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रामराजा प्रसाद ससिंह स्वास््य ववज्ञान प्रसिष्ठान पूवााधार ियारी
ववकास ससमसि (गठन) आदे श, २०७५
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशशि समसि
२०७६।०३।०२
ववकास ससमसि ऐन, २०१३ को दफा ३ ले ददएको असधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
दे हायको आदे श जारी गरे को छ।
1.

सिंशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस आदे शको नाम “रामराजा प्रसाद ससिं ह स्वास््य ववज्ञान
प्रसिष्ठान पूवााधार ियारी ववकास ससमसि (गठन) आदे श, २०७५” रहे को छ।
(२) यो आदे श िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेमा यस आदे शमा,(क) “अध्यि” भन्नाले ससमसिको अध्यि सम्झनु पछा।
(ख) “कायाकारी सनदे शक” भन्नाले दफा ११ बमोशजमको ससमसिको कायाकारी
सनदे शक सम्झनु पछा।
(ग) “िोवकएको” वा “िोवकए बमोशजम” भन्नाले यस आदे श अन्िगाि बनेको
ववसनयम वा सनदे शशकामा िोवकएको वा िोवकए बमोशजम सम्झनु पछा।
(घ) “प्रसिष्ठान” भन्नाले सङघीय कानून बमोशजम स्र्ापना हुने रामराजा प्रसाद ससिं ह
स्वास््य ववज्ञान प्रसिष्ठान सम्झनु पछा ।
(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास््य िर्ा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
सम्झनु पछा ।
(च) “सदस्य” भन्नाले ससमसिको सदस्य सम्झनु पछा र सो शब्दले ससमसिको
अध्यि र ससमसिको सदस्य-सशचवलाई समेि जनाउँछ।
(छ) “ससमसि” भन्नाले दफा ३ बमोशजम गदठि रामराजा प्रसाद ससिं ह स्वास््य
ववज्ञान प्रसिष्ठान पूवााधार ियारी ववकास ससमसि सम्झनु पछा।
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3.

ससमसिको गठन : (१) प्रसिष्ठानको भौसिक, सिं स्र्ागि िर्ा कानूनी पूवााधार ियार गना रामराजा
प्रसाद ससिं ह स्वास््य ववज्ञान प्रसिष्ठान पूवााधार ियारी ववकास ससमसि गठन गररएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको ससमसिमा दे हाय बमाशजमका सदस्यहरु रहनेछन् :–
(क) शचवकत्सा ववज्ञान ववषयमा प्राध्यापकको है ससयिले कम्िीमा
दश वषाको अनुभव हाससल गरे को व्यशिहरुमध्येबाट नेपाल
सरकारबाट सनयुि

- अध्यि

(ख) मन्त्रालयले िोकेको मन्त्रालयको एघारौँिं िहको प्रसिसनसध

- सदस्य

(ग) सहसशचव, नेपाल सरकारको अर्ा मन्त्रालय

- सदस्य

(घ) सहसशचव, नेपाल सरकारको शशिा, ववज्ञान िर्ा प्रववसध
मन्त्रालय

- सदस्य

(ङ) शचवकत्सा शशिामा स्नािकोत्तर हाससल गरे को र शचवकत्सा
ववज्ञानको िेत्रमा ववशेष योगदान पुर्याएका व्यशिहरु
मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोसनि दुई जना

- सदस्य

(च) सामाशजक ववज्ञान, व्यवस्र्ापन वा कानून ववषयमा कम्िँीमा
स्नािकोत्तर उत्तीर्ा भई कम्िीमा साि वषाको अनुभव हाससल
गरे का व्यशिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोसनि एक जना

