“बराहक्षेत्र नगर अस्पताल व्यवस्थापन समितत गठन आदे श, २०७६”
बराहक्षेत्र नगरपालिकासंग भएका श्रोत र साधनको अधधकतम उपयोग गरर यहाका सबबसाधारण
जनतािाई संघ र प्रदे श सरकारद्वारा ननयलमत रुपमा उपिब्ध गराईएका स्वास््य सेवा भन्दा थप
प्रवधबनात्मक,

प्रनतकारात्मका, उपचारात्मक तथा पन
ु स्थाबपनात्मक स्वास््य सेवा सबु बधा उपिब्ध गराउन

यस नगरपालिकाको सदरमक
ु ाम चक्रघट्टीमा ‘बराहक्षेत्र नगर अस्पताि’ संचािन गनबका िाधग ‘बराहक्षेत्र
नगर अस्पताि ब्यबस्थापन सलमनत गठन आदे श २०७६’ गठन गनब वान्छनीय भएकािे, बराहक्षेत्र
नगरकायबपालिकािे यो गठन आदे श जारी गरे को छ I
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१. संक्षक्षप्त नाि र प्रारम्भ:
(१) यस गठन आदे शको नाम “बराहक्षेत्र नगर अस्पताल व्यवस्थापन समितत गठन
आदे श, २०७६” रहेको छ I
(२) यो गठन आदे श बराहक्षेत्र नगरपालिका भर िागु हुनेछ I
(३) यो गठन आदे श तरु
ु न्त प्रारम्भ हुनेछ I
२. पररभाषा: बबषय वा प्रसङ्गिे अको अथब निागेमा यस गठन आदे शमा:(क) “नगरअस्पताि” भन्नािे ‘बराहक्षेत्र नगर अस्पताि’ सम्झनु पछब I
(ख) “सलमनत” भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भएको सलमनत सम्झनु पछब I
(ग) “नगरपालिका” भन्नािे बराहक्षेत्र नगरपालिका सम्झनु पछब I
(घ) "स्थानीय सरकार" भन्नािे बराहक्षेत्र नगरकायबपालिका सम्झनु पछब I
(ङ) "प्रदे श सरकार" भन्नािे प्रदे श नं १ को प्रदे श सरकार सम्झनु पछब I
(च) "नेपाि सरकार" भन्नािे "संघीय नेपाि सरकार" भन्ने सम्झनु पदब छ I
(छ) “कोष” भन्नािे दफा ७ बमोजजमको कोष सम्झनु पछब I
(ज) “तोककएको” वा “तोककए बमोजजम” भन्नािे यस गठन आदे श अन्तगबत हुने
कायबकारी आदे श वा तोककए बमोजजम सम्झनु पछब I
३. समिततको गठन: (१) बराहक्षेत्र नगरअस्पताि संचािन तथा व्यवस्थापन गनब दे हायबमोजजम
व्यवस्थापन सलमनत गठन गररनेछ I
१:अध्यक्ष:- नगरप्रमख
ु पदे न

२:उपध्यक्ष:- नगरउप-प्रमख
ु पदे न

३:सदस्य:- प्रमख
ु प्रशासकीय अधधकृत पदे न

४:सदस्य:- सम्बजन्धत वार्ब अध्यक्ष एक जना पदे न

५:सदस्य:- नगर कायबपालिकािे मनोनयन गरे कोनगर सभा सदस्यबाटएक जना
६:सदस्य:- नगर कायबपालिकािे मनोनयन गरे को स्थानीय मध्य एक जना

७:सदस्य:- नगर कायबपालिकािे मनोनयन गरे कोिायन्स संस्थाबाट एक जना
८: सदस्य:- नगर कायबपालिकािे मनोनयन गरे कोमहहिाएक जना
९:सदस्य:- नगरस्वास््य संयोजक पदे न
१०: सदस्य:-

