
 

 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ 

 (मर्ममत २०७९ साल असार र्मसान्तसम्र्म भएका संशोधन सरे्मत मर्मलाइएको) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  नपेाल सरकार 

       कानून, न्याय तथा संसदीय र्मामर्मला र्मन्रालय  

    मसंहदरबार



 

(1) 
 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ 

 प्रर्माणीकरण र प्रकाशन मर्ममत 

 २०६६।१।२१  

संशोधन गने ऐन 

१. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सर्मायोजन  

 र खारेज गने ऐन, २०७४ २०७४।६।३० 

२. नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल 

 ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ 

३.  स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा         
    सम्बन्धी (पवहलो  संशोधन) ऐन, २०७९      २०७९।०३।३१ 

संवत ्२०६६ सालको ऐन नं. २ 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धर्मा व्यवस्था गनन 
बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः स्वास््य सेवालाई मनयमर्मत, भरपदो, र्मयानददत र प्रभावकारी बनाउन 
स्वास््य उपचारको क्रर्मर्मा उत्पन्न हनु सक्न ेआकस्स्र्मक घटना र आमथनक 
दावयत्वबाट स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा गने सम्बन्धर्मा 
आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको अन्तररर्म संववधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा 
(१) बर्मोस्जर्म संववधान सभाले यो ऐन बनाएकोछ । 

१. संस्क्षप्त नार्म र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नार्म “स्वास््यकर्मी तथा 
स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६” रहेकोछ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेर्मा यस ऐनर्मा,– 

                                                           
  यो ऐन संवत ्२०७५ साल भाद्र १ गतेदेस्ख लागू भएको  ।   



 

(2) 
 

(क) "स्वास््यकर्मी" भन्नाले प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म 
स्वास््यकर्मीको रूपर्मा सम्बस्न्धत पररषद् र्मा दतान भएको 
व्यस्ि सम्झन ुपछन । 

 (ख) "स्वास््य संस्था" भन् नाले नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार 
वा स्थानीय तहबाट सञ् चामलत सरकारी अस्पताल, प्रचमलत 
कानून बर्मोस्जर्म स्थापना भएका वा अनरु्ममत प्राप् त गरी 
सञ् चालनर्मा रहेका गसरसरकारी अस्पताल, मनजी अस्पताल, 

सहकारी अस्पताल, गसरनाफारू्मलक अस्पताल, सार्मदुावयक 
अस्पताल, स्शक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास््य संस्था 
सम्झन ुपछन र सो शब्दले सङ्क्क्रार्मक रोगको रोकथार्म, 

मनयन्रण, मनदान र उपचारका लामग सञ्चालन गररएको 
होस्डिङ् सेन्टर, क्वारेस्न्टन, आइसोलेसन वा अन्य यस्तस 
स्थानलाई सरे्मत जनाउँछ। 

  (ग) “सरुक्षा” भन्नाले स्वास््यकर्मी, स्वास््य संस्थार्मा कायनरत 
कर्मनचारी  तथा स्वास््य संस्थाको लामग यस ऐन बर्मोस्जर्म 
गररएको आमथनक लगायतको अन्य सरुक्षा सम्झन ुपछन ।  

(घ) “र्मन्रालय” भन्नाले स्वास््य तथा जनसङ्क््या र्मन्रालय 
सम्झन ुपछन । 

(ङ)  “समर्ममत” भन्नाले दफा ५ बर्मोस्जर्मको स्वास््यकर्मी तथा 
स्वास््य संस्था सरुक्षा सर्मन्वय समर्ममत सम्झन ुपछन । 

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 

 

 



 

(3) 
 

(च)  “कोष” भन्नाले दफा १२ बर्मोस्जर्मको स्वास््यकर्मी तथा 
स्वास््य संस्था सरुक्षा कोष सम्झन ुपछन । 

(छ)  “तोवकएको” वा “तोवकए बर्मोस्जर्म” भन्नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयर्मर्मा तोवकएको वा तोवकए बर्मोस्जर्म 
सम्झन ुपछन। 

