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स्वास््य संस्थाजन्य फोहर व्यवस्थापन तथा खानेपानी, सरसफाई र 
स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 

प्रस्तावना: स्वास््य संस्थाजन्य फोहरको व्यवस्स्थत सङ्कलन तथा ववसजणन, पयाणप्त सरुस्ित खानेपानीको 
आपूमतण तथा आधारभतू सरसफाइमा पहुुँच स्थापना, स्वच्छताको साथै गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा 
प्रदान गदाण हनु सक्ने प्रमतकूल असरहरुलाई मनयन्रर् गनण वाञ्छनीय भएकाले,  

बजेट तथा कायणक्रम कायाणन्वयन सम्बन्धी एवककृत कायणववमध, २०७७ को दफा ४० ले ददएको 
अमधकार प्रयोग गरी स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय गण्डकी प्रदेशले यो मापदण्ड बनाएको छ।  

 

१.  संस्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस मापदण्डको नाम “ स्वास््य संस्थाजन्य फोहर व्यवस्थापन तथा 
ख3नेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 
२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस मापदण्डमा,- 

(क) “अल्कोहलयकु्त हातमा दल्ने जेल (Alcohol based hend sanitizer)” भन्नाले 
सकु्ष्म जीवार्हुरुलाई नष्ट गनण वा अस्थायी रुपमा तीनको ववृि रोक्न हात सफा 
गने अल्कोहलयकु्त ममश्रर् (Sanitizer) लाई सम्झन ुपछण र सो शब्दले एक 
भन्दा बढी प्रकारका अल्कोहल, अनदु्रव्य र आद्रता सोस्ने ममस्श्रत रासायमनक 
पदाथण रहेको ममश्रर्लाई समेत जनाउनेछ ।  

(ख) “आधारभतू हातको स्वच्छता” भन्नाले सेवा ददने स्थान र शौचालयमा हातको 
स्वच्छताका लामग आवश्यक सामग्रीहरु (पानी र साबनुको व्यवस्था भएको वेमसन 
वा अल्कोहलयकु्त हातमा दल्ने जेल (Sanitizer) को उस्चत प्रयोग गरी हातको 
सफाई गररएको अवस्था सम्झन ुपछण ।  

(ग) “आधारभतू पानी” भन्नाले स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाको पररसरमा सरुस्ित पानी 
उपलब्ध भएको अवस्थालाई सम्झन ुपछण ।  

(घ) “आधारभतू वातावरर्ीय सरसफाइ” भन्नाले स्वास््य संस्थाका सतहहरु एवं 
उपकरर्हरुको सरसफाइ प्रोटोकल उपलब्ध हनुकुा साथै सरसफाइ गने व्यस्क्तले 
तामलम प्राप्त गरेको अवस्थालाई सम्झन ुपछण ।  

(ङ) “आधारभतू सरसफाई” भन्नाले स्वास््यकमी, कमणचारी र मबरामीका लामग 
छुट्टाइएका सधुाररएका र प्रयोगयोग्य शौचालयका साथै मवहलाका लामग 
मवहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन गनण सहज हनुे तथा अशक्त व्यस्क्तहरुको 
आवश्यकता पूरा गने शौचालयलाई सम्झन ुपछण । 

(च) “आधारभतू स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन” भन्नाले फोहरमैलालाई 
सरुस्ित तररकाले कम्तीमा चारवटा फरक फरक रहका (हररयो, मनलो, रातो र 
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पहेलो) भाुँडामध्ये (संक्रमर्यकु्त, धाररलो, औषमधजन्य, पाथोलोस्जकल फोहरलाई 
रातोमा, पनुःप्रयोग गनण सवकने फोहरलाई मनलोमा, सड्ने/गल्ने खालको फोहरलाई 
हररयोमा र साइवटटस्क्सक र जेनोटस्क्सक फोहर जस्तै ब्यावि, जैमबक र अजैमबक 
फोहरलाइ पहेलोमा) छुट्टा छुटै्ट संकलन गरी उपयकु्त र सरुस्ित तररकाले 
व्यवस्थापन / ववसजणन गनुणलाई सम्झनपुछण ।   

(छ) “उच्चस्तरीय स्वास््यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन” भन्नाले उच्चस्तर तहको लामग 
वाश (WASH) मापदण्ड, २०७८ ले पररभावषत गरेको पररमार्/सीमा पूरा 
गरेको अवस्थालाई सम्झन ुपछण ।  

(ज) “उच्चस्तर हातको स्वच्छता तह-१” भन्नाले उच्चस्तर तहको लामग वाश 

(WASH) मापदण्ड, २०७८ ले पररभावषत गरेको पररमार्/सीमा पूरा गरेको 
अवस्थालाई सम्झन ुपछण। 

(झ) “उच्चस्तर (Standard) हातको स्वच्छता तह-२” भन्नाले उच्चस्तर तहको लामग 
वाश (WASH) मापदण्ड 2078 ले पररभावषत गरेको पररमार्/सीमा पूरा गरेको 
अवस्थालाई सम्झन ुपछण ।  

(ञ) “उच्चस्तर पानी (Standard)” भन्नाले उच्चस्तरतहका लामग यो दफा 7 को 
उपदफा (2),(3) र (4) बमोस्जमको सीमा परुा गरेको पानीलाई सम्झन ुपछण ।  

(ट) “खानेपानी सरुिा योजना” भन्नाले स्वास््य संस्थामा पानीलाई प्रदवुषत हनुबाट 
रोक्न र अववस्च्छन्न सरुिाको लामग खानेपानी आपूमतण प्रर्ालीको जोस्खमका 
आधारमा मूल्यांकन तथा ववश्लषेर् गरी सधुारका लामग खानेपानी तथा सरसफाइको 
सधुार मबमध (Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool) 

अथाणत WASHFIT को प्रयोग गनण सवकने अवस्थालाई सम्झन ुपछण । 

(ठ) “पानीको गरु्स्तरको स्चन्ह वा संकेत (Labeling)” भन्नाले पानी आउने प्रत्येक 
ठाउुँमा वपउन योग्य वा अयोग्य भनी स्चन्ह वा संकेत गररएको पानीलाई सम्झन ु
पछण ।  

(ड) “प्रदेश” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सम्झन ुपछण। 

(ढ) “मन्रालय” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास््य सम्बन्धी ववषय हेने 
मन्रालय सम्झन ुपछण। 

(र्) “वाश मापदण्ड” भन्नाले गण्डकी प्रदेशमा स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका 
लामग खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी राविय मापदण्ड, २०७९ 
सम्झन ुपछण। 

(त) “वाश” WASH (Water, Sanitation and Hygiene) भन्नाले स्वास््य संस्थामा 
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्झन ुपछण। 

(थ) “वाशवफट(WASH FIT)” भन्नाले स्वास््य संस्थामा खानेपानी, सरसफाई र 
सधुारका लामग वाशवफट टुल, २०१९ लाई सम्झन ुपछण। 
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(द) “सरकार” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सम्झन ुपछण । 

(ध) “सधुाररएको पानीको श्रोत” भन्नाले स्वास््य संस्थामा पाईप, टु्यबवेल, सरुस्ित 
ईनार, आकाशे पानीलाई सम्झनपुछण । सो शब्दले इजाजतप्राप्त ववतरकबाट 
प्याकेस्जङ एवं दवुानी गररएको पानीलाई समेत सम्झन ुपछण। 

(न) “सधुाररएको शौचालय (Improved Toilet)” भन्नाले मलमरुलाई मानवको 
सम्पकण बाट स्वच्छकर तबरले ढल, सेस्प्टक ट्यांक वा खाडलमा अलग गने 
प्रववमध (फ्लस, मल वा स्लाब भएको खाल्डो) प्रयोग भएको शौचालयलाई सम्झन ु
पछण। 

(ऩ) “सेवा ददने स्थान” भन्नाले स्वास््य संस्थाहरुको बवहरंग, अन्तरंग, आकस्स्मक, 

प्रसूती, प्रमतिा कि समेतलाई सम्झन ुपछण । 

(प) “हब अस्पताल” भन्नाले आकस्स्मक कायण प्रयोजनका लामग सरकारले छनौट 
गरेका अस्पतालहरुलाई सम्झन ुपछण । 

 

३. उद्दशे्य: यस मापदण्डका उदे्दश्य देहायबमोस्जम रहेका छन:्- 

(क) स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््यजन्य फोहर व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा 
स्वच्छताको आवश्यकता पवहचान गनण स्वास््य संस्थाहरुलाई आवश्यक सहयोग 
गने, 

(ख) स्वास््य संस्थाजन्य फोहर व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको 
सम्बन्धमा पवहचान गररएका आवश्यकता पूरा गनणका लामग आवश्यक सहयोग 
गने,  

(ग) स्वास््य सेवा प्रदान गदाण हनु सक्ने संक्रमर् न्यूमनकरर् सहयोग गने, 
(घ) स्वास््य संस्थाहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवधणन माफण त पेशागत 

स्वास््य सरुिामा सधुार गरी गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनण सहयोग गने, 
(ङ) स्वास््यकमी, मबरामी  एवं सेवाग्राहीलाई स्वास््य सेवाको उपभोग गनण, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार मसक्न र अपनाउन प्रोत्सावहत गने, 
(च) समदुायस्तरमा स्वास््यजन्य फोहर व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्बन्धी असल व्यवहार अपनाउनका लामग प्रोत्सावहत गने । 

४. स्वास््य संस्थाहरुमा हनुे रोगको जोस्खम तथा रोकथामका उपायहरु: स्वास््य संस्थाहरु स्वास््यजन्य 
फोहर व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अभावमा संक्रामक रोगहरुको उच्च जोस्खम 
हनु सक्छन।् अनसूुची-१ मा उल्लेख भएबमोस्जमका रोगको जोस्खम र उक्त रोगको रोकथामका 
उपायहरुका सम्बन्धमा सचेत बनाउन यो मापदण्ड आवश्यक रहेको छ। 
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५. वाश मापदण्डको लामग स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको वमगणकरर्: (१) स्वास््य सेवा प्रदायक 
संस्थामा अनसूुची-२ मा उस्ल्लस्खत मापदण्ड रहनेछन ्।  

(२) स्वास््य संस्थाहरुलाई उपदफा (१) आधारमा अनसूुची-३ बमोस्जम वमगणकरर् 
गररएको गररनेछ । 

६. मापदण्डको कायाणन्वयन: (१) यस मापदण्ड प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायणमा 
कायाणन्वयन गररनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको मापदण्ड कायाणन्वयन गदाण सरोकारवालाहरुको भमूमका 
तथा स्जम्मेवारी अनसूुची-४ मा उल्लेख भएबमोस्जम हनुेछ। 

७. स्वास््य संस्थामा उपलब्ध सेवाका तहः (१) स्वास््य संस्थामा उपलब्ध हनु ेखानेपानी, सरसफाई 
तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवाको तह अनसूुची- ५ अनसुार हनुेछ । 

(२) स्वास््य संस्थाहरुको लामग खानेपानीको गरु्स्तर सम्बन्धी मापदण्ड अनसूुची-६ 

बमोस्जम हनुेछ । 

(३) स्वास््य संस्थाहरुको लामग पानीको गरु्स्तर सम्बन्धी मापदण्ड अनसूुची-७ 
बमोस्जम हनुेछ । 

(४)  स्वास््य संस्थामा प्रत्येक व्यस्क्तका लामग प्रयोग हनुे पानीको पररमार् अनसूुची-
८ मा उल्लेख भए बमोस्जम हनुेछ ।  

(५) स्वास््य संस्थाका लामग सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड अनसूुची-९ 

बमोस्जम हनुेछ। 

८. स्वास््य संस्थामा प्रयोग हनुे पानी सम्बन्धी व्यवस्था: स्वास््य संस्थाहरुमा प्रयोग हनुे पानी देहाय 
बमोस्जमको हनुेछः- 

(क)  स्वास््य संस्थाहरुमा चौववसै घण्टा पानीको उपलब्धता हनुपुनेछ। 

(ख)  सेवा प्रदान गने इकाई जस्तै मबरामी जाुँच्ने कोठा, प्रसूमत कि, प्रयोगशाला 
लगायतमा हात धनुे स्थानमा प्रमत ममनेट पाुँच मलटर पानी सचुारु रुपमा आउन े
हेन्ड वाश बेमसन उपलब्ध हनु ुपदणछ र प्रयोगकताणको पहुुँच तीस ममटर मभरको 
दूरीमा हनु ुपनेछ। 

(ग)  प्रत्येक स्वास््य संस्थामा वपउन, खाना तयार गनण, व्यस्क्तगत सरसफाई, अन्य 
सरसफाई र स्चवकत्सकीय प्रयोजनको लामग सबैको सहज पहुुँच हनुेगरी उस्चत 
स्थानमा पानीको मनयममत उपलब्धता हनु ुपनेछ। 

(घ) स्वास््य संस्थाका प्रत्येक तल्लामा चौववसै घण्टा अनसूुची -७ मा उस्ल्लस्खत 
गरु्स्तरको मापदण्ड पूरा गरेको खानेपानीको सवुवधा उपलब्ध भएको हनुपुनेछ 
। 
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(ङ) स्वास््य संस्था पररसरमा स्वच्छ तथा सरुस्ित पानीको भण्डारर्को लामग पानीको 
मखु्य ववतरर् प्रर्ाली अवरुि भएको अवस्थामा कस्म्तमा दईु ददन सम्म पगु्न े
गरी जगेडा गररएको हनुपुनेछ । 

(च) पानीको भण्डारर् स्थानलाई प्रदषुर्बाट जोगाउनका लामग आवश्यक व्यवस्थापन 
(छोपेर राख्न,े मनयममत सरसफाई, चहुावट मनयन्रर्) गररएको हनुपुनेछ । 

(छ) स्वास््य संस्थामा व्यवस्थापन गररएको खानेपानीको गरु्स्तर प्रचमलत कानूनले 
मनधाणरर् गरेबमोस्जम हनुपुनेछ । 

