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ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचचकयण भाऩदण्ड, २०७९ 

प्रस्तावना् स्वास््म सेवाको सॊस्थागत ववकास हनुऩूुवय नेऩारी सभाजभा स्वास््म सभस्माहरुको सभाधानको रालग 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा चलरआएका ववलबन्न स्वास््म उऩचाय ऩद्धलत ऩयम्ऩयाभा नै लनबयय यहने गदय्मो । ऩयम्ऩयागत 
चचवकत्सा ऩद्धलत करा, सॊस्कृलत, धभय य जालत ववशेषसॊग अलबन्न रुऩभा जोलडएको हनु्छ बने ऺेत्र अनसुाय पयक 
पयक हनुे गदयछ । तसथय्  ऩयम्ऩयागत उऩचायको ऩवहचान गयी त्मस्ता उऩचायराई सूचचकृत गयाउॉन य 
लनमभन व्मवस्थाऩन एॊव जवापदेही फनाउनको रालग जनस्वास््म सेवा नन, २०७५ को दपा २२ को 
उऩदपा ३ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी कामयऩालरकारे मो भाऩदण्ड जायी गयेकोछ । 

 

१.सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब्(१) मो भाऩदण्डको नाभ "ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचचकयण भाऩदण्ड, २०७९" 
यहेको छ । 

(२) मो भाऩदण्ड कामयऩालरकारे स्वीकृत गयी स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाचशत बएको लभलतदेचि रागू 
हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् लफषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा, 

(क) "उऩचाय" बन्नारे ऩयम्ऩयागत उऩचायकरे प्रदान गने सेवा सम्झनऩुदयछ । 

(ि) "ऩयम्ऩयागत उऩचायक" बन्नारे आफ्नो ऩूिाय वा गरुुकुर प्रथा अनरुुऩको ऻान, सीऩ, प्रववलध, अनबुव 
हालसर गयेको आधायभा योगी जाॉचेय योगको कायण, प्रकृलत य अवस्था हेयी प्राकृलतक रुऩभा स्थानीमस्तयभा 
उऩरव्ध ववलबन्न जडीफटुीहरु, िलनज द्रव्महरु, जन्त ुद्रव्महरु प्रमोग गयी वा त्मस्ता द्रव्महरु प्रशोधन गयेय 
घयभा नै फसेय उऩचाय गने व्मचिराई सम्झन ुऩछय । 

(ग) "ऩयम्ऩयागत उऩचायक ऻान" बन्नारे लरचित, भौचिक वा अन्म रुऩहरुभा ऩसु्तौऩसु्तादेचि लनयन्तय रुऩभा 
ऩसु्ताहरुभा हस्तान्तयण बएको गलतशीर य व्मचिगत वा साभवुहक रुऩभा सॊयऺण, अभ्मास एवॊ ववकास 
गरयएको साॉस्कृलतक ऻान, सीऩ, प्रववलध, नवववचाय, प्रथाहरु, चशऺा, औषधी लनभायण ववलध वा उऩचाय ववलध 
सम्झन ुऩछय । 

(घ) "भन्त्रारम" बन्नारे स्वास््म तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी हेने नेऩार सयकायको भन्त्रारम सम्झन ुऩछय । 

(ङ) "गाउॉऩालरका" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरकाराई सम्झन ुऩछय । 

(च) "कामयऩालरका" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकाराई सम्झनऩुछय । 

(छ) "ववबाग" बन्नारे स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम अन्तगयतको आमवेुद तथा वैकचपऩक चचवकत्सा ववबाग 
सम्झन ुऩछय। 



(ज) "साॊस्कृलतक ऻान" बन्नारे नलतहालसक ऩषृ्ठबलूभ बएको, अरुबन्दा लबन्न, आफ्नो ऺेत्रभा लनयन्तय ववकालसत 
बई बववष्मका ऩसु्ताहरुराई हस्तान्तयण गदै, साॊस्कृलत ढाॉचाभा कामययत बएको ऻान/ऻानका धायकराई 
फझुाउॉदछ । 

३. उद्दशे्म् भाऩदण्डको उदे्दश्म देहाम फभोचजभको यहेको छ; 

