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खण्ड १ पृष्ठभून्त्म 
 

१.१ नसने रोगहरू र जोखिम तत्वहरूको भार  

 

नसने रोगहरू : मुटु तथा रक्त नली सम्बन्धी रोगहरू, क् यान्सर, मधुमेह र श् िासप्रश् िाससम्बन्धी दीर्घ 

रोगहरू विश् िभरर र दविण पूिी एविया िेत्रमा मृत्यु र अपाङ्गता गराउने प्रमुख कारकहरू हुन ्। विश् ि 

स्िास््य सङ्गठनको आकलन अनुसार हरेक िषघ विश् िभरर ४.१ करोड मावनस नसने रोगहरूबाट मर्घन ्

(सबै मृत्यहुरूको ७१ प्रवतित) । यी चारिटा प्रमुख नसने रोगहरूले अल्पायुमा नै हुने मृत्युहरूको ८० 

प्रवतितभन्दा बढी वहस्सा ओगट्र् । विश् िभर १.५ करोड मावनसहरूको नसने रोगहरूका कारण 

अल्पायुमा नै मृत्यु हुन्र् र यस्ता ८० प्रवतितभन्दा बढी मृत्युहरू न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा 

हुन्र्न ्।  दविण पूिी एविया िेत्रमा हुने झन्डै दुई वतहाइ मृत्युमा यी चार प्रमुख नसने रोगहरू विम्मेिार 

र्न ्। सन ्२०१७ मा दविण पूिी एविया िेत्रमा भएका कुल १.३८ करोड मृत्युमध्ये ९२ लाख मृत्यु नसने 

रोगका कारण भएका वथए र ९२ लाख मृत्युमध्ये ३८ लाख  अल्पायुमा (३०-६९ िषघमा) भएका मृत्य ु

वथए । 

मुटु तथा रक्त नलीसम्बन्धी रोगहरू विश् िभरर नै मृत्युको पवहलो प्रमुख कारक हो । यसबाट विश् िभरर 

१.७९ करोड मृत्यु हुने गर्घ । क्यान्सरले ९६ लाख, श् िासप्रश् िास तथा फोक्सोसम्बन्धी दीर्घ रोगले ३० 

लाख र मधुमेहले १६ लाख मृत्यु हुने गरेको र् । नसने रोगहरूको िोवखम तत्त्िमध्ये सुतीिन्य पदाथघले 

हरेक िषघ ८० लाख मावनसको ज्यान िाने गरेको र्, िसमध्ये १६ लाख मृत्यु दविणपूिी एविया िेत्रमा 

हुन्र् । विश् िभरर २३ प्रवतित ियस्कहरू र ८१ प्रवतित वकिोरवकिोरीहरू (११ देवख १७ िषघसम्म 

उमेरका) स्िास््यको लावग वसफाररस गररएका िारीररक गवतविवधहरूको वनवित तह पवन पूरा गदैनन ्र 

दविणपूिी एविया िेत्रमा यो सबभन्दा न्यून र् । हरेक िषघ विश् िभरर ३० लाख मावनसहरूको मृत्य ु

मादक पदाथघको सेिन र मादक पदाथघको हावनकारक प्रयोगका कारण हुने गरेको र् । विश् िभररमा १.१३ 

अबघ मावनसहरूमा उच्च रक्तचाप र् । यीमध्ये दुई वतहाइ न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा 

बस्र्न ्। १.९ अबघ मावनसहरू अवधक तौल भएका र्न ्भने ६५ करोड मावनसमा मोटोपना र् । कररब ३४ 

करोड बालबावलका तथा वकिोरवकिोरीहरू बढी तौल भएका िा मोटा र्न ्।  

 

 

िान्त्लका १ : नसने रोगहरू र पररििणनीय साझा जोन्त्खम ित्त्िहरू (५ x ५ मोडेलमा) 

प्रमिु नसने  रोगहरू /जोखिम 
तत्वहरू  

सतुीजन्त्य 
पदाथय 
प्रयोग 

अस्वस्थकर 
िानपान 

शारीररक 
सष्टियताको कमी 

मादक पदाथयको 
हाननकारक प्रयोग 

वाय ुप्रदूिण 

मटुु तथा रक्तनलीसम्बन्त्िी रोग √ √ √ √ √ 

मिमेुह √ √ √ √  

क्यान्त्सर √ √ √ √ √ 

श् वासप्रश् वाससम्बन्त्िी दीघय रोग √    √ 



 

१३ 
 

माननसक स्वास््य √ √ √ √  

मानवसक स्िास््यसम्बन्धी समस्या र िाय ुप्रदूषणको बढ्दो भारका कारण नसने रोगसम्बन्धी सन ्२०१८ 

को राष्ट्रसङ्र्ीय महासभाको रािनीवतक र्ोषणाले मानवसक स्िास््य तथा आरोग्यताको प्रिर्द्घन गने र 

िायु प्रदूषण न्यून गने प्रवतबर्द्ता समेटेको र् । यसले पवहलेको ४ प्रमुख नसने रोगहरू र ४ साझा 

िोवखम तत्त्िहरूलाइ  पररमािघन गरी िायु प्रदूषणलाई थप िोवखम तत्त्ि र मानवसक स्िास््यका 

समस्यालाई अको रोगको रूपमा समािेि गदै   ५ नसने रोगहरू र ५ साझा िोवखम तत्त्िहरू वसफाररस 

गरेको र् । 

 
 

१.२ नेपालमा नसने रोगहरू  र जोखिम तत्त्वहरूको संखिप् त जानकारी 
 

िनसंख्याको बनािटमा आएको पररितघन, रोगको फैलािट, पोषणस्तरको रूपान्तरण र तीव्र गवतमा 

भइरहेको िहरीकरणले नेपालमा नसने रोगको महामारी बढ्ने आँकलन सहिै गनघ सवकन्र् । बढ्दो 

क्रममा रहेको नसने रोगको चापले वदगो विकास लक्ष्यहरू हावसल गनघ उल्लेख्य चुनौतीहरू थप्द ै

गईरहेको र् । नसने रोगहरू एउटा स्िास््य सिाल मात्र होइन, यो रावष्ट्रय विकास योिनाका लावग एक 

चुनौती पवन हो । यसले व्यवक्त र र्रपररिारको गररबी बढाउँर् र सामाविक आवथघक विकासलाई 

कमिोर बनाउँर् ।  

आवथघक िषघ २०७२/७३ मा रावष्ट्रय स्िास््य लेखाको प्रवतिेदनअनुसार नसने रोगहरूको स्िास््य 

उपचारमा सबभन्दा उच्च ३८.७ अबघ रूपैयाँ खचघ (रोगअनुसारको िगीकरण) भएको वथयो, िुन चालू 

स्िास््य खचघको ३०.८ प्रवतित वथयो (रावष्ट्रय स्िास््य लेखा २०७०-२०७४) । आवथघक िषघ २०७४/७५ 

मा चालू स्िास््य खचघ कररब १४५.३ अबघ रूपैयाँ अनुमान गररयो । नसने रोगको लावग भएका खचघ 

४३.८ अबघ अनुमान गररयो (चालू स्िास््य खचघको ३०.२ प्रवतित) र यो रोग/स्िास््य समस्याहरूमा 

भएको खचघमध्ये सबैभन्दा उच्च वथयो । तथावप, यवद िगीकरण गनघ सवकने रोगहरूको िगीकरणसँग 

तुलना गने हो भने नसने रोगहरूमा भएको खचघ सबै रोगहरू/स्िास््य समस्यामा भएको कुल खचघको 

झन्डै आधा वथयो । नसने रोगहरूका लावग हुने व्यवक्तगत खचघ पवन उच्च वथयो । वि.स.२०७३ मा 

उपचारका लावग व्यवक्तगत खचघबाट भएका कुल खचघको ३०.८ प्रवतित र वि.स. २०७४ मा २९.६ 

प्रवतित नसने रोगहरूमा खचघ भएको वथयो । नसने रोगहरूमा गररएको कुल खचघको अवधकतर (५६.७ 

प्रवतित) वहस्सा र्रपररिारको व्यवक्तगत खचघबाट नै वथयो । वि.स. २०७५ मा सुतीिन्य पदाथघको 

प्रयोगले नेपालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.८ प्रवतित बराबरको खचघ गराएको वथयो र यसले हरेक 

िषघ कररब २५ हिारको ज्यान वलने गरेको र् ।  

नसने रोग तथा चोटपटकको सम्बोधन गने एउटा समतामूलक पहलको रूपमा नेपाल NCDI Poverty 

Commission को रावष्ट्रय प्रवतिेदन २०१८ ले पवन नसने रोगहरूलाई स्िास््य र सामाविक असमता 

वसिघना गने समस्याको रूपमा वचत्रण गदै यसको लावग थप स्रोतहरू र रणनीवतक प्रकृवतको लगानी 

आिश्यक पने उल्लेख गरेको र् ।  



 

१४ 
 

नेपालमा नसने रोगहरूको भार प्रत्येक बषघ बढ्दै आएको र् र यी रोगहरूबाट ग्रवसत पररिार र 

समुदायको सङ्ख्या पवन वनरन्तर बढ्दै गएको र् । नेपालमा भएका कुल मृत्युहरू मध्ये नसने रोगहरूबाट 

हुने मृत्युहरूको अनुपात सन ्२०१० को ५१ प्रवतितबाट बढेर सन ्२०१६ मा ६६ प्रवतित पुगेको देवखन्र् 

(विश् ि स्िास््य संगठनको नसने रोगहरू बारेको दिेगत वििरण, २०१८) । यसमा मुटु तथा रक्त 

नलीसम्बन्धी रोग  ३० प्रवतित, क्यान्सर ९ प्रवतित, मधुमेह ४ प्रवतित, दीर्घ श् िासप्रश् िास रोग १० 

प्रवतित र अन्य नसने रोगहरू १३ प्रवतित मृत्युको लावग विम्मेिार र्न ् । कररब २२ प्रवतित नेपाली 

िनता नसने रोगका कारण ३० देवख ७० िषघबीचको अल्पायुमा नै मृत्यु हुने िोवखममा रहेका र्न ् । 

नेपालमा व्यवक्तगत र्टना दताघ प्रणालीबाट नसने रोगहरूसम्बन्धी रावष्ट्रय मृत्युदरका कारण वििेष 

त्याङ्क प्राप् त गनघ त्यवत सहि रै्न वकनवक हाल कररब ५० प्रवतित मृत्यु मात्र दताघ हुने गरेको अनुमान 

रहेको र् ।  

 

 

न्त्चि १ : मृत्युदरको अनुपाि : नेपाल २०१८ 

 

 

िनसङ्ख्यामा आधाररत नसने रोगहरू सम्बवन्ध २०१९ को प्रवतिेदन अनुसार कोरोनरी आटघरी रोगको 

२.९ प्रवतित, मधुमेहले ८.५ प्रवतित, दीर्घ मृगौला रोग ६ प्रवतित र श् िासप्रश् िास तथा फोक्सोसम्बन्धी 

दीर्घ रोग ९९.६ प्रवतित िनसङ्ख्यामा (COPD)  देवखएको र् । मृगौलासम्बन्धी दीर्घ रोग नेपालमा 

मुख्य रूपमा बढ्दै गइरहेको र् । 

अस्पतालमा आधाररत रावष्ट्रय क्यान्सर अवभलेखले मवहला र पुरूष दुिैमा सबैभन्दा बढी हुने 

क्यान्सरमा श् िास नली तथा फोक्सोको क्यान्सर रहेको देखाउँर् । त्यस्तै मवहलामा पाठेर्र र स्तनको 

क्यान्सर र पुरूषमा पेट र र्ाँटीको क्यान्सर प्रमुख रहेका र्न ्। पाठेर्रको क्यान्सर ग्रामीण िेत्रमा र स्तन 

क्यान्सर िहरी िेत्रमा उच्च रहने गरेको पवन पाइएको र् । हरेक िषघ क्यान्सरका २६,१८४ नयाँ 
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वबरामीहरू देखा पर्घन ् । नेपाल एनसीडीआई पोभटी कवमसन (NCDI Poverty Commission) को 

प्रवतिेदनअनुसार नसने रोगहरूले (५१ प्रवतित) नेपालमा हुने कुल मृत्यु तथा अपाङ्गता (DALYs) गने 

गरेको पाइन्र् । विगत २५ िषघको अिवधमा मात्र अपाङ्गता र मृत्युको वहसाबले नसने रोगहरू र 

चोटपटकको भार दुई गुणाभन्दा बढीले िृवर्द्समेत भएको र् । तन्तुमा रगत आपूवतघ अिरोध र उच्च 

रक्तचापका कारण हुने मुटु रोग, श् िासप्रश् िास तथा फोक्सोसम्बन्धी दीर्घ रोग, रक्त नली फुट्ने 

(Hemorrhagic)  र तन्तहुरूमा रगत आपूवतघ अिरोध हुने मवस्तष्ट्कर्ात (Ischemic stroke), दम, 

आमिात (Rheumatic) मुटु रोग, िन्मिात मुटु रोग, हेपाटाइवटस बी भाइरसका कारण हुने कलेिोको 

रोग (Cirrhosis) ले गररब िनसमुदायमा बढ्दो प्रभाि देवखन्र् । अस्पतालमा आधाररत त्याङ्कले 

अन्तरङ्ग विभाग र बवहरङ्ग विभागमा नसने रोगको वबरामीहरू बढ्दै गएको देखाउँर् । ५ िषघमा, नसने 

रोगका वबरामीहरू बवहरङ्ग विभागमा ६८ प्रवतितबाट ९० प्रवतित  र अन्तरङ्ग विभागमा ८६ 

प्रवतितबाट ९१ प्रवतित पुगेको देवखन्र् (स्िास््य व्यिस्थापन सूचना प्रणाली २०७०/७१ देवख 

२०७४/७५) । 

 

 

 

न्त्चि २ : बन्त्हरङ्ग न्त्िभाग र अरिरङ्ग न्त्िभागमा सेिाका लान्त्ग आउने न्त्बरामीहरूको प्रन्त्िशि (आ.ि. २०७०/७१-

२०७४/७५) 

 

  
 

नेपालमा नसने रोग बढ्नुको प्रमुख िोवखम तत्त्िहरूमा सुतीिन्य पदाथघको प्रयोग, िारीररक वनवष्ट्क्रयता 

िा िारीररक गवतविवधको कमी, मादक पदाथघको हावनकारक प्रयोग, अस्िस्थकर खानपान र 

िीिनिैलीसँग सम्बवन्धत अन्य व्यिहार रहेका र्न ् । यीनका कारण रक्तचाप, रगतमा ग्लुकोि, 

कोलेस्रोलको मात्रा बढाउने तथा मोटोपना र तौल बढाउने भुवमका समेत खेवलरहेका हुन्र्न ्। STEPS 

Survey अन्तगघत हालै सन ्२०१९ मा गररएको नसने रोगहरूको सिेिणबाट पवन यो कुरा देवखएको र् । 

सन ्२००८ मा गररएको पवहलो देिव्यापी नसने रोगहरूको स्टेप्स सिेिण देवख सन ्२०१३ को दोस्रो र 
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सन ् २०१९ को तेस्रो सिेिणसम्म आइपुग्दा नेपालमा सुतीिन्य पदाथघ र मादक पदाथघको प्रयोग, 

अस्िस्थकर खानपान, िारीररक गवतविवधको कमी िस्ता अस्िस्थकर व्यिहार तलुनात्मक रूपमा उच्च 

रहेको देवखन्र् र विगतदेवख पवर्ल्लो अध्ययन सिेिणको समयसम्म पवन यो व्यिहारको आँकडामा 

खासै पररितघन आएको रै्न (तावलका २ हेनुघहोस)् । 
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िान्त्लका २ : प्रमुख नसने रोगहरू र जोन्त्खम ित्त्िहरूको प्रिृन्त्ि (वटेप्स सिेक्षर् नेपाल, सन ्२००८, २०१३ र २०१९) 

नेपालमा नसने रोगहरूको 

स्टेप्स सरे्वक्षण 

        सन ्२००८          सन ्२०१३           सन ्२०१९ 

मष्टहला 
र परुूि 
औसत  

परुूि मष्टहला मष्टहला 
र 

परुूि 
औसत 

परुूि मष्टहला मष्टहला 
र 

परुूि 
औसत  

परुूि मष्टहला 

सतुीजन्त्य पदाथयको सेवन 

हाल सतुीजन्त्य पदाथय सेवन 
गनेको प्रनतशत (िूम्रपान र 
िवुााँरष्टहत) 

३७.१ ५३.३ १९.२ ३०.७ ४८.१ १४.१ २८.९ ४८.३ ११.६ 

हाल िूम्रपान गनेको प्रनतशत २३.८ ३१.२ १५.५ १८.४ २७.० १०.३ १७.१ २८ ७.५ 

हाल िवुााँरष्टहतको सतुीजन्त्य 
पदाथय सेवन गनेको प्रनतशत 

१८.६ ३१.२ ४.६ १७.८ ३१.४ ४.८ १८.३ ३३.३ ४.९ 

मादक पदाथयको सेवन 

हाल मादक पदाथयको सेवन 
गनेको प्रनतशत (नबतेको ३० 
ददननभरमा मादक पदाथय सेवन 
गरेको) 

२८.५ ३९.३ १६.५ १७.४ २८ ७.१ २०.८ ३४.४ ८.८ 

िानपान 

औसतमा एकददनमा ५ 
सनभयङ्गभन्त्दा (४०० ग्रामभन्त्दा 
कम) थोरै  फलफूल र/वा 
सागसधजी िानेको प्रनतशत 

६१.९ ६०.५ ६३.५ ९८.९ ९८.९ ९८.९ ९६.६ ९७ ९६.३ 

शारीररक ष्टियाकलाप 

अपयायप् त शारीररक ष्टियाकलाप 
गनेको प्रनतशत (प्रनत हप् ता 
१५० नमनेटभन्त्दा कम समय 
मध्यम पररश्रम पने वा 
सोसरहको गनतष्टवनि भनरे 
पररभाष्टित गररएको) (सन ्
२०१३ मा गनतष्टवनि िेरै न्त्यून 
देखिएको) 

५.५ ५.२ ५.९ २.३ २.९ १.७ ७.४ ८.२ ६.६ 

बडी मास इन्त्डेक्स र मोटोपन (BMI and Obesity) 

अनिक वजन र मोटोपन हनुेको 
प्रनतशत (BMI ≥ २५ 
kg/m2) 

७.२ ७.३ ७.१ २१.६ २१.२ २२.१ २४.३ २३.४ २५.१ 

उच्च रक्तचाप, रगतमा ग्लकुोजको मारा र कोलेिोल वषृ्टद्ध (Hypertension, Diabetes and raised 



 

१८ 
 

cholesterol level) 

रक्तचाप बढी हनुेको प्रनतशत 

(Systolic Blood 

Pressure ≥१४० र 
Diastolic Blood 

Pressure ≥९० mmHg वा 
हाल उच्च रक्तचापको लानग 
औििी िाइरहेको) 

९ १०.२ ८.४ २५.७ ३१.१ २०.६ २४.५ २९.८ १९.७ 

रगतमा खचनीको मारा बढी 
हनुेको प्रनतशत  (फाखस्टङ्ग धलड 

ग्लकुोज ≥ १२६ mg/dl) वा 
हाल रगतमा बढी मारामा खचनी 
भएको कारण औििी 
िाइरहेको) 
 

उपलधि 
छैन 

  ३.६ ४.६ २.७ ५.७ ६.२ ५.३ 

जम्मा कोलेिोल (रगतमा 
खचल्लोपनाको मारा) बढी हनुेको 

प्रनतशत (≥ ५.० mmol/L वा 

≥ १९० mg/dl वा हाल 
उच्च कोलेिोलको औििी 
िाइरहेको) 

उपलधि 
छैन 

  २२.७ २४.५ २१.० ११.१ ७.८ १४.० 

 

*२ िटा सिेिणहरूमा कोलेिोलको लावग प्रयोग गररएका विवधहरू (सन ्२०१३ Wet Test, सन ्२०१९ 

Dry Test)  

 

 

१.३ नसने रोगहरूको रोकथाम र ननयन्त्रणका लानग  बहिुरेीय कायय योजना, 
२०१४-२०२०  
 
 

नेपालले  विश् ि स्िास््य संगठनको  ५३ औ ँ महासभाले सन ् २००० मा विकासिील देिहरूलाई 

ध्यानमा राखेर तयार पारेको  “नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रणसम्बन्धी विश् ि रणनीवत” लाई 

समथघन गरेको र् । साही रणनीवतलाई सन ्२०११ मा नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रणसम्बन्धी 

संयुक्त राष्ट्रसङ्र्ीय महासभाको उच्चस्तरीय बैठकको रािनीवतक र्ोषणापत्रमा समेत समािेि गररयो । 

िुन र्ोषणापत्रको पि राष्ट्रका रूपमा समेत नेपाल रहेको र् ।  विश्व स्िास््य संगठनको दविण पूिी 

एवसयाली िेत्रीय सवमवतको ६६औ ं सत्रले २०७८ साल मार् २४ गते नसने रोगहरूको रोकथाम तथा 
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वनयन्त्रणका लावग िेत्रीय कायघयोिना २०१३-२०२० अनुमोदन गरी १० िटा िेत्रीय पररलक्ष्यहरू 

(targets)वनधाघरण  गररसकेको र् ।  

नेपालले नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग पररलक्ष्य र सूचकहरू (indicators) सवहत 

पवहलो बहुिेत्रीय कायघ योिना २०१४-२०२० तिुघमा गरेको वथयो । यो कायघयोिना नसने रोगहरूसँग 

सम्बवन्धत गवतविवधहरूको कायाघन्ियनको लावग रावष्ट्रय मागघदिघक दस्ताबेि वथयो । उक्त 

कायघयोिनाले सन ्२०१४-२०२० को लावग स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय र सम्बवन्धत विषयगत 

मन्त्रालयहरूको पररलक्ष्य, गवतविवध, भूवमका र विम्मेिारीहरू पररभावषत गरेको वथयो ।सम्पूणघ सरकार 

र सम्पूणघ समािको अिधारणालाई सहिीकरण गनघ प्रधानमन्त्री तथा मवन्त्रपररषद्को कायाघलय अन्तगघत 

रहने गरी मुख्य सवचिको अध्यितामा उच्चस्तरीय सवमवतको गठन गररएको वथयो । सवमवतमा १७ ओटा  

विषयगत मन्त्रालयका सवचिहरूलाई सदस्यको रूपमा तोवकएको वथयो । नसने रोगहरूसँग सम्बवन्धत 

नीवतगत वनदेिन प्रदान गने प्रमुख विम्मेिारी उक्त सवमवतलाई वथयो । 

 

 

१.४ प्रमिु उपलखधि र नसकाइहरू 
 

 नेपालले नसने रोगहरूबाट अल्पायुमै हुने  मृत्युलाई सन ् २०२५ सम्ममा एक चौथाइ र सन ् २०३० 

सम्ममा एक वतहाइले कम गने पररलक्ष्य वनधाघरण गरेको र् । सन ्२०३० सम्ममा वदगो विकास लक्ष्य 

(SDGs) को पररलक्ष्य ३.४ प्राविको  लावग रावष्ट्रय कायघसूचीमा नसने रोगहरूलाई समेत समाबेि 

गररसकेको हुनाले  नीवतगत एकरूपता कायम गरी वदगो विकास योिनाको अङ्गको रूपमा नसने 

रोगहरूको व्यिस्थापनलाई अवर् बढाउन सहि हुनेर् ।  त्यस्तै नसने रोगहरूलाई रावष्ट्रय विकास 

