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अनसूुची-६ 

स्वास््य संस्थाको स्व:मूल्याङ्कन फाराम 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

 

स्वमूल्याङ्कन मममत : 20.../.../... 

सामाधय जानकारी: 

स्वास््य संस्थाको नाम : 

ठेगाना :  

सम्पकक  नं. : 

फ्याक्स नं. : 

इमेल : 

स्वास््य संस्था प्रमखुको नाम : 

ठेगाना : 

सम्पकक  नं : 

मोबाइल नं.: 

 इमेल : 
 

प्राविानहरु 

संचालन स्वीकृमत : 

स्वीकृमत ददने मनकाय : 

स्वीकृमत पाएको सेवा/बेड संख्या : 

नवीकरण गनुकपने मममत : 

IEE/EIA (स्वीकृमत – गनुकपने संस्था भएमा ) : 

भवन संहहता अनसुार सम्बन्धित मनकायको मसफाररस – आवश्यक पने संस्थाका लामग 

गत आ.व. .......................... को करचकु्ता 

मामसक रुपमा महानगरपामलकामा प्रमतवेदन गने गरेको – छ/छैन । 
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१. भौमतक पवुकिारको अवस्था 

क्र.सं. मापदण्डहरु 

 

छ/छैन कैहफयत 

1. आफ्नै स्वाममत्वको जग्गा तथा भवनमा संचामलत - जग्गाको क्षेत्रफल 
................. 

  

यदद भाडामा मलइक सञ्चालनमा भएको भए सम्झौता गरेको   

2. क. स्वास््य संस्था मनमाकण स्वीकृमत मलंदा स्वास््य सेवा संचालनका 
लामगभनी स्पष्ट व्यहोरा खलुाएको 

  

ख. स्वास््य संस्थाको कुल मनमाकण क्षेत्रफल ...........................  55 Sqm/per bed* 

३. स्वास््य संस्था रहेको स्थानबाट एक हकलोमीटर मभत्र त्यस्तै प्रकृमतको सेवा 
ददने अस्पताल रहेको 

  

4.  सवारी सािन पाहकक ङ्गको व्यवस्था छ/छैन – छुट्याइकएको क्षेत्रफल 
....................  

क्षमता अधदाजी ........... वटा कार  

 25% जग्गा वा 
मतन शैंया बराबर 
1 कार पाहकक ङ्ग 

5. स्वास््य संस्थाको भवनमा एक तला भधदा बढी तला भएको भवन वा 
अस्पताल सेवा प्रदान गनुकपने Ramp/Lift को व्यवस्था  

  

6. स्वास््य संस्थाको कोठाहरु उपयकु्त भेधटीलेसन वा वातानकुुमलत यधत्र 
रान्खएको 

  

7. प्रमतक्षालयमा आवश्यकतानसुार बस्ने कुसीको व्यवस्था   

8. सूचना-पाटी, टेमलमभजन, पत्रपमत्रका लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रदान गने 
व्यवस्था ममलाएको 

  

9. भवनको सामाधयत: कोठाको उचाइक कन्म्तमा 3 ममटर (10 हफट)   

10. स्वास््य संस्थाको गरुुयोजना (Master Plan) तयार गरेको   

11. स्वास््य संस्थाको प्रत्येक हवशेषज्ञ सेवाको लामग छुट्टाछुटै्ट शाखा/यमुनट   

12. प्रशासमनक कायाकलयमा बैठक कोठा र पसु्तकालय व्यवस्था   

13. आकन्स्मक अवस्थामा बहहकगमन द्धारको आवश्यक व्यवस्था भएको   

14. आगलागी भएको बेलामा बारुणयधत्रको लामग अस्पताल हातामभत्र पयाकप्त 
स्थानमा पानी भने व्यवस्था ममलाएको 

  

15. प्राकृमतक प्रकोपको अवस्थामा, बारुणयधत्र सहज रुपमा आवागमन हनु सक्ने 
र आकन्स्मक संकेतका लामग साइकरनको व्यवस्था 

  

16. पयाकप्त संख्यामा अन्ग्न समनयधत्र (Fire Extinguisher) जडान भएको हनु ुपने   
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2. स्वास््य संस्था व्यवस्थापन तथा सशुासन 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 

1. स्वास््य संस्था प्रवेश गनाकसाथ स्वास््य संस्थाको ले-आउट देन्खने 
नक्साद्धारा कुन सेवा कुन ठाउँमा प्राप्त गनक सहकधछ भनी स्पष्ट देखाएको 

  

2. स्वास््य संस्थामा आउने मबरामीलाइक आवश्यक पने जानकारी गराउन 
सोिपछु वा सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाइक आवश्यक 
जानकारी ददने व्यवस्था गरेको 

  

३. मबरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गनक लाग्ने शलु्क, प्रकृया तथा अवमि समेत 
खलुाएको नागररक वडापत्र(Citizen Charter) सबैले देख्न ेगरी राखेको  

  

4. सबैले देख्न ेस्थानमा उजरुी पेहटका रान्खएको   

5. गनुासो सनु्ने अमिकारी तोकी जनगनुासो/उजरुी समािान गने व्यवस्था 
ममलाएको हनु ुपने, साथै समािान हनु नसक्न ेभएमा सो को कारण 
सम्बन्धित व्यन्क्तलाइक जानकारी गराउन े

