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मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ननयमावली, २०७३ 

 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नमनत 

 २०७३।८।१६ 

 मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ को दफा ३४ ल े ददएको 
अनधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका ननयमहरू बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारनभिक 

१. संनिप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरूको नाम “मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा 
ननषेध) ननयमावली, २०७३” रहकेो छ । 

  (२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारभि हुनेछ ।  

२. पररिाषाः नवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,- 

(क)  “ऐन” िन्नाले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ 
सभझनु पछथ । 

(ख) “जााँचबुझ सनमनत” िन्नाले ननयम ९ बमोनजमको जााँचबुझ सनमनत सभझनु पछथ । 

(ग) “प्रत्यारोपण स्वीकृनत सनमनत” िन्नाले ननयम १२ बमोनजमको प्रत्यारोपण स्वीकृनत 
सनमनत सभझनु पछथ ।  

(घ) “समन्वय इकाई” िन्नाले ऐनको दफा १७ख. बमोनजमको समन्वय इकाई सभझनु पछथ । 

पररच्छेद-२ 

अनुमनत तथा इजाजतपत्र सभबन्धी 

३. अनुमनतपत्र सभबन्धीः (१) ऐनको दफा ४ बमोनजम मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी 
दियाकलाप सञ्चालन गराउन चाहने स्वास््य संस्थाले अनुमनतपत्रको लानग अनुसूची-१ बमोनजमको 
दस्तुर सनहत अनुसूची-२ बमोनजमको ढााँचामा सनमनत समि दरखास्त ददनु पनेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोनजम दरखास्त ददन े स्वास््य संस्थामा देहायको बमोनजमको सुनवधा 
तथा जनशनि हुनु पनेछः- 

(क)  अनुसूची-३ बमोनजमको िौनतक साधन, जनशनि तथा अन्य आवश्यक सेवा तथा 
सुनवधा, 

(ख) अनुसूची-४ बमोनजमका योग्यता पुगेको जनशनि ।  

  (३) उपननयम (१) बमोनजम दरखास्त प्राप्त िएमा सनमनतले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण 
सभबन्धी दियाकलाप गराउन चाहने स्वास््य संस्थामा उपननयम (२) मा उनललनखत सुनवधा तथा 
जनशनि िए निएको सभबन्धमा आवश्यक जााँचबुझ गनछे र त्यसरी जााँचबुझ गदाथ सो बमोनजम 
िएको देनखएमा त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई अनुसूची-५ बमोनजमको ढााँचामा मानव शरीरको अङ्ग 
प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गन ेअनुमनतपत्र प्रदान गनेछ ।  

  (४) उपननयम (३) बमोनजम अनुमनतपत्र ददाँदा एक वा एक िन्दा बढी अङ्ग वा कुनै एक अङ्ग 
मात्र प्रत्यारोपण गन ेगरी अनुमनतपत्र ददन सदकनछे । 

४. व्यनिगत इजाजतपत्र सभबन्धीः (१) ऐनको दफा ७ बमोनजम व्यनिगत रूपमा कुन ैनचदकत्सकले मानव 
शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप गराउन चाहमेा इजाजतपत्रको लानग अनुसूची-१ 
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बमोनजमको दस्तुर तथा अनसूुची-६ बमोनजमको योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी अनुसूची-७ 
बमोनजमको ढााँचामा सनमनत समि दरखास्त ददन ुपनछे । 

  (२) उपननयम (१) बमोनजम परेको दरखास्त जााँचबुझ गदाथ त्यस्तो नचदकत्सकले अनुसूची-६ 
बमोनजमको योग्यता प्राप्त गरेको देनखएमा सनमनतले ननजलाई मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण 
सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गराउन अनुसूची-८ बमोनजमको ढााँचामा व्यनिगत इजाजतपत्र प्रदान 
गनछे । 

  (३) उपननयम (२) बमोनजम व्यनिगत इजाजतपत्र ददाँदा एक वा एक िन्दा बढी अङ्ग 
प्रत्यारोपण गन ेगरी इजाजतपत्र ददन सदकनेछ । 

५. अनुमनतपत्रको नवीकरण र दस्तुरः (१) अनुमनतपत्र प्राप्त स्वास््य संस्थाले ऐनको दफा ९ को उपदफा 
(१) बमोनजम प्रत्येक दईु वषथमा अनुमनतपत्र नवीकरण गराउन ुपनेछ ।  

  (२) अनुमनतपत्र प्राप्त स्वास््य संस्थाल ेअनुमनतपत्रको अवनध समाप्त हुनुिन्दा कभतीमा पै ाँतीस 
ददन अगावै अनुमनतपत्र नवीकरणको लानग ननयम ३ को उपननयम (१) बमोनजम तोदकएको दस्तुरको 
पचास प्रनतशतल ेहुन ेरकम संलग्न गरी अनुसूची-९ बमोनजमको ढााँचामा सनमनत समि दरखास्त ददन ु
पनेछ ।  

  (३) उपननयम (२) बमोनजम प्राप्त दरखास्त जााँचबुझ गदाथ दरखास्त ददन े स्वास््य संस्थाले 
अनुसूची-३ र अनुसूची-४ मा उललेख िए बमोनजमको िौनतक साधन, जनशनि तथा अन्य आवश्यक 
सेवा तथा सुनवधाहरू ननयनमत रूपमा व्यवस्था गद ैआएको र ऐनको दफा २९ बमोनजम ददइएको आदशे 
तथा ननदशेनहरू पालना गरेको पाइएमा सनमनतल ेत्यस्तो स्वास््य संस्थाल ेपाएको अनुमनतपत्र अनुसूची-
१० बमोनजमको ढााँचामा नवीकरण गरी ददनु पनछे । 

पररच्छेद-३ 

मनस्तष्क मृत्यु घोषणा सभबन्धी 

६. प्रारनभिक स्वास््य परीिण गनुथ पनेः (१) ऐनको दफा १२ख. बमोनजम कुनै नबरामीको मनस्तष्कको पूणथ 
िनत िए वा निएको यदकन गने प्रयोजनका लानग नचदकत्सकले अनुसूची-११ बमोनजम त्यस्तो 
नबरामीको प्रारनभिक स्वास््य परीिण गनुथ पनेछ ।  

  (२) उपननयम (१) बमोनजम प्रारनभिक स्वास््य परीिण गदाथ नचदकत्सकले ऐनको दफा १२ख. 
मा उनललनखत प्रावधानका अनतररि अनुसूची-१२ बमोनजमका नवनध र तररका अवलभबन गनुथ पनेछ ।  

७. मनस्तष्क मृत्युको घोषणा गनेः (१) ननयम ६ बमोनजम कुनै नबरामीको स्वास््य परीिण गदाथ नबरामीको 
मनस्तष्क मृत्यु िएको यदकन िएमा नचदकत्सकले ऐनको दफा १२घ. बमोनजम अनसुुची-१३ 
बमोनजमको ढााँचामा नबरामीको मनस्तष्क मृत्युको घोषणा गनुथ पनेछ । 

८.  स्वास््य संस्थामा हुनु पने पूवाथधारः मनस्तष्क मृत्युको घोषणा गने स्वास््य संस्थामा देहाय बमोनजमको 
पूवाथधार हुन ुपनछेः- 

(क)  कभतीमा एकजना एनेस्थेनसयोलोनजष्ट वा ईन्टेन्सीनिष्ट र कन्सलटेन्ट नवशेषज्ञ नचदकत्सक, 

(ख) कभतीमा दईुवटा िेनन्टलेटर,  

(ग) कभतीमा दईुवटा मोननटर सनहतको आई.सी.यू., 

(घ)  कभतीमा एउटा एनेस्थेनसया मेनसन, मोननटर, िेनन्टलेटर, इलेक्ट्रोसर्जथकल यूननट 
(डायथमी) सनहतको अप्रेशन नथएटर, 

(ङ)  स्वास््य संस्था वा स्थानीय स्तरको अन्य अस्पतालमा आटथररयल ब्लड ग्यााँस, नसटी 
स्क्ट्यानको सुनवधा ।  
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९. जााँचबुझ सनमनतः (१) कुन ैअस्पताल वा स्वास््य केन्रबाट ऐनको दफा १७ख.को उपदफा (३) बमोनजम 
कुनै व्यनिको मनस्तष्क मृत्युको घोषणा िएको जानकारी प्राप्त िएमा समन्वय इकाईले ऐनको दफा 
१६क. बमोनजम मृतकको दघुथटनाबाट मनस्तष्क मृत्यु िएको कुरामा नवश्वस्त हुन पोष्टमाटथम गनुथ पनहले 
अङ्ग नझके्न स्वीकृनत ददने प्रयोजनका लानग एक जााँचबुझ सनमनत गठन गनछेः- 

(क) सभबनन्धत अस्पतालको प्रमुखल ेतोकेको अनधकृतस्तरको कमथचारी   
 - संयोजक 

(ख) समन्वय इकाईल ेतोकेको पोष्ट माटथम सभबन्धी नवशेषज्ञ नचदकत्सक 
                       - सदस्य  

(ग) नजलला प्रहरी कायाथलयले तोकेको अनधकृतस्तरको प्रहरी   - सदस्य 

  (२) जााँचबुझ सनमनतले आफ्नो कायथनवनध आफै व्यवनस्थत गनछे ।  

१०.  नववरण राख्नु पनेः (१) स्वास््य संस्थाल े मनस्तष्क मृत्युको घोषणा सभबन्धी कामको नववरण छुटै्ट 
रनजष्टर खडा गरी राख्न ु पनछे र त्यस्तो नववरण नवदु्यतीय प्रणालीमा समेत राख्ने व्यवस्था नमलाउनु 
पनेछ ।  

  (२) उपननयम (१) बमोनजमको नववरण सभबनन्धत ननकायबाट माग िएका बखत तत्काल 
उपलब्ध गराउनु स्वास््य संस्थाको कतथव्य हुनछे ।  

११.  प्रनतवेदन पठाउनु पनेः स्वास््य संस्थाल ेमनस्तष्क मृत्यु घोषणाको नववरण सनहतको प्रनतवेदन प्रत्येक 
तीन मनहना व्यतीत िएको सात ददननित्र सनमनत र समन्वय इकाई समि पठाउन ुपनछे ।  

