स्थानीय सरकार
मध्यपरु थथथम नगरपाथिका
स्थानीय राजपत्र
मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाबाट प्रकाथित
बर्ष ६ मध्यपरु थथथम भक्तपरु श्राबण १७ , २०७९
भाग २
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोथजम मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको
नगरकायषपाथिकािे जारी गरे को कायषथबथि सर्षसािारणको जानकारीका िाथग प्रकािन गररएको छ ।
संर्त् २०७९ सािको कायषथर्थि नं. १
मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाबाट संचाथित नेपाि कोररया मैत्री नगरपाथिका अस्पतािको आकथस्मक कोर् संचािन
तथा व्यर्स्थापन सम्बन्िी प्रस्तार्िाई कायाषन्र्यन गनष बनेको नेपाल कोरिया मैत्री नगिपाललकाको अस्पताल
आकलस्मक कोष संचालन तथा व्यवस्थापन काययलवलि, २०७९
नेपाल कोरिया मैत्री नगि अस्पताल आकलस्मक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययलवलि - २०७९
प्रस्तावना :
नगरपाथिका थभत्र स्र्ास््य सेर्ाबाट कुनैपथन नागररक बथञ्चत हुने अर्स्था आउन नथदन भक
ू म्प, बाढी, पथहरो,
आगिागी, महामारी जस्ता प्राकृ थतक तथा गैर प्राकृ थतक थर्पद िगायत नेपाि सरकार र्ा प्रदेि सरकार र्ा स्थानीय
तहबाट उपिब्ि गराउनु पने थर्त्तीय स्रोत समयमा उपिब्ि नभएको कारणबाट अस्पतािमा थसजषना भएको थर्िेर्
पररथस्थथतमा तत्काि चाथहने खचषको िाथग व्यर्स्था गनष नेपाि कोररयामैत्री नगर अस्पतािमा आकथस्मक कोर्को
स्थापना र सञ्चािन गनष र्ाञ्छनीय भएकोिे,
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा १०२ बमोथजम नगर कायषपाथिकािे यो कायषथर्थि बनाएको छ ।
१) संलिप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यो कायषथर्थिको नाम “नेपाि कोररयामैत्री नगर अस्पताि आकथस्मक कोर्
सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन कायषथर्थि-२०७९” रहेको छ ।
(२) यो कायषथर्थि कायषपाथिकाबाट पाररत भएको थमथतदेथख िागू हुनेछ ।
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२) परिभाषाः थर्र्य र्ा प्रसगं िे अको अथष निागेमा यस कायषथर्थिमा,(क) “अस्पताि” भन्नािे नेपाि कोररया मैत्री नगर अस्पताि सम्झनु पछष ।
(ख) “अध्यक्ष” भन्नािे अस्पताि सञ्चािक तथा व्यर्स्थापन सथमथतको अध्यक्ष सम्झनपु छष ।
(ग) “अस्पताि प्रमख
ु ” भन्नािे अस्पतािमा कायषरत थचथकत्सकहरु मध्ये सबैभन्दा जेष्ठ कमषचारी र्ा सथमथतिे
तोके बमोथजमको कमषचारी िाई सम्झन पछष ।
(घ) “आकथस्मक कायष” भन्नािे भक
ू म्प, बाढी, पथहरो, आगिागी, महामारी जस्ता प्राकृ थतक तथा गैर प्राकृ थतक
थर्पद, अस्पताििे नेपाि सरकार र्ा प्रदेि सरकार र्ा स्थानीय तहबाट समयमा प्राप्त गनषपु ने अनदु ान
िगायतका सहयोग आकथस्मक र्ा अप्रत्याथित कारणबाट प्राप्त नगरे को कारणबाट थसजषना भएको थर्िेर्
पररथस्थथतमा तत्काि गररने आकसथम्मक कायष सम्झनु पदषछ ।
(ङ) “ऐन” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको स्र्ास््य सेर्ा ऐन, २०७४ िाई सम्झनु पछष ।
(च) “कायषपाथिका” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको नगरकायषपाथिका सम्झनु पछष ।
(छ) “कायषथर्थि” भन्नािे आकथस्मक कोर् सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन कायषथर्थि-२०७९” सम्झनु पछष ।
(ज) “कोर्” भन्नािे दफा ३ बमोजमको कोर् सम्झनु पछष ।
(झ) “नगरपाथिका” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिका सम्झनु पछष ।
(ञ) “कायषकारी थनदेिक” भन्नािे अस्पतािको कायषकारी थनदेिक सम्झनु पछष ।
(ट) “सथमथत” भन्नािे दफा ६ बमोथजम गथित व्यर्स्थापन सथमथतिाई सम्झनु पछष ।
३) अस्पतालस्तिीय आकलस्मक कोषको स्थापनाः नेपाि कोररया मैत्री नगर अस्पतािमा आकथस्मक कोर्को
नामिे एउटा कोर् स्थापना गररनेछ ।
४) अस्पतालस्तिीय कोषमा जम्मा गरिने िकमः नगरपाथिका थर्थनयोजन ऐन बमोथजम रु. ३ करोड ५० िाख
(तीन करोड पचास िाख) रकम अस्पतािको आकथस्मक कोर् सञ्चािनको िाथग कायषथर्थि बमोथजमका कायष
सञ्चािन गनष कायषपाथिकाको थनणषय बमोथजम उपिब्ि गराेनेछ ।
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५) आकलस्मक कोषको िकम खचय गनय सकनेः अस्पताििे नगरपाथिकािे उपिब्ि गराएको रकम अस्पतािमा
आम्दानी बााँिी दफा ६ बमोथजमको सथमथतको थनणषय अनुसार तोथकएका क्षेत्रमा आकथस्मक कायषका िाथग खचष
गनष सक्नेछ ।
६) आकलस्मक कोष व्यवस्थापन सलमलतको गठनः अस्पतािको आकथस्मक कोर् सञ्चािन तथा
व्यर्स्थापनको िाथग देहाय बमोथजमको एक सथमथत हुनेछ ।
(क) नगर प्रमख
ु

