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अस्पताल  तथा  स्वास््य  संस्थाको  न्यूनतम सेवा मापदण्ड  कायाान्वयन कायाववधि,२०७७ 

 

आम नागररकका लाधग सरकारी, धनजी, सामदुावयक, गैरसरकारी तथा सहकारीस्तरमा संचाधलत 
स्वास््य सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान हनु े प्रबर्द्ानात्मक, प्रधतरोिात्मक, 
उपचारात्मक, पनुस्थाापनात्मक तथा प्रशामक (प्यालेवटभ) जस्ता स्वास््य सेवाहरूको व्यवस्थापन 
सदुृढीकरण मार्ा त सेवाहरुको गणुस्तर सधुनश्चितताका लाधग धनिााररत न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
सम्बन्िमा जनस्वास््य सेवा ऐन, 2075 को दर्ा 25को उपदर्ा (2) र दर्ा 27 को 
व्यवस्था कायाान्वयन गना वाञ्छधनय भएकोले सोही ऐनको दर्ा ६४ ले ददएको अधिकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकार, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयले देहायको कायाववधि जारी गरेको छ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारश्चम्भक 

 

१. संश्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायाववधिको नाम “अस्पताल  तथा  स्वास््य  संस्थाको  न्यूनतम सेवा 
मापदण्ड कायाान्वयन कायाववधि , २०७७” रहेको छ । 

(२) यो कायाववधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस  कायाववधि,– 

(क) "काया योजना" भन्नाले न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनका लाधग प्रधतबर्द्ताका 
साथ बनाइएका क्रमबर्द् वक्रयाकलापको ताधलकालाइा सम्झन ुपछा। 

(ख) “न्यूनतम सेवा मापदण्ड” भन्नाले स्वास््य संस्था तथा अस्पतालले गणुस्तरीय स्वास््य 
सेवा उपलब्ि गराउनका लाधग नेपाल सरकारबाट स्वीकृत न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई 
सम्झन ुपछा । 

(ग) “मन्रालय” भन्नाले स्वास््य सम्बन्िी ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्रालय 
सम्झन ुपछा ।   

(घ) "सहजकताा" भन्नाले न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन सम्बन्िी ताधलम प्राप्त 
स्वास््यकमी वा ववषय ववज्ञलाइा सम्झन ुपछा । 
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(ङ) "स्वमूलयांकन" भन्नाले अस्पताल  तथा  स्वास््य  संस्थाको  न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
कायाान्वयनको अवस्थाबारे सम्बश्चन्ित स्वास््य संस्था तथा अस्पताल तहमै स्वयं 
गररने मूलयांकनलाई सम्झन ु पछा । 

(च)  “स्वास््य संस्था तथा अस्पताल” भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदान गने उदे्दश्यले प्रचधलत 

कानून र मापदण्ड बमोश्चजम स्थावपत सरकारी आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र, 
आिारभतू अस्पताल, जनरल अस्पताल, ववशेषज्ञ अस्पताल,  ववश्चशविकृत अस्पताल, 
श्चशिण अस्पताल, स्वास््य ववज्ञान प्रधतष्ठान र धनजी, गैर सरकारी एवं 
सहकारीस्तरमा खलेुका त्यस्तै प्रकृधतका संस्थाहरुलाई समेत जनाउँछ । 

(छ) "व्यवस्थापन" भन्नाले न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन गनाका लाधग आवश्यक 
पने स्रोत, सािन, जनशश्चिको व्यवस्थापनका साथै  सेवा प्रधत ग्राहकको सन्तिुी 
मापन तथा  सेवा उपलब्ि गराउने क्रममा सम्पादन गररएका कामको अनगुमन, 

मूलयांकन र सोको अधभलेख तथा प्रधतवेदन तयार गने कायालाई समेत जनाउँछ । 

३. उदे्दश्य: आम नागररकलाई गणुस्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउनका लाधग स्वास््य संस्था तथा 
अस्पतालहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयन सधुनश्चित गराउन ुयस मापदण्डको मखु्य उदे्दश्य 

रहेको छ । 

४. रणनीधत: यस कायाववधिको उदेश्य प्राधप्तको लाधग देहाय बमोश्चजमका रणनीधतहरु रहेका छन,्– 

(क) स्वास््य संस्था तथा अस्पताल सम्बन्िी सशुासन, श्चचवकत्सकीय सेवा तथा 
सहयोगात्मक सेवाको व्यवस्थापनका लाधग न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई प्रभावकारी 
रुपमा  कायाान्वयन  गने। 

(ख) सेवाको व्यवस्थापनका लाधग सिुार गनुापने िेरहरुको पवहचान गरी सोको समयमै 

समािान गना आवश्यक  पद्दधतको ववकास गने । 

(ग) पवहचान भएका समस्या समािानको लाधग ववश्चिय व्यवस्था लगायत स्रोत 
सधुनश्चितताको लाधग सहजीकरण गने । 

(घ) गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाहका लाधग आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड कायाान्वयनको 
धनयधमत अनगुमन तथा मूलयांकन गने । 

 

५. कायानीधत : दर्ा 4 बमोश्चजमको रणनीधत कायाान्वयन गना देहाय वमोश्चजमका कायानीधतहरू 
अवलम्वन गररनेछ । 
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(क)  स्वास््य संस्थाहरूको तहगत संरचना अनरुूप सेवाहरूको मापदण्ड 
सम्वन्िी नयाँ सूचकहरू तयार गने तथा ववद्यमान सूचकहरूलाइ समय सापेि 
पररमाजान एवं अद्यावधिक गररनेछ। 

(ख)  न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयन गनाका लाधग संङ्घ, प्रदेश, स्थानीय 
तह, अस्पताल एवं स्वास््य संस्थास्तरमा आवश्यक संयन्रहरूको व्यवस्था गररनेछ 
। 

(ग)  मूलयाङ्कनकताा तथा सहजकतााहरूको िमता ववकास सम्वन्िी कायाक्रमहरू 
संचालन गररनेछ । 

(घ)  न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको ढाँचा, प्रवक्रया र अधभलेखलाइ 
व्यवश्चस्थत गररनेछ । 

(ङ)  न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनका लाधग आवश्यक पने श्रोतको सधुनश्चितता 
गररनेछ । 

(च)  न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन भए नभएको धनयधमत सधमिा, 
अनगुमन, मूलयांकन एवं पषृ्ठपोषण गररनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद–२ 

सम्पका  तथा समन्वय सम्बन्िी व्यवस्था 
 

६. केश्चन्रय सम्पका  तथा समन्वय: (१) गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको सधुनश्चितताताको लाधग स्वास््य 
संस्था तथा अस्पतालहरूको सदुृढीकरण, समन्वय, अनगुमन तथा मूलयांकन लगायत न्यूनतम सेवा 
मापदण्डको कायाान्वयन तथा व्यवस्थापनका लाधग केन्रमा मन्रालयको  गणुस्तर मापन तथा 
धनयमन माहाशाखाले नेततृ्वदायी भधूमका धनवााह गनेछ।  

 (२) मन्रालयको गणुस्तर मापन तथा धनयमन महाशाखामा MSS Implementation 

Unit रहन े छ । सो Unit ले सबै स्वास््य संस्थाहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्िी 
अनगुमन, त्याङ्कहरुको ववश्लषेण तथा अधभलेश्चखकरण गने छ । 
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 (३) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको लाधग आवश्यक श्रोत ब्यश्चिको 
पवहचान र पररचालन गने छ। 

(४) मन्रालयको गणुस्तर मापन तथा धनयमन महाशाखा संगको समन्वयमा 
स्वास््य सेवा ववभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयन 
तथा व्यवस्थापनको काया गनेछ ।  

७. प्रादेश्चशक सम्पका  तथा समन्वय: (१) न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयन तथा व्यवस्थापनका   
लाधग सामाश्चजक ववकास मन्रालयसंगको समन्वयमा काया गने गरर प्रदेश तहमा प्रादेश्चशक स्वास््य 
धनदेशनालयले सम्पका  तथा समन्वय सम्बन्िी काया गनेछ ।  

८. स्थानीय तह सम्पका  तथा समन्वय: (१) न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयन तथा 
व्यवस्थापनका लाधग स्थानीय तहको समन्वयमा काया गने गरर स्थानीय तहको स्वास््य शाखाले 
सम्पका  तथा समन्वय सम्बन्िी काया गनेछ ।   

 

 

पररच्छेद–३ 

गणुस्तर समन्वय सधमधत सम्बन्िी व्यवस्था 

९. केश्चन्रय सधमधत: (१) स्वास््य सेवा प्रवाहको गणुस्तर सदुृढीकरण गना̧  न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
सम्बन्िL नीधत एवं रणनीधतको तजुामा तथा पषृ्ठपोषण गनाका लाधग केन्रमा एक केश्चन्रय गणुस्तर 
समन्वय सधमधत रहनेछ । 

(२) उपदर्ा (1) बमोश्चजमको सधमधतमा देहाय बमोश्चजमा सदस्यहरू रहनेछन:्–  

 

प्रमखु ववशेषज्ञ, नीधत योजना तथा अनगुमन र गणुस्तर मापन तथा धनयमन 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय  

संयोजक 

प्रमखु, गणुस्तर मापन तथा धनयमन महाशाखा  सह-संयोजक 
प्रमखु,नीधत योजना तथा अनगुमन महाशाखा, स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्रालय 

सदस्य 

प्रमखु,स्वास््य समन्वय महाशाखा, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय सदस्य 

महाधनदेशक, स्वास््य सेवा ववभाग  सदस्य 

महाधनदेशक, आयवेुद तथा वैकश्चलपक श्चचवकत्सा ववभाग  सदस्य 

धनदेशक, राविय स्वास््य ताधलम केन्र सदस्य 
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धनदेशक, नधसाङ तथा सामाश्चजक सेवा महाशाखा, स्वास््य सेवा ववभाग सदस्य 
धनदेशक, उपचारात्मक सेवा महाशाखा, स्वास््य सेवा ववभाग सदस्य-सश्चचव 

 

(३) सधमधतको सश्चचवालय मन्रालयको गणुस्तर मापन तथा धनयमन महाशाखामा रहनेछ । 

 

१०. केश्चन्रय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार: (१) यस  कायाववधिमा अन्यर उश्चललश्चखत काम, 
कताव्य र अधिकारका अधतररि केश्चन्रय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार देहाय बमोश्चजम  
हनुेछ :– 

(क) गणुस्तर सम्बन्िी मापदण्ड, प्रोटोकल, धनदेश्चशका, कायाववधि एवं ताधलम 
पशु्चस्तका बनाउने वा पररमाजान गने वा आगामी आ. व. को काया योजनाको 
सूचीमा राख्न े, 

(ख) मन्रालयका महाशाखा वा ववभागबाट तयार गररएको गणुस्तर सम्बन्िी 
मापदण्ड, प्रोटोकल, धनदेश्चशका, कायाववधि, ताधलम पशु्चस्तका आदद श्चस्वकृतीका 
लाधग मन्रालय समि धसर्ाररस गने , 

(ग) सधमधतले त्यपरक नीधत धनमााण (Evidence Based Policy Making) का 
लाधग आवश्यक पने अनसुन्िानका प्राथधमकता प्राप्त ववषयहरू (Priority 

