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राष्ट्रिय मुख स्वास््य नीति, २०७०
१.

पृष्ठभूतम
मुख स्वास््यलाई ष्ट्रवश्व स्वास््य सं गठनले मुख एवं अनुहारको दुखाई, मुख िथा घााँटीको
क्यान्सर, मुखको सं क्रमण, जन्मदै िालु िथा ओठ चिरे को (खुाँडे), तगजा सम्वन्धी रोग, दााँि
ष्ट्रकराले खाने िथा झने, दााँिमा प्वाल पने िथा अन्य मुख सम्वन्धी रोगहरुवाट मुक्त हुने
अवस्थाको रुपमा व्याख्या गरे को छ । मुख सम्वन्धी रोगहरुको रोकथाम गनन सष्ट्रकने
भएिा पतन ष्ट्रवश्वभररका धेरै मातनसहरु यस रोगवाट प्रभाष्ट्रवि छन् । मुख सम्वन्धी
रोगहरु ष्ट्रवशेषगरी दााँि ष्ट्रकराले खाने, तगजा सम्वन्धी रोग, मुखको क्यान्सर ष्ट्रवकतसि र
अल्प ष्ट्रवकतसि सवै दे शहरुमा जनस्वास््य समस्याको रुपमा स्थाष्ट्रपि भै सकेकोछ ।
मुख सम्वन्धी रोगहरुले गदान सामान्य जनस्वास््य र मानवको गुणस्िरीय जीवनमा
नकारात्मक प्रभाव पदनछ । महामारी सम्वन्धी एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले चशक्षा,
सामाचजक – आतथनक उत्पादनशीलिा र मुख स्वास््यको कमजोर अवस्थावीि गाढा
सम्वन्ध रहेको कुरा औल्याएको

छ । यस सन्दभनमा नेपाल सरकारले आफ्नो

नागररकहरुको मुख स्वास््य समेिको स्वास््य चस्थतिमा सुधार गने प्रतिवद्धिा जनाएको
छ ।
२.

ष्ट्रवगिका प्रयासहरु
स्वास््य

िथा

जनसं ख्या

मन्रालयका

ष्ट्रवगिका

कायनहरुले

नेपाली

जनिाको

मुख

स्वास््यमा केही सुधार िथा उपलचव्ध हाातसल गरे को छ । स्वास््य िथा जनसं ख्या
मन्रालयले मुख स्वास््यलाई नसने रोगहरुको प्रतिरोध र तनयन्रण गनन वहु–क्षेरगि
राष्ट्रिय कायनयोजनामा समावेश गने महत्वपूण न कायन गरे को छ । मन्रालयले मानव
ष्ट्रवकासमा मुख स्वास््यको महत्वपूण न पक्षलाई ध्यान दददै यसको प्रवर्द्नन गने कायनको
थालनी गरे को छ । यसका साथै ष्ट्रवगिका उपलचव्धहरुमा मुख स्वास््यको प्रवर्द्नन र
रक्षा गनन मुख स्वास््य सम्वन्धी जनशचक्तको ष्ट्रवकास र रोगहरुको तनयन्रणमा केचन्िि
भएको छ ।
नेपाल सरकारले ष्ट्रवश्व स्वास््य सं गठनकोसूिीजन्य पदाथन तनयन्रण कायनयोजना सम्झौिा–
सन् २००३ (Framework Convention on Tobacco Control 2003) पाररि गरी सन्
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२००६ मा प्रतितनतध सभावाट अनुमोदन पतन गराएको छ । िि् पश्चाि राष्ट्रिय स्वास््य
चशक्षा िथा सूिना सं िार केन्िले राष्ट्रिय स्िरमा सूिीजन्य पदाथनको सेवनको रोकथामको
लातग रािभर पैरवी िथा सं िार अतभयान सं िालन गदै आएको छ । यसको साथै
सूिीजन्य पदाथन तनयन्रण ऐन, २०११ र तनयमावली, २०११(सन्) लागू भैसकेको छ ।
सन् २००४ को राष्ट्रिय मुख स्वास््य नीतिको एउटा महत्वपूण न रणनैतिक उद्धेश्य पतन
ाँ ि
मुख स्वास््यको सुरक्षामा सिेिना बढाउने र फ्लोराईडयुक्त दन्िमन्जनहरुको पह
ु
वढाउने हो। नेपालमा सन् १९९७ मा अतिकम सं ख्यामा प्रयोगमा रहे को फ्लोराइडयुक्त
दन्िमन्जन हालको ददनमा कररव ९० प्रतिशि जति नागररकहरुको पहुिमा पु¥याउन
सफल भएको छ । नेपाल सरकार र तनजी क्षेरका सरोकारवालाहरुवाट प्रशस्ि प्रयास
हुाँदा पतन मुख स्वास््य अझै स्वास््य क्षेरको मुख्य प्राथतमकिावाट वचिि रहे को छ ।
३.

