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२०७७ 

 

......................काययपालिकाको लमतत २०७७............. को तनणययानुसार स्वीकृत  

परम्परागत उपचारकको सूचचकरण मापदण्ड, २०७७  

प्रस्तावना:  स्वास््य सेवाको संस्थागत ववकास हुनुपूवय नेपािी समाजमा स्वास््य समस्याहरुको समाधानको 
िाचग परम्परागत रूपमा चलिआएका ववलिन्न स्वास््य परम्परामा नै तनियर रहने गदय्यो । परम्परागत 
चचककत्सा पद्धतत किा, संस्कृतत, धमय र जातत ववशेषसँग अलिन्न रूपमा जोडडएको हुन्छ िने क्षते्र अनुसार 
फरक फरक हुने गदयछ। तसथय: परम्परागत उपचारकको पहहचान गरर त्यस्ता उपचारकिाई सूचचकृत 
गराउन र तनयमन व्यवस्थापन एवं जवाफदेही बनाउनको िागी जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २२ 
को उपदफा (३) िे हदइएको अचधकार प्रयोग गरर काययपालिकािे यो मापदण्ड जारी गरेकोछ ।   

१.   संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यो मापदण्डको नाम "परम्परागत उपचारकको सूचचकरण मापदण्ड, 

२०७७ " रहेको छ ।  

              (2) यो मापदण्ड काययपालिकाि ेस्वीकृत गरेको लमततदेखि िागू हुनेछ ।  

२.    पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अकाय अथय निागेमा यस मापदण्डमा,  

(क)   “उपचार” िन्नािे परम्परागत उपचारकिे प्रदान गने सेवा सम्झनु पछय। 

(ि)  "परम्परागत उपचारक" िन्नािे आफ्नो पूिाय वा गुरुकुि प्रथा अनुरुपको ज्ञान, 

सीप, प्रववचध, अनुिव हालसि गरेको आधारमा रोगी जाँचेर रोगको कारण, प्रकृतत र 
अवस्था हेरी प्राकृततक रूपमा स्थानीयस्तरमा उपिब्ध ववलिन्न जडीबुटीहरू, ितनज 
द्रव्यहरू, जान्तव द्रव्यहरु प्रयोग गरर वा त्यस्ता द्रव्यहरु प्रशोधन गरेर घरमा नै 
बसेर उपचार गने व्यक्तत सम्झनु पछय ।  

(ग)  "परम्परागत उपचार ज्ञान" िन्नाि े लिखित, मौखिक वा अन्य रूपहरुमा 
पुस्तौंपुस्तादेखि तनरन्तर रुपमा पुस्ताहरूमा हस्तान्तरण िएको गततशीि र 
व्यक्ततगत वा सामूहहक रूपमा संरक्षण, अभ्यास एवं ववकास गररएको साँस्कृततक 
ज्ञान, सीप, प्रववचध, नवववचार, प्रथाहरु, लशक्षा, औषधी तनमायणववचध वा उपचारववचध 
सम्झनु पछय।  

        (घ) “मन्त्रािय  ” िन्नािे स्वास््य तथा जनसङ््या सम्बन्धी ववषय हेने नेपाि 
सरकारको मन्त्रािय सम्झनु पछय। 
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 (ङ)   “पालिका” िन्नाि े संववधानको धारा २१५ बमोक्जम गठन िएको गाउँ 
काययपालिक वा सवंवधानको धारा २१६ वमोक्जम गठन िएको नगर 
काययपालिकािाई सम्झनुपछय। 

 

(च) “वविाग” िन्नािे स्वास््य तथा जनसङ््या मन्त्रािय अन्तगयतको आयुवेद तथा 
वैकक्पपक चचककत्सा वविाग सम्झनु पछय। 

(छ)   "सांस्कृततक ज्ञान" िन्नािे ऐततहालसक पषृ्ठिूलम िएको, अरूिन्दा लिन्न, आफ्नो 
क्षेत्रमा तनरन्तर ववकलसत िइ िववष्यका पुस्ताहरूिाई हस्तान्तरण गदै, सांस्कृततक 
ढाँचामा काययरत िएको ज्ञान/ ज्ञानका धारकिाई बुझाउँदछ। 

