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कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणन ऐन, २०६८ 

प्रमणर्ीकरर् र प्रकणशन तमति 

          २०६८।७।३ 

संशोधन गने ऐन 

१. केही नेपणल ऐनलणई संशोधन गना बनेको ऐन, २०७२   २०७२।११।१३ 

२. नेपणलको संववधणन अनकूुल बनणउन केही नेपणल  

    ऐनलणई संशोधन गने ऐन, २०७५      २०७५।११।१९ 

 

संवि २०६८ को ऐने नं. ९ 

कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणनको सम्बन्धमण व्यवस्थण गना बनकेो ऐन 

प्रस्िणवनण : वपछतिएको क्षते्रमण सहज रुपमण स्वणस््य सेवणको पहुुँच पयुणाउन, स्वणस््य ववज्ञणनको क्षेत्रमण 
उच्चस्िरीय अध्ययन र अनसुन्धणनको व्यवस्थण गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पणदन गना िथण 
सवासणधणरर् जनिणलणई सलुभ र गरु्स्िरीय स्वणस््य सेवण उपलब्ध गरणउन कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन 
प्रतिष्ठणनको स्थणपनण र सञ्चणलन गने सम्बन्धमण कणनूनी व्यवस्थण गना वणञ्छनीय भएकोले, 

नेपणलको अन्िररम संववधणन, २०६३ को धणरण ८३ बमोक्तजमको व्यवस्थणवपकण–संसदको 
हैतसयिमण संववधणन सभणले यो ऐन बनणएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रणरक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नणम र प्रणरम्भ : (१) यस ऐनको नणम “कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणन ऐन, 

२०६८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रणरम्भ हनुेछ । 

२. पररभणषण : ववषय वण प्रसङ्गले अको अथा नलणगेमण यस ऐनमण,– 

(क) “अस्पिणल” भन्नणले दफण १६ बमोक्तजम स्थणपनण भएको अस्पिणल सम्ुन ु
पछा। 

(ख) “अस्पिणल व्यवस्थणपन सतमति” भन्नणले दफण १७ बमोक्तजम गठन भएको 
अस्पिणल व्यवस्थणपन सतमति सम्ुन ुपछा । 

(ग) “उपकुलपति” भन्नणले दफण २० बमोक्तजमको उपकुलपति सम्ुन ुपछा । 
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(घ) “कणयाकणरी पररषद्” भन्नणले दफण ११ बमोक्तजम गठन भएको कणयाकणरी पररषद् 
सम्ुन ुपछा ।  

(ङ) “कुलपति” भन्नणले दफण १८ बमोक्तजमको कुलपति सम्ुन ुपछा ।  

(च) “छनौट सतमति” भन्नणले दफण १३ बमोक्तजम गठन भएको छनौट सतमति 
सम्ुन ुपछा । 

(छ) “िीन” भन्नणले दफण २३ बमोक्तजमको िीन सम्ुन ुपछा ।  

(ज) “िोवकएको” वण “िोवकए बमोक्तजम” भन्नणले यस ऐन अन्िगाि बनेको तनयममण 
िोवकएको वण िोवकए बमोक्तजम सम्ुन ुपछा । 

(ु) “तनदेशक” भन्नणले दफण २४ बमोक्तजमको तनदेशक सम्ुन ुपछा । 

 (ञ) “वपछतिएको क्षेत्र” भन्नणले हमु्लण, िोल्पण, मगु,ु कणतलकोट, जमु्जण, जणजरकोट, 

बणजरुण, बुणङ र अछणम क्तजल्लण सम्ुन ुपछा । 

(ट) “प्रतिष्ठणन” भन्नणले दफण ३ बमोक्तजम स्थणपनण भएको कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन 
प्रतिष्ठणन सम्ुन ुपछा ।  

(ठ) “प्रणक्तज्ञक पररषद्” भन्नणले दफण ९ बमोक्तजम गठन भएको प्रणक्तज्ञक पररषद् 
सम्ुन ुपछा ।  

(ि) “रक्तजष्ट्रणर” भन्नणले दफण २२ बमोक्तजमको रक्तजष्ट्रणर सम्ुन ुपछा ।  

(ढ) “क्तशक्षक” भन्नणले प्रतिष्ठणनमण अध्यणपन िथण अनसुन्धणन गना तनयिु भएको 
व्यक्ति सम्ुन ुपछा । 

(र्) “क्तशक्षणध्यक्ष” भन्नणले दफण २१ बमोक्तजमको क्तशक्षणध्यक्ष सम्ुन ुपछा । 

(ि) “शैक्तक्षक संस्थण” भन्नणले दफण १५ बमोक्तजम स्थणपनण भएको शैक्तक्षक संस्थण 
सम्ुन ुपछा । 

(थ) “सभण” भन्नणले दफण ७ बमोक्तजम गठन भएको सभण सम्ुन ुपछा ।  

(द) “सहकुलपति” भन्नणले दफण १९ बमोक्तजमको सहकुलपति सम्ुन ुपछा ।  

 

                                                           
    नेपणलको संववधणन अनकूुल बनणउन केही नेपणल ऐनलणई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वणरण संशोतधि ।  
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पररच्छेद–२ 

प्रतिष्ठणनको स्थणपनण, स्वरुप िथण कणम, किाव्य र अतधकणर 

३. प्रतिष्ठणनको स्थणपनण : (१) वपछतिएको क्षेत्रमण सहज रुपमण स्वणस््य सेवणको पहुुँच पयुणाउन े
कणम समेिको लणतग कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणनको स्थणपनण गररएको छ । 

(२) प्रतिष्ठणनको मखु्य कणयणालय जमु्लणमण रहनेछ ।  

(३) प्रतिष्ठणनलणई अंग्रजेी भणषणमण कर्णाली एकेिेमी अफ हेल्थ सणइन्सेज भतननेछ ।  

४. प्रतिष्ठणन स्वशणतसि संस्थण हनु े : (१) प्रतिष्ठणन अववक्तच्छन्न उत्तरणतधकणरवणलण एक स्वशणतसि 
संस्थण हनुेछ ।  

(२) प्रतिष्ठणनको सबै कणम कणरबणहीकण लणतग आफ्नो एउटण छुटै्ट छणप हनुेछ ।  

(३) प्रतिष्ठणनले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पक्तत्त प्रणप्त गना, उपभोग गना, बेचतबखन गना 
वण अन्य कुनै वकतसमले व्यवस्थण गना सक्नेछ ।  

