
अस्पताल अनगुमन चेकललस्ट 

लमलत:  

अस्पतालको नामः  

शैयाः 
अनगुमन विषयः 
स्िास््य संस्थाको नामः 

ठेगानाः 

सर्मपपकप  नं.: 

फ्याक्स नं.: 

Email Id: 

स्िा्य संस्था प्रमखुको नामः 

ठेगानाः 

सर्मपपकप  नं.: 

मोबाइल नर्मबर: 

Email Id: 

 

प्रािधानहरु 

संचालन स्िीकृलत: 

स्िीकृलत दिन ेलनकायः 

स्िीकृलत पाएको सेिा/बेड संख्या : 

निीकरण गनुपपने लमलतः 

IEE/EIA (स्िीकृत -गनुपपने संस्था भएमा ): 

भिन संवहता अनसुार सर्मिन्धधत भिन लडलभजन कायापलयको लसफाररस-आिश्यक पने संस्थाका लालग ) 

गत आ.ि. -.............................) को करचकु्ता 

मालसक रुपमा स्िास््य कायापलयमा प्रलतिेिन गने गरेको - छ /छैन । 

 



 

१. भौलतक पिुापधारको अिस्था  

लस.नं मfपिण्डहरु छ/
छैन 

कैवफयत 

१. 

 

आफ्नै स्िालमत्िको जग्गा तथा भिनमा संचाललत -जग्गाको क्षेत्रफल ......... )   

यदि भाडामा ललई सञ्चालनमा भएको भए सर्मझौता गरेको   

२ 

 

क) स्िास््य संस्था  लनमापण स्िीकृलत ललंिा स्िास््य सेिा संचालनका लालगभनी 
स्पष्ट ब्यहोरा खलुाएको  

  

ख) स्िास््य संस्थाको कुल लनमापण क्षेत्रफल......................  55 Sqm/per bed* 

३. स्िास््य संस्था रहेको स्थानबाट एक वकलोमीटर लभत्र त्यस्तै प्रकृलतको सेिा दिने 
अस्पताल रहेको  

  

४. सिारी साधन पावकप ङ्गको व्यिस्था छ/छैन- छुट्याईएको क्षेत्रफल ..........         
क्षमता अधिाजी .... िटा कार 

 २५ % जग्गा िा 
तीन शैया बराबर 
१ कार पावकप ङ  

५.  स्िास््य संस्थाको भिनमा एक तला भधिा िढी तला भएको भिन िा अस्पताल 
सेिा प्रिान गनुपपिाप Ramp/Lift को व्यिस्था 

  

६. स्िास््य संस्थाको कोठाहरु उपयकु्त भेधटीलेसन िा िातानकुुललत यधत्र रान्खएको    

७. प्रलतक्षालयमा आिश्यकतानसुार बस्ने कुसीको व्यिस्था    

८. सूचना-पाटी, टेलललभजन, पत्रपलत्रका लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रिान गने 
व्यिस्था लमलाएको  

  

९ भिनको सामाधयतः कोठाको उचाई कन्र्मतमा तरापईका लालग ३.६ लमटर -१२ 
वफट) र अधय क्षेत्रका लालग ३ लमटर -१० वफट)८ 

  

१० स्िास््य संस्थाको गरुुयोजना (Master Plan) तयार गरेको    

११ स्िास््य संस्थाको प्रत्येक विशेषज्ञ सेिाको लालग छुट्टाछुटै्ट शाखा /यलुनट   

१२ प्रशासलनक कायापलयमा बैठक कोठा र पसु्तकालय व्यिस्था   

१३ आकन्स्मक अिस्थामा बवहपगमन द्वारको आिश्यक व्यिस्था भएको    



१४ आगलागी भएको बेलामा बारुणयधत्रको लालग अस्पताल हातालभत्र पयापप्त स्थानमा 
पानी भने व्यिस्था लमलाएको  

  

१५ प्राकृलतक प्रकोपको अिस्थामा,  बारुणयधत्र सहज रुपमा आिागमन हनु सक्ने र 
आकन्स्मक संकेतका लालग सापईरनको व्यिस्था  

  

१६ पयापप्त संख्यामा अन्ग्न समनयधत्र -Fire Extinguisher_ जडान भएको हनु ुपने    

 

२. स्िास््य संस्था व्यिस्थापन तथा सशुासन  

लस.नं मापिण्हरु छ/
छैन 

कैवफयत 

१ स्िास््य संस्था प्रिेश गनापसाथ स्िास््य संस्थाको ले-आउट िेन्खने नक्साद्वारा कुन 
सेिा कुन ठाउँमा प्राप्त गनप सवकधछ भनी स्पष्ट िेखाएको  

  

२ स्िास््य संस्थामा आउने लबरामीलाई आिश्यक पने जानकारी गराउन सोधपछु िा 
सहायता कक्षको व्यिस्था गरी सेिाग्राहीलाई आिश्यक जानकारी दिने व्यिस्था 
गरेको  

  

३ ५० शैया मालथको लालग सामान्जक सेिा इकाईको अलनिायप व्यिस्था गरेको   

४ लबरामीले संस्थाबाट सेिा प्राप्त गनप लाग्ने शलु्क, प्रकृया तथा अिलध समेत 
खलुाएको नागररक िडापत्र ( citizen charter )  सबैले िेख्न ेगरी राखेको 

  

५ सिैले िेख्न ेस्थानमा उजरुी पेवटका रान्खएको    

६ गनुासो सनु्ने अलधकारी तोकी जनगनुासो/उजरुी समाधान गने व्यिस्था लमलाएको 
हनु ुपने, साथै समाधान हनु नसक्न ेभएमा सो को कारण सर्मबन्धधत व्यन्क्तलाई 
जानकारी गराउन े 

  

७ संक्रमण लनयधत्रण (Infection Prevention)को व्यिस्था, सो को लनयलमत र 
प्रभािकारी अनगुमन गरेको 

  

८ सेिा प्रिायक न्चवकत्सक तथा स्िास््यकमीहरुको सरुक्षाका लालग विलभन्न सरुिा 
रोग लबरुद्धको खोप तथा व्यन्क्तगत  सरुक्षा व्यिस्था गरेको  

  

९ कायपरत कमपचारीहरुको सेिा शतप सर्मबधधी विलनयम बनाएको    

१० नेपाल सरकारबाट सञ्चाललत सेिा िा कायपक्रम सञ्चालन गिाप नेपाल सरकारले 
तोकेको प्रोटोकल /मापिण्ड/लनिेन्शका अलनिायप रुपमा पालना गरेको  

  