विनमान अवस्था
मुख सम्वन्धी रोग तनयन्रण गनन सष्ट्रकने भएिापतन नेपाली जनसं ख्याको ठू लो ष्ट्रहस्सा मुख
स्वास््यको खराव चस्थतिवाट गुचिरहे को छ । हालै भएको NCD RISK Factor Survey सन्
२०१२-२०१३ ले एक िौथाई जनिा मुखको पीडा र मुखको असहजिावाट प्रभाष्ट्रवि
रहेको दे खाएको छ।
मुख स्वास््यमा खासगरी दााँि ष्ट्रकराले खाने, तगजा सम्वन्धी रोग र मुखको क्यान्सर
जनस्वास््यको प्रमुख समस्याका रुपमा रहे िापतन यसिफन उचिि ध्यान पुग्न सकेको
पाईदै न । यसका अलावा मातनसहरुको गुणस्िरीय जीवनयापनमा जचन्मदै भएका समस्या
(खुाँडें), शारीररक सं क्रमणका प्रणालीगि असरहरुका कारण मुखमा दे खा पने असरहरुले
गुणस्िरीय जीवनयापनमा नकारात्मक प्रभाव पारे को छ ।
नेपाल पाथफाईण्डर सभे –सन् २००४ ले ५–६ वषन उमेर समूहका कररव ५८ प्रतिशि
वच्िाहरु दााँि कीराले खाने रोगवाट उच्ि प्रभाष्ट्रवि रहे को दे खाएको छ र यसलाई
नेपालमा वच्िाहरुको मूख्य रोगको रुपमा पतन औ ंल्याएको छ । गुणस्िरीय उपिारष्ट्रवना
दााँि ष्ट्रवग्रने र झने समस्याले पतन जीवनयापनमा महत्वपूण न प्रभाव पारे को पाईन्छ । उक्त
ष्ट्रवश्लेषणले गरीव र सीमान्िीकृि समुदायका सवै उमेर समूह यसवाट वढी प्रभाष्ट्रवि भएको
दे खाएको छ । यस वाहे क Oro–Facial Trauma, खुाँडेपन र HIV सं क्रमणवाट मुखमा हुने
समस्या पतन ठू लै रुपमा दे चखएको छ ।
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अष्ट्रहले नेपाल आधारभूि मुख स्वास््य सष्ट्रहि सवैको लातग गुणस्िरीय स्वास््य सेवा
प्रणाली (universal Health coverage) लाई अझ सुद्धढ गने पक्षमा रहे को छ । हाल
नेपालमा १२ वटा डे ण्टल कलेजहरु सं िालनमा रहे का छन् । वाष्ट्रषक
न
कररव ३००
स्नािक दन्ि चिष्ट्रकत्सकहरु दे श र ष्ट्रवदे शवाट उत्पादन भै रहे का छन् । पााँि वटा उच्ि
चशक्षा अध्ययन सं स्थानहरुवाट कररव ३० जनाले दन्ि चिष्ट्रकत्साका ष्ट्रवतभन्न क्षेरहरुमा
स्नािकोत्तर चशक्षा हातसल गदनछन् । सो वाहेक प्राष्ट्रवतधक चशक्षा िथा व्यवसाष्ट्रयक िातलम
केन्िवाट सं िातलि ४ वटा सं स्थाहरुवाट दन्ि सहायकहरु ियार हुन्छन् । सन् २०१६
ाँ या प्रति वषन कररव
सम्ममा दे श तभरकै सवै डेण्टल कले जहरुवाट उत्पाददि जनशचक्त सख्
६५० पुग्ने दे चखन्छ । दन्ि चिष्ट्रकत्सा सम्वचन्ध जनशचक्त वढ्दै गएपतन दे श तभरको
ष्ट्रविरण असन्िुतलि छ । राजधानीमा दन्िरोग ष्ट्रवशेषज्ञ र जनसं ख्याको अनुपाि
१:९,००० छ भने राजधानी वाष्ट्रहर १:५६,००० छ । हाल नेपालमा पृथक डे ण्टल
काउन्सील नभएको अवस्थामा धेरै सं ख्यामा रहे का डे ण्टल कले जहरुको गुणस्िर
सुतनचश्चििा िथा सम्वन्धनको समस्या पतन थष्ट्रपएको छ ।
धेरैजसो नेपालीहरुका लातग मुख सम्वन्धी रोगहरुको उपिार महं गो पने गरे को छ ।
सीमान्िीकृि िथा कम आय हुने जनसं ख्याको लातग तनजी क्षेरको दन्ि स्वास््य सेवा
तलन नसष्ट्रकने गरी उपभोग गनन नसष्ट्रकने गरी महं गो छ । दे श तभर अवैध से वा
प्रदायकहरुको सं ख्या पतन वष्ट्रढरहे को छ । ष्ट्रवरामीहरु परम्परागि उपिार पद्धति र
अवैधातनक सेवा प्रदायकहरुकहााँ जााँदा उनीहरुको स्वास््यमा उच्ि खिराको चस्थति
उत्पन्न भएको छ । हाल यस्िो अवैध उपिार कायन रोकथामको लातग कानूनी प्रावधान
नरहेको अवस्था छ । हाल नेपालमा दााँि र तगजाको रोगले प्रभाष्ट्रवि जनसं ख्या, मुख
सम्वन्धी अवुद
न रोगवाट पीतडि जनसं ख्या एवं अवस्था वारे समग्र ि्यांकको कमी रहे को
अवस्था छ । आधारभूि स्वास््य सेवा वीमामा मुख स्वास््य वीमाको कुनै पतन व्यवस्था
नरहेको अवस्था ष्ट्रवद्यमान छ ।
४.

