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भाग-१ 

मण्डनदेउपरु नगर अस्पताि सञ्चािन ऐन,२०७९ 

नगर सभाबाट पाररत लमलताः २०७९।०३।१९ 

प्रमाणीकरण लमलताः२०७९।०३।२७ 

प्रस्तावना 

मण्डनदेउपरु नगरपािाकालभत्र स्वास््य सेवाबाट कुनै पलन नागररक बञ्चञ्चत हनु नददने 
र नगर अस्पतािबाट उपिब्ध गररने स्वास््य सेवािाई उपिब्ध स्रोत साधनको  
अलधकतम सदपुयोग गरी सेवािाई व्यवञ्चस्थत, जनमखुी र प्रभावकारी बनाउन स्वास््य 
सेवाको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन स्थानीय तहको नेततृ्वमा गने सक्ने नेपािको 
संववधान २०७२ को धारा २१४ बमोञ्चजम अनसूुची ८ र ९ को अलधकार तथा 
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स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) झ को प्रयोग गरी 
मण्डनदेउपरु नगरपालिकािे यो ऐन बनाई िागू गरेको छ।  

पररच्छेद-१ 

नाम, प्रारम्भ, पररभाषा र छाप 

१. नाम र प्रारम्भ 

१)  काययववलधको नाम नगर अस्पताि व्यवस्थापन र सञ्चािन ऐन, २०७९ 
रहनेछ। 

२) यो ऐन नगर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ िागू हनुेछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्घिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा, 

क) प्रमखु भन्नािे मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको नगर प्रमखु सम्झन ुपछय । 

ख) उपप्रमखु भन्नािे मण्डनदेउपरु नगर उपप्रमखु सम्झन ुपछय । 

ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत सम्झन ुपछय।  

घ) अस्पताि प्रमखु भन्नािे अस्पतािमा काययरत ञ्चचवकत्सकहरूमध्ये सबभन्दा 
जेष्ठ कमयचारी वा सलमलतिे मेलडकि सपुररटेन्डेन्टको ञ्चजम्मेवारी प्रदान 
गरेको कमयचारीिाई जनाउँछ । 

ङ) संयोजक भन्नािे स्थायी कमयचारीमध्येबाट सलमलतिे नगरपालिका र अन्य 
लनकायसँग समन्वय, पत्राचार आदद कायय गनय तोकेको व्यञ्चि सम्झन ुपछय 
। 

च) नगरपालिका भन्नािे मण्डनदेउपरु नगरपालिका सम्झन ुपछय । 

छ) अस्पताि भन्नािे मण्डनदेरपरु नगरपालिका क्षेत्रलभत्र १५ शैयासम्मको 
अस्पताि सम्झन ुपछय। 



 खण्ड- १        मण्डनदेउपरु, असार  ३१ गते, २०७९ साि               संखयााः५ 

 

3 
 

ज) सलमलत भन्नािे नगर अस्पताि सञ्चािन गठन भएको सलमलतिाई सम्झन ु
पछय। 

झ) पदालधकारी भन्नािे व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र 
सदस्यिगायतका पदालधकारीिाई सम्झनपुछय । 

ञ) ञ्चचवकत्सक तथा स्वास््यकमी भन्नािे स्वास््य सेवा प्रदान गनय प्रचलित 
काननुबमोञ्चजम सम्बञ्चन्धत पररष 

ट) दबाट अनमुलत प्राप्त व्यञ्चि सम्झन ुपछय । 

ठ) अध्यक्ष भन्नािे सलमलतको अध्यक्षिाई सम्झन ुपछय।  

ड) शाखा भन्नािे नगरपालिकाको जनस्वास््य शाखा सम्झन ुपछय। 

३.छापाः सलमलतसँग नगरपालिकािे तोके बमोञ्चजमको ञ्चचन्ह र छाप हनुेछ।  

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य 

४.उद्दशे्याः नगर अस्पताि व्यवस्थापन र सञ्चािनका उद्देश्यहरू 

क)  प्राथलमक स्वास््य सेवािाई जनताको अलधकारको रूपमा स्थावपत गने, 

ख) उपिब्ध स्रोतसाधनको अलधकतम पररचािन गरी लछटो र प्रभावकारी स्वास््य  
सेवा जनतािाई उपिब्ध गराउने, 

ग) स्वास््य सेवािाई सरि, सिुभ र पहुचँयोग्य बनाउने । 
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पररच्छेद-३ 

संगठनात्मक स्वरूप र सलमलतको गठन 

५. सलमलतको गठन 

१.अस्पतािको सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको िालग देहाय बमोञ्चजमको ११ सदस्यीय 
एक व्यवस्थापन सलमलत रहनेछाः 

क) नगर प्रमख          अध्यक्ष      

ख) नगर उपप्रमखु            उपाध्यक्ष 

ग) सामाञ्चजक ववकास सलमलतको संयोजकाः सदस्य 

घ) अस्पताि रहेको वडाको अध्यक्षाः सदस्य 

ङ) स्वास््य क्षेत्रमा योगदान परु् याएका व्यञ्चिहरूमध्ये नगर काययपालिकािे  मनोनन 
गरी तोकेको अस्पतािका जग्गादाता/ चन्दादाता, आददवासी, अल्पसङ्खखयक, मवहिा र 
दलित सवहत ४ जनााः सदस्य 

च) नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृताः सदस्य 

छ) नगरपालिकाको स्वास््य शाखा प्रमखुाः सदस्य 

ज) अस्पताि प्रमखु (मेलडकि सपुररटेन्डेन्ट) - सदस्य सञ्चचव 

२.सलमलतिे आवश्यकतानसुार स्वास््य क्षेत्रका ववज्ञ, इञ्चन्जलनयर, जनप्रलतलनलध तथा 
कमयचारीिाई बैठकमा आमञ्चन्त्रत गनय सक्नेछ। 
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पररच्छेद-४ 

सलमलतको पदावलध 

६.सलमलतको पदावलध 

क) सलमलतको पदावलध प्रमखुको पदावलध रहेसम्म रहने, 

ख) काययपालिकाबाट मनोनीत गरेको सदस्यको पदावलध ४ वषयको रहने, 

ग) सदस्य सञ्चचवको पदावलध सम्बञ्चन्धत संस्थामा रहेसम्मको हैलसयतमा रहने, 

घ) मनोनीत पदालधकारीको पद ररि हनुे अवस्था, 

अ) मतृ्य ुभएमा 

आ) राजीनामा ददएमा 

इ) लबना सूचना िगातेर तीन पटक सलमलतको बैठकमा अनपुञ्चस्थत भएमा । 

ई) फौजदारी अलभयोग प्रमाञ्चणत भएमा  

उ) स्वास््य संस्थाको अवहत हनुे काम गरेको प्रमाञ्चणत भएमा । 

पररच्छेद-५ 

बैठकसम्बन्धी व्यवस्था 

७.बैठकसम्बन्धी व्यवस्था 

क) सलमलतको बैठक सलमलतको अध्यक्षको आदेशमा सदस्य सञ्चचविे बोिाउनेछ ।  

ख) सलमलतको बैठक सामान्यतया तीन मवहनाको एक पटक वा आवश्यक परे 
बमोञ्चजम बस्नेछ । 
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पररच्छेद-६ 

सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार 

८. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार 

क)  नेपाि सरकारबाट जारी गररएको आधारभतू स्वास््य सेवा प्रवाह र न्यूनतम 
सेवा सेवा मापदण्ड कायायन्वयनको सलुनञ्चितता गराउने, 

ख)  अस्पतािबाट गणुस्तरीय, प्रभावकारी एवम ् ददगो सेवा प्रवाहका िालग स्वास््य 
संस्थाको उन्नलत र ववकासको सन्दभयमा आवश्यक नीलत, योजना, काययक्रम 
तजुयमा र लनणयय गरी कायायन्वयन गने, गराउने, 

ग)  सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय नगरपालिकािे बनाएको ऐन, लनयम तथा 
लनदेञ्चशकाअनसुार अस्पताि सञ्चािन गने,गराउने, 

घ)  नगर अस्पताि सञ्च्चािन गनय आवश्यक नीलत योजना बनाई कायायन्वयन गने 
गराउने, 

ङ)  अस्पतािको लनयलमत सञ्चािन र व्यवस्थापनका िालग आवश्यक स्रोत साधन 
जटुाउन पहि गने र वावषयक बजेट तथा काययक्रम तयार गने । अस्पतािको 
ववकासका िालग आलथयक तथा अन्य सहयोग जटुाउन सम्बञ्चन्धत लनकायसँग 
आवश्यक समन्वय र सहयोग गने, 

