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यस निरे्दशिकाले निर्र्दिष्ट गिे चाल ु आ.व. २०७६/०७७ का स्वीकृत वावषिक कायिक्रमहरु 
(आ.व.२०७६/०७७ मा प्ररे्दि सरकारबाट ववनियोशित) : 
      

१.अस्पतालहरुमा ववनियोिि भएका अस्पताल सेवा सदुृढीकरण कायिक्रम  

२.सेती , महाकाली र वटकापरु अस्पतालहरुलाई स्तोरन्नती , संचालि र थप व्यवशस्थत बिाउि अस्पताल 
सदुृढीकरणको लानग अिरु्दाि  

३.शिल्ला अस्पतालहरुको क्षमता अनभवदृ्दी गरर प्रवाह हिुे स्वास््य सेवा थप व्यवशस्थत तथा सदुृढ गिि 
अस्पताल सदुृढीकरणको लानग अिरु्दाि  

४.सामरु्दावयक अस्पतालहरुलाई सेवा सदुृढीकरणको लानग पुुँिीगत अिरु्दाि ( अत्तररया , वटकापरु , लम्की 
, बािरुा) 

५.स्थािीय तह अन्त्तगितका अस्पतालहरुलाई सेवा सदुृढीकरणको लानग अिरु्दाि ( गोकुलेश्वर , िोगबढुा , 
मालाखेती र श्रीपरु बेलौरी ) 

६.प्रहरी अस्पताल र्र्दपायललाई सेवा सदुृढीकरणका लानग अिरु्दाि  

७.न्त्याय अस्पताललाई सेवा सदुृढीकरणका लानग अिरु्दाि  

८.गेटा आुँखा अस्पताललाई सेवा सदुृढीकरणका लानग अिरु्दाि 
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अस्पताल सेवा सदुृढीकरण निरे्दशिका २०७६ 

१) पररचय : 

अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई नियनमत, गणुस्तरीय र भरपर्दो बिाउि सरूु्दरपशिम प्ररे्दि सरकारबाट अस्पताल 

व्यवस्थापि सनमनतको गठि गररएको छ।अस्पताललाई ब्यवशस्थत, गणुस्तरीय र सेवाग्राही केशन्त्ित बिाउि 

निवािशचत ििप्रनतनिनिहरु, सनमनतका पर्दानिकारीहरु, अस्पतालका कमिचारी तथा सरोकारवालाहरुको महत्वपूणि 

भनूमका रहेको हनु्त्छ।यस निरे्दशिका बमोशिम अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतको गठि गरी सनमनतको 

बैठकबाट अस्पतालको वतिमाि अवस्था, सिुार गिुि पिे प्राथनमकताका ववषयहरु, अपेशक्षत प्रनतफल सवहतको 

कायियोििा तयार गरी सेवाग्राहीलाई गणुस्तरीय सेवा उपलब्ि गराउिे उद्देश्य रहेको छ।अस्पताल सेवा 

सदुृढीकरण सनमनतले कायियोििा तयार गरर सम्बशन्त्ित अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतबाट स्वीकृत गराई 

कायिन्त्वयि गिुिपिेछ।कायियोििा तयार गर्दाि स्वास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको न्त्यूितम सेवा 

मापर्दण्ड (Minimum Service Standards) मा उल्लेख भए बमोशिम हिु ुपिेछ।  

२) उद्दशे्य :  

अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्ष सदुृढ गरी न्त्यूितम सेवा मापर्दण्ड परुा गरै्द अस्पताल स्तरवाट प्रर्दाि गररि े
न्त्यूितम स्वास््य सेवाको गणुस्तर सनुिशित गिुि। 

३) लशक्षत समूह :  

अस्पताल व्यवस्थापि सनमनत, अस्पतालका कमिचारीहरु, सरोकारवालाहरु र सेवाग्राहीहरु। 

४) कायिक्रम संचालि गिे निकायहरु :  

४.१.सरूु्दरपशिम प्ररे्दि अन्त्तगितका सम्पूणि सरकारी अस्पतालहरु : 

क्र.स निकाय  शिल्ला क्र.स निकाय  शिल्ला 
१. सेती प्रारे्दशिक अस्पताल कैलाली ६. शिल्ला अस्पताल बझांग 

२. महाकाली अस्पताल कन्त्चिपरु ७. शिल्ला अस्पताल बैतडी 
३. शिल्ला अस्पताल डोटी ८. शिल्ला अस्पताल र्दाच ुिला 
४. शिल्ला अस्पताल अछाम ९. वटकापरु अस्पताल कैलाली 
५. शिल्ला अस्पताल बािरुा 
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४.२.सरूु्दरपशिम प्ररे्दिमा रहेका अन्त्य अस्पतालहरु : 

४.२.१.सामरु्दावयक अस्पतालहरु ( अत्तररया , वटकापरु , लम्की , बािरुा ) 

४.२.२.स्थािीयतह अन्त्तगितका अस्पतालहरु  ( गोकुलेश्वर , िोगबढुा , मालाखेती र श्रीपरु बेलौरी ) 

४.२.३.प्रहरी अस्पताल र्र्दपायल 

४.२.४.न्त्याय अस्पताल , अछाम  

 

४.२.५.गेटा आुँखा अस्पताल , कैलाली  

(िोट : सामरु्दावयक अस्पतालहरुको िामिामेसी वववरण यस मन्त्रालयको मशन्त्रस्तरीय निणियािसुार हिेुछ।)   

५) संचालि ववनि : 

५.१.अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतको गठि (प्ररे्दि अन्त्तगितका सरकारी अस्पतालहरुका लानग) :  

अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्ष अध्यक्ष 

अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतका पर्दानिकारीहरु मध्येवाट १ ििा सर्दस्य 

स्वास््य कायािलय प्रमखु सर्दस्य 

अस्पतालको बररस्ठ शचवकत्सक १ ििा सर्दस्य 

अस्पतालका िाखा प्रमखुहरु  सर्दस्य 

अस्पताल प्रमखु सर्दस्य सशचव 

    

सनमनतको बैठकमा आवश्यकतािसुार सामाशिक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य निरे्दििालयबाट आमशन्त्रत 

सर्दस्यको रुपमा प्रनतनिनि आमन्त्रण गिि सवकिे छ। 

५.२.अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतको काम, कतिब्य र अनिकार : 

५.२.१. सनमनतको बैठक कशम्तमा रैमानसक रुपमा अनिवायि बस्ि ु पिेछ।साथै आवश्यकता अिसुार 
सनमनतको वैठक बस्ि सवकि ेछ।  

५.२.२. सनमनतको बैठकले निम्ि िीषिक हरुको अिीिमा रही वक्रयाकलापहरुको एकीि गिे र सोही अिसुार 
बिेट सवहतको ववस्ततृ कायियोििा बिाई अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतमा स्वीकृनतको लानग पेि गिे। 
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िीषिकहरु : 

क्र.सं. वक्रयाकलाप प्रनतित 

१. अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतको बैठक संचालि, सामाशिक पररक्षण तथा 
अस्पतालको वावषिक प्रनतवेर्दि तयारी तथा छपाई खचि 

