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फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩुय, वैशाख 1३ गते, २०७८ सार (सङ््मा १

बाग 2

प्रदे श सयकाय

साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे शभबत्रका अस्ऩतारको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन (ऩवहरो सॊ शोधन)
आदे श, २०७८
प्रस्तावना: प्रदे शभबत्रका अस्ऩतारको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन आदे श
२०७५ राई सॊ शोधन गनन वाञ्छनीम बककोरे

फागभती प्रदे श सयकायरे मो आदे श फनाकको छ।

खण्ड ५) सङ््मा १ प्रदे श याजऩत्र बाग २ भभभत २०७८।०१।१३

१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब:

(१) मस आदे शको नाभ "प्रदे शभबत्रका

अस्ऩतारको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन

(ऩवहरो सॊ शोधन) आदे श

२०७8" यहेको छ।

(२) मो आदे श तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।
२.

प्रदे शभबत्रका

अस्ऩतारको

सञ्चारन

य

व्मवस्थाऩन

आदे श

२०७५ को दपा २ भा सॊ शोधन: प्रदे शभबत्रका अस्ऩतारको
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन आदे श २०७५ (मस ऩभछ "भूर आदे श"
बभनकको) को दपा २ को -

(1) खण्ड (ख) को सट्टा दे हामको खण्ड (ख) याशखकको
छ:-

"(ख)

"अस्ऩतार"

बन्त्नारे

प्रदे श

सयकाय

भातहत

सञ्चारन बकका तथा फागभती प्रदे श सयकाय

भातहत यहने बनी तोकी आकका तथा ऩभछ थऩ
हुन आउने अस्ऩतारराई सम्झनु ऩछन य सो

शब्दरे प्रदे श भातहतका आमुववेदद स्वास््म सेवा
उऩरब्ध गयाउने सफै आमुववेदद स्वास््म केन्त्र/
आमुववेदद औषधारम य ऩभछ थऩ हुन आउने
आमुववेदद अस्ऩतारराई सभेतराई जनाउॉछ।"

(2) खण्ड (घ) को सट्टा दे हामको खण्ड (घ) याशखकको छ:"(घ)

"प्रदे श"
ऩछन।"

बन्त्नारे

फागभती

प्रदे शराई

सम्झनु

(3) खण्ड (छ) को सट्टा दे हामको खण्ड (छ) याशखकको
छ:-

"(छ) "सभभभत" बन्नारे अस्ऩतार/आमुववेदद अस्ऩतार/

आमुववेदद स्वास््म केन्त्र/आमुववेदद औषधारमको
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राभग दपा ३ फभोशजभ गठन हुने सञ्चानर
तथा व्मवस्थाऩन सभभभत सम्झनु ऩछन।”
३.

भूर आदे शको दपा ३ भा सॊ शोधन: भूर आदशको दपा ३
को -

(१) उऩदपा (१) भा यहेको “व्मवस्थाऩन गनन” बन्ने शब्द
ऩभछ

“प्रत्मेक

आमुववेदद

अस्ऩतार

स्वास््म

तथा

केन्त्र/आमुववेदद

आमुववेदद

शब्द याशखकको छ।

अस्ऩतार/

औषधारमभा”

बन्ने

(२) उऩदपा (२) को -

(क) खण्ड (घ) को सट्टा दे हामको खण्ड (घ)
याशखकको छ:-

"(घ) प्रभतभनभध

सम्फशन्त्धत शजल्राको प्रदे श

रेखा इकाई कामानरम - सदस्म"

(ख) खण्ड (च) को सट्टा दे हामको खण्ड (च)
याशखकको छ:-

"(च) सम्फशन्त्धत अस्ऩतारको नभसनङ्ग प्रभुख/
आमुववेदद

स्वास््म

सॊ स्थाको

कववयाज/ वैद्य - सदस्म"

हकभा

(ग) खण्ड (छ) को सट्टा दे हामको खण्ड (छ)
याशखकको छ:-

"(छ) सम्फशन्त्धत अस्ऩतार /आमुववेदद अस्ऩतार/
आमुववेदद

स्वास््म

केन्त्र/आमुववेदद

औषधारमको प्रभुख - सदस्म-सशचव"

(३) उऩदपा (३) ऩभछ दे हामको उऩदपा (३क.) थवऩकको
छ:-
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"(३क.) दे हामका अवस्थाभा उऩदपा (२) भा

यहने भनोभनत सदस्मको ऩद रयक्त हुनेछ:(क) भनजरे

ददकभा

भन्त्त्रारम

(ख) भनजको भृत्मु बकभा
(ग) पौजदायी

सभऺ

अभबमोगभा

ठहरयकभा

भरशखत

याजीनाभा

अदारतफाट

कसूयदाय

(घ) कामनऺभताको अबाव बई भन्त्त्रारमरे ऩदभुक्त

गये भा।"
४.

