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ूदेश सरकार 

सामािजक िवकास मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 
 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सरकारले जारी गरेको तल लेिखए बमोिजमको 
आदेश सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

 

ूदेशिभऽका अःपतालको स ालन र व्यवःथापन आदेश, २०७५ 
 

ूःतावना: िवगतमा नेपाल सरकारबाट ःथापना भइर् स ालनमा रहेका 
र हाल ूदेश सरकारमा हःतान्तरण भएका अःपतालको साधन 
ौोतको व्यवःथापन र पिरचालन गरी गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवा ूदान 
गनर्, ःवाःथ्य सेवाको िवःतार, िवकास र ूभावकारीता बढाइर् 
नागिरकलाइर् गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवाको ूत्याभतु गराउन ूदेश 
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िभऽका अःपताल स ालन तथा व्यवःथापन गनर्का लािग ूदेश 
सरकारले यो आदेश बनाएको छ। 
 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस आदेशको नाम "ूदेशिभऽका 
अःपतालको स ालन र व्यवःथापन आदेश, २०७५"  रहेको 
छ । 

(२) यो आदेश तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषाः िवषय वा ूस गले अक  अथर् नलागेमा यस 
आदेशमा,- 

(क) "अध्यक्ष" भ ाले  दफा ३ बमोिजम गठन भएको 
सिमितको अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

(ख) "अःपताल" भ ाले अनसूुची-१ बमोिजमको 
अःपताल सम्झन ुपछर् । 

(ग) "तोिकएको वा तोिकए बमोिजम" भ ाले यस आदेश 
अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए 

बमोिजम सम्झन ुपछर् । 
(घ) "ूदेश  भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् । 

(ङ) "मन्ऽालय" भ ाले सामािजक िवकास मन्ऽालय 
सम्झन ुपछर् । 

(च) "सदःय"  भ ाले सिमितको सदःय सम्झन ुपछर् र 
सो शब्दले सिमितको अध्यक्ष र सिमितको सदःय-
सिचव समेतलाई जनाउँछ । 

(छ) "सिमित" भ ाले दफा ३ बमोिजम गठन भएको 
अःपताल स ालन तथा व्यवःथापन सिमित 
सम्झन ुपछर् । 
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३. सिमितको गठनः (१) अःपतालले उपलब्ध गराउने िचिकत्सा 
र अन्य सेवामा अिभविृ  गद अःपतालको सेवा िवःतार र 
सु ढ गनर्का लािग ूदेश अन्तगर्तका अःपताल स ालन तथा 
व्यवःथापन गनर् एक सिमित रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको गठन 
देहाय  बमोिजम हनेुछः- 
(क) ूदेश िभऽका सामािजक क्षेऽमा िबयािशल लब्ध 

ूिति त व्यिक्तमध्येबाट मन्ऽालयले मनोिनत गरेको 
व्यिक्त -अध्यक्ष 

(ख) सम्बिन्धत ःथानीय तहको ूमखु वा िनजले  

 तोकेको सम्बिन्धत ःथानीय तहको कायर्पािलका  

 सदःय -सदःय 

(ग) ूितिनिध, िजल्ला ूशासन कायार्लय -सदःय 

(घ) ूितिनिध, ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लय -सदःय 

(ङ) सम्बिन्धत अःपतालको िचिकत्सक मध्ये विर  
िचिकत्सक एक जना -सदःय 

(च) सम्बिन्धत अःपतालको निसर्  ूमखु -सदःय  

(छ)      अःपतालको मेिडकल सपुिरटेण्डेण्ट -सदःय सिचव 

(३) उपदफा (२) बमोिजम मनोनीत सदःयह को 
पदाविध चार वषर्को हनेुछ । 

(४) सिमितले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत िवषय 
िव लाइर् सिमितको बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ । 

४. सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) यस आदेशमा 
अन्यऽ उिल्लिखत काम, कतर्व्य र अिधकारको अितिरक्त 
सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 
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(क) अःपतालको व्यवःथापन र स ालन गन, 

(ख) अःपतालको िवकास सम्बन्धमा आवँयक 
दीघर्कालीन तथा अल्पकालीन नीित, योजना 
तथा कायर्बम तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गन 
वा गराउने, 

