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रा!/य		िच!क2सा		िश4ा		!वधेयक, २०७५ का उ?ेँय र कारण 

 

िच!क2सा िश4ाको 4ेऽमा राEयको लगानी अ;भव!ृL गदM िच!क2सा िश4ालाई नेपालको रा!/य आवँयकता 

अनSुप !वकास गरT िच!क2सा िश4ाको ;नयमनलाई एकVकृत तथा चःुत बनाउन,	िच!क2सा िश4ा सYबZधी 

िश4ण संःथाको ःथापना र स[ालन सYबZधी काय\लाई ]यविःथत गन\ तथा िच!क2सा िश4ामा गणुःतर,	

पेशाध;म\ता,	संःथागत जवाफदेहTता,		भौगो;लक सZतलुन र सामािजक Zयाय कायम गरT !वपa लगायत सवै 

!वcाथdहeको समान पहुँच स;ुनिgत गनh सYबZधमा आबँयक ]यवःथा गन\ वाiछनीय भएकाले संघीय 

संसद सम4 सम4  रा!/य  िच!क2सा  िश4ा  !वधेयक, २०७५ ूःततु गरेको छु । 

 

 

;गmरराजमिण पोखरेल	

मZऽी	
िश4ा,	!वoान तथा ू!व;ध मZऽालय	

	 	



	

	

रा!/य िच!क2सा िश4ा सYबZधमा ]यवःथा गन\ बनेको !वधेयक	
	

ूःतावना :	 िच!क2सा िश4ाको 4ेऽमा राEयको लगानी अ;भव!ृL गदM िच!क2सा िश4ालाई नेपालको रा!/य 
आवँयकता अनSुप !वकास गरT िच!क2सा िश4ाको ;नयमनलाई एकVकृत तथा चःुत बनाउन,	िच!क2सा 
िश4ा सYबZधी िश4ण संःथाको ःथापना र स[ालन सYबZधी काय\लाई ]यविःथत गन\ तथा िच!क2सा 
िश4ामा गणुःतर,	पेशाध;म\ता,	संःथागत जवाफदेहT,	भौगो;लक सZतलुन र सामािजक Zयाय कायम गरT !वपa 
लगायत सवै !वcाथdहeको समान पहुँच स;ुनिgत गन\का	ला;ग िच!क2सा िश4ा आयोगको ःथापना तथा 
स[ालन गनh सYबZधमा ]यवःथा गन\ वाiछनीय भएकाले,	

	  संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 	
पmरqछेद–१	
ूारिYभक	

	
१. संि4r नाम र ूारYभः (१) यस ऐनको नाम “रा!/य िच!क2सा िश4ा ऐन,	२०७५”	रहेकोछ ।	

	 	 (२) यो ऐन तeुZत ूारYभ हनुेछ । 	
२. पmरभाषाः !वषय वा ूसtले अकu अथ\ नलागेमा यस ऐनमा,–	

(क)  “आयोग”	भaाले दफा ३ बमोिजमको िच!क2सा िश4ा आयोग सYझन ुपछ\ । 	
(ख) “अxय4”	भaाले आयोगको अxय4 सYझन ुपछ\ ।	

(ग)  “आ!tक िश4ण संःथा”	भaाले !वy!वcालयको आzनै ःवा;म2व र लगानीमा स[ा;लत 
िच!क2सा िश4ा अxयापन गराउने आ!tक {याYपस,	मे;डकल कलेज वा िश4ण संःथा 
सYझन ुपछ\ ।	

(घ)  “उqच िश4ा”	भaाले ःनातक तह वा सो भZदा मा;थ}लो तहमा ~दइने िच!क2सा िश4ा 
सYझन ुपछ\ । 	

(ङ)  “उपाxय4”	भaाले आयोगको उपाxय4 सYझन ुपछ\ ।	

(च)  “िच!क2सा िश4ा”	भaाले ःवाः�य पेसा सYबZधी ःनातक र सो भZदा मा;थ}लो तहका 
िश4ा (हे}थ ूोफेसन एजकेुसन) सYझन ुपछ\ ।	

(छ) “िच!क2सा िश4ा !वo”	भaाले ःवाः�य सेवाको कुनै !वधामा सेवा,	अxयापन तथा अनसुZधान 
गनh !वशेषo सYझन ुपछ\ र सो श�दले िच!क2सा िश4ा !व;ध !वoलाई समेत जनाउँछ ।	

(ज)  “तो!कएको”	वा “तो!कए बमोिजम”	भaाले यस ऐन अZतग\त बनेका ;नयममा तो!कएको वा 
तो!कए बमोिजम सYझन ुपछ\ ।	

(झ) “;नदhशक”	भaाले दफा २९ बमोिजमको ;नदhशक सYझन ुपछ\ ।	

(ञ) “;नदhशनालय”	वा “बोड\”	भaाले दफा २८ बमोिजमको ;नदhशनालय वा बोड\ सYझन ु   पछ\ 
।	

(ट) “ू;त�ान”	भaाले िच!क2सा िश4ा ूदान गन\ ूच;लत कानून बमोिजम ःथा!पत ू;त�ान 
सYझन ुपछ\ ।	

(ठ) “यो�यताबम”	भaाले आयोगले तोके अनसुारको परT4ाको न;तजा तथा अZय तो!कएका 
आधारहSबाट तय भएको यो�यताकोबम सYझन ुपछ\ । 	

(ड) “!वy!वcालय”	भaाले िच!क2सा िश4ा ूदान गन\,	गराउन ूच;लत कानून बमोिजम ःथा!पत 
!वy!वcालय सYझन ुपछ\ ।	



	

	

(ढ)  “िश4क (zयाक}टT)”	भaाले उqच िश4ाको अxयापनका ला;ग सYबिZधत !वषयमा कYतीमा 
ःनातको�र गरT िच!क2सा िश4ा ूदान गनh िश4ण संःथामा अxयापन,	सेवा तथा अनसुZधान 
गनh,	गराउने ूाxयापक,	सहूाxयापक र उपूाxयापक सYझन ुपछ\ । 	

(ण)  “िश4ण श}ुक”	भaाले िश4ण संःथाले िच!क2सा िश4ाको अxययन अव;धभरमा ;लने भना\,	
िश4ण,	}याब,	पःुतकालय,	सामदुा!यक ता;लम वा परT4ा श}ुक सYझन ुपछ\ र सो श�दले 
आयोगको ःवीकृ;तमा िश4ण संःथाले ;लने अZय श}ुकलाई समेत जनाउँछ ।	

(त) “िश4ण संःथा”	भaाले ू च;लत कानून बमोिजम ःथा!पत िच!क2सा िश4ा ू दान गनh मे;डकल 
कलेज वा िश4ण संःथा सYझन ुपछ\ र सो श�दले िश4ण संःथा स[ालन गन\ ~दइएको 
!वःताmरत काय\बमको अनमु;तलाई समेत जनाउँछ ।	

(थ)  “स;म;त”	भaाले दफा ८ बमोिजमको काय\कारT स;म;त सYझन ुपछ\ ।	

(द)  “सYबZधन”	भaाले कुनै िश4ण संःथाले आzनो शैि4क काय\बम स[ालनका ला;ग अनसुरण 
गनh पा�बम,	भना\,	संकायको संरचना,	परT4ा !व;ध तथा उपा;ध ू दान गन\ !वy!वcालय�ारा 
ूदान गmरएको औपचाmरक ूािoक सYबZध सYझन ुपछ\ ।	

(ध) 	 “साव\ज;नक िश4ण संःथा”	भaाले सरकारT,	सामदुा!यक वा साव\ज;नक सYपि�को ूयोग 
गरT ःथापना भएका सरकारT,	साव\ज;नक गठु� वा अZय िश4ण संःथा सYझन ुपछ\ ।	

पmरqछेद-२	
आयोगको ःथापना	

	
३. आयोगको ःथापना :	(१) िश4ण संःथाको ;नयमन गन\ तथा िच!क2सा िश4ालाई गणुःतरTय 

बनाउनको ला;ग िच!क2सा िश4ा आयोगको ःथापना गmरएकोछ ।	

(२) आयोगको ूधान काया\लय काठमाड� उप2यकामा रहनेछ र आयोगले आवँयकता 
अनसुार ूदेशःतरमा समेत शाखा काया\लय खो}न स{नेछ ।	

४.  आयोग ःवशा;सत संःथा हनुेः (१) आयोग अ!विqछa उ�रा;धकारवाला एक ःवशा;सत संःथा हनुेछ 
। 	

