
www.lawcommission.gov.np 

1 
 

राष्ट्रिय चिष्ट्रित्सा चिक्षा ऐन, २०७५ 

प्रमाणीिरण र प्रिािन मममि 

                                                        2075।11।10 

संवि 2075 सालिो ऐन नम्बर २५ 
राष्ट्रिय चिष्ट्रित्सा चिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनिेो ऐन 

प्रस्िावनााः  चिष्ट्रित्सा चिक्षािो क्षेत्रमा राज्यिो लगानी अमिवषृ्ट्रि गरै्द चिष्ट्रित्सा चिक्षालाई नपेालिो 
राष्ट्रिय आवश्यििा अनरुूप ष्ट्रविास गरी चिष्ट्रित्सा चिक्षािो मनयमनलाई एिीिृि िथा िसु्ि 
बनाउन, चिष्ट्रित्सा चिक्षा सम्बन्धी चिक्षण संस्थािो स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी िायनलाई व्यवचस्थि 
गनन िथा चिष्ट्रित्सा चिक्षामा गणुस्िर, पेिाधममनिा, संस्थागि जवाफरे्दही, िौगोमलि सन्िलुन र 
सामाचजि न्याय िायम गरी ष्ट्रवपन्न लगायि सवै ष्ट्रवद्याथीहरुिो समान पहुुँि समुनचिि गननिा लामग 
चिष्ट्रित्सा चिक्षा सधुार गने सम्बन्धमा ष्ट्रवमिन्न समयमा गठिि आयोग, समममि िथा िायनर्दलिो 
प्रमिवेर्दनिो ममन र िावना समेिलाई दृष्ट्रिगि गरी  चिष्ट्रित्सा चिक्षा आयोगिो स्थापना िथा सञ्चालन 
गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएिाले, 

  संघीय संसर्दले यो ऐन बनाएिो छ।  

 

पररच्छेर्द–१ 

प्रारचम्िि 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐनिो नाम “राष्ट्रिय चिष्ट्रित्सा चिक्षा ऐन, २०७५” रहेिो 
छ। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्ि हनुेछ।  

२. पररिाषााः ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अिो अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(ि)  “आयोग” िन्नाले र्दफा ३ बमोचजमिो चिष्ट्रित्सा चिक्षा आयोग सम्झन ुपछन।  

(ख) “अध्यक्ष” िन्नाले आयोगिो अध्यक्ष सम्झन ुपछन। 

(ग)  “आष्ट्रङ्गि चिक्षण संस्था” िन्नाले ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयिो आफ्नै स्वाममत्व र लगानीमा 
सञ्चामलि चिष्ट्रित्सा चिक्षा अध्यापन गराउने आष्ट्रङ्गि क्याम्पस, मेमििल 
िलेज वा चिक्षण संस्था सम्झन ुपछन। 

(घ)  “उच्ि चिक्षा” िन्नाले स्नािि िह वा सोिन्र्दा मामथल्लो िहमा ठर्दइने 
चिष्ट्रित्सा चिक्षा सम्झन ुपछन।  

(ङ)  “उपाध्यक्ष” िन्नाले आयोगिो उपाध्यक्ष सम्झन ुपछन। 
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(ि)  “चिष्ट्रित्सा चिक्षा” िन्नाले स्वास््य पेिा सम्बन्धी सवै ष्ट्रवधा र िहिा चिक्षा 
(हेल्थ प्रोफेसनल एजिेुसन) सम्झन ुपछन। 

(छ) “चिष्ट्रित्सा चिक्षा ष्ट्रवज्ञ” िन्नाले स्वास््य सेवािो िुनै ष्ट्रवधामा सेवा, अध्यापन 
िथा अनसुन्धान गने ष्ट्रविेषज्ञ सम्झन ुपछन र सो िब्र्दले चिष्ट्रित्सा चिक्षा 
ष्ट्रवमध ष्ट्रवज्ञलाई समेि जनाउुँछ। 

(ज)  “िोष्ट्रिएिो” वा “िोष्ट्रिए बमोचजम” िन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेिा मनयममा 
िोष्ट्रिएिो वा िोष्ट्रिए बमोचजम सम्झन ुपछन। 

(झ) “मनरे्दिि” िन्नाले र्दफा २९ बमोचजमिो मनरे्दिि सम्झन ुपछन। 

(ञ) “मनरे्दिनालय” वा “बोिन” िन्नाले र्दफा २८ बमोचजमिो मनरे्दिनालय वा बोिन 
सम्झन ुपछन। 

(ट)  “पररषद्” िन्नाले प्रिमलि िानून बमोचजम स्थापना िएिो प्राष्ट्रवमधि चिक्षा 
िथा व्यावसाष्ट्रयि िामलम पररषद् सम्झन ुपछन। 

(ि)  “प्रचिक्षि” िन्नाले चिक्षण संस्थािो प्रमाणपत्र िहमा अध्यापन गनन मनयकु्त 
व्यचक्त सम्झन ुपछन। 

(ि) “प्रमिष्ठान” िन्नाले चिष्ट्रित्सा चिक्षा प्रर्दान गनन प्रिमलि िानून बमोचजम 
स्थाष्ट्रपि प्रमिष्ठान सम्झन ुपछन। 

(ढ) “योग्यिा क्रम” िन्नाले आयोगले िोिे अनसुारिो परीक्षािो नमिजा िथा 
अन्य िोष्ट्रिएिा आधारहरूबाट िय िएिो योग्यिािो क्रम सम्झन ुपछन।  

(ण) “ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय” िन्नाले चिष्ट्रित्सा चिक्षा प्रर्दान गनन, गराउन प्रिमलि िानून 
बमोचजम स्थाष्ट्रपि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय सम्झन ुपछन। 

(ि)  “चिक्षि (फ्यािल्टी)” िन्नाले उच्ि चिक्षािो अध्यापनिा लामग सम्बचन्धि 
ष्ट्रवषयमा िम्िीमा स्नाििोत्तर गरी चिष्ट्रित्सा चिक्षा प्रर्दान गने चिक्षण 
संस्थामा अध्यापन, सेवा िथा अनसुन्धान गने, गराउने प्राध्यापि, सहप्राध्यापि 
र उपप्राध्यापि सम्झन ुपछन।  

(थ)  “चिक्षण िलु्ि” िन्नाले चिक्षण संस्थाले चिष्ट्रित्सा चिक्षािो अध्ययन 
अवमधिरमा मलने िनान, चिक्षण, ल्याब, पसु्ििालय, सामरु्दाष्ट्रयि िालीम वा 
परीक्षा िलु्ि सम्झन ु पछन र सो िब्र्दले आयोगिो स्वीिृमिमा चिक्षण 
संस्थाले मलने अन्य िलु्िलाई समेि जनाउुँछ। 

(र्द) “चिक्षण संस्था” िन्नाले प्रिमलि िानून बमोचजम स्थाष्ट्रपि चिष्ट्रित्सा चिक्षा 
प्रर्दान गने मेमििल िलेज वा चिक्षण संस्था सम्झन ुपछन र सो िब्र्दले 
चिक्षण संस्था सञ्चालन गनन ठर्दइएिो ष्ट्रवस्िाररि िायनक्रमिो अनमुमिलाई 
समेि जनाउुँछ। 
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(ध)  “समममि” िन्नाले र्दफा ८ बमोचजमिो िायनिारी समममि सम्झन ुपछन। 

(न)  “सम्बन्धन” िन्नाले िुनै चिक्षण संस्थाले आफ्नो िैचक्षि िायनक्रम 
सञ्चालनिा लामग अनसुरण गने पाठ्यक्रम, िनान, सङ्कायिो संरिना, परीक्षा 
ष्ट्रवमध िथा उपामध प्रर्दान गनन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयद्वारा वा प्राष्ट्रवमधि चिक्षा िथा 
व्यावसाष्ट्रयि िामलम पररषद्द्वारा प्रर्दान गररएिो औपिाररि प्राचज्ञि 
सम्बन्धन सम्झन ुपछन। 

(प)  “सावनजमनि चिक्षण संस्था” िन्नाले सरिारी, सामरु्दाष्ट्रयि वा सावनजमनि 
सम्पचत्तिो प्रयोग गरी स्थापना िएिा सरिारी, सावनजमनि गिुी वा अन्य 
चिक्षण संस्था सम्झन ुपछन। 

 

पररच्छेर्द-२ 

आयोगिो स्थापना 
३. आयोगिो स्थापनााः (१) चिक्षण संस्थािो मनयमन गनन िथा चिष्ट्रित्सा चिक्षालाई गणुस्िरीय 

बनाउनिो लामग चिष्ट्रित्सा चिक्षा आयोगिो स्थापना गररएिो छ। 

(२) आयोगिो प्रधान िायानलय िािमािौं उपत्यिामा रहनेछ र आयोगले 
आवश्यििा अनसुार प्ररे्दिस्िरमा समेि िाखा िायानलय खोल्न सक्नेछ। 

४. आयोग स्विामसि संस्था हनुाेः (१) आयोग अष्ट्रवचच्छन्न उत्तरामधिारवाला एि स्विामसि 
संस्था हनुेछ।  

(२) आयोगिो सबै िाम िारबाहीिो मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ। 

(३) आयोगले व्यचक्त सरह िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गनन, उपयोग गनन, बेिष्ट्रवखन 
गनन वा अन्य ष्ट्रिमसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ।  

(४) आयोगले व्यचक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस उजरु गनन र आयोग उपर पमन 
सोही नामबाट नामलस उजरु लाग्न सक्नेछ।  

(५) आयोगले व्यचक्त सरह िरार गनन, िरार बमोचजमिो अमधिार प्रयोग गनन िथा 
र्दाष्ट्रयत्व मनवानह गनन सक्नेछ।  

 

पररच्छेर्द–३ 

आयोगिो गिन िथा िाम, ििनव्य र अमधिार 

५. आयोगिो गिनाः (१) आयोगिो गिन रे्दहाय बमोचजम हनुेछ :- 

(ि) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष 
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(ख) चिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने  

