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चिकित्सा किज्ञान राकिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ 

    प्रमाणीिरण र प्रिाशन तमति 

               २०६३।८।१७ 

संशोधन गने ऐन                                         प्रमाणीिरण र प्रिाशन तमति 

नेपालिो संकिधान अनिूुल बनाउन िेही नेपाल ऐनलाई  

संशोधन गने ऐन, २०७५                                   २०७५।११।१९ 

२०६३ सालिो ऐन न. २६ 

चिकित्सा किज्ञान राकिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनिेो ऐन 

प्रस्िािना : चिकित्सा किज्ञानिो क्षेत्रमा उच्िस्िरीय अध्ययन र अनसुन्धानिो व्यिस्था गरी दक्ष 
जनशचि उत्पादन गनन र सिनसाधारण जनिालाई गणुस्िरीय स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउनिो लातग 
चिकित्सा किज्ञान राकिय प्रतिष्ठानिो स्थापना िथा सञ्चालन गने सम्बन्धमा िानूनी व्यिस्था गनन 
िाञ्छनीय भएिोले,  

प्रतितनतधसभािो घोषणा, २०६३ जारी भएिो पकहलो िषनमा प्रतितनतधसभाले यो ऐन बनाएिो   

छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारचम्भि 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनिो नाम “चिकित्सा किज्ञान राकिय प्रतिष्ठान ऐन, 

२०६३” रहेिो छ । 

(२) यो ऐन सम्िि ्२०६३ साल िैशाख २३ गिेदेचख प्रारम्भ भएिो मातननछे । 

२. पररभाषा : किषय िा प्रसङ्गले अिो अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(ि) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोचजम स्थापना भएिो चिकित्सा किज्ञान राकिय 
प्रतिष्ठान सम्झन ुपछन । 

(ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोचजम गठन भएिो सभा सम्झन ुपछन । 

(ग) “प्राचज्ञि पररषद्” भन्नाले दफा ९ बमोचजम गठन भएिो प्राचज्ञि पररषद् 
सम्झन ुपछन । 

(घ) “िायनिारी पररषद्” भन्नाले दफा ११ बमोचजम गठन भएिो िायनिारी पररषद् 
सम्झन ुपछन ।  
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(ङ) “सेिा आयोग” भन्नाले दफा १३ बमोचजम गठन भएिो सेिा आयोग सम्झन ु
पछन । 

(ि) “अस्पिाल” भन्नाले दफा १४ बमोचजम स्थापना भएिो िीर अस्पिाल सम्झन ु
पछन ।  

(छ) “िुलपति” भन्नाले दफा १६ बमोचजमिो िुलपति सम्झन ुपछन ।  

(ज) “सहिुलपति” भन्नाले दफा १७ बमोचजमिो सहिुलपति सम्झन ुपछन । 

(झ) “उपिुलपति” भन्नाले दफा १८ बमोचजमिो उपिुलपति सम्झन ुपछन । 

(ञ) “चशक्षाध्यक्ष” भन्नाले दफा १९ बमोचजमिो चशक्षाध्यक्ष सम्झन ुपछन ।  

(ट) “रचजिार” भन्नाले दफा १९ बमोचजमिो रचजिार सम्झन ुपछन ।  

(ठ) “डीन” भन्नाले दफा १९ बमोचजमिो डीन सम्झन ुपछन ।  

(ड) “तनदेशि” भन्नाले दफा २० बमोचजमिो तनदेशि सम्झन ुपछन ।  

(ढ) “चशक्षि” भन्नाले प्रतिष्ठानमा चशक्षा प्रदान गने िथा अनसुन्धान गने चजम्मेिारी 
पाएिो व्यचि सम्झन ुपछन ।  

(ण) “िोकिएिो” िा “िोकिए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेिो तनयममा 
िोकिएिो िा िोकिए बमोचजम सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

प्रतिष्ठानिो स्थापना, स्िरुप िथा िाम, ििनव्य र अतधिार 

३. प्रतिष्ठानिो स्थापना : (१) चिकित्सा किज्ञानिो क्षेत्रमा उच्िस्िरीय अध्ययन िथा अनसुन्धान 
गने िाम समेििो लातग चिकित्सा किज्ञान राकिय प्रतिष्ठानिो स्थापना गररएिो छ । 

(२) प्रतिष्ठानिो मखु्य िायानलय िाठमाडौं उपत्यिामा रहनेछ ।  

(३) प्रतिष्ठानलाई अंग्रजेी भाषामा नेशनल एिेडेमी अफ मेतडिल साईन्सेज भतननेछ 
।  

४.  प्रतिष्ठान स्िशातसि र सङ्गठिठि संस्था हनु े : (१) प्रतिष्ठान अकिचच्छन्न उत्तरातधिारिाला एि 
स्िशातसि र सङ्गठिठि संस्था हनुेछ । 