समस्या िथा ि ुनौिीहरु
ाँ ि
हालको श्रोि साधनले सामाचजक-आतथनक रुपले कमजोर रहेका जन समुदायको पह
ु मा
आधारभूि मुख स्वास््य सेवा पु¥याउनु, मुख स्वास््य सेवालाई समिामूलक र उपयुक्त
साधनस्रोि सष्ट्रहिको सेवाको रुपमा व्यवचस्थि गनुन नेपाल सरकारको अगातड ठू लो ि ुनौिी
रहेको छ । जनसांचख्यक वनौट, आधुतनकीकरणको साथै नेपालीहरुको आहारमा आएको
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पररविननले गदान मुख सम्वन्धी समस्या वढे को अनुमान गररन्छ । आधारभूि मुख
स्वास््यको पहुाँिमा कमी,

असमान/असन्िुतलि जनशचक्तको ष्ट्रविरण र हाल ष्ट्रवद्यमान

कमजोर स्वास््य चस्थतिको कारण अतधकांश नेपाली जनिाको मुख स्वास््य समस्या
सम्वोधन हुन नसकेको अवस्था छ । वढ्दै गएको डे ण्टल कलेजहरुको गुणस्िर
सुतनचश्चि गनन कानुनी प्रावधानको आवश्यकिा छ । साथै वढ्दो अवैध से वा प्रदायकहरुले
गदान नेपाली जनिाहरुको स्वास््यमा पनन सक्ने खिरा पतन सं म्वोधन हुन आवश्यक छ ।
गैरसरकारी सं स्था र अन्िरराष्ट्रिय गैरसरकारी सं स्थावाट उपलव्ध दन्ि स्वास््य सेवाको
पतन गुणस्िर सुतनचश्चि हुन ु आवश्यक छ ।
५.

