प्रदेश याजऩत्र
गण्डकी प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ०३) ऩोखया, असोज २६ गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क १३

बाग २
प्रदे श सयकाय

साभाशजक विकास भन्त्त्रारमको सूचना
सॊ क्राभक तथा सरुिा योग अस्ऩतार व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सतभतत ठगठनआ ेदे श,
२०७७
प्रदे श विकास सतभतत ऐन, २०७७ को दपा ३ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी गण्डकी
प्रदे श सयकायरे दे हामको ेदे श जायी गये को छ।

खण्ड ०3) अरय १३, प्रदे श याजऩत्र बाग २ तभतत २०७७।०६।२६
१. सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् ठ१आ मस ेदे शको नाभ “सॊ क्राभक तथा सरुिा योग
अस्ऩतार व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सतभतत ठगठनआ ेदे श, २०७७” यहेको छ।
ठ२आ मो ेदे श तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनछ
े ।
२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अकको  अथथ  नरागेभा मस ेदे शभा,ठकआ

“अध्मऺ” बन्त्नारे सतभततको अध्मऺ सम्झनु ऩछथ ।

ठखआ

“अस्ऩतार” बन्त्नारे सॊ क्राभक तथा सरुिा योग अस्ऩतार सम्झनु
ऩछथ ।

ठगआ

“कामथ कायी तनदे शक” बन्त्नारे दपा ६ फभोशजभको कामथ कायी
तनदे शक सम्झनु ऩछथ ।

ठघआ

“तोवकएको” िा “तोवकए फभोशजभ” बन्त्नारे मस ेदे श अन्त्तगथ त
फनेको तनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोशजभ सम्झनु ऩछथ ।

(ङ)

“प्रदे श सयकाय” बन्त्नारे गण्डकी प्रदे श सयकाय सम्झनु ऩछथ ।

(च)

“भन्त्त्रारम” बन्त्नारे साभाशजक विकास भन्त्त्रारम सम्झनु ऩछथ ।

(छ)

“सदस्म” बन्त्नारे सतभततको सदस्म सम्झनु ऩछथ  य सो शब्दरे
सतभततको अध्मऺ तथा सदस्म-सशचिराई सभेत जनाउॉ छ।

(ज)

“सतभतत” बन्त्नारे दपा ३ फभोशजभ गठन बएको सॊ क्राभक तथा
सरुिा योग अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सतभतत सम्झनु
ऩछथ ।

३.

सतभततको गठन् ठ१आ सॊ क्राभक तथा सरुिा योगको तनदान, उऩचाय तथा योकथाभ
गनथ को रातग सॊ क्राभक तथा सरुिा योग अस्ऩतार व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन
सतभतत नाभको एक सतभतत यहनेछ।
ठ२आ उऩदपा ठ१आ फभोशजभको सतभततको गठन दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-
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ठकआ

प्रदे श सयकायफाट भनोनीत -अध्मऺ

ठखआ

ऩोखया भहानगयऩातरकाको नगय कामथ ऩातरकारे
तोकेको नगय कामथ ऩातरका सदस्म

ठगआ

-सदस्म

साभाशजक विकास भन्त्त्रारमको स्िास््म सेिाको
कम्तीभा अतधकृतस्तय निौं तहको कभथ चायी

ठघआ

-सदस्म

सभाजसेिीहरू भध्मेफाट भन्त्त्रारमरे भनोनीत गये को
कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत दुई जना

ठङआ

-सदस्म

स्िास््म सम्फन्त्धी विऻता हातसर गये को िा स्िास््म
सम्फन्त्धी अध्ममन अनुसन्त्धानभा अनुबि प्राप्त शचवकत्सक
भध्मे भन्त्त्रारमरे भनोनीत गये को एक जना

