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नपेाल स्वास््य अनसुन्धान परिषद् ऐन, २०४७ 

लालमोहि ि प्रकाशन मममि 

             

          २०४७।१२।२९ 

संशोधन गने ऐन                                          प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममि 

१. गणिन्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून 

    संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

२.  नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

    संशोधन गने ऐन, २०७५       २०७५।११।१९ 

 

२०४७ सालको ऐन नं. २९ 

............. 

नपेाल स्वास््य अनसुन्धान परिषद्को स्थापना ि व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना : स्वास््य क्षरेमा देखा पिेका ववमिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञामनक रूपमा अध्ययन िथा 
अनसुन्धान गिी सवनसाधािण जनिाको स्वास््य सवुवधा कायम िाख्न नेपाल स्वास््य अनसुन्धान 
परिषद्को स्थापना ि व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोले, 

श्री ५ महािाजामधिाज वीिेन्र वीि ववक्रम शाहदेवबाट नेपाल अमधिाज्यको संववधान, २०४७ 
को धािा १२९ बमोजजम मजन्रपरिषद्को सल्लाह ि सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

१. संजक्षप्त नाम ि प्रािम्ि : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल स्वास््य अनसुन्धान परिषद् ऐन, 

२०४७” िहेको छ । 

(२) यो ऐन िरुून्ि प्रािम्ि हनुेछ । 

२. परििाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “परिषद्” िन्नाले दफा ३ बमोजजम स्थापना िएको नेपाल स्वास््य अनसुन्धान 
परिषद् सम्झन ुपछन । 

(ख) “समममि” िन्नाले दफा ७ बमोजजम गठन िएको कायनकािी समममि सम्झन ु  
पछन । 

                                                           

    यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेजख लागू िएको । 

  गणिन्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा जझवकएको । 
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(ग) “सदस्य” िन्नाले कायनकािी समममिको सदस्य सम्झन ु पछन ि सो शब्दले 
समममिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष िथा सदस्य–सजिव समेिलाई जनाउँनेछ । 

(घ) “िोवकएको” वा “िोवकए बमोजजम” िन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको 
ववमनयममा िोवकएको वा िोवकए बमोजजम सम्झन ुपछन ।  

३. परिषद्को स्थापना : (१) स्वास््य सम्बन्धी ववषयमा उच्च्च्च्स्ििीय अध्ययन िथा अनसुन्धान 
गननको लामग नेपाल स्वास््य अनसुन्धान परिषद् स्थापना गरिएको छ । 

(२) परिषद्को कायानलय काठमाडौमा िहनेछ । 

४. परिषद् संगठठि संस्था हनु े : (१) परिषद् अववजच्च्छन्न उत्तिामधकािवाला एक स्वशामसि ि 
संगठठि संस्था हनुेछ । 

(२) परिषद्को सबै काम कािबाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) परिषद्ले व्यजि सिह िल अिल सम्पजत्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन, बेि मबखन गनन 
वा अन्य वकमसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(४) परिषद्ले व्यजि सिह आफ्नो नामबाट नामलस उजिु गनन ि परिषद् उपि पमन 
सोही नामबाट नामलस उजिु लाग्न सक्नेछ । 

५. परिषद्को उद्दशे्य : परिषद्को उदे्दश्य देहाय बमोजजम हनुेछः– 

(क) स्वास््य क्षेरमा देखा पिेको िथा िववष्यमा पनन सक्ने ववमिन्न समस्याहरूको 
सम्बन्धमा अध्ययन िथा अनसुन्धान गने, गिाउने । 

(ख) स्वास््य सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान कायनक्रमलाई बढी उपयोगी 
बनाउन पिामशन सेवा िथा सूिना सम्बन्धी कायनक्रमहरू सञ्चालन गने, ि  

