प्रदेश राजपत्र
गण्डकी प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
खण्ड ०४) पोखरा, पुष 29 गते, २०७८ साल (सं ख्या 04

भाग 3
गण्डकी प्रदे श सरकार

स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्त्रालयको सूचना
गण्डकी प्रदे श स्वास््य नीतत, २०७८
१.

पृष्ठभूतम
नेपाली जनताले युगान्त्तकारी पररवततनका तनशतत गरे का जनयुद्ध, जनआन्त्दोलन,
मधेश आन्त्दोलन र थरुहट आन्त्दोलनको सगौरव सतमान एवं शहीद तथा बेपत्ता,
घाइते अपाङ्गता भएका व्यशि तथा पररवारको स्वास््यको सुतनशित गदै नेपालको
सं ववधानले आधारभूत स्वास््य सेवालाई नागररकको मौतलक हकको रुपमा
स्थावपत गरीसकेको सन्त्दभतमा प्रदे शका जनताको स्वास््य सतबन्त्धी मौतलक
हकलाई सुतनशित गनुत प्रदे श सरकारको दावयत्व हो ।सङ्घीयताको ममत बमोशजम

सं घ र स्थानीयस्तरसँग समन्त्वय र सहकायत गदै प्रदे शको ववशशष्टतालाई ध्यानमा
राखी समतामूलक गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाहमा आम नागररकको सवतव्यापी

पहुँच सुतनशित गरी प्रदे शको ववद्यमान स्वास््य समस्यालाई सतबोधन गनुत प्रदे श
सरकारको भूतमका अपररहायत भएकोले राविय स्वास््य नीतत, २०७६ लाई समेत
आधार मानी प्रदे श तभत्रका स्वास््य समस्या र च ुनौतीहरु, उपलब्ध श्रोत, साधन
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तथा प्रमाणलाई समेत आधार बनाई प्रदे श स्वास््य नीतत, २०७८ जारी गरीएको
छ।
२.

सतमक्षात्मक ववश्लेषण
वहमाल, पहाड र तराईको भूगोल रहेको यस प्रदे शमा सरकारी, गैर-सरकारी र
तनजी क्षेत्रबाट स्वास््य सेवा प्रवाह भैरहेको अवस्था छ । सरकारी स्वास््य सेवा
केन्त्रहरु स्थापना गदात प्राय: सबै भौगोतलक क्षेत्रलाई समेवटएको छ भने गैरसरकारी र तनजी स्तरका स्वास््य सेवा केन्त्रहरु प्राय: शहरी र सुववधायुि
स्थानलाई लशक्षत गरी स्थापना भएको पाइन्त्छ ।प्रदे श तभत्र बसोबास गने हरे क

वगत, समुदाय र स्थान ववशेष आफ्नै परतपरागत शचवकत्सा प्रणाली सञ्चालनमा छन्
भने ततनीहरुलाई पतन व्यवशस्थत गदै आधुतनक शचवकत्सा प्रणालीको ववस्तार गनुत
आजको आवश्यकता छ ।
आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह गनतका लातग खोतलएका स्वास््य सं स्थाहरुले
ववद्यमान शासकीय सं रचना, बढ्दो बसाईंसराईं र शहरीकरणको आधारमा स्वास््य
सेवा प्रवाह गनुत जरुरी दे शखन्त्छ । ववगत दे शख नै अपनाईएका प्रततकारात्मक,
प्रवद्धतनात्मक, उपचारात्मक र पुन-स्थातपनाका सेवाहरुलाई समय, काल र
पररशस्थतत अनुसार सुधार गनुत पने आवश्यकता छ। स्वास््यका दृवष्टकोणले
जोशखममा रहेका वगत, समुदाय र वपछतडएको दुगम
त क्षेत्रमा बसोवास गने

व्यशिहरुलाई स्वास््य सेवाको समतामूलक पहुँच बढाउनु आजको आवश्यकता
हो ।
३.

वततमान शस्थतत
गण्डकी प्रदे शमा आधुतनक शचवकत्सा, आयुवेद तथा वैकशपपक शचवकत्सा मार्तत
प्रवधतनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्थातपनात्मक सेवाका साथै स्वस्थ
जीवनशैली पररवततनका लातग स्वास््य सेवा प्रवाह हुँदै आइरहेको छ ।स्वास््य

सेवालाई तनयतमत रुपमा प्रवाह गनतका लातग प्रदे श सरकार मातहतमा स्वास््य
तनदे शनालय, प्रदे श स्वास््य आपूततत व्यवस्थापन केन्त्र, स्वास््य तातलम केन्त्र,
प्रदे श जनस्वास््य प्रयोगशाला, क्षयरोग उपचार केन्त्र, सं क्रामक तथा सरुवा रोग

अस्पताल सवहत शजपलामा स्वास््य कायातलय, शजपलास्तररय अस्पताल र आयुवेद
स्वास््य

औषधालय/शजपला

आयुवेद

स्वास््य

केन्त्रहरु

सञ्चालनमा

रहेका

छन्।त्यस्तै प्रदे श सरकारको समन्त्वयमा ८५ स्थानीय स्तर मातहतमा आधारभूत

अस्पताल, प्राथतमक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौवक, आधारभूत स्वास््य सेवा केन्त्र,

गाउँ घर शललतनक, खोप शललतनकहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारी, गैर
सरकारी, सामुदावयक तथा तनजी क्षेत्रबाट सरकारको मापदण्ड बमोशजम सञ्चातलत
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स्वास््य सं स्थाहरुबाट स्वास््य सेवा प्रवाह हुँदै आएता पतन दुगम
त क्षेत्र, तबपन्न,
ु भ पहुँचमा कमी छ ।
सीमान्त्तकृत र लशक्षत वगतमा स्वास््य सेवाको सवतसल

सङ्घीयताको ममत अनुसार प्रवाह भएको स्वास््य सेवाले यस प्रदे शमा मातृ मृत्यु
दर, शशशु मृत्यु दर घट्दो क्रममा छ । मातृ तथा बापयकालीन पोषणको अवस्था

ु ा साथै पूणख
सुधारोन्त्मुख हुनक
त ोप सुतनशित प्रदे श समेत भैसकेको अवस्था छ ।
प्रदे श तभत्र सं क्रामक तथा सरुवा रोग र कीटजन्त्य रोगहरु राविय लक्ष्य अनुरुप

तनवारण र तनयन्त्त्रणको अवस्थामा रहेतापतन नसने रोगको प्रकोप र मानतसक
स्वास््य समस्या बढ्दो क्रममा छ ।
४.

