
 

 

  

स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर रहेका 
नागररकलाई समेट्ने रणनीति 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कणााली प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 
बीरेन्द्रनगर, स रे्खि  

२०७७ 

२०७७—२०८२ 



1 | स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर रहेका नागररकलार्ा समेट्ने रणनीति २०७७—२०८२ 

  

 



2 | स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर रहेका नागररकलार्ा समेट्ने रणनीति २०७७—२०८२ 

  

  



3 | स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर रहेका नागररकलार्ा समेट्ने रणनीति २०७७—२०८२ 

  

 



4 | स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर रहेका नागररकलार्ा समेट्ने रणनीति २०७७—२०८२ 

  

तबषय सूचच 
१. पररचय ....................................................................................... 5 

१.१ पषृ्ठभतूम र औचचत्य ............................................................................................... ५ 

१.२ विामान अवस्था .................................................................................................. ६ 

२. लक्ष्य, उद्दशे्य  िथा रणनीतिहरू ........................................................ ७ 

२.१ लक्ष्य ............................................................................................................... 7 

२.२ उद्दशे्यहरू ......................................................................................................... 7 

३. रणनीति कायाान्द्वयनको अन गमन िथा मूल्याङ्कनका म ख्य सूचकहरु ........... 12 

४.  अन सूचचहरू ............................................................................. 14 

 

  



5 | स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर रहेका नागररकलार्ा समेट्ने रणनीति २०७७—२०८२ 

  

१. पररचय 
१.१ पषृ्ठभतूम र औचचत्य 
नेपालको सहवधानमा सबै नागररकले आधारभिू स्वास््य सेवा तन:श ल्क रुपमा प्राप्त गने अतधकारलार्ा 
मौतलकहकको रुपमा प्रत्याभिू गररएको छ । नयाुँ संहवधान जारी भई देश संघीय संरचनामा गएसगै 
सतबधानको अन सूचच ८ मा आधारभिू स्वास््य सेवा प्रवाहको स तनचिििा गने म ख्य चजम्मेवारी स्थानीय 
सरकारमा रहेको छ। प्रदेशमा हवद्यमान स्वास््य समस्या र च  नौतिहरुलाई सही ढंगले पहहचान गरर 
नागररकलार् प्रभावकारी रूपमा ग णस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाह र जनस्वास््य प्रबधानको स तनचिििा 
गने चजम्मेवारी प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।  
 
कणााली प्रदेश मानव हवकास सूचकांङ्कमा अन्द्य प्रदेशहरू भन्द्दा पछाति रहेको र यस प्रदेशका अतधकांश 
चजल्लाहरू राहिय औसि भन्द्दा धेरै पछाति रहेका छन।् कठिन भौगोतलक अवस्था, यािायािको न्द्यून 
पह ुँच, आतथाक, सामाचजक र सांस्कृतिक लगायिका कारणहरूले गदाा यस प्रदेशमा स्वास््य सेवाको 
पह ुँच र उपयोतगिामा अझै उल्लेख्य स धार गन ापने अवस्था रहेको छ।पतछल्ला दशकहरूमा कणााली 
प्रदेशको स्वास््य िथा पोषणको क्षेत्रमा केही स धार भए िापतन अपेचक्षि प्रगति ह न सकेको छैन।प्रदेश 
अन्द्िगािकै चजल्ला बीच पतन भौगोतलक, लैहिक, जािीय र आतथाक अवस्थाका आधारमा स्वास््य 
सेवाको पह ुँचमा असमानिा रहेको छ ।नेपाल जनसांचख्यक िथा स्वास््य सवेक्षण २०१६ अन सार 
कणााली प्रदेशको चशश  मतृ्य दर प्रति हजार चजहवि जन्द्ममा ४७ जना रहेकोमा सन ्२०१९ मा गररएको 
बह स चक सवेक्षण अन सार सो दर २७ मा झरेको देचर्खन्द्छ यद्यहप यो सूचक अन्द्य प्रदेशको भन्द्दा उच्च 
रहेको छ । 

प्रदेशको समग्र हवकास र जनिाको स्वास््य तबच अन्द्योन्द्याचिि सम्बन्द्ध रहेको ह न्द्छ । स्वस्थ 

नागररकले मात्र उत्पादनशीलिा र ग णस्िरीय जीवनपद्दतिमा योगदान प यााउने भएकोले समदृ्ध समाज 

तनमााण गनामा स्वास््यको महत्वपूणा भतूमका रहेको ह न्द्छ । त्यसैले स्वास््य क्षेत्रमा गररने लगानीले 

सवाािीण हवकासमा सकारात्मक प्रभाव पाने भएको ह ुँदा यस प्रदेशमा स्वास््य क्षेत्रको लगानी थप बठृद्द 

गन ापने आवश्यकिा रहेको छ।  

संहवधानको ममा, राहिय स्वास््य नीति २०७६ ले पररकल्पना गरेको स्वास््यमा सवाब्यापी पह ुँचको 
तसद्दान्द्िलार्ा आत्मसाि ्गदै कणााली प्रदेश स्वास््य नीति २०७६ ले ग णस्िरीय स्वास््य सेवामा 
पह ुँच िथा यसको उपभोगलाई स तनचिि गना समिामूलक एवं जवाफदेही स्वास््य प्रणालीको लक्ष्य 
रारे्खको छ ।कणाालीमा हवद्यमान स्वास््य िथा पोषण क्षेत्रमा रहेको असमानिा हटाउन, उपलब्ध 
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िोिको सम चचि प्रयोग गरी सबै क्षेत्र, वगा, तलि, जाति, धमा र सम दायमा स्वास््य सेवाको समान 
पह ुँचको अतधकारलाई स तनचिि गनाका लातग यो रणनीति िज ामा गररएको छ। 
 
