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नेपालको संमिधानले स्वास्थ्यलार्इ िौललक हकका रूपिा परिभाषिि गिे को छ ।

यस अनुरूप नागरिकलार्इ स्वास्थ्य सेिा सम्वन्धी सम्पूर्इ सेिाहरू सुलभ ि
प्रभािकािी रूपिा प्राप्त हु ने गिी ब्यिस्था गने दाययत्व स्वास्थ्य िन्त्रालयिा छ ।

संमिधानको िूल ििइलार्इ सम्बोधन गदै िाषरि य स्वास्थ्य नीमि, २०७१ िथा नेपाल
स्वास्थ्य क्षेत्र िर्नीमि सन् २०१५-२०२० ले स्वास्थ्य सेिाको गुर्स्तििा िथा

नागरिकको पहु ुँचका मिियिा मिशेि जोड ददएको छ । साथै दीगो मिकास लक्ष्य

अनुरुप सबै उिेि सिूहका नागरिकको स्वस्थ जीिन ि स्वास्थ्य प्रिर्द्इनको सुमनलिििाको लायग यस क्षेत्रको मिकासिा
मिशेि प्राथमिकिा ददनु अपरिहायइ छ।

देश संघीयिािा रूपान्तिर् हु ने प्रषियािा िहेकोले स्वास्थ्य सेिा प्रर्ाली िथा संिचनाहरुलार्इ िद् अनुरूप संघीय
ढाँचािा ढाल्न मिद्यिान स्वास्थ्य सेिा प्रर्ालीिा पमन परििाजइन हु नु आिश्यक देखिएको छ ।संमिधानको भािनालाई
िूिरू
इ प ददन नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रिाह हु ने सेिाहरुिा प्रभािकािीिा ि चुस्तिा ल्याउन सेिा, जनशयिको
उपलब्धिा एिं क्षििा, भौमिक पूिाधाि, औिधी िथा औजाि उपकिर्को उपलब्धिाको एषककृि मिकास ि मिस्ताि
अपरिहायइ देिी यस िन्त्रालयले यस "एषककृि स्वास्थ्य पूिाधाि मिकास िापदण्ड" ि यस सुँग सम्बन्धन्धि मनदेलशका

िथा अनुसच
ू ीहरू सिािेश गिी यो पुस्तक प्रकाशन गिे को हो । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको मिकासका लायग आिश्यक कायइ
ददशा प्रदान गनेछ ि संघीय संिचनािा अयघ बढ्न नीमिगि स्परिा ददने अपेक्षा ललर्एको छ ।
यस पुस्तक ियाि गनइ अथक प्रयास गनुइ भएका स्वास्थ्य िन्त्रालय िथा िािहिका मनकायहरूका पदाधधकािीहरू,
सहिी मिकास िथा भिन मनिार् मिभागका पदाधधकािीहरू, स्वास्थ्य िन्त्रीका प्रामिधधक सल्लाहकािहरू िथा नेपाल
स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कायइििका मिज्ञहरू प्रमि हाददइक आभाि ब्यि गदइछु ।

अन्तिा यस िापदण्ड ि मनदेलशकाहरूको प्रभािकािी कायान्वयन भर्इ देशका जनिाहरूले चाहेको मिकास ि
परिििइनको आभाि जनिालार्इ ददन सिकाि सक्षि होस् भन्ने कािना गदइछु ।

(गगन कुिाि थापा)

िन्त्री
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स्वास्थ्य िन्त्रालयले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण मिषयिस्तुहरूिा

मनयिनकारी एिं सेिा प्रदायकका जिम्मेिारी जलंदै आएको छ । यस अन्तर्णिका
िहाशाखाहरू, मिभार्हरू, केन्द्रीयस्तरका अस्पिाल िथा केन्द्रहरू, क्षेत्रीय स्तरका
मनदेशनालय िथा मनकायहरू, जिल्ला िथा स्थानीयस्तरका कायालय, अस्पिाल,
स्वास्थ्य चौकीहरू लर्ायि मिभभन्न पररषद्हरू, स्थानीय मनकायहरूको संयक्त
ु

प्रयत्नबाट यी सेिाहरू सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालको संमिधान, राष्ट्रिय स्वास्थ्य
नीमि एिं अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौिा द्वारा मनदेजशि सूचाङ्कहरू िथा लक्ष हाजसल

र्नण मिभभन्न कायणक्रिहरू सञ्चाजलि छन् । यी प्रयत्नहरू िार्णि स्वास्थ्य सेिाको र्ुर्स्तरिा िथा नार्ररकको पहु ुँचका
मिषयिा उल्लेखनीय सुधारहरू ल्याउन सर्ल भएको छ । देशका सबै उिेर सिूहका नार्ररकको स्वस्थ िीिन र
स्वास्थ्य प्रिर्द्णनको सुमनजिििाको लागर् स्वास्थ्य िन्त्रालय हरहिेशा कष्ट्टिर्द् छ ।

यस िन्त्रालयका िाभथ उल्लल्लखखि जिम्मेिारीहरू प्रभािकारी िथा चुस्त ढं र्बाट पुरा र्नण भौमिक पूिाधारहरूको
िहत्त्वपूर्ण हाि हु न्छ । मिर्ि एक दशक देखखको अथक प्रयासिा स्वास्थ्य सेिाका लागर् भौमिक पूिाधारहरूिा केहह
सुधार आएको छ । यद्यष्ट्प ठू लो संख्यािा स्वास्थ्य सम्वन्धी भौमिक पूिाधारहरू मनिार्, स्तरोन्नमि िथा ििणि सम्भारको

पखाइणिा छ । यस अलािा देश संघीयिािा रूपान्तरर् भए सकेको अिस्थािा सोहह अनुरूप स्वास्थ्य सेिा प्रर्ाली िथा
संरचनाहरुलाइण िद् अनुरूपको नै ढाँचािा ढाल्न यो िापदण्ड र मनदेजशका ियार र्ररएको हो । संमिधानको भािना,
िनिाको अपेक्षा र ििणिानको िार्लाइण सम्वोधन र्नण स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रिाह हु ने सेिाहरूिा प्रभािकारीिा र

चुस्तिा िरूरी भएको छ । यसका लागर् िनशगक्तको उपलब्धिा एिं क्षििा, भौमिक पूिाधार, औषधी िथा औिार
उपकरर्को उपलब्धिाको एष्ट्ककृि मिकास र मिस्तार अपररहायण देखी यस िन्त्रालयले यस ‘एष्ट्ककृि स्वास्थ्य पूिाधार
मिकास िापदण्ड’ र यस सुँर् सम्बन्धन्धि मनदेजशका िथा अनुसच
ू ीहरू सिािेश र्री यो पुस्तक प्रकाशन र्रे को हो ।

यस पुस्तक ियार र्नण अथक प्रयास र्नुण भएका यस िन्त्रालय िथा िािहिका मनकायहरू, सहरी मिकास िथा भिन

मनिार् मिभार् िथा संलग्न सबै मिज्ञहरू प्रमि हाहदणक आभार ब्यक्त र्दणछु । यस िापदण्ड र मनदेजशकाहरूको प्रभािकारी
कायान्वयन भइण स्वास्थ्य सेिा सम्वन्धी भौमिक पूिाधारका सम्वन्धिा नीमिर्ि स्परिा आउने र िद् अनुरूप भौमिक
पूिाधार मिकासिा र्मि प्राप्त हु ने अपेक्षा जलएको छु । पयाप्त, सुरजक्षि िथा प्रभािकारी भौमिक संरचनाको मिकास
भइण िनिाले पाउनु पने स्वास्थ्य सेिा छररटो, सहि र सुलभ होस् भन्ने कािना र्दणछु ।

