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प्रस्तावनता:
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालित्र सवास्थ्य सेवाबाट कुनैपलन नागररक बल्चित हुने अबस्ा आउन 
नलिन उपिब्ध स्रोत र सा्धनकरो समलुचित प्र्यरोग गिदै नेपािकरो संलव्धानिे स्ानी्य तहिाई 
प्रत्याितू गरेकरो सवास्थ्य समबन््धी अल्धकारिाई का्यायान्व्यन गनया, नगरपालिकाबाट उपिब्ध हुने 
आ्धारितू सवास्थ्य सेवा िगा्यतकरो सवास्थ्य सेवािाई सहज, प्रिावकारी, व्यवलस्त र 
गणुसतरी्य वनाउन, नगरपालिकािे स्ापना गरेकरो नगरअसपताि संचिािन त्ा व्यवस्ापन 
सलमलतकरो गठन त्ा काम कतयाव्य र अल्धकार समबन््धी लवल्ध लन्धायारण गनया वा््छनी्य िएकरोिे, 
नगरपालिकाकरो स्ानी्य सवास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ र लन्यमाविी २०७७ बमरोलजम, वीरेन्द्रनगर 
नगरपालिका, नगर का्ययापालिकाकरो लमलत २०७८ िाद्र १३ गतेकरो ११९ औ ं बैठकिे ्यरो 
का्ययालवल्ध बनाएकरो ्छ ।

परिच छ्ेद-१
प्रतािम्भिक

१.संलषिप्त नाम र प्रारमि:
(s) ्यरो का्ययालवल्धकरो नाम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकरो "नगरअसपताि संचिािन त्ा 

व्यवस्ापन का्ययालवल्ध, २०७८ रहकेरो ्छ ।
(v) ्यरो का्ययालवल्ध नगर का्ययापालिकावाट पाररत िएकरो लमलतिलेि िाग ुहुने्छ ।

@.पररिाषा: लवष्य वा प्रसंगिे अकको अ य्ा निागेमा ्यस का्ययालवल्धमा,-
(क) "असपताि" िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािे संचिािन गरेकरो नगर असपताििाई 

सम्झनपु्छया ।
(ि) "अध्यषि" िन्नािे असपताि संचिािक त्ा व्यवस्ापन सलमलतकरो अध्यषि सम्झन ु

प्छया  ।
(ग)  "प्रमिु" िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगरप्रमिुिाई सम्झनपु्छया । 
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(घ)  "असपताि प्रमिु" िन्नािे असपतािमा का्ययारत लचिलकतसकहरु मध्ेय सवैिन्िा जेष्ठ 

कमयाचिारी वा सलमलतिे  तरोके बमरोलजमकरो कमयाचिारी िाई सम्झन ुप्छया ।
(ङ) "उप प्रमिु" िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमिुिाई सम्झनपु्छया ।
(चि) "ऐन" िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकरो "स्ानी्य सवास्थ्य सेवाऐन, २०७६" िाई 

सम्झनपु्छया ।
(्छ) "का्ययापालिका" िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकरो नगरका्ययापालिका सम्झनपु्छया ।
(ज) "का्ययालवल्ध"िन्नािे नगरअसपताि संचिािन त्ा व्यवस्ापन का्ययालवल्ध, २०७८ 

सम्झनपु्छया ।
(्झ) "सं्यरोजक" िन्नािे स्ाई कमयाचिारी मध्ेय बाट सलमलतिे नगरपालिका र अन््य लनका्य 

संग समन्व्य, पत्रचिार आलि का्यया गनया तरोकेकरो व्यलतििाई सम्झन ुप्छया ।
(ञ) "लचिलकतसक त्ा सवास्थ्यकममी" िन्नािे सवास्थ्य सेवा प्रिान गनया प्रचिलित काननू 

बमरोलजम समबलन््धत पररषिबाट अनमुलतप्राप्त व्यलति सम्झनपु्छया । 
(ट) "नगरपालिका" िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सम्झनपु्छया ।
(ठ) "नगरपालिका षिेत्र" िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकरो ििूाग सम्झनपु्छया ।
(ड) "पिाल्धकारी" िन्नािे व्यवस्ापन सलमलत अध्यषि, उपाध्यषि र सिस्य िगा्यतका 

पिाल्धकारीिाई सम्झनपु्छया ।
(ढ) "सलमलत" िन्नािे िफा ३ बमरोलजम गलठत नगरअसपताि संचिािन त्ा व्यवस्ापन 

सलमलतिाई सम्झनपु्छया ।
(ण) "शािा"िन्नािे का्ययापालिकाकरो जनसवास्थ्य शािा सम्झनपु्छया ।

परिच छ्ेद-२
असप्तालव्यवस्तापनसमिम्कोगठन््तासचंतालन

३.समिम्कोगठन:
(१) असपतािकरो संचिािन त्ा व्यवस्ापनकरो िालग िहेा्य बमरोलजमकरो एक व्यवस्ापन 

सलमलत हुने्छ ।
(क) नगर प्रमिु-अध्यषि
(ि) नगर उपप्रमिु -उपाध्यषि
(ग) सामालजक लवकास सलमलत सं्यरोजक -सिस्य
(घ) असपताि रहकेरो वडाकरो अध्यषि -सिस्य
(ङ) सवास्थ्य षिेत्रमा कृ्यालशि स्ानी्य सवास्थ्यषिेत्रकरो लवज्ञ मध्ेय का्ययापालिकािे 

तरोकेकरो कलमतमा एक िलित मलहिा सलहत िईु जना-सिस्य
(चि) नगरपालिकाकरो प्रमिु प्रशासकी्य अल्धकृत - सिस्य
(्छ) नगरपालिकाकरो सवास्थ्य शािा प्रमिु- सिस्य
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(ज) असपताि प्रमिु - सिस्य
(्झ) असपताि सं्यरोजक - सिस्य सलचिव

(२) सलमलतिे आवश्यकता अनसुार सवास्थ्य षिेत्रका लवष्य लवज्ञ,इलन्जलन्यर जनप्रलतलनल्ध 
त्ा कमयाचिारीिाई वैठकमा आमलन्त्रत गनया सकने्छ ।

४.पदतावमि: 
 सलमलतका पिाल्धकारीहरुकरो पिावल्ध लन्यलुति िएकरो लमलतिे पाँचि वषयाकरो हुने्छ ।
तर, पिाल्धकारीकरो पिावल्ध बाँकी रहिँ ैस्ानी्य तहकरो लनवायाचिन समपन्न िएमा पिावल्ध सवत: 

समाप्त हुने्छ । 

५.पदतावमिरिक्तहुनछे: लनमन अवस्ामा मनरोनलत सिस्यहरुकरो पि ररति हुने्छ;
(क) मतृ्य ुिएमा,
(ि) राजीनामा लिएमा,
(ग) लबना सचूिना िगातार तीनपटक सलमलतकरो वैठकमा अनपुलस्त िएमा ।
(घ) फौजिारी अलि्यरोग प्रमालणत िएमा ।
(ङ) सवास्थ्य संस्ाकरो अलहत हुने काम गरेकरो प्रमाणीत िएमा ।

६.कताि,क ््तव्यिअमिकताि: सलमलतकरो काम, कतयाव्य र अल्धकार िहेा्य वमरोलजम हुने्छ 
(क) नेपाि सरकारबाट जारी गररएकरो आ्धारितू सवास्थ्य सेवा प्रवाह र न््यनूतम सेवा 

