प्रदे श राजपत्र

प्रदे श नं. दुई, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड४) जनकपुरधाम, काशतिक २५ गते,207७ साल (अततररक्ताङ्क ५

भाग 1

प्रदे श सरकार

आन्तररक मातमला तथा कानू न मन्त्रालय
सम्वत् २०७७ साल ऐन नं १२

मधेश स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन

प्रस्तावना: प्रदे शमा स्वास््य ववज्ञानको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अध्ययन,
अनुसन्धान तथा आवश्यक जनशशक्त तयार गनि र सविसाधारण जनतालाई
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स्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनि मधे श स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठान स्थापना
र सञ्चालन गनिको लातग कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,
प्रदे श नम्बर दुईको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१

१.

२.

प्रारशम्भक

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मधे श स्वास््य
ववज्ञान प्रततष्ठान ऐन, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,(क)

"अस्पताल तनदे शक" भन्नाले शशिण अस्पताल

तनदे शकलार्ि सम्झनुपछि । सो शब्दले शशिण
अस्पतालको रुपमा प्रयोग गररने अस्पतालको
तनदे शकलार्ि समेत जनाउँ छ ।
(ख)

“उपकुलपतत” भन्नाले दफा १६ को उपदफा

(१) बमोशजम तनयुक्त उपकुलपतत सम्झनुपछि।
(ग)

“कुलपतत” भन्नाले

दफा

१4

कुलपतत सम्झनुपछि ।
(घ)

बमोशजमको

"डीन" भन्नाले दफा १७ बमोशजमको डीन
सम्झनुपछि ।

(ङ)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यो ऐन
वा

यस

ऐन

अन्तगित

बनेको

ववतनयममा

तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झनुपछि ।
(च)

“पररषद्” भन्नाले

दफा

७

सञ्चालक पररषद् सम्झनुपछि ।
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बमोशजम

गठित
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(छ)

“प्रततष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोशजमको मधेश
स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठान सम्झनुपछि ।

(ज)

"प्राशज्ञक पररषद्" भन्नाले दफा 11 बमोशजमको
पररषद् सम्झनुपछि ।

(झ)

"मन्त्रालय"

भन्नाले

सामाशजक

ववकास

मन्त्रालयलार्ि सम्झनुपछि ।
(ञ)

"मन्त्री" भन्नाले सामाशजक ववकास मन्त्रीलार्ि
सम्झनुपछि ।

(ट)

“शशिाध्यि र
बमोशजम

तनयुक्त

सम्झनुपछि।
(ि)

रशजष्ट्रार”

भन्नाले दफा १८

शशिाध्यि

र

रशजष्ट्रार

"शशिक" भन्नाले प्रततष्ठानमा अध्यापन गराउने

प्रयोजनका लातग पूणक
ि ातलन तथा आंशशक रुपमा

तनयुक्त सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकलार्ि सम्झनुपछि ।
(ड)

“सतमतत” भन्नाले

दफा
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सञ्चालक सतमतत सम्झनुपछि ।
(ढ)

बमोशजमको

"सरकार" भन्नाले प्रदे श नं. दुर्िको मशन्त्रपररषद्
सम्झनुपछि ।

(ण)

“सहकुलपतत” भन्नाले दफा १5 बमोशजमको

सहकुलपतत सम्झनुपछि ।
पररच्छे द–२

३.

प्रततष्ठानको स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कतिव्य र अतधकार

प्रततष्ठानको स्थापना: (१) प्रदे शलाई स्वास््य िेत्रमा आत्मतनभिर
बनाउँ दै लै जान, सविसाधारण जनतालाई स्तरीय स्वास््य सेवा
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प्रदान

गनि, स्वास््य

सम्बन्धी

उच्चस्तरीय

अध्ययन

र

अनुसन्धानको प्रबर्द्िन गनि तथा आवश्यक जनशशक्त तयार गनि
मधेश स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठान स्थापना गररनेछ ।
(२)

४.

प्रततष्ठानको

कायािलय

जनकपुरधाममा रहनेछ ।
प्रततष्ठान

स्वशातसत

संस्था

हुन:े

(१)

उतरातधकारबाला एक स्वशातसत सं स्था
हुनेछ ।

धनुषा

शजल्लाको

प्रततष्ठान

अववशच्छन्न

हुनेछ ।

(२) प्रततष्ठानको काम कारवाहीको लातग एउटा छु ट्टै छाप
(३) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरह चल अचल सम्पशत प्राप्त

गनि, उपभोग गनि वा अन्य वकतसमले व्यवस्था गनि सक्नेछ।

(४) प्रततष्ठानले व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस

उजूर गनि र मधेश स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठान उपर पतन सोही
५.

नामबाट नातलस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

प्रततष्ठानको स्वरुपः प्रततष्ठानमा दे हाय बमोशजमका सङ्गिनहरु

रहनेछन र ततनीहरुको सामुवहक रुप नै प्रततष्ठानको स्वरुप हुनेछ;
(क) सञ्चालक पररषद्

(ख) सञ्चालक सतमतत
(ग) प्राशज्ञक पररषद्
(घ) सं काय

(ङ) अनुसन्धान केन्र
(च) शैशिक सं स्था

(छ) शशिण अस्पताल

(ज) तोवकए बमोशजमका अन्य तनकाय
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६.

