dw]z k|b]z ;/sf/ -df= dGqL:t/_ af6 ldlt @)&*÷!)÷@ df :jLs[t

dw]z k|b]z ;/sf/

;fdflhs ljsf; dGqfno
hgsk'/wfd, wg'iff, g]kfn

dw]z k|b]z ;/sf/ -df= dGqL:t/_ af6 ldlt @)&*÷!)÷@ df :jLs[t

dw]z k|b]z ;/sf/

;fdflhs ljsf; dGqfno
hgsk'/wfd, wg'iff, g]kfn
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१.१

पृ��ूिम
नेपालको सं िवधानले ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभूत ःवाःथ्य सेवा िनःशुल्क �पमा ूा� गन�
एवम् ःवाःथ्य सेवामा समान पहुँच हुने िवषयलाई मौिलक हकका �पमा ूत्याभूत गरे को छ। सामािजक
तथा आिथर्क �पले िवभेिदत, सीमान्तीकृत समुदाय, लै ि�क िहं सामा परे का र जोिखममा रहे का व्यिक्तको
मानवीयःतरबमोिजम बाँच्न पाउने अिधकार सं िवधानमा उल्लेख गिरएको छ । यस अथर्मा, मिहला
अिधकारलगायत िवपन्न, विञ्चितमा परे का तथा सीमान्तीकृत समुदायका व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकारका
आधारमा राज्यबाट पाउनुपन� आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा समतायुक्त र समावेशी उपलिब्ध, पहुँच र
उपभोगका लािग नैितक तथा कानूनी �पमा जवाफदे ही शासन ूणालीको सुिनिँचतता सं िवधानले गरे को
छ ।
नेपालले सन् १९९७ दे िख नै शासन र िवकासका सबै क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा मिहला सशक्तीकरण
राि�य नीित एवम् कायर्योजना कायार्न्वयनमा ल्याएको छ । यस दःतावेजले ःवाःथ्य क्षेऽलगायत
िवकासका सबै क्षेऽमा राि�यःतरदे िख ःथानीयःतरसम्म लै ि�क समावेशीकरणका लािग रणनीितगत,
ु मा लै ि�क समानता र समावेिशता हािसल
सं रचनागत, प�ितगत तथा मनोव्यवहारगत सामथ्यर्सिहत मुलक
गनर् ूेरणा िदएको छ । सबै क्षेऽमा लै ि�क मूलूवाहीकरण गन�, नीितगत, कानूनी र सं ःथागत सक्षमता
र सं वेदनशीलताका आधारमा लै ि�क उ�रदायी र सक्षम शासनको ूत्याभूित गन�, सबैूकारका लै ि�क
िहं सा र िवभेदको अन्त्य गन� तथा मिहलाको आिथर्क र सामािजक �पान्तरण गन� उ�ेँय िलई राि�य
लै ि�क समानता नीित, २०७७ कायार्न्वयनमा आइसकेको छ ।
नेपाल ःवाःथ्य क्षेऽ रणनीितले “ःवाःथ्य सेवामा समतामूलक पहुँच” लाई मागर्दशर्नका �पमा अ�ीकार
गरे को छ । राि�य ःवाःथ्य नीित, २०७६ ले गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवाको सवर्व्यापी पहुँचलाई िनद� शक
िस�ान्तका �पमा आत्मसात् गरे को छ । यस नीितले सं िवधानले ूदान गरे को ःवाःथ्यसम्बन्धी हकमा
सबै तहका सबै नागिरकह�को सहज पहुँचका साथै उनीह�ले उपभोग गनर् पाउने गरी कायार्न्वयनको
व्यवःथा गरे को छ । पन्�� योजनाले आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा सबै नागिरकह�को समतामूलक पहुँच
र सोको उपभोगलाई ूाथिमकता िदएको छ । साथै, यसले आधारभूत ःवाःथ्य सेवा पाउनबाट छु टे का
र छु ट्ने जोिखममा रहेका वगर्, क्षेऽ र समुदायका लािग उपयुक्त कायर्बम सञ्चालन र पयार्� माऽामा
बजेट िविनयोजन गरी सोहीअनुसार ःवाःथ्य सेवा ूदान गनुप
र् न� व्यवःथा गरे को छ ।
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ःवाःथ्य क्षेऽमा नवीन अवधारणासिहत राज्यको दाियत्व पूरा गनर्, स�ीय राज्य व्यवःथाअनुसार ूदे श
तथा ःथानीय तहमा सामञ्जःय कायम गरी सक्षम �पमा रणनीितको कायार्न्वयन गनर् तथा अपेिक्षत
उपलिब्ध सुिनिँचत गनर् ःवाःथ्य क्षेऽको पिरमािजर्त लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
रणनीित कायार्न्वयनमा आउने िःथितमा रहेको छ ।
िदगो िवकास लआय, २०३० को खासगरी लआय ३ र लआय ५ अन्तगर्त सबैका लािग ःवःथ जीवन,
सबैूकारका गरीबीको अन्त्य, मिहला र बािलकाको सशक्तीकरण एवम् लै ि�क समानता तथा
समावेशीकरणको लआय िनधार्रण गरे को छ । आधारभूत र अत्यावँयक ःवाःथ्य सेवा सुिवधा ूा�
गनर्बाट कोही पिन छु ट्नु हुँदैन भन्ने सोचका साथ ःवाःथ्य सेवा नपुगेका क्षेऽ तथा समुदायमा सबैको
समान र समावेशी पहुँच सुिनिँचत गन� कुरामा लआयले जो� िदएको छ । यसमा उिल्लिखत लआयको
योजनाव� कायार्न्वयनका लािग राि�य योजना आयोगले ःवाःथ्य क्षेऽका लािग लआय िनधार्रण गनुक
र् ा
साथै उपलिब्धका सूचकसमेत ःप� पािरसकेको

छ ।

ःवाःथ्य क्षेऽलाई लै ि�क उ�रदाियत्व र समावेिशताका �ि�मा सवल र सक्षम तुल्याउनका लािग
ःवाःथ्य क्षेऽमा सामािजक जवाफदे िहता स�ीय मागर्दशर्न, २०७७ कायार्न्वयनमा आइसकेको छ ।
त्यसै गरी, ःवाःथ्य सेवाको पहुँच बािहर परे काह�लाई समेट्ने राि�य रणनीित, (२०७३ दे िख २०८८
सम्म), िवपन्न नागिरक उपचार कोष िनद� िशका, २०७३, ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क उ�रदायी बजेट
िनद� िशका, २०७६, अपाङ्गतामैऽी ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी िनद� िशका, २०७६, एल्.एन्.ओ.बी. बजेट माकर्र
कायार्न्वयनमा रहेका छन् । त्यसै गरी, सम्पूणर् नेपालीको मानिसक ःवाःथ्य तथा मनोसामािजक
सुःवाःथ्यमा सुधार गरी उत्पादनशील र गुणःतरीय जीवनयापन गनर् सक्षम तुल्याउने सोचसिहत नेपाल
सरकारले राि�य मानिसक ःवाःथ्य रणनीित तथा कायर्योजना, २०७७ कायार्न्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
“सबै ज्ये� नागिरकका लािग अथर्पूण,र् गुणःतरीय तथा ःवःथ जीवन” को दीघर्कालीन सोचका साथ
ःवाःथ्य ूव�र्न तथा सं रक्षण, ूभावकारी ःवाःथ्य सेवाूवाह तथा सु�� सामािजक ःवाःथ्य बीमा
ूणालीका माध्यमबाट ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्य अिधकारको सं रक्षण गन� ध्येय िलई सबै ज्ये�
नागिरकका लािग अिधकतम ःवाःथ्य सं रक्षण र ूभावकारी ःवाःथ्य सेवाका आधारमा उनीह�लाई
िबयाशील जीवन हािसल गनर् सक्षम बनाउने लआयसिहत “जेिरयािशक ःवाःथ्य सेवा रणनीित”
कायार्न्वयनमा आउने चरणमा रहेको छ ।
नेपालको मधे श ूदे शले सारभूत समानता, अिवभेद र राज्यको दाियत्वको िस�ान्तमा आधािरत
मिहलािव�� सबैूकारका भेदभाव अन्त्य गन� रा�स�ीय महासिन्ध १९७९, बेइिजं ग कायर्योजना १९९५,
नेपालको आविधक योजनामा उिल्लिखत िस�ान्त, ूाथिमकता, सोच तथा उ�ेँयलाई आत्मसात् गरे को
छ । यसका लािग ूदे श तहको िवकास र शासनलाई लै ि�क उ�रदायी बनाउने, मिहलावगर्को साथर्क
सहभािगता सुिनिँचत गन�, लै ि�कताका आधारमा हुने सबैूकारका भेदभाव, विञ्चतीकरण र िहं साको
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अन्त्य गन� तथा मिहलाको आिथर्क तथा सामािजक सशक्तीकरण गन� उ�ेँयसिहत सारभूत लै ि�क
समानता नीित तजुम
र् ाका लािग ूदे शले अमसरता िलएको छ । ूदे शमा सामािजक �पान्तरणलाई
मूत�
र् प िदन तथा जातीय िवभेदको अन्त्यका लािग ूदे शले दिलत सशक्तीकरण ऐन, २०७६ जारी
गिरसकेको छ ।
“गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा सबैको पहुँच” को सोचबाट ूेिरत भई “जवाफदे ही र समतामूलक ःवाःथ्य

ु भ �पमा उपलब्ध गराउने”
सेवा ूणालीको िवकास गन� र नागिरकलाई गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवा सवर्सल
लआयसिहत मधेश ूदे शले ूदे शको आविधक योजना कायार्न्वयनमा ल्याइसकेको छ । लै ि�क उ�रदायी

तथा सामािजक समावेशी ःवाःथ्य सुिनिँचत गनर् मिहलाको सुरिक्षत मातृत्वका लािग मातृ ःवाःथ्य तथा
ूजनन अिधकारको सं रक्षण गन�, लै ि�कतामा आधािरत सबैूकारका िहं सा र िवभेदको अन्त्य गन�, ज्ये�
नागिरकका लािग गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवा ूदान गन�, िवभेद र विञ्चितमा परे का सबैको आधारभूत
ःवाःथ्य अिधकार ूत्याभूत गन� रणनीित ूदे शले अवलम्बन गरे को छ ।
ूदे श सरकारको आ.व. २०७८/७९ को नीित तथा कायर्बममाफर्त ःवाःथ्य क्षेऽलाई समतायुक्त र
समावेशी तुल्याउन आवँयक पन� नीितगत व्यवःथा, सं ःथागत सुधार, कायर्बम र बजेट व्यवःथा,
कायार्न्वयनको सं यन्ऽ, आिद िवषय समेिटएका छन् । ूदे शको आ.व. २०७८/७९ को वािषर्क बजेटले
ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता र समावेशीकरणलाई ूाथिमकतामा समावेश गरे को छ । ूदे शको
ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण हािसल गनर्का लािग रणनीितगत ःप�ता
कायम गनर्, आविधक योजनामा ःवाःथ्य क्षेऽको ूाथिमकता िनधार्रण गनर्, कायर्बम र बजेटमा उल्लेख्य
�पमा समावेश गनर्, ूभावकारी कायार्न्वयनको ूितव�ता पूरा गनर्का लािग ःवाःथ्य क्षेऽलाई जवाफदे ही
तुल्याउन ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीितको
अपिरहायर्ता रहेको छ ।

१.२

रणनीितको आवँयकता र औिचत्य
मधेश ूदे शमा ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित िनमार्णको
अपिरहायर्ता दे हायबमोिजम रहेका छन्ः
(क) सं िवधानमा उिल्लिखत ःवाःथ्यसम्बन्धी हक तथा अिधकारको ूत्याभूित तथा सोसम्बन्धी
अन्तरार्ि�य महासिन्ध र ूितव�ताले सृजना गरे को राज्यको दाियत्व पूरा गनर्,
(ख) आविधक योजना र ःवाःथ्य नीितले अपेक्षा गरे अनु�प गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा सबैको
समतायुक्त र समावेशी पहुँच सुिनिँचत गनर्,
(ग) नागिरकको ःवाःथ्यसँग सं वेदनशील रहेका लै ि�कतामा आधािरत सबैूकारका िवभेद र िहं साको
अन्त्य गनर्,
8
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(घ) ूदे शको आविधक योजनामा उिल्लिखत ःवाःथ्य क्षेऽसँग सम्बिन्धत लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणका कायर्बमह�को ूभावकारी कायार्न्वयनमा सहयोग पुर्याउन,
(ङ) नेपालले ूितव�ता जनाएको िदगो िवकास लआय, २०३० मा उिल्लिखत समानतामा आधािरत
ःवाःथ्यसम्बन्धी लआय हािसल गनर्,
(च) ूदे शको ःवाःथ्य ूणालीलाई कल्याणकारी अवधारणाबाट अिधकारमा आधािरत प�ितमा
�पान्तरण गरी ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सुिनिँचत गनर्का
लािग ःवाःथ्य सेवाका मापदण्ड िनधार्रण गनर्, सेवाूवाहका लािग सं ःथागत क्षमताको िवकास गनर्
तथा जवाफदे िहता ूणाली सु�� गनर्,
(छ) सीमान्तीकृत एवम् विञ्चत समुदायलाई सशक्त तुल्याई ःवाःथ्य अिधकारको माग गनर् र उपभोग
गनर् सक्षम बनाउन,
(ज) स�ीय शासनबमोिजम ूदे शलाई सं िवधानले ूदान गरे को ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी दाियत्व पूरा गनर्
सक्षम तुल्याउन,
(ज) ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका अपेिक्षत उपलिब्ध हािसल
गनर्का ूदे श सरकारको वािषर्क नीित तथा कायर्बम एवम् बजेटको ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन
गनर्,
(झ) ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽलाई समतायुक्त र समावेशी बनाउन सरोकारवालासँग तथा ितनीह�बीचको
सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न गनर् ।

१.३

रणनीित िनमार्णका लािग अवलम्बन गिरएको िविध
यस रणनीित तजुम
र् ाको समम कायर्मा ूदे शको सामािजक िवकास मन्ऽालयले नीितगत समन्वय र
मागर्दशर्न गरे को छ । त्यसै गरी

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालयले रणनीित िनमार्णको कायर्मा ूािविधक

तथा व्यवःथापन तहको मागर्दशर्न र समन्वय गनुक
र् ा साथै रणनीित िनमार्णको कायर्लाई बहुपक्षीय
�पमा सहभािगतामूलक बनाउन िवकासका साझेदार िनकाय, गैरसरकारी स� सं ःथा तथा सरोकारवालाको
सिबय सहभािगता गराउन महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरे को िथयो ।
रणनीित

िनमार्णका

बममा

ूदे शको

ःवाःथ्य

क्षेऽको

ल� ि�क

समानता

तथा

सामािजक

समावेशीकरणसम्बन्धी वःतुिःथितको िवँलेषणका साथै तथा मुख्य-मुख्य िनधार्रकको खोजी गिरएको
छ । ियनैका आधारमा ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽमा ल� ि�क समानता र सामािजक समावेशीकरणका �ि�ले
अवलम्बन गनुप
र् न� रणनीित र उपलिब्धको ूक्षेपण गिरएको छ । यसका लािग रणनीितसँग सम्बिन्धत
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सन्दभर् दःतावेज र साममीको समीक्षा गिरएको छ र सोको नितजा र िनंकषर्का आधारमा रणनीितको
अवधारणा िनमार्ण गन�, कायार्न्वयन गन� तथा नितजाको मापन गन� िवषय समावेश गिरएको छ ।
रणनीित िनमार्णका लािग परामशर् र सहभािगतात्मक छलफलको आधारमा आवँयक तथ्यगत सूचना र
जानकारी स�लन गन� योजना बनाइ सो अनुकूलको िविध अपनाइएको िथयो । रणनीित िनमार्णको
िसलिसलामा ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽसमेतको िजम्मेवारी रहेको सामािजक िवकास मन्ऽालयको नीित
िनमार्णमा सं लग्न पदािधकारी, िनद� शन सिमित, ूािविधक कायर्समूह, मन्ऽालय मातहतका ःवाःथ्यसम्बन्धी
िव� कमर्चारीह�सँग िवषयकेिन्ित छलफल र परामशर् गिरएको िथयो । साथै रणनीितका िवषयमा
मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष�को कायार्लयका पदािधकारी, सामािजक िवकास मन्ऽालय तथा मिहला,
बालबािलका, युवा तथा खेलकूद मन्ऽालयका सम्व� अिधकारीह�सँग िवषयकेिन्ित छलफल र परामशर्
गिरएको िथयो । यसबममा ूदे श नीित तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग समेत नीितगत समन्वय
र सामञ्जःयका िवषयमा गहन परामशर् गिरएको िथयो । ूदे शको मधेश ःवाःथ्य िव�ान ूित�ानका
उपकुलपितसँग समेत रणनीितका ूािविधक तथा व्यवःथापकीय ूभावकािरताका िवषयमा गहन �पमा
छलफल र परामशर् गिरएको िथयो ।
त्यसै गरी, ूदे शको दिलत िवकास सिमितका उपाध्यक्षसँग दिलत समुदायको ःवाःथ्य आवँयकता र
समावेशी ःवाःथ्य सेवाका सम्बन्धमा कायर्नीितक तथा सेवा व्यवःथापन िवषयमा परामशर् गिरएको
िथयो । साथै, रणनीित िनमार्णको कायर्लाई सहभािगतामूलक बनाउन सरोकारवाला स� सं ःथाका
ूितिनिधसँग ूदे श तहमा छलफल गरी जानकारी तथा रायसुझाव एवम् पृ�पोषण ूा� गिरएका िथए ।
रणनीितलाई सङ्घात्मक शासन ूणालीअनुकूल ःथानीय तहसँगको सहकायर् र साझेदारीमा कायार्न्वयन
गनर्का लािग उपमहानगरपािलका, नगरपािलका तथा गाउँपािलकाका पदािधकारीह�सँग राय सुझाव
िलइएको िथयो । त्यसै गरी रणनीितसँग ूत्यक्ष �पमा सरोकार राख्ने िवकास साझेदार सं ःथा एवम्
नागिरक समाजका ूितिनिधह�सँग अन्तरिबया गरी ःवाःथ्य सरोकारका िवषयमा राय सुझाव िलइएको
िथयो । अन्त्यमा, सामािजक िवकास मन्ऽालयको रणनीित िनमार्ण िनद� शन सिमितको बैठकबाट ूा�
िनद� शन र सुझावका आधारमा रणनीित िनमार्णको कायर्लाई साकार �प िदइएको छ ।

***

***

***
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पिरच्छे द:२
सान्दिभर्क तथा सम्बिन्धत दःतावेजको समीक्षा र पुनरावलोकन
यस पिरच्छे दमा नेपालको सं िवधान तथा कानूनह�मा नागिरकको ःवाःथ्य सेवालाई समानता र समावेिशताका
आधारमा ूत्याभूत गनर् के कःता ूावधानह� रािखएका छन् ? के कःता अवधारणा र ूितव�ता रहेका छन् ?
ितनबाट सृिजत दाियत्व र कायार्न्वयनबीचको अन्तर कःतो रहे को छ ? ितनको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग
र् न� िवषयह� के के हुन ् ? भन्ने
सुधारका उपाय के के हुन सक्दछन् ? र, यस रणनीितले सम्बोधन गनुप
सम्बन्धमा समीक्षा गिरएको छ ।

२.१

सं वैधािनक व्यवःथा
नेपालको सं िवधानमा उल्लेिखत मौिलक हकअन्तगर्त ःवाःथ्यसम्बन्धी हकलगायत मिहला, बालबािलका,
सीमान्तीकृत तथा लोपोन्मुख जाित तथा जनजाित एवम् दिलतको हक ूत्याभूत गिरएको छ । राज्यका
नीितह�अन्तगर्त नागिरकका आधारभूत ःवाःथ्यलगायत राज्यका िनद� शक िस�ान्त लै ि�क समानता
तथा समािजक समावेशीकरणको अवधारणामा आधािरत रहेका छन् । त्यसै गरी आिथर्क, सामािजक तथा
सांःकृितकलगायत सबै िकिसमका असमानताको अन्त्यका ला◌ािग सशक्तीकरण, िवकास र आधारभूत
आवँयकताको पिरपूितर् एवम् समतामूलक अवसर तथा लाभका लािग सं िवधानमा िवशेष व्यवःथा
गिरएको छ । राज्य सञ्चालनका लािग िनद� शक िस�ान्त, नीित र दाियत्वसम्बन्धी व्यवःथा
मागर्िनद� शनका �पमा रहने व्यवःथा सं िवधानले गरे को छ । उक्त सं वैधािनक दाियत्व पूरा गनर्का
लािग राज्यले आवँयकताअनुसार ॐोत साधन पिरचालन गन� गराउने कुरा उल्लेख छ । िनद� शक
िस�ान्तअन्तगर्त नागिरकको हक अिधकारको सं रक्षण एवम् सामािजक न्याय, लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणका आधारमा राज्य सञ्चालन गिरने ूावधान रािखएको छ ।
सं िवधानमा अिधकारमा आधािरत ःवाःथ्य सुशासन, समता र समावेिशता, नागिरक सशक्तीकरण र
ःवाःथ्य सेवा तथा कानूनी व्यवःथाका आधारमा कायार्न्वयन गन� व्यवःथा रहेको पाइन्छ । साथै
ःवाःथ्यसम्बन्धी िवषयमा समानता र समावेशीकरणका लािग राज्यको सृिजत दाियत्वका �पमा
नागिरकको अिधकारको सं रक्षण र सं व�र्न, राज्यको ॐोतको बाँडफाँड गदार् गरीबी र असमानताको
न्यूनीकरण र विञ्चतीकरणको अन्त्य गनर्मा जो�, नागिरक अिधकारको कायार्न्वयनका लािग आवँयक
कानूनी व्यवःथा तथा िनद� शक िस�ान्तको अवलम्बनजःता िवषय मुख्य �पमा रहेका छन् ।
स�, ूदे श तथा ःथानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले सङ्घात्मक शासन
ूणालीबीचका िविभन्न तहका सरकारबीच नीित िनमार्ण र कायार्न्वयनमा सहसम्बन्ध र समन्वयका साथै
पारःपिरकताको सुिनिँचतताका लािग कानूनी व्यवःथा गरे को छ । यसअन्तगर्त समानुपाितक समावेशी
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तथा सहभािगतामूलक शासन व्यवःथाको अवलम्बन गन� तथा सं िवधानले ूदान गरे का अिधकार र
िजम्मेवारीका िवषयमा नीित िनमार्ण तथा कायार्न्वयनमा स�, ूदे श तथा ःथानीय तहबीच एकल तथा
ु मा लै ि�क
साझा अिधकारको ूयोगलाई समन्वयमा आधािरत बनाइएको छ । यसअनुसार मुलक
उ�रदायी र समावेशी शासनअन्तगर्त स�ले बनाएको नीितगत ूाथिमकता र मागर्दशर्नअन्तगर्त रही
ूदे शले आफ्नो कायर्क्षऽ
े ािधकारिभऽ शासन र िवकास प�ितलाई लै ि�क समानतामा आधािरत तुल्याउन
नीित िनमार्ण गन� र ःथानीय तहसँगको सहकायर् र सामञ्जःयका आधारमा कायार्न्वयन गनर् सक्ने
व्यवःथा गरे को छ ।

२.२

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ��क समानता र समावेशीकरणका लािग नीितगत व्यवःथा
लै ि�क समानता र मिहला सशक्तीकरणको राि�य नीित र कायर्योजनाले ःवाःथ्य क्षेऽलाई लै ि�क �ि�ले
समान र सामािजक �पले समावेशी तुल्याउन आधार िनमार्ण गरे को छ । सन् १९९१ मा अनुमोिदत
मिहलािव�� हुने सबैूकारका भेदभाव अन्त्य गन� महासिन्ध, १९७९ ले मिहलाको ःवाःथ्य अिधकार
र मिहलािव�� हुने िहं सा र िवभेदलाई सारभूत समानता, अिवभेद र राज्यको दाियत्वका आधारमा
सम्बोधन गनुप
र् न� गरी राज्यलाई िजम्मेवार बनाएको

छ ।

राि�य लै ि�क समानता नीित, २०२१ ले लै ि�क उ�रदायी र सक्षम शासनको ूत्याभूितका लािग
राज्यलाई रणनीितगत, कानूनी, कायर्बम, बजेटका माध्यमबाट लै ि�क समतायुक्त लाभ र फाइदाका
आधारमा सारभूत समानता सुिनिँचत गन�, मिहलाको अथर्पूणर् सहभािगता र सशक्तीकरण सु�� गन� तथा
मिहलावगर्को आिथर्क र सामािजक �पान्तरणका माध्यमबाट लै ि�क समानता हािसल गन� िवषयमा
दाियत्व सुम्पेको छ । यस नीितले लै ि�क समानताका लािग यसअिघ अभ्यास गिरं दै आएको कल्याणकारी
र आवँयकतालाई सम्बोधन गन� �ि�कोणबाट अिधकारमुखी �ि�कोणमा �पान्तरण गनर् मागर्ूशःत
गरे को छ ।
राि�य ःवाःथ्य नीित, २०७६ ले विञ्चितमा परे का र सीमान्तीकृत वगर्लाई समेट्दै ःवाःथ्य सेवामा
समावेशी पहुँच सुिनिँचत गन� रणनीित अवलम्बन गरे को छ । पन्�� योजनाले आधारभूत तथा गुणःतरीय
ःवाःथ्य सेवामा सबै वगर्, क्षेऽ र समुदायका नागिरकह�को समतामूलक पहुँच अिभवृि� गराउने र
सोका लािग ःवाःथ्य सेवामा छु टे का र छु ट्ने जोिखममा रहेका वगर्, क्षेऽ र समुदायका लािग पयार्�
कायर्बम र बजेट िविनयोजन गरी कायार्न्वयन गनुप
र् न� व्यवःथा गरे को छ । यसले योजना अविधमा
समावेशी ःवाःथ्यका लािग ःवाःथ्य क्षेऽमा राि�य लगानी वृि� गद� िदगो ःवाःथ्य िव�ीय ूणालीको
िवकास गन� रणनीित िलएको छ ।
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२.३

समतामूलक र समावेशी

ःवाःथ्य सेवाका लािग रणनीितगत व्यवःथा

नेपाल ःवाःथ्य क्षेऽ रणनीित (िव.सं . २०७२-२०७७) ले “ःवाःथ्य सेवामा समतामूलक पहुँच” लाई
आधार मानी सन् २०२१ सम्ममा ःवाःथ्य सेवामा सवर्व्यापी पहुँचको लआयसिहत सबैको समतामूलक
पहुँच, गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवा, ःवाःथ्य ूणालीमा सुधार र बहुपक्षीय सहकायर्मा जोड िदएको छ ।
सरकारको मध्यकालीन खचर् सं रचनाले लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका लािग लिक्षत
समूहको ःवाःथ्य िःथितको स�ढ गनर् ॐोत साधनको पयार्� पिरचालन गन� व्यवःथा गरे को छ ।
िदगो िवकास लआय, २०३० हािसल गनर् ःवाःथ्य सेवाको पहुँचबािहर परे काह�लाई समेट्ने अवधारणामा
आधािरत रही कायार्न्वयनमा ल्याइएको राि�य रणनीितले समतायुक्त र समावेशी ःवाःथ्य सेवाूवाहको
�ि�ले पहुँचबािहर परे का लिक्षत वगर्लाई ःवाःथ्य र पोषण सेवाको पहुँच बढाइ असमानता र विञ्चितको
न्यूनीकरण गन� अिभूाय राखेको छ । आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक, भौगोिलक, नीितगत तथा
सं रचनागत असमानता र व्यवधानह�को पिहचान गरी त्यससँग सम्बिन्धत सवालह�लाई सम्बोधन गद�
ःवाःथ्य सेवाको पहुँचमा सबै वगर् र समुदायलाई समेट्न िनिदर्� लआय तथा उ�ेँयह�सिहत कायार्न्वयन
तहमा ूभावकािरता हािसल गन� यस रणनीितको जोड रहे को छ ।
िवकास र सुशासनका िविभन्न लआयअन्तगर्त िदगो िवकास लआय ३ र लआय ५ मा सबैका लािग ःवःथ
जीवन, सबैूकारका गरीबीको अन्त्य, मिहला र बािलकाको सशक्तीकरण एवम् लै ि�क समानता तथा
समावेशीकरणको लआय िनधार्रण गरे को छ । यसले मातृ मृत्युदर १००००० मा ७० मा झान�,
ःवाःथ्य क्षेऽको बजेट ५.५ बाट ७ ूितशत पुर्याउने, दक्ष ूसूितकमीर्को उपयोग ७५ ूितशतबाट ९०
ूितशत पुर्याउने, सबै िकिसमका लै ि�क िहं साको अन्त्य गन�, आधारभूत ःवाःथ्य उपचार सेवा सबैलाई
उपलब्ध गराउने, १८ वषर्मिु नको िववाहलाई िनमुल
र् पान� तथा जन्मदतार् १०० ूितशत गरी बालअिधकार
सुिनिँचत गन� गरी लआय िलएको छ । यी लआय हािसल गनर्का लािग राि�य योजना आयोगले रणनीित
तथा कायर्बम िनधार्रण गरे अनु�प नेपाल सरकारले कायार्न्वयन गिरसकेको छ ।
ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयले “जेिरयािशक ःवाःथ्य सेवा रणनीित” िनमार्ण गरी “सबै ज्ये�
नागिरकका लािग अथर्पूण,र् गुणःतरीय तथा ःवःथ जीवन” को दीघर्कालीन सोचका साथ ःवाःथ्य ूव�र्न
तथा सं रक्षण, ूभावकारी ःवाःथ्य सेवाूवाह तथा सु�ढ सामािजक ःवाःथ्य बीमा ूणालीका माध्यमबाट
ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्य अिधकारको सं रक्षण गन� ध्येय राखेको

छ । राि�य मानिसक ःवाःथ्य

र् ा
रणनीित तथा कायर्योजना, २०७७ ले मानिसक रोगलाई ःवाःथ्य क्षेऽको ूाथिमकतामा समावेश गनुक
साथै यस रोगको सम्बोधनका लािग मानिसक ःवाःथ्य सेवामा समान, सहज र सुलभ पहुँच सुिनिँचत
गन�, मानिसक ःवाःथ्यलाई ूाथिमक ःवाःथ्य सेवा ूणालीमा एकाकार गन�, सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न
गन� तथा अिधकारमा आधािरत तथा िविश�ीकृत मानिसक ःवाःथ्य सेवाूवाह क्षमताको िवकास गन�
उ�ेँय राखेको छ ।
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२.४

लै ि�क समानता र समावेशी ःवाःथ्य ूणालीका लािग कानूनी व्यवःथा
नागिरकको सं िवधानूद� ःवाःथ्य अिधकारको सं रक्षण र सं व�र्नको दाियत्व िनवार्ह गनर्का लािग
नागिरकको आधारभूत, आकिःमक तथा िवशेष ःवाःथ्य सेवालाई समता र समावेिशतामा आधािरत
बनाउने उ�ेँय राखी जनःवाःथ्य सेवा ऐन, २०७५ कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसै गरी मिहलाको
सं िवधानूद� सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, सं रक्षण र पिरपूितर् गनर्का
ु भ तथा पहुँचयोग्य बनाउने
लािग मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य सेवालाई व्यविःथत, गुणःतरीय, सवर्सल
उ�ेँयका साथ सरकारले सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ कायार्न्वयनमा
ल्याएको छ । यस कानूनी व्यवःथाले मुख्य �पमा मिहलाको ूजनन ःवाःथ्य अिधकारको सम्मान
गन�, सुरिक्षत मातृत्व तथा नवजात िशशुको ःवाःथ्य सं रक्षणका लािग आधारभूत तथा आकिःमक ूसूित
तथा बाल ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउने, ूसूित सेवाका लािग ूोत्साहनात्मक तथा सकारात्मक कायर्को
व्यवःथा गन�, सुरिक्षत गभर्पतनका लािग आवँयक ःवाःथ्य सेवासुिवधा उपलब्ध गराउने, तथा ःवाःथ्य
सं ःथालाई जवाफदे ही तुल्याउनेजःता ूावधान समावेश गरे को छ ।

२.५

लै ि�क समानता र सामािजक समावेिशताको कायार्न्वयनका लािग मागर्दशर्न, िनद� िशका तथा
कायर्िविध
ःवाःथ्य क्षेऽका लािग सामािजक जवाफदे िहता स�ीय मागर्दशर्न, २०७७ ले समावेशी र नागिरकमैऽी
ःवाःथ्य सेवाका लािग जवाफदे िहता सुिनिँचत गन� आधार तयार गरे को छ । ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क
उ�रदायी बजेट िनद� िशका, २०७६ ले ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानताको िवषयलाई बजेट व्यवःथामा
ूाथिमकता कायम गन�, बजेटको कायार्न्वयनलाई लै ि�क समानताका �ि�ले कायार्न्वयन, अनुगमन र
मूल्या�न गन� पिरपाटीलाई स�, ूदे श तथा ःथानीय तहमा सं ःथागत गनर् आधार िनमार्ण गरे को छ ।
नेपाल सरकार, अथर् मन्ऽालयले स�ीय शासकीय सं रचना अनुकूल हुने गरी ूदे श तथा ःथानीय तहका
लािग लै ि�क उ�रदायी बजेट नमूना िनद� िशका, २०७७ जारी गरे को छ । यस िनद� िशकाले ूदे श तथा
ःथानीय तहले बजेटको तजुम
र् ा गदार्का बखत नै

लै ि�क अन्तरह�को पिहचान गरी लगानी सुिनिँचत

गन� र लै ि�क समानता तथा मिहला सशक्तीकरणका लािग सरकारी िव�ीय जवाफदे िहता अिभवृि�
गराउने अिभूाय राखेको छ । सावर्जिनक िव�ीय व्यवःथापनलाई लै ि�क �ि�ले उ�रदायी बनाइ
ॐोतको अनुमान र बजेट सीमा िनधार्रण गन�, बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ामा ूाथिमकता िदने, ूदे श तथा
ःथानीय तहका िविभन्न िनकायको िजम्मेवारी र जवाफदे िहता िनधार्रण गन�, िनद� िशका तयार गरी लागू
गन� र कमर्चारीको क्षमता िवकास गन�, लै ि�क �ि�ले तथ्याङ्क ूणाली सु�� गरी बजेटका लािग
उपयोग गन� जःता पक्ष महत्वपूणर् रहेका छन् । समममा ूदे श तथा ःथानीय तहको बजेट ूणालीमा
लै ि�क समानताको िवषयलाई एकाकार गन� र िव�ीय क्षेऽको योगदानका आधारमा लै ि�क असमानता
हटाउने लआय यसले िलएको छ ।
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अपाङ्गता समावेशी ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी िनद� िशका, २०७६ ले आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा सबै
िकिसमका अपाङ्गता भएका व्यिक्तको पहुँच र उपयोग सुिनिँचत गन� ूावधान समावेश गरे को छ ।
िदगो िवकासको लआय हािसल गनर् ःवाःथ्य सेवामा पहुँच नभएका तथा जोिखममा रहेका व्यिक्त, वगर् र
समूहह�का लािग ूाथिमकता िदई कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयन गनर् ःवाःथ्य तथा
जनसङ्ख्या मन्ऽालयले एल्.एन्.ओ.बी. बजेट माकर्र कायार्न्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसले समावेशी
�पमा ःवाःथ्य क्षेऽको बजेट माकर् गन� ूणाली (लेखाजोखा, ूाथिमकीकरण, तजुम
र् ा र बाँडफाँड,
कायार्न्वयन व्यवःथा, कायर्सम्पादन सूचकमा आधािरत नितजामूलक अनुगमन र समीक्षा, आिद) ःथािपत
गरे को छ । समावेशी ःवाःथ्य सेवाको कायार्न्वयनका लािग िवपन्न नागिरकलाई औषिध उपचारवापत
आिथर्क सहायता उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारले िवपन्न नागिरक उपचार कोष िनद� िशका, २०७३
कायार्न्वयनमा ल्याएको छ । यसले सरकारले सूचीकृत गरे को अःपतालमा यस िनद� िशकाबमोिजमको
कोषको ःथापना गरी िवपन्न नागिरकका �पमा ूमािणत नागिरकका लािग िव�ीय अनुदान सहायता
ूदान गद� आएको छ ।

