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णनीमि कायषनीमि 
वाखषèक ƀपमा कायè सĊपादन परीïण गनã đयवĔथा खमलाइनेछ ।

५. आधारभpू, माăयखमक र उöच खशïा सĊबĄधी शैखïक संĔथा सजचालन 
pथा खनयमनका लाखग छाpा ऐन phुèमा गģरनेछ । 

५. अपेम ि उपलम ध 
योhनाको अĄĀय सĊममा १५ वषè माखथको साïरpा दर ५८ बाk ९५ Ľखpशp पगेुको ¦İने, यवुा साïरpा दर ९२ 

बाk ९९ Ľखpशp पगेुको ¦İने, आधारभpू p¦मा िदु भनाèदर ९३ बाk ९९ Ľखpशp र माăयखमक p¦ (९-१२) मा िदु 
भनाèदर ४६ बाk ६५ पगेुको ¦İनेछ । ĽारखĊभक बालखवकासमा िदु भनाè दर शp Ľखpशp पगेुको ¦İनेछ । उöच खशïाको 
कुल भनाè दर २२ Ľखpशp र काम गनã उमेर सम¦ूका Ľाखवखधक pथा đयावसाखयक ïेĻमा pाखलम ĽाŬ hनसङ्òया ३१ 
बाk ५० Ľखpशp पगेुको ¦İनेछ । माpभृाषामा पठनपाठन ¦İने खवũालय सङ्òयामा २० Ľखpशpले वखृŤ भएको ¦İनेछ । 
आधारभूp p¦मा मख¦ला खशïकको अनपुाp कĊpीमा ५० Ľखpशp कायम भएको ¦İनेछ । माăयखमक खशïामा 
अăययन गनãमăय े३० Ľखpशp Ľाखवखधक धारमा र १५ Ľखpशp खवðान खवषय अăययन गरेका ¦İनेछन ्। कïा ५, ८,�
१० र १२ मा खवũाथĨ उपलखĈध परीïण भएको ¦İनेछ । 

७.३ ा य िथा पो ण 
१. पृ भूम  

नेपालको संखवधानले ĽĀयेक नागģरकलाई राøयबाk आधारभpू ĔवाĔāय सेवा खन:शĎुक ĽाŬ गनã मौखलक ¦कको 
đयवĔथा गरेको छ । देश खवकासमा ĔवĔथ र उĀपादनशील नागģरकको म¦ĝवलाई žखŴगp गरी यस ïेĻमा लगानी वखृŤ 
माफè p गणुĔpरीय pथा सवèसलुभ ĔवाĔāय सेवामा समpामलूक प¦İNच सखुनखŰp गनुè राøयको दाखयĀव ¦ो । यसै सĄदभèमा 
लोककĎयाणकारी राøयको अवधारणा अनƀुप ĔवाĔāय ïेĻलाई नाफामलूकबाk Ķमशः सेवामलूक ïेĻमा ƀपाĄpरण 
गदæ लैhान ुपनã आवĒयकpा छ । संखवधानको एकल pथा साझा अखधकार सचूी अनसुार संघ, Ľदेश र Ĕथानीय p¦लाई 
ĔवाĔāय सेवाको खhĊमेवारी खदNदै ĔवाĔāय नीखp, मापदÿड, गणुĔpर, अनगुमन, परĊपरागp उपचार सेवा र सſवा रोग 
खनयĄĻण लगायpको कायè संघको अखधकार खभĻ राखिएको छ । यसको Ľभावकारी कायाèĄवयनको लाखग 
अĄpरमĄĻालय समĄवय pथा स¦कायè अपģर¦ायè र¦ेको छ । 

ĔवाĔāय सेवामा कायाèĄवयन भएका खवखभĄन कायèĶमको फलĔवƀप Ľखp¦hार hीखवp hĄममा खशश ुमĀृयदुर 
३२, नवhाp खशश ु मĀृयदुर २१ र पाNच वषè मुखनको बाल मĀृयुदर ३९ pथा माp ृ मĀृयदुर २३९ (Ľखpलाि hीखवp 
hĄममा) मा झरेको छ भन े कुल Ľhनन दर २.३ Ľखp मख¦ला र¦ेको छ । Āयसैगरी पाNच वषè मुखनका बालबाखलकामा 
पड्ुकोपना घkेर ३६ Ľखpशp र¦ेको छ । यस पģरĽेïमा नेपालले खवखभĄन समयमा गरेको अĄpराèखēƭय ĽखpबŤpा, नेपाल 
सरकारका खवũमान नीखp एवम ्ĔवाĔāय pथा पोषण ïेĻका Ľमिु समĔया, चनुौpी pथा अवसरलाई समेp आधार 
बनाउNदै खदगो खवकास लĞय ¦ाखसल गनã राखēƭय कायèसचूी र¦ेको छ । नागģरकलाई ĔवĔथ बनाउन आधुखनक खचखकĀसा, 
आयवुãखदक, Ľाकृखpक, ¦ोखमयोपेखथक खचखकĀसा ïेĻ, ĔवाĔāय सशुासन र अनसुĄधानमा लगानी बढाउन आवĒयक 
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देखिएको छ । यस योhनामा ĔवाĔāय सेवालाई hनpाको घरदैलोसĊमै पĴु याउन राøयको नेpĀृवदायी र खनhी pथा 
स¦कारी ïेĻको पģरपरूक भूखमका र¦नेछ ।  

