याप्ती स्वास््म ववऻान प्रततष्ठानका सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन
प्रभाणीकयण तभतत
२०७४/6/2९
सॊ वत् २०७४ सारको ऐन नॊ .३३
प्रस्तावना : स्वास््म ववऻानको ऺेत्रभा उच्चस्तयीम अध्ममन य अनुसन्धानको व्मवस्था
गयी

ु राई
भुरक

आवश्मक

दऺ

जनशक्ति

उत्ऩादन

गनन तथा

स्वास््म

सेवाभा

सवनसाधायण जनताराई सहज, सुरब य गुणस्तयीम स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाउन याप्ती
स्वास््म ववऻान प्रततष्ठानको
गनन वाञ्छनीम बएकोरे,

स्थाऩना य सञ्चारन गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था

नेऩारको सॊ ववधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोक्तजभको व्मवस्थावऩका-

सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ ।

ऩरयच्छे द-१
१.

२.

प्रायक्तम्बक

सॊ क्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “याप्ती स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान
ऐन, २०७४” यहे को छ।

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,–
(क)

“अस्ऩतार” बन्नारे दपा १५ फभोक्तजभको अस्ऩतार सम्झनु

(ख)

“अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सतभतत” बन्नारे दपा १६ फभोक्तजभ

(ग)
(घ)

ऩछन।

गठन बएको अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सतभतत सम्झनु ऩछन ।

“उऩकुरऩतत” बन्नारे दपा १९ फभोक्तजभको उऩकुरऩतत
सम्झनु ऩछन।

“कामनकायी ऩरयषद्” बन्नारे दपा ११ फभोक्तजभ गठन बएको
कामनकायी ऩरयषद् सम्झनु ऩछन।
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(ङ)

“कुरऩतत” बन्नारे दपा १७ फभोक्तजभको कुरऩतत सम्झनु

(च)

“डीन” बन्नारे दपा २२ फभोक्तजभको डीन सम्झनु ऩछन।

(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)

ऩछन।

“तोवकएको” वा “तोवकए फभोक्तजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत
फनेको तनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोक्तजभ सम्झनु ऩछन।

“तनदे शक” बन्नारे दपा २३ फभोक्तजभको तनदे शक सम्झनु
ऩछन ।

“प्रततष्ठान” बन्नारे दपा ३ फभोक्तजभ स्थाऩना बएको याप्ती
स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान सम्झनु ऩछन।

“प्राक्तऻक ऩरयषद्” बन्नारे दपा ९ फभोक्तजभ गठन बएको
प्राक्तऻक ऩरयषद् सम्झनु ऩछन।

“भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार सयकायको स्वास््म सम्फन्धी
ववषम हेने भन्त्रारम सम्झनु ऩछन।

“यक्तजष्डाय” बन्नारे दपा २१ फभोक्तजभको यक्तजष्डाय सम्झनु
ऩछन।

“क्तशऺक” बन्नारे प्रततष्ठानभा अध्माऩन तथा अनुसन्धान गनन
तनमुि बएको व्मक्ति सम्झनु ऩछन ।

“क्तशऺाध्मऺ” बन्नारे दपा २० फभोक्तजभको क्तशऺाध्मऺ सम्झनु
ऩछन।

“शैक्तऺक सॊ स्था” बन्नारे दपा १४ फभोक्तजभ स्थाऩना बएको
शैक्तऺक सॊ स्था सम्झनु ऩछन ।

“सबा” बन्नारे दपा ७ फभोक्तजभ गठन बएको सबा सम्झनु
ऩछन।

“सहकुरऩतत” बन्नारे दपा १८ फभोक्तजभको सहकुरऩतत
सम्झनु ऩछन।

ऩरयच्छे द-२

३.

प्रततष्ठानको स्थाऩना, स्वरूऩ तथा काभ, कतनव्म य अतधकाय

प्रततष्ठानको स्थाऩना : (१) स्वास््म ववऻानको ऺेत्रभा उच्चस्तयीम अध्ममन,
अध्माऩन तथा अनुसन्धान गनन तथा स्वास््म सेवाभा सवनसाधायण जनताराई
2

सहज, सुरब य गुणस्तयीम स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाउने काभ सभेतको
रातग याप्ती स्वास््म ववऻान प्रततष्ठानको स्थाऩना गरयएको छ ।

(२) प्रततष्ठानको भुख्म कामानरम दाङ्ग क्तजल्राको घोयाहीभा यहनेछ ।

(३) प्रततष्ठानराई अङ्ग्रेजी बाषाभा याप्ती एकेडे भी अप हेल्थ साइन्सेज

४.

बतननेछ ।

प्रततष्ठान स्वशातसत सॊस्था हुने : (१) प्रततष्ठान अववक्तच्छन्न उत्तयातधकायवारा एक
स्वशातसत सॊ स्था हुनेछ ।

(२) प्रततष्ठानको सफै काभ कायफाहीको रातग आफ्नो एउटा छु ट्टै

छाऩ हुनेछ ।

(३) प्रततष्ठानरे व्मक्ति सयह चर, अचर सम्ऩक्तत्त प्राप्त गनन, उऩबोग

गनन, फेचतफखन गनन वा अन्म कुनै वकतसभरे व्मवस्था गनन स्नेछ ।

(४) प्रततष्ठानरे व्मक्ति सयह आफ्नो नाभफाट नातरस उजय गनन य

५.

प्रततष्ठान उऩय ऩतन सोही नाभफाट नातरस उजय राग्न स्नेछ ।

प्रततष्ठानको स्वरूऩ : प्रततष्ठानभा दे हाम फभोक्तजभका सङ्गठनहरू यहनेछन् य
ततनीहरूको साभवहक रूऩ नै प्रततष्ठानको स्वरूऩ हुनेछ :(क)

सबा,

(ग)

कामनकायी ऩरयषद्,

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)
६.

