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राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४
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प्रस्िावना : स्वास््य ववज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्िरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलक
आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गनन िथा स्वास््य सेवामा सवनसाधारण जनिालाई सहज, सुलभ र
गुणस्िरीय स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठानको

स्थापना र सञ्चालन गने

सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
नेपालको सं ववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोक्तजमको व्यवस्थावपका-सं सदले यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारक्तम्भक
१.

सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४”
रहे को छ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अस्पिाल” भन्नाले दफा १५ बमोक्तजमको अस्पिाल सम्झनु पछन।

(ख)

“अस्पिाल व्यवस्थापन सतमति” भन्नाले दफा १६ बमोक्तजम गठन भएको
अस्पिाल व्यवस्थापन सतमति सम्झनु पछन ।

(ग)

“उपकुलपति” भन्नाले दफा १९ बमोक्तजमको उपकुलपति सम्झनु पछन।

(घ)

“कायनकारी पररषद्” भन्नाले दफा ११ बमोक्तजम गठन भएको कायनकारी पररषद्
सम्झनु पछन।

(ङ)

“कुलपति”

भन्नाले

दफा

१७

बमोक्तजमको

कुलपति

सम्झनु

पछन।
(च)

“डीन” भन्नाले दफा २२ बमोक्तजमको डीन सम्झनु पछन।

(छ)

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयममा
िोवकएको वा िोवकए बमोक्तजम सम्झनु पछन।

(ज)

“तनदे शक”

भन्नाले

दफा

पछन ।
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(झ)

“प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोक्तजम स्थापना भएको राप्ती स्वास््य ववज्ञान
प्रतिष्ठान सम्झनु पछन।

(ञ)

“प्राक्तज्ञक पररषद्” भन्नाले दफा ९ बमोक्तजम गठन भएको प्राक्तज्ञक पररषद्
सम्झनु पछन।

(ट)

“मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास््य सम्बन्धी ववषय हे ने मन्त्रालय
सम्झनु पछन।

(ठ)

“रक्तजष्ट्रार” भन्नाले दफा २१ बमोक्तजमको रक्तजष्ट्रार सम्झनु पछन।

(ड)

“क्तशक्षक” भन्नाले प्रतिष्ठानमा अध्यापन िथा अनुसन्धान गनन तनयुि भएको
व्यक्ति सम्झनु पछन ।

(ढ)

“क्तशक्षाध्यक्ष” भन्नाले दफा २० बमोक्तजमको क्तशक्षाध्यक्ष सम्झनु पछन।

(ण)

“शैक्तक्षक सं स्था” भन्नाले दफा १४ बमोक्तजम स्थापना भएको शैक्तक्षक सं स्था
सम्झनु पछन ।

(ि)

“सभा” भन्नाले दफा ७ बमोक्तजम गठन भएको सभा सम्झनु पछन।

(थ)

“सहकुलपति” भन्नाले दफा १८ बमोक्तजमको सहकुलपति सम्झनु पछन।
पररच्छे द-२
प्रतिष्ठानको स्थापना, स्वरूप िथा काम, किनव्य र अतधकार

३.

प्रतिष्ठानको स्थापना : (१) स्वास््य ववज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्िरीय अध्ययन, अध्यापन िथा
अनुसन्धान गनन िथा स्वास््य सेवामा सवनसाधारण जनिालाई सहज, सुलभ र गुणस्िरीय
स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने काम समेिको लातग राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना
गररएको छ ।
(२) प्रतिष्ठानको मुख्य कायानलय दाङ्ग क्तजल्लाको घोराहीमा रहनेछ ।
(३) प्रतिष्ठानलाई अङ्ग्रेजी भाषामा राप्ती एकेडे मी अफ हे ल्थ साेन्सेज भतननेछ ।

४.

प्रतिष्ठान स्वशातसि सं स्था हुने : (१) प्रतिष्ठान अववक्तच्छन्न उत्तरातधकारवाला एक स्वशातसि
सं स्था हुनेछ ।
(२) प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको लातग आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पक्तत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेचतबखन गनन
वा अन्य कुनै वकतसमले व्यवस्था गनन स्नेछ ।
(४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजर गनन र प्रतिष्ठान उपर पतन
सोही नामबाट नातलस उजर लाग्न स्नेछ ।
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५.

प्रतिष्ठानको स्वरूप : प्रतिष्ठानमा दे हाय बमोक्तजमका सङ्गठनहरू रहनेछन् र तिनीहरूको सामवहक
रूप नै प्रतिष्ठानको स्वरूप हुनेछ :-

६.