२. ख स या 
hनpाले अपïेा गरे अनƀुप गणुĔpर सख¦pको ĔवाĔāय सेवाको प¦İNच र एकƀपpा कायम गनè नसñन,ु सेवामलूक 

pथा hनĔवाĔāयĽखp उîरदायी सेवा pथा hनशखŇ पयाèŬ खवकास गनè नसñन,ु ĔवाĔāय सेवामा लगानी अनसुारको 
Ľखpफल ĽाŬ न¦İन,ु सरकारी ĔवाĔāय संĔथामा आवĒयकpा अनसुारको आधखुनक उपकरण र खवशेषð 
खचखकĀसक¦ƀको अभाव ¦İन,ु सनã pथा नसनã रोग¦ƀ, कुपोषण, दघुèkना pथा खवपदh्Ąय ĔवाĔāय समĔया खवũमान 
र¦न,ु खवųđयापीकरणसNग ै िानपान pथा hीवनशैलीमा आएको पģरवpèनले नसनã रोग¦ƀको भार pथा मानखसक 
ĔवाĔāय समĔया¦ƀ बढ्दै hान ु Ľमिु समĔया ¦İन ्। ĔवाĔāय सेवासNग सĊबखĄधp hनशखŇ उĀपादन र उपयोगबीच 
सामĄhĔयpा ¦İन नसñन,ु hलवाय ु पģरवpèन, बढ्दो िाũ असरुïा pथा Ľाकृखpक खवपदले् ¦İने मानवीय ĔवाĔāय 
समĔया¦ƀ उĀपĄन ¦İन,ु एखĄkबायोखkकको समखुचp Ľयोग न¦İNदा Āयसबाk ¦İने Ľखp-hैखवक Ľखpरोध (Anti-Microbial 
resistance) बढ्दै hान,ु माp ृमĀृयदुर घkने Ķममा भए पखन गखp Ąयनू र¦न,ु ५ वषè मखुनका कģरब एक खp¦ाइभĄदा बढी 
बालबाखलका र Ľhनन उमेर समू¦का मख¦लामा Ąयनू पोषण ¦İन,ु समदुायमा Ľदान गģरने ĔवाĔāय सेवामा खनhी ïेĻको 
स¦भाखगpा, यथोखचp स¦कायè pथा Ľभावकारी खनयमन ¦İन नसñन ुhĔpा समĔया समेp र¦ेका छन ्। 

३. चनौिी िथा अ स  
ĔवाĔāयका सबै ïेĻमा नागģरकको समpामलूक प¦İNच Ĕथाखपp गनुè, खनःशुĎक गणुĔpरीय आधारभpू ĔवाĔāय 

सेवालाई सबै Ĕथानीय p¦बाk सवèसलुभ ƀपमा उपलĈध गराउन,ु अखp खवपĄन र hोखिममा परेका नागģरकलाई उöच 
Ľाथखमकpामा राòदै ĔवाĔāय सेवा उपलĈध गराउन,ु ĔवाĔāय उपचारमा उöच र¦ेको đयखŇगp िचè घkाउन,ु खवîीय 
Ńोpको पģरमाण खनधाèरण र उपलĈधpा सखुनŰppा गनुè, संघीय Ľणाली अनƀुप ĔवाĔāय संĔथाको đयवĔथापन गनुè, 
ĔवाĔāय खबमालाई Ľभावकारी ƀपमा कायाèĄवयन गराउन,ु नाफामलूक ĔवाĔāय ïेĻलाई Ķमशः सेवामलूक ïेĻमा 
ƀपाĄpरण गरी ĔवाĔāय ïेĻलाई मानव ĔवाĔāयĽखp खhĊमेवार बनाउन,ु ĔवाĔāय सेवा र सामाखhक उîरदाखयĀव व¦न 
गनã सीप-खमखìp दï ĔवĔथ hनशखŇको सĄpुखलp đयवĔथापन गनुè, औषखध उĀपादनमा आĀमखनभèर बĄन,ु hलवाय ु
पģरवpèन र बढ्दो श¦रीकरणसNगै खसhèना भएका hीवनशैलीसNग सĊबखĄधp ĔवाĔāय समĔयाको समाधान गनुè, औषखध 
pथा औषखधhĄय सामĸीको Ľभावकारी đयवĔथापन pथा खनयमन गनुè, ĔवाĔāय सचूना Ľणालीलाई थप đयवखĔथp, 
एकĪकृp र ĽखवखधमैĻी बनाउNदै सबै p¦को ĔवाĔāय सचूनाको मागलाई यथोखचp सĊबोधन गरी अनमुगन, मĎूयाङ्कन, 
समीïा, नीखp खनमाèण pथा खनणèय ĽखĶयामा pāयाङ्कको Ľयोग बढाउन,ु मĀृयकुो कारणको अखभलेि राòने पŢखpको 
खवकास र खनयखमp अनुसĄधान गनुè, ĔवाĔāय सेवामा गुणĔpरको सखुनखŰppा pथा खनयमन गरी समĸ ĔवाĔāय pथा 
पोषण ïेĻमा सशुासन कायम गनुè hĔpा Ľमिु चनुौpी र¦ेका छन ्। 

