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“बराहक्षेत्र नगर अस्पताल व्यवस्थापन समितत गठन आदेश, २०७६” 

 

 बराहक्षेत्र नगरपालिकासगं भएका श्रोत र साधनको अधधकतम उपयोग गरर यहाका सबबसाधारण 
जनतािाई सघं र प्रदेश सरकारद्वारा ननयलमत रुपमा उपिब्ध गराईएका स्वास््य सेवा भन्दा थप 
प्रवधबनात्मक,  प्रनतकारात्मका, उपचारात्मक तथा पनुस्थाबपनात्मक स्वास््य सेवा सबुबधा उपिब्ध गराउन 
यस नगरपालिकाको सदरमकुाम चक्रघट्टीमा ‘बराहक्षेत्र नगर अस्पताि’ सचंािन गनबका िाधग ‘बराहक्षेत्र 
नगर अस्पताि ब्यबस्थापन सलमनत गठन आदेश २०७६’ गठन गनब वान्छनीय भएकािे, बराहक्षेत्र 
नगरकायबपालिकािे यो गठन आदेश जारी गरेको छ I  
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१. सकं्षक्षप्त नाि र प्रारम्भ: 
 (१) यस गठन आदेशको नाम “बराहक्षते्र नगर अस्पताल व्यवस्थापन समितत गठन 
आदेश, २०७६” रहेको छ I 
 (२) यो गठन आदेश बराहक्षेत्र नगरपालिका भर िाग ुहुनेछ I 
 (३) यो गठन आदेश तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ I 
 

२. पररभाषा: बबषय वा प्रसङ्गिे अको अथब निागेमा यस गठन आदेशमा:- 
 (क) “नगरअस्पताि” भन्नािे ‘बराहक्षेत्र नगर अस्पताि’ सम्झन ुपछब I 
 (ख) “सलमनत” भन्नाि ेदफा ३ बमोजजम गठन भएको सलमनत सम्झन ुपछब I 
 (ग) “नगरपालिका” भन्नाि ेबराहक्षेत्र नगरपालिका सम्झन ुपछब I 
 (घ) "स्थानीय सरकार" भन्नािे बराहक्षेत्र नगरकायबपालिका सम्झन ुपछब I 
 (ङ) "प्रदेश सरकार" भन्नाि ेप्रदेश न ं१ को प्रदेश सरकार सम्झन ुपछब I 
 (च) "नेपाि सरकार" भन्नािे "सघंीय नेपाि सरकार" भन्ने सम्झन ुपदबछ I 
 (छ) “कोष” भन्नािे दफा ७ बमोजजमको कोष सम्झन ुपछब I 
 (ज) “तोककएको” वा “तोककए बमोजजम” भन्नािे यस गठन आदेश अन्तगबत हुने 
कायबकारी आदेश वा तोककए बमोजजम सम्झन ुपछब I 
 

३. समिततको गठन: (१) बराहक्षेत्र नगरअस्पताि सचंािन तथा व्यवस्थापन गनब देहायबमोजजम 
व्यवस्थापन सलमनत गठन गररनेछ I   

१:अध्यक्ष:- नगरप्रमखु पदेन 

२:उपध्यक्ष:- नगरउप-प्रमखु पदेन 

३:सदस्य:- प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत पदेन 

४:सदस्य:- सम्बजन्धत वार्ब अध्यक्ष एक जना पदेन 

५:सदस्य:- नगर कायबपालिकािे मनोनयन गरेकोनगर सभा सदस्यबाटएक जना 
६:सदस्य:- नगर कायबपालिकािे मनोनयन गरेको स्थानीय मध्य एक जना  
७:सदस्य:- नगर कायबपालिकािे मनोनयन गरेकोिायन्स ससं्थाबाट एक जना 
८: सदस्य:- नगर कायबपालिकािे मनोनयन गरेकोमहहिाएक जना 
९:सदस्य:- नगरस्वास््य सयंोजक पदेन 