सरकारी दरबन्दीमा रहनु भएका

अस्पताि सलमनतिे मनोनयन गरे को एक जना

स्वास््यका

कमबचारीहरुमध्ये

११:सदस्य सधचव:- दफा ६. अनरु
ु प ननयक्
ु त भएको ‘ब्यवस्थापक’ एक जना
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नगर

(२) दे हायको योग्यता भएको व्यजक्त सलमनत पदाधधकारी एबम ् सदस्य पदमा ननयजु क्तका िाधग
योग्य हुनेछ:(क) नेपालि नागररक I
(३) दे हायको व्यजक्त सलमनतको अध्यक्षवा सदस्य पदमा ननयजु क्तका िाधग अयोग्य हुनेछ:(क) नैनतक पतन दे खखने फोजदारी अलभयोगमा कसरु दार ठहरी सजाय भोगेको I
(ख) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय सरकार वा अन्तगबतको कुनै संगहठत संस्था वा
स्थानीय तहसंग सम्बजन्धत कुनै वेरुजु तथा वाकी वक्यौता भएको I
(ग) उच्च नैनतक चररत्र नभएको तथा कािोसधु चमा परे कोI
(घ) ववदे शी राष्ट्रको नागररकता वा स्थायी आवासीय अनम
ु नत वा ड्राइभसीहट लभसाका िाधग
आवेदन गरे को I
(४) सलमनतका पदाधधकारीहरु एबम ् सदस्यहरुको पदावधध ननम्नानस
ु ार हुनेछ:(क) ननबाबधचत पदाधधकारी एबम सदस्यहरुको पदावधध अको ननबाबचन भई नयााँ व्यजक्तिे पदभार
ग्रहण गरे को हदन सम्म हुनेछ I
(ख) नगरकायबपालिका द्वारा मनोननत सदस्यहरुको पदावधध नगरकायबपालिकाद्वारा मनोनयन
भएको लमनतिे हठक तीन वषबको हुनेछ I
(ग) सरकारी दरबन्दीमा रहनु भएका स्वास््यका कमबचारीहरु मध्ये नगर अस्पताि सलमनतिे
मनोनयन गरे को सदस्यिे राजजनामा हदनभ
ु एमा वा सरुवा भई जानु भएमा सलमनतिे पन
ु सोहह ककलसमको
सदस्य मनोनयन गनुब पने छ I
(५) सलमनतिे आवश्यक दे खेमा स्थानीय सरकारको कुनै अधधकृत वा अन्य कुनै ववशेषज्ञिाई
सलमनतको बैठकमा आमजन्त्रत सदस्यको रुपमा उपजस्थनत हुन आमन्त्रण गनब सक्नेछ I
(६) सलमनतिे आवश्यक दे खेमा सलमनतको पण
ू ब बैठकको कजम्तमा दईु नतहाईको लसफाररसमा
सल्िाहकारहरु स्थानीय सरकारिे मनोनयन गनब सक्नेछ I
(७) उपदफा (४) मा जन
ु सक
ु ै कुरा िेखखएको भए तापनन अध्यक्ष सहहत अन्य मनोननत
पदाधधकारीहरुिे आफ्नो पदीय जजम्मेवारी परु ा नगरे मा स्थानीय सरकारिे ननणबय गरर जुनसक
ु ै बखत
हटाउन सक्नेछ I
४. समिततको काि, कततव्य र अधिकार: सलमनतको काम, कतबब्य र अधधकार दे हायबमोजजम हुनेछ I
(क) स्रोत-साधन जुटाई स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सेवाहरुिाई गण
ु स्तरीय, चुस्त दरु
ु स्त बनाउने,
(ख) स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सेवा सवु वधाहरुिाई सरि, व्यवजस्थत, सवबसि
ु भ र पारदशी बनाउने,
(ग) स्वास््य संस्थाको प्रभावकारीरुपमा व्यवस्थापन र संचािन गने,
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(घ) स्वास््य संस्थाको िाधग अल्पकािीन तथा हदघबकालिन योजना तजम
ुब ा गने गराउने,
(ङ) स्वास््य संस्थाको बजेट तथा कायबक्रम स्वीकृत गने,
(च) स्वास््य संस्थाको सेवा शल्
ु क प्रस्ताव गरर स्वीकृनतका िाधग स्थानीय सरकारमा पेश गने,
(छ) स्वास््य संस्थाको भौनतक सम्पवि संरक्षण, ममबत-सम्भार तथा ववकास गने,