 ३ .   आगजनी, तोिफोि, कुटवपट वा तालाबन्दी गनन वा उपचारर्मा बाधा 
पानन नहनुे: कससले पमन स्वास््य उपचारको ववषयलाई मलई देहायका 
कायन गनन वा गराउन हुँदसन:-  

(क) स्वास््य संस्थार्मा आगजनी गनन, 

(ख) स्वास््य संस्थार्मा तोिफोि वा अन्य कुनस कायन गरी हामन 
नोक्सानी परु् याउन, 

(ग) स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारीलाई 
कुटवपट गनन वा शारीररक रूपर्मा चोट परु् याउन, 

(घ) स्वास््य संस्थार्मा तालाबन्दी गनन वा घेराउ गनन, 

(ङ) स्वास््य संस्थार्मा उपचारका लामग आएका वा उपचाररत 
मबरार्मीको उपचार गने कायनर्मा कुनस वकमसर्मले बाधा 
परु् याउन, वा 

(च) स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारीलाई 
हातपात गनन, कुनस वकमसर्मले धम्की ददन, गाली गलौज गनन 
वा अभद्र वा अपर्मानजनक व्यवहार गनन । 

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 



 

(4) 
 

४. सरुक्षा र्माग गनन सक्नेाः (१) कससले कुनस स्वास््यकर्मी  वा स्वास््य 
संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी उपर वा स्वास््य संस्थार्मा दफा ३ 
ववपरीतको कुनस कार्म कारबाही गरेर्मा वा गनन लागेर्मा त्यस्तो 
स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी वा स्वास््य 
संस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग सरुक्षाको र्माग गनन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बर्मोस्जर्म सरुक्षाको र्माग भएर्मा स्थानीय 
प्रशासनले तरुुन्त सरुक्षाको व्यवस्था गररददन ुपनेछ । 

  (३) कुनस ठाउँ र अवस्थालाई ववचार गदान कुनस स्वास््य 
संस्थाबाट प्रदान गररने सेवार्मा अवरोध पगु्न जाने भई स्थायी रुपर्मा 
सरुक्षाको व्यवस्था गनन समर्ममतबाट लेखी आएर्मा नेपाल सरकारले 
त्यस्तो स्वास््य संस्थार्मा स्थायी रुपर्मा सरुक्षाको व्यवस्था गनन 
सक्नेछ । 

           (४) स्वास््यकर्मी, स्वास््य संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी तथा 
स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बर्मोस्जर्म 
हनुेछ। 

५.     समर्ममतको गठन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) स्वास््यकर्मी, स्वास््य 
संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धर्मा 
सर्मन्वयात्र्मक रूपले कार्म गननका लामग देहाय बर्मोस्जर्मको 
स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा सर्मन्वय समर्ममत गठन 
हनुेछ:- 

                                                           
 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 

 पवहलो संशओधनद्वारा संशोमधत। 
 
 
 



 

(5) 
 

(क)  र्मन्रालयको सस्चवले तोकेको 
र्मन्रालयको बाह्रौँ तहको कर्मनचारी 
एकजना 

   
 

                -अध्यक्ष 

(ख)  र्मन्रालयको सस्चवले तोकेको 
र्मन्रालयको सम्बस्न्धत र्महाशाखा 
प्रर्मखु एकजना 

 
 

             -उपाध्यक्ष 

(ग)  प्रमतमनमध (कम्तीर्मा राजपरावित 
दद्वतीय शे्रणी), गहृ र्मन्रालय 

 