(ञ)

प्राक्तऻक ऩरयषद्,
सेवा आमोग,

ववद्या ऩरयषद्,
सङ्काम,

अनुसन्धान केन्र,
शैक्तऺक सॊ स्था,
अस्ऩतार,

तोवकए फभोक्तजभका अन्म तनकाम ।

प्रततष्ठानको काभ, कतनव्म य अतधकाय : (१) प्रततष्ठानको काभ, कतनव्म य अतधकाय
दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :-

(क)

स्वास््म

सम्फन्धी

ववतबन्न

ववषमभा

अध्ममन,

अध्माऩन, तातरभ तथा अनुसन्धान गने, गयाउने,
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(ख)

ु ब स्वास््म सेवा उऩरब्ध
गुणस्तयीम तथा सवनसर

(ग)

स्वास््म

(घ)
(ङ)

गयाउने,

सम्फन्धी

अध्माऩन, तातरभ
गने,

ववतबन्न

ववषमभा

अध्ममन,

ॉ सम्झौता
सॊ स्था तथा अस्ऩतारसग

गुणस्तयीम स्वास््म सेवाको रातग आवश्मक ऩने
दऺ जनशक्ति उत्ऩादन गने,

प्रततष्ठानद्वाया सञ्चारन गरयने ववतबन्न कामनक्रभहरूराई

सुदृढ तुल्माउन य त्मस्ता कामनक्रभको गुणस्तय
अतबवृवि गनन स्वदे शी वा ववदे शी वववविववद्यारम,

(च)

ॉ सभन्वम कामभ गने,
शैक्तऺक सॊ स्था वा अस्ऩतारसग
स्वास््मसॉग

वववविववद्यारम,

सम्फक्तन्धत
प्रततष्ठान

स्वदे शी

य

तथा

अन्तययावष्डम

ववदे शी

सङ्घ

सॊ स्थासॉग सम्फन्ध स्थाऩना, तफस्ताय य सुदृढ गयी
(छ)
(ज)
(झ)

ऩायस्ऩरयक सहमोग आदान प्रदान गने,

स्वास््म सम्फन्धी ववतबन्न ववषमभा गोष्ठी, सम्भेरन,
सेतभनाय, अन्तयवक्रमा आमोजना गने, गयाउने,

स्वास््म सम्फन्धी ववतबन्न ऩुस्तक, ऩचान, फुरेवटन तथा
सचेतना ऩोष्टय प्रकाशन गने, गयाउने,

तोवकए फभोक्तजभका अन्म काभ गने, गयाउने ।

(२) प्रततष्ठानको काभ, कतनव्म य अतधकाय प्रततष्ठानको सङ्गठन भापनत

प्रमोग य ऩारना हुनेछन् ।

ऩरयच्छे द-३

७.

सबाको गठन तथा काभ, कतनव्म य अतधकाय

सबाको गठन : (१) प्रततष्ठानको सवोच्च तनकामको रूऩभा एक सबा
यहनेछ ।

(२) सबाको गठन दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :(क)
(ख)

कुरऩतत

सहकुरऩतत
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-अध्मऺ

-उऩाध्मऺ

(ग)

सदस्म, यावष्डम मोजना आमोग

(घ)

उऩकुरऩतत

(ङ)

(स्वास््म ऺेत्र हेने)

स्वास््म ववऻान सम्फन्धी उच्च क्तशऺा

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)

(ढ)

(ण)

(त)

(थ)
(द)

-सदस्म

प्रदान गने वववविववद्यारम तथा अन्म प्रततष्ठानका
उऩकुरऩततहरूभध्मे कामनकायी ऩरयषद्को

(च)

-सदस्म

तसपारयसभा सबाफाट भनोनीत दुई जना

-सदस्म

सक्तचव, नेऩार सयकाय अथन भन्त्रारम

-सदस्म

सक्तचव, भन्त्रारम

सक्तचव, नेऩार सयकायको क्तशऺा सम्फन्धी
ववषम हेने भन्त्रारम
क्तशऺाध्मऺ

-सदस्म

-सदस्म
-सदस्म

डीनहरूभध्मेफाट सबाफाट भनोनीत एक जना -सदस्म
तनदे शक

-सदस्म

प्रभुख, घोयाही उऩभहानगयऩातरका

-सदस्म

प्रभुख, दाङ्ग क्तजल्रा सभन्वम सतभतत
क्तशऺकहरूभध्मे प्राक्तऻक ऩरयषद्को

तसपारयसभा कामनकायी ऩरयषद्फाट भनोनीत
कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत दुई जना
शैक्तऺक सॊ स्थाका प्रभुखहरूभध्मे

कामनकायी ऩरयषद्को तसपारयसभा

-सदस्म

-सदस्म

सबाफाट भनोनीत एक जना

-सदस्म

अध्मऺ, नेऩार भेतडकर काउक्तन्सर

-सदस्म

अध्मऺ, नेऩार स्वास््म अनुसन्धान ऩरयषद्
दतरत, आददवासी÷जनजातत तथा

-सदस्म

वऩछतडएका वगनफाट प्रतततनतधत्व हुने

गयी कामनकायी ऩरयषद्को तसपारयसभा
सबाफाट भनोनीत कम्तीभा दुई जना
भवहरा सवहत चाय जना
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-सदस्म

(ध)

(न)
(ऩ)

चन्दादाताहरूभध्मे कामनकायी ऩरयषद्को

तसपारयसभा सबाफाट भनोनीत कम्तीभा
एकजना भवहरा सवहत दुई जना

-सदस्म

सबाफाट भनोनीत एक जना

-सदस्म

प्रततष्ठानभा कामनयत कभनचायीहरूभध्मे
यक्तजष्डाय

-सदस्म सक्तचव

(३) उऩदपा (२) फभोक्तजभ भनोनीत सदस्महरूको ऩदावतध तीन

वषनको हुनेछ ।

(४) भनोनीत सदस्मको ऩद कुनै कायणरे रयि हुन गएभा फाॉकी

अवतधको रातग सो ऩदभा ऩवहरे जुन प्रवक्रमाफाट ऩततन गरयएको हो, सोही
प्रवक्रमा फभोक्तजभ अको व्मक्तिराई भनोनमन गरयनेछ ।
८.