संखवधान Ľदî राøयका संघ, Ľदेश र Ĕथानीय p¦बीच ĔवाĔāय सेवासĊबĄधी अखधकारको सचूी बाNडफाNk ¦İन,ु 
नीखp र काननू माफè p ĔवाĔāय खबमा कायèĶम कायाèĄवयनमा र¦न,ु Ľदेश pथा Ĕथानीय p¦ल ेआćनै Ńोpको Ľयोग गरी 
ĔवाĔāयमा लगानी वखृŤ गदæ कायèĶम सज चालन गनुè, नयाN सचूना Ľखवखध, औषखध pथा उपकरण¦ƀको उपलĈधpा 
बढ्दै hान,ु पवूाèधारको खवकाससNगै नागģरक¦ƀमा चpेना pथा चासो खनरĄpर बढ्दै hान,ु समदुायĔpरसĊम ĔवाĔāय 



188�| प योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

सजhालको खवĔpार ¦İनकुा साथै खवũमान ĔवाĔāय नीखp pथा कायèĶमल ेĔवाĔāय सेवालाई đयवखĔथp pथा गणुĔpरीय 
बनाउन ेकायèमा hोड खदन ुएवम ्नीखp खनमाèण pथा खनणèय ĽखĶयामा pāयाङ्कको Ľयोग सबै p¦का सरकार¦ƀको 
Ľाथखमकpामा पनुè hĔpा अवसर र¦ेका छन ्। 

४. सोच, ल य, उ े य, णनीमि िथा कायषनीमि  
४.१ सोच 

 ĔवĔथ, उĀपादनशील, खhĊमेवार र सिुी नागģरक ।  

४.२ ल य 
सबै p¦मा सबल ĔवाĔāय Ľणालीको खवकास र खवĔpार गदæ hनĔpरमा गणुĔpरीय ĔवाĔāय सेवाको प¦İNच 

सखुनखŰp गनã । 

४.३ उ े य 
१. संघ, Ľदेश र Ĕथानीय p¦मा सबै खकखसमका ĔवाĔāय सेवा¦ƀको सĄpुखलp खवकास र खवĔpार गनुè । 

२. सवèसलुभ र गणुĔpरीय ĔवाĔāय सेवाको लाखग सरकारको उîरदाखयĀव र Ľभावकारी खनयमन अखभवखृŤ गदæ 
नाफामलूक ĔवाĔāय ïेĻलाई सेवामलूक ïेĻको ƀपमा Ķमशः ƀपाĄpरण गनुè । 

३. ब¦İïेĻीय समĄवय pथा साझेदारी सख¦p ĔवाĔāय सेवामा नागģरकको प¦İNच pथा उपभोग बढाई सेवा Ľदायक 
र सेवाĸा¦ीलाई थप खhĊमेवार बनाउNदै ĔवĔथ hीवनशैली ĽवŤèन गनुè । 

४.४ णनीमि िथा कायषनीमि 

णनीमि कायषनीमि 

१. ĽखpकाराĀमक, 
ĽवŤèनाĀमक, उपचाराĀमक, 
पनुĔथाèपनाĀमक pथा 
Ľशामक (Palliative 
Care) लगायpका 
आधारभpूदेखि खवखशŴीकृp 
र गणुĔpरीय ĔवाĔāय 
सेवामा सबै नागģरकको 
प¦İNच सखुनखŰp गनã । 

१. खन:शĎुक आधारभpू ĔवाĔāय सेवामा नागģरकको सवèसलुभ प¦İNचको लाखग 
Ćयाकेh र Ľोkोकल pयार गरी कायाèĄवयन गģरनेछ ।  