योिना/कायघसूचीमा राखनु् बहुिेत्रीय कायघयोिना (पवहलो) को उल्लेखनीय उपलवधध वथयो । 

िनस्िास््य सेिा ऐन,२०७५ स्िास््य सेिा वनयमािली,२०७७ , रावष्ट्रय स्िास््य िेत्र रणनीवत,२०७२-

७७ बहुिेत्रीय पोषण योिना – दोस्रो (२०७५/७६ – २०७९/८०), पन््ौ ँयोिना (आवथघक िषघ २०७६/७७ 

– २०८०/८१) र रावष्ट्रय स्िास््य नीवत,२०७६ मा नसने रोगहरूको रोकथाम र वनयन्त्रणलाई 

प्राथवमकतामा रावखएको र् । नसने रोगहरूको रोकथाम र वनयन्त्रण सम्बन्धी विश् िधयापी  प्रगवतको  

अनुगमन प्रवतबेदन-२०२० अनुसार नेपालले १९ सूचकहरूमध्ये ८ िटा सूचकहरू पूणघ रूपमा हावसल 

गरेको र् । पूणघ रूपमा हावसल गररएका यी सूचकहरूमा नसने रोगहरूसम्बन्धी रावष्ट्रय पररलक्ष्य र 

सूचकहरू वनधाघरण, िोवखम तत्त्ि/कारकहरूको सिेिणहरू, रावष्ट्रय कायघयोिना, धूम्रपान वनषेध गने 

नीवतहरू (वचत्रसवहतको  स्िास््य चेतािनी, सुतीिन्य पदाथघको विज्ञापन, प्रिर्द्घन एिम ् प्रायोिनमा 

रोक, मादक पदाथघमा लाग्ने अन्तःिुल्कहरू) र आमाको दूधको प्रवतस्थापन गने उत्पादनहरूको 

बिारीकरण गने कायघमा प्रवतबन्ध गने  रहेका र्न ् । विषयगत मन्त्रालयहरूले हावसल गरेका केही 

उल्लेखनीय उपलवधधहरूलाई अनुसूची १ को तावलकामा सूचीकृत गररएको र् । त्यसै गरर पवहलो 
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बहुिेत्रीय कायघ योिनाले हावसल गरेका रणनैवतक उपलवधधहरूलाई अनुसूची २ मा समािेि गररएको 

र् । 

 

बृहत ् सामाविक, आवथघक र िातािरणीय पररिेिहरू  नसने रोगका िोवखम तत्िहरूको मूल कारण 

भएकोले  नसने रोगहरू र यसको िोवखम तत्िहरूको रोकथाम र वनयन्त्रणमा बहुिेत्रीय सहकायघको 

सिक्त भूवमका रहन्र् । यसलाई हाल अिलम्बन गररद ैआएको वनयन्त्रणका प्रयासबाट मात्र सम्बोधन 

गनघ कवठन देवखएको र् । 

नसने रोगहरूको देिधयापी वििरण(Country Profile),२०१८ र नसने रोगहरूसम्बन्धी पवर्ल्लो स्टेप्स 

सिेिण २०१९ को प्रवतबेदन अनुसार  नेपालमा नसने रोगकािोवखम कारकहरूको चुनौतीलाई तत्काल 

सम्बोधन गनुघपने आिश्यकता महसुि भएको  र् । तावलका २ मा उवल्लवखत  केही सूचकहरूमा राम्रो 

प्रगवत भएको भए तापवन यस्ता सकारात्मक पररितघनलाई अझै गवत वदन विवभन्न िेत्रहरूबीच थप 

सहकायघको आिश्यकता देवखएको र् । बृहत ् सामाविक, आवथघक र िातािरणीय कारकहरू, 

िहरीकरण, व्यापाररकरण र औद्योगीकरण िस्ता पिलाई सम्बोधन गरेर मात्र िोवखम तत्िहरूको  

रोकथाम र वनयन्त्रण सम्भि हुने भएकोले  यसका लावग बहुिेत्रीय सहकायघ आिश्यक पर्घ । नसने 

रोगहरूको रावष्ट्रय प्रवतकायघ स्िास््य िेत्रको एकल प्रयासबाट मात्र हुन सक्दैन । सन ्२०१८ मा नेपाल 

स्िास््य अनुसन्धान पररषद्ले  गरेको “नसने रोगको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग बहुिेत्रीय 

कायघयोिना २०१४-२०२०” को मूल्याङ्कन  प्रवतिदेनले समेत नसने रोगको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका 

लावग बहुिेत्रीय समन्िय र सहकायघ थप सुदृढ गरी वनरन्तरता वदनुपने तफघ  िोड वदएको पाईन्र् ।  

नसने रोगको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग बहुिेत्रीय कायघयोिना २०१४-२०२० कायाघन्ियनको 

क्रममा हावसल भएका केही प्रमुख वसकाइहरू यस प्रकार रहेका र्न ्: 

• िासकीय स्िरूप र संस्थागत संरचनामा आएको पररितघनको कारण नसने रोगको रोकथाम र 

वनयन्त्रणका लावग  सम्पूणघ सरकार र सम्पूणघ समाि पररचालन एिम ्उच्च रािनीवतक तहको 

थप प्रवतबर्द्ता आिश्यक रहेको र् । 

• अन्य सरोकारिालाहरूले अिलम्बन गने बहुपिीय नीवतहरूलाई प्रभािकारी बनाई कायघरूपमा 

बदल्नको लावग उपयुक्त िासकीय संरचनाको आबश्यकता पदघर् । वक्रयािील र समन्ियात्मक 

संरचनािाट मात्र योिना तिुघमा, कायघयोिनाको पैरिी र कायाघन्ियनमा सफलता प्राि गनघ  

योगदान पुर् याउदर् । 

• नसने रोगहरू सम्बवन्ध योिनालाई रोग वनयन्त्रण लवित कायघक्रमको रूपमा मात्र बुवझनु र 

स्िास््य िेत्रको मात्र प्राथवमकतायुक्त सेिाको रूपमा वसवमत गदाघ  रोगका कारक तत्िहरू 

लवित उपलवधध हावसल गनघ कवठन भएको र्  । 

• नेपालमा िासकीय स्िरूपको पररितघन सँगै  भएको  स्िास््य सेिा व्यिस्थापन र सेिा 

प्रिाहको  विम्मेिारी बाँडफाँड, स्िास््य िेत्रको पुनसंरचना र िनिवक्त समायोिन प्रवक्रयाको 
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प्रभाि नसने रोगका  रोकथाम र वनयन्त्रणको  प्रगवतमा समेत देवखयो । स्िास््यसम्बन्धी मूल 

कायघहरू कायाघन्ियन गनघ र अन्य िेत्रहरूलाई मागघदिघन तथा सहभागी गराउन स्िास््य तथा 

िनसंख्या मन्त्रालय अन्तगघत सीपयुक्त िनिवक्त र संरचना आिश्यक पदघर् । 

• खोप कायघक्रम लगायत रोग वनयन्त्रण सम्बवन्ध अन्य कायघक्रमको सफलताबाट वसकेका 

कुराहरू विश् लेषण गरी नसने रोगहरूको सन्दभघमा समेत वसकेको रूपमा  कायाघन्ियन  गनघ 

सवकन्र्  ।  

• विश्व महामारीको रूपमा फैवलएको कोवभड-१९ को सन्दभघमा गररएको नसने रोगहरू लवित 

सेिा प्रिाहरूको दू्रत मूल्याङ्कन प्रवतबेदन अनुसार नसने रोगहरूसम्बन्धी अत्यािश्यक 

सेिालाई थप सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउनु पने दवेखन्र् । 

नसने रोगको रोकथाम र वनयन्त्रणका लावग दोस्रो बहुिेत्रीय कायघयोिना,२०२१-२०२५  को प्रभािकारी 

कायाघन्ियनको लावग र अपेवित पररणामहरू हावसल गने प्रवक्रयामा तपविलमा उवल्लवखत वबषयलाई 

प्राथवमकतामा राख्नुपने देवखन्र् : 

• उच्चस्तरीय रािनीवतक प्रवतबर्द्ताको लावग  विषयगत मन्त्रालयमा नयाँ वनयुक्त भएका 

अवधकारीहरू र नागररक समािको तहमा (व्यवक्त, पररिार, समुदाय, तलको आधारभूत तहका 

पैरिीकताघ, नसने रोगका अवभयन्ता, गैरसरकारी नागररक समािका संस्था, प्रावज्ञक िेत्र, सञ्चार 

माध्यम र वनिी िेत्र) यस कायघयोिनालाई वनयवमत प्रसार, सञ्चार पैरिी गने ।  

• यस बहुिेत्रीय कायघयोिना कायाघन्ियन गनघ नसने रोगहरूको रोकथाम र वनयन्त्रणमा समवपघत 

बिेटसवहत िावषघक योिना विकास गने ।  

• स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नसने रोग महािाखा/केन्द्र र विषयगत मन्त्रालयहरूमा 

नसने रोग इकाई/सम्पकघ  व्यवक्त स्थापना गने र रावष्ट्रय प्रवतकायघलाई मागघदिघन गनघ िमता 

विकास गने । 

• नसने रोगहरू र पररितघनीय िोवखम तत्िहरू रोकथाम गनघ प्रदेि र स्थानीय तहका वनकायहरूमा 

संस्थागत संरचना स्थापना  गने । 

• नसने रोगहरूसम्बन्धी बहुिेत्रीय कायघयोिनाको लावग वदगो र सवुनवित वित्तीय संयन्त्रको 

मागघवचत्र सवहतको लागत सुवनवित गने कायाघन्ियन योिना विकास गने । 

• स्िास््य संरचनाको प्रत्येक तहमा समन्ियात्मक, बृहत ् र उपयुक्त मापदण्डको उपचार सेिा 

वनरन्तर प्रदान गने लक्ष्यसवहत िमता विकास तथा एकीकृत नागररक केवन्द्रत स्िास््य 

प्रणालीको विस्तार गने । 

• समग्र स्िास््यको सुधारका लावग विषयगत मन्त्रालयहरूको नीवत तथा कायघक्रममा नसने 

रोगहरूको रोकथाम र वनयन्त्रण सम्बवन्ध कायघक्रमहरूलाई मूलप्रिावहकरण  गने । 
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• बहुिेत्रीय कायघहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनघ प्रभाि मूल्याङ्कन विवधहरूको 

प्रयोगलाई प्रिर्द्घन गने । 

 

 

१.५ बहिुरेीय प्रनतकाययका आवश्यकता र अवसरहरू 

स्िास््य  िेत्रका कवतपय उदे्दश्य हािसल गनघ केवह अत्यािश्यक गवतविवधहरू स्िास््य िेत्रभन्दा 

बावहरको विम्मेिारीमा रहेका हुन्र्न ् । ती सबै सम्बर्द् वनकायसँगको संग्लग्नातामा, समान उदे्दश्यहरू 

वनधाघरण गरी गवतवबवध गदाघ श्रोतको उपलधधताको सुवनवितता हुनुको साथै प्रभािकारी उपयोग समेत 

हुन्र् । ितघमानमा महामारीको रूपमा रहेको नसने रोग तथा यसका कारकहरूको सम्बोधन गनघ पवन 

बहुिेत्रगत  प्रवतकायघ आिश्यक रहेको र् । यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंर्को महासभाले २०११ मा सबै 

सदस्य राष्ट्रहरूलाई वसफाररि गरेको पृष्ठभूवममा नेपालले सन ् २०१४ देवखनै यस प्रकारको संयन्त्रको 

वबकास गरी रोकथाम तथा वनयन्त्रणमा वक्रयाविल रहेको र् । 

 

वदगो विकास लक्ष्यहरूले नसने रोग, यसको िोवखम कारक र वनधाघरकहरूको सम्बोधनको प्रगवतलाई 

गवत वदन एउटा नयाँ पे्ररणा प्रदान गरेको र् । सबै उमेरका लावग स्िस्थ िीिनको सुवनवित गने र 

आरोग्यता प्रिर्द्घन गने लक्ष्य ३ को पररलक्ष्य ३.४ अनुसार सन ्२०३० सम्ममा नसने रोगबाट हुने अल्पायु 

मृत्युको दरलाई एक वतहाइले र्टाउने वदगो विकास लक्ष्यको पररलक्ष्य रहेको र्  । अन्य ११ िटा वदगो 

विकास लक्ष्यहरू : १, २, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२ र १३ नसने रोगहरूसँग प्रत्यि िा परोि तररकाले 

िोवडएका र्न ्र िसको लावगएकीकृत रावष्ट्रय प्रवतकायघको आबश्यकता देवखएको र् । विश् ि स्िास््य 

संगठनले नीवतगत कायघको एउटा सङ्ग्रह उपयुक्त खचघ कायघ (Best Buys) वसफाररस गरेको र् । उपयुक्त 

खचघ कायघ न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा नसने रोगहरूलाई सम्बोधन गने प्रवत अपाङ्गतमा 

समायोवित िीिनका िषघहरू (DALY) १०० अमेररकी डलर िा सोभन्दा कम लागत भएका प्रमाणमा 

आधाररत, व्यािहाररक तथा लागत प्रभािी कायघक्रमहरू हुन ्।  

यी लागत प्रभािी कायघक्रम रणनीवतहरूको सङ्ग्रह हुन ् िसले नसने रोगहरूका प्रमुख कारणहरू र 

वतनीहरूको अन्तवनघवहत िोवखम तत्त्िहरूको प्रभािकारी ढङ्गले व्यिस्थापन गनघ सक्र् । विश् ि 

स्िास््य संगठनको सुतीिन्य पदाथघको वनयन्त्रणसम्बन्धी महासवन्धको प्रभािकारी कायाघन्ियनले सन ्

२०३३ सम्ममा मुलुकको खचघ २१ अबघ रूपैयाँ बचाउँनेर् (नेपालका सुतीिन्य पदाथघको वनयन्त्रणका 

लावग लगानी अिस्था २०१७) । यवद नेपालले वदगो विकास लक्ष्यको पररलक्ष्यहरू हावसल गने हो भने 

यस्ता गवतविवधहरूमा गररने लगानीलाई प्राथवमकतामा राख्नुपने हुन्र् ।  

नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट यो सङ्र्, प्रदेि र स्थानीय गरर वतन तहको सङ्र्ीय िासन 

व्यिस्थामा प्रिेि गरेको र् ।  नेपालमा सङ्र्ीयताले विवभन्न िेत्रहरूमा सम्बन्ध स्थापना गनघ, अपेवित 

र वदगो स्रोतहरूको साथै निीन वित्तीय लगानी तथा ििाफदेवहता बढाउन सुदृढ िासकीय संरचनाको 

लावग अभूतपूिघ अिसर प्रदान गदघर् । नसने रोगहरू र यसका िोवखम तत्त्िहरूमा पवर्ल्लो 
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िनसङ्ख्यामा आधाररत सिेिणले नसने रोगहरू र यससँग सम्बवन्धत िोवखम तत्त्िहरूको भारको 

समग्र तस्िीर देखाएको र् । यसले सरकारका तीनिटै तहमा नसने रोगहरूको रोकथाम र वनयन्त्रणका 

लावग प्राथवमक कायघ िेत्रहरू पवहचान गनघ मागघदिघन गनेर् । 
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खण्ड २ : बहुके्षिीय कायणयोजना २०२१-२०२५ का लान्त्ग रर्नीन्त्िक 

अिधारर्ा 

 

२.१ दूरदृष्टि  (Vision) 

नसने रोग मुक्त स्िस्थ तथा उत्पादनिील नागररक । 

 

२.२ ध्येय (Mission)  

नसने रोगको रोकथाम र वनयन्त्रणमाफघ त नसने रोगका कारण हुने कष्ट र अल्पायकुो मृत्युलाई कम गद ै

नेपालीको िीिनस्तर उकास्ने ।  
 

२.३ लक्ष्य  (Goal)  

“सबै नीवतमा स्िास््य” को नीवत अंवगकार गरी नसने रोगको भार कम गने । 

 

२.४ उद्दशे्य (Objectives) 

 १) नसने रोगहरूको िोवखम कारकहरू कम गने र विवभन्न िेत्रमा अन्तवनघवहत रहेका सामाविक   

     वनधाघरकहरूको सम्बोधन गनुघ । 

२) नसने रोगहरूको प्रभािकारी रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग नागररक मैत्री स्िास््य 

प्रणालीलाई  

    सुदृढ गनुघ । 

३) त्यमा  आधाररत नीवत तथा कायघक्रहरूको लावग वनगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली 

स्थापना  

     गनुघ । 

 

२.५ पररलक्ष्य (Target)  

मुटु रोग, क्यान्सर, मधुमेह िा श् िासप्रश् िाससम्बन्धी दीर्घ रोगबाट हुने समग्र अल्पायु मृत्युदरमा सन ्

२०२५ सम्ममा २५% र सन ्२०३० सम्ममा ३३% कमी ल्याउने । 

 

२.६ रणनीनतक कायय िरेहरू 

नसने रोगहरूको रोकथाम र वनयन्त्रण सम्बवन्ध बहुिेत्रीय कायघ  योिना २०२१-२०२५ मा मुख्य चार 

ओटा रणनीवतक कायघिेत्रहरू पवहचान गररएको र्;  
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• नेतृत्ि, पैरिी तथा साझेदारी  

• स्िास््य प्रिर्द्घन तथा िोवखम न्यूनीकरण 

•  नसने रोगहरू र नतनका जोखिम तत्त्वहरूको शीघ्र पष्टहचान र व्यवस्थापनकालावग  

स्िास््य प्रणालीको सुदृढीकरण 

• वनगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अनुसन्धान  

  

कायण के्षि १ : नेिृत्ि, पैरिी र साझेदारी 

यस कायघ िेत्रअन्तगघत सूचीकृत कायघले सहभावगतामलूक िासन प्रबधघन गने, अन्तरिेत्रीय साझेदारी 

िृवर्द्  गने र नीवतगत सामञ्िस्यता कायम गने, सािघिवनक नीवतहरूमा समािेि गदै रािनीवतक 

सहभावगता िृवर्द् गने लक्ष्य राख्दर् । 

 बहुिेत्रीय कायघयोिना २०२१-२०२५ को कायाघन्ियनलाई गवत वदन र अनुवचत प्रभाि तथा नीवतगत 

स्िाथघको द्वन्द्वबाट बचाउन उच्चस्तरीय सवमवत र रावष्ट्रय वनदेिक सवमवतले वनयवमत रूपमा नीवतगत 

वनदेिन र नीवतगत एकरूपता कायम राख्नेर् । सङ्र्ीय प्रणालीलाई दृवष्टगत गदै प्रदेि र स्थानीय तहमा 

सांगठवनक संरचना स्थापना गनघ ध्यान केवन्द्रत गररनेर् । सम्पूणघ सरकार र सम्पूणघ समािको पररचालन 

अिधारणालाई सहिीकरण गनघ प्रदेि र स्थानीय तहमा प्रस्तावित सवमवतहरू उवचत विम्मेिारीसवहत 

स्थापना गररनेर् । नागररक समाि, वनिी िेत्र, प्रावज्ञक िेत्र, नसने रोगहरूसँगै बाँवचरहेका मावनसहरू 

(People living with NCDs) लाई समािेि गररएको बहुिेत्रीय कायघ समहू बनाएर कायाघन्ियन 

प्रवक्रयामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गररनेर् । 

कायघयोिनाको प्रभािकारी कायाघन्ियनको लावग बहुसरोकारिालाको सहभावगतालाई सहिीकरण गनघ, 

स्रोतको मध्यस्थता गनघ र बहुिेत्रका मूलभूत विम्मेिारीहरू प्रिाह गनघ रावष्ट्रय योिना आयोगको 

समन्ियात्मक  भूवमका  महत्िपुणघ हुनेर्  । तसथघ, यस कायघयोिनाको कायाघन्ियनको लावग रावष्ट्रय 

योिना आयोगमा माननीय उपाध्यिज्यूको अध्यितामा नसने रोग लवित उच्चस्तरीय सवमवत रहने र् ।  

त्यसैगरी, भएका संरचनाहरूमा उपयुक्त विम्मेिारी व्यिस्थापनमा आिश्यकता अनुसार पुनंसघरचना 

गररनेर् । बहुिेत्रीय कायघयोिना २०२१-२०२५ को सफल कायघन्ियनको लावग समािका सबै तहको 

सवक्रयता र सहभावगता आबश्यक पने भएकोले संर्ीय सांसदहरू, प्रदेि सभाका सदस्यहरू र स्थानीय 

तहका िनप्रवतवनवधहरू, नीवत वनमाघता र नागररक समािहरूसँगको  पैरिी र संिादको िुरूिात 

भैसकेको र्  र यो  कायाघन्ियन चरणसम्म वनरन्तर रहनेर्  । 

 

कायण के्षि २ : विाव्य प्रिर्द्णन िथा जोन्त्खम रयूनीकरर् 

यस िेत्र अन्तगघतका कायघहरूको लक्ष्य भनेको िोवखम तत्त्िहरूलाई कम गनघ मावथल्लो तहका 

उपायहरूको रूपमा वित्तीय, कानूनी र बिारीकरण नीवतहरूको माध्यमबाट नागररककेवन्द्रत 
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गवतविवधहरूलाई प्रिर्द्घन गनुघ हो । स्िास््य प्रिर्द्घन गनघ र नसने रोगका साझा िोवखम तत्त्िहरूप्रवतको 

सम्मुखतालाई कम गनघ स्िास््य सािरता र समुदायमा आधाररत गवतविवधहरूलाइ व्यिहारगत 

पररितघनका कायघको पूरकको रूपमा अिलम्बन गररनेर् । नसने रोगहरू र यसको िोवखम तत्त्िहरूलाई 

सम्बोधन गने रावष्ट्रय अवभयानहरू िुरू गरी दीगो बनाइनेर् । समुदाय पररचालन, नसने रोगहरूका 

लावग संिाहक (च्यावम्पयन), नसने रोगका स्ियंसेिीहरू वनमाघणका अिधारणा, बौवर्द्क पँूिी, समुदाय 

र स्थानीय सञ्िालहरूको िमता सुदृढीकरण गने सयंन्त्रको निीन तररकाहरूलाई प्राथवमकता वदइनेर् । 

यस बहुिेत्रीय कायघयोिना २०२१-२०२५ मा नसने रोगका साझा िोवखम तत्िहरूको वनयन्त्रण गने 

कायघलाई प्राथवमकता साथ प्रस्तुत गररएको र् । 

 

सुिीजरय पदाथण : नेपालमा सुतीिन्य पदाथघमा लगाइएको कर हालसम्म दविणपूिी एवसया िेत्रमा नै 

सबभन्दा न्यून रहेको र् । सुतीिन्य पदाथघ, मादक पदाथघ र वचनीले स्िावदलो बनाइएका पेय पदाथघमा 

लगाइने कर लागत प्रभािी मात्र हँुदैन, बरू यसले पयाघप् त रािस्ि वसिघना र िनस्िास््यमा सुधार पवन 

गदघर् । यस्ता औद्योवगक कायघक्रम र व्यािसावयक वनधाघरकहरूले स्िास््य सुधारमा अिरोध गरररहेका 

र्न ् । बहुिेत्रीय कायघयोिना २०२१-२०२५ ले विश् ि स्िास््य संगठनको सुतीिन्य पदाथघको 

वनयन्त्रणसम्बन्धी अवभसवन्धको कायाघन्ियनलाई गवत वदन, कर सुधारका कायघहरू िुरू गनघ, अिैध 

व्यापार प्रोटोकलको अनुमोदन र कायाघन्ियन गनघ र सवुतघिन्य पदाथघको प्याकेटको सादा प्याकेविङको 

