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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानपेोखरी राजपत्र 

खण्ड ४                          संख्या 1४         मिमििः २०७८।११।१३ 

भाग २ 
कानपेोखरी गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि। 

कानेपोखरी गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको मिमि २०७८ साि फागनु ११ गिे बसेको 
बैठकिे पाररि गरेको देहाय बिोजजिको मनयिाविी सवयसाधारणको जानकारीका िामग 
प्रकाजशि गररएको छ। 

कानेपोखरी अस्पिाि सञ्चािन िथा व्यवस्थापन मनयिाविी,२०७८ 

कानपेोखरी गाउँ काययपामिकाबाट पाररि मिमििः २०७८।११।११ 
कानपेोखरी गाउँपामिकाका अध्यक्षबाट प्रिाणीकरण मिमििः२०७८।११।१३ 

प्रस्िावनािः नेपािको संववधानद्वारा गाउँपामिकाका िामग प्रदत्त आधारभिू स्वास््य र सरसफाई 
सम्बन्धी एकि अमधकार िथा सोको सवयसािान्यिािा प्रमिकूि असर नपने गरी स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) को उपखण्ड 
(३) िा अस्पिाि र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना िथा सञ्चािन गने सम्बन्धिा व्यवस्था 
भएको काि, कियव्य र अमधकारिाई गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र ित्काि कायायन्वयनिा िैजान 
एवि ्मनिायणाधीन पन्र शैयाको आधारभिू अस्पिाि प्रचमिि कानून बिोजजि सञ्चािनिा 
नआउञ्जसेम्ि गाउँपामिकाको स्वामित्विा अस्पिाि स्थापना गरी जचवकत्सा र अन्य स्वास््य 
सेवा चौववसै घण्टा आि कानेपोखरीबासीिाई उपिब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकािे, 
कानेपोखरी गाउँपामिकाको प्रशासकीय काययववमध मनयमिि गने ऐन, २०७७ को दफा ४ 
िे ददएको अमधकार प्रयोग गरी मिमि २०७८।११।११ गिे बसेको कानपेोखरी गाउँ 
काययपामिकाको बैठकिे यो मनयिाविी पाररि गरेको छ।  
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१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो मनयिाविीको नाि “कानेपोखरी अस्पिाि सञ्चािन 
िथा व्यवस्थापन मनयिाविी, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो मनयिाविी कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाजशि भएपमछ कानेपोखरी गाउँपामिका 
क्षेत्रभर िागू हनुेछ। 

२. ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस मनयिाविीिा,- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नािे मनयि (४) बिोजजि गठन हनुे समिमिको अध्यक्षिाई 

सम्झनपुछय। 

(ख) “अस्पिाि” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका ४ नं. वडा, बयरवन, िोरङिा 
कानेपोखरी गाउँपामिकाद्वारा स्थावपि पाँच शैया क्षििाको कानेपोखरी आधारभिू 
अस्पिाििाई सम्झनपुछय। 

(ग)   “काययपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ काययपामिकािाई 
सम्झनपुछय। 

(घ)  “कायायिय” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय, बयरवन, 
िोरङिाई सम्झनपुछय। 

(ङ)  “काययववमध” भन्नािे कानपेोखरी गाउँ काययपामिकाबाट स्वीकृि कानपेोखरी 
गाउँपामिकािा करार सेवािा प्राववमधक कियचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी 
काययववमधिाई सम्झनपुछय। 

(च) “कोष” भन्नािे यस मनयिाविीको मनयि १० िा व्यवस्था भए बिोजजिको कोष 
सम्झनपुछय। 

(छ) “मनदेजशका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाद्वारा स्वीकृि काययसञ्चािन 
मनदेजशकािाई सम्झनपुछय। 

(ज) “मनयिाविी” भन्नािे कानेपोखरी अस्पिाि सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 
मनयिाविी, २०७८ िाई सम्झनपुछय। 

(झ) “समिमि” भन्नािे यस मनयिाविीको मनयि ४ िा व्यवस्था भएको कानेपोखरी 
आधारभिू अस्पिाि सञ्चािन िथा व्यवस्थापन समिमििाई सम्झनपुछय। 

(ञ)  “स्वास््य शाखा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायियको 
स्वास््य शाखािाई सम्झनपुछय। 