२. ĸामीण ïेĻका नागģरकको ĔवाĔāय सेवामा प¦İNच खवĔpार गदæ गणुĔpरीय 
ĔवाĔāय सेवालाई सवèसलुभ ƀपमा Ľवा¦ गनè kेलीमेखडखसन लगायp 
आधखुनक Ľखवखधको खवकास र खवĔpार एवम ् खनhी pथा गैरसरकारी 
ïेĻसNगको स¦कायèमा घĊुpी ĔवाĔāय सेवा कायèĶमको कायèखवखध बनाई 
कायाèĄवयन गģरनेछ ।  

३. ĔवाĔāय सेवामा साझेदारीको कायèखवखध pयार गरी खनhी pथा गैरसरकारी 
संĔथासNगको स¦कायèमा सबै p¦मा पनुĔथाèपना केĄļ Ĕथापना गदæ समदुायमा 
आधाģरp पनुĔथाèपनाĀमक pथा Ľशामक सेवालाई खवकास र खवĔpार 
गģरनेछ । 

४. रोगको भार pथा लागp Ľभावकाģरpाको आधारमा समयानकूुल िोप 
सेवा¦ƀ Ľदान गģरनेछ । िोप सेवालाई खदगो बनाउन िोप कोषलाई सžुढ 
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णनीमि कायषनीमि 
बनाइनेछ ।  

५. आचारसंख¦pा माफè p खचखकĀसक/ĔवाĔāयकमĨ र खबरामी बीचको असल र 
समुधरु सĊबĄध कायम गदæ सद ्भावपणूè đयव¦ार सखुनखŰp गनè ĽवŤèनाĀमक 
कायèĶम सज चालन गģरनेछ ।  

६. सबै p¦का ĔवाĔāय संĔथा¦ƀबाk Ľदान गģरन ेĔवाĔāय सेवाको गणुĔpरलाई 
सधुार गनè नेपाल ĔवाĔāय पवूाèधार खवकास मापदÿड एवम ् Ąयनूpम सेवा 
मापदÿडलाई Ľभावकारी ƀपमा कायाèĄवयन गदæ आवĒयक बhेk सखुनखŰp 
गģरनेछ । 

२. आयवुãद, Ľाकृखpक 
खचखकĀसा pथा अĄय 
खचखकĀसा पŢखpको 
योhनाबŤ खवकास र 
खवĔpार गनã । 

१. Ĕथानीय Ĕpरमा उपलĈध औषखधhĄय hडीबkुी, िखनh एवम ् hाĄpब 
ļđयको पख¦चान, सङ्कलन, संरïण र ĽवŤèनको लाखग संरचना खनमाèण 
गģरनेछ ।  

२. Ľचखलp Ľाकृखpक खचखकĀसा, वैकखĎपक pथा अĄय खचखकĀसा पŢखp था 
सेवा¦ƀलाई खनखŰp मापदÿडका आधारमा सचूीकृp pथा đयवखĔथp गदæ 
आयवुãद, पजचकमè, योग र Ľाकृखpक खचखकĀसाको खवखशŴीकृp सेवा 
सख¦pको राखēƭय आयवुãद, योग, ăयान, Ľणायाम, मनोपरामशè, पजचकमè 
pथा Ľाकृखpक खचखकĀसा सेवा केĄļको Ĕथापना गरी ĔवाĔāय पयèkनलाई 
ĽवŤèन गģरनेछ । 

३. hीवनपथको अवधारणा 
(Life Course 
Approach) अनƀुप सबै 
उमेर सम¦ूका नागģरकको 
ĔवाĔāय आवĒयकpालाई 
सĊबोधन गरी माpखृशश,ु 
बालबाखलका र 
खकशोरखकशोरीको 
सवाèङ्गीण खवकास र 
पģरवार đयवĔथापन 
सेवालाई थप सधुार pथा 
खवĔpार गनã । 

१. hीवनचĶको अवधारणा अनƀुप माpखृशश,ु बालबाखलका, 
खकशोरखकशोरीको सवाèङ्गीण खवकास र पģरवार đयवĔथापन सेवालाई थप 
सधुार pथा खवĔpार गģरनेछ ।  

२. सबै उमेर सम¦ूका नागģरकको ĔवाĔāय आवĒयकpालाई सĊबोधन गनè 
hीवनपथको अवधारणा अनƀुप ĔवाĔāय सेवालाई hेŵ नागģरक, लैङ्खगक 
pथा अपाङ्गpामĻैी बनाइनेछ ।  

३. खवखभĄन उमेर सम¦ूमा ¦İनसñने ĔवाĔāय hोखिम शीƃ पख¦चान गनè खनयखमp 
ƀपमा ĔवाĔāय परीïण गनã đयवĔथा गģरनेछ ।  

४. मख¦लामा बढ्दो Ķममा र¦ेको Ĕpन ñयाĄसर र सभाèइकल ñयाĄसर hĔpा 
रोग¦ƀको खनःशĎुक परीïण गनã đयवĔथा खमलाइनेछ । 