११ स्िास््य सेिाहरु स्तरीय रुपमा सञ्चालन गनप कायपसञ्चालन लनिेन्शका (Standard 

Operating Manual) तयार गरी लागू गरेको 
  

१२ बवहरंग विभागमा आउने लबरामीको चापका आधारमा लबरामी िताप, विशेषज्ञ 
परामशप, लनिानात्मक सेिाहरु र औषधी कक्षमा लछटो छररतो सेिा दिने व्यिस्था 
गरेको 

  

१३ स्िास््य संस्थामा उपचारका लालग आउने विपन्न, असहाय, बेिाररसे लबरामीका 
लालग कुल शैयाको िश प्रलतशत शैया छुट्याई लनःशलु्क उपचार अलनिायप रुपमा 
उपलब्ध गराएको  

  

१४ नं. १३ बमोन्जम उपलब्ध गराएको उपचार सेिाको अलभलेख राखी स्िास््य 
कायापलयमा सो को प्रलतिेिन लनयलमत रुपमा पठाउने गरेको 

  

१५ ५० शैया िा सो  भधिा बढी क्षमताका अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागररकहरुलाई 
विशेष वकलसमको सवुिधाको व्यिस्था हनु ुपने र आिश्यक मात्रामा शैया छुट्याउन ु
पने 

  

१६ स्िास््य संस्थाले सूचना अलधकारी तोकेको    

१७ स्िास््य संस्थाले विपद् व्यिस्थापनको कायपयोजना बनाएको र  सो कायपका लालग 
सर्मपपकप  व्यन्क्त तोवक सो को जानकारी न्जल्ला जन/स्िास््य कायापलयमा दिएको 

  

१८ स्िास््य संस्था लभत्र प्रभािकारी सूचना सर्मप्रषेणका लालग आधतररक टेललफोन कल 
(Intercom) िा आधलुनक संयधत्रको व्यिस्था  

  

१९ सापिपजलनक संचार सेिाको ब्यिस्था८   

२० प्रहरी, एर्मबलेुधस, िमकल जस्ता सेिा लगायतका आकन्स्मक सेिाका टेललफोन 
नर्मबरहरु स्पष्ट िेन्खने गरी राखेको  

  

२१ स्िास््य संस्थामा लबरामी र अधय ब्यन्क्तहरुका लालग चौबीसै घण्टा शदु्ध पानी 
आपलुतप हनुे व्यिस्था  

  

२२ स्िास््य संस्थाद्वारा वितरण हनुे पानीको गणुस्तर पररक्षण ४/४ मवहनामा गरापई 
अलभलेख राखेको  

  

२३ स्िास््य संस्था क्षेत्रलभत्र र सबै विभागहरूमा चौबीसै घण्टा विद्यतु आपलुतप हनुे 
व्यिस्था लमलाएको  

  

२४ ओ.टी., आई.लस.यू., लस.लस.यू., इपमजेधसी कक्ष लगायतका संिेिनशील कक्षहरूमा 
आपतकालीन विद्यतु व्याक-अप लसष्टम राखेको  

  



२५ स्िास््य संस्थाप 7ररसर तथा सेिा दिने कक्षहरु लनयलमत रुपमा सफा सगु्घर 
रान्खएको 

  

२६ स्िास््य संस्था हातालभत्र सेिाग्राही तथा सेिाप्रिायकका लालग पयापप्त पानी र साबनु 
सवहतको सफा शौचालय सबै कक्षहरु िा न्क्ललनकमा व्यिस्था भएको  

  

२७ अपाङ्गमैत्री शौचालयको व्यिस्था (प्रत्येक तलामा)  प्रलत ६ शैया 
बराबर १ 

२८ स्िास््य संस्थाको एर्मबलेुधस चाल ुहालतमा भएको    

२९ स्िास््य संस्थामा मेलडकल एटेण्डेण्ट सवहतको १ बटा एर्मबलेुधस भएको    

३० स्िास््य संस्था हाता लभत्र खाना पकाउने (Kitchen) र खाना खाने -Dining_ 
अलग-अलग ठाउँ सवहतको सफा र सवुिधायकु्त क्यान्धटनको व्यिस्था  

  

क स्िास््य संस्थाको भिनमा चट्याङ्ग छल्ने (Anti-Lightening) प्रविलधको जडान, 
िैकन्ल्पक भरय्ाङको व्यिस्था, आगो लनभाउने संयधत्र, अटोफायर अलामप, स्मोक 
लडटेक्टर जडान गररएको  

  

ख लबरामी तथा कुरुिाको लालग नहुाउन ेघरको ब्यिस्था गरेको    

ग स्िास््य संस्थाको िाडप तथा अधय उपचार दिने स्थानमा आिश्यकता अनसुार 
लबरामीको साथमा रहने एक जना कुरुिालाई बस्न सक्ने प्रिधध गरेको  

  

घ उपकरण तथा औजारहरू समयमा नै ममपत गने गरेको र ठूला र गर्मभीर 
प्रकृतीका औजार उपकरणहरुको ममपत सर्मभार कायपयोजना बनाई सोही अनसुार 
ममपत गरेको  

  

ङ अस्पतालमा प्रयोग हनुे एप्रोन, पधजा, टोपी, जतु्ता, तन्ना, तवकया, खोल, रुमाल 
जस्ता लगुा कपडा धनुको लालग लण्रीको व्यिस्था भएको  

  

च स्िास््य संस्थामा भनाप भएका विरामीको लगुा धनुे सवुिधाको ब्यिस्था    

छ आपत्कालीन अिस्थामा प्रयोग हनुे सामग्रीहरूको अलग्गै भण्डार कक्ष हनुपुने । 
यस्तो भण्डारमा कन्र्मतमा एक मवहनाको लालग अत्यािश्यक सामग्री स्टक राख्न े
व्यिस्था गरेको 

  

ज स्िास््य संस्थाको लालग आिश्यक लत्ताकपडा, सरसफाइ सामग्री, औजार, 
उपकरण तथा औषलधको धयूनतम मौज्िात रहन ुपने र सो सामग्रीहरुको उपयकु्त्त 
भण्डारणको (Refrigerator, Ventilation, A/C आदि) व्यिस्था गरेको   

  



झ भिनमा सपिसाधारणको जानकारीका लालग Disaster Management Plan तयार गरी 
सरुक्षा सर्मबधधी संकेत न्चधहहरु उपयकु्त स्थानमा प्रस्ट िेन्खने गरी रान्खएको 

  

ञ स्िास््य संस्थाका स्िास््यकमी तथा अधय जनशन्क्तलाई विपि व्यिस्थापनका 
लालग (आगजनी, भकुर्मप, हलुिंगा आदि ) र आपत्कालीन उद्धार तथा उपचार गने 
प्रभािकारी विलधको कायप योजना बनाई सो सर्मबधधी अलभमखुीकरण ताललम 
कन्र्मतमा िषो िईु पटक  र नमूना अभ्यास (Drill practice)कन्र्मतमा १ िषो एक 
पटक  