समस्या, च ुनौती र अवसर
4.1. ववद्यमान समस्या
•

सबै भौगोतलक क्षेत्र, वगत, र समुदायमा आधारभूत स्वास््य सेवाको
सहज रुपमा पहुँच पुर्याउन नसवकएको ।

•

राजनीततक पररवततनका लातग जनयुद्ध र जनआन्त्दोलनमा योगदान
गनुह
त न
ु े

व्यशि र आशश्रत पररवारमा स्वास््य सेवाको पहुँच पुर्याउन

नसवकएको ।
•

सरकारी स्वास््य सं स्थाहरुबाट प्रदान गरीएको स्वास््य सेवालाई
गुणस्तरीय बनाउन नसवकएको।

•

उपचारात्मक सेवामा जनताको व्यशिगत खचत घटाउन नसवकएको ।

•

जनस्वास््यका कायतक्रमहरुलाई तुलानात्मक रुपमा कम महत्व
ददएकाले सने-नसने रोगको तनयन्त्त्रणमा कदिनाई भएको ।

•

स्वास््य सं स्थाहरुको समयानुकूल सं गिन व्यवस्थापन, सवेक्षण,
भौततक पूवातधारको ववकास र नवीनतम औजार र उपकरणको आपूततत
तथा ममतत गनत नसवकएको ।

•

आधारभूत स्वास््य सेवा तनिःशुपक भएता पतन तनयतमत रुपमा तोवकएका
सबै तन:शुपक औषधीहरु स्वास््य सं स्थामा उपलब्ध गराउन नसवकएको
।

•

स्वास््य सेवामा नागररकको सहज पहुँच पुर्याउन महत्वपूणत रणनीततको
रुपमा रहेको स्वास््य तबमा कायतक्रमलाई ववस्तार र व्यवशस्थत गनत
नसवकएको ।
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•

समयानुकूल जनशशिको अनुमान र ववकास, समानुपाततक ववतरण र
आवतधक रुपमा क्षमता अतभवृवद्ध र प्रोत्साहनका कायतमा जोड ददन
नसवकएको ।

•

स्वास््य क्षेत्रमा हातसल गनुत पने लक्ष्य बमोशजम लगानी न्त्यून भएको।

•

तनजी,

सामुदावयक

र

गैर-सरकारी

स्तरवाट

सञ्चातलत

स्वास््य

सं स्थाहरुको तनयमन, अनुगमन र सुपररवेक्षण प्रणाली सुदृढ बनाउन
नसवकएको ।
•

अतभलेख तथा प्रततवेदन प्रणालीलाई च ुस्त दुरुस्त र ववश्वसनीय बनाई
ववद्युतीय प्रणालीमा लैजान नसवकएको ।

•

आयुवेद तथा वैकशपपक शचवकत्सा प्रणालीको ववकास र ववस्तार अपेशक्षत
गततमा ववस्तार नभएको ।

•

अनुसन्त्धानको क्षेत्रमा पयातप्त जोड ददन नसवकएको ।

4.2. ववद्यमान च ुनौती
•

जलवायु पररवततन, वायु प्रदुषण, बढ्दो शहररकरण र अव्यवशस्थत
बसोबासबाट तसशजतत स्वास््य समस्याको व्यवस्थापन गनुत ।

•

नार्ामुलक तनजी स्वास््य क्षेत्रलाई सेवामूलक क्षेत्रमा रुपान्त्तररत गनु।
त

•

कततपय स्वास््य सं स्थाहरु भौगोतलक रुपमा गाउँ वशस्तबाट टाढा भएको
कारण सहज पहुँचमा कदिनाई हुन ु ।

•

समाजप्रतत उत्तरदायी र जवार्दे ही स्वास््य जनशशि उत्पादन, ववकास
र समानुपाततक ववतरण गनुत ।

•

स्वास््य क्षेत्रमा अपेशक्षत लगानी वृवद्ध गनुत ।

4.3. ववद्यमान अवसर
•

प्रदे श सरकारलाई कानून, नीतत, योजना, मापदण्ड आददको तनमातण एवं
कायातन्त्वयन गने सं वैधातनक अतधकार प्राप्त भएको।

•

सरकारबाट स्थानीय स्तरसतम ववतभन्न स्तरका स्वास््य सं स्थाहरुको
स्थापना र सञ्चालन गने प्रततवद्धता प्राप्त भएको।

•

सवतसाधारण जनतामा स्वास््य सतबन्त्धी चेतना बढ्दै गएको र उपलब्ध
स्वास््य सेवाको उपभोग

•

गने प्रचलन बढ्दै गएको।

तनजी तथा गैर-सरकारी स्वास््य सं स्थाहरुको समन्त्वय र सहकायत बढ्दै
गएकाले स्वास््य प्रणालीमा सहयोग पुग्ने अवस्था रहेको।
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•

स्वास््य सेवामा पहुँच र आतथतक जोशखम कम गनतको लातग स्वास््य
तबमाको अभ्यास र ववस्तार हुँदै गएको ।

•

स्वास््य सेवाको प्रभावकारी योजना, कायातन्त्वयन, अनुगमन तथा
मूपयाङ्कन गनत सं रचनाको व्यवस्था भएको ।

५.

नीततको आवश्यकता एवं औशचत्य
गण्डकी प्रदे शको प्रथम पञ्चववषतय योजनामा स्वास््य क्षेत्र सुधारका लातग
प्रततवद्धता व्यि गरे अनुसार र सं ववधान प्रदत्त स्वास््य सतबन्त्धी मौतलक हकसँग
मेल खानेगरी स्वास््य सतबन्त्धी नीतत र कानून तनमातण गनत सलने छ भन्ने ववषय
समावेश गरे अनुरुप प्रदे शको ववशशष्ट भौगोतलक, सामाशजक, आतथतक एवं

साँस्कृततक पररशस्थततसँग तमपदोजुपदो स्वास््य नीतत बनाई आगामी ददनमा
स्वास््य योजनालाई मागतदशतन प्रदान गनतका साथै समृद्ध प्रदे शका लातग स्वस्थ र
सुखी नागररक बनाउनका साथै राजनीततक प्रततवद्धतामा जाहेर गरे का स्वास््य

सबालहरुको सतबोधन गदै यस प्रदे शमा रहेका ववद्यमान समस्या, च ुनौती र
सतभावनाको ववश्लेषण गरी भववष्यमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास््य सेवाको
सुतनशित गनत, समानुपाततक र ददगो स्वास््य सेवा प्रवाह गनत यो नीततको तजुम
त ा
गरीएको हो ।
६.

दीघतकालीन सोच
समृद्ध प्रदे शका लातग स्वस्थ र सुखी नागररक ।

७.

ध्येय
स्वास््य क्षेत्रमा उपलब्ध श्रोत र साधनको समुशचत उपयोग गरी सं ववधान प्रदत्त
स्वास््य सतबन्त्धी मौतलक हकको सुतनशित गदै गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान
गने ।

८.