(५) सबाको फैठक सम्फन्धी कामनववतध तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

सबाको काभ, कतनव्म य अतधकाय :
फभोक्तजभ हुनेछ :-

सबाको काभ, कतनव्म य अतधकाय दे हाम

(क)

प्रततष्ठानको नीतत, मोजना तथा कामनक्रभ स्वीकृत गने,

(ग)

प्रततष्ठानको तनमभ स्वीकृत गने,

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)
(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)

प्रततष्ठानको वावषनक फजेट स्वीकृत गने,

प्रततष्ठानको तपनफाट प्रदान गरयने छात्रवृक्तत्त, उऩातध, प्रभाणऩत्र,
ऩदक तथा ऩुयस्काय प्रदान गने,

तोवकए फभोक्तजभ भानाथन उऩातध प्रदान गने,

आफ्नो भातहतभा यहेका प्रततष्ठानका ववतबन्न तनकामराई
भागनदशनन गने तथा आवश्मक तनदे शन ददने,

यावष्डम स्वास््म तथा क्तशऺा नीतत तनभानण गने क्रभभा नेऩार
सयकायराई आवश्मक सुझाव ददने,

प्रततष्ठानको वावषनक प्रततवेदन स्वीकृत गने,
प्रततष्ठानको रे खाऩयीऺण
स्वीकृत गने,

प्रततवेदनभातथ छरपर

गने

य

शैक्तऺक सॊ स्थाहरूको स्थाऩना सम्फन्धभा आवश्मक प्रफन्ध
गने, गयाउने,
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(ट)

तोवकए फभोक्तजभका अन्म काभ गने, गयाउने ।
ऩरयच्छे द-४

९.

प्राक्तऻक ऩरयषद्को गठन तथा काभ, कतनव्म य अतधकाय

प्राक्तऻक ऩरयषद्को गठन : (१) प्रततष्ठानको शैक्तऺक, प्राक्तऻक तथा अनुसन्धानात्भक
कामनराई व्मवक्तस्थत य तनमतभत गने तनकामको रूऩभा एक प्राक्तऻक ऩरयषद्
यहनेछ ।

(२) प्राक्तऻक ऩरयषद्को गठन दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :(क)
(ख)

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

क्तशऺाध्मऺ

-अध्मऺ

प्रततष्ठानका ववतबन्न ववषमगत सतभततका
अध्मऺहरूभध्मे कामनकायी ऩरयषद्को

तसपारयसभा सबाफाट भनोनीत ऩाॉच जना
तनदे शक

प्रततष्ठानका ऩा्यकक्रभ तथा ऩयीऺा
सम्फन्धी तनकामका प्रभुखहरू

क्तशऺकहरूभध्मे कामनकायी ऩरयषद्को

तसपारयसभा सबाफाट भनोनीत कम्तीभा
एक जना भवहरा सवहत दुई जना
स्वास््म ऺेत्रभा ववक्तशष्ट मोगदान

-सदस्म
-सदस्म
-सदस्म

-सदस्म

ऩु¥माएका व्मक्तिहरूभध्मे कामनकायी
ऩरयषद्को तसपारयसभा सबाफाट

भनोनीत कम्तीभा एक जना भवहरा
(छ)
(३)

वषनको हुनेछ ।

सवहत दुई जना

डीनहरूभध्मेफाट उऩकुरऩततरे
भनोनीत गये को डीन

-सदस्म
-सदस्म सक्तचव

उऩदपा (२) फभोक्तजभ भनोनीत सदस्महरूको ऩदावतध तीन

7

(४) भनोनीत सदस्मको ऩद कुनै कायणरे रयि हुन गएभा फाॉकी

अवतधको रातग सो ऩदभा ऩवहरे जुन प्रवक्रमाफाट ऩततन गरयएको हो सोही
प्रवक्रमा फभोक्तजभ अको व्मक्तिराई भनोनमन गरयनेछ ।

१०.

हुनेछ ।

(५) प्राक्तऻक ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी कामनववतध तोवकए फभोक्तजभ

प्राक्तऻक ऩरयषद्को काभ, कतनव्म य अतधकाय : प्राक्तऻक ऩरयषद्को काभ, कतनव्म य
अतधकाय दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :(क)

(ख)
(ग)
(घ)

(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

प्रततष्ठानको शैक्तऺक, प्राक्तऻक तथा अनुसन्धानात्भक कामनराई

व्मवक्तस्थत एवॊ तनमतभत गनन आवश्मक नीतत, मोजना तथा
कामनक्रभ फनाई स्वीकृततको रातग सबाभा ऩेश गने,

स्वास््म ववऻान सम्फन्धी ववतबन्न ववषम य तहभा क्तशऺा प्रदान
गनन अध्ममन तथा अनुसन्धान कामनक्रभ सञ्चारन गने, गयाउने,

