
 

 

 

 

 

 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, असाय १९ गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क 5(ख) 

बाग 2 
प्रदेश सयकाय 

साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 
सूचना 

भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान (ऩदातधकायी व्मवस्थाऩन तथा सेवा 
सवुवधा सम्फन्त्धी) तनमभावरी, २०७७ 
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भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान ऐन, २०७६ को दपा ४६ रे 
ददएको अतधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे देहामका तनमभहरु 
फनाएको छ।  

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायशम्बक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मो तनमभावरीको नाभ "भदन बण्डायी 
 स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान (ऩदातधकायी व्मवस्थाऩन तथा सेवा 
 सवुवधा सम्फन्त्धी) तनमभावरी, २०७७" यहेको छ।  

(२) मो तनमभावरी तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ।  

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस 
 तनमभावरीभा,- 

(क) “ऐन” बन्नारे भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान 
प्रततष्ठान ऐन, २०७६ सम्झन ुऩछथ।  

(ख) “तनणथम ऩशुस्तका” बन्नारे फैठकभा बएका 
तनणथमको अतबरेख याख्न ेऩशुस्तका सम्झन ुऩछथ।  

(ग) “ऩदातधकायी” बन्नारे कुरऩतत, सहकुरऩतत, 

उऩकुरऩतत, शशऺाध्मऺ, यशजष्डाय, डीन, तनदेशक य 
ऐनको दपा २३ फभोशजभ तोवकएका अन्त्म 
ऩदातधकायी सम्झन ुऩछथ। 

(घ) "प्रस्ताव" बन्नारे फैठकभा छरपर य तनणथमको 
रातग प्रस्ततु गरयने कामथसूची य सो सम्फन्त्धी 
वववयण सम्झन ुऩछथ। 



खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क ५(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७७।०३।१९ 

3 

(ङ) "सतभतत" बन्नारे ऐनको दपा १८ फभोशजभको 
सतभतत सम्झन ुऩछथ। 

ऩरयच्छेद-२ 

सबाको फैठक, काभ, कतथव्म य अतधकाय 

3. फैठक सम्फन्त्धी कामथववतध: (१) ऐनको दपा ७ फभोशजभ गठन 
 बएको सबाको फैठकको कामथसूची सात ददन अगावै तनधाथयण गयी 
 कुरऩततको सहभततभा उऩकुरऩततरे तोकेको तभतत, सभम य 
 स्थानभा यशजष्डायरे फोराउन ुऩनेछ।  

(२) सबाको फैठक वषथको कम्तीभा दईु ऩटक फस्न ु
ऩनेछ।   

तय आवश्मक ऩयेको अवस्थाभा फषथको दइुथ ऩटक बन्त्दा 
फढी फैठक फोराउन फाधा ऩने छैन। 

(३) कुरऩततरे सबाको फैठकको अध्मऺता गनेछ।  

(४) कुरऩततको अनऩुशस्थततभा सहकुरऩततरे फैठकको 
अध्मऺता गनेछ।  

(५) उऩकुरऩततको तनदेशनभा यशजष्डायरे सबाको फैठकको 
कामथसूचीसॉग सम्फद्ध व्मशक्त तथा ववशेषऻराई ऩमथवेऺकको रुऩभा 
फैठकभा बाग तरन आभन्त्त्रण गनथ सक्ने छ।  

4. प्रस्ताव: (१) यशजष्डायरे उऩकुरऩतत भापथ त कुरऩततको तनदेशनभा 
 सबाको फैठकको कामथसूची तनधाथयण गयी फैठक फस्ने तभतत बन्त्दा 
 ऩाॉच ददन अगावै सबाको सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउनछे। 

(२) सबाको कुनै सदस्मरे फैठकभा कुनै प्रस्ताव याख्न 
चाहेभा फैठक फस्ने तभतत बन्त्दा तीन ददन अगावै सो सम्फन्त्धी 
तरशखत सूचना यशजष्डाय भापथ त उऩकुरऩततराई ददन ु
ऩनेछ।उऩकुरऩततरे त्मसयी प्राप्त हनु आएको सूचना कुरऩततराई 
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जानकायी ददई फैठकभा प्रस्ततु गनथ यशजष्डायराई अनभुतत ददन 
सक्नेछ।  

(३) कुरऩततको तनदेशनभा उऩकुरऩततरे आकशस्भक 
अवस्थाभा फोराएको फैठकभा उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभको 
कामथववतध रागू हनुे छैन।  

5. गणऩूयक सॊख्मा: सबाभा कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको एकाउन्न 
 प्रततशत सदस्महरु उऩशस्थत बएभा फैठकको रातग गणऩूयक सॊख्मा 
 ऩगेुको भातननेछ।  

तय गणऩूयक सॊख्माको अबावभा फैठक स्थतगत बइथ ऩनु् 
फोराइएको फैठकभा सबाको सम्ऩूणथ सदस्म सॊख्माको एक ततहाइ 
सदस्म उऩशस्थत बएभा गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भातननेछ। 

6. भतदान य तनणथम: (१) सबाको फैठकभा कुनै कामथसूचीको 
 सम्फन्त्धभा छरपर हुॉदा सवथसम्भत हनु नसकेका ववषमभा भतदान 
 हुॉदा फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुको फहभुतको यामराई सबाको 
 तनणथम भातननेछ।  

(२) सबाको फैठकभा कुनै ववषम उऩय छरपर हुॉदा 
सदस्मको भत ववबाजन बइथ फयाफय हनु गएभा फैठकको अध्मऺता 
गने व्मशक्तरे तनणाथमक भत ददनेछ।  

7. तनणथम ऩशुस्तका (भाइन्त्मूट): (१) यशजष्डायरे सबाको फैठकभा 
 छरपर बई तनणथम बएका कुयाहरु तनणथम ऩशुस्तकाभा जनाई 
 आफ्नो य उऩकुरऩततको हस्ताऺयद्बाया प्रभाशणत गयाई याख्न ु
 ऩनेछ।  

(२) यशजष्डायरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रभाशणत 
तनणथमहरु फैठक फसेको तभततरे ऩन्त्र ददनतबत्र सबाका सफै 
सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  
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8. सबाको काभ, कतथव्म य अतधकाय: ऐनको दपा ८ को अततरयक्त 
 सबाको काभ, कतथव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे :-  

(क) कामथदर गठन गनथ सक्ने, 
(ख) ववशेषऻहरुको ऩयाभशथ तरन सक्ने, 
(ग) सबाको अन्त्म कामथववतध तनधाथयण गनथ सक्ने, 
(घ) प्रततष्ठानरे फनाएको कामथववतध तथा तनदेशशकाहरु 

कामाथन्त्वमन गदाथ देशखएका फाधा व्मवधान हटाउने 
तथा व्माख्मा गने। 

ऩरयच्छेद-३ 

कामथकायी ऩरयषद  को फैठक, काभ, कतथव्म य अतधकाय 

 

9. फैठक सम्फन्त्धी कामथववतध: (१) ऐनको दपा ९ फभोशजभ गठन 
 बएको कामथकायी ऩरयषद   फैठक कामथकायी ऩरयषद्को अध्मऺरे 
 तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा सदस्म-सशचवरे फोराउन ेछ।  

(२) कामथकायी ऩरयषद्को फैठक साधायणतमा भवहनाभा 
एक ऩटक फस्नेछ।  

(३) उऩकुरऩततरे कामथकायी ऩरयषद  को फैठकको 
अध्मऺता गनेछ य तनजको अनऩुशस्थततभा शशऺाध्मऺरे फैठकको 
अध्मऺता गनेछ। 

(४) कामथकायी ऩरयषद्को अध्मऺको तनदेशनभा सदस्म 
सशचवरे फैठकको कामथसूचीसॉग सम्फद्ध व्मशक्त तथा ववशेषऻराई 
कामथकायी ऩमथवेऺकको रुऩभा फैठकभा बाग तरन आभन्त्त्रण गनथ 
सक्नेछ। 
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10. प्रस्ताव: (१) कामथकायी ऩरयषद्को अध्मऺको तनदेशनभा सदस्म- 
 सशचवरे फैठकको कामथसूची तनधाथयण गयी फैठक फस्ने तभतत बन्त्दा 
 दईु ददन अगावै सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(२) कामथकायी ऩरयषद  को कुनै सदस्मरे फैठकभा कुनै 
प्रस्ताव याख्न चाहेभा फैठक फस्ने तभतत बन्त्दा एक ददन अगावै सो 
सम्फन्त्धी तरशखत सूचना सदस्म-सशचव भापथ त अध्मऺराई ददन ु
ऩनेछ।अध्मऺरे अनभुतत ददएभा त्मसयी प्राप्त हनु आएको 
सूचनाराई सदस्म-सशचवरे फैठकभा प्रस्ततु गनथ सक्नेछ।  

(३) अध्मऺरे आकशस्भक अवस्था ऩयी फोराउन 
रगाएको फैठकभा उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभको कामथववतध 
रागू हनुे छैन।  

11. फैठकको गणऩूयक सॊख्मा: कामथकायी ऩरयषद  भा कामभ यहेको 
 सदस्म सॊख्माको एकाउन्न प्रततशत सदस्महरु उऩशस्थत बएभा 
 फैठकको रातग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भातननेछ। 

