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सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य अधिकार ऐन, २०७५
प्रमाणीकरण धमधत
२०७५।६।२
सं वत् २०७५ सालको ऐन नम्बर ९
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््यको अधिकार सम्बन्िमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्तावना: नेपालको सं वविानद्वारा प्रदत्त मविलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य सम्बन्िी
िकको सम्मान, सं रिण र पररपूधतन गननको लाधग मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवालाई सुरक्षित,
ु भ तथा पिुुँचयोग्य बनाउने सम्बन्िमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय
गुणस्तरीय, सवनसल
भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारक्षम्भक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य
अधिकार ऐन, २०७५” रिेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“आकक्षस्मक प्रसूधत सेवा (इमजेन्सी अव्स्टे विक केयर)” भन्नाले गभानवस्था,
प्रसूधत अवस्था वा सुत्केरी अवस्थामा कुनै जवटलता दे खा परे मा त्यस्ता
जवटलता व्यवस्थापन गनन चौबीसै घण्टा उपलब्ि िुने सेवा सम्झनु पछन।

(ख)

“आिारभूत आकक्षस्मक प्रसूधत सेवा (वेधसक इमजेन्सी अव्स्टे विक केयर)”
भन्नाले एक्षन्टवायोवटक, म्याग्नेधसयम सल्फेट वा अक्षससटोधसन ददने, अड्केको
साल धनकाल्ने, औजार (भ्याकुम) समेतको मद्दतले क्षििु जन्माउने र
गभनपतन भएकोमा पाठे घर सफा गने जस्ता आिारभूत सेवा सम्झनु पछन।

(ग)

“वकिोर वकिोरी” भन्नाले दि वषनदेक्षख उन्नाईस वषनको उमेर समूिको
व्यक्षि सम्झनु पछन।

(घ)

“गभनपतन” भन्नाले गभनमा रिेको भ्रण
ु स्वभाववक रूपमा जन्मन ससने
ु न्दा अगावै गभानियबाट भ्रण
िुनभ
ु बाविर धनस्कने वा धनकाल्ने कायन सम्झनु
पछन।
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(ङ)

“गभनधनरोि (कन्िासेप्सन)” भन्नाले धिम्ब धनष्कािन, िुक्रवकट र धिम्ब
धनसेञ्चन वा धिम्बरोपणका सामान्य प्रवक्रयामा अवरोि उत्पन्न गरी गभन
रिन नददने उपाय सम्झनु पछन।

(च)

“गभनधनरोिका

सािन” भन्नाले

गभनधनरोि

गने

कायनमा

सियोग

गने

िमोनयुि वा अन्य सािन सम्झनु पछन।
(छ)

“गभनपतन सेवा” भन्नाले गभनपतन गननका लाधग इजाजतपत्र प्राप्त स्वास््य
सं स्थामा इजाजतपत्र प्राप्त स्वास््यकमीले यस ऐन बमोक्षजमको प्रवक्रया पूरा
गरी गररने गभनपतन सेवा सम्झनु पछन।

(ज)

“गभनवती सेवा” भन्नाले दफा 5 बमोक्षजमको से वा सम्झनु पछन।

(झ)

“गभानवस्था” भन्नाले गभनिारण िुन ु अक्षघको अक्षन्तम पटक मविनावारी भएको
पविलो ददनदे क्षख मविलाको पाठे घरधभत्र गभन रिे सम्मको अवधि सम्झनु
पछन।

(ञ)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोक्षजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको
धनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोक्षजम सम्झनु पछन ।

(ट)

“नवजात क्षििुको अत्यावश्यकीय सेवा (न्यूबनन इसे क्षन्सयल केयर)” भन्नाले
ुँ ाको स्यािार गने,
नवजात क्षििुलाई न्यानो गरी सफा राख्ने, नाभी र आख
आमाको दुि खुवाउने, आवश्यक खोप ददने समेतका सेवा सम्झनु पछन।

(ठ)

“नवजात क्षििुको आकक्षस्मक सेवा (न्यूबनन इमजेन्सी केयर)” भन्नाले
नवजात

क्षििुलाई

सङ्क्क्रमण

भएको

अवस्थामा

एक्षन्टवायोवटक

ददने,

िाइपोथरमीया लगायतको व्यवस्थापन गने तथा त्यस्ता क्षििुको श्वास
प्रश्वास सम्बन्िी समस्या व्यवस्थापन सम्बन्िी सेवा सम्झनु पछन।
(ि)

“पररवार धनयोजन” भन्नाले कुनै गभनधनरोिको सािन प्रयोग गरी वा नगरी
आफूले चािे अनुसारको सन्तानको सङ्क््या वा गभानन्तर धनिानरण गने
योजना सम्झनु पछन।

(ढ)