प्रततष्ठानको रातग आवश्मक ऩने क्तशऺकको मोग्मता तनधानयण
गने,

प्रततष्ठानफाट सञ्चारन हुने अध्ममन, अनुसन्धान, तातरभ य
प्रक्तशऺण कामनक्रभको स्तय तनधानयण तथा ऩा्यकक्रभ स्वीकृत
गने,

ववद्याथी छनौट गने,

ऩयीऺाको भाऩदण्ड तनधानयण गने,

ऩयीऺा सञ्चारन य नततजा प्रकाशन गने,
प्रततष्ठानफाट

सञ्चातरत

अध्ममन

कामनक्रभभा

सपर

ववद्याथीराई उऩातध प्रदान गनन सबाभा तसपारयस गने,

हुने

प्रततष्ठानको तपनफाट प्रदान गरयने भानाथन उऩातध, छात्रवृक्तत्त,
ऩदक य ऩुयस्काय प्रदान गनन सबाभा तसपारयस गने,
गुणस्तयीम ऩा्यकऩुस्तक तमाय गने,

प्रततष्ठानफाट सञ्चारन हुने अध्ममन, अनुसन्धान, तातरभ तथा
प्रक्तशऺण कामनक्रभको भल्माङ्कन गने,

अध्ममन, तातरभ तथा अनुसन्धान फाऩतको शुल्क तनधानयण
गने,
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स्वीकृत

प्राक्तऻक

ॉ
ऩरयषद्सग

(ड)

सबाफाट

(ढ)

तोवकए फभोक्तजभका अन्म काभ गने ।

कामानन्वमन तथा अनुगभन गने,

सम्फक्तन्धत

तनणनम

ऩरयच्छे द–५

११.

कामनकायी ऩरयषद्को गठन तथा काभ, कतनव्म य अतधकाय

कामनकायी ऩरयषद्को गठन : (१) प्रततष्ठानको कामनकायी तनकामको रूऩभा
काभ गनन एक कामनकायी ऩरयषद् यहनेछ ।

(२) कामनकायी ऩरयषद्को गठन दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :(क)

उऩकुरऩतत

-अध्मऺ

(ग)

डीनहरूभध्मेफाट एक जना

-सदस्म

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

क्तशऺाध्मऺ

-सदस्म

सबाका सदस्म यहेका शैक्तऺक

सॊ स्थाका प्रभुखहरूभध्मेफाट एक जना

-सदस्म

तनदे शक

-सदस्म

यक्तजष्डाय

-सदस्म सक्तचव

क्तशऺकहरूभध्मेफाट एक जना

-सदस्म

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग), (घ) य (च) फभोक्तजभका

सदस्मको भनोनमन उऩकुरऩततको तसपारयसभा सहकुरऩततरे गनेछ ।
हुनेछ ।

१२.

हुनेछ ।

(४) उऩदपा (२) फभोक्तजभ भनोनीत सदस्मको ऩदावतध तीन वषनको
(५) कामनकायी ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी कामनववतध तोवकए फभोक्तजभ

कामनकायी ऩरयषद्को काभ, कतनव्म य अतधकाय : कामनकायी ऩरयषद्को काभ,
कतनव्म य अतधकाय दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :(क)
(ख)

सबाको तनणनम तथा तनदे शन कामानन्वमन गने, गयाउने,

प्रततष्ठानको रातग आवश्मक ऩने तनमभको भस्मौदा तमाय
गयी स्वीकृततको रातग सबाभा ऩेश गने,
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(ग)

(घ)

(ङ)

प्रततष्ठानको नीतत, मोजना, वावषनक कामनक्रभ, प्रगतत वववयण,

वावषनक फजेट, रे खाऩयीऺण प्रततवेदन तथा अन्म प्रस्तावहरू
तमाय गयी स्वीकृततको रातग सबाभा ऩेश गने,

भातहतका तनकामफाट सम्ऩन्न बएका काभ, कायफाहीको
अनुगभन तथा भल्माङ्कन गने तथा आवश्मकता अनुसाय
त्मस्ता तनकामराई तनदे शन ददने,

सबाको नीतत तनदे शनको अधीनभा यही प्रततष्ठानको कोष तथा

चर अचर सम्ऩक्तत्तको सञ्चारन, ये खदे ख य सॊ यऺण गने,
फेचतफखन गने तथा ठे क्काऩट्टाभा ददने,
तय

(च)

(छ)

नेऩार

सयकायफाट

प्राप्त

अचर

सम्ऩक्तत्त

फेचतफखन गदान नेऩार सयकायको स्वीकृतत तरनु ऩनेछ ।
प्रततष्ठानराई प्राप्त ववतबन्न वकतसभका सहमोग रहण गने ,
तोवकए फभोक्तजभका अन्म काभ गने, गयाउने ।
ऩरयच्छे द-६

१३.

ववद्याऩरयषद्, सङ्काम, शैक्तऺक सॊ स्था, अस्ऩतार तथा अन्म तनकाम

ववद्याऩरयषद्,,सङ्काम तथा अनुसन्धान केन्र सम्फन्धी व्मवस्था : (१) प्रततष्ठानरे
ववद्याऩरयषद्, सङ्काम तथा अनुसन्धान केन्रको स्थाऩना गनन स्नेछ ।
(२)

उऩदपा (१)

फभोक्तजभ

स्थावऩत

ववद्याऩरयषद्, सङ्काम

तथा

अनुसन्धान केन्रको गठन तथा काभ, कतनव्म य अतधकाय तोवकए फभोक्तजभ
१४.

