथा पूवातयारीका आधारिूत बसद्धान्त्तमा आधाररत िएर बडजाईन गररन ुपदाछ।  
(२) आगलागी, िाढी पहहरो, चट्याङ्ग, आदी जस्ता संिाहवत हवपद्को जोम्खम न्त्यूनीकरणका उपायहरु अवलभिन 

गररन ुपदाछ।  
(३)अस्पतालले हवपद् तथा महामारी व्यवस्थापनका लाबग देहाय िमोम्जमका प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय 

तयारी प्रिन्त्ध गनुा पदाछ:- 
(क) सिै अस्पतालले हवपद् तयारी तथा प्रबतकाया सबमबत (Disaster Preparedness and Response 

Committee) को गठन गनुा पनेछ र हवपद् तयारी तथा प्रबतकाया योजना समेत िनाउन ुपने हनु्त्छ। 
उि योजनामा आफ्न ैसंस्था हवपद्का कारण अबत प्रिाहवत हुँदाका अवस्थामा अस्पताल खाली गने तथा 
बनकासा गने हवबध र मागािारेको हववरण पबन समावेश गररएको हनु ुपदाछ। 

(ख) अस्पतालले तयार गरेको हवपद् व्यवस्थापनको योजना हि अस्पताल, प्रादेम्शक स्वास््य आपत्काबलन 
केन्त्र (Provincial Health Emergency Operation Center- PHEOC), र स्वास््य आपत्काबलन 
केन्त्रमा (Health Emergency Operation Center- HEOC) बनयबमत उपलब्ध गराउन ु पनछे र 
बनयबमत संपका मा रहन ुपनेछ। 
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(ग) हवपद् व्यवस्थापनको लाबग चौबिसै घण्िा सातै ददन सभपका  हनेु गरी सभपका  इमेल ठेगाना तथा फोन 
नभिर सहहत फोकल व्यम्ि तोहक सो को जानकारी Hub, PHEOC, HEOC मा अध्यावबधक गराईरहन ु
पनेछ। 

(घ) कुनै पबन अस्पतालले हवपद्का प्रिाहवतहरुलाई (Casualties) स्वास््योपचारका लाबग िनाा बलन ु पूवा 
हवपद्का कारण अस्पतालमा िएको कायागत र संरचनागत क्षबतको एहकन गनुा पदाछ र सोहह अनसुार 
सेवा सञ्चालन गने बनणाय गनुा पदाछ।  

(ङ) प्रत्येक अस्पतालमा Disaster/Mass Casualty Management प्रोिोकल हनु ु पदाछ र त्यसिारे 
अस्पतालका सिै कमाचारीहरु जानकार िएको हनु ुपदाछ। त्यो प्रोिोकल सिैले देख्न ेगरी बित्तेपािीमा 
िाँस गररएको हनु ुपदाछ। 

(च) अस्पतालले हवपद्को समयमा बिरामीहरुको स्वास््य उपचारको आवश्यकताको प्राथबमहककरण (िायज) 
सहहतको छुटै्ट हवपद् के्षर व्यवस्था गनुा पदाछ। 

(छ) अस्पतालको आकम्स्मक हविागमा हवपद्को समयमा प्रयोग गनाका लाबग आवश्यक पन ेऔषबध उपकरण, 
सामग्रीहरु (Buffer Stock) समावेश गररएको छुटै्ट हवपद् िण्डारण कोठा (Disaster Store) को 
व्यवस्था गनुा पदाछ।  

(ज) अस्पतालमा सञ्चालन गररएको हवपद् प्रबतकायाहरुको चसु्त र दरुुस्त व्यवस्थापनका लाबग अस्पताल 
प्रमूखको नेततृ्वमा एक अस्पताल हवपद् घिना आदेश प्रणाली (Hospital Incident Command 
System) को हवकास गरेको हनु ुपदाछ। 

(झ) प्रत्येक अस्पतालमा हवपद्को िेला सहक्रय रहन ेर कामकाज गने एक प्रिावकारी खालको रतु प्रबतकाया 
िोली ((Rapid Response Team (RRT) /Emergency Medical Disaster Team (EMDT)) तयारी 
अवस्थामा रहेको हनु ुपदाछ। 

(ञ) अस्पतालको वा अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याउने गरी सभझौता गरेका एभिलेुन्त्स, शववाहन, चौबिसै घण्िा 
सातै ददन तोहकए अनसुार सञ्चालन हनेु व्यवस्था गरेको हनु ुपदाछ। 

(ि) हवपद्को िेला कुनै अस्पतालिाि बिरामी पे्रषण सभिन्त्धी व्यवस्था PHEOC/ HEOC को समन्त्वयमा गनुा 
पदाछ। 

(ठ) १०० शैया र सो िन्त्दा माबथका अस्पतालमा हवपद् व्यवस्थापनका लाबग योजना िनाइा सो सभिन्त्धी र 
आपतकालीन उद्धार तथा उपचार गने प्रिावकारी हवबध सभिन्त्धी स्वास््यकमी तथा अन्त्य जनशम्िलाई 
कम्भतमा िषाको दइुा पिक अबिममु्खकरण ताबलम र नमूना अभ्यास (Drill Practice) कम्भतमा िषाको 
एक पिक गराउन ुपनछे। 

 

पररच्छेद-१८ 
एभिलुेन्त्स सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड  

६२. एभिलेुन्त्स सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) सिै एभिलेुन्त्स स्वास््य संस्थाहरुसँग आवद्ध िई dispatch सेन्त्िर माफा त 
संचाबलत हनु ुपनेछ। 

(२) सिै एभिलेुन्त्समा GPS, EMT र एभिलेुन्त्सको प्रकार अनसुार अत्यावश्यक औषबध तथा स्वास््य उपकरणको 
व्यवस्था एभिलेुन्त्स सेवा सञ्चालन बनदेम्शका २०७७ िमोम्जम हनु ुपनेछ। 
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(३) “ग” वगाका एभिलेुन्त्सहरु स्तरोन्नबत गना नसहकएको खण्डमा PTV (Patient transferring Vehicle) को 
रुपमा प्रयोग गना सहकने छ।  

(४) ५० शैया वा सो िन्त्दा माबथका अस्पतालले एभिलेुन्त्स सेवा ददन ुपनेछ।  
(५) एभिलेुन्त्सको वगीकरण, स्पेबसहफकेसन, चालकको योग्यता र व्यवस्थापकीय प्रिन्त्ध “एभिलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन 

बनदेम्शका, २०७७” अनसुार हनेुछ। 
(६) अन्त्य व्यवस्था देहायको ताबलका अनसुार हनु ुपनछे:- 

 

S. 
No. 

Categor
y of 
Ambula
nce 

Type of Health Organization 
Basic 
Health 
Centre 

5-
15 
Bed 

25-50 
Bed 

100-
300 
Bed 
General 
hospital  

Specialized 
Hospital 
 

Super 
Specialized 
Hospital  

Health 
Academy 

Children 
Hospital 

1 क - - Optio
nal 

1 1 1 2 1 

2 ख - - Optio
nal 

1 1 1 2 1 

3 ग - - 1 2 1 1 2 - 
 

Type 
of 
Health 
Organi
zation 

Basic 
Health 
Centre 

5-15 
Bed 

25-50 
Bed 

100-300 
Bed 
General 
hospital  

Specialized 
Hospital 
(At least 100 
bed) 

Super 
Specialized 
Hospital at 
least 50 bed 

Health Academy 
(At least 300 
bed) 

Children 
Hospital 

No. of 
martu
ary 
van 

- - 
Optio
nal 1 1 1 2 1 

 

पररच्छेद-१९ 
फरेम्न्त्सक मेबडबसन तथा मेबडको बलगल सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड  

६३. शव गहृ (Mortuary) व्यवस्था: शव गृह सभिन्त्धमा ५० वा सो िन्त्दा िहढ शैया िएका अस्पतालहरुले देहाय 
िमोम्जमको व्यवस्था गनुापनेछ:- 
(क) शवगृहको लाबग छुटै्ट ब्लक हनु ु पनेछ र सो शवगृह वाडा, आकम्स्मक उपचार हविाग तथा अपरेशन 

बथएिरिाि सहज ैपगु्न सहकन ेगरी ग्राउण्ड फ्लोरमा हनु ुपनेछ। 
(ख) शवगृह आम नागररकले प्रयोग गने िािो देम्ख िाढा हनु ुपनेछ। 
(ग) पोटिमोिाम कोठामा बसंक सहहतको स्िेनलेस स्िीलको अिोप्सी िेिलु, शवको specimen धुनको लाबग 
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पानीको व्यवस्था सहहतको बसंक र औजारहरु राख्नको लाबग कपिोडाको व्यवस्था हनु ुपनछे।  
(घ) पोटिमोिाम कोठा वातानकुुबलत (Air-Conditioning) हनुकुो साथै उपयिु प्रकाशको व्यवस्था हनु ुपनछे।  
(ङ) शवको िण्डारणको लाबग कम्भतमा पबन दइुविा बडपहिजर सहहतको छुटै्ट कोठा हनु ुपनछे। 
(च) मतृ व्यम्िको आफन्त्तहरुको लाबग कुरुवा कक्ष (के्षर) र धाबमाक कायाको लाबग स्थानको व्यवस्था हनु ु