  

ट आपत्कालीन अिस्थाको लालग तत्काल सेिा प्रिान गनप राज्यका सरुक्षा लनकायसँग 
समधिय कायम गने व्यिस्था लमलाएको  

  

ठ स्िास््य संस्थामा सरुक्षा व्यिस्था लमलाउन सरुक्षा गाडपको व्यिस्था भएको    

ड  स्िास््य संस्थाले कन्र्मतमा रात्रीकाललन समयमा काम गने कमपचारीलाई आउन 
जान यातायातको व्यिस्था लमलाएको 

  

ढ आधलुनक सूचना प्रविलध सवहतको स्िास््य संस्था सूचना केधरको स्थापना भएको    

ण िाडप तथा अधय सर्मिेिनशील कोठाहरू जस्तै लेिर-रुम, डेललभरी-रुम, आइ.सी.यू, 
सी.सी.यू, अपरेशन लथएटर, आपतकालीन कक्षमा शीघ्र सूचना दिने पद्धलत स्थापना 
भएको  

  

 

३. औषलध पसल (Pharmacy) 

लस.नं मापिण्डहरु छ/
छैन 

कैवफयत 

१ स्िास््य संस्था हाता लभत्र चौलबसै घण्टाऔषलध पसलको व्यिस्था    

२ फामेसी सञ्चालनका लालग फामेसी विषय अध्ययन गरेको िक्ष जनशन्क्तको 
व्यिस्था  

  

३ फामेसी कक्षमा औषलधको गणुस्तरमा ह्रास नहनु ेगरी सरुन्क्षत भण्डारण गने 
व्यिस्था (खासगरी ताप सर्मबेिनन्शल औषलध र भ्यान्क्सन) 

  

४ उपचारमा प्रयोग गररने लागू औषधहरु (Narcotic drugs) न्चवकत्सकको ललन्खत 
प्रसे्क्रीप्सन अनसुार मात्र वितरण गनेसाथै सो को अलभलेख राख्न ेगरेको 

  

५ र्मयाि नाघेका औषलधहरु लनयलमत रुपमा तोवकएको विलध अपनाई नष्ट गने गरेको   



६ आकन्स्मक सेिाका लालग चावहने आिश्यक औषलधहरु चौलबसै घण्टा उपलब्ध हनुे 
ब्यिस्था  

  

७ औषधीको खरुा मूल्यमा छुटको व्यिस्था भएमा सबैले िेख्न ेगरी सूचना टाँस 
गरेको 

  

८ फामेसीमा काम गने व्यन्क्तहरु सर्मबन्धधत लनकायबाट इजाजत पाएको   

 

४. रक्त सञ्चार सेिा (Blood Bank) 

लस.नं मापिण्डहरु (अस्पतालहरुको लालग मात्र ) छ/छैन कैवफयत 

१ अस्पताल हातामा ब्लड बैंकको व्यिस्था भएको िा सो नभएमा 
लबरामीको लालग आिश्यक पने ब्लड उपलब्ध हनुे व्यिस्था  

  

२ १०० शैया मलुनका अथोपेलडक, कालडपयाक सपजरी, गाइने तथा अव्स, 
धयूरो सपजरी, नेपफ्रोलोजी सेिा दिने अस्पतालहरुमा रक्त सेिाको 
ब्यिस्था अलनिायप भएको 

 नेपाल रेडक्रस 
सोसाइवटबाट रक्त 
संचार सेिा उपलब्ध 
भएको ठाउमा यो 
ब्यिस्था अलनिायप हनुे 
छैन 

 

३ १०० शैया िा सो भधिा िढीको सिै प्रकारका अस्पतालहरुमा रक्त 
सेिाको ब्यिस्था अलनिायप भएको 

 

 

५. शिगहृ (५० बेड सर्मम कोठा र सो भधिा माथी शिगहृ अलनिायप) 

लस.नं मापिण्डहरु -अस्पतालहरुको लालग मात्र ) छ/छैन कैवफयत 

१ अस्पतालमा रहेका लबरामी तथा अधय सेिाग्राहीलाई असहज नहनुे गरी 
अलग्गै न्चस्यान कक्ष िा शिगहृको व्यिस्था भएको  

  

२ शिगहृमा रान्खने शि नसड्ने गरी राख्न सवकने खालको प्रविलधयकु्त हनु ु
पने 

  

 

 

 

 



६. फोहोरमैला तथा िातािरण व्यिस्थापन 

लस.नं मापिण्डहरु छ/छैन कैवफयत 

१ स्िास््य संस्थाबाट लनस्कासन हनुे सामाधय तथा न्चवकत्साजधय 
फोहरमैला प्रकृलत अनसुार स्रोतमै अलग अलग छुटयाउने, संकलन, 
ढुिानी तथा उन्चत विसपजन गने व्यिस्था लमलाएको 

  

२ जोन्खमपणुप फोहरव्यिस्थापनका लालग उपयकु्त प्रविलधको व्यिस्था   

३ स्िास््य संस्थाबाट सनृ्जत संक्रमणजधय फोहरलाई लनःसंक्रमण गरेर 
अन्धतम व्यिस्थापन गने गरेको 

  

४ स्िास््य संस्थामा मकप रीयकु्त उपकरणको सट्टा लडजीटल प्रविलधयकु्त 
उपकरण प्रयोगमा ल्याएको  

  

५ १०० शैंया भधिा मालथका अस्पतालमा न्चवकत्साजधय फोहर ब्यिस्था 
सर्मबधधी कायपको लनयलमत अनगुमन गनप जनस्िास््य कक्ष िा 
िातािरणविि सवहतको स्यालनटेसन यूलनट र कमपचारी ब्यिस्था  

  

६ प्रारन्र्मभक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकनमा 
प्रस्ताि भए बमोन्जम प्रलतकूल असर धयूनीकरण गने वक्रयाकलाप 
अनगुमन योजना अनसुार सूचकका आधारमा अनगुमन गरी प्रलतिेिन 
राख्न ेव्यिस्था लमलाएको  (२५ बेड भधिा मलुनका अस्पतालमा लाग ु
नहनुे) 

  

७ स्िास््य संस्था पररसर तथा सेिा दिने कक्षहरु लनयलमत रुपमा सफा 
सगु्घर रान्खएको 

  

 

आकन्स्मक सेिा 

लस.नं मापिण्डहरु छ/छैन कैवफयत 

क कुल शैया क्षमताको कन्र्मतमा िश प्रलतशत आकन्स्मक कक्षमा 
शैयाहरूको उपलब्धता 

  

