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राष्ट्रिय स्वास््य नीति २०७6 

१. पषृ्ठभतूि 

नेपालको संष्ट्रवधानले आधारभिू स्वास््य सेवालाई प्रत्येक नागररकको िौतलक हकको रूपिा स्थाष्ट्रपि गरेको 
छ। देश संघीय शासन प्रणालीिा गइसकेकोले संघीय संरचनाको वस्िगुि धरािलिा आधाररि रही गणुस्िरीय 
स्वास््य सेवालाई सबै नागररकको सववसलुभ पहुुँचिा पयुावउन ुराज्यको दाष्ट्रयत्व हो। संष्ट्रवधानबिोजिि राज्यका 
संघ, प्रदेश र स्थानीय िहले सम्पादन गने कायवहरूको एकल िथा साझा अतधकार सूची, नेपाल सरकारका नीति 
िथा कायवक्रिहरू, नेपालले ष्ट्रवतभन्न सियिा गरेका अन्िरावष्ट्रिय प्रतिबद्धिाहरू एवं स्वास््य क्षेत्रतभत्रका सिस्या 
र चनुौिीहरू, उपलब्ध स्रोि साधन िथा प्रिाणलाई सिेि आधार बनाई राष्ट्रिय स्वास््य नीति २०७6 ििुविा 
गरी िारी गररएको छ।  

 

२. सिीक्षा  

नेपालिा सत्रौं शिाब्दीिा तसंहदरवार वैद्यखानाको स्थापनासुँगै आयवेुद उपचार पद्धतिको ष्ट्रवकास भएको पाइन्छ। 
ष्ट्रव.सं. १९४७ िा वीर अस्पिालको स्थापना भएसुँगै आधतुनक जचष्ट्रकत्सा पद्धतिको संस्थागि ष्ट्रवकास सरुु भएको 
देजखन्छ। सिग्रिा स्वास््य के्षत्रको योिनाबद्ध ष्ट्रवकास भने ष्ट्रव.सं. २०१३ को प्रथि आवतधक योिनासुँगै 
सरुुआि भएको पाइन्छ। ष्ट्रव.सं.  २०३२ िा १५ वरे्ष प्रथि दीघवकालीन स्वास््य योिना लागू भएको र ष्ट्रव.सं. 
२०५४ िा २० वरे्ष दोस्रो दीघवकालीन स्वास््य योिना लागू भएको तथयो।  

ष्ट्रव.सं.  २०४६ को रािनैतिक पररविवनपतछ नेपाली िनिाको पररविवनको अपेक्षाअनरुूप आएको राष्ट्रिय स्वास््य 
नीति २०४८ ले गाउुँ-गाउुँसम्ि प्राथतिक स्वास््य सेवा ष्ट्रवस्िार गने गरी ित्कालीन सबै गाउुँ ष्ट्रवकास 
सतितिहरूिा उपस्वा्य चौकी, इलाकाहरूिा स्वास््य चौकी र प्रत्येक तनवावचन के्षत्रिा प्राथतिक स्वास््य 
केन्रहरूको स्थापना भएको तथयो। साथै राष्ट्रिय स्वास््य नीति 2०४८ ले संरचनागि ष्ट्रवकास, ष्ट्रवस्िार र 
स्वास््य क्षेत्रिा तनिी क्षेत्रको लगानी र सहभातगिालाई प्रबद्धवन गरेको तथयो। यसैगरी राष्ट्रिय स्वास््य नीति 
२०७१ ले भन ेनेपालको अन्िररि संष्ट्रवधान २०६३ को भावना र ििवअनरुूप िनसहभातगिािूलक तनिःशलु्क 
आधारभिू स्वास््य सेवालाई िोड ददएको पाइन्छ।  

सन ्१९७८ िा अल्िा आटािा सम्पन्न ष्ट्रवश्व-सम्िेलनबाट थातलएको प्राथतिक स्वास््य सेवाको ष्ट्रवश्वव्यापी 
अतभयान, सहस्राब्दी ष्ट्रवकास लक्ष्य र स्वास््यिा सबवव्यापी पहुुँच हातसल गने उद्दशे्यसष्ट्रहिको ददगो ष्ट्रवकास 
लक्ष्यलगायिका अन्िरावष्ट्रिय प्रतिबद्धिाहरूले नेपालको स्वास््य प्रणालीको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िारिा योगदान पयुावएका 
छन।् त्यसैगरी सन ्२०१८ अक्टोबरिा कािाकास्िान, अस्िानािा सम्पन्न  सम्िेलनले सन ्१९७८ को अल्िा 
आटा सम्िेलनका उपलजब्धहरूको पनुरावलोकन गदै गणुस्िरीय प्राथतिक स्वास््य सेवाको पहुुँच ष्ट्रवस्िार गने 
ष्ट्रवश्वव्यापी अतभयानलाई थप तनरन्िरिा ददन नेपालले पतन प्रतिबद्धिा िाहेर गरेको छ। 
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३. ष्ट्रवद्यिान जस्थति  

संघीयिा लागू भइसकेकाले स्थानीय िह र प्रदेश सरकारहरूले पतन स्वास््य सेवालगायि सािाजिक सेवाको 
जिम्िेवारी बहन गनव थातलसकेका छन।् हालसम्ि केरीय सरकारद्वारा प्राथतिक स्वास््य सेवा सञ्जालको ष्ट्रवस्िार 
गररएको भए िापतन सेवाको गणुस्िर, सेवाको वगीकरण, दक्ष प्राष्ट्रवतधक िनशजि ष्ट्रविरण र स्थानीय िनिाको 
बढ्दो अपेक्षाअनरुूप थप सेवा केन्रहरू स्थापना र तिनका गणुस्िरिा ष्ट्रवकास गनैपने अवस्था छ। तनिी क्षते्रका 
अतधकांश अस्पिालहरू सहरकेजन्रि छन ्र यी अस्पिालहरूको अनगुिन र तनयिनिा सहकायव आवश्यक छ। 
प्रायिः सबै स्िरको स्वास््य िनशजि वा िानव संशाधनको उत्पादन सरकारी िथा तनिी लगानीबाट िलुकुतभतै्र 
भइरहेको छ। िर, गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको आधार गणुस्िरीय िनशजि उत्पादन हो भने्न ि्यलाई आत्िसाि ्
गदै िनशजि उत्पादनिा गणुस्िर अनगुिन र तनयिन गनव िरुरी छ। िलुकुलाई आवश्यक पने और्षधीको 
कररब ४० प्रतिशि उत्पादन िलुकुतभतै्र हनु थालेको भए िापतन देशतभत्र उत्पाददि र आयािीि और्षधीहरूको 
बिार िलु्यिा अन्िर नहनु ेअवस्थाले और्षधी उत्पादन, ष्ट्रविरण िथा व्यवस्थापनिा प्राष्ट्रवतधक तनयिन, वैज्ञातनक 
अनगुिन िरुरी रहेको संकेि गछव। यसैगरी आुँखा, िटुु, तिगौला, स्नाय,ु हाडिोनी, अंगप्रत्यारोपण, प्लाजस्टक 
सिवरी िथा क्यान्सर उपचार आददिा अति-ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि उपचारको थालनी स्वदेशिै हनुे क्रििा रहेको हुुँदा 
सम्बजन्धि तनदान केन्र िथा प्रयोगशालाहरूको थप ष्ट्रवस्िारको तनजम्ि आवश्यक पने आधतुनक प्रष्ट्रवतधिा 
अन्िरावष्ट्रिय सहकायवसष्ट्रहि ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गनव िरुरी छ। 

िनस्वा्य गतिष्ट्रवतधको प्रभावकारी तनरन्िरिाले िाि ृ िथा जशश ु धनिंुकार, कुष्ठरोग एवं ट्रकोिा तनवारण 
भइसकेको छ। त्यसैगरी ष्ट्रवगििा िलुकुको िखु्य स्वास््य सिस्याको रूपिा रहेका कालािार, हात्तीपाइले, 
औलो, क्षयरोग, एचआइभी, दादरुा, लहरे खोकी, भ्यागिेु रोग, िापातनि इन्सेफ्लाइष्ट्रटस, झाडापखाला, 
श्वासप्रश्वासको संक्रिण, टाइफाइडिस्िा संक्रािक रोगहरू तनयन्त्रणिा छन ् र रोगभार घट्दो क्रििा छ। 
त्यसैगरी िाि ृस्वास््य, बाल स्वास््य िथा जशश ुस्वास््यिा थप सधुार आवश्यक भएकाले यस्िा िनस्वास््य 
गतिष्ट्रवतधलाई प्रभावकारी बनाउुँदै तनरन्िरिा ददन आवश्यक छ। 

स्वास््य िनशजि, स्वास््य सेवा, स्वास््य अनसुन्धानको तनयिनको सतुनजिििाका लातग तनयिन गने ष्ट्रवतभन्न 
तनकाय (िेतडकल काउजन्सल, नतसवङ काउजन्सल, फािेसी काउजन्सल, स्वास््य व्यवसायी पररर्षद्, आयवेुद 
जचष्ट्रकत्सा पररर्षद्, नेपाल स्वास््य अनसुन्धान पररर्षद्) सञ्चालनिा रहेकै छन।् यस्िा तनयिनकारी तनकायहरूको 
थप ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गदै प्रभावकारी बनाउन िरुरी छ। 

स्वास््यसम्बन्धी िनचेिनाको अतभवृष्ट्रद्धसुँगै स्वास््य सेवा एवं उपचार सेवािा िनअपेक्षा बढेकाले सेवालाई 
िनउत्तरदायी बनाउनकुो साथै ष्ट्रवतभन्न स्वास््य संस्था, अस्पिाल िथा स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सियानकूुल 
ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार िरुरी छ। यसका लातग स्वास््य क्षेत्रिा सहयोगी राि, दाि ृतनकाय िथा अन्िरावष्ट्रिय संघ, 
संस्थाहरूसुँगको सहकायवलाई सिेि पारदशी र िनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ।  
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यसैगरी वािावरणीय प्रदूर्षणहरूको कारणबाट क्यान्सरलगायि ष्ट्रवतभन्न दीघव रोग देखा पनव थालेकोले िनस्वास््यिा 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपिा प्रभाव पाने वाय ुप्रदूर्षण, ध्वतन प्रदूर्षण, खाद्यान्न प्रदूर्षण, िल प्रदूर्षणिस्िा प्रदूर्षणलाई 
तनयन्त्रण र तनयिन गनवका लातग सम्बजन्धि तनकायहरूसुँग सहकायव र सिन्वय िरुरी भएको छ। कृष्ट्रर्ष उत्पादन 
िथा खाद्यान्नलगायि अन्य उपभोग्य वस्िहुरूले स्वास््यिा पाने असरहरूको परीक्षण, अनगुिन र तनयिन गनव 
गणुस्िर तनयन्त्रण ष्ट्रवतधको ष्ट्रवकास गनव िरूरी छ। 

 