पररच्छेद-४ 

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी 

१२.  प्रत्यारोपण स्वीकृनत सनमनतः (१) ऐनको दफा १४क. बमोनजम अङ्ग दान ददन वा अङ्ग ग्रहण गनथ 
चाहने व्यनिलाई अङ्ग प्रत्यारोपण गन ेस्वीकृनत ददन ेप्रयोजनको लानग सभबनन्धत स्वास््य संस्थामा 
देहाय बमोनजमको एक प्रत्यारोपण स्वीकृनत सनमनत रहनछेः- 

(क)  स्वास््य संस्थाल ेतोकेको नचदकत्सक - संयोजक 

(ख) अनधकृत प्रनतनननध, नजलला प्रशासन कायाथलय - सदस्य 

(ग)  स्वास््य संस्थाका प्रशासन शाखा प्रमुख - सदस्य 

(घ)  स्वास््य संस्थाको कानूनी सललाहकार  - सदस्य 

  (२) प्रत्यारोपण स्वीकृनत सनमनतल ेआफ्नो कायथनवनध आफै व्यवनस्थत गनछे ।  

१३. ननवेदन ददन ुपनेः (१) अङ्ग दान ददन वा अङ्ग ग्रहण गनथ चाहने व्यनिले सो को स्वीकृनतको लानग 
िमशः अनुसूची-१४ र अनुसूची-१५ बमोनजमको मञ्जुरीनामा संलग्न गरी प्रत्यारोपण स्वीकृनत सनमनत 
समि ननवेदन ददनु पनेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोनजम ननवेदन प्राप्त िएमा प्रत्यारोपण स्वीकृनत सनमनतले सो सभबन्धमा 
आवश्यक जााँचबुझ गरी अङ्ग दान वा अङ्ग ग्रहण गने सभबन्धमा स्वीकृनत प्रदान गनथ सके्नछ । 

१४.  प्राथनमकताको सूचीः स्वास््य संस्थाले अनुसूची-१६ बमोनजम प्राथनमकतािमको आधारमा ऐनको दफा 
१७क. बमोनजम अङ्ग ग्रहण गने व्यनिको सूची बनाई अद्यावनधक गरी राख्नु पनछे ।   

१५. समन्वय इकाईको अन्य काम, कतथव्य र अनधकारः ऐनमा उललेख िएको काम, कतथव्य र अनधकारको 
अनतररि समन्वय इकाईको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोनजम हुनेछः- 

(क)  अङ्ग ददने र अङ्ग ग्रहण गन ेकायथलाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई सललाह ददने, 



4 

 

(ख)  अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप नवस्तार गनथ सभबनन्धत ननकायलाई सहयोग गने, 

(ग)  स्वास््य संस्थाबाट प्राप्त नववरणको केन्रीय अनिलेख तयार गरी राख्न ेर त्यस्तो नववरण 
नवदु्यतीय प्रणालीमा समेत राख्न ेव्यवस्था नमलाउने ।  

१६. अनिलेख राख्न ुपनेः (१) स्वास््य संस्थाल ेदेहायका नववरणको अनिलेख राख्नु पनछे र त्यस्तो नववरण 
नवदु्यतीय प्रणालीमा समेत राख्न ेव्यवस्था नमलाउनु पनेछः-  

(क)  स्वास््य संस्थामा रहकेा अङ्ग फेल िएका नबरामीको अवस्था र उपचारको नववरण,  

(ख) स्वास््य संस्थाल ेप्राप्त गरेको अङ्गको नववरण, 

(ग) स्वास््य संस्थाल ेप्रत्यारोपण गरेको अङ्गको नववरण, 

(घ) अङ्ग प्रत्यारोपणको सफलता तथा असफलताको नववरण, 

(ङ) अङ्ग ददने र अङ्ग ग्रहण गन ेव्यनिको नववरण, 

(च) अन्य आवश्यक नववरण । 

  (२) स्वास््य संस्थाल े मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गने 
िममा सभपन्न गरेको कायथसाँग सभबनन्धत कागजात र उपननयम (१) बमोनजमको नववरण प्रत्येक तीन 
मनहनामा सनमनत र समन्वय इकाईलाई उपलब्ध गराउनु पनछे । 

पररच्छेद-५ 

नवनवध 

१७. नचदकत्सकले प्रमानणत गन े कागजातको ढााँचाः देहायको प्रयोजनको लानग सभबनन्धत नचदकत्सकले 
प्रमानणत गररददन ेकागजातको ढााँचा देहाय बमोनजमको हुनेछः- 

(क) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लानग अनुसूची- १७ 
बमोनजमको,  

(ख) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को प्रयोजनको लानग अनुसूची- १८ 
बमोनजमको । 

१८. मञ्जुरीनामाको ढााँचाः देहायको प्रयोजनको लानग मञ्जुरीनामाको ढााँचा देहाय बमोनजमको हुनेछः- 

(क) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लानग अनुसूची-१४ 
बमोनजमको, 

(ख) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लानग अनुसूची-१९ 
बमोनजमको,  

(ग) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोनजम मञ्जुरी निएको अवस्थामा 
सोही उपदफाको खण्ड (ग) बमोनजम मृतकको शरीरबाट अङ्ग नझक्न ननजको ननजकको 
नातेदारल ेददन ेमञ्जुरीनामा अनुसूची-२० बमोनजमको, 

(घ) ऐनको दफा १९ को प्रयोजनको लानग अनुसूची-१५ बमोनजमको ।  

१९. स्वास््य संस्था बाहके अन्यत्र अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी कायथ गनथ नहुनेः कुनै नचदकत्सकले ऐन तथा यस 
ननयमावली बमोनजम नपेाल सरकारल ेअङ्ग प्रत्यारोपण गनथ स्थापना गरेको वा तोकेको अनमुनतपत्र 
प्राप्त स्वास््य संस्था बाहके अन्यत्र अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप गनथ हुाँदनै ।   

२०. अनधकारी तोदकएकोः ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लानग सनमनतलाई अनधकारी 
तोदकएको छ । 
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२१. बैठक ित्ाः सनमनतको बैठकमा िाग नलए बापत सनमनतका अध्यि तथा सदस्यल ेअथथ मन्त्रालयले तोके 
बमोनजमको बैठक ित्ा पाउने छन ्। 

२२. ननदेनशका बनाउन सके्नः ऐनको दफा २९ को प्रयोजनको लानग सनमनतले आवश्यक ननदेनशका बनाउन 
सके्नछ । 

२३. अनुसूची संशोधन गन ेअनधकारः मन्त्रालयले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ननयमावलीको 
अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार थपघट वा हरेफेर गनथ सके्नछ ।  

२४.  खारेजी र बचाउः (१) मगृौला प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषधे) ननयमावली, २०५८ खारेज गररएको 
छ । 

  (२) मगृौला प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ननयमावली, २०५८ बमोनजम िए गरेका 
कामहरू यसै ननयमावली बमोनजम िए गरेको मानननछे । 
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अनुसूची-१ 

(ननयम ३ को उपननयम (१) र ननयम ४ को उपननयम (१) साँग सभबनन्धत) 
 

अनुमनतपत्र र व्यनिगत इजाजतपत्र बापत लाग्न ेदस्तुर 

 

(क) मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गने अनुमनतपत्रको लानग दश हजार 
रूपैयााँ, 

(ख) व्यनिगत इजाजतपत्रको लानग एक हजार रूपैयााँ । 
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अनुसूची-२ 

(ननयम ३ को उपननयम (१) साँग सभबनन्धत) 

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गने अनुमनतपत्रको लानग ददइने दरखास्त 

 

श्री अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय सनमनत, 

काठमाडौं । 

 

नवषयः- अनुमनतपत्र उपलब्ध गराउने बारे । 
 

 मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गनथको लानग अनुमनतपत्र आवश्यक 
परेकोले आवश्यक दस्तरु सनहत देहायको नववरण खोली मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा 
ननषेध) ऐन, २०५५ को दफा ४ र मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषधे)  ननयमावली, 
२०७३ को ननयम ३ को उपननयम (१) बमोनजम यो दरखास्त ददइएको छ । 

 

दरखास्त ददने स्वास््य संस्थाको,- 

नामः ....................................... 

ठेगानाः ................................... 

स्वास््य संस्था दताथ प्रमाणपत्र जारी गन ेकायाथलयः .................................. 

दताथ न:ं ....................................... 

दताथ नमनतः ...................................... 

स्वास््य संस्थाको नवीकरण गराउनु पन ेिए भयाद समाप्त हुन ेनमनतः .................. 

 

 मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलापको लानग यस स्वास््य संस्थासाँग नवद्यमान 
रहकेा िौनतक साधन, जनशनि तथा अन्य आवश्यक सेवा तथा सुनवधाको नववरण यसैसाथ संलग्न गररएको छ 
। 

 

 मानथ उनललनखत व्यहोरा र यसैसाथ संलग्न नववरण ठीक सााँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोनजम सहुाँला 
बुझाउाँला ।  

 

स्वास््य संस्थाको छाप  

 

 स्वास््य संस्थाको तफथ बाट दरखास्त  

 ददने व्यनिको,- 

 नामः ................................. 
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 दस्तखतः ............................ 

 पदः ................................. 

