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दधुकोशी सामदुायिक अस्पताल संचालन कािययिधध, २०७९ 

 

काियपाधलकाबाट स्िीकृत धमधत: @)&९.!!.)% 

प्रस्ताबना :  दधुकोशी सामदुायिक अस्पतालमा सेिाग्राहीहरुको उपचारलाई व्िबस्स्ित गनय र 
सेिाग्राहीहरुलाई धिटो िररतो तिा गणुस्तरीि स्िास््ि उपचार सेिा प्रदान गनय िलुङु दधुकोशी 
गाउँपाधलकाको मातहतमा रहेको दधुकोशी सामदुायिक अस्पतालको सञ्चालन तिा व्ििस्िापन गनय 
तिा अस्पतालमा अहोरात्र खयटने स्चयकत्सक, स्िास््िकमी तिा अन्ि कमयचारीहरुलाई उस्चत 
प्रोत्साहनको व्िबस्िा गनय िो कािययिधध बनाउन िाञ्िनीि भएकोले स्िानीि सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) ले ददएको अधधकार तिा िलुङु दधुकोशी गाउँपाललको 
प्रशासकीि कािययिधध (धनिधमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ४(१) ले ददएको अधधकार प्रिोग गरी 
िलुङु दधुकोशी गाउँ काियपाधलकाले िो कािययिधध स्िीकृत गरी लागू गरेको ि । 

 
पररच्िेद-१ 

संस्िप्त नाम र प्रारम्भ 
1. संस्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) िो कािययिधधको नाम िलुङु दधुकोशी गाउँपाधलकाको “दधुकोशी 

सामदुायिक अस्पतालको संचालन कािययिधध, २०७९” रहेको ि। 
(२) िो कािययिधध काियपाधलकाले स्िीकृत गरेको धमधतबाट लागू हनुेि । 
2. पररभाषा : यिषि िा प्रसंगले अको अिय नलागेमा िस कािययिधधमा, - 
(क) “गाउँपाधलका” भन्नाले िलुङु दधुकोशी गाउँपाधलका सम्झन ुपिय । 
(ख) “काियपाधलका” भन्नाले िलुङु दधुकोशीको गाउँकाियपाधलका सम्झन ुपिय । 
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(ग) “अध्िि” भन्नाले गाउँपाधलका अध्िि सम्झन ुपिय। 
(घ) “उपाध्िि” भन्नाले गाउँपाधलका उपाध्िि सम्झन ुपिय। 
(ङ) “प्रमखु प्रशासकीि अधधकृत” भन्नाले गाउँपाधलकाको काियकारी अधधकृत सम्झन ुपिय। 
(च) “संघीि जनस्िास््ि ऐन” भन्नाले जनस्िास््ि सेिा ऐन, २०७५ लाई सम्झन ुपिय । 
(ि) “कािययिधध” भन्नाले िस िलुङु दधुकोशी गाउँकाियपाधलकाले दधुकोशी सामदुायिक अस्पताल 
संचालन गनयका लाधग जारी गने कािययिधध सम्झन ुपिय । 
(ज) “गाउँपाधलका िते्र” भन्नाले िलुङु दधुकोशीको भ-ूभाग सम्झन ुपिय । 
(झ) “अस्पताल व्ििस्िापन सधमधत” भन्नाले दधुकोशी सामदुायिक अस्पताल संचालनका लाधग बनेको 
सधमधत भन्न ेसम्झन ुपिय। 
(ञ) “स्िास््ि संस्िा” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोस्जम स्िापना भएका, इजाजतपत्र धलएका सरकारी, 
गैह्रसरकारी, धनजी, सामदुायिक र सहकारी रुपमा संचाधलत स्िास््ि संस्िालाई सम्झन ुपिय । 
(ट) “स्चयकत्सक तिा स्िास््िकमी” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोस्जम स्िास््ि सेिा प्रदान गनय सम्बस्न्धत 
पररषदबाट अनमुधत प्राप्त व्िस्ि सम्झन ुपिय । 
(ठ) “शाखा” भन्नाले अस्पताल धभत्रका धबधभन्न धबभागीि शाखालाई सम्झन ुपिय । 
(ड) “सेिाग्राही” भन्नाले अस्पतालमा सेिा धलन आउने व्िस्िलाई सम्झन ुपिय । 
(ढ) “धबरामी" भन्नाले अस्पतालमा भनाय भई िा नभई उपचार सेिा धलन आउने सेिाग्राहीलाई सम्झन ु
पिय। 
(ण) “बयहरङ्ग सेिा” भन्नाले दैधनक प्रदान गररन ेधनिधमत सेिालाई सम्झन ुपिय । 
(त) “अन्तरङ्ग सेिा” भन्नाले २४ सै घण्टा प्रदान गररन ेसेिालाई सम्झन ुपिय। 
 