(क)

सभा,

(ख)

प्राक्तज्ञक पररषद्,

(ग)

कायनकारी पररषद्,

(घ)

सेवा आयोग,

(ङ)

ववद्या पररषद्,

(च)

सङ्काय,

(छ)

अनुसन्धान केन्र,

(ज)

शैक्तक्षक सं स्था,

(झ)

अस्पिाल,

(ञ)

िोवकए बमोक्तजमका अन्य तनकाय ।

प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार : (१) प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार दे हाय
बमोक्तजम हुनेछ :(क)

स्वास््य सम्बन्धी ववतभन्न ववषयमा अध्ययन, अध्यापन, िातलम िथा
अनुसन्धान गने, गराउने,

(ख)

ु भ स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने,
गुणस्िरीय िथा सवनसल

(ग)

स्वास््य सम्बन्धी ववतभन्न ववषयमा अध्ययन, अध्यापन, िातलम

सं स्था

िथा अस्पिालसँग सम्झौिा गने,
(घ)

गुणस्िरीय स्वास््य सेवाको लातग आवश्यक पने दक्ष जनशक्ति
उत्पादन गने,

(ङ)

प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गररने ववतभन्न कायनक्रमहरूलाई सुदृढ िुल्याउन
र त्यस्िा कायनक्रमको गुणस्िर अतभवृवि गनन स्वदे शी वा ववदे शी
ववश्वववद्यालय, शैक्तक्षक सं स्था वा अस्पिालसँग समन्वय कायम गने,

(च)

स्वास््यसँग सम्बक्तन्धि स्वदे शी िथा ववदे शी ववश्वववद्यालय, प्रतिष्ठान र
अन्िररावष्ट्रय सङ्घ सं स्थासँग सम्बन्ध स्थापना, तबस्िार र सुदृढ गरी
पारस्पररक सहयोग आदान प्रदान गने,

(छ)

स्वास््य

सम्बन्धी

ववतभन्न

ववषयमा

गोष्ठी,

सम्मेलन,

सेतमनार,

अन्िरवक्रया आयोजना गने, गराउने,
(ज)

स्वास््य सम्बन्धी ववतभन्न पुस्िक, पचान, बुलेवटन िथा सचेिना पोष्टर
प्रकाशन गने, गराउने,
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(झ)

िोवकए बमोक्तजमका अन्य काम गने, गराउने ।

(२) प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार प्रतिष्ठानको सङ्गठन माफनि प्रयोग र पालना
हुनेछन् ।
पररच्छे द-३
सभाको गठन िथा काम, किनव्य र अतधकार
७.

सभाको

गठन

:

(१)

प्रतिष्ठानको

सवोच्च

तनकायको

रूपमा

एक

सभा

रहनेछ ।
(२) सभाको गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

कुलपति

(ख)

सहकुलपति

(ग)

सदस्य, रावष्ट्रय योजना आयोग (स्वास््य क्षेत्र हे ने)

-सदस्य

(घ)

उपकुलपति

-सदस्य

(ङ)

स्वास््य ववज्ञान सम्बन्धी उच्च क्तशक्षा प्रदान गने

-अध्यक्ष
-उपाध्यक्ष

ववश्वववद्यालय िथा अन्य प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्ये
कायनकारी पररषद्को तसफाररसमा सभाबाट मनोनीि दुई जना -सदस्य
(च)

सक्तचव, मन्त्रालय

-सदस्य

(छ)

सक्तचव, नेपाल सरकार अथन मन्त्रालय

-सदस्य

(ज)

सक्तचव, नेपाल सरकारको क्तशक्षा सम्बन्धी ववषय हे ने मन्त्रालय -सदस्य

(झ)

क्तशक्षाध्यक्ष

-सदस्य

(ञ)

डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनीि एक जना

-सदस्य

(ट)

तनदे शक

-सदस्य

(ठ)

प्रमुख, दाङ्ग क्तजल्ला समन्वय सतमति

-सदस्य

(ड)

प्रमुख, घोराही उपमहानगरपातलका

-सदस्य

(ढ)

क्तशक्षकहरूमध्ये प्राक्तज्ञक पररषद्को तसफाररसमा कायनकारी
पररषद्बाट मनोनीि कम्िीमा एक जना मवहला सवहि दुई जना -सदस्य

(ण)

शैक्तक्षक सं स्थाका प्रमुखहरूमध्ये कायनकारी पररषद्को तसफाररसमा
सभाबाट मनोनीि एक जना

-सदस्य

(ि)

अध्यक्ष, नेपाल स्वास््य अनुसन्धान पररषद्

-सदस्य

(थ)

अध्यक्ष, नेपाल मेतडकल काउक्तन्सल

-सदस्य

(द)

दतलि, आददवासी÷जनजाति िथा वपछतडएका वगनबाट प्रतितनतधत्व
हुने गरी कायनकारी पररषद्को तसफाररसमा सभाबाट मनोनीि
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कम्िीमा दुई जना मवहला सवहि चार जना
(ध)

-सदस्य

चन्दादािाहरूमध्ये कायनकारी पररषद्को तसफाररसमा सभाबाट
मनोनीि कम्िीमा एकजना मवहला सवहि दुई जना

(न)

-सदस्य

प्रतिष्ठानमा कायनरि कमनचारीहरूमध्ये सभाबाट मनोनीि
एक जना

(प)

-सदस्य

रक्तजष्ट्रार

-सदस्य सक्तचव

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम मनोनीि सदस्यहरूको पदावतध िीन वषनको हुनेछ ।
(४) मनोनीि सदस्यको पद कुनै कारणले ररि हुन गएमा बाँकी अवतधको लातग सो
पदमा पवहले जुन प्रवक्रयाबाट पतिन गररएको हो, सोही प्रवक्रया बमोक्तजम अको व्यक्तिलाई
मनोनयन गररनेछ ।
(५) सभाको बैठक सम्बन्धी कायनववतध िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
८.

