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१. अस्पतालमा अशससिन प्लान्ट (Oxygen plant) िडान र संचालन   

विषयिस्त ु वििरण 

 

 

 

पररचय  

र्णुस्तरीय स्िास््य सेिाको सबै नार्ररकहरुमा प्रभािकारी रुपमा उपलब्ध र्राउने नीनत अनसुार 
र्णुस्तरीय उपचारात्मक सेिा प्रिाह र्नगका लानर् र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या र अन्य 
आकशस्मक रोर् लार्ी अस्पतालका इमिेन्सी, इन्डोर र अन्य सेिा नलन आउने नबरामीका लानर् 
हरेक अस्पतालमा अशससिन प्लान्ट िडान र्री अशससिनको ननयनमत आपनुतग र्री आिश्यकता 
अनसुार अस्पतालका सबै िाडगहरुमा अशससिन Supply र्री सहि रूपमा अशससिन उपलब्ध 
होओस ्भनी प्रदेशका अंचल र शिल्ला अस्पतालहरूमा यो कायगक्रम राशखएको हो ।  

 

 

उद्देश्य  

• आिश्यक परेको बेला नबरामीलाई ननरन्तर अशससिन उपलब्ध र्राउन।ु 

• अशससिनको अभाि हटी अस्पतालको सेिा प्रभािकारी हनु ु। 

• अस्पतालमा पटक-पटक अशससिन नसनलन्डर भरी राख्न ुनपने । 

• खचग बचत हनु ु। 

• अस्पतालमा अशससिन आपूती ननरन्तर रूपमा उपलब्ध भई सेिाको र्णुस्तर सधुार हनु।ु 

कायगक्रम 
संचालन 
र्ने ननकाय  

• र्ोखाग, लमिङु  सामदुावयक, दमौली, मातशृशश ुनमतेरी,  स्याङ्िा,  पबगत, बेनी, मध्यनबन्द,ु 
मसु्ताङ, मनाङ र धौलानर्री अस्पतालहरु । 

(लमिङु  सामदुावयक अस्पतालले स्िास््य कायागलय, लमिङु माफग त कायगक्रम संचालन र्ने।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• अस्पताल व्यिस्थापन सनमनतको बैठक बसी अशससिन प्लान्ट िडान तथा सञ्चालनका 
लानर् चावहने सामग्रीको सूची तयार र्ने । 

• खररद तथा िडानको योिना तयार र्ने । 

• िडानकायगमा प्रयोर् हनुे सामग्रीको नबज्ञको राय अनसुार specification तयार र्ने । 

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार 
Specification तयार, लार्त अनमुान तयार र्री त्यसको स्िीकृती तथा सूचना  प्रकाशन, 

िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग र्नुग पनेछ । 

• सम्झौता अनसुार कायग सम्पन्न र्रर प्रानबनधकको प्रनतबेदनको आधारमा भकु्तानी र्ने । 

• यस अशि अशससिन प्लान्ट िडान भईसकेका र िडानको लानर् रकम व्यिस्था भएका 
अस्पतालमा बााँकी काम परुा र्नगको लानर् योिना बनाई कायग संचालन र्ने । 

• कायग सम्पन्न पश्चात सम्बशन्धत प्राविनधकको नसफाररस अनसुार भकु्तानी र्ने । 
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• यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को आषाढ 
मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

 

 

 

बिेट 
बााँडफाड  

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३११२२   

• यो कायगक्रम सञ्चालनका लानर् र्ोखाग, लमिङु सामदुावयक, दमौली, मातशृशश ुनमतेरी, स्याङ्िा, 
पबगत, बेनी, मध्यनबन्द ुअस्पतालहरुका लानर् रु. ७५,००,०००/-,  

• मसु्ताङ अस्पतालका लानर् रु. २५,००,०००/-, 
• मनाङ अस्पतालका लानर् रु. ५०,००,०००/-, र  

• धौलानर्री अंचल अस्पतालका लानर्  रु.६०,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ। 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायगक्रमको अनरु्मन र्ररनछे  । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

• ननरन्तर सेिा ददन सशिलो हनुे । 

• अशससिनको ननरन्तर आपूती भए पश्चात िवटल रोर्हरूको उपचारमा सहिता भई 
नबरामीको मतृ्यदुर कम हनु।े 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





विशेष अनदुान अन्तर्गत स्िास््य क्षेत्र सदुृढीकरण कायगक्रम संचालन ननदेशशका २०७६_MoSD_Gandaki

 

२. अस्पतालिन्य फोहरमैलाको  ब्यबस्थापन र संचालन (भिन ननमागण, 

मेनसनरी औिार) 

विषयिस्त ु वििरण 

 

 

 

पररचय  

उपचारका क्रममा अस्पतालबाट ननस्कने साधारण तथा संक्रनमत फोहरलाई व्यिस्थापन र्नग सके 
मात्र स्िास््य कमी, सेिाग्राही तथा आम नार्ररक समते सबैलाई सरुशक्षत िातािरण सनुनशश्चत र्नग 
सवकन्छ।अस्पताल तथा स्िास््य संस्थाबाट ननस्कन े फोहर मध्ये कररब १५ प्रनतशत मात्र 
संक्रनमत फोहर हनुे भएता पनन फोहरमैला छुट्याउने अभ्यासको कनमले र्दाग सबै फोहर नमनसने र 
संक्रनमतमा पररणत हनुे हुाँदा फोहरलाई स्रोतमै छुट्याउन ु िरुरी छ । संक्रनमत फोहरलाई 
ननसंक्रनमत र्रेर मात्र साधारण फोहरसाँर् विसिगनको व्यिस्था र्नुगपछग।  

 

 

उद्देश्य  

• अस्पतालमा कायगरत सबै कमगचारीहरूलाई स्िास््य संस्थािन्य फोहरमैलाको विषयमा 
सचेत बनाउन ु। 

• फोहोरलाई प्रकृनत अनसुार छुट्टाछुटै्ट भााँडामा छुट्याई,  ननमगलीकरण र्री संक्रमण रवहत 
बनाई उशचत र सरुशक्षत रूपमा विसिगन र्नुग । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायग 
संचालन 
प्रकृया  

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार 
Specification तयार, लार्त अनमुान तयार र्री त्यसको स्िीकृती तथा सूचना  प्रकाशन, 

िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग र्नुग पनेछ । 

• कायग सम्पन्न पश्चात सम्बशन्धत प्राविनधकको नसफाररस अनसुार भकु्तानी र्ने । 

• अस्पताल व्यिस्थापन सनमनतको प्रनतबद्धता तथा शिम्मेिारी सम्बशन्ध छलफल कायगक्रम  

o सहभार्ीहरु- अस्पताल व्यिस्थापन सनमनतका सदस्यहरु, अस्पतालका मेनडकल 
सपुररटेन्डेन्टको सहभानर्तामा स्िास््यसंस्थािन्य फोहोरमैला व्यिस्थापन सम्बशन्ध 
अनभमखुीकरण र्ने   

o स्रोतव्यशक्त - फोहरमैला व्यिस्थापनमा तानलम प्राप्त व्यशक्त र मे.स.ु 
o अिनध- आधा ददनको अनभमशुखकरण 

o छलफल र्नुगपने विषयिस्त-ु स्िास््य संस्थािन्य फोहरमैलाको पररचय, 
व्यिस्थापनका उपायहरु, नीनतर्त व्यिस्था, विनभन्न ननकायको शिम्मिेारी तथा 
अस्पताल व्यिस्थापन सनमनतको प्रनतबद्धता, योिना तिुगमा र्ने। 

• अस्पतालमा कायगरत कमगचारीहरुलाई स्िास््य संस्थािन्य फोहरमैलाको व्यिस्थापन 
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सम्बशन्ध अनभमशुखकरण 

o सहभार्ीहरु– अस्पतालमा कायगरत सबै स्िास््य कमी तथा सरसफाईमा संलग्न 
कमगचारीहरु 

o स्रोतव्यशक्त - स्िास््य संस्थािन्य फोहरमैला व्यिस्थापनमा तानलम प्राप्त व्यशक्त 

o अिनध -१ ददनको अनभमशुखकरण 

o छलफल र्नुगपने विषयिस्त ु - स्िास््य संस्थािन्य फोहरमैलाको पररचय, 
व्यिस्थापनका उपायहरु, नीनतर्त व्यिस्था, विनभन्न कमगचारीको भनूमका, योिना 
तिुगमा, प्रयोर्ात्मक रुपमा दैननक उत्पादन हनु ेफोहर छुट्याउने तथा मापन र्ने 

• फोहरमैला छुट्याउने प्रणालीको स्थापना: यस अन्तर्गत अस्पतालबाट उत्सिगन हनु े
फोहोरलाई फोहोरको प्रकृनत अनसुार छुट्याउन े। 

• व्यशक्तर्त सरुक्षाका सामग्रीको व्यिस्थापन: फोहोरमैला व्यिस्थापन र्ने कायगमा संलग्न 
कमगचारीलाई आिश्यकता अनसुार PPE को व्यिस्था र्ने । 

• फोहरमैला भण्डारण प्रणाली: छुट्याएको फोहोरलाई प्रकृनत अनसुार (संक्रनमत र सामान्य) 
छुट्टाछुटै्ट भण्डारण र्नगका लानर् २ कोठाको भण्डार कक्ष ननमागण र्ने । 

• संक्रनमत फोहोरलाई ननमगलीकरण (Autoclave) र्रेर मात्र विसिगन र्ने । 

• फोहरमैला उपचार प्रणाली: फोहोरमैलाको उत्पादनको आधारमा संक्रनमत फोहोरको 
मात्राको आधारमा उशचत क्षमताको अटोसलेभ खररद र्री संक्रनमत फोहोरलाई अटोसलेभ 
र्रेर मात्र सरुशक्षत विसिगन र्ने । 

• फोहरमैला ढुिानी प्रणाली: यसका लानर् ट्रली, प्लाशस्टक आददको व्यिस्था र्ने । 

• फोहरमैलाको अशन्तम विसिगन: यसका लानर् फोहोरको प्रकृनत अनसुार उपचार र्री 
विसिगन र्ने । 

• यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को आषाढ 
मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

कायगक्रम 
संचालन र्ने 
ननकाय  

र्ोरखा, लमिङु सामदुावयक, दमौली, मातशृशश ु नमतेरी, स्याङ्िा, मध्यनबन्ध,ु धौलानर्री, िनेी, 
मसु्ताङ, पिगत र मनाङ अस्पतालहरु । 

(लमिङु  सामदुावयक अस्पतालले स्िास््य कायागलय, लमिङु माफग त कायगक्रम संचालन र्ने।) 

बिेट 
बााँडफाड   

अस्पताल िन्य फोहोरमैलाको व्यिस्थापन र संचालन (१) भिन ननमागण: 
• अस्पताल िन्य फोहोरमैलाको व्यिस्थापन र संचालन (१) भिन ननमागण: ब.शी.नं. 