मापिणड का्यायान्व्यनकरो सलुनलचितता गराउने । 
(ि) असपतािबाट गणुसतरी्य, प्रिावकारी एवं िीगरो सेवा प्रवाहकरो िालग सवास्थ्य संस्ाकरो 

उन्नलत र लवकासकरो सन्िियामा आवश्यक नीलत, ्यरोजना, का्ययाक्रम तजुयामा र लनणया्य गरी 
का्यायान्व्यन गनने, गराउने ।

(ग) असपतािकरो लन्यलमत संचिािन र व्यवस्ापनकरो िालग आवश्यक स्रोत सा्धन जटुाउन 
पहि गनने, वालषयाक वजेट त्ा का्ययाक्रम त्यार गनने ।

(घ) असपतािबाट प्रवाह िएका सेवाहरूकरो लन्यलमत अनगुमन र समीषिा गरी सेवाकरो 
लनरन्तर रूपमा गणुसतर अलिवलृधि गनया आवश्यक लनणया्य लिने ।

(ङ) सवास्थ्य सेवा त्ा सलुब्धा समबन््धी रालट्रि्य मापिणड का्यायान्व्यनकरो सलुनलचितताकरो 
िालग आवश्यक प्रवन््ध लमिाउने ।

(चि) असपतािमा का्ययारत जनशलतिकरो उपिब्धता, षिमता लवकास र एवं वलृति लवकासकरो 
िालग आवश्यक का्यया गनने । असपतािकरो जनशलतिकरो सेवा, शतया, पाररश्रलमक र अन््य 
सलुव्धाहरूका समबन््धमा का्ययापालिकािाई लसफाररस गनने ।

(्छ) सवयासिुि र गणुसतरी्य सवास्थ्य सेवाकरो पहुचि र उपिब्धता सलुनलचित गराउनका िालग 
आवश्यक मानव स्रोत व्यवस्ापन समबन््धी का्यया गनने त्ा सेवा प्रिा्यक र 
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सवास्थ्यकममीहरुिाई सहज रुपमा का्यया गनया अनकूुि त्ा सरुलषित वातावरण सजृना गनने 
र उचचि का्यया समपािनका िालग प्ररोतसालहत गनने । 

(ज) सवास्थ्य सेवाकरो पहुचँिवाट वल्चित स्ानी्य समिुा्यिाई सवास्थ्य सेवाकरो पहुचँिकरो 
सलुनलचितता गनया आवश्यक का्ययाहरू गनने । 

(्झ) िगूरोि, अलपसंख्यक, आलिवासी जनजालत, ज्ेयष्ठ नागररक, लवपन्न वगया, अपांगता 
िएका, बािबालिका, लकशरोर लकशरोरी, मलहिा समहू समतेिाई मध्ेयनजर रािी 
असपतािकरो प्रा्लमकता र ्यरोजना तजुयामा गरी का्यायान्व्यन गनने ।

(ञ) सवास्थ्य बीमा का्ययाक्रम, िरोप का्ययाक्रम, बाि सवास्थ्य त्ा मातलृशश ुसरुषिा का्ययाक्रम 
जसता रालट्रि्य अलि्यान त्ा का्ययाक्रमहरूकरो का्यायान्व्यनकरो आवश्यक प्रवन््ध 
लमिाउने  ।

(ट) अलत लवपन्न, असहा्य त्ा अपाङ्गता िएका व्यलतिहरूिाई लनशलुक वा सहुलि्यतपणूया 
सवास्थ्य सेवा प्रिान गनया आवश्यक प्रवन््ध लमिाउने । 

(ठ) असपतािकरो िौलतक समपलतिकरो एलकन त्थ्यांक अध्यावल्धक गनया एवं समपलतिकरो संरषिण 
त्ा ममयात संिारकरो ब्यवस्ापन गनने ।

(ड) असपतािबाट लिईने सेवाकरो िक््य अनसुार प्रगलत िए निएकरो अनगुमन गनने ।
(ढ) िौगरोलिक का्ययाषिेत्र लित्रकरो सवास्थ्य समस्या र आवश्यकताकरो लवशे्षण गरी त्थ्यमा 

आ्धाररत ्यरोजना तजुयामा, का्यायान्व्यन र अनगुमन गनने । 
(ण) सवास्थ्य सेवामा सशुासन, जन सहिालगता र सामालजक जवाफिलेहता सलुनलचित गनने, 

सेवाग्ाहीमतै्री सवास्थ्य सेवािाई सदुृढीकरण गनया सह्यरोग त्ा सहजीकरण गनने । 
(त) लवद्तुी्य सवास्थ्यकरो अव्धारणा का्यायान्व्यनका िालग नगरपालिका अन्तगयातका 

नगरपालिका सामालजक लवकास सलमलत र जन सवास्थ्य शािासंग आवश्यक समन्व्य 
गनने ।

(्) अलघलिरो वैठकिे गरेका लनणया्यहरूकरो का्ययान्व्यनकरो लस्लतबारे पनुराविरोकन गरी 
जनसवास्थ्यका का्ययाक्रम त्ा सवास्थ्य सेवा संचिािन आलिमा आएका समस्या समा्धान 
गनया पहि गनने र समा्धान हुन नसकेका समस्याहरू समा्धानका िालग नगरपालिका त्ा 
समबलन््धत लनका्यिाई पठाउने ।

(ि) असपताििे लिने सेवा शलुक लन्धायारण गनयाका िालग का्ययापालिकािाई लसफाररस गनने ।
(्ध) असपतािकरो लवकासका िालग आल य्ाक त्ा अन््य सह्यरोग जटुाउन समबलन््धत 

लनका्यहरुसँग आवश्यक समन्व्य र सहका्यया गनने ।
(न) असपताि स्चिािनकरो िालग नगरपालिकािे लिएका लनिनेशनहरू र सवीकृत का्ययाक्रमकरो 

का्यायान्व्यन गनने, गराउने ।
(प) असपतािबाट सेवा प्रवाहकरो क्रममा आएका गनुासरोहरुकरो उलचित समबरो्धन र व्यवस्ापन 

गनने ।
(फ) असपतािकरो मालसक प्रगलत प्रलतवेिन हरेक मलहना एचि. एम. आइ. एस. अनसुार त्यार 
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गरर लड. एचि. आई. एस. २मा त्थ्याङ्क प्रलवष्ट गनने ।

(ब) नेपािकरो संलव्धान,स्ानी्य सरकार स्चिािन ऐन, जनसवास्थ्य सेवा ऐन, स्ानी्य 
सवास्थ्य ऐन िगा्यत प्रचिलित काननू र नीलतबमरोलजम सवास्थ्य समबन््धी स्ानी्य तहकरो 
एकि त्ा सा्झा अल्धकारहरू का्ययान्व्यनका िालग व्यवस्ापन, समन्व्य र सह्यरोग 
गनने  ।

(ि) संघ, प्रिशे र स्ानी्य सरकारिे चििाएका सवास्थ्य समबन््धी का्ययाक्रम त्ा अलि्यानहरु  ।
(म) नगरपालिकािे तरोके बमरोलजमका अन््य का्ययाहरू गनने ।

७.समिम्कोबैठकिसचंतालनमवमि:
(१) सलमलतकरो अध्यषिकरो लनिनेशनमा सिस्य सलचिविे कलमतमा िईु मलहनाकरो एक पटक 