-सदस्य

(छ) सशचव, प्रदे श निं २ को सामाशजक ववकास मन्त्रालय

- सदस्य

(ज) राजववराज नगरपासलकाको प्रमुख

- सदस्य

(झ) कायाकारी सनदे शक

-सदस्य-सशचव

(३) उपदफा (२) बमोशजम सनयुि िर्ा मनोसनि सदस्यको पदावसध दफा १८ को
अधीनमा रही ससमसिको कायाावसधसम्म कायम रहनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापसन उपदफा (२) बमोशजम सनयुि
िर्ा मनोसनि सदस्यको कायासम्पादन सन्िोषजनक नभएमा वा सनजले इमानदारीपूवक
ा पदीय
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दावयत्व पालना नगरे मा वा गना नसक्ने भएमा अध्यि वा सदस्यलाई नेपाल सरकारले
हटाउन सक्नेछ ।
िर त्यसरी पदबाट हटाउनु पूव ा सनजलाई सफाई पेश गने मनाससब मौकाबाट वशिि
गररने छै न।
4.

सदस्यको योग्यिा : दे हायको योग्यिा पुगेको कुनै पसन नेपाली नागररक सदस्य पदमा सनयुशि वा
मनोनयन हुन योग्य मासननेछ :–
(क) पैंिीस वषा उमेर पूरा भएको,
(ख) पैसठ्ठी वषा उमेर ननाघेको,
(ग) उच्च नैसिक चररत्र भएको,
(घ) प्रचसलि कानून बमोशजम अयोग्य नभएको।

5.

सदस्यको अयोग्यिा : दे हायको व्यशि सदस्य पदमा सनयुि हुन वा त्यस्िो पदमा बहाल रहन
योग्य हुने छै न :–
(क)

दफा ४ बमोशजम योग्यिा नभएको,

(ख)

भ्रष्टाचार, जबरजस्िी करर्ी, मानव बेचसबखन िर्ा ओसारपसार, लागू औषध
सबक्री वविरर् िर्ा सनकासी पैठारी, सम्पशत्त शुद्धीकरर्, राहदानी दुरुपयोग,
अपहरर्, वकिे वा नैसिक पिन दे शखने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालिबाट
सजाय पाएको,

(ग)

प्रचसलि कानून बमोशजम कालो सूचीमा परे को अवसधभर,

(घ)

साहू को दामासाहीमा परे को,

(ङ)

ु को आवासीय अनुमसि प्राप्त गरे को,
कुनै ववदे शी मुलक

(च) गैर नेपाली नागररक।
6.

पद ररि हुने अवस्र्ा : (१) दे हायको अवस्र्ामा सदस्यको पद ररि हुनेछ :–
(क)

सनजले आफ्नो पदबाट मन्त्रालय समि राजीनामा ददएमा,
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(ख)

सनजको पदावसध पूरा भएमा,

(ग)

दफा ३ को उपदफा (४) बमोशजम सनजलाई सदस्य पदबाट हटाएमा,

(घ)

सनजको मृत्यु भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै सदस्यको पद ररि भएमा दफा १८ को अधीनमा रही
बाकी अवसधको लासग अको सदस्य सनयुशि हुन सक्नेछ ।
7.

ससमसिको काम, किाव्य र असधकार : (१) यस आदे शमा ले शखएका अन्य काम, किाव्य र
असधकारका असिररि प्रसिष्ठानको भौसिक, सिं स्र्ागि िर्ा कानूनी सिं रचना ियार गनुा ससमसिको
मु्य काम, किाव्य र असधकार हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को सवासामान्यियामा प्रसिकूल असर नपने गरी ससमसिको काम,
किाव्य र असधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :–
(क)

प्रसिष्ठान स्र्ापना गना आवश्यक सम्भाव्यिा अध्ययन गने वा गराउने र
प्रसिष्ठान स्र्ापना र सिालनका लासग ववस्िृि पररयोजना प्रसिवेदन ियार गने र
स्वीकृि गने,

(ख)