४. सिस्या, चनुौिी र अवसर  

४.१. सिस्या  

गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको प्रबद्धवन गरी सबै िहिा सववसलुभ सेवा प्रवाहको पहुुँचिा पयुावउन नसष्ट्रकएकाले 
िनिाले अपेक्षा गरेअनरुुप गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको पहुुँच र एकरूपिा कायि गनव नसक्न,ु सेवािूलक िथा 
िनस्वास््यप्रति उत्तरदायी सेवा िथा िनशजि ष्ट्रवकास गनव नसक्न,ु स्वास््य सेवािा लगानीअनसुारको प्रतिफल 
प्राप्त नहनु,ु सरकारी स्वास््य संस्थािा आवश्यकिाअनसुारको आधतुनक उपकरण र ष्ट्रवशेर्षज्ञ जचष्ट्रकत्सकहरूको 
अभाव हनु,ु सने िथा नसने रोगहरू, कुपोर्षण, दघुवटना िथा ष्ट्रवपद्िन्य स्वास््य सिस्या ष्ट्रवद्यिान हनु,ु 
ष्ट्रवश्वव्यापीकरण/भिूण्डलीकरणसुँगै खानपान िथा िीवनशैलीिा आएका पररविवनले नसने रोगहरूको भार िथा 
िानतसक स्वास््य सिस्याहरू बढ्दै िान ुप्रिखु सिस्या हनु।्  

स्वास््य सेवासुँग सम्बजन्धि िनशजि उत्पादन र उपभोगबीच सािन्िस्य हनु नसक्न,ु िलवाय ुपररविवन, बढ्दो 
खाद्य असरुक्षा िथा प्राकृतिक ष्ट्रवपद्ले हनुे िानवीय स्वास््य सिस्याहरू, एजन्टबायोष्ट्रटकको सिजुचि प्रयोग नहुुँदा 
त्यसबाट हनुे प्रति-िैष्ट्रवक प्रतिरोध बढ्दै िान,ु िाि ृितृ्यदुर घट्दो क्रििा भए पतन गति न्यून रहन,ु ५ वर्षवितुनका 
कररब एक तिहाइभन्दा बढी बालबातलका र प्रिनन उिेरका िष्ट्रहलािा न्यून पोर्षण हनु,ु सिदुायिा प्रदान गररन े
स्वास््य सेवािा तनिी के्षत्रको यथोजचि सहकायवसष्ट्रहिको सहभातगिा िथा प्रभावकारी तनयिन हनु नसक्निुस्िा 
सिस्यासिेि छन।् 

४.२. चनुौिी  

स्वास््यका सबै के्षत्रिा नागररकको सििािूलक पहुुँच स्थाष्ट्रपि गनुव, तनिःशलु्क गणुस्िरीय आधारभिू स्वास््य 
सेवालाई सबै स्थानीय िहबाट सववसलुभ रूपिा उपलब्ध गराउन,ु अति ष्ट्रवपन्न र िोजखििा परेका नागररकलाई 
उच्च प्राथतिकिािा राख्दै स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन,ु स्वास््य उपचारिा उच्च रहेको व्यजिगि खचव 
घटाउन,ु ष्ट्रवत्तीय स्रोिको पररिाणको तनधावरण र उपलब्धिाको सतुनजिििा गनुव, संघीय प्रणालीअनरुुप स्वास््य 
संस्थाहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गनुव, स्वास््य तबिालाई प्रभावकारी रूपिा कायावन्वयन गराउन,ु नाफािूलक 
स्वास््य के्षत्रलाई क्रिशिः सेवािखुीिा रूपान्िरण गरी स्वास््य के्षत्रलाई िानव स्वास््यप्रति जिम्िेवार बनाउन,ु 
स्वास््य सेवा र सािाजिक उत्तरदाष्ट्रयत्व बहन गने सीप-तिजिि दक्ष स्वास््य िनशजिको सन्ितुलि व्यवस्थापन 
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गनुव, और्षधी उत्पादनिा आत्ितनभवर बनु्न, िलवाय ुपररविवन र बढ्दो सहरीकरणसुँगै तसिवना भएका िीवनशैलीसुँग 
सम्बजन्धि स्वास््य सिस्याको सिाधान गनुव, और्षधी िथा और्षधीिन्य सािग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन िथा 
तनयिन गनुव,  स्वास््य सूचना प्रणालीलाई थप व्यवजस्थि, एकीकृि र प्रष्ट्रवतधिैत्री बनाउुँदै सबै िहको स्वास््य 
सूचनाको िागलाई यथोजचि सम्बोधन गरी अनगुिन, िूल्यांकन, सिीक्षा, नीति तनिावण िथा तनणवय प्रष्ट्रक्रयािा 
ि्यांकको प्रयोग बढाउन,ु ितृ्यकुो कारणको अतभलेख राख्न े पद्धतिको ष्ट्रवकास र तनयतिि अनसुन्धान गनुव, 
स्वास््य सेवािा गणुस्िरको सतुनजिििा िथा तनयिन गरी सिग्र स्वास््य िथा पोर्षण के्षत्रिा सशुासन कायि 
गनुविस्िा प्रिखु चनुौिी रहेका छन।् 

४.३. अवसर 

संष्ट्रवधानप्रदत्त राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारबीच स्वास््य सेवासम्बन्धी अतधकारको सूची बाुँडफाुँड 
हनु,ु नीति र काननुिाफव ि स्वास््य तबिा कायावन्वयनिा रहन,ु प्रदेश िथा स्थानीय िहले आफ्नै स्रोिको प्रयोग 
गरी स्वास््यिा लगानी गरी कायवक्रिहरू सञ्चालन गनुव, नयाुँ सूचना प्रष्ट्रवतध, और्षधी िथा उपकरणहरूको 
उपलब्धिा बढ्दै िान,ु पूवावधारको ष्ट्रवकाससुँगै नागररकिा चेिना िथा चासो तनरन्िर बढ्दै िान,ु सिदुाय 
स्िरसम्ि स्वास््य सञ्जालको ष्ट्रवस्िार हनु ु साथै ष्ट्रवद्यिान स्वास््य नीति िथा कायवक्रिले स्वास््य सेवालाई 
व्यवजस्थि िथा गणुस्िरीय बनाउने कायविा िोड ददन ुएवं नीति तनिावण िथा तनणवय प्रष्ट्रक्रयािा ि्यांकको प्रयोग 
सबै िहका सरकारहरूको प्राथतिकिािा पनुविस्िा अवसर रहेका छन।् 

 

५. औजचत्य, तनदेशक तसद्धान्ि, भावी सोच, ध्येय, लक्ष्य िथा उद्दशे्य 

५.१. औजचत्य 

ष्ट्रवद्यिान सिस्या िथा चनुौिीहरूको सम्बोधन गरी गणुस्िरीय स्वास््य सेवािा नागररकको संष्ट्रवधानप्रदत्त हक 
सतुनजिि गनव एवं संघीय संरचनाअनरुूप ष्ट्रवद्यिान स्वास््य नीति, रणनीति िथा कायवक्रिहरूलाई पररिािवन गरी 
संघीयिािा आधाररि राष्ट्रिय स्वास््य नीति प्रतिपादन गनव आवश्यक छ। ष्ट्रवद्यिान स्वास््य सेवालाई तनरन्िरिा 
ददुँदै यसका उपलजब्धहरूलाई सिेि ददगो राख्दै राज्यको संघीय संरचना, अतधकार के्षत्र िथा दाष्ट्रयत्वअनरुूप 
स्वास््य सेवाको संरचना ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िारका लातग िागवदशवन गनुव अपररहायव  छ। नेपालले गरेका राष्ट्रिय 
िथा अन्िरावष्ट्रिय प्रतिबद्धिाहरूलाई सम्बोधन गनवका लातग एवं नेपालले सहस्राब्दी ष्ट्रवकास लक्ष्यहरूिा प्राप्त 
सफलिालाई कायि राख्दै ददगो ष्ट्रवकासको लक्ष्य हातसल गनवका लातगसिेि यो नीति अतनवायव  छ। 

५.२. तनदेशक तसद्धान्ि  

संघीय संरचनाअनसुारको स्वास््य प्रणालीिाफव ि संष्ट्रवधानप्रदत्त नागररकको स्वास््यसम्बन्धी िौतलक हक र 
गणुस्िरीय स्वास््य सेवािा सववव्यापी पहुुँच सतुनजिि गनव देहायबिोजििका तनदेशक तसद्धान्िहरूका आधारिा यो 
नीति प्रतिपादन गररएको छ। 
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क) गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको सववव्यापी पहुुँच, अष्ट्रवजच्छन्न पयावप्तिा, पारदजशविा र व्यापकिा।  

ख) संघीय संरचनाअनरुूप स्वास््य प्रणालीिा बहकेु्षत्रीय सहभातगिा, सहकायव र साझेदारी।  

ग) अति सीिान्िकृि दतलि र आददवासी सिदुायलाई लजक्षि ष्ट्रवशेर्ष स्वास््य सेवा।   

घ) स्वास््य सशुासन र पयावप्त आतथवक लगानीको सतुनजिििा। 

ङ) सििािूलक स्वास््य तबिाको ष्ट्रवष्ट्रवधीकरण। 

च) स्वास््य सेवािा पनुसंरचना। 

छ) सबै नीतििा स्वास््य िथा बहकेु्षत्रीय सिन्वय र सहकायव।    

ि) स्वास््य सेवा प्रवाहिा व्यवसाष्ट्रयकिा, इिानदारी, पेसागि नैतिकिा। 

५.३. भावी सोच 

स्वस्थ िथा सखुी िीवनलजक्षि सिग र सचेि नागररक। 

५.४. ध्येय 

साधन स्रोिको अतधकिि एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकायव र साझेदारीिाफव ि नागररकको स्वास््यसम्बन्धी 
िौतलक अतधकार सतुनजिि गने। 

५.५. लक्ष्य 

संघीय संरचनािा सबै वगवका नागररकका लातग सािाजिक न्याय र सशुासनिा आधाररि स्वास््य प्रणालीको 
ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गदै गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको पहुुँच र उपभोग सतुनजिि गने। 

 

५.६. उद्दशे्यहरू 

५.६.१. संष्ट्रवधानप्रदत्त स्वास््यसम्बन्धी हक सबै नागररकले उपभोग गनव पाउने अवसर तसिवना गनुव।  

५.६.२. संघीय संरचनाअनरुूप सबै ष्ट्रकतसिका स्वास््य प्रणालीलाई ष्ट्रवकास, ष्ट्रवस्िार र सधुार गनुव। 

५.६.३. सबै िहका स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रदान गररने सेवाको गणुस्िरिा सधुार गदै सहि पहुुँच सतुनजिि 
गनुव। 

५.६.४. अति सीिान्िकृि वगवलाई सिेट्दै सािाजिक स्वास््य सरुक्षा पद्धतिलाई सदुृढ गनुव। 
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५.६.५. सरकारी, गैर-सरकारी िथा तनिी क्षेत्रसुँग बहकेु्षत्रीय साझेदारी, सहकायव िथा सािदुाष्ट्रयक सहभातगिालाई 
प्रबधवन गनुव। 

५.६.६. नाफािूलक स्वास््य के्षत्रलाई सेवािूलक स्वास््य सेवािा रूपान्िरण गदै िान।ु  

 

