कर्णाली प्रदे श अन्तरगत सं चणलन हुने अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमत (गठन)
आदे श, २०७५
प्रस्तणवनणाः कर्णाली प्रदे श िणतहत सं चणलन हुने अस्पतणल र आयुवेददक औषधणलयहरुको सं चणलन तथण ब्यवस्थणपनकण
लणमग ब्यवस्थणपन समिमत गठन गना वणञ्छनीय भएकोले प्रशणसकीय कणयाववमध (मनयमित गने) ऐन, २०७५ को दफण
३ ले ददएको अमधकणर प्रयोग गरी प्रदे श सरकणरले यो आदे श जणरी गरे को छ।
१.

सं क्षिप्त नणि र प्रणरम्भाः (१) यस आदे शको नणि "अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमत (गठन) आदे श, २०७५"
रहेको छ ।
(२)

२.

यो आदे श तुरुन्त प्रणरम्भ हुनछ
े ।

पररभणषणाः ववषय वण प्रसं गले अको अथा नलणगेिण यस आदे शिण,
(क)

“अध्यि” भन्नणले दफण ३, ५ र ७ बिोक्षजिको समिमतकण अध्यि सम्झनुपछा ।

(ख)

“आयुवेद औषधणलय” भन्नणले नेपणल सरकणरबणट प्रदे श सरकणरलणर्ा हस्तणन्तरर् गररएकण दफण १३
बिोक्षजिकण आयुवेद औषधणलय सम्झनु पदाछ । सो शव्दले प्रदे श सरकणरबणट स्थणपनण हुने आयुवेद
औषधणलय तथण आयुवेद अस्पतणललणर्ा सिेत जनणउँछ ।

(ग)

“क्षजल्लण अस्पतणल” भन्नणले नेपणल सरकणरबणट हस्तणन्तरर् गररएकण दफण १२ विोक्षजिकण

क्षजल्लण

स्तरकण अस्पतणल सम्झनुपछा र सो शव्दले प्रदे श सरकणरले क्षजल्लण स्तरको भमन तोवकददएकण अस्पतणल
सिेतलणर्ा जनणउँछ ।
(घ)

“प्रदे श अस्पतणल” भन्नणले नेपणल सरकणरबणट हस्तणन्तरर् भएकण प्रदे श रणजधणनी सुर्खेतिण अवक्षस्थत
सणववकको िेत्रीय अस्पतणललणर्ा सम्झनुपछा ।

(ङ)

“सदस्य” भन्नणले समिमतको सदस्य सम्झनुपछा र सो शब्दले समिमतको अध्यि र समिमतको सदस्य
सक्षचव सिेतलणर्ा जनणउँछ ।

(च)

“समिमत” भन्नणले दफण ३ बिोक्षजि गदठत प्रदे श अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमत सम्झनुपछा र सो शब्दले
दफण ५ बिोक्षजि गदठत क्षजल्लण अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमत र दफण ७ बिोक्षजि गदठत आयुवेद
औषधणलय व्यवस्थणपन समिमत सिेतलणर्ा जनणउँछ ।
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३.

प्रदे श अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमतको गठनाः (१) प्रदे श अस्पतणललणर्ा व्यवक्षस्थत रुपिण सं चणलन गना एक
प्रदे श अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमत गठन गररनेछ ।
(२)

४.