ख आकन्स्मक कक्षिाट अल्रासाउण्ड, एक्सरे, इमेन्जङ सेिा, प्रयोगशाला, 
ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा अधय सेिाहरुमा सन्जलै लबरामी ल्याउन लैजान 
सवकने व्यिस्था (न्व्हलचेर/रली जान सक्ने अिस्था )   

  



ग आपतकालीन सेिाका लालग प्रयोग हनुे सिारी साधनहरू अस्पतालको 
आपतकालीन कक्षमा सहज रुपमा आउन जान सक्ने अिस्था 

  

घ आिश्यक सेिा दिनका लालग आकन्स्मक कक्षको कोठा उपयकु्त   

ङ िक्ष स्िास््यकमीबाट (२५ भधिा कम शैया क्षमतामा स्िास््यकमी र 
सो भधिा मालथको क्षमता भएका अस्पतालहरुमा चौबीसै घण्टा 
न्चवकत्सक सेिा उपलब्ध हनुे व्यिस्था) 

 २५ शैया सर्ममको 
अस्पतालको आकन्स्मक 
कक्षमा समेत 
न्चवकत्सक उपलब्ध 
हनु ेब्यिस्था 

च सर्मबलधत लबषयको कधसल्ट्याण्ट/ न्चवकत्सक अनकलमा अलनिायप 
रुपमा उपलब्ध हनुे व्यिस्था 

  

छ आकन्स्मक सेिामा काम गने जनशन्क्त ताललम प्राप्त    

ज  आकन्स्मक सेिाका लालग चावहने आिश्यक औषलधहरु चौलबसै घण्टा 
उपलब्ध हनुे ब्यिस्था 

  

झ आकन्स्मक विभागबाट विरामी भनाप गनप, ररफर हनुे भए ररफरल प्रवक्रया 
र विरामी साने पद्धती स्पष्ट पररभावषत भएको 

  

 

 आिश्यक उपकरणहरु 

सि.न वििरण 
२५ 
शैया 

५० 
शैया 

७५ 
शैया 

१०० 
शैया 

१०० शैया 
भन्दा माथी 

छ/छैन कैफियत 

१ 

सक्सन मेलसन प्रत्येक उपचार कक्षमा १ २ ३ ५ आिश्यकता 
अनसुार 

     

२ सचुर सेट -प्रत्येक उपचार कक्षमा) १ २ ३ ५ ,,     

३ 
एम्वु व्याग (Resuciation bag with 

Laryngoscope) 

२ ३ ४ ५ 
,,     

४ अन्क्सजन - प्रत्येक उपचार कक्षमा २ ४ ५ ७ ,,     

५ इ सी जी मेन्शन १ १ १ २ ,,     

६ Cardiac Monitor १ १ १ २ ,,     



७ 
डीफीव्रीलेटर (Automatic Electric 

Defribillator) 

१ १ १ १ 
,,     

८ भेन्टीलटर (Portable) १ १ १ २ ,,     

९ िी पी सेट-प्रत्येक उपचार कक्षमा) 
         

१० 

आइ भी स्टेण्ड-उपचार शैयाको 
अनपुातमा) 

         

११ 

प्लाष्टर गने सामग्री १ १ १ २ आिश्यकता 
अनसुार     

१२ डापईग्नोन्स्टक सेट १ २ २ ४ ,,     

१३ 

आकन्स्मक कायपको लालग औषलध 
सवहतको काटप -रली) 

१ १ १ २ 

,,     

१४ रावकयोस्टोमी सेट १ १ १ १ ,,     

१५ Intraosseous सेट १ १ १ २ ,,     

१६ भेनस सेक्सन सेट १ १ १ २ ,,     

१७ CVP Line Set  १ १ १ २ ,,     

१८ लनिलुाईजर सेट १ १ १ १ ,,     

१९ िाटरसील रेनेज सेट १ १ २ २ ,,     

२० सूचना पाटी १ १ १ १ ,,     

२१ ह्वील चियर, ट्रली, स्ट्टे्रिर 
         

२२ Foot step          

२३ िैकन्ल्पक विद्यलुतय व्यिस्था           

२४ ग्यास्ट्स्ट्ट्रक ट्यवु/ N/G tube Aspiration set 
         

२५ डुस सेट (Enema)          

२६ 

खटु्टाले चलाउन ेसक्सन मेलसन 

(Non Electric)          

 



नोटः अधय स्िास््य संस्थाको प्रकृलतअनसुारको वििरण पेशर ्गनर ्ु ुपने छ ।  
सघन उपचार सेिा (आई.लस यू., लस.लस.यू., एन.आई. लस.यू.) 
(५० बेड िा भधिा माथी अलनिायप) 
लस.नं मापिण्डहरु  छ/छैन कैवफयत 

१ चौलबसै घण्टा सघन उपचार सेिा दिन ेव्यिस्था लमलाएको    

२ कुल उपलब्ध िेडको पाँच प्रलतशतको अनपुातमा आई. लस. यू. िेड 
व्यिस्था गरेको  

  

३ आइ.लस.यू. कक्षमा प्रलत िइुप शैयाका लालग एक भेन्धटलेटर    

४ आई.लस.य.ु, लस.लस.यू., एन.आई.लस.यू. जस्ता सघन सेिा प्रिान गने 
यलुनटमा प्रलत शैयाको अनपुातमा एक जना स्टाफ नसपको व्यिस्था  

  

५ ताललम प्राप्त न्चवकत्सक चौलबसै घण्टा उपन्स्थत रहने र सर्मबन्धधत 
कधसल्ट्याण्ट अनकलमा उपलब्ध हनुे व्यिस्था  

  

६ लबरामीहरुको अिस्थाबारे चौविस घण्टामा कन्र्मतमा िईु पटक लबरामीका 
आफधतलाई जानकारी दिने व्यिस्था  

  

७ कडा सरुिारोग भएका लबरामीलाई सघन उपचार आिश्यक परेका 
लबरामीलाई छुटै्ट आइसोलेशनमा उपचारको प्रिधध लमलाएको  

  

८ सघन उपचार कक्ष िातानकुुललत बनाईएको    

 

ओ.टी.(Operation Theater) 

लस.नं मापिण्डहरु छ/छैन कैवफयत 

१ प्रलत पचास शैया क्षमता बराबर एउटा मेजर ओ.टी. र एउटा माइनर 
ओ.टी.को व्यिस्था भएको  

  

२ १ नं. का अलतररक्त प्रत्येक पच्चीस शैया सपन्जपकल बेडका लालग एक 
मेजर ओ.टी. र आिश्यक माइनर ओ.टी. को थप व्यिस्था  

  

३ प्रलत पचास शैया क्षमता बराबर एउटा एनेस्थेलसक तयारी कक्षको 
व्यिस्था भएको  

  