सभाको काम, किनव्य र अतधकार :सभाको काम, किनव्य र अतधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

प्रतिष्ठानको नीति, योजना िथा कायनक्रम स्वीकृि गने,

(ख)

प्रतिष्ठानको वावषनक बजेट स्वीकृि गने,

(ग)

प्रतिष्ठानको तनयम स्वीकृि गने,

(घ)

प्रतिष्ठानको िफनबाट प्रदान गररने छात्रवृक्तत्त, उपातध, प्रमाणपत्र, पदक िथा
पुरस्कार प्रदान गने,

(ङ)

िोवकए बमोक्तजम मानाथन उपातध प्रदान गने,

(च)

आफ्नो मािहिमा रहे का प्रतिष्ठानका ववतभन्न तनकायलाई मागनदशनन गने िथा
आवश्यक तनदे शन ददने,

(छ)

रावष्ट्रय स्वास््य िथा क्तशक्षा नीति तनमानण गने क्रममा नेपाल सरकारलाई
आवश्यक सुझाव ददने,

(ज)

प्रतिष्ठानको वावषनक प्रतिवेदन स्वीकृि गने,

(झ)

प्रतिष्ठानको ले खापरीक्षण प्रतिवेदनमातथ छलफल गने र स्वीकृि गने,

(ञ)

शैक्तक्षक सं स्थाहरूको स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गने, गराउने,

(ट)

िोवकए बमोक्तजमका अन्य काम गने, गराउने ।
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पररच्छे द-४
प्राक्तज्ञक पररषद्को गठन िथा काम, किनव्य र अतधकार
९.

प्राक्तज्ञक पररषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको शैक्तक्षक, प्राक्तज्ञक िथा अनुसन्धानात्मक कायनलाई
व्यवक्तस्थि र तनयतमि गने तनकायको रूपमा एक प्राक्तज्ञक पररषद् रहनेछ ।
(२) प्राक्तज्ञक पररषद्को गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

क्तशक्षाध्यक्ष

-अध्यक्ष

(ख)

प्रतिष्ठानका ववतभन्न ववषयगि सतमतिका अध्यक्षहरूमध्ये कायनकारी
पररषद्को तसफाररसमा सभाबाट मनोनीि पाँच जना

-सदस्य

(ग)

तनदे शक

-सदस्य

(घ)

प्रतिष्ठानका पाठ्यक्रम िथा परीक्षा सम्बन्धी तनकायका
प्रमुखहरू

(ङ)

-सदस्य

क्तशक्षकहरूमध्ये कायनकारी पररषद्को तसफाररसमा सभाबाट
मनोनीि कम्िीमा एक जना मवहला सवहि दुई जना

(च)

-सदस्य

स्वास््य क्षेत्रमा ववक्तशष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्ये
कायनकारी पररषद्को तसफाररसमा सभाबाट मनोनीि कम्िीमा
एक जना मवहला सवहि दुई जना

(छ)
(३)

डीनहरूमध्येबाट उपकुलपतिले मनोनीि गरे को डीन

-सदस्य
-सदस्य सक्तचव

उपदफा (२) बमोक्तजम मनोनीि सदस्यहरूको पदावतध िीन वषनको हुनछ
े ।

(४) मनोनीि सदस्यको पद कुनै कारणले ररि हुन गएमा बाँकी अवतधको लातग सो
पदमा पवहले जुन प्रवक्रयाबाट पतिन गररएको हो सोही प्रवक्रया बमोक्तजम अको व्यक्तिलाई
मनोनयन गररनेछ ।
(५) प्राक्तज्ञक पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनववतध िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
१०.

