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प्रदेश सरकार 

 

सामाशजक ववकास मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मशन्त्रपररषद्) को मममत २०७७।०२।०१ को मनर्णयानसुार 
"प्रदेश स्वास््य नीमत २०७७" सम्बन्धी सूचना सम्बशन्धत सबैको जानकारीका 
लामग प्रकाशशत गररएको छ ।  

 

प्रदेश स्वास््य नीमत २०७७ 
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१. पषृ्ठभमूम 

नेपालको संववधानले मनिःशलु्क आधारभतू तथा आकशस्मक स्वास््य सेवालाई 
मौमलक हकको रुपमा स्थावपत गरेको छ।देश संघीय शासन प्रर्ालीमा 
रुपान्तरर् भइसकेको अवस्थामा स्वास््य सेवाका संरचना तथा सेवा प्रर्ाली 
संघ,प्रदेश र स्थानीय गरर तीन तहमा ववभाजन गररएको छ।संघीय संरचनामा 
गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा सवणव्यापी पहुुँच पयुाणउने प्रदेशको समेत दावयत्व 
रहेको छ।संववधान बमोशजम ववमभन्न तहले सम्पादन गने कायणहरुको अमधकार 
सूची,संघीय नीमत तथा कायणक्रमहरु, ददगो ववकास लक्ष्य, नेपालले ववमभन्न 
समयमा गरेका अन्तराणविय प्रमतबद्धताहरु एवम ्प्रदेशमा स्वास््य के्षत्रमभत्रका 
समस्या र चनुौतीहरु, प्रदेश नीमत, प्रदेशमा उपलब्ध साधन र स्रोत, त्य 
तथा प्रमार्हरुलाई समेत ववश् लेषर् गरी प्रदेशको स्वास््य प्राथममकता तय 
गररएको छ। यसैको आधारमा प्रदेशको समवृद्धका लामग समदृ्ध प्रदेश खसुी 
जनता भन् न े दीघणकालीन सोचलाई साथणक तलु्याउन प्रदेश स्वास््य नीमत, 
२०७७ तजुणमा गरर जारी गररएको छ। 

२. समीक्षा 

(क)  ववगतका प्रयासहरु 
नेपालको स्वास््य के्षत्र ववमभन् न सामाशजक तथा साुँस्कृमतक मूल्य 
मान्यता र व्यशिगत ज्ञान सीपमा आधाररत उपचार पद्धमतबाट ववकास 
हुुँदै क्रमशिः आयवेुददक पद्धमत र आधमुनक शचवकत्सा सेवा प्रर्ालीको 
शरुुवात भएको हो।प्रदेश मभत्र औपचाररक रुपमा आधमुनक शचवकत्सा 
सेवा प्रर्ालीको शरुुवात भीम शमशेरको पालामा (वव.सं. १९४२ देशख 
१९५८) पृ् वी-भीम अस्पताल समूह अन्तगणत नेपालगञ् ज र 
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तौमलहवामा तथा चन्र शमशेरको पालामा (वव.सं. १९५९ देशख 
१९८६) पृ् वी-चन्र अस्पताल समूह अन्तगणत पाल्पा र परासीमा 
स्थापना गररएका अस्पतालहरुद्वारा भएको पाइन्छ।चन्र शमशेरकै 
समयमा वव.सं. १९६७ मा ६ शैया अस्पतालको रुपमा सरुु गररएको 
लशुम्बनी प्रादेशशक अस्पताल  हाल ४०० शैयाको अस्पतालका रुपमा 
सञ् चालनमा छ। आयवेुददक स्वास््य प्रर्ालीका हकमा अत्यन्तै परुानो 
स्वास््य प्रर्ालीको इमतहास रहेको भएपमन प्रदेश नं. ५ को सन्दभणमा 
वव.सं. २०४८ मा दाङको ववजौरीमा स्थावपत १५ शैयाको के्षत्रीय 
आयवेुददक शचवकत्सालयबाट (हाल ३० शैया) ववकमसत भएको हो। 

नेपालमा वव.सं. २०१३ सालबाट सरुुवात भएको प्रथम आवमधक 
योजनामार्ण त स्वास््य क्षेत्रको योजनाबद्ध ववकासको सरुुवात भएको 
हो।वव.सं २०४८ मा जारी गररएको राविय स्वास््य नीमतले आधारभतू 
स्वास््यमा सबैको पहुुँच पयुाणउन े उद्दशे्यले स्वास््य के्षत्रमा पूवाणधार 
मनमाणर्, दक्ष जनशशि उत्पादन, क्षमता अमभवृवद्ध, सूचनाको 
व्यवस्थापन, गैरसरकारी के्षत्रलाई स्वास््यमा लगानीमैत्री वातावरर्को 
मसजणना तथा आयवेुददक तथा अन्य शचवकत्सा प्रर्ालीको ववकास गने 
रर्नीमत अनरुुप तत्कालीन सबै गाउुँ ववकास समममतहरूमा उपस्वा्य 
चौकी, इलाकाहरूमा स्वास््य चौकी, प्रत्येक मनवाणचन क्षेत्रमा प्राथममक 
स्वास््य केन्रहरू, शजल्लास्तरमा शजल्ला जनस्वास््य कायाणलयहरु, 
अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पतालहरुको स्थापना भएको मथयो। सोही 
क्रममा प्रदेश नं. ५ मभत्र पमन ववमभन्न तहमा आधमुनक तथा आयवेुददक 
स्वास््य प्रर्ालीका ववमभन्न अस्पतालहरु,प्राथममक स्वास््य केन्रहरु र 
स्वास््य चौकीहरु स्थापना भएका छन।् 
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प्रदेश नं. ५ अन्तगणत स्वास््य क्षेत्रमा जनशशि उत्पादनका सन्दभणमा 
नेपाल सरकारद्वारा वव.सं २०२६ सालमा अक्जलुरी नसण ममडवाइर् 
(अ.न.मम.) तामलम स्कूलका रुपमा नेपालगन्ज नमसणङ्ग क्याम्पसको 
स्थापना भएको मथयो।वव.सं. २०४३ सालमा दाङमा नेपाल संस्कृत 
ववश्वववद्यालयको स्थापना पश्चात आयवेुदमा स्नातक स्तरीय जनशशि 
उत्पादनका लामग व्याचलर अर् आयवेुददक मेमडमसन एण्ड सजणरी 
अध्ययन को शरुुवात भएको हो। मनजी के्षत्रको लगानीमा आधमुनक 
शचवकत्सा सेवाका जनशशि उत्पादनका लामग ववमभन्न समयमा प्रदेश नं. 
५ मभत्र चार वटा मेमडकल कलेजहरु स्थापना भई सञ् चालनमा रहेका 
छन।्  

हाल प्रदेश सरकारको स्वास््य के्षत्रका शजम्मेवारीहरु परुा गनण 
सामाशजक ववकास मन्त्रालय अन्तगणत स्वास््य मनदेशनालय, प्रदेश 
स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्र, स्वास््य तामलम केन्र, प्रदेश 
स्वास््य प्रयोगशाला जस्ता नयाुँ संरचनाको स्थापना गनुणका साथै शजल्ला 
अस्पताल, ववशेषज्ञ तथा ववशशष्टीकृत सेवा प्रदान गने अस्पतालहरु तथा 
शजल्ला शस्थत स्वास््य कायाणलयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरर् 
भएका छन।्प्रदेश सरकारले प्रथम आवमधक योजनाको आधारपत्र र 
प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरर् तथा स्तरोन्नमत 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ।  

ख)  ववद्यमान शस्थमत 
प्रदेश नं. ५ को वस्तशुस्थमत वववरर् अनसुार नेपालको कुल 
जनसंख्याको कररब १७ प्रमतशत जनसंख्या बसोबास गने यस प्रदेशको 
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जनघनत्व २५२.६ प्रमतवगण वक.मम. रहेको छ, जनु राविय जनघनत्व 
(१८० प्रमतवगण वक.मम.) भन्दा बढी हो।प्रदेश नं. ५ को कुल प्रजनन ्
दर राविय कुल प्रजनन दर (२.३) भन्दा बढी (२.४) रहेको 
छ।बहआुयाममक गररबी सूचकांक अनसुार प्रदेशको गररबी (२९.९२) 
राविय  स्तर (२८.६२) भन्दा धेरै छ।अनमुामनत आय ु६७.५ वषण 
रहेको यस प्रदेशमा ५५ प्रमतशत घरधरुीलाई नशजकको स्वास््य संस्था 
पगु्न ३० ममनेट भन्दा बढी समय लाग्न ेदेशखन्छ।हाल प्रदेश मभत्रका 
सरकारी स्वास््य संस्थामा कायणरत स्वास््य जनशशि र जनसंख्याको 
अनपुात हेदाण प्रमत एक जना डाक्टर २०४०६ जनसंख्या ,प्रमत एक 
प्यारामेमडक्स १९८२ जनसंख्या र प्रमत एक जना नसण २८१२ 
जनसंख्या रहेको छ। 

सामाशजक ववकास मन्त्रालयको स्वास््य सम्बन्धी वावषणक प्रमतबेदन 
२०७४/७५ का अनसुार यस प्रदेशमा स्वास््य सेवा प्रवाह गनण 
सरकारी अस्पताल २०, प्राथममक स्वास््य केन्र ३०, स्वास््य चौकी 
५७०, शहरी स्वास््य केन्र ६१,सामदुावयक स्वास््य ईकाइ ६६, 
गाुँउघर शक्लमनक १९४२, खोप शक्लमनक २७०४, मवहला स्वास््य 
स्वयम ्सेववका (म.स्वा.स्वं.से.) ८९९४, वमथणङ सेन्टर ३६३, आयवेुद 
औषधालय ४६, प्रादेशशक आयवेुद शचवकत्सालय १, आयवेुद 
शचवकत्सालय २ र आयवेुद स्वास््य केन्र ८ रहेका छन।्यसैगरर 
आधारभतू आकशस्मक प्रसूमत तथा नवजात शशश ुसेवा केन्र ३२, वृहत 
आकशस्मक प्रसूमत तथा नवजात शशश ुसेवा केन्र १४ छन।् 
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सन ् २०१६ मा भएको नेपाल जनसांशख्यक तथा स्वास््य सवेक्षर् 
अनसुार यस प्रदेशमा प्रमत हजार जीववत जन्म मध्ये नवजात शशशकुो 
मतृ्यदुर ३०, शशश ुमतृ्यदुर ४२ तथा ५ बषण ममुनका बालबामलकाको 
मतृ्यदुर ४५ रहेको छ जनु राविय त्याङ्क (क्रमशिः २१, ३२ र ३९) 
भन्दा उच्च छ। यो अवस्था दमलत, जनजाती तथा आमथणकस्तर न्यून 
भएका समदुायमा झनै बढी रहेको छ। यस्तै पूर्ण खोप पाउन े
बालबामलका ७८ प्रमतशत मात्र रहेको यस प्रदेशमा ददगो ववकास लक्ष्य 
हामसल गनण स्वास््य सेवाले थप र व्यवशस्थत प्रयास गनुणपने देशखन्छ। 
५ वषण ममुनका बालबामलकाहरुमा ३९ प्रमतशतमा पडु्कोपन, ८ 
प्रमतशतमा ख्याउटेपन तथा २७ प्रमतशतमा न्यून तौल रहेको छ।यस्तै 
५३ प्रमतशत ६-५९ मवहना सम्मका बालबामलकाहरु र ४४ प्रमतशत 
१५-४९ वषणका प्रजनन उमेरका मवहलाहरु रि अल्पताबाट ग्रमसत 
छन।्साथै १९ प्रमतशत १५-४९ वषणका प्रजनन उमेरका मवहलाहरुमा 
कम तौलको समस्या रहेको छ। 