-अध्यक्ष

(ख) नगर उपप्रमख
ु

-उपाध्यक्ष

(ग) प्रमख
ु प्रिासकीय अथिकृ त र्ा थनजिे तोके को अथिकृ तस्तरको कमषचारी

-सदस्य

(घ) सामाथजक थर्कास सथमथत संयोजक

-सदस्य

(ङ) अस्पताि रहेको र्डाको अध्यक्ष

- सदस्य

(च) अस्पतािको कायषकारी थनदेिक

-सदस्य सथचर्

(२) सथमथतिे आर्श्यकता अनसु ार स्र्ास््य क्षेत्रका थर्र्य थर्ज्ञ, जनप्रथतथनथि तथा कमषचारीिाई
र्ैिकमा आमन्त्रण गनष सक्नेछ ।
७) व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकािः (१) दफा ६ बमोथजमको सथमथतको काम, कतषव्य र
अथिकार देहाय र्मोथजम हुनेछ (क) नेपाि सरकारबाट जारी गररएको आिारभतू स्र्ास््य सेर्ा प्रर्ाह र न्यनू तम सेर्ा मापदण्ड कायाषन्र्यनको
सथु नथितता गराउने ।
(ख) अस्पतािको थनयथमत सञ्चािन र व्यर्स्थापनको िाथग आकथस्मक कायष गनषु पने अर्स्था भए सोको िाथग
आर्श्यक स्रोत सािन जटु ाउन पहि गने ।
(ग) आकथस्मक कायष गनष अस्पताि प्रिासनबाट अनरु ोि भएमा सो सम्बन्िमा थनणषय गरी सेर्ा प्रर्ाहका
र्ैकथपपक उपाय अर्िम्बन गने ।
(घ) आकथस्मक कायष गनषपु ने अर्स्थामा अस्पतािमा कायषरत जनिथक्तको उपिब्िता, क्षमता थर्कास र उपयोग
सम्बन्िी योजना बनाे कायाषन्र्यन गने ।
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(ङ) अस्पतािबाट स्र्ास््य सेर्ा उपिब्ि गराउाँदा आेपने थर्पदजन्य कायष र काबु बाथहरको पररथस्थथतको
कारण अस्पतािको आथथषक अर्स्थामा गथम्भर असर परे को सम्बन्िमा अध्ययन गरी सिु ारको िाथग
अस्पताि प्रिासनिाई थनदेिन थदने ।
(च) आकथस्मक कोर्का िाथग उपिब्ि गराेएको रकमको प्रगथत बारे अध्ययन गरी समय समयमा
नगरपाथिकामा प्रथतर्ेदन गने ।
(छ) आकथस्मक कायषको अर्थिमा अस्पतािबाट थनयथमत रुपमा उपिब्ि गराेएका स्र्ास््य बीमा कायषक्रम,
खोप कायषक्रम, बाि स्र्ास््य तथा मातृ स्र्ास््य सरु क्षा जस्ता कायषक्रमहरूको थनर्ाषि कायाषन्र्यनको
व्यर्स्था थमिाउने ।
(ज) कोर्बाट भएका कायषहरूको बारे मा नगरपाथिका समक्ष प्रथतर्ेदन पेि गनष िगाउने ।
(झ) समय समयमा नगरपाथिकािे थदएको थनदेिन पािना गने ।
८) सलमलतको बैठक सञ्चालनः दफा ६ बमोथजमको सथमथतको बैिक र सञ्चािन थर्थि देहाय बमोथजम हुनेछ (क) सथमथतको अध्यक्षको थनदेिनमा सदस्य सथचर्िे कथम्तमा दईु मथहनाको एक पटक सथमथतको बैिक