(क) ऩयम्ऩयागत उऩचाय ऻान, साॊस्कृलतक ऻान तथा ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको ऩवहचान, वगॉकयण य 
त्माङ्क सॊकरन गने । 

(ि) ऩयम्ऩयागत रुऩभा उऩचाय वा स्वास््म सेवा ददई यहेका मोग्म य सऺभ उऩचायकहरुराई उनीहरुको 
मोग्मता, ऺभता य बौगोलरक एवॊ लफषमगत ऺेत्रको आधायभा वगॉकृत गयी सूची तमाय गयी उनीहरुको सीभा 
लनधाययण गने । 

(ग) सूचीकृत उऩचायकहरुरे तोवकएको सीभा लबत्र यहेय कामय गने, सो अनरुुऩ नगने व्मचिहरुराई 
लनरुत्सावहत य दचण्डत गने आधाय तमाय गने । 

(घ) ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको भाऩदण्डभा गाउॉऩालरकाभा एकरुऩता पमाउन े। 

(ङ) ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको ऻान, सीऩ, प्रववलधको अलबरेचिकयण य सॊयऺणभा भद्दत ऩरु् माउने । 

(च) ऩयम्ऩयागत उऩचायकसॉग यहेको ऻान, सीऩ, प्रववलधको अलबरेि तमाय गने, प्रभाचणकसयण गने य 
त्मसराई सॊयऺण, प्रवद्धयन, ववकास य ववस्ताय गने । 

(छ) ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको फौवद्धक सम्ऩलतको अलधकाय सॊयऺण गने । 

(ज) ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको ऩेशा व्मवसामको सॊयऺण य ऻान/सीऩ/प्रववलधराई प्रोत्साहन गने । 

(झ) ऩयम्ऩयागत उऩचाय सम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धानभा टेवा ऩरु् माउने । 

४. ऩयम्ऩयागत उऩचायकका प्रकाय् ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको प्रकाय देहाम फभोचजभ हनुेछ् 

(क) जलडफटुी उऩचायक 

 ऩयम्ऩयागत आमवेुद उऩचायक 

 स्थानीम उऩचायक 

 आम्ची 

(ि) अध्माचत्भक उऩचायक 

 ज्मोलतष 

 धाभी झाक्री 



 झायपुके 

 जाने्न भान्छे 

 ऩचण्डत/राभा/ऩजुायी/गबुाज/ुगरुुवा इत्मादी  

५. ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको ऩवहचान् (१)ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको ऩवहचानको आधाय देहाम फभोचजभ 
हनुेछ् 

(क) कम्तीभा १५ फषयसम्भ ऩिुाय वा गरुुको सभीऩभा यहेय उऩचाय सम्फन्धी ऻान आजयन गयेऩलछ लनचित 
स्थान वा ऺेत्रभा यही लनचित जलडफटुी वा स्रोत साधनको प्रमोग यी िास योगको उऩचायभा सॊरग्न बएको 
हनुऩुने । 

(ि) ऩयम्ऩयागत उऩचाय ऩेशाराई प्रभिु व्मवसामको रुऩभा अऩनाउॉदै आएको हनुऩुने । 

(ग) उऩचाय गने योगको कायण य रऺण सम्फन्धी स्ऩष्ट ऻान हनुकुो साथै जडीफटुी वा साधन-साभाग्री प्रमोग 
गने बएभा सो प्राप्त हनुे स्थान य स्रोत सवहत ऩरयचम, गणु, कभय, सॊकरन ववलध य सभम, प्रशोधन, बण्डायण, 
सॊयऺण, आऩूलतय तथा उऩमोग सम्फन्धी मथाथय ऻान बएको हनुऩुने । 

(घ) जलडफटुीफाट औषधी लनभायण गयी प्रमोग गनेका हकभा लनभायण ववलध जानेको, स्थानीम स्रोत साधनको 
प्रमोग गयी आपै औषधी लनभायण गयी स्वास््म सेवा प्रवाह गयेको हनुऩुने । 

(ङ) अरुरे लनभायण गयको तथा फजायभा तमायी अवस्थाभा ईने ववलबन्न कम्ऩनीका शास्त्रीम वा ऩेटेण्ट 
औषधीहरु, आधलुनक प्रववलध वा ऻान, सीऩको प्रमोग गयी फनाइएका औषधीहरुको प्रमोग गनय नऩाइने । 

