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खण्ड १ पषृ्ठभमूम 

१.१ नसने रोगहरू र जोन्त्खमकारक ित्त्वहरूको भार  

नसने रोगहरू : मटुु िथा रक्तनली सम्बरधी रोगहरू, क्यारसर, मधमेुह र श्वासप्रश्वास सम्बरधी 
दीघण रोगहरू ववश्व र दन्त्िर्पूवी एमसया िेिमा मतृ्य ु र अपाङ्गिा गराउने प्रमखु कारर्हरू   
हनु ्। ववश्व स्वास््य सङ्गठनको आकलन अनसुार हरेक वषण ववश्वभर ४.१ करोड मामनसहरूको 
नसने रोगहरूबाट मतृ्य ु हरुछ (सबै मतृ्यकुो ि्याङ्कको ७१ प्रमिशि) । यी चारवटा प्रमखु 
नसने रोगहरूले अल्पायमुा नै हनेु मतृ्यकुो ८० प्रमिशिभरदा बढी वहस्सा ओगटेको छ । 
ववश्वभर १.५ करोड मामनसहरूको नसने रोगहरूका कारर् अल्पायमुा नै मतृ्य ुहरुछ र यस्िा 
८० प्रमिशिभरदा बढी मतृ्य ु रयून र मध्यम आय भएका मलुकुहरूमा हरुछ । दन्त्िर्पूवी 
एमसया िेिमा हनेु झरडै दईु मिहाइ मतृ्यमुा यी चार प्रमखु नसने रोगहरू न्त्जम्मेवार छन ्। 
सन ् २०१७ मा दन्त्िर्पूवी एमसया िेिमा भएको कुल १.३८ करोड मतृ्यमुध्ये ९२ लाख 
नसने रोगका कारर् मतृ्य ुभएको थियो  र सोमध्ये ३८ लाख अल्पायमुा (३०-६९ वषण) भएको 
थियो । 

मटुु िथा रक्तनली सम्बरधी रोग ववश्वभर नै मतृ्यकुो पवहलो प्रमखु कारर् हो । यसबाट 
ववश्वभर १.७९ करोड मतृ्य ु हनेु गछण । क्यारसरले ९६ लाख, श्वासप्रश्वास िथा फोक्सो 
सम्बरधी दीघण रोगले ३० लाख र मधमेुहले १६ लाख मतृ्य ु हनेु गरेको छ । नसने 
रोगहरूको जोन्त्खम ित्त्वमध्ये सिुीजरय पदाथणले हरेक वषण ८० लाख मामनसको ज्यान जाने 
गरेको छ, जसमध्ये १६ लाख मतृ्य ुदन्त्िर्पूवी एमसया िेिमा हरुछ । स्वस्ि रहनका लामग 
ववश्व स्वास््य सङ्गठनको मसफाररस अनसुारको मनन्त्िि िहसम्मको शारीररक गमिववमधहरू पूरा 
नगनेहरूको अनपुाि धेरै छ । जनु ववश्वभर २३ प्रमिशि वयस्कहरू र ८१ प्रमिशि ११ देन्त्ख 
१७ वषण मभिका वकशोरवकशोरीहरू पदणछन ्। दन्त्िर्पूवी एमसया िेिमा शारीररक गमिववमध 
नगनेहरूको अनपुाि सबैभरदा धेरै छ । हरेक वषण ववश्वभर ३० लाख मामनसहरूको मतृ्य ु
मादक पदाथणको सेवन र सोको हामनकारक प्रयोगका कारर् हनेु गरेको छ । ववश्वभरमा 
१.१३ अबण मामनसहरूमा उच्च रक्तचाप छ । यीमध्ये दईु मिहाइ रयून िथा मध्यम आय 
भएका मलुकुहरूमा बस्छन ्। १.९ अबण मामनसहरू अमधक िौल भएका छन ्भने ६५ करोड 
मामनसमा मोटोपना छ । कररब ३४ करोड बालबामलका िथा वकशोरवकशोरी अमधक िौल 
भएका वा मोटा छन ्।  
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   िामलका १ : नसने रोगहरू र पररमाजणनीय  साझा जोन्त्खमकारक ित्त्वहरू (५ x ५ मोडेलमा) 

सन ् २०१८ को राष्ट्रसङ्घीय महासभाको राजनीमिक घोषर्ाले मानमसक स्वास््य सम्बरधी 
समस्या र वाय ुप्रदूषर्को बढ्दो भारका कारर् ४ प्रमखु नसने रोगहरू र ४ साझा जोन्त्खम 
ित्त्वहरूलाई पररमाजणन गरी नसने रोग सम्बरधी मानमसक स्वास््य िथा आरोग्यिाको प्रवर्द्णन 
गने र वाय ुप्रदूषर् रयून गने प्रमिबर्द्िा समेटेको छ ।  
 

१.२ नेपालमा नसने रोगहरू र जोन्त्खम ित्त्वहरूको सङ्न्त्िप्त  जानकारी 

जनसङ्ख्याको बनावटमा आएको पररविणन, रोगको फैलावट, पोषर्स्िरको रूपारिरर् र िीव्र 
गमिमा भइरहेको सहरीकरर्ले नेपालमा नसने रोगको महामारी बढ्ने आकलन सहजै गनण 
सवकरछ । बढ्दो क्रममा रहेको नसने रोगको चापले ददगो ववकास लक्ष्यहरू हामसल गनण 
उल्ले्य चनुौिीहरू थप्दै गइरहेको छ । नसने रोगहरू एउटा स्वास््य सवाल मािै नभई 
रावष्ट्रय ववकास योजनाका लामग एक चनुौिी पमन हो । यसले व्यन्त्क्त र घरपररवारको गररबी 
बढाउँछ र सामान्त्जक आमथणक ववकासलाई कमजोर बनाउँछ ।  

आमथणक वषण २०७२/७३ मा रावष्ट्रय स्वास््य लेखाको प्रमिवेदनअनसुार नसने रोगहरूको 
स्वास््य उपचारमा सबभरदा उच्च ३८.७ अबण रूपैयाँ खचण (रोग अनसुारको वगीकरर्) भएको 
मथयो, जनु चाल ु स्वास््य खचणको ३०.८ प्रमिशि मथयो (रावष्ट्रय स्वास््य लेखा २०७०-
२०७४) । आमथणक वषण २०७४/७५ मा स्वास््य खचण कररब १४५.३ अबण रूपैयाँ अनमुान 
गररयो । नसने रोगका लामग भएको खचण ४३.८ अबण अनमुान गररयो (स्वास््य खचणको ३०.२ 
प्रमिशि) र यो रोग/स्वास््य समस्याहरूमा भएको खचणमध्ये सबैभरदा उच्च मथयो । िथावप 
वगीकरर् गनण सवकने रोगहरूको वगीकरर्सँग िलुना गने हो भने नसने रोगहरूमा भएको खचण 
सबै रोगहरू/स्वास््य समस्यामा भएको कुल खचणको झरडै आधा मथयो । नसने रोगहरूका 
लामग हनेु व्यन्त्क्तगि खचण पमन उच्च मथयो । वव.स.२०७३ मा उपचारका लामग व्यन्त्क्तगि 
खचणबाट भएका कुल खचणको ३०.८ प्रमिशि र वव.स. २०७४ मा २९.६ प्रमिशि नसने 