२ 

२. अस्पतालमा Continue Medical Education (CME) कायिक्रम संचालि १ 

३. अस्पताल तथा अस्पताल पररसरको सरसफाईका लानग ज्याला खचि  ५ 

४. भौनतक संरचिाको ममित सिुार  १० 

५. अस्पतालिन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापि  तथा संक्रमण रोकथाम ५ 

६. अस्पतालको लानग अत्यावश्यकीय ववद्यतु, खािेपािी तथा ढल निकास व्यवस्थापि  ७  

७. शललनिकल सेवा ववस्तार/औिार उपकरण खररर्द  १० 

८. अस्पतालमा फामेसी स्थापिा संचालि तथा सदुृढीकरण (औषनि खररर्द समेत) ५    

९. अस्पतालको स्वास््य व्यवस्थापि  सूचिा प्रणाली सदुृढीकरण ३ 

१०. सेवाग्राहीहरुका लानग अन्त्य सेवा सवुविाहरु सदुृढीकरण गिि   ५ 

११. अवश्यकता अिसुार िििशि व्यवस्थापि  ३०   
१२. आकशस्मक सेवा र प्रयोगिाला सेवा व्यवस्थापि   ७ 
1३. अन्त्य (मानथ समावेि िभएका) १० 
 

५.२.३. सनमनत एवं कमिचारीहरुको संयिु बैठकबाट अस्पतालको न्त्यूितम सेवा मापर्दण्ड स्वयं ववश्लषेण गरी 
परुा गिि बाुँकी रहेका के्षर पवहचाि गरी पेि भएको कायियोििालाई प्राथनमकताका आिारमा बिेट बाुँडफाुँट 
गिे। 

५.२.४. अको बैठकमा अशिल्ला निणिय बमोशिम कायि सम्पन्न भए िभएको यवकि गिे , िभएको भए के 
कनत कारणले कायि सम्पन्न हिु िसकेको सनमक्षा गरी शिघ्र कायि सम्पन्न गििको लानग पहल गिे र अस्पताल 
व्यवस्थापि सनमनतलाई सोको संशक्षप्त प्रनतवेर्दि पेि गिे। 

५.२.५. प्राप्त कायिक्रम र बिेटको कायािन्त्वयिको अवस्था र सो बाट हिु आएको उपलशब्िको बारेमा चाल ु
आ.व.को अशन्त्तममा अस्पतालले गिुिपिे सामाशिक परीक्षणमा सहयोगी भनूमका निवािह गिे। 

५.२.६. न्त्यतुम सेवा मापर्दण्डको आिारमा अस्पतालबाट प्रवाह हिुे सेवालाई गणुस्तरीय बिाउि गणुस्तर 
सिुार योििा बिाई चौमानसक सनमक्षा गिे।  

िोट : 

१.सेती प्रारे्दशिक अस्पताल , महाकाली अस्पताल र वटकापरु अस्पतालको हकमा बुंर्दा ि. ५.२.२ मा उल्लेख 
भए बमोशिमको खचि प्रनतित थपिट गिि पिे भएमा सोको कारण सवहतको योििा बिाई सामाशिक ववकास 
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मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कायािन्त्वयि गिुिपिेछ र अन्त्य अस्पतालहरुको हकमा बुंर्दा ि. ५.२.२ मा उल्लेख 
भए बमोशिमको खचि प्रनतित थपिट गिि पिे भएमा सोको कारण सवहतको योििा बिाई स्वास््य 
निरे्दििालयबाट स्वीकृत गराई कायि गिुिपिेछ। 

५.३. ववस्ततृ वक्रयाकलाप :  

५.३.१. अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतको बैठक संचालि , सामाशिक पररक्षण तथा अस्पतालको वावषिक 

प्रनतवेर्दि तयारी तथा छपाई खचि   

यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  

५.३.१.१) यस िीषिकबाट रैमानसक रुपमा सनमनतको बैठक बसे बापत बैठक भत्ता भिुािी गिि 

सवकिछे र आवश्यकता अिसुार थप बैठक बस्ि ुपरेमा खािा खचि मारै व्यवस्थापि गिि सवकिेछ। 

५.३.१.२) प्रत्येक चौमानसक र आनथिक बषि समाप्त भए पिात सामाशिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य 

निरे्दििालय र अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतलाई यस वक्रयाकलापको बारेमा प्रगनत प्रनतवेर्दि पेि 

गिुिपिे छ। यसका लानग अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतको कायि सनमनत सर्दस्यहरु मध्येबाट 

बढीमा ५ ििा सम्मको सर्दस्य समूहले प्रनतवेर्दि तयार गरी सो प्रनतवेर्दिलाई सम्बशन्त्ित निकायमा 

पठाउि ुपिेछ।सो कायि वापत उि वटमले एक र्र्दिको बैठक भत्ता रकम भिुािी नलि पाउिछे तर 

प्रनतवेर्दि सम्बशन्त्ित निकायमा िपठाई भत्ता रकम भिुािी नलि पाईिे छैि। 

५.३.१.३) िागररकको सावििनिक सेवाप्रनतको चासो र यसको प्रभावकारी अिगुमिलाई थप बल 

पयुािउि सिुासि तथा सेवा प्रवाहलाई सहभागीमलुक वकनसमले लेखािोखा गिे कायिलाई व्यवशस्थत  

गिि अस्पतालले आनथिक वषिको अन्त्त्यमा सामाशिक परीक्षण गिुि पिेछ र उि कायिक्रमको कशम्तमा 

एक हप्ता अगावै स्वास््य निरे्दििालय वा सामाशिक ववकास मन्त्रालयको सम्बशन्त्ित महािाखालाई 

आमन्त्रण गिुिपिेछ।सामाशिक पररक्षणमा उठेका सवालहरुको योििा बिाई कायािन्त्वयि गिुि पिेछ। 

५.३.१.४) सम्बशन्त्ित अस्पतालहरुले आनथिक वषि २०७६÷०७७ मा अस्पतालबाट भए गरेका 

सेवाहरु सवहतको अस्पतालको वावषिक प्रनतवेर्दि तयार गरी छपाउिे र सरोकारवाला निकायहरुलाई 

उपलब्ि गराउि ुपिेछ। 
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५.३.२. अस्पतालमा Continue Medical Education कायिक्रम संचालि  

यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  

५.३.२.१) अस्पतालमा कायिरत प्राववनिक कमिचारीहरुको लानग नियनमत रुपमा स्वास््य क्षेरका 

ववनभन्न ववषयहरुमा छलफल तथा प्रस्ततुीहरु गरी कमिचारीहरु ववच स्वास््य क्षेरका ववषयमा 

अद्यावनिक (Update) रहि ुपिे हनु्त्छ।यस्ता वक्रयाकलापहरुले गर्दाि अस्पतालको समग्र अवस्था तथा 

स्वयं कमिचारीहरुकै ववचमा ्ाि सीपको आर्दाि प्रर्दाि भई अस्पतालबाट प्रवाह हिु ेसेवाहरुमा अझ 

सिुार हिुे र सेवा ग्राहीहरुले गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गिे रे्दशखन्त्छ।  

