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स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो सं शोधन)
अध्यादे श, २०७8
प्रर्माणीकरण मर्ममत
२०७८।२।२३
सं वत् २०७८ सालको अध्यादे श नं १५

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई सं शोधन गनन बनेको
अध्यादे श
प्रस्तावना : स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई तत्काल
सं शोधन गनन आवश्यक भएको र िाल सङ्घीय सं सकको अमधवेशन नभएकोले,
नेपालको सं हवधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बर्मोजिर्म र्मजन्िपररषकको मसराररसर्मा
राष्ट्रपमतबाट यो अध्यादे श िारी भएको छ ।
1.

संजक्षप्त नार्म र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादे शको नार्म "स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य सं स्थाको
सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७8" रिे को छ ।
(२) यो अध्यादे श तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।

2.

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दरा २ र्मा
संशोधन: स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (यसपमछ
“र्मूल ऐन” भमनएको) को दरा २ को,–
(१) खण्ड (क) र (ख) को सट्टा दे िायका खण्ड (क) र (ख) राजखएका छन्M“(क) æस्वास््यकर्मीÆ भन्नाले प्रचमलत कानून बर्मोजिर्म स्वास््यकर्मीको रुपर्मा
सम्बजन्धत पररषकर्मा दतान भएको यकयजस सम्ुनु पछन ।

(ख)

“स्वास््य सं स्थाÆ भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय
तिबाट सञ्चामलत सरकारी अस्पताल, प्रचमलत कानून बर्मोजिर्म स्थापना
भएका वा अनुर्ममत प्राप्त गरी सञ्चालनर्मा रिे का गसरसरकारी अस्पताल,
मनिी

अस्पताल,

सिकारी

अस्पताल,

गसरनारार्मूलक

अस्पताल,

सार्मुदाहयक अस्पताल, जशक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास््य सं स्था सम्ुनु
पछन र सो शब्दले सङ्रार्मक रोगको रोकथार्म, मनयन्िण, मनदान र
उपचारका

लामग

सञ्चालन

गररएको

िोजडडङ्

सेन्टर,

आइसोलेसन वा अन्य यस्तस स्थानलाई सर्मेत िनाउछछ ।Æ
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(२) खण्ड (ग) र्मा रिे को "स्वास््यकर्मी" भन्ने शब्दको सट्टा "स्वास््यकर्मी, स्वास््य
सं स्थार्मा कायनरत कर्मनचारी" भन्ने शब्दिरु राजखएका छन्।
3.

र्मूल ऐनको दरा ३ र्मा संशोधन:

र्मूल ऐनको दरा ३ को सट्टा दे िायको दरा ३

राजखएको छ:“३.

आगिनी, तोडरोड, कुटहपट वा तालाबन्दी गनन वा उपचारर्मा बाधा पानन निुने:

कसस ले पमन स्वास््य उपचारको हवषयलाई मलई दे िायका कायन गनन वा गराउन
िुछदसन :–

(क) स्वास््य सं स्थार्मा आगिनी गनन,
(ख)

स्वास््य सं स्थार्मा तोडरोड वा अन्य कुनस कायन गरी िामन नोक्सानी
पुर्याउन,

(ग)

स्वास््यकर्मी वा स्वास््य सं स्थार्मा कायनरत कर्मनचारीलाई कुटहपट
गनन वा शारीररक रुपर्मा चोट पुर्याउन,

(घ)

स्वास््य सं स्थार्मा तालाबन्दी गनन वा घेराउ गनन,

(ङ)

स्वास््य सं स्थार्मा उपचारका लामग आएका वा उपचाररत मबरार्मीको

(च)

स्वास््यकर्मी वा स्वास््य सं स्थार्मा कायनरत कर्मनचारीलाई िातपात

उपचार गने कायनर्मा कुनस हकमसर्मले बाधा पुर्याउन, वा

गनन, कुनस हकमसर्मले धम्की ददन, गाली गलौि गनन वा अभद्र वा
अपर्मानिनक यकयविार

गनन ।”

(छ)
4.

र्मूल ऐनको दरा ४ र्मा संशोधन: र्मूल ऐनको दरा ४ को,–
(१) उपदरा (१) को ठाउछ-ठाउछर्मा रिे को "स्वास््यकर्मी" भन्ने शब्दपमछ "वा स्वास््य
सं स्थार्मा कायनरत कर्मनचारी" भन्ने शब्दिरु थहपएका छन् ।
(२) उपदरा (४) र्मा रिेको "स्वास््यकर्मी" भन्ने शब्दको सट्टा "स्वास््यकर्मी, स्वास््य
सं स्थार्मा कायनरत कर्मनचारी" भन्ने शब्दिरु राजखएका छन् ।

5.