ठचआ

ठ३आ

कामथ कायी तनदे शक

-सदस्म
-सदस्म-सशचि

दे हामको मोग्मता बएको व्मशक्त सतभततको दे हाम फभोशजभ सदस्म िा

अध्मऺको ऩदभा तनमुशक्तका रातग मोग्म हुनेछ:ठकआ

नेऩारी नागरयक,

ठखआ

अध्मऺको हकभा ऩैंततस िषथ  उभेय ऩूया बएको,

ठगआ

अध्मऺको हकभा कम्तीभा स्नातक तह उत्तीणथ  गये को।

ठ४आ दे हामको व्मशक्त अस्ऩतार व्मिस्थाऩन सतभततको अध्मऺ, सदस्म िा
सदस्म-सशचि ऩदभा तनमुशक्तका रातग अमोग्म हुनेछ:ठकआ

नैततक ऩतन दे शखने पौजदायी अतबमोगभा कसुयदाय ठहयी सजाम
ऩाएको,
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ठखआ

सािथ जतनक राबको ऩदभा फहार यहेको।
स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको रातग “सािथ जतनक राबको
ऩद” बन्नारे तनमतभत रुऩभा हाशजय बई ऩारयश्रतभक ऩाउने सयकायी
सेिाको ऩदराई सम्झनु ऩछथ ।

ठ५आ अध्मऺ य भनोनीत सदस्महरूको ऩदाितध तीन िषथ को हुनेछ।
ठ६आ उऩदपा ठ५आ भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन अध्मऺ िा
भनोनीत सदस्मरे ेफ्नो ऩद अनुरुऩको ेचयण िा काभ नगये भा अध्मऺराई प्रदे श
सयकायरे य सदस्मराई भन्त्त्रारमरे जुनसुकै फखत हटाउन सक्नेछ।
ठ७आ उऩदपा ठ६आ फभोशजभ अध्मऺ िा सदस्मराई ऩदफाट हटाउनु अशघ
तनजराई ेफ्नो सपाइ ऩेश गने भनातसफ भौका ददनु ऩनेछ।
४. सतभततको काभ, कतथ व्म य अतधकाय् मस ेदे शभा अन्त्मत्र रेशखएको काभ, कतथ व्म
य अतधकायको अततरयक्त सतभततको काभ, कतथ व्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछ्ठकआ

अस्ऩतारका रातग ेिश्मक ऩूिाथ धाय, उऩकयण, सिायी साधन,
जनशशक्त विकास, अध्ममन अनुसन्त्धान ेददको रातग ेिश्मक
स्रोतको व्मिस्था गने,

ठखआ

अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी नीतत तनभाथ ण गने,

ठगआ

अस्ऩतारको अल्ऩकारीन, भध्मभकारीन तथा दीघथ कारीन मोजना
तजुभ
थ  ा गने,

ठघआ

अस्ऩतारको िावषथ क कामथ क्रभ तथा फजेट स्िीकृत गने,

ठङआ

अस्ऩतारफाट प्रदान गये को योगको तनदान, उऩचाय य अन्त्म सेिा
फाऩत तरने शुल्क तनधाथ यण गने,

ठचआ

तन्शुल्क तथा सहुतरमत दयका शय्माको सङ्ख्मा मवकन गयी
शुल्क तनधाथ यण गने ,
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ठछआ

