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नगर अस्पताल व्र्बस्थापन तथा सञ्चालन कार्यवििी,२०७८

प्रस्तािनाः पथरीशधनश्चरे नगरपाधलकाको नगर अस्पतालबाट उपलव्ि गररने सेिालाई उपलव्ि
स्रोत सािनको अधिकतम् सदुपर्ोग गरी से िालाई व्र्बणस्थत, जनमूणख र प्रभािकारी िनाउन

स्िास््र् सेिाको व्र्िस्थापन र सञ्चालन स्थानीर् तहको नेतत्ृ िमा पररचालन गनय नेपालको
सं धबिान,२०७२ को िारा २१४ िमोणजम अनुसूणच ८ र ९ को अधिकार तथा स्थानीर् सरकार

सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ११(२) झ प्रर्ोग गरी पथरीशधनश्चरे नगरपाधलकाले र्ो कार्यवििी
बनाई लागू गरे को छ।

पररच्छे द-१

नाम, प्रारम्भ, पररभाषा
१. नाम र प्रारम्भ: १) र्ो कार्यवििीको नाम "नगर अस्पताल व्र्िस्थापन तथा सञ्चालन
कार्यवििी, २०७८ रहेको छ"।

२. र्ो कार्यिेिी नगर राजपत्रमा प्रकाणशत भए पधछ लागू हुनेछ।
३. पररभाषाः

क) "प्रमुख" भन्नाले पथरीशधनश्चरे नगरपाधलकाको नगर प्रमुख सम्झनु पछय।
ख) "उप प्रमुख" भन्नाले पथरीशधनश्चरे नगरपाधलकाको नगर उप प्रमुख सम्झनु पछय।

ग) "प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत" भन्नाले नगरकार्यपाधलकाको प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत
सम्झनु पछय।
घ) "नगरपाधलका" भन्नाले पथरीशधनश्चरे नगरपाधलका सम्झनु पछय।
ङ) "अस्पताल" भन्नाले पथरीशधनश्चरे नगरपाधलका धभत्र रहे का २५ शैर्ा सम्मको नगर
अस्पताललार्य सम्झनु पछय।
च) "सधमधत" भन्नाले पथरीशधनश्चरे

नगर अस्पताल ऍन,२०७७ बमोणजम गठित नगर

अस्पताल व्र्बस्थापन सधमधतलाई सम्झनु पछय।
छ) "रे खदे ख सधमधत" भन्नाले अस्पतालको आन्तररक ब्र्िस्थापनमा सहर्ोगका लागी गठित
सधमती सम्झनु पदयछ ।
ज) "अध्र्क्ष" भन्नाले सधमधतको अध्र्क्षलाई सम्झनु पछय।
झ) "पदाधिकारी" भन्नाले सधमधतका अध्र्क्ष लगार्तका व्र्णि िा पदाधिकारी सम्झनु पछय।
४. छापः सधमधतको नेपाल सरकारले तोके बमोणजमको णचन्ह र छाप हुनेछ।
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पररच्छे द- २
उदे श्र्
५. नगर अस्पताल व्र्िस्थापन तथा सञ्चालनको उदे श्र्हरः
क) स्िास््र् सेिालाई जनताको आिारभूत अधिकारको रपमा स्थापधत गने ।
ख) उपलब्ि सािन र स्रोतको अधिकतम पररचालन गरी धछटो र प्रभािकारी स्िास््र् सेिा
जनतालाई उपलव्ि गराउने ।

ग) जनताको आिारभूत स्िास््र् सेिालाई सरल, सुलभ र पुहँचर्ोग्र् बनाउने ।
पररच्छे द-३
सधमधतको पदािधि
६.

