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"सानीभेरी गाउँपालिका अस्पताि स्थापना र संचािन कार्यविलि २०७६" 

कार्यपालिकािे पास गरेको लिलत- २०७६/१०/ २५ गते । 

गाउँपालिका अध्र्क्षिे प्रिानीकरण गरेको लिलत- २०७६/१०/ २६ गते । 

िेबसाइटिा अपिोड गरेको लिलत- २०७६/१०/२८ गते । 

 

प्रस्तािना:  नपेािको संवििान २०७२ िे स्िास््र् सेिािाई िौलिक हकको रुपिा पररभाषा गरे बिोजिि सबै 
नागररकको पहचुिा सजििै सियसिुभ र गणुस्तरीर स्िास््र् सेिा पाउने िनताको िौलिक हकिाई सरुजक्षत गनय, 
कुनै पलन नागररक आकजस्िक स्िास््र् सेिा नपाएर ज्र्ान गिुाउन बाध्र् नपरोस भन्ने  ध्रे्र्का साथ स्थालनर् 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा झ ३ अनसुार लिलत-२०७६/१०/ २५ गते सानीभेरी 
गाउँ कार्ायपालिका िैठकको लनणयर् ििोजिि "सानीभेरी १५ शैर्ा गाउँपालिका अस्पताि स्थापना र संचािन 
कार्यविलि २०७६" अनिुोदन गरी िाग ुगनय िान्छनलनर् भएकािे,  

१. सजक्षप्त नाि र प्रारम्भ- (१) र्स कार्यविलिको नाि १५ शैर्ा गाउँपालिका अस्पताि स्थापना र संचािन 
कार्यविलि २०७६ रहेको छ ।(२) र्ो कार्यविलि सानीभेरी गाउँपालिका लभत्र तरुुन्त िाग ुहनुे छ । 

                       

२. पररभाषा - विषर् र प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलििा- 

(१) ग्राि अस्पताि भन्नािे रोगिाट ग्रलसत व्र्जिको रोगको लनदान उपचार र आिश्र्क  स्िास््र् सेिा प्रदान 
गने उद्यश्र्िे स्थावपत १५ शैर्ाको सानीभेरी ग्राि अस्पताि बजुझन्छ ।  

(२) फोहर िैिा भन्नािे अस्पताि िन्र् िा अस्पताििाट लनस्कने फोहरिाई संझन ुपदयछ । 

३) संचािक सलिलत भन्नािे र्सै कार्यविलि अनसुार अस्पत्ताि संचािन सलिलत संझन ुपदयछ । 

(४) भिन संवहता भन्नािे भिन ऐन २०५५ को दफा ३ को उपदफा २ बिोजिि नेपाि सरकारिाट स्िीकृत 
राविर् भिन संवहता संझन ुपदयछ । 

(५) सानीभेरी गाउँपालिका भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई संझन ्पदयछ । 

(६) कार्ायपालिका भन्नािे गाउँपालिका सरकारिाई संझन ुपदयछ । 

(७) अध्र्क्ष भन्नािे गाउँ पालिकाको अध्र्क्षिाई संझन ुपदयछ । 

(८) अलिकृत भन्नािे प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिाई संझन ुपदयछ । 

(९) ऐन भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ िाई संझन ुपदयछ । 

  

३. ग्राि अस्पतािको स्थापना- (१)र्स सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका आि िनसिदुार्हरुको  अस्पताििे ददने 
रोगको लनदान  उपचार सेिा र अन्र् स्िास््र् सेिा घर आगनिा सियसिुभ गणुस्तरीर् स्िास््र् सेिा प्रदान 
गरी सबै नागररकको  स्िस्थ िीिनर्ापन लबताउन गाउँपालिका स्तरीर् १५ सैर्ाको अस्पताि स्थापना 
गररएको छ । (२) गाउँपालिका अस्पताि सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकािे तोवकएको स्थानिा स्थापना हनुेछ । 

 ४. ग्राि अस्पताि संचािन - (१) प्रचलित काननुको अलिनिा रवह १५ सैर्ा अस्पताि संचािनको िालग 
कार्यपालिकाको लनणयर् र संिजन्ित लनकार्िाट अनिुलत प्राप्त गरर अस्पताि संचािन गनुय पने छ ।                      
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(२) अस्पताििे आफ्नो उदे्दश्र् र क्षिता अनसुार अनलुिलत प्रदान गने लनकार्िाट अनिुलत लिई देहार् 
बिोजििका स्िास््र् सेिाको संचािन गनेछ । 

I. कआकजस्िक सेिा,  

II.   बवहरंग सेिा,  

III.  अन्तरंग सेिा, 
IV.  सािान्र् शल्र्विर्ा सेिा,  

V.  फािेसी सेिा.  

VI. लनदानात्िक सेिा(प्रर्ोगशािा रेलडर्ो इिेलनङ्ग) 

VII. प्रिदयिनात्िक तथा प्रलतकारात्िक सेिा,  

VIII.  रिसंचार सेिा,  

IX.  लनस्काजशत फोहरिैिा व्र्िस्थापन, 
X.  अस्पताि व्र्िस्थापन सेिा, 

XI.   शिगहृ व्र्िस्थापन,              

५. गणुस्तर सलुनजित सम्िन्िी िापदण्ड- (१) अस्पताििे दफा ४ बिोजििको स्िास््र् सेिा संचािन गदाय 
देहार्को गणुस्तर सलुनजितता गनुयको साथै उल्िेजखत िापदण्डको पािना गनुय पनेछ । 

I. बवहंरङ्ग सेिा लिने आउने विरािीको चापको आिारिा विरािी दताय लबशेषज्ञ परािशय लनदानात्िक सेिाहरु र 
फािेसी सेिा लछटो छररतो सेिा ददने व्र्िस्था लििाउन ुपने छ । 

II. अस्पताििे लबलभन्न लबभागहरुिाट ददने सेिाहरु स्तरीर् रुपिा संचािन गनय कार्य संचािन लनदेजशका तर्ार 
गरी िाग ुगनुय पने छ । 