नीति औचित्य
हालको मुख स्वास््य नीति ष्ट्रव.सं . २०६० (सन् २००४) मा िजुम
न ा भएको तथयो जसको
मुख्य उद्देश्य सम्पूणन नेपाली जनिालाई उच्िस्िरीय आधारभूि मुख स्वास््य सेवा पु¥याउनु
रहेको तथयो । मुख स्वास््यको हालको अवस्थालाई सुधार गनन ष्ट्रवद्यमान सन् २००४
को मुख स्वास््य नीति पररमाजनन गनन आवश्यक छ । नयााँ नीतिले नेपाली जनिाको
स्वास््य र उत्पादनशील जीवन यापनको पहुाँियोग्य वािावरण सष्ट्रहिको लक्ष्य तनधानरण
गनेछ । यो नीतिले नेपाल स्वास््य नीति र नसने रोगहरुको कायन नीतिसाँग समन्वय
कायम गने छ ।
५.१

भावीसोि
सम्पुणन

नेपाली

जनिाले

मुख

स्वास््यको

उच्िस्िरीय

सेवावाट

गुणस्िरीय

जीवनयापन गनन सक्नेछन् ।
५.२

ध्येय
नेपाली जनिाको मुख स्वास््यस्िर अतभवृष्ट्रद्ध गदै गुणस्िरीय जीवनको अतभवृष्ट्रद्ध र
समग्र सुधार गने ।

५.३

गन्िव्य
मुख स्वास््य सम्वन्धी रोगहरुको तनयन्रण, रोग केचन्िि, एकीकृि र वहु क्षेरगि
अवधारणाको ष्ट्रवकास गदै प्रत्येक नेपाली जनिाको गुणस्िरीय जीवनयापनमा सुधार
गने ।

५.४

उदे श्य
मुख स्वास््य नीति २०७१ को तनम्नतलचखि उद्देश्यहरु हुने छन् :


मुख स्वास््यको प्रवर्द्नन िथा रोगहरुको तनयन्रण गने ।
4

www.lawcommission.gov.np



मुख स्वास््य सम्वन्धी से वामा सवैको पहुाँि सुतनचश्चि गने ।



तनरन्िर तनगरानी, अनुगमन िथा मुल्यांकन र अनुसन्धानलाई प्राथतमकिा
ददन।



स्वास््य नीति िथा प्रणालीमा मुख स्वास््यलाई प्राथतमकीकरण गने ।



मुख स्वास््यको ष्ट्रवकासको लातग अन्य क्षेरहरुसाँग साझेदारी गने ।



स्वास््य प्रणालीको सुदृष्ट्रढकरण गने ।

५.४.२ मुख स्वास््यको प्रवर्द्नन िथा रोगहरुको तनयन्रण गने ।
नीतिहरु
क.

उच्ि जोचखमयुक्त वा सम्भाव्य समूहहरु (जस्िै आमा, वच्िा, वृद्ध, अशक्त
आददको)

मुख

सम्वन्धी रोगहरुको तनयन्रण गनन उक्त समूह अनुरुपको

रणनीति ियार गने।
ख.

ष्ट्रवद्यालय, कायनस्थल िथा सामुदाष्ट्रयक क्षेरमा मुख स्वास््य अतभवृष्ट्रद्ध
वािावरण ियार

ग.

गने ।

चशक्षा मन्रालयसं ग समन्वय गरी ष्ट्रवद्यालयहरुमा प्राथतमक मुख स्वास््य
िथा सरसफाई कायनक्रमलाई सुदृढ पाने ।

घ.

सवै नागररकहरुलाई मुख स्वास््य सम्वन्धी उपयुक्त सूिना सामाग्रीहरुको
उपयोग गनन प्रोत्साहन गने ।

ड.

