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प्रदेशभबत्रका अस्ऩतारको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन आदेश, २०७५ 

 

          प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशशत भभभत 

                                                      २०७५।०७।३० 

सॊशोधन गने आदेश 

प्रदेशभबत्रका अस्ऩतारको सञ् चारन 

य  व्मवस्थाऩन (ऩहहरो सॊशोधन) 
 आदेश, २०७8                                           २०७७।०१।१३ 
 

प्रस्तावना: हवगतभा नेऩार सयकायफाट स्थाऩना बइइ सञ्चारनभा 
यहेका य हार प्रदेश सयकायभा हस्तान्तयण बएका अस्ऩतारको 
साधन श्रोतको व्मवस्थाऩन य ऩरयचारन गयी गणुस्तयीम स्वास््म 
सेवा प्रदान गनइ, स्वास््म सेवाको हवस्ताय, हवकास य 
प्रबावकायीता फढाइइ नागरयकराइइ गणुस्तयीम स्वास््म सेवाको 
प्रत्माबतु गयाउन प्रदेश भबत्रका अस्ऩतार सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गनइका राभग प्रदेश सयकायरे मो आदेश फनाएको 
छ। 

 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस आदेशको नाभ 
"प्रदेशभबत्रका अस्ऩतारको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन आदेश, 
२०७५"  यहेको छ । 

(२) मो आदेश तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसङ्गगरे अको अथइ नरागेभा मस 
 आदेशभा,- 

(क) "अध्मऺ" बन्नारे  दपा ३ फभोशजभ 
गठन बएको सभभभतको अध्मऺ सम्झन ु
ऩछइ । 
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 (ख) "अस्ऩतार" बन् नारे प्रदेश सयकाय 
भातहत सञ् चारन बएका तथा फागभती 
प्रदेश सयकाय भातहत यहने बनी तोकी 
आएका तथा ऩभछ थऩ हनु आउन े
अस्ऩतारराई सम्झन ु ऩछइ य सो  

शब्दरे प्रदेश भातहतका आमवेुद 
स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाउने सफै 
आमवेुद स्वास््म केन्र/ आमवेुद 
औषधारम य ऩभछ थऩ हनु आउने 
आमवेुद अस्ऩतारराई सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(ग) "तोहकएको वा तोहकए फभोशजभ" बन्नारे 
मस आदेश अन्तगइत फनकेो भनमभभा 
तोहकएको वा तोहकए फभोशजभ सम्झन ु
ऩछइ । 

(घ)  "प्रदेश" बन् नारे फागभती प्रदेशराई 
सम्झन ुऩछइ। 

(ङ) "भन्त्रारम" बन्नारे साभाशजक हवकास 
भन्त्रारम सम्झन ुऩछइ । 

(च) "सदस्म"  बन्नारे सभभभतको सदस्म 
सम्झन ु ऩछइ य सो शब्दरे सभभभतको 
अध्मऺ य सभभभतको सदस्म-सशचव 
सभेतराई जनाउॉछ । 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोभधत । 
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(छ) "सभभभत"  बन्नारे अस्ऩतार / आमवेुद 
अस्ऩतार / आमवेुद स्वास््म केन्र / 
आमवेुद औषधारमको राभग दपा ३ 
फभोशजभ गठन हनुे सञ् चानर तथा 
व्मवस्थाऩन सभभभत सम्झन ुऩछइ।  

 

३. सभभभतको गठन् (१) अस्ऩताररे उऩरब्ध गयाउन े
शचहकत्सा य अन्म सेवाभा अभबवहृि गदै अस्ऩतारको 
सेवा हवस्ताय य सदुृढ गनइका राभग प्रदेश अन्तगइतका 
अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनइ प्रत्मेक 
अस्ऩतार तथा आमवेुद अस्ऩतार/ आमवेुद स्वास््म 
केन्र/आमवेुद औषधारमभा एक सभभभत यहनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सभभभतको गठन 
 देहाम  फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) प्रदेश भबत्रका साभभजक ऺेत्रभा 
हिमाशशर रब्ध प्रभतहित 
व्मशिभध्मेफाट भन्त्रारमरे 
भनोभनत गयेको         -अध्मऺ 