सधमधतको पदािधिः पथरीशधनश्चरे नगरपाधलका स्िास््र् ऐन,२०७७ बमोणजम गठित
सधमतीको पदाििी दे हार् बमोणजम हुनेछ ।

क) सधमधत प्रमुखको पदािधि धनजको पद बहाल रहे सम्म रहे न छ।
ख) प्रमुखले मनोधनत गरे को सदस्र्को पदािधि २ बषयको हुने छ।

ग) सदस्र् सणचिको पदािधि सम्बणन्ित स्िास््र् सं स्थाको है धसर्तमा रहे सम्म कार्म
रहने छ।
पररच्छे द- ४
बैिक सम्बन्िी व्र्बस्था
६. बैिक सम्बन्िी व्र्बस्थाः
क) सधमधतको बैिक अध्र्क्षताको आदे शमा सदस्र् सणचिले बोलाउने छ।
ख) सधमधतको बैिक सामान्र्तर्ा तीन मवहनाको एक पटक िा आिश्र्िा बमोणजम बस्नेछ।
पररच्छे द- ५
सधमधतको काम कतयव्र् र अधिकार
८. सधमधतको काम कतयव्र् र अधिकारः
क) सं घीर्, प्रदे श तथा नगरपाधलकाले िनाएको ऐन, धनर्म तथा धनदे णशका अनुसार अस्पताल
सञ्चालन गने गराउने ।
ख) नगर अस्पताल सञ्चालन गनय आिश्र्क नीती र्ाजना बनाई कार्यन्िर्न गने गराउने ।
ग) नगर अस्पतालको प्रधतिेदनको समीक्षा गने, सुझाि ठदने तथा सं स्थाको आिश्र्क र्ोजना
तजुम
य ा गरर कार्यन्िर्न गने गराउने।
घ) नगर अस्पताललाई आिश्र्क धनदे शन ठदने।
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ङ) नगर अस्पतालमा कार्यरत कमयचारीको कार्यसम्पादन मूयार्ाकन न गरी दण्ड र पुरस्कारको
नीधत अबलम्बन गने गराउन लगाउने ।
च) नगर अस्पतालमा कमयचारीको व्र्िस्थापन गनय नगर धभत्र रहे का नगर अस्पतालको
स्िीकृत दरबन्दीको समान पदमा सरिा गनय, काजमा खटाउन नगरपाधलकामा धसफाररश
गने।

छ) नगरपाधलका धभत्र सञ्चाधलत स्िास््र् सेिा ठदई रहे का अन्र् कुनै पधन प्रकारको स्िास््र्
सं स्थाको सञ्चालन, दताय, नविकरि, अनुगमन, सुपरीिेक्षि तथा समन्िर् आठद धनर्मानुसार
गने।
ज) जनमुणख आिारभूत स्िास््र् र्ोजना पुर्ायउन िडा स्िास््र् र्ोजना तर्ार पाने , र्ोजना

बनाउँदा भूगोल, अयापसं खर्क, आठदिासी, ज्र्ेष्ठ नागररक, विपन्न िगय, अपांग, बालबाधलका,
वकशोर वकशोरी, मवहला समूहलाई मध्र्नजर राख्नु पनेछ ।

झ) स्िास््र् सं स्थाको भौधतक सं रचना तथा ममयत सं भारको ब्र्िस्थापन गने ।
ञ) स्िास््र् सं स्थाबाट ठदईने सेिाको लक्ष्र् अनुसार प्रगधत भए नभएको अनुगमन गने ।
पररच्छे द- ६
बैिकको बैिक र गिपूरक संखर्ा
९. सधमधतको बैिक र गिपूरक संखर्ाः
(१)

मवहनाको एक पटक सधमधतको बैिक बसायानु पनेछ । आिश्र्कता भएमा

जुनसुकै अिस्थामा पधन बैिक बस्न सक्नछे ।

(२)
(३)

सधमधतको बैिक अध्र्क्षले तोकेको धमधत, समर् र स्थानमा बस्नेछ ।

सधमधतको बैिक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगािै सधमधतको सदस्र्-

सणचिले बैिकमा छलफल हुने विषर् सवहतको सूचना सबै सदस्र्हरूलाई ठदनु पनेछ ।

(४)

सधमधतको कूल सदस्र् सङ्खखर्ाको कणम्तमा एकाउन्न प्रधतशत सदस्र्हरू उपणस्थत

भएमा सधमधतको बैिकको लाधग गिपूरक सङ्खखर्ा पुगेको माधननेछ ।

(५)

