
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०३) ऩोखया, असोज २६ गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क १३ 

 

बाग २ 
प्रदेश सयकाय 

साभाशजक विकास भन्त्त्रारमको सूचना 

सॊक्राभक तथा सरुिा योग अस्ऩतार व्मिस्थाऩन तथा सञ् चारन सतभतत ठगठनआ ेदेश, 

२०७७ 

प्रदेश विकास सतभतत ऐन, २०७७ को दपा ३ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी गण्डकी 
प्रदेश सयकायरे देहामको ेदेश जायी गयेको छ। 
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१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  ठ१आ मस ेदेशको नाभ “सॊक्राभक तथा सरुिा योग 
अस्ऩतार व्मिस्थाऩन तथा सञ् चारन सतभतत ठगठनआ ेदेश, २०७७” यहेको छ। 

ठ२आ मो ेदेश तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुछे। 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अकको  अथथ  नरागभेा मस ेदेशभा,- 

ठकआ “अध्मऺ” बन्त् नारे सतभततको अध्मऺ सम्झन ुऩछथ । 

ठखआ “अस्ऩतार” बन्त् नारे सॊक्राभक तथा सरुिा योग अस्ऩतार सम्झन ु
ऩछथ । 

ठगआ “कामथ कायी तनदेशक” बन्त् नारे दपा ६ फभोशजभको कामथ कायी 
तनदेशक सम्झन ुऩछथ ।  

ठघआ “तोवकएको” िा “तोवकए फभोशजभ” बन्त् नारे मस ेदेश अन्त्तगथ त 
फनेको तनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोशजभ सम्झन ुऩछथ ।  

(ङ) “प्रदेश सयकाय” बन्त् नारे गण्डकी प्रदेश सयकाय सम्झन ुऩछथ । 

(च)  “भन्त्त्रारम” बन्त् नारे साभाशजक विकास भन्त्त्रारम सम्झन ुऩछथ । 

(छ) “सदस्म” बन्त् नारे सतभततको सदस्म सम्झन ु ऩछथ  य सो शब्दरे 
सतभततको अध्मऺ तथा सदस्म-सशचिराई सभेत जनाउॉछ।  

(ज) “सतभतत” बन्त् नारे दपा ३ फभोशजभ गठन बएको सॊक्राभक तथा 
सरुिा योग अस्ऩतार सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन सतभतत सम्झन ु
ऩछथ । 

३. सतभततको गठन् ठ१आ सॊक्राभक तथा सरुिा योगको तनदान, उऩचाय तथा योकथाभ 
गनथ को रातग सॊक्राभक तथा सरुिा योग अस्ऩतार व्मिस्थाऩन तथा सञ् चारन 
सतभतत नाभको एक सतभतत यहनेछ। 

ठ२आ उऩदपा ठ१आ फभोशजभको सतभततको गठन देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 
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ठकआ प्रदेश सयकायफाट भनोनीत  -अध्मऺ 

ठखआ ऩोखया भहानगयऩातरकाको नगय कामथ ऩातरकारे  

तोकेको नगय कामथ ऩातरका सदस्म                 -सदस्म 

ठगआ साभाशजक विकास भन्त्त्रारमको स्िास््म सेिाको 

 कम्तीभा अतधकृतस्तय निौं तहको कभथ चायी         -सदस्म 

ठघआ सभाजसेिीहरू भध्मेफाट भन्त्त्रारमरे भनोनीत गयेको  

कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत दईु जना        -सदस्म 

ठङआ स्िास््म सम्फन्त्धी विऻता हातसर गयेको िा स्िास््म  

सम्फन्त्धी अध्ममन अनसुन्त्धानभा अनबुि प्राप्त शचवकत्सक 

 भध्मे भन्त्त्रारमरे भनोनीत गयेको एक जना        -सदस्म 

ठचआ कामथ कायी तनदेशक                     -सदस्म-सशचि 

 

 ठ३आ  देहामको मोग्मता बएको व्मशक्त सतभततको देहाम फभोशजभ सदस्म िा 
अध्मऺको ऩदभा तनमशुक्तका रातग मोग्म हनुेछ:-  

