गैंडाकोट राजपत्र
खण्ड : ०५

संख्या: ५

मिमि : २०७९/०३/०९

भाग - ०२
गैंडाकोट नगरपामिका
नेपािको संमिधान बिोमिि गैंडाकोट नगर काययपामिकािे बनाएको िि िेमखए बिोमििको काययमिमध
सबयसाधारणको िानकारीका िामग प्रकाशन गररएको छ ।
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मिमि : २०७९/०३/०९

गैंडाकोट नगरपालिकाको स्वालित्विा रहेका अस्पताि, स्वास््य चौकी र आधारभुत
स्वास््य सेवा के न्द्र सच
ं ािन तथा व्यवस्थापन काययलवलध, २०७९
गैंडाकोट नगरपामिकाको स्िामित्ििा रहेका अस्पिाि, स्िास््य चौकी, आधारभिु स्िास््य के न्द्र िगायिका स्िास्थ
सस्ं थाहरुको व्यिस्थापन र सचं ािन चस्ु ि, दरुु स्ि, व्यिसामयक र सेिाग्राही िैत्री बनाउन आिश्यक भएकोिे गैंडाकोट
नगरपामिकाको प्रशासकीय काययमिमध (मनयमिि गने) ऐन २०७४ को दफा ४ िे मदएको अमधकार प्रयोग गरी गैंडाकोट नगर
काययपामिकािे यो काययमिमध िारी गरे को छ ।