Research Agenda) पवहचान  गरी नेपाल स्वास््य अनसुन्िान पररषदमा 
पठाउने , 

(घ) प्रादेश्चशक मन्रालयहरु सँग समन्वयका लाधग सम्बश्चन्ित महाशाखाहरुलाई 
आवश्यक धनदेशन ददने । संघ मातहतमा रहेका अस्पताल तथा स्वास््य 
संस्थास्तरमा न्यूनतम सेवा मापदण्डको प्रभावकारी कायाान्वयनका लाधग 
सहश्चजकरण गने, 

(ङ) गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह सम्बन्िी अन्य सधमधत वा कायादलहरुले 
तयार गरेका प्रधतवेदन, मापदण्ड, प्रगधत वववरणको पनुरावलोकन गने,  

(च) स्वास््य सेवाको गणुस्तर सदुृवढकरण सम्बश्चन्ि आवश्यक अन्य कायाहरू 
गने। 

 

११. केश्चन्रय सधमधतको बैठक र धनणाय: (१) सधमधतको बैठक कम्तीमा दईु मवहनामा एक पटक 
बस्नेछ । 
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(२) सधमधतको बैठक सधमधतको संयोजकले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा 
बस्नेछ । 

(३) सधमधतको सदस्य-सश्चचवले सधमधतको बैठक बस्ने सूचना सवहत बैठकमा 
छलर्ल हनु ेववषय सूची कम्तीमा दईु ददन अगावै सधमधतका सदस्यहरूलाई उपलब्ि गराउन ु
पनेछ । 

(४) सधमधतको कूल सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रधतशतभन्दा बढी सदस्यहरू 
उपश्चस्थत भएमा सधमधतको बैठकको लाधग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको माधननेछ । 

(५) सधमधतको बैठकको अध्यिता सधमधतको संयोजकले र धनजको अनपुश्चस्थधतमा 
सह संयोजकले गनेछ । 

(६) सधमधतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा 
अध्यिता गने व्यश्चिले धनणाायक मत ददनेछ । 

(७) सधमधतले आवश्यकता अनसुार सम्बश्चन्ित िेरका ववज्ञलाई सधमधतको बैठकमा 
आमन्रण गना सक्नेछ । 

(८) सधमधतको बैठकको धनणाय सधमधतको संयोजक र सश्चचवद्वारा प्रमाश्चणत 
गररनेछ। 

(९) सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायाववधि सधमधत आरै्ले धनिाारण गरे 
बमोश्चजम     हनुेछ । 

१२. उपसधमधत गठन गना सक्ने: (१) केश्चन्रय सधमधतले आफ्नो काया सञ्चालनको लाधग सधमधतको 
कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बश्चन्ित िेरका ववज्ञ समेत संलग्न गरी आवश्यकता अनसुार 
उपसधमधत गठन गना सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजम गदठत उपसधमधतको काम, कताव्य र अधिकार तथा 
कायाववधि उपसधमधत गठन गदााका बखत सधमधतले तोके बमोश्चजम हनुेछ । 

१३. प्रादेश्चशक सधमधत: (१) प्रदेश तहमा स्वास््य सेवाको गणुस्तरको सधुनश्चितता तथा प्रदेशको 
मातहतमा रहेका अस्पतालहरुको व्यवस्थापन सदुृवढकरणका लाधग प्रत्येक प्रदेशमा एक 
प्रादेश्चशक व्यवस्थापन सदुृवढकरण सधमधत रहनेछ । 
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(२) उपदर्ा (1) बमोश्चजमको सधमधतमा देहाय बमोश्चजमा सदस्यहरू रहनेछन:्– 

धनदेशक, प्रादेश्चशक स्वास््य धनदेशनालय  संयोजक 

प्रमखु, अस्पताल ववकास तथा श्चचवकत्सा सेवा महाशाखा , सामाश्चजक ववकास 
मन्रालय  

सदस्य 

प्रधतधनधि, प्रदेश स्वास््य ताधलम केन्र सदस्य 

सधमधतले चयन गरेको प्रादेश्चशक  अस्पतालका प्रमखुहरु मध्येबाट एक जना  सदस्य 

प्रधतधनधि, नधसाङ सेवा व्यवस्थापन शाखा, प्रादेश्चशक स्वास््य धनदेशनालय  सदस्य 

सधमधतले चयन गरेको उपभोिा मञ्चको प्रधतधनधि मध्येबाट एक  सदस्य 

शाखा प्रमखु, श्चचवकत्सा सेवा तथा रोग धनयन्रण शाखा, प्रादेश्चशक स्वास््य 
धनदेशनालय  

सदस्य-सश्चचव  

 

(३) प्रादेश्चशक सधमधतले आवश्यकता अनसुार सम्बश्चन्ित िेरका ववज्ञलाई 
सधमधतको बैठकमा आमन्रण गना सक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (२) बमोश्चजमको सधमधतको बैठक सम्बन्िी कायाववधि सो सधमधत 
आरै्ले धनिाारण गरे बमोश्चजम हनुेछ । 

१४. प्रादेश्चशक सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार:  (१) प्रादेश्चशक सधमधतको काम, कताव्य र 
अधिकार देहाय बमोश्चजम  हनुेछ :– 

(क) गणुस्तरीय स्वास््यसेवा प्रवाह सम्बन्िी नीधत तथा कायाक्रम, रणनीधत तजुामा 
गरी स्वास््य सेवाको गणुस्तर सिुार पर्द्धतबारे सझुाव ददने , 

(ख) स्वास््य सेवाको गणुस्तर सम्बन्िी नीधत, रणनीधत, धनदेश्चशका, मापदण्ड तथा 
कायाक्रम लागू गने र आवश्यकता अनसुार संघले तोकेको गणुस्तरमा कमी 
नहनुे गरी र नवाश्चझने गरी थप्न सक्ने,  

(ग) गणुस्तरीय स्वास््यसेवा प्रवाह सम्बन्िी स्रोत पररचालन, व्यवस्थापन जस्ता 
वक्रयाकलापको अनगुमन तथा  मूलयाङ्कन गरी सम्बश्चन्ित धनकायलाई धनदेशन 
ददने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग गने , 
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(घ) प्रदेश सरकारका मातहतमा पने अस्पताल तथा स्वास््य संस्थास्तरमा 
न्यूनतम सेवा मापदण्डको प्रभावकारी कायाान्वयनका लाधग आवश्यक 
आधथाक, प्राववधिक तथा अन्यस्रोतको पररचालन सम्बन्िमा सहश्चजकरण गने, 

(ङ) न्यूनतम सेवा मापदण्ड प्रभावकारी कायाान्वयनको प्रगधत समीिा गने तथा 
सिुारका लाधग सम्बश्चन्ित संस्था वा धनकायलाई सझुाव ददने, 

(च) स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुमा राविय तथा प्रादेश्चशक गणुस्तर सम्बन्िी 
धनदेश्चशका तथा मापदण्डहरु कायाान्वयनको अनगुमन तथा मलुयांकन गने, 

(छ) गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह सम्बन्िी अन्य सधमधत वा कायादलहरुले 
तयार गरेका प्रधतवेदन, मापदण्ड, प्रगधत वववरणको पनुरावलोकन गने, 

(ज) अस्पताल तथा आिारभतू स्वास््य सेवा केन्रवाट प्रदान गररने स्वास््य 
सेवाको गणुस्तर सधुनश्चितता तथा सिुार काया सञ्चालन गना स्थानीय 
तहहरुमा गणुस्तर सधुनश्चितता सम्बन्िी सधमधत तथा कायादललाई सहयोग 
गने, 

(झ) गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाहका लाधग न्यूनतम  सेवा मापदण्ड लगायत 
अन्य दस्तावेज तथा कायाववधिलाई समयानकुुल अद्यावधिक बनाउने, 

(ञ) अस्पतालको MSS अनगुमन पिात न्यूनतम सेवा मापदण्डको अवस्था बारे 
चौमाधसक प्रधतवेदन तयार गरी केश्चन्रय सधमधतमा पठाउने । 

(२) सधमधतको गठन देहाय बमोश्चजम हनुेछ :–  

अध्यि, अस्पताल व्यवस्थनपन सधमधत  संयोजक 
अस्पताल व्यवस्थापन सधमधतले मनोनयन गरेको एक जना ववज्ञ सदस्य 
अस्पताल प्रमखु सदस्य 
ववभागीय प्रमखुहरु मध्ये एक जना सदस्य 
प्रमखु, आधथाक प्रशासन शाखा सदस्य 
उपभोिाहरु मध्येबाट  सधमधतले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य 
प्रमखु, नधसाङ शाखा/ववभाग सदस्य-सश्चचव 

 

१५. स्थानीय तहस्तरीय सधमधत: (१) स्थानीय तह स्तरमा आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र 
आिारभतू अस्पताल लगायतका स्वास््य संस्थाबाट गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा 
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स्वास््य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सदुृवढकरणका लाधग प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय 
तहस्तरीय सधमधत रहनेछ । 

२. उपदर्ा (1) बमोश्चजमको सधमधतमा देहाय बमोश्चजमा सदस्यहरू रहनेछन:्– 

क्र.स. स्थानीय तहमा गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा स्वास््य 
संस्थाहरुको व्यवस्थापन सदुृवढकरण सधमधत 

पद 

१.  प्रमखु वा धनजले तोकेको जनप्रधतधनधि, महा/उप/नगरपाधलका/ 
गाउँपाधलका 

संयोजक 

२.  सधमधतले चयन गरेको स्थानीय स्तरको सरकारी अस्पतालका 
प्रमखुहरू 

सदस्य 

३.  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत, महा/उप/नगरपाधलका/ गाउँपाधलका सदस्य 

४.  सधमधतले चयन गरेको महा/उप/नगरपाधलका/गाउँपाधलकाको 
कायाालय रहेको वडाको वडाध्यि 

सदस्य 

५.  सधमधतले चयन गरेको महा/उप/नगरपाधलका/गाउँपाधलकाको 
मवहला वडा सदस्य मध्यबाट एक 

सदस्य 

६.  सधमधतले चयन गरेको उपभोिा मञ्चको प्रधतधनधिमध्येबाट एक सदस्य 

७.  संयोजक, स्वास््य शाखा महा/उप/नगरपाधलका/ गाउँपाधलका सदस्य-सश्चचव  

(३) स्थानीय तह स्तररय सधमधतले आवश्यकता अनसुार सम्बश्चन्ित िेरका 
ववज्ञलाई सधमधतको बैठकमा आमन्रण गना सक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (२) बमोश्चजमको सधमधतको बैठक सम्बन्िी कायाववधि सो सधमधत 
आरै्ले धनिाारण गरे बमोश्चजम हनुेछ । 

१६. स्थानीय तह स्तररय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार: स्थानीय तह स्तरीय सधमधतको 
काम, कताव्य र अधिकार देहाय बमोश्चजम  हनुेछ :– 

(क) गणुस्तर सिुार प्रवक्रयालाई आिारभतू अस्पताल तथा स्वास््य सेवा 
केन्र तहमा लागू गने , 

(ख) गणुस्तरीय स्वास््य सेवाका लाधग न्यूनतम सेवा मापदण्ड का साथै 
स्वास््य सेवाका ववधभन्न धबषयमा गणुस्तर सिुार जस्तै ववधभन्न 
धबषयमा श्चक्लधनकल कोश्चचंग/मेन्टोररंग लगायतका अन्य मापदण्ड 
तथा कायाववधिको कायाान्वयन गने/गराउने , 
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(ग) स्वास््य सेवाको गणुस्तर सधुनितता तथा अस्पताल व्यवस्थापन 
सदुृढीकरणका लाधग न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्वन्िी समीिा 
तथा स्वमूलयांकन गने , 