िुरूिात गनघ  केवन्द्रत हुनेर् । इ-वसगरेटहरू वनयन्त्रण गनघ र सुतीिन्य पदाथघ वनयन्त्रणका थप उपायहरू 

लागू गनघ कानुनी प्राबधान  सुदृढ बनाइनेर् । 

 

मादक पदाथण : बिारको उपलधधता र सांस्कृवतक मान्यताका कारण मादक पदाथघको सेिन नेपालको 

एउटा प्रमुख समस्या हो । करमा सुधार, खुद्रा मादक पदाथघको भौवतक उपलधधतामा प्रवतबन्ध र मादक 

पदाथघको विज्ञापन, प्रिर्द्घन र प्रायोिनमा रोक लगाएर मादक पदाथघ वनयन्त्रणमा िनस्िास््यको 

अिधारणालाई अझ प्रभािकारी बनाउन सवकन्र् । 

बहुिेत्रीय कायघयोिना २०१४-२०२० को समयमा नै मस्यौदाको रूपमा मादक पदाथघ वनयन्त्रण नीवत र 

विधेयकको विकास गररएको वथयो । यसलाई एउटा प्राथवमकताको रूपमा वलँदै थप समीिा, अनुमोदन 

र कायाघन्ियन गररनेर् । मादक पदाथघ सेिन गरेर सिारी चलाउने कायघलाई वनयन्त्रण गने पहल नेपालमा 

सफल प्रमावणत भइसकेको र् । त्यसैले यसलाई वनरन्तरता वदइनेर् र सडक दुर्घटनािाट हुने चोटपटक र 

मृत्युका र्टनाहरूलाई वनयन्त्रण गनघ देिव्यापी रूपमा वबद्यमान कानूनको सिक्त कायाघन्ियन गररने र् । 

 

अविवथकर खानपान : नेपालमा नुनको उपभोग प्रवत व्यवक्त प्रवतवदन ९ ग्राम रहेको र् । यो विश् ि 

स्िास््य संगठनले गरेको वसफाररसको दुई गुणा हो । रावष्ट्रय नुन उपभोगमा न्यूनीकरण रणनीवत विकास 

गरी सािघिवनक अवभयानहरू सञ्चालन गररनेर् । स्िस्थ खानपान प्रिर्द्घन गनघको लावग खाद्यान्न र गैर-
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मादक पदाथघिन्य पेयहरू बालबावलकाहरूमा प्रचारप्रसार, खाद्य उत्पादनहरूको सुधार, प्रिोवधत खाना 

र पेयहरूको लावग पोषण लेबवलङ्ग प्रणालीको विकास गनघ वनयामक उपायहरूलाई  सुदृढीकरण 

गररनेर् । ररप्लेस (REPLACE) प्याकेिको प्रयोग र आवथघक नीवतहरूको माध्यमबाट खानेकुराबाट 

रान्सफ्याट र्टाउने कदमहरू चावलनेर् । विश्व स्िास््य संगठनको सन ्२०२३ सम्म खाद्य उत्पादनहरूमा 

हुने रान्सफ्याट (Trans-fat) को मात्रालाई वनराकरण गने अवभयानमा संलग्नता िनाइने र् । स्थानीय 

रूपमा उत्पावदत स्िस्थ खाद्यान्नको प्रिर्द्घन गररनेर् । कुपोषण, अवधक तौल र मोटोपना र नसने 

रोगहरूसँग वतनको सम्बन्धमा सचेतना िगाउन अवभयानहरू सञ्चालन गररनेर् । रावष्ट्रय पोषण 

रणनीवत, २०७७ को कायाघन्ियनमा पोषण िेत्रलाई सहयोग गररनेर् । 

 

शारीररक गन्त्िन्त्िन्त्ध : िारीररक गवतविवधलाई प्रिर्द्घन गनघ वनरोगी नेपाल र विद्यालय योग िस्ता 

पहललाई वनरन्तरता र गवत वदइनेर् । सबै उमेर समूह र फरक िमता भएका मावनसको लावग िारीररक 

गवतविवधसम्बन्धी रावष्ट्रय वनदेविका विकास गररनेर् र यसलाई आम सञ्चार र समुदायमाफघ त प्रिर्द्घन 

गररनेर् । समुदायको साझेदारीमा सािघिवनक व्यायामिाला, खुला िेत्र र िीमखाना खोल्ने पहललाई 

विस्तार र वनरन्तरता वदइनेर् । पावलका/िाडघ िा स्थानीय तहका स्िास््य संस्थाहरूमा योग/ध्यान केन्द्र/ 

व्यायामिालाको स्थापना तथा संचालन गनघ प्रोत्सावहत गररनेर् । 

 

विवथ िािािरर् अन्त्भयान : बहुिेत्रीय कायघयोिनाले स्िस्थ िातािरण पहलहरूलाई एउटा निीनतम 

विवधको रूपमा केवन्द्रत गनेर् । केही  स्िस्थ गाउँ/स्िस्थ िहरको अिधारणा बनाइनेर् र  स्िास््य 

प्रिर्द्घनात्मक विद्यालय मापदण्ड वनधाघरण गररनेर् । सो मापदण्ड अनुरूप स्िास््य प्रिर्द्घनात्मक 

विद्यालयको रूपमा विकास गदै लवगनेर् ।  

 

घरन्त्भिको िायु प्रदूषर् : नेपालमा र्रवभत्रको िायु प्रदूषण एउटा ठूलो समस्या हो । श् िासप्रश् िास तथा 

फोक्सोसम्बन्धी वबरामीहरू वनरन्तर बवढरहेका र्न ् । र्रवभत्रको िायु प्रदूषण कम गनघ चेतना मूलक 

सन्देि प्रिाह गनुघको साथै स्िस्थकर ईन्धनको   प्रयोग बदल्ने, उपयुक्त खालको चुलोको विकास गने 

तथा िेत्रगत समन्िय गने िस्ता प्रमावणक विवधहरूको प्रिधघन गररनेर् । 

 

मुखको विाव्य : मुखसम्बन्धी रोगहरूको भार र नसने रोगहरू लवित साझा प्रवतकायघबाट हुने 

लाभलाई स्िीकार गद ैनसने रोगहरूसम्बन्धी रावष्ट्रय अवभयानको एक वहस्साको रूपमा विद्यालयहरूमा 

स्िास््य प्रिर्द्घन र सचेतनामाफघ त मुखको स्िास््य प्रिर्द्घनलाई गवत वदइनेर् । मुखको क्यान्सरको िीघ्र 

पवहचान र पे्रषणलाई प्राथवमक उपचार सेिाहरूमा एकीकृत गररनेर् । यस बहुिेत्रीय कायघयोिना 

२०२१-२०२५ माफघ त मुख स्िास््यमा प्रिर्द्घनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थाघपनात्मक उपचारमा केवन्द्रत 

भै मुख स्िास््य रणनीवतको तिुघमा गररनेर् । 
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सडक सुरक्षा : सडक सुरिाको लावग दोस्रो दिकको कायघहरूलाई पवहचान र पूरा गने विश् ि प्रवतबर्द्ता 

अनुरूप आगामी चरणको सडक सुरिा कायघयोिना विकास गरी कायाघन्ियन गररनेर् । बे्रथलाइिरको 

प्रयोगिाट गररने रेन्डम(Random) श् िास परीिणको पहँुच िृवर्द् गदै नया प्रविवधमा आधाररत अन्य 

तररकाको अिलम्बन गदै यसलाई  िस्तार  गररनेर् । सडक सुरिामा विश् ि वस्थवतको प्रवतिेदन, २०२० 

अनुसार मोटरसाइकलमा हेलमेट प्रयोग सम्बवन्ध कानून राम्रोसँग लागू भएको र् । यसलाई वनरन्तरता 

वददँै िारी रावखनेर् । मोटरसाइकलको पर्ाडी बस्ने यात्रुलाई समेत अवनिायघ हेल्मेट लगाउनुपने कानुनी 

प्राबधान गररनेर् । यस बहुिेत्रीय कायघयोिना २०२१-२०२५ मादक पदाथघको सेिन गरेर सिारी साधन 

चलाउने, वसट बेल्टको प्रयोग र सिारी साधनमा बाल सुरिा उपायसम्बन्धी कानून लागू गने कुरामा 

केवन्द्रत हुनेर् । यस बहुिेत्रीय कायघयोिना २०२१-२०२५ ले पैदल यात्रा िा साइकल यात्रालाई प्रिर्द्घन 

गने रावष्ट्रय नीवतहरूको विकास गने र दुर्घटना पवर्को उपचार र वनगरानी प्रणाली सुदृढ गने कायघमा पवन 

केवन्द्रत हुनेर् ।  

 

कायण के्षि ३ : विाव्य प्रर्ालीको सुदृढीकरर् 

प्राथवमक स्िास््य प्रणाली माफघ त िनमुखी, एवककृत तथा समतामूलक उपचार पर्द्वतमा केवन्द्रत भए 

मातै्र नसने रोगहरूको भारलाई सम्बोधन गनघ सवकन्र् । यस रणनीवत अन्तगघतको कायघले प्राथवमक 

स्िास््य उपचार केन्द्रहरूबाट िुरू गरी स्िास््य संरचनाका तीनिटै तहमा पे्रषण पर्द्वतको सुधारमाफघ त 

स्िास््य प्रणालीको पहँुच र प्रभािकाररताको सुधारमा आफूलाई केवन्द्रत गनुघपदघर् । 

 नसने रोगहरूसम्बन्धी स्टेप्स सिेिण २०१९ को प्रवतिेदनअनुसार रक्तचाप बढेका ९.५ प्रवतित मावनस 

र रगतमा ग्लुकोिको मात्रा बढेका २१.३ प्रवतित मावनसले  मात्र औषवध उपचार सेिा प्राि गरेका वथए । 

नसने रोगहरूको सेिाको पहँुचको वसवमततालाई सम्बोधन गनघ एकीकृत र िनमखुी उपचार पर्द्वतको 

िुरूिात गररनेर् र यस अन्तगघत PEN र मानवसक स्िास््य सेिा समेतलाई समािेि गररनेर् । सन ्

२०२५ सम्ममा नेपालका सबै विल्लाहरूलाई PEN र मानवसक स्िास््यसेिाको पहँुचको चरणबर्द् 

विस्तार (मानवसक स्िास््य रणनीवत २०७७-२०८१ को मागघदिघन अनुसार) गररनेर् । यस उपचार 

पर्द्वतले केस व्यिस्थापन, पे्रषण र वफताघ पे्रषण, सुपररिेिण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रमा 

सुधार गनघ सहयोग गनेर् । खररद तथा आपूवतघ िृङ्खलाका सिालहरू र एकीकृत स्िास््य सूचना 

प्रणाली, बिेट तथा योिना तिुघमामा सुधार गररनेर् । वबरामीलाई फलोअप स्मरण गराउने प्रणाली 

सुदृढ बनाउन र उपचारको वनरन्तरता सुवनवित गनघ सचूना प्रविवधमूलक कायघहरू िुरू गररनेर् । नसने 

रोगहरूको औषधीहरू र अत्यािश्यक वनदानसामाग्रीहरूको समीिा गरी यसलाई आधारभूत स्िास््य 

सेिाको अवभन्न अङ्ग बनाइनेर् । 
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वचवकत्सा तथा स्िास््य विज्ञानका िैविक प्रवतष्ठानहरू र स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयबीचको 

निप्रितघनसवहतको साझेदारीमाफघ त स्िास््य िेत्रमा कायघरत िनिवक्तको िमता विकासलाई 

प्राथवमकता वदइनेर् । टेलीमेवडवसन सरुू गरी प्राथवमक स्िास््य उपचार प्रदान गने कायघको साथसाथै 

प्राथवमक स्िास््य उपचार केन्द्रहरूमा स्िास््य िनिवक्तलाई वटकाइराख्ने उपायहरूको अिलम्बन 

गररनेर् । 

नेपालमा औसत आयुमा भएको िृवर्द् र ज्येष्ठ नागररकहरूको अनुपातमा भएको िृवर्द्सँगै 

पुनस्थाघपनात्मक र प्रिामक उपचारलाई समािेि गदै थप एकीकृत मेवडकल तथा सामाविक पर्द्वतको 

विकास गररनेर् । त्यसै गरी, गवठयािवनत मुटु रोग (Rheumatic Heart Diseases), वमगौलासम्बन्धी 

दीर्घ रोग, मुखको क्यान्सर, स्तन र पाठेर्रको क्यान्सर, बाल्यािस्थाको क्यान्सर उपचारलाई 

प्राथवमकतामा राख्दै उपचार पर्द्वतको सुदृढीकरण गररनेर् ।  

नसने रोगहरूबाट अचानक सृिना हुने हृदयार्ात र मवस्तष्ट्कर्ात (Stroke) िस्ता आपत ्कालीन 

अिस्थाहरूको व्यिस्थापन कायघ नसने रोगहरूको बृहत ् उपचारका संिेदनिील पिहरू हुन ् । यी 

आपत्कालीन अिस्थाहरूको सम्बोधन गनघ रावष्ट्रय वसकाइ र सेिा केन्द्रको रूपमा कायघ गने उच्च 

मापदण्डको केन्द्र (Center of Excellance)  वनधाघरण गररनेर् । 

सुतीिन्य पदाथघ र मादक पदाथघको सेिनको उच्च व्यापकतालाई दृवष्टगत गरी सुतीिन्य पदाथघ सेिन 

र्ोड्न लगाउने (Cessation)  र मादक पदाथघको लत रु्टाउने (Deaddiction) सेिाहरूलाई 

प्राथवमकतामा राख्दै यसलाई स्िास््य सेिा प्रिाहमा एकीकृत गररनेर् । 

 

कायण के्षि ४ : न्त्नगरानी, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन र अनुसरधान 

प्रमाणमा आधाररत नीवत वनमाघण, कायाघन्ियन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लावग सही, पूणघ र 

सामवयक त्याङ्क महत्त्िपूणघ हुन्र्न ्। सन ्२०२५ र २०३० सम्ममा नसने रोगहरूबाट हुने मृत्युदर कम 

गने समग्र पररलक्ष्यलाई रावष्ट्रय मृत्युदर त्याङ्कबाट मापन गनघ सवकन्र् । बहुिेत्रीय कायघयोिनाले 

नसने रोगहरूबाट हुने मृत्युदरलाई समेट्न व्यवक्तगत र्टना दताघ तथा त्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरणमा 

केवन्द्रत रहनेर् । हाल व्यवक्तगत र्टना दताघ तथा त्याङ्क प्रणालीले कररब ५० प्रवतित मात्र मृत्युको 

त्याङ्क समेट्न सकेको र् । नसने रोगहरूसँग सम्बवन्धत त्यहरूलाई एकीकृत स्िास््य व्यिस्थापन 

सचूना प्रणालीमा एकीकृत गने कायघलाई प्राथवमकता वदइनेर् । 

स्टेप्स र अन्य सिेिणहरूको माध्यमबाट वकिोरवकिोरी र ियस्कहरूमा गररने  िोवखम तत्त्िहरूको 

आिवधक सिेिणलाई वनरन्तरता वदइनेर् । यी सिेिणहरूको वनरन्तरताका लावग र रोग वििेष 

अवभलेखहरू स्थापना एिम ् विस्तार गनघ रु्टै्ट बिेट विषघक कायम गरी रकम वबवनयोिन गने  पर्द्वत 

वबकास गररनेर् । 

 

नसने रोगहरूबाट अचानक उत्पन्न हुने हृदयार्ात र मवस्तष्ट्कर्ातका र्टनाहरूको लावग सेवन्टनेल 

सभेलेन्स पर्द्वतलाई संस्थागत गने िस्ता निीन पहलहरूको आबश्यकता रहेकोर्। धेरै देवखने नसने 
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रोगहरूको लावग  हृदयार्ात, भल्भहरू िवत गने गवठयािवनत मुटु रोग (Rheumatic Heart 

Diseases) लाई समेट्ने गरी रोगवििेष अवभलेख प्रणाली (Diseases Specific Registry) स्थापना 

गनुघ िरूरी र् । िनसङ्ख्यामा आधाररत क्यान्सर अवभलेखलाई सरकारी लगानीमा  वनरन्तरता वददँ ै

विस्तार गररनेर् । 

 

सङ्र्ीय तहमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रको व्यिस्था र् । सङ्र्ीय प्रणालीलाई दृवष्टगत गद ै

यस्तै प्रकारका संयन्त्र प्रदेि तहमा पवन गठन गररनेर् । सङ्र्ीयताको पररिेिमा, यो यस कायघयोिनाको 

कायाघन्ियन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लावग एउटा अिसर हुनसक्र् । त्यसै गरी, सरकारको तीनिटै 

तहमा हुने विवभन्न समीिा बैठकहरूको प्रवतिेदनलाई यस कायघयोिनाको प्रभािकारी कायाघन्ियन, 

अनुगमन र मूल्याङ्कनको पररिेिमा एउटा मागघदिघक दस्तािेिको रूपमा वलइनेर् । 

 

नसने रोगहरूसँग सम्बवन्धत रावष्ट्रय खचघको अनुगमन गनघ  एउटा रु्टै्ट बिेट िीषघक कायम गररनेर् । सबै 

िेत्रमा नसने रोग वििेष बिेट वबवनयोिन गनघ, कायघन्ियनलाई गवत वदन तथा वदगो श्रोतको लावग समेत 

यो एउटा निीन पहल हुनेर् । 

२.७ पररलक्ष्य र सूचकहरू सष्टहतको राष्टिय अनगुमन काययढााँचा 
 

नसने रोगहरूसम्बन्धी विश् िस्तरीय र िेत्रीय कायघयोिनामा नसने रोगहरूबाट हुने मृत्युदर एिम ् ती 

रोगहरूको िोवखम कारकहरू र्टाउने र स्िास््य प्रणाली सुदृढ गने पररलक्ष्यहरू समािेि रहेका र्न ्। 

नेपाल सरकारले विश् ि स्िास््य संगठनको विश्वव्यापी कायघ योिना र  दविण पूिघ एवसयाको िेत्रीय 

कायघयोिनाअनुरूप हुने गरी पररलक्ष्य र सूचकहरू वनधाघरण गररएको रावष्ट्रय अनुगमन ढाँचा अनुमोदन 

गरेको र् । 

 

सङ्र्ीय तहमा उच्चस्तरीय सवमवत, वनदेिक सवमवत र प्रदेि तथा स्थानीय तहका नसने रोगसम्बन्धी 

सवमवतहरूको मागघदिघनमा रहँदै नसने रोगसम्बन्धी कायघयोिना कायाघन्ियनको अनुगमनका लावग 

सम्बवन्धत वनकायहरू विम्मेिार हुनेर्न ्।  

 

विषयगत मन्त्रालयहरू र कायाघन्ियन साझेदारहरूले आधारभूत प्रवतिेदन फारम प्रयोग गरी स्िास््य 

समन्िय महािाखामा प्रवतिेदन पेि गनेर्न ्। बहुिेत्रीय कायघयोिना २०२१-२०२५ को कायाघन्ियनलाई 

गवत वदन केन्द्रीय र प्रदेिका उच्चस्तरीय सवमवत र स्थानीय तहका सवमवतमा िावषघक प्रगवत प्रवतिेदन 

पेि हुनेर्न ्। केन्द्रमा स्िास््य समन्िय महािाखा माफघ त ्यस कायघयोिनाको समग्र अनुगमनको लावग 

स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय विम्मेिार रहनेर् । सन ्२०२५ सम्ममा तलका प्रमुख पररलक्ष्यहरू 

हावसल गररनेर् । 
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िान्त्लका न. ३ नसने रोगहरूका लान्त्ग रान्त्रिय अनुगमन कायणढााँचा 

पररलक्ष्य/प्रन्त्िफल 
 

सूचकहरू ि्याङ्कको स्रोि 

(सङ्कलनको आिृन्त्ि) 

आधार रेखाको योजना,  

पूर्ाणिन्त्ध मूल्याङ्कनको 

योजना 

१. अल्पायुमा हुने मृत्युदर िथा रूग्र्िा 

१.१ मुटु रोग, क्यारसर, 

मधुमेह िा 

श् िासप्रश् िाससम्बरधी 

दीघण रोगबाट हुने समग्र 

अल्पाय ुमृत्युदरमा २५ 

प्रन्त्िशि कमी ल्याउने 

सूचक १ : मुटु रोग, 

क्यान्सर, मधुमेह िा 

श् िासप्रश् िाससम्बन्धी 

दीर्घ रोगबाट ३० देवख 

७० िषघ उमेरवभत्र मृत्यु 

हुने वनितघ सम्भािना 

CRVS (िावषघक) र 

विश् िव्यापी रोग भार 

आँकलन (WHO/IHME) 

(िावषघक िा 

अधघिावषघक) 

आधार रेखा २०१० 

(२३.८) 

आधार रेखा २०१६ 

(२१.८) 

पूणाघिवध  मूल्याङ्कन 

२०२५ (१७.९) 

पूणाघिवध  मूल्याङ्कन 

२०३० (१६.६) 

२. व्यिहारजरय जोन्त्खम कारकहरू 



 

३२ 
 

२.१ मादक पदाथणको 

हान्त्नकारक प्रयोगमा 

कम्िीमा १० प्रन्त्िशिले 

कमी ल्याउने 

सूचक २ : 

ियस्कहरूमा 

अत्यवधक मादक 

पदाथघको सेिन 

र्टनाको 

उमेरअनुसारको 

व्यापकता 

 

सूचक ३ :  िषघभरर 

प्रवतव्यवक्त (१५ िषघ 

मावथ) कुल मादक 

पदाथघको सेिन (रेकडघ 

गररएका िा 

नगररएका)-िुर्द् मादक 

पदाथघ वलटरमा, रावष्ट्रय 

सन्दभघअनुसार 

वकिोरवकिोरी िा 

विद्यालय स्िास््य 

सिेिण, नसने 

रोगसम्बन्धी स्टेप्स 

सिेिण (हरेक ५ 

िषघमा) 

 

कर लगाइएको कुल 

मादक पदाथघमा 

अन्तःिुल्क विभागको 

प्रिासवनक अवभलेख 

(रेकडघ गररएका र रेकडघ 

नगररएका अनुमावनत 

मादक पदाथघको लावग 

समायोिन) (िावषघक) 

आधार रेखा २०१३ 

(१०.६) 

पूणाघिवध  मूल्याङ्कन 

२०२५ (९.५४) 

 

 

आधार रेखा २०१० 

(२.१ वलटर) 

आधार रेखा २०१६ (२ 

वलटर) 

पूणाघिवध  मूल्याङ्कन 

२०२५ (१.८९) 

२.२ शारीररक गन्त्िन्त्िन्त्ध 

कमीको व्यापकिामा 

१० प्रन्त्िशि कमी 

ल्याउने । 

 

 

 

सूचक ४ : िारीररक 

रूपमा कम सवक्रय 

रहेका 

वकिोरवकिोरीको 

व्यापकता (दैवनक 

मध्यमदेवख कडा 

गवतविवध ६० 

वमनेटभन्दा कम रहेको 

भनी पररभावषत) 

सूचक ५ : १८ िषघ 

मावथका िारीररक 

रूपमा कम सवक्रय 

रहेका व्यवक्तहरूको 

उमेर स्तरकृत व्यापकता 

(प्रवतहप् ता १५० वमनेट 

भन्दा कम मध्यमदेवख 

कडा गवतविवध, िा सो 

सरहको भनी 

पररभावषत) 

विश् िव्यापी विद्यालय 

स्िास््य सिेिण  

(वकिोरवकिोरीहरू) 

(हरेक ४-५ िषघमा) 

 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण (हरेक 

४-५ िषघमा) 

 

आधार रेखा २०१३ 

(३.२) 