  

6. संक्रमण मनयधत्रण (Infection Prevention) को व्यवस्था, सो को मनयममत र 
प्रभावकारी अनगुमन गरेको 

  

7. सेवा प्रदायक न्चहकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको सरुक्षाका लामग हवमभन्न 
सरुवा रोग मबरुद्धको खोप तथा व्यन्क्तगत सरुक्षा व्यवस्था गरेको 

  

8. कायकरत कमकचारीहरुको सेवा शतक सम्बधिी हवमनयम बनाएको   

9. नेपाल सरकारबाट सञ्चामलत सेवा वा कायकक्रम सञ्चालन गदाक नेपाल 
सरकारले तोकेको प्रोटोकल/मापदण्ड/मनदेन्शका अमनवायक रुपमा पालना 
गरेको 

  

10. स्वास््य सेवाहरु स्तरीय रुपमा सञ्चालन गने कायकसञ्चालन मनदेन्शका 
(Standard Operating Manual) तयार गरी लागू गरेको 

  

11. बहहरंग हवभागमा आउने मबरामीको चापका आिारमा मबरामी दताक, हवशेषज्ञ 
परामशक, मनदानात्मक सेवाहरु र औषिी कक्षमा मछटो छररतो सेवा ददने 
व्यवस्था गरेको 

  

12. स्वास््य संस्थामा उपचारका लामग आउने हवपन्न, असहाय, बेवाररसे 
मबरामीका लामग कुल शैंयाको दश प्रमतशत शैंया छुट्याइक मन:शलु्क उपचार 
अमनवायक रुपमा उपलब्ि गराएको 

  

13. नं. 13 बमोन्जम उपलब्ि गराएको उपचार सेवाको अमभलेख राखी 
महानगरपामलकामा सो को प्रमतवेदन मनयममत रुपमा पठाउने गरेको 

  

14. स्वास््य संस्थाको सूचना अमिकारी तोकेको   
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1५. स्वास््य संस्थाले हवपद् व्यवस्थापनको कायकयोजना बनाएको र सो कायकका 
लामग सम्पकक  व्यन्क्त तोहक सो को जानकारी महानगरपामलकामा ददएको 

  

16. स्वास््य संस्था मभत्र प्रभावकारी सूचना सम्प्रषेणका लामग आधतररक टेमलफोन 
कल (Intercom) वा आिमुनक संयधत्रको व्यवस्था 

  

17. सावकजमनक संचार सेवाको व्यवस्था   

18. प्रहरी, एम्बलेुधस, दमकल जस्ता सेवा लगायतका आकन्स्मक सेवाका 
टेमलफोँन नम्बरहरु स्पष्ट देन्खने गरी राखेको 

  

19. स्वास््य संस्थामा मबरामी र अधय व्यन्क्तहरुका लामग चौबीसै घण्टा शदु्ध 
पानी आपमुतक हनुे व्यवस्था 

  

20. स्वास््य संस्थाद्धारा हवतरण हनुे पानीको गणुस्तर पररक्षण 4/4 महहनामा 
गराइक अमभलेख राखेको 

  

21. स्वास््य संस्था क्षेत्रमभत्र र सबै हवभागहरुमा चौमबसै घण्टा हवद्यतु आपमुतक हनुे 
व्यवस्था ममलाएको 

  

22. ओ.टी., आइक.मस.यू, इकमजेधसी कक्ष लगायतका संवेदनशील कक्षहरुमा 
आपतकालीन हवद्यतु व्याक-अप मसष्टम राखेको 

  

23. स्वास््य संस्था पररसर तथा सेवा ददने कक्षहरु मनयममत रुपमा सफा सगु्घर 
रान्खएको 

  

24. स्वास््य संस्था हातामभत्र सेवाग्रही तथा सेवादायकका लामग पयाकप्त पानी र 
साबनु सहहतको सफा शौचालय सबै कक्षहरु वा न्क्लमनकमा व्यवस्था भएको 

  

25. अपाङ्गमैत्री शौचालयको व्यवस्था (प्रत्येक तलामा) प्रमत 6 शैंया बराबर 1   

26. स्वास््य संस्थाको एम्बलेुधस चाल ुहालतमा भएको   

27. स्वास््य संस्थामा मेमडकल एटेण्डेण्ट सहहतको 1 वटा एम्बलेुधस भएको   

28. स्वास््य संस्था हाता मभत्र खाना पकाउने(Kitchen) र खाना खाने(Dining) 
अलग-अलग ठाउँ सहहतको सफा र सहुविायकु्त क्यान्धटनको व्यवस्था 

  

29. स्वास््य संस्थाको भवनमा चट्याङ्ग छल्ने(Anti-Lightening) प्रहवमिको जडान, 
वैकन्ल्पक भयाकङको व्यवस्था, आगो मनभाउने संयधत्र, अटोफायर अलामक, 
स्मोक मडटेक्टर जडान गररएको 

  