(घ) समीिा तथा स्वमूलयांकनको आिारमा पवहचान गररएका 
धबषयवस्तहुरुलाई कायाान्वयनमा लयाउनका लाधग काया योजना 
तयार गने , 

(ङ) काया योजना कायाान्वयनका लाधग बावषाक बजेट कायाक्रममा 
स्थानीय तहबाट बजेट धबधनयोजनमा प्राथधमकता ददने र सम्बश्चन्ित 
सरोकारवाला धनकायसँगको समन्वयमा स्रोत सािनको व्यवस्था 
गने , 

(च) काया योजनाको प्रगधत वववरण धनयधमत रुपमा तयार गरी प्रगधत 
वववरणका सम्बन्िमा पषृ्ठपोषण तयार गने , 

(छ) गणुस्तर र सो सम्बन्िी काया गना बनेका उपसधमधतको ददशाधनदेश 
तथा  गणुस्तरका लाधग बनेका कायायोजना कायाान्वयन गना  
समन्वय गने, 

(ज) स्वास््य संस्थाले अस्पताल सदुृढीकरण सम्बन्िी न्यूनतम सेवा 
मापदण्डको सूचक अनरुुप हाधसल गरेको नधतजा तोवकएको 
ढाँचामा तयार गरी सरोकारवाला धनकाय समि प्रगधत वववरण 
सावाजधनक गने। 

(झ) अस्पताल तथा स्वास््य संस्थास्तरमा प्रदान गररन ेस्वास््य सेवाको 
गणुस्तर सधुनश्चितता तथा सिुार कायासञ्चालन गना प्रदेश तथा संघ 
स्तरमा रहेका गणुस्तर सधुनश्चितता सम्बन्िी सधमधत तथा काया 
दललाई सहयोग गने, 

(ञ)  स्वास््य सेवाको गणुस्तर सम्बन्िी धनदेश्चशका तथा मापदण्ड लाग ु
गने र आवश्यकता अनसुार संघ तथा प्रदेशले तोकेका  कायाववधि 
घटी नहनुे गरी र नवाश्चझने गरी थप्न सक्नेछ, 
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(ट) गणुस्तर सम्बन्िी काया सम्पादनका आिारमा स्वास््यसंस्था वा 
व्यश्चिलाई कदर र सम्मान गने व्यवस्था धमलाउने र सम्बश्चन्ित 
धनकायमा धसर्ाररस तथा समन्वय गने, 

(2)आवश्यकता अनसुार स्थानीय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकारहरुमा संघले 
तोकेका श्चजम्मेवारी घटी नहनुे गरी र नवाश्चझने गरी थप्न सक्नेछ। 

१७. स्वास््य संस्थास्तरीय सधमधत: (१) आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र आिारभतू 
अस्पतालमा गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन सदुृवढकरण प्रयोजनका लाधग 
प्रत्येक आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र आिारभतू अस्पतालमा एक स्वास््य संस्था 
व्यवस्थापन सदुृवढकरण सधमधत रहनेछ। 

(२) उपदर्ा (1) बमोश्चजमको सधमधतमा देहाय बमोश्चजमा सदस्यहरू रहनेछन:्– 

आिारभतू अस्पतालमा सधमधत  

अध्यि, अस्पताल व्यवस्थनपन सधमधत  संयोजक 
अस्पताल व्यवस्थापन सधमधतले मनोनयन गरेको एक जना ववज्ञ सदस्य 
अस्पताल प्रमखु सदस्य 
ववभागीय प्रमखुहरु मध्ये एक जना सदस्य 
प्रमखु, आधथाक प्रशासन शाखा सदस्य 
उपभोिाहरु मध्येबाट  सधमधतले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य 
प्रमखु, नधसाङ शाखा/ववभाग सदस्य-सश्चचव 

 

आिारभतू स्वास््य सेवा केन्रमा सधमधत  

स्वास््य संस्था रहेको सम्बश्चन्ित स्थानीय तहको वडाध्यि संयोजक 

मवहला वडा सदस्यहरू मध्येबाट एकजना  सदस्य 
स्वास््य संस्था रहेको िेरको ववद्यालयका प्राचाया मध्येबाट एकजना  सदस्य 

स्थानीय ब्यापार संघ/उपभोिा मंचको प्रधतधनधि एकजना सदस्य 
सम्वश्चन्ित वडाका मवहला स्वास््य स्वयमसेववकाहरू मध्येबाट एकजना सदस्य 
वडा कायाालयका सश्चचव  सदस्य 
आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र प्रमखु  सदस्य-सश्चचव 
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(३) स्वास््य संस्था स्तरीय सधमधतले आवश्यकता अनसुार सम्बश्चन्ित िेरका 
ववज्ञलाई सधमधतको बैठकमा आमन्रण गना सक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (२) बमोश्चजमको सधमधतको बैठक सम्बन्िी कायाववधि सो सधमधत 
आरै्ले धनिाारण गरे बमोश्चजम हनुेछ । 

१८. स्वास््य संस्था स्तरीय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार: (१) आिारभतू स्वास््य सेवा 
केन्र र आिारभतू अस्पतालमा गठन हनुे स्वास््य संस्थास्तरीय स्वास््य संस्थाहरुको 
व्यवस्थापन सदुृवढकरण सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार देहाय बमोश्चजम  हनुेछ :– 

(क)  गणुस्तर सिुार प्रवक्रयालाई स्वास््य संस्था तहमा कायाान्वयन 
गने/गराउने, 

(ख) गणुस्तरीय स्वास््य सेवाका लाधग न्यूनतम सेवा मापदण्ड का साथै 
स्वास््य सेवाका ववधभन्न धबषयमा गणुस्तर सिुार लगायतका अन्य 
मापदण्ड तथा काया ववधिको कायाान्वयन गने/गराउने, 

(ग)   स्वास््य सेवाको गणुस्तर सधुनितता तथा व्यवस्थापन सदुृढीकरणका 
लाधग न्यूनतम सेवा मापदण्डको समीिा तथा स्वमूलयांकन गने/ गराउने, 

(घ)  समीिा तथा स्वमूलयांकनको आिारमा पवहचान गररएका 
धबषयवस्तहुरुलाई कायाान्वयनमा लयाउनका लाधग कायायोजना तयार गने, 

(ङ)  कायायोजना कायाान्वयनका लाधग बावषाक बजेट कायाक्रममा स्थानीय 
तहबाट बजेट धबधनयोजनमा प्राथधमकता ददने र सम्बश्चन्ित सरोकारवाला 
धनकायसँगको समन्वयमा स्रोत सािनको व्यवस्था गने, 

(च)  कायायोजनाको प्रगधत वववरण धनयधमत रुपमा पनुरावलोकन गने र 
पषृ्ठपोषण तयार गने, 

(छ)  स्वास््य संस्थाले न्यूनतम सेवा मापदण्डको सूचक अनरुुप हाधसल गरेको 
नधतजा स्थानीयतहमा पेश गने, 

(ज)  सेवाको गणुस्तर सिुार तथा ब्यवस्थापन सदुृढीकरणका लाधग मापदण्ड, 

धनदेश्चशकाको प्रयोग भए नभएको सधुनित गने । 

१९. धनजी,सामदुावयक तथा गैरसरकारी तथा सहकारी स्तरीय सधमधत: (१) धनजी,  सामदुावयक, 
गैरसरकारी तथा सहकारीस्तरमा संचाधलत स्वास््य संस्था तथा अस्पतालको लाधग गणुस्तर 



13 
 

सदुद्दवढकरणको लाधग देहाय वमोश्चजमको एक स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सदुद्दवढकरण 
सधमधत रहने छ ।  

     (२) उपदर्ा (1) बमोश्चजमको सधमधतमा देहाय बमोश्चजमा सदस्यहरू रहनेछन:्- 
संचालक सधमधतको अध्यि संयोजक 

संचालक सधमधतले मनोनयन गरेको एक जना ववज्ञ सदस्य 

अस्पताल धनदेशक सदस्य 

ववभागीय प्रमखुहरु मध्ये  बाट दईु जना सदस्य 

APHIN को प्रधतधनधि(Association of Private Medial and Dental 
college) प्रधतधनधि 

सदस्य 

उपभोिा मंचको प्रधतधनधि सदस्य 

सम्वश्चन्ित स्थानीय तहको वडाध्यि सदस्य 

प्रमखु, नधसाङ शाखा/ववभाग सदस्य(सश्चचव) 

२०. धनजी,सामदुावयक तथा गैरसरकारी तथा सहकारीस्तरमा संचाधलत स्वास््य संस्था तथा 
अस्पतालको काम कताव्य र अधिकारः (१) धनजी,सामदुावयक तथा गैरसरकारी तथा 
सहकारीस्तरमा संचाधलत स्वास््य संस्था तथा अस्पतालमा गठन हनु ेस्वास््य संस्थाहरुको 
व्यवस्थापन सदुद्दवढकरणको लाधग काम कताव्य र अधिकार देहाय वमोश्चजम हनुेछ :  

(क) गणुस्तर सिुार प्रवक्रयालाई स्वास््य संस्था तथा अस्पतालतहमा 
कायाान्वयन गने गराउन े, 

(ख) गणुस्तरीय स्वास््य सेवाका लाधग न्यूनतम सेवा मापदण्ड, गणुस्तर सिुार 
लगायतका मापदण्ड तथा काया ववधिको कायाान्वयन गने गराउने, 

(ग) स्वास््य सेवाको गणुस्तर सधुनितता तथा व्यवस्थापन सदुृढीकरणका लाधग 
न्यूनतम सेवा मापदण्डको समीिा तथा स्वमूलयांकन गने गराउने, 

(घ) समीिा तथा स्वमूलयांकनको आिारमा पवहचान गररएका धबषयवस्तहुरुलाई 
कायाान्वयनमा लयाउनका लाधग कायायोजना तयार गने, 

(ङ) कायायोजना कायाान्वयनका लाधग स्रोत सािनको व्यवस्था गने, 
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(च) कायायोजनाको प्रगधत वववरण धनयधमत रुपमा पनुरावलोकन गने र 
पषृ्ठपोषण तयार गने, 

(छ) आ–आर्नो स्वास््य संस्थाहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्डको चेक धलि 
अनसुार स्वमूलयाकंन गरी पवहचान गररएका कमी कमजोरीहरुको 
सिुारको लाधग कायायोजना सवहतको प्रधतवेदन प्रत्येक ६/६ मवहनामा 
स्वास््य सेवा ववभाग,श्चचवकत्सा सेवा महाशाखामा धनयधमतरुपमा पठाउन ु
को साथै मन्रालयको धनदेशानसुार काया गने । 

पररच्छेद–४ 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन 

२१.  न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको मापन: (१) सेवाको गणुस्तर सधुनश्चितता 
 मन्रालयले तयार गरेको न्यूनतम सेवा मापदण्ड पशु्चस्तकामा उललेख भए अनसुार 
 मापन गररनेछ । 

(२) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन भए नभएको मापन तथा लेखाजोखा र 
ववश्लषेण गदाा  न्यूनतम सेवा मापदण्डका मापन सूचकको प्रयोग गररनेछ । 

(३) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन भए नभएको धनयधमत मूलयांकन र 
अनगुमन गररनेछ । 