५. माp ृमĀृयदुर घkाउन pāयमा आधाģरp खमडवाइफ खशïा pथा सेवा लगायp 
खवशेष कायèĶम phुèमा गरी कायाèĄवयन गģरनेछ ।  

४. hनसङ्òयाको खवpरण, १. Ĕथानीय p¦का ¦रेक वडामा कĊpीमा एक आधारभpू ĔवाĔāय सेवा केĄļ, 



190�| प योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)  

णनीमि कायषनीमि 
भौगोखलक अवखĔथखp एवम ्
आवĒयकpाको आधारमा 
संघ, Ľदेश र Ĕथानीय p¦मा 
अĔपpाल र ĔवाĔāय 
संĔथा¦ƀ pथा सीप-खमखìp 
सामाखhक उîरदाखयĀव 
व¦न गनè सñने दï 
hनशखŇको खवकास pथा 
खवĔpार गनã । 

¦रेक Ĕथानीय p¦मा आधारभpू आकखĔमक शĎयखĶया र Ľाथखमक ƭमा 
केयर सख¦pको ĔवाĔāय सेवा सखुनखŰp ¦İने गरी Ľाथखमक अĔपpाल, Ľदेश 
अĄpगèp खŪpीय p¦को अĔपpाल, Ľादेखशक अĔपpाल र संघ अĄpगèp र¦ने 
गरी अखp-खवखशŴीकृp अĔपpाल र संघ अĄpगèp नै र¦ने गरी ¦रेक Ľदेशमा 
कĊpीमा एक खवखशŴीकृp अĔपpाल र एक ĔवाĔāय खवðान Ľखpŵान 
Ĕथापना र सज चालन गģरनेछ ।  

२. सरकारी ĔवाĔāय संĔथामा कायèरp खचखकĀसक/ĔवाĔāयकमĨ एक माĻ 
ĔवाĔāय संĔथामा र¦ने 'एक दचदक्सक/ ा यकम -एक ा य सं था' 
को अवधारणालाई सबै सरकारी ĔवाĔāय संĔथामा Ķमशः लागू गģरनेछ र 
यस अवधारणालाई Ľभावकारी ƀपमा लाग ूगनè pथा सेवाको प¦İNच खवĔpार 
गनèका लाखग सरकारी अĔपpाल¦ƀमा अखpģरŇ सखुवधा सख¦pको 
खवĔpाģरp ĔवाĔāय सेवा कायाèĄवयन गģरनेछ । 

३. आधखुनक खवखध र खनखŰp मापदÿड खवकास गरी ĔवाĔāय संĔथाको 
सङ्òया, Ľकार, Ĕथान pथा आवĒयक ĔवाĔāय hनशखŇको खनधाèरण गनè 
गƀुयोhना pयार गरी लाग ूगģरनेछ ।  

४. देशको आवĒयकpा र खवîीय Ńोpको उपलĈधpा ¦ेरी Ľाथखमकpाको 
आधारमा ĔवाĔāयका खवखभĄन खवधामा छाĻवखृî Ľदान गģरनेछ ।  

५. ĔवाĔāयमा राखēƭय लगानी 
वखृŤ गदæ खदगो ĔवाĔāय 
खवîीय Ľणालीको खवकास 
गनã | 

१. ĔवाĔāय सेवामा सबैको समpामलूक प¦İNच वखृŤ, ĔवाĔāय सेवामा đयखŇगp 
िचèको Ąयनूीकरण र लागp Ľभावकाģरpाका आधारमा ĔवाĔāयमा खवîीय 
Ńोpको पģरचालन गनã खवषयलाई समेk्दै एकĪकृp राखēƭय ĔवाĔāय खवîीय 
रणनीखp phुèमा गरी कायाèĄवयनमा Ďयाइनेछ ।  

२. गणुĔpरीय आधारभpू ĔवाĔāय सेवालाई सबै Ĕथानीय p¦मा खनःशĎुक र 
खवशेषð ĔवाĔāय सेवा लगायp अĄय ĔवाĔāय सेवालाई समpामलूक 
ĔवाĔāय खबमा माफè p उपलĈध गराइनेछ ।  

६. ĔवाĔāय सेवामा सरकारको 
नेpĀृवदायी भखूमका 
सखुनखŰp गदæ सरकारी, 
खनhी pथा गैरसरकारी 
ïेĻबीचको स¦कायè pथा 
साझेदारीलाई đयवĔथापन 

१. खशïा ïेĻसNग आवĒयक समĄवय गरी 'एक द ालय-एक ा यकम
नीद ' कायाèĄवयन गģरनेछ ।  

२. ĔवाĔāय सĊबĄधी खनयमनकारी खनकाय¦ƀको hनशखŇ, संरचना र 
कायèïेĻलाई सधुार गदæ सो सĊबĄधी đयावसाखयक पģरषद¦्ƀको छाpा 
संरचनाको खवकास pथा खवĔpार गģरनेछ ।  