३.    उद्देश्यः मापदण्डको उद्देश्य देहाय वमोक्जम  रहेको छ; 
(क) परम्परागत उपचार ज्ञान, सासँ्कृततक ज्ञान तथा परम्परागत उपचारकहरूको   

पहहचान, वगीकरण र त्याङ्क सङ्किन गने।  

(ि) परम्परागत रूपमा उपचार वा स्वास््य सेवा हदइरहेका योग्य र सक्षम 
उपचारकहरूिाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता र िौगोलिक एवं ववषयगत क्षेत्रको 
आधारमा वगीकृत गरी सूची तयार गरर उनीहरुको सीमा तनधायरण गने।  

(ग)  सूचीकृत उपचारकहरूिे तोकीएको सीमालित्र रहेर कायय गने, सो अनुरुप  नगने 
व्यक्ततहरूिाई तनरुत्साहहत र दक्ण्डत गने आधार तयार गने। 

(घ)  परम्परागत उपचारकहरुको मापदण्डमा स्थातनय तहमा एकरूपता पयाउने ।  

(ङ)  परम्परागत उपचारकहरूको ज्ञान, सीप, प्रववचधको अलिििेीकरण र संरक्षणमा 
मद्दत पुर् याउने।   

(च) परम्परागत उपचारकसँग रहेको ज्ञान, सीप, प्रववचधको अलिििे तयार गने,    
प्रमाणीकरण गने र त्यसिाई संरक्षण,  प्रवधयन,  ववकास र ववस्तार गने। 

(छ)  परम्परागत उपचारकहरूको बौद्चधक सम्पविको अचधकारको संरक्षण गने । 

(ज)  परम्परागत उपचारकहरूको पेशा व्यवसायको संरक्षण र ज्ञान/सीप/प्रववचधिाई   
प्रोत्साहन गने। 

(झ)  परम्परागत उपचार सम्बक्न्ध अध्ययन अनुसन्धानमा टेवा पुर् याउने। 
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४    परम्परागत उपचारकका प्रकारः परम्परागत उपचारकहरुको प्रकार देहाय बमोक्जम हुनेछ : 

(क)  जडडबुटी उपचारक  

• परम्परागत आयुवेद उपचारक  

• स्थानीय उपचारक 

• आम्ची 

(ि)   अध्याक्त्मक उपचारक  

• ज्योततष 

• धामी झाक्री 
• झारफुके 

• जान्ने मान्छे  

• पक्ण्डत/िामा/पुजारी/गुिाज/ुगुरुवा इत्यादी 

(ग)   परम्परागत सुडेनी 

५   परम्परागत उपचारकहरूको पहहचान: (१) परम्परागत उपचारकहरूको पहहचानको आधार 
देहायबमोक्जम हुनेछ:    

(क)   कक्म्तमा १५ वषयसम्म पुिाय वा गुरुको समीपमा रहेर उपचार सम्बन्धी ज्ञान 
आजयन गरेपतछ तनक्श्चत ्स्थान वा क्षेत्रमा रही तनक्श्चत ्जडडबुटी वा स्रोत–
साधनको प्रयोग गरी िास रोगको उपचारमा संिग्न िएको हुनुपने ।  

(ि)  परम्परागत उपचार पेशािाई प्रमुि व्यवसायका रुपमा अपनाउँदै आएको  
हुनुपने। 

(ग)   उपचार गने रोगको कारण र िक्षण सम्बन्धी स्पष्ट ज्ञान हुनुको साथै 
जडडबुटी वा साधन–सामग्री प्रयोग गने िएमा सो प्राप्त हुने स्थान र 
स्रोतसहहत पररचय, गुण, कमय, संकिन ववचध र समय, प्रशोधन, िण्डारण, 