पररच्िेद - २  
अस्पताल ब्िबस्िापन 

3. अस्पताल व्ििस्िापन सधमधत सम्बन्धी व्ििस्िा 
आधारभतू स्िास््ि सेिालाई जनताको मौधलक अधधकारको रुपमा स्िायपत गदै आफ्ना आिश्िकता 
अनरुुपको स्िास््ि सेिा आफैँ  व्ििस्िापन गनय̧  स्िानीि स्रोतको सदपुिोग र जनसहभाधगता 
पररचालन गरी सलुभ रुपमा गणुस्तरीि स्िास््ि सेिा उपलब्ध गराउने उदे्दश्ि प्राधप्तको लाधग 
अस्पातालको संचालन तिा व्ििस्िापन गनय देहाि िमोस्जमको दधुकोशी सामदुायिक अस्पताल 
व्ििस्िापन सधमधत रहनेि । 
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क) गाउँपाधलका अध्िि – अध्िि 
ख) गाउँपाधलका उपाध्िि – सदस्ि 
ग) गाउँपाधलकाको सामास्जक यिकास सधमधत संिोजक – सदस्ि 
घ) गाउँपाधलको स्िास््ि शाखा संिोजक – सदस्ि  
ङ) सधमधतले मनोधनत गरेको एक जना मयहला सयहत जम्मा ३ जना – सदस्ि 
च) अध्ििले तोकेको एक जना स्िानीि समाजसेिी प्रधतधनधध – सदस्ि 
ि) सामदुायिक अस्पतालका प्रमखु – सदस्ि सस्चि 

4. अस्पताल व्ििस्िापन सधमधतको काम कतयव्ि र अधधकार 
दफा ४ िमोस्जम गठन हनुे अस्पताल व्ििस्िापन सधमधतको काम¸ कतयव्ि र अधधकार देहाि 
िमोस्जम हनुेि; 

क) सामदुायिक अस्पतालको उन्नधत र यिकासको सम्बन्धमा आिश्िक नीधत¸ िोजना तिा काियक्रम 
तजुयमा गरी प्रभािकारी रुपमा कािायन्ििन गने/गराउने । 

ख) अस्पतालबाट संचालन हनुे सेिाहरुको लक्ष्ि धनधायरण गने¸ कािायन्ििन तिा उपलब्धीको सधमिा 
गने । िायषयक रुपमा सामास्जक परीिण तिा साियजधनक सनुिुाई गने । 

ग) सियसलुभ र गणुस्तरीि स्िास््ि सेिा उपलब्ध गराउनको लाधग आिश्िक मानस्रोतको 
व्ििस्िापन गने तिा सेिा प्रदािकहरुलाई सहज रुपमा कािय गनय अनकूुल र सरुस्ित िातािरण 
धसजयना गरी उच्च कािय सम्पदानका लाधग प्रोत्साहन गने । 

घ) अस्पताल संचालन तिा व्ििस्िापन संम्बन्धमा संघ¸ प्रदेश तिा अन्तर स्िानीि तहसँग समन्िि 
तिा सहकाियको धसफाररस गने । 