(२) प्रतिष्ठानिो िाम िारबाहीिो लातग आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) प्रतिष्ठानले व्यचि सरह िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेितबखन गनन 
िा अन्य िुनै कितसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ । 
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(४) प्रतिष्ठानले व्यचि सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजरु गनन र प्रतिष्ठान उपर पतन 
सोही नामबाट नातलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

५. प्रतिष्ठानिो स्िरुप : प्रतिष्ठानमा देहाय बमोचजमिा सङ्गठनहरु रहनेछन ् र तिनीहरूिो 
सामूकहि रुप नै प्रतिष्ठानिो स्िरुप हनुेछ :- 

(ि) सभा, 
(ख) प्राचज्ञि पररषद्, 

(ग) िायनिारी पररषद, 

(घ) सेिा आयोग, 

(ङ)  अस्पिाल, र 

(ि) िोकिए बमोचजमिो अन्य तनिाय । 

६. प्रतिष्ठानिो िाम, ििनव्य र अतधिार : (१) प्रतिष्ठानिो िाम, ििनव्य र अतधिार देहाय 
बमोचजम हनुेछ :- 

(ि) स्िास््य सम्बन्धी कितभन्न किषयमा अध्ययन, अध्यापन, िातलम िथा 
अनसुन्धान गने, 

(ख) गणुस्िरीय स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउने,  
(ग) स्िास््य सम्बन्धी कितभन्न किषयमा अध्ययन, अध्यापन, िातलम िथा 

अनसुन्धानात्मि िायनक्रम सञ्चालन गनन स्िदेशी िथा किदेशी 
किश्वकिद्यालय, अस्पिाल िथा शैचक्षि संस्थासँग सम्झौिा गने,  

(घ)  गणुस्िरीय स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउन आिश्यि दक्ष जनशचि 
उत्पादन गने, 

(ङ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गररने कितभन्न िायनक्रमिो स्िर अतभिकृि गनन 
स्िदेशी िा किदेशी किश्वकिद्यालय, अस्पिाल िा शैचक्षि संस्थाहरुसँग 
समन्िय िायम गने,  

(ि) स्िास््य सम्बन्धी स्िदेशी िथा किदेशी किश्वकिद्यालय, प्रतिष्ठान र 
अन्िरानकिय संघ संस्थातसि सम्बन्ध स्थापना, किस्िार र सदुृढ गरी 
पारस्पररि सहयोग आदान-प्रदान गने, 

(छ) स्िास््य सम्बन्धी कितभन्न किषयमा गोष्ठी, सम्मेलन, सेतमनार आयोजना 
गने, गराउन,े 
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(ज) स्िास््य सम्बन्धी कितभन्न पसु्िि प्रिाशन गने, गराउन,े 

(झ) िोकिए बमोचजमिो अन्य िाम गने । 

(२) प्रतिष्ठानिो िाम, ििनव्य र अतधिार प्रतिष्ठानिो सङ्गठन मापनmि प्रयोग र 
पालना हनुेछन ्।  

पररच्छेद–३ 

सभािो गठन िथा िाम, ििनव्य र अतधिार 

७. सभािो गठन : (१) प्रतिष्ठानिो सिोच्ि तनिायिो रुपमा एउटा सभा रहनेछ । 

(२)  सभािो गठन देहाय बमोचजम हनुेछ:- 

(ि) सहिुलपति      – अध्यक्ष  

(ख) उपिुलपति      – सदस्य 

(ग) सदस्य, राकिय योजना आयोग  

(स्िास््य हेने)       – सदस्य  

(घ) चिकित्सा सम्बन्धी किषयमा अध्ययन िथा  

अनसुन्धान गने किश्वकिद्यालय िा प्रतिष्ठानिा  

उपिुलपतिहरुमध्येबाट सभाले मनोनीि गरेिो   

दईुजना       – सदस्य 

(ङ) सचिि, स्िास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालय  – सदस्य 


- (ि) सचिि, चशक्षा, किज्ञान िथा प्रकितध मन्त्रालय  – सदस्य 

(छ) सचिि, अथन मन्त्रालय     – सदस्य 

(ज) अध्यक्ष, किश्वकिद्यालय अनदुान आयोग        – सदस्य 

(झ) अध्यक्ष, नेपाल मेतडिल िाउचन्सल   – सदस्य 

(ञ) अध्यक्ष, नेपाल स्िास््य अनसुन्धान पररषद्  – सदस्य 

(ट) चशक्षाध्यक्ष       – सदस्य 

(ठ) डीन       – सदस्य  

(ड) प्रमखु, िाठमाडौं महानगरपातलिा    – सदस्य 

(ढ) प्रतिष्ठानसँग सम्झौिा गरेिा अस्पिालिा तनदेशि  

                                                           
  नेपालिो संकिधान अनिूुल बनाउन िेही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन २०७५ द्वारा संशोतधि । 
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िा मेतडिल सपुररटेण्डेण्टहरुमध्येबाट नेपाल सरिारले  