१.२ विामान अवस्था 
सन ्२०१८ मा सन्द्पन्न भएको स्वास््य संस्थाको ित्परिा सवेक्षण अन सार कणाालीका एक तिहाई 
स्वास््य संस्थाहरुमा दरवन्द्दी अन सार स्वास््यकमीहरुको व्यवस्थापन ह न सकेको छैन ।नेपाल 
जनसाचख्यक िथा स्वास््य सवेक्षण २०१६ अन सार अझैपतन प्रदेशका २४ प्रतिशि मात्र बातसन्द्दाहरू 
आधा घण्टातभत्र स्वास््य संस्थामा प ग्ने अवस्था रहेको छ, ४८ प्रतिशि बातसन्द्दालार् स्वास््य संस्थामा 
प ग्न आधा देचर्ख एक घण्टा समय लाग्छ भने बाुँकी २८ प्रतिशि जनिाहरूलार्ा स्वास््य संस्थामा प ग्न 
एक घण्टा भन्द्दा बढी समय लाग्न ेअवस्था रहेको छ । प्रदेशका द र् तिहार् स्वास््य संस्थाहरुमा 
पररवार तनयोजनका ५ वटै आध तनक साधनहरु उपलब्ध ह न सकेका छैनन ्भन े२५ प्रतिशि भन्द्दा 
बढी बालबातलकाहरू पूणा र्खोपको सेवाबाट बचन्द्चि रहेका छन।् यस प्रदेशमा एक तिहार् प्रस िी घरमै 
ह ने गरेको छ भने अझैपतन नवजाि चशश  मतृ्य दर, ५ बषाम तनका बालबातलकाहरुको मतृ्य दर साथै 
बालबातलका, हकशोरहकशोरी िथा प्रजनन उमेरका महहलाहरुमा ह न े क पोषणको अवस्था अन्द्य 
प्रदेशहरूको ि लनामा उच्च रहेको छ । 
 
हवशेषगरी हवपन्न, सीमान्द्िकृि िथा बचितिकरणमा परेका महहला र बालबातलकाहरूले स्वास््य सेवाको 
उपभोग कम ह न मा अपांगिा भएका व्यचि, हकशोरहकशोरी, बालबातलका िथा, लैंतगक 
अल्पसंख्यकहरूका लातग स्वास््य संस्था िथा सेवा मैत्रीपूणा ह न नसक्न  रहेको छ। त्यसैगरी ग णस्िरीय 
सेवा प्रवाह गना दक्ष जनशचिको कमी, सेवा प्रदायकको व्यवहार साथै सेवा उपलब्ध गराउुँदा ह ने 
अन्द्य तबतभन्न प्राहवतधक कमीकमजोरीका कारण पतन लचक्षि सम दायले प्रभावकारी रूपमा सेवा तलन 
सकेका छैनन।् हवकट क्षते्रमा बसोबास गने नागररकहरूलाई तनकै लामो द री पार गरेर स्वास््य संस्था 
जान पने िर स्वास््य संस्थामा आधारभिू स्वास््य सेवाहरू जस्िैैः र्खोप, स रचक्षि माितृ्व, नवजाि चशश  
स्याहार लगायि तनयतमि िथा आकचश्मक स्वास््य सेवाहरू उपलब्ध ह न नसकेकोले सेवाबाट वचिि 
रहन परेको अवस्था छ । 
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८ १५–४९ वषाका हववाहहि महहलाहरुमा पररवार तनयोजनको 
अपररपूिा मागको प्रतिशि 

२६ २३.७ - 

९ १५–१९ वषा उमेरका हकशोरावस्थामा गभाविी ह न ेप्रतिशि   १९ १७ - 

स्रोिैः नेपाल जनसाुँचख्यक िथा स्वास््य सवेक्षण २०१६ 

२. लक्ष्य, उद्दशे्य   िथा रणनीतिहरू  

२.१ लक्ष्य 
स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर रहेका समूहमा स्वास््य सेवाको पह ुँच र उपभोगमा अतभबहृद्ध गने । 

 

२.२ उद्दशे्यहरू 
(१) भौगोतलक तबकटिाका कारण पह ुँच बाहहर रहेका सम दायमा स्वास््य सेवाको पह ुँच र उपभोग 

बहृद्ध गने । 

(२) आतथाक अभावका कारण स्वास््य सेवाको उपभोगबाट बचिि सम दायमा पह ुँच र उपभोग बहृद्ध 

गने। 

(३) सामाचजक, लैहिक िथा सांस्कृतिक वाधा व्यवधानका कारण स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर 

रहेका सम दायमा पह ुँच र उपभोग बहृद्ध गने । 

(४) स्वास््य सेवा प्रणाली स दृढ गरी ग णस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाहको स तनचिििा गने। 
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उदेश्य (१) भौगोतलक तबकटिाका कारण पह ुँच बाहहर रहेका सम दायमा स्वास््य सेवाको पह ुँच र 

उपभोग बहृद्ध गने रणतनतिहरु  

१. स्वास््य सेवाको पह ुँच प ग्न नसकेका वगा, सम दाय िथा क्षेत्रहरूको नक्शांङ्कन गरी पहहचान गने,  

२. भौगोतलक रूपमा पह ुँच बाहहर रहेको वगा/सम दायलार्ा आधार मानी स्थानीय िहसुँगको सहकायामा 

स्वास््य संस्था प ग्न एक घण्टा भन्द्दा बढी समय लाग्ने तबषयलार्ा ध्यानमा रार्खी रणनीतिक 

स्थानमा आधारभिू स्वास््य केन्द्र/साम दाहयक स्वास््य ईकार्ा स्थापना िथा सिालन गरी स्वास््य 

सेवा प्रदान गने । 

३. विामा रहेका सबै स्वास््य संस्थाबाट सेवाको पह ुँच नप गेको भौगोतलक क्षते्र िथा सम दायमा 