सधमधतको बैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले र धनजको अनुपणस्थधतमा सधमधतका

प्रचधलत मर्ायदाक्रम अनुसार माधथयालो मर्ायदाक्रमको सदस्र्ले गनेछ ।
(६)

सधमधतको बैिकमा बहुमतको रार् मान्र् हुनेछ र मत बराबर भएमा बैिकको

अध्र्क्षता गने व्र्णिले धनिायर्क मत ठदनेछ ।
(७)

सधमधतको धनियर् अध्र्क्ष र सदस्र्-सणचिले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
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पररच्छे द- ७
सधमधतका पदाधिकारीहरूका काम र कतयब्र्।
१०.

सधमतीका पदाधिकारीहरूका काम र कतयब्र् अधिकारः

क) अध्र्क्षको काम, कतयब्र् र अधिकारः


सधमतीको बैिक बोलाउन सदस्र् सदस्र् सणचिलार्य धनदे शन ठदने।



नगर अस्पतालको दै धनक कार्यको रे खदे ख गनय धनदे शन ठदने।



सधमतीका अन्र् पदाधिकारीहरूलार्य णजम्मेिारी तोकी काममा लगाउने ।



सधमतीले तोकेको अन्र् कार्य गने गराउने ।

ख) उपाध्र्क्षको काम, कतयब्र् र अधिकारः


अध्र्क्षको अनुपणस्थतीमा अध्र्क्षको काम, कतयब्र् र अधिकारको प्रर्ोग गने।

ग) सदस्र् सणचिको काम, कतयब्र् र अधिकारः


अध्र्क्षको धनदे शनमा सधमतीको बैिक बोलाउने।



प्रधतिेदन पेश गने र सधमतीको धनियर् कार्यन्िर्न गने गराउने।



अस्पतालको प्रशासन प्रमुखको णजम्मेिारी बहन गने ।



नगरकार्य पाधलका र सधमतीको धनियर् कार्यन्िर्न गने ।

घ) सदस्र्को काम, कतयब्र् र अधिकारः


बैिकमा सहभागी हुने ।



सधमती तथा अध्र्क्षले तोवकठदए बमोणजमको कार्य गने गराउने।



नगर अस्पतालको सञ्चालन गनय जनसहभाधगता जटु ाउन सहर्ोग गने।
पररच्छे द- ८
सधमधतको कोष

११.

सधमधतको कोष:(१) सधमधतको नाममा एउटा छु ट्दै कोष रहनेछ र सो कोषमा दे हार्

बमोणजमका रकम रहनेछः-

(क) नगरपाधलकाबाट अस्पतालकालागी धबधनर्ोणजत रकम,
(ख) सं घीर् सरकार, प्रदे श सरकार र प्राप्त रकम,
(ग) सधमधतले प्रदान गरे को सेिा तथा सुवििा बापत प्राप्त रकम,
(घ) स्िदे शी व्र्णि, सं घ, सं स्था िा धनकार्बाट प्राप्त रकम,
(ङ) विदे शी सरकार, सं घ, सं स्थािा व्र्णिबाट अनुदान िा क्रि स्िरप प्राप्त रकम,
(च) अन्र् स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२)

सधमधतले उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोणजमको कुनै रकम प्राप्त गनुय अणघ

प्रचधलत कानून बमोणजम स्िीकृधत धलनु पनेछ ।
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(३)

सधमधतको तफयबाट गररने सम्पूि य खचय उपदफा (१) बमोणजमको कोषबाट

व्र्होररनेछ ।
(४)

सधमधतको कोषमा रहेको रकम नेपाल धभत्रको कुनै िाणिज्र् बैंकमा खाता खोली

जम्मा गररनेछ ।
(५) कोषको सञ्चालन सधमतीले धनियर्गरे बमोणजम हुनेछ ।

(६) सं स्थाको आधथयक कारोबार बैंक माफयतबाट मात्र गररने छ ।

(७) सदस्र् सणचिले आधथयक आर्–ब्र्र्को वििरि च ुस्त दुरस्त राख्नु पनछे ।
(८) प्रत्र्ेक बषय आन्तररक लेखा पररक्षि गराउनु पनेछ ।
पररच्छे द् ९
लेखा पररक्षि
१२.