“प्रजनन स्वास््य” भन्नाले प्रजनन पद्धधत, प्रवक्रया र कायनसुँग सम्बक्षन्ित
िारीररक, मानधसक तथा सामाक्षजक स्वास््यको क्षस्थधत सम्झनु पछन।

(ण)

“प्रजनन स्वास््य अधिकार” भन्नाले दफा ३ बमोक्षजमको अधिकार सम्झनु
पछन।

(त)

“प्रजनन स्वास््य रुग्णता (मधबनधिवट)” भन्नाले प्रजनन, गभानवस्था, गभनपतन,
प्रसव र यौन व्यविारको कारणले प्रजनन प्रणालीमा प्रधतकूल प्रभाव पाने
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अवस्था सम्झनु पछन र सो िब्दले आङ्ग खस्ने, प्रसव धछद्र, बाुँझोपन,
पाठे घरको मुखको क्यान्सर र प्रजनन प्रणालीलाई प्रभाव पाने यस्तै
प्रकारका अन्य अवस्था समेतलाई जनाउुँछ।
(थ)

“प्रसूधतकमी” भन्नाले गभनवती मविलाको प्रसूधत गराउने कायन गने ताधलम
प्राप्त स्वास््यकमी सम्झनु पछन।

(द)

“मन्त्रालय” भन्नाले

स्वास््य सम्बन्िी ववषय िे ने नेपाल सरकारको

मन्त्रालय सम्झनु पछन।
(ि)

“बृित आकक्षस्मक प्रसूधत सेवा (कक्षम्प्रिे क्षन्सव इमजेन्सी अव्स्टे विक केयर)”
भन्नाले खण्ि (ख) मा उक्षल्लक्षखत आिारभूत आकक्षस्मक प्रसूधत सेवाको
अधतररि रि सञ्चार र िल्य क्षचवकत्सा सेवा समेत सम्झनु पछन।

(न)

“सुरक्षित मातृत्व” भन्नाले मविलालाई गभनवती, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा
यस ऐन बमोक्षजम उपलब्ि गराइने मातृत्व से वा सम्झनु पछन।

(प)

“स्वास््य सं स्था” भन्नाले सरकारी, गैरसरकारी, सामुदावयक वा धनजी
स्तरबाट सञ्चाधलत अस्पताल, नधसनङ्ग िोम, मेधिकल कले ज वा

स्वास््य

प्रधतष्ठान सम्झनु पछन र सो िब्दले प्राथधमक स्वास््य केन्द्र, स्वास््य
चौकी वा अन्य कुनै नामबाट सञ्चाधलत स्वास््य सं स्थालाई समेत
जनाउुँछ।
पररच्छे द-२
प्रजनन स्वास््य अधिकार
३.

प्रजनन स्वास््य अधिकार : (१) प्रत्येक मविला तथा वकिोर वकिोरीलाई यौन तथा
प्रजनन स्वास््य सम्बन्िी क्षििा, सूचना, परामिन तथा सेवा प्राप्त गने अधिकार िुनेछ।
(२) प्रत्येक व्यक्षिलाई प्रजनन स्वास््य सम्बन्िी सेवा परामिन तथा सूचना प्राप्त
गने अधिकार िुनेछ।
(३) प्रत्येक मविलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास््य सम्बन्िी िक िुनेछ।
प्रत्येक मविलालाई गभानन्तर वा सन्तानको सङ्क््या धनिानरण गने अधिकार िुनेछ।
(४) प्रत्येक व्यक्षिलाई गभन धनरोिका सािनको सम्बन्िमा जानकारी पाउने र
सोको प्रयोग गने अधिकार िुनेछ।
(५) प्रत्येक मविलालाई यस ऐन बमोक्षजम गभनपतन सेवा प्राप्त गने अधिकार
िुनेछ।
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(६) प्रत्येक मविलालाई गभनवती तथा सुत्केरी र प्रजनन स्वास््य रुग्णताको
अवस्थामा पोषणयुि, सन्तुधलत आिार तथा िारीररक आराम पाउने अधिकार िुनेछ।
(७) प्रत्येक मविलालाई प्रसूधतकमीबाट आवश्यक परामिन, गभनवती तथा प्रसूधत
सेवा, सुत्केरी पश्चातको गभन धनरोिको सेवा पाउने अधिकार िुनेछ।
(८) प्रत्येक मविलालाई आकक्षस्मक प्रसूधत सेवा, आिारभूत आकक्षस्मक प्रसूधत
सेवा, बृित आकक्षस्मक प्रसूधत सेवा, नवजात क्षििुको लाधग अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात
क्षििुको आकक्षस्मक सेवा पाउने अधिकार िुनेछ।
(९) प्रत्येक व्यक्षिलाई आफ्नो जीवनचक्रको ववधभन्न अवस्थामा आवश्यक पने
ु भ, स्वीकायन र सुरक्षित रूपले पाउने अधिकार िुनेछ।
प्रजनन स्वास््य सेवा सवनसल
(१०) प्रत्येक व्यक्षिलाई प्रजनन स्वास््य सेवा छनौट गने अधिकार िुनेछ।
४.