(ट)  “आन्िररक िेखापरीक्षण उपशाखा” भन्नािे कानपेोखरी गाउँ काययपामिकाको 
कायायियको आन्िररक िेखापरीक्षण उपशाखािाई सम्झनपुछय। 

३. अस्थायी कोमभड अस्पिाि र बयरवन स्वास््य चौकीिाई आधारभिू 
अस्पिाििा स्िरोन्निी गरी सेवा प्रवाह गररनिेः (१) कोमभड १९ को संक्रिण 
रोकथाि िथा मनयन्त्रणका िामग नेपाि सरकारको सहयोगिा गाउँपामिकाद्वारा 
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स्थापना गरी सञ्चािनिा ल्याइएको पाँच शैयाको अस्थायी कोमभड अस्पिािको 
क्षििा ववस्िार गरी आधारभिू अस्पिाििा रुपान्िरण गररनेछ। 

(२) बयरबन स्वास््य चौकीबाट प्रदान गररंदैं आइएको सम्पूणय स्वास््य सेवािाई 
सिेि उपमनयि (१) बिोजजि स्थापना हनुे आधारभिू अस्पिािबाट नै सेवा प्रदान 
गररनेछ। 

(३) अस्थायी कोमभड अस्पिाि र बयरवन स्वास््य चौकीिा काययरि स्वास््यकिी 
िगायिका कियचारीहरु आधारभिू अस्पिाि सञ्चािन गनय स्वीकृि हनुे मिल्दो 
दरबन्दीिा ित्कािका िामग व्यवस्थापन गररनेछ।  

४. समिमिको गठनिः (१) अस्पिाििे उपिब्ध गराउने जचवकत्सा र अन्य सेवा 
अमभवदृद्व गदै अस्पिािको सेवा ववस्िार र सदुृढ गनय एक समिमि रहनेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजिको समिमिको गठन देहाय बिोजजि हनुेछिः 
(क) कानेपोखरी गाउँपामिका ४ नं. वडाका वडा अध्यक्ष     -अध्यक्ष 

(ख) काययपामिकाबाट िनोमनि कानेपोखरी गाउँपामिका क्षते्रमभत्रका िब्धप्रमिविि  

सिाजसेवी व्यजित्वहरुिध्ये कम्िीिा एकजना िवहिा सवहि िीनजना   -सदस्य 

(ग)  गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका िवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुिध्ये काययपामिकािे  

िनोनयन गरेको एकजना         -सदस्य 

(घ) स्वास््य शाखाको प्रमिमनमध एकजना       -सदस्य 

(ङ)  ४ नं. वडाका वडा सजचव         -सदस्य 

(च) अस्पिाििा काययरि स्वास््यकिीहरुिध्ये वररििि ्एकजना    -सदस्य 

(छ)  प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे िोकेको िेमडकि अमधकृि     सदस्य-सजचव 

(२) उपमनयि (२) बिोजजि िनोमनि सदस्यको पदावमध िीन वषयको हनुेछ। 

(३) समिमििे सम्बजन्धि ववषयववज्ञिाई समिमिको बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(४) उपमनयि (१) को खण्ड (ग) र (घ) बिोजजि िनोमनि सदस्यिे समिमिको 
मनयमिि बैठकिा िगािार पाँच पटकसम्ि ववना जानकारी अनपुजस्थि भएिा वा 
आफ्नो पद अनरुुपको आचरण नगरेको वा जजम्िेवारी पूरा नगरेको भनी समिमिको 
बहिुि सदस्यिे ठहर गरी काययपामिका सिक्ष मसफाररस गरेिा त्यस्िो सदस्यिाई 
जनुसकैु सियिा पदबाट हटाई अको व्यजििाई काययपामिकािे सदस्य पदिा 
िनोनयन गनय सक्नेछ। 

५.  समिमिको काि, कियव्य र अमधकारिः यस मनयिाविीको अन्यत्र मनयििा 
उजल्िजखि काि, कियव्य र अमधकारका अमिररि समिमिको काि, कियव्य र 
अमधकार देहाय बिोजजि हनुेछिः 
(क) अस्पिािको व्यवस्थापन र सञ्चािन गने, 
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(ख) काययपामिकाको परािशयिा समिमिको आय र व्यय सवहिको वावषयक बजेट 
स्वीकृि गने, 