(ज)  स्वास््य संस्थाबाट उपलब्ध गराइएको पानीको गरु्स्तर सम्बन्धमा मनयममत 
अनगुमन गनुणपनेछ । 

(झ)  पानीको आपूमतण र ववतरर् प्रर्ालीमा खानेपानी सरुिा योजना (Water Safety 

Plan) कायाणन्वयन हनु ुपनेछ । खानेपानीको स्रोत Placenta Pit, Soak Pit 

जस्ता संरचनाहरुबाट कस्म्तमा ५० वफट टाडा हनुपुछण । 

(ञ)  पानीको श्रोत एउटै भएतापमन खानपेानीको फरक फरक प्रयोजनका लामग ववतरर् 
गने मबन्द ुफरकफरक हनुपुनेछ । 

(ट) स्चवकत्सवकय प्रयोग वा बालबामलकालाई नहुाउने कामको लामग जोस्खम नहनु े
मनमणमलकरर् गररएको पानीको प्रयोग हनुपुनेछ । 

 

९. स्वास््य संस्थामा सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था : स्वास््य संस्थामा सरसफाई तथा 
स्वच्छता देहाय बमोस्जम हनुेछः-  

(क) स्वास््य संस्थाले मापदण्डको दफा ७ को उपदफा (५)  बमोस्जमको सरसफाई 
तथा स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड पालना गनुण पनेछ। 

(ख)  स्वास््य संस्थामा रहेका शौचालयहरुमा अनूसूची-१० र अनसूुची-११ 
बमोस्जमका ववशेषताहरु रहनपुनेछ ।  

(ग) शौचालयमा फोहरमैला, धलुो, मलमूर र पानी नजम्ने तवरले सफा गररएको 
हनुकुा साथै  वकराफट्याङग्रा प्रवेश मकु्त हनु ुपनेछ। 

(घ) शौचालयमा सफाई सामग्रीहरु (साबनु, पानी, प्रदूषर् नाशक रसायन, पछु्न े
कपडाहरु र सफा गने ब्रश) अमनवायण रुपमा उपलब्ध हनु ुपनेछ । 

(ङ) शौचालयको मनयममत सरसफाई र प्रयोगको समुनस्ितताका लामग सरसफाइ तथा 
सम्भार तामलका अमनवायण रुपमा बनाएको हनुपुनेछ । 

(च) सावणजमनक शौचालय मडटजेन्ट वा पानीले तीनपटक र मनजी मबरामीको कोठामा 
बनाइएको शौचालय दैमनक कम्तीमा दईुपटक तथा फोहर हनुासाथ सफा 
गररनपुछण । सम्पकण मा रहेका सबै सतहमा संक्रमर्नाशक रसायन (०. ५% 
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क्लोररन ) द्वारा सफा गररन ुपछण र देस्खने फोहरमैला र धलुो सफागनण छुटै्ट 
ब्रशको प्रयोग गनुण पनेछ। 

(छ) सफाई गने व्यस्क्तले दूषर् मनवारर् गने झोल तयार गने तरीका समेतका 
सरसफाई सम्बन्धी तामलम प्राप्त गरेको र उक्त प्रयोजनका लामग आवश्यक पने 
सफाईका पयाणप्त सामग्री र व्यस्क्तगत सरुिा उपकरर्हरु उपलब्ध गराईएको 
हनु ुपनेछ । 

(ज) स्वास््य संस्थाका ओवपडी, इन्डोर, आकस्स्मक कि, प्रयोगशाला, प्रसूमत कि, 
प्रमतिालय र सबै शौचालयहरुमा साबनु पानीले हात धनुे सवुवधा अमनवायण रुपमा 
उपलब्ध भएको हनु ुपनेछ। हातको सरसफाइका लामग हात धनुे वेमसन/स्टेशन 
(मसंक, ढक्कन भएको बाल्टी, साबनु-पानी) र धारा तथा पानीको मनकासको सवुवधा 
व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ। 

(झ) अस्पतालहरुमा स्वास््यकमी, कमणचारीहरु तथा मबरामीका लामग नहुाउने सवुवधा 
(स्वास््य संस्थाको सरसफाइ सवुवधास्थल मभर वा छुटै्ट भवनमा) उपलब्ध हनु ु
पनेछ । 

(ञ) स्वास््य संस्थामा फोहर वा प्रदूवषत हातहरु सफा गनण साबनु र पानीको अमनवायण 
उपलब्धता हनुकुा साथै आवश्यकता अनसुार प्रयोग गनण सवकने गरी 
अल्कोहलयकु्त हात सफा गने रसायन (Alcohol Based Hand Sanitizer) 

सबैले देख्न ेर प्रयोग गनण ममल्ने गरी राख्न ुपनेछ। 

(ट) शल्यवक्रया किमा सेन्सर वा कुवहनाले खोल्ने धारा (Elbow Tap)  व्यवस्था 
गनुणपनेछ ।  

 

१०. स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : स्वास््य संस्थाजन्य फोहोरमैला 
व्यवस्थापन देहाय बमोस्जम हनुेछः- 

(क) प्रत्येक तहका स्वास््य संस्थाहरूबाट उत्सजणन हनुे फोहरमैला व्यवस्थापन 

National Healthcare Waste Management Standards and Operating 

Procedures, 2020 बमोस्जम हनु ुपनेछ। 

(ख) तोवकएको रङ्ग अनसुारका फोहर जम्मा गने ववन उपलब्ध हनुपुनेछ । 

(ग)  फोहरमैला व्यवस्थापन ववमध अनसूुची-१२ बमोस्जम हनुेछ । 

(घ) सरुस्ित र प्रभावकारी ढंगले फोहरमैला संकलन तथा ववसजणन गनण ममल्ने गरी 
फोहर संकलन स्थलको व्यवस्था गररएको हनु ुपनेछ । 

(ङ) स्वास््य संस्थमा कायणरत कमणचारीहरुलाई स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला 
संकलन गरी ववसजणन गने तामलम प्रदान गनुणका साथै सफाई तथा फोहरमैला 
व्यवस्थापन सम्बन्धी उपकरर् उपलब्ध हनु ुपनेछ ।    
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(च) स्वास््य संस्था एवम ्वरपरको वातावरर् तथा आकाशेपानी र सतहको पानी 
प्रदषुर् नहनुे गरी स्वास््यसंस्थाजन्य फोहर मैलाको सरुस्ित रुपमा ववसजणन गनुण 
पनेछ ।   

११. संक्रमर् रोकथाम तथा मनयन्रर् सम्बन्धी व्यवस्था: स्वास््य संस्थामा संक्रमर् तथा मनयन्रर् 
देहाय बमोस्जम हनुेछः- 

(क) स्वास््य संस्थमा कायणरत कमणचारीहरुलाई संक्रमर् रोकथाम तथा मनयन्रर् 
सम्बन्धी  तामलम प्रदान गनुणका साथै संक्रमर् रोकथाम तथा मनयन्रर् सम्बन्धी 
उपकरर् उपलब्ध हनु ुपनेछ ।  

(ख) स्वास््य संस्थाको भवनका भईु, मभत्ता तथा शैया समेतका स्थानहरु सफा र 
संक्रमर्रवहत हनुपुनेछ । 

(ग) स्वास््य संस्थाका  स्चवकत्सकीय उपकरर्हरुको सफाइ र मनमणलीकरर् हनुपुनेछ 
। 

(घ) ववशेष अवस्था (जस्तै हैजाका मबरामीहरु आइसोलेशनमा राख्दा) ददसा वा 
वान्तालाई सफा गरी मनसङ्क्क्रममत गनण ०.५% एस्क्टभ क्लोरीन घोलको प्रयोग 
गनुण पनेछ। 

(ङ) मबरामीको रगत, मलमूर, वान्ता वा शरीरबाट मनक्लने तरल पदाथणले प्रदूवषत 
गरेको स्थानको तत्काल मनसङ्क्क्रममत हनु ुपनेछ । 

(च) मबरामीको संसगण भएको लत्ताकपडा र मलनेनलाई सरुस्ित गरी राख्नपुनेछ र 
कपडा धनुे मेशीन प्रयोग गदाण ६० देस्ख ९० मडग्रीसम्मको तापक्रममा लस्न्ि 
मडटरजेन्टको प्रयोग गनुणपदणछ। यदद कपडा धनु ेमेस्शन नभएमा कपडाहरुलाई 
ठुलो भाडा/िममा तातो पानी र साबनुको घोलमा राखेर धोई सकेपमछ ०.०५% 
सोमडयम हाइपोक्लोराइटमा ३० ममनेटसम्म डुबाई सफा पानीले पखाली घाममा 
सकुाउन ुपनेछ । 

(छ) व्यस्क्तगत संक्रमर् मनयन्रर् अभ्यासबारे मबरामी र स्याहारकताणहरुलाई स्वास््य 
संस्थाबाट उस्चत समयमा पयाणप्त सल्लाह ददन ुपनेछ। 

(ज)  संक्रामक रोग सनणबाट जोमगन शवहरुलाई उस्चत व्यवस्थापन गनुणपनेछ । 

(झ) स्वास््य कमी तथा सम्बस्न्धत व्यस्क्तहरुले ववशेष सावधानी अपनाएर संक्रमर्को 
रोकथाम गनुण पनेछ । 

 

१२. नमूना स्वास््य संस्थाको छनौटः स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा खानेपानी, 
सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्डको कायाणन्वयन गनण नमनुाको लामग प्रदेशमा रहेका स्वास््य 
संस्था छनोट गनण सवकने छ । 
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१३. स्वास््य संस्था छनौटको आधारः (१) स्वास््य संस्था छनोट गनणको लामग तपमसल बमोस्जमको 
सूचक प्रयोग गररनेछः- 

(क) खानेपानीको लामग अनसूुची-१3 को सूचक प्रयोग गररनेछ ।  

(ख) सरसफाईको लामग अनसूुची-१4 को सूचक प्रयोग गररनेछ  

(ग) स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनको लामग अनसूुची-१5 को सूचक प्रयोग 
गररनेछ  

(घ) स्वास््य संस्थामा स्वच्छताको लामग अनसूुची-१6 प्रयोग गररनेछ । 

(ङ) संक्रमर् रोकथाम, मनयन्रर् र व्यवस्थापनका लामग अनसूुची-१7 प्रयोग गररनेछ। 

(२) यस मापदण्ड बमोस्जमको चेकमलष्टका आधारमा मलु्यांकन गदाण न्यूनतम अंक 
प्राप्त गने स्वास््य संस्थालाई छनौट गरी ववकास गनण सवकनछे। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम छनौट भएको स्वास््य संस्थालाई हालको वाश अवस्थाको 
मूल्याङ्कन गरी प्राथममकता को आधारमा क्रममक रुपमा स्वास््यजन्य फोहरको व्यवस्स्थत 
सङ्कलन तथा ववसजणन, गरु्स्तरीय खानेपानीको उस्चत व्यवस्थापन, सरसफाइ र स्वच्छताको 
अवस्थामा सधुारका लामग आवश्यक कायण गररनेछ । 

 

१४. संशोधनः यो मापदण्ड मन्रालयले आवश्यकता अनसुार संशोधन गनण सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ४ सुँग सम्बस्न्धत)  

स्वास््य संस्थाहरुमा हनुे रोगको जोस्खम तथा रोकथामका उपायहरु  

रोगको जोस्खम  रोकथामका उपायहरु 

हावाको माध्यमबाट सने संक्रमर्, ( जस्तै 
मलस्जओनेलोमसस, एमभएन इन्फ्लएुन्जा, 
ियरोग, कोरोना भाइरस संक्रमर् (SARS, 

MERS, COVID-19) आदद) 

• मास्कको उस्चत प्रयोग तथा फोहरको उपयकु्त व्यवस्थापन, 
• खकारको उस्चत ववसजणन,  

• हातको स्वच्छता । 

पानीजन्य रोगहरु ( जस्तै हैजा, झडापखला, 
टाइफाइड, हेपाटाइवटस आदी ) 

• पानीको आपमुतण (गरु्स्तर र पहुुँच) व्यवस्थापन, 
• मलमरुको सरुस्ित व्यवस्थापन, 
• खानेकुराको स्वच्छता व्यवस्थापन,  

• हातको स्वच्छता व्यवस्थापन । 

घाउ/शल्यवक्रयाका लामग स्चरफार गररएको 
भागमा प्रदूवषत पानी स्चवकत्सकीय उपकरर् र 
िेमसड / सईुबाट हनुे संक्रमर् (जस्तै 
संक्रमर्- (Sepsis)) 

• एक पटक मार प्रयोग गनण ममल्ने स्चवकत्सकीय उपकरर् तथा 
िेमसङ / सईुको प्रयोग/ व्यवस्थापन, 

• उपकरर् तथा िेमसङ सामग्रीको सफाई तथा मनमणलीकरर्/ 
व्यवस्थापन, 

• गरु्स्तर यकु्त पानीको प्रयोग/व्यवस्थापन,  

• शल्यवक्रया र िेमसड गदाण संक्रमर्रवहत तररका अपनाउन,े 
• शल्यवक्रयास्थल/ शैयाहरु/ शल्यवक्रया किको दूषर्मनवारर् 

(Fumigation) व्यवस्थापन, 
• फोहरमैला बावहर मनकाल्ने अलग मागणहरुको व्यवस्थापन | 

संक्रममत मसरीञ्ज, सईु को प्रयोग तथा 
असरुस्ित रगतको माध्यमबाट सने संक्रमर् 
(जस्तै हेपाटाइवटस बी, हेपाटाइवटस सी. 
एच.आई.भी) 
 

• स्वास््यसंस्थाजन्य फोहरको व्यवस्थापन तथा एक पटक मार 
प्रयोग गनण ममल्ने (Disposable) मसररञ्ज प्रयोग/व्यवस्थापन,  

• सरुस्ित रक्त दान (Blood transfusion) व्यवस्थापन, 
• उस्चत ढंगले मसररञ्जको प्रयोग गने, एकपटक प्रयोग गरेको सईुको 