ठकआ नेऩारी नागरयक,  

ठखआ अध्मऺको हकभा ऩैंततस िषथ  उभेय ऩूया बएको,  

ठगआ अध्मऺको हकभा कम्तीभा स्नातक तह उत्तीणथ  गयेको। 

 ठ४आ देहामको व्मशक्त अस्ऩतार व्मिस्थाऩन सतभततको अध्मऺ, सदस्म िा 
सदस्म-सशचि ऩदभा तनमशुक्तका रातग अमोग्म हनुेछ:- 

ठकआ नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा कसयुदाय 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 सम्झन ुऩछथ ।  

 ठ५आ अध्मऺ य भनोनीत सदस्महरूको ऩदाितध तीन िषथ को हनुेछ।  

 ठ६आ उऩदपा ठ५आ भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन अध्मऺ िा 
भनोनीत सदस्मरे ेफ्नो ऩद अनरुुऩको ेचयण िा काभ नगयेभा अध्मऺराई प्रदेश 
सयकायरे य सदस्मराई भन्त्त्रारमरे जनुसकैु फखत हटाउन सक्नेछ। 

 ठ७आ उऩदपा ठ६आ फभोशजभ अध्मऺ िा सदस्मराई ऩदफाट हटाउन ु अशघ 
तनजराई ेफ्नो सपाइ ऩेश गने भनातसफ भौका ददन ुऩनेछ।    

४.  सतभततको काभ, कतथ व्म य अतधकाय् मस ेदेशभा अन्त्मत्र रेशखएको काभ, कतथ व्म 
य अतधकायको अततरयक्त सतभततको काभ, कतथ व्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्- 

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

ठखआ अस्ऩतार सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी नीतत तनभाथ ण गने,  

ठगआ अस्ऩतारको अल्ऩकारीन, भध्मभकारीन तथा दीघथ कारीन मोजना 
तजुथ भा गने, 

ठघआ अस्ऩतारको िावषथ क कामथ क्रभ तथा फजेट स्िीकृत गने, 

ठङआ अस्ऩतारफाट प्रदान गयेको योगको तनदान, उऩचाय य अन्त्म सेिा 
फाऩत तरने शलु्क तनधाथ यण गने,  

ठचआ तन्शलु्क तथा सहतुरमत दयका शय्माको सङ्ख्मा मवकन गयी 
शलु्क तनधाथ यण गने, 
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ठछआ गयीफ, असहाम य अशक्त तफयाभीको रातग सहतुरमत दयका शलु्क 
तनधाथ यण गने, 

ठजआ तन्शलु्क उऩचायको व्मिस्था गने सम्फन्त्धभा भाऩदण्ड फनाउन,े 

ठझआ अस्ऩतार य सभदुामको 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 फस्नछे। 

ठ३आ सतभततको फैठक फस्नबुन्त्दा कम्तीभा चौतफस घण्टा अगािै सतभततको 
सदस्म–सशचिरे फैठकको तभतत, सभम, स्थान य छरपर हनुे विषम सवहतको 
जानकायी सफै सदस्महरुराई ददन ुऩनेछ। 

ठ४आ सतभततको कुर सदस्म सङ्ख्माको ऩचास प्रततशतबन्त्दा फढी सदस्महरू 
उऩशस्थत बएभा सतभततको फैठकको रातग गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩगुकेो भातननेछ।  

ठ५आ सतभततको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य तनजको अनऩुशस्थततभा ज्मेष्ठ 
सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

ठ६आ सतभततको फैठकभा सिथ सम्भततभा तनणथ म गरयनेछ य सिथ सम्भतत हनु 
नसकेभा फहभुतको याम भान्त्म हनुछे य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने 
व्मशक्तरे तनणाथ मक भत ददनेछ। 

ठ७आ सतभततको तनणथ म सदस्म-सशचिरे प्रभाशणत गयी सतभततका सफै सदस्मराई 
ऩठाउनकुा साथै अतबरेख या् न ुऩनेछ। 

 ठ८आ सतभततरे ेिश्मक देखेभा कुनै विशेषऻ िा ऩदातधकायी िा व्मशक्तराई 
सतभततको फैठकभा ेभन्त्त्रण गनथ  सक्नेछ।  
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ठ९आ सतभततको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामथ वितध सतभतत ेपैं रे तनधाथ यण गये 
फभोशजभ हनुेछ। 