३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३१११२   

▪ स्याङ्िा, लामिङु सामदुावयक, मात्रीशशश ु नमतेरी, बेनी, धौलानर्री अंचल, पबगत, दमौली, 
र्ोरखा अस्पतालका लानर् १५,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

▪ मध्यनबन्द ुअस्पतालका लानर् ३०,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

▪ मसु्ताङ अस्पतालका लानर् १८,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 





विशेष अनदुान अन्तर्गत स्िास््य क्षेत्र सदुृढीकरण कायगक्रम संचालन ननदेशशका २०७६_MoSD_Gandaki

 

▪ मनाङ अस्पतालका लानर् ७,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

अस्पताल िन्य फोहोरमैलाको व्यिस्थापन र संचालन (२) मेनसनरी औिार खररद र िडान: 
• अस्पताल िन्य फोहोरमैलाको व्यिस्थापन र संचालन (२) मेनसनरी औिार: ब.शी.नं. 

३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३११२२  

▪ स्याङ्िा, लामिङु सामदुावयक, मात्रीशशश ु नमतेरी, बेनी, धौलानर्री अंचल, पबगत, दमौली, 
र्ोरखा अस्पतालका लानर् २५,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

▪ मसु्ताङ अस्पतालका लानर् ७,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

▪ मध्यनबन्द ुअस्पतालका लानर् १०,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

▪ मनाङ अस्पतालका लानर् १८,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

कानूनको अनधनमा रही ननम्न बमोशिमका शीषगकहरु तथा अन्य आिश्यक विषयहरुमा प्रस्ताि 
बनाई खचग र्नग सवकने छ । 

• अस्पताल व्यिस्थापन सनमनत र अस्पतालमा कायगरत कमगचारीहरुलाई अनभमशुखकरण 
र्ने   

• अटोसलेभ मनेसन खररद (उपलब्ध बिेट र आिश्यकता अनसुार र्णुस्तरीय मेनसन 
छनौट) र्ने 

• कम्पोस्ट च्याम्बर तथा सापग वपट च्याम्बरको ननमागण र ममगत र्ने  

• अन्य आिश्यक सामग्रीहरु खररद 

अन्य खररद र्नुगपने सामग्रीहरु 

• विनभन्न रङका बाशल्टनहरु (फोहोर छुट्याई िम्मा र्नगका लानर्)  

• ट्रली, ब्यानर तथा लेबलहरु, ब्यशक्तर्त सरुक्षाका सामग्रीहरु 

• Needle Cutter/Destroyer, Weighing machine 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायग प्रर्नतको अनरु्मन र्ने । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

• स्िास््यकमीहरु स्िास््य संस्थािन्य फोहरमैलाको बारेमा सचेत हनुेछन । 

• फोहरमैला उत्पादन हनुे स्थान (स्रोत) बाट प्रकृनत अनसुार छुट्याइएको हनुेछ । 

• संक्रनमत फोहरलाई ननसंक्रनमत बनाईएको हनुेछ । 

• समग्र िनस्िास््यलाई असर नर्ने वकनसमले फोहरमैलाको विसिगन र्ररएको हनुछे । 
प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 

अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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३. शचवकत्सा सेिाको विद्यतुीय अनभलेख र प्रनतबेदन प्रणालीको 
(Electronic Medical Recording System) संचालनका लानर् 
विद्यतुीय सामग्री खररद र संचालन 

विषयिस्त ु वििरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचय  

प्रदेश अस्पतालमा विद्यनुतय अनभलेख प्रणाली (Electronic medical recording/ Electronic health 

recording-EMR/EHR) र प्रनतिदेनको शरुुिात र्री मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै अस्पतालमा यो 
प्रणाली लार् ु र्नगका लार्ी परामशगदाताको व्यिस्था र्री यसको सफ्टियर तयार र्ने, यससंर् 
सम्बशन्धत हाडगियेर खररद र सम्बन्धी अस्पतालका कमगचारीहरुलाई अनभमखुीकरण र्नग र यसको 
सञ्चालन र्नग यो कायगक्रम लार् ु र्ररएको छ।यसले कार्िी प्रकृयामा लाग्ने लार्तहरूलाई कम 
र्नुगका साथै नबरामीको रोर्को ननदान र उपचार कायगमा सहयोर् पगु्ने शचवकत्सा/शसलननकल 
त्यांकको दरुुस्त अनभलेख हनुकुा साथै यसले स्िास््य सम्बशन्ध व्यशक्तर्त वििरण अनभलेख र्दगछ 
। 

EMR/EHR सम्बन्धी कुनै पनन पहलहरू विद्यमान कानून, नीनत, ननदेशशका एिं नेपाल सरकारका 
सूचना-प्रविनध सम्बशन्ध नीनत तथा ननदेशशकहरूको मार्गदशगन बमोशिम ननदेशशत रहेको सनुनशश्चत 
र्नुगपदगछ ।यस प्रणालीबाट  त्यांकको र्ोपननयताको सनुनशश्चतता र्ररन ुपदगछ तर प्रचनलत कानून 
बमोशिम सूचना आदान-प्रदान र्नग कुनै बाधा-अड्चन प-ुयाउन ु हुाँदैन । स्िास््य सेिा सम्बशन्ध 
पेशार्त कमगचारी बाहेक प्राविनधक सेिा प्रदायकहरूलाई संचालनमा रहेको EMR/EHR प्रणालीमा 
अनसनमत र ननबागध पहुाँच हनुहुुाँदैन । 

स्िास््य सेिा प्रदायक संस्थाहरूले EMR/EHR प्रणालीको परामशग, सहिीकरण र ममगत-सम्भारमा 
संलग्न तेस्रो पक्षका व्यशक्त/कमगचारीहरूले रै्र-प्रकटीकारण (Non Disclosure) सम्झौतामा हस्ताक्षर 
र्रेको सनुनशश्चत र्नुगपदगछ । यो प्रणालीमा भण्डार र्ररएका त्याकंको अनानधकृत िा अनािश्यक 
प्रयोर् रोसनाका लानर् त्यस्ता त्यांकलाई incrypted र्ररनपुदगछ।Data storage unit को ममगत-
सम्भार यथा सम्भि इकाईहरू रहेकै स्थानमा अनधकार प्राप्त व्यशक्तबाट मात्र र्ररन ुपदगछ । 

 

 

 

 

उद्देश्य  

• यो प्रणालीबाट सम्पूणग सेिाग्राहीको अनभलेख दरुुस्त राख्न ु। 

• स्िास््य सेिामा सिगव्यापी पहुाँच सनुनशश्चत र्नुग । 

• अस्पतालको आम्दानी, औषधी विवक्र, ल्याब सेिा आददको यथाथग वििरण संकलन र्नुग  

• सेिाको ननरन्तरताको सनुनशश्चत र्नुग । 

• नबरामीको र्ोपननयता र सेिाग्राहीको सरुक्षाको प्रत्याभनूत ददन ु। 

• त्यको आधारमा योिना तिुगमा र्नग सहयोर् पगु्न ु।  

• अस्पताल व्यिस्थापन सनमनतले ननधागरण र्रेको सेिा शलु्कको आम्दानी/खचग मानसक 
रूपमा अद्यािनधक/अनडट हनु।ु 

 
• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
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कायगसंचालन 
प्रकृया  

(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार 
Specification तयार, लार्त अनमुान तयार र्री त्यसको स्िीकृती तथा सूचना  प्रकाशन, 

िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग अिाडी बढाउन।े 

• यो कायग सम्पन्न र्नगको लानर् परामशग छनोट र आिश्यकता अनसुारका कम्प्यटुर, 
ल्यापटप, वप्रन्टर आदद खररदको लानर् योिना बनाई कायागलय प्रमखुबाट शस्िकृत र्ने । 

• छनौट भएको परामशगदाता अस्पतालका मे.स.ु, प्रशासन, लेखा, ओ.वप.डी., इन्डोर, 
प्रयोर्शाला, एसस रे, फामेसी, त्यांक लर्ायत सबै नबभार्/शाखामा अनभलेख र प्रनतिदेन 
र्ने फारमहरू design र्ने,  

• छनौट भएको परामशगदाताले अस्पतालका मे.स.ु, प्रशासन, लेखा, ओ.वप.डी., इन्डोर, 
प्रयोर्शाला, एसस रे, फामेसी, त्यांक लर्ायत सबै नबभार्मा आिश्यक पने सिगर तयार 
र्रर networking र्नग लर्ाउने  

