
www.lawcommission.gov.np 

1 
 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ 

प्रर्माणीकरण र प्रकाशन मर्ममत  

       २०६६/१/२१ 

संशोधन गने ऐन 

१. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सर्मायोजन  

 र खारेज गने ऐन, २०७४      २०७४।६।३० 

२. नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल 

 ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९ 

 

संवत ्२०६६ सालको ऐन नं.२ 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धर्मा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावना : स्वास््य सेवालाई मनयमर्मत, भरपर्दो, र्मयानदर्दत र प्रभावकारी बनाउन स्वास््य उपचारको 
क्रर्मर्मा उत्पन्न हनु सक्ने आकस्स्र्मक घटना र आमथनक र्दावयत्वबाट स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य 
संस्थाको सरुक्षा गने सम्बन्धर्मा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको अन्तररर्म संववधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बर्मोस्जर्म संववधान 
सभाले यो ऐन बनाएकोछ । 

१. संस्क्षप्त न नार्म र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नार्म “स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा 
सम्बन्धी ऐन, २०६६” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेर्मा यस ऐनर्मा,– 

(क) “स्वास््यकर्मी” भन्नाले र्दफा ७ बर्मोस्जर्म र्दतान भएको स्वास््यकर्मी सम्झन ु
पछन। 

(ख) “स्वास््य संस्था” भन्नाले र्दफा ७ बर्मोस्जर्म र्दतान भएको स्वास््य संस्था सम्झन ु
पछन। 

(ग) “सरुक्षा” भन्नाले स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको लामग यस ऐन बर्मोस्जर्म 
गररएको आमथनक लगायतको अन्य सरुक्षा सम्झन ुपछन । 

                                                           

 यो ऐन संवत ्२०७५ साल भर्दौ १५ गतेरे्दस्ख प्रारम्भ हनुे । 



www.lawcommission.gov.np 

2 
 

(घ) “र्मन्रालय” भन्नाले स्वास््य तथा जनसंख्या र्मन्रालय सम्झन ुपछन । 

(ङ) “समर्ममत” भन्नाले र्दफा ५ बर्मोस्जर्मको स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा 
सर्मन्वय समर्ममत सम्झन ुपछन। 

(च) “कोष” भन्नाले र्दफा १२ बर्मोस्जर्मको स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा 
कोष सम्झन ुपछन । 

(छ) “तोवकएको” वा “तोवकए बर्मोस्जर्म” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयर्मर्मा 
तोवकएको वा तोवकए बर्मोस्जर्म सम्झन ुपछन। 

३. हातपात, तालाबन्र्दी तथा तोडफोड जस्ता कायन गनन नहनु े : कसैले पमन रे्दहायका कायन गनन 
गराउन हुुँरै्दन:– 

(क) स्वास््य उपचारको ववषयलाई मलई स्वास््यकर्मीलाई घेराउ, अपर्मानजनक 
व्यवहार वा हातपात गनन, 

(ख) स्वास््य संस्थार्मा तोडफोड, आगजनी वा यस्तै अन्य कुनै कायन गनन। 

४. सरुक्षा र्माग गनन सक्न े: (१) कसैले कुनै स्वास््यकर्मी उपर वा स्वास््य संस्थार्मा र्दफा ३ 
ववपरीतको कुनै कार्म कारबाही गरेर्मा वा गनन लागेर्मा त्यस्तो स्वास््यकर्मी वा स्वास््य 
संस्थाले स्थानीय प्रशासनसुँग सरुक्षाको र्माग गनन सक्नेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बर्मोस्जर्म सरुक्षाको र्माग भएर्मा स्थानीय प्रशासनले तरुुन्त 
सरुक्षाका व्यवस्था गररदर्दन ुपनेछ। 

(३) कुनै ठाउुँ र अवस्थालाई ववचार गर्दान कुनै स्वास््य संस्थाबाट प्रर्दान गररने 
सेवार्मा अवरोध पगु्न जाने भई स्थायी रुपर्मा सरुक्षाको व्यवस्था गनन समर्ममतबाट लेखी आएर्मा 
नेपाल सरकारले त्यस्तो स्वास््य संस्थार्मा स्थायी रुपर्मा सरुक्षाको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(४) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बर्मोस्जर्म हनुेछ। 