च) स्वास््य सेवा र सवुवधासम्बन्धी राविय मापदण्ड कायायन्वयनको सलुनञ्चितताको 
िालग आवश्यक प्रबन्ध लमिाउने, 

छ)   जनस्वास््यको पहुँचबाट बञ्चञ्चत स्थानीय समदुायिाई स्वास््य सेवाको पहुँचको 
सलुनञ्चितता गनय आवश्यक काययहरू गने। सेवाको गणुस्तरमा ध्यान ददने वा 
त्यस्ता काययक्रममा सहभागी हनुे वा गराउने, 
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ज) सवयसिुभ र गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको पहुँच र उपिब्धता सलुनितता 
गराउनका िालग आवश्यक मानव स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कायय गने तथा सेवा 
प्रदायक र स्वास््यकमीहरू सहज रूपमा कायय गनय अनकूुि तथा सरुञ्चक्षत 
वातावरण लसजयना गने र उच्च कायय सम्पादनका िालग प्रोत्साहन गने । 

झ)  भगूोि, अल्पसङ्खखयक, आददवासी जनजालत, ज्येष्ठ नागररक ववपन्न वगय, अपाङ्गता 
भएका बािबालिका, वकशोरवकशोरी, मवहिा समूह समेतिाई मध्यनजर राखी 
अस्पतािको प्राथलमकता र योजना तजुयमा गरी कायायन्वयन गने, 

ञ)  स्वास््य बीमा काययक्रम, खोप काययक्रम, बाि स्वास््य तथा मातञृ्चशश ुसरुक्षा 
काययक्रमजस्ता राविय अलभयान तथा काययक्रमहरूको कायायन्वयनको आवश्यक 
प्रबन्ध लमिाउन,े 

ट)  अलत ववपन्न, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यञ्चिहरूिाई लनशलु्क वा 
सहलुियतपूणय स्वास््य सेवा प्रदान गनय आवश्यक प्रबन्ध लमिाउने, 

ठ) अस्पतािमा काययरत जनशञ्चिको उपिब्धता, क्षमता ववकास एवम ् वञृ्चत 
ववकासको िालग आवश्यक कायय गने।अस्पतािको सेवा,सतय र पारीश्रलमक तथा 
अन्य सवुवधाहरू सम्बन्धमा काययपालिकािाई लसफाररस गने । 

ड) नगर अस्पतािमा काययरत कमयचारीको काययसम्पादन गरी दण्ड र परुस्कारको 
नीलत अविम्बन गने, गराउने, 

ढ)  नगर अस्पतािमा कमयचारीको व्यवस्थापन गनय नगरलभत्र रहेका नगर 
अस्पतािको स्वीकृत दरबन्दीको समान पदमा सरूवा गनय, काजमा खटाउन 
नगरपालिकामा लसफाररस गने, 

ण)  नगरपालिकालभत्र सञ्चालित स्वास््य सेवा ददई रहेका अन्य कुनै पलन प्रकारको 
स्वास््य संस्थाको सञ्चािन, दताय, नवीकरण, अनगुमन, सपुररवेक्षण तथा समन्वय 
आददमा लनयमानसुार गने, 
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त) भौगोलिक काययक्षेत्रलभत्रको स्वास््य समस्या र आवश्यकताको ववश्लषेण गरी 
त्यमा आधाररत योजना तजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन गने, 

थ)  स्वास््य सेवामा सशुासन, जनसहभालगता र सामाञ्चजक जवाफदेवहता सलुनञ्चित 
गने, सेवाग्राहीमैत्री स्वास््य सेवािाई सदुृढीकरण गनय सहयोग र सहजीकरण 
गने, 

 द) अस्पतािबाट प्रवाह भएको सेवाहरूको लनयलमत अनगुमन र समीक्षा गरी 
सेवाको लनरन्तर रूपमा गणुस्तर अलभववृि गनय आवश्यक लनणयय लिने, 

ध) अञ्चघल्िो बैठकिे गरेको लनणययहरूको कायायन्वयनको ञ्चस्थलत बारेमा 
पनुराविोकन गरी जनस्वास््य काययक्रम तथा स्वास््य सेवा सञ्चािन आददमा 
आएका समस्या समाधान गनय पहि गने र समाधान हनु नसकेका समस्या 
समाधानका िालग नगरपालिका तथा सम्बञ्चन्धत लनकायिाई पठाउन,े 

न) नेपािको संववधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, जनस्वास््य ऐन, स्थानीय 
स्वास््य ऐन िगायत प्रचलित काननु र नीलतबमोञ्चजम स्वास््यसम्बन्धी स्थानीय 
तहको एकि र साझा अलधकार कायायन्वयनका िालग व्यवस्थापन, समन्वय र 
सहयोग गने, 

प)  अस्पतािको भौलतक सम्पलतको एवकन त्याङक अद्यावलधक गनय एवम ्
सम्पञ्चतको संरक्षण तथा ममयत सम्भारको व्यवस्था गने, 

फ) ववद्यतुीय स्वास््यको अवधारणा कायायन्वयनका िालग नगरपालिकाअन्तगयतका 
नगरपालिका सामाञ्चजक ववकास सलमलत र जनस्वास््य शाखासँग समन्वय गने, 

ब) काययक्रमको िक्ष्य वा उदे्दश्यका बारेमा बाञ्च छत उपिञ्चब्ध भयो भएन मूल्याङ्कन 
र समीक्षा गने, नगर अस्पतािको प्रलतवेदन समीक्षा गने, सझुाव ददने तथा 
संस्थाको आवश्यक योजना बनाई सोिाई आधार मानी योजना तजुयमा 
गने।अस्पतािबाट ददइने सेवाको िक्ष्यअनसुार प्रगलत भएनभएको अनगुमन गने, 
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भ) अस्पताििे लिने सेवा शलु्क लनधायरण गनयका िालग काययपालिकािाई लसफाररस 
गने, 

म)  बैठकिे गरेका लनणययको कायायन्वयन गने गराउने कायायन्वयन गने सम्बञ्चन्धत 
लनकायमा िेखी पठाउनपुने रहेछ भने िेखी पठाउने पठाउन िगाउने, 

य)  अस्पतािबाट सेवा प्रवाहको क्रममा आएका गनुासोहरूको उञ्चचत सम्बोधन र 
व्यवस्थापन गने, 

र)  मालथल्िो लनकायबाट प्राप्त लनदेशन, पररपत्रहरूको जानकारी र कायायन्वयन गने, 

ि)  नगर अस्पतािमा रहेका भौलतक सम्पञ्चत, उपकरण, औषलधहरूको समञु्चचत 
संरक्षण र प्रयोग गने, 

व)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारिे चिाएका स्वास््यसम्बन्धी काययक्रम तथा 
अलभयानहरू । 

श) अस्पतािको मालसक प्रगलत प्रलतवेदन हरेक मवहना एच.एम.आ.एस.अनसुार तयार 
गरी लड.एच.आई.एस. २ मा त्याङक प्रवववि गने, 

ष)  नगरपालिकािे तोकेबमोञ्चजमका अन्य काययहरू गने, 

स)   स्वास््य क्षते्रमा देखा परेका अपझयट समस्याहरूको तत्काि समाधान गने । 

पररच्छेद-७ 

बैठकको गणपूरक सङखया 

९. बैठकको गणपूरक सङ्खखया 

क)  पवहिो पटकको सलमलतको बैठक बस्नका िालग ५१% सदस्य उपञ्चस्थत भएमा 
बैठकका िालग गणपूरक सङ्खखया पगेुको मालननेछ।  
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ख)  पवहिो पटक गणपूरक सङ्खखया नपगुी बैठक स्थलगत भएमा उपञ्चस्थत 
सङ्खखयािाई नै गणपूरक सङ्खखया मालननेछ । 