लेखा र लेखा परीक्षि: (१) सधमधतको आर्व्र्र्को ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको

ढाँचा बमोणजम राणखनेछ ।
(२) सधमधतको आन्तररक ले खापरीक्षि कोष तथा लेखा धनर्न्त्रक कार्ायलर्ले गनेछ ।
(३) सधमधतको अणन्तम लेखापरीक्षि महाले खा परीक्षक िा धनजले तोकेको ले खापरीक्षकबाट
हुनेछ ।

(४) कार्यपाधलकाले चाहेमा सधमधतको आर्-व्र्र्को ले खा, नगदी, णजन्सी िा अन्र् कागजात
जुनसुकै बखत जाँच्न िा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द् १०
रे खदे ख तथा सं रक्षि सधमती
१३.

सधमतीको गिनः नगर अस्पताल ब्र्िस्थापन सधमतीलार्य अस्पताल ब्र्िस्थापन तथा

सं चालनमा प्रत्र्क्ष सहर्ोग पुर्ायउन नगर अस्पताल ब्र्िस्थापन सधमतीले दे हार् बमोणजमको
१ रे खदे ख तथा सं रक्षि सधमतीको गिन गनेछ।
क. अस्पताल धनमायि तथा सं चालनकालागी जग्गा खोजधबन सधमती िा जग्गा
दाताहरू मध्र्ेबाट

ख. स्थाधनर् समाजसेिी मध्र्ेबाट
ग. स्थास््र् शाखाको कमयचारी

१ जना  अध्र्क्ष
१ जना  सदस्र्

१ जना  सदस्र् सणचि

घ. सधमतीको कार्यकाल ३ िषयको हुँनेछ ।

ङ. सदस्र् सणचिको पदािधि सम्बणन्ित स्िास््र् सं स्थाको है धसर्तमा रहे सम्म कार्म रहने
छ।
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(च) र्ो कार्यवििी पाररत हुँन ु अगाडी बनेको सधमती र्सै कार्यवििी अन्र्तगर बनेको सधमती
सरह माधनने छ ।
१४.

सधमधतको काम कतयव्र् र अधिकारः

१. नगरपाधलकाले िनाएको ऐन, धनर्म तथा धनदे णशका अनुसार अस्पताल ब्र्िस्थापन तथा
सञ्चालनमा प्रत्र्क्ष सहर्ोग गने ।
२. नगर अस्पतालको भौधतक सं रचना, मेणशनरी र्न्त्र, औषिी, से िा धबतरिमा सहर्ोग,
ब्र्स्थापन लगार्त धतनीहरूको रे खदे ख र सं रक्षि गने।
३. अस्पतालको

आन्तररक

ब्र्िस्थापनमा

तत्काल

आिश्र्क

सेिा

तथा

बस्तुहरूको

धबतरिका सम्बन्िमा नगर अस्पताल ब्र्िस्थापन सधमतीलार्य जानकारी गरार्य उि सेिा
तथा बस्तुहरूको तत्काल आपुधतयको माग गने ।
४. अस्पताल धबस्तारकालागी आिश्र्क पनयसक्ने जग्गाको पवहचानगरर जग्गा दाताहरूको
खोजी तथा जग्गा ब्र्िस्थापन सम्बणन्ि आिश्र्क सिै कार्य गने र सो को धसफाररस
नगर अस्पताल ब्र्िस्थापन सधमतीमा गने ।
५. अस्पतालमा

दै धनक

आिश्र्क

सेिा

तथा

बस्तुहरूको

तत्काल

ब्र्िस्थापन

गनय

आिश्र्कता दे णखए अस्पतालको कोषबाट खचय हुँनेगरर रू.५०,०००/(पचासहजार)
रे खदे ख सधमतीको धनियर्बाट खररद गनय सक्नेछ। तर र्सरी गररएको खचयको अनुमोदन
अस्पताल ब्र्िस्थापन सधमतीको पधछ बस्ने बैिकबाट अनुमोदन गराउँन ु पनेछ ।

१५.