डा. ष्ट्करर् रे ग्मी

मनमित्त सचचि

4262987
4262590
4262802
4262706
4262935
4262862

g]kfn ;/sf/

:jf:Yo dGqfno
प.सं. ०७४/७५

/fdzfx ky, sf7df8f}+, g]kfn .
मिमि – २०७४।१।२४
विषय - मन्तव्य

नेपालको संमिधान, राष्टिय स्वास्थ्य नीमि िथा रणनीमिहरूले प्रदान गरे को िागग मनदेशन
अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको मिकास िथा स्वास्थ्य सेिा प्रबाह सम्वन्धी कायग सञ्चालन गनग
स्वास्थ्य िन्त्रालयले प्रिुख भूमिका मनिाह गदगछ । यी सबै कायगहरू प्रभािकारी रूपिा

कायान्वयन गनग भौमिक पूिाधारहरूको िहत्त्वपूणग भूमिका हु न्छ। स्वास्थ्यक्षेत्रका भौमिक
पूिाधारहरूको मिकास िथा

मनिाणका लागग सरकारले िाष्टषिक रूपिा बजेट

मबमनयोजन गरी कायगक्रि कायान्वयन गदै आएको छ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी भौमिक पूिाधार मिकासका िािलािा मिद्यिान रहेका मिभभन्न सिालहरू जस्तै संस्थाहरूको िहगि

ब्यिस्था िथा सो अनुसारको आकार, प्रकार र सेिा क्षेत्र सम्बन्धी िापदण्ड, स्वास्थ्य संस्थाको स्थान िथा जग्गाको
ब्यिस्था, स्वास्थ्य भिनिा आिश्यक मिशेष ब्यिस्थाहरू जस्तै जीिाणु संक्रिण सुरक्षा, सेिा िथा प्रयोजनहरूका

िालिेल आददका िारे स्पि ब्यिस्था नभएकोले बजेट कायगक्रिानुसार मनिाण हु ने भिन संरचनाहरू प्रयोजन सुहाउँ दो
नहु न,े स्रोि साधनहरूको उचचि उपयोग नहु ने आदद मिमिध सिस्याहरू मिद्यिान छन

। यी सिस्या िथा

अस्पििाहरूको मनराकरणका लागग यस िन्त्रालयले मिगि लािो सिय देखख स्वास्थ्य भिन पूिाधारहरूको ष्टिजाइन

िथा मनिाणका लागग आिश्यक नीमि िथा मनदेशशकाहरू ियार गने जिको थालेको हो । स्वास्थ्य संस्था छनौट िथा
स्तरोन्निी सम्वन्धी मनदेशशका, मनिाणस्थल सम्वन्धी मनदेशशका आदद मिगििा मनिाण भइग कायान्वयनिा आएिापमन
मिसबै नीमि िथा मनदेशशकाहरूलाइग ििगिान पररप्रेक्ष सुहाउँ दो अद्यािभधक गरी यस िापदण्ड िथा मनदेशशकािा सिािेश
गररएको छ ।

संघीय संरचनािा स्वास्थ्य सेिा प्रणालीको स्वरूपलाइग मनर्क्यौल गरी जनशगिको उपलब्धिा एिं क्षििा, भौमिक
पूिाधार, औषधी िथा औजार उपकरणको उपलब्धिाको एष्टककृि योजना ियार गरी यस िन्त्रालयले ‘एष्टककृि स्वास्थ्य
पूिाधार मिकास िापदण्ड’ र यस सँग सम्बन्धन्धि मनदेशशका िथा अनुसच
ू ीहरू सिािेश गरी यो पुस्तक प्रकाशन गरे को
हो ।

यस िापदण्ड र मनदेशशकाले िूिरू
ग प शलनका लागग मिगि ७/८ िषग देखख मिभभन्न मनकायका पदाभधकारीहरू िथा
मिज्ञहरूको िहत्त्वपूणग योगदान रहेको छ । उि योगदानको कदर स्वरूप िी योगदान ददने ब्यगि िथा

पदाभधकारीहरूको नािािली यस पुस्तकिा सधन्यिाद सिािेश गररएको छ। यस बाहेक यसिा मिशेष योगदान ददने
िाननीय स्वास्थ्य िन्त्रीज्यू, िाननीय िन्त्रीज्यूका प्रामिभधक सल्लाहकार सिूह , स्वास्थ्य सेिा मिभागका िहामनदेशक

एिं पूिग िहामनदेशकज्यूहरू, सहरी मिकास िथा भिन मनिाण मिभागका िहामनदेशकज्यूहरू िथा अन्य पदाभधकारीहरू,
स्वास्थ्य सेिा मिभाग - ब्यिस्थापन िहाशाखाका मनदेशक िथा पूिग मनदेशकज्यूहरू, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग
कायगक्रििा स्वास्थ्य पूिाधार सल्लाहकारज्यू प्रमि हाददगक आभार प्रकट गदगछु ।
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अन्तिा यस िापदण्ड र मनदेशशकाको कायान्वयनबाट सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौमिक पूिाधारहरू सुरशक्षि िथा

प्रभािकारी होस् र ब्यिस्थस्थि स्वास्थ्य सेिा प्रणाली िार्गि सबै िहका नागररकले गुणस्तरयुि स्वास्थ्य सेिािा पहु ँच
प्राप्त गरी स्वस्थ र सुन्दर जीिनयापन गने हक प्राप्त हु नछ
े भन्ने अपेक्षा शलएको छु ।

भोगेन्द्रराज िोटेल
प्रिुख

नीमि योजना िथा अन्तराष्टििय सहयोग िहाशाखा

धन्यवाद ज्ञापन
यस निर्देशिकाको निर्माण लार्मो सर्मय र्देखिको अन्तर्क्रियात्मक र सहभागितार्मूलक प्रर्क्रयाबाट निभभन्न निकायका
पर्दाभिकारी तथा निज्ञहरूको अर्मूल्य योिर्दाि र अथक प्रयासको पररणार्म स्वरूप आज यो र्मापर्दण्ड प्रकािि भएको हो

। आ.ि. २०६२/६३ र्मा ियाँ निर्माणहु िे भििहरू िर्मूिा र्क्िजाइि तयार ििे काययबाट िुरूिाट भएको यस र्महत्त्वपूणय
र्दस्तािेज आजको रूपर्मा पुयाउि निभभन्न चरणर्मा काययिाला र बैठकहरू आयोजिा िरी घिीभूतरूपर्मा
सहभागितार्मूलक छलफल िररएको र अर्मूल्य पृष्ठपोषण प्राप्त िरे को भथयो । ती कायािालाहरूको सूची निम्नािुसार छ
।

१. २०६४ पुष २० गते शुक्रवार (२००८ जनवरी ४) - "Workshop for Developing Standards for Health
Infrastructures". Venue: Hotel Soaltee

२. २०६४ चैत्र १५ गते शुक्रवार (२००८ माचच २८) – "Half day Workshop on Development of
Standards for Health Infrastructures in Nepal". Venue: Hotel Soaltee

३. २०६५ चैत्र ११ गते शुक्रवार (२००९ माचच २४) – "Half day Workshop for Consultation on Draft
Designs of Different Level of Health Infrastructures in Nepal for the Development of

Health Infrastructure Standards". Venue: World Trade Center, Tripureshwor,
Kathmandu.