III. अस्पताििे विश्व स्िास््र् संगठनिे लनिायरण गरेका िापदण्ड बिोजिि संििण लनर्न्त्रणको व्र्िस्था हनु ु
पनेछ सो को लनर्लित र प्रभािकारी  अनगुिन गनुयपने छ । 

IV. अस्पताििे लबशेषज्ञ जचवकत्सक र अन्र् जचवकत्सहरुको सेिा ददने सिर् तालिका  ददन बार स्पष्ट खलु्ने 
गरी सबैिे देख्न ेठाउिा राजखएको हनु ुपने छ । 

V. अस्पताििे तोवकएको सेिा तोवकएको संबजन्ित विशेषज्ञ जचवकत्सक जचवकत्सक  िा स्िास््र्किी 
कियचारीिाट  सेिा ददने व्र्िस्था लििाउन ुपने छ । 

VI. अस्पताििा आउने सेिाग्राहीिाई सहि रुपिा सेिा ददन सेिािाई व्र्िजस्थत गनय एक सोिपछु / सहार्ता 
कक्ष स्थापना गररने छ । 

VII. अस्पताििे सेिाग्राहीिे लिन चाहेको सेिा  चाहेको जचवकत्सकिाट सेिा ददने व्र्िस्था लििाउन ुपनेछ । 

VIII. अस्पतािको क्षेत्र िररपरर र सबै विभागहरु लनर्लित रुपिा सफा सगु्घर राखेको हनुपुने छ । 

IX. सबैिे देख्न ेठाउिा उिरुी पेवटका लबरािी बडापत्र र सचुना अलिकारीको फोटो फोन नंम्बर सवहत 
अस्पताि पररसरिा राख्नपुने छ ।आएका उिरुी िनगनुासो सनेु्न अलिकारी तोकी सो उिरुी िनगनुासो 
सिािान गनय व्र्िस्था लििाएको हनु ुपने छ ।साथै सिािान हनु नसकेिा कारण सवहत सम्बजन्ित 
व्र्जििाई िानकारी गराउन ुपनेछ । 

X. अस्पताििा कार्यरत जचवकत्सक स्िास््र्किी  र अन्र् कियचारीहरुको सेिा शतय सम्बन्िी लनर्ि िनाई  
पररचािन गनुय पनेछ । 
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XI. विशेषज्ञ जचवकत्सक र जचवकत्सकिाई लनजि क्षेत्र जलिलनक र अस्पताि प्रशासलनक  काि गनय ददईने छैन 
सो िापत लनर्िनसुार भत्ताको व्र्िस्था अस्पताििे गनुयपने छ । 

XII. लबरािी िा लबरािीको रेखदेख गने व्र्जििाई रोग र उपचार गने पद्धलतिारे िानकारी ददई सेिा ददने 
व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

XIII. अस्पताििे चौविसै घण्टा जचवकत्सक तथा स्िास््र्किीको व्र्िस्था  कार्यतालिका लबभािन गरी 
आकजस्िक शैर्ा क्षिता र लबरािीको चापको आिारिा जचवकत्सक स्िास््र्किी पररचािन गनुय पनेछ । 

XIV. आकजस्िक विभागिाट लबरािी भनाय गनय ररफर गने लबरािीको रेफरि प्रविर्ा र लबरािी साने पद्धलत स्पष्ट 
पररभाषा भएको हनु ुपनेछ । 

XV. अस्पताििा उपचारका िालग आउने विपन्न  असहार् बेिाररसे लबरािीका िालग कुि शैर्ाको दश प्रलतशत 
शैर्ा छुट्याई लनशलु्क उपचार अलनिार्य रुपिा उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

XVI. दफा ५ को उपदफा ड र ढ बिोजिि उपिब्ि गराइएको उपचार सेिाको अलभिेख राखी गाउँ 
कार्यपालिकािा सो को प्रलतिेदन लनर्लित रुपिा बझुाउन ुपनेछ । 

XVII. अस्पताििे विपद व्र्व्थापन कार्यर्ोिना बनाएको हनुपुनेछ ।सो कार्यका िालग सम्पकय  व्र्जि तोकी सो 
को िानकारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई ददन ुपनेछ । 

(२) अस्पताििे प्रदान गने स्िास््र् सेिाको गणुस्तरिाई सलुनजितता प्रदान गनय राविर् तथा अन्तराविर् 
गणुस्तर जचन्ह लिन अस्पताििाई प्रोत्साहन गररने छ । 

६. गणुस्तर तथा िापदण्ड अनगुिन सम्बन्िी व्र्िस्था- 
 (१) अस्पताििे आफुिे प्रदान गरेको सेिाहरुको र्स कार्यविलििा उल्िेजखत िापदण्ड बिोजििको गणुस्तर भए 

नभएको सम्िन्ििा प्रत्र्क िषय परीक्षण स्ि िलु्र्ाङ्कन गराई सो को प्रलतिेदन आलथयक िषय सिाप्त भएको लिलतिे 
तीन िवहना लभत्र गाउँ कार्ायपालिकािा प्रचलित काननुिे तोके बिोजििको ढाँचािा अलनिार्य रुपिा पेश गनुय पनेछ 
। 

(२) दफा ६ को उपदफा १ बिोजिि तोवकएको अिलिलभत्र प्रलतिेदन पेश नगरे अस्पताििाई सो प्रलतिेदन पेश 
गनय गाउँ कार्ायपालिकािे लनदेशन ददन सलनेछ । 

(३) र्स कार्यविलि बिोजिि लनररक्षण तथा अनगुिनका िििा ददएको लनदेशन पािना नगरेिा र्स लनदेजशका 
बिोजििको गणुस्तर तथा पिुायिार िापदण्ड परुा नगरेिा र गणुस्तर परीक्षणको िावषयक प्रलतिेदन पेश नगरेिा 
अस्पताििाई गाउँ कार्ायपालिकािे अस्पताििे प्रदान गदै आएको सेिा पणुय िा आंजशक रुपिा तत्काि बन्द 
गनय आदेश ददन सलनेछ । 