(४) प्रतिष्ठणनले व्यक्ति सरह आफ्नो नणमबणट नणतलस उजरु गना र प्रतिष्ठणनउपर पतन 
सोही नणमबणट नणतलस उजरु लणग्न सक्नेछ । 

(५) प्रतिष्ठणनले व्यक्ति सरह करणर गना, करणर बमोक्तजमको अतधकणर प्रयोग गना िथण 
दणवयत्व तनवणाह गना सक्नेछ । 

५. प्रतिष्ठणनको स्वरुप : प्रतिष्ठणनमण देहणय बमोक्तजमकण सङ्गठनहरू रहनेछन ् र तिनीहरूको 
सणमूवहक रुप नै प्रतिष्ठणनको स्वरुप हनुेछ :–  

(क) सभण,  
(ख) प्रणक्तज्ञक पररषद्, 

(ग) कणयाकणरी पररषद्,  

(घ) छनौट सतमति, 

(ङ) ववद्यण पररषद्, 

(च) सङ्कणय, 

(छ) अनसुन्धणन केन्र, 

(ज) शैक्तक्षक संस्थण, 
(ु) अस्पिणल, 

(ञ) िोवकए बमोक्तजमकण अन्य तनकणय । 
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६. प्रतिष्ठणनको कणम, किाव्य र अतधकणर : (१) प्रतिष्ठणनको कणम, किाव्य र अतधकणर देहणय 
बमोक्तजम हनुेछ :– 

(क) वपछतिएको क्षेत्रमण स्वणस््य सम्बन्धी ववतभन्न ववषयमण अध्ययन, अध्यणपन, 

िणलीम िथण अनसुन्धणन गने,  

(ख) गरु्स्िरीय िथण सवासलुभ स्वणस््य सेवण उपलब्ध गरणउने,  
(ग) स्वणस््य सम्बन्धी ववतभन्न ववषयमण अध्ययन, अध्यणपन, िणलीम िथण 

अनसुन्धणनणत्मक कणयाक्रम सञ्चणलन गना स्वदेशी िथण ववदेशी ववश्वववद्यणलय, 

शैक्तक्षक संस्थण िथण अस्पिणलसुँग सम्ुौिण गने,  

(घ) गरु्स्िरीय स्वणस््य सेवणको लणतग आवश्यक पने दक्ष जनशक्ति उत्पणदन गने,  

(ङ) प्रतिष्ठणनद्वणरण सञ्चणलन गररने ववतभन्न कणयाक्रमहरूलणई सदुृढ िलु्यणउन र 
त्यस्िण कणयाक्रमको गरु्स्िर अतभववृि गना स्वदेशी वण ववदेशी ववश्वववद्यणलय, 

शैक्तक्षक संस्थण वण अस्पिणलसंग समन्वय गने, 

(च) स्वणस््यसुँग सम्बक्तन्धि स्वदेशी िथण ववदेशी ववश्वववद्यणलय, प्रतिष्ठणन र 
अन्िरणावष्ट्रय संघ संस्थणसुँग सम्बन्ध स्थणपनण, ववस्िणर र सदुृढ गरी पणरस्पररक 
सहयोग आदणन प्रदणन गने, 

(छ) स्वणस््य सम्बन्धी ववतभन्न ववषयमण गोष्ठी, सम्मेलन, सेतमनणर, अन्िरवक्रयण, 
स्वणस््य क्यणम्प, अनसुन्धणन आयोजनण गने, गरणउने, 

(ज) स्वणस््य सम्बन्धी ववतभन्न पसु्िक, पचणा, बलेुवटन, सचेिनण पोष्टर प्रकणशन गने, 

गरणउने, 
(ु) िोवकए बमोक्तजमकण अन्य कणम गने, गरणउने । 

(२) प्रतिष्ठणनको कणम, किाव्य र अतधकणर प्रतिष्ठणनको सङ्गठन मणफा ि प्रयोग र पणलनण 
हनुेछन ्। 

 

पररच्छेद–३ 

सभणको गठन िथण कणम, किाव्य र अतधकणर 

७. सभणको गठन : (१) प्रतिष्ठणनको सवोच्च तनकणयको रुपमण एक सभण रहनेछ ।  

(२) सभणको गठन देहणय बमोक्तजम हनुेछ: –  

(क) कुलपति       – अध्यक्ष 
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(ख) सहकुलपति      – उपणध्यक्ष 

(ग) सदस्य, रणवष्ट्रय योजनण आयोग (स्वणस््य क्षेत्र हेने) – सदस्य 

(घ) उपकुलपति      – सदस्य 

(ङ) स्वणस््य ववज्ञणन सम्बन्धी उच्च क्तशक्षण प्रदणन गने  

    ववश्वववद्यणलय िथण प्रतिष्ठणनकण उपकुलपतिहरूमध्येबणट 

    कणयाकणरी पररषद्को तसफणररसमण सभणबणट मनोनीि  

    दईुजनण       – सदस्य 

(च) सक्तचव, स्वणस््य िथण जनसंख्यण मन्त्रणलय  – सदस्य 

(छ) सक्तचव, अथा मन्त्रणलय     – सदस्य 

(ज) सक्तचव, क्तशक्षण, ववज्ञणन िथण प्रववतध मन्त्रणलय  – सदस्य 

(ु) क्तशक्षणध्यक्ष      – सदस्य 

(ञ) िीनहरूमध्येबणट सभणबणट मनोनीि एकजनण   – सदस्य 

(ट) तनदेशक      – सदस्य 

(ठ) =............... 
(ि) क्तशक्षकहरूमध्येबणट प्रणक्तज्ञक पररषद्को तसफणररसमण 

    कणयाकणरी पररषद्बणट मनोनीि कम्िीमण एकजनण 
    मवहलणसवहि दईुजनण     – सदस्य 

(ढ) शैक्तक्षक संस्थणकण प्रमखुहरूमध्येबणट कणयाकणरी  

    पररषद्को तसफणररसमण सभणबणट मनोनीि एकजनण – सदस्य 

(र्) दतलि, आददवणसी/जनजणति िथण वपछतिएकण वगाबणट  

    प्रतितनतधत्व हनुे गरी कम्िीमण दईुजनण मवहलणसवहि 

     कणयाकणरी पररषद्को तसफणररसमण सभणबणट मनोनीि  

    चणरजनण       – सदस्य  

(ि) चन्दणदणिणहरूमध्येबणट कणयाकणरी पररषद्को तसफणररसमण 
     सभणबणट मनोनीि एकजनण     – सदस्य 

(थ) प्रतिष्ठणनमण कणयारि कमाचणरीहरूमध्येबणट सभणले  

                                                           
    नेपणलको संववधणन अनकूुल बनणउन केही नेपणल ऐनलणई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वणरण संशोतधि ।  


