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आवास सुबफधा प्रमोग तथा सॊ चारन बनदे शिका
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नेऩार प्रहयी अस्ऩतार आवास सुबफधा प्रमोग तथा सॊ चारन बनदे शिका
२०७४
ऩृष्ठबूबभ्

नेऩार प्रहयी अस्ऩतारभा कामययत प्राबफबधक प्रहयी कभयचायीहरु को काभको प्रकृती तथा

अन्म अस्ऩतारको सभेत प्राशटटसराई भध्मनजय गयी अस्ऩतार स्थाऩनाथय ऩश्चात ववबबन्न चयणभा
बनभायण बएका आवास गृहहरु बनशश्चत सभमवधी ऩछाबड थऩ बनभायण हुन सकेका छै नन्।

परस्वरुऩ जनिशिको वृद्दिको दाॉजोभा आवास गृहहरु बनभायण नहुॉदा आवास गृह प्रमोग गने
कभयचायीहरुरे सुववधा नछोड्ने तथा नमाॉ य अत्मावश्मक काभभा खवटएकारे उि सुववधावाट
सदै व वशित हुनऩु ने य बनजहरुराई उि सुववधा प्रदान गनय बनबतगत रुऩभा कुनै बनबत

बनदे शिकाको प्रमोग नबएको कायण सवैराई उि सुववधाभा सहबागी गयाउन सवकएको
छै न।तसथय अस्ऩतारभा कामययत कभयचायीहरुराई बनशश्चत भाऩदण्डबबत्र यही उि सुववधा सभान
ु े मो बनदे शिका तमाय गरयएको हो।
रुऩरे प्रमोग गनय ऩाउन बन्ने हे तर

प्रस्तावना्

नेऩार प्रहयी अस्ऩतारभा कामययत प्राबफबधक प्रहयी कभयचायीहरुराई मस नेऩार प्रहयी

अस्ऩतारभा हार उऩरब्ध यहे का आवास सुबफधाको प्रमोग , ये खदे ख, सयसपाई तथा भभयत सॊ बाय
आद्दद कामयहरुको ब्मफस्थाऩन गने उिेश्मरे मो बनदे शिका जायी गरयएको छ ।
कामायरमवाट शस्वकृती ऩश्चात तुरुन्त रागू हुने छ।

प्रहयी प्रधान

१. उऩरब्ध आवास ऺभता य फाॉडपाॉड्
क) शचवकत्सकहरुको आवास गृह
मस अस्ऩतारभा शचवकत्सकहरुको राबग

१५ वटा आवास गृहहरुराई बनम्नानुसाय

छु ट्याईएको छ ।
अ_ जनयर भेबडसीन , जनयर सजययी , अथोऩेबडक सजययी , गाईने, फार, एनेश्थेबसमा, ये बडमोरोजी, नाक
ॉ ा, छारा
कान घाॉटी , दाॉत, आख

/

भानबसक बफबागहरुफाट आफश्मकता हे यी प्रत्मेक बफबागफाट

गयी १÷ १ जनाराई आवास गृह उऩरब्ध गयाईने छ ।

आ_ भाबथ अ भा जे सुकै कुया रे शखएताऩबन दुई बन्दा फढी मुबनट बएका बफबागहरुको हकभा बने
बववष्मभा थऩ आवास गृह उऩरब्ध बएको खण्डभा प्रत्मेक बफबाग अन्तगयतको मुबनटहरुराई
१/१ वटा आवास उऩरब्ध गयाईने छ ।
इ_ भाबथ जे बबनएताऩबन ५० प्रबतित आवास बफिेषऻ शचवकत्सक य ५० प्रबतित आवास भेबडकर

अबधकृतहरुको राबग उऩरब्ध गयाईने छ । जसअन्तगयत ऩुयाना (५ वषय अवधी ऩुया बएका) य
नमाॉ शचवकत्सकहरु (५ वषय अवधी ऩुया नबएका)राई क्रभि: ५०-५०% उऩरब्ध गयाइने छ।
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ई) काठभाडौं उऩत्मकाभा घय नबएको प्रहयी कभयचायीहरु प्राथबभकताभा ऩने छन्।
ख) नबसयङ स्टापको आवास गृह
अ) नबसयङ स्टापहरुको राबग जम्भा १ ५ वटा आवास गृहहरु उऩरब्ध यहे को य उि सॊ ख्माको
आवास गृहहरु बसनीमय अबधकृतहरुको बनबभत्त