पनेछ। 
(छ) शव गृह मा चाहहने अन्त्य औजार, उपकरण र पूवााधार तथा मानव संसाधनको व्यवस्था म्चहकत्सकीय 

कानूनी (मबेडको बलगल) सेवा सञ्चालन बनदेम्शका २०७५ मा उल्लेख िए अनरुुप हनु ुपनेछ l  
(ज) शव परीक्षण तथा प्रबतवेदन तयार गने काया स्वा. तथा जनसं्या मन्त्रालयले लाग ूगरेको स्तरीय कायाहवबध 

(SOP) अनरुुप गररन ुपदाछ l  
(झ) बिपद्का अवस्थामा शवको व्यवस्थापन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय द्वारा जारर गररएको “हवपद पश्चात 

शवको व्यवस्थापन सभिन्त्धी मागादशान, २०६८ (संसोधन २०७६)” अनसुार हनु ुपनेछ l 
(ञ) वेवाररसे शवको व्यवस्थापन सभिन्त्धमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २१ (क) अनसुार गररन ुपदाछ l  

 
६४. म्सलबनकल मेबडको-बलगल: म्सलबनकल मबेडको-बलगल सभिन्त्धमा ५० वा सो िन्त्दा िहढ शैया िएका अस्पतालहरुले 

देहाय िमोम्जमको व्यवस्था गनुापनेछ:- 
(क) मेबडको-बलगल सेवा ददने प्रत्यके अस्पतालमा म्सलबनकल मेबडको बलगल परीक्षण कक्ष हनु ुपनेछ l  
(ख) म्सलबनकल मबेडको-बलगल कसको लाबग आवश्यक िौबतक पूवााधार, सरसामान तथा मानव संसाधन सभिन्त्धी 

व्यवस्था “म्चहकत्सकीय कानूनी सेवा सञ्चालन बनदेम्शका, २०७५ मा उल्लेख िए अनरुुप हनु ुपदाछ l  
(ग) म्सलबनकल मबेडको-बलगल परीक्षण तथा प्रबतवेदन तयार गने काया मन्त्रालयले लाग ूगरेको स्तरीय कायाहवबध 

(SOP) अनरुुप गररन ुपदाछ l  
(घ) हरेक अस्पतालमा मबेडको-बलगल यबुनिको व्यवस्था गररएको हनु ुपनेछ। 

 
पररच्छेद-२० 

प्रेषण प्रणाली सभिन्त्धी मापदण्ड 
६५. प्रषेण प्रणाली सभिन्त्धी: स्वास््य संस्थाहरुले देहाय िमोम्जमको पे्रषण प्रणाली पालना गनुा पनछे:- 

(क) स्वास््य संस्थाले आफ्नो तह अनसुार प्रदान गनुापन ेसेवाको उपलब्धता हदुाँहदैु बिरामीलाई अको संस्थामा 
पे्रषण गना हुँदैन। 

(ख) स्वास््य संस्थाले तपबसल अनसुारको अवस्थामा सिै िन्त्दा नम्जक पन ेवा पायक पन ेमाबथल्लो तहको 
अस्पतालमा पे्रषण गना ससनेछन।् 

(१) उपचारको लाबग आएको सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्वास््य संस्थाको संरचना, उपकरण तथा अन्त्य कारणले 
उपचार प्रदान गना नसहकन,े  

(२) हवशेषज्ञ सेवा निएको, 
(३) थप या सघन उपचार गनुा पन,े 
(४) अन्त्य कुन ैहवशेष कारणले उपचार गना नसहकन ेअवस्था।  

(ग) स्वास््य संस्थाले पे्रषण गररन ेअस्पतालको सूची र सभपका  हववरण सहजताको लाबग देम्खने गरी राख्न ुपदाछ।  
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(घ) स्वास््य संस्थाले देहाय िमोम्जमका प्रहक्रया अवलभिन गरी सेवाग्राहीलाई पे्रषण गनुा पदाछ:- 
(१) स्वास््य संस्थामा आएका बिरामीलाई आवश्यक सिै उपचार प्रदान गना नसहकन ेअवस्था िएमा आफ्नो 

स्वास््य संस्थामा उपलब्ध िएसभमको उपचार तत्काल प्रदान गरी थप उपचारको लाबग त्यस्तो थप 
उपचार प्राप्त हनु ससने स्वास््य संस्थामा पे्रषण पूजाा सहहत तत्काल पे्रषण गनुा पनछे। 

(२) स्वास््य संस्थाले बिरामी वा बनजको संरक्षकको बलम्खत सहमबतमा इच्छाएको स्वास््य संस्थामा पे्रषण 
गना सहकनेछ। 

(३) पे्रषण हनु नचाहेमा थप उपचारका लाबग अन्त्य स्वास््य संस्थामा पे्रहषत गनुा पनााको कारणिारे सभझाउन ु
पनेछ। 

६६. प्रषेण प्रहक्रया तथा व्यवस्थापन: पे्रषण प्रहक्रया तथा व्यवस्थापन देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
(क) पे्रषण गनुा िन्त्दा पहहले सेवाग्राहीले स्तरीय उपचार प्रोिोकल अनसुार स्वास््य संस्थामा उपलब्ध सिै आवश्यक 

सेवा पाएको हनु ुपछा। 
(ख) सेवाग्राहीले पाएको उपचारको हववरण स्पटिसँग अबिलेख राख्न ुपछा। 
(ग) जनस्वास््य सेवा ऐन तथा बनयमावलीमा िएको व्यवस्था अनसुार पे्रषण गनुा पदाछ। 
(घ) पे्रषण गने स्वास््यसंस्थाको पूवा पहहचान गररएको हनु ुपनछे। साथै पे्रषण पजुाामा पे्रषण गने स्वास््यसंस्थाको 

नाम र ठेगाना उल्लेख गनुा पदाछ। 
(ङ) पे्रषण गदाा सेवाको सबुनम्श्चता गरेर मार पे्रषण गनुा पनछे। 
(च) स्वास््य सेवा प्रदान गदाा स्तरीय उपचार प्रोिोकल अनसुार सिै सेवा उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  
(छ) बिरामीको अवस्था म्स्थर (Stable) िएपबछ मार पे्रषण गनुा पनछे। 
(ज) पे्रषण पजुाामा सभिम्न्त्धत हववरण उल्लेख गरी सो को एक प्रबत सभिम्न्त्धत स्वास््य संस्थामा सरुम्क्षत रुपमा 

राख्न ुपनेछ।  
(झ) पे्रषण गररन े स्वास््य संस्थालाई उपलब्ध माध्यमिाि सेवाग्राहीको अवस्था र बनदानिारे अबग्रम जानकारी 

गराइ पे्रषण गनुा पनेछ। 
(ञ) पे्रषण गदाा सो िारेको जानकारी बिरामी वा बनजको संरक्षक वा बनजलाई उपचारको लाबग स्वास््य संस्थामा 

ल्याउने व्यम्िलाई ददनपुनछे।  
(ि) पे्रषण िएको स्वास््य संस्थािाि पटृठ पोषण प्राप्त िएमा सेवाग्राहीलाई सोही अनसुार उपचार तथा फलो अप 

सेवा प्रदान गनुा पनछे।  
(ठ) पे्रषण गदाा उपलब्ध िएसभम एभिलेुन्त्सिाि पठाउने व्यवस्था गनुा पदाछ र पे्रषण गररएका बिरामीको हववरण 

अद्यावबधक रुपमा राख्न ुपनेछ। 
(ड) पे्रषण िएर आउने बिरामीलाई यथाशसय चांडो सेवा ददन पूवााधार, जनशम्ि, औषबध तथा उपकरणहरुको 

व्यवस्था गनुा पछा।  
(ढ) संिव िएसभम पे्रषण िएर आउने बिरामीकोिारेमा पे्रषण गने स्वास््य संस्थािाि आवश्यक जानकारीहरु बलइ 

पूवातयारीमा रहन ुआवश्यक हनु्त्छ।  
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(ण) बिरामी आउने हवम्त्तकै आवश्यक जाँच तथा परीक्षण गरी रोगको गाम्भियाताका आधारमा तत्कालै आवश्यक 
उपचार शरुु गनुा पछा।  

(त) आवश्यकता अनसुार सभिम्न्त्धत हवशेषज्ञ म्चहकत्सकसँग परामशा गरी उपचार गनुा पछा।  
(थ) उपचार पश्चात पे्रषण गने स्वास््य संस्थामा पटृठपोषण समेत उल्लेख गरी पे्रषण हफती पूजाा सहहत हफताा गनुा 

पदाछ। 

 
पररच्छेद-२१ 

सयाम्न्त्िन तथा पोषण व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड  
 
६७. सयाम्न्त्िन तथा पोषण व्यवस्थापन सभिन्त्धी व्यवस्था: सयाम्न्त्िन तथा पोषण सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 

(क) अस्पताल पररसरमा यथासंभिव चौबिसै घण्िा सेवा ददन े हकचने र डायबनंग छुट्टाछुटै्ट िएको सयाम्न्त्िन हनु ु
पनेछ। 