           -सदस्य 

(घ)  अध्यक्ष वा मनजले तोकेको प्रमतमनमध, 

नेपाल रे्ममिकल काउस्न्सल 
- 

     -सदस्य 
(ङ)  अध्यक्ष वा मनजले तोकेको प्रमतमनमध, 

नेपाल नमसनङ पररषद् 
- 

        -सदस्य 
(च)  अध्यक्ष वा मनजले तोकेको प्रमतमनमध, 

नेपाल स्चवकत्सक संघ 
- 

        -सदस्य 
(छ)  अध्यक्ष वा मनजले तोकेको प्रमतमनमध, 

नेपाल स्वास््य प्राववमधक संघ 
- 

        -सदस्य 
(ज)  अध्यक्ष वा मनजले तोकेको प्रमतमनमध, 

नेपाल आयवेुद स्चवकत्सक संघ 
- 

       -सदस्य 
(झ)  अध्यक्ष वा मनजले तोकेको प्रमतमनमध, 

नेपाल नमसनङ्ग संघ 
 

          -सदस्य 

(ञ)  अध्यक्ष वा मनजले तोकेको 
प्रमतमनमध,एशोमसएशन अफ प्राइभेट 
हेडथ इस्न्िच्यूट अफ नेपाल 

- 

 

          -सदस्य 

(ट)  र्मन्रालयको सस्चवले तोकेको 
र्मन्रालयको राजपरावित दद्वतीय 
शे्रणी वा सो सरहको अमधकृत     

- 

 

     -सदस्य-सस्चव 



 

(6) 
 

   (२) ................. 

  (३) समर्ममतको सस्चवालय र्मन्रालयर्मा रहनछे । 

  (४) समर्ममतको सस्चवालयको लामग आवश्यक पने कर्मनचारी 
र्मन्रालयले उपलब्ध गराउनछे ।  

  (५) समर्ममतको बसठक सम्बन्धी कायनववमध तोवकए बर्मोस्जर्म 
हनुेछ। 

६. समर्ममतको कार्म, कतनव्य र अमधकाराः समर्ममतको कार्म, कतनव्य र 
अमधकार देहाय बर्मोस्जर्म हनुछेाः–  

(क) स्वास््यकर्मी,, स्वास््य संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी 
तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी योजना तथा 
कायनक्रर्म स्वीकृत गरी कायानन्वयन गने गराउने, 

(ख) स्वास््यकर्मी, स्वास््य संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी तथा 
स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धर्मा सम्बस्न्धत 
मनकायबीच सर्मन्वय कायर्म गने,  

(ग) अदालतको फस सला बर्मोस्जर्म स्वास््यकर्मी, स्वास््य 
संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी तथा स्वास््य संस्थाको 
तफन बाट सम्बस्न्धत व्यस्िलाई क्षमतपूमतन ददन,े 

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा स्झवकएको। 

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 
 
 
 
 



 

(7) 
 

(घ) स्वास््यकर्मी, स्वास््य संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी तथा 
स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धर्मा अवलम्बन गनुन पने 
नीमतका सम्बन्धर्मा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददन,े 

 (घ१) स्वास््यकर्मी, स्वास््य संस्थार्मा कायनरत कर्मनचारी तथा 
स्वास््य संस्थाको सरुक्षार्मा प्रमतकूल हनुे गरी कुनस 
स्वास््य संस्थार्मा घटेका घटनाका सम्बन्धर्मा जाँचबझु 
गने वा गराउन ेवा अनसुन्धानर्मा सहयोग परु् याउने, 

(ङ) तोवकए बर्मोस्जर्मका अन्य कायन गने । 

७. नार्म दतान गराउन ुपनेाः (१) दफा ११ र १३ बर्मोस्जर्मको आमथनक 
सरुक्षा प्राप्त गनन चाहने स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाले आफ्नो 
नार्म समर्ममतर्मा दतान गराउन ुपनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बर्मोस्जर्म नार्म दतान गराउन चाहने 
स्वास््यकर्मीले स्वास््य सम्बन्धी व्यावसावयक पररषद् बाट प्राप्त गरेको 
प्रर्माणपर र स्वास््य संस्थाले प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म प्राप्त गरेको 
संस्थापना सम्बन्धी प्रर्माणपर संलग्न गरी समर्ममत सर्मक्ष मनवेदन ददन ु
पनेछ ।  

  तर सरकारी स्वास््य संस्थाले संस्थापनाको प्रर्माणपर संलग्न 
गनुन पने छसन । 

  (३) उपदफा (२) बर्मोस्जर्म प्राप्त भएको मनवेदन जाचँबझु 
गदान नार्म दतान गनन र्मनामसब देस्खएर्मा समर्ममतले त्यस्तो स्वास््यकर्मी 

