प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
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बाग 1

फागभती प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम
हेटौँडा, नेऩार

नेऩारको सॊ विधानको धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोशजभ

फागभती प्रदे श भशन्त्रऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदे श प्रभुखफाट जायी बएको

तर रे शखए फभोशजभको अध्मादे श सिवसाधायणको जानकायीको रातग
प्रकाशन गरयएको छ ।

सॊ ित् 2078 सारको अध्मादे श नॊ. ५
भदन बण्डायी स्िास््म विऻान प्रततष्ठान ऐन, २०७६ राई सॊ शोधन गनव
फनेको अध्मादे श
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प्रस्तािना: भदन बण्डायी स्िास््म विऻान प्रततष्ठान ऐन, २०७६ राई
तत्कार सभसाभवमक सॊ शोधन गनव िाञ्छनीम बएकारे य हार प्रदे श
सबाको अतधिेशन चतरयहेको अिस्था नबएकोरे,
नेऩारको सॊ विधानको धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोशजभ
प्रदे श भशन्त्रऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदे श प्रभुखफाट मो अध्मादे श जायी
बएको छ ।
१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मो अध्मादे शको नाभ “भदन बण्डायी
स्िास््म विऻान प्रततष्ठान (ऩवहरो सॊ शोधन) अध्मादे श, २०७८”
यहेको छ।
(२) मो अध्मादे श तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

२.

भदन बण्डायी स्िास््म विऻान प्रततष्ठान ऐन, २०७६ को दपा २ भा
सॊ शोधन: भदन बण्डायी स्िास््म विऻान प्रततष्ठान ऐन, २०७६ (मस
ऩतछ "भूर ऐन" बतनएको) को दपा २ को,(1) खण्ड (क) को सट्टा दे हामको खण्ड (क) याशखएको
छ:"(क)

"अस्ऩतार" बन्नारे दपा १५ को उऩदपा
(१) फभोशजभ स्थाऩना बएको अस्ऩतार सम्झनु
ऩछव ।"

(2) खण्ड (ट) को सट्टा दे हामको खण्ड (ट) याशखएको छ:"(ट) "भन्त्रारम" बन्नारे प्रदे श सयकायको स्िास््म
ऺेत्र हेने भन्त्रारम सम्झनु ऩछव।"
(3) खण्ड (ण) ऩतछ दे हामको खण्ड (ण१) थवऩएको छ:-
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"(ण१) "सङ्काम"

बन्नारे

प्रततष्ठानभा

सञ्चारन

हुने

शैशऺक कामवक्रभको भूर विधा सम्झनु ऩछव।"
३.

भूर ऐनको दपा ५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ५ को खण्ड
(घ) शझवकएको छ।

४.

भूर ऐनको दपा ७ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ७ को उऩदपा
(२) को्(1) खण्ड (च) ऩतछ दे हाम खण्ड (च१), (च2) य (च३)
थवऩएका छन्:"(च१) प्रभुख सशचि, भुख्मभन्त्री तथा
भशन्त्रऩरयषद्को कामावरम
(च२)
(च३)

-सदस्म

सशचि, आन्तरयक भातभरा तथा
कानून भन्त्रारम

-सदस्म

सशचि, भन्त्रारम

-सदस्म"

(2) खण्ड (ण) ऩतछ दे हाम खण्ड (त), (थ) य (द)
थवऩएका छन्:"(त)

प्रततष्ठानसॉग आफद्ध अस्ऩतारका
तनदे शक िा प्रभुख भेतडकर
सुऩरयन्टे न्डेन्टहरू भध्मेफाट
उऩकुरऩततको तसपारयसभा
सहकुरऩततरे भनोनमन गये को एक जना

(थ)

शचवकत्सा शशऺा आमोगको उऩाध्मऺ
िा तनजरे तोकेको प्रतततनतध

(द)

-सदस्म

यशजष्ट्राय

-सदस्म
-सदस्म"
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५.