प्राक्तज्ञक पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार : प्राक्तज्ञक पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार
दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

प्रतिष्ठानको शैक्तक्षक, प्राक्तज्ञक िथा अनुसन्धानात्मक कायनलाई व्यवक्तस्थि एवं
तनयतमि गनन आवश्यक नीति, योजना िथा कायनक्रम बनाई स्वीकृतिको लातग
सभामा पेश गने,

(ख)

स्वास््य ववज्ञान सम्बन्धी ववतभन्न ववषय र िहमा क्तशक्षा प्रदान गनन अध्ययन
िथा अनुसन्धान कायनक्रम सञ्चालन गने, गराउने,

(ग)

प्रतिष्ठानको लातग आवश्यक पने क्तशक्षकको योग्यिा तनधानरण गने,
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(घ)

प्रतिष्ठानबाट

सञ्चालन

हुने

अध्ययन,

अनुसन्धान,

िातलम

र

प्रक्तशक्षण

कायनक्रमको स्िर तनधानरण िथा पाठ्यक्रम स्वीकृि गने,
(ङ)

ववद्याथी छनौट गने,

(च)

परीक्षाको मापदण्ड तनधानरण गने,

(छ)

परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गने,

(ज)

प्रतिष्ठानबाट सञ्चातलि अध्ययन कायनक्रममा सफल हुने ववद्याथीलाई उपातध
प्रदान गनन सभामा तसफाररस गने,

(झ)

प्रतिष्ठानको िफनबाट प्रदान गररने मानाथन उपातध, छात्रवृक्तत्त, पदक र पुरस्कार
प्रदान गनन सभामा तसफाररस गने,

(ञ)

गुणस्िरीय पाठ्यपुस्िक ियार गने,

(ट)

प्रतिष्ठानबाट

सञ्चालन

हुने

अध्ययन, अनुसन्धान, िातलम

िथा

प्रक्तशक्षण

कायनक्रमको मल्याङ्कन गने,
(ठ)

अध्ययन, िातलम िथा अनुसन्धान बापिको शुल्क तनधानरण गने,

(ड)

सभाबाट स्वीकृि प्राक्तज्ञक पररषद्सँग सम्बक्तन्धि तनणनय कायानन्वयन िथा
अनुगमन गने,

(ढ)

िोवकए बमोक्तजमका अन्य काम गने ।
पररच्छे द–५
कायनकारी पररषद्को गठन िथा काम, किनव्य र अतधकार

११.

कायनकारी पररषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको कायनकारी तनकायको रूपमा काम गनन एक
कायनकारी पररषद् रहनेछ ।
(२) कायनकारी पररषद्को गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

उपकुलपति

-अध्यक्ष

(ख)

क्तशक्षाध्यक्ष

-सदस्य

(ग)

डीनहरूमध्येबाट एक जना

-सदस्य

(घ)

सभाका सदस्य रहे का शैक्तक्षक सं स्थाका प्रमुखहरूमध्येबाट
एक जना

-सदस्य

(ङ)

तनदे शक

-सदस्य

(च)

क्तशक्षकहरूमध्येबाट एक जना

-सदस्य

(छ)

रक्तजष्ट्रार

-सदस्य सक्तचव
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(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोक्तजमका सदस्यको मनोनयन
उपकुलपतिको तसफाररसमा सहकुलपतिले गनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजम मनोनीि सदस्यको पदावतध िीन वषनको

हुनेछ ।

(५) कायनकारी पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनववतध िोवकए बमोक्तजम

हुनेछ ।

१२. कायनकारी पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार : कायनकारी पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार
दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

सभाको तनणनय िथा तनदे शन कायानन्वयन गने, गराउने,

(ख)

प्रतिष्ठानको लातग आवश्यक पने तनयमको मस्यौदा ियार गरी स्वीकृतिको
लातग सभामा पेश गने,

(ग)

प्रतिष्ठानको नीति, योजना, वावषनक कायनक्रम, प्रगति वववरण, वावषनक बजेट,
ले खापरीक्षण प्रतिवेदन िथा अन्य प्रस्िावहरू ियार गरी स्वीकृतिको लातग
सभामा पेश गने,

(घ)

मािहिका तनकायबाट सम्पन्न भएका काम, कारबाहीको अनुगमन िथा
मल्याङ्कन गने िथा आवश्यकिा अनुसार त्यस्िा तनकायलाई तनदे शन ददने,

(ङ)

सभाको नीति तनदे शनको अधीनमा रही प्रतिष्ठानको कोष िथा चल अचल
सम्पक्तत्तको सञ्चालन, रे खदे ख र सं रक्षण गने, बेचतबखन गने िथा ठे क्कापट्टामा
ददने,
िर नेपाल सरकारबाट प्राप्त अचल सम्पक्तत्त बेचतबखन गदान नेपाल
सरकारको स्वीकृति तलनु पनेछ ।

(च)

प्रतिष्ठानलाई प्राप्त ववतभन्न वकतसमका सहयोग रहण गने,

(छ)

िोवकए बमोक्तजमका अन्य काम गने, गराउने ।
पररच्छे द-६

ववद्यापररषद्, सङ्काय, शैक्तक्षक सं स्था, अस्पिाल िथा अन्य तनकाय
१३.

ववद्यापररषद्,,सङ्काय िथा अनुसन्धान केन्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानले ववद्यापररषद्,
सङ्काय िथा अनुसन्धान केन्रको स्थापना गनन स्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थावपि ववद्यापररषद्, सङ्काय िथा अनुसन्धान केन्रको
गठन िथा काम, किनव्य र अतधकार िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

१४.