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 

 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
 
 
 



 

(8) 
 

वा स्वास््य संस्थाको नार्म दतान वकताबर्मा दतान गरी मनवेदकलाई 
तोवकए बर्मोस्जर्मको ढाँचार्मा सोको प्रर्माणपर ददन ुपनेछ ।  

८. दस्तरु बझुाउन ुपनेाः (१) दफा ७ बर्मोस्जर्म मनवेदन ददंदा तोवकए 
बर्मोस्जर्मको दस्तरु लाग्नेछ । 

  (२) दफा ७ बर्मोस्जर्म दतान भएको स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य 
संस्थाले प्रत्येक वषन तोवकए बर्मोस्जर्मको दस्तरु समर्ममतर्मा बझुाउन ु
पनेछ ।  

  तर दफा ४ को उपदफा (३) बर्मोस्जर्म गसर सरकारी स्वास््य 
संस्थाले स्थायी सरुक्षा र्माग गदान तोवकए बर्मोस्जर्मको थप दस्तरु 
लाग्नेछ ।  

९. दतान वकताबबाट नार्म हटाउनेाः समर्ममतले देहायको अवस्थार्मा दफा 
७ बर्मोस्जर्मका स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको नार्म दतान 
वकताबबाट हटाउनेछाः– 

(क) प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म मनजले स्वास््य सेवाको कार्म 
गनन नपाउने भएको जानकारी समर्ममतलाई प्राप्त भएर्मा, 

(ख) मनजले दफा ८ को उपदफा (२) बर्मोस्जर्मको दस्तरु 
नबझुाएर्मा,  

(ग) मनजले आफ्नो नार्म दतान वकताबबाट हटाई पाउन 
समर्ममत सर्मक्ष मनवेदन ददएर्मा, 

(घ) स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको दतान प्रचमलत कानून 
बर्मोस्जर्म रद्द भएर्मा । 

                                                           
 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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१०. अमभलेख अद्यावमधक गनुन पनेाः समर्ममतले यस ऐन बर्मोस्जर्म दतान 
कायर्म रहेका स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको अमभलेख 
अद्यावमधक गरी राख्न ुपनेछ । 

११. प्रमतरक्षा गदान लागेको खचन समर्ममतले व्यहोने: (१) दफा ७ बर्मोस्जर्म 
दतान भएको स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था उपर क्षमतपूमतन र्माग 
गरी अदालतर्मा दायर भएको र्मदु्दार्मा सम्बस्न्धत स्वास््यकर्मी तथा 
स्वास््य संस्थाले प्रमतरक्षा गदान लागेको र्मनामसब खचन समर्ममतले 
व्यहोनेछ ।  

  तर स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको बदमनयत वा गम्भीर 
लापरबाहीको कारण हनु गएको हामन नोक्सानीको सम्बन्धर्मा 
प्रमतरक्षा गदान लागेको खचन समर्ममतले व्यहोने छसन ।  

  (२) उपदफा (१) बर्मोस्जर्म समर्ममतबाट प्रमतरक्षा सम्बन्धी 
खचन र्माग गनन चाहने दफा ७ बर्मोस्जर्म दतान भएको स्वास््यकर्मी 
वा स्वास््य संस्थाले तोवकए बर्मोस्जर्मको वववरण समर्ममतलाई ददन ु
पनेछ ।  

१२. कोषको व्यवस्थााः (१) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा 
नार्मक एक कोष रहनेछ । 

  (२) कोषर्मा देहाय बर्मोस्जर्मका रकर्म रहनेछना्ः– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकर्म, 

(ख) दफा ८ बर्मोस्जर्म प्राप्त रकर्म, 

(ग) अन्य कुनस स्रोतबाट प्राप्त रकर्म । 

 

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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  (३) कोषको रकर्म नेपालमभरको कुनस वास्णज्य बसिर्मा खाता 
खोली जम्र्मा गररनेछ । 