२.६

मधेश ूदे शमा समावेशी ःवाःथ्य क्षेऽका लािग नीितगत तथा कायर्बमगत व्यवःथा
आिथर्क तथा सामािजक �पान्तरणका आधारमा ूदे शवासीको जीवनःतरमा गुणात्मक पिरवतर्न ल्याउन
उच्च आिथर्क वृि�दर हािसल गन� लआयका साथ मधेश ूदे शले पाँच वष� आविधक योजना ःवीकृत गरी
कायार्न्वयनमा ल्याएको छ । ूदे शको आविधक योजनाले “गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा सबैको पहुँच”
को सोचबाट ूेिरत भई “जवाफदे ही र समतामूलक ःवाःथ्य सेवा ूणालीको िवकास गन� र नागिरकलाई

ु भ �पमा उपलब्ध गराउने” लआय राखेको छ । यी लआय हािसल गनर्का
गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवा सवर्सल

लािग आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच सुिनिँचत गरी लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणका आधारमा ःवाःथ्य सेवाको सु�ढीकरण गन� अपेक्षा गिरएको छ । मिहलाको
सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकारको सं रक्षण गन�, सबै क्षेऽमा लै ि�क मूलूवाहीकरण गन�,
लै ि�कतामा आधािरत सबैूकारका िवभेद र िहं साको अन्त्य गन� तथा मिहलाको आिथर्क तथा सामािजक
�पान्तरणका लािग सशक्तीकरणका कायर्बम सञ्चालन गन� अपिरहायर्ता योजनाले आत्मसात् गरे को
छ ।
सं िवधानले पिरलिक्षत गरे को लै ि�क समतामूलक र समानतामा आधािरत समाज िनमार्णको ढाँचालाई
ूदे शःतरमा �पान्तरण गनर्का लािग ूदे शले लै ि�क समानता नीित िनमार्ण गनर् अमसरता िलएको छ ।
यसमा खासगरी मिहलािव�� सबैूकारका भेदभाव अन्त्य गन� महासिन्ध, बेइिजं ग कायर्योजना, नेपालको
आविधक योजनामा उिल्लिखत िस�ान्त, ूाथिमकता, सोच तथा उ�ेँयलाई आत्मसात् गरी ूदे श तहको
िवकास र शासनलाई लै ि�क उ�रदायी बनाउने, मिहलावगर्को साथर्क सहभािगता सुिनिँचत गन�,
लै ि�कताका आधारमा हुने सबैूकारका भेदभाव तथा िहं साको अन्त्य गन�, मिहलाको आिथर्क तथा
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सामािजक सशक्तीकरण गन�जःता उ�ेँय िलने गरी अिभूाय ःप� गरे को दे िखन्छ । साथै नीितको
नितजामूलक कायार्न्वयन र उपलिब्ध हािसल गनर् सक्षमताको िवकास गन� िवषयमा जोड िदने गरी
नीितगत अमसरता रहेको छ ।
ूदे शको दिलत सशक्तीकरण ऐन, २०७६ ले दिलत समुदायको ःवाःथ्यसम्बन्धी अिधकारको सम्मान
र सं रक्षण गन� अिभूायका साथ उक्त समुदायको ःवाःथ्य सेवाका लािग िवशेष सुिवधा ूदान गन�,
जटील तथा गम्भीर ूकृितका रोगका लािग न्यूनतम शुल्कमा ःवाःथ्य उपचार गन�, यसको कायार्न्वयनका
लािग सं ःथागत क्षमता सु�� गनुक
र् ा साथै ॐोत साधनको उपलब्धता, सहकायर् र साझेदारीको व्यवःथा
गन�, आिद व्यवःथा गरे को छ ।
ूदे श सरकारको आ.व. २०७८/७९ को नीित तथा कायर्बमले ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणको िवषयलाई ूाथिमकतामा राखेको छ । यसले ूदे श ःवाःथ्य ूणालीलाई
पूणर् सुरिक्षत मातृत्व ूदे श तुल्याउने, समावेशी ःवाःथ्य सेवा ूणाली सं ःथागत गन� िवषयलाई ूाथिमकता
िदएको छ । नीित तथा कायर्बमले ूदे शिभऽका दिलतलगायत सीमान्तीकृत तथा िवपन्न पिरवारह�को
िनःशुल्क ःवाःथ्य बीमा कायर्बम सञ्चालन गन�, बहुपक्षीय पोषण कायर्बम सञ्चालन गन�, िहं सामा
परे का मिहलाको तत्काल उ�ार एवम् सुरक्षाका लािग ूदे शिभऽ सेफ हाउस िनमार्ण गरी सञ्चालन
गन�, सुरिक्षत बेटी अिभयान, बालिहं सा तथा घरे ल ु िहं सािव�� ूितरोधात्मक तथा उपचारात्मक ःवाःथ्य
सेवा कायर्बम सञ्चालन गन� गरी ःवाःथ्य क्षेऽलाई समतामूलक र समावेशी बनाउने िवषयमा जोड
िदएको छ ।

२.७

समीक्षा र पुनरावलोकनको िनंकषर्
नेपालको सं वैधािनक व्यवःथाले समानता र समावेिशताका आधारमा नागिरकलाई आधारभूत ःवाःथ्य
सेवा ूा� गन� िवषयलाई अिधकारका �पमा ःथािपत गिरसकेको छ । साथै यसलाई राज्य सञ्चालनको
मागर्दशर्क िस�ान्त र नीितका �पमा अ�ीकार गरी राज्यको दाियत्वका �पमा रािखएको छ । लै ि�क
समानता तथा समावेशीकरणको िवषय िदगो मानव िवकासका लािग स�ीय, ूदे श तथा ःथानीय तहको
ूाथिमकतामा समावेश भइसकेको छ । स�ीय शासन ूणालीले मिहला, बालबािलका, अपाङ्गता भएका
व्यिक्त, ज्ये� नागिरक, सीमान्तीकृत तथा विञ्चितमा परे का एवम् िवपन्न नागिरकको सामािजक सं रक्षण
र ःवाःथ्य अिधकार ूत्याभूत गन� गरी स�, ूदे श र ःथानीय तहलाई जवाफदे ही बनाएको छ ।
ूदे श सरकारले सं िवधानमा भएको ूावधान, नेपालको पन्�� योजना, स�ीय सरकारको लै ि�क समानता
तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीित तथा कायर्बम, स�ीय कानूनी व्यवःथाको ूदे श तहमा ूभावकारी
�पमा कायार्न्वयनमा लै जान तथा ःथानीयःतरमा सहजीकरण गनर्का लािग आफ्नो योजना, नीित तथा

कायर्बम र बजेटमाफर्त आवँयक तयारी गिरसकेको छ । “सुरिक्षत मातृत्व ूदे श” ःथापना गनर्का
लािग अिभयानमूलक कायर्बम, दिलत सशक्तीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवःथा, ूदे शको सामािजक तथा
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आिथर्क �पान्तरणका लािग आविधक योजना तजुम
र् ा, ःवाःथ्य ूणालीको योजनाव� सु��ीकरण, लै ि�क
उ�रदायी ःवाःथ्य सेवाका साथै िवपन्न नागिरक, विञ्चितमा परे का सीमान्तीकृत समुदायलाई िवकासको
मूलूवाहमा ल्याउने ूितव�तासिहत नीित र कायर्बम ल्याउनुका साथै ूदे शको बजेटमा समावेश
गिरसिकएको छ ।
ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा समावेशीकरण ूत्याभूत गनर् आवँयक रणनीित, मागर्दशर्न,
िनद� िशका तथा कायर्िविधगत व्यवःथा गिरएको छ । यसले गदार् ःवाःथ्य क्षेऽलाई लै ि�क �पमा
उ�रदायी तथा सामािजक �पमा समावेशी बनाउन अनुकूल वातावरण बनेको छ ।
ःवाःथ्य अिधकारमा आधािरत आधारभूत तथा आकिःमक सेवाको व्यवःथा, मातृ तथा ूजनन ःवाःथ्य
सेवाको मापदण्ड, सेवा ूवाह गन� सं ःथाको सक्षमता, जवाफदे ही ूणाली, लै ि�क तथा सामािजक समावेशी
उ�रदायी बजेट व्यवःथा तथा विञ्चितमा परे का नागिरकको सशक्तीकरणजःता मूलभूत िव�यह�
ूाथिमकतामा राख्नुपन� दे िखन्छ । सं िवधानले पिरलिक्षत गरे को अिधकारमुखी �ि�कोणले सृजना गरे को
राज्यको दाियत्व पूरा गनर्का लािग उपयुक्त सं ःथागत व्यवःथा, ॐोत साधनको उपलब्धता, जवाफदे ही
ूणालीको अवलम्बन र नागिरकको सशक्त सहभािगताका आधारमा लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरी गनर् सिकन्छ ।
िवपन्न समुदायको नक्सा�न र सूचनाूणाली कायार्न्वयनमा ल्याउन नसिकएको, आवँयकताका आधारमा
ॐोत साधनको िविनयोजन गनर् नसिकएको, अनुगमन ूणाली र जवाफदे िहतामा रहेका कमीकमजोरीले
रणनीित कायार्न्वयनमा च ुनौती दे िखएको छ । साथै विञ्चित र िवभेदमा परे का र िवपन्न व्यिक्तको
ःवाःथ्य सेवामा सहज पहुँचमा समःया रहेको हुँदा यस पक्षमा सुधार गनुप
र् न� आवँयकता रहेको छ ।
सं िवधानले ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई अिधकारका �ि�ले
ःथािपत गरे ता पिन यसलाई व्यवहािरक �पमा उतानर्का लािग रणनीितक सक्षमता हािसल गनुपन�
दे िखन्छ । यसका लािग सेवा ूदान गनर्का लािग सं ःथागत क्षमताको िवकास गन�, सेवाको मापदण्डको
पिरपालना हुन सक्ने गरी ॐोत साधनको पिरचालन गन�, जवाफदे िहता ूणाली सु�� गन� तथा लिक्षत
वगर्को सशक्तीकरण आवँयक हुन्छ । यसका साथै तथ्यूमाणमा आधािरत नीित र योजना तजुम
र् ा,
लै ि�क तथा सामािजक �पमा खण्डीकृत तथ्याङ्कको व्यवःथापन गन�, कायर्बम र बजेटका ूाथिमकता
िनधार्रण गन�, लै ि�क एवम् सामािजक सूचकको ूयोग गरी नितजामूलक तवरले कायार्न्वयन गन� रहेका
छन् । यसका लािग अनुगमन र मूल्या�न ूणाली सु�� गन�, सरोकारवाला तथा लिक्षत वगर्को समावेशी
सहभािगता सुिनिँचत गन� प�ितलाई कायर्ःतरमा उतानुर् ज�री हुन्छ ।
ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽलाई लै ि�क �पमा उ�रदायी तथा सामािजक �पमा समावेशी बनाउनका लािग
मुख्य �पमा लै ि�क तथा सामािजक मूलूवाहीकरण, लै ि�क तथा सामािजक �पमा उ�रदायी शासनको
ःथापना, खण्डीकृत सूचना एवम् तथ्याङ्क ूणाली, आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा समावेशी पहुँच, सबैूकारका
िवभेद र िहं साको अन्त्य, लै ि�क उ�रदायी बजेट ूणाली, बहुपक्षीय सहकायर् र साझेदारी रहेका छन् ।
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नेपालले िदगो िवकास लआय हािसल गनर्का लािग राि�य योजना आयोगको समन्वयमा राि�य
लआयसिहतको रणनीित िनमार्ण गिरएको छ र यसको कायार्न्वयनका लािग ःवाःथ्य क्षेऽले रणनीित,
योजना र कायर्बममा समावेश गरे को छ । ःवाःथ्यसम्बन्धी राि�य लआयलाई ूदे श तथा ःथानीय
तहमा समानुकूलन गरी ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गन� प�ित र क्षमताको िवकास गनुप
र् न�
आवँयकता रहेको छ ।
सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य एवम् जनःवाःथ्यसम्बन्धी कानूनले अिधकारमा आधािरत,
क्षितपूितर्मा आधािरत न्याय (Compensatory justice), अिवभेद, लाभमाही नागिरकले सारभूत �पमा
लाभ ूा� गन�, ःवाःथ्य सं ःथाको जवाफदे िहताजःता �ि�कोण अवलम्बन गरे को छ । सुरिक्षत मातृत्व
तथा ूजनन ःवाःथ्य सेवासुिवधा उपलब्ध गराउनका लािग मापदण्ड िनधार्रण, सं ःथागत व्यवःथा, पयार्�
ॐोत साधनको पिरचालन गन� दाियत्व तीनै तहका सरकारको रहेको िवषय कानूनले ःप� गरे को छ ।
अपाङ्गता समावेशी ःवाःथ्य सेवा िनद� िशकालाई कायार्नवयन गनर्का लािग ःवाःथ्य सेवा िवभागको
कु�रोग िनयन्ऽण तथा अपाङ्गता व्यवःथापन शाखाको सं ःथागत क्षमता सु�� गन�, अपाङ्गता खण्डीकृत
सूचना व्यवःथापन ूणाली सु�� तुल्याउने, नितजामा आधािरत जवाफदे िहता ूणाली सु�� गन�, सबै
तहको ःवाःथ्य क्षेऽको अपाङ्गता समावेशीकरणको ूभावकािरता मूल्या�न गन� िविध अपनाउने गरी
िनद� िशकाको उपयोग गनुप
र् न� आवँयकता रहेको छ ।
यस रणनीितले अवधारणागत ःप�ता राख्नुका साथै कायार्न्वयन योजनासिहत नितजा मापनका लािग
कायर्सम्पादन सूचकसमेतका आधारमा उपलिब्ध हािसल गन� अिभूाय राखेको छ । यस रणनीितको
ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग स�, ूदे श तथा ःथानीय तहको लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरण रणनीितसँगको आव�ता र एकीकरण आवँयक दे िखन्छ ।
ूदे श सरकारको यस रणनीित कायार्न्वयनका बममा लै ि�क उ�रदायी प�ितको अवलम्बन गन�,
कायर्बम र बजेट तजुम
र् ाको ूिबयामा सं लग्न ूदे श र ःथानीय तहका ःवाःथ्य िनकायको सं ःथागत
क्षमतामा सुधार गन�, बजेट िविनयोजनमा माऽ सीिमत नरही लै ि�क उ�रदायी बजेटको नितजामूलक
कायार्न्वयन गन� क्षमता हािसल गनुप
र् न� दे िखन्छ ।
यस रणनीितले ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग सवल र अनुकूल वातावरण िनमार्ण गन�, सक्षम
कायार्न्वयन सं यन्ऽको िवकास गन�, कायर्सम्पादन नितजाूितको जवाफदे िहता सुिनिँचत गन�, नितजा
हािसल हुन सक्ने गरी ॐोत साधनको पिरचालन गन�, अन्तरक्षेऽगत तथा अन्तरतहगत समन्वय र
सामञ्जःय सु�� गन�, सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न गन� र रणनीितलाई ःथानीय तहमा सं ःथागत गन�
कायर्लाई रणनीितले मागर्दशर्न गदर्छ ।

***

***

***
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पिरच्छे द:३
ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी िःथितको
िवँलेषण
३.१

ूदे शको सामािजक िविवधता
ँ ालेको नेपालमा रा�यूद� नागिरकको सेवा सुिवधामा पहुँच र
सामािजक तथा सांःकृितक िविवधता अग
उपभोगलाई समावेशी तथा समतायुक्त तुल्याउने िवषय अितनै च ुनौतीपूणर् रहेको छ । नेपालको गरीबीको
अवःथासँग लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषय अन्योन्यािौत �पमा गाँिसएको छ ।
मधेश ूदे शमा मधेशी समुदायको बाहुल्यताका साथै सं ःकारगत तथा भािषक िविवधता रहेको छ । यस
ूदे शमा यादव १४.८० ूितशत, मुसलमान ११.५९ ूितशत, था� ५.२७ ूितशत, तेली ५.१० ूितशत,
कोइरी ४.५६ ूितशत, चमार ४.२२ ूितशत, धानुक ३.४९ ूितशत, मुसहर ३.०२ ूितशत, कुमीर् २.८३
ूितशत, पासवान २.७९ ूितशत, पहािडया ॄाम्हण २.३४ ूितशत, मल्लाहा २.२६ ूितशत, मैिथली ॄाम्हण
२.२ ूितशत, तामाङ २.१७ ूितशत, अन्य मधेशी २६.३१ ूितशत, अन्य खस ३.३८ ूितशत, अन्य
जनजाित ३.०३ ूितशत र अन्य ०.६४ ूितशत रहेको दे िखन्छ ।

३.२

ूदे शको बहुआयािमक गरीबीको िःथित र ःवाःथ्य अवःथा
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १८.७ ूितशत जनसङ्ख्या भएको मधे श ूदे श सन् २०१४ मा सबैभन्दा
गरीब दे िखएकोमा सन् २०१९ मा तेॐो सबैभन्दा गरीब ूदे शका �पमा उिक्लएको छ । सन् २०१९
मा २४.२ ूितशत गरीब रहेको दे िखन्छ, जुन नेपालको सरदर १७.४ ूितशतभन्दा बढी दे िखन्छ ।
ःवाःथ्य, िशक्षा र जीवनःतरको आयामका आधारमा िनधार्िरत नेपालको बहुआयािमक गरीबी सूचका�
(राि�य योजना आयोग, २०२१) ले सन् २०१४ मा ३०.१ ूितशत रहेकोमा सन् २०१९ मा १७.४
ूितशतमा झरे को छ । यसमा मामीण क्षेऽमा बसोबास गन� २८ ूितशत रहेका छन् भने शहरी क्षेऽमा
१२.३ ूितशत माऽ रहेको छ । यसका आधारमा िवँलेषण गदार् मधेश ूदे श ःवाःथ्य, िशक्षा र
जीवनःतरका आधारमा असमान र न्यून िःथितमा रहेको पाइएको छ । ःवाःथ्य िनधार्रकका �पमा
पोषण र बालबािलकाको ःवाःथ्य िःथित (बाल मृत्युदर) लाई आधार मािनएको छ ।
गरीबी, अपाङ्गता, ःवाःथ्य सेवाबीचको अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा Institute of development

studies ले २०२० मा गिरएको Inclusive Futures नामक सव�क्षणअनुसार मधेश ूदे शमा अपाङ्गता
भएका मध्ये ८१.४ ूितशत र अपाङ्गता नभएका मध्ये २०.८ ूितशत मािनस गरीबीको िःथितमा
रहेका दे िखएको छ । त्यसै गरी, उक्त अध्ययनले अपाङ्गता भएका मध्ये ८६.५ ूितशतलाई ःवाःथ्य
सेवा आवँयक पन�मा ६१.२ ूितशतले माऽ ःवाःथ्य सेवा पाएका, ःवाःथ्यसम्बन्धी सूचना र जानकारी
५९.७ ूितशतलाई आवँयक भएकोमा २१ ूितशतले माऽ पाएको दे खाइएको छ । मानिसक ःवाःथ्य
19
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समःया भएका व्यिक्तमध्ये ६१.३ ूितशत गरीबीको िःथितमा रहेका र मानिसक ःवाःथ्य समःया
नभएका व्यिक्तमध्ये २१.२ ूितशत व्यिक्त माऽ गरीबीको िःथितमा रहेका छन् । अध्ययनले मामीण
र दुगम
र् क्षेऽमा ःवाःथ्य िःथित अझ भयावह रहेको तथा ःवाःथ्य सेवा उपभोग गनर्मा िविभन्न
बाधाअड्चन रहेको दे खाइएको छ ।

३.३

जनसािङ्ख्यक तथा ःवाःथ्य सव�क्षण, २०१६
नेपाल जनसािङ्ख्यक तथा ःवाःथ्य सव�क्षण, २०१६ अनुसार दे शका ६ मिहनादे िख ५९ मिहना उमेरका
बालबािलकामध्येमा मधेश ूदे शमा ५९ ूितशत बालबािलकामा रक्तअल्पता (कुनै पिन ूकारको) रहेको
पाइएको छ । दे शभिरमा १५ दे िख ४९ वषर्का करीव ४१ ूितशत मिहला कुनै न कुनै ूकारको
रक्तअल्पताबाट ूभािवत रहेको दे िखन्छ । मधेश ूदे शमा ५७.८ ूितशत मिहलामा यो समःया रहे को
छ । मधेश ूदे शका मिहलामध्येमा एक वषर्को अविधमा ९.१ ूितशतले मानिसक यातना, १४.८
ूितशतले शारीिरक यातना, १५.५ ूितशतले शारीिरक वा यौनजन्य िहं सा वा मानिसक िहं सा भोगेको
दे िखन्छ । मधेश ूदे शका १५ दे िख १९ वषर्को उमेरमा गभर्वती हुनेको सङ्ख्या २७ ूितशत (सबैभन्दा
बढी) रहे को छ । यसमध्ये २७ ूितशत मिहलाले िकशोरी उमेरमा बच्चा जन्माउने तयारी गदर्छन्
भने, उक्त ूदे शका मिहलाह�ले १९.२ वषर्मा पिहलो बच्चा जन्माउँछन् । त्यसै गरी, १२ दे िख २३
मिहनािभऽका ६५ ूितशत बालबािलकामा आधारभूत खोप सुिवधा उपलब्ध गराइएको दे िखन्छ भने
४५ ूितशत ूसूित ःवाःथ्य सं ःथामा भएको तथ्याङ्कले दे खाएको छ ।
ूदे श पाँवर्िचऽ, २०७७ समेतका आधारमा आिथर्क वषर् २०७५/७६ सम्मको ूदे शको समम ःवाःथ्य
िःथित दे हायबमोिजम रहे को छः
क. बाँच्ने आयु र मृत्युदर
ःवाःथ्य सूचक

ूदे श

नेपाल

बाँच्ने सरदर आयु (वषर्)

६८.९

६९.७

मानव िवकास सूचका�

०.४९७

०.५७९

३

२.३

२७.३

२०.४

नवजात िशशु मृत्युदर ूित १००००० मा

३०

२१

नवजात िशशु जन्मपँचात्को मृत्युदर ूित १००००० मा

१३

१२

िशशु मृत्युदर ूित १००००० मा

४३

३२

बाल मृत्युदर ूित १००००० मा

१०

६

पाँच वषर्मिु नको मृत्युदर ूित १००००० मा

५२

३९

कुल ूजनन दर (१५ दे िख १९ वषर् उमेर समूहका िकशोरी मिहला)
आमा बनेका (१५ दे िख १९ वषर् उमेर समूहका िकशोरी मिहला) ूितशत

ॐोत: ने.ज.ःवा. सव�क्षण, २०१६
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ख. गभर्वती मिहला र नवजात िशशुको ःयाहार
ःवाःथ्य सूचक

ूदे श

नेपाल

८१.६

८३६

५.६

५.९

४४.६

५७.४

जन्माउनेमध्ये)

२३.३

१६.२

सुरिक्षत गभर्पतन गराउने ठाउँको जानकारी भएका मिहलाको ूितशत

५३.१

४८

ूदे श

नेपाल

िहं साको अनुभव गरे का १५ दे िख ४९ वषर्का मिहलाको ूितशत

६.९

६.१

शारीिरक िहं सा भोगेका मिहलाको ूितशत

३४

२२

ूदे श

नेपाल

१३.७

१२.३

तोिकएका सबै खोप लगाउने १२ दे िख २३ मिहनासम्मका िशशुको ूितशत

२९

३८.३

ँवासूँवास समःयाको लक्षण दे िखएका पाँच वषर्मिु नका िशशुको ूितशत

१.५

२.४

िभटामिमन ए खाएको ६ दे िख ५९ मिहनाका िशशुको ूितशत

७७.६

८६.३

रक्तअल्पताको लक्षण दे िखएका ६ दे िख ५९ मिहनाका िशशुको ूितशत

५९.४

५२.७

रक्तअल्पताको लक्षण दे िखएका १५ दे िख ४९ वषर्का मिहलाको ूितशत

५७.८

४०.८

कम पोषण भएका (दुब्ला) १५ दे िख ४९ वषर्का मिहलाको ूितशत

२९.१

१७.२

१.७

५.१

तािलमूा� वा दक्ष ःवाःथ्यकमीर्बाट गभर्वती सेवा िलने मिहलाको ूितशत
गभर्वती सेवा निलने मिहलाको ूितशत
ःवाःथ्य सं ःथामा जीिवत बच्चा जन्माएका मिहलाको ूितशत
पिछल्लोपटक गभर्वती हुँदा कुनै तयारी नगन� मिहलाको ूितशत (जीिवत बच्चा

ॐोत: ने.ज.ःवा. सव�क्षण, २०१६

ग. शारीिरक तथा यौनजन्य िहं सा
ःवाःथ्य सूचक

ॐोत: ने.ज.ःवा. सव�क्षण, २०१६

घ. बाल ःवाःथ्य र पोषण
ःवाःथ्य सूचक
ँ ाको तौल मापन गरे कामध्ये कम तौल (२.५ िक.मा. भन्दा कम) भएका
जिन्मद
िशशुको ूितशत

मोटोपन भएका १५ दे िख ४९ वषर्का मिहलाको ूितशत
ॐोत: ने.ज.ःवा. सव�क्षण, २०१६
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ङ. एच ्.आई.भी. एड्स् र क्षयरोग
ःवाःथ्य सूचक

ूदे श

नेपाल

५३५७

१३९५६७

१३३

२०१३

दतार् भएका क्षयरोगको केस

४५४२

२५८७५

क्षयरोग उपचारमा भएको सफलता ूितशतमा

८६.२

८०.६

ूदे श

नेपाल

अःपताल सङ्ख्या

१३

१२५

ूाथिमक ःवाःथ्य उपचार केन्ि

३२

१९८

७४५

३८०८

१७

३७४

सामुदाियक ःवाःथ्य एकाई

७

२९९

अन्य ःवाःथ्य सेवाूदायक

८

५९

ूदे श

नेपाल

एच ्.आई.भी. एड्स्को परीक्षण गिरएको सङ्ख्या
नयाँ एच ्.आई.भी. पोिजिटभ केसको सङ्ख्या

ॐोतः ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचनाूणाली database, २०७४/७५

च. ःवाःथ्य सेवाूदायक सं ःथाः सरकारी
ःवाःथ्य सूचक

ःवाःथ्य चौकी
शहरी ःवाःथ्य केन्ि

ॐोतः ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचनाूणाली database, २०७४/७५

छ. गैरसरकारी ःवाःथ्य सेवाूदायक सं ःथा
ःवाःथ्य सूचक
गैरसरकारी ःवाःथ्य सेवाूदायक सं ःथा

१६९

२०७१

ॐोतः ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचनाूणाली database, २०७४/७५

ज. नसन� रोग��को िःथित
ःवाःथ्य सूचक

ूदे श

नेपाल

मधुमेह रोग ूितशतमा (रोगी धेरै भएका ूदे शमध्येमा तेॐो)

८.५

८.५

दीघर्कालीन मृगौला रोग ूितशतमा (रोगी धेरै भएका ूदे शमध्येमा दोॐो)

६.६

६.०

(क) हुन सक्ने Ñ ूदे शमध्येमा दोॐो धेरै ूितशत भएको

२.४

२.१

(ख) सम्भाव्य Ñ ूदे शमध्येमा चौथो धेरै ूितशत भएको

०.२

०.३

(ग) हुने Ñ ूदे शमध्येमा तेॐो धेरै ूितशत भएको

०.२

०.५

१६.४

११.७

कोरोनरी धमनी रोगको अवःथा ूितशतमा

दीघर्कालीन अवरोधक ँवासमागर् रोग (रोगी धेरै भएका ूदे शमध्येमा दोॐो)

ॐोतः Population based Prevalence of Selected Non-Communicable Diseases in Nepal (2019), Nepal Health Research
Council
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सन् २०१९ को बहुसूचक क्लःटर सव�क्षणअनुसार मधे श ूदे शको १५-४९ उमेरको मिहलाका कुल
ूजनन दर २.७ ूितशत छ भने बागमती ूदे शको सबैभन्दा कम १.६ दे िखन्छ । त्यसै गरी मधेश
ूदे शमा िकशोरी (१५-१९ वषर्) को बच्चा जन्माउने दर ९६ ूितशत दे िखन्छ जुन अन्य ूदे शको
तुलनामा बढी छ । बालिववाहको सन्दभर्मा मधेश ूदे शमा १८ वषर् उमेर नपुगी िववाह भएको
मिहलाको सङ्ख्या ४६ ूितशत दे िखन्छ ।
ूहरी कायार्लय जनकपुरको तथ्याङ्कले यस ूदे शमा आिथर्क वषर् २०७४/७५ मा बोक्सीको आरोपमा
११, मानव बेचिबखनसम्बन्धी १७, बहुिववाह ४२, बालिववाह ४, जबरजःती करणी ११३, अपहरण गरी
ु ४, घरे लिु हं सा
जबरजःती करणी गरे को १, जबरजःती करणीको उ�ोगसम्बन्धी ६९, अूाकृितक मैथन
२, बालयौन दुराचार १ र गभर्पतनसम्बन्धी ५ वटा गरी जम्मा २६९ मु�ा दतार् भएको दे खाउँछ ।
नेपाल मानव अिधकार वषर् पुःतक (इन्सेक, २०१९) का अनुसार ूदे शमा २३५ वटा मिहला अिधकार
हननका घटना भएका छन् । तीमध्ये पािरवािरक िहं सा ५९, बहुिववाह ५९, बलात्कार ५६, बोक्सीको
आरोप २०, गभर्पतन ३ र बेचिवखनका ३ वटा घटना रहेका छन् । समम नेपालको तुलनामा मधेश
ूदे शमा मिहला अिधकार हननका घटना ८.४ ूितशतले बढी दे िखन्छ ।
कोिवड महामारी र लै ि�क ूभावका सम्बन्धमा

Nepal Research Institute तथा CARE Nepal

ले मधेश ूदे शको िसराहा र स�री िजल्लामा गरे को अध्ययनमा आधािरत Rapid Gender Analysis

Report on COVID-19 Nepal, 2020 ले घरे ल ु कामदारको काम गन� समय वृि� भएको, तर
उनीह�ले पाउने ज्याला तुलनात्मक �पमा कम भएको ःप� पारे को छ । त्यसै गरी, अध्ययनमा
कोिवडको ूभावका �पमा मिहला र बािलकामा मनोवै�ािनक एवम् शारीिरक पीडा र तनाव बढे को, र
८३ ूितशत मिहलाले रोजगारी गुमाउन पुगेका कारण उनीह�को आिथर्क सशक्तीकरणमा नकारात्मक
ूभाव परे को दे िखएको छ । साथै, मिहलाले आधारभूत ःवाःथ्य सेवा एवम् ूजनन ःवाःथ्य सेवा
पाउनबाट विञ्चत हुन परे को, कोिवडसम्बन्धी आधारभूत जानकारी पाउन नसकेको र लै ि�क िहं साबाट
अझ बढी पीिडत हुन परे को िनंकषर् अध्ययनले िनकालेको छ ।
नेपाल ःवाःथ्य सं ःथा सव�क्षण, २०१५ (NFHS, 2015) का अनुसार सरकारी ःवाःथ्य सं ःथाह�मा
आधारभूत औषिधको उपलब्धताको अवःथालाई हे दार्, ०.८ ूितशत ःवाःथ्य सं ःथामा माऽ शे सर औषिध
मौज्दात शून्य नभएको अवःथा छ भने, ःवाःथ्य चौकीमा ०.२ ूितशत तथा शहरी ःवाःथ्य िक्लिनकमा
औषिधको मौज्दात शून्य नभएको अवःथा दे िखन्छ । त्यःतै , िनजी ःवाःथ्य सं ःथाको (१.२ ूितशत)
तुलनामा सरकारी ःवाःथ्य सं ःथामा (०.७ ूितशत) शे सर औषिध मौज्दात शून्य नभएको दे िखएको छ।
िहमालमा (२.३ ूितशत) भन्दा पहाड (०.६ ूितशत) र तराईमा (०.५ ूितशत) शे सर औषिध मौज्दात
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शून्य नभएको अवःथा रहेको छ । यसले आधारभूत �षिधह�को उपलब्धता तल्लो तहका ःवाःथ्य
सं ःथामा र सरकारी ःवाःथ्य सं ःथामा कम रहेको ःप� दे खाउँदछ ।
उक्त सव�क्षण (NFHS, 2015)का अनुसार ःवाःथ्य सेवाूदायक सं ःथामा ःवाःथ्यकमीर्को उपलब्धताको
िःथितलाई हेदार् िहमालमा रहेको MDGP दरबन्दीमा हरे क १० जनामा ३ जनामाऽ कायर्रत रहेका
छन् भने, तराईमा हरे क १० जनामा ७ जना कायर्रत रहेका छन् । िजल्ला अःपतालह�मा रहेको

MDGP को दरबन्दीको ५२ ूितशत माऽ कायर्रत रहेका छन्, तर सोभन्दा मािथका अःपतालह�मा
MDGP को दरबन्दीको ६३ ूितशत कायर्रत रहेका छन् । यसबाट के भ� सिकन्छ भने, आधारभूत
ःवाःथ्य सेवाको उपलब्धता तराई र िहमाल अिन मधेश ूदे श र कणार्ली ूदे शमा कमी रहेको छ ।
सेवाूदायक सं ःथाको अवःथा हेदार् िहमाल तथा िजल्ला अःपतालह�मा दरबन्दीअनुसार पदपूितर्को अवःथा
सन्तोषजनक दे िखं दैन ।

३.४

ःवाःथ्य िःथितको िवँलेषणको िनंकषर् र समाधानका उपाय
मधेश ूदे शमा मिहला र बालबािलकाको ःवाःथ्य िःथित, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, नवजात िशशु
मृत्युदरको अवःथा, ःवाःथ्य सं ःथाह�को सेवा ूवाह गन� क्षमता र लिक्षत समुदायको ःवाःथ्य
आवँयकताबीचको अन्तर, लै ि�क िहं सा र िवभेदको अवःथा र सोका कारण ःवाःथ्य िःथितमा परे को
ूभावले ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको अवःथालाई ू� पारे को छ ।
मिहला, अितगरीब, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख तथा जोिखममा रहेका लिक्षत समुदायका व्यिक्तको ःवाःथ्य
अवःथा, लै ि�क तथा अन्तरसमूहगत िभन्नता र िवभेद एवम् सोका आधारमा िवँलेषण गदार् ःवाःथ्य
िःथितमा ःप� ूभाव परे को पाइएको छ । नेपालको ःवाःथ्य क्षेऽको अवःथाको िवँलेषण गदार् लै ि�क
ु ा
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका �ि�ले ःवाःथ्य सेवाको आवँयकता र मागमा वृि� हुनक
साथै अिधकार, अिवभेद र राज्यको दाियत्वका �ि�ले मधेश ूदे श सरकार सं वेदनशील हुनपु न� अपिरहायर्ता
रहेको छ ।
मधेश ूदे शको ःवाःथ्य िःथितसम्बन्धी िविभन्न महत्वपूणर् सूचकको िवँलेषण गदार् दे हायको िःथित
उजागर भएको छः
(क)

