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मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत तथा ननषधे) ऐन, २०५५ 

 

लालमोहर र प्रकाशन नमनत 

                                                             २०५५।१०।२१ 

संशोधन गने ऐन                                       प्रमाणीकरण र प्रकाशन नमनत 

१. गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून 

 संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

२  मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपन (ननयनमत तथा ननषधे) (पहहलो संशोधन) 

 ऐन, २०७२        २०७२।११।१३ 

३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन  

 र खारेज गने ऐन, २०७४      २०७४।६।३० 

 

२०५५ सालको ऐन नं. २० 

=............... 
मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्तावना : आधनुनक चिहकत्सा प्रणाली अनसुार व्यवचस्थत रुपमा रोगको उपिार गने प्रयोजनको 
लानग मानव शरीरबाट अङ्ग चिक्ने तथा एक मानवको शरीरबाट अङ्ग चिकी अको मानवको शरीरमा 
प्रत्यारोपण गने सम्बन्त्धी कृयाकलापलाई ननयनमत गने तथा मानव शरीरको अङ्ग खररद नबक्री तथा 
अन्त्य कायनमा प्रयोग गने सम्बन्त्धी कृयाकलापलाई ननषधे गने व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजानधराज वीरेन्त्र वीर हवक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वषनमा संसदले 
यो ऐन बनाएको छ । 

 

                                                           

    यो ऐन संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गतेदेचख लागू भएको । 

     यो ऐन संवत ्२०७५ साल भदौ १५ गतेदेचख प्रारम्भ हनुे । 

 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा चिहकएको । 
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पररच्छेद–१ 

संचिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संचिप्त नाम र प्रारम्भ :   (१)यस ऐनको नाम “मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (ननयनमत 
तथा ननषधे) ऐन, २०५५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको 
नमनतदेचख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “मानव शरीर” भन्नाले जीहवत वा मतृ मानवको शरीर सम्िन ु पछन । 

(क१)“मचस्तष्क मतृ्य ु (बे्रन डेथ)” भन्नाले मचस्तष्क स्टेम (बे्रन स्टेम) को मतृ्य ु
सम्िन ु पछन र सो शब्दले मचस्तष्कको ग्रहण गने (ररसेचटटभ) र प्रनतहक्रया 
ददन (रेस्पोचन्त्सभ) हक्रयाकलापमा अप्रत्यावतननीय िनत भएको अवस्थालाई 
समेत जनाउँछ । 

स्पष्टीकरण : “मचस्तष्क स्टेम (बे्रन स्टेम)” भन्नाले सेरेबे्रम र स्पाइनल 
कडनलाई जोड्ने बीिको नमड बे्रन, पन्त्स र मेडुला अब्लङ्गेटा समिन ुपछन । 

(क२)“अप्रत्यावतननीय िनत (इररभसेवल ड्यामेज)” भन्नाले मचस्तष्कको हक्रयाकलाप 
पनुः काममा आउन नसक्ने गरी पूणन रुपमा िनत भएको अवस्था सम्िन ुपछन 
। 

(क३)  “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास््य मन्त्रालय सम्िन ुपछन । 

(ख)  “अङ्ग” भन्नाले मानव शरीरको कुनै अङ्ग सम्िन ु पछन र सो शब्दले मानव 
शरीरका तन्त्त ु(हटस्य)ु समेतलाई जनाउँछ । 

(ग)  “अङ्ग प्रत्यारोपण” भन्नाले आधनुनक चिहकत्सा प्रणाली अनसुार व्यवचस्थत 
रुपमा रोगको उपिार गने प्रयोजनको लानग एक मानव शरीरको अङ्ग अको 
मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गररने कायन सम्िन ुपछन । 

                                                           

 यो ऐन नमनत २०५८।१०।२२ देचख प्रारभ्भ हनुे गरी नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाचशत भएको । 


  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

 पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(घ)  “अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप” भन्नाले आधनुनक चिहकत्सा प्रणाली 
अनसुार व्यवचस्थत रुपमा रोगको उपिार गने प्रयोजनको लानग मानव 
शरीरबाट अङ्ग चिक्ने, त्यसरी चिहकएको अङ्ग बैज्ञाननक प्रहवनध तथा पद्धती 
अपनाई सरुचित हकनसमले सञ्चय गने वा अको मानवको शरीरमा प्रत्यारोपण 
गने सम्बन्त्धी कृयाकलाप सम्िन ुपछन । 

(ङ)  “स्वास््य संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोचजम अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी 
कृयाकलाप सन्त्िालन गनन पाउने गरी अनमुनतपर प्राप्त स्वास््य संस्था सम्िन ु
पछन । 

(ि)  “अनमुनतपर” भन्नाले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप सन्त्िालन गनन दफा 
५ बमोचजम ददइने अनमुनतपर सम्िन ुपछन । 

(छ)  “व्यचिगत इजाजतपर” भन्नाले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप गनन 
दफा ८ को उपदफा (१) बमोचजम ददइने व्यचिगत इजाजतपर सम्िन ु
पछन। 

(ज)  “चिहकत्सक” भन्नाले दफा ८ को उपदफा (२) बमोचजमको योग्यता प्राप्त 
चिहकत्सक सम्िन ु पछन र सो शब्दले दफा १२छ. बमोचजमको 
चिहकत्सकको टोलीलाई समेत जनाउँछ । 

(ि)  “सनमनत” भन्नाले दफा १२ बमोचजम गदठत अङ्ग प्रत्यारोपण समन्त्वय सनमनत 
सम्िन ुपछन । 

(ञ)  “दाता” भन्नाले अङ्ग दान गने व्यचि सम्िन ु पछन र सो शब्दले मतृकको 
हकमा त्यस्तो मतृकको अङ्ग दान गने ननजको पररवारको सदस्यलाई समेत 
जनाउँछ। 