प्रततष्ठानको काम, कतिव्य र अतधकार: प्रततष्ठानको काम, कतिव्य र
अतधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ:–
(क)

आधुतनक शचवकत्साशास्त्र र स्वास््य िेत्रमा
स्नातक

तह, स्नातकोत्तर,

लगायतको

स्वास््य

ववषयहरुमा

अध्ययन,

सम्बन्धी

प्रततष्ठानद्वारा
अतभवृवर्द्

सञ्चातलत

कायिको

अस्पताल

वा

गनि

ववश्वववद्यालय,

ववतभन्न

अध्यापन

अनुसन्धान गने गराउने,
(ख)

ववद्यावाररधी

स्वदे शी

वा

तथा

स्तर

ववदे शी

शचवकत्सा

ववज्ञानसँग सम्बशन्धत शैशिक सं स्थाहरुसँग
समन्वय, सहयोग गने,
(ग)

स्वास््य सम्बन्धी स्वदे शी तथा ववदे शी
ववश्वववद्यालय,
अन्तर ्रावष्ट्रय

प्रततष्ठान

सं घ

र

रावष्ट्रय

सं स्थातसत

तथा

सम्बन्ध

स्थापना, ववस्तार र सुदृढ गरी पारस्पररक
सहयोग आदान प्रदान गने,
(घ)

स्वास््य िेत्रमा योग्य जनशशक्त तयार

गनिको लातग स्वास््य सम्बन्धी शशिण,
प्रशशिण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गने,
(ङ)

प्रततष्ठानको
स्वास््य

उद्देश्य

सम्बन्धी

पूरा

गनिको

ववषयहरुमा

लातग

गोष्ठी,

सम्मेलन आठद आयोजना गने, गराउने तथा

स्वास््य सम्बन्धी ववतभन्न प्रकाशन गने,
गराउने,
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(च)

प्रततष्ठानको सञ्चालन तथा यसको उद्देश्य

अनुरुप स्वास््य सम्बन्धी कायिको लातग
स्वदे शी तथा ववदे शी व्यशक्त र रावष्ट्रय तथा
अन्तरािवष्ट्रय

तनकायबाट

प्राववतधक

तथा

वस्तुगत सहयोग प्राप्त गरी पररचालन गने,
(छ)

स्वास््य सेवाको उपयोतगता र उपादे यता

बारे जनमानसमा जागरुकता अतभवृवर्द् गने,
गराउने,
(ज)

स्वास््य सम्बन्धी नीतत एवं स्वास््य िेत्रको

ववकासमा सम्बशन्धत तनकायमा राय, सुझाव,
परामशि ठदने,
(झ)

हालको प्रादे शशक अस्पताल जनकपुरधामलार्ि
यस

प्रततष्ठान

मातहतमा

राखी

अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गने।
(ञ)

प्रततष्ठानले

ठदने

शशिा

तथा

शशिण

तातलमको

व्यवस्था गने, परीिा तलने र प्रमाणपत्र तथा
उपातध प्रदान गने,
(ट)

शैशिक कायिक्रमको लातग पाठ्यक्रम र
पाठ्यपुस्तक तयार गने,

(ि)

प्रदे शमा

रहे का

अन्य

अस्पतालहरुसँग

समन्वय कायम गरी अध्ययन, अध्यापन,
अनुसन्धान र स्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान
गने, गराउने,
(ड)

छात्रवृतत् त, पदक र पुरस्कारहरु प्रदान गने,
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(ढ)

प्रततष्ठानमा कायिरत पदातधकारी, शशिक एवं
कमिचारीहरुको

से वा, शति

र

सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गने,
(ण)

सुववधा

प्रततष्ठानको ववतभन्न पदमा तोवकए बमोशजम
तनयुशक्त गने,

(त)

शैशिक र अन्य सेवा शुल्कहरु तोक्ने र
प्राप्त गने,

(थ)

अियकोष खडा गरी तोवकए बमोशजम
सञ्चालन गने,

(द)

प्रततष्ठानको उद्देश्य पूतति गनि अन्य आवश्यक
कामहरु गने, गराउने।
पररच्छे द–३

७.

सञ्चालक पररषद् र सञ्चालक सतमतत

सञ्चालक पररषद्को गिन: (१)
पररषद्को गिन हुनेछ:(क)
(ख)

सहकुलपतत
प्रततष्ठानको

दे हाय बमोशजम
-अध्यि

कायािलय

िेत्रको प्रदे श सभा सदस्य
(ग)
(घ)
(ङ)

(छ)
(ज)

रहे को

तनवािचन

-सदस्य

उपाध्यि, प्रदे श नीतत आयोग -सदस्य
सशचव, मन्त्रालय
सशचव, आतथिक
मन्त्रालय

(च)

सञ्चालक

मातमला

-सदस्य

तथा

योजना

-सदस्य

प्रमुख, कायािलय रहे को स्थानीय तह -सदस्य
शशिाध्यि
डीन
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-सदस्य
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(झ)
(ञ)
(ट)

रशजष्ट्रार

अस्पताल तनदे शक

-सदस्य
-सदस्य

शचवकत्सा शास्त्रमा स्नातकोतर उतीणि गरी

कशम्तमा 15 वषि मेतडकल वफल्ड वा
अस्पतालमा

कायि

गरे को

वा

स्वास््य

वैज्ञातनक मध्येबाट सहकुलपततले मनोतनत
गरे का बढीमा तीन जना
(ि)

प्रततष्ठानका

शशिकहरु

-सदस्य

मध्येबाट

उपकुलपततको तसफाररशमा सहकुलपततबाट

मनोतनत एक जना मवहला सवहत दुई जना
-सदस्य

(ड)

प्रततवष्ठत ववद्वान, समाजसेवी, उद्योगपतत तथा
व्यापारी

तसफाररशमा
(ढ)
(ण)
८.