(२) आयोगको सबै काम कारबाहTको ;न;म� आzनो एउटा छु�ै छाप हनुेछ ।	

(३) आयोगले ]यि� सरह चल अचल सYपि� ूाr गन\,	उपयोग गन\,	बेच!वखन गन\ वा 
अZय !क;समले ]यवःथा गन\ स{नेछ । 	

(४) आयोगले ]यि� सरह आzनो नामबाट ना;लस उजरु गन\ र आयोग उपर प;न सोहT 
नामबाट ना;लस उजरु ला�न स{नेछ । 	

(५) आयोगले ]यि� सरह करार गन\,	करार बमोिजमको अ;धकार ूयोग गन\ तथा दा!य2व 
;नवा\ह गन\ स{नेछ । 	

पmरqछेद–३	
आयोगको गठन तथा काम,	कत\]य र अ;धकार	

	
५. आयोगको गठनः (१) आयोगको गठन देहाय बमोिजम हनुेछ :-	

(क) ूधानमZऽी 	 	 	 	 	  –अxय4	

(ख) िश4ा सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको मZऽी 	  –सह–अxय4	

(ग)  ःवाः�य सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको मZऽी  –सह–अxय4	



	

	

(घ) िच!क2सा 4ेऽमा !विश� योगदान प�ु याएका िच!क2सकहeमxयेबाट	
नेपाल सरकारले ;नयिु� गरेको एक जना 	   -उपाxय4	

(ङ) सदःय,	रा!/य योजना आयोग (िश4ा तथा ःवाः�य हेनh)  –सदःय	
(च) िच!क2सा िश4ा काय\बम स[ालन भएका !वy!वcालय	

र ू;त�ानका उपकुलप;तहSमxयेबाट तीनजना	   –सदःय	
(छ)  िश4ा सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको सिचव		 	 –सदःय	
(ज) ःवाः�य सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको सिचव 	 –सदःय	
(झ) अxय4,	नेपाल मे;डकल काउिZसल 	 	 	 –सदःय	
(ञ) िच!क2सा िश4ा !वoहSमxयेबाट समावेशी ;स�ाZतको आधारमा 	

कYतीमा दईु जना म!हला स!हत तीनजना  	 	  –सदःय	
(ट) अxय4 नेपाल मे;डकल एशोसीयसन    –सदःय	
(ठ) ;नजी मे;डकल र डेZटल कलेज स[ालकहSको रा!/यःतरको 	

आ;धकाmरक सtठनका अxय4 	 	 	 	 –सदःय	
(ड) आयोगको वmर� कम\चारT                         -सदःय सिचव       	
(२) उपदफा (१) को ख�ड (च) र (ञ) बमोिजमका सदःयहeको मनोनयन अxय4ले 

गनhछ । 	
(३) उपदफा (१) को ख�ड (ञ) बमोिजम मनोनीत सदःयको पदाव;ध चार वष\को हनुेछ 

र ;नजहe अका\ एक काय\कालको ला;ग पनुः मनोनयन हनु स{नेछन ्। 	
(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न मनोनीत कुनै सदःयले आzनो 

पद अनeुपको आचरण नगरेको वा िजYमेवारT पूरा नगरेको भनी आयोगले ;नण\य गरेमा अxय4ले 
जनुसकैु बखत ;नजलाई सदःयको पदबाट हटाउन स{नेछ ।	

तर 2यसरT पदबाट हटाउन ुअिघ ;नजलाई आzनो सफाई पेश गनh मौकाबाट वि[त गmरने 
छैन । 	

६. आयोगको काम,	कत\]य र अ;धकारः यस ऐनमा अZयऽ उि}लिखत काम,	कत\]य र अ;धकारको 
अ;तmर� आयोगको अZय काम,	कत\]य र अ;धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :-	

(क) िच!क2सा िश4ाको 4ेऽमा अवलYबन गनु\ पनh रा!/य नी;त तय गनh,	
(ख) संघ तथा ूदेश तहका िच!क2सा िश4ाको मापद�ड र ःतर सYबZधी नी;त ;नधा\रण 

गनh,	
(ग) एकVकृत ूवेश परT4ा (कमन इZशाZस) स[ालनका ला;ग नी;त तथा मापद�ड 

;नधा\रण गनh,	
(घ) 	 ू2यायन सYबZधी नी;त,	आधार तथा मापद�ड ;नधा\रण गनh,	
(ङ)	 ूािoक उaयन तथा अनसुZधान सYबZधी नी;त ;नधा\रण गनh,	
(च) 	 िच!क2सा िश4ाको !वषयमा आवँयकता अनसुार !वy!वcालय र ू;त�ानलाई 

;नदhशन ~दने,	
(छ) 	 नेसनल बोड\ अफ मे;डकल ःपे;सया;ल!टजका ला;ग ू2यायनका आधार ःवीकृत 

गनh,	
(ज)	 आशय पऽ,	सYबZधन र सYबZधन खारेज सYबZधी नी;त र मापद�ड तय गनh,		



	

	

(झ) नेसनल बोड\ अफ मे;डकल ःपे;सया;ल!टजले ;लएको परT4ामा उ�ीण\ हनुे 
िच!क2सकलाई उपा;ध ूदान गनh,	

(ञ) आयोगको वा!ष\क बजेट तथा आयोगको ला;ग आवँयक कम\चारTको दरबZदT 
ःवीकृत गनh,		

(ट)	 िश4ण संःथा ःथापनाका ला;ग न{सा�न ःवीकृत गनh,		
(ठ)	 तो!कए बमोिजमका अZय काय\हS गनh ।	

७. आयोगको बैठक र ;नण\यः (१) आयोगको बैठक आवँयकता अनसुार बःनेछ । 	
	 	 तर दईु बैठक बीचको अZतर छ म!हना भZदा बढT हनुे छैन ।  	
	 	 (२) आयोगको बैठक अxय4ले तोकेको ;म;त,	समय र ःथानमा बःनेछ । 	

(३) आयोगको बैठक बःनभुZदा कYतीमा चौबीस घ�टा अगावै बैठकमा छलफल हनुे 
!वषयको काय\सूची स!हतको सूचना आयोगको सदःय-सिचवले आयोगका सदःयलाई ~दनेछ ।	

तर आयोगको अxय4ले चाहेमा जनुसकैु बखत बैठक बोलाउन स!कनेछ ।	

(४) आयोगमा त2काल कायम रहेका कुल सदःय स�)याको पचास ू;तशतभZदा बढT 
सदःयहS उपिःथत भएमा आयोगको बैठकका ला;ग गणपूरक स�)या पगुेको मा;ननेछ ।	

	 	 (५) आयोगको बैठकको अxय4ता आयोगको अxय4ले गनhछ ।	

	 (६) आयोगको बैठकमा बहमुतको राय माZय हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको 
अxय4ता गनh ]यि�ले ;नणा\यक मत ~दनेछ ।	

(७) आयोगको बैठकमा आयोगले कुनै ]यि�, पदा;धकारT वा !वशेषoलाई आमZऽण गन\ 
स{नेछ ।	

(८) आयोगको बैठकमा छलफल वा ;नण\यको ला;ग पेश भएको कुनै !वषयमा कुनै 
सदःयको ]यि�गत !हत, चासो, सरोकार वा ःवाथ\ रहेको भएमा 2यःतो सदःयले सो !वषयमा हनुे 
छलफल वा ;नण\यको ू!बयामा भाग ;लन पाउने छैन ।	

	 	 (९) आयोगको बैठकको ;नण\य उपाxय4ले ूमािणत गरT रा�छे ।	

	 (१०) आयोगको बैठक सYबZधी अZय काय\!व;ध आयोग आफैले ;नधा\रण गरे बमोिजम 
हनुेछ । 	

पmरqछेद–४	
स;म;तको गठन तथा काम,	कत\]य र अ;धकार	

	
८. काय\कारT स;म;तः (१) आयोगको काय\कारT ;नकायको eपमा काम गन\ एक काय\कारT स;म;त 

रहनेछ ।  	
(२) स;म;तको गठन देहाय बमोिजम हनुेछ :-	

	 	  (क) उपाxय4       –	अxय4	

	 	  (ख) ;नदhशकहS       	–	सदःय	
	 	  (ग)  आयोगका सदःयहSमxयेबाट अxय4ले मनोनीत गरेका 	

कYतीमा एक जना म!हलास!हत दईु जना   –	सदःय	
	 	 (३) आयोगको सदःय सिचवले स;म;तको सदःय-सिचवको eपमा काम गनhछ । 	
	 	 (४) स;म;तमा मनोनीत सदःयको पदाव;ध आयोगको सदःय रहेसYम कायम रहनेछ । 	



