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नपेाल स्वास््य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ 

लालमोहि ि प्रकाशन मममि 

         २०५३।११।३ 

संशोधन गने ऐन                                           प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममि 

१. गणिन्त्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून 

 संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।११।१३ 

२०५३ सालको ऐन नं. ३० 

=............ 

नपेाल स्वास््य व्यवसायी परिषद्को व्यवस्था गनब ेनकेो ऐन 

प्रस्िावना : नपेाल =............... को स्वास््य सेवालाई समयानकूुल प्रभावकािी ेनाउन मेमिकल 
काउन्न्त्सल ऐनमा दिाब हनु योग्य न्िककत्सक, नसब ेाहेकका स्वास््य व्यवसायीहरूको सेवालाई 
व्यवन्स्थि एवं वैज्ञामनक ढङ्गले परििालन गनब िथा उनीहरूको योग्यिा अनसुाि नाम दिाब गने 
व्यवस्था गनब स्वास््य व्यवसायी परिषद्को स्थापना गनब वाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महािाजामधिाज वीिेन्त्र वीि कवक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्िीसौं वषबमा संसदले 
यो ऐन ेनाएकोछ । 

१. संन्िप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल स्वास््य व्यवसायी परिषद् ऐन, 

२०५३” िहेकोछ । 

(२) यो ऐन नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा सूिना प्रकाशन गिी िोकेको 
मममिदेन्ि िोकेको स्थानमा लागू हनुेछ ।   

२. परिभाषा : कवषय वा प्रसंगले अको अथब नलागेमा यस ऐनमा,– 

(१) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ ेमोन्जम स्थापना भएको नेपाल स्वास््य व्यवसायी 
परिषद् सम्झन ुपछब । 

(२) “अध्यि” भन्नाले परिषद्को अध्यि सम्झन ुपछब । 

                                                           


    यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेन्ि लागू भएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा न्झककएको । 

       
 मममि २०५४।२।२१ देन्ि नेपालभि लागू हनुे गिी िोककएको (नेपाल िाजपर मममि २०५४।२।२१) । 
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(३) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झन ु पछब ि सो शब्दले अध्यि 
समेिलाई जनाउँछ । 

(४) “स्वास््य व्यवसाय” भन्नाले मेिामीको िोगको उपिाि, मनदान, िोकथाम वा 
स्वास््य व्यवसाय सम्ेन्त्धी कुनै कायबलाई जनाउँछ । 

(५) “स्वास््य व्यवसायी” भन्नाले िोककएको न्त्यूनिम योग्यिा प्राप्त गिी स्वास््य 
व्यवसायमा लागेको व्यन्ि सम्झन ुपछब । 

(६) “दिाब ककिाे” भन्नाले यो ऐन अन्त्िगबि स्वास््य व्यवसायीहरूको नाम दिाब 
गनब ििा गरिएको दिाब ककिाे सम्झन ुपछब । 

(७) “दिाबवाला स्वास््य व्यवसायी” भन्नाले दिाब ककिाेमा नाम दिाब भएका 
स्वास््य व्यवसायी सम्झन ुपछब । 

(८) “समममि” भन्नाले दफा १२ ेमोन्जम गठन भएको समममि सम्झन ुपछब । 

(९) “िन्जष्ट्राि” भन्नाले दफा १३ ेमोन्जम मनयिु गिेको वा िोकेको व्यन्ि 
सम्झन ुपछब । 

(१०) “िोककएको” वा “िोककए ेमोन्जम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगबि ेनेको मनयम वा 
कवमनयममा िोककएको वा िोककए ेमोन्जम सम्झन ुपछब । 

३. परिषद्को स्थापना : स्वास््य सेवालाई व्यवन्स्थि रूपेाट सञ्चालन गनब स्वास््य 
व्यवसायीहरूको नाम योग्यिा अनसुाि दिाब गनबको लामग स्वास््य व्यवसायी परिषद् स्थापना 
गरिएकोछ । 