प्रमखु नसने  रोगहरू / 
जोन्त्खम ित्त्वहरू 

सिुीजरय 
पदाथण 
प्रयोग 

अस्वस्थकर 
खानपान 

शारीररक 
सवक्रयिाको 

कमी 

मादक पदाथणको 
हामनकारक प्रयोग 

वाय ुप्रदूषर्  

मटुु िथा रक्तनलीसम्बरधी रोग √ √ √ √ √ 

मधमेुह √ √ √ √   

क्यारसर √ √ √ √ √ 

श्वासप्रश्वाससम्बरधी दीघण रोग √       √ 

मानमसक स्वास््य √ √ √ √   
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रोगहरूमा खचण भएको मथयो । नसने रोगहरूमा गररएको कुल खचणको अमधकिर (५६.७ 
प्रमिशि) वहस्सा घरपररवारको व्यन्त्क्तगि खचणबाट नै मथयो । वव.सं. २०७५ मा सिुीजरय 
पदाथणको प्रयोगले नेपालमा कुल गाहणस्थ उत्पादनको १.८ प्रमिशि बराबरको खचण गराएको 
मथयो र यसले हरेक वषण कररब २५ हजारको ज्यान मलने गरेको छ ।    

नसने रोग िथा चोटपटकको सम्बोधन गने एउटा समिामूलक पहलको रूपमा नेपाल NCDI 

Poverty Commission को रावष्ट्रय प्रमिवेदन २०१८ ले पमन नसने रोगहरूलाई स्वास््य र 
सामान्त्जक असमिा मसजणना गने समस्याको रूपमा न्त्चिर् गदै यसका लामग थप स्रोिहरू र 
रर्नीमिक प्रकृमिको लगानी आवश्यक पने उल्लेख गरेको छ ।  

नेपालमा नसने रोगहरूको भार प्रत्येक वषण बढ्दैछ र यी रोगहरूबाट ग्रमसि पररवार र 
समदुायको सङ्ख्या पमन मनररिर बढ्दै गएको छ । नेपालमा भएका कुल मतृ्यहुरू मध्ये नसने 
रोगहरूबाट हनेु मतृ्यहुरूको अनपुाि सन ्२०१० को ५१ प्रमिशिबाट बढेर सन ्२०१६ मा 
६६ प्रमिशि पगेुको देन्त्खरछ (ववश्व स्वास््य सङ्गठनको नसने रोगहरू बारेको देशगि वववरर्, 
२०१८) । यसमा मटुु िथा रक्त नलीसम्बरधी रोग ३० प्रमिशि, क्यारसर ९ प्रमिशि, 
मधमेुह ४ प्रमिशि, दीघण श्वाप्रश्वास रोग १० प्रमिशि र अरय नसने रोगहरू १३ प्रमिशि 
मतृ्यकुा लामग न्त्जम्मेवार छन ्। कररब २२ प्रमिशि नेपाली जनिा नसने रोगका कारर् ३० 
देन्त्ख ७० वषण मबचको अल्पायमुा नै मतृ्य ुहनेु जोन्त्खममा रहेका छन ्। नेपालमा व्यन्त्क्तगि 
घटना दिाण प्रर्ालीबाट नसने रोग सम्बरधी रावष्ट्रय मतृ्यदुरका कारर् ववशेष ि्याङ्क प्राप् ि गनण 
त्यमि सहज छैन वकनवक हाल कररब ५० प्रमिशि मतृ्य ुमाि दिाण हनेु गरेको अनमुान रहेको 
छ ।  

 
 

न्त्चि १ : मतृ्यदुरको अनपुाि : नेपाल २०१८ 
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नेपाल स्वास््य अनसुरधान पररषद्को जनसङ्ख्यामा आधाररि नसने रोगहरू सम्बरधी २०१९ 
को अध्ययन प्रमिवेदन अनसुार २.९ प्रमिशि मटुुको धमनी/कोरोनरी आटणरी रोग, ८.५ 
प्रमिशि मधमेुह, ६ प्रमिशि दीघण मगृौला रोग र ११.७ प्रमिशि श्वासप्रश्वास िथा फोक्सो 
सम्बरधी दीघण रोग (COPD) जनसङ्ख्यामा देन्त्खएको छ । मगृौला सम्बरधी दीघण रोग 
नेपालमा मु् य रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । 

अस्पिालमा आधाररि रावष्ट्रय क्यारसर अमभलेखले मवहला र परुुष दवैुमा सबैभरदा बढी हनेु 
क्यारसरमा श् वास नली िथा फोक्सोको क्यारसर रहेको देखाउँछ । त्यस्िै मवहलामा पाठेघरको 
मखुको र स्िन क्यारसर िथा परुूषमा पेट र घाँटीको क्यारसर प्रमखु रूपमा रहेका छन ्। 
पाठेघरको मखु क्यारसर ग्रामीर् िेिमा र स्िन क्यारसर सहरी िेिमा उच्च रहने गरेको 
पाइएको छ । हरेक वषण क्यारसरका २६,१८४ नयाँ मबरामीहरू देखा पदणछन ् । NCDI   

Poverty Commission को प्रमिवेदनअनसुार नेपालमा हनेु अशक्तिा समायोन्त्जि जीवन वषणहरू 

(DALYs) मा ५१ प्रमिशि नसने रोगहरूको भार छ । ववगि २५ वषणको अवमधमा DALYs 

मा नसने रोगहरू र चोटपटकको भार दईु गरु्ाभरदा बढी भएको छ । िरिमुा रगि आपूमिण 
अवरोध र उच्च रक्तचापका कारर् हनेु मटुु रोग, श्वासप्रश्वास िथा फोक्सो सम्बरधी दीघण रोग, 
रक्तनली फुट्ने (Hemorrhagic) र िरिहुरूमा रगि आपूमिण अवरोध हनेु मन्त्स्िष्काघाि 

(Ischemic stroke), दम, आमवाि (Rheumatic) मटुु रोग, जरमजाि मटुु रोग, हेपाटाइवटस 
बी भाइरसका कारर् हनेु कलेजोको रोग (Cirrhosis) को बढ्दो प्रभाव गररब जनसमदुायमा 
देन्त्खरछ । अस्पिालमा आधाररि ि्याङ्कले अरिरङ्ग र बवहरङ्ग ववभागमा नसने रोगका 
मबरामीहरू बढ्दै गएको देखाउँदछ । ५ वषणमा, नसने रोगका मबरामीहरू बवहरङ्ग ववभागमा 
६८ प्रमिशिबाट ९० प्रमिशि र अरिरङ्ग ववभागमा ८६ प्रमिशिबाट ९१ प्रमिशि पगेुको 
देन्त्खरछ (स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली २०७०/७१ देन्त्ख २०७४/७५) । 
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न्त्चि २ : बवहरङ्ग ववभाग र अरिरङ्ग ववभागमा सेवाका लामग आउने मबरामीहरूको प्रमिशि        
(आ.व. २०७०/७१-२०७४/७५) 

 
 

नेपालमा नसने रोगहरूको   
STEPS Survey 

        सन ्२००८          सन ्२०१३           सन ्२०१९ 
मवहला र 
परुुष 
औसि 

परुूष मवहला मवहला   
र परुुष 
औसि 

परुूष मवहला मवहला 
र परुुष 
औसि 

परुूष मवहला 

सिुीजरय पदाथणको सेवन 
हाल सिुीजरय पदाथण सेवन 
गनेको प्रमिशि (धूम्रपान र 

धवुारँवहि) 

३७.१ ५३.३ १९.२ ३०.७ ४८.१ १४.१ २८.९ ४८.३ ११.६ 

हाल धूम्रपान गनेको प्रमिशि २३.८ ३१.२ १५.५ १८.४ २७.० १०.३ १७.१ २८ ७.५ 

नेपालमा नसने रोग बढ्नकुो प्रमखु जोन्त्खमकारक ित्त्वहरूमा सिुीजरय पदाथणको प्रयोग, 
शारीररक मनन्त्ष्क्रयिा वा गमिववमधको कमी, मादक पदाथणको हामनकारक प्रयोग, अस्वस्थकर 
खानपान र जीवनशैलीसँग सम्बन्त्रधि व्यवहारहरू रहेका छन ् । वयनका कारर् रक्तचाप, 
रगिमा ग्लकुोज, कोलेस्रोलको मािा बढाउने िथा मोटोपना र िौल बढाउने भमूमका समेि 
खेमलरहेका हरुछन ् । NCD STEPS Survey अरिगणि सन ् २०१९ मा गररएको नसने 