मध्येबाट

उपकुलपततको

सहकुलपततबाट

मनोतनत

बढीमा दुई जना

-सदस्य

उपकुलपतत

-सदस्य–सशचव

पदपूतति सतमततको अध्यि

-सदस्य

(२) मनोतनत सदस्यहरुको पदावतध पाँच वषिको हुनेछ।

सञ्चालक पररषद्को बैिक र तनणिय: (१) सञ्चालक पररषद्को
बैिक कशम्तमा वषिको एक पटक बस्नेछ ।

(२) सञ्चालक पररषद्को बैिकको अध्यिता पररषद्को

अध्यिले गनेछ र तनजको अनुपशस्थततमा बैिकमा उपशस्थत
सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैिकको अध्यिता
गनेछ ।
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(३) सञ्चालक पररषद्को कूल सदस्य सं ख्याको पचास

प्रततशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु उपशस्थत भएमा बैिकको
लातग गणपूरक सं ख्या पुगक
े ो मातननेछ ।

(४) बहुमतको तनणिय बैिकको तनणिय हुनछ
े र बैिकमा

बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यिले तनणियात्मक मत ठदन
सक्नेछ।

(५) बैिकको अन्य कायिववतध पररषद् आफैले तनधािरण

गरे बमोशजम हुनेछ ।

(६) बैिकको

९.

प्रमाशणत गररनेछ ।

तनणिय

पररषद्को

सदस्य-सशचवबाट

सञ्चालक पररषद्को काम, कतिव्य र अतधकार: (१) यस ऐनमा
अन्यत्र

लेशखएको

काम,

कतिव्य

र अतधकारका

अततररक्त

पररषद्को काम, कतिव्य र अतधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ:–
(क)

प्रततष्ठानबाट

सञ्चालन

गररने

सम्बन्धी नीतत तनधािरण गने।
(ख)
(ग)

प्रततष्ठानको आवश्यक ववतनयम बनाउने।

प्रततष्ठानको योजना तथा कायिक्रम स्वीकृत
गने।

(घ)

कायिक्रम

प्रततष्ठानको

वावषिक कायिक्रमको

प्रगतत

सम्बन्धी समीिा एवं मूल्याङ्कन गने र
वावषिक बजेट स्वीकृत गने ।
(ङ)

तोवकए बमोशजमका अन्य कामहरु गने ।

(२) प्रततष्ठानले यस ऐन बमोशजम आफूले गर ्नुपने कुनै

काम गनिको लातग आवश्यकता अनुसार सतमतत र उपसतमतत
गिन गनि सक्नेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोशजम गठित सतमततको काम,

१०.

कतिव्य र अतधकार तथा कायिववतध पररषद्ले तोकेबमोशजम हुनेछ।

सञ्चालक सतमततको गिन: (१) प्रततष्ठानको सञ्चालक सतमतत दे हाय
बमोशजमको हुनेछ:(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

उपकुलपतत

-अध्यि

डीन

-सदस्य

शशिाध्यि

-सदस्य

अस्पताल तनदे शक

-सदस्य

प्रततष्ठानका ववभागीय प्रमुखहरु मध्येबाट
उपकुलपततको तसफाररशमा सहकुलपततबाट
मनोतनत गरे को दुई जना - सदस्य

(च)
(छ)
(ज)

प्रतततनतध, मन्त्रालय -सदस्य
पदपूतति सतमततको अध्यि
रशजष्ट्रार

(२) उपदफा

(१)

को

-सदस्य

-सदस्य- सशचव

खण्ड

सदस्यहरुको पदावतध पाँच वषिको हुनेछ ।

(ङ)

बमोशजमका

(३) सञ्चालक सतमततको अन्य काम, कतिव्य र अतधकार

दे हाय बमोशजम हुनेछ ।
(क)

सञ्चालक पररषद्को तनणिय तथा तनदे शन

(ख)

प्रततष्ठानको लातग आवश्यक पने कानूनको

(ग)

कायािन्वयन गने, गराउने,

मस्यौदा तयार गरी स्वीकृततको लातग
सञ्चालक पररषद्मा पेश गने,
प्रततष्ठानको

नीतत,

योजना,

वावषिक

कायिक्रम, प्रगतत वववरण, वावषिक बजेट,
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ले खापरीिण

प्रततवेदन

तथा

अन्य

प्रस्तावहरु तयार गरी स्वीकृततको लातग
(घ)