भूर ऐनको दपा ८ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ८ को खण्ड
(ग) को सट्टा दे हामको खण्ड (ग) याशखएको छ:"(ग) प्रततष्ठानको तनमभ स्िीकृततको रातग प्रदे श सयकाय
सभऺ तसपारयस गने,"

६.

भूर ऐनको दपा ९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ९ को उऩदपा
(२) को खण्ड (ङ) को सट्टा दे हामको खण्ड (ङ) याशखएको छ:"(ङ) तनदे शक

७.

-सदस्म"

भूर ऐनको दपा 11 भा सॊ शोधन:

भूर ऐनको दपा 11 को

उऩदपा (२) को खण्ड (ज) ऩतछ दे हामका खण्ड (ज१), (ज२) य
(ज३) थवऩएका छन्:"(ज१) तनदे शक, स्िास््म तातरभ केन्र

-सदस्म

(ज२) तनदे शक, जनस्िास््म प्रमोगशारा

-सदस्म

(ज३) तनदे शक, अस्ऩतार
८.

-सदस्म"

भूर ऐनभा दपा १४क थऩ: भूर ऐनको दपा १४ ऩतछ दे हामको
दपा १४क थवऩएको छ:"१४क. शैशऺक कामवक्रभ सञ्चारन गने: (१) प्रततष्ठानरे आफ्नो
अस्ऩतार

तमाय

नबएसम्भका

रातग

भन्त्रारमको

सहभततभा दे हामको स्िास््म सॊ स्थासॉग सम्झौता गयी
दे हामको कामवक्रभ सञ्चारन गनव सक्नेछ:(क) हेटौँडा

अस्ऩतार,

स्नातकोत्तय

शशऺण

हेटौँडाभा

स्नातक

कामवक्रभ

तथा

अन्तगवतका

अध्ममन, अनुसन्धान य प्रमोगात्भक अभ्मास
सभेतका प्राशऻक कामवक्रभ,
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(ख) बयतऩुय

अस्ऩतार,

शशऺण

कामवक्रभ

शचतिनभा

अन्तगवतका

स्नातकोत्तय
अध्ममन,

अनुसन्धान य प्रमोगात्भक अभ्मास सभेतका
प्राशऻक कामवक्रभ।

(२) उऩदपा (१) भा उशलरशखत स्िास््म सॊ स्थाको
अततरयक्त प्रततष्ठानरे भन्त्रारमको सहभतत तरई नेऩार सयकाय िा
प्रदे श सयकाय भातहत यहेका अन्म कुनै स्िास््म सॊ स्थासॉग
सम्झौता गयी अध्ममन, अनुसन्धान य प्रमोगात्भक अभ्मास सभेतका
प्राशऻक कामवक्रभ सञ्चारन गनव सक्नेछ।
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोशजभको स्िास््म
सॊ स्था िा उऩदपा (२) फभोशजभ नेऩार सयकाय भातहत यहेको
अन्म कुनै स्िास््म सॊ स्थासॉग सम्झौता गयी अध्ममन, अनुसन्धान य
प्रमोगात्भक अभ्मास सभेतका प्राशऻक कामवक्रभ सञ्चारन गदाव
प्रततष्ठानरे नेऩार सयकाय, स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारमको
सभेत सहभतत तरनु ऩनेछ।"
९.

भूर ऐनको दपा १५ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा १५ को
उऩदपा (२) शझवकएको छ।

१०.

११.

भूर ऐनको दपा १७ भा सॊ शोधन : भूर ऐनको दपा १७ को
उऩदपा (२) को सट्टा दे हामको उऩदपा (२) याशखएको छ:हुनेछ।"

"(२)

भन्त्रारमको

भन्त्री

प्रततष्ठानको

सहकुरऩतत

भूर ऐनको दपा १८ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा १८ को
उऩदपा (१) ऩतछ दे हामको उऩदपा (१क) थवऩएको छ:-

"(१क) उऩकुरऩततको ऩदाितध चाय िषवको हुनेछ।"
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१२.