क्याप नलगाउने,  

• व्यस्क्तगत सरुिा उपकरर्को (PPE) प्रयोग । 

तातो र स्चसोले गदाण हनुे तनाव र असहजता  • तताउन ेव्यवस्था, हावाको मनकास, वातानकुुलन ईन्सलेुसन 
व्यवस्थापन (Heating), (Ventilation), (Air condition), र 
(Insulation) 

 

कीटजन्य रोगको प्रसारर् (जस्तै मलेररया, 
डेंग,ु मलसमेमनयामसस) 
 

• भवनमभर र वररपरर कीट मनयन्रर्, 
• मबरामीको सरुिा, 
• पूवाणधारको मनयममत स्याहार संभार, 
• स्वास््यसंस्था वररपरी पानी जम्न नददने, 
• ओभरहेड ट्यावङ्क र पानी भण्डारर् गने भाडाकुडा छोपेर राख्न े। 
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अनसूुची-२ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सुँग सम्बस्न्धत) 
स्वास््य संस्थाका लामग वाश मापदण्ड 

स्वास््य संस्थाको 
वमगणकरर्  

खानेपानी  सरसफाई  स्वछता 
स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला 

व्यवस्थापन  

पवहलो समूहमा पने 
स्वास््य संस्थाहरु 

क (II) क (II) क (II) 
क ( national healthcare waste 

management standards and operating 

procedure 2020) 

दोश्रो समूहमा पने 
स्वास््य संस्थाहरु 

क (II) क (I) क (II) 
क (national healthcare waste 

management standards and operating 

procedure 2020) 

तेश्रो समूहमा पने 
स्वास््य संस्थाहरु 

क (I) ख क (I) 
क ( national healthcare waste 

management standards and operating 

procedure 2020) 

ववस्ताररत सेवा ख ख ख ख  

घमु्ती स्शववरसमहु ( 

प्रकोप र सामान्य 
अवस्थामा ) 

ख ख ख ख 

 

नोट: (क) भन्नाले उच्चस्तर (Standard) र (ख) भन्नले आधारभतू (Basic) जनाउुँछ। 
 

  



12 
 

अनसूुची-३ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सुँग सम्बस्न्धत) 
वाश मापदण्डको आधारमा स्वास््य संस्थाको वमगणकरर् 

स्वास््य संस्थाको समूह  स्वास््य संस्था वगीकरर्  

पवहलो समहुमा पने स्वास््य 
सेवा प्रदायक संस्थाहरू 

 

जनरल अस्पताल (१००- ३०० शैया), ववशेषज्ञ अस्पताल, ववस्शवष्टकृत 
अस्पताल, स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठान अन्तगणतका स्शिर् अस्पताल तथा 
अन्य स्शिर् अस्पताल, बाल अस्पताल, ववशेषज्ञ आयवेुद अस्पताल, 

डाइलाइमसस केन्द्र 

दोस्रो समहुमा पने स्वास््य 

संस्थाहरू 

 

आधारभतू अस्पताल, जनरल अस्पताल २५-५० शैया, आयवेुद स्वास््य 
केन्द्र जनरल आयवेुद अस्पताल २५-५० शैया, होममयोप्याथी अस्पताल, 

प्रयोगशाला, ववशेषज्ञ स्क्लमनक, पोमलस्क्लमनक, जेररयाविक केयर सेन्टर, 

आुँखा उपचार केन्द्र, वफस्जयोथेरापी केन्द्र पनुस्थापना केन्द्र (मनोसामास्जक, 

शारीररक), रेमडयो इमेस्जङ्ग सेन्टर, Hospice center, टेस्ट टू्यब बेबी 
(IVF) सेन्टर 

तेश्रो समहुमा पने स्वास््य 
संस्थाहरु 

आधारभतू स्वास््य सेवा केन्द्र, आधारभतू आयवेुद सेवा केन्द्र, आयवेुद 
स्वास््य केन्द्र, स्वास््य स्क्लमनक, डेन्टल स्क्लमनक, जेररयाविक परामशण 
केन्द्र, आयवेुद स्क्लमनक, प्राकृमतक उपचार केन्द्र, अकुपन्चर, अकुप्रसेर 
केन्द्र सोवाररग्पा (आम्ची) स्क्लमनक, परमपरागत सेवा स्क्लमनक, 

होममयोप्याथी स्क्लमनक, यनुानी उपचार केन्द्र, योग ध्यान तथा शारीररक 
व्यायाम केन्द्र, रक्तसञ्चार केन्द्र 

ववस्ताररत सेवा समहु ववस्ताररत सेवा प्रदान गररने स्थान 

घमु्ती स्शववर समहु (प्रकोप 
र सामान्य अवस्थामा) 

अस्थायी / घमु्ती स्शववरहरू 
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अनसूुची-४ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सुँग सम्बस्न्धत) 
सरोकारवाला मनकायको भमूमका तथा स्जम्मेवारी 

 

१ स्वास््य 
सेवाग्राहीहरू 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा/सवुवधाको 
प्रयोग तथा रेखदेख सम्बन्धी मापदण्डको पालना गने, 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी 
कमीकमजोरीमा उस्चत सधुारका लामग स्वास््य संस्थाहरुलाई पषृ्ठपोषर् प्रदान गने । 

२ स्वास््य सेवाग्राही 
तथा उनीहरुका 
आफन्त, 

आगन्तकु, 

कुरुवाहरु 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा/सवुवधाको 
प्रयोग तथा रेखदेख सम्बन्धी मापदण्डको पालना गने, 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवामा उस्चत 
सधुारका लामग स्वास््य संस्थालाई पषृ्ठपोषर् प्रदान गने। 

3 स्वास््य संस्था 
संचालन तथा 
व्यवस्थापन 
समममत 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी लक्ष्य 
हामसल गरी कायम राख्नका लामग स्वास््य संस्था सधुार वक्रयाकलापहरुको योजनामा 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी वावषणक योजना तजुणमा गरी समावशेका साथै 
कायाणन्वयन गने, 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी लक्ष्य हामसल गनणका लामग मनयममत रुपमा 
योजना तजुणमा गरी सोको कायाणन्वयन तथा उपलब्धीहरु हामसल गनण मनरन्तर ताकेता गने, 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कायणका लामग आवश्यक बजेट व्यवस्थापन, 
• स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनका लामग अलगै कमणचारी खटाउने, 
• स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक प्लस्म्बंग सेवाका लामग दि जनशस्क्त भएको समुनस्ित गने, 
• स्थानीय सरोकारवालाहरुसुँग समन्वय गने, 
• जोस्खममा आधाररत खानेपानी र सरसफाइका सवुवधाहरुको सधुार ववमध (Water and 

Sanitation for Health Facility Improvement Tool) लागू गरी सधुार गदै जान।े 

४ स्वास््यकमी 
 

• मापदण्डको पालना गने/गराउने, 
• स्वास््य संस्था गरु्स्तर सधुार योजनामा "वाश सम्बन्धी स्जम्मेवारी वहन गने। 

• सरुवा रोगहरुको संक्रमर् रोकथाम गनणका लामग मनरन्तर पहल गने जस्तै हातको स्वच्छता 
र स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सवुवधाको 
अनगुमन गरी आवश्यक ममणत सम्भार एवम ्सधुार गने, 

• उपयकु्त स्वच्छतायकु्त व्यवहार अवलम्बन गनणका लामग मबरामी तथा मबरामीका आफन्त, 

आगन्तकु, कुरुवाहरुलाई जानकारी ददई स्वच्छतायकु्त व्यवहार अवलम्बन गनण प्रोत्सावहत 
गने, 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सधुार योजनामा 
तय गररएका लक्ष्य हामसल गरी कायम राख्न सकृय सहभागी हनुे। 
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५ स्वास््य संस्था 
प्रमखु 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी लक्ष्य 
हामसल गनणका लामग स्वास््य संस्था सधुार वक्रयाकलापहरुको योजनामा खानेपानी, सरसफाइ 
तथा स्वच्छता सम्बन्धी बावषणक योजना तजुणमा गरी कायाणन्वयन गने, 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी 
मापदण्डको पालना सम्बन्धी अनगुमन गरी पालना गररएको समुनस्ित गने, 

• आवश्यकतानसुार अमभमूस्खकरर्, गोष्ठी र तामलमहरुको आयोजना गने, 
• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था सधुारगरी ददगोपना कायमकालामग सम्बस्न्धत 

स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र सहकायण गने । 

६ सरसफाइ 
कमणचारी 

• स्वास््य संस्थाको सरसफाइ, स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी 
रुपमा कायण गने, 

• स्वास््य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबिणन / सधुार योजनामा तय गररएका 
अमभप्राय/लक्ष्यहरु हामसल गनणका लामग सवक्रय रुपमा कायण गने/गराउने। 

७ राविय तथा 
अन्तराविय 
सहयोगी संस्था / 
मनकाय 

• स्वास््यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी 
मापदण्डको पालना तथा कायाणन्वयन गनणका लामग आवश्यक प्राववमधक तथा आमथणक सहयोग 
प्रदान गने। 

८ समदुाय • संघ/संस्थाहरु माफण त समदुायमा आयोजना हनुे रोग मनयन्रर् तथा स्वास््य सम्बन्धी 
सचेतनामूलक कायणक्रममा सहभागी भई पररपालना गने, 

• स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला र व्यवस्थापनको अपयाणप्त अभ्यासहरुका बारेमा सम्बस्न्धत 
मनकायहरुलाई जानकारी गराउने, 

• स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवा तथा 
सवुवधाहरुबारे सम्बस्न्धत स्वास््य संस्था र स्थामनय तहमा पषृ्ठपोषर् प्रदान गने। 
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अनसूुची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (१) सुँग सम्बस्न्धत) 
स्वास््य संस्थामा उपलब्ध हने खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवाको तह 

सेवाको    
तह 

स्वास््य 
संस्थामा 
खानेपानी 

 

स्वास््य संस्थामा 
सरसफाइ 

स्वास््य संस्थामा 
हातको स्वच्छता 

स्वास््य संस्थामा 
फोहरमैलाको ववसजणन 

बतावरर्ीय 

सरसफाइ 

 

उच्चस्तर यस मापदण्डमा उस्ल्लस्खत खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको हनु ुपनेछ।  

आधार  

भतू  

स्वास््य 
संस्था 
पररसरमा 
सधुाररएको 
श्रोतबाट पानी 
उपलब्ध 
भएको 

स्वास््यकमी, अन्य 
कमणचारी, सेवाग्राही को 
लामग सधुाररएका शौचालय 
प्रयोग योग्य हनुे गरी 
छुट्याईएको, मवहला एवम ्
मवहनावारी भएकाको 
स्वच्छता व्यवस्थापन संभव 
हनुे गरी छुट्याईएको र 
अशक्त व्यस्क्तहरुको 
आवश्यकता पूरा गने 
खालका समेत भएको 

सेवा ददने स्थान र 
शौचालयमा हातको 
स्वच्छता का लामग 
(सावनु पानी 
व्यवस्था भएको, 
वेमसन वा 
अल्कोहलयकु्त हात 
सफा गने जेल / 
रसायन 
(Sanitizer) 

उपलब्ध भएको 

परामशण / सेवा प्रदान 
गररने ठाउुँमा कम्तीमा 
चारवटा भाुँडा (बीन) 
मा सरुस्ित तवरले 
फोहरलाई छुट्टा छुटै्ट 
संकलन गरर रास्खएको 
हनुेछ र छाला छेड्ने 
औजार र संक्रमर् गनण 
सक्ने फोहरहरुलाई 
सरुस्ित तवरले 
ववसजणन/व्यवस्थापन 
गररएको 

सरसफाइ गने 
व्यस्क्तले 
उपलब्ध 
आधारभतू 
प्रोटोकल 
अनसुार 
तामलम प्राप्त 
गरेको 
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अनसूुची-६ 

(दफा ७ को उपदफा (२) सुँग सम्बस्न्धत) 

स्वास््य संस्थामा प्रयोग हनु ेखानेपानी गरु्स्तर मापदण्ड 
 

(क) अमनवायण परीिर् गनुण पने Paramenters  

क्र.सं Parameters एकाइ (unit) 

अधिकतम 

सिनन् सीमा 

(Maximum 

Concentration 

Limit) 

कैधियत 

(Remarks) 

Physical Parameters  

१ धममललोपन (Turbidity) एन.वट.य.ु (NTU) 5 NHBGV 

२ हाइिोजन ववभव (pH)  6.5-8.5 NHBGV 

३ रङ्ग (Color ) एन.वट.य.ु (NTU) 5 NHBGV 

४  स्वाद र गन्ध (Taste and 

oder) 

 आपस्त्तजनक हनु 
नहनु े

NHBGV 

५ ववद्यतुीय संवाहकता 
(Electrical 

Conductivity) 

माइक्रोमसमेन्स  

से.मम. (µS/cm) 

1500 NHBGV 

Chemical Parameters  

6 फलाम (Iron)  मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.30 (3) NHBGV 

7 मेन्गामनज (Manganese) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.20 NHBGV 

8 आसेमनक (Arsenic) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.05 HBGV 

९ फ्लोराइड (Fluoride) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.50-1.50 
(न्यनुतम-
अमधकतम) 

HBGV 

10 अमोमनया (Ammonia) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

1.50 NHBGV 

11 क्लोराइड (Chloride)  मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

250 NHBGV 

12 सल्फेट (Sulphate) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

250 NHBGV 
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13 नाईिेट (Nitrate) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

50 HBGV 

14 तामा (Copper) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

1 NHBGV 

15 जस्ता (Zinc) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

3 NHBGV 

16 आलमुममनयम 

(Aluminium) 
मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.20 NHBGV 

17 कुल कडापन (Total 

Hardness) 
मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

500 NHBGV 

18 क्लोररन अवशेष 

(Residual Chlorine) 
मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.10-0.50 
(न्यनुतम-
अमधकतम)  

HBGV 

(क्लोररन 
प्रयोग हनुे 
प्रर्ालीमा 
मार) 

Microbiological Parameters  

19 ई. कोली (E.Coli) मस.एफ.य.ु/100 
मम.मल. 
(CFU/100ml) 