तय गणऩूयक सॊख्माको अबावभा फैठक स्थतगत बइथ ऩनु् 
फोराइथएको फैठकभा कामथकायी ऩरयषद  को सम्ऩूणथ सदस्म सॊख्माको 
एक ततहाइ सदस्म उऩशस्थत बएभा गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको 
भातननेछ। 

12. भतदान य तनणथम: (१) कामथकायी ऩरयषद  को फैठकभा कुनै 
 कामथसूचीको सम्फन्त्धभा छरपर हुॉदा सवथसम्भत हनु नसकेका 
 ववषमभा भतदान हुॉदा फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुको फहभुतको 
 यामराई कामथकायी ऩरयषद  को तनणथम भातननेछ।  

(२) कामथकायी ऩरयषद  को फैठकभा कुनै ववषम उऩय 
छरपर हुॉदा सदस्मको भत ववबाजन बइथ फयाफय हनु गएभा 
फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणाथमक भत ददनेछ।  
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13. तनणथम ऩशुस्तका (भाइन्त्मूट): (१) कामथकायी ऩरयषद  को सदस्म 
 सशचवरे सो फैठकभा छरपर बई तनणथम बएका कुयाहरु तनणथम 
 ऩशुस्तकाभा जनाई आफ्नो य फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तको 
 हस्ताऺयद्बाया प्रभाशणत गयाई याख्न ुऩनेछ।  

(२) कामथकायी ऩरयषद  को सदस्म-सशचवरे उऩतनमभ (१) 
फभोशजभ प्रभाशणत तनणथमहरु फैठक फसेको तभततरे तीन ददनतबत्र 
कामथकायी ऩरयषद  को सफै सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

14. कामथकायी ऩरयषद  को अन्त्म काभ, कतथव्म य अतधकाय: ऐनको दपा 
 १० को अततरयक्त कामथकायी ऩरयषद  को काभ, कतथव्म य अतधकाय 
 देहाम फभोशजभ हनुेछ :-  

(क) प्रततष्ठानको उद्देश्म ऩूया गने सम्फन्त्धभा 
आवश्मक तनदेशशका भस्मौदा तमाय ऩायी 
सबाभा ऩेश गने,  

(ख) प्रततष्ठानको सफै तनकामहरु फीच सभन्त्वम य 
साभनजस्मता कामभ गने, 

(ग) प्रततष्ठानका कामथक्रभहरुराई प्रबावकायी फनाउन 
अन्त्म तनकाम, सॊघ, सॊस्था तथा प्रततष्ठानसॉग 
सभन्त्वम गने। 

ऩरयच्छेद-४ 

प्राशऻक ऩरयषद  को फैठक, काभ, कतथव्म य अतधकाय 

 

15. फैठक सम्फन्त्धी कामथववतध: (१) ऐनको दपा ११ फभोशजभ गठन 
 बएको प्राशऻक ऩरयषद  को फैठक अध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य 
 स्थानभा सदस्म-सशचवरे फोराउने छ।  
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(२) प्राशऻक ऩरयषद  को फैठक साधायणभा वषथको चाय 
ऩटक फस्ने छ। 

(३) प्राशऻक ऩरयषद  को फैठकको अध्मऺता शशऺाध्मऺरे 
गनेछ य तनजको अनऩुशस्थततभा सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट 
छानेको व्मशक्तरे फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

(४) प्राशऻक ऩरयषद  को तनदेशनभा सदस्म-सशचवरे 
फैठकको कामथसूचीसॉग सम्फद्ध व्मशक्त तथा ववशेषऻराई प्राशऻक 
ऩरयषद्को फैठकभा ऩमथवेऺकको रुऩभा बाग तरन आभन्त्त्रण गनथ 
सक्नेछ।  

16. प्रस्ताव: (१) अध्मऺको तनदेशनभा सदस्म-सशचवरे फैठकको 
 कामथसूची तनधाथयण गयी फैठक फस्ने तभतत बन्त्दा ऩाॉच ददन अगावै 
 प्राशऻक ऩरयषद  का सदस्म तथा आभशन्त्त्रत ऩमथवेऺकराई उऩरब्ध 
 गयाउनेछ।  

 (२) प्राशऻक ऩरयषद  को कुनै सदस्मरे फैठकभा कुनै 
प्रस्ताव याख्न चाहेभा फैठक फस्ने तभतत बन्त्दा कम्तीभा तीन ददन 
अगावै सो सम्फन्त्धी तरशखत सूचना प्राशऻक ऩरयषद  को सदस्म-सशचव 
भापथ त अध्मऺराई ददन ु ऩनेछ।अध्मऺरे अनभुतत ददएभा त्मसयी 
प्राप्त हनु आएको सूचनाराई सदस्म-सशचवरे फैठकभा प्रस्ततु गनुथ 
ऩनेछ।  

(३) अध्मऺरे आकशस्भक अवस्था ऩयी फोराउन 
रगाएको फैठकभा उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभको कामथववतध 
रागू हनुे छैन।  

17. फैठकको गणऩूयक सॊख्मा: प्राशऻक ऩरयषद  भा कामभ यहेको सदस्म 
 सॊख्माको एकाउन्न प्रततशत सदस्महरु उऩशस्थत बएभा फैठकको 
 रातग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भातननेछ।  
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18. भतदान य तनणथम: (१) प्राशऻक ऩरयषद  को फैठकभा उऩशस्थत 
 सदस्महरुको फहभुतको यामराई प्राशऻक ऩरयषद्को तनणथम 
 भातननछे।  

(२) प्राशऻक ऩरयषद  को फैठकभा कुनै ववषम उऩय छरपर 
हुॉदा सदस्मको भत ववबाजन बइथ फयाफय हनु गएभा फैठकको 
अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणाथमक भत ददनेछ। 

19. तनणथम ऩशुस्तका (भाइन्त्मूट): (१) प्राशऻक ऩरयषद्को सदस्म सशचवरे  
 सो फैठकभा छरपर बई तनणथम बएका कुयाहरु तनणथम ऩशुस्तकाभा 
 जनाई आफ्नो य फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तको हस्ताऺयद्बाया 
 प्रभाशणत गयाई याख्न ुऩनेछ।  

(२) प्राशऻक ऩरयषद  को सदस्म-सशचवरे उऩतनमभ (१) 
फभोशजभ प्रभाशणत तनणथमहरु फैठक फसेको तभततरे सात ददनतबत्र 
प्राशऻक ऩरयषद  का सफै सदस्महरु य कामथकायी ऩरयषद  राई उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ।  

20. प्राशऻक ऩरयषद  को अन्त्म काभ, कतथव्म य अतधकाय: ऐनको दपा १२ 
 को अततरयक्त प्राशऻक ऩरयषद  को काभ, कतथव्म य अतधकाय देहाम 
 फभोशजभ हनुेछ :- 

(क) सॊकाम तथा अनसुन्त्धान केन्त्र गठन गनथ 
कामथकायी ऩरयषद  भा तसपारयस गने, 

(ख) प्रततष्ठानको शैशऺक कामथक्रभभा बनाथ हनु े
ववद्याथीको बनाथ नीतत छनौट प्रवक्रमा तथा 
शलु्क तनधाथयण गनथ कामथकायी ऩरयषद  भा ऩेश 
गने, 

(ग) आफ्नो काभ, कतथव्म य अतधकाय ऺेत्रतबत्र ऩने 
ववषमभा आवश्मक कामथववतध तथा तनदेशशका 
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फनाई कामथकायी ऩरयषद्को स्वीकृततको रातग 
ऩेश गने। 

ऩरयच्छेद-५ 

तसपारयस सतभततको फैठक सम्फन्त्धी कामथववतध तथा अन्त्म काभ, कतथव्म य 
अतधकाय 

 

21. तसपारयस सतभततको फैठक सम्फन्त्धी कामथववतध: (१) ऐनको दपा 
 १८ फभोशजभ गठन बएको तसपारयस सतभततको फैठक तसपारयस 
 सतभततको अध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(२) तसपारयस सतभततको फैठकको अध्मऺता तसपारयस 
सतभततको अध्मऺरे गनेछ।  

(३) तसपारयस सतभततको फैठक सञ्चारन सम्फन्त्धी अन्त्म 
कामथववतध तसपारयस सतभतत आपैरे तनधाथयण गये फभोशजभ हनुेछ।  

22. प्रस्ताव: तसपारयस सतभततको फैठकभा छरपर गरयन े ववषमको 
 कामथसूची फैठक सरुु हनुबुन्त्दा चौंफीस घण्टा अगावै अध्मऺरे 
 तसपारयस सतभततको सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउने छ। 

23. फैठकको वैधातनकता: (१) तसपारयस सतभततको अध्मऺ तथा दवैु 
 सदस्मको उऩशस्थततभा भात्र फैठक फस्ने छ। 

तय अध्मऺ सवहतको अको एक सदस्म उऩशस्थत फैठकरे 
प्रवक्रमात्भक ववषमको सन्त्दबथभा काभ कायफाही सञ्चारन गनथ फाधा 
ऩमुाथएको भातनने छैन। 