(ग) ववश्वमा देखा पिेका स्वास््य सम्बन्धी ववमिन्न समस्या उपि गरिएको अध्ययन 
िथा अनसुन्धान वा कृमि बािे जानकािी प्राप्त गिी समय समयमा नेपाल 
सिकािलाई जानकािी गिाउने । 

६. परिषद्को काम, किनव्य ि अमधकाि : परिषद्को काम, किनव्य ि अमधकाि देहाय बमोजजम 
हनुेछः– 

(क) नेपाल सिकािको स्वास््य नीमिको अधीनमा िही नपेाल ............. मिर 
स्वास््य सम्बन्धी ववमिन्न क्षेरमा अध्ययन िथा अनसुन्धान गने, गिाउने । 

                                                           

  गणिन्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा जझवकएको । 
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(ख) स्वास््य सम्बन्धी आधािििू (बेमसक) एवं प्रायोमगक (एप्लाईड्) दवैु 
वकमसमका अध्ययन िथा अनसुन्धान सम्बन्धी नीमि िजुनमा गने । 

(ग) स्वास््य पद्धमि, जैववक जिवकत्सा, बाय–मेमडकल स्वास््य सेवा िथा आहाि, 

व्यवहाि ि सदािाि सम्बन्धमा अनसुन्धान गने ि िोग व्याधीको प्रमिकाि, 

मनदान िथा उपिाि सम्बन्धी अध्ययन गने, गिाउने । 

(घ) स्वास््य सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धानका प्राथममकिा क्षेरहरू िोक्ने । 

(ङ) स्वास््यसंग सम्बजन्धि ववषयमा अध्ययन िथा अनसुन्धानको लामग सहममि 
ठदने, प्रमाजणकिा मनधानिण गने िथा नेपाल सिकाि समक्ष मसफारिस गने । 

(ि) स्वास््यसंग सम्बजन्धि अनसुन्धान कायनलाई समन्वय, मागनदशनन िथा मूल्याङ्कन 
गने ि आवश्यक सल्लाह उपलब्ध गिाउने । 

(छ) स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान, अनिुव ि अनसुन्धानको उपलब्धीहरूको प्रकाशन िथा 
प्रिाि गनन ि िाविय िथा अन्ििानविय स्ििमा सूिनाहरूको आदान प्रदान गने। 

(ज) नेपाल ............ मिर स्वास््य सम्बन्धी अनसुन्धान गने, सवुवधा उपलब्ध 
निएको क्षेरमा अनसुन्धान गनुन पिेमा अनसुन्धानको केही अंश ववदेशमा 
गिाउन स्वीकृमि ठदने । 

(झ) स्वास््य सम्बन्धी अनसुन्धान गने व्यजि वा संस्थालाई आवश्यकिा अनसुाि 
पिुस्काि, ववद्धि वजृत्त एवं भ्रमण खिन प्रदान गने । 

(ञ) स्वास््य सम्बन्धी अनसुन्धानको अमिलेख िाख्न े। 

७. कायनकािी समममिको गठन : (१) परिषद्को कायन सञ्चालनको मनममत्त देहाय बमोजजमका 
सदस्यहरू िहेको एउटा  कायनकािी समममि गठन हनुेछः– 

(क) स्वास््य सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धानमा अनिुव  

   प्राप्त आधमुनक जिवकत्सा प्रणाली िथा आयवेुठदक जिवकत्सा 
   प्रणालीका जिवकत्सकहरू मध्येबाट नेपाल सिकािद्वािा 
   मनोनीि सािजना व्यजि     – सदस्य 

(ख) प्रमिमनमध, अथन मन्रालय      – सदस्य 

(ग) प्रमिमनमध, िाविय योजना आयोग     – सदस्य 
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 (घ) प्रमिमनमध, स्वास््य िथा जनसंख्या मन्रालय   – सदस्य 

