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सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०२४।२।८
सं िोधि
१.

सै निक अस्पताल (व्यवस्था) (पहहलो सं िोधि) नियमहरू, २०२७

२०२७।४।१२

२.

सै निक अस्पताल (व्यवस्था) (दोस्रो सं िोधि) नियमहरू, २०४३

२०४३।४।१३

प्रिासकीय काययहवनध (नियनमत गिे) ऐि, २०१३

को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग

गरी िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरू बिाएको छः–

१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको िाम “सै निक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू
२०२३” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछि् ।

२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसं गले अको अथय िलागेमा यी नियमहरूमाः–
(क)

“सनमनत” भन्नाले नियम ३ बमोशजम गदित सनमनतलाई सम्झिु पछय ।

(ख)

“अध्यि” भन्नाले सनमनतको अध्यिलाई सम्झिु पछय ।

(ग)

“सदस्य” भन्नाले सनमनतको सदस्यलाई सम्झिु पछय र यस िब्दले अध्यि र
उपाध्यिलाई समेत जिाउँछ ।

(घ)

“सैनिक अस्पताल” भन्नाले नत्रचन्र नमनलटरी अस्पताल सम्झिु पछय र यो िब्दले
िेपाली सेिा मातहत अरू कुिै अस्पताल, निस्पेन्सरी र उपत्यका बाहहर िेपाली
सेिा रहे को िाउ“मा कुिै औषधी उपचारको प्रबन्धलाई समेत जिाउँछ ।
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३.

सनमनतको गिि र काम कतयव्यः



(१) दे हायका पदानधकारीहरू भएको सै निक अस्पताल

सञ्चालक सनमनत गिि गररएको छः–
(क)

काययरथी

-अध्यि

(ख)

निदे िक, सै निक स्वास््य सेवा

-सदस्य

(ग)

प्रमुख स्थपती, प्रबन्ध रथी हवभाग

-सदस्य

(घ)

कमाशडिङ्ग अहफसर (सी. ओ.) सै निक अस्पताल

-सदस्य

(ङ)

महासेिािी, बलानधकृत हवभाग

-सदस्य

(च)

महा सेिािी, सं भार रथी हवभाग

-सदस्य

(छ)

प्रनतनिनध, महाले खा नियन्त्रक कायायलय

-सदस्य

(ज)

प्रनतनिनध, रिा मन्त्रालय

-सदस्य

(झ)

रशजष्ट्रार, सै निक अस्पताल

-सदस्य-सशचव

(२) सनमनतको काम कतयव्य दे हाय बमोशजम हुिेछः–
(क)

सैनिक अस्पतालमा हुि ु पिे सबै काम सुचारु रुपले चलाउिे आवश्यक
व्यवस्था गिे ,

(ख)

सैनिक अस्पताललाई एक आधुनिक र सुसशजजत अस्पतालमा पररणत
गिे योजिा बिाई स्वीकृनतको लानग िेपालसरकारमा पेि गिे र िेपाल
सरकारबाट स्वीकृनत भए बमोशजम तत्परता र कायय कुिलतासाथ
योजिालाई कायायशन्वत गिे,

(ग)

प्रत्येक वषय आषाढ मसान्त भन्दा अगावै सै निक अस्पतालको वाहषयक
बजेट तयार पारी आवश्यक निकासा निनमत्त िेपालसरकारमा पेि गिुय
पिे र स्वीकृत बजेट अिुसार अस्पतालको कोषबाट काममा खचय गिे ,



दोस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत यो उपनियम (१) पहहलो सं िोधिद्वारा पनि सं िोधि भएको ।
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(घ)

आवश्यक परे मा सनमनतले कुिै एउटा रकम अन्तगयत स्वीकृनत भएको
िीषयक तलब बाहे कबाट अको िीषयकमा रकमान्तर गरी खचय निकासा
ददिे,

(ङ)

सनमनतले गरे को मुख्य मुख्य कामको मानसक प्रनतवेदि प्रधाि सेिापनत
माफयत िेपालसरकारमा पेि गिे ।

४.

