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राष्ट्रिय स्वास््य नीति, २०७१
1.

पृष्ठभूति
आि नागररकको स्वास््य र दे शको सिग्र ष्ट्रवकास बीच अन्योन्याश्रिि सम्बन्ध हुन्छ ।
स्वास््य क्षेत्रिा भएका प्रगतिहरूलाई ष्ट्रवकासका प्रिुख सूचकाङ्कहरूको रूपिा तलइन्छ ।
ष्ट्रवगिका दशकिा गररबी र द्वन्द्वका बावजुद पतन नेपालले स्वास््य क्षेत्रिा उल्ले खनीय
सफलिा हातसल गरे को छ ।
नेपालको सं ष्ट्रवधानले स्वास््यलाई जनिाको िौतलक हकको रूपिा स्थाष्ट्रपि गररसकेको
सन्दभभिा सङ्क्रािक रोगहरू तनयन्त्रणिा प्राप्त उपलश्रधधहरूलाई कायि राख्नु, नवजाि
श्रशशु िथा िािृ िृत्युदरलाई वाश्रछछि िहसम्ि घटाउनु, बढ्दै गएको नसने रोगको प्रकोप
तनयन्त्रण गनुभ र कुनै पतन बेला हुनसक्ने स्वास््य सम्बश्रन्ध ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन ित्काल
गनु,भ जेष्ठ नागररक, शारीररक र िानतसक अपाङ्गिा भएका, एकल िष्ट्रहला, खास गरी गररब,
सीिान्िकृि र जोश्रखििा रहे का सिुदायलाई

गुणस्िरीय स्वास््य सेवा उपलधध गराउनु

राज्यको दाष्ट्रयत्व हो ।
जनउत्तरदायी एवं कुशल व्यवस्थापनको िाध्यिबाट आवश्यक सबै स्रोि र साधनको
अतधकिि् पररचालन गरी प्राप्त भएका उपलश्रधधहरूको रक्षा गदै स्वास््य क्षेत्रिा ष्ट्रवद्यिान
िथा नयााँ च ुनौिीहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरे र नागररकको स्वास््य प्रवद्वभ न, सं रक्षण,
सुधार र पुनस्थाभपन गनभ राष्ट्रिय स्वास््य नीति , २०४८ लाई पूण भ रुपले अद्यावतधक गदै
राष्ट्रिय स्वास््य नीति, २०७१ ियार गरी लागू गररएको छ ।
2.

ष्ट्रवगिका प्रयासहरू
नेपालिा कररव ३०० वर्भ पूव भ तसं हदरवार वैद्यखाना र सन् १९४७ िा वीर अस्पिालको
स्थापना भई आयुवेददक िथा आधुतनक श्रचष्ट्रकत्सा पद्धति िाफभि सीतिि व्यश्रिको पहुंचिा
स्वास््य सेवाहरू उपलधध भए िापतन आि नागररकहरू धािी झााँरी, झारफुके, गुभाजु
आददको सहारािा बााँच्नु पने वाध्यिा तथयो ।
ु िा ष्ट्रवकासका आवतधक योजनाहरू िजूि
ष्ट्रव.सं . २०१३ दे श्रख िुलक
भ ा गरी कायाभन्वयन गने
प्रष्ट्ररया शुरु भएपतछ स्वास््य क्षेत्रिा पतन योजनाबद्ध रूपिा ष्ट्रवकासको रि शुरु भयो ।
यसै रििा ष्ट्रव.सं . २०३२ सालिा १५ वर्े पष्ट्रहलो दीघभकालीन स्वास््य योजना र ष्ट्रव.सं .
२०५४ िा २० वर्े दोस्रो दीघभकालीन स्वास््य योजना लागू गररयो ।
1

www.lawcommission.gov.np

ष्ट्रवफर उन्िूलन, औलो तनयन्त्रण, क्षयरोग तनयन्त्रण, पोतलयो उन्िूलन, हात्तीपाइले रोग
तनवारण, कुष्ठरोग तनवारण, लगायि बालबातलकालाई तनयतिि रूपले तभटातिन 'ए' खुवाउने
जस्िा िहत्वपूणभ कायभरििा आि नागररकहरूको सष्ट्ररय िथा उल्ले खनीय सहभातगिा
रहाँदै आएको छ । ष्ट्रव.सं . २०४५ दे श्रख नेपालिा सञ्चातलि िष्ट्रहला स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवका
कायभरि सं सारिा नै निुना कायभरिको रूपिा तलइन्छ । यसै बीचिा औलो, कुष्ठरोग,
क्षयरोग, तबफर र पररवार तनयोजन िथा िािृ श्रशशु कल्याण योजनाहरू लागि प्रभावकाररिा
र कायाभन्वयन सहजिाका दृष्ट्रिकोणले एकीकृि गदै लग्ने नीति अपनाई ष्ट्रव.सं . २०४७
सम्ििा यी सबै सेवाहरूलाई एकीकरण गररयो ।
राष्ट्रिय स्वास््य नीति, २०४८ ले स्वास््य क्षेत्रिा तनजी लगानीलाई पतन प्रवद्वभ न गरे पतछ
ु िा श्रचष्ट्रकत्सा ष्ट्रवज्ञान अध्ययन सं स्थान लगायि तनजी स्वास््य सं स्थाहरू व्यापक
िुलक
रूपिा

खोतलए । स्वास््य क्षेत्रिा तनजी क्षेत्रको सहभातगिा िुख्य रूपले उपचारात्िक

सेवा र और्धी उपकरण उत्पादनको क्षेत्रिा भए िापतन शहर केश्रन्िि छ । यस बीचिा
सरकारी, गैरसरकारी र दािृ तनकायको लगानीलाई प्रभावकारी रुपिा कायाभन्वयन गराउन
नेपाल स्वास््य क्षेत्र कायभरि-१ (२०६०-२०६५) र नेपाल स्वास््य क्षेत्र कायभरि-२
(२०६६-२०७१) िजूि
भ ा गरी कायाभन्वयनिा ल्याइएको छ ।

3.

ष्ट्रवद्यिान श्रस्थति
ष्ट्रवगि साठी वर्भको सङ्गदठि प्रयासले स्वास््य क्षेत्रिा उल्ले खनीय उपलश्रधधहरू हााँतसल
भएका छन् । प्राथतिक स्वास््य सेवा उपलव्ध गराउने स्वास््य सं स्थाहरूको सञ्जाल
सम्पूण भ नागररकहरूसम्ि पुगेको छ । शहर केश्रन्िि र उपचारात्िक से वािा िात्र सं लग्न
दे श्रखए पतन स्वास््यिा तनजी क्षेत्रको सहभातगिा बढे को छ । प्रायः सबै स्िरको स्वास््य
ु तभत्रै हुन थाले को छ । उच्च
सेवाका लातग आवश्यक िानव सं साधनको उत्पादन िुलक
र िध्यि स्िरको आवश्यक जनशश्रि उत्पादन गनभ राि सक्षि हुदै गएको अवस्था छ ।
ु लाई आवश्यक पने
हाल कररब चार दजभन और्धी उत्पादन गने कम्पनीहरूले िुलक
और्धीको ४० प्रतिशि िाग आपूतिभ गनभसक्ने सक्षििा ष्ट्रवकास गरे का छन् ।
ु भ रूपिा सेवाहरू उपलधध नभए पतन सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रिा गरी
यसै गरी, सवभसल
ाँ ा, क्यान्सर, िुटु, तिगौला, स्नायु, हाडजोनी र प्लाश्रस्टक सजभरी सम्बन्धी ष्ट्रवश्रशि उपचार
आख
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गने केही सं स्थाहरू स्थाष्ट्रपि भएका छन् । रोग तनदान केन्ि िथा प्रयोगशाला सुदृढ िथा
तबस्िार भएका छन् ।
ु को िुख्य सिस्याको रूपिा रही आएका औलो, क्षयरोग,
ष्ट्रवगि दशकहरुिा िुलक
झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, टाइफाइड, दादुरा, लहरे खोकी, भ्यागुिे, धनुर्टङ्कार, हात्तीपाइले ,
कालाजार, ट्रकोिा, एचआइभी जस्िा सं रािक रोगहरू तनयन्त्रणिा छन् र रोग भार घट्दो
रििा छ । नेपालबाट ष्ट्रवफर उन्िूलन र पोतलयो शू न्य अवस्थािा आइसकेको छ ।
कुष्ठरोग तनवारणको अवस्थािा रहे को छ । िािृ िथा श्रशशु धनुिङ्कार तनवारण भइसकेको
र ट्रकोिा तनवारण हुने अवस्थािा छ । हात्तीपाइले रोग तनवारणको अतभयान सञ्चालन
भइरहेको छ ।
स्वास््यका लातग िानव सं साधन उत्पादन, स्वास््य सेवा, आपूतिभ गररने और्धी र सम्पादन
गररने अनुसन्धानको गुणस्िरीयिा सुतनश्रिििाका लातग तनयिन गने ष्ट्रवतभन्न तनकायहरू
(िेतडकल काउश्रन्सल, नतसभङ काउश्रन्सल, फािेसी काउश्रन्सल, स्वास््य धयवसायी पररर्द्,
आयुवेद श्रचष्ट्रकत्सा पररर्द्, राष्ट्रिय स्वास््य अनुसन्धान पररर्द्) स्थापना भई कायभरि रहे को
अवस्था छ ।
स्वास््य सम्बन्धी अन्िराभष्ट्रिय सङ्घ/सं स्था र दािृ तनकाय एवं रािहरूसाँगको सहकायभ र
साझेदारी ष्ट्रवकास भएको छ । स्वास््य सम्बन्धी जनचेिनािा अतभवृष्ट्रद्ध भएको छ ।
श्रशक्षा, सञ्चार, यािायाि, कृष्ट्रर् िथा खाद्यन्न आपूतिभिा भएको सापेश्रक्षि ष्ट्रवकासले स्वास््य
ष्ट्रवकासिा सघाउ पुयाभएको छ ।
यी सबैको पररणािस्वरूप स्वा्य क्षेत्रिा उल्ले खनीय प्रगति भएको ि्य तनम्न
सूचकाङ्कहरूले पुष्ट्रि गदभछन् :
ष्ट्रवर्य

क)

ष्ट्रव.सं . २००७

ष्ट्रव.सं .