लै ि�क

तथा

सामािजक

�पले

खण्डीकृत

(Sex and socially-disaggregated)

जनसङ्ख्याको ःवाःथ्य िःथितको ःप� �पमा न�सा�न भएको दे िखएन । सामािजक िविवधता
र फरक ःवाःथ्य आवँयकता एवम् अन्तरसमूहगत िवभेदको िःथित झल्काउने गरी सामािजक
�पमा खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकोले फरक िल� र िविभन्न समूहको ःवाःथ्य
आवँयकता पिहचान गन� आधार कमजोर रहेको पाइयो ।
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(ख)

नेपालको सरदर तथा अन्य ूदे शको तुलनामा ःवाःथ्य िःथितका ूायः सबैजसो सूचकमा मधे श
ूदे शको िःथित सन्तोषजनक रहेको दे िखएन ।

(ग)

मिहला र बालबािलकाको ःवाःथ्य िःथित, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, नवजात िशशु मृत्युदर,
ःवाःथ्य सं ःथाह�को सेवा ूवाह गन� क्षमता र लिक्षत समुदायको ःवाःथ्य आवँयकताबीचको
अन्तर, लै ि�क िहं सा र िवभेदको अवःथा, आिदका कारण ूदे शको ःवाःथ्य सेवामा गम्भीर
च ुनौतीको अवःथा िव�मान रहेको छ ।

(घ)

ूदे शको गरीबी र ूदे शको ःवाःथ्य िःथितबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा लै ि�कता, अपाङ्गता,
शारीिरक एवम् मानिसक िःथित र गरीबीबीचको सम्बन्धले ःवाःथ्य सेवामा पहुँच र उपभोगका
साथै समम ःवाःथ्य िःथितलाई ूभािवत पारे को दे िखएको छ । ःवाःथ्य सेवा उपभोग गन�
मनोव्यवहार सकारात्मक रहेको दे िखं दैन । पिरणामःव�प, समुदायले ःवाःथ्य सेवाको माग
गन�, सोका लािग सकारात्मक दबाब िदने र अिधकारको ूयोग गन� िःथित ूदे शमा रहेको
दे िखं दैन ।

(ङ)

अन्तसर्मूहगत िभन्नता र आवँयकतालाई सम्बोधन गन� गरी ःवाःथ्य सेवा ूणालीलाई सु��
गन�, नीित िनमार्ण गन�, कायर्बम सञ्चालन गन� र जनसङ्ख्याको आवँयकताका आधारमा
ःवाःथ्य सेवा ूवाह गन� सम्बन्धमा ःवाःथ्य क्षेऽका िनकायको क्षमता कमजोर रहे को छ ।

(च)

स�ीय शासकीय व्यवःथाको मागर्िनद� शनअनुसार ूदे श तथा ःथानीय तहको ःवाःथ्य ूणालीबीच
समन्वय, सामञ्जःय र सहकायर् हुन सकेको दे िखएन ।

***

***
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***

पिरच्छे द:४
ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीितको
िस�ा�त र अवधारणा
४.१

रणनीितले अवलम्बन गन� िनद� शक िस�ा�त
ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क

समानता र सामािजक समावेशीकरण क्षमता अिभवृि� गनुक
र् ा साथै

ःवाःथ्य क्षेऽका रणनीितगत सुधारका ूाथिमकतालाई आत्मसात् गरी यथाथर्तामा �पान्तरण गनर् तथा
रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयनका माध्यमबाट सबैका लािग समतायुक्त र समावेशी आधारभूत
ःवाःथ्य सेवा ूत्याभूत गनर्का लािग यस रणनीितले लै ि�क समानता हािसल गन� िवषयलाई सामािजक
तथा सांःकृितक �पान्तरणको आधारका �पमा िलएको छ । त्यसै गरी, लै ि�क समानतालाई िदगो मानव
िवकासको अपिरहायर् पक्षका �पमा रणनीितले महण गरे को छ । साथै, �पान्तरणीय न्याय,
बहुआयािमकता, सवर्िवषय सम्बिन्धत, सुशासन तथा मागर्दशर्कीय अवधारणालाई रणनीितले आत्मसात्
गरे को छ ।
रणनीितले मुख्यतया दे हायका िवषयलाई िस�ान्तका �पमा अ�ीकार गरे को

छ:

(क) ःवाःथ्य क्षेऽमा समावेशीकरण - एक बहुआयािमक पक्षः समावेशीकरण एक बहुआयािमक पक्ष
हो, जसमा समावेशी आिथर्क ूणाली, ःवाःथ्य सुशासन, ःवाःथ्य सुरक्षा र बहुपक्षीय सहकायर् एवम्
साझेदारीको िवषय महत्वपूणर् हुन्छ, जसलाई सामञ्जःययुक्त तुल्याउँदै लै जाने िवषय रणनीितले
िलएको छ । ःवाःथ्य क्षेऽको समावेिशताले विञ्चित, िवभेद र असमानता तथा सीमान्तीकरणको
िःथितमा रहेका समुदायका व्यिक्तलाई समतामूलक, सकारात्मक िवभेद र िवशेष पहलका आधारमा
गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा पहुँच, ूाि�, उपभोग र लाभ हािसल गनर् सक्ने गरी ःवाःथ्य ूणालीको
सं रचनागत, ूणालीगत, सं ःकारगत र कायर्गत तहमा �पान्तरण गन� क्षमताले नै ःवाःथ्य क्षेऽमा
समावेशीकरण हािसल गनर् सिकने भएकोले सोहीअनु�पको िस�ान्त रणनीितले अवलम्बन गरे को
छ ।
(ख) अिधकारमा आधािरत ःवाःथ्य सेवाः नेपालको सं िवधानले आधारभूत तथा आकिःमक ःवाःथ्य
सेवालाई नागिरकको नैसिगर्क अिधकारका �पमा ूत्याभूत गिरसकेको छ । यस सन्दभर्मा,
रणनीितले ःवाःथ्य सेवालाई समतामूलक र समावेशी बनाउन अिधकारमा आधािरत िस�ान्त
आत्मसात् गरे को छ । यो िस�ान्तमा मानव अिधकारसम्बन्धी मापदण्डको पूणर् �पमा पालना
गनुप
र् न�, राज्यको जवाफदे िहता सुिनिँचत हुन,े सशक्तीकरण एवम् समताका लािग सकारात्मक
िवभेदमा आधािरत रहेको छ ।
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(ग)

गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा समावेशी र समतायुक्त पहुँचको सुिनिँचतताः समावेशी ःवाःथ्य
दुईवटा अवधारणामा आधािरत हुन्छ - समातामूलक पहुँच र नितजामूलक सहभािगता ।
समतामूलक पहुँचले गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा लिक्षत वगर्को पहुँचका साथै उनीह�मा त्यःतो
सेवा ूा� गनर् सक्ने र उपभोग गनर् सक्ने सक्षमतालाई समेत आधारभूत पक्षका �पमा समेटेको
हुन्छ । यसैका आधारमा रणनीितमा गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा समावेशी र समतायुक्त पहुँचका
लािग दे हायका आधारभूत पक्ष समेिटएका छन्ः
१.

उपलब्धताः गुणःतरीय अत्यावँयक ःवाःथ्योपचार कायर्बम र सेवाको पयार्�ता र
उपयुक्तता, हेरचाह र उपचारका �ि�ले ूािविधक �पमा सक्षम र सुहाउँदो तथा गुणःतरीय
औजार तथा साममी,

२.

वहन गनर् सक्ने क्षमताः

कुनै पिन भेदभाव नभएको, भौितक �पमा सहज पहुँच भएको,

आिथर्क �पमा वहन गनर् सक्ने क्षमतामा आधािरत,
३.

भौगोिलक पहुँचः यसमा लिक्षत समूह र सेवाूदायकबीचको भौगोिलक दूरी र िनकटताको
अवःथा, सेवा िलनका लािग लिक्षत समूहका व्यिक्तको आिथर्क तथा अन्य ॐोतको
उपलब्धता, सेवा ूाि�को सहजता र सेवाूदायकको क्षमता,

४.

ःवीकायर्ताः ःवाःथ्योपचारात्मक मान्यता र नैितकताको मापदण्ड पूरा गन�, सांःकृितक
�पमा उपयुक्त तथा न्यूनतम मानवीय मूल्य र मान्यताको सम्मान एवम् सेवाका बारे मा
पयार्� सूचनामा आधािरत ।

(घ) समावेशी लिक्षत पहलः गुणःतरीय आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा लिक्षत समूहको पहुँच, ूाि� र
उपभोग सुिनिँचत गरी सारभूत लाभमा आधािरत समानता र समावेिशता हािसल गनर् लिक्षत
सेवाूवाह र कायर्बमको ूभावकारी कायार्न्वयन ज�री दे िखन्छ । यस सै �ािन्तक आधारअन्तगर्त
लिक्षत समूहको वाःतिवक पिहचान, उक्त वगर्को आवँयकताको पिहचान र सम्भाव्यताको
िनधार्रण, कायर्बम कायार्न्वयनमा सहभािगतात्मक व्यवःथा, सहभािगतामूलक अनुगमन र मूल्या�न
ूणाली एवम् लिक्षत समूहको ःवािमत्व महण गनर्का लािग ःथानीयःतरमा क्षमताको िवकास तथा
िदगोपना आवँयक पदर्छ । गुणःतरीय सेवा आफ्नो अिधकारका �पमा माग गनर् सक्ने गरी
लिक्षत समूहको क्षमता िवकास, सशक्तीकरण र सामािजक परीक्षणका आधारमा नितजाूितको
जवाफदे िहता सुिनिँचत गन� िविध यस सै�ािन्तक अवधारणाले आत्मसात् गरे को छ ।

४.२

रणनीितले अवलम्बन गरे को अवधारणा
ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको यस रणनीितले दे हायका अवधारणा राखेको छः
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(क) समावेशीकरण र सशक्तीकरणबीचको पिरपूरकताः सामािजक समावेशीकरण सेवा ूदान गन�
ःवाःथ्य सं ःथामा गिरने पिरवतर्नसँग सम्बिन्धत हुन्छ । मिहला, गरीब एवम् विञ्चत वगर्को
ःवाःथ्य सेवा र सुिवधामा पहुँच वृि� गनर्का लािग नीितगत व्यवःथा, ःवाःथ्य सं ःथाको ूणालीमा
पिरवतर्न, सेवा

उपलब्ध

गराउने

ूिबयामा

सरलीकरण, अनुकूल

सं ःथागत

वातावरण,

कमर्चारीह�को व्यवहारमा पिरवतर्न र मिहला, गरीब एवम् विञ्चत वगर्ूितको जवाफदे िहता वृि�
गनर्का लािग गिरने ूयासह� सामािजक समावेशीकरणसँग

सम्बिन्धत रहेका छन् । सं ःथागत

एवम् नीितगत िवँलेषणका आधारमा सामािजक समावेशीकरणको थालनी ःवाःथ्य सेवा ूदान
गन� सं ःथाह�बाट गिरनुपन� िवषयमा रणनीितले ःप� पारे को छ ।
सशक्तीकरण भनेको मिहला, गरीब एवम् विञ्चत वगर्को जागरण तथा ःव-अिःतत्व बोध गराउन
गिरने सामािजक पिरचालन हो । मिहला, गरीब एवम् विञ्चत वगर्लाई समूहमा स�ि�त गन�,
ःवाःथ्य सेवाह�को व्यवःथा एवम् ूिबयाबारे जानकारी उपलब्ध गराउने, ःवाःथ्य सेवा िलनलाई
उनीह�ले भोग्नुपरे का अ��ाराह�को पिहचान गन�, ःवाःथ्य सेवा पाउनका लािग पैरवी गनर् एवम्
दबाब िदन सक्ने बनाउने कुरा नै सशक्तीकरणअन्तगर्त पदर्छन् । ियनै पक्षमा रणनीितको ःप�
धारणा रहेको छ ।
एकातफर् ःवाःथ्य सेवा िदने िनकायमा समावेशी एवम् न्यायपूणर् अवःथाको सृजना गनुक
र् ा साथै
बढी जवाफदे ही बनाउनुपदर्छ भने, अक�तफर् मिहला, गरीब एवम् विञ्चत वगर्लाई उपलब्ध
सेवाह� िलन सक्ने अवःथामा पुर्याइए माऽ लै ि�क समता तथा सामािजक समावेशीकरणमा
उल्लेख्य उपलिब्ध हािसल गनर् सिकन्छ । सामािजक समावेशीकरण र सशक्तीकरण दुवै
एकअकार्का पूरक हुने हुनाले दुवैको सं योजनको माध्यमबाट नै सामािजक �पमा समावेशी ःवाःथ्य
सेवा ूणालीको ःथापना गनर् सिकनेतफर् रणनीितको ःप�ता रहेको छ ।
(ख) समता र समावेिशताका लािग लिक्षत समूहः सामािजक विञ्चतीकरण भनेको आिथर्क तथा
सामािजक है िसयत, जातजाित, लै ि�क, अपाङ्गता एवम् भौगोिलकताका आधारमा ऐितहािसक
कालदे िख गिरँदैआएको िवभेदपूणर् व्यवहार हो । नेपालको सं िवधानले रा�को िवकास ूिबयाको
मूलूवाहमा समावेश नभएका वा हुन नसकेका मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधे सी, मुिःलम,
अपाङ्गता भएका व्यिक्त, जे� नागिरक, अितदुगम
र् क्षेऽमा बसोबास गन� नागिरकह�लाई विञ्चितमा
परे का समूहको �पमा पिरभािषत गरे को छ । यी सबै विञ्चत समूहह�का आवँयकता, पिरवेश
र अवरोधह� फरक-फरक हुन्छन् भन्ने िवषय ूदे शको सामािजक तथा ःवाःथ्य िःथितले ू�
गरे को छ । यो यथाथर्लाई आत्मसात् गरी रणनीितले समावेशीकरणका िविभन्न ७ पक्ष तथा
िवषयह�लाई ःवाःथ्य सेवामा सबैूकारका िवभेद र विञ्चतीकरणको अन्त्य गनर्का लािग
अवधारणागत �पमा अवलम्बन गरे को छ । ियनमा (क) लै ि�कतामा आधािरत, (ख) जातजाितमा
आधािरत, ग) गरीबीमा आधािरत, घ) भौगोिलकतामा आधािरत, (ङ) अपाङ्गतामा आधािरत,
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(च) वृ� अवःथामा आधािरत र (छ) मानिसक ःवाःथ्य िःथितमा आधािरत िवभेद र विञ्चतीकरण
मुख्य �पमा समावेश गिरएका छन् । रणनीितले लै ि�क समानता र समावेिशताका साथै सामािजक
अन्तरसमूहगत िविभन्नातामा आधािरत विञ्चित, िवभेद र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गनर् ःवाःथ्य
क्षेऽमा दे हायबमोिजमको लिक्षत अवधारणालाई समेटेको छ:
मानिसक
ःवाःथ्य

लै ि�क िवभेद एवम्

े

लै ि�क िहं सामा परे का
व्यिक्त

समता र

जातीय िवभेद

-सीमान्तीकृत

एवम्

लोपोन्मुख) मा परे का
व्यिक्त

समावेशीकरणका
लािग लिक्षत वगर्

अपा�ता भएका
व्यिक्त

ज्ये�
नागिरक

गरीबीको मारमा

िवकट एवम् दुगम
र्
क्षेऽका समुदाय

जोिखममा रहे का समूह

परे का िवपन्न व्यिक्त

एवम् लै ि�क तथा
यौिनक अल्पसङ्ख्यक

१.

लै ि�� िवभेद एवम् लै ि�� िहं साः सामािजक र पािरवािरक मूल्यमान्यता, ूचलन, धमर्,
सं ःकृित आिदका कारणले गदार् हाॆो समाजमा लै ि�क िवभेद रहेको पाइन्छ । अिधकांश
पिरवार एवम् समाजमा मिहलाको मयार्दा, भूिमका एवम् अिधकारलाई सीिमत गिरएको
पाइन्छ । अिधकांश जातजाित, धनी र गरीब वगर् तथा िहमाल, पहाड, तराई क्षेऽमा
मिहलामािथ आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक एवम् राजनीितक िवभेद हुने गरे को पाइन्छ ।
पिरणामःव�प, मिहलाह�ले सहज �पमा उपलब्ध ःवाःथ्य सेवा ूयोग गनर् सिकराखेको
दे िखं दैन । यसका साथै, उनीह�ले िवशेष आवँयकतानुसारका सेवाह� माग गनर् पिन
सिकराखेको पाइँदैन । त्यसकारण, लै ि�क िवभेदका कारणले सृिजत अवरोधह�लाई
हटाउन सहयोग पुग्ने नीितिनयमको व्यवःथा, कायर्बमको िडजाइन तथा पिरमाजर्न,
सेवासुिवधाको ूावधान, ूभावकारी कायार्न्वयन गरे र माऽ मिहलाह�को सेवा सुिवधामा
पहुँच बढाउन सिकन्छ ।

२.

जातीय िवभेद: जातीय िवभेद, जाित-जाितबीचको छु वाछु त, जाितगत मानमयार्दा एवम्
आत्मसम्मानमा कमी, हीनताबोध, जाितगत परम्परा, ूचलन एवम् सं ःकृितका कारणले सबै
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जातजाितह�ले उपलब्ध अवसर एवम् सेवाह� सहज �पमा उपयोग गनर् पाइराखेका छै नन्,
जसले गदार् उनीह�को ःवाःथ्य सेवाको ूयोगदर न्यून दे िखन्छ भने, ःवाःथ्य अवःथा पिन
कमजोर रहेको पाइन्छ । ःवाःथ्य सेवामा सहज पहुँच एवम् उपयोग गनर्लाई बाधा
पुर्याउने त�वह� (जःतै : जाितगत परम्परा, ूचलन, सं ःकृित, उनीह�मािथ गिरने िवभेदपूणर्
व्यवहार आिद) को पिहचान गरी सम्बोधन गरे मा माऽ उनीह�लाई सेवामा समावेश गनर्
सिकन्छ । नीितगत व्यवःथा, कायर्बममा पिरमाजर्न, िवशेष कायर्बमह�को व्यवःथा,
ःवाःथ्य पिरवेशका आधारमा सेवासुिवधाको ूावधान आिदमाफर्त उनीह�को ःवाःथ्य
िःथितमा सुधार ल्याउन सिकन्छ ।
३.

गरीबी: आिथर्क अवःथा कमजोर भएको कारणले उपलब्ध ःवाःथ्य सेवाह� ूयोग गनर्
असमथर् भएको पाइन्छ । ःथानीय ःवाःथ्य सं ःथामा उपचार हुन नसकेमा मािथल्लो तहका
अःपतालह�मा गएर उपचार गनर्, यातायात एवम् कु�वा खचर् बेहोनर् नसक्ने भएकोले
िवपन्न एवम् अितिवपन्न व्यिक्तह�लाई िनःशुल्क वा आंिशक छु ट िदई ःवाःथ्य सेवा
उपलब्ध गराएमा माऽ उनीह�को ःवाःथ्य िःथितमा सुधार ल्याउन सिकन्छ । ःवाःथ्य
सेवा िलनलाई अवरोध पुर्याउने कारक त�वह�म�ये गरीबी सबैभन्दा ूमुख दे िखन्छ ।
आिथर्क अवःथा कमजोर भएको कारणले ःवाःथ्य सेवा ूयोग नगरी धामी, झाँबी एवम्
जडीबुटीमा िनभर्र रहनु परे का थुूै उदाहरणह� पाइएका छन् ।

४. दुगम
र् एवम् िवकटता: भौगोिलक बनावट एवम् दुगम
र् ताको अवःथाअनुसार ःवाःथ्य
सं ःथाह�को ःथापना नभएका कारणले नागिरकह� ःवाःथ्य सेवाबाट विञ्चत भएको
पाइन्छ । ःवाःथ्य सेवा टाढा भएर, भौगोिलक किठनाइ (िभरालो, खोलानाला, ज�ल) का
कारणले मिहला, बालबािलका, अपाङ्गता भएका व्यिक्त एवम् ज्ये� नागिरकह� सेवा िलन
जान नसिकराखेको पाइन्छ। सेवाको पूवार्धार नभएका दुगम
र् क्षेऽमा ःवाःथ्यकम�ह�को
लामो समयसम्मको अनुपिःथित एवम् �षिधह�को अभाव भइरहने कारणले गदार् भएका
ःवाःथ्य सं ःथाह�ले पिन िनयिमत �पमा सेवा उपलब्ध गराउन सिकराखेको पाइँदैन ।
पिरणामःव�प, ूितरोधात्मक एवम् उपचारात्मक दुवै सेवाबाट दुगम
र् क्षेऽका नागिरकह�
विञ्चत रहनु परे को छ । त्यसकारण, सेवामा दुगम
र् क्षेऽ/भेगका नागिरकह�को पहुँच
सुिनिँचत गनर् आवँयक पन�

नीितगत व्यवःथा, कायर्बमह�मा पिरमाजर्न, िवशेष

कायर्बमह�को सञ्चालन र थप ःवाःथ्य सं ःथाह�को व्यवःथा गनुप
र् न� दे िखन्छ ।
५. अपाङ्गता भएका व्यिक्त तथा ज्ये� नागिरकः गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�को
ःवाःथ्य सेवा सहज �पले पाउने खालको पािरवािरक वातावरण नभएको एवम् ःवाःथ्य
सं ःथाह� पिन उनीह�ूित सं वेदनशील नभएका कारणले सेवाबाट विञ्चत भइराखेका
छन् । त्यसै गरी, पिरवारका अन्य सदःयह�ले ज्ये� सदःयलाई खान लाउन िदने कुरामा,
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उपचार गन� कुरामा बेवाःता गन�, बृ�बृ�ाह� धेरै ूकारका रोगह�बाट मिसत हुन,े िहं डडुल
गनर् नसक्ने आिद कारणह�ले गदार् ज्ये� नागिरकह�ले सहज �पमा ःवाःथ्य सेवा
पाइरहेका छै नन् । त्यसकारण, ज्ये� नागिरक र अपाङ्गता भएका व्यिक्तह�ले भोग्नुपरे का
शारीिरक, मानिसक, पािरवािरक, सामािजक

एवम्

ःवाःथ्य

सं ःथाबाट

उत्पन्न

हुने

बाधाअ�चनह�को पिहचान गरी सोको सम्बोधन हुन सकेमा माऽ उनीह�लाई सेवा
उपलब्ध गराउन सिकन्छ ।
६. मानिसक ःवाःथ्यसम्बन्धी समःया भएका व्यिक्तः मानिसक ःवाःथ्य सेवामा नागिरकह�को
सहज पहुँच हुन नसकेको कारणले सो समःयाबाट िवशेषगरी असहाय मिहला, लै ि�क
िहं सापीिडत, असहाय ज्ये� नागिरक तथा ूाकृितक िवप�बाट ूभािवत व्यिक्त मिसत भएको
पाइन्छ । मानिसक ःवाःथ्य समःयाूित समाजको नकारात्मक धारणा रहे को कारणले
उनीह� अझ पिरवार र समाजबाट उपेिक्षत भएको पाइन्छ । त्यसकारण, उनीह�लाई
लिक्षत गरे र सहज पहुँच हुने गरी िनःशुल्क ःवाःथ्य उपचार एवम् पुनःथार्पना सेवा उपलब्ध
गराउन अपिरहायर् रहेको छ ।

(ग) अन्तरसमूहगत समता (Intersectional Equity) को सुिनिँचतताः ःवाःथ्य सेवाको समावेशी
ूभावकािरता समाजिभऽको अन्तरसमूहगत समताको िःथितमा िनभर्र गन� हुँदा यस रणनीितले
लै ि�क, आिथर्क, जातजाितगत, वगीर्य आधारमा विञ्चितमा परे का र िवभेदमा रहे का व्यिक्तलाई
समताका आधारमा उनीह�बीचको िभन्नता, िविवधता तथा पिहचानको िवँलेषणका आधारमा
ःवाःथ्य सेवा ूणालीमा सामञ्जःय ल्याउने तथा गुणःतरीय एवम् समावेशी तिरकाले ःवाःथ्य
सेवा ूवाह गन� क्षमता हािसल गन� अिभूाय यस रणनीितको रहे को छ । रणनीितले लै ि�क तथा
यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लािग समतामूलक ःवाःथ्य सेवालाई समेटेको छ ।

(घ) सामािजक पिरचालन तथा सहकायर् र साझेदारीको �व�र्न: लिक्षत समूहका लािग गुणःतरीय
आधारभूत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन समुदायमा आधािरत स��नह�को क्षमताको उपयोग
गन�, ःथानीयःतरमा क्षमता िवकास र ःवािमत्व महण गनर् सक्ने सक्षमता हािसल गन� तथा सेवाको
िदगोपनाको आधार खडा गन� कायर्का लािग यस िस�ान्तलाई आत्मसात् गिरएको छ । ःवाःथ्य
सेवासँग सम्बिन्धत सरकारी (ूदे श, ःथानीय तह), िनजी तथा गैरसरकारी क्षेऽ, नागिरक समाज,
समुदायमा आधािरत तथा दातृ िनकायसँग सम्बिन्धत स� सं ःथाबीच सहकायर् र साझेदारीको
िवकास गरी उच्चतम नितजा हािसल गनर् सघाउने यस अवधारणाको उ�ेँय रहेको छ । स�,
ूदे श तथा ःथानीय तहका बीच र िविभन्न तहका सरकारका िविभन्न िनकायह�बीच ःवाःथ्य
सेवालाई समता र समावेिशताका �ि�ले ूभावकारी बनाउन समन्वय र सहकायर्का लािग ूोत्साहन
िदने र मागर्ूशःत गन�समेत यस अवधारणाको ध्येय रहेको छ ।
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(ङ) ूभावकारी ःवाःथ्य सेवा ूवाहका लािग ःवाःथ्य सं ःथाको क्षमता िवकासः स�ीय तहदे िख ःथानीय
समुदायःतरसम्म ःथािपत ःवाःथ्य सं ःथाह�को सेवाूवाह क्षमताको ूभावकािरताले नै आधारभूत
ःवाःथ्य सेवाको गुणःतरीयता हािसल हुन्छ । यसका लािग रणनीितले ःवाःथ्य सं ःथाको क्षमताको
ःतरीकरण र िवकासलाई आफ्नो आधारभूत अवधारणाका �पमा ःथािपत गरे को छ । यसअन्तगर्त
सेवा ूवाह गन� ःवाःथ्य सं ःथाह�लाई पयार्� अिधकार र िजम्मेवारी िदने, सं ःथा सञ्चालनका
लािग पयार्� र उपयुक्त पूवार्धारको व्यवःथा, ःवाय�ताको ूत्याभूित, पयार्� ॐोत साधनको व्यवःथा,
सक्षम र उत्ूेिरत ःवाःथ्यकमीर्को उपलब्धता र उपयोग, सहभािगतामूलक अनुगमन र मू�या�नको
प�ित र िनरन्तर सुधारको पिरपाटी लागू गन� यस रणनीितको जोड रहेको छ ।

(च) सेवा सञ्चालन र सुधारको कायर्लाई ूमाणमा आधािरत बनाउन कायर्मूलक अनुसन्धान र सव�क्षणः
ःवाःथ्य सेवाको सञ्चालन र िवकासका बममा नीित िनमार्ण, कानून िनमार्ण, सं रचनागत सुधार,
कायर्बम र बजेटको तजुम
र् ालगायतका कायर्लाई योजनाव� र व्यविःथत गनर्का लािग आवँयक
पन� लिक्षत समूहका आधारभूत तथ्याङ्क तथा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका
�ि�ले खण्डीकृत सूचना प�ितलाई तथ्य र ूमाणमा आधािरत बनाउनु आवँयक हुन्छ । यसका
लािग कायर्मूलक अनुसन्धान, िविभन्न सव�क्षण एवम् सान्दिभर्क वै�ािनक तथा सहभािगतामूलक
प�ित अवलम्बन गरी सूचनाको स�लन, योजना िनमार्ण, ूशोधन र िवँलेषण, उपयोग, ूसार,
अ�ाविधक तथा सुधारजःता कायर् गिरने छ । यसका लािग िव�मान ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना
ूणाली तथा अन्य सूचना सं यन्ऽलाई आवँयकताका आधारमा पिरमाजर्न गिरने छ ।

(छ) सामािजक सहायता ूणालीबाट सामािजक ःवाःथ्य बीमा ूणालीमा �पान्तरण: लिक्षत समूहको
आधारभूत ःवाःथ्य सुरक्षाका लािग िव�मान सामािजक सहायता ूणालीबाट ःवाःथ्य सेवाको
सामािजक बीमा ूणालीमा �पान्तर गरी ःवाःथ्य सुरक्षाको जालो, सेवाको सुिनिँचतता र सेवाको
िदगोपना हािसल गन� अवधारणा रणनीितले िलएको छ ।

(ज) समावेशी र समतामूलक ःवाःथ्य सेवाका बाधा-अड्चनको सम्बोधनः लिक्षत समूहको गुणःतरीय
आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा लै ि�क समता र सामािजक समावेशीकरणमा आधािरत पहुँच सुिनिँचत
गनर्का लािग दे हायका अवरोध तथा बाधाअ�चनह�लाई रणनीितले सम्बोधन गनुर् आवँयक हुन्छ:
बाधाअड्चनह�
आिथर्क

ःवाःथ्य सेवा उपयोगमा पन� असर


औषधोपचारका लािग अत्यिधक व्यिक्तगत खचर् हुन ु र आवँयक खचर्
वहन गन� क्षमता नहुन,ु



उपचार गनर् आउँदा कामको ज्याला वा आम्दानीको अवसर गुमाउनुपन�
अवःथा िव�मान हुन ु ।
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सामािजक तथा
सांःकृितक



हािनकारक सांःकृितक परम्परा कायम रहनु,



ःवाःथ्यसम्बन्धी सेवाह� अःवीकार (जःतै : पिरवार िनयोजन) गन� ूवृि�
िव�मान रहनु,



ःवाःथ्यका �ि�ले सुरिक्षत रहने भावनामा कमी हुन,ु



आफ्नै ःवाःथ्य, िवशेषगरी ूजनन ःवाःथ्यका बारे मा धेरैजसो मिहलाले
अझै पिन आफ� िनणर्य गनर् नसक्ने िःथित कायम रहनु



ूजनन ःवाःथ्य सेवामा मिहलाको पहुँच नहुन,ु



लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अनुकूलका सेवा उपलब्ध
नहुन ु र सकारात्मक उपाय अवलम्बन नगिरनु ।

भौगोिलक

सं ःथागत र
व्यवःथापकीय



पायक नपन� ठाउँमा ःवाःथ्य सं ःथा हुन ु र िवकट भौगोिलक वनोट
एवम् दूरीका कारणले समय धेरै लाग्ने िःथित रहनु,



बाढी, पिहरो तथा ूितकूल मौसमका कारणले हुने समःया दे िखनु ।



ःवाःथ्य सं ःथाको सेवा ूवाह गन� आवँयक अिधकार नहुन,ु



सेवाका लािग आवँयक पूवार्धार नहुन,ु



दक्ष ःवाःथ्यकमीर् उपलब्ध नहुन ु र उपलब्ध दक्ष जनशिक्तमा
उत्ूेरणाको कमी हुन,ु



सेवाूदायकको व्यवहार एवम् ूवृि� मैऽीपूणर् नहुन,ु



औषिध तथा अन्य अत्यावँयक साममीको मौज्दात नहुन,ु



ःवाःथ्य सं ःथा खुला रहने समय थोरै र लिक्षत समूहमैऽी नहुन,ु



मापदण्डअनुसारको आधारभूत सेवाको कमी तथा ूवाह गन� क्षमताको
कमी हुन,ु



ःवाःथ्य सं ःथाूितको िवँवसनीयतामा कमी रहनु,



ःवाःथ्य सं ःथासम्बन्धी िवषयमा सेवामाहीको सहभािगता कमजोर रहनु,



सेवाूवाह ूणालीको जवाफदे िहताको िःथित कमजोर रहनु ।

***

***
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***

पिरच्छे द:५
ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित
५.१

भावी सोच, ध्येय तथा लआय
यस रणनीितले राि�य ःवाःथ्य नीित, २०७६, ूदे शको आविधक योजना, नीित, कायर्बम र बजेट एवम्
ूदे श सरकारले लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण हािसल गनर् ःवाःथ्य क्षेऽमा िलएका
ूितव�तासमेतलाई आधारका �पमा िलएको छ । ियनै सन्दभर्मा दे हायका भावी सोच, ध्येय तथा
लआयअनुसार गुणःतरीय, जवाफदे ही तथा समतामूलक ःवाःथ्य सेवाूवाहका माध्यमबाट ूदे शका सबै
जनताको ःवाःथ्य िःथितमा सुधार ल्याउनका लािग योगदान गन� अिभूाय यस रणनीितले राखेको छः
भावी सोच

सामािजक न्याय र समानतामा आधािरत समतामूलक, लै ि�क उ�रदायी र समावेशी ःवाःथ्य सेवा ।
ध्येय

सबै नागिरकह� शारीिरक, मानिसक, सामािजक र भावनात्मक �पमा ःवःथ रही उत्पादनशील र
गुणःतरीय जीवनयापन गनर् सक्षम हुने गरी सामािजक न्याय, समानता र समावेिशतामा आधािरत ूदे शको
ःवाःथ्य सेवाको �पान्तरण गन� ।
लआय

“सबै नागिरकलाई सामािजक न्याय, लैि�क समानता, सामािजक समावेशीकरण तथा सुशासनका आधारमा
गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा समतामूलक पहुँच तथा उपयोग सुिनिँचत गन� ।”

५.२

��ेँय
ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीितका ूमुख उ�ेँय
दे हायबमोिजम रहेका छन्ः
१.

ूदे श र ःथानीय तहको ःवाःथ्य क्षेऽको नीित तथा ूणालीमा लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरण मूलूवाहीकरण गनुर् ।

२.

लै ि�क उ�रदायी तथा समावेशी ःवाःथ्य सेवा ूवाह गन� क्षमता अिभवृि� गनुर् ।

३

मिहला, सीमान्तीकृत तथा जोिखममा रहेका समुदायको आधारभूत तथा िवशेष ःवाःथ्य आवँयकता
पूरा गनर्का लािग लिक्षत पहलका माध्यमबाट ःवाःथ्य सेवामा उनीह�को समतामूलक पहुँच
सुिनिँचत गनुर् ।
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४.

