
खण्ड ४ संख्या ३ 

नगर अस्पताल व्यबस्थापन तथा सञ्चालन काययविधी,२०७८ 

     प्रस्तािना  नगर अस्पतालबाट उपलब्ध गररने सेिालाई उपलब्ध स्रोत साधनको अधधकतम ्
सदपुयोग गरी सेिालाई व्यबस्स्थत, जनमूस्ख र प्रभािकारी िनाउन स्िास््य सेिाको व्यिस्थापन र 
सञ्चालन स्थानीय तहको नेततृ्िमा पररचालन गनय नेपालको संधबधान,२०७२ को धारा २१४ िमोस्जम 
अनसूुस्च ८ र ९ को अधधकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ११(२) झ 
प्रयोग गरी चौदण्डीगढी न.पा.ले यो काययधबधी बनाई लागू गरेको छ। 

                       पररच्छेद-१  

                नाम, प्रारभभ, पररभाषा र छाप 

१. नाम र प्रारभभ  १) यो काययविधीको नाम  "नगर अस्पताल व्यिस्थापन तथा सञ्चालन 
काययविधी, २०७८ रहेको छ"। 

२.  यो काययविधी नगर राजपत्रमा प्रकास्ित भए पधछ लागू हनुेछ। 

३. पररभाषा  
क)  "प्रमखु" भन्नाले चौदण्डीगढी नगरपाधलकाको नगर प्रमखु सभझन ुपछय। 

ख)  "उप प्रमखु" भन्नाले चौदण्डीगढी नगरपाधलकाको नगर उप प्रमखु सभझन ुपछय। 

ग)  "प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत" भन्नाले नगरकाययपाधलकाको प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत 
सभझन ुपछय। 

घ)  "नगरपाधलका" भन्नाले चौदण्डीगढी नगरपाधलका सभझन ुपछय। 

ङ) "अस्पताल" भन्नाले  चौदण्डीगढी नगरपाधलका धभत्र रहेका ... िैया सभमको नगर  सभझन ु
पछय। 

च)  "सधमधत" भन्नाले नगर अस्पताल सञ्चालन गनय गठन भएको सधमधतलाई सभझन ुपछय। 

छ)  "अध्यक्ष" भन्नाले सधमधतको अध्यक्षलाई सभझन ुपछय। 



ज) "पदाधधकारी" भन्नाले सधमधतका अध्यक्ष लगायतका व्यस्ि िा पदाधधकारी सभझन ुपछय। 

झ) "संरक्षक" भन्नाले सधमधतको संरक्षकलाई सभझन ुपछय। 

४. छाप  सधमधतको नेपाल सरकारले तोके बमोस्जमको स्चन्ह र छाप हनुेछ। 

                         पररच्छेद- २ 

                           उदेश्य 

५. नगर अस्पताल व्यिस्थापन तथा सञ्चालनको उदेश्यहर  
क)  प्राथधमक स्िास््य सेिालाई जनताको आधारभतू अधधकारको रपमा स्थापधत गने। 

ख)  उपलब्ध साधन र स्रोतको अधधकतम पररचालन गरी धछटो र प्रभािकारी सेिा जनतालाई 
उपलब्ध गराउने। 

ग) स्िास््य सेिालाई सरल, सलुभ र पहँुचयोग्य बनाउन।े 

                         पररच्छेद-३  

                       सधमधतको गठन 

६.  सधमधतको गठन  
क) नगर प्रमखु- संरक्षक 

ख) नगर प्रमखुले तोकेको स्िास््य के्षत्रमा काययरत  कुनै सधमधतको संयोजक िा प्रमखु भई 
काम गरेको व्यस्ि- अध्यक्ष 

ग)  सभबस्न्धत िडाको मवहला सदस्य मध्येबाट १ जना- सदस्य 

घ)  स्िास््य सेिा के्षत्रका वििेषज्ञ मध्येबाट मवहला सवहत २ जना- सदस्य 

ङ)  नगरपाधलकाको स्िास््य िाखा प्रमखु- सदस्य 

च)  स्थानीय उपभोिा सधमधतबाट छाधनएका १ जना- सदस्य 

छ)  अस्पतालमा काययरत कमयचारीबाट छाधनएका २ जना- सदस्य 

ज)  अस्पतालका मेधडकल सपुररटेन्डेन्ट- सदस्य सस्चब 



 