(ग)  अस्पिािको भौमिक सम्पजत्तको रेखदेख, संरक्षण िथा िियिसम्भार गने, 

(घ) अस्पिािबाट प्रदान गररने सेवाको सञ्चािन, सधुार र ववस्िारका िामग 
आवश्यक पने स्रोिसाधनको पवहचान िथा खोजी गने, 

(ङ)  ववहरंग िथा अन्िरंग जचवकत्सा सेवा, प्रयोगशािा, रेमडयोग्राफी िथा अन्य सेवा 
उपिब्ध गराए वापि ्काययपामिकाको स्वीकृिी मिई शलु्क मनधायरण गने, 

(च) अस्पिाििा काययरि अमधकृिस्िरका स्वास््यकिीहरुको पाँच ददनसम्िको 
िथा सहायकस्िरका स्वास््यकिीहरुको पाँच ददनभन्दा बढी दश ददनसम्िको 
ववदा स्वीकृि गरी प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििाई जानकारी गराउने र सोभन्दा 
बढी अवमधको ववदा भए प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि सिक्ष ववदा स्वीकृिीको 
मसफाररस गने। 

(छ) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका नागररकिाई उपिब्ध गराइने आधारभिू स्वास््य 
सेवाको प्रवद्वयनिा काययपामिकािे ददएको मनदेशन बिोजजि आवश्यक 
काययक्रिहरु सञ्चािन गने, 

(ज) अस्पिाििा गरेका काययको सिीक्षा गने र आवश्यक मनणयय मिने, 
(झ) अस्पिाि सञ्चािन र व्यवस्थापन सम्बन्धिा काययपामिकािे िोकेको अन्य 

कायय गने। 

६.  अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकारिः अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकार 
देहाय बिोजजि हनुेछिः 
(क) बैठकको काययसूची सवहि समिमिको बैठक बोिाउने र बैठकको अध्यक्षिा 

गने, 

(ख) समिमिको बैठकिा िि बराबर भएिा मनणाययक िि ददने, 
(ग)  अस्पिािको रेखदेख र मनयन्त्रण गने, 

(घ) समिमिको वावषयक बजेट ियार गनय िगाई समिमि सिक्ष पेश गने, 

(ङ)  अस्पिािको ववकास, ववस्िार एवि ्नेितृ्वदायी भमूिका खेल्न सदैव वक्रयाशीि 
रहने, 

(च) काययपामिका र समिमिको मनणयय कायायन्वयन गने, गराउने। 

७. समिमिको सदस्य सजचवको काि, कियव्य र अमधकारिः समिमिको सदस्य 
सजचवको काि, कियव्य र अमधकार देहाय बिोजजि हनुेछिः 
(क) समिमिको सदस्य सजचवको रुपिा कायय गने, 

(ख) समिमिको मनणयय कायायन्वयन गने, गराउने, 
(ग)  कायायियबाट प्राप्त मनदेशन बिोजजिको कायय गने, गराउने, 
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(घ) अस्पिािको सम्पजत्तको रेखदेख गने, गराउन,े 

(ङ)  अध्यक्षसँग परािशय गरी बैठकको ववषय ियार गरी बैठक बोिाउने, 
(च) अस्पिाििा काययरि अमधकृिस्िरका स्वास््यकिीको ववदा स्वीकृिीका िामग 

समिमि िथा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि सिक्ष मसफाररस गने र सहायकस्िरका 
कियचारीको पाँच ददनसम्िको ववदा स्वीकृि गने, 

(छ) दैमनक प्रशासमनक कायय गने, गराउन,े 

(ज) समिमि िथा कायायियिे प्रत्यायोजन गरेका अन्य काि गने, गराउने। 

८. समिमिको बैठक र मनणययिः (१) समिमिको बैठक िवहनािा कम्िीिा एकपटक 
बस्न ुपनेछ। 

(२) समिमिको बैठक अध्यक्षिे िोकेको मिमि, सिय र स्थानिा बस्नेछ। 

(३) समिमिको बैठक बस्नभुन्दा कम्िीिा चौववस घण्टा अगावै सदस्य सजचविे 
बैठकिा छिफि हनुे ववषय सवहिको सूचना सबै सदस्यिाई ददन ुपनेछ। 