४. २०६९ आषाढ १२ मंगलवार (२०१२ जून २६) – "Interaction Workshop on Health Infrastructure
Information System (HIIS) Upgrading and Updating. Venue: Hotel Park Village,
Budhanilkantha, Kathmandu

५. २०६९ कार्तिक २० सोमवार (२०१२ नोभेम्वर ५) – "On day Workshop on Standard Design
Finalization", Venue: Beijing Duck, Baneshwor

६. २०६९ माघ १९ - २१ (२०१३ फेब्रुवरी १ - ३) – "भौनतक पूिािार तथा स्वास्थ्य संस्थाका भििहरूको टाइप
र्क्िजाइि सम्वन्धी अभभर्मुिीकरण िोष्ठी" स्थाि –िेपालिञ्ज

७. २०६९ माघ २३ - २५ (२०१३ फेब्रुवरी ५ - ७) – "भौनतक पूिािार तथा स्वास्थ्य संस्थाका भििहरूको टाइप
र्क्िजाइि सम्वन्धी अभभर्मुिीकरण िोष्ठी" स्थाि –िििढी

८. २०७० वैशाख १७ मंगलवार (२०१३ अप्रिल ३०) – "Dissemination updated and upgraded Health

Infrastructure Information System (HIIS) and Presentation of revised standard design.
Venue: Hotel Everest, Kathmandu

९. २०७० आषाढ ४ – ६ (२०१३ जून १८ - २० ) – "भौनतक पूिािार तथा स्वास्थ्य संस्थाका भििहरूको टाइप
र्क्िजाइि सम्वन्धी अभभर्मुिीकरण िोष्ठी" स्थाि – िाटरफ्रन्ट ररसोटय, पोिरा

१०. २०७० आषाढ ८ – १० (२०१३ जून २२ - २४ ) – "भौनतक पूिािार तथा स्वास्थ्य संस्थाका भििहरूको टाइप
र्क्िजाइि सम्वन्धी अभभर्मुिीकरण िोष्ठी" स्थाि – चचतिि प्यारािाइज ररसोटय, सौराहा, चचतिि

११. २०७० आषाढ १३ – १५ (२०१३ जून २७ - २९ ) – "भौनतक पूिािार तथा स्वास्थ्य संस्थाका भििहरूको टाइप
र्क्िजाइि सम्वन्धी अभभर्मुिीकरण िोष्ठी" स्थाि – िुशलिेल लज ररसोटय, िुशलिेल

१२. २०७१ कार्तिक २८ (२०१४ नोभेम्वर १४) र्माििीय र्मन्त्री ििराज अभिकारीज्यूलाइय प्रस्तुनत तथा छलफल बैठक
। स्थाि - औषभि ब्यिस्था निभाि, नबजुलीबजार, काठर्मािौं ।

१३. २०७३ चैत्र १६ बुधवार (२०१७ माचच २९) - र्क्िजाइि तथा निर्देशिकालाइय पुिरािलोकि िरी स्वीकृनतको लागि
शसफाररस सम्वन्धी बैठक । स्थाि – स्वास्थ्य र्मन्त्रालय, रार्मिाह पथ

१४. २०७३ पुष ११ सोमवार (२०१६ प्रिसेम्वर २६) - र्माििीय र्मन्त्री श्री िििकुर्मार थापालाइय प्रस्तुनत तथा छलफल ।
स्थाि - स्वास्थ्य र्मन्त्रालय, रार्मिाहपथ, काठर्मािौं ।

१५. २०७३ माघ १४ शुक्रवार (२०१७ जनवरी २७) - र्माििीय र्मन्त्री श्री िििकुर्मार थापालाइय प्रस्तुनत तथा छलफल
। स्थाि – पोिरा, कास्की ।

र्माभथ उल्लेखित काययिाला िैठकहरूर्मा सहभािी भइय िा आफ्िो पर्दर्मा रही निभभन्न तिरले यस र्मापर्दण्ड, निर्देशिका
तथा िर्मूिा र्क्िजाइि तयार ििे प्रर्क्रयार्मा संलग्न हु िे र्महािुभािहरूको िार्मािली सिन्यिार्द यहाँ उल्लेि िररएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय













श्री ििि कुर्मार थापा, र्माििीय र्मन्त्री



र्मन्त्री

स्वास्थ्य सेवा र्वभाग

िा. सेिन्द्र
े उप्रेती, सचचि



िा. र्क्करण रे ग्मी, नि. सचचि

िा. र्दीियशसंह बर्म, त. सचचि
िा. सुिा िर्मा, त. सचचि

िा. प्रनिण नर्मश्र, त. सचचि



श्री िान्तबहार्दुर श्रेष्ठ, त. सचचि




श्री सुदर्दप पोिरे ल, प्रानिभिक सल्लाहकार

श्री ििराज अभिकारी, तत्कालीि (त.) र्माििीय




आ. सुिास अभिकारी, प्रानिभिक सल्लाहकार






श्री यार्दि पद्योनत, प्रानिभिक सल्लाहकार
िा. राजेन्द्र पन्त, र्महानिर्देिक

श्री चुिार्मणण भण्डारी, उप-र्महानिर्देिक
िा. नर्मंर्मार िेपा, त. र्महानिर्देिक

िा. िोनिन्द ओझा, त. र्महानिर्देिक

िा. भभर्म शसंह नतंकरी, निर्देिक, ब्यिस्थापि
र्महािािा

िा. पुष्पा चौिरी, प्रर्मुि नििेषज्ञ



िा. बाबुरार्म र्मराशसिी, त. प्रर्मुि - HSRU



िा. पर्दर्मिहार्दुर चन्द, त. प्रर्मुि नििेषज्ञ

िा. सरोज राजेन्द्र, त. निर्देिक, ब्यिस्थापि
र्महािािा

िा. भभर्म आचायय, त. निर्देिक, ब्यिस्थापि र्महािािा



श्री कर्क्पल र्देि भिनर्मरे , त. सह-सचचि



िा. निकास र्देिकोटा, त. निर्देिक, ब्य. र्महािािा



श्री सूयय आचायय, त. सह-सचचि



िा. पीयूष कुर्मार राजेन्द्र, त. निर्देिक, FHD



श्री केर्दार बहार्दुर अभिकारी, त. सह-सचचि



िा. िम्भु िरण नतिारी, त. निर्देिक, ब्य. र्महािािा




श्री र्महेन्द्र प्रसार्द श्रेष्ठ, त. प्रर्मुि, PPICD
श्री भोिेन्द्रराज िोटेल, प्रर्मुि, PPICD




िा. िरे ि प्रताप के.सी., त. निर्देिक, ब्य. र्महािािा
िा. िालकृष्ण सुिर्दे ी, त. निर्देिक, FHD