गोप्य रिने : प्रत्येक व्यक्षिले प्राप्त गरे को प्रजनन स्वास््य सेवा र सो सम्बन्िी सूचना
गोप्य रिनेछ।
पररच्छे द-३
सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात क्षििु

५.

गभनवती सेवा प्राप्त गने अधिकार : (१) प्रत्येक मविलालाई स्वास््य सं स्थामा गई आफू
गभनवती भए वा नभएको जाुँच वा परीिण गनन पाउने अधिकार िुनेछ।
(2) उपदफा (१) बमोक्षजम सेवा धलन आउने गभनवती मविलालाई सम्बक्षन्ित
स्वास््य सं स्थाले दे िाय बमोक्षजमका गभनवती सेवा प्रदान गनुन पनेछ:(क)

सामान्य गभानवस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास््य जाुँच गने ,

(ख)

खण्ि

(क)

मा

ले क्षखएदे क्षख

बािे कका

तोवकएका

अवस्थामा

क्षचवकत्सक वा दि स्वास््यकमीको सल्लाि बमोक्षजम स्वास््य
जाुँच गने ,
(ग)

स्वास््य स्यािार सम्बन्िी समुक्षचत परामिन प्राप्त गने,

(घ)

गभानवस्थामा अवलम्बन गनुप
न ने सुरिाका उपाय तथा न्यू नतम सेवा
पाउने।

६.

प्रसूधत सेवा प्रदान गनुन पने : (१) प्रसूधत सेवा प्रदान गने सरकारी तथा सामुदावयक
स्वास््य सं स्थाले प्रसूधत सेवा प्रदान गननको लाधग दि स्वास््यकमी वा सो नभए
प्रसूधतकमी वा अन्य ताधलम प्राप्त स्वास््यकमीको व्यवस्था गनुन पनेछ।
(२) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ि पूरा गरे को गैरसरकारी तथा धनजी
स्वास््य सं स्थाले सम्मानजनक प्रसूधत सेवा प्रदान गनुन पनेछ।
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७.

आकक्षस्मक प्रसूधत तथा नवजात क्षििु सेवा : (१) प्रसूधत सेवा प्रदान गने सरकारी तथा
सामुदावयक स्वास््य सं स्थाले आकक्षस्मक प्रसूधत तथा नवजात क्षििु सेवा प्रदान गनुन
पनेछ।
(२) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ि पूरा गरे को गैरसरकारी तथा धनजी
स्वास््य सं स्थाले आकक्षस्मक प्रसूधत तथा नवजात क्षििु सेवा प्रदान गनुन पनेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षजमका स्वास््य सं स्थाले आफूले सेवा प्रदान गदान
आइपने जवटलताको व्यवस्थापन गनन नसकेमा सम्भव भएसम्म सरकारी वा सामुदावयक
स्वास््य सं स्थामा र सम्भव नभएमा गैरसरकारी तथा धनजी स्वास््य सं स्थामा प्रेषण
(रे फर) गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजम प्रेषण (ररफर) भई आएका गभनवती, सुत्केरी वा
नवजात क्षििुसुँग सम्बक्षन्ित स्वास््य जवटलताको व्यवस्थापन गनुन सम्बक्षन्ित स्वास््य
सं स्थाको कतनव्य िुनेछ।
(५) आकक्षस्मक प्रसूधत तथा नवजात क्षििु से वा उपलब्ि गराउने स्वास््य
सं स्थाले

तोवकएको

अवस्थाका

गभनवती

मविलािरूका

लाधग

तोवकए

बमोक्षजमको

आरामस्थलको व्यवस्था गनुन पनेछ।
८.

नवजात क्षििुको स्वास््य स्यािार : प्रसूधत सेवा उपलब्ि गराउने स्वास््य सं स्थाले
तोवकएको मापदण्ि बमोक्षजम नवजात क्षििुको स्वास््य स्यािार सम्बन्िी व्यवस्था गनुन
पनेछ।

९.

क्षििुको जन्मको अधभलेख राख्नु पने : (१) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले आफ्नो स्वास््य
सं स्थामा जन्मेको क्षििुको अधभले ख राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको अधभले खको आिारमा स्वास््य सं स्थाले आफ्नो
स्वास््य सं स्थामा जन्मेको क्षििुको बाबु वा आमाको नाम राखी बाबु वा आमालाई क्षििु
जन्मेको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ।
(३) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले मृतक क्षििु तथा गभनपतन भएका तथा गराएका
मविलाको सङ्क््या समेत खुल्ने गरी अधभले ख गनुन पनेछ।
(४) प्रत्येक स्वास््य सं स्थाले स्वास््य सं स्थामा प्रसुधत सेवाको लाधग आएका
गभनवती मविलाको मृत्यु भएमा त्यस्तो मविलाको अधभले ख गनुन पनेछ।

१०.