पररच्छेद-८ 

सलमलतका पदालधकारीहरूको काम र कतयव्य 

१०. सलमलतका पदालधकारीहरूको काम र कतयव्य 

क) अध्यक्षको काम, कतयव्य र अलधकार  

 सलमलतको बैठक बोिाउन सदस्य सञ्चचविाई लनदेशन ददन े

 नगर अस्पतािको दैलनक काययको रेखदेख गरी लनदेशन ददने  

 सलमलतिे तोकेका अन्य काम गने गराउने, 

ख) उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अलधकाराः अध्यक्षको अनपुञ्चस्थलतमा अध्यक्षको 
काम, कतयव्य र अलधकारको प्रयोग गने, 

ग) सञ्चचवको काम, कतयव्य र अलधकार 

 अध्यक्षको लनदेशनमा सञ्चचवको हैलसयतिे बैठक बोिाउने,  

 प्रलतवेदन पेस गने र लनणयय कायायन्वयन गराउने, 
 प्रशासन प्रमखुको ञ्चजम्मेवारी वहन गने, 
 नगरपालिका, सलमलत तथा स्वास््य शाखा प्रमखुको लनदेशन पािना 

गने ।  

घ) सदस्यको काम, कतयव्य र अलधकार  

 बैठकमा सहभागी हनुे, 
 सलमलत तथा अध्यक्षिे तोकेको कायय गने, गराउने, 
 नगर अस्पतािको सञ्चािन गनय जनसहभालगता जटुाउन सहयोग गने 
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पररच्छेद-९ 

जनशञ्चि, औषधी तथा उपकरणको व्यवस्थापन 

११.कमयचारी व्यवस्थापनाः 

१.  अस्पतािमा नेपाि सरकार, प्रदेश र नगरपालिकािे दरबन्दी लनधायरण 
गरेअनसुार देहायबमोञ्चजमको कमयचारीको व्यवस्था हनुेछ। 

क)  स्थायी- नेपाि सरकार स्वास््य सेवाबाट समायोजन भई आएका स्वास््य 
जनशञ्चि र  प्रदेश िोक सेवा आयोगबाट पदपूलतय हनुे स्थायी जनशञ्चि ।  

ख)  कराराः नगरपालिकाबाट करार सेवामा भनाय भएका जनशञ्चि  । 

ग) अभ्यासकतायाः छात्रवञृ्चत प्राप्त गरी अध्ययनरत ववद्याथीहरूिे अलनवायय सेवा गनुयपने 
जनशञ्चि तथा पूणय वा आंञ्चशक रूपमा नगरपालिकाको सहयोग प्राप्त गरी 
छात्रवञृ्चतमा अध्ययन गरेका ववद्याथी 

घ) ववषय ववज्ञको रूपमा वैतलनक वा अवैतलनक स्वेञ्चच्छक सेवा उपिब्ध गराएका 
व्यञ्चिहरू 

ङ)  ववलभन्न शैञ्चक्षक संस्थाहरूबाट इन्टनयलसप (OJT) ववद्याथीहरू। 

२)  अस्पतािको सेवा प्रवाह गनय उपदफा १ बमोञ्चजमको कमयचारीबाट गराउन 
अपगु भएमा अस्पताििे नगरपालिकाको स्वीकृलत लिई आफ्नै स्रोतबाट आलथयक 
व्यवस्थापन गने गरी करारमा थप कमयचारी लनयञु्चि गनय सक्नेछ । 

३. सेवा करार वा करार सेवामा कमयचारी लनयञु्चि अस्पताि सञ्चािनको सरुूवातमा 
भने नगरपालिकािे सोझै सेवा करार गरी आवश्यक कमयचारीको प्रबन्ध 
गनुयपनेछ।अनसूुची-२ मा उञ्चल्िञ्चखत मण्डनदेउपरु अस्पतािको स्वीकृत दरबन्दी 
तेररज बमोञ्चजमको कमयचारी नगरपालिकािे करार सेवाको माध्यमबाट अको 
व्यवस्था नभएसम्मको िालग कायम राख्नछे।  
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४. अस्पतािमा काययरत रहेका उपदफा २ बमोञ्चजमका कमयचारीहरूको सेवा, सतय र 
सवुवधा प्रचलित काननुमा व्यवस्था भएभन्दा कम नहनुे गरी सलमलतिे लनधायरण 
गनेछ। 

५. यो काययववलध प्रारम्भ हुदँाका बखत अस्पतािमा काययरत कमयचारीिाई 
व्यवस्थापन सलमलतको आलथयक समक्षता भएको अवस्थामा थप सवुवधाको 
व्यवस्था गनय सक्नेछ।तर यो काययववलध कायायन्वयन नहुँदा नगर काययपालिकाको 
लनणययअनसुार थप सवुवधा उपिब्ध हनुेछ । 

६. लनयलमतबाहेक आकञ्चस्मक स्वास््य सेवा प्रदान गने स्वास््यकमीिाई सलमलतिे 
लनणयय गरी थप सवुवधा उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 

७.  काययपालिकािे व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा जनशञ्चिको दरबन्दी संशोधन 
गनय सक्नेछ। 

८. काययपालिकािे अस्पताििाई आवश्यक पने जनशञ्चिको भनाय र छनौट गरी 
अस्पताििाई लसफाररस गनेछ। 

९.  कायायिय प्रमखुको रूपमा अस्पताि प्रमखुिे कायय गनेछ। 

१०. अस्पतािको प्रमखुसँग प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे र अन्य कमयचारीसँग 
अस्पताि प्रमखुसँग कायय सम्पादन करार गनेछ। 

११. सलमलतिे जनशञ्चिको क्षमता अलभववृिको िालग आवश्यकतानसुार तालिम तथा 
ञ्चशक्षण गराउनेछ । 

१२. सलमलतिे अस्पतािमाफय त ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गदाय आवश्यकतानसुार 
काययपालिकाको स्वीकृलतमा जनशञ्चि व्यवस्थापन गनेछ। 
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१३. सलमलतिे नगरपालिकासँग समन्वय गरी सरकारी, लनजी तथा गैरसरकारी 
स्वास््यसंस्थासँगको साझेदारीमा सेवा करारमाफय त पलन जनशञ्चि व्यवस्थापन 
गनय सक्नेछ। 

१२.अभ्यासकताय व्यवस्थापन 

अस्पतािमा स्वास््य सेवा लनयलमत र प्रभावकारी बनाउन थप जनशञ्चि 
आवश्यक भएमा नेपाि सरकारको छात्रवञृ्चतमा अध्ययन गरेका ववद्याथी तथा 
न्यनुतम शैञ्चक्षक योग्यता पगुी सम्बञ्चन्धत पररषदमा दताय भएका साथै अध्ययनरत 
ववद्याथीिाई अस्पताििे प्रचलित काननुबमोञ्चजम अभ्यासकतायको रूपमा 
लनयमानसुार काममा िगाउन सक्नेछ। 

१३. प्रदेश तथा नपेाि सरकारका कमयचारी 

अनसूुची-२ मा उञ्चल्िञ्चखतबाहेक अस्पतािमा प्रदेश र नेपाि सरकारिे खटाएका 
ञ्चचवकत्सकसवहतको कमयचारी रहनेछन ्। 

१४. कमयचारी तथा स्वास््यकमीहरूको सेवा, सवुवधा 

कमयचारी तथा स्वास््यकमीहरूको सेवा सवुवधा, अलतररि समय, रालत्रकािीन 
सेवा तथा सट्टा ववदा प्रचलित काननुबमोञ्चजम तथा सलमलतिे तोकेबमोञ्चजम 
हनुेछ। 

१५. अस्पताि प्रमखुको काम, कतयव्य र अलधकार  

१)  अस्पताि व्यवस्थापन सलमलतको अधीनमा रही नेपाि सरकारबाट जारी गररएका 
आधारभतू स्वास््य सेवा तथा आवश्यकतानसुार ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गनय 
न्यूनतम सेवा मापदण्डिाई कायायन्वयन गने र अस्पतािको दैलनक सेवा सञ्चािन 
गने, 
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२.  अस्पताि सञ्चािनका िालग सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय 
गने, 

३. अस्पताि सञ्चािनका िालग वावषयक बजेट, काययक्रम तयार गरी काययपालिकामा 
पेस गने, 

४.  अस्पतािको गणुस्तर कायम राख्न, क्षमता अलभववृि गनय, स्तर उन्नलत गनय तथा 
अन्य आवश्यक काययहरू गनय सलमलतिे तोकेबमोञ्चजम हनुेछ । 