६. नीतिहरू 

६.१. सबै िहका स्वास््य संस्थाहरूबाट िोष्ट्रकएबिोजिि तनिःशलु्क आधारभिू स्वास््य सेवा सतुनजिि गररनछे।  

६.२. स्वास््य तबिािाफव ि ष्ट्रवशेर्षज्ञ सेवाको सलुभ पहुुँच सतुनजिि गररनछे। 

६.३. सबै नागररकलाई आधारभिू आकजस्िक स्वास््य सेवाको पहुुँच सतुनजिि गररनछे। 

६.४. स्वास््य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनरुूप संघ, प्रदेश र स्थानीय िहिा पनुसंरचना, सधुार एवं ष्ट्रवकास 
िथा ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

६.५. स्वास््यिा सववव्यापी पहुुँच (universal health coverage) को अवधारणाअनरुूप  प्रवधवनात्िक, 
प्रतिकारात्िक, उपचारात्िक, पनुस्थावपनात्िक िथा प्रशािक सेवालाई एकीकृि रूपिा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार 
गररनेछ। 

६.६. स्वास््य क्षेत्रिा सरकारी, तनिी िथा गैर-सरकारी के्षत्रबीचको सहकायव िथा साझेदारीलाई प्रबद्धवन, 
व्यवस्थापन िथा तनयिन गनुवका साथै स्वास््य जशक्षा, सेवा र अनसुन्धानका के्षत्रिा तनिी, आन्िररक िथा बाह्य 
लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गररनेछ।  

६.७. आयवेुद, प्राकृतिक जचष्ट्रकत्सा, योग िथा होतियोप्यातथकलगायिका जचष्ट्रकत्सा प्रणालीलाई एकीकृि रूपिा 
ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

६.८. स्वास््य सेवालाई सववसलुभ, प्रभावकारी िथा गणुस्िरीय बनाउन िनसंख्या, भगूोल र संघीय संरचनाअनरुूप 
सीप तिजिि दक्ष स्वास््य िनशजिको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गदै स्वास््य सेवालाई व्यवजस्थि गररनछे। 

६.९. सेवाप्रदायक व्यजि िथा संस्थाबाट प्रदान गररने स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी, िवाफदेही र गणुस्िरीय 
बनाउन स्वास््य व्यवसायी पररर्षद्हरूको संरचनाको ष्ट्रवकास, ष्ट्रवस्िार िथा सधुार गररनेछ।  

६.१०. गणुस्िरीय और्षधी िथा प्रष्ट्रवतधिन्य स्वास््य सािग्रीको आन्िररक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गदै, कुशल 
उत्पादन, आपूतिव, भण्डारण, ष्ट्रविरणलाई तनयिन िथा प्रभावकारी व्यवस्थापनिाफव ि पहुुँच एवं सिजुचि प्रयोग 
सतुनजिि गररनछे।  
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६.११. सरुवा रोग, ष्ट्रकटिन्य रोग, पशपुन्छीिन्य रोग, िलवाय ु पररविवन र अन्य रोग िथा िहािारी 
तनयन्त्रणलगायि ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन पूववियारी िथा प्रतिकायवको एकीकृि उपायहरू अवलम्बन गररनेछ। 

६.१२. नसने रोगहरूको रोकथाि िथा तनयन्त्रणका लातग व्यजि, पररवार, सिाि िथा सम्बजन्धि तनकायलाई 
जिम्िेवार बनाउुँदै एकीकृि स्वास््य प्रणालीको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

६.१३. पोर्षणको अवस्थालाई सधुार गनव, तिसावटयिु िथा हातनकारक खानालाई तनरुत्साष्ट्रहि गदै गणुस्िरीय 
एवं स्वास््यवधवक खाद्यपदाथवको प्रबद्धवन, उत्पादन, प्रयोग र पहुुँचलाई ष्ट्रवस्िार गररनछे।  

६.१४. स्वास््य अनसुन्धानलाई अन्िरावष्ट्रिय िापदण्डअनरुूप गणुस्िरीय बनाउुँदै अनसुन्धानबाट प्राप्त प्रिाण र 
ि्यहरूलाई नीति तनिावण, योिना ििुविा िथा स्वास््य पद्धतिको ष्ट्रवकासिा प्रभावकारी उपयोग गररनेछ। 

६.१५. स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधतुनकीकरण, गणुस्िरीय िथा प्रष्ट्रवतधिैत्री बनाई एकीकृि 
स्वास््य सूचना प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ। 

६.१६. स्वास््यसम्बन्धी सूचनाको हक िथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी िानकारी पाउने हकको प्रत्याभतूि 
गररनेछ। 

६.१७. िानतसक स्वास््य, िखु, आुँखा, नाक कान घाुँटी स्वास््य सेवालगायिका उपचार सेवालाई ष्ट्रवकास र 
ष्ट्रवस्िार गररनछे।  

६.१८. अस्पिाललगायि सबै प्रकारका स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररने सेवाको गणुस्िर सतुनजिि गररनेछ। 

६.१९. स्वास््य क्षते्रिा नीतिगि, संगठनात्िक िथा व्यवस्थापकीय संरचनािा सियानकूुल पररिािवन िथा सधुार 
गदै सशुासन कायि गररनेछ। 

६.२०. िीवनपथको अवधारणाअनरुूप सरुजक्षि िाितृ्व, बाल स्वास््य, ष्ट्रकशोर–ष्ट्रकशोरी िथा प्रिनन स्वास््य, 
प्रौढ िथा िेष्ठ नागररकलगायिका सेवाको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनछे। 

६.२१. स्वास््य क्षेत्रको ददगो ष्ट्रवकासका लातग आवश्यक ष्ट्रवत्तीय स्रोि िथा ष्ट्रवशेर्ष कोर्षको व्यवस्था गररनेछ। 

६.२२. बढ्दो सहरीकरण, आन्िररक िथा बाह्य बसाइ-सराइिस्िा ष्ट्रवर्षयहरूको सियानकूुल व्यवस्थापन गदै 
यसबाट हनुे िनस्वास््यसम्बन्धी सिस्याहरूलाई सिाधान गररनेछ।     

६.२३. िनसांजख्यक ि्यांक व्यवस्थापन, अनसुन्धान िथा ष्ट्रवश्लरे्षण गरी तनणवय प्रष्ट्रक्रया िथा कायवक्रि ििुविासुँग 
आबद्ध गररनेछ। 

६.२४. प्रति-िैष्ट्रवक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गदै संक्रािक रोग तनयन्त्रण िथा व्यवस्थापनका लातग एकद्वार 
स्वास््य पद्धतिको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनकुा साथै वाय ु प्रदूर्षण, ध्वतन प्रदूर्षण, िल प्रदूर्षणलगायिका 
वािावरणीय प्रदूर्षणका साथै खाद्यान्न प्रदूर्षणलाई वैज्ञातनक ढंगले तनयिन िथा तनयन्त्रण  गररनेछ।  
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६.२५. आप्रवासन प्रष्ट्रक्रयाबाट िनस्वास््यिा उत्पन्न हनु सक्ने िोजखिलाई न्यूनीकरण गनव िथा ष्ट्रवदेशिा रहेका 
नेपाली नागररकहरूको स्वास््य सरुक्षाका लातग सिजुचि व्यवस्थापन गररनछे।  

 

प्रत्येक नीतिका प्रिखु रणनीतिहरू 

६.१.  सबै िहका स्वास््य संस्थाहरूबाट िोष्ट्रकएबिोजििका तनिःशलु्क आधारभिू स्वास््य सेवा सतुनजिि गररनछे।  

६.१.१. आधारभिू स्वास््य  सेवाहरू स्वास््य संस्थाहरूबाट तनिःशलु्क उपलब्ध गराइनेछ।  

६.१.२. नेपाल सरकारले स्रोि साधन व्यवस्था गरी स्थानीय िहिाफव ि आधारभिू स्वास््य सेवा प्रवाहको 
व्यवस्था गनेछ। प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहले आवश्यकिाअनसुार िोष्ट्रकएका आधारभिू स्वास््य सेवािा 
थप सेवाहरू सिावेश गनव सक्नेछन।् थप गररएका सेवाहरूको व्ययभार सम्बजन्धि सरकारले व्यहोनेछ। 

६.१.३. आधारभिू स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट आवश्यकिाअनसुार 
नीतिगि, काननुी िथा संस्थागि व्यवस्था गररनेछ। 

६.२. स्वास््य तबिािाफव ि ष्ट्रवशरे्षज्ञ सेवाको सलुभ पहुुँच सतुनजिि गररनछे। 

६.२.१. आधारभिू स्वास््य सेवाले नसिेटेका उपचारात्िक सेवालाई स्वास््य तबिासुँग आबद्द गदै सदुृढ गररुँदै 
लतगनेछ। 

६.२.२. सािाजिक न्यायका तसद्धान्ििा आधाररि रही ष्ट्रवपन्न िथा प्राथतिकिािा परेका लजक्षि वगवलाई राज्यको 
सहतुलयििा स्वास््य तबिािा आवद्ध गररनेछ।  

६.२.३ औपचाररक क्षते्रलाई अतनवायव स्वास््य तबिाको दायरािा ल्याउुँदै सबै नागररकलाई स्वास््य तबिािा 
आवद्ध गररनेछ। 

६.२.४  ष्ट्रवपन्न वगवका लातग राज्यबाट िोष्ट्रकएका ष्ट्रवशरे्ष स्वास््य सेवाहरूिा क्रिशिः पहुुँच सतुनजिि गररनेछ। 

६.३.  सबै नागररकलाई आधारभिू आकजस्िक स्वास््य सेवाको पहुुँच सतुनजिि गररनछे। 

६.३.१. िोष्ट्रकए बिोजििका आकजस्िक स्वास््य सेवा आधारभिू स्वास््य सेवा केन्र िथा प्राथतिक 
अस्पिाललगायि सबै िहका स्वास््य संस्थाहरूबाट तनयतिि प्रवाह हनुे गरी दोहोरो प्ररे्षणको व्यवस्था 
तिलाइनेछ। 

६.३.२. प्रिखु लोकिागवहरूिा हनुे दघुवटनालाई लजक्षि गरी ट्रिा सेवा केन्रहरू तनिावण गरी शीघ्र उपचारको 
व्यवस्था तिलाइनछे। 
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६.३.३. तनजिि िापदण्ड, वगीकरण िथा आधतुनक प्रष्ट्रवतधअनरुूप एम्बलेुन्स सेवा उपलब्ध हनुे गरी प्रत्येक 
स्थानीय िहिा न्यूनिि एउटा सतुबधा सम्पन्न एम्बलेुन्स व्यवस्था गररनछे। 

६.३.४. अति दगुवि स्थानिा स्वास््य संकटिा रहेका नागररकलाई तनधावररि िापदण्डको आधारिा हवाई 
उद्धारको व्यवस्था गनवकालातग हवाई एम्बलेुन्स सेवाको ष्ट्रवकास गररनेछ। 

६.३.५. आकजस्िक स्वास््य उपचार कोर्षको व्यवस्था गरी कायवष्ट्रवतधिाफव ि िोष्ट्रकएबिोजिि कोर्ष पररचालन 
गररनेछ। 