सलमलतकरो बैठक बरोिाउन ुपनने्छ । 
तर, आवश्यकता अनसुारजनुसकैु अवस्ामा पलन बैठक बसन सकने्छ ।
(२) सलमलतका सिस्यहरुकरो बहुमतकरो उपलस्लत िएमा वैठककरो गणपरूक संख्या पगुेकरो 

मालनने्छ ।
(३) सलमलतकरो लनणया्य उपलस्त सिस्यहरुकरो वहुमतबाट हुने्छ। कुनै लवष्यमा मत लविाजन िई 

बराबर िएमा अध्यषििे लनणाया्यक मत लिन पाउने्छन । 
तर, आमलन्त्रत सिस्यिे मतिानमा िाग लिन पाउने ्ैछनन ।
(४) सलमलतकरो अध्यषिकरो अध्यषितामा बैठक बसने्छ र लनजकरो अनपुलस्लतमा उपाध्यषिकरो 

अध्यषितामा वैठक संचिािन हुने्छ ।
(५) बैठककरो लनणया्य सिस्य सलचिविे प्रमालणत गनने्छ ।
(६) व्यवस्ापन सलमलतकरो वैठक समबन््धी अन््य का्ययालवल्ध सलमलत आफैिे लन्धायारण गनने्छ ।

परिच छ्ेद-३
कोष््तालछेखतापिीक्षण

८.असप्तालकोकोष: 
(१) असपताि संचिािन त्ा व्यवस्ापन सलमलतकरो नाममा ्ुछटै् करोष रहने्छ ।
(२) उप िफा (१) बमरोलजमकरो करोषमा िहेा्यका रकमहरु रहने्छन ्र सवास्थ्य संस्ाकरो िचिया 

सरो करोषबाट व्यहरोररने्छ ।
(क) नेपाि सरकार त्ा प्रिशे सरकारबाट प्राप्त रकम ।
(ि) नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम । 
(ग) असपतािकरो आमिानीबाट प्राप्त रकम ।
(घ) कुनै व्यलति, सविशेी लविशेी िाता, गठुी वा संस्ाबाट प्राप्त रकम ।
(ङ) व्यवस्ापन सलमलतकरो पहिबाट प्राप्त रकम ।
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(चि) असपताििे संचिािन गरेकरो सेवा वापत प्राप्त रकम ।
(्छ) वैिलेशक अनिुान, संघ संस्ा वा व्यलतिवाट प्राप्त अनिुान वा सह्यरोग रकम ।
(ज) अन््य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपलन्यम (२) करो िणड (्छ) बमरोलजमकरो रकम प्राप्त गनुया अगालड प्रचिलित काननू 
बमरोलजम लसवकृलत लिनपुनने्छ ।

(४) असपताििाई प्राप्त हुने सवैप्रकारका आमिानी उपिफा (१) बमरोलजमकरो करोष िातामा 
जममा गनुयापनने्छ ।

(५) असपताि व्यवस्ापन सलमलतकरो तफया बाट गररने समपणूया िचिया उपिफा (१) बमरोलजमकरो 
करोषबाट हुने्छ ।

(६) सलमलतिे असपतािकरो लन्यलमत सवास्थ्य सेवा प्रवाह र जनसवास्थ्यका प्रचिलित मापिणड 
एवं मलू्य मान््यता प्रलतकूि नहुने कुराकरो सलुनलचित गरी आन्तररक स्रोत सा्धन 
व्यवस्ापन गनया असपतािकरो िौलतक समपलतिकरो सिपु्यरोग गनया सकने्छ ।

९.कोष््ताखता्तासचंतालन:
(१) व्यवस्ापन सलमलत र असपतािकरो आ्यव्य्य िरुुसत राखन सलमलतिे लनणया्य गरी 

तरोकीएका २ जना पिाल्धकारी वा कमयाचिारीकरो सं्यतुि िसतित बाट िाता स्चिािन 
हुने्छ । 

(२) असपतािकरो आ्य व्य्यकरो िेिा नेपाि सरकारिे अपनाएकरो ढाँचिा बमरोलजम हुने्छ । 
(३) करोषकरो िाता संचिािन सलमलतिे लनणया्य गरे बमरोलजम सरकारी काररोवार गनया सवीकृलत 

प्राप्त बैंक त्ा लवलति्य संस्ामा हुने्छ। सा्ै सरो िाता प्रचिलित काननु वमरोलजम संचिािन 
हुने्छ ।

(४) असपतािकरो आल य्ाक काररोबारकरो उतिरिाल्यतव, लजममवेारी र जवाफिलेहता आल य्ाक 
काररोबारकरो लनणया्यकताया र समबलन््धत िाता स्चिािन गनया अल्धकार प्राप्त कमयाचिारीकरो 
हुने्छ । 

(५) असपतिकरो आमिनी र िचियाकरो अलििेि, आमिनी र िचिया समबन््धी का्ययालवल्ध, िेिाकरो 
अलििेिकरो लसधिान्त, आल य्ाक लववरण त्यारी, समपलतिकरो अलििेि त्ा लजन्सी 
व्यवस्ापन, आ्य व्य्य त्ा समपलतिकरो लववरण त्यारी, आन्तररक िेिापरीषिणकरो 
लसधिान्त, बेरुज ु अलििेि, बेरुज ु फछ््यरोट िगा्यतका लवष्यहरू प्रचिलित आल य्ाक 
का्ययालवल्ध समबन््धी काननु बमरोलजम हुने्छ ।

(६) असपताििाई आवश्यक पनने लनमायाण, मािसामान, परामशया सेवा र अन््य सेवाकरो  िररि  
समबन््धी व्यवस्ा र िररि प्रलक्र्या सावयाजलनक िररि ऐन  २०६३  र सावयाजलनक िररि 
लन्यमाविी बमरोलजम हुने्छ ।
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१०.लछेखतापिीक्षण: 

(१) असपताि व्यवस्ापन सलमलतिे तरोलकए वमरोलजम असपतािकरो आ्य व्य्यकरो आन्तररक 
लन्यन्त्रण प्रणािी का्यम गनने्छ । 

(२) आलन्तररक िेिा पररषिण नगरपालिकाकरो आन्तररक िेिा परीषिण शािावाट हुने्छ । 
(३) सलमलतकरो अलन्तम िेिा पररषिण नगरपालिकाकरो श्रेसता सँगै महािेिा पररषिक वा 

लनजिे तरोकेकरो िेिा परीषिकवाट हुने्छ ।
११. बैठक ितिा: सलमलतका सिस्यहरुकरो बैठक ितिा त्ा वैठक समबलन््ध अन््य िचिया 

नगरपालिकाकरो आल य्ाक लन्यमाविी बमरोलजम व्यवस्ापन सलमलतकरो आमिानीबाट व्यहरोनने 
गरी हुने्छ ।

१२. सेवा शलुक समबलन््ध व्यवस्ा: असपतािबाट प्रिान गररने सेवाकरो आवश्यक शलुक 
सलमलतकरो लसफाररसमा का्ययापालिकािे लनणया्य गरे बमरोलजम हुने्छ ।

तर, लन:शलुक िलन तरोलकएका सेवाकरो शलुक लिन पाइने्ैछन ।

परिच छ्ेद-४
जनशमक्त,औषिी््ताउपकिणकोव्यवस्तापन

१३.कि्तचतािीव्यवस्तापन:
(१) असपतािमा नेपाि सरकार,प्रिशे सरकार र नगरपालिकािे िरवन्िी लन्धायारण गरे 