राष्ट्रिय स्वास््य चशक्षा सूिना िथा सं िार केन्ि माफनि मुख स्वास््य
सम्वन्धी ज्ञान आम रुपमा प्रिार गने र व्यवहार िथा धारणाको ष्ट्रवकास
गने ।

ाँ सुतनचश्चि गने ।
५.४.२ मुख स्वास््य सम्वन्धी सेवामा सवैको पहुि
नीतिहरु
क.

एकीकृि मुख स्वास््य कायनक्रमहरु र यसलाई आवश्यक पने स्रोि
साधनको व्यवस्था

गरी चजल्ला िथा िल्ला ईकाई लगायि सवै

क्षेरहरुमा गुणस्िरीय िथा समिामूलक मुख स्वास््य सेवा उपलव्ध हुने
सुतनचश्चि व्यवस्था गने ।
ख.

दीगो खिन धान्न सष्ट्रकने प्रकारको र उपयुक्त प्राथतमक स्वास््य सेवा
प्रणालीको सुदृढीकरण गने ।

ग.

जनिाको आवश्यकिा पूरा गनन सक्ने प्रतिवद्ध जनशचक्तको ष्ट्रवकास र
उपयोग गने ।
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घ.

मुख स्वास््य सम्वन्धी कायनक्रमहरुको योजना, कायानन्वयन र अनुगमनमा
उपयुक्तिाको

आधारमा

समुदायको

सहभातगिा

र

पररिालन

गरर

प्रवर्द्ननात्मक र तनयन्रणात्मक कायन गने ।
ड.

स्थानीय र राष्ट्रिय िहमा व्यवसाष्ट्रयक िथा सामाचजक चजम्मेवारीहरुको
वृष्ट्रद्ध गने ।

ि.

यो नीति कायानन्वयनको चजम्मेवारी स्वास््य िथा जनसं ख्या मन्रालयको
हुनेछ ।

छ.

यो नीति शुरु भएको १० वषन तभर लचक्षि उदे श्य हातसल हुनेछ, एवं यो
नीति कायानन्वयन

गनन थप आतथनक श्रोि आवश्यक पनेछैन ।

५.४.३ तनरन्िर तनगरानी, अनुगमन िथा मुल्यांकन र अनुसन्धानलाई प्राथतमकिा ददने ।
नीतिहरु
क.

डे ण्टल कले ज र दन्ि चिष्ट्रकत्सकहरुको गुणस्िर सुतनचश्चि गनन नेपाल
मेतडकल एण्ड डेण्टल काउचन्सल खोल्न पहल गने ।

ख.

मुख स्वास््य व्यवसायीहरुको कानूनी िथा नीतिगि दायरा कायम गदै
सामाचजक चजम्मेवारी र नैतिक मूल्यलाई वढावा ददने ।

ग.

प्रयोगवाट तसद्ध भएका उपलचधधमा आधाररि अनुसन्धानको ष्ट्रवश्लेषण,
कायानन्वयन र प्रयोग सम्वन्धी सूिनाहरुलाई योजना व्यवस्थापन र तनणनय
प्रष्ट्रक्रयामा प्रयोग गने ।

घ.

एष्ट्रककृि स्वास््य व्यवस्थापन सूिना प्रणलीवाट ष्ट्रवतभन्न िहका सूिनाहरु
प्राप्त गरी सरोकारवालाहरुवाट प्रभावकारी अनुगमन िथा मुल्यांकन गने ।

५.४.४ स्वास््य नीति िथा प्रणालीमा मुख स्वास््यलाई प्राथतमकीकरण गने ।
नीतिहरु
क.

स्वास््य िथा जनसं ख्या मन्रालयका स्वास््य नीति िथा जनस्वास््य
कायनक्रमहरुमा मुख स्वास््य िथा यसलाई प्रभाव पाने अन्य क्षेरहरु पतन
समावेश गने ।

ख.

जोचखम ित्वहरुको ष्ट्रवश्लेषण गदै उपयुक्त सूिना प्रणालीका आधारमा
योजना र व्यवस्थापन सष्ट्रहिको उपयुक्त, सान्दतभनक र एकीकृि मुख
स्वास््य नीति ियार गने।
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५.४.५

मुख स्वास््यको ष्ट्रवकासको लातग अन्य क्षेरहरु संग साझेदारी गने ।
नीतिहरु
क.