                 पररच्छेद-४ 

            सधमधतको पदािधध 

७. सधमधतको पदािधध  
क) सधमधतको पदािधध प्रमखुको पदािधध रहेसभम रहेन छ। 

ख)  प्रमखुले मनोधनत गरेको सदस्यको पदािधध २ बषयको हनुे छ। 

ग) सदस्य सस्चिको पदािधध सभबस्न्धत स्िास््य संस्थाको हैधसयतमा रहेसभम कायम  

रहने छ। 

 

                पररच्छेद- ५ 

             बैठक सभबन्धी व्यबस्था  

८. बैठक सभबन्धी व्यबस्था  
क)  सधमधतको बैठक अध्यक्षताको आदेिमा सदस्य सस्चिले बोलाउन ेछ। 

ख)   सधमधतको बैठक सामान्यतया तीन मवहनाको एक पटक िा आिश्यक परे बमोस्जम 
बस्नेछ। 

 

                  पररच्छेद- ६ 

        सधमधतको काम कतयव्य र अधधकार 

९.  सधमधतको काम कतयव्य र अधधकार  
क) संघीय, प्रदेि तथा नगरपाधलकाले िनाएको ऐन, धनयम तथा धनदेस्िका अनसुार अस्पताल 

सञ्चालन गने गराउने। 

ख)  नगर अस्पताल सञ्चालन गनय आिश्यक नीधत योजना बनाई कायायन्ियन गने गराउने। 

ग)  नगर अस्पतालको प्रधतिेदनको समीक्षा गने, सझुाि ददन ेतथा संस्थाको आिश्यक योजना 
बनाई सोलाई ,आधार मानी योजना तजुयमा गने। 



घ)  नगर अस्पताललाई आिश्यक धनदेिन ददने। 

ङ) नगर अस्पतालमा काययरत कमयचारीको काययसभपादन मूल्याङ्कन गरी दण्ड र परुस्कारको 
नीधत अबलभबन गने गराउन लगाउने। 

च)  नगर अस्पतालमा कमयचारीको व्यिस्थापन गनय नगर धभत्र रहेका नगर अस्पतालको स्िीकृत 
दरबन्दीको समान पदमा सरिा गनय, काजमा खटाउन नगरपाधलकामा धसफाररि गने। 

छ)  नगरपाधलका धभत्र सञ्चाधलत स्िास््य सेिा ददई रहेका  अन्य कुनै पधन प्रकारको स्िास््य 
संस्थाको सञ्चालन, दताय, नविकरण, अनगुमन, सपुरीिेक्षण तथा समन्िय आदद धनयमानसुार 
गने। 

ज) बैठकले गरेका धनणययको कायायन्ियन गने गराउने कायायन्ियन गनय सभबस्न्धत धनकायमा 
लेस्ख पठाउन ुपने रहेछ भन ेलेस्ख पठाउने पठाउन लगाउने। 

झ)  काययक्रमको लक्ष्य िा उदेश्यका बारेमा िास्छछत उपलस्ब्ध भो भएन मूल्याङ्कन तथा समीक्षा 
गने। 

ञ) माधथल्लो धनकायहरबाट प्राप्त धनदेिन, पररपत्रहरको जानकारी र कायायन्ियन गने। 

ट)  नगर अस्पतालमा रहेका भौधतक सभपस्ि, उपकरण तथा औषधीहरको समसु्चत संरक्षण र 
प्रयोग गने। 

ठ) सेिाको गणुस्तरमा ध्यान ददने िा त्यस्ता काययक्रममा सहभागी हनु ेिा गराउने। 

ड) जन सहभाधगता जटुाई स्िास््य सभबन्धी चेतनामूलक काययक्रम गने। 

ढ) स्िास््य के्षत्रमा देखा परेका अपरझट समस्याहरको तत्काल समाधान गने। 

 

                पररच्छेद- ७ 

             बैठकको गणपूरक संख्या 
१०. सधमधतको बैठकको गणपूरक संख्या  

क)  पवहलो पटकको सधमधतको बैठक बस्नका लाधग ५१% सदस्य उपस्स्ित भएमा बठैकका 
लागि िणपरूक संख्या पिेुको मानिन्छ। 



ख)  पहिलो पटक िणपरूक संख्या िपिुी बठैक स्िगित भएमा उपस्स्ित संख्यालाई ि ै 
िणपरूक संख्या मानििे छ। 