(४) अस्पताििाई कारबाही गनुय पिुय अस्पताििाई िनालसब िावफकको सफाई पेश गने िौका ददईनेछ । 

(५) र्स कार्यविलििा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेजखएता पलन अन्र् प्रचलित काननु बिोजिि गररने अनगुिनिाई र्ो 
व्र्िस्थािे रोलने छैन । 

 

७ अस्पतािको पूिायिार सम्िजन्ि िापदण्डहरु- (१) अस्पताििे सेिा संचािन गदाय देहार् बिोजििको पूिायिार 
सम्िन्िी िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपदयछ । 

I. अस्पताि रहने स्थान ििुा ििुो  ध्िनी  िि तथा िलिन प्रदषुण िाट ििु भएको हनु ुपदयछ । 

II. अस्पताि स्थापना हनुे स्थानिा सडक र्ातार्ातको सहि पहचु हनु ुपनेछ । 
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III. पानी लबििुी संचार र इन्टरनेट सेिाको चौलबसै घण्टा उपिब्ि भएको । 

IV. अस्पताि रहने क्षेत्र  र हातालभत्र उपर्िु सरुक्षाको व्र्िस्था भएको । 

V. सिारी सािन पावकय ङ्गका िालग पर्ायप्त ठाउँ भएको । 

VI. अस्पताि पररसरिा स्िस्थकर िातािरणका िालग बकृ्षारोपण तथा बगैचाको ब्र्िस्था भएको । 

VII. अस्पताि पररसर लभत्र प्रलतक्षािर्को व्र्िस्था संगै स्िास््र् जशक्षा प्रसार गनय टेलिलभिनको व्र्िस्था भएको। 

VIII. िोजखिपणुय फोहरिैिा व्र्िस्थापनको िालग उपर्िु प्रविलि व्र्िस्था गनुयका साथै फोहरिैिा व्र्िस्थापन ऐन 
२०६८ फोहरिैिा व्र्िस्थापन लनर्िाििी २०७०  बिोजिि फोहर व्र्िस्थापनका िालग आिश्र्क पूिायिार 
व्र्िस्था लििाएको हनु ुपदयछ ।  

(२) आकजस्िक सेिाको िालग देहार् बिोजििको पूिायिार सम्िन्िी िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपने छ । 

क- कुि शैर्ा क्षिताको कजम्तिा पन्र प्रलतशतका दरिे आकजस्िक कक्षिा शैर्ाहरु उपिब्ि हनु ुपनेछ । 

आकजस्िक सेिाका िालग छुट्याइएको शैर्ािाइ देहार् अनरुुप िगीकरण गरर सेिा ददने व्र्िस्था लििाउन ु
पनेछ । 

 (१) Red(R)    अलत लसवकस्त विरािीको सेिा ददने शैर्ा िरािर एक प्रलतशत । 

 (२)  Yellow(Y)    लसवकस्त विरािीको सेिा ददने शैर्ा िरािर दईु प्रलतशत । 

 (३ ) Green(G)    सािान्र् विरािीको सेिा ददने शैर्ा िरािर तीन प्रलतशत । 

 (४)  Black (B)     ितृ्र् ुभईसकेका  लबरािीिाई राख्न ेशैर्ा िरािर एक प्रलतशत । 

 (५) Observation Room/ Bed   िरािर तीन प्रलतशत । 

ख- आकजस्िक कक्षा संचािन गदाय Ultrasound, X-ray,Lab room,OPD.IPD,OT कक्ष तथा अन्र् िाडयहरुिा 
सिेत सजििै लबरािी ल्र्ाउन िैिान सवकने (जव्हिचेर/ट्रिी / स्टेचर)  गरी संचािनिा ल्र्ाएको हनु ुपनेछ 
। 

ग- आकजस्िक कक्षिा प्रलतक्षािर् ट्रार्ि (Triage Room) चेजन्िङ्ग रुि, Medico-legal Case िस्तै  Rape victim  
आददको िालग गोपलनर्ता सलुनजित हनुे कोठाको सिेत व्र्िस्था भएको हनुपुनेछ । 

घ- चौविसै घण्टा आकजस्िक सेिा ददने व्र्िस्था लििाएको हनु ुपनेछ । 

ङ -अस्पताििा आकजस्िक सेिाका िालग दक्ष स्िास््र्किी   चौविसै घण्टा र जचवकत्सक अनकििा उपिब्ि 
हनुेगरर व्र्िस्था लििाएको हनु ुपने छ । 

च- प्रकोप िन्र् रोगहरु प्रकृलत प्रकोप िस्ता पक्षिाई लबचार गरर आकजस्िक उपचार सेिाका िालग अस्पताििे 
विपद व्र्िस्थापन र्ोिना बनाएको हनु ुपने छ । 

छ- आकजस्िक सेििा काि गने िनशजििे कजम्तिा  Basic Life Support (BLS)/ Primary Trauma Care (PTC)/ 

Advance cardiac life Support (ACLS) Advance Trauma Life Support(ATLS) आदद सम्बजन्ि तालिि लिएको 
हनु ुपनेछ । 

(३) बवहरङ्ग विभागका िालग देहार् बिोजििको पूिायिार सम्िन्िी िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ । 

क- अस्पतािबाट प्रदान हनुे प्रत्र्क विशषजे्ञ सेिाको िालग ओ वप डी कक्षको व्र्िस्था लििाएको हनु ुपनेछ । 

ख- अस्पतािका िालग सािान्र्तर्ा सािान्र् जचवकत्सा र स्त्री तथा प्रसलुत सेिा हनु ुपनेछ ।अन्र् सेिा पूिायिार 
खडा गरी अन्र् विशेषज्ञ सेिा आिश्र्कता अनसुार स्िेजछछक रुपिा संचािन गनय सवकने छ । 
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ग- उपिब्ि भएका जचवकत्सकहरु िध्रे् सेिाग्राहीिे उपिब्ि भए सम्ि रोिेको जचवकत्सकसंग परीक्षण गनय 
पाउने व्र्िस्था लििाउन ुपनेछ । 