उपदफण (१) बिोक्षजिको समिमतिण दे हणयकण सदस्यहरु रहनेछनाः

(क) प्रदे श सरकणरबणट िनोनीत व्यक्षि

-अध्यि

(र्ख) मनदे शक, स्वणस््य मनदे शनणलय

-सदस्य

(ग) नगर प्रिुर्ख/अध्यि, अस्पतणल रहेको स्थणनीय तह

-सदस्य

(घ) प्रदे श सरकणरबणट िनोनीत िवहलण एक जनण

-सदस्य

(ङ) स्वणस््य िहणशणर्खण प्रिुर्ख, सिणक्षजक ववकणस िन्त्रणलय, सुर्खेत

-सदस्य

(च) नमसाङ्ग र्न्चणजा, प्रदे श अस्पतणल

-सदस्य

(छ) िेमिकल सुपररटे न्िेन्ट, प्रदे श अस्पतणल

-सदस्य- सक्षचव

प्रदे श अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमतको कणि, कताव्य र अमधकणराः (१) समिमतको कणि, कताव्य र अमधकणर
दे हणय बिोक्षजि हुनेछाः
(क) प्रदे श अस्पतणलको व्यवस्थणपन र सं चणलन गने,
(र्ख) प्रदे श अस्पतणलको ववकणसकण लणमग अल्पकणमलन तथण ददघाकणमलन योजनण तजुि
ा ण गने गरणउने,
(ग) प्रदे श अस्पतणलको व्यवस्थणपन र सं चणलनको लणमग आवश्यक िणनवीय स्रोत र सणधन जुटणउने,
(घ) प्रदे श अस्पतणलको बजेट स्वीकृत गने,
(ङ) प्रदे श अस्पतणलको सेवण शुल्क मनधणारर् गने,
(च) प्रदे श अस्पतणलको भौमतक सम्पमतको सं रिर् तथण ििात सं भणर गने,
(छ) नेपणल सरकणर र प्रदे श सरकणरको स्वीकृमत मलर्ा अन्तरणविय सं घ सं स्थणबणट सहणयतण प्रणप्त गने,
(ज) गररब तथण असहणय मबरणिीहरुको मनशुाःल्क तथण सहुमलयत दरिण उपचणर उपलब्ध गरणउने
सम्बन्धिण आवश्यक नीमत मनधणारर् गना व्यवस्थण मिलणउने,
(झ)

अस्पतणलिण सं चणलन हुने फणिे सीको सं चणलनलणर्ा व्यवक्षस्थत गने,

(ञ)

अस्पतणललणर्ा आवश्यक पने औषधी तथण स्वणस््य उपकरर्को आपुमतालणर्ा मनयमित तथण प्रभणवकणरी
बनणउने,
2

(ट)

अस्पतणलिण एम्वुलेन्स तथण शव वणहनको व्यवस्थण मिलणर् सं चणलन गने,

(ठ)

प्रदे शको रे फरल अस्पतणलको रुपिण अन्य अस्पतणल तथण स्वणस््य केन्रिण ववशेषज्ञ सेवणको लणमग
सहयोग पुयणाउने,

(ि)

समिमत तफाकण किाचणरीको व्यवस्थणपनकण लणमग किाचणरी प्रशणसन ववमनयिणवली तथण आमथाक
प्रशणसन ववमनयिणवली बनणउने,

(ढ)

स्वणस््य सेवण सं चणलनकण लणमग आवश्यक अन्य कणयाहरु गने,

(र्)

प्रदे श अस्पतणलको बणवषाक प्रमतवेदन प्रदे श सरकणर सिि पेश गने ।

(२) समिमतलणर्ा दफण १६ बिोक्षजि प्रणप्त हुने स्रोतबणट अस्पतणलको सेवण गुर्स्तरीय तथण प्रभणकणरी बनणर्ा प्रदे श
अस्पतणलको ददगो ववकणस गनुा प्रदे श अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमतको कताव्य हुनछ
े ।
५.

अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमतको गठनाः क्षजल्लणस्तरकण अस्पतणललणर्ा व्यवक्षस्थत रुपिण सं चणलन गना प्रत्येक
क्षजल्लणिण

६.

क्षजल्लण अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमत गठन गररनेछ ।

(क)

प्रदे श सरकणरबणट िनोमनत व्यक्षि

-अध्यि

(र्ख)

नगर प्रिुर्ख/ अध्यि, अस्पतणल रहेको स्थणनीय तह

-सदस्य

(ग)

प्रमतमनमध, क्षजल्लण सिन्वय समिमत

-सदस्य

(घ)

समिमतले िनोमनत गरे को स्वणस््य सेवणिण अनुभव प्रणप्त िवहलण एक जनण

-सदस्य

(ङ)

सभणपमत, उद्योग वणक्षर्ज्य सं घ

-सदस्य

(च)

प्रिुर्ख, क्षजल्लण स्वणस््य कणयणालयकण

-सदस्य

(छ)