िोहकएको काया गनेगरी साम दाहयक नसा माफा ि सेवा प्रदान गने ।  

४. पह ंच नप गेको सम दाय/वस्िीलार्ा प्राथतमकिा ठदई हवद्यालय नसा कायाक्रम माफा ि स्वास््य सेवाको 

हवस्िार गने ।  

५. यािायािको पह ुँच नप गेका बस्िी िथा क्षेत्रहरूमा स्रेचरको उपलव्धिा स तनचिि गने ।  

५. र  ि एवम ्प्रभावकारी प्रषेणका लातग सरोकारवाला तनकायहरूसुँग समन्द्वय गरी हरेक स्थानीय 
िहमा एम्ब लेन्द्स सेवा स तनचिि गने । 

६. स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन कठिनार् भएको भौगोतलक हवकट स्थानमा तसतमि सख्यामा रहेका 

घर पररवारलाई एहककृि वस्िीमा रुपान्द्िरण गना वह पक्षीय समन्द्वय र पैरवी गने । 

७. द गाम क्षेत्रमा टेतलमेतितसन, सेतलमेतितसन, हटलार्न सेवा, ड्रोन लगायिका प्रहवतधको माध्यमबाट 

द र चचहकत्सा हवशेषज्ञ स्वास््य सेवा हवस्िार र स दृढीकरण गने ।  

८. आवश्यकिा िथा प्रातथमकिा अन सार हवशेषज्ञ स्वास््य सेवा सहहिको एहककृि जन/स्वास््य 

चशहवर संचालन गने 

९. आवश्यकिा अन सार अस्पिाल िथा वतथाि सेन्द्टरमा आमा घर/क रुवा घर तनमााण िथा सिालन 

गने ।  
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उदेश्य (२) आतथाक अभावका कारण स्वास््य सेवाको उपभोग गना नसकेका सम दायमा पह ुँच र 

उपभोग बहृद्ध गने रणनीतिहरु 

१. आकचस्मक स्वास््य अवस्थामा गरीव र हवपन्न नागररकलार्ा प्रषेण गना प्रदेशस्िरमा प्रषेणका लातग 

आवश्यक वजेट िथा कायाक्रमको व्यवस्थापन गने। 

२. स्थानीय िहसुँगको समन्द्वय र सहकायामा हवपन्न नागररकलाई स्वास््य सेवा सहज रुपमा उपलव्ध 

गराउन यािायाि/प्रषेण बापिको र्खचाको व्यवस्थापन गने। 

३. सिक यािायािको पह ुँच नप गेको द गाम क्षेत्रमा िथा आपिकालीन अवस्थामा (प्रस ति सेवा समेि) 

स्वास््य सेवा प्रवाह गना आवश्यकिा अन सार हवार् यािायाि व्यवस्था तमलाउने । 

४. तनयमान सार स्वीकृि भई संचालनमा रहेका शहरी स्वास््य केन्द्र िथा साम दाहयक स्वास््य 

ईकाईको तनरन्द्िरिाको लातग स्थानीय िहको समन्द्वयमा आवश्यक बजेट िथा कायाक्रमको 

व्यवस्थापन गने । 

५. तनजी स्वास््य संस्थाहरूबाट सेवा तलने क ल सेवाग्राहीको कम्िीमा पतन १० प्रतिशि हवपन्न िथा 

असहायहरूलार्ा तन:श ल्क सेवा प्रवाह गरेको स तनचिि गने । 
६. म ट  रोग, क्यान्द्सर, मगृौला, स्पाईनल ईन्द्जरी, हेि र्न्द्जरी  ,पाहका न्द्सन्द्स , अल्जार्मर, तसकलसेल 

एनेतमया जस्िा किारोगहरूको सह तलयि उपचारका लातग सहयोग, सहकाया  समन्द्वय एवं 

सहजीकरण गने। 

७. पहहचान गररएका हवपन्न पररवारहरूलार् तनैःश ल्क स्वास््य बीमा कायाक्रममा समावेश गराउन 

स्थानीय िहसुँग सहकाया र सहजीकरण गने । 

८. प्रदेश सरकार मािहिका अस्पिालहरूमा सामाचजक सेवा र्कार्ाको हवस्िार एवं स हद्धढीकरण 

गने । 

९. औषधी प्रतिरोधी क्षयरोग, क ष्ठरोग, एच.आई.भी/एड्स जस्िा संक्रतमि रोगहरु, नसने रोगहरू र 

अन्द्य दीघा रोगबाट प्रभाहवि हवपन्नहरुको जीहवकोपाजानका लातग बह पक्षीय समन्द्वय गने। 
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उदेश्य (३) सामाचजक, लैहिक िथा सास्कृतिक वाधा व्यवधानका कारण स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर 

रहेका सम दायमा पह ुँच र उपभोग बहृद्ध गने रणनीतिहरू 
१. स्थानीय िहसुँगको सहकाया र समन्द्वयमा हपछतिएका जािजाति द गाम वस्िीका सम दाय, 

लोपोन्द्म र्ख, अल्पसंख्यक र बचन्द्चिीकरणमा परेका समूह जस्िैैः राउटे‚ राजी, बादी, मौसमी 

कामदार, आप्रवासी आठद रहेको स्थानमा घ म्िी स्वास््य चशहवर माफा ि स्वास््य सेवा प्रवाह 

गने। 

२. राउटे लगायिका लोपोन्द्म र्ख र अल्पसंख्यक सम दायलार्ा र्खोप िथा स रचक्षि माितृ्व सेवा उपभोग 

गरे बापि थप प्रोत्साहनको व्यवस्थापन गने । 

३. उच्च हहमाली स्थानमा यासाा लगायिका जतिव टीहरू संकलन गना जाने सम दायलार्ा लचक्षि गरी 

उि स्थानमा घ म्िी स्वास््य चशहवर माफा ि सेवा प्रदान गने । 

४. प्रदेशका पयाटकीय क्षेत्रहरू जस्िै तलमी, से-फोक्स ण्िो, रारा लगायिका स्थानमा भ्रमण गने 