श्री रर्मेि प्रसार्द अभिकारी, प्र. जिस्वास्थ्य प्रिासक



श्री ििश्यार्म पोिरे ल, बररष्ठ जिस्वास्थ्य प्रिासक



श्री प्रणय कुर्मार उपाध्याय, जिस्वास्थ्य प्रिासक



श्री दर्दिेि चापािाइं, प्रर्मुि जिस्वास्थ्य प्रिासक










श्री रार्मकृष्ण लानर्मछािे, उप-सचचि



श्री लीलाराज पौिेल, त. उप-सचचि



श्री भक्तराज जोिी, उप-सचचि

श्री सािर प्रसार्द गघनर्मरे , ि. जिस्वास्थ्य प्रिासक,
ब्यिस्थापि र्महािािा

श्री सुिील िेपाल, कम्प्प्यटु र अभिकृत, ब्य. र्महािािा

श्री राजि अभिकारी, कम्प्प्यटु र अभिकृत



िा. रार्मेि कोइराला, प्रानिभिक सल्लाहकार

सहरी र्वकास तथा भवन र्नमाण र्वभाग

श्री रार्मकृष्ण फुुँयाल, िािा अभिकृत

श्री प्रताप पौिेल, प्रानिभिक सल्लाहकार

श्री अनर्मत अयाल, प्रानिभिक सल्लाहकार

श्री ऋर्क्षकेि िर्मा, त. जिस्वास्थ्य अभिकृत, ब्य.
र्महािािा




इय. शििहरर िर्मा, र्महानिर्देिक

इय. रर्मेि प्रसार्द शसंह, तत्कालीि (त.) र्महानिर्देिक




इय. िम्भु के.सी., त. र्महानिर्देिक
इय. र्महेन्द्र सुब्वा, त. र्महानिर्देिक



आ. र्क्किोर थापा, त. र्महानिर्देिक



इय. अिोकिाथ उप्रेती, त. र्महानिर्देिक





इय. इन्द्रबहार्दुर श्रेष्ठ, त. र्महानिर्देिक
आ. पूणय किररया, त. र्महानिर्देिक

इय. र्मणणरार्म िेलाल, उप-र्महानिर्देिक

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कायचक्रम, स्वा. मन्त्रालय



आ. सुनिल िड्का, प्रर्मुि सल्लाहकार
आ. ज्ञािेन्द्र िाक्य, िररष्ठ आर्क्किटेक्ट



आ. पुरूषोत्तर्म िंिोल, त. उप-र्महानिर्देिक



श्री प्रिािलाि श्रेष्ठ, IT Expert



आ. राजुर्माि र्मािन्धर, त. स्वास्थ्य भिि इकाइय



इय. िनिि र्मालाकार, िररष्ठ इन्जिनियर

प्रर्मुि


इय. कािी प्रसार्द िुप्ता, त. स्वास्थ्य भिि इकाइय
प्रर्मुि





आ. प्रनतभा िाक्य, कन्सल्ट्याण्ट
आ. बनििा श्रेष्ठ, कन्सल्ट्याण्ट

आ. पनि तुलािर, कन्सल्ट्याण्ट



इय. द्वाररका श्रेष्ठ, त. स्वास्थ्य भिि इकाइय प्रर्मुि



आ. िीतल आचायय, कन्सल्ट्याण्ट



इय. र्मीरा ज्ञिाली, त. स्वास्थ्य भिि इकाइय प्रर्मुि



आ. शलिा कोइराला, कन्सल्ट्याण्ट





इय. पराि कायस्थ, त. स्वास्थ्य भिि इकाइय प्रर्मुि
इय. दहर्माल के.सी., स्वास्थ्य भिि इकाइय प्रर्मुि,
इय. सञ्जु लानर्मछािे, इन्जिनियर





आ. पूशजता श्रेष्ठ, CAD Expert

इय. उज्ज्वल काकी, सहायक इन्जिनियर
श्री ररभा िायेज,ु कन्सल्ट्याण्ट



इय. पररशित किररया, त. इन्जिनियर



श्री सुजाता र्माकःजु, कन्सल्ट्याण्ट



इय. र्मिोज िकर्मी, त. इन्जिनियर



श्री रार्म िरण सापकोटा, कन्सल्ट्याण्ट






आ. ररता काफ्ले, त. इन्जिनियर

आ. प्रकाि अयाल, त. इन्जिनियर
आ. रोनिका जोिी, आर्क्किटेक्ट





इय. शििर लार्मा, त. इन्जिनियर

श्री निराट िर्मा, कन्सल्ट्याण्ट

श्री निकास र्माकः, कन्सल्ट्याण्ट
आ. िेनिि पोट्टर, कन्सल्ट्याण्ट

अन्य सहयोगी संस्थाहरू तथा कायचक्रमहरू



श्री तेज प्रसार्द ओझा, त. GTZ/HSSP
इय. तीथयकुर्मार शसन्हा, GIZ

पृष्ठभमू म
नेपालको संमिधानले स्िास््यलाई मौमलक हकको रुपमा समु नमित गर्दै प्रत्येक नागररकलाई राज्यिाट
आधारभतू स्िास््य सेिा मनशल्ू क प्राप्त गने, कसैलाई पमन आकमस्मक स्िास््य सेिािाट िमचित नगररने र
प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो उपिार सम्बन्धमा जानकारी पाउने हकको व्यिस्था गरे को छ । प्रत्येक
नागररकलाई गणु स्तरीय स्िास््य सेिामा पहिुँ संमिधानको ममम हो ।
रामरिय स्िास््य नीमत, २०७१ तथा नेपाल स्िास््य क्षेत्र रणनीमत सन् २०१५-२०२० ले गणु स्त/Lय सेिा
मिस्तारमा जोड मर्दएको छ । नेपाललाई सन\ २०२२ सम्ममा मिकासशील रारिको सिू ीमा पर्ु याउने सोिलार्म
साकार पानम स्िास््य क्षेत्रको सेिालाई पमन मख्ु य आधारशीलाका रुपमा मलर्एको छ । एकातर्म नेपालले
हालसम्म सामना गनमु परे का स्िास््य िनु ौतीको र्दीगो समाधान खोज्नछ
ु भने अकोतर्म नसने रोगको बढ्र्दो
िाप लगायत नयाुँ नयाुँ स्िास््य िनु ौतीको सामना गनमपु नेछ । यस सुँगै र्दीगो मिकास लक्ष्य अनरुु प सिै उमेर
समहू का नागररकको स्िस्थ जीिन र स्िास््य प्रिर्द्मनको समु नमितताको लामग यस क्षेत्रको मिकासमा मिशेष
प्राथममकता मर्दनु अपररहायम छ ।
समं िधानको भािना अनरुु प र्देश संघीय स्िरुपमा रुपान्तरण हर्दुँ ै गरे को सन्र्दभममा संघीय नेपालमा स्िास््य
सेिा स्थानीय, प्रार्देमशक र के न्रीय तहको प्राथममक र्दायीत्ि अन्तगमत समेत रहेको अिस्थामा स्िास््य
सेिाको मिकास र मिस्तार गर्दैगर्दाम संघीय ढाुँिामा समेत ममल्ने गरी मिद्यमान स्िास््य सेिा प्रणाली तथा
संरिनाहरुको हेरर्े र हनु आिश्यक र्देमखएको छ ।
नागररकले आफ्नो घर नमजकमा आधारभतू स्िास््य सेिा प्राप्त गने, गणु स्तरीय स्िास््य सेिामा नागररकको
पहिुँ को मिस्तार गने, समं िधानको भािनालाई मतू मरूप मर्दन नेपालका स्िास््य सस्ं थाहरुबाट प्रिाह हने समग्र
सेिा, जनशमिको उपलब्धता एिं क्षमता मिकास र भौमतक पिू ामधार, औषधी तथा औजार उपकरणहरुको
उपलब्धताको एमककृ त मिकास र मिस्तार अपररहायम छ ।
यस पृष्ठभमू ममा हालसम्म एमककृ त रुपमा नहेररएको र समग्र क्षेत्रको प्रक्षेपण समेत हन नसके को अिस्थालाई
समेत मध्यनजर गर्दै एमककृ त स्िास््य पिु ामधार मिकास पररयोजनाको पररकल्पना गररएको हो । नेपालको
स्िास््य सेिालाई भरपर्दो र गणु स्तरीय अिस्थामा पर्ु याउन स्िास््य सेिाको सधु ार, मिस्तार र मिकासका
लामग सात िषमसम्म गनमपु ने कायमहरुको मिस्तृत मििरण, सेिाका आधारमा स्िास््य संस्थाको िगीकरण,
स्िास््य जनशमि उत्पार्दन र व्यिस्थापनको खाका, स्िास््य पिू ामधार मनमामण र मिकासका लामग संघीय
संरिना अनरुु प सरकारहरूको र्दामयत्ि र एमककृ त पिू ामधार मिकासका लामग आधार र मापर्दण्ड समािेश
गरी यस ‘एमककृ त स्िास््य पिू ामधार मिकास मापर्दण्ड’ तयार गररएको छ ।
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1.