६. ऩयम्ऩयागत उऩचायकको वगॉकयण् चशऺा वा ऻान, सीऩ, प्रववलधको अनबुव ग्रहण गयेको ऩयम्ऩयाका 
आधायभा ऩयम्ऩयागत उऩचायक देहाम फभोचजभ दईु प्रकायका हनुेछन:् 

(क) वॊश ऩयम्ऩयागत उऩचायक् कचम्तभा तीनऩसु्तासम्भ उऩचाय प्रदान गने कामयभा सॊरग्न यहदै आएको वॊश 
ऩयम्ऩया बएको ऩरयवायभा आफ्नो ऩरयवायका अग्रजफाट त्मस सम्फन्धी लनचित ऻान, सीऩ य प्रववलध आजयन गयी 
फालरग बएऩलछ लनयन्तय रुऩभा सोही फभोचजभको स्वास््म सेवा ददने कामय कचम्तभा १० फषयदेचि गदै आएको 
। 

(ि) गरुुचशष्म ऩयम्ऩयागत उऩचायक् भाऩदण्डभा उपरेि बए अनसुायको मोग्मता य ऺभता बएका गरुुको 
सालनध्मभा फालरग बएऩलछ कचम्तभा १० फषयदेचि योगको लनदान य उऩचाय सम्फन्धी ऻान, सीऩ, प्रववलध आजयन 
गयेका य अनबुव हालसर गयेको । 

७. ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुको सूचीकयण्  गाउॉऩालरकारे ऩयम्ऩयागत उऩचायकहरुराई अनसूुची-१ भा 
उपरेि बए फभोचजभ वववयण लरई  सूचीकृत गनय सवकनेछ । 



८. आवश्मक कागजात् ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचीकयणका रालग ददइने आवेदन साथ देहाम फभोचजभ 
कागजातहरु सॊरग्न गनुयऩनेछ् 

(क) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छामाॉप्रलत, 

(ि) स्थानीम वडा कामायरमरे अनसूुची-२ फभोचजभको ढाॉचाभा गयेको लसपारयस, 

(ग) दयिास्तदाता उऩचायकको वगय वा सभूह अनसुाय प्रचलरत कानून फभोचजभ दताय बएका सॊघ वा सम्फचन्धत 
व्मवसावमक सॊगठनफाट प्राप्त लसपारयसको सक्कर कागतजात । 

(घ) ऩयम्ऩयागत उऩचायकको रुऩभा काभ गयेको प्रभाचणत हनुे कागतजात, 

(ङ) उऩचाय ववलध य जलडफटुी सम्फचन्ध स्वमभ ्प्रभाचणत ढाॉचा । 

(२) मस दपा फभोचजभ सूचचकृत गयेऩलछ ददईने सूचचकृत ऩत्रको ढाॉचा अनसूुची-३ फभोजभ हनुेछ । 

(३) सूचचकृत हनुे उऩचायकरे प्रत्मेक आलथयक फषय सभाप्त बएको ३ भवहना लबत्र नववकयण गनुय ऩनेछ, 
सूचचकयण गनय य नववकयण गनयको रालग गाउॉऩालरकाको आलथयक ननभा तोवकए फभोचजभको दस्तयु लतनुय ऩनेछ 
। 

९. ऩयम्ऩयागत उऩचायकको काभ, कतयव्म य अलधकाय् ऩयम्ऩयागत उऩचायकको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोचजभ हनुेछ् 

(क) जडीफटुी द्रव्मको सॊकरन प्रववलध, प्रालप्त स्थान य लनभायण प्रवक्रमाको रगत याख्नऩुनेछ, 

(ि) आपूरे उऩचाय गयेको ववयाभीको रऺण, अवस्था, सेवा य औषधीको भात्रा सवहतको सभग्र येकडय स्ऩष्ट 
रुऩभा याख्नऩनेछ , 

(ग) आपूराई आवश्मक औषधी आपैरे लनभायण गने, गनय सक्ने तय फजायभा लफक्री ववतयण गनय ऩाइनेछैन, 