प्रसिष्ठान सिालन हुनका लासग कायाालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, शशिक िर्ा
कमाचारी सनवास, पुस्िकालय भवन, कायाशाला, खुला िेत्र, वक्रडास्र्ल र
फोहोर मैला व्यवस्र्ापन स्र्लजस्िा भौसिक सिं रचनाका लासग आवश्यक
जग्गा खररद गने वा जग्गा प्राप्त गना नेपाल सरकारसग समन्वय गने,

(ग)

अस्पिाल िेत्र र यसका सिं रचनाको गुरुयोजना ियार गने र स्वीकृि गने,

(घ)

खण्ड (ख) वा (ग) बमोशजमका सिं रचना सनमाार् गदाा प्रचसलि कानून बमोशजम
गनुा पने वािावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारशम्भक वािावरर्ीय परीिर्
गराउने,

(ङ)

प्रसिष्ठान स्र्ापनाको लासग ववषयगि भनाा िासलका, अनुसन्धान िेत्र, आवश्यक
मानव स्रोि सवहिको पररयोजनाको प्रस्िाव ियार गने र स्वीकृि गने,
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(च)

प्रसिष्ठानमा पठन पाठन गराउने वा अनुसन्धान गराउने सम्भाववि ववभाग र
सङकाय (फ्याकल्टी) को सूची ियार गने र स्वीकृि गने,

(छ)

प्रसिष्ठान स्र्ापना िर्ा सिालनको लासग सङघीय सिं सदमा पेश हुने ववधेयकको
मस्यौदा ियारँीमा आवश्यक समन्वय गने,

(ज)

प्रसिष्ठानसग सहकाया गनाको लासग सम्भाव्य उच्च शशिर् सिं स्र्ाहरुको सूची
ियार गने र सम्बन्ध स्र्ापना गने,

(झ)

प्रसिष्ठानलाई ववसभन्न वकससमबाट सघाउन सक्ने स्वदे शी वा ववदे शी प्राध्यापक,
अनुसन्धानकिाा र ववशेषज्ञहरुको सूची ियार गने,

(ञ)

प्रसिष्ठानबाट स्वीकृि हुने गरी पाठ्यक्रमको मस्यौदा र उपकरर्को सूची ियार
गने,

(ट)

ससमसिको वावषाक योजना, कायाक्रम र बजेट स्वीकृि गने,

(ठ)

प्रचसलि कानून बमोशजम सनमाार्, उपकरर् िर्ा अन्य सामग्री वा परामशा से वा
खररद गनाका लासग बोलपत्र (टे ण्डर डकुमेण्ट) ियार गने र बोलपत्र आव्हान
गने एविं स्वीकृि गने,

(ड)

सनमाार् काया गराउने, सामग्री खररद गने र परामशादािाको सेवा सलने,

(ढ)

प्रसिष्ठानको ववकाससग सम्बशन्धि अन्य ववषयमा प्रदे श सरकार, जनप्रसिसनसध,
स्र्ानीय िह, स्र्ानीय नागररक समाज िर्ा अन्य सरोकालवालाहरुसग
परामशा गने र सुझाव सलने,

(र्)

हरे क िीन मवहनामा ससमिशँको प्रगसिको बारे मा मन्त्रालयलाई जानकारी
गराउने

(ि)

आवश्यकिा अनुसार प्रसिष्ठानको उन्नयनका सम्बन्धमा गोष्ठी, कायाशाला,
प्रवचन कायाक्रम सिालन गने,
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(र्)

प्रसिष्ठान स्र्ापना र सिालन गनाका लासग आवश्यक अन्य काम गने वा
गराउने ।

8.

