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स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण कायाववनि, २०७७  
प्रस्तावना : सदूुरपजिर् प्रदेश सरकारको ििेट तथा कायाक्रर् अनसुार सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालय 
अन्त्तर्ातका भवन ननर्ााण सम्िन्त्िी कायालाई व्यवजस्थत, पारदशी, र्णुस्तरीय, नर्तव्ययी तथा प्रभावकारी 
रुपर्ा संचालन र्नाका लानर् सदूुरपजिर् प्रदेश, सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालयले "स्वास््य संस्था भवन  
ननर्ााण  कायाववनि, २०७७" तयार पारी लार् ुर्रेको छ । 

१. संजिप्त नार् र प्रारम्भ : (१) यस कायाववनिको नार् "स्वास््य संस्था भवन  ननर्ााण  कायाववनि, २०७७" 
रहेको छ । 

 (२) यो कायाववनि प्रदेश सरकार, सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालय (र्जन्त्रस्तरको ननणाय) िाट स्वीकृत 
भएको नर्नत देजि लारू् हनुेछ । 

२. पररभाषा  :  ववषय वा प्रसंर्ले अको अथा नलारे्र्ा यस कायाववनिर्ा,  

(क) "कायाववनि"  भन्नाले "स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण कायाववनि, २०७७" सम्झन ुपदाछ ।  

(ि) "कायाालय" भन्नाले जिल्लाजस्थत स्वास््य कायाालय सम्झन ुपदाछ । 

(र्) "स्वास््य संस्था" भन्नाले अस्पताल, प्राथनर्क स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी, शहरी स्वास््य 
केन्त्र, सार्दुावयक स्वास््य इकाइा, प्रसनुत केन्त्र र स्वास््य सम्िजन्त्ि कायाालयर्ा ववननयोजित 
भौनतक ननर्ााण सम्झन ुपदाछ । 

(घ) "र्जन्त्रस्तरीय ननणाय" भन्नाले सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालयका र्जन्त्रिाट स्वीकृत भएको 
ननणायलाई सम्झन ुपदाछ । 

(ङ) "स्वीकृत कायाक्रर्" भन्नाले सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालय, सदूुरपजिर् प्रदेश, िनर्ढीका लानर् 
आनथाक र्ानर्ला तथा योिना र्न्त्रालय, सदूुरपजिर् प्रदेश, िनर्ढीिाट प्रकाजशत व्यय अनरु्ानको 
वववरण (िचा शीषाकर्त र श्रोतर्त सरे्त) र्ा उल्लेजित शीषाकर्त वक्रयाकलापहरुको 
ववस्ततृीकरण सरे्तलाई सम्झन ुपदाछ ।  

(च) "प्रर्िु" भन्नाले आनथाक एवर् ्प्रशासकीय जिम्रे्वारी प्राप्त स्वास््य कायाालय प्रर्िु सम्झन ु
पदाछ । 
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(छ) "र्न्त्रालय" भन्नाले सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालय, सदूुरपजिर् प्रदेश सम्झन ुपदाछ ।   

(ि) "प्रदेश" भन्नाले सदूुरपजिर् प्रदेश सम्झन ुपदाछ । 

 (झ) "स्थानीय तह" भन्नाले उपर्हानर्रपानलका, नर्रपानलका वा र्ाउँपानलकालाई सम्झन ुपदाछ    
। 

३. स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण प्रकृया : यस कायाववनि िर्ोजिर् स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण देहाय 
िर्ोजिर्को प्रकृया अनसुार र्ररनेछ :- 

(क) स्वास््य कायाालयले सम्िजन्त्ित स्थानीय तहलाई भवन ननर्ााण योिना छनौट भएको िानकारी 
र्ना लर्ाउने र सम्िजन्त्ित स्थाननय तह वा वडा कायाालयिाट सहयोर् र ननर्ााण पिात संचालन 
र्ने प्रनतिद्धता एवं वडा कायाालयले तोवकएको सर्यर्ा कायासम्पन्न र्ने नलजित प्रनतिद्दता र्ार् 
र्ने ।  

