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नपेाल नर्सिङ्ग परिषद् ऐन, २०५२ 

लालमोहि ि प्रकाशन र्मर्ि 

                                                                          

        २०५२।१२।७ 

संशोधन गने ऐन 

१.  नेपाल नर्सिङ्ग परिषद् (पहहलो संशोधन) ऐन, २०५८            २०५८।१०।४ 

प्रमाणीकिण ि प्रकाशन र्मर्ि 

२.  गणिन्त्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून 

    संशोधन गने ऐन, २०६६           २०६६।१०।७ 

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

४.  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकिण, समायोजन  

ि खािेज गने ऐन, २०७४                २०७४।६।३ 

५.  नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

    संशोधन गने ऐन, २०७५                २०७५।११।१९ 

 

२०५२ सालको ऐन नं. १५ 

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

नपेाल नर्सिङ्ग परिषद्को व्यिस्था गनि बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : नेपाल ……….. को नर्सिङ्ग सेिालाई प्रभािकािी बनाई व्यिस्स्थि एिं िैज्ञार्नक ढंगले 
परिचालन गनि िथा नसिहरुको योग्यिा अनसुाि नाम दिाि गने समेि व्यिस्था गनि एक नर्सिङ्ग 
परिषद्को स्थापना गनि िाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महािाजर्धिाज िीिेन्त्र िीि हिक्रम शाहदेिको शासनकालको चौबीसौं िषिमा संसदले यो 
ऐन बनाएकोछ । 

१. संस्िप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल नर्सिङ्ग परिषद् ऐन, २०५२” िहेकोछ। 

                                                           

    यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेस्ख लागू भएको । 

    यो ऐन संिि ्२०७५ साल भदौ १ गिेदेस्ख प्रािम्भ हनुे । 
  गणिन्त्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा स्िहकएको । 
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(२) यो ऐन नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाशन गिी िोकेको 
र्मर्िदेस्ख िोकेको िेरमा लागू हनुेछ ।  

२. परिभाषााः हिषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोस्जम स्थापना भएको नेपाल नर्सिङ्ग 
परिषद् सम्िन ुपछि । 

(ख) “अध्यि” भन्नाले परिषद्को अध्यि सम्िन ुपछि । 

 (ख१) “उपाध्यि” भन्नाले परिषद्को उपाध्यि सम्िन ुपछि । 

(ग) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्िन ुपछि ि सो शब्दले अध्यि 
िथा उपाध्यि समेिलाई जनाउँछ । 

(घ) “नसि” भन्नाले यो ऐन बमोस्जम मान्त्यिा प्राप्त स्शिण संस्थाबाट नर्सिङ्ग 
हिषयमा र्िग्री, र्िप्लोमा िा प्रमाणपर प्राप्त व्यस्ि सम्िन ुपछि । 

 (घ१) “र्मििाइफ” भन्नाले यो ऐन बमोस्जम मान्त्यिा प्राप्त स्शिण संस्थाबाट 
र्मििाइफिी हिषयमा र्िग्री, र्िप्लोमा िा प्रमाणपर प्राप्त व्यस्ि सम्िन ु
पछि । 

(ङ) “अ.न.र्म. (सहायक स्िास््य परिचारिका)” भन्नाले यो ऐन बमोस्जम 
मान्त्यिा प्राप्त स्शिण संस्थाबाट अ.न.र्म. (सहायक स्िास््य 
परिचारिका) को प्रमाणपर प्राप्त व्यस्ि सम्िन ुपछि । 

 (ङ१) “नर्सिङ्ग व्यिसायी” भन्नाले नसि, र्मििाइफ िथा अ.न.मी. सम्िन ुपछि 
। 

 (च) “दिाििाला नर्सिङ्ग व्यिसायी” भन्नाले दिाि हकिाबमा नाम दिाि भएका 
नसि, र्मििाइफ िथा अ.न.मी.सम्िन ुपछि । 

(छ) “दिाि हकिाब” भन्नाले यो ऐन अन्त्िगिि नर्सिङ्ग व्यिसायीको नामदिाि 
गनि खिा गरिएको दिाि हकिाब सम्िन ुपछि । 

(ज) “िस्जष्ट्राि” भन्नाले दफा १३ बमोस्जम र्नयिु गरिएको िा िोहकएको 
व्यस्ि सम्िन ुपछि । 

                                                           

    र्मर्ि २०५३।३।२ देस्ख लागू हनुे गिी िोहकएको (ने.िा.प. र्मर्ि २०५३।३।२) 
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
 पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
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 (ज१) “स्शिण संस्था” भन्नाले नर्सिङ्ग, र्मििाइफिी िथा अ.न.मी. सम्बन्त्धी 
हिषय अध्ययन, अध्यापन गिाउने, िालीम ददन ेिा ददलाउने सिकािी, 
गैि सिकािी िा र्नजी स्शिण संस्था सम्िन ुपछि । 

(ि)  “िोहकएको” िा “िोहकए बमोस्जम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगिि बनेको 
र्नयममा िोहकएको िा िोहकए बमोस्जम सम्िन ुपछि । 