स्पष्टीकरण : “पररवारको सदस्य” भन्नाले प्राथनमकताक्रम अनसुार क्रमशः 
पनत, पत्नी, छोरा, छोरी, बाब,ु आमा, धमनपरु, धमनपरुी, दाज,ु भाई, दददी, बहहनी, बाजे, 

बज्यै, नानत, नानतनी, सास,ु ससरुा सम्िन ुपछन । 

(ट)  “अङ्ग ग्रहण गने व्यचि” भन्नाले यस ऐन बमोचजम दाताले दान गरेको अङ्ग 
ग्रहण गने व्यचि सम्िन ुपछन । 

                                                           


      पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

     पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत । 
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(ठ)  “नचजकको नातेदार” भन्नाले अङ्ग ग्रहण गने व्यचिको पनत, पत्नी, छोरा, छोरी, 
धमनपरु, धमनपरुी, बाब,ु आमा, धमनपरु वा धमनपरुी राख्न ेबाब ुआमा, सौतेनी बाब,ु 

सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नानत, नानतनी, दाज,ु भाई, दददी, बहहनी, ठूलोबबुा, 
ठूलीआमा, काका, काकी, सानोबाब,ु सानीआमा, भनतजा, भनतजी, सास,ु ससूरा, 
जेठाज,ु जेठानी, देउरानी, नन्त्द, देवर, भाउज,ु बहुारी, मामा, माइज,ु भान्त्जा, भान्त्जी, 
साला, साली, फूप,ु फूपाज,ु आमाज,ु भदा, भदै, नभनाज,ु ज्वाँई, जेठान सम्िन ुपछन । 

तर धमनपरु, धमनपरुी, धमनपरु धमनपरुी राख्न े बाबआुमा र वैवाहहक 
सम्बन्त्धबाट कायम भएको नाता सम्बन्त्धको हकमा कम्तीमा दईु वषनदेचख 
अटुट रुपमा नाता सम्बन्त्ध कायम रहह आएको हनु ुपनेछ । 

(ड)  “तोहकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगनत बनेको ननयमावलीमा तोहकए 
बमोचजम सम्िन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी अनमुनतपर तथा व्यचिगत इजाजतपर 

३. अनमुनतपर ननलई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप सञ्चालन गनन नहनु े: यस ऐन बमोचजम 
अनमुनतपर ननलई कसैले पनन अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप सञ्चालन गनन गराउन 
हुँदैन। 

४. अनमुनतपरको लानग दरखास्त ददन े: नपेाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी 
तोहकददएको सरकारी अस्पतालले बाहेक अरुले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप 
सन्त्िालन गनन तोहकएको दस्तरु सहहत तोहकए बमोचजमको ढाँिामा अनमुनतपरको लानग 
सनमनत समि दरखास्त ददन ुपनेछ। 

५. अनमुनतपर ददन े : (१) दफा ४ बमोचजम दरखास्त परेमा सनमनतले तोहकएको प्रहक्रया पूरा 
गरी दरखास्तवालालाई तोहकए बमोचजमको ढाँिामा अनमुनतपर ददनेछ। 

                                                           
 

    नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्त्तालयले नमनत २०५८।१०।२२ गतेको नेपाल राजपरको सूिनाले मगृौला प्रत्यारोपण 
सम्बन्त्धी कृयाकलाप सञ्चालन गननका लानग वीर अस्पताललाई तोकेको । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम अनमुनतपर प्राप्त गननको लानग सम्बचन्त्धत दरखास्तवालाले 
व्यवस्था गनुन पने भौनतक साधन, जनशचि तथा अन्त्य आवश्यक सहुवधाहरु तोहकए बमोचजम 
हनुेछ। 

६. व्यचिगत इजाजतपर ननलई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप गनन नहनुे : यस ऐन 
बमोचजम व्यचिगत इजाजतपर ननलई कसैले पनन अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप गनुन 
हुँदैन। 

७. व्यचिगत इजाजतपरको लानग दरखास्त ददन े : अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप गनन 
िाहने चिहकत्सकले तोहकएको दस्तरु सहहत तोहकए बमोचजमको ढाँिामा व्यचिगत 
इजाजतपरको लानग सनमनत समि दरखास्त ददन ुपनेछ। 

८. व्यचिगत इजाजतपर ददन े: (१) दफा ७ बमोचजम दरखास्त परेमा सनमनतले तोहकएको 
प्रहक्रया पूरा गरी दरखास्तवालालाई तोहकए बमोचजमको ढाँिामा व्यचिगत इजाजतपर 
ददनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम व्यचिगत इजाजतपर नलनको लानग चिहकत्सकले प्राप्त 
गनुन पने योग्यता तोहकए बमोचजम हनुेछ । 

९. अनमुनतपरको अवनध र नवीकरण : (१) अनमुनतपरको अवनध दफा १० बमोचजम अगावै 
खारेज भएमा बाहेक अनमुनतपर ददएको नमनतले दईु वषनसम्म कायम   रहनेछ । 

(२) अनमुनतपरको अवनध समाप्त हनुभुन्त्दा अगावै सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाले तोहकए 
बमोचजमको दस्तरु सहहत तोहकए बमोचजमको ढाँिामा अनमुनतपर नवीकरणको लानग सनमनत 
समि दरखास्त ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम दरखास्त परेपनछ सनमनतले तोहकएको प्रहक्रया पूरा गरी 
प्रत्येक पटक दईु वषनसम्मका लानग अनमुनतपरको अवनध नवीकरण गररददनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोचजम नवीकरण नगराएको अनमुनतपर स्वतः खारेज हनुेछ। 