(ङ) प्रमखु, अनसुन्धान समममि, जिवकत्सा शास्त्र  

   अध्ययन संस्थान      – सदस्य 

(ि) अध्यक्ष, नेपाल मेमडकल काउजन्सल    – सदस्य 

(छ) नेपाल सिकािले िोकेको एकजना व्यजि   – सदस्य-सजिव 

(२) नेपाल सिकािले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजजम मनोनीि सदस्यहरू 
मध्येबाट एकजना अध्यक्ष िथा एकजना उपाध्यक्ष िोवकठदनेछ । 

(३) समममिका मनोनीि सदस्यहरूको पदावमध िाि वषनको हनुेछ ि मनजहरू पनुः 
मनोनीि हनु सक्नेछन ्। 

(४) नेपाल सिकािले आवश्यक देखेमा नेपाल िाजपरमा सूिना प्रकाजशि गिी 
समममिका सदस्यहरूमा आवश्यक थप घट वा हेिफेि गनन सक्नेछ । 

८. समममिको बैठक : (१) समममिको बैठक अध्यक्षले िोकेको मममि, समय ि स्थानमा बस्नेछ ।
 (२) समममिको सम्पूणन सदस्य संख्याको कम्िीमा पिास प्रमिशि सदस्य उपजस्थि 
िएमा समममिको बैठकको लामग गणपूिक संख्या पगेुको मामननेछ । 

(३) समममिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले, अध्यक्षको अनपुजस्थमिमा उपाध्यक्षले ि 
अध्यक्ष िथा उपाध्यक्ष दवैुको अनपुजस्थमिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यजिले 
गनेछ। 

(४) समममिको बैठक सम्बन्धी अरू कुिाहरू समममि आफैले मनधानिण गनन सक्नेछ । 

९. समममिको काम, किनव्य ि अमधकाि : (१) यो ऐन ि यस ऐन अन्िगनि बनकेो ववमनयमको 
अधीनमा िही परिषद्ले गनुन पने सम्पूणन काम, कािबाही गनुन, अमधकािहरूको प्रयोग िथा 
किनव्यको पालना गनुन समममिको किनव्य हनुेछ । 

(२) समममिले आफूले प्रयोग गनन पाउने अमधकाि आवश्यकिा अनसुाि अध्यक्ष, 

सदस्य, सदस्य-सजिव वा परिषद्को अमधकृिलाई समु्पन सक्नेछ । 

१०. उपसमममि गठन गनन सक्न े : समममिले आफ्नो कायन सञ्चालनको लामग आवश्यकिा अनसुाि 
उपसमममिहरू गठन गनन सक्नेछ । 

                                                           
      नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धािा संशोमधि । 
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११. स्वास््य सम्बन्धी अनसुन्धान गनन स्वीकृमि मलन ुपने : (१) यो ऐन प्रािम्ि िएपमछ स्वास््य 
क्षेरमा अनसुन्धान गनन िाहने व्यजि वा संस्थाले परिषद्को स्वीकृमि मलन ु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम स्वीकृमि ठदंदा परिषद्ले िोवकए बमोजजम शिनहरू समेि 
िाख्न सक्नेछ । 

स्पष्टीकिण : यस दफाको प्रयोजनको लामग “अनसुन्धान” िन्नाले पिीक्षण सवहिको 
अनसुन्धान सम्झन ुपछन । 

१२. परिषद्को ववशषे अमधकाि : (१) दफा ११ बमोजजम स्वीकृमि ठदइएका स्वास््य सम्बन्धी 
अनसुन्धान कायनमा संलग्न व्यजि वा संस्थालाई परिषद्ले आवश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ । 

(२) कुनै व्यजि वा संस्थाले दफा ११ बमोजजम स्वीकृमि नमलई अनसुन्धान कायन 
गिेमा वा स्वीकृमि मलई अनसुन्धान कायन गदान िोवकए बमोजजमका शिन वा परिषद्को मनदेशन 
पालना नगिेमा त्यस्िा व्यजि वा संस्थालाई परिषद्ले सिेि गिाउन वा मनजिि अवमध िोकी 
त्यस्िो अनसुन्धानको काम गनन नपाउने गिी िोक लगाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम कािबाही गदान परिषद्ले सम्बजन्धि व्यजि वा संस्थालाई 
सफाइको उजिि मौका ठदन ुपनेछ । 