पररवार धनयोजन सेवा प्राप्त गने अधिकार : (१) प्रत्येक व्यक्षिलाई पररवार धनयोजन
सम्बन्िी सूचना, छनौट तथा पररवार धनयोजन सम्बन्िी अन्य सेवा प्राप्त गने अधिकार
िुनेछ।
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(२) पररवार धनयोजन सम्बन्िी तोवकए बमोक्षजमको सेवा तोवकए बमोक्षजमको
स्वास््य सं स्थाबाट धलनु पनेछ।
(3) पररवार धनयोजन सेवा सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोक्षजम िुनेछ।
११.

बलपूवक
न
पररवार धनयोजन गराउन निुने : कसै लाई करकाप गरी वा िम्की ददई वा
ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा धलक्षखत मञ्जुरी नधलई बलपूवक
न पररवार धनयोजन
गराउनु िुुँदैन।

१२.

बलपूवक
न गभन धनरोिका सािन प्रयोग गराउन निुने : कसै लाई करकाप गरी वा िम्की
ददई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा मञ्जुरी नधलई बलपूवक
न
गभन धनरोिका
सािन प्रयोग गराउनु िुुँदैन।

१३.

प्रसूधत धबदाको अधिकार : (१) सरकारी, गैरसरकारी वा धनजी सङ्घ सं स्थामा कायनरत
मविलालाई सुत्केरी िुन ु अक्षघ वा पधछ कम्तीमा अन्ठानब्बे ददनसम्मको तलब सवितको
प्रसूधत धबदा पाउने अधिकार िुनेछ।
(२) कुनै गभनवती मविलालाई उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रसुधत धबदा अपुग िुने
भएमा त्यस्तो मविलाले ववज्ञ क्षचवकत्सकको धसफाररसमा बढीमा एक वषनसम्म वेतलबी
धबदा पाउने अधिकार िुनेछ।
(३) सरकारी, गैरसरकारी वा धनजी सङ्घ सं स्थाले आफ्नो कायानलयमा कायनरत
मविलालाई क्षििु जन्मेको दुई वषनसम्म कायानलय समयमा आमाको दुि खुवाउनका लाधग
आवश्यक व्यवस्था धमलाउनु पनेछ।
(४) कुनै गभनवती मविलाले मृतक क्षििुलाई जन्म ददएमा वा जक्षन्मएपधछ क्षििुको
मृत्यु भएमा समेत उपदफा (१) बमोक्षजमको धबदा पाउनेछ।
(५) सरकारी, गैरसरकारी वा धनजी सङ्घ सं स्थामा कायनरत पुरुष कमनचारीको प्ी
सुत्केरी िुने भएमा त्यस्तो कमनचारीले सुत्केरी िुन ु अक्षघ वा पधछ पाररश्रधमक सवितको
पन्र ददन प्रसूधत स्यािार धबदा पाउनेछ।

१४.

अधतररि धबदा ददनु पने : सरकारी, गैरसरकारी वा धनजी सङ्घ सं स्थाले आफ्नो कायानलयमा
कायनरत मविलालाई वविेषज्ञ क्षचवकत्सकको राय बमोक्षजम प्रजनन स्वास््य रुग्णता
(मधबनधिटी) को कारणले जवटल िल्यवक्रया गनुन पने भएमा त्यस्तो िल्यवक्रया िुन ु अक्षघ वा
पधछ कम्तीमा तीस ददनसम्मको तलब सवितको अधतररि धबदा ददनु पनेछ।
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पररच्छे द-४
सुरक्षित गभनपतन
१५.

सुरक्षित गभनपतन गनन पाउने : दे िायको अवस्थामा गभनवती मविलालाई सुरक्षित गभनपतन
गनन पाउने अधिकार िुनेछ:(क)

गभनवती मविलाको मञ्जुरीले बाह्र िप्तासम्मको गभन,

(ख)

गभनपतन नगराएमा गभनवती मविलाको ज्यानमा खतरा पुग्न ससछ
वा धनजको िारीररक वा मानधसक स्वास््य खराब िुन ससछ वा
ववकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त क्षचवकत्सकको राय भई
त्यस्ती मविलाको मञ्जुरी बमोक्षजम अठ्ठाईस िप्तासम्मको गभन,

(ग)

जवजनस्ती करणी वा िािनाता करणीबाट रिन गएको गभन गभनवती
मविलाको मञ्जुरीले अठ्ठाईस िप्तासम्मको गभन,

(घ)

रोग प्रधतरोिक िमता उन्मुक्षि गने जीवाणु (एच.आई.भी.) वा
त्यस्तै प्रकृधतको अन्य धनको निुने रोग लागेको मविलाको मञ्जुरीमा
अठ्ठाईस िप्तासम्मको गभन,

(ङ)

भ्रण
ू मा कमीकमजोरी भएको कारणले गभनमै नष्ट िुन ससने वा
जन्मेर पधन बाुँच्न नससने गरी गभनको भ्रणमा
खराबी रिे को,
ु
वंिाणुगत (जेनेवटक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रणमा
ु
अििता

िुने

अवस्था

रिे को

भन्ने

उपचारमा

सं लग्न

स्वास््यकमीको राय बमोक्षजम गभनवती मविलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाईस
िप्तासम्मको गभन।
१६.