५.३.२.२) CME का ववषयवस्तहुरुमा स्थानिय स्वास््य समस्या, अस्पतालको आवश्यकता, 

समसामवयक ववषयहरु, अस्पतालको सेवाको गणुस्तरलाई टेवा पगु्िे खालको र उपशस्थत सवैलाई लाभ 

नमल्ि े खालको हिुपुिे हनु्त्छ।ववनभन्न निकायबाट समय समयमा पररवनतित िीनत, निरे्दशिका हरुमा 

भएका पररमािििहरु तथा संिोिि बारेमा पनि छलफल गिुिपिे हनु्त्छ।आवश्कता अिसुार 

अस्पतालसंग सम्वशन्त्ित ििस्वास््यका ववषयहरुमा स्वास््य कायािलय तथा अन्त्य सरोकारवालाहरुसंग 

समन्त्वय गरर CME संचालि गिुिपिे हनु्त्छ।यसबाट अस्पतालमा कायिरत कमिचारीहरुको ्ाि तथा 

सीपको नियनमत रुपमा अद्यावनिक हिु े , नसलिे नसकाउि ेअवसर प्राप्त भै िैशक्षक वातावरणको समेत 

नसिििा हिु ेर कमिचारीहरु ववचमा सामवुहक छलफल तथा कायिगत एकताको भाविा बढ्छ। 

५.३.२.३) प्रत्येक हप्ता कक्षा संचालिको लानग समय तानलका तयार गिे र कक्षा संचालिको लानग 

अस्पतालका कमिचारीहरुलाई संलग्ि गराउिे भनुमका अस्पताल प्रमखुले निवािह गिुि पर्दिछ। 

५.३.२.४) यो कायिक्रममा प्रत्येक हप्ता कुिै एक निशित बार , समय तथा स्थाि तोकी सवैलाई 

सहभागी हिु प्ररेरत गिुिपिे हनु्त्छ। 

५.३.२.५) कायिक्रम भएको र्र्दिमा सहभागीहरुलाई खािाको ब्यवस्था गिे र आवश्यक सन्त्र्दभि 

पसु्तक तथा िैशक्षक सामग्रीहरुको व्यवस्थापि गिे।साथै बिेटको पररनि नभर रही CME कक्षा 

सहिीकरण गिे व्यशिलाई सहिीकरण वापतको भत्ता अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतको निणिय अिसुार 

उपलव्ि गराउि सवकिे छ र सहिकतािले CME को प्रनतवेर्दि पनि बिाउि ुपिेछ।  
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५.३.२.६) आवश्यकता तथा सम्भव भएमा अस्पताल भन्त्र्दा वावहरवाट वव्हरु बोलाई समय समयमा 

CME संचालि गिि पनि सवकिे छ र सोको आनथिक व्यवस्थापि सनमनतको निणिय अिसुार यसै 

िीषिकबाट गिि सवकिछे। 

५.३.२.७) CME संचालिका लानग एउटा छुटै्ट अनभलेख/निणिय पशुस्तका राखी उि अनभलेख/निणिय 

पशुस्तकामा तपनसल बमोशिमको कुराहरु समावेि भएको हिुपुिेछ। 

o नमनत उल्लेख गिे : साल÷मवहिा÷गते÷बार÷समय। 

o उि र्र्दिको CME को संयोिक ÷ प्रमखु को हो उल्लेख गिे। 

o उपशस्थतहरुको वववरण सवहतको िाम, थर, पर्द, संस्था ििाई उपशस्थतहरुको र्दस्तखत 

गराउिे। 

o CME कायिक्रममा उठेका÷उठाईएका तथा छलफल भएका मखु्य मखु्य 

ववषयबस्तहुरु के के हिु क्रमबद्ध रुपमा उल्लेख गिे। 

o CME संचालि भएको र्र्दिको अनभलेख/निणिय पशुस्तकामा सोही र्र्दि 

संयोिक÷प्रमखुबाट प्रमाशणत गराउिे। 

५.३.२.८) यस वक्रयाकलापका लानग ववनियोिि भएको रकम प्रचनलत आनथिक प्रिासि सम्वशन्त्ि ऐि 

नियम बमोशिम खचि गिुिपिे छ। 

५.३.२.९) CME संचालि भएको र्र्दिमा अस्पतालको न्त्यूितम सेवा मापर्दण्डहरुको वारेमा समेत 

छलफल गिि सवकिे छ।  

५.३.२.१०) यर्र्द यस िीषिकमा छुट्याईएको रकम खचि िभई बाुँकी  रहिे अवस्था आएमा 

अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतको बैठकबाट पाररत गरी निणियका आिारमा अस्पतालको सेवा 

सदुृढ गिि उल्लेख भएका अन्त्य वक्रयाकलापहरुमा खचि गिि सवकिे छ। 

५.३.३. अस्पताल तथा अस्पताल पररसरको सरसफाईका लानग ज्याला खचि  

यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  
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५.३.३.१) अस्पताल तथा अस्पताल पररसर सिै सफा रहेको हिु ुपर्दिछ।अस्पतालको गेटबाट नभर 

पस्र्दा  अस्पतालको वातावरण सफा, स्वच्छ रे्दशखि ुपिे हनु्त्छ।अस्पतालको पररसरमा खाल्डो परेको, 

पािी िमेको, अिावश्यक रुपमा झारपात, बोट ववरुवाहरु उनिएको, औषिी तथा औषिीिन्त्य सामग्रीका 

बोतलहरु, शस्िपहरु, पािीका बोतल, ववरामीले प्रयोग गरी सकेका सामग्रीहरु आर्र्द छररएर रहेको हिु ु

हुंरै्दि।अस्पताल पररसरमा अिावश्यक इटा, ढंुगा, माटो, बालवुा, काठपातहरु त्यनतकै फानलएर 

अस्पताल पररसर तथा अस्पताल भविहरु िरािो, शिणि तथा फोहर रे्दशखएको पाईएको छ।अझ भनु्न 

पर्दाि अस्पतालका नभरी भागहरुमा माकुराको िालो, अिावश्यक डोरी, िागा, प्लावष्टक िन्त्य सामग्री 

तथा ववनग्रएका थोनरएका औिार उपकरणहरु त्यनतकै लथानलंग अवस्थामा राशखएको फानलएको 

रे्दशखिमा आएका छ।अस्पताल भवि नभरका झ्याल, ढोकाहरुमा मवहिौ, बषौ रे्दशख सफा िगररएको, 

िपनुछएको तथा चराचरुुङ्गीहरुले गडु बिाएका, िथाभावी फोहर गरेको रे्दशखएका छ।यी वाहेकका 

अन्त्य ववनभन्न कुराहरुले गर्दाि अस्पताल तथा अस्पताल पररसर िरािो, िसहुाउुँर्दो तथा भद्दा रे्दशखएको 

छ।तसथि यस िीषिकमा ववनियोशित रकम अस्पताल तथा अस्पताल पररसर सरसफाईको लानग प्रयोग 

गररिे छ। 

५.३.३.२) अस्पताल तथा अस्पताल पररसरमा के के कायि गिे हो, एवकि गिे र सो कायिका लानग 

के कनत  ब्यशि वा र्र्दि आवश्यक पिे हो सो एवकि गरी कायि गराउि ुपिे हनु्त्छ।यस कायिको 