पररच्छे द १
प्रारलभभक
१. संलिप्त नाि र प्रारभभ:
(क) यो काययमिमधको नाि “गैंडाकोट नगरपामिकाको समित्िािा रहेका अस्पिाि,स्िास््य चौकी, आधारभिु स्िास््य
सेिा के न्द्र संचािन िथा व्यिस्थापन काययमिमध, २०७९” रहेको छ ।
(ख) यो काययमिमध नगर रािपत्रिा प्रकामशि भएको मिमि देमख िागु हुनेछ ।
२. पररभाषा : मबषय िा प्रसगं िे अको अथय निागेिा यस काययमिमधिा
(क) "अस्पिाि" भन्द्नािे गैंडाकोट नगरपामिकािे संचािन गरे को नगर अस्पिाििाइ संम्झनु पदयछ ।
(ख) "स्िास्थ चौकी" भन्द्नािे गैंडाकोट नगरपामिका मभत्र रहेका स्िास््य चौकीिाइ संम्झनु पदयछ ।
(ग) "आधारभिु स्िास््य सेिा के न्द्र" भन्द्नािे गैडाकोट नारपामिकािे संचािन गरे का आधारभिु स्िास््य सेिा के न्द्र
संम्झनु पदयछ ।
(घ) "अध्यक्ष" भन्द्नािे अस्पिाि संचािन िथा व्यिस्थापन समिमिको अध्यक्ष संम्झनु पदयछ ।
(ङ) "संरक्षक" भन्द्नािे गैंडाकोट नगरपामिका नगर प्रिख
ु िाइ संम्झनु पदयछ ।
(च) "उप प्रिख
ु " भन्द्नािे गैडाकोट नगरपामिका उप प्रिख
ु िाइ संम्झनु पदयछ ।
(छ) "अस्पिाि प्रिख
ु " भन्द्नािे अस्पिाििा काययरि मचमकत्सक िध्ये सिै भन्द्दा िेष्ट कियचारी िा समिमििे िोके
ििोमििको कियचारीिाई सम्झनु पदयछ ।
(ि) "काययपामिका" भन्द्नािे गैंडाकोट नगरकाययपामिकाको नगरकाययपामिका सम्झनु पदयछ
(झ) "काययमिमध" भन्द्नािे नगर अस्पिाि,स्िास््य चौकी र आधारभिु स्िास््य सेिा के न्द्र संचािन िथा व्यिस्थापन
कामियमध २०७९ संम्झनु पदयछ ।
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(ञ) "सयं ोिक" भन्द्नािे स्थाइ कियचारीहरु िध्येिाट समिमििे नगरपामिका र अन्द्य मनकाय संग सिन्द्िय पत्रचार आदी
कायय गनय िोके को ब्यमि संम्झनु पदयछ ।
(ट) "मचमकत्सक िथा स्िास््य किी" भन्द्नािे स्िास््य सेिा सेिा प्रदान गनय प्रचमिि काननु बिोमिि सम्िमन्द्धि
पररषदिाट अनिु िी प्रप्त ब्यामि संम्झनस पदयछ ।
(ठ) "नगरपामिका" भन्द्नािे गैंडाकोट नगरपामिका संम्झनु पदयछ ।
(ड) "नगरपामिका क्षेत्र" भन्द्नािे गैडाकोट नगरपामिकाको भभू ाग सम्झनु पदयछ ।
(ढ) "पदामधकारी" भन्द्नािे ब्यिस्थापन समिमिका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र सदस्य िगायिका पदामधकारीिाई संम्झनु पदयछ
।
(ण) "समिमि" भन्द्नािे दफा ३ र ४ बिोमिि गमठि नगर अस्पिाि,स्िास््य चौकी र आधारभिु सेिा संचािन िथा
व्यिस्थापन समिमि सझं नु पदयछ ।
(ि) "शाखा" भन्द्नािे काययपामिकाको स्िास््य िथा सािामिक मिकास शाखा संम्झनु पदयछ ।
पररच्छे द २
स्वास््य सस्ं था सच
ं ािन तथा व्यवस्थापन
३. स्वास््य संस्था संचािन: (१) आधारभिू स्िास््य सेिा िथा अन्द्य स्िास््य सेिा प्रदान गनयको िामग
नगरपामिकािे देहाय बिोमििका स्िास््य संस्था संचािन गनय सक्नेछ ।
(क) अस्पिाि
(ख) प्राथमिक स्िास््य के न्द्र
(ग) स्िास््य चौकी
(घ) फािेसी
(ङ) स्िास््य मक्िमनक
(च) आयिु दे मक्िमनक
(छ) रि संचार के न्द्र
(ि) आधारभिू स्िास््य सेिा के न्द्र
(झ) शहरी स्िास््य के न्द्र
(ञ) प्रयोगशािा
(ट) िनस्िास््य परािशय के न्द्र
(ठ) नगरपामिकािे िोके बिोमििका अन्द्य स्िास््य सस्ं था
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(२) उपदफा (१) बिोमििका स्िास््य सस्ं थाको िहगि सरं चना र सेिा िथा पिू ायधारको न्द्यनू िि िािदण्ड नेपाि सरकारिे
िोके बिोमिि हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोमिि स्िास््य संस्था स्थापना गदाय नगरपामिकािे िनसंख्या, भगु ोि र िाभामन्द्िि िगयको अनपु ाििा
आिश्यकिा अनसु ार प्रत्येक िडािा कमम्ििा एक स्िास््य संस्था र नगरपामिकािा कमम्ििा एक अस्पिाि रहने गरी
स्थापना िथा सचं ािन गनय सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) िा िनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भए िापमन नगरपामिकािे स्िास््य सेिा सि
ु भ र सहि रुपिा सच
ं ािन गनय
स्िास््य सेिािाई एकीकृ ि रुपिा संचािन गनय सक्नेछ ।
(५) नगरपामिकािे हाि सञ्चािनिा रहेका स्िास््य संस्थाको प्रचमिि िापदण्ड बिोमिि स्िरोन्द्नमि गरी सञ्चािन गनय
सक्नेछ ।
(६) स्िास््य संस्था स्थापना गदाय नगरपामिकािे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसंग सिन्द्िय गनय सक्नेछ ।
(७) प्रचमिि िापदण्डको अमधनिा रही नगरपामिकािे आफ्नो स्िामित्ििा संचामिि स्िास््य संस्थािाफय ि मिशेषज्ञ सेिा
प्रदान गनय सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बिोमिि मिशेषज्ञ सेिा संचािन गदाय नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारसंग सिन्द्िय र सहकायय गनय सक्नेछ ।
(९) नगरपामिकामभत्र संचामिि सरकारी अस्पिाििे अमनिायय रुपिा आफ्नै फािेसी सञ्चािन गरी अत्यािश्यक
मनिःशल्ु क औषधी िथा सपु थ िल्ू यिा अन्द्य आिश्यक औषमधहरु उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
४. स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापनः (१) नगरपामिकाको स्िामित्ििा संचािन भएका अस्पिािको संचािन
िथा व्यिस्थापनको िामग देहाय बिोमििको अस्पिाि व्यिस्थापन समिमि रहनेछ ।
(क) नगर प्रिख
ु

