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नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन काययववम ः२०७९ 

 

प्रस्तावनाः २०७9 

 

हलेसी तवुाचङु  नगरपामलकामभत्र स्वास््य सेवाबाट कुनैपमन नागररक बञ्चञ्चत हनुे अबस्था आउन नदिन उपलब्  स्रोत र 
सा नको सिञु्चचत प्रयोग गिै नेपालको संवव ानले स्थानीय तहलाई प्रत्याभतू गरेको स्वास््य सम्बन् ी अम कारलाई 
कायायन्वयन गनय, नगरपामलकाबाट उपलब्  हनुे आ ारभतू स्वास््य सेवा लगायतको स्वास््य सेवालाई सहज, प्रभावकारी, 
व्यवञ्चस्थत र गणुस्तरीय वनाउन, नगरपामलकाले स्थापना गरेको नगरअस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिमतको गठन 
तथा काि कतयव्य र अम कार सम्बन् ी ववम  मन ायरण गनय वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संमब ान, २०७२ को  ारा 
२१४ विोञ्चजि अनसूुञ्चच ८ र ९ को अम कार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा १०२ को प्रयोग 
गरी हलेसी तवुाचङु न.पा.ले यो काययववम  बनाई लागू गरेको छ । 

 

पररच्छेि-१ 

प्रारञ्चम्भक 

 

१. संञ्चिप्त नाि र प्रारम्भ: 
(क) यो काययववम को नाि हलेसी तवुाचङु  नगरपामलकाको "नगरअस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन काययववम , 

२०७८ रहेको छ। 

(ख) यो काययववम  नगर काययपामलकावाट पाररत भएको मिमतिेञ्चख लाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययववम िा,- 
(क) "अस्पताल" भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपामलकाले संचालन गरेको नगर अस्पताललाई सम्झन ुपछय । 

(ख) "अध्यि" भन्नाले अस्पताल संचालक तथा व्यवस्थापन समिमतको अध्यि सम्झन ुपछय । 

(ग) "प्रिखु" भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपामलका नगर-प्रिखुलाई सम्झनपुछय । 

(घ) "अस्पताल प्रिखु" भन्नाले अस्पतालिा काययरत ञ्चचवकत्सकहरु िध्ये सवैभन्िा जेष्ठ कियचारी वा समिमतले तोके 
बिोञ्चजिको कियचारी लाई सम्झन ुपछय । 

(ङ) "उप प्रिखु" भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपामलका उपप्रिखुलाई सम्झनपुछय | 

(च) "काययपामलका" भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपामलकाको नगरकाययपामलका सम्झनपुछय । 

(छ) "काययववम "भन्नाले नगरअस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन काययववम , २०७९ सम्झनपुछय । 

(ज) "ञ्चचवकत्सक तथा स्वास््यकिी" भन्नाले स्वास््य सेवा प्रिान गनय प्रचमलत कानून बिोञ्चजि सम्बञ्चन् त पररषिबाट 
अनिुमतप्राप्त व्यञ्चि सम्झनपुछय । 

(झ) "नगरपामलका" भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपामलका सम्झनपुछय । 

(ञ) "नगरपामलका िेत्र" भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपामलकाको भभूाग सम्झनपुछय । 

(ट) "पिाम कारी" भन्नाले व्यवस्थापन समिमत अध्यि, उपाध्यि र सिस्य लगायतका पिाम कारीलाई सम्झनपुछय । 

(ठ) "समिमत" भन्नाले िफा ३ बिोञ्चजि गदठत नगरअस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिमतलाई सम्झनपुछय । 

(ड) "शाखा"भन्नाले काययपामलकाको जनस्वास््य शाखा सम्झनपुछय  

 

पररच्छेि- २ 

उिेश्य 

२. नगर अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको उिेश्यहरुः 
१. प्राथमिक स्वास््य सेवालाई जनताको आ ारभतू अम कारको रुपिा स्थावपत गने। 

२. उपलव्  सा न र स्रोतको अम कति पररचालन गरी मछटो र प्रभावकारी सेवा िजनतालाई उपलव्  गराउने । 

३. स्वास््य सेवालाई सरल, सलुभ र पहँुच योग्य बनाउने । 

४. नगर अस्पतालवाट स्वास््य वविा काययक्रि लाग ुगरर कायायन्वयनिा ल्याउने । 
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पररच्छेि-३ 

अस्पताल व्यवस्थापन समिमतको गठन तथा संचालन 

३. समिमतको गठनः 

(१) अस्पतालको संचालन तथा व्यवस्थापनको लामग िेहाय बिोञ्चजिको एक व्यवस्थापन समिमत हनुेछ । 

क) नगर प्रिखु- अध्यि 

ख) नगर उप-प्रिखु- उपाध्यि 

ग) प्रिखु प्रशासकीय अम कृत- सिस्य 

घ) नगर सािाञ्चजक ववकास समिमत संयोजक- सिस्य 

ङ) सम्वञ्चन् त वडाका वडा अध्यि- सिस्य 

च) नगरपामलकाको स्वास््य शाखाबाट- सिस्य 

छ) स्थानीय (नगरपामलका मभत्रका) नगर प्रिखुद्वारा छामनएका १ जना- सिस्य 

ज) प्रिखुले िनोमनत गरेका एक जना कायायपमलका िवहला- सिस्य 

झ) अस्पतालिा काययरत कियचारीबाट छामनएका एक जना िवहला सवहत २ जना- सिस्य 

ज) अस्पतालका िेमडकल सपुररटेन्डेन्ट- सिस्य सञ्चचब 

 

(२) समिमतले आवश्यकता अनसुार स्वास््य िेत्रका ववषय ववज्ञ,इञ्चन्जमनयर जनप्रमतमनम  तथा कियचारीलाई वैठकिा 
आिञ्चन्त्रत गनय सक्नेछ । 

 

४. पिावम  : 
समिमतका पिाम कारीहरुको पिावम  मनयञु्चि भएको मिमतले पाँच वषयको हनुेछ ।'तर, पिाम कारीको पिावम  बाँकी रहँिै 
स्थानीय तहको मनवायचन सम्पन्न भएिा पिावम  स्वतःसिाप्त हनुेछ । 

 

५, पिावम  ररि हनु े: मनम्न अवस्थािा िनोनमत सिस्यहरुको पि ररि हनुेछ; 

(क) ितृ्य ुभएिा, 
(ख) राजीनािा दिएिा, 
(ग) मबना सूचना लगातार तीनपटक समिमतको वैठकिा अनपुञ्चस्थत नपुञ्चस्थत भएिा । 

(घ) फौजिारी अमभयोग प्रिाञ्चणत भएिा । 

(ङ) स्वास््य संस्थाको अवहत हनुे काि गरेको प्रिाणीत भएिा । 

 

६. काि, कतयव्य र अम कारः समिमतको काि, कतयव्य र अम कार िेहाय विोञ्चजि हनुछे 

 

1. नेपाल सरकारबाट जारी गररएको आ ारभतू स्वास््य सेवा प्रवाह र न्यूनति सेवा िापिण्ड कायायन्वयनको  
समुनञ्चितता गराउने । 