लै ि�क िहं सा तथा िवभेदलाई अन्त्य गनर्का लािग ूितरोधात्मक, सं रक्षणात्मक, उपचारात्मक तथा
पुनःथार्पनात्मक ःवाःथ्य कायर्बमको िवःतार एवम् सु��ीकरण गनुर् ।

५.३

रणनीित
५.३.१

ःवाःथ्यसम्बन्धी नीितगत, सं रचनागत तथा ूणालीगत तहमा लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणको मु�ालाई मूलूवाहीकरण गन� । (उ�ेँय १)

५.३.२

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको �ि�कोणबाट ःवाःथ्य क्षेऽका नीितगत,
कानूनी, सं ःथागत तथा ूणालीगत व्यवःथाको िवँलेषण गन� प�ित सं ःथागत गन�।(उ�ेँय १)

५.३.३

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषयलाई मूलूवाहीकरण
गनर्का लािग बहुपक्षीय सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न गन� । (उ�ेँय १)

५.३.४

ःवाःथ्य क्षेऽमा समन्वय र सहजीकरणका लािग लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणसम्बन्धी सं ःथागत सं यन्ऽको ःथापना गरी िबयाशील बनाउने । (उ�ेँय २)

५.३.५

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीितको ूभावकारी
कायार्न्वयनका लािग ूदे श र ःथानीय तहबीच समन्वय र सामञ्जःय ूणाली सु�� गन� ।
(उ�ेँय २)

५.३.६

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका �ि�ले ःवाःथ्य सेवालाई सक्षम र
सामञ्जःययुक्त बनाउन सेवा पूवार्धार, जनशिक्त व्यवःथापन, कायर्सञ्चालन र जवाफदे िहतामा
सुधार गन� । (उ�ेँय ३)

५.३.७

ःवाःथ्य क्षेऽमा कायर्बम र बजेट ूणालीलाई जेसी (लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरण) उ�रदायी बनाइ नितजामूलक कायार्न्वयन क्षमता अिभवृि� गन� ।(उ�ेँय ३)

५.३.८

जोिखममा रहे का, विञ्चितमा परे का तथा सीमान्तीकृत समुदायको ःवाःथ्यसम्बन्धी आधारभूत
तथा िवशेष आवँयकता पूरा गनर्का लािग उनीह�को ःवाःथ्य सेवामािथको समतायुक्त पहुँच
एवम् उपभोग सुिनिँचत गन� । (उ�ेँय ३)

५.३.९

लिक्षत समूहमा ःवाःथ्य सेवाको अिधकार माग गनर् सक्ने तथा उपभोग गनर् सक्ने गरी
अिधकारमा आधािरत ःवाःथ्य ूणाली सु�� गन� । (उ�ेँय ३)

५.३.१० आधारभूत तथा िवशेष ःवाःथ्य सेवामा लिक्षतवगर्को पहुँच, उपलब्धता र उपभोग वृि� गनर्
सकारात्मक िवभेदसिहतका उपाय अवलम्बन गन� । (उ�ेँय ३)
५.३.११ लै ि�क िहं सा एवम् िवभेदको अन्त्य गनर् ःवाःथ्य क्षेऽको कानूनी व्यवःथा, एकीकृत मागर्दशर्न
र कायर्ूणालीको िवकास गन� । (उ�ेँय ४)
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५.३.१२ लै ि�क िहं सा तथा िवभेदबाट ूभािवत व्यिक्तका लािग ूितरोधात्मक, सं रक्षणात्मक, उपचारात्मक
तथा पुनःथार्पनात्मक ःवाःथ्य सेवाको िवःतार र सु��ीकरण गन� ।(उ�ेँय ४)

५.४

कायर्नीित तथा कायर्बम
५.४.१

ःवाःथ्य क्षेऽको नीित/रणनीित, योजना, सं रचना, कायर्बम र बजेटमा लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणको िवषय मूलूवाहीकरण गिरने छ ।(रणनीित ५.३.१)
कायर्नीित ५.४.१ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ूदे श तथा ःथानीय तहका ःवाःथ्य सं रचना एवम् ूणालीमा लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणको िवषयलाई मूलूवाहीकरण गन� ।

२.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई ःवाःथ्य क्षेऽको नीित तथा
कायर्बम तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, अनुगमन र मूल्या�नमा ूाथिमकता कायम गरी
नितजामूलक बनाउने ।

३.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका आधारभूत पक्षलाई ूदे शको ःवाःथ्य
क्षेऽको वािषर्क कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ामा समावेश गन� ।

४.

“कोही पिन छु ट्नु हुँदैन (Leave no one behind)” को अवधारणामा आधािरत रही
ूदे श र ःथानीय तहमा ःवाःथ्य क्षेऽको वािषर्क कायर्बम तथा बजेट ूणालीलाई एकै
िकिसमको बनाइ कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

५.

स�ीय नमूना िनद� िशकालाई आधार मानी ूदे श तथा ःथानीय तहले ःवाःथ्य क्षेऽको
लै ि�क उ�रदायी बजेट िनद� िशका िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

६.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको रणनीित िनमार्ण गनर् तथा लै ि�क
परीक्षण गनर् ःथानीय तहलाई सहयोग गन� ।

५.४.२ ःवाःथ्य सेवामा लैि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषय मूलूवाहीकरण गनर्
समन्वय र सामञ्जःय ूणालीलाई सु�� तुल्याइने छ । (रणनीित ५.३.१)
कायर्नीित ५.४.२ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

समावेशी ःवाःथ्य सेवा सु�� गनर्का लािग ूदे श तथा ःथानीय तहका ःवाःथ्य
ु योजना बैठक आविधक �पमा आयोजना गन� ।
पदािधकारीह�को सं यक्त

२.

समावेशी ःवाःथ्य सेवा सु�� तुल्याउनका लािग ःथानीय ःवाःथ्य ूणालीलाई ूािविधक
सहयोग उपलब्ध गराउने ।
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३.

समावेशी ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत �ान तथा ूचलन एवम् अभ्यासको आदान-ूदान गनर्
ु परामशर् तथा समीक्षा बैठक सञ्चालन गन� ।
िनयिमत �पमा सं यक्त

४.

समावेशी ःवाःथ्य सेवालाई सं ःथागत गनर्का साथै क्षमता अिभवृि�का लािग आवँयक
ूािविधक तथा ःवाःथ्य व्यवःथापन सहयोग ःथानीय तहलाई उपलब्ध गराउने ।

५.

ःवाःथ्यसम्बन्धी िविभन्न तहका शासकीय सं रचनामा मिहला, विञ्चतीकरणमा परे का
समूह, दिलतलगायतका समुदायलाई नीित िनमार्णमा सहभागी गराउन सहजीकरण गन� ।

५.४.३

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण लेखाजोखा र िवँलेषण
प�ितको िवकास गरी कायार्न्वयन गिरने छ । (रणनीित ५.३.२)
कायर्नीित ५.४.३ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःवाःथ्य क्षेऽका लािग लै ि�क तथा सामािजक समावेशीकरण लेखाजोखा र िवँलेषणको
िविध िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गन� ।

२.

ःवाःथ्य क्षेऽका कायर्बम र बजेट तजुम
र् ा गदार् लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणका आधारह�लाई समावेश गन� पिरपाटी लागू गन� ।

३.

ःवाःथ्य क्षेऽमा गिरने अध्ययन तथा सव�क्षणमा लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणको िवषयवःतु समावेश गन� ।

४.

लै ि�क तथा सामािजक �पले खण्डीकृत तथ्याङ्कलाई ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना
ूणाली तथा अन्य मौजुदा सूचना ूणालीमा समावेश गन� ।

५.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी दक्षता अिभवृि�का लािग �ान
तथा िव� सञ्जाल (Knowledge and Expert Network) को िवकास गन� ।

५.४.४

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई आन्तिरकीकरण गरी ूाथिमकतामा राख्न
सक्ने गरी ःवाःथ्य जनशिक्तको क्षमता अिभवृि� गिरने छ । (रणनीित ५.३.२)
कायर्नीित ५.४.४ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लै ि�क तथा सामािजक �ि�ले समावेशी स�ठनात्मक सं ःकृितको िवकास गराउन
ःवाःथ्य क्षेऽमा नेतत्ृ व क्षमता िवकास गन� ।

२.

मिहला तथा सीमान्तीकृत समुदायका व्यिक्तलाई ःथानीय ःवाःथ्य सं ःथा व्यवःथापन
सिमितमा सहभागी गराउने र क्षमता िवकास गन� ।
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३.

िचिकत्सा ःवाःथ्यसम्बन्धी ूाि�क कोषर् तथा ूिशक्षण पा�बममा लै ि�क समानता
तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषय समावेश गनर् ूाि�क ूित�ान र ूिशक्षण
सं ःथाह�सँग सहकायर् गन� ।

४.

ःवाःथ्यकमीर्को लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी क्षमता िवकास
गन� ।

५.४.५

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सं वेदनशील हुने गरी ःवाःथ्य सूचना ूणालीको
सु�ढीकरण गिरने छ । (रणनीित ५.३.२)
कायर्नीित ५.४.५ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य िःथित ःप� दे िखने गरी िव�मान ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना
ूणालीमा पिरमाजर्न गन� ।

२.

ःवाःथ्य सेवाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन िनद� िशकालाई पिरमाजर्न गरी लै ि�क
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणमैऽी बनाउने ।

३.

ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्कको िवँलेषण गरी सेवा पुग्न नसकेका समूहको
पिहचान गन� िविध अवलम्बन गन� ।

४.

ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना ूणालीको दक्षतापूवक
र् सञ्चालन गनर्का लािग जनशिक्तको
क्षमता िवकास गन� ।

५.४.६

ःवाःथ्य सेवालाई लै ि�क समता र समावेिशतामा आधािरत तुल्याउन बहुपक्षीय सहकायर् र
साझेदारी ूव�र्न गिरने छ ।(रणनीित ५.३.३)
कायर्नीित ५.४.६ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

सरकारी िनकाय, नागिरक समाज तथा िनजी क्षेऽको सहकायर्मा ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको मूलूवाहीकरण गनर्का लािग सवल नीितगत
वातावरण िनमार्ण गन� ।

२.

समावेशी ःवाःथ्य सेवाका लािग सरकारको लगानी बढाउन ूदे श र ःथानीय तहबीच
समन्वय र साझेदारी गन� ।

३.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका मूलूवाहीकरणको कायर्लाई
ूभावकारी बनाउन ःथानीय तहसँग सहकायर् र साझेदारी अिभवृि� गन� ।

४.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मूलूवाहीकरणका लािग िजम्मेवार
सं ःथागत सं यन्ऽ तथा सम्पकर् िनकाय वा व्यिक्तको क्षमता िवकास गन� ।
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५.

समावेशी तथा समतामूलक ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन सामािजक �पमा विञ्चितमा
परे का समूहमा केिन्ित भई कायर्बम सञ्चालन गनर्का लािग सबै िनजी क्षेऽका
ःवाःथ्य सं ःथालाई ूोत्सािहत गन� र सहकायर् ूव�र्न गन� ।

६.

योजना तथा बजेटमा समावेशी ःवाःथ्यको मु�ालाई एकीकृत गनर्का लािग पेशागत स�
सं ःथा, नागिरक समाजका स��न तथा िनजी क्षेऽका स� सं ःथासँग सहकायर् गन� ।

७.

लिक्षत समूहले ःवाःथ्य सेवाको उपभोग गनर् सक्ने गरी समुदायमा आधािरत स��नको
क्षमता िवकास गन� ।

८.

सेवा पुग्न नसकेका क्षेऽका जनतालाई आधारभूत ःवाःथ्य सेवा ूदान गनर्का लािग
िनजी क्षेऽका ःवाःथ्य सं ःथालाई ूोत्सािहत गन� ।

९.

लै ि�क उ�रदायी तथा समावेशी ःवाःथ्य सेवालाई ूभावकारी बनाउन नागिरक समाज
ु कायर्मञ्चको उपयोग गन� ।
एवम् गैरसरकारी सं ःथाको सञ्जाल र सं यक्त

१०. समावेशी ःवाःथ्य सेवाको क्षेऽका कायर्रत स� सं ःथाको अ�ाविधक सूची अिभलेखीकृत
गन� ।
५.४.७ ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका लािग सं ःथागत सं यन्ऽको
िनमार्ण गनर् आवँयक समन्वय गिरने छ । (रणनीित ५.३.४)
कायर्नीित ५.४.७ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको सं ःथागत सं यन्ऽ ःथानीय तहमा
ःथापना गनर् सहजीकरण गन� ।

२.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको सं ःथागत सं यन्ऽ ःथापना, सञ्चालन,
िनयमन, समन्वय र सहजीकरणका लािग िनद� िशका तयार गन� ।

३.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका लािग सं ःथागत सं यन्ऽको िनमार्ण
गरी िबयाशील बनाउन सहयोग गन� ।

४.

ूदे शका सबै मन्ऽालयमा लै ि�क सम्पकर् एकाई वा व्यिक्तको व्यवःथा गन� ।

५.४.८ लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी सं यन्ऽलाई िबयाशील बनाइने छ ।
(रणनीित ५.३.४)
कायर्नीित ५.४.८ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको सं ःथागत सं यन्ऽलाई िबयाशील
बनाउन क्षमता िवकास, ूािविधक तथा व्यवःथापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने ।
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२.

ःथानीय तहका जनूितिनिध तथा ःवाःथ्य सं ःथा सञ्चालन तथा व्यवःथापन सिमितका
पदािधकारीलाई

लै ि�क

समानता

तथा

सामािजक

समावेशीकरणका

िवषयमा

अिभमुखीकरण गन� ।
४.

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको असल अभ्यासको दःतावेज तयार
गरी ूदे श तथा ःथानीय तहबीच आदान-ूदान गन� ।

५.

सं ःथागत सं यन्ऽको ूभावकािरताका लािग ूदे श र ःथानीय तह, िवकासका साझेदार
सं ःथाह�को सहभािगतामा िनयिमत �पमा समन्वय बैठक गन� ।

५.४.९ ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीितलाई ःथानीयकरण
गिरने छ । (रणनीित ५.३.५)
कायर्नीित ५.४.९ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग ःथानीय तहमा रणनीितक योजना बनाइ
कायार्न्वयनमा ल्याउन समन्वय गन� ।

२.

रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग ःथानीय तहलाई ूािविधक सहयोग
उपलब्ध गराउने ।

३.

ःथानीय तहमा कायर्रत ःवाःथ्यकमीर् एवम् कमर्चारीलाई लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण िवषयमा अनुिशक्षण गन� ।

४.

ु
ःवाःथ्य सेवालाई समावेशी बनाउन ूदे श र ःथानीय तहले सं यक्त
�पमा योजना
कायार्न्वयन गन� ।

५.४.१० लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका �ि�ले ःवाःथ्य सेवालाई ूभावकारी
बनाउनका लािग ॐोत साधनको ूक्षेपण गन� ूणालीको िवकास गिरने छ । (रणनीित
५.३.६)
कायर्नीित ५.४.१० सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःवाःथ्य सेवाका कायर्बममा लै ि�क समानता र समावेिशतालाई आत्मसात् गन� गरी
लिक्षत लगानीको कायर्ढाँचासिहतको बजेटका ूाथिमकता िनधार्रण गन� ।

२.

कायर्बम बजेट र िव�ीय लगानीका �ि�ले वःतुगत तुल्याउन ःवाःथ्य उपचार सेवाका
आधारभूत

्
नमर्ससिहत

िबयाकलापमा

आधािरत

लागत

कायर्ढाँचा (costing

framework) कायार्न्वयनमा ल्याउने ।
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५.४.११ लै ि�क समानता र सामािजक समावेिशता अनुकूल सेवा ूवाह गनर् सक्ने गरी ःवाःथ्य
सेवाूदायकको क्षमता अिभवृि� गिरने छ । (रणनीित ५.३.६)
कायर्नीित ५.४.११ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य आवँयकतालाई सम्बोधन गनर् सक्ने गरी ःथानीय
तहका ःवाःथ्य सं ःथाह�लाई अिधकारसम्पन्न र िजम्मेवार बनाउने ।

२.

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवाको आवँयकतासम्बन्धी सूचनाको उपयोग गनर् सक्ने
गरी ःवाःथ्य सेवा ूदायकको क्षमता सु�� गन� ।

३.

ःवाःथ्य सेवा सहज बनाउन ूेषण ूणाली सु�� बनाउने र ूेषण सेवामा लिक्षत
समूहको पहुँच वृि� गन� ।

४.

ःवाःथ्यकमीर्लाई कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन उपलब्ध गराइ उत्ूेिरत गन� ।

५.

ूाकृितक िवप� तथा महामारीबाट सीमान्तीकृत समुदायमा पनर् सक्ने ःवाःथ्य
जोिखमको समाधानका लािग मापदण्ड बनाइ कायार्न्वयन गन� ।

५.४.१२ समतायुक्त र समावेशी ःवाःथ्य सेवाका लािग अनुगमन तथा मू�या�न ूणाली सु�� गिरने
छ । (रणनीित ५.३.७)
कायर्नीित ५.४.१२ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःथानीय तहमा लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य िःथितको नक्सा�न गन� ूणालीको
िवकास गन� ।

२.

उमेर, िल�, जातजाित तथा सामािजक एवम् आिथर्क �पमा खण्डीकृत सूचनालाई
ःवाःथ्य योजना, कायर्बम िनमार्ण र बजेट तजुम
र् ाको कायर्मा उपयोग गन� गरी ःवाःथ्य
व्यवःथापन सूचना ूणालीमा एकाकार गन� ।

३.

समावेशी सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनका लािग िनद� िशका तयार गन� र अिभमुखीकरण
गन� ।

४.

समावेशी ःवाःथ्य सेवाको ूभावकारी अनुगमन तथा मू�या�नका लािग नितजामूलक
सूचकको िवकास गन� ।

५.

समावेशी ःवाःथ्य सेवाूवाहको कायर्सम्पादनलाई आविधक तथा वािषर्क ूगित समीक्षा
प�ितसँग आव� गन� ।

७.

सरकारी ःवाःथ्य िनकाय तथा िविभन्न सरोकारवालाबीच ःवाःथ्य उपचारसम्बन्धी
सूचनाको आदान-ूदान गनर् सं यन्ऽ िवकास गन� ।
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५.४.१३ ःवाःथ्य क्षेऽको सामािजक जवाफदे िहता सुिनिँचत गनर् सामािजक परीक्षणको प�ित
कायार्न्वयनमा ल्याइने छ । (रणनीित ५.३.७)
कायर्नीित ५.४.१३ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको ूभावकािरता
मापनका लािग सहभािगतामूलक लेखाजोखा प�ितको अवलम्बन गन� ।

२.

ूदे श तहको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण परीक्षण
गनर् िनद� िशका िनमार्ण गन� ।

३.

ःवाःथ्य सं ःथाको सामािजक परीक्षण गन� िनद� िशकालाई अनुकूल बनाइ लागू गन� ।

४.

लिक्षत कायर्बमको ूभावकािरताको कायर्मूलक अनुसन्धान गरी सुधार गद� जाने ।

५.

सबै ःवाःथ्य सं ःथाको सामािजक परीक्षण अिनवायर् �पमा गन� ूणाली लागू गन� ।

६.

सामािजक परीक्षण गन� सं ःथाको क्षमता अिभवृि� गन� ।

७.

सामािजक परीक्षणबाट दे िखएका सुधारका उपायलाई ःथानीय तहको वािषर्क कायर्बम
तथा बजेटमा समावेश गन� ूणाली लागू गन� ।

५.४.१४ आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा समतामूलक र समावेशी पहुँचको िवँलेषण गरी “कोही पिन छु ट्नु
हुँदैन (Leave no one behind)” को अवधारणालाई

कायार्न्वयनमा ल्याइने छ ।

(रणनीित ५.३.८)
कायर्नीित ५.४.१४ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१. ःवाःथ्य क्षेऽको “कोही पिन छु ट्नु हुँदैन” बजेट माकर्र अवधारणालाई ूदे श र ःथानीय
तहको वािषर्क कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ा गदार् कायार्न्वयन गन� पिरपाटी अवलम्बन
गन� ।
२.

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवामा पहुँच तथा उपयोगमा िव�मान बाधा-अड्चनको
िवँलेषण गन� ।

३.

आधारभूत ःवाःथ्य सेवा पुग्न नसकेका समुदायमा सेवा ूवाह गन� कायर्बम सञ्चालन
गन� ।

४.

ःवाःथ्य क्षेऽको “कोही पिन छु ट्नु हुँदैन” बजेट माकर्र प�ितका िवषयमा ूदे श तथा
ःथानीय तहमा अनुिशक्षण गन� ।

५.४.१५ ःवाःथ्य सेवामा विञ्चितमा परे का र ःवाःथ्यसम्बन्धी उच्च जोिखममा रहे का समूहको ःवाःथ्य
आवँयकताको पिहचान गरी कायर्बम सञ्चालन गिरने छ । (रणनीित ५.३.८)
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कायर्नीित ५.४.१५ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःवाःथ्य सेवाबाट िनरन्तर �पमा विञ्चत लिक्षत समूहको लेखाजोखा तथा पिहचान
गन� ।

२.

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी आवँयकताको पिहचान गरी कायर्बम सञ्चालन
गन� ।

३.

लिक्षत समूहले ःवाःथ्य सेवामा पहुँच र उपभोगमा भोग्नु परे का बाधाअड्चनलाई
सम्बोधन गनर् सम्भाव्य कायर्बमको अध्ययन गन� ।

४. जन्मको बखत बालबािलकामा शारीिरक तथा मानिसक अपाङ्गता हुने सम्भावनाको
पूवप
र् िहचान गनर् सक्ने गरी ःवाःथ्यकमीर्को क्षमता िवकास गन� ।
५.

सामािजक �पले समावेशी ःवाःथ्य सेवा पूवार्धार एवम् सेवाूवाहसम्बन्धी व्यवःथाको
लेखाजोखा गन� िनद� िशका तयार गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

६.

ूत्येक िव�ालयमा िव�ालय नसर्को व्यवःथा गन� ।

५.४.१६ जोिखममा रहेका र िवपन्न नागिरकका लािग सामािजक ःवाःथ्य बीमा कायर्बमको िवःतार
र सु�ढीकरण गिरने छ । (रणनीित ५.३.८)
कायर्नीित ५.४.१६ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लिक्षत समूहका लािग ःवाःथ्य बीमा कायर्बम सञ्चालन गनर् ःवाःथ्य क्षेऽमा लगानी
वृि� गन� ।

२.

जोिखममा रहे का र िवपन्न पिरवार सङ्ख्याको कम्तीमा पचास ूितशतलाई ःवाःथ्य
बीमा ूणालीमा समेट्नका लािग ूोत्सािहत गन� ।

३.

जोिखममा रहे का र िवपन्न नागिरकलाई ःवाःथ्य बीमामा आव� गराउन नवीन उपाय
र तिरका अवलम्बन गन� ।

४.

सामािजक बीमा कायर्बममा जोिखममा रहे का र िवपन्न नागिरकको सहभािगता बढाउन
ःथानीय तह, ःवाःथ्य सं ःथा, िनजी क्षेऽ तथा सामुदाियक सं ःथाह�सँग सहकायर् र
साझेदारी गन� ।

५.४.१७ लिक्षत समूहका लािग ःवाःथ्य सेवाूवाहमा सुधार गनर्का लािग ःवाःथ्य सेवा पूवार्धारमा
सु�ढीकरण गिरने छ । (रणनीित ५.३.८)
कायर्नीित ५.४.१७ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
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१.

लिक्षत समूहका लािग उपलब्ध ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी पूवार्धारको उपयुक्तता र
पयार्�ताको िवँलेषण गरी सुधारको कायर्योजना कायार्न्वयन गन� ।

२.

सबै अःपताल तथा ःवाःथ्य सं ःथामा एम्बुलेन्स सेवा िवःतार गन� ।

३.

लिक्षत समूहलाई पायक पन� गरी गाउँघर िक्लिनक िवःतार गन� कायर्लाई ूाथिमकता
िदई कायार्न्वयन

४.

गन� ।

ःवाःथ्य सेवाको पहुँच न्यून भएका क्षेऽमा सामुदाियक ःवाःथ्य सेवा एकाईको िवःतार
गन� ।

५.

शहरी गरीब एवम् िवपन्न समूहलाई लिक्षत गरी शहरी ःवाःथ्य िक्लिनक िवःतार
गन� ।

५.४.१८ सामािजक सेवा एकाईको िवःतार एवम् सु�� गिरने छ । (रणनीित ५.३.८)
कायर्नीित ५.४.१८ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

पचास शैयाभन्दा मािथका सबै िनजी एवम् सामुदाियक अःपतालह�मा सामािजक सेवा
एकाई ःथापना गन� ।

२.

लिक्षत समूहका लािग समावेशी तवरले ःवाःथ्य उपचार वहन गनर् सहज तुल्याउन
सामािजक सेवा एकाई सञ्चालन िनद� िशकालाई पिरमाजर्न गरी क्षमता अिभवृि� गन� ।

३.

अःपतालह�को स��ना�मक सं रचनामा सामािजक सेवा एकाईलाई समावेश गरी
आवँयक कमर्चारीको दरबन्दी सृजना गन� ।

४.

सामािजक सेवा एकाईको सेवा व्यवःथापन क्षमतालाई िवपन्न वगर्, अपाङ्गता तथा
ज्ये� नागिरकमैऽी हुने गरी अिभवृि� गन� ।

५.

सामािजक सेवा एकाईबाट ूवाह हुने सेवालाई िव�ुतीय ूितवेदन ूणालीमा लै जाने र
आधारभूत तथ्याङ्कलाई ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना ूणालीसँग आव� गन� ।

६.

लिक्षत समूहका िबरामीह�का लािग सहयोग कक्षको �पमा सेवाको सहजीकरण गन�
गरी सामािजक सेवा एकाईमा आवँयक व्यवःथा गन� ।

७.

सेवा िदनुपन� िवपन्न नागिरकको चापको मूल्या�न गरी अःपतालमा रहे को िवपन्न
नागिरक उपचार कोषमा उपलब्ध गराइने रकममा वृि� गद� लै जाने ।

५.४.१९ समता र समावेिशताका �ि�ले लिक्षत वगर्को ःवाःथ्य अिधकारबारे को सचेतना अिभवृि� गनर्
सूचना, िशक्षा तथा सञ्चार ूणालीलाई सवल बनाइने छ । (रणनीित ५.३.९)

44

:jf:Yo If]qsf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f /0fgLlt, @)&*

. 39 .

कायर्नीित ५.४.१९ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकार र समावेशी ःवाःथ्यसम्बन्धी िवषयमा
जनमानसमा सचेतना र जागरणका िबयाकलापह� व्यापक �पमा सञ्चालन गन� ।

२.

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सशक्तीकरणका लािग ःथानीय समुदाियक सं ःथाह�सँग
सहकायर् गन� ।

३.

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवाको अिधकारसम्बन्धी िवषयमा सञ्चारका िविभन्न
माध्यमको उपयोग गन� ।

४.

लिक्षत समूहमा व्यिक्तको समतामूलक र समावेशी �पमा गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवा
उपलब्ध गराउन ःवाःथ्य सेवा बडापऽ जारी गन� ।

५.

लिक्षत समूहमा ःवाःथ्य सेवा माग गन� तथा सेवा उपभोग गनर् सक्ने बनाउन व्यवहार
पिरवतर्न गन� ।

६.

लिक्षत समूहका व्यिक्त खासगरी ज्ये� नागिरक र अपाङ्गता भएका व्यिक्तको
ःवाःथ्यको उिचत हे रचाह गनर्का लािग घरायसी हेरचाहकतार्को �ान र सीप अिभवृि�
गन� तािलम सञ्चालन गन� ।

५.४.२० लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकारका सम्बन्धमा िव�मान कानूनमा गिरएका
ूावधानको कायार्न्वयन गिरने छ । (रणनीित ५.३.९)
कायर्नीित ५.४.२० सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

िविभन्न लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी कानूनी आवँयकताको अध्ययन गन� ।

२.

ःवाःथ्य अिधकार सं रक्षण गनर् र उपभोग गनर् लिक्षत समूहलाई सक्षम बनाउन कानूनी
व्यवःथा गन� र सेवा प�ितमा सुधार गन� ।

३.

अपाङ्गता सं रक्षण ऐन र िनयमावलीमा भएका तथा ज्ये� नागिरक अिधकार ऐन र
िनयमावलीमा भएका ूावधानबमोिजमका ःवाःथ्यसम्बन्धी सेवासुिवधा ःथानीय तहबाटै
उपलब्ध हुने व्यवःथा गन� ।

५.४.२१ लिक्षत समूहका व्यिक्तका लािग ःवाःथ्य सेवा मापदण्डको िवकास गिरने छ । (रणनीित
५.३.९)
कायर्नीित ५.४.२१ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लिक्षत समूहमा आधारभूत ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर्का लािग आवँयक पन� औषिध,
उपकरण एवम् सहायक साममीको व्यवःथापन क्षमता तथा न्यूनतम मापदण्ड पिरमाजर्न
गन� ।
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२.

लिक्षत वगर्का व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकार सं रक्षण गन� र अिधकार उपयोगका लािग
सहज बनाउन ःवाःथ्य सेवामा िव�ुतीय िविध र तिरकालाई उपयोगमा ल्याउने ।

३.

गम्भीर तथा पूणर् अपाङ्गता भएका व्यिक्तलाई आवँयक पन� अत्यावँयक औषिध र
सहायक साममी उपलब्ध गराउने व्यवःथा ूदे श र ःथानीय तहले गन� ।

५.४.२२ लिक्षत समूहको नेतत्ृ व क्षमता अिभवृि� गरी ःवाःथ्य क्षेऽमा उनीह�को सिबय सहभािगता
सुिनिँचत गिरने छ । (रणनीित ५.३.९)
कायर्नीित ५.४.२२ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःवाःथ्य क्षेऽमा मिहला तथा सीमान्तीकृत समुदायको सहभािगता बढाउन नेतत्ृ व िवकास
गन� ।

२.

ःवाःथ्य सं ःथाको नीित, िनणर्य र व्यवःथापनमा लिक्षत समूहको सिबय सहभािगताका
लािग क्षमता अिभवृि� गन� ।

३.

लिक्षत समुदायका व्यिक्तको पढे लेखेका छोरीह�लाई ःवाःथ्यकमीर् हुनका लािग
आवँयक पन� औपचािरक तहको ूािविधक ःवाःथ्य ूिशक्षण तथा िचिकत्सा क्षेऽको
िशक्षा उपलब्ध गराउन ूोत्साहनात्मक उपाय अवलम्बन गन� ।

४.

लिक्षत कायर्बमको कायार्न्वयनमा लिक्षत समूहको समावेशी सहभािगता गराउन
ूोत्साहन गन� ।

५.

ःवाःथ्य सं ःथा सञ्चालन तथा व्यवःथापन सिमितमा लिक्षत वगर्को समावेशी र
क्षमतामा आधािरत ूितिनिधत्वका लािग अवसर ूदान गन� ।

५.४.२३ लिक्षत समूहको अिधकारमा आधािरत ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर् सक्ने गरी सेवाूदायकको
क्षमता अिभवृि� गिरने छ । (रणनीित ५.३.९)
कायर्नीित ५.४.२३ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

समतामूलक एवम् समावेशी सेवाूवाहका लािग ःवाःथ्य सं ःथाह�लाई जवाफदे ही
बनाउन योजनाव� �पमा अिधकार, ॐोत साधन तथा पूवार्धार उपलब्ध गराउने ।

२.

सेवामाहीूित यथोिचत सम्मान ूकट गन� गरी ःवाःथ्य जनशिक्तको क्षमता अिभवृि�
गन� ।

३.

ःवाःथ्य सं ःथामा नेपाली भाषाका अितिरक्त ःथानीय भाषा जा�े ःवाःथ्यकमीर्को
व्यवःथा गन� ।
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४. िवकट क्षेऽमा कायर्रत ःवाःथ्यकमीर्को वृि� िवकासमा योगदान गन� गरी तािलम, क्षमता
िवकास, ूोत्साहनका उपाय अवलम्बन गन� ।
५.

लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकारको सं रक्षण गनर् सक्ने गरी ःवाःथ्य सं ःथा
सञ्चालन तथा व्यवःथापन सिमितको क्षमता अिभवृि� गन� ।

६.

लिक्षत समुदायको ूितिनिधत्व गन� स� सं ःथालाई ःवाःथ्य सेवाको ूभावकािरता
अिभवृि� गन� कायर्मा सं लग्न गराउने ।

७.

लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकारको उपयोगका सम्बन्धमा गुनासो सुन्ने
ूणाली कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

८.

समावेशी ःवाःथ्य सेवामा सं लग्न सबै ःवाःथ्यकमीर्को बीमा गन� र सोका लािग िूिमयम
ितिरिदने व्यवःथा गन� ।

९.

ःवाःथ्यकमीर्को पेशागत सुरक्षा सुिनिँचत गनर्का लािग अनुकूल वातावरण बनाउने ।

१०. ःवाःथ्य सेवा कम पुगेका क्षेऽका लिक्षत समूहका व्यिक्तलाई ूाथिमकतामा राखी सेवा
िवःतार गन� उपायको पिहचान गन� ।
५.४.२४ अपाङ्गता भएका व्यिक्त र गम्भीर िबरामीको अवःथामा रहेका ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्य
आवँयकताका बारे मा ूाथिमक तहका ःवाःथ्यकमीर्ह�लाई सं वेदनशील बनाइने छ ।
(रणनीित ५.३.१०)
कायर्नीित ५.४.२४ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःवाःथ्यकमीर् तथा मिहला ःवाःथ्य ःवयं सेिवकाका लािग समावेशी ःवाःथ्यका िवषयमा
अिभमुखीकरण गन� ।

२.

अपाङ्गता भएका व्यिक्त तथा ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्यसम्बन्धी आवँयकताको
लेखाजोखा गनर् सक्ने गरी ूाथिमक तहका ःवाःथ्यकमीर्ह�को दक्षता िवकास गन� ।

३.

ज्ये� नागिरकको हाइपट� न्सन, मधुमेह तथा सवार्इकल क्यान्सरजःता रोगको िनयिमत
�पमा परीक्षण गनर् सक्ने गरी ूाथिमक तहका ःवाःथ्यकमीर्लाई तािलम ूदान गन� ।

४.

ज्ये� नागिरकका बारे मा रिहआएका नकारात्मक पक्ष र यसबाट ःवाःथ्यमा पन�
असरलाई सम्बोधन गनर् अिभयानमूलक उपाय अवलम्बन गन� ।

५.

पूणर् तथा गम्भीर �पमा अपाङ्गता भएका व्यिक्तको ःवाःथ्योपचारका लािग
अपाङ्गतामैऽी ःवाःथ्य सेवा िनद� िशका बनाइ कायार्न्वयन गन� ।
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६.

पूणर् र गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यिक्तलाई आवँयक औषिध, ःवाःथ्य उपचार र
तन्दु�ःती सं व�र्न सेवा उपलब्ध गराउन ूदे श तथा ःथानीय तहले आवँयक िव�ीय
ॐोत तथा सेवाूवाहको व्यवःथा

गन� ।

५.४.२५ ज्ये� नागिरकका लािग आवँयक खोप सेवा िवःतार गिरने छ । (रणनीित ५.३.१०)
कायर्नीित ५.४.२५ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ज्ये� नागिरकको खोप आवँयकताको समयमै पिहचान गनर् सक्ने गरी क्षमता सु�ढ
गन� ।

२.

ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्यसम्बन्धी जोिखम घटाउन तथा खोपका माध्यमबाट रोगको
रोकथाम गनर् इन्फ्लुएन्जा, Pheumococcal, Shingles/Zoster tyf Tetanus िव��
खोप सेवा उपलब्ध गराउने ।

५.४.२६ लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणमा आधािरत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन
िव�मान ःवाःथ्य ूणालीलाई तादात्म्य (compatible) तुल्याइने छ । (रणनीित ५.३.१०)
कायर्नीित ५.४.२६ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य उपचार सेवामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा िक्लिनकल
ूोटोकल लागू गन� ।

२.

ूदे शमा कम्तीमा एक अःपतालमा जेिरयािशक िविश�तासिहत सुिवधा सम्पन्न तथा
ॐोत साधनसिहतको िवभागको ःथापना तथा सञ्चालन गन� ।

३.

