
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०१) ऩोखया, आशिन ११ गते, २०७५ सार (सॊख्मा ०७ 
 

बाग २ 
प्रदेश सयकाय 

 साभाशजक विकास भन्त्त्रारमको सूचना
 

अस्ऩतार व्मिस्थाऩन समभमत गठन आदेश, २०७५ 

प्रदेशस्तयको स्िास््म सेिाभा प्रिधधनात्भक, प्रमतकायात्भक, उऩचायात्भक तथा 
ऩनुस्थाधऩनात्भक स्िास््म सेिाको व्मिस्थाऩन गनध, प्रदेश सयकाय भातहत सॊचामरत 
अस्ऩतारहरुको काभकायफाही गणुस्तयीम, चसु्त, दरुुस्त य फनाइध प्रबािकायी स्िास््म सेिा 
उऩरब्ध गयाउन अस्ऩतार व्मिस्थाऩन समभमत गठन गनध िान्त्छनीम बएकारे, 

गण्डकी प्रदेश,  प्रदेश सयकायरे मो गठन आदेश जायी गयेको छ । 



खण्ड ०१) सॊख्मा ०७  प्रदेश याजऩत्र बाग २ मभमत २०७५।०६।११ 

2 
 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस गठन आदेशको नाभ "अस्ऩतार व्मिस्थाऩन समभमत 
गठन आदेश, २०७५"  यहेको छ । 

        (२) मो गठन आदेश गण्डकी प्रदेशबय रागू हनुेछ । 

        (३) मो गठन आदेश तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२.ऩरयबाषा:  विषम िा प्रसङ्गरे अको अथध नरागभेा मस गठन आदेशभा,- 

(क) "अस्ऩतार" बन्नारे नेऩार सयकायफाट गण्डकी प्रदेश सयकाय भातहत 
यहने बनी तोकी आएका य प्रदेश सयकायको कामधशजम्भेिायीभा ऩमछ थऩ 
हनु आउन ेअस्ऩतारहरु सभेतराई सम्झन ु ऩछध। 

   (ख) " समभमत" बन्नारे दपा ३ फभोशजभ गठन बएको समभमत सम्झन ु ऩछध । 

    (ग) "भन्त्त्रारम" बन्नारे  साभाशजक विकास भन्त्त्रारम सम्झन ु ऩछध । 

   (घ) " भन्त्त्री" बन्नारे साभाशजक विकास भन्त्त्री सम्झन ु ऩछध । 

   (ङ) "कोष"  बन्नारे दपा ७ फभोशजभको कोष सम्झन ु ऩछध । 

   (च) "तोवकएको" िा "तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस गठन आदेश  अन्त्तगधत हनु े 
कामधकायी आदेश िा मनणधमभा तोवकएको  िा  तोवकए फभोशजभ सम्झन ु

ऩछध। 

 

३. समभमतको गठन: (१) प्रदेश सयकाय भातहतका प्रत्मेक अस्ऩतारहरुको व्मिस्थाऩन य 
सॊचारन गने काभका रामग देहामफभोशजभ छुट्टाछुटै्ट अस्ऩतार व्मिस्थाऩन समभमत 
गठन गरयनछे | 

(क) स्िास््म िा साभाशजक ऺेत्रभा उल्रेखनीम मोगदान ऩरु् माएका रब्ध 
प्रमतवित व्मशिहरुभध्मेफाट भन्त्त्रारमद्वाया तोवकएको व्मशि –अध्मऺ 

(ख) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको प्रभखु/अध्मऺ िा उऩ-प्रभखु/उऩाध्मऺ एक 
जना           - सदस्म 

(ग) सम्फशन्त्धत शजल्राको उद्योग िाशणज्म सॊघ िा चेम्िय अप कभशधको 
अध्मऺ िा मनजरे तोकेको प्रमतमनमध                            –सदस्म 

(घ) सम्फशन्त्धत शजल्राको स्िास््म िा साभाशजक ऺेत्रभा विमाशीर 
सॊघसॊस्थाहरु भध्मेफाट समभमतको अध्मऺरे भनोमनत गयेको एक जना   
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            – सदस्म       