हुनेछ ।

शैक्तऺक सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन : (१) प्रततष्ठानरे स्वास््म ववऻान
सम्फन्धी ववतबन्न ववषमभा अध्ममन तथा अनुसन्धान गने उद्देश्मरे आवश्मकता
अनुसाय शैक्तऺक सॊ स्थाको स्थाऩना गनन स्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ स्थावऩत शैक्तऺक सॊ स्थाको सञ्चारन

१५.

तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

अस्ऩतारको स्थाऩना य सञ्चारन : (१) प्रततष्ठानरे स्वास््म ऺेत्रभा उच्चस्तयीम

अध्ममन तथा अनुसन्धान गनन य गुणस्तयीम तथा सुरब स्वास््म सेवा उऩरब्ध
गयाउनको रातग अस्ऩतारको स्थाऩना गनेछ ।
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(२) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत प्रचतरत कानन फभोक्तजभ स्थाऩना

बई सञ्चारन बइयहेको याप्ती उऩऺेत्रीम अस्ऩतार उऩदपा (१) फभोक्तजभ
स्थाऩना बएको भातननेछ ।

१६.

हुनेछ ।

(३)

अस्ऩतारको

सञ्चारन

तथा

व्मवस्थाऩन

तोवकए

फभोक्तजभ

अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सतभतत : (१) अस्ऩतारराई सुचारु रूऩरे सञ्चारन गनन,
गयाउनको रातग एक अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सतभतत यहनेछ ।

(२) अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सतभततको गठन तथा काभ, कतनव्म य

अतधकाय तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-८

१७.

१८.
१९.

प्रततष्ठानका ऩदातधकायी, क्तशऺक तथा कभनचायी

कुरऩतत : (१) प्रधानभन्त्री प्रततष्ठानको कुरऩतत हुनेछ ।
(२) कुरऩतत प्रततष्ठानको प्रभुख हुनेछ ।

(३) कुरऩततरे प्रततष्ठानको तनयीऺण गनन स्नेछ ।

सहकुरऩतत : स्वास््म भन्त्री प्रततष्ठानको सहकुरऩतत हुनेछ ।

उऩकुरऩतत : (१) उऩकुरऩतत प्रततष्ठानभा ऩया सभम काभ गने प्रभुख
ऩदातधकायी हुनेछ ।
(२)

उऩकुरऩततको

ऩदभा

तनमुक्तिको

रातग

तसपारयस

गनन

कुरऩततफाट सहकुरऩततको अध्मऺताभा सबाका अन्म दुई जना सदस्म यहे को

एक सतभतत गठन हुनेछ य सो सतभततको तसपारयसभा कुरऩततरे उऩकुरऩतत
तनमुक्ति गनेछ ।

(३) उऩकुरऩततको ऩदावतध चाय वषनको हुनेछ ।

(४) उऩकुरऩततको काभ, कतनव्म य अतधकाय, ऩारयश्रतभक, सुववधा

२०.

तथा सेवाका अन्म शतन तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ।

क्तशऺाध्मऺ : (१) प्रततष्ठानको शैक्तऺक तथा प्राक्तऻक कामनको ये खदे खको रातग
उऩकुरऩततको तसपारयसभा सहकुरऩततरे क्तशऺाध्मऺको तनमुक्ति गनेछ ।

(२) क्तशऺाध्मऺ प्रततष्ठानभा ऩया सभम काभ गने ऩदातधकायी हुनेछ ।
(३) क्तशऺाध्मऺको ऩदावतध चाय वषनको हुनेछ।
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(४) क्तशऺाध्मऺको अन्म काभ, कतनव्म य अतधकाय, ऩारयश्रतभक, सुववधा

२१.

तथा सेवाका अन्म शतन तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ।

यक्तजष्डाय : (१) प्रततष्ठानको आतथनक य कभनचायी प्रशासन सम्फन्धी काभको

ये खदे खको रातग उऩकुरऩततको तसपारयसभा सहकुरऩततरे यक्तजष्डायको तनमुक्ति
गनेछ ।

(२) यक्तजष्डाय प्रततष्ठानको ऩया सभम काभ गने ऩदातधकायी हुनेछ ।
(३) यक्तजष्डायको ऩदावतध चाय वषनको हुनेछ।

(४) यक्तजष्डायको अन्म काभ, कतनव्म य अतधकाय, ऩारयश्रतभक, सुववधा

२२.

तथा सेवाका अन्म शतन तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ।

डीन : (१) प्रततष्ठानको सङ्कामको प्रभुख बई काभ गननको रातग उऩकुरऩततरे
डीनको तनमुक्ति गनेछ ।

(२) डीन प्रततष्ठानको ऩया सभम काभ गने ऩदातधकायी हुनेछ ।
(३) डीनको ऩदावतध चाय वषनको हुनेछ।

(४) डीनको अन्म काभ, कतनव्म य अतधकाय, ऩारयश्रतभक, सुववधा तथा

२३.

सेवाका अन्म शतन तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ।

तनदे शक : (१) अस्ऩतारको प्रशासकीम प्रभुखको रूऩभा काभ गननको रातग
उऩकुरऩततरे यक्तजष्डायको तसपारयसभा तनदे शकको तनमुक्ति गनेछ ।
(२) तनदे शकको ऩदावतध चाय वषनको हुनेछ।

(३) तनदे शकको अन्म काभ, कतनव्म य अतधकाय, ऩारयश्रतभक, सुववधा

२४.

तथा सेवाका अन्म शतन तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

अन्म ऩदातधकायी : (१) प्रततष्ठानभा तोवकए फभोक्तजभ अन्म ऩदातधकायीहरू यहन
स्नेछन् ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभका ऩदातधकायीहरूको तनमुक्ति काभ,

कतनव्म य अतधकाय, ऩारयश्रतभक, सुववधा तथा सेवाको शतन तोवकए फभोक्तजभ
२५.