नेपाल जनसांशख्यक तथा स्वास््य सवेक्षर् २०१६ अनसुार ४ पटक 
गभणवती जाुँच गराउन े १५-४९ वषणका मवहलाहरु ६७.३ प्रमतशत, 
स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराउने ५९.४ प्रमतशत, दक्ष 
स्वास््यकमीबाट सतु्केरी सेवा पाउन ेमवहला ५६.६ प्रमतशत तथा दईु 
ददन मभत्रमा सतु्केरी पश्चातको जाुँच गराउने मवहला ६०.४ प्रमतशत 
रहेका छन,् जनु राविय अवस्था भन्दा कमजोर हो। राविय त्याङ्क 
अनसुार मात ृमतृ्यदुरको अनपुात २३९ प्रमतलाख जीववत जन्म रहेको 
छ भने सन ् २०३० सम्म ७० मा झाने ददगो ववकास लक्ष्य छ। 
यस्तै प्रदेश नं. ५ मा पररवार मनयोजनको आधमुनक साधन प्रयोग दर 
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३८.९ रहेको मा सन ् २०३० सम्म ६० प्रमतशत परु् याउने लक्ष्य 
रहेको छ। 

भौगोमलक, सामाशजक, साुँस्कृमतक तथा आमथणक ववववधतायिु यस 
प्रदेशमा मसकलसेल एनेममया, थालासेममया जस्ता ववशेष प्रकृमतका 
रोगहरुका साथै डेंग,ु औलो, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कालाजार रोगको प्रभाव 
उच्च रहेको छ। 

आरामदायी जीवनशैली, मददरा तथा सूतीजन्य पदाथणको सेवन 
लगायतका कारर्ले मटुु तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरु, क्यान्सर, 
मधमेुह जस्ता दीघण रोगहरुको प्रकोप बढ्दो छ। प्रदेश नं. ५ मा ९.५ 
प्रमतशत दीघण श् वास-प्रश् वास सम्बशन्ध रोग, ४४ प्रमतशत उच्च रिचाप, 
९.६ प्रमतशत मधमेुह तथा ५.७ प्रमतशत मगृौलाका रोगीहरु रहेका 
छन।् 

३. ववद्यमान स्वास््य समस्या, चनुौती र अवसर  

३.१. समस्या  
प्रदेशमभत्र आवश्यक पूवाणधार सवहतका ववशशष्टीकृत तथा ववशेषज्ञ सेवा 
प्रदान गने अस्पताल नहनु ुसाथै उपलब्ध भएको सेवाको उपयोग पमन 
प्रयाणप्त नहनु,ु उपलब्ध स्वास््य सेवाको गरु्स्तर र दक्षतामा आशामतत 
उपलब्धी नहनु,ु अपयाणप्त दरबन्दी तथा जनशशिको उशचत व्यवस्था 
नहनु,ु कमणचारीहरुको वृशि ववकास साथै स्वास््य कमीहरुको उत्प्ररेर्ा 
र प्रवशृिमा कमी, समय सापेक्ष स्वास््यका ववमभन् न कायणक्रमहरुमा 
पाठ्यक्रम पररमाजणन नहनु ु ववद्यमान स्वास््य समस्याका रुपमा रहेका 
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छन।् यस्तै प्रमार्मा आधाररत योजना तजुणमा र कायाणन्वयन गनण 
आवश्यक गरु्स्तरीय एवम ् एकीकृत सूचनाको संकलन, प्रशोधन, 
प्रमतवेदन, प्रयोग तथा ववश्लषेर् नहनु,ु मनजी के्षत्रको सूचना एकीकृत 
गनण नसक्न,ु खररद तथा आपूमतण व्यवस्थापनका लामग प्रके्षपर्, पररमार् 
मनधाणरर्, खररद, गरु्स्तर समुनशश् चतता आददको लामग पयाणप् त सूचना 
नहनु ु तथा खण्डीकृत खररद प्रकृयाले लागत प्रभावकारीता नहनु,ु 
भण्डारर्को उपयिु व्यबस्था नहनु,ु अत्यावश्यक तथा मनिःशलु्क 
औषमध  खररदका लामग पयाणप् त बजेट र लगानी नपगु्न,ु स्थानीय 
तहहरुमा स्वास््यको अपयाणप्त संस्थागत क्षमता, आकशस्मक तथा 
मनिःशलु्क आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गनण संवैधामनक व्यवस्था भए 
अनरुुप सबै बडाहरुमा स्वास््य संस्थाहरु नहनु,ु सशुासनका 
व्यवहारहरु जस्तै वडापत्र, सामाशजक परीक्षर् आदद पालना नगररन,ु 
जनप्रमतमनमध र स्वास््यकमी बीचको बझुाईमा मभन् नता र अस्पष्टता 
रहन ुतथा मनजी के्षत्रलाई मनयमनको दायरामा ल्याउन नसक्न ुजस्ता 
समस्याहरु ववद्यमान रहेका छन।्  

३.२. चनुौती 
पररवमतणत सन्दभणमा ववमभन्न तहहरु बीचको समन्वय कायम गनुण, स्रोत 
तथा साधनहरुको व्यवस्थापन, समयानकूुल ववमध तथा प्रववमधमा दक्ष 
जनशशि व्यवस्थापन गनुण तथा भएका जनशशिहरुको समय सापेक्ष 
व्यवस्थापन गनुण, प्रववमध मैत्री एकीकृत सूचना प्रर्ाली र स्वास््य 
सूचनाहरुको ववश्लषेर् र व्याख्या गने सीप र दक्षता, ववमभन्न तहहरुमा 
गरु्स्तरको समुनशश् चतता गनुण स्वास््य के्षत्रका चनुौती हनु।् स्वास््य 
उपकरर् तथा औजारहरुको मानक तजुणमा गनुण र बजारमा सहज 
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उपलब्धता कायम गनुण, महामारी र ववशषे अवस्थामा चावहन े
बर्रस्टक तथा डाईग्नोवष्टक वकटको व्यवस्था र सवह प्रयोग गनुण, 
खोप सेवाको लामग कोल्ड चेन व्यवस्थापन, सबै तहहरुमा स्वास््यमा 
गनुणपने लगानीको एकरुपता बझुाई, आन्तररक मनयन्त्रर् प्रभावकारी 
बनाउन,ु लशक्षत वगणको पवहचान गरर सवणव्यापी पहुुँच स्थावपत गनुण, 
सामाशजक तथा सांस्कृमतक व्यवधानहरु, राविय तथा अन्तराणविय 
प्रमतवद्धता अनसुार ववमभन् न तहमा सञ्चामलत कायणक्रमको संचालन र 
अनगुमन प्रभावकारी बनाउन,ु तहगत तथा अन्य प्रशासमनक मनकायहरु 
मबच समन्वय, जवार्देहीताको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउुँदै 
पेशागत समूहहरुको व्यवस्थापन, ववमध र व्यवहारमा संघीय प्रर्ाली 
अनसुार पररवतणन गनुण गराउन,ु मनिःशलु्क ववतरर् गररने औषमधहरू 
सहज रुपमा उपलब्ध गराउन ु वतणमान स्वास््य के्षत्रका चनुौतीहरु 
छन।् सीमान्तकृत समदुायमा सरुशक्षत माततृ्व र पररवार मनयोजनका 
सेवा लगायत आधारभतू स्वास््य सेवाहरू परु् याउन ुर दक्ष जनशशि 
उपलब्ध गराउन ुस्वास््य के्षत्रका प्रमखु चनुौतीहरू हनु।्  

३.३. अवसर 
स्वास््य संस्थाहरूको प्रदेशव्यापी सञ्जाल तयार हनु,ु बजारमा दक्ष 
स्वास््यकमी तथा अत्याधमुनक प्रववमध र उपकरर् उपलब्ध हनु,ु 
सवणसाधारर् नागररकमा स्वास््य सेवाको महत्व बारे जनचेतना बढ्दै 
जान,ु कायणसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन तथा सजायको व्यवस्था गनण 
सवकन,े स्थानीयस्तरबाट कायाणन्वयन तथा प्रभावकारी अनगुमन हनु ु
वतणमान अवस्थामा स्वस््य के्षत्रका अवसरहरु छन।् मनजी तथा 
गैह्रसरकारी के्षत्रसुँग सहकायण, प्रादेशशक जनशशिको रर्नीमत तयार 
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गरर लाग ु गनण सवकन,े स्थानीय तहहरुलाई अमधकार प्राप्त हनु,ु 
एकीकृत सूचना प्रर्ालीको स्थापना गरर सूचनाको सही प्रयोग गनण 
सवकन ेअवस्था, ववमध प्रववमधको पहुुँचमा बवृद्ध, ववमभन् न सेवामा मूल्यको 
मापदण्ड तोक्न सवकने, संघीय संरचनागत भमूमकाले गदाण स्थानीय 
तहले नै मनर्णय गनण सक्ने, Standardization list तथा 
specification bank को स्थापना गरर उपयिु प्रयोग गनण सवकन े
पररशस्थती हनु ु स्वास््य के्षत्रका ववद्यमान अवसरहरु हनु।् प्रादेशशक 
स्वास््य वविीय रर्नीमत बनाई लाग ु गनण सवकने, लागत सवहतको 
कायणयोजना बनाई लाग ुगनण सवकने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वावषणक 
कायणयोजना र बजेट तयार गनण सवकने, जनप्रमतमनमधको उपशस्थमतमा 
अनगुमन गने व्यवस्था, प्रदेशशक र स्थानीय तहले आ-आफ्नो नीमत र 
कायणववमध तय गरर कायाणन्वयन गनण सवकन े तथा जनप्रमतमनमधहरुको 
उत्साह र प्रमतवद्धता रहन ु स्वास््य के्षत्रको अवसरको रुपमा रहेका 
छन।् यसै गरर मनजी, गैह्रसरकारी तथा सरकारी साझेदारी, प्रदेशमभत्र 
रहेका सडक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमहरुको ववकास र मबस्तार, दूर 
शचवकत्सा तथा हवाई उद्धारको व्यवस्था आदद स्वास््य क्षेत्रको 
ववकासको लामग अवसरहरु रहेका छन।् 