बोिाउन पनेछ । तर, आर्श्यकता अनसु ार जनु सक
ु ै अर्स्था पथन बैिक बस्न सक्नेछ ।
(ख) सथमथतका सदस्यहरुको बहुमतको उपथस्थथत भएमा बैिकको गणपरक संख्या पगु क
े ो माथननेछ ।
(ग) सथमथतको थनणषय उपथस्थत सदस्यहरुको र्हुमतबाट हुनेछ । कुनै थर्र्यमा मत थर्भाजन भई बराबर भएमा
अध्यक्षिे थनणाषयक मत थदन पाउनेछन् । आमथन्त्रत सदस्यिे मतदानमा भाग थिन पाउने छै नन् ।
(घ) सथमथतको अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैिक बस्नेछ र थनजको अनपथु स्थथतमा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बैिक
सञ्चािन हुनेछ ।
(ङ) बैिकको थनणषय अध्यक्षिे प्रमाथणत गनेछ ।
(च) व्यर्स्थापन सथमथतको बैिक सम्बन्िी अन्य कायषथर्थि सथमथत आफै िे थनिाषरण गरे बमोथजम हुनेछ ।
९) कोष तथा लेखा पिीिणः (१) दफा ३ बमोथजमको कोर्मा देहाय बमोथजमका रकमहरु रहनेछन् ।
(क) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम ।
(ख) नगरपाथिकाबाट प्राप्त रकम ।
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(ग) अस्पतािको आम्दानीबाट प्राप्त रकम ।
(घ) कुनै व्यथक्त, दाता, गिु ी र्ा संस्थाबाट प्राप्त रकम ।
(ङ) व्यर्स्थापन सथमथतको पहिबाट प्राप्त रकम ।
(च) अस्पताििे सञ्चािन गरे को सेर्ा र्ापत प्राप्त रकम ।
(छ) कुनै थर्देिी दाता, सस्ं था र्ा व्यथक्तर्ाट प्राप्त अनदाु न र्ा सहयोग रकम ।
(ज) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोथजमको रकम प्राप्त गनषु अगाथड सथमथतिे नगरपाथिकाको
थसफाररिमा प्रचथित काननू बमोथजम नेपाि सरकारको थस्र्कृ थत थिनपनु ेछ ।
(३) यस कायषथर्थि बमोथजम अस्पताििाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका आम्दानी उपदफा (१) बमोथजमको
कोर् खातामा जम्मा गनषपु नेछ ।
(४) आकथस्मक कायषका िाथग अस्पताि व्यर्स्थापन सथमथतको तफष बाट गररने सम्पणू ष खचष उपदफा
(१) बमोथजमको कोर्बाट हुनेछ ।
(५) सथमथतिे अस्पतािको थनयथमत स्र्ास््य सेर्ा प्रर्ाह र जनस्र्ास््यका प्रचथित मापदण्ड एर्ं मपू य
मान्यता प्रथतकूि नहुने कुराको सथु नथश्चत गरी आन्तररक स्रोत सािन व्यर्स्थापन गनष अस्पतािको भिथतक
सम्पथत्तको सदपु योग गनष सक्नेछ ।
१०)

कोष तथा खाता सञ्चालनः (१) अस्पतािको कायषकारी थनदेिक र िेखा िाखा प्रमख
ु को संयक्त
ु