२५ प्रबतित य काभको प्रकृतीको आधायभा -

आई बस मू , अप्रेसन बथमटय , डामराबसस आद्दद

_ ७५ प्रबतित नबसयङ स्टापहरुराई उऩरब्ध

गयाईने छ । जसअन्तगयत ऩुयाना (५ वषय अवधी ऩुया बएका) य नमाॉ (५ वषय अवधी ऩुया
नबएका) स्टापहरुराई क्रभि: ५०-५०% उऩरब्ध गयाइने छ। तय मस अशघनै आवास गृह
प्राप्त गरयसकेका न बसयङ स्टापहरु रे ऩुन: सो सुववधा ऩाउने छै नन य बनजहरुको सट्टाभा अन्म
स्थान य सभुहभा काभ गने नबसयङ स्टापरे प्रमोग गनय ऩाउने छन्।

आ_ काठभाडौ उऩत्मकाभा घय नबएका नबसयङ कभयचायीहरु आवास गृहको प्राथबभकताभा यहने
छन् ।
ग) प्राबफबधक कभयचायी आवास गृह -टे टनेबसमन/ टे टनोरोशजस्ट_
प्राबफबधक कभयचायी (टे टनोरोजीस्ट/टे शटनबसमन)हरु को राबग

४ वटा आवास गृहहरु

उऩरब्ध यहे को य उि सॊ ख्माको आवास गृहहरु क्राईटे रयमा बबत्र ऩने कभयचायीहरुराई उऩरब्ध
गयाईने छ ।
घ) प्रिासन तपयको आवास गृह
१ वटा आवास गृह मस नेऩार प्रहयी अस्ऩतारभा प्रिासन तपय कामययत १ जना प्रहयी
कभयचायीको राबग उऩरब्ध गयाईने छ ।

२. सुबफधा प्राप्त गने प्रकृमा य अफबध्
क) आवास सुबफधा बरन चाहने प्रहयी कभयचायीहरुरे कामययत यहे को बफबागीम प्रभुखको बसपायीस
सवहतको

आफेदन मस अस्ऩतार कल्माण िाखाभा ऩेि गनुय ऩने छ ।

ख_ प्राप्त बनफेदनहरु भध्मे क्राइटे रयमा बबत्र ऩने कभयचायीहरु भध्मेफाट

कल्माण कोष सॊ चारक

सबभतीको बसपारयसभा भेबडकर डाइये टटयफाट उऩरब्ध गयाइने छ ।

ग) आवास सुबफधा प्राप्त गने प्रहयी कभयचायीहरुरे मो सुबफधा िुरुभा ५ (ऩाॉच) फषयको राबग उऩरब्ध
गयाईने छ । आफश्मकता य प्राथबभकताको आधायभा फढीभा २ (दुई) फषय थऩ गनय सवकने छ।
य प्रत्मेक फषय नबफकयण गनुय ऩने छ तय अनुिासनवहन कामय बए गये को ठहय बएभा जुन सुकै
फेरा हटाउन सवकने छ ।
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३. सुबफधाको आफेदनको राबग आफश्मक भाऩदण्ड:
क) काठभाडौ उऩत्मका बबत्र स्थाई घय बएका , य एक ऩटक आवास सुबफधा बरई सकेका प्रहयी
कभयचायीहरुराई साभान्मतमा आवास सुबफधा उऩरब्ध गयाईने छै न ।

ख) १ फषय बबत्र कुनै बफबागीम कायवाही नबएको हुन ु ऩने छ ।

ग) बफिेष ऩयीशस्थती, दऺता य सीऩ बएका बफिेष प्रकृतीको शचवकत्सक ÷ प्राबफबधकराई आवास सुबफधा
भाग बएभा अस्ऩतार ब्मफस्थाऩन सबभबतरे अस्ऩतारको राबग अबत आफश्मक बनी बसपारयस
गये भा आवास सुबफधा उऩरब्ध गयाउन सवकने छ ।

घ) एक फषय बन्दा फढी सभमको राबग बफदे ि वा ववदे िभा अध्ममनको राबग खवटएको अफबधभा कुनै
ऩबन कभयचायीको राबग आवास सुबफधा उऩरब्ध हुने छै न तय आवास सुबफधा उऩबोग गरय यहे का
कभयचायीहरुको हकभा बने मो बनमभ रागू हुने छै न ।

ङ) मु.एन. बभसन वा १ फषय बन्दा फढी अध्ममन बफदा गई पकेकाको हकभा वपताय बएको बभबतरे
२ फषय ऩूया बएको हुनऩु ने छ