0 HBGV 

     

 

(ख) जोखम तथा सान्दमभणकताको आधारमा थप परीिर् गनुण पने Parameters  

क्र.सं Parameters एकाइ (unit) 

अधिकतम 

सिनन् सीमा 

(Maximum 

Concentration 

Limit) 

 

कैधियत 

(Remarks) 

 Physical Parameters 

१ कुल घमुलत ठोस 
पदाथण (Total 

Dissovlved 

Solids) 

मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

1000  NHBGV 

 Chemical Parameters 

2 क्याल्सीयम 

(Calcium) 

मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

200  NHBGV 

3 मससा (Lead) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.01  HBGV 



18 
 

4 क्याडममयम 

(Cadminum) 
मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.003  HBGV 

5 क्रोममयम 

(Chromium) 
मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.05  HBGV 

6 सायनाइड 

(Cyanide) 
मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.07  HBGV 

7 पारो (Mercury) मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

0.001  HBGV 

8 नाइिाइट्स 

(Nitrites) 
मम.ग्रा./मल. 
(mg/L) 

3  HBGV 

 Microbiological Parameters 

9 कुल कोमलफमण 
(Total Coliform) 

मस.एफ.य.ु/100 
मम.मल. 
(CFU/100ml) 

0 (95 प्रमतशत 
नमनुाहरुमा) 

 HBGV 

 
द्रष्टव्य: 

१. कोष्ठमभर रास्खएका सघनन्का माननहरु ववकल्प नरहेको अवस्थथामा मार मान्य 
हनेुछन।् 

२. Health Based Guidelines value (HBGV) भएका Parameters मानव स्वास््यमा पनण 
सक्ने प्रमतकूल असरसुँग प्रत्यि सम्बन्धीत छन।् non-Health Based Guidelines Value 

(NHBGV) भएका Parameters प्रर्ालीको सञ्चाललन प्रवक्रयाहरुको प्रभावकाररता वा 
पानीको सामास्जक स्वीकायणता वा पानीको सौन्दयण (Aesthetic value) सुँग सम्बस्न्धत 
छन।् 

३. यो गरु्स्तर लागू  भएको पाुँच वषण मभर सबै प्रदायकले मामथ खण्ड (क) मा व्यवस्था 
भए बमोस्जमको Parameters सबै प्रर्ालीमा अमनवायण रुपमा एक पटक परीिर् गरी 
आधार-त्याङ्क तयार गनुण पनेछ। 

४. मामथ खण्ड (क) मा उल्लेख भएका बाहेक प्राकृमतक प्रवक्रया, औद्योमगक वक्रयाकलाप, 
मानव बस्तीबाट उत्सस्जणत हनु सक्ने हामनकारक धात ुतथा ढलजन्य यौमगक, कृवषजन्य 
वक्रयाकलापका कारर् पानीकमा उत्पन्न हनु सक्ने भौमतक, जैववक तथा रासायमनक 
प्रदषुर् समेत मध्यनजर राखी जोस्खम तथा सान्दमभणकताको आभारमा मामथ खण्ड (ख) मा 
उस्ल्लस्खत थप Parameteers को आधारमा परीिर् गनुण पनेछ। 

५. पानीजन्य महामारीको अवस्थामा ई-कोली लगायत अन्य शंकास्पद सूक्ष्म जैववक 
प्रदषुकहरु समेत परीिर् गनुण पनेछ। 
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६. ववपद् वा आपतकालीन अवस्थाहरुमा सेवा प्रदायकबाट ववतररत खानेपानीको गरु्स्तर मामथ 
खण्ड (क) बमोस्जम कायम गनण नसवकने अवस्थामा सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई घरेल ु
तथा वैकस्ल्पक उपाय अवलम्बन गरी पानी शदु्बीकरर् गरेर मार प्रयोग गनण पवूण सूचना 
जारी गनुण पनेछ। 

७. खानेपानी गरु्स्तर अनगुमनका क्रममा प्रर्ालीको अवस्था अनसुार महामारीको अवस्था र 
बढी प्रदषुर् हनु सक्ने बषाणतको समयमा क्लोररन अवशेष 0.5 मम.ग्रा./मल. भन्दा बढी र 
तत्कालै बैकस्ल्पक स्रोत नभएको अवस्थामा फ्लोराइड 0.5 मम.ग्रा./मल. भन्दा कम पाइएमा 
पमन यो गरु्स्तर प्रमतकूल भएको मामनने छैन। 

८. यस गरु्स्तर समावेश नभएका तर प्रर्ाली ववशेषमा आकवषणत हनेु स्वास््यको दृवष्टकोर्बाट 
हामनकारक Parameters जस्तै कृवषजन्य मबषादीबाट मनस्कने यौमगक समूह र मतनका 
अवशेषजन्य प्रदषुक आददको हकमा सघनन ्सीमा (Concentration limits) ववश्व स्वास््य 
सङ्गठनको खानेपानी गरु्स्तर मनदेस्शका 2017 बमोस्जम हनु ुपनेछ। 
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अनसूुची-७ 
(दफा ७ को उपदफा (३) सुँग सम्बस्न्धत) 

स्वास््य संस्थाहरुका लामग पानीको गरु्स्तर सम्बन्धी मापदण्ड 

ववतरर् गररने पानीको प्रयोजन 

 

गरु्स्तरको श्रोत 

 

प्रमार्ीकरर् 

कसरी गने 

 
कमत पटक गने 

वपउने पानी, हात धनुे पानी र 
स्चवकत्सकीय प्रयोजनको लामग 
उच्चस्तर (Standard) सेवा 
पानी तह १ 

राविय खानेपानी 
गरु्स्तर मापदण्ड 
२०७९  

 

राविय खानेपानी 
गरु्स्तर मापदण्ड 
२०७९ मा व्याख्या 
गररएका सूचकांकमा 
पानीको गरु्स्तर 
परीिर् 

छनौट गररएका 
सूचकांकहरु (E-Coli, 

FRC, Turbidity, pH) 

हरेक मवहना र अन्य 
सूचकांकमा वषणको एक 
पटक जान गनुण पदणछ । 

 

ववशेष पररस्स्थमतका लामग 
(हेमोडाईलाईमसस, सघन 
उपचार कि, रनवजात स्शश ु
सघन उपचार कि, 

स्नायसुम्बन्धी मटुु सम्बन्धी र 
शल्यवक्रया, प्लावष्टक सजणरी 
आदद): उच्चस्तर (Standard) 

सेवा पानी तह २ 

खानेपानी गरु्स्तर 
मनदेस्शका ववश्व 
स्वास््य संगठन र 
हरेक उपकरर्को 
आवश्यकता 
अनरुूप 

 

ववश्व स्वास््य संगठन 
मनदेस्शका सन ्
२०१७ 
(Addendum) HT 

व्याख्या गररएका 
सूचकांकहरु मा 
पानीको गरु्स्तरको 
जाुँच 

छनौट गररएका 
सूचकांकहरु (E Coli. 

FRC, Turbidity, pH) 

हरेक हप्ता र अन्य 
सूचकांकहरु वषणको एक 
पटक जांच गनुण पदणछ। 

 

वपउने पानीको गरु्स्तर भन्दा कमस्तरको पानीलाई सरसफाइ गनण, लत्ताकपडा धनु र सरसफाइका 
लामग मार प्रयोग गररन्छ। 
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अनसूुची-८ 

(दफा ७ को उपदफा (४) सुँग सम्बस्न्धत) 
स्वास््य संस्थामा पानी प्रयोग गने प्रत्येक व्यस्क्तको लागी उपलब्ध हनुपने पानीको पररमार् 

िरेहरु पानीको पररमार् 

बवहरंग / आकस्स्मक ववभाग ५ मलटर/प्रमत परामशण 

अन्तरंग ववभाग ४०-६० मलटर/प्रमत मबरामी/प्रमतददन 

१५ मलटर/प्रमत स्याहारकताण / प्रमतददन 

शल्यवक्रया कि/ प्रसूमत कि १०० मलटर/प्रमत शल्यवक्रया 

सकु्खा वा पूरक खाना व्यवस्था केन्द्र (Dry or 

Supplementary Feeding center) 

०.५-५ मलटर/ प्रमत परामशण कुनुणपने समयमा मनभणर 
हनुे 

भोमललो पूरक खाना व्यवस्था केन्द्र (Wet 

Supplementary Feeding Center) 

१५ मलटर/ प्रमत परामशण 
 

अन्तरंग उपचारात्मक औषधी सेवन केन्द्र 
(Inpatient Therapeutic Feeding center) 

३० मलटर/प्रमत मबरामी/प्रमतददन 

१५ मलटर/प्रमत स्याहारकताण / प्रमतददन 

हैजा उपचार केन्द्र 

 

६० मलटर/प्रमत मबरामी/प्रमतददन 

१५ मलटर/प्रमत स्याहारकताण / प्रमतददन 

गम्भीर घातक श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग (जस्तै 
कोमभड-१९, सासण) आईसोलेसन केन्द्र 

१०० मलटर/प्रमत मबरामी/प्रमतददन 

 

भाईरल रक्तश्रावयकु्त ज्वरो आईसोलेसन केन्द्र ३००-४०० मलटर/ प्रमत मबरामी / प्रमतददन 

१५ मलटर/प्रमत स्याहारकताण / प्रमतददन 

स्वास््यकमी र अन्य कमणचारी ५०-१०० मलटर/प्रमत व्यक्ती / प्रमतददन 

प्रयोगशाला १० मलटर/प्रमत परीिर् 

आकस्स्मक स्शववर/ हब अस्पताल (कमणचारी, 
स्याहारकताण र मबरामीलाई हैजा र भाईरल 
रक्तश्रावयकु्त ज्वरो जस्ता रोगबाट बचाउनका लामग 
पानीको सघन व्यवस्थापन आवश्यक हनु्छ ) | 

आकस्स्मक स्शववर/हब अस्पतालका लामग बैकस्ल्पक 
पानी ववतरर् प्रर्ाली (ववद्यमान पररमार्मा दैमनक 
पानीको ववतरर् िमता बराबर हनुेगरी) 
 

पानीको ववतरर् अवरुि भएको अवस्थाका लामग 
वैकस्ल्पक व्यवस्था 

ववतरर् प्रर्ाली अवरुि भएको अवस्थाका लामग सबै 
स्वास््य संस्थामा न्यूनतम २ ददनसम्म जगेडाको 
पानीको व्यवस्था गनुणपदणछ। 
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अनसूुची-९ 

(दफा ७ को उपदफा (५) सुँग सम्बस्न्धत) 
स्वास््य संस्थाका लामग सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड 

 

(क) स्वास््य संस्थाका लामग सरसफाई सम्बन्धी मापदण्ड 

स्थान Standard उच्चस्तर (तह १) Standard उच्चस्तर (तह २) 
प्रागर् (मखु्य भवन 
बावहर) 

सबै व्यस्क्तहरु (सेवटंगमा आधाररत)  

क. परुुष ब्लकः एउटा शौचालय कोठा, 
तीनवटा मरुालय, दईु वटा हात धनु े
वेमसन एउटा वाश बेमसन २४ 
"उचाइमा रहनपुने छ। 

ख. मवहला ब्लकः तीनवटा शौचालय 
कोठा, दईुवटा हात धनुे बेमसन एउटा 
वाश बेमसन २४" उचाइमा)। 

ग. मवहला/परुुष, अपांगमैरी शौचालय 
हनुपुने छ। 

सबै जना मबरामीहरुको संख्यामा आधाररत): 
 

• शौचालयको संख्या परुुषको लामग १:१०० को 
अनपुातमा र मवहलाको लामग १:५० को अनपुातमा 
हनुपुने छ।  

• मरुालयको संख्या परुुषको लामग १.५० को 
अनपुातमा हात धनुे वेमसनको संख्या परुुषको लामग 
१:१०० र मवहलाको लामग १:५० को अनपुातमा 
हनुपुने छ। 

नाम दताण / प्रमतिा 
(Registration/ 

waiting) स्थल 

एउटा साझा शौचालय 

 

सबै जनाका लामग 

• एउटा परुुष ब्लक (एउटा शौचालय, तीनवटा 
मरुालय, दईु  वटा हात धनुे बेमसन (एउटा वाश 
वेमसन २४" उचाइमा) रहनपुने छ। 

• एउटा मवहला ब्लक - तीनवटा शौचालय, दईुवटा 
हात | धनुे बेमसन (एउटा वाश वेमसन २४" 
उचाइमा) रहनपुने छ। 

बवहरंग ववभाग Outdoor 

Patient Department 

(प्रत्यके ववभाग/कि) 

सेवाग्राहीहरु (सेवटंगमा आधाररत) : 
• एउटा परुुष ब्लक (दईुवटा शौचालय, 

तीनवटा मरुालय, दईु वटा हातधनु े
बेमसन (एउटा वाश बेमसन २४" 
उचाइमा ) 

• एउटा मवहला ब्लक (पाुँचवटा 
शौचालय, दईु हात धनु े वमेसनएउटा 
वाश बेमसन (२४" उचाइमा) 

• एउटा मवहला/परुुष, अपांगमैरी 
शौचालयहनुपुने छ। 

सेवाग्राही (मबरामीहरुको संख्यामा आधाररत): 
• शौचालयको संख्या परुुषको लामग १:१०० को 

अनपुातमा र मवहलाको लामग १:५० को अनपुातमा 
हनुपुने छ। 

• मन्रालयको संख्या परुुषको लामग १:५० को 
अनपुातमा हनुपुने छ। 

• हात धनुे बेमसनको संख्या परुुषको लामग १:१०० 
मवहलाको लामग १:५० को अनपुातमा (एउटा वाश 
बेमसन २४" उचाइमा रहनपुने छ। 

कमणचारी : 
हात धनुे वमेसनसवहत एउटा परुुष शौचालय र हात 
धनुे बेमसनसवहत एउटा मवहला शौचालयहनुपुने छ। 
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स्थान Standard उच्चस्तर (तह १) Standard उच्चस्तर (तह २) 