र्मूल ऐनको दरा ५ र्मा संशोधन : र्मूल ऐनको दरा ५ को,(१) उपदरा (१) को सट्टा दे िायको उपदरा (१) राजखएको छ:–
“(१) स्वास््यकर्मी, स्वास््य सं स्थार्मा कायनरत कर्मनचारी तथा स्वास््य
सं स्थाको

सुरक्षा

सम्बन्धर्मा

सर्मन्वयात्र्मक

रुपले

कार्म

गननका

लामग दे िाय

बर्मोजिर्मको स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य सं स्था सुरक्षा सर्मन्वय समर्ममत गठन िुनेछ: –
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(क) र्मन्िालयको सजचवले तोकेको र्मन्िालयको बाह्रौं
तिको कर्मनचारी एकिना

(ख) र्मन्िालयको

सजचवले

तोकेको

र्मन्िालयको

सम्बजन्धत र्मिाशाखा प्रर्मुख एकिना
(ग)

–उपाध्यक्ष

प्रमतमनमध (कम्तीर्मा रािपिाहित दितीय श्रे णी),
गृि र्मन्िालय

(घ)

अध्यक्ष वा मनिले

तोकेको प्रमतमनमध, नेपाल

र्मेमडकल काउजन्सल
(ङ)

अध्यक्ष वा मनिले

तोकेको प्रमतमनमध, नेपाल

नमसनङ पररषद\
(च)

अध्यक्ष

वा

मनिले

तोकेको

जचहकत्सक सं घ
छ)

अध्यक्ष वा मनिले
स्वास््य प्राहवमधक सं घ

(ि)

अध्यक्ष वा मनिले

प्रमतमनमध,

नेपाल

तोकेको प्रमतमनमध, नेपाल

नमसनङ सं घ
(ञ)

– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य

तोकेको प्रमतमनमध, नेपाल

आयुवेद जचहकत्सक सं घ
(ु) अध्यक्ष वा मनिले

– अध्यक्ष

– सदस्य

तोकेको प्रमतमनमध, नेपाल

– सदस्य

अध्यक्ष वा मनिले तोकेको प्रमतमनमध, एशोमसएशन

-सदस्य

अर प्राईभेट िे डथ इजन्िच्यू ट अर नेपाल
(ट)

र्मन्िालयको
रािपिाहित
अमधकृत

सजचवले
दितीय

तोकेको

श्रे णी

वा

र्मन्िालयको
सो

सरिको
–सदस्य–सजचव"

(२) उपदरा (२) जुहकएको छ ।
6.

र्मूल ऐनको दरा ६ र्मा संशोधनM र्मूल ऐनको दरा ६ को,(१)

खण्ड (घ) पमछ दे िायको खण्ड (घ१) थहपएको छM–
“(घ१)

स्वास््यकर्मी, स्वास््य

सं स्थार्मा कायनरत

कर्मनचारी

तथा

स्वास््य

सं स्थाको सुरक्षार्मा प्रमतकूल िुने गरी कुनस स्वास््य सं स्थार्मा घटे का
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घटनाका सम्बन्धर्मा िाछचबुु गने वा गराउने वा अनुसन्धानर्मा सियोग
पुर्याउने,”
(२) ठाउछ-ठाउछर्मा रिे को "स्वास््यकर्मी" भन्ने शब्दको सट्टा "स्वास््यकर्मी, स्वास््य
सं स्थार्मा कायनरत कर्मनचारी" भन्ने शब्दिरु राजखएका छन् ।
7.

र्मूल ऐनको दरा ७ र्मा संशोधनM र्मूल ऐनको दरा ७ को उपदरा (१) र्मा रिे का "यस
ऐन बर्मोजिर्म सुरक्षा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दरा ११ र १३ बर्मोजिर्मको आमथनक
सुरक्षा" भन्ने शब्दिरु राजखएका छन् ।

8.

र्मूल ऐनको दरा ८ र्मा संशोधनM र्मूल ऐनको दरा ८ को उपदरा (२) को शुरुर्मा æदरा
७ बर्मोजिर्म दतान भएकोÆ भन्ने शब्दिरु थहपएका छन् ।

9.

र्मूल ऐनको दरा ९ र्मा संशोधनM र्मूल ऐनको दरा ९ र्मा रिे का æदे िायको अवस्थार्माÆ
भन्ने शब्दिरु पमछ æदरा ७ बर्मोजिर्मकाÆ भन्ने शब्दिरु थहपएका छन् ।

10.

र्मूल ऐनको दरा ११ र्मा संशोधन M र्मूल ऐनको दरा ११ को,–
(१) उपदरा (१) को शुरुर्मा æदरा ७ बर्मोजिर्म दतान भएकोÆ भन्ने शब्दिरु थहपएका
छन् ।
(२) उपदरा (२) र्मा रिेका æर्माग गनन चािनेÆ भन्ने शब्दिरु पमछ æदरा ७ बर्मोजिर्म
दतान भएकोÆ भन्ने शब्दिरु थहपएका छन् ।

11.

र्मूल ऐनको दरा १३ र्मा संशोधन M र्मूल ऐनको दरा १३ को खण्ड (क) र (ख) को
शुरुर्मा æदरा ७ बर्मोजिर्म दतान भएकोÆ भन्ने शब्दिरु थहपएका छन् ।

12.