 

             पररच्छेद- ८ 

सधमधतका पदाधधकारीहरका काम र कतयव्य। 

११. सधमधतका पदाधधकारीहरका काम, कतयव्य र अधधकार  
क)  अध्यक्षको काम, कतयव्य र अधधकार  

 सधमधतको बैठक बोलाउन सदस्य सस्चिलाई धनदेिन ददने। 

 नगर अस्पतालको दैधनक काययको रेखदेख गरी धनदेिन ददने। 

 सधमधतका अन्य पदाधधकारीहरलाई स्जभमेिारी तोकी काममा लगाउने। 

 सधमधतले तोकेका अन्य काम गने गराउने। 

ख)  उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अधधकार  अध्यक्षको अनपुस्स्थधतमा अध्यक्षको काम, कतयव्य 
र अधधकारको प्रयोग गने। 

ग) सस्चिको काम, कतयव्य र अधधकार  
 अध्यक्षको धनदेिनमा सधमधतको सस्चिको हैधसयतले बैठक बोलाउने। 

  प्रधतबेदन पेि गने र धनणयय कायायन्ियन गने। 

 प्रिासन प्रमखुको स्जभमेिारी िहन गने। 

  नगरकाययपाधलका, सधमधत तथा स्िास््य िाखा प्रमखुको धनदेिन पालना गने। 

घ)  सदस्यको काम, कतयव्य र अधधकार  
 बैठकमा सहभागी हनु।े 

 सधमधत तथा अध्यक्षले तोकेको काययहर गने गराउने। 

 नगर अस्पतालको सञ्चालन गनय जनसहभाधगता जटुाउन सहयोग गने। 

 

              पररच्छेद- ९ 



         कमयचारी व्यिस्थापन 

१२. कमयचारी व्यिस्थापन  
क)  नगर अस्पतालमा हाल काययरत कमयचारी स्िास््य सेिा ऐन,२०५३ िमोस्जम नै हाललाई 

काययरत रहेको माधनन ेछ। 

ख)  उपदफा क) बमोस्जम काययरत कमयचारीहर नेपाल सरकारले गरेका धनदेिन र कमयचारी 
समायोजन ऐन अनसुार हनु ेगरी व्यबस्था हनुेछ। 

ग)  नगर अस्पतालमा काययरत कमयचारीको सेिा, ितय र सधुबधा नगरपाधलकाले तोके 
बमोस्जम हनुेछ। 

घ) प्रचधलत काननुमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा िाहेक नगरपाधलका धभत्र नगर अस्पतालमा 
काययरत कमयचारीहरलाई समान पदमा काजमा खटाउन तथा सरिा गनय सक्नेछ।  

 
              पररच्छेद- १० 

            बचाउ 

१३. बचाउ   

क)  यस काययधबधधमा लेस्खए िाहेकको व्यिस्था िाहेक स्िास््य सेिा ऐन,२०५३, 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ र नपेाल सरकारले तोके बमोस्जम हनुेछ। 

ख)  चौदण्डीगढी नगरपाधलकाका के्षत्रधभत्र रहेका अन्य स्िास््य संस्था िा 
अस्पतालहर यसै काययधबधध बमोस्जम सञ्चालन भएको माधननछे। 

ग)  यो काययधबधध लागू हनु ुपूिय यस न.पा. धभत्र कृयास्िल रहेका स्िास््य संस्था िा 
अस्पतालहर यसै काययधबधध बमोस्जम सञ्चालन रहेको माधननेछ। 

घ)  मवहला स्िास््य स्ियं सेविकाहरको सेिा, ितय र सधुबधा प्रचधलत काननु र 
नगरपाधलकाले तोके बमोस्जम हनुेछ। 

ङ) यो काययधबधध स्िकृत हुँदाको समयमा काययरत स्िास््य स्ियं सेधबकाहर मध्ये ६० 
बषय पगुी उमेर हद लागी अबकाि भए पधछ िा अन्य कुनै कारणले पद ररि 



भएमा अको व्यिस्था नभए सभमका लाधग ररि स्ियंसेविका पदमा पदपूधतय गररन े
छैन। 

 

 

                         स्िीकृत धमधत २०७८/१/                           आज्ञाले 

                                          धिुयराज आचायय 
                                     प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत 