  (४) कोषको सञ्चालन तोवकए बर्मोस्जर्म हनुेछ । 

१३. कोषको प्रयोगाः कोषर्मा जम्र्मा भएको रकर्म देहायको कार्मर्मा खचन 
गनन सवकनेछाः– 

(क) दफा ७ बर्मोस्जर्म दतान भएको कुनस स्वास््यकर्मी तथा 
स्वास््य संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धर्मा 
सम्बस्न्धत व्यस्िलाई अदालतबाट क्षमतपूमतन भराइददन े
गरी भएको फस सला बर्मोस्जर्मको रकर्म भिुानी गनन,  

  तर स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको बदमनयत 
वा गम्भीर लापरबाहीको कारण हनु गएको क्षमतको 
सम्बन्धर्मा अदालतको फस सला बर्मोस्जर्म सम्बस्न्धत 
व्यस्िलाई ददन ुपने क्षमतपूमतनको रकर्म समर्ममतले व्यहोने 
छसन । 

(ख) दफा ७ बर्मोस्जर्म दतान भएको स्वास््यकर्मी तथा 
स्वास््य संस्थालाई ववपक्षी बनाई अदालतर्मा दायर 
गररएको र्मदु्दाको प्रमतरक्षा गदान लागेको र्मनामसब खचन 
भिुानी गनन, 

(ग) समर्ममतको कायन सञ्चालन गनन ।  

१४. लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) कोषको आय–व्ययको लेखा प्रचमलत 
कानून बर्मोस्जर्म रास्खनेछ । 

  (२) कोषको लेखापरीक्षण र्महालेखा परीक्षकबाट हनुछे ।  

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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१५.  कसरु र सजाय: (१) कससले दफा ३ बर्मोस्जर्मको कुनस कायन गरेर्मा 
यस ऐन अन्तगनतको कसरु गरेको र्मामननेछ। 

   (२) कससले देहायको कसरु गरेर्मा कसरुको र्मारा हेरी 
देहाय बर्मोस्जर्म सजाय हनुेछ:-  

                 (क) दफा ३ को खण्ि (क) बर्मोस्जर्मको कसरु 
गरेर्मा दईु वषनदेस्ख पाँच वषनसम्र्म कस द वा दईु 
लाख रुपसयाँदेस्ख पाँचलाख रुपसयाँसम्र्म जररबाना 
वा दवुस सजाय, 

                (ख) दफा ३ को खण्ि (ख) वा (ग) बर्मोस्जर्मको 
कसरु गरेर्मा तीन वषनसम्र्म कस द वा तीन लाख 
रुपसयाँसम्र्म जररबाना वा दवुस सजाय, 

                 (ग)  दफा ३ को खण्ि (घ), (ङ) वा (च) 
बर्मोस्जर्मको कसरु गरेर्मा एक वषनसम्र्म कस द 
वा एक लाख रुपसयाँसम्र्म जररबाना वा दवुस  
सजाय। 

   (३) उपदफा (१) बर्मोस्जर्म कसरु गने व्यस्िले गरेको 
कार्म कारबाहीबाट कुनस स्वास््यकर्मी, स्वास््य संस्थार्मा कायनरत 
कर्मनचारी वा स्वास््य संस्थालाई कुनस हामन नोक्सानी भएकोर्मा र्मदु्दा 
हेने अमधकारीले सम्बस्न्धत कसरुदारबाट त्यस्तो हामन नोक्सानी 
बापत र्मनामसब र्मावफकको क्षमतपूमतन सरे्मत भराइददन ुपनेछ। 

   (४) उपदफा (३) बर्मोस्जर्म क्षमतपूमतन भराउँदा स्वास््य 
संस्थाको सम्पस्ि तोिफोि, आगजनी वा हामन नोक्सानी गरी क्षमत 
परु् याएकोर्मा त्यसरी भएको क्षमत बराबरको रकर्म भराउन ुपनेछ। 