   केही नेपणल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वणरण क्तुवकएको । 
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    मनोनयन गरेको एकजनण    – सदस्य 

(द) वपछतिएको क्षेत्रको ववकणसमण उल्लेख्य योगदणन 

    पयुणाउने व्यक्तिहरुमध्येबणट  कम्िीमण एकजनण  

    मवहलणसवहि कणयाकणरी पररषद्को तसफणररसमण  

    सभणबणट मनोनीि दईुजनण     – सदस्य 

(ध) रक्तजष्ट्रणर         – सदस्य–सक्तचव 

(३) उपदफण (२) बमोक्तजम मनोनीि सदस्यहरूको पदणवतध िीन वषाको हनुेछ ।  

(४) मनोनीि सदस्यको पद कुनै कणरर्ले ररि हनु गएमण बणुँकी अवतधको लणतग सो 
पदमण पवहले जनु प्रवक्रयणबणट पूतिा गररएको हो, सोही प्रवक्रयण बमोक्तजम अको व्यक्तिलणई 
मनोनयन गररनेछ ।   

(५) सभणको बैठक सम्बन्धी कणयाववतध िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

८. सभणको कणम, किाव्य र अतधकणर : सभणको कणम, किाव्य र अतधकणर देहणय बमोक्तजम हनुेछ:–  

(क) प्रतिष्ठणनको नीति, योजनण िथण कणयाक्रम स्वीकृि गने, 

(ख) प्रतिष्ठणनको वणवषाक बजेट स्वीकृि गने,  

(ग) प्रतिष्ठणनको तनयम स्वीकृि गने,  

(घ) प्रतिष्ठणनको िफा बणट प्रदणन गररने छणत्रवकृ्तत्त, उपणतध, प्रमणर्पत्र, पदक िथण 
परुस्कणर प्रदणन गने, 

(ङ) िोवकए बमोक्तजम मणनणथा उपणतध प्रदणन गने,  

(च) आफ्नो मणिहिमण रहेकण प्रतिष्ठणनकण ववतभन्न तनकणयलणई मणगादशान गने िथण 
आवश्यक तनदेशन ददन,े 

(छ) रणवष्ट्रय स्वणस््य िथण क्तशक्षण नीति तनमणार् गने क्रममण नेपणल सरकणरलणई 
आवश्यक सुु णव ददने, 

(ज) प्रतिष्ठणनको वणवषाक प्रतिवेदन स्वीकृि गने, 

(ु) प्रतिष्ठणनको लेखणपरीक्षर् प्रतिवेदनमणतथ छलफल गने र स्वीकृि गने, 

(ञ) शैक्तक्षक संस्थणहरूको स्थणपनण सम्बन्धमण आवश्यक प्रबन्ध गने, गरणउने, 
(ट) िोवकए बमोक्तजमकण अन्य कणम गने, गरणउने ।  
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पररच्छेद–४ 

प्रणक्तज्ञक पररषद्को गठन िथण कणम, किाव्य र अतधकणर 

९. प्रणक्तज्ञक पररषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठणनको शैक्तक्षक, प्रणक्तज्ञक िथण अनसुन्धणनणत्मक कणयालणई 
व्यवक्तस्थि एवं तनयतमि गने तनकणयको रुपमण एक प्रणक्तज्ञक पररषद् रहनेछ ।  

(२) प्रणक्तज्ञक पररषद्को गठन देहणय बमोक्तजम हनुेछ: – 

(क) क्तशक्षणध्यक्ष      – अध्यक्ष 

(ख) प्रतिष्ठणनकण ववतभन्न ववषयगि सतमतिकण  

    अध्यक्षहरूमध्येबणट कणयाकणरी पररषद्को तसफणररसमण 
    सभणबणट मनोनीि पणुँचजनण    – सदस्य 

(ग) तनदेशक      – सदस्य 

(घ) प्रतिष्ठणनकण पणठ्यक्रम िथण परीक्षण सम्बन्धी  

    तनकणयकण प्रमखुहरू     – सदस्य 

(ङ) क्तशक्षकहरूमध्येबणट कणयाकणरी पररषद्को तसफणररसमण 
    सभणबणट मनोनीि कम्िीमण एकजनण मवहलणसवहि  

    दईुजनण       – सदस्य 

(च) स्वणस््य क्षेत्रमण ववक्तशष्ट योगदणन पयुणाएकण  

    व्यक्तिहरूमध्येबणट कणयाकणरी पररषद्को तसफणररसमण  

    सभणबणट मनोनीि कम्िीमण एकजनण मवहलणसवहि 

     दईुजनण       – सदस्य 

(छ) िीनहरूमध्येबणट उपकुलपतिले मनोनयन गरेको  

    िीन          – सदस्य–सक्तचव 

(३) उपदफण (२) बमोक्तजम मनोनीि सदस्यहरूको पदणवतध िीन वषाको हनुेछ ।  

(४) मनोनीि सदस्यको पद कुनै कणरर्ले ररि हनु गएमण बणुँकी अवतधको लणतग सो 
पदमण पवहले जनु प्रवक्रयणबणट पूतिा गररएको हो, सोही प्रवक्रयण बमोक्तजम अको व्यक्तिलणई 
मनोनयन गररनेछ ।  

(५) प्रणक्तज्ञक पररषद्को बैठक सम्बन्धी कणयाववतध िोवकए बमोक्तजम हनुेछ ।  
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१०. प्रणक्तज्ञक पररषद्को कणम, किाव्य र अतधकणर : प्रणक्तज्ञक पररषद्को कणम, किाव्य र अतधकणर 
देहणय बमोक्तजम हनुेछ :– 

(क) प्रतिष्ठणनको शैक्तक्षक, प्रणक्तज्ञक िथण अनसुन्धणनणत्मक कणयालणई व्यवक्तस्थि एवं 
तनयतमि गना आवश्यक नीति, योजनण िथण कणयाक्रम बनणई स्वीकृतिको लणतग 
सभणमण पेश गने, 

(ख) स्वणस््य ववज्ञणन सम्बन्धी ववतभन्न ववषय र िहमण क्तशक्षण प्रदणन गना अध्ययन 
िथण अनसुन्धणन कणयाक्रम सञ्चणलन गने, गरणउने,   

(ग) प्रतिष्ठणनको लणतग आवश्यक पने क्तशक्षकको योग्यिण तनधणारर् गने,  

(घ) प्रतिष्ठणनबणट सञ्चणलन हनुे अध्ययन, अनसुन्धणन, िणलीम र प्रक्तशक्षर् कणयाक्रमको 
स्िर तनधणारर् िथण पणठ्यक्रम स्वीकृि गने,  