- अध्यक्ष

(ख) उप प्रिख
ु िा नगरपमिकामभत्र िसोिास गने प्रमिमिि सिािसेिी िध्येबाट
काययपामिकािे िोके को व्यमि

- उपाध्यक्ष

(ग) नगरपामिकाको प्रिख
ु प्रशासमकय अमधकृ ि

- सदस्य

(घ) सािामिक मिकास समिमि संयोिक

- सदस्य

(ङ) अस्पिाि रहेको िडाको अध्यक्ष

- सदस्य

(च) सािामिक िा स्िास््य िा मशक्षा क्षेत्रिा कृ यामशि स्थानीय व्यमिहरू िध्ये
काययपामिकािे िोके को कमम्ििा एक िमहिा समहि िीन िना

- सदस्य

(छ) िमहिा स्िास््य स्ियंसेमिका िध्येिाट काययपामिकािे िोके को एक िना

- सदस्य

(ि) अस्पिािको पारािेमडक्स / नमसयङ इन्द्चािय

- सदस्य

(झ) स्थानीय उद्योग व्यापार सघं को अध्यक्ष िा उि क्षेत्रिा कृ यामशि प्रमिमनमध

- सदस्य
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(ञ) स्िास््य शाखा प्रिख
ु

-सदस्य

(ट) अस्पिािको िेमडकि सुपररटेण्डेन्द्ट

- सदस्य समचि

(२) उपदफा (१) बाहेकका नगरपामिकाको स्िामित्ि रहेका सरकारी स्िास््य संस्थाको (स्िास््य चौकी / आधारभिु स्िास्थ
सेिा के न्द्र) सचं ािन िथा व्यिस्थापनको िामग देहाय बिोमििको एक व्यिस्थापन समिमि हुनेछ:(क) नगर प्रिख
- सरं क्षक
ु
(ख) स्िास््य सस्ं था रहेको सम्बमन्द्धि िडाको अध्यक्ष

- अध्यक्ष

(ग) समिमििे िनोमनि गरे को सम्बमन्द्धि िडा समिमिको िमहिा सदस्य िा
सािामिक क्षेत्रिा मियाशीि एक िना िमहिा

- उपाध्यक्ष

(घ) सम्बमन्द्धि स्िास््य संस्था रहेको िडा कायायियका समचि

- सदस्य

(ङ) स्िास््य संस्था रहेको क्षेत्रको िडाका मिद्याियका प्रिख
ु िा प्राचायय िा िमहिा मशमक्षका
िध्येबाट समिमििे िनोमनि गरे का एक िना

- सदस्य

(च) सािामिक िा स्िास््य िा मशक्षा िा उद्योग व्यापार क्षेत्रिा कृ यामशि स्थानीय व्यमिहरू
िध्येबाट समिमििे िनोमनि गरे को एक िना

- सदस्य

(छ) सस्ं था रहेको िडािा काययरि िमहिा स्िास््य स्ियसं ेमिका िध्येिाट समिमििे िनोमनि
गरे का एक िना
- सदस्य
(ि) सम्बमन्द्धि स्िास््य संस्था प्रिख
ु