संरक्षण, आपूततय तथा उपयोग सम्बन्धी यथाथय ज्ञान िएको हुनुपने । 

(घ)   जडडबुटीबाट औषचध तनमायण गरी प्रयोग गनेका हकमा तनमायण ववचध जानेको, 
स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरर आफै औषचध तनमायण गरी स्वास््य 
सेवा प्रवाह गरेको हुनुपने । 
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(ङ)  अरुि े तनमायण गरेको तथा बाजारमा तयारी अवस्थामा पाइने ववलिन्न 
कम्पनीका शास्त्रीय वा पेटेण्ट औषचधहरु, आधतुनक प्रववचध वा ज्ञान, सीपको 
प्रयोग गरर बनाइएका औषचधहरुको प्रयोग गनय नपाइने । 

6.  परम्परागत उपचारकको वचगयकरण: लशक्षा वा ज्ञान, सीप, प्रववचधको अनुिव ग्रहण गरेको परम्पराका 
आधारमा परम्परागत उपचारक देहायबमोक्जम दइु प्रकारका हुनेछन:्  

(क)  वंश परम्परागत उपचारक: कक्म्तमा तीन पुस्तासम्म उपचार सेवा प्रदान गने 
काययमा संिग्न रहँदै  आएको वंशपरम्परा िएको पररवारमा आफ्नो 
पररवारका अग्रजबाट त्यस सम्बन्धी तनक्श्चत ्ज्ञान, सीप र प्रववचध आजयन 
गरी बालिग िएपतछ तनरन्तररूपमा सोही बमोक्जमको स्वास््य सेवा हदने 
कायय कक्म्तमा १० वषयदेखि गदै आएको । 

(ि)  गुरुलशष्य परम्परागत उपचारक - मापदण्डमा उपिेि िए अनुसारको  
योग्यता र क्षमता िएका गुरूको साक्न्नध्यमा बालिग िएपतछ कक्म्तमा 
१० वषयदेखि  रोगको तनदान र उपचार सम्बन्धी ज्ञान, सीप, प्रववचध आजयन 
गरेको र अनुिव हालसि गरेको । 

7.    परम्परागत उपचारकहरुको सूचीकरण: (1) आयुवेद औषधािय वा पालिकािे परम्परागत 
उपचारकिाई सूचचकृत गने सूचना आव्हान गनुय पनेछ।   

(2) उतत सूचना जारी िएको 15 हदन लित्र परम्परागत उपचारकि े
सम्बक्न्धत कायािययमा सूचचकरणको िाचग अनुसूचच -1 मा उपिेि िएबमोक्जमको वववरण िरी 
आवेदन हदनु पनेछ।   

8.   आवश्यक कागजात: परम्परागत उपचारकको सूचचकरणका िाचग हदइने आवेदनसाथ देहाय बमोक्जम 
कागजातहरु संिग्न गनुयपनेछ : 

(क)  नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाखणत प्रततलिवप । 

(ि)  स्थानीय वडा कायायियिे अनुसूची-2 बमोक्जमको ढाँचामा गरेको लसफाररस ।  

(ग)  दरिास्तदाता उपचारकको वगय वा समूह अनुसार प्रचलित कानून बमोक्जम 
दताय िएका संघ वा सम्बक्न्धत व्यवसातयक संगठनबाट प्राप्त लसफाररसको 
सतकि कागजात ।  
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(घ)  परम्परागत उपचारकको रुपमा काम गरेको प्रमाखणत हुने कागजात,  

(ङ)  उपचार ववचध र जडडबुटी सम्बक्न्ध स्वयं प्रमाखणत Scheme । 

 

९.   परम्परागत उपचारकको काम, कतयव्य र अचधकार: परम्परागत उपचारकको काम, कतयव्य र अचधकार 
देहाय बमोक्जम हुनेछ: 

(क) जडडबुटी द्रव्यको संकिन प्रववचध, प्राप्तीस्थान र तनमायण प्रकक्रयाको िगत 
राख्नुपनेछ, 

(ि) आफुिे उपचार गरेको ववरामीको िक्षण, अवस्था, सेवा र औषधीको 
मात्रासहहतको समग्र रेकडय स्पष्टरूपमा राख्नुपने छ, 