बलपूवक
न गभनपतन गराउन निुने : (१) दफा 15 मा उक्षल्लक्षखत अवस्थामा बािे क कसै ले
पधन गभनपतन गनन वा

गभनपतन गराउने धनयतले वा गभनपतन िुन ससछ भन्ने जानीजानी

वा ववश्वास गनुन पने कुनै काम गरी गभनपतन गराउनु िुुँदैन।
(२) कसै ले गभनवती मविलालाई करकाप गरी, िम्की ददई, ललाई फकाई गरी
वा प्रलोभनमा पारी गभनपतन गराउन िुुँदैन।
(३) दे िायको कुनै कायन गरे मा बलपूवक
न गभनपतन गराएको माधननेछ:(क)

उपदफा (२) बमोक्षजम गभनपतन गराएमा,

(ख)

कुनै रीसइवीले गभनवती मविलालाई केिी गदान गभन तुविएमा,

(ग)

खण्ि (क) र (ख) बमोक्षजमको कुनै कायन गनन सियोग पुर्याएमा।
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(४) गभनपतन गने काम गदान तत्काल गभनपतन नभई बच्चा क्षजउुँदो जन्मी त्यस्तो
कामको पररणाम स्वरूप जक्षन्मएको बच्चा तत्काल मरे मा यस दफाको प्रयोजनको लाधग
गभनपतन गराएको माधननेछ।
१७.

धलङ्ग पविचान गरी गभनपतन गनन निुने : (१) कसैले गभनमा रिे को भ्रणको
धलङ्ग पविचान
ु
िुने कुनै कायन गनन वा गराउन िुुँदैन।
(२) गभनवती मविलालाई गभनको धलङ्ग पविचान गनन िर वा त्रास दे खाई वा
करकाप गरी वा िम्की ददई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा अनुक्षचत प्रभाव,
ु गरी दबाब ददन वा बाध्य पानन िुुँदैन।
झुक्यानमा पारी, जोर जुलम
(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षजम धलङ्ग पविचान गरी गभनपतन गनन गराउन
िुुँदैन।

१८.

सुरक्षित गभनपतन सेवा : (१) तोवकएको मापदण्ि र योग्यता पूरा गरे का इजाजत प्राप्त
स्वास््य सं स्थामा इजाजत प्राप्त स्वास््यकमीले गभनवती मविलालाई दफा १5 बमोक्षजमको
सुरक्षित गभनपतन सेवा उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम उपलब्ि गराउने सेवाको उपयुि प्रववधि र प्रवक्रया
तोवकए बमोक्षजम िुनेछ।
(३) सुरक्षित गभनपतनको सेवा प्राप्त गनन चािने गभनवती मविलाले इजाजत प्राप्त
स्वास््य सं स्था वा इजाजत प्राप्त स्वास््यकमीलाई तोवकए बमोक्षजमको ढाुँचामा मञ्जुरीनामा
ददनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन िोस ठे गान नभएको,
तत्काल मञ्जुरी ददन नससने अवस्था भएको वा अठार वषन उमेर पूरा नगरे को गभनवती
मविलाको िकमा धनजको सं रिक वा माथवरले मञ्जुरीनामा ददन ससनेछ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापधन अठार वषनभन्दा कम
उमेरकी गभनवती मविलाको िकमा धनजको सवोत्तम वितलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित
गभनपतन सेवा प्रदान गनुन पनेछ।

१९.

गोपनीयता कायम राख्नु पने : (१) इजाजत प्राप्त स्वास््य सं स्था वा इजाजत प्राप्त
स्वास््यकमीले गभनवती मविलाको प्रजनन स्वास््यसुँग सम्बक्षन्ित सूचना, कागजात तथा
धनजलाई प्रदान गररएको परामिन र सेवा सम्बन्िी सबै अधभले ख गोप्य राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापधन दे िायको अवस्थामा
त्यस्ता सूचना, कागजात

तथा परामिन सेवा

सवकनेछ :–
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ु ाईको धसलधसलामा
(क) कुनै मुद्दा माधमलाको अनुसन्िान तथा सुनव
अनुसन्िान अधिकारी वा अदालतबाट जानकारी माग भएमा,
(ख)

सुरक्षित

गभनपतन

सेवा

सम्बन्िी

अध्ययन

अनुसन्िान

वा

अनुगमनको उद्देश्यले सम्बद्ध मविलाको पररचय नखुल्ने गरी
उद्धरण गनन,
(ग)

सम्बक्षन्ित मविला स्वयं ले यस सम्बन्िी अधभले ख माग गरे मा।
पररच्छे द-५
प्रजनन स्वास््य रुग्णता (मववनधिटी)

२०.