सञ्चालक पररषद्मा पेश गने,
मातहतका
काम

तनकायवाट

कारवाहीको

सम्पन्न

अनुगमन

भएका
तथा

मूल्याङ्कन गने तथा आवश्यकता अनुसार
(ङ)

त्यस्ता तनकायलार्ि तनदे शन ठदने,
सञ्चालक

पररषद्को

नीतत

तनदे शनको

अधीनमा रही प्रततष्ठानको कोष तथा चल,
अचल

सम्पशतको

सञ्चालन,

रे खदे ख

तर सरकारबाट प्राप्त अचल

सम्पशत

सं रिण िे क्कापट्टा सम्बन्धी कायि गने,
गराउने,

गदाि

सरकारको

स्वीकृतत

सतमततले

प्रदे श

लोकसेवा

बेचतबखन
(च)

तलनुपनेछ ।
पदपूतति

आयोगको

समन्वय

र

सहकायिमा

प्रततष्ठानको लातग आवश्यक पने शशिक

तथा कमिचारीको भनाि तनयुशक्त तथा बढुवा
(छ)

(ज)

गने,

पदपूतति

सम्बन्धी

कायिववतध

प्रदे श

लोकसेवा आयोगको मापदण्ड बमोशजम
तनधािरण गनुप
ि नेछ।
प्रततष्ठानलार्ि

प्राप्त

सहयोग ग्रहण गने,
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(झ)

तोवकए बमोशजमका अन्य काम गने,
गराउने।

पररच्छे द–४

११.

प्राशज्ञक पररषद् गिन तथा काम, कतिव्य र अतधकार

प्राशज्ञक पररषद्को गिनः (१) प्रततष्ठानको शैशिक, प्राशज्ञक तथा
अनुसन्धानात्मक कायिलार्ि व्यवशस्थत एवं तनयतमत गने तनकायको
रुपमा एक प्राशज्ञक पररषद् रहनेछ ।

(२) प्रशज्ञक पररषद्को गिन दे हाय बमोशजम हुनेछः(क)
(ख)
(ग)
(घ)

उपकुलपतत

-अध्यि

प्रततष्ठानका ववतभन्न ववषयगत सतमततका
अध्यिहरु

-सदस्य

प्रमुखहरु

-सदस्य

प्रततष्ठानका परीिा सम्बन्धी तनकायका
शशिकहरुमध्ये

सञ्चालक

सतमततको

तसफाररशमा सञ्चालक पररषद्बाट मनोतनत
कशम्तमा एक जना मवहला सवहत दुर्ि जना
-सदस्य

(ङ)

स्वास््य

पुर्याएका

सतमततको

िेत्रमा

ववशशष्ट

व्यशक्तहरुमध्ये
तसफाररशमा

योगदान

सञ्चालक

सञ्चालक

पररषद्बाट मनोतनत कशम्तमा एक जना
मवहला सवहत दुर्ि जना
(च)
(छ)

अस्पताल तनदे शक -सदस्य
शशिाध्यि
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(3) उपदफा (2) खण्ड (घ) र (ङ) बमोशजम मनोतनत

सदस्यहरुको पदावतध तीन वषिको हुनेछ ।

(4) मनोतनत सदस्यको पद कुनै कारणले ररक्त हुन

गएमा सो पदमा पवहला जुन प्रवक्रयाबाट पूतति गररएको हो, सोही
प्रवक्रया बमोशजम अको व्यशक्तलार्ि मनोनयन गररनेछ ।

(5) प्राशज्ञक पररषद्को बै िक सम्बन्धी कायिववतध तोवकए

१२.

बमोशजम हुनेछ ।

प्राशज्ञक पररषद्को काम, कतिव्य र अतधकारः (1) प्राशज्ञक
पररषद्को काम, कतिव्य र अतधकार दे हाय बमोशजम हुनेछः
(क)

प्रततष्ठानको

शैशिक,

प्राशज्ञक

तथा

अनुसन्धानात्मक कायिलार्ि व्यवशस्थत एवं

तनयतमत गनि आवश्यक नीतत, योजना तथा
कायिक्रम

बनार्ि

पररषद्मा पेश गने,
(ख)

स्वीकृततको

लातग

स्वास््य ववज्ञान सम्बन्धी ववतभन्न ववषय र
तहमा शशिा प्रदान गनि अध्ययन तथा
अनुसन्धान

कायिक्रम

प्रततष्ठानको

लातग

गराउने,
(ग)

सञ्चालन

गने,

आवश्यक

पने

शशिकको योग्यता तनधािरण गने,
(घ)

प्रततष्ठानबाट

सञ्चालन

कायिक्रमको

स्तर

अनुसन्धान,

तातलम

पाियक्रम स्वीकृत गने,
(ङ)

हुने
र

अध्ययन,

तनधािरण

प्रशशिण
तथा

आरिण सम्बन्धी मापदण्ड तनधािरण गने,
13

खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग १तमतत २०७७।०७।२५

(च)
(छ)
(ज)

परीिाको मापदण्ड तनधािरण गने,

परीिा सञ्चालन र नततजा प्रकाशन गने,
प्रततष्ठानबाट
कायिक्रममा

सञ्चातलत

सफल

हुने

अध्ययन

ववद्याथीलार्ि

उपातध प्रदान गनि सञ्चालक पररषद्मा
तसफाररश गने,
(झ)