शैक्तक्षक सं स्थाको स्थापना िथा सञ्चालन : (१) प्रतिष्ठानले स्वास््य ववज्ञान सम्बन्धी ववतभन्न
ववषयमा अध्ययन िथा अनुसन्धान गने उद्देश्यले आवश्यकिा अनुसार शैक्तक्षक सं स्थाको
स्थापना गनन स्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थावपि शैक्तक्षक सं स्थाको सञ्चालन िोवकए बमोक्तजम
हुनेछ ।
१५.

अस्पिालको स्थापना र सञ्चालन : (१) प्रतिष्ठानले स्वास््य क्षेत्रमा उच्चस्िरीय अध्ययन िथा
अनुसन्धान गनन र गुणस्िरीय

िथा

सुलभ स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउनको लातग

अस्पिालको स्थापना गनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि प्रचतलि कानन बमोक्तजम स्थापना भई सञ्चालन
भेरहे को राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पिाल उपदफा (१) बमोक्तजम स्थापना भएको मातननेछ ।
(३)

अस्पिालको

सञ्चालन

िथा

व्यवस्थापन

िोवकए

बमोक्तजम

हुनेछ ।
१६.

अस्पिाल व्यवस्थापन सतमति : (१) अस्पिाललाई सुचारु रूपले सञ्चालन गनन, गराउनको लातग
एक अस्पिाल व्यवस्थापन सतमति रहनेछ ।
(२) अस्पिाल व्यवस्थापन सतमतिको गठन िथा काम, किनव्य र अतधकार िोवकए
बमोक्तजम हुनेछ ।
पररच्छे द-८
प्रतिष्ठानका पदातधकारी, क्तशक्षक िथा कमनचारी

१७.

कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुनेछ ।
(२) कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुनेछ ।
(३) कुलपतिले प्रतिष्ठानको तनरीक्षण गनन स्नेछ ।

१८.

सहकुलपति : स्वास््य मन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुनेछ ।

१९.

उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रतिष्ठानमा परा समय काम गने प्रमुख
(२)

उपकुलपतिको

पदमा

तनयुक्तिको

लातग

तसफाररस

पदातधकारी हुनेछ ।
गनन

कुलपतिबाट

सहकुलपतिको अध्यक्षिामा सभाका अन्य दुई जना सदस्य रहे को एक सतमति गठन हुनेछ र
सो सतमतिको तसफाररसमा कुलपतिले उपकुलपति तनयुक्ति गनेछ ।
(३) उपकुलपतिको पदावतध चार वषनको हुनेछ ।
(४) उपकुलपतिको काम, किनव्य र अतधकार, पारर्रमतमक, सुववधा िथा सेवाका
अन्य शिन िोवकए बमोक्तजम हुनेछ।
२०.

क्तशक्षाध्यक्ष : (१) प्रतिष्ठानको शैक्तक्षक िथा प्राक्तज्ञक कायनको रे खदे खको लातग उपकुलपतिको
तसफाररसमा सहकुलपतिले क्तशक्षाध्यक्षको तनयुक्ति गनेछ ।
(२) क्तशक्षाध्यक्ष प्रतिष्ठानमा परा समय काम गने पदातधकारी हुनेछ ।
(३) क्तशक्षाध्यक्षको पदावतध चार वषनको हुनेछ।
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(४) क्तशक्षाध्यक्षको अन्य काम, किनव्य र अतधकार, पारर्रमतमक, सुववधा िथा सेवाका
अन्य शिन िोवकए बमोक्तजम हुनेछ।
२१.

रक्तजष्ट्रार : (१) प्रतिष्ठानको आतथनक र कमनचारी प्रशासन सम्बन्धी कामको रे खदे खको लातग
उपकुलपतिको तसफाररसमा सहकुलपतिले रक्तजष्ट्रारको तनयुक्ति गनेछ ।
(२) रक्तजष्ट्रार प्रतिष्ठानको परा समय काम गने पदातधकारी हुनेछ ।
(३) रक्तजष्ट्रारको पदावतध चार वषनको हुनेछ।
(४) रक्तजष्ट्रारको अन्य काम, किनव्य र अतधकार, पारर्रमतमक, सुववधा िथा सेवाका अन्य
शिन िोवकए बमोक्तजम हुनेछ।

२२.

डीन : (१) प्रतिष्ठानको सङ्कायको प्रमुख भई काम गननको लातग उपकुलपतिले डीनको तनयुक्ति
गनेछ ।
(२) डीन प्रतिष्ठानको परा समय काम गने पदातधकारी हुनेछ ।
(३) डीनको पदावतध चार वषनको हुनेछ।
(४) डीनको अन्य काम, किनव्य र अतधकार, पारर्रमतमक, सुववधा िथा सेवाका अन्य
शिन िोवकए बमोक्तजम हुनेछ।

२३.