लक्ष्य
सामाशजक न्त्याय, सुशासान र जवार्दे वहतामा आधाररत स्वास््य प्रणालीको
ु भ पहुँच र उपभोग सुतनशित गदै
ववकासका माध्यमबाट स्वास््य सेवामा सवतसल
स्वास््यलाई समग्र ववकासको एक प्रमुख आधार स्ततभको रुपमा स्थावपत गने।
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९.

उद्देश्यहरु
9.1.

सं ववधान प्रदत्त स्वास््य सतबन्त्धी मौतलक हक सुतनशित गनतका लातग
सबै नागररकको स्वास््य सेवामा पहुँच र उपभोगको अवसर सृजना
गनु।
त

9.2.

आधुतनक, आयुवेद

तथा

वैकशपपक

शचवकत्सा

मार्तत

गुणस्तरीय

प्रवधतनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्थातपनात्मक र प्रशामक
तथा ववशेषज्ञ र ववशशष्टीकृत स्वास््य सेवालाई समतामूलक रुपमा
ववकास र ववस्तार गनुत ।
9.3.

स्वास््य सेवा प्रवाहमा सरकारी (सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार),
गैरसरकारी, सामुदावयक र तनजी क्षेत्रसँग समन्त्वय, सहकायत र
साझेदारीको प्रवद्धतन गनुत ।

9.4.

सुशासन, पारदशशतता, जनउत्तरदायी, जनमैत्री,

जवार्दे ही

स्वास््य

प्रणालीको ववकास गनुत ।
9.5.

सामाशजक सुरक्षाको महत्वपूणत अङ्गको रुपमा ववकास गनत स्वास््य
सेवामा समयानुकूल लगानी बढाउदै लैजानु ।

9.6.

महामारीजन्त्य रोग तथा ववपद्को पूवत तयारी, तनदान, उपचार, व्यवस्थापन
र तनयन्त्त्रण गनुत ।

१०.

अपेशक्षत प्रततर्ल
गण्डकी प्रदे श स्वास््य नीततले सं ववधान प्रदत्त स्वास््य सतबन्त्धी मौतलक हक
ु ा साथै प्रवद्धतनात्मक, प्रततकारात्मक,
कायातन्त्वयन गनतको लातग सहजता हुनक
उपचारात्मक, पुनस्थातपनात्मक र प्रशामक स्वास््य सेवामा सबै प्रदे शबासीहरुको
पहुँच अतभवृवद्ध हुनेछ।ववपद् तथा महामारीजन्त्य रोगको रोकथाम र तनयन्त्त्रण
प्रभावकारी हुन गई त्यसबाट हुन सलने क्षतत न्त्यून हुनेछ । नीततले गुणस्तरीय
स्वास््य सेवामा जोड ददएको कारण ववशेषज्ञ र ववशशष्टीकृत सेवामा ववस्तार भई
शजपला वा प्रदे श बावहर उपचार गराउन जानुपने बाध्यात्मक शस्थततको अन्त्त्य हुनेछ
। प्रववतधमैत्री स्वास््य सेवाले स्वास््य प्रणालीलाई सक्षम जवार्दे ही, पारदशी
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बनाई

सुशासन

कायम

गनत सघाउ

पुर्याउनेछ।प्रभावकारी

स्वास््य

तबमा

कायतक्रमको ववस्तारबाट उपचारमा नागररकले व्यशिगत रुपमा गनुप
त ने खचत कटौती
हुनेछ र कमजोर आतथतक अवस्थाका कारण उपचार हुन नसलने अवस्था अन्त्त्य
हुनेछ ।

११.

नीततहरु

भौगोतलक, सामाशजक, साँस्कृततक र आतथतक पररवेशका साथै ववद्यमान स्वास््य
सेवामा दे शखएका समस्या, च ुनौती र अवसरलाई मध्यनजर गदै सतपूणत नागररकको

स्वास््य सेवामा सहज पहुँच, उपभोग र गुणस्तर कायम राख्नका लातग प्रदे श
सरकारले दे हाय बमोशजमका नीततहरु अवलतबन गरे को छ ।
11.1.

तन:शुपक आधारभूत स्वास््य सेवा, आकशस्मक स्वास््य सेवाको पहुँच
बढाईने छ।

11.2.

प्रजनन स्वास््य, बाल स्वास््य, वकशोरावस्थाको स्वास््यमा सुधार गरी
खोप र पोषण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँ दै लतगनेछ ।

11.3.

ववशेषज्ञ र ववशशष्टीकृत (मुटु, मृगौला, कलेजो, लयान्त्सर र मानतसक रोग)
स्वास््य सेवाको ववस्तार गरी गुणस्तरीय सेवामा सबैको पहुँच वृवद्ध
गदै लतगनेछ ।

11.4.

मुख, नाक, कान, घाँटी र आँखा सतबन्त्धी स्वास््य सेवालाई वततमान
स्वास््य सेवा प्रणालीमा एकीकृत गरी सञ्चालन गररनेछ ।

11.5.

सीप तमशश्रत, ववशेषज्ञ र ववशशष्टीकृत सवहतको दक्ष जनशशिबाट सेवा
ददइनेछ ।

11.6.

स्वास््य

सं स्थामा

औषधी,

औषधी/शचवकत्साजन्त्य

सामग्री

तथा

भ्यालसीनको अटुट रुपमा आपूतततको व्यवस्था गररनेछ ।
11.7.

एक शचवकत्सक/स्वास््यकमी, एक सं स्था नीतत अवलतबन गररनेछ ।

11.8.

आयुवेद तथा वैकशपपक शचवकत्सालाई प्रवद्धतन गररनेछ ।
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11.9.

गैरसरकारी,

तनजी,सामुदावयक,

सहकारी

साझेदारीको

अवधारणा

अवलतबन गररनेछ ।
11.10.

स्वास््य प्रणालीमा सुशासन कायम गररनेछ।

11.11.

स्वास््य योजनालाई त्यपरक बनाइनेछ र योजना बनाउन स्वास््य
अनुसन्त्धानलाई जोड ददइनेछ ।

11.12.

पूणत तडशजटल अतभलेख र प्रततवेदन प्रणालीको ववकास गररनेछ ।

11.13.

स्वास््य सेवामा लगानी वृवद्ध गदै स्वास््य उपचारमा नागररकको
व्यशिगत खचत क्रमशिः घटाउँ दै लतगनेछ ।

11.14.

स्वास््य तबमा कायतक्रमलाई सुदृढीकरणगदै

गुणस्तरीय बनाउँ दै

लतगनेछ ।
11.15.

मेतडकल पयतटनको नीतत अवलतबन गररनेछ ।

11.16.

ववपद् तथा महामारी जन्त्य रोगको तनयन्त्त्रण तथा रोकथाम गररनेछ।

11.17.