प्रततष्ठानको तफिबाट प्रदान गररने मानाथि
उपातध, छात्रवृशत, पदक र पुरस्कार
प्रदान गनि सञ्चालक पररषद्मा तसफाररश
गने,

(ञ)
(ट)

गुणस्तरीय पाियक्रम तयार गने,
प्रततष्ठानबाट
अनुसन्धान,

सञ्चालन

तातलम

हुने

तथा

कायिक्रमको मूल्याङ्कन गने,
(ि)

अध्ययन,

तातलम

तथा

बापतको शुल्क तनधािरण गने ,
(ड)

अध्ययन,

प्रशशिण

अनुसन्धान

सञ्चालक पररषद्बाट स्वीकृत प्राशज्ञक
पररषद्सँग सम्बशन्धत तनणिय कायािन्वयन
तथा अनुगमन गने,

(ढ)

तोवकए बमोशजमका अन्य काम गने ।

पररच्छे द–५

१३.

पदपूतति सतमततको गिन तथा काम, कतिव्य र अतधकार

पदपूतति सतमतत गिनः (1) प्रततष्ठानको शशिक तथा कमिचारीको
तनयुशक्त तथा बढु वाको लातग तसफाररश गनि एक पदपूतति सतमतत
रहनेछ ।
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(2) पदपूतति सतमततमा दे हायका सदस्यहरु रहनेछन्(क)

सञ्चालक सतमततको तसफाररशमा सञ्चालक
पररषद्ले तोकेको व्यशक्त -अध्यि

(ख)
(ग)

डीन

प्रदे श

कशम्तमा

लोकसेवा

प्रतततनतध
(घ)

अतधकृत

शशिकहरुमध्ये

-सदस्य

आयोगले
स्तर

(ङ)
(च)

अस्पताल तनदे शक
रशजष्ट्रार

-सदस्य

सञ्चालक

तनयुशक्त गरे को एक जना

नवौं

तोकेको

तहको

सतमततले

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य सशचव

(3) उपदफा (2) को खण्ड (क) बमोशजमका अध्यिको

पदावतध पाँच वषिको हुनछ
े ।

(4) पदपूतति सतमततको काम, कतिव्य र अतधकार तोवकए

बमोशजम हुनेछ ।

(5) पदपूतति सतमततको बैिक सम्बन्धी कायिववतध तोवकए

बमोशजम हुनेछ ।

(6) पदपूतति सतमततको अध्यि तथा सदस्यको योग्यता

पाररश्रतमक र सुववधा तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द–६

पदातधकारी, शशिक तथा कमिचारी

१४.

कुलपतत: (१) मुख्यमन्त्री प्रततष्ठानको कुलपतत हुनेछ ।

१५.

सहकुलपतत: प्रदे श सरकारको मन्त्री प्रततष्ठानको सहकुलपतत

(२) दीिान्त समारोहमा कुलपततले अध्यिता गनेछन्।

हुनेछ ।
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१६.

उपकुलपततको तनयुशक्त: (१) शचवकत्साशास्त्रका प्राध्यापकहरु
मध्येबाट सहकुलपततको तसफाररशमा कुलपततले उपकुलपततको
तनयुशक्त गनेछ।

(२) उपकुलपतत प्रततष्ठानको पूरा समय काम गने

कायिकारी प्रमुख हुनेछ ।

(३) उपकुलपततको पदावतध पाँच वषिको हुनेछ । तनजको

पदावतध पुनः एक कायिकाल थप हुन सक्नेछ ।

(४) उपकुलपततको काम, कतिव्य र अतधकार तोवकए

बमोशजम हुनेछ ।

(५) उपकुलपततको पाररश्रतमक, सेवाको शति तथा सुववधा

१७.

सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हुनछ
े ।

डीनः (1) प्रततष्ठानको सं कायको प्रमुख भर्ि काम गनिको लातग
शशिाध्यिको तसफाररशमा उपकुलपततले आवश्यक्ता अनुसार
डीनको तनयुशक्त गनेछ ।

(2) डीनको पदावतध पाँच वषिको हुनेछ ।

हुनेछ ।

(3) डीन प्रततष्ठानको पूरा समय काम गने पदातधकारी
(4) डीनको तनयुशक्तको योग्यता, काम, कतिव्य र

अतधकार पाररश्रतमक, सेवा तथा सुववधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
१८.

तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

शशिाध्यि, र रशजष्ट्रार र अस्पताल तनदे शकको तनयुशक्त: (१)

उपकुलपततको तसफाररशमा सहकुलपततले शशिाध्यि, रशजष्ट्रार र
अस्पताल तनदे शकको तनयुशक्त गनेछ ।
(२) शशिाध्यि,

रशजष्ट्रार र अस्पताल तनदे शकको

पदावतध पाँच वषिको हुनेछ ।
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(३) शशिाध्यि र रशजष्ट्रारको योग्यता, काम, कतिव्य र

अतधकार तोवकए बमोशजम हुनछ
े ।
(४) शशिाध्यि,

रशजष्ट्रार

र

अस्पताल

तनदे शकको

पाररश्रतमक, सेवाको शति तथा सुववधा सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए
१९.