३. ĔवाĔāय खवðान Ľखpŵान¦ƀलाई थप đयवखĔथp गनè एकĪकृp छाpा ऐनको 
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pथा खनयमन गनã । phुèमा गरी आवĒयक संरचनाको खवकास pथा खवĔpार गģरनेछ ।  

४. खनखŰp उţेĒय ĽाखŬका लाखग ĔपŴ मापदÿड र कायèखवखध phुèमा गरी खनhी, 
सामुदाखयक pथा गैर सरकारी ïेĻका ĔवाĔāय संĔथा¦ƀसNग स¦कायè pथा 
साझेदारी गģरनेछ ।  

५. सरकारी, खनhी, सामदुाखयक एवम ् स¦कारी ïेĻलाई समेk्दै खचखकĀसा 
सशुासन कायम गनुèको साथै ĔवाĔāय सेवा मूĎयलाई खनखŰp मापदÿड बनाई 
खनयमन गģरनेछ । 

६. Ľदेश pथा Ĕथानीय p¦लाई खhĊमेवार बनाई अĔपpाल pथा अĄय ĔवाĔāय 
संĔथा एवम ्Ľयोगशालाबाk खसhèना ¦İने फो¦ोर र औषखधhĄय फो¦ोरको 
उखचp đयवĔथापनको लाखग खनयमनका साथै खनरĄpर अनगुमन गģरनेछ । 

७. नयाN ĽखवखधhĄय ĔवाĔāय 
सामĸी¦ƀका साथ ैऔषखध 
pथा औषखधhĄय 
सामाĸीको उĀपादन, 
आयाp, भÿडारण, खवpरण 
pथा Ľयोगको खनयमन pथा 
đयवĔथापन गनã । 

१. नेपाल सरकारबाk खनःशĎुक Ľदान गģरने औषखधलाई मăयनhर गदæ औषखध 
उĀपादनमा मलुुकलाई Ķमशः आĀमखनभèर बनाइनेछ ।  

२. औषखधhĄय hडीबखुkको đयावसाखयक िेpी र औषखध उũोगको खवकास र 
ĽवŤèनमा hोड खददै औषखध pथा ĽखवखधhĄय ĔवाĔāय सामĸीको उĀपादन, 
भÿडारण र खवpरणको Ľभावकारी đयवĔथापन गģरनेछ ।  

३. hेनेģरक ĽेखĔĶĆसनको कायाèĄवयन, औषखधको मĎूय pथा गणुĔpर खनधाèरण, 
Ľखp-hैखवक Ľखpरोधको Ąयनूीकरण‚ एखĄkबायोखkक दƀुपयोगको खनयĄĻण र 
औषखधको अनसुĄधान लगायpका खवषयलाई Ľभावकारी बनाउन 
खनयमनकारी खनकायको खवकास pथा खवĔpार गģरनेछ ।  

८. सनã pथा नसनã रोग खनयĄĻण 
pथा hनĔवाĔāय खवपद ्
đयवĔथापन पवूèpयारी pथा 
Ľखpकायèका लाखग 
सामदुाखयक ĔवाĔāय 
Ľणाली सख¦pका एकĪकृp 
उपाय अवलĊबन गनã । 

१. सनã pथा नसनã रोग¦ƀको अăययन, अनसुĄधान, खनगरानी, रोकथाम, 
खनयĄĻण, खनवारण, उĄमलून pथा खनयमनका लाखग राखēƭय Ĕpरमा एकĪकृp 
खनकायको खवकास गरी कायèĶम कायाèĄवयन गģरनेछ । 

२. नसनã pथा दीघè रोग¦ƀको रोकथाम, खनयĄĻण pथा उपचार सेवालाई 
Ľभावकारी ƀपमा कायाèĄवयन गनè ब¦İïेĻीय समĄवय माफè p दीघèकालीन 
रणनीखp pयार गरी कायाèĄवयन गģरनेछ ।  

३. खसकल सेल एखनखमया र थालेसेखमया लगायpका वंशानगुp रोग¦ƀको भार 
र खवpरण सĊबĄधमा hनसङ्òयामा आधाģरp अनसुĄधानको आधारमा 
कायèयोhना बनाई रोकथाम pथा उपचारका कायèĶम सजचालन गģरनेछ ।  

४. मानखसक ĔवाĔāय सेवाको प¦İNचलाई सबै p¦मा खवĔpार गģरनेछ ।  
५. आNिा, नाक‚ कान‚ घाNkी pथा मिु सĊबĄधी ĔवाĔāय सेवालाई संघ, Ľदेश 