2. अस्पतालबाट गणुस्तरीय, प्रभावकारी एवं िीगो सेवा प्रवाहको लामग स्वास््य संस्थाकोउन्नमत र ववकासको सन्िभयिा 
आवश्यक नीमत, योजना, काययक्रि तजुयिा र मनणयय गरी कायायन्वयन गने, गराउने । 

3. अस्पतालको मनयमित संचालन र व्यवस्थापनको लामग आवश्यक स्रोत सा न जटुाउन पहल गने, वावषयक वजेट 
तथा काययक्रि तयार गने । 

4. अस्पतालबाट प्रवाह भएका सेवाहरूको मनयमित अनगुिन र सिीिा गरी सेवाको मनरन्तर रूपिा गणुस्तर अमभववृि 
गनय आवश्यक मनणयय मलने । 

5. स्वास््य सेवा तथा समुब ा सम्बन् ी राविय िापिण्ड कायायन्वयनको समुनञ्चितताको लामग आवश्यक प्रवन्  मिलाउने 
। 

6. अस्पतालिा काययरत जनशञ्चिको उपलब् ता, ििता ववकास र एवं वञृ्चि ववकासको लामग आवश्यक कायय गने । 
अस्पतालको जनशञ्चिको सेवा, शतय, पाररश्रमिक र अन्य सवुव ाहरूका सम्बन् िा काययपामलकालाई मसफाररस गने 
। 
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7. सवयसलुभ र गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको पहचु र उपलब् ता समुनञ्चित गराउनका लामग आवश्यक िानव स्रोत 
व्यवस्थापन सम्बन् ी कायय गने तथा सेवा प्रिायक र स्वास््यकिीहरुलाई सहज रुपिा कायय गनय अनकूुल तथा 
सरुञ्चित वातावरण सजृना गने र उच्च कायय सम्पािनका लामग प्रोत्सावहत गने । 

8. स्वास््य सेवाको पहुँचवाट वञ्चञ्चत स्थानीय सििुायलाई स्वास््य सेवाको पहुँचको समुनञ्चितता गनय आवश्यक 
काययहरू गने । 

9.  भगूोल, अल्पसंखयक, आदिवासी जनजामत, ज्येष्ठ नागररक, ववपन्न वगय, अपांगता भएका, बालबामलका, वकशोर वकशोरी, 
िवहला सिूह सिेतलाई िध्येनजर राखी अस्पतालको प्राथमिकता र योजना तजुयिा गरी कायायन्वयन गने । 

10. स्वास््य बीिा काययक्रि, खोप काययक्रि, बाल स्वास््य तथा िातञृ्चशश ुसरुिा काययक्रि जस्ता राविय अमभयान 
तथा काययक्रिहरूको कायायन्वयनको आवश्यक प्रवन्  मिलाउने । 

11. अमत ववपन्न, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यञ्चिहरूलाई मनशलु्क वा सहमुलयतपूणय स्वास््य सेवा प्रिान गनय 
आवश्यक प्रवन्  मिलाउने । 

12. अस्पतालको भौमतक सम्पञ्चिको एवकन त्यांक अध्यावम क गनय एवं सम्पञ्चिको संरिण तथा िियत संभारको 
ब्यवस्थापन गने । 

13. अस्पतालबाट दिईने सेवाको लक्ष्य अनसुार प्रगमत भए नभएको अनगुिन गने । भौगोमलक काययिेत्र मभत्रको 
स्वास््य सिस्या र आवश्यकताको ववश्लषेण गरी त्यिा आ ाररत योजना तजुयिा, कायायन्वयन र अनगुिन गने । 

14. स्वास््य सेवािा सशुासन, जन सहभामगता र सािाञ्चजक जवाफिेवहता समुनञ्चित गने, सेवाग्राहीिैत्री स्वास््य 
सेवालाई सदुृढीकरण गनय सहयोग तथा सहजीकरण गने । 

15. ववद्यतुीय स्वास््यको अव ारणा कायायन्वयनका लामग नगरपामलका अन्तगयतका नगरपामलका सािाञ्चजक ववकास 
समिमत र जन स्वास््य शाखासंग आवश्यक सिन्वय गने। 

16. अञ्चघल्लो वैठकले गरेका मनणययहरूको काययन्वयनको ञ्चस्थमतबारे पनुरावलोकन गरी जनस्वास््यका काययक्रि 
तथा स्वास््य सेवा संचालन आदििा आएका सिस्या सिा ान गनय पहल गने र सिा ान हनु नसकेका सिस्याहरू 
सिा ानका लामग नगरपामलका तथा सम्बञ्चन् त मनकायलाई पठाउने । 

17. अस्पतालले मलने सेवा शलु्क मन ायरण गनयका लामग समिमतलाई मसफाररस गने । अस्पतालको ववकासका लामग 
आमथयक तथा अन्य सहयोग जटुाउन सम्बञ्चन् त मनकायहरुसँग आवश्यक सिन्वय र सहकायय गने । 

18. अस्पताल सञ्चालनको लामग नगरपामलकाले दिएका मनिेशनहरू र स्वीकृत काययक्रिको कायायन्वयन गने, गराउने 
। 

19.  अस्पतालबाट सेवा प्रवाहको क्रििा आएका गनुासोहरुको उञ्चचत सम्बो न र व्यवस्थापन गने। 

20. अस्पतालको िामसक प्रगमत प्रमतवेिन हरेक िवहना एच. एि. आइ. एस. अनसुार तयार गरी मड.एच.आई.एस. 
२ िा त्याङ्क प्रववष्ट गने । 

21. नेपालको संवव ान,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, जनस्वास््य सेवा ऐन, स्थानीय स्वास््य ऐन लगायत प्रचमलत 
कानून र नीमतबिोञ्चजि स्वास््य सम्बन् ी स्थानीय तहको एकल तथा साझा अम कारहरू काययन्वयनका लामग 
व्यवस्थापन, सिन्वय र सहयोग गने । 

22. संघ, प्रिेशर स्थानीय सरकारले चलाएका स्वास््य सम्बन् ी काययक्रि तथा अमभयानहरु 

23. नगरपामलकाले तोके बिोञ्चजिका अन्य काययहरू गने | 

 

७. समिमतको बैठक र संचालन ववम ः 

1. समिमतको अध्यिको मनिेशनिा सिस्य सञ्चचवले कञ्चम्तिा िईु िवहनाको एक पटक स्वास््य शाखासँग सिन्वय 
गरी समिमतको बैठक बोलाउन ुपनेछ , तर आवश्यकता अनसुारजनुसकैु अवस्थािा पमन बैठक बस्न सक्नेछ | 

2. समिमतका सिस्यहरुको बहिुतको उपञ्चस्थमत भएिा वैठकको गणपूरक संखया पगुेको िामननेछ । 

3. समिमतको मनणयय उपञ्चस्थत सिस्यहरुको वहिुतबाट हनुेछ। कुनै ववषयिा ित ववभाजन भई बराबर भएिा 
अध्यिले मनणाययक ित दिन पाउनेछन, तर  आिञ्चन्त्रत सिस्यले ितिानिा भाग मलन पाउने छैन । 