बमोशजम हुनेछ ।

अन्य पदातधकारीः (1) प्रततष्ठानमा तोवकए बमोशजमका अन्य
पदातधकारी रहन सक्नेछन् ।

(2) उपदफा (1) बमोशजमको पदातधकारीको तनयुशक्त,

काम, कतिव्य र अतधकार तथा सेवाको शति सम्बन्धी व्यवस्था
२०.

तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

पदबाट हटाउन सवकने: (१) प्रततष्ठानको उपकुलपतत, शशिाध्यि,

डीन रशजष्ट्रार अस्पताल तनदे शकले आफ्नो पद अनुसारको दावयत्व

पूरा गरे को नदे शखएमा सहकुलपततले एक छानतबन सतमतत गिन
गनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठित छानतबन सतमततले सो

सम्बन्धमा आवश्यक छानतबन गरी आफ्नो प्रततवेदन सहकुलपतत
समि पेश गनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम पेश भएको प्रततवेदनमा

उपकुलपततले आफ्नो पद अनुसारको दावयत्व पूरा गरे को छै न
भनी दे शखएमा सहकुलपततको तसफाररशमा प्रदे श सरकारले
तनजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोशजम पेश भएको प्रततवेदनमा

शशिाध्यि वा रशजष्ट्रार वा डीन अस्पताल तनदे शकले आफ्नो पद
अनुसारको दावयत्व पूरा गरे को छै न भनी दे शखएमा सहकुलपततले
तनजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
17

खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग १तमतत २०७७।०७।२५

(५) उपदफा (१) बमोशजम गठित छानतबन सतमततले

उपदफा (२) बमोशजम छानतबन गदाि तनजलाई आफ्नो सफाईको
मौका ठदनुपनेछ ।

२१.

हुनेछ ।

(6) छानववन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम

प्रततष्ठानको शशिक तथा कमिचारीको तनयुशक्त, सेवा शति तथा
पाररश्रतमक सम्बन्धी

व्यवस्था:

प्रततष्ठानको

शशिक

तथा

कमिचारीहरुको तनयुशक्त, योग्यता सेवाको शति तथा पाररश्रतमक
२२.

सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

कमिचारी प्रततष्ठानमा रहन सक्नेः (1) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका

बखत प्रादे शशक अस्पताल जनकपुरधाममा कायिरत स्वास््य
सेवाका कमिचारीहरुमध्ये प्रततष्ठानमा काम गनि चाहने कमिचारीले

यस ऐन अन्तगित बनेको कमिचारी सेवा सम्बन्धी ववतनयम प्रारम्भ
भएको तमततले छ मवहनातभत्र मन्त्रालयमा तनवेदन ठदनुपनेछ ।यस
सम्बन्धी अन्य प्रकृया तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

(2) उपदफा (1) बमोशजम तनवेदन ठदने कमिचारीलार्ि

प्रततष्ठानले आवश्यकता अनुसार प्रततष्ठानको कमिचारीको रुपमा

रहने स्वीकृतत ठदएमा त्यस्ता कमिचारी प्रततष्ठानको कमिचारी
मातननेछ ।

(3) उपदफा (1) बमोशजम प्रततष्ठानमा रहने कमिचारीले

स्वास््य सेवामा काम गरे को से वा अवतध प्रततष्ठानको सेवा
अवतधमा गणना हुनेछ ।
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पररच्छे द–७

२३.

सं काय, शैशिक संस्था, शशिण अस्पताल तथा अन्य तनकाय

सं काय तथा अनुसन्धान केन्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) प्रततष्ठानले

आवश्यकता अनुसार सं काय तथा अनुसन्धान केन्रको स्थापना
गनि सक्नेछ ।

(2) उपदफा (1) बमोशजम स्थावपत सं काय तथा

अनुसन्धान केन्रको गिन तथा काम, कतिव्य र अतधकार तोवकए
२४.

बमोशजम हुनेछ ।

शैशिक संस्थाको स्थापना तथा संचालनः (1) प्रततष्ठानले स्वास््य

िेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गनि र गुणस्तरीय एवं सुलभ
स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउनको लातग शैशिक सं स्था स्थापना
गनेछ ।

(2) उपदफा (१) बमोशजम स्थावपत शैशिक सं स्थाको

२५.

सञ्चालन तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

शशिण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनः (1) प्रततष्ठानले स्वास््य
िेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गनि र गुणस्तरीय

एवं सुलभ स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउनको लातग शशिण
अस्पतालको स्थापना गनेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचतलत कानून

बमोशजम स्थापना भर्ि सञ्चालनमा रहे को प्रादे शशक अस्पताल
जनकपुरधाम उपदफा (1) बमोशजम शशिण अस्पतालको रुपमा
स्थापना भएको मातननेछ ।

(3) प्रादे शशक अस्पताल जनकपुरधामको नाउँ मा रहे को

चल-अचल सम्पततको स्वातमत्व स्वतः प्रततष्ठानमा हस्तान्तरण
भएको मातननेछ ।
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पररच्छे द–८

२६.

