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राष्ट्रिय स्वास््य सञ्चार नीति, 2069

1.

पृष्ठभूति
नेपालको अन्िररि सं ष्ट्रवधान, २०६३ ले कानूनिा व्यवस्था भएबिोजिि आधारभूि स्वास््य
से वा तनिःशुल्क रूपिा पाउने र आफ्नो वा साववितनक सरोकारको कुनै पतन ष्ट्रवषयको सू चना
िाग्ने वा पाउने नेपाली नागररकको िौतलक हक स्थाष्ट्रपि गरे को छ । यसका लातग
स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयले िनिाको स्वास््यस्िरिा अझ सुधार ल्याउन स्वास््य
से वाको पहुुँच र उपयोग वृष्ट्रि गने, से वाको पहुुँच बढाउन बाधा अड्चनहरू घटाउने र
स्वास््य पिति सुदृढीकरण गने कायवहरू तनरन्िर रूपिा गरररहे को छ । स्वास््य प्रवद्र्धन,
सरुवा एवं नसने रोगहरूको रोकथाि र तनयन्रण गरी िािृ, नविाि जशशु र बालिृत्युदर
घटाई राष्ट्रिय स्वास््य लक्ष्यहरू र सहश्राब्दी ष्ट्रवकास लक्ष्य प्राप्त गनवका लातग पतन अनवरि
प्रयासरि र प्रगतिउन्िुख नै छ । सरकार, गैरसरकारी, तनिी, सं यक्त
ु
रािसं घ र बाह्य
ष्ट्रवकासका साझे दार सं स्थाहरूले स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूलाई प्रभावकारी रूपिा
िनिाको घरदै लोसम्ि पु¥याएर रोग र िृत्युदर घटाउन ठू लो भूतिका खे लेको भए िापतन
नविािजशशु र िािृित्ृ यूदर घटाउनु च ुनौिीपूण व छ । हालैका वषवको ि्यांक अनुसार नसने
रोगबाट हुने िृत्युदर बढ्दो गतििा रहे को छ । सरुवा रोगहरू रोकथाि गनव सहयोगी
साष्ट्रवि हुने हाि धुने िथा सरसफाइ र नसने रोग रोकथािका लातग धुम्रपान िथा सू तिव
रष्ट्रहि वािावरण तनिावण गने िस्िा साधारण व्यवहारको प्रवद्र्धन अत्यावश्यक दे जखएको
छ । िसथव स्वास््य प्रवद्र्धन, रोग रोकथाि िथा तनयन्रणिा र स्वास््य से वाको पहुुँच
वृष्ट्रि एवं अतधकिि उपयोगिा आि, अन्िरव्यजक्त र सािाजिक सञ्चार कायवक्रिहरूको अझै
ठू लो भूतिका रहने स्पष्ट दे जखन्छ ।
नेपालिा स्वास््य सञ्चार कायवक्रिको शुभारम्भ प्रवद्र्धनात्िक र प्रतिकारात्िक स्वास््य
से वाको शुरुवािसुँगै सन् १९५७ िा ष्ट्रकटिन्य रोग तनयन्रण इकाईबाट भएको हो । सन्
१९६१ िा स्वास््य जशक्षा शाखाको स्थापना गनुव स्वास््य सञ्चारलाई सं स्थागि गने
प्रष्ट्रक्रयाको दोश्रो पाइला तथयो । त्यस बीचिा ष्ट्रवतभन्न स्वास््य पररयोिनाहरूको आफ्नै
बेग्लाबेग्लै स्वास््य सञ्चार इकाईहरू कायवरि तथए । ष्ट्रव.सं . २०५० िा िी स्वास््य
पररयोिनाहरूको बेग्लाबेग्लै स्वास््य सञ्चार इकाईहरूलाई पररिािवन गदै स्वास््य प्रवद्र्धन
र सञ्चार कायवक्रिहरूलाई एकीकृि र प्रभावकारी रूपिा योिना, कायावन्वयन, अनुगिन र
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िूल्यांकन गनवका लातग स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयको केन्रष्ट्रवन्दुको रूपिा राष्ट्रिय
स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्रको स्थापना भएको हो । यसले ष्ट्रवगिका आवतधक
योिना, स्वास््य क्षेर योिना, स्वास््य क्षेरका नीति, रणनीति िथा कायवक्रिहरूले स्वास््य
सञ्चार कायवक्रिहरूलाई प्राथतिकिा प्राप्त कायवक्रिको रूपिा सम्बोधन गदै आएको छ ।
सञ्चार यस्िो प्रकृया हो, िसले िातनसहरूको दै तनक िीवनका ष्ट्रक्रयाकलापहरूिा प्रभाव
पारररहे को हुन्छ । हालको पररवतिवि रािनैतिक र सािाजिक सन्दभविा आिसञ्चार
िाध्यिहरूको िीव्र ष्ट्रवकास, स्थापना र प्रयोगले िातनसहरूको दै तनक ष्ट्रक्रयाकलाप र त्यसको
प्रवद्र्धनिा उल्लेख्य प्रभाव पारररहे को छ । खासगरी आिसञ्चार िाध्यिहरूले स्वास््य
सन्दे श वा सू चनाहरू व्यापक रूपिा प्रवाष्ट्रहि गरी िातनसहरूको स्वास््य र व्यवहार प्रवद्र्धन
एवं स्वास््य से वा उपयोग वृष्ट्रि गरी स्वस्थ िीवनयापन गनव सहयोग गरे को छ ।
नेपाल िनसांजखक िथा स्वास््य सभेक्षण, २०११ को अनुसार नेपालिा रे तियो राख्ने र
प्रयोग गने घर पररवारको सं ख्या घट्दो छ भने टे तलतभिन, टे तलफोन, िोवाइल, कम््युटर
राख्ने र प्रयोग गने घर पररवारको सं ख्या बढ्दो छ । यसथव स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू
सम्प्रेषण गने आधुतनक सञ्चारका िाध्यिहरू गाउुँ गाउुँसम्ि पतन धिाधि स्थाष्ट्रपि हुुँदै आएका
छन् । टे तलतभिन च्यानल, एफ.एि. रे तियो स्टे शन र परपतरकाहरूको सं ख्या बष्ट्रढरहे कोले
सोहीअनुरूप स्वास््य सन्दे शहरूलाई व्यवस्थापन र प्रचारप्रसार गनुव आवश्यक छ । सञ्चार
िाध्यिहरूको वृष्ट्रिसुँगै नागररकहरूको स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवषयका चेिनाको स्िर
पतन वृष्ट्रि भैरहे को छ ।
नेपालको स्वास््य जस्थतिको विविान अवस्थालाई हे दाव ५१ प्रतिशि नसने रोग, ४२ प्रतिशि
सरुवा रोग िथा अन्य अवस्था र ७ प्रतिशि िातनसहरूको दुघट
व ना चोटपटक कारणले
िृत्यु हुने गरे को छ (ध्ि्इ, २०१०) । यसथव िनस्वास््य प्रवद्र्घन, रोगहरूको रोकथाि
िथा तनयन्रण र नागररकिा स्वास््य से वाको पहुुँच एवं उपयोग वृष्ट्रि गराउने कायवक्रि
सञ्चालन गनुव नेपाल सरकारको िहत्वपूण व दाष्ट्रयत्व हुन आएको छ । यस्िा आधारभूि
स्वास््य से वा िथा कायवक्रिहरूको िहत्व र प्रभावकाररिा बढाउन, नेपाली िनिाको सन्दे श
वा सू चना पाउने हक सुतनजिि गनव र स्वस्थ व्यवहार प्रवद्र्धन गनव स्वास््य सम्बन्धी
सन्दे श वा सू चना सबै सञ्चार िाध्यिहरूबाट प्रचारप्रसार गनुप
व ने हुन्छ । यसका लातग हाल
नेपालको पररवतिवि सािाजिक, आतथवक, रािनैतिक, सांस्कृतिक र सिाबेशीकरणको पररप्रेक्षिा
स्थाष्ट्रपि आि, अन्िरव्यजक्त र सािाजिक सञ्चारका सबै िाध्यिहरूबाट स्वास््य सन्दे श वा
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सू चना प्रचारप्रसार गनुव अपररहायव छ । यसथव स्वास््य िनचेिना िथा व्यवहार अतभवृष्ट्रि
गनव, स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूको प्रवद्र्धन, पहुुँच एवं उपयोग वृष्ट्रि गनवका लातग स्वास््य
सन्दे श वा सू चनाहरूलाई उपयुक्त सिय र िाध्यिबाट लजक्षि सिूहसम्ि प्रभावकारी रूपिा
सम्प्रेषण गने हे िल
ु े राष्ट्रिय स्वास््य सञ्चार नीति, २०६९ ििुि
व ा गरी िारी गररएको छ ।
2.