प्रजनन स्वास््य रुग्णता सेवा प्राप्त गने अधिकार : (१) प्रत्येक मविलालाई स्वास््य
सं स्थाबाट प्रजनन स्वास््य रुग्णता सम्बन्िी परीिण गराउने, परामिन धलने तथा उपचार
प्राप्त गने अधिकार िुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सेवा उपलब्ि गराउुँदा प्रजनन स्वास््य रुग्णताको
अवस्था तथा िल्यवक्रया पधछको अवस्थामा पालना गनुन पने स्यािार सम्बन्िी कुरा र
त्यसबाट उत्पन्न िुन ससने जोक्षखम सम्बन्िी उपायको जानकारी बुझ्ने गरी ददनु
सम्बक्षन्ित स्वास््य सं स्था वा स्वास््यकमीको कतनव्य िुनेछ।

२१.

ववस्थापन गनन निुने : प्रजनन स्वास््य रुग्णताको कारण दे खाई कसै लाई पधन सम्बन्ि
ववच्छे द गनन वा घरबाट धनकाला गनन वा ववस्थापन गनन वा गराउन िुुँदैन।
पररच्छे द-६
मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््यको लाधग बजेट ववधनयोजन तथा अनुदान

२२.

अनुदान रकम ववधनयोजन गनुन पने : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वषन आफ्नो बजेट
माफनत प्रत्येक स्थानीय तिलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको प्रयोजनका लाधग
अनुदान रकम ववधनयोजन गनुन पनेछ।
(2) प्रदे ि सरकारले प्रत्येक वषन आफ्नो बजेट माफनत प्रत्येक स्थानीय तिलाई
मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको प्रयोजनका लाधग प्रदे ि कानून बमोक्षजम धनक्षित
रकम अनुदानको रूपमा ववधनयोजन

गनुन पनेछ।

(३) सम्बक्षन्ित स्थानीय तिले उपदफा (१) र (२) बमोक्षजम ववधनयोक्षजत
रकमबाट आधथनक रूपले अधत ववपन्न मविलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््यका लाधग
तोवकए बमोक्षजम खचन गनुन पनेछ।
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२३.

स्थानीय तिले बजेट ववधनयोजन गने : (१) स्थानीय तिले आफ्नो वावषनक बजेटमा मातृत्व
तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको प्रयोजनका लाधग आवश्यक बजेट ववधनयोजन गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम बजेट ववधनयोजन गदान मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य
सेवा प्रदान गने सरकारी वा सामुदावयक स्वास््य सं स्थाले प्राप्त िुने गरी गनुन पनेछ।

२४.

प्रजनन स्वास््य समन्वय सधमधत : (१)

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवा

सम्बन्िी नीधत, योजना तथा कायनक्रम तयार गननका लाधग नेपाल सरकारलाई आवश्यक
सुझाव ददन दे िाय बमोक्षजमको एक प्रजनन स्वास््य समन्वय सधमधत रिनेछ।
(क)

स्वास््य तथा जनसङ्क््या मन्त्रालयका सक्षचव

(ख)

मविला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक

- अध्यि

मन्त्रालयका सिसक्षचव

-सदस्य

(ग)

क्षििा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्रालयका सिसक्षचव

- सदस्य

(घ)

मिाधनदे िक, स्वास््य सेवा ववभाग

- सदस्य

(ङ)

प्रधतधनधि, नेपाल मेधिकल काउक्षन्सल

- सदस्य

(च)

प्रधतधनधि, नेपाल नधसनङ्ग पररषद्

-सदस्य

(छ)

प्रधतधनधि, नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद्

- सदस्य

(ज)

कानून अधिकृत, स्वास््य तथा जनसङ्क््या मन्त्रालय

- सदस्य

(झ)

प्रजनन स्वास््य तथा प्रजनन अधिकारको िेत्रमा
अध्ययन अनुसन्िान वा सेवा प्रदान गरररिे का
पेिागत सं स्था/व्यक्षििरु मध्येबाट एक मविला
सवित मन्त्रालयबाट मनोधनत प्रधतधनधि दुई जना

(ञ)

मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास््य स्वयंसेववका
सङ्घको प्रधतधनधि

(ट)

- सदस्य

एक जना

-सदस्य

धनदे िक, पररवार कल्याण मिािाखा,
स्वास््य सेवा ववभाग

- सदस्य-सक्षचव

(२) समन्वय सधमधतले प्रजनन स्वास््य तथा प्रजनन अधिकारको िेत्रमा कायनरत
वविेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गनन ससनेछ।
(३) सधमधतको बैठक सम्बन्िी कायनववधि सधमधत आफैंले धनिानरण गरे बमोक्षजम
िुनेछ।
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पररच्छे द-७
कसूर र सजाय
२५.