६.३.६. आकजस्िक उपचारको गणुस्िरलाई अन्िरावष्ट्रिय स्िरको बनाउन जचष्ट्रकत्सक, नसव िथा अन्य 
स्वास््यकिीलाई बेतसक लाइफ सपोटव िातलि अतनवायव गराइनेछ। 

६.४ स्वास््य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनरुूप संघ, प्रदेश र स्थानीय िहिा पनुसंरचना, सधुार एवं ष्ट्रवकास िथा 
ष्ट्रवस्िार गररनछे। 

६.४.१. स्वास््य के्षत्रको ष्ट्रवद्यिान संगठन संरचनालाई आवश्यकिाअनसुार पररिािवन गदै रोग तनयन्त्रण, 
िहािारी तनयन्त्रण र अनसुन्धानको िूल जिम्िेवारीसष्ट्रहिको राष्ट्रिय रोग तनयन्त्रण केन्र लगायिका अन्य 
आवश्यक संरचना स्थापना गररनेछ।  

६.४.२. स्वास््य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनरुूप सदुृढ गनवका लातग आवश्यक काननुी िथा संस्थागि 
व्यवस्था गरी लागू गररनेछ। 

६.४.३. िनसंख्याको ष्ट्रविरण, भौगोतलक अवजस्थति एवं आवश्यकिाको आधारिा, संघ, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहिा अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थाहरू, स्वास््य सेवा  िथा िनशजिको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनछे। 
स्थानीय िहअन्िगवि हरेक वडािा आधारभिू स्वास््य सेवा केन्र, हरेक स्थानीय िहिा प्राथतिक अस्पिाल 
(primary hospital), प्रदेशअन्िगवि दद्विीय िहको अस्पिाल (secondary hospital), प्रादेजशक अस्पिालहरू र 
संघअन्िगवि रहन ेगरी अति–ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि अस्पिालहरू (super specialized hospital) र संघअन्िगवि नै रहन े
गरी हरेक प्रदेशिा कम्िीिा एक ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि अस्पिाल (tertiary hospital) र एक स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रतिष्ठान 
स्थापना िथा सञ्चालन गररनछे। 

६.४.४. उपचार सेवालाई व्यवजस्थि बनाउन सिदुाय स्िरदेजख अति–ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि सेवाप्रदायक संस्थाहरूसम्ि 
दोहोरो प्ररे्षण प्रणाली प्रभावकारी रूपिा कायावन्वयन गररनछे। 

६.४.५. ई-हेल्थलाई संस्थागि गदै िोबाइल हेल्थ, टेतलिेतडतसनलगायि अन्य आधतुनक प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवकास, 
ष्ट्रवस्िार िथा तनयिन गररनछे। स्वास््य सेवा, स्वास््य जशक्षा र जचष्ट्रकत्सा सेवा िथा स्वास््य प्रणालीलाई 
तडजिटलाइिेसन (digitalization) गरी सेवा प्रदान गररनछे। 
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६.४.६. तनदानात्िक सेवालाई आधतुनक एवं प्रष्ट्रवतधिैत्री बनाउुँदै राष्ट्रिय िनस्वास््य प्रयोगशालालाई अन्िरावष्ट्रिय 
िापदण्डअनरुूप सदुृढीकरण गररनेछ। प्रत्येक प्रदेशिा एउटा ररफरेन्स प्रयोगशाला िथा तनदान केन्र (diagnostic 

centre) को स्थापना गररनछे। 

६.४.७. सबै िहका सरकारी, गैर-सरकारी, सािदुाष्ट्रयक िथा तनिी स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रदान गररने स्वास््य 
सेवाको गणुस्िरलाई सधुार गनव नेपाल स्वास््य पूवावधार ष्ट्रवकास िापदण्ड एवं न्यूनिि सेवा िापदण्ड (minimum 

service standards)  लाई कायावन्वयन गररनकुा साथै गैर-सरकारी, सािदुाष्ट्रयक िथा तनिी स्वास््य संस्थाहरूको 
हकिा िोष्ट्रकएको िापदण्ड क्रिशिः लागू गररनेछ। 

६.४.८. सरकारी, गैर-सकारी क्षेत्रसुँग साझेदारी, सहकायव िथा सािदुाष्ट्रयक सहभातगिालाई प्रबधवन गदै रि 
सञ्चार सेवाको संस्थागि ष्ट्रवकास िथा सबै प्रदेश र प्राथतिक अस्पिालसम्ि ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

६.४.९. साववितनक-तनिी साझेदारी गदै स्वंयसेवी रिदानिाफव ि सरुजक्षि रगि िथा रििन्य पदाथवहरूको 
उपलब्धिा सतुनजिि गररनछे। 

६.४.१०. िानव अंग प्रत्यारोपण िथा अंगदान सेवालगायि, िजस्िष्क ितृ्य ु भएकाबाट अंगदान सेवालाई  
व्यवजस्थि गरी ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनछे। 

६.४.११. िेतडकोतलगल सेवालाई ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गदै सबै प्रदेश र प्राथतिक अस्पिालसम्ि  पयुावइनछे। 

६.४.१२. घर स्वास््य सेवा, ष्ट्रवद्यालय स्वास््य सेवा र ष्ट्रवतभन्न संस्थाले ददने स्वास््य सेवालाई व्यवजस्थि र 
तनयतिि गररनेछ।  

६.४.१३. स्वास््य सेवालाई गणुस्िरीय िथा लागि प्रभावकारी बनाउन उपयिु अत्याधतुनक प्रष्ट्रवतधको प्रयोग 
गरी आधतुनकीकरण गररनेछ।  

६.५ स्वास््यिा सववव्यापी पहुुँच (universal health coverage) को अवधारणाअनरुूप  प्रवधवनात्िक, 
प्रतिकारात्िक, उपचारात्िक, पनुस्थावपनात्िक िथा प्रशािक सेवालाई एकीकृि रूपिा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार 
गररनछे। 

६.५.१. स्वस्थ रहन ुनागररक स्वयंको जिम्िेवारी हो भने्न ि्यलाई स्वास््य सचेिनािाफव ि अतभवृष्ट्रद्ध गदै स्वस्थ 
िीवनशैली प्रबद्धवन गररनेछ। 

६.५.२. ष्ट्रवद्यालय स्वास््य कायवक्रिलाई जशक्षा क्षेत्रसुँगको सिन्वयिा क्रिशिः ष्ट्रवस्िार गदै उच्च िाध्यतिक 
ष्ट्रवद्यालयसम्ि प्रत्येक ष्ट्रवद्यालयिा न्यूनिि १ िना स्वास््य िनशजि उपलब्ध हनुे गरी ष्ट्रवद्यालयिा स्वास््यका 
कायवक्रि िथा िनचेिनाका कायवक्रि सञ्चालन गररनेछ।  
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६.५.३. रोगको प्रकोप िथा लागि प्रभावकाररिाको आधारिा सियानकूुल खोप सेवाहरू अवलम्बन गररनछे। 
लजक्षि वगवको खोप पाउने अतधकार सतुनजिि गदै सम्बजन्धि व्यजिले खोप सेवा अतनवायव रूपिा तलन ुपने 
व्यवस्था गररनछे। 

६.५.४. ष्ट्रवतभन्न सिूहिा हनुसक्ने स्वास््य िोजखिहरू शीघ्र पष्ट्रहचान गनव तनयतिि रूपिा स्वास््य परीक्षण गने 
व्यवस्था गररनछे। 

६.५.५. ष्ट्रवतभन्न उिेर सिूह, तलंग, वगव, सिूह, क्षेत्रका नागररकलाई प्राथतिकिा ददुँदै स्वास््यिा सववव्यापी िथा 
सििािूलक पहुुँचलाई सतुनजिि गनव कोही पतन नछुट्ने व्यवस्था तिलाइनछे। 

६.५.६. तनिी िथा गैर-सरकारी संस्थालाई सिेि प्रोत्साष्ट्रहि गदै संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहिा ष्ट्रफजियोथेरापी 
सेवासष्ट्रहिको पनुस्थावपना िथा प्रशािक सेवा केन्र स्थापना गररनेछ। 

६.५.७. स्थानीय स्वास््य आवश्यकिा र व्यवहारलाई सम्बोधन गनव स्वास््यसम्बन्धी सन्देश र सािग्री उत्पादन, 
प्रसारण र सम्प्ररे्षणलाई वैज्ञातनक, व्यवजस्थि र प्रभावकारी बनाउुँदै यसको तनयिन गररनेछ। 

६.५.८. वािावरण, सरसफाइ, खानेपानी, खाद्य पदाथवलगायिका ष्ट्रवर्षयहरूिा सम्बजन्धि सरोकारवालासुँगको 
सिन्वयिा तनगरानी प्रणाली लागू गररनेछ। 

६.५.९. िनस्वास््यिा पनवसक्ने प्रतिकूल प्रभावको पष्ट्रहचान गरी रोकथाि गनव िथा िोजखि न्यूनीकरण गनव 
िोष्ट्रकएका उद्योग, व्यवसाय िथा आयोिनाको िनस्वास््य प्रभाव िूल्यांकनको लातग िापदण्ड, संयन्त्र िथा 
िहगि कायवके्षत्रको तनधावरण गररनेछ। 

६.५.१०. स्वास््यको सािाजिक तनधावरक ित्वहरूलाई सम्बोधन गने गरी राज्य संरचनाको सबै िहिा बहकेु्षत्रीय 
सहकायव र सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगबाट कायावन्वयन गदै अन्य के्षत्रका नीतिहरू स्वास््य नीति िथा योिनािा 
सिावेश गनव प्रोत्साहन िथा पैरवी गररनेछ। 

६.६. स्वास््य क्षते्रिा सरकारी, तनिी िथा गैर-सरकारी के्षत्रबीचको सहकायव िथा साझेदारीलाई प्रबद्धवन, 
व्यवस्थापन िथा तनयिन गनुवका साथै स्वास््य जशक्षा, सेवा र अनसुन्धानका के्षत्रिा तनिी, आन्िररक िथा बाह्य 
लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गररनछे।  

६.६.१. लजक्षि सिूह िथा के्षत्रिा स्वास््य िथा उपचार सेवा सतुनजिि गनव िापदण्डका आधारिा तनिी िथा 
गैर-सरकारी संघ संस्थासुँग साझेदारी गररनछे। 

६.६.२. तनिी क्षेत्रको व्यावसाष्ट्रयकिा, कायवकुशलिा, उद्यिशीलिा, प्राष्ट्रवतधक दक्षिा एवं ष्ट्रवत्तीय स्रोिलाई 
स्वास््य सेवाको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िारिा उपयोग गदै, सािाजिक उत्तरदाष्ट्रयत्व अतभवृष्ट्रद्ध गररनेछ। 

६.६.३. अस्पिाल सञ्चालन स्वीकृतिको िापदण्ड सरकारी वा गैर-सरकारी, तनिी सबैको तनजम्ि सिान र 
व्यावहाररक बनाइनछे। साथै, तनिी अस्पिालहरूलाई उपत्यकाबाष्ट्रहर ग्रािीण सिदुायहरूिा स्थापनाका लातग 
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प्रोत्साहन गनुवका साथै अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थाहरूले प्रदान गने सेवाको तनयतिि प्रतिवेदनलाई अतनवायव 
गदै प्रभावकारी अनगुिन िथा तनयिन गररनेछ।  