(४) अन्तरंग विभागका िालग देहार् बिोजििको पूिायिार सम्िन्िी िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ ।  

क नलसयङ्ग ड्युटी स्टेशनबाट प्रत्र्ोक लबरािीको प्रत्र्क्ष लनगरानी हनुे व्र्िस्था गनुय पनेछ ।उि सवुििा नभएिा 
प्रत्र्क विरािीको शैर्ािा कि बेि राख्न ुपनेछ । 

(५) एिाईड हेल्थ एण्ड लनदानात्कि सेिाका िालग देहार् बिोजििको पूिायिार सम्िन्िी िापदण्ड परुा गरेको हनु ु
पनेछ  

क- प्रत्र्क वकलसिको परीक्षणका िालग राविर् िन स्िास््र् प्रर्ोगशािा लनलत अनरुुपको प्रर्ोगशािाको व्र्िस्था 
भएको हनु ुपनेछ । 

ख- एलसरे सेिा प्रदान गदाय विवकरणिे पने असर साििानी अपनाउने विशेष सिहुिाई खतराको संकेत ददई 
साििान  सेिा प्रदार्क र सेिाग्राहीिे  अपनाउन ुपनेछ । 

(६) अस्पताििा पोषण खोप, आिा र बछचाको स्िास््र्, पररिार लनर्ोिन क्षर् कुष्ठरोग िस्ता सेिाहरुको नेपाि 
सरकारको लनलत बिोजिि प्रिद्धयनात्िक तथा प्रलतरोिात्िक सेिा उपिब्ि हनु ुपने छ । 

(७) औषिी पसि (Pharmacy) का िालग देहार् बिोजििको पूिायिार िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ 

क- अस्पताि हाता लभत्र एक सिुभ फािेसी पसि अस्पत्ताििे संचािन गनेछ । 

ख- चौिीसै घण्टा फािेसी संचािनका िालग फािेसी विषर् अध्र्र्न गरेको दक्ष िनशजिको व्र्िस्था हनु ु
पनेछ। 

ग- फािेसी कक्षिा औषिीको गणुस्तर ह्रास नहनुे गरर सरुजक्षत भण्डारण गने व्र्िस्था लििाउन ुपनेछ । 

साथै ताप संिेदनशीि औषिी तथा भ्र्ाजलसनको भण्डारण तोवकएको तापिििा भण्डारण हनु ुपनेछ । 

घ- उपचारिा प्रर्ोग गररने िाग ुऔषिीहरु  (Narcotic drugs) िाग ुऔषि लनर्न्त्रण ऐन २०३३ बिोजिि 
अस्पताििे जचवकत्सकको लिजखत प्रजेस्िप्सन अनसुार िात्र वितरण गने व्र्िस्था लििाई साथै औषिीको 
आम्दानी तथा वितरणको अलभिेख राख्नपुनेछ । 

ङ म्र्ाद नाघेका औषिीहरु लनर्लित रुपिा नेपाि स्िास््र् अनषुन्िान पररषदको Hospital Waste Management 

Guideline िा उल्िेख भएकोिा सोही बिोजिि र नभएको खण्डिा विश्व स्िास््र् संगठनको लनदेजशका 
बिोजििको विलि अपनाई नष्ट गनुय पनेछ । 

च- आकजस्िक सेिाका िालग चावहने आिश्र्क औषिीहरु चौिीसै घण्टा उपिब्ि हनुे व्र्िस्था हनु ुपने छ । 

छ- अस्पताििे िाह्य व्र्जि िा संस्थािाई फािेसी सेिा संचािन गनय ददएको अिस्थािा सो व्र्जि िा संस्थािे 
पलन अस्पताििे पािना गनुयपने िालथ उल्िेजखत सम्पणुय शतयहरु अलनिार्य रुपिा पािना गने व्र्िस्था लििाए 
को हनु ुपनेछ । 

ि- औषिीको खदु्रा िलु्र्िा छुटको व्र्िस्था भएिा सिैिे देख्न ेगरी टाँस गनुयपने छ । 

झ- भिन संवहतािा उल्िेजखत िापदण्ड अनरुुप औषिी पसि संचािन हनुे भिन लनिायण भएको हनुपुनेछ । 

(८) रि संचार सेिा देहार् बिोजििको पूिायिार सम्िन्िी िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ 

क- अस्पताि हातािा ब्िड बैकको व्र्िस्था भएको हनुपुने । सो नभएिा लबरािीको िालग आिश्र्क पने ब्िड 
उपिब्ि हनुे गरी ब्र्िस्था लििाएको हनु ुपने छ । 
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ख- ब्िड बैकको संम्बन्ििा राविर् िनस्िास््र् प्रर्ोगशािा लनलत अनरुुपको व्र्िस्था भएको हनु ुपनेछ । 

(९) अस्पताि व्र्िस्थापन देहार् बिोजििको पूिायिार सम्िन्िी िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ । 

क- सोिपछु तथा गनुासो सनुिुाई कक्ष- (१) सेिाग्राहीहरुको सवुििाको िालग आिश्र्क कियचारी सवहतको 
सोिपूि कक्षको व्र्िस्था हनु ुपनेछ ।(२) अस्पताििे प्रदान गने सेिाका विषर्िा सेिाग्रहीको गनुासो 
सनुिुाई गनय उजचत प्रिन्ि लििाएको हनु ुपछय। 

ख- सचुनाको संप्रषेण- (१) अस्पतािलभत्र प्रभािकारी सचुना संप्रषेणका िालग आिश्र्क आजन्त्रक टेिीफोन किको 
व्िस्थाको साथै आिश्र्क आिलुनक संर्न्त्रको संिजुचत प्रर्ोग हनु ुपनेछ । (२) अस्पतििा साियिलनक संचार 
सेिाको व्र्िस्था हनुपुनेछ ।(३) प्रहरी, एम्ििेुन्स ,दिकि िस्ता सेिा िगाएतका आकजस्िक सेिाका टेलिफोन 
नंम्बरहरु स्पष्ट देजखने गरर राख्न ुपनेछ । 