(२) तसपारयस सतभततको फैठकभा कुनै कामथसूचीको 
सम्फन्त्धभा छरपर हुॉदा सवथसम्भत हनु नसकेका ववषमभा भतदान 
हुॉदा फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुको फहभुतको यामराई तसपारयस 
सतभततको तनणथम भातननेछ। 
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24. तनणथम ऩशुस्तका (भाइन्त्मूट): फैठकभा छरपर बई तनणथम बएका 
 कुयाहरु तनणथम ऩशुस्तकाभा जनाई अध्मऺरे प्रभाशणत गयी याख्न ु
 ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-६ 

सॊकाम, शैशऺक सॊस्था, अनसुन्त्धान केन्त्र, अस्ऩतार य अन्त्म तनकाम 

25. सॊकाम तथा अनसुन्त्धान केन्त्रको काभ, कतथव्म य अतधकाय:       
 (१) प्रततष्ठानको प्राशऻक काभ कायफाही तथा कामथक्रभहरुको 
 सञ्चारनको रातग सॊकाम तथा अनसुन्त्धान केन्त्रहरुको गठन 
 हनुेछ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ गठन हनुे सॊकाम तथा 
अनसुन्त्धान केन्त्रहरुको काभ, कतथव्म य अतधकाय तथा फैठक 
सम्फन्त्धी कामथववतध कामथकायी ऩरयषद  रे तोवकददए फभोशजभ हनुेछ।  

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ तोवकएको काभ, कतथव्म य 
अतधकायको प्रमोग य सॊकाम तथा अनसुन्त्धान केन्त्रको काभ 
कायफाही तथा वक्रमाकराऩहरुको आवश्मक तनमभन प्राशऻक 
ऩरयषद  रे गनेछ।  

(४) उऩतनमभ (२) य (३) फभोशजभको काभ, कतथव्म य 
अतधकाय तथा तनमभन सम्फन्त्धी अन्त्म आवश्मक व्मवस्था 
तनदेशशकाभा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ।  

26. शैशऺक सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभतत: (१) ऐनको दपा 
 १४ फभोशजभ स्थाऩना बएको शैशऺक सॊस्थाको सञ्चारन तथा 
 व्मवस्थाऩन गने, गणुस्तय कामभ गने, प्राववतधक सहमोग उऩरब्ध 
 गयाउने रगामत त्मस्ता शैशऺक सॊस्थाको काभ कायफाहीको 
 भूल्माङ्कन तथा अनगुभन गयी आवश्मक तनदेशन ददन े सम्फन्त्धभा 
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 देहाम फभोशजभको अध्मऺ य सदस्म यहेको एक शैशऺक सॊस्था 
 सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभतत यहने छ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ गठन हनुे सतभततभा देहाम 
फभोशजभको अध्मऺ य सदस्महरु यहनेछन:्- 

(क) उऩकुरऩतत         -अध्मऺ 

(ख) शशऺाध्मऺ    -सदस्म  

(ग) यशजष्डाय    -सदस्म 

(घ) तनदेशक     -सदस्म  

(ङ) भहाशाखा प्रभखु, (उच्च शशऺा हेने), 

भन्त्त्रारम    -सदस्म  
(च) सॊमोजक    -सदस्म 
(छ) सम्फशन्त्धत सॊकामको डीन     -सदस्म-सशचव  

27. शैशऺक सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको फैठक सम्फन्त्धी 
 कामथववतध: (१) शैशऺक सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको 
 फैठक अध्मऺको तनदेशनभा फैठक फस्ने तभतत, सभम य स्थान 
 तोकी सदस्म-सशचवरे फोराउनेछ।  

(२) शैशऺक सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको 
फैठक साधायणतमा तीन भवहनाभा एक ऩटक फस्नेछ।  

(३) अध्मऺरे शैशऺक सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
सतभततको फैठकको अध्मऺता गने छ।  

तय कुनै कायणवश अध्मऺ फैठकभा उऩशस्थत हनु 
नसकेभा शशऺाध्मऺरे फैठकको अध्मऺता गनेछ।  

(४) अध्मऺको तनदेशनभा सदस्म सशचवरे फैठकको 
कामथसूचीसॉग सम्फद्ध व्मशक्त तथा ववशेषऻराई शैशऺक सॊस्था 
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सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको फैठकभा ऩमथवेऺकको रुऩभा 
आभन्त्त्रण गनथ सक्नेछ।  

28. प्रस्ताव: (१) अध्मऺको तनदेशनभा सदस्म-सशचवरे फैठकको 
 कामथसूची तनधाथयण गयी फैठक फस्ने तभतत बन्त्दा तीन ददन अगावै 
 शैशऺक सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको सदस्म तथा 
 आभशन्त्त्रत ऩमथवेऺकराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

(२) कुनै सदस्मरे शैशऺक सॊस्था सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन सतभततको फैठकभा कुनै प्रस्ताव याख्न चाहेभा फैठक 
फस्ने तभतत बन्त्दा चौफीस घण्टा अगावै सो सम्फन्त्धी तरशखत सूचना 
सदस्म-सशचव भापथ त अध्मऺराई ददन ु ऩनेछ।त्मसयी प्राप्त हनु 
आएको सूचनाराई अध्मऺरे अनभुतत ददएभा सदस्म-सशचवरे 
फैठकभा प्रस्ततु गनथ सक्न ेछ।  

(३) अध्मऺरे आकशस्भक अवस्था ऩयी फोराउन 
रगाएको फैठकभा उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभको कामथववतध 
रागू हनुे छैन।  

29. गणऩूयक सॊख्मा: शैशऺक सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
 सतभततको कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको एकाउन्न  प्रततशत 
 सदस्महरु उऩशस्थत बएभा फैठकको रातग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको 
 भातनन ेछ।  

30. भतदान य तनणथम: (१) फैठकभा कुनै कामथसूचीको सम्फन्त्धभा 
 छरपर हुॉदा उऩशस्थत सदस्महरुको फहभुतको यामराई शैशऺक 
 सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको तनणथम भातनने छ।  

(२) फैठकभा कुनै ववषम उऩय छरपर हुॉदा सदस्मको 
भत ववबाजन बइथ फयाफय हनु गएभा फैठकको अध्मऺता गने 
व्मशक्तरे तनणाथमक भत ददनछे। 
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31. तनणथम ऩशुस्तका (भाइन्त्मूट): (१) सदस्म-सशचवरे फैठकभा 
 छरपर बई तनणथम बएका कुयाहरु तनणथम ऩशुस्तकाभा जनाई 
 आफ्नो य फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तको हस्ताऺयद्बाया प्रभाशणत 
 गयाई याख्नऩुनेछ।  

(२) सदस्म-सशचवरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रभाशणत 
तनणथमहरु फैठक फसेको तभततरे तीन ददनतबत्र शैशऺक सॊस्था 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततका सफै सदस्महरुराई उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ।  

32. अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभतत: (१) ऐनको दपा १५ 
 फभोशजभ स्थाऩना बएको अस्ऩतारको व्मवस्थाऩन गनथ देहाम 
 फभोशजभको अध्मऺ य सदस्म यहेको एक अस्ऩतार सञ्चारन तथा 
 व्मवस्थाऩन सतभतत यहने छ:-   

(क) यशजष्डाय                -अध्मऺ  

(ख) प्राशऻक ऩरयषद  को सदस्म सशचवको 
काभ गने     -सदस्म  

(ग) भहाशाखा प्रभखु, (शचवकत्सा  

सेवा हेने), भन्त्त्रारम        -सदस्म  

(घ) सम्फशन्त्धत स्थानीम तह कामथऩातरका 
स्वास््म ऺेत्र हेने कामथऩातरका  सदस्म -सदस्म  

(ङ) अस्ऩतारको नतसथङ प्रभखु        -सदस्म  

(च) प्रततष्ठानका शशऺकहरु भध्मेफाट 

उऩकुरऩततद्बाया भनोनीत 

प्रतततनतध एकजना   -सदस्म 

(छ) स्वास््म ऺेत्रभा मोगदान ऩमुाथएका 
रब्धप्रततवष्ठत व्मशक्तहरु भध्मेफाट 

सहकुरऩततद्वाया भनोनीत कम्तीभा 
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एक जना भवहरा सवहत दईु जना     -सदस्म 

(ज) अस्ऩतारका कभथचायीहरुभध्मेफाट 

कुरऩततद्बाया भनोनीत प्रतततनतध एकजना -सदस्म  

(झ) अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

सतभततका तनवतथभान(वतथभान अध्मऺ 

बन्त्दा तत्कार अशघको) अध्मऺ  -सदस्म 
(ञ) तनदेशक             -सदस्म-सशचव 

(२) भनोनीत सदस्मको ऩदावतध चाय वषथको हनुेछ। 

33. अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको काभ, कतथव्म य 
 अतधकाय: अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको काभ, 

 कतथव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभको हनुछे:- 

(क) अस्ऩतारको नीतत, मोजना, कामथक्रभ तथा वावषथक 
फजेट तमाय गयी स्वीकृततको रातग कामथकायी 
ऩरयषद  भा ऩेश गने, 

(ख) अस्ऩतारसॉग सम्फद्ध ववषमका ववतनमभ तजुथभा 
गयी स्वीकृततको रातग कामथकायी ऩरयषद  भा ऩेश 
गने, 