हुनेछ ।

ऩदफाट हटाउन स्ने : (१) उऩकुरऩतत, क्तशऺाध्मऺ वा यक्तजष्डायरे आफ्नो
ऩदीम

क्तजम्भेवायी

ऩया

नगये को,

ऩद

अनुरूऩको

आचयण

नगये को

वा

इभान्दायीऩवनक आफ्नो कतनव्म ऩया गये को छै न बनी सबाभा तत्कार कामभ
यहे का एक चौथाई सदस्मरे कुरऩतत सभऺ तरक्तखत तनवेदन ददएभा कुरऩततरे
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सबाको कुनै सदस्मको अध्मऺताभा अन्म एक जना सदस्म य भन्त्रारमका
सक्तचव यहेको तीन सदस्मीम एक छानतफन सतभतत गठन गनेछ ।
(२)

उऩदपा (१)

फभोक्तजभको छानतफन सतभततरे

उऩकुरऩतत,

क्तशऺाध्मऺ वा यक्तजष्डायरे आफ्नो ऩदीम क्तजम्भेवायी ऩया नगये को, इभान्दायीऩवनक

काभ नगये को वा आफ्नो कतनव्म ऩारन नगये को बनी तसपारयस गये भा य सो
कुया

सबाको

फैठकफाट

ऩारयत

बएभा

कुरऩततरे

क्तशऺाध्मऺ वा यक्तजष्डायराई तनजको ऩदफाट हटाउनेछ ।

त्मस्तो

उऩकुरऩतत,

(३) उऩदपा (१) फभोक्तजभ छानतफन सतभतत गठन बएऩतछ उऩदपा

(२) फभोक्तजभ सबाफाट तनणनम नबएसम्भ त्मस्तो ऩदातधकायी आफ्नो ऩदफाट
स्वत् तनरम्फन हुनेछ ।

(४) उऩकुरऩतत, क्तशऺाध्मऺ वा यक्तजष्डाय फाहेक प्रततष्ठानका अन्म

ऩदातधकायीराई ऩदफाट हटाउने सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

(५) उऩदपा (२) फभोक्तजभ प्रततष्ठानका ऩदातधकायीराई ऩदफाट

हटाउने तसपारयस गनुन अक्तघ छानतफन सतभततरे तनज उऩय रागेको आयोऩको
२६.

सपाई ऩेश गने भौका ददनु ऩनेछ ।

प्रततष्ठानका क्तशऺक तथा कभनचायी : (१) प्रततष्ठानभा आवश्मक सङ्ग्ख्मा क्तशऺक
तथा कभनचायीहरू यहने छन् ।
(२)

प्रततष्ठानका क्तशऺक तथा कभनचायीको तनमुक्ति रोकसेवा

आमोगको तसपारयसभा तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

(३) प्रततष्ठानका क्तशऺक तथा कभनचायीको काभ, कतनव्म य अतधकाय,

ऩारयश्रतभक, सुववधा य सेवाका अन्म शतन तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-९

२७.

प्रततष्ठानको कोष, रेखा तथा रेखाऩयीऺण

प्रततष्ठानको कोष : (१) प्रततष्ठानको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
(२)

यहनेछन् :-

उऩदपा
(क)
(ख)

(१)

फभोक्तजभको

कोषभा

नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,

दे हामका

यकभहरू

शैक्तऺक शुल्क तथा सेवा शुल्कफाट प्राप्त यकभ,
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(ग)

स्वदे शी वा ववदे शी व्मक्ति, सङ्घ, सॊ स्था वा ववदे शी

(घ)

अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।

सयकायफाट अनुदान वा ऋण स्वरूऩ प्राप्त यकभ,

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोक्तजभ प्रततष्ठानरे ववदे शी व्मक्ति,

सङ्घ, सॊ स्था वा सयकायफाट कुनै यकभ प्राप्त गनुन अक्तघ नेऩार सयकाय, अथन
भन्त्रारमको स्वीकृतत तरनु ऩनेछ ।

(४) प्रततष्ठानको कोषको यकभ कुनै वाक्तणज्म फैङ्कभा खाता खोरी

जम्भा गरयनेछ ।

(५) प्रततष्ठानको सफै खचनहरू उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषफाट

व्महोरयनेछ ।
२८.

(६) प्रततष्ठानको कोष य खाताको सञ्चारन तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

रेखा य रेखाऩयीऺण : (१) प्रततष्ठानको आम व्ममको रे खा प्रचतरत कानन

फभोक्तजभ याक्तखनेछ ।

(२) प्रततष्ठानको रे खाऩयीऺण भहारे खा ऩयीऺकफाट हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-१०
ववववध

२९.

सम्फन्धन ददन नस्ने : प्रततष्ठानरे कुनै शैक्तऺक सॊ स्थाराई सम्फन्धन ददन

३०.

अन्म सॊस्थाराई सभावहत गनन स्ने : (१) प्रचतरत कानन फभोक्तजभ स्थाऩना

स्ने छै न ।

ॉ सभावहत
बई सञ्चारन बएका स्वास्थ ववऻान सम्फन्धी कुनै सॊ स्था प्रततष्ठानसग
हुन चाहे भा प्रततष्ठानरे त्मस्तो सॊ स्थाराई प्रततष्ठानभा सभावहत गनन स्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ सॊ स्था सभावहत गने सम्फन्धी आधाय

३१.

३२.