(ङ) सम्फशन्त्धत शजल्राका प्रमतवित सभाजसेिीहरु भध्मेफाट समभमतको  
अध्मऺको मसपारयसभा भन्त्त्रारमद्वाया भनोमनत दइुधजना भवहरा     
                    –सदस्म 

(च) अस्ऩतारको भेमडकर सऩुरयटेण्डेन्त्ट िा अस्ऩतारको प्रभखु  

 –सदस्म सशचि 

(२) देहामको मोग्मता बएको व्मशि समभमत ऩदामधकायीको ऩदभा मनमशुिका 
रामग मोग्म हनुेछ :-  

 (क) नेऩारी नागरयक¸ 

 (ख) अध्मऺको हकभा तीस फषध उभेय ऩूया बएको¸ 
 (ग) अध्मऺको हकभा कम्तीभा स्नातक तह उत्तीणध गयेको¸ 

(३) देहामको व्मशि अस्ऩतार व्मिस्थाऩन समभमतको अध्मऺ िा सदस्म ऩदभा 
मनमशुिका रामग अमोग्म हनुेछ :- 

 (क) नैमतक ऩतन देशखन े पौजदायी अमबमोगभा कसयुदाय ठहयी सजाम 
ऩाएको¸ 

 (ख) सािधजमनक राबको ऩदभा फहार बएको ।  

स्ऩविकयण् मस प्रमोजनको रामग सािधजमनक राबको ऩद बन्नारे मनममभत रुऩभा हाशजय 
बइध ऩारयश्रमभक ऩाउने सयकायी ऩदराई सम्झन ुऩदधछ । 

(ग) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा अन्त्तगधतको कुनै  सॊगठठत सॊस्था िा 
स्थानीम तहसॉग सम्फशन्त्धत कुनै िेरुज ुतथा िाॉकी िक्मौता बएको । 

(घ) उच्च नैमतक चरयत्र नबएको तथा कारोसूचीभा ऩयेको¸ 
(ङ) विदेशी याष्ट्रको नागरयकता िा स्थामी आिासीम अनभुमत मरएको िा 

विदेशी याष्ट्रको नागरयकता िा स्थामी आिासीम अनभुमत िा 
डाइबमसधटी मबसाका रामग आिेदन गयेको  

(४) समभमतका ऩदामधकायीहरुको ऩदािमध तीन िषधको हनुेछ । 

(५) समभमतरे आिश्मक देखेभा प्रदेश सयकायको कुनै अमधकृत िा अन्त्म कुनै 
विशेषऻराइध समभमतको फैठकभा ऩमधिेऺकको रुऩभा उऩशस्थत हनु आभन्त्त्रण गनध 
सक्नेछ ।  
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(६) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन अध्मऺ सवहत अन्त्म 
भनोमनत ऩदामधकायीहरुरे आफ्नो ऩदीम शजम्भेिायी ऩूया नगयेभा िा अस्ऩतारको वहत 
विऩयीत कुनै काभ गयेको ऩाइएभा भन्त्त्रारमरे मनणधम गयी मनजराई जनुसकैु फखत 
हटाउन सक्नछे । 

 तय त्मसयी ऩदफाट हटाउन ुअशघ सपाई ऩेश गने भौकाफाट फशित गरयने छैन।  

 

४. समभमतको काभ, कतधव्म य अमधकाय: समभमतको काभ, कतधव्म य अमधकाय 
देहामफभोशजभ हनुेछ । 

(क) स्रोत-साधन जटुाई अस्ऩतारफाट प्रदान गरयने सेिाहरुराई गणुस्तयीम, 
चसु्त दरुुस्त फनाउन,े 

(ख) अस्ऩतारफाट प्रदान गरयने सेिा सवुिधाहरुराई सयर, व्मिशस्थत, सिधसरुब 
य ऩायदशी  फनाउन,े 