गयीफ, असहाम य अशक्त तफयाभीको रातग सहुतरमत दयका शुल्क
तनधाथ यण गने,

ठजआ

तन्शुल्क उऩचायको व्मिस्था गने सम्फन्त्धभा भाऩदण्ड फनाउने,

ठझआ

अस्ऩतार य सभुदामको फीचभा सभन्त्िम य सहकामथ  गने तथा स्रोत
साधनको व्मिस्थाऩन गने।

५. सतभततको फैठक सम्फन्त्धी कामथ वितध् ठ१आ सतभततको फैठक साभान्त्मतमा भवहनाको
एक ऩटक फस्नेछ।
ठ२आ सतभततको फैठक अध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ।
ठ३आ सतभततको फैठक फस्नुबन्त्दा कम्तीभा चौतफस घण्टा अगािै सतभततको
सदस्म–सशचिरे फैठकको तभतत, सभम, स्थान य छरपर हुने विषम सवहतको
जानकायी सफै सदस्महरुराई ददनु ऩनेछ।
ठ४आ सतभततको कुर सदस्म सङ्ख्माको ऩचास प्रततशतबन्त्दा फढी सदस्महरू
उऩशस्थत बएभा सतभततको फैठकको रातग गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩुगक
े ो भातननेछ।
ठ५आ सतभततको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य तनजको अनुऩशस्थततभा ज्मेष्ठ
सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ।
ठ६आ सतभततको फैठकभा सिथ सम्भततभा तनणथ म गरयनेछ य सिथ सम्भतत हुन
नसकेभा फहुभतको याम भान्त्म हुनछ
े य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने
व्मशक्तरे तनणाथ मक भत ददनेछ।
ठ७आ सतभततको तनणथ म सदस्म-सशचिरे प्रभाशणत गयी सतभततका सफै सदस्मराई
ऩठाउनुका साथै अतबरेख या्नु ऩनेछ।
ठ८आ सतभततरे ेिश्मक दे खेभा कुनै विशेषऻ िा ऩदातधकायी िा व्मशक्तराई
सतभततको फैठकभा ेभन्त्त्रण गनथ  सक्नेछ।
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ठ९आ सतभततको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामथ वितध सतभतत ेपैंरे तनधाथ यण गये
फभोशजभ हुनेछ।
६. कामथ कायी तनदे शक सम्फन्त्धी व्मिस्था् ठ१आ अस्ऩतारको दै तनक कामथ  सञ्चारन तथा
व्मिस्थाऩन गनथ  एक कामथ कायी तनदे शक यहनेछ।
ठ२आ शचवकत्सा विऻानभा कम्तीभा स्नातकोत्तय गये को य स्िास््म सेिाको ऺेत्रभा
कम्तीभा ऩाॉच िषथ को अनुबि प्राप्त गये को नेऩारी नागरयक कामथ कायी तनदे शकको
ऩदभा तनमुशक्तका रातग मोग्म हुनेछ।
ठ३आ कामथ कायी तनदे शक तनमुशक्त गने प्रमोजनका रातग दे हाम फभोशजभको
तसपारयस सतभतत यहनेछ्-

ठ४आ

ठकआ

प्रदे श सयकायको साभाशजक विकास भन्त्त्री

ठखआ

प्रदे श नीतत तथा मोजना ेमोगका उऩाध्मऺ

-सदस्म

ठगआ

भन्त्त्रारमरे तोकेको विऻ

-सदस्म

उऩदपा

ठ३आ

फभोशजभको

सतभततको

तसपारयसको

-सॊ मोजक

ेधायभा

प्रदे श

सयकायरे कामथ कायी तनदे शक तनमुशक्त गनेछ।
ठ५आ कामथ कायी तनदे शकको ऩदाितध ऩाॉच िषथ को हुनेछ।
ठ६आ उऩदपा ठ५आ भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन कामथ कायी तनदे शकरे
ऩदीम शजम्भेिायी ऩूया नगये भा िा अस्ऩतारको वहत विऩयीत काभ गये भा प्रदे श
सयकायरे ऩदाितध ऩूया नहुॉदै तनजराई कामथ कायी तनदे शकको ऩदफाट हटाउन
सक्नेछ।
ठ७आ उऩदपा ठ६आ फभोशजभ कामथ कायी तनदे शकको ऩदफाट हटाउनु अशघ
तनजराई ेफ्नो सपाइ ऩेश गने भनातसफ भौका ददनु ऩनेछ।
ठ८आ कामथ कायी तनदे शकको ऩारयश्रतभक तथा सुविधा प्रदे श सयकायरे तोके
फभोशजभ हुनेछ।
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७. कामथ कायी तनदे शकको काभ, कतथ व्म य अतधकाय् कामथ कायी तनदे शकको काभ, कतथ व्म
य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्ठकआ