(ज) स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररएका सेवा सबु बधाहरुको ननयलमत अनग
ु मन, मल्
ु यांकन रपष्ट्ृ ठपोषण गने,
(झ) स्वास््य सस्था माफबत तोककएको ढाचामा मालसक रुपमा प्रनतवेदन तयार पारर स्थानीय सरकार
समक्ष पेश गने,
(ञ) िक्षक्षत वगबिाई प्रचलित मापदण्र् बमोजजमको नन:शल्
ु क उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था लमिाउने,
(ट) स्वास््य संस्था र संस्था पररसरको सरसफाई गने, गराउने र फोहोर बबसजबको उधचत प्रबन्ध लमिाउने,
(ठ) नछमेकक सरकारी, गैर सरकारी संस्थाहरुसंग सहकायब समन्वय गरर स्वास््य सेवा ववस्तार गने,
गराउने ।
(र्) तोककए बमोजजमका अन्य कायबहरु गने I
५. समिततको बैठक सम्बन्धि व्यवस्था: (१) सलमनतको बैठक मालसक रुपमा बस्नेछ I तर अध्यक्षिे
आवश्यक ठानेमा जुनसक
ु ै बेिा पनन सलमनतको बैठक बस्न सक्नेछ I
(२) सलमनतको एक नतहाई सदस्यिे बैठकको िाधग लिखखत माग गरे मा सलमनतको सदस्य सधचविे
सलमनतको अध्यक्षिाई जानकारी हदई बैठक बोिाउनु पनेछ I
(३) सलमनतको बैठक बस्नभ
ु न्दा कजम्तमा अठ्चालिस घण्टा अगावै सदस्य सधचविे बैठकको एजेन्र्ा
सहहतको सच
ु ना सबै सदस्यहरुिाई हदनु पनेछ I
(४) सलमनतिे कुि संख्याको पचास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपजस्थनत भएमा सलमनतको बैठकको
िाधग गणपरु क संख्या पग
े ो माननने छ I
ु क
(५) सलमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे र ननजको अनप
ु जस्थनतमा उपाध्यक्षिे गनेछ I
(६) सलमनतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ तर मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गने
व्यजक्तिे ननणाबयक मत हदनेछ I
(७) सलमनतको ननणबय सदस्य सधचव (ब्यबस्थापक)िे प्रमाखणत गरर राख्नु पनेछ I
(८) दफा ६. बमोजजम ब्यबस्थापक ननयक्
ु ती नहुदा सम्म र ब्यबस्थापकको पद ररक्त भएको अवस्थामा
सदस्य सधचवको जजम्मेवारी सलमनतका पदे न सदस्य प्रमख
ु प्रशासकीय अधधकृतज्यक
ू ो हुनेछ I
(९) सलमनतिे आवश्यक दे खेमा सम्बजन्धत क्षेत्रको कुनै ववशेषज्ञिाई सलमनतको बैठकमा आमन्त्रण गनब
सक्नेछ I
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(१०) कुनै कारण जनप्रनतननधधहरु रहनु भएको पदहरु ररक्त रही रहे मा सलमनतमा रहनह
ु ु ने सबैभन्दा जेष्ट्ठ
सदस्यिे सलमनतको बैठकको अध्यक्षतागररननयलमत कामचिाउ कामकारबाही अगार्ी बढाउन सक्नेछनI
पनछपण
ू ब सलमनत गठन भए पनछ त्यस बीच भएका कामकारबाहीहरु अनम
ु ोदन गराउनु पनेछ I
(११) सलमनतका पदाधधकारीहरुको ननयमानस
ु ारको बैठक भिा पाउने छन I
(१२) सलमनतको बैठक सम्बजन्ध अन्य कायबववधध सलमनत आफैिे ननधाबरण गनब सक्नेछ I
६. ब्यबस्थापक तनयक्
ु ती सम्बन्धि व्यवस्था:- राष्ट्रब्यापी रुपमा खुिा प्रनतस्पधाबत्मक रुपमा एक
जना ब्यबस्थापक (म्यानेजजंङ र्ाइरे क्टर)नगर अस्पताि ब्यबस्थापन सलमनतिे छनौट र सम्झौता गरर
नगरकायबपालिका द्वारा अनम
ु ोदन गनुब पनेछ .
(१) ब्यबस्थापकको न्यन
ु तम योग्यता:- कजम्तमा MBBS उविणब गरी सम्बजन्धत