३. परिषद्को स्थापना  : यस ऐन बमोस्जम नर्सिङ्ग सेिालाई व्यिस्स्थि रुपमा सञ्चालन गनि नर्सिङ्ग 
परिषद् स्थापना गरिएकोछ । 

४. परिषद् स्िशार्सि संस्था हनु े: (१) परिषद् अहिस्छछन्न उत्तिार्धकाििाला स्िशार्सि ि संगदठि 
संस्था हनुेछ । 

(२) परिषद्को सबै कामको र्नर्मत्त आफनो एउटा छटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) परिषद्ले व्यस्ि सिह चल अचल सम्पस्त्त प्राप्त गनि, उपभोग गनि, बेचर्बखन गनि 
िा अन्त्य कुनै हकर्समले बन्त्दोबस्ि गनि सक्नेछ । 

(४) परिषद्ले व्यस्ि सिह आफनो नामबाट नार्लस उजिु गनि ि परिषद् उपि पर्न 
सोही नामबाट नार्लस उजिु लाग्न सक्नेछ । 

५. परिषद्को गठन :  (१) दफा ३ बमोस्जम स्थापना भएको परिषद्मा देहाय बमोस्जमका 
सदस्यहरु िहनेछन ्:– 

(क)  नर्सिङ्ग हिषयमा कम्िीमा स्नािक उपार्ध प्राप्त गिी  

नर्सिङ्ग व्यिसायमा कम्िीमा पन्त्र िषि अनभुि प्राप्त  

गिेका व्यस्िहरुमध्ये नेपाल सिकािबाट मनोनीि व्यस्ि –अध्यि 

  (ख) नर्सिङ्ग हिषयमा कम्िीमा स्नािक उपार्ध प्राप्त गिी  

नर्सिङ्ग व्यिसायमा कम्िीमा बाह्र िषि अनभुि प्राप्त  

गिेका व्यस्िहरुमध्ये नपेाल सिकािबाट मनोनीि व्यस्ि –उपाध्यि 

  (ग) नर्सिङ्ग क्याम्पसका क्याम्पस प्रमखुहरुमध्ये नपेाल  

सिकािबाट मनोनीि दईुजना     –सदस्य 

  (घ) अध्यि, नेपाल नर्सिङ्ग संघ     –सदस्य 

  (ङ) स्िास््य सेिा हिभागका महार्नदेशकले िोकेको अर्धकृि 

                                                           
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
 पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
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    स्ििको नसि       –सदस्य 

  (च) र्रभिुन हिश्वहिद्यालय, स्चहकत्साशास्त्र अध्ययन  

संस्थानको िीनले िोकेको अर्धकृि स्ििको नसि  –सदस्य 

(छ) नेपाल नर्सिङ्ग संघका साधािण सदस्यहरुमध्येबाट  

र्निािस्चि िीनजना      –सदस्य 

  (ज) नर्सिङ्ग व्यिसायमा ख्यार्िप्राप्त नसिहरुमध्येबाट  

नेपाल सिकािबाट मनोनीि एकजना    –सदस्य 

  (ि) नर्सिङ्ग िेरमा दश िषि सेिा गरिसकेका दिाििाला  

नर्सिङ्ग व्यिसायी भई प्रदेश सिकािको स्िास््य 

    र्नदेशनालय, िेरीय अस्पिाल िा अञ्चल अस्पिालमा   

कायििि नर्सिङ्ग प्रमखुहरुमध्येबाट परिषद्को र्सफारिसमा 
 नेपाल सिकािबाट मनोनीि एकजना    –सदस्य 

  (ञ) मेट्रोनहरुमध्ये नेपाल सिकािबाट मनोनीि एकजना  –सदस्य 

  (ट) िाहष्ट्रय जीिनमा ख्यार्िप्राप्त उपभोिाका िफि बाट  

नेपाल सिकािबाट मनोनीि एकजना    –सदस्य 

  (ठ) प्रर्िर्नर्ध, प्राहिर्धक स्शिा िथा व्यािसाहयक  

िालीम परिषद्       –सदस्य 

(२) उपदफा (१) को खण्ि (छ) बमोस्जमका सदस्यहरु र्निािस्चि भई नआएसम्म 
नेपाल नर्सिङ्ग संघका साधािण सदस्यहरु मध्येबाट नेपाल सिकािबाट मनोनीि दईु जना 
सदस्य हरु परिषद्को सदस्यको रुपमा िहनेछन ्। 

(३) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाशन गिी परिषद्का सदस्यहरुमा 
थपघट िा हेिफेि गनि सक्नेछ । 

(४) परिषद्ले आिश्यक देखेमा नर्सिङ्ग िेरको कुनै स्िदेशी िा हिदेशी हिशेषज्ञलाई 
पयििेिकको रुपमा बैठकमा भाग र्लन आमन्त्रण गनि सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) को खण्ि (छ) बमोस्जमको सदस्यको र्निािचन प्रकृया िोहकए 
बमोस्जम हनुेछ । 