मुख

सम्वन्धी

रोगहरु

ष्ट्रवतभन्न

क्षेरहरुसाँग

अन्िरसम्वचन्धि

भएकोले

स्वास््य र अन्य वाह्य क्षेर समेिको साझेदारीमा पररविननीय साझा
खिराका कुराहरु तनरुपण गदै यस्िा रोग तनयन्रणमा ष्ट्रवतभन्न िह र
क्षेरको सं लग्निाद्धारा नेपाली जनिाको स्वास््य अवस्था सुधार गने ।
ख.

मन्रालयहरु र मािहिका अन्य सरकारी क्षेरहरुको वीिमा आपसी
समन्वय, सहकायन र एकत्व भावको सुतनचश्चििा गने ।

५.४.६ स्वास््य प्रणालीको सुदृष्ट्रढकरण गने ।
नीतिहरु
क.

एकीकृि, सान्दतभनक र उपयुक्त सूिना प्रणालीको ष्ट्रवकास गरी जोचखम
ित्वहरुको प्रभाव ष्ट्रवश्लेषणका आधारमा मुख स्वास््य सम्वन्धी नीति
योजना र व्यवस्थापन गने ।

ख.

आवश्यक पूवानधारहरुको स्थापना, आपूतिन व्यवस्था र आवश्यकिामा
आधाररि तमिव्ययी मुख स्वास््य कायनक्रमहरु सं िालन गने ।

ग.

प्रत्येक िहमा गुणस्िरीय िातलम प्राप्त मुख स्वास््य व्यवसायी ियार गरी
सुरचक्षि उच्ि गुणस्िरको सेवा र स्वीकार योग्य रोग तनदान सेवाको
सुतनचश्चििा गने ।

घ.

जनिाको मुख स्वास््य सेवाको आवश्यकिा पूरा गनन सक्ने प्रतिवद्ध
जनशचक्तको ष्ट्रवकास गरर उपयोग गने ।

ड.

मुख स्वास््य व्यवसायीहरुको लातग कानूनी व्यवस्था ष्ट्रवकास गने ।

ि.

दााँि सम्वन्धी चशक्षा र व्यवसाष्ट्रयक तनकायलाई गुणस्िरयुक्त वनाउने ।

छ.

वास्िष्ट्रवकिामा आधाररि नीति, पैरवी र तनणनय प्रक्रृयावाट जनस्वास््य
सं िालन सुदृढीकरण गने ।

ज.

प्राथतमक स्वास््य प्रणालीमा कायनरि स्वास््यकमीहरुलाई मुख स्वास््यका
ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षवारे पररियात्मक अतभमुचखकरण िातलम प्रदान गने ।

झ.

यस क्षेरका आवस्यक जनशचक्तको व्यवस्था गने ।

ञ.

सावनजतनक–नीचज

साझेदारी

नीति

अनुरुप

डेण्टल

कले जहरुलाई

चजल्लाहरुको अतभभारा िोकी चजल्ला–समुदाय स्िर (District community
level) मा कायन गनन अतभप्रेररि गने ।
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ट.

दन्ि चिष्ट्रकत्सा क्षेरमा ष्ट्रवशेषज्ञ सेवा ददने एउटा सुष्ट्रवधा सम्पन्न केन्िीय
स्िरको अस्पिाल स्थापना गने ।

५.५

लक्ष्य
सन् २०२४ सम्ममा तनम्न लक्ष्यहरु पूरा हुनेछन् ।
५.५.१ ५ दे चख ६ वषन उमेर समूहका वच्िाहरुको दााँि क्षय हुने अवस्थामा
१५% ले कमी