ष्ट्रव.सं . २०६८

(सन् १९५०)

२०४८ (सन्

(सन् २०११)

को दशक

१९९१)

श्रशशु िृत्यु दर २००

१०७

४६

िोि

नेपाल

स्वास््य

(प्रति एक हजार जीष्ट्रवि

जनसाश्रङ्क्ख्यक

जन्ि)

२०११
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ख) िािृ िृत्यु

दर १८००

८५०

१७०

सहस्राश्रधद

(प्रति एक लाख जीष्ट्रवि

ष्ट्रवकास

लक्ष्य

प्रगति प्रतिवेदन, २०११

जन्ि)
ग) औशि आयु (वर्भ)
घ)

पााँच

३२

वर्भितु नका २८०

५३
१९७

६८.८

नेपाल

िानव

(सन् २०११)

सूचकाङ्क प्रतिवेदन, २०१४

५४

नेपाल

स्वास््य

बच्चाहरूको िृत्यु दर

जनसाश्रङ्क्ख्यक

(प्रति एक हजार)

२०११

ङ) पूणभ खोप पाउने -

७०

८८/८७

बच्चाहरूको (प्रतिशि)

नेपाल

स्वास््य

जनसाश्रङ्क्ख्यक

ष्ट्रवकास
िथा
सवे क्षण,
िथा
सवे क्षण,

२०११
च) कुल प्रजनन दर

७

५.८

२.६

नेपाल

स्वास््य

जनसाश्रङ्क्ख्यक

िथा
सवे क्षण,

२०११

4.

सिस्या िथा च ुनौिीहरू
ु सकारात्िक
स्वास््य क्षेत्रले कतिपय उल्ले खनीय सफलिा हातसल गररसकेको र िुलक
बाटोिा अग्रसर भइरहेको भए िापतन सम्बोधन गररनु पने सिस्याहरू र च ुनौिीहरू अझै
थुप्रै छन् । केही प्रिुख सिस्या र च ुनौिीहरू तनम्नानुसार छन् :
प्रिुख सिस्याः


सं ष्ट्रवधानको भावना अनुसार सबै क्षेत्र, िह, िप्का, वगभ िथा सिुदायका नागररकका
ु भ पहुाँच पु¥याउन सष्ट्रकएको छै न ।
लातग स्वास््य सेवािा सवभसल



राज्यको तनरन्िर प्रयास रहाँदारहाँदै ५ बर्भितु नका कररव आधा बालवातलका र प्रजनन
उिेरका िष्ट्रहलाहरूिा न्यू न पोर्ण व्याप्त छ

भने शहरी क्षेत्रिा िोटोपन बढ्दो

अवस्थािा छ ।


जलवायु पररविभन, बढ्दो खाद्य असुरक्षा िथा प्राकृतिक ष्ट्रवपद्ले सृजना हुने िानवीय
स्वास््य सिस्या बढ्दो छ ।



क्यान्सर, उच्चरिचाप लगायि िुटुका रोगहरू, िधुिेह, तिगौलाभ, कले जो र फोक्सोका
रोगहरूका साथै िानतसक रोग, दन्ि रोग जस्िा नसने प्रकृतिका रोगहरूको प्रकोप
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बढ्दो छ । त्यसैगरी, सडक दुघट
भ ना र चोटपटकबाट हुने िृत्युको सं ख्या ददन
प्रतिददन बढ्दो छ ।


शहरी क्षेत्रिा प्राथतिक स्वास््य सेवा कायभरि, जेष्ठ नागररकको स्वास््य, िानतसक
स्वास््य ,वंशानुगि िथा जन्िजाि रोगहरूको सम्बोधन, वािावरणीय स्वास््य,
व्यवसायजन्य स्वास््य, युवा, ष्ट्रकशोरष्ट्रकशारीहरूको यौन िथा प्रजनन् स्वास््य,
ष्ट्रवद्यालय जाने उिेरका बालबातलकाहरुका स्वास््य प्रवद्र्धन आददिा राज्यले पयाभप्त
प्राथतिकिा ददन सकेको छै न ।



गुणस्िरीय और्धीिा जनिाको पहुाँच, और्धीको सिुश्रचि प्रयोग, अत्यावश्यक और्धी
र उपकरणको राष्ट्रिय उत्पादन र ष्ट्रविरण प्रभावकारी र जनिुखी बनाउन सष्ट्रकएको
छै न ।



ष्ट्रवद्यिान प्रयोगशाला सेवा र

और्धी उपकरण आददको िापदण्ड अनुसारको

गुणस्िरयुि आपूतिभ हुन सकेको छै न ।


राष्ट्रिय आवश्यकिा अनुसार सािाश्रजक उत्तरदाष्ट्रयत्व वहन गने, उपयुि सीप र
दक्षिा भएका ष्ट्रवतभन्न िह र प्रकारका स्वास््य जनशश्रिको सन्िुतलि उत्पादन,
जनशश्रिको ष्ट्रवदे श पलायन, स्वास््यकिी र किभचारीहरूको सरूवा, स्वास््य सं स्थािा
स्वास््यकिीहरूको तनरन्िर उपश्रस्थति, स्वास््यकिीहरूको सुरक्षा आददिा दे श्रखएका
जष्ट्रटलिाहरूलाई योजनाबद्ध रुपिा सम्बोधन गनभ सष्ट्रकएको छै न ।



स्वास््यिा तनजी क्षेत्रको लगानीलाई आि नागररकको ष्ट्रहििा प्रभावकारी बनाउन
र उपयुि ठाउाँिा लगानी वृष्ट्रद्ध गनभ सष्ट्रकएको छै न ।



स्वास््यसाँग सम्वश्रन्धि ऐन तनयि बिोश्रजि गररने तनयिनलाई प्रभावकारी िुल्याउन
सष्ट्रकएको छै न ।



स्वास््य क्षेत्रका जनशश्रि उत्पादन गने सं स्था र उपयोग गने सं स्था बीच पयाभप्त
सिाञ्जस्य हुन सकेको छै न ।

प्रिुख च ुनौिीहरुः


स्वास््य सेवालाई गुणस्िरीय र प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गनभ आवश्यक दोहोरो प्रेर्ण
प्रणालीको उपयुि कायभन्वयन गनुभ पने



।

अति सं रािक रोग (जस्िै बडभफ्लु) वा नयााँ दे खापनभसक्ने रोगहरूको ित्काल
व्यवस्थापन, सिय– सियिा दे खा पने िहािारीको व्यवस्थापन र भूकम्प लगायि
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प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने सं भाष्ट्रवि िानवीय क्षति न्यू नीकरणका लातग पूव भ ियारी
िथा अस्पिाल र स्वास््य सं स्थाका प्रवलीकरण (Retrofitting) गनुभ पने ।


नवजाि श्रशशु, बाल िथा िािृ िृत्युदर घटाउन, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी
रोग, औलो, कालाजार, इन्सेफलाईष्ट्रटस, हात्तीपाईले रोग, डे ङ्गी, क्षयरोग, कुष्ठरोग,
एचआइभी िथा खोपद्वारा रोकथाि गनभ सष्ट्रकने सङ्क्रािक रोगहरूको तनयन्त्रण गने
कायभलाई



थप प्रभावकारी बनाउनु पने ।

तछिेकी रािसगंको खुला सीिानाको कारण पशुजन्य र िानवजन्य रोगको फैलावट
तनयन्त्रण गने कायभ कदठन दे श्रखएको छ ।



स्थानीय स्िरसम्िका स्वास््य सं स्थाहरूलाई सक्षि बनाउाँदै उपयुि सािाश्रजक
स्वास््य बीिा प्रणाली स्थापना गरी सबै नागररकलाई सिान रूपिा स्वास््य सेवा,
श्रशक्षा र सूचना उपलधध हुने अवसर तसजभना गराउनु पने



।

जनसङ्क्ख्याको वृष्ट्रद्धको अनुपाििा स्वास््य क्षेत्रिा राज्यको लगानी बढाउनु पने
आवश्यकिा छ ।



स्वास््य क्षेत्रका सूचकहरूिा रहे को क्षेत्रगि असन्िुलनलाई ित्काल सम्वोधन गनुभ
पने



।

स्वास््य सम्बन्धी ऐन, तनयि, नीति, रणनीति र कायभयोजनाको सिुश्रचि र एकीकृि
रूपिा सुदृढ

ढङ्गले कायाभन्वयन गराउनु पने अवस्था छ । त्यसै गरी स्वास््य

सम्बन्धी अन्िराभष्ट्रिय प्रतिबद्धिा, सश्रन्ध, सम्झौिाको पक्ष राि भएकाले नेपालको
सहभातगिालाई तनरन्िरिा ददई सफल कायाभन्वयन गनुभ पने ।


ाँ ा नदे ख्न,े दृष्ट्रि
अपाङ्गिा सम्बन्धी अन्िराभष्ट्रिय िहासश्रन्धको पक्ष राि भएकोले आख
किजोर, कान नसुन्ने लगायि िानतसक िथा शारीररक अपाङ्गिा भएका व्यश्रिहरूलाई
आवश्यक सम्पूणभ स्वास््य सेवािा राज्यको लगानी वृष्ट्रद्ध गनुप
भ ने अवस्था छ ।



स्वास््य सेवाका लातग स्थानीय सरकारलाई अतधकार सम्पन्न र जनउत्तरदायी
बनाउनुका

साथै

स्थानीय

र

ग्रािीण

िहका

स्वास््य

कायभरिहरूिा

थप

जनसहभातगिा जुटाउनु पने ।
5.