सनमनतको बैिक र कायय सञ्चालिः (१) सनमनतको साधारण बैिक अध्यिले आवश्यकतािुसार
बोलाउिे छ । कुिै सदस्यले कारण दे खाई अिुरोध गरे मा पनि अध्यिले उशचत िािेमा सो
बैिक बोलाउि सक्िेछ ।
(२) कुिै बैिक बोलाउिु भन्दा कम्तीमा २४ घडटा अगावै बैिक हुिे स्थाि, समय र
काययसूचीको सूचिा सनमनतको सशचवले प्रत्येक सदस्यलाई ददिु पछय ।
(३) सनमनतले साधारणतया काययसूचीमा भएका हवषयहरूलाई नलएर मात्र छलफल
गिेछ । तर कुिै सदस्यले काययसूची भन्दा बाहहरको कुरामा छलफल गिे प्रस्ताव राखेकोमा
अध्यिले उशचत सम्झेमा काययसूचीमा भएका हवषयहरूमा छलफल टुङ्गी सकेपनछ ियाँ हवषयमा
सनमनतले छलफल गिे अिुमनत ददि सक्िेछ ।
(४) अध्यि अिुपशस्थत भएमा उपाध्यि र निज पनि उपशस्थत हुि िसकेमा हाशजर
भएका सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा नसनियर सदस्यले सनमनतको बैिकको सभापनतत्व गिेछ ।
(५) पाँचजिा सदस्यहरूको उपशस्थनतलाई गणपुरक सं ख्या मानििे छ । तर सोही
हवषयमा अको पटक बैिक बोलाइएमा गणपुरक सं ख्या िभए तापनि बैिकको कायय सञ्चालि
गिय सहकिेछ ।

सनमनतको बैिकको निणयय साधारण बहुमतबाट हुिेछ । तर मत बराबर

भएमा अध्यिले निणययात्मक मत ददिेछ ।

५.

सनमनतको निणयय प्रमाशणत गिेः सनमनतको निणयय सनमनतका सशचवले प्रमाशणत गिेछ र सनमनतको
तफयबाट गररिे सबै काम कारवाई ले खापढी सनमनतको सशचवको दस्तखतबाट हुिेछ ।
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६.

सैनिक अस्पतालको

कोषः

िेपाल सरकारबाट स्वीकृत बजेट अिुसार अन्य कुिै स्रोतबाट

प्राप्त रकमको हकमा सैनिक अस्पतालको िाउँमा राष्ट्र बैंकमा खाता खोनलिे छ र उक्त
रकमबाट खचयको निकासा यी नियमहरू बमोशजम सनमनतले ददिेछ ।

७.

औषधी र सरसामािको बरबन्दोबस्तः सैनिक अस्पताललाई चाहहिे वषय भरीको लानग औषधी र
अन्य आवश्यक सरसामाि शझकाउँदा दे हाय बमोशजम गिुय पछयः–
(१)

वषयभरीमा सै निक अस्पताललाई चाहहिे औषधी र अन्य आवश्यक सरसामािका
लगत इहिमेट सी. ओ. सैनिक अस्पतालले तयार पारी सै निक स्वास््य सेवा
निदे िक छे उ पेि गिे र निजले सनमनतको बैिकमा पेि गिुप
य छय ।

(२)

उप–नियम (१) बमोशजम पेि भएको लगत इहिमेटमा सनमनतले मुिानसव
लागेजनत निकासा ददि सक्िेछ ।

(३)

सनमनतले

स्वीकृनत ददएको लगत बमोशजम औषधी र अन्य आवश्यक

सरसामािहरू उपलब्ध गराउिे सै निक स्वास््य से वा निदे िक र रशजष्ट्रारको
ु शजम्मेवारी हुिछ
सं यक्त
े ।
(४)

असाधारण अवस्थामा औषधी र अन्य आवश्यक सरसामाि तुरुन्त शझकाउि
परे मा सनमनतले सै निक स्वास््य सेवा निदे िक र रशजष्ट्रारलाई घटाघट वा
हवज्ञापि िगररकि पनि शझकाउिे वा खरीद गिे कुराको अशख्तयार ददि
सक्िेछ ।

८.

औषनध आददको खचयः सैनिक अस्पतालमा भएको औषधी खचय र सरसामािहरूको प्रयोग दे हाय
बमोशजम हुिेछः–
(१)

बाहहिी वा युनिटहरूको लानग कुि–कुि औषधी सरसामािहरू के कनत चाहहिे
हो उप–स्वास््य से वानधकृत र सहायक आरोग्यानधकृतले निधायररत गरी
तोहकएको तरीकाले सै निक स्वास््य सेवा निदे िकमा माग पेि गिुय पछय ।
सैनिक स्वास््य सेवा निदे िकले सो माग उपर हवचार गरी बाहहिी तथा
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युनिटहरूको लानग ६ महीिाको अवनध भरको लानग औषधी आदद हवतरण गिे
ओ. सी. मेनिकल स्टोरलाई आदे ि ददिेछ ।
तर सैनिक अस्पतालको हवनभन्न हवभाग र एम. आई. रुमहरूको हकमा
एक–एक महीिाको अवनध भरको लानग सै निक स्वास््य सेवा निदे िकले आदे ि
ददिेछ ।
(२)

उप–नियम (१) बमोशजम हवतरण हुिे औषधी र सरसामािहरू खचय हुिे जनत
हस्तेवारी र खचय िहुिे जनत शजम्मेवारीमा ददइिेछ ।

(३)

बाहहिी युनिट र नस. ओ. सै निक अस्पतालले औषधी र सरसामािको आम्दािी
खचयको हववरण प्रत्येक महीिाको पहहलो हप्तानभत्र सै निक स्वास््य सेवा निदे िक
कहाँ पिाउिु पिेछ ।

९.