रोगहरूको सवेिर्बाट पमन यो कुरा देन्त्खएको छ । सन ् २००८ मा गररएको पवहलो 
देशव्यापी नसने रोगहरूको STEPS Survey देन्त्ख सन ्२०१३ को दोस्रो र सन ्२०१९ को 
िेस्रो सवेिर्सम्म आइपगु्दा नेपालमा सिुीजरय पदाथण र मादक पदाथणको प्रयोग, अस्वस्थकर 
खानपान, शारीररक गमिववमधको कमी जस्िा अस्वस्थकर व्यवहार िलुनात्मक रूपमा उच्च 
रहेको देन्त्खरछ र ववगिदेन्त्ख पमछल्लो अध्ययन सवेिर्को समयसम्म पमन यस व्यवहारको 
आकँडामा खासै पररविणन आएको देन्त्खँदैन (िामलका २ हेनुणहोस)् । 

िामलका २ : प्रमखु नसने रोगहरू र जोन्त्खमकारक ित्त्वहरूको प्रवृन्त्ि (STEPS Survey   नेपाल,   

सन ्२००८, २०१३ र २०१९) 
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खानपान 
औसिमा एक ददनमा ५ 

समभणङभरदा (४०० ग्रामभरदा 
कम) थोरै  फलफूल र/वा 
सागसब्जी खानेको प्रमिशि 

६१.९ ६०.५ ६३.५ ९८.९ ९८.९ ९८.९ ९६.६ ९७ ९६.३ 

शारीररक वक्रयाकलाप 
अपयाणप् ि शारीररक वक्रयाकलाप 
गनेको प्रमिशि (प्रमि हप् िा 
१५० ममनेटभरदा कम समय 
मध्यम पररश्रम पने वा सो 
सरहको गमिववमध भनेर 
पररभावषि गररएको) (सन ्
२०१३ मा गमिववमध धेरै    

रयून देन्त्खएको) 

५.५ ५.२ ५.९ २.३ २.९ १.७ ७.४ ८.२ ६.६ 

बडी मास इरडेक्स र मोटोपन (BMI and Obesity) 

अमधक वजन र मोटोपन हनेुको 
प्रमिशि (BMI ≥ २५ kg/m2) 

७.२ ७.३ ७.१ २१.६ २१.२ २२.१ २४.३ २३.४ २५.१ 

उच्च रक्तचाप, रगिमा ग्लकुोजको मािा र कोलेस्रोलवृवर्द् (Hypertension, Diabetes and raised cholesterol level) 

रक्तचाप बढी हनेुको प्रमिशि 
(Systolic Blood Pressure 

≥१४० र Diastolic Blood 

Pressure ≥ ९० mmHg वा 
हाल उच्च रक्तचापको लामग 

औषधी खाइरहेको) 

९ १०.२ ८.४ २५.७ ३१.१ २०.६ २४.५ २९.८ १९.७ 

रगिमा न्त्चनीको मािा बढी 
हनेुको प्रमिशि  (फान्त्स्टङ ब्लड 
ग्लकुोज ≥ १२६ mg/dl) वा 
हाल रगिमा बढी मािामा न्त्चनी 

भएको कारर् औषधी 
खाइरहेको) 

उपलब्ध 
छैन 

    ३.६ ४.६ २.७ ५.७ ६.२ ५.३ 

हाल मादक पदाथणको सेवन 
गनेको प्रमिशि (मबिेको ३० 
ददनमभिमा मादक पदाथण सेवन 

गरेको) 

२८.५ ३९.३ १६.५ १७.४ २८ ७.१ २०.८ ३४.४ ८.८ 
मादक पदाथणको सेवन 

हाल धवुारँवहि सिुीजरय पदाथण 
सेवन गनेको प्रमिशि 

१८.६ ३१.२ ४.६ १७.८ ३१.४ ४.८ १८.३ ३३.३ ४.९ 



7  

 

 

१.३ नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर्का लामग बहिेुिीय कायण योजना, 
(२०१४-२०२०)  

 

नेपालले सन ्२००० मा ववकासशील देशहरूलाई ध्यानमा राखेर ववश्व स्वास््य सङ्गठनको ५३ 
औ ँमहासभाले पाररि गरेको नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर् सम्बरधी ववश्व रर्नीमि  
लाई समथणन गरेको छ । सोही रर्नीमिलाई सन ्२०११ मा नसने रोगहरूको रोकथाम िथा 
मनयरिर् सम्बरधी संयकु्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको उच्चस्िरीय बैठकको राजनीमिक घोषर्ापिमा 
समेि समावेश गररयो । जनु घोषर्ापिको पि राष्ट्रका रूपमा समेि नेपाल रहेको छ । ववश्व 
स्वास््य सङ्गठनको दन्त्िर्पूवी एमसयाली िेिीय समममिको ६६औ ंसिले २०७८ साल माघ 
२४ गिे नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग िेिीय कायणयोजना (२०१३-
२०२०) अनमुोदन गरी १० वटा िेिीय पररलक्ष्यहरू (targets) मनधाणरर् गररसकेको छ ।  

नेपालले नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग पररलक्ष्य र सूचकहरू (indicators) 

सवहि पवहलो बहिुेिीय कायणयोजना (२०१४-२०२०) िजुणमा गरेको मथयो । यो कायणयोजना 
नसने रोगहरूसँग सम्बन्त्रधि  गमिववमधहरूको कायाणरवयनका लामग रावष्ट्रय मागणदशणक दस्िावेज 
मथयो । उक्त कायणयोजनाले सन ् (२०१४-२०२०) को लामग स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय र सम्बन्त्रधि ववषयगि मरिालयहरूको पररलक्ष्य, गमिववमध, भमूमका र न्त्जम्मेवारीहरू 

पररभावषि गरेको मथयो । सम्पूर्ण सरकार र समाजको (Whole of the government and whole 

of society) अवधारर्ालाई सहजीकरर् गनण प्रधानमरिी िथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय अरिगणि 

रहने गरी मु् य सन्त्चवको अध्यििामा उच्चस्िरीय समममिको गठन गररएको मथयो । समममिमा 
१७ ओटा ववषयगि मरिालयका सन्त्चवहरूलाई सदस्यको रूपमा िोवकएको मथयो ।  

नसने रोगहरूसँग सम्बन्त्रधि नीमिगि मनदेशन प्रदान गने प्रमखु न्त्जम्मेवारी उक्त समममिलाई 
मथयो । 

जम्मा  कोलेस्रोल (रगिमा 
न्त्चल्लोपनाको मािा) बढी 
हनुकेो प्रमिशि (≥ ५.० 

mmol/L वा ≥ १९० mg/dl 

वा हाल उच्च कोलेस्रोलको 
औषधी खाइरहेको) 

उपलब्ध   
छैन 

    २२.७ २४.५ २१.० ११.१ ७.८ १४.० 

*२ वटा सवेिर्हरूमा कोलेस्रोलको लामग प्रयोग गररएका ववमधहरू (सन ्२०१३ Wet Test,       

सन ्२०१९ Dry Test)  
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१.४ प्रमखु उपलन्त्ब्ध र मसकाइहरू 