(४) समिमिको कुि सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रमिशि सदस्य उपजस्थि भएिा 
समिमिको बैठकको िामग गणपूरक संख्या पगेुको िामननेछ।  

(५) समिमिको बैठकको अध्यक्षिा समिमिको अध्यक्षिे र मनजको अनपुजस्थमििा 
समिमिका ज्येि सदस्यिे अध्यक्षिा गनेछ। 

(६) समिमिको बैठकको मनणयय सवयसम्ििीिा हनुेछ।सवयसम्ििीिा मनणयय हनु 
नसकेिा अध्यक्ष सवहिको बहिुिका आधारिा समिमिको मनणयय हनुेछ। 

(७) समिमिको मनणयय अध्यक्ष र सदस्य सजचविे प्रिाजणि गनुय पनेछ। 

(८) समिमिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचमिि कानून बिोजजि हनुेछ। 

९. स्वास््यकिी िथा अन्य कियचारी सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) अस्िपाििा 
अनसूुची १ िा व्यवस्था भए बिोजजिको सेवा/सिहुमभत्रका पद र संख्याका 
स्वास््यकिी िथा अन्य कियचारी (स्थायी िथा करार) रहनेछन।् 

(२) उपमनयि (१) बिोजजिको दरबन्दीमभत्रको सेवा/सिहुसँग मिल्दो स्वास््यकिीको 
व्यवस्थापन गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका स्वास््य चौकी िथा आधारभिू स्वास््य केन्रिा 
स्थायी िथा करार सेवािा काययरि स्वास््यकिीहरुबाट अस्पिाििा कािकाज गने 
गरी कायायियिे खटाउन सक्नेछ। 

(३) उपमनयि (१) बिोजजिको दरबन्दीभमत्रको सेवा/सिहुसँग मिल्दो स्वास््यकिीको 
गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका स्वास््य चौकी िथा आधारभिू स्वास््य केन्रिा अभाव 
रहेिा त्यस्िा पदको स्वास््यकिीको व्यवस्थापन काययववमधिा व्यवस्था भए बिोजजि 
करार सेवािा हनुेछ। 
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(४) अनसूुची १ िा व्यवस्था भएको करार दरबन्दीमभत्रका स्वास््यकिी िथा अन्य 
कियचारीको ििब/भत्ता र सेवा सवुवधा अस्पिािको क्षििािे नभ्याउञ्जिेसम्ि 
स्वीकृि बजेट शीषयकबाट कायायियिे व्योहोनेछ। 

(५) समिमििे सरुक्षाका िामग खवटने जनशजिको व्यवस्थापन परािशय सेवाबाट गनुय 
पनेछ। 

१०. समिमिको कोषिः (१) समिमिको नाििा एउटै छुटै्ट कोष रहनेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजिको कोषिा देहाय बिोजजिका रकि रहने छिः 
(क) नेपाि सरकारबाट अस्िपाििाई प्राप्त हनुे रकि, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट अस्पिाििाई प्राप्त हनुे रकि, 

(ग) अस्पिाििे प्रदान गरेको सेवा वापि ्प्राप्त हनुे रकि, 

(घ) गाउँपामिकाबाट अस्पिाि सञ्चािन िथा व्यवस्थापनका िामग प्राप्त हनुे रकि, 

(ङ) स्वदेशी िथा ववदेशी संघ/संस्था वा व्यजिबाट प्राप्त हनुे दान, दािव्य, चन्दा 
वा अन्य कुनै रकि, 

(च) अन्य स्रोिबाट प्राप्त हनुे रकि। 

(३) समिमििे उपमनयि (२) को खण्ड (ङ) र (च) बिोजजिको रकि प्राप्त हनु ुअजघ 
काययपामिकाको स्वीकृिी मिन ुपनेछ। 

(४) समिमििे कोषिा रहेको रकि राविय बाजणज्य बैंक, कानेपोखरी शाखािा खािा 
खोिी जम्िा गनेछ। 

(५) अस्पिाि सञ्चािन िथा व्यवस्थापन काययका िामग समिमिको मनणयय अनसुार 
िात्र कोषिा भएको रकि खचय गनय सवकनेछ। 