लानग  ब्यशिलाई काममा लगाउिे र नििको डोर हाशिर अद्यावनिक गिे शिम्मा अस्पताल िनसिङ 

इन्त्चाििको हिुेछ।िनसिङ इन्त्चाििले आवश्यक परेमा सहयोगीको रुपमा अस्पतालका अन्त्य कमिचारीको 

सहयोग नलि सलिेछ।मानथल्लो निकायबाट अिगुमि भएको समयमा यसै बमोशिम कायि भएको 

िपाईएमा िनसिङ इन्त्चािि शिम्मेवार हिुेछ।िनसिङ इन्त्चािि माफि त सरसफाई भए÷िभएको अिगुमि 

सनुिशित गिे कायि अस्पताल प्रमखुले गिुिपिेछ।अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतले कशम्तमा ३ 

मवहिाको एक पटक िान्त्िेलट वाक (अस्पतालको बावहरी तथा नभनर पररसरको अवलोकि) 

गिुिपिेछ।   
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५.३.३.३) यस िीषिकको रकमबाट कुिै ज्यालामा कायि गिे ब्यशिलाई बोलाएर आशंिक रुपमा 

(ज्यालार्दारीमा) काममा लगाउि सवकिेछ र नििहरुको डोर हाशिर बिाई पाररश्रनमक (ज्याला) र्र्दि  

सवकिे छ। 

५.३.३.४) यस िीषिकमा राशखएको रकमबाट सरसफाईको लानग ज्यालामा कायि गिे बढीमा २ 

ििालाई डोर हाशिर गराई कायि गराउि ुपिेछ। 

५.३.४. भौनतक संरचिाको ममित सम्भार  

यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  

५.३.४.१) भौनतक संरचिाहरुको उशचत ममित सम्भार भएि भि ेआय ुकम भएर उपयिु समयसम्म 

सेवा र्र्दि िसलिे अवस्था हनु्त्छ।त्यस्तो अवस्था आउि िर्र्दि अथवा त्यसको आय ु लम्व्याउि 

नियनमत रुपमा ममित सम्भार हिु अत्यावश्यक हनु्त्छ।अस्पतालहरुले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा 

प्रवाह गिे हुुँर्दा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा महत्वपूणि भनूमका निवािह गिे भवि वा भौनतक संरचिा 

उपयिु भएि भिे सेवा प्रवाह गििमा अवरोि उत्पन्न हनु्त्छ।भौनतक संरचिाहरुको नियनमत ममित 

सिुारका लानग भौनतक संरचिाको ममित सम्भार िीषिकमा ववनियोशित भएको रकमबाट खचि गिि 

सवकिे छ। 

५.३.४.२) यस वक्रयाकलापबाट प्रत्यक्ष सेवा संचालि हिुे कक्षहरुलाई पवहलो प्राथनमकतामा राशख कायि 

गिुि पिेछ । भविको अवस्था अिसुार झयालढोका, भईु, नभत्ताहरु, नसनलङ, ल्याव, एलसरे, ईमरिेन्त्सी, 

ओ.वप.डी., इण्डोर, ओ.टी., प्रसनुत कक्ष, प्रनतक्षालय, आवास भवि, िौचालय आर्र्दको ममित सिुार मखु्य 

रुपमा पर्दिछि। 

५.३.४.३) अस्पतालको साइिवोडि रे्दशख नलएर सेवा र्र्दि े भविहरु, आवास भवि, प्रत्येक वाडिहरु, 

कोठाहरु, बेड लगायत प्रत्येकमा िाम वा िम्बर अद्यावनिक गिुि पिेछ।त्यसैगरी अस्पतालको िागररक 

वडापर िबिाएमा सो समेत तयार गरी राख्न ुपिेछ। 
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५.३.४.४) अस्पताल भवि तथा पररसर नभर पयािप्त मारामा उज्यालो हिुेगरी ब्यवस्था नमलाउि ु

पिेछ। 

५.३.४.५) अस्पताल भवि तथा पररसर नभरका संरचिाहरुमा रंगरोगि गिि सवकिेछ। 

५.३.४.६) हाल भईरहेका कुिै भौनतक संरचिाहरु अपांग मैरी , िेष्ठिागररक मैरी पनि बिाउि 

सवकिछे। 

५.३.४.७) बिेटले पगेुमा अस्पताल पररसरको बाटो, टेवा पखािल, कम्पाउण्डवाल, काुँडेतार आर्र्दको 

ममित सिुार कायिमा पनि खचि गिि सवकिछे। 

५.३.४.८) भौनतक संरचिाको ममित सिुार गिे कायिमा खचि गर्दाि सनमनतबाट के कायि गिे हो 

सनमनतको निणिय अिसुार सरकारी कायािलयबाट ववस्ततृ लागत अिमुाि तयार पारर प्रचनलत आनथिक 

प्रिासि सम्बन्त्िी ऐि नियम बमोशिम गिुि पिेछ। 

५.३.५. अस्पताल िन्त्य फोहर मैला व्यवस्थापि तथा संक्रमण रोकथाम  

अस्पतालबाट उत्पन्न हिु ेसािारण र हानिकारक फोहोरमैलालाई उशचत तवरले छुट्याएर व्यवस्थापि  गरेमा 

मािव स्वास््य र वातावरणमा अव्यवशस्थत फोहोरमैलाबाट हिुे असरबाट बचाउि सवकन्त्छ।"फोहोरमैला 

व्यवस्थापि  ऐि २०६८" ले फोहरमैलालाई ब्यवशस्थत रुपमा ववसििि गिुि पिे बारे काििुी प्राविाि खडा 

गरेको छ।साथै Health Care Waste Management Guideline 2014 ले स्वास््य संस्थािन्त्य फोहरमैलाको 

उशचत रुपमा संकलि, भण्डारण र ववसििि आर्र्दबारे उल्लेख गरेकोछ।तसथि प्रत्येक अस्पतालहरुले अनिवायि 

रुपमा Health Care Waste Management Guideline 2014 ( Ministry of Health and Population, Department 

of Health Services ) मा उल्लेख गरे अिसुार स्वास््य संस्थािन्त्य फोहर मैलाको व्यवस्थापि  गिुि 

पर्दिछ।यसै सन्त्र्दभिमा चाल ु आ.ब.मा अस्पतालहरुको सेवा सदुृढीकरण अन्त्तगित छुट्याईएको बिेटको 

पररनिनभर रहेर अस्पतालले निम्ि वक्रयाकलापहरु गिि सवकिे छ।यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि 

पिेछ :  



 
 

अस्पताल सेवा सदुृढीकरण निरे्दशिका २०७६ , सामाशिक ववकास मन्त्रालय , सरूु्दरपशिम प्ररे्दि  Page 12 

 

५.३.५.१) प्रत्येक अस्पतालले स्वास््य संस्थािन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापि सनमनत गठि गिुिपिे 

हनु्त्छ।अस्पताल नभर फोहोरमैला व्यवस्थापिको लानग छुट्याएको रकमलाई १०० प्रनतित मािी 

१० प्रनतित सम्म स्वास््य संस्थािन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापि सनमनतको नियनमत बैठकको लानग 