(ख) अस्पतालमा शैया सं्याको कम्भतमा २० प्रबतशत कुची सहहतको डायबनंगको व्यवस्था िएको हनु ुपनछे। 
(ग) खानाको पररकार र शलु्क सहहतको वडापर सिैले देम्खने स्थानमा राख्न ुपनछे। 
(घ) सफा िईु, फराहकलो पकाउने स्थान र सामान संम्चत गने स्थान पयााप्त िएको हनु ुपनेछ। 
(ङ) हकचने उज्यालो र एसजस्ि फ्यान जोडेको हनु ुपनेछ।  
(च) सयाम्न्त्िनको बित्ताहरु सरसफाई गने सम्जलो हनेु गरी िईुिाि ४ फूि िायल वा ईनामेल पेन्त्ि गरेको हनु ु

पनेछ। 
(छ) चौबिसै घण्िा सफा, स्वच्छ हपउने पानी र खानाको व्यवस्था िएको हनु ुपनेछ। 
(ज) सयाम्न्त्िनमा कायारत कमाचारीहरुले तोहकएको पोशाक लगाएको हनु ुपनछे। 
(झ) छुटै्ट सफा हात धुन ेस्थान र उि स्थानमा सािनुको व्यवस्था िएको हनु ुपनछे। 
(ञ) िाडा माझ्न ेर हात धुने ठाउँ छुट्टा छुिै स्थानमा हनु ुपनेछ। 
(ि) ५० शैया र माबथका आई बस य,ु बस बस य,ु डायलाबसस गने बिरामीलगायतका हवबिन्न वाडामा रहेका 

बिरामीको लाबग डाईिीसीयनको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
(ठ) सन्त्तबुलत खाना र बनम्श्चत बिरामीको लाबग पोषण सभिन्त्धी जानकारी ददन पोस्िर, पभप्लेि तथा िेबलबिजनको 

व्यवस्था िएको हनु ुपनेछ। 
(ड) खानकुेरािाि बनस्कन ेफोहोर जन्त्य िस्तकुो व्यवस्थापन बनदेम्शका िमोम्जम गनुा पनछे।  
(ढ) खानकुेरा सफा जालीयिु कपडाले छोपेको हनु ुपनछे साथै रेहिजेरेिर, हवद्यबुतय ओवनको व्यवस्था िएको 

हनु ुपनेछ। 

 
पररच्छेद-२२ 

केन्त्रीय आपूबता सेवा हविाग सभिन्त्धी मापदण्ड  
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६८. केन्त्रीय आपूबता सेवा हविाग (सेन्त्िल स्िेरायल सप्लाई बडपािामेन्त्ि) सभिन्त्धी व्यवस्था: केन्त्रीय आपूबता सेवा हविाग 
सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
(क) केन्त्रीय आपूबता सेवा हविागको प्रिन्त्ध: 

(१) स्वास््य संस्थामा स्वच्छ पानीको बनयबमत आपबुता सहुवधा िएको छुटै्ट सेन्त्िल सबिास बडपािामेन्त्ि हनु ु
पनेछ।  

(२) फोहर वस्त ुराख्न, उपयोगी वस्त ुराख्न, सरसफाइ गना, धुन/सकुाउन र बनमालीकरण गना एवं प्याकेम्जङ 
तथा िण्डारणका लाबग छुट्टा छुटै्ट स्थानहरु हनु ुपनेछ। 

(३) हविागका सिै कोठाहरु िेम्न्त्िलेसन सहहत तापक्रम १८०- २२० सभम र आरता ३५- ६० प्रबतशत 
हु नु पदाछ । 

(४) सेन्त्िल सबिास बडपािामेन्त्िको संरचना फोहर के्षरिाि क्रमश: सफा के्षर तफा  जानेगरी व्यवस्था गररएको 
हनु ुपदाछ। 

(५) सेन्त्िल सबिास बडपािामेन्त्िका लाबग ताबलम प्राप्त कमाचारीलाई म्जभमेवारी ददन ुपदाछ।  
(६) बनमालीकरणको लाबग ठाडो तथा तेस्रो अिोसलेि (Verticle र Horizontal Autoclave) मेशीन चाल ु

अवस्थाको हनु ुपदाछ। 
 

(ख) बनमालीकरणको लाबग तयारी: 
(१) प्रयोग िएका सिै औजारहरुलाई िस, केबमकल, सािनु र बडिजेन्त्ि पाउडर प्रयोग गरी छुटै्ट स्थानमा 
सफा गनुा पनछे।  
(२) औजार तथा उपकरणहरु सु् खा गरेर छुटै्ट स्थानमा राख्न ुपनेछ।  
(३) औजारहरु डिल याापरमा पोको पारी राख्न ुपदाछ। 

 
(ग) बिजेका तथा प्रयोग िएका दहुषत औजारहरु (Contaminated Instrument) को संकलन:  

(१) फोहर जभमा गनाका लाबग साधारण पन्त्जा लगाउन ुपछा।  
(२) फोहर संकलन गदाा जभमा गने बनयबमत समय ताबलका अनसुार हनु ुपछा।  
(३) फोहर संकलन गने िाँडाहरु प्वाल नपरेको, वन्त्द गना बमल्ने हकबसमको हनु ुपछा र िाँडोको क्षमता िन्त्दा 
वढी फोहर राख्न ुहदैुन।  
(४) फोहर/दहुषत वस्तहुरु सरुम्क्षत र िन्त्द कन्त्िेनरिाि पररवहन गनुा पदाछ।  

 
(घ) सफा र हकिाणरुहीत पान:े 

(१) सफा र हकिाणुरहहत िनाउनका लाबग िास्केि, कन्त्िेनर र औजारको छुटै्ट व्यवस्था िएको हनु ुपछा।  
(२) सफा गना र पखाल्नका लाबग दईु विा गहहरो खालको बसङ्कको व्यवस्था हनु ुपछा। सिै बनमलीकृत 
िैसकेका सामाग्रीहरु सेलाइसकेपबछ मार िण्डारण गनुा पनेछ।  
(३) िण्डारण कक्षहरु सफा र सु् खा हनु ुपछा।  
(४) िण्डारण गररन ेसामग्रीहरु िईु िन्त्दा ८-१० से. बम. उचाईमा र बसबलङिाि २०-२५ से. बम. तल हनु ु
पछा।  

 
(ङ) संक्रमण रोकथाम: 
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(१) सेन्त्िल सबिास बडपािामने्त्िमा कायारत कमाचारीहरुले आवश्यकता अनसुार ब्यम्िगत सरुक्षा कवच लगाउन ु
पछा।  
(२) हात धुनका लाबग प्रयााप्त र बनयबमत रुपमा धारािाि पानी र सािनुको उपलब्धता हनु ुपछा। 
(३) दषुण बनवारणको लाबग सलोररन झोलको उपलब्धता हनु ुपछा। 

 
(च) पोका पान ेर िाधँ्न ेकाया (Packaging and Wrapping): 

(१) उपकरण तथा अन्त्य सामाग्रीहरु अबनवाया रुपमा बनमालीकरण गरी प्याहकङ गनुा पदाछ। 
(२) एकल प्रयोग सामाग्रीहरु छुट्टा छुटै्ट पोका पानुा पछा।  
(३) प्याहकङ्ग सामाग्रीमा लेवल (label) िाँस्न ुपछा।  

 
(छ) बनमालीकरण तथा िण्डारण: 

(१) प्याहकङ्ग गरीएका उपकरणहरु बनमालीकरण गरी छुटै्ट ठाउँमा राख्न ुपछा।  
(२) बनमलीकृत म्स्िकर सहहतका पोकाहरु छुटै्ट दराजमा राख्न ुगनुा पदाछ। 

 
(ज) संकलन, आपूबता र िाडँफाडँ: 

(१) बनमाल र स्वच्छ तवरले आपबुता गना एकद्धारिाि संकलन गने र हवतरणका लाबग फरक िािोिाि गने 
व्यवस्था बमलाउन ुपछा।  
(२) बनमालीकृत सामाग्री आपूबता गदाा बनमालीकृत िएको सबुनम्श्चत गरी आवबधक रुपमा वा माग अनसुार 
हवतरण गनुा पदाछ।  

 

(झ) म्जन्त्सी सामाग्री र अबिलेख: 
(१) सिै उपकरणहरु तथा प्याकेजहरुको अबिलेख व्यवम्स्थत राख्न ुपदाछ। 
(२) उपकरणहरु तथा प्याकेजहरुको अबिलेख बनयबमत अद्यावबधक गरी चसु्त दरुुस्त राख्न ुपदाछ। 

 
पररच्छेद-२३ 

लाउन्त्री सभिन्त्धी मापदण्ड 
६९. लाउन्त्री सभिन्त्धी व्यवस्था: लाउन्त्री सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 