४ अन्क्सजन आपलुतपको लनयलमत व्यिस्था    



५ ओ. टी. िातानकूुललत    

६ ओ. टी. को बावहर लबरामी कुरुिा बस्ने व्यिस्था     

७ मेजर ओ.टी. भएको जनुसकैु अस्पतालमा आइ.लस.यू. अलनिायप हनु ुपने 
व्यिस्था पालना गरेको  

  

८ प्रत्येक मेजर ओ.टी. को लालग पोष्ट अपरेवटभ िाडपको व्यिस्था    

९ अस्पतालमा शल्यवक्रया पश्चात पलन लबरामीको अिस्था न्स्थर नभएसर्मम 
उक्त शल्यवक्रया गने समूह तथा सपजन न्चवकत्सक र एनेस्थेलसयोलोन्जष्ट 
अस्पतालमा रवहरहन ुपने व्यिस्था   

  

 

बवहरंग विभाग 
लस.नं मापिण्डहरु छ/छैन कैवफयत 

१ विरामी नाम िताप कक्ष/स्थानको ब्यिस्था   

२ अस्पतालबाट प्रिान हनुे प्रत्येक विशेषज्ञ सेिाका लालग अलग अलग 
ओ.पी.डी. कक्षको व्यिस्था लमलाएको 

  

३ बवहरंग विभागको प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कन्र्मतमा चौध िगप मीटर    कररब १० x १४ 
वफटको कोठा* 

३ स्िास््य संस्थाले बवहरङ्ग सेिा प्रिान गने लबशेषज्ञ न्चवकत्सक िा अधय 
न्चवकत्सकहरु उपलब्ध हनुे समय ताललका (दिन र बार खलु्न ेगरी) 
सिैले िेख्न ेठाउँमा राखेको 

  

४ उपलब्ध भएका न्चवकत्सकहरु मध्ये सेिाग्राहीले उपलब्ध भएसर्मम 
रोजेको न्चवकत्सकसँग परीक्षण गनप पाउने व्यिस्था 

  

५ न्व्हलचेयर, रलल, स्रेचरको पयापप्त ब्यिस्था भएको    

६ न्व्हलचेयर, रलल, स्रेचर राख्न ेठाउ पयापप्त भएको   

७ न्व्हलचेयर, रलल, स्रेचर चलाउने मालनस पयापप्त भएको   

८ स्िास््य संस्थालेुे उपलब्ध गराउन ेभलनएको विशेषज्ञ सेिा सर्मबन्धधत 
लबशेषज्ञ न्चवकत्सकबाटै प्रिान गने व्यिस्था लमलाएको 

  

९ लबरामी िा लबरामीको रेखिेख गने व्यन्क्तलाई रोग र उपचार पद्धलत बारे 
स्पष्ट जानकारी दिने व्यिस्था 

  



१० ओ.वप.डी. कक्षमा पयापप्त फलनपचर सवहतको प्रलतक्षालय   

११ सूचना-पाटी, वट.लभ.न्स्क्रन, पोष्टर आदिबाट स्िास््य सर्मबधधी र स्िास््य 
संस्थाबाट प्रिान गररने सेिा सर्मबधधी जानकारी दिन ेव्यिस्था 

  

१२ आिश्यकता अनसुार मवहला र परुुषका लालग अलग अलग शौचालयको 
व्यिस्था 

  

 

बवहरंग सेिाका पिुापधार तथा मापिण्डहरु िेहायको ताललका बमोन्जम हनुपुनेछः 

SN Description  25 beds 50 beds 75 beds 100 beds 
100-200 

beds 

छ/छैन कै
वफय
त 

A General Areas        

1 

Inquiry counter/ Cash 

counter(sq.m) 1(28) 1(28) 1(56) 1(75) *   

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

3 Janitor's closet(sq.m) 1(3.5) 1(3.5) 1(3.5) 1(3.5) *   

4 Waiting room(sq.m) 1(28.0) 1(29.0) 1(29.0) 1(50.0) *   

5 

Public Telephone (Self 

Operating ) 1 1 1 1 *   

6 Toilets (Male and Female) 2(17.5) 1+1 2(28) 2+1 3(35) 2+2 4(42) 2+2 *   

B Medical Clinic             

1 

Consultation room (each 14 

sq.m)        

2 Sub Waiting room 1(14.0) 1(21.0) 1(28) 1(35.0) *   

C Surgical Clinic             

1 

Consultation  room (each 14 

sq.m) 

     
  

2 Treatment and Dressing  room 

     
  

3 Sub Waiting  room 1(14.0) 1(21.0) 1(28) 1(35.0) *   

D Obs/Gyne.Clinic               

1 

Consultation  room (each 14 

sq.m) 

     
  

2 Treatment room 1(17.5) 1(17.5) 1(17.5) 1(17.5) *    



3 

Toilet com cleaning  room 

(attached to treatment room) 

     
  

4 Waiting room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14)  *   

E Pediatric Clinic            

1 

Consultation room (each 14 

sq.m) 

     
 

 

2 Treatment room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

3 Immunization room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

4 Recreation & Play room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

5 Waiting room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

F Orthopedic Clinic 

     
  

1 

Consultation room (each 14 

sq.m) 

     
  

2 Plaster and Splint storage room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

3 Treatment room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

4 

Recovery  & Plaster Cutting 

room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

5 Waiting room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

6 Physiotherapy room 1(28) 1(28) 1(28) 1(28) *   

G ENT Clinic             

1 

Consultation room (each 

81sq.m) 

     
  

2 Treatment room 

     
  

3 Audiometry room Speech 1(14) 1(14) 1(14) 1(14) *   

4 Waiting room 

     
  

H Dental Clinic             

1 X-ray room 

     
  

2 

Consultation room (each 8 

sq.m) 

     
  

3 Workshop/Lab 

     
  

4 Recovery room 

     
  

I Skin & STD clinic             



1 

Consultation room (each 8 

sq.m) 

     
  

2 Treatment room 

     
  

3 Skin Lab 

     
  

4 Waiting room 

     
  

5 Counselling room 

     
  

* Patient load र सेिाको प्रकृती अनसुार थप गनप सवकन 

 

ओ.वप.डी. सञ्चालन हनुे समय -  लबहान..............                 साँझ. .......                      ) 

क)  अलनिायप हनुपुने 
सेिा हरु -५० िेड 
सर्मम) 

 

सेिाहरु छ/छैन प्रलतकारात्मक प्रबधपनात्मक सेिा छ/छैन 

सामाधय न्चवकत्सा   खोप  

िालरोग  मातनृ्शशसेुिा  

सामाधय शल्यवक्रया  स्िास््य न्शक्षा  

स्त्री तथा प्रसतुी सेिा  श्रव्यदृस्य  

ख)  ५० बेड भधिा 
माथी अलनिायप 

 

एम.सी.एच. न्क्ललनक  परामशप सेिा -२५ बेड भधिा 
माथी) 

 

वफन्जयोथेरापी सेिा  पोषण -५० बेड भधिा माथी)  

ग)  ५० बेड भधिा 
मलुन ऐन्च्छक, ५० बेड 
भधिा माथी थप ५० 
बेडका लालग कर्मतीमा 
२ िटाका िरले      
-अलनिायप सेिाका 
अलतररक्त) 

 

हाड जोनी   

नाक कान घाँटी   

छाला तथा यौनरोग   

आखँा   

िधत सेिा आदि,   

अधय .... .......... .......... 
.................... 