अन्तरंग कि (Indoor 

Patient Department) 

सेवाग्राहीहरुः 
• एउटा परुुष ब्लक (एउटा शौचालय, 

तीनवटा मरुालय, एउटा नहुाउने सावर, 

दईुजनाले हात धनुे (२४" उचाइमा 
एउटा वेमसन रहनपुने छ। 

• एउटा महरला ब्लक (चारवटा 
शौचालय, एउटा नहुाउने सावर, दईु 
वटा हात धनु े बेमसन (एउटा वाश 
वेमसन २४" उचाइमा) रहनपुने। 

• एउटा मवहला/परुुष र अपांगमैरी 
शौचालय 

• बालबामलकाका लामग ददसा/वपसाब गने 
भाुँडो: हरेक सेवा स्थलका लामग एउटा 
पट(Pot) हनुपुने छ। 

सेवाग्राहीहरु 

• (मवहला र परुुष वाडणका लामग र अपांगतामैरी समते 
गरी अलग-अलग) प्रत्येक ६ शैया बराबर एउटा 
शौचालय, प्रत्येक आठ शैया बराबर एउटा नहुाउन े
सावर, 

• तीस शैया सम्मका लामग दईुवटा बेमसन (एउटा २४ 
एउटा मवहला ब्लक (चारवटा शौचालय, उचाइमा) 
र त्यसपमछ प्रत्येक (थप) तीस शैयाका लामग एउटा 
अमतररक्त वेमसन र 

• प्रत्येक बाह्र शैयाको लामग एउटा मरुालय, 

बालबामलकाको लामग ददसा/वपसाव गने भाुँडो हरेक 
बीस शैयाको लामग दईुवटा पट (Pot) हनुपुने छ। 

• अपांगमैरी शौचालयमा नहुाउने सवुवधा हनुपुने छ। 

कमणचारी: 
हात धनुे वमेसनसवहत एउटा परुुष शौचालय र हात 
धनुे वेमसनसवहत एउटा मवहला शौचालय हनुपुने छ। 

आकस्स्मक कि सेवाग्राहीहरु: 
• परुुषका लामग प्रत्येक बीस शैया 

बराबर बेमसन सवहतको एउटा 
शौचालय र मवहलाको लामग प्रत्येक 
पन्र शैया बरावर बेमसन सवहतको 
एउटा शौचालय हनुपुने छ। 

• बालबामलकाको लामग ददसा/वपसाब गने 

भाुँडो: हरेक बीस शैयाका लामग एउटा 
पट (Pot) हनुपुने छ।  

सेवाग्राहीहरु: 
• परुुषको लामग प्रत्यके आठ शैया बराबर एउटा 

शौचालय र मवहलाका लामग प्रत्येक ६ शैया बराबर 
एउटा शौचालय हनुपुने छ। 

•  प्रत्येक आठ शैया बराबर एउटा नहुाउने सावर, 
• तीस शैयासम्मका लामग २ वटा बेमसन (एउटा वाश 

बेमसन २४ उचाइमा र त्यसपमछ प्रत्येक (थप) तीस 
शैयाको लामग एउटा अमतररक्त वेमसन र प्रत्यके बाह्र 
शैयाका लामग एउटा मरुालय (Urinal) हनुपुने छ। 

• बालबामलकाका लामग ददसा/वपसाब गने भाुँडो: हरेक 
बीस शैयाका लामग दईुवटा पट हनुपुने छ 

• अपागंता मैरी शौचालयमा नहुाउने सवुवधा 
कमणचारी:हात धनु ेवेमसनसवहत एउटा परुुष शौचालय 
र हात धनुे वमेसनसवहतको एउटा मवहला शौचालय 
हनुपुने छ। 

परामशण कि (मबरामी 
जाुँच्ने कोठा), ड्यूटी 
कि, | नमसिंग स्टेशन र 
मनजी किहरु 

हात धनुे स्थानसवहतको शौचालय हनुपुने 
छ। 

 

ढोकामा ह्यान्डल भएको र व्हीलचेयर मैरी हनुपुने 
छ। 
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स्थान Standard उच्चस्तर (तह १) Standard उच्चस्तर (तह २) 
लत्ताकपडा धनुे कि हात धनु ेवेमसन सवहत मवहला र परुुषका 

परुुष लामग एउटा साझा शौचालय हनुपुने 
छ। 

परुुष र मवहलाको लामग छुट्टाछुटै्ट हात धनु े बेमसन 
सवहतको एउटा शौचालय हनुपुने छ। 

 

यएुसजी (Ultra 

Sonogram) कि 

ह्यान्डल भएको र व्हीलचेयर मैरी हनुपुने 
छ। 

ह्यान्डल भएको र व्हीलचेयर मैरी हनुपुने छ। 

शल्यवक्रया (Operation 

Theatre) कि 
शल्यवक्रया किमा शल्यवक्रया पूवण 
मबरामीलाई सफा गने कि (Scrub 

area) मा स्ल्यसु (sluice) जोमडएको 
हनुपुने छ। 

शल्यवक्रया किमा शल्यवक्रया पूवण मबरामीलाई सफा 
गने कि (Scrub area) मा स्ल्यसु (sluice) जोमडएको 
हनुपुने छ। 

प्याथोलोजी (Pathology) 
कि 

नस्जकै हात धनु ेवेमसन सवहतको एउटा 
शौचालय हनुपुने छ। 

ह्यान्डल भएको र व्हीलचेयरमैरी हनुपुने छ। 

प्रसव कि/प्रसवोत्तर 
(Labour/ Postpartum) 

कि 

हात धनुे सवुवधा सवहतको एउटा 
शौचालय हनुपुने छ। 

हात धनुे सवुवधा सवहतको दईुवटा शौचालय हनुपुने 
छ। 

प्रसूमत (Delivery) कि प्रसमुत किसुँग जोमडएको अलग 
ववहगणमन मागणसवहतको स्ल्यसु (Sluice) 

को व्यवस्था हनुपुने छ। 

प्रसमुत किसुँग जोमडएको र अलग बवहगणमन मागण 
(Exit) भएको स्ल्यसु (Sluice) को व्यवस्था हनुपुने 
छ। 

शव (Dead body) गहृ एउटा शौचालय हनुपुने छ। एउटा शौचालय हनुपुने छ। 

लत्ताकपडा सफाई कि कपडा धनुे मेस्शन हनुपुने छ केन्द्रीय धलुाई व्यवस्था, कपडा धनुे मेस्शन, आधा 
छोवपने गरी बनाइएको (semi covered) सकुाउन े
स्थलको व्यवस्था हनुपुने छ। 

हरेक ववभागमा मबरामीको 
हेरचाह गने व्यस्क्तले 
प्रयोग गने सामान तथा 
पोछाहरु राख्न े ठाउुँ वा 
कोठा (Janitor Closet 

in every department) 

तोवकएको किमा पानीको धारासवहत 
पोछाहरू मनचोने ठाउुँहनुपुने छ। 

तोवकएको किमा पानीको धारासवहत पोछाहरु 
(Moper) मनचोने ठाउुँहनुपुने छ। 

 
 
 
 

 
बवहरंग उपचारात्मक 
शारीररक स्चवकत्सा, पोषर् 
उपचार 

एउटा साझा शौचालय हनुपुने छ। शौचालयको संख्या परुुषको लामग १:१०० को 
अनपुातमा र मवहलाको लामग १:५० को अनपुातमा 
हनुपुने छ।  

 

नोट: प्रयोगकताण देखी शौचालय तीस ममटरभन्दा टाढा हनुहुुुँदैन। हरेक मवहला शौचालयमा मवहनावारीका सामाग्री 
राख्नका लामग ढक्कनसवहतको टोकरी (पन्नीको झोला रास्खएको हनुपुछण। 
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(ख) स्वास््य संस्थाको लामग स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड 

 

क्र.सं आयाम उप/आयाम Standard उच्चस्तर (तह- १) Standard उच्चस्तर (तह- २) 

१ स्नान सावर 

 

१.1 
स्नान सावर 
(Shower) सवुवधा 

आवश्यकता अनसुार परुुष र मवहलाका लामग अलग, हरेक अन्तरंग किमा कम्तीमा 
एक सावरको सवुवधा हनुपुने छ। 

२ हातको स्वच्छता   

२.1 हात धनुे (Hand  

washing) स्थान 

तल सूस्चकृत गररएकै हरेक खण्डमा एक 

शल्यवक्रया किः वाडण, परामशण किहरु, 

िेमसङ कि मनमणलीकरर् गने स्थान, र 
अन्य स्थानमा जस्तै प्रयोगशाला भान्साघर, 

कपडा धनुे ठाउुँ; नहुाउने ठाउुँ, शौचालय: 
(उच्चस्तर तह-१ को सरसफाइमा उल्लेख 
भए भै) फोहर फ्याक्ने िेर र शव गहृ 
हनुपुने छ। 

तल ससु्चकृत गररएकै हरेक खण्डमा एक-
शल्यवक्रया कि, वाडणहरु परामशण किहरु, 

मल्हमपट्टी कि;  मनमणलीकरर् गने स्थान र 
अन्य स्थानमा जस्तै प्रयोगशाला; भान्साघर 
कपडा धनुे ठाउ नहुाउन ेठाउ: शौचालय; 

(उच्चस्तर तह-२ को सरसफाइमा  उल्लेख 
भए भै) फोहर फ्याक्ने िेर र शव गहृ, 

हनुपुने छ। 

2.2 हात पछु्ने/ सकुाउन े
(Hand drier) 

कागजको टावल न्यास्प्कन हनुपुने छ। कागजको टावल-न्यास्प्कन वा हात 
सकुाउन ेववद्यतुीय मेस्शन (Electric hand 

drier) हनुपुने छ। 

 

2.3 मबरामी जाुँच्न े बेलामा 
हात धनुे (Hand 

washing) 

प्रत्येक मबरामी जाुँचेपमछ साबनुपानीले हात 
धनुे वा स्थामनटाइजर प्रयोग गने व्यवस्था 
हनुपुने छ। 

प्रत्येक मबरामी जाुँचेपमछ साबनु पानीले हात 
धनुे वा स्यामनटाइजर प्रयोग गने व्यवस्था 
हनुपुने छ। 

3 कपडा धलुाइमा स्वच्छता 

3.1 मलनेन फेने 
(Changing of bed 

linen) 

ओवपडी- दैमनक आइवपमडमा- दैमनक प्रसूमत 
केन्द्र- प्रत्येक सेवाग्राही वपच्छे फेररनपुने 
छ। 

ओवपडी- दैमनक आइवपमडमा- दैमनक प्रसूमत 
केन्द्र- प्रत्यके/ आकस्स्मक सेवाग्राही 
वपच्छे फेररनपुने छ। 

3.2 मलनेनको व्यवस्थापन प्रयोग गररसवकएको मलनने राख्नको लामग 
छुटै्ट भाुँडा धनु ेसवुवधा उपलब्ध (घाममा 
वा ववद्यतुीय माध्यममा उपयकु्त धनु ेर | 

सकुाउने सवुवधासवहत वास्शङ मेस्शन ); 
धोएको मलनेन सफा भाुँडामा रास्खनपुने छ 

प्रयोग गररसकेको मलनने राख्नको लामग छुटै्ट 
भाुँडा, धनु ेसवुवधा उपलब्ध भएको (धाममा 
वा ववद्यतुीय माध्यममा उपयकु्त सकुाउन े
सवुवधासवहत) धोएको मलनने सफा भाुँडामा 
रास्खनपुने छ। 

4 व्यस्क्तगत सरसफाइ तथा सरुिा उपकरर् (सेवा प्रदायक) 

4.1 एप्रोन (Apron) सेवारत रहुँदा प्रयोग गनुणपने छ सेवारत रहुँदा प्रयोग गनुणपने छ 
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4.2 मास्क (Mask) कुनै गम्भीर प्रकृया, शारीररक परीिर् गने 
बेलामा संक्रामक मबरामी र फोहर 
व्यवस्थापन/सफाई गदाण प्रयोग गनुणपने छ 

कुनै गम्भीर प्रकृया, शारीररक परीिर् गने 
बेलामा संक्रामक मबरामी र फोहर 
व्यवस्थापन/सफाई गदाण प्रयोग गनुणपने 
छ। 

4.3 टोपी (Cap). कुनै गहन प्रकृया थलानी गने बेलामा कुन ै
गहन प्रकृया थालनी गने बेलामा, संक्रामक 
मबरामी र फोहर व्यवस्थापन/सफाई गदाण 
प्रयोग गनुणपने छ। 

कुनै गहन प्रकृया थलानी गने बेलामा कुन ै
गहन प्रकृया थालनी गने बेलामा, संक्रामक 
मबरामी र फोहर व्यवस्थापन/सफाई गदाण 
प्रयोग गनुणपने छ। 

4..4 बटु (Gumboot) फोहर व्यवस्थापन र सफाई गदाण प्रायः 
प्रयोग गनुणपने छ। 

प्रसतुी केन्द्रमा र फोहर व्यवस्थापन 
/सफाई गदाण प्राय: प्रयोग गनुणपने छ। 

4.5 पञ्जा (Gloves) कुनै प्रकृया थालनी, शारीररक परीिर् गने 
बेलामा, संक्रामक मबरामी र फोहर  

व्यवस्थापन /सफाई गदाण प्रयोग गनुणपने 
छ। 

कुनै प्रकृया थालनी गने बेलामा, संक्रामक 
मबरामी र फोहर व्यवस्थापन /सफाई गदाण 
प्रयोग गनुणपने छ। 

5 मवहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन 

5.1 मवहनावारी हुुँदा 
लगाउने प्याड 
(Sanitary pad) को 
व्यवस्था 

हरेक मवहला शौचालयमा 
 

हरेक मवहला शौचालयमा 
 

5.2 ढक्कन र पेडल मवहतको 
फोहर राख्न े
बाल्टी/टोकरी 
(Wastebin) 

5.3 पानीको प्रवाह 

5.4 प्रयोग भएका 
स्थानीटरी प्याड 
(Sanitary pad) को 
फोहर व्यवस्थापन: 