ग- पानी वितरण- (१) अस्पताििा लबरािी र अन्र् व्र्जिहरुका िालग चौबीसै घण्टा शदु्ध पानी विश्व स्िास््र् 
संगठनिे तोके अनरुुपको आपूलतय हनु ुपनेछ । (२) अस्पताििा वितरण हनु ेपानीको गणुस्तर पररक्षण ६/६ 
िवहनािा गराई सो को अलभिेख राजखएको हनु ुपनेछ । 

घ- विद्यतु आपूलतय- (१) अस्पताि क्षेत्र लभत्र र सबै लबभागहरुिा चौबीसै घण्टा विद्यतु आपूलतय हनुे व्र्िस्था लििाएको 
हनु ु पनेछ । साथै िोड सेलडङ्गको सिर्िा विद्यतु आपूलतय गनय अटोिेवटक ब्र्ाकप लसस्टि स्थापना गरेको 
हनुपुने। (२) अन्र् इििेन्सी कक्ष र संिेदनशीि कक्षहरुिा आपतकालिन विद्यतु व्र्ाक अप लसस्टि राखेको 
हनुपुनेछ । 

ङ- सरसफाई तथा शौचािर् व्र्िस्था- (१) अस्पतािको सम्पणुय क्षेत्र सिै सफा राख्न ुपनेछ । (२) अस्पताििा 
देहार् बिोजििको सेिा ददईने कक्षहरु िा जलिलनकिा शौचािर् व्र्िस्था हनु ुपनेछ । 

I. आकस्िीक कक्ष,  

II. िेिर रुि,  

III. प्र्ाथोिोिी सेिा, 
IV. बवहरंग विभाग िवहिा र परुुषका िागी अिग अिग, 
V. डालटर र स्टाफका िालग आिश्र्कता अनसुार,  

VI. प्रलत छ िेड िनरि सेिािा एक,  

(३) अस्पताि हातालभत्र सेिाग्राही तथा सेिा प्रदार्कका िालग प्रर्ाप्त पानी र सािनु सवहतको शौचािर्को 
व्र्िस्था हनु ुपनेछ । (४) शौचािर् सिै सफा  राखेको हनु ुपनेछ ।  

(५) िियत संम्भार व्र्िस्था- 

क- अस्पताििे प्रर्ोग गने उपकरण तथा औिारहरु  सिर्िानै िियतको व्र्िस्था हनुपुनेछ । साथै ठूिा र 
गंलभर प्रकृलतका औिार उकरणहरुको कम्पनीिे लनददयष्ट गरेको िियत अिलि अनसुार िियत संभार कार्यर्ोिना 
बनाई सोही अनरुुप िियत गरेको हनु ुपनेछ । 

ख- असस्पतािको भिन सिारी सािन िेलसनरी औिार र्न्त्र उपकरण विदु्दतीर् उपकरण र अन्र् विदु्दतीर् 
उपकरणहरुको लनर्लित िियत संभार गने व्र्िस्था लििाएको हनु ुपनेछ । 

(६) लबरािी कुरुिा िाई सवुििा -अस्पतािको िाडय तथा अन्र् उपचार ददन ेस्थानिा आिश्र्कता अनसुार लबरािीको 
साथिा रहने एक िना कुरुिािाई िस्न सलने प्रिन्ि हनु ुपनेछ । 
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(७) लर्ानटीन सवुििा- अस्पतािहाता लभत्र खाना पकाउने र खाना खाने अिग अिग ठाँउ सवहतको सफा र 
सवुििार्िु लर्ानटीनको व्र्िस्था भएको हनुपुनेछ । 

(८) िन्रीको व्र्िस्था- क. अस्पताििा प्रर्ोगहनुे एप्रोन पन्िा टोपी ितु्ता तन्ना तवकर्ा खोि रुिाि िस्ता िगुा 
कपडा िनुको िालग िण्रीको व्र्िस्था हनुपुनेछ । ख. अस्पताििा भनाय भएका लबरािीको िगुा िनुे सवुििाको 
व्र्िस्था भएको हनु ुपनेछ । 

(९) भण्डार व्र्िस्था- क. आपतकालिन  अिस्थािा प्रर्ोग हनुे सािाग्रीहरुको अिग्गै भण्डार कक्ष हनु ुपनेछ। 
र्स्तो भण्डारण कक्षिा कजम्तिा एक िवहनाको िालग अत्र्ािश्र्क सािाग्री स्टक राख्न ेव्र्िस्था हनु ुपनेछ । 

ख. अस्पतािको िालग ित्ताकपडा सरसफाई सािाग्री औिार उपकरण तथा औषिीको न्र्नुति िौज्दात रहन ु
पने र सो सािाग्रीको उपरू्ि भण्डारणको  (Refrigerator,Ventilation,A/C) आदी व्र्िस्था गरेको हनु ुपनेछ।  

(१०) सरुक्षा व्र्िस्था- क. अस्पताििा सरुक्षा व्र्िस्था लििाउन  सरुक्षा गाडयको व्र्िस्था भएको हनु ुपनेछ । 

ख. आपतकालिन अिस्थाको िालग तत्काि सेिा प्रदान गनय राज्र्का सरुक्षा लनकार् संग संिन्िर् कार्ि गने   
व्र्िस्था लििाएको हनु ुपने । 

(११) एम्ििेुन्स संचािन -अस्पताििा िेलडकि एटेन्डेन्ट सवहतको १ िटा एम्बिेुन्स अलनिार्य हनुपुने र अस्पताििे 
त्र्स्ता िेलडकि एटेण्डेन्टिाई  Basic Emergency Medicine Training  ददन ेव्र्िस्था लििाउनकुा साथै एम्ििेुन्स 
सेिा संचािन लनलत २०६० बिोजिि एम्बिेुन्स सेिा संचािन गने व्र्िस्था लििाएको हनु ुपनेछ । 