  



घ)  १०० िेन्ख 
२०० शैयाका लालग  

क) ख) र ग) मा उल्लेन्खत 
सेिाका अलतररक्त थप २ 
विशेषज्ञ सेिा  

  

 
अधतरंग विभाग 
लस.नं मापिण्ड छ/छैन कैवफयत 

१ डाक्टरको ड्यूटी रुम, पेधरी -Pantry_,  आईसोलेशन रुम, वि्रटमेण्ट 
रुम, शौचालय आदिको ब्यिस्था  

  

२ शैंया िीच कर्मतीमा ४ वफट तथा लभत्ताबाट कन्र्मतमा १ वफटको िूरी   

३ अस्पतालमा बच्चा, सतु्केरी, अब्जभेसन तथा सरुिा रोगका लालग 
छुट्टाछुटै्ट िाडपको व्यिस्था 

  

४ जनरल शैंयाको हकमा ४ िेन्ख ६ शैयाको अनपुातमा १ स्टाफ नसपको  
व्यिस्था भएको 

  

५ लेबर रुमको छुटै्ट ब्यिस्था भएको    

६ लेबर रुमका लालग छुटै्ट शौचालयको ब्यिस्था भएको   

७ नलसपङ्ग ड्यूटी स्टेशनबाट प्रत्येक लबरामीको प्रत्यक्ष लनगरानी हनु े
व्यिस्था िा प्रत्येक बेडमा कल बेलको ब्यिस्था 

  

८ एक जनरल िाडपमा पच्चीस शैया भधिा बढी नभएको   

 

अधतरङ्ग विभागका पूिापधारहरु 

SN Inpatient (General Ward) 25 beds 50 beds 
75 

beds 

100 

beds 

200 beds & 

above 

छ/
छैन 

कैवफयत 

1 Ward Area (Per bed /7sqm)     
बिरामीको 
िाप तथा 
आवश्कता 
अनुसार 

  

2 Nursing station 1(17.5) 1(17.5) 1(21) 1(21.0)   

3 Nurse's changing room       

4 Treatment room 1(10.5) 1(14) 1(21) 1(21)   

5 Clean Utility room 1(14) 1(14) 1(14) 1(14)   



अधतरङ्ग विभागका पूिापधारहरु 

SN Inpatient (General Ward) 25 beds 50 beds 
75 

beds 

100 

beds 

200 beds & 

above 

छ/
छैन 

कैवफयत 

6 Ward Kitchen /Pantry 1(10.5) 1(14) 1(21) 1(21)   

7 
Sluice room - धोई पखाली गने 
ठाउँ 

1(10.5) 1(14) 1(21) 1(21)   

8 Ward Store 1(10.5) 1(14) 1(21) 1(21)   

9 Dr.'s duty room with toilet 1(10.5) 1(14) 1(21) 1(21)   

10 

Sanitary facilities        

a) Water closets/toilet 1 to every 8 

beds (male) 
      

b) Urinal /toilet 1 to every 6 beds 

(female) 
      

C) Wash basins: 1 for every 12 beds       

D) Sinks : 1 for each ward       

E) Kitchen sinks & dishwasher: 1 for 

each ward 
      

 

  विविध पूिापधारहरु 

SN 

Inpatient (General 

Ward) 

25 

beds 

50 

beds 

75 

beds 

100 

beds 

200 

beds 

छ/छै
न 

कैफफयत 

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 Laundry                

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 Sterilization Room          

 D Clean Storage Room          

 E Common Storage           

 F Drying & Packing           

 G Ambulance                

 

मानि संशाधन व्यिस्थापन 

लस.नं मापिण्ड छ/छैन कैवफयत 

१ 

 

प्रलत पच्चीस शैयाको लालग एक जना एम.डी.जी.पी. न्चवकत्सक    

एम.डी.जी.पी. न्चवकत्सक नभएको अिस्थामा अव्स तथा गाइने र बाल 
रोग लबशेषज्ञ  

  

२ शल्यवक्रया प्रिान गने कक्षमा प्रलत शैया कर्मतीमा एक जना 
शल्यन्चवकत्सक, एक जना एनेस्थेवटक्स, एक जनार ्इधचाजप, एक जना 
शल्यवक्रया सहायक र एक जना नसप 

  

३ जनरल कक्षमा प्रलत चार िेन्ख छ शैयामा एक जना स्टाफ नसपको 
ब्यिस्था भएको  

  



4 इमजेधसी तथा पोष्ट अपरेवटभ कक्ष (Post Operative Ward) मा प्रलत 
िईु शैयामा एक जना नसप   

  

५ सघन उपचार कक्ष (आई.सी.यू.एन.आई.सी.यू, सी.सी.यू. आदि) मा प्रलत 
शैयामा एक जना स्टाफ नसपको व्यिस्था 

  

६ प्रसूलत कक्षको लेिर िेडमा प्रलत िेड िईु एस. िी. ए. (Skill Birth 

Attendants) ताललम प्राप्त नसप िा मीडिाईफरीको व्यिस्था 
  

७ १०० शैया भधिा िढीको अस्पतालमा अस्पताल प्रशासकको व्यिस्था    

८ अस्पतालमा कन्र्मतमा िईु लतहाई स्िास््यकमीहरु पणुपकालीन रहेको   

९ सरकारी स्िास््यकमीहरुबाट सेिा ललनपुने अिस्थामा सर्मबन्धधत 
लनकायको स्िीकृलत पत्र रहेको  

  

१० हरेक स्िास््यकमीहरुले सर्मबन्धधत व्यिसावयक काउन्धसलिाट िताप 
नर्मबर ललएको  

  

११ वििेशी स्िास््यकमी िा स्ियं सेिक भए लनजले मधत्रालयको 
लसफाररसमा सर्मबन्धधत काउन्धसलिाट स्िीकृलत ललएको 

  