१०. अनमुनतपर तथा व्यचिगत इजाजतपरको खारेजी तथा ननलम्बन : (१) स्वास््य संस्था तथा 
व्यचिगत इजाजतपर प्राप्त चिहकत्सकले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगनत बनेको ननयम हवपरीत 
काम गरेमा वा दफा २९ बमोचजम सनमनतले ददएका आदेश तथा ननदेशनको पालना नगरेमा 
सनमनतले त्यस्तो स्वास््य संस्थाको अनमुनतपर तथा चिहकत्सकको व्यचिगत इजाजतपर छ 
महीनासम्मको लानग ननलम्बन वा खारेज गनन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम अनमुनतपर वा व्यचिगत इजाजतपर ननलम्बन वा 
खारेज गनुन अगावै सनमनतले सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था वा चिहकत्सकलाई आफ्नो सफाई पेश 
गने मनुानसब माहफकको मौका ददन ुपनेछ । 

११. पनुरावेदन : (१) दफा १० को उपदफा (१) बमोचजम सनमनतले ददएको आदेश उपर चित्त 
नबझु्ने स्वास््य संस्था वा चिहकत्सकले त्यस्तो आदेश भएको नमनतले पैंतीस ददननभर नेपाल 
सरकार, स्वास््य मन्त्रालयमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम परेको पनुरावेदनको सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार, स्वास््य 
मन्त्रालयले ददएको ननणनय अचन्त्तम हनुेछ। 

पररच्छेद–३ 

अङ्ग प्रत्यारोपण समन्त्वय सनमनत 

१२. अङ्ग प्रत्यारोपण समन्त्वय सनमनत : (१) यस ऐनमा लेचखएका अन्त्य काम, कतनव्य तथा 
अनधकारका अनतररि अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धमा नीनत, योजना तथा कायनक्रम तयार गरी 
नेपाल सरकारमा पेश गननको लानग देहाय बमोचजमका अध्यि तथा सदस्यहरु भएको एक 
अङ्ग प्रत्यारोपण समन्त्वय सनमनत गठन हनुेछ :– 

  (क) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको वररष्ठ चिहकत्सक  – अध्यि 

  (ख) नेपाल सरकारबाट मनोनीत चिहकत्सक तीनजना  – सदस्य 

  (ग) प्रनतनननध, राजपरांहकत प्रथम शे्रणी वा सो सरह मन्त्रालय – सदस्य 

   (घ) प्रनतनननध, कानून, न्त्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालय  – सदस्य 

  (ङ) प्रनतनननध, नेपाल मेनडकल काउचन्त्सल    – सदस्य 

  (ि) प्रनतनननध, नेपाल मेनडकल एशोनसएशन    – सदस्य 

  (छ) महाननदेशक, स्वास््य सेवा हवभाग     –सदस्य–सचिव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोचजम मनोनीत अध्यि तथा 
सदस्यहरुको पदावनध दईु वषनको हनुेछ र पदावनध समाप्त भएपनछ ननजहरु पनुः मनोनयन 
हनु सक्नेछन ्। 

(३) =.................. 

                                                           

 पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत । 

  पहहलो संशोधनद्वारा चिहकएको । 
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(४) सनमनतले आवश्यक देखेमा कुनै हवशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सनमनतको बैठकमा 
पयनवेिकको रुपमा भाग नलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(५) सनमनतको बैठक सम्बन्त्धी कायनहवनध सनमनत आफैले ननधानरण गरे बमोचजम 
हनुेछ। 

(६) सनमनतका लानग आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 

(७) सनमनतका अध्यि तथा सदस्यहरुको बैठक भत्ता तथा अन्त्य सहुवधा तोहकए 
बमोचजम हनुेछ । 

(८) सनमनतको सचिवालय नेपाल सरकारको स्वास््य सेवा हवभागमा   रहनेछ । 

 

पररच्छेद–३क. 
मचस्तष्क मतृ्य ुसम्बन्त्धी 

१२क. स्वास्थय परीिण गनुन पने : चिहकत्सकले दफा १२ख. को प्रयोजनको लानग कुनै हवरामीको 
परीिण गनुन अचघ त्यस्तो हवरामीको तोहकए बमोचजम प्रारचम्भक स्वास््य परीिण गनुन पनेछ। 

१२ख. मचस्तष्कको पूणन िनत भए नभएको अवस्था यहकन गननको लानग परीिण गनन   सक्न े: (१) 
चिहकत्सकले कुनै हवरामीमा देहायको अवस्था हवद्यमान भएमा मार त्यस्ता हवरामीको 
मचस्तष्कको पूणन िनत भए वा नभएको अवस्था यहकन गननको लानग स्वास््य परीिण गनन 
सक्नेछ :– 

(क) अप्रत्यावतननीय िनत भएको, 
(ख) मचस्तष्क स्टेममा कुनै प्रनतहक्रया नभएको, 
(ग) हवरामीको शरीरमा प्राकृनतक रुपमा स्वास प्रश्वास नभएको । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्वास््य परीिण गननको लानग चिहकत्सले हवरामीको 
पररवारको कुनै सदस्यको नलचखत सहमनत नलन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएका भए तापनन उपदफा (१) बमोचजम 
स्वास््य परीिण गररन ुपने हवरामीको पररवारको कुनै सदस्य उपलब्ध नभएमा वा वेवाररसे 
हवरामीको हकमा चिहकत्सकले सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाको प्रमखु र चजल्ला प्रशासन 
कायानलयको अनधकृतस्तरको प्रनतनननधको रोहबरमा नबरामीको स्वास््य परीिण गनुन पनेछ । 

                                                           


   पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(४) उपदफा (१) बमोचजमको स्वास््य परीिण सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाको 
प्रमखुबाटै गररने भएमा सो स्वास््य संस्थाका अन्त्य वररष्ठ चिहकत्सकलाई उपदफा  (३) 
बमोचजम रोहवरमा राख्न ुपनेछ । 