१०: सदस्य:- सरकारी दरबन्दीमा रहन ु भएका स्वास््यका कमबचारीहरुमध्ये नगर 
अस्पताि सलमनतिे मनोनयन गरेको एक जना  
११:सदस्य सधचव:- दफा ६. अनरुुप ननयकु्त भएको ‘ब्यवस्थापक’ एक जना  
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 (२) देहायको योग्यता भएको व्यजक्त सलमनत पदाधधकारी एबम ्सदस्य पदमा ननयजुक्तका िाधग 
योग्य हुनेछ:- 
 (क) नेपालि नागररक I  

 (३) देहायको व्यजक्त सलमनतको अध्यक्षवा सदस्य पदमा ननयजुक्तका िाधग अयोग्य हुनेछ:- 
 (क) ननैतक पतन देखखने फोजदारी अलभयोगमा कसरुदार ठहरी सजाय भोगेको I 
 (ख) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा अन्तगबतको कुन ै सगंहठत ससं्था वा 
स्थानीय तहसगं सम्बजन्धत कुन ैवेरुजु तथा वाकी वक्यौता भएको I 
 (ग) उच्च ननैतक चररत्र नभएको तथा कािोसधुचमा परेकोI 
 (घ) ववदेशी राष्ट्रको नागररकता वा स्थायी आवासीय अनमुनत वा ड्राइभसीहट लभसाका िाधग 
आवेदन गरेको I 
 (४) सलमनतका पदाधधकारीहरु एबम ्सदस्यहरुको पदावधध ननम्नानसुार हुनेछ:- 
 (क) ननबाबधचत पदाधधकारी एबम सदस्यहरुको पदावधध अको ननबाबचन भई नयााँ व्यजक्तिे पदभार 
ग्रहण गरेको हदन सम्म हुनेछ I 
 (ख) नगरकायबपालिका द्वारा मनोननत सदस्यहरुको पदावधध नगरकायबपालिकाद्वारा मनोनयन 
भएको लमनति ेहठक तीन वषबको हुनेछ I 
 (ग) सरकारी दरबन्दीमा रहन ु भएका स्वास््यका कमबचारीहरु मध्ये नगर अस्पताि सलमनति े
मनोनयन गरेको सदस्यिे राजजनामा हदनभुएमा वा सरुवा भई जान ुभएमा सलमनतिे पनु सोहह ककलसमको 
सदस्य मनोनयन गनुब पने छ I 
 (५) सलमनति े आवश्यक देखेमा स्थानीय सरकारको कुन ै अधधकृत वा अन्य कुन ै ववशषेज्ञिाई 
सलमनतको बठैकमा आमजन्त्रत सदस्यको रुपमा उपजस्थनत हुन आमन्त्रण गनब सक्नेछ I 
 (६) सलमनतिे आवश्यक देखेमा सलमनतको पणूब बठैकको कजम्तमा दईु नतहाईको लसफाररसमा 
सल्िाहकारहरु स्थानीय सरकारिे मनोनयन गनब सक्नछे I 
 (७) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन अध्यक्ष सहहत अन्य मनोननत 
पदाधधकारीहरुि े आफ्नो पदीय जजम्मेवारी परुा नगरेमा स्थानीय सरकारि े ननणबय गरर जुनसकैु बखत 
हटाउन सक्नछे I 
 

