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राष्ट्रिय स्वास््य बीमा नीति, २०७१

1.

परृ ठभूमम
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आधािभत
ू स्िास््य सेिालाई नेपाली नागरिकको
मौललक हकका रूपमा प्रत्याभूत गिे को छ । यसै अनुरुप, नेपाल सिकािले सबै नागरिकलाई
केही स्िास््य सेिा ननिःशुल्क उपलव्ध गिाउनुका साथै लक्षित िगगका लागग थप सेिाको
व्यिस्था गिे को छ । स्िास््य सेिामा क्रमशिः पहुुँच बढे को भए पनन सबैलाई समेट्न
भने सककएको छै न ि स्िास््योपचािका समयमा घिपरििािले नै ठूलो मात्रामा खचग
गनप
ुग िे को छ । यसिी व्यक्ततले गने खचग मल
ू तिः औषगध ककन्नमा हुने गछग । साथै,
सिकािको स्िास््य िेत्रमा हुने लगानीको विद्यमान व्यिस्थाले स्िास््य सेिा
प्रदायकहरूको उत्पादकत्ि, गुणस्ति ि दिता बढाउन उत्प्रेरित गनग सकेको छै न । सबैलाई
स्िास््य सेिा उपलब्ध गिाउन, स्िास््य सेिा उपयोगका क्रममा अननयोक्ितरूपमा
भइिहे को व्यक्ततगत खचगलाई ब्यिक्स्थत गदै उपलब्ध स्रोतको प्रभािकािी, दि तथा
क्िम्मेिाि व्यिस्थापनका लागग िाक्रिय स्िास््य बीमा कायगक्रम सञ्चालन गनुग आिश्यक
छ । त्रत्रिषीय योिना

(२०१०/११—२०१२/१३) अनुसाि िाक्रिय स्िास््य बीमा कायगक्रम

कायागन्ियनको लागग नेपाल सिकािले यो ‘िाक्रिय स्िास््य बीमा नीनत, २०७१’तयाि
गिे को हो ।
दोस्रो स्िास््य िेत्र कायगक्रम (२०१०—२०१५) अनुरुप िाक्रिय स्िास््य बीमा नीनतले
न्यूनतम सुविधाबाट

िक्ञ्चत समूहका सदस्यको स्िास््य सेिामा प्रभािकािी पहुुँच

बढाउने उद्दे श्य हालसल गनग सहयोग पुयागउनेछ । स्िास््य िेत्र सध
ु ािको महत्िपण
ू ग
कायगसूचीको रुपमा यस नीनतले

स्िास््य सेिा प्रणालीको सुदृढीकिणबाट िनताको

स्िास््य अिस्थामा सुधाि गने उद्दे श्य ललएको छ । यो नीनत नेपाल सिकािको िाक्रिय
सामाक्िक संििण प्रणाली अनुरूप िहे को छ ।यस अनतरितत, तिम
ुग ा हुुँदै गिे को ‘स्िास््य
वित्त िणनीनतले नेपालका विलभन्न लगानी संयन्त्रबीचमा अन्तसगम्बन्धको मागगननदे श
गनेछ ।
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2.

ववगिका प्रयास – ववद्यमान काययक्रम
संिैधाननक तथा अन्तिागक्रिय प्रनतबद्धता पूिा गनग नेपाल सिकािले हाल सिगसाधािण
तथा मुलतिः लक्षित िगगलाई आधािभुत स्िास््य सेिा ननिःशुल्क रुपमा पुयागउदै आएको
छ । “आमा सिु िा”, आङ खस्ने िोगको उपचाि, ननिःशल्
ु क स्िास््य उपचाि कायगक्रम
तथा लक्षित िगगका लागग विशेष स्िास््य सेिाहरु सञ्चालन

हुदैआएको छ । साथै,

मुटु िोग, लमगौलाको उपचाि, तयान्सि िस्ता गंभीि प्रकृनतका िोगको उपचािका लागग
पनन विशेष सुविधा उपलब्ध गिाइएको छ।

सन ् २००३ दे खख नेपाल सिकािले केही

स्थानमा समुदायमा आधारित स्िास््य बीमा कायगक्रम नमुनाका रूपमा कायागन्ियन
गदै आएको छ । यस्तै, गैिसिकािी िेत्रबाट पनन स्िास््यका लागग आिश्यक िकम
समुदायबाटै िुटाउने विलभन्न प्रयास हुुँदै आएका छन ् । स्िास््य बीमा कायगक्रमको
लागग विगत ३ तीन) िषगदेखख बिेट विननयोक्ित भए पनन उपयुतत नीनतको अभािमा
कायागन्ियन हुन सकेको छै न ।
3.

ववद्यमान अवस्था
नेपालमा स्िास््य सेिामा पहुुँच बढाउने कायगमा धेिै प्रगनत भए पनन गरिब ि सीमान्तकृत
िनताको पहुुँच पुयागउनका लागग अझै चन
ु ौती कायमै छन ् । स्िास््य सेिा उपलब्ध
गिाउन विलभन्न स्तिमा छरिएका विद्यमान स्िास््य संििणका कायगक्रमहरु अनुसाि
खगचगलो ककलसमका उपचाि गिाउनु पदाग वित्तीय संििण प्रदान गनग नसकेको अिस्था छ
भने कनतपय अिस्थामा यस्तो खचग गचककत्सीय आिश्यकतामा आधारित छै नन ् ।
विगतका िाक्रिय स्िास््य लेखाको त्य हे दाग स्िास््य सेिाका लागग घिपरििािले
प्रत्यिरूपमा गरिने खचग सिकािी ि गैिसिकािी िेत्रबाट गरिने खचगभन्दा अगधक दे खखएको
छ । यस्तो खचगका कािण अगधकांश िनसङ्ख्याको स्िास््य सेिामा पहुुँच कायम हुन
सकेको छै न भने त्यस्तो खचग धान्न नसकी गरिब हुुँदै िाने िोखखम पनन उवत्तकै छ ।

4.