५. अस्पतािको कायायिय प्रमखु भई कामकाज गने । 

१६. संयोजकको काम, कतयव्य र अलधकार 

१. अस्पताििे दैलनक सेवा सञ्चािन गनय नगरपालिका तथा अन्य लनकायहरूसँग 
समन्वय गने, 

२. अस्पताि व्यवस्थापन सलमलतको लनणयय लनदेशन कायायन्वयन गने, 

३. अस्पतािको गणुस्तर कायम राख्न, क्षमता अलभववृि गनय, स्तर उन्नलत गनय तथा 
अन्य आवश्यक काययहरू गनय सलमलतिे तोकेबमोञ्चजम हनुेछ। 

४. नगरपालिका, सलमलत र अस्पताि प्रमखुिे तोकेबमोञ्चजमका अन्य काययहरू गने । 

१७. औषलध खररद, भण्डारण तथा ववतरण 

१) नगरपालिकाबाट लनशलु्क ववतरण गने औषलध तथा अस्पताि फामेसीबाट लबक्री 
ववतरण गने औषलध अपयायप्त भएमा नगरपालिकासँगको समन्वयमा अस्पताििे 
आवश्यक औषलध खररद गनय सक्नेछ । 

२. अस्पताििे वावषयक रूपमा आवश्यक पने औषलध तथा स्वास््य उपकरणको 
अनमुान गरी खररद योजना बनाई बनाई नगरपालिकाबाट स्वीकृत गनुयपनेछ । 
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३. अस्पताििे लनशलु्क उपिब्ध गराउने औषलध लनयलमत रूपमा उपिब्धताको 
व्यवस्था गनुयपनेछ । 

४. अस्पताििे आउने लबरामी सङ्खखया तथा रोगको आधारमा औषलधको माग र 
आपूलतयको लनयलमत सन्तिुनको व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ। 

५.  औषलध नि हनुबाट बचाउन तथा गणुस्तर कायम गनय नेपाि सरकारिे तोकेको 
मापदण्डअनसुार औषलधको भण्डार गनुयपनेछ। 

६.  औषलध आपूलतय तथा ववतरणिाई पारदशी बनाउन अस्पताि प्रमखुिे एक जना 
व्यञ्चि तोक्नेछ । 

७.  उपदफा ६ बमोञ्चजम तोवकएको व्यञ्चििे लनयलमत ञ्चजन्सी शे्रस्ता लमिाउनपुनेछ 
र दैलनक औषलधको खपतिाई मौजदुा दैलनक अलभिेख राख्नकुा साथै उपकरणको 
वववरण दरुूस्त राख्नपुनेछ । 

८. स्टोर वकपरिे खचय भएर जाने र नजाने ञ्चजन्सी रञ्चजस्टरको िगत राखी 
व्यवस्थापन सलमलतसमक्ष तै्रमालसक रूपमा पेस गनुयपनेछ  

९. प्रषे्कृप्सनअनसुार औषलधको समञु्चचत प्रयोगको िालग सेवाग्राही वा हेरचाह गने 
व्यञ्चि वा औषलध लिन आउने व्यञ्चििाई औषलध ददने व्यञ्चििे लनम्नबमोञ्चजम 
जानकारी ददनपुनेछ । 

क) औषलधको सेवन ववलध र मात्रा 

ख) औषलधको सेवन अवलध 

ग) औषलधबाट हनु सक्ने असर  

घ) औषलध सेवन अवलधभर अपनाउनपुने सावधानी 

ङ) औषलध सरुञ्चक्षत राख्न ेस्थान र ववलध 



 खण्ड- १        मण्डनदेउपरु, असार  ३१ गते, २०७९ साि               संखयााः५ 

 

16 
 

१०. औषलध ववतरण गदाय लबक्री ववतरणसम्बन्धी संवहता र औषलधसम्बन्धी प्रचलित 
काननुको पािना गनुयपनेछ।  

११.अस्पतािको आपूलतय व्यवस्थापन सूचना प्रणािीमा लनयलमत रूपमा औषलध 
उपकरणको वववरण पठाउनपुनेछ । 

१८.फामेसी सञ्चािन गने 

१)  लनशलु्क औषलध ववतरण तथा अस्पतािमा आवश्यक औषलध लबक्री ववतरण गनय 
अस्पताििे आफ्नै फामेसी सञ्चािन गनेछ। 

२)  फामेसीमाफय त लबक्री ववतरण गने औषलधको व्यवस्थापन नगरपालिकाको 
समन्वयमा अस्पताििे गनेछ। 

३.  फामेसी सञ्चािनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित काननु र फामेसी सञ्चािन 
कायय लनदेञ्चशका बमोञ्चजम हनुेछ । 
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१९. एम्बिेुन्स सञ्चािन 

१) अस्पताििे आफ्नै स्रोतबाट वा अन्य सङ्घ संस्थाको सहयोग र साझेदारीमा 
एम्बिेुन्स सेवा सञ्चािन गने सक्नेछ  

२)  एम्बिेुन्स सञ्चािनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित काननुबमोञ्चजम हनुेछ । 

२०. आकञ्चस्मक स्वास््य सेवा व्यवस्थापन 

१) अस्पताििे २४ सै घण्टा आकञ्चस्मक सेवा प्रदान गनुयपनेछ । 

२) अस्पताििे सम्भव उपचार तत्काि गरी थप उपचार आवश्यक भएमा उपयिु 
स्वास््य संस्थामा सम्प्रषेण गनुयपनेछ । 

३)  अस्पताििे प्रदान गने आकञ्चस्मक स्वास््य सेवाको वववरण, सम्बञ्चन्धत 
स्वास््यकमीको ञ्चजम्मेवारी तथा कतयव्य समेत खलु्ने गरी आकञ्चस्मक उपचार 
कक्षमा सबैिे देख्न ेठाउँमा राख्नपुनेछ । 

४. अस्पताििे प्रदान गरेको सेवामध्ये आधारभतू स्वास््य सेवालभत्र पने आकञ्चस्मक 
उपचार लनशलु्क उपिब्ध गराउन ु पनेछ र आधारभतू सेवा बाहेकका 
आकञ्चस्मक उपचार खचयको व्यवस्थापन स्वास््य बीमा भएको हकमा सोही 
बीमाबाट र बीमा नभएको वा बीमा रकमिे नपगेुको हकमा सम्बञ्चन्धत व्यञ्चि, 
लनजको अलभभावक, पररवारको सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व गरररहेको 
व्यञ्चििे ब्यहोनुयपनेछ । 

५. अस्पतािमा कसैिाई पलन आकञ्चस्मक उपचार सेवाबाट बञ्चन्चत गररने छैन । 
अलत ववपन्न, बेवाररसे, तत्काि संरक्षक र अलभभावक नभएका सेवाग्राहीिाई 
नगरपालिकाको आकञ्चस्मक उपचार कोषबाट वा अन्य शीषयकबाट खचय ब्यहोने 
गरी आकञ्चस्मक सेवा उपिब्ध गराउनपुनेछ । 
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२१.सेवा व्यवस्थापनाः पारीश्रलमक, प्रोत्साहन भता र सेवा शलु्क 

१) अस्पतािमा प्रशासलनक कायायिय, ओवपडी, प्रयोगशािा, वाडयहरू, इमेञ्चजङ कक्ष, 
शल्यवक्रया कक्षा, आकञ्चस्मक कक्ष, फामेसी, क्याञ्चन्टन, सोधपछु कक्ष, दताय 
कक्ष, प्रतीक्षािय िगायत प्रचलित मापदण्ड बमोञ्चजम गणुस्तरीय सेवा प्रदान 
गनयका िालग आवश्यक न्यनुतम भौलतक पूवायधार, उपकरण तथा जनशञ्चिको 
व्यवस्थापन हनुपुनेछ  

२.  अस्पताििे बवहरङ्ग ववभागमा आउन ेलबरामीको चापको आधारमा लबरामी दताय, 
ववशेषज्ञ परामशय, लनदानात्मक सेवाहरू र औषलध कक्षमा लछटोछररतो सेवा ददन े
व्यवस्था लमिाउने । 

३.  अस्पताििे बवहरङग सेवा प्रदान गने ववशेषज्ञ ञ्चचवकत्सक वा अन्य 
ञ्चचवकत्सकहरू उपिब्ध हनुे समयतालिका (ददन र बार, समय) खलु्न े गरी 
सबैिे देख्न ेठाउँमा राख्नछे । 