गने ।

५.५.२ ३५ दे चख ४४ वषन उमेर समूहका नागररकहरुको गीजाको रोग लाग्ने
दरमा १५% ले कमी गने ।
५.५.३ वंगारा िथा मुखको दुखाई हुने दरलाई १०%ले कमी गने ।
५.५.४ प्राथतमक स्वास््य केन्ि लगायि चजल्ला अस्पिाल, १५ शैया अस्पिाल,
अिल, उप क्षेरीय र क्षेरीय अस्पिालहरुमा ष्ट्रवशेषज्ञ दन्ि चिष्ट्रकत्सक,
दन्ि चिष्ट्रकत्सकहरु र दन्ि चिष्ट्रकत्सा सहायक पदको दरवन्दी श्रृजना
गने ।
५.५.५ केन्िीय िहमा ष्ट्रवचशष्ट सेवा रहे को ररफरल अस्पिाल स्थापना गने ।
५.५.६ मुख सम्वचन्ध रोगहरुको राष्ट्रिय सभे क्षण सिालन गने ।
५.६

नीति सन्दभन र तनदे शक तसद्धान्िहरु
नेपालको राष्ट्रिय मुख स्वास््य नीति स्वास््य प्रवद्र्धन सम्वन्धी ओटावा घोषणापर
र ष्ट्रवश्व स्वास््य सं गठनको दचक्षण–पूवी एचशया क्षेरको मुख स्वास््य रणनीति सन्
२०१३-२०२० वाट तनदे चशि छ ।
५.६.१ स्वास््य सेवा प्रवर्द्नन सम्वन्धी ओटावा घोषणापरका ५ तसद्धान्िहरु (ष्ट्रवश्व
स्वास््य सं गठन सन् १९८६)
क. सावनजतनक स्वास््य नीतिहरुको तनमानण ।
ख. सहयोगी वािावरणको तनमानण ।
ग. सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रक्रयाकलापको सुद्धढीकरण ।
घ. व्यचक्तगि सीपको ष्ट्रवकास ।
ड. स्वास््य सेवाको पुनअनतभमुखीकरण ।
५.६.२

दचक्षण

पूवी

एतसया

क्षेरको

मुख

स्वास््य

सम्वन्धी

तसद्धान्िहरु (सन् २०१३–२०२०)
क.

मानव अतधकारको सम्मान र समिाको तसद्धान्ि ।
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ख.

जीवनिक्र पद्धति ।

ग.

जनस्वास््यको पहुाँिमा केचन्िि ।

घ.

ष्ट्रवश्व स्वास््य सं गठनको तसफाररस िथा अन्िरानष्ट्रिय नीतिहरु सं गै
तमल्नेगरी
alignment

घटना–केचन्िि
with

(Evidence-based

international

policies

practice
and

and
WHO

recommendations) अभ्यास ।
६.

संस्थागि सं रिना सं स्थागि संरिना
नेपाली जनिाहरुको स्वास््य सम्वन्धी चजम्मेवार तनकाय स्वास््य िथा जनसं ख्या मन्रालय
हो। स्वास््य सेवा ष्ट्रवभाग र यसका अन्िगनिका तनकायहरु जो समुदायसम्म स्थाष्ट्रपि एवं
ष्ट्रक्रयाशील छन्, तिनै तनकायहरु माफनि यस नीतिको कायानन्वयन गररने छ । साथै ओरल
हेल्थ फोकल प्वाईन्टलाई ओरल हे ल्थ महाशाखामा पररणि गरी मुख स्वास््य
कायनक्रमलाई अझ वढी सुद्धृढ गररने छ ।

७.

ष्ट्रवत्तीय श्रोि
मुख स्वास््य क्षेरमा सरकारले खिन गरररहे को वजेट अपुग भएकोले वढाउनु पने
दे चखन्छ। तनजी क्षेरले मुख स्वास््य सेवामा ठू लो ष्ट्रहस्सा ओगटे को छ । मुख
स्वास््यको सवै िहमा सरकारी वजेट वृष्ट्रद्ध गनुप
न ने ष्ट्रवषयमा वहस िथा पैरवी बढाउनु
परे को छ । साथै मुख स्वास््यका सवै िहहरुमा भौतिक पूवानधार, उपकरणहरुको
आपूतिनलाई ष्ट्रवस्िार गनन वजेट रकम वृष्ट्रद्ध गनन जरुरी छ । मुख स्वास््य सेवामा वजेट
प्राथतमकिा र कायनक्रमलाई आमा, वच्िा, वृद्ध र जोचखममा रहे का समूह र पहुाँिवीष्ट्रहन
समुदायमा पु¥याउनु अत्यावश्यक छ । दािृ समुदाय र सावनजतनक–तनजी क्षेरको
साझेदारीलाई तनकट पानुन आवश्यक छ ।

८.