नयां नीतिको आवश्यकिा, तनदे शक तसद्धान्ि िथा भावी सोच
िातथ उश्रल्लश्रखि सिस्या िथा च ुनौिीको व्यवस्थापन गरी गुणस्िरीय स्वास््य सेवािा
नागररकको अतधकार सुतनश्रिि गनभ ष्ट्रवद्यिान स्वास््य नीति, २०४८ अपयाभप्त रहे कोले नयां
राष्ट्रिय स्वास््य नीति जारी गनभ आवश्यक दे श्रखएको छ । यस नीति ियार गदाभ यसका
केही िौतलक तनदे शक तसद्धान्ि प्रतिपादन गरर सोही आधारिा नीति िथा रणनीति प्रस्िाव
6
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गररएका छन् । प्रस्िुि तनदे शक तसद्धान्िका आधारिा राष्ट्रिय स्वास््य नीति, २०७१ को
कायाभन्वयन गररनेछ ।


नागररकहरूले िौतलक अतधकारको रुपिा गुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गने
व्यवस्था सुतनश्रिि गररने छ ।



नागररकले प्राप्त गने स्वास््य सेवा सम्बन्धी सूचनाको हकको सुतनश्रिििा

गररनेछ

।


राज्यद्वारा प्रदान गररने स्वास््य सेवािा गररब, सीिान्िकृि र जोश्रखििा रहे का
सिुदायको पहुाँच सुतनश्रिि गनभ सििािूलक र सािाश्रजक न्यायको आधारिा कायभरि
िजुि
भ ा गरी कायाभन्वयन गररनेछ ।



स्वास््य सेवाका हरे क िह र प्रकारिा नागररकहरूको सहभातगिा गररनेछ ।



नागररकको स्वास््य प्रवद्वभ न, सं रक्षण, सुधार र पुनस्थाभपन सम्बन्धी नीति िथा
कायभरिहरू राज्यका अन्य नीतिहरूिा पतन सिावेश गराउदै लतगनेछ ।



ु भ ढङ्गले गुणस्िरीय स्वास््य सेवा उश्रचि िुल्यिा प्राप्त गने गरी
नागररकले सवभसल
तनजी क्षेत्रको सहभातगिा गराइनेछ ।



आन्िररक िथा बाह्य तनकायहरूबाट प्राप्त साधन िोिलाई यो नीति र यस अन्िगभि
बनेका कायभरिहरूलाई प्रभावकारी रूपिा कायाभन्वयन गने गरी पररचालन
गररनेछ ।



सरकारी वा अलग सं रचनाको िाध्यिबाट सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट
उपलधध गराइने सम्पूणभ स्वास््य सेवाहरूको तनयिन गररनेछ ।



स्वास््य सेवा प्रवाहलाई जवाफदे हीपूण भ बनाइनेछ ।

उपरोि तनदे शक तसद्धान्िलाई साथभक रुपिा कायभन्वयन गनभ यस नीतिको आवश्यकिा
भएको हो ।
५.१

भावी सोच (Vision)
सबै नेपाली नागररकहरू शारीररक, िानतसक, सािाश्रजक र भावनात्िक रूपिा स्वस्थ
रही उत्पादनशील र गुणस्िरीय जीवन यापन गनभ सक्षि हुने ।

५.२

ध्येय (Mission)
उपलधध साधनस्रोिको अतधकिि प्रयोग गरी स्वास््य सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र
सरोकारवालाहरू बीच रणनीतिक सहकायभ गरी नागररकहरूको स्वस््य रहन पाउने
िौतलक अतधकारको सुतनश्रिि गने ।
7
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५.३ लक्ष्य (Goal)
आधारभूि िानव अतधकारको रूपिा सवै नागररकहरुलाई स्वास््यको अतधकार
सुतनश्रिि गनभ गुणस्िरीय स्वास््य सेवािा सवैको पहुाँच बृष्ट्रद्ध गरी न्यायसं गि एवं
जवाफदे ही स्वास््य सेवा प्रणालीको िाध्यिबाट स्वास््य सेवा उपलव्ध गराउने ।
५.४ उद्देश्यहरू (Objectives)
१.

नागररकको िौतलक अतधकारको रूपिा रहे को आधारभूि स्वास््य सेवा
तनःशुल्क उपलधध गराउने,

२.

प्रत्येक नागररकले सहज रुपले गुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गनभ सक्ने
गरी आवश्यक और्धी, उपकरण, प्रष्ट्रवतध र दक्ष स्वास््यकिीहरू सष्ट्रहिको
प्रभावकारी एवं जवाफदे हीपूण भ स्वास््य सेवा प्रणालीको स्थापना गने,

३.

स्वास््य सेवा प्रवाहिा जनसहभातगिा प्रवद्वभ न गने । यस क्षेत्रिा तनजी िथा
सहकारी क्षेत्रको सं लग्निा वृष्ट्रद्ध र व्यवश्रस्थि गदै अपनत्व प्रवद्धभन गने ।

6.

नीतिहरु
१.

िौतलक हकका रुपिा रहेको गुणस्िरीय स्वास््य सेवा सबै नागररकहरूको सहज
पहुाँचिा पुग्ने गरी (Universal Health Coverage) प्रभावकारी रुपिा उपलव्ध गराउने
एवं आधारभूि स्वास््य सेवा तनशुल्क रुपिा उपलधध गराउने ।

२.

ु भ एवं प्रभावकारी रुपिा प्रवाह गनभ आवश्यक दक्ष
स्वास््य सेवाहरू सवभसल
जनशश्रिको योजना उत्पादन, प्रातप्त, ष्ट्रवकास िथा उपयोग गने ।

३.

दे शिा उपलधध जडीवुटीको व्यवस्थापन र उपयोग गदै आयुवेद श्रचष्ट्रकत्सा प्रणालीको
ष्ट्रवकास िथा प्रचतलि अन्य पूरक श्रचष्ट्रकत्सा प्रणालीहरूको सं रक्षण एवं व्यवश्रस्थि
ष्ट्रवकास गने ।

४.

गुणस्िरीय और्धी र स्वास््य सािग्रीको सहज िथा प्रभावकारी आपूतिभ एवं
उपयोगलाई सुतनश्रिि गदै आन्िररक उत्पादनलाई बढावा दददै आत्ितनभभरिा िफभ
उन्िुख हुने ।

५.

स्वास््य

अनुसन्धानको

गुणस्िरलाई

अन्िराभष्ट्रिय

िापदण्ड

अनुरुप

बनाउाँदै

अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रिाणिूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नीति तनिाभण, योजना
िजुि
भ ा, और्तध एवं उपचार पद्धतििा उपयोग गने ।
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६.

स्वास््यसम्वन्धी सन्दे श एवं सूचना सुलभ रुपिा प्राप्त गने सूचनाको हक सम्बन्धी
अतधकारलाई कायभरुपिा पररणि गनभ श्रशक्षा, सुचना र सञ्चार कायभरिलाई उच्च
प्राथतिकिा ददई जनस्वास््य प्रवद्वभ न गने ।

७.

गुणस्िरीय एवं स्वास््यवद्वभ क खाद्य पदाथभको प्रवद्वभ न, प्रयोगिाफभि कुपोर्णलाई
न्यूनीकरण गने ।

८.

सक्षि एवं जवाफदे ही सिन्वय, अनुगिन िथा तनयिन सं यन्त्र एवं प्रष्ट्ररयाद्वारा
गुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाह सुतनश्रिि गने ।

९.

स्वास््य सेवासाँग सम्बश्रन्धि व्यावसाष्ट्रयक पररर्द्हरूलाई सक्षि, व्यावसाष्ट्रयक एवं
जवाफदे ही बनाई पेसागि स्िरीयिा एवं सेवाको गुणस्िर सुतनश्रिि गने ।

१०.

स्वास््यसाँग सम्बश्रन्धि वहुपक्षीय सरोकारवाला तनकायहरूको सहकायभलाई थप सुदृढ
गदै राज्यको प्रत्येक नीतििा स्वास््यलाई िुलप्रवाष्ट्रहकरण गदै जाने ।

११.

स्वास््य सं रक्षण िथा प्रवद्वभ नका लातग वािावरण प्रदू र्णको प्रभावकारी तनयन्त्रण गदै
स्वच्छ वािावरणिा बााँच्न पाउने नागररक अतधकारलाई सुतनश्रिि गने ।

१२.

गुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाह गनभ आवश्यक नीतिगि, सं स्थागि र व्यवस्थापकीय
िाध्यिद्वारा स्वास््य क्षेत्रिा सुशासन कायि गने ।

१३.

स्वास््य क्षेत्रको व्यवश्रस्थि िथा गुणस्िरीय ष्ट्रवकासका लातग सावभजतनक िथा तनजी
क्षेत्रको सहकायभलाई प्रवद्वभ न गने ।

१४.

ु भ स्वास््य सेवाको सुतनश्रिििा गनभ र उपचार खचभिा
गुणस्िरीय एवं सवभसल
नागररकलाई ष्ट्रवत्तीय सुरक्षा प्रदान गनभ राज्यबाट स्वास््य क्षेत्रिा लगानी बढाउाँदै
लै जाने र तनजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त ष्ट्रवत्तीय स्रोिहरूको प्रभावकारी
उपयोग एवं व्यवस्थापन गने ।
रणनीतिहरु

7.
१.

िौतलक हकका रुपिा रहेको गुणस्िरीय स्वास््य सेवा सबै नागररकहरूको सहज
पहुाँचिा पुग्ने गरी (Universal Health Coverage) प्रभावकारी रुपिा उपलव्ध गराउने
िथा आधारभूि स्वास््य सेवा तनःशुल्क रुपिा उपलधध गराउने सम्बन्धिा तनम्न
रणनीतिहरु (नीति १ संग सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
१.१

आधारभूि स्वास््य सेवा सम्वन्धी कानून बनाई आधारभूि स्वास््य सेवा
तनःशुल्क रुपिा उपलधध गराइनेछ ।
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१.२

ाँ ा
नेपाल अपाङ्गिासम्बन्धी अन्िराभष्ट्रिय िहासन्धीको पक्ष राि भएकाले आख
नदे ख्न,े दृष्ट्रि किजोर, कान नसुन्ने, लगायि िानतसक, बौष्ट्रद्धक िथा शारीररक
अपाङ्गिा भएका व्यश्रिहरूलाई आवश्यक सम्पूण भ स्वास््य सेवा अत्यावश्यक
स्वास््य सेवा अन्िगभि सिावेश गररनेछ ।

१.३

राज्यले प्रदान गदै आएको आधारभूि स्वास््य सेवाका कायभरिलाई
नागररकहरूको स्वास््य सम्बन्धी आवश्यकिालाई पररपूतिभ गने गरी
अद्यावतधक गदै सबै नागररकले गुणस्िरीय स्वास््य से वा प्राप्त गरे को यष्ट्रकन
हुने गरी राष्ट्रिय तनदे श्रशका र प्रोटोकलहरू ियार गरी लागू गररनेछ ।

१.४

ग्रािीण िहिा स्वास््य से वा उपलधध गराउने कायभलाई थप सशि बनाउदै
शहरी क्षेत्रका तसिान्िकृि वगभलाई सिेि सिेटी सििाको आधारिा
सन्िुतलि सेवा प्रवाह गररनेछ ।

१.५

प्रतिकारात्िक र प्रबद्वभ नात्िक सेवािा ददइ आएको प्राथतिकिालाई कायि
राख्दै और्धी र प्रष्ट्रवतधको सिुश्रचि प्रयोग हुने गरी राष्ट्रिय िापदण्ड सष्ट्रहिको
गुणस्िरयुि उपचारात्िक सेवा प्रवाह गदै लतगनेछ ।