(१२) र्ातार्ातको व्र्िस्था - अस्पताििे कजम्तिा रात्रीकालिन सिर्िा काि गने कियचारीिाई आउन िान 
र्ातार्ातको व्र्िस्था अलनिार्य लििाउन ुपनेछ । 

(१३) स्थान तथा िग्गा पूिायिार- क. अस्पताि रहने स्थान- अस्पताि रहन ेस्थान छनौंट गदाय  पार्क पने गरी 
प्रदूषणििु क्षेत्रको छनौंट गनुय पनेछ ।अस्पताि लनिायणको िालग  स्िास््र् चौकी लसम्िीको िलिनिा अस्पताि 
भिन निन्दा लसम्िी स्िास््र् चौकीको भिन र गाउँ पालिकािे लनिायण गरेको  अस्थार्ी भिनिा संचािन 
गररनेछ । अस्पताि संचािनको िालग अिश्र्क भिन र भौलतक संरचना स्िास््र् चौकी लसम्िीको प्रर्ोग 
गररनेछ । ख. अस्पताि संचािनको िालग आफ्नै स्िालित्िको प्रर्ाप्त ििीन हनु ुपनेछ । 

(१४) अस्पतािको भिन- क. अस्पताि सेिा संचािन गररने भिनको नलसा र लडिाइन भिन आचरसंवहता 
िापदण्डिा भएको व्र्िस्था अनरुुप स्िीकृत भएको हनुपुनेछ ।  

ख. भिनिा सियसािारणको िानकारीको िालग Disaster Management Plan तर्ार गरर सरुक्षा संम्बन्िी संकेत 
जचन्हहरु उपर्िु स्थानिा प्रष्ट देजखने गरर राजखएको हनु ुपनेछ। 

ग. अस्पतािका कोठाहरु उपर्िु भेजन्टिेसन िा िातानकुुलित  र्न्त्र राजखएको हनु ुपनेछ । 

घ. अस्पताििा प्रशासनीक कार्ायिर् ओ पी डी प्रर्ोगशािा िाडय फािेसी लर्ानवटनको व्र्िस्था हनु ुपनेछ । 

ङ. अस्पताििा जव्हिचेर्र तथा ट्रिीको सहि आिागिनको व्र्िस्थाका भएको हनुपुनेछ । 

च. प्रलतक्षािर्िा आिश्र्कता अनसुार िस्ने कुसीको व्र्िस्था हनुपुनेछ र सचुना पाटी टेिीलभिन पत्रपलत्रका 
िगार्तका िाध्र्ििाट सचुना प्रदान गने व्र्िस्था लििाएको हनुपुनेछ । 

छ. अस्पतािको कुि क्षेत्रफि प्रलत शैर्ा ५० िगयलिटरका दरिे हनुपुनेछ ।उि क्षेत्र लभत्र सोिपछु दताय कक्ष 
प्रलतक्षािर् प्रिेशद्धार सवहतको हिको क्षेत्र सिािेश भएको हनु ुपने छ ।सो बाहेक भान्सा घर िगुा िनुे 
कोठा िेनेरेटर कक्ष कियचारी आिास तथा भण्डार कक्ष िियत संभार कक्ष आदीकका िालग थप व्र्िस्था 
गरेको हनु ुपनेछ । 
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ि. बवहरंग विभागको प्रत्र्ोक कोठाको क्षेत्रफि कजम्तिा १२ िगयिीटर हनु ुपनेछ । शौचािर् प्रलतक्षािर् 
लबशेषज्ञको सहर्ोगी रहने कक्षाका िालग  प्रर्ायप्त स्थान हनु ुपनेछ । 

झ. लबरािीको चापको अनपुातिा  र सवुििािनक हनुे गरर फलनयचर सवहतको प्रलतक्षािर्को व्र्िस्था भएको हनु ु
पनेछ । 

ञ. आपतकालिन सेिाको िालग प्रर्ोग हनुे सिारी सािनहरु अस्पािको आपतकालिन कक्ष र अन्र् आिश्र्क 
ठाउँिा सहि रुपिा िान सलने गरर अिग्गै बाटो र गेटको व्र्िस्था गरेको हनु ुपनेछ । 

ट. अस्पताि लभत्र प्रिेश गने र बावहर लनस्कने अिग अिग प्रिेश द्धार र बवहगयिन द्धार हनु ुपनेछ । 

ठ. सेिाग्राही र अस्पताि कियचारीहरुिे प्रर्ोग गने सिारी सािन र एम्बिेुन्स दिकि िस्ता सिारी सािनका 
िालग पावकय ङ्गको व्र्िस्था हनु ुपनेछ न्र्नुति पावकय ङ्ग कुि िग्गाको २० प्रलतशत िा प्रलत शैर्ाका िालग एर्टा 
कार पावकय ङ्ग गनय लिल्ने स्थि िध्रे्  िनु बढी हनु्छ सोही अनसुार हनु ुपनेछ । 

ड. अस्पताि िेष्ठ नागररक बािबालिका तथा अपाङ्गिैत्री हनु ुपनेछ । 

ढ. जव्हिचेर्र ट्रिी स्टेचरको प्रर्ाप्त व्र्िस्था हनुपुनेछ र र्स्ता सािाग्री राख्न ेठाउँ र चिाउन सवकने प्रर्ायप्त ठाउँ 
र चिाउने िालनसको सिेत व्र्िस्था भएको हनुपुनेछ । 

(१५) िातािरण व्र्िस्थापनका िालग देहार् बिोजििको िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ - 