(५) चिहकत्सकले उपदफा (१) बमोचजम गरेको स्वास््य परीिणबाट हवरामीको 
मचस्तष्कको अप्रत्यावतननीय िनत भएको, मचस्तष्क स्टेममा प्रनतहक्रया नभएको तथा हवरामीको 
शरीरमा प्राकृनतक रुपमा श्वास प्रश्वास भएको नदेचखएमा मचस्तष्क मतृ्य ुभएको सनुनचित गनन 
त्यसरी स्वास््य परीिण गरेको छ घण्टा पनछ हवरामीको पनुः स्वास््य परीिण गनुन पनेछ । 

१२ग. स्वास््य परीिण गनन नहनु े : दफा १२ख. मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनन 
चिहकत्सकले देहायको कुनै अवस्थामा नबरामीको मचस्तष्कको पूणन िनत भए वा नभएको 
अवस्था यहकन गननको लानग हवरामीको स्वास््य परीिण गनुन हुँदैन :– 

  (क) रोगको ननदान नभएको, 
(ख) हवरामीको शरीरमा न्त्यूनतम तापक्रम पैंतीस नडग्री सेचल्सयस भन्त्दा कम 

भएको, 
(ग) हवरामीको शरीरमा न्त्यूनतम रििाप (नसस्टोनलक नब्बे नमनलनमटर मकन रीभन्त्दा 

कम) भएको, 
(घ) हवरामीको आन्त्तररक ग्रन्त्थीमा असन्त्तलुन भएको, 
(ङ) हवरामी लट्ठ पाने औषनधको प्रयोगबाट मचु्र्छा परेको । 

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लानग “लट्ठ पाने औषनध” भन्नाले लागू 
औषध, ननरा लगाउने औषनध, अिेत पाने औषनध वा मांशपेशी लट्ठयाउने 
औषनध सम्िन ुपछन । 

१२घ. मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गने : (१) दफा १२ख. को उपदफा (५) बमोचजम गररएको 
स्वास््य परीिणबाट समेत हवरामीको मचस्तष्कको मतृ्य ुभएको देचखएमा चिहकत्सकले त्यस्तो 
हवरामीको मचस्तष्क मतृ्य ुभएको घोषणा गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम मचस्तष्क मतृ्य ु भएको घोषणा गररसकेपनछ त्यस्तो 
हवरामीको मतृ्य ुभएको मानननेछ । 

  (३) मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम  हनुेछ । 
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१२ङ. मचस्तष्क मतृ्यकुो जानकारी गराउन ु पने : (१) दफा १२घ. बमोचजम मचस्तष्क मतृ्यकुो 
घोषणा गनुन अचघ चिहकत्सकले हवरामीको स्वास््य परीिण सम्बन्त्धी  यथाथन हववरण सहहत 
हवरामीको मचस्तष्क मतृ्य ुभएको जानकारी ननजको पररवारका सदस्यलाई गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनन कुनै हवरामीको पररवारको 
सदस्य उपलब्ध नभएको वा वेवाररसे हवरामीको हकमा चिहकत्सकले दफा १२घ. बमोचजम 
हवरामीको मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गरी सो को जानकारी सम्बचन्त्धत चजल्ला प्रशासन 
कायानलय र मन्त्रालयलाई गराउन ुपनेछ । 

१२ि. चिहकत्सकको योग्यता : देहाय बमोचजमको योग्यता भएको चिहकत्सक मार मचस्तष्क मतृ्यकुो 
घोषणा गने काममा संलग्न हनु सक्नेछ :– 

(क) चिहकत्सा हवज्ञानमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपानध हानसल गरी सो हवषयसँग 
सम्बचन्त्धत िेरमा कम्तीमा पाँि वषन काम गरेको, 

(ख) नेपाल मेनडकल काउचन्त्सलमा हवशेषज्ञ चिहकत्सकको रुपमा स्थायी दतान 
भएको, 

(ग) नेपाली नागररक । 

१२छ. चिहकत्सकको टोलीद्वारा स्वास््य परीिण गनुनपने : यस पररच्छेद बमोचजम हवरामीको स्वास््य 
परीिण तथा हवरामीको मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गदान दफा १२ि. बमोचजम योग्यता पगेुका 
चिहकत्सकहरुमध्ये हवरामीको उपिारमा संलग्न हवरामीको रोगसँग  सम्बचन्त्धत हवशेषज्ञ 
चिहकत्सक सहहत कम्तीमा एकजना एनेस्थेनसयोलोचजष्ट वा इन्त्टेचन्त्सनभष्ट रहेको चिहकत्सकको 
टोलीबाट गनुन पनेछ । 

१२ज. स्वास््य संस्थामा हनुपुने पवुानधार : तोहकए बमोचजमका पूवानधार भएका स्वास््य संस्थामा मार 
दफा १२क. र १२ख. बमोचजम हवरामीको स्वास््य परीिण गनन सहकनेछ । 

१२ि. मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गनन वा अङ्ग प्रत्यारोपणको कायनमा संलग्न हनु नपाउन े : यस ऐन 
बमोचजम अङ्ग प्रत्यारोपण गनन शल्य चिहकत्सक मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गने कायनमा र 
मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गने चिहकत्सक अङ्ग प्रत्यारोपणको कायनमा संलग्न हनु पाउने छैन। 
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पररच्छेद–४ 

अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप 

१३. अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप गनन नहनु े: अङ्ग खररद नबक्री गने वा त्यस्तै प्रकारका 
अन्त्य कामको प्रयोजनको लानग अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप गनुन हुँदैन । 