५. समर्ममतको गठन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा 
सम्बन्धर्मा सर्मन्वयात्र्मक रुपले कार्म गननको लामग रे्दहाय बर्मोस्जर्मका अध्यक्ष र सर्दस्यहरु 
रहेको एक स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा सर्मन्वय समर्ममत गठन हनुेछ :– 

(क) प्रर्मखु ववशेषज्ञ, स्चवकत्सा सेवा र्महाशाखा, र्मन्रालय  – अध्यक्ष 

                                                           

 नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(ख) प्रमतमनमध, गहृ र्मन्रालय     – सर्दस्य 

(ग) अध्यक्ष, नेपाल स्चवकत्सक संघ    – सर्दस्य 

(घ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास््य प्राववमधक संघ   – सर्दस्य 

(ङ) अध्यक्ष, नेपाल आयवेुर्द स्चवकत्सक संघ   – सर्दस्य 

(च) अध्यक्ष, नेपाल नमसनङ संघ    – सर्दस्य 

(छ) अध्यक्ष, एशोमसएशन अफ प्राइभेट हेल्थ  

    इस्न्िच्यूट अफ नेपाल      – सर्दस्य 

(२) र्मन्रालयको सस्चवले तोकेको अमधकृतस्तरको कर्मनचारीले समर्ममतको सस्चव भई 
कार्म गनेछ । 

(३) समर्ममतको सस्चवालय र्मन्रालयर्मा रहनेछ । 

(४) समर्ममतको सस्चवालयको लामग आवश्यक पने कर्मनचारी र्मन्रालयले उपलब्ध 
गराउनेछ । 

(५) समर्ममतको बैठक सम्बन्धी कायनववमध तोवकए बर्मोस्जर्म हनुेछ। 

६. समर्ममतको कार्म, कतनव्य र अमधकार : समर्ममतको कार्म, कतनव्य र अमधकार रे्दहाय बर्मोस्जर्म 
हनुेछ :–  

(क) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी योजना तथा कायनक्रर्म 
स्वीकृत गरी कायानन्वयन गने गराउने, 

(ख) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धर्मा सम्बस्न्धत मनकायबीच 
सर्मन्वय कायर्म गने,  

(ग) अर्दालतको फैसला बर्मोस्जर्म स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको तफन बाट 
सम्बस्न्धत व्यस्िलाई क्षमतपूमतन दर्दन,े 

(घ) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धर्मा अवलम्बन गनुन पने 
नीमतका सम्बन्धर्मा नेपाल सरकारलाई सझुाव दर्दने, 

(ङ) तोवकए बर्मोस्जर्मका अन्य कायन गने । 

७. नार्म र्दतान गराउन ु पने : (१) यस ऐन बर्मोस्जर्म सरुक्षा प्राप्त न गनन चाहने स्वास््यकर्मी वा 
स्वास््य संस्थाले आफ्नो नार्म समर्ममतर्मा र्दतान गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बर्मोस्जर्म नार्म र्दतान गराउन चाहने स्वास््यकर्मीले स्वास््य 
सम्बन्धी व्यावसावयक पररषद्बाट प्राप्त न गरेको प्रर्माणपर र स्वास््य संस्थाले प्रचमलत कानून 
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बर्मोस्जर्म प्राप्त न गरेको संस्थापना सम्बन्धी प्रर्माणपर संलग्न गरी समर्ममत सर्मक्ष मनवेर्दन दर्दन ु
पनेछ । 

तर सरकारी स्वास््य संस्थाले संस्थापनाको प्रर्माणपर संलग्न गनुन पने छैन । 

(३) उपर्दफा (२) बर्मोस्जर्म प्राप्त न भएको मनवेर्दन जाुँचबझु गर्दान नार्म र्दतान गनन 
र्मनामसब रे्दस्खएर्मा समर्ममतले त्यस्तो स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको नार्म र्दतान वकताबर्मा 
र्दतान गरी मनवेर्दकलाई तोवकए बर्मोस्जर्मको ढाुँचार्मा सोको प्ररर्माणपर दर्दन ुपनेछ । 