काउजन्सिमा दताब भएको नेपािी नागररक हुनु पनेछ .
(२) ब्यबस्थापक छनौट सलमनत:- सम्बजन्धत बबज्ञ सहहत नगर अस्पताि ब्यबस्थापन
सलमनतिे ननधाबरण गरे अनरु
ु प हुने छ .
(३) ब्यबस्थापकको सेवा अबधध, सेवा सबु बधा, कतबब्य, दानयत्व र जजम्मेवारी नगर

अस्पताि सलमनतिे ननणबय गरर सम्झौता गरे अनरु
ु प हुनेछ .
७. जनशन्क्त सम्बन्धि व्यवस्था: (१) सलमनतिे स्वास््य संस्थामा सेवा संचािन ववस्तार तथा

गण
ु स्तर अलभबधृ ध गनबको िाधग संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरर स्थानीय सरकारिे स्वीकृत गरे
पश्चात स्वास््य संस्थाको िाधग आवश्यक प्राववधधक

तथा प्रशासननक पद

सज
ृ ना गरी खुल्िा

प्रनतयोगीताद्वारा आवश्यक जनशजक्त करारमा लिन सक्नेछ I मालसक तिब भक्
ु तानी लिने जनशजक्त
संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणबाट स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी राख्न पाईने छै न I तर दै ननक
ज्यािादारी हदने गरर अल्पकािीन रुपमा र काममा/आम्दानीमा आधाररत भक्
ु तानी हदने गरर आवश्यकता
अनरु
ु प सलमनतिे ननणबय गरर जनशजक्त राख्न सककनेछ I