• सो को केन्रको रूपमा त्यांक (मेनडकल रेकडग) विभार्/शाखा रहने साथै, स्िास््य 
व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) का अनभलेख फारामहरूको ढााँचासंर् मेल खान ुपने,    

• Patient data security लाई उच्च प्राथनमकतामा राखी System Security Audit अननिायग रूपमा 
उपलब्ध र्राउन ुपनेछ, 

• EMR/EHR प्रणाली ननमागण र कायागन्ियन र्ने]{ Vendor/Service provider माफग त Source 

Code उपलब्ध र्राउने प्रनतबद्धता िाहेर र्रेको हनुपुने, 
• स्िास््य बीमा बोडग, HMIS/DHIS-2 समेतसंर् interlink र्ने प्रािधान सवहतको सफ्टिेयर 

हनुपुने,  

• उक्त सफ्टियेरबाट स्िास््य बीमा तफग को बीनमतहरूकले नलएको सेिा एिं शलु्कको समेत 
छुटै्ट विश्लषेण र्नग सवकने प्रािधान राख्न ुपने, 

• ननयमानसुार कायगहरु कायगसम्झौता र्ररएको परामशगदाता माफग त भए-नभएको अनरु्मन र्ने, 
पषृ्ठपोषण र प्रनतिदेन पेश र्ने  

• ननयमानसुार परामशगदातालाई भकु्तानी र्ने  

EMR/EHR प्रणालीमा ननम्न  modules हनुपुने छ: 
• Registration and Billing 

• Clinical modules 

• Diagnostic modules 

• Pharmacy modules 

• Purchase & Store Modules 
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• Medical record and Research 

• IT Administration 

• Medico legal  Data Management 

• सबै modules को reporting system विकास र्ने  

• छनौट भएको परामशगदाता माफग त अस्पतालका सबै कमगचारीहरुलाई िडान भएको 
प्रणालीबारे तानलम उपलब्ध र्राउने, 

• परामशगदाता माफग त कायग र्नगका लानर् अनधकतम रु. ५,००,०००/- सम्म नबननयोिन र्रर 
काम र्नुग पनेछ  ।उक्त रकम सबगर ननमागण, तानलम, प्राविनधक सहयोर् र आिश्यकता 
अनसुार ननरन्तरताको लानर् सहयोर् प-ुयाउने ।  

• बााँकी रकमबाट Hardware संर् सम्िशन्धत सामाग्री खररद र्नुगपने । 

• खररद भैसकेपनछ सामानहरुको मूल्याङ्कन सनमनतिाट मूल्याङ्कन र्राई उक्त सनमनतको राय 
अनसुार सामान दाशखला र्ने र भकु्तानी ददने । 

• परामशगदाता माफग त तानलम अनभमशुखकरण पश्चात सेिा सञ्चालन र्ने र सो को प्रनतिदेन 
सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयमा पठाउन े। 

• यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को आषाढ 
मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

• यो कायगक्रममा छुट्याइएको बिेट रकम  EMR/EHR प्रणाली ननमागण, कायागन्ियन र 
सदुृढीकरण भन्दा अन्यत्र खचग र्नग पाइने छैन । 

 

कायगक्रम 
संचालन र्ने 
ननकाय  

र्ोरखा, लमिङु सामदुावयक, दमौली, मातशृशश ु नमतेरी, स्याङ्िा, धौलानर्री, िेनी, मसु्ताङ, पिगत र 
मनाङ अस्पतालहरु ।  

(लमिङु  सामदुावयक अस्पतालले स्िास््य कायागलय, लमिङु माफग त कायगक्रम संचालन र्ने।) 
बिेट 
बााँडफाड   

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३११२२   

▪ स्याङ्िा, लामिङु सामदुावयक, मात्रीशशश ु नमतेरी, बेनी, मध्यनबन्द,ु पबगत, दमौली, 
अस्पतालका लानर् २८,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

▪ धौलानर्री अंचल, र्ोरखा, मसु्ताङ, मनाङ अस्पतालका लानर् २२,००,०००/- नबननयोिन 
र्ररएको छ । 

• परामशगदाता माफग त कायग र्नगका लानर् अनधकतम रु. ५,००,०००/- सम्म छुट्टाउन े।  

• बााँकी रकमबाट कायगक्रमलाई आिश्यक पने अनसूुची १ अनसुारका hardwares खररद र 
िडानका लानर् खचग र्नुगपने छ । 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायग प्रर्नतको अनरु्मन हनुछे ।  

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

• यो सेिा पश्चात अस्पतालको विरामी अनभलेख, आम्दानी र खचग, प्रनतिदेन प्रणाली सदु्धढ 
हनुेछ । 
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• सेिा र आम्दानी खचगको पारदाशशगता बढ्नेछ । 

• प्रमाणको आधारमा योिना बनाउन र ननणगय र्नग सशिलो हनुेछ । 

• कायगक्रमलाई दीर्ोपना ददनको लानर् योिना तयार भई ननरन्तर रुपमा यो सेिा संचालन 
हनुेछ ।  

• अस्पताल व्यिस्थापन सनमनतले ननधागरण र्रेको सेिा शलु्कको आम्दानी/खचग मानसक रूपमा 
अद्यािनधक/अनडट हनुछे। 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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४. शब राख्न े रेवििेरेटर चेम्बर (Mortuary chamber) खररद  र 
संचालन  

विषयिस्त ु वििरण 

 

 

 

पररचय  

अस्पताल पररसर नभत्र रहेको पोष्टमाटगम िरसाँरै् िा नशिकै पोष्टमाटगम र्नग ल्याईएको शब (मतृ 
शरीर) लाई कुनै कारणिस  धेरै ददन राख्न ु पदाग अस्पताल िररपररको िातािरण दरु्गन्धीत भई 
सेिाग्राही र सेिा प्रदायकको स्िास््यमा असर पने कुरालाई मध्यनिर र्री शब राख्न े रेवििेरेटर 
च्याम्बरको व्यिस्था र्रीएको हो । साधारणतया मतृ शरीरलाई माइनस तापक्रममा राख्नपुदगछ तर 
कवहले कााँवह कुन ैकारणिस लामो समयसम्म मतृ शरीरलाई राख्न ुपरेमा deep frozen (-२० नडग्री 
सेशन्टग्रडे)  सम्म पनन राख्नपुने हनु्छ। स्तररय Mortuary Chamber Complex 600 िर्ग नमटरको 
हनु ुपछग ।  

 

उद्देश्य  

• संक्रनमत मतृ शरीरलाई लामो समयसम्म यशक्तकै राख्दा शझर्ा िा अन्य िस्तकुो 
माध्यमिाट रोर् अन्य स्िस्थ व्यशक्तमा सनग ससने सम्भािनालाई रोकथाम र्नुग । 

• अस्पताल पररसरलाई मानोबैज्ञाननक र िातािरणीय रूपमा स्िच्छ राख्न ु। 

कायगक्रम 
संचालन 
र्ने ननकाय  

र्ोरखा, दमौली, लमिङु सामदुावयक, स्याङ्िा, पिगत, िेनी, मनाङ, मसु्ताङ र मध्य विन्द ु
अस्पतालहरु । 

(लमिङु  सामदुावयक अस्पतालले स्िास््य कायागलय, लमिङु माफग त कायगक्रम संचालन र्ने।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• कायगक्रम सञ्चालनमा पठाएको रकमबाट अस्पताललाई आिश्यक पने Mortuary 

Chamber खरीद, िडान र यससाँर् सम्बशन्धत अन्य कायगहरु र्नग सवकने छ । 

• अस्पतालको शैया संख्या र यससाँर् सम्बशन्धत कामको चापको आधार र उपलब्ध रकमको 
आधारमा २ देशख ४ िटा Chamber भएको रेवििेरेटर खरीद र्री िडान र्नुगपने छ । 

Chamber खरीद र्दाग सकेसम्म उच्च स्तरको ब्राण्ड र वटकाउ हनुे प्रकारको छनौट 
र्नुगपने छ । 

• Mortuary Chamber खरीद पनछ रकम बचेको खण्डमा Body Tray  पनन खरीद र्री 
प्रयोर्मा ल्याउन ुपने छ । 

• Mortuary Chamber नशिकै पानी, वििलुी, एउटा कोठा र प्रशस्त ठााँउको व्यिस्था 
सवहत िडान र्नुग पछग । 

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार 
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Specification तयार, लार्त अनमुान तयार र्री त्यसको स्िीकृती तथा सूचना  प्रकाशन, 

िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग र्नुग पनेछ । 

• वितरक छनौट पश्चात नीिसाँर् िडान र सञ्चालन प्रकृया समेत नसकाउने शतगमा सम्झौता 
र्ने र कायग सम्पन्न भए पश्चात ननयमानसुार रकम भकु्तानीको प्रकृया अिलम्िन र्नुग पछग 
❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को 

आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

 

 

 

बिेट 
बााँडफाड  

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३११२२   

▪ स्याङ्िा, लामिङु सामदुावयक, मसु्ताङ, र्ोरखा, बेनी, मध्यनबन्द,ु पबगत, मनाङ दमौली, 
अस्पतालका लानर् ८,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको छ । 

• Mortuary Chamber कुन प्रकारको, कनत क्षमताको खरीद र्ने हो त्यसको एवकन र्ने र 
रकम बचेमा यससाँर् सम्बन्धी सामाग्राहरु पनन खरीद र्ने योिना बनाई शस्िकृत पश्चात 
खरीद र िडान प्रकृयामा िानपुछग । 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायगक्रमको अनरु्मन र्ररनछे  । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