(ग) सिमितको वािषर्क बजेट र कायर्बम 
ःवीकृत गन, 

(घ) अःपतालको भौितक सम्पि को रेखदेख, 
संरक्षण तथा ममर्त सम्भार गन, 

(ङ) अःपतालबाट ूदान गिरने सेवाको स ालन, 

सधुार र िवःतारका लािग आवँयक पन 
ॐोत र साधनको पिहचान तथा खोजी गन, 

(च) विहर  तथा अन्तर  िचिकत्सा सेवा, 
ूयोगशाला तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराए 
वापत शलु्क िनधार्रण गन, 

(छ) अःपतालमा गरेका कायर्को सिमक्षा गन र 
आवँयक िनणर्य िलने,  

(ज) जनशिक्तको विृ  िवकासमा आवँयक 
कायर् गन, 

 (झ) सिमितको कायर् स ालनको लािग 
आवँयकता अनसुार उपसिमित वा 
कायर्टोली गठन गरी त्यःतो उपसिमित वा 
कायर् टोलीको काम, कतर्व्य र अिधकार 
तथा कायर्िविध तोक्ने, 
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(ञ) सिमितको उ ेँय ूाि को लािग आवँयक 
पन अन्य कायर् मन्ऽालयको ःवीकृती िलइर् 
गन, गराउने । 

५. अध्यक्षको काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) अध्यक्षको काम, 

कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 
 (क) सिमितको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता 

गन, 
 (ख) बैठकमा मत बरावर भएमा िनणार्यक मत िदने, 

 (ग) अःपतालको िवकास, िवःतार एंव व्यविःथत गनर् 
नेततृ्वदायी भिूमका िनवार्ह गन, 

 (घ) सिमितको िनणर्य कायार्न्वयन गन, गराउने । 

६. सिमितको सदःय सिचवको काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) 
सिमितको सदःय सिचवको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय 
बमोिजम हनेुछः- 

(क) सिमितको सदःय सिचवको पमा कायर् गन , 
(ख) सिमितको िनणर्य कायार्न्वयन गन, गराउने,  

(ग) ूदेश सरकारबाट ःवीकृत कायर्िविध अनसुार कायर् 
गन, 

(घ) अःपतालको सम्पि को रेखदेख गन, गराउने, 
(ङ) ूचिलत आिथर्क कानून बिमिजमको आिथर्क 

ूशासन सम्बन्धी कायर् गन, 
(च) अध्यक्षसँग परामशर् गरी बैठकको िवषय तयार 

गन र बैठक बोलाउने, 
(छ) सिमितले गरेका िनणर्य अनु प कायर् गन गराउने, 
(ज) दैिनक ूशासिनक कायर् गन, गराउने । 
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७. सिमितको बैठक र िनणर्यः (१) सिमितको बैठक वषर्मा 
कम्तीमा छ पटक बःन ुपनछ  । 

तर  सिमितको बैठक आवँयकता अनसुार बःन यस 
उपदफाले बाधा पान छैन  । 

(२) सिमितको बैठक अध्यक्षले तोकेको िमित, समय 
र ःथानमा बःनेछ । 

(३)  सिमितको एक ितहाई सदःयले बैठक बःन 
िलिखत माग गरेमा सिमितको सदःय-सिचवले सिमितको 
अध्यक्षलाई जानकारी गराई बैठक बोलाउनेछ । 

(४) सिमितको बैठक बःन ु भन्दा कम्तीमा चौबीस 
घण्टा अगावै सदःय-सिचवले बैठकमा छलफल हनेु िवषय 
सिहतको सूचना सबै सदःयलाई िदन ुपनछ । 

(५) सिमितको कुल सदःय संख्याको पचास ूितशत 
भन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा सिमितको बैठकको लािग 
गणपूरक संख्या पगेुको मािननेछ । 

(६) सिमितको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र 
िनजको अनपुिःथितमा सिमितका जे  सदःयले अध्यक्षता 
गनछ । 

(७) सिमितको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ 
र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गन व्यिक्तले 
िनणार्यक मत िदनेछ । 