नमसङ्ग र्न्चणजा, सम्बक्षन्धत अस्पतणल

-सदस्य

(ज)

िेमिकल सुपररटे न्िेन्ट, सम्बक्षन्धत अस्पतणल

-सदस्य सक्षचव

अस्पतणल व्यवस्थणपन समिमतको कणि, कताव्य र अमधकणराः (१) समिमतको कणि, कताव्य र अमधकणर दे हणय
बिोक्षजि हुनेछाः
(क) अस्पतणलको व्यवस्थणपन र सं चणलन गने,
(र्ख) अस्पतणल ववकणसकण लणमग अल्पकणमलन तथण ददघाकणमलन योजनण तजुि
ा ण गने, गरणउने ।
(ग) अस्पतणल व्यवस्थणपन र सं चणलनको लणमग आवश्यक स्रोत तथण सणधन जुटणउने,
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(घ) अस्पतणलको बजेट स्वीकृत गने,
(ङ) अस्पतणलको सेवण शुल्क मनधणारर् गने,
(च) अस्पतणलिण सं चणलन हुने फणिे सीलणर्ा व्यवक्षस्थत गने,
(छ) अस्पतणलिण आवश्यक पने औषमध तथण स्वणस््य उपकरर्को आपूमतालणर्ा मनयमित तथण प्रभणवकणरी
बनणउने,
(ज) अस्पतणलको भौमतक सम्पमतको सं रिर् तथण ििात सं भणर गने,
(झ) अस्पतणलिण रहेकण एम्वुलेन्स तथण शव वहणनको व्यवस्थण मिलणउन सं चणलन गने,
(ञ) समिमत तफाकण किाचणरीकण लणमग प्रशणसन ववमनयिणवली तथण आमथाक प्रशणसन ववमनयिणवली
बनणउने,
(ट) अस्पतणलको वणवषाक प्रमतवेदन प्रदे श सरकणर सिि पेश गने,
(ठ) स्वणस््य सेवण सं चणलनको लणमग आवश्यक अन्य कणयाहरु गने,
(२) समिमतलणर्ा दफण १६ बिोक्षजि प्रणप्त हुने स्रोतबणट अस्पतणलको सेवण गुर्स्तरीय तथण प्रभणकणरी बनणर्ा
अस्पतणलको ददगो ववकणस गनुा समिमतको कताव्य हुनछ
े ।
७.

आयुवेद औषधणलय व्यवस्थणपन समिमतको गठनाः (१) आयुवेद उपचणर पद्धमतलणर्ा प्रवधान गरी आयुवेद
औषधणलयको सेवणलणर्ा व्यवक्षस्थत तथण प्रभणवकणरी ढं गले सं चणलन गना प्रत्येक आयुवेद औषधणलयिण आयुवेद
औषधणलय व्यवस्थणपन समिमत गठन गररनेछाः(२) उपदफण १ बिोक्षजिको समिमतिण दे हणय बिोक्षजिकण सदस्यहरु रहनेछन ।
(क)

प्रदे श सरकणरबणट िनोमनत व्यक्षि

अध्यि

(र्ख)

नगर प्रिुर्ख/ अध्यि औषधणलय रहेको स्थणनीय तह

सदस्य

(ग)

प्रमतमनमध, क्षजल्लण सिन्वय समिमत

सदस्य

(घ)

समिमतले िनोमनत गरे को स्वणस््य सेवणिण अनुभव प्रणप्त िवहलण एक जनण

सदस्य

(ङ)

सभणपमत, उद्योग वक्षर्ज्य सं घ

सदस्य

(च)

प्रिुर्ख, स्वणस््य कणयणालयकण

सदस्य

(छ)

प्रिुर्ख, आयुवेद औषधणलय

सदस्य-सक्षचव
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८.