• यो सेिा पश्चात अस्पतालमा मतृ शरीरको कारणिाट हनु ेदरु्गन्ध हट्ने छ । 

• पोष्टमाटगम सेिा र्णुस्तररय हनुे छ । 

• अस्पताल पररसरलाई मानोबैज्ञाननक र िातािरणीय रूपमा स्िच्छता कायम रहने । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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५. Dialysis सेिाको नयााँ  स्थापना र संचालन र्नगका लानर् पूिागधार ननमागण र 
आिश्यक औिार उपकरण खररद 

विषयिस्त ु वििरण 

 

पररचय  

िावषगक नीनत तथा कायगक्रम अनरुुप यस प्रदेशका ४ (चार) िटा अस्पतालहरुबाट Dialysis सेिाको 
शरुुिात र्नगका लानर् यस सम्बन्धी पूिागधार ननमागण लर्ायत आिश्यक औिार उपकरणहरु 
ब्यिस्था र्नुगपने भएकाले यो कायगक्रम राशखएको हो  । 

उद्देश्य  Dialysis सेिाको लानर् पूिागधार ननमागण लर्ायत आिश्यक औिार उपकरणहरु ब्यिस्था र्री 
सेिाको शरुुिात र्नुग ।  

कायगक्रम 
संचालन र्ने 
ननकाय  

बेनी, पबगत, स्याङ्िा, र्ोरखा अस्पताल । 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशषे अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार 
Specification तयार, लार्त अनमुान तयार र्री त्यसको स्िीकृती तथा सूचना  प्रकाशन, 

िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग र्नुग पनेछ । 

• Dialysis सेिाको नयााँ स्थापना र संचालन र्नगका लानर् पूिागधार ननमागण र सो कायगका 
लानर् आिश्यक औिार उपकरणहरुके वििरण अनसूुची २ मा ददएअनरुुप अस्पतालहरुले 
ब्यिस्था र्नुग पनेछ । 

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को 
आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

 

 

 

बिेट 
बााँडफाड   

पूिागधार ननमागण 

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३१११२    

▪ स्याङ्िा, र्ोरखा, बेनी  र पबगत अस्पतालका लानर् १०,००,०००/- का दरले नबननयोिन 
र्ररएको छ । 

औिार उपकरण खररद 

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३११२२     

▪ स्याङ्िा, र्ोरखा, बेनी  र पबगत अस्पतालका लानर् रु १५,००,०००/- का दरले 
नबननयोिन र्ररएको छ । 
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अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायग प्रर्नतको अनरु्मन र्ने । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

आिश्यकता अनसुार पूिागधार ननमागण तथा औिार उपकरणहरु खररद र्री Dialysis सेिाको 
शरुुिात भएको हनुछे । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिदेन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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६. अत्यािश्यक मेनडकल औिार, सामग्री र उपकरणहरु खररद  

विषयिस्त ु वििरण 

 

पररचय  

अस्पतालहरुबाट नबरामीको रोर्को ननदान तथा उपचारका लानर् स्िास््य तथा शचवकत्सा सम्बन्धी 
उपकरणहरु खररद र्री अस्पतालबाट ददन ेसेिा थप सधुार र्नुंपने भएकाले यो कायगक्रम राशखएको 
हो ।  

 

उद्देश्य  

र्णुस्तररय स्िास््य सेिाको लानर् स्िास््य तथा शचवकत्सा सम्बन्धी अनत आिश्यक औिार 
उपकरणहरु खररद र्री र्णुस्तररय सेिाको सनुनशश्चतता र्नुग ।  

 

कायगक्रम 
संचालन र्ने 
ननकाय  

स्याङ्िा, मात्रीशशश ुनमतेरी, मध्यनबन्द,ु पबगत, दमौली, र्ोरखा, लामिङु सामदुावयक, मसु्ताङ, मनाङ 
बेनी, धौलानर्री अस्पतालहरू  

(लमिङु  सामदुावयक अस्पतालले स्िास््य कायागलय, लमिङु माफग त कायगक्रम संचालन र्ने।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यक उपकरण, सामग्री आददको 
आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार Specification तयार, लार्त अनमुान/इशस्टमेट तयार र्री 
कायागलय प्रमखुबाट खररद प्रकृया, पररमाण आदद स्िीकृती, सूचना  प्रकाशन, िोलपत्र 
मूल्यांकन, खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग र्नुग पनेछ । 

• अिश्यकता भएका औिार तथा उपकरणहरु अस्पतालहरुले उपलब्ध बिेटको आधारमा  
ब्यिस्था र्नुग पनेछ ।साथै औिार उपकरण खररद र्नुग भन्दा अर्ानड प्रदेश स्िास््य आपूनतग 
ब्यिस्थापन केन्रसंर् समन्िय र्नुगपने छ ।  

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को आषाढ 
मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

 

 

 

बिेट 
बााँडफाड   

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३११२२   

▪ स्याङ्िा, मातशृशश ु नमतेरी, मध्यनबन्द,ु पबगत, दमौली, र्ोरखा अस्पतालका लानर् 
४०,००,०००/- का दरले नबननयोिन र्ररएको छ । 

• लामिङु सामदुावयक, मसु्ताङ, मनाङ अस्पतालका लानर् २०,००,०००/- का दरले 
नबननयोिन र्ररएको छ । 

• बेनी र धौलानर्री अस्पतालका लानर् ६०,००,०००/- का दरले नबननयोिन र्ररएको छ । 

अनरु्मन र सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायग प्रर्नतको अनरु्मन र्ने । 
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मूल्यांकन  
अपेशक्षत 
प्रनतफल 

अनत आिश्यक औिार उपकरणहरु खररद र्री र्णुस्तररय सेिाको सनुनशश्चतता भएके हनुेछ । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिदेन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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७. Advance USG machine,Cardiac monitor, TFT machine, 

Defebrilator, Incubation set, Suction machine electrical, 

Endoscopy/conoscopy/arthoscopy, Laryngoscope (adult and 

child),Fully Automatic Biochemistry analyser machine, 

HBA1C vantilator आदद खररद तथा वितरण  
विषयिस्त ु वििरण 

 

पररचय  

अस्पतालहरुबाट नबरामीको रोर्को ननदान तथा उपचारका लानर् स्िास््य तथा शचवकत्सा सम्बन्धी 
उपकरणहरु खररद र्री अस्पतालबाट ददन ेसेिा थप सधुार र्नुगपने भएकाले यो कायगक्रम राशखएको 
हो ।  

 

उद्देश्य  

र्णुस्तररय स्िास््य सेिाको लानर् स्िास््य तथा शचवकत्सा सम्बन्धी अनत आिश्यक औिार 
उपकरणहरु खररद र्री र्णुस्तररय सेिाको सनुनशश्चतता र्नुग ।  

कायगक्रम 
संचालन र्ने 
ननकाय  

प्रदेश स्िास््य आपूनतग व्यिस्थापन केन्र माफग त खररद र्री प्रदेश अस्पतालहरुमा वितरण र्ने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• खररद र्नुगपने औिार-उपकर आददको वििरण तयार र्ने,  

• औसत लार्त अनमुान तयार र्ने,  

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार 
Specification तयार, लार्त अनमुान तयार र्री त्यसको स्िीकृती तथा सूचना  प्रकाशन, 

िोलपत्र मूल्यांकन, खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग र्नुग पनेछ । 

• खररद भएको सामग्रीको मूल्यांकन सनमनतले भकु्तानी नसफाररस पश्चात भकु्तानी प्रवक्रया र्ने, 
• मार् भएबमोशिम औिार तथा उपकरणहरु िस्तै: Advance USG machine,Cardiac 

monitor, TFT machine, Defebrilator, Incubation set, Suction machine electrical, 

Endoscopy/conoscopy/arthoscopy, Laryngoscope (adult and child), Fully 

Automatic Biochemistry analyser machine, HBA1C vantilator आदद खररद तथा 
वितरण अस्पतालहरुमा प्रदेश स्िास््य आपूनतग व्यिस्थापन केन्रबाट हस्तान्तरण र्नुग पनेछ 

• उपरोक्त बमोशिमका औिार उपकरण खररद र्नुग अर्ाडी प्रदेश अस्पतालहरुसंर् समन्िय 
र्नुग पने छ l 
❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को आषाढ 
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मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

बिेट 
बााँडफाड   

• ब.शी.नं. ३५००५०११३, खचग शीषगक नं. ३११२२   

▪ प्रदेश स्िास््य आपूनतग व्यिस्थापन केन्रका लानर् ५,००,००,०००/- नबननयोिन र्ररएको 
छ । 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायग प्रर्नतको अनरु्मन हनुछे । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

अनत आिश्यक औिार उपकरणहरु खररद र्री र्णुस्तररय सेिाको सनुनशश्चतता भएको हनुेछ । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिदेन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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८. ननमागणाधीन अधरुो भिन, नलफ्ट र सिाटर ननमागण सम्पन्न र्नग र 
भौनतक पूिागधारको ममगत सम्भार 

 

विषयिस्त ु वििरण 

 

 

 

पररचय  

अस्पतालहरु तथा कायागलयहरु समयमै ननमागण नभएमा, बनेको संरचना भत्कने हुाँदा लर्ानी खेर 
िानकुो साथै िोशखमयकु्त संरचनामा काम र्दाग नबरामी र सेबा प्रदायकेको िीिन िोशखममा पनग 
ससछ ।तसथग ननमागणाधीन अधरुो भिन समयमै परुा र्री सेिा सचुारु र्नगका साथै समयमा नबग्र े
भत्केका संरचनालाई ममगत सम्भार र्नुग िरुरी हनु्छ । 