तथा कामनववतध तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

यावष्डम क्तशऺा तथा स्वास््म नीतत अनुरूऩ काभ गनुन ऩने : प्रततष्ठानरे नेऩार

सयकायफाट स्वीकृत बएको यावष्डम स्वास््म तथा क्तशऺा नीतत अनुरूऩ काभ गनुन
ऩनेछ ।

आयऺण सम्फन्धी व्मवस्था : (१) प्रततष्ठानरे प्रत्मेक शैक्तऺक सत्रभा बनान गने

कुर ववद्याथी सङ्ग्ख्माको दश प्रततशतभा नघट्ने गयी साभुदावमक ववद्यारमभा
अध्ममन गयी प्रवेक्तशका उत्तीणन गये का भवहरा, दतरत, आददवासी/जनजातत,
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अऩाङ्गता बएका व्मक्ति, भधेशी तथा वऩछतडएका ऺेत्रका ववद्याथीको रातग
आयऺणको व्मवस्था गनुन ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ आयऺण गरयएका स्थानभा प्रततस्ऩधानद्वाया

३३.

ववद्याथी छनौट गरयनेछ।

ववद्याथी बनान गदान प्राथतभकता ददनु ऩने : (१) प्रततष्ठानरे प्रवेक्तशका उत्तीणन गयी
स्वास््म ववऻान सम्फन्धी ववषमभा प्रववणता प्रभाणऩत्र तह उत्तीणन गये का य

दुगभ
न ऺेत्रको स्वास््म सॊ स्थाभा तोवकएको अवतधबय काभ गये का स्वास््म
सेवाका सहामक कभनचायीराई प्रततष्ठानको स्नातक तहभा अध्ममन गननको
रातग बनान हुन प्राथतभकता ददनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ बनान हुन चाहने कभनचायीरे नेऩार

३४.

भेतडकर काउक्तन्सररे तोकेको भाऩदण्ड ऩया गये को हुन ु ऩनेछ ।

छात्रवृक्तत्त उऩरब्ध गयाउनु ऩने : (१) प्रततष्ठानरे प्रत्मेक शैक्तऺक सत्रभा बनान
गने कुर ववद्याथी सङ्ग्ख्माको कम्तीभा ऩचास प्रततशत स्थानभा आतथनक रूऩरे
ववऩन्न ववद्याथीराई ऩणन रूऩभा छात्रवृक्तत्त उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

स्ऩष्टीकयण : मस दपाको प्रमोजनको रातग “आतथनक रूऩरे ववऩन्न” बन्नारे
साभुदावमक ववद्यारमभा अध्ममन गयी प्रवेक्तशका उत्तीणन गये का ववद्याथीहरूभध्मे

तोवकएको आधायभा सम्फक्तन्धत गाउॉऩातरका वा नगयऩातरकारे आतथनक ववऩन्न
बनी तसपारयस गये को ववद्याथीराई जनाउॉछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ ऩचास प्रततशतराई शतप्रततशत भानी सो

को ऩैँ तारीस प्रततशत स्थानभा भवहरा, दतरत, आददवासी/जनजातत, भधे शी,

अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा वऩछतडएका ऺेत्रका ववद्याथीराई भात्र छात्रवृक्तत्त
उऩरब्ध गयाइनेछ ।

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोक्तजभ छात्रवृक्तत्त उऩरब्ध गयाउने आधाय

तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

(४) कुनै तनकाम वा सॊ स्थारे कुनै ववद्याथीराई प्रततष्ठानभा अध्ममनको

३५.

रातग छात्रवृक्तत्त उऩरब्ध गयाउन स्नेछ ।

तोकेको स्थानभा काभ गनुन ऩने : (१) मस ऐन फभोक्तजभ आयऺण वा

छात्रवृक्तत्तभा अध्ममन गये को ववद्याथीरे प्रततष्ठानरे तोकेको वऩछतडएका ऺेत्रभा
कम्तीभा तीन वषन काभ गनुन ऩनेछ ।
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(२) कुनै तनकाम वा सॊ स्थाको छात्रवृक्तत्तभा अध्ममन गने ववद्याथीरे

त्मस्तो छात्रवृक्तत्त ऩाए फाऩत कुनै ठाउॉभा तनक्तित अवतधसम्भ काभ गनुन ऩने

गयी छात्रवृक्तत्त प्रदान गने तनकाम वा सॊ स्थारे शतन याखेको बए सोही शतन
फभोक्तजभ य त्मसयी शतन नयाखेको बए उऩदपा (१) फभोक्तजभको अवतधबय
काभ गनुन ऩनेछ ।

(३) दपा ३३ फभोक्तजभ प्रततष्ठानको प्राथतभकताभा बनान बएका

ववद्याथीरे प्रततष्ठानरे तोकेको अवतधबय वऩछतडएको ऺेत्रभा काभ गनुन ऩनेछ ।

(४) दपा ३३ को उऩदपा (१) फभोक्तजभको आयऺण य दपा ३४

फभोक्तजभको छात्रवृक्तत्तभा अध्ममन गने ववद्याथीरे उऩदपा (१), (२) वा (३)

भा उल्रेक्तखत ऩया अवतध काभ गये ऩतछ भात्र प्रततष्ठानरे त्मस्तो ववद्याथीराई
शैक्तऺक मोग्मताको स्थामी प्रभाणऩत्र ददनेछ ।

(५) प्रततष्ठानरे दपा ३२, ३३ य ३४ फभोक्तजभको आयऺण,

प्राथतभकता वा छात्रवृक्तत्तभा अध्ममन गने ववद्याथी फाहे क प्रततष्ठानभा अध्ममन
गने अन्म ववद्याथीराई अध्ममन ऩिात् वऩछतडएका ऺेत्रको स्वास््म सॊ स्थाभा
३६.