तनदे शक : (१) अस्पिालको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गननको लातग उपकुलपतिले
रक्तजष्ट्रारको तसफाररसमा तनदे शकको तनयुक्ति गनेछ ।
(२) तनदे शकको पदावतध चार वषनको हुनेछ।
(३) तनदे शकको अन्य काम, किनव्य र अतधकार, पारर्रमतमक, सुववधा िथा सेवाका
अन्य शिन िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

२४.

अन्य पदातधकारी : (१) प्रतिष्ठानमा िोवकए बमोक्तजम अन्य पदातधकारीहरू रहन स्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमका पदातधकारीहरूको तनयुक्ति काम, किनव्य र अतधकार,
पारर्रमतमक, सुववधा िथा सेवाको शिन िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

२५.

पदबाट हटाउन स्ने : (१) उपकुलपति, क्तशक्षाध्यक्ष वा रक्तजष्ट्रारले आफ्नो पदीय क्तजम्मेवारी
परा नगरे को, पद अनुरूपको आचरण नगरे को वा ेमान्दारीपवनक आफ्नो किनव्य परा गरे को
छै न भनी सभामा ित्काल कायम रहे का एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष तलक्तखि तनवेदन
ददएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षिामा अन्य एक जना सदस्य र मन्त्रालयका
सक्तचव रहे को िीन सदस्यीय एक छानतबन सतमति गठन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको छानतबन सतमतिले उपकुलपति, क्तशक्षाध्यक्ष वा
रक्तजष्ट्रारले आफ्नो पदीय क्तजम्मेवारी परा नगरे को, ेमान्दारीपवनक काम नगरे को वा आफ्नो
किनव्य पालन नगरे को भनी तसफाररस गरे मा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पाररि भएमा
कुलपतिले त्यस्िो उपकुलपति, क्तशक्षाध्यक्ष वा रक्तजष्ट्रारलाई तनजको पदबाट हटाउनेछ ।

10

www.lawcommission.gov.np
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम छानतबन सतमति गठन भएपतछ उपदफा (२) बमोक्तजम
सभाबाट तनणनय नभएसम्म त्यस्िो पदातधकारी आफ्नो पदबाट स्विः तनलम्बन हुनछ
े ।
(४) उपकुलपति, क्तशक्षाध्यक्ष वा रक्तजष्ट्रार बाहे क प्रतिष्ठानका अन्य पदातधकारीलाई
पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोक्तजम प्रतिष्ठानका पदातधकारीलाई पदबाट हटाउने तसफाररस
गनुन अक्तघ छानतबन सतमतिले तनज उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गने मौका ददनु
पनेछ ।
२६.

प्रतिष्ठानका क्तशक्षक िथा कमनचारी : (१) प्रतिष्ठानमा आवश्यक सङ्ग्ख्या क्तशक्षक िथा
कमनचारीहरू रहने छन् ।
(२)

प्रतिष्ठानका क्तशक्षक िथा कमनचारीको तनयुक्ति लोकसेवा आयोगको तसफाररसमा

िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
(३) प्रतिष्ठानका क्तशक्षक िथा कमनचारीको काम, किनव्य र अतधकार, पारर्रमतमक,
सुववधा र सेवाका अन्य शिन िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
पररच्छे द-९
प्रतिष्ठानको कोष, लेखा िथा लेखापरीक्षण
२७.

प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रतिष्ठानको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषमा दे हायका रकमहरू रहनेछन् :(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

शैक्तक्षक शुल्क िथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम,

(ग)

स्वदे शी वा ववदे शी व्यक्ति, सङ्घ, सं स्था वा ववदे शी सरकारबाट
अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,

(घ)

अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजम प्रतिष्ठानले ववदे शी व्यक्ति, सङ्घ, सं स्था
वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गनुन अक्तघ नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको स्वीकृति तलनु
पनेछ ।
(४) प्रतिष्ठानको कोषको रकम कुनै वाक्तणज्य बैङ्कमा खािा खोली जम्मा गररनेछ ।
(५) प्रतिष्ठानको सबै खचनहरू उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषबाट व्यहोररनेछ ।
(६) प्रतिष्ठानको कोष र खािाको सञ्चालन िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
२८.

लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको ले खा प्रचतलि कानन राक्तखनेछ ।
(२) प्रतिष्ठानको ले खापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
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पररच्छे द-१०
ववववध
२९.

सम्बन्धन ददन नस्ने : प्रतिष्ठानले कुनै शैक्तक्षक सं स्थालाई सम्बन्धन ददन स्ने छै न ।

३०.

अन्य सं स्थालाई समावहि गनन स्ने : (१) प्रचतलि कानन बमोक्तजम स्थापना भई सञ्चालन
भएका स्वास्थ ववज्ञान सम्बन्धी कुनै सं स्था प्रतिष्ठानसँग समावहि हुन चाहे मा प्रतिष्ठानले त्यस्िो
सं स्थालाई प्रतिष्ठानमा समावहि गनन स्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सं स्था समावहि गने सम्बन्धी आधार िथा कायनववतध
िोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

३१.