आधार रेखा २०१९ 

(७.४) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२४ (२.८८) 

िावषघक कमी - १ 

प्रवतित 



 

३३ 
 

२.३ १५ िषणभरदा मान्त्थ 

उमेरका व्यन्त्िमा 

सूिीजरय पदाथणको 

ििणमान प्रयोगमा ३० 

प्रन्त्िशि  कमी ल्याउने । 

सूचक ६ : १५ िषघभन्दा 

मावथका व्यवक्तबीच 

सुतीिन्य पदाथघको 

ितघमान प्रयोगको उमेर 

स्तरकृत व्यापकता 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण (हरेक 

४-५ िषघमा) 

आधार रेखा २०१३ 

(३०.८) 

आधार रेखा २०१९ 

(२८.९) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२५ (२१.६) 

२.४ अन्त्धक 

नुन/सोन्त्डयम सेिन गने 

औसि जनसङ््यामा 

३० प्रन्त्िशि  कमी 

ल्याउने 

सूचक ७ : प्रवतवदन 

अवधक नुन/सोवडयम 

क्लोराइड सेिन गने 

उमेर स्तरकृत औसत 

िनसङ्ख्या (१८ िषघ 

मावथका व्यवक्तले 

प्रवतवदन सेिन गने नुन 

ग्राममा) 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण 

आधार रेखा २०१३ 

(९.७ ग्राम) 

आधार रेखा २०१९ 

(९.१) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२४ (६.८) 

िावषघक कमी -०.५ ग्राम 

प्रवतिषघ 

३. जैन्त्िक जोन्त्खम कारकहरू 

३.१ उि रिचापको 

व्यापकिामा २५ 

प्रन्त्िशिले कमी ल्याउने 

सूचक ८ : १८ िषघभन्दा 

मावथका व्यवक्तहरूमा 

उच्च रक्तचापको उमेर 

स्तरकृत व्यापकता 

(वसस्टोवलक रक्तचाप 

१४० mmHg भन्दा 

बढी र डायस्टोवलक 

रक्तचाप ९० mmHg 

भन्दा मावथ भनी 

पररभावषत, औसत 

वसस्टोवलक रक्तचाप) 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण (हरेक 

४-५ िषघमा) 

 

आधार रेखा २०१३ 

(२५.७) 

आधार रेखा २०१९ 

(२४.५) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२४ (१९.३) 

३.२ मधुमेह र 

मोटोपनाको िृन्त्र्द्लाई 

रोक्ने 

सूचक ९ : १८ िषघभन्दा 

मावथका व्यवक्तहरूमा 

रगतमा उच्च 

ग्लुकोि/मधुमेहको 

उमेर स्तरकृत व्यापकता 

(खाली पेटको प्लाज्मा 

ग्लुकोि र्नत्ि ७.० 

mmol/l भन्दा बढी 

(१२६ mg/dl) िा 

रगतमा उच्च 

ग्लुकोिको लावग 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण 

(हरेक ४-५ िषघमा) 

 

आधार रेखा २०१३ 

(३.६) 

आधार रेखा २०१९ 

(५.८) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२४ (३.६) 

 

 

 

 

आधार रेखा २०१३ : 



 

३४ 
 

औषवध खाइरहेको भनी 

पररभावषत) 

सूचक १० : १८ िषघ 

मावथका व्यवक्तमा 

अवधक तौल र 

मोटोपनाको 

उमेरअनुसारको स्तरकृत 

व्यापकता (अवधक 

तौलको लावग 

िरीरअनुसारको 

तौलको (BMI) २५ 

वक.ग्रा./वमटर2 र 

मोटोपनाको लावग 

BMI ३० 

वक.ग्रा./वमटर2 केिी 

प्रवत िगघ वमटर भनी 

पररभावषत) 

 

अवधक तौल र मोटोपना 

(२१.६) 

आधार रेखा २०१९ 

(२४.३) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२४ (२१.६) 

३.३ उच्च 

कोलेविोलको 

व्यापकिामा कमी 

ल्याउने 

सूचक ११ : १८ िषघ 

मावथका व्यवक्तमा कुल 

कोलेस्रोल उच्च 

मात्राको 

उमेरअनुसारको 

व्यापकता 

(कुल कोलेस्रोल ५.० 

mml/l ररभन्दा बढी िा 

१५० mg/dl); औसत 

कुल कोलेस्रोल 

सङ्र्नत्ि भनी 

पररभावषत) 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण 

(हरेक ४-५ िषघमा) 

आधार रेखा २०१३ 

(२२.७) 

आधार रेखा २०१९ 

(११.१) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२४ 

*दुईिटा सिेिणमा 

प्रयोग गररएका विवध 

फरक र्न ्(२०१३ तरल 

विवध परीिण, २०१९ 

सुख्खा विवध परीिण) 

४. रान्त्रिय विाव्य प्रर्ाली प्रन्त्िकायण 



 

३५ 
 

४.१ हृदयाघाि र 

मन्त्विरकघाि रोक्न ५० 

प्रन्त्िशि योग्य व्यन्त्िले 

ड्रग थेरापी र परामशण 

सेिा प्राप् ि गरेका हुने 

(ग्लाइसेन्त्मक न्त्नयरिर् 

समेि) । 

सूचक १२ : हृदयार्ात 

र स्रोक रोकथाम गनघ 

ड्रग थेरापी र परामिघ 

प्राप् त गने (ग्लाइसेवमक 

वनयन्त्रण समेत) योग्य 

व्यवक्तहरूको अनुपात 

(मुटु रोगको १० बषे 

िोवखम >३० प्रवतित 

भएका ४० िषघ 

मावथका र मुटु रोग 

भएका भनी 

पररभावषत) 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण 

(हरेक ४-५ िषघमा) 

१० िषे मुटु रोगको 

िोवखम ३० 

प्रवतितभन्दा बढी 

भएका ४० देवख ६९ िषघ 

उमेरका व्यवक्तको 

प्रवतित ३.३ रहेको कुरा 

उल्लेख र्, तर 

उपचारका पि उल्लेख 

रै्न । 

रावष्ट्रय सिेिणमा थप्न 

आिश्यक 

४.२ सरकारी र न्त्नजी 

विाव्य संवथाहरूमा 

प्रमुख नसने रोगहरूको 

उपचार गनण आिश्यक 

पने आधारभूि प्रन्त्िन्त्ध 

र अत्यािश्यक, 

जेनेररक औषन्त्धहरूको  

८० प्रन्त्िशि सुलभ 

उपलब्धिा हुने । 

सूचक १३ : नसने 

रोगहरूको लावग 

गुणस्तरीय, सुरवित, 

प्रभाि िमता भएका 

अत्यािश्यक 

औषवधहरू 

(िेनेररकहरूसमेत) र 

आधारभूत प्रविवधहरू 

सरकारी र वनिी दुिै 

संरचनामा उपलधधता र 

खररद गनघ सवकने 

अिस्था 

 

नेपाल नसने रोगहरूको 

िमता विश् लेषण 

सिेिण (Country 

Capacity Survey)- 

२०१९ 

आधार रेखा २०१९ मा 

५० प्रवतितभन्दा कम 

सन ्२०२५ मा ८० 

प्रवतित पुर् याउने योिना 

नेपाल नसने रोगहरूको 

िमता विश् लेषण 

सिेिण २०१९ अनुसार 

सरकारी िेत्रका 

प्राथवमक उपचार 

केन्द्रहरूमा आधारभूत 

प्रविवध र मेवडवसन 

एपहरू ५० प्रवतितभन्दा 

कम उपलधध र्न ्। 

आगामी स्िास््य संस्था 

सिेिण(Health Facility 

Survey)ले यो सूचकलाई 

समािेि गने 

५. थप क्षेिहरू 

५.१ क्यारसर 

न्त्बरामीहरू मध्ये 

ओन्त्पयोइड 

एनाल्जेन्त्सक्सबाट 

प्रशामक  

उपचार(Palliative 

Care) पाउनेहरूको 

सूचक १४ : मोवफघ न 

बराबरको कडा 

ओवपयोइड 

एनाल्िेवसक्सहरूबाट 

(मेथाडोन बाहेक) 

मूल्याङ्कन गररएको 

प्रिामक उपचारमा 

अस्पताल र स्िास््य 

संस्थाको अवभलेख 

हाल यस सुचकलाइ 

अवभलेख गने र 

प्रवतबेदन गने पर्द्वत रै्न 

यस सुचकको 

अवभलेखीकरण र 

प्रवतबेदन प्रणाली 

स्थापना गरर वनयवमत 
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सं्या  २५ प्रन्त्िशिले  

िृन्त्र्द् गने । 

पहँुच (क्यान्सरबाट हुने 

प्रत्येक मृत्युमा) 

अनुगमन गररनेर् 

५.२ ६ िषण उमेरका 

बालबान्त्लकामध्ये  दााँि 

न्त्कराले खाने 

समवयाबाट मुि 

अनुपाि १५ प्रन्त्िशिले 

िृन्त्र्द् हुने । 

सूचक १५ : दाँत 

वकराले खाने 

समस्याको िाँच 

गराएका ६ िषघका 

बालबावलकाको 

अनुपात 

रावष्ट्रय मुख स्िास््य 

सिेिण 

(प्रत्येक ४-५ बषघमा गने 

) 

मुख स्िास््य सिेिण 

गने 

५.३ मानन्त्सक 

समवयाको सेिा पहुाँच 

२५ प्रन्त्िशिले बढेको 

हुने । 

सूचक १७ : 

साइकोवसस 

(Psychosis) भएर 

विगत १२ मवहना देवख 

स्िास््य सेिा पाइरहेका 

गने व्यवक्तहरूको 

अनुपात (%) 

सूचक १८ : वडपे्रसन 

(Depression) भएर 

विगत १२ मवहना देवख 

स्िास््य सेिा पाइरहेका  

व्यवक्तहरूको अनुपात 

(%) 

रावष्ट्रय मानवसक 

स्िास््य सिेिण 

२०२० 

आधार रेखा (गणना 

प्रगवतमा रहेको) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन ५ 

िषघमा 

५.४ िारसफ्याट 

(Transfat)  सीन्त्मि 

गने नीन्त्ि ग्रहर् गने । 

औद्योन्त्गक  

प्रन्त्ियाबाट उत्पान्त्दि 

खानेकुरामा 

िारसफ्याटको मािा २ 

प्रन्त्िशि भरदा िल 

रा्ने । 

सूचक १९ : रान्सफ्याट 

(Transfat) सीवमत 

गने नीवतहरू 

कायाघन्ियन भएको 

हुनेर् । 

सूचक २० : उद्योगमा 

वनवमघत र प्याक गररएका 

खानेकुरामा रान्स 

फ्याटको मात्रा २ 

प्रवतित भन्दा तल 

हुनेर् । 

अवभलेख योिना गररएको 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२४ : २ प्रवतितभन्दा 

कम 

हाल कुनै त्याङ्क रै्न 
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५.५ सन ्२०१९ को 

विरभरदा २०२५ सम्ममा 

न्त्सफाररस गररएको ५ 

सन्त्भणङ सागसब्जी िथा 

फलफूल उपभोग गने 

जनसङ््या कम्िीमा 

१० प्रन्त्िशिले िृन्त्र्द् गने 

। 

सूचक २१ : प्रवतवदन 

वसफाररस गररएका ५ 

सवभघङ (४०० ग्राम) 

फलफूल तथा 

सागसधिी उपभोग गने 

१८ िषघ मावथका 

व्यवक्तहरूको 

उमेरअनुसारको 

व्यापकता 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण 

आधार रेखा २०१३ 

(९८.९) 

आधार रेखा २०१९ 

(९६.७) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२५ (८९.०) 

५.६ खाना पकाउने 

प्रमुख स्रोिको रूपमा 

दाउरा र ठोस इरधन 

प्रयोग गनण घरपररिारको 

अनुपािमा २०१० को 

िुलनामा २०२५ 

सम्ममा ५० प्रन्त्िशि 

कमी ल्याउने । 

सूचक २२ : ग्रामीण 

िेत्रमा खाना पकाउने 

प्रमुख स्रोतको रूपमा 

ठोस इन्धन (दाउरा, 

गोबर, कोइला) प्रयोग 

गने र्रपररिारको 

अनुपात 

रावष्ट्रय िनसाङ्वख्यक 

स्िास््य सभेिण (हरेक 

४-५ िषघमा), 

विश् िव्यापी र्रधुरी 

ऊिाघ डाटाबेस 

आधार रेखा २०१० 

(७९) 

विश् िव्यापी र्रधुरी 

ऊिाघ डाटाबेस) 

आधार रेखा २०१८ (७१ 

प्रवतित) 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२५ (३९) 

६. ३० देन्त्ख ४९ िषण 

सम्मका कम्िीमा २५ 

प्रन्त्िशि मन्त्हलाले ५ 

िषणमा कम्िीमा एक 

पटक पाठेघरको 

मुखको क्यारसरको 

विीन्त्नङ्ग गराएका हुने 

। 

सूचक २३ : ५ िषघमा 

कम्तीमा एकपटक 

पाठेर्रको मुखको 

क्यान्सर िाँच गरेका 

३० देवख ४९ 

िषघसम्मका मवहलाको 

प्रवतित 

नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण (हरेक 

४-५ िषघमा) 

िावषघक परीिण 

गररएका मवहलाको 

सङ्ख्यासम्बन्धी 

प्रिासवनक 

अवभलेखहरू 

आधार रेखा २०१९ 

(५.९) 

योिना गररएको 

पूणाघिवध मूल्याङ्कन 

२०२४ (२५ प्रवतित) 

 

 

नोट :  

१. यो अनुगमन कायघढाँचाको लावग  सन ्२०१० लाइ आधार बषघ मावनएको र् । 

२. आधार बषघ २०१० को आधारभूत सिेिणमा उपलधध नरहेका केही सूचकहरूको लावग सन ्२०१० 

सँग सबभन्दा वनकट रहेका अन्य त्याङ्कलाई वलइएको र् । 
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खण्ड ३ : कायाणरियन न्त्िन्त्धहरू 

 

यस बहुिेत्रीय कायघ योिनाले नसने रोगहरू र यसको िोवखम तत्त्िहरूको रोकथाम र वनयन्त्रणको लावग  

स्िास््य िेत्र बाहेक अन्य िेत्रको समेत सवक्रयताको  अपेिा गरेको र्  । विवभन्न िेत्रगत कायघको लावग 

र व्यापार तथा लगानी नीवतहरूबाट उपयुक्त संस्थागत, कानूनी, आवथघक तथा सेिा व्यिस्था, कर 

वनधाघरण, विज्ञापन नीवतहरू, सबल भौवतक िातािरण र सिघव्यापी स्िास््य पहँुचको प्रबन्ध सुवनवित 

गनघ सरकार र स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट बवलयो रावष्ट्रय नेतृत्िको आिश्यकता पदघर् ।  

 

३.१ नसने रोगहरूको रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लानग अवलम्बन गररन े नसद्धान्त्त 
तथा ष्टवनिहरू 
 
यो रावष्ट्रय कायघयोिनाको कायघन्ियन देहायका प्रमुख वसर्द्ान्त र विवधहरूमा वनभघर रहनेर्। समता, 

बहुिेत्रीय कायघ र बहुसरोकारिाला सहभावगता, िीिन चक्र  विवध, िनसङ्ख्या केवन्द्रत एि ं

व्यवक्तकेवन्द्रत  विवधहरूबीचको सन्तुलन, मावनस र समुदायहरूको सिक्तीकरण, उपचारको विस्तार र 

एकीकृत नागररकमैत्री सेिाहरूको माध्यमबाट स्िास््य प्रणालीको सुदृढीकरण, सिघव्यापी स्िास््य 

पहँुच, िबाफदेवहता, त्यगत रणनीवतहरूमा केवन्द्रत हुन िरूरी र् । सरोकारिालाहरूको पवहचान, 

भूवमका तथा विम्मेिारीहरूको समीिा, विश् ि स्िास््य संगठनको बेस्ट बाइि ् (Best Buys) को 

आधारमा प्रमुख गवतविवधहरूको प्राथवमकता वनधाघरण गनघ सरकारको तीनिटै तहमा परामिघ र पैरिी 

गररनेर् । बहुिेत्रीय कायघयोिना २०२१-२०२५ को कायाघन्ियन, अन्तरकायघक्रम र अन्तरिेत्रीय कायघको 

अनुगमनमा सहयोग गनघ सङ्र्, प्रदेि र स्थानीय तहमा नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रण 

सवमवतहरू गठन गररनेर् । 
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३.२ कायायन्त्वयनका चरणहरू 

 

यो बहुिेत्रीय कायघयोिना दुई चरणमा कायाघन्ियन गररनेर् । 

पन्त्हलो चरर्: पवहलो चरण सन ्२०२२ को अन्त्यसम्मा कायाघन्ियन गररनेर् । यो समयमा देहायका 

कायघनीवतहरूलाई प्राथवमकता साथ ्कायघन्ियन हुनेर् : 

• रावष्ट्रय तहमा नसने रोगसम्बन्धी सवमवतहरूको पुनसंरचना र प्रदेि तथा स्थानीय तहमा 

सवमवतहरूको गठन । 

• रावष्ट्रय योिना आयोगका माननीय उपाध्यिको अध्यितामा नसने रोगको रोकथाम र वनयन्त्रण 

लवित उच्चस्तरीय सवमवतको पुनगघठन । 

• नसने रोगको रोकथाम र वनयन्त्रणका लावग बहुिेत्रीय कायघयोिनाको प्राविवधक पिलाई 

समन्िय र सहकायघ गने उदे्दश्यले स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयमा महािाखा स्तरको 

संरचना  । 

• नसने रोगहरूको वनगरानी र अनुगमन सम्बवन्ध त्यांकहरूको स्िास््य सूचना प्रणालीमा  

एकीकरण । 

शासन 

प्रर्ाली 

विाव्य 

प्रर्ाली 

न्त्दगो न्त्िकास 

लक्ष्य २०१६-

२०३० 

 

नागररक 

केन्त्रिि PEN 

न्त्िश् ि विाव्य 

संगठनको बेष्ट 

बाइज ्

सन ्२०३० सम्ममा नसने 

रोगहरूबाट अल्पायुमा हुने 

मृत्युलाई एक न्त्िहाईले घटाउने 

सन ्२०२५ सम्ममा नसने 

रोगहरूबाट अल्पायुमा हुने 

मृत्युलाई २५ प्रन्त्िशिले घटाउने 

जोन्त्खम 

पक्षहरू 

न्त्नगरानी/सभेले

रस 

नसने रोगहरूको 

रोकथाम र 

न्त्नयरिर्का 

लान्त्ग बहुके्षिीय 

कायणयोजना 

नसने रोगहरून्त्िरुर्द्को रान्त्रिय प्रन्त्िकायणका पक्षहरू 
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• नसने रोगहरूका औषवध र वनदान सामाग्रीका लावग खररद तथा आपूवतघ प्रणालीको  सुधार  । 

• उच्चस्तरीय रािनीवतक प्रवतबर्द्ता र सबै नीवतहरूमा स्िास््यको प्रत्याभूवत हुने गरी सबै िेत्रको 

सहकायघका लावग वनरन्तर पैरिी  । 

• दोस्रो चरर्: दोस्रो चरण सन ् २०२३ को दोश्रो अधघिावषघक अिधी देखी २०२५ सम्म 

कायाघन्ियन गररनेर् । 

यस चरणले पवहलो चरणको संस्थागत संरचनाहरूलाई वनरन्तरता वदने, संयन्त्रहरूबीच समन्िय गने र 

रणनीवतक प्राथवमकता प्राप् त कायघ िेत्रहरूको कायाघन्ियन गने कायघमा केवन्द्रत हुनेर् । कायाघन्ियनको 

प्रगवत अनुगमन गनघ सन ् २०२३ को अन्त्यमा एउटा मध्यािवध मूल्याङ्कन गररनेर् । नसने रोगहरू र 

वतनका िोवखम तत्त्िहरूको लावग िनस्िास््य गवतविवधहरूको उपलवधध मूल्याङ्कन गनघ सन ्२०२४ 

मा स्टेप्स सिेिण गररनेर् । बहुिेत्रीय कायघयोिनाको अको चरणको  वबकास प्रवक्रया सन ्२०२५ मा 

सरुू हुनेर् र यसलाई विश् ि स्िास््य संगठनको विश्वव्यापी लि(Global Targets) र वदगो विकास 

लक्ष्यका पररलक्ष्यहरू(SDG Targets) सँग सामञ्िस्य गराइनेर् ।   

 

३.३ संस्थागत संरचनाहरू  
सङ्घीय तह: उच्चस्तरीय सनमनत  
सङ्र्ीय तहमा रावष्ट्रय योिना आयोगका माननीय उपाध्यिको अध्यितामा उच्चस्तरीय सवमवत रहनेर् 

यसले नसने रोगहरूलाई रावष्ट्रय विकासको कायघसचूीमा मूलप्रिाहीकरण गनघ नेतृत्ि र नीवतगत 

मागघदिघन प्रदान गनेर् । यो सवमवतको बैठक कवम्तमा ६/ ६ मवहनामा बस्नेर् । संर्ीय उच्चस्तरीय 

सवमवतको संरचना अनुसुची ३ मा सुवचकृत गररएको र् । 

 

संघीय उच्चविरीय सन्त्मन्त्िको कायण न्त्जम्मेिारी  

• नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग विषयगत मन्त्रालयहरूलाई नेतृत्ि र नीवतगत 

मागघदिघन प्रदान गने । 

• विषयगत मन्त्रालयहरू र सम्बवन्धत सरकारी वनकायहरूको नीवत तथा कायघक्रमहरूमा नसने 

रोगहरूलाई एकीकृत गररने कुरा सुवनवित गने । 

• नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग सािघिवनक नीवतहरूको विकास र स्िदेिी 

स्रोतहरूको पररचालनलाई प्राथवमकता वदने । 

• रावष्ट्रय प्रवतबर्द्ताहरूको अनुगमन र प्रवतिेदन गने । 
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संघीय तह: राष्टिय ननदेशक सनमनत 

 संर्ीय तहमा स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयका सवचिको संयोिकत्िमा रावष्ट्रय वनदेिक सवमवत 

रहनेर् र स्िास््य समन्िय महािाखा प्रमुखले संर्ीय वनदेिक सवमवतको  सदस्य सवचिको रूपमा कायघ 

गनेर्न । यस सवमवतको बैठक न्यूनतम िषघमा दुई पटक बस्नेर् । संर्ीय तहको रावष्ट्रय वनदेिक 

सवमवतको संरचना अनुसूची ४ मा तोवकए  बमोविम हुनेर् । 

रावष्ट्रय वनदेिक सवमवतको बैठकमा नागररक समाि, पेिागत संर् संस्था, प्रावज्ञक वनकाय, वद्वपिीय 

तथा बहुपिीय  

रान्त्रिय न्त्नदेशक सन्त्मन्त्िको कायण न्त़्िम्मेिारी  

• कायघयोिनामा उल्लेख गररएका गवतविवधहरूको विकास र स्रोत िुटाउने कायघको नेतृत्ि गने । 

• कायघयोिनामा सूचीकृत गवतविवधहरूको लावग विषयगत मन्त्रालयहरूको िावषघक कायघक्रम 

योिनामा बिेटको व्यिस्था गररएको र् भन्ने सुवनवित गने । 

• सबै तहमा यस कायघयोिना कायाघन्ियनको प्रगवत समीिा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गने । 

 

प्रदेश िह   

*प्रदेि तथा स्थानीय तहमा वनम्नानुसारका संस्थागत संरचनाहरू हुनेर्न । प्रदेि र स्थानीय सरकारले 