30. मबरामी तथा कुरुवाको लामग नहुाउने घरको व्यवस्था गरेको   

31. स्वास््य संस्थाको वाडक तथा अधय उपचार ददने स्थानमा आवश्यकता अनसुार 
मबरामीको साथमा रहने एक जना कुरुवालाइक बस्न सक्ने प्रबधि गरेको 

  

32. उपकरण तथा औजारहरु समयमा नै ममकत गने गरेको र ठूला र गम्भीर 
प्रकृमतका औजार उपकरणहरुको ममकत सम्भार कायकयोजना बनाइक सोही 
अनसुार ममकत गरेको 
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33. अस्पतालमा प्रयोग हनुे एप्रोन, पधजा, टोपी, जतु्ता, तन्ना, तहकया, खोल, 
रुमाल जस्ता लगुा कपडा िनुको लामग लण्रीको व्यवस्था भएको 

  

34. स्वास््य संस्थामा भनाक भएका हवरामीको लगुा िनुे सहुविाको व्यवस्था   

35. आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग हनुे सामाग्रीहरुको अलग्गै भण्डार कक्ष 
हनुपुने। यस्तो भण्डारमा कन्म्तमा एक महहनाको लामग अत्यावश्यक सामाग्री 
स्टक राख्न ेव्यवस्था गरेको 

  

36. स्वास््य संस्थाको लामग आवश्यक लत्ताकपडा, सरसफाइ सामाग्री, औजार, 
उपकरण तथा औषमिको धयूनतम मौज्दात रहन ुपने र सो सामाग्रीहरुको 
उपयकु्त भण्डारणको (Refrigerator, Ventilation, A/C आदद) व्यवस्था गरेको 

  

37. भवनमा सवकसािारणको जानकारीका लामग Disaster Management Plan तयार 
गरी सरुक्षा सम्बधिी संकेत न्चधहहरु उपयकु्त स्थानमा प्रस्ट देन्खने गरी 
रान्खएको 

  

38. स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी तथा अधय जनशन्क्तलाइक हवपद 
व्यवस्थापनका लामग (आगजनी, भकुम्प, हलुदंगा आदद) र आपत्कालीन 
उद्धार तथा उपचार गनेु प्रभावकारी हवमिको कायक योजना बनाइक सो सम्बधिी 
अमभमखुीकरण तामलम कन्म्तमा वषकको दइुक पटक र नमूना अभ्यास Drill 

practice कन्म्तमा 1 वषकको एक पटक 

  

39. आपत्कालीन अवस्थाको लामग तत्काल सेवा गनक राज्यका सरुक्षा मनकायसँग 
समधवय कायम गने व्यवस्था ममलाएको 

  

40. स्वास््य संस्थामा सरुक्षा व्यवस्था ममलाउन सरुक्षा गाडकको व्यवस्था भएको   

41. स्वास््य संस्थाले कन्म्तमा रात्रीकामलन समयमा काम गने कमकचाररलाइक 
आउन जान यातायातको व्यवस्था ममलाएको 

  

42. आिमुनक सूचना प्रहवमि सहहतको स्वास््य संस्था सूचना केधरको स्थापना 
भएको 

  

43. वाडक तथा अधय सम्वेदनन्शल कोठाहरु जस्तै लेवर रुम, डेमलभरी रुम, 
आइक.सी.यू, सी.सी.यू., अपरेशन मथएटर, आपतकामलन कक्षमा न्शघ्र सूचना 
ददने पद्धमत स्थापना भएको 

  

 

3. औषमि पसल (Pharmacy) 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 

1. स्वास््य संस्था हाता मभत्र चौमबसै घण्टा औषमि पसलको व्यवस्था   
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2. फामेसी सञ्चालनका लामग फामेसी हवषय अध्ययन गरेको दक्ष जनशन्क्तको 
व्यवस्था 

  

3. फामेसी कक्षमा औषमिको गणुस्तरमा ह्रास नहनुे गरी सरुन्क्षत भण्डारमा गने 
व्यवस्था (खासगरी ताप सम्वेदनन्शल औषमि र भ्यान्क्सन) 

  

4. उपचारमा प्रयोग गररने लागू औषमिहरु (Narcotic Drugs) न्चहकत्सकको 
मलन्खत प्रने्स्क्रपसन अनसुार मात्र हवतरण गनेसाथै सो को अमभलेख राख्न े
गरेको 

  

5. म्याद नाघेका औषमिहरु मनयममत रुपमा तोहकएको हवमि अपनाइक नष्ट गने 
गरेको 

  

6. आकन्स्मक सेवाका लामग चाहहने आवश्यक औषमिहरु चौमबसै घण्टा 
उपलब्ि हनुे व्यवस्था 

  

7. औषमिको खरुा मूल्यमा छुटको व्यवस्था भएमा सबैले देख्न ेगरी सूचना टाँस 
गरेको 

  

8. फामेसीमा काम गने व्यन्क्तहरु सम्बन्धित मनकायबाट इजाजत पाएको   

 

4. रक्त सञ्चार सेवा (Blood Blank) 