१४. अङ्ग चिक्न तथा अङ्ग प्रत्यारोपण गनन सहकन े : यस ऐनमा लेचखएका अन्त्य व्यवस्थाहरुको 
अधीनमा रही आधनुनक चिहकत्सा प्रणाली अनसुार व्यवचस्थत रुपमा रोगको उपिार गने 
प्रयोजनको लानग मार मानव शरीरबाट अङ्ग चिक्न र एक मानव शरीरबाट अङ्ग चिकी अको 
मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गनन सहकनेछ । 

१४क.अङ्ग दान ददन सक्न े:(१) देहायको व्यचिले हवरामीलाई आफ्नो अङ्ग दान ददन सक्नेछ :– 

    (क) हवरामीको नचजकको नातेदार, 

(ख) दईु वा दईुभन्त्दा बढी पररवारका कुनै सदस्यलाई अङ्ग 
प्रत्यारोपण गनुन पने अवस्थामा त्यस्ता पररवारका आफ्नो 
नचजककको नातेदारको अङ्ग ननमली प्रत्यारोपण हनु नसक्न े
अवस्था भएमा र त्यसरी प्रत्यारोपण गनन खोचजएको अङ्ग अको 
पररवारको सदस्यसँग नमल्ने भएमा आपसी सहमनतको 
आधारमा नलचखत रुपमा एक अकानको पररवारको सदस्यले । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजमको अवस्थामा अङ्ग दान ददने वा अङ्ग 
ग्रहण गनन िाहने व्यचिले सो व्यहोरा खोली स्वीकृनतको लानग तोहकए बमोचजमको सनमनत 
समि तोहकए बमोचजमको ढाँिामा ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त भएको ननवेदनको व्यहोरा जाँिबिु गदान मनानसब 
देचखएमा सो सनमनतले सम्बचन्त्धत व्यचिहरुलाई अङ्ग दान वा अङ्ग ग्रहण गनन स्वीकृनत ददन 
सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजम अङ्ग प्रत्यारोपण गने कायन समानान्त्तर 
रुपमा शल्यचिहकत्सा गरी एकै पटक गनुन पनेछ । 
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www.lawcommission.gov.np 

11 
 

१५. जीहवत व्यचिको शरीरबाट अङ्ग चिक्न सक्न े : (१) यस ऐनमा लेचखएका अन्त्य 
व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मार जीहवत व्यचि (दाता) को शरीरबाट 
अङ्ग चिकी त्यस्तो अङ्ग सम्बचन्त्धत हवरामीको शरीरमा प्रत्यारोपण गनन सहकनछे । 

(क) कुनै हवरामीको शरीरको कुनै अङ्ग काम नलाग्ने गरी नानसएको छ र त्यस्तो 
नबरामीको जीवन रिाको लानग ननजको शरीरको नानसएको अङ्गको सट्टा अको 
अङ्ग प्रत्यारोपण गनन आवश्यक छ भनी कम्तीमा दईु जना सम्बचन्त्धत 
चिहकत्सकहरुले प्रमाचणत गररददएको, 

(ख) खण्ड (क) बमोचजमको हवरामीलाई दाताले आफ्नो नचजकको नातेदारको 
सहमनत सहहत स्वेच्छाले अङ्ग दान गनन नलचखत मन्त्जरुी ददएको, 

(ग) खण्ड (ख) बमोचजम स्वेच्छाले अङ्ग दान गनन मन्त्जरुी ददने दाता अठार वषन 
उमेर पूरा भएको, 

(घ) खण्ड (ख) बमोचजम मन्त्जरुी ददने दाताको शरीरको जोडी अङ्ग मध्ये कुनै एक 
अङ्ग चिक्दा दाता त्यसैको कारणले तत्कालै नमने र स्थायी रुपबाट अशि 
वा अपाङ्ग नहनुे भनी कम्तीमा दईुजना सम्बचन्त्धत चिहकत्सकहरुले प्रमाचणत 
गररददएको, 

(ङ) दाताको शरीरबाट चिक्न खोचजएको तन्त्त ुपनुहवनकास हनु सक्ने भनी कम्तीमा 
दईुजना सम्बचन्त्धत चिहकत्सकहरुले प्रमाचणत गररददएको । 

(२) यस ऐनमा लेचखएका अन्त्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही अठार वषन उमेर पूरा 
नभएको व्यचिको शरीरमा कुनै तन्त्त ुपनुहवनकास हनु सक्ने भनी कम्तीमा दईुजना सम्बचन्त्धत 
चिहकत्सकहरुले प्रमाचणत गररददएमा त्यस्तो व्यचिको शरीरबाट उि तन्त्त ु चिक्न यस 
दफाले कुनै बाधा पयुानएको माननने छैन । 

(३) कुनै व्यचिको उपिारको नसलनसलामा ननजको शरीरमा रहेको काम नलाग्न े
अङ्ग चिकेर फयाक्न यस दफाले कुनै बाधा पयुानएको माननने छैन । 

(४) उप दफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजम सहमनत तथा मन्त्जरुी ददने 
सम्बन्त्धी कायनहवनध तोहकए बमोचजम हनुेछ । 
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(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजम ददएको मन्त्जरुी दाताले िाहेमा हफतान 
नलन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोचजम दाताले मन्त्जरुी हफतान नलएमा अङ्ग ग्रहण गने व्यचिले 
दाता उपर कुनै प्रकारको िनतपूनतन दावी गनन पाउने छैन । 

१६. मतृ व्यचिको शरीरबाट अङ्ग चिक्न सहकने : (१) यस ऐनमा लेचखएका अन्त्य व्यवस्थाहरुको 
अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मार कुनै मतृ व्यचिको शरीरबाट अङ्ग चिक्न वा त्यसरी 
चिहकएको अङ्ग अन्त्य कुनै व्यचिको शरीरमा प्रत्यारोपण गनन सहकनेछ :– 