4. समिमतको अध्यिको अध्यितािा बैठक बस्नेछ र मनजको अनपुञ्चस्थमतिा उपाध्यिको अध्यितािा वैठक 
संचालन हनुेछ । 

5. बैठकको मनणयय सिस्य सञ्चचव र अध्यिले  प्रिाञ्चणत गनेछ । 
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6. व्यवस्थापन समिमतको वैठक सम्बन् ी अन्य काययववम  समिमत आफैले मन ायरण गनेछ । 

८. बैठकको गणपूरक संखयाः समिमतको बैठकको गणपूरक संखयाः 

1. पवहलो पटकको समिमतको बैठक बस्नका लामग ५१% सिस्य उपञ्चस्थत भएिा बैठकका लामग गणुपूरक 
संखया पगुेको िामनन्छ । 

2. पवहलो पटक गणुपूरक संखया नपगुी बैठक स्थमगत भएिा उपञ्चस्थत संखयालाई नै गणुपूरक संखया िामनने छ 
। 

 

पररच्छेि-४ 

समिमतका पिाम कारीहरुका काि र कतयव्य 

 

९. समिमतका पिाम कारीहरका काि, कतव्यय र अम कारः 
 

क) अध्यिको काि, कतव्यय र अम कारः 
 समिमतको बैठक बोलाउन सिस्य सञ्चचवलाई मनिेशन दिने।  

 नगर अस्पतालको िैमनक काययको रेखिेख गरी मनिेशन दिने।  

 समिमतका अन्य पिाम कारीहरलाई ञ्चजम्िेवारी तोकी काििा लगाउने।  

 समिमतले तोकेका अन्य काि गने गराउन े। 

ख) उपाध्यिको काि, कतयव्य र अम कार: 
 अध्यिको अनपुञ्चस्थमतिा अध्यिको हैमसयतिा काि गनुय पनेछ । 

ग) सञ्चचवको काि, कतयव्य र अम कारः 
 अध्यिको मनिेशिा समिमतको सञ्चचवको हैमसयतले बैठक बोलाउने।  

 प्रमतवेिन पेश गने र मनणयय कायायन्वयन गने । 

 प्रशासन प्रिखुको ञ्चजम्िेवारी वहन गने । 

 नगरकाययपामलका, समिमत तथा स्वास््य शाखाको मनिेशन पालना गने । 

घ) सिस्यको काि, कतयव्य र अम कारः 
 बैठकिा सहभागी हनुे । 

 समिमत तथा अध्यिले तोकेको काययहरु गने गराउने । 

 नगर अस्पतालको सञ्चालन गनय जनसहभामगता जटुाउन सहयोग गने । 

 
 
 

पररच्छेि- ५ 

कोष तथा लेखा परीिण 

 

१०. अस्पतालको कोषः 

(१) अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिमतको नाििा छुटै्ट कोष रहनेछ । 

(२) उप िफा (१) बिोञ्चजिको कोषिा िेहायका रकिहरु रहने छन   र नगर अस्पतालको खचय सो कोषबाट 
व्यहोररनेछ।  

(क) नेपाल सरकार तथा प्रिेश सरकारबाट प्राप्त रकि। 

(ख) नगरपामलकाबाट प्राप्त रकि । 

(ग) अस्पतालको आम्िानीबाट प्राप्त रकि । 

(घ) कुनै व्यञ्चि, स्विेशी वविेशी िाता, गठुी वा संस्थाबाट प्राप्त रकि । 

(ङ) व्यवस्थापन समिमतको पहलबाट प्राप्त रकि । 

(च) अस्पतालले संचालन गरेको सेवा वापत प्राप्त रकि । 
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(छ) वैिेञ्चशक अनिुान, संघ संस्था वा व्यञ्चिवाट प्राप्त अनिुान वा सहयोग रकि । 

(ज) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

(३) उपमनयि (२) को खण्ड (छ) बिोञ्चजिको रकि प्राप्त गनुय अगामड प्रचमलत कानून बिोञ्चजि स्वीकृमत मलनपुनेछ । 

(४) अस्पताललाई प्राप्त हनुे सवै प्रकारका आम्िानी उपिफा (१) बिोञ्चजिको कोष खातािा जम्िा गनुयपनेछ । 

(५) अस्पताल व्यवस्थापन समिमतको तफय बाट गररने सम्पूणय खचय उपिफा (१) बिोञ्चजिको कोषबाट हनुेछ । 

(६) समिमतले अस्पतालको मनयमित स्वास््य सेवा प्रवाह र जनस्वास््यका प्रचमलत िापिण्ड एवं िूल्य िान्यता प्रमतकूल 
नहनुे कुराको समुनञ्चित गरी आन्तररक स्रोत सा न व्यवस्थापन गनय अस्पतालको भौमतक सम्पञ्चिको सिपुयोग गनय 
सक्नेछ । 

 
 

११. कोष तथा खाता संचालनः 

(१) व्यवस्थापन समिमत र अस्पतालको आयव्यय िरुुस्त राख्न समिमतका अध्यि र नगरपामलका आमथयक प्रशासन 
शाखाका लेखा अम कृत/लेखापाल/सहायक लेखापाल िध्येबाट १ जनाको गरी २ जनाको संयिु िस्तखतबाट 
खाता सञ्चालन हनुेछ। 

(२) अस्पतालको आय व्यायको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बिोञ्चजि हनुेछ । 

(३) कोषको खाता संचालन समिमतले मनणयय गरे बिोञ्चजि सरकारी कारोवार गनय स्वीकृमत प्राप्त बैंक तथा ववञ्चिय  
संस्थािा हनुेछ। साथै सो खाता प्रचमलत काननु विोञ्चजि संचालन हनुेछ। 

(४) अस्पतालको आमथयक कारोबारको उिरिावयत्व, ञ्चजम्िेवारी र जवाफिेवहता आमथयक कारोबारको मनणययकताय र 
सम्बञ्चन् त खाता सञ्चालन गनय अम कार प्राप्त कियचारीको हनुेछ। 

(५) अस्पतलको आम्िनी र खचयको अमभलेख, आम्िनी र खचय सम्बन् ी काययववम , लेखाको अमभलेखको मसिान्त, आमथयक 
वववरण तयारी, सम्पञ्चिको अमभलेख तथा ञ्चजन्सी व्यवस्थापन, आय व्यय तथा सम्पञ्चिको वववरण तयारी, आन्तररक 
लेखापरीिणको मसिान्त, बेरुज ुअमभलेख, बेरुज ुफछ्र्योट लगायतका ववषयहरू प्रचमलत आमथयक काययववम  सम्बन् ी 
काननु बिोञ्चजि हनुेछ । 

(६) अस्पताललाई आवश्यक पने मनिायण, िालसािान, परािशय सेवा र अन्य सेवाको खररि सम्बन् ी व्यवस्था र खररि 
प्रवक्रया सावयजमनक खररि ऐन २०६३ र सावयजमनक खररि मनयिावली २०६४ बिोञ्चजि हनुेछ । 