 नमनतः ............................... 
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अनुसूची-३ 

(ननयम ३ को उपननयम (२) को खण्ड (क) साँग सभबनन्धत) 

स्वास््य संस्थामा हुन ुपन ेिौनतक साधन, जनशनि तथा अन्य आवश्यक सेवा तथा सुनवधा 

 

मृगौला प्रत्यारोपणको लानग 

(क) िौनतक साधन 

(१) ररिसथ अस्मोसीस लगायत चाल ूअवस्थाको हमेोडायलाइसीस मेनसन कभतीमा दईुवटा, 

(२) एनेस्थेनसयासाँग सभबनन्धत आवश्यक औजार तथा उपकरण, 

(३) मृगौला प्रत्यारोपणको लानग दाता र ग्रहण गने दवैु व्यनिको एकै समयमा अप्रशेन गनथ आवश्यक 
औजार तथा उपकरण, 

(४) िेनन्टलेटर कभतीमा दईुवटा, 

(५) मननटर कभतीमा दईुवटा, 

(६) अत्यनधक सङ्िमणशील नबरामीको लानग चालू अवस्थाको हमेोडायलाइसीस मेनसन, र  

(७) कलरडप्लर । 

(ख) जनशनि सङ््या 

(१) नेफ्रोलोनजष्ट कभतीमा एकजना 

(२) मृगौला प्रत्यारोपण शलय नचदकत्सक कभतीमा एकजना 

(३) एनेस्थेनसयोलोनजष्ट कभतीमा दईुजना 

(४) रेनडयोलोनजष्ट कभतीमा एकजना 

(५) प्याथोलोनजष्ट कभतीमा एकजना 

(६) कार्डथयोलोनजष्ट, यूरोलोनजष्ट, कार्डथयो िास्कुलर सजथन, साईदकयाररष्ट र डेण्टल शलय सेवा । 

(ग) अन्य आवश्यक सेवा तथा सुनवधा 

(१) सुनवधा सभपन्न हमेोडायलाइसीस युननट, 

(२) सुनवधा सभपन्न सर्जथकल इन्टेन्सीि केयर युननट, 

(३) सुनवधा सभपन्न प्याथोलोजी लयाब, (यूररया, दियारटननन, इलेक्ट्रोलाईटको व्यवस्था सनहतको 
चौबीसै घण्टा सेवा, 

(४) सुनवधा सभपन्न अप्रेशन नथएटर, 

(५) सुनवधा सभपन्न पोष्ट अपरेरटि वाडथ, 

(६) सुनवधा सभपन्न एच.एल.ए. (हयूमन लयूकोसाइट एनन्टजेन) लयाब, र  

(७) ब्लड ग्यास एनालाइनसस सेवा 

(घ)  ऐनको दफा १४क.को खण्ड (ख) बमोनजमको अङ्ग प्रत्यारोपण गदाथ मानथ उनललनखत िौनतक पूवाथधार 
दोब्बर र मृगौला प्रत्यारोपण शलयनचदकत्सक कभतीमा दईुजना हुनु पनछे । 

रष्टव्यः  
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खण्ड (क) को उपखण्ड (६) र (७) बमोनजमको िौनतक साधन, खण्ड (ख) को उपखण्ड (६) बमोनजमको 
जनशनि र खण्ड (ग) को उपखण्ड (६) र (७) बमोनजमका सेवा तथा सुनवधा सभबनन्धत स्वास््य संस्थामा 
नरह ेतापनन आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा पनन त्यस्ता िौनतक साधन, जनशनि र सेवा तथा सुनवधा अन्य 
कुनै स्वास््य संस्था वा नवशेषज्ञ माफथ त उपलब्ध हुन सके्न गरी त्यस्तो स्वास््य संस्था वा नवशेषज्ञसाँग सभझौता 
गरेको सभझौतापत्र पेश गरे पनन हुनेछ । 

 

कलेजो प्रत्यारोपणका लानग 

(क)  िौनतक साधन 

(१)  एनेस्थेनसयासाँग सभबनन्धत आवश्यक औजार तथा उपकरण, 

(२)  कलेजो प्रत्यारोपणको लानग दाता र ग्रहण गने दवैु व्यनिको एकै समयमा अप्रेशन गनथ आवश्यक 
औजार तथा उपकरण, 

(३)  िेन्टीलेटर कभतीमा दईुवटा, 

(४)  मनीटर कभतीमा दईुवटा, 

(५)  कलरडप्लर, 

(६)  कुशा (CUSA) मेनसन वा सो सरह कायथ गने उपकरण, 

(७) अटोलगस ब्लड सेलिेज नसष्टम (Autologous Blood Salvage System) जस्त ैसेल सेिर 
(Cell-Saver) मेनसन वा सो सरहको मनसन, 

(८)  थ्रोभबो इलास्रोग्राफी (TEG) मेनसन,  

(९)  आरगन नवम कोगलुेटर (APC) मेनसन । 

(ख)  जनशनि सङ््या 

(१)  ग्यााँस्रोइन्टरोलोनजष्ट अथवा हपेाटोलोनजष्ट कभतीमा एकजना, 

(२)  कलेजो प्रत्यारोपण शलय नचदकत्सक कभतीमा एकजना, 

(३)  एनेस्थेनसयोलोनजष्ट कभतीमा दईुजना, 

(४)  रेनडयोलोनजष्ट कभतीमा एकजना, 

(५)  प्याथोलोनजष्ट कभतीमा एकजना, 

(६)  कार्डथयोलोनजष्ट, कार्डथयोथोरानसक तथा िास्कुलर सजथन, साईदकयाररष्ट र डेण्टल शलय सेवा । 

(ग)  अन्य आवश्यक सेवा तथा सुनवधा 

(१)  सुनवधा सभपन्न सर्जथकल इन्टेन्सीि केयर यूननट, 

(२)  सुनवधा सभपन्न प्याथोलोजी लयाब, 

(३)  सुनवधा सभपन्न अप्रेशन नथएटर, 

(४)  सुनवधा सभपन्न पोष्ट अपरेरटि वाडथ, 

(५)  ब्लड ग्यास एनालाइनसस सेवा । 

रष्टव्यः  
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खण्ड (ख) को उपखण्ड (६) बमोनजमको जनशनि सभबनन्धत स्वास््य संस्थामा नरह ेतापनन आवश्यक परेमा 
जुनसुकै समयमा पनन त्यस्ता जनशनि अन्य कुनै स्वास््य संस्था वा नवशेषज्ञ माफथ त उपलब्ध हुन सके्न गरी 
त्यस्तो स्वास््य संस्था वा नवशषेज्ञसाँग सभझौता गरेको सभझौतापत्र पेश गरे पनन हुनछे । 
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अनुसची-४ 

(ननयम ३ को उपननयम (२) को खण्ड (ख) साँग सभबनन्धत) 

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गराउने स्वास््य 

संस्थाको नचदकत्सकको योग्यता 
 

मृगौला प्रत्यारोपणको लानग 

(क)  एनेस्थेनसयोलोनजष्टः मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट एनसे्थेनसया नवषयमा स्नातकोत्र उपानध हानसल 
गरी एनेस्थेनसया सभबन्धी कायथमा केन्रीयस्तरको अस्पताल वा प्रचनलत कानून बमोनजम संस्थानपत 
स्वास््य संस्था, प्रनतष्ठान वा त्यस्तै प्रकृनतको अन्य स्वास््य संस्थामा कभतीमा ननरन्तर ६ मनहनाको 
अनुिव हानसल गरेको ।    

(ख)  रेनडयोलोनजष्टः मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट रेनडयोलोजी नवषयमा स्नातकोत्र उपानध हानसल गरी 
रेनडयोलोजी सभबन्धी कायथमा केन्रीयस्तरको अस्पताल वा प्रचनलत काननू बमोनजम संस्थानपत 
स्वास््य संस्था, प्रनतष्ठान वा त्यस्तै प्रकृनतको अन्य स्वास््य संस्थामा कभतीमा ननरन्तर ६ मनहनाको 
अनुिव हानसल गरेको ।     

(ग) प्याथोलोनजष्टः मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट प्याथोलोजी नवषयमा स्नातकोत्र उपानध हानसल गरी 
प्याथोलोजी सभबन्धी कायथमा केन्रीयस्तरको अस्पताल वा प्रचनलत कानून बमोनजम संस्थानपत स्वास््य 
संस्था, प्रनतष्ठान वा त्यस्त ै प्रकृनतको अन्य स्वास््य संस्थामा कभतीमा ननरन्तर ६ मनहनाको अनुिव 
हानसल गरेको ।   

 

कलेजो प्रत्यारोपणको लानग 

(क)  एनेस्थेनसयोलोनजष्टः मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट एनसे्थेनसया नवषयमा स्नातकोत्र उपानध हानसल 
गरी एनेस्थेनसया सभबन्धी कायथमा केन्रीयस्तरको अस्पताल वा प्रचनलत कानून बमोनजम संस्थानपत 
स्वास््य संस्था प्रनतष्ठान वा त्यस्तै प्रकृनतको अन्य स्वास््य संस्थामा २ वषथ कायथ गरी कलेजो प्रत्यारोपण 
तथा दिरटकल केयर नवषयमा कभतीमा ननरन्तर ६ मनहनाको अनुिव प्राप्त गरेको । 

(ख)  रेनडयोलोनजष्टः रेनडयोलोजी नवषयमा स्नातकोत्र उपानध हानसल गरी रेनडयोलोजी सभबन्धी कायथमा 
केन्रीयस्तरको अस्पताल वा प्रचनलत कानून बमोनजम संस्थानपत स्वास््य संस्था, प्रनतष्ठान वा त्यस्तै 
प्रकृनतको अन्य स्वास््य संस्थामा कभतीमा ननरन्तर २ वषथ अनुिव प्राप्त गरी कलेजो प्रत्यारोपण 
सभबन्धी नवषयमा ३ मनहनाको अनुिव प्राप्त गरेको । 

(ग)  प्याथोलोनजष्टः मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट प्याथोलोजी नवषयमा स्नातकोत्र उपानध हानसल गरी 
प्याथोलोनज सभबन्धी कायथमा केन्रीयस्तरको अस्पताल वा प्रचनलत कानून बमोनजम संस्थानपत स्वास््य 
संस्था, प्रनतष्ठान वा त्यस्त ैप्रकृनतको अन्य स्वास््य संस्थामा कभतीमा ननरन्तर २ वषथ अनुिव प्राप्त गरी 
कलेजो प्रत्यारोपण नवषयमा ३ मनहनाको अनुिव प्राप्त गरेको । 

अनुसूची-५ 

(ननयम ३ को उपननयम (३) साँग सभबनन्धत) 

मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय सनमनत 

 

नवषयः मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गने अनुमनत-पत्र 

 

श्री ............................ 

................................. 
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 मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गन े अनुमनतपत्रको लानग नमनत 
................... मा त्यस संस्थाबाट ददइएको दरखास्त उपर आवश्यक जााँचबुझ गदाथ त्यस संस्थालाई मानव 
शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गन ेअनुमनतपत्र ददने गरी नमनत ........................ 
मा ननणथय िएकोले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ को दफा ५ को 
उपदफा (१) बमोनजम यो अनुमनतपत्र ददइएको छ । 

यो अनुमनतपत्र दईु वषथसभम बहाल रहनेछ । 

 

 अनुमनतपत्र ददने अनधकारीको,- 

 नामः ............................... 

 दस्तखतः ........................... 

 पदः सदस्य-सनचव 

 नमनतः ............................... 