(४) उपदर्ा (२) बमोश्चजमको लेखाजोखा तथा ववश्लषेणवाट देश्चखएका कधम 
कमजोरीहरु एवं आवश्यकता परुा गना सम्बश्चन्ित स्वास््य संस्था तथा अस्पतालले काया 
योजना तयार गरी लागू गनुा पनेछ । 

(५) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको ढाँचा र प्रवक्रया अनसूुची १ बमोश्चजम 
हनुेछ । 

२२. न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको चरण: (१) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन 

प्रवक्रयामा मखु्यतया देहाय बमोश्चजमको चार चरणमा गररनेछ:- 

(क) सधमधत गठन र अधभमशु्चखकरण, 

(ख) कायाान्वयनका लाधग पूवा तयारी, 
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(ग)    श्रोत व्यश्चि  अधभमशु्चखकरण । 

(घ)   कायाक्रम संचालन 

२३. सधमधत गठन र अधभमशु्चखकरण: (१) केन्र, प्रदेश, स्थानीय तह र स्वास््य संस्था तथा 
अस्पताल स्तरमा पररच्छेद ३ मा उललेश्चखत सधमधतहरुको गठन गने । 

(२)  सधमधतको गठन संयोजकको धनदेशानसुार सदस्य-सश्चचवको पहलमा
 हनुेछ ।  

(३) सधमधतहरूको काम, कताव्य र अधिकारबारे सधमधतका पदाधिकारीलाई  

 अधभमशु्चखकरण गनुा पनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) अधभमशु्चखकरण गने श्चजम्मा संयोजकको हनुेछ ।  

 (५) आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र आिारभतू अस्पतालका लाधग संबश्चन्ित 

स्थानीय तहमा १/२ ददनको र संबश्चन्ित स्वास््य संस्थामा अधभमखुीकरण साथै संयिु 
मलुयांकन (स्थाधनय तह+स्वास््य संस्था) दईु ददने अधभमूश्चखकरण कायाक्रम संचालन 
गररनेछ । 

(६) जनरल, ववशेषज्ञ, ववश्चशविकृत श्चशिण अस्पताल र स्वास््य ववज्ञान प्रधतष्ठान 
स्तरमा आवश्यकता अनसुार ४ देश्चख ५ ददने अधभमूश्चखकरण कायाक्रम संचालन 
गनासवकनेछ । 

(७) उपदर्ा (५) र (६) बमोश्चजम संचालन गररने गोष्ठीहरुको समीिाबाट 
पवहचान भएका कमी कमजोरीहरुलाई सिुार गदै न्यूनतम सेवा मापदण्डका सूचकहरुको 
शत प्रधतशत पररपूधताका लाधग आगामी कायाशाला गोष्ठी र र्लोअप समीिामा  प्रभावकारी 
कायायोजना तजुामा सवहत आिाबवषाक प्रगधत वववरण पेश गनुा पनेछ ।  

(८) अधभमशु्चखकरणका लाधग शरुुको वषामा छ मवहनाको अन्तरालमा दइुावटा गोष्ठी  
र त्यसपधछ छ मवहनाको अन्तरमा र्लोअप समीिा गनुापनेछ । 

(९) दोस्रो वषा देश्चख ६ मवहनाको अन्तरमा संस्थागत र्लोअप सधमिाको 
कायाक्रमहरु संचालन गदै सिुारका कायाहरु धनरन्तर संचालन गनुा पनेछ ।  
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(१०) स्वास््य संस्थाको तह अनसुार न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनका लाधग 
अपनाउने कायाववधि अनसूुची २ अनसुार हनुेछ ।  

२४. कायाान्वयनका लाधग पूवा तयारी: न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन गना मखु्यत: श्रोत 
व्यश्चिको अधभमशु्चखकरण र  न्यूनतम सेवा मापदण्ड प्रयोग गदाा गररने अधभलेख प्रणालीको 
तयारी गनुा पनेछ । 

२५. श्रोत व्यश्चि अधभमशु्चखकरण: (१) न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गनाका लाधग 
 अधभमशु्चखकरण गरी श्रोत व्यश्चिको तयारी गनुा पनेछ ।  

(२) श्रोत व्यश्चि अधभमशु्चखकरणका लाधग सहजकतााको रूपमा  मन्रालयले 
पवहचान गरेका न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बश्चन्ि ववज्ञ तथा ववषय ववज्ञहरू रहनेछन ।  

(३) अधभमशु्चखकरणका सहभागीहरू मलुत: न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनका 
लाधग श्चजम्मेवार संघीय, प्रादेश्चशक, स्थानीय तहका स्वास््य शाखा, अस्पताल  तथा स्वास््य 
संस्थाहरुमा कायारत अधिकृतस्तरका स्वास््य प्राववधिकहरु हनुेछन ।  

(४)  श्रोत व्यश्चि अधभमशु्चखकरण कायाक्रमको ढाँचा अनसूुची ३ अनसुार हनुछे ।  

(५) श्रोत व्यश्चिले प्रश्चशिणको दौरानमा एकरुपता प्रदान गनाका लाधग 
अधभमशु्चखकरणमा प्रयोग भएका सामाग्रीलाइा धनरन्तरता दददै स्वास््य संस्थाको वकधसम 
अनसुार सान्दधभाक उदाहरण थपी आवश्यकता अनसुार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा 
स्वास््य संस्थास्तरमा सहश्चजकरण गनुापनेछ ।  

(६) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनका लाधग गररने कायाशाला गोष्ठी तथा 
समीिामा सो अधभमशु्चखकरणको सन्दभा सामाग्री तथा स्वास््य संस्थाको वगीकरण अनसुार 
न्यूनतम सेवा मापदण्डका सूचकहरूको पशु्चस्तकाको प्रयोग गररनेछ । 

(७) प्रदेश तथा स्थाधनय तहले  न्यूनतम सेवा मापदण्डका लाधग थप प्रश्चशिक 
आवश्यकता महससु गरेमा प्रश्चशश्चित प्रश्चशिकलाइा अधभमशु्चखकरणका लाधग पररचालन गना 
सवकनेछ । 

२६. श्रोत व्यश्चिको काम, कताव्य: (१) दर्ा २३ बमोश्चजम अधभमशु्चखकरण गररएका श्रोत 
 व्यश्चिको काम, कताव्य देहाय बमोश्चजम हनुेछ:– 
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(क) अस्पताल  तथा स्वास््य संस्थास्तरमा न्यूनतम सेवा मापदण्डको 
प्रभावकारी कायाान्वयनका लाधग गोष्ठी तथा समीिामा आवश्यकता 
अनसुार सहजकताा तयार गना  प्रश्चशिण ददने,  

(ख) अस्पताल  तथा स्वास््य संस्था स्तरमा न्यूनतम सेवा मापदण्डको 
कायाान्वयनका लाधग गोष्ठी तथा समीिामा आवश्यक सहश्चजकरण 
गने र प्रभावकारीता सधुनश्चित गने, 

(ग) न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूलयांकनका आिारमा पवहलयाएका धबषय 
वस्तहुरुलाई कायाान्वयनमा लयाउनका लाधग काया योजना तयार 
गना सहश्चजकरण गने साथै पवहचान भएका चनुौधतहरूलाइा सामािान 
गना सहयोग गने,   

(घ) न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्िी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, अस्पताल 
तथा स्वास््य संस्थाका बैठकमा आमश्चन्रत हुँदा भागधलने र 
आवश्यक सहश्चजकरण गने, 

(ङ) न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्िी सहश्चजकरण सिुारका लाधग,  
सहभागीको िमता ववकासको आवश्यकता तथा सहभागीको 
प्रधतवक्रया सवहतको प्रधतवेदन तयार गरी सम्बश्चन्ित धनकायलाइा पेश 
गने ।  

(२) श्रोत व्यश्चिले तयार गने प्रधतवेदनको ढाँचा अनसूुची ४ अनसुार हनुेछ ।  

२७. कायाक्रम संचालन: (१)आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र आिारभतू अस्पतालहरुमा 
 कायाक्रम संचालन: पवहलो पटक कायाक्रम संचालन गदाा अनसूुची २ को न्यनुतम सेवा 
मापदण्ड कायान्वयनका लाधग आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र तथा आिारभतू  अस्पतालमा 
अपनाउने कायाववधि र कायासंचालन प्रवक्रया अनसुार हनुे छ ।स्वास््य संस्थामा 
कायान्वयन सरुु गनुा भन्दा अगाडी स्थानीय तहमा स्थानीय तहका गणुस्तरीय स्वास््य सेवा 
प्रवाह तथा स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सदुरधिकरण सधमधतका पदाधिकारीहरु लाई 
१/२ ददनको अधभमखुीकरण गनुापछा । त्यसपधछ स्वास््य संस्था स्तरमा २ ददन े
अधभमखुीकरण साथै संयिु मलुयांकन गररनेछ । यसको कायाववधि, प्रवक्रया र कायाताधलका 
अनसूुची २ मा उलललेख गररएको छ । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजमका सहभागीहरुलाई न्यूनतम सेवा मापदण्डका 
सूचकहरु प्रयोग गरेर त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरुको पवहचान गरी काया योजना 
तयार गररनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोश्चजम तयार गररएको काया योजनालाई ६ मवहना सम्म 
कायाान्वयन गरर स्वमूलयांकनलाइा ६/६ मवहनामा धनरन्तरता ददंदै कायायोजना 
पनुारावलोकन गररनेछ र अिावावषाक प्रधतवेदन तयार गररनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बमोश्चजम उपलब्ि भएको प्रगधतहरुको वववरण लाई दोस्रो 
संस्थागत र्लोअप मलुयांकन र सधमिा गोष्ठीमा प्रस्ततु गररनेछ । 

(५)  उपदर्ा (१) बमोश्चजमको गोष्ठीको समयावधि दईु ददनको हनुेछ । 

(६) पवहलो कायााशाला गोष्ठी लाधग कायाक्रमको ताधलका र काया योजना 
धनमााणको ढाचा अनसूुची ५ अनसुार हनुेछ । 

२८. दोश्रो  कायाशाला गोष्ठीः (१) दोश्रो  कायाशाला गोष्ठीमा मखु्यत: स्वास््य 
 संस्थाका सहभागीले न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयनका दौरानमा गरेको प्रगधत र 
कमी कमजोरीहरुको समीिात्मक ववश्लषेण गरी कायााशाला गोष्ठी आयोजना भएको 
स्वास््य संस्थाको प्रत्यि अवलोकन गनेछन । आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र 
आिारभतू अस्पतालहरुको हकमा दोश्रो संयिु र्लोअप मलुयांकन पवहलो मूलयांकनको ६ 
मवहनापधछ गररनेछ र र्लोअप मलुयांकन ६/६ मवहनामा धनरन्तर गरररहनपुनेछ l 

 (२) उपदर्ा (१) बमोश्चजमको अवलोकन /मलुयांकन पिात ् आरू्ले बनाएको 
कायायोजनालाई अद्यावधिक गदै आगामी चौमाधसक कायायोजना तयार गनेछन । (३) 
उपदर्ा (२) बमोश्चजम तयार भएको काया योजनाको प्रगधत वववरण  स्थलगत र्लोअपमा 
समावेश गरी समीिा गररनेछ । (४) यो गोष्ठीको समयावधि २ देश्चख ४ ददनको हनुेछ 
। । आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र आिारभूत अस्पतालहरुको हकमा दोश्रो संयिु 
र्लोअप मलुयांकनको अवधि २ ददनको हनुेछ । 