(६) समिमिको कोषको सञ्चािन ४ नं. वडाका वडा सजचव र अस्पिािका ज्येििि ्
स्थायी स्वास््यकिीको संयिु दस्िखिबाट हनुेछ। 

११. सम्बजन्धि काययको िामग िात्र रकि खचय गनुयपनेिः नेपाि सरकार 
वा प्रदेश सरकार वा गाउँपामिकाबाट समिमििाई प्राप्त हनुे रकि जनु काययका िामग 
प्राप्त हनुे हो सोही काययका िामग िात्र खचय गनुय पनेछ। 

१२. िेखा र िेखापरीक्षणिः (१) समिमिको आय व्ययको िेखा नेपाि सरकारिे 
अपनाएको ढाँचा बिोजजि राजखनेछ। 

(२) समिमििे आफ्नो सेवा प्रवाह र आय व्ययको वावषयक रुपिा सावयजमनक परीक्षण 
गराउन ुपनेछ। 

(३) समिमिको आन्िररक िेखा परीक्षण आन्िररक िेखा परीक्षण उपशाखाबाट हनुेछ। 

(४) समिमिको अजन्िि िेखा परीक्षण काययपामिकािे िोके बिोजजि हनुेछ। 

(५) कायायियिे चाहेिा समिमिको आय व्ययको िेखा, नगदी, जजन्सी वा अन्य कागजाि 
जनुसूकै वखि जाँच्न वा जाँच्न िगाउन सक्नेछ। 
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१३. समिमिका पदामधकारीको बैठक भत्तािः (१) समिमिका पदामधकारीिे 
बैठकिा भाग मिए वापि ् प्रमि बैठक एक हजार रुपैंया बैठक भत्ता समिमिको 
कोषबाट उपिब्ध गराइने र मनदेजशका बिोजजि खाना िथा खाजाको व्यवस्था 
गराइनेछ। 

(२) उपमनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापमन समिमिको बैठकिा भाग मिए 
वापि ्वषयभरीिा अमधकिि अठार वटा बैठकको िात्र बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ। 

(३) वषयभरीिा अठारवटा भन्दा बढी समिमिको बैठक बसेिा समिमििे मनदेजशका बिोजजि 
खाना िथा खाजाको व्यवस्था भने गराउन सक्नेछ। 

१४. प्रोत्साहन भत्ता िथा अन्य सेवा/सवुवधा उपिब्ध गराइनिेः (१) 
अस्पिािको स्वीकृि दरबन्दीमभत्रका िेमडकि अमधकृििाई नपेाि सरकारिे 
िोकेको न्यनुिि िामसक ििब, भत्ता, सेवा/सवुवधाका अमिररि गाउँपामिकाको 
िफय बाट प्रमि िवहना िामसक पचास हजार रुपैंया रकि प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप 
उपिब्ध गराइनेछ। 

(३) समिमििे काययपामिकाको स्वीकृिीिा स्वीकृि वावषयक बजेटको पररमधमभत्र रही 
कोषिा उपिब्ध रकिबाट अस्पिाििा काययरि स्वास््यकिीिाई थप सेवा सवुवधा 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 

१५. वावषयक प्रमिवेदन पेश गनुयपनेिः (१) समिमििे वषयभरीिा सम्पादन गरेका 
काि कारवाहीको वावषयक प्रमिवेदन आमथयक वषय सम्पन्न भएको मिमििे एक 
िवहनामभत्र गाउँपामिकाका अध्यक्ष सिक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(२) गाउँपामिकाका अध्यक्षिे उपमनयि (१) बिोजजि प्राप्त वावषयक प्रमिवेदन छिफिका 
िामग काययपामिकािा पेश गनुय पनेछ। 

१६. प्रिखु संरक्षक र संरक्षक सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) गाउँपामिकाका 
अध्यक्ष अस्पिािको प्रिखु संरक्षकको रुपिा रहनेछन।् 

(२) गाउँपामिकाका उपाध्यक्ष अस्पिािको संरक्षकको रुपिा रहनेछन।् 

१७. मनदेशन पािना गनुयपनेिः काययपामिका वा कायायियिे ददएको मनदेशनको 
पािना गनुय समिमि र अस्पिाि दवैुको कियव्य हनुछे। 