४. प्रादेशशक स्वास््य नीमतको औशचत्य, मनदेशक मसद्धान्त, भावी सोच, ध्येय, लक्ष्य 
तथा उद्दशे्यहरु 

४.१. औशचत्य 
स्वास््य के्षत्रका ववद्यमान समस्या तथा चनुौमतहरूको सम्बोधन गरर 
गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा प्रदेशबासीको संववधान प्रदि हक 
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समुनशश् चत गनण एवम ् संघीय संरचना अनरुूप ववद्यमान स्वास््य नीमत, 
रर्नीमत तथा कायणक्रमहरूलाई प्रदेशको प्राथममकता अनकूुल हनुे गरर 
प्रदेश स्वास््य नीमत प्रमतपादन गनण आवश्यक छ। ववद्यमान स्वास््य 
सेवालाई सदुृढीकरर् गदै प्राप्त उपलशब्धहरू ददगो राख्दै थप 
उपलब्धीहरु हामसल गनण राज्यको संघीय संरचना अनरुुप प्राप्त 
अमधकार के्षत्र तथा दावयत्वअनरुूप स्वास््य सेवाको संरचना ववकास 
तथा ववस्तारका साथै गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाहकालामग मागणदशणन 
गनुण अपररहायण छ। नेपालले गरेका राविय तथा अन्तराविय 
प्रमतबद्धताहरूलाई सम्बोधन गनण र ददगो ववकासको लक्ष्य हामसल 
गनणका लामग यो नीमत अपररहायण छ। 

४.२. मनदेशक मसद्धान्त  
प्रदेशले स्वास््य नीमत तयार गदाण यसका केही मूल मनदेशक मसद्धान्त 
प्रमतपादन गरर सोही आधारमा नीमत तथा रर्नीमत प्रस्ताव गररएका 
छन।् प्रस्ततु मनदेशक मसद्धान्तका आधारमा प्रदेशको स्वास््य नीमत, 
२०७७ को कायाणन्वयन गररनेछ ।  
४.२.१  गरु्स्तरीय स्वास््य सेवाको सवणव्यापी पहुुँच, 
४.२.२ अन्तर सरकारी तथा बहकेु्षत्रीय सहभामगता, समन्वय र 

सहकायण, 
४.२.३ सामाशजक न्यायको आधारमा समतामूलक स्वास््य सेवा, 
४.२.४ पयाणप् त लगानी र समशुचत उपयोगको समुनशश् चतता, 
४.२.५ सशुासन, जवार्देवहता र पेशागत आचरर् प्रमत प्रमतबद्धता 
४.२.६ स्वास््य सेवामा नवीनता तथा मसजणनशीलता 

४.३. भावी सोच 
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समदृ्ध प्रदेशका लामग स्वस्थ र खसुी नागररक । 
४.४. ध्येय 

प्रदेशबासीको स्वस्थ रहन पाउने मौमलक हकको समुनशश् चतता गने। 
४.५. लक्ष्य 

समतामूलक एवम ् सदुृढ स्वास््य सेवा प्रर्ालीको माध्यमबाट 
गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा सबैको पहुुँच बवृद्ध गरर प्रदेशबासीको 
स्वास््य अवस्थामा उच्चतम सधुार ल्याउन।े  

४.६. उद्दशे्यहरू 
४.६.१  सबै तहमा आवश्यक सेवा तथा पूवाणधार, औषमध, औजार 

तथा उपकरर्, सूचना, प्रववमध र दक्ष स्वास््यकमीहरू 
सवहतको सक्षम र प्रभावकारी स्वास््य सेवा प्रर्ाली 
समुनशश् चत गनुण। 

४.६.२ आमथणक, सामाशजक तथा भौगोमलक रुपमा वपछमडएका 
लगायत सबै प्रदेशबासीले सबै तहबाट सहज, सलुभ, सरल 
र गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गनण सक्ने गरर सेवाको 
पहुुँच अमभबवृद्ध गनुण। 

४.६.३ स्वस्थ जीवनशैली प्रबद्धणन, व्यवहार पररवतणन र स्वास््यमा 
प्रमतकूल असर गने कारक तत्वहरुलाई मनरुत्सावहत गनणका 
लामग अनकूुल वातावरर् मसजणना गनुण। 

४.६.४ आपतकालीन र ववपद्को अवस्थामा स्वास््य सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी रुपमा अववशच्छन्न उपलब्ध गराउन।ु 

४.६.५ स्वास््य सेवा व्यवस्थापनमा अन्तर सरकारी, सामदुावयक तथा 
बहपुक्षीय समन्वय, साझेदारी र सहकायण गने साथै 
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आवश्यकता अनरुुप मनजी र गैरसरकारी के्षत्रसुँग समेत 
सहकायण गनुण।  

४.६.६ सशुासन, जवार्देवहता र शजम्मेवारीपनको प्रबद्धणन गरर 
स्वास््य सेवालाई जनउिरदायी बनाउन।ु 

४.६.७ स्वास््य के्षत्रमा लगानी बवृद्ध र समशुचत प्रयोग गरर स्वास््य 
समस्याका कारर्ले पने व्यशिगत व्ययभारको अनपुात कम 
गनुण।  

५. नीमतहरू 

प्रदेशको ववशशष्टीकृत भौगोमलक तथा प्रादेशशक अवस्था तथा मौजदुा स्वास््य 
सेवासम्बन्धी समस्या र चनुौमतलाई सम्बोधन गदै प्रदेशका नागररकहरुको 
सेवामा पहुुँच तथा गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्राप् त गने अमधकार समुनशश् चत गनण 
प्रदेश सरकारले देहायका नीमत अवलम्बन गरेको छ। 

५.१.  प्रदेशमभत्रका सबै तहका स्वास््य संस्थाबाट मनिःशलु्क, आधारभतू र 
आकशस्मक स्वास््य सेवा समुनशश् चत गररनेछ। 

५.२.  ववशेषज्ञ तथा ववशशष्टीकृत स्वास््य सेवालाई सदुृढीकरर् गदै 
समतामूलक पहुुँच बवृद्ध गररनेछ। 

५.३.  गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाहको लामग आवश्यक पूवाणधार, औषमध, 
औषमधजन्य सामाग्री, औजार, उपकरर् तथा मनदानात्मक सेवाको 
व्यवस्था गररनछे।  

५.४.  स्वास््य सेवा प्रवाहलाई सदुृढ गनण दक्ष जनशशि उत्पादन, ववतरर्, 
पररचालन तथा व्यवस्थापन गररनेछ। 
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५.५.  आयवेुद तथा प्रदेशमा प्रचमलत अन्य परम्परागत, प्राकृमतक 
शचवकत्सा, योग लगायत वैकशल्पक शचवकत्सा पद्धमतहरुको आधारभतू, 
ववशेषज्ञ तथा ववशशष्टीकृत स्वास््य सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध 
गराइनेछ। 

५.६. न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) तथा 
राविय शचवकत्सा मापदण्ड (National Medical Standard) का 
आधारमा प्रादेशशक मापदण्ड तयार गरर स्वास््य संस्थाहरुबाट 
गरु्स्तरीय रुपमा स्वास््य सेवा प्रवाह गररनछे। 

५.७.  सामाशजक, आमथणक, भौगोमलक, लैंमगक, धाममणक र साुँस्कृमतक 
वहसाबले पछामड परेका समदुायको गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा पहुुँच 
र उपयोग बवृद्ध गररनछे।  

५.८.  वकशोर वकशोरी तथा मवहलाको सरुशक्षत माततृ्व तथा प्रजनन 
स्वास््य अमधकार समुनशश् चत गररनेछ। 

५.९. नसने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लामग प्रवधणनात्मक, 
प्रमतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुणस्थापनात्मक तथा प्रशामक 
(Palliative) स्वास््य सेवा प्रवाह गररनेछ। 

५.१०. स्वस्थ सकारात्मक व्यवहार पररवतणनका लामग स्वास््य शशक्षा र 
सूचना प्रवाह गदै अनकूुल वातावरर् समुनशश् चत गररनछे। 

५.११. बढ्दो शहरीकरर्बाट उत्पन्न हनु े स्वास््य समस्याहरुको 
व्यवस्थापनको लामग शहरी स्वास््य प्रबद्धणन योजना तजुणमा गरर 
कायाणन्वयन गररनेछ।  
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५.१२. स्वास््यवद्धणक खाद्य पदाथणको प्रवद्धणन र उपभोग बढाई पोषर् 
शस्थमतमा सधुार गररनेछ र उत्पादन तथा पहुुँचमा बवृद्ध गनण 
आवश्यक समन्वय गररनछे। 

५.१३.  ववपद् वा प्रकोपको समयमा पनण सक्ने सम्भाववत स्वास््य असरहरु 
तथा महामारी न्यूनीकरर् एवम ् प्रमतकायणको लामग बहपुक्षीय 
सहकायण गररनछे।  

५.१४. वातावरर्बाट स्वास््यमा पने प्रमतकूल असरहरु न्यूनीकरर् तथा 
व्यवस्थापन गररनछे। 

५.१५.  स्वास््य के्षत्रका प्रगती एवम ् उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गदै थप 
उपलब्धी हामसल गनण आवश्यक समन्वय र सहकायण गररनेछ। 

५.१६.  ववमभन् न कायणस्थलहरुमा काम गने कामदारहरुको पेशागत स्वास््य 
सरुक्षा समुनशश् चत गररनेछ। 

५.१७.  स्वास््य सेवाको पहुुँच र उपयोगमा बवृद्ध गनण सावणजमनक, 
सामदुावयक तथा आवश्यकता अनसुार मनजी के्षत्रसुँग साझेदारी 
गररनेछ।  

५.१८. अध्ययन तथा अनसुन्धानात्मक कायणलाई प्रबद्धणन गदै मनष्कशणको 
आधारमा स्वास््य कायणक्रम तथा रर्नीमत मनमाणर् गरर लाग ु
गररनेछ। 

५.१९. त्यमा आधाररत योजना बनाउन र स्वास््य सेवाको प्रभावकारी 
व्यवस्थापन गनण एकीकृत स्वास््य सूचना प्रर्ालीलाई थप सदुृढ र 
प्रववमधमैत्री बनाईनछे। 

