
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, असार १५ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क ४ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

स्वास््य जनसंख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्त्रालयको 
सूचना 

 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७९।०२।२४ मा स्वीकृत भएको 
"प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तोरोन्नती (तेस्रो 
संशोधन) तनयमावली, २०७९" सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 
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प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तोरोन्नती (तेस्रो 
संशोधन) तनयमावली, २०७९ 

 

प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत तनयमावली, 
२०७७ लाई संशोधन गनव वाञ्छनीय भएकाले, 

स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत ऐन, २०७६ को दफा 
२८ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी लमु्बिनी प्रदेश सरकारले देहायका 
तनयमहरू िनाएको छ।  

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभः- (१) यी तनयमहरुको नाम “प्रदेश स्वास््य संस्था 
स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत (तेस्रो संशोधन) तनयमावली, 
२०७९" रहेको छ।  

(२) यो तनयमावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ। 

२. प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत 
तनयमावली, २०७७ को ववतध तनमावण सूत्रमा संशोधनः प्रदेश स्वास््य 
संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत तनयमावली, 
२०७७(यस पतछ मूल तनयमावली भतनएको) को ववतध तनमावण सूत्रको,- 
(१) "प्रदेश नं.५, प्रदेश" भने्न शब्दहरु म्िवकएको छ। 

(२) "अतधकार प्रयोग गरी" भने्न शब्दहरु पतछ रहेका "प्रदेश नं.५," भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी" शब्द राम्खएको छ। 

३. मूल तनयमावलीको तनयम १ मा संशोधनः मूल तनयमावलीको तनयम १ 
को,- 

(१) उपतनयम (१) मा तनयमावलीको संम्िप्त नामको "प्रदेश" 

भने्न शब्द म्िवकएको छ। 
४. मूल तनयमावलीको तनयम २ मा संशोधनः मूल तनयमावलीको तनयम २ 

को,- 
(१)  खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राम्खएको छः- 
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"(क) "अनगुमन सतमतत" भन्नाले तनयम ७ को उपतनयम (५) 
िमोम्जमको अनगुमन सतमतत सबिन ुपछव।" 

(२)  खण्ड (ग) मा रहेका "प्रदेश नं.५, प्रदेश" भने्न शब्दहरु म्िवकएको 
छ। 

(३)  खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राम्खएको छः- 
"(च) "प्राववतधक सतमतत" भन्नाले तनयम ७ को उपतनयम (१) 

िमोम्जमको प्राववतधक सतमतत सबिन ुपछव।" 

५. मूल तनयमावलीको तनयम ७ मा संशोधनः मूल तनयमावलीको तनयम ७ 
को सट्टा देहायको तनयम ७ राम्खएको छः- 

"७. प्राववतधक तथा अनगुमन सतमतत सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) स्वास््य 
संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत लगायत स्वास््य 
सेवाको गणुस्तरीयता सतुनम्ित गनव र स्वास््य संस्थाको अनगुमन गरी 
मन्त्त्रालय समि तसफाररस गनव देहायको एक प्राववतधक सतमतत रहनेछः- 

(क) प्रमखु, अस्पताल ववषय हेने महाशाखा, मन्त्त्रालय    -संयोजक 

 

(ख) नतसवङ्ग अतधकृत, मन्त्त्रालय        -सदस्य 
(ग) अतधकृत, प्रशासन महाशाखा,  मन्त्त्रालय            -सदस्य 

(घ) अतधकृतस्तर ईम्न्त्जतनयर प्रतततनधी, प्रदेश सरकारको 
भवन ववषय हेने मन्त्त्रालय        -सदस्य 

(ङ) मेतडकल अतधकृत, मन्त्त्रालय        - सदस्य सम्चव 
(२) आयवेुद तथा िैकम्ल्पक म्चवकत्सा सेवासँग सबिम्न्त्धत 

स्वास््य संस्था/अस्पतालको अनगुमन, तनरीिण तथा मूल्याङ्कन गदाव 
मन्त्त्रालयको आयवेुद तथा िैकम्ल्पक म्चवकत्सा सेवा महाशाखा प्रमखु 
प्राववतधक सतमततको संयोजक हनुेछ। 

(३) प्राववतधक सतमततले आवश्यकतानसुार सबिम्न्त्धत ववषयको 
ववज्ञलाई आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ र प्राववतधक सतमततको िैठक 
आवश्यकतानसुार िस्नेछ। 
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(४) प्राववतधक सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय 
िमोम्जम हनुेछः- 

