


बुढ�गंगा गाउँपा�लका अ�पताल �थापना र संचालन काय��व�ध २०७९ 

��तावना M नेपालको सं�वधान २०७२ ले �वा��य सेवालाई मौ�लक हकको �पमा प�रभाषा 

गरे बमोिजम सबै नाग�रकको पहुचमा सिजल ै सव'सुलभ र गुण�त�रय �वा��य सेवा 

नपाएर *यान गुमाउन बा,य नपरोस भ-न े,येयका साथ �था/नय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ११ को उपदफा झ ३ अनुसार "बुढ9गंगा पा�लका�तर9य अ�पताल �थापना र 

संचालन काय'�व:ध २०७९" अनुमोदन गर9 लागू गन' वा-छ/नय भएकोले, 

१.  सं>?@त नाम र �ारAभ -(१) यस काय'Bब:धको नाम बुढ9गंगा पा�लका�तर9य अ�पताल 

�थापना र संचालन काय'Bब:ध २०७९ रहेको छ । (२) यो काय'Bब:ध बुढ9गंगा 

गाउँपा�लका �भE तु�-त लागू हुने छ । 

२.  प�रभाषा - �वषय र �संगले अकF अथ' नलागेमा यस काय'�व:धमा - 

 (१)  "पा�लका अ�पताल" भ-नाले रोगबाट H�सत IयिJतको रोगको /नदान 

उपचार र आवLयक �वा��य सेवा �दान गनM उNदेLयले �था�पत 

पा�लका�तर9य Hाम अ�पताल बुOझ-छ ।  

 (२)  "फोहर मलैा" भ-नाले अ�पतालज-य वा अ�पतालबाट /न�कने फोहरलाई 

सAझनु पद'छ । 

 (३)  "संचालक स�म/त" भ-नाले यस ै काय'�व:ध अनुसार अ�पताल सचंालन 

स�म/त सAझनु पद'छ ।  

 ( ४)  "भवन संPहता" भ-नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ३ को उपदफा २ 

बमोिजम नेपाल सरकारबाट �वीकृत रािTUय भवन संPहता सAझनुपद'छ ।  

 (५)  "बुढ9गंगा गाउँपा�लका" भ-नाले गाउँपा�लकाको काया'लयलाई सAझनुपद'छ ।  

 (६)  "काय'पा�लका" भ-नाले गाउँपा�लका सरकारलाई सAझनुपद'छ । 

 (७)  "अ,य?" भ-नाले गाउँपा�लकाको अ,य?लाई सAझनु पद'छ । 

 (८)  "अ:धकृत" भ-नाले �मुख �शासकZय अ:धकृत सAझनुपद'छ । 

 (९)  "ऐन" भ-नाले �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई सAझनपुद'छ । 

३.  पा�लका अ�पतालको �थापना - (१) यस बुढ9गंगा गाउँपा�लका �भEका आम 

जनसमुदायह�को अ�पतालले Pदने रोगको /नदान उपचार सेवा र अ-य �वा��य सेवा 

घर आगनमा सव'सुलभ गुण�तर9य �वा��य सेवा �दान गर9 सबै नाग�रकको �व�थ 

जीवनयापन Bबताउन गाउँपा�लका �तर9य अ�पताल �थापना ग�रएको छ । 

 (२)  "गाउँपा�लका अ�पताल" बुढ9गंगा गाउँ काय'पा�लकाले तो\कएको  �थानमा 

�थापना हुनेछ । 

४. पा�लका अ�पताल सचंालन - (१) �च�लत कानूनको अ:धनमा रPह पा�लका�त�रय 

अ�पताल संचालनको ला:ग काय'पा�लकाको /नण'य र संबि-धत /नकायबाट अनुम/त 

�ा@त ग�र अ�पताल संचालन गनु' पनM छ । 



 (२)  अ�पतालले आ]नो उNदेLय र ?मता अनुसार अनुम/त �दान गनM 

/नकायबाट अनुम/त �लई देहाय बमोिजमका �वा��य सेवाको संचालन 

गनMछ ।  

 (क)  आकि�मक सेवा  

  (ख)  बPहरंग सेवा  

 (ग)  अ-तरंग  सेवा  

 (घ)  सामा-य श^य\_या सेवा  

 (ङ)  फामMसी सेवा 

 (च)  /नदानाaमक सेवा (�योगशाला रेbडयो इमेजीङ)   