(क) ५० िेड वा सो िन्त्दा माबथका अस्पतालले लाउन्त्री सेवा अबनवाया सञ्चालन गरेको हनु ुपनेछ।  
(ख) लाउन्त्रीका लाबग छुटै्ट कोठा वा अलग्ग ैस्थानमा २४ घण्िा पानी सहहतको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(ग) लाउन्त्रीमा काम गने सिै कमाचारीले अबनवाया मास्क र पंजाको प्रयोग गनुा पनेछ। 
(घ) कपडाहरु धुन ुअम्घ (soiled, unsoiled, colorful, white, blood stained कपडाहरु) छुट्टयाउने 

व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(ङ) धुन ुपूवा अगी सिै कपडाहरुको आवश्यकता अनसुार बनसंक्रमण गनुा पनेछ। 
(च) कपडा धुन र सकुाउनको लाबग washing machine र रायरको पयााप्त सं्यामा व्यवस्था िएको हनु ु

पनेछ।  
(छ) ब्ल्यांकेि जस्ता िासलो कपडा सकुाउन बसधै घाम पन ेछुटै्ट स्थान हनु ुपनछे।  
(ज) सफा गररएका कपडाहरु आइरन गरी प्याक गनुा पनेछ। 
(झ) सफा कपडाहरु राख्ने छुटै्ट स्थान र दराजको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
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(ञ) सफा कपडा हवतरणको उम्चत तररका (जस्तै basket supply system, on-demand supply system) 
अपनाउन ुपनछे। 

(ि) व्यम्िगत सरुक्षाको लाबग हात धुने (सफा पानी र सािनु) र बनसंक्रमणको लाबग सलोररन झोलको 
उपलब्धता हनु ुपनेछ। 

(ठ) फोहोर र सफा कपडा राख्न छुट्टाछुटै्ट स्थान हनु ुपनेछ। 
(ड) संकलन र हवतरणको ताबलका िनाई लाग ूगनुा पनेछ। 
(ढ) काम गन ेप्रयोजनका लाबग प्रयाप्त सं्यामा िेिलु, दराज, िबल, आइरन, िकेि, हपहपइ सामग्री (ििु, 

सयाप, पंजा, गाउन, मास्क, इस्क्रि िस, लगुा धुने बडिरजने्त्ि आदद) को व्यवस्था हनु ुपनेछ।  
 

पररच्छेद-२४ 
सामाम्जक सेवा इकाई तथा स्वास््य िीमा व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड  

७०. सामाम्जक सेवा इकाई सभिन्त्धी व्यवस्था: सामाम्जक सेवा इकाई सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 
(क) पचास शैया वा सो िन्त्दा िढी क्षमताका अस्पतालले सामाम्जक सेवा इकाईको अबनवाया व्यवस्था गरेको 

हनु ुपनेछ।  
(ख) सामाम्जक सेवा इकाईको लाबग जेटठ नागररक, िालिाबलका र अपाङ्गता मरैी हनेुगरी िइुतलामा छुटै्ट 

कोठाको व्यवस्था हनु ुपछा।  
(ग) अस्पतालमा आउने बिरामीलाई आवश्यक पन ेजानकारी गराउन सोधपछु वा सहायता कक्षको व्यवस्था 

OPD Counter अगाबड नै गरेको हनु ुपनेछ।  
(घ) अस्पतालमा उपचारका लाबग आउने हवपन्न, असहाय, िेवाररसे बिरामीका लाबग कुल शैयाको दश प्रबतशत 

शैया छुट्याई बनाःशलु्क उपचार अबनवाया रुपमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 
(ङ) सञ्चालन समय: सामाम्जक सेवा एकाईिाि हनेु सेवाहरू चौहवसै घण्िा उपलब्ध हनु ुपनछे।  
(च) कमाचारीको व्यवस्था: ५० शैया सभमका स्वास््य संस्थामा सामाम्जक सेवा एकाई प्रमखुका अबतररि दईु 

जना सहजकतााको व्यवस्था गनुा पदाछ। प्रबत ५० थप शैया िरािर थप १ जनाको दरले सहजकतााको 
व्यवस्था गनुा पदाछ।  

(छ) सहजकताा करारमा बलदा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध िएसभम स्थानीय साझेदारी संस्थासँग बलन ुपछा। 
(ज) नागररक वडापरमा सामाम्जक सेवा एकाईका सेवाहरु समेत समावेश गनुापन ेछ। अस्पतालको संगठन 

चािामा सामाम्जक सेवा एकाइलाई समेत समावेश गनुा पदाछ।  
(झ) पे्रषण: बिरामीलाई अन्त्यर पे्रषण गदाा उपचार मापदण्डका आधारमा पहहचान गरी सो को अबिलेख राख्नपुन े

छ। 
(ञ) अबिलेख तथा प्रबतवेदनाः बनशलु्क तथा आंम्शक सेवा बलन ेबिरामीहरुको व्यवम्स्थत रुपमा अबिलेख राख्न े

र सो को माबसक, चौमाबसक र िाहषाक रुपमा प्रबतवेदन तयार गरी सभिम्न्त्धत बनकायमा पेश गनुापने छ।  
(ि) सामाम्जक सेवा इकाईिाि आंम्शक तथा बनशलु्क सेवा बलएका व्यम्िहरुको हववरण देम्खन ेगरी िाँस्न ु

पछा। 
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७१. स्वास््य िीमा सभिन्त्धी व्यवस्था: स्वास््य िीमा सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 
(क) प्रथम सेवा बिन्त्दकुा रुपमा सेवा प्रदान गने सेवा प्रदायकले िीबमतलाई स्वास््य िीमा िमोम्जमका सेवा उपलब्ध 

गराउन ुपनेछ।  
(ख) आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नससने अवस्थामा उम्ल्लम्खत ढाँचामा पे्रषण पजुी िरी त्यस्तो सेवा उपलव्ध 

हनेु नम्जकको अन्त्य सेवा प्रदायककोमा पठाउन ुपनेछ।  
(ग) प्रथम सेवा बिन्त्दकुो रुपमा तोहकए िाहेकका सेवा प्रदायकले आकम्स्मक अवस्थािाहेक अन्त्य अवस्थामा 

उम्ल्लम्खत पे्रषण पजुीको आधारमा मार िीमा िमोम्जमका सेवा ददन ुपनेछ। 
(घ) िीबमतलाई पे्रषण गने र पे्रषण गररएको दवैु सेवा प्रदायकले त्यस्तो िीबमतको दताा तथा बडस्चाजा लगायतका 

अन्त्य बिवरणहरु सरुम्क्षत राख्न ुपनेछ। 
(ङ) सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गदाा लाग्न ससन ेखचाको अनमुाबनत रकमिारे िीबमतलाई सेवा सरुु गनुा अगावै 

जानकारी गराउन ुपनछे। 
(च) सेवा प्रदायकले िीबमतलाई मन्त्रालयले बनधाारण गरेको मापदण्ड वा उपचार संहहता वा प्रोिोकल अनरुुपको 

सेवा उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 
(छ) हवशेषज्ञ सेवा प्रदान गने सेवा प्रदायकले िीबमतलाई प्रारम्भिक सेवा उपलब्ध गराउँदा अबनवाया रुपमा रोग 

पहहचान छनोि प्रकृया अपनाई सेवा प्रदान गनुा पनेछ। 
(ज) बिमा सभिन्त्धी सेवा उपलब्ध गराउँदा िीबमतलाई म्शटितापवुाक व्यिहार गनुा पनछे िन ेसभझौता िमोम्जमको 

सहुवधाको प्याकेज गणुस्तरीय रुपमा प्रदान गने र उि प्याकेज बनरन्त्तर उपलब्ध हनेु व्यवस्था सबुनम्श्चत गनुा 
पनेछ। 

(झ) सेवा प्रदायकले हवमा िापतको रकम ििुानी दावी गदाा हवमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली माफा त आवश्यक 
कागजात र बिल प्रहवटि गनुा पनेछ।  

(ञ) िोडाले तोकेको बनम्श्चत प्रकृया र ढाँचामा अबिलेख राम्ख िोडासमक्ष सेवा िापतको ििुानीको लाबग पेश गनुा 
पनेछ।  

(ि) सेवा प्रदायकले बनयम हवपररत सेवा प्रवाह गरेको पाइएमा त्यस्तो सेवा वापतको रकम ििुानी गना िोडा िाध्य 
हनेु छैन। 

(ठ) स्वास््य संस्थाको आफ्नै पररसरमा औषबध बितरण कक्षको व्यवस्थापन गरी चौबिसै घण्िा औषबध उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ।  

(ड) सेवाग्राहीको दताा र सोधपछुका लाबग उम्चत प्रवन्त्ध बमलाउन ुपनेछ। 
 

पररच्छेद-२५ 
गनुासो तथा सूचना व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड  

७२. गनुासो तथा सूचना व्यवस्थापन सभिन्त्धी व्यवस्था: गनुासो तथा सूचना व्यवस्थापन सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम 
हनु ुपनेछ:- 
क) अस्पतालको अग्र िागमा सोधपछु कक्षको व्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ। 
ख) सिैले देख्न ेस्थानमा स्वास््य संस्थाले प्रदान गन ेसेवाहरु, सेवा शलु्क र नसशांकन िएको वडापर राख्न ु