अस्ऩतारको प्रशासकीम प्रभुखको रूऩभा दै तनक प्रशासन सञ्चारन
गने,

ठखआ

िावषथ क कामथ क्रभ तथा फजेट तमाय गयी सतभतत सभऺ ऩेश गने ,

ठगआ

िावषथ क कामथ क्रभ तथा फजेट कामाथ न्त्िमन गने , गयाउने,

ठघआ

अस्ऩतारको

काभ

कायफाहीको सम्फन्त्धभा

वितबन्न तनकामसॉग

सभन्त्िम तथा सहकामथ  गने,
ठङआ

सॊ क्राभक तथा सरुिा योगको तनदान, उऩचाय तथा योकथाभ गने
सम्फन्त्धभा ेिश्मक कामथ  गने,

ठचआ

अस्ऩतारभा कामथ यत जनशशक्तको ऺभता अतबिृवि गने,

ठछआ

सॊ क्राभक तथा सरुिा योग सम्फन्त्धभा अध्ममन तथा अनुसन्त्धान
गने , गयाउने,

ठजआ

सॊ क्राभक तथा सरुिा योगसम्फन्त्धी यावष्डम तथा अन्त्तययावष्डम गोष्ठी
तथा सेतभनाय ेमोजना गने,

ठझआ

अस्ऩतारको बौततक सम्ऩशत्तको सॊयऺण तथा भभथ त सम्बाय गने ,
गयाउने,

ठञआ

अस्ऩतारको सेिा प्रिाहभा सुधाय गनथ  ेिश्मक कामथ  गने,

ठटआ

सतभततको सदस्म-सशचिको रूऩभा काभ गने,

ठठआ

सतभततको तनणथ म कामाथ न्त्िमन गने , गयाउने,

ठडआ

अस्ऩतारको रेखा उत्तयदामी अतधकृतको रुऩभा काभ गने,
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ठढआ

तोवकए फभोशजभका अन्त्म काभ गने, गयाउने।

८. कभथ चायी सम्फन्त्धी व्मिस्था् ठ१आ अस्ऩतारको कामथ  सम्ऩादनको रातग अस्ऩतारभा
ेिश्मक सङ्ख्माभा कभथ चायी यहनेछन्।
ठ२आ उऩदपा ठ१आ फभोशजभ अस्ऩतारभा यहने कभथ चायीको सङ्गठन य दयफन्त्दी
प्रदे श सयकायको स्िीकृतत तरई सतभततरे तनधाथ यण गये फभोशजभ हुनेछ।
ठ३आ सतभततरे रोक सेिा ेमोगफाट स्िीकृत तसिान्त्त फभोशजभ कभथ चायी
कयायभा तनमुशक्त गनथ  सक्नेछ।
ठ४आ सतभततरे उऩदपा ठ३आ फभोशजभ कभथ चायी तनमुशक्त नगये सम्भ भन्त्त्रारमरे
नेऩार स्िास््म सेिाभा कामथ यत िा साभुदावमक अस्ऩतार हस्तान्त्तयण हुन ु अगातडदे शख
कामथ यत कभथ चायीराई अस्ऩतारभा काभकाज गनथ  रगाउन सक्नेछ।
ठ५आ सतभततरे भन्त्त्रारमको सहभततभा कयायभा ेिश्मकता अनुसाय विऻको
सेिा तरन सक्नेछ।
ठ६आ सतभततफाट तनमुक्त कभथ चायीको ऩारयश्रतभक, सुविधा तथा सेिाका शतथ 
सम्फन्त्धी व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
ठ७आ सतभततका कभथ चायीको काभ, कतथ व्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
९. सतभततको कोष् ठ१आ सतभततको एउटा छु ट्टै कोष यहनेछ य सो कोषभा दे हाम
फभोशजभका यकभहरू यहनेछन्:ठकआ

नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय िा स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ,