कसूर गरे को माधनने : कसै ले दे िायको कायन गरे मा यस ऐन बमोक्षजमको कसूर गरे को
माधननेछ :–
(क)

दफा 5 बमोक्षजमको गभनवती सेवा धलनबाट वक्षञ्चत गरे मा,

(ख)

दफा ६ बमोक्षजम प्रसूधत सेवा प्रदान गने कुनै स्वास््य सं स्थाले प्रसूधत सेवा
प्रदान गनन इन्कार गरे मा,

(ग)

दफा ७ बमोक्षजम आफ्नो स्वास््य सं स्थामा उपचार गनन सम्भव िुुँदािुुँदै वा
जानाजान अको स्वास््य सं स्थामा प्रेषण (ररफर) गरे वा गराएमा,

(घ)

दफा 9 बमोक्षजम स्वास््य सं स्थाले जन्म प्रमाणपत्र नददएमा,

(ङ)

दफा १1 बमोक्षजम बलपूवक
न पररवार धनयोजन गराएमा,

(च)

दफा 12 बमोक्षजम बलपूवक
न गभन धनरोिको सािन प्रयोग गराएमा

(छ)

दफा 1६ बमोक्षजम गभनपतन गराएमा,

(ज)

दफा १7 को उपदफा (१) र (२) ववपरीत भ्रणको
धलङ्ग पविचान िुने
ु
कुनै काम गरे मा,

(झ)

दफा १7 को उपदफा (३) बमोक्षजम धलङ्ग पविचान गरी गभनपतन
गराएमा,

२६.

(ञ)

दफा 19 को उपदफा (२) ववपरीत गोपनीयता भङ्ग गरे वा गराएमा,

(ट)

दफा 21 ववपरीत ववस्थापन गरे वा गराएमा,

(ठ)

दफा २९ ववपरीत भेदभाव गरे मा।

सजाय : कसै ले दफा 2५ अन्तगनत कसूर माधनने कुनै काम गरे वा गराएमा कसूरको
मात्रा िे री दे िाय बमोक्षजम सजाय िुनेछ :(क)

खण्ि (क), (ख), (ग), (घ) र (ठ) बमोक्षजमको कसूर गने वा
गराउनेलाई छ मविनासम्म कैद वा पचास िजार रुपैयाुँसम्म
जररबाना वा दुवै सजाय,

(ख)

खण्ि (ङ) र (च) बमोक्षजमको कसूर गने वा गराउनेलाई तीन
मविनादे क्षख छ मविनासम्म कैद र पचास िजार रुपैयाुँसम्म
जररबाना,

11

www.lawcommission.gov.np

(ग)

खण्ि (छ), (ज) र (झ) बमोक्षजमको कसूर गने वा गराउनेलाई
ु ी
मुलक

अपराि

(सं विता)

ऐन,

2074

को

दफा

188

बमोक्षजमको सजाय,
(घ)

खण्ि (ञ) बमोक्षजमको कसूर गने वा गराउनेलाई पचास िजार
रुपैयाुँसम्म जररबाना,

(ङ)

खण्ि (ट) बमोक्षजमको कसूर गने वा गराउनेलाई एक वषनसम्म
कैद वा एक लाखसम्म जररबाना वा दुवै सजाय।

२७.

िधतपूधतनको व्यवस्था : यो ऐन अन्तगनतको कसूरबाट पीधित व्यक्षिलाई कसूरदारबाट
तोवकए बमोक्षजम मनाधसब मावफकको िधतपूधतन भराई ददनु पनेछ।
पररच्छे द-८
ववववि

२८.

अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रदान गनुन पने : यस ऐन अन्तगनतका पररवार धनयोजन, प्रजनन स्वास््य,
सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गभनपतन, आकक्षस्मक प्रसूधत तथा नवजात क्षििु, प्रजनन स्वास््य
रुग्णता लगायतका सेवा प्रदान गदान वकिोरी तथा अपाङ्गता मैत्री िुन ु पनेछ।

२९.