पनेछ। 
ग) स्वास््य संस्थाले उजरुी पेहिकाको व्यवस्था गरेको हनु ुपनछे।  
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घ) सूचनाको हक सभिन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ मा िएको व्यवस्था िमोम्जम सूचनाको अध्यावबधक र 
प्रकाशन गनुा पनेछ। 

ङ) अस्पतालको सूचनाको जानकारी ददन एकजना सूचना अबधकारीको व्यवस्था गनुा पनेछ। साथै सूचना 
अबधकारीको फोिो, नाम थर र सभपका  नभिर सिैले देख्न ससन ेस्थानमा राख्न ुपनछे। 

च) सूचना अबधकारीले हप्तामा एक पिक उजरुी पेहिका खोबल उजरुीको समयमा नै समाधान गनुा पनेछ। 
छ) अस्पतालको गनुासो सनेु्न अबधकारीको व्यवस्था गनुा पनेछ। साथै गनुासो सनेु्न अबधकारीको फोिो, नाम थर 

र सभपका  नभिर सिैले देख्न ेस्थानमा राख्न ुपनछे। 
ज) अस्पतालमा सावाजबनक संचार सेवाको व्यवस्था र सिैको पहुँचमा इन्त्िरनेिको सहुवधा िएको हनु ुपनेछ।  
झ) प्रहरी, एभिलेुन्त्स, दमकल, रि संचार केन्त्र लगायतका आकम्स्मक सेवाका िेबलफोन नभिर स्पटि देम्खन े

गरी राख्न ुपनेछ। 
ञ) ५० िेड वा सो िन्त्दा माबथको अस्पतालहरुले आफ्नै अध्यावबधक वेिसाईि सञ्चालन गनुा पनेछ र िाहषाक 

प्रबतवेदन वेिसाईिमाफा त सावाजबनक गनुा पनछे। 

पररच्छेद-२६ 
अनगुमन तथा मूल्याङं्कन सभिन्त्धी मापदण्ड  

७३. अनगुमन तथा मूल्याङं्कन सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) अनगुमन तथा मूल्यांङ्कन सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनु ु
पनेछ:- 

क) स्वास््य संस्थाले आफुले प्रदान गरेका सेवाहरुको गणुस्तर िए निएको सभिन्त्धमा प्रत्येक िषा न्त्यूनतम 
सेवा मापदण्ड स्वमलु्याकंन गरी सो को प्रबतवेदन सभिम्न्त्धत बनकायमा पठाएको हनु ुपनेछ। आबथाक वषा 
समाप्त िएको बमबतले ३ महहना बिर अनमुबत प्रदान गने बनकायमा प्रबतवेदन पेश गनुा पनेछ। 

ख) स्वास््य संस्थाको अनगुमन गना स्थानीय तह, प्रदेश र स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड 
िमोम्जम जनस्वास््य बनरीक्षक तोसन ुपनेछ। जनस्वास््य बनरीक्षकले आवश्यकता अनरुुप सभिम्न्त्धत हवज्ञ 
िोली सहहत स्वास््य संस्थाहरुको अनगुमन गना ससनछेन।् 

ग) तोहकएको अवबध बिर प्रबतवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थालाई अनमुबत प्रदान गने सभिम्न्त्धत बनकायले 
प्रबतवेदन पेश गना बनदेशन ददन ससनेछ। 

घ) माबथ जेसकैु लेम्खएको िएता पबन आवश्यकता अनसुार स्थानीय तह अन्त्तगात रहेका स्वास््य संस्थाको 
हकमा प्रदेश एवं स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालयले र प्रदेश अन्त्तगात रहेका  स्वास््य संस्थाको हकमा 
स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालयले सभिम्न्त्धत संस्थाले सेवाको गणुस्तर तथा मापदण्डको पालना गरे 
नगरेको बनरीक्षण तथा अनगुमन गना वा गराउन ससनछे। 

(२) पूवााधार, स्थायी एवं स्तरोन्नती स्वीकृबतको प्रयोजनको लाबग देहाय िमोम्जमको अनगुमन सबमबत हनेुछ:-  
(क) मन्त्रालयस्तरीय अनगुमन सबमबत  

(१) मन्त्रालयले तोकेको िाह्रौ तहका कमाचारी    : संयोजक  
(२) गणुस्तर, मापदण्ड, बनयमन (ग.ुमा.बन.) महाशाखा प्रमखु   : सह-संयोजक 
(३) उप सम्चवस्तरको अबधकृत प्रबतबनबध (ग.ुमा.बन.)   : सदस्य 
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(४) उप सम्चवस्तरको अबधकृत प्रबतबनबध (समन्त्वय महाशाखा)   : सदस्य 
(५) उप सम्चवस्तरको नबसिंङ्ग अबधकृत, मन्त्रालय    : सदस्य 
(६) उप सम्चवस्तरको अबधकृत प्रबतबनबध (हविाग)    : सदस्य 
(७) मन्त्रालयले तोकेको सभिम्न्त्धत बिषय हवज्ञ    : सदस्य 
(८) शहरी हवकास तथा िवन बनमााण हविागिाि अबधकृत प्रबतबनबध  : सदस्य 
(९) शाखा प्रमखु, अनगुमन तथा मलु्याकंन शाखा    : सदस्य-सम्चव 

नोिाः बिषय हवज्ञहरु आवश्यकता अनसुार आमन्त्रण गना सहकन ेछ। 
 
(ख) हविागस्तरीय अनगुमन सबमबत  
(१) बनदेशक, उपचारात्मक सेवा महाशाखा     : संयोजक  
(२) उप सम्चवस्तरको नबसिंङ्ग अबधकृत प्रबतबनबध ( हविाग)    : सदस्य  
(३) महाबनदेशकले तोकेको सभिन्त्धीत बिषय हवज्ञ    : सदस्य  
(४) शहरी हवकास तथा िवन बनमााण हविागिाि अबधकृत प्रबतबनबध  : सदस्य 
(५) शाखा प्रमखु, पूवााधार हवकास शाखा, व्यवस्थापन महाशाखा   : सदस्य  
(६) उप सम्चवस्तरको प्रबतबनबध, गणुस्तर मापन तथा बनयमन शाखा, मन्त्रालय : सदस्य  
(७) शाखा प्रमखु, अस्पताल सेवा अनगुमन तथा सदुृढीकरण शाखा, उ.से.म : सदस्य सम्चव  

नोिाः बिषय हवज्ञहरु आवश्यकता अनसुार आमन्त्रण गना सहकन ेछ।  
(ग) आयवेुद तथा िैकम्ल्पक म्चहकत्सा हविागको अनगुमन सबमबत  

(१) महाबनदेशक, आयवेुद तथा िैकम्ल्पक म्चहकत्सा हविाग     : संयोजक  
(२) अबधकृत प्रबतबनबध होबमयोप्याथी अस्पताल     : सदस्य  
(३) महाबनदेशकले तोकेको सभिम्न्त्धत बिषय हवज्ञ    : सदस्य  
(४) उप सम्चवस्तरको प्रबतबनबध, आयवेुद शाखा, मन्त्रालय   : सदस्य 
(५) शाखा प्रमखु, अनगुमन, अनसुन्त्धान तथा समन्त्वय शाखा, आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्चहकत्सा हविाग 

          : सदस्य- सम्चव 
नोिाः बिषय हवज्ञहरु आवश्यकता अनसुार आमन्त्रण गना सहकन ेछ। 

 
(घ) प्रादेम्शक अनगुमन सबमबत  

(१) प्रादेम्शक बनदेशक       : संयोजक  
(२) प्रादेम्शक स्वास््य बनदेशनालयको  वररटठतम नबसाङ कमाचारी  : सदस्य                                        
(३) प्रादेम्शक अस्पतालहरुिाि कम्भतमा उप सम्चवस्तरको म्चहकत्सक  : सदस्य  
(४) सामाम्जक हवकास मन्त्रालयले तोकेको सभिम्न्त्धत बिषय बिज्ञ  : सदस्य  
(५) सामाम्जक हवकास मन्त्रालयको अस्पताल हवकास तथा म्चहकत्सा सेवा महाशाखा प्रमखु 

: सदस्य सम्चव 
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नोिाः बिषय हवज्ञहरु आवश्यकता अनसुार आमन्त्रण गना सहकन ेछ। 
 
(ङ) स्थानीय तहको अनगुमन सबमबत  

(१) स्थानीय तहले तोकेको जनस्वास््य बनरीक्षक    : संयोजक  
(२) स्थानीय तहले तोकेको सभिम्न्त्धत बिषय बिज्ञ    : सदस्य  
(३) स्वास््य संस्थाहरुको प्रमखु मध्येिाि स्थानीय तहले तोकेको-१ जना    : सदस्य  
(४) स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत नबसिंङ्ग कमाचारी मध्येिाि स्थानीय तहले तोकेको-१ जना : सदस्य  
(५) स्थानीय तहको स्वास््य हविाग/महाशाखा/शाखा प्रमखु   : सदस्य- सम्चव  