	

	

	 (५) स;म;तमा मनोनीत सदःयले आzनो िजYमेवारT पूरा नगरेमा वा पद अनसुारको आचरण 
नगरेमा आयोगको अxय4ले स;म;तको अxय4को ;सफाmरसमा ;नजलाई जनुसकैु बखत हटाई अकu 
]यि�लाई मनोनीत गन\ स{नेछ ।	

तर 2यसरT पदबाट हटाउन ुअिघ ;नजलाई आzनो सफाई पेश गनh मौकाबाट वि[त गmरने 
छैन । 	

	९. स;म;तको काम,	कत\]य र अ;धकारः स;म;तको काम,	कत\]य र अ;धकार देहाय बमोिजम हनुेछः–	
(क) ;नदhशनालय र बोड\बीच समZवय गनh,	
(ख) ;नदhशनालय र बोड\को काय\को समी4ा,	अनगुमन र मू}या�न गनh तथा आवँयकता 

अनसुार ;नदhशनालय तथा बोड\लाई ;नदhशन ~दने,	
(ग) ;नदhशनालय तथा बोड\बाट पेश हनुे काय\योजना,	ूःताव,	;नदh िशका वा मापद�डमा  

आवँयक पmरमाज\न गरT ःवीकृ;तको ला;ग आयोगमा पेश गनh,	
(घ) सYबिZधत ;नदhशनालयको ;सफाmरसका आधारमा यस ऐन बमोिजम आशय पऽका 

ला;ग आयोग सम4 ;सफाmरस गनh,	
(ङ) 	 आयोगबाट ःवीकृत भएका नी;त तथा काय\बम सYबिZधत ;नदhशनालय तथा 

बोड\�ारा काया\Zवयन गराउने,	
(च) यस ऐन बमोिजम िश4ण संःथाको सYबZधन खारेजी गन\ सYबिZधत 

!वy!वcालयलाई लेखी पठाउने,	
(छ) 	 िच!क2सा िश4ाका 4ेऽमा रा!/य तथा अZतरा\!/य ;नकायसँग सहकाय\ र समZवय 

गनh,		
(ज)  िश4ण संःथा ःथापनाका ला;ग न{सा�न तयार गनh,		
(झ) 	 िश4ण संःथाको !वcाथd ;सट सं)या,	िश4ण श}ुक र सYबZधन सYबZधी !वषयमा 

आयोगसम4 ;सफाmरस गनh,	
(ञ)	 तो!कए बमोिजमका अZय काम गनh,	गराउने ।	

१०. स;म;तको बैठक र ;नण\य :	(१) स;म;तको बैठक आवँयकता अनसुार बःनेछ । 	
	 	 (२) स;म;तको बैठक स;म;तको अxय4ले तोकेको ;म;त,	समय र ःथानमा बःनेछ । 	

	 (३) स;म;तको बैठक बःनभुZदा कYतीमा चौबीस घ�टा अगावै बैठकमा छलफल हनुे 
!वषयको काय\सूची स!हतको सूचना स;म;तको सदःय-सिचवले सबै सदःयहeलाई पठाउनेछ । 	

(४) स;म;तको कुल सदःय सं)याको पचास ू;तशतभZदा बढT सदःयहe उपिःथत भएमा 
स;म;तको बैठकको ला;ग गणपूरक सं)या पगुेको मा;ननेछ ।	

(५) स;म;तको बैठकको अxय4ता स;म;तको अxय4ले र ;नजको अनपुिःथ;तमा स;म;तका 
सदःयहeले आफूमxयेबाट छानेको सदःयले गनhछ।	

(६) स;म;तको बैठकमा बहमुतको राय माZय हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अxय4ता 
गनh ]यि�ले ;नणा\यक मत ~दनेछ ।	

	 	 (७) स;म;तको बैठकको ;नण\य स;म;तको अxय4ले ूमािणत गरT रा�छे । 	
	 (८) स;म;तको बैठकमा स;म;तको कामसँग सYबिZधत कुनै !वशेषo वा पदा;धकारTलाई  
पय\वे4कको eपमा भाग ;लन आमZऽण गन\ स!कनेछ ।	



	

	

(९) स;म;तको बैठक सYबZधी अZय काय\!व;ध स;म;त आफैले ;नधा\रण गरे बमोिजम हनुेछ 
।	

पmरqछेद–५	
आशयपऽ,	सYबZधन तथा ू2यायन	

	
११. आशयपऽ ;लन ुपनh : (१) ूच;लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न िश4णसंःथा 

ःथापना गन\ चाहनेले 2यःतो संःथा ःथापनाको ला;ग आयोगबाट आशयपऽ ;लन ुपनhछ ।	

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आशयपऽ ूा;rका ला;ग देहायका !ववरण तथा कागजात 
संल�न गरT आयोगमा ;नवेदन ~दन ुपनhछ:-	

	 	 	 	 (क) िश4ण संःथा ःथापनाको ला;ग न{सा�न सYबZधी  
	 	 	 	 	 !ववरण,	

(ख) िश4ण संःथा ःथापनाको सYबZधमा आ;थ\क तथा ूा!व;धक 
ूःताव,	

	 	 	 	 (ग) सYबZधन ;लन चाहेको !वy!वcालयको सहम;तपऽ,	
(घ) अःपताल स[ालन सYबZधमा ःवाः�य सYबZधी !वषय हेनh नेपाल 

सरकारको मZऽालयको ःवीकृ;तपऽ,	
	 	 	 	 (ङ) आयोगले तोके बमोिजमका अZय !ववरण तथा कागजात । 	

(३) उपदफा (२) बमोिजम ूाr ;नवेदन स!हतको कागजात जाँचबझु गदा\ िश4ण संःथा 
ःथापना गन\ यो ऐन तथा ूच;लत कानून बमोिजम ;नधा\mरत मापद�ड र शत\ पूरा भएको देिखएमा 
आयोगले अव;ध र शत\ तोकV ;नवेदकलाई आशयपऽ ूदान गनhछ । 	

(४) आशयपऽको नवीकरण र नवीकरण गदा\ ला�ने दःतरु सYबZधी ]यवःथा तो!कए 
बमोिजम हनुेछ । 	

१२. आशयपऽ ूदान नगmरनेः दफा ११ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न देहायको अवःथामा 
िश4ण संःथा ःथापना गन\ आशय पऽ ूदान गmरने छैन :-	

(क) !वcाथdको पढाई र अ यासको ला;ग मे;डकल तफ\  कYतीमा तीन सय तथा डेZटल 
र न;स\ङतफ\  एक सय शैयाको अःपताल उपल]ध नभएसYम सYबिZधत !वषयको 
कुनै काय\बम स[ालन गन\ ।	

(ख)   आयोगले तोकेको अZय मापद�ड पूरा नगरेको ।	

१३. सYबZधन सYबZधी ]यवःथाः (१) ूच;लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न 
!वy!वcालयले आzनो आ!tक काय\बम नभएका !वषयमा कुनैप;न िश4ण संःथालाई सYबZधन 
~दन स{ने छैन ।	

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न नेपालमा स[ालन नभएका नयाँ 
शैि4क काय\बम स[ालन गन\ आवँयक ूािoक तथा भौ;तक पूवा\धार तथा ]यवःथापकVय 4मता 
भएका िश4ण संःथालाई सो काय\बम स[ालन गन\ आयोगको ;सफाmरसमा सYबिZधत !वy!वcालयले 
सYबZधन ~दन स{नेछ ।	

(३) !वy!वcालयले एक िज}लामा एक भZदा बढT मे;डकल वा डेZटल !वषयका िश4ण 
संःथालाई सYबZधन ~दन स{ने छैन । 	



	

	

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न जनस�)या,	उपल�ध िश4ण 
संःथा,	भौगो;लक !विश�ता,	ःवाः�य सेवामा नागmरकको पहुँच तथा सामािजक Zयाय समेतलाई 
¡!�गत गरT आयोगले उपय�ु ठहया\एको िज}लामा एकभZदा बढT मे;डकल वा डेZटल !वषयका 
िश4ण संःथालाई सYबZधन ~दन बाधा पनh छैन । 	

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न !वy!वcालयले देहायको 
अवःथामा िश4ण संःथालाई सYबZधन ~दन स{ने छैन :-	