अनसुारकरो िहेा्य बमरोलजमका कमयाचिारीकरो व्यवस्ा हुने्छ । 
(क( स्ा्यी–नेपाि सरकारकरो सवास्थ्य सेवावाट समा्यरोजन िइ आएका सवास्थ्य 

जनशलति र िरोकसेवावाट पिपलुतया हुने स्ा्यी जनशलति
(ि( करार- करार सेवामा िनाया गररएका जनशलति
(ग(  अभ्यासकताया- ्छात्रवलृति प्राप्त गरी अध्य्यनरत लवद्ा्मीहरूिे अलनवा्यया सेवा गनुयापनने 

जनशलति त्ा पणूया वा आलंशक रुपमा नगरपालिकाकरो सह्यरोग प्राप्त गरी ्छात्रवलृतमा 
अध्य्यन गरेका लवद्ा्मी

(घ) लवष्य लवज्ञकरो रुपमा वैतलनक वा अवैतलनक सवलच्छक सेवा उपिव्ध गराएका 
व्यलतिहरु

(ङ)  लवलिन्न शलैषिक सस्ाहरुवाट इन्टनलसप (OJT( लवध्या्मीहरु 
(२) असपतािकरो सेवा प्रवाह उपिफा (१) बमरोलजमकरो कमयाचिारीवाट गराउन अपगु िएमा 

असपताििे नगरपालिकाकरो सवीकृलत लिई आफनै स्रोतबाट आल य्ाक व्यवस्ापन 
गननेगरी सेवा करारमा ्प कमयाचिारी लन्यलुति गनया सकने्छ  । 

(३) सेवा करार वा करार सेवामा कमयाचिारी लन्यलुति गिाया ििुा प्रलतसप्धायातमक पद्दलत अनरुुप 
प्रचिलित काननू बमरोलजमकरो का्ययालवल्ध अपनाउन ुपनने्छ ।

(४) असपतािमा का्ययारत रहकेा उपिफा (२) बमरोलजमका कमयाचिारीहरुकरो सेवा शतया र सलुव्धा 
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प्रचिलित काननूमा व्यवस्ा िएिन्िा कम नहुनेगरी सलमलतिे लन्धायारण गनने्छ ।

(५) ्यरो का्ययालवल्ध प्रारमि हुिँाका वित असपतािमा का्ययारत कमयाचिारीहरुिाई व्यवस्ापन 
सलमलतकरो आल य्ाक सषिमता िएकरो अवस्ामा ्प सलुव्धाकरो व्यवस्ा गनया सकने्छ ।

(६) लन्यलमत वाहके आकलसमक सवास्थ्य सेवा प्रिान गनने सवास्थ्यकममीिाई सलमलतिे लनणया्य 
गरी ्प सलुव्धा उपिव्ध गराउन सकने्छ ।

(७) का्ययापालिकािे व्यवस्ापन सलमलतकरो लसफाररसमा जनशलतिकरो िरवन्िी संशरो्धन 
गनयासकने्छ । 

(८) का्ययापालिकािे असपताििाई आवश्यक पनने जनशलतिकरो िनाया र ्छनौट गरी 
असपताििाई लसफाररस  गनने्छ । 

(९) का्यायाि्य प्रमिुकरो रुपमा असपताि प्रमिुिे का्यया गनने ्छ ।
(१०) असपतािका प्रमिुसंग प्रमिु प्रशासकी्य अल्धकृतिे र अन््य कमयाचिारीसंग असपताि 

प्रमिुिे का्ययासमपािन करार गनुयापनने्छ ।
(११) सलमलतिे जनशलतिकरो षिमता अलिवलृधिकरो िालग आवश्यकता अनसुार तालिम त्ा 

लशषिण गराउने्छ ।
(१२) सलमलतिे असपताि माफया त लवशषेज्ञ सेवा प्रिान गिाया आवश्यक जनशलति अपगु िएमा 

का्ययापालिकाकरो सवीकृलतमा जनशलति व्यवस्ापन गनने्छ । 
(१३) सलमलतिे नगरपालिकासंग समन्व्य गरी सरकारी, लनजी त्ा गैरसरकारी 

सवास्थ्यसंस्ासंगकरो सा्झिेारीमा सेवा करारमाफया त पलन जनशलति व्यवस्ापन गनया 
सकने्छ ।

१४.अभ्यतासक्ता्तस्वनिीव्यवस्ता:
 असपतािमा सवास्थ्य सेवा प्रवाह लन्यलमत र प्रिावकारी बनाउन ्प जनशलति आवश्यक 

िएमा नेपाि सरकारकरो ्छात्रवलृतिमा अध्य्यन गरेका लवद्ा्मी त्ा न््यनूतिम शलैषिक ्यरोग्यता 
पलुग समवलन््धत पररषिमा िताया िएका सा्ै अध्य्यनरत लवद्ाल य्ाहरुिाई असपताििे प्रचिलित 
काननू बमरोलजम अभ्यासकतायाकरो रुपमा लन्यमानसुार काममा िगाउन सकने्छ ।

१५.कि्तचतािी््तासवतास्थ्यकमि्तहरुकोसछेवतासमुविताः
 कमयाचिारी त्ा सवास्थ्यकलमयाहरुकरो समपणूया सेवा, सलुव्धा, अलतररति सम्य, रालत्रकालिन सेवा 

त्ा सट्ा लविा प्रचिलित काननु बमरोलजम त्ा सलमलतिे तरोके बमरोजलवम हुने्छ ।

१६.असप्तालप्रिुखकोकतािक ््तव्यिअमिकतािः
(१( असपताि व्यवस्ापन सलमलतकरो अल्धनमा रलह नेपाि सरकारबाट जारी गररएका 

आ्धारितु सवास्थ्य सेवा त्ा आवश्यकता अनसुार लवशषेज्ञ सेवा प्रवाह गनया न््यनुतम 
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सेवा मापिणडिाई का्यायान्व्यन गनने र असपतािकरो िलैनक सेवा स्चिािन गनने ।

(२( असपताि स्चिािनका िागी सरकारी त्ा गैरसरकारी सँस्ाहरुसँग समन्व्य गनने ।
(३( असपताि स्चिािनका िागी वालषयाक बजेट, का्ययाक्रम त्यार गरी का्ययापालिकामा पेश 

गनने ।
(४) असपतािकरो गणुसतर का्यम राखन, षिमता अलिबलृधि गनया, सतर उन्नलत गनया त्ा अन््य 

आवश्यक का्ययाहरु गनया सलमलतिे तरोके बमरोलजम हुने्छ ।
(५( असपतािकरो का्यायाि्य प्रमिु िई कामकाज गनने । 

१७.सं्यरोजककरो काम कतयाव्य र अल्धकारः 
(१) असपतािकरो िलैनक सेवा स्चिािन गनया नगरपालिका त्ा अन््य लनका्यहरुसँग समन्व्य 

गनने ।
(२) असपताि व्यवस्ापन सलमलतकरो लनणया्य लनिनेशन का्यायान्व्यन गराउने ।
(३) असपतािकरो गणुसतर का्यम राखन, षिमता अलिबलृधि गनया, सतर उन्नलत गनया त्ा अन््य 