ङ) अस्पतालको भौधतक सम्पधतको संरिण तिा धनिधमत ममयत सम्भार गने गराउने । 

च) अस्पतालबाट प्रदान हनुे दैधनक स्िास््ि सेिाहरुको अनगुमण गने गराउने । 

ि) अस्पतालमा यिद्यतुीि स्िास््ि (E-health) को अिधारणालाई यिकास गरी क्रमश लागू गदै जाने 
र सो को लाधग गाउँपाधलका र सो अन्तगयतको स्िास््ि शाखा सँग समन्िि गने । 

ज) अस्पताल संचालन तिा व्ििस्िापन सम्बन्धमा आिश्िक अन्ि कािय गने । 

5. ५० शैिाको िमता भएको िस अस्पतालमा सेिाग्राहीहरुको उपचारलाई मध्िनजर गरी अस्पतालमा 
उपलब्ध श्रोत साधन तिा जनशस्िको अधधकतम प्रिोग गरी अस्पतालबाट प्रदान गररने सेिाहरुलाई 
गणुस्तरीि तिा सबयसलुभ बनाई स्तरीि उपचार सेिा प्रदान गररने ि। 
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6. हाल दधुकोशी सामदुायिक अस्पतालमा रहेको पिुायधारलाई िप संरचना बनाउन  धसफाररस गरी 
आिश्िक प्रयक्रिा अगाडी बढाईने ि। 

7. दफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएतापधन धबरामीको चाप अस्पतालमा उपलब्ध जनशस्ि 
तिा अस्पतालको िमता धबश्लषेण गरी सधमधतको धसफाररसमा िलुङु दधुकोशी गाउँ काियपाधलकाबाट 
धसफाररस गरी सम्बस्न्धत धनकािबाट स्िीकृत गरी आिश्िक मात्रामा शैिा संख्िा िप गरी अस्पताल 
संचालन गनय सयकनेि । 

8. अस्पतालमा यिधभन्न यिस्शयिकृत सेिाहरु उपलब्ध जनशस्ि र श्रोत साधनको अधधकतम उपिोग 
गरी िप सेिा यिस्तार गनय सयकने ि । 

9. नेपाल सरकारबाट जारी गररएको आधारभतू स्िास््ि सेिा (Basic health care package) प्रिाह र 
सेिाको न्िूनतम मापदण्ड (Minimum service standard) कािायन्ििनको सधुनशस्ितता गराउन पनेि 

। 
10. अस्पताल संचालन तिा व्ििस्िापन प्रिोजनका लाधग अस्पतालमा खयटएका जनशस्िको पररचालन 

र संिोजन दधुकोशी सामदुायिक अस्पताल व्ििस्िापन सधमधत र दधुकोशी सामदुायिक अस्पताल 
प्रमखुको स्जम्मेिारी हनुेि । 

11. दफा (७) मा उल्लेस्खत काियहरु गनय अस्पतालमा तपस्शल बमोस्जमका धबभागहरु/शाखा रहने िन 
। 

(क) प्रशासन शाखा : अस्पतालका सम्पणुय प्रशासधनक सम्बन्धी कािय गने, 
(ख) स्टोर शाखा : अस्पतालका स्जन्सीहरु राख्न ेतिा आिश्िक सामाग्रीहरु ब्िबस्िापन गने शाखा । 
(ग) लेखा शाखा : लेखा सम्बन्धी सम्पूणय अधभलेख राख्न ेशाखा ।  
(घ) बयहरङ्ग शाखा : सामान्ि स्चयकत्सा सम्बन्धी सेिा तिा अन्ि सेिाहरु सम्बन्धी कािय गने । 

(ङ) अन्तरङ्ग शखा : धबरामी भनाय गरी उपचार गने । 
(च) इमयजेस्न्स शाखा : आकस्मीक सेिा प्रदान गने । 
(ि) प्रिोगशाला शाखा : धबरामीहरुको रगत, ददशा, यपशाब तिा आिश्िक नमनुा पररिण  गने । 
(ज) फामेसी शाखा : धबरामीहरुलाई धसफाररस गररएका औषधी धबतरण गने । 
(झ) रेधडिोलोजी शाखा : धबरामीहरुको एक्स-रे गने । 
(ञ) काउन्टर शाखा : सेिाग्रहीहरुको नाम दताय तिा यिधलङ्ग गने । 
(ट) िीमा क्लेम शाखा : स्िास््ि धबमा तफय का सेिाग्रहीहरुलाई सेिा ददए बापतको रकम दािी गने। 
(ठ) अप्रशेनकि शाखा : अप्रशेनद्वारा उपचार गने । 
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(ड) मेन्टेनेन्स शाखा : अस्पतालको पाधन, यिजलुी बस्ि तिा औजार उपकरण ममयत संभार गने । 
12. अस्पतालमा हाल काियरत जनशस्िहरु लाई ििाित राखी दैधनक कािय संचालन गने र िलुङु 