१८. काययपामिकासगँ सम्पकय िः समिमििे काययपामिकासँग सम्पकय  राख्दा प्रिखु 
प्रशासकीय अमधकृि िाफय ि ्िात्र राख्न ुपनेछ। 

१९. सङ्घीय िथा प्रादेजशक कानून िागू हनुिेः आधारभिू अस्पिाि सञ्चािन 
िथा व्यवस्थापन सम्बन्धिा सङ्घीय िथा प्रादेजशक कानूनिे मनददयष्ट गरेिा अस्पिाि 
सञ्चािन िथा व्यवस्थापनिा सोही कानून िागू हनुेछ। 
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२०. काययववमध वा मनदेजशका वा िापदण्ड बनाउन सक्निेः (१) यस 
मनयिाविीिा उजल्िजखि व्यवस्थाको प्रमिकूि नहनुे गरी अस्पिािबाट उपिब्ध हनु े
सेवा सवुवधािाई थप व्यवजस्थि बनाउन कायायियिे आवश्यक काययववमध वा 
मनदेजशका वा िापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजिको काययववमधको पािना गनुय समिमि र अस्पिािको कियव्य 
हनुेछ।  
२१. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्निेः यस मनयिाविीिा उजल्िजखि व्यवस्था 

कायायन्वयन गने सम्बन्धिा कुनै वाधा/अड्काउ आइपरेिा काययपामिकािे मनणयय 
गरी त्यस्िो वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

२२. यसै मनयिाविी बिोजजि भए गरेको िामननिेः अस्थायी कोमभड 
अस्पिाि सञ्चािन िथा व्यवस्थापन र बयरवन स्वास््य चौकी सञ्चािन सम्बन्धिा 
यस अजघ भए गरेका मनणयय एवि ्काययहरु यसै मनयिाविी बिोजजि भए गरेको 
िामननेछ। 
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अनसूुची १ 

(मनयि ९ को उपमनयि (१) सँग सम्बजन्धि) 

कानपेोखरी आधारभिू अस्पिाि (पाचँ शैया) को दरबन्दी 
 

मस.नं. 
  

पद िथा िह 
 

सेवा/सिहु 
दरबन्दी 
संख्या 

स्वीकृि दरबन्दीिा 
पदपमुियको िाध्यि 
स्थायी करार 

१. िेमडकि अमधकृि, अमधकृि आठौं िह स्वास््य/ज.हे.स. २ ० २ 
२. हे.अ./मसअहेव,स.पाँचौ/अमधकृि छैठौं िह स्वास््य/हे.इ. ३ ३ ० 
३. मसअनिी, स.पाँचौं/अमधकृि छैठौं िह स्वास््य/क.नमसयङ ३ ३ ० 
४. स्टाफ नसय, सहायक पाँचौं िह स्वास््य/ज. नमसयङ ३ ० ३ 
५. रेमडयोग्राफर, सहायक पाँचौं िह स्वास््य/रेमडयोग्राफी २ ० २ 
६. ल्याब टेजक्नमसयन,सहायक पाँचौं िह स्वास््य/िे.ल्या.टे. १ ० १ 
७. ल्याब अमसषे्टण्ट, सहायक चौथौ िह स्वास््य/िे.ल्या.टे. २ ० २ 
८. अहेव, सहायक चौथो िह स्वास््य/हे.इ. ३ १ २ 
९. अनिी, सहायक चौथो िह स्वास््य/क. नमसयङ २ २ ० 
१०. कायायिय सहयोगी,शे्रणीववहीन (प्रथिस्िर)  २ ० २ 
११. स्वीपर, शे्रणीववहीन (प्रथिस्िर)  २ ० २ 
१२. सरुक्षा गाडय (परािशय सेवािा व्यवस्थापन गने)     
समिमििे िनोपरािशय सेवा परािशय सेवािा उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

    

जम्िा २५ ९ १६ 

रष्टव्यिः “स्थायी” भन्नािे कियचारी सिायोजन ऐन बिोजजि गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका स्वास््य संस्थािा 
सिायोजन भई स्थायी दरबन्दीिा काययरि स्वास््यकिीिाई सम्झनपुछय। 

 
आज्ञािे, 

सन्िोष जघमिरे 

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि 

कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमििः २०७८।११।१३ 