मनोनीि गरेिो दईुजना     – सदस्य 

(ण) डीन, तत्रभिुन किश्वकिद्यालय चिकित्सा शास्त्र  

अध्ययन संस्थान     – सदस्य 

(ि) स्िास््य क्षेत्रिा िैज्ञातनिहरूमध्येबाट प्राचज्ञि  

पररषद्िोतसफाररसमा सभाले मनोनीि गरेिो एिजना– सदस्य   

(थ) चशक्षिहरूमध्येबाट प्राचज्ञि पररषद्िो तसफाररसमा  

सभाले मनोनीि गरेिो दईुजना    – सदस्य 

(द) प्रतिष्ठान अन्िगनि सञ्चातलि नतसनङ सम्बन्धी  

संस्थािो प्रमखु      – सदस्य 

(ध) लब्धप्रतिकष्ठि किद्वान ्िथा समाजसेिीहरुमध्येबाट  

मकहला समेििोप्रतितनतधत्ि हनुे गरी नेपाल सरिारले 

 मनोनीि गरेिो दईुजना    – सदस्य   

(न) रचजिार                               – सदस्य–सचिि 

(३) उपदफा (२) बमोचजम मनोनीि सदस्यहरुिो पदाितध िीन िषनिो हनुेछ । 

(४) सभाले िाहेमा चिकित्सा किज्ञानिो क्षेत्रमा अध्ययन िथा अनसुन्धान िायनमा 
संलग्न व्यचिलाई सभािो बैठिमा पयनिेक्षििो रुपमा भाग तलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(५) सभािो बैठि सम्बन्धी िायनकितध िोकिए बमोचजम हनुेछ । 

८. सभािो िाम, ििनव्य र अतधिार : सभािो िाम, ििनव्य र अतधिार देहाय बमोचजम हनुेछ:- 

(ि) प्रतिष्ठानिो नीति, योजना िथा िायनक्रम स्िीिृि गने, 

(ख) प्रतिष्ठानिो तनयम स्िीिृि गने, 

(ग) प्रतिष्ठानिो िाकषनि बजेट पाररि गने, 

(घ) प्राचज्ञि पररषद्िो तसफाररसमा सम्बचन्धि व्यचिलाई उपातध, प्रमाणपत्र, पदि 
िथा परुस्िार प्रदान गने, 

(ङ) प्राचज्ञि पररषद् िथा िायनिारी पररषद्बाट पेश भएिा प्रस्िाि स्िीिृि गने, 

(ि) िोकिए बमोचजमिो अन्य िाम गने ।  
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पररच्छेद–४ 

प्राचज्ञि पररषद्िो गठन िथा िाम, ििनव्य र अतधिार 

९. प्राचज्ञि पररषद् : (१) प्रतिष्ठानिो शैचक्षि, प्राचज्ञि िथा अनसुन्धानात्मि िायनलाई व्यिचस्थि 
गने तनिायिो रुपमा िाम गनन एि प्राचज्ञि पररषद् रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमिो प्राचज्ञि पररषद्िो गठन देहाय बमोचजम हनुेछ :- 

(ि) चशक्षाध्यक्ष      – अध्यक्ष 

(ख) प्रतितनतध, (िम्िीमा राजपत्राकिि प्रथम शे्रणी)  

स्िास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालय   – सदस्य 


- (ग) प्रतितनतध, (िम्िीमा राजपत्राकिि प्रथम शे्रणी)  

चशक्षा किज्ञान िथ प्रकितध मन्त्रालय    – सदस्य 

(घ) प्रतिष्ठानिा चशक्षिहरूमध्येबाट सभाले मनोनीि  

गरेिो िीनजना     – सदस्य 

(ङ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चातलि कितभन्न किषयिा  

िायनक्रम संयोजिहरुमध्येबाट प्राचज्ञि पररषद्िो  

तसफाररसमा सभाले मनोनीि गरेिो िीनजना  – सदस्य 

(ि) चिकित्सा किज्ञानिो क्षेत्रमा स्नाििोत्तर िहिो  

िायनक्रम सञ्चालन गरररहेिा चशक्षण संस्थाहरुमध्येबाट  

प्रतितनतधत्िहनुे गरी प्राचज्ञि सभाले मनोनीि  

गरेिो दईुजना      – सदस्य 

(छ) नतसनङ क्याम्पसिो प्रमखु    – सदस्य 

(ज) डीन        – सदस्य-सचिि 

(३) उपदफा (२) बमोचजम मनोनीि सदस्यहरुिो पदाितध िीन िषनिो हनुेछ । 

(४) प्राचज्ञि पररषद्िो बैठि सम्बन्धी िायनकितध िोकिए बमोचजम हनुेछ । 

                                                           
  नेपालिो संकिधान अनिूुल बनाउन िेही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन २०७५ द्वारा संशोतधि । 
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१०. प्राचज्ञि पररषद्िो िाम, ििनव्य र अतधिार : प्राचज्ञि पररषद्िो िाम, ििनव्य र अतधिार 
देहाय बमोचजम हनुेछ :– 