(ि) उपभोक्ता सनर्नतले संस्थाको नार्र्ा िनर्नको लालपिुााको प्रनतनलपी वा स्थानीय तहिाट 
भोर्चलन रहेको प्रर्ाजणत िनर्नको वववरण र स्थानीय तह वा वडा कायाालयिाट सेवा संचालनको 
प्रनतिद्धता पर र्ार् र्ने । 

(र्) िण्ड "क" र "ि" िर्ोजिर्को वववरण प्राप्त भएपनछ सावािननक िरीद ऐन २०६३ तथा 
ननयर्ावली २०६४ िर्ोजिर् र प्रचनलत कानून िर्ोजिर् ननर्ााणको प्रकृया अजघ िढाउन ुपनेछ ।  

(घ) र्त आ.व. हरुर्ा सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालयको क्रर्ार्त भएका भवन ननर्ााण योिनाहरुको 
हकर्ा सम्िजन्त्ित स्वास््य कायाालयहरुसंर् सम्झौता भएका उपभोक्ता सनर्नतहरुलाई ननर्ााण 
कायाका लानर् ननरन्त्तरता ददई ननर्ााण काया अर्ाडी िढाउने । 

(ङ) स्वास््य संस्थाहरुको िग्र्ानभर ननर्ााणको हकर्ा उक्त संस्थाको नार्र्ा भएको िग्र्ाको 
लालपिुााको प्रनतनलवप पेश र्नुापने र स्वास््य संस्था भन्त्दा िावहर ननर्ााण हनुेको हकर्ा कजम्तर्ा 
२ रोपनी िग्र्ा वा भोर्चलन भएको िग्र्ा व्यवस्थापन र्नुापनेछ ।    

(च) ननर्ााण काया नेपाल राविय भवन संवहता २०६० र्ा भएको व्यवस्था अनसुार र्णुस्तरीय, ववपद 
प्रनतरोिी, अपांर् रै्री एवं वातावरण रै्री हनुे र्री र्नुा र्राउन ुपनेछ । 
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(छ) प्रसतुी केन्त्र, सार्दुावयक स्वास््य इकाई, शहरी स्वास््य केन्त्रको भवन ननर्ााणको लानर् 
र्न्त्रालयिाट उपलब्ि र्राईएको नर्नुा ड्रईङ/नडिाइनलाई आिार र्ानी स्थानीय तहिाट स्वीकृत 
र्राई आवश्यक कायाहरु र्नुापने र अन्त्य अस्पताल, स्वास््य कायाालय तथा आयवेुद 
कायाालयहरुर्ा ववननयोजित भौनतक ननर्ााण सम्िन्त्िी ििेट तथा कायाक्रर् कायाान्त्वयनका लानर् 
र्न्त्रालयले िटाएका प्राववनिक वा शहरी तथा भवन नडनभिन कायाालय वा स्थानीय तह अन्त्तर्ात 
वा प्रचनलत ननयर्ानसुार अन्त्य ननकायिाट नडिाईन लर्ायतका आवश्यक कायाहरु र्ने र्राउने । 

(ि) सम्िजन्त्ित संस्थाले सम्झौता अनसुारको कायायोिनाको पररर्ाण तथा लार्त अनरु्ान तयार 
र्दाा सम्िजन्त्ित जिल्लाको दररेट तथा जस्वकृत सरकारी नम्साको प्रयोर् र्नुापनेछ । यसरी लार्त 
अनरु्ान तयार र्दाा कायाक्रर्तर्ा  व्यहोररने िचा, स्वास््य संस्थाको तर्ा िाट व्यहोररने िनश्रर्दान 
वा नर्द िचा वा अन्त्य कुनै श्रोतिाट व्यहोररने िचा सरे्त उल्लेि र्री सम्पन्न र्नुापने सम्पूणा 
प्राववनिक कायाहरु स्पष्ट रुपर्ा िलेुको हनुपुनेछ ।    