 

१२. लेखा परीिणः 

(१) अस्पताल व्यवस्थापन समिमतले तोवकए विोञ्चजि अस्पतालको आय व्यायको आन्तररक मनयन्त्रण प्रणाली कायि 
गनेछ । 

(२) आञ्चन्तररक लेखा पररिण नगरपामलकाको आन्तररक लेखा परीिण शाखावाट हनुेछ । 

(३) समिमतको अञ्चन्ति लेखा पररिण नगरपामलकाको शे्रस्ता सँगै िहालेखा पररिक वा मनजले तोकेको लेखा 
परीिकवाट हनुेछ | 

११. बैठक भिा: समिमतका सिस्यहरुको बैठक भिा तथा वैठक सम्बञ्चन्  अन्य खचय नगरपामलकाको आमथयक   

     मनयिावली बिोञ्चजि व्यवस्थापन समिमतको आम्िानीबाट व्यहोने गरी हनुेछ। 

१३. सेवा शलु्क सम्बञ्चन्  व्यवस्था: अस्पतालबाट प्रिान गररने सेवाको आवश्यक शलु्क समिमतको मसफाररसिा   
काययपामलकाले मनणयय गरे बिोञ्चजि हनुेछ ।तर, मनःशलु्क भमन तोवकएका सेवाको शलु्क मलन पाइनेछैन । 

 

पररच्छेि-६ 

जनशञ्चि, औष ी तथा उपकरणको व्यवस्थापन 

१४. कियचारी व्यवस्थापनः 
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(१) अस्पतालिा नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार र नगरपामलका साथै नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिमतले 
िरवन्िी मन ायरण गरे अनसुारको िेहाय बिोञ्चजिका कियचारीको व्यवस्था हनुेछ । 

(क) स्थायी-नेपाल सरकारको स्वास््य सेवावाट सिायोजन भइ आएका स्वास््य जनशञ्चि र लोकसेवाबाट पिपमुतय हनुे 
स्थायी जनशञ्चि 

(ख) करार- करार सेवािा भनाय गररएका जनशञ्चि 

(ग) अभ्यासकताय- छात्रवञृ्चि प्राप्त गरी अध्ययनरत ववद्याथीहरूले अमनवायय सेवा गनुयपने जनशञ्चि तथा पूणय वा आंञ्चशक 
रुपिा नगरपामलकाको सहयोग प्राप्त गरी छात्रवमृतिा अध्ययन गरेका ववद्याथी 

(घ) ववषय ववज्ञको रुपिा वैतमनक वा अवैतमनक स्वञ्चच्छक सेवा उपलव्  गराएका व्यञ्चिहरु 

(ङ) ववमभन्न शैञ्चिक सस्थाहरुवाट इन्टनमसप (internship) ववद्याथीहरु 

(२) अस्पतालको सेवा प्रवाह उपिफा (१) बिोञ्चजिको कियचारीबाट गराउन अपगु भएिा अस्पतालले नगरपामलकाको 
स्वीकृमत मलई आफ्नै स्रोतबाट आमथयक व्यवस्थापन गने गरी सेवा करारिा थप कियचारी मनयञु्चि गनय सक्नेछ । 

(३) सेवा करार वा करार सेवािा कियचारी मनयञु्चि गिाय खलुा प्रमतस्प ायत्िक पद्दमत अनरुुप प्रचमलत कानून बिोञ्चजिको 
काययववम  अपनाउन ुपनेछ । 

(४) अस्पतालिा काययरत रहेका  िफा १४ को उपिफा (२) बिोञ्चजिका कियचारीहरुको सेवा शतय र सवुव ा प्रचमलत 
नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिमतले व्यवस्था गरे बिोञ्चजि हनुेछ। 

(५) यो काययववम  प्रारम्भ हुँिाका वखत अस्पतालिा काययरत कियचारीहरुलाई व्यवस्थापन समिमतको आमथयक सििता 
भएको अवस्थािा थप सवुव ाको व्यवस्था गनय सक्नेछ । 

(६) मनयमित वाहेक आकञ्चस्िक स्वास््य सेवा प्रिान गने स्वास््यकिीलाई समिमतले मनणयय गरी थप सवुव ा उपलब्  
गराउन सक्नेछ । 

(७) काययपामलकाले नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिमतको मसफाररसिा जनशञ्चिको िरवन्िी संशो न गनय   

   सक्नेछ । 

(८) नगरपामलकाले नगर अस्पताललाई आवश्यक पने जनशञ्चिको भनाय र छनौट गरी अस्पताललाई मसफाररस गनेछ। 

(९) कायायलय प्रिखुको रुपिा अस्पताल प्रिखुले कायय गने छ । 

(१०) अस्पतालका प्रिखुसंग प्रिखु प्रशासकीय अम कृतले र अन्य कियचारीसंग अस्पताल प्रिखुले काययसम्पािन करार 
गनुयपनेछ । 

(११) समिमतले जनशञ्चिको ििता अमभववृिको लामग आवश्यकता अनसुार तामलि तथा ञ्चशिण गराउनेछ  

(१२) समिमतले नगरपामलकासंग सिन्वय गरी सरकारी, मनजी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थासंगको साझेिारीिा सेवा 
करारिाफय त पमन जनशञ्चि व्यवस्थापन गनय सक्नेछ। 

 
 

१४. अभ्यासकताय सम्वन् ी व्यवस्थाः 
अस्पतालिा स्वास््य सेवा प्रवाह मनयमित र प्रभावकारी बनाउन थप जनशञ्चि आवश्यक भएिा नेपाल सरकारको 
छात्रवञृ्चििा अध्ययन गरेका ववद्याथी तथा न्यूनिि शैञ्चिक योग्यता पमुग सम्वञ्चन् त पररषििा िताय भएका साथै 
अध्ययनरत ववद्यामथयहरुलाई अस्पतालले प्रचमलत कानून बिोञ्चजि अभ्यासकतायको रुपिा मनयिानसुार काििा लगाउन 
सक्नेछ । 

 

१५. कियचारी तथा स्वास््यकमियहरुको सेवा सवुव ा: 

कियचारी तथा स्वास््यकमियहरुको सम्पूणय सेवा, सवुव ा, अमतररि सिय, रामत्रकामलन सेवा तथा सट्टा वविा प्रचमलत काननु 
बिोञ्चजि तथा समिमतले तोके बिोञ्चजि हनुेछ । 

१६. अस्पताल प्रिखुको काि कतयव्य र अम कार: 

1. अस्पताल नगर अस्पताल व्यवस्थापन समिमतको अम निा रवह नेपाल सरकारबाट जारी गररएका आ ारभतु स्वास््य 
सेवा तथा आवश्यकता अनसुार ववशेषज्ञ सेवा प्रवाह गनय न्यनुति सेवा िापिण्डलाई कायायन्वयन गने र अस्पतालको 
िैमनक सेवा सञ्चालन गने । 