भूर ऐनको दपा २१ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा २१ को
उऩदपा (१) को सट्टा दे हामको उऩदपा (१) याशखएको छ:-

"(१) प्रततष्ठानको प्रत्मेक सङ्कामको सङ्काम प्रभुख बई काभ

गनवको रातग डीन यहने छ य सम्फशन्धत सङ्कामका प्राध्माऩकहरू
भध्मेफाट कामवकायी ऩरयषद्रे
१३.

तसपारयस

उऩकुरऩततरे डीनभा तनमुशक्त गनेछ।"

गये को

प्राध्माऩकराई

भूर ऐनको दपा २२ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा २२ को
उऩदपा (१) ऩतछ दे हामको उऩदपा (१क) थवऩएको छ:"(१क) तनदे शकको ऩदाितध चाय िषवको हुनेछ।"

१४.

भूर ऐनको दपा २५ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा २५ को

१५.

भूर ऐनको दपा ३२ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ३२ को

उऩदपा (२) को प्रततफन्धात्भक िाक्माॊश शझवकएको छ ।
उऩदपा (३) ऩतछ दे हामको उऩदपा (४) थवऩएको छ:"(४)

प्रततष्ठानरे

प्रदे श

स्िास््म

सेिाभा

कामवयत

स्िास््मकभीको िृशत्त विकासका रातग आिश्मक शैशऺक उऩातध
प्राप्त गनवका रातग विद्याथी बनावभा तनशित प्रततशत छु ट्ट्याउनु
ऩनेछ।"
१६.

भूर ऐनको दपा ४५ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ४५ को
उऩदपा (२) भा यहेका "प्राशऻक ऩरयषद्, कामवकायी ऩरयषद् िा
सेिा आमोगरे " को सट्टा "प्राशऻक ऩरयषद् िा कामवकायी ऩरयषद्रे"
बन्ने शब्दहरू याशखएका छन् ।

१७.

भूर ऐनको दपा ४६ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ४६ को
उऩदपा (२) भा "प्रततष्ठानरे" बन्ने शब्द ऩतछ "भन्त्रारमको
सहभततभा" बन्ने शब्दहरू थऩ गरयएको छ।
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१८.

हेटौँडा अस्ऩतार प्रततष्ठानको अस्ऩतारको रुऩभा कामभ नयहने:
(१) मो अध्मादे श प्रायम्ब हुॉदाका फखत प्रततष्ठान भातहत कामभ

यहेको सातफकको हेटौँडा अस्ऩतार मो अध्मादे श प्रायम्ब बएऩतछ
प्रततष्ठानभा कामभ यहने छै न य सो अस्ऩतार प्रदे श सयकाय
अन्तगवत कामभ यहनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रदे श सयकाय अन्तगवत
कामभ गरयएको अस्ऩतारको सञ्चारनको रातग प्रदे श सयकायरे
प्रचतरत कानून फभोशजभ आिश्मक व्मिस्था तभराउनेछ ।

ॉ ा िा
(३) सातफकको हेटौँडा अस्ऩतार प्रततष्ठानभा गातबद

सदाव सो अस्ऩतारफाट प्रततष्ठानभा सये का कभवचायी तथा गातबएका
िा सये को सम्ऩूणव चर तथा अचर सम्ऩशत्त, रे नदे न कायोफाय, ऋण,
धन रगामत सम्ऩूणव अतधकाय तथा दावमत्ि उऩदपा (२) फभोशजभ
प्रदे श

सयकाय

अन्तगवत

कामभ

गरयएको

अस्ऩतारभा

सये को

भातननेछ।"
१९.

खाये जी: भूर ऐनको दपा ३६ य ४७ खाये ज गरयएको छ।

आऻारे,

रुरतसॊह ताभाङ

प्रभाणीकयण तभतत् २०७८।१२।२४
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प्रदे श सयकायको सशचि

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुद्ररत।
भूलम रु. ५।-