४. परिषद्को गठन : (१) दफा ३ ेमोन्जम स्थापना भएको परिषद्मा देहायका सदस्यहरू 
िहनेछन:्- 

(क) स्वास््य व्यवसायसंग सम्ेन्न्त्धि कवषयमा स्नािकोपामध  

प्राप्तगिी कम्िीमा ५ वषब स्वास््य व्यवसायमा लागेका 
  व्यन्िहरू मध्येेाट नेपाल सिकािेाट मनोनीि व्यन्ि       –अध्यि 

(ि) नेपाल स्वास््य प्राकवमधक संघको अध्यि वा मनजले  

िोकेकोप्रमिमनमध       – सदस्य 

(ग) नेपाल फमाबस्यूकटकल एशोन्शएसनको अध्यि वा मनजले  

िोकेको प्रमिमनमध     – सदस्य 

(घ) नेपाल िेमियोलोन्जकल सोसाइटीको अध्यि वा 
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 मनजले िोकेको प्रमिमनमध    – सदस्य 

(ङ) प्याथोलोजी, कफन्जयोथेिापी, पन्ब्लक हेल्थ कवषय समूहेाट  

नेपाल स्वास््य प्राकवमधक संघको मसफारिसमा नेपाल  

सिकािेाट मनोनीि िीनजना दिाबवाला स्वास््य  

व्यवसायीहरू        – सदस्य 

(ि) दिाबवाला स्वास््य व्यवसायीहरूले आफूमध्येेाट  

िोककए ेमोन्जम मनवाबिन गिेका स्वास््य व्यवसायीहरू 

 िािजना       – सदस्य 

(छ) न्िककत्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको िीन वा मनजले  

िोकेको प्रमिमनमध      – सदस्य 

(ज) प्रमिमनमध, नेपाल मेमिकल काउन्न्त्सल    – सदस्य 

(२) नेपाल सिकािले परिषद्को सल्लाह मलई नेपाल िाजपरमा सूिना प्रकाशन गिी 
परिषद्को सदस्यहरू थपघट वा हेिफेि गनब सक्नेछ । 

(३) परिषद्ले आवश्यक देिेमा न्िककत्सा व्यवसायी िेरको कुनै स्वदेशी वा कवदेशी 
कवशेषज्ञलाई पयबवेिकको रूपमा ेैठकमा भाग मलन आमन्त्रण गनब सक्नेछ । 

(४) परिषद् गठन नभएसम्मको लामग परिषद्ले गनुब पने काम गने गिी  

नेपाल सिकािले दफा ४ ेमोन्जमका िेरहरू समेकटने गिी समममि गठन गनब सक्नेछ । 
त्यसिी गठन भएको समममिको अवमध ेढीमा एक वषबको हनुेछ । 

५. परिषद् स्वशामसि संस्था हनु े: (१) परिषद् अकवन्च्छन्न उत्तिामधकािवाला स्वशामसि ि संगठठि 
संस्था हनुेछ । 

(२) परिषद्को सेै कामको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) परिषद्ले व्यन्ि सिह िल अिल सम्पन्त्त प्राप्त गनब, उपभोग गनब, ेेि मेिन 
गनब वा अन्त्य ककमसमले ेन्त्दोेस्ि गनब सक्नेछ । 

(४) परिषद्ले व्यन्ि सिह नामलस उजिु गनब ि परिषद् उपि पमन सोही नामेाट 
नामलस उजिु लाग्न सक्नेछ । 

६. सदस्यको पदावमध : (१) परिषद् मनोनीि वा मनवाबन्िि सदस्यहरूको पदावमध िीन वषबको 
हनुेछ । पदावमध समाप्त भएपमछ मनजहरू पनुः मनोनीि वा मनवाबन्िि हनु सक्नेछन ्। 
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(२) पदावमध समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिि हनु आएमा ेाँकी अवमधको लामग 
अको सदस्य मनोनीि वा मनवाबन्िि हनुेछ । 