आन्द्िररक एवं वाह्य पयाटकहरूलार् लचक्षि गरी आवश्यकिा अन सार स्वास््य सेवा प्रवाह गने। 

५. प्रदेशका तबतभन्न स्थानमा हक्रयाशील परम्परागि स्वास््य सेवा प्रदायकहरूलार्ा हवद्यमान स्वास््य 
सेवा प्रणालीमा प्रषेणका लातग प्रोत्साहहि गना स्थानीय िहहरूसुँग समन्द्वय एवं सहकाया गने ।  

६. हवद्यमान तबतभन्न भेदभाव पूणा सामाचजक परम्परा, चलन, छाउपिी, बालहववाह, छोराछोरी बीचको 

भेदभाव,  आठदको उन्द्मूलनको लातग सरोकारवालाहरुसुँग समन्द्वय गरी तबतभन्न कायाक्रम सिालन 

गने ।   

७. स्थानीय िहसुँग समन्द्वय गरी बदृ्धािम, प नस्थाापन केन्द्र, स धार गहृ साथै अस्थायी चशहवरमा 

बसोवास गने ब्यचिहरुको स्वास््य सेवामा पह ुँच स तनचिििा गने ।    

८. स्वास््य सेवा तलन आउने सबै सेवाग्राही (जाि, धमा, सम्प्रदाय  ,क्षेत्र,  वगा, लैहिक , उमेर, अपांगिा, 

दीघारोगी, आठद) लाई सम्मानजनक, भेदभावरहहि सेवा प्रवाह गने ।  

९. अस्पिालमा रहेका एकद्धार संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको प्रभावकारी संचालन र स दृढीकरण गने। 

१०. सबै स्वास््य संस्थाहरूबाट ग णस्िरीय परामशा सेवा हवस्िार गरी व्यवहार पररविानका लातग 

संचारका हक्रयाकलापहरू सिालन गने । 

११. आवश्यकिा अन सार स्थानीय भाषामा प्रभावकारी माध्यम र सामाग्रीहरू प्रयोग गरी स्वास््य चशक्षा 

सूचना िथा सिारका हक्रयाकलापहरू संचालन गने । 
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उदेश्य (४) - स्वास््य सेवा प्रणाली स दृढ गरी ग णस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाहको स तनिििा गने 

रणनीतिहरु 

१. स्वास््य सेवाको पह ुँच प ग्न नसकेका वगा, सम दाय र क्षेत्रहरूको पहहचान गरी नक्शाकन गने। 

२. स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त ि्यांकहरूलार्ा र्खचण्िकृिरूपमा हवश्लषेण गरी पह ुँच 

नप गेका वगा, सम दाय र क्षेत्रका लातग योजना िज ामा गना उपयोग गने ।  

३. स्वास््य सेवाको पह ंच अतभवहृद्ध गना दक्ष जनशचिको व्यवस्था गरी द गाम स्थानका विा एवम ्

रणनैतिक स्थानहरूमा आवश्यकिा अन सार वतथाङ सेन्द्टरहरूको स्थापना गने । 

४. भौतिक पूवााधार, मानव संसाधन, औषतध िथा उपकरणहरूको स तनचिि गरी स्वास््य संस्थाहरूबाट 

लचक्षि वगा मैत्री सेवा प्रवाह गने । 

५. स्वास््य सेवाको पह ुँचबाट बचितिकरणमा परेका सम दायलार्ा लचक्षि गरी आवश्यकिा अन सार 

बजेट व्यवस्थापन गने र स्थानीय िहलार्ा पतन सोहह बमोचजम बजेट हवतनयोजन गना सहजीकरण 

गने । 

६. द गाम िथा हवकट क्षेत्रमा कामगने स्वास््यकमीलार् प्रोत्साहन र थप स हवधाको व्यवस्था गने । 
७. आवश्यकिा िथा प्रातथकमिाको आधारमा क्रतमक रुपमा स्वास््य संस्थाहरुको स्िरोन्नति िथा 

हवस्िार गदै लैजाने। 

८. हवशेषज्ञ स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुसुँग समन्द्वय गरी पह ुँच नप गेका स्थानका स्वास््य 

संस्थाहरूबाट आबतधकरूपमा हवशेषज्ञ स्वास््य सेवा प्रवाह गने व्यवस्था तमलाउने ।   

९. पह ुँच नप गेका स्वास््य संस्थाबाट गररने प्रषेण पद्दतिलार्ा थप व्यवचस्थि र प्रभावकारी बनाउने। 

१०. ि्यमा आधाररि आवतधक अन गमन, सहयोगात्मक स परीवेक्षण, पषृ्ठपोषण, स्थलगि अन चशक्षण 

गने। 

११. योजना िज ामा प्रहक्रयामा पह ुँच बाहहर रहेका लचक्षि सम दायहरूको सहभातगिा स तनचिि गने।  

१२. आवतधक सामाचजक लेर्खा परीक्षण र सावाजतनक स न वार् माफा ि लचक्षि वगा र सम दायको सेवामा 

पह ंच प गे नप गेको लेर्खाजोर्खा गरी स्वास््य प्रणालीलार् थप चजम्मेवार र जवाफदेही बनाउने ।  

१३. द गाम स्थानका स्वास््य संस्थाहरूमा अत्यावश्यक औषधी र उपकरणको तनरन्द्िर   आपूतिा स तनचिि  

गने ।  
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१४. आपिकालीन अवस्थामा प्रभाहवि क्षेत्रमा आकचश्मक िथा तनयतमि स्वास््य सेवा प्रवाहको स तनचिि 

गने ।  

१५. स्वास््य संस्थामा सम्मानजनक िथा ग णस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाहको लातग सेवाग्राहीको ग नासो 

िथा उज रीको व्यवस्थापन गना प्रभावकारी संयन्द्त्रको हवकास गने । 

१६. सेवा प्रदायकलाई लैंतगक समानिा, सामाचजक समावेशीकण, लैहिकिामा आधाररि हहंसा, यौनजन्द्य 