(ख) सम्फशन्धत स्थानीम तहको प्रभखु 
वा भनजरे तोकेको सम्फशन्धत 
स्थानीम तहको कामइऩाभरका 
सदस्म               -सदस्म 

(ग) प्रभतभनभध, शजल्रा प्रशासन 
कामाइरम            -सदस्म 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोभधत । 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
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(घ) प्रभतभनभध, सम्फशन्धत शजल्राको 
प्रदेश रेखा इकाई कामाइरम 
       - सदस्म 

(ङ) सम्फशन्धत अस्ऩतारको शचहकत्सक 
भध्मे वरयि शचहकत्सक एक जना    
        -सदस्म 

(च) सम्फशन्धत अस्ऩतारको नभसइङ्ग 
प्रभखु/    आमवेुद स्वास््म 
सॊस्थाको हकभा कहवयाज/ वैद्य 

           -सदस्म 

(छ)  सम्फशन्धत अस्ऩतार 

/आमवेुद अस्ऩतार/ आमवेुद 
स्वास््म केन्र/आमवेुद  

औषधारमको प्रभखु- सदस्म-
सशचव 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ भनोनीत 
सदस्महरूको ऩदावभध चाय वषइको हनुछे । 

(३क.) देहामका अवस्थाभा उऩदपा (२) भा 
यहने भनोभनत सदस्मको ऩद रयि हनुेछ:- 

(क) भनजरे भन्त्रारम सभऺ भरशखत 
याजीनाभा ददएभा, 

(ख) भनजको भतृ्म ुबएभा,  

(ग) पौजदायी अभबमोगभा अदारतफाट 
कसूयदाय ठहरयएभा,  

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोभधत । 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
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(घ) कामइऺ भताको अबाव बई भन्त्रारमरे 
ऩदभिु गयेभा। 

(४) सभभभतरे आवश्मकता अनसुाय सम्फशन्धत 
हवषम हवऻराइइ सभभभतको फैठकभा आभन्त्रण गनइ 
सक्नछे । 

४. सभभभतको काभ, कतइव्म य अभधकाय् (१) मस आदेशभा 
अन्मत्र उशल्रशखत काभ, कतइव्म य अभधकायको अभतरयि 
सभभभतको काभ, कतइव्म य अभधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्- 

(क) अस्ऩतारको व्मवस्थाऩन य सञ्चारन 
गने, 

(ख) अस्ऩतारको हवकास सम्फन्धभा 
आवश्मक दीघइकारीन तथा 
अल्ऩकारीन नीभत, मोजना तथा 
कामइिभ तजुइभा गयी कामाइन्वमन गने 
वा गयाउन,े 

(ग) सभभभतको वाहषइक फजेट य कामइिभ 
स्वीकृत गने, 

(घ) अस्ऩतारको बौभतक सम्ऩशिको येखदेख, 
सॊयऺण तथा भभइत सम्बाय गने, 

(ङ) अस्ऩतारफाट प्रदान गरयने सेवाको 
सञ्चारन, सधुाय य हवस्तायका राभग 
आवश्मक ऩने स्रोत य साधनको 
ऩहहचान तथा खोजी गने, 
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(च) वहहयङ्ग तथा अन्तयङ्ग शचहकत्सा सेवा, 
आमवेुद स्वास््म सेवा, प्रमोगशारा 
तथा अन्म सेवा उऩरब्ध गयाए वाऩत 
शलु्क भनधाइयण गने, 

(छ) अस्ऩतारभा गयेका कामइको सभभऺा गने 
य आवश्मक भनणइम भरने,  

(ज) जनशशिको वृशि हवकासभा आवश्मक 
कामइ गने, 

 (झ) सभभभतको कामइ सञ्चारनको राभग 
आवश्मकता अनसुाय उऩसभभभत वा 
कामइटोरी गठन गयी त्मस्तो उऩसभभभत 
वा कामइ टोरीको काभ, कतइव्म य 
अभधकाय तथा कामइहवभध तोक्ने, 

(ञ) सभभभतको उद्देश्म प्राभप्तको राभग 
आवश्मक ऩने अन्म कामइ भन्त्रारमको 
स्वीकृती भरइइ गने, गयाउने । 