आवश्यक का्ययाहरु गनया सलमलतिे तरोके बमरोलजम हुने्छ ।
(४( नगरपालिका, सलमलत र असपताि प्रमिुिे तरोके बमरोलजमका अन््य का्ययाहरु गनने ।
 

१८.औषमिखिीद,भिण्तािण््तामव्िण:
(१) नगरपालिकाबाट लन:शलुक लवतरण गनने औषल्ध त्ा असपताि फामनेसीबाट लवक्री 

लवतरण गनने औषल्ध अप्यायाप्त िएमा नगरपालिकासंगकरो समन्व्यमा असपताििे 
आवश्यक औषल्ध िरीि गनया सकने्छ ।

(२) असपताििे वालषयाक रुपमा आवश्यक पनने औष्धी त्ा सवास्थ्य उपकरणकरो अनमुान 
गरी वालषयाक िरीि ्यरोजना बनाई नगरपालिकाबाट सवीकृत गनुयापनने्छ ।

(३) असपताििे लनःशलुक उपिव्ध गराउने औष्धी लन्यलमत रुपमा उपिव्धताकरो व्यवस्ा 
गनुयापनने्छ ।

(४) असपताििे असपतािमा आउने लवरामीकरो संख्या त्ा ररोगकरो आ्धारमा औष्धीकरो 
माग त्ा आपलुतयाकरो लन्यलमत सन्तिुनकरो व्यवस्ा लमिाउन ुपनने्छ । 

(५) औष्धी नष्ट हुनबाट बचिाउन त्ा गणुसतर का्यम गनया नेपाि सरकारिे तरोकेकरो मापिणड 
अनसुार औष्धी िणडारण गनुयापनने्छ ।

(६) औष्धी आपलुतया त्ा लवतरणिाई पारिशमी वनाउन असपताि प्रमिुिे एक जना व्यलति 
तरोकने्छ ।

(७) उपिफा(६) बमरोलजम तरोलकएकरो व्यलतििे लन्यलमत लजन्सी स्ेसता लमिाउनपुनने र िलैनक 
औष्धीकरो िपतिाई मौजजाि िलैनक अलििेि राखनपुनने सा्ै उपकरणकरो लववरण 
िरुुसत राखनपुनने्छ ।

(८) सटरोर लकपरिे िचिया िएर जाने र नजाने लजन्सी रलजष्टरकरो िगत रािी व्यवस्ापन 
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सलमलतसमषि त्रैमालसक रुपमा पेश गनुयापनने्छ ।

(९) पे्रसकृपसन अनसुार औष्धीकरो समलुचित प्र्यरोगकरो िालग सेवाग्ाही वा हरेचिाह गनने व्यलति 
वा औष्धी लिन आउने व्यलतििाई औष्धी लिने व्यलतििे लनमन बमरोलजम जानकारी 
लिनपुनने्छ ।
(क) औष्धीकरो सेवन लवल्ध र मात्रा
(ि) औष्धीकरो सेवन अवल्ध
(ग) औष्धीबाट हुनसकने प्रलत असर
(घ) औष्धी सेवन अवल्धिर अपनाउनपुनने साव्धानी
(ङ) औष्धी सरुलषित राखने स्ान र लवल्ध

(१०) औष्धी लवतरण गिाया औष्धी लवक्री लवतरण समबन््धी सलहतंा र औष्धी समबन््धी 
प्रचिलित काननूकरो पािना गनुयापनने्छ ।

(११) असपताििे आपलुतया व्यवस्ापन सचूिनाप्रणािीमा लन्यलमत रुपमा औषल्ध उपकरणकरो 
लववरण पठाउनपुनने्छ ।

१९.फतािमेसीसचंतालनगनमे:
(१)  लन:शलुक औषल्ध लवतरण त्ा असपतािमा आवश्यक औषल्ध लवक्री लवतरण गनया 

असपताििे आफनै फामनेसी संचिािन गनने्छ ।
(२) फामनेसीमाफया त लवक्री लवतरण गनने औषल्धकरो व्यवस्ापन नगरपालिकाकरो समन्व्यमा 

असपताििे गनने्छ ।
(३) फामनेसी संचिािन समबन््धी अन््य ब्यबस्ा प्रचिलित काननू र फामनेसी संचिािन लनिनेलशका 

बमरोलजम हुने्छ ।

२०.ए्बुलछेनससचंतालन:
(१) असपताििे आफनै स्रोतबाट वा अन््य संघ संस्ाकरो सह्यरोग र सा्झिेारीमा एमबिेुन्स 

सेवा संचिािन गनया सकने्छ ।
(२) एमबिेुन्स संचिािन समबन््धी अन््य व्यवस्ा प्रचिलित काननू बमरोलजम हुने्छ ।

२१.आकमसिकसवतास्थ्यसछेवताव्यवस्तापन:
(१) असपताििे २४सै घन्टा आकलसमक सेवा प्रिान गनुयापनने्छ ।
(२) असपतािमा संिव उपचिार ततकाि गरी ्प उपचिार आवश्यक िएमा उप्यतुि सवास्थ्य 

संस्ामा पे्रषण गनुयापनने्छ ।
(३) असपताििे प्रिान गनने आकलसमक सवस्थ्य सेवाकरो लववरण,समबलन््धत सवास्थ्यकममीकरो 

लजममवेारी र कतयाव्य समते िलुनेगरी आकलसमक उपचिार कषिमा सवैिे िखेने ठाउँमा 
राखनपुनने्छ।
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(४) असपताििे प्रिान गरेकरो सेवामध्ेय आ्धारितू सवास्थ्य सेवालित्र पनने आकलसमक 

उपचिार लन:शलूक उपिव्ध गराउनपुनने्छ र आ्धारितु सेवा वाहकेका आकलसमक 
उपचिारकरो िचियाकरो व्यवस्ापन सवास्थ्य वीमा िएकरो हकमा सरोही वीमाबाट र वीमा 
निएकरो वा वीमारकमिे नपगुेकरो अवस्ामा समबलन््धत व्यलति, लनजकरो अलििावक, 
पररवारका सिस्य, संरषिक वा संरषिकतव गरररहकेरो व्यलतििे व्यहरोनुया पनने्छ।

(५) असपतािमा कसैिाई पलन आकलसमक उपचिार सेवावाट वल्चित गररने्ैछन । अलत 
लवपन्न, वेवाररसे, ततकाि संरषिक र अलििावक निएका सेवाग्ाहीिाई नगरपालिकाकरो 
आकलसमक उपचिार करोषबाटवा अन््य लशषयाकबाट िचिया व्यहरोननेगरी आकलसमक सेवा 
उपिव्ध गराउन ुपनने्छ ।  

२२.सछेवताव्यवस्तापन:
(१) असपतािमा प्रशासलनक का्यायाि्य, ओ.लप.डी., प्र्यरोगशािा, वाडयाहरू, इमलेजङ कषि, 

सल्यलक्र्या कषि, आकलसमक कषि, फामनेसी, क्यालन्टन, सरो्धप्ुछ-िताया कषि, प्रलतषिाि्य 
िगा्यत प्रचिलित मापिणड वमरोलजम गणुसतरी्य सेवा प्रिान गनयाका िालग आवश्यक 
न््यनुतम िौलतक पवुाया्धार, उपकरण त्ा जनशलतिकरो व्यवस्ापन हुनपुनने्छ।