 (छ)  �वद'धनाaक तथा �/तकाराaमक सेवा 

 (ज)  रJतसंचार सेवा 

 (झ)  /न�का�शत फोहरमलैा Iयव�थापन 

 (ञ)  अ�पताल Iयव�थापन सेवा 

 (ट)  शवगहृ Iयव�थापन 

 (ठ)  शव वाहन सेवा 

 (ड)  एAबुले-स सेवा 

५.  गुण�तर सु/निLचत सAबि-ध मापदgड - (१) अ�पतालले दफा ४ बमोिजमको �वा��य 

सेवा सचालन गदा' देहायको गुण�तर सु/निLचतता गनु'को साथै उ^लेOखत मापदgडको 

पालना गनु' पनMछ । 

 (क)  बPहरंग सेवा �लने आउने �वरामीको चापको आधारमा �वरामी दता' �वशेषh 

परामश' /नदानाaमक सेवाह� र फामMसी सेवा /छटो /छ�रतो सेवा Pदने 

Iयव�था �मलाउनु पनM छ । 

 (ख)  अ�पतालले �व�भ-न �वभागह�बाट Pदने सेवाह� �त�रय �पमा संचालन 

गन' काय' /नदM�शका तयार गर9 लागू गनु' पनMछ ।  

 (ग)  अ�पतालले �वLव �वा��य सगंठनले /नधा'रण गरेका मापदgड बमोिजम 

सं_मण /नय-Eणको Iयव�था हुनु पनMछ सो को /नय�मत र �भावकार9 

अनुगमन गनु'पनMछ ।  

 (घ)  अ�पतालले �वशषेh :च\कaसक र अ-य :चक\कaसकह�को सेवा Pदने 

समय ता�लका Pदन बारे �पTट खु^ने गर9 सबैले देiने ठाउँमा राOखएको 

हुनु पनMछ । 

 (ङ)  अ�पतालले तो\कएको सेवा तो\कएको सAबि-धत �वशेषh :च\कaसक वा 

�वा��यकमj कम'चार9बाट सेवा Pदने Iयव�था �मलाउनु पनMछ । 

 (च)  अ�पतालमा आउने सेवाHाह9लाई सहज �पमा सेवा Pदन सेवालाई 

Iयवि�थत गन' एक सोधपुछ/सहायता क? �थापना ग�रनेछ । 



 (छ)  अ�पतालले सेवाHाह9ले �लन चाहेको सेवा चाहेको :च\कaसकबाट सेवा Pदने 

Iयव�था �मलाउनु पनMछ । 

 (ज)  अ�पतालको ?ेE व�रप�र र सबै �वभागह� /नय�मत �पमा सफा सkुघर 

राखेको हुनुपनMछ ।  

 (झ)  सवैले देlे ठाउँमा उजुर9 पेPटका नाग�रक वडापE र सूचना अ:धकार9को 

फोटो फोन नंAवर सPहत अ�पताल प�रसरमा राlुपनMछ । आएका उजुर9 

जनगुनासो सु-ने अ:धकार9 तोकZ सो उजुर9 जनगुनासो समाधान गन' 

Iयव�था �मलाएको हुनु पनMछ साथै समाधान हुन नसकेमा कारण सPहत 

सAबि-धत IयिJतलाई जानकार9 गराउनु पनMछ । 

 (ञ)  अ�पतालमा काय'रत :च\कaसक �वा��यकमj र अ-य कम'चार9ह�को सेवा 

शत' सAबि-ध /नयम बनाई प�रचालन गनु' पनMछ ।  

 (ट)  �वशेषh :च\कaसक र :च\कaसकलाई /नजी ?ेE िJल/नक र अ�पताल 

�शास/नक काम गन' Pदईने छैन सो वापत /नयमनुसार भmाको Iयव�था 

अ�पतालले गनु' पनMछ । 

 (ठ)  Bबरामी वा Bबरामीको रेखदेख गनM IयिJतलाई रोग र उपचार गनM पNधती 

बारे जानकार9 Pदई सेवा Pदने Iयव�था गनु' पनMछ ।  

 (ड)  अ�पतालले चौBबस ै घgटा :च\कaसक तथा �वा��यकमjको Iयव�था 

काय'ता�लका �वभाजन गर9 आकि�मक शैया ?मता र Bबरामीको चापको 

आधारमा :च\कaसक �वा��यकमj प�रचालन गनु' पनMछ ।  

 (ढ)  आकि�मक �वभागबाट �वरामी भना' गन' �रफर गनM Bबरामीको रेफरल 

�\_या र Bबरामी सानM पNधती �पTट प�रभाषा भएको हुनु पनMछ । 

 (ण)  अ�पतालमा उपचारका ला:ग आउने �वप-न असहाय बेवा�रसे Bबरामीका 

ला:ग कुल शैयाको दश �/तसत शैया छुnयाई /नशु̂ क उपचार अ/नवाय' 

�पमा उपलoध गराउनु पनMछ । 

 (त)  दफा ५ को उपदफा ढ र ण बमोिजम उपलoध गराइएको उपचार सेवाको 

अ�भलेख राखी गाउँ काय'पा�लकामा सो को �/तवेदन /नय�मत �पमा 

बुझाउनु पनMछ ।  

 (थ)  अ�पतालले �वपद Iयव�थापन काय'योजना बनाएको हुनुपनMछ । सो काय'का 

ला:ग सAपक'  IयिJत तोकZ सो को जानकार9 गाउँ काय'पा�लकाको 

काय'लयलाई Pदनु पनMछ । 

 (२)  अ�पतालले �दान गनM �वा��य सेवाको गुण�तरलाई सु/निLचतता �दान 

गन' रािTUय तथा अ-तरािTUय गुण�तर :च-ह �लन अ�पताललाई �ोaसाहन 

ग�रनेछ । 

६.  गुण�तर तथा मापदgड अनुगमन सAब-धी Iयव�था - 



 (१)  अ�पतालले आफुले �दान गरेको सेवाह�को यस काय'Bब:धमा उ^लेOखत 

मापदgड बमोिजमको गुण�तर भए नभएको सAब-धमा �aयेक बष' पर9?ण 

�व मु^याpकन गराई सो को �/तवेदन आ:थ'क बष' समा@त भएको �म/तले 

तीन मPहना �भE गाउँ काय'पा�लकामा �च�लत कानूनले तोके बमोिजमको 

ढाँचामा अ/नवाय' �पमा पेश  गनु' पनMछ ।  

 (२)  दफा ६ को उपदफा १ बमोिजम तो\कएको अव:ध�भE �/तवेदन पेश नगरे 

अ�पताललाई सो �/तवेदन पेश  गन' गाउँ काय'पा�लकामा �च�लत कानूनले 

तोके बमोिजमको ढाँचामा अ/नवाय' �पमा पेश  गनु' पनMछ ।  

 (३)  यस काय'Bब:ध बमोिजम /नर9?ण तथा अनुगमनका _ममा Pदएको /नदMशन 

पालना नगरेमा यस /नदM�शका बमोिजमकZ गुण�तर तथा पुवा'धार मापदgड 

पुरा नगरेमा र गुण�तर पर9?णको बा�ष'क �/तवेदन पेश नगरेमा 

अ�पताललाई गाउँ काय'पा�लकाले अ�पतालले �दान गदq आएको सेवा पुण' 