(५) दोश्रो  कायााशाला गोष्ठीको कायाक्रमको ढाँचा अनसूुची ६ अनसुार हनुेछ । 

२९. कायाशाला गोष्ठीको आयोजना र सहभाधगता: (१) एउटा स्थानीय तहमा रहेका सबै 
 आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र आिारभतू अस्पतालहरुका हकमा संबश्चन्ित  संस्थामा नै 
संस्थागत संयिु र्लोअप मलुयांकन र सधमिा गने गररनेछ समहुमा राश्चखनेछैनl कश्चम्तमा 
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एक समूह , जनरल अस्पतालहरुको कायााशाला गोष्ठीमा दईु वा बढीमा तीन वटा समूह र 
ववशेषज्ञ र ववश्चशविकृत तथा श्चशिण अस्पतालहरुको कायाशाला गोष्ठीमा दईु वटा 
अस्पतालहरुको एउटा समूह धनमााण गररनेछ ।  

(२) आिारभतू स्वास््य सेवा केन्र र आिारभतू अस्पताल तहको संबश्चन्ित  
संस्थागत संयिु र्लोअप मलुयांकन स्थानीय तहले गनेछन ।  

(३) जनरल अस्पताल तहमा आ-आफ्नो अस्पतालमा आलोपालो कायाशाला 
गोष्ठीको आयोजना गनुापनेछ । 

(४) गोवष्ठमा न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई प्रयोग गरी सहभागीहरुले आआफ्नो 
अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको स्वमूलयांकन गनेछन ्। 

(५) उपदर्ा (४) बमोश्चजमको स्वमूलयांकनबाट कायाशाला गोष्ठीमा सहभागी 
अस्पताल र स्वास््य संस्थाका प्रधतधनधिले न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनमा आ–
आफ्नो अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको कमी कमजोरी पवहचान गरी आ-आफ्नो 
अस्पताल र स्वास््य संस्थाको काया योजना धनमााण गनेछन ्।  

(६) कायाशाला गोष्ठीका सबै सहभागीहरुले अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरूमा 
उपलब्ि भएको न्यूनतम सेवा मापदण्डका सूचकहरुको प्रत्यि अवलोकन गने अवसर 
प्राप्त गनेछन ्। 

३०. र्लोअप सधमिा: (१) अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको न्यूनतम सेवा 
मापदण्डमा  क्रमश सिुार गदै जानका लाधग धनयधमत रुपमा र्लोअप सधमिा  
गनुापनेछ । 

(२) न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयन गदाा देश्चखएका कमी कमजोरीहरुलाई 
ध्यानमा राख्दै धनमााण गररएको काया योजनाले तोवकएका सूचकहरुलाई शत प्रधतशत पूरा 
गनुा पदाछ ।  
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(३) उपदर्ा (२) बमोश्चजम शत प्रधतशत पूरा गनाका लाधग बाँकी रहेका 
सूचकहरुको बारेमा अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरूले पनुःकाया योजना धनमााण गरी 
अको र्लोअपका दौरानमा पूरा गरेको हनु ुपनेछ । 

(४) न्यूनतम सेवा मापदण्डले तजुामा गरी पवहलो र्लोअपको अवधि सम्म परुा 
गना नसकेका सूचकहरुलाई बावषाक सधमिा अस्पताल तथा स्थाधनय तहको गोष्ठीमा 
अधनवाया रुपमा परुा गरेको हनुपुनाछ ।  

(५) र्लोअप सधमिा कायाक्रमको ढाँचा अनसूुची ७ अनसुार हनुेछ । 

 

३१. ववद्यतुीय अधभलेश्चखकरण र प्रत्यायन: (१) यो कायाववधि लागू भए पिात 
 अधभमशु्चखकरणका लाधग तयार गररएका सन्दभा सामाग्रीहरूलाइ ववद्यतुीय 
 अधभलेश्चखकरण (Digitalized) गररने छ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजमको ववद्यतुीय अधभलेश्चखकरण काया सम्पन्न भए पिात 
अधभमशु्चखकरण सन्दभा सामाधग्रलाई स्वास््य ताधलम केन्रबाट प्रत्यायन (accreditation) 
गराईनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) को प्रवक्रया पूरा भएपिात अनलाइान सफ्टवेरको माध्यम प्रयोग 
गरी अधभमशु्चखकरणको प्रवक्रया सरुू गररनेछ । 

(४) अनलाईन अधभमशु्चखकरणको अविारणात्मक ढाँचा अनसूुची ८ बमोश्चजम  
हनुेछ । 

३२. अधभलेखीकरण: (१) स्वास््य संस्था तथा अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डका 
 सूचकहरु अनरुुप मापनका लाधग एक्सल स्प्रडेधसट (Excel Spreadsheet) तयार 
 गररनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजमको एक्सल स्प्रडेधसट (Excel Spreadsheet) ले 
सूचकहरु अधभलेखन गरी सोको मापनका प्रधतशतहरू र मापनको समग्र नधतजा ददनेछ ।  

(३) कायाान्वयनको सरुूवाती अवस्थामा एक्सल स्प्रडेधसट (Excel 

Spreadsheet) का साथै न्यूनतम सेवा मापदण्ड पशु्चस्तका समेत प्रयोग गररनेछ ।  



21 
 

(४) एक्सल स्प्रडेधसट (Excel Spreadsheet) लागू भए पिात न्यूनतम सेवा 
मापदण्ड अधभलेख सफ्टवेरको ववकास गरी प्रयोगमा लयाइनेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोश्चजमको  सफ्टवेरले सूचक मापनमा साथै सत प्रधतशत 
नपगेुका मापदण्डको छुटै्ट नधतजा पधन उत्पादन गने छ जसले गदाा कायायोजनालाइा 
त्यपरक बनाउका लाधग सहयोग पयुााउनेछ ।   

(६) उपदर्ा (४) बमोश्चजमको  ववकास गररएको सफ्टवेरबाट आवश्यक 
सूचकहरुको अधभलेख आवश्यकता अनसुार  HMIS तथा LMIS मा त्यांक माइग्रटे 
गने सवकने प्रकृधतको हनुपुने छ र यसरी आएको अधभलेखलाइा HMIS तथा LMIS 

प्रणालीमा ढालनका लाधग संघ, प्रदेश तथा स्थाधनय तहमा समन्वय गनपुने छ ।  

 
 

पररच्छेद–५ 
स्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्िी 

३३. स्रोतको व्यवस्थान: (१) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन, अनगुमन तथा  मूलयांकनका 
प्रत्येक वक्रयाकलापका लाधग आवश्यक पने आधथाक स्रोतको व्यवस्थापन  संघ, प्रदेश तथा 
स्थानीय तहका सम्पका  तथा समन्वय ईकाइ साथै अस्पताल र  स्वास््य संस्थास्तरका 
सधमधतले गनुापने छ ।  

(२) स्रोतको व्यवस्थापनमा दर्ा ९, १३ र १५ बमोश्चजम गदठत सधमधतहरूले 
सहश्चजकरण गनुा पनेछ । 

(३) स्रोतको व्यवस्थापनका लाधग देहाय बमोश्चजमका स्रोत रहेका छन :– 

(क)  संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो मतहातमा रहेका अस्पताल र 
स्वास््य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको लाधग छुट्टयाएको 
अनदुान रकम, 

(ख)   न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको लाधग संघले प्रदेश र स्थानीय 
तहलाई ददने ससता अनदुान रकम, 
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(ग) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको 
शीषाकमा ववधनयोजन गरेको रकम, 

(घ) साझेदार संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम, 

(ङ) स्वास््य संस्था तथा अस्पतालको आन्तररक श्रोत । 

(४) उपदर्ा (३) बमोश्चजमको रकम न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको काया 
योजनाका आिारमा अस्पताल र स्वास््य संस्थामा ववधनयोजन  गररने छ  

पररच्छेद – ६ 

अधभलेख प्रधतवेदन 

३४. अधभलेख: (१) अस्पताल र स्वास््य संस्थाले न्यूनतम सेवा मापदण्डको  स्वमूलयांकन 
वा संयिु मूलयांकन गदाा मापदण्डको लेखाजोखा धनिााररत चेकधलिमा  प्रववि 
गनुापदाछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजमको प्रववविकरणका लाधग सम्बश्चन्ित सेवाका लाधग 
खटाइएका स्वास््यकमी, इन्चाजा र ववभागीय प्रमखु श्चजम्मेवार हनुेछन ।  

(३)  उपदर्ा (१) बमोश्चजमको प्रववविकरण पिात न्यूनतम सेवा मापदण्डका 
सूचकको मापन हनुेछ ।  

(४) सूचकहरूको नधतजाको अधभलेख सम्बश्चन्ित स्वास््यकमी, इन्चाजा वा 
ववभागीय प्रमखुले राख्न ुपनेछ ।  

(५) प्रत्येक सेवा सम्बन्िी प्राप्त भएका वववरणलाई स्वास््य संस्था इन्चाजा वा 
अस्पतालको प्रमखुले ठीक छ वा छैन भनी मखु्य मखु्य सूचकहरुको पनुरावलोकन गरी 
अधभलेखको गणुस्तर सधुनित गनुा पदाछ ।  

(६) उपदर्ा (५) बमोश्चजम सधुनश्चित गरेको न्यूनतम सेवा मापदण्डका सूचकको 
त्यांक धनिाररत ढाँचामा प्रववि गनुापदाछ । 

 



23 
 

(७) न्यूनतम सेवा मापदण्डको स्वमूलयांकन वा संयिु मूलयांकनबाट प्राप्त 
नधतजाका आिारमा देश्चखएका चनुौधतको समािानका लागी बनाइाएका काया योजनाको 
अधभलेख सम्बश्चन्ित स्वास््यकमी, इन्चाजा, ववभागीय प्रमखु, अस्पताल र स्वास््य संस्था 
प्रमखुले राख्नपुने छ । 

(८) काया योजनाको कायाान्वयन गरी न्यूनतम सेवा मापदण्डको प्रगधतको 
लेखाजोखाको प्रधतवेदन अस्पताल वा स्वास््य संस्था प्रमखुले प्रत्येक चार चार मवहनामा 
तयार गनुापने छ र सो प्रधतवेदन आ–आफ्नो अस्पताल वा स्वास््य संस्थाका साथै 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्िी गोष्ठीमा प्रस्ततु गनुापने छ ।  

(९) उपदर्ा (८) बमोश्चजमको प्रधतवेदन र प्रस्ततुीकरणको ढाँचा अनसूुची ९ 
अनसुार हनुेछ । 

(१०) सेवाको गणुस्तरको मखु्य सूचकका रूपमा सेवाग्राहीको सन्तवुि रहनछे ।  

(११) अस्पताल र स्वास््य संस्थाले प्रत्येक चार चार मवहनामा तयार गनुापने 
प्रधतवेदनमा सेवाग्राहीको सन्तवुिको अवस्था अधनवाया रूपमा समावेस गरेको हनुपुनेछ ।  

(१२)  सेवाग्राहीको सन्तवुिको मापनको ढाँचा अनसूुची १० अनसुार   हनुेछ । 

३५. प्रधतबेदन: (१) समग्र प्रधतवेदनको काया मूलतः उपचारात्मक सेवा महाशाखाको  
 हनुेछ। सो प्रधतबेदन  अधनबाया  रुपमा मन्रालयको गणुस्तर मापन तथा धनयमन 
 महाशाखामा पठाउन ुपनेछ । 