ष्ट्रवगिको प्रयास
आवतधक ष्ट्रवकास योिनाहरूले स्वास््य सञ्चार कायवक्रिलाई स्वास््य क्षेरको प्राथतिकिा
प्राप्त कायवक्रिको रूपिा राखे को दे जखन्छ । त्यसै गरी दोश्रो दीघवकालीन स्वास््य योिना,
१९९७-२०१७ ले राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्रलाई स्वास््य सञ्चार
ष्ट्रक्रयाकलापहरूको योिना, कायावन्वयन, अनुगिन र िूल्यांकन गनवका लातग स्वास््य िथा
िनसं ख्या िन्रालयको केन्रष्ट्रवन्दु हुने कुरा उल्ले ख गरे को छ । यस योिनाले अन्य
ष्ट्रवभाग, िहाशाखा र केन्रहरूसुँग सहकायव गरी उजचि र उपयुक्त सञ्चार िाध्यि र
सन्दे शहरूको ष्ट्रवकास, उत्पादन, प्रशारण, प्रकाशन र ष्ट्रविरण गने काििा केन्र उत्तरदायी
हुने स्पष्ट गरे को छ । यसरी सरकारले स्वास््य सञ्चारलाई िहत्व ददई यसका लातग
आवश्यक पने सं यन्र सिेि ष्ट्रवकास गने प्रयत्न गरे को पाईन्छ । ष्ट्रयनै योिनाहरूलाई
अनुशरण गदै २०५० सालिा राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्रको स्थापना
गरी स्वास््य प्रणालीिा एक नयाुँ सं रचना स्थापना गररयो । सबै स्वास््य से वा र
कायवक्रिहरूको एकीकृि िथा एकद्वार प्रणालीको रूपिा पैरवी, सिुदाय पररचालन, व्यवहार
पररविवन सञ्चार कायवक्रिहरू ष्ट्रवतभन्न िहिा योिना, कायावन्वयन, अनुगिन र िूल्यांकन गने
तनकायको रूपिा यो केन्रले काि गदै आएको छ ।
“नेपाल स्वास््य क्षेर कायवक्रि : कायावन्वयन योिना (Nepal Health sector Program:
Implementation Plan-NHSP:IP), 2004-2009” ले स्वास््य सञ्चारलाई सबै स्वास््य
कायवक्रिहरूको लातग नभई नहुने िहत्वपूण व ष्ट्रवषय (Cross cutting issues) को रूपिा
पष्ट्रहचान र स्वीकार गरे को तथयो । सो योिनािा अत्यावश्यकीय स्वास््य से वाको
्याकेिलाई व्यवहार पररविवन सञ्चार (Behavior Change Communication-BCC) कायवक्रिले
सहयोग गने कुरा उल्लेख गरे को पाइन्छ । यसका साथै यो योिनाले नसने रोगहरूको
िोजखिलाई सम्बोधन गनव व्यवहार पररविवन सञ्चार कायवक्रिलाई िोि ददुँ दै सू तिविन्य पदाथव
र िददराको प्रयोग घटाउन िोि ददएको तथयो । यस योिनाले प्रतिकारात्िक स्वास््य
से वालाई िार होइन, उपचारात्िक से वाको लातग पतन व्यवहार पररविवन सञ्चार त्यजत्तकै
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िहत्वपूण व छ भन्ने कुरा स्वीकादै सबै अत्यावश्यकीय स्वास््य से वा ्याकेि (Essential
Health Care Service Package-EHCS) िा सू चना, जशक्षा िथा सञ्चार एकीकृि गनुव र स्वास््य
प्रवद्वव नको लातग सम्भव भएसम्ि सबै आिसञ्चार िाध्यिहरूको प्रयोग गनुपव ने कुरा उल्लेख
गरे को तथयो ।
प्रिनन स्वास््य, बाल स्वास््य, क्षयरोग तनयन्रण, एच.आई.भी. िथा यौनरोग तनयन्रण,
ष्ट्रकटिन्य रोग तनयन्रण, कुष्ठरोग तनयन्रण र अन्य सबै छ स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूको
बेग्लाबेग्लै रणनीतिहरूले स्वास््य सञ्चार ष्ट्रक्रयाकलापहरूको िहत्वलाई अंगीकार गदै राष्ट्रिय
स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्र िाफवि स्वास््य सन्दे श वा सू चना र सािग्रीहरू
ष्ट्रवकास, उत्पादन र प्रचारप्रसार गने कुरा प्रस्िुि गरे का छन । यी कायवक्रिहरूले पैरवी,
सािाजिक पररचालन र व्यवहार पररविवन स्वास््य सञ्चार कायवक्रिहरूलाई सबै िहिा उजचि
िहत्व ददएको पाइएको छ । यसका बाविुद एकीकृि रूपिा स्वास््य सञ्चार नीति ििुि
व ा
गरी स्वास््य सञ्चार कायवक्रिहरूलाई थप व्यवजस्थि गनव कायावरम्भ गनुव िरुरी र
सियानुकूल दे जखएको छ ।
3.

विविान जस्थति
राष्ट्रिय स्वास््य नीति, २०४८ ले प्रवद्र्धनात्िक र प्रतिकारात्िक स्वास््य से वा अन्िरगि
स्वास््य जशक्षा र सञ्चारलाई िहत्व ददुँ दै िातनसको खराब स्वास््यको एउटा िुख्य कारण
आि सिुदायिा स्वास््य चेिनाको अभाव नै भएको औंल्याएको छ । यसका लातग स्वास््य
जशक्षा कायवक्रि केन्रदे जख गाउुँ स्िरसम्ि प्रभावकारी ढं गले सञ्चालन गररने र यस अतभयानिा
रािनीतिज्ञ, जशक्षक, सािाजिक सं घसं स्थाहरू, िष्ट्रहला एवं स्वयं सेष्ट्रवकाहरूलाई विा िहसम्ि
बृहि रूपले पररचालन गररने कुरा उल्लेख गरे को छ । यसै नीति अनुरूप राष्ट्रिय स्वास््य
जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्रले सबै स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूको एष्ट्रककृि िथा एकद्वार
प्रणालीको रूपिा पैरवी, सिुदाय पररचालन, व्यवहार पररविवन सञ्चार कायवक्रिहरू ष्ट्रवतभन्न
िहिा योिना, कायावन्वयन, अनुगिन र िूल्यांकन गने तनकायको रूपिा यो केन्रले काि
गदै आएको छ ।
नेपाल स्वास््य क्षेर कायवक्रि दोश्रो, २०१०–२०१५ ले स्वास््य जशक्षा िथा सञ्चार
शीषवक अन्िरगि िनस्वास््य प्रवद्र्धन गने कायवक्रिहरू प्राथतिकिा साथ सिावेश गरे को
छ । यो कायवक्रि योिनाले अत्यावश्यकीय सबै स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूको प्रवद्र्धन
र उपयोग वृष्ट्रि गनव र सरुवा एवं नसने रोगहरूको तनयन्रण गनव वकालि, सािाजिक
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पररचालन िथा व्यवहार पररविवन सञ्चार कायवक्रिहरूको योिना, कायावन्वयन, अनुगिन र
िूल्यांकन एकीकृि रूपिा गने र स्वास््य प्रवद्र्धन र सञ्चारको लातग सम्भव भएसम्ि सबै
बहुआिसञ्चार िाध्यि र िररकाहरूको प्रयोग गरी स्वस्थ व्यवहार प्रवद्र्धन गनुप
व ने कुरालाई
िोि ददएको छ । छापा सञ्चार िाध्यिहरूिा पेर् स काउजन्सलको वगीकरणको आधारिा
स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रकाशन गररुँ दै आएको छ । नेपाल टे तलतभिन र रे तियो
नेपालबाट सोझै स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रशारण गररुँ दै आएको छ । यसवाहे क अन्य
सञ्चार िाध्यिहरूबाट स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूको प्रचारप्रसार गदाव प्रतिस्पधावत्िक
प्रणालीबाट सञ्चार िाध्यिहरू छनौट गरी प्रचारप्रसार गने ट गररएको छ । ७५ वटै
जिल्ला िनस्वास््य कायावलय िाफवि गाउुँ गाउुँ िा स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू पु¥याउनको
लातग ष्ट्रवतभन्न िनचेिनािूलक कायवक्रिहरू सञ्चालन गदै आएको छ । यी कायवक्रिहरू
कायावन्वयनिा स्वास््य जशक्षा टे जननतसयनहरूले जिल्ला िनस्वास््य कायावलयहरूलाई सहयोग
गरररहे का छन । स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूका लातग स्वास््य जशक्षा र सञ्चारलाई नभई
नहुने िहत्वपूण व ष्ट्रवषय ९ऋचयकक ऋगििष्लन क्ष्ककगभ० को रूपिा पष्ट्रहचान र स्वीकार
गरी सबै प्रकारका स्वास््य सम्बन्धी सन्दे शहरूलाई एकीकृि रूपिा राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा,
सू चना िथा सञ्चार केन्रले सञ्चालन गरररहे को छ । यस पररपेर् क्षिा स्वास््य सञ्चार
कायवक्रिहरूलाई सियानुकूल नीतिगि रूपिा सुदृढीकरण गदै प्रभावकारी रूपिा सञ्चालन
गनव आवश्यक भएको छ ।
नेपालको स्वास््य जस्थतिको विविान अवस्थालाई हे दाव ५१ प्रतिशि नसने रोग, ४२ प्रतिशि
सरुवा रोग िथा अन्य अवस्था र ७ प्रतिशि िातनसहरूको दूघट
व ना चोटपटक कारणले
िृत्यु हुने गरे को छ (ध्ि्इ, २०१०) । िािृित्ृ यु २८१ प्रति १,००,००० जिष्ट्रवि िन्ि
(ल्म््क्, २००६) छ । नविाि जशशु िृत्युदर ३३, जशशु िृत्युदर ४६ र ५ वषवितु नका
बालिृत्युदर ५४ प्रति १००० जिष्ट्रवि िन्ि रहे को छ । कूल प्रिनन दर २.६ प्रति
िष्ट्रहला रहे को छ (ल्म््क्, २०११) । िातनसको औसि आयु (ीीषभ भहउभअिबलअथ)
२००६ िा ६३.३ (पूरुष ६२.९ र िष्ट्रहला ६३.७) वषविा पुगेको छ । नेपालको स्वास््य
जस्थति सुधारात्िक दे जखएका छन् िापतन िनस्वास््य से वा र कायवक्रिहरूिा नागररकहरूको
पहुुँच र उपयोग वृष्ट्रि गरी रोग र िृत्युदर घटाउन तनकै कायव गनुव पने दे जखन्छ । यस
कायविा स्वास््य सञ्चार कायवक्रिहरूको कायावन्वयनले िातनसको स्वास््य िथा व्यवहार
प्रवद्र्धन गरी रोग र िृत्युदर घटाउन िहत्वपूण व योगदान गदवछ ।
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सिस्या िथा च ुनौतिहरु
स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयले स्वास््य सञ्चार कायवक्रिहरू प्रभावकारी रूपिा
कायावन्वयन गनव अनेकौं कदठनाइहरू भोग्दै आइरहे को छ । स्वास््य प्रवद्र्धन र सञ्चार
कायवक्रिलाई नीतिगि रूपिा प्राथतिकिा प्राप्त कायवक्रिको रूपिा स्वीकार गरे पतन
व्यवहारिा अझै सुधार गनुप
व ने दे जखन्छ । स्वास््य सम्बन्धी सन्दे श वा सू चना र
सािग्रीहरूको तनयिक तनकाय राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्रसुँगको
सिन्वय, सहकायव र सहिति तबना नै ष्ट्रवतभन्न तनकायहरूले त्यस्िा स्वास््य सन्दे श वा सू चना
र सािग्रीहरूको ष्ट्रवकास, उत्पादन र प्रचारप्रसार गरररहे को पाइन्छन् । अन्य सरकारी िथा
गैरसरकारी र तनिी क्षेरले ष्ट्रवकास, उत्पादन र प्रचारप्रसार गरे का कतिपय स्वास््य सन्दे श
वा सू चना र सािग्रीहरूिा शुििा, एकरूपिा, ठ पूणि
व ा र आतधकाररकिाको सिस्या भेष्ट्रटएको
छ । सरकारी सञ्चार िाध्यि उन्िुख हालको स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रचारप्रसार
गने पररपाटीिा सियानुकूल पररिािवन गरी सिाििा व्यापक रूपिा स्थाष्ट्रपि भएका तनिी
र सािुदाष्ट्रयक सञ्चार िाध्यि उन्िुख बनाउनु पतन त्यतिकै आवश्यक छ । ष्ट्रवतभन्न िाति–
िनिाति र भाषा भएको दे शिा धे रैिसो स्वास््य सन्दे श वा सू चना र कायवक्रिहरू नेपाली
भाषािा नै ियार गरी प्रसारण र प्रकाशन गररएका छन् । यसलाई ष्ट्रवष्ट्रवध भाषािा ियार
गरी प्रकाशन र प्रशारण व्यापक बनाउनु पनेछ । स्वास््य सञ्चार सम्बन्धी केही सािग्रीहरू
केन्र, क्षेर र जिल्ला िहिा ष्ट्रवकास र उत्पादन गररए पतन यो सियको िाग र
आवश्यकिाको िुलनािा तनकै नै कि रहे को छ । आि नागररकको घरदै लोसम्ि स्वास््य
सन्दे श र सू चनाहरू पयावप्त िारािा प्रवाह गनुव िथा ष्ट्रवतभन्न सं घसं स्थाहरूबाट ष्ट्रवकास र
उत्पादन गररएका स्वास््य सञ्चार सािग्रीहरूको गुणस्िरिा सुधार गनुव आवश्यक भएको
छ । सञ्चारका िाध्यिहरूको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िारसुँगै िी सञ्चार िाध्यिहरूबाट प्रवाह हुने
स्वास््य सन्दे श वा सू चनालाई व्यापक बनाई बढ्दो िाग पूतिव गनव िथा स्वास््य
सन्दे शहरूलाइ प्रभावकारी एवं उपयोगी बनाउन र यसका तनजम्ि प्रयाप्त श्रोि िुटाउनु
च ुनौिीपूण व रहे को छ ।
स्वास््य प्रविवन िथा सञ्चार कायवक्रििा से वाको पहुुँच नभएका दुगि
व गाउुँ िा बस्ने िथा
भौगोतलक, िािीय, लैंतगक ष्ट्रहसाबले पछाति परे का वा पाररएका िनिानस एवं गररब र
सीिान्िीकृि नागररकको आवश्यकिालाई सम्बोधन गने गरी स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू,
सञ्चार सािग्री र तनदे जशकाहरू पयावप्त रूपिा उपलब्ध छै नन् । िूलि तिनीहरूको सञ्चार
िाध्यििा पहुुँच तनकै कि छ र पहुुँच योग्य स्वास््य सन्दे श वा सू चना र सािग्रीहरूको
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भाषा पतन सबैले पढ्न र बुझ्न सनदै नन । सञ्चार िाध्यिको पहुुँच भएका जशजक्षि घर
पररवारिा पतन धे रै िष्ट्रहलाहरू स्वास््य सन्दे श वा सूचना र सािग्रीहरूबाट त्यति लाभाजन्वि
हुन सकेका छै नन् ष्ट्रकनष्ट्रक तिनीहरू आफ्ना दै तनक िीवनचयाविा अत्यन्ि व्यस्ि छन् ।
स्वास््य सञ्चार गनुव सरकारको िार दाष्ट्रयत्व हो भन्ने िानतसकिा हुन ु र तनिी क्षेरका
कतिपय सञ्चार िाध्यिहरूले पतन स्वास््य सञ्चारलाई आफ्नो सरोकारको ष्ट्रवषय बनाउन
नसननुका कारण स्वास््य सञ्चारले आवश्यक प्राथतिकिा पाएको छै न । सरकारी सञ्चार
िाध्यिहरू पतन बढी ष्ट्रवज्ञापनिुखी हुन गई नेपाली िनिाको स्वास््यप्रति पयावप्त सं वेदनशील
र उत्तरदायी हुन सकेको पाइुँदैन । स्वास््यलाई हानी हुने कतिपय ष्ट्रवषयवस्िुहरू साववितनक
स्थान र आि सञ्चारका िाध्यिहरूिा खुल्लम्खुल्ला प्रचारप्रसार भैरहे का छन् िर ष्ट्रयनलाई
रोकथाि, तनयन्रण र प्रतिबन्ध गने प्रभावकारी नीति िथा सं यन्र नभएको िहशुस हुन्छ ।
उपभोक्ता ष्ट्रहि सं रक्षणको दृष्ट्रष्टकोणबाट पतन स्वास््य सञ्चार गने अवधारणा प्रभावकारी हुन
सकेको दे जखुँदैन । ष्ट्रवतभन्न स्वास््य सम्बजन्धि व्यवहारहरूको न्यूनिि स्िरीकरण गररएको
छै न र केही स्िरीकरण भएका स्वास््य सम्बजन्धि व्यवहारहरूको पतन उजचि रूपिा सञ्चार
गनव सष्ट्रकएको छै न । स्वास््य ष्ट्रवषयिा ित्काल आवश्यक सन्दे श वा सू चनाहरू प्राप्त गनव
चाहने नागररकका तनजम्ि सू चना प्रदान गने प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छै न ।
नेपालको जशक्षा प्रणालीिा िीवनोपयोगी स्वास््य जशक्षाको बारे िा उिेर र आवश्यकिा
अनुसारको जशक्षा ददने प्रयाप्त प्रयास भएको छै न । स्वास््य िथा िनसं ख्या र वािावरणिस्िा
अन्िरसम्बजन्धि र िहत्वपूण व ष्ट्रवषयहरू स्वास््य सञ्चारसुँग सं योजिि हुन सकेका छै नन् ।
स्वास््यसम्बन्धी सञ्चार अतभयानिा पयावप्त िारािा बहुसञ्चार ष्ट्रवतध अपनाउन सष्ट्रकएको
छै न । स्वास््यसम्बन्धी सन्दे श वा सू चना प्रवाह गने सरकारी, गैरसरकारी र तनिी सञ्चार
िाध्यिहरूलाई ष्ट्रवद्यिान कतिपय नीतिगि र कानुनी प्रावधानका कारण सिान र
सिानुपातिक रूपिा प्रयोग गनव कदठनाइ भइरहे को छ ।
औषधी व्यवस्था ष्ट्रवभागले सू चीकरण नगरे का वा प्रतिबन्ध लगाएका औषधी वा औषधीिन्य
वस्िुबारे पयावप्त सञ्चार हुन सकेको छै न । यसबाट आि उपभोक्ता औषधीको बारे िा सुसूजचि
हुन पाउने अतधकारबाट बजञ्चि हुन पुगेका र कतिपय अवस्थािा अनतधकृि व्यजक्तको
तसफाररसिा त्यस्िा औषधीको प्रयोगबाट पीतिि हुन सिेि पुगेका छन । यसै गरी आयुवेद,
युनानी, होतियो्याथी, वैकजल्पक