काभ गनन प्रोत्सावहत गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनन स्नेछ ।

वावषनक प्रततवेदन : (१) प्रततष्ठानरे प्रत्मेक आतथनक वषन सभाप्त बएको तीन

भवहनातबत्र आपरे वषनबरयभा गये को काभ कायफाहीको वावषनक प्रततवेदन
भन्त्रारमभा ऩेश गनुन ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको प्रततवेदनभा अन्म कुयाको अततरयि

प्रततष्ठानरे वषनबरयभा गये को काभको सॊ क्तऺप्त वववयण य प्रततष्ठानको उऩरक्तब्ध
३७.

रगामतका कुयाहरू उल्रे ख गनुन ऩनेछ ।
अतधकाय प्रत्मामोजन : (१) सबारे

मस ऐन फभोक्तजभ आपराई प्राप्त

अतधकायहरूभध्मे आवश्मकता अनुसाय केही अतधकाय प्राक्तऻक ऩरयषद्, कामनकायी
ऩरयषद् वा उऩकुरऩततराई प्रत्मामोजन गनन स्नेछ ।

(२) प्राक्तऻक ऩरयषद् तथा कामनकायी ऩरयषद्रे मस ऐन फभोक्तजभ

आपराई

प्राप्त

अतधकायहरूभध्मे

आवश्मकता

अनुसाय

केही

अतधकाय

प्रततष्ठानका कुनै ऩदातधकायी वा भातहतका कुनै तनकामराई प्रत्मामोजन गनन
स्नेछ ।
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३८.

काभ कायफाही फदय नहुने : प्रततष्ठानको कुनै ऩदातधकायी वा सदस्मको स्थान

रयि बई वा प्रततष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै ऩदातधकायी वा सदस्मको

तनमुक्ति वा भनोनमनभा त्रुवट बएको कायणरे भात्र प्रततष्ठानफाट बए गये को
३९.

४०.
४१.

४२.

काभ कायफाही फदय हुने छै न ।

तनदे शन ददन स्ने : प्रततष्ठानको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा कुरऩतत तथा
सहकुरऩततरे

प्रततष्ठानराई

आवश्मक

तनदे शन

तनदे शनको ऩारना गनुन प्रततष्ठानको कतनव्म हुनेछ ।

ददन

स्नेछ

य

त्मस्तो

ॉ सम्ऩकन : प्रततष्ठानरे नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकन याख्दा
नेऩार सयकायसग
भन्त्रारम भाय ्पत याख्नु ऩनेछ ।

शऩथ तरनु ऩने : प्रततष्ठानको ऩदातधकायीको ऩदभा तनमुि बएको व्मक्तिरे

आफ्नो ऩदको कामनबाय सम्हाल्नु अक्तघ तोवकए फभोक्तजभको ढाॉचाभा शऩथ तरनु
ऩनेछ ।

कभनचायी प्रततष्ठानभा यहन स्ने : (१) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत याप्ती
उऩऺेत्रीम

अस्ऩतार

घोयाही

दाङ्गभा

कामनयत

नेऩार

स्वास््म

सेवाका

कभनचायीहरूभध्मे प्रततष्ठानभा काभ गनन चाहने कभनचायीरे मस ऐन अन्तगनत
फनेको कभनचायी सेवा सम्फन्धी तनमभ प्रायम्ब बएको तभततरे छ भवहनातबत्र
भन्त्रारमभा तनवेदन ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ तनवेदन ददने कभनचायीराई भन्त्रारमरे

प्रततष्ठानको

कभनचायीको

रूऩभा

प्रततष्ठानको कभनचायी भातननेछ ।

यहने

स्वीकृतत

ददएभा

त्मस्ता

कभनचायी

(३) उऩदपा (२) फभोक्तजभ प्रततष्ठानभा यहने कभनचायीरे स्वास््म

४३.

सेवाभा काभ गये को सेवा अवतध प्रततष्ठानको सेवा अवतधभा गणना हुनेछ ।

तनमभ फनाउने अतधकाय : (१) मस ऐनको कामानन्वमनको रातग प्रततष्ठानरे
आवश्मक तनमभ फनाउन स्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे क्तखएको बए ताऩतन नेऩार

सयकायराई थऩ आतथनक व्ममबाय ऩने ववषमभा तनमभ फनाउॉदा नेऩार सयकाय,
४४.

अथन भन्त्रारमको स्वीकृतत तरनु ऩनेछ ।

खाये जी य फचाउ : (१) याप्ती उऩऺेत्रीम अस्ऩतार ववकास सतभतत (गठन)
आदे श, २०६८ खाये ज गरयएको छ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको गठन आदे श फभोक्तजभको ववकास

सतभततभा कामनयत क्तशऺक तथा कभनचायीहरूराई प्रततष्ठानको सभान स्तय य
तहको ऩदभा सारयनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोक्तजभको आदे श फभोक्तजभ बए गये का सफै काभ

कायफाही मसै ऐन फभोक्तजभ बए गये को भातननेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोक्तजभको आदे श फभोक्तजभको ववकास सतभततको

नाभभा यहे को चर, अचर सम्ऩक्तत्त, रेनदे न कायोफाय, ऋण, धन रगामत सम्ऩणन
अतधकाय तथा दावमत्व प्रततष्ठानभा सये को भातननेछ ।
(५)

मस

ऐन

फभोक्तजभ

अस्ऩतार

व्मवस्थाऩन

सतभतत

गठन

नबएसम्भको रातग उऩदपा (१) फभोक्तजभको आदे श फभोक्तजभ गदठत सतभततरे
सो अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सतभततको काभ गनेछ ।
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