(क) जनु व्यचिको शरीरबाट अङ्ग चिक्ने हो सो व्यचिको मचस्तष्क मतृ्य ु
भइसकेको सम्बचन्त्धत चिहकत्सकले घोषणा गरेको, 

(ख) मतृ्य ु पिात ् दफा १४ को प्रयोजनको लानग आफनो अङ्ग दान गनन िाहन े
व्यचिले जानीबिुी स्वेच्छाले नलचखत मन्त्जरुी ददएको, 

(ग)  खण्ड (ख) बमोचजम मञ्जुरी नभएको अवस्थामा मतृकको पररवारको कुनै 
सदस्यले मतृकको शरीरको अङ्ग दान गनन नलचखत मञ्जुरी   ददएको । 

तर मतृकले जीहवत छँदै आफ्नो शरीरको अङ्ग दान नगने नलचखत रुपमा 
इच्छा व्यि गरेको भए पररवारको सदस्यले त्यस्तो मतृकको शरीरको अङ्ग 
दान गनन सक्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोचजम मन्त्जरुी ददने सम्बन्त्धी अन्त्य 
कायनहवनध तोहकए बमोचजम हनुेछ । 

१६क. सव परीिण गनुन अचघ अङ्ग चिक्न सक्न े: प्रिनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको 
भए तापनन मतृकको दूघनटनाबाटै मतृ्य ु भएको कुरामा तोहकए बमोचजमको सनमनत हवश्वस्त 
भएमा सो सनमनतको स्वीकृनतमा मतृकको सव परीिण गनुन अचघ ननजको शरीरबाट अङ्ग 
चिक्न सहकनेछ । 

१७. मतृ व्यचिको शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण गनन नहनु े: -दफा १६ वा १६क. मा जनुसकैु कुरा 
लेचखएको भए तापनन कतनव्य वा आत्महत्याद्वारा वा शड्ढास्पद अवस्थामा मतृ्य ु भएको 
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 पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत । 



www.lawcommission.gov.np 

13 
 

व्यचिको सव परीिणमा असर पनन सक्ने गरी कुनै पनन मतृ व्यचिको शरीरबाट अङ्ग चिकी 
अको मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गनन हुँदैन । 

तर त्यस्तो मतृ व्यचिको सव परीिण वा अन्त्य कुनै अनसुन्त्धानको 
प्रयोजनको लानग अङ्ग चिक्न यस दफाले कुनै बाधा प¥ुयाएको माननने छैन । 

१७क. प्राथनमकताको सूिी बनाउन ु पने : स्वास््य संस्थाले मतृकको शरीरबाट चिहकएको 
अङ्ग प्रत्यारोपण गने प्रयोजनको लानग अङ्ग ग्रहण गने व्यचिको तोहकए बमोचजम 
प्राथनमकताक्रमको सूिी बनाई अद्यावनधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१७ख.समन्त्वय इकाई तोक्न े : (१) दफा १२घ. बमोचजम मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा भएका 
व्यचिको अङ्ग चिक्ने, चिकेका अङ्गलाई सरुचित रुपमा राख्न,े अङ्ग प्रत्यारोपण गनुनपने व्यचिको 
अनभलेख दरुुस्त राख्न ेतथा प्राप्त अङ्गलाई तोहकए बमोचजमको प्राथनमकताक्रम अनसुार हवतरण 
गने व्यवस्था नमलाउने प्रयोजनका लानग नपेाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन 
गरी समन्त्वय इकाई तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम समन्त्वय इकाई नतोहकएसम्म मानव अङ्ग प्रत्यारोपण 
केन्त्र, भिपरुले समन्त्वय इकाईको काम गनेछ । 

(३) कुनै अस्पताल वा स्वास््य केन्त्रको दफा १२घ. बमोचजम कुनै व्यचिको 
मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गरेमा समन्त्वय इकाईलाई तरुुन्त्त जानकारी गराउन ु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोचजमको जानकारी प्राप्त हनु आएमा समन्त्वय इकाईले 
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थासँग अङ्ग प्रत्यारोपण गननको लानग समन्त्वय गनुन पनेछ । 

(५) मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गने सम्बचन्त्धत अस्पताल वा स्वास््य केन्त्रले समन्त्वय 
इकाईलाई अङ्ग चिक्ने व्यवस्थाको लानग आवश्यक पने भौनतक सहुवधा तथा जनशचि 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

  (६) समन्त्वय इकाईको अन्त्य कायन तोहकए बमोचजम हनुेछ । 

१७ग.रकम उपलब्ध गराउन सक्न े : दफा १२घ. बमोचजम मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा भएको 
व्यचिको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी हक्रयाकलाप भए पिात ् मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा गने 
अस्पताल वा स्वास््य केन्त्र, अङ्ग प्रत्यारोपण गने स्वास््य संस्था र मचस्तष्क मतृ्यकुो घोषणा 
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भएको व्यचिको पररवारको सदस्यलाई नेपाल सरकारले तोहकए बमोचजमको रकम उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

१८. सम्भाहवत खतराप्रनत सजग गराउन ुपने : यस ऐन बमोचजम चिहकत्सकले अङ्ग चिक्दा तथा 
अङ्ग प्रत्यारोपण गदान दाता र अङ्ग ग्रहण गने व्यचिको स्वास््य परीिण गरी त्यसबाट 
ननजहरुको स्वास््यमा पनन सक्ने सम्भाहवत असर तथा खतराप्रनत दवैु पिलाई जानकारी 
गराउन ुपनेछ । 

१९. अङ्ग ग्रहण गने व्यचिको मन्त्जरुी हनुपुने : (१) यस ऐन बमोचजम अङ्ग प्रत्यारोपण गदान अङ्ग 
ग्रहण गने व्यचिको पनन मन्त्जरुी हनु ुपनेछ । 