र्मूल ऐनको दरा १५ र्मा सं शोधन M र्मूल ऐनको दरा १५ को सट्टा दे िायको दरा १५
राजखएको छM"१५. कसूर र सिाय: (१) कसस ले दरा ३ बर्मोजिर्मको कुनस कायन गरे र्मा यस ऐन
अन्तगनतको कसूर गरे को

र्मामननेछ ।

(२) कसस ले दे िायको कसूर गरे र्मा कसूरको र्मािा िे री दे िाय बर्मोजिर्म

सिाय िुनेछ:-
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(क) दरा ३ को खण्ड (क) बर्मोजिर्मको कसूर गरे र्मा दुई वषनदेजख पाछच
वषनसम्र्म कसद वा दुईलाख रुपसयाछदेजख पाछचलाख रुपसयाछसम्र्म िररबाना
वा दुवस सिाय,

(ख) दरा ३ को खण्ड (ख) वा (ग) बर्मोजिर्मको कसूर गरे र्मा तीन
वषनसम्र्म कसद वा तीनलाख रुपसयाछसम्र्म िररबाना वा दुवस सिाय,
(ग) दरा ३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बर्मोजिर्मको कसूर गरे र्मा
एक वषनसम्र्म कसद वा एकलाख रुपसयाछसम्र्म िररबाना वा दुवस
सिाय ।

(३) उपदरा (१) बर्मोजिर्म कसूर गने यकयजसले गरे को कार्म कारबािीबाट

कुनस स्वास््यकर्मी, स्वास््य सं स्थार्मा कायनरत कर्मनचारी वा स्वास््य सं स्थालाई कुनस
िामन नोक्सानी भएकोर्मा र्मुद्दा िे ने अमधकारीले सम्बजन्धत कसूरदारबाट त्यस्तो
िामन नोक्सानी बापत र्मनामसब र्माहरकको क्षमतपूमतन सर्मेत भराइददनु पनेछ ।
(४) उपदरा (३) बर्मोजिर्म क्षमतपूमतन भराउछदा स्वास््य सं स्थाको सम्पजि
तोडरोड, आगिनी वा िामन नोक्सानी गरी क्षमत पुर्याएकोर्मा त्यसरी भएको क्षमत
बराबरको रकर्म भराउनु पनेछ ।”
13.

र्मूल ऐनर्मा दरा १५क. थप : र्मूल ऐनको दरा १५ पमछ दे िायको दरा १५क.
थहपएको छ:-

"१५क. पुपक्ष
न को लामग थुनार्मा राख्ने : प्रचमलत कानूनर्मा िुनसुकस कुरा ले जखएको भए
तापमन दरा १५ को उपदरा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बर्मोजिर्म सिाय िुने
र्मुद्दार्मा तत्काल प्राप्त प्रर्माणबाट कसूरदार दे जखने भएर्मा वा कसूरदार िो भन्ने

हवश्वास गने र्मनामसब आधार भएर्मा र्मुद्दा िे ने अमधकारीले अमभयुसलाई पुपक्ष
न को
लामग थुनार्मा राख्नेछ ।"
14.

र्मूल ऐनको दरा १६ र्मा संशोधनः र्मूल ऐनको दरा १६ र्मा रिे का "दरा ३ को खण्ड

(ख) बर्मोजिर्मको" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दरा १५ बर्मोजिर्मको कसूर सम्बन्धी" भन्ने
शब्दिरू राजखएका छन् ।

15.

र्मूल ऐनको दरा १७ र्मा संशोधन M र्मूल ऐनको दरा १७ को सट्टा दे िायको दरा १७
राजखएको छः"१७. िदम्यादः दरा १५ बर्मोजिर्मको कसूर भए गरे को मर्ममतले पैंतीस ददनमभि उिुरी
ददनु पनेछ ।Æ
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16.

र्मूल ऐनर्मा दरा १७क. र १७ख. थप M र्मूल ऐनको दरा १७ पमछ दे िायका दरा
१७क. र १७ख. थहपएका छन्:"१७क. र्मुद्दा िेने अमधकारी M (१) दरा १५ को उपदरा (२) को खण्ड (क) वा (ख)
बर्मोजिर्म सिाय िुने र्मुद्दाको शुरु कारबािी र हकनारा गने अमधकार सम्बजन्धत
जिडला अदालतलाई िुनेछ।

(२) दरा १५ को उपदरा (२) को खण्ड (ग) बर्मोजिर्म सिाय िुने

र्मुद्दाको शुरु

कारबािी र हकनारा गने अमधकार सम्बजन्धत जिडलाको प्रर्मुख

जिडला अमधकारीलाई िुनछ
े ।
१७ख. पुनरावेदन M दरा १७क. को उपदरा (२) बर्मोजिर्म प्रर्मुख जिडला अमधकारीले
गरे को मनणनयर्मा जचि नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो मनणनय भएको मर्ममतले पैं तीस ददनमभि
सम्बजन्धत जिडला अदालतर्मा पुनरावेदन ददन सक्नेछ।"
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