७. सदस्यको मनममत्त अयोग्यिा : देहायको कुनै व्यन्ि परिषद्को सदस्यमा मनोनीि वा मनवाबन्िि 
हनु वा सदस्यमा ेहाल िहन अयोग्य मामननेछ :– 

(१) गैि नेपाली नागरिक, 

(२) दिाब ककिाेमा नाम हटाइएको, 
(३) नैमिक पिन देन्िने फौजदािी अमभयोगमा अदालिेाट कसूिदाि ठहिी सजाय 

पाएको, वा 
(४) मगज मेग्रकेो । 

८. सदस्यिा समाप्त हनु े अवस्था : देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यिा समाप्त भएको    
मामननेछ :– 

(१) दफा ७ ेमोन्जम सदस्य िहन अयोग्य भएमा, 
(२) सदस्यको पदेाट ठदएको िाजीनामा स्वीकृि भएमा, 
(३) मतृ्य ुभएमा, वा  

(४) परिषद्लाई कािण सकहिको सूिना नठदई लगािाि िीन पटकभन्त्दा ेढी 
परिषद्को ेैठकमा अनपुन्स्थि भएमा । 

९. परिषद्को काम, किबव्य ि अमधकाि : परिषद्को काम, किबव्य ि अमधकाि देहाय ेमोन्जम 
हनुेछ :– 

(१) स्वास््य व्यवसाय सम्ेन्त्धी काम सिुारूरूपले सञ्चालन गनब आवश्यक नीमि 
मनधाबिण गने । 

(२) स्वास््य व्यवसायी सम्ेन्त्धी अध्ययन, अध्यापन गिाइने न्शिण संस्थाहरूको 
पाठ्यक्रम, भनाबका शिबहरू िथा पिीिा प्रणाली सम्ेन्त्धी नीमि मनधाबिण गिी ित्सम्ेन्त्धी 
कुिाहरूको मूल्यांङ्कन ि पनुिावलोकन गने । 

(३) स्वास््य व्यवसायीहरूको योग्यिाको मनधाबिण गिी योग्यिा पगेुका स्वास््य 
व्यवसायीहरूको नाम दिाब गने व्यवस्था गने ।  

१०. परिषद्को ेैठक ि मनणबय : (१) परिषद्को ेैठक अध्यिले िोके ेमोन्जम हनुेछ । 
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(२) परिषद्को ेैठक साधािणिया वषबको िीन पटक ेस्नेछ ि अध्यिले आवश्यक 
देिेमा ेढी पटक पमन ेैठक ेोलाउन सक्नेछ । 

(३) परिषद्को ेैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ । मनजको अनपुन्स्थमिमा 
सदस्यहरूले आफूमध्येेाट छानेको व्यन्िले ेैठकको अध्यििा गनेछ । 

(४) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पिास प्रमिशि सदस्यहरू उपन्स्थि भएमा 
परिषद्को ेैठकको लामग गणपूिक संख्या पगेुको मामननेछ । 

(५) परिषद्को ेैठकमा ेहमुिको िाय मान्त्य हनुेछ ि मि ेिाेि भएमा ेैठकको 
अध्यििा गने व्यन्िले मनणबयात्मक मि ठदन पाउनछे । 

(६) परिषद्को मनणबय िन्जष्ट्रािद्वािा प्रमान्णि गरिनेछ । 

(७) सदस्यहरूले ेैठकमा भाग मलँदा पाउने भत्ता िथा अन्त्य सकुवधाहरू िोककए 
ेमोन्जम हनुेछ । 

(८) परिषद्को ेैठक सम्ेन्त्धी अन्त्य कायबकवमध परिषद् आफैँ ले मनधाबिण गिे ेमोन्जम 
हनुेछ । 

११. अमधकाि प्रत्यायोजन : परिषद्ले आफ्नो अमधकाि आवश्यकिानसुाि अध्यि, सदस्य वा िोककए 
ेमोन्जम सदस्यहरूको समममिलाई प्रत्यायोजन गनब सक्नेछ । 