मानतसक रोग, नसने रोग, जलवायु पररवततनद्वारा तसशजतत रोगको
रोकथाम, तनयन्त्त्रण र उपचारका लातग प्राथतमकता ददइनेछ।

11.18.

बढ्दो शहरीकरण,आन्त्तररक तथा बाह्य बसाईंसराईं जस्ता ववषयहरुको
समयानुकूल व्यवस्थापन गदै यसबाट हुने जनस्वास््य सतबन्त्धी
समस्या समाधान गररनेछ ।

प्रत्येक नीतत अन्त्तगततका रणनीततहरु
11.1.

तन:शुपक आधारभूत स्वास््य सेवा, आकशस्मक स्वास््य सेवाको पहुँच
बढाईने छ ।

11.1.1.

आधारभूत स्वास््य सेवाहरु स्वास््य सं स्थाहरुबाट तन:शुपक

उपलब्ध गराईनेछ । आवश्यकताको आधारमा आधारभूत स्वास््य
सेवाको सूची थप गदै समन्त्वय र सहकायतमा लतगनेछ ।
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11.1.2.

स्वास््य सं स्था नभएका वडाहरुमा आधारभूत स्वास््य सेवा

प्रदान गनतको लातग स्वास््य सं स्थाको स्थापना गररनेछ । पहुँच नभएका
स्थानहरुमा आधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गनतको लातग स्वास््य सं स्था
थप गरी स्थानीय स्तरसँगको सहकायतमा सेवा सुरु गररनेछ ।
11.1.3.

सबै स्वास््य सं स्थाहरुबाट आकाशस्मक स्वास््य सेवा प्रदान

गररनेछ र सोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लातग आवश्यक स्रोतको
व्यवस्थापन गररनेछ ।

11.2.

प्रजनन स्वास््य, बाल स्वास््य, वकशोरावस्थाको स्वास््यमा सुधार गरी
खोप र पोषण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँ दै लतगनेछ ।
11.2.1.

स्थानीय

स्तरको

सहकायतमा

प्रदे शमा

आवश्यकताका

आधारमा मातृ प्रततक्षागृह र बतथतङ सेन्त्टरहरुको ववस्तार गररनेछ।
11.2.2.

दुगम
त र अतत दुगम
त क्षेत्रका गभतवती, सुत्केरी र नवजात

शशशुमा जवटलता दे शखएमा तत्काल हवाई उद्धार गरी सुववधा सतपन्न
अस्पतालमा पुर्याई सेवा प्रदान गररने छ ।
11.2.3.

यौन तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको सुतनशित गरी तन:शुपक

सुरशक्षत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको पहुँच बढाइनेछ ।
11.2.4.

लैवङ्गक वहं सान्त्यूनीकरण गनुक
त ा साथै यसको रोकथाम उपचार

र पुन-स्थातपना गृहको व्यवस्था गररनेछ । साथै बाल वववाह न्त्यूनीकरण
गनतका लातग चेतनामूलक अतभयान सञ्चालन गररनेछ ।
11.2.5.

अस्पताल र समुदायमा मातृतथा नवजात शशशुको मृत्युका

कारण पत्ता लगाउने कायतलाई प्रणालीको रुपमा ववकास गररनेछ ।
11.2.6.

नवजात शशशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, प्रजनन

स्वास््य, खोप सेवा, पोषण कायतक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूक्ष्म
योजना तयार गरी लागू गररनेछ ।
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11.2.7.

सबै स्वास््य सं स्थाहरुमा अस्थायी पररवार तनयोजनका

साधनको तनयतमत उपलब्धताको सुतनशित

गदै

प्रदे श

स्तरका

अस्पतालमा तनयतमत रूपमा स्थायी बन्त्ध्याकरण सेवा सञ्चालन र
आवश्यकता अनुसार समुदायमा पररवार तनयोजन शशववर र स्याटे लाईट
शललतनक सञ्चालन गररनेछ ।
11.2.8.

बहुक्षेत्रीय पोषण कायतक्रम प्रभावकारी रुपमा समुदाय

स्तरसतम सञ्चालन गररनेछ ।
11.2.9.

सं घ, प्रदे श र स्थानीय स्तरसँगको समन्त्वय र सहकायतमा

ववद्यालय स्वास््य शशक्षा कायतक्रम अन्त्तगतत शारीररक अभ्यास, स्वास््य
परीक्षण, वकशोरीका लातग आइरन र सेनेटरी प्याड ववतरण, शुद्ध खानेपानी
र शौचालयको प्रवद्धतन गने कायतमा सहयोग र सहजीकरण गररनेछ ।
11.2.10.

तनसन्त्तान दतपतीको सन्त्तान प्राप्तीको अतधकार सुतनशित गदै

तनसन्त्तानपनको पवहचान र उपचारको लातग कायतववतध बनाई सरकारी
तथा तनजीस्तरमा सेवा ववस्तार गररनेछ ।
11.2.11.

बहुक्षेत्रीय समन्त्वयमा पोषण मैत्री वडा घोषणा अतभयान

सञ्चालन गररनेछ ।
11.2.12.

प्रदे शका पातलकाहरुमा ग्रामीण अपरासाउण्ड कायतक्रम

ववस्तार गररनेछ ।

11.3.

ववशेषज्ञ र ववशशष्टीकृत (मुटु, मृगौला, कलेजो, लयान्त्सर र मानतसक रोग)
स्वास््य सेवाको ववस्तार गरी गुणस्तरीय सेवामा सबैको पहुँच वृवद्ध
गदै लतगनेछ ।
11.3.1.

प्रदे श स्तरका अस्पतालबाट ववशेषज्ञ तथा ववशशवष्टकृत सेवा

ववस्तार गनतका लातग प्रदे शमा रहेका प्रततष्ठान, मेतडकल कलेजहरु र तनजी
अस्पतालहरूसँग समन्त्वय र सहकायत बढाउदै लतगनेछ ।
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11.3.2.

दूर

शचवकत्सा

ववतध

मार्तत

दुगम
त मा

रहेका

स्वास््य

सं स्थामार्तत ववशेषज्ञ सेवाको पहुँच ववस्तार गदै लतगनेछ ।
11.3.3.

ववकट र वपछतडएका समुदायमा ववशेषज्ञ घुतती सेवा मार्तत

रोगको तनदान, उपचारको व्यवस्थापन
11.3.4.

गररनेछ ।

स्वास््य सं स्था, तनजी तथा सामुदावयक अस्पतालहरुमा

न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गररनेछ ।
11.3.5.

जनसं ख्याको घनत्वको आधारमा अस्पतालको स्तरोन्नतत गरी

गुणस्तरीय स्वास््य सेवाको ववस्तार गदै लतगनेछ ।
11.3.6.