प्रततष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीिण

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

उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा दे हायका

रकमहरु रहनेछन्:-

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(क)

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

कुनै व्यशक्त, सं स्था वा सरकारबाट प्राप्त

(ग)

चन्दा, सहायता, अनुदान वा ऋण रकम,
चल-अचल सम्पतत,

अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(घ)

(३) प्रततष्ठानको कोषको रकम कुनै बाशणज्य बैं कमा

खाता खोली जम्मा गररनेछ ।

(४) प्रततष्ठानको सबै खचिहरु उपदफा (२) बमोशजमको

कोषबाट व्यहोररनेछ ।
२७.

(५) कोष र खाताको सञ्चालन तोवकए बमोशजम हुनेछ।

लेखा र लेखा परीिण: (१) प्रततष्ठानको आय-व्ययको लेखा
तोवकए बमोशजम राख्नुपनेछ ।

(२) प्रततष्ठानको लेखापरीिण महालेखा परीिक वा

तनजले तोकेको लेखापरीिकबाट हुनेछ ।
पररच्छे द–९

२८.

आरिण तथा छात्रवृशत सम्बन्धी व्यवस्था

आरिण सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) प्रततष्ठानले प्रत्येक शैशिक सत्रमा

ववतभन्न तहमा ववद्याथी भनाि गदाि सामुदावयक ववद्यालयबाट
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प्रवेशशका परीिा वा सो सरह उतीण गरे का आतथिक रुपले ववपन्न
नेपाली ववद्याथीलार्ि दश प्रततशत स्थानको लातग आरिणको
व्यवस्था गनुप
ि नेछ ।

(2) उपदफा (1) बमोशजम आरिण गररएका स्थानमा

मधेशी, मवहला, मुशस्लम, दतलत, आठदवासी जनजातत, मधेश
आन्दोलनका घार्ते तथा शहीद पररवार तथा वपछतडएका वगिका
ववद्याथीलार्ि प्राथतमकता ठदर्नेछ ।

(3) उपदफा (1) बमोशजम आरिण गदाि प्रततस्पधािद्वारा

२९.

ववद्याथी छनौट गररनेछ ।

छात्रवृशत उपलब्ध गराउनु पनेः (1) प्रततष्ठानले प्रत्येक शैशिक

सत्रमा भनाि गने कुल ववद्याथी सं ख्याको कशम्तमा पच्चीस प्रततशत

स्थानमा ववपन्न ववद्याथीलार्ि पूणरु
ि पमा छात्रवृशत उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।

स्पष्टीकरणः

यस

दफा

प्रयोजनको

लातग

"ववपन्न"

भन्नाले

सामुदावयक ववद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशशका परीिा वा सो
सरह

उतीण

सम्बशन्धत

गरे का

स्थानीय

ववद्याथीहरुमध्ये

तोवकएको

(2)

पच्चीस

तहले

ववद्याथीलार्ि जनाउँ छ ।
(2) उपदफा

ववपन्न

भनी

बमोशजम

तसफाररश

आधारमा

गरे को

प्रततशतलार्ि

शतप्रततशत मानी सोको पैं तालीस प्रततशत स्थानमा मधेशी,
मुशस्लम, मवहला, दतलत, आठदवासी जनजातत, मधेश आन्दोलनका

घार्ते तथा शहीद पररवार ववद्याथीलार्ि मात्र छात्रवृशत उपलब्ध
गरार्नेछ ।

(3) प्रततष्ठानले

ववपन्न ववद्याथीलार्ि

छात्रवृशत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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(4) उपदफा (1) र (2) बमोशजम छात्रवृशत उपलब्ध

गराउने आधार तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

(5) कुनै तनकाय वा सं स्थाले कुनै ववद्याथीलार्ि प्रततष्ठानमा

३०.

अध्ययनको लातग छात्रवृशत उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

छात्रवृशत वापत तोकेको स्थानमा काम गनुपि नेः (1) यस ऐन
बमोशजम आरिण वा छात्रवृशतमा अध्ययन गरे को ववद्याथीले

सरकारलार्ि जानकारी गरार्ि तोकेको अवतधभर तोकेको िेत्र,

तनकाय वा सं स्थामा काम गनुप
ि नेछ ।सोको जानकारी सरकारलार्ि
गराउनुपनेछ ।

(2) कुनै तनकाय वा सं स्थाको छात्रवृशतमा अध्ययन गने

ववद्याथीले त्यस्तो छात्रवृशत पाए वापत कुनै िाउँ मा तनशित
अवतधसम्म काम गनुप
ि ने गरी छात्रवृशत प्रदान गने तनकाय वा

सं स्थाले शति राखे को भए सोही शति बमोशजम र त्यसरी शति
नराखेको

गनुप
ि नेछ।

भए

उपदफा

(1)

बमोशजमको

अवतधभर

काम

(3) दफा २8 बमोशजमको आरिण र प्राथतमकता वा

छात्रवृशतमा अध्ययन गने ववद्याथीले उपदफा (1) वा (2) मा

उल्लेशखत पूरा अवतध काम गरे पतछ मात्र प्रततष्ठानले त्यस्तो
ववद्याथीलार्ि शैशिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र ठदनेछ ।
(4) प्रततष्ठानले

प्राथतमकता

वा

दफा

छात्रवृशतमा

२8

अध्ययन

बमोशजमको
गने

ववद्याथी

आरिण,

बाहे क

प्रततष्ठानमा अध्ययन गने अन्य ववद्याथीलार्ि अध्ययन पिात

आवश्यक परे मा तोकेको स्वास््य सं स्थामा काम गनि प्रोत्सावहत
गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
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(5) उपदफा (1) बमोशजम तोकेको अवतधभर काम

नगरे मा सो अवतध वापत छात्रवृशतमा लागेको खचि अनुसारको
रकम प्रदे श सरकारलार्ि वफताि गनुप
ि नेछ ।
पररच्छे द–10

३१.