पचास सै य्याभन्दा बढीको क्षमता भएका ूदे शका अःपतालमा ज्ये� नागिरकको
उपचारका लािग अःपतालमा ओ.पी.डी. सेवासिहत िवशेष उपचार कक्षको िनमार्ण गरी
सञ्चालन

४.

गन� ।

एकसय सै य्याभन्दा बढीको क्षमता भएका ूदे शका अःपतालमा ज्ये� नागिरकको
उपचारका लािग छु �ै वाडर् सञ्चालन गन� ।

५.

समावेशी तवरले िचिकत्सा सेवा उपलब्ध गराउन उपयुक्त ूेषण सं यन्ऽ कायार्न्वयनमा
ल्याउने ।

६.

एच ्.आई.भी. सङ्बिमत व्यिक्तको ःवाःथ्य उपचारको िनःशुल्क र सहज व्यवःथा
गन� ।

७.

ःवाःथ्यको जोिखममा रहे का सडक बालबािलका तथा सडक मानवको आधारभूत
ःवाःथ्य सेवा सुिनिँचत गन� ।
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८.

िवपद्ूभािवत व्यिक्तका लािग आकिःमक ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउने ूणाली सु�ढ
गन� ।

५.४.२७ गुणःतरीय ःवाःथ्य उपचार सेवा ूा� गनर् ज्ये� नागिरकको उपचार खचर् वहन गनर् सक्ने
क्षमतामा वृि� गिरने छ । (रणनीित ५.३.१०)
कायर्नीित ५.४.२७ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ज्ये� नागिरकको उपचारका लािग एलोपेिथक उपचार प�ित तथा परम्परागत िचिकत्सा
प�ितबीच सामञ्जःय कायम गन� ।

२.

चालीस वषर्भन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्याका लािग नसन� रोगको समयमै
ूितरोधात्मक उपाय अवलम्बन गनर्का लािग समुदायमा आधािरत परीक्षण सेवा ूणाली
िवःतार गन� ।

३.

अल्जाइमर

तथा

जेिरयािशकसम्बन्धी

पाकीर्न्सन्स, दमरोग, मुटुरोग, िमग�लारोग,

क्यान्सरजःता रोगबाट मिसत ज्ये� नागिरकका लािग िनःशुल्क िचिकत्सा सेवा उपलब्ध
गराउने ।
५.४.२८ ज्ये� नागिरकका लािग ःवःथ बुढेःकाल सुिनिँचत गिरने छ । (रणनीित ५.३.१०)
कायर्नीित ५.४.२८ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्यसम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्क स�लन र िवँलेषण गन� ।

२.

एल्.एन्.ओ.बी. बजेट माकर्रका आधारमा ज्ये� नागिरकका लािग ूितरोधात्मक तथा
उपचारात्मक ःवाःथ्य कायर्बम तजुम
र् ा गन� ।

३.

मिहला ज्ये� नागिरकको यौिनक तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकारको सं रक्षण गन� गरी
कायर्बम सञ्चालन गन� ।

४.

शारीिरक तथा मानिसक तवरले सामािजक जीवनमा िबयाशील रहन ज्ये� नागिरकका
लािग उपयुक्त हुने गरी ःवाःथ्य सेवा ूणालीमा सुधार गन� ।

५.

ःवःथ बुढेःकाल सुिनिँचत गनर् आवँयक ूितरोधात्मक, ूव�र्नात्मक, उपचारात्मकलगायतका दीघर्कालीक उपचारसँग सम्बिन्धत सबै सेवा एकीकृत �पमा उपलब्ध
गराउन क्षमता अिभवृि� गन� ।

५.४.२९ ज्ये� नागिरकलाई

िनःशुल्क ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा उनीह�को ःवाःथ्य

जोिखमको िनराकरण गन� ूणाली ःथापना गिरने छ । (रणनीित ५.३.१०)
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कायर्नीित ५.४.२९ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

बहुऔषधीय उपभोगसँग सम्बिन्धत ज्ये� नागिरकका सम्भाव्य ःवाःथ्य जोिखमको
लेखाजोखा र मूल्या�न गन� ।

२.

शारीिरक तथा मानिसक �पमा अशक्त, असहाय तथा जोिखममा रहेका ज्ये� नागिरकका
लािग िनःशुल्क �पमा ःवाःथ्योपचार तथा औषिध उपलब्ध गराउने ।

३.

ज्ये� नागिरकलाई उच्च-रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, िमग�लारोग, क्यान्सरजःता रोगको
उपचारका लािग िनःशुल्क सेवा ूदान गन� ।

४.

ज्ये� नागिरकका लािग उपलब्ध गराइएको औषधीय सेवाको ूभावको लेखाजोखा गन�
र आवँयकताअनुसार सुधारका कायर् गद� जाने ।

५.४.३० लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समूहको ःवाःथ्यसम्बन्धी िवशेष आवँयकताको पिहचान
गरी आधारभूत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ । (रणनीित ५.३.१०)
कायर्नीित ५.४.३० सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायको ःवाःथ्य िःथितको िवँलेषण गन� ।

२.

ःवाःथ्य सेवा उपयोगमा लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यिक्तले
भोग्दै आएका समःया, बाधा-अड्चन तथा मनोव्यवहािरक जिटलताको पिहचान गन� ।

३.

लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायको ःवाःथ्य आवँयकतालाई िव�मान
ःवाःथ्य ूणालीले सम्बोधन गन� ।

४.

समुदायःतरमा नै लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यिक्तलाई आधारभूत
ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउने क्षमताको िवकास गन� ।

५.

आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यिक्तको
पहुँच बढाउनका लािग ःवाःथ्य मनोिवमशर् सेवा उपलब्ध गराउने ।

६.

लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यिक्तको यौिनक ःवाःथ्य अिधकारको
सं रक्षणका लािग िविभन्न उपाय अवलम्बन गन� ।

७.

ःवाःथ्यसम्बन्धी नीित िनमार्ण र िनणर्य ूिबयामा लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक
समुदायका व्यिक्तको सहभािगता सुिनिँचत गन� ।

५.४.३१ मानिसक �पले अशक्त व्यिक्तलाई आधारभूत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ । (रणनीित
५.३.१०)
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कायर्नीित ५.४.३१ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

मानिसक �पमा अशक्त व्यिक्तको ःवाःथ्य आवँयकताको िवँलेषण गरी तथ्याङ्क
अ�ाविधक गन� ।

२.

आधारभूत मानिसक ःवाःथ्य सेवालाई िव�मान ःवाःथ्य ूणालीमा एकाकार गन� ।

३.

मानिसक रोगका बारे मा समुदायमा व्या� ॅम र िमथ्या हटाउने उपाय अवलम्बन
गन� ।

४.

मानिसक �पमा अशक्त व्यिक्तलाई िनःशुल्क �पमा आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा
उपलब्ध गराउने ।

५.

मानिसक ःवाःथ्य सेवाका लािग ःवाःथ्यकमीर्को सीप िवकास तथा मनोसामािजक
ःवाःथ्य सेवाूवाह क्षमता अिभवृि� गन� ।

६.

मानिसक रोगसम्बन्धी िवशेष� ःवाःथ्य सेवाका लािग ूेषण ूणालीको िवकास गन� र
ूेषण अःपतालको क्षमता िवकास गन� ।

५.४.३२ आधारभूत ःवाःथ्य सेवालाई लिक्षत समूहको समतामूलक पहुँच एवम् उपयोगलाई समता र
समावेिशतामा आधािरत तुल्याउन सकारात्मक िवभेदका कायर्बम सञ्चालन गिरने छ ।
(रणनीित ५.३.१०)
कायर्नीित ५.४.३२ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लिक्षत समूहको पहुँचमा ःवाःथ्य सेवा पुर्याउनका लािग सम्भाव्यताका आधारमा
सकारात्मक िवभेदका कायर्बमको पिहचान गन� ।

२.

सकारात्मक िवभेदका कायर्बमको ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गरी ःवाःथ्य सेवामा
लिक्षत समूहको पहुँच अिभवृि� गन� ।

३.

आधारभूत ःवाःथ्य सेवा पुग्न नसकेका क्षेऽ र समुदायको पिहचान गरी सेवा ूदान
गनर् घुम्ती र अःथायी सं यन्ऽ उपयोगमा ल्याउने ।

४.

लिक्षत समूहको समावेशी पहुँच तथा उपयोग सुिनिँचत गनर् बहुपोषण कायर्बममा
पिरमाजर्न गन� ।

५.४.३३ लै ि�क िहं साको रोकथाम तथा िनयन्ऽणका लािग ःवाःथ्य सेवा, कानूनी उपचार तथा
पुनःथार्पना सेवालगायत सबै क्षेऽको एकीकृत मागर्दशर्न कायार्न्वयनमा ल्याइने छ । (रणनीित
५.३.११)
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कायर्नीित ५.४.३३ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःथानीय तहसमेतको सहभािगतामा लै ि�क िहं साको अन्त्यका लािग िवशेष कानून िनमार्ण
गन� ।

२.

सबैूकारका लै ि�क िहं सालाई सम्बोधन गनर्का लािग ःवाःथ्य क्षेऽको एकीकृत
मागर्दशर्न तथा कायर्िविध िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

३.

लै ि�क िहं सा ूभािवतका लािग सहकायार्त्मक �पमा सेवा ूवाह गनर् नागिरक
सञ्जालको उपयोगलाई िबयाशील तुल्याउने ।

४.

लै ि�क िहं सासम्बन्धी िजल्लाःतरीय एक�ार ूितवेदन तयार गन� ूणालीको िवकास गरी
कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

५.४.३४ सबैूकारका लै ि�क िहं सािव�� उत्थानशीलता (resilience) वृि� गनर्का लािग ःवाःथ्य
क्षेऽमा अिभयान सञ्चालन गिरने छ । (रणनीित ५.३.११)
कायर्नीित ५.४.३४ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

लै ि�क िहं सािव�� ूदे श, ःथानीय तह एवम् समुदायःतरमा अिभयानमूलक कायर्बम
सञ्चालन गन� ।

२.

लै ि�क िहं साको अन्त्य र ूभावकारी ःवाःथ्य सेवाका लािग सामािजक पिरचालन गन� ।

३.

लै ि�क िहं सािव�� उत्थानशीलता अिभवृि� गनर् बहुपक्षीय सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न
गन� ।

४.

िकशोर-िकशोरी समुदायलाई लै ि�क िहं सा र सोबाट हुन सक्ने ःवाःथ्य ूभावका बारे मा
सचेतना अिभवृि� गनर् कायर्बम सञ्चालन गन� ।

५.

ःवाःथ्यका

�ि�ले

लै ि�क

िहं सािव��

िव�ाथ�ह�मा

सचेतना

अिभवृि�

गनर्

िव�ालयःतरमा अिभयानमूलक कायर्बम सञ्चालन गन� ।
६.

िव�ालय नसर्माफर्त सबै िव�ालयमा लै ि�क िहं सा र िवभेदिव�� सचेतना वृि� गन� ।

५.४.३५ लै ि�क िहं सािव�� ूितरोधात्मक, सं रक्षणात्मक, उपचारात्मक र ूव�र्नात्मक ःवाःथ्य सेवाका
कायर्बम तथा ःवाःथ्य सेवाको िवःतार गिरने छ । (रणनीित ५.३.१२)
कायर्नीित ५.४.३५ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क िहं सा ूभािवतका लािग सञ्चािलत कायर्बमको मूल्या�न गरी
ूभावकािरताका लािग योजना कायार्न्वयन गन� ।
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२.

सबै अःपतालमा लै ि�क िहं साूभािवतलाई ःवाःथ्यलगायत आवँयक सबै सेवाह�
उपलब्ध गराउन एक�ार स�ट व्यवःथापन केन्ि ःथापना गन� ।

३.

ूाथिमक तहका ःवाःथ्य सं ःथामा समेत एक�ार स�ट व्यवःथापन केन्ि िवःतार
गनर्का लािग क्षमता िवकास गद� जाने ।

४. लै ि�क िहं सा सम्बन्धी िक्लिनकल ूोटोकलअनुसार सबै तहका अःपतालह�बाट लै ि�क
िहं सापीिडतलाई ःवाःथ्यलगायतका सेवा उपलब्ध गराउने ।
५.

यौनजन्य िहं साबाट पीिडत व्यिक्तको िदगो पुनःथार्पना गनर्का लािग ःवाःथ्य कायर्बम
सञ्चालन गनर् सहयोग ूदान गन� ।

६.

लै ि�क िहं साको रोकथाम, ूभािवतलाई आवँयक सेवाको व्यवःथा एवम् पुनःथार्पनाका
लािग बहुपक्षीय सहकायर् गन� ।

७.

सबै ःवाःथ्यकमीर्लाई लै ि�क िहं सािव�� रोकथाम, िनयन्ऽण तथा उपचारसँग सम्बिन्धत
िक्लिनकल ूोटोकल, मनोसामािजक परामशर् सेवा, कायर्िविध िदग्दशर्न तथा मेिडको
िलगल िवषयमा क्षमता िवकास गद� जाने ।

८.

कोिवड-१९ लगायत सबैूकारका महामारी एवम् ूाकृितक ूकोपका कारण हुने
लै ि�क िहं सािव�� बहुपक्षीय सेवा समन्वयात्मक �पमा ूदान गन� ूणाली सु�� गन� ।

९.

मिहला आूवासी कामदारको सुरिक्षत आूवासन सुिनिँचत गनर् लािग लै ि�कतामा
आधािरत िहं सा र िवभेदलाई अन्त्य गनर्का लािग ःवाःथ्य सेवाूवाहलगायत कायर्बम
सञ्चालन गन� ।

५.४.३६ लै ि�क िहं सािव�� ूितरोधात्मक तथा उपचारात्मक सेवा सञ्चालनका लािग सं ःथागत क्षमता
अिभवृि� गिरने छ । (रणनीित ५.३.१२)
कायर्नीित ५.४.३६ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

एक�ार स�ट व्यवःथापन केन्िबाट ूवाह हुने सेवाको ूभावकािरताको मूल्या�न गरी
िनरन्तर सुधार गद� जाने ।

२.

सबै तहका अःपतालह�मा मनोसामािजक परामशर् सेवा उपलब्ध गराउन तालीम ूा�
जनशिक्तको व्यवःथा गन� ।

३.

ूाथिमक तहभन्दा मािथका सबै अःपतालह�मा िचिकत्साजन्य कानूनी सेवा उपलब्ध
गराउने र सोका लािग तालीम ूा� जनशिक्त तयार गन� ।

४.

ूदे शका ूत्येक िजल्लालाई केन्ि मानी ःथानीय तहसँगको सहकायर्मा सुिवधा सम्पन्न

“सेफ होम” को ःथापना गरी सञ्चालन गन� ।
53

. 48 .

:jf:Yo If]qsf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f /0fgLlt, @)&*

५.

सबै ःथानीय तहमा लै ि�क िहं सा िनवारणसम्बन्धी ःवाःथ्य क्षेऽको सम्पकर् व्यिक्तको
िजम्मेवारी तोक्ने ।

६.

िव�ालय नसर्माफर्त लै ि�क िहं सा र िवभेदिव�� सचेतनाका कायर्बम सञ्चालन गन� ।

७.

अःपतालह�को स��नात्मक सं रचनामा एक�ार स�ट व्यवःथापन केन्िलाई समावेश
गरी मनोसामािजक परामशर्दातासिहतको कमर्चारीको दरबन्दी सृजना गन� ।

८.

ूदे श मातहतका सबै अःपतालह�मा फरे िन्सक युिनट/िवभागको ःथापना गन� ।

९.

लै ि�क िहं सा ूभािवतलाई आवँयक पन� सबै िकिसमका ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध
गराउनका लािग ूेषण सं यन्ऽ सु�� गन� ।

१०. ःथानीय तहको न्याियक सिमितलाई लै ि�क िहं सा एवम् ःवाःथ्यसम्बन्धी िवषयमा
अिभमुखीकरण गन� ।
५.४.३७ ूजनन ःवाःथ्य एवम् ूसूित सेवाको उपयोगमा वृि� गिरने छ । (रणनीित ५.३.१२)
कायर्नीित ५.४.३७ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१.

सबै ःवाःथ्य सं ःथामा दक्ष ूसूितकमीर्को सेवा िवःतार गद� लै जाने ।

२.

सबै ःवाःथ्य चौकीमा मिहला ःवाःथ्यकमीर्को व्यवःथा गन� ।

३.

गभर्वती मिहलाह�का लािग चेतनामूलक कायर्बम तथा गाउँघर िक्लिनक सञ्चालन
गरी सं ःथागत ूसूित सेवा उपभोग गनर् ूोत्साहन गन� ।

४.

लिक्षत वगर् (िवपन्न, सीमान्तीकृत, िवभेदमा परे का) का मिहलालाई ूजनन ःवाःथ्य र
सुरिक्षत मातृत्व ःवाःथ्य सेवामा पहुँच वृि� गनर् ूोत्साहनात्मक कायर्बम सञ्चालन
गन� ।

५.४.३८ ःवाःथ्यका �ि�ले कायर्ःथलमा हुने यौनजन्य दुव्यर्वहार तथा िवभेदजन्य कायर्िव�� शून्य
सहनशीलता अपनाइने छ । (रणनीित ५.३.१२)
कायर्नीित ५.४.३८ सँग सम्बिन्धत कायर्बम र िबयाकलाप
१. ूदे श र ःथानीय तहले आ-आफ्नो तहका कायार्लय, ःवाःथ्य सं ःथा एवम् अःपतालह�का
लािग कायर्ःथलमा हुने यौनजन्य दुव्यर्वहार एवम् लै ि�कतामा आधािरत िवभेदपूणर्
व्यवहार अन्त्य गनर्का लािग राि�य कानूनसँग सामञ्जःय हुने गरी आचारसं िहता लागू
गन� ।
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२.

यौनजन्य दुव्यर्वहार तथा अन्य कुनै पिन भेदभावपूणर् अवःथा सृजना हुन निदन
ःवाःथ्यका आवँयक उपाय अवलम्बन गन� र ःवाःथ्य क्षेऽसँग सम्बिन्धत गुनासो
तथा उजुरीको व्यवःथापन गन� ूभावकारी सं यन्ऽ िनमार्ण गन� ।

३.

लै ि�कतामा आधािरत िहं सा, यौनजन्य दुव्यर्वहार तथा अन्य िवभेदपूणर् व्यवहारसँग
सम्बिन्धत राि�य कानूनी व्यवःथा र अन्तरार्ि�य महासिन्धका सम्बन्धमा ःवाःथ्य
क्षेऽका कमर्चारीह�लाई सुसूिचत र अनुिशिक्षत गन� ।

��व्य�
क) यसमा उिल्लिखत रणनीित, कायर्नीित तथा कायर्बिमक व्यवःथा ःथानीय तहको ःवाःथ्य क्षेऽका
लािग मागर्दशर्नका �पमा रहेका छन् ।
ख) ःथानीय तहले सामािजक, आिथर्क तथा अन्य िविवधताको िवँलेषणका आधारमा यस रणनीितसँग
सामञ्जःय कायम हुने गरी अनुकूलन गनर् सक्ने छन् ।
ग) ूदे शको सामािजक िवकास मन्ऽालयले रणनीितको कायार्न्वयनका लािग समन्वयात्मक �पमा
ःथानीय तहको ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत िनकायलाई आवँयक पन� ूािविधक तथा व्यवःथापकीय
सहयोगका साथै आवँयक ॐोत साधन उपलब्ध गराउने छ ।

***

***
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***

पिरच्छे द:६
रणनीित कायार्न्वयनको व्यवःथा
६.१

रणनीित कायार्न्वयनको सं ःथागत व्यवःथा
यस रणनीितको कायार्न्वयनका लािग ूदे श सरकारका िजम्मेवार िनकायले नीितगत व्यवःथा गनुक
र् ा
साथै योजना, कायर्बम र बजेटमाफर्त आन्तिरकीकरण गरी ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण िवषयको मूलूवाहीकरण गनुप
र् न� छ । साथै, ूदे श तथा ःथानीय तहले रणनीित
कायार्न्वयनका लािग सं ःथागत सं यन्ऽको िनमार्ण गरी िबयाशील बनाउनुपन� छ ।
ःवाःथ्य क्षेऽको यस रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयन गनर् ूदे श तथा ःथानीय तहमा िनद� शन, समन्वय
र सहजीकरणका लािग दे हायबमोिजमको सहभािगतामूलक तहगत सं रचनाको व्यवःथा गिरने छः

(१) ूदे श तहमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण िनद� शक सिमितको गठन दे हायबमोिजम
गिरने छः

(क) सिचव, सामािजक िवकास मन्ऽालय

अध्यक्ष

(ख) सिचव, मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष�को कायार्लय

सदःय

(ग) सिचव, मिहला, बालबािलका, युवा तथा खेलकूद मन्ऽालय

सदःय

(घ) सिचव, ूदे श नीित तथा योजना आयोग

सदःय

(ङ) सिचव, अथर् मन्ऽालय

सदःय

(च) िनद� शक, ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

सदःय

(छ) ूदे श ूहरी ूमुख

सदःय

(ज) लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको क्षेऽमा
कायर्रत गैरसरकारी सं ःथाका ूितिनिध दुईजना (कम्तीमा
एकजना मिहला सहभािगता रहने गरी)

(झ) ूमुख, ःवाःथ्य महाशाखा, सामािजक िवकास मन्ऽालय

सदःय
सदःय-सिचव

उपयुक्त
र्
सिमितमा आवँयकताअनुसार अन्य सरकारी िनकायका ूितिनिध, लै ि�क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणको क्षेऽमा कायर्रत गैरसरकारी सं ःथा, स� वा महास�को ूितिनिध, िवकासका
साझेदार सं ःथाका ूितिनिध एवम् िवषयिव�लाई आमिन्ऽत गनर् सिकने छ ।
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(२) िनद� शक सिमितको बैठक वषर्को कम्तीमा दुईपटक बःने छ ।तर, दुई बैठकका बीचमा छ
मिहनाभन्दा बढीको अन्तर रहने छै न ।

(३) रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग व्यवःथापकीय तथा ूािविधक तहमा समन्वय गनर्का
लािग एक समन्वय सिमित रहने छ । सिमितको गठन दे हायबमोिजम गिरने छः

(क) िनद� शक, ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

सं योजक

(ख) ूमुख, ूदे श ूहरी कायार्लय

सदःय

(ग) उपसिचव, मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष�को कायार्लय

सदःय

(घ) उपसिचव, सामािजक िवकास मन्ऽालय

सदःय

(ङ) ूमुख, मिहला तथा बालबािलका महाशाखा, मिहला, बालबािलका,
युवा तथा खेलकूद मन्ऽालय

सदःय

(च) ूमुख, मिहला तथा बालकािलका शाखा, ूदे श ूहरी कायार्लय

सदःय

(छ) लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको क्षेऽमा
कायर्रत गैरसरकारी सं ःथाका ूितिनिध दुईजना (कम्तीमा
एकजना मिहला सहभािगता रहने गरी)

(ज) ूमुख, ःवाःथ्य महाशाखा, सामािजक िवकास मन्ऽालय

सदःय
सदःय-सिचव

(४) उपयुक्त
र् सिमितमा आवँयकताअनुसार अन्य िनकायका ूितिनिध, लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणको क्षेऽमा कायर्रत साझेदार स� सं ःथाका ूितिनिध एवम् सम्बिन्धत िवषयिव�लाई
आमिन्ऽत गनर् सिकने छ ।

(५) समन्वय सिमितको बैठक वषर्को कम्तीमा चारपटक बःने छ । तर, दुई बैठकका बीचमा तीन
मिहनाभन्दा बढीको अन्तर रहने छै न ।

(६) ूदे श तहको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण समन्वय सिमितको
सदःय-सिचवले ूदे श तहमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सम्पकर् व्यिक्तका
�पमा िजम्मेवारी िनवार्ह गन� छन् ।

(७) ूदे शको राजधानीिःथत अःपतालको सामािजक सेवा एकाईका ूमुखले अःपताल तहको लै ि�क
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सम्पकर्व्यिक्तको �पमा िजम्मेवारी िनवार्ह गन� छन् ।

(८) ःथानीय तहमा ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण समन्वय सिमितको
गठन दे हायबमोिजम हुने छः
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(क) उपूमुख, सम्बिन्धत पािलका

सं योजक

(ख) सं योजक, सामािजक िवकास सिमित, सम्बिन्धत पािलका

सदःय

(ग) ूमुख, ःवाःथ्य तथा सामािजक िवकास शाखा वा महाशाखा

सदःय

(घ) ूमुख, ूशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा वा महाशाखा

सदःय

(ङ) ूमुख, िशक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा वा महाशाखा

सदःय

(च) ूमुख, मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण शाखा वा महाशाखा

सदःय-सिचव

ःथानीय तहको समन्वय सिमितमा आवँयकतानुसार ःथानीय तहले ःथानीय तहमा कायर्रत
िवकास साझेदार सं ःथाका ूितिनिधलाई आमन्ऽण गनर् सक्ने छ । बैठकमा आवँयकतानुसार
अन्य सम्बिन्धत िनकायका ूितिनिधलाई समेत आमन्ऽण गनर् सिकने छ । ःथानीय तहले
सिमितको सदःय थपघट वा हेरफेर गनर् सक्ने छ ।
ःथानीय तहको समन्वय सिमितको बैठक वषर्को कम्तीमा चार पटक बःने छ । तर, दुई
बैठकका

बीचमा

तीन

मिहनाभन्दा

बढीको

अन्तर

रहने

छै न

।

सिमितको

बैठकको

कायर्सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवःथा सिमितले िनधार्रण गरे बमोिजम हुने छ ।

(९) ःथानीय तहको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण समन्वय सिमितलाई
ूािविधक तथा व्यवःथापकीय िवषयमा सहयोग ूदान गनर् र परामशर् िदनका लािग ःथानीय
तहको ःवाःथ्य तथा सामािजक िवकास शाखा वा महाशाखाको ूमुखको सं योजकत्वमा ःथानीय
तहले एक ूािविधक समूह गठन गरी काम, कतर्व्य र िजम्मेवारी ूदान गनर् सक्ने छ ।

(१०) ःथानीय तहको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण समन्वय सिमितको
सदःय-सिचवले नै ःथानीय तहमा ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
सम्पकर् व्यिक्तका �पमा िजम्मेवारी िनवार्ह गन� छन् ।

(११) वडाःतरमा ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण िवषयको समन्वय र
सहजीकरण गन� सं यन्ऽः
ःथानीय सरकार (सञ्चालन) ऐन, २०७४ ले ःथानीय तहको वडाःतरमा सावर्जिनक सेवाूवाहको
व्यवःथापन गन� िजम्मेवारी ूदान गरे को हुँदा ःथानीय तहको वडा सिमितले वडाःतरमा ःवाःथ्य
क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषयमा समन्वय र सहजीकरणको
िजम्मेवारी वहन गनर्का लािग वडाअध्यक्षको सं योजकत्वमा सिमित गठन गन� छ । लै ि�क
िहं साको रोकथाम तथा िनयन्ऽण गन�, आधारभूत ःवाःथ्य सेवा नपुगेका क्षेऽ तथा समुदायको
पिहचान गन�, सेवा नपुगेका क्षेऽ एवम् समुदायमा सेवा पुर्याउने, जोिखम र विञ्चितमा परे का

58

:jf:Yo If]qsf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f /0fgLlt, @)&*

. 53 .

समूहको पिहचान गरी त्यःता समूहका व्यिक्तलाई आधारभूत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउने
ूमुख िजम्मेवारी उक्त सिमितको रहने छ ।

(१२) वडाःतरमा ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषयमा सम्पकर्
व्यिक्तका �पमा सो वडािःथत ःवाःथ्य सं ःथाका ूमुखले िजम्मेवारी वहन गरी लै ि�क समानता
तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी सूचना र जानकारीको आदान-ूदान गनुक
र् ा साथै
ःवाःथ्यसम्बन्धी ूािविधक िवषयमा सहजीकरण र सहयोग गन� छन्।

(१३) ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित कायार्न्वयनका लािग
ूदे श तथा ःथानीय तहमा गठन गिरने तहगत सिमितह�को काम, कतर्व्य र िजम्मेवारी अनुसूची२ मा िदइएको छ ।

(१४) नेपाल सरकारले जारी गरे को िचिकत्सकीय कानूनी (मेिडको िलगल) सेवा सञ्चालन िनद� िशका,
२०७५ को अधीनमा रही सामािजक िवकास मन्ऽालयले ूदे शःतरीय सेवा सञ्चालन िनद� िशका
जारी गन� छ ।

(१५) ूदे शमा मेिडको िलगल सेवा सञ्चालन गनर्, नीित िनधार्रण गनर् र समन्वय गनर्का लािग
दे हायबमोिजमको मेिडको िलगल सेवा सञ्चालन सिमितको गठन गिरने छः

(क) ूमुख, ःवाःथ्य महाशाखा, सामािजक िवकास मन्ऽालय

सं योजक

(ख) उपसिचव (कानून), मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष�को कायार्लय

सदःय

(ग) उपन्यायािधवक्ता, ूदे श मुख्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय

सदःय

(घ) ूहरी उपरीक्षक (अपराध अनुसन्धान), ूदे श ूहरी कायार्लय

सदःय

(ङ) ूमुख, फरे िन्सक मेिडकल, मधेश ःवाःथ्य ूित�ान

सदःय

(च) मेिडकल अिधकृत, ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

सदःय

(१६) सिमितको सिचवालय सामािजक िवकास मन्ऽालयमा रहने छ ।
(१७) सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हायबमोिजम हुने छः
(क) ूदे शको मेिडको िलगल सेवासम्बन्धी नीित तथा मापदण्डका सम्बन्धमा मन्ऽालयलाई
िसफािरस गन�,

(ख) मेिडको िलगल सेवा सञ्चालनका लािग ःवाःथ्य सं ःथालाई अनुमित िदने,
(ग)

मेिडको िलगल सेवासम्बन्धी कायर् गन� िनकायबीच समन्वय कायम गन�,
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(घ) मेिडको िलगल सेवासम्बन्धी वािषर्क कायर्बम र कायर्योजना तयार गरी ःवीकृत गन� तथा
सोको कायार्न्वयन गन�, गराउने,

(ङ)

मेिडको िलगल सेवासम्बन्धी कायर् गन� ःवाःथ्य सं ःथाको अनुगमन, िनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण
एवम् ूािविधक समन्वय गन�, गराउने,

(च) मेिडको िलगल सेवालाई ूभावकारी बनाउन आवँयक अन्य कायर् गन�, गराउने ।
(१८) सिमितसम्बन्धी अन्य व्यवःथा सामािजक िवकास मन्ऽालयले तोकेबमोिजम हुने छ ।
६.२

रणनीितको कायार्न्वयन
यस रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग दे हायबमोिजमका उपाय अवलम्बन गिरने छन्ः

(क) लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषयलाई ःवाःथ्य क्षेऽको ूाथिमकताको
कायर्सूचीमा समावेश गरी मूलूवाहीकरण गनर्का लािग ूदे श तथा ःथानीय तहका राजनीितक
नेतत्ृ वको ूितव�ता, सहयोग र समथर्न हािसल गिरने छ ।

(ख) रणनीितको योजनाव� कायार्न्वयनका लािग ूदे शले कायार्न्वयन योजना तजुम
र् ा गन� छ । त्यसै गरी,
ःथानीय तहमा रणनीितको कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत ःथानीय तहले योजना तजुम
र् ा गन� छन् ।

(ग) रणनीितको कायार्न्वयनलाई ूभावकारी बनाउन ूदे शले रणनीितको ःथानीयकरणका लािग समन्वय
गनुक
र् ा साथै ःथानीय तहको कायार्न्वयन योजना िनमार्ण गनर् र कायार्न्वयनका लािग आवँयक
ूािविधक तथा व्यवःथापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

(घ) रणनीितको कायार्न्वयनमा ूदे श तथा ःथानीय तहबीच र अन्तरिनकायगत दोहोरोपना हटाउन
आवँयक उपाय अवलम्बन गिरने छ ।

(ङ) लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण उ�रदायी कायर्बम तथा बजेट व्यवःथालाई
ूदे श तथा ःथानीय तहमा अिनवायर् �पमा कायार्न्वयनमा ल्याइने छ । साथै ूदे श तथा ःथानीय
तहको कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ा गदार् लै ि�क �ि� तथा ःवाःथ्य सेवाबाट “कोही पिन छु ट्नु
हुँदैन (LNOB)” को अवधारणाका आधारमा िवँलेषण गन� पिरपाटी अवलम्बन गिरने छ ।

(च) आधारभूत तथा मूलूवाहका ःवाःथ्य सेवा ूवाह गन� ःवाःथ्य सं ःथाह�को क्षमता ःथानीय तहको
समन्वयमा सु��ीकरण गिरने छ । यसअन्तगर्त पयार्� अिधकार र िजम्मेवारीको व्यवःथा,
कायर्बोझका आधारमा ःवाःथ्य जनशिक्तको व्यवःथा, उपयुक्त पूवार्धारको व्यवःथा, पयार्� ॐोत
साधनको उपलब्धता, ःवाःथ्यकमीर्लाई उत्ूेिरत गनर्, कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन प�ितको
कायार्न्वयन, सहभािगतामूलक अनुगमन र मूल्या�न प�ितको कायार्न्वयनका साथै सामािजक
परीक्षण गराउने जःता उपाय अवलम्बन गिरने छन् ।
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(छ) ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषयको ूभावकारी
मूलूवाहीकरण, आन्तिरकीकरण तथा सं वेदनशील कायार्न्वयनको मापनका लािग नितजा मापनको
ढाँचाको उपयोग गिरने छ । साथै नितजा मापनलाई खास लिक्षत समूहको ःवाःथ्य िःथितको
अनुगमन गनर् सिकने गरी खण्डीकृत सूचना ूणाली उपयोगमा ल्याइने छ ।

६.३

रणनीित कायार्न्वयन योजना
(क) नेपालले िदगो िवकास लआय, २०३० मा उिल्लिखत ःवाःथ्य र लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणसम्बन्धी लआय र सो पूरा गनर्का लािग नेपाल सरकारले तयार गरे को कायार्न्वयन
रणनीित र योजनासँग सामञ्जःय कायम हुने गरी यो रणनीित कायार्न्वयन गिरने छ ।

(ख) यो रणनीितको कायार्न्वयनका लािग कायार्न्वयन योजना तजुम
र् ा गिरएको छ । सो कायार्न्वयन
योजना अनुसूची-३ मा िदइएको छ ।

(ग) रणनीितको कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन� िव�ीय साधनको िविनयोजन र उपयोगलाई
वःतुपरक र कायर्बम तथा िबयाकलापमा आधािरत गराउन लागत िनधार्रण कायर्ढाँचा िनमार्ण
गरी उपयोगमा ल्याइने छ ।

(घ) यस रणनीितबमोिजम ूदे शमा आधारभूत ःवाःथ्य सेवा पाउने लिक्षत समूहको खण्डीकृत तथ्याङ्क
ूदे शका िविभन्न िनकाय तथा ःथानीय तहसँग समन्वय गरी सामािजक िवकास मन्ऽालयले स�लन
गन� छ । यःतो तथ्याङ्कलाई ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना ूणाली र ःवाःथ्य क्षेऽका अन्य
सूचना ूणालीसँग आव� गिरने छ र अ�ाविधक गद� लिगने छ ।