सधमतीको बैिकः

(१)

सधमतीको बैिक मवहनाको एक पटक बस्नु पनेछ । आिश्र्कता भएमा जुनसुकै

अिस्थामा पधन बैिक बस्न सक्नछे ।
(२)
(३)

सधमधतको बैिक अस्पतालको हाता धभत्र बस्नु पनेछ ।

सधमधतको कूल सदस्र् सङ्खखर्ाको कणम्तमा एकाउन्न प्रधतशत सदस्र्हरू उपणस्थत

भएमा सधमधतको बैिकको लाधग गिपूरक सङ्खखर्ा पुगेको माधननेछ ।

(४)

सधमधतको बैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले र धनजको अनुपणस्थधतमा सधमधतका

प्रचधलत मर्ायदाक्रम अनुसार माधथयालो मर्ायदाक्रमको सदस्र्ले गनेछ ।
(५)

सधमधतको बैिकमा बहुमतको रार् मान्र् हुनेछ र मत बराबर भएमा बैिकको

अध्र्क्षता गने व्र्णिले धनिायर्क मत ठदनेछ ।
(६)

सधमधतको धनियर् अध्र्क्ष र सदस्र्-सणचिले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
पररच्छे द् १०
कमयचारी व्र्िस्थापन

१६. कमयचारी व्र्िस्थापनः
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क) नगर अस्पतालमा हाल कार्यरत कमयचारी स्िास््र् सेिा ऐन,२०५३ िमोणजम नै हाललाई
कार्यरत रहेको माधनने छ।
ख) उपदफा क) िमोणजम कार्यरत कमयचारीहर नेपाल सरकारले गरे का धनदे शन र कमयचारी
समार्ोजन ऐन अनुसार हुने गरी व्र्बस्था हुनेछ।

ग) नगर अस्पतालमा कार्यरत कमयचारीको सेिा, शतय र सुधबिा नगरपाधलकाले तोके बमोणजम
हुनेछ।

घ) प्रचधलत कानुनमा अन्र्था व्र्िस्था भएकोमा िाहे क नगरपाधलका धभत्र नगर अस्पतालमा
कार्यरत कमयचारीहरलाई समान पदमा काजमा खटाउन तथा सरिा गनय सक्नेछ।
पररच्छे द- ११
बचाउ
१७.

बचाउः

क) र्स कार्यबेधिमा ले णखए बाहे कको व्र्िस्था िाहे क स्िास््र् सेिा ऐन,२०५३ तथा
पथरीणशनश्चरे नगर स्िास््र् ऐन,२०७७ ले तोके बमोणजम हुनेछ।

ख) पथरीशधनश्चरे नगरपाधलकाका क्षेत्रधभत्र रहे का अन्र् स्िास््र् सं स्था िा अस्पतालहर र्सै
कार्यधबधि बमोणजम सञ्चालन भएको माधननेछ।

ग) र्ो कार्यबेधि लागू हुन ु पूि य र्स न.पा. धभत्र कृर्ाणशल रहे का स्िास््र् सं स्था िा
अस्पतालहर र्सै कार्यधबधि बमोणजम सञ्चालन रहे को माधननेछ।

१८.

अधिकार प्रत्र्ार्ोजन: सधमधतले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्र्े आिश्र्कता अनुसार

केही अधिकार अध्र्क्ष, सदस्र्, सदस्र्-सणचि िा सधमधतको कुनै अधिकृत कमयचारीलाई
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ ।

१९.

धनदे णशका बनाउने अधिकार: (१) र्स कार्यविधि कार्ायन्िर्नको लाधग सधमधतले आिश्र्क

धनदे णशका बनाउन सक्नेछ
आज्ञाले
लक्ष्मी प्रसाद खरे ल
प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत
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