(ग) अस्ऩतारको प्रबािकायीरुऩभा व्मिस्थाऩन य सॊचारन गने, 

(घ) अस्ऩतारको रामग अल्ऩकामरन तथा दीघधकामरन मोजना तजुधभा गने, 

गयाउने, 
(ङ) अस्ऩतारको फजेट तथा कामधिभ स्िीकृत गने, 

(च) अस्ऩतारको सेिा शलु्क प्रस्ताि गयी स्िीकृमतका रामग भन्त्त्रारमभा ऩेश 

गने, 

(छ) अस्ऩतारको बौमतक सम्ऩशत्तको सॊयऺण, भभधत-सम्बाय तथा विकास गने, 

(ज) अस्ऩतारफाट प्रदान गरयएका सेिा सवुिधाहरुको मनममभत अनगुभन, भूल्माॊकन 
य ऩिृऩोषण गने, 

(झ) अस्ऩतार भापध त तोवकएको ढाॉचाभा भामसक रुऩभा प्रमतिेदन तमाय ऩायी  
भन्त्त्रारम तथा स्िास््म मनदेशनारम सभऺ  ऩेश गने, 

(ञ) रशऺत िगधराई प्रचमरत भाऩदण्ड फभोशजभको मन:शलु्क उऩचायको 
प्रबािकायी व्मिस्था मभराउन,े 

(ट) अस्ऩतार य अस्ऩतार ऩरयसयको सयसपाइध गने, गयाउने य पोहोय 
मफसजधनको उशचत प्रफन्त्ध मभराउन े। 

(ठ) तोवकए फभोशजभका अन्त्म कामधहरु गने। 
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५. समभमतको फैठक सम्फन्त्धी  व्मिस्था: (१) समभमतको फैठक भामसक रुऩभा  फस्नछे।तय 
अध्मऺरे आिश्मक ठानेभा  जनुसकैु फेरा ऩमन समभमतको फैठक फस्न सक्नेछ । 

 (२) समभमतको एक मतहाइध सदस्महरुरे फैठकको रामग मरशखत भाग गयेभा 
समभमतको सदस्म सशचिरे समभमतको अध्मऺराइध जानकायी ठदइध फैठक फोराउन ु
ऩनेछ। 

 (३) समभमतको फैठक फस्नबुन्त्दा कशम्तभा अठ्चारीस घण्टा अगािै सदस्म 
सशचिरे फैठकका एजेण्डा सवहतको सूचना सफै सदस्महरुराई ठदन ुऩनेछ। 

(४) समभमतको कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रमतशतबन्त्दा फढी सदस्महरु 
उऩशस्थत बएभा समभमतको फैठकको रामग गणऩूयक सॊख्मा ऩगुकेो भामनने छ। 

(५) समभमतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य मनजको अनऩुशस्थमतभा 
अध्मऺरे तोकेको सदस्मरे गनेछ। 

(६) समभमतको फैठकभा फहभुतको याम भान्त्म हनुेछ तय भत फयाफय बएभा 
फैठकभा अध्मऺता गने व्मशिरे मनणाधमक भत ठदनेछ ।  

(७) समभमतको मनणधम सदस्म सशचिरे प्रभाशणत गयी याख्न ुऩनेछ । 

(८) समभमतरे आिश्मक देखेभा सम्फशन्त्धत ऺेत्रको कुनै विशेषऻराइध समभमतको 
फैठकभा आभन्त्त्रण गनध सक्नेछ । 

(९)  समभमतका ऩदामधकारयहरुरे मनमभानसुायको फैठक बत्ता ऩाउने छन ्। 

(१०) समभमतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामधविमध समभमत आपैरे मनधाधयण गनध 
सक्नेछ।  

 

६. जनशशि सम्फन्त्धी व्मिस्था: (१) समभमतरे अस्ऩतारभा थऩ सेिा विस्ताय तथा 
गणुस्तय अमबिदृ्धी गनधको रामग सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण गयी भन्त्त्रारमरे 
स्िीकृत गये ऩश्चात ् अस्ऩतारको रामग आिश्मक प्राविमधक तथा प्रशासमनक ऩद 
सजृना गयी आफ्नै स्रोतफाट तोवकएको सवुिधा ठदने गयी खलु्रा प्रमतमोमगताद्धाया 
आिश्मक जनशशि कयायभा मरन सक्नेछ । तय सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन 
सिेऺणफाट स्िीकृत दयफन्त्दीबन्त्दा फढी जनशशि याशखने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन मो आदेश प्रायम्ब 
हुॉदाका फखत साविक आदेश िा कामधविमध फभोशजभ अस्ऩतारको आन्त्तरयक स्रोतफाट 
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खचध ब्महोरयने गयी कामधयत कभधचायीहरु मो आदेश प्रायम्ब बएऩमछ अस्ऩतारको काभ 
गने गयी काजभा यहनेछन ्।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ कयायभा मनमशुि हनुेहरुको ऩारयश्रमभक¸ सेिाको 
शतध य सवुिधा कयाय सम्झौताभा तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