र

प्राकृतिक

जचष्ट्रकत्सा

स्वास््यसञ्चार कायवक्रिले पयावप्त सं वोधन गनव सकेको छै न ।
7
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5.

नयाुँ नीतिको आवश्यकिा
नेपालको अन्िररि सं ष्ट्रवधान, २०६३ ले प्रत्येक नागररकलाई सम्िानपूवक
व बाुँच्न पाउने,
कानूनिा व्यवस्था भएबिोजिि आधारभूि स्वास््य सेवा तनिःशुल्क रूपिा पाउने , आफ्नो वा
साववितनक सरोकारको कुनै पतन ष्ट्रवषयको सू चना पाउने हकलाई िौतलक हकको रूपिा
सुतनजिि गरे को छ । यसको अलावा नेपाल सू तिव तनयन्रण सम्बन्धी सं रचना िहासजन्धको
पक्ष राि हो भने यसले िनसं ख्या र ष्ट्रवकास सम्बन्धी अन्िरावष्ट्रिय सम्िेलन एवं सहश्राब्दी
ष्ट्रवकास लक्ष्यहरू हातसल गनव सिेि प्रतिबििा िनाएको छ । राष्ट्रिय र अन्िरावष्ट्रिय कानूनिा
भएका व्यवस्था िथा अन्िरावष्ट्रिय सिुदाय सािु व्यक्त गररएका प्रतिबििालाई प्रभावकारी
रूपिा कायावन्वयन गनवका लातग सरोकारवाला तनकाय वा सं घसं स्थाले सं चालन गने
स्वास््यसुँग सम्बजन्धि सञ्चार ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई एकीकृि, अद्यावतधक, व्यवजस्थि र
प्रभावकारी िुल्याउन पारदशी स्वास््य सञ्चार नीति ििुि
व ा गरी लागु गनुव आवश्यक छ ।
प्रस्िुि नीति ििुि
व ा गनुक
व ा िुख्य िुख्य कारणलाई दे हायबिोजिि प्रस्िुि गररएको छ :

नागररकको स्वास््य जस्थतिलाई सुधार गनव सहयोग गने ,



राष्ट्रिय स्वास््य नीतिको कायावन्वयनिा सहयोग गने,



नेपाल स्वास््य क्षेर कायवक्रि कायावन्वयन गनव िथा सहश्राब्दी ष्ट्रवकास लक्ष्य हातसल
गनव सहयोग गने,



स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूको लक्ष्य र उद्देश्यहरू हातसल गनव सहयोग गने,



अत्यावश्यकीय स्वास््य से वािा आिनागररकको खासगरी पहुुँच नभएका दुगि
व
गाउुँ िा बस्ने िथा भौगोतलक, िािीय, भाष्ट्रषक, लैंतगक ष्ट्रहसाबले पछाति परे का वा
पाररएका िनिानस एवं गररब र सीिान्िकृि नागररकको स्वास््य से वािा पहुुँच एवं
उपयोग वृष्ट्रि गने,



स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवतभन्न तनकाय र सञ्चार िाध्यिहरूसुँग सिन्वय र सहकायवको
व्यवस्था तिलाई अनतधकृि प्रचारप्रसार र दोहोरोपना रोनने,



सबै सञ्चार िाध्यिहरूबाट सिानुपातिक रूपिा स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूको
प्रचारप्रचार हुने व्यवस्था तिलाउने,



स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवतभन्न तनकायबाट उत्पादन एवं प्रचारप्रसार हुने सन्दे श वा सू चना
वा सािग्री र कायवक्रिहरूिा गुणस्िरीयिा, शुििा, आतधकाररकिा, एकरूपिा र
उपयुक्तिा कायि गने,



स्वास््य सञ्चार सम्बन्धी िानवीय, ष्ट्रवत्तीय िथा भौतिक क्षििा अतभवृष्ट्रि गने ।
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6.

लक्ष्य
स्वास््य से वा, कायवक्रि र स्वस्थ व्यवहार प्रवद्र्धन, रोगको रोकथाि िथा तनयन्रण र
स्वास््य से वाको पहुुँच र उपयोग वृष्ट्रि गरी आि नागररकको स्वस्थ िीवनयापन कायि
गने स्वास््य सञ्चार नीतिको िुख्य लक्ष्य हुनेछ ।

7.