१२ १०० शैया सर्मम क्षमताको अस्पतालमा कन्र्मतमा १ जना मेलडकल 
रेकडपर भएको 

  

अधय स्िास््य संस्थाको हकमा स्िास््य संस्थामा स्िीकृत हुु ुिा पेश गरेको वििरण अनसुार को अिस्था पेश गनुप पने 
छ।  

२. जनशन्क्त सर्मबधधी विस्ततृ वििरण: 

सेिा/समूह पि/नाम २५ 

शैया 
५० 

शैया 
७५ 

शैंया 
१०० 
शैया 

छ/ 

छैन 

कैवफयत 

1 वफन्जलसयन 1* 1+1# 2 2+1# 
  

2 सपजन 1* 1 1+1# 2+1# 
  

3 िालरोग विशेषज्ञ 1* 1 1+1# 2+1# 
  

4 हाड तथा जोनी विशेषज्ञ 1* 1* 1 1+1# 
  

5 स्त्रीरोग विशेषज्ञ 1* 1 2 2+1# 
  

6 यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ 1* 1* 1* 1+1* 
  



सेिा/समूह पि/नाम २५ 

शैया 
५० 

शैया 
७५ 

शैंया 
१०० 
शैया 

छ/ 

छैन 

कैवफयत 

7 प्याथोलोन्जष्ट/बायोकेलमष्ट/माइक्रो
बायोलोन्जष्ट 1* 1* 1 1+1* 

  

8 मेलडकल टेक्नोलोन्जष्ट 1# 1# 1 1+1# 
  

9 ल्याि टेन्क्नलसयन 1 1+1# 1+2# 2+2# 
  

10 ल्याि अलसस्टेधट 1 1+1# 2+1# 3+1# 
  

11 रेलडयोलोन्जष्ट 1* 1# 1 1+1* 
  

12 रेलडयोग्राफी 
टेक्नोलोन्जष्ट/रेलडयोग्राफी 
अलधकृत/िररष्ठ रेलडयोग्राफर 

1 3+1# 4+2# 5+2# 

  

13 नाक,कान, घाटीरोग सपजन 1* 1* 1* 1# 
  

14 नेफ्रोलोन्जष्ट 1* 1* 1* 1* 
  

15 अप्थल्मोलोन्जष्ट 1* 1* 1* 1# 
  

16 एनेस्थेवटष्ट 1* 1 1+1* 1+1# 
  

17 डेधटल/लब.लड.एस. 1* 1# 1 1 
  

18 मटुुरोग विशेषज्ञ 1* 1* 1* 1^ 
  

19 स्नायूरोग विशेषज्ञ 1* 1* 1* 1* 
  

20 मानलसक रोग विशेषज्ञ 1* 1* 1* 1# 
  

21 एम.लड.जी.वप. 1*! 1*! 1+1* 1+2* 
  

22 मेलडकल अलधकृत -
एम.बी.बी.एस) 4 6 7 9 

  

23 मे.सू/लनिेशक 1* 1* 1 1 
  

24 मेरोन 1* 1 1 1@ 
  

25 सहायक मेरोन 1* 1* 1 2 
  

26 लसष्टर/लब.एन. 1 2 3 4 
  



सेिा/समूह पि/नाम २५ 

शैया 
५० 

शैया 
७५ 

शैंया 
१०० 
शैया 

छ/ 

छैन 

कैवफयत 

27 स्टाफ नसप 5 10 15 25 
  

28 अनमी 5 7 7 7 
  

29 हे.अ/ लसअहेि 2 3 3 4 
  

30 अहेि 3 4 4 5 
  

31 वफन्जयोथेरावपष्ट 1* 1* 1* 1 
  

32 िधत सहायक 1* 1* 1 1+1* 
  

33 हाउस वकपर 1 1 1 2 
  

34 अस्पताल प्रशासक 1* 1* 1* 1 
  

35 सहायक प्रशासक ~ ~ ~ ~ 

  

36 लेखा अलधकृत  1 1 1 
  

37 मेलडकल रर ्ु ेकडपर 

1 1 2 2 

 मानि 
संशाधनको 
बुंिा नं. १२ 

अनसुार 

38 लेखापाल/स.लेखापाल 1 ~ ~ ~ 

  

39 ररसेप्सोलनष्ट ~ ~ ~ ~ 

  

40 स्टोर वकपर ~ ~ ~ ~ 

  

41 फमापलसष्ट/फामेलस सहायक 1# 1 1 2 
  

42 इलसजी टेन्क्नलसयन 1* 1* 1+1* 1+1# 
  

43 डाइवटलसयन 1* 1* 1* 1+1* 
  

44 िाडप एटेधडेधस मवहला/परुुष ~ ~ ~ ~ 

  

45 सरुक्षा गाडप ~ ~ ~ ~ 

  

46 अलडयोलोजी अलसस्टेधट 1* 1* 1* 1* 
  



सेिा/समूह पि/नाम २५ 

शैया 
५० 

शैया 
७५ 

शैंया 
१०० 
शैया 

छ/ 

छैन 

कैवफयत 

47 न्स्पच थेरावपष्ट 1* 1* 1* 1* 
  

48 एनेस्थेलसया अलसस्टेधट 1* 1 1+1* 2 
  

49 इमजेधसी वफजीलसयन  1* 1+1*# 1+2*# 
  

50 इमजेधसी प्यारामेलडक्स 1+1# 2+2# 3+2# 3+3# 
  

51 इमजेधसी नसप 1+1# 2+2# 3+2# 3+3# 
  

* =  Desirable 

# =  Part time 

^ =  If ICU with ventilator  

! =  If other  (at least Gynaecologist and Pediatrician) specialist are not available then mandatory 

@ =  Masters in Nursing  

~ =  As per need 

नोटः-२५ शैया क्षमता अस्पतामा अधय विशेषज्ञ उपलब्ध नभएतापलन एक जना एम. डी. जी. पी. अलनिायप .  