५.२०. स्वास््य के्षत्रमा सशुासन कायम गदै स्वास््य सेवालाई जनमखुी 
एवम ्पररर्ाममूखी बनाईने छ। 
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५.२१.  सरुवा रोग, वकटजन्य रोग, पशपुन्छीजन्य रोग एवम ् मसकल सेल 
एनेममया,थालासेममया जस्ता मनशश् चत स्थान र समदुायमा ववद्यमान 
रोगहरु तथा खलुा मसमानाबाट मभमत्रन सक्ने रोगहरुको रोकथाम, 
मनयन्त्रर् तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गररनेछ। 

५.२२. स्वास््य के्षत्रमा लगानी बवृद्ध गदै सामाशजक सरुक्षा योजनालाई 
सदुृढ गरर स्वास््योपचारमा पने व्यशिगत व्ययभार कम गररनेछ।  

५.२३. प्रदेशमा आउने र प्रदेशबाट बावहर जाने व्यशिहरुको स्वास््य 
सरुक्षालाई जोड दददै प्रदेशमभत्र स्वास््य पयणटनको प्रबद्धणन गररनेछ। 

५.२४.  जनसांशख्यक शस्थमत र ववतरर्को आधारमा स्वास््य सेवा कायणक्रम 
तजुणमा गरर कायाणन्वयन गररनेछ। 

प्रमखु रर्नीमतहरू 

यस प्रादेशशक स्वास््य नीमतको मनदेशक मसद्घान्तको आधारमा तय गररएका 
उद्देश्यहरु हामसल गनण प्रत्येक नीमत अन्तगणत मनम्नानसुार रर्नीमतहरु तय 
गररएको छ। 

५.१. प्रदेशमभत्रका सबै तहका स्वास््य संस्थाबाट मनिःशलु्क आधारभतू र 
आकशस्मक स्वास््य सेवा प्रदान गररएको समुनशश्चत गररनछे। 

५.१.१ तोवकएका आधारभतू स्वास््य सेवाहरुलाई प्रभावकारी 
बनाउन स्वास््य संस्थाको क्षमता तथा गरु्स्तर अमभवृवद्धका 
लामग संघ तथा स्थानीय तहसुँग आवश्यक समन्वय, 
सहकायण र स्रोत व्यवस्थापन गररनेछ।  
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५.१.२ संघ तथा स्थानीय तहसुँग समन्वय गरर प्रत्येक स्थानीय 
तहमा न्यूनतम मापदण्ड अनसुारको एम्बलेुन्स सेवा सवहत 
प्रषेर् प्रर्ाली सदुृढ गररनेछ। 

५.१.३ राजमागण तथा सडकहरुमा हनुे दघुणटनाका प्रभाववतलाई 
अस्पतालसम्म पगु्न ु पूवण आकशस्मक शचवकत्सा ववज्ञ तथा 
दक्ष स्वास््यकमीद्वारा रतु स्वास््य सेवा प्रदान गने 
प्रर्ालीको ववकास गररनछे।  

५.१.४  आकशस्मक अवस्था परी स्वास््य संकटमा रहेका बेला 
मनधाणररत मापदण्डको आधारमा शीघ्र उपचारको लामग हवाई 
माध्यमबाट उद्धार गने व्यवस्था ममलाइनछे। 

५.१.५ सडक दघुणटनाबाट हनुे मानवीय क्षमत न्यूनीकरर् गनण 
रर्नैमतक स्थानहरुमा ट्रमा सेवा केन्रहरुको स्थापना गरर 
शीघ्र उपचारको व्यवस्था ममलाईनेछ। 

५.१.६ आधारभतू स्वास््य सेवाको पहुुँच बढाउन आवश्यकता 
अनसुार सेवा प्रदायक संस्था र सेवाको सूची थप गररनछे। 

५.२. ववशषेज्ञ तथा ववशशष्टीकृत स्वास््य सेवालाई सदुृढीकरर् गदै समतामूलक 
पहुुँच बवृद्ध गररनछे। 

५.२.१ प्रादेशशक अस्पतालहरुबाट मापदण्ड अनसुारका ववशशष्टीकृत 
तथा अन्य अस्पतालहरुबाट ववशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराई 
स्वास््य सेवाको पहुुँचमा बवृद्ध गररनेछ। 

५.२.२ स्वास््य वीमा लगायत अन्य योजनाहरु मार्ण त ववशेषज्ञ 
स्वस््य सेवाको पहुुँचमा बवृद्ध गरर स्वास््य उपचार कोषको 



खण्ड ४) संख्या ८ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मममत २०७७।०२।०७ 

 

माध्यमद्वारा ववपन्न र असहाय वगणको सेवामा पहुुँच 
समुनशश् चतता गररनेछ। 

५.२.३ योजनावद्ध ववशेषज्ञ स्वास््य शशववरको आवमधक संचालन 
तथा दूर शचवकत्सा ववमध मार्ण त ववशेषज्ञ स्वास््यको पहुुँचमा 
वृवद्ध गररनछे। 

५.२.४ संघ, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरु सुँगको सहकायणमा 
समुबधा सम्पन्न अशक्सजन प्लान्ट, रिसंचार सेवा केन्रहरु 
स्थापना तथा ववस्तार गररनछे। 

५.२.५ मखु, आुँखा, नाक, कान, घाुँटी स्वास््य लगायतका ववशषे 
उपचार सेवालाई प्रदेश अन्तगणतका सबै अस्पतालहरुमा 
ववकास तथा मबस्तार गदै लमगनेछ। 

५.२.६ प्रदेशमभत्रका अस्पतालहरुमा तामलम प्राप्त दक्ष जनशशि तथा 
आवश्यक पूवाणधार सवहतको शव व्यवस्थापनको व्यवस्था 
गररनेछ।  

५.२.७ ववपन् न नागररकको लशक्षत गरर अमत ववपन् न नागररक 
स्वास््य सहयता कोषको स्थापना गरर संचालन गररनछे।  

५.२.८ शजल्लाशस्थत अस्पतालहरुलाई न्यनुतम ५० शैय्यामा 
स्तरोन्नती गने तथा प्रादेशशक अस्पतालहरुलाई प्रववमधयिु र 
समुबधा सम्पन् न पूवाणधार सवहतको नमनुा अस्पतालको रुपमा 
ववकास गररनेछ । 

५.२.९ प्रदेशमभत्र ववशशष्टीकृत सेवा प्रदान गनण बाल तथा प्रसूमत 
अस्पताल र संक्रामक रोग अस्पताल स्थापना गरर 
सञ् चालन गररनछे। 
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५.२.१० प्रदेशमभत्रका अस्पतालहरुमा तोवकएको मापदण्ड अनरुुपको 
र्ामेसी सेवा मबस्तार तथा सदुृढीकरर् गररनेछ। 

५.३.  गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाहको लामग आवश्यक पूवाणधार, औषमध, 
औषमध जन्य सामग्री, औजार, उपकरर् तथा मनदानात्मक सेवाको 
व्यवस्था गररनछे।  

५.३.१  संघ तथा स्थानीय तहसुँगको सहकायणमा स्वास््य संस्थाबाट 
मनिःशलु्क ववतरर् हनुे तोवकएका औषधीहरु, खोप तथा 
जनस्वास््य कायणक्रमका औषमध तथा औषमधजन्य 
सामग्रीहरु प्रदेशको आवश्यकता अनसुार थप गरर सहज 
रुपमा उपलब्ध भएको समुनश्चत गररनछे।  

५.३.२ स्थानीय तहसुँगको सहकायणमा प्रत्येक स्वास््य संस्थामा 
मापदण्ड अनरुुप आधारभतू प्रयोगशाला सेवाको स्थापना 
तथा मबस्तार गररनेछ। 

५.३.३ प्रदेशमभत्र तोवकएको मापदण्ड अनरुुप गरु्स्तरीय औजार, 
उपकरर्को आपूमतण व्यवस्था सदुृढ तथा समुनशश् चत 
गररनेछ।  

५.३.४ गरु्स्तरीय औषमध, औषमध जन्य सामाग्री, औजार/उपकरर् 
उत्पादन गनण मनजी के्षत्रलाई प्रोत्साहन   गररनेछ। 

५.३.५ प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालाको स्थापना गरर समयानकूुल 
सदुृढ गररनेछ। 

५.३.६ प्रदेशस्तरीय स्वास््य मनदेशनालय, स्वास्थ तामलम केन्र, 
प्रदेश स्वास््य आपूमतण व्यवस्थापन केन्र लगायत प्रदेशको 
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स्वाममत्वमा रहेका अस्पतालहरुको गरुुयोजना मनमाणर् गरर 
सो अनरुुप पवुाणधार मनमाणर् गररनेछ। 

५.३.७ प्रदेशमभत्रका स्वास््य संस्थाहरुको आवश्यकता र तोवकएको 
मापदण्ड अनसुार भौमतक पूवाणधारहरुको स्थापना तथा 
ववकास गररनेछ। 

५.३.८ मनशश् चत कायणववमध र मापदण्डको ववकास गरर औषमध, 
उपकरर् र औषमध-जन्य सामग्रीहरू खररद, ढुवानी तथा 
ववतरर् पद्धमत, औषमधको गरु्स्तर सम्बोधन गनण तथा 
बजार मूल्य मनयन्त्रर्को समुनशश् चतताका लामग प्रभावकारी 
मनयमनको व्यवस्था अवलम्बन गररनेछ। 

५.३.९ प्रमतजैववक प्रमतरोध र स्वास््य उपकरर्बाट हनु े
वववकरर्बाट जोगाउन मापदण्ड तयार गरर लाग ुगररनेछ। 

५.३.१०  स्वास््यजन्य सामाग्री तथा उपकरर्हरुको मबशषे 
प्रादेशशक मापदण्ड मनमाणर् गरर कायणन्वयनमा ल्याइनेछ। 

५.४.  स्वास््य सेवा प्रवाहलाई सदुृढ गनण दक्ष स्वास््य जनशशि उत्पादन,  
ववतरर्, पररचालन तथा व्यवस्थापन गररनछे। 

५.४.१  जनस्वास््य, आधमुनक शचवकत्सा, आयवेुद तथा वैकशल्पक 
शचवकत्सा लगायत स्वास््य क्षेत्रमा आवश्यक अन्य 
प्रकारका जनशशिको उत्पादन, ववतरर्, पररचालन तथा 
व्यवस्थापन रर्नीमत तयार गरर कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ। 

५.४.२ स्वास््य सेवालाई पररवेश अनकूुल तथा समय सापेक्ष 
बनाउन स्वास््य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन 
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सवेक्षर् (O&M) गरर सोही अनसुारको संगठनात्मक 
संरचना तथा जनशशि व्यवस्था गररनेछ। 