(घ) जलडफटुी याम्रयी ऩवहचान गने सक्ने तथा त्मस्ता जलडफटुीफाट घयेर ुस्तयभा औषधी लनभायण गनय जानेको, 
अरुरे लनभायण गयेको तथा फजायभा तमायी अवस्थाभा ऩाइने ववलबन्न कम्ऩनीका शास्त्रीम वा ऩेटेण्ट औषधीहरु, 
प्रमोगभा नपमाई आपै जलडफटुीफाट औषधी लनभायण गयी उऩचाय सेवा प्रवाह गयेको हनुऩुने , 

(ङ) ववऻाऩन ददएय आफ्नो वा आपुरे गने सेवा वा व्मवसामको प्रचाय-प्रसाय गनय ऩाइनेछैन, 

(च) आफ्नो ऻान,सीऩ,प्रववलध वा भौलरक ऩाण्डुलरऩी बएभा सोको प्रभाचणकयण, सॊयऺण, सम्वद्धयन वा छऩाइको 
रालग गाउॉऩालरकासॉग सम्ऩकय  य सभन्वम गनुयऩनेछ । 

१०. ऩयम्ऩयागत उऩचायकरे देहाम फभोचजभ अलबरेि याख्नऩुनेछ् (१) ऩयम्ऩयागत उऩचायकरे सेवा प्रदान गने 
सेवाहरुको य सेवाग्राहीहरुको ववस्ततृ वववयणको अलबरेि अनसूुची-३ फभोचजभको ढाॉचाभा याख्नऩुनेछ । 



(२) उि वववयण भालसक रुऩभा गाउॉऩालरकाको कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

११. ऩयम्ऩयागत उऩचायकको अलबरेि याख्न ु ऩने् ऩयम्ऩयागत उऩचायकफाट प्राप्त लनवेदन उऩय आवश्मक 
छानववन तथा आवश्मक कायवाही गयी सम्फचन्धत चजपरा आमवेुद स्वास््म केन्द्र/चजपरा स्तयीम आमवेुद 
स्वास््म सॊस्था वा आमवेुद औषधारम वा आमवेुद स्वास्त्म सॊस्था नबएको िण्डभा गाउॉऩालरकारे सूचचकृत 
गयी सोको अलबरेि अनसूुची-४ फभोचजभ याख्नऩुनेछ । 

१२. सेवाको ऩायदचशयता्ऩयम्ऩयागत उऩचायकरे आफ्नो सेवाको फायेभा स्ऩष्ट फचुझने गयी सम्ऩूणय सेवाग्राहीराई 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

१३. कायवाही् सूचचकृत नबई स्वास््म सेवा प्रदान गने ऩयम्ऩयागत उऩचायकराई प्रचलरत नेऩार काननु 
फभोचजभ कायवाही हनुेछ । 

१४. अनसूुचीभा हेयपेय तथा थऩघट गनयसक्ने्  गाउॉऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय अनसूुचीभा हेयपेय तथा 
थऩघट गनय सक्नेछ । 

१५.व्माख्मा् मस भाऩदण्डभा उपरेचित दपाहरुभा कुनै दिववधा ऩयेभा सोको व्माख्मा गाउॉ कामयऩालरकारे 
गनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-१ 

(दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सम्फचन्धत) 

ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचचकृत पायाभ 

व्मचिगत जानकायी् 

नाभ थय्      लरङ्ग् 

जम्भ लभलत् वव.सॊ.     फषय्  

सम्ऩकय  नॊ.:      ईभेर् 

चजपरा्       गाउॉऩालरका्    वडा नॊ. 

गाउॉ/टोर्      प्रदेश् 

फाफकुो नाभ् 

ठेगाना् 

ऩेशा् 

फाजेको नाभ् 

ठेगाना् 

ऩेशा् 

चशऺा् 

साऺय/प्राथलभक/भाध्मलभक/उच्च िरुाउने    अन्म 

कसयी ऻान आजयन गनुयबमो?: 

फाफ/ुफाजे् (नाभ) 

गरुुफाट् (नाभ ठेगाना) 

स्वमभ ्(नाभ ठेगाना) 

अन्म् 

लसकेको अवलध् 

 

ऩासऩोटय साइजको पोटो 



काभ गनय शरुु गदायको उभेय् 

अनबुव अवलध् 

आफ्नो दऺता् (Skill/Knowledge)को ऺेत्र/ववषम (धेयैभा ५ वटा सम्भ) 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