वा आं�शक �पमा तaकाल ब-द गन' आदेश Pदन सJनेछ । 

 (४)  अ�पताललाई कारवाह9 गनु' पुव' अ�पताललाई मना�सव मा\फकको सफाई 

पेश गनM मौका Pदईनेछ ।  

 (५)  यस काय'Bब:धमा अ-यE जुनसकैु कुरा लेOखएता प/न अ-य �च�लत कानून 

बमोिजम ग�रने अनुगमनलाई यो oयव�थाले रोJने छैन ।  

७. अ�पतालको पूवा'धार सAबि-ध मापदgड -(१)अ�पतालले सेवा संचालन गदा' देहाय 

बमोिजमको पूवा'धार सAबि-ध मापदgड पुरा गरेको हुनु पद'छ । 

 (क)  अ�पताल रहने �थान धवुा धुलो ,वनी जल तथा ज�मन �दषुणबाट मुJत 

भएको हुनु पद'छ ।  

 (ख)  अ�पताल �थापना हुने �थानमा सडक यातायातको सहज पहुच हुनु     

पनMछ । 

 (ग)  पानी Bबजुल9 संचार र इ-टरनेट सेवाको चौBबसै घgटा उपलoध भएको । 

 (घ)   अ�पताल रहने ?ेE र हाता�भE उपयुJत सुर?ाको Iयव�था भएको । 

 (ङ)  सवार9 साधन पा\क' ङका ला:ग पया'@त ठाउँ भएको । 

 (च)  अ�पताल प�रसरमा �व�थकर वातावरणका ला:ग ब?ृारोपण तथा बगैचाको 

Iयव�था भएको । 

 (छ)  अ�पताल प�रसर �भE �/त?ालयको Iयव�थासँगै �वा��य �श?ा �सार 

गन' टे�ल�भजनको Iयव�था भएको । 

 (ज)  जोOखमपूण' फोहरमैला Iयव�थापनको ला:ग उपयुJत ��व:ध Iयव�था 

गनु'का साथ ै फोहरमलैा Iयव�थापन ऐन २०६८ फोहरमैला Iयव�थापन 

/नयमावल9 २०७० बमोिजम फोहर Iयव�थापनका ला:ग आवLयक पूवा'धार 

oयव�था �मलाएको हुनुपद'छ ।  



 (२) आकि�मक सेवाको ला:ग देहाय बमोिजमको पूवा'धार सAवि-ध मापदgड 

पुरा गरेको हुनु पनM छ ।  

 (क)  कुल शैया ?मताको कAतीमा प-r �/तसतका दरले आकि�मक क?मा 

शैयाह� उपलoध हुनु पनMछ । आकि�मक सेवाका ला:ग छुnयाएको शैयालाई 

देहाय अनु�प बगjकरण गर9 सेवा Pदने Iयव�था �मलाउनु पनMछ । 

 1.  Red (R)- अ/त �स\क�त �वरामीको सेवा Pदने शैया बराबर एक �/तसत । 

 2.  Yellow (Y) - �स\क�त �वरामीको सेवा Pदने शैया बराबर दईु �/तसत । 

 3.  Green (G) -  सामा-य �वरामीको सेवा Pदने शैया बराबर तीन �/तसत । 

 4.  Black (B) - मaृयु भईसकेका Bबरामीलाई राlे शैया बराबर एक �/तसत ।  

 5.  Observation Room/Bed- बराबर तीन �/तसत ।  

 (ख)  आकि�मक क? संचालन गदा' Ultrasound, X-ray, Lab room, OPD, 

IPD, OT क? तथा अ-य वाड'ह�मा समेत सिजलै Bबरामी ^याउन लजैान 

स\कने (िsवलचेर/ Uल9 /�टेचर) गर9 संचालनमा ^याएको हुनु पनMछ ।  

 (ग)  आकि�मक क?मा �/त?ालय Uायज (Triage Room) चे-जीङ 

�म,Medico-legal Case  ज�तै Rae-Victim आद9को ला:ग गोप/नयता 

सु/निLचत हुने कोठाको समेत Iयव�था भएको हुनु पनMछ । 

 (घ)  चौBबस ैघgटा आकि�मक सेवा Pदने Iयव�था �मलाएको हुनुपनMछ ।  

 (ङ)  अ�पतालमा आकि�मक सेवाका ला:ग द? �वा��यकमj चौBबसै घgटा र 

:च\कaसक अनकलमा उपलoध हुने गर9 Iयव�था �मलाएको हुनु पनM छ । 

 (च)  �कोप ज-य रोगह� �कृ/त �कोप ज�ता प?लाइ Bबचार ग�र आकि�मक 

उपचार सेवाका ला:ग अ�पतालले �वपद Iयव�थापन योजना बनाएको हुनु 

पनMछ ।  

 (छ)  आकि�मक सेवामा काम गनM जनशिJतले किAतमा Basic Life 

Support(BLS)/Primary Trauma Care (PTC)/ Advance Cardiac 

Life Support (ACLS)/ Advance Trauma Life Support(ATLS) आद9 

सAबि-ध ताल9म �लएको हुनु पनMछ । 

 (३) बPहरpग �वभागका ला:ग देहाय बमोिजमको पूवा'धार सAबि-ध मापदgड 

पुरा गरेको हुनु पनMछ । 

 (क)  अ�पतालबाट �दान हुने �aयेक �वशेषh सेवाको ला:ग ओ �प डी क?को 

Iयव�था �मलाएको हुनु पनMछ ।  

 (ख) अ�पतालका ला:ग सामा-यतया सामा-य :च\कaसा र �Eी तथा �सु/त सेवा 