क्र.सं. मापदण्डहरु (अस्पतालहरुको लामग मात्र) छ/छैन कैहफयत 

1. अस्पताल हातामा ब्लड बैंकको व्यवस्था भएको वा सो नभएमा मबरामीको 
लामग आवश्यक पने ब्लड उपलब्ि हनुे व्यवस्था (नेपाल रेडक्रस 
सोसाइहटबाट रक्त संचार सेवा उपलब्ि भएको ठाउँमा यो व्यस्था अमनवायक 
नहनुे) 

  

 

5. शवगहृ 

क्र.सं. मापदण्डहरु(अस्पतालहरुको लामग मात्र) छ/छैन कैहफयत 

1. अस्पतालमा रहेका मबरामी तथा अधय सेवाग्राहीलाइक असहज नहनुे गरी 
अलग्गै न्चस्यान कक्ष वा शवगहृको व्यवस्था भएको 

  

 

6. फोहोरमैला तथा वातावरण व्यवस्थापन 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 
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1. स्वास््य संस्थाबाट मनस्कासन हनुे सामाधय तथा न्चहकत्साजधय फोहोरमैला 
प्रकृमत अनसुार स्रोतमै अलग अलग छुट्याउन,े संकलन, ढुवानी तथा उन्चत 
हवसजकन गने व्यवस्था ममलाएको 

  

2. जोन्खमपणुक फोहरव्यवस्थापनका लामग उपयकु्त प्रहवमिको व्यवस्था   

3. स्वास््य संस्थाबाट सनृ्जत संक्रमणजधय फोहरलाइक मन:संक्रमण गरेर अन्धतम 
व्यवस्थापन गने गरेको 

  

4. स्वास््य संस्थामा मकक रीयकु्त उपकरणको सट्टा मडजीटल प्रहवमियकु्त 
उपकरण प्रयोगमा ल्याएको 

  

५. प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रस्ताव 
भए बमोन्जम प्रमतकूल असर धयूमनकरण गने हक्रयाकलाप अनगुमन योजना 
अनसुार सूचकका आिारमा अनगुमन गरी प्रमतवेदन राख्न ेव्यवस्था ममलाएको 
(अस्पतालहरुका लामग) 

  

६. स्वास््य संस्था पररसर तथा सेवा ददने कक्षहरु मनयममत रुपमा सफा सगु्घर 
रान्खएको 

  

 

७. आकन्स्मक सेवा 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 

1. कुल शैया क्षमताको कन्म्तमा दश प्रमतशत आकन्स्मक कक्षमा शैंयाहरुको 
उपलब्िता 

  

2. आकन्स्मक कक्षबाट अल्रासाउण्ड, एक्सरे, इमेन्जङ सेवा, प्रयोगशाला, 
ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा अधय सेवाहरुमा सन्जलै मबरामी ल्याउन लैजान 
सहकने व्यवस्था (न्व्हलचेर/रली जान सक्ने अवस्था) 

  

3. आपतकालीन सेवाका लामग प्रयोग हनुे सवारी सािनहरु अस्पतालको 
आपतकालीन कक्षमा सहज रुपमा आउन जान सक्ने अवस्था 

  

4. आवश्यक सेवा ददनका लामग आकन्स्मक कक्षको कोठा उपयकु्त   

5. दक्ष स्वास््यकमीबाट अस्पतालहरुमा चौबीसै घण्टा आकन्स्मक सेवा 
उपलब्ि हनुे व्यवस्था 

  

6. सम्बन्धित हवषयको कधसल्ट्याण्ट/न्चहकत्सक अनकलमा अमनवायक रुपमा 
उपलब्ि हनुे व्यवस्था 

  

7. आकन्स्मक सेवामा काम गने जनशन्क्त तामलम प्राप्त   

8. आकन्स्मक सेवाका लामग चाहहने आवश्यक औषमिहरु चौमबसै घण्टा 
उपलब्ि हनुे व्यवस्था 
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9. आकन्स्मक हवभागबाट मबरामी भनाक गनक, ररफर हनुे भए ररफरल प्रहक्रया र 
मबरामी साने पद्धती स्पष्ट पररभाहषत भएको 

  

 

आवश्यक उपकरणहरु 

क्र.सं. हववरण १5 शैंया छ/छैन कैहफयत 

1. सक्सन मेमसन प्रत्येक उपचार कक्षमा  1   

2. सचुर सेट – प्रत्येक उपचार कक्षमा 1   

3. एम्ब ुब्याग (Resuciation bag with Laryngoscope) 2   

4. अन्क्सजन – प्रत्येक उपचार कक्षमा 2   

5. इ.सी.जी. मेन्शन 1   

6. Cardiac Monitor 1   

7. डीहफव्रीलेटर (Automatic Electric Defribillator) 1   

8. भेधटीलेटर 1   

9. वी.पी. सेट (प्रत्येक कक्षमा) √   

10. आइ.भी. स्टेण्ड (उपचार शैंयाको अनपुातमा) √   

11. प्लाष्टर गने सामग्री 1   

12. डाइग्नोन्स्टक सेट 1   

13. आकसन्म्क कायकको लामग औषमि सहहतको काटक (रली) 1   

14. राहकयोस्टोमी सेट 1   

15. Intraosseous सेट 1   

16. भेनस सेक्सन सेट 1   

17. CVP Line Set  1   

18. मनबलुाइकजर सेट 1   

19. वाटरसील रेनेज सेट १   

20. सूचना पाटी १   

21. ह्वील न्चयर, रली, स्रेचर  √   

22 Foot step √   

23. वैकन्ल्पक हवद्यमुतय व्यवस्था √   

24. ग्यान्स्रक ट्युव/ N/G tube Aspiration set √   

25. डसु सेट(Enema) √   

26. खटु्टाले चलाउने सक्सन मेमसन (Non Electric) √   

नोट: अधय स्वास््य संस्थाको प्रकृमतअनसुारको हववरण पेश गनुकपने छ। 
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८. सघन उपचार सेवा (आइक.मस.यू., मस.मस.यू, एन.आइक.मस.यू) 