त्यसै र्री, भिनको तलामा सेिाग्राही र सेिा प्रदायक िान-आउन प्रयोर् हनुे नलफ्टलाई योिना 
बनाई परुा र्नगका लानर् समते बिेटको ब्यबस्था र्ररएको छ । 

 

 

उद्देश्य  

ननमागणाधीन अधरुो भिन समयेमै परुा भई सेिा सचुारु हनुे साथै नबग्र ेभत्केका संरचनालाई समयमै 
ममगत सम्भार र्नुग र भिनको तलामा सेिाग्राही र सेिा प्रदायक िान-आउन बनाईएको तर पूरा 
नभएको नलफ्टलाई पूरा र्नुग ।  

कायगक्रम 
संचालन र्ने 
ननकाय  

धौलानर्री अंचल अस्पताल बार्लङु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• अस्पताल प्रसाशन र व्यिस्थापन सनमनतको बैठक बसी आिश्यकता पवहचान र्ने । 

• प्रानबनधकको सहयोर्मा specification र लार्त अनमुान बनाउने र कायागलय प्रमखुबाट 
स्िीकृत र्ने । 

• Specification र लार्त अनमुानको आधारमा कायग प्रवक्रया अर्ानड बढाउने । 

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशषे अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार 
Specification तयार, लार्त अनमुान तयार र्री त्यसको स्िीकृती तथा सूचना  प्रकाशन, 

िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग र्नुग पनेछ  

• सरकारी स्िानमत्िका भौनतक संरचनाको मात्र कायग र्ने र्रर ननमागणकताग संर् सम्झौता र्नुग 
पने छ l  

• काम सम्पन्न भयपछी प्रानबनधकको मलु्यांकनको आधारमा भकु्तानी र्ने । 

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को 
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आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

बिेट 
बााँडफाड   

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३१११३   

• धौलानर्री अंचल अस्पताल बार्लङुका लानर् रू. १,६०,००,०००/- विननयोिन र्ररएको 
छ । 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायग प्रर्नतको अनरु्मन र्ने । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

ननमागणानधन अधरुो भिन समयमै परुा भई सेिा सचुारु हनुे साथै नबग्र-ेभत्केका संरचनालाई समयमै 
ममगत सम्भार हनुे र भिनको तलामा नबरामी िान नलफ्ट सरुु भई र्णुस्तरीय स्िास्थ सेिा प्राप्त 
हनुेछ । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिदेन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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९. नयााँ संरचनाको ननमागण (शौचालय, स्टोर र अन्य) र भौनतक 
पूिागधारको ममगत सम्भार  

विषयिस्त ु वििरण 

 

पररचय  

सेिाग्राहीका लानर् आिश्यकता अनसुार आधनुनक शौचालय ननमागण र संचालनबाट सेिाग्राहीलाई 
सनुबधा हनुकुा साथै अस्पतालको िातािरण दरु्गन्धरवहत र्राउन मद्दत र्दगछ । त्यसै र्री स्टोर 
कोठा ननमागणबाट सामानको सरुक्षा र्नग मद्दत पगु्दछ र र्णुस्तरीय भण्डारणको सनुनशश्चतता हनु्छ। 

उद्देश्य  सरकारी स्िानमत्िमा रहेका भौनतक पूिागधारको ममगत र्नुग र स-साना नयााँ ननमागण कायगहरु सम्पन्न 
र्री सेिाग्राहीलाई सनुबधा बढाई सन्तवुष्ट प्रदान र्नुग । 

कायगक्रम 
संचालन र्ने 
ननकाय  

• बेनी, मातशृशश ुनमतेरी र र्ोखाग अस्पताल । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• नयााँ ननमागणको  काम र ममगत र्नुगपने कामको वििरण तयार र्ने । 

• उपलब्ध बिेटको आधारमा कायगयोिना बनाई कायागलय प्रमखुबाट स्िीकृत र्ने । 

➢ सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन सनमनत र्ठन र्री  

सूचना  प्रकाशन, िोलपत्र मूल्यांकन, खररद सम्झौता प्रकृया आदद अपनाई ननमागण कायग 
सम्पन्न र्नुग पनेछ । 

• ननमागण र ममगतको नबबरण सवहत कायग सम्झौता र्ने र कामको अनरु्मन र्ने। 

• सरकारी स्िानमत्िमा रहेका भौनतक पूिागधारको मात्र ममगत-सम्भार र्ने । 

• सम्झौता अनसुार कायग सम्पन्नताको प्रानबनधकको प्रनतबेदनको आधारमा भकु्तानी र्ने ।   

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को 
आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

बिेट 
बााँडफाड  

नयााँ संरचनाको ननमागण (शौचालय, स्टोर र अन्य) 

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३१११२   

• बेनी र र्ोरखा अस्पतालका लानर् रू. २५,००,०००/- का दरले र  

• मातशृशश ुनमतेरी अस्पतालका लानर् रू. ५०,००,०००/- नबननयोिन भएको छ । 

भौनतक पूिागधारको ममगत सम्भार  

• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३१११३   

• बेनी र र्ोरखा अस्पतालका लानर् रू. ५,००,०००/- का दरले र  
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• मातशृशश ुनमतेरी अस्पतालका लानर् रू. ५,००,०००/- नबननयोिन भएको छ। 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायगक्रमको अनरु्मन र्ररनछे। 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

यो कायग पश्चात सरकारी स्िानमत्िमा रहेका स-साना भौनतक पूिागधार सम्पन्न हनुे र नबग्र ेभत्केका 
संरचना परुा भई र्णुस्तरीय सेिा संचालन भएको हनुछे । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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१०. भौनतक पूिागधारको ममगत-सम्भार, धारा र नबिलुी ममगत र रंर्-
रोर्न समेत 

विषयिस्त ु वििरण 

 

पररचय  

सरकारी स्िानमत्िमा रहेका भबनको उशचत रेख-देख, ममगत-सम्भार, रंर्-रोर्न र धारा पानीका साथै 
नबधतु ममगतका लानर् यो कायगक्रम राशखएको हो । 

 

उद्देश्य  

भौनतक पूिागधारको ममगत-सम्भार र रंर्-रोर्न र्नुग र धारा पानीका साथै नबद्यतु ममगत समयमै भई 
साबगिननक सम्पनतको संरक्षण हनु ु। 

कायगक्रम 
संचालन 
र्ने ननकाय  

• लमिङु  सामदुावयक, दमौली, स्याङ्िा,  पबगत, मध्यनबन्द,ु मसु्ताङ र मनाङ अस्पतालहरु । 

• र्ोरखा, लमिङु, बार्लङु, तनहुाँ, मनाङ, म्याग्दी, मसु्ताङ, कास्की, स्याङ्िा र पिगत स्िास््य 
कायागलयहरु । 

(लमिङु  सामदुावयक अस्पतालले स्िास््य कायागलय, लमिङु माफग त कायगक्रम संचालन र्ने।) 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• भौनतक पूिागधारको ममगत-सम्भार, धारा र नबिलुी ममगत र रंर्-रोर्न आदद कामको वििरण 
तयार र्ने । 

• उपलब्ध बिेटको आधारमा कायगयोिना बनाई कायागलय प्रमखुबाट स्िीकृत र्ने । 

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन र्री सूचना  
प्रकाशन, िोलपत्र मूल्यांकन, खररद सम्झौताका प्रकृया आदद अपनाई ममगत कायग र्नुग पनेछ  

• ममगतको नबबरण सवहत कायग सम्झौता र्ने र कायग संचालनको अनरु्मन र्ने । 

• सम्झौता अनसुार कायग सम्पन्नताको प्रानबनधकको प्रनतबेदनको आधारमा भकु्तानी र्ने । 

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को आषाढ 
मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

 

 

 

 

 

बिेट 
बााँडफाड  

अस्पताल तफग  
• ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३१११३  

• स्याङ्िा, लमिङु  सामदुावयक, मध्यनबन्द,ु पबगत र दमौली अस्पतालहरुका लानर् रू. 
४०,००,०००/- का दरले नबननयोिन र्ररएको छ । 

• मसु्ताङ र मनाङ अस्पतालका लानर् रू. १०,००,०००/- का दरले नबननयोिन र्ररएको छ  

स्िास््य कायागलय तफग  
• ब.शी.नं. ३५००३०१३३, खचग शीषगक नं. ३१११३  

• र्ोरखा र लमिङु स्िास््य कायागलयहरुलाई रु.१५,००,०००/- का दरले रकम 
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नबननयोिन र्ररएको छ। 

• पिगत  स्िास््य कायागलयलाई रु.१०,००,०००/- का दरले रकम नबननयोिन र्ररएको छ। 

• बार्लङु, तनहुाँ, मनाङ, म्याग्दी, मसु्ताङ, कास्की, निलपरु र स्याङ्िा स्िास््य कायागलयहरुलाई 
रु.५,००,०००/- का दरले रकम नबननयोिन र्ररएको छ। 

आयिेुद केन्र/औषधालय तफग  
 

आयिेुदकेन्र/औषधालयको परुानो संरचनाको ममगत-सम्भार र्नग  
• ब.शी.नं. ३५००३०१५३, खचग शीषगक नं. ३१११३  

• र्ोरखा, तनहूाँ, पिगत, बार्लङु, मनाङ, मसु्ताङ, लमिङु र स्याङ्िा आयबेुद 
केन्र/औषधालयहरुलाई रु.५,००,०००/- का दरले रकम नबननयोिन र्ररएको छ।   

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायगक्रमको अनरु्मन र्ररनछे  । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