नजलाइकन गररने फोहर व्यवस्थापन 

 
नजलाइकन गररने फोहर व्यवस्थापन 

 

6 खानेकराको स्वच्छता 

6.1 

सरसफाइ 

• खानेकुरा बनाउन ुर खान ुअवप साबनुपानीले हात धोएको समुनस्ित गनुणपने छ।  

• चपीको प्रयोग गरेपमछ साबनु पानीले हात धोएको समुनस्ित गनुणपने छ। 

• खानेकुरा पस्कन/े ओसाने बेलामा पञ्जा र टोपी लगाएको समुनस्ित गनुणपने छ। 

• कीट (हानीकारक जीव) मनयन्रर् गने पयाणप्त व्यवस्था समुनस्ित गनुणपने छ। 

• खाना तयार गनण प्रयोग गररएका सबै उपकरर्, भाुँडा तथा भइुुँ राम्ररी सफा गरेको 
समुनित गनुणपने छ। 
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6.2 

खाद्यवस्तकुो भण्डारर् 
व्यवस्था 

• कच्चा र तयारी खानकुेरा भण्डारर्का लामग छुट्टाछुटै्ट ठाउुँ र भाुँडाहरुको व्यवस्था 
गनुणपने छ। 

• ववषादद प्रयोग हनुसक्ने फलफूल, तरकारीजस्ता काुँचै खाने खानकुेरामा ववषादद मारा 
तोवकएको मापदण्ड ननाघेको हनुपुने छ। 

• खानेकुरा भण्डारर् गदाण मबरामीलाई पस्कुँ दा र ओसादाण राम्ररी ढाकेर राख्नपुने छ। 

• पाकेको तातो खानेकुरा प्यावकङ गरी ववक्री गदाण प्लावष्टकको झोला प्रयोग गनण 
पाइने छैन। 

6.3 खानाको स्वच्छता • खाना राम्ररी पाकेको समुनित गने। 

• माछा मास ुतथा अण्डा जस्ता खानेकुरा राम्ररी पाकेको समुनित गने। 

• तरकारी, सपु तथा अन्य पेय पदाथण ७० से तापक्रम भन्दा बढी तापक्रममा पाकेको 
वा तातेको समुनित गने। 

7 शवगहृको सरसफाइ 

7.1 उपकरर्हरुको 
सरसफाइ 

प्रत्येक पोष्टमाटणम पमछ गनुणपने छ। प्रत्येक पोष्टमाटणम पमछ गनुणपने छ। 

7.2 सामान्य सरसफाइ 
मनसंक्रमर्करर् 
Disinfection) 

मनयममत रुपमा दैमनक मडटजेन्ट र पानीले 
सफा गरी ०.५% क्लोरीन घोलको प्रयोग 
गरी मनसक्रमस्र्करर् गनुणपने छ। 

मनयममत रुपमा दैमनक मडटजेन्ट र पानीले 
सफा गरी ०.५% क्लोरीन घोलको प्रयोग 
गरी मनसक्रमस्र्करर् गनुणपने छ। 

7.3 संरचना १०० भन्दा बढी शैया भएको अस्पतालमा 
कम्तीमा एउटा शवगहृ हनुपुने छ। 

१०० भन्दा बढी शैया भएको अस्पतालमा 
कम्तीमा एउटा शवगहृ हनुपुने छ। 

7.4 विजर र शव 

सड्नबाट जोगाउन े
रसावन (फमाणमलन 
Formalin 

तापक्रमलाई ४ देस्ख ६.५ मडग्रीमा सचुारु 
राख्न े प्रववमध, शरीरको प्राकृमतक स्वरुप 
कायम गनण शव सड्नबाट जोगाउने 
रसायन (फमाणमलन Formalin) उपलब्ध 
हनुपुदणछ। 

तापक्रमलाई ४ देस्ख ६.५ मडग्रीमा सचुारु 
राख्न े प्रववमध, शरीरको प्राकृमतक स्वरुप 
कायम गनणका लामग शव सड्नबाट 
जोगाउने रसायन (फमाणमलन Formalin) 

उपलब्ध हनुपुदणछ 
7.5 संरचना 

 
स्वास््य संस्थाको प्रांगर्मभर मछमेकमा 
असर नगने गरी बनाइएको छुटै्ट संरचना 
हनुपुने छ। 

स्वास््य संस्थाको प्रांगर्मभर मछमकेमा 
असर नगने गरी बनाइएको छुटै्ट संरचना 
हनुपुने छ। 

8 सूचना प्रवाह र 
स्वच्छता प्रविणन 

स्वास््यकमी, मबरामी, स्याहारकताण र सेवा प्रदायकहरुलाई स्वच्छता प्रविणन लस्ित 
स्वच्छता सम्बन्धी सूचना सबै सेवामा प्रवाह गररनपुने छ। 

साबनु पानीले हात धनु,े स्शश ुतथा नाबालकहरुको स्याहार लगायतका वानी व्यहोरा 
बारेका सूचनाहरुलाई उपयकु्त स्थानमा प्रवाह गनुण आवश्यक पदणछ। 

सूचना-पाटी, टेमलमभजन, परपमरका लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रदान गने व्यवस्था 
ममलाएको हनुपुनेछ। 

9 कीट (Vector) तथा 
मसुा/छुचनु्द्रो  

(Rodents) मनयन्रर् 

स्वास््य संस्थामा कीट तथा मसुा र छुचनु्द्रो मनयन्रर्का लामग स्वास््य संस्थाको 
सरसफाइमा ध्यान ददनपुछण मनयममत रुपमा कीट मनयन्रर्का लामग कीटनाशक ववषादद 
छकण न ुपछण। 
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10 िमता अमभवृवि अन्तरंग मबरामी स्याहार तथा "वाश" को महत्वको बारेमा स्वास््य संस्थाका 
स्वास््यकमी र अन्य कमणचारीहरुको िमता अमभवृवि गररन ुपने छ। 

11 वातावरर्ीय सरसफाइ 
/ स्वच्छता 

स्वास््य संस्था पररसर चारैमतर हररयाली हनु ुपदणछ र फोहरलाई जथाभावी फाल्न ुवा 
जलाउन ु हदैुन फोहर व्यवस्थापनको लामग National Healthcare Waste 

Management SOP, 2020 हेनुणहोला। 
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अनसूुची-१० 

(दफा ९ को खण्ड (ख) सुँग सम्बस्न्धत) 

स्वास््य संस्थामा रहन ेशौचालयमा हनुपुने ववशेषता 

बालबामलका मैरी o ढोका समाउने ह्यान्डल र मसट बच्चाले भेट्ने खालको हनु ुपनेछ। 

लैवङ्गक मैरी  o मवहला र परुुषका लामग छुट्टाछुटै्ट शौचालय हनु ुपनेछ। 

o मवहला शौचालयमा फोहर हाल्ने ढक्कन भएको टोकरी उपलब्ध हनु ुपनेछ। 

अपाङ्गता मैरी  o मसंढी वा खडुवकलो मबना नै पहूुँचयकु्त र अवरोध नभएको बाटोको व्यवस्था 
(स्वास््य संस्था भवन बावहर भएको अवस्थामा) गररनपुने छ। 

o भईुँ वा मभत्तामा हतले समाउने रेमलङ्ग जोमडएको हनुपुने छ। 

o व्हीलचेयर घमुाउन ममल्ने गरर बनाईएको कोठा हनुपुने छ। 

o कस्म्तमा १०० से.मी. चौडाई भएको ढोका बनाईनपुने छ। 

o ढोका समाउने ह्यान्डल, हात राख्न े(rail) र सीट (व्हीलचेयर वा 
वैशाखी/लौरो प्रयोग गनेको) पहूुँच भएको हनुपुने छ। 

o उपयकु्त भएअनसुार अन्य सवुवधाहरु पमन (जसतै दृवष्टववहीनका लामग बाटो 
मनदेशन ददने डोरी/ट्याक्सटाइल टायल) थप्नपुने छ। 

अन्य o कम्तीमा एउटा प्यान भएको शौचालय हनुपुने छ। 
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अनसूुची-११ 

(दफा ९ को खण्ड (ख) सुँग सम्बस्न्धत) 

शौचालयका ववशेषता 
 

परुुष शौचालयको ब्लक एउटा कम उचाईको मरुालय (बालबामलका /प्रयोगकताण मैरी) 

शौचालयको ब्लक र छुटै्ट मवहला 
शौचालय 

मवहनावारी हुुँदा प्रयोग गररएको प्याड ववसजणनका लामग प्रत्येक 
शौचालय कोठामा ढक्कन भएको फोहर फाल्ने भाुँडो हनुपुने छ। 

परुुष र मवहलाका लामग एउटै 
शौचालय 

एउटा कम उचाईको मरुालय, प्यान भएको शौचालय एउटा हात 
धनुे वेमसन हनुपुनेछ । 

मवहला-परुुष, अपागता भएका 
व्यस्क्त तथा बालबामलका मैरी 
शौचालय 

रेमलङ्ग भएको र् याम्प: (बे्रलभईु) शौचालयसम्म हेन्डल, शौचालयको 
कुनै एक छेउमा हेन्डल कम उचाई भएको हात धनुे बेमसन 
(बालबामलका/स्टीलचेयर प्रयोगकताणका लामग) हनुपुने छ। 

बाञ्छनीय: न्यास्प्कन फेने ठाउुँको व्यवस्था राम्रो हनुे छ।     

हात धनुे वेमसन (Wash basin) 

 

साबनु पानी (तातो र स्चसो) र हात सकुाउने समेत को उस्चत 
व्यवस्था र फोहर पानी ढलमा जोमडएको। 

प्रयोग भएको खेर जाने फोहर 
पानी (Drainage) 

स्वास््य संस्थामा पानीको प्रयोग कम हनुे अवस्थामा शौचालय 
सेस्प्टक ट्यांकमा जोड्न सवकने छ । 

सेस्प्टक ट्रयाकं (Septic tank) 

 

दईुवटा कोठा ( च्याम्बर) 
प्रत्येक ५ वषणमा खाली गनण सवकने हनुपुने छ। 

मथग्रीएको फोहर व्यवस्थापन गने प्लान्टमा लमगने वा परुरने 
व्यवस्था हनुपुने छ । 

खाली गने समयमा व्यस्क्तगत सरुिा उपकरर्हरु लगाउने 
व्यवस्था हनुपुने छ। 

खाल्डे चपी (Pit latrine) 

तराईमा 
चपीको दूरी कुनै पमन भमूमगत पानीको श्रोतभन्दा कम्तीमा ३० 
मम. टाढा हनु ु पने छ र खाल्डे चपीको वपघ र जममन मनुीको 
पानीको दरुी कस्म्तमा १.५ ममटर टाढा भएको र प्रत्येक ३ वषणमा 
खाली गनण वा पनुण सवकने हनुपुने छ । 

पहाड/वहमालमा 
भररएपमछ नयाुँ खाल्डो बनाउने व्यवस्था हनुपुने छ । 

मथग्रीएको फोहरलाई प्लान्टमा लग्ने वा पनेु व्यवस्था हनुपुने छ। 

खाली गने समयमा व्यस्क्तगत सरुिा उपकरर् लगाउनपुने छ।  
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सधुाररएको शौचालय 

• स्वास््य संस्थामा सधुाररएको शौचालयको सवुवधाद्वारा 
गोपनीयतासमेत समुनस्ित गररएको हनुपुनेछ। शौचालयमा 
ढोका हनु ुपदणछ र मभरबाट एउटा चामलस इन्चमा र अको 
त्योभन्दा मामथ एल िपवाला राम्ररी लगाउन ममल्न ेखालको 
चकुुल हनु ुपनेछ।  

•  स्वास््य संस्थाको शौचालयमा प्रशस्त दोहोरो हावाको 
मनकास हनुे र जाली तथा बत्तीको राम्रो व्यवस्था भएको 
हनु ुपनेछ।  
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अनसूुची-१२ 
(दफा १० को खण्ड (ग) सुँग सम्बस्न्धत) 

स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनका ववमध 

१ सईु (Needle) सईु काट्ने वा वंग्याउने सामग्रीको प्रयोग (१००%) गनुण पने छ। 

२ फोहरको छुट्टाछुटै्ट 
संकलन 

ववमभन्न वकमसमबाट मनस्कने फोहरलाई छुट्टाछुटै्ट संकलन गरी व्यवस्था गने पने 
छ। 

३ स्वास््य संस्थाजन्य 
फोहर व्यवस्थापन 

National Healthcare Waste Management SOP. 2020 अनसुार 
वडा तहमा छुट्याई संकलन देस्ख अस्न्तम ववसजणन गन्तव्यसम्म ढुवानी गने 
व्यवस्था ममलाउन ुपने छ। 

४ सड्ने फोहर व्यवस्थापन सड़ने/गल्ने खालका फोहर (बचेको खानेकुरा, तरकारी, फलफूल आदद) 
को लामग बायोग्यास प्लान्ट/ कम्पोष्ट गने खाल्डोको प्रयोग गनण सवकने छ 

५ संक्रमर् सम्भाव्य 
फोहरको लामग 
मनमणलीकरर् 

संक्रमर् सानण सक्ने फोहर (पञ्जा, मसररन्ज, आईभी सेट, रगतको व्याग, 

धाररलो वस्त ुआदद) का लामग मनमणलीकरर् प्रववमध (अटोक्लेभ, आदद) को 
प्रयोग गनुण पने छ। 

६ प्रयोगशालाजन्य उच्च 
संक्रममत फोहर 
व्यवस्थापन 

प्रयोगशालाजन्य उच्च संक्रममत फोहरको लामग रसायन (जस्तै ०.५% 
सोमडयम हाइपोक्लोराइट आदद) मा डुबाउन ुपदणछ । यस्तो फोहर ववसजणन 
गनुण अगामड रसायनको प्रयोगका सन्दभणमा राविय जनस्वास््य प्रयोगशाला 
मनदेस्शका नेपालमा संक्रमर् मनयन्रर्का लामग प्रयोगशालामा जैववक 
सरुिाका लामग मनधाणररत सञ्चालन मापदण्ड २०७३" को गनुण पने छ । 