५. अध्मऺको काभ, कतइव्म य अभधकाय् (१) अध्मऺको 
काभ, कतइव्म य अभधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

 (क) सभभभतको फैठक फोराउने य फैठकको 
अध्मऺता गने , 

 (ख) फैठकभा भत फयावय बएभा भनणाइमक 
भत ददन,े 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
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 (ग) अस्ऩतारको हवकास, हवस्ताय एॊव 
व्मवशस्थत गनइ नेततृ्वदामी बभूभका 
भनवाइह गने, 

 (घ) सभभभतको भनणइम कामाइन्वमन गने, 
गयाउने । 

६. सभभभतको सदस्म सशचवको काभ, कतइव्म य 
 अभधकाय् (१) सभभभतको सदस्म सशचवको काभ, कतइव्म 
 य अभधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) सभभभतको सदस्म सशचवको रुऩभा कामइ 
गने , 

(ख) सभभभतको भनणइम कामाइन्वमन गने, 
गयाउने,  

(ग) प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत कामइहवभध 
अनसुाय कामइ गने, 

(घ) अस्ऩतारको सम्ऩशिको येखदेख गने, 
गयाउने, 

(ङ) प्रचभरत आभथइक कानून फभभशजभको 
आभथइक प्रशासन सम्फन्धी कामइ गने, 

(च) अध्मऺसॉग ऩयाभशइ गयी फैठकको हवषम 
तमाय गने य फैठक फोराउन,े 

(छ) सभभभतरे गयेका भनणइम अनरुुऩ कामइ 
गने गयाउने, 

(ज) दैभनक प्रशासभनक कामइ गने, गयाउने।  

७. सभभभतको फैठक य भनणइम् (१) सभभभतको फैठक वषइभा 
 कम्तीभा छ ऩटक फस्न ुऩनेछ  । 
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तय  सभभभतको फैठक आवश्मकता अनसुाय 
फस्न मस उऩदपारे फाधा ऩाने छैन  । 

(२) सभभभतको फैठक अध्मऺरे तोकेको भभभत, 

सभम य स्थानभा फस्नेछ । 

(३)  सभभभतको एक भतहाई सदस्मरे फैठक 

फस्न भरशखत भाग गयेभा सभभभतको सदस्म-सशचवरे 
सभभभतको अध्मऺराई जानकायी गयाई फैठक 
फोराउनेछ। 

(४) सभभभतको फैठक फस्न ु बन्दा कम्तीभा 
चौफीस घण्टा अगावै सदस्म-सशचवरे फैठकभा छरपर 
हनुे हवषम सहहतको सूचना सफै सदस्मराई ददन ुऩनेछ।  

(५) सभभभतको तत्कार कामभ यहेको सदस्म 
सॊख्माको ऩचास प्रभतशत बन्दा फढी सदस्म उऩशस्थत 
बएभा सभभभतको फैठकको राभग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको 
भाभननेछ। 

(६) सभभभतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य 
भनजको अनऩुशस्थभतभा सभभभतका जेि सदस्मरे अध्मऺता 
गनेछ । 

(७) सभभभतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म 
हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने 
व्मशिरे भनणाइमक भत ददनछे । 

(८) सभभभतको भनणइम अध्मऺ य सदस्म-सशचवरे 
प्रभाशणत गनुइ ऩनेछ । 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोभधत । 
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(९) सभभभतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामइहवभध 
सभभभत आपैँ रे भनधाइयण गये फभोशजभ हनुेछ। 

८. कभइचायी सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सभभभतभा प्रदेश 
सयकायरे भनधाइयण गये फभोशजभको दयफन्दी फभोशजभका 
कभइचायी यहने छन ्। 

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ दयफन्दी भबत्रका 
कभइचायी ऩदऩूभतइ नबए सम्भको राभग भन्त्रारमरे सेवा 
कयायभा कभइचायी भनमिु गनइ सक्नेछ। 

(३) अस्ऩतारको सेवा प्रवाह उऩदपा (१) 
फभोशजभको दयफन्दी फभोशजभका कभइचायीफाट गयाउन 
अऩूग बएभा सम्फशन्धत अस्ऩताररे भन्त्रारमको 
स्वीकृभत भरई सेवा कयायभा कभइचायी भनमिु गनइ 
सक्नेछ।  