भेदभाव गनन नपाइने : कसैलाई धनजको उत्पक्षत्त, िमन, वणन, जात जाधत, धलङ्ग, समुदाय, पेिा,
व्यवसाय, यौधनक तथा लै वङ्गक पविचान, िारीररक वा स्वास््य अवस्था, अपाङ्गता, वैवाविक
क्षस्थधत, गभानवस्था, वैचाररक आस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट सङ्क्क्रधमत भएको वा िुने
जोक्षखममा रिेको अवस्था, प्रजनन स्वास््यको रुग्णता (मधबनधिवट) को अवस्था, व्यक्षिगत
सम्बन्ि वा यस्तै अन्य कुनै आिारमा पररवार धनयोजन, प्रजनन स्वास््य, सुरक्षित मातृत्व,
सुरक्षित गभनपतन, आकक्षस्मक प्रसूधत तथा नवजात क्षििु, प्रजनन स्वास््य रुग्णता
लगायतका मविनावारी सेवा प्राप्त गने अधिकारमाधथ कुनै वकधसमले भेदभाव गनन पाइने
छै न।

३०.

संरिण गृिको व्यवस्था : मानधसक रूपले अिि, घर पररवार वा आफन्तबाट धतरस्कृत,
बलात्कृत मविलाको प्रजनन स्वास््य सं रिणको लाधग त्यस्ता मविलालाई सं रिण गृिमा
राख्ने गरी सङ्घ, प्रदे ि र स्थानीय तिले पारस्पररक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था धमलाउनु
पनेछ।

३१.

धनदे िन ददन ससने : (१) मन्त्रालयले प्रजनन स्वास््यको सेवा उपलब्ि गराउन स्वास््य
सं स्थालाई आवश्यक धनदे िन ददन ससनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त धनदे िनको पालना गनुन सम्बक्षन्ित स्वास््य
सं स्थाको कतनव्य िुनेछ।
३२.

सेवा िुल्क : (१) सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास््य सं स्थाले प्रजनन स्वास््य
सेवा धनिःिुल्क उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(२) धनजी, गैरसरकारी तथा सामुदावयक स्वास््य सं स्थाले प्रजनन स्वास््य सेवा
प्रदान गरे वापत तोवकए बमोक्षजमको सेवा िुल्क धलन ससनेछन्।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन धनजी, गैरसरकारी तथा
ु भ बनाउनु पनेछ र
सामुदावयक स्वास््य सं स्था तथा स्वास््यकमीले सेवा िुल्क सवनसल
सेवा िुल्क धतनन असमथन व्यक्षिको लाधग तोवकए बमोक्षजमको धनिःिुल्क सेवा (कोटा)
उपलब्ि गराउनु पनेछ।

३३.

सुत्केरी भत्ता : नेपाल सरकारले अधत ववपन्न सुत्केरी मविलालाई तोके बमोक्षजमको सुत्केरी
भत्ता उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

३४.

असल धनयतले गरे कोमा बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन
असल धनयतले प्रजनन स्वास््य सेवा उपलब्ि गराएको ववषयलाई धलएर कुनै पधन
स्वास््य सं स्था तथा स्वस््यकमी ववरुद्ध कुनै वकधसमको कानूनी कारबािी चलाइने छै न।

३५.

मुद्दा िेने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोक्षजमको कसूरको मुद्दाको िुरु कारबािी र वकनारा
गने अधिकार सम्बक्षन्ित क्षजल्लाको क्षजल्ला अदालतलाई िुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम क्षजल्ला अदालतले गरे को सजाय वा आदे ि उपर
क्षचत्त नबुझ्ने व्यक्षिले सम्बक्षन्ित उच्च अदालतमा पुनरावेदन ददन ससनेछ।

३६.

नेपाल सरकार बादी िुने : (१) दफा 2५ बमोक्षजमको मुद्दामा नेपाल सरकार बादी
िुनेछ।
ु ी फौजदारी कायनववधि (सं विता) ऐन,
(२) दफा २५ बमोक्षजमको मुद्दा मुलक
2074 को अनुसूची-१ मा समावेि भएको माधननेछ।

३७.

िदम्याद : यस ऐन बमोक्षजमको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थािा पाएको धमधतले
छ मविना नाघेपधछ उजूर लाग्ने छै न।

३८.

प्रचधलत कानून बमोक्षजम िुने : यस ऐनमा लेक्षखए जधत कुरामा यसै ऐन बमोक्षजम र यस
ऐनमा नले क्षखएको ववषयको िकमा प्रचधलत कानून बमोक्षजम िुनेछ।

३९.

धनयम बनाउने अधिकार : यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक धनयम
बनाउन

ससनेछ।
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४०.

धनदे क्षिका जारी गनन ससने : मन्त्रालयले यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमको
अिीनमा रिी आवश्यक धनदे क्षिका बनाई लागू गनन ससनेछ।

---------------------द्रष्टव्यिः

ु ी
केिी नेपाल कानूनलाई सं िोिन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलक
सं विता सम्बन्िी केिी नेपाल ऐनलाई सं िोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं िोधित िब्दिरुिःु ी फौजदारी कायनववधि
"सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१" को सट्टा "मुलक
सं विता, २०७४ को अनुसूची-१" ।
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