स्िास््य पिू ामधार मिकासको अिधारणा

जनस्िास््यका ितममान र उर्दमयमान िनु ौतीहरूको सम्िोधन गनम र नागररकको स्िास््य सेिा सम्बन्धी
आिश्यकता पमू तम गनम नेपालको सािमजमनक स्िास््य पिू ामधारमा ठूलो थप लगानी आिश्यक छ । मिगत
३० िषम र्देमख नेपाल सरकारले स्िास््य पिू ामधारको मनमामणमा लगानी बढाउुँर्दै आएको भएपमन हालसम्मका
प्रयासहरू खण्डीकृ त रूपमा भएका छन् । नेपालको सन्र्दभममा सािमजमनक स्िास््य पिू ामधारका तीन
आिश्यक महस्सा - भौमतक संरिना, स्िास््यकमी जनशमि र उपकरणलाई छुट्टाछुट्टै व्यिहार गररएको छ
। स्िास््य पिू ामधारलाई मभन्न-मभन्न मनकायबाट एकतर्ी ढंगले मिकास गररुँ र्दा आम जनताले भरपर्दो र
गणु स्तरीय सेिा पाउन समकरहेका छै नन् । कतै नयाुँ मनमामण भएका स्िास््य संस्थाका भिनहरूमा आिश्यक
जनशमि र उपकरण नहने त कतै जनशमि भएर पमन उपकरण िा भिन नहने अिस्था आउुँर्दा प्रभािकारी
स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ । यस पृष्ठभमू ममा तीनिटै पिू ामधारलाई समग्रमा हेर्दै आम
जनसमर्दु ायको स्िास््य सेिा आिश्यकताको आधारमा एकीकृ त ढंगले मिकास गने गरी यो पररयोजनाको
मडजार्न गररएको छ ।
मित्र १ स्िास््य पिू ामधार मिकासको एमककृ त अिधारणा
भौमतक पिू ामधार र जनशमिबीिको समन्िय

भौमतक
पिू ामधार

र्दक्ष
जनशमि

उपकरण र भौमतक पिू ामधारबीिको समन्िय

सेिा र जनशमिबीिको समन्िय

औजार
उपकरण

गणु स्तररय
सेिा

उपकरण र सेिाबीिको समन्िय

भमिरयमा स्िास््य संरिनाको जथाभािी स्थापनालाई मनरुत्सामहत गनमको लामग यस रणनीमत बमोमजम
िैज्ञामनक आधारमा प्रक्षेमपत गररनेछ । मजओग्रामर्क र्न्र्मेसन मसस्टम (GIS) को प्रयोग गरे र मिमभन्न
प्रकारका स्िास््य सस्ं थाको िगीकरण गरी भौगोमलक मिश्ले षणमार्म त् जनसख्ं या, भौगोमलक पहिुँ र
सहयोगी पिू ामधार समेतलाई ध्यानमा राख्र्दै संस्थाको स्थान तोमकनेछ । स्िास््य संस्थाका भिनहरू भक
ू म्प
प्रमतरोधी मडजार्नका हनेछन् भने सस्तो र स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरे र मनमामण गनम समकने
मकमसमका हनेछन् ।
स्िास््य संस्थाहरूलाई िार तहमा िगीकरण गररएको छ । सो अनसु ारको हरे क तह मार्म त उपलब्ध गरार्ने
न्यनू तम सेिाहरू तोमकएको छ । ती सेिाको माग र आिश्यकताको आधारमा प्रत्येक तहका स्िास््य
संस्थामा िामहने स्िास््यकमीको प्रकार र संख्या मनधामरण हनेछन् । सबै तहमा स्िास््यकमीहरूलाई छनौट
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तथा मनयमु ि गने, पररिालन गने र कायम राख्ने नेपाल सरकारको मापर्दण्डहरु अिलम्बन गररनेछ । स्िास््य
संस्थाको स्तरोन्नमत हर्दुँ ै गर्दाम सेिा अिरुर्द् नहने व्यिस्था ममलाईनेछ।
सबै तहका स्िास््य संस्थामा बायोमेमडकल तथा सहयोगी उपकरणहरूको खररर्द, सचिालन, मममत सम्भार
र व्यिस्थापनलाई िैज्ञामनक बनाईनेछ । उपकरणका हाल प्रयोगमा भएका स्पेमसमर्के सनलाई आधार मान्र्दै
उपकरणको व्यिस्थापन र मममत सम्भारलाई थप सबलीकरण गने मापर्दण्डहरुको कायामन्ियन गररनेछ ।
2.

स्िास््य संस्थाहरुको िगीकरण रणनीमत

नेपालको मिद्यमान प्रशासमनक सरं िनाहरु १ के न्र, ५ मिकास क्षेत्र, १४ अचिल र ७५ मजल्लाबाट नयाुँ
संघीय संरिना बमोमजम १ संघ, ७ प्रर्देश र ७४४ स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएको छ । साथै नेपालमा
स्िास््य संस्थाहरुको स्थापना, संिालन तथा स्तरोन्नतीको प्रकृ या सेिा प्रिाहको आधारमा नभई के िल
शैय्या संख्याका आधारमा हने गरे को पररप्रेक्ष्यमा राज्यको आम जनतालाई गणु स्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाह
गने र्दामयत्ि मनिामह गनम एिं नागररकले सहज र सिमसल
ु भ रुपमा गणु स्तरीय स्िास््य सेिा प्राप्त गने अमधकार
समु नमश्ित गनम मिद्यमानमा व्यिस्था भएको स्िास््य संस्थाहरुलाई सेिा प्रिाह र व्यिस्थापनका आधारमा
िगीकरण गररएको छ । िगीकृ त स्िास््य संस्थाहरुले प्रिाह गने सेिा र स्िास््य संस्थाहरुको व्यिस्थापन
मजम्मेिारी र्देहाय बमोमजम हनेछ।
मस नेपालको
नं तहगत सरं िना
१ स्थानीय तहः
गाउुँपामलका /
नगरपामलका
िाडमस्तर

२ स्थानीय तहः
उपमहानगरपामलका /
महानगरपामलका
का िाडमस्तर

स्िास््य
सस्ं था प्रकार
स्िास््य
िौकी,
सामर्दु ामयक
स्िास््य
ईकाई

जनता
स्िास््य
के न्र

प्रिाह हने स्िास््य सेिाहरु
स्थानLय तह अन्तगमत सम्पणू म िाडमस्तरमा १ स्िास््य
संस्था रहनेछ । तहाुँबाट प्रिाह हने स्िास््य सेिाहरु
र्देहाय बमोमजम हनेछ ।
खोप, पररिार मनयोजन, गभमिती एिं मशशजु ाुँि,
साधारण प्रसतु ी, निजात मशशसु ेिा, डट्स प्रणाली,
पोषण, मानमसक स्िास््य, नसने रोगहरुको परामशम तथा
मस्िमनङ्ग, स्थानीय स्तरमा सामान्य रुपमा र्देमखने
सरुिा रोगको प्रकोप, औषधी मितरण, प्रयोगशाला
सेिा, आुँखा उपािार सेिा, र्दन्तसेिा तथा अन्य स्िास््य
प्रिर्द्मन तथा न्यनू ीकरण, रोकथाम सम्बन्धी आधारभतू
सेिाहरु
नसने रोगबारे जनिेतना अमभिृमर्द्, न्यनू ीकरण,
रोकथाम, परामशम तथा Screening गने तथा खोप
सम्बन्धी सेिा ।
पोषण तथा खाना सम्बन्धी परामशम सेिा ।
पररिार मनयोजन, ियस्क, प्रजनन तथा यौनस्िास््य
सम्बन्धी सेिा ।
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३ स्थानीय तहः
गाउुँपामलका

प्राथममक
अस्पताल
िगम – ‘ख’