  

  



14 

 

1अनुसूची–६ 

(ननयम ४ को उपननयम (१) साँग सभबनन्धत) 

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गराउन व्यनिगत इजाजत पत्र प्राप्त गनथ 
नचदकत्सकको योग्यता 

१. मगृौला प्रत्यारोपणको लानग 

(क) मगृौला प्रत्यारोपण शलय नचदकत्सक:  

(१)  मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट जनरल सजथरीमा स्नातकोत्र गरी यरुोलोजी वा मगृौला 
प्रत्यारोपण नवषयमा एम.सी.एच. वा सो सरहको उपानध प्राप्त गरी ननरन्तर वार्षथक 
न्यूनतम ् पच्चीस वटा मगृौला प्रत्यारोपण हुन े संस्थामा कभतीमा एक वषथ मगृौला 
प्रत्यारोपण शलयनचदकत्सा टोलीको सदिय सदस्यको रुपमा कायथ अनुिव प्राप्त र नपेाल 
मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएको, वा 

      (२)  मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट मगृौला प्रत्यारोपण वा युरोलोजी वा जनरल सजथरी वा 
िास्कुलर सजथरी नवषयमा स्नातकोत्र उपानध प्राप्त गरी ननरन्तर वार्षथक न्यनूतम ्पच्चीस 
वटा मृगौला प्रत्यारोपण हुन े संस्थामा कभतीमा तीन वषथ मृगौला प्रत्यारोपण शलय 
नचदकत्सा टोलीको सदिय सदस्यको रुपमा कायथ अनुिव प्राप्त र नेपाल मेनडकल 
काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएको । 

-ख)  मृगौला प्रत्यारोपण दफनजनसयन:  

(१)  मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट इन्टरनल मेनडनसन नवषयमा स्नातकोत्र गरी नेफ्रोलोजी 
नवषयमा डी. एम. वा सो सरहको उपानध प्राप्त गरी ननरन्तर वार्षथक न्यूनतम् पच्चीस वटा 
मृगौला प्रत्यारोपण हुन ेसंस्थामा कभतीमा एक वषथ मगृौला प्रत्यारोपण नचदकत्सा टोलीको 
सदिय सदस्यको रुपमा कायथ अनुिव प्राप्त र नेपाल मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ 
िएको, वा 

      (२) मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट नेफ्रोलोजी वा इन्टरनल मेनडनसन नवषयमा स्नातकोत्र 
उत्ीणथ गरी ननरन्तर वार्षथक न्यूनतम् पच्चीस वटा मृगौला प्रत्यारोपण हुने संस्थामा 
कभतीमा तीन वषथ मृगौला प्रत्यारोपण टोलीको सदिय सदस्य रही कायथ गरेको र नेपाल 
मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएको । 

२. कलेजो प्रत्यारोपणको लानग 

(क) कलेजो प्रत्यारोपण शलय नचदकत्सक: 

(१) मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट जनरल सजथरीमा स्नातकोत्र गरी कलेजो प्रत्यारोपण वा 
ग्याष्ट्रोइन्टेष्टाइनल वा हपेाटोनबनलयरी सजथरी नवषयमा एम.सी.एच. वा सो सरहको 
उपानध प्राप्त गरी ननरन्तर वार्षथक न्यूनतम् बाह्र वटा कलेजो प्रत्यारोपण हुन े संस्थामा 
कभतीमा एक वषथ कलेजो प्रत्यारोपण शलय नचदकत्सा टोलीको सदिय सदस्यको रुपमा कायथ 
अनुिव प्राप्त र नेपाल मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएको, वा 

  (२) मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट जनरल सजथरी वा कलजेो प्रत्यारोपण वा ग्याष्ट्रोइन्टेष्टाइनल 
वा हपेाटोनबनलयरी सजथरी नवषयमा स्नातकोत्र उपानध प्राप्त गरी ननरन्तर वार्षथक न्यूनतम ्
बाह्र वटा कलेजो प्रत्यारोपण हुने संस्थामा कभतीमा तीन वषथ कलेजो प्रत्यारोपण शलय 
नचदकत्सा टोलीको सदिय सदस्यको रुपमा कायथ अनुिव प्राप्त र नेपाल मेनडकल 
काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएको । 

                                                           
1
 नेपाल राजपत्रमा नमनत २०७८।४।१८ मा प्रकानशत सूचनाद्वारा हेरफेर । 
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(ख) कलेजो प्रत्यारोपण दफनजनसयन:  

(१) मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट इन्टरनल मेनडनसन नवषयमा स्नातकोत्र गरी कलजेो 
प्रत्यारोपण वा ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी वा हपेाटोलोजी नवषयमा डी एम वा सो सरहको उपानध 
प्राप्त गरी ननरन्तर वार्षथक न्यनूतम ् बाह्र वटा कलेजो प्रत्यारोपण हुने संस्थामा कभतीमा 
एक वषथ कलेजो प्रत्यारोपण नचदकत्सा टोलीको सदिय सदस्यको रुपमा कायथ अनुिव प्राप्त 
र नपेाल मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएको, वा 

 (२)  मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट कलेजो प्रत्यारोपण वा ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी वा हपेाटोलोजी 
वा इन्टरनल मेनडनसन नवषयमा स्नातकोत्र उत्ीणथ गरी ननरन्तर वार्षथक न्यूनतम ् बाह्र 
वटा कलेजो प्रत्यारोपण हुने केन्रमा प्रत्यारोपण टोलीको सदिय सदस्यको रुपमा कभतीमा 
तीन वषथको कायथ अनुिव प्राप्त र नपेाल मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएका 
नचदकत्सक ।  

३. मुटु वा फोक्ट्सो प्रत्यारोपणको लानग 

(क) मुटु वा फोक्ट्सो प्रत्यारोपण शलय नचदकत्सक: 

(१) मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट जनरल सजथरीमा स्नातकोत्र गरी मुटु प्रत्यारोपण वा 
कार्डथयोथोरानसक वा िाष्कुलर सजथरी नवषयमा एम.सी.एच. वा सो सरहको उपानध प्राप्त 
गरी वार्षथक न्यनूतम ्एक सय वटा मुटुको शलयदिया हुन ेअस्पतालमा कभतीमा दईु वषथ 
टोलीको सदिय सदस्य रही कायथ अनुिव प्राप्त र नेपाल मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ 
दताथ िएको, वा 

   (२) मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट मुटु प्रत्यारोपण वा कार्डथयोथोरानसक वा िाष्कुलर वा जनरल 
सजथरी नवषयमा स्नातकोत्र उपानध प्राप्त गरी वार्षथक न्यनूतम एक सय वटा मुटुको 
शलयदिया हुने अस्पतालमा कभतीमा तीन वषथ टोलीको सदिय सदस्य रही कायथ अनुिव 
प्राप्त र नेपाल मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएको। 

 

 

(ख) मुटु वा फोक्ट्सो प्रत्यारोपण दफनजनसयन: 

(१) मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट इन्टरनल मेनडनसन नवषयमा स्नातकोत्र गरी कार्डथयोलोजी 
नवषयमा डी.एम. वा सो सरहको उपानध प्राप्त गरी ननरन्तर वार्षथक न्यूनतम् पच्चीस वटा 
अङ्ग प्रत्यारोपण हुन े केन्रमा प्रत्यारोपण टोलीको सदिय सदस्यको रुपमा कभतीमा एक 
वषथको कायथ अनुिव प्राप्त र नेपाल मेनडकल काउनन्सलमा नवशषेज्ञ दताथ िएको, वा  

    (२)  मान्यता प्राप्त नशिण संस्थाबाट कार्डथयोलोजी वा इन्टरनल मेनडनसन नवषयमा स्नातकोत्र 
उपानध प्राप्त गरी ननरन्तर वार्षथक न्यूनतम ् पच्चीस वटा अङ्ग प्रत्यारोपण हुन े केन्रमा 
प्रत्यारोपण टोलीको सदिय सदस्यको रुपमा कभतीमा तीन वषथको कायथ अनुिव प्राप्त र 
नेपाल मेनडकल काउनन्सलमा नवशेषज्ञ दताथ िएको । 
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अनुसूची-७ 

(ननयम ४ को उपननयम (१) साँग सभबनन्धत) 

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गने व्यनिगत इजाजतपत्रको लानग ददइने 
दरखास्त 

 

 

श्री अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय सनमनत, 

काठमाडौ ाँ । 
 

नवषयः- व्यनिगत इजाजतपत्र पाउाँ  । 

 

 मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप गनथको लानग व्यनिगत इजाजतपत्र आवश्यक 
परेकोल े आवश्यक दस्तरु सनहत मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ को 
दफा ७ र मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ननयमावली, २०७३ को ननयम ४ को 
उपननयम (१) बमोनजम यो दरखास्त पेश गरेको छु । 

 मैले प्राप्त गरेको देहाय बमोनजमको शैनिक उपानधको प्रमानणत प्रनतनलनप र अनुिवको प्रमाण 
यसैसाथ संलग्न गरेको छु । 

ि .सं.  प्राप्त शैनिक उपानध 
वा तालीम 

अध्ययन 
अवनध 

उपानध प्रदान गने संस्थाको 
नाम र ठेगाना 

श्रेणी उपानध प्राप्त गरेको 
साल 

कैदफयत 

१       

२       

३       

मानथ उनललनखत व्यहोरा ठीक सााँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोनजम सहुाँला, बुझाउाँला । 

            औ ाँठा छाप 

दायााँ बायााँ 

 

 

 

 

 

  

 दरखास्त ददने नचदकत्सकको,- 

 नामः ............................ 

 दस्तखतः ......................... 

 नमनतः ............................ 

 

हालसाल ैनखचेको 
दवु ैकान देनखने 

फोटो 
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 नेपाल मेनडकल काउनन्सलको दताथ नं.. 

 दताथ नमनतः ................ 