आ-आफ्नो पररिेिर आिश्यकता अनुसार सवमवतको संरचना समायोिन गनघ सक्नेर्न ्। 

 प्रदेश तह: उच्चस्तरीय सनमनत 

सातिटै प्रदेिमा प्रमुख सवचिको अध्यितामा ‘प्रदेि उच्चस्तरीय सवमवत’ रहनेर्। प्रदेिस्तरका अन्य 

वबषयगत मन्त्रालयका सवचबहरू यस सवमवतको सदस्य हुनेर्न । प्रदेिमा स्िास््य तथा िनसंख्या 

वबषय हेने मन्त्रालयका सवचबलाई  यस सवमवतको सदस्य सवचिको विम्मेिारी हुनेर् । प्रदेि 

उच्चस्तरीय सवमवतको संरचना अनुसूची ५ मा तोवकए बमोविम हुनेर् । प्रदेि उच्चस्तरीय सवमवतले 

नसने रोगहरूलाई प्रदेि सरकारको नीवत तथा कायघक्रमहरूमा मूलप्रिाहीकरण गनघ नेतृत्ि र नीवतगत 

मागघदिघन प्रदान गनेर् ।  यो सवमवतको बैठक ६/६ मवहनामा बस्नेर् । 

प्रदेश उच्चविरीय सन्त्मन्त्िको कायण न्त्जम्मेिारी  

• नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग प्रदेि तहको बहुिेत्रीय कायघयोिना विकास 

गने । 

• विषयगत मन्त्रालयहरूलाई नीवतगत तथा कायघक्रमगत वनदेिन प्रदान गने । 

• सम्बवन्धत विषयगत मन्त्रालयहरूको िावषघक कायघयोिनामा नसने रोग लवित गवतविवधहरूको 

लावग आिश्यक बिेट रहेको  सुवनवित गने । 



 

४३ 
 

• नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग सािघिवनक नीवतहरूको कायाघन्ियन 

प्राथवमकता वनधाघरण गने र पयाघप् त स्रोतहरू पररचालन गने । 

• बहुिेत्रीय कायघयोिना कायाघन्ियनको प्रगवत समीिा र अनुगमन गने । 

 

प्रदेश तह: समन्त्वय सनमनत 

सातिटै प्रदेिमा स्िास््य तथा िनसंख्या वबषय हेने मन्त्रालयका सवचिको सयंोिकत्िमा  ‘प्रदेि 

समन्िय सवमवत’ रहनेर् । यस सवमवतमा प्रदेि स्िास््य वनदेिनालयका वनदेिक सदस्य सवचि हुनेर्न ्। 

प्रदेि समन्िय सवमवतको संरचना अनुसूची ६ मा तोवकए बमोविम हुनेर्  । यो सवमवतको बैठक 

तै्रमावसक रूपमा बस्नेर् । प्रदेि समन्िय सवमवतले प्रदेि वभत्रका नागररक समाि, पेिागत वनकाय, 

पररषद, प्रावज्ञक िेत्र, सञ्चार माध्यम, वनिी िेत्र र सम्बवन्धत सरोकारिालाहरूलाई आिश्यकता 

अनुसार सवमवतको बैठकमा आमवन्त्रत सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गनघ सक्नेर्न । 

प्रदेश समरिय सन्त्मन्त्िको कायणशिण 

• प्रदेि तहमा गवतविवधहरू कायाघन्ियनका विम्मेिारी पाएका सरकारी तथा गैर सरकारी 

वनकायहरूलाई प्रदेि उच्चस्तरीय सवमवतबाट मागघदिघन प्रदान गने । 

• बहुिेत्रीय कायघयोिनामा वनधाघरण गररएका गवतविवधहरूको कायाघन्ियन पिको संिाद, वस्थवत 

मापन र प्राथवमकताको लावग संयुक्त िावषघक कायघ योिना तिुघमा र समीिा बैठकको समन्िय 

तथा सहिीकरण गने । 

• नसने रोगहरूसम्बन्धी िावषघक कायघसम्पादन प्रवतिेदन तयारीमा समन्िय गने र प्रदेि उच्चस्तरीय 

सवमवतमा प्रवतिेदन गने ।  

 

वथानीय िह 

स्थानीय समन्त्वय सनमनत   

महानगर/उपमहानगर/नगरपावलकाका मेयर िा गाउपवलकाका अध्यिको सयंोिकत्िमा ‘स्थानीय 

समन्िय सवमवत’ गठन हुनेर्  । स्िास््य महािाखा/िाखाका प्रमुखले यस सवमवतको सदस्य सवचिको 

कायघ गनेर्न ्। यो सवमवतको संरचना अनुसूची ७ मा तोवकए बमोविम हुनेर् । सवमवतको बैठक कवम्तमा 

तै्रमावसक रूपमा बस्नेर् । 

वथानीय समरिय सन्त्मन्त्िको कायणशिण 

• नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रणलाई स्थानीय तहका सम्बवन्धत िेत्रको कायघक्रमहरूमा 

मूलप्रिाहीकरण गनघ उनीहरूसँग समन्िय गने । 

• योिनाको कायाघन्ियनका लावग स्थानीय सरकारका स्रोतहरू पवहचान गरी पहँुच बनाउने । 
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• योिनाको प्रभािकारी कायाघन्ियनका लावग स्थानीय सरोकारिालाहरूसँग संयुक्त िावषघक 

योिना तिुघमा तथा समीिा बैठकको आयोिना गने । 

 

 

३.४ बहिुरेीय कायययोजना कायायन्त्वयनका लानग प्रमिु मान्त्यताहरू 

   नसने रोगहरूसम्बन्धी कायघयोिना कायाघन्ियनको सफलताको लावग देहाय अनुसारका  प्रमुख 

मान्यताहरू लाइ पूिाघनुमान गररएको र्  : 

• नसने रोगहरूले वनरन्तर उच्चस्तरीय रािनीवतक प्रवतबर्द्ता प्राप् त गनेर् । 

• नसने रोगहरूको वनधाघरकहरूलाई प्रभावित गनघ र स्िास््यमा सुधार ल्याउन गैह्र स्िास््य िेत्रका 

सबै नीवतहरूमा स्िास््यिेत्रका रणनीवतहरूलाइ  प्राथवमकता साथ  अिलम्बन गनेर्न । 

• बहुिेत्रीय कायघयोिना कायाघन्ियन गनघ सुदृढ अन्तरिेत्रगत समन्िय र कायघहरूको लावग वतन 

ओटै तहमा गवठत  संस्थागत संरचनाहरू वक्रयािील  हुनेर्न ।  

• नसने रोगहरूको लावग प्राविवधक र समन्िय सम्पकघ  केन्द्रको रूपमा स्िास््य तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालयमा नसने रोग महािाखा/विभाग स्थापना भएको हुनेर्, कमघचारीको व्यिस्था गरी 

िमता सुदृढ गररएको हुनेर् । 

• बहुिेत्रीय कायघयोिनामा  वदगो लगानीका लावग कर सुधारका माध्यमबाट  (सुतीिन्य, मवदरा 

िन्य पदाथघ तथा गुवलयो पेयमा लाग्ने करमा सुधार) निीन वित्तीय संयन्त्र स्थापना गररनेर् । 

• यो कायघयोिना कायाघन्ियनको लावग ‘सम्पूणघ सरकार र सम्पूणघ समाि’ अिधारणामा रहेर 

प्रवतकायघ भएको हुनेर् । 

• नसने रोगहरू र यससँग सम्बवन्धत िोवखम तत्त्िहरूको रोकथाम र वनयन्त्रणका उपायहरूको 

बारेमा  िनचेतनाको स्तर बढेको हुनेर् । 

• आन्तररक र बाह्य साझेदारहरूको प्रवतकायघका लावग पयाघि मात्रामा स्रोत पररचालन भएको 

हुनेर् । 
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ससफाररसहरू 

१. नसने रोगहरूको रोकथाम तथा ननयन्त्रण गने गरी योजना तजजुमा र स्रोत नितरणमा उच्च 

प्राथनमकता राख्नजपरु् । 

 

२. यस लागत अनजमानले मध्यकालीन खचु संरचना र िानषुक कायुयोजना तथा बजेटको लानग 

एक आधार प्रदान गदुर् । नसने रोगहरूको रोकथाम र ननयन्त्रणका लानग िानषुक बजेट तथा 

योजना तजजुमा गदाु यस िहुके्षरीय कायुयोजनाको लागत अनजमानलाई मूल आधारको रूपमा 

नलनजपदुर् । 

 

३. लागत अनजमानको पररदृश्यको र्नौट मजलजकको समग्र बृहत ्आनथुक िातािरणको आधारमा 

मार गनजुपदुर् ।   

 

४. मानथ र्लफल गरे झैं, निशेषज्ञ र निनशष्टकृत सेिाका रणनीनतहरूका साथै निनतय र ततृीय 

तहका अस्पतालहरूका लानग नसने रोगहरूसम्बन्त्धी प्याकेजलाई अनन्त्तम रूप नदइएपनर् त्यसको 

लागतको आँकडा पजनः अद्यािनधक गनजुपने हुन्त्र् । 

 

५. प्रनिया निनध खण्ड अन्त्तगुत र्लफल भएको झैं, ितुमान बहुके्षरीय कायुयोजना कूल नसने 

रोगहरूको एउटा नहस्सा मार हो । तसथु, योजना तजजुमा र स्रोत नितरण प्रयोजनका लानग नसने 

रोगहरूको पूणु तस्िीर बजझ्न निद्यमान कायुहरूसमेतको कज ल लागत अनजमान गनजुपदुर् । 

 

६. नसने रोगहरूको हकमा दूरदराजमा रहेका िनचचत समजदायसम्म पजग्ने कायुले योजना ननमाुण र 

स्रोत नितरणमा उच्च प्राथनमकता पाउनजपरु् । 
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३.५ भावी काययददशा    

नसने रोगहरूको वनरन्तर िृवर्द् भइरहेको अिस्थामा भािी सामाविक, आवथघक विकासमा असाधारण 

चुनौती थवपने कुरा अिश्यम्भािी र् । वदगो विकास लक्ष्यहरू हावसल गनघ पवन नसने रोगहरूको 

रोकथाम र वनयन्त्रण प्रभािकारी रूपमा अवर् बढाउन अवत आिश्यक र् । यसका लावग आगामी 

वदनमा तीनिटा प्रमुख सैर्द्ावन्तक अिधारणामा यसका गवतविवधहरू संचालन गररनेर्  । 

 

 

वदगो (Sustain) 

गवतसवहतको 

(Accelerate)) 

निीनता खोिी 

 (Innovate)) 

उच्चस्तरीय रािनीवतक प्रवतबर्द्ता 

िातािरण, सुतीिन्य पदाथघ, मादक पदाथघको सेिन, अस्िस्थकर 

खानपान र िारीररक वनवष्ट्क्रयताले स्िास््यमा पाने प्रभािको 

सम्बोधन गदै यो कायघयोिना कायाघन्ियन गने 

प्रभािकारी कायाघन्ियनको लावग नविनतम रणनीवत खोिी गने र 

प्रवतबर्द्ता, स्रोत विवनयोिन र वनयामक उपाय लागू गनघको लावग 

पैरिीलाई सुदृढ बनाउने 



खण्ड ४ : कायाणरियन ढााँचा र प्रमुख न्त्ियाकलापहरू 

• विश्व स्िास््य संगठनको मापदण्ड र नेपालको सन्दभघ अनुकूल हुने गरी पाररएको   लागत 

अनुमान र प्राथवमकता वनधाघरणमा  आधाररत भएर देहाय अनुसारका वक्रयाकलापहरू 

कायघन्ियन गररनेर् :  

•  उपयुि खचण कायण (Best Buys) :   प्रवत अपाङ्गतामा समायोवित िीिनका िषघहरू 

(DALY) १०० अमेररकी डलर िा सोभन्दा कम लागत भएका प्रमाणमा आधाररत, 

व्यािहाररक तथा लागत प्रभािी कायघक्रमहरू 

• प्रभािकारी कायण (Effective Intervention) : प्रवत अपाङ्गतामा समायोवित िीिनका 

िषघहरू (DALY) १०० अमेररकी डलर िा सोभन्दा बढी लागत भएका प्रभािकारी कायघहरू 

• विश्व स्िास््य संगठन मागघदिघनमा वसफाररस गररएका अन्य कायघहरू (Other interventions)  

रणनीनतक कायय िरे १ (पैरवी, साझेदारी र नेततृ्व) सम्बखन्त्ि ष्टियाकलापहरू 

१.१ पैरिी सम्बन्त्रध न्त्ियाकलापहरू लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• संसदीय सवमवत (वदगो विकास लक्ष्य र 

सुिासन सवमवत तथा स्िास््य तथा वििा 

सवमवत, प्रदेिस्तर विषयगत सवमवत)सँग 

िावषघक पैरिी सत्रहरू सञ्चालन गने । 

सन ्२०२१ र 

२०२३ 

संर्ीय स्िास््य 

तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग 

प्रदेि वस्थत 

स्िास््य तथा 

िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय 

• सुतीिन्य पदाथघ, मादक पदाथघ, वचनीयुक्त 

पेय पदाथघ र अस्िस्थकर खानेकुरामा 

अन्तःिुल्कको िृवर्द्माफघ त विवभन्न 

िेत्रहरूमा नसने रोगहरूसम्बन्धी 

कायघक्रमका लावग िवृर्द्सवहतको वदगो 

रावष्ट्रय लगानी तथा बिेट सीमाका लावग 

रािश्व परामिघ सवमवत संग परामिघ र पैरिी 

गने । 

सन ्२०२१, 

२०२३, 

२०२५ 

अथघ मन्त्रालय रावष्ट्रय योिना 

आयोग 
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• सङ्र्ीय, प्रदेिका विषयगत मन्त्रालय तथा 

स्थानीय तहका नसने रोगहरूसँग सम्बवन्धत 

गवतविवधहरूको लावग ठोस कायघ तथा 

वनवित बिेट विवनयोिनका लावग िावषघक 

बिेट तिुघमाको दौरान िावषघक रूपमा बैठक 

गने । 

सन ्२०२१ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग, प्रदेि 

नीवत तथा योिना 

आयोग 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

• अको चरणको नेपाल  स्िास््य िेत्र 

रणनीवत-कायघयोिना(NHSP-IP) मा  

नसने रोगहरूका लावग मूलप्रिाहीकरण गनघ 

परामिघ बैठकको आयोिना गने 

सन ्

२०२१/२०२२ 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

बाह्य विकास 

साझेदार 

(EDPs) 

• सडक सुरिा वबधेयक स्िीकृवतको लावग 

पेि गने  र सडक सुरिा पररषद्लाई पुनः 

वक्रयािील बनाउने  । 

सन ्२०२२ भौवतक पूिाघधार 

तथा यातायात 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• सुवतघिन्य तथा मादक पदाथघको उद्योग 

संचालनको नयाँ इिाित पत्र प्रदान गने 

कायघलाई वनयन्त्रण गने । 

सन ्२०२१ 

बाट 

उद्योग, िावणज्य 

तथा आपूवतघ 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

१.२ साझेदारी अरिगणिका न्त्ियाकलापहरू लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• नसने रोगहरूमा हुने समग्र खचघ अनुगमन गनघ 

नसने रोगहरू र संयन्त्रमा रु्टै्ट बिेट िीषघक 

स्थापना गने । 

सन ्२०२२ अथघ मन्त्रालय, रावष्ट्रय योिना 

आयोग, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय 

• संयुक्त कायघयोिना तथा 

सरोकारिालाहरूको िावषघक कायघसम्पादन 

समीिा गने र िावषघक प्रगवत प्रवतिेदन तयार 

गने । 

सन ्२०२२ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 
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वबषय हेने 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

• सडक सुरिा कायघयोिना २०२२-२०३० को 

विकास गने 

सन ्२०२२ भौवतक पूिाघधार 

तथा यातायात 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, गृह 

मन्त्रालय 

१.३ नेिृत्ि अरिगणिका न्त्ियाकलापहरू लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• कायघयोिनाको कायाघन्ियनलाई गवत वदन 

सङ्र्, प्रदेि तथा स्थानीय तहमा सरकारी 

तथा गैर सरकारी सरोकारिालाहरूको 

सहभावगतासवहतको बैठक आयोिना गने 

सन ्२०२२ 

देवख िावषघक 

रूपमा 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग, 

मुख्यमन्त्री तथा 

मवन्त्रपररषद् को 

कायाघलय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, गृह 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, प्रदेि 

योिना आयोग, 

स्थानीय तह 

• नेपाल िनस्िास््य ऐनले वनधाघरण गरेको 

‘नेपाल िनस्िास््य सवमवत’को बैठकमा 

नसने रोगहरू प्राथवमकताको कायघसूचीमा 

रहेको सुवनवित गने । 

सन ्२०२१ 

देवख िावषघक 

रूपमा 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग 

• रावष्ट्रय योिना आयोगमा नसने रोगहरूको 

रोकथाम र वनयन्त्रणका लावग बहुिेत्रीय 

कायघयोिना २०२१-२०२५को सवचिालय 

स्थापना गने  

सन ्२०२१ रावष्ट्रय योिना 

आयोग 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• स्िास््य समन्िय महािाखालाई विषयगत 

मन्त्रालयहरूसँग समन्िय गनघ प्राविवधक 

कमघचारी व्यिस्था गरी िमता अवभिृवर्द्  

गने। 

सन ्२०२१, 

२०२२ 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग 
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• प्रदेि तथा स्थानीय तहमा साझेदार र 

सरोकारिालाहरूसँग सम्पकघ  र बहुिेत्रीय 

गवतविवधहरूको समन्ियको लावग प्रदेि 

वस्थत स्िास््य तथा िनसंख्या वबषय हेने 

मन्त्रालय र स्थानीय तहमा नसने 

रोगहरूसम्बन्धी इकाईको स्थापना गने । 

सन ्२०२१ प्रदेि वस्थत 

स्िास््य तथा 

िनसंख्या वबषय 

हेने मन्त्रालय 

मुख्यमन्त्री तथा 

मवन्त्रपररषद् को 

कायाघलय, 

स्थानीय तह 

• नसने रोगहरूको रोकथाम र वनयन्त्रणका 

लावग कायघहरूको प्राथवमकीकरण र 

समन्िय गनघ प्रमुख विषयगत 

मन्त्रालयहरूमा सम्पकघ  व्यवक्त/वबन्दु तोक्ने । 

सन ्२०२२ प्रमुख विषयगत 

मन्त्रालयहरू 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग 

• स्थानीय तहमा स्िास््य प्रिर्द्घन 

अवधकारीहरूको व्यिस्था गने । 

सन ्२०२२ 

बाट 

स्िास््य समन्िय 

महािाखा, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

स्थानीय तह 

 

रणनीनतक कायय िरे २ (स्वास््य प्रवद्धयन) सम्बखन्त्ि ष्टियाकलापहरू  

२.१ सुिीजरय पदाथण प्रयोगमा कमी ल्याउने लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• सुतीिन्य पदाथघ (वनयन्त्रण तथा वनयमन) 

ऐन र वनयमािली २०६७ को पुनरािलोकन 

गने । 

सन ्२०२२, 

२०२३ 

गृह मन्त्रालय स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

‘स्िास््य कर कोषको उवचत पररचालनका 

लावग सुतीिन्य पदाथघ वनयन्त्रण तथा 

वनयमन सवमवतको पुनगघठन गने । 

सन ्२०२१ स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

गृह मन्त्रालय 

• अिैध सुतीिन्य पदाथघ व्यापार प्रोटोकल 

अनुमोदन गने र अनुगमन तथा वनगरानी 

प्रणालीको विकास गने । 

सन ्२०२२, 

२०२३ 

गृह मन्त्रालय अथघ मन्त्रालय, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, 

परराष्ट्र 

मन्त्रालय, 

उद्योग, िावणज्य 

तथा आपूवतघ 

मन्त्रालय, 
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कानून, न्याय 

तथा संसदीय 

मावमला 

मन्त्रालय 

• सुतीिन्य पदाथघको उपभोग र्टाउन र 

रािश् ि िृवर्द् गनघ सबै प्रकारका सुतीिन्य 

पदाथघहरूको िावषघक रूपमा कर िृवर्द् गने 

सन ्२०२१ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

अथघ मन्त्रालय स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• सुतीिन्य पदाथघको प्याकेटहरूमा ितघमान 

९० प्रवतित वचत्र अंवकत स्िास््य चेतािनी 

राख्नुपने  प्रािधानको कायाघन्ियन गने । 

सन ्२०२१ 

बाट वनरन्तर 

 

उद्योग, िावणज्य 

तथा आपूवतघ 

मन्त्रालय 

 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• सबै सुतीिन्य उत्पादनहरूको लावग सादा 

प्याकेविङमा लैिाने सम्बन्धमा पैरिी गने । 

सन ्२०२३ स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

गृह मन्त्रालय, 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग 

• धूम्रपानमुक्त स्थलहरूमा सुतीिन्य पदाथघ 

वनयन्त्रणसम्बन्धी कानून लागू गने र 

सूतीिन्य पदाथघको विज्ञापन, प्रिर्द्घन र 

प्रायोिनमा रोक लगाउने । 

सन ्२०२१ 

बाट वनरन्तर 

 

गृह मन्त्रालय स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, 

आन्तररक 

मावमला तथा 

कानून मन्त्रालय 

• सुतीिन्य पदाथघको प्रयोग रु्टाउन मोबाइल 

हेल्थ, रावष्ट्रय टोल फ्री क्िीट लाइन र 

टेवलफोन हेल्प लाइनहरूको स्थापना गने । 

सन ्२०२२ रावष्ट्रय स्िास््य 

वििा, सूचना 

तथा सञ्चार केन्द्र 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

• सुतीिन्य पदाथघ वनयन्त्रण सम्बन्धी सञ्चार 

रणनीवतको विकास गने । 

सन ्२०२२ रावष्ट्रय स्िास््य 

वििा, सूचना 

तथा सञ्चार केन्द्र 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 
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• सुतीिन्य पदाथघ वनयन्त्रण तथा स्िास््य 

प्रिर्द्घनका लावग सहायक प्रमुख विल्ला 

अवधकारीहरू, सुतीिन्य पदाथघ वनयन्त्रण 

वनरीिकका रूपमा तोवकएका स्थानीय 

प्रिासवकय अवधकारीहरूको िमता 

विकास गने (७ िटा प्रदेिमा चरणबर्द् 

रूपमा विस्तार गने) । 

सन ्२०२२ 

बाट 

चरणबर्द् 

रूपमा 

विस्तार गने 

गृह मन्त्रालय स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय 

 

२.२ मादक पदाथणको हान्त्नकारक प्रयोग रयूनीकरर् गने 

प्रमुख कायणहरू  लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• मादक पदाथघ वनयन्त्रण नीवत र मादक 

पदाथघ वनयन्त्रण विधयेक, २०७३ मस्यौदा 

पररमािघन गरर स्िीकृवतको लावग पेि गने  

सन ्२०२२ स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

कानून, न्याय 

तथा संसदीय 

मावमला 

मन्त्रालय, गृह 

मन्त्रालय 

• SAFER अवभयानको प्याकेिलाई 

आिश्यक अनुकुलन/पररमािघन गरी 

कायाघन्ियन गने ।  

सन ्

२०२२,२०२३ 

स्िास््य सेिा 

विभाग 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, 

सञ्चार तथा 

सूचना प्रविवध 

मन्त्रालय, गृह 

मन्त्रालय 

• मादक पदाथघको विज्ञापन, प्रिर्द्घन र 

प्रायोिनमा पूणघ रोक लगाउने । 

सन ्२०२२ 

बाट वनरन्तर 

रावष्ट्रय स्िास््य 

वििा, सूचना 

तथा सञ्चार केन्द्र 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग, स्िास््य 

तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, 

सञ्चार तथा 

सूचना प्रविवध 

मन्त्रालय, गृह 

मन्त्रालय 

• मादक पदाथघको सिघत्र उपलधधतामा 

वनयमन गने मागघवचत्रको विकास गरी 

कायाघन्ियन गने । 

सन ्२०२२ 

बाट वनरन्तर 

गृह मन्त्रालय 

 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग, स्िास््य 

तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 
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• रावफक प्रहरीको मादक पदाथघ सेिन गरी 

सिारी नचलाऔ ँअवभयानलाई ७ िटै 

प्रदेिमा चरणबर्द् रूपमा विस्तार गने । 

सन ्२०२२ 

बाट 

चरणबर्द् 

रूपमा 

विस्तार गने 

रावफक प्रहरी स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

गृह मन्त्रालय 

आन्तररक 

मावमला तथा 

कानून मन्त्रालय 

२.३ विवथकर खानपानको प्रिर्द्णन गने 

प्रमुख कायणहरू लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• बालबावलकाहरू लवित अस्िस्थकर 

खानपानको प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने । 

• दविण पुबी एवसया िेत्रको पोषण 

प्रोफाइल मोडेलमा आधाररत भै नेपालको 

पोषण प्रोफाइल वबकास गने । 

सन ्२०२२, 

२०२३, 

२०२४ 

पररिार कल्याण 

महािाखा 

खाद्य प्रविवध 

तथा गुण 

वनयन्त्रण 

विभाग, रावष्ट्रय 

योिना आयोग, 

सञ्चार तथा 

सूचना प्रविवध 

मन्त्रालय 

• खाद्य उत्पादनहरूको पुनविघकाससम्बन्धी 

मापदण्ड विकास गने र प्रिोवधत खाद्यान्न 

र पेयहरूको लावग पोषण लेबवलङ 

प्रणालीको िुरूिात  गने । 

सन ्२०२२, 

२०२३ 

खाद्य प्रविवध 

तथा गुण 

वनयन्त्रण विभाग 

कृवष तथा 

पिुपिी विकास 

मन्त्रालय, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, उद्योग 

िावणज्य 

महासंर् 

• रावष्ट्रय नुन उपभोग न्यूनीकरण रणनीवत 

विकास गने । 

सन ्२०२२ स्िास््य सेिा 

वबभाग 

प्रदेिमा स्िास््य 

वबषय हेने 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• रान्सफ्याट हटाउन ररप्लेस (REPLACE) 

प्याकेि लागू गने । 

सन ्२०२२, 

२०२३ 

स्िास््य सेिा 

वबभाग 

प्रदेिमा स्िास््य 

वबषय हेने 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, उद्योग 

िावणज्य 

महासंर्, 
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खाद्यप्रविवध 

तथा गुण 

वनयन्त्रण 

विभाग- कृवष 

तथा पिुपिी 

विकास 

मन्त्रालय 

• िीि/कीटनािकको प्रवतकुल 

प्रभािसम्बन्धी सचेतना िृवर्द् गने र 

िीि/कीटनािक विषादीको सम्मुखतामा 

कमी ल्याउने । 

सन ्२०२२ 

उप्रान्तः 

कृवष तथा 

पिुपिी विकास 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, भूवम, 

कृवष तथा 

सहकारी 

मन्त्रालय 

• खाद्यान्न तथा सागसधिीहरूमा 

िीि/कीटनािक विषादीको स्तर अनुगमन 

संयन्त्रलाई सुदृढीकरण गने । 

सन ्२०२२ 

उप्रान्तः 

कृवष तथा 

पिुपिी विकास 

मन्त्रालय 

भूवम, कृवष तथा 

सहकारी 

मन्त्रालय, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• फलफूल तथा सागसधिी उपभोग प्रिर्द्घन 

गनघ कर र अनुदानसवहतको आवथघक 

नीवतहरूको लावग मागघवचत्र विकास गने । 

सन ्२०२२, 

२०२३ 

कृवष तथा 

पिुपिी विकास 

मन्त्रालय 

रावष्ट्रय योिना 

आयोग, स्िास््य 

तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, अथघ 

मन्त्रालय 

• आमाको दूधलाई प्रवतस्थापन गने िस्तुको 

(वबक्री वितरण वनयन्त्रण) ऐनको संिोधन 

गने । 

सन ्२०२१ 
स्िास््य सेिा 

वबभाग 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

२.४ शारीररक गन्त्िन्त्िन्त्ध प्रिर्द्णन गने 

प्रमुख कायणहरू लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• विवभन्न िारीररक िमता र अिस्था भएका 

विवभन्न उमेर समूह र व्यवक्तहरूको लावग 

आधुवनक एिम ्परम्परागत विवधहरू 

समािेि गरी रावष्ट्रय िारीररक गवतविवध 

वनदेविका विकास गने । 

सन ् २०२२ आयुिेद तथा 

िैकवल्पक 

वचवकत्सा विभाग 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 
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• योग तथा िारीररक व्यायामलाई चरणबर्द् 

रूपमा विद्यालय वििामा  कायघक्रम 

समावहत गराउने  । 

सन ्२०२१ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

वििा विभाग आयुिेद तथा 

िैकवल्पक 

वचवकत्सा 

विभाग, स्िास््य 

तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

• िारीररक गवतविवध प्रिर्द्घन गनघ वनरोगी 

नेपाल ‘मेरो स्िास््य मेरो 

विम्मेिारीअवभयानलाई प्रिर्द्घन गने 

(समुदायमा िारीररक गवतविवध स्थान 

वनमाघण गने, िैविक संस्थाहरू र 

कायघस्थलमा योग तथा िारीररक धयायाम  

प्रिर्द्घन गने, खुला िीमखाना स्थापना गने) 

।  

सन ्२०२१ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

युिा तथा 

खेलकुद 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, िहरी 

विकास 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

• िारीररक गवतविवधका स्थान, पैदल मागघ र 

साइकल लेनहरूको लावग सुरवित 

िातािरण प्रिर्द्घन गनघ ‘स्िस्थ 

िहर(Healthy City) अिधारणा  

कायाघन्ियन गने (प्रदेि र स्थानीय तहको 

वनणघयअनुरूप सबै प्रदेिहरूमा चरणबर्द् 

रूपमा विस्तार गने) । 

सन ्२०२१ 

बाट 

िहरी विकास 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, युिा 

तथा खेलकुद 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

• ‘साइकल प्रबधघन वबधेयक’  तिुघमा गरी 

स्िीकृवतका लावग पेि गने  

सन ्२०२४, 

२०२५ 

िहरी विकास 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

भौवतक पूिाघधार 

तथा यातायात 

मन्त्रालय 

२.५ प्रमुख वथानहरूमा विवथ व्यिहार प्रिर्द्णन गने 

प्रमुख कायणहरू लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• नसने रोग र यसका िोवखम 

तत्त्िहरूसम्बन्धी राष्ट्रव्यापी अवभयानहरू 

सन ्२०२२ 
बाट िावषघक 

रूपमा 

रावष्ट्रय स्िास््य 

वििा, सूचना 

तथा सञ्चार केन्द्र 

सञ्चार तथा 

सूचना प्रविवध 

मन्त्रालय, 
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संचालन गने । स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय/ 

स्थानीय तह 

• पाठ्यक्रम समीिा गरी पाठ्यक्रममा नसने 

रोगहरू र वतनका िोवखम तत्त्िहरूसम्बन्धी 

िानकारी समािेि गने । 

सन ्२०२२ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

पाठ्यक्रम 

विकास केन्द्र 

वििा, विज्ञान 

तथा प्रविवध 

मन्त्रालय, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

•  स्िास््य प्रिर्द्घनात्मक विद्यालय सम्बवन्ध  

नीवत तथा मापदण्डहरूको विकास गरी सबै 

विद्यालयहरूमा कायाघन्ियन गने (चरणबर्द् 

रूपमा राष्ट्रव्यापी विस्तार गने) 

सन ्२०२२ 

बाट 

वििा, विज्ञान 

तथा प्रविवध 

मन्त्रालय, 

स्थानीय तह, 

नागररक 

संस्थाहरू 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय 

• समुदाय तहमा नसने रोगहरूसम्बन्धी 

गवतविवधहरूलाई सहयोग गनघ मवहला 

स्िास््य स्ियंसेविकाहरूको भूवमका 

पररभावषत गरी उनीहरूको सिवक्तकरण गने 

।  

सन ्२०२२ 

बाट 

स्थानीय तहहरू स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, 

नागररक समाि 

संस्थाहरू 

• आमिात (Rheumatic) मुटु रोगको 

रोकथामलाई वनरन्तरता वदने र मधुमेह र 

मृगौला सम्बवन्ध दीर्घ रोगको लावग 

सामुदावयक तहको परीिण िुरू गने । 

सन ्२०२२ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

नागररक 

समािका 

संस्थाहरू 
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मन्त्रालय, 

स्थानीय तह, 

नागररक 

संस्थाहरू 

• प्रदेि तहमा मादक पदाथघ सेिन(मा.प.से.) 

गरर सिारी चलाउने कायघलाई  वनरूत्सावहत 

गनघ मा.प.से. केवन्द्रत रावफक तथा सुरिा 

इकाइ स्थापना गने । 

सन ्२०२२, 

२०२३ 

भौवतक पूिाघधार 

विकास मन्त्रालय 

सडक विभाग 

भौवतक पूिाघधार 

तथा यातायात 

मन्त्रालय 

• सडक सुरिाका ५ प्रमुख िोवखम 

तत्त्िहरूसम्बन्धी प्रबधानहरूको 

पुनरािलोकन  गरी सुदृढ बनाउने (िस्तै 

अवधक गवत, मापसे गरी सिारी साधन 

चलाउने, हेल्मेटको प्रयोग, वसटबेल्ट र 

बालबावलकाको बेल्ट आवद ) 

सन ्२०२१ 
बाट वनरन्तर 

 

भौवतक पूिाघधार 

तथा यातायात 

मन्त्रालय 

गृह मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

२.६ घरन्त्भिको िायु प्रदूषर्बाट हुने प्रन्त्िकुल विाव्य प्रभाि रयून गने 

प्रमुख कायणहरू लन्त्क्षि न्त्मन्त्ि कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ 

साझेदार न्त्नकाय 

• विदु्यत ्र अन्य निीकरणीय ऊिाघ िस्ता 

स्िच्र् इन्धन प्रयोगको प्रिर्द्घनमा सहयोग 

गने (परीिण कायघक्रम गने र चरणबर्द् 

रूपमा विस्तार गने) ।  

सन ्२०२३ 

बाट वनरन्तर 
िावषघक 

रूपमा 

ऊिाघ, िलस्रोत 

तथा वसंचाई 

मन्त्रालय 

उद्योग, पयघटन, 

िन तथा 

िातािरण 

मन्त्रालय, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• ठोस फोहरहरू र स्िास््य उपचारका 

फोहरहरूलाई खुला रूपमा िलाउने कायघ 

वनषेध गने कायघक्रमहरू िुरू गने । 

सन ्२०२१ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

स्थानीय तह स्िास््य सेिा 

विभाग, स्िास््य 

तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, 

सङ्र्ीय 

मावमला तथा 

सामान्य प्रिासन 

मन्त्रालय 
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• विश् ि स्िास््य संगठनको िायु गुणस्तर 

वनदेविकाअनुरूप िायु गुणस्तर 

सुधारसम्बन्धी सूचना, वििा तथा सञ्चार 

सामग्रीहरूको विकास र प्रचारप्रसारका 

लावग पैरिी कायघक्रम आयोिना गने । 

सन ्२०२१ 

बाट िावषघक 

रूपमा 

रावष्ट्रय स्िास््य 

वििा, सूचना 

तथा सञ्चार केन्द्र 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• िायु प्रदूषणबाट स्िास््यमा पने प्रवतकुल 

प्रभािका सम्बोधन गनघ रावष्ट्रय रणनीवतको 

विकास तथा कायाघन्ियन गने । 

सन ्२०२२ 
बाट िावषघक 

रूपमा 

िन तथा 

िातािरण 

मन्त्रालय 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• काठमाडौं उपत्यका िाय ुगुणस्तर 

व्यिस्थापन कायघयोिना, २०७७ को 

कायाघन्ियनमा सहयोग गने । 

सन ्२०२१ 

बाट वनरन्तर 

िन तथा 

िातािरण 

मन्त्रालयको 

िातािरण विभाग 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

 

 

रणनीनत कायय िरे ३ (स्वास््य प्रणालीको सदुृढीकरण) सम्बखन्त्ि ष्टियाकलापहरू  

प्रमुख कायणहरू लन्त्क्षि 

न्त्मन्त्ि 

कायाणरियन गने न्त्नकाय सहयोगी/ साझेदार 

न्त्नकाय 

• PEN सम्बन्धी ितघमान तालीम 

प्याकेिको पुनरािलोकन गरी 

अद्यािवधक गने । 

सन ्

२०२१, 

२०२२ 

रावष्ट्रय स्िास््य तावलम 

केन्द्र, स्िास््य सेिा 

वबभाग 

प्रादेविक तावलम 

केन्द्र, प्रदेि स्िास्थ 

वनदेिनालय, 

विश् िविद्यालयहरू, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• प्राथवमक स्िास््य उपचारकमी लगायत 

सबै स्िास््यकमीहरूलाई PEN र 

मानवसक स्िास््य सम्बन्धी आधारभूत 

सेिाहरूमा तालीम वदने र िैविक 

संस्थाहरूसँग सहकायघ गरी यसलाई 

चरणबर्द् रूपमा क्यास्केड पर्द्वतमा 

विस्तार गने  । 

सन ्

२०२१ 

बाट 

िावषघक 

रूपमा 

स्िास््य सेिा वबभाग स्िास््य वबज्ञान 

प्रवतस्ठान र 

विश् िविद्यालयहरू, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, स्थानीय 

तह 



 

६० 
 

• वबरामीहरूको स्िास््य संस्थामा आधाररत 

रोग अवभलेख, समूहगत अनुगमन र 

पररणाम प्रवतिेदनको लावग अवभलेख 

तथा प्रवतिेदन प्रणाली पुनरािलोकन गने 

र सम्भि भएसम्म एवप्लकेसन िस्ता 

विदु्यतीय प्रणालीको सुरूिात गने । 

सन ्

२०२२ 

इवपवडवमयोलिी तथा 

रोग वनयन्त्रण 

महािाखा 

प्रदेि वस्थत 

स्िास््य तथा 

िनसंख्या वबषय 

हेने मन्त्रालय, 

स्थानीय तह 

• सबै तहका स्िास््य संस्थामा सुतीिन्य 

पदाथघको सेिन रु्टाउने सेिाहरूलाई 

वनकोवटन प्रवतस्थापन थेरापी तथा मादक 

पदाथघको सेिन रु्टाउने सेिाहरूसँग 

एकीकृत गने र रावष्ट्रय 

तृतीय तहका अस्पतालमा तृतीय 

तह सहयोग सेिा स्थापना गने (मास्टर 

प्रवििक प्रवििण र वनरन्तर तालीमको 

माध्यमबाट  यसलाई ७ िटै प्रदेिमा 

चरणबर्द् रूपमा विस्तार गने) ।  

सन ्

२०२२, 

बाट 
िावषघक 

रूपमा 

रावष्ट्रय स्िास््य तावलम 

केन्द्र, 

प्रदेि स्िास््य हेने 

मन्त्रालय 

इवपवडवमयोलिी 

तथा रोग वनयन्त्रण 

महािाखा, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय, औषधी 

व्यिस्था विभाग, 

स्िास््य सेिा 

विभाग, प्रादेविक 

तावलम केन्द्र, प्रदेि 

स्िास््य  

वनदेिनालय, 

स्थानीय तह 

• सुवतघिन्य पदाथघ वनयन्त्रण कायघक्रमलाई  

ियरोग वनयन्त्रण कायघक्रममा समायोिन 

गने र सबै तहमा धूम्रपानरवहत स्िास््य 

संस्था सम्बवन्धनीवत वचत्र अंवकत 

सािधानी (Visual signs) बोडघमाफघ त 

लागू गने । 

सन ्

२०२२ 

बाट 

रावष्ट्रय ियरोग 

वनयन्त्रण केन्द्र 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• ियरोग कायघक्रमका सम्बवन्धत अवभलेख 

तथा प्रवतिेदनका सूचकहरूलाई ियरोग-

सुवतघिन्य पदाथघ वनयन्त्रणअनुसार 

अद्यािवधक गने । 

सन ्

२०२१ 

बाट 

रावष्ट्रय ियरोग 

वनयन्त्रण केन्द्र 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• सेिापूिघको तालीममा PEN तथा 

मानवसक स्िास््य सेिा प्याकेि समािेि 

गनघ स्िास््यकमीहरूको पाठ्यक्रम 

पुनरािलोकन गने । (वचवकत्सक,  नसघ, 

सन ्

२०२३ 

बाट 

विश् िविद्यालयहरू/विश्व 

विद्यालय अनुदान 

आयोग 

सीटीईभीटी, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 
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स्िास््य सहायक आवदको) 

• रावष्ट्रय क्यान्सर वनयन्त्रण रणनीवत तथा 

रावष्ट्रय मुख स्िास््य रणनीवत विकास गने 

। 

सन ्

२०२२ 

उपचारात्मक सेिा 

महािाखा 

नीवत योिना 

अनुगमन 

महािाखा, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• नेपालमा हुमन पावपलोमा भाइरस 

(Human Papilloma Virus) खोपको 

िुरू गने र वदगो वित्त लगानी माफघ त  

चरणबर्द् रूपमा विस्तार गने  

सन ्

२०२३ 

नीवत योिना अनुगमन 

महािाखा 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• नसने रोगसम्बन्धी सेिाहरूको लावग 

वद्वतीय तहका स्िास््य संस्थाहरूलाई 

तालीमप्राप् त िनिवक्त र पूिाघधार उपलधध 

गराउँदै सुदृढीकरण गने । 

सन ्

२०२२ 

बाट 

नीवत योिना अनुगमन 

महािाखा 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय 

• आकवस्मक स्िास््य समस्याहरू 

(Emergency Medical Conditions) 

को लावग वििेष स्िास््य उपचारहरूको 

सुदृढीकरण गने । 

सन ्

२०२२ 

बाट 

नीवत योिना अनुगमन 

महािाखा 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य 

तथा िनसंख्या 

वबषय हेने 

मन्त्रालय 

• क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला रोग, 

श् िासप्रश् िास रोग व्यिस्थापनका लावग 

उपचार प्रोटोकल र वनदेविकाको 

अद्यािवधक गने,  अनुदान प्राप् त गने 

अस्पतालहरूमा यी प्रोटोकलहरूको 

प्रयोगलाई  अवनिायघ बनाउने । 

सन ्

२०२२ 

बाट 

नीवत योिना अनुगमन 

महािाखा 

रावष्ट्रय स्िास््य 

तावलम केन्द्र, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• सेिा प्रदायकहरूको नसने रोगहरूसम्बन्धी 

िमता मूल्याङ्कन एबम नसने रोग तथा 

दीर्घ उपचारसम्बन्धी िमता विकास गने 

कायघमा प्रावज्ञक िेत्रलाई सहभागी गराउने 

सन ्

२०२२ 

बाट 

विश् िविद्यालयहरू 

 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 
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। 

• रावष्ट्रय प्रिामक उपचार रणनीवत, २०१६ 

अनुरूप प्रिामक उपचार(Palliative 

Care) लाई सुदृढ बनाउने र उच्चतम 

प्रिामक उपचारका लावग मोडेल वनमाघण 

गने । 

सन ्

२०२२, 

बाट 

िावषघक 

रूपमा 

उपचारात्मक सेिा 

महािाखा 

रावष्ट्रय स्िास््य 

तावलम केन्द्र, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• आपत ्कालीन मेवडकल प्रणाली 

(Emergency Medical System) र एयर 

एम्बुलेन्स सेिा पर्द्वतको कायघविवध तयार 

पाने । 

सन ्

२०२२ 

बाट 
िावषघक 

रूपमा 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

गृह मन्त्रालय, 

भौवतक पूिाघधार 

तथा यातायात 

मन्त्रालय 

• सडक सञ्िालका रणनीवतक स्थानहरूमा 

रमा उपचार केन्द्रहरू स्थापना गने । 

सन ्

२०२३ 

बाट 

िावषघक 

रूपमा 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

गृह मन्त्रालय 

 

 
रणनीनतक कायय िरे ४ (अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र अनसुन्त्िान) सम्बखन्त्ि 

ष्टियाकलापहरू  

प्रमुख कायणहरू लन्त्क्षि 

न्त्मन्त्ि 

कायाणरियन गने 

न्त्नकाय 

सहयोगी/ साझेदार 

न्त्नकाय 

• PEN तथा मानवसक स्िास््य कायघक्रमको 

कायाघन्ियन स्तरको अध्ययन गने । 

सन ्

२०२१ 

२०२२ 

नेपाल स्िास््य 

अनुसन्धान पररषद् 

स्िास््य सेिा 

विभाग, प्रदेि 

वस्थत स्िास््य तथा 

िनसंख्या वबषय 

हेने मन्त्रालय, 

स्थानीय तह, 

नागररक संस्थाहरू 

नसने रोगसँग 

बाँवचरहेका 

व्यवक्तहरू (People 

Living with 

NCDs) 
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• नसने रोगहरू सम्बन्धी मृत्युदर त्याङ्कमा 

समेट्न व्यवक्तगत र्टना दताघ प्रणालीलाई 

सुदृढीकरण गने । 

वनरन्तर गृह मन्त्रालय  

 

सङ्र्ीय मावमला 

तथा सामान्य 

प्रिासन मन्त्रालय, 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय  

• स्िास््यसम्बन्धी वबरामीको अवभलेखलाई 

विदु्यतीय माध्ममबाट अवभलेख राख्ने । 

सन ्

२०२३ 

स्िास््य सेिा 

विभाग, 

प्रदेिमा स्िास््य 

हेने मन्त्रालय  

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• नसने रोगहरू र मानवसक स्िास््यसम्बन्धी 

सूचकहरू विश् लेषण गने र एकीकृत स्िास््य 

व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको समीिा गने । 

सन ्

२०२२ 

स्िास््य सेिा 

विभाग 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• हरेक ४ देवख ५ िषघमा नसने रोगसम्बन्धी 

स्टेप्स सिेिण, युिा सुती सिेिण र 

मानवसक स्िास््य सिेिणहरू सञ्चालन गने  

। 

सन ्

२०२१, 

२०२४, 

२०२५ 

नेपाल स्िास््य 

अनुसन्धान पररषद् 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• रावष्ट्रय चोटपटक वनगरानी प्रणालीलाई 

सुदृढ बनाउने र सेवन्टनेल साइटहरूमा स्रोक 

र हृदयर्ातको लावग वनगरानी पर्द्वतको 

स्थापना गने । 

सन ्

२०२२, 

२०२३ 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

गृह मन्त्रालय 

• िनसङ्ख्यामा आधाररत क्यान्सर दताघ 

अवभलेख(Population Based Cancer 

Registry) विस्तार गने ।  

सन ्

२०२१ 

बाट 

वनरन्तर 

नेपाल स्िास््य 

अनुसन्धान पररषद्  

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

• स्िास््य िेत्रको १ प्रवतित बिेट नसने 

रोगहरूसँग सम्बवन्धत अनुसन्धान तथा 

सिेिणमा विवनयोिन गने । 

सन ्

२०२२ 

बाट 

वनरन्तर 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

नेपाल स्िास््य 

अनुसन्धान पररषद् 

• प्रवतष्ठानहरू र अनुसन्धानकताघहरूको िमता 

विकास गने र नसने रोगसँग सम्बवन्धत 

अनुसन्धान, सिेिण र प्रकािनहरूमा पहँुच 

हुने गरर सुविधाहरू वबकास  गने । 

सन ्

२०२२ 

बाट 

वनरन्तर 

नेपाल स्िास््य 

अनुसन्धान पररषद् 

स्िास््य तथा 

िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 



अनसूुची १: बहिुरेीय कायययोजना (२०१४-२०२०) कायायन्त्वयन हानसल गरेका 
प्रमिु उपलखधिहरू 