१२. समममि : (१) परिषद्को मनणबयहरू कायाबन्त्वयन गनब परिषद्ले िोककए ेमोन्जम कवमभन्न कवषय 
सम्ेन्त्धी समममिहरूको गठन गनब सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ेमोन्जम गठन हनुे कवषय समममिको काम, किबव्य ि अमधकाि 
िथा ेैठक सम्ेन्त्धी अन्त्य कायबकवमध परिषद्ले िोके ेमोन्जम हनुेछ । 

१३. िन्जष्ट्राि : (१) परिषद्को प्रशासकीय काम कािेाही गनब नेपाल सिकािले स्वास््य 
व्यवसायमा संलग्न कुनै व्यन्िलाई िन्जष्ट्रािमा मनयिु गनब वा िोक्न सक्नेछ ।  

(२) िन्जष्ट्रािले परिषद्को सन्िव भै काम गनेछ । 

(३) िन्जष्ट्रािको सेवा, शिब ि सकुवधा िोककए ेमोन्जम हनुेछ । 

(४) िन्जष्ट्रािको अनपुन्स्थमिमा मनजले गनुब पने सेै काम कािेाही गनब  

नेपाल सिकािले परिषद्को अन्त्य कुनै अमधकृि िहको कमबिािीलाई िोक्नेछ । 

१४. िन्जष्ट्रािको काम, किबव्य ि अमधकाि : िन्जष्ट्रािको काम, किबव्य ि अमधकाि देहाय ेमोन्जम  
हनुेछ :- 
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(१) परिषद्को मनणबय कायाबन्त्वयन गने, गिाउने । 

(२) परिषद्को ेैठकमा पेश गनुब पने छलफलको कवषय सूिी ियाि गने । 

(३) िन्जष्ट्रािको अन्त्य काम, किबव्य ि अमधकाि िोककए ेमोन्जम हनुेछ । 

१५. परिषद्का कमबिािी : (१) परिषद्ले आवश्यक भए जमि कमबिािीहरू मनयिु गनब सक्नेछ । 

(२) उपदफा(१) ेमोन्जम मनयिु कमबिािीहरू िन्जष्ट्रािको िेिदेि ि मनयन्त्रणमा   
िहनेछन ्। 

(३) परिषद्का कमबिािीहरूको सेवा, शिब ि सकुवधा िोककए ेमोन्जम हनुेछ । 

१६. दिाब ककिाेमा नाम दिाब गिाउन दििास्ि ठदन े: (१) िोककए ेमोन्जमको न्त्यूनिम योग्यिा 
प्राप्त गिेका स्वास््य व्यवसाय गनब िाहने स्वास््य व्यवसायीले यो ऐन ि यस ऐन अन्त्िगबि 
ेनेका मनयमको अधीनमा िही दिाब ककिाेमा नाम दिाब गिाउन परिषद्मा िोककए ेमोन्जम 
दििास्ि ठदन ुपनेछ । 

(२) यो ऐन प्रािम्भ भएका ेिि स्वास््य व्यवसाय गरििहेका स्वास््य 
व्यवसायीहरूले दिाब ककिाेमा नाम दिाब गिाउन यो ऐन प्रािम्भ भएको मममिले ६ मकहनामभर 
उपदफा (१) ेमोन्जम दििास्ि ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा(१) वा (२) ेमोन्जम नाम दिाब गिाउन दििास्ि ठदने स्वास््य 
व्यवसायीले दििास्ि साथ आफ्नो योग्यिा सम्ेन्त्धी प्रमाणपर, मसफारिसपर, उपामध ि िोककए 
ेमोन्जमको दस्ििु संलग्न गनुब पनेछ । 

१७. दििास्ि उपि कािेाही : (१) दफा १६ ेमोन्जम पनब आएको दििास्ि उपि िन्जष्ट्रािले 
आवश्यक जाँिेझु गिी दिाब ककिाेमा नाम दिाब गनब सम्ेन्न्त्धि कवषय समममिमा पेश 
गनेछ। 