नेपाल सरिारिो मन्त्री –सह-अध्यक्ष 

(ग)  स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने  

नेपाल सरिारिो मन्त्री –सह-अध्यक्ष 

(घ) चिष्ट्रित्सा क्षेत्रमा ष्ट्रवचिि योगर्दान  
परु् याएिा चिष्ट्रित्सिहरुमध्येबाट नेपाल  
सरिारले मनयचुक्त गरेिो एि जना –उपाध्यक्ष 

(ङ) सर्दस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग  

(चिक्षा िथा स्वास््य हेने) –सर्दस्य 

(ि) चिष्ट्रित्सा चिक्षा िायनक्रम सञ्चालन िएिा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय र 
प्रमिष्ठानिा  
उपिुलपमिहरूमध्येबाट िीन जना –सर्दस्य 

(छ)  चिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल  

सरिारिो सचिव –सर्दस्य 

(ज) स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल  

सरिारिो सचिव –सर्दस्य 

(झ) अध्यक्ष, ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय अनरु्दान आयोग -सर्दस्य 

(ञ) उपाध्यक्ष, प्राष्ट्रवमधि चिक्षा िथा  

 व्यावसाष्ट्रयि िामलम पररषद् -सर्दस्य 

(ट) अध्यक्ष, आयवेुर्द चिष्ट्रित्सा पररषद् -सर्दस्य 

(ि) अध्यक्ष, नेपाल स्वास््य अनसुन्धान पररषद् -सर्दस्य 

(ि) अध्यक्ष, नेपाल नमसनङ पररषद् -सर्दस्य 

(ढ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद् -सर्दस्य 

(ण) अध्यक्ष, नेपाल फामेसी िाउचन्सल -सर्दस्य 

(ि) स्वास््य सम्बन्धी राष्ट्रिय िहिा  

 मेमििल िथा नमसनङ लगायििा  

 आमधिाररि पेिागि संगिनिा  

 अध्यक्षहरू मध्येबाट िम्िीमा  

 एि जना मष्ट्रहला सष्ट्रहि र्दईु जना -सर्दस्य 
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(थ) मेमििल र िेन्टल बाहेििा मनजी  
चिक्षण संस्था सञ्चालिहरूिो राष्ट्रिय 
स्िरिो आमधिाररि संगिनिा अध्यक्ष -सर्दस्य 

(र्द) नागररि समाजिा लब्ध प्रमिष्ट्रष्ठि  

 िम्िीमा एि मष्ट्रहला सष्ट्रहि र्दईु जना -सर्दस्य 

(ध) अध्यक्ष, नेपाल मेमििल िाउचन्सल –सर्दस्य 

(न) चिष्ट्रित्सा चिक्षा ष्ट्रवज्ञहरूमध्येबाट 
समावेिी मसद्घान्ििो आधारमा िम्िीमा 
र्दईु जना मष्ट्रहला सष्ट्रहि िीन जना  –सर्दस्य 

(प) अध्यक्ष¸ नेपाल मेमििल एिोमसयसन –सर्दस्य 

(फ) मनजी मेमििल र िेन्टल िलेज 

सञ्चालिहरूिो राष्ट्रियस्िरिो  

आमधिाररि सङ्गिनिा अध्यक्ष –सर्दस्य 

(ब) आयोगिो वररष्ठ िमनिारी      –सर्दस्य-सचिव        

(२) उपर्दफा (१) िो खण्ि (ि), (ि), (थ), (र्द) र (न) बमोचजमिा सर्दस्यहरूिो 
मनोनयन अध्यक्षले गनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोचजम मनोनीि सर्दस्यिो पर्दावमध िार वषनिो हनुेछ र 
मनजहरू अिो एि िायनिालिो लामग पनुाः मनोनयन हनु सक्नेछन।  

(४) उपर्दफा (३) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन मनोनीि िुनै सर्दस्यले 
आफ्नो पर्द अनरुूपिो आिरण नगरेिो वा चजम्मेवारी पूरा नगरेिो िनी आयोगले मनणनय 
गरेमा अध्यक्षले जनुसिैु बखि मनजलाई सर्दस्यिो पर्दबाट हटाउन सक्नेछ। 

िर त्यसरी पर्दबाट हटाउन ुअचघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौिाबाट वचञ्चि 
गररने छैन।  

६. आयोगिो िाम, ििनव्य र अमधिाराः यस ऐनमा अन्यत्र उचल्लचखि िाम, ििनव्य र 
अमधिारिो अमिररक्त आयोगिो अन्य िाम, ििनव्य र अमधिार रे्दहाय बमोचजम हनुेछ :- 

(ि) चिष्ट्रित्सा चिक्षािो क्षेत्रमा अवलम्बन गनुन पने राष्ट्रिय नीमि िय गने, 

(ख) संघ िथा प्ररे्दि िहिा चिष्ट्रित्सा चिक्षािो सबै िह िथा ष्ट्रवधािो मापर्दण्ि 
र स्िर सम्बन्धी नीमि िथा मापर्दण्ि मनधानरण गने¸ 

(ग) एिीिृि प्रवेि परीक्षा (िमन इन्रान्स) सञ्चालनिा लामग नीमि िथा 
मापर्दण्ि मनधानरण गने, 

(घ)  प्रत्यायन सम्बन्धी नीमि, आधार िथा मापर्दण्ि मनधानरण गने, 
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(ङ) प्राचज्ञि उन्नयन िथा अनसुन्धान सम्बन्धी नीमि मनधानरण गने, 

(ि) चिष्ट्रित्सा चिक्षािो ष्ट्रवषयमा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान र पररषद्लाई आवश्यििा 
अनसुार मनरे्दिन ठर्दने¸ 

(छ)  नेसनल बोिन अफ मेमििल स्पेमसयामलष्ट्रटजिा लामग प्रत्यायनिा आधार 
स्वीिृि गने, 

(ज) आिय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीमि र मापर्दण्ि िय 
गने,  

(झ) नेसनल बोिन अफ मेमििल स्पेमसयामलष्ट्रटजले मलएिो परीक्षामा उत्तीणन हनुे 
चिष्ट्रित्सिलाई उपामध प्रर्दान गने, 

(ञ) आयोगिो वाष्ट्रषनि बजेट िथा आयोगिो लामग आवश्यि िमनिारीिो 
र्दरबन्र्दी स्वीिृि गने,  

(ट) चिक्षण संस्था स्थापनािा लामग नक्साङ्कन स्वीिृि गने,  

(ि) िोष्ट्रिए बमोचजमिा अन्य िायनहरू गने। 

७. आयोगिो बैिि र मनणनयाः (१) आयोगिो बैिि आवश्यििा अनसुार बस्नछे।  

िर र्दईु बैिि बीििो अन्िर छ मष्ट्रहनािन्र्दा बढी हनुे छैन।   

(२) आयोगिो बैिि अध्यक्षले िोिेिो मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ।  

(३) आयोगिो बैिि बस्निुन्र्दा िम्िीमा िौबीस घण्टा अगावै बैििमा छलफल 
हनुे ष्ट्रवषयिो िायनसूिी सष्ट्रहििो सूिना आयोगिो सर्दस्य-सचिवले आयोगिा सर्दस्यलाई 
ठर्दनेछ। 

िर आयोगिो अध्यक्षले िाहेमा जनुसिैु बखि बैिि बोलाउन सष्ट्रिनेछ। 

(४) आयोगमा ित्िाल िायम रहेिा िुल सर्दस्य सङ्ख्यािो पिास प्रमििििन्र्दा 
बढी सर्दस्यहरू उपचस्थि िएमा आयोगिो बैिििा लामग गणपूरि सङ्ख्या पगेुिो 
मामननेछ। 

(५) आयोगिो बैिििो अध्यक्षिा आयोगिो अध्यक्षले गनेछ। 

(६) आयोगिो बैििमा बहमुििो राय मान्य हनुेछ र मि बराबर िएमा बैिििो 
अध्यक्षिा गने व्यचक्तले मनणानयि मि ठर्दनेछ। 

(७) आयोगिो बैििमा आयोगले िुनै व्यचक्त, पर्दामधिारी वा ष्ट्रविेषज्ञलाई 
आमन्त्रण गनन सक्नेछ। 

(८) आयोगिो बैििमा छलफल वा मनणनयिो लामग पेि िएिो िुनै ष्ट्रवषयमा िुनै 
सर्दस्यिो व्यचक्तगि ष्ट्रहि, िासो, सरोिार वा स्वाथन रहेिो िएमा त्यस्िो सर्दस्यले सो 
ष्ट्रवषयमा हनुे छलफल वा मनणनयिो प्रष्ट्रक्रयामा िाग मलन पाउने छैन। 
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(९) आयोगिो बैिििो मनणनय उपाध्यक्षले प्रमाचणि गरी  

राख्नछे। 

(१०) आयोगिो बैिि सम्बन्धी अन्य िायनष्ट्रवमध आयोग आफैले मनधानरण गरे 
बमोचजम हनुेछ।  

 

पररच्छेर्द–४ 

समममििो गिन िथा िाम, ििनव्य र अमधिार 

८. िायनिारी समममिाः (१) आयोगिो िायनिारी मनिायिो रूपमा िाम गनन एि िायनिारी 
समममि रहनेछ।   

(२) समममििो गिन रे्दहाय बमोचजम हनुेछ :- 

(ि) उपाध्यक्ष  – अध्यक्ष 

(ख) मनरे्दििहरू   – सर्दस्य 

(ग)  आयोगिा सर्दस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले  
मनोनीि गरेिा िम्िीमा एि जना  
मष्ट्रहला सष्ट्रहि र्दईु जना  – सर्दस्य 

(३) आयोगिो सर्दस्य-सचिवले समममििो सर्दस्य-सचिविो रूपमा िाम गनेछ।  

(४) समममिमा मनोनीि सर्दस्यिो पर्दावमध आयोगिो सर्दस्य रहेसम्म िायम 
रहनेछ।  

(५) समममिमा मनोनीि सर्दस्यले आफ्नो चजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पर्द अनसुारिो 
आिरण नगरेमा आयोगिो अध्यक्षले समममििो अध्यक्षिो मसफाररसमा मनजलाई जनुसिैु 
बखि हटाई अिो व्यचक्तलाई मनोनीि गनन सक्नेछ। 

िर त्यसरी पर्दबाट हटाउन ुअचघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मौिाबाट वचञ्चि 
गररने छैन।  