१.६

अति ष्ट्रवश्रशि र अन्िराभष्ट्रिय स्िरको सेवा ददने क्षेत्रहरूको यष्ट्रकन गरी त्यस्िा
क्षेत्रको यथोश्रचि ष्ट्रवकास गरी नेपाललाई रिशः क्षेत्रगि स्वास््य पयभटन
र स्वास््य ष्ट्रवज्ञान अध्ययन केन्िका रूपिा ष्ट्रवकतसि गदै लतगनेछ ।

१.७

ज्येष्ठ नागररकहरूको आवश्यकिा विोश्रजिको उपयुि स्वास््य सेवा,
हे रचाह र सहयोगको एकीकृि कायभरि िजुि
भ ा गरी लागू गररनेछ ।

१.८

आवश्यक थप खोप से वा सष्ट्रहि सङ्रािक रोगहरूको व्यवस्थापनको
हालको अवस्थालाई आवतधक कायभयोजना अन्िगभि सियानुकूल पररिाजभन
र कायाभन्वयन गदै लतगनेछ । नसने रोग रोकथाि िथा तनयन्त्रण, दुघट
भ ना
िथा चोटपटक रोकथाि िथा उपचार र िानतसक स्वास््य सम्बन्धी
नीतिका आधारिा त्यससाँग सम्बश्रन्धि सेवाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू
गररनेछ ।

१.९

टे तलिेतडतसन (इहेल्थ) को िाध्यिबाट दे शभर स्वास््य सेवा सुलभ रुपिा
उपलधध गराउाँदै लतगनेछ ।

१.१० जनसङ्क्ख्यालाई िध्यनजर गरी प्रत्येक गाष्ट्रवसिा एक श्रचष्ट्रकत्सक र
नसभसष्ट्रहि अन्य स्वास््य प्राष्ट्रवतधक र प्रत्येक वाडभिा एक नसभ तिडवाइफको
व्यवस्था गररनेछ । स्वास््य सेवाको गुणस्िर अनुगिन गनभ र प्रवधभनात्िक
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स्वास््य सेवा प्रवाहलाई स्थानीयस्िरिा व्यापक गराउदैं लै जान प्रत्येक
तनवाभचन क्षेत्रिा आवश्यक सं ख्यािा जनस्वास््य प्रवद्वभ न एवं तनरीक्षण
अतधकृि पररचालन गररनेछ ।
१.११ गाष्ट्रवसस्िरको स्वास््य सं स्थािा प्रयोगशाला र एक्स–रे सेवा रिशः
ष्ट्रवस्िार गररनेछ ।
१.१२ रिसञ्चार सेवाहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट तनयिन गरी गैरसरकारी
क्षेत्रसाँगको सिन्वयिा व्यवश्रस्थि गररनेछ ।
ु का सबै क्षेत्रका बातसन्दाले सहजिाका साथ से वा पाउन सक्ने गरी
१.१३ िुलक
ष्ट्रवश्रशि सेवा र अतिष्ट्रवश्रशि सेवा प्रदायक सं स्थाहरूको रिशः स्थापना र
ष्ट्रवस्िार गररनेछ । िापदण्डको आधारिा सघन उपचार सष्ट्रहिको ष्ट्रवशेर्ज्ञ
सेवा श्रजल्ला अस्पिाल िहसम्ि रिशः ष्ट्रवस्िार गदै लतगनेछ । उपचार
सेवालाई व्यवश्रस्थि बनाउन सिुदायका स्वास््य सं स्थादे श्रख अति ष्ट्रवश्रशि
सेवा प्रदायक सं स्थाहरूसम्ि प्रभावकारी दोहोरो सम्प्रेर्ण प्रणालीको व्यवस्था
गररनेछ ।
१.१४ अस्पिालहरूले आफ्नै स्वातित्वको फािे सीिाफभि फािे सी सेवा ददने र
और्धी ष्ट्रविरणिा योग्यिा प्राप्त फािेसी जनशश्रििाफभि ष्ट्रवरािीहरूलाई
और्धी ष्ट्रविरण गने धयवस्था तिलाइनेछ ।
१.१५ िािृ िृत्युदर, नवजाि श्रशशु िृत्युदर, पााँच वर्भितु नका बच्चाहरूको िृत्यु दर,
औसि आयु जस्िा स्वास््य र ष्ट्रवकासका िहत्वपूण भ सूचकाङ्कहरूिा आधाररि
प्रगतिका लक्ष्यहरू ष्ट्रकटान गरी आवतधक स्वास््य क्षेत्रका कायभरि
कायभयोजनाहरू ियार गरी लागू

गररनेछ । स्वास््य सं स्थाहरुबाट हुने

प्रतिवेदन व्यवस्थालाई बढी वैज्ञातनक, सियानुकल, ष्ट्रवस्वसनीय र तनयतिि
बनाइनेछ ।
१.१६ स्वास््य

सेवाका

लातग

स्थानीय

सरकारलाई

अतधकार

सम्पन्न

र

जनउत्तरदायी बनाउाँदै स्थानीय तनकायहरूको प्राष्ट्रवतधक क्षििा अतभवृष्ट्रद्ध
गरे र प्राथतिक स्वास््य से वालाई रिश ष्ट्रवकेन्िीकरण गदै लतगनेछ ।
१.१७ दे शभर एउटै सं केि नम्वरिा सम्पकभ राखी एम्वुलेन्स सेवा उपलव्ध हुने
व्यवस्था गररनेछ । एम्वुलेन्स सेवािा अत्यावश्यक और्धी, अश्रक्सजन र
दक्ष स्वास््यकिीसष्ट्रहिको सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था सुतनश्रिि गररनेछ
। सङ्कटिा परे कालाई ित्काल उद्धार गरी स्वास््योपचार सेवा उपलव्ध
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गराउन तनश्रिि आधार बनाई हवाई एम्वुलेन्स सेवासिेि सञ्चालनिा
ल्याइनेछ ।
१.१८ प्रिुख लोकिागभहरूिा बढीिा एक घण्टाको दू रीिा घाइिे हरूको प्रारश्रम्भक
उपचार गने दक्षिा हातसल गरे का स्वास््यकिी र आवश्यक और्धी
उपकरणसष्ट्रहिको स्वास््य सं स्थाहरूको सञ्जाल

तनिाभण गरी घाइिे हरूको

शीघ्र उपचारको धयवस्था तिलाइनेछ ।
१.१९ भौगोतलक र जनसङ्क्ख्याको अनुपािका आधारिा िापदण्ड बनाई बढीिा
३० तिनेटको दू रीिा कम्िीिा एक गाउाँ एक स्वास््य सं स्था स्थापना
गररनेछ । प्रत्येक २० हजार जनसङ्क्ख्यािा एक प्राथतिक स्वास््य केन्ि
र प्रत्येक एक लाख जनसङ्क्ख्याको लातग कम्िीिा २५ शैयाको एक
अस्पिालको स्थापना गनभ आवतधक योजनाहरूिा कायभरिको रूपिा
सिावेश गदै लतगनेछ । त्यसै गरी प्रत्येक औद्योतगक क्षेत्रिा एक प्राथतिक
स्वास््य केन्िको स्थापना गररनेछ ।
१.२० िानतसक स्वास््य सेवालाई सिुदाय स्िरदे श्रख ष्ट्रवश्रशि स्वास््य सेवा ददने
अस्पिालहरूसम्ि उपलव्ध गराउने गरी आवतधक योजनािा सिावेश गरी
कायाभन्वयन गदै लतगनेछ ।
१.२१ पररवार योजना लगायि यौन िथा प्रजनन् स्वास््यलाई एकीकृि सेवाको
रूपिा कायाभन्वयन गररनेछ । युवा िथा ष्ट्रकशोर ष्ट्रकशोरी िैत्री स्वास््य
सेवाको अवधारणालाई सम्पूण भ स्वास््य सेवाप्रदायक सं स्थाहरूिा सिावेश
गराइनेछ । प्रजनन् स्वास््य सम्बन्धी कानून ल्याइनेछ ।
१.२२ बाल स्वास््य प्रबद्र्धन गने एकीकृि बालरोग व्यवस्थापन कायभरिलाई
सियानुकूल सुदृढ िुल्याई तनरन्िर कायाभन्वयन गररनेछ ।
ाँ ा िथा कानको स्वास््य सेवालाई दे शभर प्रवाष्ट्रहि गने
१.२३ िुख स्वास््य, आख
कायभ िदारुकिाका साथ कायाभन्वयन गररनेछ ।
१.२४ दन्ि िथा नाक, कान, घााँटी लगायि श्रचष्ट्रकत्साका ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवर्यहरूिा
राष्ट्रियस्िरको प्रेर्ण अस्पिालहरूको स्थापना गररनेछ ।
१.२५ राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय और्धी प्रयोगशालाको क्षििा
अतभवृष्ट्रद्ध गरी अन्िराभष्ट्रियस्िरको सन्दभभ प्रयोगशालाको
गररनेछ ।
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१.२६ सूिी तनयन्त्रण सम्बन्धी सन्धी लगायिका राज्य पक्ष भएर गरे का अन्िराभष्ट्रिय
सन्धी, सम्झौिा र प्रतिबद्धिालाई िदारुकिाकासाथ पालना गररनेछ ।
२.