र Ĕथानीय p¦मा Ķमशः खवकास र खवĔpार गģरनेछ ।  
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६. संघ, Ľदेश र Ĕथानीय p¦मा खवपद ् pथा म¦ामारीको pĀकाल सĊबोधन, 
एĊबुलेĄस सेवाको एकĪकृp खवकास, साधन सĊपĄन pाखलम ĽाŬ खचखकĀसक 
र ĔवाĔāयकमĨको kोलीलाई पģरचालन गनè कायèखवखध बनाई लाग ूगģरनेछ । 

९. ĔवाĔāय सचूना 
Ľणाली¦ƀलाई थप 
đयवखĔथp, एकĪकृp र 
ĽखवखधमैĻी बनाउNदै सबै 
p¦को ĔवाĔāय सचूनाको 
मागलाई यथोखचp 
सĊबोधन गरी अनुगमन, 
मĎूयाङ्कन, समीïा, 
नीखp खनमाèण pथा खनणèय 
ĽखĶयामा pāयाङ्कको 
Ľयोग बढाउने । 

१. ĔवाĔāय pāयाङ्क đयवĔथापनलाई गणुĔpरीय pथा ĽखवखधमैĻी बनाइè 
अăययन, अनसुĄधान, सवãïण, Ľïेपण, खवŲेषण गरी सबै p¦मा ¦İने नीखp 
खनमाèण pथा खनणèय ĽखĶयामा pāयाङ्कको Ľयोगलाई बढावा खदइनेछ ।  

२. ĔवाĔāय संĔथा p¦मा pāयाङ्क đयवĔथापनलाई ĽखवखधमैĻी बनाई ĔवाĔāय 
संĔथाबाk नै खवũpुीय Ľखpवेदन गनã र Ķमश: खवũpुीय ĔवाĔāय 
अखभलेिलाई सबै ĔवाĔāय संĔथामा खवĔpार गģरनेछ ।  

३. Ĕथानीय p¦मा उĀपादन ¦İने ĔवाĔāय pāयाङ्कलाई आवĒयकpा अनƀुप 
राखēƭय मलू सजhालसNग आबŤ गरी खनयखमp ƀपमा सचूना अũावखधक 
¦İने Ľणालीको खवकास pथा सĊĽेषणको đयवĔथा गģरनेछ । 

४. राखēƭय आवĒयकpा pथा Ľाथखमकpाका आधारमा अăययन, अनसुĄधान, 
सवãïण गनã र ĽाŬ नखphालाई नीखp pथा कायèĶम phुèमामा Ľयोग 
गģरनेछ । 

10. नेपाल ĔवाĔāय अनसुĄधान 
पģरषदक्ो कायèïेĻलाई 
समयानकूुल पģरमाhèन गदæ 
ĽदेशĔpरसĊम खवकास र 
खवĔpार गनã । 

१. pāयमा आधाģरp ĔवाĔāय नीखp pथा योhना phुèमा गनè ĔवाĔāय 
अनसुĄधानलाई खवųखवũालय pथा Ľाखðक ïेĻसNग स¦कायè गदæ नेपाल 
ĔवाĔāय अनसुĄधान पģरषदक्ो संरचनालाई ĽदेशĔpरसĊम खवĔpार गģरनेछ ।  

11. आĽवास ĽखĶयाबाk hन 
ĔवाĔāयमा ¦İनसñने 
hोखिमलाई Ąयनूीकरण गनã 
đयवĔथा खमलाउने । 

१. आĽवास ĔवाĔāय đयवĔथापन सचूना Ľणालीको खवकास गदæ आĽवासीको 
ĽĔथान पवूè, गĄpđय Ĕथानमा र आगमन पŰाpक्ो ĔवाĔāय परीïण pथा 
ĔवाĔāय सेवामा स¦h प¦İNच र उपयोगका लाखग नीखpगp pथा संĔथागp 
đयवĔथा गģरनेछ ।  

12. ब¦İïेĻीय पोषण योhनाको 
समĄवय र साझेदारी माफè p 
Ľभावकारी ƀपमा 
कायाèĄवयन गनã ।  

१. ब¦İïेĻीय पोषण योhना (दोŃो) ल ेपģरलखïp गरे अनƀुप Ľदेश र Ĕथानीय 
p¦मा गखठp पोषण सĊबŤ संयĄĻलाई पोषण सधुार योhना सख¦p सžुढ 
बनाउNदै पोषण-खवशेष pथा पोषण संवेदनशील कायèĶमलाई सबै Ĕथानीय 
p¦बाk सजचालन गनã đयवĔथा गģरनेछ ।  

२. कुपोषण Ąयनूीकरण गनè गणुĔpरीय एवम ् ĔवाĔāयवŤèक िाũ पदाथèको 
प¦İNच र उपभोग बढाउNदै ĔवĔथ बानी-đयव¦ारलाई ĽवŤèन गģरनेछ ।  