हुनु पनMछ । अ-य सेवा पूवा'धार खडा ग�र अ-य �वशेषh सेवा आवLयकता 

अनुसार �वेिuछक �पमा संचालन गन' स\कनेछ । 

 (ग)  उपलoध भएका :च\कaसकह� म,ये सेवाHह9ले उपलoध भए सAम रोजेको 

:च\कaसकसगं पर9?ण गन' पाउने Iयव�था �मलाउनु पनMछ । 



(४)  अ-तरंग �वभागका ला:ग देहाय बमोिजमको पूवा'धार सAब-धी मापदgड पुरा गरेको 

हुनु पनMछ । 

 (क)  न�स'ङ vयुट9 �टेसनबाट �aयेक Bबरामीको �aय? /नगरानी हुने Iयव�था 

गनु' पनMछ । उJत सु�वधा नभएमा �aयेक �वरामीको शैयामा कल बेल राlु 

पनMछ । 

(५) एलाईड हे^थ एgड /नदानाaमक सेवाका ला:ग देहाय बमोिजमको पूवा'धार सAब-धी 

मापदgड पुरा गरेको हुनु पनMछ ।  

 (क)  �aयेक \क�समको पर9?णका ला:ग रािTUय जन �वा��य �योगशाला नी/त 

अनु�पको �योगशालाको Iयव�था भएको हुनु पनMछ । 

 (ख)  एJस रे सेवा �दान गदा' �व\करणले पनM असर सावधानी अपनाउने �वशेष 

समुहलाई खतराको संकेत Pदई सावधान सेवा �दायक र सेवाHाह9ले 

अपनाउनु पनMछ । 

(६)  अ�पतालमा पोषण खोप,आमा र बuचाको �वा��य, प�रवार /नयोजन ?य कुTठरोग 

ज�ता सेवाह�को नेपाल सरकारको नी/त बमोिजम �बN'धनाaमक तथा �/तरोधाaमक 

सेवा उपलoध हुनु पनMछ । 

(७)  औषधी पसल  (Pharmacy) का ला:ग देहाय बमोिजमको पूवा'धार मापदgड पुरा 

गरेको हुनु पनMछ । 

 (क)  अ�पताल हाता �भE एक सुलभ फामMसी पसल अ�पतालले संचालन    

गनMछ । 

 (ख)  चौBबस ैघgटा फामMसी संचालनका ला:ग फामMसी �वषय अ,ययन गरेको द? 

जनशिJतको Iयव�था हुनु पनMछ । 

 (ग)  फामMसी क?मा औषधीको गुण�तर xास नहुने गर9 सुर>?त भgडारण गनM 

Iयव�था �मलाउनु पनMछ । साथ ैताप सवेंदनशील औषधी तथा yया�सनको 

भgडारण तो\कएको ताप_ममा भgडारण हुनु पनMछ । 

 (घ)  उपचारमा �योग ग�रने लागु औषधीह� (Narcotic drugs) लागु  औषध 

/नय-Eण ऐन २०३३ बमोिजम अ�पतालले :च\कaसकको �लOखत 

�ेि�_@सन अनुसार माE �वतरण गनM Iयव�था �मलाई साथै औषधीको 

आAदानी तथा �वतरणको अ�भलेख राlुपनMछ ।  

 (ङ)  Aयाद नाघेका औषधीह� /नय�मत �पमा नेपाल  �वा��य अनुष-धान 

प�रषदको Hospital Waste Management Guidelines मा उ^लेख 

भएकोमा सोPह बमोिजम र नभएको खgडमा �वLव �वा��य सगंठनको 

/नदM�शका बमोिजमको �व:ध अपनाई नTट गनु' पनMछ । 

 (च)  आकि�मक सेवाका ला:ग चाPहने आवLयक औषधीह� चौवीसै घgटा 

उपलoध हुने Iयव�था हुनु पनMछ । 



 (छ)  अ�पतालले बाsय IयिJत वा सं�थालाई फामMसी सेवा संचालन गन' Pदएको 

अव�थामा सो IयिJत वा सं�थाले प/न अ�पतालले पालना गनु'पनM मा:थ 

उ^लेOखत सAपुण' शत'ह� अ/नवाय' �पमा पालना गनM Iयव�था �मलाएको 

हुनु पनMछ । 

 (ज)  औषधीको खुzा मु^यमा छुटको Iयव�था भएमा सवैले देlे गर9 टाँस 

गनु'पनMछ ।  

 (झ)  भवन संPहतामा उ^लेOखत मापदgड अनु�प औषधी पसल संचालान हुने 

भवन /नमा'ण भएको हुनु पनMछ । 

(८)  रJत संचार सेवा देहाय बमोिजमको पूवा'धार सAबि-ध मापदgड पुरा गरेको हुनु   

पनMछ । 

 (क)  अ�पताल हातामा oलड बैकको Iयव�था भएको हुनु पनM । सो नभएमा 

Bबरामीको ला:ग आवLयक पनM oलड उपलoध हुने गर9 Iयव�था �मलाएको 

हुनु पनM छ । 

 (ख)  oलड ब{कको सAब-धमा रािTUय जन�वा��य �योगशाला नी/त अनु�पको 

Iयव�था भएको हुनु पनMछ । 

(९)  अ�पताल Iयव�थापन देहाय बमोिजमको पूवा'धार सAबि-ध मापदgड पुरा गरेको हुनु 

पनMछ । 

 (क)  सोधपुछ तथा गुनासो सुनुवाई क? - (१) सेवाHाह9ह�को सु�वधाको ला:ग 

आवLयक कम'चार9  सPहतको सोधपूछ क?को Iयव�था हुनु पनMछ । (२) 