५.४.३ स्वास््य के्षत्रमा उत्पाददत जनशशिलाई समशुचत पररचालन 
तथा व्यवस्थापन गनण संघ तथा स्थानीय तहसुँग आवश्यक 
समन्वय गररनेछ। 

५.४.४ मात ृ तथा शशश ु मतृ्यदुर र रुग्र्ता घटाउनका लामग 
उपलब्ध नमसणङ जनशशिलाई दक्ष प्रसूमतकमी (SBA) को 
तामलम प्रदान गदै दीघणकालीन रुपमा प्रोरे्शनल ममडवाईर् 
तथा नमसणङ प्राशक्टसनर उत्पादन गरर पररचालन गररनेछ।  

५.४.५ स्वास््य के्षत्रमा स्रोतको समूशचत पररचालन गदै समयानकूुल 
स्वास््य सेवा प्रवाह गनण स्वास््य कममणको क्षमता अमभववृद्ध 
गररनेछ। 

५.४.६ आवश्यकता अनसुार सीप ममशित (Skill Mixed) 
जनशशिको उत्पादन, ववतरर्, पररचालन तथा व्यवस्थापन 
रर्नीमत तयार गरर कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ। 

५.४.७. प्रादेशशक अस्पतालहरुबाट प्रदेशको आवश्यकता अनसुारको 
दक्ष जनशशि उत्पादन गनण आवश्यक रर्नीमत तयार गरर 
लाग ुगररनेछ। 

५.४.८ स्वास््य तामलमको मापदण्ड मनमाणर् गरर यसलाई 
प्रमार्ीकरर् (Certification) पद्धमतमा ववकास गदै 
आवासीय, गैरआवासीय, अनलाईन तामलमहरु संचालन 
गररनेछ। 
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५.४.९ स्वास््य संस्थामा कायण-सम्पादनमा आधाररत जनशशि 
व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गररनेछ। यस प्रवक्रयामा दगुणम 
के्षत्रमा काम गने जनशशिको वृशिववकासमा मबशेष 
प्राथममकता ददइनछे। 

५.५.  आयवेुद तथा प्रदेशमा प्रचमलत अन्य परम्परागत, प्राकृमतक शचवकत्सा, 
योग लगायत वैकशल्पक शचवकत्सा पद्धमतहरुको आधारभतू, ववशषेज्ञ 
तथा ववशशष्टीकृत स्वास््य सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गररनछे। 

५.५.१ आधारभतू आयवेुद एंव वैकशल्पक शचवकत्सा सेवा मनिःशलु्क 
रुपमा प्रदान गनण प्रदेश तथा सबै स्थानीय तह सम्म 
आवश्यक संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गररनछे। 

५.५.२ प्रादेशशक आयवेुद शचवकत्सालयमा ववशशष्टीकृत सेवा, 
शजल्लास्तरमा आयवेुद स्वास््य केन्रबाट ववशेषज्ञ सेवा र 
तल्लो मनकायहरुबाट राविय स्वास््य कायणक्रम सुँग 
एकीकृत गदै आयवेुद एवम ्वैकशल्पक शचवकत्सा सेवा प्रदान 
गररनेछ। 

५.५.३ दीघणरोग, नसने रोग तथा मानमसक रोगको रोकथाम तथा 
उपचार, मात ृ तथा बाल स्वास््य प्रबद्धणन, पोषर् तथा 
स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्धणनमा आयवेुद तथा वैकशल्पक 
शचवकत्सा पद्धमतलाई प्राथममकता ददईनेछ। 

५.५.४ आयवेुद एवम ् वैकशल्पक शचवकत्सा सेवाको मौमलकता 
कायम राख्दै समयानकूुल आधमुनकीकरर् गदै लमगनेछ।  
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५.५.५ प्रदेश तहमा आवश्यक अध्ययन, अनसुन्धान तथा 
पूवाणधारको ववकास, जमडववुट प्रशोधन तथा उत्पादन 
केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन गरर आयवेुद औषमधमा 
आत्ममनभणर बनाइनेछ।  

५.५.६ आधारभतू आयवेुद एंव वैकशल्पक शचवकत्साको प्रादेशशक 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड, शचवकत्सा मापदण्ड तथा प्रोटोकल 
तयार गरर स्वास््य संस्थाहरुबाट गरु्स्तरीय रुपमा स्वास््य 
सेवा प्रवाह गररनेछ। 

५.६. न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) तथा राविय 
शचवकत्सा मापदण्ड (National Medical standard) का आधारमा 
प्रादेशशक मापदण्ड तयार गरर स्वास््य संस्थाहरुबाट गरु्स्तरीय रुपमा 
स्वास््य सेवा प्रवाह गररनछे। 

५.६.१ न्यूनतम सेवा तथा शचवकत्सा मापदण्ड अनसुारको स्वास््य 
सेवा स्थानीय तहसुँगको समन्वयमा सम्पूर्ण तहहरुका सबै 
शचवकत्सा पद्धतीको माध्यमबाट गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा 
प्रवाहको समुनशश् चतता गररनछे।  

५.६.२ स्वास््य सेवा प्रदान गने मनकायबाट प्रवाह हनुे सेवाको 
गरु्स्तर समुनशश्चताको लामग स्थानीय तह सुँगको समन्वयमा 
अनगुमन तथा मूल्याकंनको व्यवस्था गररनछे।  

५.६.३ स्वास््य सेवा प्रवाह र सेवाको गरु्स्तरमा सेवाग्राहीहरुको 
गनुासो तथा पषृ्ठपोषर् संकलन गरर सम्वोधन गने 
प्रर्ालीको ववकास गररनछे । 
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५.७.  सामाशजक, आमथणक, भौगोमलक, लैंमगक, धाममणक र साुँस्कृमतक वहसाबले 
पछामड परेका समदुायको गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा पहुुँच र उपयोग 
बवृद्ध गररनछे।  

५.७.१ स्वास््य सेवामा सवणव्यापी पहुुँच स्थावपत गनण स्वास््य 
सेवाको पहुुँच बावहर परेका समूहहरुलाई समेट्ने रर्नीमत 
तयार गरर लाग ुगररनेछ। 

५.७.२ मबपन् न, अपाङ्ग, तेस्रोमलङ्गी, अल्पसंख्यक, लोपोन्मखु, 
बालवामलका, वकशोर वकशोरी, गभणवती र सतु्केरी मवहला, 
मवहला स्वास््य स्वंयसेववका तथा जेष्ठ नागररकहरुलाई 
स्वास््य सेवा र सामाशजक सरुक्षामा प्राथममकता ददइनेछ। 

५.७.३ स्वास््य सेवामा सहज पहुुँच स्थावपत गनण अस्पतालहरुमा 
सामाशजक सरुक्षा इकाई स्थापना र सदुृढीकरर् गररनछे। 

५.७.४ स्थानीय तहसुँग समन्वय गरर वपछमडएको वगण, क्षेत्र र 
समदुायका लामग स्वास््य सेवामा पहुुँच अमभवृवद्ध गनण 
आवश्यकता अनरुुप स्वास््य सेवा केन्रहरुको स्थापना, 
स्वास््य शशववरको सञ्चालन तथा आधमुनक सूचना तथा 
प्रववमधको प्रयोग गरर स्वास््य सेवा उपलब्ध हनुे व्यवस्था 
ममलाईनछे। 

५.७.५ लशक्षत समदुायमा स्वास््य सम्बन्धी चेतना अमभबवृद्ध गदै 
सेवाको उपयोग वृवद्ध गनण तत ् समदुायका स्वास््यकमी 
उत्पादन गरर सोही समदुायमा पररचालन गने योजना बनाई 
लाग ुगररनेछ।  
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५.७.६ कामको मसलमसलामा वा अन्य कारर्ले स्वास््य संस्थाको 
पहुुँचबाट टाढा रहेका समूहलाई आधारभतू स्वास््य सेवा 
प्रदान गनण मबशेष कायणक्रम बनाई लाग ुगररनेछ।  

५.८.  वकशोर वकशोरी तथा मवहलाको सरुशक्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य 
अमधकार समुनशश् चत गररनछे। 

५.८.१  गरु्स्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास््य सेवामा पहुुँच 
अमभवृवद्ध गनण स्वास््य संस्थाहरुमा मापदण्ड अनसुारको 
सरुशक्षत माततृ्व तथा प्रजनन ् स्वास््य सेवाको समुनशश् चत 
गररनेछ।  

५.८.२  यौन तथा प्रजनन स्वास््यका के्षत्रमा बनेका ववद्यमान ऐन, 
नीमत तथा रर्नीमतक व्यवस्थालाई प्रदेशको आवश्यकताका 
आधारमा पररमाजणन गरर लाग ुगररनेछ। 

५.८.३ स्थानीय तहसुँगको समन्वयमा प्रदेशका सबै स्वास््य 
संस्थालाई वकशोर वकशोरी मैत्री बनाई सेवा प्रदान गनण 
सक्षम बनाइने छ। 

५.८.४ ववमभन् न वगण, जाती, धमण तथा के्षत्रमा मवहलाको सरुशक्षत 
माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््यको अवस्था मबश्लषेर् गरर 
आवश्यकता अनसुार पररवार योजना कायणक्रम बनाई लाग ु
गररनेछ।  

५.८.५ सरुशक्षत गभणपतन सेवालाई थप व्यवशस्थत गदै गरु्स्तरीय र 
प्रभावकारी बनाईनेछ। लैंमगक पवहचानको आधारमा गररन े
गभणपतनलाई पूर्णरुपमा मनरुत्सावहत गररनेछ। 
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५.८.६ आधारभतू तथा आकशस्मक प्रसूती सेवालाई सदुृढ गदै 
प्रदेशमभत्रका अस्पतालहरुमा तहगत रुपमा नवजात शशश ु
सेवा मबस्तार गररदै लमगनछे।  

५.८.७ आवश्यकता अनसुार अस्पतालहरुमा एकद्वार संकट 
व्यवस्थापन सेवा केन्रको स्थापना र सदुृढीकरर् गररनछे। 

५.८.८ प्रजनन ् स्वास््य सम्बशन्ध रुग्र्ता तथा अशितालाई 
सम्बोधन गनण आवश्यक कायणयोजना तयार गरर लाग ु
गररनेछ। 

५.९. नसने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लामग प्रवधणनात्मक, 
प्रमतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुणस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास््य 
सेवा प्रवाह गररनछे। 

५.९.१  स्वास््य प्रवद्धणनको लामग स्वस्थ आहार ववहार, स्वस्थवृि, 
सदवृि, व्यायाम, योग तथा ध्यान ववमध प्रबद्धणन गनण 
सामदुावयक योग केन्र, व्यायामशाला, स्वास््य हररत पाकण , 
पूनस्थाणपना केन्र लगायतका केन्रहरु स्थापना गररनेछ। 

