पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति तनयुक्तिका लाति तिफाररि
िम्बन्धी काययववतध, २०७७
स्वीकृि तितििः २०७७।११।२३
पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठानको ररि उपकुलपति पदिा तनयुक्तिको लाति तिफाररि िनय पोखरा
स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, 2072 को दफा २० को उपदफा (२) बिोक्तिि िम्िाननीय
प्रधानिन्री एवि् कुलपतिस्िरको तिति २०७७।११।२० को तनर्ययबाट िाननीय स्वास््य िथा
िनिं ख्या िन्री एवि् िहकुलपति श्री हृदयेश तरपाठीको अध्यक्षिािा िठन भएको ितितिले
उपकुलपति तनयुक्ति तिफाररि िम्बन्धी काययलाई िरल, प्रभावकारी, पारदशी, वस्िुतनष्ठ एवि्
ववश्विनीय बनाउन उि ितितिको तिति २०७७।११।२३ को तनर्ययबाट यो काययववतध स्वीकृि
िरी लािू िररएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारक्तम्भक

1.

िं क्तक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यि काययववतधको नाि "पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठानको
उपकुलपति पदिा तनयुक्तिका लाति तिफाररि िम्बन्धी काययववतध, २०७७" रहे को छ ।
(२) यो काययववतध ितितिले स्वीकृि िरे को तितिबाट प्रारम्भ हुनछ
े ।

2.

पररभाषािः ववषय वा प्रिङ्गले अको अथय नलािेिा यि काययववतधिािः(क)"उपकुलपति" भन्नाले पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति िम्झनु पछय ।
(ख) "ऐन" भन्नाले पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ िम्झनु पछय
(ि) "प्रतिष्ठान" भन्नाले पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठान िम्झनु पछय ।
(घ) "िन्रालय" भन्नाले स्वास््य िथा िनिं ख्या िन्रालय िम्झनु पछय । ।

(ङ)"ितिति" भन्नाले पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, 2072 को दफा २० को उपदफा
(२) बिोक्तिि िठठि उपकुलपति तनयुक्ति तिफाररि ितिति िम्झनु पछय ।

पररच्छे द-२

उपकुलपति तनयुक्ति तिफाररि िम्बन्धी यवयवस्था

3.

रोष्टर ियार िननिः (१) प्रतिष्ठानिा ररि हुन आएको उपकुलपति पदिा तनयुक्तिका लाति
आवेदन ठदन ितितिले कक्तम्ििा ७ (िाि) ठदनको अवतध राखी राविय दै तनक पतरकािा िूचना
प्रकाक्तशि िननछ ।
(२) उपदफा (१) बिोक्तिि प्रकाक्तशि िूचनाको अवतधतभर प्राप्त हुन आएका आवेदनहुकको
प्रारक्तम्भक छानववन िरी ितितिले योग्यिा पुिेका उिेद्वारहुकको प्रारक्तम्भक िूची (रोष्टर)
प्रकाशन िननछ ।

4. उपकुलपतिको योग्यिािः उपकुलपतिको पदिा तनयुक्तिको लाति आवेदन ठदन स्वास््य
िन्रालय िम्बद्ध िावयितनक तनकायका पदातधकारी िथा िदस्यको तनयुक्ति र िनोनयन
िम्बन्धी िापदण्ड, २०७३ िा उल्ले क्तखि दे हाय बिोक्तिि योग्यिा पुरा िरे को हुनपु ननछिः(क) िान्यिा प्राप्त शैक्तक्षक िं स्थाबाट क्तचवकत्िाशास्त्र ववषयिा कक्तम्ििा स्नािकोत्तर उपातध प्राप्त
िरे को ।
(ख) कक्तम्ििा प्राध्यापक वा िन्रालय िम्बद्ध तनकायिा कक्तम्ििा एघारौं िह वा िो िरह
काि िरे को ।
5.

तनयुक्तिका लाति अयोग्यिािः स्वास््य िन्रालय िम्बद्ध िावयितनक तनकायका पदातधकारी िथा
िदस्यको तनयुक्ति र िनोनयन िम्बन्धी िापदण्ड,

२०७३ बिोक्तिि दे हायको यवयक्तिले

उपकुलपति पदिा तनयुक्तिका लाति आवेदन ठदन िक्ने छै नन्:(क) िैर नेपाली नािररक ।

(ख) पैतिि वषय उिेर पुरा नभएको ।
(ि) भ्रष्टाचार, िम्पक्तत्त शुद्धीकरर्, िानव बेचववखन, लािू औषतधको कारोवार, पुरािाक्तत्वक वस्िु
वा िं रक्तक्षि वन्यिन्िु िम्बन्धी किुर वा नैतिक पिन दे क्तखने फौिदारी किुरिा ििाय
पाएको ।
(घ) प्रचतलि कानून बिोक्तिि कालोिूचीिा ििावेश भई त्यस्िो िूचीबाट फुकुवा भएको
अवतध िीन वषय पुरा नभएको ।
ु िा स्थायी आवािीय अनुिति प्राप्त िरे को ।
(ङ) कुनै ववदे शी िुलक
(च) िावयितनक तनकायिँि कुनै ठे क्कापट्टा िम्झौिा िरी काि िदै िरे को ।
(छ) िानतिक िन्िुलन ठठक नभएको ।
6.

तनयुक्ति

तिफाररिका

लाति

छनौटका

आधारिः

उपकुलपति

पदिा

तनयुक्तिका

लाति

तिफाररिका आधारहुक दे हाय बिोक्तिि िननछिः(क) शैक्तक्षक योग्यिा,
(ख) कायय अनुभव,
(ि) यवयविावयक कायययोिना,
7.

तनयुक्तिका लाति तिफाररििः (१) ितितिले दफा ३ को उपदफा (२) बिोक्तििको िूचीिा
रहेका उिेद्वारहुकको दफा ६ बिोक्तिि िूल्याङ्कन िरी प्राथतिकिाक्रि िोकी िम्भव भएिम्ि
िीन िना उिेद्वारहुकलाई उपकुलपति तनयुक्तिका लाति कुलपति ििक्ष तिफाररि िननछ ।
पररच्छे द-३
ववववध

8. बाधा अड्काउ फुकाउनेिः यि काययववतधको कायायन्वयनिा कुनै बाधा अड्काउ परे िा ितितिले
िो बाधा अड्काउ फुकाउन िक्नेछ ।