श्रे स्ता जाँच र नमिाहा मोजराः (१) सै निक अस्पतालमा भएको औषधी र सरसामािको आम्दािी
र दै निक खचय श्रे स्तामा चढाउिु पदयछ र महीिा पुगेपनछ सो आम्दािी खचयको जम्मा जम्मीको
ते ररज बिाई श्रे स्ता दुरुस्त राख्नु पदयछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोशजमको महीिा महीिाको हहसाब साल तमाम भएको एक
महीिानभत्र नस. ओ. सैनिक अस्तपतालले सनमनत समि पेि गिुय पछय ।
(३) सैनिक अस्पतालको महीिा महीिाको र साल भरको आम्दािी खचयको श्रे स्ता जाँच्ि
अध्यिले महालेखा नियन्त्रकको प्रनतनिनध वा अरू कुिै व्यशक्तलाई खटाउिे छ र आवश्यक
ु ै पनि जाँच गराउि सक्तछ ।
सम्झेमा अध्यिले यस्तो श्रे स्ता जहहले सक
(४) उप–नियम (३) बमोशजम श्रे स्ता जाँच गिय खहटएका व्यशक्तहरूले नभिाउिु पिे
श्रे स्ता नमनसल कागजात समेत नभिाई आफूले जाँचेको निस्सासमेत गरी ददिु पछय ।
(५) साल तमाम भएपनछ साल भरको आम्दािी खचयको श्रे स्ता जाँची दुरुस्त भएपनछ
साल तमामी वानसल बाँकी सनमनतमा पेि गररिेछ र सनमनतले आवश्यक िहराए बमोशजमका
नमिाहा मोजरा वा फर फारक समेत गरी ददि सक्िेछ ।
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(६) यी नियमहरूमा लेशखएका कुिै कुराले पनि प्रचनलत िेपाल कािुि बमोशजम
महाले खा परीिकलाई प्राप्त अनधकारको प्रयोग गिायमा बाधा पुयायउिे छै ि ।

१०.

नललाम नबक्ीः (१) सैनिक अस्पतालमा रहे को औषधी र सरसामािहरू अस्पतालको निनमत्त
काम िलाग्िे भएमा त्यस्ता औषधी र सरसामाि सिाउि गलाउि वा ममयत गिय वा नललाम
नबक्ी गियको लानग अियन्यान्सको प्रनतनिनध १ सै निक अस्पतालका िाक्टर १ र सनमनतको
एकजिा सदस्यसमेत जम्मा ३ जवािको उप–सनमनत गिि गररएको छ ।
(२) उप–सनमनतको निणयय सैनिक अस्पतालका नस. ओ. ले सनमनतमा पेि गरी निणयय
बमोशजम लगत कट्टा गिय सी. ओ. ले सरोकारवाला सबैलाई जिाउ ददिेछ ।
(३) उप–सनमनतको बैिक सै निक अस्पतालका नस. ओ. ले बोलाउिे छ ।
(४) उप–सनमनतले नललाम गिे भिी िहराएमा मालसामािहरू रीतपूवक
य नललाम नबक्ी
गरी भएको आम्दािी िेपालसरकारको सवयसशञ्चत कोषमा दाशखल गररिे छ ।

११.

निःिुल्क उपचारको सुहवधाः आफ्िो कतयव्य पालि गदाय दुघट
य िामा पिय गएमा

िेपाली सेिा

मातहतका निजामती कमयचारीलाई प्रधाि सेिापनत वा हप्रशन्सपल िाफ अनधकृतको नसफाररि
भए सै निक अस्पतालमा निःिुल्क उपचार गररिेछ ।
१२.

खारे जीः सैनिक अस्पताल (सुव्यवस्था) नियमहरू, २०१८ खारे ज गररएको छ ।

रिव्यः १. केही िेपाल कािुि (सं िोधि) ऐि, २०२४ द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दहरुः
“अहफसर” र “ररपोटय” को सट्टा “अनधकृत” र “प्रनतवेदि” ।

२. सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट (पहहलो सं िोधि) ऐि, २०३३ द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दहरुः
“एकाउन्टे न्ट जिरल” को सट्टा “महाले खा नियन्त्रक” ।

३. सै निक ऐि, २०४० द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दहरुः
“िाही सेिा” को सट्टा “िाही िेपाली सेिा” ।
४. केही िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

५. सै निक ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दहरुः
“िाही िेपाली सेिा” को सट्टा “िेपाली सेिा” ।
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