(२) न्यनुतम सेवाको मापदण्ड कायाान्वयन को प्रधतबेदन आिारभतू स्वास््य केन्र 
र आिारभतू अस्पतालको हकमा  स्थानीय तहको स्वास््य शाखाले र प्रदेश 
अस्पतालहरुको हकमा प्रदेश स्वास््य धनदेशनालयले एकीकृत प्रधतबेदन तयार गरी 
उपचारात्मक सेवा महाशाखा, स्वास््य सेवा  ववभागमा पठाउन ुपनेछ । 

(३) संघीय अस्पतालहरुले आफ्नो प्रधतवेदन सोझै उपचारात्मक सेवा महाशाखा, 
स्वास््य सेवा  ववभागमा पठाउन ुपनेछ  । 
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(४) उपचारात्मक सेवा महाशाखाले  मन्रालयको गणुस्तर मापन तथा धनयमन 

महाशाखा (MSS implementation unit) मा सम्पूणा स्वास््य संस्थाको  MSS प्रधतवेदन 
एकीकृत गरी पठाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद – ७ 

अनगुमन तथा मलुयाङ्कन 

 

३६. अनगुमन तथा मलुयाङ्कन: (१) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको समग्र  अनगुमन 
तथा मलुयाङ्कनको काया मन्रालयको गणुस्तर मापन तथा धनयमन महाशाखाबाट हनुेछ ।  

  (२) न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयनको अवस्थाको अनगुमन तथा मलुयाङ्कन 
 देहायबमोश्चजम गररनेछ:– 

(क) न्यूनतम सेवा मापदण्डको अनगुमन अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाहरुको 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड पशु्चस्तकाले व्यवस्था गरे बमोश्चजमका सूचकहरुको 
अवस्था, सो मापदण्डको कायाान्वयन अवस्था, तत्पिात गररएका कायायोजना र 
सो अनरुूप मापदण्डमा भएका उपलब्िीको अवस्थाको आवधिक एवं चौमाधसक 
रूपमा गररने छ ।   

(ख) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनका सन्दभामा सम्बश्चन्ित अस्पताल र स्वास््य 
संस्थाहरुले गनुापने भनी पवहचान गररएका काया योजनाहरू समय सीमा धभर 
तोवकएको आिार र ढाँचामा सम्पन्न भए नभएको साथै उपलब्ि स्रोतको 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड सिुारका लाधग उच्चतम उपयोग भए नभएको आिारमा 
मलुयाङ्कन गररनेछ ।  

(३) अनगुमन तथा मूलयांकन गने धनकायले सो क्रममा प्राप्त गरेका  न्यूनतम 
सेवा मापदण्डका सूचकको अवस्था साथै सो सम्बश्चन्ि जानकारी र पषृ्ठपोषण सम्बश्चन्ित 
धनकाय वा सम्बर्द् स्वास््यकमीहरुलाई उपलब्ि गराउन ुपदाछ ।  

(४) अनगुमन तथा मूलयांकनको पररणामलाई सवासािारणको जानकारीका लाधग 
मूलयांकन गने धनकाय, ववभाग तथा मन्रालयको सूचनापाटी, वेवसाइट र आवधिक प्रधतवेदन 
मार्ा त सम्प्रषेण गनुा पनेछ ।  
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(५) अनगुमन तथा मूलयांकन गदाा न्यूनतम सेवा मापदण्डको मापनसंग सम्बश्चन्ित 
सूचकहरूको अवस्थाको लेखाजोखा गरी प्रधतवेदन तयार गनुापने छ । 

(६) अनगुमन तथा मूलयांकनका लाधग दर्ा ९, १३ र १५ बमोश्चजम गदठत 
सधमधतहरूको मखु्य भधूमका रहनेछ । 

 (७) उपदर्ा (५) बमोश्चजमका सधमधतले आवश्यकता अनसुार अनगुमन तथा 
मूलयांकनका लाधग स्वास््यकमीको अधनवाया सहभाधगता सवहतको धतन देश्चख चार जनाको 
समूह चयन गना सक्नेछन । 

(८) न्यूनतम सेवा मापदण्डको नधतजाको अविारणत्मक ढाँचा अनसूुची ११ 
बमोश्चजम हनुेछ । 

(९) उपदर्ा (८) बमोश्चजमको  अविारणत्मक ढाँचाका आिारमा न्यूनतम सेवा 
मापदण्डको नधतजा ढाँचा ववकास गररनेछ  । 

 (१०)  अनगुमन तथा मूलयांकनको क्रममा उपदर्ा (९) बमोश्चजमको  नधतजा 
ढाँचा को आिारमा सूचकको मापन तथा लेखाजोखा गनुा पनेछ र प्रधतवेदनमा समावेश 
गनुापनेछ।  

(११) अनगुमन तथा मूलयांकनको प्रधतवेदनको ढाँचा अनसूुची १२ बमोश्चजम  
हनुेछ । 
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पररच्छेद ८ 

ववववि 

३७. वावषाक सधमिामा प्रस्ततु गररने: (१) न्यूनतम सेवा मापदण्डको कायाान्वयनको 
 क्रममा प्राप्त भएका उपलब्िी र चनुौधतहरूको सम्बन्िमा अस्पताल तथा स्वास््य 
 संस्थाबाट आएको प्रधतवेदन र  न्यूनतम सेवा मापदण्डको अवस्थालाइा अधनवाया 
 रूपमा प्रादेश्चशक तथा केश्चन्रय वावषाक सधमिामा प्रस्ततु गररनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजम प्रादेश्चशक तथा केन्रीय वावषाक सधमिामा प्रस्ततु 
गररने प्रधतवेदनका लाधग केश्चन्रय स्तरमा गणुस्तर मापन तथा धनयमन महाशाखाको 
समन्वयमा उपचारात्मक सेवा माहाशाखा,  प्रादेश्चशक स्तरमा प्रादेश्चशक स्वास््य 
धनदेशनालय र स्थानीय स्तरमा स्वास््य शाखा/महाशाखा श्चजम्मेवार रहनेछन ्।    

(३) संघ, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा महससु गररएका आवश्यकताहरुको प्रधतवेदन 
तयार गरी दर्ा ९ बमोश्चजमको  केश्चन्रय सधमधतमा पेश गनुापने छ ।  

(४) केश्चन्रय  सधमधतले संसोिन तथा अद्यावधिक गनुा पने धनणाय गरी गठन 
गरेको प्राववधिक काया समहुले  संशोिन र अद्यावधिक गनेछ ।  

३८. धनदेशन ददन सक्ने : (१) यस कायाववधि कायाान्वयको क्रममा मन्रालयले सधमधत  तथा 
सम्पका  र समन्वय ईकाइलाई आवश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजम ददइएको धनदेशनको पालना गनुा सम्बश्चन्ित धनकायको 
कताव्य हनुेछ  । 

३९. बािा अड्काउ रु्काउन सक्ने: (१) यस कायाववधि कायाान्वयनको क्रममा कुनै बािा 
 अड्चन उत्पन्न भएमा मन्रालयले सो बािा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ । 

४०. अनसूुचीमा हेररे्र वा थपघट : (१) मन्रालयले सधमधतको धसर्ाररसमा अनसूुचीमा 
 आवश्यक हेररे्र तथा थपघट गना सक्नेछ । 
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अनसूुची -१ 

दर्ा २१ को उपदर्ा (५) संग सम्बश्चन्ित 

न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको ढाँचा र प्रवक्रया 

 

(क) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनको ढाचँा 

 

(ख) न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयन प्रवक्रया 

कार्यविवि अनसुार कार्ायन्िर्न कार्ायन्िर्नका लावि पिूय तर्ारी 

 

सविवत िठन र अवििुविकरण 
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अनसूुची -२ 

दर्ा २३ को उपदर्ा (१०) र दर्ा २७  को उपदर्ा (१) संग सम्बश्चन्ित 

स्वास््य संस्थाको तह अनसुार न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनका लाधग अपनाउने कायाववधि 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायाान्वयनका लागि आधारभूत 
स्वास््य केन्रमा अपनाउनु पने कायाववगध (क) 

;+:yfut kmnf]ck 

;ldIff 

• ;ldIff / l;sfO{x? 

• :jd"Nofs+g 

• sfo{ of]hgf k'g/fjfnf]sg 

• :j+o tyf संयुक्त d'Nofs+g 

• k[i7kf]if0f 

• rf}dfl;s k|ult k|ltj]bg 

• :ynut प्रशिक्षण + 

• cg'ej af8g] 

• cled'lvs/0f 

• :jd'Nofs+g 

• sfo{ of]hgf th'[df 

• sfo{of]hgf sfof{Gjog 

• pknAw ;|f]tsf] k|of]u 

• ;dGjosf] kxn 

• lg/Gt/ :jd'Nofs+g 

• rf}dfl;s k|ult k|ltj]bg 

klxnf] uf]i7L         

-;d'xdf* # lbg_ 

bf];|f] uf]i7L         

-;d'xdf @ lbg_ ^ dlxgfdf 

k
|T
o
]s
 
^
 
d
lx
g
fd

f 
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अनसूुची -३ 

दर्ा २५ को उपदर्ा (४) संग सम्बश्चन्ित 

श्रोत व्यश्चि अधभमशु्चखकरण कायाक्रमको ढाँचा  

 

१. आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको न्यनुतम सेवा मापदण्ड कायान्वयन प्रकृयामा प्रदेश तहमा 

सामाश्चजक ववकास मन्रालय/प्रदेश स्वास््य धनदेशनालय  वा स्वास््य कायाालयले संचालन गने ३ 

ददन ेअधभमशु्चखकरण गोष्ठीको कायाताधलका 

अधभमशु्चखकरणको उद्देश्य: आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको न्यनुतम सेवा मापदण्ड  कायान्वयन 

सम्बश्चन्ि, कायाक्रम कायान्वयन गने स्थानीय तहमा रहेका व्यश्चित्वहरुलाई अधभमशु्चखकरण र 

कायाक्रम कायान्वयन गना स्थानीय तहका श्रोत व्यश्चि/सहजकतााहरू धनमााण गने l  

अधभमशु्चखकरण कायाक्रमका सहभागीहरु: प्रदेश धभरका प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास््य शाखा प्रमखु 

र शाखाका गणुस्तर सम्बश्चन्ि कायाक्रम हेने र्ोकल व्यश्चि १/१ जना गरर प्रत्येक स्थानीय तहबाट 

२ जना आमन्रण गने l एक पटकमा बढीमा ३५-४० जना सम्म सहभागी रहने गरर कायाक्रम 

संचालन गना सवकन्छ l वर्लड अभ्यासको लाधग कायाक्रम गने स्थानको नश्चजकैको  आिारभतु 

स्वास््य सेवा केन्रका प्रमखु १ जना  समावेश गने l  

कायाक्रम संचालन गने स्थान र धमधत: 

अधभमशु्चखकरण कायाक्रम संचालन गने स्थान र धमधत धनश्चित गरेपधछ मार सहभागीहरु आमन्रण 

गने l दोश्रो ददनको वर्लड अभ्यासको लाधग कायाक्रम स्थानको नश्चजकैको एउटा आिारभतु स्वास््य 

सेवा केन्र सरुुमै छनौट गने l  

समय ववषयवस्त ु(पवहलो ददन) प्रवक्रया सामग्री 

१० - १०: 

३० 

सहभागी दताा, पररचय, उदे्दश्य, कायाक्रम 

उद्घाटन (प्रदेश सामाश्चजक ववकस 
सहजीकरण 

माइनटु बकु, हाश्चजरी 

रश्चजस्टर आदद 
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मन्रालयका मश्चन्र र सश्चचवबाट उद्घाटन 