(ग) आफुिाई आवश्यक औषधी आफैिे तनमायण गने, गनयसतने तर बजारमा 
बबक्री ववतरण गनय पाइनेछैन, 

(घ) जडडबुहट राम्ररी पहहचान गनय सतने तथा त्यस्ता जडडबुहटबाट घरेिु 
स्तरमा औषचध तनमायण गनय जानेको, अरुि ेतनमायण गरेको तथा बाजारमा 
तयारी अवस्थामा पाइने ववलिन्न कम्पनीका शास्त्रीय वा पेटेण्ट 
औषचधहरु, प्रयोगमा नपयाई आफै जडडबुहटबाट औषचध तनमायण गरी 
उपचार सेवा प्रवाह गरेको हुनुपने, 

(ङ) ववज्ञापन हदएर आफ्नो वा आफुिे प्रदान गने सेवा वा व्यवसायको प्रचार–
प्रसार गनय पाइनेछैन, 

(च) आफ्नो ज्ञान, सीप, प्रववचध वा मौलिक पाण्डुलिवप िएमा सोको 
प्रमाणीकरण, संरक्षण, संवधयन वा छपाइको िाचग आयुवेद औषधािय वा 
पालिकासँग सम्पकय  र समन्वय गनुयपनेछ ।      

10.   परम्परागत उपचारकिे देहाय बमोक्जम अलििेि राख्नु पनेछ :  (1) परम्परागत उपचारकिे सेवा 
प्रदान गने सेवाहरुको र सेवाग्राहीहरुको ववस्ततृ वववरणको अलिििे अनुसूची-3 बमोक्जमको 
ढाँचामा राख्नुपने छ।  

(2) उतत वववरण मालसक रुपमा पालिका र क्जपिा क्स्थत क्जपिा स्तरीय 
आयुवेद स्वास््य संस्थामा पठाउनु पनेछ। 
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11.  परम्परागत उपचारकको अलििेि राख्नुपने :- परम्परागत उपाचारकबाट प्राप्त तनवेदन उपर आवश्यक 
छानवीन तथा आवश्यक कारवाही गरर सम्बक्न्धत क्जपिा आयुवेद स्वास््य केन्द्र/क्जपिा स्तरीय 
आयुवेद स्वास््य संस्था वा आयुवेद औषधािय वा आयुवेद स्वास््य ससं्था निएको िण्डमा 
स्थानीय पालिकािे सूचचकृत गरर सो को अलििेि अनुसूची-4 बमोक्जम राख्नुपनेछ ।    

12.  सेवाको पारदलशयता :  परम्परागत उपचारकिे आफ्नो सेवाको बारेमा स्पष्ट बुखझने गरर सम्पूणय 
सेवाग्राहीिाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

13.  कारबाही: सूचचकृत निई स्वास््य सेवा प्रदान गने परम्परागत उपचारकिाई प्रचलित नेपाि  
कानुनबमोक्जम कारवाही हुनेछ। 

14.  अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गनय सतने : पालिकािे आवश्यकतानुसार अनुसूचीमा हेरफेर तथा 
थपघट गनय सतनेछ । 

15.  व्या्या: यस मापदण्डमा उक्पिखित दफाहरुमा कुनै द्बबववधा परेमा सोको व्या्या पालिकािे 
गनेछ। 
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अनुसूची-1 

(दफा ७ को उपदफा (2) सँग सम्बक्न्धत) 

 परम्परागत उपचारकको सूचचकृत फारम 

व्यक्ततगत जानकारी - 
नाम, थर :                                                                                              लिङ्ग :  

जन्म लमतत : वव.सं.                                                                                वषयः 

सम्पकय  नं :                                                                                                 ईमेि :  

ठेगाना :  

क्जपिा :                              गाउँपालिका/ नगरपालिका :                                               वाडय नं. :  

गाउँ/टोि :                                                           प्रदेश :  

बाबुको नाम : 

ठेगाना : 

पेशा :  

बाजेको नाम :  