दूव्यावहार िथा सामाचजक हवभेदपूणा व्यवहारसुँग सम्बचन्द्धि कानूनी व्यवस्थाका वारेमा स सूचचि 

गने । 

३. रणनीति कायाान्द्वयनको अन गमन िथा मूल्याङ्कनका म ख्य सूचकहरु  
३.१ स्वास््य सेवाबाट बचितिकरणमा परेको जनसंख्या 

३.२ पह ुँच बाहहर रहेको वगा सम दायलार्ा समेट्न रणनीतिक स्थानमा स्थापना भएका साम दाहयक 

स्वास््य ईकार् /आधारभिू स्वास््य केन्द्रहरुको संख्या   

३.३ पह ुँच नप गेको भौगोतलक क्षेत्रमा सम दायमा नसा पररचालन भएको संख्या 

३.४ हवद्यालय नसा कायाक्रम लागू भएका हवद्यालयको संख्या 

३.५ एम्ब लेन्द्स सेवा सिालन भएको स्थानीय िहको संख्या 

३.६ हटलार्न सेवा, टेतलमेतितसन, सेतलमेतितसन  ड्रोन लगायिका प्रहवतधको माध्यमबाट  स्वास््य सेवा 

प्रदान संस्थागररएको स्वास््य  िथा सेवाग्राहीको  संख्या  

३.७ हवशेषज्ञ स्वास््य सेवा सहहिको एहककृि जनस्वास््य चशहवरहरूबाट लाभाचन्द्विको संख्या 

३.८ आमा घर क रुवा घर सिालन भएका अस्पिाल िथा वतथाि सेन्द्टरको संख्या 

३.९ गरीव र हवपन्न वगालार् प्रेषण गना प्रदेशस्िरमा छ ट्यार्एको वजेट 

३.१० गरीव र हवपन्न वगाले प्रषेण सेवा तलएको संख्या 

३.११ आकचस्मक अवस्थामा तनश ल्क यािायाि /प्रषेण (हवार् समेि) सेवा तलएको संख्या  

३.१२ तनजी स्वास््य संस्थाहरूबाट तनैःश ल्क सेवा तलएका सेवाग्राहीहरुको संख्या 

३.१३ किा रोगहरूको सह तलयि उपचार बाट लाभाचन्द्वि भएका सेवाग्राहीको संख्या 

३.१४ स्वास््य हवमा कायाक्रममा समावेश भएका हवतमि संख्या 

३.१५ एकद्धार संकट ब्यवस्थापन केन्द्र माफा ि सेवा तलनकेो संख्या 

३.१६ द गाम स्थानका विाहरूमा एवं रणनीतिक स्थानहरूमा स्थापना भएको वतथाङ सेन्द्टरहरूको संख्या  
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३.१७ अपांगिा मैत्री स्वास््य संस्थाको संख्या 

३.१८ बालबातलका िथा हकशोरहकशोरी मैत्री स्वास््य संस्थाको संख्या 

३.१९ जेष्ठ नागररक मैत्री स्वास््य संस्थाको संख्या  

३.२० लैंतगक संवेदनशील स्वास््य संस्थाको संख्या 

३.२१ दरबन्द्दी अन सार पदपूतिा भएको स्वास््य संस्थाहरुको प्रतिशि 

३.२२ प्रदेशस्िरमा स्वास््य क्षेत्रको छ ट्यार्एको बजेटको प्रतिशि 

३.२३ स्िरोन्नति भएका स्वास््य संस्थाहरुको संख्या 

 
नोटैः मातथ उल्लेचर्खि सूचकहरूलार्ा आधार मानी अन गमन र मूल्याङ्कन ढाुँचा ियार गरी कायाान्द्वयन 

गररनेछ ।  
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४.  अन सूचचहरू 
 



अन सूचच १ 

(क) रणनैतिक कायायोजना 

क्र.सं. हक्रयाकलापहरू र्कार्ा 
बषा कायाान्द्वयन गने 

तनकाय 
सूचनाको 
स्रोि १ २ ३ ४ ५ 

१ भौगोतलक तबकटका कारण पह ुँच बाहहर रहेका सम दायमा स्वास््य सेवाको पह ुँच र उपभोग बहृद्ध गने 
१.१ पह ुँच प ग्न नसकेका वगा, सम दाय िथा क्षेत्रको 

नक्शांङ्कन िथा पहहचान 
संख्या X       

१.२ साम दाहयक स्वास््य र्कार्ाको स्थापना  संख्या  X X X    
१.३ साम दाहयक नसा पररचालन  संख्या X X X X X   
१.४ तबद्यालय नसा कायाक्रम सिालन  संख्या  X X X X   
१.५ स्रेचर व्यवस्थापन  संख्या X X X X X   
१.६ स्थानीय िहमा एम्ब लेन्द्स व्यवस्थापन  संख्या  X X X X   
१.७ हटलार्ान, टेतलमेतितसन िथा सेतलमेतितसन सेवा सिालन  संख्या X X X X X   
१.८ एकीकृि हवशेषज्ञ स्वास््य चशहवर सिालन संख्या X X X X X   
१.९ बतथाि सेन्द्टरमा आमाघर/क रूवा घर सिालन संख्या  X X X X   

 

क्र.सं. 
क्रक्रयाकलापहरू 

इकाइइ बर्इ कायाइन्वयन 
गने ननकाय 

सूचनाको 
स्रोत १ २ ३ ४ ५ 

२ आतथाक अभावका कारण स्वास््य सेवाको उपभोग गना नसकेका सम दायमा पह ुँच र उपभोग अतभबठृद्द गने 
२.१ गररव िथा हवपन्न नागररकलार्ा प्रषेण सेवाका लातग 

बजेट व्यवस्थापन  
बजेट X X X X X   
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क्र.सं. 
क्रक्रयाकलापहरू 