ु भ एवं प्रभावकारी रुपिा प्रवाह गनभ आवश्यक दक्ष
स्वास््य सेवाहरू सवभसल
जनशश्रिको योजना उत्पादन, प्रातप्त, ष्ट्रवकास िथा उपयोग गने सम्बन्धिा तनम्न
रणनीतिहरु (नीति २ सं ग सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
२.१

दे शतभत्र र बाष्ट्रहर आवश्यक जनशश्रिको उत्पादन र आपूतिभ सम्बन्धी प्रक्षेपण
सष्ट्रहिको स्वास््य क्षेत्रको िानव सं साधन व्यवस्थापन िथा ष्ट्रवकास
गुरूयोजना िजुि
भ ा गरी लागू गररनेछ । िानव सं साधनिा हुने खचभलाई
लगानीका रूपिा तलइनेछ ।

२.२

राष्ट्रिय आवश्यकिा अनुसार सािाश्रजक उत्तरदाष्ट्रयत्व वहन गने उपयुि सीप
र दक्षिा भएका ष्ट्रवतभन्न िह र प्रकारका स्वास््य जनशश्रि उत्पादन गनभ
न्यूनिि एकीकृि राष्ट्रिय पाठ्यरि तनिाभण गरी लागू गररनेछ । श्रशक्षण
सं स्था र उत्पाददि जनशश्रिको गुणस्िर

अनुगिन गनभ अतधकार सम्पन्न

उच्चस्िरको सं यन्त्र बनाई सरकारी िथा तनजी लगानीिा सञ्चातलि शैश्रक्षक
सं स्थाहरूलाई सहयोग र तनयिन गदै लतगनेछ ।
२.३

स्वास््य जनशश्रिलाई खटाएको ठाउाँिा अतनवायभ रूपले कायभरि रहने
वािावरण तनिाभण गरी जनशश्रिको सष्ट्ररय र अटु ट उपश्रस्थति सुतनश्रिि
गररनेछ । दुगि
भ क्षेत्रिा तनरन्िर काि गरररहे का स्वास््यकिी र तनजिा
आश्रिि पररवारहरूलाई ष्ट्रवशेर् सुष्ट्रवधा र अवसरहरूको व्यवस्था गररनेछ ।

२.४

जनसं ख्याको आधारिा सीप तििण हुने गरी जनशश्रिको थप दरवन्दी
तसजभना गरी गुणस्िरीय से वाको प्रत्याभूति गररनेछ ।

२.५

प्रति १० हजार जनसं ख्याका लातग एउटा श्रचष्ट्रकत्सकसष्ट्रहि २३ जना
स्वास््यकिी उपलव्ध हुने व्यवस्था रिशःसुतनश्रिि गररनेछ ।

दू गि
भ र

ष्ट्रहिाली क्षेत्रको लातग ष्ट्रवशेर् व्यवस्था गररनेछ ।
२.६

श्रचष्ट्रकत्सक लगायिका स्वास््यकिीहरूको क्षििा अतभवृष्ट्रद्धका लातग उच्च
श्रशक्षा

अध्ययनको

अवसर, सेवाकालीन

िातलि, पेशागि

अध्ययन

अनुसन्धानिा सं लग्न गराउने लगायिका प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ ।
२.७

सरकारी अध्ययन प्रतिष्ठानबाट प्रदान गराइने तबशेर्ज्ञ कोर्भहरूिा क्षेत्रीय
िथा अञ्चल अस्पिालसिेिको सं लग्निा गराइनेछ ।
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२.८

स्वास््यका लातग िानव सं साधनको सन्दभभिा हाल दे खा परे को प्रतिभा
पलायन रोक्न र काि गनभ आकर्भक वािावरण तसजभना गनभ वृश्रत्त ष्ट्रवकास
एवं ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रकतसिका ष्ट्रवत्तीय िथा गैर ष्ट्रवत्तीय प्रोत्साहन ददने जस्िा
प्रभावकारी उपायहरू अपनाइ प्रतिभा पलायनलाई तनरूत्साष्ट्रहि गररनेछ ।

२.९

तिडवाइफरी श्रशक्षाको सुरुवाि गरी िािृ सुरक्षाका लातग दक्ष जनशश्रि
उत्पादन गदै लतगनेछ । हाल कायभरि नसभहरूको क्षििा अतभवृष्ट्रद्ध गने गरी
उनीहरुलाई पतन तिडवाइफरीको श्रशक्षाको अवसर ददइनेछ ।

२.१० स्वास््यकिी र किभचारीहरूको सरूवा व्यवश्रस्थि गनभ पारदशी र वैज्ञातनक
चरीय सरूवा प्रणाली ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ ।
२.११ तनजी क्षेत्रिा रहेका दक्ष जनशश्रिलाई सरकारी सेवािा आवश्यकिा अनुसार
उपयोग गने नीति तलइने

छ । साथै तनजी क्षेत्रबाट उत्पाददि

स्वास््यकिीलाई आवश्यकिा अनुसार सरकारी तनकायिा उपयोग गने
व्यवस्था तिलाइनेछ ।
२.१२ नेपालको स्वास््य क्षेत्रिा हातसल गररएका ष्ट्रवश्रशि उपलश्रधधहरूको उपयोग
गदै अन्िराभष्ट्रियस्िरको अध्ययन, अनुसन्धान िथा प्रश्रशक्षण केन्ि स्थापना
गररनेछ ।
२.१३ िष्ट्रहला

स्वास््य

स्वयं सेष्ट्रवकाहरूको

क्षििा

अतभवृष्ट्रद्ध

गरी

आवश्यक

प्रोत्साहनसष्ट्रहि उनीहरूको सेवालाई थप गुणस्िरीय बनाइनेछ ।
३.

दे शिा उपलधध जडीवुटीको व्यवस्थापन र उपयोग गदै आयुवेद श्रचष्ट्रकत्सा प्रणालीको
ष्ट्रवकास िथा प्रचतलि अन्य पूरक श्रचष्ट्रकत्सा प्रणालीहरूको संरक्षण एवं व्यवश्रस्थि
ष्ट्रवकास गर ्न तनम्न अनुसारका रणनीतिहरू(नीति.३ सं ग सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
३.१

आयुवेद

प्रणालीको

रिबद्धरुपिा

ष्ट्रवकास

गररनेछ

।

यस

क्षेत्रिा

अनुसन्धानद्वारा सेवाको गुणस्िरको िूल्याकंन गरी ष्ट्रवकास एवं पररिाजभन
गररनेछ । होतियोप्याथी, यू नानी िथा अन्य पूरक श्रचष्ट्रकत्सा प्रणालीहरूको
सं रक्षण, ष्ट्रवकास एवं ष्ट्रवस्िारका लातग दीघभकालीन योजना तनिाभण गरी लागू
गररनेछ ।
३.२

आयू वेद पद्धतिको प्रभावकारी कायाभन्वयनको लातग उपयुि सं रचनाको
ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गदै लतगनेछ ।
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३.३

स्थानीय रूपिा उपलधध जडीबुटीहरूको सं रक्षण र सिुश्रचि प्रयोगका लातग
ष्ट्रवशेर् योजना िथा कायभरिसष्ट्रहि

तनजी िथा सरकारी आयुवेददक और्धी

उत्पादकहरूको उत्पादनको गुणस्िरीयिाको सुतनश्रिि गदै उत्पादन वृष्ट्रद्ध र
व्यवसायीकरणिा जोड ददइनेछ ।
३.४

राष्ट्रिय आयुवेद अनुसन्धान िथा िालीि केन्िका लातग उपयुि जनशश्रिको
ष्ट्रवकास िथा व्यवस्थापन गरी आयुवेद क्षेत्रिा अध्ययन, अनुसन्धान र
अनुसन्धानसाँग सम्बश्रन्धि दक्ष जनशश्रिको उत्पादनलाई प्राथतिकिा प्राप्त
कायभरिको रूपिा सञ्चालन गररनेछ ।

३.५

आयुवेद िथा जडीबुटीका नाििा हुने अनुश्रचि गतिष्ट्रवतधहरूलाई तनयिन गरी
आयुवेद स्वास््य सेवाको गुणस्िर वृष्ट्रद्धिा ष्ट्रवशेर् ध्यान ददइने छ ।

४.

गुणस्िरीय और्धी र स्वास््य सािग्रीको सहज िथा प्रभावकारी आपूतिभ एवं
उपयोगलाई सुतनश्रिि गदै आन्िररक उत्पादनलाई बढावा दददै आत्ितनभभरिािफभ
उन्िुख हुन तनम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति ४ नीति संग सम्बश्रन्धि)

तलइनेछ

।
४.१

और्धीको उत्पादनिा दे शलाई आत्ितनभभर बनाइनेछ । आवश्यक पने
अत्यावश्यक और्धीहरू उत्पादन गरी आपूतिभ गने धयवस्था तिलाइनेछ ।

४.२

ु तभत्रै उत्पादन गररएका वा
सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रिा आपूतिभ हुने िुलक
आयाि गररएका और्धी र श्रचष्ट्रकत्सकीय औजार, उपकरण िथा प्रयोगशालािा
प्रयोग हुने सािग्री िापदण्ड अनुसारको गुणस्िरीयिा सुतनश्रिि गने प्रणाली
ष्ट्रवकास गररनेछ ।

४.३

हरे क स्वास््य सं स्थाहरूबाट तनःशुल्क ष्ट्रविरण हुने अत्यावश्यक और्धीको
प्रकार िथा सङ्क्ख्यािा रिशः वृष्ट्रद्ध गदै जाने र ष्ट्रविरण गने और्धीको
दुरुपयोग तनयन्त्रणको ष्ट्रवशेर् धयवस्था गररनेछ ।

४.४

और्धीको अनुिान, खररद र ष्ट्रविरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन
विभिान खररद एवं आपुतिभ व्यवस्थालाई सुदृढ िुल्याउन प्रष्ट्ररयागि सुधारका
साथै यस प्रष्ट्ररयािा दक्ष फिाभतसि जनशश्रिको सं लग्निा गराइनेछ ।
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५.

स्वास््य

अनुसन्धानको

गुणस्िरलाई

अन्िराभष्ट्रिय

िापदण्ड

अनुरुप

बनाउाँदै

अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रिाणिूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नीति तनिाभण, योजना िजुि
भ ा,
और्धी एवं उपचार पद्धतििा उपयोग गनभ तनम्नअनुसारका रणनीतिहरू (नीति ५ सं ग
सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
५.१

स्वास््य अनुसन्धानको गुणस्िरिा वृष्ट्रद्ध गरी अन्िराभष्ट्रिय िापदण्ड अनुसार
बनाउन नेपाल स्वास््य अनुसन्धान पररर्द्को विभिान सांगठतनक, सं स्थागि
िथा सं यन्त्रगि श्रस्थतिलाई सियानुकूल सुधार गररनेछ । स्वास््य
अनुसन्धानको प्रवद्वभ न र सहजीकरणका लातग पररर्द्को क्षििा अतभवृष्ट्रद्ध गनभ
ष्ट्रवशेर् कायभरिहरू

५.२

ल्याइनेछ ।

स्वास््य अनुसन्धानलाई नागररकको स्वास््य प्रवद्वभ न, सं रक्षण, सुधार र
पुनस्थाभपनिा नयााँ खोज र सुझाव ददने गरी तनयिन गने र अनुसन्धानबाट
प्राप्त सुझावहरूलाई नीति तनिाभण, योजना िजुि
भ ा र कायाभन्वयनिा थप
प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गने व्यवस्था गररनेछ ।

५.३

स्वास््य अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन र तनष्कर्भहरूिा सबैको सहज पहुाँचिा
वृष्ट्रद्ध गररनेछ ।

५.४

अन्य क्षेत्रद्वारा गररने अनुसन्धानिा पतन स्वास््यलाई सिावेश गनभ प्रोत्साष्ट्रहि
गररनेछ ।

५.५

स्वास््य अनुसन्धानकिाभ र वैज्ञातनक िथा प्राष्ट्रवतधक जनशश्रिलाई स्वास््य
क्षेत्रका ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवर्यहरूिा अनुसन्धान गनभ प्रेररि गने र उनीहरूको
ष्ट्रवज्ञिाको उच्च सम्िान हुने अवस्था तसजभना गररनेछ ।

५.६

अध्ययन िथा अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रिय िथा अन्िराभष्ट्रिय सं स्थाहरूसाँगको
सञ्जाल स्थापना गररनेछ ।

५.७

स्वास््यसाँग सम्बश्रन्धि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय र सरकारी िथा गैरसरकारी शैश्रक्षक
सं स्थाहरूलाई अनुसन्धानिा सहभागी हुन प्रोत्साहन िथा सहजीकरण गररनेछ
।

५.८

ु िा उपलधध जडीबुटीहरूको बैज्ञातनक खोज अनुसन्धानलाई ष्ट्रवशेर्
िुलक
प्राथतिकिा ददइनेछ ।
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६.