भूर आदे शको दपा ४ भा सॊ शोधन: भूर आदे शको दपा ४ को
उऩदपा (१) को खण्ड (च) भा यहेको "शचवकत्सा सेवा" बन्त्ने
शब्दहरु ऩभछ

"आमुववेदद स्वास््म सेवा" बन्त्ने शब्दहरु थवऩकका

छन्।
५.

भूर आदे शको दपा ७ भा सॊ शोधन: भूर आदे शको दपा ७ को
उऩदपा (५) को सट्टा दे हामको उऩदपा (५) याशखकको छ:-

"(५) सभभभतको तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊ ्माको

ऩचास प्रभतशत बन्त्दा फढी सदस्म उऩशस्थत बकभा सभभभतको
फैठकको राभग गणऩूयक सॊ ्मा ऩुगेको भाभननेछ।"
६.

भूर आदे शको दपा ८ भा सॊ शोधन: भूर आदे शको दपा ८ को
उऩदपा (७) ऩभछ दे हामको उऩदपा (८) थवऩकको छ:-

अन्त्मत्र जुनसुकै कुया रेशखकको बक

"(८) मस दपाभा

ताऩभन सभभभतरे आफ्नो स्रोतफाट तरफ बत्ता प्रदान गनवेद गयी
कयायभा

कभनचायी

भनमुशक्त

गदान

प्रचभरत

कानून

फभोशजभ

प्रभतस्ऩधानत्भक रुऩभा छनौट हुने व्मवस्था भभराउनु ऩनवेदछ।"
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७.

भूर आदे शको दपा ९ भा सॊशोधन: भूर आदे शको दपा ९ को -

(१) उऩदपा (६) को सट्टा दे हामको उऩदपा (६) याशखकको
छ:-

"(६) सभभभतको कोषको सञ्चारन सम्फशन्त्धत

ु
अस्ऩतारको कामानरम प्रभुख य रेखा प्रभुखको सॊ मक्त
दस्तखतफाट सञ्चारन हुनछ
े ।"

(२) उऩदपा (६) ऩभछ दे हामको उऩदपा (७) थवऩकको छ:प्रत्मेक

"(७) मस दपा फभोशजभको कोष सञ्चारन
अस्ऩतार/आमुववेदद

अस्ऩतार/आमुववेदद

स्वास््म

केन्त्र/आमुववेदद औषधारमको नाभफाट छु ट्टा-छु ट्टै हुनेछ।"
८.

भूर आदे शको दपा १८ भा सशोधन: भूर आदे शको दपा १८
को सट्टा दे हामको दपा १८ याशखकको छ:-

"१८. खाये जी य वचाउ: (१) मो आदे श प्रायम्ब हुन ु अशघ नेऩार

सयकायफाट भभभत २०७५/०३/३२ को भनणनम फभोशजभ
खाये जी बकका तत्कारीन अस्ऩतार ववकास सभभभतका
गठन

आदे श

फभोशजभका

ववकास

सभभभतभा

कामनयत

कभनचायी तथा सभभभतका सम्ऩूणन काभ कायफाही मसै
आदे श फभोशजभ बक गये को भाभननेछ।
(२)

शजल्रा

आमुववेदद

स्वास््म

केन्त्र/अञ्चर

आमुववेदद औषधारम सहमोग सभभभत अनुसाय मस ऩूव न बक
गये को

काभहरू

भाभननेछ।

(३)

मसै

सॊ घीम

आदे श

सयकायको

फभोशजभ

बक

गये को

२०७७/८/१८

को

भनणनम अनुसाय प्रदे श सयकाय भातहत याखी व्मवस्थाऩन
हुने गयी प्राप्त हुन आकका अस्ऩतारहरु तथा मस ऩभछ
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प्राप्त हुने अस्ऩतार तथा आमुववेदद स्वास््म सॊ स्थाहरु सभेत
मसै आदे श फभोशजभ सञ्चारन य व्मवस्थाऩन बकको
भाभननेछ साथै त्मस्ता स्वास््म सॊ स्थाभा बकको कुनै
व्मवस्थाऩकीम सभभभत भापनत बक गये का कामन मसै
सभभभतफाट बक गये को भाभननेछ।"
९.

खाये जी: भूर आदे शको अनुसूची-१ य २ खाये ज गरयकको छ।

आऻारे

मऻ प्रसाद ढु ङ्गर
े

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भाभभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदरत।
भूल्म रु.५।-