अ�पतालले �दान गनM सेवाका �वषयमा सेवाHाह9को गुनासो सुनुवाई गन' 

उ:चत �ब-ध �मलाएको हुनु पछ' । 

 (ख)  सूचनाको स�ेंषण - (१) अ�पताल�भE �भावकार9 सुचना स�ेंषणका ला:ग 

आवLयक याि-Eक टे�लफोन कलको Iयव�थाको साथ ैआवLयक आधु/नक 

संय-Eको समु:चत �योग हुनु पनMछ । (२)अ�पतालमा साव'ज/नक संचार 

सेवाको Iयव�था हुनुपनMछ । (३) �हर9 एAबुले-स दमकल ज�ता सेवा 

लगायतका आकि�मक सेवाको टे�लफोन नंAवरह� �पTट देOखने गर9 राlु 

पनMछ ।  

 (ग)  पानी �वतरण - (१) अ�पतालमा �वरामी र अ-य IयिJतह�का ला:ग चौबीस ै

घgटा शुNध पानी �वLव �वा��य संगठनले तोके अनु�पको आपू/त ' हुनु 

पनMछ । (२) अ�पतालमा �वतरण हुने पानीको गुण�तर प�र?ण ६/६ 

मPहनामा गराई सो को अ�भलेख राOखएको हुनु पनMछ ।  

 (घ)  �वNधुत आपू/त ' -(१) अ�पताल ?ेE �भE र सबै �वभागह�मा चौबीस ैघgटा 

�वNधुत आपु/त ' हुने oयव�था �मलाएको हुनु पनMछ । साथ ैलोड सेbडङको 

समयमा �वNधुत आपू/त ' गन' अटोमेPटक oयाकप �स�टम �थापना गरेको 



हुनु पनM । (२) अ-य इमजM-सी क? र सवेंद नशील क?ह�मा आपतकाल9न 

�वNधुत  Iयाकअप �स�टम भएको हुनु पनMछ । 

 (ङ)  सरसफाई तथा शौचालय Iयव�था - (१) अ�पतालको सAपूण' ?ेE सधै सफा 

राlु पनMछ । (२) अ�पतालमा देहाय बमोिजमको सेवा Pदईने क?ह� वा 

िJल/नकमा शौचालय Iयव�था हुनु पनMछ । 

 (क)  आका�मीक क? 

 (ख)  लेवर �म 

 (ग)  @याथोलोजी सेवा 

 (घ)  बPहरंग �वभाग मPहला र पु�षका ला:ग अलग अलग 

 (ङ)  डाJटर र �टाफका ला:ग आवLयकता अनुसार 

 (च)  �/त ६ वेड जनरल सेवामा एक 

 (३)  अ�पताल हाता�भE सेवाHाह9 तथा सेवा �दायकका ला:ग �या@त पानी र 

साबुन सPहतको शौचालयको Iयव�था हुनु पनMछ । (४) शौचालय सध ैसफा 

राखेको हुनु पनMछ ।  

 (५)  मम'त सAंभार Iयव�था - 

 (क)  अ�पतालले �योग गनM उपकरण तथा औजारह� समयमा नै मम'तको 

Iयव�था हुनु पनMछ । साथ ैठुलो र गंभीर �कृ/तका औजार उपकरणह�को 

कAपनीले /नPद'Tट गरेको मम'त अव:ध अनुसार मम'त संभार कायFजना 

बनाई सोPह अनु�प मम'त गरेको हुनु पनMछ ।  

 (ख)  अ�पतालको भवन सवार9 साधन मे�सनर9 औजार य-E उपकरण र अ-य 

�वNधुतीय उपकरणह�को /नय�मत मम'त संभार गनM Iयव�था �मलाएको 

हुनु पनMछ । 

 (६) Bबरामी कु�वालाई सु�वधा -अ�पतालको वाड' तथा अ-य उपचार Pदने 

�थानमा आवLयकता अनुसार Bबरामीको साथमा रहने एक जना कु�वालाई 

ब�न सJने �ब-ध हुनु पनMछ । 

(७)  Jयानट9न सु�वधा - अ�पताल हाता �भE खाना पकाउन र खाना खाने अलग अलग 

ठाउँ सPहतको सफा र सु�वधायुJत Jया-ट9नको Iयव�था भएको हुनु पनMछ । 

(८) ल-|ीको Iयव�था- (क) अ�पतालमा �योग हुने ए�ोन प-जा टोपी जुmा त-ना त\कया 

खोल �माल ज�ता लगुा कपडा धनुको ला:ग लg|ीको Iयव�था हुनु पनMछ । (ख) 

अ�पतालमा भना' भएका Bबरामीको लुगा धुन सु�वधाको Iयव�था भएको हुनु पनMछ । 

(९)  भgडार Iयव�था- (क) आपतकाल9न अव�थामा �योग हुने सामाHीह�को अलkगै 

भgडार क? हुनु पनMछ । (ख) अ�पतालको ला:ग लmाकपडा सरसफाई सामाHी औजार 

उपकरण तथा औषधीको -युनतम मौ*दात रहनु पनM र सो सामाHीको उपयुJत 

भgडारको (Refrigerator, Ventilation, A/C)आद9 Iयव�था गरेको हुनुपनMछ । 



(१०)  सुर?ा Iयव�थापा- (क) अ�पतालमा सुर?ा Iयव�था �मलाउन सुर?ा गाड'को Iयव�था 

भएको हुनु पनMछ ।(ख) आपतकाल9न अव�थाको ला:ग तaकाल सेवा �दान गन' 