13. ब¦İïेĻीय समĄवय माफè p 
सबै नीखpमा ĔवाĔāयलाई 

१. hनĔवाĔāय समĔयालाई सĊबोधन गनè, िानेपानी, वाpावरणीय सरसफाइ, 
वाय ुpथा ăवखन Ľदषुण, िाũ सरुïा, खशïा, सडक लगायpका खवषयमा 
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णनीमि कायषनीमि 
समावेश गनã । ब¦İïेĻीय समĄवयलाई सžुढीकरण गदæ "सबै नीखpमा ĔवाĔāय" को 

अवधारणालाई कायाèĄवयनमा Ďयाउन सĊबखĄधp सरोकारवालासNग समĄवय 
गरी एक ĔवाĔāय अवधारणालाई Ľभावकारी ƀपमा कायाèĄवयन गģरनेछ । 

२. ĔवाĔāयलाई Ľखpकूल असर पानã सpुĨhĄय, मखदरा, रासायखनक पदाथè, 
खवषादी pथा अिाũ वĔpु¦ƀको खमसावk र Ľयोगलाई खनयĄĻण pथा 
खनयमन गģरनेछ । hनĔवाĔāयलाई ¦ाखन गनã Ľशोखधp pथा pयारी 
िाũपदाथè¦ƀ ĽवŤèन गनã िालका pāय¦ीन र ŀमपणूè सĄदेश एवम ्
खवðापनलाई खनſĀसाख¦p pथा खनयĄĻण गनè ĔवाĔāय सĊबĄधी सĄदेश र 
सामĸी उĀपादन, Ľसारण र सĊĽेषणलाई वैðाखनक, đयवखĔथp र Ľभावकारी 
बनाइनेछ ।  

३. 'मे ो ा य, मे ो दज मे ा ी' लाई Ľभावकारी बनाउन ĔवĔथ भाĄसाको 
अवधारणा अनƀुप ĔवĔथ िानाको Ľयोग गनè ¦रेक नागģरकलाई ससुखूचp 
गदæ ĔवĔथ वाpावरण र सखĶय hीवनशैलीको ĽवŤèन गनè साइकल लेन, 
एक घर-एक करेसाबारी, सावèhखनक पाकè , đयायाम ¦ल, योगाĉयास pथा 
पजचकमè केĄļको खनमाèण र Ĕथापनाको लाखग सरोकारवालासNग समĄवय 
गģरनेछ । 

४. pोखकएका उũोग, đयवसाय pथा आयोhनाको Ĕवीकृखp पवूè đयवसायhĄय 
ĔवाĔāय र सरुïालाई मăयनhर गरी hनĔवाĔāय Ľभाव मĎूयाङ्कनको 
लाखग संघ, Ľदेश र Ĕथानीय p¦मा मापदÿड र संयĄĻको đयवĔथा गģरनेछ ।  

५. अपेम ि उपलम ध  
ĔवĔथ, सबल र सखĶय hीवन सख¦pको नेपालीको औसp आय ु ७२ वषè पगेुको ¦İनेछ । Ľखpलाि hीखवp 

hĄममा माp ृमĀृय ुअनपुाp ९९, Ľखp ¦hार hीखवp hĄममा नवhाp खशश ुमĀृयदुर १४ र पाNच वषè मखुनको बाल मĀृयदुर 
२४ मा झरेको ¦İनेछ । पाNच वषè मखुनका कम pौल भएका बालबाखलका २७ बाk १५ Ľखpशp र पड्ुकोपना भएका 
बालबाखलका ३६ बाk २० Ľखpशpमा झरेको ¦İनेछ । नागģरकले आधारभpू ĔवाĔāय सेवा खनःशुĎक ĽाŬ गरेका 
¦İनेछन ्। ĔवाĔāय खबमामा आबŤ भएको hनसङ्òया ६० Ľखpशp, ĔवाĔāय उपचारमा đयखŇगp िचè घkेर ४० 
Ľखpशp, ĔवाĔāयमा सरकारी लगानी ८ Ľखpशp र ३० खमनेkको दरूीमा ĔवाĔāय संĔथामा प¦İNच भएका घर-पģरवार ८० 
Ľखpशp पगेुको ¦İनेछ । Ľोkोकल अनसुार कĊpीमा चार पkक गभèवpी hाNच गराउने मख¦ला ८१ Ľखpशp, दï 
ĔवाĔāयकमĨको उपखĔथखpमा hखĄमएका बालबाखलका ७९ Ľखpशp र पणूè िोप पाउन े बालबाखलका ९५ Ľखpशp 
पगेुका ¦İनेछन ्। मलेģरया, कालाøवर र ¦ाîीपाइले रोग खनवारण भएका ¦İनेछन ्।  

 