(ङ) ववद्यणथी छनौट गने, 

(च) परीक्षणको मणपदण्ि तनधणारर् गर्र्ने, 

(छ) परीक्षण सञ्चणलन र नतिजण प्रकणशन गने,  

(ज) प्रतिष्ठणनबणट सञ्चणतलि अध्ययन कणयाक्रममण सफल हनुे ववद्यणथीलणई उपणतध 
प्रदणन गना सभणमण तसफणररस गने, 

(ु) प्रतिष्ठणनको िराफबणट प्रदणन गररने मणनणथा उपणतध, छणत्रवकृ्तत्त, पदक र परुस्कणर 
प्रदणन गना सभणमण तसफणररस गने,   

(ञ) गरु्स्िरीय पणठ्यपसु्िक ियणर गने, 

(ट) प्रतिष्ठणनबणट सञ्चणलन हनुे अध्ययन, अनसुन्धणन, िणलीम िथण प्रक्तशक्षर् 
कणयाक्रमको मूल्यणङ्कन गने,  

(ठ) अध्ययन, िणलीम िथण अनसुन्धणन बणपिको शलु्क तनधणारर् गने,  

(ि) सभणबणट स्वीकृि प्रणक्तज्ञक पररषद्सुँग सम्बक्तन्धि तनर्ाय कणयणान्वयन िथण 
अनगुमन गने, 

(ढ) िोवकए बमोक्तजमकण अन्य कणम गने । 
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पररच्छेद–५ 

कणयाकणरी पररषद्को गठन िथण कणम, किाव्य र अतधकणर 

११. कणयाकणरी पररषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठणनको कणयाकणरी तनकणयको रुपमण कणम गना एक 
कणयाकणरी पररषद् रहनेछ । 

(२) कणयाकणरी पररषद्को गठन देहणय बमोक्तजम हनुेछ: – 

(क)  उपकुलपति      – अध्यक्ष  

(ख) क्तशक्षणध्यक्ष      – सदस्य 

(ग) िीनहरूमध्येबणट एकजनण    – सदस्य 

(घ) सभणकण सदस्य रहेकण शैक्तक्षक संस्थणकण  

    प्रमखुहरूमध्येबणट एकजनण    – सदस्य 

(ङ)  तनदेशक      – सदस्य  

(च)  क्तशक्षकहरूमध्येबणट एकजनण    – सदस्य 

(छ) रक्तजष्ट्रणर       – सदस्य–सक्तचव  

(३) उपदफण (१) को खण्ि (ग), (घ) र (च) बमोक्तजमकण सदस्यको मनोनयन 
उपकुलपतिको तसफणररसमण सहकुलपतिले गनेछ ।  

(४) उपदफण (२) बमोक्तजम मनोनीि सदस्यको पदणवतध िीन वषाको हनुेछ ।  

(५) कणयाकणरी पररषद्को बैठक सम्बन्धी कणयाववतध िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

१२. कणयाकणरी पररषद्को कणम, किाव्य र अतधकणर : कणयाकणरी पररषद्को कणम, किाव्य र अतधकणर 
देहणय बमोक्तजम हनुेछ :–  

(क) सभणको तनर्ाय िथण तनदेशन कणयणान्वयन गने, गरणउने,  
(ख) प्रतिष्ठणनको लणतग आवश्यक पने तनयमको मस्यौदण ियणर गरी स्वीकृतिको 

लणतग सभणमण पेश गने,   

(ग) प्रतिष्ठणनको नीति, योजनण, वणवषाक कणयाक्रम, प्रगति वववरर्, वणवषाक बजेट, 

लेखणपरीक्षर् प्रतिवेदन िथण अन्य प्रस्िणवहरू ियणर गरी स्वीकृतिको लणतग 
सभणमण पेश गने, 
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(घ) मणिहिकण तनकणयबणट सम्पन्न भएकण कणम कणरबणहीको अनगुमन िथण 
मूल्यणङ्कन गने िथण आवश्यकिण अनसुणर त्यस्िण तनकणयलणई तनदेशन ददन,े 

(ङ) सभणको नीति तनदेशनको अधीनमण रही प्रतिष्ठणनको कोष िथण चल अचल 
सम्पक्तत्तको सञ्चणलन, रेखदेख र संरक्षर् गने, बेचतबखन गने िथण ठेक्कणपट्टणमण 
ददने, 

िर नेपणल सरकणरबणट प्रणप्त अचल सम्पक्तत्त बेचतबखन गदणा नेपणल 
सरकणरको स्वीकृति तलन ुपनेछ । 

(च) छनौट सतमतिको तसफणररसमण प्रतिष्ठणनको लणतग आवश्यक पने क्तशक्षक िथण 
कमाचणरी तनयकु्ति िथण बढुवण गने, 

(छ) प्रतिष्ठणनलणई प्रणप्त ववतभन्न वकतसमकण सहयोग ग्रहर् गने, 

(ज) िोवकए बमोक्तजमकण अन्य कणम गने, गरणउने ।  

 

पररच्छेद–६ 

छनौट सतमतिको गठन िथण कणम, किाव्य र अतधकणर 

१३. छनौट सतमतिको गठन : (१) प्रतिष्ठणनको क्तशक्षक िथण कमाचणरीको तनयकु्ति िथण बढुवणको 
लणतग तसफणररस गना एक छनौट सतमति रहनेछ । 

(२) छनौट सतमतिमण देहणयकण अध्यक्ष िथण सदस्यहरू रहनेछन:् – 

(क) स्वणस््य ववज्ञणनमण कम्िीमण स्नणिकोत्तर उपणतध हणतसल गरी 
    स्वणस््य क्षेत्रमण दश वषा कणम गरेकण वण ववक्तशष्ट शे्रर्ी  

    वण प्रणध्यणपकको रुपमण रही क्तजम्मेवणरी तनवणाह गरेकण  

    व्यक्तिहरूमध्येबणट     – अध्यक्ष  

(ख) क्तशक्षकहरूमध्येबणट एकजनण    – सदस्य  

(ग) रक्तजष्ट्रणर       – सदस्य–सक्तचव 

(३) उपदफण (२) को खण्ि (क) र (ख) बमोक्तजमकण अध्यक्ष र सदस्यको मनोनयन 
सभणले गनेछ । 