2. अस्पताल सञ्चालनका लागी सरकारी तथा गैरसरकारी सँस्थाहरुसँग सिन्वय गने । 
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3. अस्पताल सञ्चालनका लागी वावषयक बजेट, काययक्रि स्वास््य शाखासँग सिन्वय गरी काययपामलकािा पेश गने। 

4. अस्पतालको गणुस्तर कायि राख्न, ििता अमभबवृि गनय, स्तर उन्नमत गनय तथा अन्य आवश्यक काययहरु गनय 
समिमतले तोके बिोञ्चजि हनुेछ । 

5. अस्पतालको कायायलय प्रिखु भई कािकाज गने । 

१७. औषम  खरीि, भण्डारण तथा ववतरणः 

(१) नगरपामलकाबाट मनःशलु्क ववतरण गने औषम  नगर स्वास््य शाखाबाट उपलब्  हनुे तथा अस्पताल फािेसीबाट 
ववक्री ववतरण गने औषम  अपयायप्त भएिा नगरपामलकको स्वास््य शाखाले आवश्यक औषम / उपकरण खरीि गरर 
उपलब्  गराउन।े 

(२) अस्पतालले वावषयक रुपिा आवश्यक पने औष ी तथा स्वास््य उपकरणको अनिुान गरी वावषयक खरीि योजना 
बनाई नगरपामलका स्वास््य शाखाबाट स्वीकृत गनुय पनेछ | 

(३) अस्पतालले मनःशलु्क उपलव्  गराउने औष ी मनयमित रुपिा उपलव् ताको व्यवस्था गनुय पनेछ। 

(४) अस्पतालले अस्पतालिा आउने ववरािीको संखया तथा रोगको आ ारिा औष ीको िाग तथा आपमुतयको मनयमित 
सन्तलुनको व्यवस्था मिलाउन ुपनेछ । 

(५) औष ी नष्ट हनुबाट बचाउन तथा गणुस्तर कायि गनय नेपाल सरकारले तोकेको िापिण्ड अनसुार औष ी भण्डारण 
गनुयपनेछ । 

(६) औष ी आपमुतय तथा ववतरणलाई पारिशी वनाउन अस्पताल प्रिखुले फोकल पसयन(Focal Person)व्यञ्चि तोक्नेछ। 

(७) उपिफा(६) बिोञ्चजि तोवकएको व्यञ्चिले मनयमित ञ्चजन्सी से्रस्ता मिलाउनपुने र िैमनक औष ीको खपतलाई 
िौज्जाि िैमनक अमभलेख राख्नपुने साथै उपकरणको वववरण िरुुस्त राख्नपुनेछ । 

(८) स्टोर वकपरले खचय भएर जाने र नजाने ञ्चजन्सी रञ्चजष्टरको लगत राखी व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 
(९) प्रसे्कृप्सन अनसुार औष ीको सिञु्चचत प्रयोगको लामग सेवाग्राही वा हेरचाह गने व्यञ्चि वा औष ी मलन आउन े 

व्यञ्चिलाई औष ी दिने व्यञ्चिले मनम्न बिोञ्चजि जानकारी दिनपुनेछ । 

(क) औष ीको सेवन ववम  र िात्रा 
(ख) औष ीको सेवन अवम  

(ग) औष ीबाट हनुसक्ने प्रमत असर 

(घ) औष ी सेवन अवम भर अपनाउनपुने साव ानी 
(ङ) औष ी सरुञ्चित राख्न ेस्थान र ववम  

(१०) औष ी ववतरण गिाय औष ी ववक्री ववतरण सम्बन् ी सवहंता र औष ी सम्बन् ी प्रचमलत कानूनको पालना 
गनुयपनेछ । 

(११) अस्पतालले आपमुतय व्यवस्थापन सूचनाप्रणालीिा मनयमित रुपिा औषम  उपकरणको वववरण पठाउन ुपनेछ । 

(१२) मनशलु्क औष ी र उपकरण बाहेक अस्पतालको फािेसी संचालन गनय सेवा परािशय खररि भएिा नगरपामलकाले    

     फािेसी सेवा सञ्चालन सम्झौता गरे बिोञ्चजि हनुेछ । 
 

१८. फािेसी संचालन गनेः 
(१) मनःशलु्क औषम  ववतरण तथा अस्पतालिा आवश्यक औषम  ववक्री ववतरण गनय अस्पतालले आफ्नै फािेसी वा  
सेवा परािशय खररि गरर संचालन गने सक्नछे । 

(२) फािेसीिाफय त ववक्री ववतरण गने औषम को व्यवस्थापन नगरपामलकाको सिन्वयिा अस्पतालले गनेछ | 

(३) फािेसी संचालन सम्बन् ी अन्य ब्यबस्था प्रचमलत कानून र फािेसी संचालन मनिेञ्चशका बिोञ्चजि हनुेछ । 

 

१९. एम्बलेुन्स संचालन: 

(१) अस्पतालले आफ्नै स्रोतबाट वा अन्य संघसंस्थाको सहयोग र साझेिारीिा एम्बलेुन्स सेवा संचालन गनय सक्नेछ । 

(२) एम्बलेुन्स संचालन सम्बन् ी अन्य व्यवस्था हलेसी तवुाचङु नगरपामलकाको नगर एम्बलेुन्स सञ्चालन काययववम   

    बिोञ्चजि हनुेछ । 

 
 



खण्डः ४                                       भागः२  स्वीकृत मिमतः2079/03/09 

9. नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन काययववम ः 2079 

 

२०. आकञ्चस्िक स्वास््य सेवा व्यवस्थापनः 

(१) अस्पतालले २४ सै घन्टा आकञ्चस्िक सेवा प्रिान गनुय पनेछ । 

(२) अस्पतालिा संभव उपचार तत्काल गरी थप उपचार आवश्यक भएिा उपयिु स्वास््य संस्थािा प्रषेण गनुयपनेछ । 

(३) अस्पतालले प्रिान गने आकञ्चस्िक स्वस््य सेवाको वववरण,सम्बञ्चन् त स्वास््यकिीको ञ्चजम्िेवारी र कतयव्य सिेत 
खलु्नेगरी आकञ्चस्िक उपचार कििा सवैले िेख्न ेठाउँिा राख्न ुपनेछ । 

(४) अस्पतालले प्रिान गरेको सेवािध्ये आ ारभतू स्वास््य सेवामभत्र पने आकञ्चस्िक उपचार मनःशूल्क उपलव्  गराउन ु
पनेछ र आ ारभतु सेवा वाहेकका आकञ्चस्िक उपचारको खचयको व्यवस्थापन स्वास््य वीिा भएको हकिा सोही 
वीिाबाट र वीिा नभएको वा वीिारकिले नपगुेको अवस्थािा सम्बञ्चन् त व्यञ्चि, मनजको अमभभावक, पररवारका 
सिस्य, संरिक वा संरिकत्व गरररहेको व्यञ्चिले व्यहोनुय पनेछ। 