ववववध

सेवा तलन सक्नेः (1) मन्त्रालयको तनदे शन तथा सहमततमा प्रदे श

सरकार अन्तगित रहे का अस्पतालहरुसँग प्रततष्ठानले से वा तलन
सक्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोशजम सेवा प्रदान गनि सरकारले

तनदे शन वा सहमतत ठदएमा सेवा प्रदान गनुि सम्बशन्धत अस्पतालको
३२.

३३.

३४.

कतिव्य हुनेछ ।

समन्वय गनि सक्नेः अध्ययन, अनुसन्धान िेत्रलार्ि गुणस्तरीय र
प्रभावकारी बनाउन प्रततष्ठानले अन्य शचवकत्सा िेत्रसँग सम्बशन्धत
तनकायहरुसँग समन्वय गनि सक्नेछ ।

काजमा खटाउन सक्नेः मन्त्रालयले प्रततष्ठानको आवश्यकता

अनुसार प्रदे शमा कायिरत जुनसुकै कमिचारीलार्ि काजमा खटाउन
सक्नेछ ।

अन्य संस्थालार्ि समावहत गनि सक्नेः (1) प्रचतलत कानून बमोशजम
स्थापना भर्ि सञ्चालनमा रहे का स्वास्थ ववज्ञान सम्बन्धी कुनै सं स्था

प्रततष्ठानसँग समावहत हुन चाहे मा प्रततष्ठानले त्यस्तो सं स्थालार्ि
प्रततष्ठानमा समावहत गनि सक्नेछ ।

(2) उपदफा (1) बमोशजम सं स्था समावहत गने सम्बन्धी

३५.

व्यवस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

काम कारबाही बदर नहुनःे प्रततष्ठानको कुनै पदातधकारी वा
सदस्यको स्थान ररक्त भै वा प्रततष्ठानको कुनै सं गिनको कुनै
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पदातधकारी वा सदस्यको तनयुशक्त वा मनोनयनमा त्रुवट भएको

कारणले मात्र प्रततष्ठानबाट भए गरे को काम कारवाही बदर
३६.

३७.

३८.

३९.

४०.

हुनेछैन ।

बैिक भता तथा अन्य सुववधा: सतमततका सदस्यहरुले सतमततको

बैिकमा भाग तलए वापत प्रचतलत कानून बमोशजमको बैिक भता
तथा अन्य सुववधा पाउनेछन ।

प्रततष्ठानबाट प्रदान गररने प्रमाणपत्रहरु: प्रततष्ठानले यस ऐन

अन्तगित स्वास््य सम्बन्धी प्रमाणपत्र र उपातध प्रदान गनि
सक्नेछ।

वावषिक प्रततवेदन: प्रततष्ठानको वावषिक प्रततवेदन उपकुलपततले

आतथिक वषि समाप्त भएको तमततले तीन मवहनातभत्र पररषद् समि
पेश गनेछ।

शपथ तलनुपनेः प्रततष्ठानको पदातधकारीको पदमा तनयुशक्त भएको
व्यशक्तले

आफ्नो

पदको

कायिभार

सम्हाल्नु अशघ

बमोशजमको ढाँचामा शपथ तलनु पनेछ ।

तोवकए

अतधकार प्रत्यायोजन: प्रततष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित
बनेको तनयम बमोशजम आफूलाई प्राप्त अतधकारहरु मध्ये केही

अतधकार पररषद्को कुनै सतमतत वा सदस्यलाई प्रत्यायोजन गनि
४१.

४२.

सक्नेछ ।

स्वास््य र शशिा नीतत अनुरुप कायि गने: प्रततष्ठानले नेपाल सरकार

र प्रदे श सरकारको स्वास््य र शशिा नीतत अनुरुप कायि सञ्चालन
गने।

प्रदे श सरकारले आवश्यक तनदे शन ठदन सक्ने: प्रदे श सरकारले
प्रततष्ठानलाई आवश्यक तनदे शन ठदन सक्नेछ ।
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४३.

सम्पकि मन्त्रालय: प्रततष्ठानले प्रदे श सरकारसँग सम्पकि राख्दा

४४.

ववतनयम तथा कायिववतध बनाउने अतधकार:

सामाशजक ववकास मन्त्रालय माफित राख्नु पनेछ ।

(1)

यो

ऐन

कायािन्वयन गनि पररषद्ले आवश्यक ववतनयम बनाउन सक्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोशजम ववतनयम बनाउँ दा सरकारसँग

सहमतत तलनु पनेछ ।

प्रमाणीकरण तमततः- 207७/0७/२५
आज्ञाले,

वीरे न्र कुमार यादव

प्रदे श सरकारको सशचव

25
आन्तरिक माममला तथा कानून मन्रालय, प्रदे श नं. २ बाट प्रकामशत