८. र्दस्तरु बझुाउन ु पने : (१) र्दफा ७ बर्मोस्जर्म मनवेर्दन दरं्दर्दा तोवकए बर्मोस्जर्मको र्दस्तरु 
लाग्नेछ। 

(२) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाले प्रत्येक वषन तोवकए बर्मोस्जर्मको र्दस्तरु 
समर्ममतर्मा बझुाउन ुपनेछ । 

तर र्दफा ४ को उपर्दफा (३) बर्मोस्जर्म गैर सरकारी स्वास््य संस्थाले स्थायी सरुक्षा 
र्माग गर्दान तोवकए बर्मोस्जर्मको थप र्दस्तरु लाग्नेछ । 

९. र्दतान वकताबबाट नार्म हटाउन े : समर्ममतले रे्दहायको अवस्थार्मा स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य 
संस्थाको नार्म र्दतान वकताबबाट हटाउनेछ :– 

(क) प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म मनजले स्वास््य सेवाको कार्म गनन नपाउने भएको 
जानकारी समर्ममतलाई प्राप्त न भएर्मा, 

(ख) मनजले र्दफा ८ को उपर्दफा (२) बर्मोस्जर्मको र्दस्तरु नबझुाएर्मा,  
(ग) मनजले आफ्नो नार्म र्दतान वकताबबाट हटाई पाउन समर्ममत सर्मक्ष मनवेर्दन 

दर्दएर्मा, 
(घ) स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको र्दतान प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म रद्द भएर्मा। 

१०. अमभलेख अद्यावमधक गनुन पने : समर्ममतले यस ऐन बर्मोस्जर्म र्दतान कायर्म रहेका स्वास््यकर्मी 
तथा स्वास््य संस्थाको अमभलेख अद्यावमधक गरी राख्न ुपनेछ । 

११. प्रमतरक्षा गर्दान लागेको खचन समर्ममतले व्यहोने : (१) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था उपर 
क्षमतपूमतन र्माग गरी अर्दालतर्मा र्दायर भएको र्मदु्दार्मा सम्बस्न्धत स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य 
संस्थाले प्रमतरक्षा गर्दान लागेको र्मनामसब खचन समर्ममतले व्यहोनेछ ।  

तर स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको बर्दमनयत वा गम्भीर लापरवाहीको कारण हनु 
गएको हामन नोक्सानीको सम्बन्धर्मा प्रमतरक्षा गर्दान लागेको खचन समर्ममतले व्यहोने छैन । 
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(२) उपर्दफा (१) बर्मोस्जर्म समर्ममतबाट प्रमतरक्षा सम्बन्धी खचन र्माग गनन चाहन े
स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाले तोवकए बर्मोस्जर्मको वववरण समर्ममतलाई दर्दन ुपनेछ ।  

१२. कोषको व्यवस्था : (१) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा नार्मक एक कोष रहनेछ। 

(२) कोषर्मा रे्दहाय बर्मोस्जर्मका रकर्म रहनेछन ्:– 

   (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त न रकर्म, 

(ख) र्दफा ८ बर्मोस्जर्म प्राप्त न रकर्म, 

(ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त न रकर्म । 

  (३) कोषको रकर्म नेपालमभरको कुनै वास्ण्य बै्कमर्मा खाता खोली जम्र्मा गररनेछ । 

(४) कोषको सञ्चालन तोवकए बर्मोस्जर्म हनुेछ । 

१३. कोषको प्रयोग : कोषर्मा जम्र्मा भएको रकर्म रे्दहायको कार्मर्मा खचन गनन सवकनेछ :– 

(क) कुनै स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धर्मा 
सम्बस्न्धत व्यस्िलाई अर्दालतबाट क्षमतपूमतन भराइदर्दने गरी भएको फैसला 
बर्मोस्जर्मको रकर्म भिुानी गनन,  

तर स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको बर्दमनयत वा गम्भीर 
लापरवाहीको कारण हनु गएको क्षमतको सम्बन्धर्मा अर्दालतको फैसला 
बर्मोस्जर्म सम्बस्न्धत व्यस्िलाई दर्दन ुपने क्षमतपूमतनको रकर्म समर्ममतले व्यहोने 
छैन। 