(क)   ूच;लत कानून बमोिजम ;लएको आशयपऽमा उि}लिखत शत\हe पूरा 
नगेरेको, 

(ख) 	 अःपताल स[ालन सYबZधमा ूच;लत कानून बमोिजम ःवीकृ;त ;लई 
आzनै अःपताल पूण\eपमा स[ालन नगरेको,	

(ग)   आयोगले तोकेको मापद�ड पूरा नगरेको,	
(घ)  ू च;लत कानून बमोिजम पूरा गनु\ पनh अZय  शत\ वा मापद�ड पूरा नगरेको।	

१४. सYबZधनको खारेजीः (१) ूच;लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न आयोगले देहायको 
अवःथामा िश4ण संःथाको वा सो संःथाको कुनै एक वा सोभZदा बढT शैि4क काय\बमको 
सYबZधन खारेज गन\ सYबिZधत !वy!वcालयलाई लेखी पठाउन स{नेछ :-	

	 	  (क)	 दफा १८ बमोिजम ;नधा\mरत भZदा बढT श}ुक ;लएमा,		
(ख)	 आयोगले ;नधा\रण गरे बमोिजमको ;सट स�)या सYबZधी  मापद�डको 

उल¢न भएमा,	
	 	  (ग) 	 आयोगले ~दएको ;नदhशन बारYबार उल¢न गरेमा,		
	 	  (घ) 	 यस ऐन बमोिजम ;नधा\mरत मापद�ड पूरा गरेको नदेिखएमा ।   	

	 (२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै िश4ण संःथाको सYबZधन खारेज गनु\अिघ सYबिZधत 
!वy!वcालयले 2यःतो संःथालाई आzनो सफाई पेश गनh मना;सब मौका ~दनेछ । 	

(३) उपदफा (२) बमोिजम ~दइएको अव;ध;भऽ कुनै िश4ण संःथाले सफाई पेश नगरेमा 
वा पेश गरेको सफाई सZतोषजनक नभएमा सYबिZधत !वy!वcालयले 2यःतो िश4ण संःथाको वा 
सो संःथाको कुनै एक वा सोभZदा बढT शैि4क काय\बमको सYबZधन खारेज गनhछ ।  	

(४) उपदफा (३) बमोिजम कुनै िश4ण संःथा वा सो संःथाको शैि4क काय\बमको 
सYबZधन खारेज भएमा सYबिZधत !वy!वcालयले 2यसको जानकारT यथाशीय आयोगलाई ~दन ु
पनhछ ।	

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै िश4ण संःथा वा सो संःथाको शैि4क काय\बमको 
सYबZधन खारेज गदा\ 2यःतो िश4ण संःथामा अxययनरत !वcाथdको अxययन ;नरZतरता गराउने 
काय\ सYबिZधत !वy!वcालयले गनhछ । 	

(६) उपदफा (३) बमोिजम सYबZधन खारेज भएको िश4ण संःथामा भना\ भई अxययनरत 
!वcाथdलाई उपदफा (५) बमोिजम अZय िश4ण संःथामा अxययनको ला;ग ;नरZतरता ~दन नस!कने 
भएमा नयाँ भना\ ;लन नपाउने गरT 2यःता !वcाथdलाई सोहT िश4ण संःथामा ;नरZतर अxययनको 
]यवःथा ;मलाउन ुपनhछ । 	

(७) िश4ण संःथाको सYबZधन खारेजी र सो संःथा खारेज भएप;छको दा!य2व सYबZधी 
]यवःथा तो!कए बमोिजम हनुेछ ।       	



	

	

१५. ू2यायन : (१) यस ऐनमा अZयऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न िच!क2सा िश4ा सYबZधी 
सYपूण\ काय\बमहSको ू2यायन सYबZधी काय\ गन\का ला;ग कानून बमोिजम छु�ै ;नकाय गठन 
हनुेछ । 	

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ;नकाय गठन नभएसYम ू2यायन सYबZधी काय\ मापद�ड 
तथा ू2यायन ;नदhशनालयले गनhछ ।	

	 	 (३) ू2यायन सYबZधी ू!बया तो!कए बमोिजम हनुेछ । 	
	

पmरqछेद–६	
!वcाथd भना\	

१६. ूवेश परT4ा सYबZधी ]यवःथाः (१) उqच िश4ामा अxययनको ला;ग भना\ हनु चाहने ]यि�ले 
आयोग वा आयोगले तोकेको संःथा वा ;नकायले स[ालन गरेको ूवेश परT4ा उ�ीण\ गनु\ 
	 पनhछ ।	

(२) नेपालबाट अZय मलुकुमा उqच िश4ा अxययन गन\ जाने ]यि�ले उपदफा (१) 
बमोिजमको ूवेश परT4ा उ�ीण\ गरेको र नेपालका िश4ण संःथामा उqच िश4ा अxययन गन\ 
चाहने !वदेशी ]यि�ले आयोगले तोकेको !वषयमा अयोगले तोकेको Zयूनतम ू;तशत ूाr गरेको 
हनु ुपनhछ । 	

(३) उपदफा (१) बमोिजम स[ालन गरेको ूवेश परT4ाको यो�यताबमको आधारमा 
आयोगले एकVकृत सूची तयार गरT ूकाशन गनhछ । 2यसरT सूची ूकाशन गदा\ नेपाल सरकारलाई 
उपल�ध गराइएको छाऽविृ�को ;सट सं)या,	यो ऐन तथा ूच;लत कानून बमोिजम आर4ण गmरएको 
;सट सं)या,	!वदेशी !वcाथdको ला;ग छु¤ाइएको ;सट सं)या र ख}ुला ;सट सं)या समेत सूचीमा 
उ}लेख गनु\ पनhछ ।  	

(४) उपदफा (३) बमोिजम यो�यताबमको सूची तयार गदा\ ःनातकभZदा मा;थको तहमा 
तो!कएका दूग\म 4ेऽमा सेवा गरेका िच!क2सकलाई तो!कए बमोिजमको ू;तशतमा !वशेष अ�भार 
ूदान गरT यो�यताको सूची तयार गmरनेछ ।  	

(५) यस दफामा अZयऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न देहायको अवःथामा देहाय 
बमोिजम हनुेछ :-	

(क)	 ूवेश परT4ा स[ालन भई नसकेका !वषय अxययन गन\ !वदेश जाने 
ूयोजनको ला;ग आयोग वा आयोगले तोकेको ;नकायले अनमु;तपऽ ~दन 
स{ने,		

(ख)	 आयोगले ूवेश परT4ा सeु नगरेसYम !वy!वcालय तथा ू;त�ानहSबाट 
;लइएको ूवेश परT4ाबाट यो�यताबमको सूची कायम गmरने ।	

(६) एम!व!वएस वा !व;डएस पूरा गरेका िच!क2सकले एक वष\ काय\ अनभुव हा;सल गरेप;छ 
माऽ ःनातको�र काय\बमको ूवेश परT4ामा सहभागी हनु पाउनेछ । 	

तर यो ]यवःथा !वदेशी !वcाथd,	आधारभतू िच!क2सा !वoान,	एम;डिजपी काय\बम र पि�लक 
हे}थको हकमा लाग ुहनुे छैन र अZय !वधाहeका ःनातको�र काय\बमको ला;ग आवँयक पनh 
काय\ अनभुव सYबZधी ]यवःथा आयोगले तोके बमोिजम हनुेछ ।	

(७) ूवेश परT4ाको पा�बम,	पा�भार तथा परT4ा सYबZधी अZय ]यवःथा तो!कए 
बमोिजम हनुेछ ।  	



	

	

१७. !वcाथd भना\ र शैि4क {यालेZडरः (१) आयोगले ू2येक वष\ तो!कए बमोिजमको मापद�डका 
आधारमा !वy!वcालय,	ू;त�ान तथा अZय िश4ण संःथाका ला;ग ;निgत ;सट स�)या						 तो{नेछ 
। 	

(२) !वy!वcालय,	 ू;त�ान वा अZय िश4ण संःथाले !वcाथd भना\ गदा\ दफा १६ 
बमोिजमको ूवेश परT4ाको यो�यताबमको आधारमा !वcाथdलाई भना\ गनु\ पनhछ । 	

तर नेपाल सरकारलाई उपल]ध गराइएको छाऽविृ� र आर4ण गmरएको ;सटमा भना\ गदा\ 
2यःतो ;सटको ला;ग ;सफाmरस गmरएका ]यि�लाई यो�यताबमका आधारमा भना\ गनु\   पनhछ । 	