(ग) अस्ऩतारफाट उऩरब्ध गयाइने सेवा शलु्क 
तनधाथयण गयी स्वीकृततको रातग कामथकायी 
ऩरयषद  भा ऩेश गने,  

(घ) प्रचतरत कानूनको अतधनभा यही अस्ऩतारराई 
चावहने औषतध, उऩकयण, प्रववतध तथा अन्त्म 
साभानहरुको व्मवस्थाऩन गने,  

(ङ) सबा, कामथकायी ऩरयषद   तथा उऩकुरऩततरे 
ददएको आदेश तथा तनदेशनको कामाथन्त्वमन गने 
गयाउने।  
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34. अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको फैठक सम्फन्त्धी 
 कामथववतध: (१) अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको 
 फैठक अध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा सदस्म-सशचवरे 
 फोराउनेछ।  

(२) अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको फैठक 
कम्तीभा तीन भवहनाभा एक ऩटक फस्ने छ। 

तय आवश्मकता अनसुाय जनुसकैु फखत फैठक फस्न 
सक्नेछ। 

(३) यशजष्डायरे अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
सतभततको फैठकको अध्मऺता गने छ य तनजको अनऩुशस्थततभा 
सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट छानेको व्मशक्तरे फैठकको अध्मऺता 
गने छ।  

(४) सदस्म-सशचवरे अध्मऺको तनदेशनभा फैठकको 
कामथसूचीसॉग सम्फद्ध व्मशक्त तथा ववशेषऻराई अस्ऩतार सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन सतभततको फैठकभा ऩमथवेऺकको रुऩभा आभन्त्त्रण 
गनथ सक्न ेछ।  

35. प्रस्ताव: (१) सदस्म-सशचवरे अध्मऺको तनदेशनभा अस्ऩतार 
 सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको फैठकको कामथसूची तनधाथयण 
 गयी फैठक फस्न े तभततबन्त्दा कम्तीभा दईु ददन अगावै अस्ऩतार 
 सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको सदस्म तथा आभशन्त्त्रत 
 ऩमथवेऺकराई फैठकको कामथसूची उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

(२) कुनै सदस्मरे अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
सतभततको फैठकभा कुनै प्रस्ताव याख्न चाहेभा फैठक फस्ने तभतत 
बन्त्दा कम्तीभा चौफीस घण्टा अगावै सो सम्फन्त्धी तरशखत सूचना 
सदस्म-सशचव भापथ त अध्मऺराई ददन ु ऩनेछ।त्मसयी प्राप्त हनु 
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आएको सूचनाराई अध्मऺरे अनभुतत ददएभा सदस्म-सशचवरे 
फैठकभा प्रस्ततु गनथ सक्नछे।  

(३) अध्मऺरे आकशस्भक अवस्था ऩयी फोराउन 
रगाएको फैठकभा उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभको कामथववतध 
रागू हनुे छैन। 

36. गणऩूयक सॊख्मा: अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको 
 कुर सदस्म सॊख्माको एकाउन्न प्रततशत सदस्महरु उऩशस्थत बएभा 
 फैठकको रातग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भातननेछ।  

37. भतदान य तनणथम: (१) फैठकभा कुनै कामथसूचीको सम्फन्त्धभा 
 छरपर हुॉदा सवथसम्भत हनु नसकेका ववषमभा भतदान हुॉदा 
 फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुको फहभुतको यामराई अस्ऩतार 
 सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको तनणथम भातननेछ। 

(२) फैठकभा कुनै ववषम उऩय छरपर हुॉदा सदस्मको 
भत ववबाजन बइथ फयाफय हनु गएभा फैठकको अध्मऺता गने 
व्मशक्तरे तनणाथमक भत ददनछे। 

38. तनणथम ऩशुस्तका (भाइन्त्मूट): (१) सदस्म-सशचवरे अस्ऩतार 
 सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको फैठकभा छरपर बई तनणथम 
 बएका कुयाहरु तनणथम ऩशुस्तकाभा जनाई आफ्नो य फैठकको 
 अध्मऺता गने व्मशक्तको हस्ताऺयद्बाया प्रभाशणत गयाई याख्न ुऩनेछ।  

(२) सदस्म-सशचवरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रभाशणत 
तनणथमहरु फैठक फसेको तभततरे तीन ददनतबत्र अस्ऩतार सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन सतभततका सफै सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ।  
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ऩरयच्छेद-७ 

ऩदातधकायीहरुको मोग्मता, काभ, कतथव्म य अतधकाय 

39. उऩकुरऩततको मोग्मता: (१) देहामको मोग्मता ऩगेुको नेऩारी 
 नागरयक प्रततष्ठानको उऩकुरऩततको ऩदभा तनमशुक्तका रातग मोग्म 
 हनुेछ:- 

(क)  भान्त्मता प्राप्त ववश् वववद्यारमफाट स्वास््म 
ववऻानभा स्नातकोत्तय वा सोबन्त्दा भातथ उऩातध 
प्राप्त गयेको, 

(ख) सम्फशन्त्धत नीतत तनभाथण तहभा कम्तीभा दश 
वषथको कामाथनबुव बएको, 

(ग) तनमशुक्तको फखत कुनै याजनीततक दरको 
सदस्म नबएको, 

(घ) नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा 
अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको, 

(ङ) दाभासाहीभा नऩयेको, 
(च) उच्च नैततक चरयत्र बएको, 

(२) उऩकुरऩततको ऩदावतध चाय वषथको हनुेछ। 

40. उऩकुरऩततको काभ, कतथव्म य अतधकाय: (१) उऩकुरऩततको 
 काभ, कतथव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे:- 

(क) प्रततष्ठानको अल्ऩकारीन तथा दीघथकारीन नीतत, 

मोजना, कामथक्रभ तथा फजेट तमाय गने गयाउने,  

(ख) खण्ड (क) फभोशजभ तमाय बएको नीतत, मोजना, 
कामथक्रभ तथा फजेट स्वीकृततको रातग सबाभा 
ऩेश गने, 

(ग) सबाफाट स्वीकृत नीतत, मोजना, कामथक्रभ तथा 
फजेटको कामाथन्त्वमन य सो सम्फन्त्धभा तनमतभत 
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अनगुभन, सऩुरयवेऺण तथा भूल्माङ्कन गने, 
गयाउने,  

(घ) प्रततष्ठानको नीतत, मोजना, कामथक्रभ तथा 
फजेटको कामाथन्त्वमन य सो सम्फन्त्धभा तनमतभत 
अनगुभन, सऩुरयवेऺण तथा भूल्माङ्कन गने, 
गयाउने,  

(ङ) प्रततष्ठानको प्रशासकीम प्रभखुको हैतसमतरे 
प्रततष्ठानफाट उऩरब्ध गयाइने सेवा रगामत 
प्रततष्ठानफाट सञ्चारन गरयने सफै प्रकायको काभ 
कायफाहीभा आवश्मक येखदेख गने तथा 
तनदेशन ददन,े  

(च) एक भवहनासम्भको अवतधको रातग प्रततष्ठानको 
काभ कायफाहीफाट आपू अनऩुशस्थत हनु ेबएभा 
उऩकुरऩततको हैतसमतरे गनुथ ऩने काभ 
कायफाही गनथ ऩाउने गयी शशऺाध्मऺराई 
अतधकाय प्रत्मामोजन गने य सो बन्त्दा फढी 
अवतधको रातग अनऩुशस्थत यहन ु ऩयेभा 
तत्सम्फन्त्धी व्मवस्थाभा सहकुरऩततराई 
जानकायी ददने, 

(छ) शशऺाध्मऺ, यशजष्डाय, डीन तथा तनदेशक आफ्नो 
काभ कायफाहीफाट अनऩुशस्थत हनुे बएभा 
कामभ भकुामभ वा तनतभत्त बई काभ कायफाही 
गनथ ऩाउने गयी तोक्ने वा तोक्न रगाउने,  

(ज) सबा तथा कामथकायी ऩरयषद  रे तोकेको, तनदेशन 
ददएको तथा प्रत्मामोजन गये फभोशजभका 
कामथहरुका साथै प्रततष्ठानका अन्त्म तनकामरे 
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तनददथष्ट गयेका कामथहरु प्रततष्ठानको प्रशासकीम 
प्रभखुको हैतसमतरे गने गयाउने,  

(झ) प्रततष्ठानको उद्देश्म तथा रक्ष्म प्रातप्तको रातग 
अन्त्म कामथहरु गने, गयाउने।  

(२) उऩतनमभ (१) भा उल्रेख बए फाहेक ऐन तथा मस 
तनमभभा कुनै तनकाम वा ऩदातधकायीरे गने बनी उल्रेख बएका 
काभहरु फाहेक अन्त्म काभहरु उऩकुरऩततरे गने छ ।त्मस्तो 
काभको जानकायी उऩकुरऩततरे तरुुन्त्त कुरऩततराइथ गयाउन ु
ऩनेछ य रगतै्त फस्ने सबाको फैठकफाट अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ। 

41. शशऺाध्मऺको मोग्मता: देहामको मोग्मता ऩगेुको नेऩारी 
 नागरयक प्रततष्ठानको शशऺाध्मऺको ऩदभा तनमशुक्तका रातग मोग्म 
 हनुेछ:- 