४. समिततको काि, कततव्य र अधिकार: सलमनतको काम, कतबब्य र अधधकार देहायबमोजजम हुनेछ I 
(क) स्रोत-साधन जुटाई स्वास््य ससं्थाबाट प्रदान गररने सेवाहरुिाई गणुस्तरीय, चुस्त दरुुस्त बनाउने, 
(ख) स्वास््य ससं्थाबाट प्रदान गररने सेवा सवुवधाहरुिाई सरि, व्यवजस्थत, सवबसिुभ र पारदशी बनाउने, 
(ग) स्वास््य ससं्थाको प्रभावकारीरुपमा व्यवस्थापन र सचंािन गने, 
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(घ) स्वास््य ससं्थाको िाधग अल्पकािीन तथा हदघबकालिन योजना तजुबमा गने गराउने, 
(ङ) स्वास््य ससं्थाको बजटे तथा कायबक्रम स्वीकृत गने, 
(च) स्वास््य ससं्थाको सेवा शलु्क प्रस्ताव गरर स्वीकृनतका िाधग स्थानीय सरकारमा पेश गने, 
(छ) स्वास््य ससं्थाको भौनतक सम्पवि सरंक्षण, ममबत-सम्भार तथा ववकास गने, 
(ज) स्वास््य ससं्थाबाट प्रदान गररएका सेवा सबुबधाहरुको ननयलमत अनगुमन, मलु्यांकन रपषृ्ट्ठपोषण गने, 
(झ) स्वास््य सस्था माफब त तोककएको ढाचामा मालसक रुपमा प्रनतवेदन तयार पारर स्थानीय सरकार 
समक्ष पेश गने, 
(ञ) िक्षक्षत वगबिाई प्रचलित मापदण्र् बमोजजमको नन:शलु्क उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था लमिाउने, 
(ट) स्वास््य ससं्था र ससं्था पररसरको सरसफाई गने, गराउने र फोहोर बबसजबको उधचत प्रबन्ध लमिाउने, 
(ठ) नछमेकक सरकारी, गरै सरकारी ससं्थाहरुसगं सहकायब समन्वय गरर स्वास््य सेवा ववस्तार गने, 
गराउने ।  

(र्) तोककए बमोजजमका अन्य कायबहरु गने I 
५. समिततको बठैक सम्बन्धि व्यवस्था: (१) सलमनतको बठैक मालसक रुपमा बस्नेछ I तर अध्यक्षि े

आवश्यक ठानेमा जुनसकैु बेिा पनन सलमनतको बठैक बस्न सक्नेछ I 
(२) सलमनतको एक नतहाई सदस्यिे बठैकको िाधग लिखखत माग गरेमा सलमनतको सदस्य सधचविे 
सलमनतको अध्यक्षिाई जानकारी हदई बठैक बोिाउन ुपनेछ I 
(३) सलमनतको बठैक बस्नभुन्दा कजम्तमा अठ्चालिस घण्टा अगाव ै सदस्य सधचविे बठैकको एजेन्र्ा 
सहहतको सचुना सब ैसदस्यहरुिाई हदन ुपनेछ I 
(४) सलमनतिे कुि सखं्याको पचास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपजस्थनत भएमा सलमनतको बठैकको 
िाधग गणपरुक सखं्या पगेुको माननने छ I 
(५) सलमनतको बठैकको अध्यक्षता अध्यक्षिे र ननजको अनपुजस्थनतमा उपाध्यक्षिे गनेछ I 
(६) सलमनतको बठैकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ तर मत बराबर भएमा बठैकमा अध्यक्षता गने 
व्यजक्तिे ननणाबयक मत हदनेछ I 
(७) सलमनतको ननणबय सदस्य सधचव (ब्यबस्थापक)िे प्रमाखणत गरर राख्नु पनेछ I 
(८) दफा ६. बमोजजम ब्यबस्थापक ननयकु्ती नहुदा सम्म र ब्यबस्थापकको पद ररक्त भएको अवस्थामा 
सदस्य सधचवको जजम्मेवारी सलमनतका पदेन सदस्य प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतज्यकूो हुनेछ I 
(९) सलमनतिे आवश्यक देखेमा सम्बजन्धत क्षेत्रको कुन ै ववशषेज्ञिाई सलमनतको बठैकमा आमन्त्रण गनब 
सक्नेछ I 
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(१०) कुन ैकारण जनप्रनतननधधहरु रहन ुभएको पदहरु ररक्त रही रहेमा सलमनतमा रहनहुुने सबभैन्दा जेष्ट्ठ 
सदस्यिे सलमनतको बठैकको अध्यक्षतागररननयलमत कामचिाउ कामकारबाही अगार्ी बढाउन सक्नछेनI 
पनछपणूब सलमनत गठन भए पनछ त्यस बीच भएका कामकारबाहीहरु अनमुोदन गराउन ुपनेछ I 
(११) सलमनतका पदाधधकारीहरुको ननयमानसुारको बठैक भिा पाउने छन I 
(१२) सलमनतको बठैक सम्बजन्ध अन्य कायबववधध सलमनत आफैि ेननधाबरण गनब सक्नेछ I 
  