(२) अङ्ग ग्रहण गने व्यचि नाबालक तथा ननणनय गनन नसक्ने अवस्थाको भएमा 
त्यस्तो व्यचिको तफन बाट ननजको नचजकको नातेदारले त्यस्तो मन्त्जरुी ददन सक्नेछ । 

२०. मन्त्जरुी नबना अङ्ग प्रत्यारोपण गनन सहकन े: दफा १९ मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनन 
देहायको अवस्थामा अङ्ग ग्रहण गने व्यचिको पररवारका सदस्यको मन्त्जरुी नभए तापनन 
अङ्ग प्रत्यारोपण गनन सहकनेछ :– 

(क) अङ्ग ग्रहण गने व्यचि बेवाररस भएमा, 
(ख) अङ्ग ग्रहण गने व्यचिको नचजकको नातेदारलाई उचित समयमा 

सूिना ददई मन्त्जरुी नलन नसहकने भएमा, 
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोचजमको अवस्थामा तत्काल अङ्ग प्रत्यारोपण 

नगरेमा त्यस्तो व्यचिको मतृ्य ुहनु सक्ने सम्भावना भएमा । 

२१. लागत खिन तथा सेवा शलु्क : स्वास््य संस्थाले यस ऐन बमोचजम अङ्ग प्रत्यारोपण गदान अङ्ग 
ग्रहण गने व्यचिबाट लागत खिन तथा सेवा शलु्क नलन सक्नेछ । 

तर, 

(क) त्यस्तो सेवा शलु्कको दर सनमनतबाट स्वीकृत भएको हनु ुपनेछ । 

(ख) त्यस्तो सेवा शलु्कको दर सनमनतले ननदेश गरे बमोचजम प्रकाशन 
गरेको हनु ुपनेछ । 

(ग) त्यस्तो सेवा शलु्कको दर उचित र मनानसव हनु ुपनेछ । 
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२२. अङ्ग चिक्दा वा अङ्ग प्रत्यारोपण गदान अपनाउन ुपने प्राहवनधक कुराहरु : यस ऐन बमोचजम अङ्ग 
चिक्दा वा चिहकएको अङ्गको सरुचित रुपमा संिय गदान वा अङ्ग प्रत्यारोपण गदान अपनाउन ु
पने आधनुनक चिहकत्साशास्त्र सम्बन्त्धी प्राहवनधक कुराहरु तोहकए बमोचजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

अपराध र दण्ड सजाय 

२३. अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी अपराध : दफा १२क., १२ख., १२ग., १२घ., १२ङ., १२ि., 
१२छ., १२ज., १२ि., १३, १४, १५, १६ र १७ मा उचल्लचखत व्यवस्था हवपरीत हनुे गरी 
कसैले कसैको अङ्ग चिकेमा वा त्यसरी चिहकएको अङ्ग कसैलाई प्रत्यारोपण गरेमा वा अन्त्य 
काममा प्रयोग गरेमा वा त्यस्तो कायनमा प्रत्यि रुपमा संलग्न भएमा यस ऐन बमोचजम 
अपराध गरेको मानननेछ । 

२४. दण्ड सजाय : (१) दफा २३ बमोचजमको अपराध गने व्यचिलाई पाँि वषनसम्म कैद र पाँि 
लाख रुपैयाँसम्म जररवाना हनुेछ । 

(२) स्वास््य संस्था बाहेक अन्त्य स्थानमा दफा २३ बमोचजमको अपराध गने 
व्यचिलाई उपदफा (१) बमोचजम हनुे सजायमा थप एक वषनसम्म कैद र एक लाख 
रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ । 

(३) व्यचिगत इजाजतपर ननलएको व्यचिले स्वास््य संस्था बाहेक अन्त्य स्थानमा 
दफा २३ बमोचजमको अपराध गरेको भए त्यस्तो व्यचिलाई उपदफा (१) बमोचजम हनुे 
सजायमा थप दईु वषनसम्म कैद र दईु लाख रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ । 

(४) दफा २३ बमोचजमको अपराध भएको अवस्थामा अङ्ग चिहकने जीहवत व्यचि 
सोही िोट पीरको कारणले तीन महहनानभर मरेमा त्यस्तो अपराध गने व्यचिलाई  ..........  
जन्त्म कैद हनुेछ । 

(५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेचखएदेचख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन 
अन्त्तगनत बनेको ननयममा उचल्लखत व्यवस्था हवपरीत अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप 
गने व्यचिलाई एक वषनसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत । 

  पहहलो संशोधनद्वारा चिहकएको । 
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२५. उद्योग गरेमा हनु ेसजाय : दफा २३ बमोचजमको अपराध गननलाई सम्पूणन तयारी पूरा भएको 
तर अपराध भने हनु नपाएको अवस्थामा त्यस्तो अपराधको उद्योग गरेको मानननेछ र त्यस्तो 
उद्योग गने व्यचिलाई दफा २४ बमोचजम हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

२६. मनतयारलाई हनु ेसजाय : दफा २३ बमोचजमको अपराध हनुे कायनमा प्रत्यि रुपमा संलग्न 
हनुे व्यचि बाहेक त्यस्तो अपराध गनन सहयोग प¥ुयाउने व्यचिलाई मनतयार मानननेछ र 
मनतयारलाई अनभयिुलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

२७. हवज्ञापन तथा प्रिार प्रसार गनन नहनुे : (१) अङ्ग उपलब्ध गराउन सहकने वा अङ्ग आवश्यक 
भएको भने्न बारेमा कसैले पनन प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा संिार माध्यमबाट हवज्ञापन तथा 
प्रिार प्रसार गनन गराउन हुँदैन । 