४= आवास सुबफधा बरए फाऩत फहन गनु ऩने दावमत्वहरु:
क) आवास सुबफधा उऩबोग गये फाऩत आवास बवनहरुको भभयत सॊ बाय प्रमोजनको रागी िुरु तरफ
स्केरको बस.प्र.अ रे १० % य जुबनमय प्रहयीहरुरे ८ % यकभका दयरे प्रत्मेक भवहना कल्माण
िाखाभा फुझाउनु ऩने छ ।

ख) खानेऩानी , बफजुरीको िुल्क खानेऩानी सॊ स्थान य नेऩार ववध्धुत प्राबधकयणको दयये ट अनुसाय
ग)

हुनेछ।

पोहयभैराको ब्मफस्थाऩन यकभ: सबभतीरे बनणयम अनुसायको यकभ नेऩार प्रहयी अस्ऩतार

कल्माण कोषभा फुझाउनुऩने छ ।

घ) आपुराई उऩरब्ध गयाईएको आवास सुबफधा अन्म प्रहयी कभयचायीराई आपुखुिी हस्तान्तयण गनय
ऩाईने छै न ।
ङ) आवास उऩबोग गने कन्सल्टे न्टको हकभा

On Call Duty, यशजष्टायहरुको हकभा 2nd Call

Duty य अन्मको हकभा आऩतकारीन , स्टे डवाई तथा फन्द हडतार आद्ददभा थऩ ड्युटी गनु ऩने
छ । उि अवस्थाभा कामयरमरे ड्युटीभा सुचना द्दददा अनुऩशस्थत बएभा बनमभानुसाय ववबाबगम
कावायही हुने छ।

च) ब्मशिगत प्रमोजनको रागी प्रमोग गरयएको बफद्युत तथा सम्ऩुण य भहिुर आवास उऩबोग कताय
स्वमॊरे ब्महोनुय ऩने छ ।

छ) रागत शस्टभेट अनुसाय फावषयक रू १०००।०० (एक हजाय भात्र) सम्भको भभयत सॊ बाय आवास
उऩबोगकताय स्वमॊ रे गनुऩ
य ने छ ।

ज) आवास गृहको स्वरुऩ आपु खू िी ऩरयफतयन गनय ऩाईने छै न य आपूराई उऩरब्ध गयाएको
आवासभा ऩरयवाय (आभा/फुफा/छोया/छोयी/श्रीभान/श्रीभती तथा सहमोगीको रुऩभा कानुन अनुसाय
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यीत ऩुगेको ब्मिी-१ जना )वाहेक अरु फस्न ऩाउने छै नन्।सो अनुसाय नबएभा बनमभानुसाय ववबाबगम
कावायही हुनेछ।

झ) आवास गृह प्रमोग कतायहरुरे कुनै ऩबन घयऩारुवा जनावयहरु ऩल्न ऩाईने छै न य वविेष ऩरयस्थीती
ु ा १०.०० फजे दे शख ववहान ५.०० वजेसम्भ अनुबतवेगय आवतजावत गनय ऩाइने छै न।
्
वाहेक वेरक
ञ) आवास गृह वयऩयको जग्गा बनजी प्रमोजन वा खेतीऩातीका राबग उऩबोग गनय ऩाईने छै न तय
अनुभबत बरई साभान्म पुरफायी फनाउन सवकने छ ।

ट) आवास गृह ब्मफस्थाऩनको बनबभत्त आवास सुबफधा उऩबोग गरययहे का फरयष्ठ शचवकत्सक भध्मे १
जनाराई शचवकत्सक आवास गृहहरुको वाडे न (Warden) को शजम्भेवायी द्ददईने छ ।

ठ) आवास गृह ब्मफस्थाऩनको बनबभत्त आवास सुबफधा उऩबोग गरययहे का

नबसयङ स्टाप भध्मे १

जनाराई नबसयङ आवास गृहहरुको वाडे न (Warden) को शजम्भेवायी द्ददईने छ ।

५. सॊ िोधन:
अस्ऩतार ब्मफस्थाऩन सबभबतको फैंठकको फहुभतरे ऩारयत बएभा मस बनदे शिकाको कुनै ऩबन

फुदाहरु सॊ िोधन गनय सवकने छ तय सो सॊ िोधन प्रहयी प्रधान कामायरमफाट शस्मकृत हुन ु ऩने छ।

६. बनदे शिका रागू गने:
प्रहयी प्रधान कामायरमफाट शस्वकृत बए ऩश्चात

हार आवास गृह उऩबोग गरययहे का शचवकत्सक

तथा अन्म प्राबफबधकहरुको हकभा सभेत मसै बनदे शिका फभोशजभ को प्राफधानहरु रागू हुने छ ।
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