४.  अस्पताििे उपिब्ध गराउन े भलनएकोमा ववशेषज्ञ सेवा सम्बञ्चन्धत ववशेषज्ञ 
ञ्चचवकत्सकबाटै प्रदान गने व्यवस्था लमिाउनेछ । 

५.  लबरामीिे आफूिे सेवा लिन चाहेको ववषयको ञ्चचवकत्सकबाट सेवा पाउन े
व्यवस्था सलुनञ्चित गनेछ । 

६.  अस्पताििे चौलबसै घण्टा ञ्चचवकत्सक तथा दक्ष स्वास््यकमीबाट आकञ्चस्मक 
सेवा ददने व्यवस्था लमिाउनेछ । 

७.  लबरामी वा लबरामीको रेखदेख गने व्यञ्चििाई उपचार र पिलतबारे स्पि 
जानकारी ददने व्यवस्था लमिाउनेछ । 
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८.  अस्पतािमा ववश्व स्वास््य सङगठनिे लनधायरण गरेका मापदण्डबमोञ्चजम सङ्खक्रम 
रोकथाम र लनयन्त्रणको व्यवस्था हनुेछ । सोको लनयलमत र प्रभावकारी 
अनगुमनको व्यवस्था हनुेछ । 

९. सेवाप्रदायक ञ्चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरूको सरुक्षाको िालग ववलभन्न सरूवा 
रोग ववरूिको व्यञ्चिगत सरुक्षा व्यवस्था गरेको हनुेछ । 

१०. अस्पताििे नेपाि सरकारबाट सञ्चालित सेवा वा काययक्रम सञ्चािन गदाय नेपाि 
सरकारिे तोकेको प्रोटोकि, मापदण्ड, लनदेञ्चशका अलनवायय रूपमा पािना गरेको 
हनुपुनेछ । 

११.  अस्पताि हातालभत्र सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकका िालग शौचािय र हात धनु े
ठाउँको व्यवस्था हनुपुनेछ। शौचािय र हात धनुे ठाउँमा लनयलमत रूपमा पानी 
र साबनुको उपिब्धता गनुयपनेछ।  

१२. अस्पतािबाट लनष्कासन हनुे सामान्य तथा स्वास््यजन्य फोहोरमैिा 
प्रकृलतअनसुार स्रोतमै अिगअिग छुट्याउने, सङकिन, ढुवानी तथा उञ्चचत 
ववसजयन गने व्यवस्था लमिाउनपुनेछ। 

१३. अस्पताि पररसर तथा सेवा ददन ेकक्षहरू लनयलमत रूपमा सफासगु्घर हनुपुनेछ। 

१४. अस्पतािमा प्रयोग हनुे एप्रोन, पन्जा, टोपी, जतुा, तन्ना, तवकया, खोि, रूमाि 
जस्ता िगुा, कपडा धनुका िालग िण्रीको व्यवस्था गनुयपनेछ। 

१६. अस्पतािमा लबरामी र अन्य व्यञ्चिहरूका िालग चौलबसै घण्टा ववश्व स्वास््य 
सङ्गठनिे तोकेअनरुूपको शिु पानी आपूलतयको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

१७.  अस्पताि क्षेत्रलभत्र र सबै ववभागहरूमा चौलबसै घण्टा ववद्यतु आपूलतय र 
अटोमेवटक ब्याकअप लसस्टमको व्यवस्था लमिाइएको हनुपुनेछ।  
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१८.  अस्पतािमा उपचारका िालग आउने ववलभन्न असहाय, बेवाररसे लबरामीका िालग 
कुि शैयाको १०% प्रलतशत लनशलु्क उपचार अलनवायय रूपमा उपिब्ध 
हनुपुनेछ। थप लनशलु्क उपचार सलमतको लनणययअनसुार हनुेछ। 

१९. उपदफा १६ बमोञ्चजम गराएको उपचार सेवाको अलभिेखन राखी नगर 
काययपालिकामा सोको प्रलतवेदन लनयलमत रूपमा उपिब्ध गराउने व्यवस्था 
हनुपुनेछ। 

२०. अस्पताििे प्रयोग गने उपकरण तथा  औजारहरू समयमै ममयत गनय व्यवस्था 
हनुपुनेछ । साथै ठूिा तथा गम्भीर प्रकृलतका औजार उपकरणहरू कम्पनीिे 
लनददयि गरेको ममयत सम्भार कायययोजना बनाई सोहीअनरुूप ममयत गरेको 
हनुपुनेछ। 

२१.  अस्पतािको भवन, सवारी साधन, मेलसन औजार, यन्त्र, उपकरण, ववद्यतुीय 
उपकरण र अन्य ववद्यतुीय उपकरणको लनयलमत ममयत सम्भार गनुयपनेछ। 

२२. अस्पतािको वाडय तथा अन्य उपचार ददन े स्थानमा आवश्यकतानसुार कुरूवा 
कक्षको प्रबन्ध गनुयपनेछ । 

२३. आपत्कािीन व्यवस्थामा प्रयोग हनुे सामग्रीहरूको अिग्गै भण्डारण कक्ष 
हनुपुनेछ । यस्तो भण्डामा कम्तीमा १ मवहनाको िालग अत्यावश्यक स्टक 
सामग्री राख्न ुव्यवस्था गनुयपनयछ । 

२४.  अस्पतािमा सरुक्षा व्यवस्थाका िालग सरुक्षा गाडयको व्यवस्था भएको हनुपुनेछ। 

२५. अस्पतािमा ववलभन्न शाखा तथा इकाइबाट प्रदान गने स्वास््य सेवाहरू 
गणुस्तरीय रूपमा सञ्चािन गनय सलमलतिे छुटै्ट कायय सञ्चािन लनदेञ्चशका िागू 
गनेछ। 
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२६.  अस्पतािको सेवा तथा भौलतक संरचना जेष्ठ नागररक, बािबालिका र 
अपाङगतामैत्री हनुपुनेछ। साथै अस्पतािमा ह्वीिचेयर, ट्रिी, स्टे्रचर राख्नपुनेछ 
र त्यस्ता सामग्रीहरू सेवाग्राहीिे सहज रूपमा देख्न े ठाउँमा राख्न े व्यवस्था 
गनुयपनेछ । 

२७.  स्वास््य सेवा सञ्चािन र पूवायधारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित काननु, 
मापदण्ड र प्रोटोकि बमोञ्चजम गनुयपनेछ। 

२८.  नेपाि सरकारबाट लनशलु्क तोवकएका सेवाबाहेक यस अस्पतािबाट प्रदान गररने 
थप सेवामा अस्पताि सञ्चािन सलमलतको बैठकिे लनधायरण गरेबमोञ्चजम 
सेवाग्राहीबाट सेवा शलु्क लिन सक्नछे । 

२२. पारीश्रलमक, सेवा सवुवधा तथा सेवा शलु्क 

क) प्रचलित काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक नगरपालिकालभत्र नगर 
अस्पतािमा काययरत कमयचारीहरूिाई समान पदमा काजमा खटाउन तथा 
सरूवा सक्नेछ । 

ख)  नगर अस्पतािमा काययरत कमयचारीको सेवा, शतय, सवुवधा नगरपालिकािे 
तोकेबमोञ्चजम हनुेछ ।  

ग)  अस्पतािमा आकञ्चस्मक सेवातफय  २४ घण्टे सेवामा खवटएका स्वास््यकमी 
एवम अन्य कमयचारीिाई रूज ुहाञ्चजरीको आधारमा सरुू तिब स्केिको बढीमा 
५०% सम्म थप प्रोत्साहन भता नगर काययपालिकािे लनणयय गरी उपिब्ध गनय 
सक्नेछ।  

घ) अस्तािबाट लनशलु्क रूपमा प्रवाह गने स्वास््य सेवाबाहेक अन्य सेवा, दताय, 
प्रयोगशािासम्बन्धी सेवाबापतको सेवा  शलु्क अस्पताि व्यवस्थापन सलमलतिे 
लनधायरण गरी लनणयय गरेबमोञ्चजम हनु ुपनेछ ।  
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पररच्छेद- १० 

सूचना, अलभिेखन र गनुासो व्यवस्थापन 

२३.अस्पताि सूचना प्रणािी 

१. अस्पतािबाट प्रदान गररएका सेवासम्बन्धी सम्पूणय त्याङ्कहरूिाई लनयमानसुार 
अलभिेख व्यवस्थापन गनुयपनेछ। 

