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प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, असोज ११ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क २१ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मन्त्त्रीपररषद्को कायाालयको सूचना 
स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत ऐन, २०७६ 
लाई संशोधन गना िनेको “स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा 
स्तरोन्नतत (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९” माननीय प्रदेश प्रमखुिाट 
तमतत २०७९।०६।११ मा जारी भएकोले सबिम्न्त्धत सिैको जानकारीका 
लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

सबवत ्२०७९ सालको अध्यादेश नं  ०१ 
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स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत (पहिलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७९ 

प्रस्तावनाः स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत ऐन, 

२०७६ लाई तत्काल संशोधन गना वाञ्छनीय भएको र िाल प्रदेश सभाको 
अतधवेशन  चतलरिेको अवस्था नभएकोले, 

नेपालको संहवधानको धारा २०२ को उपधारा (१) िमोम्जम प्रदेश 
सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुिाट यो अध्यादेश जारी 
भएको छ। 

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यस अध्यादेशको नाम "स्वास््य संस्था 
स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत  (पहिलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७९" रिेको छ। 

(२) यो अध्यादेश तरुून्त्त प्रारबभ िनुेछ। 

२. स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतत ऐन, २०७६  
को दफा १० मा संशोधनः स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण 
तथा स्तरोन्नतत ऐन, २०७६ को दफा १० को उपदफा (4) पतछ  
देिायको उपदफा (४क) र (४ख) थप गररएको छः- 

"(४क) उपदफा (4) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन प्राकृततक 
हवपद् वा अन्त्य कुनै हवशेष कारणले गदाा उपदफा (2) िमोम्जमको 
समयावतध तभत्र कुनै स्वास््य संस्थाले यस ऐन िमोम्जम तोकेको 
पवूााधार वा मापदण्ड परुा गना नसकेमा सो को कारण सहित पवूााधार 
वा मापदण्ड परूा गने समयावतध थप गरी पाउँ भनी मन्त्त्रालय समि 
तनवेदन ददन सक्नेछ । 

(4ख) उपदफा (4क) िमोम्जम तनवेदन परेमा मन्त्त्रालयले सो तनवेदन 
सबिन्त्धमा आवश्यक छानहवन गरी सो अवतधसबम सबपन्न भएको 
कामको प्रगती समेतको आधारमा एक पटकमा एक वषामा निढ्ने गरी 
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िढीमा दईु पटक सबम पवूााधार तनमााणका लातग समयावतध थप गना 
सक्नेछ।" 

  
  

प्रमाणीकरण तमततः 207९/०6/11 

 

         आज्ञाले 

राजेन्त्र थापा 
      कानून सम्चव 

      प्रदेश सरकार 
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प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