६.४

अनुगमन र मू�या�न व्यवःथा
(क) यस रणनीित कायार्न्वयनको ूदे श तहको अनुगमन र मूल्या�नको व्यवःथा सामािजक िवकास
मन्ऽालयले गन� छ । रणनीितसँग सम्बिन्धत व्यवःथापनकीय र ूणालीगत ूभावकािरताको
अनुगमन र मूल्या�न सामािजक िवकास मन्ऽालयले गराउने छ ।

(ख) ःथानीय तहमा यस रणनीितसँग सम्बिन्धत कायर्बमको कायार्न्वयन र सेवाूवाहको उपलिब्ध
एवम् सोको ूभावकािरताको अनुगमन र मूल्या�न सम्बिन्धत ःथानीय तहले गन� छ ।

(ग)

ूदे श तथा ःथानीय तहमा ःवाःथ्य क्षेऽको आविधक तथा वािषर्क योजनासँगै अनुगमन र
मूल्या�नको कायर्योजनासमेत तजुम
र् ा गिरने छ । यसअन्तगर्त अनुगमन र मूल्या�न कायर्का
लािग आवँयक पन� ॐोत साधनको व्यवःथा ःवाःथ्यसम्बन्धी वािषर्क कायर्बम तथा बजेटमा
समावेश गिरने छ ।
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(घ) ूदे शमा लिक्षत समूहको ःवाःथ्य िःथित ःप� दे िखने गरी खण्डीकृत नक्सा�नका साथै सूचना
ूणाली व्यविःथत गिरने छ ।

(ङ)

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषयलाई िव�मान अनुगमन
तथा मूल्या�न िनदे िशका तथा ूिबयामा सं योजन गिरने छ ।

(च) ूदे श तथा ःथानीय तहको ःवाःथ्य क्षेऽको आविधक तथा वािषर्क कायर्सम्पादन समीक्षा गिरं दा
ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित कायार्न्वयन िःथितको
समीक्षासमेत गिरने छ ।

(छ) वािषर्क समीक्षा तथा मूल्या�नबाट ूा� पृ�पोषण तथा सुझावह�लाई आगामी योजना तथा
कायर्बम तजुम
र् ा गदार् ःवाःथ्यसम्बन्धी सवर्व्यापी पहुँचको मान्यता तथा लिक्षत कायर्बमको
आवँयकतासँग मेलखाने गरी समावेश गिरने छ ।

(ज) यो रणनीित ःथानीय तहका लािग मागर्दशर्नका �पमा रहने छन् । यस रणनीितसँग सामञ्जःय
हुने गरी ःथानीय तहले आआफ्नो सामािजक, सांःकृितक, आिथर्क एवम् भौगोिलक िःथितको
लेखाजोखा र िवँलेषणका आधारमा ःवाःथ्य क्षेऽको योजना र कायर्बममा पिरमाजर्न गनर् सक्ने
छन् ।

(झ) ःथानीय तहले आफ्नो सामािजक आिथर्क िःथितको िवँलेषणका आधारमा लिक्षत समूहको पिहचान
गनर् सक्ने छन् । यस रणनीितले िनिदर्� गरे को उ�ेँय र सोका लािग उिल्लिखत िविभन्न रणनीित
तथा कायर्नीितअन्तगर्त रही ःथानीय तहले आ-आफ्नो ःवाःथ्य क्षेऽको कायर्बम कायार्न्वयन तथा
सेवाूवाहसम्बन्धी उपलिब्ध सूचक िनधार्रण गरी नितजा अनुगमन गन� छन् ।

(ञ) अनुगमन र मूल्या�नलाई तथ्यमा आधािरत बनाउन ःथानीय तहले आफ्नो क्षेऽािधकार िभऽको
ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण खण्डीकृत सूचनाको व्यवःथापन
गन� छ ।

(ट)

सामािजक िवकास मन्ऽालयले ःवाःथ्य क्षेऽसँग सम्बिन्धत लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणसम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्कलाई स� तथा ःथानीय तहसँग सामञ्जःय कायम गन�
गरी एकीकृत ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना ूणालीमा आवँयक पिरमाजर्न र सु��ीकरण गन� छ ।

(ठ) ःथानीय तहले आफ्नो आवँयकताअनुसारको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरण सुिनिँचत गनर् अनुगमन र सुपरीवेक्षणको िविध बनाइ कायार्न्वयन गन� छन् ।

(ड)

अनुगमन तथा मूल्या�न कायर्लाई नितजामूलक तुल्याउन नितजामा आधािरत ूणाली अवलम्बन
गिरने छ । ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित
कायार्न्वयनका लािग िनधार्िरत उ�ेँयबमोिजमको नितजा मापन गन� ूमुख सूचकसिहतको नितजा
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मापन ढाँचाको उपयोग गिरने छ । नितजा मापन ढाँचा अनुसूची-४ मा समावेश गिरएको छ ।
सोही आधारमा यो रणनीितको कायार्न्वयन नितजाको समीक्षा तथा मू�या�न गिरने छ ।

६.५

रणनीितको पुनरावलोकन र पिरमाजर्न
रणनीित कायार्न्वयनको सन्दभर्मा कुनै दुिवधा वा बाधा अड्काउ परे मा त्यसको व्याख्या सामािजक
िवकास मन्ऽालयले गन� छ ।
रणनीितलाई समयसापेक्ष बनाउन आवँयकताअनुसार दे हायबमोिजम पुनरावलोकन तथा पिरमाजर्न गिरने
छः

(क) यो रणनीितको कायार्न्वयन अविध कायार्न्वयन भएको िमितले पाँच वषर्को हुने छ ।
(ख) कायार्न्वयनको तीन वषर्पँचात् रणनीित कायार्न्वयनबाट उपलब्ध नितजा र पृ�पोषणसमेतको
आधारमा सामािजक िवकास मन्ऽालयमा रहेको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरण िनद� शक सिमितको िसफािरसमा यस रणनीितको पुनरावलोकन गरी पिरमाजर्न गिरने
छ ।

(ग) सामािजक िवकास मन्ऽालयले रणनीित पुनरावलोकनसम्बन्धी मू�या�न ूितवेदन ःथानीय तहमा
पठाइ ूदे श तथा ःथानीय तहबीच समन्वय र सामञ्जःय कायम गन� छ ।

(घ) ूदे श सरकारले यस रणनीितमा गिरएका व्यवःथामा आवँयकताअनुसार व्याख्या, थपघट, सं शोधन
वा हेरफेर गनर् सक्ने छ ।

***

***
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***

अनुसूची:१
रणनीितमा ूयोग भएका मुख्य-मुख्य शब्दको पिरभाषा

यस रणनीितको ूयोजनका लािग रणनीितमा उल्लेख गिरएका मुख्य-मुख्य शब्दको पिरभाषा दे हायबमोिजम
गिरएको छ । यसमा नेपाल सरकार, ूदे श सरकार तथा ःथानीय सरकारले बनाएको नीित एवम् कानूनमा
उिल्लिखत सान्दिभर्क पिरभाषालाई समेत पिरपूरकता र तादात्म्यताका आधारमा महण गिरएको छ ।
िवषय वा ूस�ले अक� अथर् नलागेमा यस िनद� िशकाको ूयोजनका लािगः

(१)

“अन्तरसमूहगत िभन्नताको िवँलेषण (Intersectionality Analysis)” भन्नाले लै ि�कता, जातजाितगत र
वगीर्य िभन्नताले व्यिक्त वा समुदायको आिथर्क र सामािजक िःथितमा के कःतो ूभाव पादर्छ, िवभेद र
ु ा कसरी सघाउँदछ, पिहचान कायम गनर् र सेवा सुिवधामािथको पहुँचमा कःतो असर
विञ्चतीकरण हुनम
पादर्छ भन्ने िवषयको िवँलेषण गन� िविध सम्झनुपदर्छ । यसले लै ि�क िभन्नताले जातजाितगत र वगीर्य
िःथितमा, जातजाितगत िभन्नताले लै ि�क वा वगीर्य सम्बन्धमा, वगीर्य िभन्नताले लै ि�क वा जातजाितगत
िःथितमा पन� ूभाव र सोको कारणका िवषय िवँलेषण गदर्छ र सारभूत समानता कायम गनर् अवलम्बन
गनुप
र् न� उपायका बारे मा मागर्दशर्न गदर्छ ।

(२)

“अितगरीब” भन्नाले ःवाःथ्य क्षेऽको ूयोजनका लािग घरपिरवारको जग्गा-जमीन वा अन्य सम्पि�,
व्यापार वा रोजगारबाट ूा� हुने आम्दानीले एक वषर्मा ६ मिहनाभन्दा कम अविधसम्म माऽ खान
पुग्नेलाई अितगरीब भनेर सम्झनुपछर् ।

(३)

“अिधकारमा आधािरत प�ित” भन्नाले मानव अिधकारसम्बन्धी िवँवव्यापी आधारभूत मान्यता र
महासिन्धका ूावधानबमोिजम सबै नागिरकले मानवीय �ि�ले आधारभूत अिधकार ूा� गन�, उपभोग
गन� र लाभ ूा� गन� समान हक र ःवतन्ऽतालाई बुझ्नुपदर्छ । यसमा मानव अिधकारका िस�ान्त र
मापदण्ड, अिधकारको सं रक्षण गन� ूणाली, अिधकारको उपभोग गन� सक्षमता, पिरपालनाका लािग
जवाफदे िहता ूणाली, आिदको सं योजन भएको हुन्छ ।

(४)

“अपाङ्गता भएका व्यिक्त” भन्नाले शारीिरक, मानिसक, बौि�क वा इिन्ियसम्बन्धी दीघर्कालीन अशक्तता,
िवकला�ता, कायर्गत सीिमतता (फङ्सनल वा इम्पेिरमेण्ट) जःता िव�मान अवरोधका कारण अन्य
व्यिक्तसरह समान आधारमा पूणर् र ूभावकारी ��ले सामािजक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका
व्यिक्तलाई सम्झनुपदर्छ ।

(५)

“अपाङ्गतामैऽी सं रचना” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यिक्तको शारीिरक अवःथाअनुसार अन्य व्यिक्तसरह
आवतजावत गनर् र उपलब्ध सेवा उपयोग गनर्लाई सहज हुनेगरी उपयुक्त पूवार्धार (रयाम्प, शौचालय,
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िलफ्ट, स�ेत, अन्य), सूचनागत व्यवःथा एवम् अपिरहायर्ताका आधारमा सहायक साममी (Assistive
Devices) उपलब्ध हुने एकीकृत क्षमतालाई सम्झनुपदर्छ ।

(६)

“अशक्त ज्ये� नागिरक” भन्नाले शारीिरक वा मानिसक वा दुवै �पले अशक्त ज्ये� नागिरक
सम्झनुपछर् ।

(७)

“असहाय ज्ये� नागिरक” भन्नाले दे हायको कुनै वा सबै अवःथाको ज्ये� नागिरक सम्झनुपछर्: (१)
जीवनयापन गन� कुनै आधार, आयॐोत वा सम्पि� नभएको, (२) पालनपोषण तथा हेरचाह गन� पिरवारको
कुनै सदःय नभएको, (३) पिरवारको सदःय भए पिन उपयुक्त तिरकाले पालनपोषण नभई अपहेिलत वा
उपेिक्षत जीवनयापन गनुप
र् रे का व्यिक्त ।

(८)

“अःथायी ःवाःथ्य केन्ि” भन्नाले मौसमी बसाइँसराइ वा छोटो अविधको आयआजर्नका लािग समुदाय
वा उल्लेख्य सङ्ख्याका व्यिक्त आफ्नो ःथान छाडी अन्य क्षेऽमा गई बसोबास गरे को अवःथामा ती
व्यिक्तह�लाई आधारभूत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन ःथापना गिरएका ःवाःथ्य केन्िलाई
सम्झनुपदर्छ ।

(९)

“कोहीपिन छु ट्नु हुँदैन (Leave No One Behind - LNOB)” भन्नाले समावेशी एवम् अिधकारमुखी
िवकासलाई सुिनिँचत गनर् िदगो िवकासको लआयअन्तगर्त आएको अवधारणा सम्झनुपदर्छ ।
अितसीमान्तीकृत अवःथामा रहेकालाई पिहलो ूाथिमकता िदने नैितक आधारमा यो मान्यता आएको
हो । सबैका लािग ःवाःथ्यको माध्यमबाट ःवाःथ्य क्षेऽका नितजामा सुधार ल्याउन सरकार र सबै
साझेदारह�को कायर्प�ितमा यसले च ुनौती िदएको छ । जो अितसीमान्तीकृत अवःथामा छन्; सेवा
पाउन नसकेको अवःथामा छन्; सेवाबाट िवमुख छन्; जोिखम अवःथामा छन्; उनीह�लाई ूाथिमकता
िदई कायर्बम कायार्न्वयन गन� एवम् सेवा पुर्याउने कुरामा यसले जोड िदने कुरालाई बुझाउँदछ ।

(१०) “गरीब” भन्नाले नेपाल सरकारले िनिँचत मापदण्डअन्तगर्त समय-समयमा तोकेको राि�य वा क्षेऽगत
गरीबीको रे खामुिन रहेको, िशक्षा, ःवाःथ्यजःता मानव िवकासका सूचकह�का आधारमा िपछिडएको र
िनिँचत िल� तथा सामािजक समूहका आधारमा राि�य िवकास ूिबयामा समावेश हुन नसकेको व्यिक्त
वा समूहलाई सम्झनुपदर्छ ।

(११) “गैरसरकारी सं ःथा” भन्नाले मुनाफा आजर्न गन� नभई आिथर्क तथा सामािजक िवकासमा योगदान
पुर्याउने उ�ेँयले ूचिलत कानूनबमोिजम ःथानीय ूशासनमा दतार् भई िशक्षा, ःवाःथ्य, आिथर्क िवकास,
सामािजक पिरचालनका क्षेऽमा कायर्रत सं ःथाह� सम्झनुपछर् । यो शब्दले समुदायमा आधािरत स��न
र नागिरक समाजका िनकायलाई समेत जनाउँदछ ।
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(१२) “जोिखममा रहे का व्यिक्त” भन्नाले मानव ःवाःथ्यका �ि�ले शारीिरक तथा मानिसक �पमा खतराजन्य
तथा स�टापन्न अवःथामा रहेका र सोबाट सुरिक्षत हुने कुनै भरपद� उपाय अवलम्बन गनर् असक्षम
व्यिक्त सम्झनुपदर्छ ।

(१३) “दुगम
र् एवम् िवकट क्षेऽ” भन्नाले आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा दूरी टाढा भएर ःवाःथ्य सेवा िलन
किठनाइ भएको क्षेऽलाई दुगम
र् र भौगोिलक िवकटताका कारण आधारभूत ःवाःथ्य सेवा पुग्न नसकेको
क्षेऽलाई िवकट क्षेऽ सम्झनुपछर् । दुगम
र् एवम् िवकट क्षेऽको नक्शा�नका आधारमा ूदे श तथा
ःथानीय तहले आधारभूत ःवाःथ्य सेवाको उपलब्धता, सेवामा पहुँच एवम् सेवाको ूाि�को आधारमा
दुगम
र् तथा िवकट क्षेऽ िनधार्रण गनर् सक्ने छ ।

(१४) “ूाकृितक ूकोप पीिडत” भन्नाले भूकम्प, बाढी, पिहरो तथा भूःखलन, शीतलहर, तातो हावाको लहर,
च�ा�लगायतका ूाकृितक ूकोपबाट पीिडत व्यिक्त सम्झनुपदर्छ ।

(१५) “मूलूवाहीकरण” भन्नाले नीित, कानून र प�ितको ूभाव र असर मिहला, पु�� एवम् िविभन्न सामािजक
समूहका व्यिक्तमा फरक-फरक पन� यथाथर्लाई आत्मसात् गन� तिरकालाई बुझाउँदछ । यसले मिहला,
गरीब, तथा विञ्चत समूहले सामना गनुप
र् रे का बाधा-अ�चनह�को पिहचान गरी सम्बोधन गनर् नीितगत
व्यवःथा, सं ःथागत सं रचना, कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ा प�ित, अनुगमन तथा मूल्या�न ूणाली र
िविभन्न अध्ययन एवम् अनुसन्धानलाई सामािजक �पले उ�रदायी बनाउने रणनीितगत, ूणालीगत एवम्
मनोव्यवहारगत क्षमता तथा ितनको उपयोगबाट ूा� हुने नितजासमेतलाई सम्झनुपदर्छ ।

(१६) “लै ि�क तथा सामािजक सं वेदनशीलता” भन्नाले मिहला र पु�� एवम् लै ि�क तथा यौिनक
अल्पसङ्ख्यकबीचको िवभेदपूणर् सामािजक सम्बन्धबाट उत्पन्न बाधा-अ�चनह�; परम्परागत सं ःकृित,
मान्यता एवम् ूचलनह�बाट िसिजर्त बाधा-अडचनह�; समाजमा िव�मान जाितगत िवभेदबाट उत्पन्न
बाधा-अ�चनह�; अपाङ्गता भएका तथा असहाय ज्ये� नागिरकका किठनाइह�; िवपन्न व्यिक्तले सेवा
उपयोग गनर्लाई आइपन� बाधा-अवरोधह� र ती अवरोधले गदार् व्यिक्तमा पनर् जाने मानिसक तथा
शारीिरक पीडालाई आत्मसात् गरे र नीित िनमार्ता, कायार्न्वयनमा िजम्मेवार सं ःथा तथा व्यिक्त, ःवाःथ्य
सेवाूदायक आिदले अिधकतम �पमा त्यःता किठनाइ/अ�चनह� हटाउन सहयोग पुग्ने गरी गिरने
व्यवहािरक एवम् सेवाूवाह क्षमतासिहतको जवाफदे िहता एवम् िजम्मेवारीपनलाई नै लै ि�क तथा
सामािजक सं वेदनशीलता भिनन्छ ।

(१७) “लै ि�कतामा आधािरत िहं सा” भन्नाले लै ि�क िभन्नता वा अन्तरका आधारमा मिहला, पु�� वा लै ि�क
तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समूहका व्यिक्त उपर व्यिक्तगत वा सं ःथागत �पमा गिरने शारीिरक,
मानिसक, यौिनक, भावनात्मक, िव�ीय र सं रचनागत िहं सा, विञ्चतीकरण, िवभेद, पूवार्मह वा अपराधजन्य
कायर् बुझ्नुपदर्छ ।
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(१८) “लै ��क ���दाय� बजेट” भन्नाले कुनै िनिँचत अविधका लािग आवँयक पन� कुल बजेटको अनुमान,
आयको आधारको खोजी, िविभन्न शीषर्कह�मा गिरने िविनयोजन र खचर्, खचर्को अिभलेख र
लेखाजोखालगायतका सम्पूणर् पक्षमा लै ि�क समानताको लआयलाई केन्िमा राखेर उ�ेँयमूलक ढ�ले
योजनाव� �पमा लै ि�क िवँलेषणसिहत आिथर्क ॐोतको सुिनिँचतता र उपलिब्धको समतामूलक
िवतरण र उपयोग हुने गरी गिरने बजेट तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, अनुगमन र मूल्या�न एवम् सुधारका
कायर्समेतलाई जनाउँदछ ।

(१९) “लै ��क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक” भन्नाले समाजमा रहेका व्यिक्तह�को समूह जसको यौिनक वा
लै ि�क पिहचान, अिभमुखीकरण, ूचलन र व्यवहार समाजका बहुसङ्ख्यक व्यिक्तको समूहको भन्दा
िभन्न वा फरक ूकृितको हुन्छ । यःतो समूहमा LGBTQI वगर्का व्यिक्त पदर्छन् । यसमा िविभन्न
उपसमूहका व्यिक्त पदर्छन् जसमा L भन्नाले Lesbian, G भन्नाले Gay, B भन्नाले Bi-sexual वा Nonbinary अथवा Non-heteroxexual, T भन्नाले Transgender, Q भन्नाले Queer तथा I भन्नाले Intersex
व्यिक्तलाई जनाउँदछ । यस वगर्का व्यिक्तको ःवाःथ्य आवँयकता उपसमूहअनुसार फरक-फरक
हुन्छ ।

(२०) “लै ��क ��� (Gender Lens)” भन्नाले मिहला र पु�षलाई जैिवक �ि�बाट नहे री लै ि�क सम्बन्धको
�ि�बाट हेन� तिरका हो । यसले मिहला र पु�षबीचको सम्बन्धलाई सहभािगता, आवँयकता र
वाःतिवकताका आधारमा समाजमा पिहचान र मूल्य ूदान गनर् म�त गदर्छ ।समाजमा मिहला र
पु�षबीचको सम्बन्धमा समतायुक्त �ि�कोण राख्न, उनीह�बीचको शिक्तसम्बन्धलाई समतामा आधािरत
तुल्याउनुका साथै समता कायम गनर्का लािग सशक्तीकरण र समावेशीकरणमा जोड िदन्छ ।

(२१) “लै ��क सम्पकर् व्यिक्त वा एकाई” भन्नाले मन्ऽालय, ःवाःथ्य सं ःथा तथा अःपताल र ूदे श एवम्
ःथानीय तहमा मिहला, गरीब तथा विञ्चत समूहका मािनसह�को ःवाःथ्य सेवामा पहुँच बढाउन सहयोग
पुर्याउने उ�ेँयले ल्याइएका नीितगत ूावधानह� कायार्न्वयन गनर्, लै ि�क तथा समावेशी तवरले
उ�रदायी कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ा गनर्, कायार्न्वयन सहजीकरण गनर्, अनुगमन तथा मूल्या�नमा
लै ि�क तथा सामािजक िवषय मूलूवाहीकरण एवम् एकीकरण गनर् समन्वय र सहजीकरणका लािग
िजम्मेवार कमर्चारी वा कमर्चारीह�को समूहलाई सम्झनुपदर्छ ।

(२२) “लै ��क वा लै ��कता वा सामािजक िल��ेद” भन्नाले समाजले सृजना गरे का मिहला तथा पु�षको
भूिमका, उ�रदािय�व, अवसर तथा िनणर्य ूिबयामा मिहला, पु�ष र लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यकको
अिधकार तथा शिक्तसम्बन्धलाई जनाउँछ ।यसले मिहला, पु�ष एवम् लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक
समुदायका व्यिक्तको जैिवक िःथितमा नभई सामािजक िःथितको पिहचान र मूल्या�न गदर्छ ।

(२३) “लै ��क समानता” भन्नाले मिहला तथा पु�षबीच एवम् िविभन्न सामािजक समूहह�बीचको असमान
शिक्तसम्बन्धलाई पिरवतर्न गन� र समिवकासको अवधारणालाई जनाउँदछ ।
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(२४) “लै ि�क िहं सा” भन्नाले कुनै पिन ःथानमा हुने शारीिरक, मानिसक तथा यौनजन्य दुव्यर्वहार, सामािजक
कुरीितजन्य व्यवहारलगायतका िल�को भेदभावका आधारमा हुने सबैूकारका िहं सालाई जनाउँदछ ।
यसले ूचिलत कानूनले लै ि�क िहं सा भनी पिरभािषत गरे का कायर्समेत सम्झनुपदर्छ ।

(२५) “लै ि�क तथा सामािजक ��मा सं वेदनशील नीित तथा कायर्बम” भन्नाले लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणको िवषयलाई

ूाथिमकतामा

समावेश

गन�, नीित

तथा

कायर्बमको

तजुम
र् ा

तथा

कायार्न्वयनमा लै ि�क तथा समावेिशताका �ि�ले लेखाजोखा तथा िवँलेषण गन�, सो आधारमा सहभािगता
गराउने, नीित

तथा

कायर्बमको

उपलिब्ध

तथा

नितजालाई

लै ि�क

समता

तथा

सामािजक

ँ ालेको नीित तथा कायर्बमलाई
समावेशीकरणका �ि�ले उ�रदायी बनाउने गरी सं वेदनशीलता अग
जनाउँछ ।

(२६) “लिक्षत समूह” भन्नाले आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा समता तथा समावेशीकरणका �ि�ले असमान एवम्
असमावेशी िःथितमा रहेका मिहला, लै ि�क िहं सापीिडत व्यिक्त, अितगरीब तथा िवपन्न व्यिक्त, सीमान्तीकृत
तथा लोपोन्मुख समूह, अपाङ्गता भएका व्यिक्त, ज्ये� नागिरक, सेवा नपुगेका दुगम
र् तथा िवकट क्षेऽमा
बसोबास गन� व्यिक्त, मानिसक रोगबाट पीिडत व्यिक्त तथा जोिखममा रहेका व्यिक्त सम्झनुपदर्छ ।
यस शब्दले ूदे श तथा ःथानीय तहले आ-आफ्नो सामािजक तथा आिथर्क िःथितका साथै अन्य उपयुक्त
आधारमा आधारभूत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन िनधार्रण गरे का लिक्षत व्यिक्तको समूहलाई
जनाउँदछ । यसमा नेपाल सरकारले आधारभूत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लािग समय-समयमा
तोकेका अन्य लिक्षत समूहलाई समेत जनाउँछ ।

(२७) “विञ्चत समूह” वा “विञ्चतीकरणमा परे का समूह वा व्यिक्त” भन्नाले आिथर्क िःथित, जातजाित, लै ि�कता,
शारीिरक तथा मानिसक अपाङ्गता, भौगोिलकता एवम् दुगम
र् ताका आधारमा ऐितहािसक कालदे िख
िनरन्तर �पमा िवभेदपूणर् र विञ्चितको व्यवहारमा परे का समूहलाई जनाउँदछ । ःवाःथ्य क्षेऽको
लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीितले रा�को िवकास ूिबयाको मूलूवाहमा समावेश
नभएका मिहला, दिलत, सीमान्तीकृत तथा लोपोन्मुख जाित/जनजाित, मुिःलम, अपाङ्गता भएका व्यिक्त,
असहाय जे� नागिरक, मानिसक �पमा अशक्त व्यिक्त, किठन पिरिःथितमा बाँच्न बाध्य तथा जोिखमको
िःथितमा रहेका व्यिक्त, अितदुगम
र् एवम् िवकट क्षेऽमा बसोबास गन� व्यिक्तलाई विञ्चितमा परे का
समूहको �पमा पिरभािषत गरे को छ ।

(२८) “समता” भन्नाले असमानबीच समानता हािसल गनर् न्यायोिचत कायर् र व्यवहार अपनाउनु हो । मिहला
र पु�ष, धनी र गरीब एवम् सुिवधा सम्पन्न र सीमान्तीकृत समूहह�को फरक-फरक सामािजक,
सांःकृितक तथा आिथर्क अवःथा भएको कारणले उनीह�बीच उत्पादनशील आिथर्क ॐोतमािथको पहुँच
समान हुन नसक्ने हुनाले अवसर र ॐोतह�को उपलब्धता, पहुँच र उपभोगमा न्यायोिचत एवम्
समतामूलक �ि�कोण, प�ित र ूिबया अपनाएर सबै पक्षमा वाःतिवक वा सारभूत समानता हािसल
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हुने िवषय बुझाउँदछ । समतालाई वाःतिवक वा सारभूत समानता र औपचािरक समानताबीचको
फरकका आधारमा िन�य�ल गिरन्छ ।

(२९) “समानता” भन्नाले जैिवक िभन्नतालाई आत्मसात् गरी समाजमा रहेका मूल्य, मान्यता, �ि�कोण र सोचाइमा
पिरवतर्नसिहत मिहला र पु�ष तथा िविभन्न सामािजक समूहबीचका साथै िविभन्न अवःथाका व्यिक्त
तथा समुदायका बीचमा वाःतिवक �पमा समान अवःथा हािसल हुने कुरालाई बुझाउँदछ ।

(३०) “सामािजक समावेशीकरण” भन्नाले िव�मान सामािजक िल�भेद, वगर् तथा जातजाितगत �पमा
अन्तसमूहगत शिक्तसम्बन्ध, सामािजक िविवधता र आयािमक िभन्नतालाई समतायुक्त सन्तुलनमा
आधािरत तुल्याउन मूलूवाहीकरण, सबैूकारका िवभेदको अन्त्य, अिधकारको ूाि� र उपयोग तथा
सशक्तीकरणमा जोड िदन्छ । साथै यसले सबै िल� र वगर्को सामािजक पिहचानलाई समानता र
समताका आधारमा सम्बोधन गरी सबैका लािग समान अिधकार, अवसर, पिहचान तथा सम्मानलाई
सुिनिँचत गराउँदछ ।
यस शब्दले मिहला, गरीब, दिलत तथा अन्य सीमान्तीकृत समुदायह�को ॐोत, अवसर एवम् सेवाह�मा
समतामूलक ढ�बाट पहुँच र ूितिनिधत्व बढाउनलाई अवरोधका �पमा रहे का सांःकृितक, सामािजक,
आिथर्क र सं ःथागत अ��ाराह�लाई हटाइ सकारात्मक कायर्समेतका आधारमा उनीह�का लािग
ःवाःथ्य एवम् मानव िवकाससम्बन्धी अवसर तथा सेवासुिवधाह� वृि� गन� कुरासमेत बुझाउँदछ ।

(३१) “सेवा पुग्न नसकेका समूह” भन्नाले मन्ऽालयले व्यवःथा गरे का सेवासुिवधाह� उपलब्धै नहुने, उपलब्ध
भए पिन आिथर्क, भौगोिलक, सामािजक तथा सांःकृितक कारणले सेवासुिवधा उपयोग गनर् असमथर् हुने
गरी विञ्चितमा परे का समूहलाई जनाउँदछ ।

(३२) “सं ःथागत सं यन्ऽ” भन्नाले ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका लािग
ूदे श तहमा मागर्दशर्न र िनद� शन िदन, सं ःथागत गनर्, समन्वय र सहजीकरण गनर् तथा नीित, रणनीित,
सं ःथागत व्यवःथा, कानून, योजना, कायर्बम तथा बजेट व्यवःथामा मूलूवाहीकरण गनर्का लािग स�
तहमा ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालय तथा ूदे श तहको सामािजक िवकास मन्ऽालयमा रहे का
सिमित र ःथानीय तहका समन्वय सिमितलाई सम्झनुपदर्छ ।

(३३) “ःवाःथ्य सेवाको उपयोगमा बाधा-���नह�” भन्नाले गरीबी, लै ि�क एवम् अन्तरसमगत िवभेद,
सामािजक परम्परा, उमेर, शारीिरक अवःथा, भौगोिलकता, भाषा, आिदका कारणह�ले ःवाःथ्य सेवामा
पहुँच एवम् सेवाको उपयोग गनर्लाई अवरोध सृजना भएको अवःथाका कारण हुने सं रचनागत, प�ितगत
तथा मनोव्यवहारगत �पमा ूितकूल िःथित सृजना गन� कारक तत्वह�लाई बुझाउँदछ । यसमा ःवाःथ्य
सेवा टाढा हुन,ु औषिध तथा सामनमीको अभाव हुन,ु सेवाूदायकको भेदभावपूणर् व्यवहार हुन,ु
सेवामाहीूितको सं वेदनशीलतामा कमी, ःवाःथ्यकमीर्को अनुपिःथित, भौितक पूवार्धार अनुपयुक्त हुन,ु
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सामािजक परम्परा एवम् कुरीितजःता कारणह�ले िनिँचत समूहलाई सहज �पमा सेवा िलन अवरोध
पुर्याउने कारक तत्व र ितनले ल्याउने नकारात्मक पिरणामसमेत सम्झनुपछर् ।

(३४) “सेवा पुग्न नसकेका क्षेऽ” भन्नाले भौगोिलक िवकटता एवम् दूरीका आधारमा सेवासुिवधाको ूावधान
नगनार्ले उक्त भौगोिलक क्षेऽमा बसोबास गन� नागिरकह�ले अन्यक्षेऽका नागिरकसरह िनयिमत
सेवासुिवधा ूयोग गनर् नपाएको अवःथालई सेवा सुिवधाबाट विञ्चत क्षेऽ सम्झनुपदर्छ।

(३५) “सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समूह” भन्नाले आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक वा शैिक्षक �ि�ले पछािड
परे का तथा राज्यको सेवा सुिवधाबाट िवमुख र विञ्चितमा परे का एवम् िविभन्न कारणले आफ्नो अिःत�व
समा� हुने अवःथामा पुगेका समुदायलाई जनाउँछ ।

(३६) “ःवाःथ्य सेवाूदायक” भन्नाले लिक्षत समूहसमेतमा आधारभूत ःवाःथ्य सेवा तथा अत्यावँयक
ःवाःथ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउने गरी अिधकार, िजम्मेवारी तथा उ�रदािय�व भएको सरकारी िनकाय,
गैरसरकारी स� सं ःथा वा ःवाःथ्य सेवा ूवाह गन� अन्य िनकाय सम्झनुपदर्छ ।

(३७) “ःवाःथ्य सं ःथा सञ्चालन तथा व्यवःथापन सिमित” भन्नाले ःवाःथ्य सं ःथाह�को समम व्यवःथापनका
लािग मन्ऽालयबाट जारी गिरएको िनद� िशकाअनुसार िविधवत �पमा ःथानीय तहमा गठन गिरएको
सिमितलाई सम्झनुपदर्छ ।

(३८) “िवपन्न समुदाय” भन्नाले मानवोिचत जीवनयापन गनर् आवँयक पन� आिथर्क तथा सामािजक आधार
कमजोर भएका, आधारभूत ःवाःथ्य सेवाबाट िवमुख, िशक्षामा पहुँच नभएका, रोजगारीमूलक आय नभएका
र आयमूलक अवसरबाट िवमुख समुदाय सम्झनुपदर्छ ।

(३९) “िवभेद” भन्नाले नीित तथा कानून, ूचलन र अभ्यास, ूा� हुने लाभ र उपभोग एवम् मनोव्यवहािरक
आधारमा लै ि�क, वगीर्य तथा जातजाितगत आधारमा िविभन्ना सामािजक समूहबीच विञ्चत गन�, ूितवन्ध
गन�, असमान र भेदभावजन्य व्यवहार गन�, समतासम्बन्धी आवँयकतालाई सम्मान नगन�, आिद िःथितलाई
जनाउँदछ ।

(४०) “िवशेष उपचार सेवा” भन्नाले लिक्षत समूहका व्यिक्तको शारीिरक, मानिसक वा मनोसामािजक ःवाःथ्य
िःथितका कारण उत्पन्न ःवाःथ्य समःया वा आवँयकतालाई सम्बोधन गनर् िवशेष दक्षता भएका
िचिकत्सकले गन� ःवाःथ्य परीक्षण, िनदान, उपचार वा ःवाःथ्य हेरचाहमा आधािरत सबैूकारका ःवाःथ्य
सेवा सम्झनुपदर्छ ।

***

***

***
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अनुसूची:२
ूदे श तथा ःथानीय तहका ःवाःथ्य क्षेऽको लै ��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
सिमितह�को काम, कतर्व्य र िजम्मेवारी

१.