२. अस्पताििे स्वास््य सेवासम्बन्धी सूचना नगरपालिका, प्रदेश तथा सङ्घको 
सम्बञ्चन्धत  लनकायमा आवश्यकतानसुार उपिब्ध गराउनपुनेछ। 

३.  अस्पतािबाट प्रदान भएका सेवा सवुवधाहरूको अलभिेखीकरण तथा प्रलतवेदन 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीअनसुार हनुेछ।  

४.  लबरामीिे स्वास््य सेवा संस्थाबाट सेवा प्राप्त गनय िाग्ने शलु्क, प्रवक्रया तथा 
अवलधसमेत खिुाएको अनसूुची-१ बमोञ्चजमको नागररक बडापत्र अस्पतािको 
अग्रभागमा देञ्चखने गरी राख्नपुनेछ र सोहीअनरुूप सेवाहरू सलुनञ्चितता गररनछे। 

५.  एम्बिेुन्स, दमकि, प्रहरीजस्ता सेवािगायतको आकञ्चस्मक सेवाका टेलिफोन 
नम्बरहरू स्पि देञ्चखने गरी राख्नपनेछ । 

६.  अस्पतािमा आउन े लबरामीिाई आवश्यक पने जानकारी गराउन सोधपछु वा 
सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीिाई आवश्यक जानकारी ददने व्यवस्था 
गरेको हनुपुनेछ । 

७.  अस्पतािलभत्र प्रभावकारी सूचना सम्प्रषेणका िालग आन्तररक टेलिफोनको 
व्यवस्था साथै आवश्यक आधलुनक संयन्त्रको समञु्चचत व्यवस्था गनुयपनेछ । 

८.  अस्पताििे प्रदान गने स्वास््य सेवाको बारेमा समयसमयमा अस्पताििे 
जनचेतनामूिक अलभयान सञ्चािन गरी जनसमदुायिाई जानकारी गराउनेछु । 



 खण्ड- १        मण्डनदेउपरु, असार  ३१ गते, २०७९ साि               संखयााः५ 

 

23 
 

९.  अस्पताििे स्वास््यसम्बन्धी त्याङ्क नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेबमोञ्चजम 
लनयलमत रूपमा स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिे तोके बमोञ्चजम प्रषेण तथा 
लड.एच.आई.एस. टुमा प्रवि गनुयपनेछ। 

१०. अस्पताि वा स्वास््यकमीिे सङकिन गरेको स्वास््यसम्बन्धी व्यञ्चिगत 
सूचना, कागजात, जानकारी, त्याङ्क तथा अलभिेखको गोपनीयताको सलुनञ्चितता 
गनुय अस्पताि वा स्वास््यकमीको ञ्चजम्मेवारी हनुेछ। 

२४.गनुासो व्यवस्थापन 

१)  अस्पताििे सबैिे देख्न े ठाउँमा उजरुी पेवटका राख्न े र प्रत्येक हप्ता लनयलमत 
रूपमा खोल्ने व्यवस्था लमिाउनपुनेछ।  

२)  अस्पताििे स्वास््य सेवासम्बन्धी गनुासो, उजरुी र सझुाव सङकिन गने र 
त्यसको सम्बोधनको िालग छुटै्ट अलधकारी तोक्नेछ । 

२५. प्रषेणसम्बन्धी व्यवस्था 

१)  उपचारको िालग आएको लबरामीिाई उपयिु कारणिे उपचार प्रदान गनय 
नसवकने अवस्था भएमा अस्पताििे अस्पतािमा उपिब्ध भएको सेवा प्रदान 
गरी उपचारका िालग तरुून्त त्यस्तो लबरामीिाई उपचार प्रदान गनय सक्ने 
स्वास््य संस्थामा प्रषेण गनुयपनेछ। तर अस्पतािमा उि सेवा, जनशञ्चि र 
उपचार हनुसक्ने अवस्था हुदँाहुँदै प्रषेण गनय पाइने छैन । 

२.  अस्पताििे प्रषेण गने संस्थाहरूको पूवय पवहचान गरी सोको अद्यावलधक सूची 
राख्न ुपदयछ र प्रषेण गदाय तत्काि सेवाको सलुनञ्चितता गरेर मात्र पठाउन ुपनेछ 
। 

३. उपदफा २ बमोञ्चजम प्रषेण गदाय लबरामीको वववरण प्रषेण भएर जाने अस्पतािमा 
पवहिे नै पठाउने व्यवस्था गनुयपदयछ । 
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४.  लबरामीिाई अन्य स्वास््य संस्थामा प्रषेण गदाय अस्पतािको पषृ्ठपोषण उल्िेख 
गरी लनददयि प्रषेण पूजायसवहत प्रषेण गरी वववरण अद्यावलधक गरी राख्नपनेछ । 

५.  प्रषेण गदाय अस्पताििे प्रषेण मापदण्डबमोञ्चजमका न्यूनतम उपकरण र सेवा 
उपिब्ध गराउनपुनेछ  

६. यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन सेवाग्राहीको 
इच्छाबमोञ्चजम लनजिाई पायक पने वा चाहेको स्वास््य संस्थामा प्रषेण गनय 
बाधा पने छैन । 

७.  प्रषेण गदाय गभयवती मवहिा, गम्भीर अवस्थाका लबरामी र ववपन्न नागररकिाई 
अस्पताििे एम्बिेुन्स सेवामा सहलुियत प्रदान गनुयपनेछ । 

८.  प्रषेण सेवामा िाग्ने एम्बिेुन्स वा यातायात खचयसम्बन्धी व्यवस्था नगरपालिकािे 
तोकेबमोञ्चजम हनुेछ । 

९.  प्रषेण भएका लबरामीको स्वास््य अवस्था हेरी अस्पताििे उपचारमा 
प्राथलमकीकरण गनय सक्नेछ । 

१०. अस्पतािमा प्रषेण भई आएका लबरामीिाई लडस्चाजय गदाय प्रषेण पूजीसवहत 
लडस्चाजय गरी सोको वववरण अद्यावलधक गनुयपनेछ । 

११. उपदफा १० बमोञ्चजम लडस्चाजय गदाय लबरामीिाई देहायका वववरणहरू उल्िेख 
गरी अनसूुची-३ बमोञ्चजमको लडस्चाजय सारांश ददनपुनेछाः 

क) लबरामीको पररचय पत्र नं. 

ख) मखुय समस्याहरू 

ग) भौलतक परीक्षणमा गदाय प्राप्त ररपोटयका सारांश 

घ) उपचारका क्रममा भेवटएको त्य 
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ङ) उपचारको क्रममा अपनाइएको प्रवक्रया 

च) उपचारको क्रममा अस्पतािमा रहेको अवलध 

छ) गररएको उपचारको वववरण 

ज) लडस्चाजय हुदँाको अवस्था, सो समयमा ददइएको लनदेशन तथा डाइट, व्यायाम, 
उपचार पिलत, औषलधको मात्रा, प्रवक्रया र अवलध 

झ)  पनुाः आउनपुने वा नपने जानकारी 

ठ)  अन्य आवश्यक कुराहरू । 

 

पररच्छेद-११ 

सूचना, अलभिेखीकरण, गनुासो व्यवस्थापन 

२६.अस्पताि सूचना प्रणािी 

१)  अस्पतािबाट प्रदान गररएका सेवासम्बन्धी सम्पूणय त्याङकहरू लनयमानसुार 
अलभिेख व्यवस्थापन गनुयपनेछ। 

२.  अस्पताििे स्वास््य सेवासम्बन्धी सूचना नगरपालिका, प्रदेश तथा सङ्घको 
सम्बञ्चन्धत लनकायमा आवश्यकतानसुार उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

३.  अस्पतािबाट प्रदान भएका सेवा सवुवधाहरूको अलभिेखीकरण तथा प्रलतवेदन 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी अनसुार हनुेछ । 