(५) अस्पतालिा कसैलाई पमन आकञ्चस्िक उपचार सेवावाट वञ्चञ्चत गररने छैन । अमत ववपन्न, वेवाररसे, तत्काल संरिक 
र अमभभावक नभएका सेवाग्राहीलाई नगरपामलकाको आकञ्चस्िक उपचार कोषबाट वा अन्य ञ्चशषयकबाट खचय 
व्यहोनेगरी आकञ्चस्िक सेवा उपलव्  गराउन ुपनेछ । 

 

२१. सेवा व्यवस्थापनः 

1. अस्पतालबाट प्रिान गररने सेवाको वववरण सबैले िेख्न े ठाउँिा राख्न ु पने छ ।िफा २१ उपिफा १ संग 
सम्बञ्चन् त अनसुचुी-१ िा रहेको छ 

2. अस्पतालिा प्रशासमनक कायायलय, ओ.वप.डी., प्रयोगशाला, वाडयहरू, इिेञ्चजङ कि, सल्यवक्रया कि, आकञ्चस्िक कि, 

फािेसी, क्याञ्चन्टन, सो पछु-िताय कि, प्रमतिालय लगायत प्रचमलत िापिण्ड विोञ्चजि गणुस्तरीय सेवा प्रिान गनयका 
लामग आवश्यक न्यनुति भौमतक पवुाय ार, उपकरण तथा जनशञ्चिको व्यवस्थापन हनुपुनेछ। 

3. अस्पतालले बवहरंग ववभागिा आउने ववरािीको चापका आ ारिा मबरािी िताय, ववशेषज्ञ परािशय, मनिानात्िक 
सेवाहरु र औषम  कििा मछटोछररतो सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने छ। 

4.  अस्पतालले बवहरंग सेवा प्रिानगने ववशेषज्ञ ञ्चचवकत्सक वा अन्य ञ्चचवकत्सकहरु उपलब्  हनुे सिय तामलका (दिन 
र बार र सिय) खलु्िेगरी सबैले िेख्न ेठाउँिा राख्नछे । 

5. अस्पतालले उपलब्  गराउने भमनएको ववशेषज्ञ सेवा सम्बञ्चन् त ववशेषज्ञ ञ्चचवकत्सकबाटै प्रिान गने व्यवस्था 
मिलाउने छ | 

6. मबरािीले आफुले सेवा मलन चाहेको ववषयको ञ्चचवकत्सकबाट सेवा मलन पाउने ब्यबस्था समुनञ्चित गनेछ । 

7. अस्पतालले चौमबसै घण्टा ञ्चचवकत्सक तथा िि स्वास््यकिीबाट आकञ्चस्िक सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने छ । 

8. मबरािी वा मबरािीको रेखिेख गने व्यञ्चिलाई रोग र उपचार पिमतबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था हनुेछ । 

9. अस्पतालिा ववश्व स्वास््य संगठनले मन ायरण गरेका िापिण्ड बिोञ्चजि संक्रिण रोकथाि र मनयन्त्रणको व्यवस्था 
हनुेछ र सोको मनयमित र प्रभावकारी अनगुिनको व्यवस्था हनुेछ । 

10. सेवाप्रिायक ञ्चचवकत्सक तथा स्वास््यकिीहरूको सरुिाको लामग ववमभन्न सरुवा रोग ववरुिको व्यञ्चिगत सरुिा 
व्यवस्था गरेको हनुेछ । 

11. अस्पतालले नेपाल सरकारबाट संचामलत सेवा वा काययक्रि सञ्चालन गिाय नेपाल  सरकारले तोकेको प्रोटोकल, 

िापिण्ड, मनिेञ्चशका अमनवायय रुपिा पालना गरेको हनुेछ। 

12. अस्पताल हातामभत्र सेवाग्राही तथा सेवा प्रिायककालामग शौचालय र हात  नुे ठाउँको व्यवस्था हनुपुनेछ । 
शौचालय र हात  नुे ठाउँिा मनयमित रुपिा पानी र सावनु उपलब् ता गराउनपुनेछ । 

13. अस्पतालबाट मनष्कासन हनुे सािान्य तथा स्वास््यजन्य फोहोरिैला प्रकृमत अनसुार स्रोतिै अलगअलग छुट्याउन,े 

संकलन, ढुवानी तथा उञ्चचत ववसजयन गने व्यवस्था मिलाउनपुनेछ। 

14. अस्पताल पररसर तथा सेवा दिने किहरू मनयमित रुपिा सफासगु्घर राख्नपुनेछ । 

15. अस्पतालिा प्रयोगहने एप्रोन, पन्जा, टोपी, जिुा, तन्ना, तवकया, खोल, रुिाल जस्ता लगुा कपडा  नुका लामग लण्रीको 
का व्यवस्था गनुयपनेछ। 

16. अस्पताल हातामभत्र खाना पकाउने र खाना खान े अलग अलग ठाउँ सवहतको सफा र सवुव ायिु क्याञ्चन्टनको 
व्यवस्था गनुयपनेछ । 
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17. अस्पतालिा मबरािी र अन्य व्यञ्चिहरुकालामग चौमबसैघण्टा ववश्व स्वास््य संगठनले तोकेअनरुुपको शिु पानी 
आपूमतय हनुपुनेछ । 

18. अस्पताल िेत्रमभत्र र सबै मबभागहरूिा चौमबसैघण्टा ववद्यतु आपूमतय र अटोिेवटक ब्याकअप मसस्टिको व्यवस्था 
मिलाइएको हनुपुनेछ | 

19. अस्पतालिा उपचारका लामग आउने ववपन्न असहाय, बेवाररसे मबरािीका लामग कुल शैयाको १० प्रमतशत मनःशलु्क 
उपचार अमनबायय रुपिा उपलब्  हनुेछ । थप मनशलु्क उपचार समिमतको मनणयय अनसुार हनुेछ । 

20. उपिफा (१८) बिोञ्चजि उपलब्  गराएको उपचार सेवाको अमभलेख राखी नगर काययपामलकािा सोको प्रमतवेिन 
मनयमित रूपिा उपलब्  गराउने व्यबस्था गनुयपनेछ । 

21. अस्पतालले प्रयोगगने उपकरण तथा औजारहरु सियिा नै िियतको यवस्था हनुपुनेछ | साथै ठुला र गम्भीर 
प्रकृमतका औजार उपकरणहरू कम्पनीले मनदियष्ट गरेको िियत अबम  अनसुार िियतसम्भार कायययोजना बनाई सोही 
अनसुार िियत गरेको हनुपुनेछ । 

22. अस्पतालको भवन, सवारीसा न, िेमसनरीऔजार, यन्त्र, उपकरण, मबद्यतुीय उपकरण र अन्य मबद्यतुीय उपकरणको 
मनयमित िियत संभार गने ब्यबस्था हनुपुनेछ । 

23. अस्पतालको वाडय तथा अन्य उपचार दिनेस्थानिा आवश्यकता अनसुार कुरुवा किको प्रबन्  हनुपुनेछ । 

24. आपत्कालीन व्यवस्थािा प्रयोग हनुे सािग्रीहरूको अलग्गै भण्डारण कि हनुपुनेछ । यस्तो भण्डारण िा कम्तीिा 
एकिवहनाको लामग अत्यावश्यक सािग्री स्टक राख्न ेव्यवस्था हनुपुनेछ ।  