 ठेगानाः 

  

अनुिव प्रमानणत गने ढााँचा 

 (क) केन्रीयस्तरको अस्पतालमा काम गरेको हकमा  

.......................... को छोरा/छोरी/पत्नी ......................... (ठेगाना) मा बस्न े ....... वषथ ..... को 
श्री/श्रीमती/सुश्री ...................................... ले यस अस्पतालको ननम्न पदमा ननम्न अवनधसभम काम गरेको 
व्यहोरा प्रमानणत गदथछु । 

अस्पतालको 
नाम 

बहाल 
रहकेो 
पदको 
नाम 

शे्रणी 
वा तह 

स्थायी, 
अस्थायी वा 

करार 

ननयुनि िएको 
वा काम गरेको 

नमनत 

कुन नमनतसभम उि 
पदमा रही काम 

गरेको हो 

हालसभम उि 
पदमा रही 
कायथरत रह े

नरहकेो 

सो पदमा रही 
गरेको कामको 

मु्य मु्य 
नववरण 

कैदफयत 

         

         
 

 उपरोि नववरण ठीक छ िनी प्रमानणत गररददन े
अस्पताल प्रमुखको,- 

 नामः 
सभबनन्धत नचदकत्सकको,- दस्तखतः 
दस्तखतः नमनतः 
नमनतः पदः 
 अस्पतालको नामः 
 अस्पतालको छापः 
    

(ख) नवदेशी अस्पतालमा काम गरेको अनुिव सभबनन्धत ननवेदकले पशे गरेको कागजातको आधारमा 
सनमनतले प्रमानणत गरी ददनछे । 

  

अनुसूची-८ 

(ननयम ४ को उपननयम (२) साँग सभबनन्धत) 

 

अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय सनमनत 

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन उपलब्ध गराउने व्यनिगत इजाजतपत्र 

 

श्री ............................ 

  ............................ 
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 मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गराउन ेव्यनिगत इजाजतपत्रको 
लानग नमनत ................... मा तपाईंल ेददनु िएको दरखास्त उपर आवश्यक जााँचबुझ गदाथ तपाईंलाई मानव 
शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गन े व्यनिगत इजाजतपत्र ददन े गरी नमनत 
............................ मा ननणथय िएकोले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, 

२०५५ को दफा ८ बमोनजम यो व्यनिगत इजाजतपत्र ददइएको छ । 

 

 व्यनिगत इजाजतपत्र ददने अनधकारीको,- 

 नामः ............................ 

 दस्तखतः ............................ 

 दजाथः सदस्य-सनचव 

 नमनतः ............................ 
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अनुसूची-९ 

(ननयम ५ को उपननयम (२) साँग सभबनन्धत) 

अनुमनतपत्र नवीकरणको लानग ददइने दरखास्त 

 

श्री अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय सनमनत, 

काठमाडौ ाँ । 

 

नवषयः- अनुमनतपत्र नवीकरण गरी पाउाँ  । 
 

 त्यस सनमनतबाट प्रदान गररएको मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन 
गन ेअनुमनतपत्र नवीकरण गनथको लानग आवश्यक दस्तुर सनहत मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत 
तथा ननषेध) ऐन, २०५५ को दफा ९ को उपदफा (२) र मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा 
ननषेध) ननयमावली, २०७३ को ननयम ५ को उपननयम (२) बमोनजम यो दरखास्त ददएको छु । 

 

स्वास््य संस्थाको छाप 

 

 स्वास््य संस्थाको तफथ बाट दरखास्त ददनेको,- 

 नामः .......................... 

 दस्तखतः ...................... 

 पदः.......................... 

 नमनतः ......................... 
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अनुसूची-१० 

(ननयम ५ को उपननयम (३) साँग सभबनन्धत) 
 

अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय सनमनत 

अनुमनतपत्र नवीकरण सभबन्धी 

 

श्री .............................. 

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

 मानव शरीरको अङ्ग .......... प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गन े अनमुनतपत्र 
नवीकरणको लानग नमनत .............................. मा त्यस संस्थाले ददएको दरखास्त जााँचबुझ गदाथ त्यस 
संस्थाको नाउाँमा जारी िएको मानव शरीरको अङ्ग .......... प्रत्यारोपण सभबन्धी दियाकलाप सञ्चालन गन े
अनुमनतपत्र नमनत .............. देनख नमनत .............. सभमको लानग नवीकरण गने ननणथय िएकोले मानव 
शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषधे) ननयमावली, २०७३ को ननयम ५ को उपननयम (३) 
बमोनजम यो प्रमाणपत्र ददइएको छ । 

 

 

 अनुमनतपत्र नवीकरण गन ेअनधकारीको,- 

 नामः ............................ 

 दस्तखतः ........................ 

 पदः सदस्य-सनचव 

 नमनतः ............................ 
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अनुसुची-११ 

(ननयम ६ को उपननयम (१) साँग सभबनन्धत) 

मनस्तष्क मृत्युको यदकन गने प्रारनभिक स्वास््य परीिण 

 

उपचारमा संलग्न नवरामीको रोगसाँग सभबनन्धत वररष्ठ नचदकत्सक र एनेस्थेनसयोलोनजष्ट वा इन्टेनन्सनिष्टल े
नवरामीको परीिण दईु पटक गनुथ पनछे । 

१. मनस्तष्क मृत्यु ननक्ट्यौल गन े प्रयोजनको लानग प्रारनभिक स्वास््य परीिण (सबै प्रकारका परीिण 
अननवायथ रूपमा गनुथ पने)  

 देहायका सबै परीिणमा सबैको जवाफ “छ” हुनु पनछे । यदद कुनैको जवाफ “छैन” िन्ने िएमा परीिण 
रोकु्न पनछे । कुनै एक परीिणको जवाफ “लागू हुन नसके्न” िन्ने िएमा पनन परीिण गररनेछ । 

 परीिण १ 

नमनत ......... 
समय............. 

परीिण २ 

नमनत ......... 
समय.......... 

अप्रत्यावतथनीय र कारण थाहा िएको वेहोसको अवस्था छ/ छैन/लागू हुन नसके्न  छ/ छैन/लागू हुन नसके्न 

स्नायू अनुसन्धान (Neuro imaging) बाट बेहोसको अवस्था 
प्रमानणत िएको 

छ/ छैन/लागू हुन नसके्न  छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

नवरामी लट्ठ पने औषनधको असर निएको  छ/ छैन/लागू हुन नसके्न  छ/ छैन/लागू हुन नसके्न 

मांशपेशी लट्ठ पने औषनधको असरको कुनै प्रमाण निएको छ/ छैन/लागू हुन नसके्न  छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

अभल िार, इलेक्ट्रोलाइट, इन्डोिाइनको अनत समस्या निएको  छ/ छैन/लागू हुन नसके्न  छ/ छैन/लागू हुन नसके्न 

शरीरको न्यूनतम् तापिम ३५०से. िन्दा कम निएको छ/ छैन/लागू हुन नसके्न  छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

नबरामीको रि सञ्चार नस्थर (नसस्टोनलक ९० नमनलनमटर मकथ री 
िन्दा मानथ) िएको 

छ/ छैन/लागू हुन नसके्न  छ/ छैन/लागू हुन नसके्न 

प्राकृनतक रूपमा श्वासप्रश्वास निएको छ/ छैन/लागू हुन नसके्न  छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

२.  मनस्तष्क मृत्यु ननक्ट्यौल गने प्रयोजनको लानग मनस्तष्क स्टेमको प्रनतदियाको परीिण (सबै प्रकारका 
परीिण अननवायथ रूपमा गनुथ पने)  

 देहायका सबै परीिणमध्य ेकभतीमा सातवटा परीिणको जवाफ “छैन” हुन ुपनछे । त्यसो िएमा मात्र 
श्वासप्रश्वास बन्द िएको परीिण (Apnoea Test) गररन ेछ । कुन ैएक परीिणको मात्र जवाफ “लाग ू
हुन नसके्न” िन्ने िएमा पनन Apnoea Test गररनछे । तर यदद कुन ैपनन परीिणको जवाफ “छ” िन्ने 
िएमा परीिण रोकु्न पनेछ । 

 परीिण १ 

नमनत ......... 
समय........... 

परीिण २ 

नमनत ......... 
समय........... 

चनभकलो उज्यालोमा आाँखाको नानीको प्रनतकृया िएको छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

आाँखाको कोर्नथयाको प्रनतकृया (Corneal Reflex) िएको छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

ओकुलो सेफानलक प्रनतकृया  (Occulocephalic Reflex) िएको 
  

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 
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ओकुलो िेनस्टबुलर प्रनतकृया  (Occulovestibular Reflex) िएको  छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

पीडापूणथ अनुहारको प्रनतकृया िएको (आाँखाको मध्यिाग मानथ तथा बङ्गाराको जोनीमा 
पीडादायक उत्पे्ररणा ददाँदा) 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

ग्याग प्रनतदिया (Gag Reflex) िएको छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

श्वास नलीमा सक्ट्सन (Suction) गदाथ खोकीको प्रनतकृया (Cough Reflex) िएको
  

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

चारै हातगोडामा नपडा दायक उत्पे्ररणा ददाँदा प्रनतकृया िएको छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

छ/छैन/लागू हुन 
नसके्न 

नचदकत्सकले मानथका सबै परीिण गनुथ पनछे । प्रारनभिक स्वास््य र मनस्तष्क स्टेमको प्रनतदियाको परीिण 
िैसकेपनछ मात्र श्वासप्रश्वास बन्द िएको परीिण (Apnoea Test) गनुथ पनछे ।  

३.  मनस्तष्क मृत्यु ननक्ट्यौल गने प्रयोजनको लानग श्वासप्रश्वास बन्द िएको परीिण (Apnoea Test) (सबै 
प्रकारका परीिण अननवायथ रूपमा गनुथ पन)ेःः 

 देहायका परीिणमा सबैको जवाफ “छ” हुनु पनछे । अन्यथा श्वासप्रश्वास बन्द िएको परीिण 
(Apnoea Test) गनथ बन्द गनुथ पनछे । 

 परीिण १ 

नमनत ......... 

समय.......... 

परीिण २ 

नमनत ......... 
समय.......... 

 

नबरामीको रि सञ्चार नस्थर िएको छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

नमोकार्बथया (Normocarbia, PCO2:34–45 mm 

Hg) राख्नको लानग िेनन्टलेटरको संयोजन िएको (पनहलो 
आटेररयल ब्लड ग्यास (ABG) परीिणमा) 

छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

नबरामीलाई १००% अनक्ट्सजन (FiO2 100%)१० 
नमनेट सभम ददई PaO2 बढाउने यथेष्ट प्रयास गरेको 

छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

नबरामीको िेन्टीलेटरको PEEP 5cm H2O िन्दा 
माथी राखी उपयुि मात्रामा अनक्ट्सजन बढाउने प्रयास 
गरेको 

छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

नबरामीलाई ६ नलटर प्रनत नमनेटको दरले सक्ट्सन 
कयाथेटरद्वारा श्वास नलीमा अनक्ट्सजन पुर् याइएको 

छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

िेनन्टलेटर छुटाइएको छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

प्राकृनतक रूपमा श्वासप्रश्वास निएको छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

िेनन्टलेटर छुटाइएको ८—१० नमनेट पनछ आटेररयल ब्लड 
ग्यास (ABG) परीिण िएको 

छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

िेनन्टलेटर (Ventilator) पुनः जोडनेः  

 परीिण १ 

नमनत ......... 
समय.......... 