मनोसामामजक परामशम सेिा ।
प्रौढ स्िास््य सम्बन्धी परामशम सेिा ।
जनस्िास््य मनरीक्षण तथा अनुगमन । यसका साथै
नेपाल सरकार स्िास््य मन्त्रालयले मनधामरण गरे
बमोमजमका अन्य सेिाहरु ।
जनसंख्या र भगू ोलका आधारमा अस्पतालको आकार
सानो िा ठूलो हन सक्नेछ । प्राथममक अस्पताल िगम –
‘ख’ बाट प्रिाह हने सेिाहरु र्देहाय बमोमजम हनेछन् ।
आधारभतू स्िास््य सेिा
 खोप, पररिार मनयोजन, गभमिती एिं मशशजु ाुँि,
साधारण प्रसतु ी, निजात मशशसु ेिा, डट्स प्रणाली,
पोषण, मानमसक स्िास््य, नसने रोगहरुको परामशम
तथा मस्िमनङ्ग, स्थानीय स्तरमा समान्यरुपमा
र्देमखने सरुिा रोगको प्रकोप, औषधी मितरण,
प्रयोगशाला सेिा, आुँखा उपिार सिा, र्दन्तसेिा
तथा अन्य स्िास््य प्रिर्द्मन तथा न्यनू ीकरण,
रोकथाम सम्बन्धी आधारभतू सेिाहरु तथा अन्य
जनिेतना तथा मनरोधात्मक सेिाहरु र सामामजक
सेिा ईकाई
मिमकत्सकीय सेिाहरु
 सामान्य स्त्रीरोग तथा प्रसतु ी सेिा
 बमहरुँ ग सेिा
 आकमस्मक प्रसमु त तथा निजात मशशु शल्यमिया
सेिा (CEONC) तथा अन्य प्राथममक
शल्यमियाहरु
 आुँखा उपिार सेिा, र्दन्तसेिा
 २४ सै घण्टा आकमस्मक सेिा

४ स्थामनय तहः
नगरपामलका,
उपमहानगरपामलका
/ महानगरपामलका

प्राथममक
अस्पताल
िगम –‘क’

जनसख्ं या र भगू ोलका आधारमा अस्पतालको आकार
सानो िा ठूलो हन सक्नेछ । प्राथममक अस्पताल िगम –
‘क’ बाट प्रिाह हने सेिाहरु र्देहाय बमोमजम हनेछन् ।
आधारभतू स्िास््य सेिा
 खोप, पररिार मनयोजन, गभमिती एिं मशशजु ाुँि,
साधारण प्रसमु त, निजात मशशसु ेिा, डट्स प्रणाली,
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पोषण, मानमसक स्िास््य, नसने रोगहरुको परामशम तथा
मस्िमनङ्ग, स्थानीय स्तरमा सामान्यरुपमा र्देमखने सरुिा
रोगको प्रकोप, औषधी मितरण, प्रयोगशाला सेिा तथा
अन्य स्िास््य प्रिर्द्मन तथा न्यनू ीकरण, रोकथाम
सम्बन्धी आधारभतू सेिाहरु, आुँखा उपिार सेिा,
र्दन्तसेिा तथा अन्य जनिेतना तथा मनरोधात्मक सेिाहरु
र सामामजक सेिा ईकाई
मिमकत्सकीय सेिाहरु
 बमहरुँ ग सेिा - मर्मजमसयन, स्त्रीरोग, प्रसमु त,
बालरोग तथा हाड जोनी
 २४ सै घण्टा आकमस्मक सेिा
 आुँखा उपिार सेिा, र्दन्तसेिा
 आकामस्मक प्रसमु त तथा निजात मशशु
शल्यमिया सेिा (CEONC), हाडजोनी
सम्बन्धी लगायत मबमशमिकृ त र ठूला
शल्यमिया सेिाहरु
५ प्रर्देश

मितीय तह
अस्पताल
(Secondar
y Hospital)









प्राथममक तहका अस्पताल तथा अन्य स्थानबाट हने
ररर्रल र सो भन्र्दा मामथल्लोस्तरको सेिाहरु प्रिाह गने
गरी मितीय तहका अस्पतालहरुबाट र्देहाय बमोमजमका
सेिाहरु प्रिाह हनेछन् ।
जनस्िास््य सेिा - खोप, पररिार मनयोजन, गभमिती एिं
मशशजु ाुँि, साधारण प्रसमु त, निजात मशशसु ेिा, जटील
प्रसतु ी सेिा, क्षयरोग, र्दम जस्ता रोगहरुको उपिार,
आुँखा उपिार सेिा, र्दन्तसेिा तथा अन्य स्िास््य
प्रिर्द्मन तथा न्यनू ीकरण, रोकथाम सम्बन्धी आधारभतू
सेिाहरु र सामामजक सेिा ईकाई ।
मिमकस्तकीय सेिा - जनरल मर्मजमसयन सेिा,
साधारण शल्यमिया सेिा, गभमिती एिं मशशजु ाुँि,
बालरोग सेिा, र्दाुँत रोग, हाडजोनी सेिा तथा आुँखारोग
सेिा ।
मिभाग / िाडमहरु - मत्रु रोग, छालारोग, स्त्री रोग, हाड
जोनी, बालरोग, मानमसक रोग, नाक-कान-घाुँटी,
मिभागहरु ।
आकमस्मक सेिाहरु - २४ घण्टा शल्यमिया समहतको
आकमस्मक सेिा ।
5

प्रार्देमशक
स्िास््य
मिज्ञान
प्रमतरठान

६ संघ

तृतीय तह
अस्पताल
(Tertiary
Hospital)

 जनिेतना तथा मनरोधात्मक सेिाहरु ।
 शल्यमिया सेिा - साधारण शल्यमिया, स्त्री रोग तथा
प्रसमु त सम्बन्धी शल्यमिया, नाक-कान-घाुँटीको
शल्यमिया, हाडजोनी शल्यमिया ।
 अन्य - हेमोडायलार्मसस, सघन उपिार कक्ष, निजात
सघन उपिार कक्ष ।
प्रत्येक प्रर्देशमा कमम्तमा १ प्रार्देमशक स्िास््य मिज्ञान
प्रमतष्ठानहरु स्थापना तथा सचिालन हन सक्नेछन् ।
प्रर्देशस्तरमा स्थापना हने स्िास््य मिज्ञान
प्रमतरठानहरुको आफ्नै तृतीय तहको अस्पताल
सचिालन गनमु पनेछ । प्रार्देमशक स्िास््य मिज्ञान
प्रमतरठानहरुले प्रर्देशस्तरमा सचिालनमा रहेका मितीय
तहका सबै अस्पतालहरुमा समेत अध्ययन अध्यापनको
मियाकलाप सचिालन गनमु पनेछ।
प्राथममक तथा मितीय तहका अस्पतालबाट हने ररर्रल
तथा सेिाको मिमशिताको आधारमा रहने तृतीय तहका
अस्पतालहरुबाट र्देहाय बमोजमका सेिाहरु प्रिाह
हनेछन् ।
 जनस्िास््य सेिा - खोप, पररिार मनयोजन, गभमिती एिं
मशशजु ाुँि, साधारण प्रसमु त, निजात मशशसु ेिा, जटील
प्रसमु त सेिा, क्षयरोग, र्दम जस्ता रोगहरुको उपिार तथा
अन्य स्िास््य प्रिर्द्मन तथा न्यनू ीकरण, रोकथाम
सम्बन्धी आधारभतू सेिाहरु र सामामजक सेिा र्काई।
 मिमकत्सकीय सेिा तथा िाडम/मिभाग - जनरल
मर्मजमसयन सेिा, साधारण शल्यमिया सेिा, गभमिती
एिं मशशजु ाुँि, बालरोग सेिा, र्दाुँत रोग, हाडजोनी सेिा,
आुँखारोग सेिा, मत्रु रोग, छालारोग, मानमसकरोग,
नाक-कान-घाुँटी, मटु ु रोग, नशारोग तथा अन्य मिमशि
सेिाहरु ।
 आकमस्मक सेिाहरु - २४ घण्टा शल्यमिया समहतको
आकमस्मक सेिा ।
 जनिेतना तथा मनरोधात्मक सेिाहरु ।
 शल्यमिया सेिा - साधारण शल्यकृ या, स्त्री रोग तथा
प्रसमु त सम्बन्धी शल्यमिया, नाक-कान-घाुँटी,
आुँखाको शल्यमिया, हाडजोनी शल्यमिया ।
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 अन्य - हेमोडायलार्मसस, सघन उपिार कक्ष, निजात
सघन उपिार कक्ष ।
 थप हनसक्ने अन्य सेिाहरु - नशा तथा मटु ु रोग
शल्यमिया, प्लामिक सजमरी आमर्द ।
मबमशमरटकृ
हाल सचिालनमा रहेका सपु र स्पेमसयमलमट
त अस्पताल
अस्पतालहरु संघीय सरकार अन्तगमतमा रहनेछन् ।
(Super
प्राथममक मितीय तथा तृतीय तहका अस्पतालबाट
Specialty
ररर्र भई आएका मनमित रोग तथा अगं मिशेषको
Hospital)
सम्पणु म मबशेषज्ञ उपिार सेिा प्रर्दान गनेछन् । सपु र
स्पेमसयमलमट अस्पतालहरुलाई सेन्टर अर्
एक्सलेन्सको रुपमा मिकास गररनेछ।
सघं ीय
संघमा एकमात्र के न्रीय स्िास््य मिज्ञान प्रमतष्ठान
स्िास््य
सचिालन हन सक्नेछन् । स्िास््य मिज्ञान प्रमतरठानले
मिज्ञान
आफ्नै तृतीय तहको अस्पताल सचिालन गनमु पनेछ ।
प्रमतरठान
के न्रीय स्िास््य मिज्ञान प्रमतरठानले संघीय सरकार
अन्तगमत सचिालनमा रहेका सम्पणू म तृतीय तहका
अस्पतालहरु र सम्पणू म सपु र स्पेमसयमलटी
अस्पतालहरुमा समेत अध्ययन अध्यापनको
मियाकलाप सचिालन गनमु पनेछ ।
पिू ामधार मिकास मापर्दण्ड तयारी, कायामन्ियनमा तहगत रुपमा संघ, प्रर्देश र स्थानीय तहको र्रक र्रक र
अन्तरसम्बमन्धत काम, कतमब्य र अमधकारहरु र्देहाय बमोमजम हनेछन् ।
3.