६. ब्यबस्थापक तनयकु्ती सम्बन्धि व्यवस्था:- राष्ट्रब्यापी रुपमा खुिा प्रनतस्पधाबत्मक रुपमा एक 
जना ब्यबस्थापक (म्यानेजजङं र्ाइरेक्टर)नगर अस्पताि ब्यबस्थापन सलमनतिे छनौट र सम्झौता गरर 
नगरकायबपालिका द्वारा अनमुोदन गनुब पनेछ . 

(१) ब्यबस्थापकको न्यनुतम योग्यता:- कजम्तमा MBBS उविणब गरी सम्बजन्धत 
काउजन्सिमा दताब भएको नेपािी नागररक हुन ुपनेछ . 

(२) ब्यबस्थापक छनौट सलमनत:- सम्बजन्धत बबज्ञ सहहत नगर अस्पताि ब्यबस्थापन 
सलमनतिे ननधाबरण गरे अनरुुप हुने छ . 

(३) ब्यबस्थापकको सेवा अबधध, सेवा सबुबधा, कतबब्य, दानयत्व र जजम्मेवारी नगर 
अस्पताि सलमनतिे ननणबय गरर सम्झौता गरे अनरुुप हुनेछ . 

७. जनशन्क्त सम्बन्धि व्यवस्था: (१) सलमनतिे स्वास््य ससं्थामा सेवा सचंािन ववस्तार तथा 
गणुस्तर अलभबधृध गनबको िाधग सगंठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरर स्थानीय सरकारिे स्वीकृत गरे 
पश्चात स्वास््य ससं्थाको िाधग आवश्यक प्राववधधक तथा प्रशासननक पद सजृना गरी खुल्िा 
प्रनतयोगीताद्वारा आवश्यक जनशजक्त करारमा लिन सक्नेछ I मालसक तिब भकु्तानी लिने जनशजक्त 
सगंठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणबाट स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी राख्न पाईने छैन I तर दैननक 
ज्यािादारी हदन ेगरर अल्पकािीन रुपमा र काममा/आम्दानीमा आधाररत भकु्तानी हदने गरर आवश्यकता 
अनरुुप सलमनतिे ननणबय गरर जनशजक्त राख्न सककनेछ I 
(२) उपदफा (१) बमोजजम करारमा ननयजुक्त हुनेहरुको पाररश्रलमक सेवाको शतब र सबुबधा करार सम्झौतामा 
तोककए बमोजजम हुनेछ I अन्य व्यवस्था “स्थानीय स्वास््य ससं्था कमबचारी ववननयम: २०७५” अनरुुप 
हुनेछ I 
 

८. समिततको कोष : (१) सलमनतको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ I 
(२) सलमनतको कोषमा देहाय बमोजजमका रकमहरु रहनेछन:- 
(क) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट स्वास््य ससं्था सचंािनको िाधग प्राप्त हुने 
अनदुानको रकम, 
(ख) स्वास््य ससं्थाको सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त हुने शलु्क, 
(ग) दात्री ननकाय वा दाताहरुबाट प्राप्त हुने रकम, 
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(घ) अन्य स्रोत बाट प्राप्त रकम I 
(३) सलमनतको काम कारवाहीमा हुने खचब उपदफा (१) बमोजजमको कोषबाट सलमनतको बठैकको ननणबय 
अनसुार खचब गररनेछ I यस्तो रकम खचब गदाब सावाबजननक खररद ऐन, ननयमावािी तथा प्रचलित काननु 
बमोजजम गनुब पनेछ I 
(४) सलमनतको मिु खाता कुन ैबाखणज्य बकैमा खोलि सचंािन गररनेछ I 
(५) सलमनतको खाता सलमनतको अध्यक्ष वा ननजिे तोकेको सलमनतकै अन्य व्यजक्त र ब्यवस्थापकको 
सयंकु्त दस्तखतबाट सचंािन गररनेछ I 
(६) ब्यबस्थापकसगं सलमनतको सम्झौता भई नगर कायबपालिका द्वारा अनमुोदन भएको अवस्थामा सोहह 
अनसुार आन्तररक आम्दानीको ब्यबस्थापन गररनेछ I 
(७) सलमनतको कोषमा जम्मा हुन आउने रमक जुन प्रयोजनका िाधग प्राप्त भएको हो सोहह प्रयोजनका 
िाधग मात्र खचब गनुब पनेछ I 
(८) ववदेशी सरकार, सघंससं्था वा व्यजक्तबाट रकम प्राप्त गनबको िाधग प्रचलित काननु बमोजजम अनमुनत 
लिनपुनेछ I 
(९) सलमनतिे ववलभन्न कल्याणकारी कोषहरू सचंािन गनब सक्नेछ I सोको कायबववधध स्थानीय 
सरकारद्वारा स्वीकृत गराउन ुपनेछ I 
 