 ९. समममििो िाम, ििनव्य र अमधिाराः समममििो िाम, ििनव्य र अमधिार रे्दहाय बमोचजम 
हनुेछाः– 

(ि) मनरे्दिनालय र बोिनबीि समन्वय गने, 

(ख) मनरे्दिनालय र बोिनिो िायनिो समीक्षा, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने िथा 
आवश्यििा अनसुार मनरे्दिनालय िथा बोिनलाई मनरे्दिन ठर्दने, 

(ग) मनरे्दिनालय िथा बोिनबाट पेि हनु े िायनयोजना, प्रस्िाव, मनरे्दचििा वा 
मापर्दण्िमा आवश्यि पररमाजनन गरी स्वीिृमििो लामग आयोगमा पेि गने, 
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(घ) सम्बचन्धि मनरे्दिनालयिो मसफाररसिा आधारमा यस ऐन बमोचजम आिय 
पत्रिा लामग आयोग समक्ष मसफाररस गने, 

(ङ)  आयोगबाट स्वीिृि िएिा नीमि िथा िायनक्रम सम्बचन्धि मनरे्दिनालय िथा 
बोिनद्वारा िायानन्वयन गराउने, 

(ि) यस ऐन बमोचजम चिक्षण संस्थािो सम्बन्धन खारेजी गनन सम्बचन्धि 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयलाई लेखी पिाउने, 

(छ)  चिष्ट्रित्सा चिक्षािा क्षेत्रमा राष्ट्रिय िथा अन्िरानष्ट्रिय मनिायसुँग सहिायन र 
समन्वय गने,  

(ज)  चिक्षण संस्था स्थापनािा लामग नक्साङ्कन ियार गने,  

(झ)  चिक्षण संस्थािो ष्ट्रवद्याथी मसट सङ्ख्या, चिक्षण िलु्ि र सम्बन्धन सम्बन्धी 
ष्ट्रवषयमा आयोग समक्ष मसफाररस गने, 

(ञ) िोष्ट्रिए बमोचजमिा अन्य िाम गने, गराउने। 

१०. समममििो बैिि र मनणनयाः (१) समममििो बैिि आवश्यििा अनसुार बस्नेछ।  

(२) समममििो बैिि समममििो अध्यक्षले िोिेिो मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ।  

(३) समममििो बैिि बस्निुन्र्दा िम्िीमा िौबीस घण्टा अगावै बैििमा छलफल 
हनुे ष्ट्रवषयिो िायनसूिी सष्ट्रहििो सूिना समममििो सर्दस्य-सचिवले सबै सर्दस्यहरुलाई 
पिाउनेछ।  

(४) समममििो िुल सर्दस्य सङ्ख्यािो पिास प्रमििििन्र्दा बढी सर्दस्यहरू उपचस्थि 
िएमा समममििो बैिििो लामग गणपूरि सङ्ख्या पगेुिो मामननेछ। 

(५) समममििो बैिििो अध्यक्षिा समममििो अध्यक्षले र मनजिो अनपुचस्थमिमा 
समममििा सर्दस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेिो सर्दस्यले गनेछ। 

(६) समममििो बैििमा बहमुििो राय मान्य हनुेछ र मि बराबर िएमा बैिििो 
अध्यक्षिा गने व्यचक्तले मनणानयि मि ठर्दनेछ। 

(७) समममििो बैिििो मनणनय समममििो अध्यक्षले प्रमाचणि गरी राख्नछे।  

(८) समममििो बैििमा समममििो िामसुँग सम्बचन्धि िुनै ष्ट्रविेषज्ञ वा 
पर्दामधिारीलाई पयनवेक्षििो रूपमा िाग मलन आमन्त्रण गनन सष्ट्रिनेछ। 

(९) समममििो बैिि सम्बन्धी अन्य िायनष्ट्रवमध समममि आफैले मनधानरण गरे बमोचजम 
हनुेछ। 
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पररच्छेर्द–५ 

आियपत्र, सम्बन्धन िथा प्रत्यायन 

११. आियपत्र मलन ुपनेाः (१) प्रिमलि िानूनमा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन चिक्षण 
संस्था स्थापना गनन िाहनेले त्यस्िो संस्था स्थापनािो लामग आयोगबाट आियपत्र मलन ु
पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोचजमिो आियपत्र प्रामप्तिा लामग रे्दहायिा ष्ट्रववरण िथा 
िागजाि संलग्न गरी आयोगमा मनवेर्दन ठर्दन ुपनेछ:- 

(ि) चिक्षण संस्था स्थापनािो लामग नक्साङ्कन सम्बन्धी ष्ट्रववरण, 

(ख) चिक्षण संस्था स्थापनािो सम्बन्धमा आमथनि िथा प्राष्ट्रवमधि प्रस्िाव, 

(ग) सम्बन्धन मलन िाहेिो ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयिो सहममिपत्र, 

(घ) अस्पिाल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल 
सरिारिो मन्त्रालयिो स्वीिृमिपत्र, 

(ङ) आयोगले िोिे बमोचजमिा अन्य ष्ट्रववरण िथा िागजाि।  

(३) उपर्दफा (२) बमोचजम प्राप्त मनवेर्दन सष्ट्रहििो िागजाि जाुँिबझु गर्दान चिक्षण 
संस्था स्थापना गनन यो ऐन िथा प्रिमलि िानून बमोचजम मनधानररि मापर्दण्ि र ििन पूरा 
िएिो रे्दचखएमा आयोगले अवमध र ििन िोिी मनवेर्दिलाई आियपत्र प्रर्दान गनेछ। 

(४) र्दफा १२ िो उपर्दफा (१) िो खण्ि (ि) बमोचजम अस्पिाल सञ्चालन 
नगरेिा चिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्ि हनु ु अगावै आियपत्र पाइसिेिो िए िापमन 
िोष्ट्रिएिो अवमधमित्र सो खण्ि बमोचजमिो ििन पूरा नगरेमा त्यस्िा चिक्षण संस्थािो 
आियपत्र नवीिरण गररने छैन। 

(५) आियपत्रिो नवीिरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र नवीिरण गर्दान लाग्ने र्दस्िरु 
िोष्ट्रिए बमोचजम हनुेछ। 

१२. आियपत्र प्रर्दान नगररन:े (१) र्दफा ११ मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन रे्दहायिो 
अवस्थामा चिक्षण संस्था स्थापना गनन आियपत्र प्रर्दान गररने छैन:- 

(ि)  ष्ट्रवद्याथीिो पढाई र अभ्यासिो लामग मेमििल िफन  िम्िीमा िीनसय 
िथा िेण्टल र नमसनङ्ग िफन  एिसय िैयािो अस्पिाल सञ्चालन 
निएसम्म सम्बचन्धि ष्ट्रवषयिो िुनै िायनक्रम सञ्चालन गनन। 

(ख)  आयोगले िोिेिो अन्य मापर्दण्ि पूरा नगरेमा। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन यो ऐन प्रारम्ि िएिो 
मममिले र्दि वषनसम्म िािमािौं उपत्यिा मित्र मेमििल, िेन्टल र नमसनङ ष्ट्रवषयमा स्नािि 
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िायनक्रम सञ्चालन गननिा लामग चिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गनन आियपत्र प्रर्दान 
गररने छैन।  

(३) यो ऐन प्रारम्ि हुुँर्दािा बखि आियपत्र प्राप्त गरी पूवानधार पूरा गरेिा चिक्षण 
संस्थािा हिमा रे्दहाय बमोचजम गनन सष्ट्रिनेछ:- 

(ि)  सम्बचन्धि चिक्षण संस्थाले सरिारलाई सम्पचत्त हस्िान्िरण गनन 
िाहेमा सरिारले उचिि मआुब्जा ठर्दई स्वाममत्व ग्रहण गनन सक्ने, 
वा 

(ख)  आयोगले प्राथममििा िोिेिो क्षेत्रमा सम्बचन्धि चिक्षण संस्थाले 
स्थानान्िरण गनन िाहेमा नेपाल सरिारले प्रोत्साहन सषु्ट्रवधा उपलब्ध 
गराउने। 

१३. सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रिमलि िानूनमा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय र पररषद्ले आफ्नो आष्ट्रङ्गि िायनक्रम निएिा ष्ट्रवषयमा िुनै पमन चिक्षण 
संस्थालाई सम्बन्धन ठर्दन सक्ने छैन।  

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन नेपालमा सञ्चालन निएिा 
नयाुँ िैचक्षि िायनक्रम सञ्चालन गनन आवश्यि प्राचज्ञि िथा िौमिि पूवानधार िथा 
व्यवस्थापिीय क्षमिा िएिा चिक्षण संस्थालाई सो िायनक्रम सञ्चालन गनन आयोगिो 
मसफाररसमा सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले सम्बन्धन ठर्दन सक्नेछ। 

(३) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले एि चजल्लामा एििन्र्दा बढी मेमििल वा िेन्टल ष्ट्रवषयिा 
चिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन ठर्दन सक्ने छैन।  

(४) उपर्दफा (३) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन जनसङ्ख्या, उपलब्ध 
चिक्षण संस्था, िौगोमलि ष्ट्रवचिििा, स्वास््य सेवामा नागररििो पहुुँि िथा सामाचजि न्याय 
समेिलाई दृष्ट्रिगि गरी आयोगले उपयकु्त िहर् याएिो चजल्लामा एििन्र्दा बढी मेमििल वा 
िेन्टल ष्ट्रवषयिा चिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन ठर्दन बाधा पने छैन।  

(५) उपर्दफा (२) र (३) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले 
रे्दहायिो अवस्थामा चिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन ठर्दन सक्ने छैन:- 

(ि) प्रिमलि िानून बमोचजम मलएिो आियपत्रमा उचल्लचखि ििनहरु 
पूरा नगरेिो, 

(ख)  अस्पिाल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रिमलि िानून बमोचजम स्वीिृमि 
मलई िीन वषनसम्म आफ्नै अस्पिाल पूणन रूपमा सञ्चालन नगरेिो¸ 

(ग)  आयोगले िोिेिो मापर्दण्ि पूरा नगरेिो, 
(घ) प्रिमलि िानून बमोचजम पूरा गनुन पने अन्य  ििन वा मापर्दण्ि पूरा 