७ प्रशोधनयोग्य / प्रशोधन 
अयोग्य फोहरको 
अलग- अलग 
व्यवस्थापन 

फोहरको संकलन / भन्डारर् र प्रशोधनको लामग अलग व्यवस्था गने 
जस्तै पनुः प्रयोगमा आउने औजारजस्ता सामग्रीलाई Autoclave, 

Microwave जस्तो नजलाइकन गररने दूषर्मनवारर् (Non-burn 

technique's disinfection) र पनु: प्रयोग नगररने Cotton, Syringe/ 

Needle, cotton pad, sanitary pad जस्ता फोहरलाई अलग संकलन 
गरी हानी नपऱु्याउने गरी उस्चत ववसजणन व्यवस्थापन गनुणपने छ । 

८ व्यस्क्तगत सरुिा 
व्यवस्था 

व्यस्क्तगत सरुिा उपकरर् (मास्क, टोपी, जतु्ता, एप्रोन, पञ्जा आदद) को 
उपलब्धता तथा सही प्रयोगहनु ुपनेछ। 

९ वमगणकृत फोहर 
व्यवस्थापन 

जोस्खम नभएको र जोस्खमयकु्त फोहरको उपयकु्त प्रशोधन पमछ (पामलकाले 
व्यवस्था गरेको कन्टेनर, मनजी संकलक वा पनुः प्रयोग वा अन्य कुन ै
तोवकएको स्थानमा) उपयकु्त र सरुस्ित ववसजणन गनुणपने छ । 

१० सूचना स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना स्वास््यकमी, 
मबरामी र आगन्तकुहरुले देख्न र पढ्न पाउने गरी राख्नपुने छ 
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११ तहगत फोहर 
व्यवस्थापन इकाइ 

प्रादेस्शक तहमा स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन 
इकाइ/ववभागको व्यवस्था गनुणपने छ। 

१२ स्जम्मेवारी मनयममत 
बैठक, अमभमसु्खकरर् 
तामलम व्यवस्थापन 

स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन समममत गठन गने र स्वास््य 
संस्थामा यसको मनयममत बैठक बस्ने र कम्तीमा वषणको एक पटक स्वास््य 
संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन तामलम / अमभमूस्खकरर्को व्यवस्था 
गनुण पने छ। 

१३ िमता अमभवृवि ववमभन्न तह वा शे्रर्ीका स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी तथा अन्य 
कमणचारीका लामग तामलम प्रदान गनुणपने छ। 

१४ बजेट व्यवस्थापन स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनका लामग पयाणप्त बजेटको 
व्यवस्था, पूवाणधार, उपकरर्, सञ्चालन र अन्यका लामग आवश्यक वमगणकृत 
व्यवस्था गनुणपने छ 
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अनसूुची-१३ 

(दफा १३ को उपदफा (१)(क) सुँग सम्बस्न्धत) 
स्वास््य संस्थामा प्रयोग हनु ेखानेपानी सम्बन्धी सूचकहरु 

१ पानी लक्ष्य प्रामप्त 

*** 

आंस्शक रुपमा 
लक्ष्य प्रामप्त  

** 

लक्ष्य प्रामप्त 

नभएको 
* 

प्रामप्त 

सूचक 
कैवफयत 

सूचकहरु 

1.1 स्वास््य संस्था मभर र पररससमा 
सधुाररएको पानी 

संस्था मभर 
सधुाररएको पानी 
उपलब्ध र पानी 
वैकस्ल्पक स्रोत 
भएको 

संस्था पररसरमा 
सधुाररएको पानी 
उपलब्ध तर 
वैकस्ल्पक स्रोत 
नभएको 

उपलब्ध नभएको   

 नोट:- सधुाररएको पानी भन्नाले खानेपानी संस्था / उपभोक्ता समममत द्वारा पाइपबाट ववतरर् गररएको, ट्यवुले, ईनार, 

मूलको पानी बसु्झन्छ ।  

१.२ स्वास््य संस्थामा दैमनक 
वक्रयाकलापको लागी पानीको सवुवधा 
२४ घण्टा र पयाणप्त मारामा 
उपलब्ध 

२४ घण्टा र 
पयाणप्त मारामा 
उपलब्ध भएको 

हप्तामा पाुँच ददन 
वा हरेक ददन 
तर पयाणप्त 
मारामा नभएको 

हप्तामा पाुँच 
ददनभन्दा कम 

  

 नोट:- पयाणप्त माराको मापदण्ड : आउट पेसेन्ट (हरेक मबरामी/५ मल.) + इनपेसेन्ट (हरेक ददन हरेक मबरामी/४०-
६० मल.)+शल्यवक्रया कि वा मातसेृवा इकाई (इन्टरभेन्सन/१००मल.)+हैजाउपचार केन्द्र (हरेक ददन हरेक 
मबरामी/६० मल.) 

१.३ कमणचारी र सेवाग्राहीहरुको लागी 
प्रशोमधत वपउने पानी २४ घण्टा 
उपलब्ध र सबैको पहुुँचमा 

२४ घण्टा 
उपलब्ध भएको र 
सबैको पहुुँचमा 
रहेको 

कवहलेकाही मार 
वा कुनै ठाउमा 
मार उपलब्ध 
भएको वा सबै 
प्रयोगकताणको 
पहुुँचमा नभएका 

उपलब्ध नभएको   

     नोट:- पहुुँच भन्नाले बिृ/बिृा, बालबामलका र अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुले सहजै प्रयोग गनण सक्न े

१.४ वपउने पानीलाई सफा सरुस्ित साथ 
धारा भएको भाडामा/ट्याङ्कीमा 
भण्डारर् गररएको 

छ सबै वपउने पानी 
सरुस्ित साथ 
भण्डारर् गररएको 
तर सधुार गनण 
सवकन े

सबै वपउने पानी 
सरुस्ित साथ 
भण्डारर् 
नगररएको 
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१.५ मनररिर्को समयमा सबै धाराहरुमा 
पानी उपलब्ध भएको 

सबै जोमडएको 
धाराहरुमा पानी 
उपलब्ध भएको 

आधाभन्दा बढी 
धाराहरुमा पानी 
भएको र केवहमा 
नभएको 

आधाभन्दा कम 
धाराहरुमा पानी 
नभएको 

  

१.६ पानीको सवुवधा वषणभरर उपलब्ध 
(कुनै पमन ऋत,ु मौसम, वातावरर् 
पररवतणन सम्बन्धी कायणहरु वा अन्य 
बाधाहरुले प्रभाव नपाररएको) 

छ (वषणभरर) एक-दईु 
मवहनाको लामग 
पानीको अभाव/ 
कमम 

तीन मवहना वा 
धेरैको लामग 
पानीको अभाव 

  

१.७ भण्डारर् गररएको पानी स्वास््य 
संस्थाको दईुददनको आवश्यकता 
पूतीको लामग पयाणप्त 

छ ७५% भन्दा कम 
आवश्यकता पतुी 

७५% भन्दा कम 
आवश्यकता पतुी 

  

 नोट :- संस्थाको पानीभण्डारर् आवश्यकता : आउट पेसेन्ट (हरेक मबरामी/५ मल.) + इनपेसेन्ट (हरेक ददन हरेक 
मबरामी/४०-६० मल.)+शल्यवक्रया कि वा मातसेृवा इकाई (प्रत्येक इन्टरभेन्सन १००मल.)+हैजाउपचार केन्द्र (हरेक 
ददन हरेक मबरामी/६० मल.) *४८ घण्टाको लामग २ ले गरु्ान गनुणहोस । नचवकण एको , नचवुहन,े सफा र मबको भएको 
भाुँडामा भण्डारर् गदाण संक्रमर्बाट बचाउुँछ । यस्तो भाुँडाहरु बाट पानी वपउुँदा धाराको प्रयोग गनुणपदणछ। 

१.८ वपउने पानीको अस्न्तम मनस्कासन 
मबन्दमुा प्रशोधनका लामग अपनाएको 
ववमध/तररका 

मनयममत रुपमा 
FRC, E.Coli 

चेक गरी प्रशोमधत 
गरी सरस्ित 
गररएको 

वफल्टर आददको 
प्रयोग गरर 
सरुस्ित तर चेक 
नगररएको 

थाहा नभएको/ 
प्रसोधन  

नगररएको/ 
पररिर् गने 
िमता नभएको/ 
वपउने पानी 
उपलब्ध नभएको 

  

 नोट :- पानीमा क्लोररनको माराको मनयममत पररिर् गरर रेकडण राख्न ुपदणछ। 

१.९ वपउने पानीमा आरसमनकजस्ता अन्य 
हामनकारक रसायनको जाुँच गररएको 

छ आसणमनकको 
मारा ०.०५ 
वप.वप.एम. एम 
स्ज./मल.भन्दा कम 

आसणमनकको 
मारा ०.०५ 
वप.वप.एम. एम 
स्ज./मल.भन्दा बढी 

  

 नोट :-पानीमा आसणमनक र अन्य हामनकारक रसायनको मारा मनयममत पररिर् गरर रेकडण राख्न ुपदणछ । 

१.१० पानी तान्न (Water pumping) 

पयाणप्त उजाण उपलब्ध भएको 
२४ घण्टा 
उपलब्ध भएको 

कवहलेकाही नभएको   

1.11 कस्म्तमा पमन एउटा व्यवस्स्थत 
नहुाउने स्थान भएको 

छ भएको तर उस्चत 
व्यवस्थापन 
नभएको  

नहुाउने स्थान 
नभएको 

  

 नोट: संस्थामा नहुाउनको लागी मनिीत स्थान हनु पनेछ र सो ठाुँउको गोपमनयता नभएको खण्डमा त्यससलाई 
अव्यवस्स्थत मामननेछ। 
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अनसूुची-१४ 

(दफा १३ को उपदफा (१)(ख) सुँग सम्बस्न्धत) 
सरसफाई सम्बन्धी सूचकहरु 

२ सरसफाई लक्ष्य प्रामप्त 

*** 

आंस्शक रुपमा पाप्त 
ललक्ष्ग  

** 

लक्ष्य प्रामप्त 

नभएको 
* 

प्रामप्त 

सूचक 
नोट्स 

सूचकहरु 

२.1 प्रमत मबरामीको लामग उपयोगी र 
शौचालयको सङ्क्ख्या अथवा 
सधुाररएको शौचालय 

पयाणप्त 
सङ्क्ख्यामा 

पयाणप्त सङ्क्ख्यामा 
भएको तर सबै 
प्रयोगमा 
नभएको/कवहले 
कावह लाइन बस्नपुने 

अपयाणप्त 
शौचालयको 
सङ्क्ख्या 

  

2.2 कमणचारी र मबरामीको लामग 
सधुाररत शौचालय स्पष्ट रुपमा 
छुट्याएको 

छ छुट्याएको तर स्पष्ट 
रुपमा नछुवटएएको 

छुटै्ट शौचालय 
छैन 

  

2.3 मवहला र परुुषको लामग सधुाररत 
शौचालय स्पष्ट रुपमा छुट्याएको 

छ छ तर स्पष्ट रुपमा 
नछुवटएको 

छुटै्ट शौचालय 
छैन 

  

2.4 कम्तीमा एउटा सधुाररत 
शौचालयले मवहनावारी 
सरसफाईको आवश्यक 
व्यवस्थापन प्रदान गने 

छ छ तर शौचालय 
सफा नभएको वा 
मबग्रकेो अवस्थामा 
रहेको 

छैन   

2.5 कम्तीमा एक शौचालय अपाङ्ग 
मैरी भएको 

छ छ तर मबग्रकेो 
अवस्थामा रहेको 

छैन   

2.6 शौचालयबाट 5 ममटर मभर 
शौचालय प्रयोगकताणका लामग 
मार संचालनमा रहेको हात धनुे 
स्थान 

छ छ तर संचालनमा 
छैन वा पानी, 
साबनुको व्यवस्था 
नभएको 

छैन   

2.7 शौचालय सरसफाई गररएको 
रेकडण र हरेक ददन सफाई 
कमणचारीले दस्तखत गरेको 

छ शौचालय सफा 
गरेको तर रेकडण 
नराखेको 

रेकडण 
रास्खएको छैन 

  

2.8 शौचालयबाट मनस्स्कने फोहर 
पानी सरुस्ित तररकाले 
व्यवस्थापन गररने गररेको (ढल 

छ छ तर सञ्चालनमा 
छैन 

छैन   
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मनकासबाट सेस्प्टक टंकीमा जाने)  
वा चल्ती ढल प्रर्ालीमा पठाएको 

2.9 फोहर पानी (आकाशे पानी वा 
अन्य प्रयोजनबट मनस्केको पानी) 
नाली प्रर्ालीद्बारा स्वास््य 
संस्थाबाट अलगै व्यवस्थापन 
गररएको 

छ छ तर संचालनमा 
छैन 

छैन र पानी 
जम्मा 

  

1.10 शौचालयमा बत्ती र झ्यालको 
उस्चत व्यवस्था भएको 

छ छ तर संचालनमा 
छैन 

उस्चत 
व्यवस्था छैन 
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अनसूुची-१५ 

(दफा १३ को उपदफा (१)(ग) सुँग सम्बस्न्धत)  

स्वास््य संस्थाजन्य फोहर सम्बन्धी सूचकहरु  

3 स्वास््य संस्थाजन्य फोहर 

 

लक्ष्य प्रामप्त 

*** 

आंस्शक रुपमा पाप्त 
ललक्ष्ग  

** 

लक्ष्य प्रामप्त 

नभएको 
* 

प्रामप्त 

सूचक 
नोट्स 

सूचकहरु 

3.1 स्वास््य संस्थाजन्य फोहीर 
व्यवस्थापनका लामग स्जम्मेवार र 
तामलम प्राप्त व्यस्क्त भएको 

छ र प्रयाणप्त 
तामलम प्राप्त 

मनयसु्क्त गररएको 
छ तर तामलम 
प्राप्त छैन 

मनयसु्क्त गररएको 
छैन 

  