इकाइइ बर्इ कायाइन्वयन 
गने ननकाय 

सूचनाको 
स्रोत १ २ ३ ४ ५ 

२.२ आपिकालीन स्वास््य प्रषेणका लातग हवार् यािायाि 
बजेट व्यवस्थापन  

बजेट X X X X X   

२.३ तनजी स्वास््य संस्थाबाट गरीव िथा हवपन्नका लातग 
तनैःश ल्क स्वास््य सेवा प्रवाहको स तनचिििा 

 X X X X X   

२.४ गरीव िथा हवपन्नका लातग तनैःश ल्क स्वास््य बीमा संख्या X X X X X   
२.५ अस्पिालहरूमा सामाचजक स रक्षा र्कार्हरूको हवस्िार 

िथा स दृढीकरण 
संख्या X X X X X   

 

क्र.सं. 
क्रक्रयाकलापहरू 

इकाइइ बर्इ कायाइन्वयन 
गने ननकाय 

सूचनाको 
स्रोत १ २ ३ ४ ५ 

३ सामाचजक, लैहिक िथा सांस्कृतिक वाधा व्यवधानका कारण स्वास््य सेवाको पह ुँच बाहहर रहेका सम दायमा पह ुँच र उपभोग बठृद्द 
गने, 

३.१ हपछतिएका वस्िीहरूमा घ म्िी स्वास््य चशहवर सिालन संख्या X X X X X   
३.२ राउटे लगायि लोपोन्द्म र्ख सम दायमा स रचक्षि माितृ्व 

सेवा वापि प्रोत्साहन 
संख्या X X X X X   

३.३ उच्च हहमाली स्थानमा घ म्िी स्वास््य चशहवर सिालन संख्या  X X X X   
३.४ पयाटकहरूलार्ा लचक्षि गरी स्वास््य सेवा सिालन संख्या  X X X X   
३.५ छाउपिी, बालतबबाह, लैहिक भेदभाव उन्द्मूलनका लातग 

जनचेिनामूलक कायाक्रम 
संख्या X X X X X   
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३.६ बदृ्दािम, प नस्थाापना केन्द्र, स धार गहृ लचक्षि स्वास््य 
सेवा प्रबाह 

संख्या X X X X X   

३.७ अस्पिालमा रहेको एकद्दार संकट व्यवस्थापनको 
स दृढीकरण 

संख्या X X X X X   

३.८ वचितिकरणमा परेको सम दायलार्ा लचक्षि गरी 
सकारात्मक वानी व्यवहारका हक्रयाकलाप सिालन 

संख्या X X X X X   

 

क्र.सं. 
क्रक्रयाकलापहरू 

इकाइइ बर्इ कायाइन्वयन 
गने ननकाय 

सूचनाको 
स्रोत १ २ ३ ४ ५ 

४ स्वास््य सेवा प्रणाली स दृढीकरण गरी ग णस्िरीय स्वास््य सेवा प्रवाहको स तनचिििा गने 
४.१ योजना िज ामा गदाा र्खचण्िकृिरूपमा ि्याङ्क  हवश्लषेण 

गरी प्रयोग गने 
संख्या X X X X X   

४.२ द गाम स्थानका विाहरूमा बतथाि सेन्द्टरको स्थापना  संख्या X X X X X   
४.३ स्वास््य सेवाको पह ुँचबाट वचििीकरणमा परेका 

सम दायका लातग बजेट व्यवस्थापन 
बजेट X X X X X   

४.४ द गाम र हवकट क्षेत्रमा काम गने स्वास््यकमीलार्ा 
प्रोत्साहन  

संख्या  X X X X   

४.५ स्वास््य संस्थाहरूको स्िरोन्नति संख्या X X X X X   
४.६ पह ुँच नप गेका स्थानका स्वास््य संस्था माफा ि हवशेषज्ञ 

स्वास््य सेवा 
संख्या X X X X X   

४.७ ि्यमा आधाररि अन गमन, स्थलगि अन चशक्षण िथा 
सहयोगात्मक स परीवेक्षण 

पटक X X X X X   
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४.८ सामाचजक पररक्षण िथा सावाजतनक स न वार्ा संख्या  X X X X   
४.९ द गाम स्थानका स्वास््य संस्थामा औषतध िथा 

उपकरणको आपूतिा व्यवस्थापन 
संख्या X X X X X   

४.१० स्वास््य संस्थामा सेवाग्राहीको ग नासो स ने्न संयन्द्त्रको 
हवकास 

संख्या  X X X X   

४.११ सेवा प्रदायकलार्ा लैहिक समानिा, सामाचजक 
समावेशीकरण, लैहिक हहंसा सम्बन्द्धी अतभम चर्खकरण 
कायाक्रम सिालन 

संख्या X X X X X   

 

  



अन सूचच ३ 

(र्ख) म ख्य म ख्य शब्दको पररभाषा 
यस रणनीतिको प्रयोजनका लातग उपयोग गररन ेहवतभन्न शब्दको पररभाषा देहाय बमोचजम गररएको छ । यसमा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीय सरकारले बनाएको कानूनमा उचल्लचर्खि सान्द्दतभाक पररभाषालाई 
समेि पररपूरकिा र िादात्म्यिाका आधारमा उपयोगी पररभाषाका रूपमा ग्रहण गररनेछ ।  

हवषय वा प्रसिले अको अथा नलागेमा यस तनदेचशकाको प्रयोजनका लातगैः  

(१) “पह ंच प ग्न नसकेका” भौगोतलक, आतथाक, सामाचजक एवं सांस्कृतिक बाधा व्यवधानहरुका कारण 
स्वास््य सेवामा पह ंच नप गेका वगा एवं सम दायलार् ब चझनेछ । 