ठखआ

अस्ऩताररे प्रदान गये को सेिा तथा सुविधा फाऩत प्राप्त यकभ,

ठगआ

स्िदे शी व्मशक्त, सॊ घ, सॊ स्था िा तनकामफाट प्राप्त यकभ,

ठघआ

विदे शी सयकाय, सॊ घ, सॊ स्था िा व्मशक्तफाट अनुदान िा ऋण स्िरुऩ
प्राप्त यकभ,
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ठङआ

अन्त्म श्रोतफाट प्राप्त यकभ।

ठ२आ सतभततरे उऩदपा ठ१आ को खण्ड ठघआ फभोशजभको कुनै यकभ प्राप्त गनुथ 
अशघ प्रदे श सयकाय भापथ त् नेऩार सयकायको स्िीकृतत तरनु ऩनेछ।
ठ३आ कोषको यकभ स्िीकृत कामथ क्रभ अनुसाय खचथ  गनुथ  ऩनेछ।
ठ४आ सतभततको कोषको यकभ िाशणज्म फैं कभा खाता खोरी जम्भा गरयनेछ।
ठ५आ सतभततको कोषको सञ्चारन कामथ कायी तनदे शक िा तनजरे तोकेको
ु दस्तखतफाट हुनेछ।
अतधकृत य रेखा प्रभुखको सॊ मक्त
१०. रेखा य रेखा ऩयीऺण् ठ१आ अस्ऩतारको ेम-व्ममको रेखा प्रदे श सयकायरे
अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोशजभ याशखनेछ।
ठ२आ

अस्ऩतारको

रेखाको

अशन्त्तभ

रेखा

ऩयीऺण

भहारेखा

ऩयीऺकको

कामाथ रम िा उक्त कामाथ रमरे तोकेको रेखा ऩयीऺकफाट हुनेछ।
ठ३आ भन्त्त्रारमरे अस्ऩतारको ेम-व्ममको रेखा, नगदी, शजन्त्सी िा अन्त्म
कागजात जुनसुकै फखत जाॉच गनथ  सक्नेछ।
११. उऩसतभतत िा कामथ दर गठन गनथ  सक्ने् सतभततरे ेफ्नो काभ सुचारू रुऩरे
सञ्चारन गनथ को रातग सम्फशन्त्धत ऺेत्रका विऻहरू सभेत यहेको उऩसतभतत िा
कामथ दर गठन गनथ  सक्नेछ।
१२. फैठक बत्ता् सतभतत, उऩसतभतत िा कामथ दरका सदस्महरूरे ऩाउने फैठक बत्ता प्रदे श
सयकायको खचथ को भाऩदण्ड फभोशजभ हुनेछ।
१३. िावषथ क प्रततिेदन ऩेश गने्

सतभततरे गये को काभ कायफाहीको िावषथ क प्रततिेदन

ेतथथ क िषथ  सभाप्त बएको तीन भवहनातबत्र भन्त्त्रारम सभऺ ऩेश गनुथ  ऩनेछ।
१४. अतधकाय प्रत्मामोजन् सतभततराई प्राप्त अतधकायहरू भध्मे ेिश्मकता अनुसाय केही
अतधकाय अध्मऺ, सदस्म, कामथ कायी तनदे शक िा सतभततको कुनै अतधकृत कभथ चायीराई
प्रत्मामोजन गनथ  सक्नेछ।
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१५. सतभततको कामाथ रम: सतभततको कामाथ रम अस्ऩतार यहेको स्थानभा यहनेछ।
१६. तनदे शन ददने् भन्त्त्रारमरे सतभततराई ेिश्मक तनदे शन ददन सक्नेछ य त्मसयी
ददएको तनदे शनको ऩारना गनुथ  सतभततको कतथ व्म हुनेछ।
१७. प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकथ ् सतभततरे प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकथ  या्दा भन्त्त्रारम
भापथ त् या्नु ऩनेछ।
१८. तनमभ फनाउने अतधकाय् ठ१आ मस ेदे शको कामाथ न्त्िमनको रातग सतभततरे
ेिश्मक तनमभ, तनदे शशका िा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ।
ठ२आ उऩतनमभ ठ१आ फभोशजभ फनाइएको तनमभ, तनदे शशका िा भाऩदण्ड प्रदे श
सयकायफाट स्िीकृत बएऩतछ रागु हुनछ
े ।