क. प्रारजम्भक िातािरणीर् परीक्षण िा िातािरणीर् प्रभाि िलु्र्ाङ्कन गदाय फोहरिैिा व्र्िस्थापनको सम्बन्ििा 
आिश्र्क ध्र्ान ददनपुनेछ । ख. प्रारजम्भक िातािरणीर् परीक्षण िा िातािरणीर् प्रभाि िलु्र्ाङ्कनिा प्रस्ताि 
भए बिोजिि कार्ायन्िर्न गनय व्र्िस्था लििाएको हनु ुपनेछ । 

(१६) फोहरिैिा व्र्िस्थापनका िालग देहार् बिोजििको पूिािार िापदण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ- 

क. अस्पताििाट लनष्काजशत फोहरिैिा व्र्िस्थापन फोहरिैिा व्र्िस्थापन ऐन २०६८ र फोहरिैिा 
व्र्िस्थापन लनर्िाििी २०७० िे तोके बिोजिि हनु ुपनेछ । ख. अस्पताििाट लनस्काशन हनुे सािान्र् 
तथा जचवकत्सािन्र् फोहरिैिा प्रकृलत अनसुार स्रोतिै अिग अिग छुट्याउने संकिन ढुिानी तथा लबसियन गने 
व्र्िस्था लििाउन ुपनेछ । ग. अस्पताििाट सजृित संििण िन्र् फोहरिाई लनसंिलित गरेर अजन्ति 
व्र्िस्थापन गनुयपनेछ । घ. अस्पताििा िकय रीर्िु उपकरणको सट्टा लडजिटि प्रविलिर्िु उपकरण प्रर्ोग 
गनुयपनेछ । 

 
 
 
 

८ िनशजि सम्बन्िी विस्ततृ वििरण- अस्पताििे देहार्िा उल्िेजखत िनशजि भन्दा कि नहनुे गरी िनशजिको 
व्र्िस्थापन गनुय पनेछ - 

 

िस सेिा/सिहु पद/नाि संख्र्ा कैवफर्त 
 स्िास््र्/िनरि हेल्थ सलभयसेि  िेस ुलनदेशक १  
 स्िास््र्/पजप्िक हेल्थ एडलिनेिशन अस्पत्ति प्रशासक १  
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 स्िास््र्/अिस्टे्रवटक तथा 
गाइनोकल्िो 

जस्त्ररोग लबशषजे्ञ १  

 स्िास््र्/िनरि हेल्थ वफजिलसर्न  वफजिलसर्न १  
 स्िास््र्/िनरि हेल्थ सलभयसेि िेलडकि अलिकृत एि बी बी एस ३  
 स्िास््र्/िनरि नलसयङ  िेट्रोन १  
 स्िास््र्/िनरि नलसयङ  लसस्टर लबएन  १  
२ स्िास््र्/हेल्थ इन्स्पेलसन हेअ  २  
३ स्िास््र्/ पजब्िक हेल्थ नलसयङ्ग स्टाफ नसय २  
४ स्िास््र्/ पजब्िक हेल्थ नलसयङ्ग अनलि ३  
५ स्िास््र्/िेलडकि ल्र्ाि टेलनोिोिी  ल्र्ाि टेजलनलसर्न १  
 स्िास््र्/िेलडकि ल्र्ाि टेलनोिोिी  ल्र्ाि अलसषे्टन्ट १  
६ स्िास््र्/रेलडर्ोग्राफी रेलडर्ोग्राफर/ डाकय  रुि अलसषे्टन्ट १  
७ स्िास््र्/फािेसी फािेसी सहार्क १  
८ स्िास््र्/डेजन्टस्ट्री दन्त सहार्क १  
९ स्िास््र्/ हेल्थ इन्स्पेलसन अहेि २  
१० स्िास््र्/िेलडकि रेकडयस िेलडकि रेकडयर १  
११ िेखा/पाँचौ िेखापाि १  
१२ प्रशासन/पाँचौ ररसेप्सेलनष्ट १  
१३  प्रशासन/सहार्क पाँचौ स्टोर वकपर १  
 शे्रणी विवहन कार्ायिर् सहर्ोगी/सरुक्षा गाडय ४  
             कुि िम्िा  ३१  

 

९. औिार तथा उपकरण - (१) १५ शैर्ा अस्पताि संचािनको िालग आिश्र्क औिार तथा उपकरण प्रचलित 
संघीर् तथा प्रदेश काननुिा उल्िेख भए बिोजिि हनुेछ र सोही अनसुार औिार तथा उपकरणको व्र्िस्था 
गनुयपनेछ । (२) अस्पताििा रहने न्र्नुति प्रर्ोगशािा तथा उपकरणहरुको हकिा देहार्िा बिोजिि व्र्िस्था 
गनुयपनेछ । 

 
 
 

क- प्रर्ोगशािाका औिार तथा उपकरणहरु- 
S.N Name of instruments Unit Quantity 

1 Microscope psc 1-2 

2 Colorimeter set 1-2 

3 Incubator set set 1 

4 Hot air Oven set 1 

5 Autoclave set 1 
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6 Chemical balance set 1 

7 Semi Auto Analyzer (Bio Chemistry) set 1 

8 Electrolyte Analyzer set 1 

9 Refrigerator set 1-2 

10 Blood cell counter pcs 1 

11 Incinerator set 1 

12 Centrifuge pcs 2 

13 DLC counter pcs 1-2 

14 Generator set 1 

15 Counting chamber pcs 1-2 

ख- Imaging Equipments 
S.N Name of Instruments Quantity 

1 Ultra Sound Machine with color droppler and guided  biopsy 1 

2 300 ma X-ray Machine Digital 1 

3 ECG machine  1 

4 100 ma X-ray Machine  1 

5 Dry view Processor(CR system) 1 

 