नोिाः बिषय हवज्ञहरु आवश्यकता अनसुार आमन्त्रण गना सहकन ेछ। 
 

पररच्छेद-२७ 
सुरक्षा व्यवस्था सभिन्त्धी मापदण्ड  

७४. सरुक्षा सभिन्त्धी व्यवस्था: सरुक्षा सभिन्त्धी व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 
(क) अस्पतालमा चौबिसै घण्िा सरुक्षा गाडाको व्यवस्था हनु ुपनछे।  
(ख) आपतकालीन अवस्थामा अन्त्य सरुक्षाका बनकायसँग समन्त्वय कायम गने व्यवस्था बमलाएको हनु ुपनेछ। 
(ग)  िवनको लेआउि प्लान मु् य प्रवेश बिन्त्दमुा राखेको हनुपुने र आपतकालीन द्वारको व्यवस्था गरेको हनु ुपनछे।  
(घ)  आपतकालीन अवस्थाको जानकारी ददन र व्यवस्थापन गना सूचना वा साइरनको व्यवस्था िएको हनु ुपदाछ।  
(ङ) ५० शैया वा सो िन्त्दा िढी शैया िएका अस्पतालमा अिो फायर अलामा र स्मोक बडिेसिर जडान गररएको 

हनु ुपदाछ। 
(च) अस्पतालको संवेदनशील के्षरहरुमा Fire extinguiser को व्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ। 
(छ) ५० शैया वा सो िन्त्दा िढी शैया िएका अस्पतालमा अस्पतालका संवेदनशील के्षरहरु जस्तै आकम्स्मक कक्ष, 

िहहरङ्ग कक्ष, ICU, पाहका ङ्ग, हिकि कक्ष लगायतका के्षरहरुमा CCTV जडान गरर कम्भतमा ३० ददन सभमको 
रेकडा राख्न ेव्यवस्था गररएको हनु ुपनछे। 

(ज)  सरुक्षा सभिन्त्धी व्यवस्था सभिन्त्धमा आवश्यक कायाहवबध िनाउन ुपनेछ। 
 

पररच्छेद २८ 
हवहवध 

७५. पूवााधार बनमााण मनसायपर सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) यस मापदण्ड िमोम्जम स्वास््य संस्थाको स्थापना, स्वास््य सेवा 
हवस्तार वा स्तरोन्नबत गरी स्वास््य सेवा सञ्चालन गना इच्छुक स्वास््य सस्ंथाले आवश्यक पूवााधार बनमााण गने 
प्रयोजनको लाबग अनसूुची ६ िमोम्जमको ढाँचामा मनसाय परको लाबग बनवेदन ददन ुपनेछ। 
(२) उपदफा (१) िमोम्जम बनवेदन प्राप्त हनु आएमा अनमुबत प्रदान गने बनकायले बनवेदन प्राप्त िएको पन्त्र कायाददन 

बिर देहायका हववरणहरु परीक्षण गन ेप्रयोजनको लाबग अनगुमन सबमबत खिाउन ससनछे:- 
(क) प्रस्ताहवत स्वास््य संस्थाको व्यावसाहयक काया योजना, 
(ख) प्रस्ताहवत स्वास््य संस्था रहन ेस्थानको उपयिुता र जग्गाको पयााप्तता, 
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(ग) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रबतवेदन, 
(घ) प्रस्ताहवत स्वास््य संस्थाले सेवा परु् याउन ेके्षर, सो के्षरको जनसं्या/जनघनत्व, 
(ङ) प्रस्ताहवत स्वास््य संस्थाले सेवा परु् याउने के्षरमा अन्त्य अस्पतालहरुको अवम्स्थबत र प्रस्ताहवत अस्पतालले 

परु् याउने थप योगदान, 
(च) हवशेषज्ञ अस्पताल िए सो अस्पतालले परु् याउने सेवा। 

(३) अनगुमन सबमबतले उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत बिषयहरुको हवश्लेषण गरी स्पटि राय सहहतको प्रबतवेदन तीस 
काया ददनबिर अनमुबत प्रदान गन ेबनकाय समक्ष पेश गनुा पनेछ। 

(४) उपदफा (३) िमोम्जमको प्रबतवेदन प्राप्त िएपबछ सो प्रबतवेदनको आधारमा पूवााधार बनमााणका लाबग अनमुबत 
ददन उपयिु हनेु देम्खएमा प्रबतवेदन प्राप्त िएको बमबतले पन्त्र काया ददनबि अनमुबत प्रदान गने बनकायले िढीमा 
तीन वषासभमको समयावबध ददई पूवााधार बनमााणको लाबग बनवेदकलाई मनसायपर (Letter of Intent) प्रदान 
गना ससनेछ। 

(५) उपदफा (४) िमोम्जमको अवबधबिर मनाबसव कारणले गदाा पूवााधार बनमााण गना नसकेको िनी समयावबध 
थपको लाबग सभिम्न्त्धत अस्पताल वा स्वास््य संस्थाले अनरुोध गरेमा अनमुबत प्रदान गने बनकायले त्यस्तो 
अस्पताललाई िढीमा दईु वषा निढ्न ेगरी पूवााधार बनमााणको लाबग समयावबध थप गना ससनेछ। 

(६) म्शक्षण अस्पतालको हकमा नेपाल मबेडकल काउम्न्त्सल एवं म्चहकत्सा म्शक्षा आयोगले तोके िमोम्जमका मापदण्ड 
परुा गरेको हनु ुपनछे। 

 
७६. थप सेवा हवस्तार गना वा शाखा स्थापना गना अनमुबत बलने ुापने: स्वास््य संस्थाले आफूले सेवा सञ्चालन गना अनमुबत 

पाएको सेवाका अबतररि थप सेवा हवस्तार गना वा शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गना चाहेमा अनमुबत प्रदान गने 
बनकायिाि यस मापदण्ड िमोम्जमको प्रकृया परुा गरी अनमुबत प्राप्त गनुा पनछे। 

 
७७. गणुस्तर तथा मापदण्ड अनगुमन सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको सेवाहरुको गणुस्तर 

यस मापदण्ड िमोम्जमको िए निएको सभिन्त्धमा प्रत्यके वषा परीक्षण (स्वाःमूल्याङ्कन) गराई सो को प्रबतवेदन आबथाक 
वषा समाप्त िएको बमबतले तीन महहना बिर अनमुबत प्रदान गने बनकाय समक्ष अबनवाया रुपमा पेश गनुा पनेछ। 
(२) उपदफा (१) िमोम्जम तोहकएको अवबधबिर प्रबतवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थालाई सो प्रबतवेदन पेश गना 

सभिम्न्त्धत अनमुबत प्रदान गने बनकायले बनदेशन ददन ससनछे। 
(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापबन अनमुबत प्रदान गने बनकाय र मन्त्रालयले आवश्यकता 

अनसुार जोम्खम, िौगोबलक अवम्स्थबत, बिरामीको चाप, शल्यहक्रयाको सं्या, हवत्तीय लगानीका आधारमा नमूना 
छनौि गरी स्वास््य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको गणुस्तर तथा मापदण्ड परुा गरे नगरेको सभिन्त्धमा बनरीक्षण 
तथा अनगुमन गना वा गराउन ससनेछ। 

(४) यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेम्खएको िएता पबन ईजाजत पर ददने सभिम्न्त्धत तहले वस्तगुत आधारमा 
जनुसकैु वखत अनगुमन िोली खिाई आकम्स्मक अनगुमन गना ससनेछ। 

(५) यस मापदण्डमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापबन मन्त्रालयले जनुसकैु बनकायिाि सेवा सञ्चालन 
अनमुबत प्राप्त गरेको अस्पताल वा स्वास््य संस्था र अनमुबत प्रदान गने बनकायको समेत अनगुमन गना ससनेछ। 
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(६) उपदफा (४) वा (५) िमोम्जम बनयबमत वा आकम्स्मक अनगुमन गदाा तोहकएको गणुस्तर वा पूवााधार पूरा 
नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा त्यस्तो संस्थालाई तत्काल सधुारका लाबग िढीमा ती महहनाको भयाद ददई 
सधुारको मौका ददन सहकनेछ। 

(७) यस दफा िमोम्जम बनरीक्षण तथा अनगुमनका क्रममा ददएको बनदेशन पालना नगन,े गणुस्तर तथा पूवााधार 
मापदण्ड पूरा नगने र गणुस्तर परीक्षणको वाहषाक प्रबतवेदन पेश नगने स्वास््य संस्थालाई सभिम्न्त्धत अनमुबत 
प्रदान गने बनकायले त्यस्तो स्वास््य संस्थाले प्रदान गदै आएको सेवा पूणा वा आंम्शक रुपमा तत्काल िन्त्द गना 
आदेश ददन ससनेछ। 

(८) उपदफा (७) िमोम्जम स्वास््य संस्थालाई कारिाही गनुा पूवा सभिम्न्त्धत स्वास््य संस्थालाई मनाबसि माहफकको 
सफाइ पेश गने मौका ददन ुपनछे। 

(९) यस मापदण्डमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापबन अन्त्य प्रचबलत कानून िमोम्जम गररन ेअनगुमनलाई 
यो व्यवस्थाले सीबमत गने छैन। 