खचि गिि सवकिे छ। यसै १० प्रनतित नभरबाट स्वास््य संस्थािन्त्य फोहोरमैलाको िािकारी र्र्दि े

उद्देश्यले गररिे छलफल÷बैठक संचालि गर्दाि प्रचनलत आनथिक प्रिासि सम्बन्त्िी ऐि नियम बमोशिम 

खचि गिुिपिेछ ।बाुँकी ९० प्रनतित बिेट फोहोरमैला व्यवस्थापि को लानग िेपाल सरकार, स्वास््य 

तथा ििसंख्या मन्त्रालयको Health Care Waste Management Guideline 2014 अिसुार खचि गिुि 

पर्दिछ।आवश्यक समाि खररर्द गिुि परेमा खरीर्द गिुि भन्त्र्दा अगाडी औिार उपकरणहरुको मौज्र्दात 

सूशच तयार गरी चाल ुहालतमा रहे िरहेको यवकि गरी संचालिमा िआउिे भएमा प्रनतस्थापि गिे वा 

ियाुँ  खररर्द गिि सवकिछे।  

५.३.५.२) सामग्रीहरु खररर्द गिुिपिे भएमा निम्ि नलशखत प्राथनमकता क्रमअिसुार सामग्रीहरु खररर्द 

गिुि पर्दिछ। 

o अटोललेभ मेनसि (हानिकारक फोहरमैला निमिलीकरणको लानग मार) 

o Needle Cutter / Needle destroyer 

o फोहोरहरु वाडिबाट स्टोरेि के्षरमा ओसारपसार गििको लानग िनलहरुको ब्यवस्था गिुि 

पर्दिछ।वाडि नभरको िली र ओसारपसार गिे िली र्दईु फरक फरक प्रकारका िलीहरु हिु।् 

o Health Care Waste Management Guideline 2014 (MoH, DoSH) मा उल्लेख भए अिसुार 

ववनभन्न रंगका वाशल्टिहरु खरीर्द गिुि पर्दिछ, साथै शचम्टा, वाटाहरु आवश्यकता अिसुार खरीर्द 

गिे। 

o सामान्त्य र हानिकारक फोहोर Waste Disposal area मा राख्नको लानग ठुला ड्रमहरु 

आवश्यकता अिसुार खरीर्द गिि सवकिेछ। 
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o यस िीषिक मा प्राप्त बिेटबाट फोहोरमैलामा कायि गिे स्वीपर, शललिर र अन्त्य ब्यशिको 

लानग बटु, एप्रोि, मास्क, ग्लोब्स, टोपी सवहत ललोररि सोलसुि÷पाउडर, वफिेल खरीर्द गिि 

सवकिछे। 

o मानथ बुुँर्दागत  (क्रम अिसुार) उल्लेख गरे बमोशिम सामग्री खररर्द गिुि िपरेमा िस्तैैः 

अटोललेभ मेनसि, Needle Cutter / Needle destroyer, िली आर्र्द खररर्द गिुि िपरेमा बाुँकी  

रकम बायो ग्याुँस प्लान्त्ट बिाउिमा पनि खचि गिि सवकिेछ। 

५.३.५.३) फोहोरमैला व्यवस्थापिका क्षेरमा बिेट खचि गिे वक्रयाकलापहरु नििािरण गर्दाि 

अस्पतालिन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापि सनमनतका पर्दानिकारीहरु समेतलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी 

निणिय गिुिपिे। 

५.३.६. अस्पतालको लानग अत्यावश्यकीय ववद्यतु , खािपेािी तथा ढल निकास व्यवस्थापि  

ववगत वषिहरुको ववद्यतु महसलु बलयौता लगायत पयािप्त मारामा खािेपािीको आपूनति हिु िसकी कनतपय 

अस्पतालहरुको सरसफाई, सेवा प्रवाह आर्र्द लगायतका कायिमा कर्ठिाई भईरहेको अवस्था छ।यसका साथै 

प्रयोग भईसकेको पािी अन्त्य तरल पर्दाथि र ढलको उशचत निकास िभई अस्पताल पररसर िै र्दगुिशन्त्ित भई 

संक्रमणको िोशखम रहेको रे्दशखएको छ।तसथि खािेपािी तथा ढल निकास व्यवस्थापिका लानग यस िीषिक 

अन्त्तगित रकम ववनियोिि गररएको छ। यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  

५.३.६.१) अस्पतालको लानग नियनमत ववद्यतु आपूनतिको व्यवस्था गिुिपिे हनु्त्छ।यसका लानग 

अस्पतालको िाममा बलयौतामा रहेको रकम यस िीषिक मा छुट्याईएको प्रनतितको रकमबाट 

भिुािी गिि सवकन्त्छ तर सो भिुािी गिुि भन्त्र्दा पवहले अस्पतालले उशचत रुपमा ववद्यतु खपत गिे 

ववषयमा योििा बिाउि ुपिेछ।िसका लानग अस्पतालमा नबद्यतु प्रयोग गर्दाि नमतव्यवयता अपिाउि ु

पिे हनु्त्छ। 

५.३.६.२) कमिचारीहरुको ब्यशिगत प्रयोगमा रहेका आवास भवि तथा कोठाहरुमा ववद्यतुको 

नमटर÷सवनमटर िडाि गिे।उि नमटर÷सवनमटरबाट उठेको रकम सम्बशन्त्ित कमिचारीहरुले िै 

भिुािी गिुिपिे गरी व्यवस्था नमलाउि।ेपािी आपूनति, सरसफाई, अस्पतालिन्त्य लगुाफाटाको सरसफाई, 
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ववरामीहरुको लगुाफाटोको सरसफाई, ववरामी तथा कुरुवाहरुको िहुाईिवुाई, पािीको महुािको 

ब्यवस्था, पािीको पाईप ब्यवस्था, पािी ट्यांकी वा अण्डरग्राउण्ड पािी टयाकंी निमािण वा पािी टयांकी 

खरीर्द, िारा तथा बेनसि÷नसंक वा ढल निकास, िारा, पाइपलाईिको ममित सिुार, प्लशम्बङ, िाराको 

नमटर , पािी तान्ने पम्प प्रयोग गिि, सरसफाईमा प्रयोग हिुे वानसङ मेनसि आवश्यकता अिसुार वाटर 

पम्प खररर्द तथा िडाि गिि आर्र्दमा खचि गिि सवकिछे। 

५.३.६.३) अस्पतालको प्रसव कक्ष÷सतु्केरी कक्षमा न्त्यािो हिुे ब्यवस्था गिि। 

५.३.६.४) अस्पतालको िौचालय, िौचालयमा पयािप्त पािी तथा िौचालयबाट निस्किे फोहोरमैलाको 

लानग उशचत ढल निकासको व्यवस्था गिि। 

५.३.६.५) खचि गर्दाि ववस्ततृ योििा बिाएर अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतको निणिय पनछ सम्बशन्त्ित 

निकायबाट ववस्ततृ लागत ईशस्टमेट तयार पारर प्रचनलत आनथिक प्रिासि सम्बन्त्िी ऐि नियम 