तर अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी प्राहवनधक ज्ञान ददने ददलाउने उदे्दश्यले तत्सम्बन्त्धी 
सूिनाहरु प्रवाह गनन यस दफाले कुनै बाधा पयुानएको माननने छैन । 

(२) उपदफा (१) हवपरीत हवज्ञापन प्रकाशन गने सन्त्िार संस्था, प्रकाशक र 
सम्पादक तथा प्रसारण गने संस्था र प्रसारकलाई तोहकएको अनधकारीले पच्िीस हजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम तोहकएको अनधकारीले गरेको जररबाना उपर चित्त 
नबझु्नेले त्यस्तो जररवाना भएको थाहा पाएको नमनतले ३५ ददननभर पनुरावेदन अदालत 
समि पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

हवहवध 

२८. ननरीिण : (१) स्वास््य संस्था तथा व्यचिगत इजाजतपर प्राप्त चिहकत्सकले अङ्ग प्रत्यारोपण 
सम्बन्त्धी कृयाकलाप सन्त्िालन गदान यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगनत बनेको ननयम तथा दफा 
२९ बमोचजम ददइएको आदेश तथा ननदेशनहरु पालना गरे नगरेको सम्बन्त्धमा सनमनतबाट 
अनधकार प्राप्त अनधकारीले ननरीिण गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम ननरीिण गने अनधकारीले आफूले गरेको ननरीिणको 
प्रनतवेदन सनमनत समि पेश गनुन पनेछ । 

२९. आदेश तथा ननदेशन ददन सक्न े:  (१) दफा २८ बमोचजम अनधकार प्राप्त अनधकारीले 
ननरीिण गरेको अवस्थामा वा अन्त्य जनुसकैु अवस्थामा सनमनतले स्वास््य संस्था तथा 
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व्यचिगत इजाजतपर प्राप्त चिहकत्सकलाई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलाप सन्त्िालन 
गने सम्बन्त्धमा आवश्यक आदेश तथा ननदेशन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम सनमनतले आदेश तथा ननदेशन ददंदा खासगरी देहायको 
हवषयमा ददनेछ :– 

(क) चिहकत्सा शास्त्रको नसद्धान्त्त अनसुार अङ्ग प्रत्यारोपण गदान अपनाउन ु
पने प्राहवनधक हवषयको सम्बन्त्धमा । 

(ख) अङ्ग प्रत्यारोपण गदान आवश्यक पने भौनतक स्रोत साधन तथा 
जनशचि सम्बन्त्धमा । 

(ग) अङ्ग प्रत्यारोपणको लानग मानव शरीरबाट चिहकएको अङ्गलाई 
वैज्ञाननक प्रहवनध तथा पद्धनत अपनाई सरुचित रुपमा राख्न ेसम्बन्त्धमा 
। 

(घ) अङ्ग प्रत्यारोपण गदान अपनाउन ु पने न्त्यूनतम सरुिा व्यवस्थाको 
सम्बन्त्धमा । 

(ङ) अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी प्राहवनधक हवषयका सूिनाहरु प्रवाह गने 
सम्बन्त्धमा । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम सनमनतले ददएको आदेश तथा ननदेशनहरुको पालना गनुन 
गराउन ुसम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था तथा व्यचिगत इजाजतपर प्राप्त चिहकत्सकको कतनव्य तथा 
दाहयत्व हनुेछ । 

३०. बयान ददन कर नलाग्न े : स्वास््य संस्था वा व्यचिगत इजाजतपर प्राप्त चिहकत्सक तथा 
उि संस्था वा चिहकत्सकसंग सम्बचन्त्धत व्यचिहरुले यस ऐन बमोचजम संिालन गरेको अङ्ग 
प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलापको बारेमा प्रिनलत कानून बमोचजम अनधकार प्राप्त अनधकारी 
समि बाहेक अन्त्यर कसैलाई बयान ददन कर लाग्ने छैन । 

३१. वाहषनक प्रनतवेदन : (१)प्रत्येक स्वास््य संस्थाले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्त्धी कृयाकलापको 
सम्बन्त्धमा यस ऐन बमोचजम सम्पादन गरेको कामको हववरण तोहकएको ढाँिामा तयार गरी 
प्रत्येक वषन सनमनत समि पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्वास््य संस्थाले पेश गरेको प्रनतवेदनको सम्बन्त्धमा 
सनमनतले आफनो मूल्याड्ढन र सो सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारले अपनाउन ु पने नीनत तथा 
कायनक्रम वारे सिुाव सहहतको प्रनतवेदन प्रत्येक वषन नेपाल सरकार समि पेश गनुन पनेछ । 
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३२. नपेाल सरकार वादी हनु े: यो ऐन अन्त्तगनतको मदु्दाहरु नेपाल सरकार वादी भई दायर गररने 
छन ्र ती मदु्दाहरु मलुकुी फौजदारी कायनहवनध (संहहता) ऐन, २०७४ को अनसूुिी–१ मा 
समावेश भएको मानननेछ । 

३३. सम्पकन  मन्त्रालय : सनमनतले नपेाल सरकारसंग सम्पकन  राख्दा मन्त्रालय माफन त राख्न ुपनेछ 
। 

३४. ननयम बनाउन सक्न े : यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्त्वयन गनन नपेाल सरकारले आवश्यक 
ननयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

                                                           
 केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोनधत । 

रष्टब्य :- (१) केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः–  
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 (२) पहहलो संशोधनद्वारा रुपान्त्तर गररएका शब्दहरु – 

”स्वास््य मन्त्रालय” र “नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालय” को सट्टा ”मन्त्रालय” । 

   (३) न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्त्तर गररएका शब्दहरु :– 

”पनुरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्ि अदालत” । 

 