(ख) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थालाई ववपक्षी बनाई अर्दालतर्मा र्दायर 
गररएको र्मदु्दाको प्रमतरक्षा गर्दान लागेको र्मनामसब खचन भिुानी गनन, 

(ग) समर्ममतको कायन सञ्चालन गनन। 

१४. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय–व्ययको लेखा प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म रास्खनेछ। 

(२) कोषको लेखापरीक्षण र्महालेखा परीक्षकबाट हनुेछ । 

१५. सजाय : (१) रे्दहायको कसूर गने व्यस्िलाई रे्दहाय बर्मोस्जर्म सजाय हनुेछ :– 

(क) र्दफा ३ को खण्ड (क) बर्मोस्जर्मको कसूर गरेर्मा कसूरको र्मारा 
अनसुार पाुँच हजार रुपैयाुँरे्दस्ख बीस हजार रुपैयाुँसम्र्म जररबाना, 

(ख) र्दफा ३ को खण्ड (ख) बर्मोस्जर्मको कसूर गरेर्मा कसूरको र्मारा 
अनसुार तीन लाख रुपैयाुँसम्र्म जररबाना वा एक र्मवहनारे्दस्ख एक 
वषनसम्र्म कैर्द वा र्दवैु सजाय। 
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(२) उपर्दफा (१) बर्मोस्जर्म कसूर गने व्यस्िले गरेको कार्म कारबाहीबाट कुनै 
स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थालाई कुनै हामन नोक्सानी पगु्न गएर्मा अर्दालतले सम्बस्न्धत 
कसूरर्दारबाट त्यस्तो हामन नोक्सानी बापत र्मनामसब र्मावफकको क्षमतपूमतन सरे्मत भराइदर्दन ु
पनेछ। 

१६. सरकारवार्दी हनु े : र्दफा ३ को खण्ड (ख) बर्मोस्जर्मको र्मदु्दा नेपाल सरकारवार्दी हनुेछ र 
त्यस्तो र्मदु्दा र्मलुकुी फौजर्दारी कायनववमध (संवहता) ऐन, २०७४ को अनसूुची–१ र्मा सर्मावेश 
भएको र्मामननेछ। 

१७. हर्दम्यार्द : र्दफा ३ बर्मोस्जर्मको कसूर भए गरेको मर्ममतले तीन र्मवहनामभर नालेस दर्दन ु
पनेछ। 

१८. उपसमर्ममत गठन गनन सक्न े: (१) समर्ममतले आफ्नो कायन सञ्चालनको लामग सम्बस्न्धत क्षेरका 
ववशेषज्ञ संलग्न गरी आवश्यकता अनसुार उपसमर्ममत गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बर्मोस्जर्म गदठत उपसमर्ममतको कार्म, कतनव्य र अमधकार तथा 
कायनववमध समर्ममतले तोवकदर्दए बर्मोस्जर्म हनुेछ । 

१९. बैठक भत्ता : समर्ममत वा र्दफा १८ बर्मोस्जर्म गदठत उपसमर्ममतका सर्दस्यहरुले समर्ममत वा 
उपसमर्ममतको बैठकर्मा भाग मलए बापत तोवकए बर्मोस्जर्म बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

२०. अमधकार प्रत्यायोजन : समर्ममतले आफूलाई प्राप्त न अमधकारर्मध्ये आवश्यकता अनसुार केही 
अमधकार समर्ममतको कुनै सर्दस्य वा र्दफा १८ बर्मोस्जर्म गदठत उपसमर्ममतलाई प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ। 

२१. प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म कारबाही चलाउन बाधा नपने : कुनै व्यस्िले यस ऐन ववपरीत 
गरेको कुनै कायन प्रचमलत कानून बर्मोस्जर्म पमन सजाय हनुे रहेछ भने मनज उपर त्यस्तो 
कानून बर्मोस्जर्म कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पगेुको र्मामनने छैन । 

२२. मनयर्म बनाउन ेअमधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
मनयर्म बनाउन सक्नेछ। 

                                                           

 केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, सर्मायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरण भई र्मलुकुी संवहता 
सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत शव्र्दहरुुः- 

  "सरकारी र्मदु्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनसूुची-१" को सट्टा "र्मलुकुी फौजर्दारी कायनववमध सवहता, २०७४ 
को अनसूुची-१" । 

 