नगरेिो। 
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(६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन यो ऐन जारी िएपमछ 
एि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले पाुँि िन्र्दा वढी चिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन ठर्दन सक्ने छैन। िर यो 
ऐन जारी हनुिुन्र्दा अचघ सम्बन्धन ठर्दई सिेिा र मनसायपत्र मलई मापर्दण्ि पूरा गरेिा 
िािमाण्िौ उपत्यिा वाष्ट्रहरिा चिक्षण संस्थािा हिमा यो प्रावधान लाग ु हनुे छैन। 
िािमाण्िौ उपत्यिा वाष्ट्रहरिा अन्य चिक्षण संस्थािा हिमा आयोगले मनणनय गरे वमोचजम 
हनुेछ। आयोगले मनणनय गर्दान यस ऐनिो िुनैपमन िुराले वाधा पगु्ने छैन। 

१४. सम्बन्धनिो खारेजीाः (१) प्रिमलि िानूनमा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन आयोगले 
रे्दहायिो अवस्थामा चिक्षण संस्थािो वा सो संस्थािो िुनै एि वा सोिन्र्दा बढी िैचक्षि 
िायनक्रमिो सम्बन्धन खारेज गनन सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयलाई लेखी पिाउन सक्नेछ:- 

(ि) र्दफा १८ बमोचजम मनधानररििन्र्दा बढी िलु्ि मलएमा,  
(ख) आयोगले मनधानरण गरे बमोचजमिो मसट सङ्ख्या सम्बन्धी 

 मापर्दण्ििो उलङ्घन िएमा, 
(ग)  आयोगले ठर्दएिो मनरे्दिन बारम्बार उलङ्घन गरेमा,  
(घ)  यस ऐन बमोचजम मनधानररि मापर्दण्ि पूरा गरेिो नरे्दचखएमा।    

(२) उपर्दफा (१) बमोचजम िुनै चिक्षण संस्थािो सम्बन्धन खारेज गनुन अचघ 
सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले त्यस्िो संस्थालाई आफ्नो सफाई पेि गने मनामसब मौिा ठर्दनेछ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोचजम ठर्दइएिो अवमधमित्र िुनै चिक्षण संस्थाले सफाई पेि 
नगरेमा वा पेि गरेिो सफाई सन्िोषजनि निएमा सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले त्यस्िो 
चिक्षण संस्थािो वा सो संस्थािो िुनै एि वा सोिन्र्दा बढी िैचक्षि िायनक्रमिो सम्बन्धन 
खारेज गनेछ।   

(४) उपर्दफा (३) बमोचजम िुनै चिक्षण संस्था वा सो संस्थािो िैचक्षि िायनक्रमिो 
सम्बन्धन खारेज िएमा सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले त्यसिो जानिारी यथािीघ्र आयोगलाई 
ठर्दन ुपनेछ। 

(५) उपर्दफा (३) बमोचजम िुनै चिक्षण संस्था वा सो संस्थािो िैचक्षि िायनक्रमिो 
सम्बन्धन खारेज गर्दान त्यस्िो चिक्षण संस्थामा अध्ययनरि ष्ट्रवद्याथीिो अध्ययन मनरन्िरिा 
गराउने िायन सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले गनेछ।  

(६) उपर्दफा (३) बमोचजम सम्बन्धन खारेज िएिो चिक्षण संस्थामा िनान िई 
अध्ययनरि ष्ट्रवद्याथीलाई उपर्दफा (५) बमोचजम अन्य चिक्षण संस्थामा अध्ययनिो लामग 
मनरन्िरिा ठर्दन नसष्ट्रिने िएमा नयाुँ िनान मलन नपाउने गरी त्यस्िा ष्ट्रवद्याथीलाई सोही चिक्षण 
संस्थामा मनरन्िर अध्ययनिो व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।  

(७) चिक्षण संस्थािो सम्बन्धन खारेजी र सो संस्था खारेज िएपमछिो र्दाष्ट्रयत्व 
सम्बन्धी व्यवस्था िोष्ट्रिए बमोचजम हनुेछ।        
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१५. प्रत्यायनाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन चिष्ट्रित्सा चिक्षा 
सम्बन्धी सम्पूणन िायनक्रमहरूिो प्रत्यायन सम्बन्धी िायन गननिा लामग िानून बमोचजम छुटै्ट 
मनिाय गिन हनुेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोचजमिो मनिाय गिन निएसम्म प्रत्यायन सम्बन्धी िायन 
मापर्दण्ि िथा प्रत्यायन मनरे्दिनालयले गनेछ। 

(३) पररषद् अन्िगनि रहेिा प्रमाणपत्र िहिा िायनक्रमहरूिो प्रत्यायन मनरे्दिनालय 
वा आयोगले िोिेिो मनिायले गनेछ।  

(४) प्रिमलि िानूनमा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन यो ऐन प्रारम्ि िए पमछ 
पररषद् ले प्रमाणपत्र िह िन्र्दा ममुनिा स्वास््य चिक्षा सम्बन्धी िुनै पमन प्राष्ट्रवमधि 
िायनक्रमहरू सञ्चालन गने छैन। 

(५) पररषद् ले सञ्चालन गरेिो प्रमाणपत्र िह िन्र्दा ममुनिा स्वास््य चिक्षा सम्बन्धी 
िुनै पमन प्राष्ट्रवमधि िायनक्रमहरू िोष्ट्रिए बमोचजम हटाउने (फेज आउट) र िोिेिो मापर्दण्ि 
बमोचजम स्िरोन्नमि (अपग्रिे) गररनेछ। 

(६) प्रत्यायन सम्बन्धी प्रष्ट्रक्रया िोष्ट्रिए बमोचजम हनुेछ।  

 

पररच्छेर्द–६ 

ष्ट्रवद्याथी िनान 
१६. प्रवेि परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) उच्ि चिक्षामा अध्ययनिो लामग िनान हनु िाहने 

व्यचक्तले आयोग वा आयोगले िोिेिो संस्था वा मनिायले सञ्चालन गरेिो प्रवेि परीक्षामा 
आयोगले िोिेिो न्यूनिम अङ्क ल्याई उत्तीणन गनुन पनेछ। 

(२) नेपालबाट अन्य मलुिुमा उच्ि चिक्षा अध्ययन गनन जाने व्यचक्तले उपर्दफा 
(१) बमोचजमिो प्रवेि परीक्षा उत्तीणन गरेिो र नेपालिा चिक्षण संस्थामा उच्ि चिक्षा 
अध्ययन गनन िाहने ष्ट्रवरे्दिी व्यचक्तले आयोगले िोिेिो ष्ट्रवषयमा आयोगले िोिेिो न्यूनिम 
प्रमििि प्राप्त गरेिो हनु ुपनेछ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोचजम सञ्चालन गरेिो प्रवेि परीक्षािो योग्यिाक्रमिो 
आधारमा आयोगले एिीिृि सूिी ियार गरी प्रिािन गनेछ। त्यसरी सूिी प्रिािन गर्दान 
नेपाल सरिारलाई उपलब्ध गराइएिो छात्रवचृत्तिो मसट सङ्ख्या, यो ऐन िथा प्रिमलि 
िानून बमोचजम आरक्षण गररएिो मसट सङ्ख्या, ष्ट्रवरे्दिी ष्ट्रवद्याथीिो लामग छुट्याइएिो मसट 
सङ्ख्या र खलु्ला मसट सङ्ख्या समेि सूिीमा उल्लेख गनुन पनेछ।   

(४) उपर्दफा (३) बमोचजम योग्यिाक्रमिो सूिी ियार गर्दान स्नािििन्र्दा मामथिो 
िहमा िोष्ट्रिएिा र्दगुनम क्षते्रमा सेवा गरेिा चिष्ट्रित्सिलाई िोष्ट्रिए बमोचजमिो प्रमिििमा 
ष्ट्रविेष अङ्किार प्रर्दान गरी योग्यिािो सूिी ियार गररनेछ।   



www.lawcommission.gov.np 

13 
 

(५) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन रे्दहायिो अवस्थामा 
रे्दहाय बमोचजम हनुेछ:- 

(ि) प्रवेि परीक्षा सञ्चालन िई नसिेिा ष्ट्रवषय अध्ययन गनन ष्ट्रवरे्दि जाने 
प्रयोजनिो लामग आयोग वा आयोगले िोिेिो मनिायले अनमुमिपत्र 
ठर्दन सक्ने,  

(ख) आयोगले प्रवेि परीक्षा सरुु नगरेसम्म ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय िथा 
प्रमिष्ठानहरूबाट मलइएिो प्रवेि परीक्षाबाट योग्यिाक्रमिो सूिी 
िायम गररने¸ 

(ग)  पररषद् अन्िगनि प्रमाणपत्र िहिा स्वास््य चिक्षा सम्बन्धी 
िायनक्रमहरूिो प्रवेि परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगिो 
समन्वयमा पररषद्ले गनेछ। 

(६) एमष्ट्रवष्ट्रवएस वा ष्ट्रवमिएस पूरा गरेिा चिष्ट्रित्सिले एि वषन िायन अनिुव हामसल 
गरेपमछ मात्र स्नाििोत्तर िायनक्रमिो प्रवेि परीक्षामा सहिागी हनु पाउनेछ।  

िर यो व्यवस्था ष्ट्रवरे्दिी ष्ट्रवद्याथी, आधारििू चिष्ट्रित्सा ष्ट्रवज्ञान, एममिचजपी िायनक्रम 
र पचब्लि हेल्थिो हिमा लागू हनुे छैन र अन्य ष्ट्रवधाहरूिा स्नाििोत्तर िायनक्रमिो 
लामग आवश्यि पने िायन अनिुव सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले िोिे बमोचजम हनुेछ। 

(७) प्रवेि परीक्षािो पाठ्यक्रम, पाठ्यिार िथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
िोष्ट्रिए बमोचजम हनुेछ।   

१७. ष्ट्रवद्याथी िनान र िैचक्षि क्यालेन्िराः (१) आयोगले प्रत्येि वषन िोष्ट्रिए बमोचजमिो 
मापर्दण्ििा आधारमा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान िथा अन्य चिक्षण संस्थािा लामग मनचिि मसट 
सङ्ख्या िोक्नेछ।  