(क) नयाँ स्वास््य संस्था स्थापनाको लातग अनगुमन 
सतमततको प्रततवदेन तथा प्राप्त हनु आएका कागजातको 
अध्ययन गरी पूवावधार तनमावणका लातग अनमुतत ददन 
उपयकु्त हनु ेदेम्खएमा मनसाय पत्रको स्वीकृततका लातग 
मन्त्त्रालयमा तसफाररस गने,  

(ख) स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा 
स्तरोन्नतत सबिन्त्धमा प्राप्त तनवदेनका सबिन्त्धमा 
स्थलगत अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा तनरीिण गरी 
मन्त्त्रालयमा प्रततवदेन पेश गने, 

(ग) स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा 
स्तरोन्नतत सबिन्त्धी प्राप्त तनवदेन तथा कागजातको 
अध्ययन तथा स्थलगत तनरीिणको आधारमा मूल्याङ्कन 
गरी अनमुतत ददन तमल्ने वा नतमल्ने सवहतको प्रततवदेन 
तयार गरी मन्त्त्रालयमा तसफाररस गने, 

(घ) ऐन, यस तनयमावली  तथा प्रचतलत कानूनको अधीनमा 
रही स्वास््य सेवा सञ्चालन गने संस्थािाट प्रदान 
गररएको सेवाको गणुस्तर सतुनम्ित गने र तोवकएका 
मापदण्ड िमोम्जम सञ्चालन भए नभएको जाँचििु गरी 
मन्त्त्रालय समि तसफाररस गने, 

(ङ) मन्त्त्रालयले तोकेका अन्त्य कायव गनव।  

(५) स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत 
सबिन्त्धी आवश्यक अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा तनरीिण गरी तसफाररस गनव 
तनदेशनालयमा देहायको एक अनगुमन सतमतत रहनेछः- 

(क) िररष्ठ जनस्वास््य प्रशासक वा सो सरहको तनदेशकले 
तोकेको कमवचारी       -संयोजक 
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(ख) रेतडयोलोम्जष्ट/रेतडयोग्रावफक टेक्नोलोम्जष्ट/रेतडयोग्रावफक 
अतधकृत           -सदस्य 

(ग) प्याथोलोम्जष्ट/म्क्लतनकल माइक्रोिायोलोम्जष्ट/िायोकेतमष्ट 
           -सदस्य 

(घ) कन्त्सल्टेण्ट आयवेुद ववज्ञ        -सदस्य 

(ङ) मेतडकल अतधकृत, तनदेशनालय       -सदस्य सम्चव 

(६) अनगुमन सतमततले आवश्यकतानसुार सबिम्न्त्धत ववषयको 
ववज्ञलाई आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ र अनगुमन सतमततको िैठक 
आवश्यकतानसुार िस्नेछ। 

(७) अनगुमन सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय 
िमोम्जम हनुेछः- 

(क) स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा 
स्तरोन्नतत सबिन्त्धी प्राप्त तनवेदन तथा कागजातहरुको 
अध्ययन गने, 

(ख) स्वास््य संस्थाको स्थलगत अनगुमन तथा तनरीिण गरी 
तनदेशनालय समि प्रततवदेन पेश गने, 

(ग) ऐन, यस तनयमावली  तथा प्रचतलत कानूनको अधीनमा 
रही स्वास््य सेवा सञ्चालन गने संस्थािाट प्रदान 
गररएको सेवाको गणुस्तर सतुनम्ित गने र तोवकएका 
मापदण्ड िमोम्जम सञ्चालन भए नभएको जाँचििु गरी 
तनदेशनालय समि तसफाररस गने, 

(घ) स्वास््य संस्थालाई अनमुतत ददन तमल्ने वा नतमल्ने समेत 
खलुाई तनदेशनालय समि तसफाररस गने,  

(ङ) तनदेशनालयले तोकेका अन्त्य कायव गने। 

६. मूल तनयमावलीको तनयम २६ मा संशोधनः मूल तनयमावलीको तनयम 
२६ को,- 
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(१) उपतनयम (१) को खण्ड (घ) को सट्टा देहाय खण्ड (घ) राम्खएको 
छः- 

"(घ) मन्त्त्रालयको पूवव स्वीकृतत तलई सतमततको लातग आवश्यक प्राववतधक तथा 
प्रशासतनक पद तसजवना गने," 

 
 

 
       आज्ञाले  

         डा. ववकास देवकोटा                                

        प्रदेश सम्चव  

        

६ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