६.६.४. गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको सववसलुभ पहुुँच सतुनजिि गनव सबै िह र प्रकारका अस्पिाल िथा स्वास््य 
संस्थाहरूबाट ददइने उपचार िथा स्वास््य सेवाको वगीकृि सषु्ट्रवधाका आधारिा शलु्क तनधावरण गररनेछ। 

६.६.५. ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि र अति ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि स्वास््य सेवाको ष्ट्रवकास गदै सरकारी, तनिी र गैर-सरकारी क्षेत्रबीच 
सहकायव गरी स्वास््य पयवटनको प्रबद्धवन गररनेछ। 

६.६.६. स्वास््य सेवािा स्वयंसेवकको अवधारणालाई ष्ट्रवकास गदै िष्ट्रहला स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवकाको पररचालन 
िथा व्यवस्थापन स्थानीय िहबाट गररनेछ। 

६.७. आयवेुद, प्राकृतिक जचष्ट्रकत्सा, योग िथा होतियोप्यातथकलगायिका जचष्ट्रकत्सा प्रणालीलाई एकीकृि रूपिा 
ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गररनछे। 

६.७.१. संघीय संरचनाअनरुूप आयवेुद जचष्ट्रकत्सासम्बन्धी िहगि संस्थाहरूको योिनाबद्ध ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार 
गररनेछ। 

६.७.२. योग िथा प्राकृतिक जचष्ट्रकत्सा, होतियोप्यातथक, यनुानी, अकुपन्चरलगायि अन्य जचष्ट्रकत्सा पद्धतिलाई 
संघीय संरचनाअनरुूप स्थानीय िहसम्ि ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनेछ।  

६.७.३. स्थानीय स्िरिा उपलब्ध और्षधीिन्य िडीबटुी, खतनि एवं िान्िव रव्यको पष्ट्रहचान, संरक्षण, संकलन, 
प्रबद्धवन गदै आयवेुद जचष्ट्रकत्सािा वैज्ञातनक अनसुन्धान िथा सदपुयोग गरी आत्ितनभवरिा अतभवषृ्ट्रद्ध गररनेछ। 

६.७.४. प्रचतलि िथा परम्परागि जचष्ट्रकत्सा सेवाहरूलाई तनजिि िापदण्डका आधारिा सूचीकृि, व्यवजस्थि िथा 
तनयिन गररनेछ। 

६.७.५. आयवेुद, पञ्चकिव, योग िथा प्राकृतिक जचष्ट्रकत्साको ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि सेवासष्ट्रहिको राष्ट्रिय आयवेुद, योग िथा 
पञ्चकिव केन्रको स्थापना गरी यी के्षत्रलाई स्वास््य पयवटनिा टेवा पयुावउने गरी क्रिशिः संघीय संरचनाबिोजिि 
ष्ट्रवस्िार गदै लतगनछे।  

६.७.६. आयवेुद स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रतिष्ठान र आयवेुद ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयको स्थापना गरी आयवेुद ष्ट्रवज्ञान र प्राकृतिक 
जचष्ट्रकत्सा प्रणालीको अध्ययन, उपचार र  अनसुन्धान गररनेछ। 

६.८ स्वास््य सेवालाई सववसलुभ, प्रभावकारी िथा गणुस्िरीय बनाउन िनसंख्या, भगूोल र संघीय संरचनाअनरुूप 
सीपतिजिि दक्ष स्वास््य िनशजिको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गदै स्वास््य सेवालाई व्यवजस्थि गररनछे। 

६.८.१. संघीय संरचनाअनरुूप अल्पकालीन िथा दीघवकालीन योिना बनाई आवश्यक स्वास््य िनशजिको 
प्रातप्त, ष्ट्रवकास िथा उपयोग गररनेछ।  
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६.८.2. सम्बजन्धि तनकायहरूको सहकायविा एकीकृि राष्ट्रिय पाठ्यक्रि ियार गरी सबै िहका लातग 
आवश्यकिाबिोजिि स्वास््य िनशजि उत्पादन गररनेछ।  

६.८.3. सरकारी स्वास््य संस्थाहरूिा कायवरि जचष्ट्रकत्सक र स्वास््यकिी एक िात्र स्वास््य संस्थािा रहन े
'एक जचष्ट्रकत्सक र स्वास््यकिी - एक स्वास््य संस्था' को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास््य संस्थाहरूिा 
क्रिशिः लागू गररनेछ र यस अवधारणालाई प्रभावकारी रूपिा लागू गनव िथा सेवाको पहुुँच ष्ट्रवस्िार गनवका 
लातग सरकारी अस्पिालहरूिा आतथवकलगायि अतिररि सषु्ट्रवधासष्ट्रहिको ष्ट्रवस्िाररि अस्पिाल सेवा ( extended 

hospital services) कायावन्वयन गररनेछ। 

६.८.4. सबै वडािा रहन ेआधारभिू स्वास््य केन्रिा आधारभिू स्वास््य सेवा सतुनजिि गनव आकजस्िक 
अवस्थाको प्रारजम्भक उपचार, प्रारजम्भक ल्याव सेवा िथा अन्य आधारभिू एकीकृि उपचार सेवा प्रवाह गररनेछ।  

६.८.5. सबै स्थानीय िहिा रहने प्राथतिक अस्पिालिा एक एिडीिीपी जचष्ट्रकत्सकीय सेवा रहने गरी आकजस्िक 
उपचार, ल्याव सेवा, फािेसी सेवा, नतसवङ सेवा िथा िनस्वास््य सेवाका लातग आवश्यक दरबन्दी तसिवना गरी 
सेवा प्रवाह गररनेछ।  

६.८.6. स्वास््य िनशजिहरूको क्षििा अतभवृष्ट्रद्धका लातग उच्च जशक्षा अध्ययन, सेवाकालीन िातलि, तनरन्िर 
पेसागि िातलि, पेसागि वृष्ट्रद्ध ष्ट्रवकासका लातग स्पि िागव िथा अवसर प्रदान गनुवका साथै पेसागि अनसुन्धानलाई 
प्रोत्साहन िथा प्रबद्धवन गररनछे। 

६.८.7. गणुस्िरीय स्वास््य सेवाको लातग सियानकूुल ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवधाहरू (तिडवाइफ, अस्पिाल व्यवस्थापन, 
िेतडकल तलडरतसप, स्वास््य अथवशास्त्र आदद) िा ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि िनशजि उत्पादनका लातग आवश्यक प्रबन्ध 
गररनेछ। 

६.८.8. स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रतिष्ठानहरूको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िारका लातग एकीकृि छािा ऐन बनाई कायावन्वयन 
गररनेछ। जशक्षण जिल्लाको अवधारणालाई देशभरर लागू गररनेछ। 

६.८.9. सबै िह र प्रकारका स्वास््य संस्था िथा िनशजिहरूको सूचना प्रष्ट्रवतध िैत्री वैज्ञातनक अतभलेखीकरण 
गरी तनयतिि रूपिा अद्यावतधक गररनेछ। 

६.९. सेवाप्रदायक व्यजि िथा संस्थाबाट प्रदान गररन ेस्वास््य सेवालाई प्रभावकारी, िवाफदेही र गणुस्िरीय 
बनाउन स्वास््य व्यवसायी पररर्षद्हरूको संरचनाको ष्ट्रवकास, ष्ट्रवस्िार िथा सधुार गररनछे।  

६.९.१. स्वास््यसम्बन्धी व्यावसाष्ट्रयक पररर्षद्हरूलाई एकीकृि छािा ऐन बनाई संघीय ढाुँचाअनरुूप ष्ट्रवकास 
िथा प्रदेश िहिा ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

६.९.२. स्वास््यसम्बन्धी पररर्षद्हरूको संस्थागि िथा प्राष्ट्रवतधक क्षििा अतभवृष्ट्रद्ध गररनेछ।  
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६.९.३. सेवाग्राहीको स्वास््यप्रति सेवाप्रदायकलाई उत्तरदायी िथा व्यावसाष्ट्रयक बनाउन आचारसंष्ट्रहिाको 
पालनालाई सतुनजिि गररनेछ। 

६.९.४. स्वास््यकिीलाई आफ्नो कायव र सेवाप्रति िवाफदेही बनाउन कायवदक्षिाका आधारिा पाररितिक र 
सषु्ट्रवधा (performance based pay and incentives) को व्यवस्था तिलाइनेछ। 

६.१०. गणुस्िरीय और्षधी िथा प्रष्ट्रवतधिन्य स्वास््य सािग्रीको आन्िररक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गदै, कुशल 
उत्पादन, आपूतिव, भण्डारण र  ष्ट्रविरणलाई  तनयिन िथा प्रभावकारी व्यवस्थापनिाफव ि पहुुँच एवं सिजुचि प्रयोग 
सतुनजिि गररनछे।  

६.१०.१. और्षधी, उपकरण र प्रष्ट्रवतधिन्य स्वास््य सािग्रीहरूको िूल्य र गणुस्िर तनधावरण िथा तनयिनकलातग  
संघीय  ढाुँचाअनरुूप संरचना ष्ट्रवस्िार गदै लतगनकुा साथै िेनेररक ष्ट्रप्रजस्क्रप्सन (generic prescription) र दक्ष 
प्राष्ट्रवतधकसष्ट्रहिको अस्पिाल फािेसीको सञ्चालनलाई कायावन्वयन गररनेछ। 

६.१०.२. अत्यावश्यक और्षधी िथा प्रष्ट्रवतधिन्य स्वास््य सािग्रीको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साष्ट्रहि गरी 
आत्ितनभवरिा बढाइनेछ। 

६.१०.३. खाद्यपदाथव सरुक्षा, और्षधीको गणुस्िर िथा बिार िूल्य तनयन्त्रणको नीतिअनरुूप संघीय स्वास््य 
िन्त्रालय िथा प्रदेशको सािाजिक ष्ट्रवकास िन्त्रालयिा और्षधी िथा खाद्यपदाथव व्यवस्थापन िहाशाखाको व्यवस्था 
गने िथा आन्िररक उत्पादन हनुे वा आयाि गररने और्षधी वा और्षधीिन्य सािग्रीहरूको राष्ट्रिय िापदण्ड ियार 
गरी गणुस्िर सतुनजिि गररनछे।  

६.१०.४. और्षधी िथा और्षधीिन्य सािग्रीहरूको तनददविीकरण (specification) ियार गरी खररद, ढुवानी, 
गणुस्िरीय भण्डारण िथा ष्ट्रविरण पद्धतिलाई प्रभावकारी िथा व्यवजस्थि बनाइनछे। 

६.१०.५. तनजिि कायवष्ट्रवतध र िापदण्डको ष्ट्रवकास गरी अन्िरावष्ट्रिय, राष्ट्रिय िथा स्थानीय सरकारी, गैर-सरकारी 
िथा तनिी तनकायबाट प्राप्त हनुे और्षधी, उपकरण र और्षधीिन्य सािग्रीहरू आवश्यकिाका आधारिा ग्रहण 
िथा उपयोग गररनेछ। 

