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स्वास््मकभी तथा स्वास््म सॊस्थाको सयुऺा सम्फन्धी (ऩहहरो 
सॊशोधन) अध्मादेश, २०७8 

प्रभाणीकयण मभमत 

२०७८।०२।२३ 

   सॊवत ्२०७८ सारको अध्मादेश नॊ  १५ 

स्वास््मकभी तथा स्वास््म सॊस्थाको सयुऺा सम्फन्धी ऐन, २०६६ 
राई सॊशोधन गनन फनकेो अध्मादेश 

प्रस्तावना : स्वास््मकभी तथा स्वास््म सॊस्थाको सयुऺा सम्फन्धी 
ऐन, २०६६ राई तत्कार सॊशोधन गनन आवश्मक बएको य हार 
सङ् घीम सॊसद्को अमधवेशन नबएकोरे,  

नेऩारको सॊहवधानको धाया ११४ को उऩधाया (१) 
फभोजजभ भजन्िऩरयषद् को मसपारयसभा याट्रपतऩमतफाट मो अध्मादेश जाय  
बएको छ । 

1. सॊजऺप्त न नाभ य प्रायम्ब : (१) मस अध्मादेशको नाभ 
"स्वास््मकभी तथा स्वास््म सॊस्थाको सयुऺा सम्फन्धी 
(ऩहहरो सॊशोधन) अध्मादेश, २०७8" यहेको छ । 

 (२) मो अध्मादेश तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

2. स्वास््मकभी तथा स्वास््म सॊस्थाको सयुऺा सम्फन्धी ऐन, 

२०६६ को दपा २ भा सॊशोधन: स्वास््मकभी तथा 
स्वास््म सॊस्थाको सयुऺा सम्फन्धी ऐन, २०६६ (मसऩमछ 
“भूर ऐन”बमनएको) को दपा २ को,– 
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(१) खण्ड (क) य (ख) को सट्टा देहामका खण्ड (क) य 
(ख) याजखएका छनM्- 

“(क)  æस्वास््मकभीÆ बन्नारे प्रचमरत कानून 
फभोजजभ स्वास््मकभीको रुऩभा सम्फजन्धत 
ऩरयषद् भा दतान बएको यकमजस सम्झन ु   

ऩछन । 

(ख)  “स्वास््म सॊस्थाÆ बन् नारे नेऩार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहफाट 
सञ् चामरत सयकाय  अस्ऩतार, प्रचमरत 
कानून फभोजजभ स्थाऩना बएका वा 
अनभुमत प्राप् त गय  सञ् चारनभा यहेका 
गैयसयकाय  अस्ऩतार, मनजी अस्ऩतार, 
सहकाय  अस्ऩतार, गैयनापाभूरक 
अस्ऩतार, साभदुाहमक अस्ऩतार, जशऺण 
अस्ऩतार वा अन्म स्वास््म सॊस्था सम्झन ु
ऩछन य सो शब्दरे सङ्राभक योगको 
योकथाभ, मनमन्िण, मनदान य उऩचायका 
रामग सञ्चारन गरयएको होजडडङ् सेन्टय, 
क्वायेजन्टन, आइसोरेसन वा अन्म मस्तै 
स्थानराई सभेत जनाउॉछ ।Æ  

(२) खण्ड (ग) भा यहेको "स्वास््मकभी" बन्ने शब्दको 
सट्टा "स्वास््मकभी, स्वास््म सॊस्थाभा कामनयत 
कभनचाय " बन्ने शब्दहरु याजखएका छन।्  
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3. भूर ऐनको दपा ३ भा सॊशोधन:  भूर ऐनको दपा ३ को 
सट्टा देहामको दपा ३ याजखएको छ:- 

“३   आगजनी, तोडपोड, कुटहऩट वा ताराफन्द  गनन वा 
उऩचायभा फाधा ऩानन नहनुे: कसैरे ऩमन स्वास््म 
उऩचायको हवषमराई मरई देहामका कामन गनन वा 
गयाउन हुॉदैन :–  