सघं ीय सरकारको काम, कतमव्य र अमधकार








स्िास््य पिू ामधारहरुको मनमामण तथा स्तरोन्नतीको मापर्दण्ड तयार गने/गराउने
स्िास््य पिू ामधारहरुको स्ट्याण्डडम मडजाईन तथा मनर्देमशका तयार गने/गराउने
कायमिम कायामन्ियनका लामग आिश्यक बजेट तथा कायमिमहरु तयार गने/गराउने
कायमिमको लामग आिश्यक बजेट तथा कायमिमहरु अनमु ोर्दन गने
कायमिम सचिालन सम्िन्धमा आिश्यक कायममिमध/मनर्देमशकाहरु तयार गने
अन्तर मनकाय समन्ियको व्यिस्था ममलाउने
कायमिम संिालनमा आर्परे का समस्याहरू, पररयोजना सचिालनमा आई पने मिमिधा र
अस्पिताको मनिारण गने
 सािमजमनक खररर्द प्रमिया बमोमजम सम्पणू म खररर्द सुशासनको प्रबर्द्मन गने
 प्रार्देमशक तथा स्थानीय स्िास््य संस्थाहरुसुँग कायममल
ू क समन्िय गने
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पिू ामधार मिकासका लामग आिश्यकता पमहिान गने
सम्झौता ब्यिस्थापन गने
मानि सश
ं ाधनको आिश्यकता प्रक्षेपण गने
मानि संशाधन मिकासको योजना तयारी गने
मबद्यमान स्िास््यकमीहरुको समायोजन गने
स्िास््य सम्िन्धी औजारहरुको िगीकरण गने
स्िास््य सम्िन्धी औजारहरुको स्पेमसमर्के शन बैंक तयार गने
िगीकरणका आधारमा ठूला र मबमशमिकृ त उपकरण तथा औजारहरुको खररर्द, सचिालन र
व्यिस्थापन गने/गराउने
 सेिा मिस्तारको लामग सरकारी, गैह्र सरकारी, मनजी क्षेत्र सुँग साझेर्दारीको खाका तयार गने
4. प्रार्देमशक

सरकारको काम कतमव्य र अमधकार












प्रर्देशस्तरमा स्िास््य पिू ामधार मिकासका लामग आिश्यकता पमहिान गने
पिू ामधार मनमामण तथा स्तरोन्नतीको योजना तयारी तथा कायामन्ियन गने
संघीय तथा स्थानीय सुँग कायममल
ू क सहकायम गने
प्रर्देशस्तरमा आिश्यक पने स्िास््यकमीहरुको मििरण तयार गने
प्रर्देशस्तरमा साझेर्दारीमा गणु स्तरीय स्िास््य सेिा मिस्तार गने
प्रर्देशस्तरमा आिश्यक पने स्िास््य औजार तथा उपकरणहरुको आिश्यकता पमहिान गने
आिश्यक औजार तथा उपकरणहरुको खररर्द, संिालन र व्यिस्थापन गने
प्रर्देशस्तरमा मिकास गररने पिू ामधार मिकासको खररर्द योजना तयार तथा कायामन्ियन गने
स्थानीय तह मार्म त मनमामण तथा मिकास गररने स्िास््य पिू ामधारहरुको गणु स्तर मनयमन गने
स्थानीय तहमा मनमामण तथा मिकास गररने स्िास््य पिू ामधारहरुको बजेट तथा कायमिमको
व्यिस्था ममलाउने
 स्िास््य सम्बन्धी मापर्दण्डहरुको पालना गने गराउने
 स्थामनय तहमा बन्ने स्िास््य पिू ामधारहरु स्थानीय तहबाट नै मनमामण हने छन् । स्थानीय तहमा
स्िास््य पिू ामधार मिकासका लामग बजेट तथा कायमिम संघ र प्रर्देशबाट मिमनयोजन हनेछ ।
स्िास््य पिू ामधार मिकासका लामग स्थानीय तहको काम कतमव्य र अमधकार र्देहाय बमोमजम
हनेछ ।
5.

स्थानीय तहको काम, कतमव्य र अमधकार
 स्िास््य पिू ामधार मिकासका लामग आिश्यक बजेट तथा कायमिमको व्यिस्थापन गने
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 पिू ामधार मिकास तथा स्िास््य सम्बन्धी औजार उपकरण खररर्द योजना तयार गने
 पिू ामधार मिकासका लामग ठे क्का व्यिस्थापन, साईट सपु रमभजन र लेखा व्यिस्थापन गने
 गणु स्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाहका लामग आिश्यक स्िास््यकमीहरुको आिश्यकता पमहिान,
मनयि
ु ी र सचिालन गने
 गणु स्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाह गनम संघीय मापर्दण्डहरुको कायामन्ियन गने
 स्िास््य पिू ामधार मिकासको आन्तररक मनयमन र सश
ु ासन कायम गने
 प्रार्देमशक तथा संघीय स्िास््य सम्बन्धी संस्थाहरु सुँग कायममल
ू क समन्िय गने
6.