६. कामथ कायी तनदेशक सम्फन्त्धी व्मिस्था् ठ१आ अस्ऩतारको दैतनक कामथ  सञ् चारन तथा 
व्मिस्थाऩन गनथ  एक कामथ कायी तनदेशक यहनेछ। 

ठ२आ शचवकत्सा विऻानभा कम्तीभा स्नातकोत्तय गयेको य स्िास््म सेिाको ऺेत्रभा 
कम्तीभा ऩाॉच िषथ को अनबुि प्राप्त गयेको नेऩारी नागरयक कामथ कायी तनदेशकको 
ऩदभा तनमशुक्तका रातग मोग्म हनुेछ।  

ठ३आ कामथ कायी तनदेशक तनमशुक्त गने प्रमोजनका रातग देहाम फभोशजभको 
तसपारयस सतभतत यहनेछ्- 

ठकआ प्रदेश सयकायको साभाशजक विकास भन्त्त्री       -सॊमोजक 

ठखआ प्रदेश नीतत तथा मोजना ेमोगका उऩाध्मऺ        -सदस्म 

ठगआ भन्त्त्रारमरे तोकेको विऻ                        -सदस्म 

ठ४आ उऩदपा ठ३आ फभोशजभको सतभततको तसपारयसको ेधायभा प्रदेश 
सयकायरे कामथ कायी तनदेशक तनमशुक्त गनेछ।  

ठ५आ कामथ कायी तनदेशकको ऩदाितध ऩाॉच िषथ को हनुेछ।  

ठ६आ उऩदपा ठ५आ भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन कामथ कायी तनदेशकरे 
ऩदीम शजम्भेिायी ऩूया नगयेभा िा अस्ऩतारको वहत विऩयीत काभ गयेभा प्रदेश 
सयकायरे ऩदाितध ऩूया नहुॉदै तनजराई कामथ कायी तनदेशकको ऩदफाट हटाउन 
सक्नेछ। 

ठ७आ उऩदपा ठ६आ फभोशजभ कामथ कायी तनदेशकको ऩदफाट हटाउन ु अशघ 
तनजराई ेफ्नो सपाइ ऩेश गने भनातसफ भौका ददन ुऩनेछ। 

ठ८आ कामथ कायी तनदेशकको ऩारयश्रतभक तथा सवुिधा प्रदेश सयकायरे तोके 
फभोशजभ हनुेछ। 
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७.  कामथ कायी तनदेशकको काभ, कतथ व्म य अतधकाय् कामथ कायी तनदेशकको काभ, कतथ व्म 
य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

ठकआ अस्ऩतारको प्रशासकीम प्रभखुको रूऩभा दैतनक प्रशासन सञ् चारन 
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 सॊक्राभक तथा सरुिा योगको तनदान, उऩचाय तथा योकथाभ गने 
सम्फन्त्धभा ेिश्मक कामथ  गने, 

ठचआ अस्ऩतारभा कामथ यत जनशशक्तको ऺभता अतबिवृि गने, 

ठछआ सॊक्राभक तथा सरुिा योग सम्फन्त्धभा अध्ममन तथा अनसुन्त्धान 
गने, गयाउने, 

ठजआ सॊक्राभक 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 सधुाय 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 यहनछेन।् 

ठ२आ उऩदपा ठ१आ फभोशजभ अस्ऩतारभा यहने कभथ चायीको सङ्गठन य दयफन्त्दी 
प्रदेश सयकायको स्िीकृतत तरई सतभततरे तनधाथ यण गये फभोशजभ हनुेछ। 

ठ३आ सतभततरे रोक सेिा ेमोगफाट स्िीकृत तसिान्त्त फभोशजभ कभथ चायी 
कयायभा तनमशुक्त गनथ  सक्नेछ। 

ठ४आ सतभततरे उऩदपा ठ३आ फभोशजभ कभथ चायी तनमशुक्त नगयेसम्भ भन्त्त्रारमरे 
नेऩार स्िास््म सेिाभा कामथ यत िा साभदुावमक अस्ऩतार हस्तान्त्तयण हनु ुअगातडदेशख 
कामथ यत कभथ चायीराई अस्ऩतारभा काभकाज गनथ  रगाउन सक्नेछ। 

 ठ५आ सतभततरे भन्त्त्रारमको सहभततभा कयायभा ेिश्मकता अनसुाय विऻको 
सेिा तरन सक्नेछ। 

ठ६आ सतभततफाट तनमकु्त कभथ चायीको ऩारयश्रतभक, सवुिधा तथा सेिाका शतथ  
सम्फन्त्धी व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