घोषणा् भालथको उपरेचित कुया भेयो ऻान य होस हवासभा दठक छ । 

नाभ्       ठेगाना् 

दस्तित्   औठाको छाऩ्    लभलत् 

दाॉमा 

 

 

 

फाॉमा 

ऩेश गनुयऩने कागज/प्रभाणहरु् 

१. ऩासऩोटय साइजको पोटो 

२. सफै कागतजातहरु लनवेदन पायाभसॉगै सॊरग्न गनुयऩनेछ (साथै सक्कर देिाउन ुऩनेछ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-२ 

(दपा ८ को िण्ड (ि) सॉग सम्फचन्धत) 

ऩयम्ऩयागत उऩचायकको लसपारयस ऩत्र 

 

 

................................................ का नालत/नालतनी ....................................... का छोया/छोयी 

..........................  गा.ऩा. ...... वडा नॊ. फस्ने ....... वषयका श्री/श्रीभती/सशु्री .................................. 
वॊश ऩयम्ऩया/गरुु चशष्म ऩयम्ऩया अनसुाय ऻान हालसर गयी ................................................. 
(ऩयम्ऩयागत उऩचायकको प्रकाय िरुाउने) ....... वषय देचि स्थानीम रुऩभा ऩयम्ऩयागत उऩचायकको कामय 
गरययहेको व्महोया प्रभाचणत गरयन्छ । 

        लसपारयश गने् 
        वडा अध्मऺको नाभ् 
        दस्तित् 
 

        कामायरमको छाऩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-३ 

(दपा ८ को उऩदपा (२) सॉग सम्फचन्धत) 
 

घयऩझोङ गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ 

 

 

ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचचकृत-ऩत्र 

 

ऩ.सॊ.: 
च.नॊ.:           लभलत्........................ 
 

श्री (सम्फचन्धत ऩयम्ऩयागत उऩचायकको नाभ) ..................................................... ऩयम्ऩयागत 
उऩचायकको सूचीकयण सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७९ को दपा ८ को उऩदपा (२) फभोचजभ  .................. 
सार .................. भवहना ...... गतेभा मस कामायरमभा ...................... ऩयम्ऩयागत उऩचायकभा सचुचकृत 
गयी मो ऩत्र प्रदान गरयएको छ, ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचीकयण सम्फचन्ध भाऩदण्ड, २०७९ फभोचजभ 
आफ्नो कामय सञ्चारन गनुय होरा । 

 

 

          दस्तित् 
          नाभ, थय् 
          ऩद् 

नवीकयण सम्फन्धी वववयण 

क्र.सॊ. आलथयक वषय नवीककयण गयेको 
लभलत 

कय तथा शपुक य जरयवाना 
लतयेको यलसद नॊ. 

यलसदको 
लभलत 

नवीकयण गनेको 
दस्तित 

      
      
      

 

 

 

 



 

अनसूुची-४ 

(दपा १० को उऩदपा (१) सॉग सम्फचन्धत) 
ऩयम्ऩयागत उऩचायकरे सेवा प्रदान गने सेवाहरुको अलबरेि याख्न ेअनसूुची 

लस.नॊ. सेवाग्राहीको नाभ थय ठेगाना सम्ऩकय  नॊ. रऺणहरु/योग 
लनदान 

उऩचाय 
ववलध/ 
वकलसभ 

प्रदान गरयएको 
सेवा/उऩचायभा 
प्रमिु 
जलडफटुी वा 
साधन स्रोत 

उऩचाय 
अवलध 

फवुाको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची-५ 

(दपा ११ सॉग सम्फचन्धत) 

ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचचकयण पायाभ 

लस.नॊ. नाभ थय उभेय/लरङ्ग ठेगाना सम्ऩकय  
नॊ. 

फवुाको 
नाभ 
थय 

फाजेको 
नाभ 
थय 

ऩयम्ऩयागत 
उऩचायकको 
वकलसभ 

उऩचायभा 
सॊरग्न 
बएको 
अवलध 

उऩचाय 
गने 
योगहरु 

उऩचायभा 
प्रमिु 
जलडफटुी 
वा साधन 
स्रोत 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