संघीयतामा स्िास््य संरिना र अन्तरसम्बन्ध
स्िास््य सेिाका सिमब्यापी आयामहरू प्रमतकारात्मक, प्रिमर्द्मनात्मक, उपिारात्मक, पनु मस्थापनात्मक र
प्यलीएटीभ सेिाहरूको आिश्यकता र ितममान प्राथममकताहरूको सान्र्दमभमकता संघीय राज्य
ब्यिस्थामा अझ स्थानीय पररिेश मख
ु ररत हर्दुँ ा बढी सघन तथा यथाथमपरक हन पग्ु र्दछ । संघीयताको
पररिेशमा मल
ु क
ु को शासकीय स्िरूपमा हने पररितमन सुँगै स्िास््य सेिाको व्यिस्थापकीय संरिनामा
समेत पररितमन स्िाभामिक रूपमा हन्छ । यी संरिनागत पररितमनहरूलार्म युँहा छोटकरीमा िणमन
गररएको छ । स्िास््य सेिा प्रिाहका लामग स्िास््य संस्थाहरूको संजाल जमत आिश्यक हन्छ त्यमत
नै यसको शासकीय (Governance) संरिनाको महत्ि पमन उमत नै रहन्छ । स्िास््य सम्बन्धी हकका
रूपमा, आधारभतू स्िास््य सेिा मनशल्ु क रूपमा उपलब्ध गराउने, कसैलार्म पमन आकमस्मक स्िास््य
सेिा बाट िमचित नगराउने, स्िास््य सम्बन्धी सिू नाको हक स्थामपत गने, ममहला हकका रूपमा
प्रत्येक ममहलालार्म सरु मक्षत मातृत्ि र प्रजनन स्िास््य अमधकार लगायत संमिधानमा स्िास््यका
सिालमा अमभव्यि मममलार्म कायामन्ियन गनम संघीय स्तरमा स्िास््य मन्त्रालय रहनु अपररहायम र्देमखन्छ।
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मन्त्री पररषर्दबाट स्िीकृ त Functional Analysis मा समेत संघीय स्तरमा ४२, प्रर्देश स्तरमा ३९ र
स्थानीय स्तरमा २६ िटा कायमहरू उल्लेख गररएको छ, यी कायम मिश्लेषणलार्म मात्र आधार मानेर
संरिनाको प्रारूप तयार पार्दाम पमन संघीय एिं प्रान्तीय तहमा स्िास््य मन्त्रालयको औमित्य स्पि र्देमखन
आउुँछ । स्िास््य मन्त्रालयले यसै अिधारणामा गरे को मिश्ले षण अनरू
ु प तपसील अनरू
ु पको
स्िास््यका लामग शासकीय संरिना आिश्यक रहेको र्देमखन्छ ।
प्रस्तामित ७४४ स्थानीय शासकीय संरिनाहरू संमिधान प्रर्दत्त अमधकार अनसु ार स्ितन्त्ररूपमा कायम
गनेछन् जसको र्लस्िरूप यी शामसत िा यस अन्तगमत संिालन हने स्िास््य सेिा प्रर्दायक स्िास््य
संस्थाहरू बीिको अन्तरसम्बन्ध कसरी र कुन संयन्त्र मार्म त स्थामपत गने भन्ने एक महत्त्िपणू म प्रश्न
मख
ु ररत भएको छ । यस प्रयोजनका लामग प्रर्देश अन्तगमतको मनकायका रूपमा सम्भि भएमा हरे क
मजल्लामा अन्यथा रणनैमतक अिमस्थमतमा मजल्ला / मडमभजन स्िास््य मनर्देशनालय स्थापना गनम
आिश्यक र्देमखन्छ । यी संरिनाको औमित्य मजल्ला मभत्रका सेिा प्रर्दायक तथा शासकीय संरिना
बीि आिश्यक समन्ियका अलािा स्िास््य क्षेत्रमा संिालन हने मिमभन्न रामरिय अमभयानहरू
कायामन्ियन, प्रार्देमशक स्तरमा खररर्द गररएका संिर्दे नशील औषमध लगायत अन्य सामाग्रीहरूको
भण्डारण तथा मितरणको कायममा समेत आिश्यक र्देमखन आुँउछ । मामथका शासकीय संरिनाहरूको
प्रत्यक्ष िा परोक्ष व्यिस्थापनमा स्िास््य िौकी, जनता स्िास््य के न्र, सामर्दु ामयक स्िास््य र्कार्म, र्दर्ु म
प्रकारको प्राथममक अस्पताल, मितीय तह (Secondary) र तृतीय तह (Tertiary) अस्पतालहरू
संिालनमा रहने प्रस्ताि गररएको छ । यसको नमनू ा संरिना तल उल्लेख गरे अनरू
ु प हन प्रस्ताि
गररनेछ।

सेवा प्रदान गने सस्ं था र शासकीय सरं चना
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गाउुँ/नगरपामलका
गाउुँ/नगर स्िास््य र्कार्म िा कायामलय

प्राथममक अस्पताल

स्िास््य िौकी

जनता स्िास््य के न्र

सामर्दु ामयक स्िास््य र्कार्म
खोप तथा गाउुँघर
मक्लमनक

ममहला स्िास््य
स्ियंसमे िका

स्वास््य सेवा प्रवाहको नमूना सरं चना
7.

उपलब्धी
यस मापर्दण्डको कायामन्ियन पिात् आउुँर्दो सात िषममभत्र र्देशभर गणु स्तरीय रुपमा तीन तहका सरकार
मातहत ३३२९ हेल्थ पोि, ७३३ प्राथममक अस्पताल, १५ मितीय तहको अस्पताल, १५ तृतीय तहको
अस्पताल, ८ के न्रीय/अमतमिमशिीकृ त अस्पताल र ८ मशक्षण अस्पताल हनेछन् । यसरी हरे क स्थानीय
तहमा कम्तीमा एउटा प्राथममक अस्पताल र प्रत्येक प्रर्देशमा कम्तीमा एउटा तृतीय तहको अस्पतालबाट
गणु स्तरीय सेिा प्रिाह हनेछ ।
यस मापर्दण्डले स्िास््य सेिाको मिकास र मिस्तारको लामग तीनै तहका सरकारको लामग एउटा स्पि
मर्दशा मनर्देश गनेछ । जनसंख्या र भगू ोलको आधारमा आिश्यक सेिाको प्रिाह हने भएकोले त्यसको
आधारमा जनशमि र भौमतक पिू ामधारको आपमू तम र व्यिस्थापन गनम समकनेछ । यसो हर्दुँ ा उपलब्ध
जनशमि, भौमतक पिू ामधार र कोषको महत्तम उपयोग हने िातािरण मनमामणमा सघाउ पग्ु नेछ ।
यो मापर्दण्ड आउुँर्दा िषमहरूमा नेपालमा स्िास््य सेिाको लामग आिश्यक जनशमि र भौमतक
पिू ामधारको आिश्यकता प्रक्षेपण गने आधार समेत हनेछ । स्िास््य सेिा प्रर्दान गनम आिश्यक हरे क
श्रोतसाधनको उत्पार्दन गने सम्बमन्धत मनकायको लामग यो मापर्दण्डले स्पि मागम मनर्देश गनेछ ।
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सम्बन्धित अनस
ु च
ू ीहरू
यस मापदण्ड सँग सम्वन्धित न्िदेन्िका, िमिू ा िक्सा तथा स्वास््य सस्ं थाहरूको ियाँ वगीकरणको सचू ी न्िम्िािसु ार चार भागमा
न्कताव तयार गरी यस मापदण्डको अिसु चू ीका रूपमा प्रकान्ित गररएको छ ।
Volume 1 : Categorization of Health Facilities as per Nepal Health Infrastructure Development
Standards 2017
Volume 2 : स्वास््य भवि पवू ाािारको न्डजाइि तथा न्िमााण सम्वधिी न्िदेन्िका (Standard Guideline for Design and
Construction of Health Infrastructure)
Volume 3 : Health Building Infrastructure Standard Design Drawings
Volume 4 : Nepal Health Infrastructure Development Standards 2017 (Unofficial English
Translation)