                                                           
    नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वािा संशोर्धि ।  
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६. सदस्यको पदािर्ध : (१) परिषद्मा मनोनीि िा र्निािस्चि सदस्यहरुको पदािर्ध चाि िषिको   
हनुेछ । पदािर्ध समाप्त भएपर्छ र्नजहरु पनुाः मनोनीि िा र्निािस्चि हनु सक्नेछन ्। 

िि, नेपाल सिकािबाट मनोनीि सदस्यहरुलाई नेपाल सिकािले पदािर्ध समाप्त 
हनुभुन्त्दा अगार्ि हटाउन सक्नेछ । 

(२) पदािर्ध समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिि हनु आएमा बाँकी अिर्धको लार्ग 
अको सदस्य मनोनीि िा र्निािस्चि हनुेछ । 

   िि,– 

(१) पद रिि भएको र्मर्िले साधािणिया िीन महीनार्भर र्निािचन िा मनोनयन 
गरिसक्न ुपनेछ । 

(२) छ महीनाभन्त्दा कम अिर्धका लार्ग र्निािचन िा मनोनयन गरिने छैन । 

७. सदस्यको र्नर्मत्त अयोग्यिा : देहायको कुनै व्यस्ि परिषद्को सदस्यमा मनोनीि िा र्निािस्चि 
हनु िा सदस्यमा बहाल िहन अयोग्य मार्ननेछ :– 

(क) गैि नेपाली नागरिक, 

(ख)  नाम दिाि नगिाएको िा दिाि हकिाबबाट नाम हटाइएको, 
 िि, दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ि (ट) ि (ठ) बमोस्जमका 

सदस्यको हकमा यो खण्ि लागू हनुे छैन । 

(ग) साहकुो ऋण र्िनि नसकी दामसाहीमा पिेको, 
(घ) नैर्िक पिन देस्खने फौजदािी अर्भयोगमा अदालिबाट कसूिदाि ठहिी सजाय 

पाएको, िा 
(ङ) मगज र्बग्रकेो । 

८. सदस्यिा समाप्त हनु े अिस्था : देहायको अिस्थामा परिषद्को सदस्यिा समाप्त भएको   
मार्ननेछ:– 

(क) दफा ७ बमोस्जम सदस्य िहन अयोग्य भएमा, 
(ख) सदस्यको पदबाट ददएको िास्जनामा स्िीकृि भएमा, 
(ग)  मतृ्य ुभएमा, िा 

                                                           
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
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(घ) परिषद्लाई कािण सहहिको सूचना नददई लगािाि िीन पटक भन्त्दा 
बढी परिषद्को बैठकमा अनपुस्स्थि भएमा । 

िि, परिषद्ले कुनै सदस्यलाई बढीमा छ महीनासम्म मार परिषद्को 
बैठकमा अनपुस्स्थि िहन सक्ने गिी अनमुर्ि ददन सक्नेछ । 

९. परिषद्को काम, कििव्य ि अर्धकाि : (१) परिषद्को काम, कििव्य ि अर्धकाि देहाय 
बमोस्जम हनुेछ :– 

(क) नर्सिङ्ग व्यिसायलाई सचुारु रुपले सञ्चालन गनि आिश्यक नीर्ि 
र्नधाििण गने, 

   (ख) स्शिण संस्थालाई मान्त्यिा ददने, 
(ग) खण्ि (ख) बमोस्जम मान्त्यिा ददएका स्शिण संस्थाको पाठ्यक्रम, 

भनािका शिि, पिीिा प्रणाली िथा अन्त्य आिश्यक शिि िथा पूिािधािको 
मूल्याङ्कन िथा पनुिािलोकन गने, 

(घ) खण्ि (ग) बमोस्जम मूल्याङ्कन िथा पनुिािलोकन गदाि परिषद्ले 
र्नधाििण गिेको मापदण्ि पूिा गिेको नपाइएमा  त्यस्िा स्शिण संस्था 
सञ्चालन गने स्िीकृर्ि खािेजीको लार्ग र्सफारिश गने, 

(ङ) नर्सिङ्ग व्यिसायीको योग्यिा र्नधाििण गिी योग्यिा पगेुका नर्सिङ्ग 
व्यिसायीको दिाि हकिाबमा नाम दिाि गिी दिाि प्रमाणपर ददने, 

   (च) नर्सिङ्ग व्यिसायीको कायिसीमा र्नधाििण गने, 

(छ) नर्सिङ्ग व्यिसायीको व्यािसाहयक आचािसंहहिा र्नधाििण गने ि त्यस्िो 
आचािसंहहिा उल्लंघन गने नर्सिङ्ग व्यिसायीउपि कािबाही गने । 