प्रदे श अन्त्तगतत सञ्चातलत सं स्थाहरुको स्वीकृत शैयाको

आधारमा सं गिन व्यवस्थापन सवेक्षण गरी मानव सं साधनको व्यवस्थापन
गररनेछ ।

11.4.

सीप तमशश्रत, ववशेषज्ञ र ववशशष्टीकृत सवहतको दक्ष जनशशिबाट सेवा
ददइनेछ ।
11.4.1.

प्रदे श अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार ववस्ताररत सेवाको

व्यवस्था गररनेछ ।
11.4.2.

स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनतको लातग

जनशशिको ववकास र क्षमता अतभवृवद्ध गररनेछ ।
11.4.3.

मानव श्रोत सं साधनको अतधकतम पररचालनका लातग एक

छु ट्टै कायतववतधको ववकास गरी स्वास््यकमीलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
11.4.4.

प्रदे श सरकारले ववशेषज्ञ र ववशशष्टीकृत दक्ष जनशशि

उत्पादन गनतका लातग छात्रवृशत्तको व्यवस्था गररनेछ ।
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11.5.

स्वास््य

सं स्थामा

औषधी,

औषधी/शचवकत्साजन्त्य

सामग्री

तथा

भ्यालसीनको अटु ट रुपमा आपूतततको व्यवस्था गररनेछ ।
11.5.1.

स्वास््य सं स्थामा गुणस्तरीय औषधीको अटुट आपूतततको

लातग प्रदे शमा गुणस्तरीय औषधी प्रयोगशाला सवहतको औषधी उद्योगको
स्थापना गररनेछ ।
11.5.2.

औषधीको तनयतमत उपलब्धताको लातग स्थानीय स्तरसँगको

समन्त्वयमा समयमै अत्यावश्यक औषधीहरुको प्रक्षेपण तथा पररमाण
तनधातरण गरी गुणस्तरीय औषधी तथा उपकरण खररद गने प्रणालीको
ववकास गररनेछ ।
11.5.3.

प्रदे श र शजपलामा औषधी तथा औषधी/शचवकत्साजन्त्य

सामाग्री तथा भ्यालसीनको लातग भण्डारण तथा ववतरण प्रणालीलाई
व्यवशस्थत गररनेछ ।
11.5.4.

स्वास््य क्षेत्रको ववशेषता र सं वेदनशशलतालाई ध्यान ददई

सावतजतनक खररद ऐन तथा तनयमावलीलाई सं शोधन गररनेछ ।
11.5.5.

प्रदे श सरकार मातहतका सबै अस्पतालहरुमा दक्ष जनशशि

ु भ रूपमा औषधी तथा
सवहतको र्ामेसी सेवा सञ्चालन गरी सवतसल
औषधीजन्त्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराइने छ ।
11.5.6.

अतनयशन्त्त्रत रुपमा ववतरण गरीने औषधीको तनयमन तथा

गुणस्तर तनयन्त्त्रण गनत तनयतमत अनुगमन गररनेछ ।
11.5.7.

औषधीको समुशचत प्रयोग गने अभ्यासलाई प्रोत्सावहत गररनेछ

र प्रदे श जनस्वास््य प्रयोगशालाको सहकायतमा प्रदे श अस्पताल र तनजी
अस्पतालहरुमा प्रततजैववक औषधीको प्रततरोध तनगरानी प्रणाली लागू
गररनेछ ।
11.5.8.

औषधीको

अनुशचत

प्रयोग

गने,

गराउने

पररपाटीलाई

तनरुत्सावहत र तनयन्त्त्रण गनत तनशित मापदण्ड बनाई लागू गररनेछ ।
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11.5.9.

प्रदे शमा अत्याधुतनक बायोमेतडकल ईशन्त्जतनयररङ ममतत केन्त्र

स्थापना गरी स्थानीय स्तरसतम यसको सेवा उपलब्ध गराइने छ।
11.6.

एक शचवकत्सक/स्वास््यकमी, एक स्वास््य सं स्था नीतत अवलतबन
गररनेछ ।
11.6.1.

एक शचवकत्सक/स्वास््यकमी, एक स्वास््य सं स्था नीतत

कायतन्त्वयनका लातग कायतववतध बनाई स्वास््यकमीलाई थप प्रोत्साहनको
व्यवस्था गररनेछ ।
11.7.

मुख, नाक, कान, घाँटी र आँखा सतबन्त्धी स्वास््य सेवालाई वततमान
स्वास््य सेवा प्रणालीमा एकीकृत गरी सञ्चालन गररनेछ ।
11.7.1.

मुख

स्वास््य

सेवालाई

सबै

प्रदे शस्तरका

अस्पतालमा

सञ्चालन गररनेछ र यस सतबन्त्धी चेतनामूलक कायतक्रमहरु ववद्यालय र
समुदाय स्तरसतम पुर्याईनेछ ।
11.7.2.

नाक, कान, घाँटी र आँखास्वास््य सेवालाई एकीकृत स्वास््य

सेवाको रुपमा ववस्तार गरी प्रदे श अस्पतालबाट सञ्चालन गररनेछ र यी
सेवालाई आवश्यकताको आधारमा स्वास््य शशववर सञ्चालन गररनेछ ।
11.8.

आयुवेद तथा वैकशपपक शचवकत्सालाई प्रवद्धतन गररनेछ ।
11.8.1.

प्रदे शतभत्र उपलब्ध हुने जतडबुटी उत्पादन गनत प्रोत्साहन गदै

जतडबुटी प्रशोधन गररनुका साथै औषधी तनमातणका लातग ग्रातमण (रुरल)
र्ामेसीको स्थापना गररनेछ ।
11.8.2.

परतपरागत रुपमा जतडबुटीको प्रयोग गरी उपचार गदै

आएकाहरुलाई तनशित मापदण्ड तयार गरी सूचीकृत गररनेछ ।
11.8.3.

प्रदे शमा आयुवेद तथा वैकशपपक शचवकत्सा अस्पतालको

स्थापना गरी उपचार सेवाको ववकास गररनेछ ।
11.8.4.

प्रदे श तभत्रका शजपलास्तरीय आयुवेद सं स्थाहरुलाई स्तरोन्नतत

गरी अन्त्तरङ्ग सेवा समेत प्रदान गररनेछ ।
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11.8.5.

सं घ, प्रदे श र स्थानीय स्तरसं गको समन्त्वय र सहकायतमा

सवक्रय जीवनशैली अपनाउनका लातग सबै नागररकलाई योग, ध्यान,
व्यायाम जस्ता कायतक्रमहरु प्रतत अतभप्रेररत गररनेछ ।
11.8.6.

प्रदे श अस्पताल र आयुवेद स्वास््य केन्त्रहरुमा गदित

व्यवस्थापन सतमततको सं स्थागत क्षमता अतभवृवद्ध गरी थप शजतमेवार
बनाइनेछ ।
11.8.7.