१०- अस्पताि विकास कोष- (१) अस्पताििा एक अस्पताि विकास कोष रहनेछ । (२) कोषको संचािन अस्पताि 
प्रिखु र िेखा प्रिखुको संर्िु दस्तखत िाट हनुेछ । (३) कोषिा अस्पताि संचािनको िालग संघीर् सरकार 
प्रदेश सरकार गाउँपालिका एंिि अन्र् िनुसकैु स्रोतिाट काननु बिोजिि प्रप्त रकिहरु िम्िा हनुेछ । (४) 
दफा १० को उपदफा ३ िा िनुसकैु कुरा उल्िेख भएतापलन अस्पताि संचािनको िििा विलभन्न सेिा शलु्क 
र दस्तरु िापत अस्पताििाट प्राप्त आम्दानी गाउँपालिकाको संजचत कोषिा िालसक रुपिा िम्िा गनुय पनेछ । 
(५ ) कोषको अजन्ति िेखा परीक्षण िहािेखा परीक्षकको कार्ायिर्िाट हनुछे । 

 

११. अस्पताि संचािक सलिलतको गठन र काि कतयव्र् र अलिकार- (१) अस्पताि संचािनको िालग देहार् 
बिोजििको अस्पताि संचािक सलिलत गठन गनुयपनेछ । 

I. गाउँपालिका अध्र्क्ष-                             अध्र्क्ष । 

II. िान्र्ता प्राप्त जशक्षण संस्थािाट कजम्तिा स्नातक तह उजत्तणय भई सरकारी सेिा लनितृ भएको िा 
सिािसेिाको क्षेत्रिा िािो सिर् सम्ि काि गरर ख्र्ालत प्राप्त उछच नैलतक चररत्र भएको िवुद्धिीविहरु 
िध्रे्िाट गाउँपालिका अध्र्क्षिे तोकेको एक िना गाउँपालिका लभत्रको व्र्जि      उपाध्र्क्ष । 

III. गाउँ कार्ायपालिका सदस्र् िध्रे् एक िना िवहिा                    -सदस्र् । 

IV. अस्पताि रहेको िडाका िडा अध्र्क्ष                             - सदस्र् । 

V. स्िास््र् तथा सािाजिक विकास शाखा प्रिखु                       - सदस्र् । 

VI. सिािसेिी िवुद्धिीविहरुिध्रे्िाट अध्र्क्षिे तोकेको एक िना           - सदस्र् । 

VII. अस्पताि प्रशासक                                            -सदस्र् सजचि । 

(२) अस्पताि संचािक सलिलतको काि कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोजिि हनुेछ । 

क सवु्र्िजस्थत ढंगिे अस्पताि संचािनको िालग आिश्र्क लनलतगत कानलुन एंिि संस्थागत व्र्िस्थाको िालग 
उपर्िु लनणयर् गरर प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत िाफय त गाउँ कार्यपालिकािा पेश गने । 
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ख िापदण्ड अनसुार भौलतक संरचना लनिायण िनशजि व्र्िस्थापन औिार तथा उपकरणको व्र्िस्था िगार्तका 
कार्यहरु गनय आिश्र्क सिन्िर् सहिीकरण र सहकार्य गने । 

ग अस्पताि संचािनको िालग गाउँपालिकािे ददएका लनदेशनहरु र स्िीकृत कार्यििहरुको कार्ायन्िर्न गने 
तथा गराउने । 

घ अस्पािको भौलतक आलथयक सािािीक एंिि संस्थागत िातािरणिाई स्िछछ एिंि स्िस्थ तलु्र्ाउने । 

ङ अस्पतािको सेिा प्रिाहिा आएका गनुासाहरुको उजचत संबोिन र व्र्िस्थापन गने । 

च गणुस्तरीर् र सियसिुभ स्िास््र् सेिाका िालग आिश्र्क अन्र् कार्य गने । 

(३) िालथ िनु सकैुकुरा िेजखएता पलन संचािक सलिलतिे गरेका लनलतगत काननुी एिंि संस्थागत िहत्िपूणय लनणयर् 
कियचारी भनाय लनर्जुि अिकास संग सम्िन्िीत विषर् गाउँपालिकाको संजचत कोषिाट व्र्र्भार हनुे गरी भएका 
लनणयर्हरु  गाउँकार्ायपालिकाबाट अनिुोदन भएपछी िात्र िाग ुहनुेछन । 

(४) संचािक सलिलतको पदािलि ३ िषयको हनुेछ । 

१२. सेिा शलु्क लनिायरण संम्बन्िी व्र्िस्था- (१) सियसािारणिाई उजचत िलु्र्िा गणुस्तरीर् स्िास््र् सेिा परु् र्ाउन े
प्रर्ोिनको िालग अस्पताििे प्रदान गने स्िास््र् सेिाको गणुस्तरको आिारिा अस्पत्ताििे लिने शिेा शलु्क 
प्रचलित कानून (गाउँ सभा) िे तोके बिोजिि हनुेछ । 

१३. पूणय सरकारी हनु े- (१) सानीभेरी ग्राि अस्पताि पूणय सरकारी अस्पत्ताि हनुेछ । (१) अस्पत्ताि संचािन र 
व्र्िस्थापनको िालग आिश्र्क िनशजि भौलतक संरचना आलथयक स्रोत िगाएतको व्र्िस्थापन गनय गाउँपालिकािे 
संघीर् तथा प्रदेश सरकारसंग सिेत आिश्र्क संिन्िर् सहकार्य र  परािशय गनेछ । 

 १४. कार्यविलि हेरफेर तथा संशोिन- गाउँकार्ायपालिकािे उल्िेजखत कार्यविलििा आिश्र्कता अनसुार हेरफेर तथा 
संशोिन गनय सवकनेछ । 

१५. व्र्ाख्र्ा गने अलिकार- र्स कार्यविलििा उल्िेजखत िापदण्डको कुनै प्राििानको कार्ायन्िर्निा कुनै वद्धवििा 
उत्पन्न भई कार्ायन्िर्निा बािा आई परेिा गाउँकार्ायपालिकािे सो िापदण्डको व्र्ाख्र्ा गनेछ । 

१६. स्ित अिान्र् हनु-े र्स कार्यविलििा िेजखएको कुनै कुरा प्रचलित नपेाि काननुको कुनै व्र्िस्था संग 
बाजझएिा बाजझएको हदसम्ि स्ित अिान्र् हनुेछ ।  

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

   