(२) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान वा अन्य चिक्षण संस्थाले ष्ट्रवद्याथी िनान गर्दान र्दफा १६ 
बमोचजमिो प्रवेि परीक्षािो योग्यिाक्रमिो आधारमा ष्ट्रवद्याथीलाई िनान गनुन पनेछ।  

िर नेपाल सरिारलाई उपलव्ध गराइएिो छात्रवचृत्त र आरक्षण गररएिो मसटमा 
िनान गर्दान त्यस्िो मसटिो लामग मसफाररस गररएिा व्यचक्तलाई योग्यिाक्रमिा आधारमा 
िनान गनुन पनेछ।  

(३) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान वा अन्य चिक्षण संस्थाले प्रवेि परीक्षाबाट छनोट िएिा 
ष्ट्रवद्याथीहरुलाई म्याचिङ्ग प्रणाली अनरुूप िनान गनुन पनेछ।  

(४) स्वरे्दिी लगानीबाट सञ्चामलि िलेजहरूले िुल मसट सङ्ख्यािो िम्िीमा र्दि 
प्रमििि र नपेाली र ष्ट्रवरे्दिीिो संयकु्त लगानी वा ष्ट्रवरे्दिीिो लगानीमा सञ्चामलि चिक्षण 
संस्थाले िुल मसट सङ्ख्यािो िम्िीमा बीस प्रमििि मसट मनाःिलु्ि छात्रवचृत्तिा रुपमा 
नेपाल सरिारलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 
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(५) स्नािि िथा स्नाििोत्तर िहिा लामग िोष्ट्रिएिा िुल मसट सङ्ख्यामध्ये 
ष्ट्रवरे्दिी ष्ट्रवद्याथीिो सङ्ख्या एि मिहाइिन्र्दा बढी हनुे छैन।  

(६) उपर्दफा (५) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन नेपाल सरिारलाई बीस 
प्रमििि मसट मनाःिलु्ि छात्रवचृत्तिो रूपमा उपलब्ध गराउने चिक्षण संस्थािो हिमा ष्ट्रवरे्दिी 
ष्ट्रवद्याथीिो मसट सङ्ख्या बढीमा पिास प्रमििि हनुेछ। 

 (७) सावनजमनि चिक्षण संस्थाले स्नािि िहिो िायनक्रममा उपलब्ध मसट 
सं्यािो िम्िीमा पिहत्तर प्रमििि मसट मनाःिलु्ि छात्रवचृत्तिो लामग व्यवस्था गनुन पनेछ 
र आयोगिो परामिनमा त्यस्िो मसट क्रमिाः वषृ्ट्रि गरै्द लैजान सष्ट्रिनेछ। 

(८) उपर्दफा (७) बमोचजम मनाःिलु्ि छात्रवचृत्त उपलब्ध गराए बापि नेपाल 
सरिारले सावनजमनि चिक्षण संस्थालाई एिमषु्ठ अनरु्दान प्रर्दान गनेछ। 

(९) चिक्षण संस्थामा एममबमबएस, िेन्टल लगायि अन्य िायनक्रमिा लामग एिीिृि 
वाष्ट्रषनि िैचक्षि क्यालेन्िर लागू गररनेछ। 

(१०) छात्रवचृत्त उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोष्ट्रिए बमोचजम हनुेछ।  

 

पररच्छेर्द–७ 

चिक्षण िलु्ि 

१८. चिक्षण िलु्ि सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रिमलि िानूनमा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन 
चिष्ट्रित्सा चिक्षािा स्नािि िायनक्रमिा लामग मलइने िलु्ि सम्बन्धमा रे्दहाय बमोचजम 
हनुेछ:- 

(ि)  ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान वा चिक्षण संस्थािो लागि िथा सञ्चालन 
खिन, मदु्राचस्फमि, िौगोमलि अवचस्थमि, छात्रवचृत्त िथा मनाःिलु्ि सेवा 
समेिलाई दृष्ट्रिगि गरी ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान िथा चिक्षण संस्थासुँग 
परामिन गरी  आयोगले िलु्ि मनधानरण गनेछ।  

(ख)  ष्ट्रवद्याथीबाट मलइने एि मिहाई रिम पष्ट्रहलो वषनमा र बाुँिी रिम 
वाष्ट्रषनिरूपमा ष्ट्रिस्िावन्र्दीमा मलइनेछ। 

(ग) ष्ट्रवद्याथीले पष्ट्रहलो वषनिो िलु्ि सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय माफन ि 
बझुाउन ुपनेछ। 

(२) चिष्ट्रित्सा चिक्षामा स्नाििोत्तर िायनक्रमिा लामग मलइने िलु्ि सम्बन्धी 
व्यवस्था रे्दहाय बमोचजम हनुेछ:- 

(ि) सावनजमनि चिक्षण संस्था बाहेि अन्य िैचक्षि संस्थािो हिमा 
आयोगले सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान िथा चिक्षण संस्थासुँग 
परामिन गरी िलु्ि मनधानरण गनेछ।  
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(ख)  सावनजमनि चिक्षण संस्थामा आधारििू चिष्ट्रित्सा ष्ट्रवज्ञान वा 
चक्लमनिल ष्ट्रवधा (मेमििल िथा िेन्टल) अध्ययन गर्दान नेपाली 
ष्ट्रवद्याथीलाई चिक्षण िलु्ि मलइने छैन र त्यस्िा ष्ट्रवद्याथीलाई समचुिि 
मनवानह ित्ता सम्बचन्धि चिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ। 

(ग) सम्बचन्धि चिक्षण संस्था अन्िगनि अध्ययनिा लामग नमसनङ, आयवेुर्द 
लगायि अन्य चिष्ट्रित्सा चिक्षा ष्ट्रवधािा ष्ट्रवषयहरुमा मलइने िलु्ि 
सम्बन्धी व्यवस्था िोष्ट्रिए बमोचजम हनुेछ। 

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन यो ऐन प्रारम्ि िए 
पिाि सरिारी चिक्षण संस्थामा सञ्चालन हनुे चिष्ट्रित्सा क्षेत्रिो स्नाििोत्तर िह नेपाली 
ष्ट्रवद्याथीिो लामग मनाःिलु्ि हनुेछ। 

(४) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन ष्ट्रवरे्दिी ष्ट्रवद्याथीिो 
हिमा आयोगले मनधानरण गरेिो मापर्दण्ििो आधारमा सम्बचन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा प्रमिष्ठान 
आफैले िलु्ि मनधानरण गनेछ। 

(५) ष्ट्रवरे्दिी ष्ट्रवद्याथीिा लामग छुट्याइएिो मसटमा ष्ट्रवरे्दिी ष्ट्रवद्याथी िनान निई नेपाली 
ष्ट्रवद्याथीलाई िनान गर्दान नेपाली ष्ट्रवद्याथीिो लामग मनधानरण गररएिो चिक्षण िलु्ि मलन ुपनेछ। 

(६) नपेाली ष्ट्रवद्याथी िनान हनु नआएमा आयोगिो अनमुमि मलई त्यस्िो मसटमा 
ष्ट्रवरे्दिी ष्ट्रवद्याथीलाई िनान गनन सष्ट्रिनेछ।  

 

पररच्छेर्द–८ 

पाठ्यक्रम, चिक्षण ष्ट्रवमध, उपामध िथा संस्थागि जवाफरे्दही 
१९.  पाठ्यक्रम, चिक्षण ष्ट्रवमध िथा उपामधिो मापर्दण्िाः (१) ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान वा अन्य चिक्षण 

संस्थािो पाठ्यक्रम, चिक्षण ष्ट्रवमध र उपाधीिो मापर्दण्ि आयोगले मनधानरण गरे बमोचजम 
हनुेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोचजमिो पाठ्यक्रममा चिष्ट्रित्सा चिक्षा सम्बन्धी सैद्घाचन्िि 
ज्ञानिा अमिररक्त व्यवहाररि सीपिो ष्ट्रविास, मानवीय संवेर्दनिीलिा, सञ्चार सीप, 

व्यावसाष्ट्रयििा, सामाचजि जवाफरे्दही, सहिायन, सर्दािार र नेितृ्वर्दायी क्षमिा ष्ट्रविास सम्बन्धी 
ष्ट्रवषयवस्ि ुसमावेि हनुेछन।्  

(३) आयोगले ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान वा अन्य चिक्षण संस्थाबाट प्रर्दान गररने 
उपामधलाई एिरूपिा िायम गनेछ।  

२०.  संस्थागि जवाफरे्दहीाः (१) प्रत्येि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान वा अन्य चिक्षण संस्थाले आयोगिो 
मसफाररसमा स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल सरिारिो मन्त्रालयले िोिेिो िम्िीमा 
एउटा चजल्लामा सेवा क्षेत्रिो रूपमा िाम गनुन पनेछ।  
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(२) उपर्दफा (१) बमोचजमिा संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रमित्र ष्ट्रविेषज्ञ सेवा सष्ट्रहििो 
समरु्दायमूलि चिक्षा िथा चिष्ट्रित्सा सेवा प्रर्दान गनुन पनेछ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोचजमिा संस्थाले आय व्ययिो लेखािो पारर्दिी ढङ्गले लेखा 
परीक्षण िथा सामाचजि परीक्षण गराई सोिो प्रमिवेर्दन आयोगमा पेि गरी आफ्नो 
वेबसाइटमा मनयममि रूपमा अद्यावमधि गरी प्रिािन गनुन पनेछ।   

 

पररच्छेर्द–९ 

चिक्षि, उपाध्यक्ष, मनरे्दिनालय, बोिन, मनरे्दिि िथा िमनिारी 
२१. चिक्षि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रिमलि िानूनमा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन 

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान िथा अन्य चिक्षण संस्थाले आयोगले िोिे बमोचजमिो न्यूनयिम 
योग्यिा र अनिुव िएिा प्राध्यापि, सहप्राध्यापि िथा उपप्राध्यापििो व्यवस्था गनुन 
पनेछ। 

  िर उच्ि चिक्षा अध्यापनिा लामग सम्वचन्धि ष्ट्रवषयमा िम्िीमा स्नाििोत्तर िह 
उत्तीणन गरेिो हनु ुपनेछ। 