परीिण २ 

नमनत ......... 
समय.......... 
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आटेररयल ब्लड ग्यासमा नप.ए.नस.ओ.टु ६० एम.एम.एच.नज. 
(PaCO2 60 mm Hg) वा बढी िएको अथवा आधार 
तह िन्दा २० एम.एम.एच.नज. (20 mm Hg) बढेको 

छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

यदद आटेररयल ब्लड ग्यााँसमा नप.ए.नस.ओ.टु ६० 
एम.एम.एच.नज. (PaCO2 60 mm Hg) िन्दा कम 
िएमा अथवा आधार तह िन्दा २० एम.एम.एच.नज. (20 

mm Hg) िन्दा कम बढेमा श्वासप्रश्वास बन्द िएको 
परीिण त्याग गने । 

छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न छ/ छैन/ लागू हुन नसके्न 

   

मनस्तष्क मृत्यु घोषणाका आधार थप्ेः 

प्रारनभिक Brain Stem तथा Apnoea Test 

सहयोगी परीिण 

नबरामीको कारणले नचदकत्सकीय परीिण पूणथ रुपले गनथ नसदकएमा वा परीिणबाट श्वासप्रश्वास बन्द िएको 
ननतजा ननस्कन नसकेमा वा पूरा निएमा तलकामध्य े कुन ै एकमात्र परीिण गनुथ पनछे । स्थानीयतहमा 
उपलब्ध परीिणका आधारमा यो परीिण गनुथ पनेछ र तल उनललनखत ननतजा देनखएमा “मनस्तष्क मृत्यु” 
घोषणा गररनछे । 

0 इ.इ.जी. (EEG) : 

 नवदु्यतीय सञ्चार निई कभपनको प्रकृया निएको प्रमानणत र नवदु्यतीय सञ्चार निई मनस्तष्क दिया 
निएको प्रमानणत (No electrical signal suggestive of seizure activity, and No 

electrical signal suggestive of brain functioning) 

0 मनष्तष्क रि सञ्चार परीिण (Cerebral Angiogram) : 

 नमनडल सेरेब्रल आटथरी (Middle Cerebral Artery) मा अथवा त्यस िन्दा तल रि सञ्चार निएको 
(No Blood Flow detected on Cerebral Angiogram at or distal to Middle Cerebral 

Artery) अथवा रेनडयोलोनजष्टले ननदान गरेको (Or as diagnosed by Radiologist) 

0 टी.सी.डी. - Transcranial Doppler (TCD) : 

 नमनडल सेरेब्रल आटथरी र एन्टेररयरसेरेब्रल आटथरीमा रि सञ्चार निएको (No blood flow 

detected on Middle Cerebral Artery and Anterior Cerebral Artery) - २ वषथ िन्दा बढी 
टी.सी.डी. मा अनुिव प्राप्त रेनडयोलोनजष्ट वा न्यरूो सजथन वा इन्टेनन्सनिष्टले परीिण गरेको हुनु पनछे । 

0 न्यूनक्ट्लयर स्क्ट्यान (Nuclear Scan) 
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अनुसुची-१२ 

(ननयम ६ को उपननयम (२) साँग सभबनन्धत) 

परीिण सभबन्धी नवनध र तररका 

नवनध (Procedure) 

शरीरको रिचापलाई नसस्टोनलक मापनमा (९०) एम.एम.एच.जी. िन्दा बढी राख्ने । नप.ए.ओ.टु (Pao2) बढाउन यथेष्ठ 
प्रयास गनथका लानग दश नमनेटसभम शत प्रनतशत अनक्ट्सजन ददने । िेन्टीलेसनलाई घटाई स्वास प्रस्वासको गनतलाई १० 
सभम पुर् याई इयुकेप्ीया (Eucapnia) मा राख्ने । नप.इ.इ.पी. (PEEP) घटाई ५ सेन्टी मीटर पानी (H2O) को चापमा 
झाने । यदद पलस अनक्ट्सनमटर (Pulse Oximeter) मा अनक्ट्सजन स्याचुरेसन (O2 Saturation) ९५ प्रनतशत छ िन े
आरटेररयल ब्लड ग्यास एनालाईनसस (Arterial Blood Gas Analysis) गरी नप.ए.ओ.टु, नप.ए.नस.ओ.टु, नप.एच., 
वाईकाबोनेट वेस एनक्ट्सस (PAO2 PCO2 PH Bicarbonate base excess) को परीिण गने र नबरामीलाई 
िेनन्टलेटरबाट छुटाउने । नबरामीलाई १०० प्रनतशत अनक्ट्सजन इन्डोरयादकयल टू्यब (Endotracheal tube) माफथ त 
सक्ट्सन क्ट्याथेटर (suction catheter) द्वारा रदकया (Trachea) को काररना (Carina) तहसभम राखी ६ नलटर प्रनत 
नमनटका दरले ददने । ८ दनेख १० नमनेटसभम श्वासप्रश्वास प्रदिया हनेे । श्वासप्रश्वासमा छातीको चाल र पेटको चाल 
समावेश गने । नसस्टोनलक रिचापलाई ९० एम.एम.एच.जी. (mmHg) िन्दा कम िएमा यो परीिणलाई त्यागे्न । त्यस्तै 
३० सेकेण्डसभम पनन अनक्ट्सजन स्याचुरेसन (O2 Saturation) ८५ प्रनतशतिन्दा कम िएमा यो परीिण प्रदिया बन्द 
गने । १० नमनेट सभम १०० प्रनतशत अनक्ट्सजन ददने । यदद श्वासप्रश्वासमा कुनै चाल दनेखएन िने कररब ८ नमनेट पनछ 
रि ग्यास परीिण ए.नब.जी. (ABG) दोहोर् याउने । यदद श्वासप्रश्वास  प्रदिया बन्द छ तथा आटथररयल नप.ए.नस.ओ.टु 
(Arterial PaCO2) ६० एम.एम.एच.जी. वा सो िन्दा बढी अथवा आटथररयल नप.ए.नस.ओ.टु (Arterial paCO2) 
आधार स्तरिन्दा २० एम.एम.एच.जी. वा सो िन्दा बढी िएर पनन प्राकृनतक श्वासप्रश्वास शुरु निएमा श्वासप्रश्वास 
प्रदिया बन्द िएको (Apnoea Test Positive) प्रमानणत हुन्छ ।  
यदद परीिणहरू अर्नथर्णथत िएमा र रि सञ्चार नस्थर रहेको अवस्थामा नबरामीलाई पुनः िेन्टीलेटरमा राखी पूरा 
अनक्ट्सजन ददई यी परीिणहरू १० दनेख १५ नमनेटसभम दोहोर् याउनु पनेछ । 
सहयोगी परीिणः  
नचदकत्सकहरूले प्रारनभिक स्वास््य परीिण मनस्तष्क स्टेम (Brain Stem) प्रनतकृयाको परीिण तथा श्वासप्रश्वास 
प्रदिया बन्द िएको परीिण (Apnea Test) का आधारमा मनस्तष्क मृत्यु घोषणा गनथ सके्नछन् । स्नायुको नचदकत्सकीय 
परीिण अथवा श्वासप्रश्वास बन्द िएको परीिण यदकनका साथ गनथ नसदकने अवस्थामा नचदकत्सा अभ्यासमा इ.इ.जी. 
(EEG), सेरेब्रेरल एन्जीयोग्राफी (Cerebral Angiography) न्यूनक्ट्लयर स्क्ट्यान (Nuclear Scan), रट.नस.नड. 
(TCD), नस.रट. एन्जीयोग्राफी, (CT Angiography) सहयोगी परीिणहरू हुन । नचदकत्सकहरूले नचदकत्सकीय 
परीिण अर्नथर्णथत रहकेो अवस्थामा सहयोगी परीिणहरू गराउनको सट्टा मनष्तष्क मृत्युको घोषणा गने कायथ रोक्न सके्न 
छन् ।  

 

 

 

 

अनुसूची-१३ 

(ननयम ७ को उपननयम (१) साँग सभबनन्धत) 

 

मनस्तष्क मृत्यु घोषणा सभबन्धी फारम 
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............   अस्पतालको सङ्केत न.ं .... ....  को श्री ..................   नामको नबरामीको नमनत ................... 
मा मनस्तष्क मृत्यु िए निएको परीिण गररयो र मनस्तष्क मृत्यु िएको घोषणाका लानग आवश्यक प्रकृया परूा 
गररयो / गररएन । नबरामीको मनस्तष्क मृत्यु िएको घोषणा गररयो / गररएन ।  

 

मृत्यु िएको िए मृत्यु िएको नमनतः.......................... समयः......... 

परीिण गने पनहलो नचदकत्सकको नामः........................... सहीः............. 

पदः........................... योग्यताः.............. 

नेपाल मेनडकल काउनन्सल दताथ नं:........................  नविागः......... 

परीिण गने दोस्रो नचदकत्सकको नामः............................ सहीः................ 

पदः........................... योग्यताः............... 

नेपाल मेनडकल काउनन्सल दताथ नं:........................ नविागः................ 