(ि) चिकित्सा किज्ञानसँग सम्बचन्धि कितभन्न किषय र िहमा चशक्षा प्रदान गनन 
अध्ययन िथा अनसुन्धान िायनक्रम सञ्चालन गने गराउने, 

(ख) प्रतिष्ठानिो लातग आिश्यि पने चशक्षििो योग्यिा तनधानरण गने,  

(ग) पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपसु्िि ियार गने,  

(घ) किद्याथीिो छनौट गने,  

(ङ) परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रिाशन गने, 

(ि) परीक्षामा सफल हनुे किद्याथीलाई शैचक्षि योग्यिािो उपातध िथा प्रमाणपत्र 
प्रदान गनन सभा समक्ष तसफाररस गने, 

(छ) परीक्षामा उत्िृष्ट शे्रणीमा सफल हनुे किद्याथीलाई परुस्िार िथा पदि प्रदान 
गनन सभा समक्ष तसफाररस गने, 

(ज) चिकित्सा किज्ञानिो क्षेत्रमा उत्िृष्ट योगदान प¥ुयाउने किद्याथीलाई परुस्िार, 

पदि िथा मानाथन उपातध प्रदान गनन सभा समक्ष तसफाररस गने, 

(झ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चातलि अध्ययन, िातलम िथा अनसुन्धानमा उत्िृष्ट व्यचि िथा 
किद्याथीलाई छात्रिचृत्त प्रदान गनन सभा समक्ष तसफाररस गने,  

(ञ) अध्ययन, िातलम िथा अनसुन्धान बापििो शलु्ि तनधानरण गने,  

(ट) सभाबाट स्िीिृि प्राचज्ञि पररषद्सँग सम्बचन्धि तनणनय िायानन्ियन गने, 

गराउने, 
(ठ) िोकिए बमोचजमिो अन्य िायनहरू गने । 

 

पररच्छेद–५ 

िायनिारी पररषद्िो गठन िथा िाम, ििनव्य र अतधिार 

११. िायनिारी पररषद्िो गठन : (१) प्रतिष्ठानिो िायनिारी तनिायिो रुपमा िाम गनन एि 
िायनिारी पररषद् रहनेछ । 

(२) िायनिारी पररषद्िो गठन देहाय बमोचजम हनुेछ:- 

(ि) उपिुलपति      – अध्यक्ष  

(ख) चशक्षाध्यक्ष      – सदस्य  
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(ग) डीन       – सदस्य  

(घ) चशक्षिहरुमध्येबाट एिजना    – सदस्य 

(ङ) तनदेशि      – सदस्य 

(ि) रचजिार      – सदस्य-सचिि 

(३) उपदफा (२) िो खण्ड (घ) बमोचजमिो सदस्यिो मनोनयन उपिुलपतििो 
तसफाररसमा सहिुलपतिले गनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोचजम मनोनीि सदस्यिो पदाितध िीन िषनिो हनुेछ ।  

(५) िायनिारी पररषद्िो बैठि सम्बन्धी िायनकितध िोकिए बमोचजम हनुेछ ।  

१२. िायनिारी पररषद्िो िाम, ििनव्य र अतधिार : िायनिारी पररषद्िो िाम, ििनव्य र अतधिार 
देहाय बमोचजम हनुेछ :– 

(ि) सभािो तनणनय र तनदेशनहरु िायानन्ियन गने, गराउने,  
(ख) प्रतिष्ठानिो िाकषनि िायनक्रम, बजेट, प्रगति कििरण, लेखापरीक्षण प्रतििेदन र 

अन्य प्रस्िािहरु ियार गरी स्िीिृतििो लातग सभा समक्ष पेश गने,  

(ग) प्रतिष्ठानिो िोष िथा िल अिल सम्पचत्तिो सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गने, 

(घ) सभािो नीति तनदेशनिो अधीनमा रही प्रतिष्ठानिो िल अिल सम्पचत्त 
बेितबखन गने िथा ठेक्का पट्टामा ठिदने, 

(ङ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चातलि िायनक्रमहरुिो समन्िय, रेखदेख, तनरीक्षण गने र सोिो 
प्रतििेदन सभा समक्ष पेश गने, 