(३) !वy!वcालय,	ू;त�ान वा अZय िश4ण संःथाले ूवेश परT4ाबाट छनोट भएका 
!वcाथdहeलाई Yयािचङ ूणालT अनeुप भना\ गनु\ पनhछ । 	

(४) ःवदेशी लगानीबाट स[ा;लत कलेजहSले कुल ;सट स�)याको कYतीमा दश ू;तशत 
र नेपालT र !वदेशीको संय�ु लगानी वा !वदेशीको लगानीमा स[ा;लत िश4ण संःथाले कुल ;सट 
स�)याको कYतीमा बीस ू;तशत ;सट ;नःश}ुक छाऽविृ�का eपमा नेपाल सरकारलाई उपल�ध 
गराउन ुपनhछ ।	

(५) ःनातक तथा ःनातको�र तहका ला;ग तो!कएका कुल ;सट स�)यामxये !वदेशी 
!वcाथdको स�)या एक ;तहाइ भZदा बढT हनुे छैन । 	

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न नेपाल सरकारलाई बीस ू;तशत 
;सट ;नःश}ुक छाऽविृ�को eपमा उपल�ध गराउने िश4ण संःथाको हकमा !वदेशी !वcाथdको ;सट 
स�)या बढTमा पचास ू;तशत हनुेछ ।	

(७) साव\ज;नक िश4ण संःथाले मे;डकल र डेZटल !वषयको ःनातकःतरको काय\बममा 
उपल�ध ;सटमxये आयोगले तोकेको ;सट सं)या ;नःश}ुक छाऽविृ�को ला;ग ]यवःथा गनु\  पनhछ 
।	

(८) उपदफा (७) बमोिजम ;नःश}ुक छाऽविृ� उपल�ध गराए बापत नेपाल सरकारले 
साव\ज;नक िश4ण संःथालाई एकम�ु अनदुान ूदान गनhछ ।	

(९) िश4ण संःथामा एम;ब;बएस,	डेZटल लगायत अZय काय\बमका ला;ग एकVकृत वा!ष\क 
शैि4क {यालेZडर लागू गmरनेछ ।	

	 	 (१०) छाऽविृ� उपल�ध गराउने सYबZधी अZय ]यवःथा तो!कए बमोिजम हनुेछ । 	
पmरqछेद–७	
िश4ण श}ुक	

	
१८. िश4ण श}ुक सYबZधी ]यवःथाः (१) ूच;लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न 

िच!क2सा िश4ाका ःनातक काय\बमका ला;ग ;लइने श}ुक सYबZधमा देहाय बमोिजम हनुेछ :-	
(क) 	 !वy!वcालय,	ू;त�ान वा िश4ण संःथाको लागत तथा स[ालन खच\,	

मिुािःफ;त,	भौगो;लक अविःथ;त,	छाऽविृ� तथा ;नःश}ुक सेवा समेतलाई 
¡!�गत गरT !वy!वcालय,	ू;त�ान तथा िश4ण संःथासँग परामश\ गरT  
आयोगले श}ुक ;नधा\रण गनhछ । 	

(ख)	 !वcाथdबाट ;लइने श}ुकको एक ;तहाइ रकम प!हलो वष\मा र बाँकV 
रकम वा!ष\क Sपमा ;लइनेछ । 	



	

	

(ग) !वcाथdले प!हलो वष\को श}ुक सYबिZधत !वy!वcालयमाफ\ त बझुाउन ु
पनhछ ।	

(२) िच!क2सा िश4ामा ःनातको�र काय\बमका ला;ग ;लइने श}ुक सYबZधी ]यवःथा 
देहाय बमोिजम हनुेछ :-	

(क)	 साव\ज;नक िश4ण संःथा बाहेक अZय शैि4क संःथाको हकमा आयोगले 
सYबिZधत !वy!वcालय,	ू;त�ान तथा िश4ण संःथासँग परामश\ गरT 
श}ुक ;नधा\रण गनhछ । 	

(ख) 	 साव\ज;नक िश4ण संःथामा आधारभतू िच!क2सा !वoान वा ि{ल;नकल 
!वधा (मे;डकल तथा डेZटल) अxययन गदा\ नेपालT !वcाथdलाई िश4ण 
श}ुक ;लइने छैन र 2यःता !वcाथdलाई समिुचत ;नवा\ह भ�ा सYबिZधत 
िश4ण संःथाले उपल�ध गराउनेछ ।	

(ग)	 सYबिZधत िश4ण संःथा अZतग\त अxययनका ला;ग न;स\ङ,	आयवुhद 
लगायत अZय िच!क2सा िश4ा !वधाका !वषयहeमा ;लइने श}ुक सYबZधी 
]यवःथा तो!कए बमोिजम हनुेछ ।	

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न !वदेशी !वcाथdको हकमा 
आयोगले ;नधा\रण गरेको मापद�डको आधारमा सYबिZधत !वy!वcालय वा ू;त�ान आफैले श}ुक 
;नधा\रण गनhछ ।	

(४) !वदेशी !वcाथdका ला;ग छु¤ाइएको ;सटमा !वदेशी !वcाथd भना\ नभई नेपालT 
!वcाथdलाई भना\ गदा\ नेपालT !वcाथdको ला;ग ;नधा\रण गmरएको िश4ण श}ुक ;लन ु       पनhछ 
।	

(५) उपदफा (४) बमोिजमको ;सटमा नेपालT !वcाथd भना\ हनु नआएमा आयोगको अनमु;त 
;लई 2यःतो ;सटमा !वदेशी !वcाथdलाई भना\ गन\ स!कनेछ । 	

	
	
	

पmरqछेद–८	
पा�बम,	िश4ण !व;ध,	उपा;ध तथा संःथागत जवाफदेहT	

	
१९.  पा�बम,	 िश4ण !व;ध तथा उपा;धको मापद�डः (१) !वy!वcालय,	ू;त�ान वा अZय िश4ण 

संःथाको पा�बम,	िश4ण !व;ध र उपाधीको मापद�ड आयोगले ;नधा\रण गरे बमोिजम हनुेछ । 	
(२) उपदफा (१) बमोिजमको पा�बममा िच!क2सा िश4ा सYबZधी सै�ािZतक oानका 

अ;तmर� ]यवहाmरक सीपको !वकास,	मानवीय संवेदनशीलता,	स[ार सीप,	]यावसा!यकता,	सामािजक 
जवाफदेहT,	सहकाय\,	सदाचार र नेत2ृवदायी 4मता !वकास सYबZधी !वषयवःत ुसमावेश हनुेछन ्। 	

(३) आयोगले !वy!वcालय,	ू;त�ान वा अZय िश4ण संःथाबाट ूदान गmरने उपा;धलाई 
एकeपता कायम गनhछ । 	

२०.  संःथागत जवाफदेहT : (१) ू2येक !वy!वcालय,	ू;त�ान वा अZय िश4ण संःथाले आयोगको 
;सफाmरसमा ःवाः�य सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको मZऽालयले तोकेको कYतीमा एउटा 
िज}लामा सेवा 4ेऽको eपमा काम गनु\ पनhछ । 	



	

	

(२) उपदफा (१) बमोिजमका संःथाले आzनो सेवा 4ेऽ;भऽ !वशेषo सेवा स!हतको 
समदुायमूलक िश4ा तथा िच!क2सा सेवा ूदान गनु\ पनhछ । 	

(३) उपदफा (१) बमोिजमका संःथाले आय ]ययको लेखाको पारदशd ढtले लेखा परT4ण 
तथा सामािजक परT4ण गराई सो को ू;तवेदन आयोगमा पेश गरT आzनो वेबसाइटमा ;नय;मत 
eपमा अcाव;धक गरT ूकाशन गनु\ पनhछ ।  	

पmरqछेद–९	
िश4क,	उपाxय4,	;नदhशनालय,	बोड\,	;नदhशक तथा कम\चारT	

	
२१. िश4क सYबZधी ]यवःथा : ूच;लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न !वy!वcालय,	

ू;त�ान तथा अZय िश4ण संःथाले आयोगले तोकेबमोिजमको Zयूनतम यो�यता र अनभुव भएका 
ूाxयापक,	सहूाxयापक तथा उपूाxयापकको ]यवःथा गनु\ पनhछ ।	

तर उqच िश4ा अxयापनका ला;ग सYबिZधत !वषयमा कYतीमा ःनातको�र तह उ�ीण\ 
गरेको हनु ुपनhछ । 	