यो कायग पश्चात अधरुा भौनतक पूिागधार सम्पन्न हनुे र नबग्र ेभत्केका संरचना परुा भै सेिा सचुारु भै  
र्णुस्तरीय सेिा संचालन हनुछे । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





विशेष अनदुान अन्तर्गत स्िास््य क्षेत्र सदुृढीकरण कायगक्रम संचालन ननदेशशका २०७६_MoSD_Gandaki

 

११. आयबेुद केन्र/औषधालयको अधरुो भौनतक पूिागधार सम्पन्न र्नग   
र ममगत 

 

विषयिस्त ु वििरण 

 

 

 

 

 

पररचय  

नसने रोर्बाट मतृ्य ुहनुेको संख्या ददनानदुदन बढ्दै र्एको विनभन्न त्याङ्कहरुले देखाएको छ । नसने 
रोर् विनभन्न कारणहरु मध्य ेअस्िस्थ िीिनशैली प्रमखु कारण रहेको छ।तसथग शहरी तथा ग्रानमण 
के्षत्रमा बढ्दै र्इरहेको नसने रोर्का िारेमा िनचेतना फैलाई सोको रोकथामका लानर् योर्को 
माध्यमबाट ननशरक्रय िीिनलाई सवक्रय िनाउन िरुरी छ।नार्ररकहरुलाई ननिःशलु्क योर् कायगक्रम 
संचालन र्री नसने रोर्हरुबाट बचाउन स्िास््य प्रबद्धनागत्मक कायगक्रम संचालनाथग आयबेुद 
केन्र/औषधालयमा योर्ाभ्यास केन्र ननमागणको ननरन्तरताका लानर् यो कायगक्रमको व्यबस्था 
र्ररएको छ।सरकारी स्िानमत्ि भएका भिन र भौनतक संरचनाको पूणगता र नबग्र-ेभत्केको संरचनाको 
ममगत सम्भार र्नुगपने छ। 

उद्देश्य  अंचल आयिेुद औषधालय र शिल्ला आयिेुद स्िास््य केन्रको अधरुो भौनतक पूिागधार ममगत सम्पन्न 
र्नुग । 

कायगक्रम 
संचालन 
र्ने ननकाय  

• अपरुा भौनतक संरचना (भिन) को ननमागण सम्पन्न र्ने: अंचल आयिेुद औषधालय कास्की र 
शिल्ला आयिेुद स्िास््य केन्र निरपरु र म्याग्दी,  

• आफ्ना स्िानमत्िमा रहेका परुाना भिनको ममगत सम्भार र्ने: र्ोरखा, लमिङु, तनहुाँ, मनाङ, 
स्याङ्िा, पबगत र मसु्ताङका आयिेुद स्िास््य केन्रहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• अधरुो काम र मतमत र्नुगपने कामको वििरण तयार र्ने । 

• उपलब्ध बिेटको आधारमा कायग योिना बनाई कायागलय प्रमखुबाट स्िीकृत र्ने  

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन र्री सूचना  
प्रकाशन, िोलपत्र मूल्यांकन, खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई ननमागण सम्पन्न र ममगत कायग 
र्नुग पनेछ । 

• ननमागण र ममगतको नबबरण सवहत कायग सम्झौता र्ने । 

• सम्झौता अनसुार कायग सम्पन्नताको प्रानबनधकको प्रनतबेदनको आधारमा भकु्तानी र्ने ।  

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को आषाढ 
मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

बिेट • ब.शी.नं. ब.शी.नं. ३५००३०१५३, खचग शीषगक नं. ३१११३    
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बााँडफाड  • अंचल आयिेुद औषधालय कास्की र शिल्ला आयबेुद स्िास््य केन्र म्याग्दी र निलपरुका 
आयिेुद केन्रहरुलाई रु. २०,००,०००/- का दरले नबननयोिन भएको छ । 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायगक्रमको अनरु्मन र्ररनछे  । 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

यो कायग पश्चात अधरुा सरकारी स्िानमत्िमा रहेका भौनतक पूिागधार सम्पन्न भई व्यिशस्थत रूपमा 
र्णुस्तरीय आयबेुद सेिा सचुारू हनुेछ र नबग्र-ेभत्केका संरचनाको ममगत-सम्भार भई र्णुस्तरीय 
आयबेुद स्िास््य सेिा संचालन भएको हनुेछ । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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१२. भौनतक पूिागधारको ममगत-सम्भार 
 

विषयिस्त ु वििरण 

 

पररचय  

सरकारी स्िानमत्िमा रहेका भबनको उशचत रेखदेख, ममगत, रंर्-रोर्न र धारा पानीका साथै नबधतु 
ममगतका लानर् यो कायगक्रम राशखएको हो । 

 

उद्देश्य  

सरकारी स्िानमत्िमा रहेका भौनतक पूिागधारको ममगत र रंर्-रोर्न हनु ुर धारा पानीका साथै नबधतु 
ममगत समयमै भई साबगिननक सम्पनतको संरक्षण हनुकुा साथै र्णुस्तरीय सेिा प्रबाहमा सहयोर् 
पगु्न।ु 

कायगक्रम 
संचालन 
र्ने ननकाय  

• स्िा्य ननदेशनालय, पोखरा। 

• प्रदेश स्िास््य आपूनतग ब्यबस्थापन केन्र, पोखरा। 

• प्रदेश स्िास््य तानलम केन्र, पोखरा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• सरकारी स्िानमत्िमा रहेका भौनतक पूिागधारको ममगत-सम्भार, धारा र नबिलुी ममगत र रंर्-
रोर्न आदद कामको वििरण तयार र्ने । 

• उपलब्ध बिेटको आधारमा कायग योिना बनाई कायागलय प्रमखुबाट स्िीकृत र्ने । 

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन र्री सूचना  
प्रकाशन, िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई ममगत कायग सम्पन्न र्नुग 
पनेछ । 

• ममगतको नबबरण सवहत कायग सम्झौता र्ने ।  

• सम्झौता अनसुार कायग सम्पन्नताको प्रानबनधकको प्रनतबेदनको आधारमा भकु्तानी र्ने । 

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को आषाढ 
मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

 

 

बिेट 
बााँडफाड  

• ब.शी.नं. ब.शी.नं. ३५००३०११३, खचग शीषगक नं. ३१११३    

• स्िा्य ननदेशनालय र प्रदेश स्िास््य आपूनतग ब्यबस्थापन केन्रका का लानर् रू. 
१५,००,०००/-   र   

• प्रदेश स्िास््य तानलम केन्रका लानर् रू. ८,००,०००/- का दरले बिेट नबननयोिन 
र्ररएको छ । 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय कायगक्रमको अनरु्मन र्ररनछे  । 

अपेशक्षत यो कायग पश्चात अधरुा भौनतक पूिागधार सम्पन्न हनुे र नबग्र ेभत्केका संरचना परुा भई साबगिननक 
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प्रनतफल सम्पनतको संरक्षण हनुे छ  । 

प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 
अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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१३. स्िास््य कायागलय पिगतको ट्रस सवहतको स्टोर भिन ननमागण 
 

विषयिस्त ु वििरण 

 

 

 

पररचय  

सानबकमा स्िास््य कायागलय पिगत र पिगत अस्पतालको प्रशासननक कायग एउटै कायागलयबाट 
संचालन भएको कारणले स्िास््य कायागलयको स्टोर अस्पताल पररसरमा स्थापना भई संचालन 
भएको नथयो । हाल अस्पताल र स्िास््य कायागलय अलर्-अलर् भई सानबक बनकेो स्टोर भिन 
अस्पताल पररसर नभत्र रहेको कारणले असवुिधा भएकोले स्िास््य कायागलय पररसरमा नयााँ ट्रस 
सवहतको स्टोर भिन ननमागण र्री औषनध, उपकरण र अन्य सामग्री मौज्दाद र्री वितरण र्ने हेतलेु 
यो कायगका लानर् रकम नबननयोिन र्ररएको छ। 

उद्देश्य  औषनध, उपकरण र अन्य सामग्रीहरू मौज्िात राखी ननयनमत वितरण र्नुग। 

कायगक्रम 
संचालन 
र्ने ननकाय  

स्िास््य कायागलय, पिगत  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• उपलब्ध रकम अनसुारको नयााँ संरचनाको लार्त इशस्टमटे र भिनको नमूना बनाई प्रस्ताि 
तयार र्ने । 

• सो प्रस्ताि कायागलय प्रमखुबाट स्िीकृत र्ने । 

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, सूचना  
प्रकाशन, िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई ननमागण कायग सम्पन्न र्नुग 
पनेछ । 

• ननमागण कताग छनौट र्ररसकेपछी कायग सम्झौता र्ने । 

• संरचनाको प्रस्ताि अनसुार कायग प्रकृयाको अनरु्मन र्ने ।  

• कायग सम्पन्न पश्चात सम्बशन्धत के्षत्रका प्राविनधकहरूको नसफाररस अनसुार भकु्तानी र्ने । 

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को 
आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

बिेट 
बााँडफाड  

• ब.शी.नं. ब.शी.नं. ३५००३०१३३, खचग शीषगक नं. ३१११३    

• स्िास््य कायागलय, पिगतका लानर् रू. १६,००,०००/- बिेट नबननयोिन र्ररएको छ। 

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायग प्रर्नतको अनरु्मन र्ने । 

अपेशक्षत कायग सम्पन्न पश्चात उशचत वकनसमले औषनध, उपकरण र अन्य सामग्रीको भण्डारण र्री वितरण 
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प्रनतफल कायगमा सहिता हनुछे । 
प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 

अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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१४. नभनडयो conference सेट खररद तथा िडान  

विषयिस्त ु वििरण 

 

 

 

 

 

पररचय  

सेिा प्रिाह र्दाग विद्यतुीय शासनको अनधकतम अभ्यास र्री प्रविनध मैत्री तिरबाट कायग-सम्पादन 
र्नुगपछग ।यसो र्दाग सेिा प्रिाह नछटो, छररतो र कार्िी प्रयोर्मा कमी आउनकुा साथै समग्र सेिा-
प्रिाह चसु्त-दरुुस्त हनुेर्छग। 

सामाशिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्िास््यका ननकायहरूका िीचमा सूचना-सम्पकग  संिाल 
स्थापना र्री स्िास््य सेिा प्रिाहको अिस्थाको बारेमा ननयनमत रुपमा सचुना आदानप्रदान र्नग, 
नभनडयो कन्िेन्समाफग त विनभन्न बैठकहरु बस्न, तानलमहरु संचालन र्नग तथा सझुाि र ननदेशन 
ददनका साथै आिश्यक पषृ्ठपोषण संकलन र्नगका लानर् यो कायगक्रम राशखएको हो। 

प्रादेशशक स्िास््य आपतकालीन कायगसंचालन केन्र (PHEOC) संर् सम्पकग  स्थावपत र्री भविरयमा 
शिल्ला स्िास््य आपतकालीन कायगसंचालन केन्र (DHEOC) को रुपमा विकास र्नुगपने हनु्छ । 

 

 

 

 

उद्देश्य  

• प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूणग शिल्लाहरुका बीचमा संचार संिाल स्थापना र्री स्िास््य सेिा 
प्रिाहको अिस्थाको बारेमा ननयनमत रुपमा सूचना आदानप्रदान र्नुग,  

• नभनडयो कन्िेन्समाफग त विनभन्न बैठकहरु बस्न,ु  

• तानलमहरु संचालन र्नगतथासझुाि र ननदेशन ददन ु। 

• प्रादेशशक स्िास््य आपतकालीन कायगसंचालन केन्र (PHEOC) संर् सम्पकग  स्थावपत र्री 
भविरयमा शिल्ला स्िास््य आपतकालीन कायगसंचालन केन्र (DHEOC) को रुपमा विकास 
र्नुग ।  

कायगक्रम 
संचालन 
र्ने ननकाय  

स्याङ्िा, लमिङु सामदुावयक, मसु्ताङ, मनाङ, धौलानर्री, पबगत, दमौली, बेनी, मध्यनबन्द,ु र्ोरखा 
अस्पतालहरू। 

(लमिङु  सामदुावयक अस्पतालले स्िास््य कायागलय, लमिङु माफग त कायगक्रम संचालन र्ने।) 
 

 

 

 

 

 

 

कायगसंचालन 
प्रकृया  

• आिश्यक सामग्रीहरूको सूची तयार पारी कायागलय प्रमखुबाट स्िीकृत र्ने । 

• Specification वििरण स्िीकृत र्ने । 

• शिल्ला अस्पतालमा संचालन हनुे र्रर स्िास््यकमी, अस्पतालका कमगचारी र स्िास््य 
कायागलयका कमगचारीको साझा सूचना केन्रको रुपमा RRT Focal Person को 
संयोिकत्िमा संचालन हनुे र्रर स्थापना र्ने । 

• सािगिननक खररद ऐन २०६३ (संसोधन सवहत), सािगिननक खररद ननयमािनल २०६४ 
(संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध ऐन २०५५ (संसोधन सवहत), आनथगक कायगविनध 
ननयमािली २०६४ (संसोधन सवहत)  र अथग मन्त्रालय तथा र्ण्डकी प्रदेश कायग सञ्चालन 
ननदेशशका, खचगको मापदण्ड २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश), प्रदेश विशेष अनदुान सम्बशन्ध 
कायगविनध, २०७५अनसुार खररद सनमनत तथा िोलपत्र मूल्यांकन  सनमनत र्ठन, 

िायोमेनडकल इशन्िननयर, टेशसनसीयनको संलग्नतामा आिश्यकता पवहचान र्रे अनसुार 
Specification तयार, लार्त अनमुान तयार र्री त्यसको स्िीकृती तथा सूचना  प्रकाशन, 
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िोलपत्र मूल्यांकन , खररद सम्झौताका प्रकृया अपनाई खररद कायग र्नुग पनेछ । 

• कायग सम्पन्न पश्चात सम्बशन्धत प्राविनधकको नसफाररस अनसुार भकु्तानी र्ने । 

• यो सेिा सहि रूपमा संचालनका लानर् एउटा सनमनत बनाई संचालन र्ने ।  

• शिल्ला अस्पतालमा अिशस्थत हनुे र्रर स्िास््यकमी, अस्पतालका कमगचारी र स्िास््य 
कायागलयका कमगचारीको साझा सूचना केन्रको रुपमा RRT Focal Person को 
सयोिकत्िमा संचालन हनुे र्रर स्थापना र्नुग l 

• यससम्बशन्ध वििरण अनसूुची ३ मा उल्लेख छ । 

❖ यो कायगक्रम नबशेष अनदुान माफग त स्िीकृत भएको हो र आ.ि. ०७६/७७ को 
आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न र्नुगपनेछ । 

 

 

बिेट 
बााँडफाड  

• ब.शी.नं. ब.शी.नं. ३५००३०१२३, खचग शीषगक नं. ३१११३  

• स्याङ्िा, लमिङु सामदुावयक, मसु्ताङ, बेनी, मध्यनबन्द,ु मनाङ, धौलानर्री, पबगत, दमौली र 
र्ोरखा अस्पतालहरुका लानर् रू. ४,००,०००/- का दरले नबननयोिन र्ररएको छ । यस 
मध्ये हाललाई एउटा 40 इन्चको  Full HD LED Television सेट र एक सेट  नभडीयो 
कन्फेरेन्स सेट  खररद र्नुगपने छ ।  

अनरु्मन र 
मूल्यांकन  

सामाशिक विकास मन्त्रालय र स्िास््य ननदेशनालयबाट कायग प्रर्नतको अनरु्मन र्ने । 

 

 

 

अपेशक्षत 
प्रनतफल 

• स्िास््य कायागलय, अस्पताल र स्िास््य ननदेशनालयको बीचमा सूचना, संचार तथा 
समन्ियको स्थापना हनुे । 

• ननणगय प्रकृया नछटो छररतो  हनुे । 

• अनभमखुीकरण, तानलमको माध्यमबाट  क्षमता अनभबवृद्ध हनुे । 

• विपद र महामारीको बेला सूचना आदानप्रदान र्री आिश्यक ददशाननदेश र्नग 
सरोकारिालाहरुलाई सहयोर्ी हनुे । 

• अन्य सरोकारिालाहरुको समेत साझा सचुना केन्रको रुपमा कायम हनुे । 
प्रनतिदेन  कायगक्रमको प्रर्नत प्रनतिेदन मानसक र चौमानसक रूपमा र्नुगका साथै िावषगक सम्पन्न प्रनतबेदन 

अननिायग रुपमा सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 
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१५. कायगक्रम संचालनका लानर् सन्दभग सामग्रीको सूची  
 

➢ साबगिननक खररद ऐन, २०६३ (संसोधन सवहत) 

➢ साबगिननक खररद ननयमािली, २०६४ (संसोधन सवहत) 

➢ खचगको मापदण्ड, २०७५ (र्ण्डकी प्रदेश) 
➢ प्रदेश विशषे अनदुान सम्बशन्ध कायगविनध, २०७५ 

➢ बहिुषीय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बशन्ध ननदेशशका, २०७५  
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अनसूुची १ 

शचवकत्सा सेिाको विद्यतुीय अनभलेख र प्रनतबेदन प्रणालीको (Electronic medical recording system) 

संचालनका लानर् विद्यतुीय सामग्री खररद र संचालन खचग 
For Complete Electronic Medical Record System 

(१५-२५ शैयाको अस्पतालका लानर्) 
SN. Department Product Name BasiBasic Specification Required Qty Remarks 

1 Registration & 

Billing 

Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 18.5” As Per 

Requirement 

  

 

2 OPD Desktop (Touch) All in 

One 

i5/8GB/1 TB/ 22” As Per Requirement  

3 MSO Laptop i3/4Gb/1Tb As Per Requirement  To be used by 

doctor in round 

4 Server Server (Med. Spec) i5/8GB/1 TB As Per Requirement  

5 Emergency Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 18.5” As Per Requirement  

6 In Patient Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 18.5” As Per Requirement  

7 Pharmacy Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 18.5” As Per Requirement  

8 Laboratory Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 18.5” As Per Requirement  

9 Radiology Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 18.5” As Per Requirement  

10 Tablet Android  As Per Requirement For data entry of in-

patient patients 

11   Dot Matrix Printers Impact Dot matrix / 24 pins As Per Requirement To print bill 

12   Label Printer Thermal Printer, 104 mm As Per Requirement To print sticker at 

Registration 

13   Laser Printer Up to 40 ppm, 600 X 600 dpi As Per Requirement To print report 

14  AP Router 2.4Ghz, 150 Mbps As Per Requirement  For internet access 

to use mobile app 

अन्य 

1  Pacs Server i5/8GB/1 TB/ 18.5” As Per Requirement    For archiving 

radiology images 

2  QR Scanner 1D/ 2D As Per Requirement For lab and registration 

3  FTP Server i5 / 8GB/ 1TB Display 

18.5” 

As Per Requirement To centralized report and 

discharge sheets 

4  Lebel Printer Thermal Printer, 104 mm As Per Requirement  For printing pharmacy 
label 
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For Complete Electronic Medical Record System 