- सदस्य समचि

िर, एउटै िडािा एक भन्द्दा धेरै स्िास््य संस्था भएको अबस्थािा मि स्िास््य संस्थाको अध्यक्ष काययपामिकािे मसफररस
गनेछ।
(३) समिमििे दमिि, िनिामि, अपागं िा भएका, िेि नागररक, मकशोर मकशोरी िध्येबाट एक-एक िना व्यमििाई
बैठकिा आिन्द्त्रण गनय सक्नेछ ।
(४) समिमििे आिश्यक देखेिा स्थानीय सिािसेिी, मिज्ञ िा कियचारीिाई समिमिको बैठकिा आिन्द्त्रण गनय सक्नेछ ।
(५) समिमि सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था काययपामिकािे िोके बिोमिि हुनेछ ।
५. व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकारः व्यिस्थापन समिमिको काि, कियव्य र अमधकार देहाय बिोमिि
हुनेछ:(क) आफ्नो स्िास््य संस्थािा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपामिकाबाट िारी गररएको आधारभिू स्िास््य सेिा
प्रिाह र न्द्यनू िि सेिा िापदण्ड कायायन्द्ियनको समु नमिििा गराउने ।
(ख) स्िास््य संस्थाबाट गणु स्िरीय प्रभािकारी एिं दीगो सेिा प्रिाहको िामग स्िास््य संस्थाको उन्द्नमि र मिकासको
सन्द्दभयिा आिश्यक नीमि, योिना काययिि ििियु ा र मनणयय गरी कायायन्द्ियन गने, गराउने ।
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(ग) स्िास््य सेिाको पहुचुँ बाट िमञ्चि स्थानीय सिदु ायिाई स्िास््य सेिाको पहुचुँ को समु नमिििा गनय आिश्यक
काययहरू गने ।
(घ) भौगोमिक अिस्था, अल्पसंख्यक आमदिासी िनिामि, ज्येि नागररक, मिपन्द्न िगय, अपांगिा, बािबामिका, मकशोर
मकशोरी, िमहिा सिहू सिेििाई िध्येनिर राखी स्िास््य संस्थाको प्राथमिकिा र योिना ििियु ा गरी कायायन्द्ियन गने
।
(ङ) स्िास््य सस्ं थाको व्यिस्थापन र सञ्चािनको िामग आिश्यक स्रोि साधन िटु ाउन पहि गने, िामषयक बिेट िथा
काययिि ियार गने ।
(च) स्िास््य संस्थाबाट प्रिाह भएका सेिाहरूको मनयमिि अनगु िन र सिीक्षा गरी सेिाको मनरन्द्िर रूपिा गणु स्िर
अमभिृमि गनय आिश्यक मनणयय मिने ।
(छ) स्िास््य बीिा काययिि, खोप काययिि, िािृमशशु सरु क्षा काययिि िस्िा रामरिय अमभयान िथा काययििहरूको
कायायन्द्ियनको आिश्यक प्रिन्द्ध मििाउने ।
(ि) नगरपामिकािे िोके बिोमिि अमि मिपन्द्न, असहाय िथा अपाङ्गिा भएका व्यमिहरूिाई मन :शल्ु क िा
सहुमियिपणू य स्िास््य सेिा प्रदान गनय आिश्यक प्रिन्द्ध मििाउने ।
(झ) स्िास््य सस्ं थािा काययरि िनशमिको क्षििा मिकास र एिं िृमवि मिकासको िामग आिश्यक कायय गने ।
(ञ) सियसि
ु भ र गणु स्िरीय स्िास््य सेिाको पहुचुँ र उपिब्धिा समु नमिि गराउनका िामग आिश्यक िानि स्रोिको
क्षििा मिकास व्यिस्थापन सम्बन्द्धी कायय गने िथा सेिा प्रदायक र स्िास््यकिीहरुिाई सहि रुपिा कायय गनय अनक
ु ूि
िथा सरु मक्षि बािािरण सृिना गने र उच्च कायय सम्पादनका िामग प्रोत्सामहि गने ।
(ट) स्िास््य संस्थाको भौमिक सम्पमविको एमकन ि्यांक अध्यािमधक गने एिं सम्पमविको संरक्षण गने, गराउने ।
स्िास््य संस्थाको भौमिक संरचना िथा िियि संभारको ब्यिस्थापन गने ।
(ठ) स्िास््य संस्थाको भौमिक पिू ायधार िथा सेिा प्रिाह औषमध, औिार उपकरण) को िामग स्िास््य संस्थाको मनयमिि