 (झ) संस्थाको भवन ननर्ााण र्दाा असक्तहरूले सरे्त प्रयोर् र्ना सक्ने र्री र याम्प रािी व्हील चेयर 

िान सक्नेर्री ननर्ााण र्ने व्यवस्था सरे्त नर्लाउन ुपनेछ । सिै ढोकाहरू वावहर िलु्ने व्यवस्था 
अननवाया रूपर्ा र्नुापनेछ ।  

(छ) प्रसतुी केन्त्र, शहरी स्वास््य केन्त्र र सार्दुावयक स्वास््य इकाईको नडिाईन/ड्रववंर् र्दाा 
अननवाया वपल्लर, लेंटर, चपी, प्रसतुी केन्त्रको हकर्ा प्लासेन्त्टा वपट, वाईररंर् सरे्टेको हनुपनेछ । 
साथै स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरण र्नुापने भवनर्ा अनसूुची-१ िर्ोजिर्को जशलालेि राख्न ुपनेछ 
। 

(ञ) यसै आ.व. र्ा भौनतक ननर्ााण सम्पन्न हनुेर्री प्रचनलत ननयर्ानसुार िचा दोहोरो नपनेर्री 
स्थानीय तह संर् सहकाया र्री भौनतक ननर्ााण सरे्त र्ना सवकनेछ । 

(ट) िण्ड "क" र "ि" िर्ोजिर् उपभोक्ता सनर्नत र भवन ननर्ााण स्थान छनौट सम्िन्त्िी वववाद 
भएर्ा सम्िजन्त्ित िेरका प्रदेश सभा सदस्यको नसर्ाररसलाई सरे्त आिार र्ानी आवश्यकता र 
औजचत्यताको आिारर्ा स्वास््य कायाालयले ननणाय र्नुापनेछ ।  

(ठ) आइसोलेशन संर् सम्िजन्त्ित न्त्यनुतर् र्ापदण्ड अनसूुची-२ िर्ोजिर् हनुेछ । 

४. तोवकएको प्राववनिक कर्ाचारीको नसर्ाररस, नाप िाँच, प्राववनिक निलको आिारर्ा काया सम्पन्न भएको 
सनुनजित र्री कायाक्रर् संचालनको प्राववनिक िचाका लानर् कूल रकर्को तीन प्रनतशत कजन्त्टन्त्िेजन्त्स 
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वापतको रकर् कट्टा र्री वाँवक हनु आउने रकर्लाई शत प्रनतशत र्ानी भकु्तानी ददन ु पनेछ । 
कायाालयले आवश्यक ठानेर्ा प्रचनलत ननयर्ानसुार पेश्की रकर् उपलब्ि र्राउन सक्नेछ र प्राप्त पेश्की 
रकर् ३५ ददन नभर र्र्छ्यौट र्ने ।   

 ५. स्वास््य कायाालयहरुले चाल ुआ.व. को अषाढ १५ र्तेसम्र् ननर्ााण काया सम्पन्न र्री अषाढ २० 
र्ते सम्र्र्ा कायासम्पन्न प्रनतवेदन तयार तथा प्रर्ाजणत र्री एक प्रनत सम्िजन्त्ित संस्थार्ा र एक प्रनत 
स्वास््य कायाालयर्ा राख्न ुपनेछ । चाल ुआ.व. को चैर र्सान्त्त पछी सम्झौता र्ररने छैन ।  

६. ननर्ााण कायाको रेिदेि एवं प्रनतवेदन तयार र्ने काया देहाय अनसुार हनुछे : 

(क)  ननर्ााण कायाको  ड्रईङ/नडिाईन, लार्त इजस्टरे्ट, प्राववनिक रेिदेि,  रननङ ववल, र्ापन नसट, 