स्वास््यसम्बन्धी सन्दे श एवं सूचना सुलभ रुपिा प्राप्त गने सूचनाको हक सम्बन्धी
अतधकारलाई कायभरुपिा पररणि गनभ श्रशक्षा, सुचना र सञ्चार कायभरिलाई उच्च
प्राथतिकिा ददई जनस्वास््य प्रवद्र्धन गनभ तनम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति ६
संग सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
६.१

स्वास््य क्षेत्रिा भए गरे का सम्पूण भ कायभहरूको सूचना सहज र सरल ढङ्गले
सम्पूणभ नागररकहरूको पहुाँचिा पु¥याउने राष्ट्रिय स्वास््य सूचना प्रणालीको
ष्ट्रवकास

६.२

गररनेछ ।

व्यश्रि वा सिुदायको चेिना वृष्ट्रद्ध गरी स्वास््य प्रबद्वभ न गनभ, रोगहरूको
रोकथाि गनभ, सियिा नै स्वास््य लाभ गनभ र व्यवहार पररविभन गनभ स्वास््य
श्रशक्षा सूचना िथा सञ्चारको व्यापक प्रयोगलाई उच्च प्राथतिकिािा राश्रखनेछ
।

६.३

नागररकको स्वास््यिा प्रतिकूल असर पाने सुिी, सुिीजन्य पदाथभ, िददरा,
िददराजन्य एवं अन्य खाद्यपदाथभको ष्ट्रवज्ञापन र प्रवधभनिा बन्दे ज लगाइनेछ
। त्यसै गरी नागररकको यौनजीवनलाई प्रत्यक्ष परोक्ष नकारात्िक असर पाने
कुनै पतन प्रकारका सञ्चार सािग्रीहरूिा बन्दे ज लगाइनेछ ।

६.४

जनसाधारणलाई प्रयोगिैत्री र िान्य हुने गरी स्थानीय भार्ािा सिेि
सूचनािूलक, प्रवद्र्धनात्िक र जनचेिनािूलक स्वास््य श्रशक्षा र सूचनाको
प्रवाह गनभ सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रहरूलाई पररचातलि गररनेछ ।

६.५

ष्ट्रवद्युिीय लगायिका सबै सञ्चारिाध्यिको उच्चिि् उपयोग गरी स्वास््य
सम्बन्धी जानकारी तलन सबै नागररकलाई प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ ।

६.६

अन्िराभष्ट्रिय िहिा अत्यन्ि प्रभावकारी र उच्च प्रतिफल ददन सक्षि भनी ठहर गररएको
ष्ट्रवद्यालय स्वास््य कायभरिलाई श्रशक्षा िन्त्रालयको सिन्वयिा दे शभररका
ष्ट्रवद्यालयहरूिा लागू गररनेछ । यसका लातग हाल सञ्चालनिा रहे का
ष्ट्रवद्यालयिा गररने स्वास््य सम्बन्धी कायभरिहरूलाई एकीकृि गरी ष्ट्रवस्िृि
कायभष्ट्रवतध सष्ट्रहिको कायभयोजना ियार गररनेछ र कम्िीिा िाध्यतिक
ष्ट्रवद्यालयसम्ि एक स्वास््यकिी व्यवस्था गरी स्वास््य कायभरि सञ्चालन
गररनेछ ।

६.७

स्वास््य सेवा खास गरी ष्ट्रवरािीको उपचारसाँग सम्बश्रन्धि सम्पूण भ प्रकारका
सूचनाहरू सम्वश्रन्धि सेवाग्राहीले प्राप्त गने सूचनाको हक स्थाष्ट्रपि गनभ
आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
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७.

गुणस्िरीय एवं स्वास््यवद्र्धक खाद्यपदाथभको प्रवद्र्धन, प्रयोगिाफभि कुपोर्णलाई
न्यूनीकरण गनभ तनम्न अनुसारका रणनीतिहरू तलइने (नीति ७ संग सम्बश्रन्धि)

छ

।
७.१

स्थानीय िहिा उपलधध हुने िथा उत्पादन गनभ सष्ट्रकने खाद्य पदाथभको
उत्पादन, प्रवद्र्धन र प्रयोगलाई ष्ट्रवशेर् जोड ददने गरी सिुदायिा आधाररि
पोर्ण

सम्बन्धी

श्रशक्षा

लगायिका

िाध्यािबाट

दीघभकालीन

रूपिा

कुपोर्णिुि गराउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
७.२

कुपोर्णको अवस्थािा सुधार ल्याउन ष्ट्रवद्यिान बहुक्षेत्रीय पोर्ण सम्बन्धी
नीति िथा खाद्य सुरक्षा लगायि

कायभरिहरू अध्यावतधक गदै उच्च

प्राथतिकिाका साथ लागू गररनेछ ।
७.३

खाद्य सुरक्षा र पोर्णको अवस्था बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले खाद्य
ु ा बढाउन कृष्ट्रर् ष्ट्रवकास िथा अन्य िन्त्रालयलाई तनरन्िर पृष्ठपोर्ण
सम्प्रभि
ददइने, स्थानीय तनकाय सिेिको सं लग्निािा सािुदाष्ट्रयक स्वास््य कायभरि
अन्िगभि करे साबारीको प्रवद्वभ न गने र हररयो सागसधजी र फलफूलको दै तनक
सेवन कम्िीिा ४०० ग्राि पुयाभइनेछ ।

७.४

शरीरलाई हानी पुयाभउने प्रशोतधि िथा ियारी खानेकुराहरू (Junk Foods),
िददरा र पेय पदाथभको प्रयोगलाई तनरूत्साष्ट्रहि गदै होटल र रे िुरेन्टबाट
तबष्ट्रर ष्ट्रविरण गररने खानेकुराहरूको गुणस्िर अनुगिन गनभ आवश्यक
कानून, कायभष्ट्रवतध र जनशश्रिको धयवस्था गररनेछ ।

७.५

खाद्य िथा िासुजन्य उत्पादनिा प्रयोग हुने िातनसको स्वास््यलाई प्रतिकूल
असर पाने खालका रासायतनक पदाथभहरू र ष्ट्रवर्ादीहरू हटाउन सम्बश्रन्धि
सरोकारवालाहरूसाँग सहकायभ गररनेछ ।

७.६

खाद्य

पदाथभजन्य

रोग

िथा

िोटोपनालाई

तनयन्त्रण

गनभ

उपयुि

जीवनशैलीलाई प्रोत्साष्ट्रहि गदै लतगनेछ ।
७.७

स्वास््यलाई

हानी

Adulteration)लाई

गने

गरी

कानुनको

तिलाइनेछ ।
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८.

सक्षि एवं जवाफदे ही सिन्वय,

अनुगिन िथा तनयिन सं यन्त्र एवं प्रष्ट्ररयाद्वारा

गुणस्िरी स्वास््य सेवा प्रवाह सुतनश्रिि गनभ तनम्नअनुसारका रणनीतिहरू (नीति ८
संग सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
८.१

सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट उपलधध गराइने सम्पूण भ स्वास््य
सेवाहरूको तनयिन गनभ कानूनी सं स्थागि व्यवस्था गरी गुणस्िरीय स्वास््य
सेवा प्रातप्तको सुतनश्रिििा गररनेछ ।

८.२

िानव िथा पशुपक्षीिा प्रयोग हुने आधुतनक, आयुवेद िथा वैकश्रल्पक
श्रचष्ट्रकत्सा पद्धतिअनुसारको और्धीको तनयिन कायभलाई थप प्रभावकारी
बनाउन ष्ट्रवद्यिान कानूनी धयवस्थािा सं शोधन गररनेछ । और्धी व्यवस्था
ष्ट्रवभागको पुनसंरचना गरी प्रत्येक श्रजल्लािा आवश्यक सं ख्यािा और्धी
तनरीक्षक रहने धयवस्था गररनेछ ।

८.३

गुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गरे को यष्ट्रकन हुने गरी राष्ट्रिय तनदे श्रशका र
प्रोटोकलहरू ियार गररनेछ । रोगहरूको उपचारका लातग अस्पिालहरूले
स्थानीय आवश्यकिा अनुसारको प्रोटोकल ियार पारी लागू
व्यवस्था

८.४

गनभ सक्ने

तिलाइनेछ ।

जनिािा प्रवाह गररने स्वास््य सेवाको उच्चिि् गुणस्िरको सुतनश्रििाका
लातग सेवा प्रदायक जनशश्रि, प्रयोग गररने प्रष्ट्रवतध, प्रयोगिा ल्याइने और्धी,
उपकरण आदद सरसािानको िापदण्ड सष्ट्रहिको उच्च गुणस्िर कायि गनभ
तनरन्िर अनुगिन र तनयिन गररनेछ ।

८.५

प्रयोगशाला/रि

सञ्चार

केन्िहरूलाई

स्िरीय

िुल्याउनुका

साथै

सो

प्रयोगशाला/केन्िहरूको सेवा िापदण्ड अनुसार स्िरीय हुनपु ने गरी तनयिन
गररनेछ

।

आवस्यक

प्रिाश्रणकरण(Accreditation)