(क) भान्त्मता प्राप्त ववश् वववद्यारमफाट स्वास््म 
ववऻानभा स्नातकोत्तय वा सोबन्त्दा भातथ उऩातध 
प्राप्त गयेको, 

(ख) सम्फशन्त्धत प्राशऻक तथा अनसुन्त्धानात्भक 
कामथभा कम्तीभा दश वषथको कामाथनबुव बएको, 

(ग) तनमशुक्तको फखत कुनै याजनीततक दरको 
सदस्म नबएको, 

(घ) नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा 
अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको, 

(ङ) दाभासाहीभा नऩयेको, 
(च) उच्च नैततक चरयत्र बएको। 

42. शशऺाध्मऺको काभ, कतथव्म य अतधकाय:  शशऺाध्मऺको काभ, 
 कतथव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 
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(क) प्रततष्ठानद्बाया सञ्चारन गरयन ेअध्ममन, अध्माऩन, 

तातरभ तथा अनसुन्त्धान कामथक्रभको रातग 
आवश्मक नीतत, मोजना तथा कामथक्रभ तजुथभा 
गयी कामथकायी ऩरयषद  भा ऩेश गने,  

(ख) प्रततष्ठानको प्राशऻक काभसॉग सम्फशन्त्धत ववषमभा 
स्वदेशी तथा ववदेशी ववश् वववद्यारम, शचवकत्सा 
ववऻानसॉग सम्फशन्त्धत अध्ममन सॊस्थानसॉग 
सम्ऩकथ  अतधकायीको रुऩभा काभ गने,  

(ग) प्रततष्ठानफाट सञ्चारन गरयन ेअध्ममन, अध्माऩन, 

तातरभ तथा अनसुन्त्धान कामथक्रभको ऩाठ्यक्रभ, 

ऩाठ्यऩसु्तक, ववद्याथी तथा सहबागी तसपारयस, 

कामथक्रभ सञ्चारन, ऩयीऺा सञ्चारन, नततजा 
प्रकाशन, उऩातध, ऩयुस्काय, ऩदक, भानाथथ उऩातध 
तथा प्रभाण ऩत्र प्रदान गने, दीऺान्त्त सभायोह 
सम्फन्त्धी आवश्मक नीतत, मोजना तथा कामथक्रभ 
तजुथभा गयी प्राशऻक ऩरयषद  भा ऩेश गने, 

(घ) प्रततष्ठानका शशऺक तथा प्राध्माऩकहरुको काभ 
कायफाहीभा येखदेख, सऩुरयवेऺण तथा भूल्माङ्कन 
गने गयाउने,  

(ङ) प्राध्माऩन सेवाभा कामथयत व्मशक्तहरुको 
सम्फन्त्धभा प्राशऻक ऩरयषद य कामथकायी 
ऩरयषद्को फीच सम्ऩकथ  अतधकायीको रुऩभा 
काभ गने, 

(च) सबा, कामथकायी ऩरयषद   तथा प्राशऻक ऩरयषद  रे 
तोकेको य उऩकुरऩततरे तनदेशन ददएको तथा 
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प्रत्मामोजन गये फभोशजभको अन्त्म कामथहरु गने 
गयाउने। 

43. यशजष्डायको मोग्मता: देहामको मोग्मता ऩगेुको नेऩारी नागरयक 
 प्रततष्ठानको यशजष्डायको ऩदभा तनमशुक्तका रातग मोग्म हनुछे:- 

(क) भान्त्मता प्राप्त ववश् वववद्यारमफाट स्नातकोत्तय 
उऩातध प्राप्त गयेको, 

(ख) सम्फशन्त्धत प्राशऻक तथा अनसुन्त्धानात्भक 
कामथभा कम्तीभा ऩाॉच वषथ कामाथनबुव बएको, 

(ग) तनमशुक्तको फखत कुनै याजनीततक दरको 
सदस्म नबएको, 

(घ) नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा 
अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको, 

(ङ) दाभासाहीभा नऩयेको, 
(च) उच्च नैततक चरयत्र बएको। 

44. यशजष्डायको काभ कतथव्म य अतधकाय :  यशजष्डायको काभ, कतथव्म य 
 अतधकाय देहाम फभोशजभको हनुेछ:- 

(क) प्रततष्ठानद्बाया सञ्चारन गरयन ेकामथक्रभको रातग 
आवश्मक नीतत, मोजना, फजेट तथा कामथक्रभ 
तजुथभा गयी कामथकायी ऩरयषद्को स्वीकृतत तरई 
सबाभा ऩेश गने,  

(ख) सबाफाट स्वीकृत नीतत, मोजना तथा 
कामथक्रभहरुको कामाथन्त्वमन य सो सम्फन्त्धभा 
तनमतभत सऩुरयवेऺण, भूल्माङ्कन तथा अनगुभन 
गने गयाउने,  

(ग) प्रततष्ठान य अस्ऩतारसॉग सम्फशन्त्धत साभान्त्म 
प्रशासन तथा आतथथक प्रशासनसॉग सम्फशन्त्धत 
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काभ कायफाहीभा नेऩार सयकाय, स्वदेशी तथा 
ववदेशी सॊघ सॊस्थासॉग सम्ऩकथ  अतधकायीको 
रुऩभा काभ गने,  

(घ) प्रततष्ठानका तपथ फाट सञ्चारन गरयन े सम्ऩूणथ 
प्रशासतनक तथा आतथथक काभ कायफाही सचुारु 
रुऩरे सञ्चारन गने, आवश्मक येखदेख गने तथा 
तनदेशन ददन,े  

(ङ) सबा तथा कामथकायी ऩरयषद  रे तोकेको य 
उऩकुरऩततरे तनदेशन ददएको तथा अतधकाय 
प्रत्मामोजन गये फभोशजभको अन्त्म कामथहरु गने 
गयाउने। 

(च) सबाको सशचवको रुऩभा कामथ गने। 

45. डीनको मोग्मता: देहामको मोग्मता ऩगेुको नेऩारी नागरयक 
 प्रततष्ठानको डीनको ऩदभा तनमशुक्तका रातग मोग्म हनुेछ:- 

(क) भान्त्मता प्राप् ता ववश् वववद्यारमफाट स्वास््म 
ववऻानभा स्नाकोत्तय उऩातध प्राप्त गयेको, 

(ख) सम्फशन्त्धत प्राशऻक तथा अनसुन्त्धानात्भक 
कामथभा कम्तीभा ऩाॉच वषथ कामाथनबुव बएको, 

(ग) तनमशुक्तको फखत कुनै याजनीततक दरको 
सदस्म नबएको, 

(घ) नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा 
अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको, 

(ङ) दाभासाहीभा नऩयेको, 
(च) उच्च नैततक चरयत्र बएको। 
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46. डीनको काभ, कतथव्म य अतधकाय:  डीनको काभ, कतथव्म य 
 अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे:- 

(क) प्रततष्ठानद्बाया सम्फशन्त्धत सॊकाम अन्त्तगथत 
सञ्चारन गरयने अध्ममन, अध्माऩन, तातरभ तथा 
अनसुन्त्धान कामथक्रभको रातग आवश्मक नीतत, 

मोजना तथा कामथक्रभ तजुथभा गयी शशऺाध्मऺ 
सभऺ ऩेश गने,  

(ख) प्रततष्ठानफाट सम्फशन्त्धत सॊकाम अन्त्तगथत 
सञ्चारन गरयने अध्ममन, अध्माऩन, तातरभ तथा 
अनसुन्त्धानात्भक कामथक्रभको ऩाठ्यक्रभ, 

ऩाठ्यऩसु्तक, ववद्याथी तथा सहबागीको 
तसपारयस, कामथक्रभ सञ्चारन, ऩयीऺा सञ् चारन, 

नततजा प्रकाशन, उऩातध ऩयुस्काय, ऩदक, भानाथथ 
उऩातध तथा प्रभाण ऩत्र प्रदान गने दीऺान्त्त 
सभायोह रगामत ववषमभा आवश्मक नीतत, 

मोजना तथा कामथक्रभ तजुथभा गयी शशऺाध्मऺ 
सभऺ ऩेश गने,  

(ग) प्रततष्ठानका शशऺक तथा प्राध्माऩकहरुको काभ, 
कायफाहीभा येखदेख, सऩुरयवेऺण तथा भूल्माङ्कन 
गने,  

(घ) प्राशऻक ऩरयषद  , शशऺाध्मऺ य प्राध्माऩन सेवाभा 
कामथयत व्मशक्तहरु फीच सम्ऩकथ  अतधकायीको 
रुऩभा काभ गने,  

(ङ) सबा, प्राशऻक ऩरयषद  , कामथकायी ऩरयषद  , 
उऩकुरऩतत तथा शशऺाध्मऺरे तोकेको, तनदेशन 
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ददएको य अतधकाय प्रत्मामोजन गये फभोशजभका 
अन्त्म कामथहरु गने गयाउन।े  

47. तनदेशकको मोग्मता: (१) देहामको मोग्मता ऩगेुको नेऩारी 
 नागरयक प्रततष्ठान अन्त्तगथतको अस्ऩतारको तनदेशकको ऩदभा 
 तनमशुक्तका रातग मोग्म हनुछे:- 