रा*यका सुर?ा /नकाय सँग सम-वय कायम गन' Iयव�था �मलाएको हुनु पनM । 

(११) एAबुले-स संचालन - अ�पतालमा मेbडकल एटे-डे-ट सPहतको १ वटा एAबुले-स 

अ/नवाय' हुनु पनM र अ�पतालले aय�ता मेbडकल एटे-डे-टलाई Basic Emergency 

Medicine Training Pदने Iयव�था �मलाउनुका साथ ैएAबुले-स सेवा संचालन नी/त 

२०६० बमोिजम एAबुले-स सेवा संचालन गनM Iयव�था �मलाएको हुनु पनMछ । 

 (१२)  यातायातको Iयव�था - अ�पतालले कAतीमा राEीकाल9न समयमा काम गनM 

कम'चार9लाई आउन जान यातायातको Iयव�था अ/नवाय' �मलाउनु पनMछ ।  

(१३)  �थान तथा जkगा पूवा'धार -(क) अ�पताल रहने �थान - अ�पताल रहने �थान छनौट 

गदा' पायक पनM गर9 �दषुणमुJत ?ेEको छनौट गनु' पनMछ । अ�पताल /नमा'णको 

ला:ग बाँसबार9 सामुदा/यक �वा��य ईकाइको भवन र गाउँपा�लकाले /नमा'ण गरेको 

अ�थायी भवनमा संचालन ग�रनेछ । अ�पताल संचालनको ला:ग आवLयक भवन  र 

भौ/तक संरचना सामुदा/यक �वा��य ईकाइको �योग ग�रनेछ । (ख) अ�पताल 

संचालनको ला:ग आ]नै �वा�मaवक �या@त जमीन हुनु पनMछ । 

 (१४)  अ�पतालको भवन -(क) अ�पताल सेवा संचालन ग�रने भवनको नJसा र bडजाइन 

भवन आचारसंPहता मापदgडमा भएको Iयव�था अनु�प �वीकृत भएको 

हुनुपनMछ ।  

 (ख)  भवनमा सव'साधारणको जानकार9को ला:ग Disaster Management Plan 

तयार ग�र सुर?ा सAबि-ध सकेंत :च-हह� उपयुJत �थानमा �Tट देOखने 

ग�र राOखएको हुनु पनMछ ।  

 (ग)  अ�पतालका कोठाह� उपयुJत भेि-टलेसन वा वातानुकु�लत य-E राOखएको 

हुनु पनMछ । 

 (घ)  अ�पतालमा �शास/नक काया'लय  ओ पी डी �योगशाला वाड' फामMसी 

Jया-ट9नको Iयव�था हुनु पनMछ । 

 (ङ)  अ�पतालमा िsवलचेयर तथा Uल9को सहज आवगमनको Iयव�था भएको 

हुनुपनMछ। 

 (च)  �/त?ालयमा आवLयकता अनुसार ब�ने कुसjको Iयव�था हुनु पनMछ  र 

सूचना पाट} टे�ल�भजन पE पBEका लगायतका  मा,यमबाट सूचना �दान 

गनM Iयव�था �मलाएको हुनु पनMछ ।  

 (छ)  अ�पतालको कुल ?ेEफल �/त शैया ५० वग'�मटरका दरले हुनुपनMछ । उJत 

?ेE �भE सोधपु? दता' क? �/त?ालय �वेशNवार सPहतको हलको ?ेE 

समावेश भएको हुनु पनMछ । सो बाहेक भा-सा घर लगुा सकुाउने केठा 

जेनेरेटर  क? कम'चार9 आवास तथा भgडार क? मम'त सभंार क? 

आद9को ला:ग थप Iयव�था गरेको हुनु पनMछ । 



 (ज)  बPहरंग �वभागको �aयेक कोठाका ?ेEफल कAतीमा १२ वग' मीटर हुनु 

पनMछ । शौचालय �/त?ालय Bबशेषhको सहयोगी रहने क?ाका ला:ग 

�या@त �थान हुनु पनMछ ।  

 (झ)  Bबरामीको चापको अनुपातमा र स�ुवधाजनक हुने गर9 फ/न'चर सPहतको 

�/त?ालयको Iयव�था भएको हुनु पनMछ ।  

 (ञ)  आपतका�लन सेवाको ला:ग �योग हुने सवार9 साधनह� अ�पतालको 

आपतका�लन क? र अ-य आवLयक ठाउँमा सहज �पमा जान सJने ग�र 

अलkगै बाटो  र गेटको Iयव�था गरेको  हुनु पनMछ । 

 (ट)  अ�पताल �भE �वेश गनM र बाPहर /न�कने अलग अलग �वेश Nवार हुनु 

पनMछ । 

 (ठ)  सेवाHाह9 र अ�पताल कम'चार9ह�ले �योग गनM सवार9 साधन र एAबुले-स 

दमकल ज�ता सवार9 साधनका ला:ग पा\क' ङको Iयव�था हुनु पनMछ 

।-यूनतम पा\क' ङ कुल जkगाको २० �/तसत वा �/त शैयाका ला:ग एउटा 

कार पा\क' ङ गन' �म^ने �थल म,ये जुन बढ9 हु-छ सोPह अनुसार  

हुनुपनMछ । 

 (ड)  अ�पताल जेTठ नाग�रक बालबा�लका तथा अपाpग मैEी हुनु पनMछ ।  

 (ढ)  िsवलचेयर Uल9 �टेचरको �या@त Iयव�था हुनुपनMछ र य�ता सामाHी राlे 

ठाउँ र चलाउन स\कने �या@त ठाउँ र चलाउने मा/नसको समेत Iयव�था 

भएको हुनुपनMछ । 

(१५)  वातावरण Iयव�थापनका ला:ग देहाय बमोिजमको मापदgड पुरा गरेको हुनुपनMछ । 

  (क)  �ारिAभक वातावरणीय पर9?ण वा वातावरणीय �भाव मु^याकंन गदा' 