४.  लबरामीिे स्वास््य संस्थाबाट सेवा प्राप्त गनय िाग्ने शलु्क, प्रवक्रया तथा 
अवलधसमेत खिुाएको अनसूुची-१ बमोञ्चजमको नागररक बडापत्र अस्पतािको 
अग्रभागमा देञ्चखने गरी राख्नपुनेछ र सोहीअनरुूप सेवाहरू सलुनञ्चित गनुयपनेछ । 
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५.  एम्बिेुन्स, दमकि, प्रहरीजस्ता सेवािगायतको आकञ्चस्मक सेवाका टेलिफोनको 
व्यवस्था साथै आवश्यक आधलुनक संयन्त्रहरू समञु्चचत व्यवस्था' गनुयपनेछ । 

६. अस्पतािमा आउने लबरामीिाई आवश्यक जानकारी गराउन सोधपछु वा 
सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीिाई आवश्यक जानकारी ददने व्यवस्था 
गरेको हनुपुनेछ । 

७.  अस्पतािलभत्र प्रभावकारी सूचना सम्प्रषेणका िालग आन्तररक टेलिफोनको 
व्यवस्था साथै आधलुनक सयन्त्रको समञु्चचत व्यवस्था गनेछ । 

८.  अस्पताििे प्रदान गने स्वास््य सेवाका बारेमा समय समयमा अस्पताििे 
जनचेतामूिक अलभयान सञ्चािन गरी जनसमदुायिाई जानकारी गराइनेछ । 

९.  अस्पताििे स्वास््यसम्बन्धी त्याङक नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेबमोञ्चजम 
लनयलमत रूपमा स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिे तोके बमोञ्चजम प्रषेण तथा 
लड.एच.आई.एस. टुमा प्रवववि गनुयपनेछ । 

१०)  अस्पताि वा स्वास््यकमीिे सङ्किन गरेको स्वास््यसम्बन्धी व्यञ्चिगत सूचना, 
कागजात, जानकारी, त्याङक, तथा अलभिेखको गोपनीयताको सलुनञ्चितता गनुय 
अस्पताि तथा स्वास््यकमीको ञ्चजम्मेवारी हनुेछ। 

२७.गनुासो व्यवस्थापन 

१)  अस्पताििे सबैिे देख्न ेठाउँमा सझुाव तथा उजरुी पेवटका राख्न ेर प्रत्येक मवहना 
लनयलमत रूपमा खोल्ने व्यवस्था गनुयपनेछ । 

२.  अस्पताििे स्वास््य सेवासम्बन्धी गनुासो, उजरुी र सझुाव सङकिन गने र 
त्यसको सम्बोधनको िालग छुटै्ट एक अलधकारी तोक्नेछ । 
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पररच्छेद-१२ 

कोष तथा िेखा परीक्षण 

२८.कोष तथा िेखा परीक्षण 

१) अस्पताि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलतको नाममा छुटै्ट कोष रहनेछ । 

२)  उपदफा ९ बमोञ्चजमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन ् र स्वास््य 
संस्थाको खचय सो कोषबाट व्यहोररनछे  

क) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

ख)  नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम 

ग)  अस्पतािको आम्दानीबाट प्राप्त रकम 

घ) कुनै व्यञ्चि, स्वदेशी ववदेशी दाता, गठुी वा संस्थाबाट प्राप्त रकम 

ङ) व्यवस्थापन सलमलतको पहिबाट प्राप्त रकम। 

च) अस्पताििे सञ्चािन गरेको सेवाबापत प्राप्त रकम 

छ) वैदेञ्चशक अनदुान, सङ्घसंस्था वा व्यञ्चिबाट प्राप्त अनदुान वा सहयोग रकम  

३. उपलनयम २ को खण्ड छ बमोञ्चजमको रकम प्राप्त गनुय अगालड प्रचलित काननु 
बमोञ्चजम स्वीकृलत लिनपुनेछ । 

४.  अस्पताििाई प्राप्त हनुे सबै प्रकारका आम्दानी उपदफा (१) बमोञ्चजमको कोष 
खातामा जम्मा गनुयपनेछ।  

५. अस्पताि व्यवस्थापन सलमलतको तफय बाट गररने सम्पूणय खचय उपदफा १ 
बमोञ्चजमको कोषबाट हनुेछ । 

६.  सलमलतिे अस्पतािको लनयलमत स्वास््य सेवा प्रवाह र जनस्वास््यका प्रचलित 
मापदण्ड एवम ् मूल्य मान्यता प्रलतकूि नहनुे कुराको सलुनञ्चित गरी आन्तररक 
स्रोत साधन व्यवस्थापन गनय अस्पतािको भौलतक सम्पञ्चतको सदपुयोग गनय 
सक्नेछ । 
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२९. कोष तथा खाता सञ्चािन  

१)  व्यवस्थापन सलमलत र अस्पतािको आयव्यय दरुूस्त राख्न सलमलतिे लनणयय गरी 
तोवकएको २ जना पदालधकारी वा कमयचारीको संयिु दस्तखतबाट खाता 
सञ्चािन हनुेछ। 

२)  अस्पतािको आयव्ययको िेखा नेपाि सरकारिे अपनाएको ढाँचामा हनुेछ। 

३)  कोषको खाता सञ्चािन सलमलतिे लनणयय गरेबमोञ्चजम सरकारी कारोबार गनय 
स्वीकृलत प्राप्त बैङ्क तथा ववतीय संस्थामा हनुेछ। साथै सो खाता प्रचलित काननु 
बमोञ्चजम सञ्चािन हनुेछ । 

४. अस्पतािको आलथयक कारोबारको उतरदावयत्व, ञ्चजम्मेवारी तथा जवाफदेवहता 
आलथयक कारोबारको लनणययकताय र सम्बञ्चन्धत खाता सञ्चािन गनय अलधकारप्राप्त 
कमयचारीको हनुेछ। 

५. अस्पतािको आम्दानी र खचयको अलभिेख, आम्दानी र खचयसम्बन्धी काययववलध, 
िेखाको अलभिेखको लसिान्त, आलथयक वववरण तयारी, सम्पञ्चतको अलभिेख तथा 
ञ्चजन्सी व्यवस्थापन,आयव्यय तथा सम्पञ्चतको वववरण तयारी, आन्तररक 
िेखापरीक्षणको लसिान्त, बेरूज ुअलभिेख, बेरूज ुफर्छ्यौट िगायतका ववषयहरू 
प्रचलित आलथयक काययववलधसम्बन्धी काननु बमोञ्चजम हनुेछ।  

६.  अस्पताििाई आवश्यक पने लनमायण, मािसामान, परामशय सेवा र अन्य 
सेवाको खररदसम्बन्धी व्यवस्था र खरीद प्रवक्रया सावयजलनक खररद ऐन, 
२०६३ र सावयजलनक खररद लनयमाविी बमोञ्चजजम हनुेछ । 

३०. िेखापरीक्षण 

१) अस्पताि व्यवस्थापन सलमलतिे तोवकएबमोञ्चजम अस्पतािको आयव्ययको 
आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी कायम गने 
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२)  आन्तररक िेखापरीक्षण नगरपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण शाखाबाट हनुेछ 
। 

३. सलमलतिे अञ्चन्तम िेखापरीक्षण नगरपालिकाको शे्रस्तासँगै महािेखापरीक्षक वा 
लनजिे तोकेको िेखा परीक्षकबाट हनुछे । 

११. बैठक भतााः सलमलतका सदस्यहरूको बैठक भता र बैठकसम्बन्धी अन्य खचय 
नगरपालिकाको आलथयक लनयमाविी बमोञ्चजम व्यवस्थापन सलमलतको 
आम्दानीबाट व्यहोने गरी हनुेछ। 

१२. सेवा शलु्कसम्बन्धी व्यवस्थााः अस्पतािबाट प्रदान गररने सेवाको आवश्यक शलु्क 
सलमलतको लसफाररसमा काययपालिकािे लनणयय गरेबमोञ्चजम हनुेछ ।तर लनशलु्क 
भनी तोवकएको सेवा शलु्क लिन पाइने छैन । 

पररच्छेद-१३ 

ववववध 

३१. अस्पतािको आफ्नै सङ्गठन संरचना हनुेछ । सङ्गठन संरचना प्रचलित काननु 
बमोञ्चजम नगरपालिकािे लनधायरण गनेछ । 