(२) पररषद् अन्िगनििा चिक्षण संस्थाले आयोगले िोिे बमोचजमिो न्यूनिम ्योग्यिा 
र अनिुव िएिा प्रचिक्षििो व्यवस्था गनुन पनेछ।  

२२. उपाध्यक्षाः (१) नेपाल सरिारले र्दफा २३ बमोचजमिो समममिले मसफाररस गरेिा 
व्यचक्तहरुमध्येबाट एि जनालाई आयोगिो उपाध्यक्ष मनयकु्त गनेछ। 

(२) उपाध्यक्ष आयोगिो पूरा समय िाम गने प्रमखु िायनिारी हनुेछ। 

(३) उपाध्यक्षिो पर्दावमध बष्ट्रढमा िार वषनिो हनुेछ। 

(४) उपर्दफा (३) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन उपाध्यक्षले आफ्नो पर्द 
अनरुुपिो आिरण नगरेिो, चजम्मेवारी पूरा नगरेिो वा मनज िारीररि वा मानमसि 
अस्वस्थिािो िारण िायन सम्पार्दन गनन असमथन िएिो आधारमा आयोगिो ित्िाल िायम 
रहेिो सर्दस्यिो बहमुिबाट मनजलाई पर्दमकु्त गने मनणनय गरेमा उपाध्यक्ष आफ्नो पर्दबाट 
स्विाः मकु्त हनुेछ। 

िर त्यसरी पर्दबाट मकु्त गने मनणनय गनुन अचघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने 
मौिाबाट वचञ्चि गररने छैन।  

(५) उपाध्यक्षले नपेाल सरिारले िोिे बमोचजमिो मामसि पाररश्रममि र अन्य 
सषु्ट्रवधा पाउनेछ। 

२३. मसफाररस समममिाः (१) उपाध्यक्षिो मनयचुक्तिो लामग नाम मसफाररस गनन नेपाल सरिारले 
रे्दहाय बमोचजमिो एि मसफाररस समममि गिन गनेछ:- 
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(ि) लोि सेवा आयोगिो अध्यक्ष  – संयोजि  

(ख) नेपाल सरिारिो मु् य सचिव  

वा मनजले िोिेिो प्रधानमन्त्री िथा  
मचन्त्रपररषद्िो िायानलयिो सचिव  –सर्दस्य 

(ग) चिष्ट्रित्सा क्षेत्रिा प्राध्यापिहरुमध्ये  

नेपाल सरिारले िोिेिो मष्ट्रहला एिजना  –सर्दस्य 

(२) उपर्दफा (१) बमोचजमिो मसफाररस समममिले आफ्नो िाम प्रारम्ि गरेिो 
मममिले िीस ठर्दनमित्र उपाध्यक्ष पर्दमा मनयचुक्तिो लामग नेपाल सरिार समक्ष िीन जनािो 
नाम मसफाररस गनुन पनेछ। 

(३) उपाध्यक्षिो पर्दमा मनयचुक्तिो लामग नाम मसफाररस गर्दान अवलम्बन गनुन पने 
िायनष्ट्रवमध सो समममि आफैले मनधानरण गरे बमोचजम हनुेछ। 

२४. मसफाररसिा आधाराः (१) र्दफा २३ बमोचजमिो मसफाररस समममिले रे्दहायिा 
व्यचक्तहरूमध्येबाट उपाध्यक्षिो पर्दमा मनयचुक्तिो लामग नेपाल सरिारमा मसफाररस गनेछ:- 

(ि) मान्यिाप्राप्त ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयबाट चिष्ट्रित्सािास्त्रिो िुनै पमन ष्ट्रवधामा 
िम्िीमा स्नाििोत्तर उपामध प्राप्त गरी चिष्ट्रित्सािास्त्रिो िुनै पमन 
ष्ट्रवधामा िम्िीमा बीस वषनिो अनिुव िएिो वा चिष्ट्रित्सा चिक्षािो 
क्षेत्रमा िम्िीमा र्दि वषनिो अनिुव सष्ट्रहि स्वास््य सेवािा क्षेत्रमा 
िम्िीमा बीस वषनिो अनिुव िएिो,  

(ख) चिक्षण संस्थािा बहालवाला वा अविाि प्राप्त उपिुलपमि, 
प्राध्यापि वा ष्ट्रवचिि शे्रणीिो चिष्ट्रित्सि वा चिष्ट्रित्सा चिक्षा ष्ट्रवज्ञिो 
रूपमा ्यामि प्राप्त गरेिो,  

(ग) सम्बि क्षेत्रमा उत्िृि व्यवस्थापिीय सीप र िौिल प्रर्दिनन गरेिो, 
(घ) मनयचुक्त हुुँर्दािा बखि िुनै राजनीमिि र्दलिो सर्दस्य नरहेिो, 
(ङ) चिष्ट्रित्सा चिक्षािो क्षेत्रमा मनजी स्वाथन निएिो,  
(ि) उच्ि नैमिि िररत्र िायम गरेिो, र  

(छ) र्दफा २५ बमोचजमिो अयोग्यिा निएिो।  

(२) प्रिमलि िानूनमा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन चिक्षण संस्था वा अन्य 
िुनै सेवािो बहालवाला व्यचक्त वा पर्दामधिारी उपाध्यक्ष पर्दमा मनयचुक्त िएमा त्यसरी 
मनयचुक्त िएिो मममििन्र्दा अगामि बहाल रहेिो पर्दबाट मनज स्विाः पर्द मकु्त िएिो 
मामननेछ। 

२५. उपाध्यक्षिो अयोग्यिााः रे्दहायिो व्यचक्त उपाध्यक्षिो पर्दमा मनयचुक्त हनु सक्न ेछैन:- 
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(ि) गैर नेपाली नागररि, 

(ख)  र्दामासाहीमा परेिो, 
(ग)  मानमसि सन्िलुन िीि निएिो, 
(घ) भ्रिािार, सम्पचत्त ििुीिरण, मानव बेिमबखन, लागू औषध मबक्री ष्ट्रविरण वा 

ओसार पसार, राहर्दानी र्दरुुपयोग, जबरजस्िी िरणी वा नैमिि पिन रे्दचखन े
अन्य िुनै फौजर्दारी िसूरमा अर्दालिबाट िसूरर्दार िहररएिो, 

(ङ) प्रिमलि िानून बमोचजम िालो सूिीमा परी त्यस्िो सूिीबाट फुिुवा िएिो 
िीन वषनिो अवमध पूरा निएिो, 

(ि) पैँिालीस वषन उमेर पूरा निएिो, 
(छ) नेपालिो संष्ट्रवधानिो धारा २९१ बमोचजम मनयचुक्त हनु अयोग्य िएिो। 

२६.  पर्द ररक्त हनु ेअवस्थााः रे्दहायिो अवस्थामा उपाध्यक्षिो पर्द ररक्त हनुेछ:- 

(ि) मनजले पर्दबाट राजीनामा ठर्दएमा, 
(ख) मनज र्दफा २२ िो उपर्दफा (४) बमोचजम पर्दमकु्त िएमा, 
(ग) मनज र्दफा २५ बमोचजम उपाध्यक्षिो पर्दमा बहाल रहन अयोग्य िएमा,  
(घ) मनजिो उमेर पैँसठ्ठी वषन पूरा िएमा, 
(ङ) मनजिो मतृ्य ुिएमा। 

२७. उपाध्यक्षिो िाम, ििनव्य र अमधिाराः यस ऐनमा अन्यत्र उचल्लचखि िाम, ििनव्य र 
अमधिारिो अमिररक्त उपाध्यक्षिो िाम, ििनव्य र अमधिार रे्दहाय बमोचजम हनुेछ:- 

(ि) आयोगबाट स्वीिृि नीमि, योजना र िायनक्रम िायानन्वयन गने, गराउन,े 

(ख) आयोगिो वाष्ट्रषनि िायनक्रम, योजना िथा बजेट ियार गराई आयोग समक्ष 
पेि गने, 

(ग) आयोग िथा समममििो मनणनय िायानन्वयन गने, गराउने, 
(घ) आयोगिो िमनिारी व्यवस्थापन िथा अन्य व्यवस्थापिीय िायन गने,  

(ङ) िोष्ट्रिए बमोचजमिा अन्य िाम गने, गराउने।   

२८. मनरे्दिनालय िथा बोिनाः (१) आयोगिो िायन सम्पार्दनिा लामग आयोगमा रे्दहायिा 
मनरे्दिनालय िथा बोिन रहनेछन:्- 

(ि) मापर्दण्ि िथा प्रत्यायन मनरे्दिनालय, 

(ख) योजना, समन्वय िथा प्राचज्ञि उन्नयन मनरे्दिनालय,  

(ग) परीक्षा मनरे्दिनालय,  

(घ) नेसनल बोिन अफ मेमििल स्पेमसयामलष्ट्रटज।    
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(२) मनरे्दिनालय िथा बोिनिो गिन, िाम, ििनव्य र अमधिार िोष्ट्रिए बमोचजम 
हनुेछ।  

२९. मनरे्दििाः (१) मनरे्दिनालय वा बोिनिो प्रमखुिो रूपमा िायन गनन प्रत्येि मनरे्दिनालय वा 
बोिनमा एि एि जना पूरा समय िाम गने मनरे्दिि रहनेछन।्  

(२) उपर्दफा (६) बमोचजमिो समममििो मसफाररसमा उपाध्यक्षले मनरे्दिििो 
मनयचुक्त गनेछ। 

(३) मनरे्दिििो पर्दावमध िार वषनिो हनुेछ र अिो एि अवमधिो लामग मनजिो 
पनुाः मनयचुक्त हनु सक्नेछ। 

(४) उपर्दफा (३) मा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन िुनै मनरे्दििले आफ्नो 
पर्द अनरुुपिो आिरण नगरेमा, चजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा आयोगिो ष्ट्रहि ष्ट्रवपरीि िुनै 
िाम गरेमा उपाध्यक्षले मनजलाई जनुसिैु बखि पर्दबाट हटाउन सक्नेछ।  

िर त्यसरी पर्दबाट हटाउन ुअचघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेि गने मनामसब मौिा 
ठर्दन ुपनेछ। 