रावष्ट्रय क्तशक्षा िथा स्वास््य नीति अनुरूप काम गनुन पने : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट
स्वीकृि भएको रावष्ट्रय स्वास््य िथा क्तशक्षा नीति अनुरूप काम गनुन पनेछ ।

३२.

आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्तक्षक सत्रमा भनान गने कुल ववद्याथी
सङ्ग्ख्याको दश प्रतिशिमा नघट्ने गरी सामुदावयक ववद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेक्तशका उत्तीणन
गरे का मवहला, दतलि, आददवासी/जनजाति, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, मधे शी िथा वपछतडएका
क्षेत्रका ववद्याथीको लातग आरक्षणको व्यवस्था गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम आरक्षण गररएका स्थानमा प्रतिस्पधानद्वारा ववद्याथी छनौट
गररनेछ।

३३.

ववद्याथी भनान गदान प्राथतमकिा ददनु पने : (१) प्रतिष्ठानले प्रवेक्तशका उत्तीणन गरी स्वास््य ववज्ञान
सम्बन्धी ववषयमा प्रववणिा प्रमाणपत्र िह उत्तीणन गरे का र दुगम
न क्षेत्रको स्वास््य सं स्थामा
िोवकएको अवतधभर काम गरे का स्वास््य सेवाका सहायक कमनचारीलाई प्रतिष्ठानको स्नािक
िहमा अध्ययन गननको लातग भनान हुन प्राथतमकिा ददनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम भनान हुन चाहने कमनचारीले नेपाल मेतडकल काउक्तन्सलले
िोकेको मापदण्ड परा गरे को हुन ु पनेछ ।

३४.

छात्रवृक्तत्त उपलब्ध गराउनु पने : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्तक्षक सत्रमा भनान गने कुल
ववद्याथी सङ्ग्ख्याको कम्िीमा पचास प्रतिशि स्थानमा आतथनक रूपले ववपन्न ववद्याथीलाई पणन
रूपमा छात्रवृक्तत्त उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लातग “आतथनक रूपले ववपन्न” भन्नाले सामुदावयक
ववद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेक्तशका उत्तीणन गरे का ववद्याथीहरूमध्ये िोवकएको आधारमा
सम्बक्तन्धि गाउँ पातलका वा नगरपातलकाले आतथनक ववपन्न भनी तसफाररस गरे को ववद्याथीलाई
जनाउँ छ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजम पचास प्रतिशिलाई शिप्रतिशि मानी सो को पैँिालीस
प्रतिशि स्थानमा मवहला, दतलि, आददवासी/जनजाति, मधेशी, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति िथा
वपछतडएका क्षेत्रका ववद्याथीलाई मात्र छात्रवृक्तत्त उपलब्ध गराेनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्तजम छात्रवृक्तत्त उपलब्ध गराउने आधार िोवकए
बमोक्तजम हुनेछ ।
(४) कुनै तनकाय वा सं स्थाले कुनै ववद्याथीलाई प्रतिष्ठानमा अध्ययनको लातग
छात्रवृक्तत्त उपलब्ध गराउन स्नेछ ।
३५.

िोकेको स्थानमा काम गनुन पने : (१) यस ऐन बमोक्तजम आरक्षण वा छात्रवृक्तत्तमा अध्ययन
गरे को ववद्याथीले प्रतिष्ठानले िोकेको वपछतडएका क्षेत्रमा कम्िीमा िीन वषन काम गनुन पनेछ ।
(२) कुनै तनकाय वा सं स्थाको छात्रवृक्तत्तमा अध्ययन गने ववद्याथीले त्यस्िो छात्रवृक्तत्त
पाए बापि कुनै ठाउँ मा तनक्तिि अवतधसम्म काम गनुन पने गरी छात्रवृक्तत्त प्रदान गने तनकाय
वा सं स्थाले शिन राखेको भए सोही शिन बमोक्तजम र त्यसरी शिन नराखेको भए उपदफा (१)
बमोक्तजमको अवतधभर काम गनुन पनेछ ।
(३) दफा ३३ बमोक्तजम प्रतिष्ठानको प्राथतमकिामा भनान भएका ववद्याथीले प्रतिष्ठानले
िोकेको अवतधभर वपछतडएको क्षेत्रमा काम गनुन पनेछ ।
(४) दफा ३३ को उपदफा (१) बमोक्तजमको आरक्षण र दफा ३४ बमोक्तजमको
छात्रवृक्तत्तमा अध्ययन गने ववद्याथीले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्ले क्तखि परा अवतध
काम गरे पतछ मात्र प्रतिष्ठानले त्यस्िो ववद्याथीलाई शैक्तक्षक योग्यिाको स्थायी प्रमाणपत्र
ददनेछ ।
(५) प्रतिष्ठानले दफा ३२, ३३ र ३४ बमोक्तजमको आरक्षण, प्राथतमकिा वा
छात्रवृक्तत्तमा अध्ययन गने ववद्याथी बाहे क प्रतिष्ठानमा अध्ययन गने अन्य ववद्याथीलाई अध्ययन
पिाि् वपछतडएका क्षेत्रको स्वास््य सं स्थामा काम गनन प्रोत्सावहि गने सम्बन्धमा आवश्यक
व्यवस्था गनन स्नेछ ।

३६.