९. सम्पतत र कोषको हस्ताधतरण : साववक आदेश वा कायबववधध बमोजजम प्रस्ताववत बराहक्षते्र नगर 
अस्पताि रिायन्स चक्रघट्टी हेल्थकेयर अपग्रेर् प्रोजके्ट सलमनतको नाममा रहेको सब ैचि अचि 
सम्पनत यस ै आदेश बमोजजमको गठन हुने ‘बराहक्षते्र नगरअस्पताि ब्यबस्थापन सलमनत’ को 
नाममा स्वत: हस्तान्तरण हुनेछ I 

 

१०. लेखा र लखेापरीक्षण: (१) सलमनतको आय व्ययको िखेा महािेखा पररक्षकको कायाबियिे तोकेको 
ढाचा बमोजजम राख्नु पनेछ I 

(२) कोषको आन्तररक िेखापरीक्षणसलमनतको ननणबय बमोजजम हुनेछ I 
(३) कोषको अजन्तम िखेापरीक्षण प्रचलित काननु बमोजजम आईक्यानमा दताब भएको िेखापररक्षक फमब वा 
कम्पननबाटगनुबपनेछ I 
(४) स्थानीय सरकारिे जुनसकैु बखत सलमनतको हहसाब ककताब जााँच्न वा जाँचाउन सक्नेछ I 
 

११. अधिकार प्रत्यायोजन: सलमनतिे आफुिाइ प्राप्त अधधकारहरुमध्ये  दफा ४ को खण्र् (ङ) 
बमोजजमको स्वास््य ससं्थाको बजेट तथा कायबक्रम स्वीकृतगने तथा खण्र् (च) बमोजजमको 
स्वास््य ससं्थाको सेवा शलु्क प्रस्तावगरर स्वीकृनतका िाधग स्थानीय सरकारमा पेश गने बाहेक 
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अन्य अधधकार आवश्यकता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सधचव वा सलमनति े
तोकेको व्यजक्तिे प्रयोग गने गरर प्रत्यायोजन गनब सक्नेछ I  

 
१२. तनदेशन ददने : स्थाननय सरकारिे सलमनतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा सलमनतिाइ आवश्यक 

ननदेशन हदन सक्नेछ र त्यसरी हदईएको लिखखत ननदेशनको पािना गनुब सलमनतको कतबव्य हुनेछI 
१३. पररिाजतन : बराहक्षते्र नगरअस्पताि सचंािनका क्रममा कुन ैकाननुी समस्या भईकाम गनब बाधा 

अड्चन भएमा नगर अस्पताि ब्यबस्थापन सलमनतिे ननणबय गरर सो बबषयमा नगर 
कायबपालिकािाई लिखखत अनरुोध गनब सक्नेछ I समय र आवश्यकता अनसुार यस “बराहक्षते्र नगर 
अस्पताि ब्यबस्थापन सलमनत गठन आदेश, २०७६” नगरकायबपालिकािे पररमाजबन गनब सक्नेछ I 
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