(ि) प्रतिष्ठानसँग सम्बचन्धि तनयमहरुिो मस्यौदा ियार गरी स्िीिृतििो लातग 
सभा समक्ष पेश गने,  

(छ) सेिा आयोगिो तसफाररसमा प्रतिष्ठानिो लातग आिश्यि चशक्षि िथा 
िमनिारीहरु तनयचुि र बढुिा गने,  

(ज) प्रतिष्ठानलाई प्राप्त दान, दािव्य, आतथनि िथा अन्य सहयोग ग्रहण गने,  

(झ) सभाले िोिे बमोचजमिो िाम गने, 

(ञ) िोकिए बमोचजमिो अन्य िायनहरु गने ।  

पररच्छेद–६ 

सेिा आयोगिो गठन िथा िाम, ििनव्य र अतधिार 



www.lawcommission.gov.np 

9 
 

१३. सेिा आयोगिो गठन : (१) प्रतिष्ठानिा चशक्षि िथा िमनिारीिो तनयचुि िथा बढुिािो 
लातग तसफाररस गनन एि सेिा आयोग रहनेछ ।  

(२) सेिा आयोगमा अध्यक्ष र दईुजना सदस्यहरु रहनेछन ्। 

(३) सभाले देहायिा व्यचिहरुमध्येबाट सेिा आयोगिो अध्यक्ष िथा सदस्य तनयिु 
गनेछ:- 

(ि) चिकित्सा किज्ञानमा िम्िीमा स्नाििोत्तर उपातध हातसल गरी 
सम्बचन्धि क्षेत्रमा िम्िीमा बीस िषन िाम गरेिा व्यचिहरुमध्येबाट 
अध्यक्ष,  

(ख) चिकित्सा किज्ञानमा िम्िीमा स्नाििोत्तर उपातध हातसल गरी 
सम्बचन्धि क्षेत्रमा िम्िीमा पन्र िषन िाम गरेिा व्यचिहरुमध्येबाट 
एिजना सदस्य, र  

(ग) िानून, व्यिस्थापन िा जनप्रशासनमा िम्िीमा स्नािि उपातध हातसल 
गरी सम्बचन्धि क्षेत्रमा िम्िीमा पन्र िषन िाम गरेिा 
व्यचिहरुमध्येबाट एिजना सदस्य । 

(४) सेिा आयोगिो अध्यक्ष िथा सदस्यिो पदाितध िार िषनिो हनुेछ ।  

(५) सेिा आयोगिो अन्य िाम, ििनव्य र अतधिार िोकिए बमोचजम हनुेछन ्।  

(६) सेिा आयोगिा अध्यक्ष िथा सदस्यिो पाररश्रतमि, सकुिधा िथा सेिािा अन्य 
शिनहरु िोकिए बमोचजम हनुेछ ।  

(७) सेिा आयोगिो बैठि सम्बन्धी िायनकितध िोकिए बमोचजम हनुेछ । 

  

पररच्छेद–७ 

अस्पिाल िथा शैचक्षि संस्थािो स्थापना र सञ्चालन 

१४. अस्पिालिो स्थापना र सञ्चालन : (१) प्रतिष्ठानले स्िास््य क्षेत्रमा उच्िस्िरीय अध्ययन िथा 
अनसुन्धान गनन िथा गणुस्िरीय स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउनिो लातग अस्पिालिो स्थापना 
गनेछ ।  

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदािा बखि प्रितलि िानून बमोचजम स्थापना भई सञ्चालन 
भइरहेिो िीर अस्पिाल उपदफा (१) बमोचजम स्थापना भएिो मातननेछ ।  

(३) अस्पिालिो सञ्चालन िथा व्यिस्थापन िोकिए बमोचजम हनुेछ ।  
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१५. शैचक्षि संस्थािो स्थापना िथा सञ्चालन : (१) प्रतिष्ठानले कितभन्न किषयमा चशक्षा प्रदान गने 
उदे्दश्यले िुनै शैचक्षि संस्थािो स्थापना गनन सक्नेछ ।  

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदािा बखि अस्पिाल अन्िगनि सञ्चालन भइरहेिो नतसनङ 
क्याम्पस उपदफा (१) बमोचजम स्थापना भएिो मातननेछ ।  

(३) नतसनङ क्याम्पसिो सञ्चालन िोकिए बमोचजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

प्रतिष्ठानिा पदातधिारी, चशक्षि िथा िमनिारी 
१६. िुलपति : (१) प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानिो िुलपति हनुछे । 

(२) िुलपति प्रतिष्ठानिो प्रमखु हनुेछ ।  

१७. सहिुलपति : (१) स्िास््य िथा जनसंख्या मन्त्री िा राज्यमन्त्री प्रतिष्ठानिो सहिुलपति      
हनुेछ ।  