(२) असपताििे बलहरंग लविागमा आउने लवरामीकरो चिापका आ्धारमा लबरामी िताया, लवशषेज्ञ 
परामशया, लनिानातमक सेवाहरु र औषल्ध कषिमा ल्छटरो्छररतरो सेवा लिने व्यवस्ा लमिाउने 
्छ । 

(३)  असपताििे बलहरंग सेवा प्रिानगनने लवशषेज्ञ लचिलकतसक वा अन््य लचिलकतसकहरु उपिब्ध 
हुने सम्य तालिका (लिन र बार र सम्य) िलुनेगरी सबैिे िखेने ठाउँमा राखने्छ । 

(४)  असपताििे उपिब्ध गराउने िलनएकरोलवशषेज्ञ सेवा समबलन््धत लवशषेज्ञ लचिलकतसकबाटै 
प्रिान गनने व्यवस्ा लमिाउने ्छ ।

(५)  लबरामीिे आफुिे सेवा लिन चिाहकेरो लवष्यकरो लचिलकतसकबाट सेवा लिन पाउने ब्यबस्ा 
सलुनलचित गनने्छ । 

(६)  असपताििे चिौलबसै घणटा लचिलकतसक त्ा िषि सवास्थ्यकममीबाट आकलसमक सेवा लिने 
व्यवस्ा लमिाउने ्छ  ।

(७)  लबरामी वा लबरामीकरो रेिििे गनने व्यलतििाई ररोग र उपचिार पधिलतबारे सपष्ट जानकारी लिने 
व्यवस्ा हुने्छ  ।

(८)  असपतािमा लवश्व सवास्थ्य संगठनिे लन्धायारण गरेका मापिणड बमरोलजम संक्रमण ररोक्ाम 
र लन्यन्त्रणकरो व्यवस्ा हुने्छ र सरोकरो लन्यलमत र प्रिावकारी अनगुमनकरो व्यवस्ा 
हुने्छ  । 

(९) सेवाप्रिा्यक लचिलकतसक त्ा सवास्थ्यकममीहरूकरो सरुषिाकरो िालग लवलिन्न सरुवा ररोग 
लवरुधिकरो व्यलतिगत सरुषिा व्यवस्ा गरेकरो हुने्छ । 

(१०) असपताििे नेपाि सरकारबाट संचिालित सेवा वा का्ययाक्रम स्चिािन गिाया नेपाि 
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सरकारिे तरोकेकरो प्ररोटरोकि, मापिणड, लनिनेलशका अलनवा्यया रुपमा पािना गरेकरो हुने्छ। 

(११) असपताि हातालित्र सेवाग्ाही त्ा सेवा प्रिा्यककािालग शौचिाि्य र हात ्धनेु ठाउँकरो 
व्यवस्ा हुनपुनने्छ  । शौचिाि्य र हात ्धनेु ठाउँमा लन्यलमत रुपमा पानी र सावनु 
उपिव्धता गराउनपुनने्छ ।

(१२) असपतािबाट लनट्कासन हुने सामान््य त्ा सवास्थ्यजन््य फरोहरोरमिैा प्रकृलत अनसुार 
स्रोतम ै अिगअिग ्ुछट््याउने, संकिन, ढुवानी त्ा उलचित लवसजयान गनने व्यवस्ा 
लमिाउनपुनने्छ ।

(१३) असपताि पररसर त्ा सेवा लिने कषिहरू लन्यलमत रुपमा सफासगुघर राखनपुनने्छ । 
(१४) असपतािमा प्र्यरोगहुने एप्ररोन, पन्जा, टरोपी, जतुिा, तन्ना, तलक्या, िरोि, रुमाि जसता 

िगुा कपडा ्धनुका िालग िणड्ीकरो व्यवस्ा गनुयापनने्छ।
(१५) असपताि हातालित्र िाना पकाउने र िाना िाने अिगअिग ठाउँसलहतकरो सफा र 

सलुव्धा्यतुि क्यालन्टनकरो व्यवस्ा गनुयापनने्छ ।
(१६) असपतािमा लबरामी र अन््य व्यलतिहरुकािालग चिौलबसैघणटा लवश्व सवास्थ्य संगठनिे 

तरोकेअनरुुपकरो शधुि पानी आपलूतया हुनपुनने्छ ।
(१७) असपताि षिेत्रलित्र र सबै लबिागहरूमा चिौलबसैघणटा लवद्तु अापलूतया र अटरोमलेटक 

ब्याकअप लससटमकरो व्यवस्ा लमिाइएकरो हुनपुनने्छ ।
(१८) असपतािमा उपचिारका िालग आउने लवपन्न असहा्य, बेवाररसे लबरामीका िालग कुि 

श्ैयाकरो १० प्रलतशत लनःशलुक उपचिार अलनबा्यया रुपमा उपिब्ध हुने्छ । ्प लनशलुक 
उपचिार सलमलतकरो लनणया्य अनसुार हुने्छ ।

(१९) उपिफा (१८) बमरोलजम  उपिब्ध गराएकरो उपचिार सेवाकरो अलििेि रािी नगर 
का्ययापालिकामा सरोकरो प्रलतवेिन लन्यलमत रूपमा उपिब्ध गराउने व्यबस्ा गनुयापनने्छ । 

(२०) असपताििे प्र्यरोगगनने उपकरण त्ा औजारहरु सम्यमा नै ममयातकरो व्यवस्ा हुनपुनने्छ  । 
सा्ै ठुिा र गमिीर प्रकृलतका औजार उपकरणहरू कमपनीिे लनलियाष्ट गरेकरो ममयात 
अबल्धअनसुार ममयातसमिार का्यया्यरोजना बनाई सरोही अनसुार ममयात गरेकरो हुनपुनने्छ ।

(२१) असपतािकरो िवन, सवारीसा्धन, मलेसनरीऔजार, ्यन्त्र, उपकरण, लबद्तुी्य उपकरण 
र अन््य लबद्तुी्य उपकरणकरो लन्यलमत ममयात संिार गनने ब्यबस्ा हुनपुनने्छ ।

(२२) असपतािकरो वाडया त्ा अन््य उपचिार लिनेस्ानमा आवश्यकता अनसुार कुरुवा कषिकरो 
प्रबन््ध हुनपुनने्छ ।

(२३) आपतकािीन व्यवस्ामा प्र्यरोग हुने सामग्ीहरूकरो अिगगै िणडारण कषि हुनपुनने्छ । 
्यसतरो िणडारण मा कमतीमा एकमलहनाकरो िालग अत्यावश्यक सामग्ी सटक राखने 
व्यवस्ा हुनपुनने्छ ।

(२४) असपतािमा सरुषिा व्यवस्ाका िालग सरुषिागाडयाकरो व्यवस्ा िएकरो हुनपुनने्छ ।
(२५) असपतािमा लवलिन्न शािा त्ा इकाईबाट प्रिान गनने सवास्थ्य सेवाहरु गणुसतरी्य 

रुपमा संचिािन गनया सलमलतिे ्ुछटै् का्यया संचिािन लनिनेलशका त्यार गरी िाग ूगनने्छ।
(२६) असपतािकरो सेवा त्ा िौलतक संरचिना जेष्ठ नागररक, वािवबालिका र अपाङ्गतामतै्री 
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हुनपुनने्छ । सा्ै असपतािमा ह्ीिचि्ेयर, रििी, सटेचिर राखनपुनने्छ र त्यसता सामाग्ीहरू 
सेवाग्ाहीिे सहज रुपमा िखेने ठाउँमा राखने व्यवस्ा गनुयापनने्छ ।