(८) सिमितको िनणर्य अध्यक्ष र सदःय-सिचवले 
ूमािणत गनुर् पनछ । 

(९) सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध 
सिमित आफले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ। 
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८. कमर्चारी सम्बन्धी व्यवःथाः (१) सिमितमा ूदेश सरकारले 
िनधार्रण गरे बमोिजमको दरबन्दी बमोिजमका कमर्चारी रहने 
छन ्। 

(२) उपदफा (1) बमोिजम दरबन्दी िभऽका 
कमर्चारी पदपूितर् नभए सम्मको लािग मन्ऽालयले सेवा 
करारमा कमर्चारी िनयकु्त गनर् सक्नेछ। 

(३) अःपतालको सेवा ूवाह उपदफा (१) 
बमोिजमको दरबन्दी बमोिजमका कमर्चारीबाट गराउन अपूग 
भएमा सम्बिन्धत अःपतालले मन्ऽालयको ःवीकृित िलई सेवा 
करारमा कमर्चारी िनयकु्त गनर् सक्नेछ।  

(४) यो आदेश ूारम्भ हुँदाका बखत अःपतालमा 
कायर्रत कमर्चारी यो आदेश ूारम्भ भएपिछ सिमितबाटै तलव 
भ ा खाने गरी सिमितको काम काज गनछन ्। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम सिमितमा काजमा रहेका 
कमर्चारीलाई आफ्नो ॐोतबाट व्यहोन गरी सिमितले थप 
सिुवधा िदन सक्नेछ । 

(६) सिमितमा कायर्रत रहेका नेपाल सरकारका 
कमर्चारीको सेवा, शतर् र सिुवधा सम्बन्धी व्यवःथा िनजको 
सेवा शतर् सम्बन्धी ूचिलत कानून बमोिजम हनेुछ । 

 (७) यस दफा बमोिजम सिमितमा िनयकु्त हनेु/रहने 
कमर्चारीको पािरौिमक, सेवाको शतर् र सिुवधा ूचिलत कानून 
बमोिजम हनेुछ । 

9. सिमितको कोष: (१) सिमितको नाममा एउटा छु ै कोष  

रहनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहायका 
रकम रहने छन:्- 

(क)  नेपाल सरकारबाट ूा  रकम, 

(ख)  ूदेश सरकारबाट ूा  रकम, 
(ग)  अःपतालले ूदान गरेको सेवा वापत ूा  

रकम, 

(घ)  िवदेशी सरकार, संघ, संःथा वा व्यिक्तबाट 
ूा  रकम, 

(ङ)  ःवदेशी, संघ, संःथा वा व्यिक्तबाट ूा  
रकम, 

 (च)  अन्य ॐोतबाट ूा  रकम । 
(३) सिमितले उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोिजम 

कुनै रकम ूा  गनुर् अिघ मन्ऽालयको ःवीकृित िलन ु 

पनछ । 

(४) सिमितको तफर् बाट गिरने सम्पूणर् खचर् उपदफा 
(२) बमोिजमको कोषबाट व्यहोिरनेछ । 

(५) सिमितको कोषमा रहेको रकम सिमितले 
नेपालको कुनै वािणज्य बकमा खाता खोली जम्मा गनछ । 

(६) सिमितको कोषको स ालन सिमितले तोके 
बमोिजम हनेुछ । 

१0. सम्बिन्धत कायर्को लािग रकम खचर् गनुर् पनः ूदेश 
सरकारबाट सिमितलाई ूा  भएको रकम जनु कायर्बम वा 
कामको लािग ूा  भएको हो  सोही कायर्बम र काममा खचर् 
गनुर् पनछ । 
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१1. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) सिमितको आय व्ययको लेखा 
नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोिजम रािखनेछ । 

(२)  सिमितले तोिकए बमोिजम सिमितको आय 
व्ययको आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली कायम गनछ । 

(३) सिमितको आन्तिरक लेखापरीक्षण मान्यता ूा  
लेखा परीक्षकमध्ये बाट सिमितले तोकेको लेखा परीक्षकले 
गनछ । 

(४) सिमितको अिन्तम लेखापरीक्षण महालेखा 
परीक्षक वा िनजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हनेुछ। 