(२) सहिुलपतिले आिश्यििानसुार प्रतिष्ठानिो तनरीक्षण गनन र प्रतिष्ठानलाई तनदेशन 
ठिदन सक्नेछ । 

१८. उपिुलपति : (१) उपिुलपति प्रतिष्ठानमा पूरा समय िाम गने प्रमखु पदातधिारी हनुेछ ।  

(२) उपिुलपतििो पदमा तनयचुििो लातग तसफाररस गनन िुलपतिबाट सहिुलपतििो 
अध्यक्षिामा अन्य दईुजना सदस्य रहेिो एि सतमति गठन हनुेछ र सो सतमतििो 
तसफाररसमा िुलपतिले उपिुलपतििो तनयचुि गनेछ ।  

(३) उपिुलपतििो पदाितध िार िषनिो हनुेछ ।  

(४) उपिुलपतििो अनपुचस्थतिमा तनजले गने िाम सहिुलपतिबाट व्यिस्था भए 
बमोचजम हनुेछ ।  

(५) उपिुलपतििो िाम, ििनव्य र अतधिार िोकिए बमोचजम हनुेछ ।  

(६) उपिुलपतििो पाररश्रतमि, सकुिधा िथा सेिािा अन्य शिनहरु िोकिए बमोचजम 
हनुेछन ्। 

१९. चशक्षाध्यक्ष, रचजिार िथा डीन : (१) उपिुलपतििो तसफाररसमा सहिुलपतिले चशक्षाध्यक्ष, 

रचजिार िथा डीनिो तनयचुि गनेछ ।  

(२) चशक्षाध्यक्ष, रचजिार िथा डीनिो पदाितध िार िषनिो हनुेछ ।  
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(३) चशक्षाध्यक्ष, रचजिार िथा डीनिो तनयचुि, िाम, ििनव्य र अतधिार, पाररश्रतमि, 

सकुिधा िथा सेिािो शिन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोकिए बमोचजम हनुेछन ्।  

२०. तनदेशि : (१) अस्पिालिो प्रशासिीय प्रमखुिो रुपमा िाम गनन एि तनदेशि रहनेछ ।  

(२) तनदेशििो तनयचुि, िाम, ििनव्य र अतधिार िथा सेिािो शिन सम्बन्धी 
व्यिस्था िोकिए बमोचजम हनुेछन ्।  

२१. अन्य पदातधिारी : (१) प्रतिष्ठानमा िोकिए बमोचजमिा अन्य पदातधिारीहरु रहन 
सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोचजमिो पदातधिारीिो तनयचुि, िाम, ििनव्य र अतधिार िथा 
सेिािो शिन सम्बन्धी व्यिस्था िोकिए बमोचजम हनुेछन ्।  

२२. पदबाट हटाउन सक्न े: (१) उपिुलपति, चशक्षाध्यक्ष िा रचजिारले आफ्नो पदीय चजम्मेिारी 
पूरा नगरेमा िा पद अनरुुपिो आिरण नगरेमा िा इमान्दारीपूिनि आफ्नो ििनव्य पूरा गरेिो 
छैन भनी सभामा ित्िाल िायम रहेिा एि िौथाई सदस्यले िुलपति समक्ष तलचखि तनिेदन 
ठिदएमा िुलपतिले सहिुलपतििो अध्यक्षिामा सभािा दईुजना सदस्यहरु रहेिो एि छानतबन 
सतमति गठन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमिो छानतबन सतमतिले उपिुलपति, चशक्षाध्यक्ष िा 
रचजिारले आफ्नो पदीय चजम्मेिारी पूरा नगरेिो, इमान्दारीपूिनि िाम नगरेिो िा आफ्नो 
ििनव्य पालन नगरेिो तसफाररस गरेमा र सो िुरा सभािो बैठिबाट पाररि भएमा 
िुलपतिले त्यस्िो उपिुलपति, चशक्षाध्यक्ष िा रचजिारलाई तनजिो पदबाट हटाउनेछ ।  

(३) उपिुलपति, चशक्षाध्यक्ष िा रचजिार बाहेि प्रतिष्ठानिा अन्य पदातधिारीलाई 
पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यिस्था िोकिए बमोचजम हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोचजम प्रतिष्ठानिा पदातधिारीलाई पदबाट हटाउन ु
अचघ तनज उपर लागेिो आरोपिो सफाई पेश गने मौिा ठिदन ुपनेछ । 

२३. प्रतिष्ठानिा चशक्षि िथा िमनिारी : (१) प्रतिष्ठानमा आिश्यि संख्यामा चशक्षि िथा 
िमनिारीहरू  रहनेछन ्। 

(२) प्रतिष्ठानिा चशक्षि िथा िमनिारीिो िाम, ििनव्य र अतधिार, तनयचुि सेिा 
आयोगिो तसफाररसमा िोकिए बमोचजम हनुेछन ्।  