उद्देश्यहरु
स्वास््य सञ्चार नीतिका उद्देश्यहरू यस प्रकार रहे का छन् :7.1

आिनागररकको स्वास््य चेिना र ज्ञान अतभवृष्ट्रि िथा स्वस्थ व्यवहार प्रवद्वव न गनव
आधुतनक िथा परम्परागि सञ्चारका बहुिाध्यि र िररकाहरूलाई व्यापक र
सिानुपातिक रूपिा पररचालन र प्रयोग गने ,

7.2

व्यजक्त, सिुदाय, सम्बजन्धि सं घसं स्था र सञ्चार िाध्यिहरूसुँगको सहयोग, सिन्वय
र सहकायवलाई च ुस्ि बनाई केन्र, क्षेर, जिल्ला र सिुदायसम्ि स्वास््य
सञ्चारसम्बन्धी कायवक्रिहरू सुदृढीकरण, ष्ट्रवस्िार र कायावन्वयन गने ,

7.3

स्वास््य सञ्चार कायवक्रिहरूलाई केन्र, क्षेर, जिल्ला र सिुदायसम्ि प्रभावकारी
रूपिा कायावन्वयन गनवका लातग पयावप्त श्रोि सृिना, एकीकरण र पररचालन गने,

7.4

स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवषयका सन्दे श वा सू चना र सािग्रीहरूको
गुणस्िरीयिा, शुििा, आतधकाररकिा, एकरूपिा र उपयुक्तिा कायि गरी अनतधकृि
प्रचारप्रसार र दोहोरोपना रोनने,

7.5

गुणस्िरीय, सही, आतधकाररक, एकरूपिा, उपयुक्त सन्दे श वा सू चना, सािग्री र
कायवक्रिहरू ष्ट्रवकास, उत्पादन र प्रचारप्रसार गनव स्वास््य सञ्चार सम्बन्धी क्षििा
अतभवृष्ट्रि गने ।

7.6

स्वास््य सन्दे श वा सू चनाको पहुुँचबाट बजञ्चि भएका नागररकहरूसम्ि गुणस्िरीय
स्वास््य सन्दे श वा सू चना उपयुक्त िाध्यि िथा िररकाबाट प्रदान गने ।

8

नीति
आधारभूि स्वास््य से वा तनिःशुल्क रूपिा पाउने र आफ्नो वा साववितनक सरोकारको कुनै
पतन सू चना पाउने नेपाली िनिाको सं ष्ट्रवधानप्रदत्त हक सुतनजिि गनव िथा राष्ट्रिय स्वास््य
नीतिको कायावन्वयनिा ठोस रूपिा सहयोग गनव स्वास््य सञ्चार नीतिलाई प्राथतिकिाका
साथ लागु गररनेछ । नेपाली नागररकको स्वास््य चेिना अतभवृष्ट्रि गरी सबै स्वास््य से वा
िथा कायवक्रिहरू प्रवद्वव न, रोग रोकथाि, सियिै से वा खो्ने र स्वस्थ व्यवहार प्रवद्वव न गदै
9
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स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूिा िनिाको सष्ट्रक्रय सहभातगिा, पहुुँच र उपयोगिा वृष्ट्रि गरी
उनीहरूको स्वस्थ िीवनयापन कायि गनविा यो नीति केजन्रि रहने छ । प्रस्िुि नीतिका
आधारभूि ष्ट्रवषयहरू दे हायबिोजिि हुनेछन :8.1

स्वास््य सञ्चारका कायवक्रिहरूलाई ष्ट्रवकेन्रीकृि रूपिा कायावन्वयन गने ।

8.2

सबै स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूका सञ्चार सम्बन्धी कायवक्रिहरू एकीकृि गरी
एकद्वार प्रणालीको आधारिा योिना र कायावन्वयन गने कायवलाई तनरन्िरिा ददने
।

8.3

स्वास््य सञ्चार सम्बन्धी कायवक्रिहरू कायावन्वयन गनव पयावप्त ष्ट्रवत्तीय श्रोि
व्यवस्थाका लातग स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयको कूल वाष्ट्रषक
व
बिेटको
कम्िीिा २ प्रतिशि बिेट वाष्ट्रषक
व रूपिा ष्ट्रवतनयोिन गने ।

8.4

स्वास््य सञ्चार कायवक्रिहरूको प्रभावकारी कायावन्वयनका लातग सम्बजन्धि सं घसं स्था
र सरोकारवालाहरूको सहभातगिा, सिन्वय र सहकायवलाई प्रवद्वव न गने ।

8.5

स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रचारप्रसार गनव आधुतनक र परम्परागि बहुिाध्यि
खासगरी आि, अन्िरव्यजक्त र सािाजिक सञ्चारिाध्यि र िररकाहरूको उपयुक्तिाको
आधारिा व्यापक रूपिा प्रयोग गने ।

8.6

स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूलाई आवश्यकिा, स्वीकृि िापदण्ि र वगीकरणको
आधारिा पारदशी र सिानुपातिक रूपिा सोझै वािावद्वारा सम्झौिा गरी सबै
सञ्चारिाध्यि र िररकाहरूबाट सबै लजक्षि सिूहसम्ि पुग्ने गरी प्रचारप्रसार गने
व्यवस्था तिलाउने।

8.7

स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूलाई जशक्षािूलक, कलात्िक र िनोरन्िनात्िक िवरले
स्थानीय भाषा र सं स्कृति अनुकूल प्रचारप्रसार गने ।

8.8

स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूको गुणस्िरीयिा, शुििा, आतधकाररकिा, एकरूपिा र
उपयुक्तिा कायि गनव, दोहोरोपना हटाउन एवं नीतिसं गि बनाउन आवश्यक व्यवस्था
तिलाई नेपाल सरकारको पूवस
व हिति तबना स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू
प्रचारप्रसारिा ल्याउन रोक लगाउने ।

8.9

स्वास््यसम्बन्धी सन्दे श वा सू चनाहरू प्रचारप्रसारिा उल्लेखनीय योगदान ददएका
सञ्चारिाध्यि वा तनकाय वा स्वास््यकिी वा सञ्चारकिी वा स्वास््य ष्ट्रवषयिै केजन्रि
सञ्चारिाध्यिहरूलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था तिलाउने ।
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8.10 सं स्थागि सािाजिक उत्तरदाष्ट्रयत्व अन्िरगि स्वास््य सन्दे श वा सू चना वा
सािग्रीहरूलाई ष्ट्रवतभन्न सञ्चारिाध्यि वा िररकाहरूबाट साववितनक तनिी साझे दारीिा
प्रचारप्रसार गनव सहिीकरण र प्रोत्साष्ट्रहि गने ।
8.11 िानव स्वास््यलाई प्रतिकूल असर गनव सनने, अतिरजिि वा भ्रािक प्रकृतिका वा
अनतधकृि कुनै पतन प्रकारका सन्दे श वा सू चना प्रचारप्रसार गने कायवलाई तनयिन,
तनयन्रण गने वा रोक लगाउने ।
8.12 सरकारी, गैरसरकारी वा तनिी सं घसं स्थाहरूले िनिालाई प्रदान गने स्वास््य से वा,
कायवक्रि, औषधीको उजचि उपयोग एवं औषधी र से वाहरूको शुल्कहरूलाई
प्रचारप्रसारिा ल्याई सुसूजचि गने एवं पारदशी बनाउने ।
8.13 शारीररक िथा िानतसक रूपिा अशक्त व्यजक्त र िेष्ठ नागररकहरूले पतन स्वास््य
सन्दे श वा सू चना वा सािग्रीहरू सजिलै प्राप्त गने व्यवस्था तिलाउने ।
8.14 िीवनशैलीिन्य रोग तनयन्रण गने र व्यजक्तको सािान्य व्यवहारबाट िानवको
दै तनक िीवनयापन सुधार गनव प्रेररि गने ष्ट्रवषयहरूलाई स्वास््य सञ्चार कायवक्रििा
प्राथतिकिा ददने ।
8.15 स्वास््यसञ्चार कायवक्रिहरूलाई प्रभावकारी ढं गले योिना र कायावन्वयन गनवका
लातग स्वास््य से वाका सबै िहका तनकायका स्वास््य प्रवद्वव न िथा सञ्चारको क्षििा
वृष्ट्रि गरी व्यवस्थापन एवं सुशासनको प्रत्याभूति गने ।
8.16 आि नेपाली नागररक, खासगरी पहुुँच नभएका दुगि
व गाउुँ िा बस्ने िथा भौगोतलक,
िािीय, भाष्ट्रषक, लैंतगक ष्ट्रहसाबले पछाति परे का वा पाररएका िनिानस एवं गररब र
सीिान्िकृि नागररकहरूलाई गुणस्िरीय स्वास््य सन्दे श वा सू चना उपयुक्त सिय,
िाध्यि िथा िररकाबाट प्रदान गने ।
8.17 स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू र कायवक्रिहरू सािाजिक सिावेशी, लैंतगक िैरी एवं
अतधकार, ि्य र लजक्षि सिूहिा आधाररि हुने र सेवासुँग सम्बजन्धि गने ।
8.18 अत्याधुतनक सञ्चार प्रष्ट्रवतधलाई स्वास््य सन्दे श वा सू चना प्रचारप्रसारका लातग प्रवद्वव न
र प्रयोग गने ।
8.19 स्वास््य प्रवद्वव न र सञ्चार सम्बन्धी िनशजक्त ष्ट्रवकास र उत्पादन गरी गुणस्िरीय
स्वास््य प्रवद्वव न र सञ्चारिा िोि ददने ।
8.20 स्वास््य सञ्चार सम्बन्धी सन्दे श र सािग्रीहरूको सिग्र उपयोग िथा कायवक्रिहरूको
प्रभावकारीिाको अनुगिन एवं िूल्यांकन सं यन्रको ष्ट्रवकास र प्रयोग गने ।
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9

रािनीति िथा कायवनीति
राष्ट्रिय स्वास््य सञ्चार नीतिको कायावन्वयनको लातग तनम्नतलजखि रणनीति िथा कायवनीतिहरू
अवलम्बन गररनेछन् :9.1 स्वास््य सञ्चारका

1. स्वास््य सञ्चारका कायवक्रिहरूलाई ष्ट्रवकेन्रीकृि रूपिा

कायवक्रिहरूलाई

केन्र, क्षेर, जिल्ला र सिुदायस्िरका स्वास््य

ष्ट्रवकेन्रीकृि रूपिा

सं रचनाहरूबाट कायावन्वयन गररनेछ।

कायावन्वयन गने ।

2. स्वास््य सञ्चारका कायवक्रिहरूलाई ष्ट्रवकेन्रीकृि रूपिा
कायावन्वयन गनवका लातग स्थानीय तनकाय र अन्य
सरोकारवाला सं घसं स्थाहरूसुँग सिन्वय र सहकायव
गररनेछ ।

9.2 सबै स्वास््य से वा र

1. सबै स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूको सञ्चार सम्बन्धी

कायवक्रिहरूका सञ्चार

कायवक्रिहरू एकद्वार र एकीकृि रूपिा योिना र

सम्बन्धी कायवक्रिहरू

कायावन्वयन गने नीतिलाई स्वास््य िथा िनसं ख्या

एकीकृि गरी एकद्वार

िन्रालय, राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार

प्रणालीको आधारिा

केन्र िाफवि् कायावन्वयन गररनेछ

योिना र कायावन्वयन

2. स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूको एकीकृि रूपिा ष्ट्रवषयगि

गने कायवलाई

स्वास््य सञ्चार रणनीतिहरू तनिावण गरी पैरवी,

तनरन्िरिा ददने ।

सािाजिक पररचालन र व्यवहार पररविवन सञ्चार
कायवक्रिहरूलाई ष्ट्रवतभन्न िहिा कायावन्वयन गररनेछ ।
3. स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयको वाष्ट्रषक
व कायवक्रि र
बिेट ििुि
व ा गदाव ष्ट्रवतभन्न स्वास््य से वा र
कायवक्रिहरूको स्वास््य सञ्चार कायवक्रिहरूलाई
एकीकृि गरी राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार
केन्र िाफवि् कायावन्वयन गररनेछ ।