फोहरमलैा Iयव�थापनको सAब-धमा आवLयक ,यान PदनुपनMछ । (ख) 

�ारिAभक वातावरणीय पर9?ण वा बातावरणीय �भाव  मु^याकंनमा 

��ताव भए बमोिजम काया'-वयन गन' Iयव�था �मलाएको हुनु पनMछ । 

(१६)  फोहरमलैा Iयव�थापनका ला:ग देहाय बमोिजमको पूवा'धार मापदgड पुरा गरेको 

हुनुपनMछ । (क) अ�पतालबाट /नTका�शत फोहरमैला Iयव�थापन ऐन २०६८ र 

फोहरमलैा Iयव�थापन /नयमावल9 २०७० ले तोके बमोिजम हुनु पनMछ । 

(ख)अ�पतालबाट /नTकाशन हुने सामा-य तथा :च\कaसाज-य फोहरमैला �कृ/त 

अनुसार ~ोतमै अलग अलग छुnयाउने  संकलन ढुवानी तथा Bबसज'न गन' Iयव�था 

�मलाउनु पनMछ । (ग) अ�पतालबाट सिृजत सं_मणज-य फोहरलाई /नसं_�मत गरेर 

अि-तम Iयव�थापन गनु'पनMछ । (घ) अ�पतालमा मक' र9युJत उपकरणको सnटा 

bडिजटल ��व:धयुJत उपकरण �योग गन'पनMछ । 

८. जनशिJत सAब-धी �व�ततृ �ववरण - अ�पतालले देहायमा उ^लेOखत जनशिJत भ-दा 

कम नहुने गर9 जनशिJतको Iयव�थापन गनु' पनMछ ।  

 



_.स. सेवा / समुह पद / नाम तह सं�या कै\फयत 

१ जनरल हे^थ 

स�भ'सेज 

मेbडकल अ:धकृत ८ २  

२ जनरल नस'ङ �टाफ नस'/�सअनमी 

/न/न�स'ङ अ:धकृत 

५।६।७ ५  

३ हे^थ ई-सपेJसन हे अ/�सअहेवअ/ 

ज�वा/न 

५।६।७ ३  

४  आयुवMद  क�वराज आयुवMद 

सहायक 

५।६।७ १  

५ मेbडकल ^याव 

टेJनोलोजी 

^याव टेिJन�सयन ५।६।७ १  

६ रेbडयोHाफZ रेbडयोHाफर ५।६।७ १  

७ फामMसी फामMसी सहायक ५।६।७ १  

८ डेि-टिTU डे-टल हाइिज/नTट ४।५।६   

९ �शासन नायव सुoबा पाचौ १  

१० �शासन काय'लय सहयोगी ~ेणीBबPहन ४  

११ �शासन सरसफाइकमj ~ेणीBबPहन २  

  जAमा  २२  

 

९.  औजार तथा उपकरण -(१) Hाम अ�पताल संचालनको ला:ग आवLयक औजार तथा 

उपकरण �च�लत सं/घय तथा �देश कानूनमा उ^लेख भए बमोिजम हुनेछ र सोह9 

अनुसार औजार तथा उपकरणको Iयव�था गनु'पनMछ । 

क.      -!योगशालाका औजार तथा उपकरणह(- 

S.N. Name of Instruments Unit Quantity 

1 Microscope Pcs 1-2 

2 Colorimeter Set 1-2 

 Incubator set  1 

 Hot air Oven  1 

 Autoclave  1 

 Chemical balance  1 

 Semi Auto Analyzer (Bio Chemistry)   

 Electrolyte Analyzer  1 

 Refrigerator   

 Blood cell counter   

 Incinerator   

 Centrifuge  2 

 DLC Counter  1-2 

 Generator  1 



 Counting chamber  1-2 

    

 

ख-Imaging Equipments 

S.N. Name of Instruments Quantity 

1 Ultra Sound Machine with color droppler and 

guided biopsy 

1 

2 500 MA X-ray Machine Digital CR System 1 

3 ECG Machine 1 

   

 

१०. अ�पताल �वकास कोष -(१) अ�पतालमा एक अ�पताल �वकास कोष रहनेछ । (२) 

कोषको संचालन अ�पताल �मुख र लेखा �मुखको संयुJत द�तखतबाट हुनेछ । लेखा 

�मुखको Iयव�था नभएसAम गाउँपा�लका कै लेखा �मुखबाट खाता सचंालन हुनेछ ।  

(३)कोषमा अ�पताल संचालनको ला:ग संघीय सरकार �देश सरकार गाउँपा�लका एवम 

अ-य जुनसकैु ~ोतबाट कानून बमोिजम �ा@त रकमह� जAमा हुनेछ । (४) दफा १० 

को उपदफा ३ मा जुनसकैु कुरा उ^लेख भएताप/न अ�पताल सचंालनको _ममा 

�व�भ-न सेवा शु^क र द�तुर वापत अ�पतालबाट �ा@त आAदानी अ�पताल कोषमा 

दै/नक �पमा जAमा गनु' पनMछ । (५) कोषको अि-तम लेखा पर9?ण महालेखा 

पर9?कको काया'लयबाट हुनेछ ।  

११. अ�पताल संचालक स�म/तको गठन र काम कत'Iय र अ:धकार -(१) अ�पताल 

संचालनको ला:ग देहाय बमोिजमको अ�पताल संचालक स�म/त गठन गनु'पनMछ ।  

(क) गाउँपा�लका अ,य?      अ,य? 