(२७) सवास्थ्य सेवा संचिािन र पवुाया्धार समबलन््ध अन््य व्यवस्ा प्रचिलित काननू, मापिणड र 
प्ररोटरोकि बमरोलजम गनुयापनने्छ ।

परिच छ्ेद-५
सचूनता,अमभिलछेखीकिण,गुनतासोव्यवस्तापन

२३.असप्तालसचूनताप्रणताली:
(१) असपतािबाट प्रिान गररएका सेवा समवन््धी समपणुया त्थ्याङ्कहरु लन्यमानसुार अलििेि 

व्यवस्ापन गनुयापनने्छ ।
(२) असपताििे सवास्थ्य सेवा समवन््धी सचूिना नगरपालिका, प्रिशे त्ा संघकरो संवलन््धत 

लनका्यमा आवश्यकता अनसुार उपिव्ध गराउनपुनने्छ । 
(३) असपतािवाट प्रिान िएका सेवा सलुव्धाहरुकरो अलििेिीकरण त्ा प्रलतवेिन सवास्थ्य 

व्यवस्ापन सचूिना प्रणािी अनसुार हुने्छ ।   
(४) लबरामीिे सवास्थ्य संस्ाबाट सेवा प्राप्त गनया िागने शलुक, प्रलक्र्या त्ा अवल्ध समते 

ििुाएकरो अनसुचूिी १ बमरोलजमकरो नागररक बडापत्र असपतािकरो अग्िागमा िलेिने गरी 
राखन ुपनने्छ र सरोहीअनरुूप सेवाहरु सलुनलचितता गनुयापनने्छ । 

(५)  एमबिेुन्स, िमकि, प्रहरी जसता सेवा िगा्यतकरो आकलसमक सेवा का टेलिफरोन नमबरहरु 
सपष्ट िलेिनेगरी राखनपुनने्छ ।

(६) असपतािमा आउने लबरामीिाई आवश्यक पनने जानकारी गराउन सरो्धप्ुछ वा सहा्यता 
कषिकरो व्यवस्ा गरी सेवाग्ाहीिाई आवश्यक जानकारी लिने व्यवस्ा गरेकरो हुनपुनने 
्छ  ।

(७) असपतािलित्र प्रिावकारी सचूिना समपे्रषणका िालग आन्तररक टेलिफरोनकरो ब्यबस्ा 
सा्ै आवश्यक आ्धलुनक सं्यन्त्रकरो समलुचित व्यवस्ा गनुयापनने्छ ।

(८) असपताििे प्रिान गनने सवास्थ्य सेवाका वारेमा सम्य सम्यमा असपताििे जनचितेनामिूक 
अलि्यनान संचिािन गरी जनसमिुा्यिाई जानकारी गराउने्छ ।

(९) असपताििे सवास्थ्य समबन््धी त्थ्याङ्क नेपाि सरकारिे लन्धायारण गरे बमरोलजम लन्यलमत 
रुपमा सवास्थ्य व्यवस्ापन सचूिना प्रणािीिे तरोके बमरोलजम पे्रषण त्ा लड.एचि.आई.एस. 
टुमा प्रलवष्ट गनुयापनने्छ ।

(१०) असपताि वा सवास्थ्यकममीिे संकिन गरेकरो सवास्थ्य समबन््धी व्यलतिगत सचूिना, 
कागजात, जानकारी, त्थ्याङ्क त्ा अलििेिकरो गरोपलन्यताकरो सलुनलचितता गनुया 
असपताि त्ा सवास्थ्यकममीकरो लजममवेारी हुने्छ । 
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२४.गुनतासोव्यवस्तापन:

(१) असपताििे सवैिे िखेने ठाँउमा स्ुझाव त्ा उजरुी पेटीका राखने र प्रत्ेयक हप्तालन्यलमत 
रुपमा िरोलने व्यवस्ा लमिाउनपुनने्छ ।

(२) असपताििे सवास्थ्य सेवासमबन््धी गनुासरो, उजरुी र स्ुझाव संकिन गनने र त्यसकरो 
समबरो्धनकरो िालग ्ुछटै् एक अल्धकारी तरोकने्छ ।

२५.प्रछेषणस्बनिीव्यवस्ता:
(१) उपचिारकरो िालग आएकरो लबरामीिाई उप्यतुि कारणिे उपचिार प्रिान गनया नसलकने 

अवस्ा िएमा असपताििे असपतािमा उपिब्ध िएकरो सेवा प्रिान गरी ्प 
उपचिारका िालग तरुुन्त त्यसतरो लबरामीिाई उपचिार प्रिान गनयासकने सवास्थ्य संस्ामा 
पे्रषण गनुया पनने्छ । तर, असपतािमा उति सेवा, जनशलति र उपचिार हुनसकने अबस्ा 
हुिँाहुिँ ैपे्रषण गनया पाइने ्ैछन ।

(२) असपताििे पे्रषण गनने संस्ाहरूकरो पवूया पलहचिान गरी सरो करो अद्ावल्धक सचूिी राखनपुिया्छ 
र पे्रषण गिाया ततकाि सेवाकरो सलुनलचितता गरेर मात्र पठाउन ुपनने्छ ।

(३) उपिफा (२) बमरोलजम पे्रषण गिाया लवरामीकरो लववरण पे्रषण िएर जाने असपतािमा पलहिे 
नै पठाउने व्यवस्ा गनुयापनने्छ ।

(४) लवरामीिाई अन््य सवास्थ्य संस्ामा पे्रषण गिाया असपताििे पषृ्ठपरोषण उलिेि गरी 
लनलियाष्ट पे्रषण पजुाया सलहत पे्रषण गरी लववरण अद्ावल्धक गरीराखनपुनने्छ ।

(५) पे्रषण गिाया असपताििे पे्रषण मापिन्ड बमरोलजमका न््यनुतम उपकरण र सेवा उपिव्ध 
गराउनपुनने्छ।

(६) ्यस िफामा अन््यत्र जनुसकैु कुरा िेलिएकरो िए तापलन सेवाग्ाहीकरो इच्छा बमरोलजम 
लनजिाई पा्यक पनने वा चिाहकेरो सवास्थ्य संस्ामा पे्रषण गनया वा्धा पगुने्ैछन ।

(७) पे्रषण गिाया गियावती मलहिा, गमिीर अवस्ाका लवरामी र लवपन्न नागररकिाई असपताििे 
एमबिेुन्स सेवामा सहुलि्यत प्रिान गनया सकने्छ ।

(८) पे्रषण सेवामा िागने एमबिेुन्स वा ्याता्यात िचियासमबन््धी व्यवस्ा नगरपालिकािे तरोके 
बमरोलजम हुने्छ ।

(९) पे्रषण िएका लवरामीकरो सवास्थ्य अवस्ा हरेी असपताििे उपचिारमा प्रा्लमलककरण 
गनया सकने्छ ।

(१०) असपतािमा पे्रषण िइ आएका लवरामीिाई लडसचिाजया गिाया पे्रषण लफतमी पजुाया सलहत 
लडसचिाजया गरी सरोकरो लववरण अद्ावल्धक रुपमा राखनपुनने्छ ।