काया सम्पन्न प्रनतवेदन तयार र्ने सरे्तका काया प्रदेश सरकार सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालयिाट 
तोवकएका प्राववनिक वा प्रदेश स्वयंसेवकर्ा ननयकु्त ईजन्त्िननयररङ सेवाका प्राववनिक वा स्थानीय 
तहका प्राववनिकहरूले र्ने छन ।  

(ि)  ननर्ााण कायाका लानर् आवश्यकता अनसुार सहरी ववकास तथा भवन नडनभिन कायाालय, 

स्थानीय तह वा अन्त्य सरकारी ननकायहरूिाट ईजन्त्िननयरीङ प्राववनिक सेवा सहयोर् नलन 
सवकनेछ । 

७. सम्झौता अनरुुप ननर्ााण सम्पन्न नर्री प्राप्त रकर्को वहनानर्ना वा दरुुपयोर् र्ने वा ननर्ााण काया 
नर्री अन्त्य प्रयोिनको लानर् िचा र्ने वा ननकासा र्ररएको प्रयोिनर्ा िचा नै नर्री िातार्ा रकर् िम्र्ा 
र्रर राख्न ेसंस्थाहरुिाट तत्काल त्यस्तो रकर् असलु उपर र्ने कारवाही स्वास््य कायाालयले र्नुापनेछ ।  

८. यस कायाववनि िर्ोजिर् र्ररने िचा रकर्को लेिा पररिण प्रचनलत आनथाक ऐन तथा ननयर्ावली 
िर्ोजिर् हनुेछ । 

       ९. अनरु्र्न तथा रू्ल्याङ्कन सम्िन्त्िी व्यवस्था : (१) ननकासा र्ररएको रकर्िाट तोवकएको काया भए 
नभएको सम्िन्त्िर्ा र्न्त्रालय आरै्ले वा अन्त्तर्ातका ननकाय र्ार्ा त अनरु्र्न तथा रू्ल्याङ्कन र्री र्राई 
प्रनतवेदन र्ार् र्नेछ । 

(२) अनरु्र्न तथा रू्ल्याङ्कनको प्रनतवेदनर्ा प्रदान र्ररएको रकर्िाट तोवकएको काया नभएको 
भनी उल्लेि भएको पाईएर्ा र्न्त्रालयले प्रचनलत कानून अनसुार कार्कारवाही र्ना ननदेशन 
ददनेछ र सो ननदेशन सम्िजन्त्ित ननकाय र पदानिकाररले पालना र्नुापनेछ । 
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१०. िािा अडकाउ रु्काउ : (१) यो कायाववनि कायाान्त्वयनर्ा कुनै िािा अडकाउ परेर्ा र्जन्त्रस्तरीय 
ननणायिाट िािा अड्काउ रु्काउन सवकनेछ । 

११. िारेिी र िचाउ : (१) स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण कायाववनि २०७५/७६ िारेि र्ररएको छ ।  

 (२) स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण कायाववनि २०७५/७६ िर्ोजिर् र्रेका कार् कारवाहीहरु यसै 
कायाववनि िर्ोजिर् भए र्रेको र्ानननेछ । 

                   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण कायाववनि, २०७७ सार्ाजिक निकास र्न्त्रालय, सदूुरपजिर् प्रदेश  

अनसूुची-१ 

जशलालेिको ढाचँा  

 

  प्रदेश सरकार अन्त्तर्ात सार्ाजिक ववकास र्न्त्रालय, सदूुरपजिर् प्रदेशिाट 
ववननयोजित ििेट तथा कायाक्रर् अन्त्तर्ात कुल लार्त रु ................ (अिरुवप 
...............र्ार) र्ा .................... अस्पताल/प्रसतुी/शहरी/सार्दुावयक स्वास््य 
इकाई/केन्त्र ननर्ााण काया नर्नत २०७७/../.. र्ते सम्पन्न र्रर हस्तान्त्तरण र्ररएको छ । 
यस िेरका नार्ररकहरुको र्णुस्तरीय स्वास््य सेवार्ा पहुँच िढाउँनको लानर् प्रदेश 
सरकारले स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण कायाक्रर् ल्याएको हो ।    