(५० शैयाको अस्पतालका लानर्) 
SN. Department Product Name Basic Specification Required Qty Remarks 

1 Registration & 

Billing 

Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 

18.5” 
As Per Requirement  

2 OPD All in one touch desktop i5/8GB/1 TB/ 22” As Per Requirement  

3 MSO  Laptop i3/4Gb/1Tb As Per Requirement To be used by doctor in 

round 

4 Server Server (Med. Spec) i7/8GB/1 TB As Per Requirement  

5 Emergency Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 

18.5” 
As Per Requirement  

6 In Patient Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 

18.5” 

As Per Requirement  

7 Pharmacy Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 

18.5” 
As Per Requirement  

8 Laboratory Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 

18.5” 

As Per Requirement  

9 Radiology Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 

18.5” 
As Per Requirement  

10 Store Desktop (Branded) i3 / 4GB/ 1TB Display 

18.5” 

As Per Requirement  

11 Tablet Android  As Per Requirement For data entry of 

inpatient  

12   Dot Matrix Printers Impact Dot matrix / 24 

pins 

As Per Requirement To print bill 

13   Label Printer Thermal Printer, 104 mm As Per Requirement To print sticker at 

registration and 

Pharmacy 

14  Laser Printer Up to40 ppm, As Per Requirement To print report 

15  AP Router 2.4Ghz, 150 Mbps As Per 

Requirement 

 

For internet 

अन्य 

1  PACS Server i5/8GB/1 TB/ 18.5” As Per 

Requirement 

For radiology image 

archiving 

2  QR Scanner 1D/ 2D As Per 

Requirement 

For lab and registration 

3  Label Printer Thermal Printer, 104 mm As Per 

Requirement 

To print pharmacy label 

4  FTP Server i5 / 8GB/ 1TB Display 

18.5” 

As Per 

Requirement 

To centralized report and 

discharge sheets 
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अनसूुची २ 

Dialysis सेिाको नयााँ स्थापना र संचालन र्नगका लानर् पूिागधार ननमागण र आिश्यक औिार उपकरण खररद 

Particulars  Specification/ Use  Remarks 

Flooring   Tiling for dialysis room    

  level maintaining and stability for 

RO, tanks and generator 

Partition and making access as per the 

requirement  

    

Wiring- Electrical connection in the walls  ✓ 2 X 4 for Haemodialysis 

machine, 4 for RO and 

motors, other as per 

requirement 

✓ 4 connections for RO and 

electric motors  

✓ as per requirement fother 

electric equipments  

  

Wall or trust for RO, generator to protect 

from RO water connection  

    

Stand for tank (1-1.5 feet up)      

Basin for dialyzer Reprocessing with RO 

water connection 

    

Separate toilets for staff and patients      

Waiting area for patients and visitors      

Changing room for staffs      

 

 

 

  

  

   

Haemodialysis Machine    To be supplied from 

provincial logistics 

Department  

RO    To be supplied from 

provincial logistics 

Department  

RO installation with pipings    2,00,000 

Generator  more than 60 KV    

Stabilizer  more than 40 KV    
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Water tanks  1000 L for normal water    

Water tank 1000 Litre for Filtered water 

(stainless steel )  

  

Air Conditioner      

Electric water motors      

Washing machine      

Autoclave for CSSD  100L or more    

Autoclave for waste management   100 L or morte    

Medical Grade Patient bed      

Oxygen set (cylinder with tubings and 

gauge)  

    

Nebulizer      

Needle destroyer      

Desktop computer  windows & or more ,  4GB RAM,64 

bit OS processor 

  

Complete Beddings for patient Bed      

Stethescope      

Sphygmomanometer      

Pulse Oximeter      

Wheel Chair/ Stretcher      

View Box      

Foot step      

Examination Lamp      

IV stand      

Patient table (or Tray)      

Cupboard or rack for storage  as per requirement    

Dialyzer connector for dialyzer 

reprocessing  

    

Rack for dialyzer placement (after 

reprocessing)  

with capacity to store 30 dialyzer    

Bucket (small ) with net      

Bucket(large) for dialysate preparation      

Bucket(large) with colour code and  

wheels for waste management  
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Table for Nursing station      

Chairs for Nursing station  as per requirement    

White board      

Telephone (with internal linkage to other 

departments of the hospital  

    

Hand washing basin      

Drinking water      

Hand Sanitizer with placement in wall      

Gowns for visitors  as per requirement    

Slippers for staffs and visitors  as per requirement    
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अनसूुची ३ 

नभनडयो conference सेट खररद तथा िडान 

 
Bill of Material 

S.no Minimum Specifications Quantity 

1 Remote Conferencing Device 1 

2 Speaker Phone for remote Conferencing Device 1 

3 40” Full HD LED TV for Remote Sites 1 

 

1.SIP/Android Video Conferencing Solution Complete Set with 1 Place 
S.N Parameters Technical Specification Compliance Remarks 

A Central Conferencing Device   

1 Features Min 1080p Full-HD video, up to 9-way video 

conferences 

    

2 Min 12x Optical Zoom Camera with robust 

video clarity 
    

3 Can be used for any point to point or point to 

multipoint SIP based video conference 

    

4 Can be used with any Laptop, Desktop with 

Camera, Android Tablet or Smartphone for 

Video Conference 

    

5 Can be used with SKYPE, Google Hangouts and 

other Android based apps 

    

6 Support for 3 screens for text/PPT presentation 

and video 

    

7 Built-in Bluetooth for use with Bluetooth 

speakers/ microphones, keyboards, data 

exchange, etc. 

    

8 Fastest possible connections speeds to maximize 

video quality 

    

9 Min Support upto 9 party SIP Conference for 

multi branch connection attendees 

    

10 Connectivity Min. 3 XHDMI( Video Outputs), Min. 1X 

HDMI with Min 1080 Resolution(Video Inputs), 

Wi-Fi, Min 1X Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0 

or Higher 

    

11 Accessories to 

be Included 

Remote Control, Network Cable, USB Extension 

Cable, HDMI Cables (Min. 4 Cables with 

Various Length from 1m to 5meter), Mounting 

Kit and other accessories necessary to function 

properly with min 8 Remote Conferencing 

Devices 

    

12 Warranty  Min.1 Years     

B. Remote Conferencing Device   

13 Compatibility The Device Should be Compatible with the 

Provided MCU 
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14 Camera Min. 16MP Camera with Min. 3x Digital Zoom 

and 90 Degree Field of view Runs on Android 

6.xoperating system with full access to 

applications in the Google Play store 

    

15 Connectivity Min. 2 x HDMi video Outputs, Min 1xHDMI 

video Inputs upto 1080p resolutions, Bluetooth, 

Wi-Fi, Min. 1xGigabit Ethernet 

    

16 MIC/Speaker Built-in 4-MIC array with beam-forming, 

support for external audio equipment and 

innovative Noise Shield technology 

    

17 Accessories to 

be Included 

Min. 2 HDMi Cables, Remote Control with extra 

Batteries, Network Cables, Mounting Kit 

    

18 Compliance FCC, CE, RoHS     

19 Warranty Min. 1 Years     

 

2. Android Enterprise Conference Phone  

S.N Parameters Technical Specification Compliance Remarks 

20 Compatibility The Mentioned Conference Phone Should be 

Compatible with Provided MCU 

    

21 Features Min 6 lines, 6 SIP accounts, 7-way voice 

conferencing 

    

Runs Android 4.4 and offers full access to the 

Google Play Store and all Android apps, such as 

Skype, Google Hangouts and more 

    

Bluetooth to support syncing of headsets and 

mobile devices 

    

Built-in 7-way conference bridge     

22 Connectivity Network Interface, Integrated Bluetooth and Wi-

Fi 

    

23 Accessories to 

be Included 

All Accessories necessary to connect with above 

mentioned Central/Remote Conferencing Device 

with Full functionality should be included 

    

24 Compliance FCC, CE, RoHS     

25 Warranty Min. 1 Years     
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Mandatory Conditions for all the hardware and software: 

a) The supplier must meet all the required specification of this solution to be awarded with this 

tender. Partial fulfillment of this package will disqualify the supplier. 

b) Supplier must supply all the accessories needed for the full operation of the above solution. 
c) The supplier must install and commission the system.  

d) Company must have the Minimum 5 years of experience in IT industry. 

e) Should visit and support on the request of Information Technology Department for at least 2 years on 

the issues occurred on any of the product mentioned in this bid document. 

f) Should provide Manufacturer Authorization Letter with complete bill of material including part 

number and description. 

g) Must provide the documents to show all required specification points of the proposed products. A 

tabular format document must be submitted with S. No, required specification, document/website 

name, page number, remarks to clarify the specification points.  

h) The supplier will be disqualified if any of the proposed product is declared as end of life before the 

first day of bid opening. 

i) All necessary licenses required for the mentioned configuration should be included.  

j) Warranty: 2 Years Parts and Service Warranty or manufacturer’s warranty period, whichever is 

higher must be provided. Faulty Equipment must be collected and delivered from or to RBB Central 

Office premises.  Repaired and replacement should be done within a week.     

k) The Manufacturer of proposed system should not be blacklist in any of the countries Globally. 

l) Proposed solution components need to be from a same Manufacturer for better integration, support 

and interoperability. 

m) The vendor is responsible for installation and performance tuning. It should provide onsite support 

during the installation phase to assist with setup, installation and configuration, and performance 

tuning so that the solution operates as proposed. 

n) The solution should have video conferencing through Android, IOS, Tablets, Laptops, PCs. Supplier 

must supply the products which may be required to fulfill all the specification provided for this 

solution.  

 
 
 
 
 