आयुवेद औषधणलय व्यवस्थणपन समिमतको कणि, कताव्य र अमधकणराः (१) समिमतको कणि, कताव्य र अमधकणर
दे हणय बिोक्षजि हुनेछ ।
(क)
(र्ख)

औषधणलयको व्यवस्थणपन तथण सं चणलन गने,
औषधणलयको ववकणसकण लणमग अल्पकणमलन तथण ददघाकणमलन योजनण तजुि
ा ण गने, गरणउने,

(ग) औषधणलय व्यवस्थणपन तथण सं चणलनको लणमग आवश्यक स्रोत तथण सणधन जुटणउने,
(घ) आयुवेद औषधी उत्पणदन गने व्यवस्थण मिलणउने,
(ङ) औषधीजन्य जिीवुटीहरुको पवहचणन गने र त्यसको उत्पणदनिण सहयोग पुरयणउने,
(च) औषधणलयको बजेट स्वीकृत गने,
(छ) औषधणलयको सेवण शुल्क मनधणारर् गने,
(ज) औषधणलयको भौमतक सम्पमतको सं रिर् तथण ििात सं भणर गने,
(झ) औषधणलयको वणवषाक प्रमतवेदन प्रदे श सरकणर सिि पेश गने,
(र्) आयुवेद उपचणर ववमधको प्रवधान सम्वन्धी आवश्यक अन्य कणयाहरु गने,
(२) दफण १६ बिोक्षजि प्रणप्त हुने स्रोतबणट औषधणलयको सेवण गुर्स्तररय तथण प्रभणवकणरी बनणर् ददगो
ववकणस गनुा समिमतको कताव्य हुनेछ ।
९.

अध्यि तथण सदस्यको योग्यतणाः (१) दफण ३, ५ र ७ बिोक्षजिकण समिमतकण अध्यिको योग्यतण दे हणय
बिोक्षजि हुनेछाः(क)

प्रदे श अस्पतणलको लणमग कक्षम्तिण स्नणतक वण सो सरह एवं ि क्षजल्लण अस्पतणल र आयुवेद
औषधणलयको लणमग कक्षम्तिण प्रिणर्-पत्र तह वण सो सरह उक्षिर्ा गरे को,

(र्ख)

प्रदे श अस्पतणलकण लणमग कक्षम्तिण ३५ वषा र अन्यको लणमग ३० वषा उिेर पुरण भएको,

(ग)

वहणलवणलण सरकणरी किाचणरी नभएको,

(घ)

कुनै फौजदणरी अमभयोग नलणगेको,

(ङ)

कर्णाली प्रदे शिण बसोवणस गने नेपणली नणगररक भएको,

(2) दफण ३, ५ र ७ बिोक्षजिकण समिमतिण िनोनय हुने सदस्यहरुको योग्यतण दे हणय बिोक्षजि हुनेछाः5

१०.

(क)

सम्बक्षन्धत स्वणस््य सेवणिण कम्तीिण तीन वषा कणि गरे को,

(र्ख)

सम्बक्षन्धत स्थणनिण बसोवणस गरे को,

(ग)

कुनै फौजदणरी अमभयोग नलणगेको,

(घ)

वहणलवणलण किाचणरी नभएको ।

समिमतकण सदस्यहरुको पदणवमधाः अध्यि तथण िनोमनत सदस्यको पदणवधी २ वषाको हुनेछ र मनजहरु पुनाः
अको एक अवमधको लणमग िनोनीत हुन सक्नेछन

११.

समिमतकण अध्यि तथण सदस्यहरुको पद ररिाः

मनयुि अध्यि तथण सदस्यको कणया क्षजम्िेवणरी सन्तोषजनक

नभएिण र प्रदे श सरकणरको वहत ववपररत कणया गरे िण प्रदे श सरकणरले पदबणट हटणउन सक्नेछ । तर त्यसरी
पद िुि गदणा मनजलणर्ा उक्षचत सफणर्को िौकण प्रदणन गररनेछ ।
१२.

क्षजल्लण स्तरकण अस्पतणलाः क्षजल्लण स्तरकण अस्पतणल अनुसूची-१ िण उल्लेर्ख भए बिोक्षजि हुनेछन ।

१३.