 

भवन उद्धघाटन र्ने व्यजक्त : र्ाननीय/श्री ............................................. । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

स्वास््य संस्था भवन ननर्ााण कायाववनि, २०७७ सार्ाजिक निकास र्न्त्रालय, सदूुरपजिर् प्रदेश  

अनसूुची-२ 

आइसोलेसनका लानर् ननर्ााण र्ररन ेभौनतक पूवाािार सम्िन्त्िी पालना र्नुा पने न्त्यनुतर् र्ापदण्ड 

१. १० शैय्याको उपचार केन्त्रका लानर् : 
o ननसाङ्ग स्टेसन - १ 

o कर्ाचारीको लानर् शौचालय - २ वटा  (र्वहला र परुुषको लानर् छुट्टा छुटै्ट) 

o आइसोलेसन कि (उपचार कि) :  

 शौचालय/स्नानघर सवहतको कि - स्नान र्ना सवकने सवहतको शौचालय-१ वटा,  िेड-१,हात िनुे 
 सनुििा-१, ढक्कन सवहतको डस्टववन-१, वट.भी. राख्न ेर्लार्को यााक आदद ।  

 सार्ान्त्य आइसोलेशन कि - िेड-१, हात िनुे सनुििा-१, ढक्कन सवहतको डस्टववन-१  

o कजम्तर्ा ४ शैय्याको शौचालय/स्नानघर सवहतको कि ननर्ााण र्नुापनेछ ।  

o िानेपानी र नििलुीको अववजछछन आपूनता । 

o निरार्ीको प्रवेश र्ने द्वार र स्वास््य कर्ीको प्रवेश द्वार अलर् र्ने । 

o सार्ान्त्य आइसोलेशन किको हकर्ा आवश्यकता अनसुार स्वीकृत ििेटको पररनि नभर रही 
शौचालय र स्नानघर िनाउन सवकनछे ।    

o स्वीकृत ििेटको पररनि नभर रही आवश्यकता अनसुार अन्त्य थप र्ना सवकनेछ । 

 

२. ५० शैय्याको आइसोलेसन केन्त्रका लानर् : 
o ननसाङ्ग स्टेशन - १ 

o स्टोर/र्ारे्सीको लानर् कोठा - १ 

o चेंजिंर् रूर् - १ 

o रेस्ट रूर् - १ 

o संक्रर्ण व्यवस्थापनका लानर् रूर् - १ 

o कर्ाचारीको लानर् शौचालय - २ (र्वहला र परुुषको लानर् छुट्टा छुटै्ट) 

o भान्त्सा कोठा - १ 

o सरुिाकर्ीको कोठा - १ 

o आइसोलेसन कि (उपचार कि) :  

 शौचालय/स्नानघर सवहतको कि - स्नान र्ना सवकने सवहतको शौचालय-१ वटा,  िेड-१,  हात 
 िनुे सनुििा-१, ढक्कन सवहतको डस्टववन-१, वट.भी. राख्न ेर्लार्को यााक आदद ।  

 सार्ान्त्य आइसोलेशन कि - िेड-१, हात िनुे सनुििा-१, ढक्कन सवहतको  डस्टववन-१  

o कजम्तर्ा १० शैय्याको शौचालय/स्नानघर सवहतको कि ननर्ााण र्नुापनेछ ।  

o िानेपानी र नििलुीको अववजछछन आपूनता । 

o निरार्ीको प्रवेश र्ने द्वार र स्वास््य कर्ीको प्रवेश द्वार अलर् र्ने । 

o सार्ान्त्य आइसोलेशन किको हकर्ा आवश्यकता अनसुार स्वीकृत ििेटको पररनि नभर रही 
शौचालय र स्नानघर िनाउन सवकनछे ।    

o स्वीकृत ििेटको पररनि नभर रही आवश्यकता अनसुार अन्त्य थप र्ना सवकनेछ । 