25. अस्पतालिा सरुिा व्यवस्थाका लामग सरुिागाडयको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ । 

26. अस्पतालिा ववमभन्न शाखा तथा इकाईबाट प्रिान गने स्वास््य सेवाहरु गणुस्तरीयरुपिा संचालन गनय समिमतले छुटै्ट 
कायय संचालन मनिेञ्चशका तयार गरी लागू गनेछ। 

27. अस्पतालको सेवा तथा भौमतक संरचना जेष्ठ नागररक, वालवबामलका र अपाङ्गतािैत्री हनुपुनेछ । साथै अस्पतालिा 
ह्वीलचेयर, ट्रली, स्टेचर राख्नपुनेछ र त्यस्ता सािाग्रीहरू सेवाग्राहीले सहज रुपिा िेख्न े ठाउँिा राख्न े व्यवस्था 
गनुयपनेछ । 

28. स्वास््य सेवा संचालन र पवुाय ार सम्बञ्चन्  अन्य व्यवस्था प्रचमलत कानून, िापिण्ड र प्रोटोकल बिोञ्चजि गनुयपनेछ 
। 

पररच्छेि-७ 

सूचना, अमभलेखीकरण, गनुासो व्यवस्थापन 

२२. अस्पताल सूचना प्रणाली: 
(१) अस्पतालबाट प्रिान गररएका सेवा सम्वन् ी सम्पणुय त्याङ्कहरु मनयिानसुार अमभलेख व्यवस्थापन गनुयपनेछ । 

(२) अस्पतालले स्वास््य सेवा सम्वन् ी सूचना नगरपामलका, प्रिेश तथा संघको संवञ्चन् त मनकायिा आवश्यकता अनसुार 
उपलव्  गराउनपुनेछ । 

(३) अस्पतालवाट प्रिान भएका सेवा सवुव ाहरुको अमभलेखीकरण तथा प्रमतवेिन स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
अनसुार हनुेछ । 

(४) मबरािीले स्वास््य संस्थाबाट सेवा प्राप्त गनय लाग्ने शलु्क, प्रवक्रया तथा अवम  सिेत खलुाएको अनसूुची १ 
बिोञ्चजिको नागररक बडापत्र अस्पतालको अग्रभागिा िेञ्चखने गरी राख्न ुपनेछ र सोहीअनरुूप सेवाहरु समुनञ्चितता 
गनुयपनेछ । 

(५) एम्बलेुन्स, ििकल, प्रहरी जस्ता सेवा लगायतको आकञ्चस्िक सेवा का टेमलफोन नम्बरहरु स्पष्ट िेञ्चखनेगरी 
राख्नपुनेछ । 

(६) अस्पतालिा आउने मबरािीलाई आवश्यक पने जानकारी गराउन सो पछु वा सहायता किको व्यवस्था गरी 
सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी दिने व्यवस्था गरेको हनुपुने छ। 

(७) अस्पतालमभत्र प्रभावकारी सूचना सम्प्रषेणका लामग आन्तररक टेमलफोनको ब्यबस्था साथै आवश्यक आ मुनक 
संयन्त्रको सिञु्चचत व्यवस्था गनुयपनेछ । 

 

(८) अस्पतालले प्रिान गने स्वास््य सेवाका वारेिा सिय सियिा अस्पतालले जनचेतनािूलक अमभयनान संचालन गरी 
जनसििुायलाई जानकारी गराउनेछ | 

(९) अस्पतालले स्वास््य सम्बन् ी त्याङ्क नेपाल सरकारले मन ायरण गरे बिोञ्चजि मनयमित रुपिा स्वास््य व्यवस्थापन 
सूचना प्रणालीले तोके बिोञ्चजि प्रषेण तथा मड.एच.आई.एस.टुिा प्रववष्ट गनुयपनेछ । 
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(१०) अस्पताल वा स्वास््यकिीले संकलन गरेको स्वास््य सम्बन् ी व्यञ्चिगत सूचना, कागजात, जानकारी, त्याङ्क तथा 
अमभलेखको गोपमनयताको समुनञ्चितता गनुय अस्पताल तथा स्वास््यकिीको ञ्चजम्िेवारी हनुेछ । 

 

२३, गनुासो व्यवस्थापनः 

(१) अस्पतालले सवैले िेख्न ेठाँउिा सझुाव तथा उजरुी पेटीका राख्न ेर प्रत्येक हप्ता मनयमित रुपिा खोल्ने व्यवस्था 
मिलाउनपुनेछ । 

(२) अस्पतालले स्वास््य सेवासम्बन् ी गनुासो, उजरुी र सझुाव संकलन गने र त्यसको सम्बो नको लामग छुट्िै एक 
अम कारी तोक्नेछ । 

 

२४, प्रषेण सम्बन् ी व्यवस्थाः 

(१) उपचारको लामग आएको मबरािीलाई उपयिु कारणले उपचार प्रिान गनय नसवकने अवस्था भएिा अस्पतालले 
अस्पतालिा उपलब्  भएको सेवा प्रिान गरी थप उपचारका लामग तरुुन्त त्यस्तो मबरािीलाई उपचार प्रिान 
गनयसक्ने स्वास््य संस्थािा प्रषेण गनुय पनेछ । तर, अस्पतालिा उि सेवा, जनशञ्चि र उपचार हनुसक्ने अबस्था 
हुँिाहुँिै प्रषेण गनय पाइने छैन । 

(२) अस्पतालले प्रषेण गने संस्थाहरूको पूवय पवहचान गरी सो को अद्यावम क सूची राख्नपुियछ र प्रषेण गिाय तत्काल 
सेवाको समुनञ्चितता गरेर िात्र पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोञ्चजि प्रषेण गिाय ववरािीको वववरण प्रषेण भएर जाने अस्पतालिा पवहले नै पठाउने व्यवस्था 
गनुयपनेछ । 

(४) ववरािीलाई अन्य स्वास््य संस्थािा प्रषेण गिाय अस्पतालले पषृ्ठपोषण उल्लेख गरी मनदियष्ट प्रषेण पजुाय सवहत प्रषेण 
गरी वववरण अद्यावम क गरीराख्नपुनेछ । 

(५) प्रषेण गिाय अस्पतालले प्रषेण िापिन्ड बिोञ्चजिका न्यनुति उपकरण र सेवा उपलव्  गराउन ुपनेछ। 

(६) यस िफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापमन सेवाग्राहीको इच्छा बिोञ्चजि मनजलाई पायक पने वा 
चाहेको स्वास््य संस्थािा प्रषेण गनय वा ा पगु्नेछैन । 

(७) प्रषेण गिाय गभयवती िवहला, गम्भीर अवस्थाका ववरािी र ववपन्न नागररकलाई अस्पतालले एम्बलेुन्स सेवािा 
सहमुलयत प्रिान गनय सक्नेछ । 