(१०) स्वास््य सेवा सञ्चालन सभिन्त्धी अनमुबत बलन ेप्रहक्रया प्रारभि नगरेका स्वास््य संस्थामा कुन ैपबन म्चहकत्सक, 
नसा वा स्वास््यकमीले म्सलबनकल प्राम्सिस गना पाउने छैन। 

 
७८. स्वास््य संस्था गाबिई सेवा सञ्चालन गना ससन:े स्वास््य सेवालाई गणुस्तरीय, प्रिावकारी तथा सहुवधायिु िनाउन 

सञ्चालनमा रहेका एक िन्त्दा वढी स्वास््य संस्थाहरु एक आपसमा गाबिई सेवा सञ्चालन गना चाहेमा मन्त्रालयले 
तोकेको आधारमा सेवा सञ्चालन अनमुबत प्रदान गने बनकाय समक्ष त्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुले संयिु रुपमा बनवेदन 
ददन ससनेछन।् 

७९. शलु्क बनधाारण सभिन्त्धी व्यवस्था: सवासाधारणलाई उम्चत मूल्यमा गणुस्तरीय स्वास््य सेवा पयुााउने प्रयोजनको लाबग 
स्वास््य संस्थाले प्रदान गने स्वास््य सेवाको गणुस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास््य संस्थाले बलन ससन ेसेवा शलु्क 
सभिन्त्धी मापदण्ड बनधाारण गना देहाय िमोम्जमको सबमबत रहनछे:- 

(१) सम्चव, स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय      : अध्यक्ष 
(२) महाशाखा प्रमखु, गणुस्तर मापन तथा बनयमन, स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय: सदस्य 
(३) महाबनदेशक, स्वास््य सेवा हविाग      : सदस्य 
(४) महाबनदेशक, औषबध व्यवस्था हविाग      : सदस्य 
(५) अध्यक्ष, एहफन        : सदस्य 
(६) प्रबतबनबध, उपिोिा महासंघ      : सदस्य 
(७) महाशाखा प्रमखु, उपचारात्मक सेवा, स्वास््य सेवा हविाग   :सदस्य-सम्चव 

नोिाः सबमबतले आवश्यकतानसुार सभिम्न्त्धत हवषयका हवशेषज्ञलाइ सबमबतको सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गना ससनेछ। 
८०. सञ्चालन अनमुबत तथा नवीकरण दस्तरु सभिन्त्धी व्यवस्थााः स्वास््य संस्था सञ्चालन अनमुबत तथा नवीकरण दस्तरु 

सभिम्न्त्धत व्यवस्था स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नबत मापदण्ड, २०७० मा िएको व्यवस्थालाई 
आधारमानी मन्त्रालयले बनधाारण गरे िमोम्जम हनेुछ। 

८१. अन्त्य मापदण्ड सभिन्त्धी व्यवस्थााः यस मापदण्डमा नसमहेिएका  स्वास््य संस्था सञ्चालन अनमुबत तथा नवीकरण 
सभिन्त्धी अन्त्य व्यवस्थाहरु स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नबत मापदण्ड, २०७० मा उल्लेख िए 
िमोम्जम हनेुछ । 
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८२. मापदण्ड तथा अनसूुचीमा हेरफेराः मन्त्रालयले यस मापदण्डमा उम्ल्लम्खत व्यवस्था तथा अनसूुचीहरूमा आवश्यकता 
अनसुार हेरफेर तथा थपघि गना ससनेछ।  

८३. व्या्या गने अबधकाराः यस मापदण्डमा उम्ल्लम्खत कुन ै प्रावधानको कायाान्त्वयनमा कुनै म्द्वहवधा उत्पन्न िई 
कायाान्त्वयनमा वाधा आई परेमा मन्त्रालयले सो मापदण्डको व्या्या गनेछ। 

८४. स्वताः अमान्त्य हनेुाः यस मापदण्डमा लेम्खएको कुन ैकुरा नेपालको प्रचबलत कानूनको कुनै व्यवस्थासँग िाम्झएमा 
िाम्झएको हदसभम स्वताः अमान्त्य हनेुछ। 
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अनसुूचीहरु 
अनसूुची १ 

(दफा २५ सँग सभिम्न्त्धत) 
िवन सभिन्त्धी मापदण्ड 

काठमाण्डौं उपत्यका िाहहर बनमााण गररन ेस्वास््य संस्थाको हकमा मापदण्डमा उल्लेख गररएको िए सोही अनसुार र 
निएको हकमा देहायको मापदण्ड अनसुार कायम हनु ुपनेछ:- 

• अबधकतम ग्राउण्ड किरेज – ४० प्रबतशत 
• Floor Area Ratio (FAR) – २५ 
• न्त्यूनतम पाहका ङ स्थल – जभमा जग्गाको २५ प्रबतशत 
• िवनको सेि Aofs (Set Back)– कम्भतमा ३ बमिर िवनको चारैबतर 
• लाइि प्लेन Light Plane – ६३ .५ बडग्री  

   
 
 

 
  िवनको उचाई 

 

लाइि प्लेन 
 

 

६३.५० 
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अनसूुची २ 
(दफा ३१ सँग सभिम्न्त्धत) 

ए वगाका प्रयोगशालाहरुले ददनपुने सेवाहरु 
  

1.  17-OHP (hydroxy progesterone) 
2.  ACTH 
3.  AFB culture 
4.  Aldosterone 
5.  Allergy tests 
6.  Alpha-1 antitrypsin 
7.  Anaerobic culture 
8.  ANCA 
9.  Androgen 
10.  Antithrombin III 
11.  Antimullerian hormone 
12.  Apolipoproteins 
13.  Arsenic urine + Blood 
14.  ASMA (Anti-smooth muscle Antibody) 
15.  Aspergillus Ag/Ab 
16.  BCR-ABL 
17.  BRCA mutation 
18.  Cadmium (Blood + Urine) 
19.  Carbamazepine 
20.  CD markers: ( for Leukemia/ Lymphoma) 
21.  Ceruloplasmin 
22.  Chromium (Blood + Urine) 
23.  Coagulation Factor Assay 
24.  Complement Assay 
25.  Connective tissue disease markers 
26.  Copper 
27.  C-peptide 
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28.  Cryoglobulin 
29.  Cyclosporine 
30.  Cystatin-C 
31.  Cytogenetics 
32.  Digitoxin 
33.  Digoxin 
34.  Drug of abuse panel 
35.  Epstein-Barr Virus Antibody 
36.  Erythropoietin 
37.  Factor V leiden mutation 
38.  FISH (Fluorscence in-situ Hybridisation 
39.  GAD 65 (Glutamic acid decarboxylase) 
40.  Galactomannan 
41.  GBM Ab 
42.  Haptoglobin 
43.  HBV viral load 
44.  HCV viral load 
45.  HIV viral load 
46.  HLA B27 
47.  HLA profile for transplant 
48.  Homocystein 
49.  Homocysteine 
50.  HPV testing 
51.  Human Growth hormone 
52.  IgE tests 
53.  IGF-1 
54.  IHC marker 
55.  Immuno-Fluorescence Assay 
56.  Immunofluroscent assay 
57.  Infectious disease Immunoassay 
58.  Inhibin 
59.  Insulin 
60.  Interleukins 
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61.  JAK-2 mutation 
62.  Kappa/ Lambda Assay 
63.  Lupus anticoagulant (Beta-2 GP1, Cardiolipin, anti 

phospholipid antibody) 
64.  Maternal Blood for Fetal DNA 
65.  Metanephrine 
66.  Mg++ 
67.  NT-ProBNP 
68.  Osteocalcin 
69.  P-ANCA 
70.  PAPPA 
71.  PCR (infectious disease) 
72.  Phenobarbital 
73.  Platelet aggregation test 
74.  Procalcitonin/ Calcitonine 
75.  Protein C 
76.  Protein S 
77.  PTH 
78.  SS- A/B 
79.  Tacrolimus 
80.  unconjugated Estriol 
81.  Valproic Acid 
82.  Virus Ab 
83.  Virus PCR 
84.  VMA 
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अनसूुची ३ 
(दफा ३४ सँग सभिम्न्त्धत) 

परीक्षणको लाबग हवदेश पठाउन ुपन ेनमूनाहरुको हकमा हवरामीको मञु्जरीनामा 
 

मैले आफ्नो नमूना हवदेशी प्रयोगशालालाई परीक्षण गराउनको लाबग अनमुबत ददएको छु।  
 

नमूनाको प्रकार परीक्षणको नाम नमूनाको प्रकार परीक्षणको नाम 

    

    

    

    

 
 
कसको सल्लाहमा हवदेश पठाउन लाबगएको हो: 
 
म्चहकत्सकको नाम र काउम्न्त्सल दताा नं 
हवदेश पठाउने प्रयोगशालाको नाम ठेगाना 
नमूना सङ्कलन गने प्रयोगशालाको नाम र ठेगाना 
 
सेवाग्राहीको  नाम  
फोन नंिर 
ठेगाना 
सेवाग्राहीको सही 
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अनसूुची ४ 