(२) “वचिि समूह” वा “वचििीकरणमा परेका समूह वा व्यचि” भन्नाले आतथाक हैतसयि, जािजाति, लैहिकिा, 
अपाििा एवं भौगोतलकिाका आारमा ऐतिहातसक कालदेचर्ख तनयतमि िररकाले हवभेदपूणा व्यवहारमा 
परेका समूहलाई जनाउुँदछ । स्वास््य के्षत्रको लैहिक समानिा िथा सामाचजक समावशेीकरण रणनीतिले 
रािको हवकास प्रहक्रयाको मूलप्रवाहमा समावेश नभएका महहला, दतलि, सीमान्द्िकृि िथा लोपोन्द्म र्ख 
जाति/जनजाति, अल्पसङ्खख्यक म चश्लम, अपाििा भएका व्यचि, असहाय जेष्ठ नागररक, अतिद गाम एवम ्
हवकट के्षत्रमा बसोबास गने व्यचिलाई वचििीमा परेका समूहको रूपमा पररभाहषि गरेको छ । 

(३) “लैहिक समानिा िथा सामाचजक समावेशीकरण (जेसी)” भन्नाले महहला िथा प रुषहरूबीच एवम ्हवतभन्न 
सामाचजक समूहहरूबीचको असमान शचिसम्बन्द्धलाई पररविान गने अवधारणालाई जनाउुँछ । यसले 
हवद्यमान शचिसम्बन्द्धलाई समिाय ि सन्द्ि लनमा आधाररि ि ल्याउन मूलप्रवाहीकरण, सबै प्रकारका 
हवभेदको अन्द्त्य, अतधकारको प्राप्ती र उपयोग िथा सशिीकरणमा जोि ठदन्द्छ । साथै यसले सबै तलि 
र वगाको सामाचजक पहहचानलाई िटस्थ रूपमा हेरी सबैका लातग समान अतधकार, अवसर िथा 
सम्मानलाई स तनचिि गराउुँदछ। 

(४)  “लचक्षि समूह” भन्नाले आधारभिू स्वास््य सेवामा समिा िथा समावेशीकरणका दृहिले असमान एवम ्
असमावशेी चस्थतिमा रहेका महहला, लैहिक, हहंसापीतिि व्यचि, अतिगररब िथा हवपन्न व्यचि, 
सीमान्द्िकृि िथा लोपोन्द्म र्ख समूह, अपाििा भएका व्यचि, ज्येष्ठ नागररक, सेवा नप गेका द गाम िथा 
हवकट क्षेत्रमा बसोवास गने व्यचि, मानतसक रोगबाट पीतिि व्यचि िथा जोचर्खममा रहेका व्यचि 
सम्झन पदाछ । यस शब्दले प्रदेश िथा स्थानीय िहले आ–आफ्नो सामाचजक िथा आतथाक चस्थतिका 
साथै अन्द्य उपय ि आधारमा आधारभिू स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन तनधाारण गरेका लचक्षि व्यचिको 
समूहलाई जनाउुँछ। यसमा नेपाल सरकारले आधारभिू स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउनका लातग समय 
समयमा िोकेका अन्द्य लचक्षि समूहलाई समेि जनाउुँछ । 
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(५) “सेवा प ग्न नसकेका समूह” भन्नाले मन्द्त्रालयले व्यवस्था गरेका सेवास हवधाहरू उपलब्धै नह ने, उपलब्ध 
भए पतन आतथाक, भौगोतलक, सामाचजक िथा साुँस्कृतिक कारणले सेवास हवधा उपयोग गना असमथा ह न े
गरी वचििीमा परेका समूहलाई जनाउुँदछ ।  

(६) “द गाम एवम ्हवकट क्षते्र” भन्नाले आधारभिू स्वास््य सेवामा दूरी एक घण्टा भन्द्दा वहढ टाढा भएर 
स्वास््य सेवा तलन कठिनार् भएको क्षेत्रलाई द गाम र भौगोतलक हवकटिाका कारण आधारभिू स्वास््य 
सेवा प ग्न नसकेको के्षत्रलाई हवकट के्षत्र सम्झन पछा । द गाम एवम ् हवकट के्षत्रको नक्शाङ्कनका 
आधारमा प्रदेश िथा स्थानीय िहले आधारभिू स्वास््य सेवाको उपलब्धिा, सेवामा पह ंच एवम ्सेवाको 
प्राप्तीको आधारमा द गाम िथा हवकट के्षत्र तनधाारण गना सक्नेछ ।   

(७) “सेवा प ग्न नसकेका क्षते्र” भन्नाले भौगोतलक हवकटिा एवम ्दूरीका आधारमा सेवास हवधाको प्रावधान 
नगनााले उि भौगोतलक क्षेत्रमा बसोबास गने नागररकहरूले अन्द्यक्षेत्रका नागररकसरह तनयतमि 
सेवास हवधा प्रयोग गना नपाएको अवस्थालई सेवास हवधाबाट वचिि के्षत्र सम्झन पदाछ ।  

(८) “गररब” भन्नाले संघीय/प्रदेश सरकारले तनचिि मापदण्ि अन्द्िगाि समय–समयमा िोकेको राहिय वा 
क्षेत्रगि गररबीको रेर्खाम तन रहेको, चशक्षा, स्वास््यजस्िा मानव हवकासका सूचकहरूका आधारमा 
हपछतिएको र तनचिि तलि िथा सामाचजक समूहका आधारमा राहिय हवकास प्रहक्रयामा समावेश ह न 
नसकेको व्यचि वा समूहलाई सम्झन पदाछ । यसका साथै आतधकाररक तनकायबाट गररव पररवारको 
पररचय पत्र प्राप्त गरेका समिेलार् सम्झन पछा । 

(९) “सीमान्द्िीकृि र लोपोन्द्म र्ख समूह” भन्नाले आतथाक, सामाचजक, साुँस्कृतिक वा शैचक्षक दृहिले पछाति 
परेका िथा राज्यको सेवा स हवधाबाट हवम र्ख र वचििीमा परेका एवम ्हवतभन्न कारणले आफ्नो अचस्ित्व 
समाप्त ह ने अवस्थामा प गेका सम दायलाई जनाउुँछ ।जस्िै राउटे, राजी, वादी, आठद । 