(५) मन्ऽालयले चाहेमा सिमितको आय-व्ययको 
लेखा, नगदी, िजन्सी वा अन्य कागजात जनुसकैु बखत जाँच्न 
वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ । 

१2. बैठक भ ा: सदःयले सिमितको बैठकमा भाग िलए वापत 
मन्ऽालयले तोकेबमोिजम बैठक भ ा पाउने छन ्। 

१3. वािषर्क ूितवेदन पेश गनः  सिमितले वषर्भरी गरेको काम 
कारबाहीको ूितवेदन ूत्येक आिथर्क वषर् समा  भएको 
पतालीस िदनिभऽ मन्ऽालय समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

१4. अिधकार ूत्यायोजनः सिमितले यस आदेश बमोिजम आफूलाई 
ूा  अिधकार मध्ये आवँयकता अनसुार केही अिधकार 
अध्यक्ष, सदःय, सदःय-सिचव, अःपताल ूमखु,सिमितले गठन 
गरेको उपसिमित वा कायर्दल वा सिमितको कुनै अिधकृत 
कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

१5. िनदशन िदनेः (१) मन्ऽालयले सिमित ारा गिरने काम 
कारबाहीको सम्बन्धमा सिमितलाई आवँयक िनदशन िदन 
सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िदइएको िनदशनको 
पालना गनुर् सिमितको कतर्व्य हनेुछ । 

१6. ूदेश सरकारसगँ सम्पकर् ः सिमितले ूदेश सरकारसँग सम्पकर्  
राख्दा मन्ऽालय माफर् त राख्न ुपनछ। 

१7.  संशोधन: यस आदेशको कायार्न्वयनमा कुनै वाधा अड्काउ 
आइपरे ूदेश सरकारले आवँयकता अनसुार संशोधन गनर् 
सक्नेछ । 

१8.  खारेजी र बचाउ : यो आदेश ूारम्भ हनु ु अिघ नेपाल 
सरकारबाट िमित २०७५/०३/३२ बमोिजम खारेज भएका 
अनसूुची -२ बमोिजमका िवकास सिमितका कायर्रत कमर्चारी 
तथा सिमितका सम्पूणर् काम कारबाही यसै आदेश बमोिजम 
भए गरेको मािननेछ।  
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अनसूुची-१ 
(दफा २ को खण्ड (ख) सँग सम्बिन्धत) 

ूदेश नं. ३ अन्तगर्तका अःपताल 
 

(१) भक्तपरु अःपताल, भक्तपरु 
(२) हेट डा अःपताल, हेट डा 
(३) रसवुा िजल्ला अःपताल, रसवुा  
(४) िसन्धलुी अःपताल, िसन्धलुी  
(५) चौतारा अःपताल, िसन्धपुाल्चोक  
(६) रामेछाप िजल्ला अःपताल, रामेछाप  
(७) िऽशलुी अःपताल, नवुाकोट  
(८) धािद  अःपताल, धािद  

(९) भरतपरु अःपताल, िचतवन  
 
 
 
 
 
 



v08 @_ cltl/Qmf° @# k|b]z /fhkq efu @ ldlt @)&%.&.#) 

12 
 

अनसूुची-२ 
(दफा १8 सँग सम्बिन्धत) 

नेपाल सरकार (मन्ऽीपिरषद)को िमित २०७५/०३/३२ को 
िनणर्यबाट खारेज भएका 

गठन आदेश, कायर्िविध र िनदिशका 
 

(१) भक्तपरु अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०५९ 
(२) हेट डा अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश ,२०५९ 
(३) भरतपरु अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०५९ 
(४) रसवुा अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०६२ 
(५) िसन्धलुी अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश २०६२ 
(६) चौतारा अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०६९ 
(७) रामेछाप अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०६९ 
(८) िऽशलुी अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०६९ 
(९) धािद  अःपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०६९  
(१०) अःपताल व्यवःथापन सिमित कायर्िविध, २०७३ 
(११) ःथानीय ःवाःथ्य संःथा व्यवःथापन तथा स ालन 

िनदिशका, २०७१  
 

ःवीकृत िमित :2075।07।30 

 आ ाले, 

 दीघर् नारायण पौडेल  
 ूदेश सरकारको सिचव 
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