(क) स्वास््म सॊस्थाभा आगजनी गनन, 

(ख) स्वास््म सॊस्थाभा तोडपोड वा अन्म 
कुनै कामन गय  हामन नोक्सानी 
ऩरु् माउन,  

(ग) स्वास््मकभी वा स्वास््म सॊस्थाभा 
कामनयत कभनचाय राई कुटहऩट गनन वा 
शाय रयक रुऩभा चोट ऩरु् माउन, 

(घ) स्वास््म सॊस्थाभा ताराफन्द  गनन वा 
घेयाउ गनन,  

(ङ) स्वास््म सॊस्थाभा उऩचायका रामग 
आएका वा उऩचाययत मफयाभीको 
उऩचाय गने कामनभा कुनै हकमसभरे 
फाधा ऩरु् माउन, वा 

(च) स्वास््मकभी वा स्वास््म सॊस्थाभा 
कामनयत कभनचाय राई हातऩात गनन, 
कुनै हकमसभरे धम्की ददन, गार  
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गरौज गनन वा अबद्र वा अऩभानजनक 
यकमवहाय  गनन ।” 

4. भूर ऐनको दपा ४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४ को,– 

(१)  उऩदपा (१) को ठाउॉ-ठाउॉभा यहेको "स्वास््मकभी" 
बन्ने शब्दऩमछ "वा स्वास््म सॊस्थाभा कामनयत 
कभनचाय " बन्ने शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

(२)  उऩदपा (४) भा यहेको "स्वास््मकभी" बन्ने शब्दको 
सट्टा "स्वास््मकभी, स्वास््म सॊस्थाभा कामनयत 
कभनचाय " बने्न शब्दहरु याजखएका छन ्। 

5. भूर ऐनको दपा ५ भा सॊशोधन : भूर ऐनको दपा ५ 
को,- 

(१)  उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) 
याजखएको छ:– 

“(१) स्वास््मकभी, स्वास््म सॊस्थाभा कामनयत 
कभनचाय  तथा स्वास््म सॊस्थाको सयुऺा सम्फन्धभा 
सभन्वमात्भक रुऩरे काभ गननका रामग देहाम 
फभोजजभको स्वास््मकभी तथा स्वास््म सॊस्था सयुऺा 
सभन्वम समभमत गठन हनुछे:–   

 

(क)   भन्िारमको सजचवरे 
तोकेको भन्िारमको 
फाह्रौं तहको कभनचाय  

 

 

 

– अध्मऺ 
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एकजना 

(ख)   भन्िारमको सजचवरे 
तोकेको भन्िारमको 
सम्फजन्धत भहाशाखा 
प्रभखु एकजना  

 

 

    

   –उऩाध्मऺ 

(ग) प्रमतमनमध (कम्तीभा 
याजऩिाहित दितीम 
शे्रणी), गहृ भन्िारम 

        

 

– सदस्म 

(घ) अध्मऺ वा मनजरे 
तोकेको प्रमतमनमध, नऩेार 
भेमडकर काउजन्सर 

 

 

– सदस्म 

(ङ) अध्मऺ वा मनजरे 
तोकेको प्रमतमनमध, नऩेार 
नमसनङ ऩरयषद \ 

 

 

 

– सदस्म 

(च) अध्मऺ वा मनजरे 
तोकेको प्रमतमनमध, नेऩार 
जचहकत्सक सॊघ 

     

 

 

– सदस्म 

(छ) अध्मऺ वा मनजरे 
तोकेको प्रमतमनमध, नऩेार 
स्वास््म प्राहवमधक सॊघ 

 

 

      

– सदस्म 

(ज) अध्मऺ वा मनजरे 
तोकेको प्रमतमनमध, नऩेार 
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आमवेुद जचहकत्सक सॊघ 
    – सदस्म 

(झ) अध्मऺ वा मनजरे 
तोकेको प्रमतमनमध, नऩेार 
नमसनङ सॊघ 

     

 