 नेपालले नसने रोगहरूबाट अल्पायमैु हनेु मतृ्यलुाई सन ्२०२५ सम्ममा एक चौथाइ र सन ्
२०३० सम्ममा एक मिहाइले कम गने पररलक्ष्य मनधाणरर् गरेको छ । सन ्२०३० सम्ममा 
ददगो ववकास लक्ष्य (SDGs) को पररलक्ष्य ३.४ प्रामप्तको लामग रावष्ट्रय कायणसूचीमा नसने 
रोगहरूलाई समेि समावेश गररसकेको हनुाले नीमिगि एकरूपिा कायम गरी ददगो ववकास 
योजनाको अङ्गको रूपमा नसने रोगहरूको व्यवस्थापनलाई अन्त्घ बढाउन सहज हनेु छ ।  
त्यस्िै नसने रोगहरूलाई रावष्ट्रय ववकास योजना/कायणसूचीमा राख्न ु बहिुेिीय कायणयोजना 
पवहलोको उल्लेखनीय उपलन्त्ब्ध मथयो । जनस्वास््य सेवा ऐन,२०७५ स्वास््य सेवा 
मनयमावली, २०७७, रावष्ट्रय स्वास््य िेि रर्नीमि, (२०७२-७७) बहिुेिीय पोषर् योजना – 
दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०), पररौँ योजना (आमथणक वषण २०७६/७७– 
२०८०/८१) र रावष्ट्रय स्वास््य नीमि,२०७६ मा नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर्लाई 
प्राथममकिामा रान्त्खएको छ । नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर् सम्बरधी ववश्वव्यापी  
प्रगमिको  अनगुमन प्रमिवेदन-२०२० अनसुार नेपालले १९ सूचकहरूमध्ये ८ वटा सूचकहरू 
पूर्ण रूपमा हामसल गरेको छ । पूर्ण रूपमा हामसल गररएका यी सूचकहरूमा नसने रोगहरू 
सम्बरधी रावष्ट्रय पररलक्ष्य र सूचक मनधाणरर्, जोन्त्खम ित्त्व/कारकहरूको सवेिर्, रावष्ट्रय 
कायणयोजना, धूम्रपान मनषेध गने नीमि (न्त्चिसवहिको  स्वास््य चेिावनी, सिुीजरय पदाथणको 
ववज्ञापन, प्रवर्द्णन एवम ् प्रायोजनमा रोक, मादक पदाथणमा लाग्ने अरिःशलु्कहरू) र आमाको 
दूधको प्रमिस्थापन गने उत्पादनहरूको बजारीकरर् गने कायणमा प्रमिबरध गने रहेका छन ्। 
ववषयगि मरिालयहरूले हामसल गरेका केही उल्लेखनीय उपलन्त्ब्धहरूलाई अनसूुची १ को 
िामलकामा सूचीकृि गररएको छ । त्यसैगरी पवहलो बहिुेिीय कायण योजनाले हामसल गरेका 
रर्नीमिक उपलन्त्ब्धहरूलाई अनसूुची २ मा समावेश गररएको छ । 

बहृि ् सामान्त्जक, आमथणक र वािावरर्ीय पररवेसहर नसने रोगका जोन्त्खम ित्त्वहरूको मूल 
कारर् भएकाले नसने रोगहरू र यसको जोन्त्खम ित्त्वहरूको रोकथाम र मनयरिर्मा बहिुेिीय 
सहकायणको सशक्त भमूमका रहरछ । यसलाई हाल अवलम्बन गररँदै आएको मनयरिर्का 
प्रयासबाट माि सम्बोधन गनण कदठन देन्त्खरछ । 

नसने रोगहरूको देशव्यापी वववरर् (Country Profile), २०१८ र नसने रोगहरू सम्बरधी 

पमछल्लो STEPS Survey, २०१९ को प्रमिवेदनअनसुार नेपालमा नसने रोगका जोन्त्खम 
कारकहरूको चनुौिीलाई ित्काल सम्बोधन गनुणपने आवश्यकिा महससु भएको छ । िामलका 
२ मा उन्त्ल्लन्त्खि केही सूचकहरूमा राम्रो प्रगमि भएको भए िापमन यस्िा सकारात्मक 
पररविणनलाई अझै गमि ददन ववमभन्न िेिहरूमबच थप सहकायणको आवश्यकिा देन्त्खएको छ । 



9  

 

 

बहृि ् सामान्त्जक, आमथणक र वािावरर्ीय कारकहरू, सहरीकरर्, व्यापारीकरर् र 
औद्योमगकीकरर् जस्िा पिलाई सम्बोधन गरेर माि जोन्त्खम ित्त्वहरूको रोकथाम र मनयरिर् 
सम्भव हनेु भएकाले यसका लामग बहिुेिीय सहकायण आवश्यक पदणछ । नसने रोगहरूको 
रावष्ट्रय प्रमिकायण स्वास््य िेिको एकल प्रयासबाट माि हनु सक्दैन । सन ्२०१८ मा नेपाल 
स्वास््य अनसुरधान पररषद्ले गरेको नसने रोगको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग बहिुेिीय 
कायणयोजना (२०१४-२०२०) को मूल्याङ्कन प्रमिवदेनले समेि नसने रोगको रोकथाम िथा 
मनयरिर्का लामग बहिुेिीय समरवय र सहकायण थप सदुृढ गरी मनररिरिा ददनपुनेिफण  जोड 
ददएको पाइरछ ।  

नसने रोगको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग बहिुेिीय कायणयोजना (२०१४-२०२०) 
कायाणरवयनका क्रममा हामसल भएका केही प्रमखु मसकाइहरू यस प्रकार रहेका छन ्: 

 शासकीय स्वरूप र संस्थागि संरचनामा आएको पररविणनका कारर् नसने रोगको रोकथाम 
र मनयरिर्का लामग सम्पूर्ण सरकार र समाज पररचालन एवम ्उच्च राजनीमिक िहको थप 
प्रमिबर्द्िा आवश्यक रहेको छ । 

 अरय सरोकारवालाहरूले अवलम्बन गने बहपुिीय नीमिहरूलाई प्रभावकारी बनाई 
कायणरूपमा बदल्नको लामग उपयकु्त शासकीय संरचनाको आवश्यकिा पदणछ । वक्रयाशील 
र समरवयात्मक संरचनाबाट माि योजना िजुणमा, कायणयोजनाको पैरवी र कायाणरवयनमा 
सफलिा प्राप्त गनण योगदान परु् याउँदछ । 

 नसने रोगहरू सम्बरधी योजनालाई रोग मनयरिर् लन्त्िि कायणक्रमको रूपमा माि बनु्त्झन ुर 
स्वास््य िेिको माि प्राथममकिायकु्त सेवाको रूपमा सीममि गदाण  रोगका कारक ित्त्वहरू 
लन्त्िि उपलन्त्ब्ध हामसल गनण कदठन भएको छ  । 

 नेपालमा शासकीय स्वरूपको पररविणनसँगै भएको स्वास््य सेवा व्यवस्थापन र सेवा 
प्रवाहको न्त्जम्मेवारी बाँडफाँड, स्वास््य िेिको पनुसंरचना र जनशन्त्क्त समायोजन प्रवक्रयाको 
प्रभाव नसने रोगका रोकथाम र मनयरिर्को प्रगमिमा समेि देन्त्खयो । स्वास््य सम्बरधी 
मूल कायणहरू कायाणरवयन गनण र अरय िेिहरूलाई मागणदशणन िथा सहभागी गराउन 
स्वास््य िथा जनसं्या मरिालयअरिगणि मसपयकु्त जनशन्त्क्त र संरचना आवश्यक    पदणछ 
। 

 खोप कायणक्रम लगायि रोग मनयरिर् सम्बरधी अरय कायणक्रमको सफलिाबाट मसकेका 
कुराहरू ववश् लेषर् गरी नसने रोगहरूको सरदभणमा समेि कायाणरवयन गनण सवकरछ ।  
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 ववश्व महामारीको रूपमा फैमलएको कोमभड-१९ को सरदभणमा गररएको नसने रोगहरू लन्त्िि 
सेवा प्रवाहहरूको द्रिू मूल्याङ्कन प्रमिवेदनअनसुार नसने रोगसम्बरधी अत्यावश्यक सेवालाई 
थप सदुृढ र गरु्स्िरीय बनाउन ुपने देन्त्खरछ । 