कानुनी
गरे र

व्यवस्था
िात्र

गरी

सं चालनिा

प्रयोगशालालाई
ल्याउने

व्यवस्था

तिलाइनेछ ।
८.६

ु को कुनै पतन भौगोतलक क्षेत्रिा
सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट िुलक
ददइने स्वास््य सेवाको गुणस्िरको

तनरन्िर अनुगिन एवं िूल्याङ्कन गरी

सो को आधारिा पुरस्कार िथा दण्डको व्यवस्था गररनेछ ।
८.७

ष्ट्रवरािी वा स्वास््य सेवा प्रयोगकिाभको उजुरी र गुनासो सुन्ने िथा सो को
कानूनी उपचार प्रदान गनभ आवश्यक सं स्थागि सं रचना ियार गरी लागू
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गररनेछ ।

उपचारका रििा उपलव्ध भए सम्िका प्रष्ट्रवतधको सम्बन्धिा

परािशभ गनुभ पने व्यवस्था गररनेछ ।
८.८

स्वास््यिा तनजी क्षेत्रको लगानीलाई आि नागररकको ष्ट्रहििा प्रभावकारी
बनाउन कानूनी धयवस्था गनुक
भ ा साथै उपयुि ठाउाँिा लगानी वृष्ट्रद्ध गनभ
आवश्यक रणनीति तलइनेछ ।

८.९

िहािारीको रूपिा ष्ट्रवकतसि हुन सक्ने रोग दे खा पदाभ िोष्ट्रकएको तनकायलाई
िोष्ट्रकएको सियिा अतनवायभरूपले सूश्रचि गनुभ पने गरी सङरािक रोग ऐन,
२०२० अन्िगभि कानूनी व्यवस्था गररनेछ । सङरािक रोग ऐन, २०२०
लाई पररिाजभन गररनेछ ।

८.१० श्रचष्ट्रकत्सकले और्धीको तसफाररश गदाभ जेनेररक नाििा सबैले बुझ्ने गरी
स्पि रुपिा उल्ले ख गनुप
भ ने व्यवस्था गररनेछ ।
९

ाँ सम्वश्रन्धि व्यवसाष्ट्रयक पररर्दहरूलाई सक्षि, व्यवसाष्ट्रयक, एवं
स्वास््य सेवासग
जवाफदे ही बनाई पेशागि स्िरीयिा एवं सेवाको गुणस्िर सुतनश्रिि गनभ तनम्न
अनुसारका तनम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति ९ संग सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
९.१

ु को स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवतभन्न श्रशक्षाको स्िरीयिा र उपलधध गराइने
िुलक
स्वास््य सेवाको गुणस्िर सुतनश्रिि गनभ स्थाष्ट्रपि ष्ट्रवतभन्न पररर्द्को कायभ
प्रभावकारी, पारदशी र जवाफदे ही िुल्याइनेछ ।

९.२

स्वास््य सं स्था एवं पररर्द्हरूबाट प्रदत्त सेवािा एकरूपिा ल्याउन ष्ट्रवद्यिान
ऐन तनयििा सं शोधन गरी लागू गररनेछ ।

९.३

स्वास््य सं स्था एवं पररर्द्हरूलाई कानुनी र भौतिक रूपले थप सुदृढ गदै
लतगनेछ ।

९.४

तनजी र गैर सरकारी क्षेत्रिा स्थाष्ट्रपि स्वास््य सम्बन्धी व्यावसाष्ट्रयक
सङ्घ/सं स्थाहरूसाँग स्वास््य सेवा प्रवाह र अध्ययन अनुसन्धानिा सहकायभलाई
बढावा ददइनेछ ।

१०.

ाँ सम्वश्रन्धि वहुपक्षीय सरोकारवाला तनकायहरूको सहकायभलाई थप सुदृढ
स्वास््यसग
गदै राज्यको प्रत्येक नीतििा स्वास््यलाई िूलप्रवाहीकरण गनभ तनम्न अनुसारका
रणनीतिहरू (नीति १० संग सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
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१०.१

स्वास््यलाई ष्ट्रवकासको िुख्य एजेण्डाको रूपिा स्वीकार गदै
ष्ट्रवद्यिान बहुपक्षीय सहकारीिालाई थप सुदृढ बनाइने छ । सम्बद्ध सबै
नीतिहरूिा स्वास््यसम्बन्धी िुद्धाहरूलाई सिावेश गराइनेछ ।

१०.२ स्वास््य सेवा प्रातप्तिा सुरश्रक्षि खानेपानी, सरसफाइ, ऊजाभ, खाद्य सुरक्षा,
जलवायु, वािावरण, श्रशक्षा, आवास, सडक लगायि भौतिक ष्ट्रवकास जस्िा
अनेकौं पक्षहरूको प्रभाव हुने भएकाले बहुपक्षीय सिन्वय हुने गरी
कायभयोजनाहरू ियार गरी लागू गररनेछ ।
१०.३ नेपालले सन् २०१५ सम्िका लातग तनधाभररि स्वास््य सम्बन्धी सहस्राधदी
ष्ट्रवकास लक्ष्यिा प्राप्त गरे को प्रगतिलाई ददगो बनाउाँदै त्यसपतछ तनधाभररि हुने
लक्ष्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गररनेछ ।
१०.४ जलवायु

पररविभनबाट

पने

स्वास््य

सम्वन्धी

नकारात्िक

असरको

सम्बोधनका लातग सिष्ट्रिगि व्यवस्थापन गनभ राष्ट्रिय सं जाल िथा सं यन्त्र
एवं अवसरको सिुश्रचि प्रयोग गदै बहुपक्षीय कायभयोजना बनाई सरोकारवाला
सम्पूणभ तनकायसाँग सहकायभ गररनेछ ।
१०.५ पशुपक्षी िथा कीटहरूबाट िातनसिा सने रोगहरूको व्यवस्थापनका लातग
सरोकारवाला तनकायहरूसाँग प्रभावकारी सिन्वय र सहकायभको सिुश्रचि
व्यवस्था गररनेछ ।
११

स्वास््य संरक्षण िथा प्रवद्र्धनका लातग वािावरण प्रदूर्णको प्रभावकारी तनयन्त्रण
गदै स्वच्छ वािावरणिा बााँच्न पाउने नागररक अतधकारलाई सुतनश्रिि गनभ तनम्न
अनुसारका रणनीतिहरू (नीति ११ संग सम्बश्रन्धि) तलइनेछ ।
११.१ स्वास््य सं रक्षण र प्रवद्र्धनका लातग पयाभवरणीय प्रदू र्ण र िौसि
पररविभनबाट हुने प्रतिकूल असरको प्रभावकारी तनयन्त्रण गने सं यन्त्र तनिाभण
गरी तनयिन गररने कायभिा सष्ट्ररय नेित्ृ व तलई सहकायभ गररनेछ ।
११.२ दे शभर नै स्वास््य सेवाजन्य फोहरिैलाको वैज्ञातनक ढङ्गले व्यवस्थापन गनभ
प्रभावकारी व्यवस्था तलइनेछ । फोहरिैला व्यवस्थापनका सन्दभभिा
ष्ट्रवद्यिान कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गररनेछ ।
११.३ स्वास््य क्षेत्रिा प्रयोग हुने ष्ट्रवष्ट्रकरणहरूको व्यवस्थापन राष्ट्रिय िथा
अन्िराभष्ट्रिय िापदण्ड अनुरुप गनभ कानून िजूि
भ ा गरी कायाभन्वयन गररनेछ ।
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१२

गुणस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाह गनभ आवश्यक नीतिगि, सं स्थागि र व्यवस्थापकीय
िाध्यिद्वार स्वास््य क्षेत्रिा सुशासन कायि गनभ तनम्न अनुसारको रणनीतिहरू (नीति
१२ संग सम्बश्रन्धि तलइनेछ ।
१२.१

स्वास््य सेवा सञ्चालनलाई बढी प्रभावकारी साथै ष्ट्रवश्वसनीय बनाउन
प्रयोगिा रहेका तनयि कानूनको पुनरावलोकन गरी आवश्यकिा अनुसार
पररिाजभन गररनेछ । स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रवद्यिान ऐन तनयिको सिायनुकूल
सं शोधन र आवश्यकिा अनुसार एकीकरण गरी एकीकृि जनस्वास््य सेवा
ऐन बनाई लागू गररनेछ ।

१२.२

स्वास््य क्षेत्रिा हुने वैदेश्रशक सहयोगको प्रभावकारी पररचालनका लातग
सबै सहयोगी तनकायहरूलाई एकीकृि गरी पररणाििुखी उपयोग र
व्यवस्थापन गने पद्दिी अवलम्वन गररनेछ ।

१२.३

स्वास््य क्षेत्रअन्िगभि तनिाभण गररने सबै भौतिक सं रचनाहरू अपाङ्गिैत्री,
बालिैत्री िथा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउदैं लतगनेछ । हाल प्रयोगिा रहे का
िर जोश्रखििा रहे का सं रचनाहरूलाई उपलधध प्रष्ट्रवतधद्वारा सवलीकरण गरी
भूकम्प प्रतिरोधी बनाइनेछ । सम्पूण भ भौतिक सं रचनाहरूिा सेवा प्रदान
गनभ थप आवश्यक सं रचना जस्िै भण्डार आदद थप एवं व्यवश्रस्थि गदै
लतगनेछ ।

१२.४

भौगोतलक अवश्रस्थति र जनसं ख्याको आधारिा प्रचतलि भवन सं ष्ट्रहिा िथा
िापदण्ड (Building Standard) अनुसार स्वास््य सं स्थाहरु तनिाभण गररनेछ
।

१२.५

स्वास््य व्यवस्थापनका लातग आधुतनक सूचना प्रष्ट्रवतधको अतधकिि प्रयोग
गररनेछ ।

१२.६

प्राकृतिक ष्ट्रवपद् वा अन्य कारणबाट आइपने आकश्रस्िक स्वास््य
सिस्याहरूको ित्काल सम्बोधन गने गरी बहुपक्षीय कायभयोजना बनाई
कायाभन्वयन गररनेछ ।

१२.७

ष्ट्रवतभन्न अस्पिालहरूका ष्ट्रवकास सतिति र स्वास््य सं स्था सञ्चालन िथा
व्यवस्थापन सतिति

गठन गदाभ सािाश्रजक प्रतिष्ठा र सम्िान भएका िथा

स्वास््य सेवालाई परोपकारको रूपिा तलने व्यश्रित्वहरू, पेशाष्ट्रवदहरू र
स्थानीय सिुदायको सहभातगिा गराइनेछ । स्वास््य सेवाको गुणस्िर,
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सहज पहुाँच र तनरन्िरिाको लातग सेवा धयवस्थापनिा सिुदायको
सहभातगिालाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
१२.८