६.१०.६. और्षधी आयाि, तनयाविलाई व्यवजस्थि गनव राष्ट्रिय और्षधीय सिकव िा कायवलाई सबै िहिा ष्ट्रवस्िार 
गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। 

६.१०.७. प्रति-िैष्ट्रवक प्रतिरोधलाई सम्बोधन गनव तनगरानी िथा अनसुन्धानलाई सदुृढ बनाउुँदै पशपुन्छी, कृष्ट्रर्ष, 
खाद्यलगायिका क्षेत्रसुँगको सिन्वयिा तनरोधात्िक िथा रोकथािका उपायहरू अवलम्बन गररनेछ। 

६.१०.८. आयवेुददक और्षधी िथा िडीबटुीिन्य सािग्रीको गणुस्िर सतुनजिििाका लातग प्रभावकारी तनयिनको 
व्यवस्था तिलाइनछे। 
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६.११. सरुवा रोग, ष्ट्रकटिन्य रोग, पशपुन्छीिन्य रोग, िलवाय ु पररविवन र अन्य रोग िथा िहािारी 
तनयन्त्रणलगायि ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन पूववियारी िथा प्रतिकायवको एकीकृि उपायहरू अवलम्बन गररनछे। 

६.११.१. क्षयरोग, एचआइभी र एड्स िथा औलोलगायिका सरुवा रोगहरूको अध्ययन, अनसुन्धान, तनगरानी, 
रोकथाि, तनयन्त्रण, तनवारण र उन्िूलनको लातग प्रभावकारी कायवक्रिहरू कायावन्वयन गररनेछ। 

६.११.२. सूचीकृि रोगहरूको सूजचि गने पद्धति (notification system) ष्ट्रवकास गरी कायावन्वयन गररनछे। 

६.११.३. अन्िरावष्ट्रिय स्वास््य तनयिन २००५ अनरुूप रोगहरूलाई क्रिशिः तनयन्त्रण, तनवारण िथा उन्िूलन 
गनवकालातग संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहिा क्षििा िथा संयन्त्रको ष्ट्रवकास गररनेछ। 

६.११.४. वािावरण र स्वास््यिैत्री प्रष्ट्रवतधलाई प्रोत्साहन गदै प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई सिेि जिम्िेवार 
बनाई अस्पिाल िथा अन्य स्वास््य संस्थाहरू एवं प्रयोगशालाबाट उत्सजिवि फोहोर र और्षधीिन्य फोहोरको 
उजचि व्यवस्थापनको लातग तनयिनका साथै तनरन्िर अनगुिन गररनेछ। 

६.११.५. घरायसी िथा सिदुायिन्य फोहरिैला व्यवस्थापन िथा वािावरणीय सरसफाइलाई प्रबद्धवन गनव 
सिन्वय िथा पैरवी गररनेछ। 

६.११.६. िलवाय ुपररविवनका कारणले स्वास््यिा पने प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका कायवक्रिहरू पररिािवन 
िथा ष्ट्रवकास गरी सरोकारवालाहरूसुँग सहकायव एवि ्सिन्वय गररनछे।  

६.११.७. ष्ट्रवपद् िथा िहािारीको ित्काल सम्बोधन गनवको लातग सबै िहिा संयन्त्रको स्थापना, क्षििा ष्ट्रवकास, 
प्रतिकायव योिना िथा पूववियारी गनुवका साथै घमु्िी अस्पिाल सेवाको व्यवस्था गररनछे। 

६.११.८. ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन, िोजखि न्यूनीकरण, स्वास््य प्रबद्धवनलगायि सिग्र स्वास््य सेवािा नागररक र 
सिदुायको सहभातगिा र योगदानलाई प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ। 

 ६.१२. नसने रोगहरूको रोकथाि िथा तनयन्त्रणका लातग व्यजि, पररवार, सिाि िथा सम्बजन्धि तनकायहरूलाई 
जिम्िेवार बनाउुँदै एकीकृि स्वास््य प्रणालीको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनछे। 

६.१२.१. सबै िहका स्वास््य संस्थािाफव ि स्वस्थ िीवनशैली प्रबद्धवन गने कायवक्रिहरूको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार 
गररनेछ।  

६.१२.२. खानेपानी, वािावरणीय सरसफाइ, खाद्य सरुक्षा, जशक्षालगायिका ष्ट्रवर्षयसम्बन्धी तनकायहरूसुँग स्वास््य 
प्रबद्धवनका लातग बहकेु्षत्रीय सिन्वयलाई सदुृढ गररनछे। 

६.१२.३. व्यवसायका कारण स्वास््यिा पनवसक्ने प्रतिकूल असर िथा िोजखि न्यूनीकरण गनव व्यवसायीहरूको 
कायवस्थल सरुजक्षि र स्वस्थकर बनाउन बहकेु्षत्रीय साझेदारी गदै िापदण्डको ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ। 

६.१२.४. आनवुांजशक रोगहरूको रोकथाि िथा उपचारका लातग उपयिु पद्धतिको ष्ट्रवकास गररनेछ। 
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६.१२.५. िानव स्वास््यलाई हातन गने प्रशोतधि िथा ियारी खाद्यपदाथवहरूलाई तनरूत्साष्ट्रहि गदै खाद्यपदाथवको 
उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन िथा तबक्री ष्ट्रविरणको क्रििा स्वास््यलाई प्रतिकूल असर पने खालका रासायतनक 
पदाथव, ष्ट्रवर्षादी िथा अखाद्यवस्िहुरूको तिसावट र प्रयोगलाई तनयन्त्रण िथा तनयिन गररनेछ। 

६.१२.६. बहकेु्षत्रीय सिन्वयिाफव ि लागू पदाथवको तनयन्त्रण िथा िददराको प्रयोगलाई तनरूत्साष्ट्रहि गररने िथा 
सूिीिन्य पदाथवको तबक्री, ष्ट्रविरण िथा प्रयोगको प्रभावकारी तनयिन गररनेछ। 

६.१२.७. सडक दघुवटनालगायि अन्य प्रकोप (आगलागी, चट्याङ आदद) रोकथािका लातग िनस्वास््य प्रबद्धवन 
कायवक्रिका साथै संरचनात्िक व्यवस्था गररनेछ।  

६.१२.८. सबै ष्ट्रकतसिका वािावरणीय प्रदूर्षण िथा ष्ट्रवकास तनिावणको कारणले िनस्वास््यिा हनुे नकारात्िक 
प्रभाव न्यूनीकरण लातग िथा स्वस्थ िीवनशैलीका लातग साइकल लेन, साववितनक पाकव को तनिावणलगायि ष्ट्रवर्षय 
कायावन्वयन सरोकारवाला तनकायहरूसुँग सिन्वय िथा पैरवी गररनेछ। 

६.१३.  पोर्षणको अवस्थालाई सधुार गनव, तिसावटयिु िथा हातनकारक खानालाई तनरूत्साष्ट्रहि गदै गणुस्िरीय 
एवं स्वास््यवधवक खाद्यपदाथवको प्रबद्धवन, उत्पादन, प्रयोग र पहुुँचलाई ष्ट्रवस्िार गररनछे।  

६.१३.१. बहकेु्षत्रीय पोर्षणसम्बन्धी नीति िथा खाद्य सरुक्षालगायिका कायवक्रिहरू अद्यावतधक गदै उच्च 
प्राथतिकिाका साथ लागू गररनेछ। 

६.१३.२. िष्ट्रहला िथा बालबातलकालगायि ष्ट्रवतभन्न उिेर सिूहको सूक्ष्ि पोर्षण अवस्था सधुारका लातग खाद्य 
ष्ट्रवष्ट्रवधीकरण िथा सन्ितुलि आहार उपभोगिा िोड ददुँदै सबै िहिा अल्पकालीन, िध्यकालीन र दीघवकालीन 
उपायहरू अवलम्बन गररनेछ। 

६.१३.३. ष्ट्रवद्यालय स्वास््य कायवक्रि र पोर्षण जशक्षालाई सदुृढीकरण गदै कायवक्रि ष्ट्रवकास िथा सञ्चालन 
गररनेछ। 

६.१३.४. ष्ट्रवतभन्न पोष्ट्रर्षलो िथा स्वास््यवधवक खाद्यपदाथवहरूको उपभोगलाई प्रोत्साहन गदै घरायसी उत्पादनलाई 
प्रबद्धवन गररनेछ। 

६.१४. स्वास््य अनसुन्धानलाई अन्िरावष्ट्रिय िापदण्डअनरुूप गणुस्िरीय बनाउुँदै अनसुन्धानबाट प्राप्त प्रिाण र 
ि्यहरूलाई नीति तनिावण, योिना ििुविा िथा स्वास््य पद्धतिको ष्ट्रवकासिा प्रभावकारी उपयोग गररनछे। 

६.१४.१. नेपाल स्वास््य अनसुन्धान पररर्षद्को संस्थागि संरचना, क्षििा िथा कायवके्षत्रलाई सियानकूुल 
पररिािवन, ष्ट्रवकास िथा संघीय संरचनाअनरुूप ष्ट्रवस्िार गरी अन्िरावष्ट्रिय िापदण्डअनरुूप बनाइनेछ। 

६.१४.२. स्वास््य अनसुन्धानिा सबै िहको क्षििा ष्ट्रवकास गदै प्राजज्ञक िथा शैजक्षक संस्थाहरूको सिन्वयिा 
स्वास््य अनसुन्धानकिाव िथा प्राष्ट्रवतधक िनशजिलाई अनसुन्धानिा प्ररेरि गररनछे। 
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६.१४.३. सबै के्षत्र िथा तनकायबाट गररने स्वास््य अनसुन्धानका नतििालाई एकीकृि गरी प्राप्त  ि्य, 
प्रतिवेदन िथा तनष्कर्षवहरूलाई नीति तनिावण, योिना ििुविा िथा स्वास््य पद्धतिको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िारिा प्रयोग 
गररनेछ। 

६.१४.४. देशिा उपलब्ध और्षधीय ितडबटुी, िान्िव, खतनि रव्य, आयवेुद िथा परम्परागि जचष्ट्रकत्सा सम्बन्धी 
ग्रन्थ, ज्ञान, सीप आददको अनसुन्धान गरी बौष्ट्रद्धक सम्पजत्तको रूपिा अतभलेखीकरण, संरक्षण र सम्वधवन 
गररनेछ। 

६.१५. स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधतुनकीकरण, गणुस्िरीय िथा प्रष्ट्रवतधिैत्री बनाई एकीकृि 
स्वास््य सूचना प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनछे। 

६.१५.१. संघीय संरचनाअनरुूप सबै िहको स्वास््य सूचना प्रणालीलाई एकीकृि रूपिा ष्ट्रवकास िथा व्यवस्थापन 
गररनेछ। 

६.१५.२. स्वास््य सूचना  प्रणालीलाई एकीकृि, प्रष्ट्रवतधिैत्री, सियानकूुल र तनयतिि बनाउुँदै सबै िहिा सूचना 
प्रयोगको क्षििा अतभवृष्ट्रद्ध गररनेछ। 