नसने रोगको रोकथाम र मनयरिर्का लामग दोस्रो बहिुेिीय कायणयोजना (२०२१-२०२५) 
को प्रभावकारी कायाणरवयनका लामग र अपेन्त्िि पररर्ामहरू हामसल गने प्रवक्रयामा िपमसलमा 
उन्त्ल्लन्त्खि ववषयलाई प्राथममकिामा राख्नपुने देन्त्खरछ : 

 उच्चस्िरीय राजनीमिक प्रमिबर्द्िाका लामग ववषयगि मरिालयका पदामधकारीहरू र 
नागररक समाजको िहमा (व्यन्त्क्त, पररवार, समदुाय, आधारभिू िहका पैरवीकिाण, नसने 
रोगका अमभयरिा, गैरसरकारी संस्था िथा नागररक समाज, प्रान्त्ज्ञक िेि, सञ्चार माध्यम र 
मनजी िेि) यस कायणयोजनालाई मनयममि प्रसार, सञ्चार पैरवी गने ।  

 यस बहिुेिीय कायणयोजना कायाणरवयन गनण नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर्मा 
समवपणि बजेटसवहि वावषणक योजना ववकास गने ।  

 स्वास््य िथा जनसं्या मरिालयमा नसने रोग महाशाखा/केरद्र र ववषयगि 
मरिालयहरूमा नसने रोग एकाइ/सम्पकण  व्यन्त्क्त स्थापना गने र रावष्ट्रय प्रमिकायणलाई 
मागणदशणन गनण िमिा ववकास गने । 

 नसने रोगहरू र पररविणनीय जोन्त्खम ित्त्वहरू रोकथाम गनण प्रदेश र स्थानीय िहका 
मनकायहरूमा संस्थागि संरचना स्थापना गने । 

 नसने रोगहरूसम्बरधी बहिुेिीय कायणयोजनाको लामग ददगो र समुनन्त्िि वविीय संयरिको 
मागणन्त्चि सवहिको लागि समुनन्त्िि गने कायाणरवयन योजना ववकास गने । 

 स्वास््य संरचनाको प्रत्येक िहमा समरवयात्मक, बहृि ्र उपयकु्त मापदण्डको उपचार सेवा 
मनररिर प्रदान गने लक्ष्यसवहि िमिा ववकास िथा एकीकृि नागररक केन्त्रद्रि स्वास््य 
प्रर्ालीको ववस्िार गने । 

 समग्र स्वास््यको सधुारका लामग ववषयगि मरिालयहरूको नीमि िथा कायणक्रममा नसने 
रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर् सम्बरधी कायणक्रमहरूलाई मूलप्रवाहीकरर् गने । 

 बहिुेिीय कायणहरूको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनण प्रभाव मूल्याङ्कन ववमधहरूको प्रयोगलाई 
प्रवर्द्णन गने । 
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१.५ बहिेुिीय प्रमिकायणका आवश्यकिा र अवसरहरू 

स्वास््य िेिका कमिपय उद्देश्य हामसल गनण केही अत्यावश्यक गमिववमधहरू स्वास््य िेिभरदा 
बावहरको न्त्जम्मेवारीमा रहेका हरुछन ् । िी सबै सम्बर्द् मनकायसँगको संग्लग्निामा, समान 
उद्देश्यहरू मनधाणरर् गरी गमिववमध गदाण श्रोिको उपलब्धिाको समुनन्त्िििा हनुकुो साथै 
प्रभावकारी उपयोग समेि हरुछ । विणमानमा महामारीको रूपमा रहेको नसने रोग िथा यसका 
कारकहरूको सम्बोधन गनण पमन बहिुेिगि प्रमिकायण आवश्यक रहेको छ । यस ववषयलाई 
संयकु्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन ् २०११ मा सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई मसफाररस गरेको 
पषृ्ठभमूममा नेपालले सन ्२०१४ देन्त्खनै यस प्रकारको संयरिको ववकास गरी रोकथाम िथा 
मनयरिर्मा वक्रयाशील रहेको छ । 

ददगो ववकास लक्ष्यले नसने रोग, यसको जोन्त्खम कारक ित्त्वहरू र मनधाणरकहरूको सम्बोधनको 
प्रगमिलाई गमि ददन एउटा नयाँ प्रेरर्ा प्रदान गरेको छ । सबै उमेरका लामग स्वस्थ जीवनको 
समुनन्त्िि गने र आरोग्यिा प्रवर्द्णन गने लक्ष्य ३ को पररलक्ष्य ३.४ अनसुार सन ् २०३० 
सम्ममा नसने रोगबाट हनेु अल्पाय ु मतृ्यकुो दरलाई एक मिहाइले घटाउने ददगो ववकास 
लक्ष्यको पररलक्ष्य रहेको छ । अरय ११ वटा ददगो ववकास लक्ष्यहरू : १, २, ४, ५, ६, 
७, ८, १०, ११, १२ र १३ नसने रोगहरूसँग प्रत्यि वा परोि िररकाले जोमडएका छन ्र 
जसका लामग एकीकृि रावष्ट्रय प्रमिकायणको आवश्यकिा देन्त्खएको छ । ववश्व स्वास््य सङ्गठनले 
नीमिगि कायणको एउटा सङ्खग्रह उपयकु्त खचण कायण (Best Buys) मसफाररस गरेको छ । 
उपयकु्त खचण कायण रयून िथा मध्यम आय भएका मलुकुहरूमा नसने रोगहरूलाई सम्बोधन गने 
प्रमि DALYs १०० अमेररकी डलर वा सोभरदा कम लागि भएका प्रमार्मा आधाररि, 
व्यावहाररक िथा लागि प्रभावी कायणक्रमहरू हनु ्।  

यी लागि प्रभावी कायणक्रम रर्नीमिहरूका सङ्खग्रह हनु ्जसले नसने रोगहरूका प्रमखु कारर्हरू 
र मिनमा अरिमनणवहि जोन्त्खम ित्त्वहरूको प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गनण सक्छन ्। ववश्व 
स्वास््य सङ्गठनको सिुीजरय पदाथणको मनयरिर् सम्बरधी महासन्त्रधको प्रभावकारी कायाणरवयनले 
सन ्२०३३ सम्ममा मलुकुको खचण २१ अबण रूपैया ँबचाउने छ (नेपालका सिुीजरय पदाथणको 
मनयरिर्का लामग लगानी अवस्था, २०१७) । यदद नेपालले ददगो ववकास लक्ष्यको 
पररलक्ष्यहरू हामसल गने हो भने यस्िा गमिववमधहरुमा गररने लगानीलाई प्राथममकिामा राख्नपुने 
हरुछ ।  

नेपाल एकात्मक राज्य प्रर्ालीबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी िीन िहको सङ्घीय शासन 
व्यवस्थामा रूपारिरर् भएको छ । नेपालमा सङ्घीयिाले ववमभन्न िेिहरूमा सम्बरध स्थापना 
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गनण, अपेन्त्िि र ददगो स्रोिहरूका साथै नवीन वविीय लगानी िथा जवाफदेवहिा बढाउन सदुृढ 
शासकीय संरचनाको लामग अभूिपूवण अवसर प्रदान गदणछ । नसने रोगहरू र यसका जोन्त्खम 
ित्त्वहरूमा पमछल्लो जनसङ्ख्यामा आधाररि सवेिर्ले नसने रोगहरू र यससँग सम्बन्त्रधि 
जोन्त्खम ित्त्वहरूको भारको समग्र िन्त्स्बर देखाएको छ । यसले सरकारका िीनवटै िहमा 
नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर्का लामग प्राथममक कायणिेिहरू पवहचान गनण मागणदशणन 
गने छ ।  
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खण्ड २ : बहिुिेीय कायणयोजना, (२०२१-२०२५) का लामग 
रर्नीमिक अवधारर्ा 