आयुवेद औषधणलयाः प्रदे शिण रहने आयुवेद औषधणलय अनुसूची- २ िण उल्लेर्ख भए बिोक्षजि हुनेछन ।

१४. किाचणरी सम्बक्षन्ध व्यवस्थणाः- (१) प्रदे श अस्पतणल, क्षजल्लण अस्पतणल वण आयुवेद औषधणलयको आवश्यकतण र
स्रोत सणधनको पररमध मभत्र रवह समिमतले किाचणरी व्यवस्थणपन गना सक्नेछ ।
(२) समिमत अन्तरगत रहेन किाचणरीको मनयुिी, पणररश्रमिक, सेवणकण शता तथण सुववधण समिमतले बनणएको
किाचणरी प्रशणसन ववमनयिणवलीिण उल्ले र्ख भए बिोक्षजि हुनेछ । यस्तो सेवण सुववधण समिमतको आफ्नै
स्रोत र कोषबणट उपलब्ध गरणर्ने छ।
१५. समिमतको बैठक र मनर्ायाः (१) समिमतको बैठक समिमतको अध्यिले तोके बिोक्षजि बस्नेछ ।
(२) समिमतको एक मतहणर्ा सदस्यहरुले बैठकको लणमग मलक्षर्खत िणग गरे िण समिमतको सदस्य सक्षचवले
समिमतको अध्यिलणर्ा जणनकणरी ददर्ा बैठक बोलणउनु पनेछ ।
(३) समिमतको अध्यिको पद ररि रहेको अवस्थणिण वण अध्यिको अनुपक्षस्थमतिण समिमतकण जेष्ठ सदस्यले
अध्यितण गने गरर सदस्य सक्षचवले समिमतको बैठक आवश्यकतण अनुसणर बोलणउन सक्नेछ ।
(४) समिमतको बैठकको कूल सदस्यको पचणस प्रमतशत सदस्यहरु उपक्षस्थत भएिण समिमतको बैठकको लणमग
गर्पुरक सं ख्यण पुगेको िणमननेछ ।
(५) समिमतको बैठकिण बहुितको रणय िणन्य हुनेछ र ित बरणबर भएिण बैठकको अध्यितण गने व्यक्षिले
मनर्णायक ित ददनेछ ।
(६) समिमतको मनर्ाय समिमतको सदस्य सक्षचवद्धणरण प्रिणक्षर्त गररनेछ ।
(७) समिमतको बैठक कक्षम्तिण तीन िवहनणिण एक पटक बस्नेछ ।
(८) समिमतले आवश्यक दे र्खेिण समिमतको कणिसँग सम्बक्षन्धत कुनै ववशेषज्ञलणर्ा समिमतको बैठकिण भणग
मलन आिन्त्रर् गना सक्नेछ ।
6

(९) समिमतकण सदस्यहरुले मनयिणनुसणर बैठक भिण पणउनेछन। त्यस्तो बैठक भिण िणमसक रुपिण बढीिण
दुर्ा वटण िणत्र हुनेछ ।
(१०) समिमतको बैठकिण अपनणर्ने अन्य कणयाववमध समिमत आफैले मनधणारर् गने सक्नेछ ।
१६.

समिमतको कोषाः (१) समिमतको आफ्नो एउटण छु ट्टै कोष रहनेछ ।
(२) उप दफण १ बिोक्षजिको कोषिण दे हणयकण रकिहरु रहनेछनाः(क)

नेपणल सरकणर तथण प्रदे श सरकणरबणट अस्पतणल सं चणलनको लणमग प्रणप्त रकि,

(र्ख)

अस्पतणलले प्रदणन गरे को ववमभन्न सेवणबणट प्रणप्त रकि,

(ग)

दणतृ सं स्थण वण दणतणहरुबणट प्रणप्त हुने रकि,

(घ)

अन्तरणविय सं घ सं स्थणबणट प्रणप्त रकि,

(ङ)