प्रमुख समस्या िथा चन
ु ौिी
नेपालमा स्िास््य िेत्रमा पहुुँच तथा समता कायम गनग विद्यमान चन
ु ौती ि अििोधलाई
सङ्खिेपमा दे हाय अनुसाि उल्लेख गनग सककन्छिः
1.

आगथगक समस्याका कािण िनताले स्िास््य सेिाको प्रयोग गनग नसतनु ।

२.

सेिा ललदाुँका

बखत ठुलो िकम खचग गनप
ुग दाग गरिबीको िोखखममा पनुग ।
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३.

स्िास््य सेिा प्रदान गनग विद्यमान पद्दनतमा दि व्यिस्थापन हुन नसतदा
हुने सिकािी खचगको अदि व्यिस्थापनका कािण स्िास््य सेिाको प्रभािकारिता,
कायगकुशलता ि ििाफदे हीमा सुधाि गने सिकािको िमता सीलमत हुनु ।

४.

विद्यमान स्िास््य वित्त प्रणालीमा गरिबको पहहचान गिी नतनलाई सिु िा ि
न्याय प्रदान गने सीलमत िमता हुनु ।

५.

स्िास््य संििणका विलभन्न कायगक्रमहरुले पयागप्त वित्तीय सुििा उपलब्ध गिाउन
ि लक्षित िगगको स्िास््य आिश्यकता पूिा गनग असमथग हुनु ।

६.

स्िास््यका लागग व्यक्ततगतरूपमा नै ठुलो िकम खचग गिीने भएकाले अनुगचत
मल्
ू य ि अनप
ु यत
ु त सेिा प्रिाह िोतने सिकािी िमता कमिोि हुनु ।

७.

स्िास््य सेिाका लागग पयागप्त साधन स्रोत हदगोरूपमा उपलब्ध गिाउनेसिकािी
व्यिस्था सीलमत हुनु ।

८.

स्िास््य सेिा प्रदायकलाई सिगसाधािणप्रनत क्िम्मेिाि बनाउन एकीकृत अिधािणा
नहुनु ।

5.

नीतिको औचचत्य
त्रत्रिषीय

योिना

(२०१०–११/२०१२–१३)

ि

दोस्रो

स्िास््य

सेिा

कायगक्रम

(२०१०–

२०१५) अनुसाि स्िास््यको विद्यमान अिस्थामा सुधािका लागग िाक्रिय स्िास््य बीमा
नीनत लागु गनुग आिश्यक दे खखन्छ ।

िाक्रिय स्िास््य बीमा नीनत आिश्यक हुनुका

खास कािणहरूिः
1.

स्िास््य सेिा उपयोग गदाग आउनसतने आगथगक अििोध हटाएि स्िास््य सेिामा
मल
ू तिः गरिब तथा सीमान्तकृत िनता ि लक्षित िगगको पहुुँच ि समता अलभिद्
ृ गध
गनग ।

२.

समतामूलक रूपमा वित्तीय साधन परिचालन गदै िाक्रिय स्िास््य बीमा
कायगक्रमद्िािा

पूिग भुत्तानी तथा िोखखम एकककृत गने संयन्त्रको प्रिगद्धन

गनग ।
३.

स्िास््य िेत्रमा हुने खचगलाई उपलक्ब्धमल
ू क बनाउन एिं स्िास््य सेिा प्रिाहमा
दिता, प्रभािकारिता ि ििाफदे ही तथा गुणस्ति बढाउन अलभप्रेरित गनग ।

४.

स्िास््य सेिाको एकीकृतरूपमा सुदृढीकिण गनग ।
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5.

सेिा प्राप्त गने स्परट कायगविगध, िनचेतना अलभिद्
ृ गध ि स्िास््य सेिा ग्रहण
गने अभ्यासमा परिितगनका लागग िनचेतना िगाई नागरिकको स्िास््य सेिा
उपयोग गने व्यिहािमा सुधाि ल्याउन ।

6.

दीर्यकालीन लक्ष्य र मुख्य उद्दे श्य
६. 1

दीर्यकालीन लक्ष्य
नेपाली िनताको समग्र स्िास््य क्स्थनतमा सुधाि गनुग यस नीनतको
दीघगकालीन लक्ष्य िहे को छ ।

६.२

मुख्य उद्दे श्य
गुणस्तिीय स्िास््य सेिाको पहुुँच ि उपयोगमासुधािल्याई सामाक्िक स्िास््य
बीमाको आधािमा सबैका लागग स्िास््य सेिा सनु नक्श्चत गनुग यस नीनतको
प्रमुख उद्दे श्य हो ।

६.३

ववशेष उद्दे श्य
यस नीनतका त्रबशेष उद्दे श्य दे हाय बमोक्िम िहे का छन ्:
1.

स्िास््य सेिाका िेत्रमा पूिभ
ग ुततानी ि िोखखम न्यूनीकिणको व्यिस्था गिे ि
सिगसाधािणका लागग थप वित्तीय संििण प्रदान गने ।

२.

वित्तीय साधनको समतामूलक परिचालन गने ।

३.

स्िास््य सेिा प्रिाहका क्रममा सेिाको गुणस्ति, प्रभािकारिता, दिता ि
ििाफदे हीतामा सुधाि ल्याउने ।
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