	 	 	
२२. उपाxय4ः (१) नेपाल सरकारले दफा २३ बमोिजमको स;म;तले ;सफाmरस गरेका ]यि�हeमxयेबाट 

एक जनालाई आयोगको उपाxय4 ;नय�ु गनhछ ।	

	  (२) उपाxय4 आयोगको पूरा समय काम गनh ूमखु काय\कारT हनुेछ ।	

	  (३) उपाxय4को पदाव;ध बढTमा चार वष\को हनुेछ ।	

	 (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न उपाxय4ले आzनो पद अनeुपको 
आचरण नगरेको,	िजYमेवारT पूरा नगरेको वा ;नज शारTmरक वा मान;सक अःवःथताको कारण काय\ 
सYपादन गन\ असमथ\ भएको आधारमा आयोगको त2काल कायम रहेको सदःयको बहमुतबाट 
;नजलाई पदम�ु गनh ;नण\य गरेमा उपाxय4 आzनो पदबाट ःवतः म�ु हनुेछ ।	

तर 2यसरT पदबाट म�ु गनh ;नण\य गनु\ अिघ ;नजलाई आzनो सफाई पेश गनh मौकाबाट 
वि[त गmरने छैन । 	

(५) उपाxय4ले नेपाल सरकारले तोके बमोिजमको मा;सक पाmरौ;मक र अZय स!ुवधा 
पाउनेछ ।	

२३. ;सफाmरस स;म;तः (१) उपाxय4को ;नयिु�को ला;ग नाम ;सफाmरस गन\ नेपाल सरकारले देहाय 
बमोिजमको एक ;सफाmरस स;म;त गठन गनhछ :-	

(क)  लोक सेवा आयोगको अxय4     –	संयोजक 	
(ख)  नेपाल सरकारको म)ुय सिचव वा ;नजले तोकेको ूधानमZऽी 	

तथा मिZऽपmरष§को काया\लयको सिचव     -सदःय	
(ग)   िच!क2सा 4ेऽका ूाxयापकहeमxये नेपाल सरकारले तोकेको 	

किYतमा एकजना म!हला स!हत तीन जना      -सदःय	
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ;सफाmरस स;म;तले आzनो काम ूारYभ गरेको ;म;तले तीस 

~दन;भऽ उपाxय4 पदमा ;नयिु�को ला;ग नेपाल सरकार सम4 तीन जनाको नाम ;सफाmरस गनु\ 
पनhछ ।	

(३) उपाxय4को पदमा ;नयिु�को ला;ग नाम ;सफाmरस गदा\ अवलYबन गनु\ पनh काय\!व;ध 
सो स;म;त आफैले ;नधा\रण गरे बमोिजम हनुेछ ।	



	

	

२४. ;सफाmरसका आधार : (१) दफा २३ बमोिजमको ;सफाmरस स;म;तले देहायका ]यि�हeमxयेबाट 
उपाxय4को पदमा ;नयिु�को ला;ग नेपाल सरकारमा ;सफाmरस गनhछ :-	

(क) माZयताूाr !वy!वcालयबाट िच!क2साशा¨को कुनै प;न !वधामा कYतीमा 
ःनातको�र उपा;ध ूाr गरT िच!क2साशा¨को कुनै प;न !वधामा कYतीमा बीस 
वष\को अनभुव भएको वा िच!क2सा िश4ाको 4ेऽमा कYतीमा दश वष\को अनभुव 
स!हत ःवाः�य सेवाका 4ेऽमा कYतीमा बीस वष\को अनभुव भएको,		

(ख) िश4ण संःथाका बहालवाला वा अवकाश ूाr उपकुलप;त, ूाxयापक वा !विश� 
ौेणीको िच!क2सक वा िच!क2सा िश4ा !वoको eपमा )या;त ूाr गरेको,		

(ग) सYबL 4ेऽमा उ2कृ� ]यवःथापकVय सीप र कौशल ूदश\न गरेको,	
(घ) ;नयिु� हुँदाका बखत कुनै राजनी;तक दलको सदःय नरहेको,	
(ङ) िच!क2सा िश4ाको 4ेऽमा ;नजी ःवाथ\ नभएको,		
(च) उqच नै;तक चmरऽ कायम गरेको,	र 	
(छ) दफा २५ बमोिजमको अयो�यता नभएको । 	
(२) ूच;लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न िश4ण संःथा वा अZय कुनै 

सेवाको बहालवाला ]यि� वा पदा;धकारT उपाxय4 पदमा ;नयिु� भएमा 2यसरT ;नयिु� भएको 
;म;तभZदा अगा;ड बहाल रहेको पदबाट ;नज ःवतः पद म�ु भएको मा;ननेछ ।	

२५. उपाxय4को अयो�यताः देहायको ]यि� उपाxय4को पदमा ;नयिु� हनु स{ने छैन :-	
(क) गैर नेपालT नागmरक,	

(ख)  दामासाहTमा परेको,	
(ग)  मान;सक सZतलुन ठ�क नभएको,	
(घ) ॅ�ाचार,	सYपि� शLुीकरण,	मानव बेच;बखन,	लागू औषध ;बबV !वतरण वा ओसार 

पसार,	राहदानी दeुपयोग,	जबरजःती करणी वा नै;तक पतन देिखने अZय कुनै 
फौजदारT कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहmरएको,	

(ङ) ूच;लत कानून बमोिजम कालो सूचीमा परT 2यःतो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन 
वष\को अव;ध पूरा नभएको,	

(च) पैतालTस वष\ उमेर पूरा नभएको,	
(छ) नेपालको सं!वधानको धारा २९१ बमोिजम ;नयिु� हनु अयो�य भएको ।	

२६.  पद mर� हनुे अवःथाः देहायको अवःथामा उपाxय4को पद mर� हनुेछ :-	
(क) ;नजले पदबाट राजीनामा ~दएमा,	
(ख) ;नज दफा २२ को उपदफा (४) बमोिजम पदम�ु भएमा,	
(ग) ;नज दफा २५ बमोिजम उपाxय4को पदमा बहाल रहन अयो�य भएमा,		
(घ) ;नजको उमेर प«स¬ी वष\ पूरा भएमा,	
(ङ) ;नजको म2ृय ुभएमा ।	

२७. उपाxय4को काम,	कत\]य र अ;धकार : यस ऐनमा अZयऽ उि}लिखत काम,	कत\]य र अ;धकारको 
अ;तmर� उपाxय4को काम,	कत\]य र अ;धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :-	

(क) आयोगबाट ःवीकृत नी;त,	योजना र काय\बम काया\Zवयन गनh,	गराउने,	



	

	

(ख) आयोगको वा!ष\क काय\बम,	योजना तथा बजेट तयार गराई आयोग सम4 पेश 
  गनh,	

(ग) आयोग तथा स;म;तको ;नण\य काया\Zवयन गनh,	गराउने,	
(घ) आयोगको कम\चारT ]यवःथापन तथा अZय ]यवःथापकVय काय\ गनh,		
(ङ) तो!कएबमोिजमका अZय काम गनh,	गराउने ।  	

२८. ;नदhशनालय तथा बोड\ः (१) आयोगको काय\ सYपादनका ला;ग आयोगमा देहायका ;नदhशनालय 
तथा बोड\ रहनेछन ्:-	

	   (क) मापद�ड तथा ू2यायन ;नदhशनालय,	
	   (ख) योजना,	समZवय तथा ूािoक उaयन ;नदhशनालय,		
	   (ग) परT4ा ;नदhशनालय,		
	   (घ) नेसनल बोड\ अफ मे;डकल ःपे;सया;ल!टज ।   	
	 	 (२) ;नदhशनालय तथा बोड\को गठन,	काम,	कत\]य र अ;धकार तो!कए बमोिजम हनुेछ । 	
२९. ;नदhशकः (१) ;नदhशनालय वा बोड\को ूमखुको eपमा काय\ गन\ ू2येक ;नदhशनालय वा बोड\मा 

एक एक जना पूरा समय काम गनh ;नदhशक रहनेछन ्। 	
(२) उपदफा (६) बमोिजमको स;म;तको ;सफाmरसमा उपाxय4ले ;नदhशकको ;नयिु� 

गनhछ ।	

(३) ;नदhशकको पदाव;ध चार वष\को हनुेछ र अकu एक अव;धको ला;ग ;नजको पनुः 
;नयिु� हनु स{नेछ ।	