(३) प्रतिष्ठानिा चशक्षि िथा िमनिारीिो िाम, ििनव्य र अतधिार, पाररश्रतमि, 

सेिािो शिन िथा सकुिधा िोकिए बमोचजम हनुेछन ्। 
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२४. िमनिारी िाजमा खटाउन सक्ने : (१) नेपाल सरिारले नेपाल स्िास््य सेिािा िुनै 
िमनिारीलाई प्रतिष्ठानिो अनरुोधमा प्रतिष्ठानमा िाजमा खटाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम िाजमा खकटएिो िमनिारीले प्रतिष्ठानिा िमनिारीले पाए 
सरहिो सकुिधा पाउनेछ ।  
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पररच्छेद-९ 

प्रतिष्ठानिो िोष िथा लेखापरीक्षण 

२५. प्रतिष्ठानिो िोष : (१) प्रतिष्ठानिो एउटा छुटै्ट िोष हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमिो िोषमा देहायिा रिमहरु रहनेछन:्- 

 (ि) नेपाल सरिारबाट प्राप्त रिम, 

(ख) शैचक्षि शलु्ि िथा सेिा शलु्िबाट प्राप्त रिम, 

(ग) स्िदेशी िा किदेशी व्यचि, संघ, संस्था िा किदेशी सरिारबाट अनदुान 
िा ऋण स्िरुप प्राप्त रिम, 

(घ) अन्य स्रोिबाट प्राप्त रिम । 

(३) उपदफा (२) िो खण्ड (ग) बमोचजम प्रतिष्ठानले किदेशी व्यचि, संघ, संस्था िा 
सरिारबाट िुनै रिम प्राप्त गनुन अचघ नेपाल सरिारिो स्िीिृति तलन ुपनेछ । 

(४) प्रतिष्ठानिो िोषिो रिम िुनै बैि िा कित्तीय संस्थामा खािा खोली जम्मा 
गररनेछ। 

(५) प्रतिष्ठानिो सबै खिनहरु उपदफा (१) बमोचजमिो िोषबाट व्यहोररनेछ ।  

(६) प्रतिष्ठानिो िोष र खािािो सञ्चालन िोकिए बमोचजम हनुेछ ।  

२६. लेखा र लेखा परीक्षण : (१) प्रतिष्ठानिो आय–व्ययिो लेखा प्रितलि िानून बमोचजम 
राचखनेछ । 

(२) प्रतिष्ठानिो लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षिबाट हनुेछ । 

पररच्छेद–१० 

किकिध 

२७. िाकषनि प्रतििेदन : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येि आतथनि िषन समाप्त भएिो िीन मकहनातभत्र आफूले 
िषनभररमा सम्पन्न गरेिो िामिारबाहीिो िाकषनि प्रतििेदन नेपाल सरिार समक्ष पेश गनुन 
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमिो प्रतििेदनमा अन्य िुरािो अतिररि प्रतिष्ठानले िषनभरर 
सम्पादन गरेिा िामिो संचक्षप्त कििरण र प्रतिष्ठानिो उपलचब्ध लगायििा िुराहरु उल्लेख 
गनुन पनेछ । 
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२८. सतमति गठन गनन सक्न े: (१) प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोचजम आफूले गनुन पने िाम सिुारु 
रुपले गननिो लातग आिश्यििानसुार सतमति गठन गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम गठिठि सतमतििो िाम, ििनव्य र अतधिार िथा 
िायनकितध सो सतमति गठन हुँदा प्रतिष्ठानले िोकिठिदए बमोचजम हनुेछ ।  

२९. िामिारबाही बदर नहनु े : प्रतिष्ठानिो िुनै पदातधिारी िा सदस्यिो स्थान ररि भै िा 
प्रतिष्ठानिो िुनै सङ्गठनिो िुनै पदातधिारी िा सदस्यिो तनयचुि िा मनोनयनमा त्रकुट 
भएिो िारणले मात्र प्रतिष्ठानबाट भएगरेिो िामिारबाही बदर हनुे छैन ।  

३०. अतधिार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त अतधिारहरुमध्ये 
आिश्यििानसुार िेही अतधिार िायनिारी पररषद् िा उपिुलपतिलाई प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ।  

(२) प्राचज्ञि पररषद्, सेिा आयोग िा िायनिारी पररषद्ले यस ऐन बमोचजम आफूलाई 
प्राप्त अतधिारहरुमध्ये आिश्यििानसुार िेही अतधिार प्रतिष्ठानिा िुनै पदातधिारी िा 
मािहििा िुनै तनिायलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

३१. राकिय चशक्षा िथा स्िास््य नीति अनरुुप िाम गनुन पने : प्रतिष्ठानले नेपाल सरिारबाट 
स्िीिृि भएिो राकिय स्िास््य िथा चशक्षा नीति अनरुुप िाम गनुन पनेछ ।  