(ख)  मा-यता �ा@त �श?ण सं�थाबाट किAतमा �नातक तह उ�mण' भई सरकार9 सेवा 

/नवतृ भएको वा �वा��य ?ेEमा काम गर9 उuच नै/तक च�रE भएको बुN:धजी�वह� 

म,येबाट गाउँपा�लका अ,य?ले तोकेको एक जना गाउँपा�लका �भEको IयिJत        

उपा,य?                                                  

(ग)  गाउँपा�लका सद�य म,ये एक जना मPहला   सद�य 

(घ)  अ�पताल रहेको वडाका वडा अ,य?   सद�य 

(ङ)  सामािजक शाखा �मुख / �वा��य शाखा �मुख   सद�य 

(च) समाजसेवी  बुN:धजी�वह�म,येबाट स�म/तले तोकेको एक जना मPहला र एक जना 

पु�ष गर9 दईु जना IयिJत सद�य 

(छ)  उNयोगी तथा Iयापार9 म,येबाट एक जना IयिJत                    सद�य 

(ज)  अ�पताल �शासक                                          सद�य स:चव 

(२)  अ�पताल संचालक स�म/तको काम कत'Iय र अ:धकार देहाय बमोिजम हुनेछ ।

 (क)  सुIयवि�थत ढंगले अ�पताल सचंालनको ला:ग आवLयक /न/तगत कानूनी 



एवंम स�ंथागत Iयव�थाको ला:ग उपयुJत /नण'य ग�र �मुख �शासकZय अ:धकृत 

माफ' त गाउँपा�लकामा पेश गनM । अ�पतालले जनशिJत Iयव�थापन लगायतका 

सAपुण' कामह� गन' आ:थ'क कारोबारका ला:ग ि�वकृत �दान गनM ।  

 (ख)  मापदgड अनुसार भौ/तक संरचना /नमा'ण जनशिJत Iयव�थापन औजार 

तथा उपकरणको Iयव�था लगायतका काय'ह� गन' आवLयक सम-वय 

सहजीकरण र सहकाय' गनM । 

 (ग)  अ�पताल सचंालनको ला:ग गाउँपा�लकाले Pदएका /नदMशनह� र �वीकृत 

काय'_मह�को काया'-वयन गनM तथा गराउने ।  

 (घ)  अ�पतालको भौ/तक आ:थ'क सामािजक एवम सं�थागत वातावरणलाई 

�वuछ एवम �वा�थ तु^याउने । 

 (ङ)  अ�पतालको सेवा �वाहमा आएका गुनासाह�को उ:चत संबोधन र 

Iयव�थापन गनM ।  

 (च)  गुण�तर9य र सव'सलुभ �वा��य सेवाका ला:ग आवLयक अ-य काय' गनM । 

(३)  मा:थ जुनसकैु कुरा लेOखएता प/न संचालक स�म/तले गरेका नी/तगत कानूनी एवम 

सं�थागत महaवपूण' /नण'य कम'चार9 भना' /नयुिJत अवकास सँग सAबि-धत Bबषय 

गाउँपा�लकाको सं:चत कोषबाट Iययभार हुने ग�र भएका /नण'यह� गाउँपा�लकाबाट 

अनुमोदन भएप/छ माE लागू हुनेछन ्।  

(४)  संचालक स�म/तको पदाव:ध ३ बष'को हुनेछ । 

१२.  सेवा शु̂ क /नधा'रण सAबि-ध Iयव�था -(१) सव'साधरणलाई उ:चत मु^यमा 

गुण�तर9य �वा��य सेवा पुया'उने �योजनको ला:ग अ�पतालले �दान गनM �वा��य 

सेवाको गुण�तरको आधारमा अ�पतालले �लने सेवा शु̂ क �च�लत कानून (गाउँ 

सभा) ले तोके बमोिजम हुनेछ । सेवा�दायकलाई �ोaसाहन रकम उपलoध गराउन 

स\कनेछ ।  

१३. पूण' सरकार9 हुने -(१)बुढ9गंगा Hाम अ�पताल पूण' सरकार9 अ�पताल हुनेछ । 

(२)अ�पताल संचालन र Iयव�थापनक ला:ग आवLयक जनशिJत भौ/तक संरचना 

आ:थ'क ~ोत लगायतक Iयव�थापन गन' गाउँपा�लकाले संघीय तथा �देश सरकारसँग 

समेत आवLयक सम-वय सहकाय' र परामश' गनMछ । 

१४. काय'�व:ध हेरफेर तथा संशोधन -गाउँकाय'पा�लकाले उ^लेOखत काय'�व:धमा आवLयकता 

अनुसार हेरफेर तथा संशोधन गन' स\कनेछ । 

१५. Iया�या गनM अ:धकार -यस काय'�व:धमा उ^लेOखत मापदgडको कुनै �ावधानको 

काया'-वयनमा कुनै N�व�वधा उaप-न भई काया'-वयनमा बाधा आई परेमा 

गाउँकाय'पा�लकाले सो मापदgडको Iया�या गनMछ । 

१६.  �वत अमा-य हुने - यस काय'�व:धमा लेOखएको कुनै कुरा �च�लत नेपाल कानूनको 

कुनै Iयव�था सँग बाOझएमा बाOझएको हदसAम �वत अमा-य हुनेछ । 
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