स्वास््य सं स्थाहरुमा सेवा प्रदायकहरुको पेशागत सुरक्षाको

प्रत्याभूतत हुने वातावरण सृजना गररनेछ ।
गैरसरकारी, तनजी, सामुदावयक, सहकारी साझेदारीको अवधारणा

11.9.

अवलतबन गररनेछ ।
11.9.1.

शवहद र बेपत्ताका पररवार, जनयुद्ध, द्वन्त्द पीतडत, जन-

आन्त्दोलन, मधेस आन्त्दोलन, थरुहट आन्त्दोलनका घाईते, गरीब, दतलत,
अपाङ्ग, उत्पीतडत समुदायका व्यशिहरुलाई प्रवधतनात्मक र प्रततकारात्मक
स्वास््य सेवा प्रदान गनातका लातग तनजी तथा गैरसरकारी सं घ सं स्थाहरुसँग
सहकायत गररनेछ ।
11.9.2.

तनजी, सामुदावयक र सं स्थागत अस्पताललाई सामाशजक

उत्तरदावयत्व बहन गने वातावरण सृजना गररनेछ ।
11.9.3.

दुगम
त क्षेत्रमा ववशेषज्ञ स्वास््य सेवा सञ्चालनका लातग

स्थानीय स्तर र गैर-सरकारी सं घ सं स्थाहरुसँग सहकायत गररनेछ ।

11.10.

स्वास््य प्रणालीमा सुशासन कायम गररनेछ ।

11.10.1.

प्रदे श स्तरका अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नतत गनत समय सापेक्ष

सं गिन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गररनेछ ।समाजप्रतत उत्तरदायी, पारदशी
र जवार्दे ही स्वास््य प्रणालीको ववकास गररनेछ ।
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11.10.2.

प्रदे शका सबै स्वास््यका सेवा प्रदायक सं स्थाहरुमा तनयतमत

रुपमा सावतजतनक

ु ाई र सामाशजक परीक्षण गरी सं स्थालाई थप
सुनव

शजतमेवार बनाइनेछ ।
11.10.3.

स्वास््य सं स्थाहरुलाई अपाङ्ग, प्रववतध र सेवाग्राही मैत्री बनाई

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गने वातारणको सृजना गररनेछ ।
11.10.4.

स्वास््य जनशशिको सरुवा प्रकृयालाई व्यवशस्थत गनत

ववद्युतीय अतभलेख प्रणालीको आधारमा वैज्ञातनक/चक्रीय सरुवा पद्धती लागू
गररनेछ ।

11.11.

स्वास््य योजनालाई त्य परक बनाइने छ र योजना बनाउन स्वास््य
अनुसन्त्धानलाई जोड ददइनेछ ।

11.11.1.

सङ्घीय सरकारसँगको समन्त्वयमा प्रदे श स्वास््य अनुसन्त्धान

पररषद् स्थापना गरी स्वास््य अनुसन्त्धान

कतातलाई अनुसन्त्धान कायतमा

प्रेररत गररनेछ ।
11.11.2.

सञ्चातलत स्वास््य कायतक्रमहरुको प्रभावकाररता अध्ययन

गरी नततजाको आधारमा सर्ल कायतक्रमहरुलाई ववस्तार गदै कायातन्त्वयन
गररनेछ ।

11.12.

पूण त तडशजटल अतभलेख र प्रततवेदन प्रणालीको ववकास गररनेछ ।

11.12.1.

स्वास््य सं स्थाको मानव सं साधन, पूवातधार, औषधी, औजार-

उपकरण, ववत्त व्यवस्थापन तथा स्वास््य सेवाको DHIS-2 र eLMIS
प्रणालीमा आवद्ध गदै एवककृत ववद्युतीय अतभलेख र प्रततवेदन प्रणालीको
ववकास गररनेछ ।
11.13.

स्वास््य सेवामा सरकारी लगानी वृवद्ध गदै स्वास््य उपचारमा
नागररकको व्यशिगत खचत क्रमशिः घटाउँ दै लतगनेछ ।
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11.13.1.

स्वास््य सेवामा सरकारको लगानी समयानुकूल वृवद्ध गदै

स्वास््य उपचारमा व्यशिगत खचतको भार क्रमश: घटाउँदै लतगनेछ ।
11.13.2.

स्वास््य सेवाको लगानी लागत प्रभावकाररताका आधारमा

गररनेछ ।
11.13.3.

तनजी

स्तरका

अस्पतालबाट

गररब

तथा

ववपन्न,ज्येष्ठ

नागररक,अपाङ्ग र द्वन्त्द पीतडतहरुका लातग तनिःशुपक र सहुतलयत दरमा
उपचार गराउन तनशित मापदण्ड तयार गरी लागू गररनेछ ।
11.13.4.

प्रदे श मातहतका

अस्पतालहरुबाट

शवहद र बेपत्ताका

पररवार, जनयुद्ध, द्वन्त्द्व पीतडत, जन-आन्त्दोलन, मधेस आन्त्दोलन, थरुहट
आन्त्दोलनका घाईते तथा अपाङ्गहरुलाई तनिःशुपक उपचार सेवा उपलब्ध
गराइनेछ ।
11.13.5.

स्वास््यकमीहरु सेवा

प्रवाहको क्रममा

स्वयं

स्वास््य

जोशखममा पनत गएमा तनिःशुपक उपचारको व्यवस्था गररनेछ ।
11.13.6.

प्रदे श सरकारले स्वास््य सेवा प्रवाहको लातग आवश्यक

श्रोतको व्यवस्थापन गनेछ।

11.14.

स्वास््य तबमा कायतक्रमलाई सुदृढीकरण गदै गुणस्तररय बनाउँ दै
लतगनेछ ।

11.14.1.

स्वास््य तबमा सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन सेवा

प्रदायक सं स्थाको क्षेत्र र क्षमता अतभवृवद्ध गररनेछ ।
11.14.2.

शवहद र बेपत्ताका पररवार, जनयुद्ध, द्वन्त्द्व पीतडत, जन-

आन्त्दोलन, मधेस आन्त्दोलन, थरुहट आन्त्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरु,
अतत गररब, ववपन्न तथा लोपोन्त्मूख समुदायहरुलाई तोवकएको मापदण्ड
अनुसार तनिःशुपक स्वास््य तबमाको व्यवस्था गररनेछ ।
11.14.3.

स्वास््य तबमा कायतक्रमलाई स्थानीय स्तरसतम ववस्तार

गनतका लातग जनचेतना अतभवृवद्ध गररनेछ ।
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11.14.4.