ूदे श तहको िनद� शक सिमित
(क) ूदे श तहमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मूलूवाहीकरण गनर्का लािग ःवीकृत
रणनीितबमोिजम नीित, योजना तथा कायर्बम ःवीकृत गन� ।
(ख) मौजूदा एवम् नयाँ िनमार्ण गिरने ूदे श तहको ःवाःथ्य क्षेऽको नीित, रणनीित, ऐन तथा िनयमावली,
मागर्दशर्न, िनद� िशका तथा कायर्िविधह�लाई लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
सं वेदनशील बनाउन मागर्दशर्न र िनद� िशका ःवीकृत गरी ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गन�,
गराउने ।
(ग)

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण िवषयको मूलूवाहीकरण गनर्
ूदे श तहमा अन्तरक्षेऽगत नीितबीच समन्वय गन� तथा नीित, योजना र कायर्बम तथा सं ःथागत
व्यवःथालाई लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण उ�रदायी बनाउन गनुप
र् न� सुधारका
िवषयमा ूदे श सरकारलाई िसफािरस िदने ।

(घ)

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी िजम्मेवारी ूभावकारी
�पमा िनवार्ह गनर् गराउनका लािग ूदे शःतरमा अन्तरमन्ऽालय, अन्तरिनकाय एवम् ूदे श र
ःथानीय तहबीच समन्वय र सामञ्जःय कायम गन� ।

(ङ)

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण क्षेऽमा कायर् गन� ूदे श तहका
िविभन्न िनकाय तथा स� सं ःथाबीच सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न गन� ।

(च)

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसँग सम्बिन्धत मूलूवाहीकरणका
योजना र कायर्बमको कायार्न्वयन एवम् लिक्षत समूहमा ूवाह हुने ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी िवषयमा
लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको ूभावकािरता हािसल भए नभएको िवषयमा
समीक्षा गन� ।

(छ) ूदे श तहमा लै ि�क िहं साको रोकथाम तथा िनयन्ऽण एवम् िहं साूभािवत व्यिक्तको उपचार र
पुनःथार्पना कायर्को समन्वय र व्यवःथापन गन� िजम्मेवारीसिहत सिमित गठन गन� ।
(ज)

ूदे श तहमा ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसँग सम्बिन्धत
मूलूवाहीकरणका योजना र कायर्बमको कायार्न्वयन, लिक्षत समूहमा ूवाह हुने ःवाःथ्य
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सेवासम्बन्धी िवषयमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण ूभावकािरता हािसल भए
नभएको िवषयमा चौमािसक, आविधक तथा वािषर्क �पमा समीक्षा गन�, अनुगमन र मू�या�न गन�,
गराउने ।
(झ) ूदे श सरकारले िदएका अन्य िजम्मेवारी अनुकूलका कायर् गन�, गराउने ।
ूदे श तहमा गठन हुने िनद� शक सिमितको काम, कतर्व्य र िजम्मेवारीका सम्बन्धमा ूदे श तहको
आवँयकता एवम् कायार्न्वयन गनर् सक्ने क्षमता, हािसल गनुप
र् न� नितजासमेतका आधारमा ूदे श
सरकारले हेरफेर तथा थपघट गनर् सक्ने छ ।
२.

ूदे श तहको समन्वय सिमित
(क) ूदे श तहमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मूलूवाहीकरण गनर्का लािग ःवीकृत
रणनीितबमोिजम नीित, योजना तथा कायर्बम तजुम
र् ा गनर् समन्वय र सहयोग गन� ।
(ख) ूदे श तहको ःवाःथ्य क्षेऽको नीित, रणनीित, ऐन तथा िनयमावली, मागर्दशर्न, िनद� िशका तथा
कायर्िविधह�लाई लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सं वेदनशील बनाउन आवँयक
समन्वय गन� ।
(ग)

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण िवषयको मूलूवाहीकरण गनर्
तथा उ�रदायी बनाउन गनुप
र् न� सुधारका िवषयमा िनद� शक सिमितलाई परामशर् िदने ।

(घ)

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी िजम्मेवारी ूभावकारी
�पमा िनवार्ह गनर् गराउनका लािग ूदे श र ःथानीय तहका ःवाःथ्य क्षेऽबीच समन्वय र
सामञ्जःय कायम गन� ।

(ङ)

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण क्षेऽमा कायर् गन� ूदे श तहका
िविभन्न िनकाय तथा स� सं ःथाबीच सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न गनर् अिभयानमूलक कायर्
सञ्चालन गन� ।

(च)

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसँग सम्बिन्धत क्षेऽमा ूदे श तहमा
कायर्रत सरकारी तथा गैरसरकारी सं ःथाबीच कायर्गत सञ्जाल िनमार्ण गरी पिरचालन गन� ।

(छ) ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसँग सम्बिन्धत मूलूवाहीकरणका
योजना र कायर्बमको कायार्न्वयनको िवषयमा समीक्षा गन� ।
(ज)

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको नितजामूलक र उ�ेँयमूलक
कायार्न्वयनका लािग िवँलेषण र परीक्षण गन�, गराउने ।
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(झ) ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सं वेदनशील व्यवःथापन र सूचना
ूणाली सु�� गरी िबयाशील बनाउने ।
(ञ)

ूदे श तथा ःथानीय तहमा कायर्रत ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक
समावेशीकरणसम्बन्धी समन्वयकारी सं ःथाको क्षमता सु�� गनर् कायर्बम सञ्चालन गन� ।

(ट)

ूदे श तहमा लै ि�क िहं साको रोकथाम तथा िनयन्ऽण एवम् िहं साूभािवत व्यिक्तको उपचार र
पुनःथार्पना कायर्को व्यवःथापनमा समन्वय गन� ।

(ठ)

सामािजक िवकास मन्ऽालय तथा िनद� शक सिमितले िदएका िजम्मेवारी अनुकूलका कायर् गन� ।

ूदे श तहको समन्वय सिमितको काम, कतर्व्य र िजम्मेवारीका सम्बन्धमा ूदे श तहको आवँयकता
एवम् कायार्न्वयन गनर् सक्ने क्षमता, हािसल गनुप
र् न� नितजासमेतका आधारमा ूदे श सरकारले हेरफेर
तथा थपघट गनर् सक्ने छ ।
३.

ःथानीय तहको समन्वय सिमित
(क) ःथानीय तहका ःवाःथ्य क्षेऽका लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी िवषयको
मूलूवाहीकरण गनर्का लािग ूदे श सरकारबाट ःवीकृत रणनीितसँग सामञ्जःय कायम गरी
लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सं वेदनशील नीित, योजना, कायर्योजना र कायर्बम
ःवीकृत गरी कायार्न्वयन गन�, गराउने ।
(ख) ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण िवषयलाई मूलूवाहीकरण गनर्
ःथानीय तहमा अन्तरक्षेऽगत नीितबीच समन्वय गन�, नीित, योजना र कायर्बम तथा सं ःथागत
व्यवःथालाई लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सं वेदनशील तथा उ�रदायी बनाउन
ःथानीय तहलाई परामशर् िदने र आवँयक सुधारका लािग िसफािरस गन� ।
(ग)

ःथानीय तहमा ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी िवषयको
ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग मागर्दशर्न तथा िनद� िशका ःवीकृत गरी कायार्न्वयन गन�, गराउने ।

(घ)

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी िजम्मेवारी ूभावकारी
�पमा िनवार्ह गनर् गराउनका लािग ःथानीय तहमा अन्तरिनकाय समन्वय र सामञ्जःय कायम
गन� ।

(ङ)

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको क्षेऽमा कायर् गन� िविभन्न
िनकाय तथा सं ःथाबीच सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न गन� र अिभयानूलक कायर्का लािग ूोत्साहन
िदने ।
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(च)

ःथानीय तहमा ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसँग सम्बिन्धत
िविभन्न क्षेऽमा कायर्रत सरकारी तथा गैरसरकारी स� सं ःथाबीच कायर्गत सञ्जाल िनमार्ण गरी
पिरचालन गन� ।

(छ) ःथानीय तहमा ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसँग सम्बिन्धत
मूलूवाहीकरणका योजना र कायर्बमको कायार्न्वयन, लिक्षत समूहमा ूवाह हुने ःवाःथ्य
सेवासम्बन्धी िवषयमा लै ि�क समता तथा समावेशीकरणको ूभावकािरता हािसल भएनभएको
िवषयमा चौमािसक, आविधक तथा वािषर्क �पमा समीक्षा गन�, अनुगमन र मूल्या�न गन�, गराउने ।
(ज)

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको नितजामूलक र उ�ेँयमूलक
कायार्न्वयनका लािग ःथानीय तहमा लै ि�क एवम् लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
उ�रदायी बजेटको तजुम
र् ा गनर् सहयोग ूदान गन� र सो अनुकूल कायार्न्वयन भएनभएको
सम्बन्धमा परीक्षण गन�, गराउने ।

(झ) ःथानीय तहको ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सं वेदनशील सूचना
ूणाली िनमार्ण गरी िबयाशील तुल्याउने ।
(ञ)

ःथानीय तहमा िबयाशील ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािकज समावेशीकरणसम्बन्धी
समन्वयकारी सं ःथाको क्षमता सु�� गनर् आवँयक उपाय अवलम्बन गन� ।

(ट)

ूदे श सरकारले िदएका िजम्मेवारीबमोिजमका अन्य कायर् समन्वयात्मक �पमा गन� ।

ःथानीय तहले काम, कतर्व्य र िजम्मेवारीमा हेरफेर गनर् सक्नेः ःथानीय तहमा गठन हुने ःवाःथ्य
क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािकज समावेशीकरण समन्वय सिमितको काम, कतर्व्य र िजम्मेवारीका
सम्बन्धमा ःथानीय तहको आवँयकता एवम् कायार्न्वयन गनर् सक्ने क्षमता, हािसल गनुप
र् न�
नितजासमेतका आधारमा सम्बिन्धत ःथानीय तहले हेरफेर तथा थपघट गनर् सक्ने छ ।

***

***

***
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१.७

१.६

१.५

१.४

१.३

१.२

१.१

ब.सं .

मन्ऽालय
सामािजक िवकास
मन्ऽालय

सामािजक समावेिशताको िवषय मूलूवाहीकरण गन� ।

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई

ःवाःथ्य क्षेऽको नीित तथा कायर्बम तजुम
र् ा, कायार्न्वयन,

अथर् मन्ऽालय
सामािजक िवकास
मन्ऽालय र अथर् मन्ऽालय

कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ामा समावेश गन� ।

“कोही पिन छु ट्नु हुँदैन” को अवधारणा कायर्बम तथा

बजेट कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

मन्ऽालय

िनमार्ण गनर् तथा लै ि�क परीक्षण गनर् ःथानीय तहलाई

मन्ऽालय

गराउन सहजीकरण गन� ।
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सामािजक िवकास

ःवाःथ्य क्षेऽको नीित िनमार्णमा लिक्षत समूहलाई सहभागी

सहयोग गन� ।

सामािजक िवकास

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको रणनीित

गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

अथर् मन्ऽालय

मन्ऽालय र

आधारभूत पक्षलाई ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको वािषर्क

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क उ�रदायी बजेट िनद� िशका िनमार्ण

सामािजक िवकास

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका

अनुगमन र मूल्या�नमा ूाथिमकता कायम गन� ।

सामािजक िवकास

िजम्मेवार िनकाय

ःवाःथ्य सं रचना एवम् ूणालीमा लै ि�क समानता तथा

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

(२०७८/७९ दे िख २०८२/८३ सम्म)

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्

मधेश ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित कायार्न्वयन योजना

अनुसूची:३

२०८२/८३
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१.१५

१.१४

१.१३

१.१२

१.११

१.१०
मन्ऽालय

ु
अभ्यासको आदान-ूदान गनर् िनयिमत �पमा सं यक्त

मन्ऽालय

ु
अभ्यासको आदान-ूदान गनर् िनयिमत �पमा सं यक्त

मन्ऽालय

लिक्षत समूहलाई नीित िनमार्णमा सहभागी गराउन

समावेश गन� ।

76

मन्ऽालय

समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषयवःतु

अथर् मन्ऽालय

समावेश गन� ।

सामािजक िवकास

मन्ऽालय र

समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका आधारह�लाई

ःवाःथ्य क्षेऽमा गिरने अध्ययन तथा सव�क्षणमा लै ि�क

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गन� ।

ःवाःथ्य क्षेऽका कायर्बम र बजेट तजुम
र् ा गदार् लै ि�क

सामािजक िवकास

लै ि�क तथा सामािजक लेखाजोखा र िवँलेषणको िविध

सहजीकरण गन� ।

सामािजक िवकास

ःवाःथ्यसम्बन्धी िविभन्ना तहका शासकीय सं रचनामा

परामशर् तथा समीक्षा बैठक सञ्चालन गन� ।

सामािजक िवकास

समावेशी ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत �ान तथा ूचलन एवम्

परामशर् तथा समीक्षा बैठक सञ्चालन गन� ।

सामािजक िवकास

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

समावेशी ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत �ान तथा ूचलन एवम्

ःवाःथ्य ूणालीलाई ूािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

समावेशी ःवाःथ्य सेवा सु�� तुल्याउनका लािग ःथानीय

मन्ऽालय

योजना बैठकको आयोजना गन� ।

१.९

सामािजक िवकास

ु
समावेशी ःवाःथ्य सेवा सु�� गनर् आविधक �पमा सं यक्त

१.८

िजम्मेवार िनकाय

कायर्बम तथा िबयाकलाप

ब.सं .
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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१.२३

१.२२

१.२१

१.२०

१.१९

१.१८

१.१७

१.१६

ब.सं .

मन्ऽालय

दक्षता अिभवृि�का लािग �ान तथा िव� सञ्जालको

मन्ऽालय र मधेश
ःवाःथ्य ूित�ान

पा��ममा लै ि�क समानता तथा सामािजक

समावेशीकरणको िवषय समावेश गनर् ूाि�क ूित�ान र

समावेशीकरण मैऽी बनाउने ।

पिरमाजर्न गरी लै ि�क समानता तथा सामािजक

ःवाःथ्य सेवाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन िनद� िशकालाई

ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना ूणालीमा पिरमाजर्न गन� ।

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य िःथित ःप� दे िखने गरी िव�मान

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

समावेशीकरणसम्बन्धी क्षमता िवकास गन� ।

77

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

केन्ि

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ःवाःथ्यकमीर्को लै ि�क समानता तथा सामािजक

ूिशक्षण सं ःथाह�सँग सहकायर् गन� ।

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

सहभागी गराउने र क्षमता िवकास गन� ।

िचिकत्सा ःवाःथ्यसम्बन्धी ूाि�क कोषर् तथा ूिशक्षण

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

गराउन क्षमताको िवकास गन� ।

ःवाःथ्य सं ःथा व्यवःथापन सिमितमा समावेशी तिरकाले

सामािजक िवकास

ःवाःथ्य क्षेऽमा समावेशी स��नात्मक सं ःकृितको िवकास

िवकास गन� ।

सामािजक िवकास

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी

सूचना ूणालीमा समावेश गन� ।

ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना ूणाली तथा अन्य मौजुदा

लै ि�क तथा सामािजक �पले खण्डीकृत तथ्याङ्कलाई

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

सञ्चालन गनर्का लािग जनशिक्तको क्षमता िवकास गन� ।

मन्ऽालय

मूलूवाहीकरण गनर्का लािग सवल नीितगत वातावरण

मन्ऽालय

सम्पकर् िनकाय वा व्यिक्तको क्षमता िवकास गन� ।

१.३१

१.३०

सामािजक िवकास

मूलूवाहीकरणका लािग िजम्मेवार सं ःथागत सं यन्ऽ एवम्

१.२९

गन� ।

78

मन्ऽालय

एकीकृत गनर्का लािग पेशागत स� सं ःथा, नागिरक

समाजका स��न तथा िनजीक्षेऽका स� सं ःथासँग सहकायर्

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

सं ःथालाई ूोत्सािहत गन� र सहकायर् ूव�र्न गन� ।

योजना तथा बजेटमा समावेशी ःवाःथ्यको मु�ालाई

सामािजक िवकास

समावेशी ःवाःथ्य सेवाका लािग िनजी क्षेऽका ःवाःथ्य

मन्ऽालय

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

मूलूवाहीकरणको कायर्लाई ूभावकारी बनाउन ःथानीय

तहसँग सहकायर् र साझेदारी अिभवृि� गन� ।

मिन्ऽपिरष�को कायार्लय

ूदे श र ःथानीय तहबीच समन्वय र साझेदारी गन� ।
र सामािजक िवकास

मुख्यमन्ऽी तथा

समावेशी ःवाःथ्य सेवाका लािग सरकारको लगानी बढाउन

िनमार्ण गन� ।

सामािजक िवकास

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको

केन्ि

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना ूणालीको दक्षतापूवक
र्

गन� ।

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

१.२८

१.२७

१.२६

१.२५

ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्कको िवँलेषण गरी

१.२४

सेवा पुग्न नसकेका समूहको पिहचान गन� िविध अवलम्बन

कायर्बम तथा िबयाकलाप

ब.सं .
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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२.४

२.३

२.२

२.१

१.३५

१.३४

१.३३

१.३२

ब.सं .

मन्ऽालय

तुल्याउन समुदायमा आधािरत स��नको क्षमता िवकास

मन्ऽालय

सेवा ूदान गनर्का लािग िनजीक्षेऽका ःवाःथ्य सं ःथालाई

मन्ऽालय

ूभावकारी बनाउन नागिरक समाज एवम् गैरसरकारी

मन्ऽालय

सं ःथागत सं यन्ऽ ःथानीय तहमा ःथापना गनर् सहजीकरण

मिन्ऽपिर��को कायार्लय

व्यिक्तको व्यवःथा गन� ।

मन्ऽालय

79

र सामािजक िवकास

मुख्यमन्ऽी तथा

मन्ऽालय

आवँयक सहयोग ूदान गन� ।

ूदे श तहका सबै मन्ऽालयमा लै ि�क सम्पकर् एकाई वा

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

सं ःथागत सं यन्ऽसम्बन्धी िनद� िशका तयार गन� ।

ःथानीय तहमा सं ःथागत सं यन्ऽको िबयाशील बनाउन

सामािजक िवकास

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको

गन� ।

सामािजक िवकास

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको

अ�ाविधक सूची अिभलेखीकृत गन� ।

समावेशी ःवाःथ्य सेवाको क्षेऽका कायर्रत स� सं ःथाको

ु कायर्मञ्चको उपयोग गन� ।
सं ःथाको सञ्जाल र सं यक्त

सामािजक िवकास

लै ि�क उ�रदायी तथा समावेशी ःवाःथ्य सेवालाई

ूोत्सािहत गन� ।

सामािजक िवकास

सेवा पुग्न नसकेका क्षेऽका जनतालाई आधारभूत ःवाःथ्य

गन� ।

सामािजक िवकास

िजम्मेवार िनकाय

लिक्षत समूहले ःवाःथ्य सेवाको उपभोग गनर् सक्ने

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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२.१२

२.११

२.१०

२.९

२.८

२.७

२.६

२.५

ब.सं .

मन्ऽालय

सं ःथागत सं यन्ऽलाई िबयाशील बनाउन क्षमता िवकासका

मन्ऽालय र ूदे श ःवाःथ्य
िनद� शनालय

तथा व्यवःथापन सिमितका पदािधकारीलाई लै ि�क

समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका िवषयमा

मन्ऽालय

अभ्यासको दःतावेज तयार गरी ूदे श तथा ःथानीय

80

मन्ऽालय

ु �पमा योजना कायार्न्वयन गन� ।
सं यक्त

केन्ि

अनुिशक्षण गन� ।

सामािजक िवकास

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण िवषयमा

ःवाःथ्य सेवालाई समावेशी बनाउन ूदे श र ःथानीय तहले

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ःथानीय तहमा कायर्रत ःवाःथ्यकमीर् एवम् कमर्चारीलाई

तहलाई ूािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग ःथानीय

गन� ।

रणनीितक योजना बनाइ कायार्न्वयनमा ल्याउन समन्वय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

मन्ऽालय

िनयिमत �पमा समन्वय बैठक र अन्तरिबया गन� ।

रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग ःथानीय तहमा

सामािजक िवकास

िवकासका साझेदार र सरोकारवालाको सहभािगतामा

तहबीच आदान-ूदान गन� ।

सामािजक िवकास

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको असल

अिभमुखीकरण गन� ।

सामािजक िवकास

ःथानीय तहका जनूितिनिध तथा ःवाःथ्य सं ःथा सञ्चालन

गराउने ।

साथै ूािविधक तथा व्यवःथापकीय सहयोग उपलब्ध

सामािजक िवकास

िजम्मेवार िनकाय

लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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र सामािजक िवकास

बजेटका ूाथिमकता िनधार्रण गन� ।

िनद� शनालय

ल्याउने ।

मन्ऽालय

पनर् सक्ने ःवाःथ्य जोिखमको समाधानका लािग मापदण्ड

३.८

िःथितको नक्सा�न गन� ूणालीको िवकास गन� ।

ःथानीय तहमा लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य

81

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

सामािजक िवकास

ूाकृितक िवप� तथा महामारीबाट सीमान्तीकृत समुदायमा

बनाइ कायार्न्वयन गन� ।

मन्ऽालय

उपलब्ध गराई उत्ूेिरत गन� ।

३.७

सामािजक िवकास

ःवाःथ्यकमीर्लाई कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन

३.६

ूेषण सेवामा लिक्षत समूहको पहुँच वृि� गन� ।

केन्ि

क्षमता सु�ढ गन� ।
ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

सूचनाको उपयोग गनर् सक्ने गरी ःवाःथ्य सेवा ूदायकको

ःवाःथ्य सेवा सहज बनाउन ूेषण ूणाली सु�ढ बनाउने र

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवाको आवँयकतासम्बन्धी

सं ःथाह�लाई अिधकारसम्पन्न र िजम्मेवार बनाउने ।

सम्बोधन गनर् सक्ने गरी ःथानीय तहका ःवाःथ्य

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

मन्ऽालय र ूदे श ःवाःथ्य

िबयाकलापमा आधािरत लागत कायर्ढाँचा कायार्न्वयनमा

लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य आवँयकतालाई

सामािजक िवकास

् िहत
ःवाःथ्य उपचार सेवाका आधारभूत नमर्स+स

मन्ऽालय

अथर् मन्ऽालय

िजम्मेवार िनकाय

ःवाःथ्य सेवामा लिक्षत लगानीको कायर्ढाँचासिहतको

कायर्बम तथा िबयाकलाप

३.५

३.४

३.३

३.२

३.१

ब.सं .
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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३.१७

३.१६

३.१५

३.१४

सरकारी ःवाःथ्य िनकाय तथा िविभन्ना सरोकारवालाबीच

३.१३

गरी सुधार गद� जाने ।

लिक्षत कायर्बमको ूभावकािरताको कायर्मूलक अनुसन्धान

अनुकूल बनाइ लागू गन� ।

ःवाःथ्य सं ःथाको सामािजक परीक्षण गन� िनद� िशकालाई

गन� ।

सामािजक समावेशीकरण परीक्षण गनर् िनद� िशका िनमार्ण

ूदे श तहको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा

सहभािगतामूलक लेखाजोखा प�ितको अवलम्बन गन� ।

समावेशीकरणको ूभावकािरता मापनका लािग

ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक

सं यन्ऽ िवकास गन� ।

ःवाःथ्य उपचारसम्बन्धी सूचनाको आदान-ूदान गनर्

तथा वािषर्क ूगित समीक्षा प�ितसँग आव� गन� ।

समावेशी ःवाःथ्य सेवाूवाहको कायर्सम्पादनलाई आविधक

मू�या�नका लािग नितजामूलक सूचकको िवकास गन� ।

समावेशी ःवाःथ्य सेवाको ूभावकारी अनुगमन तथा

तयार गन� र अिभमुखीकरण गन� ।

समावेशी सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनका लािग िनद� िशका

एकाकार तथा सु�� गन� ।

ूणाली, ःवाःथ्य योजना, कायर्बम िनमार्ण र बजेट तजुम
र् ामा

खण्डीकृत तथ्याङ्कलाई ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचना

कायर्बम तथा िबयाकलाप

३.१२

३.११

३.१०

३.९

ब.सं .

82

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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सबै ःवाःथ्य सं ःथाको सामािजक परीक्षण अिनवायर् �पमा

३.१८

३.२६

३.२५

३.२४

३.२३

३.२२

३.२१

सामािजक परीक्षणबाट दे िखएका सुधारका उपायलाई

३.२०

मन्ऽालय
अथर् मन्ऽालय

अवधारणालाई ूदे श र ःथानीय तहको वािषर्क कायर्बम

तथा बजेट तजुम
र् ा गदार् कायार्न्वयन गन� पिरपाटी

पिहचान गरी कायर्बम सञ्चालन गन� ।

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी आवँयकताको

लेखाजोखा तथा पिहचान गन� ।

ःवाःथ्य सेवाबाट िनरन्तर �पमा विञ्चत लिक्षत समूहको

गन� ।

प�ितका िवषयमा ूदे श तथा ःथानीय तहमा अनुिशक्षण

ःवाःथ्य क्षेऽको “कोही पिन छु ट्नु हुँदैन” बजेट माकर्र

ूवाह गन� कायर्बम सञ्चालन गन� ।

83

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

मन्ऽालय

िव�मान बाधा--अड्चनको िवँलेषण गन� ।

आधारभूत ःवाःथ्य सेवा पुग्न नसकेका समुदायमा सेवा

सामािजक िवकास

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवामा पहुँच तथा उपयोगमा

अवलम्बन गन� ।

सामािजक िवकास

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

केन्ि

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

ःवाःथ्य क्षेऽको “कोही पिन छु ट्नु हुँदैन” बजेट माकर्र

गन� ूणाली लागू गन� ।

ःथानीय तहको वािषर्क कायर्बम तथा बजेटमा समावेश

सामािजक परीक्षण गन� सं ःथाको क्षमता अिभवृि� गन� ।

३.१९

गन� ूणाली लागू गन� ।

कायर्बम तथा िबयाकलाप

ब.सं .
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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३.३५

३.३४

३.३३

३.३२

३.३१

३.३०

३.२९

३.२८

३.२७

ब.सं .

केन्ि
ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ःवाःथ्यकमीर्को क्षमता िवकास गन� ।

सामािजक �पले समावेशी ःवाःथ्य सेवा पूवार्धार एवम्

मन्ऽालय र

गनर् ःवाःथ्य क्षेऽमा लगानी वृि� गन� ।

मन्ऽालय

पचास ूितशतलाई ःवाःथ्य बीमा ूणालीमा समेट्नका

िवःतार गन� ।

सबै अःपताल तथा ःवाःथ्य सं ःथामा एम्बुलेन्स सेवा

सुधारको कायर्योजना िनमार्ण गन� ।

84

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

मन्ऽालय

नागिरकको सहभािगता बढाउन सहकायर् र साझेदारी गन� ।

लिक्षत समूहका लािग ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी पूवार्धार

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

�व� गराउन नवीन उपाय र तिरका अवलम्बन गन� ।

सामािजक बीमा कायर्बममा जोिखममा रहे का र िवपन्न

सामािजक िवकास

जोिखममा रहे का र िवपन्न नागिरकलाई ःवाःथ्य बीमामा

लािग ूोत्सािहत गन� ।

सामािजक िवकास

जोिखममा रहे का र िवपन्न पिरवार सङ्ख्याको कम्तीमा

अथर् मन्ऽालय

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

लिक्षत समूहका लािग ःवाःथ्य बीमा कायर्बम सञ्चालन

ूत्येक िव�ालयमा िव�ालय नसर्को व्यवःथा गन� ।

तयार गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने ।
सामािजक िवकास

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

अपाङ्गता हुने सम्भावनाको पूवप
र् िहचान गनर् सक्ने गरी

सेवाूवाहसम्बन्धी व्यवःथाको लेखाजोखा गन� िनद� िशका

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

जन्मको बखत बालबािलकामा शारीिरक तथा मानिसक

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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३.४३

३.४२

३.४१

३.४०

३.३९

३.३८

३.३७

मन्ऽालय

एकाईलाई समावेश गरी आवँयक कमर्चारीको दरबन्दी

ःवाःथ्य व्यवःथापन सूचनाू णालीसँग आव� गन� ।

ूितवेदन ूणालीमा लैजाने र आधारभूत तथ्याङ्कलाई

सामािजक सेवा एकाईबाट ूवाह हुने सेवालाई िव�ुतीय

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

गन� ।
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ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

केन्ि

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

सामािजक सेवा एकाईको सेवा व्यवःथापन क्षमता अिभवृि�

सृजना गन�।

सामािजक िवकास

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

अःपतालह�को स��ना�मक सं रचनामा सामािजक सेवा

पिरमाजर्न गरी क्षमता अिभवृि� गन� ।

सामािजक सेवा एकाईको सञ्चालन िनद� िशकालाई

अःपतालह�मा सामािजक सेवा एकाई ःथापना गन� ।

पचास शैयाभन्दा मािथका सबै िनजी एवम् सामुदाियक

ःवाःथ्य िक्लिनक िवःतार गन� ।

शहरी गरीब एवम् िवपन्न समूहलाई लिक्षत गरी शहरी

गन�।

आधारमा सामुदाियक ःवाःथ्य सेवा एकाईको िवःतार

ःवाःथ्य सेवाको पहुँच न्यून भएका क्षेऽमा तथ्यका

िवँलेषण गन� ।
ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

लिक्षत समूहलाई पायक पन� गरी गाउँघर िक्लिनक िवःतार

३.३६

गनर् तथा नयाँ िक्लिनक ःथापना गनर् लेखाजोखा र

िजम्मेवार िनकाय

कायर्बम तथा िबयाकलाप

ब.सं .
२०७८/७९

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०८२/८३
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३.५१

३.५०

केन्ि

गनर्का लािग घरायसी हे रचाहकतार्को �ान र सीप अिभवृि�

86

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

अपाङ्गता भएका व्यिक्तको ःवाःथ्यको उिचत हे रचाह

गन� तािलम सञ्चालन गन� ।

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

लिक्षत समूहका व्यिक्त खासगरी ज्ये� नागिरक र

गनर् सक्ने बनाउन व्यवहार पिरवतर्न गन� ।

लिक्षत समूहमा ःवाःथ्य सेवा माग गन� तथा सेवा उपभोग

बडापऽ जारी गन� ।

गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन ःवाःथ्य सेवा

लिक्षत समूहमा व्यिक्तको समतामूलक र समावेशी �पमा

मन्ऽालय

सञ्चारका िविभन्न माध्यमको उपयोग गन� ।

३.४९

सामािजक िवकास

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवाको अिधकारसम्बन्धी िवषयमा

३.४८

समुदाियक सं ःथाह�सँग सहकायर् गन� ।

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सशक्तीकरणका लािग ःथानीय

बढाउने ।

मन्ऽालय

ःवाःथ्यसम्बन्धी िवषयमा जनमानसमा सचेतना र जागरण

र अथर् मन्ऽालय

उपलब्ध गराइने रकम वृि� गद� जाने ।
सामािजक िवकास

मन्ऽालय

अःपतालमा रहेको िवपन्न नागिरक उपचार कोषमा

लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकार र समावेशी

सामािजक िवकास

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

सेवा िदनुपन� िवपन्न नागिरकको चापको मू�या�न गरी

एकाईमा आवँयक व्यवःथा गन� ।

�पमा सेवाको सहजीकरण गन� गरी सामािजक सेवा

लिक्षत समूहका िबरामीह�का लािग सहयोग कक्षको

कायर्बम तथा िबयाकलाप

३.४७

३.४६

३.४५

३.४४

ब.सं .
२०७८/७९

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०८२/८३
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३.५८

३.५७

३.५६

३.५५

३.५४

३.५३

३.५२

ब.सं .

सहभािगता बढाउन नेतत्ृ व िवकास गन� ।

ःवाःथ्य क्षेऽमा मिहला तथा सीमान्तीकृत समुदायको

गराउने व्यवःथा ूदे श र ःथानीय तहले गन� ।

पन� अत्यावँयक औषिध र सहायक साममी उपलब्ध

गम्भीर तथा पूणर् अपाङ्गता भएका व्यिक्तलाई आवँयक

िव�ुतीय िविध र तिरका उपयोगमा ल्याउने ।

अिधकार उपयोग गनर् सहज तुल्याउन ःवाःथ्य सेवामा

लिक्षत वगर्का व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकार सं रक्षण गन� र

पिरमाजर्न गन� ।

साममीको व्यवःथापन क्षमता तथा न्यूनतम मापदण्ड

लािग आवँयक पन� औषिध, उपकरण एवम् सहायक

लिक्षत समूहमा आधारभूत ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर्का

तहबाटै उपलब्ध हुने व्यवःथा गन� ।

ूावधानबमोिजमका ःवाःथ्यसम्बन्धी सेवा सुिवधा ःथानीय

नागिरक अिधकार ऐन र िनयमावलीमा भएका

अपाङ्गता सं रक्षण ऐन र िनयमावलीमा भएका तथा ज्ये�

87

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

मन्ऽालय

समूहलाई सक्षम बनाउन कानूनी व्यवःथा गन� र सेवा

प�ितमा सुधार गन� ।

सामािजक िवकास

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

ःवाःथ्य अिधकार सं रक्षण गनर् र उपभोग गनर् लिक्षत

आवँयकताको अध्ययन गन� ।

िविभन्न लिक्षत समूहको ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी कानूनी

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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३.६५

३.६४

३.६३

३.६२

३.६१

३.६०

३.५९

ब.सं .

मन्ऽालय

लिक्षत वगर्को समावेशी र क्षमतामा आधािरत

मन्ऽालय

सं ःथाह�लाई जवाफदे ही बनाउन अिधकार, ॐोत साधन

जा�े ःवाःथ्यकमीर्को व्यवःथा गन� ।

ःवाःथ्य सं ःथामा नेपाली भाषाका अितिरक्त ःथानीय भाषा

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

जनशिक्तको क्षमता अिभवृि� गन� ।

88

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

केन्ि

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

सेवामाहीूित यथोिचत सम्मान ूकट गन� गरी ःवाःथ्य

तथा पूवार्धार उपलब्ध गराउने ।

सामािजक िवकास

समतामूलक एवम् समावेशी सेवाूवाहका लािग ःवाःथ्य

ूितिनिधत्वका लािग अवसर ूदान गन� ।

सामािजक िवकास

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ःवाःथ्य सं ःथा सञ्चालन तथा व्यवःथापन सिमितमा

समावेशी सहभािगता गराउन ूोत्साहन गन� ।

लिक्षत कायर्बमको कायार्न्वयनमा लिक्षत समूहको

गन� ।

िशक्षा उपलब्ध गराउन ूोत्साहनात्मक उपाय अवलम्बन

तहको ूािविधक ःवाःथ्य ूिशक्षण तथा िचिकत्सा क्षेऽको

मन्ऽालय

ःवाःथ्यकमीर् हुनका लािग आवँयक पन� औपचािरक

केन्ि

गन� ।
सामािजक िवकास

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

समूहको सिबय सहभािगताका लािग क्षमता अिभवृि�

लिक्षत समुदायका व्यिक्तको पढे लेखेका छोरीह�लाई

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

ःवाःथ्य सं ःथाको नीित, िनणर्य र व्यवःथापनमा लिक्षत

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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३.७३

३.७२

३.७१

३.७०

३.६९

३.६८

३.६७

३.६६

ब.सं .