गने) 

१०:३० - 

११:३० 

न्यनुतम सेवा मापदण्डको पररचय र 

आवश्यकता, इधतहास, स्कोप, टूल धनमााण 

सम्बश्चन्ि प्रवक्रया बारे जानकारी 

प्रस्ततुीकरण  
तयारी PPP, Laptop, 

LCD projector  
 

११:३० - 

१२:०० 

ववश्राम      

१२:०० - 

१:०० 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको न्यनुतम 

सेवा मापदण्ड कायान्वयनको लाधग बजेट 

ववधनयोजन, कायान्वयन अधभमशु्चखकरण 

मापदण्ड बारे जानकारी साथै कायान्वयन 

सम्बश्चन्ि सहयोगी संस्थाहरुको सहयोग 

प्रस्ततुीकरण 

अस्पताल तथा स्वास््य 

संस्थाको न्यनुतम सेवा  

मापदण्ड कायान्वयन 

कायाववधि २०७७ 

१:०० - 

२:०० 

श्चचया/खाजा बे्रक     

२:०० -

३:०० 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको न्यनुतम 

सेवा मापदण्डको पररचय, आवश्यकता, 

स्कोप, टूलको मखु्य ववषयवस्तहुरु र 

मलुयांकन ववधि बारे छलर्ल l  

छलर्ल  

तयारी PPP, BHSC 

को MSS tool वप्रन्ट 

कवप 

३.०० - 

४:३० 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको MSS 

Tool को प्रयोग गरर मलुयांकन गने ववधि 

बारे छलर्ल साथै स्कोर ववश्लषेण गने, 

सहजीकरण 

MSS Tool वप्रन्ट कवप, 

स्कोर काडा फ्लेक्स, 

पमाानेन्ट माका र३ 
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स्कोर काडा भने, प्रधतवेदन गने बारे छलर्ल कलरको 

४:३० - 

५:०० 

दोश्रो ददनको वर्लड अभ्यास बारे तयारी, 

छलर्ल र समापन 

 

कुनै नबझेुको धबषय 

भए छलर्ल गने 

समय ववषयवस्त ु(दोश्रो ददन) प्रवक्रया सामग्री 

१० - १०: 

३० 

पवहलो ददनको कायाक्रम पनुरावलोकन र 

वर्लड अभ्यास बारे छलर्ल 

सहजीकरण ३ समूह बनाउन े

१०:३० - 

११:१५ 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको  visit गने 

(यारा) 
सहजीकरण 

छनौट भएको आिारभतु 

स्वास््य सेवा केन्रमा 

११:१५ - 

१:१५ 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको MSS tool 

को मखु्य ३ ववषयवस्त ुअनसुार ३ समहुले 

आआफ्नो धबषयको मलुयांकन गने l  

प्रस्ततुीकरण 

छलर्ल  

३ समूहको लाधग 

मलुयांकन कवप 

१:१५ - 

१:४५ 

श्चचया/खाजा बे्रक     

१:४५ - 

४:४५ 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको MSS tool 

को मखु्य ३ ववषयवस्त ुअनसुार ३ समहुले 

आआफ्नो धबषयको मलुयांकन गने l३ जना 

सहजकतााहरु   

सहजीकरण 

३ समूहको 

लाधगमलुयांकनकवप 

४:४५ - 

५:३० 

मलुयांकन सकेर आिारभतु स्वास््य सेवा 

केन्र बाट र्का ने र कायाक्रम स्थलमा 

आउने l  

सहजीकरण vehicle को व्यवस्था 
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समय ववषयवस्त ु(तेश्रो ददन) प्रवक्रया सामग्री 

१० - १०: 

३० 

दोश्रो ददनको कायाक्रम पनुरावलोकन र 

वर्लड अभ्यास बारे छलर्ल 

सहजीकरण 

३ समहुको मलुयांकन 

कवप 

१०:३० - 

११:३० 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको MSS 

मूलयांकनको स्कोर समायोजन र ववश्लषेण 

अभ्यास गने l  

सहजीकरण 

३ वटै समहुमा १/१ 

वटा कवपमा स्कोर परुा 

भने 

११:३० - 

१२:०० 

ववश्राम      

१२ - १:५० 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको MSS 

मूलयांकनको स्कोर समायोजन र ववश्लषेण 

अभ्यास गनेl  

सहजीकरण 

३ वटै समहुमा १/१ 

वटा कवपमा स्कोर परुा 

भने 

१:५० - 

२:५० 

ववश्राम      

२:५० - 

३:५० 

प्रधतवेदन, कायायोजना तयार गने अभ्यास सहजीकरण 

प्रधतवेदन र्ारम, 

कायायोजना र्ारम 

३:५० - 

४:३० 

आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको MSS 

स्कोर काडा भने अभ्यास समहुमा 
सहजीकरण स्कोर काडा फ्लेक्स 

४:३० - 

५:३० 

कायाक्रम समापन सहजीकरण   

 

 



35 
 

@. Resource Person Orientation on Minimum Service Standards (MSS) for Hospitals 

(above basic hospital) 

Duration: 2 days 

General objectives: 

• To capacitate participants as Resource Person for  MSS for hospital and health 

facilities  

Objective   

• To orient participants on  MSS for hospitals and health facilities  and its 

implementation 

• To orient participants on MSS Implementation Guideline 

• To  practice the assessment process of  MSS Scores of the hospital/health facility 

• To practice  action plans development based  on identified gaps, implementation and 

follow up plans 

• To brief and de-brief the assessment and action plans developed for health facility 

assessed during training 

Preparatory Work 

• Sharing of the soft copies of the materials before one week of the commencement of 

the orientation to all the participants 

• Briefing of MSS to Medical Superintendent of the health facility where training is 

planned before initiation of the training 

• Hard copies of MSS Tool of all level of health facilities and MSS implementation 

guideline   

• Hard copy of Registration form 

• Preparation of Presentations 

o Slides for facilitation  

o Format for Action plan development and implementation 

o E-copies (in excel) for data entry and scoring 

• Laptop for group work and scoring 

• LCD projector 

• Ensure availability of electricity and back up 

• Stationery Set for each participant (Red and black pen, Pencils, Eraser, Sharpener, 

Folder, MSS Tools for each level of health facility, MSS Implementation Guideline) 

Number of the trainers: participants for orientation of trainers =  1: 5-7 

(Participants not exceeding 30 per batch) 
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अनसूुची -४ 

दर्ा २६ को उपदर्ा (२) संग सम्बश्चन्ित 

श्रोत व्यश्चिले तयार गने प्रधतवेदनको ढाँचा 
 

• Cover Page  

• Table of Content  

• Introduction and overview of MSS 

• Objective of workshop/review meeting 

• Summary sheet of the three sections of MSS Scores of the health facility 

assessed and overall MSS Score 

• Identified areas of capacity building identified in action plans developed 

for MSS  

• Feedback of the participants on MSS facilitation and content 

• Annex – Agenda of the workshop/review meeting, relevant photographs 
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अनसूुची - ५ 

दर्ा २७ को उपदर्ा (६) संग सम्बश्चन्ित 

पवहलो कायााशाला गोष्ठीको लाधग कायाक्रमको ढाँचा 
 

Workshop I:  Minimum Service Standards (MSS) for Hospitals(above basic hospital) 

Venue: ………………………………………………… 

Date: …………………….. 

Duration: 3 days 

General objectives: 

• To capacitate participants to implement MSS for hospital/ health facilities  

Objective   

• To orient participants on  MSS for hospitals/ health facilities  and its implementation 

• To  assess MSS Scores of the hospital/health facility 

• To develop  action plans based  on identified gaps, implementation and follow up plans 

• To exchange ideas among participants on MSS based action plans for their hospital/health 

facility 

• To brief and de-brief the assessment and action plans developed for hospital/ health facility  

Day I  Preparation 

Needed 

Duration Content Methodology  

30 minutes  - Registration 

- Introduction 

- Expectation of the 

participants 

Participatory Registration sheets 

1 hour - Overview and introduction 

of  MSS 

- Scope of  MSS 

Facilitation and 

discussion 

Slides and back up 

hands out 

  

Facilitators and 

users reference 

material for MSS  

1 hour -  History of MSS and process 

of MSS development 

- Status of MSS 

implementation 

Facilitation and 

discussion 

1 hour - Experience sharing on MSS 

Implementation 

Facilitation and 

discussion 

Lunch Break (1 hour)  
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1 hour - Services covered in MSS 

for the hospital/ health 

facility  

 

- Organization of standards 

of MSS based on the level 

of the health facility  

 

Facilitation and 

discussion and 

observation of the tool 

 

Distribution and 

Observation of the tools 

of different level of the 

health facilities 

MSS hard copies 

for Tools of 

different level of 

the health facilities 

2  hour - Demonstration of 

assessment of MSS score 

and data entry  

- Sample MSS scoring  

- Identification of the MSS 

tool for assessment of the 

training site health facility 

Presentation  Laptop with e-copy 

of the MSS scoring 

system 

 

Day II 

Duration Content Methodology Preparation 

Needed 

30 minutes - Registration 

- Review of Day I 

Participatory Registration sheets 

Slides prepared by 

participants 

1 hour 30 

minutes 

- MSS Score and gap 

analysis process 

- Action plan development 

Presentation and 

discussion 

Case scenario and 

action plan 

development 

Group presentation 

Template of the 

action plan 

development 

30 minutes - Group division for MSS 

assessment of the training 

site health facility 

 

One group each to 

assess the 

Governance and 

Management and 

Support Service 

Management 

Two group to 

assess the Clinical 

Service 

Management 

 

1 hour  - MSS assessment using the 

tool 

Joint assessment of 

participant with 

health facility staffs 

 

Lunch Break (1 hour) 

3 hours - MSS assessment using the 

tool and data entry 

Joint assessment of 

participant with 

health facility staffs 

 

Day III 

Time  Content Methodology Preparation 

Needed 

30 minutes - Registration 

- Review of Day II 

Participatory Registration sheets 

Slides prepared by 

participants 
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2 hours - MSS assessment using the 

tool and data entry 

Joint assessment of 

participant with 

health facility staffs 

 

1 hour - MSS score of the heath 

facility 

Participatory in 

group 

Compilation of the 

scores in one file 

 

Lunch Break (1 hour) 

1 hour - Presentation of the MSS 

Scores 

Presentation from 

each group 

Templates for 

preparing 

presentation 

2 hours - Gap identification and 

action plan development 

Participatory in 

group 

 

Templates for 

action plan 

development 

15 minutes Closing of the Workshop I on MSS for hospital and health facilities 

 

Preparatory Work 

• Coordination with respective Committees for MSS from federal, provincial and local level, 

health facility/hospital level  where workshop is planned before initiation of the training 

• Self assessed MSS Score and identified gaps 

• Hard copies of MSS Tool of all level of health facilities, reference material for facilitators and 

participants, MSS implementation guideline   

• Hard copy of Registration form 

• Preparation of Presentations 

o Slides for facilitation  

o Format for Action plan development and implementation 

o E-copies (in excel) for data entry and scoring 

• Laptop for group work and scoring 

• LCD projector 

• Ensure availability of electricity and back up 

• Number of the facilitators: Participants for Workshop = 1: 8-10  

Post workshop: 

-  The health facility/ hospital will assess their MSS scores and action plan for moving to 

optimal level 

- Health facility/ hospital provided with the flags/stickers for overall MSS score 
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(ख) काया योजना धनमााणको ढाचँा  

Section of the 

MSS Assessment 

Assess

ment of 

the 

current 

status 

Prese

nt 

Score 

of 

MSS 

Gaps 

identifie

d  

Action 

plan 

develope

d 

Targeted MSS 

score on 

implementation 

of Action Plan 

developed 

Person 

responsi

ble 

Timeframe for 

implementation 

Governance and 

management 

       

 

 

      

Clinical Service 

Management 

       

       

Support service 

management 
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अनसूुची - ६ 

दर्ा २८ को उपदर्ा (५) संग सम्बश्चन्ित 

दोश्रो कायााशाला गोवष्ठको लाधग कायाक्रमको ढाँचा 
नोट: आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र/आिारभतू अस्पतालको पवहलो २ ददन ेअधभमखुीकरण र संयिु मलुयांकन 
कायाक्रम पिात, प्रत्येक ६/६ मवहनामा २ ददने संयिु र्लोअप मलुयांकन गरररहन ुपनेछ l उि र्लोअप 
मलुयांकनमा पधन माधथ ददईएको २ ददने कायाताधलका नै प्रयोगमा लयाउन सlsनछे l   

 

Workshop II:  Minimum Service Standards (MSS) for Hospitals (above basic hospital) 

Venue: ………………………………………………… 

Date: …………………….. 