ससमसिको बैठक सम्बन्धी कायाववसध : (१) ससमसिको बैठक प्रत्येक दुई मवहनामा कम्िीमा एक
पटक बस्नेछ ।
(२) ससमसिको बैठक अध्यिले िोकेको समसि, समय र स्र्ानमा बस्नेछ ।
(३) ससमसिको सदस्य-सशचवले अध्यिको सनदे शन बमोशजम बैठक बस्ने सूचना र
बैठकको कायासूची बैठक बस्नु भन्दा कम्िीमा िीन ददन अगासड नै सदस्यहरूलाई ददनु पनेछ।
(४) ससमसिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रसिशि भन्दा बढी सदस्यहरू उपशस्र्ि
भएमा ससमसिको बैठकको लासग गर्पूरक सङ्ख्या पुगेको मासननेछ ।
(५) बैठकको अध्यििा ससमसिको अध्यिले गनेछ र सनजको अनुपशस्र्सिमा उपशस्र्ि
सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यििा गनेछ ।
(६) ससमसिको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा अध्यििा गने
व्यशिले सनर्ाायक मि ददनेछ ।
(७) ससमसिले आवश्यकिा अनुसार ववज्ञहरूलाई ससमसिको बैठकमा आमन्त्रर् गना
सक्नेछ।
(८) ससमसिको सनर्ाय अध्यि र ससमसिको सदस्य-सशचवले प्रमाशर्ि गनेछन् ।
(९) ससमसिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायाववसध ससमसि आफैँिंले सनधाारर् गरे बमोशजम
हुनेछ।

9.

अध्यिको सेवाका शिा : (१) अध्यि ससमसिमा पूरा समय काया सम्पादन गने प्रमुख कायाकारी
पदासधकारी हुनेछ।
(२) अध्यिको पाररश्रसमक िर्ा अन्य सुववधा नेपाल सरकारले सनजलाई सनयुशि
गदााका बखि िोकेबमोशजम हुनेछ ।
(३) ससमसिको काम कारबाहीका लासग अध्यि मन्त्रालयप्रसि जवाफदे ही हुनेछ ।
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10.

अध्यिको काम, किाव्य र असधकार : यस आदे शमा उशल्लशखि अन्य काम, किाव्य र असधकारका
असिररि अध्यिको काम, किाव्य र असधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :–
(क)

ससमसिको समग्र व्यवस्र्ापन, सिालन गने वा गराउने,

(ख)

प्रसिष्ठान स्र्ापना गना आवश्यक ियारीको कायायोजना ियार गरी स्वीकृसिका
लासग ससमसिमा पेश गने,

(ग)

ससमसिको मानवस्रोि व्यवस्र्ापन, आसर्ाक प्रशासन िर्ा अन्य काम,
कारबाहीको सुपरीवेिर् गने र आवश्यकिा अनुसार सनदे शन ददने,

(घ)

स्वदे शी िर्ा ववदे शी ववश्वववद्यालय वा सिं घ, सिं स्र्ासग सम्पका राख्ने,

(ङ)

प्रचसलि सावाजसनक खररद कानून बमोशजम

ससमसिको

लासग

खररद

व्यवस्र्ापन गने,

11.

(च)

ससमसिको बैठकको सनर्ाय कायाान्वयन गने, गराउने,

(छ)

िोवकए बमोशजम अन्य काम गने वा गराउने ।

कायाकारी सनदे शक : (१) ससमसिको

प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गना एकजना

कायाकारी सनदे शक रहनेछ।
(२) मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कम्िीमा राजपत्रावङ्कि दििीय श्रे र्ीको कुनै
असधकृिलाई ससमसिको कायाकारी सनदे शकको रुपमा कामकाज गने गरी िोक्नेछ।
12.

कायाकारी सनदे शकको काम, किाव्य र असधकार : कायाकारी सनदे शकको काम, किाव्य र
असधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :–
(क)

ससमसिको वावषाक बजेट, कायाक्रम िर्ा योजना ियार गरी ससमसि समि
पेश गने,

(ख)

ससमसिबाट सनर्ाय हुनपु ने अन्य सबषयमा प्रस्िाव ियार गरी ससमसिमा
पेश गने,

(ग)

ससमसिको बैठकको सनर्ाय कायाान्वयन गने, गराउने,
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(घ)

ससमसिको प्रशाससनक िर्ा आसर्ाक काम, कारबाहीको सनयन्त्रर् िर्ा
अनुगमन गने,

(ङ)

ससमसिबाट भएका काम कारवाहीको सनरीिर्, अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कन
गने, गराउने,

(च)
13.