७. समभमतको कोष : (१) समभमतको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष यहनेछ । 

(२) समभमतको कोषभा देहाम फभोशजभका यकभहरु यहनेछन:्- 

(क) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट अस्ऩतार सॊचारनको रामग 
अस्ऩतार व्मिस्थाऩन समभमतको नाभभा प्राप्त हनु ेअनदुानको यकभ, 

(ख) अस्ऩताररे सेिा प्रदान गये फाऩत प्राप्त हनु ेस्िीकृत सेिा शलु्क, 
(ग) अन्त्म दात[ मनकाम िा दाताहरुफाट प्राप्त हनु ेयकभ, 
(घ) अन्त्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) समभमतको काभ कायिाहीभा हनुे खचध उऩदपा (१) फभोशजभको कोषफाट 
व्महोरयनेछ । मस्तो यकभ खचध गदाध सािधजमनक खरयद ऐन, मनमभािरी तथा प्रचमरत 
कानून फभोशजभ गनुध ऩनेछ ।   

(४) तय विदेशी सयकाय, सॊघ िा व्मशिफाट यकभ प्राप्त गनधको रामग प्रचमरत 
कानून फभोशजभ अनभुमत मरनऩुनेछ।  

(५) समभमतको खाता कुनै फशणज्म फैंकभा खोरी सॊचारन गरयनेछ ।  
(६) समभमतको खाता अस्ऩतारको भेमडकर सऩुरयटेण्डेन्त्ट िा अस्ऩतार प्रभखु य 

अस्ऩतारका रेखा प्रभखुको सॊमिु दस्तखतफाट सॊचारन हनुेछ । 

(७) कोषको यकभ समभमतको फैठकको मनणधम अनसुाय खचध गरयनेछ । 
तत्कार फैठक फस्न सम्बि नबएभा अध्मऺको स्िीकृमतभा खचध रेखी समभमतको 
फैठकफाट अनभुोदन गरयनेछ । 

(८) समभमतको कोषभा जम्भा हनु आउने यकभ जनु प्रमोजनका रामग प्राप्त 
बएको हो सोही प्रमोजनका रामग भात्र खचध गनुध ऩनेछ । प्रमोजन नखरेुको कोषको 
यकभ स्िीकृत कामधिभ अनसुाय हनुेछ । 

८. सम्ऩशत्त य कोषको हस्तान्त्तयण : साविक आदेश िा कामधविमध फभोशजभ अस्ऩतार 
विकास समभमतको नाभभा यहेको सफै चर अचर सम्ऩशत्त मसै आदेश फभोशजभ गठन 
हनुे अस्ऩतार व्मिस्थाऩन समभमतको नाभभा स्ित् हस्तान्त्तयण हनुेछ । 
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९. रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) समभमतको आम व्ममको रेखा भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाधरमरे तोकेको ढाॉचा फभोशजभ याख्न ुऩनेछ । 

(२) कोषको आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण समभमतको मनणधम फभोशजभ हनुेछ । 

(३) कोषको अशन्त्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩरयऺकफाट हनुेछ । 

(४) भन्त्त्रारमरे जनुसकैु फखत समभमतको वहसाफ वकताफ जाॉच्न िा जॉचाउन 
सक्नेछ।    

१०. अमधकाय प्रत्मामोजन : समभमतरे आपूराई प्राप्त अमधकायहरुभध्मे दपा ४ को खण्ड 
(ङ) फभोशजभको अस्ऩतारको फजेट तथा कामधिभ स्िीकृत गने तथा खण्ड (च) 
फभोशजभको अस्ऩतारको सेिा शलु्क प्रस्ताि गयी स्िीकृमतका रामग भन्त्त्रारमभा 
ऩेश गने फाहेक अन्त्म अमधकाय आिश्मकता अनसुाय अध्मऺ, सदस्म िा सदस्म 
सशचिरे प्रमोग गने गयी प्रत्मामोजन गनध सक्नेछ । 