(क) भान्त्मता प्राप्त ववश् वववद्यारमफाट स्वास््म 
ववऻानभा स्नातकोत्तय उऩातध प्राप्त गयेको, 

(ख) सम्फशन्त्धत अस्ऩतार व्मवस्थाऩन कामथभा 
कम्तीभा ऩाॉच वषथ कामाथनबुव बएको, 

(ग) तनमशुक्तको फखत कुनै याजनीततक दरको 
सदस्म नबएको, 

(घ) नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा 
अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको, 

(ङ) दाभासाहीभा नऩयेको, 
(च) उच्च नैततक चरयत्र बएको । 

(२) तनदेशकको ऩदावतध चाय वषथको हनुछे। 

48. तनदेशकको काभ, कतथव्म य अतधकाय: तनदेशकको काभ, कतथव्म य 
 अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे:- 

(क) अस्ऩतार य भातहतका कभथचायीको साभान्त्म 
प्रशासन तथा आतथथक प्रशासनसॉग सम्फशन्त्धत 
नीतत, मोजना तथा कामथक्रभ तमाय गयी 
अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततभा 
ऩेश गने,  

(ख) खण्ड (क) फभोशजभ अस्ऩतार सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन सतभततफाट ऩारयत य स्वीकृत नीतत, 
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मोजना तथा कामथक्रभहरु यशजष्डाय भापथ त 
कामथकायी ऩरयषद  भा ऩेश गने,  

(ग) कामथकायी ऩरयषद  फाट स्वीकृत नीतत, मोजना तथा 
कामथक्रभहरु कामाथन्त्वमन, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन गने गयाउने,  

(घ) भन्त्त्रारम भापथ त प्रदेश सयकाय, कामथकायी 
ऩरयषद  , प्राशऻक ऩरयषद  , अस्ऩतार व्मवस्थाऩन 
सतभतत य अस्ऩतारका कभथचायी फीच सम्ऩकथ  
अतधकायीको रुऩभा काभ गने,  

(ङ) कामथकायी ऩरयषद  , उऩकुरऩतत, यशजष्डाय तथा 
अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततरे 
तोकेको, तनदेशन ददएको य प्रत्मामोजन गयेको 
अन्त्म कामथहरु गने, गयाउन।े 

49. अन्त्म ऩदातधकायी: (१) प्रततष्ठानभा एक जना सॊमोजक 
 (Coordinator) यहने छ।तनजको तनमशुक्त तनदेशकको तसपारयसभा 
 उऩकुरऩततरे गनेछ।देहामको मोग्मता ऩगेुको व्मशक्त प्रततष्ठानको 
 सॊमोजकको ऩदभा तनमशुक्तका रातग मोग्म हनुेछ:- 

(क) भान्त्मता प्राप्त ववश् वववद्यारमफाट स्नातकोत्तय 
उऩातध प्राप्त गयेको, 

(ख) अस्ऩतार, भेतडकर करेज वा स्वास््म 
सम्फन्त्धी सॊघ सस्थाभा यही कम्तीभा ऩाॉच 
वषथको अनबुव प्राप्त गयेको, 

(ग) तनमशुक्तको फखत कुनै याजनीततक दरको 
सदस्म नबएको, 

(घ) नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा 
अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको, 
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(ङ) दाभासाहीभा नऩयेको, 
(च) उच्च नैततक चरयत्र बएको। 

(२) सॊमोजकको ऩदावतध चाय वषथको हनुछे। 

(३) प्रततष्ठान य अस्ऩतारको फीचभा सभन्त्वमकताथको 
रुऩभा काभ गनुथ, प्रततष्ठानसॉग सहकामथ गने अन्त्म अस्ऩतारहरुसॉग 
सभन्त्वम गनुथ, प्रततष्ठानसॉग सहकामथ गने सॊघ सॊस्थासॉग सभन्त्वम 
गनुथ, प्रततष्ठानद्वाया सञ्चारन गरयने कामथक्रभभा सहमोग ऩमुाथउन ु
सॊमोजकको कतथव्म हनुेछ।    

ऩरयच्छेद-८ 
ऩारयश्रतभक तथा अन्त्म सवुवधा 

50. तरफ बत्ता तथा अन्त्म सवुवधा: (१) ऐन तथा मस तनमभावरी 
 फभोशजभका ऩदातधकायीरे अनसूुची- १ भा उल्रेख बए फभोशजभको 
 भातसक ऩारयश्रतभक ऩाउनछेन।्  

(२) उऩतनमभ (१) भा जनुसकैु कुया उल्रेख गरयए 
ताऩतन कुनै ऩदातधकायीरे प्रततष्ठानको शशऺकको काभ सभेत गयेको 
यहेछ बन ेतनजरे ऩदातधकायी वा शशऺकको तरफ तथा बत्ता सभेत 
जोड्दा जनु फढी हनु्त्छ सोही भात्र ऩाउनछे।  

(३) ऩदातधकायीरे प्रत्मेक वषथ तनजरे ऩाउन े एक 
भवहनाको तरफ फयाफयको यकभ चाडऩवथ खचथ फाऩत ऩाउनेछ। 

(४) प्रततष्ठानभा ऩूया सभम काभ गने गयी तनमूक्त 
ऩदातधकायीहरुरे प्रततष्ठानका कभथचायीरे ऩाए फभोशजभको प्रततष्ठान 
बत्ता य सवुवधा ऩाउन ेछन।्साथै शशऺकको रुऩभा सभेत कामथयत 
ऩदातधकायी प्रततष्ठानको आवश्मकता अनसुाय प्राशऻक अरङ्कायभा 
स्तयोन्नतत हनु ऩाउनछेन।्  
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(५) प्रततष्ठान आवासीम सॊस्थाको रुऩभा यहनऩुने हुॉदा मस 
तनमभ फभोशजभका ऩदातधकायीहरुरे अनसूुची-१ भा तोवकए 
अनसुायको आवास सवुवधा प्राप्त गनेछन।् 

51. दैतनक तथा भ्रभण बत्ता: (१) प्रततष्ठानको काभको तसरतसराभा 
 ऩदातधकायीरे यात तफताउने गयी स्वदेश तथा ववदेशको भ्रभण गनुथ 
 ऩयेभा अनसूुची-२ भा तोवकए फभोशजभको दैतनक बत्ता ऩाउनछे। 

(२) प्रततष्ठानको काभको तसरतसराभा ऩदातधकायीरे ववदेश 
भ्रभण गदाथ तसधा उडानको इकोनोभी क्रासको हवाई वटकट वा 
येर वा भोटयफाट मात्रा गदाथ तफर फभोशजभको वास्तववक खचथ 
उऩरब्ध गयाइनछे।  

(३) प्रततष्ठानको काभको तसरतसराभा ऩदातधकायीरे स्वदेश 
भ्रभण गदाथ तसधा उडानको हवाइ वटकट वा भोटयको प्रमोग गयी 
मात्रा गदाथ तफर फभोशजभको वास्तववक खचथ वा सवायी चारक 
तथा ईन्त्धन फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइनछे।  

52. तफदा: ऩदातधकायीरे अनसूुची-३ भा तोवकए फभोशजभका तफदा 
 ऩाउनेछन।्  

53. फीभा: ऩदातधकायीराई भतृ्म ु तथा दघुथटना सभेत सभेट्ने गयी 
 प्रततष्ठानरे ऩाॉच राख रुऩैमाॉ फयाफयको सावतधक जीवन फीभा 
 गरयददनेछ य सोको रातग आवश्मक वप्रतभमभ यकभ प्रततष्ठानरे 
 व्महोनेछ।  

54. प्रदेश सयकाय वा प्रदेश भातहत अन्त्म कुनै सावथजतनक सेवाभा 
 फहार यहेका ऩदातधकायीको सवुवधा: प्रदेश सयकाय वा प्रदेश 
 भातहत अन्त्म कुनै सावथजतनक सेवाभा फहार यहेका व्मशक्त ऐन 
 तथा मस तनमभावरी फभोशजभको कुनै ऩदभा तनमकु्त बएभा त्मस्तो 
 व्मशक्तरे ऩाउन े ऩारयश्रतभक तथा सेवा सवुवधा दोहोयो नऩने गयी 
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 ऐन तथा मस तनमभावरी फभोशजभ तनमशुक्त बएको ऩदातधकायीरे 
 ऩाए सयह हनुेछ।  

ऩरयच्छेद-९ 

ववववध 

 

55. शऩथग्रहण: ऩदातधकायीहरुरे आफ्नो कामथबाय सम्हाल्न ु अशघ 
 ऐनको दपा ४० फभोशजभका ऩदातधकायी सभऺ अनसूुची-४ 
 फभोशजभको ढाॉचाभा ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथग्रहण गनुथ 
 ऩनेछ।  