(२) कुनै स्शिण संस्था स्थापना ि सञ्चालन गनि स्िीकृर्ि ददनपूुिि सम्बस्न्त्धि र्नकायले 
परिषद्संग पिामशि माग गनेछ । त्यस्िो स्शिण संस्थाले आिश्यक मापदण्ि िथा पूिािधाि 
पूिा गिे िा नगिेको जाँचबिु गिी परिषद्ले सो सम्बन्त्धमा आिश्यक पिामशि ददनेछ । 
परिषद्को त्यस्िो पिामशिको आधािमा सम्बस्न्त्धि र्नकायले स्शिण संस्था स्थापना ि सञ्चालन 
गने स्िीकृर्ि ददने िा नददने सम्बन्त्धमा आिश्यक र्नणिय गनेछ । स्शिण संस्था स्थापना ि 

                                                           
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
 पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
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सञ्चालनको स्िीकृर्ि ददइएको अिस्थामा सो कुिाको सूचना नेपाल िाजपरमा प्रकाशन 
गरिनेछ। 

१०. परिषद्को बैठक ि र्नणिय : (१) परिषद्को बैठक साधािणिया िषिको चाि पटक 
बस्नेछ ि अध्यिले आिश्यक देखेमा सो भन्त्दा बढी पटक पर्न बैठक बोलाउन सक्नेछ । 

(२) परिषद्को बैठक अध्यिले िोकेको र्मर्ि, समय ि स्थानमा बस्नेछ । 

(३) परिषद्को बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ । र्नजको अनपुस्स्थर्िमा 
उपाध्यिले ि उपाध्यिको पर्न अनपुस्स्थर्िमा बैठकमा उपस्स्थि सदस्यहरुले आफूमध्येबाट 
छानेको व्यस्िले बैठकको अध्यििा गनेछ । 

(४) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रर्िशि सदस्यहरु उपस्स्थि भएमा मार 
परिषद्को बैठकको लार्ग गणपूिक संख्या पगेुको मार्ननेछ । 

(५) परिषद्को बैठकमा बहमुिको िाय मान्त्य हनुेछ ि मि बिाबि भएमा बैठकको 
अध्यििा गने व्यस्िले र्नणियात्मक मि ददन सक्नछे । 

(६) परिषद्को र्नणिय िस्जष्ट्रािद्वािा प्रमास्णि गरिनेछ । 

(७) सदस्यहरुले बैठकमा भाग र्लंदा पाउने भत्ता िथा अन्त्य सहुिधाहरु िोहकए 
बमोस्जम हनुेछ । 

(८) परिषद्को बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायिहिर्ध परिषद् आफैले र्नधाििण गिे बमोस्जम  
हनुेछ । 

११. अर्धकाि प्रत्यायोजन : परिषद्ले यस ऐन बमोस्जम आफूलाई प्राप्त अर्धकािमध्ये केही 
अर्धकाि आिश्यकिानसुाि अध्यि,  उपाध्यि सदस्य िा दफा १२ बमोस्जम गठन भएका 
सर्मर्िलाई िा सर्मर्िको सदस्यहरुलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

१२. सर्मर्ि गठन गनि सक्न े : (१) परिषद्को र्नणयिहरु कायािन्त्ियन गनि परिषद्ले 
आिश्यकिानसुाि संयोजक ि सदस्यहरु िोकी हिर्भन्न हिषय सम्बन्त्धी सर्मर्िहरुको गठन गनि 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सर्मर्िको बैठक िथा अन्त्य कायिहिर्ध परिषद्ले िोके 
बमोस्जम हनुेछ । 

                                                           
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
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१२क. अध्यिको काम, कििव्य ि अर्धकाि : अध्यिको काम, कििव्य ि अर्धकाि देहाय 
बमोस्जम हनुेछ :– 

(क) परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने हिषयको प्राथर्मकिा र्नधाििण गने, 

(ख) परिषद्द्वािा सञ्चार्लि योजना िथा कायिक्रमको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गने 
िा गिाउने ि ित्सम्बन्त्धमा आिश्यक र्नदेशन ददन,े 

(ग) परिषद्को काम, कािबाही व्यिस्स्थि, प्रभािकािी ि सचुारु रुपले सञ्चालन गने 
िा गिाउने, 

(घ) परिषद्ले र्नदेशन ददए बमोस्जमका अन्त्य कायि गने िा गिाउने । 

१२ख. उपाध्यिको काम, कििव्य ि अर्धकाि : अध्यिको अनपुस्स्थर्िमा यस ऐन बमोस्जम 
अध्यिले गनुि पने काम, कििव्य ि अर्धकािको प्रयोग गनुि उपाध्यिको कििव्य 
हनुेछ। 

१३. िस्जष्ट्राि : (१) परिषद्को दैर्नक प्रशासकीय काम, कािबाही गनि नेपाल सिकािले नर्सिङ्ग 
हिषयमा कम्िीमा स्नािक उपार्ध प्राप्त गिी कम्िीमा पाँच िषि नर्सिङ्ग व्यिसायमा संलग्न 
िहेको कुनै व्यस्िलाई िस्जष्ट्रािमा र्नयसु्ि गनि िा िोक्न सक्नेछ । 