स्वास््य तबमा लागू भएका अस्पतालहरुमा सावतजतनक

ु ाई कायतक्रम पतन लागू गररनेछ ।
सुनव
11.14.5.

स्वास््य तबमा कायतक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सं यन्त्त्र

तनमातणगरी तनयतमतरुपमा अनुगमन र तनयमनको व्यवस्था गररनेछ ।

11.15.

मेतडकल पयतटनको नीतत अवलतबन गररनेछ ।

11.15.1.

शचवकत्सा पयतटन केन्त्रको रूपमा ववकास गनतको लातग प्रदे श

तभत्रका मुख्य-मुख्य पयतटक स्थलहरुमा रहेका स्वास््य सं स्थाबाट पयतटक
मैत्री स्वास््य सेवाको सुतनशितता गररनेछ ।
11.15.2.

गण्डकी प्रदे श पयतटकहरूको प्रमुख गन्त्तव्य स्थल भएको

हुँदा अन्त्तरातविय पयतटकीय शचवकत्सा केन्त्रको रूपमा स्थापना गनत अन्त्तरातविय
मापदण्ड अनुसारको अस्पतालको स्थापना गररनेछ ।

11.16.

ववपद् तथा महामारीजन्त्य रोगको तनयन्त्त्रण तथा रोकथाम गररनेछ ।

11.16.1.

ववपद् तथा महामारीजन्त्य, कोभीड-१९ लगायत रोगको

तनयन्त्त्रणका लातग एउटा स्थायी संरचनाको सं स्थागत ववकास गरी एवककृत
रोग तनगरानी प्रणालीको ववकास गररनेछ ।
11.16.2.

बढ्दो दुघट
त नाबाट तसशजतत स्वास््य समस्याको समयमा

उपचार तथा व्यवस्थापनका लातग आवश्यकताका आधारमा रमा सेन्त्टर र
अस्पतालहरुमा रमा युतनट स्थापना गररनेछ ।
11.16.3.

सं घ, प्रदे श र स्थानीय स्तरको समन्त्वय र सहकायतमा

महामारीजन्त्य रोग र कीटजन्त्यको रोकथाम, तनयन्त्त्रण र उपचारको लातग
सं क्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालको तनमातण गररनेछ ।
11.16.4.

प्रदे श

जनस्वास््य

प्रयोगशालालाई

अनुसन्त्धान केन्त्रको रुपमा ववकास गररनेछ ।
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11.16.5.

प्रदे श स्तरीय स्वास््य आपतकालीन सञ्चालन केन्त्रलाई

सुदृढीकरण गरी समयमै महामारी

रोगको तनयन्त्त्रण, रोकथाम र तनगरानी

कायतलाई च ुस्त दुरुस्त बनाईने छ ।
11.16.6.

कृवष, पशुपशक्षं, कीटजन्त्य जस्तै शापु, वन तथा वातावरणजन्त्य

रोगहरुको रोकथाम र तनयन्त्त्रणका लातग एक स्वास््य रणनीततको आधारमा
नयाँ तथा पुनिः दे शखने रोगहरु,महामारी एवम् जुनोवटक रोगहरुको रोकथाम
र तनयन्त्त्रणका लातग स्वास््य,कृवष, पशु-स्वास््य, वनस्पतत र वातावरणसँग
सतबशन्त्धत तनकायहरु बीचको एकीकृत समन्त्वय र प्रयासबाट रोकथाम र
तनयन्त्त्रण गररनेछ ।
11.16.7.

क्षयरोगको आधुतनक पद्धतत अनुसारको तनदान र उपचार

केन्त्रलाई स्तरोन्नतत गरी बहु-औषधी प्रततरोधी ववरामीका लातग आवास
सवहतको क्षयरोग अस्पताल तथा अनुसन्त्धान केन्त्रको व्यवस्था गररनेछ ।

11.17.

मानतसक रोग, नसने रोग, जलवायु पररवततनद्वारा तसशजतत रोगको
रोकथाम, तनयन्त्त्रण र उपचारका लातग प्राथतमकता ददइनेछ।

11.17.1.

शजपला अस्पतालमा मानतसक रोग र नसने रोगको बवहरं ग

र अन्त्तरं ग सेवा ववस्तार गररनेछ ।
11.17.2.

पोतलयो, दादुरा, धनुष्टंकार, इन्त्सेर्लाईवटस, औलो, कालाजार,

डेंग,ु कुष्ठरोग, हात्तीपाईले लगायतका रोगहरुको उन्त्मूलन, तनवारण र
तनयन्त्त्रण गररनेछ ।
11.17.3.

स्थानीय स्तरको समन्त्वयमा समुदाय स्तरमा नसने रोग तथा

जलवायु पररवततनद्वारा सृशजत रोगको रोकथाम र तनयन्त्त्रण गनतका लातग
जनचेतनामूलक कायतक्रम सञ्चालन गनुक
त ा साथै त्यस्ता रोगहरुको समयमै
पवहचान गररनेछ ।
11.17.4.

तसकलसेल

एतनतमया,

थालेसेतमया, हेमोवर्तलया

जस्ता

रोगहरुको प्रततकारात्मक तथा उपचारात्मक वक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेछ।
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11.17.5.

सतबशन्त्धत

सरोकारवाला

सं स्थाहरुसँगको

सहकायतमा

व्यवसायजन्त्य

स्वास््य समस्याहरुको न्त्यूनीकरण गनतका लातग साझा

मापदण्ड बनाई लागू गररनेछ ।
11.17.6.

सुतीजन्त्य, लागू तथा मादक पदाथतको सेवन कायतलाई

तनयन्त्त्रण गने वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ ।
11.17.7.

सबै सरकारी अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागररक वाडत स्थापना

गरी सेवा ददइनेछ ।
11.17.8.

शहरी क्षेत्रका आधारभूत स्वास््य सेवा केन्त्रहरुमा नसने

रोग र मानतसक रोगको प्रवद्धतनात्मक, तनदानात्मक, प्रततकारात्मक र
उपचारात्मक सेवा ववस्तारका लातग स्थानीय स्तरको समन्त्वयमा ववशेष
कायतक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
11.17.9.

सबै शजपला स्तरका अस्पतालहरुमा प्राथतमकताको आधारमा

डायलाइतसस सेवा ववस्तार गररनेछ ।

11.18.

बढ्दो

शहरीकरण,

आन्त्तररक

तथा

बाह्य

बसाईंसराईं

जस्ता

ववषयहरुको समयानुकूल व्यवस्थापन गदै यसबाट हुने जनस्वास््य
सतबन्त्धी समस्या समाधान गररनेछ ।
11.18.1.

जनसं ख्या वृवद्ध, जन्त्म, मृत्यु, बसाईंसराईं, सतबन्त्ध ववच्छे द

सतबन्त्धी अध्ययन-अनुसन्त्धान, स्थानीय स्तरसँगको समन्त्वय र सहकायतमा
स्वास््य सेवासँग जोडी थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
11.18.2.