(११) उपिफा (१०) बमरोलजम लडसचिाजया गिाया लवरामीिाई िहेा्यका लववरणहरू उलिेि गरी 
अनसुचुिी २ बमरोलजमकरो लडसचिाजया सारंश लिनपुनने्छ ।

(क)  लवरामीकरो पररचि्य-पत्र नं.
(ि)  मखू्य समस्याहरू
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(ग)  िौलतक परीषिण गिाया प्राप्त ररपरोटयाका सारांश
(घ)  ततकाि गररएकरो परीषिणकरो सारांश
(ङ)  उपचिारकरो क्रममा िलेटका त्थ्य
(चि) उपचिारकरो क्रममा अपनाइएकरो प्रकृ्या
(्छ)  उपचिारकरो क्रममा असपतािमा रहकेरो अवल्ध
(ज) गररएकरो उपचिारकरो लववरण
(्झ) लडसचिाजया हुिँाकरो अवस्ा, सरो सम्यमा लिइएकरो लनिनेशन त्ा डाइट, व्या्यम, 

उपचिार पद्दलत, औषल्धकरो मात्रा, प्रकृ्या त्ा अवल्ध
(ञ)  पनु: आउनपुनने वा नपनने जानकारी
(ट)  लनिानातमक जाँचिहरूकरो ररपरोटयाकरो सारांश
(ठ) अन््य आवश्यक कुराहरू

परिच छ्ेद-६
मवमवि

२६.असपतािकरो ्छाप: असपतािकरो समपणूया कामकारबाहीकरो लनलमति एउटा ्ुछटै् ्छाप हुने्छ । 
्छापकरो नमनुा र आकार अनसुचूिी ३ मा उलिेि िएबमरोलजम हुने्छ ।

२७.असपतािकरो संगठन संरचिना : असपतािकरो आफनै सङ्गठन संरचिना हुने्छ । सङ्गठन 
संरचिना प्रचिलित काननू बमरोलजम नगरपालिकािे लन्धायारण गनने्छ ।

२८.सा्झिेारी गनया सकनेः असपताििे असपतािकरो सेवािाई व्यवलस्त र प्रिावकारी बनाउन 
असपतािकरो सतररोन्नती सरसफाई त्ा फरोहरोर व्यवस्ापन, क्यालन्टन, सरुषिा व्यवस्ा, 
िन्ड्ी, एमबिेुन्स त्ा शव वाहान सेवा िगा्यतका व्यवस्ापन गनयार लवशषेज्ञ सेवा संचिािन 
गनया नगरपालिकासंग समन्व्य गरी आवश्यकता अनसुार प्रचिलित काननू बमरोलजम समिुाल्यक, 
सरकारी, लनजी त्ा गैरसरकारी लनका्य वा संस्ासंग सम्झौता वा सा्झिेारीमा गनया सकने्छ ।

२९.वालषयाक प्रलतवेिन पेश गनने: सलमलतिे बषयािररकरो काम कारवाहीकरो प्रलतवेिन आल य्ाक वषया 
समाप्त िएकरो एक मलहनालित्र नगरपालिका समषि पेश गनुयापनने्छ ।

३०.लनिनेशन पािना गनुयापनने: का्ययापालिकािे लिएका लनिनेशनहरुकरो पािना गनुया सलमलतकरो कतयाव्य 
हुने्छ ।

३१.नगरपालिकािाई आल य्ाक िाल्यतव सजृना गनया नहुने: नगरपालिकाकरो सवीकृलत लवना 
सलमलतिे नगरपालिकािाई ्प आल य्ाक िार पनने गरी िाल्यतव सजृना गनुया हुिँनै ।

३२.अल्धकार प्रत्या्यरोजन गनया सकने : सलमलतिे आफूिाई प्राप्त अल्धकारहरूमध्ेय आवश्यकता 
अनसुार केही अल्धकार अध्यषि, उपाध्यषि र सिस्य सलचिविाई प्रत्या्यरोजन गनया सकने्छ  ।

३३.का्ययालवल्धकरो पािना गनुयापनने : ्यस का्ययालवल्धकरो पािना गनुया नगरपालिका लित्रका 
नगरपालिकाबाट सरकारी असपतािकरो िाल्यतव हुने्छ । 
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३४.व्याख्या गनने अल्धकार: ्यस का्ययालवल्धमा उललिलित  कुनै प्राव्धानकरो का्यायान्व्यनमाकुनै 

लविलव्धा उतपन्न िई का्यायान्व्यनमा वा्धा आई परेमा नगर का्ययापालिकािे सरोकरो व्याख्या 
गनने्छ ।

३५.प्रचिलित काननू बमरोलजम हुने: ्यस का्ययालवल्धमा उलिेि िएका लवष्यहरू ्यसै बमरोलजम र 
्यसमा उलिेि निएमा लवष्यहरू प्रचिलित काननू बमरोलजम हुने्छ ।

३६.संसरो्धन गनुयापरेमाः ्यस का्ययालवल्धमा उलिेि िएका लवष्यहरूकरो संसरो्धन गनुया परेमा 
का्ययापालिकाबाट संसरो्धन हुने्छ ।
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अनुसचूी१

िफा २० करो उपिफा ४ सँग समबलन््धत

असपतािबाट प्रिान गररने सेवाकरो
नतागरिकब्तापत्रकोढतँाचता

लस. 
न.

शािा/
वाडया

प्रिान गररने 
सेवाकरो लववरण

समबलन््धत 
समपकया  व्यलति प्रलक्र्या िागने 

सम्य
िागने 
शलुक

गनुासरो सनु्ने 
अल्धकारी
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अनुसचूी२

िफा २२ करो उपिफा ११ सँग समबलन््धत

म्सचताज्तसतािताशंढतँाचता
...........................................असप्ताल

म्सचताज्तसताितंाश

लवरामीकरो नामः उमरेः

लवरामीकरो ठेगानाः समपकया  नं.

असपतािकरो वाडयाः ्यलुनटः

लवरामीकरो पररचि्यपत्र नं./िताया नं. लमलतः

समस्याहरूः
.............
.............

परीषिण लववरणः
..................
..................

उपचिारकरो क्रममा िलेटएका त्थ्य उपचिार प्रलक्र्या र पद्दलतः
...................................................................................................................

उपचिारकरो क्रममा सवास्थ्य संस्ामा रहकेरो अवल्धः
िनाया िएकरो लमलत र सम्यः

उपचिार समबन््धी लववरणः
.................................

लसफाररस औष्धीकरो नाम, मात्रा र अवल्ध
......................................................

लडसचिाजया हुिँाकरो सवास्थ्य अवस्ा, सरो सम्यमा लिएकरो लनिनेशनः
..................................................................................

पनुः असपताि आउने(Follow up) समबन््धी लववरणः
्यस उपचिारकरो क्रममा पनु असपताि आउनपुनने वा नपनने
आउनपुनने लमलतः

अन््य आवश्यक कुराहरूः
.................................

.........................
इन्चिाजयाकरो हसताषिर
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अनुसचूी३
िफा २३ सँग समबलन््धत

असप्तालको्तापकोनिुनता:

१. ्छापकरो नमनुा: नगरका्ययापालिकाकरो िरोगरोकरो ति नगरअसपतािकरो नाम र असपताि रहकेरो 
ठेगाना रहने्छ ।

२. ्छापकरो आकार: नेपाि सरकारकरो प्रचिलित काननु वमरोलजम हुने्छ ।