(२) िस्जष्ट्रािले परिषद्को सस्चि भई काम गनेछ । 

(३) िस्जष्ट्रािको सेिा, शिि ि सहुिधा िोहकए बमोस्जम हनुेछ । 

(४) िस्जष्ट्रािको अनपुस्स्थर्िमा र्नजले गनुिपने सबै काम कािबाही गनि नेपाल 
सिकािले परिषद्को अन्त्य कुनै अर्धकृि स्ििको कमिचािीलाई िोक्नेछ । 

१४. िस्जष्ट्रािको काम, कििव्य ि अर्धकाि : यस ऐनमा लेस्खएदेस्ख बाहेक िस्जष्ट्रािको अन्त्य काम, 

कििव्य ि अर्धकाि देहाय बमोस्जम हनुेछ :– 

(क) परिषद्को र्नणिय कायािन्त्ियन गने गिाउने, 
(ख) परिषद्को बैठकमा पेश गनुि पने छलफलको हिषय सूची ियाि गने, 

(ग) िोहकए बमोस्जम अन्त्य काम, कििव्य ि अर्धकाि । 

१५. परिषद्का कमिचािी : (१) परिषद्ले आिश्यकिा अनसुाि कमिचािीहरु र्नयिु गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम र्नयिु कमिचािीहरु िस्जष्ट्रािको िेखदेख ि र्नयन्त्रणमा 
िहनेछन ्। 

                                                           
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
 पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
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(३) परिषद्का कमिचािीहरुको सेिा, शिि ि सहुिधा िोहकए बमोस्जम हनुेछ । 

१६.  दिाि हकिाबमा नाम दिाि गिाउन दिखास्ि ददन े : (१) नर्सिङ्ग व्यिसाय गनि चाहने िोहकए 
बमोस्जमको न्त्यूनिम योग्यिा प्राप्त गिेका नर्सिङ्ग व्यिसायीले यो ऐन  ि यस ऐन अन्त्िगिि 
बनेका र्नयमको अधीनमा िही दिाि हकिाबमा नामदिाि गिाउन परिषद्मा िोहकए बमोस्जम 
दिखास्ि ददन ुपनेछ । 

(२) यो ऐन प्रािम्भ भएका बखि नर्सिङ्ग व्यिसाय गरििहेका नर्सिङ्ग व्यिसायीहरुले 
दिाि हकिाबमा नामदिाि गिाउन यो ऐन प्रािम्भ भएको र्मर्िले ६ महीनार्भर उपदफा (१) 
बमोस्जम दिखास्ि ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोस्जम नामदिाि गिाउन दिखास्ि ददने  नर्सिङ्ग 
व्यिसायीले दिखास्िसाथ आफनो योग्यिा सम्बन्त्धी प्रमाणपर, ...... ि िोहकए बमोस्जमको 
अन्त्य कागजाि िथा दस्ििु संलग्न गनुि पनेछ । 

१७. दिखास्ि उपि कािबाही ि दिािको प्रमाणपर : (१) दफा १६ बमोस्जम पनि आएको 
दिखास्ि उपि िस्जष्ट्रािले आिश्यक जाँचबिु गिी दिाि हकिाबमा नामदिाि गनि सम्बस्न्त्धि 
हिषय सर्मर्िमा पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पेश हनु आएको दिखास्ि उपि सम्बस्न्त्धि हिषय 
सर्मर्िले योग्यिा सम्बन्त्धी उपार्ध मान्त्यिा प्राप्त हो होइन ि दिखास्ि िीिपूििक छ छैन भने्न 
कुिाको समेि जाँचबिु गिी पन्त्र ददनर्भर परिषद् समि प्रर्ििेदन पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम सर्मर्िले पेश गिेको प्रर्ििेदनको आधािमा परिषद्ले 
दिखास्ििालाको नाम दिाि हकिाबमा दिाि गने नगने कुिाको र्नणिय गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम परिषद्ले दिखास्ििालाको नामदिाि हनुे र्नणिय गिेकोमा 
िस्जष्ट्रािले त्यस्िो दिखास्ििालाको नाम दिाि हकिाबमा दिाि गिी र्नजलाई िोहकएको ढाँचामा 
दिािको प्रमाणपर ददन ुपनेछ । परिषद्ले दिखास्ििालाको नाम दिाि नगने र्नणिय गिेकोमा 
िस्जष्ट्रािले त्यसको जानकािी दिखास्ििालालाई ददनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोस्जम ददइएको दिाि प्रमाणपर नाम दिाि भएको र्मर्िले छ 
िषिको लार्ग मान्त्य हनुेछ । 

                                                           
 पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
 पहहलो संशोधन द्वािा स्िहकएको । 
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
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(६) परिषद्मा गैि नेपाली नागरिकलाई नर्सिङ्ग व्यिसायीको रुपमा नाम दिाि गने 
सम्बन्त्धी व्यिस्था िोहकए बमोस्जम हनुेछ । 

१८. दिाि हकिाबबाट नाम हटाउन ेि पनुाः नामदिाि गने : (१) देहायको कुनै अिस्थामा परिषद्ले 
कुनै दिाििाला नर्सिङ्ग व्यिसायीको नाम दिाि हकिाबबाट हटाउन आदेश ददन सक्नेछ :– 