बाल वववाह, बहु वववाह र दाइजो प्रथालाई तनयन्त्त्रण गनत

स्थानीय स्तर र स्थानीय प्रशासनको सहकायतमा चेतना मूलक अतभयान
सञ्चालन गररनेछ ।
11.18.3.

बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवशस्थत गनत र त्यसबाट उत्पन्न

हुने स्वास््य समस्या समाधान गनत प्रदे श र स्थानीय स्तरबीच साझेदारी र
समन्त्वयमा ववशेष वक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेछ ।
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१२.

नीततको कायातन्त्वयन
12.1.

नीततलाई प्रभावकारी रूपमा कायातन्त्वयन गनतका लातग मुख्यमन्त्त्री तथा
मशन्त्त्रपररषदको कायातलय, अथत मन्त्त्रालय, स्वास््य तथा जनसं ख्या
मन्त्त्रालय र प्रदे श नीतत तथा योजना आयोगको क्षेत्रातधकार अनुसार
नेतत्ृ वदायी भूतमका हुनेछ ।

12.2.

नीततले अवलतबन गरे का ववषयवस्तुहरुलाई कायातन्त्वयन गनत स्तरोन्नतत
भएका र नयाँ सृजना हुने स्वास््य सं स्थाका साथै अन्त्य स्वास््य
तनकायहरुको भूतमकालाई आधार मानी नयाँ सं गिन तथा व्यवस्थापन
सवेक्षण गरी लागू गररनेछ ।

१३.

नीतत कायातन्त्वयनका लातग कानूनी प्रबन्त्ध
13.1.

यस नीततले अंतगकार गरे का ववषयवस्तुहरु सतबोधन गनतका लातग
आवश्यक

पने

नीतत,

ऐन,

तनयमावली,

मागतदशतन,

कायतववतध

लगायतका दस्तावेजहरु ववकास गरी लागू गररनेछ ।
१४.

सं स्थागत सं रचना
14.1.

यस नीतत कायातन्त्वयनमा प्रदे श स्तरमा रहेका स्वास््यसँग सतबशन्त्धत
तनकायहरु, शजपलामा रहेका अस्पताल, स्वास््य कायातलय, आयुवेद
स्वास््य केन्त्रहरु, प्रततष्ठान, मेतडकल कलेज, तनजी तथा गैर-सरकारी
सं घ सं स्थाहरु र स्थानीय स्तरका स्वास््य सं स्थाहरुको महत्वपूणत
भूतमका हुनेछ ।

१५.

ववशत्तय व्यवस्थापन
15.1.

यस नीततको कायातन्त्वयनका लातग मूलत: गण्डकी प्रदे श सरकार,
स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्त्रालयको तनयतमत बजेटलाई आधार
मातनने छ । साथै प्रदे श अन्त्तगतत रहेका अन्त्य मन्त्त्रालयको बजेट
तथा

कायतक्रमसँग

तालमेल

तमलाई

नीततमा

उपलेशखत

ववषयवस्तुहरुको शजतमेवार वहन गने वातावरण सृजना गररनेछ ।
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15.2.

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ववशेष अनुदान, समानीकरण र समपूरक
बजेटको आधारमा नीतत कायातन्त्वयन हुनेछ ।

15.3.

स्थानीय स्तरको योजना तथा बजेट तनमातण गदात नीततमा उपलेशखत
ववषयवस्तुलाई समेट्नका लातग सहशजकरण गररनेछ ।

15.4.

यस नीतत कायातन्त्वयनका लातग राविय तथा अन्त्तरातविय ववकास
साझेदार सं स्था, तनजी, सहकारी एवम् अन्त्य सरोकारवालाहरुसँग समेत
समन्त्वय, सहकायत र साझेदारीमा आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन
हुनेछ।

१६.

अनुगमन तथा मूपयाङ्कन
16.1.

नीतत कायातन्त्वयनको तनयतमत अनुगमन, सतमक्षा र प्रततर्ल प्रातप्तको
मूपयाङ्कन गने दावयत्व स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्त्रालयको हुनेछ ।

16.2.

प्रदे श नीतत तथा योजना आयोगले तयार गरे को नततजामा आधाररत
अनुगमन तथा मूपयाङ्कन कायतववतधको आधार र आवश्यकता अनुसार
स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्त्रालयबाट अनुगमन तथा मूपयाङ्कन
चेकतलस्ट/ कायतववतध तयार गरी तनयतमत अनुगमन तथा मूपयाङ्कनको
प्रणाली ववकास गररनेछ ।

१७.

नीतत कायातन्त्वयनमा जोशखम न्त्यूनीकरण र व्यवस्थापनको उपाय
17.1.

सं ववधानले प्रत्याभूत गरे का स्वास््य सतबन्त्धी मौतलक हक र अतधकार
सुतनशित गनत प्रदे शको स्वास््य सतबन्त्धी एकल अतधकार, साझा
अतधकार र कायत ववस्तृतीकरणका आधारमा तयार भएको स्वास््य
प्रणाली मार्तत समतामूलक गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गरी समृद्ध
प्रदे शका लातग स्वस्थ र सुखी नागररक बनाउन आवश्यक पने बजेट
तथा अन्त्य श्रोतको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा स्वास््य
सेवाको घोवषत नीतत तथा रणनीततहरुको कायातन्त्वयनमा कदिनाई हुन
सलछ।
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17.2.

सङ्घीय सं रचना अनुसार सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको पयातप्त
मात्रामा स्वास््य सतबन्त्धी योजना, कायातन्त्वयन, सतमक्षा तथा मूपयाङ्कन
चरणमा

समन्त्वय

तथा

सहकायत

हुन

नसकेमा

स्वास््य

सेवा

व्यवस्थापनमा समस्या आउने दे शखन्त्छ ।
17.3.

स्थानीय स्तरको क्षेत्रातधकार तभत्र पने स्वास््यसँग सतबशन्त्धत
गततववतधहरु नबाशझने गरी समन्त्वयात्मक रूपमा यो स्वास््य नीतत
लागू गररनेछ ।

17.4.

सं ववधान प्रदत्त हक र अतधकारहरुलाई प्रभावकारी रूपमा प्रदे श तभत्र
लागू गनतका लातग ववद्यमान स्वास््य सं रचनामा पुनरावलोकन,
सं शोधन तथा नयाँ सं रचनाको ववकास गरी लागू गररनेछ ।

आज्ञाले,
डा.ववनोद ववन्त्दु शमात
प्रदे श सरकारको सशचव

मुरकिः गण्डकी

प्रदे श सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदे श सभा मातमला मन्त्त्रालय।मूपय रु.5०।-
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