िोवकए बमोशजमका अन्य काम गने, गराउने,

मानव स्रोि व्यवस्र्ापन : (१) ससमसिको काया सम्पादनको लासग ससमसिमा आवश्यक
सङ्ख्यामा कमाचारीहरु रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम ससमसिमा रहने कमाचारीको पद र सङ्ख्या मन्त्रालय र
नेपाल सरकारको अर्ा मन्त्रालयको सहमसि सलई ससमसिले सनधाारर् गरे बमोशजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमका कमाचारीहरु दफा १८ को अधीनमा रही ससमसिले
सनधाारर् गरे बमोशजम सनशिि अवसधका लासग आवसधक करारमा सनयुशि हुनेछन् ।
(४) उपदफा (३) बमोशजमका कमाचारीहरुको व्यवस्र्ापन नभए सम्मका लासग
मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कमाचारीलाई काजमा खटाउन सकँ्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोशजमका कमाचारीहरुको सनयुशि, पाररश्रसमक, सेवाका शिाहरु
िर्ा सुववधा ससमसिले सनधाारर् गरे बमोशजम हुनेछ ।

14.

ससमसिको कोष : (१) ससमसिको नाममा एउटा छु ट्टै कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा दे हाय बमोशजमको रकम रहनेछः(क)

ससमसिका नाममा िलब, भत्ता िर्ा अन्य सुववधा बापि प्राप्त रकम,

(ख)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,

(ग)

प्रदे श सरकार वा स्र्ानीय िहबाट प्राप्त अनुदान रकम,

(घ) ववदे शी सरकार, सिं घ सिं स्र्ा वा व्यशि वा अन्िराविय सिं घसिं स्र्ाहरूबाट
प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम,
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(ङ)

स्वदे शी सिं घ, सिं स्र्ा वा व्यशिहरूबाट दानदािव्य, चन्दास्वरुप प्राप्त
रकम,

(च) कुनै व्यशि वा सिं स्र्ाबाट दान, दािव्य, चन्दा स्वरुप प्राप्त हुने रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुा अशघ ससमसिले नेपाल
सरकार, अर्ा मन्त्रालयको स्वीकृसि सलनु पनेछ ।
(४) ससमसिको कोषमा प्राप्त हुने रकम “क” वगाको इजाजिपत्र प्राप्त कुनै बैङकमा
ससमसिको नाममा खािा खोली जम्मा गररनेछ ।
(५) ससमसिको नामबाट गररने सबै खचा उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट व्यहोररनेछ ।
(६) ससमसिलाई जुन कायाक्रम वा प्रयोजनका लासग रकम प्राप्त भएको हो सो रकम सोही
कायाक्रम वा प्रयोजनका लासग खचा गनुा पनेछ ।
(७) ससमसिको कोषको खािा अध्यि

र आसर्ाक प्रशासन शाखाको प्रमुखको

हस्िािरबाट सिालन हुनछ
े ।
(८) ससमसिको कोषको सिालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा िोवकए बमोशजम हुनेछ ।
15.

लेखा र लेखापरीिर् : (१) ससमसिको आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाचा
बमोशजम राख्नु पनेछ ।
(२) ससमसिको ले खापरीिर् महाले खा परीिकबाट हुनछ
े ।
(३) मन्त्रालयले ससमसिको आय व्ययको ले खा ित्सम्बन्धी कागजाि र नगदी, शजन्सीको
वववरर् जुनसुकै बखि जाच्न वा जाच्न लगाउन सक्नेछ ।

16.