२.१ दूरदृवि  (Vision) 

नसने रोग मकु्त स्वस्थ िथा उत्पादनशील नागररक । 

२.२ ध्येय (Mission)  

नसने रोगको रोकथाम र मनयरिर्माफण ि नसने रोगका कारर् हनेु कि र अल्पायकुो मतृ्यलुाई 
कम गदै नेपालीको जीवनस्िर उकास्ने ।  

२.३ लक्ष्य  (Goal)  

“सबै नीमिमा स्वास््य” को नीमि अङ्गीकार  गरी नसने रोगको भार कम गने । 

२.४ उद्दशे्य (Objectives) 

 १) नसने रोगका जोन्त्खमकारकहरू कम गनुण र ववमभन्न िेिमा अरिमनणवहि  सामान्त्जक   
    मनधाणरकहरूलाई सम्बोधन गनुण । 

२) नसने रोगहरूको प्रभावकारी रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग नागररकमैिी स्वास््य  
   प्रर्ालीलाई सदुृढ गनुण । 

३) ि्यमा आधाररि नीमि िथा कायणक्रमका लामग मनगरानी, अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रर्ाली  
   स्थापना गनुण । 
 

२.५ पररलक्ष्य (Target)  

मटुु रोग, क्यारसर, मधमेुह वा श्वासप्रश्वास सम्बरधी दीघण रोगबाट हनेु समग्र अल्पाय ुमतृ्यदुरमा 
सन ्२०२५ सम्ममा २५% र सन ्२०३० सम्ममा ३३% कमी ल्याउने । 

२.६ रर्नीमिक कायण ििेहरू 

नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर् सम्बरधी बहिुेिीय कायणयोजना, (२०२१-२०२५) मा 
मु् य चार ओटा रर्नीमिक कायणिेिहरू पवहचान गररएको छ ;  

 नेितृ्व, पैरवी िथा साझेदारी  
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 स्वास््य प्रवर्द्णन िथा जोन्त्खम रयूनीकरर् 

 नसने रोगहरू र मिनका जोन्त्खम ित्त्वहरूको शीघ्र पवहचान र व्यवस्थापनका लामग  
स्वास््य प्रर्ालीको   सदुृढीकरर् 

 मनगरानी, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र अनसुरधान  
  

कायण ििे १ : नेितृ्व, पैरवी र साझेदारी 

यस कायणिेिअरिगणि सूचीकृि कायणले सहभामगिामूलक शासन प्रवर्द्णन गने, अरिरिेिीय 
साझेदारी ववृर्द् गने र नीमिगि सामञ्जस्यिा कायम गने, सावणजमनक नीमिहरूमा समावेश गदै 
राजनीमिक सहभामगिा ववृर्द् गने लक्ष्य रा्दछ । 

बहिुेिीय कायणयोजना, (२०२१-२०२५) को कायाणरवयनलाई गमि ददन र अननु्त्चि प्रभाव िथा 
नीमिगि स्वाथणको द्वरद्वबाट बचाउन उच्चस्िरीय समममि र रावष्ट्रय मनदेशक समममिले मनयममि 
रूपमा नीमिगि मनदेशन र नीमिगि एकरूपिा कायम राख्ने छ । सङ्घीय प्रर्ालीअनसुार प्रदेश र 
स्थानीय िहमा साङ्गठमनक संरचना स्थापना गनण ध्यान केन्त्रद्रि गररने छ । सम्पूर्ण सरकार र 
समाजको पररचालन अवधारर्ालाई सहजीकरर् गनण प्रदेश र स्थानीय िहमा प्रस्िाववि 
समममिहरू उन्त्चि न्त्जम्मेवारीसवहि स्थापना गररने छ । मनजी िेि, गैह्रसरकारी संस्था,नागररक 
समाज, प्रान्त्ज्ञक िेि, नसने रोगहरूसँगै बाँन्त्चरहेका मामनसहरू (People living with NCDs) 

लाई समावेश गररएको बहिुेिीय कायण समूह बनाएर कायाणरवयन प्रवक्रयामा सहभागी हनु 
प्रोत्साहन गररने छ ।  

कायणयोजनाको प्रभावकारी कायाणरवयनका लामग बहसुरोकारवालाको सहभामगिालाई सहजीकरर् 
गनण, स्रोिको मध्यस्थिा गनण र बहिुेिका मूलभिू न्त्जम्मेवारीहरू प्रवाह गनण रावष्ट्रय योजना 
आयोगको समरवयात्मक भमूमका महत्त्वपूर्ण हनेु छ । िसथण, यस कायणयोजनाको कायाणरवयनका 
लामग रावष्ट्रय योजना आयोगमा माननीय उपाध्यिज्यूको अध्यििामा नसने रोग लन्त्िि 
उच्चस्िरीय समममि रहने छ । त्यसैगरी, भएका संरचनाहरूमा उपयकु्त न्त्जम्मेवारी 
व्यवस्थापनमा आवश्यकिाअनसुार पनुसंरचना गररने छ । बहिुेिीय कायणयोजना, २०२१-
२०२५ को सफल कायाणरवयनको लामग समाजका सबै िहको सवक्रयिा र सहभामगिा 
आवश्यक पने भएकोले सङ्घीय संसदका सांसदहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू र स्थानीय िहका 
जनप्रमिमनमधहरू, नीमि मनमाणिा र नागररक समाजसँगको पैरवी र संवादको सरुूवाि भैसकेको छ 
र यो कायाणरवयन चरर्सम्म मनररिर रहने छ ।  
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कायण ििे २ : स्वास््य प्रवर्द्णन िथा जोन्त्खम रयूनीकरर् 

यस िेि अरिगणिका कायणहरूको लक्ष्य भनेको जोन्त्खम ित्त्वहरूलाई कम गनण मामथल्लो िहका 
उपायहरूको रूपमा वविीय, काननु र बजारीकरर् नीमिहरूको माध्यमबाट नागररक केन्त्रद्रि 
गमिववमधहरूलाई प्रवर्द्णन गनुण हो । स्वास््य प्रवर्द्णन गनण र नसने रोगका साझा जोन्त्खमकारक 
ित्त्वहरूप्रमिको सम्मखुिालाई कम गनण स्वास््य सािरिा र समदुायमा आधाररि 
गमिववमधहरूलाई व्यवहारगि पररविणनका कायणको पूरकको रूपमा अवलम्बन गररने छ । नसने 
रोगहरू र यसका जोन्त्खम ित्त्वहरूलाई सम्बोधन गने रावष्ट्रय अमभयानहरू सरुू गरी ददगो 
बनाइने छ । समदुाय पररचालन, नसने रोगहरूका लामग संवाहक (Champion), नसने 

रोगका स्वयंसेवीहरू मनमाणर्का अवधारर्ा, बौवर्द्क पुजँी, समदुाय र स्थानीय सञ्जालहरूको 
िमिा सदुृढीकरर् गने संयरिको नवीन िररकाहरूलाई प्राथममकिा ददइने छ । यस बहिुेिीय 
कायणयोजना, (२०२१-२०२५) मा नसने रोगका साझा जोन्त्खम ित्त्वहरूको मनयरिर् गने 
कायणलाई प्राथममकिा साथ प्रस्ििु गररएको छ । 