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न कुनै ;नदhशकले आzनो पद 
अनeुपको आचरण नगरेमा,	िजYमेवारT पूरा नगरेमा वा आयोगको !हत !वपरTत कुनै काम गरेमा 
उपाxय4ले ;नजलाई जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन स{नेछ । 	

तर 2यसरT पदबाट हटाउन ुअिघ ;नजलाई आzनो सफाई पेश गनh मना;सब मौका ~दन ु
पनhछ ।	

	 	 (५) ;नदhशकको पाmरौ;मक,	स!ुवधा र सेवाका अZय शत\हS तो!कए बमोिजम हनुेछन ्। 	
	 (६) ;नदhशकको ;नयिु�को ला;ग उपाxय4 सम4 नाम ;सफाmरस गन\ अxय4ले तोकेको 
रा!/य योजना आयोगको सदःयको संयोजक2वमा सYबिZधत !वषयका ूाxयापक र कुनै एक !वo 
रहेको तीन सदःयीय ;सफाmरस स;म;त गठन हनुेछ ।	

(७) उपदफा (६) बमोिजमको स;म;तले आzनो काम ूारYभ गरेको ;म;तले पZी ~दन;भऽ 
;नदhशकको पदमा ;नयिु�को ला;ग उपाxय4 सम4 नाम ;सफाmरस गनhछ ।	

(८) उपदफा (६) बमोिजमको स;म;तले ;नदhशनालय वा बोड\को कामसँग सYबिZधत द4ता 
र कYतीमा पZी वष\को अनभुव ूाr ूाxयापक वा नेपाल सरकारको !विश� ौेणीको पदमा अनभुव 
भएको,	 उ2कृ� ]यवःथापकVय सीप तथा कौशल,	 ःवqछ छ!व र ]यावसा!यकता भएका 
]यि�हeमxयेबाट उपय�ु ]यि�लाई ;नदhशक पदमा ;नयिु�को ला;ग ;सफाmरस     गनhछ ।	

(९) उपदफा (६) बमोिजमको ;सफाmरस स;म;तले ;नदhशक पदमा ;नयिु�को ला;ग नाम 
;सफाmरस गदा\ अवलYबन गनु\ पनh काय\!व;ध सो स;म;त आफैले ;नधा\रण गरे बमोिजम हनुेछ । 	

३०. आयोगको सदःय सिचवः (१) आयोगको वmर� कम\चारTले आयोगको सदःयसिचवको eपमा काम 
गनhछ ।	



	

	

(२) उपदफा (१) बमोिजम आयोगमा कम\चारT ]यवःथा नभएसYम नेपाल सरकारको 
राजपऽा!�त ूथम ौेणीको कम\चारTले आयोगको सदःय-सिचव भई काम गनhछ । 	

	 	 (३) सदःयसिचवको अZय काम,	कत\]य र अ;धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :-	
(क)  आयोगको वा!ष\क काय\बम र योजना तयार गरT उपाxय4 सम4 पेश 

गनh,	
(ख) आयोगको वा!ष\क बजेट तयार गनh,	
(ग) आयोगको चल अचल सYपि�को रेखदेख,	ःयाहार सYभार गनh वा गराउने,	
(घ) आयोगको ;नण\य काया\Zवयन गनh वा गराउने,	
(ङ) आयोगमा रहने अ;भलेख अcाव;धक,	]यविःथत र सरुि4त रा�,े	

(च) आयोगका कम\चारTलाई काय\!वभाजन गरT काममा लगाउने,	
(छ) आयोगको काया\लयको काम कारबाहTको अनगुमन,	;नयZऽण,	सपुरTवे4ण 

गनh,	
(ज) नेपाल सरकार र अZय सYबिZधत ;नकायसँग आवँयकता अनसुार सYपक\  

र समZवय गनh,	
(झ) आयोग वा स;म;तले तोकेको अZय काम गनh ।	

३१. आयोगको सtठना2मक संरचना र कम\चारTः (१) आयोगको सtठना2मक संरचना अथ\ मZऽालयको 
सहम;तमा नेपाल सरकारले ःवीकृत गरे बमोिजम हनुेछ ।	

(२) आयोगमा कम\चारT ;नयिु� नभएसYम आयोगको काय\ स[ालनको ला;ग आवँयक 
पनh कम\चारT नेपाल सरकारले उपल�ध गराउनेछ ।	

	
पmरqछेद–१०	

आयोगको कोष,	लेखा तथा लेखा परT4ण	
३२. आयोगको कोषः  (१) आयोगको आzनो एउटा छु�ै कोष हनुेछ ।	

	 	 (२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहायका रकमहe रहनेछन ्:-	
(क) नेपाल सरकारबाट ूाr रकम,		
(ख) कुनै ]यि� वा संघ,	संःथाबाट सहयोग ःवeप ूाr रकम,				
(ग) !वदेशी सरकार,	अZतरा\!/य संघ,	संःथा वा ]यि�बाट ूाr रकम,		
(घ) अZय कुनै ॐोतबाट ूाr रकम । 	

(३) उपदफा (२) को ख�ड (ग) बमोिजमको रकम ूाr गनु\ अिघ आयोगले नेपाल 
सरकार,	अथ\ मZऽालयको ःवीकृ;त ;लन ुपनhछ । 	

(४) आयोगको नामबाट गmरने सबै खच\हe उपदफा (१) बमोिजमको कोषबाट ]यहोmरनेछ 
। 	

(५) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा रहने सYपूण\ रकम आयोगले तोकेको कुनै वािणEय 
ब«कमा खाता खोलT जYमा गmरनेछ । 	

३३. लेखा र लेखापरT4णः (१) आयोगले आzनो आय ]ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा 
ूणालT बमोिजम रा� ुपनhछ । 	

(२) आयोगको आZतmरक लेखापरT4ण आयोगले ;नय�ु गरेको लेखापरT4कबाट र अिZतम 
लेखापरT4ण महालेखा परT4कबाट हनुेछ । 	



	

	

(३) िश4ा सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको मZऽालयले आयोगको आय ]ययको 
लेखा,	त2सYबZधी कागजात र अZय नगदT तथा िजZसी जनुसकैु बखत जाँqन वा जाँqन लगाउन 
स{नेछ ।	

पmरqछेद–११	
!व!वध	

	
३४. ;नरT4ण गन\ स{ने : (१) आयोगले आवँयकता अनसुार िच!क2सासँग सYबिZधत !वy!वcालय,	

ू;त�ान र काउिZसल वा िश4ण संःथाको ;नरT4ण गन\ स{नेछ । 	
(२) उपदफा (१) बमोिजम आयोगबाट ;नरT4ण गन\ आउने ]यि�लाई सहयोग गनु\ 

सYबिZधत ;नकायको कत\]य हनुेछ । 	

३५. पदा;धकारT छनोटका आधारः !वy!वcालय,	ू;त�ान तथा िश4ण संःथाका ला;ग पदा;धकारT छनोट 
गदा\ देहायका !वषयलाई आधार ;लन ुपनhछ :-	

	 	 (क) पेशागत द4ता,	 	 	 	 	 	

(ख) ]यवःथापकVय द4ता,	 	 	 	

(ग) संःथागत ू;तबLता,		
(घ) साव\ज;नक Sपमा ःवqछ छ!व,	 	 	

(ङ) वmर�ता ।      	

३६. नयाँ शैि4क काय\बम स[ालनका ला;ग ूो2साहन गन\ स{ने : आयोगले न;स\ङ लगायत िच!क2सा 
िश4ा 4ेऽका अZय !वषयहSमा !विश�ीकृत सेवाका ला;ग चा!हने नयाँ शैि4क काय\बमहSको 
सूची बनाई 2यःता काय\बम स[ालन गन\ ूो2साहन गनhछ ।  	

३७. आ!tक र सYबZधन ूाr हनुे : िच!क2सा िश4ा स[ालन गनh िश4ण संःथा आ!tक वा सYबZधन 
ूाr हनुेछन ्।	

३८.  कब;ुलयतनामा गनु\ पनhः (१) ;नःश}ुक वा छाऽविृ�मा अxययन गनh !वcाथdले अxययन पgात ्
नेपाल सरकारले खटाएको सगुम ठाउँमा तीन वष\ वा दगु\म ठाउँमा दईु वष\ काम गनh गरT 
कब;ुलयतनामा गनु\ पनhछ । 	