प्रभाणीकयण तभतत्२०७७।०६।२६
ेऻारे ¸
डा. याभ प्रसाद शघतभये
प्रदे श सयकायको सशचि

भुद्रक : ेन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदे श सयकाय, गण्डकी प्रदे श।भूल्म रु १०।-

10

प्रदेश राजपत्र
गण्डकी प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
खण्ड ०४) पोखरा, कार्तिक 3 गते, २०७८ साल (अर्तररक्ताङ्क 31

भाग 2
गण्डकी प्रदे श सरकार

स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्त्रालयको सूचना
सं क्रामक तथा सरूवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सर्मर्त (गठन) (पहिलो
संशोधन) आदेश, २०७८
संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सर्मर्त (गठन)
आदे श, 2077 लाई संशोधन गनि बाञ्छनीय भएकोले,

प्रदे श हवकास सर्मर्त ऐन, २०७7 को दफा 3 ले ददएको अर्धकार

प्रयोग गरी गण्डकी प्रदे श सरकारले यो गठन आदे श बनाएको छ।
1_

सं शिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस आदे शको नाम “संक्रामक तथा सरूवा रोग
अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सर्मर्त (गठन) (पहिलो संशोधन) आदे श,
२०७८” रिेको छ।

(२) यो आदे श तुरुन्त्त प्रारम्भ िुनेछ।

2_

सं क्रामक तथा सरूवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सर्मर्त (गठन)

आदेश, 2077 को दफा २ मा संशोधनः संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पताल
व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सर्मर्त (गठन) आदे श, 2077 (यस पर्छ मूल आदे श

खण्ड ०४) अरर 31, प्रदे श राजपत्र भाग ३ र्मर्त २०७८।07।0३
भर्नएको) को दफा २ को खण्ड (च) को सट्टा दे िायको खण्ड (च) राशखएको
छः

“(च) “मन्त्त्रालय” भन्नाले गण्डकी प्रदे श सरकारको स्वास््य
सम्बन्त्धी हवषय िेने मन्त्त्रालय सम्झनु पदिछ।”

3_

मूल आदेशको दफा ३ मा संशोधनः मूल आदे शको दफा ३ को उपदफा (२)
को खण्ड (ग) र (घ) को सट्टा देिायको खण्ड (ग) र (घ) राशखएका छन्:“(ग) सम्बशन्त्धत मिाशाखा प्रमुख, मन्त्त्रालय

– सदस्य

(घ) समाजसेवीिरू मध्येबाट मन्त्त्रालयले मनोर्नत गरे को
कशम्तमा दुई जना महिला सहित चार जना

– सदस्य”

4_ मूल आदेशको दफा ५ मा संशोधन : (१) मूल आदे शको दफा 5 को उपदफा
(9) पर्छ दे िायको उपदफा (10) थहपएको छ:

“(१०) बैठकको र्नर्िय बैठक बसेको र्मर्तले तीन ददन
र्भत्र मन्त्त्रालयमा पठाउनु पनेछ।”

5_ मूल आदेशको दफा ६ मा संशोधन : मूल आदे शको दफा ६ को उपदफा (३)
को खण्ड (क) को सट्टा देिायको खण्ड (क) राशखएको छ:

“(क) प्रदे श सरकारको स्वास््य सम्बन्त्धी हवषय िेने मन्त्त्री
-संयोजक”

आज्ञाले,
डा. हवनोद हवन्त्दु शमाि
प्रदे श सरकारको सशचव
मुद्रकः गण्डकी

प्रदे श सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदे श सभा मार्मला मन्त्त्रालय।मूल्य रु.१०।-
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