 

नोटः मनस्तष्क मृत्यु िएको प्रमानणत िएमा पनहलो परीिणको नमनत र समयलाई मान्यता ददइने छ । 
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अनुसूची-१४ 

(ननयम १३ को उपननयम (१) र ननयम १८ को खण्ड (क) साँग सभबनन्धत) 
 

जीनवत व्यनिल ेमानव अङ्ग दान गदाथ ददइन ेमञ्जुरीनामा 

 

 मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषधे) ऐन, २०५५ को दफा १५ को प्रयोजनको 
लानग मेरो शरीरबाट मानव शरीरको अङ्ग  .......................... नझकी तपनसलमा लेनखएका मेरो ननजकको 
........ नाताको नातेदारको शरीरमा प्रत्यारोपण गनथ म मेरो ननजकको ................ नाताको नातेदारको समेत 
मञ्जुरी तथा सहमनत िएकोल ेमानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ को दफा 
१५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोनजम यो मञ्जुरीनामा गरी ददएको छु । 

तपनसल 

अङ्ग ........ दान ददने व्यनिको,- अङ्ग .............. ग्रहण गने व्यनिको,- 

नामः नामः 

दस्तखतः  दस्तखतः 

उमेरः  उमेरः 

बाबुको नामः  बाबुको नामः 

बाजेको नामः बाजेको नामः 

नववानहत िए पनत वा पत्नीको नामः नववानहत िए पनत वा पत्नीको नामः  

ठेगानाः ठेगानाः 

नमनतः  नमनतः   

 

 

 

 

 

            औ ाँठा छाप 

 

 

 

 

  औाँठा छापः 

 

 

 

दायााँ बायााँ  दायााँ बायााँ 

 

 

    

दायााँ बायााँ  दायााँ बायााँ 

 

 

    

 

हालसाल ैनखचेको 
दबु ैकान देनखने 

फोटो 

 

हालसाल ैनखचेको 
दबु ैकान देनखने 

फोटो 
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अङ्ग............ दान ददने व्यनिको ननजकको नातेदारको,- 

(क) नामः  (ख) नामः 

 उमेरः   उमेरः 

 ठेगानाः  ठेगानाः 

 नाताः   नाताः 

 दस्तखतः   दस्तखतः 

 नमनतः   नमनतः   

 औाँठा छापः   औाँठा छापः 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

दायााँ बायााँ  दायााँ बायााँ 
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अनुसूची-१५ 

(ननयम १३ को उपननयम (१) र ननयम १८ को  खण्ड (घ) साँग सभबनन्धत) 

मानव शरीरको अङ्ग ग्रहण गनथ चाहने व्यनि वा त्यस्तो व्यनिको तफथ बाट लेखी ददन ेमञ्जुरीनामा 

 

..................... नजलला ................ न.पा./गा.नव.स. वडा नं. ...... बस्ने वषथ ..... को 

............................... म/ननज .............. अङ्ग सभबन्धी .................................रोगको कारण अस्वस्थ 
िई सभबनन्धत नचदकत्सकबाट मेरो/ननजको स्वास््य जााँच गराउाँ दा मरेो/ननजको शरीरमा रहकेा अङ्ग 
......................... काम नलाग्ने गरी नानसएकाले र मेरो/ननजको जीवन रिाको लानग त्यस्तो नानसएको अङ्ग 
.............................. को सट्टा अङ्ग ............................ प्रत्यारोपण गनथ आवश्यक छ िनी सभबनन्धत 
नचदकत्सकहरूले प्रमानणत गररददएको तथा मेरो/ननजको स्वास््य उपचारको प्रयोजनको लानग दाता 
............................... ल ेजीनवत छाँदै/मृत्य ुपश्चात आफ्नो अङ्ग ..................................................... 
नझकी मेरो/ननजको/जो सुकैको शरीरमा प्रत्यारोपण गनथ नमनत ................. मा मञ्जुरी ददए बमोनजम मानव 
शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोनजम ननज 
दाताको अङ्ग  ............................. प्रत्यारोपणद्वारा ग्रहण गनथ मञ्जुर िएकोले यो मञ्जुरीनामा लेखी 
ददएको छु । 
 

 अङ्ग ग्रहण गनथ मञ्जुरीनामा ददने व्यनिको,- 

 नामः 

 दस्तखतः 

 नमनतः 

 बाबुको नामः 

 बाजेको नामः 

 नबरामीसाँगको नाताः 

 ठेगानाः  

 नमनतः 

 औाँठा छापः 

 

 

 

  

  

दायााँ बायााँ 
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2अनुसूची-१६ 

(ननयम १४ साँग सभबनन्धत) 

अङ्ग ग्रहण गन ेव्यनिको प्राथनमकता सूची 

1. मृगौला प्रत्यारोपणको लानग: 

(क)  सभबनन्धत नवशेषज्ञबाट नबरामी मृगौला रोगको अनन्तम नस्थनतमा पगुेको (ग्लोमेरुलर 
दफलरेशन रेट पन्र नमनलनलटर प्रनतनमनेट िन्दा कम) र प्रत्यारोपण गनथ योग्य प्रमानणत 
िएको व्यनि मात्र मृगौला प्रत्यारोपण गनथ चाहने व्यनिको प्रनतिा सूचीमा रहनछेन ्।  

(ख)  मृगौला नवतरण (Sharing) का आधार, मापदण्ड तथा प्राथनमकताः  

(१)  ABO रि समूहसाँगको अनुकूलता, 

(२)  डायलाइनससमा रहकेो अवनध, 

(३)  अठार वषथ िन्दा कम उमेरका नबरामी, 

(४)  बहुअङ्ग आवश्यक पने (मृगौला–प्यानकृयाज इत्यादी प्रत्यारोपण गनथ आवश्यक 
नबरामी), 

(५)  रि समहूको आधारमा प्राथनमकताः 

(अ)  रि समूह ए (A) िएको दाताबाट रि समूह ए (A) िएको ग्रहणकताथमा, 

(आ)  रि समूह बी (B) िएको दाताबाट रि समूह बी (B) िएको 
ग्रहणकताथमा, 

(इ)  रि समूह एबी (AB) िएको दाताबाट रि समूह एबी (AB)िएको 
ग्रहणकताथमा, 

(ई)  रि समूह ओ (O) िएको दाताबाट रि समूह ओ (O) िएको 
ग्रहणकताथमा । 

तर एकै रि समूहको योग्य ग्रहणकताथ निएमा सो अङ्ग अको 
compatible रि समूहमा प्राथनमकताका आधारमा नवतरण गनथ सदकनेछ 
।  

(ग) मगृौला नवतरण (Sharing) को ननधाथरण प्रणाली (Allocation Algorithm): 

(१)  प्रतीिा सूचीमा सदिय रहकेो अवनध पनहलो पटक सदिय सूचीमा रहकेो 
नमनतबाट गणना गररन,े 

(२)  ननरन्तर डायलाइनससमा रहकेो समय अवनधका लानग प्रत्येक मनहनाको एक/एक 
अङ्क ददइन,े 

(३)  अठार वषथ िन्दा मुननका बालबानलकाका लानग पचास अङ्क थप गररने, 

(४)  उपखण्ड (२) र (३) बमोनजम गणना हुन आउने जभमा अङ्किारको आधारमा 
प्राथनमकता िम ननधाथरण गररने। 

2. कलेजो प्रत्यारोपणका लानग: 

                                                           
2
 नेपाल राजपत्रमा नमनत २०७८।४।१८ मा प्रकानशत सूचनाद्वारा हेरफेर । 
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(क) मृतदाताको कलेजो प्रत्यारोपणको लानग योग्य नबरामी सभबनन्धत स्वास््य संस्थामा दताथ 
िएको र केन्रीय प्रनतिा सूचीमा सूचीकृत िएको हुनु पनेछ । 

(ख)  नडकभपेन्सेटेड नसरोसीस िएका नबरामीले कलेजो प्रत्यारोपणका लानग चानहने मापदण्ड श्रेणी 
मोडल फर इन्ड स्टेज नलिर नडनजज (Model for End Stage Liver Disease-MELD) 
को प्राप्ताङ्क पन्र िन्दा मानथ हुनु पनेछ । कलेजोको क्ट्यान्सर िएका नबरामी  
यु.सी.एस.एफ. (University of California at San Francisco-UCSF) को मापदण्ड नित्र 
पनुथ पनेछ । 

(ग)  सूचीकृत रोगीको अवस्था सभबनन्धत अस्पतालले मानसक रूपमा अद्यावनधक गनुथ पनछे।  

(घ)  कलेजो नवतरण (Sharing) का आधार, मापदण्ड तथा प्राथनमकताः 

(१)  सोह्र वषथ िन्दा कम उमेरको नाबालक दाताबाट प्राप्त िएको कलेजो पनहलो चरणमा 
नाबालक नबरामीले पाउनेछ । कुनै नाबालक नबरामी योग्य नपाइएमा सो कलेजो 
वयस्क नबरामीलाई ददइनछे । 

(२)  रि समूहको आधारमा प्राथनमकताः 

(अ)  रि समूह ए (A) िएको दाताबाट रि समूह ए (A) िएको ग्रहणकताथमा, 

(आ)  रि समूह बी (B) िएको दाताबाट रि समूह बी (B) िएको ग्रहणकताथमा, 

(इ)  रि समूह एबी (AB) िएको दाताबाट  रि समूह एबी (AB) िएको 
ग्रहणकताथमा, 

(ई)  रि समूह ओ (O) िएको दाताबाट रि समूह ओ (O) िएको   ग्रहणकताथमा 
। 

तर एकै रि समूहको योग्य ग्रहणकताथ निएमा सो अङ्ग अको 
समूहमा नवतरण गनथ सदकनेछ । 

 

(ङ)  कलेजो नवतरण (Sharing) को ननधाथरण प्रणाली (Allocation Algorithm): 

(१)  मृत दाताको रि समूह र रगत जााँच िएपनछ मानथ उनललनखत मापदण्डका 
आधारमा ननधाथरण गन,े 

(२)  एकै पटक बहुअङ्ग प्रत्यारोपण गनुथ पन ेग्रहणकताथलाई प्राथनमकता ददन,े 

(३)  बहुअङ्ग प्रत्यारोपण ग्रहणकताथ निएमा प्राप्त कलेजो नडकभपेनसेटेड नसरोसीस 
िएका ग्रहणकताथलाई ददन े। 

3. मुटु प्रत्यारोपणको लानगः  

क  सभबनन्धत नवशेषज्ञबाट नबरामी मुटु रोगको अनन्तम नस्थनतमा पुगेको र अन्य कुनै वैकनलपक 
उपचार छैन िनी प्रमानणत िएका व्यनि मात्र मुटु प्रत्यारोपण गनथ चाहने व्यनिको प्रनतिा 
सूचीमा रहनेछन ्। 

ख  मुटु प्रत्यारोपणको लानग नवतरण (Sharing) का आधार, मापदण्ड तथा प्राथनमकताः 

(१)  ABO साँगको अनुकूलता– एकवषथ िन्दा मानथका बाल रोगी, 

(२)   आकार र वजनसाँगको अनुकूलता– दाताको वजन िन्दा ग्रहण गने व्यनिको वजन 
बीस प्रनतशत बढी वा घटी सभम रहकेो हुन ुपन,े 
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तर बाल रोगको अवस्थामा िने दाता र ग्रहण गन े व्यनिको उमेरको 
कारण दाता र ग्रहण गन ेव्यनिको वजन अनपुातमा फरक दनेखएपनन प्रत्यारोपण 
गनथ सदकनेछ । 