(४) छनौट सतमतिको अध्यक्ष िथण मनोनीि सदस्यको पदणवतध चणर वषाको हनुेछ ।  

(५) छनौट सतमतिको अन्य कणम, किाव्य र अतधकणर िोवकए बमोक्तजम हनुेछ ।  
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(६) छनौट सतमतिको अध्यक्षको पणररश्रतमक, सवुवधण िथण सेवणकण अन्य शिाहरू र 
सदस्यको सवुवधण िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

(७) छनौट सतमतिको बैठक सम्बन्धी कणयाववतध िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

पररच्छेद–७ 

ववद्यण पररषद्, शैक्तक्षक संस्थण, अस्पिणल िथण अन्य तनकणय 

१४. ववद्यण पररषद्, सङ्कणय िथण अनसुन्धणन केन्र सम्बन्धी व्यवस्थण : (१) प्रतिष्ठणनले ववद्यण पररषद्, 

सङ्कणय िथण अनसुन्धणन केन्रको स्थणपनण गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोक्तजम स्थणवपि ववद्यण पररषद्, सङ्कणय िथण अनसुन्धणन केन्रको 
गठन िथण कणम, किाव्य र अतधकणर िोवकए बमोक्तजम हनुेछ ।  

१५. शैक्तक्षक संस्थणको स्थणपनण िथण सञ्चणलन : (१) प्रतिष्ठणनले स्वणस््य ववज्ञणन सम्बन्धी ववतभन्न 
ववषयमण अध्ययन िथण अनसुन्धणन गने उदे्दश्यले आवश्यकिण अनसुणर शैक्तक्षक संस्थणको 
स्थणपनण गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोक्तजम स्थणवपि शैक्तक्षक संस्थणको सञ्चणलन िोवकए बमोक्तजम 
हनुेछ । 

१६. अस्पिणलको स्थणपनण र सञ्चणलन : (१) प्रतिष्ठणनले स्वणस््य क्षेत्रमण उच्चस्िरीय अध्ययन िथण 
अनसुन्धणन गना र गरु्स्िरीय र सलुभ स्वणस््य सेवण उपलब्ध गरणउनको लणतग अस्पिणलको 
स्थणपनण गनेछ ।  

(२) यो ऐन प्रणरम्भ हुुँदणकण बखि प्रचतलि कणनून बमोक्तजम स्थणपनण भई सञ्चणलन 
भइरहेको कर्णाली अञ्चल अस्पिणल उपदफण (१) बमोक्तजम स्थणपनण भएको मणतननेछ । 

(३) अस्पिणलको सञ्चणलन िथण व्यवस्थणपन िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

१७. अस्पिणल व्यवस्थणपन सतमति : (१) अस्पिणललणई सचुणरु रुपले सञ्चणलन गना, गरणउनको 
लणतग अस्पिणल प्रतिष्ठणन अन्िगाि व्यवस्थणपन सतमति रहनेछ । 

(२) अस्पिणल व्यवस्थणपन सतमतिको गठन िथण कणम, किाव्य र अतधकणर िोवकए 
बमोक्तजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

प्रतिष्ठणनकण पदणतधकणरी, क्तशक्षक िथण कमाचणरी 
१८. कुलपति : (१) प्रधणनमन्त्री प्रतिष्ठणनको कुलपति हनुछे ।  
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(२) कुलपति प्रतिष्ठणनको प्रमखु हनुेछ ।  

१९. सहकुलपति : (१) स्वणस््य िथण जनसंख्यण मन्त्री वण रणज्यमन्त्री प्रतिष्ठणनको सहकुलपति 
हनुेछ ।  

(२) सहकुलपतिले प्रतिष्ठणनको आवश्यकिण अनसुणर तनरीक्षर् गना र प्रतिष्ठणनलणई 
तनदेशन ददन सक्नेछ ।  

२०. उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रतिष्ठणनमण पूरण समय कणम गने प्रमखु पदणतधकणरी हनुेछ ।  

(२) उपकुलपतिको पदमण तनयकु्तिको लणतग तसफणररस गना कुलपतिबणट सहकुलपतिको 
अध्यक्षिणमण सभणकण अन्य दईुजनण सदस्य रहेको एक सतमति गठन हनुेछ र सो सतमतिको 
तसफणररसमण कुलपतिले उपकुलपति तनयकु्ति गनेछ ।  

(३) उपकुलपतिको पदणवतध चणर वषाको हनुेछ ।  

(४) उपकुलपतिको कणम, किाव्य र अतधकणर, पणररश्रतमक, सवुवधण िथण सेवणकण अन्य 
शिा िोवकए बमोक्तजम हनुेछ ।  

२१. क्तशक्षणध्यक्ष : (१) प्रतिष्ठणनको शैक्तक्षक िथण प्रणक्तज्ञक कणयाको रेखदेखको लणतग उपकुलपतिको 
तसफणररसमण सहकुलपतिले क्तशक्षणध्यक्षको तनयकु्ति गनेछ । 

(२) क्तशक्षणध्यक्ष प्रतिष्ठणनमण पूरण समय कणम गने पदणतधकणरी हनुेछ । 

(३) क्तशक्षणध्यक्षको पदणवतध चणर वषाको हनुेछ ।  

(४) क्तशक्षणध्यक्षको अन्य कणम, किाव्य र अतधकणर, पणररश्रतमक, सवुवधण िथण सेवणकण 
अन्य शिा िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

२२. रक्तजष्ट्रणर : (१) प्रतिष्ठणनको आतथाक र कमाचणरी प्रशणसन सम्बन्धी कणमको रेखदेखको लणतग 
उपकुलपतिको तसफणररसमण सहकुलपतिले रक्तजष्ट्रणरको तनयकु्ति गनेछ ।  

(२) रक्तजष्ट्रणर प्रतिष्ठणनको पूरण समय कणम गने पदणतधकणरी हनुेछ । 

(३) रक्तजष्ट्रणरको पदणवतध चणर वषाको हनुेछ ।  

(४) रक्तजष्ट्रणरको अन्य कणम, किाव्य र अतधकणर, पणररश्रतमक, सवुवधण िथण सेवणकण अन्य 
शिा िोवकए बमोक्तजम हनुेछ ।  

२३. िीन : (१) प्रतिष्ठणनको सङ्कणयको प्रमखु भई कणम गनाको लणतग उपकुलपतिले िीनको 
तनयकु्ति गनेछ । 

(२) िीन प्रतिष्ठणनको पूरण समय कणम गने पदणतधकणरी हनुेछ । 

(३) िीनको पदणवतध चणर वषाको हनुेछ ।  
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(४) िीनको कणम, किाव्य र अतधकणर, पणररश्रतमक, सवुवधण िथण सेवणकण अन्य शिा 
िोवकए बमोक्तजम हनुेछ ।  