   (क) मगज र्बग्रकेो,  

   (ख) नैर्िक पिन देस्खने फौज्दािी अर्भयोगमा अदालिबाट सजाय पाएको, 
   (ग) साहकुो ऋण र्िनि नसकी दामासाहीमा पिेको, िा 

(घ) पेशा सम्बन्त्धी िोहकएको व्यिसाहयक आचाि संहहिा पालन नगिेको 
भनी परिषद्को दईु र्िहाई बहमुिले ठहिाएको । 

(२) उपदफा (१) को खण्ि (क), (ग) ि (घ) बमोस्जम दिाि हकिाबबाट नाम 
हटाइएको  नर्सिङ्ग व्यिसायीले मनार्सब माहफकको कािण देखाई पनुाः नाम दिाि गिाउन 
दिखास्ि ददएमा परिषद्ले र्नजको नाम पनुाः दिाि गनुि मनार्सब देखेमा नामदिाि गने आदेश 
ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम आदेश प्राप्त भएमा िस्जष्ट्रािले िोहकए बमोस्जम दस्ििु 
र्लई त्यस्िो  नर्सिङ्ग व्यिसायीको नामदिाि हकिाबमा पनुाः दिाि गिी प्रमाणपर ददन ुपनेछ । 

१८क. नाम दिाि निीकिण : (१) दिाििाला नर्सिङ्ग व्यिसायीको नाम दिाि निीकिणका लार्ग 
म्याद समाप्त भएको र्मर्िले पैंिीस ददनर्भर िोहकए बमोस्जमको दस्ििु सहहि परिषद् समि 
िोहकए बमोस्जम दिखास्ि ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम िोहकएको म्यादर्भर निीकिण नगिाएमा निीकिण 
गिाउन नसकेको कािण खलुाई म्याद समाप्त भएको र्मर्िले साठी ददनर्भर िोहकएको दस्ििु 
र्ििी परिषद् समि िोहकए बमोस्जम दिखास्ि ददन सहकनेछ । 

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोस्जमको म्यादर्भर निीकिण नगिाउने नर्सिङ्ग 
व्यिसायीको नाम दिाि हकिाबबाट हटाइनेछ । 

                                                           
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
 पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
 पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
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१९. प्रमाणपर िद्द गने  : धोखा िा गल्िीले कुनै व्यस्िको नामदिाि हकिाबमा दिाि हनु गएको 
िहेछ भने्न कुिाको जानकािी हनु आई सो कुिा जाँचबिु गदाि साँचो ठहरिन आएमा परिषद्ले 
त्यस्िो व्यस्िको दिािको प्रमाणपर हफिाि र्लई दिाि िद्द गनि सक्नेछ । 

२०. नर्सिङ्ग व्यिसाय गनि नपाउन े : दिाििाला नर्सिङ्ग व्यिसायी बाहेक अरु कसैले प्रत्यि िा 
अप्रत्यि रुपले नर्सिङ्ग व्यिसाय गनि पाउनेछैन । 

२१. मान्त्यिा ददन े:  (१) परिषद्ले नर्सिङ्ग हिषयमा अध्ययन, अध्यापन गिाउने िथा िालीम ददन े
िा ददलाउने स्शिण संस्था ि नर्सिङ्ग हिषय सम्बन्त्धी र्िग्री, र्िप्लोमा प्रमाणपर िा अन्त्य 
उपार्धलाई मान्त्यिा प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मान्त्यिा प्रदान गरिएका स्शिण संस्था ि र्िग्री, र्िप्लोमा, 
प्रमाणपर िा उपार्ध नेपाल िाजपरमा प्रकाशन गरिनेछ । 

(३) नर्सिङ्ग हिषय सम्बन्त्धी हिदेशी स्शिण संस्थाबाट र्िग्री, र्िप्लोमा, प्रमाणपर िा 
अन्त्य उपार्ध प्राप्त गने व्यस्िले त्यस्िो उपार्धको मान्त्यिाको लार्ग िोहकए बमोस्जम परिषद् 
समि दिखास्ि ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम पिेको दिखास्िउपि परिषद्ले आिश्यक जाँचबिु गिी 
र्नणिय गनेछ । 

२२. हिििण पेश गनुि पने : (१) दफा २१ को उपदफा (१) बमोस्जम मान्त्यिा प्रदान गरिएको 
स्शिण संस्थाले सम्बस्न्त्धि शैस्िक योग्यिाको प्रमाणपर िा उपार्धको र्नर्मत्त र्नधाििण गिेको 
पाठ्यक्रम, भनािका शिि, पिीिा प्रणाली िथा अन्त्य आिश्यक पूिािधाि ि मापदण्ि सम्बन्त्धी 
हिििण उल्लेख भएको प्रर्ििेदन प्रत्येक आर्थिक िषि समाप्त भएको र्मर्िले िीन महीनार्भर 
परिषद् समि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम हिििण पेश नगने स्शिण संस्थालाई आिश्यक कािबाही 
गनिको लार्ग परिषद्ले नेपाल सिकाि समि र्सफारिस गनेछ । 