३२. तनदेशन ठिदन सक्ने : प्रतिष्ठानिो िामिारबाहीिो सम्बन्धमा नेपाल सरिारले प्रतिष्ठानलाई 
आिश्यि तनदेशन ठिदन सक्नेछ र त्यस्िो तनदेशनिो पालना गनुन प्रतिष्ठानिो ििनव्य हनुेछ 
।  

३३. नपेाल सरिारसँग सम्पिन  : प्रतिष्ठानले नेपाल सरिारसँग सम्पिन  राख्न ु पदान स्िास््य िथा 
जनसंख्या मन्त्रालय माफन ि राख्न ुपनेछ । 

३४. िमनिारी प्रतिष्ठानमा रहन सक्न े : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदािा बखि अस्पिालमा िायनरि 
नेपाल स्िास््य सेिािा िमनिारीहरुमध्ये प्रतिष्ठानमा िाम गनन िाहने िमनिारीले यस ऐन 
अन्िगनि बनेिो िमनिारी सेिा सम्बन्धी तनयम प्रारम्भ भएिो तमतिले छ मकहनातभत्र स्िास््य 
िथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तनिेदन ठिदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम तनिेदन ठिदने िमनिारीलाई नेपाल सरिारले प्रतिष्ठानिो 
िमनिारीिो रुपमा रहने स्िीिृति ठिदएमा त्यस्िा िमनिारी प्रतिष्ठानिो िमनिारी मातननेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रतिष्ठानमा रहने िमनिारीले स्िास््य सेिामा िाम गरेिो 
सेिा अितध प्रतिष्ठानिो सेिा अितधमा गणना हनुेछ ।  
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३५. तनयम बनाउन ेअतधिार : यस ऐनिो उदे्दश्य िायानन्ियन गनन प्रतिष्ठानले आिश्यि तनयम 
बनाउन  सक्नेछ ।  

िर, नेपाल सरिारलाई थप आतथनि व्ययभार पने किषयमा तनयम बनाउँदा नेपाल 
सरिारिो पूिन स्िीिृति तलन ुपनेछ ।  

३६. खारेजी र बिाउ : (१) िीर अस्पिाल कििास सतमति (गठन) आदेश, २०६३ खारेज 
गररएिो छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमिो आदेश बमोचजम भएगरेिा सम्पूणन िाम िारबाही यसै 
ऐन बमोचजम भएगरेिो मातननेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजमिो आदेश बमोचजमिो िीर अस्पिाल कििास सतमतििो 
नाममा रहेिो िल अिल सम्पचत्त, लेनदेन िारोबार, ऋण धन लगायि सम्पूणन अतधिार िथा 
दाकयत्ि प्रतिष्ठानमा सरेिो मातननेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोचजमिो आदेश बमोचजमिो सतमतिमा िायनरि िमनिारीहरु 
प्रतिष्ठानिो समान स्िर र िहिो पदमा रहेिो मातननेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोचजमिो आदेश बमोचजमिो सतमति अन्िगनि सञ्चालन भएिो 
नतसनङ क्याम्पसबाट भएगरेिा िामिारबाही यसै ऐन बमोचजम भएगरेिो मातननेछ ।  

३७. अध्यादेश तनचरक्रयिािो पररणाम : चिकित्सा किज्ञान राकिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६२ 
तनचरक्रय भएपतछ अिो अतभप्राय नदेचखएमा सो तनचरक्रयिाले,– 

(ि) सो अध्यादेश तनचरक्रय हुँदािो बखि िल्िी नभएिो िा िायम नरहेिो िुनै 
िुरा पतन जगाउने छैन,  

(ख) सो अध्यादेश बमोचजम िालू भएिो िुरा िा सो बमोचजम रीि प¥ुयाई अचघ 
नै गररएिो िुनै िाम िा भोतगसिेिो िुनै िुरालाई असर पाने छैन, 

(ग) सो अध्यादेश बमोचजम पाएिो, हातसल गरेिो िा भोगेिो िुनै हि, सकुिधा, 
ििनव्य िा दाकयत्िमा असर पाने छैन, 

(घ) सो अध्यादेश बमोचजम गररएिो िुनै दण्ड, सजाय िा जफिलाई असर पाने 
छैन, 

(ङ) मातथ लेचखएिो िुनै त्यस्िो हि, सकुिधा, ििनव्य, दाकयत्ि िा दण्ड सजायिो 
सम्बन्धमा गररएिो िुनै िामिारबाही िा उपायलाई असर पाने छैन र सो 
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अध्यादेश िायम रहे सरह त्यस्िो िुनै िानूनी िारबाही िा उपायलाई पतन 
शरुु गनन, िालू राख्न िा लागू गनन सकिनेछ । 