(४) मो आदेश प्रायम्ब हुॉदाका फखत 
अस्ऩतारभा कामइयत कभइचायी मो आदेश प्रायम्ब बएऩभछ 
सभभभतफाटै तरव बिा खान ेगयी सभभभतको काभ काज 
गनेछन ्। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ सभभभतभा काजभा 
यहेका कभइचायीराई आफ्नो स्रोतफाट व्महोने गयी 
सभभभतरे थऩ सहुवधा ददन सक्नेछ । 

(६) सभभभतभा कामइयत यहेका नेऩार सयकायका 
कभइचायीको सेवा, शतइ य सहुवधा सम्फन्धी व्मवस्था 
भनजको सेवा शतइ सम्फन्धी प्रचभरत कानून फभोशजभ 
हनुेछ । 



 

10 

 

 (७) मस दपा फभोशजभ सभभभतभा भनमिु 
हनुे/यहने कभइचायीको ऩारयश्रभभक, सेवाको शतइ य सहुवधा 
प्रचभरत कानून फभोशजभ हनुछे । 

(८) मस दपाभा  अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩभन सभभभतरे आफ्नो स्रोतफाट तरफ 
बिा प्रदान गने गयी कयायभा कभइचायी भनमशुि गदाइ 
प्रचभरत कानून फभोशजभ प्रभतस्ऩधाइत्भक रुऩभा छनौट 
हनुे व्मवस्था भभराउन ुऩनेछ। 

9. सभभभतको कोष: (१) सभभभतको नाभभा एउटा छुटै्ट कोष 
यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषभा देहामका 
यकभ यहने छन:्- 

(क) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(ख) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(ग) अस्ऩताररे प्रदान गयेको सेवा वाऩत प्राप्त 

यकभ, 

(घ) हवदेशी सयकाय, सॊघ, सॊस्था वा व्मशिफाट 
प्राप्त यकभ, 

(ङ) स्वदेशी, सॊघ, सॊस्था वा व्मशिफाट प्राप्त 
यकभ, 

 (च) अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 
(३) सभभभतरे उऩदपा (२) को खण्ड (घ) 

फभोशजभ कुनै यकभ प्राप्त गनुइ अशघ भन्त्रारमको 
स्वीकृभत भरन ुऩनेछ । 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
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(४) सभभभतको तपइ फाट गरयने सम्ऩूणइ खचइ 
उऩदपा (२) फभोशजभको कोषफाट व्महोरयनेछ । 

(५) सभभभतको कोषभा यहेको यकभ सभभभतरे 
नेऩारको कुनै वाशणज्म फैंकभा खाता खोरी जम्भा 
गनेछ। 

(६) सभभभतको कोषको सञ् चारन सम्फशन्धत 
अस्ऩतारको कामाइरम प्रभखु य रेखा प्रभखुको सॊमिु 
दस्तखतफाट सञ्चारन हनुछे। 

(७) मस दपा फभोशजभको कोष सञ् चारन 
प्रत्मेक अस्ऩतार/आमवेुद अस्ऩतार/आमवेुद स्वास््म 
केन्र/आमवेुद औषधारमको नाभफाट छुट्टा-छुटै्ट हनुेछ। 

१0. सम्फशन्धत कामइको राभग यकभ खचइ गनुइ ऩने् प्रदेश 
सयकायफाट सभभभतराई प्राप्त बएको यकभ जनु कामइिभ 
वा काभको राभग प्राप्त बएको हो  सोही कामइिभ य 
काभभा खचइ गनुइ ऩनेछ । 

१1. रेखा य रेखाऩयीऺण् (१) सभभभतको आम व्ममको 
रेखा नेऩार सयकायरे अऩनाएको ढाॉचा फभोशजभ 
याशखनेछ । 

(२)  सभभभतरे तोहकए फभोशजभ सभभभतको आम 
व्ममको आन्तरयक भनमन्त्रण प्रणारी कामभ गनेछ । 