२३.  पिीिाको र्निीिण  : दफा २१ बमोस्जम मान्त्यिा प्रदान गरिएको शैस्िक योग्यिाको 
प्रमाणपर िा अन्त्य उपार्धहरुको लार्ग सम्बस्न्त्धि  स्शिण संस्थाबाट र्लइने पिीिाहरु 
र्निीिण गनि परिषद्ले र्निीिक र्नयिु गिी पठाउन सक्नेछ । त्यसिी र्नयसु्ि गरिएका 

                                                           

  पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
     हिर्भन्न स्शिण संस्था ि शैस्िक  कायिक्रमलाई मान्त्यिा प्रदान गने गिी र्मर्ि २०६१।८।१४ मा नेपाल 

िाजपरमा सूचना प्रकास्शि  भएको । 
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र्निीिकले आफूले र्निीिण गिेको पिीिाको सम्बन्त्धमा परिषद्ले िोकेको हिििण खलुाई 
परिषद् समि प्रर्ििेदन पेश गनेछ । 

  िि र्निीिकले त्यस्िो कुनै पिीिामा कुनै हकर्समको हस्ििेप गनि पाउने छैन । 

  

२४. मान्त्यिा हटाउन े: (१) दफा २१ बमोस्जम मान्त्यिा प्रदान गरिएको स्शिण संस्थाले र्नधाििण 
गिेको पाठ्यक्रम, भनािका शिि िथा अन्त्य आिश्यक पूिािधाि ि मापदण्ि सम्बन्त्धी कुिाको 
मूल्याङ्कन ि पनुिािलोकन गदाि उपयिु नभएको ठहरिएमा परिषद्ले त्यस्िो स्शिण संस्था 
सञ्चालनको स्िीकृर्ि खािेजीका लार्ग र्सफारिस सहहिको प्रर्ििेदन नपेाल सिकाि ि 
सम्बस्न्त्धि स्शिण संस्थाले सम्बन्त्धन प्राप्त गिेको हिश्वहिद्यालय िा संस्था समि पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम परिषद्बाट पेश हनु आएको र्सफारिस सहहिको 
प्रर्ििेदनउपि सम्बस्न्त्धि सम्बन्त्धन प्रदान गने हिश्वहिद्यालय िा संस्थाले आिश्यक जाँचबिु 
गिी आफनो िाय नेपाल सिकाि समि पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम परिषद्ले पेश गिेको प्रर्ििेदन ि उपदफा (२) बमोस्जम 
सम्बस्न्त्धि हिश्वहिद्यालय िा संस्थाले पेश गिेको िाय बमोस्जम नेपाल सिकािले परिषद्संग 
पिामशि र्लई त्यस्िो स्शिण संस्था सञ्चालनको स्िीकृर्ि खािेज गनि सक्नेछ । यसिी स्शिण 
संस्था सञ्चालनको स्िीकृर्ि खािेज गिेको सूचना नेपाल िाजपरमा प्रकाशन गरिनेछ । 

(४) दफा २१ बमोजम मान्त्यिा प्रदान गरिएको स्शिण संस्थाले सञ्चालन गिेको कुनै 
पिीिामा अर्नयर्मििा भएको पाइएमा त्यस्िो पिीिाको आधािमा प्रदान गरिएको नर्सिङ्ग 
हिषय सम्बन्त्धी र्िग्री, र्िप्लोमा, प्रमाणपर िा अन्त्य उपार्ध िद्द गनिको लार्ग परिषद्ले नेपाल 
सिकाि समि र्सफारिस गनेछ । 

५) उपदफा (४) बमोस्जम र्सफारिस प्राप्त हनु आएमा नेपाल सिकािले ित्सम्बन्त्धमा 
आिश्यक जाँचबिु गिी त्यस्िो स्शिण संस्थाले कुनै खास र्मर्िपर्छ प्रदान गिेको नर्सिङ्ग 
हिषय सम्बन्त्धी र्िग्री, र्िप्लोमा, प्रमाणपर िा अन्त्य उपार्ध िद्द गनि सक्नेछ । यसिी िद्द 
गरिएको सूचना नेपाल िाजपरमा प्रकाशन गरिनेछ । 

२४क. पिीिा सञ्चालन गनि सहकन े: (१) नर्सिङ्ग हिषयमा आिश्यक गणुस्िि कायम िाख्नको लार्ग 
आिश्यक भएमा परिषद्ले िोहकए बमोस्जम पिीिा र्लन सक्नेछ । 

                                                           

  पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम र्लइएको पिीिामा सफल हनु नसक्ने नर्सिङ्ग 
व्यिसायीहरुको नाम परिषद्को दिाि हकिाबमा दिाि िथा निीकिण गरिनेछैन । 

२५. यो ऐन बमोस्जम हनुे : अरु प्रचर्लि कानूनमा जेसकैु लेस्खएको भए िापर्न यस ऐनमा 
लेस्खएका कुिाहरु यसै ऐन बमोस्जम हनुेछ । 