3.2 फोवहर (जोस्खम रवहत र 
जोस्खमयकु्त) उत्पादन हनुे सबै 
स्थानमा फोहर संकलनका लामग 
उपयकु्त संकलन भाडाहरुको 
व्यवस्था 

छ छुटै्ट भाडा छ तर 
मबको हराएको वा 
केवह स्थानमा मार 
मबन उपलब्ध 
भएको 

सबै फोहर 
उत्पादन हनुे 
स्थानमा भाडा 
नभएको/एउटै 
भाडामा सबै 
थरी फोहर 
संकलन भएको 

  

नोट: उपयकु्त भन्नाले भाडाहरु चार भागले मतन भाग भन्दा बढी भरेको हनुहुनु्न, बीनहरुको ढक्कन लगाएको र स्पष्ट 
रुपमा लेबल गरेको हनुपुछण। 
3.3 जोस्खम रवहत फोहर ववसजणन 

गनणका लामग खाडललको 
व्यवस्था/घेररएको फोहर फाल्ने 
ठाुँउ वा नगरपामलका/मनस्ज फोहर 
संकलनको व्यवस्था भएको 

छ खाडल छ तर 
अपयाणप्त 
मापदण्ड/नघेररएको 
खाडल/मनयममत 
संकलन नभएको 

खाडल 
छैन/ववसजणन 
गनणको लामग 
असरुस्ित 
तररका जस्तै 
जलाउने 

  

3.4 संक्रमक र धाररलो फोहरको 
उस्चत व्यवस्थापनका लामग पयाणप्त 
िमताको प्रशोधन वप्रववमध 
(नजलाउने प्रववमध) संचालनमा 
रहेको 

छ छ तर पयाणप्त 
िमतामा वा 
संचालनमा छैन 

छैन   

3.5 फोहर प्रशोधन प्रववमध संचालनको 
लामग प्रयाणप्त उजाण उपलब्ध भएको 

छ जवहले छ कवहलेकाुँही छनै   
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3.6 जोस्खमयकु्त र जोस्खमरवहत 
फोहरलाई फाल्न ुअस्घ उस्चत 
तररकाले छुट्याएर भण्डारर् 
गरेको 

छ भण्डारर् स्थान छ 
तर िमता कम 
वा भररएको छ 

संकलनको लामग 
भण्डारर् स्थना 
छैन  

  

3.7 प्याथोलस्जकल फोहरलाई उस्चत्त 
ढङ्गले प्लामसन्टा वपटमा रास्खएको 
वा खाडलमा गामडएको 

छ छ तर प्रयोगमा 
छैन अथवा सबै 
ठाुँउमा घेररएको र 
बन्द गरेको छैन 

उपलब्ध छैन   

3.8 स्वास््य संस्थाजन्य फोहीरको 
सरुस्ित व्यवस्थापनको लामग 
HCWM मनदेस्शका उपलब्ध र 
लागू गररएको 

छ छ तर लागू 
गररएको छैन 

छैन   

नोट: व्यस्क्तगत सरुिाका सामाग्री भन्नाले ग्लोभ्स, एपरोन, मास्क, टोपी र रबर बटु पदणछ 
3.9 स्वास््य संस्था वररपरर भेक्टर 

मब्रडीङका ललामग खाडलमा पानी 
जम्मा भएको 

छैन छ तर मब्रडीङका 
लामग उपयकु्त छैन 

छ   

3.10 सबै कमणचारीहरुले हेपटाइटीस बी 
र वटटानसको खोप लगाएको 

छ छ तर सबैले 
नलगाएको/पूर्ण 
मारा नलगाएको  

छैन   
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अनसूुची-१६ 

(दफा १३ को उपदफा (१)(घ) सुँग सम्बस्न्धत) 
स्वच्छता सम्बन्धी सूचकहरु  

४ स्वच्छता  

 
 

लक्ष्य प्रामप्त 

*** 

आंस्शक रुपमा पाप्त 
ललक्ष्ग  

** 

लक्ष्य प्रामप्त 

नभएको 
* 

प्रामप्त 

सूचक 
नोट्स 

सूचकहरु: हातको स्वच्छता  

4.1 स्वास््य संस्थामा सेवा ददने ठाुँउमा 
हात धनुे व्यवस्था  

सबै 
स्थानमा 
व्यवस्था 
गररएको छ 

केही स्थानमा मारै 
उपलब्ध गररएको 
छ/सबै स्थानमा 
उपलब्ध  गररएको 
छ तर पानी र 
साबनको व्यवस्था 
छैन  

उपलब्ध 
गररएको 
छैन 

  

नोट:- हरेक कोठा भन्नाले जहाुँ मबरामी ,स्वास््य कमणचारी र उपचार सम्बन्धी कुनै व्यस्क्त सम्पकण मा आउछ । परामशण 
कोठा,शल्यवक्रया गने कोठा, प्रसमुत कोठा , ल्याब आदद 

4.2 स्वास््य सेवा सवुवधा ददने स्थानमा 
हातको सरसफाई प्रविणन बारे सचुना 
स्पष्ट गरी प्रदणशन गररएको 

छ छ तर स्पष्ट छैन/ 
केही स्थानमा मारै 
छ 

छैन   

4.3 प्रयोगकताण मैरी हात धनुे स्थानको 
व्यवस्था भएको 

छ साबनु र पानीको 
व्यवस्था छैन 

छैन   

नोट : प्रयोग कताण मैरी भन्नाले अपाङ्ग मैरी, बालबालीका मैरी 
सूचकहरु: संस्थाको वातावरर् सरसफाई र वकटार्रुवहत 

4.4   स्वास््य संस्थाको वरपर तारवार गरर 
सरसफाई गररएको (फोहरमैला मकु्त, 

जमेको पानी नभएको, जनावर तथा 
मानव मलमूर नभएको) 

छ सधुारको 
आवश्यकता 
 

सफा 
नगररएको 

  

४.५ भ ुुँई र मभत्ताहरु सफा भएको 
 

छ केही कोठाको मार 
भ ुुँई र मभत्ताहरु 

सफा छ 

छैन   

४.६ सबै स्वास््य कमणचारीलाई सरसफाई  

गनण पन्जा कम्तीमा २ जोडी ,  

एप्रन र बटु उपलब्ध १ जोडी 

छ उस्चत अवस्थामा 
छैन 

उपलब्ध 
छैन 
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४.७ स्वास््य संस्थाको १ कमणचारीले 
सरसफाईको मबमध स्पष्ट हनु ेगरी 
प्रदशणन गरी आवश्यकता अनसुार सबै 
कोठामा प्रयोग गरेको 

छ मबमध थाहा भएको 
तर प्रयोग नगरेको 

मबमध थाहा 
नभएको 

  

४.८ स्वास््य संस्थामा लामखटेु जन्य रोग 
बाट बच्न भ्याल ढोकामा जाली 
हालेको, वकटनासक प्रयोग गररएको 
झलु उपलब्ध भएको 

छ सबै 
झ्याल 
ढोकामा 

केवह झ्याल ढोकामा 
मारै भएको वा 
जाली /झल प्वाल 
परेको 

जाली /झल 
उपलब्ध 
नभएको 

  

४.९ WASH सम्बन्धी सामाग्रीहरु खररद तथा 
ववतरर् को अमभलेख स्पष्ट रुपमा राख्न े
गररएको 

छ छ तर स्पष्ट छैन छैन   

४.१० सरसफाई कायणको अमभलेख स्पष्ट र 
दैमनक रुपमा राख्न ेगरेको 

छ छ तर दैमनक रुपमा 
राख्न ेगरेको छैन 

छैन   

4.11 स्वास््य संस्थामा लगुा धनु ेमनस्ित 
स्थान उपलब्ध भएको 

छ छ तर प्रयोमा छैन छैन   

4.12 स्वास््य संस्थाको भवनमा उज्यालो र 
वाय ुप्रवाहको लागी पयाणप्त रुपमा ठुला 
झ्याल र खलु्ला ठाुँउहरु भएको 

छ छ तर पयाणप्त छैन छैन   

4.13 मबरामीको शैंयाहरु कम्तीमा 1.5 
ममटरको दरुरमा भएको 

छ केवह शैया मारै 
1.5 ममटरको 
दरुरमा भएको 

छैन   
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अनसूुची-१७ 

(दफा १३ को उपदफा (१)(ङ) सुँग सम्बस्न्धत)  

संक्रमर् रोकथाम, मनयन्रर् र व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचकहरु 

५ संक्रमर् रोकथाम, मनयन्रर् र व्यवस्थापन लक्ष्य प्रामप्त 

*** 

आंस्शक रुपमा पाप्त 
ललक्ष्ग  

** 

लक्ष्य प्रामप्त 

नभएको 
* 

प्रामप्त 

सूचक 
नोट्स 

सूचकहरु 

५.1 स्वास््य संस्थामा WASH FIT र 
अन्य गरु्स्तर सधाार व्यवस्थापन गनण 
योजना भएको र उक्त योजनाको 
मनयममत कायाणन्वयन र अनगुमन 
भएको 

छ छ तर लाग ुगररएको 
छैन/ अनगुमन 
नभएको वा अधरुो 

योजना छैन 

 

  

५.२ स्वास््य संस्थाको लामग बावषणक बजेट 
योजना उपलब्ध भएको र उक्त 
बजेटमा wash पूवाणधार सेवा र 
सवुवधा (सावनु , पाइप,शौचालय, 

अन्य)को लामग पयाणप्त भएको। 

छ छ तर बजेट पयाप्त 
छैन 

 

बजेट छैन 

 

  

५.३ सरसफाई र WASH ममणतका लामग 
हरेक बषण तामलम प्राप्त कमणचारी 
तोवकएको 

छ केवह उपलब्ध छ तर 

पयाणप्त छैन/ तामलम 
प्राप्त/ उत्प्ररेरत छैन 

उपलब्ध छैन   

५.४ संस्थाको सबै इकाईहरुमा आवश्यक 
स्यानीटाइजर, साबनु र अन्य 
सरफाइका सामाग्रीहरु उपलब्धता 
सम्बन्धी मनयममत मनररिर् गने 
प्रर्ाली भएको 

छ हप्तामा १ पटक 
भन्दा कम वा अधरुो 
मनररिर् वा मनररिर् 
फारम प्रयोग 
नगररएको 

मनररिर् 
नगररएको छैन 

  

५.५ सबै कमणचारीहरुको कायण वववरर् 
(WASH सम्बन्धी समावेश गररएको) 
स्पष्ट रुपमा लेस्खएको 

छ छ तर सबै 
कमणचारीहरुको कायण 
वववरर् नभएको 

कायण वववरर् 
उल्लेख 
नभएको 

  

५.६ स्वास््य संस्थामा रातको समयमा पमन 
सरुस्ित स्वास््य सेवाको लामग पयाणप्त 
बत्तीको समुबधा भएको 

सधै छ कवहलेकाुँही मार छ छैन   

५.७ आवश्यकता अनसुार स्चवकत्सकीय 
उपकरर्को सफाई र मनमणलीकरर् 

(sterilization) गररएको 

छ छ तर पयाणप्त रुपमा 
गररएको छैन 

छैन   
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५.८ शल्यवक्रया कि/ सघन उपचार 
किमा ववशेष सावधानी अपनाईएको 
जस्तै जतु्ता मभरैको प्रयोग गनुणपने, 
गाउन र खाना सम्बन्धी मबशेष 
सावधानी अपनाईएको 

छ छ तर कवहलेकाुँही 
मार वा मबशेष 
सावधानी कम 
अपनाईएको छ 

सावधानी 
अपनाईएको 
छैन 

  

५.९ स्वास््य संस्थाको भवनमा उज्यालो र 
वाय ुप्रवाह को लामग पयाणप्त रुपमा 
ठुला झ्याल र खूल्ला ठाुँउहरु भएको 

छ छ तर पयाणप्त छैन छैन   

५.१० मनददणष्ट पररवेश (जस्तै हैजाका मबरामी 
एक्ल्याउुँदा) ददसा वा वान्ता देस्खएमा 
सो सफा गरर मनसङ्क्क्रममकरर् गनण 
आधा कप ०.५% एस्क्टभ क्लोरीन 
घोलको प्रयोग गररएको 

छ छ तर दैमनक रुपमा 
प्रयोग गरेको छैन 

गररएको छैन   
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मनरीिर्को रेकडण 

                                                          Scoring table 

                                                                                                                              

       

मनरीिर् १ मनरीिर् २ मनरीिर् ३ मनरीिर् ४ 

% नोट्स % नोट्स % नोट्स % नोट्स 

 

१ खानेपानी  

मनरीिर् गररएका 
जम्मा लक्ष्य 

……………………………. 
……………………………. 

मनरीिर् गररएको मममत: 
***         

**         

*         

२ सरसफाई 

मनरीिर् गररएका 
जम्मा लक्ष्य 

……………………………. 
……………………………. 

मनरीिर् गररएको मममत: 

***         

**         

*         

३ स्वास््य 
संस्थाजन्य फोहर 

मनरीिर् गररएका 
जम्मा लक्ष्य 

……………………………. 
……………………………. 

मनरीिर् गररएको मममत: 

***         

**         

*         

४ स्वच्छता 
मनरीिर् गररएका 
जम्मा लक्ष्य 

……………………………. 
……………………………. 

मनरीिर् गररएको मममत: 

***         

**         

*         

मनरीिर् गररएको मममत: 

Indicators  Score  

लक्ष्य प्रामप्त   (***) 3 
आंस्शक रुपमा पाप्त 
ललक्ष्ग    (**) 

2 

लक्ष्य प्रामप्त नभएको    (*) 1 
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५ संक्रमर् रोकथाम, 
मनयन्रर् र 
व्यवस्थापन 

मनरीिर् गररएका 
जम्मा लक्ष्य 

……………………………. 
……………………………. 

***         

**         

*          

संस्थाको जम्मा 
 अंक 

मनरीिर् गररएको मममत: 

***         

**         

*         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