एलाईड हेल्थ तथा लनिानात्मक सेिा 

लस.नं मापिण्डहरु छ/छैन कैवफयत 

१ एक्सरे मेन्शन Install गनपको लालग कन्र्मतमा २२५ स्क्िायर फीटको 
कोठा  

  

२ एक्सvरे /लस.टी.स्क्यान गने कोठाको Wall Thickness (१) ९ इधच 
wth Plaster of Parais िा (२) 6inches with 0.2mm lead barrier  वा 
(३) 2.0 mm lead Thickness मध्ये कुनै एक भएको   

  

३ एक्स रे  /लस.टी.स्क्यान Expose गने व्यन्क्तको लालग एक्सरे कोठालभत्र 
0.5mm को lead Aprone of equivalent Radiation Protective Material 

प्रयोग गने ब्यिस्था  

  

४ X-Ray expose गने कोठा, डापकप रुम र प्रतीक्षा कक्ष छुट्टाछुटै्ट    

५ X-Ray विवकरणले स्िास््यमा खराि असर पनपसक्छ भन्नेिारे सूचना 
टाँस गरेको  

  



६ पचास िेड भधिा मालथका अस्पतालमा कन्र्मतमा एक िटा मोिाइल 
एक्सरे मेलसन भएको -५० भधिा मलुन ऐन्च्छक) 

  

७ Radiology/Imaging सर्मबधधी मेलसन नेपाल लभत्र ल्याउन र संचालन 
गनप स्िास््य तथा जनसंख्या मधत्रालयको  स्िीकृलत ललएको  

  

८ Radiology/Imaging को ररपोवटङ रेलडयोलोन्जष्टले मात्र गने गरेको   

९ रेलडयोलोन्जकल इधटरभेधसन प्रोलसलडयूरहरु यथासर्मभि रेलडयोलोन्जष्टलेनै 
गने गरेको 

  

१० स्त्री तथा प्रसूलत रोग विशेषज्ञले USG गने गरेको भए लनजले तीन 
मवहनाको USG संचालन सर्मबधधी ताललम ललएको   

  

११ विवकरण क्षेत्रमा काम गनेलाई अलनिायप रुपमा रेलडएसन हेजाडप भत्ताको 
ब्यिस्था गरेको 

  

१०० बेड भधिा माथी थप   

क Radiology  मा कायपरत कमपचारीहरुको लालग Radiation Dose monitor 
गने Monitor (Thermo LuminescentDosimeters- TLD badges  ) 
उपलब्ध गराउनपुने र समय समयमा Radiation Survey Monitoring 
गनुपपनप  Eye, Gonadal, Thyroid gland आदिको protection को लालग 
lead Glass / Glove /lead Apron को ब्यिस्था 

  

ख एम.आर.आई./लस.टी.स्क्यान राख्न ेकोठाको साइज कन्र्मतमा १६×२० 
वफट 

  

ग एम.आर.आई को कोठाको लालग External Magnet i c  असर हनु नहनुे 
व्यिस्था  

  

घ कधरोल रुमको साइज कन्र्मतमा १० × १२ फीट    

 

  Imaging Equipments:  

SN Name of the 

Equipment 

No. of Beds Remarks (Yes/No) 

25 50 75 100 100-200  

1 500 ma X-ray with 

image intensifier 

- 1* 1* 1* 1*  

2 300 ma X-ray machine 1 1 1 1 1  



3 100 ma X-ray machine 1 1 1 1 1  

4 100 ma X-ray machine 

(MOBILE) 

1 1 1 1 1  

5 Dry View Processer 

(CR System)  
स्िैन्च्छक स्िैन्च्छक स्िैन्च्छक 1 1  

6 Dental X-ray machine स्िैन्च्छक स्िैन्च्छक स्िैन्च्छक 1 1  

7 Ultra-sound machine 

with color droppler and 

guided biopsy 

1 1 1 1 2  

8 Spiral C.T. Scan - स्िैन्च्छक स्िैन्च्छक 
* 1  

9 MRI machine - स्िैन्च्छक स्िैन्च्छक 
* *  

10 Mammography Unit - - - 1 1  

11 Echocardiogram स्िैन्च्छक 
1 1 1 1  

* As per need. 

  



२. प्रयोगशाला सेिा  

लस.नं मापिण्डहरु छ/छैन कैवफयत 

१ एधटीनेटल, धयूरोलोजी र नेफ्रोलोजी जस्ता विशेषज्ञ सेिा प्रिान गने 
अस्पतालमा लडप्सवटक जस्ता पररक्षण गने व्यिस्था 

  

२ माइक्रो-बायोलोजी सर्मबधधी प्रयोगशाला िातानकुुललत भएको   

१०० बेड भधिा माथी थप   

क बायोकेमेष्ट्री, माइक्रोबायोलेाजी, हेमाटोलोजी, प्याथोलोजी सेिाहरु 
सञ्चालन  

  

ख कन्र्मतमा एक जना वफन्जयोथेरावपष्ट सवहतको वफन्जयोथेरापी यलुनट    

ग न्स्पच थेरापीको ब्यिस्था   

घ प्रयोगशाला परीक्षणको लालग कर्मप्यटुर प्रविलध प्रयोग गरी धयूमेवि्रक 
ट्युब प्रणालीबाट नमनुाको संकेत र प्रलतिेिन दिन ेव्यिस्था  

  

ङ थेरापेवटक (Therapeutic) औषलध अनगुमनको व्यिस्था    

च नमनुा संकलन, ररपोटप वितरण र सोधपछुको लालग अलग-अलग 
कोठाहरू 

  

 

    Laboratory Instruments:  

SN Name of Instruments Unit Bed capacity and number of instruments Remar

ks 

(Yes/N

o) 

25 

bed 

50 bed 75-100 bed 101-200  

1.  Microscope pcs 1-3 3 3 4  

2.  Microtome pcs - 1 1 2  

3.  Tissue  processor pcs - 1 1 1  

4.  Slide Stainer (Histo) pcs - - - -  

5.  Tissue Floating water bath set - 1 1 1  

6.  Immuno histo-chemistry set set - - - -  

7.  Auto Analyzer  (Bio Chemistry) set - - - -  

8.  Semi Auto Alalyzer (Bio Chemistry) set 1 1 1 1  



9.  Elisa reader with Washer set - - - 1  

10.  Incubator set 1 1-2 2 5  

11.  Chemical Balance set 1 1 1 1  

12.  Electrolyte Analyzer set 1 1 1 2  

13.  Colorimeter Set 1-3 1-3 1-3 2-3  

14.  Hot air Oven Set 1 2 2 3  

15.  Autoclave Set 1 2 2 3  

16.  Refrigerator Set 1-2 2-4 2-4 4  

17.  Coagulometer for coagulation profile set -  1 1  

18.  Blood cell counter(18 parameters or 

above) 

pcs 1* 1 1 2  

19.  Blood gas analyzer Set - - 1 1  

20.  Generator set 1 1 1 1  

21.  Centrifuge pcs 2 4 4 6  

22.  Laminar hood   - - 1 1  

23.  Counting Chamber pcs 1-2 1-2 1-2 1-2  

24.  DLC counter pcs 1-2 2 2 2  

25.  Pipettes, Glassware/kits /Consumables  pcs  

26.  Biosafety Cabinet (Class II)  - - - -  

27.  Incinerator set 1 1 1 1  

28.  Glassware/kits/ reagent consumables  as per need 

29.  Computer with printer set 1 1 1 2-4  

30.  Adequate number of Furniture should be 

available. 

      

 

 

 