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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१५क. पपुनक्षको लामग थनुार्मा राख्न:े प्रचमलत कानूनर्मा जनुसकुस  कुरा 
लेस्खएको भए तापमन दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ि (क) 
वा (ख) बर्मोस्जर्म सजाय हनुे र्मदु्दार्मा तत्काल प्राप्त प्रर्माणबाट 
कसरुदार देस्खने भएर्मा वा कसरुदार हो भने्न ववश्वास गने र्मनामसव 
आधार भएर्मा र्मदु्दा हेने अमधकारीले अमभयिुलाई पपुनक्षको लामग 
थनुार्मा राख्नछे । 

१६. सरकार वादी हनुेाः दफा १५ बर्मोस्जर्मको कसरु सम्बन्धी र्मदु्दा 
नेपाल सरकार वादी हनुेछ र त्यस्तो र्मदु्दा र्मलुकुी फौजदारी कायनववमध 
संवहता, २०७४ को अनसूुची–१ र्मा सर्मावेश भएको र्मामननेछ । 

१७. हदम्याद: दफा १५ बर्मोस्जर्मको कसरु भए गरेको मर्ममतले पैँतीस 
ददनमभर उजरुी ददन ुपनेछ। 

१७क. र्मदु्दा हेने अमधकारी M (१) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ि 
(क) वा (ख) बर्मोस्जर्म सजाय हनुे र्मदु्दाको शरुू कारबाही र 
वकनारा गने अमधकार सम्बस्न्धत स्जडला अदालतलाई हनुछे। 

  (२) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ि (ग) बर्मोस्जर्म 
सजाय हनुे र्मदु्दाको शरुू कारबाही र वकनारा गने अमधकार 
सम्बस्न्धत स्जडलाको प्रर्मखु स्जडला अमधकारीलाई हनुेछ। 

१७ख. पनुरावेदन M दफा १७क. को उपदफा (२) बर्मोस्जर्म प्रर्मखु स्जडला 
अमधकारीले गरेको मनणनयर्मा स्चि नबझु्न े पक्षले त्यस्तो मनणनय 
भएको मर्ममतले पैंतीस ददनमभर सम्बस्न्धत स्जडला अदालतर्मा 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

                                                           

 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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१८. उपसमर्ममत गठन गनन सक्नेाः (१) समर्ममतले आफ्नो कायन सञ्चालनको 
लामग सम्बस्न्धत के्षरका ववशेषज्ञ संलग्न गरी आवश्यकता अनसुार 
उपसमर्ममत गठन गनन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बर्मोस्जर्म गदठत उपसमर्ममतको कार्म, कतनव्य 
र अमधकार तथा कायनववमध समर्ममतले तोवकददए बर्मोस्जर्म हनुेछ ।  

१९. बसठक भिााः समर्ममत वा दफा १८ बर्मोस्जर्म गदठत उपसमर्ममतका 
सदस्यहरुले समर्ममत वा उपसमर्ममतको बसठकर्मा भाग मलए बापत 
तोवकए बर्मोस्जर्म बसठक भिा पाउनेछन ्। 

२०. अमधकार प्रत्यायोजनाः समर्ममतले आफूलाई प्राप्त अमधकारर्मध्ये 
आवश्यकता अनसुार केही अमधकार समर्ममतको कुनस सदस्य वा दफा 
१८ बर्मोस्जर्म गदठत उपसमर्ममतलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नछे । 

२१. प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म कारबाही चलाउन बाधा नपनेाः कुनस 
व्यस्िले यस ऐन ववपरीत गरेको कुनस कायन प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म 
पमन सजाय हनुे रहेछ भन े मनज उपर त्यस्तो कानून बर्मोस्जर्म 
कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनस कुराले बाधा पगेुको र्मामनने छसन। 

२२. मनयर्म बनाउने अमधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन नेपाल 
सरकारले आवश्यक मनयर्म बनाउन सक्नछे ।1 

                                                           
द्रिव्याः– केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सर्मायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा 

रुपान्तर भई र्मलुकुी संवहता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा 
संशोधन भएका शब्दहरुाः– 

   “सरकारी र्मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची–१” को सट्टा “र्मलुकुी फौजदारी 
कायनववमध संवहता, २०७४ को अनसूुची–१” । 