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

लिक्षत समुदायको ूितिनिधत्व गन� स� सं ःथालाई ःवाःथ्य

89

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

समावेशी ःवाःथ्यका िवषयमा अिभमुखीकरण गन� ।

केन्ि

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ःवाःथ्यकमीर् तथा मिहला ःवाःथ्य ःवयं सेिवकाका लािग

पिहचान गन� ।

व्यिक्तलाई ूाथिमकतामा राखी सेवा िवःतार गन� उपायको

ःवाःथ्य सेवा कम पुगेका क्षेऽका लिक्षत समूहका

अनुकूल वातावरण बनाउने ।

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

मन्ऽालय र अथर् मन्ऽालय

बीमा गन� र सोका लािग िूिमयम ितिरिदने व्यवःथा गन�।

ःवाःथ्यकमीर्को पेशागत सुरक्षा सुिनिँचत गनर्का लािग

सामािजक िवकास

समावेशी ःवाःथ्य सेवामा सं लग्न सबै ःवाःथ्यकमीर्को

सम्बन्धमा गुनासो सुन्ने ूणाली कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकारको उपयोगका

गराउने ।
ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

केन्ि

सिमितको क्षमता अिभवृि� गन� ।

सेवाको ूभावकािरता अिभवृि� गन� कायर्मा सं लग्न

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

गनर् सक्ने गरी ःवाःथ्य सं ःथा सञ्चालन तथा व्यवःथापन

केन्ि

उपाय अवलम्बन गन� ।
ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

योगदान गन� गरी तािलम, क्षमता िवकास, ूोत्साहनका

लिक्षत समूहका व्यिक्तको ःवाःथ्य अिधकारको सं रक्षण

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

िवकट क्षेऽमा कायर्रत ःवाःथ्यकमीर्को वृि� िवकासमा

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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३.८१

३.८०

३.७९

३.७८

३.७७

३.७६

३.७५

३.७४

ब.सं .

मापदण्ड तथा िक्लिनकल ूोटोकल लागू गन� ।

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य उपचार सेवामा न्यूनतम सेवा

उपलब्ध गराउने ।

Shingles/Zoster तथा Tetanus िव�� खोप सेवा

ज्ये� नागिरकका लािग इन्फ्लुएन्जा, Pheumococcal,

गनर् सक्ने गरी क्षमता सु�� गन� ।

ज्ये� नागिरकको खोप आवँयकताको समयमै पिहचान

िव�ीय ॐोत तथा सेवाूवाहको व्यवःथा गन� ।

उपलब्ध गराउन ूदे श तथा ःथानीय तहले आवँयक

औषिध, ःवाःथ्य उपचार र तन्दु�ःती सं व�र्न सेवा

पूणर् र गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यिक्तलाई आवँयक

िनद� िशका बनाइ कायार्न्वयन गन� ।

ःवाःथ्योपचारका लािग अपाङ्गतामैऽी ःवाःथ्य सेवा

पूणर् तथा गम्भीर �पमा अपाङ्गता भएका व्यिक्तको

अिभयानमूलक उपाय अवलम्बन गन� ।

सोबाट ःवाःथ्यमा पन� असरलाई सम्बोधन गनर्

90

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

केन्ि

गरी ूाथिमक तहका ःवाःथ्यकमीर्लाई तािलम ूदान गन�

ज्ये� नागिरकका बारे मा रिहआएका नकारात्मक पक्ष र

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

क्यान्सर जःता रोगको िनयिमत �पमा परीक्षण गनर् सक्ने

केन्ि

ूाथिमक तहका ःवाःथ्यकमीर्ह�को दक्षता िवकास गन� ।
ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

ःवाःथ्यसम्बन्धी आवँयकताको लेखाजोखा गनर् सक्ने गरी

ज्ये� नागिरकको हाइपट� न्सन, मधुमेह तथा सवार्इकल

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

अपाङ्गता भएका व्यिक्त तथा ज्ये� नागिरकको

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
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३.८९

३.८८

३.८७

३.८६

३.८५

३.८४

३.८३

३.८२

ब.सं .

िवःतार गन� ।

समुदायमा आधािरत ःवाःथ्य परीक्षण सेवाको ूणाली

चालीस वषर्भन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्याका लािग

एकीकरण कायम गन� ।

प�ित तथा परम्परागत िचिकत्सा प�ितबीच सामञ्जःय र

बुढेःकालका व्यिक्तको उपचारका लािग एलोपेिथक उपचार

उपलब्ध गराउने ूणाली सु�ढ गन� ।

िवपद्ूभािवत व्यिक्तका लािग आकिःमक ःवाःथ्य सेवा

िनःशुल्क र सहज व्यवःथा गन�।

एच ्.आई.भी. सङ्बिमत व्यिक्तको ःवाःथ्य उपचारको

ूेषण सं यन्ऽ कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

समावेशी तवरले िचिकत्सा सेवा उपलब्ध गराउन उपयुक्त

सञ्चालन गन� ।

अःपतालमा ज्ये� नागिरकको उपचारका लािग छु �ै वाडर्

एकसय सैय्याभन्दा बढीको क्षमता भएका ूदे शका

ओ.पी.डी. सेवासिहत िवशेष उपचार कक्ष सञ्चालन गन�।

अःपतालमा ज्ये� नागिरकको उपचारका लािग अःपतालमा

पचास सै य्याभन्दा बढीको क्षमता भएका ूदे शका

सञ्चालन गन� ।

िविश�तासिहतको सुिवधासम्पन्न िवभागको ःथापना तथा

ूदे शमा कम्तीमा एक अःपतालमा जेिरयािशक

कायर्बम तथा िबयाकलाप
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ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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३.९८

३.९७

३.९६

३.९५

३.९४

३.९३

३.९२

३.९१

३.९०

ब.सं .

औषिध उपलब्ध गराउने क्षमता सु�ढ गन� ।

जोिखममा रहे का ज्ये� नागिरकका लािग िनःशुल्क �पमा

सम्भाव्य ःवाःथ्य जोिखमको लेखाजोखा र िवँलेषण गन�।

बहुऔषधीय उपभोगसँग सम्बिन्धत ज्ये� नागिरकका

एकीकृत �पमा उपलब्ध गराउन क्षमता अिभवृि� गन� ।

ःवःथ बुढेःकाल सुिनिँचत गनर् आवँयक सबै सेवा

ःवाःथ्य सेवा ूणालीमा सुधार गन� ।

िबयाशील रहन ज्ये� नागिरकका लािग उपयुक्त हुने गरी

शारीिरक तथा मानिसक तवरले सामािजक जीवनमा

कायर्बम सञ्चालन गन� ।

नागिरकको ःवाःथ्य आवँयकताको पिहचान गरी उपयुक्त

लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायका ज्ये�

गन� ।

अिधकारको सं रक्षण गनर् ःवाःथ्यका कायर्बम सञ्चालन

मिहला ज्ये� नागिरकको यौिनक तथा ूजनन ःवाःथ्य

लािग ःवाःथ्य कायर्बम तजुम
र् ा गन� ।

एल्.एन्.ओ.बी. बजेट माकर्रका आधारमा ज्ये� नागिरकका

स�लन र िवँलेषण गन� ।

ज्ये� नागिरकको सामािजक �पले खण्डीकृत तथ्याङ्क

िनःशुल्क िचिकत्सा सेवा उपलब्ध गराउने ।

क्यान्सरजःता रोगबाट मिसत ज्ये� नागिरकका लािग

अल्जाइमर, पाकीर्न्सन्स, दमरोग, मुटुरोग, िमग�लारोग,

कायर्बम तथा िबयाकलाप
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ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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३.१०५

३.१०४

३.१०३

३.१०२

३.१०१

३.१००

३.९९

ब.सं .

मनोिवमशर् सेवा उपलब्ध गराउने ।

अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहुँच बढाउन ःवाःथ्य

आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा लै ि�क तथा यौिनक

गराउने क्षमताको िवकास गन� ।

समुदायका व्यिक्तलाई आधारभूत ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध

समुदायःतरमा नै लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक

गन� ।

आवँयकतालाई िव�मान ःवाःथ्य ूणालीलेमा सम्बोधन

लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायको ःवाःथ्य

गन� ।

बाधा-अड्चन तथा मनोव्यवहािरक जिटलताको पिहचान

अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यिक्तले भोग्दै आएका समःया,

ःवाःथ्य सेवा उपयोगमा लै ि�क तथा यौिनक

िःथितको िवँलेषण गन� ।

लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायको ःवाःथ्य

सु�ढ तुल्याउँदै लै जाने।

सेवाको ूभावको लेखाजोखा गन� र आवँयकताअनुसार

ज्ये� नागिरकका लािग उपलब्ध गराइएको औषधीय

िनःशुल्क सेवा ूदान गन� ।

क्यान्सरजःता रोगको उपचारका लािग ज्ये� नागिरकलाई

उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुको रोग, िमग�लारोग,

कायर्बम तथा िबयाकलाप
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ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२
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२०८२/८३
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३.११४

३.११३

३.११२

३.१११

३.११०

३.१०९

३.१०८

३.१०७

३.१०६

ब.सं .

गन�।

सम्भाव्यताका आधारमा सकारात्मक कायर्को पिहचान

लिक्षत समूहको पहुँचमा ःवाःथ्य सेवा पुर्याउनका लािग

गन� ।

ूणालीको िवकास गन� र ूेषण अःपतालको क्षमता िवकास

मानिसक रोगसम्बन्धी िवशेष� ःवाःथ्य सेवाका लािग ूेषण

अिभवृि� गन� ।

िवकास तथा मनोसामािजक ःवाःथ्य सेवाूवाह क्षमता

मानिसक ःवाःथ्य सेवाका लािग ःवाःथ्यकमीर्को सीप

आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा उपलब्ध गराउने ।

मानिसक �पमा अशक्त व्यिक्तलाई िनःशुल्क �पमा

हटाउने उपाय अवलम्बन गन� ।

मानिसक रोगका बारे मा समुदायमा व्या� ॅम र िमथ्या

ूणालीमा एकाकार गन� ।

आधारभूत मानिसक ःवाःथ्य सेवालाई िव�मान ःवाःथ्य

िवँलेषण गरी तथ्याङ्क अ�ाविधक गन� ।
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ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

मन्ऽालय

समुदायका व्यिक्तको सहभािगता सुिनिँचत गन� ।

मानिसक �पमा अशक्त व्यिक्तको ःवाःथ्य आवँयकताको

सामािजक िवकास

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

िजम्मेवार िनकाय

नीित िनमार्णमा लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक

अवलम्बन गन� ।

यौिनक ःवाःथ्य अिधकारको सं रक्षणका लािग उपाय

लै ि�क तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यिक्तको

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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४.४

४.३

४.२

४.१

३.११७

मिन्ऽपिरष�को कायार्लय

िवभेदको अन्त्यका लािग िवशेष कानून िनमार्ण गन� ।

मन्ऽालय र मिहला,
बालबािलका, युवा तथा

ःवाःथ्य क्षेऽको एकीकृत मागर्दशर्न तथा कायर्िविध िनमार्ण

गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

मन्ऽालय र मिहला,
बालबािलका, युवा तथा

ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर् नागिरक सञ्जालको उपयोगलाई

िबयाशील तुल्याउने ।

मन्ऽालय

गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

95

सामािजक िवकास

लै ि�क िहं सासम्बन्धी एक�ार ूितवेदन प�ितको िवकास

खेलकूद मन्ऽालय

सामािजक िवकास

लै ि�क िहं सा ूभािवतका लािग सहकायार्त्मक �पमा

खेलकूद मन्ऽालय

सामािजक िवकास

सबैूकारका लै ि�क िहं सालाई सम्बोधन गनर्का लािग

मन्ऽालय

र सामािजक िवकास

मुख्यमन्ऽी तथा

ःथानीय तहसमेतको सहभािगतामा लै ि�क तथा सामािजक

गनर् बहुपोषण कायर्बममा पिरमाजर्न गन� ।

लिक्षत समूहको समावेशी पहुँच तथा उपयोग सुिनिँचत

उपयोगमा ल्याउने ।

पिहचान गरी सेवा ूदान गनर् घुम्ती र अःथायी सं यन्ऽ
ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

आधारभूत ःवाःथ्य सेवा पुग्न नसकेका क्षेऽ र समुदायको

३.११६

सेवालाई लिक्षत समूहको पहुँच वृि� गन� ।

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

सकारात्मक िवभेदका कायर्बम कायार्न्वयन गरी ःवाःथ्य

३.११५

िजम्मेवार िनकाय

कायर्बम तथा िबयाकलाप

ब.सं .
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३

:jf:Yo If]qsf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f /0fgLlt, @)&*

. 91 .

४.९

४.८

४.७

४.६

४.५

ब.सं .

मन्ऽालय र मिहला,

सञ्चालन गन� ।

मन्ऽालय र मिहला,

सामािजक पिरचालन गन� ।

मन्ऽालय र मिहला,

सहकायर् र साझेदारी ूव�र्न गन� ।

मन्ऽालय र मिहला,
बालबािलका, युवा तथा

सक्ने ःवाःथ्य ूभावका बारे मा सचेतना अिभवृि� गनर्

कायर्बम सञ्चालन गन� ।

मन्ऽालय

िव�ालयःतरमा अिभयानमूलक कायर्बम सञ्चालन गन� ।

96

सामािजक िवकास

लै ि�क िहं सािव�� िव�ाथ�ह�मा सचेतना अिभवृि� गनर्

खेलकूद मन्ऽालय

सामािजक िवकास

िकशोर-िकशोरी समुदायलाई लैि�क िहं सा र सो बाट हुन

खेलकूद मन्ऽालय

बालबािलका, युवा तथा

सामािजक िवकास

लै ि�क िहं सािव�� उत्थानशीलता अिभवृि� गनर् बहुपक्षीय

खेलकूद मन्ऽालय

बालबािलका, युवा तथा

सामािजक िवकास

लै ि�क िहं साको अन्त्य र ूभावकारी ःवाःथ्य सेवाका लािग

खेलकूद मन्ऽालय

बालबािलका, युवा तथा

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

युवा तथा खेलकूद

र मिहला, बालबािलका,

िजम्मेवार िनकाय

लै ि�क िहं सािव�� सबै तहमा अिभयानमूलक कायर्बम

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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४.१६

४.१५

४.१४

४.१३

४.१२

४.११

४.१०

ब.सं .

मन्ऽालय

कायर्बमको मू�या�न गरी ूभावकािरताका लािग योजना

मन्ऽालय

आवँयक सबै सेवाह� उपलब्ध गराउन एक�ार स�ट

मन्ऽालय

व्यवःथापन केन्ि िवःतार गनर्का लािग क्षमता िवकास गद�

मन्ऽालय

सबै तहका अःपतालह�बाट लै ि�क िहं सापीिडतलाई

सामािजक िवकास
मन्ऽालय

लै ि�क िहं साको रोकथाम, ूभािवतलाई आवँयक सेवाको

व्यवःथा एवम् पुनःथार्पनाका लािग बहुपक्षीय सहकायर्
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मन्ऽालय

गनर्का लािग कायर्बम सञ्चालन गनर् सहयोग गन� ।

गन�।

सामािजक िवकास

यौनजन्य िहं साबाट पीिडत व्यिक्तको िदगो पुनःथार्पना

ःवाःथ्यलगायत अन्य सबै सेवाह� उपलब्ध गराउने ।

सामािजक िवकास

लै ि�क िहं सा िनवारणसम्बन्धी िक्लिनकल ूोटोकलअनुसार

जाने ।

सामािजक िवकास

ूाथिमक तहका ःवाःथ्य सं ःथामा समेत एक�ार स�ट

व्यवःथापन केन्ि ःथापना गन� ।

सामािजक िवकास

सबै अःपतालमा लै ि�क िहं साूभािवतलाई ःवाःथ्यलगायत

कायार्न्वयन गन� ।

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

िवभेदिव�� सचेतना वृि� गन� ।

ःवाःथ्य क्षेऽमा लै ि�क िहं सा ूभािवतका लािग सञ्चािलत

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

युवा तथा खेलकूद

र मिहला, बालबािलका,

िजम्मेवार िनकाय

िव�ालय नसर्माफर्त सबै िव�ालयमा लै ि�क िहं सा र

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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४.२४

४.२३

४.२२

४.२१

४.२०

४.१९

४.१८

४.१७

ब.सं .

तािलम केन्ि

मनोसामािजक परामशर् सेवा, कायर्िविध िदग्दशर्न तथा

मन्ऽालय

ूकोपका कारण हुने लै ि�क िहं सािव�� बहुपक्षीय सेवा

मन्ऽालय

सम्पकर्व्यिक्तको िजम्मेवारी तोक्ने ।

98

सामािजक िवकास

सबै ःथानीय तहको पािलकामा लै ि�क िहं सासम्बन्धी

गन� ।

मन्ऽालय

सुिवधासम्पन्न “सेफ होम” को ःथापना गरी सञ्चालन

केन्ि

जनशिक्त तयार गन� ।

सामािजक िवकास

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

िचिकत्साजन्य कानूनी सेवा उपलब्ध गराउन तालीमूा�

ूदे शका ूत्येक िजल्लामा मापदण्डमा िनधार्िरत

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

मन्ऽालय

उपलब्ध गराउन तालीमूा� जनशिक्तको व्यवःथा गन� ।

ूाथिमक तहभन्दा मािथका सबै �ःपतालह�मा

सामािजक िवकास

मन्ऽालय

ूभावकािरताको मूल्या�न गरी िनरन्तर सुधार गद� जाने ।

सबै तहका �ःपतालह�मा मनोसामािजक परामशर् सेवा

सामािजक िवकास

एक�ार स�ट व्यवःथापन केन्िबाट ूवाह हुने सेवाको

गन� ।

मन्ऽालय

सुिनिँचत गनर् ःवाःथ्य सेवाूवाहलगायत क्षमता िवकासको

कायर्बम सञ्चालन

सामािजक िवकास

मिहला आूवासी कामदारका लािग सुरिक्षत आूवासन

समन्वयात्मक �पमा ूदान गन� ूणाली सु�� गन� ।

सामािजक िवकास

कोिवड-१९ लगायत सबैूकारका महामारी एवम् ूाकृितक

िवकास गद� जाने ।

मेिडको िलगलसम्बन्धी िवषयमा बमशः ूिशिक्षत र क्षमता

मन्ऽालय र ूदे श ःवाःथ्य

सामािजक िवकास

िजम्मेवार िनकाय

ँ सम्बिन्धत िक्लिनकल ूोटोकल,
िनयन्ऽण तथा उपचारसग

सबै ःवाःथ्यकमीर्लाई लै ि�क िहं सािव�� रोकथाम,

कायर्बम तथा िबयाकलाप
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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४.३३

४.३२

४.३१

४.३०

४.२९

४.२८

४.२७

मन्ऽालय

व्यवःथापन केन्िलाई समावेश गरी मनोसामािजक

कायर्बम सञ्चालन गन�।

मातृत्व ःवाःथ्य सेवामा पहुँच वृि� गनर् ूोत्साहनात्मक

लिक्षत वगर्का मिहलालाई ूजनन ःवाःथ्य र सुरिक्षत

उपभोग गनर् ूोत्साहन गन� ।

गाउँघर िक्लिनक सञ्चालन गरी सं ःथागत ूसूित सेवा

गभर्वती मिहलाह�का लािग चेतनामूलक कायर्बम तथा

गन�।

सबै ःवाःथ्य चौकीमा मिहला ःवाःथ्यकमीर्को व्यवःथा

लै जाने ।

सबै ःवाःथ्य सं ःथामा दक्ष ूसूितकमीर्को सेवा िवःतार गद�

गन� ।

ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लािग ूेषण सं यन्ऽ सु��

लै ि�क िहं सा ूभािवतलाई आवँयक पन� सबै िकिसमका

युिनटसिहतको िवभागको ःथापना गन� ।

ूदे श मातहतका सबै अःपतालह�मा फोरे िन्सक

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

िवषयमा अिभमुखीकरण गन� ।
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ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

केन्ि

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

ःथानीय तहको न्याियक सिमितलाई लै ि�क िहं सासम्बन्धी

परामशर्दातासिहतको कमर्चारीको दरबन्दी सृजना गन� ।

सामािजक िवकास

अःपतालह�को स��नात्मक सं रचनामा �क�ार स�ट

मन्ऽालय

कायर्बम सञ्चालन गन� ।

४.२६

सामािजक िवकास

िव�ालय नसर्माफर्त लै ि�क िहं सा र िवभेदिव�� सचेतनाका

४.२५

िजम्मेवार िनकाय

कायर्बम तथा िबयाकलाप

ब.सं .
२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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४.३६

४.३५

४.३४

ब.सं .

मन्ऽालय र मिहला,
बालबािलका, युवा तथा

लै ि�कतामा आधािरत िवभेदपूणर् व्यवहार अन्त्य गनर्का

लािग आचारसं िहता लागू गन� ।

मन्ऽालय र मिहला,

व्यवःथापन गन� ूभावकारी सं यन्ऽ िनमार्ण गन� ।
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केन्ि

अनुिशिक्षत गन� ।

***

र ूदे श ःवाःथ्य तािलम

सम्बन्धमा ःवाःथ्य क्षेऽका कमर्चारीह�ला� सुसूिचत र

***

ूदे श ःवाःथ्य िनद� शनालय

लै ि�कतामा आधािरत िहं सा, यौनजन्य दुव्यर्वहारका

खेलकूद मन्ऽालय

बालबािलका, युवा तथा

सामािजक िवकास

ँ सम्बिन्धत गुनासो तथा उजुरीको
यौनजन्य दुव्यर्वहारसग

खेलकूद मन्ऽालय

सामािजक िवकास

िजम्मेवार िनकाय

सबै तहका कायार्लयमा यौनजन्य दुव्यर्वहार एवम्

कायर्बम तथा िबयाकलाप

***

२०७८/७९

कायार्न्वयन गिरने आिथर्क वषर्
२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

(आ.व. २०७८/७९ दे िख २०८२/८३) सम्म)
२०८२/८३
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तथ्या�

वषर्

आधार तथ्या�*
ॐोत

२०७८/७९

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

उ�रदायी बजेट

बजेटमा ूत्यक्ष लै ि�क

१.२ ःवाःथ्य क्षेऽको कायर्बम

बजेट

समावेशीकरण उ�रदायी

समानता तथा सामािजक

बजेटमा ूत्यक्ष लै ि�क

१.१ ःवाःथ्य क्षेऽको कायर्बम

ूितशत

ूितशत

नभएको

उपलब्ध

नभएको

उपलब्ध

२०७७/७८

२०७७/७८

बजेट पुिःतका

मन्ऽालयको

अथर्

बजेट पुिःतका

मन्ऽालयको

अथर्
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३०

१३

३५

२०

४०

३०

४५

४०

उ�ेँय-१: ूदे श र ःथानीय तहको ःवाःथ्य क्षेऽको नीित तथा ूणालीमा लै ��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मूलूवाहीकरण गनुर् ।

उपलिब्ध सूचक

एकाई

मापन ढाँचा दे हायबमोिजम हुने छः

५०

५०

२०८२/८३

ूितवेदन

बजेट िवँलेषण

मन्ऽालयको

ूितवेदन

बजेट िवँलेषण

मन्ऽालय***को

परीक्षणको ॐोत

मधेश ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित कायार्न्वयनका लािग ूमुख सूचकसिहतको नितजा

नितजा मापन ढाँचा (Result Monitoring Framework)

अनुसूची:४
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ःवाःथ्यकम�ह�

िचिकत्सक तथा

अिभमुखीकरण ूा� गरे का

िवषयमा तािलम तथा

सामािजक समावेशीकरण

लै ि�क समानता तथा

ूितशत

ूितशत

ूितशत

नभएको

उपलब्ध

नभएको

उपलब्ध

नभएको

उपलब्ध

त�या�

२०७७/७८

२०७७/७८

८०

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन
२०

२५

४०

५०

६०

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन

७०

मन्ऽालयको

िवँलेषण

६०

८०

परीक्षणको ॐोत

बजेट िवँलेषण

५०

७५

२०८२/८३

बजेट

मन्ऽालयको

ूितवेदन
४०

७०

२०८१/८२

ूितवेदन

६५

२०८०/८१

िवँलेषण

६३

२०७९/८०

बजेट िवँलेषण

मन्ऽालयको

२०७७/७८

२०७८/७९

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

बजेट

ॐोत

वषर्

आधार त�या�*

उ�रदायी बजेट खचर्को अिभलेख राखी अनुगमन गिरने ।
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*हालको प�ितमा LNOB बजेट खचर्को अिभलेख राख्ने नगिरएको हुँFदा यसका लािग आधाररे खा तथ्या� उल्लेख गनर् नसिकएको तर आिथर्क वषर् २०७८/७९ पिछ यस िकिसमको

१.५

हुंदैन LNOB) बजेट उपयोग

बजेटमा कोही पिन छु ट्नु

१.४ ःवाःथ्य क्षेऽको कायर्बम

बजेटको उपयोग

बजेटमा लै ि�क उ�रदायी

१.३ ःवाःथ्य क्षेऽको कायर्बम

उपलिब्ध सूचक

एकाई
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तथ्या�

वषर्

आधार तथ्या�*
ॐोत

सङ्ख्या

१

२५

२०७८/७९

१

५०

२०७९/८०

१

७०

२०८०/८१

१

८५

२०८१/८२

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

१

१००

२०८२/८३

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

परीक्षणको ॐोत

३.१

कायर्ढाँचा तयारी

सेवाका लािग लगानीको

लिक्षत समूहको ःवाःथ्य

सङ्ख्या
नभएको

उपलब्ध

२०७७/७८

सेवामा उनीह�को समतामूलक पहुँच सुिनिँचत गनुर् ।

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको
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१

१

१

१

१

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

उ�ेँय-३: मिहला, सीमान्तीकृत तथा जोिखममा रहे का समुदायको आधारभूत तथा िवशेष िकिसमका ःवाःथ्य आवँयकता पूरा गनर्का लािग लिक्षत पहलका माध्यमबाट ःवाःथ्य

ःथापना

ूितवेदन

मन्ऽालयको

समावेशीकरण सं यन्ऽको

२०७७/७८
वािषर्क

०

तथा सामािजक

२.२ ूदे श तहमा लै ि�क समानता

ःथानीय तह

सं यन्ऽ ःथापना भएका

ूितवेदन

मन्ऽालयको

सम्बन्धी िजम्मेवारी भएको

२०७७/७८
वािषर्क

०

सामािजक समावेशीकरण-

२.१ लै ि�क समानता तथा

उ�ेँय-२: लै ि�क उ�रदायी तथा समावेशी ःवाःथ्य सेवा ूवाह गन� क्षमता अिभवृि� गनुर् ।

उपलिब्ध सूचक

एकाई
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िःथित (prevalence)

मिहलामा रक्तअल्पताको

३.७ ूजनन उमेर समूहका

गराइएका मिहलाह�

३.६ दक्ष ूसूितकम�ह�बा� ूसूित

उमेरका मिहलाह�

गिरएका ३० दे िख ४९ बषर्

परीक्षण (screening)

३.५ पाठे घरको क्यान्सरको िनिम्त

ःवाःथ्य सं ःथा

३.४ सामािजक परीक्षण भएका

अःपतालह�

ूितशत

ूितशत

ूितशत

ूितशत

४१

५८

१६.६

नभएको

उपलब्ध

२०७३/७४

२०७३/७४

२०७१/७२

२०७७/७८

NDHS

NDHS

STEPS
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२४

७०

३६

१८

७४

४७

१५

७९

६३

१०

९०

९०

८०

१०

२०८१/८२

५

९५

१००

१००

१०

२०८२/८३

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

परीक्षणको ॐोत

NDHS

NDHS

STEPS

ूितवेदन

७०

१०

२०८०/८१

ूितवेदन

६०

१०

२०७९/८०

वािषर्क

५०

८

२०७८/७९

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन

मन्ऽालयको

२०७७/७८

ूाथिमक तहभन्दा मािथका

४

ॐोत

वषर्

वािषर्क

सङ्ख्या

त�या�

आधार त�या�*

सेवा उपलब्ध भएका

३.२ ूदे शमा जेिरयािशक वाडर्को

उपलिब्ध सूचक

एकाई
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ःवाःथ्यकमीर्को ःवीकृत

३.११ सबै ःवाःथ्य सं ःथामा

तहको

पिहचान भएका ःथानीय

न�सा�न र आवँयकताको

व्यिक्तको ःवाःथ्य िःथितको

३.१० लिक्षत समूहका सबै

पिहचान गन� ःथानीय तहको

र ःवाःथ्य आवँयकताको

ःवाःथ्य िःथितको िवँलेषण

अल्पसङ्ख्यक समुदायको

३.९ लै ि�क तथा यौिनक

ूा� गन� ज्ये� नागिरक

Tetanus िव�� खोप सेवा

Shingles/Zoster तथा

३.८ इन्फ्लुएन्जा, Pheumococcal,

उपलिब्ध सूचक

ूितशत

ूितशत

ूितशत

ूितशत

एकाई

नभएको

उपलब्ध

नभएको

उपलब्ध

नभएको

उपलब्ध

नभएको

उपलब्ध

त�या�

२०७७/७८

२०७७/७८

२०७७/७८

मन्ऽालयको

२०७७/७८
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९०

७०

७०

६५

२०८१/८२

१००

१००

१००

८०

२०८२/८३

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

परीक्षणको ॐोत

ूितवेदन

७५

५०

५०

५०

२०८०/८१

ूितवेदन

६०

३०

३०

४०

२०७९/८०

वािषर्क

५०

२०

२०

३०

२०७८/७९

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

ूितवेदन

वािषर्क

ॐोत

वषर्

आधार त�या�*
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औषिधको ःटक आउट

३.१५ अत्यावँयक (टे «सर)

सं ःथा र अःपतालको

उपलब्ध भएका ःवाःथ्य

तथा सहायक साममी

समावेशीकरणमैऽी पूवार्धार

३.१४ लै ि�क तथा सामािजक

मािथको अःपतालको

सेवा िदने ूाथिमक तहभन्दा

३.१३ सामािजक सेवा एकाईबाट

तहभन्दा मािथको अःपताल

सेवा उपलब्ध हुने ूाथिमक

३.१२ अपा�ता भएका व्यिक्तको

कायर्रत रहे का ःवाःथ्यकमीर्

दरबन्दीबमोिजम पदपूितर् भई

उपलिब्ध सूचक

ूितशत

ूितशत

सङ्ख्या

सङ्ख्या

एकाई

७०

नभएको

उपलब्ध

नभएको

उपलब्ध

४

त�या�

२०७२/७३

२०७२/७३

२०७७/७८

२०७२/७३

वषर्

NHFS

ॐोत
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८०

१२

१०

२०८१/८२

९०

१२

१०

२०८२/८३

वािषर्क

मन्ऽालयको

NHFS

परीक्षणको ॐोत

NHFS

९०

९५

१००

१००

१००

LMIS

NHFS
७०

११

१०

२०८०/८१

NHFS

६०

९

१०

२०७९/८०

ूितवेदन
५०

८

८

२०७८/७९

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

आधार त�या�*
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ूितशत
नभएको

उपलब्ध

तथ्या�

२०७७/७८

वषर्

ॐोत

ूितवेदन र

बोडर्को वािषर्क

ःवाःथ्य िबमा

परीक्षणको ॐोत

ूितवेदन

८०

२०८२/८३

ूितवेदन

७०

२०८१/८२

वािषर्क

५०

२०८०/८१

वािषर्क

३०

२०७९/८०

मन्ऽालयको

२५

२०७८/७९

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

मन्ऽालयको

ूितवेदन र

बोडर्को वािषर्क

ःवाःथ्य िबमा

आधार तथ्या�*

४.१

ःथानीय तहको

पन� असरबरे अध्ययन भएका

िवभेद र सोबाट ःवाःथ्यमा

लै ि�क तथा सामािजक

सङ्ख्या
नभएको

उपलब्ध

उनीह�को समतामूलक पहुँच सुिनिँचत गनुर् ।
२०७७/७८
ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको
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२०

२५

३५

५०

७०

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

उ�ेँय-४: मिहला, सीमान्तीकृत तथा जोिखममा रहे का समुदायको आधारभूत तथा िवशेष ःवाःथ्य आवँयकता पूरा गनर्का लािग लिक्षत पहलका माध्यमबाट ःवाःथ्य सेवामा

पिरवारको

�व� लिक्षत समूहका

ःवाःथ्य बीमा कायर्बममा

िूिमयम भ ुक्तानी गरी

पिरवारमध्ये सरकारले

३.१६ कुल लिक्षत बीिमत

सं ःथाको

नभएका सरकारी ःवाःथ्य

उपलिब्ध सूचक

एकाई
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ूितशत

३.६

२०७५/७६
सूचना ूणाली

ओ.सी.एम्.सी.

५

१०

२०७८/७९

५.५

१२

२०७९/८०

७

१२

२०८०/८१

१२

१२

२०८१/८२

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

१५

१२

२०८२/८३

ूितवेदन

र मन्ऽालयको

सूचना ूणाली

ओ.सी.एम्.सी.

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

परीक्षणको ॐोत

शारीिरक तथा मानिसक िहं सा र २,३४,६९५ जनाले यौनजन्य िहं सा गरी जम्मा ८,७८,८८५ जनाले िहं सा भोगेको दे िखन्छ।

मन्ऽालयको
ूितवेदन

२०७७/७८

तहभन्दा मािथको अःपताल

४

वािषर्क

सङ्ख्या

उपलब्ध भएका ूाथिमक

४.४ मनोसामािजक परामशर् सेवा

३.६५ ले सेवा पाएको हुन आउँछ।

108

८

१०

१२

१२

१२

ूितवेदन

वािषर्क

मन्ऽालयको

जम्मा ८,७८,८८५पीिडतमध्ये २२५ ९१,९३,३५५० जनाले सेवा िलन खोजेको दे िखन्छ। यस आधारमा ओ.सी.एम्.सी.बाट सेवा पाएका ६,९९२ जनालाई मान्दा पीिडतमध्ये

मिहलाह� िथए। यसअनुसार ६,४४,१८९ जनाले

भोगेको दे िखन्छ। यीमध्ये २२५ िहं सा पीिडतले माऽ सेवा िलने ईच्छा गरे को दे िखन्छ। सन् २०११ को जनगणनाअनुसार २०१६ मा ७०,९५,६४१ जना ूजनन उमेर समूहका

नोटः ने.ज.ःवा.स. २०१६ का अनुसार िवगत १२ मिहनाको अविधमा ९.१५ ूजनन उमेर समूहका मिहलाह�ले शारीिरक तथा मानिसक िहं सा एवम् ३.३५ ले यौनजन्य िहं सा

लै ि�क िहं साूभािवत

केन्िबाट सेवा ूा� गन�

४.३ एक�ार स�ट व्यवःथापन

अःपताल

ूितवेदन

मन्ऽालयको

२०७७/७८

ूाथिमक तहभन्दा मािथको

८

ॐोत

वषर्

वािषर्क

सङ्ख्या

त�या�

आधार त�या�*

तािलमूा� जनशिक्त भएका

४.२ मेिडको िलगल िवषयको

उपलिब्ध सूचक

एकाई
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१

ओ.सी.एम्.सी.

२०७७/७८
सूचना ूणाली

ॐोत

वषर्

३

२०७८/७९
४

२०७९/८०

५

२०८०/८१

७

२०८१/८२

पिरमाणात्मक लआय**(पाँच वषर्को)

८

२०८२/८३

सूचना ूणाली

ओ.सी.एम्.सी.

परीक्षणको ॐोत

109

***

***

वषर् वषर्का लािग िनधार्िरत लआय (Target) को समम (Consolidated) पिरमाणका �पमा गणना गिरएको

***

***

मन्ऽालय भन्नाले मधेश ूदे शको सामािजक िवकास मन्ऽालयलाई जनाउँदछ ।

समावेश गिरएको छै न । यसलाई आगामी आिथर्क वषर्देिख हािसल गनुप
र् न� उपलिब्धको आधारका �पमा समावेश गिरएको छ ।

उिल्लिखत सूचकबमोिजमको ूदे शको ःवाःथ्य क्षेऽको लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी आधाररे खा तथ्या� उपलब्ध हुन नसकेकोले

ूितशत

त�या�

आधार त�या�*

**

*

भएका िजल्ला

लािग सेफ होम ःथापना

सं रक्षण र पुनःथार्पनाका

४.५ लै ि�क िहं सा ूभािवतको

उपलिब्ध सूचक

एकाई
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