दस्तखतबाट कोर्को खाता सञ्चािन हुनेछ ।
(२) अस्पतािको आय व्ययको िेखा नेपाि सरकारिे अपनाएको ढााँचा बमोथजम हुनेछ ।
(३) कोर्को खाता सञ्चािन सथमथतिे थनणषय गरे बमोथजम सरकारी कारोर्ार गनष स्र्ीकृ थत प्राप्त बैंक
तथा थर्थत्तय सस्ं थामा हुनेछ। साथै सो खाता प्रचथित काननू बमोथजम सञ्चािन हुनेछ ।
(४) अस्पतािको आथथषक कारोबारको उत्तरदाथयत्र्, थजम्मेर्ारी र जर्ाफदेथहता आथथषककारोबारको
थनणषयकताष र सम्बथन्ित खाता सञ्चािन गनष अथिकार प्राप्त कमषचारीको हुनेछ ।
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(५) अस्पतािको आम्दानी र खचषको अथभिेख, आम्दनी र खचष सम्बन्िी कायषथर्थि, िेखाको
अथभिेखको थसद्धान्त, आथथषक थर्र्रण तयारी, सम्पथत्तको अथभिेख तथा थजन्सी व्यर्स्थापन, आय व्यय तथा
सम्पथत्तको थर्र्रण तयारी, आन्तररक िेखापरीक्षणको थसद्धान्त, बेरुजु अथभिेख, बेरुजु फर्छ्यौट िगायतका
थर्र्यहरू प्रचथित आथथषक कायषथर्थि सम्बन्िी काननू बमोथजम हुनेछ ।
(६) अस्पताििाई आर्श्यक पने थनमाषण, मािसामान, परामिष सेर्ा र अन्य सेर्ाको खररद सम्बन्िी
व्यर्स्था र खररद प्रथक्रया सार्षजथनक खररद ऐन, २०६३ र सार्षजथनक खररद थनयमार्िी बमोथजम हुनेछ ।
११)

खचय िकम सोिभनाय गनयपन ननः (१) व्यर्स्थापन सथमथतिे यस कायषथर्थि बमोथजम अस्पताि आकथस्मक

कोर्बाट खचष गरे को रकम यथािीघ्र सोिभनाष गरी सो को जानकारी नगरपाथिकािाई गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेथखएको भएतापथन तत्काि आकथस्मक कोर्मा रकम सोिभनाष गनष
नसथकएमा आथथषक र्र्षको अस्पतािको थर्थनयोथजत बजेटबाट त्यस्तो रकम सोिभनाष गनषु पनेछ ।
(३) मनाथसर् माथफकको कारण बाहेक अस्पताििे आकथस्मक कोर्को रकम सोिभनाष गनष नसके मा
नगरपाथिकािे सािर्सािी रुपमा अस्पताििाई उपिब्ि गराउने बजेटबाट दामासाही र्ा एकमष्ु ट रुपमा उक्त रकम
कट्टा गरी नगरपाथिकाको सथञ्चत कोर्मा दाथखिा गनष सक्नेछ ।
१२)

लेखा पिीिणः (१) व्यर्स्थापन सथमथतिे तोथकए बमोथजम अस्पतािको आय व्ययको आन्तररक
थनयन्त्रण प्रणािी कायम गनषु पनेछ ।
(२) आथन्तररक िेखा पररक्षण नगरपाथिकाको आन्तररक िेखा परीक्षण िाखाबाट हुनेछ ।
(३) सथमथतको अथन्तम िेखा पररक्षण नगरपाथिकाको श्रेस्तासाँगै महािेखा पररक्षक र्ाथनजिे तोके को

िेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) बैिक भत्ता सथमथतका सदस्यहरुको बैिक भत्ता तथा र्ैिक सम्बन्िी अन्य खचष नगरपाथिकाको
आथथषक थनयमार्िी बमोथजम व्यर्स्थापन सथमथतको आम्दानीबाट व्यहोने गरी हुनेछ ।
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१३)

आकलस्मक कायय पिू ा भएको जानकािी लिनन पननः व्यर्स्थापन सथमथतिे आकथस्मक कायष समाप्त

भएपथछ र्ा त्यस्तो कायष गनष सम्भार्ना छै न भन्ने यकीन भएपथछ सो कुराको जानकारी नगरपाथिकािाई तरुु न्त
थदनु पनेछ ।
१४)

वालषयक प्रलतवेिन पेश गनयपन ननः सथमथतिे आकथस्मक कोर्बाट सम्पन्न गरे का कामहरूको थर्र्रण उपिेख

गरी प्रत्येक र्र्ष आथथषक र्र्ष समाप्त भएको थमथतिे तीन मथहना थभत्र र्ाथर्षक प्रथतर्ेदन नगरपाथिका समक्ष पेि
गनषु पनेछ ।
१५)

लनिनशन लिन सकनेः नगरपाथिकािे सथमथतिाई आर्श्यक थनदेिन थदन सक्नेछ र यसरी थदेएको थनदेिन

पािन गनषु सथमथतको कतषव्य हुनेछ ।

थमथत : २०७९।०५।१७
आज्ञािे
थर्जयराज सर्ु दे ी
प्रमख
ु प्रिासकीय अथिकृ त
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