३२.साझेदारी गनय सक्नाेः अस्पताििे अस्पतािको सेवािाई व्यवञ्चस्थत र प्रभावकारी 
बनाउन अस्पतािको स्तरोन्नलत सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन, क्याञ्चन्टन, 
सरुक्षा व्यवस्था, िण्री, एम्बिेुन्स, शव वाहन सेवािगायतका व्यवस्थापन गनय 
र ववशेषज्ञ सेवा सञ्चािन गनय नगरपालिकासँग समन्वय गरी आवश्यकतानसुार 
प्रचलित काननुबमोञ्चजम सामदुावयक, सरकारी र लनजी तथा गैरसरकारी लनकाय 
एवम ्संस्थासँग सम्झौता वा साझेदारीमा गनय सक्नेछ । 

३३. वावषयक प्रलतवेदन पसे गनेाः सलमलतिे वषयभररको कामकारबाहीको प्रलतवेदन आलथयक 
वषय समाप्त भएको एक मवहनालभत्र नगरपालिका समक्ष पेस गनुयपनेछ । 
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३४. लनदेशन पािना गनुयपनेाः काययपालिकािे ददएको लनदेशनहरूको पािना गनुय 
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार हनुेछ  

३५. नगरपालिकािाई आलथयक दावयत्व लसजयना गनय नहनुाेः नगरपालिकाको स्वीकृलतलबना 
सलमलतिे नगरपालिकािाई थप आलथयक भार पने गरी दावयत्व लसजयना गनुय 
हुँदैन। 

३६. अलधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नाेःसलमलतिे आफूिाई प्राप्त अलधकारहरूमध्ये 
आवश्यकताअनसुार केही अलधकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सञ्चचविाई 
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

३७. काययववलधको पािना गनुयपनेाः यस काययववलधको पािना गनुय नगरपालिकालभत्रका 
सरकारी अस्पतािहरूको दावयत्व हनुछे ।  

३८. व्याखया गने अलधकाराः यस काययववलधमा उल्िेख भएका ववषयहरू यसै बमोञ्चजम 
र यसमा उल्िेख नभएका ववषयहरू प्रचलित काननु बमोञ्चजम हनुेछ । 

३९. संशोधन गनुयपरेमााः यस काययववलधमा उल्िेख भएका ववषयहरूको संशोधन गनुय 
परेमा काययपालिकाबाट संशोधन हनुेछ 

४०.  बाधा अड्काउ फुकाउ 

क)  यस काययववलधमा िेञ्चखएबाहेकको व्यवस्थाबाहेक स्वास््य सेवा ऐन, २०५३, 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र नेपाि सरकारिे तोके बमोञ्चजम हनुेछ  

ख)  मण्डनदेउपरु नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका अन्य स्वास््य संस्था वा अस्पतािहरू 
यसै काययववलध बमोञ्चजम सञ्चािन भएको मालननेछ । 

ग)  यो ऐन िागू हनुपूुवय अस्पताि सञ्चािनका िालग गररएका करार सेवामा 
गररएको जनशञ्चि व्यवस्थापन, स्रोतसाधन र प्राववलधक प्रबन्ध यसै ऐनबमोञ्चजम 
भएको मालननेछ । 
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अनसूुची-१ 

अस्पतािबाट प्रदान गररन ेसेवाको 

नागररक बडापत्र 

लस.नं. शाखा/वाडय प्रदान 
गररन े
सेवाको 
वववरण 

सम्बञ्चन्धत 
व्यञ्चिको 
नाम 

प्रवक्रया िाग्न े
समय 

िाग्न े
शलु्क 

गनुासो 
सनु्न े
अलधकारी 
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अनसूुची-२ 
 

 
  मण्डनदेउपरु आधारभतू अस्पताि    
कमयचारी वववरण (दरबन्दी तेररज) 

क्र.स
. पद तह 

सं
खया तह तथा स्तर वदृि 

कैवफय
त 

१ 
मेलडकि 
अवफसर  आठौँ तह  

१ 
स्थायी तथा करारसमेत   

२ हेल्थ अलसस्टेन्ट पाँचौ, 
छैठौँ, 
सातौ  

४ स्थायी पाँचौ तथा स्तर ववृि 
भई छैठौँ, सातौँ पदनाम 
पाएका समेत र करार समेत   

३ सटाफ नसय  पाँचौ, 
छैठौँ, 
सातौँ  

४ स्थायी पाँचौ तथा स्तर ववृि 
भई छैठौँ, सातौँ पदनाम 
पाएका समेत र करार समेत   

४ ल्याव 
टेञ्चक्नलसयन 

पाँचौ, 
छैठौँ सातौँ  

१ स्थायी पाँचौ तथा स्तर वदृि 
भई छैठौँ, सातौँ पदनाम 
पाएका समेत र करार समेत   

५ रेलडयो ग्राफर  पाँचौ छैठौ 
सातौ  

१ स्थायी पाँचौ तथा स्तर वदृि 
भई छैठौँ सातौँ पदनाम पाएका 
समेत र करार समेत   

६ फामेसी सहायक पाँचौ, 
छैठौँ, 
सातौ  

१ स्थायी पाँचौ तथा स्तर ववृि 
भई छैठौँ सातौँ पदनाम पाएका 
समेत र करार समेत   

७ डेन्टि 
हाईजलनस्ट  

पाँचौँ, 
छैठौँ, 

१ स्थायी पाँचौ तथा स्तर ववृि 
भई छैठौँ, सातौँ पदनाम   
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सातौँ  पाएका समेत र करार समेत 

८ अ.हे.व. चौथो, 
पाँचौ, 
छैठौँ 

१ स्थायी चौथो तथा स्तर वदृि 
भई पाँचौ र छैठौँ पदनाम 
पाएका समेत र करार समेत   

  अ.न.मी.  चौथो, 
पाँचौँ, 
छैठौँ 

१ स्थायी चौथो तथा स्तर वदि 
भई पाँचौ र छैठौँ पदनाम 
पाएका समेत र करार समेत   

८ ल्याव 
अलससटेण्ट 

चौथो, 
पाँचौ, 
छैठौँ 

१ स्थायी चौथो तथा स्तर वदृि 
भई पाँचौ र छैठौँ पदनाम 
पाएका समेत र करार समेत   

८ िेखा प्रशासन  चौथो  १ करार तथा स्थायी    
९ कम्प्यटुर/ 

योजना र 
त्याङ्क सहायक  

चौथो तह  १ करार तथा स्थायी  

  
१० प्रशासन सहायक  चौथो तह  १ करार तथा स्थायी    
११ कायायिय 

सहयोगी 
शे्रणीववहीन ३ करार तथा स्थायी  

  
१२ सरसफाइ कमी  शे्रणीववहीन ३ करार तथा स्थायी    

१३ 

ह. स. चा. 
(हल्का सवारी 
चािक 

शे्रणीववहीन 
१ 

करार    

  

जम्मा 
दरबन्दीाः २६ 
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अनसूुची-३ 

लडस्चाजय साराशं फारम 

.............................अस्पताि 

लडस्चाजय सारांश  

लबरामीको नामाः                      उमेराः 

लबरामीको ठेगानााः                   सम्पकय  नं. 

अस्पतािको वाडयाः                   यलुनटाः 

लबरामीको पररचयपत्र नं./दताय नं.       लमलताः  

समस्याहरूाः 

 

 

परीक्षण वववरणाः 

 

 

उपचारको क्रममा भेवटएका त्य र उपचार प्रवक्रया तथा पद्दलत 

 

 

उपचारको क्रममा स्वास््य संस्थामा रहेको अवलधाः 

भनाय भएको लमलत र समयाः  
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उपचारसम्बन्धी वववरणाः 

 

लसफाररस औषलधको नाम, मात्रा र अवलधाः 

 

 

लडस्चाजय हुँदाको स्वास््य अवस्था, सो समयको ददएको लनदेशन 

 

 

पनुाः अस्पताि आउने (फिो अप) सम्बन्धी वववरणाः  

यस उपचारको क्रममा पनुाः अस्पताि आउनपुने वा नपने  

आउनपुने लमलताः4 

अन्य आवश्यक कुराहरूाः  

 

 

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

इन्चाजयको हस्ताक्षर 
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अनसूुची-४ 

अस्पतािको छापको नमूना 

१. छापको नमनुााः नगरपालिकाको िोगोको ति अस्पतािको नाम र अस्पताि 
रहेको ठेगाना रहनेछ । 

 

 

 

 

 

 

२.छापको आकाराः नेपाि सरकारको प्रचलित काननुबमोञ्चजम हनुेछ । 

 

 

आज्ञािे,  

(डा.िोकबहादरु िोप्चन)  

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