(५) मनरे्दिििो पाररश्रममि, सषु्ट्रवधा र सेवािा अन्य ििनहरू िोष्ट्रिए बमोचजम 
हनुेछन।्  

(६) मनरे्दिििो मनयचुक्तिो लामग उपाध्यक्ष समक्ष नाम मसफाररस गनन अध्यक्षले 
िोिेिो राष्ट्रिय योजना आयोगिो सर्दस्यिो संयोजित्वमा सम्बचन्धि ष्ट्रवषयिा प्राध्यापि र 
िुनै एि ष्ट्रवज्ञ रहेिो िीन सर्दस्यीय मसफाररस समममि गिन हनुेछ। 

(७) उपर्दफा (६) बमोचजमिो समममिले आफ्नो िाम प्रारम्ि गरेिो मममिले पन्र 
ठर्दनमित्र मनरे्दिििो पर्दमा मनयचुक्तिो लामग उपाध्यक्ष समक्ष नाम मसफाररस गनेछ। 

(८) उपर्दफा (६) बमोचजमिो समममिले मनरे्दिनालय वा बोिनिो िामसुँग सम्बचन्धि 
र्दक्षिा र िम्िीमा पन्र वषनिो अनिुव प्राप्त प्राध्यापि वा नेपाल सरिारिो ष्ट्रवचिि शे्रणीिो 
पर्दमा अनिुव िएिो, उत्िृि व्यवस्थापिीय सीप िथा िौिल, स्वच्छ छष्ट्रव र व्यावसाष्ट्रयििा 
िएिा व्यचक्तहरुमध्येबाट उपयकु्त व्यचक्तलाई मनरे्दिि पर्दमा मनयचुक्तिो लामग मसफाररस 

गनेछ। 

(९) उपर्दफा (६) बमोचजमिो मसफाररस समममिले मनरे्दिि पर्दमा मनयचुक्तिो लामग 
नाम मसफाररस गर्दान अवलम्बन गनुन पने िायनष्ट्रवमध सो समममि आफैले मनधानरण गरे बमोचजम 
हनुेछ।  

३०. आयोगिो सर्दस्य-सचिवाः (१) आयोगिो वररष्ठ िमनिारीले आयोगिो सर्दस्य-सचिविो 
रूपमा िाम गनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोचजम आयोगमा िमनिारी व्यवस्था निएसम्म नेपाल 
सरिारिो राजपत्राष्ट्रङ्कि प्रथम शे्रणीिो िमनिारीले आयोगिो सर्दस्य-सचिव िई िाम गनेछ।  
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(३) सर्दस्य-सचिविो अन्य िाम, ििनव्य र अमधिार रे्दहाय बमोचजम हनुेछ:- 

(ि)  आयोगिो वाष्ट्रषनि िायनक्रम र योजना ियार गरी उपाध्यक्ष समक्ष 
पेि गने, 

(ख) आयोगिो वाष्ट्रषनि बजेट ियार गने, 

(ग) आयोगिो िल अिल सम्पचत्तिो रेखरे्दख, स्याहार सम्िार गने वा 
गराउने, 

(घ) आयोगिो मनणनय िायानन्वयन गने वा गराउने, 
(ङ) आयोगमा रहने अमिलेख अद्यावमधि, व्यवचस्थि र सरुचक्षि राख्न,े 

(ि) आयोगिा िमनिारीलाई िायनष्ट्रविाजन गरी िाममा लगाउने, 
(छ) आयोगिो िायानलयिो िाम िारबाहीिो अनगुमन, मनयन्त्रण, 

सपुरीवेक्षण गने, 

(ज) नेपाल सरिार र अन्य सम्बचन्धि मनिायसुँग आवश्यििा अनसुार 
सम्पिन  र समन्वय गने, 

(झ) आयोग वा समममिले िोिेिो अन्य िाम गने। 

३१. आयोगिो सङ्गिनात्मि संरिना र िमनिारीाः (१) आयोगिो सङ्गिनात्मि संरिना अथन 
मन्त्रालयिो सहममिमा नेपाल सरिारले स्वीिृि गरे बमोचजम हनुेछ। 

(२) आयोगमा िमनिारी मनयचुक्त निएसम्म आयोगिो िायन सञ्चालनिो लामग 
आवश्यि पने िमनिारी नपेाल सरिारले उपलब्ध गराउनेछ। 

 

पररच्छेर्द–१० 

आयोगिो िोष, लेखा िथा लेखा परीक्षण 

३२. आयोगिो िोषाः  (१) आयोगिो आफ्नो एउटा छुटै्ट िोष हनुेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोचजमिो िोषमा रे्दहायिा रिमहरु रहनेछन ्:- 

(ि) नेपाल सरिारबाट प्राप्त रिम,  

(ख) िुनै व्यचक्त वा संघ, संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रिम,    

(ग) ष्ट्रवरे्दिी सरिार, अन्िरानष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यचक्तबाट प्राप्त रिम,  

(घ) अन्य िुनै स्रोिबाट प्राप्त रिम।  

(३) उपर्दफा (२) िो खण्ि (ग) बमोचजमिो रिम प्राप्त गनुन अचघ आयोगले नेपाल 
सरिार, अथन मन्त्रालयिो स्वीिृमि मलन ुपनेछ।  
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(४) आयोगिो नामबाट गररने सबै खिनहरू उपर्दफा (१) बमोचजमिो िोषबाट 
व्यहोररनेछ।  

(५) उपर्दफा (१) बमोचजमिो िोषमा रहने सम्पूणन रिम आयोगले िोिेिो िुनै 
वाचणज्य बैङ्कमा खािा खोली जम्मा गररनेछ।  

३३. लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) आयोगले आफ्नो आय व्ययिो लेखा नेपाल सरिारले अपनाएिो 
लेखा प्रणाली बमोचजम राख्न ुपनेछ।  

(२) आयोगिो आन्िररि लेखापरीक्षण आयोगले मनयकु्त गरेिो लेखापरीक्षिबाट 
र अचन्िम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षिबाट हनुेछ।  

(३) चिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल सरिारिो मन्त्रालयले आयोगिो आय 
व्ययिो लेखा, ित्सम्बन्धी िागजाि र अन्य नगर्दी िथा चजन्सी जनुसिैु बखि जाुँच्न वा 
जाुँच्न लगाउन सक्नेछ। 

 

पररच्छेर्द–११ 

ष्ट्रवष्ट्रवध 

३४. मनरीक्षण गनन सक्ने: (१) आयोगले आवश्यििा अनसुार चिष्ट्रित्सासुँग सम्बचन्धि 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान र िाउचन्सल वा चिक्षण संस्थािो मनरीक्षण गनन सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोचजम आयोगबाट मनरीक्षण गनन आउने व्यचक्तलाई सहयोग 
गनुन सम्बचन्धि मनिायिो ििनव्य हनुेछ।  

३५. पर्दामधिारी छनोटिा आधाराः ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान िथा चिक्षण संस्थािा लामग पर्दामधिारी 
छनोट गर्दान रे्दहायिा ष्ट्रवषयलाई आधार मलन ुपनेछ:- 

(ि) पेिागि र्दक्षिा,    

(ख) व्यवस्थापिीय र्दक्षिा,    

(ग) संस्थागि प्रमिबििा,  

(घ) सावनजमनि रूपमा स्वच्छ छष्ट्रव,   

(ङ) वररष्ठिा।      

३६. नयाुँ िैचक्षि िायनक्रम सञ्चालनिा लामग प्रोत्साहन गनन सक्नाेः आयोगले नमसनङ्ग लगायि 
चिष्ट्रित्सा चिक्षा क्षेत्रिा अन्य ष्ट्रवषयहरूमा ष्ट्रवचििीिृि सेवािा लामग िाष्ट्रहन ेनयाुँ िैचक्षि 
िायनक्रमहरूिो सूिी बनाई त्यस्िा िायनक्रम सञ्चालन गनन प्रोत्साहन गनेछ।   

३७. आष्ट्रङ्गि र सम्बन्धन प्राप्त हनुाेः चिष्ट्रित्सा चिक्षा सञ्चालन गने चिक्षण संस्था आष्ट्रङ्गि वा 
सम्बन्धन प्राप्त हनुेछन।् 
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३८.  िबमुलयिनामा गनुन पनेाः (१) मनाःिलु्ि वा छात्रवचृत्तमा अध्ययन गने ष्ट्रवद्याथीले अध्ययन 
पिाि ्नेपाल सरिारले खटाएिो र्दगुनममा एि वषन र सगुममा एि वषन िाम गने गरी 
िबमुलयिनामा गनुन पनेछ।  

(२) िुनै ष्ट्रवद्याथीले िबमुलयिनामा अनसुार िाम नगरेमा सम्बचन्धि चिक्षण संस्थामा 
पूणन िलु्ि मिने ष्ट्रवद्याथीले मिरेिो रिमिो र्दोब्बर रिम जररवाना गरी मनजबाट सरिारी 
बाुँिी सरह असलु उपर गररनेछ।  

(३) उपर्दफा (१) िो प्रयोजनिो लामग मनाःिलु्ि वा छात्रवचृत्तमा अध्ययन गरेिो 
ष्ट्रवद्याथीले अध्ययन पूरा गरेिो एि मष्ट्रहनामित्र चिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल सरिारिो 
मन्त्रालयमा सम्पिन  गनुन पनेछ र सो मन्त्रालयले त्यस्िो ष्ट्रवद्याथीलाई िुनै िाउुँमा िाम गने 
गरी िीन मष्ट्रहनामित्र मनयचुक्त गनन स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल सरिारिो मन्त्रालयमा 
लेखी पिाउन ुपनेछ।  

३९. िैचक्षि ऋणाः यस ऐन बमोचजमिो योग्यिाक्रमिो सूिीमा परेिा आमथनि रूपले ष्ट्रवपन्न 
जेहेन्र्दार ष्ट्रवद्याथीलाई नेपाल सरिारले मनधानरण गरे बमोचजम सहमुलयि पूणन ऋणिो व्यवस्था 
गररनेछ।  