ठ७आ सतभततका कभथ चायीको काभ, कतथ व्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

९. सतभततको कोष् ठ१आ सतभततको एउटा छुटै्ट कोष यहनेछ य सो कोषभा देहाम 
फभोशजभका यकभहरू यहनेछन:्- 

ठकआ नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ, 

ठखआ अस्ऩताररे प्रदान गयेको सेिा तथा सवुिधा फाऩत प्राप्त यकभ, 

ठगआ स्िदेशी व्मशक्त, सॊघ, सॊस्था िा तनकामफाट प्राप्त यकभ, 

ठघआ विदेशी सयकाय, सॊघ, सॊस्था िा व्मशक्तफाट अनदुान िा 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 प्रदेश सयकाय भापथ त ्नेऩार सयकायको स्िीकृतत तरन ुऩनेछ।  

ठ३आ कोषको यकभ स्िीकृत कामथ क्रभ अनसुाय खचथ  गनुथ  ऩनेछ।   

ठ४आ सतभततको कोषको यकभ िाशणज्म फैंकभा खाता खोरी जम्भा गरयनेछ। 

ठ५आ सतभततको कोषको सञ् चारन कामथ कायी तनदेशक िा तनजरे तोकेको 
अतधकृत य रेखा प्रभखुको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनुेछ। 

१०. रेखा य रेखा ऩयीऺण् ठ१आ अस्ऩतारको ेम-व्ममको रेखा प्रदेश सयकायरे 
अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोशजभ याशखनेछ। 

ठ२आ अस्ऩतारको रेखाको अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाथ रम िा उक्त कामाथ रमरे तोकेको रेखा ऩयीऺकफाट हनुेछ। 

ठ३आ भन्त्त्रारमरे अस्ऩतारको ेम-व्ममको रेखा, नगदी, शजन्त्सी िा अन्त्म 
कागजात जनुसकैु फखत जाॉच गनथ  सक्नेछ। 

११. उऩसतभतत िा कामथ दर गठन गनथ  सक्ने्  सतभततरे ेफ्नो काभ सचुारू रुऩरे 
सञ् चारन गनथ को रातग सम्फशन्त्धत ऺेत्रका विऻहरू सभेत यहेको उऩसतभतत िा 
कामथ दर गठन गनथ  सक्नेछ। 

१२. फैठक बत्ता् सतभतत, उऩसतभतत िा कामथ दरका सदस्महरूरे ऩाउन ेफैठक बत्ता प्रदेश 
सयकायको खचथ को भाऩदण्ड फभोशजभ हनुेछ। 

१३. िावषथ क प्रततिेदन ऩशे गने्  सतभततरे गयेको 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 अनसुाय केही 
अतधकाय अध्मऺ, सदस्म, कामथ कायी तनदेशक िा सतभततको कुनै अतधकृत कभथ चायीराई 
प्रत्मामोजन गनथ  सक्नेछ।  
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१५. सतभततको कामाथ रम: सतभततको कामाथ रम अस्ऩतार यहेको स्थानभा यहनेछ। 

१६. तनदेशन ददने्  भन्त्त्रारमरे सतभततराई ेिश्मक तनदेशन ददन सक्नेछ य त्मसयी 
ददएको तनदेशनको ऩारना गनुथ  सतभततको कतथ व्म हनुेछ। 

१७. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकथ ् सतभततरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकथ  या्दा भन्त्त्रारम 
भापथ त ्या् न ुऩनेछ। 

१८. तनमभ फनाउन े अतधकाय् ठ१आ मस ेदेशको कामाथ न्त्िमनको रातग सतभततरे 
ेिश्मक तनमभ, तनदेशशका िा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ।  

ठ२आ उऩतनमभ ठ१आ फभोशजभ फनाइएको तनमभ, तनदेशशका िा भाऩदण्ड प्रदेश 
सयकायफाट स्िीकृत बएऩतछ राग ुहनुेछ। 

 
प्रभाणीकयण तभतत्२०७७।०६।२६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भदु्रक : ेन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश।भूल्म रु १०।- 

ेऻारे¸ 

डा. याभ प्रसाद शघतभये 

प्रदेश सयकायको सशचि 