बमोशिम गिुि पिेछ। 

५.३.७. शललनिकल सेवा ववस्तार÷औिार उपकरण खररर्द  

मौिरु्दा औिार उपकरणहरु तथा ववनभन्न निकायहरुबाट प्राप्त भएका औिार उपकरणबाट सेवा प्रर्दाि गिि 

अपगु भई नियनमत सेवा संचालिमा बािा पनुगरहेको अवस्थामा ती उपकरणहरुको प्रनतस्थापि वा ियाुँ  खरीर्द 

कायिका लानग यस िीषिक अन्त्तगित रकम ववनियोिि छ।यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  

५.३.७.१) औिार उपकरण खरीर्द गिुि भन्त्र्दा अगाडी औिार उपकरणहरुको मौज्र्दात सूशच तयार 

गरी चाल ुहालतमा रहे िरहेको हेरी संचालिमा िआउि ेभएमा तथा औिार उपकरणहरु िै िभएमा 

प्रनतस्थापि गिे वा ियाुँ खररर्द गिि सवकिे छ।अस्पतालले खररर्द गिे औिार उपकरणहरुको सूची 

न्त्यूितम सेवा मापर्दण्ड (Minimum Service Standards) को अिसूुचीमा उल्लेख भए बमोशिम हिुपुिे 

छ।साथै यसरी खररर्द गररिे औिार उपकरणहरु आपूनति व्यवस्था महािाखाले नििािरण गरेको 

स्पेशिवफकेसि (spec.dohslmd.gov.np मा उपलब्ि छ) बमोशिम खररर्द गिुि पिेछ।साथै खररर्द गिुि 
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पूवि स्वास््य निरे्दििालय , स्वास््य आपूनति व्यवस्थापि केन्त्िले कुिै औिार उपकरण त्यस 

अस्पतालमा पठाउिे योििा छ वा छैि सो को एवकि पिात मार प्रवक्रया अगाडी बढाउि ुपिेछ। 

५.३.७.२) एलसरे, नडशिटल एलसरे, अल्िासाउण्ड, ई.सी.िी. मेनसिहरुको नियनमत ममित सिुार, एलसरे 

वफल्म, डेभलपर वफलसर, अल्िासाउण्ड, ई.सी.िी.का लानग िेल, पेपरहरु ,पन्त्िा , मास्क िस्ता 

अस्पतालमा नियनमत आवश्यक हिुे सामग्री व्यवस्थापि गििमा खचि गिि सवकिे छ। 

५.३.७.३) आकशस्मक सेवा प्रर्दाि गिि आवश्यक पिे औषिी तथा औषिीिन्त्य सामग्रीहरु पनि 

यसैबाट व्यवस्थापि गिि सवकिेछ। 

५.३.७.४) ववद्यतुीय माध्यमबाट नभनडयो कन्त्फरें नसंग गरर सेवाप्रवाह गिि सामाशिक ववकास 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत सो सम्बशन्त्िको कायिववनि अिसुार आवश्यक व्यवस्थापि गिि सवकिछे। 

५.३.७.५) प्रयोगिालामा मानथल्लो निकायबाट आपूनति िहिुे खालका सामग्रीहरु, केनमकल्स, ररएिेण्ट 

आर्र्द सामग्रीहरुमा खचि गिि सवकिछे। 

५.३.७.६) अस्पताल व्यवस्थापि महािाखाबाट अस्पताल औिार÷उपकरण ममित संभार कायि प्रारम्भ 

भएपनछ ममित गिे शिम्मा पाएको संस्थाबाट ममित संभार गराउि ुपिेछ र तत्पिात ममितमा रकम 

खचि गिि पाईिे छैि । 

५.३.८. अस्पतालमा फामेसी स्थापिा संचालि तथा सदुृढीकरण  

िेपाल सरकार स्वास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालयले िारी गरेको अस्पताल फामेसी सेवा निरे्दशिका, २०७२ ले 

निर्र्दिष्ट गरे बमोशिम अस्पतालहरुले ववरामी तथा सेवाग्राहीहरुलाई गणुस्तरीय फामेसी सेवा प्रवाह एवं संचालि 

गिुिपिे छ।अस्पतालको फामेसीमा औषनि र औषनििन्त्य सामग्रीहरु न्त्यूितम सेवा मापर्दण्ड (Minimum  

Service Standards)को अिसूुचीमा उल्लेख भए बमोशिमका नियनमत उपलब्ि गराउिे सनुिशितता गिुि पिे 

छ।अस्पताल फामेसी सेवालाई थप व्यवशस्थत बिाउि आवश्यक परेमा फामेसी सहायकहरु करारमा नलई 

२४ सै िण्टा फामेसी सेवा संचालि गिुिपिेछ।फामेसीमा अनतररि समयमा सेवा प्रर्दाि गरेबापतको भत्ता १ 

ििालाई यस िीषिक बाट व्यवस्थापि गिि सवकिछे।  
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५.३.९. अस्पतालको स्वास््य व्यवस्थापि सूचिा प्रणाली सदुृढीकरण :  

अस्पतालबाट उपलब्ि भएका सेवा सवुविाहरुको सवह तररकाले रेकनडिङ तथा ररपोवटिङ गरी अस्पतालको सेवा 

प्रवाहको बारेमा ििमािसमा सूचिा प्रवाह गिुि पर्दिछ।त्यसैले अस्पतालबाट र्र्दइिे सेवाहरुको सूचिा ब्यवशस्थत 

गििका लानग यस िीषिक अन्त्तगित रवह रकम खचि गिि सवकिे छ। यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु 

गिुि पिेछ :  

५.३.९.१) यस िीषिकबाट सूचिा ब्यवशस्थत गििका लानग मेनडकल रेकडि िाखामा आवश्यक ववनभन्न 

काडि÷शस्लपहरु÷रशिष्टर(मानथल्लो निकायबाट आपूनति हिुे भन्त्र्दा बाहेक), पेपरहरु, कम्प्यूटर (डेस्कटप), 

वप्रन्त्टर, यू.पी.एस., स्लयािर, इमेल, इन्त्टरिेट सेवा आर्र्द िडाि तथा संचालि गिि सवकिेछ।त्यसैगरी 

आवश्यक पिे भौनतक पूवाििारहरुमा र्दराि, ववरामी फाईल, यािक, टेबलु, कुसीमा खचि गिि सवकिेछ।  

५.३.९.२) यर्र्द अस्पतालमा मेनडकल रेकडिरको र्दरवन्त्र्दी छ तर कमिचारी छैिि ्भि ेअथवा र्दरबन्त्र्दी 

िै िभएको अवस्थामा अस्पतालका अन्त्य पर्दका कमिचारी बाट मेनडकल रेकडिको नियनमत रेकनडिङ 

ररपोवटिङ गििका लानग यस िीषिकमा छुट्याईएको रकमलाई अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सनमनतको 

निणिय बमोशिम नििले रै्दनिक गरै्द आएको कामकािको अनतररि यस कायिमा लगाउि सवकि ेर सो 

कायि गरेवापत नििलाई थप आनथिक सवुविाको ब्यवस्था गिि सवकिे छ। 

५.३.९.३) अस्पतालको डाटालाई चौमानसक रुपमा ववश्लषेण गरी सनमनतको बैठकमा प्रस्ततु गिुि 