अन्य श्रोतबणट प्रणप्त रकि ।

(३) समिमतको कोषिण जम्िण भएको रकि प्रदे श लेर्खण मनयन्त्रक कणयणालय वण सम्बक्षन्धत प्रदे श ले र्खण र्कणर्
कणयणालयले तोकेको सरकणरी कणरोवणर गने बैंकिण र्खणतण र्खोली रणख्नु पनेछ ।
(४) समिमतको र्खचा उप दफण (१) बिोक्षजिको कोषबणट व्यहोररनेछ ।
(५) कुनै ववदे शी सरकणर वण अन्तरणविय सं स्थणबणट रकि प्रणप्त गनुा अक्षघ नेपणल सरकणर र प्रदे श सरकणरको
स्वीकृती मलनुपनेछ ।
(६) नेपणल सरकणर तथण प्रदे श सरकणर वण ववदे शी सरकणर वण अन्तरणविय सं घ सं स्थणबणट जुन कणयाक्रिको लणमग
रकि प्रणप्त भएको छ सो रकि सोही कणयाक्रििण र्खचा गनुप
ा नेछ ।
ु दस्तर्खतबणट हुने
(७) कोषको र्खणतण सं चणलन समिमतकण सदस्य-सक्षचव र आमथाक प्रशणसन शणर्खण प्रिुर्खको सं यि
छ।
१७.

लेर्खण र लेर्खणपररिर्ाः (१) समिमतको आय व्ययको लेर्खण प्रदे श सरकणरले अपनणएको लेर्खण प्रर्णली बिोक्षजि
रणक्षर्खनेछ ।
(२) समिमतको आन्तररक ले र्खणपररिर् प्रदे श लेर्खण मनयन्त्रक कणयणालयबणट र अक्षन्ति ले र्खणपररिर् िहणले र्खण
पररिकको कणयणालयबणट हुनेछ ।

१८. अमधकणर प्रत्यणयोजनाः समिमतले आवश्यकतण अनुसणर आफ्नो अमधकणर समिमतको कुनै सदस्य वण सदस्य
सक्षचवलणर्ा प्रत्यणयोजन गना सक्नेछ।
१९.

ँ सम्पका: समिमतले प्रदे श सरकणरसँग सम्पका गदणा सणिणक्षजक ववकणस िन्त्रणलय िणफात रणख्नु
प्रदे श सरकणरसग
पनेछ।

२०.

मनदे शन ददनेाः प्रदे श सरकणरले समिमतलणर्ा आवश्यक मनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्तो मनदे शन पणलनण गनुा
समिमतको कताव्य हुनेछ ।
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२१.

मनयि बनणउन सक्नेाः समिमतले आफ्नो कणया सं चणलनकण लणमग किाचणरी प्रशणसन ववमनयिणवली, आमथाक
प्रशणसन ववमनयिणवली लगणयत अन्य ववमनयिणवली बनणउन सक्नेछ तर त्यस्तो ववमनयिणवली प्रदे श
सरकणरबणट स्वीकृत भएपमछ िणत्र लणगु हुनेछ ।

२२.

र्खणरे जी तथण बचणउाः (१) सणिणक्षजक ववकणस िन्त्रणलयबणट मिमत २०७५।५।१० िण गठन गररएको तदथा
समिमत र्खणरे ज गररएको छ ।
(२) समिमतकण नणिबणट भए गरे कण कणि कणरवणही यसै आदे श बिोक्षजि भएको िणमननेछ ।
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अनूसूक्षच -१
ँ सम्बक्षन्धत)
(दफण 1२ सग
क्षजल्लण अस्पतणल
क्र.स.

अस्पतणलको नणि

क्षजल्लण

१.

क्षजल्लण अस्पतणल

सल्यणन

२.

क्षजल्लण अस्पतणल

िुग ु

३

क्षजल्लण अस्पतणल

िोल्पण
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क्षजल्लण अस्पतणल

हुम्लण

5.

क्षजल्लण अस्पतणल

कणमलकोट

6.

क्षजल्लण अस्पतणल

दै लेर्ख

7.

क्षजल्लण अस्पतणल

जणजरकोट

8.

क्षजल्लण अस्पतणल

रुकुि (पक्षिि)

९.

िेहलकुनण अस्पतणल

सुर्खेत
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अनूसूक्षच -२
ँ सम्बक्षन्धत)
(दफण 1३ सग
आयुवेद औषधणलय
क्र.स.

आयुवेद औषधणलयको नणि

क्षजल्लण

१.

आयुवेद औषधणलय

सुर्खेत

२.

आयुवेद औषधणलय

जुम्लण
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