(दफा ३६ सँग सभिम्न्त्धत) 
प्रयोगशालामा हनेु आकम्स्मक परीक्षण 

1. Hb, TC, DC, platelet 
2. Na+, K+, Blood sugar 
3. Urea 
4. Creatinine 
5. Amylase 
6. Lipase* 
7. Blood grouping for transfusion purpose 
8. BT, CT, PT, INR 
9. Urine R/E 
10. HIV/HCV/HBsAg Kit 
11. Troponin 
12. CPK/MB* 
13. आकम्स्मक उपचारका लाबग म्चहकत्सकले अत्यावश्यक ठानेको अन्त्य परीक्षण 

*ई वगाको लाबग लाग ूनहनेु । 
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अनसूुची ५ 
(दफा ४२ सँग सभिम्न्त्धत) 

स्वास््य म्सलबनक/रेबडयो ईममे्जङ सेवा/पोबलम्सलबनक सञ्चालन अनमुबत माग गने बनवेदन फाराम 
 
 
१. संस्थाको नाम: शैया सं्या:  
२. संस्थाको ठेगाना (पराचार गने):   

 प्रदेश: म्जल्ला:   
 महानगरपाबलका/उमनपा/नपा/गा.पा.: वडा नं.:  
 ब्लक नं.: िोल:  
 पो.व. नं.: िेबलफोन नं.:  

३. संस्था संस्थापक सदस्यहरु:   
 नाम: नागररकता नं.:  
 ठेगाना: फोन नं.:  

४. संस्थाको हवत्तीय स्रोत:    
 क. बनजी:   
 ख. शेयर कजाा:   
 ग. वैदेम्शक:   
 घ. गैर सरकारी:   
 ङ. सामदुाहयक:   
 च. अन्त्य:   

५. संस्थाको क्षमता तथा बिस्ततृ काया योजना:  
 सेवा प्रदान गने के्षरहरु:   
 बनदानात्मक सेवा प्रबतकारात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा 
 एसस-रे खोप प्रसूबत तथा स्रीरोग 
 अल्िासाउण्ड एम.बस.एच. जनरल मबेडबसन 
 इण्डोस्कोपी पररवार बनयोजन सेवा जनरल सम्जाकल हवशेषज्ञ सेवा जस्तै 

ई.सी.सी., िेडबमल प्रयोगशाला, आखँा, 
नाक, मिुु, मगृौला स्नायरुोग ईत्यादद 

 अन्त्य सेवा: फामेसी 
६. सेवा शलु्क (अलग र स्पटिसँग) खुलाउने: 
७. संस्थामा सेवा हनेु आवश्यक उपकरणहरुको हववरण तथा स्रोत: 
८. संस्थामा सेवा पयुााउने जनशम्िको हववरण: 
 सं्या / योग्यता / अनिुव / पािािाईम /फूलिाईम / अन्त्य सहुवधा 

 सामान्त्य म्चहकत्सक: 
 हवशेषज्ञ म्चहकत्सक: 
 अन्त्य प्राहवबधक: 
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नोिाः 
१) सभिम्न्त्धत सेवा अनसुार बनधााररत मापदण्डहरु र पूवााधारहरु पूरा िएपश्चात मार सेवा सञ्चालन गना 

पाईनेछ। 
२) उपयुाि िमोम्जम के कबत कमाचारीहरुको संस्थामा संलग्न हनेु हो, स्पटि उल्लेख हनु ुपनछे। 
३) संस्थामा काया गने कमाचारीहरु सभिम्न्त्धत पररषदमा दताा िएको हनु ुपनेछ र पररषद प्रमाणपर अबनवाया 

रुपमा पेश गनुा पनेछ। 
४) कमाचारीहरुको योग्यताका प्रमाम्णत प्रबतबलहपहरु संलग्न हनु ुपनेछ। 
५) नेपाल सरकारमा कायारत कमाचारीहरु संलग्न हनेु िएमा नेपाल स्वास््य सेवा २०५३ ऐनको दफा ५९ 

अनसुारको स्वीकृबत पर अबनवाया रुपमा संलग्न हनु ुपनछे। 
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अनसूुची ६ 
(दफा ७५ सँग सभिम्न्त्धत) 

पूवााधार स्वीकृबतको मनसाय परका लाबग बनवेदन फाराम 
 

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

..............................................................। 

बनभनानसुार प्रस्ताहवत अस्पतालको सञ्चालन तथा पूवााधार स्वीकृबतको मनसाय परका लाबग देहाय अनसुार कागजात 
सहहत बनवेदन फाराम पेश गरेकोछु/छौ। 
 
बनवेदन फारामाः 

    कायाकारी अबधकृत/सञ्चालन सबमबतको तफा िाि 

१. अस्पतालको नाम: शैया सं्या:  
२.  साधारण सेवा/हवशेषज्ञ सेवा वा अस्पताल के हो? उल्लेख गनेाः 

३. 

अस्पतालको ठेगाना (पराचार गने): 
प्रदेश: म्जल्ला: 
महानगरपाबलका/उमनपा/नपा/गा.पााः वडा नं. िोल: 
ब्लक नं.: िेबलफोन: मोिाइल: पो.ि.नं.: 

४. 

अस्पताल खोल्न ेव्यम्िहरु (५ प्रबतशत िन्त्दा िढी शेयर धारण गनेहरुको मार)  
नाम: ठेगाना:  
नागररकता नं: मोिाइल नं: 
फोन नं: 

५. 
अस्पतालको लाबग आवश्यक जग्गा र स्वाबमत्वको हववरण 

(क) जग्गाको हकत्ता, के्षरफल र स्वाबमत्वको प्रकाराः  
(ख) बलजमा िए किबुलयतनामा पेश गनेाः  

६. 
 
 

अस्पतालको हवत्तीय स्रोत: 
(क) बनजी लगानी

  
(ख) िैंक कजाा (ग) सरकारी (घ) अनदुान सहयोग 

(ङ) गैरसरकारी संस्थािाि कजाा बलई सञ्चालन गने िए सो को हववरण: अन्त्य: 
हवत्तीय लगानी स्थीर पँूजी लागत, रू:  
(क) िवन तथा जग्गाको लाबग 
रु................. (ख) औजार उपकरणको लाबग रु..................... 

हवत्तीय लगानी चाल ुपँूजी लागत रु.: ..................  
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रोजगार सं्या: 
अनमुाबनत आभदानी: रु................................................  
अनमुाबनत मनुाफा: रु......................................................... 
माबसक:  

रु ................. 
रैमाबसक:  
रु............. 

वाहषाक: 
रु.................. 

७ देहायका हवषयहरु समेत समावेश िएको व्यवसाहयक कायायोजना: 
 (क) स्वीकृत संस्थािाि प्रदान गन ेसेवाहरूको हववरण 
 ▪ बनदानात्मक सेवा ▪ प्रबतकारात्मक सेवा  ▪ उपचारात्मक सेवा 

 ▪ एसस-रे ▪ खोप ▪ प्रसूबत तथा स्री रोग 

 ▪ अल्िासाउण्ड ▪ गिावती, सतु्केरी जाँच ▪ जनरल मबेडबसन 

 ▪ इन्त्डोस्कोपी ▪ पररवार बनयोजन  ▪ जनरल सम्जाकल 

 ▪ इसीजी, िेडबमल ▪ ..................................... ▪ हवशेषज्ञ सेवा जस्तै प्रसूबत 
सेवा, स्नाय,ु 

 ▪ प्रयोगशाला ▪ ....................................... आखँा, हाडजोनी, मानबसक 

 ▪ ....................... ▪ ....................................... ▪ ............................. 
 
 

▪ ......................... ▪ ..................................... ▪ ............................. 

 (ख) संस्थामा प्रयोग हनेु आवश्यक उपकरणहरूको हववरण (संलग्न गने):  
 (१)  ................................................................................... 
 (२)  .................................................................................... 
 (३)  ...................................................................................... 
 (४)  ...................................................................................... 
 (५)  ...................................................................................... 
 (ग) संस्थामा सेवा पयुााउनका लाबग आवश्यक पन ेजनशम्िको हववरण (संलग्न गने) 
 (१)  हवशेषज्ञ:  
  नाम: पद: योग्यता:  पािािाइम फुलिाइम 
 (२)  प्राहवबधक: 
  नाम: पद: योग्यता:  पािािाइम फुलिाइम 
 (३)  प्रशासबनक 
  नाम: पद: योग्यता:  पािािाइम फुलिाइम 

        
नोि: 
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(१) 
संस्थामा काया गने प्राहवबधक कमाचारीहरू सभिम्न्त्धत पररषदमा दताा िएको हनुपुने सभिम्न्त्धत 
पररषद्को प्रमाण पर अबनवाया रुपमा पेश गनुा पनेछ।  

(२) कमाचारीहरूको योग्यताका प्रमाम्णत प्रबतबलहपको साथै काया गने मन्त्जरुीनामा समेत संलग्न हनुपुने। 

(३) 
सरकारी कायाालयमा कायारत कमाचारीहरू संलग्न हनेु िएमा नपेाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा ५९ अनसुारको स्वीकृबत पर अबनवाया रुपमा संलग्न हनुपुने। 

(४) प्राहवबधक कमाचारीहरुले आफूले काया गने अन्त्य संस्थाहरुको समेत हववरण खुलाउने। 
 
 