दधुकोशी गाउँ काियपाधलका र गाउँ सभा बाट दधुकोशी सामदुायिक अस्पतालको संगठधनक र 
व्ििस्िापकीि सिेिण (O&M Survey) स्िीकृत भए पिात सोही अनरुुप जनशस्िको व्ििस्िापन 
गने। 

13. अस्पतालमा आिश्िक जनशस्िको स्िािी पदपूधतय नभएसम्मको लाधग करार सेिाबाट पदपूधतय गनयको 
लाधग व्ििस्िापन सधमधत िा व्ििस्िापन सधमधतले तोकेको कमयचारी पदपूधतय सधमधतबाट िनौट तिा  
धसफाररस गरी पदपूधतय गररनेि । 

14. दफा (९) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएता पधन अस्पतालमा िप यिस्शयिकृत सेिाहरु यिस्तार गनय िा 
सेिा संचालन गनय आिश्िक परेमा सो सेिा संचालनका लाधग िप जनशस्ि दधुकोशी सामदुायिक 
अस्पताल व्ििस्िापन सधमधतिाट धनणिय गरी संचालन गनय सयकनेि । 

 
पररच्िेद - ३ 

अस्पतालमा काियरत कमयचारीहरुको सेिासयुिधा 
15. अस्पतालमा खयटएका अस्पताल ब्िबस्िापन सधमधत तफय का कमयचारीहरुको तलब तिा पोषक भिा 

अस्पताल व्िबस्िापन सधमधतले धनधायरण गरे अनसुारको अनसूुची-१ मा उल्लेख भए बमोस्जम 
अस्पताल ब्िबस्िापन सधमधतको कोषबाट भिुानी हनुेि । अस्पताल ब्ििस्िापन सधमधत तफय का 
कमयचारीहरुको तलब िपघट गनुय परेमा स्रोतको सधुनस्ितता गरी अस्पताल ब्ििस्िापन सधमधतले 
धनणयि गरी िलुङु दधुकोशी गाउँ काियपाधलकाबाट स्िीकृत गराई गनय सक्नेि। 

16. नेपाल सरकार तफय का स्िािी कमयचारीहरु र नेपाल सरकार िात्रिसृ्ि करार तफय का कमयचारीहरुको 
तलब भिा नेपाल सरकारले तोके बमोस्जम हनुेि। 

17. दधुकोशी सामदुायिक अस्पतालमा स्िास््ि यिमा लागू भई धबधभन्न धबशेषज्ञ सेिाहरु यिस्तार भए 
पिात सेिाग्राहीहरुको संख्िा अत्िाधधक बयृिभई धनिधमत समिमा मात्र सेिा संचालन गदाय 
सेिाग्राहीहरुलाई सेिा धलन असहज हनुे हदुा अस्पताल बाट प्रदान गररने सेिाहरुलाई व्ििस्िीत 
तिा धिटोिररतो िनाउन दैधनक रुपमा यिहान ७ बजे देखी नै यिरामी दताय शरुु गरी ८ िजे देखी 
ओ.यप.धड. सेिा तिा २४ सै घण्टा प्रिोगशाला, एक्स रे, फामेसी सेिा संचालन गदाय काियबोझ 
बढेको, सेिाग्राहीहरुको संख्िा अनसुार जनशस्ि कम रहेको र अस्पतालमा सेिा प्रदान गरररहेका 
यिशेषज्ञ स्चयकत्सकहरुलाई पलािन हनु नददई िसै अस्पतालमा सेिा धनरन्तरताको लाधग उत्प्ररेण 
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जगाउँन िप काियबोझ, अस्पतालको आिश्िकता, बजेटको अिस्िा, सम्बस्न्धत कमयचारीले हाधसल 
गरेको िप धबशेषज्ञता सो सेिाले सेिाग्राहीहरुलाई पऱु्िाउन सक्ने लाभ अध्ििन गरी िप प्रोत्साहन 
स्िरुप धबशेषज्ञ स्चयकत्सक तिा मेधडकल अधधकृतको हकमा खाइपाई आएको तलब स्केलमा 
व्ििस्िापन सधमधतको धनणयिले िप सयुिधा प्रदान गनय सयकनेि ।िसरी सयुिधा िपको धनणयि गदाय 
एकपटकमा बढीमा १ िषयको लाधग िप गनय पाइनेि । 