9.3 स्वास््य सञ्चार सम्बन्धी

1. वाष्ट्रषक
व कायवक्रि िथा बिेट ििुि
व ा गदाव स्वास््य सञ्चार

कायवक्रिहरू

सम्बन्धी कायवक्रिहरू कायावन्वयनका लातग नीति

कायावन्वयन गनव पयावप्त

बिोजििको बिेट वाष्ट्रषक
व रूपिा ष्ट्रवतनयोिन गररनेछ

ष्ट्रवत्तीय श्रोि व्यवस्थाका 2. सं यक्त
ु रािसं घ िािहिका तनकाय र बाह्य ष्ट्रवकासका
लातग स्वास््य िथा

साझे दार सं स्थाहरूलाई स्वास््य सञ्चार कायवक्रििा
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िनसं ख्यािन्रालयको

लगानी गनवको लातग सहिीकरण र प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ

कूल वाष्ट्रषक
व बिेटको

।

कम्िीिा २ प्रतिशि

3. आि िनिाले प्रयोग गने कुनै से वा वा वस्िु र स्वास््यका

बिेट वाष्ट्रषक
व रूपिा

लातग प्रतिकूल हुन सनने व्यवहार वा वस्िुहरूिा

ष्ट्रवतनयोिन गने ।

तनजिि कर लगाइने छ र सो करको केही प्रतिशि
रकि स्वास््य सन्दे श वा सू चना प्रचारप्रसार
व्यवस्थापन कोषिा िम्िा गरी स्वास््य प्रवद्वव न र
सञ्चार कायवक्रिहरू कायावन्वयनका लातग प्रयोग
गररनेछ ।
4. स्वास््य सम्बन्धी सञ्चार सन्दे श वा सू चना, सािग्री,
उपकरण र से वाको िापदण्ि बनाई तनिःशुल्क ष्ट्रविरण
र प्रयोग गने पररपाटीलाई तनरुत्साष्ट्रहि र व्यवजस्थि
गदै लतगनेछ ।

९.४. स्वास््य सञ्चार

१. उच्चस्िरीय स्वास््य सञ्चार तनदे शन सतितिले गरे का

कायवक्रिहरूको

तनणवयहरू र नीति कायावन्वयनिा सहयोग गनव

प्रभावकारी

सरोकारवालाहरू सजम्ितलि स्वास््य सञ्चार सिन्वय

कायावन्वयनका लातग

सतिति गठन गररनेछ ।

सम्बजन्धि सं घसं स्था र

२. ष्ट्रवतभन्न िन्रालय िथा तनकायहरूसुँग सिन्वय र सहकायव

सरोकारवालाहरूको

गरी स्वस्थ व्यवहार, आधारभूि स्वास््य से वा र

सहभातगिा, सिन्वय र

कायवक्रिहरूको प्रवद्र्धनका लातग ष्ट्रकशोरष्ट्रकशोरी,

सहकायवलाई प्रवद्वव न गने

युवायुविी, परकार, पेशाकिी, तनकाय र

।

सं घसं स्थाहरूलाई पररचालन गररनेछ ।

९.५. स्वास््य सन्दे श वा

१. स्वास््य सन्दे शहरू प्रचारप्रसार गनवका लातग रे तियो,

सू चनाहरू प्रचारप्रसार

टे तलतभिन, एफ एि रे तियो, वेवसाइट, टे तलफोन,

गनव आधुतनक र

िोवाइल आदद आधुतनक ष्ट्रवद्युिीय सञ्चार िाध्यिलाई

परम्परागि बहुिाध्यि

पतन सियानुकूल उपयोग गररनेछ । सबै सरकारी

खासगरी आि,

वेवसाइटिा स्वास््य सन्दे श र तलं क राख्ने व्यवस्था

अन्िरव्यजक्त रसािाजिक

तिलाइनेछ ।
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सञ्चारिाध्यि र

२. स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रभावकारी रूपिा

िररकाहरूको

प्रचारप्रसार गनव पुजस्िका, पाम्पलेट, पोष्टर, नयालेण्िर,

उपयुक्तिाको आधारिा

िायरी, साईनेि, स्टीकर, जफ्लपचाटव, वालचाटव, फ्लायर,

व्यापक रूपिा प्रयोग

फ्लास कािव, फ्ले नस, बुलेष्ट्रटन होतिवङ्ग बोिव आदद

गने ।

उत्पादन, प्रकाशन िथा प्रदशवन गररनेछन् । साथै
पाठ्यपुस्िक र अभ्यास पुजस्िकाका बाष्ट्रहरी आवरण
पृष्ठ, ष्ट्रवतभन्न सािग्री वा खाद्य पदाथवका ्याकेटको खोल
िथा झोला, ष्ट्रटकटहरू, हुलाकपर, ष्ट्रट(सटव आदद ष्ट्रवष्ट्रवध
साधन र सािग्रीहरूिा स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू
प्रकाशन िथा प्रदशवन गररनेछन् ।
३. परम्परागि र स्थानीय लोककला, सं स्कृति िथा प्रचलनहरू
िस्िै िारुनी, रोदी, धान नाच, शाकेवा नाच, नौटं की,
दोहोरी गीि, दे उिा, घाटु , धािीझाुँक्री, गाइने गायकहरू,
जचरकला, सिकनाटक, कठपुिली नृत्य, िाइष्ट्रकङ्ग आदद
लोकसञ्चारका शजक्तशाली िाध्यि र यससुँग सम्बजन्धि
कलाहरूलाई स्वास््यसम्बन्धी सन्दे श वा सू चनाहरू
प्रचारप्रसार गनवका लातग सियानुकूल प्रयोग गररनेछ ।
४. स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूलाई प्रभावकारी ढं गले
िनसिुदायसम्ि लैिानका लातग ष्ट्रवतभन्न िेला, पवव,
ददवस, िहोत्सव, प्रदशवनी आददको उपयोग र आयोिना
गररनेछ ।
५. ष्ट्रवषेश पररजस्थतििा स्थानीय स्िरिा स्वास््य सन्दे शहरूको
पहुुँचलाई सुलभ पानव घुम्िी रे तियो लगायिका सञ्चारका
िररकाहरू प्रयोग गनव सष्ट्रकनेछ ।
६. स्वास््य चेिना बढाउनका लातग कलाका नयाुँ प्रयोगहरू
खासगरी लेखहरू, रे तियो िथा टे तलतभिन कायवक्रि,
अन्िष्ट्रक्रवया, नाटक, ष्ट्रफल्ि, सन्दे शिूलक गीि, नृत्य,
जचरकला, िूतिवकला आददलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
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यस प्रकारको कायव गनवका लातग अन्य क्षेरलाई पतन
प्रोत्साहन गररनेछ ।
७. स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरी
िनिाको घरदै लोसम्ि पु¥याउन अन्िरव्यजक्त सञ्चार
कायवक्रिहरूलाई दे हाय बिोजिि बढावा ददइनेछ ।
क. स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूलाई व्यापक प्रचारप्रसारका
लातग अन्िरव्यजक्त सञ्चार नै प्रिुख र प्रभावकारी
िाध्यि भएकोले यस्िा कायवक्रिहरूलाई बढावा
ददनका लातग स्थानीय सं घसं स्था, प्रबुि व्यजक्त, जशक्षक,
ष्ट्रवद्याथी, साथी, धातिवक गुरु, सञ्चारिाध्यि र िष्ट्रहला
स्वास््य स्वयं से ष्ट्रवका, उपभोक्ता सिूह, आिा सिूह,
युवा िथा अन्य सािाजिक िथा पेशागि सं घसं स्था
िस्िा सिुदायिा रहे का व्यजक्त िथा सिूहहरूलाई
पररचालनिा िोि ददइनेछ ।
ख. जशक्षा िन्रालयसुँग सिन्वय र सहकायव गरी

स्वस्थ

व्यवहार, आधारभूि स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूको
प्रवद्र्धनका लातग जशक्षक, ष्ट्रवद्याथी, ष्ट्रकशोरष्ट्रकशोरी र
युवायुविीहरूलाई स्वास््य सन्दे श वा सू चना वा
सािग्रीहरू प्रवद्वव कको रूपिा पररचालन गररनेछ ।
ग. अन्िरव्यजक्त र सािाजिक सञ्चारका िररकाहरूबाट स्वास््य
सन्दे श वा सू चनाहरूलाई प्रभावकारी रूपिा
प्रचारप्रसारका लातग पतन आवश्यक िापदण्ि ियार
गररनेछ ।
घ. शैजक्षक पाठ्यक्रिहरूिा अद्यावतधक स्वास््य सन्दे श वा
सू चनाहरू सिावेश र सियानुकूल सुधार गरी पाठशाला
स्वास््य जशक्षा कायवक्रिलाई सुदृढीकरण र प्रभावकारी
बनाइनेछ ।
८. जशक्षक, ष्ट्रवद्याथी, िष्ट्रहला स्वास््य स्वयं से ष्ट्रवका, स्वास््यकिी
र सम्बजन्धि अन्य प्रभावशाली व्यजक्त वा
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तनकायहरूलाई पररचालन गरी स्वास््य जशक्षा
कायवक्रिलाई प्रभावकारी रूपिा कायावन्वयन गररनेछ
।
९.६. स्वास््य सन्दे श वा

१. आिसञ्चार िाध्यिहरूलाई स्वास््य सन्दे श वा सूचनाहरू

सू चनाहरूलाई

प्रचारप्रसारका लातग सिानुपातिक रूपिा उपलब्ध

आवश्यकिा, स्वीकृि

गराउन िापदण्ि बनाई लागु गररनेछ ।

िापदण्ि र

२. आिसञ्चार िाध्यिहरूलाई सू चना िथा सञ्चार िन्रालय वा

बगीकरणको आधारिा

प्रेस काउजन्सलले गरे को वगीकरण र स्वास््य िथा

पारदशी र सिानुपातिक

िनसं ख्या िन्रालयको आवश्यकिाको आधारिा

रूपिा सोझै वािावद्वारा

सिानुपातिक रूपिा स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू

सम्झौिा गरी सबै

प्रचारप्रसारका लातग उपलब्ध गराइने छ ।

सञ्चारिाध्यि र

३. स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रचारप्रसार गने कायवक्रिका

िररकाहरूबाट सबै

लातग वाष्ट्रषक
व कायवक्रििा साववितनक िथा तनिी

लजक्षि सिूहसम्ि पुग्ने

सं घसं स्थाहरूलाई सशिव अनुदान शीषवकिा बिेट

गरी प्रचारप्रसार गने

व्यवस्था गररनेछ ।

व्यवस्था तिलाउने ।

४. स्वास््य सञ्चारसुँग सम्बजन्धि आवश्यक सन्दे श वा सािग्री
वा से वा उत्पादन गनव, उत्पाददि सन्दे श वा सािग्रीहरू
प्रचारप्रसार गनव वा त्यस्िा सािग्री खररद वा उत्पादन
गनव, अध्ययन अनुसन्धान गनव, िनचेिनािूलक कायवक्रि
सञ्चालन गनव, प्रोत्साहन कायवक्रि गनव, श्रोििुटाउन र
अनुदान रकि पररचालन गनव “स्वास््य सन्दे श वा
सू चना प्रचारप्रसार व्यवस्थापन कोष” स्थापना गररनेछ
। यो कोष सञ्चालनका लातग स्वास््य सन्दे श वा
सू चना प्रचारप्रसार व्यवस्थापन कोष सञ्चालक सतिति
गठन गररनेछ ।