(२) उपदफा (१) ेमोन्जम पेश हनु आएको दििास्ि उपि सम्ेन्न्त्धि कवषय 
समममिले योग्यिा सम्ेन्त्धी प्रमाणपर ि उपामध मान्त्यिा प्राप्त हो होइन ि दििास्ि िीिपूवबक 
छ छैन भने्न कुिामा समेि जाँिेझु गिी पन्त्र ठदनमभर परिषद् समि प्रमिवेदन पेश गनुब 
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) ेमोन्जम समममिले पेश गिेको प्रमिवेदनको आधािमा 
दििास्िवालाको नाम दिाब ककिाेमा दिाब गने नगने कुिाको मनणबय परिषद्ले गनेछ । 

(४) उपदफा (३) ेमोन्जम परिषद्ले दििास्िवालाको नाम दिाब हनुे मनणबय गिेकोमा 
िन्जष्ट्रािले त्यस्िो दििास्िवालाको नाम दिाब ककिाेमा दिाब गिी िोककएको ढाँिामा दिाबको 
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प्रमाणपर ठदन ुपनेछ ि परिषद्ले दििास्िवालाको नाम दिाब नगने मनणबय गिेकोमा िन्जष्ट्रािले 
त्यसको जानकािी दििास्िवालालाई ठदनेछ । 

१८. दिाब ककिाेेाट नाम हटाउन ेि पनुः नाम दिाब गने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा परिषद्ले 
कुनै दिाबवाला स्वास््य व्यवसायीको नाम दिाब ककिाेेाट हटाउन आदेश ठदन सक्नेछ :– 

(क) नैमिक पिन देन्िने फौजदािी अमभयोगमा अदालिेाट सजाय पाएको, 
(ि) पेशा सम्ेन्त्धी िोककएको आििण पालन नगिेको भनी परिषद्को दईु 

मिहाई ेहमुिले ठहयाबएको, वा  

(ग) मगज मेग्रकेो वा शािीरिक अवस्थाले पेशा गनब असमथब भएमा । 

(२) उपदफा (१) ेमोन्जम दिाब ककिाेेाट नाम हटाइएको स्वास््य व्यवसायीले 
मनामसे माकफकको कािण देिाई पनुः नाम दिाब गिाउन दििास्ि ठदएमा परिषद्ले मनजको 
नाम पनुः दिाब गनब मनामसे देिेमा परिषद्ले नाम दिाब गने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) ेमोन्जम आदेश प्राप्त भएकोमा िन्जष्ट्रािले िोककए ेमोन्जम दस्ििु 
मलई त्यस्िो स्वास््य व्यवसायीको नाम दिाब ककिाेमा पनुः दिाब गिी प्रमाणपर ठदन ुपनेछ। 

१९. प्रमाणपर िद्द गने : धोका वा गल्िीले कुनै व्यन्िको नाम दिाब ककिाेमा दिाब हनु गएको 
िहेछ भने्न कुिाको जानकािी हनु आई सो कुिा जाँिेझु गदाब साँिो ठहरिन आएमा परिषद्ले 
त्यस्िो व्यन्िको दिाबको प्रमाणपर कफिाब मलई दिाब िद्द गनब सक्नेछ । 

२०. स्वास््य व्यवसाय गनब नपाउन े : यो ऐन प्रािम्भ भएको एकवषब पमछ दिाबवाला स्वास््य 
व्यवसायी ेाहेक अन्त्य स्वास््य व्यवसायीले प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपले स्वास््य व्यवसाय गनब 
पाउने छैन। 

२१. शैन्िक योग्यिाको मान्त्यिा : (१) परिषद्को मसफारिसमा नेपाल सिकािले स्वास््य व्यवसाय 
सम्ेन्त्धी शैन्िक योग्यिाको प्रमाणपर वा अन्त्य उपामधहरूलाई मान्त्यिा प्रदान गनब सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ेमोन्जम नेपाल सिकािेाट मान्त्यिा प्रदान गरिएको शैन्िक 
योग्यिाको प्रमाणपर वा उपामधहरू नेपाल िाजपरमा प्रकान्शि गरिनेछ । 