५.९.२ ववशशष्टीकृत सेवा प्रदान गने अस्पतालहरुमा प्रशामक सेवा 
उपलब्ध गराइनछे। 

५.९.३ मटुुरोग, मधमेुह, मगृौला रोग, दीघण श् वास-प्रश् वास सम्बशन्ध 
रोग, मशष्तष्क पक्षघात, क्यान्सर जस्ता दीघण रोगहरुको 
रोकथाम र व्यवस्थापनका लामग Package of Essential 
Non-Communicable (PEN) Disease Interventions लाई 
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ववस्तार गदै स्वास््य सामाशजक सरुक्षा योजनाहरु मार्ण त 
ववपन्न र असहायलाई आमथणक सहमुलयत प्रदान गररनेछ। 

५.९.४ मानमसक स्वास््य समस्या रोकथाम र व्यवस्थापनका लामग 
आधमुनक तथा आयवेुद शचवकत्सा पद्धतीबाट, मनोसामाशजक 
परामशण तथा उपचार सेवा मबस्तार गररनेछ। 

५.९.५ लाग ु पदाथणको मनयन्त्रर्, मददरा तथा समुतणजन्य पदाथणको 
ववक्री ववतरर् तथा प्रयोगलाई बहकेु्षत्रीय सहकायणमा मनयमन 
गनण समन्वय गररनेछ।  

५.१०.  स्वस्थ सकारात्मक व्यवहार पररवतणनका लामग स्वास््य शशक्षा र 
सूचना प्रवाह गदै अनकूुल वातावरर् समुनशश् चत गररनछे। 

५.१०.१  स्वस्थ सकारात्मक व्यवहार पररवतणनका लामग 
प्रदेशस्तरीय स्वास््य प्रबद्धणन रर्नीमत तयार गरर लाग ु
गररनेछ। 

५.१०.२  स्वास््य उपचारको जानकारी पाउने हकलाई समुनशश् चत 
गनण ससूुशचत स्वास््य सेवा प्रवाहमा जोड ददईनेछ।  

५.१०.३  प्रवधणनात्मक, प्रमतकारात्मक तथा आकशस्मक स्वास््य 
सेवा प्रवाहका लामग स्थानीय तहको समन्वय र 
सहकायणमा शशक्षर् संस्थाहरुमा नसणको व्यवस्था गररदै 
लमगनेछ।  

५.१०.४  स्वास््य, पोषर्, जीवन उपयोगी सीप, वृहत यौमनकता 
शशक्षा तथा सूचना, मसकलसेल एनेममया तथा 
थालासेममया, आयवेुद तथा वैकशल्पक शचवकत्सापद्धती, 
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योग लगायत मबषयहरु ववद्यालय शशक्षाको पाठ्यक्रममा 
समावेश गरर लाग ु गनण अन्तर सरकारी समन्वय र 
सहकायण गररनछे। 

५.१०.५  स्वास््य प्रबद्धणनको लामग समदुायका राजनीमतक, 
सामाशजक तथा साुँस्कृमतक नेततृ्व पररचालन, सूचना 
प्रववमधको प्रयोग तथा सञ्चार माध्यमसुँग समन्वय तथा 
सहकायण गररनछे। 

५.१०.६  दघुणटनालगायत अन्य प्राकृमतक तथा मानव मसशजणत 
प्रकोप रोकथाम तथा जीवन सरुक्षाका लामग सचेतना 
तथा जनस्वास््य प्रबद्धणन कायणक्रम सञ्चालन गररनछे। 

५.११. बढ्दो शहरीकरर्बाट उत्पन्न हनु े स्वास््य समस्याहरुको 
व्यवस्थापनको लामग शहरी स्वास््य प्रबद्धणन योजना तजुणमा गरर 
कायाणन्वयन गररनछे।  

५.११.१  आधारभतू स्वास््य सेवामा पहुुँच तथा उपयोग बढाउन 
शहरी स्वास््य सेवा केन्रहरु स्थापना तथा संचालन गनण 
स्थानीय तहहरुसुँग सहकायण गररनेछ। 

५.११.२  शहरी के्षत्रमा एकीकृत आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान 
गनण स्थानीय तहको समन्वयमा सामदुावयक र मनजी 
स्वास््य संस्था सुँग सहकायण गररनेछ।  
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५.११.३  शहरीकरर्बाट उत्पन्न हनुे स्वास््य समस्याको 
न्यूनीकरर् तथा व्यवस्थापन गनण प्रादेशशक शहरी 
स्वास््य रर्नीमत तयार गरर कायाणन्वयन गररनेछ। 

५.१२.  स्वास््यबद्धणक खाद्य पदाथणको प्रबद्धणन र उपभोग बढाई पोषर् 
शस्थमतमा सधुार गररनछे र उत्पादन तथा पहुुँचमा बवृद्ध गनण 
आवश्यक समन्वय गररनछे। 

५.१२.१  पोषर् संवेदनशील कृवष उत्पादन तथा उपभोगको 
प्रवणद्धन गनण कृवष के्षत्र लगायत सम्बशन्धत 
सरोकारवालाहरु सुँग समन्वय र पैरवी गररनछे।  

५.१२.२  संघीयस्तरमा मनमाणर् भएको बहकेु्षत्रीय पोषर् योजनालाई 
प्रदेशको पररवेश अनकूुल बनाई कायाणन्वयन गररनछे।  

५.१२.३  बहकेु्षत्रीय समन्वयको माध्यमबाट बालबामलका, वकशोर 
वकशोरी, गभणवती र सतु्केरी मवहला तथा जेष्ठ 
नागररकहरुको पोषर् सधुारलाई प्राथममकता ददइनेछ। 

५.१२.४ स्वास््यमा नकारात्मक असर पाने आहार 
(Incompatible Food and Drinks) सेवन र पत्र ु
खानाको (Junk Food) मबक्री ववतरर् तथा प्रयोगलाई 
मनरुत्सावहत तथा मनयन्त्रर् गररनेछ। 

५.१२.५ कुपोवषत बालबामलकाहरुको पनुस्थाणपनाका लामग 
आवश्यकता अनसुार पोषर् पूनस्थाणपना सेवा केन्र 
स्थापना, सदुृढीकरर् एवम ्मबस्तार गररनेछ। 
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५.१२.५ दगु्धजन्य, मासजुन्य तथा अन्य खाद्य पदाथणको 
तोवकएको मापदण्ड अनसुारको गरु्स्तर कायम गनण 
आवश्यक समन्वय गररनछे। 

५.१२.६ अमत मबपन्न समदुायका मवहला तथा बालबामलकाहरुको 
पोषर् सधुारका मनममि मबशेष लशक्षत कायणक्रम 
सञ् चालन गररनछे। 

५.१३.  ववपद् वा प्रकोपको समयमा पनण सक्न ेसम्भाववत स्वास््य असरहरु 
तथा माहामारी न्यूनीकरर् एवम ् प्रमतकायणको लामग बहपुक्षीय 
सहकायण गररनछे।  

५.१३.१ जोशखम नक्साङ्कन तथा स्थानीय तहहरुको सहभामगतामा 
जोशखम न्यूनीकरर्का लामग बहपुक्षीय सहकायणमा 
प्रमतकायण योजना मनमाणर् गरर कायाणन्वयन गररनछे।  

५.१३.२ प्रदेश स्तरीय स्वास््य के्षत्र आपतकामलन पूवणतयारी योजना 
मनमाणर् गरर कायाणन्वयन गररनेछ। साथै स्थानीय 
तहसुँगको समन्वयमा सरकारी, सामदुावयक, मनजी तथा 
गैरसरकारी के्षत्रबाट संचामलत स्वास््य संस्था, मेमडकल 
कलेज, नमसणङ होमहरुमा समेत स्वास््य क्षेत्र 
आपतकामलन पूवणतयारी योजना मनमाणर् गरर कायाणन्वयन 
गररनेछ। 

५.१३.३ सम्भाववत ववपद वा प्रकोपलाई व्यवस्थापन कायणका लामग 
प्रादेशशक स्वास््य आपत्कामलन कायणसञ्चालन केन्र 
(Provincial Health Emergency Operation Centre) 
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स्थापना गरर वडादेशख प्रदेश तहसम्म रतू प्रमतकायणका 
लामग तोवकएको मापदण्ड अनरुुप संयन्त्र बनाई 
पररचालन गररनेछ। 

५.१३.४ सम्भाववत ववपद् वा प्रकोपको समयमा मनरन्तर स्वास््य 
सेवा प्रवाह गनण रर्नैमतक स्थान स्वास््य संस्थाहरुमा 
अत्यावश्यक औषमध तथा सामग्रीहरुको अमतररि 
भण्डारर् (Buffer Stock) राख्न ेव्यवस्था गररनेछ।  

५.१३.५ प्रदेश, शजल्ला तथा स्थानीय तहहरुमा रतू प्रमतकायण टोली 
(RRT) तथा आकशस्मक शचवकत्सकीय टोली (EMT) 
गठन गरर अन्य उद्धार टोलीसुँग समन्वय गदै 
आवश्यकता अनसुार पररचालन गररनेछ। 

५.१४.  वातावरर्बाट स्वास््यमा पने प्रमतकूल असरहरु न्यूनीकरर् तथा 
व्यवस्थापन गररनछे। 

५.१४.१  स्थानीय तहसुँग समन्वय र सहकायण गरर खलुा 
ददशामिु प्रदेशबाट पूर्ण सरसर्ाईयिु प्रदेश बनाईनेछ 
र सो को ददगोपनाको योजना तयार गरर कायाणन्वयन 
गररनेछ। 

५.१४.२ प्रदेशमभत्र खानपेानी, वाय ु तथा ध्वनीको गरु्स्तरको 
मापदण्ड मनधाणरर् गरर कायाणन्वयन र मनयमन गररनेछ। 
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५.१४.३  सरकारी तथा व्यवसावयक रुपमा प्रदेशमभत्र उपलब्ध 
खानेपानीको गरु्स्तर समुनशश् चतताको लामग सम्बशन्धत 
मनकायहरुसुँग समन्वय गररनछे।  

५.१४.४  पयाणवरर् र वातावरर्ीय पररवतणन साथै काम र 
कायणस्थलको अबस्थाका कारर्ले स्वास््यमा पने 
हानीबाट बचाउन सरकारी तथा मनजी सबै के्षत्रहरुसुँग 
समन्वय गरर स्वास््य सम्बन्धी कायणक्रमहरु तय गरर 
संचालन गररनछे।  