56. ऩदफाट हटाउन सक्न:े (१) उऩकुरऩतत, शशऺाध्मऺ, यशजष्डाय 
 फाहेकका ऩदातधकायीरे आफ्नो ऩदीम शजम्भेवायी ऩूया नगयेभा वा 
 ऩद अनरुुऩको आचयण नगयेभा वा इभान्त्दायीऩूवथक आफ्नो कतथव्म 
 ऩूया गयेको छैन बनी कामथकायी ऩरयषद  भा तत्कार कामभ यहेको 
 कम्तीभा ऩच्चीस प्रततशत सदस्मरे उऩकुरऩतत सभऺ तरशखत 
 तनवेदन ददएभा उऩकुरऩततरे तोकेको कामथकायी ऩरयषद  को 
 सदस्मको अध्मऺताभा कामथकायी ऩरयषद  का दईुजना सदस्महरु 
 यहेको एक छानतफन सतभतत गठन गनेछ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको छानतफन सतभततरे 
उऩयोक्त ऩदातधकायीरे आफ्नो ऩदीम शजम्भेवायी ऩूया नगयेको, 
इभान्त्दायीऩूवथक काभ नगयेको वा आफ्नो कतथव्म ऩारन नगयेको 
तसपारयस गयेभा य सो कुया कामथकायी ऩरयषद   फैठकफाट ऩारयत 
बएभा उऩकुरऩततरे त्मस्तो ऩदातधकायीराई तनजको ऩदफाट 
हटाउनेछ।  
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(३) उऩतनमभ (१) वा (२) फभोशजभ प्रततष्ठानका 
ऩदातधकायीराई ऩदफाट हटाउन ुअशघ तनज उऩय रागेको आयोऩको 
सपाइ ऩेश गने भौका ददन ुऩनेछ।  

(४) उऩतनमभ (१) फभोशजभ छानतफन सतभतत गठन 
बएऩतछ सो ववषमभा कामथकायी ऩरयषद  रे तनणथम नगयेसम्भ त्मस्तो 
ऩदातधकायी आफ्नो ऩदफाट स्वत् तनरम्फन बएको भातननेछ।  

(५) मस तनमभभा उल्रेख गरयएका काभ कायफाही 
साभान्त्मतमा तीन भवहनातबत्र पछ् ्मौट गयी सक्न ुऩनेछ।  

57. प्रततष्ठानको सॊगठन सॊयचना: प्रततष्ठानको सॊगठनात्भक सॊयचना 
 अनसूुची-५ भा तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

58. प्रततष्ठानको रोगो तथा छाऩ: (१) प्रततष्ठानको रोगो तथा छाऩको 
 आकाय य त्मसभा प्रमोग हनु ेयॊग कामथकायी ऩरयषद  रे तनधाथयण गयी 
 सबाफाट अनभुोदन गये फभोशजभ हनुेछ।  

(२) प्रततष्ठानको तपथ फाट जायी गरयने कुनै ऩतन 
कागजऩत्रभा मस तनमभ फभोशजभको रोगो तथा छाऩको प्रमोग गनुथ 
ऩनेछ।  

59. कामथदर गठन गनथ सक्न:े (१) सबा, प्राशऻक  ऩरयषद  , कामथकायी 
 ऩरयषद   तथा तसपारयस सतभततरे आफ्नो उद्देश्मसॉग सम्फशन्त्धत कुनै 
 ववषमभा अध्ममन गयी याम ऩयाभशथ य सझुाव सवहतको प्रततवेदन 
 ऩेश गनथ आवश्मकता अनसुाय एक व्मशक्त वा सॊमोजक तथा 
 सदस्म सभेतको सतभतत, उऩसतभतत वा कामथदर गठन गनथ 
 सक्नेछ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको सतभतत, उऩसतभतत वा 
कामथदरको काभ, कतथव्म, अतधकाय तथा कामथववतध य शतथहरु 
कामथदरको उद्देश्म य प्रकृतत अनसुाय सबा, प्राशऻक ऩरयषद  , 
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कामथकायी ऩरयषद   तथा तसपारयस सतभततरे तोवकददए फभोशजभ 
हनुेछ।  

60. फैठक बत्ता: सबा, प्राशऻक ऩरयषद  , कामथकायी ऩरयषद   तथा तसपारयस 
 सतभततको अध्मऺ, सदस्म तथा आभशन्त्त्रत ववशेषऻरे फैठकभा बाग 
 तरए फाऩत फैठक बत्ता तथा सबा, प्राशऻक ऩरयषद  , कामथकायी ऩरयषद   
 एवभ ् तसपारयस सतभततद्बाया गदठत सतभतत, उऩसतभतत वा 
 कामथदरको सॊमोजक तथा सदस्महरुरे फैठकभा बाग तरए फाऩत 
 ऩाउने फैठक बत्ता अनसूुची-६ भा तोवकए फभोशजभ हनुछे।  
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अनसूुची-१ 

(तनमभ ५० को उऩतनमभ (१) य (५) सॉग सम्फशन्त्धत) 
ऩदातधकायीहरुको ऩारयश्रतभक,, बत्ता तथा अन्त्म सवुवधा 

ऩदातधकायीहरुको ऩारयश्रतभक, बत्ता तथा अन्त्म सवुवधा देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 

ऩदातधकायी 
 

भातसक 
ऩारयश्रतभक 

 

अन्त्म सवुवधा 
सञ्चाय 
तथा 

ऩत्रऩतत्रका 
चाडऩवथ खचथ 

ऩोशाक 
बत्ता 

घयबाडा 
ऩायवहान 
सवुवधा 

उऩकुरऩतत रु.८१,०००/- भातसक 
रु. दईु 
हजाय  

एक 
भवहनाको 
भातसक 
ऩारयश्रतभक 
फयाफय 

रु. दस 
हजाय 
प्रतत 
वषथ 

प्रतत भवहना रु. फीस 
हजाय तय आफ्नै घय 
बए भभथत खचथ प्रतत 
भवहना रु. दस हजाय 

सवायी साधन 
य चारक 
सवहत भातसक 
सम  तरटय 
इन्त्धन 

शशऺाध्मऺ रु.७९,०००/- भातसक 
रु. दईु 
हजाय 

एक 
भवहनाको 
भातसक 
ऩारयश्रतभक 
फयाफय 

रु. दस 
हजाय 
प्रतत 
वषथ 

प्रतत भवहना रु. फीस 
हजाय तय आफ्नै घय 
बए भभथत खचथ प्रतत 
भवहना रु. दस हजाय 

भातसक  रु. 
तीस हजाय 

यशजष्डाय रु.७७,०००/- भातसक 
रु. दईु 
हजाय 

एक 
भवहनाको 
भातसक 
ऩारयश्रतभक 
फयाफय 

रु. दस 
हजाय 
प्रतत 
वषथ 

प्रतत भवहना रु. फीस 
हजाय तय आफ्नै घय 
बए भभथत खचथ प्रतत 
भवहना रु. दस हजाय 

भातसक  रु. 
तीस हजाय 

डीन रु.७५,०००/- भातसक 
रु. एक 
हजाय 
ऩाॉच सम 

एक 
भवहनाको 
भातसक 
ऩारयश्रतभक 
फयाफय 

रु. दस 
हजाय 
प्रतत 
वषथ 

प्रतत भवहना रु. फीस 
हजाय तय आफ्नै घय 
बए भभथत खचथ प्रतत 
भवहना रु. दस हजाय 

भातसक  रु. 
फीस हजाय 

तनदेशक रु.५१,०००/- भातसक 
रु. एक 
हजाय 
ऩाॉच सम 

एक 
भवहनाको 
भातसक 
ऩारयश्रतभक 
फयाफय 

रु. दस 
हजाय 
प्रतत 
वषथ 

प्रतत भवहना रु. फीस 
हजाय तय आफ्नै घय 
बए भभथत खचथ प्रतत 
भवहना रु. दस हजाय 

भातसक  रु. 
फीस हजाय 

सॊमोजक रु.४५,०००/- भातसक 
रु. एक 
हजाय 
ऩाॉच सम 

एक 
भवहनाको 
भातसक 
ऩारयश्रतभक 
फयाफय 

रु. दस 
हजाय 
प्रतत 
वषथ 

प्रतत भवहना रु. ऩन्त्र 
हजाय तय आफ्नै घय 
बए भभथत खचथ प्रतत 
भवहना रु. सात हजाय 

भातसक  रु. 
दस हजाय 
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अनसूुची -२ 

(तनमभ ५१ को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत) 

ऩदातधकायीरे ऩाउन ेदैतनक तथा भ्रभण बत्ता 

1. स्वदेश भ्रभणको रातग दैतनक ऩच्चीस सम रुऩैमाॉ बत्ता ददइनेछ।तय रगाताय सात 
ददनबन्त्दा फढी अवतधको भ्रभणको रातग आठौं ददनदेशख भ्रभणको फाॉकी अवतधसम्भको 
रातग उक्त यकभको ऩचास प्रततशतको दयरे हनु आउने यकभ फयाफयको दैतनक बत्ता 
ददइनेछ।  

2. ववदेश भ्रभणको रातग देहाम फभोशजभको भरुकुको रातग देहाम फभोशजभको दयभा 
दैतनक बत्ता ददइनेछ।तय रगाताय दस ददनबन्त्दा फढी अवतधको भ्रभणको रातग एघायौं 
ददन देशख भ्रभणको फाॊकी अवतधसम्भको रातग उक्त दयको ऩचहत्तय प्रततशतको दयरे 
हनु आउन ेयकभ फयाफयको दैतनक बत्ता ददइनेछ।  

ऩदातधकायी भरुकु १ भरुकु २ भरुकु ३ 

 