18. िस अस्पतालमा काियरत स्चयकत्सक िाहेकका स्िास््िकधमयहरु र अन्ि कमयचारीहरुलाई पनय जाने 
िप काियबोझको अध्ििन गरी कमयचारीहरुको मनोिल उच्च रास्ख उत्प्ररेरत गनय प्रोत्साहन स्िरुप 
स्िािी कमयचारीहरु र अस्पताल व्ििस्िापन सधमधतको सेिाकरार तफय का कमयचारीहरुको हकमा 
खाईपाई आएको तलब स्केलमा व्ििस्िापन सधमधतको धनणयिले िप सयुिधा प्रदान गनय सयकनेि । 
िसरी सयुिधा िपको धनणयि गदाय एकपटकमा बढीमा १ िषयको लाधग िप गनय पाइनेि ।  

19. दफा (१३) र (१४) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएता पधन साियजधनक यिदा िाहेक आफ्नो व्िस्िगत 
कारण देखाई मयहनामा ५ ददन भन्दा बयढ यिदा बसेमा पाँच ददन भन्दा िढी धबदा बसेको अिधध 
भरको सयुिधा उपलब्ध हनुे िैन । कमयचारी ताधलमको हकमा प्रचधलत ऐन काननु अनसुार हनुेि। 

20. एनेश्िेधसिोलोस्जि धबशेषज्ञ स्चयकत्सकको हकमा खाईपाई आएको तलब स्केलको ५० प्रधतशत 
एनेस्िेधसिा हजाडय भिा र अस्पतालमा अन्ि पदमा रयह एनेश्िेधसिा अधसिेन्टको िोग्िता हाधसल 
गरेको कमयचारीले आफ्नो धनिधमत कािय गरी एनेश्िेधसिा सेिा प्रदान गरे िापत एनेश्िेधसिा हजाडय 
भिा रुिरुप खाईपाई आएको तलब स्केलको २५ प्रधतशत सम्म प्रदान गनय सयकनेि । 

21. अस्पतालमा दैधनक संचालन भएका सेिाहरुको त्िाङ्क अधभलेख तिा प्रधतिेदन तिार गने मेधडकल 
रेकडयर नभएको हकमा अन्ि काियरत कमयचारीहरु मध्िेिाट सो सम्बन्धी ज्ञान भएको कमयचारीलाई 
कामकाज गराई िप सयुिधा स्िरुप माधसक आधारभतू तलिमानको २५ प्रधतशतसम्म प्रदान गनय 
सयकनेि ।  