(सेवा भएकोमा लागू हनुे) 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 

1. चौमबसै घण्टा सघन उपचार सेवा ददने व्यवस्था ममलाएको   

2. कुल उपलब्ि बेडको पाँच प्रमतशतको अनपुातमा आइक.मस.यू. बेड व्यवस्था 
गरेको 

  

3. आइक.मस.यू. कक्षमा प्रमत दइुक शैंयाका लामग एक भेन्धटलेटर   

4. आइक.मस.य.ु, मस.मस.यू, एन.आइक.मस.यू. जस्ता सघन सेवा प्रदान गने यमुनटमा 
प्रमत शैंयाको अनपुातमा एक जना स्टाफ नसकको व्यवस्था 

  

5. तामलम प्राप्त न्चहकत्सक चौमबसै घण्टा उपन्स्थत रहने र सम्बन्धित 
कधसल्ट्याण्ट अनकलमा उपलब्ि हनुे व्यवस्था 

  

6. मबरामीहरुको अवस्थाबारे चौमबसे घण्टामा कन्म्तमा दइुक पटक मबरामीका 
आफधतलाइक जानकारी ददने व्यवस्था 

  

7. कडा सरुवारोग भएका मबरामीलाइक सघन उपचार आवश्यक परेका 
मबरामीलाइक छुटै्ट आइसोलेशनमा उपचारको प्रबधि ममलाएको 

  

8. सघन उपचार कक्ष वातानकुुमलत बनाइकएको   

 

९. ओ.टी. (Operation Theatre) 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 

1. एउटा मेजर ओ.टी. र एउटा माइनर ओ.टी. को व्यवस्था भएको   

२. एउटा एनेस्थेमसक तयारी कक्षको व्यवस्था भएको   

३. अन्क्सजन आपमुतकको मनयममत व्यवस्था   

४. ओ.टी. वातानकूुमलत   

५. ओ.टी. को बाहहर मबरामी कुरुवा बस्ने व्यवस्था   

६. मेजर ओ.टी. भएको जनुसकैु अस्पतालमा आइक.मस.यू. अमनवायक हनु ुपने 
व्यवस्था पालना गरेको 

  

७. प्रत्येक मेजर ओ.टी. को लामग पोष्ट अपरेहटभ वाडकको व्यवस्था   

८. अस्पतालमा शल्यहक्रया पश्चात पमन मबरामीको अवस्था न्स्थर नभएसम्म उक्त 
शल्यहक्रया गने समूह तथा सजकन न्चहकत्सक र एनेस्थेमसयोलोन्जष्ट 
अस्पतालमा रहहरहन पने व्यवस्था 
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१०. बहहरंग हवभाग 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 

1. मबरामी नाम दताक कक्ष/स्थानको व्यवस्था   

2. अस्पतालबाट प्रदान हनुे प्रत्येक हवशेषज्ञ सेवाका लामग अलग अलग 
ओ.पी.डी. कक्षको व्यवस्था ममलाएको 

  

3. बहहरंग हवभागको प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कन्म्तमा चौि वगक मीटर  कररब 10*14 
हफटको कोठा 

4. स्वास््य संस्थाले बहहरङ्ग सेवा प्रदान गने हवशेषक्ष न्चहकत्सक वा अधय 
न्चहकत्सकहरु उपलब्ि हनुे समय तामलका (ददन र बार खलु्ने गरी) सबैले 
देख्न ेठाउँमा राखेको 

  

5. न्व्हलचेयर, रमल, स्रेचरको पयाकप्त ब्यवस्था भएको   

6. न्व्हलचेयर, रमल, स्रेचर राख्न ेठाउँ पयाकप्त भएको   

7. न्व्हलचेयर, रमल, स्रेचर चलाउने मामनस पयाकप्त भएको   

8. स्वास््य संस्थाले उपलब्ि गराउने भमनएको हवशेषज्ञ सेवा सम्बन्धित 
हवशेषज्ञ न्चहकत्सकबाटै प्रदान गने व्यवस्था ममलाएको 

  

9. मबरामी र मबरामीको रेखदेख गने व्यन्क्तलाई रोग र उपचार पद्धमतबारे स्पष्ट 
जानकारी ददने व्यवस्था 

  

10. ओहपमड कक्षमा पयाकप्त फमनकचर सहहतको प्रमतक्षालय   

11. सूचनापाटी, हटमभ न्स्क्रन, पोष्टर आददबाट स्वास््य सम्वधिी र स्वास््य 
संस्थाबाट प्रदान गररने सेवा सम्वधिी जानकारी ददने व्यवस्था 