(३) सभभभतको आन्तरयक रेखाऩयीऺण भान्मता 
प्राप्त रेखा ऩयीऺकभध्मे फाट सभभभतरे तोकेको रेखा 
ऩयीऺकरे गनेछ । 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोभधत । 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
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(४) सभभभतको अशन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा 
ऩयीऺक वा भनजरे तोकेको रेखाऩयीऺकफाट हनुछे। 

(५) भन्त्रारमरे चाहेभा सभभभतको आम-व्ममको 
रेखा, नगदी, शजन्सी वा अन्म कागजात जनुसकैु फखत 
जाॉच्न वा जाॉच्न रगाउन सक्नेछ । 

१2. फैठक बिा: सदस्मरे सभभभतको फैठकभा बाग भरए 
वाऩत भन्त्रारमरे तोकेफभोशजभ फैठक बिा ऩाउन े
छन।् 

१3. वाहषइक प्रभतवेदन ऩेश गने्  सभभभतरे वषइबयी गयेको काभ 
कायफाहीको प्रभतवेदन प्रत्मेक आभथइक वषइ सभाप्त बएको 
ऩैँतारीस ददनभबत्र भन्त्रारम सभऺ ऩेश गनुइ ऩनेछ । 

१4. अभधकाय प्रत्मामोजन्  सभभभतरे मस आदेश फभोशजभ 
आपूराई प्राप्त अभधकाय भध्मे आवश्मकता अनसुाय केही 
अभधकाय अध्मऺ, सदस्म, सदस्म-सशचव, अस्ऩतार 
प्रभखु,सभभभतरे गठन गयेको उऩसभभभत वा कामइदर वा 
सभभभतको कुनै अभधकृत कभइचायीराई प्रत्मामोजन गनइ 
सक्नेछ । 

१5. भनदेशन ददने्  (१) भन्त्रारमरे सभभभतद्वाया गरयने काभ 
कायफाहीको सम्फन्धभा सभभभतराई आवश्मक भनदेशन 
ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ददइएको भनदेशनको 
ऩारना गनुइ सभभभतको कतइव्म हनुेछ । 

१6. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकइ ् सभभभतरे प्रदेश सयकायसॉग 
 सम्ऩकइ  याख्दा भन्त्रारम भापइ त याख्न ुऩनेछ। 
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१7.  सॊशोधन: मस आदेशको कामाइन्वमनभा कुनै वाधा 
अड्काउ आइऩये प्रदेश सयकायरे आवश्मकता अनसुाय 
सॊशोधन गनइ सक्नेछ । 

१8.  खायेजी य फचाउ: (१) मो आदेश प्रायम्ब हनु ुअशघ नेऩार 

सयकायफाट भभभत २०७५/०३/३२ को भनणइम फभोशजभ 
खायेजी बएका तत्कारीन अस्ऩतार हवकास सभभभतका 
गठन आदेश फभोशजभका हवकास सभभभतभा कामइयत 
कभइचायी तथा सभभभतका सम्ऩूणइ काभ कायफाही मसै 
आदेश फभोशजभ बए गयेको भाभननेछ। 

(२) शजल्रा आमवेुद स्वास््म केन्र/अञ् चर 
आमवेुद औषधारम सहमोग सभभभत अनसुाय मस ऩूवइ बए 
गयेको काभहरू मसै आदेश फभोशजभ बए गयेको 
भाभननेछ। 

(३) सॊघीम सयकायको २०७७/८/१८ को 
भनणइम अनसुाय प्रदेश सयकाय भातहत याखी व्मवस्थाऩन 
हनुे गयी प्राप्त हनु आएका अस्ऩतारहरु तथा मस ऩभछ 
प्राप् त हनुे अस्ऩतार तथा आमवेुद स्वास््म सॊस्थाहरु 
सभेत मसै आदेश फभोशजभ सञ् चारन य व्मवस्थाऩन 
बएको भाभननछे साथै त्मस्ता स्वास््म सॊस्थाभा बएको 
कुनै व्मवस्थाऩकीम सभभभत भापइ त बए गयेका कामइ मसै 
सभभभतफाट बए गयेको भाभननछे । 

 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोभधत । 
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अनसूुची-१ 

.................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया खायेज । 
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अनसूुची-२ 

....................................... 
 

 

 

 

                                                 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया खायेज । 