22. आफ्नो धनिधमत धडिटुी लाई असर नपारी अस्पतालमा गररने सामान्ि शल्ियक्रिा, जयटल शल्ियक्रिा, 
अन्ि प्रोसेड्युर सेिा, रात्रीकाधलन धडियुट खाजा खचय, जनुै पधन समिमा आउने लासलाई यिजमा 
व्ििस्िापन गने, मेधडको धलगल सेिा (घाउ जाच, धनरोधगता प्रमाण पत्र, पोिमाटयम), यिधभन्न शाखामा 
काियरत शाखा प्रमखुहरुले २४ सै घण्टा आ-आफ्ना शाखाका सेिाहरुलाई सचुारु राख्न आफ्नो 
धनिधमत धडियुट िाहेक अन्ि व्ििस्िापकीि काियहरु गरे िापत यिभागीि प्रमखु र सम्बस्न्धत 
सेिाप्रदािक हरुलाई अनसूुची - २ मा उल्लेख भए बमोस्जम िप सयुिधा प्रदान गनय सयकनेि । 
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23. अस्पतालमा उपलब्ध नभएको यिशेषज्ञ सेिाको सेिाग्राहीहरु अत्िाधधक भई सेिा नददएको खण्डमा 
धेरै सेिाग्राहीहरुलाई ररफर गनुय पने अिस्िा भई अस्पताललाई आधियक नोक्सानी हनुे र 
सेिाग्राहीहरुलाई समेत सो सेिाका लाधग अन्ित्र जानपुने कदठनाई हनुे भएकोले सो यिशेषज्ञ सेिाको 
सम्बस्न्धत यिशेषज्ञ स्चयकत्सक पाटयटाईमको रुपमा स्िानीि स्तरमा उपलब्ध भए यिरामीको ओ. यप. 
धड. रस्जषे्ट्रशन िापत रकम सायिक ओ. यप. डी. रस्जषे्ट्रसनमा ५० प्रधतशत िप गरी धलने र यिरामी 
भनाय गरी यिहान बेलकुा राउण्ड धलए िापत प्रधत ददनको रकम रु. २५००।०० का दरले सयुिधा 
ददई सेिा यिस्तार गनय सयकनेि सािै यिशेषज्ञबाट -सेिाको व्ििस्िा गररनेि । 

24. २४ सै घण्टा सेिा ददन िस अस्पतालमा काियरत स्चयकत्सक तिा अन्ि स्िािी कमयचारीहरुका 
लाधग आिसको व्ििस्िा नभएको हदुा अनसूुची- ३ मा उल्लेख भए बमोस्जम आिास सयुिधा ददन 
सयकने ि । िदद िसै अस्पतालमा श्रीमान श्रीमती काियरत रहेमा एक जनाले मात्र सो सयुिधा 
पाउने ि । सािै िलुङु दधुकोशी गा.पा. धभत्र स्िािी बसोिास भएका कमयचारीहरुको हकमा सो 
सयुिधा उपभोग गनय पाउने िैनन ्। 

25. अस्पतालबाट प्रदान गररने सेिाहरुको सेिा शलु्क धबमातफय का यिधमत सेिाग्राहीहरुको हकमा स्िास््ि 
धबमा बोडयले तोके बमोस्जमको हनुेि अन्ि सेिाग्राहीहरुको हकमा अस्पताल व्ििस्िापन सधमधतले 
धनधारण गरी िलुङु दधुकोशी गाउँ काियपाधलकािाट स्िीकृत गराई लागू गनय सयकनेि । 

 
पररच्िेद - ४ 

यििीि व्ििस्िापन तिा लेखापरीिण 

26.  िस सामदुायिक अस्पतालको आधियक कारोबारको लाधग गाउँपाधलकाको संस्चत कोष खाता संचालन 
हनुे िास्णज्ि बैंकमा अस्पताल प्रमखु र अस्पतालको लेखाप्रमखुको संििु हस्तािरमा संचालन हनु े
गरी खाता खोली संचालन गनुयपनेि । 

27. अस्पतालको यििीि व्ििस्िापन नेपाल सरकारको प्रचधलत आधियक ऐन¸ स्िानीि सरकार संचालन 
ऐन, २०७४ अन्तगयत गाउँपाधलकाको आधियक ऐन धनिम अनसुार हनुेि । 

28. अस्पताललाई प्राप्त रकमको खचयको अधभलेख अस्पतालमा राख्न ेर अधयिायषयक रुपमा भौधतक तिा 
यििीि प्रगधतको सधमिा गनुयपनेि। 

29. अस्पतालको स्िाधमत्िमा रहेको चल अचल सम्पस्िको अधभलेख अध्िािधधक गरी दठक दरुुस्त 
राख्नपुनेि । 
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30. िस अस्पतालको लेखा परीिण तिा सामास्जक परीिण प्रत्िेक िषय प्रचधलत धनिम काननु िमोस्जम 
गनुयपनेि । 