(२) कुनै !वcाथdले कब;ुलयतनामा अनसुार काम नगरेमा सYबिZधत िश4ण संःथामा पूण\ 
श}ुक ;तनh !वcाथdले ;तरेको रकमको दो�बर रकम जmरवाना गरT ;नजबाट सरकारT बाँकV सरह 
असलु उपर गmरनेछ । 	

(३) उपदफा (१) को ूयोजनको ला;ग ;नःश}ुक वा छाऽविृ�मा अxययन गरेको !वcाथdले 
अxययन पूरा गरेको एक म!हना;भऽ िश4ा सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको मZऽालयमा 
सYपक\  गनु\ पनhछ र सो मZऽालयले 2यःतो !वcाथdलाई कुनै ठाउँमा काम गनh गरT तीन म!हना;भऽ 
;नयिु� गन\ ःवाः�य सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको मZऽालयमा लेखी पठाउन ुपनhछ । 	

३९. शैि4क ऋण : यस ऐन बमोिजमको यो�यताबमको सूचीमा परेका आ;थ\क eपले !वपa जेहेZदार 
!वcाथdलाई नेपाल सरकारले ;नधा\रण गरे बमोिजम सह;ुलयत पूण\ ऋणको ]यवःथा गmरनेछ । 	

४०. ;सट आर4णः िच!क2सा िश4ा अxययनका ला;ग आयोगले तो!कए बमोिजमको ;सट आर4ण गन\ 
स{नेछ ।	

४१. !वcाथd तथा िश4कको आचरण : िच!क2सा िश4ा अxययन तथा अxयापन गनh !वcाथd तथा 
िश4कको आचरण सYबZधी ]यवःथा तो!कए बमोिजम हनुेछ । 	



	

	

४२. ूमाणपऽ तहको काय\बम स[ालन नहनुे : (१) यो ऐन ूारYभ भएप;छ !वy!वcालयले कुनै प;न 
िश4ण संःथालाई िच!क2सा िश4ातफ\  ूमाणपऽ वा सोभZदा त}लो तहका काय\बम स[ालन गन\ 
अनमु;त ~दने छैन । 	

(२) यो ऐन ूारYभ हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोिजमका काय\बम स[ालन गmररहेका 
!वy!वcालय वा ू;त�ानले यो ऐन ूारYभ भएको पाँच वष\;भऽ 2यःतो काय\बम फेज आउट गनु\ 
पनhछ ।   	

४३. सह;ुलयत ~दन स{नेः नेपाल सरकारले ूाथ;मकता तोकेको 4ेऽ र ःथानमा ःथापना भएको िश4ण 
संःथालाई ूो2साहन गन\ आवँयक सह;ुलयत वा स!ुवधा उपल�ध गराउन स{नेछ । 	

४४. यस ऐन बमोिजम मापद�ड कायम गनु\ पनh : (१) यो ऐन ूारYभ हनुभुZदा अिघ आzनो अःपताल 
स[ालन नभए प;न शैि4क काय\बम स[ालन गरेका िश4ण संःथाले यो ऐन ूारYभ भएको दईु 
वष\;भऽ ःवाः�य तथा जनसं)या मZऽालयले तोकेको मापद�ड बमोिजम अःपताल स[ालनमा }याउन ु
पनhछ । 	

(२) यो ऐन ूारYभ हुँदाका बखत स[ालनमा रहेका वा ःथापना भई स[ालन हनुे बममा 
रहेका िश4ण संःथाले यस ऐन बमोिजम कायम गनु\ पनh पूवा\धार तथा मापद�ड पूरा नगरेको भएमा 
यो ऐन ूारYभ भएको ;म;तले दईु वष\;भऽ 2यःतो पूवा\धार तथा मापद�ड कायम गनु\ पनhछ । 	

४५. िश4ण संःथा आपसमा गा;भन स{नेः िश4ण संःथा तो!कए बमोिजम एक आपसमा गा;भन स{नेछन ्
। 	

४६. जानकारT गराउनेः (१) िश4ण संःथा वा साव\ज;नक िश4ण संःथाका कुनै पदा;धकारTले अZय कुनै 
िश4ण संःथामा लगानी गरेको भए सो को जानकारT 2यःतो ;नयमनकारT ;नकायलाई गराउन ुपनhछ 
। 	

(२) िश4ण संःथा वा ;नयमनकारT ;नकायले उपदफा (१) बमोिजमको जानकारT तो!कए 
बमोिजमको ढाँचामा आयोगलाई ~दन ुपनhछ । 	

(३) िश4ण संःथाको ;नयमनकारT ;नकाय वा साव\ज;नक िश4ण संःथाका पदा;धकारTले 
;नजी 4ेऽका िश4ण संःथामा काम गन\ र सYबिZधत !वषयको नी;तगत ;नण\य ू!बयामा सहभागी 
हनु पाउने छैनन ्। 	

४७. काया\लय समयमा अZयऽ काम गन\ नहनुे : (१) सरकारT वा साव\ज;नक अःपताल वा ;नकायमा 
काय\रत िच!क2सकले काया\लय समयमा आफू ख!टएको अःपताल वा ;नकाय बाहेक अZयऽ 
िच!क2सा सYबZधी कुनै ूकारको पेशा,	]यवसाय वा रोजगारT गनु\ हदैुन । 	

(२) उपदफा (१) !वपरTत काम गनh िच!क2सकलाई ;नजको सेवा शत\ सYबZधी कानून 
बमोिजम कारबाहT हनुेछ ।   	

४८. सYपि� !ववरण पेश गनु\ पनhः (१) उपाxय4 तथा आयोगका सदःयहeले ;नयिु� वा मनोनयन 
भएको साठ� ~दन;भऽ र 2यसप;छ ू2येक आ;थ\क वष\ समाr भएको ;म;तले साठ� ~दन;भऽ ूच;लत 
कानूनमा तो!कएको ढाँचामा िश4ा सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको मZऽालयमा सYपि� !ववरण 
पेश गनु\ पनhछ । 	

तर ूच;लत कानून बमोिजम अZय कुनै ;नकायमा सYपि� !ववरण पेश गनु\ पनh दा!य2व 
भएका आयोगका सदःयले यस दफा बमोिजमको बे�लै सYपि� !ववरण पेश गनु\ पनh छैन । 	



	

	

(२) उपाxय4 तथा सदःयको सYपि� !ववरण िश4ा सYबZधी !वषय हेनh नेपाल सरकारको 
मZऽालयले उपय�ु माxयमबाट साव\ज;नक गनु\ पनhछ । 	

४९. वा!ष\क ू;तवेदन पेश गनhः (१) आयोगले ू2येक आ;थ\क वष\ समाr भएको साठ� ~दन;भऽ 2यःतो 
वष\भरTमा आफूले सYपादन गरेको काम कारबाहTको !ववरण स!हतको वा!ष\क ू;तवेदन तयार गरT 
नेपाल सरकार सम4 पेश गनु\ पनhछ । 	

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको वा!ष\क ू;तवेदन नेपाल सरकारले ू;त;न;धसभाको 
सYबिZधत !वषयगत स;म;तमा पेश गनु\ पनhछ । 	

(३) उपदफा (२) बमोिजमको स;म;तले आयोगको काम कारबाहTको सYबZधमा 
आवँयकता अनसुार जनुसकैु बखत अनगुमन गरT आयोग,	सYबिZधत ;नकाय वा पदा;धकारTलाई 
;नदhशन ~दन स{नेछ । 	

५०. नेपाल सरकारसँग सYपक\ ः आयोगले नेपाल सरकारसँग सYपक\  रा� ुपदा\ िश4ा सYबZधी !वषय हेनh 
नेपाल सरकारको मZऽालय माफ\ त रा�छे । 	

५१. यसै ऐन बमोिजम हनुेः !वy!वcालय,	ू;त�ान तथा सYबिZधत !वषयगत काउिZसलसँग सYबिZधत 
ूच;लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न यस ऐनमा लेिखएको !वषयमा यसै ऐन 
बमोिजम हनुेछ ।  	

५२. ;नयम बनाउने अ;धकारः नेपाल सरकारले आयोगसँग परामश\ गरT यस ऐनको काया\Zवयनका ला;ग 
आवँयक ;नयम बनाउन स{नेछ ।	

५३. बाधा नपनhः यो ऐन ूारYभ हुँदाका बखत ूच;लत कानून बमोिजम ःथापना भई स[ालनमा रहेका 
िश4ण संःथाले आफूले स[ालन गरT आएको शैि4क काय\बम यस ऐनको अधीनमा रहT स[ालन 
गन\ बाधा पनh छैन ।	

	