(२) उपदफा (१) बमोजजम करारमा ननयजु क्त हुनेहरुको पाररश्रलमक सेवाको शतब र सबु बधा करार सम्झौतामा
तोककए बमोजजम हुनेछ I अन्य व्यवस्था “स्थानीय स्वास््य संस्था कमबचारी ववननयम: २०७५” अनरु
ु प
हुनेछ I
८. समिततको कोष : (१) सलमनतको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ I
(२) सलमनतको कोषमा दे हाय बमोजजमका रकमहरु रहनेछन:(क) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय सरकारबाट स्वास््य संस्था संचािनको िाधग प्राप्त हुने
अनद
ु ानको रकम,
(ख) स्वास््य संस्थाको सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त हुने शल्
ु क,
(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 बैठकको ननणबय
अनस
ु ार खचब गररनेछ I यस्तो रकम खचब गदाब सावाबजननक खररद ऐन, ननयमावािी तथा प्रचलित कानन
ु
बमोजजम गनुब पनेछ I
(४) सलमनतको मि
ु खाता कुनै बाखणज्य बैकमा खोलि संचािन गररनेछ I
(५) सलमनतको खाता सलमनतको अध्यक्ष वा ननजिे तोकेको सलमनतकै अन्य व्यजक्त र ब्यवस्थापकको
संयक्
ु त दस्तखतबाट संचािन गररनेछ I
(६) ब्यबस्थापकसंग सलमनतको सम्झौता भई नगर कायबपालिका द्वारा अनम
ु ोदन भएको अवस्थामा सोहह
अनस
ु ार 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) ववदे शी सरकार, संघसंस्था वा व्यजक्तबाट रकम प्राप्त गनबको िाधग प्रचलित कानन
ु बमोजजम अनम
ु नत
लिनप
ु नेछ I
(९) सलमनतिे ववलभन्न कल्याणकारी कोषहरू संचािन गनब सक्नेछ I सोको कायबववधध स्थानीय
सरकारद्वारा स्वीकृत गराउनु पनेछ I
९. सम्पतत र कोषको हस्ताधतरण : साववक आदे श वा कायबववधध बमोजजम प्रस्ताववत बराहक्षेत्र नगर
अस्पताि रिायन्स चक्रघट्टी हे ल्थकेयर अपग्रेर् प्रोजेक्ट सलमनतको नाममा रहे को सबै चि अचि
सम्पनत यसै आदे श बमोजजमको गठन हुने ‘बराहक्षेत्र नगरअस्पताि ब्यबस्थापन सलमनत’ को
नाममा स्वत: हस्तान्तरण हुनेछ I
१०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) सलमनतको आय व्ययको िेखा महािेखा पररक्षकको कायाबियिे तोकेको
ढाचा बमोजजम राख्नु पनेछ I
(२) कोषको आन्तररक िेखापरीक्षणसलमनतको ननणबय बमोजजम हुनेछ I
(३) कोषको अजन्तम िेखापरीक्षण प्रचलित कानन
ु बमोजजम आईक्यानमा दताब भएको िेखापररक्षक फमब वा
कम्पननबाटगनप
ुब नेछ I
(४) स्थानीय सरकारिे जुनसक
ु ै बखत सलमनतको हहसाब ककताब जााँच्न वा जाँचाउन सक्नेछ I
११. अधिकार प्रत्यायोजन: सलमनतिे आफुिाइ प्राप्त अधधकारहरुमध्ये

दफा ४ को खण्र् (ङ)

बमोजजमको स्वास््य संस्थाको बजेट तथा कायबक्रम स्वीकृतगने तथा खण्र् (च) बमोजजमको
स्वास््य संस्थाको सेवा शल्
ु क प्रस्तावगरर स्वीकृनतका िाधग स्थानीय सरकारमा पेश गने बाहे क
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अन्य अधधकार आवश्यकता अनस
ु ार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सधचव वा सलमनतिे
तोकेको व्यजक्तिे प्रयोग गने गरर प्रत्यायोजन गनब सक्नेछ I
१२. तनदे शन ददने : स्थाननय सरकारिे सलमनतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा सलमनतिाइ आवश्यक
ननदे शन हदन सक्नेछ र त्यसरी हदईएको लिखखत ननदे शनको पािना गनुब सलमनतको कतबव्य हुनेछI
१३. पररिाजतन : बराहक्षेत्र नगरअस्पताि संचािनका क्रममा कुनै कानन
ु ी समस्या भईकाम गनब बाधा

अड्चन

भएमा

नगर

अस्पताि

ब्यबस्थापन

सलमनतिे

ननणबय

गरर

सो

बबषयमा

नगर

कायबपालिकािाई लिखखत अनरु ोध गनब सक्नेछ I समय र आवश्यकता अनस
ु ार यस “बराहक्षेत्र नगर
अस्पताि ब्यबस्थापन सलमनत गठन आदे श, २०७६” नगरकायबपालिकािे पररमाजबन गनब सक्नेछ I

k|dfl0fs/0f ug]{sf] M
b:tvt M
gfd y/ M cRo't k|;fb bfxfn
bhf{ M k|d'v k|zf;sLo clws[t
k[i7 ;+Vof M &
ldlt M @)&^.)@.!#
sfof{nosf] 5fk M

7