६.१५.३. स्वास््य सूचना  प्रणाली, अनसुन्धान, सवेक्षण िथा तनगरानीबाट प्राप्त ि्य िथा सूचनाहरूलाई ष्ट्रवतभन्न 
िहिा हनुे अनगुिन, िूल्यांकन, नीति तनिावण, कायवक्रि ष्ट्रवकास िथा तनणवय प्रष्ट्रक्रयािा उपयोग गररनेछ। 

६.१५.४. स्वास््य सूचनाहरूको सरुक्षाको उपाय अवलम्बन गदै सेवाग्राहीको स्वास््य सेवा सम्बन्धी ष्ट्रववरणको 
ष्ट्रवद्यिुीय अतभलेखन (ई-रेकतडवङ) राख्न ेव्यवस्था तिलाइनछे। 

६.१५.५. स्वास््य के्षत्रिा ष्ट्रवद्यिान तनगरानी पद्धतिहरूलाई सदुृढ गदै एकीकृि तनगरानी पद्धतिको ष्ट्रवकास गरी 
अवलम्बन गररनेछ। 

६.१६. स्वास््यसम्बन्धी सूचनाको हक िथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी िानकारी पाउन े हकको प्रत्याभतूि 
गररनछे। 

६.१६.१. सेवाप्रदायकलाई स्वास््य सूचना प्रवाहिा जिम्िेवार बनाउुँदै, सूचनािैत्री स्वास््य संस्थाको ष्ट्रवकास 
गरी स्वास््य सेवा पाउने सेवाग्राहीको ससूुजचि िन्िरुी, गोपनीयिा र सूचनाको हकलाई सतुनजिि गररनछे। 

६.१६.२. नागररकको स्वास््य िथा सिाििा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपिा नकारात्िक असर पाने खालका सञ्चार 
सािग्रीहरूलाई तनरूत्साष्ट्रहि िथा तनयिन गररनछे। 

६.१७  िानतसक स्वास््य, िखु, आुँखा, नाक, कान, घाुँटी स्वास््य सेवालगायिका ष्ट्रवशरे्ष उपचार सेवालाई 
ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गररनछे। 

६.१७.१. आुँखाको प्राथतिक उपचार सेवालाई आधारभिू स्वास््य सेवािा एकीकृि गररनेछ।  
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६.१७.२. साववितनक तनिी साझेदारीिा आुँखा स्वास््य सेवालाई ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गदै केन्रीय तनकायबाट 
सिन्वय, सहकायव िथा तनयिन गनवका लातग संघीय स्वास््य िन्त्रालयिा एक आुँखा स्वास््य इकाइ स्थापना 
गररनेछ। 

६.१७.३. िखु स्वास््य िथा दन्ि सेवा सम्बन्धी रोगहरूको तनयन्त्रण िथा उपचार सेवालाई आधारभिू स्वास््य 
केन्रलगायि सबै िहिा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

६.१७.४. नाक, कान, घाुँटीको उपचार सेवालाई सबै िहिा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

६.१७.५. ज्ञान, सीप हस्िान्िरण िथा सीपतिजिि सेवाको अवधारणािाफव ि ष्ट्रवशेर्ष थप िातलििाफव ि िानतसक 
स्वास््य िथा िनोसािाजिक सेवालाई प्राथतिक अस्पिालहरूिाफव ि सबै नागररकको पहुुँच सतुनजिि गररनेछ।  

६.१७.६. अन्य ष्ट्रवजशष्ट्रिकृि स्वास््य सेवालाई आवश्यकिाअनसुार ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनेछ।  

६.१८. अस्पिाललगायि सबै प्रकारका स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररन ेसेवाको गणुस्िर सतुनजिि गररनछे। 

६.१८.१. स्वास््य सेवाको गणुस्िर सतुनजिििाका लातग एक संघीय तनयिनकारी संयन्त्रको (प्रत्यायन तनकाय) 
स्थापना िथा ष्ट्रवकास गररनछे। 

६.१८.२. सबै िहका स्वास््य संस्थाहरूको न्यूनिि सेवा गणुस्िर िापदण्ड ष्ट्रवकास िथा पररिािवन गरी लागू 
गररनेछ। 

६.१८.३. गणुस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाहका लातग तनदेजशका, गणुस्िर िापदण्ड िथा स्िरीय उपचार ष्ट्रवतध 
(उपचार प्रोटोकल) हरू पररिािवन िथा ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ। 

६.१८.४. उत्पादनस्थल र ष्ट्रविरणका चरणिा भ्याजक्सन, और्षधी, स्वास््य उपकरण, बायोलोजिकल 
ररयिेन्टलगायि स्वास््य सािग्रीहरूको गणुस्िर परीक्षण कायवष्ट्रवतध ष्ट्रवकास िथा पररिािवन गरी लागू गररनेछ। 

६.१८.५. स्वास््य संस्थाको जचष्ट्रकत्सकीय िथा व्यवस्थापकीय पक्षको परीक्षण गरी सेवाको गणुस्िर िथा 
संस्थागि क्षििा अतभवृष्ट्रद्ध गररनेछ। 

६.१८.६. स्वास््य के्षत्रिा प्रयोग हनुे ष्ट्रवष्ट्रकरणिन्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लातग आवश्यक िापदण्ड 
ििुविा गरी लागू गररनेछ। 

६.१९. स्वास््य क्षते्रिा नीतिगि, संगठनात्िक िथा व्यवस्थापकीय संरचनािा सियानकूुल पररिािवन िथा सधुार 
गदै सशुासन कायि गररनछे। 

६.१९.१. स्वास््य सेवालाई पारदशी, िवाफदेही एवं िनउत्तरदायी बनाउन स्वास््य सशुासन कायवष्ट्रवतध बनाई 
लागू गररनेछ। 
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६.१९.२. सेवाग्राहीको उिरुी, गनुासो, सझुावको सनुवुाइ गरी सोको सिाधानका लातग आवश्यक संयन्त्र ष्ट्रवकास 
गरी कायावन्वयन गररनेछ। 

६.१९.३. स्वास््य सेवाप्रदायक व्यजि र संस्थाको सरुक्षाको लातग प्रचतलि काननुी व्यवस्थाको सियानकूुल 
पररिािवन गरी लागू गररनछे। 

६.१९.४. सबै िहका स्वास््य संस्थाको स्वास््य सेवा र व्यवस्थापनको अनगुिन िथा िूल्यांकनको एकीकृि 
खाका ष्ट्रवकास िथा पररिािवन गरी लागू गररनेछ। 

६.१९.५. सबै स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररएको स्वास््य सेवाको बारेिा साववितनक सनुवुाइ िथा सािाजिक 
परीक्षण गने व्यवस्था तिलाइनेछ। 

६.१९.६. सबै िहिा स्वास््य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लातग संस्थागि क्षििा अतभवृष्ट्रद्ध गररनेछ। 

६.१९.७. सिदुायको संस्कृतिलाई सिेि िध्यनिर गदै स्वास््य सेवालाई सेवाग्राहीिैत्री बनाइन ेिथा उपभोिाको 
हक सतुनजिि गररनेछ। 

 

६.२०. िीवनपथको अवधारणाअनरुूप सरुजक्षि िाितृ्व, बालस्वास््य, ष्ट्रकशोर-ष्ट्रकशोरी िथा प्रिनन स्वास््य, प्रौढ 
िथा िेष्ठ नागररकलगायिका सेवाको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनछे। 

६.२०.१. सरुजक्षि िाितृ्व र प्रिनन स्वास््य सेवालाई गणुस्िरीय, सववसलुभ र पहुुँचयोग्य बनाइनछे। 

६.२०.२. िािजृशश ुस्वास््य, बालस्वास््य, ष्ट्रकशोर-ष्ट्रकशोरी स्वास््य, प्रौढ िथा िेष्ठ नागररकलगायि ष्ट्रवतभन्न 
उिेर िथा िोजखि सिूह लजक्षि सेवाहरूको सदुृढीकरण गदै प्रोफेसनल तिडवाईफ्री िथा नतसवङ सेवा ष्ट्रवस्िार 
गररनेछ। 

६.२०.३. िष्ट्रहला स्वास््यिा प्रभाव पाने सािाजिक तनधावरकहरूलाई िध्यनिर गदै  सरोकारवालाहरूसुँगको 
सिन्वयिा ष्ट्रवशेर्ष कायवक्रिको व्यवस्था गररनछे। 

६.२०.४. सरुजक्षि िाितृ्व र प्रिनन स्वास््य सेवालाई सदुृढ गनव प्रत्येक वडािा दक्ष प्रसूतिकिीको व्यवस्था 
गररनेछ। 

६.२०.५. काननुबिोजिि सरुजक्षि गभवपिन सेवालाई गणुस्िरीय िथा प्रभावकारी बनाइनेछ। 

६.२०.६. बाुँझोपनासम्बन्धी स्वास््य सेवालाई क्रिशिः प्रदेश िहिा ष्ट्रवस्िार गररनेछ।  
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६.२१. स्वास््य क्षते्रको ददगो ष्ट्रवकासका लातग आवश्यक ष्ट्रवत्तीय स्रोि िथा ष्ट्रवशरे्ष कोर्षको व्यवस्था गररनछे। 

६.२१.१. स्वास््य सेवािा सबैको सििािूलक पहुुँच वृष्ट्रद्ध गने, स्वास््य सेवािा व्यजिगि खचव (out of pocket 

expenditure) कि गने र लागि प्रभावकाररिाका आधारिा स्वास््यिा ष्ट्रवत्तीय स्रोिको पररचालन गने ष्ट्रवर्षयलाई 
सिेट्दै एकीकृि राष्ट्रिय स्वास््य ष्ट्रवत्तीय रणनीति ििुविा गरी कायावन्वयनिा ल्याइनेछ। 

६.२१.२. स्वास््य के्षत्रिा राज्यको लगानीलाई सिायनुकूुल वृष्ट्रद्ध गदै व्यजिगि खचवको भार क्रिशिः घटाइनेछ।  

६.२१.३. स्वास््य क्षते्रको सिग्र आम्दानी, लगानी, बाुँडफाुँड, प्रयोगको ष्ट्रवश्लरे्षणात्िक ष्ट्रववरण राष्ट्रिय स्वास््य 
लेखा (national health accounts) वाष्ट्रर्षवक रूपिा प्रकाजशि गरी नीति, कायवक्रि योिना ििुविा गनव प्रयोग 
गररनेछ। 

६.२१.४. सूिीिन्य, िददरािन्यलगायिका स्वास््यलाई हातन गने अन्य पदाथवबाट प्राप्त हनुे रािस्वको अतधकिि 
ष्ट्रहस्सा िनस्वास््य प्रबद्धवनलगायिका कायवक्रििा लगानी गररनेछ। 

६.२१.५. अन्िरावष्ट्रिय ष्ट्रवकास साझेदारहरूबाट तलइने आतथवक सहयोगलाई पररणाि िथा प्राथतिकिा तनधावरण 
गरेर दोहोरोपना नहनुे गरी प्रभावकारी पररचालन गररनेछ।  