९.७. स्वास््य सन्दे श वा

१. स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू वैज्ञातनक सञ्चार प्रकृया

सू चनाहरूलाई

अनुशरण गरी ष्ट्रवकास, पूवपव ररक्षण, उत्पादन गरी ष्ट्रवतभन्न

जशक्षािूलक, कलात्िक

सञ्चार िाध्यि र िररकाहरूबाट प्रचारप्रसार गररनेछ ।
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र िनोरन्िनात्िक

२. स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रचारप्रसार गदाव यथासम्भव

िवरले स्थानीय भाषा र

स्थानीय भाषािा स्थानीय भाषा र सं स्कृति अनुकूल

सं स्कृति अनुकूल

गररनेछ ।

प्रचारप्रसार गने ।

३. स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू जशक्षािूलक, कलात्िक र
िनोरन्िनात्िक िररका अपनाई ष्ट्रवकास र उत्पादन
गररनेछ ।

९.८. स्वास््य सन्दे श वा

१. सबै सरकारी वा तनिी वा गैरसरकारी सं घसं स्था वा सं यक्त
ु

सू चनाहरूको

रािसं घ िािहिका तनकाय वा बाह्य ष्ट्रवकासका

गुणस्िरीयिा, शुििा,

साझे दार सं स्थाहरू वा सञ्चारिाध्यिहरूबाट प्रचारप्रसार

आतधकाररकिा,

ल्याउने स्वास््य सन्दे श वा सू चना वा सािग्रीहरूलाई

एकरूपिा र उपयुक्तिा

प्रचारप्रसारका लातग सहिति ददने तसफाररस गनव ष्ट्रवतभन्न

कायि गनव, दोहोरोपना

िहिा ष्ट्रवशेषज्ञ लगायि सरोकारवालाहरू सजम्ितलि

हटाउन एवं नीतिसं गि

स्वास््य सञ्चार प्राष्ट्रवतधक सतिति गठन गररनेछन् ।

बनाउन आबश्यक

२. स्वास््यलाई हातनकारक वा अनतधकृि रूपिा वा पूव व

व्यवस्था तिलाई नेपाल

सहिति ष्ट्रवना स्वास््य सन्दे श वा सू चना वा सािग्रीहरू

सरकारको पूवस
व हिति

प्रचारप्रसार नगनव सम्बजन्धि सबैलाई सुसूजचि गराइनेछ

ष्ट्रवना स्वास््य सन्दे श

। अन्यथा यस प्रकारको प्रचारप्रसारलाई रोक

वा सू चनाहरू

लगाइनेछ ।

प्रचारप्रसारिा ल्याउन
रोक लगाउने ।

३. स्वास््य सन्दे श वा सू चना वा सािग्रीहरू ष्ट्रवकास वा
उत्पादन वा प्रचार प्रसारका लातग योगदान ददने
सरकारी, तनिी िथा गैरसरकारी सं घसं स्था वा सञ्चार
िाध्यिहरूको पष्ट्रहचानको लातग त्यस्िो कायव गने
सं घसं स्थाको लोगो वा नाि उल्लेख गररनेछ ।
४. स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयले प्रचारप्रसारिा ल्याएको
स्वास््य सन्दे श वा सू चना वा सािग्रीहरू पुनिः उत्पादन
वा प्रचारप्रसारका लातग योगदान ददने सं घसं स्थाको नाि
वा लोगो सौिन्यको रूपिा राखी उत्पादन वा
प्रचारप्रसार गनव प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।
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५. ष्ट्रवषयगि गैरसरकारी सं घसं स्था, बाह्य ष्ट्रवकासका साझे दार
सं स्थाहरू र सं यक्त
ु रािसं घ िािहिका तनकायहरूले
सञ्चालन गरररहे का स्वास््यसञ्चार कायवक्रिहरूलाई
सिन्वयात्िक रूपिा सरकारको प्रयाशिा सहयोग
पुग्नेगरी सम्बजन्धि सं यन्र वा तनकाय िाफवि कायवक्रि
सञ्चालन गनव प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।
६. सम्बजन्धि सरकारी तनकायको सिन्वय र सहकायविा
सं यक्त
ु रूपिा कायवयोिना तनिावण र कायावन्वयन गनव
प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।
७. सम्बजन्धि सरकारी तनकायको सिन्वय र सहकायविा
स्वास््य सम्बन्धी सञ्चारका प्राष्ट्रवतधक ष्ट्रवषयवस्िुहरू
ियार गरी सोको आधारिा सन्दे श तनिावण गररनेछ ।
९.९. स्वास््यसम्बन्धी सन्दे श

१. सञ्चारिाध्यि, सञ्चारकिी, स्वास््यकिी, स्वास््य सन्दे श वा

वा सू चनाहरू

सू चना उत्पादक, कलाकार र तनकायहरूलाई उनीहरूले

प्रचारप्रसारिा

स्वास््यसञ्चारको क्षेरिा गरे को योगदानलाई िूल्यांकन

उल्लेखनीय योगदान

गरी वाष्ट्रषक
व रूपिा सम्िातनि, पुरस्कृि वा प्रोत्साष्ट्रहि

ददएका सञ्चारिाध्यि वा

गने व्यवस्था तिलाइनेछ ।

तनकाय वा स्वास््यकिी

२. स्वास््यकिी र स्वास््य सञ्चारकिीहरूको स्वास््य सञ्चार

वा सञ्चारकिी वा

सम्बन्धी ज्ञान र सीप अतभवृष्ट्रि गनव आवश्यकिा

स्वास््य ष्ट्रवषयिै

अनुसार ष्ट्रवतभन्न अतभिुखीकरण, िातलि, गोष्ठी र

केजन्रि

अन्िरष्ट्रक्रया कायवक्रिको आयोिना गररनेछ ।

सञ्चारिाध्यिहरूला ई

३. राष्ट्रिय िथा अन्िरावष्ट्रिय स्वास््य क्षेरिा भएका ष्ट्रवकास र

प्रोत्साहन गने व्यवस्था

कायवक्रिहरूको अवलोकन, सू चना सं कलन र सम्प्रेषण

तिलाउने ।

गनव स्वास््य परकारहरूलाई सहभागी गराइनेछ ।
४. स्वास््य ष्ट्रवषयिै केजन्रि सञ्चारिाध्यि वा
सञ्चारकिीहरूलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था तिलाउन
आवश्यक प्रकृया गररनेछ ।
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५. स्वास््य परकारहरूले सम्प्रेषण गने स्वास््य सम्बन्धी
सन्दे श वा सू चना वा सिाचार वा लेखहरूलाई
नीतिसं गि बनाउने पररपाटी ष्ट्रवकास गररनेछ ।
९.१०. सं स्थागि सािाजिक

१. साववितनक तनिी साझे दार सं स्थाहरूलाई िनस्वास््य र

उत्तरदाष्ट्रयत्व अन्िरगि

सरसफाइको प्रवद्वव नको लातग स्वास््य सञ्चार क्षेरिा

स्वास््य सन्दे श वा

कायव गनव प्रोत्साष्ट्रहि गनव आवश्यक प्रकृया गररनेछ ।

सू चना वा
सािग्रीहरूलाई ष्ट्रवतभन्न
सञ्चारिाध्यि वा

२. साववितनक तनिी साझे दार सं स्थाहरूसुँग सं यक्त
ु रूपिा
कायवक्रिको योिना बनाउन प्रयास गररनेछ ।
३. िनस्वास््य र सरसफाइको प्रवद्वव न र सञ्चारको क्षेर

िररकाहरूबाट

पष्ट्रहचान गरी सं यक्त
ु लगानीको लातग प्रोत्साष्ट्रहि

साववितनक तनिी

गररनेछ ।

साझे दारीिा प्रचारप्रसार

४. सं स्थागि सािाजिक उत्तरदाष्ट्रयत्वलाई साववितनक तनिी

गनवसहिीकरण र

साझे दारीिा ल्याई स्वास््य सन्दे श वा सू चना

प्रोत्साष्ट्रहि गने ।

प्रचारप्रसार कायविा प्रोत्साष्ट्रहि गनव आवश्यक सं यन्रको
ष्ट्रवकास गररनेछ ।

९.११. िानव स्वास््यलाई

१. स्वास््यलाई प्रतिकूल वा हातनकारक प्रभाव पाने व्यजक्तगि

प्रतिकूल असर गनव

वा सािाजिक व्यवहार, औषधीको प्रयोग, उपचार ष्ट्रवतध,

सनने, अतिरजिि वा

उपभोग्य वस्िुहरू, सञ्चारका कायवक्रिहरू, सू चना वा

भ्रािक प्रकृतिका र

ष्ट्रवज्ञापनहरू र अन्य कुनै पतन प्रकारका अनतधकृि

अनतधकृि कुनैपतन

प्रचारप्रसारलाई तनयिन र तनयन्रण गररने वा रोक

प्रकारका सन्दे श वा

लगाइनेछ ।

सू चना प्रचार प्रसार गने

२. स्वास््यको लातग हातनकारक प्रचलन वा व्यवहार, वस्िु र

कायवलाई तनयिन,

उपभोग्य सािग्रीहरूबारे उपभोक्ताहरूलाई सचेि पाने र

तनयन्रण गने वा रोक

उपभोक्ता स्वास््य हकष्ट्रहिको पक्षिा आवश्यक

लगाउने ।

स्वस््य सञ्चार कायवक्रि सञ्चालन गररनेछ ।

९.१२. सरकारी, गैरसरकारी

१. स्वास््य से वा, औषधी र िीनको शुल्क सम्बन्धिा सू चना

वा तनिी सं घसं स्थाहरूले

पाउने नागररक अतधकारको बारे िा सञ्चार िाध्यि र

िनिालाई प्रदान गने

िररकाहरूबाट सुसूजचि गररनेछ ।
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स्वास््य से वा, कायवक्रि,

२. से वा प्रदायक सं घसं स्थाहरूले प्रदान गने से वा, औषधी र

औषधीको उजचि

िीनको शुल्क बारे नागररकहरूलाई सुसूजचि गराउने

उपयोग एवं औषधी र

व्यवस्था तिलाइनेछ ।

से वाहरूको

३. से वा प्रदायक सं घसं स्थाहरूले प्रदान गने से वा, औषधी र

शुल्कहरूलाई

शुल्क बारे नागररकहरूलाई सुसूजचि गराए नगराएको

प्रचारप्रसारिा ल्याई

सम्बन्धिा अनुगिनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सुसूजचि गने एवं
पारदशी बनाउने ।
९.१३. शारीररक िथा