स्ि िल्ू यांकनका आधारिा आिश्यक स्थानीय मिविीय स्रोि साधनहरुको पमहचान िथा पररचािनिा सहयोग गने र
सो व्यिस्थापनका िामग सम्बमन्द्धि मनकायिा आिश्यक मसफाररस गने ।
(ड) स्िास््य सस्ं थाबाट मदईने सेिाको िक्ष्य अनसु ार प्रगमि भए नभएको अनगु िन गने ।
(ढ) स्िास््य सचू नाको उमचि व्यिस्थापन गनय स्िास््य सम्बन्द्धी ि्याक
ं सचू ना सक
ं िन, मिश्लेषण गरी सोको उपयोगिा
िृमि ल्याउने । रे कमडयङ्ग िथा ररपोमटयङ्गिाई समु नमिि गरी यसको िामसक िथा आिमधक सिीक्षा गने ।
(ण) स्िास््य संस्थाको भौगोमिक काययक्षेत्र मभत्रको स्िास््य सिस्या र आिश्यकिाको मिश्लेषण गरी ि्यिा आधाररि
योिना िियिु ा, कायायन्द्ियन र अनगु िन गने ।
(ि) स्िास््य सेिािा सश
ु ासनिाई िध्यनिर गरी िन र सािामिक ििाफदेमहिा समु नमिि गदै सेिाग्राही िैत्री स्िास््य
सेिािाई सदृु ढीकरण गनय सहयोग िथा सहिीकरण गने ।
(थ) मिद्यिु ीय स्िास््यको अिधारणा अन्द्िगयिका नगरपामिका र स्िास््य शाखासंग आिश्यक सिन्द्िय गने ।
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(द) अमघल्िो बैठकिे गरे का मनणययहरूको काययन्द्ियनको मस्थमिबारे पनु राििोकन गरी िनस्िास््यका काययिि िथा
स्िास््य सेिा संचिन आदीिा आएका सिधान हुन नसके िा सिस्याहरु सािधानका िामग नगरपामिका िथा
सम्िमन्द्धि मनकायिा पठाउने ।
(ध) नगरपामिकािे बनाएको आिमधक काययिि काययन्द्ियन, अनगु िन, सिीक्षा र स्िास््य संस्थाको आिमधक िथा
िामषयक प्रगमि प्रमििेदन नगरपामिका सिक्ष पेश गने ।
(न) नेपािको समं िधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन बिोमिि स्िास््य सम्बन्द्धी स्थानीय िहको एकि िथा साझा
अमधकारहरू काययन्द्ियनका िामग व्यिस्थापन, सिन्द्िय र सहयोग गने ।
(प) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपामिकािे चिाएका स्िास््य सम्बन्द्धी काययिि िथा अमभयानहरु र
नगरपामिकािे िोके बिोमििका अन्द्य काययहरू गने ।
६. पदालधकारीहरुको पदावलधः (१) व्यिस्थापन समिमिका पदामधकारीहरुको पदािमध मनयमु ि भएको मिमििे पाुँच िषयको
हुनेछ िर, पदामधकारीको पदािमध बाुँकी रहुँदै सम्बमन्द्धि स्थानीय िहको मनिायचन सम्पन्द्न भएिा समिमि स्िि सिाप्त हुनेछ
।
(२) कुनै पमन व्यमि दईु काययकाि भन्द्दा बढी स्िास््य सस्ं था सञ्चािन िथा व्यिस्थापन समिमििा रहन सक्ने छै न । िर,
पदेनको हकिा यो प्रािधान िागु हुने छै न ।
स्पष्टिकरणः यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेष्टिएको भए तापष्टन आफ्नो ष्टजम्मेवारी परु ा नगने सष्टमष्टत पदाष्टिकारी तथा
सदस्यलाई काययपाष्टलकाले ष्टनष्टित समय ष्टदई बोर्यको ष्टसफाररसमा सष्टमष्टतबाट हटाउन सक्नेछ ।
७. पदावलध ररक्त हुनेः मनम्न अिस्थािा पदामधकारी िथा सदस्यहरुको पद ररि हुनेछ;
(क) िृत्यु भएिा,
(ख) रामिनािा मदएिा,
(ग) मबना सचू ना िगािार िीनपटक समिमिको बैठकिा अनुपमस्थि भएिा ।
(घ) फौिदारी अमभयोग िागेिा ।
(ङ) स्िास््य संस्थाको अमहि हुने काि गरे को ठहर भएिा ।
८. व्यवस्थापन सलिलतको कोषः (१) व्यिस्थापन समिमिको नाििा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोमििको कोषिा देहायका रकिहरु रहने छन् र स्िास््य सस्ं थाको खचय सो कोपबाट व्यहोररनेछ ।