६.२१.६. अति दगुवि, ग्रािीण के्षत्रका साथै अति सीिान्िकृि सिदुायहरूका लातग संघीय स्वास््य िन्त्रालयले 
ष्ट्रवशेर्ष कोर्षको व्यवस्था गने र प्रदेश, स्थानीय सरकारले उि कोर्षिा थप रकिको व्यवस्था गरी आउटररच 
जक्लतनक (outreach clinic) वा एकीकृि आधारभिू स्वास््य घमु्िी सेवाहरूद्वारा सेवाको सतुनजिििा गररनेछ। 

६.२२. बढ्दो सहरीकरण, आन्िररक िथा बाह्य बसाइसराइिस्िा ष्ट्रवर्षयहरूको सियानकूुल व्यवस्थापन गदै 
यसबाट हनु ेिनस्वास््यसम्बन्धी सिस्याहरूलाई सिाधान गररनछे।     

६.२२.१. िनसांजख्यक सूचनाको ष्ट्रवश्लरे्षण गरी सिग्र ष्ट्रवकास आयोिनाको योिना ििुविा िथा कायवक्रि ष्ट्रवकासिा 
उपयोग गररनेछ। 

६.२२.२. ितृ्यकुो कारण परीक्षण गने व्यवस्थाको ष्ट्रवकास गरी यसलाई व्यजिगि घटना दिावसुँग आबद्ध 
गररनेछ।  

६.२२.३. बाह्य िथा आन्िररक बसाइसराइ र सहरीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गररनेछ । यसबाट 
िनस्वास््यिा पने नकारात्िक असरलाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अवलम्बन गररनछे। 

६.२२.४. वैदेजशक रोिगारिा िाने नागररकहरूको स्वास््य सरुक्षाका लातग कायवष्ट्रवतध बनाई  लागू गररनछे। 

६.२३. िनसाजंख्यक ि्याकं व्यवस्थापन, अनसुन्धान िथा ष्ट्रवश्लरे्षण गरी तनणवय प्रष्ट्रक्रया िथा कायवक्रि ििुविासुँग 
आबद्ध गररनछे। 
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६.२३.१. हरेक वडास्िरको स्वास््य संस्थािाफव ि हरेक उिेर सिूहको यथाथव िनसंख्या ष्ट्रववरण अद्यावतधक 
गरी उिेर सिूह लजक्षि स्वास््य कायवक्रिहरूको योिना ििुविा गररनछे। 

६.२३.२. िीवनपथको अवधारणाअनसुार िनसांजख्यक ि्यांक व्यवस्थापन, अनसुन्धान िथा ष्ट्रवश्लरे्षण गरी तनणवय 
प्रष्ट्रक्रया िथा कायवक्रि ििुविासुँग आबद्ध गररनेछ। 

६.२३.३. अशि र अपांगिा भएकाहरूको स्वास््य सेवािा पहुुँच सतुनजिि गनव सबै िहिा अपांगिािैत्री संरचना 
र संयत्र ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ। 

६.२३.४. सरकारी िथा तनिी के्षत्रको संलग्निािा िेष्ठ नागररकको सष्ट्रक्रय र स्वस्थ िीवनका लातग िेष्ठ 
नागररक स्याहार केन्रहरूको स्थापनाका लातग सम्बजन्धि तनकायसुँग सिन्वय गररनेछ। 

६.२४. प्रति-िैष्ट्रवक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गदै संक्रािक रोग तनयन्त्रण िथा व्यवस्थापनका लातग एकद्वार 
स्वास््य पद्धतिको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनकुा साथै वाय ुप्रदूर्षण, ध्वतन प्रदूर्षण, िल प्रदूर्षणलगायिका वािावरणीय 
प्रदूर्षणका साथै खाद्यान्न प्रदूर्षणलाई वैज्ञातनक ढंगले तनयिन िथा तनयन्त्रण गररनछे।  

६.२४.१. वाय ु प्रदूर्षण, ध्वतन प्रदूर्षण, िल प्रदूर्षण, रासायतनक प्रदूर्षणलगायिका वािावरणीय प्रदूर्षणबाट 
िनस्वास््यिा पनवसक्ने असर न्यूनीकरणका लातग सम्बजन्धि तनकायसुँग सहकायव गदै ठोस वैज्ञातनक योिना 
िथा कायवक्रिहरूको ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ। 

६.२४.२. खाद्य प्रदूर्षणको तनयिन र तनयन्त्रणका लातग कायवयोिना ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ। 

६.२४.३. प्रति-िैष्ट्रवक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गनव एन्टीबायोष्ट्रटकको दरुुपयोगलाई प्रभावकारी तनयिन र 
तनयन्त्रण गनव आवश्यक कायवयोिनाको ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ।   

६.२५. आप्रवासन प्रष्ट्रक्रयाबाट िनस्वास््यिा उत्पन्न हनुसक्न ेिोजखिलाई न्यूनीकरण गनव िथा ष्ट्रवदेशिा रहेका 
नपेाली नागररकहरूको स्वास््य सरुक्षाका लातग सिजुचि व्यवस्थापन गररनछे।  

६.२५.१.  प्रस्थानपूवव, गन्िव्य िलुकुिा र आगिनपिाि स्वास््य परीक्षण, प्रबद्धवन िथा स्वास््य सेवािा पहुुँच 
र उपभोगका लातग आवश्यक व्यवस्था तिलाइनेछ।  

६.२५.२. ष्ट्रवदेशिा रहेका नेपाली नागररकको स्वास््य प्रबद्धवन िथा स्वास््य सेवािा पहुुँच र उपभोगका लातग 
आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गदै आवश्यक कायवष्ट्रवतध ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ।  

६.२५.३. ष्ट्रवदेशी नागररकहरूको नेपाल प्रवेशपूवव स्वास््य परीक्षणलाई अतनवायव गररनेछ। 

६.२५.४. आप्रवास स्वास््यका सूचनाहरूलाई सियानूकूल व्यवस्थापन गनव आप्रवास स्वास््य व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली (migration health management information system) को ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ। 
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७. संस्थागि व्यवस्था 

यस राष्ट्रिय स्वास््य नीतििा रहेका प्रावधानहरू कायावन्वयनका लातग देहायबिोजिि व्यवस्था गररनेछ। 

७.१. प्रदेश र स्थानीय सरकारको के्षत्रातधकार तभत्रका स्वास््य सम्बन्धी कायव संचालन िथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी 
िि ्िि सरकारहरुले तलने नीतिको लातग यो नीति िागवदशवक नीतिको रुपिा रहने छ। 

७.२. यस नीतिको प्रभावकारी कायावन्वयनका लातग संष्ट्रवधानले पररभाष्ट्रर्षि गरेको जिम्िेवारी िथा संघीय 
संरचनाअनरुूप संघ, प्रदेश, स्थानीय िहिा ष्ट्रवद्यिान संरचनाका साथै स्वास््यसुँग सम्बजन्धि सबै संस्था र 
संरचनाहरू पनुरावलोकन, सधुार िथा संशोधन गरी लागू गररनेछ। 

७.३. नीतिले पररकल्पना गरेअनसुार ऐन, तनयिावली, िापदण्ड, तनदेजशका, कायवष्ट्रवतध, प्रोटोकललगायिका 
दस्िावेिहरू ष्ट्रवकास गरी लागू गररनेछ। 

७.४. संघीय संरचनाबिोजिि आवश्यक किवचारीहरूको दरबन्दी तसिवना गरी संस्थागि क्षििा सदुृढ गररनेछ। 

७.५. स्वास््य क्षेत्रका ष्ट्रवद्यिान ष्ट्रवर्षयगि नीतिहरूलाई आवश्यकिाअनसुार यसै नीतिअन्िगवि ष्ट्रवर्षयगि ष्ट्रवस्ििृ 
रणनीतिको रूपिा ष्ट्रवकास गररनेछ। 

७.६. राष्ट्रिय स्वास््य नीति २०७६ अनरुूप हनुे गरी प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्रादेजशक िथा स्थानीय 
संरचनाहरू ष्ट्रवकास ष्ट्रवस्िार गनेछ। 

७.७ नीतिको ष्ट्रवस्ििृ कायवयोिना ियार गरी कायावन्वयन गररनेछ। 

 

८. ष्ट्रवत्तीय स्रोि 

संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट ष्ट्रवतनयोजिि सरकारी स्रोि, वैदेजशक ऋण िथा सहयोगका साथै तनिी िथा गैर-
सरकारी के्षत्रबाट गररने लगानी एवं प्रादेजशक िथा स्थानीय सरकारको सिेि लागि सहभातगिािा यस राष्ट्रिय 
स्वास््य नीति कायावन्वयनका लातग ष्ट्रवत्तीय स्रोि हनुेछन।् 

  

९. अनगुिन िथा िूल्याकंन  

९.१. राज्यका ष्ट्रवतभन्न िहिा सञ्चालन गररने स्वास््य कायवक्रिहरूको तनयतिि रूपले अनगुिन र िूल्यांकन 
गररने व्यवस्था गनव उपयिु संयन्त्र बनाई कायावन्वयनिा ल्याइनेछ।  
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९.२. राष्ट्रिय योिना आयोगले ििुविा गरी व्यवहारिा ल्याएको नतििािा आधाररि अनगुिन िथा िूल्यांकन 
ढाुँचा िथा संघीय िातिला िथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयले कायावन्वयनिा ल्याएको अनगुिन िथा िूल्यांकन 
प्रणालीसिेिलाई िध्यनिर गदै उपयिु अनगुिन िथा िूल्यांकन प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ। 

९.३. स्वास््य सूचना प्रणालीलाई सियानसुार पररिािवन िथा ष्ट्रवद्यिुीय प्रणालीको ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गरी 
अनगुिन िथा िूल्यांकन प्रणालीलाई सहि र तनयतिि बनाइनेछ। 

 

१०. िोजखि   

१०.१. नेपालको संष्ट्रवधानले आधारभिू स्वास््य सेवालाई प्रत्येक नागररकको िौतलक अतधकारको रूपिा स्थाष्ट्रपि 
गरेको र देश संघीय संरचनाअन्िगवि सेवािा सििािूलक पहुुँचका साथै गणुस्िरीय स्वास््य सेवालाई िध्यनिर 
राखी नेपाल सरकारका नीति िथा कायवक्रिहरूलाई सिेि आधार बनाई राष्ट्रिय स्वास््य नीति २०७6 ििुविा 
गररएको भए िापतन यथेि बिेट ष्ट्रवतनयोिन गनव नसकेको अवस्थािा स्वास््य सेवाको घोष्ट्रर्षि नीति िथा 
रणनीतिहरूको कायावन्वयनिा कदठनाइ हनुसक्ने सम्भावना रहन्छ।  

१०.२. संघीय संरचनाअनरुूप स्वास््यको पूवावधारको ष्ट्रवकास, संगठनात्िक पररिािवन र स्वास््य िनशजिको 
व्यवस्थापनिा हनुसक्ने िष्ट्रटलिाले स्वास््य सेवा प्रभाष्ट्रवि हनुे सम्भावना छ। 
 
११. खारेिी र वचाउ 

राष्ट्रिय स्वास््य नीति २०७१ खारेि गररएको छ। ष्ट्रवर्षयगि ष्ट्रवस्ििृ रणनीति िारी भएपिाि सम्बजन्धि ष्ट्रवद्यिान 
ष्ट्रवर्षयगि नीतिहरू स्वििः खारेि हनुेछन।् 