(८) प्रषेण सेवािा लाग्ने एम्बलेुन्स वा यातायात खचयसम्बन् ी व्यवस्था नगरपामलकाले तोके बिोञ्चजि हनुेछ । 

(९) प्रषेण भएका ववरािीको स्वास््य अवस्था हेरी अस्पतालले उपचारिा प्राथमिवककरण गनय सक्नेछ । 

(१०) अस्पतालिा प्रषेण भइ आएका ववरािीलाई मडस्चाजय गिाय प्रषेण वफती पजुाय सवहत मडस्चाजय गरी सोको वववरण 
अद्यावम क रुपिा राख्नपुनेछ । 

 

(११) उपिफा (१०) बिोञ्चजि मडस्चाजय गिाय ववरािीलाई िेहायका वववरणहरू उल्लेख गरी अनसुचुी २ बिोञ्चजिको 
मडस्चाजय सारंश दिनपुनेछ । 

(क) ववरािीको पररचय-पत्र नं. 
(ख) िूखय सिस्याहरू 

(ग) भौमतक परीिण गिाय प्राप्त ररपोटयका सारांश 

(घ) तत्काल गररएको परीिणको सारांश 

(ङ) उपचारको क्रििा भेवटका त्य 

(च) उपचारको क्रििा अपनाइएको प्रकृया 
(छ) उपचारको क्रििा अस्पतालिा रहेको अवम  

(ज) गररएको उपचारको वववरण 

(झ) मडस्चाजय हुँिाको अवस्था, सो सियिा दिइएको मनिेशन तथा डाइट, व्यायि, 

उपचार पद्दमत, औषम को िात्रा, प्रकृया तथा अवम  

(ज) पनुः आउनपुने वा नपने जानकारी 
(ट) मनिानात्िक जाँचहरूको ररपोटयको सारांश 
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(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरू 

पररच्छेि-८ 

वववव  

२५, अस्पतालको छाप: नेपाल सरकारले तोके बिोञ्चजिको ञ्चचन्ह र छाप हनुेछ । 

२६, अस्पतालको संगठन संरचना : अस्पतालको आफ्नै सङ्गठन संरचना हनुेछ । सङ्गठन संरचना प्रचमलत कानून 
बिोञ्चजि नगरपामलकाले मन ायरण गनेछ । 

२७, साझेिारी गनय सक्नेः अस्पतालले अस्पतालको सेवालाई व्यवञ्चस्थत र प्रभावकारी बनाउन अस्पतालको स्तरोन्नती 
सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन, क्याञ्चन्टन, सरुिा व्यवस्था, लन्री, एम्बलेुन्स तथा शव वाहान सेवा लगायतका 
व्यवस्थापन गनयर ववशेषज्ञ सेवा संचालन गनयनगरपामलकासंग सिन्वय गरी आवश्यकता अनसुार प्रचमलत कानून 
बिोञ्चजि सििुावयक, सरकारी, मनजी तथा गैरसरकारी मनकाय वा संस्थासंग सम्झौता वा साझेिारीिा गनय सक्नेछ 
। 

२८, वावषयक प्रमतवेिन पेश गने: समिमतले बषयभररको काि कारवाहीको प्रमतवेिन आमथयक वषय सिाप्त भएको एक 
िवहनामभत्र नगरपामलका सिि पेश गनुयपनेछ । 

२९, मनिेशन पालना गनुयपने: काययपामलकाले दिएका मनिेशनहरुको पालना गनुय समिमतको कतयव्य हनुेछ। 

३०,नगरपामलकालाई आमथयक िावयत्व सजृना गनय नहनुे: नगरपामलकाको स्वीकृमत ववना समिमतले नगरपामलकालाई थप 
आमथयक भार पने गरी िावयत्व सजृना गनुय हुँिैन । 

३१, अम कार प्रत्यायोजन गनय सक्ने : समिमतले आफूलाई प्राप्त अम कारहरूिध्ये आवश्यकता अनसुार केही अम कार 
अध्यि, उपाध्यि र सिस्य सञ्चचवलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नछे । 

३२.काययववम को पालना गनुयपने : यस काययववम को पालना गनुय नगरपामलका मभत्रका नगरपामलकाबाट सरकारी  
अस्पतालको िावयत्व हनुेछ । 

३३, ब्याखया गने अम कार: यस काययववम िा उञ्चल्लञ्चखत कुनै प्राव ानको कायायन्वयनिा कुनै दद्ववव ा उत्पन्न भई 
कायायन्वयनिा वा ा आई परेिा नगर काययपामलकाले सोको व्याखया गनेछ। 

३४. प्रचमलत कानून बिोञ्चजि हनुे: यस काययववम िा उल्लेख भएका ववषयहरू यसै बिोञ्चजि र यसिा उल्लेख नभएिा 
ववषयहरू प्रचमलत कानून बिोञ्चजि हनुेछ । 

३५, संसो न गनुयपरेिा: यस काययववम िा उल्लेख भएका ववषयहरूको संसो न गनुय परेिा काययपामलकाबाट संसो न 
हनुेछ । 
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अनसुञु्चच-१ 

िफा २१ को उपिफा १ सँग सम्बञ्चन् त 

अस्पतालबाट प्रिान गररन ेसेवाको 
नागररक बडापत्रको ढाचँा 

 

क्र.स. शाखा/वाडय 
प्रिान गररने सेवाको 

ववरण 

सम्बञ्चन् त 
सम्पकय  
व्यञ्चि 

प्रवक्रया लाग्ने सिय लाग्ने शलु्क 
गनुासो सनु्ने 
अम कारी 
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अनसुञु्चच-२ 

िफा २५ को उपिफा ११ सँग सम्बञ्चन् त 

मडस्चाजय साराशं ढाचँा 

 ………………………………………………………….अस्पताल 

मडस्चाजय सारांश 

ववरािीको नािः उिेरः 
ववरािीको ठेगानाः सम्पकय  नं. 
अस्पतालको वाडयः यमुनटः 
ववरािीको पररचयपत्र नं./िताय नं. मिमतः 
सिस्याहरुः 
…………… 
………….. 

परीिण वववरणः 
……………….. 
……………….. 

उपचारको क्रििा भेवटएका त्य उपचार प्रवक्रया र पद्दमतः 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

उपचारको क्रिा स्वास््य संस्थानिा रहेको अववम ः 
भनाय भएको मिमत र सियः 
उपचार सम्बन् ी वववरणः 
………………………………….. 

मसफाररस औष ीको नाि, िात्रा र अववम  
……………………………………………………… 

मडस्चाजय हुँिाको स्वास््य अवस्था, सो सियिा दिएको मनिेशनः 
……………………………………………………………………………………. 

पनुः अस्पताल आउने (Follow Up) सम्बन् ी वववरणः 
यस उपचारको क्रिा पनु अस्पताल आउनपुने वा नपने  

आउन ुपने मिमतः 
अन्य आवश्यक कुराहरुः 
………………………………………………………………… 

……………………………. 

                                                                       इन्चाजयको हस्तिार 
 

 

                                                                     आज्ञाले  

रवववकरण आचायय 
प्रिखु प्रशासकीय अम कृत 
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