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संक्रामक रोग ऐन, २०२० 

 लालमोहर र प्रकाशन मममि 

२०२०।११।१६ 

संशोधन गने ऐन 

१. संक्रामक रोग (पहहलो संशोधन) ऐन, २०२९    २०२९।६।५ 

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८    २०४९।१।८ 

३. पश ुस्वास््य िथा पश ुसेवा ऐन, २०५५     २०५५।४।६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशशि मममि 

४. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल  

काननु संशोधन गने ऐन, २०६६     २०६६।१०।७ 

५. नेपालको संहवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल  

 ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९ 

 

२०२० सालको ऐन नं.२८ 

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

संक्रामक रोगहरूको रोकथाम गने व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावनााः नपेाल .......... भर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैमलएमा वा फैमलन े
सम्भावना देशिएमा त्यस्िो रोगले उग्र रुप मलन नपाउने गरी रोगको मनमूनल गनन वा रोकथाम गननको 
लामग व्यवस्था गनुन वान्त्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजामधराज महेन्त्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले 
यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

१. संशिप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “संक्रामक रोग ऐन, २०२०”  रहेकोछ। 

(२) यो ऐन नपेाल ........... भर लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

  

                                                           


 यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेशि लागू भएको .  
  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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२. हवशषे व्यवस्था गने अमधकार : (१) नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा ............. 
मामनसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैमलएमा वा फैमलन े सम्भावना देशिएमा नेपाल 
सरकारले सो रोग मनमूनल गनन वा रोकथाम गनन आवश्यक कारवाई गनन सक्छ र सवनसाधारण 
जनिा वा कुनै व्यशिहरूको समूह उपर लागू हनुे गरी आवश्यक आदेश जारी गनन सक्नेछ। 

(२) नेपाल सरकारले ............... मामनसमा उब्जेको वा फैमलएको वा फैमलन े
सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग मनमूनल गनन वा सो रोग रोकथाम गननको लामग 
आवश्यक व्यवस्था ममलाउन कुनै अमधकारीलाई मकुरर गरी आवश्यक अमधकार समु्पन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) को सवनसामान्त्यिामा प्रमिकूल असर नपने गरी नेपाल 
सरकारले पैदल वा जनुसकैु सवारीको साधनबाट लमगने वा ल्याइने ...............सफर गने 
यारकुो जााँचबिु गनन र त्यस्िा ............... यारलुाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने 
शङ्का लागेमा जााँचबिु गनन िहटएको कमनचारीले त्यस्िो ..............यारलुाई अस्पिाल िथा 
अन्त्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै हकमसमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गननमा समेि 
मनरीिण र मनयन्त्रण गननको लामग आवश्यक आदेशहरू जारी गनन सक्नेछ । 

२क. हवशषे व्यवस्था गने प्रदेशको अमधकार : (१) प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक 
रोग उब्जेमा वा फैमलएमा वा फैमलने सम्भावना देशिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग मनमूनल गनन 
वा रोकथाम गनन आवश्यक कारबाही गनन सक्नेछ र सवनसाधारण जनिा वा व्यशिहरुको 
समूह उपर लागू हनुे गरी आवश्यक आदेश जारी गनन सक्नेछ । 

(२) प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उब्जेको वा फैमलएको वा फैमलने सम्भावना भएको कुनै 
संक्रामक रोग मनमूनल गनन वा सो रोग रोकथाम गननको लामग आवश्यक व्यवस्था ममलाउन 
कुनै अमधकारीलाई मकुरर गरी आवश्यक अमधकार समु्पन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) को सवनसामान्त्यिामा प्रमिकूल असर नपने गरी प्रदेश 
सरकारले पैदल वा जनुसकैु सवारीको साधनबाट यारा गने यारकुो जााँचबिु गनन र त्यस्िा 
यारलुाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भने्न शंका लागेमा जााँचबिु गनन िहटएको 

                                                           


  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि ।  


 पश ुस्वास््य िथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ द्वारा शिहकएको । 

  नेपालको संहवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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कमनचारीले त्यस्िो यारलुाई अस्पिाल िथा अन्त्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै 
हकमसमबाट ल्याउन लैजान वा यारा गननमा समेि मनरीिण र मनयन्त्रण गननको लामग 
आवश्यक आदेशहरु जारी गनन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए िापमन दफा २ बमोशजम नेपाल 
सरकारले आदेश जारी गररसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यस दफा बमोशजम आदेश 
जारी गनुन पने छैन र त्यस्िो आदेश प्रदेश सरकारले समेि कायानन्त्वयन गनेछ । 

(५) यस दफा बमोशजम प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरेको जानकारी नेपाल 
सरकारको सम्बशन्त्धि मन्त्रालयलाई िरुुन्त्ि ददन ुपनेछ । 

३. सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि ददइएको आदेशलाई अपहेलना गने व्यशि उपर 
१ महीनासम्म कैद वा रु. १००।– सम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(२) यो ऐन अन्त्िगनि अमधकृि व्यशिहरूलाई काममा बाधा पयुानउनेलाई ६ 
महीनासम्म कैद वा रु. ६००।– सम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

४. कारवाई र हकनारा गने अमधकार : यस ऐन अन्त्िगनि भए गरेको कसूरमा कारवाई र हकनारा 
गने अमधकार प्रमिु शजल्ला अमधकारीलाई हनुेछ । 

५. असल मनयिले गरेकोमा बचाउ : यो ऐन अन्त्िगनि अमधकृि व्यशिले कुनै आफ्नो किनव्य 
पालन गदान असल मनयिले कुनै काम कारवाई गरेकोमा मनजको हवरुद्ध नामलस वा अरू कुनै 
काननुी कारवाई गनन सहकने छैन । 

                                                           
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि । 

रष्टव्य :– १. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ द्वारा रूपान्त्िर गररएको शब्दाः– 
        “बडाहाहकम वा मेशजिेट” को सट्टा “अञ्चलाधीश” । 

२. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ बमोशजम रूपान्त्िर भएका शब्दहरूाः–  
        “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” । 