२४. तनदेशक : (१) अस्पिणलको प्रशणसकीय प्रमखुको रुपमण कणम गनाको लणतग उपकुलपतिले 
रक्तजष्ट्रणरको तसफणररसमण तनदेशकको तनयकु्ति गनेछ ।  

(२) तनदेशकको पदणवतध चणर वषाको हनुेछ ।  

(३) तनदेशकको कणम, किाव्य र अतधकणर, पणररश्रतमक, सवुवधण िथण सेवणकण अन्य शिा 
िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

२५. अन्य पदणतधकणरी : (१) प्रतिष्ठणनमण िोवकए बमोक्तजमकण अन्य पदणतधकणरीहरू रहन 
सक्नेछन।् 

(२) उपदफण (१) बमोक्तजमकण पदणतधकणरीहरूको तनयकु्ति कणम, किाव्य र अतधकणर, 

पणररश्रतमक, सवुवधण िथण सेवणको शिा िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

२६. पदबणट हटणउन सक्न े: (१) उपकुलपति, क्तशक्षणध्यक्ष वण रक्तजष्ट्रणरले आफ्नो पदीय क्तजम्मेवणरी 
पूरण नगरेको वण पद अनरुुपको आचरर् नगरेको वण इमणन्दणरीपूवाक आफ्नो किाव्य पणलनण 
नगरेको भनी सभणमण ित्कणल कणयम रहेकण एक चौथणई सदस्यले कुलपति समक्ष तलक्तखि 
तनवेदन ददएमण कुलपतिले सभणको कुनै सदस्यको अध्यक्षिणमण अन्य एकजनण सदस्य र 
स्वणस््य िथण जनसंख्यण मन्त्रणलयकण सक्तचव रहेको िीन सदस्यीय एक छणनतबन सतमति गठन 
गनेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोक्तजमको छणनतबन सतमतिले उपकुलपति, क्तशक्षणध्यक्ष वण 
रक्तजष्ट्रणरले आफ्नो पदीय क्तजम्मेवणरी पूरण नगरेको, इमणन्दणरीपूवाक कणम नगरेको वण आफ्नो 
किाव्य पणलन नगरेको तसफणररस गरेमण र सो कुरण सभणको बैठकबणट पणररि भएमण 
कुलपतिले त्यस्िो उपकुलपति, क्तशक्षणध्यक्ष वण रक्तजष्ट्रणरलणई तनजको पदबणट हटणउनेछ । 

(३) उपदफण (१) बमोक्तजम छणनतबन सतमति गठन भएपतछ उपदफण (२) बमोक्तजम 
सभणबणट तनर्ाय नभएसम्म त्यस्िो पदणतधकणरी आफ्नो पदबणट स्विः तनलम्बन हनुेछ । 

(४) उपकुलपति, क्तशक्षणध्यक्ष वण रक्तजष्ट्रणर बणहेक प्रतिष्ठणनकण अन्य पदणतधकणरीलणई 
पदबणट हटणउने सम्बन्धी व्यवस्थण िोवकए बमोक्तजम हनुेछ ।  

(५) उपदफण (२) बमोक्तजम प्रतिष्ठणनकण पदणतधकणरीलणई पदबणट हटणउने तसफणररस 
गनुा अक्तघ छणनतबन सतमतिले तनजउपर लणगेको आरोपको सफणइ पेश गने मौकण ददन ुपनेछ। 



www.lawcommission.gov.np 

14 

 

२७. प्रतिष्ठणनकण क्तशक्षक िथण कमाचणरी : (१) प्रतिष्ठणनमण आवश्यक संख्यणमण क्तशक्षक िथण 
कमाचणरीहरू रहनेछन ्। 

(२) प्रतिष्ठणनकण क्तशक्षक िथण कमाचणरीको तनयकु्ति छनौट सतमतिको तसफणररसमण 
िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

(३) प्रतिष्ठणनकण क्तशक्षक िथण कमाचणरीको कणम, किाव्य र अतधकणर, पणररश्रतमक, 

सवुवधण र सेवणकण अन्य शिा िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

प्रतिष्ठणनको कोष, लेखण िथण लेखणपरीक्षर् 

२८. प्रतिष्ठणनको कोष : (१) प्रतिष्ठणनको एउटण छुटै्ट कोष हनुेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोक्तजमको कोषमण देहणयकण रकमहरू रहनेछन:् –  

(क) नेपणल सरकणरबणट प्रणप्त रकम, 

(ख) शैक्तक्षक शलु्क िथण सेवण शलु्कबणट प्रणप्त रकम, 

(ग) स्वदेशी वण ववदेशी व्यक्ति, संघ, संस्थण वण ववदेशी सरकणरबणट अनदुणन 
वण ऋर् स्वरुप प्रणप्त रकम, 

(घ) अन्य स्रोिबणट प्रणप्त रकम । 

(३) उपदफण (२) को खण्ि (ग) बमोक्तजम प्रतिष्ठणनले ववदेशी व्यक्ति, संघ, संस्थण वण 
सरकणरबणट कुनै रकम प्रणप्त गनुा अक्तघ नेपणल सरकणरको स्वीकृति तलन ुपनेछ । 

(४) प्रतिष्ठणनको कोषको रकम कुनै वणक्तर्ज्य बैङ्कमण खणिण खोली जम्मण गररनेछ । 

(५) प्रतिष्ठणनको सबै खचाहरू उपदफण (१) बमोक्तजमको कोषबणट व्यहोररनेछ ।  

(६) प्रतिष्ठणनको कोष र खणिणको सञ्चणलन िोवकए बमोक्तजम हनुेछ । 

२९. लेखण र लेखणपरीक्षर् : (१) प्रतिष्ठणनको आय–व्ययको लेखण प्रचतलि कणनून बमोक्तजम 
रणक्तखनेछ । 

(२) प्रतिष्ठणनको लेखणपरीक्षर् महणलेखण परीक्षकबणट हनुेछ । 

 

पररच्छेद–१० 

ववववध 

३०. सम्बन्धन ददन नसक्न े: प्रतिष्ठणनले कुनै शैक्तक्षक संस्थणलणई सम्बन्धन ददन सक्ने छैन । 
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३१. रणवष्ट्रय क्तशक्षण िथण स्वणस््य नीति अनरुुप कणम गनुा पने : प्रतिष्ठणनले नेपणल सरकणरबणट 
स्वीकृि भएको रणवष्ट्रय क्तशक्षण िथण स्वणस््य नीति अनरुुप कणम गनुा पनेछ ।  