  

12. आवश्यकता अनसुार महहला र परुुषका लामग अलग अलग शौचालयको 
व्यवस्था 

  

 

बहहरंग सेवाका पूवाकिार तथा मापदण्डहरु देहायको तामलका बमोन्जम हनुपुनेछ ।  

S.N. Description Standard Yes/No Remarks 

A General Areas    

1 Inquairy counter/Cash counter 1(28)   

2 Medical record(sq.m) 1(10.5)   

3 Janitor’s closet (sq.m) 1(3.5)   

4 Waiting room (sq.m) 1(28.0)   

5 Public Telephone 1   

6 Toilets (Male and Female) 2   

B Medical Clinic    

1 Consultation room (each 14 sq.m) √   
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2 Sub waiting room 1(14.0)   

C Surgical Clinic    

1 Consultation room (each 14 sq.m) √   

2 Treatment and dressing room √   

3 Sub waiting room 1(14.0)   

D Gyne/Obs Clinic    

1 Consultation room (each 14 sq.m) √   

2 Treatment room 1(17.5   

3 Toilet cum cleaning room √   

4 Waiting room 1(14.0)   

E Paediatric Room    

1 Consultation room (each 14 sq.m) √   

2 Treatment room 1(14.0)   

3 Immunization room  1(14.0)   

4 Recreation and play room 1(14.0)   

5 Waiting room  1(14.0)   

F Orthopedic Clinic    

1 Consultation room (each 14 sq.m) √   

2 Plaster and splint storage room 1(14.0)   

3 Treatment room 1(14.0)   

4 Recovery and plaster cutting room 1(14.0)   

5 Waiting room 1(14.0)   

6 Physiotherapy room  1(28.0)   

G ENT Clinic    

1 Consultation room (each 14 sq.m) √   

2 Treatment room √   

3 Audiometry room  1(14.0)   

4 Waiting room  √   

H Dental Clinic    

1 X-ray room √   

2 Consultation room  √   

3 Workshop/Lab √   

4 Recovery room  √   

I Skin and STD Clinic    

1 Consultation room (each 8 sq.m) √   

2 Treatment room √   

3 Skin Lab √   

4 Waiting room √   

5 Counseliing room  √   

 



56 
 

ओहपडी सञ्चालन हनुे समय  

हवहान . . . . . . . . .  साँझ . . . . . . . . . 

क्र.सं. सेवाहरु छ/छैन 

१ सामाधय न्चहकत्सा  

२ बालरोग  

३ सामाधय शल्यहक्रया  

४ स्त्री तथा प्रसतुी रोग  

५ हाड जोनी  

६ नाक कान घाँटी  

७ छाला तथा यौन रोग  

८ अधय ...................  

 

 

११. अधतरंग हवभाग 

क्र.सं. मापदण्ड छ/छैन कैहफयत 

१ न्चहकत्सकको ड्युटी रुम, प्याधरी, आइशोलेशन रुम, हरटमेधट रुम, शौचालय 
आददको व्यवस्था 

  

२ शैया वीच कम्तीमा ४ हफट तथा मभत्ताबाट १ हफटको दरुी   

३ अस्पतालमा बच्चा सतु्केरी अब्जभेसन तथा सरुवा रोगका लामग छुट्टाछुटै्ट 
वाडकको व्यवस्था 

  

४ जनरल शैयाको हकमा ४ देन्ख ६ शैयाको अनपुातमा १ स्टाफ नसकको 
व्यवस्था भएको 

  

५ लेबर रुमको छुटै्ट व्यवस्था भएको   

६ नमसकङ् ड्युटी स्टेशनबाट प्रत्येक मबरामीको प्रत्यक्ष मनगरानी हनु ेव्यवस्था वा 
प्रत्येक बेडमा कल बेलको व्यवस्था 

  

 

अधतरंग हवभागका पूवाकिारहरु 

S.N. Description Standard Yes/No Remarks 

1 Ward Area (per bed 7 sq.m) √   

2 Nursing station 1   

3 Nurse’s changing room √   

4 Treatment room 1   
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5 Clean utility room √   

6 Ward kitchen/pantry √   

7 Sluice room  √   

8 Ward store √   

9 Doctor’s duty room with toilet √   

10 Sanitary facilities √   

11 Water closet/toilet 1 to every 8 beds (male) √   

12 Urinal/toilet 1 to every 6 beds (female) √   

13 Wash basin 1 for every 12 beds √   

14 Sink 1 for each ward √   

15 Kitchen sink and dishwasher 1 for each ward √   

 

 

१२. हवहवि पूवाकिारहरु 

S.N. Inpatient (General Ward) 15 beds Yes/No Remarks 

11. Administrative Block √   

A Director's Room √   

B Administrative Unit √   

C Finance Unit √   

D Library √   

E Meeting Hall √   

F Training Hall √   

G Record Keeping Unit √   

H Security Unit √   

I Toilet Male/Female √   

J House keeping √   

12. Laundary √   

A Dirty Receive √   

B Clean Store Room √   

C Staffs Room with Toilet √   

D Cleaning area √   

E Kitchen √   

13. CSSD √   

A Dirty Receiving √   

B Cleaning Room √   

C Sterlization Room √   

D Clean Storage Room √   

E Common Storage √   

F Drying & Packing √   

G Ambulance    
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१३. मानव संशािन व्यवस्थापन 