पररच्िेद – ५  

खारेजी र िचाउ 

31. यस काययविधी जारी हुनुभन्दा अगाडी अस्पताल व्यिस्थापन सम्बन्धमा भए गरेका सम्परू्य काम 

कारिाही यसै काययविवध बमोवजम भएको मावननेछ । 

32. यो काययविवधको संशोधन िा कुनै दफा खारेजी गने अवधकार गाउँ काययपावलकालाई हुनेछ ।  

 
 

 

  



8 

 

अनुसूची-१ 
दफा १५ सँग सम्बन्धित 

 

अस्पताल व्ििस्िापन सधमधत तफय का करार कमयचारीहरुको हालको खाइपाई आएको तलि स्केल  : 
 
धस.नं. तह तलब स्केल थप प्रोत्साहन भत्ता कैफियत 

१ अधिकृत (विशेषज्ञ 

धिककत्सक) 

नेपाल सरकारले 
धनधायरण गरेिमोस्जम 
सम्बस्न्धत तहको 
तलिमान 

व्यवस्थापन सफिफतले 

फनर्ाारण गरे विोफिि 
 

२ अधिकृत आठौं  

३ अधिकृत सातौं  

४ पािौं  

५ िौथो  

६ शे्रणी विहिन   

७ सिीपर (पोष्टमाटटम)    

८ स्िीपर   

९ पोशाक भक्ता नेपाल सरकारले 
धनधायरण गरे अनसुार 

 ६ महिनाभन्दा बढी 
काम गरेमा मात्र पाउने 

१० िाडपिट खिट 
 

 

एक महिनाको तलब 

स्केल 

 ६ महिनाभन्दा बढी 
काम गरेमा मात्र पाउने 

 
 
  



9 

 

अनसूुची-२ 
दफा २२ संग सम्बस्न्धत 

धस.नं. प्रोसडु्यरु 
सेिा प्रदािकलाई ददइने प्रधतशत 

स्चयकत्सक एनेस्िेधसिा स्िास््िकमी का.स.तिा.सफाई 
१ सामान्ि 

शल्ियक्रिा 
20 ० 7 3 

२ जयटल 
सल्ियक्रिा 

25 १0 7 3 

३ आईधसि ु बेड 
भनाय 

7 5 ५ 3 

४ एच. धड. ि.ु 
भनाय 

7 ५ ५ ३ 

५ इको 2० ० 0 0 
६ इन्डोसकोपी 2० ० 0 0 
 
धस.नं. अन्ि रकम कैयफित 
८ नाइट खाजा िापत प्रधत रात २००।- रात्रीकाधलन धडिटुी िापत 
9 पोिमाटयम  ५००।- प्रधत केस 
१० पोिमाटयम सहिोगी २००।- प्रधत केस 
११ साियजधनक यिदामा पोस्टमाटयम १०००।- प्रधत केस 
१२ लास यिजमा व्ििस्िापन २५०।- प्रधत लास 
१३ यिशेषज्ञ डाक्टर अन कल १२००।- साियजधनक यिदा, अधतररि समिमा 

प्रधत ददन कल िापत 
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अनसूुची-३ 
दफा 24 संग सम्बस्न्धत 

धस.नं. आिास यकधसम घर भाडा िापत रकम 
माधसक 

कैयफित 

१ मे.स.ु आिास रु.१०,०००।- 
सम्मको फल्िाट 

घरधनीसंग सम्झौता 
गरी घरधनीलाई 
भिुानी ददइनेि 

२ घर भाडा (यिशेषज्ञ स्चयकत्सक) रु.७,०००।- सम्मको 
फल्िाट 

३ घरभाडा (मेधडकल अधधकृत) रु.५०००।- सम्मको 
कोठा 

नोट : अस्पतालकै स्िाधमत्िमा रहेको भिनमा आिास सयुिधा उपलब्ध नभएमा मात्र पाउने । 
 

आज्ञाले¸ 

खररधन राई 

वन. प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 