Duration: 3 days 

General objectives: 

• To assess MSS score status and implementation of action plans developed to address gaps 

identified using MSS tools for hospital/ health facilities  

Objective   

• To  assess MSS Scores of the hospital/health facility 

• To share progress and challenges of implementation action plans based  on identified gaps, 

implementation and follow up plans 

• To exchange ideas among participants on MSS based action plans for their hospital/health 

facility 

• To brief and de-brief the assessment and action plans developed for hospital/ health facility to 

respective committees 

Day I  Preparation 

Needed 

Duration Content Methodology  

30 minutes  - Registration 

- Introduction 

- Expectation of the 

participants 

Participatory Registration sheets 

1 hour - Overview and introduction 

of  MSS 

- Scope of  MSS 

Facilitation and 

discussion 

Slides and back up 

hands out 

  

Facilitators and 

users reference 

material for MSS  

1 hour -  History of MSS and process 

of MSS development 

- Status of MSS 

implementation 

- Overview of using MSS tool 

Facilitation and 

discussion 

1 hour - Experience sharing on MSS 

Implementation  

Participating health 

facilities/ hospitals 

Lunch Break (1 hour)  

1 hour - Experience sharing on 

MSS Implementation  

Participating health 

facilities/ hospitals 
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3 hours - MSS assessment Joint assessment of 

participant with 

health facility staffs 

 

Day II  

30 minutes  - Registration 

- Review of Day II 

Participatory Registration sheets 

3 hours - MSS  assessment Participatory in 

group 

Compilation of the 

scores in one file 

 

Lunch Break 

1 hours - MSS score of the heath 

facility 

Participatory in 

group 

Compilation of the 

scores in one file 

health facility staffs 

 

1 hour - Presentation of the MSS 

Scores 

Presentation from 

each group 

Templates for 

preparing 

presentation 

Day III  

30 minutes 

hour 

- Registration 

- Review of Day III 

  

3 hours - Gap identification and 

action plan development 

Participatory in 

group 

 

Templates for 

action plan 

development 

Lunch break (1 hour)  

3 hours - Gap identification and 

action plan development 

- Presentation of action plan  

Participatory in 

group 

 

 

15 minutes Closing of the Workshop II/ III on MSS for hospital and health facilities 
Preparatory Work 

• Coordination with respective Committees for MSS from federal, provincial and local level, health 

facility/hospital level  where workshop is planned before initiation of the training 

• Coordination with MSS focal points at health facility level for scoring and assessment of the MSS 

scores 

• Hard copy of Registration form 

• Preparation of Presentations 

o Slides for facilitation  

o Format for Action plan development and implementation 

o E-copies (in excel) for data entry and scoring 

• Laptop for group work and scoring 

• LCD projector 

• Ensure availability of electricity and back up 

• Number of the facilitators: Participants for Workshop II/III = 1: 15  

Post workshop: 

-  The health facility/ hospital will assess their MSS scores and action plan for moving to optimal 

level 

- Hospital/ Health facility provided with the flags/stickers for overall MSS score 
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अनसूुची - ७ 

दर्ा ३० को उपदर्ा (५) संग सम्बश्चन्ित 

र्लोअप सधमिा कायााक्रमको ढाँचा 
 

 

Follow up Meeting:  Minimum Service Standards (MSS) for Hospitals/ Health Facilities  

Venue: Respective health facility/ hospital 

Date: …………………….. 

Duration: 2 days 

General objectives: 

• To assess MSS score status and implementation of action plans developed to address gaps 

identified using MSS tools for hospital/ health facilities  

Objective   

• To  assess MSS Scores of the hospital/health facility 

• To share progress and challenges of implementation action plans based  on identified gaps, 

implementation and follow up plans 

• To brief and de-brief the assessment and action plans developed for hospital/ health facility to 

respective committees 

Day I  Preparation 

Needed 

Duration Content Methodology  

30 minutes - Briefing with Committee of 

the hospital/health facility 

Facilitation and 

discussion 

 

2 hours - MSS Implementation status Presentation from 

hospital / health 

facility in-charge 

 

1  hour - MSS assessment and scoring Joint assessment of 

participant with MSS 

focal point 

 

Lunch Break (1 hour)  

3  hours - MSS assessment and scoring Joint assessment of 

participant with MSS 

focal point 

 

Day II  

3  hours  - MSS assessment and scoring 

- Presentation of MSS scores 

Participatory   

Lunch Break (1 hour)  
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2 hours 30 

minutes 

- Gap identification and action 

plan development 

Participatory  

30 minutes - Presentation of action plan Facilitation and 

discussion 

Registration sheets 

15 minutes Closing of the Follow up Meeting on MSS for hospital and health facilities 

Preparatory Work 

• Coordination with respective Committees for MSS from federal, provincial and local level, 

health facility/hospital level  where workshop is planned before initiation of the training 

• Coordination with MSS focal points at health facility level for scoring and assessment of the 

MSS scores 

• Hard copy of Registration form 

• Preparation of Presentations 

o Slides for facilitation  

o Format for Action plan development and implementation 

o E-copies (in excel) for data entry and scoring 

• Laptop for group work and scoring 

• LCD projector 

• Ensure availability of electricity and back up 

• Number of the facilitators: Participants for Follow up meeting = 1: 15  

Post review meeting: 

-  The health facility/ hospital will assess their MSS scores and action plan for moving to 

optimal level 

- Hospital/ Health facility provided with the flags/stickers for overall MSS score 
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अनसूुची - ८ 

दर्ा ३१ को उपदर्ा (४) संग सम्बश्चन्ित 

अनलाईन अधभमशु्चखकरणको अविारणात्मक ढाँचा  

 

 

 

Development of the interactive training modules  

based on the package developed for MSS 

 

 

Accreditation by NHTC 

 

 

NHTC platform used for 

online training and certification 
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अनसूुची - ९ 

दर्ा ३४ को उपदर्ा (९) संग सम्बश्चन्ित 

प्रधतवदेन र प्रस्ततुीकरणको ढाँचा 
 

• Cover Page  

• Table of Content  

• Introduction and overview of MSS 

• Summary sheet of the three sections of MSS Scores of the health facility 

assessed and overall MSS Score 

• Action plans developed for addressing the gaps identified 

• Support areas identified 

• Annex – Agenda of the workshop/review meeting, relevant photographs  
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अनसूुची - १० 

दर्ा ३४ को उपदर्ा (१२) संग सम्बश्चन्ित 
सेवाग्राहीको सन्तवुिको मापनको ढाँचा 

Survey on  Users’ Satifaction 

Sample consent form  
Namaste I am…………………. on behlaf of ………….. health facility/hospital, we are conducting Users’ 
satisfaction survey for the improvement of the health services provided by our organization. We 
have set of 15 questions and an overall feedback to be asked to you about the experience of using 
the services at the health facility/ hospital do you agree to particiapte in our study. 
 
No……. Thank the participant and end the interview 
 
Yes……. Continue with questions 
 

 

Sample Questionnaire for Users’ Satifaction 

 

Please circle the number in the box with appropraite answer given bythe users during the inerview 

and their opinion where applicables 

S.No. Questions Always 

(3) 

Sometimes 

(2) 

Never 

(1) 

1.  Health care workers give time and explain about the 

diagnosis and medical tests required 

3 2 1 

2.  I am counselled on my home treatment, follow up and 

related referral if any 

3 2 1 

3.  At this health facility/ hospital, I feel respected and 

dignified while receiving care 

3 2 1 

4.  Health care workers  treat me in friendly and courteosy 

manner 

3 2 1 

5.  The expected health care providers are available when I 

have visited the hospital/health facility 

3 2 1 

6.  I feel that OPDs have everything needed to provide 

complete medical care 

3 2 1 

7.  I have found that health facility/hospital  has availablity of 

the medicines and supplies prescribed by doctors at its 

own pharmacy service 

3 2 1 

8.   I have found health facility/hospital’s toilets clean and 

with running water 

3 2 1 

9.  I have found health facility/hospital’s premises clean with 

appropriate location of different colored 

dustbins/wastebins 

3 2 1 

10.  I have to wait too long for emergency treatment 3 2 1 
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11.  There are instructions in the premises which are clear to 

me while reciving services and moving from one room to 

other 

3 2 1 

12.  As a user of the health facility/hospital, I have found my 

complaints and issues addressed on time 

3 2 1 

13.  I am informed about the cost of the services being 

provided by the hospital 

3 2 1 

14.  I have trust on the treatment and advice being provided 

to me at the health facility/ hospital 

3 2 1 

15.  I will recommend your family and friends to visit the 

health facility/ hospital 

3 2 1 

16.  Suggestions for the health facility/hospital 

 

16.1 For management: 

16.2 For health workers’ behavior and treatment: 

Thank you for your time. Good day. 

Analysis framework for Sample Users’ Satisfaction Survey Questionnaire 

Themes covered during the 

survey 

Question Number Weightage (%) 

Time provided to patients and 

behavior of health workers 

1 to 4 12 (26.7%) 

Availability of the health care 

providers 

5 3 (6.7%) 

Readiness felt by users 6 and 7 6 (13.3%) 

Cleanliness  8 and 9 6 (13.3%) 

Management and accountability 10 to 13 12 (26.7%) 

Trust and acceptance of services 14 and 15 6 (13.3%) 

Maximum Score 45 (100%) 

Suggestions to Management 16.1 Qualitative 

Suggestions for health care 16.2 
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अनसूुची - ११ 

दर्ा ३६ को उपदर्ा (८) संग सम्बश्चन्ित 

न्यूनतम सेवा मापदण्डको नधतजाको अविारणात्मक नधतजाको अविारणात्मक ढाँचा 
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    अनसूुची - १२ 

दर्ा ३६ को उपदर्ा (११) संग सम्बश्चन्ित 

अनगुमन तथा मूलयांकनको प्रधतवेदनको ढाचँा 
 

• Cover Page  

• Table of Content  

• Objective of monitoring and evaluation 

• Summary sheet of the three sections of MSS Scores of the health facility 

assessed and overall MSS Score 

• Status of the action plan implementation and use of the fund 

• Status of the monitoring and evaluation indicators 

• Status of the client satisfaction assessment   

• Feedback provided on MSS improvement 

• Annex –Relevant photographs 

 