क्र.सं. मापदण्ड छ/छैन कैहफयत 

1 एक जना एम.डी.जी.पी. न्चहकत्सक वा हवशेषज्ञ न्चहकत्सक   

2 शल्यहक्रया प्रदान गने कक्षमा प्रमत शैंया कम्तीमा एक जना 
शल्यन्चहकत्सक, एक जना एनेस्थेहटक्स, एक जना इधचाजक, एक जना 
शल्यहक्रया सहायक र एक जना नसक 

  

3 जनरल कक्षमा प्रमत चार देन्ख छ शैंयामा एक जना स्टाफ नसकको व्यवस्था 
भएको 

  

4 इमजेधसी तथा पोष्ट अपरेहटभ कक्ष (Post Operative Ward)मा प्रमत दइुक 
शैंयामा एक जना नसक 

  

5 सघन उपचार कक्ष (आइक.सी.यू.एन.आइक.सी.यू.,सी.सी.यू. आदद)मा प्रमत 
शैंयामा एक जना स्टाफ नसकको व्यवस्था 

  

6 प्रसूमत कक्षको लेवर वेडमा प्रमत वेड दइुक एस.वी.ए. (Skill Birth 

Attendants) तामलम प्राप्त नसक वा मीडवाइकफरीको व्यवस्था 

  

7 100 शैंया भधदा बढीको अस्पतालमा अस्पताल प्रशासकको व्यवस्था   

8 अस्पतालमा कन्म्तमा दइुक मतहाइक स्वास््यकमीहरु पणुककालीन रहेको   

9 सरकारी स्वास््यकमीहरुबाट सेवा मलनपुने अवस्थामा सम्बन्धित मनकायको 
स्वीकृत पत्र रहेको 

  

10 हरेक स्वास््यकमीहरुले सम्बन्धित व्यवसाहयक काउन्धसलबाट दताक नंम्बर 
मलएको 

  

11 हवदेशी स्वास््यकमी वा स्वयंसेवक भए मनजले मधत्रालयको मसफाररसमा 
सम्बन्धित काउन्धसलबाट स्वीकृमत मलएको 

  

12 कन्म्तमा 1 जना मेमडकल रेकडकर भएको   

अधय स्वास््य संस्थाको हकमा स्वास््य संस्थामा स्वीकृत हुँदा पेश गरेको हववरण अनसुार को अवस्था पेश गनुक पने छ। 

 

१४. जनशन्क्त सम्बधिी हवस्ततृ हववरण: 

क्र.सं. पद/नाम 15 शैंया छ/छैन कैहफयत 

1 हफन्जमसयन १*
   

2 सजकन १*   

3 वालरोग हवशेषज्ञ १*   

4 हाड तथा जोनी हवशेषज्ञ १*   
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5 स्त्रीरोग हवशेषज्ञ १*   

6 यौन तथा छाला रोग हवशेषज्ञ १*   

7 प्याथोलोन्जष्ट/बायोकेममष्ट/माइक्रो बायोलोन्जष्ट १*   

8 मेमडकल टेक्नोलोन्ज १*   

9 ल्याव टेन्क्नमसयन १   

10 ल्याव अमसस्टेधट १   

11 रेमडयोलोन्जष्ट १*   

12 रेमडयोग्राफी टेक्नोलोन्जष्ट/ रेमडयोग्राफी अमिकृत/ वररष्ठ 
रेमडयोग्राफर 

१   

13 नाक, कान, घाटीरोग सजकन १*   

14 नेफ्रोलोन्जष्ट १*   

15 अप्थल्मोलोन्जष्ट १*   

16 एनेस्थेहटष्ट १*   

17 डेधटल/ मब.मड.एस. १*   

18 मटुुरोग हवशेषज्ञ १*   

19 स्नायूरोग हवशेषज्ञ १*   

20 मानमसक रोग हवशेषज्ञ १*   

21 एम.मड.जी.हप. १*   

22 मेमडकल अमिकृत (एम.मब.मब.एस) ३   

23 मे.सू./मनदेशक १*   

24 मेरोन १*   

25 सहायक मेरोन १*   

26 मसष्टर/मब.एन. १   

27 स्टाफ नसक ५   

28 अ.न.मी. ५   

29 हे.अ. २   

30 अ.हे.व. ३   

31 हफन्जयोथेराहपष्ट १*   

32 दधत सहायक १*   

33 हाउस हकपर १*   

34 अस्पताल प्रशासक १*   

35 सहायक प्रशासक ~   
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36 लेखा अमिकृत    