१३. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । 

(२) परिषद्को कोषमा देहायका िकमहरू िहनेछनः्– 

(क) नेपाल सिकािबाट प्राप्त अनदुान िकम, 

(ख) कुनै ववदेशी सिकाि वा अन्ििानविय संस्थाहरूबाट प्राप्त हनुे अनदुान 
िकम, 

(ग) पिामशन सेवा वा अनसुन्धान कायन गिे गिाए बापि प्राप्त हनुे िकम, 

(घ) अन्य श्रोिबाट प्राप्त िकम । 

(३) ववदेशी सिकाि वा अन्ििानविय संस्थाहरूबाट अनदुान मलंदा नेपाल सिकािको 
पूवन स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

(४) परिषद्लाई प्राप्त सबै िकम कुनै वाजणज्य बैंकमा खािा खोली जम्मा गरिनेछ । 

(५) परिषद्द्वािा गनुन पने सबै खिनहरू उपदफा (१) बमोजजमको कोषबाट 
व्यहोरिनेछ। 

१४. लेखा ि लेखापिीक्षण : (१) परिषद्को आय–व्ययको लेखा नेपाल सिकािले अपनाएको 
िरिका बमोजजम िाजखनेछ । 
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(२) परिषद्को लेखापिीक्षण महालेखा पिीक्षकद्वािा हनुेछ । 

१५. प्रशासकीय प्रमखु : नेपाल सिकािले अध्यक्षलाई कायनकािी अध्यक्ष िोक्न सक्नेछ । त्यसिी 
कायनकािी अध्यक्ष निोवकएको अवस्थामा समममिको सदस्य–सजिवले परिषद्को प्रशासकीय 
प्रमखुिै काम गनेछ । 

१६. परिषद्का कमनिािी : (१) परिषद्को कायन सञ्चालनको मनममत्त आवश्यक कमनिािीहरू 
समममिले मनयिु गनन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनयिु कमनिािीहरूको सेवाको शिन, सवुवधा िथा 
पारिश्रममक िोवकए बमोजजम हनुेछ । 

१७. नपेाल सिकाि समक्ष प्रमिवेदन पेश गनुन पने : परिषद्ले आमथनक वषन समाप्त िएको छ 
मवहनामिर आफूले गिेको कामको वावषनक प्रमिवेदन नेपाल सिकाि समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

१८. नपेाल सिकािले मनदेशन ठदन सक्न े : नेपाल सिकािले परिषद्लाई आवश्यक मनदेशन ठदन 
सक्नेछ ि त्यस्िो मनदेशनको पालना गनुन परिषद्को किनव्य हनुेछ । 

१९. नपेाल सिकािसंग सम्पकन  : परिषद्ले नेपाल सिकािसंग सम्पकन  िाख्दा स्वास््य िथा 
जनसंख्या मन्रालय माफन ि िाख्न ुपनेछ । 

२०. परिषद्को ववघटन : (१) कुनै मनामसब कािणबाट परिषद्लाई खािेज गने गिी नेपाल 
सिकािले मनणनय गिेमा परिषद् ववघटन हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम परिषद् ववघटन िएमा परिषद्को हक ि दावयत्व नेपाल 
सिकािमा सनेछ । 

२१. ववमनयम बनाउन ेअमधकाि : यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन परिषद्ले नपेाल सिकािको 
स्वीकृमि मलई आवश्यक ववमनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

                                                           
      नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धािा संशोमधि । 

 रष्टव्य :  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वािा रूपान्िि गरिएका शब्दहरूः- 

   “श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “नेपाल सिकाि” । 