(क) नगरपामिकाबाट प्राप्त रकि ।
(ख) सम्बमन्द्धि स्िास््य संस्थाको आम्दानी रकि
(ग) स्िदेशी व्यमि, दािा, गठु ी िासस्ं थाबाट प्राप्त रकि ।
(घ) नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकि ।
(ङ) व्यिस्थापन समिमिको पहिबाट प्राप्त रकि ।
(च) अस्पिाििे संचािन गरे को सेिा िापि प्राप्त रकि ।
(छ) िैदमे शक अनदु ान, संघ संस्था िा व्यमिबाट प्राप्त अनदु ान िा सहयोग रकि ।
(ि) अन्द्य स्रोिबाट प्राप्त रकि ।
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(३) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बिोमििको रकि प्राप्त गनयु अगामड प्रचमिि काननू बिोमिि स्िीकृ मि मिनपु नेछ
(४) स्िास््य संस्थािाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका आम्दानी उपदफा (१) बिोमििको कोष खािािा आम्दानी बाध्नपु नेछ
(५) व्यिस्थापन समिमिको िफय बाट गररने सम्पणू य खचय उपदफा (१) बिोमििको कोषबाट व्यहोररनेछ
९. कोष तथा िेखा संचािनः (१) स्िास््य संस्थाको व्यिस्थापन समिमिको आयव्यय दरुु स्ि राख्ने मिम्िा सम्बमन्द्धि
स्िास््य संस्था प्रिख
ु र िेखा प्रिख
ु को हुनेछ ।
(२) स्िास््य संस्थाको आय व्ययको िेखा नेपाि सरकारिे अपनाएको ढाुँचा बिोमिि हुनेछ ।
(३) कोषको खािा संचािन समिमििे मनणयय गरे बिोमिि सरकारी कारोबार गनय स्िीकृ मि प्राप्त बैंक िथा मिविीय संस्थािा
हुनेछ ।
(४) खािा संचािन समिमिका अध्यक्षिे मसफारीस गरे को समिमिका सदस्यहरु िध्येिाट एक िना र सदस्य समचिको
सयं ि
ु दस्िखििा हुनेछ ।
(५) कोष खािा र खचय खािाबाट भएको आमथयक कारोबारको उविरदामयत्ि, मिम्िेिारी र ििाफदेमहिा आमथयक
कारोबारको मनणययकिाय र सम्बमन्द्धि खािा सञ्चािन गनय अमधकार प्राप्त कियचारीको हुनेछ ।
(६) स्िास््य सस्ं थाको आम्दनी र खचयको अमभिेख, आम्दानी र खचय सम्बन्द्धी काययमिमध, िेखाको अमभिेखको
मसिान्द्ि, आमथयक मििरण ियारी, सम्पमविको अमभिेख िथा मिन्द्सी व्यिस्थापन, आय व्यय िथा सम्पमविको मििरण
ियारी, आन्द्िररक िेखापरीक्षणको मसिान्द्ि, बेरुिु अमभिेख, बेरुिु फछ्योट िागयिका मिषयहरू प्रचमिि आमथयक
काययमिमध सम्बन्द्धी काननु बिोमिि हुनेछ ।
(७) स्िास््य संस्थािाई आिश्यक पने मनिायण, िािसािान, परािशय सेिा र अन्द्य सेिाको खररद सम्बन्द्धी व्यिस्था र
खररद प्रमिया नेपाि सरकारबाट िारी साियिमनक खररद ऐन २०६३ र साियिमनक खररद मनयिाििी बिोमिि हुनेछ
।
१०. िेखा परीिण: (१) व्यिस्थापन समिमििे िोमकए ििोमिि आय व्ययको आमन्द्िररक मनयन्द्त्रण प्रणािी कायि गनेछ ।
(२) स्िास््य संस्थाको िेखा पररक्षण काययपामिकाबाट िोमकए बिोमिि हुनेछ ।
११. बाधा अड्काउ फुकाउने: (१) यस काययमिमधको कायायन्द्ियनिा कुनै बाधा आईपरे िा नगर काययपामिकाबाट आिश्यक
मनणयय गरी त्यस्िो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

आज्ञािे,
िमु िराि ररिाि
प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि
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