कानूनी प्रावधान
क.

स्वास््य सेवा प्रदानगने सन्दभनमा िजुम
न ा भएका तनयम, कानूनहरुको पुनरावलोकन
गनुक
न ा साथै आवश्यकिानुसार सेवा प्रवाह गने सरकारी, गैरसरकारी, ष्ट्रवतभन्न
तनकायहरू र ददइने से वा र समन्वय लगायिको गुणस्िरीयिा अतभबृष्ट्रद्धका
आवश्यक कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गररने छ ।

ख.

स्वास््य सम्बन्धी तनयम कानूनहरु उल्लङ्घन गने उपर हाल िोष्ट्रकएका दण्ड
सजायको औचित्यको दृष्ट्रष्टकोणले थपघट गने व्यवस्था तमलाईने छ ।
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ग.

स्वास््य सम्बन्धी चशक्षण सं स्थाहरुको स्थापना कायनक्रमहरुको सिालन र
गुणस्िरको सुतनचश्चििा एकर्द्ार प्रणालीर्द्ारा हुने गरी कानूनी व्यवस्था गररने छ।

९.

अनुगमन िथा मूल्याङ्कन
सं िालन गररने मुख स्वास््य कायनक्रमहरुको प्रत्येक िहमा तनयतमि रुपले अनुगमन र
मूल्याङ्कन गररने व्यवस्था गनन ि ुस्ि र प्रभावकारी सं यन्रको तनमानण गरी कायानन्वयनमा
ल्याईने छ । यसका लातग राष्ट्रिय योजना आयोगले िजुम
न ा गरी व्यवहारमा ल्याएको
नतिजामा आधाररि अनुगमन िथा मूल्याङ्कन ढााँिा समेिलाई प्रयोगमा ल्याई प्राप्त पृष्ठपोषण
िथा तसकाईलाई सं िालन गरी वास्िष्ट्रवकिामा रुपान्िरण गररने छ । यसका लातग
तडचजटल प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवकास गरी प्रयोगमा ल्याइने छ ।

१०.

ु ान जोचखम िथा पूवाननम
ु ान
जोचखम िथा पूवाननम
क.

मुख स्वास््य क्षेरलाई समष्ट्रष्टगि रुपमा सम्बोधन गने क्षेरगि रणनीति (District
community level) को अभावमा श्रोि पररिालनमा कदठनाई हुन सक्दछ ।

ख.

ु
मुलक

सं घीय

सं रिनामा

पररणि

हुाँदा

कायानन्वयन

गररने

मुख

स्वास््य

कायनक्रमहरु केन्ि र सं घको दाष्ट्रयत्व तभर पने गरी छु ट्टयाई स्वास््य नीतिको
पुनसनमायोजन गररनुपने हुन सक्दछ ।
ग.

ष्ट्रवतभन्न सं घहरुको भौगोतलक, आतथनक, सामाचजक र अव्यवचस्थि स्वास््य चस्थतिको
आधारमा स्वास््य कायनक्रमको प्राथतमकिा पुनःतनधानरण गररनु पने हुन सक्दछ ।

घ.

दे शमा भै रहेको “कच्िा–वैद्यतगरी” (Quackery) को तनयन्रण नभएसम्म गुणस्िरीय
सेवाको सुतनचश्चििा गनन सष्ट्रकदै न ।

११.

खारे जी र विाउ
राष्ट्रिय मुख स्वास््य नीति सन् २००४ खारे ज गररएको छ । राष्ट्रिय मुख स्वास््य नीति
सन् २००४ मा भए गरे का कामहरु यसै नीति अनुरुप भएको मातनने छ ।
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