अस्पिाल ष्ट्रवकास सतिति लगायिका अन्य सतितिहरूको व्यवस्थापन र
तनयिनको लातग कानून तनिाभण गरी लागू गररनेछ ।

१२.९

स्वास््य सेवा प्रवाहिा सरकारी, तनजी क्षेत्र, सािुदाष्ट्रयक एवं सहकारी
क्षेत्रलाई सिेट्दै गुणात्िक सेवा सुतनश्रिि गराउन सुशासन कायभयोजना
बनाइ कायाभन्वयन गररनेछ । प्राथतिक स्वास््य सेवा प्रवाहिा िापदण्ड
बनाई वहुसङ्क्ख्यक उपभोिाको सहभातगिा भएको स्थानीय सहकारीलाई
स्थानीय िहका स्वास््य सं स्थाहरूको व्यवस्थापनिा सहभागी गराउाँदै
लतगनेछ ।

१२.१० स्वास््य सेवा प्रवाहलाई पारदशी, जवाफदे ही एवं जनउत्तरदायी बनाउन
स्वास््य सुशासन कायभयोजना बनाई लागू गररनेछ ।
१२.११ िानव शरीरबाट िन्िु वा रि जन्य पदाथभ श्रझक्ने वा प्रत्यारोपण गने वा
िानव अङ्ग प्रत्यारोपण गने कायभलाई कानूनद्वारा व्यवश्रस्थि िुल्याइनेछ ।
१२.१२ अङ्गप्रत्यारोपण गनभका लातग अङ्गहरू सहजिापूवक
भ
उपलव्ध गराउने
उद्देश्यले िश्रस्िष्क िृत्युलाई वैज्ञातनक िथा व्यावसाष्ट्रयक ढङ्गले पररभाष्ट्रर्ि
गरी अङ्ग दानको कायभ सहज पादै उपयुि अङ्ग प्रापकको छनौट सम्वन्धिा
कानूनद्वारा व्यवश्रस्थि गररनेछ ।
१२.१३ एउटा स्वास््य सं स्थािा धेरै ट्रेड युतनयन हुने गरे को विभिान सन्दभभिा
एउटा िात्र आतधकाररक पेशागि सङ्गठन (ट्रेड युतनयन) रहने व्यवस्था
गररनेछ ।
१२.१४ बााँझोपनालाई Surrogacy सम्वन्धी कानूनद्वारा व्यवश्रस्थि गररनेछ ।
१३

स्वास््य क्षेत्रको व्यवश्रस्थि िथा गुणस्िररीय ष्ट्रवकासका लातग सावभजतनक िथा तनजी
क्षेत्रको सहकायभलाई प्रवद्वभ न गनभ तनम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति १३ संग
सम्बश्रन्धि) तलइनेछ छ ।
१३.१ सावभजतनक िथा तनजी क्षेत्रको सहभातगिाको अवधारणालाई थप प्रोत्साष्ट्रहि
गनभ सावभजतनक िथा तनजी सहभातगिालाई एक आपसिा पररपूरक हुने गरी
ष्ट्रवकतसि गररनेछ ।
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१३.२ स्वास््य क्षेत्रिा सहकारी अवधारणालाई आवश्यक प्रोत्साहन िथा व्यवश्रस्थि
गनभ कानूनी व्यवस्था गररनेछ ।
१३.३ गैरसरकारी क्षेत्रका स्वास््य सं स्थालाई स्पि िापदण्ड बनाएर अनुदान
ददइनेछ ।
१४.

ु भ स्वास््य सेवाको सुतनश्रिििा गनभ र उपचारको खचभिा
गुणस्िरीय एवं सवभसल
नागररकको ष्ट्रवत्तीय सुरक्षा गनभ स्वास््य क्षेत्रिा लगानी बढाउाँदै लैजाने र तनजी
एवं गैर सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त ष्ट्रवत्तीय स्रोिहरूको प्रभावकारी उपयोग एवं व्यवस्थापन
गनभ तनम्न अनुसारका रणनीतिहरू (नीति १४ संग सम्बश्रन्धि)
१४.१

तलइनेछ ।

स्वास््य क्षेत्रिा खचभ गररने रकि, खचभ नभई लगानी भएको ि्यलाई
आत्िसाि् गदै

स्वास््य

क्षेत्रिा

प्रतिव्यश्रि

लगानी

तनधाभरण

गरी

जनसं ख्याको आधारिा बजेट छु ट्याउने व्यवस्था गररनेछ । प्रति व्यश्रि
लगानीलाई रिशः बृष्ट्रद्ध गदै
१४.२

लतगनेछ ।

हाल स्वास््यका लातग खचभ गररने कुल लागिको ५५ प्रतिशि रकि
व्यश्रिहरूको तनजी खचभ हुने गरे कोिा सो प्रतिशिलाई रिशः घटाइनेछ
।

१४.३

स्वास््य क्षेत्रिा ष्ट्रवतनयोश्रजि रकि ष्ट्रविरण गदाभ िापदण्ड बनाई न्याय
सङ्गिरूपिा ष्ट्रविरण गररनेछ ।

१४.५

ु भ स्वास््य सेवा प्रवाहको
ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापनलाई ददगो बनाई सवभसल
सुतनश्रिििाका लातग कानून िथा कायाभन्वयन तनदे श्रशका बनाई रािव्यापी
ष्ट्रविा योजना लागू गररनेछ । असिथभ िथा आतथभक रूपले ष्ट्रवपन्नलाई
छु ट ददने व्यवस्था गररनेछ ।

१४.६

खोप कायभरि तनवाभधरूपले सञ्चालन गनभ ष्ट्रवत्तीय अभाव हुन नददने
उद्देश्यले स्थाष्ट्रपि ‘खोप कोर्' लाई

१४.७

कानूनद्धारा धयवश्रस्थि गररनेछ ।

स्वास््य क्षेत्रको ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थाका लातग नयााँ उपायहरूको खोजी गने,
गराउने कायभलाई प्रोत्साहन ददइनेछ । स्वास््य क्षेत्रका अन्य कोर्लाई
व्यवश्रस्थि र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१४.८

स्थानीय िहका कायभरि र रकि स्वास््य सेवा र सं रचनाहरूका लातग
प्रयोग हुने व्यवस्था तिलाइनेछ ।
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१४.९

सूिीजन्य पदाथभ िथा स्वास््यलाई हातन गने अन्य पदाथभहरूको उत्पादन
िथा ष्ट्रवरी ष्ट्रविरणिा उच्च करद्वारा तनरुत्साष्ट्रहि गररनेछ । यसरी प्राप्त
स्रोिलाई स्वास््य सेवािा खचभ गररनेछ ।

१५.

ष्ट्रवष्ट्रवध
१५.१

यस राष्ट्रिय नीतििा रहेका धयवस्थाहरू कायाभन्वयन गनभ तबद्यिान तबर्यगि
नीतिहरू र नयााँ बन्ने त्यस्िा नीतिहरू सहयोगी र पररपूरक हुने छन् ।

१५.२

सेवाग्राही जनिालाई उश्रचि गुणस्िरको, यथेि, उपयि र यथासिय
स्वास््य सेवा तछटो छररिो उपलधध होस् भन्ने ध्येयले तनजी, धयापाररक
सिुदाय, सहकारी, सािुदाष्ट्रयक िथा ष्ट्रवकासका साझेदार सं स्थाहरू र नाफा
नकिाउने सेवा प्रदायकहरूसाँग साझेदारी र सहकायभलाई प्रोत्साहन गररने
छ ।

8.

संस्थागि धयबस्था स्थागि
यस नीतिको प्रभावकारी कायाभन्वयनका लातग स्वास््य िथा जनसङ्क्ख्या िन्त्रालय अन्िगभि
थप तनयिन तनकायको धयवस्था सष्ट्रहि केन्िदे श्रख ग्रािीण िहसम्िको विभिान सांगठतनक
सं रचनाका ष्ट्रवभाग, िहाशाखा, शाखा, उपशाखा आदद र सोही अनुसारका किभचारी दरबन्दीहरू
राज्यको पुनसं रभचना सिेिलाई ध्यानिा राखी आवश्यकिा अनुसार थपघट गररनेछ ।

9.

ष्ट्रवत्तीय स्रोि
सरकारी स्रोि, वैदेश्रशक ऋण िथा सहयोग िथा तनजी क्षेत्रको यस क्षेत्रिा हुने लगानी
सिग्रिा यस राष्ट्रिय स्वास््य नीति कायाभन्वयनका स्रोि हुने छन् ।

10.

अनुगिन िथा िूल्यांकन
१.

सञ्चालन गररने स्वास््य कायभरिहरूको प्रत्येक िहिा तनयतििरूपले अनुगिन र
िूल्याङ्कन गररने व्यवस्था गनभ च ुस्ि र प्रभावकारी सं यन्त्रको बनाई कायाभन्वयनिा
ल्याईने छ । यसका लातग राष्ट्रिय योजना आयोगले िजुि
भ ा गरी व्यवहारिा ल्याएको
नतिजािा आधाररि अनुगिन िथा िूल्याङ्कन ढााँचा िथा स्थानीय ष्ट्रवकास िन्त्रालयले
कायभन्वयनिा ल्याएको अनुगिन िथा िूल्याङ्कन प्रणाली सिेिलाई िध्यनजर गदै
प्रभावकारी अनुगिन िथा िूल्याङ्कन प्रणालीको ष्ट्रवकास गररने छ ।
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२.

स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सियानुसार पररिाजभन र पूण भ कम्प्युटर
प्रणालीिा स्िरोन्नति गररने छ ।

11.

जोश्रखि
१. स्वास््य क्षेत्रको

सिष्ट्रिगिरूपिा स्रोि पररचालन रणनीतिको अभाविा स्रोि

पररचालनिा कदठनाई हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
ु सङ्घीय सं रचनािा पररणि हुाँदा कायाभन्वयन गररने स्वास््य कायभरिहरू केन्ि
२. िुलक
र सङ्घको दाष्ट्रयत्वतभत्र पने गरी छु ट्टयाई स्वास््य नीतिको पुनसभिायोजन गनुप
भ ने हुन
सक्दछ ।
12.

खारे जी
राष्ट्रिय स्वास््य नीति, २०४८ खारे ज गररएको छ ।
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