पिे। 

५.३.९.४) यस िीषिकको रकमबाट अस्पतालमा Telephone Intercome System तथा CCTV 

स्थापिा साथै अस्पतालले र्र्दिे सेवा सवुविा, समय आर्र्दका बारेमा संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गिि 

सवकिछे।अस्पतालमा आकशस्मक अवस्थाको शिघ्र िािकारी गराई िोशखम , र्दिुिटिा न्त्यूिीकरणको 

लानग सईरिको व्यवस्था पनि गिुि पिेछ।  
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५.३.१०. सेवाग्राहीहरुका लानग अन्त्य सेवा सवुविाहरु सदुृढीकरण गिि   

मानथ उल्लेशखत वक्रयाकलापहरु बाहेक अस्पतालको अन्त्य सेवा सवुविाहरु सदुृढीकरण गिि तथा आकशस्मक 

सेवा संचालिका लानग सामग्रीहरु, नियनमत खािेपािीको ब्यवस्था, औषनि (लाइफ सेनभङ) लगायत तन्ना, 

तवकया, नसरक, कम्बल, तवकयाको खोल, आकशस्मक कक्षको लानग पर्दाि, बेडसाइड पर्दाि, पयािप्त उज्यालोको लानग 

बशत्तहरु, अस्पताल पररसरमा खम्बा (पोल) सवहतको सोलार बत्ती, स्तिपाि कक्ष व्यवस्थापि, लयाशन्त्टि 

व्यवस्थापि, कुरुवाहरुको लानग बस्ि फनििचर व्यवस्थापि, स्वास््य प्रबििि , सूचिा संचार गिे नडशिटल बोडि 

, स्वास््य ििचेतिामलुक कििर स्थापिा आर्र्द कायिका लानग यस िीषिकको रकम खचि गिि सवकिेछ।यस 

शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  

५.३.१०.१) यस िीषिकमा रकम खचि गर्दाि प्रचनलत आनथिक प्रिासि सम्बन्त्िी ऐि नियम बमोशिम 

गिुि पिेछ। 

५.३.१०.२) यर्र्द यस िीषिक मा छुट्याईएको रकम खचि गिि आवश्यक छैि वा रकम बचत हिु े

भयो भि े कायि संचालि सनमनतको बैठकबाट पाररत गरी िीषिकमा उल्लेख भएका अन्त्य 

वक्रयाकलापहरुमा खचि गिि सवकि ेछ। 

५.३.१०.३) यस िीषिक बाट पोषण पिुस्थािपिा गहृवाट प्रर्दाि हिु े सेवालाई थप व्यवशस्थत 

बिाउिको निशम्त संशिय सरकारबाट प्राप्त हिुे बिेट िर्दोहोररिे गरर आवश्यक खचि गिि सवकिेछ।  

५.३.११. आवश्यकता अिसुार िििशि व्यवस्थापि  

यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  

५.३.११.१) अस्पतालमा उपलब्ि िििशिको कनम भई स्वास््य सेवा प्रवाहमा समस्या भएमा 

अथवा ियाुँ सेवा थप गिुिपिे भएमा अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतको निणिय अिसुार निम्िािसुार 

हिुेगरर िििशि व्यवस्थापि गिि सवकिेछ (आवश्यकता र उपलब्िता अिसुार वविेष् 

शचवकत्सकहरुलाई सेवा करारमा नलई व्यवस्थापि गिुिपिेछ)। 
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५.३.११.२) शिल्ला अस्पतालले एम सी एच शललनिक र अन्त्य महत्वपणुि ििस्वास््य सेवाहरु 

(ल्याब सेवा , खोप सेवा , क्षयरोग , शिि एलसपटि, मलेररया आर्र्द) को व्यवस्थापि गरर 

अस्पतालबाटै सेवा प्रवाह गिे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ र आवश्यकता अिसुार िििशि यसै िीषिक 

बाट व्यवस्थापि गिुिपिेछ। 

५.३.११.३) सेती प्रारे्दशिक अस्पतालमा नबरामीहरुको Speech , Language , Hearing , Balance and 

swallow संग सम्बशन्त्ित सेवा ववस्तार गििको लानग MASLP (Master of Audiology Speech 

Language Pathology) अध्ययि गरेको व्यशि सेवा करारमा नलई थप यो सेवा पनि सचुारु गिुिपिेछ 

र सोको व्यवस्थापि पनि यसै िीषिक बाट गिुिपिेछ।     

५.३.११.४) शिल्ला अस्पतालमा डेन्त्टल सेवा संग सम्बशन्त्ित डेन्त्टल सििि वा डेन्त्टल 

हाईिेनिस्ट,फामेसी, एिेस्थेनसया संग सम्बशन्त्ित िििशि पनि आवश्यकता अिसुार राख्न सवकिेछ। 

५.३.११.५) महाकाली अस्पतालमा र शिल्ला अस्पतालमा व्यवस्थापकीय पक्ष सिुार गििको लानग 

अस्पताल व्यवस्थापक पनि राख्न सवकिछे (आवश्यक योग्यता अस्पताल व्यवस्थापिमा वा 

ििस्वास््य ववषयमा स्िातक गरेको हिुपुिेछ र सोको कायिवववरण सामाशिक ववकास मन्त्रालयले 

उपलब्ि गराउि ुपिेछ)। 

५.३.११.६) मािनसक स्वास््य सेवा प्रविििको लानग सो के्षरको तानलम प्राप्त वा मिोसामाशिक  

परामििकतािको समेत व्यवस्था गिि सवकिेछ। 

५.३.११.७) अस्पतालमा थप आवश्यक हिुे िििशि न्त्यूितम सेवा मापर्दण्ड र नबरामीको चापलाई 

आिार मानि सनमनतले िििशि सम्बशन्त्ि योििा बिाई पाररत गिे। 

५.३.११.८) उि योििा अिसुारको िििशि सेवा करारमा नलई व्यवस्थापि गिे। 

५.३.११.९) अस्पतालमा भएका प्राववनिक िििशिलाई सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष आवश्यक हिुे क्षमता 

अनभवृर्द्द गिि तानलमको व्यवस्था गिि सवकिेछ। 

५.३.११.१०) करारमा स्वास््यकमी भिाि गर्दाि संिीय सरकारको प्रचनलत काििु बमोशिम वा प्ररे्दि 

सरकारको करारमा कमिचारी भिाि सम्बशन्त्ि स्वीकृत कायिववनि वा निरे्दशिका बमोशिम गिुिपिेछ।  
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५.३.११.११) सेवा परामििको लानग नसलबन्त्र्दी आनथिक प्रस्ताव नलई सोवह वविेष् सेवाको सबै 

भन्त्र्दा कम अंक कबलु गिेलाई प्रचनलत काििु बमोशिम सेवा करारमा नलि सवकिछे।     

५.३.१२. आकशस्मक सेवा र प्रयोगिाला सेवा व्यवस्थापि  

यस िीषिक अन्त्तगित अस्पतालको आकशस्मक कक्ष, प्रयोगिाला सेवा थप व्यवशस्थत बिाउि 

आकशस्मक कक्ष, प्रयोगिाला सेवालाई थप व्यवशस्थत बिाउि कायियोििा बिाउिे र अस्पताल 

व्यवस्थापि सनमनतबाट स्वीकृत गराई कायिन्त्वयि गिुिपिेछ।आकशस्मक कक्षमा टाईल, ए सी, बेड, 