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

(२) परिषद्को कोषमा देहायबमोस्जमका िकमहरु िहनेछन ्:– 

   (क) नेपाल सिकािबाट प्राप्त िकम, 

(ख) नर्सिङ्ग व्यिसायीहरुको नाम दिाि गदाि प्राप्त दस्ििु बापिको िकम, ि 

   (ग) अन्त्य श्रोिबाट प्राप्त िकम । 

(३) परिषद्को कोषको सञ्चालन परिषद्ले िोके बमोस्जम हनुेछ । 

२७. लेखा ि लेखा पिीिण : (१) परिषद्ले आय व्ययको लेखा िोहकए बमोस्जम िाख्नछे । 

(२) परिषद्को लेखापिीिण िोहकए बमोस्जम हनुेछ । 

(३) नेपाल सिकािले चाहेमा कोषको हहसाब हकिाब सम्बन्त्धी कागजाि जनुसकैु 
बखि जाँछन िा जचँाउन सक्नेछ । 

२८. परिषदको हिघटन  : (१) परिषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगिि बनेको र्नयम बमोस्जम 
आफूलाई प्राप्त अर्धकाि प्रयोग गनि नसकेको िा अर्धकािको दरुुपयोग गिेको िा प्राप्त 
अर्धकाि भन्त्दा बढी अर्धकाि प्रयोग गिेको िा यो ऐन ि यस ऐन अन्त्िगिि बनेको र्नयम 
बमोस्जम परिषद्ले पालन गनुिपने कििव्य पालन गनि नसकेको भने्न नपेाल सिकािलाई लागेमा 
सो कुिा सधुानि िा सछयाउन नेपाल सिकािले परिषद्लाई आिश्यक र्नदेशन ददनेछ । 

(२) उपदफा (१) अन्त्िगिि ददइएको र्नदेशन बमोस्जम परिषद्ले आफनो काम 
कािबाही सधुानि िा सछयाउन नसकेमा नेपाल सिकािले परिषद् हिघटन गिी यो ऐन ि यस 
ऐन अन्त्िगिि बनकेो र्नयम बमोस्जम परिषद्ले गने सम्पूणि कायि गनि अन्त्िरिम कायिकािी 
परिषद् गठन गनि सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजम परिषद् हिघटन भएपर्छ सो परिषद्को कोष ि अरु 
सम्पस्त्त उपदफा (२) बमोस्जम गदठि अन्त्िरिम कायिकािी परिषद्ले आफ्नै स्जम्मामा िाखी 
नयाँ परिषद् गठन भएपर्छ सो कोष ि सम्पस्त्त निगदठि परिषद्लाई बिुाई ददन ुपनेछ । 

                                                           

  पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
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(४) उपदफा (२) बमोस्जम परिषद् हिघटन भएको र्मर्िले साधािणिया िीन 
महीनार्भर दफा ५ बमोस्जम नयाँ परिषद् गठन गनुि पनेछ । 

२९. दण्ि सजाय : (१) दफा २० को बस्खिलाप नर्सिङ्ग व्यिसाय गने व्यस्िलाई िीन िषिसम्म 
कैद ि िीस हजाि रुपैयाँसम्म जरिबाना सजाय हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएदेस्ख बाहेक यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगिि बनेको 
र्नयमको बस्खिलाप हनुे गिी कुनै काम गने व्यस्िलाई दईु हजाि रुपैयाँसम्म जरििाना 
हनुेछ। 

२९क. पनुिािेदन : यस ऐन बमोस्जम परिषद्को र्नणियमा स्चत्त नबझु्ने व्यस्िले सो र्नणिय भएको 
र्मर्िले पैंिीस ददनर्भर उछच अदालि समि पनुिािेदन गनि सक्नेछ । 

३०. अनसुन्त्धान िहहककाि गने िथा मदु्दा चलाउन ेअर्धकािी : दफा २० बमोस्जमको कसूिको 
अनसुन्त्धान िहहककाि गने िथा मदु्दा चलाउने अर्धकािी िा र्नकाय ि ित्सम्बन्त्धी कायिहिर्ध 
नेपाल सिकािले नपेाल िाजपरमा सूचना प्रकाशन गिी िोहकददए बमोस्जमको हनुेछ । 

३१. र्नयम बनाउन ेअर्धकाि : यो ऐनको उदे्दश्य कायािन्त्ियन गनि परिषद्ले आिश्यक र्नयमहरु 
बनाउन सक्नेछ ि त्यस्िो र्नयम नेपाल सिकािबाट स्िीकृि भएपर्छ मार लागू हनुेछ । 

 

                                                           

  पहहलो संशोधन द्वािा संशोर्धि । 
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकिण, समायोजन ि खािेज गने ऐन, २०७४ द्वािा संशोर्धि । 

 पहहलो संशोधन द्वािा थप । 
    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वािा संशोर्धि । 

 रष्टब्य  :–  
 )१ (  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वािा रूपान्त्िि गरिएका शब्दहरूाः–  

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

 )२(   न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वािा रूपान्त्िि गरिएका शब्दहरूाः- 
   “पनुिािेदान अदालि” को सट्टा “उछच अदालि” । 