२२. कवविण माग गनब सक्न े : दफा २१ ेमोन्जम मान्त्यिा प्रदान गरिएको शैन्िक योग्यिाको 
प्रमाणपर वा अन्त्य उपामधहरू प्रदान गने न्शिण संस्थाले त्यस्िो प्रमाणपर वा अन्त्य 
उपामधहरूको मनममत्त मनधाबरिि गिेको पाठ्यक्रम िथा भनाबको लामग मनधाबरिि गिेको 
शिबहरूको मूल्याङ्कनको लामग परिषद्ले समय समयमा त्यस्िो संस्थासंग कवविण माग गनब 
सक्नेछ ि सो कवविण उपलब्ध गिाउन ुत्यस्िो संस्थाको किबव्य हनुेछ । 
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२३. पिीिाको मनिीिण : दफा २१ ेमोन्जम मान्त्यिा प्रदान गरिएको शैन्िक योग्यिाको 
प्रमाणपर वा अन्त्य उपामधहरूको लामग सम्ेन्न्त्धि न्शिण संस्थाेाट मलइने पिीिाहरू 
मनिीिण गनबको लामग परिषद्ले मनिीिक मनयिु गिी पठाउन सक्नेछ । यसिी मनयिु 
गरिएका मनिीिकले आफूले मनिीिण गिेका पिीिाको सम्ेन्त्धमा परिषद्ले िोकेको कवविण 
िलुाई परिषद् समि प्रमिवेदन पेश गनेछ । 

िि मनिीिकले त्यस्िो कुनै पिीिामा कुनै ककमसमको हस्ििेप गनब पाउने छैन । 

२४. मान्त्यिा हटाउन े : (१) दफा २२ ेमोन्जम प्राप्त कवविण ि दफा २३ ेमोन्जम प्राप्त 
प्रमिवेदन उपि कविाि गदाब दफा २१ ेमोन्जम मान्त्यिा प्रदान गरिएको कुनै शैन्िक 
योग्यिाको प्रमाणपर वा उपामधहरूको मनममत्त सम्ेन्न्त्धि न्शिण संस्थाले मनधाबिण गिेको 
पाठ्यक्रम, भनाबका शिबहरू िथा मनिीिण सञ्चालन कवमध उपयिु एवं पयाबप्त छैन भने्न लागेमा 
सो सम्ेन्त्धमा परिषद्ले आफ्नो प्रमिवेदन नपेाल सिकाि समि पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) ेमोन्जम परिषद्को प्रमिवेदन प्राप्त भएपमछ नेपाल सिकािले 
आवश्यक देिेमा सम्ेन्न्त्धि न्शिण संस्थासंग स्पष्टीकिण माग गनब सक्नेछ ि स्पष्टीकिण 
प्राप्त भएमा सो उपि कविाि गिी अरू कुनै जाँिेझु गनुब पने भए आवश्यक जाँिेझु गिी सो 
समेिको आधािमा नेपाल सिकािले त्यस्िो न्शिण संस्थाेाट कुनै िास मममिपमछ प्रदान 
गरिएको स्वास््य व्यवसाय सम्ेन्त्धी शैन्िक योग्यिाको प्रमाणपर वा अन्त्य उपामधको 
मान्त्यिालाई नेपाल िाजपरमा सूिना प्रकाशन गिी हटाउन सक्नेछ । 

२५. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुटै्ट कोष िहनेछ । 

(२) परिषद्को कोषमा देहाय ेमोन्जमका िकमहरू िहनेछन:्- 
(क) नेपाल सिकािेाट प्राप्त िकम, 