५.१४.५  स्वास््य सेवा जन्य र्ोहोर मैला व्यवस्थापनको लामग 
सबै सरोकारवालाहरुसुँगको सहकायणमा उशचत वकमसमले 
र्ोहोरमैला संकलन, प्रशोधन र ववसणजनको व्यवस्था 
गररनेछ र यस सम्बन्धमा प्रदेश र्ोहोरमैला व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कानून तजुणमा गररनछे। 

५.१४.६  वकटनाशक ववषादीको प्रयोगलाई मनयमन तथा 
औद्योमगक रसायनको समूशचत ववसणजन गनण सम्बशन्धत 
के्षत्रसुँग समन्वय र सहकायण गररनेछ। 

५.१५.  स्वास््य क्षते्रका प्रगती एवम ् उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गदै थप 
उपलब्धी हामसल गनण आवश्यक समन्वय र सहकायणमा जोड 
ददइनछे। 
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५.१५.१  संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला 
मनकायहरुको समन्वय र सहकायणमा हरेक नीमतमा 
स्वास््यको ववषयलाई महत्वका साथ समावेश गररनेछ। 

५.१५.२  बहकेु्षत्रीय, बहपुक्षीय समन्वय र सहकायण प्रर्ाली 
स्थापना गरर अन्तर संस्थागत समन्वय समुनशश् चत 
गररनेछ। 

५.१६.  ववमभन् न कायणस्थलहरुमा काम गने कामदारहरुको पेशागत स्वास््य 
सरुक्षा समुनशश् चत गररनछे। 

५.१६.१  पेशागत स्वास््य सरुक्षाका लामग व्यवसायजन्य जोशखम 
न्यूनीकरर् र रोकथाम गनण सरोकारवालाहरुसुँग सहकायण 
तथा समन्वय गररनछे।  

५.१६.२  औद्योमगक तथा उच्च जोशखम भएका कायणस्थलहरुमा 
कायणरत कामदारलाई जोशखम न्यूनीकरर्का साथै 
अत्यावश्यक एवम ्आकशस्मक स्वास््य सेवा प्रदान गने 
व्यवस्था गररनछे।  

५.१६.३  व्यवसावयक रुपमा हनु सक्ने जोशखमबाट जोगाउने 
व्यवस्था गदै उनीहरुको स्वास््य संरक्षर्का लामग 
स्वास््य तथा जीवन मबमा भएको समुनशश् चत गररनेछ।  

५.१६.४  कायणके्षत्रमा हनुसक्ने ववपद जोशखम न्यूनीकरर्का लामग 
मनयमनको व्यवस्था ममलाईनछे।  
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५.१७. स्वास््य सेवाको पहुुँच र उपयोगमा बवृद्ध गनण सावणजमनक, 
सामदुावयक तथा आवश्यकता अनसुार मनजी के्षत्रसुँग साझेदारी 
गररनछे।  

५.१७.१  स्वास््य के्षत्रमा मनजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसुँग सहकायण 
तथा साझेदारीलाई प्रोत्साहन गनण “सावणजमनक-
मनजीसाझेदारी” रर्नीमत बनाई लाग ुगररनेछ। 

५.१७.२ मनजी के्षत्रले प्रदान गने स्वास््य सेवालाई क्रमशिः 
सेवामूलक स्वास््य सेवामा रुपान्तरर् गदै सबै 
समदुायका व्यशिले सेवाको प्रयोग गनण सक्न े
वातावारर्को मसजणना गररनेछ। 

५.१७.३ मनजी के्षत्रको सामाशजक उिरदावयत्वलाई मूलतिः 
जनस्वास््य प्रबद्धणनको क्षेत्रमा लगानी गनण प्रोत्सावहत 
गररनेछ। 

५.१७.४  सामदुावयक तथा मनजी क्षेत्रबाट सञ् चामलत सेवा प्रवाहको 
प्रभावकाररताको मनयममत अनगुमन, लेखाजोखा तथा 
आवश्यक पषृ्ठपोषर् प्रदान गररनेछ। 

५.१८.  अध्ययन तथा अनसुन्धानात्मक कायणलाई प्रवद्धणन गदै मनश्कषणको 
आधारमा स्वास््य कायणक्रम तथा रर्नीमत मनमाणर् गरर लाग ु
गररनछे। 
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५.१८.१  स्वास््य के्षत्रको अध्ययन तथा अनसुन्धानात्मक 
कायणलाई व्यवशस्थत गनण प्रादेशशक प्राथममकताका 
क्षेत्रहरु पवहचान गरर सोको लामग प्राशज्ञक संस्था, 
मबद्याथीहरु लगायत अन्य मनकायबाट गररन े स्वास््य 
के्षत्रका अनसुन्धानात्मक तथा शोधकायणका स्रोतको 
व्यवस्थापन गररनछे। 

५.१८.२  अध्ययन तथा अनसुन्धानलाई गरु्स्तरीय र उपयोगी 
बनाउन ववश्वववद्यालय, गैरसरकारी संस्था, मनजी क्षते्र, 
ववज्ञ लगायत सरोकारवालासुँग सहकायणको लामग प्रबदु्ध 
वगण (Think Tank) को अवधारर्ा कायाणन्वयन 
गररनेछ। 

५.१८.३ स्वास््य क्षेत्रको मनर्णय प्रवक्रयामा अध्ययन तथा 
अनसुन्धानका मनश्कषणहरुलाई प्राथममकताका साथ 
प्रयोगमा ल्याउने संस्कारको ववकास गररनेछ। 

५.१९.  त्यमा आधाररत योजना बनाउन र स्वास््य सेवाको प्रभावकारी 
व्यवस्थापन गनण एकीकृत स्वास््य सूचना प्रर्ालीलाई थप सदुृढ र 
प्रववमधमैत्री बनाईनछे। 

५.१९.१  स्थानीय तहको समन्वयमा प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरु, 
मनजी तथा गैरसरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा 
मबद्यतुीय/अनलाइन अमभलेख तथा प्रमतवेदन गने 
ब्यवस्था समुनशश् चत गररनछे। 
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५.१९.२  स्थानीय तहको समन्वयमा प्रत्येक उपमहानगर, नगर र 
गाउुँ पामलकाहरुमा मबद्यतुीय अमभलेख तथा प्रमतवेदन 
प्रर्ालीलाई संस्थागत गरर सूचना ववश्लषेर्का 
मनश्कषणहरुलाई प्राथममकताका साथ प्रयोगमा ल्याउन े
संस्कारको ववकास गररनेछ। 

५.१९.३ त्याकंको गरु्स्तरीयता, ववश्वसमनयता कायम राख्न 
अनगुमन, मूल्याकंन तथा पषृ्ठपोषर्को प्रर्ालीलाई 
सवमलकृत गररनेछ।  

५.१९.४  स्वास््य क्षेत्रमा उपलब्ध मानव स्रोत व्यवस्थापन, 
तामलम व्यवस्थापन, आपूमतण व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण 
सूचना तथा त्याङ्कलाई एकीकृत मबद्यतुीय सूचना 
प्रर्ालीको ववकास गरर कायाणन्वयन गने साथै संस्थागत 
स्ममृत संरक्षर्का लामग उशचत व्यवस्था गररनेछ। 

५.१९.५  प्रदेश मभत्रका अस्पतालहरुमा क्रममक रुपमा 
ईलेक्ट्रोमनक मेमडकल रेकमडणङ तथा ररपोवटणङ मसस्टम 
लाग ुगररनेछ। 

५.२०. स्वास््य के्षत्रमा सशुासन कायम गदै स्वास््य सेवालाई जनमखुी एवम ्
पररर्ाममूखी बनाईनछे। 

५.२०.१  स्वास््य सेवा प्रदायक व्यशि र संस्थाहरुको सरुक्षाको 
लामग प्रचमलत कानूनी व्यवस्थालाई प्रदेशभर प्रभावकारी 
रुपमा लाग ुगनण आवश्यक समन्वय गररनेछ। 
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५.२०.२  स्वास््य क्षेत्रमा कायणरत कमणचारीमा आफ्नो काम, 
कतणब्यप्रमत थप जवार्देही र जनमखुी बनाउन नमतजामा 
आधाररत कायणसम्पादन तथा मूल्याङ्कन प्रर्ालीको ववकास 
गररनेछ।  

५.२०.३  स्वास््य पूवाणधार मनमाणर्, आपूती व्यबस्था लगायत 
समग्र स्वास््य प्रर्ालीलाई सबलीकृत गनण स्वास््य के्षत्र 
सशुासन तथा आन्तररक मनयन्त्रर् मनदेशशका तयार गरर 
लाग ुगररनेछ।  

५.२०.४  सामाशजक लेखाजोखा, नागररक बडापत्र र मबज्ञहरु 
सवहतका शजम्मेवार समममतहरुको ब्यबस्था साथै गनुासो 
सनुवुाईको ब्यवस्था गररनछे। 

५.२०.५  गैरसरकारी संघ संस्था, दात ृ मनकायहरु तथा मनजी 
के्षत्रलाई पररर्ाममूखी कायण गनणको लामग उत्प्ररेरत गदै 
आवश्यक सहजीकरर् र अनगुमन गररनेछ।  

५.२०.६  सरकारी अस्पतालमा कायणरत शचवकत्सक तथा अन्य 
कमणचारीलाई मनोबल बवृद्ध गनण मबशेष समुबधा प्रदान 
गरर ववस्ताररत स्वास््य सेवा सञ् चालन गररनेछ। 

५.२१.  सरुवा रोग, वकटजन्य रोग, पशपुन्छीजन्य रोग एवम ् मसकल सेल 
एनमेमया, थालासेममया जस्ता मनशश्चत स्थान र समदुायमा ववद्यमान 
रोगहरु तथा खलुा मसमानाबाट मभमत्रन सक्न े रोगहरुको रोकथाम, 
मनयन्त्रर् तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गररनछे। 
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५.२१.१  स्थानीय तहहरु सुँगको समन्वय र सहकायणमा क्षयरोग, 
एचआइभी/एड्स तथा औलो लगायतका सरुवा 
रोगहरूको अध्ययन, अनसुन्धान, मनगरानी, रोकथाम, 
मनयन्त्रर्, मनवारर् तथा उन्मूलनको लामग प्रभावकारी 
कायणक्रमहरू कायाणन्वयन गररनेछ। 

५.२१.२  रेमबज, सपणदंश लगायतका पशपंुक्षीजन्य र वकटजन्य 
रोगहरु जस्तै मलेररया, डेंग,ु हाशिपाइले, स्क्रबटाइर्स, 
कालाजार आदद रोगहरुको रोकथाम, मनयन्त्रर् र 
उपचारको लामग स्थानीय तहहरुसुँगको समन्वय र 
सहकायणमा सेवा ववस्तार गररनेछ।  