(१०) “अपाििामैत्री संरचना” भन्नाले अपाििा भएका व्यचिको शारीररक अवस्था अन सार अन्द्य व्यचिसरह 
आविजावि गना र उपलब्ध सेवा उपयोग गनालाई उपय ि पूवााधार (क्याम्प, शौचालय, तलफ्ट, सङ्किे, 
अन्द्य) एवम ्सहायक सामग्री उपलब्ध भएको अवस्थालाई सम्झन पदाछ। 

(११)  “परम्परागि सेवा प्रदायक” भन्नाले प्रदेशमा रहेका सामाचजक िथा धातमाक ग रु, धामी झाक्री, लामा, 
प रोहहि, बैद्य, आम्ची आठद सम्झन पछा । 

(१२)  “आपिकालीन स्वास््य सेवा” भन्नाले  आकचश्मक घटना वा आपिकालीन अवस्था परी जीवन 
जोचर्खमय ि अवस्थामा रहेका व्यचिहरुको जीवनलार् जोचर्खमम ि गना, जीवन वा अंग ग म्नबाट बचाउन 
आवश्यकिा अन सार ठदन पने प्रारचम्भक िथा ित्काल सेवा सम्झन पछा । 
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अन सूचच ४ 

 (ग) यस रणनीति िज ामा कायामा संलग्न व्यचिहरु 

क्र. सं. नाम पद कायाालय 

१. िी बषृबहादर शाही वररष्ठ जनस्वास््य प्रशासक सामाचजक हवकास मन्द्त्रालय 

२. िा.लक्ष्मीनारायण तिवारी आय वेद चचहकत्सक सामाचजक हवकास मन्द्त्रालय 

३. िी हवनोद आचाया ि्यांक अतधकृि सामाचजक हवकास मन्द्त्रालय 

४. िी नवराज कुँ िेल स्वास््य चशक्षा अतधकृि सामाचजक हवकास मन्द्त्रालय 

५. िी करूणा भटृरार्ा जनस्वास््य अतधकृि सामाचजक हवकास मन्द्त्रालय 

६. िी मानक मारी, ग रूि बररष्ठ नतसाङ अतधकृि स्वास््य सेवा तनदेशनालय 

७. िी चेिनतनतध वाग्ले बररष्ठ जनस्वास््य अतधकृि जनस्वास््य सेवा कायाालय, स रे्खि 

८. िी होमनाथ स बेदी प्रदेश हटम तलि स्वास््यका लातग सक्षम प्रणाली 

९.= श िी ठदपेन्द्र तसंह िक री बररष्ठ कायाक्रम संयोजक सेभ द चचल्डे्रन 

१०. िी प्रठदप अतधकारी प्रदेश स्वास््य अतधकृि हवश्व स्वास््य संगिन 

११. िी दीप नारायण सापकोटा स्वास््य प्रणाली हवशेषज्ञ स्वास््यका लातग सक्षम प्रणाली 

१२. िी दीपक क्षेत्री स्वास््य प्रणाली अतधकृि स्वास््यका लातग सक्षम प्रणाली 
 (घ) रणनीति प नरावलोकनमा संलग्न व्यचिहरू 

१. िी लोकनाथ पौड्याल सचचव सामाचजक हवकास मन्द्त्रालय 

२. िी रीिा भण्िारी जोशी पूवा तनदेशक स्वास््य सेवा तनदेशनालय 

३. िा. िी रहवन र्खड्का तनदेशक  स्वास््य सेवा तनदेशनालय 

४. िी नीलम धन षे स्वास््य समिा हवशेषज्ञ स्वास््यका लातग सक्षम प्रणाली 

५ िी संगीिा र्खत्री स्वास््य सल्लाहकार सेभ द चचल्डे्रन 

६. िी सोनी प्रधान जेसी सल्लाहकार सेभ द चचल्डे्रन 

७. िी लचक्षन्द्र महजान पैरवी हवशेषज्ञ सेभ द चचल्डे्रन 
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अन सूचच ५ 

(ङ) सन्द्दभा सामाग्री 

१.  नेपालको सतबधान २०७२, नेपाल सरकार, कािमाण्िौ, नेपाल 

२.  स्वास््य नीति २०७६, प्रदेश सरकार, सामाचजक तबकास मन्द्त्रालय, कणााली प्रदेश, स रे्खि  

३.  नेपाल जनसांचख्यक स्वास््य सभेक्षण २०१६, स्वास््य िथा जनसख्या मन्द्त्रालय, कािमाण्िौ, 
नेपाल 

४.  स्वास््य सेवाको पह च बाहहर रहेका नागररकलाई समेटन ेराहिय रणतनति २०७३–२०८८, 
नेपाल सरकार, स्वास््य मन्द्त्रालय, कािमाण्िौ, नेपाल   

५.  नेपाल स्वास््य क्षेत्र रणतनति २०७२–२०७७ , स्वास््य िथा जनसख्या मन्द्त्रालय, कािमाण्िौ, 
नेपाल 

६. स्वास््य सस्थाको ित्परिा सभेक्षण २०१८, कािमाण्िौ, नेपाल 

७.  बाहषाक प्रतिबेदन २०७५/७६, स्वास््य सेवा तबभाग, कािमाण्िौ, नेपाल 

८.  HMIS बाहषाक प्रतिबेदन आ.ब.२०७५/७६ , स्वास््य िथा जनसख्या मन्द्त्रालय,  कािमाण्िौ, 
नेपाल 

९.  ठदगो तबकास लक्ष्यहरु, राहिय प्रतिवेदन, राहिय योजना आयोग, कािमाण्िौ, नेपाल 

 

 
 

 

 
 

 