फनििचर, रंगरोगि आर्र्द व्यवस्थापि गरर सवुविा सम्पन्न बिाउि ुपिेछ।      

५.३.1३. अन्त्य (मानथ उल्लेख िभएका) 

यस िीषिक अन्त्तगित अस्पतालले संचालि गिे िव वाहि सेवा नि:िलु्क संचालिको लानग आवश्यक 

इन्त्ििको व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतको निणिय अिसुार िव वाहि सेवा प्रर्दाि गरेबापत 

चालकलाई पाररश्रनमक समेतको व्यवस्था गिि सवकिछे।यस िीषिक मा नभनडयो कन्त्फरेन्त्स सेवालाई 

थप व्यवशस्थत बिाउि पनि खचि गिि सवकिेछ।सेती प्रारे्दशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र 

वटकापरु अस्पतालमा नबरामीहरुको सेवालाई मध्यििर गरर नडशिटल टोकि प्रणाली सचुारु गिि, 

अस्पताललाई नि:िलु्क इन्त्टरिेट िनडत के्षर ,अस्पतालमा नडशिटल हाशिर िडाि तथा व्यवस्थापि, 

सेवाग्राहीहरुको शिम्मेवारी तथा र्दावयत्व समेतको वववरण खलु्िे फ्लेलस सावििनिक स्थािमा राख्न ुपिे 

आर्र्दमा बिेटको पररनि नभर रही खचि गिि सवकिेछ।सेवाग्राहीहरुलाई सेवा नलि सहिीकरण गिि 

सहायता कक्ष संचालिमा ल्याउि ु पिेछ र सोको लानग आवश्यक िििशि व्यवस्थापि 

गिुिपिेछ।सहायता कक्ष संचालिमा कशम्तमा प्रववणता प्रमाण पर तह उत्तीणि गरेको, २ ििा 

िििशि (सेती प्रारे्दशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालको हकमा २ ििा र शिल्ला अस्पतालको 

हकमा १ ििा) , सबैले रे्दख्न ेस्थािमा सहायता कक्ष स्थापिा गिुिपिेछ र सोको कायिवववरण बिाई 

आवश्यक व्यवस्थापि अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतले गिुिपिेछ।अपांग र िेष्ठ िागररकहरुलाई थप 

स्वास््य सेवा सवुविा नि:िलु्क उपलब्ि गराउि पनि सवकिेछ र सोको आनथिक खचि सवहतको 
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प्रस्ताव अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतबाट स्वीकृत गराई गिुिपिेछ।सेती र महाकाली अस्पतालको 

हकमा आवश्यकता अिसुार यस प्ररे्दिका महत्वपणुि व्यशिहरुलाई (ववशिष्ट महािभुावहरु) गणुस्तरीय 

सेवा प्रवाहको निशम्त नभ.आई.पी कक्ष व्यवस्थापि गरर नछटो छररतो सेवा प्रवाह पनि गिि सवकिेछ।          

६) अन्त्य अस्पतालहरुको हकमा    

सामरु्दावयक अस्पतालहरु ( अत्तररया , वटकापरु , लम्की , बािरुा ) , स्थािीयतह अन्त्तगितका अस्पतालहरु ( 

गोकुलेश्वर , िोगबढुा , मालाखेती र श्रीपरु बेलौरी )  , प्रहरी अस्पताल र्र्दपायल , न्त्याय अस्पताल , अछाम , 

गेटा आुँखा अस्पताल , कैलालीको हकमा पुुँिीगत िीषिक हरुमा मारै खचि गिि नमल्िेछ।सम्बशन्त्ित िीषिक 

मा ववनियोशित बिेट स्वास््य कायािलयमा हस्तान्त्तरण गररिेछ र स्वास््य कायािलयले सम्बशन्त्ित अस्पताललाई 

प्राप्त बिेटको िािकारी गराउि ुपिेछ र उि बिेट कायिन्त्वयिको लानग पुुँिीगत िीषिक गत खचि सवहतको 

योििा माग गिुिपिेछ।पुुँिीगत खचि िीषिक भएको यवकि गरर स्वीकृत गिे र प्रचनलत नियमािसुार आवश्यक 

कारवाही गिे।     

७) आनथिक वक्रयाकलाप  

कायिक्रमहरु संचालि गर्दाि िपेाल सरकार वा प्ररे्दि सरकारको प्रचनलत आनथिक ऐि , नियम , काििु अिसुार 

गिुिपिेछ।  

८) अिगुमि तथा मूल्याकंि  

 यस शिषिकमा रे्दहाय बमोशिम कायिहरु गिुि पिेछ :  

८.१. सम्बशन्त्ित अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतले अिगुमि तथा मूल्याकंि गिुिपिेछ। 

८.२. सामाशिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य निरे्दििालयबाट यस कायिक्रमको आवश्यकता अिसुार 

अिगुमि तथा मूल्यांकि गररिेछ। 

८.३. प्ररे्दि सरकार अन्त्तगति भन्त्र्दा बाहेकका कायिक्रम लाग ुहिु ेअस्पतालहरुको हकमा सम्बशन्त्ित 

स्थािीय तह र स्वास््य कायािलयले आवश्यकता अिसुार कायिक्रम अिगुमि तथा मूल्यांकि गिेछ। 
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अिगुमि तथा मूल्यांकिको लानग सबै निकायहरुले स्वास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालयबाट ववकास भएको 

न्त्यूितम सेवा मापर्दण्डको चेकनलष्ट प्रयोग गिुिपिेछ।  

९) प्रनतवेर्दि :  

चाल ुआ.व.को कायिक्रम सम्पन्न भईसकेपनछ भौनतक तथा ववशत्तय प्रगनत सवहतको वावषिक प्रनतवेर्दि अस्पताल 

व्यवस्थापि सनमनत र स्वास््य निरे्दििालयमा समक्ष अनिवायि पेि गिुिपिेछ र स्वास््य निरे्दििालयले 

एकमषु्ठमा संकलि गरर यस मन्त्रालयमा पेि गिुिपिेछ। 

१०) अपेशक्षत प्रनतफल :  

अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्ष सदुृढ भई अस्पतालबाट प्रर्दाि गररिे गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको सनुिशितता 

भएको हिुेछ। 

११) बािा अड्काउ फुकाउ : 

यस निरे्दिका कायािन्त्वयिका क्रममा थप व्यवस्था गिुि परेमा यस निरे्दशिका तथा प्रचनलत कािूिसुँग िबाशझि े

गरी मन्त्रालयले आवश्यक निणिय गिि सलिेछ।  

१२) खारेिी र बचाउ : 

यस निरे्दशिकामा उल्लेख भएका कुराहरु यसै निरे्दशिका अिसुार हिुेछ तथा संिीय कािूि र प्ररे्दि कािूिसुँग 

बाुँशझएमा बाुँशझएको हर्दसम्म अमान्त्य हिुेछ।  

  