 

ि.स. न्त्िषयगि मरिालय उपलन्त्ब्ध 

१. प्रधानमन्त्री तथा 

मवन्त्रपररषद्को कायाघलय 

- वक्रयािील उच्चस्तरीय सवमवत  

- प्रधानमन्त्री तथा मवन्त्रपररषद्को 

कायाघलय र प्रमुख विषयगत 

मन्त्रालयहरूमा नसने रोगहरूका लावग 

सम्पकघ  इकाइहरू  

२. अथघ मन्त्रालय - स्िास््य िेत्रको बिेटमा िृवर्द् 

- मादक पदाथघ/मादक पेयहरूको 

अन्तःिुल्कमा िावषघक िवृर्द् 

- चुरोटको प्रत्येक वखल्लीमा २५ पैसा 

स्िास््य िोवखम कर 

३. वििा, विज्ञान तथा 

प्रविवध मन्त्रालय 

- विद्यालय हातामा रहेका क्यावन्टन, मेस, 

होस्टेलको भान्सा र विद्यालय तथा 

क्याम्पसको एक वकलोवमटर वभत्र 

सुतीिन्य पदाथघ, मादक पदाथघ र अस्िस्थ 

खानेकुरा वबक्रीमा वनषेध गने वनदेविका 

- विद्यालय स्िास््य तथा पोषण रणनीवत 

- अस्िस्थ खाना कम गने र विद्यालयका 

बालबावलकालाई विद्यालयको 

वदउँसोको खािा कायघक्रममा स्थानीय 

रूपमा उत्पावदत खानेकुरा उपलधध 

गराउने सम्बन्धी वनदेविका,२०७७ 

- नसने रोहरूसँग सम्बवन्धत 

गवतविवधहरूको लावग वििा विभाग 

वभत्र रु्टै्ट िाखा 

- नसने रोगहरूसँग सम्बवन्धत वक्रयाकलाप 

एकीकृत गनघ, विद्यालयमा योग सुरू गनघ 

पाठ्यक्रम संिोधन र विद्यालय नसघको 

व्यिस्था 

विश्व्यापीविश्वव्यापी४. युिा तथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

- रावष्ट्रय युिा नीवत, २०७२ 

- युिा सोच (वभिन) २०२५ र दि िषे 

रणनीवतक योिना 
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- स्थानीय तहमा खेलकुद पूिाघधार 

विकाससम्बन्धी कायघविवध, २०७५ 

५. गृह मन्त्रालय - दुर्घटना हुनसक्ने रािमागघहरूमा गवत 

सीवमत गनघ टाइम काडघको प्रयोग 

- मादक पदाथघ सेिन गरी सिारी 

चलाउनेविरूर्द्को पहल 

६. कृवष तथा पिुपिी 

विकास मन्त्रालय 

- िैविक तथा िानस्पवतक विषादी 

उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान कायघविवध, 

२०७४ 

- खाद्य अवधकार तथा खाद्य 

सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ 

- खाद्य सुरिा विधेयक, २०७७ 

(अनुमोदनको प्रवक्रयामा) 

- िीिनािक विषादी व्यिस्थापन ऐन, 

२०७६ 

- िीिनािक विषादी व्यिस्थापन 

व्यिस्थापन वनयमािली (तिुघमाको 

चरणमा रहेको) 

७. सुचना प्रविवध तथा संचार  

मन्त्रालय 

- सुतीिन्य पदाथघको विज्ञापन, प्रिर्द्घन र 

प्रायोिनमा पूणघ रोक 

- विदु्यतीय सञ्चार माध्यम, रावष्ट्रय 

टेवलवभिन र एफएम च्यानलहरूमा 

मादक पदाथघको विज्ञापनमा रोक 

- विज्ञापन वनयमािली, २०७७ 

- विज्ञापन बोडघको गठन  

८. उद्योग, िावणज्य तथा 

प्रविवध मन्त्रालय  

- उपभोक्ता संरिण ऐन, २०७५ 

- उपभोक्ता संरिण वनयमािली, २०७६ 

- इनिी वडं्रकको आयातमा पूणघ प्रवतबन्ध 

- सुती िा मादक पदाथघको उद्योग खोल्न 

प्रवतबन्ध 

- खाद्य सामग्री/उत्पादनहरूको अनुगमन 

९. िन तथा िातािरण 

मन्त्रालय 

- िातािरण संरिण ऐन, २०७६ 

- िातािरण संरिण वनयमािली, २०७७ 
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- रावष्ट्रय िलिायु पररितघन नीवत, २०७६ 

- काठमाडौं उपत्यका िायु गुणस्तर 

व्यिस्थापन कायघयोिना, २०७६ 

१०. कानून, न्याय तथा 

संसदीय मावमला 

मन्त्रालय 

- मुलुकी ऐन, २०७४ ले मावनसको स्िास््य 

तथा वहतको रिा गनघ कडा प्रािधान 

व्यिस्था गरेको र् (खण्ड २, दफा ५) 

११. सङ्र्ीय मावमला तथा 

सामान्य प्रिासन 

मन्त्रालय 

- २०७६ मा ७५३ िटै स्थानीय वनकायका 

अवधकारीहरूलाई सुतीिन्य पदाथघको 

वनरीिकहरूको रूपमा तोवकएको 

(मवन्त्रपररषद्को वनणघय) 

१२. भौवतक पूिाघधार तथा 

यातायात मन्त्रालय 

- सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, 

२०४९ 

- सिारी तथा यातायात व्यिस्था 

वनयमािली(रै्टौ ँसंिोधन), २०७३ 

- सडक सुरिा कायघयोिना, २०६९-२०७७ 

- िातािरण मैत्री सिारी तथा यातायात 

नीवत, २०७१ 

- सडक सुरिा ऐन (तिुघमाको क्रममा 

रहेको) 

१३. स्िास््य तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

- रावष्ट्रय स्िास््य नीवत र कायघक्रमहरूमा 

नसने रोगहरू समािेि गररएको  

- सुतीिन्य पदाथघको प्याकेिहरूमा ९० 

प्रवतित वचत्र भएको स्िास््य चेतािनी 

रावखएका  

- महत्त्िपूणघ नसने रोगहरूको प्याकेि 

(PEN)माफघ त प्राथवमक स्िास््य उपचार 

प्रणाली सुदृढ बनाइएको   

- नसने रोगहरूको सवभघलेन्सलाई रावष्ट्रय 

सवभघलेन्स प्रणालीको एउटा अङ्गको 

रूपमा रावखएको  

- नसने रोगहरूको सेिा आधारभूत स्िास््य 

सेिा प्याकेिमा समािेि  

- िनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५  

-  िनस्िास््य सेिा वनयमािली, २०७७   

- मानवसक स्िास््य रणनीवत, २०७७-
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२०८१  

- रावष्ट्रय पोषण रणनीवत, २०७७  

१४. मवहला, बालबावलका 

तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरूको अवधकार 

(पवहलो संिोधन), २०७४ 

१५. िहरी विकास मन्त्रालय रावष्ट्रय िहरी विकास रणनीवत, २०७३ 

१६. श्रम, रोिगार तथा 

सामाविक सुरिा 

मन्त्रालय 

रावष्ट्रय व्यिसायिन्य सुरिा तथा स्िास््य नीवत, 

२०७६ 

१७. रावष्ट्रय योिना आयोग बहुिेत्रीय पोषण योिना दोस्रो, २०७५/७६ – 

२०७९/८० 

पन््ौ ँयोिना,२०७६/७७ – २०८०/८१ 

 

नोट: यस तावलकामा उवल्लवखत मन्त्रालयका नामहरू नेपाल सरकारको तत्कावलन कायघ वबभािन 

वनयमािली अनुसार उल्लेख गररएको र्  

 

 

अनसूुची २ : बहिुरेीय कायययोजना (२०१४-२०२०)को रणनीनतक प्राथनमकता 
अन्त्तगयत हानसल भएका प्रमिु उपलखधिहरू 

 

१. नेतृत्ि, पैरिी र 

साझेदारी 

िासकीय 

संरचना  

• नसने रोगहरूको लावग केन्द्रीय तहमा िासकीय संयन्त्र स्थापना गररएको  

• मुख्य सवचिको अध्यितामा नसने रोगहरूसम्बन्धी उच्चस्तरीय सवमवतको 

सवक्रयता  रहेको  

• उच्चस्तरीय सवमवत र रावष्ट्रय वनदेिक सवमवत वक्रयािील रहेको  र वतनले 

रावष्ट्रय नीवत तथा कायघक्रमहरूमा नसने रोगहरूको मूल प्रिाहीकरणमा  

सवक्रयता रहेको  

• नेपाल िनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५ र िनस्िास््य सेिा वनयमािली, 

२०७७ ले सङ्र्ीय प्रणालीमा नसने रोगहरूसँग सम्बवन्धत िेत्र वििेषका 

नीवत तथा कायघक्रमहरू विकास गनघ र बहुिेत्रीय कायघयोिना (दोस्रो) 

कायाघन्ियन गनघ बहुिेत्रीय सहभावगताको लावग अिसर प्रदान गरेको   

२. स्िास््य 

प्रिर्द्घन तथा 

• विश् ि स्िास््य संगठनको सुतीिन्य पदाथघ वनयन्त्रण सम्बन्धी महासवन्ध 

संरचनाको केही प्रािधानहरू र विश् ि स्िास््य संगठनको MPOWER 
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िोवखम 

न्यूनीकरण 

उपायहरूको कायाघन्ियनमा नेपालले राम्रो प्रगवत गरेको  

• युिा र ियस्कहरू लवित िोवखम तत्त्ि सिेिण आिवधक रूपमा 

संचालन गररएको   

• धूम्रपानमुक्त िेत्र तोक्ने सम्बन्धी कानुन लागू गररएको  

• सुतीिन्य पदाथघका प्याकेिहरूमा ९० प्रवतित वचत्र सवहतको  

चेतािनीयुक्त  संदेि राख्नुपने  प्रािधान रहेको   

• सुतीिन्य पदाथघविरूर्द्को आमसञ्चार अवभयानहरू र सुतीिन्य पदाथघको 

विज्ञापन, प्रिर्द्घन र प्रायोिनमा पूणघ रोक लगाइएको  

 

३. नसने रोगहरू र 

वतनका 

कारकहरूको 

िीघ्र पवहचान 

र 

व्यिस्थापनका 

लावग स्िास््य 

प्रणालीहरूको 

सुदृढीकरण 

सन ् २०१६ देवख नेपालले वचवकत्सक तथा स्िास््य सहायकहरूको 

माध्यमबाट प्राथवमक स्िास््य उपचार केन्द्रहरूमा नसने रोगहरूसँग सम्बवन्धत 

गवतविवधहरू कायाघन्ियन गने लक्ष्यसाथ विश् ि स्िास््य संगठनको 

अत्यािश्कय (प्रमुख) नसने रोगहरूको प्याकेि (PEN) ग्रहण गरेको र् ।  

त्यसै गरी, सन ्२०१७ देवख मानवसक स्िास््य सेिाहरू कायाघन्ियन र विस्तार 

गररएको र् ।  

केही प्रमुख उपलवधधहरूमा नसने रोगहरूलाई आधारभूत स्िास््य सेिा 

प्याकेि (BHSP) मा विषयगत खण्डको रूपमा समािेि गररएको र् ।  

संिैधावनक प्रािधानअनुसार, आधारभूत स्िास््य प्याकेिमा रहेका सबै 

सेिाहरू वनःिुल्क प्रदान गररनेर् ।  

PEN  र मानवसक स्िास््यको लावग अत्यािश्यक औषधीहरू सूची समािेि 

गनघ अत्यािश्यक वनःिुल्क औषधीको सूची  अद्यािवधक गररएको र् ।  

नेपालले आफ्नै कोष लगानीमा PEN लाई ४४ विल्लाहरूमा विस्तार गरेको 

र् ।  

त्यसै गरी, नेपालले िनकेवन्द्रत PEN सेिाहरूलाई गवत वदन सन ् २०१९ मा 

काठमाडौ ँकायघढाँचा विकास गरेको र् ।  

यो ढाँचाले समुदायमा सेिाहरू िोड्न र समुदायको सिक्तीकरणमाफघ त 

सामुदावयक तहका कायघक्रमहरू िुरूिात गनघ मागघदिघन गनेर् । 

४. वनगरानी, 

अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन, र 

अनुसन्धान 

नेपालले सूचक र पररलक्ष्यहरूसवहतको नसने रोगहरूको अनुगमन ढाँचा 

विकास गरेको र् ।  

पवर्ल्लो स्टेप्स सिेिण सन ्२०१९ गररएको र् ।  

पवहलो विश् िव्यापी विद्यालय स्िास््य सिेिण र ग्लोबल युथ टोबाको 

सिेिण २०१५, रावष्ट्रय मानवसक स्िास््य सिेिण २०२० र नसने रोगहरूको 
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व्याप् तता सिेिण (NCD Prevalence Survey) २०१९ पवन गररएको र् । 

 त्यसैगरी, प्रगवतको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनघ विश् ि स्िास््य संगठनको 

विश् ि सिेिणको एक भागको रूपमा नसने रोगहरूमा मुलुकको िमता 

आँकलन गने आिवधक सिेिण पवन गररएको र् । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

अनसूुची ३: संखघय तहको उच्चस्तरीय सनमनत 

 

उपाध्यि रावष्ट्रय योिना आयोग  अध्यि 

सदस्य रावष्ट्रय योिना आयोगमा स्िास््य तथा वििा िेत्र हेने मा. सदस्य  उपाध्यि 

सवचि रावष्ट्रय योिना आयोग सदस्य 

सवचि गृह मन्त्रालय  सदस्य 

सवचि अथघ मन्त्रालय  सदस्य 

सवचि सङ्र्ीय मावमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय सदस्य 

सवचि  स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय सदस्य 

सवचि कृवष तथा पिुपन्र्ी विकास मन्त्रालय सदस्य 

सवचि वििा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालय सदस्य 

सवचि िन तथा िातािरण मन्त्रालय सदस्य 

सवचि उद्योग, िावणज्य तथा आपूवतघ मन्त्रालय सदस्य 

सवचि सञ्चार तथा सूचना प्रविवध मन्त्रालय सदस्य 

सवचि भौवतक पूिाघधार तथा यातायात मन्त्रालय सदस्य 

सवचि मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय सदस्य 

सवचि युिा तथा खेलकुद मन्त्रालय सदस्य 

सवचि कानून, न्याय तथा संसदीय मावमला मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि रावष्ट्रय योिना आयोग सदस्य सवचि 
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अनसूुची ४: संघीय तहको राष्टिय ननदेशक समीनत 

 

सवचि स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय अध्यि 

महावनदेि

क 

महावनदेिक, स्िास््य सेिा विभाग सदस्य 

महावनदेि

क 

आयुिेद तथा िैकवल्पक वचवकत्सा विभाग सदस्य 

सहसवचि कृवष तथा पिुपन्र्ी विकास मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि वििा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि अथघ मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि िन तथा िातािरण मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि गृह मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि उद्योग, िावणज्य तथा आपूवतघ मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि सञ्चार तथा सूचना प्रविवध मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि भौवतक पूिाघधार तथा यातायात मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि सहरी विकास मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि युिा तथा खेलकुद मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि कानून, न्याय तथा संसदीय मावमला मन्त्रालय सदस्य 

सहसवचि रावष्ट्रय योिना आयोग सदस्य 

प्रमुख रावष्ट्रय स्िास््य वििा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र सदस्य 

वनदेिक इवपवडवमयोलोिी तथा रोग वनयन्त्रण महािाखा सदस्य 

महािाखा 

प्रमुख 

स्िास््य समन्िय महािाखा, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

सदस्य सवचि 
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अनसूुची ५: प्रदेश तहको उच्चस्तरीय सनमनत 

 

 

 

 
अनसूुची ६: प्रदेश तहको  समन्त्वय सनमनत 

 

सवचि प्रदेि वस्थत स्िास््य तथा िनसंख्या वबषय हेने 

मन्त्रालय 

 

अध्यि 

वनदेिक प्रदेि स्िास््य तालीम केन्द्र सदस्य 

वनदेिक प्रदेि स्िास््य आपूवतघ व्यिस्थापन केन्द्र सदस्य 

उपसवचि आन्तररक मावमला तथा कानून मन्त्रालय सदस्य 

उपसवचि उद्योग, पयघटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय सदस्य 

उपसवचि आवथघक मावमला तथा योिना मन्त्रालय सदस्य 

उपसवचि भौवतक पूिाघधार विकास मन्त्रालय सदस्य 

उपसवचि भूवम व्यिस्थापन, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय सदस्य 

उपसवचि प्रदेि नीवत तथा योिना आयोग सदस्य 

प्रमुख नीवत, कानून, मापदण्ड योिना तथा िनस्िास््य 

महािाखा, प्रदेि वस्थत स्िास््य तथा िनसंख्या 

वबषय हेने मन्त्रालय 

सदस्य 

प्रमुख सवचि मुख्य मन्त्री तथा मवन्त्रपररषद्को कायाघलय अध्यि 

सवचि आन्तररक मावमला तथा कानून मन्त्रालय सदस्य 

सवचि उद्योग, पयघटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय/ िन, 

िातािरण तथा भू-संरिण मन्त्रालय 

सदस्य 

सवचि आवथघक मावमला तथा योिना मन्त्रालय सदस्य 

सवचि भौवतक पूिाघधार विकास मन्त्रालय सदस्य 

सवचि भूवम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय सदस्य 

सवचि प्रदेि  नीवत तथा योिना आयोग सदस्य 

प्रमुख/मे.सु. प्रादेविक  अस्पताल सदस्य 

सवचि प्रदेि वस्थत स्िास््य तथा िनसंख्या वबषय हेने 

मन्त्रालय 

सदस्य सवचि 
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वनदेिक प्रदेि स्िास््य वनदेिनालय सदस्य सवचि 

 
अनसूुची ७: स्थानीय तहको समन्त्वय सनमनत 

 

मेयर (महा/उपमहा/ नगरपावलका) / अध्यि गाउँपावलका  अध्यि  

प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत सदस्य 

मवहला, बालबावलका तथा समाि कल्याण िाखा प्रमुख सदस्य 

वििा, यिुा तथा खेलकुद िाखा प्रमुख सदस्य 

प्रिासन, योिना तथा अनुगमन िाखा प्रमुख सदस्य 

पूिाघधार विकास तथा िातािरण व्यिस्थापन िाखा प्रमुख सदस्य 

स्िास््य महािाखा/िाखा प्रमुख सदस्य सवचि 

 

• स्थानीय तहको सवमवतले नागररक समािका संस्था, सञ्चार माध्यम, वनिी िेत्र र सम्बवन्धत 

सरोकारिालाहरूलाई आिश्यकता अनुसार सवमवतको बैठकमा आमन्त्रण गनघ सक्र्न ्। 
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अनसूुची ८. पाररभाष्टिक शधदावली 

 

१. SAFER INITATIVE 

मादक पदाथुको प्रयोगका कारणले निश्वमा प्रनत १० सेकेन्त्डमा १ जनाको मृत्यज हुने अनजमान र् । निश्व 

स्िस््य संगठाले सन ्२०१८ मा आफ्ना अन्त्तराुष्ट्रीय साँझेदारहरुको समेत सहयोगमा SAFER 

अनभयानको शजरुिात गरेको  

हो । ५ िटा लागत प्रभािकारी कायुले मनदराजन्त्य हानीलाई घटाउने यसको अनभप्राय हो । S – 

Strengthen restriction on alcohol availability   

A – Advance and enforce drink driving counter measures   

F – Facilitate access to screening brief intervention and treatment    

E – Enforce bans on alcohol advertising, sponsorship and promotion. 

R – Raise prices on Alcohol through excise taxes and pricing policies.   

 

२. REPLACE 

औद्योनगक रुपमा उत्पानदत अस्िस्थकर नचल्लो पदाथु (Trans-fat)  लाई राष्ट्रीय खाद्य प्रणालीबाट सन 

२०२३ सम्म ननिारण गने कज ल शनि स्रोत (Energy)  को १५ भन्त्दा कम गने एउटा रणनीनतक उपिम हो 

।  

Re- Review dietary sources of industrially produced trans-fat and the landscape for the 

required policy changes 

P – Promote the replacement of industrially produced trans-fat with healthier fats and 

oils.  

L- Legislate or enact regulatory actions to eliminate industrially   produced trans-fat.   

A- Assess and monitor trans-fat Content in the food supply and changes in trans-fat 

consumption in the population. 

C-Creat, Awareness of negative health infect of trans-fat among policy makes, 

Producers, suppliers and the public.  

E- Enforce the compliance with policies and regulations.  

 
३. M Power  

प्रवतिषघ कररब ८० लाख मावनसको मृत्युको कारक रहेको धुम्रपानले १२ लाख िवतलाई त अकैले 

गरेको धुम्रपानको (Second hand)  असरले मादघर् । M Power- सन २००३ को FCTC को 

आलोकमा सन २००८ मा विश्व  स्िास््य संगठनले धुम्रपान वनयन्त्रण सम्बन्धी प्रभािकारी 

कायघहरू गनघ सदस्य राष्ट्रहरूलाई गरेको वसफाररसहरूको संगालो हो ।  

M – Monitor tobacco use  

P – Protect people from tobacco smoke.  

O – Quitting tobacco- (offer tobacco quitting services)  

W – Warning about dangerous of tobacco use.  

E – Enforcing ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship.     

R- Raising taxes on tobacco. 
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४. PEN  

हालका वदनमा नसने रोगहरूको कारणले िषेनी विश्वमा कररब ४ करोड मावनसहरूको मृत्यु हुने 

गदघर् ।वसमीत स्रोत र साधन भएका मुलुकहरूमा उपलधध स्रोतको समुवचत प्रयोग गरर त्यहाँको 

प्राथवमक स्िास््य सेिा प्रणाली माफघ त मुख्य मुख्य नसने रोगहरूको व्यिस्थापन (स्क्रीवनङ, 

वनदान, उपचार तथा पे्रषण) गरी समुदायमा रोगको भार कम गने पर्द्ती हो ।  

P – Package of  

E- Essential  

N- Non communicable disease interventions for primary health care  
 

५. DALY  

िनस्िास््य र स्िास््यमा परेको प्रभाि बारे लेखािोखा गने प्रकृयामा रोगको भारको मापन गने 

सुचक हो।यसलाई समयसगँ िोडेर हेनुघ पने हुन्र् । समवष्टमा यसले रूग्णता (Morbidity) र 

अकाल मृत्यु ( premature mortality) दुबैलाई एउटै अंकमा ल्याएर मापन गदघर् ।  

DALY = YLL+ YLD 

YLL – Years of life lost  

YLD – Years of life lost due to Disability  

D – Disability  

A-Adjusted  

L – Life 

Y – Years  
 

६. BHSP  

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाली नागररकले वनिुल्क पाउने ग्यारेन्टी गरेको प्रिधघनात्मक, 

प्रवतकारात्मक,  उपचारात्मक र पुनस्थाघपनात्मक सेिाहरूको गवतिील एिंम सन्तुवलत सुवच  

(Package) नै आधारभुत स्िास््य सेिा हो ।  

B – Basic  

H- Health  

S – Service  

P- Package  

 

यो सुवचमा स्िास््यका ९ िटा विषय िेत्रहरू (Themes) प्रमुख रूपमा रहेका र्न ्।  

 

७. BMI   
व्यवक्तको वकलोग्राममा भएको कुल ििनलाई उनकै वमटरमा नावपएको उचाईको िगघले भाग गदाघ 

आउने फल BMI हो =                              वजन (ष्टक. ग्रा.) 