मूयोऩ, अभेरयकाका भरुकु, 

जाऩान, अषे्डतरमा 
कोरभ एक य तीनभा 
उल्रेशखत भरुकु फाहेकका 
अन्त्म भरुकु 

बायत  

उऩकुरऩतत मू.एस.डरय २०० 
 

मू.एस.डरय १५० 
 

बा.रु. ४,००० 

 शशऺाध्मऺ 

यशजष्डाय 

डीन 

तनदेशक 

रष्टव्म: ववदेशी सयकाय वा कुनै सॊघ सॊस्थाको आभन्त्त्रणभा फस्ने खाने फन्त्दोफस्त बएकोभा 
भातथ उल्रेशखत दयको ऩच्चीस प्रततशतरे हनु आउने यकभ भात्र ऩकेट खचथ 
उऩरब्ध गयाइनेछ।  
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अनसूुची-३ 

(तनमभ ५२ सॉग सम्फशन्त्धत) 

ऩदातधकायीरे ऩाउन ेतफदा 

(क) प्रततष्ठानको कामथकायी ऩरयषद  रे तोके फभोशजभको सावथजतनक तफदा।  

(ख) प्रत्मेक वषथ ऩवथ तफदा ६ ददन य बैऩयी आउने तफदा ६ ददन।  

(ग) काभ गयेको फाह्र ददनको एक ददनको दयरे घय तफदा ऩाउनेछ।बैऩयी आउने तफदा, 
ऩवथ तफदा य सावथजतनक तफदाको ददनराई सभेत घय तफदाको प्रमोजनको रातग काभ 
गयेको ददन भातननेछ।  

(घ) प्रत्मेक वषथ फाह्र ददनको दयरे तफयाभी तफदा ऩाउनेछ य त्मस्तो तफयाभी तफदा ऩूणथ 
रुऩभा सशञ्चत हनु सक्नेछ।  

(ङ) ऩदातधकायी आपैरे वकरयमा फस्न ु ऩयेभा कुरधभथ हेयी फढीभा ऩन्त्र ददन वकरयमा 
तफदा तरन ऩाउनेछ।ऩदातधकायीको ऩतत वा ऩत्नीरे वकरयमा फस्न ुऩयेभा ऩतन वकरयमा 
तफदा ददइनेछ।  

(च) भवहरा ऩदातधकायीरे प्रसूतत तफदा प्रसूतत बएको अशघ वा ऩछी गयी अन्त्ठानब्फे ददन 
ऩाउनेछ य त्मस्तो तफदा सेवा अवतधबय दइुथ ऩटक भात्र ददइनेछ। 

(छ) कुनै ऩरुुष ऩदातधकायीको ऩत्नी प्रसूतत हनुे बएभा त्मस्तो ऩदातधकायीरे प्रसूततको अशघ 
वा ऩतछ गयी ऩन्त्र ददन प्रसूतत स्माहाय तफदा ऩाउनेछ।प्रसूतत स्माहाय तफदाभा फसेको 
अवस्थाभा ऩूया तरफ ऩाउनेछ य मस्तो तफदा सेवा अवतध बयभा दईु ऩटक भात्र 
ददइनेछ।  

(ज) ऩदातधकायीरे आफ्नो ऩदफाट अवकाश ऩाएभा सो ऩदभा यहॉदा सशञ्चत यहेको घय 
तफदा य तफयाभी तफदाको गणना गयी तनज सो ऩदभा यहॉदा खाईऩाई आएको तरफ 
(ऩारयश्रतभक) को दयरे हनु आउन ेयकभ एकभषु्ट तरन ऩाउनेछ।ऩदभा फहार छदैं 
भतृ्म ुबएभा त्मस्तो यकभ तनजको ऩरयवायको सदस्मरे ऩाउनेछ।  

(झ) उऩकुरऩततरे ऩवथ तफदा य बैऩयी आउने तफदा आपैरे तरन सक्नेछ।वकरयमा तफदा, 
घय तफदा, प्रसूतत तफदा, प्रसूतत स्माहाय तफदा य तफयाभी तफदा सहकुरऩततरे स्वीकृत 
गनेछ।शशऺाध्मऺ, यशजष्डाय, डीन, तनदेशक तथा सॊमोजकको ऩवथ तफदा, बैऩयी आउने 
तफदा, घय तफदा,  प्रसूतत तफदा, प्रसूतत स्माहाय तफदा य तफयाभी तफदा उऩकुरऩततरे 
स्वीकृत गनेछ। 
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अनसूुची-४ 

(तनमभ ५५ सॉग सम्फशन्त्धत) 

शऩथग्रहण 

भ ................................................................ नेऩार याष्डको नाभभा सत्म तनष्ठा ऩूवथक 
शऩथ तरन्त्छु वक भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठानको ऩदातधकायी 
(उऩकुरऩतत/शशऺाध्मऺ/यशजष्डाय/तसपारयस सतभततका अध्मऺ/डीन/तनदेशक/अन्त्म 

ऩदातधकायी) ........................................... को हैतसमतरे भराई तोवकएको काभ भेयो ऻान 
वववेकरे जाने फझेुसम्भ इभान, धभथ तथा कतथव्म सम्झी देश य सयकायप्रतत वपादाय यही, 
बम, ऩऺऩात वा द्धेष नयाखी, रोब रारच भोरावहजा नगयी, अनशुासनभा यही सम्ऩादन 
गनेछु।भैरे आफ्नो कामथसम्ऩादनको तसरतसराभा जानकायीभा आएको कुया प्रचतरत 
कानूनको व्मवस्थाका अतधनभा यही अतधृकत व्मशक्तराई फाहेक अरु कसैराई भ 
ऩदातधकायीको ऩदभा फहार यहे वा नयहेको जनुसकैु अवस्थाभा ऩतन प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ 
रुऩरे बने्न वा सॊकेत गने छैन।  

 

शऩथग्रहण गने ऩदातधकायीको    शऩथग्रहण गयाउने ऩदातधकायीको 

(क) नाभ :-    (क) नाभ :- 

(ख) दस्तखत :-    (ख) दस्तखत :- 

(ग) तभतत :-    (ग) तभतत :- 

(घ) ऩद :-    (घ) ऩद :- 

 

 

 

  



खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क ५(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७७।०३।१९ 

36 

अनसुचुी-५ 

(तनमभ ५७ सॉग सम्फशन्त्धत) 

प्रततष्ठानको सॉगठनात्भक सॊयचना 
 भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठानको भखु्म सॉगठनात्भक सॊयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्राशऻक ऩरयषद-शशऺाध्मऺ 

सबा- कुरऩतत 

सहकुरऩतत 

उऩकुरऩतत 

कामथकायी ऩरयषद-यशजष्डाय 

सॊकाम-डीन तनदेशक- अस्ऩतार  प्रशासन 

प्राशऻक सॊस्था 
परीक्षा बोर्ड 

करेज  सॊस्था 

ववबागहरु 

आवद्ध अस्ऩतारहरु 

अनसुन्त्धान केन्त्र 

तसपारयस सतभतत 

ऩयीऺा फोडथ 
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अनसुचुी-६ 
(तनमभ ६० सॉग सम्फशन्त्धत) 

फैठक बत्ता 
(क) सबाको फैठकभा बाग तरए फाऩतको फैठक बत्ता अध्मऺता गने व्मशक्तराई दईु हजाय 

ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(ख) सबाको फैठकभा बाग तरए फाऩतको फैठक बत्ता सदस्म तथा आभशन्त्त्रत व्मशक्तराई 
दईु हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(ग) प्राशऻक ऩरयषद  को फैठकभा बाग तरए फाऩत फाह्रम सदस्म तथा आभशन्त्त्रत 
ववशेषऻराई दईु हजाय रुऩैमाॉ।  

(घ) कामथकायी ऩरयषद  को फैठकभा बाग तरए फाऩत फाह्रम सदस्म तथा आभशन्त्त्रत 
ववशेषऻराई दईु हजाय रुऩैमाॉ। 

(ङ) अस्ऩतार सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सतभततको फैठकभा बाग तरए फाऩत फाह्रम 
सदस्म तथा आभशन्त्त्रत ववशेषऻराई एक हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(च) तसपारयस सतभततको फैठकभा बाग तरए फाऩतको फैठक बत्ता 
 (१) अध्मऺता गने व्मशक्तराई दईु हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

 (२) सदस्म तथा आभशन्त्त्रत ववशेषऻराई दईु हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(छ) सबा, प्राशऻक ऩरयषद  , कामथकायी ऩरयषद   तथा तसपारयस सतभततरे गठन गयेको कामथदर 
तथा उऩसतभततको फैठकभा बाग तरए फाऩत फाह्रम सदस्म तथा आभशन्त्त्रत 
ववशेषऻराई एक हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(ज) प्रततष्ठानको फोरऩत्र भूल्माङ्कन तथा सोसॉग सम्फद्ध कामथसम्ऩादन सम्फन्त्धी फैठकभा 
बाग तरए फाऩत फाह्रम सदस्म तथा आभशन्त्त्रत ववशेषऻराई प्रतत फोरऩत्र एक हजाय 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

 

आऻारे, 
ददऩक काफ्रे 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु.१५।- 