37 मेमडकल रेकडकर १   

38 लेखापाल/स.लेखापाल ~   

39 ररसेप्सोमनष्ट ~   

40 स्टोर हकपर ~   

41 फमाकमसष्ट/फामेमस सहायक १*   

42 इमसजी टेन्क्नमसयन १*   

43 डाइहटमसयन १*   

44 वाडक एटेधडेधस महहला/परुुष ~   

45 सरुक्षा गाडक ~   

46 अमडयोलोजी अमसस्टेधट १*   

47 न्स्पच थेराहपष्ट १*   

48 एनेस्थेमसया अमसस्टेधट १*   

49 इमजेधसी हफजीमसयन ~   

50 इमजेधसी प्यारामेमडक्स १+१#   

51 इमजैधसी नसक १+१#   

* = Desirable 

# = Part time  

~ = as per need 

नोट: अस्पतालमा अधय हवशेषज्ञ उपलब्ि नभएतापमन एक जना एम.डी.जी.पी. अमनवायक   

 

१५. एलाइकड हेल्थ तथा मनदानात्मक सेवा 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 

1 एक्सरे मेन्शन Install गनकको लामग कन्म्तमा 225 स्क्वायर फीटको कोठा   

2 एक्सरे/मस.टी. स्क्यान गने कोठाको Wall Thickness (1) ९ इधच with 

plaster of Parais वा (2) 6inches with 0.2mm lead barrier वा (3) 
2.0mm lead thickness मध्ये कुनै एक भएको  

  

3 एक्स रे/ मस.टी. स्क्यान Expose गने व्यन्क्तको लामग एक्सरे कोठा मभत्र 
0.5mm को lead Aprone of equivalent Radiation Protective 

Material प्रयोग गने व्यवस्था 

  

4 X-ray expose गने कोठा, डाकक रुम र प्रमतक्षा कक्ष छुट्टाछुटै्ट   
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5 X-ray हवहकरणले स्वास््यमा खराव असर पनकसक्छ भन्नेबारे सूचना टाँस 
गरेको 

  

6 पचास वेड भधदा मामथका अस्पतालमा कन्म्तमा एक वटा मोबाइल एक्सरे 
मेमसन भएको (50 भधदा ममुन ऐन्च्छक) 

  

7 Radiology/Imaging सम्बधिी मेमसन नेपाल मभत्र ल्याउन र संचालन गनक 
स्वास््य तथा जनसंख्या मधत्रालयको स्वीकृत मलएको 

  

8 Radiology/Imaging को ररपोहटङ रेमडयोलोन्जष्टले मात्र गने गरेको   

9 रेमडयोलोन्जकल इधटरभेधसन प्रोमसमडयूरहरु यथासम्भव रेमडयोलोन्जष्टलेनै गने 
गरेको 

  

10 स्त्री तथा प्रसूमत रोग हवशेषज्ञले USG गने गरेको भए मनजले तीन महहनाको 
USG संचालन सम्बधिी तामलम मलएको 

  

11 हवहकरण क्षेत्रमा काम गनेलाइक अमनवायक रुपमा रेमडएसन हेजाडक भत्ताको 
व्यवस्था गरेको 

  

   

Imaging Equipment: 

SN Name of the equipment 15 beds Remarks(Yes/No) 

1 500 ma X-ray image intensifier -  

2 300 ma X-ray machine 1  

3 100 ma X-ray machine 1  

4 100 ma X-ray machine (Mobile) 1  

5 Dry View Processer (CR System) स्वैन्च्छक  

6 Dental X-ray machine स्वैन्च्छक  

7 Ultra-sound machine with color droppler and guided 

biopsy 

1  

8 Spiral C.T. Scan -  

9 MRI machine -  

10 Mammography Unit -  

11 Echocardiogram स्वैन्च्छक  

 

१६. प्रयोगशाला सेवा 

क्र.सं. मापदण्डहरु छ/छैन कैहफयत 

1 एधटीनेटल,धयूरोलोजी र नेफ्रोलोजी जस्ता हवशेषज्ञ सेवा प्रदान गने 
अस्पतालमा मडप्सहटक जस्ता पररक्षण गने व्यवस्था 

  

2 माइक्रो- बायोलोजी सम्बधिी प्रयोगशाला वातानकुुमलत भएको   
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Laboratory Instruments: 

S.N. Name of Instruments 15 bed Yes/No Remarks 

1 Microscope 1-3   

2 Microtone    

3 Tissue Processor    

4 Slide Stainer(Histo)    

5 Tissue Floating water bath set    

6 Immuno histo-chemistry set    

7 Auto Analyzer (Biochemistry)     

8 Semi Auto Analyzer (Biochemistry ) 1   

9 Elisa reader with Washer    

10 Incubator 1   

11 Chemical balance 1   

12 Electrolyte Analyzer 1   

13 Colorimeter 1-3   

14 Hot Air oven 1   

15 Autoclave 1   

16 Refrigerator 1-2   

17 Coagulometer for coagulation profile    

18 Blood cell counter (18 parameters or above) 1*   

19 Blood gas analyzer    

20 Generator 1   

21 Centrifuge 2   

22 Laminar hood    

23 Counting Chamber 1-2   

24 DLC counter 1-2   

25 Pipettes, Glassware/Kits/Consumables    

26 Biosafety Cabinet(Class ll)    

27 Incinerator 1   

28 Glassware/kits/reagent consumables     

29 Computer with printer 1   

30 Adequater number of Furniture should be 

available 

   

 

  