 – सदस्म 

(ञ) अध्मऺ वा मनजरे 
तोकेको प्रमतमनमध, 
एशोमसएशन अप प्राईबेट 
हेडथ इजन्िच्मूट अप 
नेऩार 

 

     

 

      

-सदस्म 

(ट) भन्िारमको सजचवरे 
तोकेको भन्िारमको 
याजऩिाहित दितीम शे्रणी 
वा सो सयहको अमधकृत 

  

 

 

 

–सदस्म–सजचव" 

 

(२) उऩदपा (२) जझहकएको छ ।     

6. भूर ऐनको दपा ६ भा सॊशोधनM भूर ऐनको दपा ६ को,- 

(१)  खण्ड (घ) ऩमछ देहामको खण्ड (घ१) थहऩएको छM–  

“(घ१) स्वास््मकभी, स्वास््म सॊस्थाभा कामनयत 
कभनचाय  तथा स्वास््म सॊस्थाको सयुऺाभा 
प्रमतकूर हनुे गय  कुनै स्वास््म सॊस्थाभा 
घटेका घटनाका सम्फन्धभा जाॉचफझु गने 
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वा गयाउने वा अनसुन्धानभा सहमोग 
ऩरु् माउने,”  

(२) ठाउॉ-ठाउॉभा यहेको "स्वास््मकभी" बन्ने शब्दको सट्टा 
"स्वास््मकभी, स्वास््म सॊस्थाभा कामनयत कभनचाय " 
बन्ने शब्दहरु याजखएका छन ्। 

7. भूर ऐनको दपा ७ भा सॊशोधनM भूर ऐनको दपा ७ को 
उऩदपा (१) भा यहेका "मस ऐन फभोजजभ सयुऺा" बन्न े
शब्दहरुको सट्टा "दपा ११ य १३ फभोजजभको आमथनक 
सयुऺा" बन्ने शब्दहरु याजखएका छन ्। 

8. भूर ऐनको दपा ८ भा सॊशोधनM भूर ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (२) को शरुुभा æदपा ७ फभोजजभ दतान बएकोÆ 
बने्न शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

9. भूर ऐनको दपा ९ भा सॊशोधनM भूर ऐनको दपा ९ भा 
यहेका æदेहामको अवस्थाभाÆ बन्ने शब्दहरु ऩमछ æदपा ७ 
फभोजजभकाÆ बने्न शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

10. भूर ऐनको दपा ११ भा सॊशोधन M भूर ऐनको दपा ११ 
को,– 

(१) उऩदपा (१) को शरुुभा æदपा ७ फभोजजभ दतान 
बएकोÆ बने्न शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

(२) उऩदपा (२) भा यहेका æभाग गनन चाहनेÆ बन्ने 
शब्दहरु ऩमछ æदपा ७ फभोजजभ दतान बएकोÆ बन्न े
शब्दहरु थहऩएका छन ्। 



 

8 

 

11. भूर ऐनको दपा १३ भा सॊशोधन M भूर ऐनको दपा १३ 
को खण्ड (क) य (ख) को शरुुभा æदपा ७ फभोजजभ दतान 
बएकोÆ बने्न शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

12. भूर ऐनको दपा १५ भा सॊशोधन M भूर ऐनको दपा १५ 
को सट्टा देहामको दपा १५ याजखएको छM- 

"१५  कसूय य सजाम: (१) कसैरे दपा ३ फभोजजभको 
कुनै कामन गयेभा मस ऐन अन्तगनतको कसूय गयेको     

भामननेछ । 

(२) कसैरे देहामको कसूय गयेभा कसूयको 
भािा हेय  देहाम फभोजजभ सजाम हनुेछ:-  

(क) दपा ३ को खण्ड (क) फभोजजभको 
कसूय गयेभा दईु वषनदेजख ऩाॉच 
वषनसम्भ कैद वा दईुराख रुऩैमाॉदेजख 
ऩाॉचराख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना वा दवैु 
सजाम, 

(ख) दपा ३ को खण्ड (ख) वा (ग) 
फभोजजभको कसूय गयेभा तीन 
वषनसम्भ कैद वा तीनराख रुऩैमाॉसम्भ 
जरयफाना वा दवैु सजाम, 