उपससमसि वा कायाटोली : (१) ससमसिले आफ्नो काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यकिा
अनुसार ववसभन्न उपससमसि वा कायाटोली गठन गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठि उपससमसिको काम, किाव्य, असधकार र
कायाववसध ससमसिले िोवकददए बमोशजम हुनेछ ।
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17.

ससमसिको कायाालय : ससमसिको कायाालय सप्तरी शजल्लाको राजववराज नगरपासलकामा
रहनेछ ।

18.

ससमसिको काया अवसध : (१) ससमसिको काया अवसध यो आदे श प्रारम्भ भई ससमसिको पवहलो
बैठक बसेको समसिले पच्चीस मवहना वा प्रसिष्ठानलाई व्यवस्र्ापन गने सम्बन्धमा जारी भएको
ऐन प्रारम्भ भएको समसिले पैँिंिालीस ददन मध्ये जुन पवहले हुन्छ सो ददनसम्म रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम ससमसिको काया अवसध पूरा भए पसछ ससमसि स्वि: ववघटन
हुनेछ र यसका पदासधकारी स्वि: पदमुि हुनेछन् ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम ससमसि ववघटन भएमा ससमसिको ित्काल कायम रहे को
जायजेर्ा स्वि: नेपाल सरकारमा हस्िान्िरर् हुनेछ ।

19.

असधकार प्रत्यायोजन : (१) ससमसिले आफूलाई प्राप्त असधकार मध्ये आवश्यकिा अनुसार केही
असधकार अध्यि वा ससमसिको कुनै असधकृिस्िरको कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
(२) अध्यिले आफूमा

अन्िरसनवहि

कुनै असधकार ससमसिका कुनै असधकृि

कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
20.

बैठक भत्ता वा अन्य सुववधा : ससमसिका सदस्यले ससमसिको बैठकमा भाग सलएबापि नेपाल
सरकार, अर्ा मन्त्रालयको

स्वीकृि मापदण्ड बमोशजमको बैठक भत्ता िर्ा अन्य सुववधा

पाउनेछन् ।
21.

वावषाक प्रसिवेदन पेश गने : (१) ससमसिले िोवकए बमोशजमको वववरर् खुलाई आफूले सम्पादन
गरे को कामको प्रसिवेदन नेपाल सरकार समि पेश गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रसिवेदनमा अन्य कुराको असिररि ससमसिबाट भएका
प्रमुख काया, ससमसिको नीसि, योजना र कायाक्रमको कायाान्वयनको शस्र्सि र त्यसको उपलब्धशँ
िर्ा लागि र ससमसिबाट भएको वावषाक खचाको वववरर् उल्लेख गनुा पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रसिवेदन नेपाल सरकार आफैँिंले वा नेपाल सरकारको
सनदे शनमा ससमसिले सावाजसनक गनुा पनेछ ।
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22.

नेपाल सरकारसग सम्पका : ससमसिले नेपाल सरकारसग सम्पका रा्दा मन्त्रालय माफाि राख्नु
पनेछ ।

23.

सनदे शन ददन सक्ने : (१) मन्त्रालयले ससमसििारा गररने काम कारबाहीको सम्बन्धमा
ससमसिलाई आवश्यक सनदे शन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम ददएको सनदे शन पालन गनुा ससमसिको किाव्य
हुनेछ ।

24.

सनयम बनाउने असधकार : यो आदे श कायाान्वयन गना ससमसिले आवश्यक सनयमहरू बनाउन
सक्नेछ र त्यस्िा सनयमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृि भएपसछ प्रारम्भ हुनेछन् ।

25.

ववसनयम र सनदे शशका बनाउन सक्ने : यो आदे शको प्रसिकूल नहुने गरी मन्त्रालयको
स्वीकृसि सलई ससमसिले आवश्यक ववसनयम र सनदे शशका बनाई लागू गना सक्नेछ ।
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