(ि) स्वास््य व्यवसायीहरूको नाम दिाब दस्ििु ेापि प्राप्त िकम, ि  

(ग) अन्त्य स्रोिेाट प्राप्त िकम । 

(३) परिषद्को कोषको सञ्चालन परिषद्ले िोके ेमोन्जम हनुेछ । 

२६. लेिा ि लेिापिीिण : (१) परिषद्को आय–व्ययको लेिा िोककए ेमोन्जम िान्िनेछ । 

(२) परिषद्को लेिापिीिण िोककए ेमोन्जम हनुेछ । 

(३) नेपाल सिकािले िाहेमा कोषको कहसाे ककिाे सम्ेन्त्धी कागजाि जनुसकैु 
ेिि जाँच्न वा जिँाउन सक्नेछ । 
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२७. परिषद्को कवघटन : (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगबि ेनेको मनयम ेमोन्जम 
आफूलाई प्राप्त अमधकाि प्रयोग गनब नसकेको वा अमधकािको दरुूपयोग गिेको वा प्राप्त 
अमधकाि भन्त्दा ेढी अमधकाि प्रयोग गिेको वा यो ऐन ि यस ऐन अन्त्िगबि ेनेको मनयम 
ेमोन्जम परिषद्ले पालन गनुब पने किबव्य पालन गनब नसकेको भने्न नेपाल सिकािलाई 
लागेमा नेपाल सिकािले परिषद्लाई कवघटन गनब सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ेमोन्जम परिषद् कवघटन भएपमछ सो परिषद्को कोष ि अन्त्य 
सम्पमि नेपाल सिकािले आफ्नै न्जम्मामा िािी अको परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन ि यस 
ऐन अन्त्िगबि ेनेको मनयम ेमोन्जम परिषद्ले गनुब पने सेै काम कािेाही आफैले गनब वा 
कुनै समममि गठन गिी सो समममिेाट गिाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) ेमोन्जम परिषद् कवघटन भएको साधािणिया िीन मकहनामभर 
नेपाल सिकािले दफा ३ ेमोन्जम अको परिषद् गठन गनेछ । 

(४) अको परिषद् गठन भएपमछ उपदफा (२) ेमोन्जम नेपाल सिकािले आफ्नो 
न्जम्मामा िािेको कोष ि सम्पन्त्त उि परिषद्लाई ेझुाउनेछ । 

२८. दण्ि सजाय : (१) दफा २० को ेन्िबलाप स्वास््य व्यवसाय गने व्यन्िलाई िोककए 
ेमोन्जम सजाय हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेि गरिएको ेाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगबि ेनेको 
मनयमको ेन्िबलाप हनुे कुनै काम गने व्यन्िलाई िोककए ेमोन्जम सजाय हनुेछ । 

२९. अनसुन्त्धान ि िहकककाि गने अमधकािी : यो ऐन अन्त्िगबि कसूि ठहरिने मदु्दाको अनसुन्त्धान 
ि िहकककाि गने अमधकाि नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा सूिना प्रकाशन गिी िोकेको 
अमधकािीलाई हनुेछ । 

३०. नपेाल सिकाि वादी हनु े : दफा २९ ेमोन्जम अनसुन्त्धान िहकककाि भै अदालिमा दायि 
गरिने मदु्दा नेपाल सिकाि वादी हनुेछ । 

३१. पनुिावेदन : यो ऐन ेमोन्जम परिषद्््ले गिेको मनणबय वा ठदएको आदेश उपि न्ित्त नेझु्न े
व्यन्िले त्यस्िो मनणबय वा आदेशको सूिना पाएको मममिले पैिीस ठदनमभर उच्ि 
अदालिमा पनुिावेदन गनब सक्नेछ । 

                                                           


   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वािा संशोमधि । 
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३२. मनयम ेनाउन े अमधकाि : यो ऐनको उदे्दश्य कायाबन्त्वयन गनब नेपाल सिकािले परिषद्को 
पिामशब मलई आवश्यक मनयमहरू ेनाउन सक्नेछ । 

३३. कवमनयम ेनाउन े अमधकाि : परिषद्ले आफ्नो दैमनक कायब सञ्चालनको लामग नेपाल 
सिकािको स्वीकृमि मलई कवमनयमहरू ेनाउन सक्नेछ । 

                                                           
 b|i6Jo M  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वािा रूपान्त्िि गरिएका शब्दहरूः–  
     “श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “नेपाल सिकाि” । 