१. अशक्त िैरी से वा, स्याहार प्रदान गनव र Stigma

िानतसक रूपिा अशक्त

न्यूनीकरणका लातग पैरवी कायवक्रि सञ्चालन गररनेछ

व्यजक्त र िेष्ठ

।

नागररकहरूले पतन
स्वास््य सन्दे श वा
सू चना वा सािग्रीहरू

२. िेष्ठ नागररक िैरी से वा र स्याहार प्रदान गनवका लातग
पैरवी कायवक्रि सञ्चालन गररनेछ ।
३. अशक्त व्यजक्त र िेष्ठ नागररकहरूको लातग उपयुक्त सञ्चार

सजिलै प्राप्त गने

िाध्यि र िररका पष्ट्रहचान गरी सो िाध्यि र

व्यवस्था तिलाउने ।

िररकाबाट प्रचारप्रसार गने व्यवस्था तिलाउने ।

९.१४. िीवनशैलीिन्य रोग
तनयन्रण गने र
व्यजक्तको सािान्य

१. सू तिविन्य पदाथव तनयन्रण कायवक्रि रणनीतिक योिना
बनाई सञ्चार कायवक्रि सष्ट्रहि कायावन्वयन गररनेछ ।
२. िददरा से वन तनयन्रणका लातग स्वास््य क्षेरको नीति र

व्यवहारबाट िानवको

आवश्यक कानून ििुि
व ा गरी सञ्चार कायवक्रि सष्ट्रहि

दै तनक िीवनयापन

कायावन्वयन गररनेछ ।

सुधार गनव प्रेररि गने

३. स्वस्थ खानपान र घरिै हुने पौष्ट्रष्टक खानाको प्रवद्र्धन एवं

ष्ट्रवषयहरूलाई स्वास््य

खानािा तिसावट तनरुत्साह गने सष्ट्रहि सञ्चार कायवक्रि

सञ्चार कायवक्रििा

कायावन्वयन गररनेछ ।

प्राथतिकिा ददने ।

४. शारीररक अभ्यास, योगाभ्यास, प्राकृतिक जचष्ट्रकत्सा िस्िा
ष्ट्रवषयहरूलाई प्रवद्र्धन गनव स्वास््य सञ्चार कायवक्रििा
प्राथतिकिा ददइनेछ ।
५. वािावरणीय स्वास््य िथा सरसफाइ, िनस्वास््य से वा िथा
कायवक्रि र स्वस्थ व्यवहार प्रवद्वव न लगायिका दै तनक
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िीवनयापन सुधार गनव प्रेररि गने ष्ट्रवषयहरूलाई पतन
स्वास््य सञ्चार कायवक्रििा प्राथतिकिा ददइनेछ ।
९.१५. स्वास््य सञ्चार

१. स्वास््य सञ्चारकिीहरूलाई स्वास््य सञ्चार सम्बन्धी

कायवक्रिहरूलाई

अतभिुखीकरण, गोष्ठी, अवलोकन भ्रिण, प्राजज्ञक एवं

प्रभावकारी ढं गले

व्यावसाष्ट्रयक िातलि लगायिका कायवक्रिहरू िाफवि्

योिना र कायावन्वयन

िानव क्षििा ष्ट्रवकास गररनेछ ।

गनवका लातग स्वास््य

२. आधारभूि भौतिक सािग्रीहरू, अत्याधुतनक ष्ट्रवतध र

से वाका सबै

उपकरणहरूकापयावप्त व्यवस्था गरी भौतिक र प्राष्ट्रवतधक

िहकातनकायका

क्षििा अतभवृष्ट्रि गररनेछ ।

स्वास््य प्रवद्वव न िथा

३. स्वास््य जशक्षा र सञ्चारको लातग केन्र, क्षेर, जिल्ला र

सञ्चारको क्षििा वृष्ट्रि

सिुदायस्िरिा आवश्यक पने थप िानव िथा

गरी व्यवस्थापन एवं

प्राष्ट्रवतधक श्रोिको व्यवस्था गररनेछ । क्षेरीय स्वास््य

सुशासनको प्रत्याभूति

तनदे शनालय र जिल्ला स्वास््य/ िनस्वास््य

गने ।

कायावलयहरूका फाजिलिा परे का स्वास््य जशक्षा
टे जननतसयन/अतधकृिहरूको पद पुनिःस्थापना गररनेछ ।

९.१६. आि नेपाली नागररक,

१. स्वास््य सन्दे श वा सू चना र सािग्रीहरू सं कलन, सं रक्षण,

खासगरी पहुुँच नभएका

आधुतनक व्यवस्थापन, अध्ययन, ष्ट्रविरण र प्रचारप्रसारका

दुगि
व गाउुँ िा बस्ने िथा

लातग ष्ट्रवतभन्न िहिा व्यवजस्थि पुस्िकालय लगायि

भौगोतलक, िािीय,

श्रोि केन्रको ष्ट्रवकास, स्थापना र सुदृढीकरण गररनेछ

भाष्ट्रषक, लैंतगक ष्ट्रहसाबले

।

पछाति परे का वा

२. स्वास््यसम्बन्धी सन्दे श वा सू चना र सािग्रीहरूको लजक्षि

पाररएका िनिानस एवं

सिूहसम्ि प्रभावकारी ष्ट्रविरणका लातग ष्ट्रवतभन्न

गररब र सीिान्िकृि

प्रभावशाली व्यजक्त, सिाल र सं स्थाहरूलाई

नागररकहरूलाई

सिन्वयात्िक रूपिा प्रयोग र पररचालन गररनेछ ।

गुणस्िरीय स्वास््य

३. स्वास््य सञ्चार काययवक्रिहरू सन्दे श वा सू चनाको पहुुँच

सन्दे श वा सू चना

नभएका नागररकहरूलाई केन्रष्ट्रवन्दुिा राखी योिना र

उपयुक्त सिय, िाध्यि

कायावन्वयन गररनेछ ।

िथा िररकाबाट प्रदान
गने ।

४. स्वास््य सञ्चार क्षेरिा कायव गने गैरसरकारी सं स्था, बाह्य
ष्ट्रवकासका साझे दार सं स्थाहरू र सं यक्त
ु रािसं घ
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िािहिका तनकायहरूलाई गररब र से वाको पहुुँचबाट
बजञ्चि दुगि
व वा ष्ट्रपछतिएको क्षेरिा स्वास््य सञ्चार
कायवक्रि सञ्चालन गनव प्रोत्साष्ट्रहि गने ।
५. सबै सञ्चार िाध्यि (वगीकरणिा नपरे का सिेि) र
िररकाहरूबाट स्वास््य क्षेरको आवश्यकिा, सञ्चार
िाध्यिको पहुुँच र क्षििाको आधारिा स्वास््य सन्दे श
वा सू चनाहरू प्रचारप्रसार गररनेछ ।
६. जशक्षक, ष्ट्रवद्याथी, िष्ट्रहला स्वास््य स्वयं सेष्ट्रवका, स्वास््यकिी
र सम्बजन्धि अन्य प्रभावशाली व्यजक्त वा
तनकायहरूलाई पररचालन गरी स्वास््य सन्दे श वा
सू चनािा लजक्षि सिूहको पहुुँच वृष्ट्रि गररनेछ ।
९.१७. स्वास््य सन्दे श वा

१. स्वास््य सन्दे श वा सू चना र सािग्रीहरू सािाजिक

सू चनाहरू र

सिावेशी र लैंतगक िैरी रूपिा उत्पादन गरी

कायवक्रिहरू सािाजिक

प्रचारप्रसार गने व्यवस्था गररनेछ ।

सिावेशी, लैंतगक िैरी
एवं अतधकार, ि्य र

२. स्वास््य सञ्चार सन्दे श वा सू चना, सािग्री र कायवक्रिहरूको
आवश्यकिा पष्ट्रहचान गररनेछ ।

लजक्षि सिूहिा

३. स्वास््यसम्बन्धी सन्दे श वा सू चना, सािग्री र कायवक्रिहरू

आधाररि हुने र

बारे िा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सू चनाहरू अद्यावतधक

से वासुँग सम्बजन्धि गने

गरी कायवक्रिको योिना ििुि
व ा गररनेछ ।

।

४. िेतिया अवधारण अध्ययनको आधारिा लजक्षि सिूह
पष्ट्रहचान गरी स्वास््य सन्दे श वा सू चना र
सािग्रीहरूको पहुुँच ष्ट्रवस्िार गररनेछ ।
५. नेपाल स्वास््य अनुसन्धान पररषद, अनुसन्धान सं घसं स्थाहरू
र प्राजज्ञक सं स्थाहरूसुँग सिन्वय र सहकायव गरी
अध्ययन अनुसन्धान गररनेछ ।
६. स्वास््य से वा र कायवक्रिहरूसुँग सिन्वय गने, सेवा र
लजक्षि सिूहबीच पुलको काि गने र चाहे को सियिा
सन्दे श पाउने सं यन्र ष्ट्रवकास गररनेछ ।
१. नयाुँ सञ्चार प्रष्ट्रवतधहरूको पष्ट्रहचान गररनेछ ।
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९.१८. अत्याधुतनक सञ्चार

२. लजक्षि सिूहको अवधारणा र िाध्यिको छनौटको

प्रष्ट्रवतधलाई स्वास््य

आधारिा सञ्चार प्रष्ट्रवतध प्रयोगिा व्यापकिा ल्याइनेछ

सन्दे श वा सू चना

।

प्रचारप्रसारका लातग
प्रवद्वव न र प्रयोग गने ।
९.१९. स्वास््य प्रवद्र्धन र

१. स्वास््य प्रवद्र्धन िथा जशक्षा एवं सञ्चारको प्राजज्ञक िथा

सञ्चार सम्बन्धी

पेशागि ष्ट्रवकास र उत्पादन गनव प्राजज्ञक तनकायहरूसुँग

िनशजक्त ष्ट्रवकास र

सिन्वय गरी कायवक्रि सञ्चालन गररनेछ ।

उत्पादन गरी

२. स्वास््य से वा र कायवक्रिका सन्दे शहरूको पूव व

गुणस्िरीय स्वास््य

अतभिुखीकरणका लातग प्राजज्ञक सं स्थाहरूसुँग सिन्वय

प्रवद्वव न र सञ्चारिा िोि

गरी कायवक्रि सञ्चालन गररनेछ ।

ददने ।
९.२०. स्वास््य सञ्चार

१. राष्ट्रिय स्वास््य सञ्चार नीतिको अनुगिन, सिीक्षा र तनदे श

सम्बन्धी सन्दे श र

गनवका लातग सरोकारवालाहरू सजम्ितलि उच्चस्िरीय

सािग्रीहरूको सिग्र

स्वास््य सञ्चार नीति तनदे शन सतिति गठन गररनेछ ।

उपयोग िथा
कायवक्रिहरूको

२. राष्ट्रिय स्वास््य सञ्चार नीतिको प्रभावकारीिाको अनुगिन र
िूल्यांकन तनयतिि र आवतधक रूपिा गररनेछ ।