४०. मसट आरक्षण: चिष्ट्रित्सा चिक्षा अध्ययनिा लामग िष्ट्रहर्दिा पररवार, बेपत्ता पाररएिा 
व्यचक्तिा पररवार, घाइिे योिाहरुिो पररवार, िन्र्द पीमिि, मष्ट्रहला, र्दमलि, आठर्दवासी 
जनजािी, खस आयन, मधेिी, थारू, मचुस्लम र ष्ट्रपछमिएिो क्षेत्र समेिलाई आयोगले िोिे 
बमोचजमिो मसट आरक्षण गनेछ। 

४१. ष्ट्रवद्याथी िथा चिक्षििो आिरणाः चिष्ट्रित्सा चिक्षा अध्ययन िथा अध्यापन गने ष्ट्रवद्याथी िथा 
चिक्षििो आिरण सम्बन्धी व्यवस्था िोष्ट्रिए बमोचजम हनुेछ।  

४२. प्रमाणपत्र िहिो िायनक्रम सञ्चालन नहनुाेः (१) यो ऐन प्रारम्ि िएपमछ ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले िुनै 
पमन चिक्षण संस्थालाई चिष्ट्रित्सा चिक्षािफन  प्रमाणपत्र वा सोिन्र्दा िल्लो िहिा िायनक्रम 
सञ्चालन गनन अनमुमि ठर्दन ेछैन।  

(२) यो ऐन प्रारम्ि हुुँर्दािा बखि उपर्दफा (१) बमोचजमिा िायनक्रम सञ्चालन 
गरररहेिा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा प्रमिष्ठानले यो ऐन प्रारम्ि िएिो पाुँि वषनमित्र त्यस्िो िायनक्रम 
फेज आउट गनुन पनेछ।    

४३. सहमुलयि ठर्दन सक्नाेः नपेाल सरिारले प्राथममििा िोिेिो क्षेत्र र स्थानमा स्थापना िएिो 
चिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गनन आवश्यि सहमुलयि वा सषु्ट्रवधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

४४. यस ऐन बमोचजम मापर्दण्ि िायम गनुन पने : (१) यो ऐन प्रारम्ि हनुिुन्र्दा अचघ आफ्नो 
अस्पिाल सञ्चालन निए पमन िैचक्षि िायनक्रम सञ्चालन गरेिा चिक्षण संस्थाले यो ऐन 
प्रारम्ि िएिो र्दईु वषनमित्र स्वास््य िथा जनसं्या मन्त्रालयले िोिेिो मापर्दण्ि बमोचजम 
अस्पिाल सञ्चालनमा ल्याउन ुपनेछ।  
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(२) यो ऐन प्रारम्ि हुुँर्दािा बखि सञ्चालनमा रहेिा वा स्थापना िई सञ्चालन हनुे 
क्रममा रहेिा चिक्षण संस्थाले यस ऐन बमोचजम िायम गनुन पने पूवानधार िथा मापर्दण्ि 
पूरा नगरेिो िएमा यो ऐन प्रारम्ि िएिो मममिले र्दईु वषनमित्र त्यस्िो पूवानधार िथा मापर्दण्ि 
िायम गनुन पनेछ।  

४५. चिक्षण संस्था आपसमा गामिन सक्नाेः चिक्षण संस्था िोष्ट्रिए बमोचजम एि आपसमा गामिन 
सक्नेछन।्   

४६. नपेाल सरिारले सञ्चालन गनन सक्नाेः (१) नपेाल सरिारले चिष्ट्रित्सा चिक्षा अध्ययन अध्यापन 
गनन गराउनिो लामग एि चिष्ट्रित्सा चिक्षा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय स्थापना र सञ्चालन गनेछ। 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन िुनै पमन सावनजमनि 
मेमििल िलेज वा प्रमिष्ठान निएिा प्ररे्दिमा यो ऐन प्रारम्ि िएिो पाुँि वषनमित्र नेपाल 
सरिारले िम्िीमा एउटा सावनजमनि मेमििल िलेज सञ्चालन गनुन पनेछ। 

४७. गैर नाफामूलि हनु े: (१) यो ऐन प्रारम्ि िएिो मममिले र्दि वषनपमछ नेपाल राज्यमित्र 
सञ्चामलि चिष्ट्रित्सा सम्बन्धी चिक्षण संस्था क्रमिाः गैर नाफामूलि र सेवामूलि संस्थािा 
रुपमा रहनेछन।् 

(२) उपर्दफा (१) बमोचजमिा गैर नाफामूलि चिक्षण संस्थािा सम्बन्धमा 
सम्वचन्धि चिक्षण संस्थाले सरिारलाई सम्पचत्त हस्िान्िरण गनन िाहेमा सरिारले उचिि 
मआुब्जा ठर्दई स्वाममत्व ग्रहण गनन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोचजमिो आवश्यि प्रष्ट्रक्रया र स्वरुप िोष्ट्रिए बमोचजम 
हनुेछ। 

४८. जानिारी गराउनाेः (१) चिक्षण संस्था वा सावनजमनि चिक्षण संस्थािा िुनै पर्दामधिारीले 
अन्य िुनै चिक्षण संस्थामा लगानी गरेिो िए सो िो जानिारी त्यस्िो मनयमनिारी 
मनिायलाई गराउन ुपनेछ।  

(२) चिक्षण संस्था वा मनयमनिारी मनिायले उपर्दफा (१) बमोचजमिो जानिारी 
िोष्ट्रिए बमोचजमिो ढाुँिामा आयोगलाई ठर्दन ुपनेछ।  

(३) चिक्षण संस्थािो मनयमनिारी मनिाय वा सावनजमनि चिक्षण संस्थािा 
पर्दामधिारीले मनजी क्षेत्रिा चिक्षण संस्थामा िाम गनन र सम्बचन्धि ष्ट्रवषयिो नीमिगि मनणनय 
प्रष्ट्रक्रयामा सहिागी हनु पाउने छैनन।् 

४९. िायानलय समयमा अन्यत्र िाम गनन नहनु े : (१) सरिारी वा सावनजमनि अस्पिाल वा 
मनिायमा िायनरि चिष्ट्रित्सिले िायानलय समयमा आफू खष्ट्रटएिो अस्पिाल वा मनिाय 
बाहेि अन्यत्र चिष्ट्रित्सा सम्बन्धी िुनै प्रिारिो पेिा, व्यवसाय वा रोजगारी गनुन हरैु्दन।  

(२) उपर्दफा (१) ष्ट्रवपरीि िाम गने चिष्ट्रित्सिलाई मनजिो सेवा ििन सम्बन्धी 
िानून बमोचजम िारबाही हनुेछ।    
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५०. सम्पचत्त ष्ट्रववरण पेि गनुन पनेाः (१) उपाध्यक्ष िथा आयोगिा सर्दस्यहरुले मनयचुक्त वा 
मनोनयन िएिो सािी ठर्दनमित्र र त्यसपमछ प्रत्येि आमथनि वषन समाप्त िएिो मममिले सािी 
ठर्दनमित्र प्रिमलि िानूनमा िोष्ट्रिएिो ढाुँिामा चिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल सरिारिो 
मन्त्रालयमा सम्पचत्त ष्ट्रववरण पेि गनुन पनेछ।  

िर प्रिमलि िानून बमोचजम अन्य िुनै मनिायमा सम्पचत्त ष्ट्रववरण पेि गनुन पने 
र्दाष्ट्रयत्व िएिा आयोगिा सर्दस्यले यस र्दफा बमोचजमिो बेग्लै सम्पचत्त ष्ट्रववरण पेि गनुन 
पने छैन।  

(२) उपाध्यक्ष िथा सर्दस्यिो सम्पचत्त ष्ट्रववरण चिक्षा सम्बन्धी ष्ट्रवषय हेने नेपाल 
सरिारिो मन्त्रालयले उपयकु्त माध्यमबाट सावनजमनि गनुन पनेछ।  

५१. वाष्ट्रषनि प्रमिवेर्दन पेि गनेाः (१) आयोगले प्रत्येि आमथनि वषन समाप्त िएिो सािी ठर्दनमित्र 
त्यस्िो वषनिरीमा आफूले सम्पार्दन गरेिो िाम िारबाहीिो ष्ट्रववरण सष्ट्रहििो वाष्ट्रषनि 
प्रमिवेर्दन ियार गरी नेपाल सरिार समक्ष पेि गनुन पनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोचजम पेि िएिो वाष्ट्रषनि प्रमिवेर्दन नपेाल सरिारले 
प्रमिमनमधसिािो सम्बचन्धि ष्ट्रवषयगि समममिमा पेि गनुन पनेछ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोचजमिो समममिले आयोगिो िाम िारबाहीिो सम्बन्धमा 
आवश्यििा अनसुार जनुसिैु बखि अनगुमन गरी आयोग, सम्बचन्धि मनिाय वा 
पर्दामधिारीलाई मनरे्दिन ठर्दन सक्नेछ।  

५२. नपेाल सरिारसुँग सम्पिन ाः आयोगले नेपाल सरिारसुँग सम्पिन  राख्न ुपर्दान चिक्षा सम्बन्धी 
ष्ट्रवषय हेने नेपाल सरिारिो मन्त्रालय माफन ि राख्नछे।  

५३. यसै ऐन बमोचजम हनुाेः ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, प्रमिष्ठान िथा सम्बचन्धि ष्ट्रवषयगि िाउचन्सलसुँग 
सम्बचन्धि प्रिमलि िानूनमा जनुसिैु िुरा लेचखएिो िए िापमन यस ऐनमा लेचखएिो 
ष्ट्रवषयमा यसै ऐन बमोचजम हनुेछ।   

५४. मनयम बनाउन ेअमधिाराः नपेाल सरिारले आयोगसुँग परामिन गरी यस ऐनिो िायानन्वयनिा 
लामग आवश्यि मनयम बनाउन सक्नेछ। 

५५. बाधा नपनेाः यो ऐन प्रारम्ि हुुँर्दािा बखि प्रिमलि िानून बमोचजम स्थापना िई सञ्चालनमा 
रहेिा चिक्षण संस्थाले आफूले सञ्चालन गरी आएिो िैचक्षि िायनक्रम यस ऐनिो अधीनमा 
रही सञ्चालन गनन बाधा पने छैन। 

 

 

 