११. मनदेशन ठदन े : भन्त्त्रारमरे समभमतको काभ कायफाहीका सम्फन्त्धभा समभमतराई 
आिश्मक मनदेशन ठदन सक्नेछ य त्मसयी ठदइएको मनदेशनको ऩारना गनुध समभमतको 
कतधव्म हनुेछ । 

१२. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकध  : समभमतरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकध  याख्दा भन्त्त्रारम 
भापध त ्याख्न ुऩनेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भदु्रक : आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 1०।- 

आऻारे¸ 

नायामण आचामध  

प्रदेश सयकायको मन. सशचि 



 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०४) पोखरा, कार्तिक ३ गते, २०७८ साल (अर्तररक्ताङ्क 30 

भाग 2 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्त्रालयको सूचना 
 

अस्पताल व्यवस्थापन सर्मर्त (पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ 

अस्पताल व्यवस्थापन सर्मर्त गठन आदेश, २०७५ लाई संशोधन गनि वाञ् छनीय 
भएकोले, 

प्रदेश हवकास सर्मर्त ऐन, २०७7 को दफा 3 ले ददएको अर्धकार प्रयोग 
गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले यो गठन आदेश बनाएको छ। 

1_ संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस आदेशको नाम “अस्पताल व्यवस्थापन सर्मर्त 
(पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७८” रिेको छ। 

(२) यो आदेश तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ। 

2_ अस्पताल व्यवस्थापन सर्मर्त गठन आदेश, २०७५ को दफा २ मा संशोधनः 
अस्पताल व्यवस्थापन सर्मर्त गठन आदेश, २०७५ (यस पर्छ मूल आदेश 
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भर्नएको) को दफा २ को खण्ड (ग) र (घ) को सट्टा देिायको खण्ड (ग) र 
(घ) राशखएका छन;्- 

“(ग) “मन्त्त्रालय” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास््य 
सम्बन्त्धी हवषय िेन ेमन्त्त्रालय सम्झन ुपछि।  

(घ) “मन्त्त्री” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास््य 
सम्बन्त्धी हवषय िेन ेमन्त्त्री सम्झन ुपछि।”  

3_ मूल आदेशको दफा ३ मा संशोधनः मूल आदेशको दफा ३ को उपदफा (१) 
खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) को सट्टा देिायको खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) 
राशखएका छन:्-  

“(ख) सम्बशन्त्धत स्थानीय तिको प्रमखु/अध्यि वा र्नजले 
तोकेको नगर वा गाउँ कायिपार्लकाको सदस्य 
      – सदस्य 

(ग) सम्बशन्त्धत शजल्लाको उद्योग वाशिज्य संघको अध्यि 
वा र्नजले तोकेको प्रर्तर्नर्ध  – सदस्य 

(घ) सम्बशन्त्धत शजल्लाको स्वास््य वा सामाशजक िेत्रमा 
कृयाशील संघसंस्थािरू मध्येबाट मन्त्त्रालयले मनोर्नत 
गरेको एक जना            – सदस्य 

(ङ) सम्बशन्त्धत शजल्लाका प्रर्तहित समाजसवेीिरू मध्येबाट 
मन्त्त्रालयद्वारा मनोर्नत दईु जना महिला सहित चार 
जना       – सदस्य” 

4_ मूल आदेशको दफा ५ मा संशोधन : (१) मूल आदेशको दफा 5 को उपदफा 
(10) पर्छ देिायको उपदफा (11) थहपएको छ:- 

“(११) बैठकको र्नििय बैठक बसेको र्मर्तले तीन ददनर्भत्र 
मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनछे।”  

 
 
 
 

मदु्रकः गण्डकी  प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मार्मला मन्त्त्रालय।मूल्य रु.१०।- 

आज्ञाले, 
डा. हवनोद हवन्त्द ुशमाि 
प्रदेश सरकारको सशचव 
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