प्रभावकारीिाको
अनुगिन एवं िूल्यांकन
सं यन्रको ष्ट्रवकास र
प्रयोग गने ।

10

सं स्थागि सं रचना
यो नीति अरु स्वास््य ष्ट्रवषयगि सबै स्वास््य सञ्चार नीति िथा रणनीतिहरूको िूल नीति
हुनेछ । राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्र यो नीतिको सिन्वयात्िक रूपिा
कायावन्वयन गने स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयको केजन्रय तनकाय हुनेछ । क्षेरीय
स्िरिा क्षेरीय स्वास््य तनदे शनालय, जिल्ला स्िरिा जिल्ला स्वास््य/िनस्वास््य कायावलय
र गाउुँ स्िरिा प्राथतिक स्वास््य केन्र वा स्वास््य चौकी वा उपस्वास््य चौकीहरू यो
नीति कायावन्वयन गने स्थायी सरकारी तनकायहरू हुनेछन् । केन्रीय, क्षेरीय, जिल्ला र
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स्थानीय स्िरिा (आवश्यकिा अनुसार) दे हाय बिोजिि स्वास््य सञ्चार उच्चस्िरीय, सिन्वय
र प्राष्ट्रवतधक सतितिहरू गठन गरी यो नीतिको कायावन्वयन प्रभावकारी बनाइने छ :10.1 राष्ट्रिय स्वास््य सञ्चार नीतिको प्रभावकारी रूपिा कायावन्वयनिा सहयोग गनवका
लातग स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयका सजचवको अध्यक्षिािा सरकारी िथा
गैरसरकारी

सं घसं स्था, नेपाल

परकार

िहासं घ, ष्ट्रवषयगि

सञ्चार

िाध्यिका

प्रतितनतधिूलक सं घसं गठनका प्रतितनतधहरू, सं यक्त
ु
रािसं घ िािहिका तनकाय, बाह्य
ष्ट्रवकासका

साझे दार

सं स्थाहरू

र

सम्बजन्धि

ष्ट्रवषयका

ष्ट्रवशेषज्ञ

लगायि

सरोकारवालाहरू सजम्ितलि एक उच्चस्िरीय स्वास््य सञ्चार नीति तनदे शन सतिति
रहनेछ । यस सतितिले राष्ट्रिय स्वास््य सञ्चार नीतिको कायावन्वयन सम्बन्धिा
अनुगिन, सिीक्षा र तनदे श सिेि गनेछ ।
10.2 उच्चस्िरीय स्वास््य सञ्चार तनदे शन सतितिले गरे का तनणवयहरू र नीति कायावन्वयनिा
सहयोग गनव केन्रको हकिा राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्रका
तनदे शकको अध्यक्षिािा र क्षेर, जिल्ला र आवश्यकिा अनुसार स्थानीय स्िरिा
सम्बजन्धि स्वास््य सं स्था प्रिुखको नेित्ृ विा सम्बजन्धि ष्ट्रवषयका ष्ट्रवशेषज्ञ लगायि
सरोकारवालाहरू सजम्ितलि स्वास््य सञ्चार सिन्वय सतिति गठन गररने छ ।
10.3 सबै सरकारी वा तनिी वा गैरसरकारी सं घसं स्था वा सं यक्त
ु
रािसं घ िािहिका
तनकाय वा बाह्य ष्ट्रवकासका साझे दारहरू वा सञ्चारिाध्यिहरूबाट प्रचारप्रसार ल्याउने
स्वास््य सन्दे श वा सू चना वा सािग्रीहरूलाई पचार प्रसारका लातग सहिति ददने
तसफाररस गनव राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्रका तनदे शकको
अध्यक्षिािा सम्बजन्धि ष्ट्रवषयका ष्ट्रवशेषज्ञ लगायि सरोकारवालाहरू सजम्ितलि
स्वास््य सञ्चार प्राष्ट्रवतधक सतिति गठन गररनेछन् । ष्ट्रवशेषज्ञिा, क्षििा र
आवश्यकिालाई ष्ट्रवचार गरी केन्रको सिन्वयिा क्षेरीय, जिल्ला र स्थानीय स्िरिा
पतन सम्बजन्धि स्वास््य सं स्था प्रिुखको नेित्ृ विा स्वास््य सञ्चार प्राष्ट्रवतधक सतिति
गठन गनव सष्ट्रकनेछ ।
11

आतथवक पक्ष
राष्ट्रिय स्वास््य सञ्चार नीति र यस अन्िरगिका कायवक्रिहरू केन्रदे जख स्थानीय स्िरसम्ि
कायावन्वयन गनव नेपाल सरकारबाट वाष्ट्रषक
व कायवक्रि िाफवि प्राप्त हुने बिेटनै िुख्य आतथवक
श्रोि हुनेछ । यो नीति कायावन्वयनको लातग द्दठ ििुि
व ा गररएका कायवक्रिहरू सञ्चालन
गनव आवश्यक पने बिेट पतन राष्ट्रिय स्वास््य जशक्षा, सू चना िथा सञ्चार केन्रिाफवि
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पररचालन गररनेछ । स्थानीय सरकारी तनकायहरूलाई पतन स्वास््य सञ्चार क्षेरिा बिेट
छु ट्याई स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयसुँग सिन्वय गरी कायवक्रि सञ्चालन गनव पहल
र प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ । यसका साथै स्वास््य क्षेरिा कायव गने तनिी, सािुदाष्ट्रयक, राष्ट्रिय,
अन्िरावष्ट्रिय, गैरसरकारी तनकाय, सं यक्त
ु
रािसं घ िािहिका तनकाय र बाह्य ष्ट्रवकासका
साझे दार सं स्थाहरू लगायि सबै सरोकारवालाहरूबाट पतन आतथवक श्रोि सं योिन र सृिना
गरी कायवक्रि सञ्चालन गनव पयावप्त आतथवक श्रोिको व्यवस्था र पररचालन गररनेछ ।
12

कानूनी व्यवस्था
स्वास््यका लातग हातनकारक व्यवहार वा वस्िुहरू लगायि साववितनक रूपिा िथाभावी
स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रचारप्रसार गने प्रवृजत्तलाई तनरुत्साष्ट्रहि गनव, स्वास््य सन्दे श
वा सू चनाहरू प्रचार प्रसार प्रकृयालाई व्यवजस्थि गनव र स्वास््य प्रवद्र्धन िथा सञ्चारका
लातग यो नीति कायावन्वयन गनव आवश्यक पने कानून र तनदे जशकाहरू ििुि
व ा गरी िारी
गररनेछ । यो नीतिको कायावन्वयनका लातग सम्बजन्धि सबै पक्षसुँग सिन्वय गरी ष्ट्रवषयगि
एवं क्षेरगि कायवयोिना बनाई कायावन्वयनिा ल्याइने छ । यो नीति कुनै ऐन, तनयि र
नीतिसुँग बाजझने भएिा सं शोधनका लातग प्रकृया थालनी हुनेछ । यो नीति अन्िरगिका
रणनीति वा कायवनीति कायावन्वयनको क्रििा कुनै कदठनाई उत्पन्न भएिा त्यस्िा रणनीति
वा कायवनीतिलाई स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयले आवश्यकिा अनुरूप पुनरावलोकन
गरी पररिािवन वा सुधार गनव सष्ट्रकनेछ ।

13

अनुगिन र िुल्याङ्कन
स्वास््य सञ्चार कायवक्रिको अनुगिन र िूल्यांकन स्वास््यसञ्चार नीतिको एउटा अतनवायव
पक्ष हुनेछ । यसका लातग स्वास््य िथा िनसं ख्या िन्रालयले अन्िरगिका तनकायहरू
सिेिलाई सिन्वयात्िक रूपिा पररचालन गदै आवश्यक सं यन्रको ष्ट्रवकास गरी नीति
कायावन्वयनको अनुगिन र िूल्यांकन गनेछ । अनुगिन र िूल्यांकन सम्बन्धी गतिष्ट्रवतधहरू
दे हाय बिोजिि हुनेछन :13.1

स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरू प्रचार प्रसारका हरे क ष्ट्रक्रयाकलापहरू योिना िुिाष्ट्रवक
अनुगिन, सुझावहरू सं कलन, ष्ट्रवश्लेषण गरी र यसको पररणाि अनुसार स्वास््य सञ्चार
कायवक्रिहरूिा आवश्यक सुधारहरू गररनेछन् ।

13.2

सरकारका केन्र, क्षेर, जिल्ला र स्थानीय िहका स्वास््य सञ्चारकिीहरूलाई स्वास््य
सञ्चार कायवक्रि अनुगिनका लातग आवश्यक अतभिुखीकरण सञ्चालन गररनेछ ।
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केन्र, क्षेर, जिल्ला र स्थानीय िहसम्िका रे कतिवङ, अनुगिन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई
सियानुकूल सुधार गररनेछ ।
13.3

स्वास््य सञ्चार कायवक्रि ष्ट्रवकास गनव, स्वास््यसम्बन्धी ज्ञान, धारणा र व्यवहार
पष्ट्रहचान गनव, कायवक्रिहरूको प्रभाव िूल्यांकन गनव अध्ययन िथा अनुसन्धान
गररनेछ । स्वास््य सञ्चार कायवक्रिको अनुगिन र िूल्यांकनलाई अझ प्रभावकारी
बनाउन

स्वास््य

सञ्चार

सतभवलेन्स

कायवक्रि

प्राथतिकिाका

साथ

सञ्चालन

गररनेछ ।
13.4 स्वास््य सञ्चारको अनुगिन र िूल्यांकनलाई अझ प्रभावकारी र पारदशी बनाउन
िनस्िरबाट अनुगिन र िूल्यांकन गने पररपाटी ष्ट्रवकतसि गररनेछ ।
14

िोजखि
प्रस्िुि नीतिको कायावन्वयनका सन्दभविा सािना गनुव पने िोजखिलाई दे हाय बिोजिि
प्रस्िुि गररएको छ :14.1 ष्ट्रवतभन्न तनकायबाट सिन्वय ष्ट्रवना, अपारदशी र अनतधकृि रूपिा गरररहे को
स्वास््य सन्दे श वा सू चनाहरूको प्रचारप्रसार तनयन्रण गने,
14.2 स्वास््य सञ्चारिा आििनिाको रुची र चासो अतभवृष्ट्रि गने ,
14.3 स्वास््य सन्दे श वा सू चना र सािग्रीहरूिा गुणस्िरीयिा कायि राख्ने र त्यसिा
लजक्षि सिूहको पहुुँच सुतनजिि गने,
14.4 श्रोि, साधनको उपलब्धिा र क्षििा अतभवृष्ट्रि गने ,
14.5 प्रभावकारी अनुगिन र िूल्यांकन गने ,
14.6 लजक्षि वगवसम्ि स्वास््य सञ्चारकिीको उपलब्धिा,
14.7 अन्िरतनकायगि सिन्वय प्रभावकारी बनाउन सम्बि साझे दार तनकायहरूको
आवश्यक सहयोगको अपेक्षा तनरन्िर कायि रहने ।
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