 

               उचाई२ (मी) 

बयस्कहरूमा BMI फलको अथघ  

१८.५ भन्दा कम – न्युन ििन  

१८.५ देखी २४.९ – सामन्य ििन 
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२५.०० देखी २९.९ अवधक ििन 

३० र सो भन्दा माथी – धेरै मोटो (Obese) 

८. CRVS  

व्यवक्तगत र्टना दताघ प्रणालीले राष्ट्रका विवभन्न योिना तिुघमालाई सर्ाउनको लागी त्यहरू 

वदन्र् । यस प्रणालीले मुख्यतया दुई िटा विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राख्दर् ।  

१. िनस्तरको बसाई ं सराई 

२. िन्म मृत्यु दताघ – िस्ले िनसाँवख्यक तथा स्िास््य सम्बन्धी त्याहरू वदन्र् । यस प्रकारको  

संख्याले योिना तिुघमाको साथै नागररकको प्रिासवनक आिश्यकता एिमं कानुनी हक स्थावपत 

गनघ मद्दत गदघर् ।   

C- Civil  

R- Registration and  

V- Vital  

S – Statistics 

 

९. स्वास््यकर कोि (Health Tax Fund)  

मानि स्िास््यलाई हानी पुयाघउने सुतीिन्य एि ं मवदरािन्य पदाथघहरूमा तोवकए बमोविमको 

करबाट उठेको रकम िम्मा भई बनेको कोष हो । स्िास््य कर कोष वनयमािली, २०५१ बाट 

व्यिवस्थत गररएको कोषको संचालक सवमवतको अध्यिमा स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयका 

सवचि रहने व्यिस्था र् ।  

 

१०. STEP Survey  

विश्व स्िास््य संगठनले नसने रोग र यसका िोवखम कारकहरूको वनरन्तर वनगरानी राख्ने उदे्दश्यले 

तयार गरेको तुलना योग्य, एवककृत तथा स्तररय सिेिण विवध हो । नेपालमा यस विवध माफघ त 

सन २००८ मा पवहलो STEP सिे भयो।सन २०१३ र सन २०१९ मा गरर हालसम्म वतन ओटा सभे  

सम्पन्न भईसकेको र् ।  

 

११. BEST BUYS  

विश्व स्िास््य संगठनको वसफाररसमा िनस्तरमा संचालन गररने त्यस्ता कायघहरू िस्ले सुतीिन्य 

पदाथघ, मवदरा र नुनको उपभोग कम गनघ सर्ाउदै स्िस्थ वििनिैली विकास गनघ मद्दत पुयाघउर् ।  

Best Buys मा प्रवत DALY  बचािटको लागत १०० डलर भन्दा कम पने लागत प्रभािकारी 

व्यिहाररक कायघक्रमहरू पदघर्न ्।  

 

१२. Effective Interventions  

प्रवत DALY बचािटमा लागत रकम १०० डलर भन्दा बेसी रहेका तर लागत प्रभािकारी भनी 

र्ावनएका कायघहरूको सुवच रहेको र् ।  

 

१३. People Centered Service 



 

७६ 
 

आम समुदायको स्िास््य समबन्धी आिश्यकता र अपेिामा वनधाघरण गररएको स्िास््य सेिाको 

विविष्ट पहल हो । व्यवक्त, पररिार र समुदायलाई स्िास््य सेिामा लाभग्राहीको रूपमा मात्र नभई 

विश्वसवनय स्िास््य सेिा प्रणालीको विकासको लागी हरेक प्रकृयामा वनरन्तर सहभागी भई 

समुदाय प्रवतको आ-आफ्नो दावयत्ि एिं प्रवतबर्द्तामा स्िास््य कमी समेत  वनरन्तर कृयाविल 

रहने अिस्था हो ।  

 

 

१४. जनमुखी उपचार पर्द्न्त्ि:   

समुदायको स्िास््य आिश्यकताको  पृष्ठभवूममा समुदायकै रोिाईमा तय गररएको 

समन्ियात्मक,सुरवित,् प्रभािकारी, समयानुकुल वमतव्ययी, तथा गुणस्तरीय उपचार पर्द्वत हो । 

यो पर्द्वतलाई वनरन्तरता वदई िीिन चक्रको सबै अिस्थामा प्रवतकारात्मक, उपचारात्मक, 

प्रबर्द्घनात्मक तथा प्रिामक सेिा समेत प्रदान गरी यसलाई एवककृत गराईन्र् । 

 

१५. नसने रोगको रोकथाम िथा न्त्नयरिर्का लान्त्ग न्त्िश्वव्यापी कायणयोजना (२०१३ -२०२०)  

संग्युक्त राष्ट्र संर्को २०११को महासभामा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले 

धयक्त गरेको प्रवतबर्द्ताको वनरन्तरता स्िरूप नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रण  

प्रवतकायघका लावग मुलतः सरकारको विम्मेिारी तथा अन्तराघवष्ट्रय समुदायको समेत भूवमका बारे 

स्पष्ट पाररएको कायघयोिनाको दस्तािेि । 

 

१६. नसने रोगहरूको रोकथाम िथा न्त्नयरिर्का लान्त्ग दन्त्क्षर् पूिण एन्त्सया के्षिीय कायणयोजना २०१३ -

२०२०  

विश्वव्यापी प्रवतकयघको योिनालाई सर्ाउदै नसने रोगहरूको यस िेत्रमा रहेको अत्यवधक 

भारलाई सम्बोधन गनघ विश्व स्िास््य संगठनको दविण पूिघ एवसया िेत्र वििेषको लावग तयार 

गररएको प्रवतकयघको दस्तािेि । 

 

१७. आधारभूि प्रन्त्िन्त्ध  

नसने रोगहरूको रोकथाम तथा वनयन्त्रण  सन्दभघमा अत्यािाश्यक रहेका वनम्न वलवखत िस्तुलाई 

आधारभूत प्रविवधहरूको रूपमा पवहचान गररएको र्:  

१. रक्तचाप मापन गने यन्त्र 

२. ििन नाप्ने स्केल   

३. उचाई नाप्ने स्केल  

४. रगतमा ग्लुकोिको मात्रा नाप्ने यन्त्र (टेस्ट वस्रप्स सवहत) 

५.  वपसाबमा प्रोवटनको मात्रा  आंकलन गने टेस्ट वस्रप्स  
 

१८. विाव्य प्रिर्द्णन अन्त्धकारी  
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समुदाय र त्यस अन्तगघतका सदस्यहरूको स्िास््य अिस्थामा वनरन्तर सुधार ल्याउनका लावग 

आिश्यक चेतना अवभिृवर्द् (स्िास््य वििा) गरी स्िस््य िीिन िैली अपनाउन अवभपे्रररत गने 

कामका लावग तोवकएका अवधकारी हुन ्। वयनीहरूले यस कायघको अलािा आिश्यकता अनुसार 

स्िास््य सम्बवन्ध अन्य कायघ समेत गने िमता राख्दर्न । उदाहरणको लावग विद्यालयमा स्िास््य 

सम्बवन्ध विषयको पाठयक्रम बनाउन सर्ाउने, समुदायमा प्रिामक सेिाको व्यिस्था वमलाउने । 

 

 

अनसूुची ९: दोस्रो बहिुरेीय कायय योजना २०२१ -२०२५ लागत अनमुानको 
साराशं 

 

cf}lrTo 

लागत अनजमान नेपालमा नसने रोगहरुको रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लानग बहुके्षरीय 

कायुयोजनाको एउटा अनभन्त्न भाग हो । कायुयोजनाको कायाुन्त्ियका लानग आनथुक नीनत तथा 

नदगो र अनजमानयोग्य आनथुक स्रोतको आिश्यकता रहन्त्र् । आिश्यक बजेटको पूिाुनजमानले 

नमतव्ययीताको लेखाजोखा, आनथुक स्रोतको पररचालन, निीनतम ्आनथुक संयन्त्र तथा नेपाल 

सरकारबाट हुने बजेटको सीमा ननधाुरणका लानग आधार प्रदान गनजुका साथै सरकारका तीनैिटा 

तहमा आनथुक स्रोतको सजनननितताका लानग स्पष्ट आधार पनन उपलब्ध गराउँर् । यो नदगो निकास 

लक्ष्यको पररलक्ष्य ३.४ हानसल गनुका लानग अपररहायु र् । 

 

vf; p2]Zox¿ 

• बहुके्षरीय कायुयोजनाका आधारमा गनतनिनध र कायुिमहरू पररभानषत गने । 

• पररभानषत गनतनिनधहरूको लानग आिश्यक स्रोतसाधनहरू पनहचान गने । 

• पनहचान गररएका स्रोतसाधनको पररमाण ननधाुरण गने । 

• स्रोतसाधनको केन्त्रीय खररद मूल्यमा समायोजन गने । 

• नसने रोगहरूको रोकथाम र ननयन्त्रण सम्बन्त्धी बहुके्षरीय कायुयोजनाको अनतररि लागत 

ननधाुरण गने । 

cjnDag ul/Psf ljlw  

सीनमत समय र स्रोतका कारण अध्ययनले समनष्टगत र सूक्ष्म लागत निनधहरूको संयोजन 

अिलम्बन ग¥यो । लागत अनजमानको लानग चरणबद्ध रूपमा िमशः (१) रणनीनतको पररभाषा, 

(२) कायुयोजनाको निकास, (३) लागत शीषुकहरूको पनहचान, (४) लागत शीषुकहरूको 

मापन, (५) लागत शीषुकहरूको मूल्याङ्कन, र (६) आँकडाहरूको प्रमाणीकरण गररयो । बृहत ्

आनथुक िातािरण र लागत प्रभािकाररताको आधारमा हामीले दजईिटा लागत पररदृश्यहरू निकास 
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गरेका र्ौ:ँ पररदृष्ट्य १ ले "Best buys" एिम ् “प्रभािकारी कायुहरू” (Effective 

Interventions) समािेश गदुर् र पररदृश्य २ ले पररदृश्य १ एिम ् निश्व स्िास््य संगठनले 

२०१७ मा पररभानषत गरेअनजसारका ‘‘अन्त्य कायुहरू’’ (other interventions) समािेश गरेको 

र् ।  

कायुिमहरुको प्राथनमकता ननधाुरण ‘बेस्ट बाइज’् को मापदण्ड तथा नसने रोगहरुबाट हुने मृत्यज, 

रुग्णता र जोनखम तत्िहरु तथा उपलब्ध र सम्भानित स्रोतहरुको आधारमा गररएको र् । 

 

 

 

 

 

k|d'v glthfx¿ 

(१) पररदृश्य M ……Best buys"  र प्रभािकारी कायुहरू’’ अन्त्तगुत बहुके्षरीय कायुयोजनाको पाँच 

िषुको लानग कूल अनतररि लागत २ अबु ७१ करोड ५० लाख ( रूपैयाँ अनजमान 

गररएको र् भने पररदृश्य २ ("पररदृश्य १ र अन्त्य कायुहरू") अन्त्तगुत ३ अबु ९८ करोड 
४० लाख रूपैयाँ अनजमान गररएको र् । पररदृश्य १ को तजलनामा पररदृश्य २ को लागत 

४७% ले अनधक रहेको र् । 

 

सित्र १.१ M पररदृश्य १ (Best buys र प्रभार्वकारी काययहरू) को असिररक्त लागि 

(रु. करोडमा) 

सित्र १.२ : पररदृश्य २ (पररदृश्य १ र अन्य काययहरू) को असिररक्त लागि 

(रु. करोडमा) 

 
 

 

(२) पररदृश्य १ मा प्रनत व्यनि प्रनत िषु लागत रु १८ देनख २८ परु् भने पररदृश्य २ मा रु ३२ 

देनख ३९ परु् । पररदृश्य १मा औसत िानषुक लागत ५४ करोड ३० लाख अनजमान गररएको र् भने 

पररदृश्य २ मा ७९ करोड ७० लाख अनजमान गररएको र् । पेन (PEN) र माननसक स्िास््य 

सेिाहरू निस्तार गदाु र निद्यालय तथा समजदायमा आगामी शारीररक गनतनिनधहरूको आधार तयार 

गदाु कायाुन्त्ियनको पनहलो िषुमा थप लागतहरू उत्पन्त्न भएका र्न ्। 

s"n M @ ca{ &! s/f]8 %) nfv 
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(३) पररदृश्य १ मा, लागतको झण्डै आधा नहस्सा (५१ प्रनतशत) उदे्दश्य २: स्िास््य प्रिर्धनमा 

खचु हुनेर् । त्यसपनर् उदे्दश्य ३: स्िास््य प्रणालीमा (२६ प्रनतशत), उदे्दश्य १: पैरिी, नेतृत्ि र 

साझेदारीमा (८ प्रनतशत) खचु हुनेर् । पररदृश्य २ मा लागतको आधाभन्त्दा बढी नहस्सा (५७ 

प्रनतशत) स्िास््य प्रणाली सजदृढीकरणको लानग खचु हुनेर् । त्यसपनर् स्िास््य प्रिर्धनमा (३५ 

प्रनतशत), पैरिी तथा नेतृत्िमा (५ प्रनतशत) र ननगरानीमा (४ प्रनतशत) खचु हुनेर् । पररदृश्य १ 

मा स्िास््य प्रिर्धनमा बढी केनन्त्रत रहने र् भने पररदृश्य २ ले स्िास््य प्रणालीमा (उपचारात्मक) 
केनन्त्रत र् । उदे्दश्य १ र ४ तजलनात्मक रूपमा साना र्न ्र नतनले उदे्दश्य २ र ३ को पूरकको रूपमा 

कायु गदुर्न ्। 

 

 

 

lrq @=! M kl/b[Zo ! -Best buys / k|efjsf/L 

sfo{x¿_sf] p2]Zocg';f/ cltl/Qm nfut k|ltztdf 

lrq @=@ M kl/b[Zo @ -kl/b[Zo ! / cGo sfo{x¿_ sf] 

p2]Zocg';f/ cltl/Qm nfut k|ltztdf 

 
 

 

(४) पररदृश्य १ मा लागतको तीन चौथाइ नहस्सा (७५ प्रनतशत) स्थानीय तहमा खचु हुनेर् । 

त्यसपनर् प्रदेश तहमा १० प्रनतशत र संघीय तहमा १५ प्रनतशत लागत हुनेर् । पररदृश्य २ मा, 

लागतको आधाभन्त्दा बढी नहस्सा स्थानीय तहमा खचु हुनेर्, त्यसपनर् प्रदेश तहमा ३९ प्रनतशत र 

संघीय तहमा १० प्रनतशत हुनेर् । पररदृश्य २ को तजलनामा पररदृश्य १ ले सेिामा समजदायको पहँुच 

र उपयोगमा थप सजधार ल्याउनेर् ।   

lrq #=! M kl/b[Zo ! -Best buys / k|efjsf/L sfo{x¿_ df 

txcg';f/ cltl/Qm nfut k|ltztdf  

lrq #=@ M kl/b[Zo @ -kl/b[Zo ! / cGo sfo{x¿_ df 

txcg';f/ cltl/Qm nfut k|ltztdf 
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(५) पररदृश्य १ मा, यस लागतको कररब आधा नहस्सा (४८ प्रनतशत) स्िास््य तथा जनसङ्ख्या 
मन्त्रालय अन्त्तगुत खचु हुन्त्र् । त्यसपनर्, यजिा तथा खेलकूद मन्त्रालय (MoYS) अन्त्तगुत २८ 

प्रनतशत, नशक्षा, निज्ञान तथा प्रनिनध मन्त्रालय (MoEST) अन्त्तगुत १२ प्रनतशत, संघीय मानमला 

तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय (MoEWRI) अन्त्तगुत ६ प्रनतशत, ऊजाु, जलस्रोत तथा नसँचाइ 

मन्त्रालय (MoFAGA) अन्त्तगुत ३ प्रनतशत र गृह मन्त्रालय (MoHA) अन्त्तगुत २ प्रनतशत खचु हुनेर् 

। तर पररदृश्य २ मा, लागतको झण्डै दजई नतहाइ नहस्सा (६४ प्रनतशत) स्िास््य तथा जनसङ्ख्या 
मन्त्रालय अन्त्तगुत खचु हुन्त्र् । त्यसपनर्, यजिा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्त्तगुत १९ प्रनतशत, 

नशक्षा, निज्ञान तथा प्रनिनध मन्त्रालय अन्त्तगुत ८ प्रनतशत, संघीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासन 

मन्त्रालय अन्त्तगुत ४ प्रनतशत ऊजाु, जलस्रोत तथा नसँचाइ मन्त्रालय अन्त्तगुत २ प्रनतशत र गृह 

मन्त्रालय अन्त्तगुत २ प्रनतशत खचु हुनेर् । पररदृश्य १ मा स्िास््य के्षरबानहरका गनतनिनधमा 

लागतको आधा जनत भाग खचु लाग्ने अनजमान र् भने पररदृश्य २ मा स्िास््य के्षरमा ६४ प्रनतशत 

खचु हुने अनजमान रहेको र् । 

 

 
lrq $=! M kl/b[Zo ! -Best buys / k|efjsf/L sfo{x¿_ df 

ljifo If]qcg';f/ cltl/Qm nfut k|ltztdf 

lrq $=@ M kl/b[Zo @ -kl/b[Zo ! / cGo sfo{x¿_ df 

ljifo If]qcg';f/ cltl/Qm nfut k|ltztdf 
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 (६) पररदृश्य १ मा, यजिा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्त्तगुत हुने प्रमजख लागत खचुमा 

पानलकाहरूमा स्िास््य प्रिदु्धनको लानग खजला जीमको स्थापनामा (योग र व्यायामशाला) हुनेर्न ्
भने नशक्षा, निज्ञान तथा प्रनिनध मन्त्रालय अन्त्तगुत हुने प्रमजख लागत खचुमा माध्यनमक निद्यालय 

तहमा शारीररक गनतनिनधहरू निस्तार गने कायुमा हुनेर् । स्िास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 

अन्त्तगुत हुने प्रमजख खचु नसने रोगहरूको स्िीननङका कायुमा हुनेर् ।   

(७) दजिै पररदृश्यमा, उपकरण÷सामग्री प्रमजख नहस्सा हुनेर् । पररदृश्य १ मा कूल अनतररि 

लागतको कररब एक नतहाइभन्त्दा बढी नहस्सा (३८ प्रनतशत) उपकरण÷सामग्रीमा खचु हुनेर् भने 

पररदृश्य २ मा आधाभन्त्दा बढी नहस्सा (५५ प्रनतशत) यसै शीषुकमा परीक्षणको उपकरण खचु 

हुनेर् । पररदृश्य १ नभर पने खजला जीमका लानग चानहने उपकरण, चालकहरूमा मादक पदाथु 

सेिनको स्तर, सडक सजरक्षा, स्िच्र् इन्त्धनहरूको प्रयोगको प्रिदु्धन आनद पदुर्न ्। त्यसैगरी, प्रदेश 

तहमा नसने रोगहरूको निनशष्टकृत सेिाको निस्तारको लानग चानहने मेनडकल र सनजुकल उपकरण 

तथा सामग्रीहरू पररदृश्य २ मा थनपएको र् ।  

पररदृश्य १ मा कूल अनतररि लागतको पाँच भागको एक भाग (१९ प्रनतशत) तालीममा खचु 

हुनेर् भने पररदृश्य २ मा १३ प्रनतशत हुनेर् । 
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अनुसूची १०: बहुके्षिीय कायण योजना िजुणमामा योगदानपरु् याउनेहरू 

न्त्नदेशक सन्त्मन्त्ि 

१) अध्यि, लक्ष्मण अयाघल, सवचि, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

२) डा. रोिन पोखे्रल, प्रमुख वििेषज्ञ/सवचि, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

३) श्री महेन्द्र प्रसाद शे्रष्ठ, प्रमुख वििेषज्ञ, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

४) श्री दीपेन्द्र रमण वसंह, महावनदेिक, स्िास््य सेिा विभाग  

५ डा. गुणराि लोहनी, प्रमुख, नीवत योिना तथा व्यिस्थापन महािाखा, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

६) डा. वकरण रूपाखेती, सहसवचि, रावष्ट्रय योिना आयोग 

७) डा. वडल्ली राम िमाघ, सहसवचि, सञ्चार तथा सूचना प्रविवध मन्त्रालय  

८) श्री धनीराम िमाघ, सहसवचि, अथघ मन्त्रालय  

९) श्री गोविन्द प्रसाद ररिाल, सहसवचि, गृह मन्त्रालय 

१०) डा. िागेश्वर गौतम, प्रमुख, समन्िय महािाखा, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

११) डा. विकास देिकोटा, प्रमखु, गुणस्तर मापन तथा वनयमन महािाखा, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या 

मन्त्रालय 

१२) डा. कृष्ट्ण पौडेल, वनदेिक, ईवपवडवमयोलोिी तथा रोग वनयन्त्रण महािाखा, स्िास््य सेिा 

विभाग 

१३) डा. रािेि साम्भािीराि पाण्डि, प्रमुख, विश्व स्िास््य संगठन नेपालवस्थत कायाघलय 

 
प्रानबनिक काययदल  
१) अध्यि:डा. िागेश्वर गौतम, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

२) सदस्य:श्री यसोदा अयाघल, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

३) सदस्य:डा. गुणवनवध िमाघ, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

४) सदस्य:डा. सवमर कुमार अवधकारी, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

५) सदस्य:डा. फवणन्द्र बराल, इवपवडवमयोलोिी तथा रोग वनयन्त्रण महािाखा, स्िास््य सेिा विभाग  

६) सदस्य:श्री कुञ्ि प्रसाद िोिी, रावष्ट्रय स्िास््य वििा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, स्िास््य सेिा 

विभाग  

७) सदस्य:श्री केदार परािुली, प्रमुख, पोषण िाखा, स्िास््य सेिा विभाग 

८) सदस्य:श्री सुरेन्द्र राि िोिी, उपसवचि, उद्योग, िावणज्य तथा आपूवतघ मन्त्रालय 

९) सदस्य:श्री केदार प्रसाद नेपाल, उपसवचि, भौवतक पूिाघधार तथा यातायात मन्त्रालय  

१०) सदस्य:श्री चन्द्र िोिी, कृवष तथा पिुपन्र्ी विकास मन्त्रालय  

११) सदस्य:श्री तुलसी बहादुर शे्रष्ठ, उपसवचि, सङ्र्ीय मावमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय  

१२) सदस्य:श्री िावलग्राम भुसाल, उपसवचि, वििा, विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालय  

१३) सदस्य:श्री मुना िमाघ, उपसवचि, कानून, न्याय तथा संसदीय मावमला मन्त्रालय  

१४) सदस्य-सवचि, श्री भीमप्रसाद सापकोटा, स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय 

१५) सदस्य:डा. लोवनम प्रसाई ँ वदवित, नेिनल प्रोफेिल अवफसर, विश्व स्िास््य संगठन  
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१६) डा. सेनेन्द्र राि उपे्रती, प्राविवधक सल्लाहकार 

१७ श्री र्नश्याम पोखे्रल, परामिघदाता 
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