सिुीजरय पदाथण :  नेपालमा सिुीजरय पदाथणमा लगाइएको कर हालसम्म दन्त्िर्पूवी एमसया 

िेिमा नै सबैभरदा रयून रहेको छ । सिुीजरय पदाथण, मादक पदाथण र न्त्चनीले स्वाददलो 
बनाइएका पेय पदाथणमा लगाइने कर लागि प्रभावी माि हुँदैन, बरु यसले पयाणप् ि राजस्व 
मसजणना र जनस्वास््यमा सधुार पमन गदणछ । यस्िा औद्योमगक कायणक्रम र व्यावसावयक 
मनधाणरकहरूले स्वास््य सधुारमा अवरोध गरररहेका छन ्। बहिुेिीय कायणयोजना, (२०२१-
२०२५) ले ववश्व स्वास््य सङ्गठनको सिुीजरय पदाथणको मनयरिर्सम्बरधी अमभसन्त्रधको 
कायाणरवयनलाई गमि ददन, कर सधुारका कायणहरू सरुु गनण, अवैध व्यापार प्रोटोकलको 
अनमुोदन र कायाणरवयन गनण र सिुीजरय पदाथणको प्याकेटको सादा प्याकेन्त्जङको सरुुवाि गनण 
केन्त्रद्रि हनेु छ । इ-मसगरेटहरू (e-cigarette) मनयरिर् गनण र सिुीजरय पदाथण मनयरिर्का 
थप उपायहरू लाग ुगनण काननुी प्रावधान सदुृढ बनाइने छ । 

मादक पदाथण :  बजारको उपलब्धिा र सांस्कृमिक मारयिाका कारर् मादक पदाथणको सेवन 

नेपालको एउटा प्रमखु समस्या हो । करमा सधुार, खुद्रा मादक पदाथणको भौमिक उपलब्धिामा 
प्रमिबरध र मादक पदाथणको ववज्ञापन, प्रवर्द्णन र प्रायोजनमा रोक लगाएर मादक पदाथण 
मनयरिर्मा जनस्वास््यको अवधारर्ालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सवकरछ । 

बहिुेिीय कायणयोजना, (२०१४-२०२०) को समयमा नै मस्यौदाको रूपमा मादक पदाथण 
मनयरिर् नीमि र ववधेयकको ववकास गररएको मथयो । यसलाई एउटा प्राथममकिाको रूपमा 
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मलदैँ थप समीिा, अनमुोदन र कायाणरवयन गररने छ । मादक पदाथण सेवन गरेर सवारी 
चलाउने कायणलाई मनयरिर् गने पहल नेपालमा सफल प्रमान्त्र्ि भइसकेको छ । त्यसैले 
यसलाई मनररिरिा ददइनेछ र सडक दघुणटनाबाट हनेु चोटपटक र मतृ्यकुा घटनाहरूलाई 
मनयरिर् गनण देशव्यापी रूपमा ववद्यमान काननुको सशक्त कायाणरवयन गररने छ । 

अस्वस्थकर खानपान :  नेपालमा ननुको उपभोग प्रमिव्यन्त्क्त प्रमिददन ९ ग्राम रहेको छ । यो 

ववश्व स्वास््य सङ्गठनले गरेको मसफाररसको लगभग दईु गरु्ा बढी हो । रावष्ट्रय ननु उपभोगमा 
रयूनीकरर् रर्नीमि ववकास गरी सावणजमनक अमभयानहरू सञ्चालन गररने छ । स्वस्थ खानपान 
प्रवर्द्णन गनणको लामग खाद्यान्न र गैरमादक पदाथणजरय पेयहरू बालबामलकाहरूमा प्रचारप्रसार, 
खाद्य उत्पादनहरूको सधुार, प्रशोमधि खाना र पेयहरूको लामग पोषर् लेबमलङ प्रर्ालीको 
ववकास गनण मनयामक उपायहरूलाई सदुृढीकरर् गररने छ। ररप्लेस (REPLACE) प्याकेजको 

प्रयोग र आमथणक नीमिहरूको माध्यमबाट खानेकुराबाट रारसफ्याट घटाउने कदमहरू चामलने 
छ । ववश्व स्वास््य सङ्गठनको सन ् २०२३ सम्म खाद्य उत्पादनहरूमा हनेु रारसफ्याट 
(Trans-fat) को मािालाई मनराकरर् गने अमभयानमा संलग्निा जनाइने छ । स्थानीय रूपमा 
उत्पाददि स्वस्थ खाद्यान्नको प्रवर्द्णन गररने छ । कुपोषर्, अमधक िौल र मोटोपना र नसने 
रोगहरूसँग मिनको सम्बरधमा सचेिना जगाउन अमभयानहरू सञ्चालन गररने छ । रावष्ट्रय पोषर् 
रर्नीमि, २०७७ को कायाणरवयनमा पोषर् िेिलाई सहयोग गररने छ । 

शारीररक गमिववमध :  शारीररक गमिववमधलाई प्रवर्द्णन गनण मनरोगी नेपाल र ववद्यालय योग 

जस्िा पहललाई मनररिरिा र गमि ददइने छ । सबै उमेर समूह र फरक िमिा भएका 
मामनसको लामग शारीररक गमिववमधसम्बरधी रावष्ट्रय मनदेन्त्शका ववकास गररनेछ र यसलाई आम 
सञ्चार र समदुायमाफण ि प्रवर्द्णन गररने छ । समदुायको साझेदारीमा सावणजमनक व्यायामशाला, 
खुला िेि र जीमखाना खोल्ने पहललाई ववस्िार र मनररिरिा ददइने छ । पामलका/वाडण वा 
स्थानीय िहका स्वास््य संस्थाहरूमा योग/ध्यान केरद्र/व्यायामशालाको स्थापना िथा सञ्चालन 

गनण प्रोत्सावहि गररने छ । 

स्वस्थ वािावरर् अमभयान : बहिुेिीय कायणयोजनाले स्वस्थ वािावरर् पहलहरूलाई एउटा 
नवीनिम ववमधको रूपमा केन्त्रद्रि गने छ । स्वस्थ गाउँ/स्वस्थ सहरको अवधारर्ा बनाइने छ 
र स्वास््य प्रवर्द्णनात्मक ववद्यालय मापदण्ड मनधाणरर् गररने छ । सो मापदण्ड अनरुूप स्वास््य 
प्रवर्द्णनात्मक ववद्यालयको रूपमा ववकास गदै लमगने छ ।  

घरमभिको वाय ु प्रदूषर् : नपेालमा घरमभिको वाय ु प्रदूषर् एउटा ठूलो समस्या हो। 
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श्वासप्रश्वास िथा फोक्सोसम्बरधी मबरामीहरू मनररिर बवढरहेका छन ्। घरमभिको वाय ुप्रदूषर् 
कम गनण चेिनामूलक सरदेश प्रवाह गनुणको साथै स्वस्थकर इरधनको प्रयोग बदल्ने, उपयकु्त 
खालको चलुोको ववकास गने िथा िेिगि समरवय गने जस्िा प्रमान्त्र्क ववमधहरूको प्रवर्द्णन 

गररने छ । 

मखुको स्वास््य :  मखुसम्बरधी रोगहरूको भार र नसने रोगहरू लन्त्िि साझा प्रमिकायणबाट 
हनेु लाभलाई स्वीकार गदै नसने रोग सम्बरधी रावष्ट्रय अमभयानको एक वहस्साका रूपमा 
ववद्यालयहरूमा स्वास््य प्रवर्द्णन र सचेिनामाफण ि मखुको स्वास््य प्रवर्द्णनलाई गमि ददइने छ । 
मखुको क्यारसरको शीघ्र पवहचान र प्रेषर्लाई प्राथममक उपचार सेवाहरूमा एकीकृि गररने   
छ । यस बहिुेिीय कायणयोजना, (२०२१-२०२५) माफण ि मखु स्वास््यमा प्रवर्द्णनात्मक, 
उपचारात्मक र पनुस्थाणपनात्मक उपचारमा केन्त्रद्रि भै मखु स्वास््य रर्नीमिको िजुणमा गररने 
छ । 