ठेगाना :  

पेशा :  

लशक्षा :   

साक्षर / प्राथलमक/माध्यलमक/उच्च िुिाउने                                                                     अन्य  

पासपोर्ट साईजको 
फोर्ो 
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कसरी ज्ञान आजयन गनुयियो  ? :  

बाबु/बाज े: (नाम) 

गुरुबाट :  (नाम, ठेगाना) 

स्वयं:  (नाम, ठेगाना) 

अन्य :  

लसकेको अवचध :  

काम गनय शुरु गदायको उमेर : 

अनुिव अवचध :  

आफ्नो दक्षता (Skill/knowledge) को क्षेत्र/ववषय (धेरैमा ५ वोटा सम्म) :  

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

घोषणा :  माचथको उपिेखित कुरा मेरो ज्ञान र होस हवासमा हठक छ   

 

नाम :                                                                                                                            ठाउँ :  

दस्तित :                      औठाको छाप :                                                                 लमतत :  

 

 

पेश गनुयपने कागज/प्रमाणहरु :   

दायााँ बायााँ 
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१. पासपोटय साइजको फोटो   

२. सबै कागजपत्रहरु तनवेदन फारमसंगै संिग्न गनुयपनेछ (र साथै सतकि देिाउनु पनेछ) 

नोट :- यो फारम क्जपिा आयुवेद स्वास््य केन्द्र / क्जपिा स्तरीय आयुवेद स्वास््य संस्था वा आयुवेद 
औषधाियमा बुझाउने वा आयुवेद संस्था निएको िण्डमा स्थानीय पालिकामा बुझाउने 

  अनुसूची-2 

(दफा 8 को िण्ड (ि) सँग सम्बक्न्धत) 
                            परम्परागत उपचारकको लसफाररश पत्र 

 

 

................................ का नातत÷नाततनी .....................................का छोरा÷छोरी 

................न.पा.÷गा.पा..............वडा नं बस्ने......... वषयका श्री÷श्रीमतत÷सुश्री................................वंश 
परम्परा÷गुरु लशष्य परम्परा अनुसार ज्ञान हालसि गरी ................................ (परम्परागत उपचारकको 
प्रकार िुिाउनें) ..........वषय देखि स्थानीय रुपमा परम्परागत उपचारकको  कायय गरररहेको व्योहोरा 
प्रमाखणत गररन्छ ।  

                                                               
लसफाररश गने                                                      
वडा अध्यक्षको नाम:                                                                        
दस्तित: 

                                                              

 

 

कायायियको छाप 

 

 

 

 

 

पासपोर्ट साईजको 
फोर्ो 
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अनुसूची-3 

(दफा 10 को उपदफा (1) सँग सम्बक्न्धत) 
परम्परागत उपचारकिे सेवा प्रदान गने सेवाहरुको अलििेि राख्न ेअनुसूची  

       

लस
 
नं 

सेवाग्राहीको 
नाम थर  

ठेगाना  सम्पकय  
नम्बर 

िक्षणहरु/ 

रोग तनदान   

उपचार 
ववचध/ 
ककलसम 

प्रदान गररएको 
सेवा/उपचारमा 
प्रयुतत जडडबुहट 
वा साधन स्रोत 

 उपचार 
अवचध 

बुवाको  
नाम
  

बाजेको 
 
ना
म 
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अनुसूची ४ 

(दफा 11 सँग सम्बक्न्धत) 
परम्परागत उपचारकको सूचचकरण फारम 

        

           

           

           

           

         

           

           

           

           

लस
 
नं
  

नाम 
थर
  

उमेर/लि
ङ्ग 

ठेगा
ना
  

सम्प
कय  
नम्बर 

बुवा
को  
नाम 
थर 

बाजे
को 
नाम 
थर 

परम्परागत 
उपचारक
को 
ककलसम 

उपचार
मा 
संिग्न 
िएको 
अवचध 

उपचा
र गने 
रोगहरु 

उपचार
मा 
प्रयुतत 
जडडबुहट 
वा 
साधन 
स्रोत 
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