३२. आरक्षर् सम्बन्धी व्यवस्थण : (१) प्रतिष्ठणनले प्रत्येक शैक्तक्षक सत्रमण स्नणिकसम्मकण ववतभन्न 
िहमण ववद्यणथी भनणा गदणा वपछतिएको क्षेत्रमण स्थणयी बसोवणस गरी सो क्षेत्रकण सणमदुणवयक 
ववद्यणलयबणट प्रवेक्तशकण परीक्षण वण सो सरह उत्तीर्ा गरेकण नेपणली ववद्यणथीलणई पैंिणलीस 
प्रतिशि स्थणनको लणतग आरक्षर्को व्यवस्थण गनुा पनेछ । 

(२) प्रतिष्ठणनले वपछतिएको क्षेत्रमण स्थणयी बसोबणस गरी सो क्षेत्रकण सणमदुणवयक 
ववद्यणलयबणट प्रवेक्तशकण परीक्षण वण सो सरह उत्तीर्ा गरी सो क्षेत्रको उच्च मणध्यतमक 
ववद्यणलय वण सो सरहको शैक्तक्षक संस्थणबणट उच्च क्तशक्षण प्रणप्त गरेकण नेपणली ववद्यणथीलणई 
स्नणिकोत्तर िहमण भनणा गना िोवकए बमोक्तजमको आरक्षर्को व्यवस्थण गनेछ । 

(३) उपदफण (१) र (२) बमोक्तजम आरक्षर् गररएकण स्थणनमण वपछतिएको क्षेत्रकण 
मवहलण, दतलि, आददवणसी/जनजणति, मधेशी िथण वपछतिएकण वगाकण ववद्यणथीलणई प्रथतमकिण 
ददइनेछ । 

(४) उपदफण (१) बमोक्तजम आरक्षर् गदणा प्रतिस्पधणाद्वणरण ववद्यणथी छनौट गररनेछ । 

३३. ववद्यणथी भनणा गदणा प्रणथतमकिण ददन ुपने : (१) प्रतिष्ठणनले ववतभन्न िहकण ववद्यणथी भनणा गदणा 
वपछतिएको क्षेत्रकण स्वणस््य संस्थणमण िोवकएको अवतधभर सेवण प्रदणन गरेकण व्यक्तिलणई 
प्रणथतमकिण ददन ुपनेछ । 

३४. छणत्रवकृ्तत्त उपलब्ध गरणउन ु पने : (१) प्रतिष्ठणनले प्रत्येक शैक्तक्षक सत्रमण भनणा गने कुल 
ववद्यणथी संख्यणको कम्िीमण बीस प्रतिशि स्थणनमण ववपन्न ववद्यणथीलणई पूर्ा रुपमण छणत्रवकृ्तत्त 
उपलब्ध गरणउन ुपनेछ । 

स्पष्टीकरर् : यस दफणको प्रयोजनको लणतग “ववपन्न” भन्नणले सरकणरी/सणमदुणवयक ववद्यणलयमण 
अध्ययन गरी प्रवेक्तशकण वण सो सरह उत्तीर्ा गरेकण ववद्यणथीहरूमध्ये िोवकएको आधणरमण 
सम्बक्तन्धि गणउुँपणतलकण/नगरपणतलकणले ववपन्न भनी तसफणररस गरेको ववद्यणथीलणई जनणउुँछ।  

                                                           
    नेपणलको संववधणन अनकूुल बनणउन केही नेपणल ऐनलणई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वणरण संशोतधि । 

    नेपणलको संववधणन अनकूुल बनणउन केही नेपणल ऐनलणई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वणरण थप । 
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(२) उपदफण (१) बमोक्तजम बीस प्रतिशिलणई शि ् प्रतिशि मणनी सोको पैंिणलीस 
प्रतिशि स्थणनमण मवहलण, दतलि, आददवणसी/जनजणति, मधेशी िथण वपछतिएको क्षेत्रकण 
ववद्यणथीलणई मणत्र छणत्रवकृ्तत्त उपलब्ध गरणइनेछ । 

(३) प्रतिष्ठणनले ववपन्न ववद्यणथीलणई आंक्तशक रुपमण छणत्रवकृ्तत्त उपलब्ध गरणउन 
सक्नेछ। 

(४) उपदफण (१) र (२) बमोक्तजम छणत्रवकृ्तत्त उपलब्ध गरणउने आधणर िोवकए 
बमोक्तजम हनुेछ । 

(५) कुनै तनकणय वण संस्थणले कुनै ववद्यणथीलणई प्रतिष्ठणनमण अध्ययनको लणतग छणत्रवकृ्तत्त 
उपलब्ध गरणउन सक्नेछ । 

३५. िोकेको स्थणनमण कणम गनुा पने : (१) यस ऐन बमोक्तजम आरक्षर् वण छणत्रवकृ्तत्तमण अध्ययन 
गरेको ववद्यणथीले प्रतिष्ठणनले िोकेको अवतधभर वपछतिएको क्षेत्रमण कणम गनुा पनेछ । 

(२) कुनै तनकणय वण संस्थणको छणत्रवकृ्तत्तमण अध्ययन गने ववद्यणथीले त्यस्िो छणत्रवकृ्तत्त 
पणए बणपि कुनै ठणउुँमण तनक्तिि अवतधसम्म कणम गनुा पने गरी छणत्रवकृ्तत्त प्रदणन गने तनकणय 
वण संस्थणले शिा रणखेको भए सोही शिा बमोक्तजम र त्यसरी शिा नरणखेको भए उपदफण (१) 
बमोक्तजमको अवतधभर कणम गनुा पनेछ ।  

(३) दफण ३३ बमोक्तजम प्रतिष्ठणनको प्रणथतमकिणमण भनणा भएकण ववद्यणथीले प्रतिष्ठणनले 
िोकेको अवतधभर वपछतिएको क्षेत्रमण कणम गनुा पनेछ । 

(४) दफण ३२ को उपदफण (१) र (२) बमोक्तजमको आरक्षर् र दफण ३३ र ३४ 
बमोक्तजमको प्रणथतमकिण वण छणत्रवकृ्तत्तमण अध्ययन गने ववद्यणथीले उपदफण (१), (२) वण (३) 
मण उक्तल्लक्तखि पूरण अवतध कणम गरेपतछ मणत्र प्रतिष्ठणनले त्यस्िो ववद्यणथीलणई शैक्तक्षक 
योग्यिणको स्थणयी प्रमणर्पत्र ददनेछ । 