५.२१.३  मसकलसेल एनेममया तथा थालेमसममया रोगको रोकथाम र 
मनिःशलु्क उपचारको लामग उशचत योजना बनाई 
कायाणन्वयन गररनेछ। 

५.२१.४ खलुा मसमानाबाट मभमत्रन सक्ने संक्रमक रोगहरुको 
शस्क्रमनङ्ग गरर रोग मनगरानी (Surveillance 

Mechanism) पद्धमतलाई सदुृढ बनाउुँदै रोकथाम तथा 
उपचारको व्यवस्था गररनछे। 

५.२२. स्वास््य के्षत्रमा लगानी बवृद्ध गदै सामाशजक सरुक्षा योजनालाई सदुृढ 
गरर स्वास््योपचारमा पने व्यशिगत व्ययभार कम गररनछे।  

५.२२.१  प्रदेश सरकारको कूल बजेटबाट क्रमश: बवृद्ध गदै 
स्वास््य क्षते्रमा १० प्रमतशत पयुाणइनेछ। 
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५.२२.२  गैरसरकारी तथा मनजी के्षत्रबाट सञ्चामलत स्वास््य 
सेवामा सामाशजक उिरदावयत्व बहनका लामग 
सहजीकरर् गरर मनयमन गररनेछ।  

५.२२.३  सामाशजक सरुक्षा योजनाहरु थप प्रभावकारी बनाई 
प्रदेशबासीको स्वास््य आवश्यकताका आधारमा उपयिु 
रर्नीमतहरु तय गरर लाग ुगररनेछ।  

५.२२.४  संघीय तथा स्थानीय सरकारसुँगको समन्वयमा स्वास््य 
वीमा कायणक्रमलाई प्रदेशका सबै तहमा लाग ु गरर 
प्रदेशबासीको स्वास््य वीमा समुनशश् चत गररनछे।अमत 
गररब, ववपन्न तथा लोप उन्मखु समदुायहरुलाई 
तोवकएको मापदण्ड अनसुार मनिःशलु्क स्वास््य वीमाको 
व्यवस्था गररनछे। 

५.२३. प्रदेशमा आउन े र प्रदेशबाट बावहर जान े व्यशिहरुको स्वास््य 
सरुक्षालाई जोड दददै प्रदेशमभत्र स्वास््य पयणटनको प्रबद्धणन गररनछे। 

५.२३.१ अन्तराणविय मापदण्ड अनरुुप प्रदेशमभत्रको नाकाहरुमा 
स्वास््य जाुँचका लामग केन्रहरु स्थापना गरर देश 
बवहरबाट आउने नागररकहरु तथा पयणटकहरु बाट 
मभमत्रन सक्ने रोगहरु मनयन्त्रर् गनण स्वास््य जाुँच 
गररनेछ। 

५.२३.२  स्वास््यलाई ववकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा 
ववकास गदै प्रदेशमभत्रका रर्नैमतक पयणटकीय के्षत्रहरुमा 
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सवुवधायिु अस्पताल, प्रजनन स्वास््य सेवा केन्रहरु र 
प्राकृमतक शचवकत्सा र ध्यान तथा योग केन्रहरु, 
स्थापना गररनेछ। 

५.२४ जनसाशंख्यक शस्थमत र ववतरर्को आधारमा स्वास््य सेवा कायणक्रम 
तजुणमा गरर कायाणन्वयन गररनछे। 

५.२४.१  लैवङ्गक अनपुातको अधारमा यथाथण जनसांशख्यकीय 
वववरर् अद्यावमधक गरर लशक्षत उमेर, वगण, क्षेत्र र 
सामाशजक समूहमा व्यवशस्थत पररवार स्वास््य 
कायणक्रमहरूको तजुणमा गरर लाग ुगररनेछ। 

५.२४.२  संघीय तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जनसांशख्यक 
अध्ययन र अनसुन्धानलाई व्यवशस्थत गररनछे। 

५.२४.३  शहरी ववकास योजना मनमाणर् गदाण स्वास््य तथा 
जनसंख्या सम्बन्धी ववषयलाई प्राथममकताका साथ 
सम्बोधन गनण बहपुक्षीय समन्वय र सहकायण गररनेछ। 

५.२४.४  स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकता अनरुुप स्वास््य 
संस्था स्थानान्तरर् गररनेछ।  

६. संस्थागत व्यवस्था 

६.१.  नीमत कायाणन्वयनका लामग सामाशजक ववकास मन्त्रालयको नेततृ्वमा 
स्वास््य मनदेशनालय, प्रदेश स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्र 
लगायतका प्रादेशशक स्तरका संरचनाहरु रहनेछन ् । त्यस्तै 
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ववशशषट्ीकृत तथा ववशषेज्ञ सेवा प्रवाहका लामग प्रादेशशक अस्पताल, 
आयवेुद तथा वैकशल्पक शचवकत्सा अस्पताल, ट्रमा सेवा केन्र, 
मेमडकल स्टोर, कोल्डचेन रुम, बायोमेमडकल इशन्जमनयररङ सेन्टर, 
ववस्ताररत सेवा सवहतको जनस्वास््य वा प्रषेर् प्रयोगशाला, क्षयरोग 
MDR होस्टल, पनुिःस्थापना केन्र, OCMC तथा सेर् हाउस (Safe 

House) स्थापना गररनेछ।  

६.२  मानव संशाधन ववकासका लामग प्रदेशस्तरीय स्वास््य प्रमतष्ठान वा 
मेमडकल कलेज र अन्य स्वास््य जनशशि उत्पादन गने मनकायहरु, 
क्षमता अमभवृवद्धका लामग प्रदेश स्तरीय मानव संसाधन ववकास केन्र 
रहने छन।्हरेक शजल्लामा स्वास््य कायाणलय, स्थानीय तहसम्म 
प्राथममक अस्पताल, ल्याव सेवा,आुँखा उपचार सेवा र प्रत्येक वडामा 
एउटा स्वास््य चौकी तथा आवश्यकता अनसुार स्वास््य इकाई 
सञ् चालनका लामग स्थानीय सरकारसुँग आवश्यक सहयोग, समन्वय 
एवम ्सहजीकरर् गररनेछ। 

६.३  स्वास््य सेवा अन्तगणतका मनयमनकारी मनकायहरु जस्तै NMC, 

NAMC, NNC, NHPC आददको प्रदेश स्तरमा आवश्यक संयन्त्र 
मनमाणर् गररनेछ। साथै अध्ययन तथा अनसुन्धानात्मक कायणलाइ 
व्यवशस्थत गनण आवश्यक संरचनागत व्यबस्था गररनेछ। 

६.४  स्वास््य क्षते्रमा नीमतगत सामञ्जस्यता कायम गनण, स्वास््यका योजना 
तजुणमा, कायाणन्वयन, अनगुमन र मलु्याङ्कन तथा आवश्यकता अनसुार 
मनदेशन प्रदान गनण प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा मनदेशक समममत वा 
अन्य संयन्त्रको व्यबस्था गररनेछ। 
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६.५ प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा सम्भाव्यताका आधारमा शचवकत्सा 
मबषयको प्रामबमधक शशक्षर् सुँस्थाको रुपमा मबकास गररनछे। 

७. वविीय स्रोत  

यस नीमतको कायाणन्वयन मूलत: प्रदेश नं. ५ सरकारको मनयममत बजेटबाट 
गररनेछ। यस नीमतमा रहेका उद्देश्यहरु हामसल गनण प्रदेश सरकारका सबै 
मन्त्रालयहरुको कायणक्रम तथा बजेटमा तालमेल ममलाई सबै नीमतमा 
स्वास््यको अवधारर्ालाई अगाडी ल्याइनेछ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार 
र स्थानीय सरकारको मनयममत वावषणक कायणक्रम मार्ण त यस नीमतले 
अवलम्बन गरेका रर्नीमत तथा कायणनीमतहरु सम्बोधन हनुेछन।् यसका साथै 
यो नीमत कायाणन्वयन गनण प्रदेश स्वास््य के्षत्र कायणन्वयन रर्नीमत तथा लागत 
सवहतको कायण योजना मनमाणर् गरर राविय तथा अन्तराविय ववकास 
साझेदारहरु, संयिु राि संघीय मनकायहरु र मनजी के्षत्रसुँग समेत समन्वय, 
सहकायण र साझेदारी गरर आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गररनेछ।  

८. अनगुमन तथा मूल्याकंन  

यस नीमत कायाणन्वयनको क्रममा अनगुमन गने र अपेशक्षत नमतजा र प्रमतर्ल 
प्रामप्तको मूल्यांकन गने दावयत्व सामाशजक ववकास मन्त्रालयको हनुेछ।यस 
नीमत कायाणन्वयनका लामग तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीघणकालीन 
कायणयोजना बनाइ लाग ु गररनेछ । यसको लामग मन्त्रालयको संयन्त्र र 
क्षमता ववकास गररनेछ। स्थानीय तह एवम ्अन्य सरोकारवाला मनकायसुँगको 
समन्वय र सहकायणमा सहभामगतामूलक समीक्षा र अनगुमन प्रवक्रया 
अवलम्बन गररनछे। प्रत्येक पाुँच वषणमा यस नीमतको समीक्षा गरर 
आवश्यकता अनसुार पररमाजणन गदै लमगनछे।  
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९. जोशखम 

स्वास््य के्षत्रका आयामहरुको एकीकृत ववकास तथा सदुृढीकरर्मा 
समन्वय,सहकायण तथा सामञ्जस्यता कायम गनण संघीय व्यवस्थामा अभ्यस्त 
नभई सकेको, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा शजम्मेवारी तथा के्षत्रामधकार 
तोवकएतापमन स्वास््य संस्था र जनशिी हस्तान्तरर्मा वढलाई, संख्यात्मक 
रुपमा सेवाको ववस्तार गदाण स्वास््य सेवा न्यून गरु्स्तरको हनुसक्छ।अस्पष्ट 
शजम्मेवारी तथा के्षत्रामधकार, मबिीय तथा अन्य स्रोतको उपलब्धताको 
समुनशश् चतता नहनु ुसाथै स्वास््य बहआुयाममक र बहपुक्षीय उपज हनुे र अन्य 
के्षत्रका वक्रयाकलापका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पमन महत्वपूर्ण हनुे भएकाले 
प्रादेशशक स्वास््य नीमत २०७७ लाग ुगदाण कायाणन्वयनमा कदठनाई हनुसक्न े
जोशखम देशखन्छ। 

 

आज्ञाले, 
डा. गोवपकृष्र् खनाल 

सशचव 

 

४३ 

 

प्रकाशनिः प्रदेश नं. ५, आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय  