वावषनक प्रतिवेदन : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आतथनक वषन समाप्त भएको िीन मवहनातभत्र आफले
वषनभररमा गरे को काम कारबाहीको वावषनक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिररि प्रतिष्ठानले
वषनभररमा गरे को कामको सं क्तक्षप्त वववरण र प्रतिष्ठानको उपलक्तब्ध लगायिका कुराहरू उल्लेख
गनुन पनेछ ।

३७.

अतधकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोक्तजम आफलाई प्राप्त अतधकारहरूमध्ये
आवश्यकिा अनुसार केही अतधकार प्राक्तज्ञक पररषद्, कायनकारी पररषद् वा उपकुलपतिलाई
प्रत्यायोजन गनन स्नेछ ।
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(२) प्राक्तज्ञक पररषद् िथा कायनकारी पररषद्ले यस ऐन बमोक्तजम आफलाई प्राप्त
अतधकारहरूमध्ये आवश्यकिा अनुसार केही अतधकार प्रतिष्ठानका कुनै पदातधकारी वा
मािहिका कुनै तनकायलाई प्रत्यायोजन गनन स्नेछ ।
३८.

काम कारबाही बदर नहुने : प्रतिष्ठानको कुनै पदातधकारी वा सदस्यको स्थान ररि भई वा
प्रतिष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदातधकारी वा सदस्यको तनयुक्ति वा मनोनयनमा त्रुवट भएको
कारणले मात्र प्रतिष्ठानबाट भए गरे को काम कारबाही बदर हुने छै न ।

३९.

तनदे शन ददन स्ने : प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुलपति िथा सहकुलपतिले
प्रतिष्ठानलाई आवश्यक तनदे शन ददन स्नेछ र त्यस्िो तनदे शनको पालना गनुन प्रतिष्ठानको
किनव्य हुनेछ ।

४०.

नेपाल सरकारसँग सम्पकन : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पकन राख्दा मन्त्रालय मार ्फि
राख्नु पनेछ ।

४१.

शपथ तलनु पने : प्रतिष्ठानको पदातधकारीको पदमा तनयुि भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको
कायनभार सम्हाल्नु अक्तघ िोवकए बमोक्तजमको ढाँचामा शपथ तलनु पनेछ ।

४२.

कमनचारी प्रतिष्ठानमा रहन स्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पिाल
घोराही दाङ्गमा कायनरि नेपाल स्वास््य सेवाका कमनचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गनन चाहने
कमनचारीले यस ऐन अन्िगनि बनेको कमनचारी सेवा सम्बन्धी तनयम प्रारम्भ भएको तमतिले छ
मवहनातभत्र मन्त्रालयमा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तनवेदन ददने कमनचारीलाई मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको
कमनचारीको रूपमा रहने स्वीकृति ददएमा त्यस्िा कमनचारी प्रतिष्ठानको कमनचारी मातननेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम प्रतिष्ठानमा रहने कमनचारीले स्वास््य सेवामा काम गरे को
सेवा अवतध प्रतिष्ठानको सेवा अवतधमा गणना हुनेछ ।

४३.

तनयम बनाउने अतधकार : (१) यस ऐनको कायानन्वयनको लातग प्रतिष्ठानले आवश्यक तनयम
बनाउन स्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए िापतन नेपाल सरकारलाई थप
आतथनक व्ययभार पने ववषयमा तनयम बनाउँ दा नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको स्वीकृति तलनु
पनेछ ।

४४.

खारे जी र बचाउ : (१) राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पिाल ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०६८
खारे ज गररएको छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको गठन आदे श बमोक्तजमको ववकास सतमतिमा कायनरि
क्तशक्षक िथा कमनचारीहरूलाई प्रतिष्ठानको समान स्िर र िहको पदमा साररनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको आदे श बमोक्तजम भए गरे का सबै काम कारबाही यसै
ऐन बमोक्तजम भए गरे को मातननेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोक्तजमको आदे श बमोक्तजमको ववकास सतमतिको नाममा रहे को
चल, अचल सम्पक्तत्त, ले नदे न कारोबार, ऋण, धन लगायि सम्पणन अतधकार िथा दावयत्व
प्रतिष्ठानमा सरे को मातननेछ ।
(५) यस ऐन बमोक्तजम अस्पिाल व्यवस्थापन सतमति गठन नभएसम्मको लातग
उपदफा (१) बमोक्तजमको आदे श बमोक्तजम गदठि सतमतिले सो अस्पिाल व्यवस्थापन
सतमतिको काम गनेछ ।
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