(ग)  दपा ३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) 
फभोजजभको कसूय गयेभा एक 
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वषनसम्भ कैद वा एकराख रुऩैमाॉसम्भ 
जरयफाना वा दवैु  सजाम । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ कसूय गने 
यकमजसरे गयेको काभ कायफाह फाट कुनै 
स्वास््मकभी, स्वास््म सॊस्थाभा कामनयत कभनचाय  वा 
स्वास््म सॊस्थाराई कुनै हामन नोक्सानी बएकोभा 
भदु्दा हेने अमधकाय रे सम्फजन्धत कसूयदायफाट त्मस्तो 
हामन नोक्सानी फाऩत भनामसफ भाहपकको ऺमतऩूमतन 
सभेत बयाइददन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ऺमतऩूमतन बयाउॉदा 
स्वास््म सॊस्थाको सम्ऩजि तोडपोड, आगजनी वा 
हामन नोक्सानी गय  ऺमत ऩरु् माएकोभा त्मसय  बएको 
ऺमत फयाफयको यकभ बयाउन ुऩनेछ ।”    

13. भूर ऐनभा दपा १५क  थऩ : भूर ऐनको दपा १५ ऩमछ 
देहामको दपा १५क  थहऩएको छ:- 

"१५क  ऩऩुनऺ को रामग थनुाभा याख्न े : प्रचमरत कानूनभा 
जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन दपा १५ को 
उऩदपा (२) को खण्ड (क) वा (ख) फभोजजभ 
सजाम हनुे भदु्दाभा तत्कार प्राप्त न प्रभाणफाट कसूयदाय 
देजखने बएभा वा कसूयदाय हो बन्ने हवश्वास गने 
भनामसफ आधाय बएभा भदु्दा हेने अमधकाय रे 
अमबमसुराई ऩऩुनऺ को रामग थनुाभा याख्नछे ।"  
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14. भूर ऐनको दपा १६ भा सॊशोधन् भूर ऐनको दपा १६ 
भा यहेका "दपा ३ को खण्ड (ख) फभोजजभको" बन्न े
शब्दहरुको सट्टा "दपा १५ फभोजजभको कसूय सम्फन्धी" 
बन्न ेशब्दहरू याजखएका छन ्। 

15. भूर ऐनको दपा १७ भा सॊशोधन M भूर ऐनको दपा १७ 
को सट्टा देहामको दपा १७ याजखएको छ्- 

"१७  हदम्माद् दपा १५ फभोजजभको कसूय बए गयेको 
मभमतरे ऩैंतीस ददनमबि उजयु  ददन ुऩनेछ ।Æ 

16. भूर ऐनभा दपा १७क  य १७ख  थऩ M भूर ऐनको दपा 
१७ ऩमछ देहामका दपा १७क  य १७ख  थहऩएका छन:्- 

"१७क  भदु्दा हेने अमधकाय  M (१) दपा १५ को उऩदपा 
(२) को खण्ड (क) वा (ख) फभोजजभ सजाम हनुे 
भदु्दाको शरुु कायफाह  य हकनाया गने अमधकाय 
सम्फजन्धत जजडरा अदारतराई हनुेछ।  

 (२) दपा १५ को उऩदपा (२) को खण्ड 
(ग) फभोजजभ सजाम हनुे भदु्दाको शरुु  कायफाह  
य हकनाया गने अमधकाय सम्फजन्धत जजडराको 
प्रभखु जजडरा अमधकाय राई हनुेछ ।  

  १७ख  ऩनुयावेदन M दपा १७क  को उऩदपा (२) 
फभोजजभ प्रभखु जजडरा अमधकाय रे गयेको मनणनमभा 
जचि नफु् न े ऩऺरे त्मस्तो मनणनम बएको मभमतरे 



 

11 

 

ऩैंतीस ददनमबि सम्फजन्धत जजडरा अदारतभा 
ऩनुयावेदन ददन सक्नेछ।" 

 

 