(३)  ग्रहण गने व्यनिल ेप्रतीिा गरेको समय, 

(४)  स्रोत साधनको व्यवस्था, 

(५)  रटस्यु िसभयाच नवनध अनुकुलता । 

4. फोक्ट्सो प्रत्यारोपणको लानगः   

क  सभबनन्धत नवशेषज्ञबाट नबरामी फोक्ट्सो रोगको अनन्तम नस्थनतमा पुगेको र अन्य कुन ै
वैकनलपक उपचार छैन िनी प्रमानणत िएका व्यनि मात्र फोक्ट्सो प्रत्यारोपण गन े चाहन े
व्यनिको प्रनतिा सूचीमा रहनछेन ्। 

ख  फोक्ट्सो प्रत्यारोपणको लानग नवतरण (Sharing) का आधार, मापदण्ड तथा 
प्राथनमकताः 

(१) प्रारनभिक छनौट प्रकृयाः 

(अ)  रोगको जरटलता तथा स्वास््य संस्थामा उपलब्ध सेवा सुनवधा, 

(आ) प्रत्यारोपणको दीघथकालीन असर तथा दाता र ग्रहणकताथको नस.एम.नि. 
(CMV) नस्थनत, 

(इ)  ग्रहणकताथले प्रनतिा गरेको समय । 

(२) फोक्ट्सो नवननयोजन र नविाजनको मापदण्डः 

(अ) ABO रि समूहको जोडी र अनुकूलता, 

(आ) छातीको एक्ट्सरेको नापको अनकूुलता र फोक्ट्सोको कुल िमता, 

(इ) रटस्यु िसभयाच नवनध अनुकुलता। 

5. प्राथनमकताका आधारमा अङ्ग प्राप्त गने सभिानवत व्यनिलाई सूनचत गन ेप्रदिया: 

(क)  प्रत्येक अङ्गका लानग प्राथनमकताको सूचीमा सदिय र सबै िन्दा बढी अङ्क प्राप्त गन े
तीनजना व्यनिलाई सूनचत गररनेछ।तीमध्ये प्राप्त अङ्कका आधारमा सबै िन्दा बढी अङ्क 
प्राप्त गने योग्य व्यनिमा स्वास््य संस्थामा अङ्ग प्रत्यारोपण गररनेछ। 

(ख) पनहलो प्राथनमकताको सूचीमा पन े सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गन े योग्य व्यनि कुन ै
कारणवश प्रत्यारोपणको लानग योग्य निएमा दोस्रो, तेस्रो र िमश बढी अङ्क प्राप्त गने 
प्राथनमकताको सूचीमा रहकेा अन्य योग्य व्यनिलाई सूनचत गरी सूचीकृत रहकेो प्रत्यारोपण 
केन्रमा अङ्ग प्रत्यारोपण गररनछे। 

(ग) प्रत्यारोपणको लानग प्रनतिा सूचीमा रहकेा प्रत्येक व्यनिले कभतीमा छ/छ मनहनामा 
प्रत्यारोपण केन्रमा स्वास््य परीिणको ररपोटथ पशे गनुथ पनछे ।  

(घ)  मृगौला प्रत्यारोपण हुने अस्पतालमा मगृौला दान गररन ेिएमा प्राप्त मगृौला मध्ये एक 
मृगौला सोही अस्पतालको प्रनतिा सूचीमा रहकेा व्यनिलाई प्रनतिा सूचीको प्राथनमकताका 
आधारमा नवतरण गररनेछ र बााँकी मृगौला केन्रीय प्रनतिा सचूीको प्राथनमकताका 
आधारमा नवतरण गररनेछ । 
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अनुसूची-१७ 

(ननयम १७ को खण्ड (क) साँग सभबनन्धत) 
 

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण गनथ आवश्यक िएको िनी सभबनन्धत नचदकत्सकले 

प्रमानणत गररददन ेव्यहोरा 

 

.................... बस्न े वषथ ..... को श्री ............................................. (नबरामीको नाम) को स्वास््य 
परीिण गदाथ ननजको शरीरमा रहकेा अङ्ग .................... काम नलाग्ने गरी नानसएका छन् र ननजको जीवन 
रिाको लानग ननजको शरीरमा रहकेा नानसएका अङ्ग .................. सट्टा ................. प्रत्यारोपण गनथ 
आवश्यक छ िनी मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषधे) ऐन, २०५५ को दफा १५ को 
उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोनजम प्रमानणत गदथछौं ।  

प्रमानणत गन ेसभबनन्धत नवशेषज्ञ नचदकत्सक,- 

१. पूरा नाम र थरः 

 दस्तखतः 

 नमनतः 

 नेपाल मेनडकल काउनन्सलको दताथ नं: 

 कायथरत रहकेो स्वास््य संस्थाको नामः 

 कायथरत रहकेो स्वास््य संस्थाको छापः 

 

२. पूरा नाम र थरः 

 दस्तखतः 

 नमनतः 

 नेपाल मेनडकल काउनन्सलको दताथ नं: 

 कायथरत रहकेो स्वास््य संस्थाको नामः 

 कायथरत रहकेो स्वास््य संस्थाको छापः 
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अनुसूची-१८ 

(ननयम १७ को खण्ड (ख) साँग सभबनन्धत) 

अङ्गदातालाई शारीररक असर नपने िनी सभबनन्धत नचदकत्सकले प्रमानणत गररददन ेव्यहोरा 

 

.................... बस्न ेवषथ ..... को श्री ................................................... (नबरामीको नाम) को स्वास््य 
परीिण गदाथ ननजको शरीरमा रहकेा अङ्ग ........................... काम नलाग्ने गरी नानसएका छन ्र ननजको 
जीवन रिाको लानग ननजको शरीरमा रहकेा नानसएका अङ्ग .............. सट्टा ..................... प्रत्यारोपण 
गनथ आवश्यक छ िनी सभबनन्धत नवशेषज्ञ नचदकत्सक श्री ................... र श्री ............................... ले 
नमनत .................... मा प्रमानणत गररददनु िए अनुसार ननज नबरामीको शरीरमा ..................... 
प्रत्यारोपण गनथको लानग ................... बस्ने वषथ ..... को श्री ............................... (दाताको नाम) ल े
आफ्नो शरीरमा रहकेो ............................... नझकी ननज नबरामीको शरीरमा प्रत्यारोपण गनथ नमनत 
......................... मा मञ्जुरीनामा ददनु िएको र त्यसरी ददनु िएको मञ्जुरीनामा अनुसार ननज दाताको 
शरीरको .................................. नझकेको कारणल ेमात्र ननज दाताको तत्काल ैमृत्यु नहुने र ननज स्थायी 
रूपबाट अशि वा अपाङ्ग नहुने िनी मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ 
को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोनजम प्रमानणत गदथछौं ।  

१. प्रमानणत गन ेसभबनन्धत नवशेषज्ञ नचदकत्सक,- 

 पूरा नाम र थरः 
 दस्तखतः 
 नमनतः 
 नेपाल मेनडकल काउनन्सलको दताथ नं: 
 कायथरत रहकेो स्वास््य संस्थाको नामः 
 कायथरत रहकेो स्वास््य संस्थाको छापः 
 

२. प्रमानणत गन ेशलय नचदकत्सकको,- 
 पूरा नाम र थरः 
 दस्तखतः 
 नमनतः 
 नेपाल मेनडकल काउनन्सलको दताथ नं: 
 कायथरत रहकेो स्वास््य संस्थाको नामः 
 कायथरत रहकेो स्वास््य संस्थाको छापः 

अनुसूची-१९ 

(ननयम १८ को खण्ड (ख) साँग सभबनन्धत) 

मृत्यु पश्चात अङ्ग दान ददन चाहने व्यनिले लेनखददने मञ्जुरीनामा 

 

 

 

 

हालसाल ै
नखचेको दवुै 
कान देनखने 

फोटो 
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मेरो मृत्यु पश्चात् मेरो शरीरबाट ......................... अङ्ग नझकी ............................. आवश्यक िएको 
जुनसुकै नबरामी व्यनिको शरीरमा प्रत्यारोपण गनथ मेरो मञ्जुरी िएकोले मानव शरीरको अङ्ग  प्रत्यारोपण 
(ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोनजम जानी बुझी 
स्वेच्छाले यो मञ्जुरीनामा लेखी ददएको छु । 

 मृत्यु पश्चात .......... अङ्ग  दान ददन ेव्यनिको,- 

 नामः 

 दस्तखतः 

 बाबुको नामः  

 बाजेको नामः 

 नववानहत िए 

 पनत वा पत्नीको नामः 

 उमेरः  

 ठेगानाः  

 नमनतः 

 औाँठा छापः 

 

 

  

  

दायााँ बायााँ 
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अनुसूची-२० 

(ननयम १८ को खण्ड (ग) साँग सभबनन्धत) 

मृतकको ननजकको नातेदारले अङ्ग नझके्न सभबन्धमा ददएको मञ्जुरीनामा 

 

श्री ........................... 

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

 मेरो/हाम्रो ननजकको नातेदार ................................. को मनस्तष्क मृत्यु िएको र ननजल ेआफ्नो 
शरीरको अङ्ग दान नगन े नलनखत रुपमा इच्छा समेत व्यि नगरेकोल े ननज मतृकको शरीरबाट 
.................................... अङ्ग नझकी प्रत्यारोपण गनथ म/हामी तपनसलका ननजकको नातेदारको सहमनत 
िएकोले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषेध) ऐन, २०५५ को दफा १६ को उपदफा (१) 
को खण्ड (ग) बमोनजम यो मञ्जुरीनामा लेनखददएको छु/छौं ।  

तपनसल 

मृतकको ..................... दान गनथ मञ्जुरी ददने ननजकको नातदेारको,- 

(क)  (ख) 

नामः  नामः 

दस्तखतः  दस्तखतः 

बाबुको नामः   बाबुको नामः 

बाजेको नामः  बाजेको नामः  

नववानहत िए पनत वा  नववानहत िए पनत वा 

पत्नीको नामः  पत्नीको नामः 

उमेरः  उमेरः 

मृतकसाँगको नाताः   मृतकसाँगको नाताः 

ठेगानाः  ठेगानाः  

नमनतः  नमनतः 

औाँठा छापः  औाँठा छापः 

 

दायााँ बायााँ  दायााँ बायााँ 

 

 

    