(५) प्रतिष्ठणनले दफण ३२, ३३ र ३४ बमोक्तजमको आरक्षर्, प्रणथतमकिण वण 
छणत्रवकृ्तत्तमण अध्ययन गने ववद्यणथी बणहेक प्रतिष्ठणनमण अध्ययन गने अन्य ववद्यणथीलणई अध्ययन 
पिणि ् वपछतिएको क्षेत्रको स्वणस््य संस्थणमण कणम गना प्रोत्सणवहि गने सम्बन्धमण आवश्यक 
व्यवस्थण गना सक्नेछ । 

३६. वणवषाक प्रतिवेदन : (१) प्रतिष्ठणनले प्रत्येक आतथाक वषा समणप्त भएको िीन मवहनणतभत्र आफूले 
वषाभररमण गरेको कणम कणरबणहीको वणवषाक प्रतिवेदन नेपणल सरकणर समक्ष पेश गनुा पनेछ ।  
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(२) उपदफण (१) बमोक्तजमको प्रतिवेदनमण अन्य कुरणको अतिररि प्रतिष्ठणनले 
वषाभररमण गरेको कणमको संक्तक्षप्त वववरर् र प्रतिष्ठणनको उपलक्तब्ध लगणयिकण कुरणहरू उल्लेख 
गनुा पनेछ । 

३७. अतधकणर प्रत्यणयोजन : (१) सभणले यस ऐन बमोक्तजम आफूलणई प्रणप्त अतधकणरहरूमध्ये 
आवश्यकिण अनसुणर केही अतधकणर प्रणक्तज्ञक पररषद्, कणयाकणरी पररषद् वण उपकुलपतिलणई 
प्रत्यणयोजन गना सक्नेछ ।  

(२) प्रणक्तज्ञक पररषद्, कणयाकणरी पररषद् वण छनौट सतमतिले यस ऐन बमोक्तजम 
आफूलणई प्रणप्त अतधकणरहरूमध्ये आवश्यकिण अनसुणर केही अतधकणर प्रतिष्ठणनकण कुनै 
पदणतधकणरी वण मणिहिकण कुनै तनकणयलणई प्रत्यणयोजन गना सक्नेछ ।  

३८. कणम कणरबणही बदर नहनु े : प्रतिष्ठणनको कुनै पदणतधकणरी वण सदस्यको स्थणन ररि भै वण 
प्रतिष्ठणनको कुनै सङ्गठनको कुनै पदणतधकणरी वण सदस्यको तनयकु्ति वण मनोनयनमण त्रटुी 
भएको कणरर्ले मणत्र प्रतिष्ठणनबणट भए गरेको कणम कणरबणही बदर हनुे छैन ।  

३९. तनदेशन ददन सक्न े: प्रतिष्ठणनको कणम कणरबणहीको सम्बन्धमण नेपणल सरकणरले प्रतिष्ठणनलणई 
आवश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्िो तनदेशनको पणलनण गनुा प्रतिष्ठणनको किाव्य हनुेछ।  

४०. नपेणल सरकणरसुँग सम्पका  : प्रतिष्ठणनले नेपणल सरकणरस“ग सम्पका  रणख्दण स्वणस््य िथण 
जनसंख्यण मन्त्रणलय मणफा ि रणख्न ुपनेछ । 

४१. शपथ तलन ु पने : प्रतिष्ठणनको पदणतधकणरीको पदमण तनयिु भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको 
कणयाभणर सम्हणल्न ुअक्तघ िोवकए बमोक्तजमको ढणुँचणमण शपथ तलन ुपनेछ । 

४२. कमाचणरी प्रतिष्ठणनमण रहन सक्न े : (१) यो ऐन प्रणरम्भ हुुँदणकण बखि कर्णाली अञ्चल 
अस्पिणल, जमु्लणमण कणयारि नेपणल स्वणस््य सेवणकण कमाचणरीहरूमध्ये प्रतिष्ठणनमण कणम गना 
चणहने कमाचणरीले यस ऐन अन्िगाि बनेको कमाचणरी सेवण सम्बन्धी तनयम प्रणरम्भ भएको 
तमतिले छ मवहनणतभत्र स्वणस््य िथण जनसंख्यण मन्त्रणलयमण तनवेदन ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोक्तजम तनवेदन ददने कमाचणरीलणई नेपणल सरकणरले प्रतिष्ठणनको 
कमाचणरीको रुपमण रहने स्वीकृति ददएमण त्यस्िण कमाचणरी प्रतिष्ठणनको कमाचणरी मणतननेछ ।  

(३) उपदफण (२) बमोक्तजम प्रतिष्ठणनमण रहने कमाचणरीले स्वणस््य सेवणमण कणम गरेको 
सेवण अवतध प्रतिष्ठणनको सेवण अवतधमण गर्नण हनुेछ ।  

४३. तनयम बनणउन ेअतधकणर : यस ऐनको उदे्दश्य कणयणान्वयन गना प्रतिष्ठणनले आवश्यक तनयम 
बनणउन सक्नेछ ।  
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िर नेपणल सरकणरलणई थप आतथाक व्ययभणर पने ववषयमण तनयम बनणउुँदण नेपणल 
सरकणरको स्वीकृति तलन ुपनेछ । 

४४. खणरेजी र बचणउ : (१) कर्णाली अञ्चल अस्पिणल ववकणस सतमति (गठन) आदेश, २०६८ 
खणरेज गररएको  छ । 

(२) उपदफण (१) बमोक्तजमको गठन आदेश बमोक्तजमको ववकणस सतमतिमण कणयारि 
क्तशक्षक िथण कमाचणरी प्रतिष्ठणनको समणन स्िर र िहको पदमण सरेको मणतननेछ । 

(३) उपदफण (१) बमोक्तजमको आदेश बमोक्तजम भए गरेकण सबै कणम कणरबणही यसै 
ऐन बमोक्तजम भए गरेको मणतननेछ । 

(४) उपदफण (१) बमोक्तजमको आदेश बमोक्तजमको ववकणस सतमतिको नणममण रहेको 
चल, अचल सम्पक्तत्त, लेनदेन कणरोबणर, ऋर्, धन लगणयि सम्पूर्ा अतधकणर िथण दणवयत्व 
प्रतिष्ठणनमण सरेको मणतननेछ । 

(५) यस ऐन बमोक्तजम अस्पिणल व्यवस्थणपन सतमति गठन नभएसम्मको लणतग 
उपदफण (१) बमोक्तजमको आदेश बमोक्तजम गदठि सतमतिले यो अस्पिणल व्यवस्थणपन 
सतमतिको कणम गनेछ । 

 

 