सडक सरुिा :  सडक सरुिाका लामग दोस्रो दशकका कायणहरूलाई पवहचान गने र मिनलाई 
पूरा गने ववश्व प्रमिबर्द्िाअनरुूप आगामी चरर्को सडक सरुिा कायणयोजना ववकास गरी 
कायाणरवयन गररने छ । बे्रथलाइजरको प्रयोगवाट गररने रेरडम (Random) श् वास परीिर्को 

पहुँच ववृर्द् गदै नयाँ प्रववमधमा आधाररि अरय िररकाको अवलम्बन गदै यसलाई ववस्िार गररने 
छ । सडक सरुिामा ववश्व न्त्स्थमिको प्रमिवेदन, २०२० अनसुार मोटरसाइकलमा हेल्मेट प्रयोग 
सम्बरधी काननु राम्रोसँग लाग ुभएको छ । यसलाई मनररिरिा ददइने छ । मोटरसाइकलको 
पछामड बस्ने यािलुाई समेि अमनवायण हेल्मेट लगाउनपुने काननुी प्राबधान गररने छ । यस 
बहिुेिीय कायणयोजना (२०२१-२०२५) मादक पदाथणको सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने, 
मसट बेल्टको प्रयोग र सवारी साधनमा बाल सरुिा उपायसम्बरधी काननु लाग ु गने कुरामा 
केन्त्रद्रि हनेुछ । यस बहिुेिीय कायणयोजना (२०२१-२०२५) ले पैदल यािा वा साइकल 
यािालाई प्रवर्द्णन गने रावष्ट्रय नीमिहरूको ववकास गने र दघुणटना पमछको उपचार र मनगरानी 
प्रर्ाली सदुृढ गने कायणमा पमन केन्त्रद्रि हनेु छ ।  

कायण ििे ३ : स्वास््य प्रर्ालीको सदुृढीकरर् 

प्राथममक स्वास््य प्रर्ाली माफण ि जनमखुी, एकीकृि िथा समिामूलक उपचार पर्द्मिमा केन्त्रद्रि 
भए मािै नसने रोगहरूको भारलाई सम्बोधन गनण सवकरछ । यस रर्नीमि अरिगणिको कायणले 
प्राथममक स्वास््य उपचार केरद्रहरूबाट सरुु गरी स्वास््य संरचनाका िीनवटै िहमा प्रेषर् 
पर्द्मिको सधुारमाफण ि स्वास््य प्रर्ालीको पहुँच र प्रभावकाररिाको सधुारमा केन्त्रद्रि     
गनुणपदणछ । 
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नसने रोगहरूसम्बरधी STEPS Survey, २०१९ को प्रमिवेदनअनसुार रक्तचाप बढेका ९.५ 
प्रमिशि र रगिमा ग्लकुोजको मािा बढेका (मधमेुह) २१.३ प्रमिशि मामनसले माि औषमध/
उपचार गरररहेका मथए । नसने रोगहरूको सेवाको पहुँचको सीममििालाई सम्बोधन गनण 
एकीकृि र जनमखुी उपचार पर्द्मिको सरुुवाि गररने छ । यस अरिगणि PEN र मानमसक 
स्वास््य सेवा समेिलाई समावेश गररने छ । सन ् २०२५ सम्ममा नेपालका सबै 
न्त्जल्लाहरूलाई PEN र मानमसक स्वास््यसेवाको पहुँचको चरर्बर्द् ववस्िार (मानमसक स्वास््य 
रर्नीमि, २०७७-२०८१ को मागणदशणन अनसुार) गररने छ । यस उपचार पर्द्मिले मबरामी 
व्यवस्थापन, प्रेषर् र वफिाण प्रेषर्, सपुररवेिर्, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन संयरिमा सधुार गनण 
सहयोग गने छ । खररद िथा आपूमिण सवालहरू र एकीकृि स्वास््य सूचना प्रर्ाली, बजेट 
िथा योजना िजुणमामा सधुार गररने छ । मबरामीलाई फलोअप स्मरर् गराउने प्रर्ाली सदुृढ 
बनाउन र उपचारको मनररिरिा समुनन्त्िि गनण सूचना प्रववमधमूलक कायणहरू सरुु गररने छ । 
नसने रोगहरूको औषमध र अत्यावश्यक मनदान सामाग्रीहरूको उपलब्धिा र गरु्स्िरको समीिा 
गरी यसलाई आधारभिू स्वास््य सेवाको अमभन्न अङ्ग बनाइने छ । 

न्त्चवकत्सा िथा स्वास््य ववज्ञानका शैन्त्िक प्रमिष्ठानहरू र स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
मबचको नवप्रविणन सवहिको साझेदारीमाफण ि स्वास््य िेिमा कायणरि जनशन्त्क्तको िमिा 
ववकासलाई प्राथममकिा ददइने छ । टेलीमेमडमसन सरुु गरी प्राथममक स्वास््य उपचार प्रदान 
गनुणका साथै िी केरद्रहरूमा स्वास््य जनशन्त्क्तलाई वटकाइराख्ने उपायहरूको अवलम्बन गररने 
छ।  

नेपालमा औसि आयमुा भएको ववृर्द् र ज्येष्ठ नागररकहरूको अनपुािमा भएको ववृर्द्सँगै 
पनुस्थाणपनात्मक र प्रशामक उपचारलाई समावेश गदै थप एकीकृि मेमडकल िथा सामान्त्जक 
पर्द्मिको ववकास गररने छ । त्यसैगरी, आमवाि मटुु रोग (Rheumatic Heart Diseases), 

मगृौला सम्बरधी दीघण रोग, मखुको क्यारसर, स्िन एवं पाठेघरको मखु क्यारसर र 
बाल्यावस्थाको क्यारसर उपचारलाई प्राथममकिामा रा्दै उपचार पर्द्मिको सदुृढीकरर्   गररने 
छ ।  

नसने रोगहरूबाट अचानक सृजना हनेु हृदयाघाि र मन्त्स्िष्काघाि (Stroke) जस्िा आपत्कालीन 

अवस्थाहरूको व्यवस्थापन कायण नसने रोगहरूको बहृि ्उपचारका संवेदनशील पिहरू हनु ्। 
यी आपत्कालीन अवस्थाहरूको सम्बोधन गनण रावष्ट्रय मसकाइ र सेवा केरद्रको रूपमा कायण गने 
उच्च मापदण्डको केरद्र (Center of Excellence) ववकास गररने छ । 
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सिुीजरय पदाथण र मादक पदाथणको सेवनको उच्च व्यापकिालाई दृविगि गरी सिुीजरय पदाथण 
सेवन छोड्न लगाउने (Cessation) र मादक पदाथणको लि छुटाउने (Deaddiction) 

सेवाहरूलाई प्राथममकिामा रा्दै यसलाई स्वास््य सेवा प्रवाहमा एकीकृि गररने छ । 

कायण ििे ४ : मनगरानी, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र अनसुरधान 

प्रमार्मा आधाररि नीमि मनमाणर्, कायाणरवयन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कनका लामग सही, पूर्ण र 
समसामवयक ि्याङ्क महत्त्वपूर्ण हरुछन ्। सन ्२०२५ र २०३० सम्ममा नसने रोगहरूबाट 
हनेु मतृ्यदुर कम गने समग्र पररलक्ष्यलाई रावष्ट्रय मतृ्यदुर ि्याङ्कबाट मापन गनण सवकरछ । 
बहिुेिीय कायणयोजना नसने रोगहरूबाट हनेु मतृ्यदुरलाई समेट्न व्यन्त्क्तगि घटना दिाण िथा 
ि्याङ्क प्रर्ाली सदुृढीकरर्मा केन्त्रद्रि रहने छ । हाल व्यन्त्क्तगि घटना दिाण िथा ि्याङ्क 
प्रर्ालीले कररब ५० प्रमिशि माि मतृ्यकुो ि्याङ्क समेट्न सकेको छ । नसने रोगहरूसँग 
सम्बन्त्रधि ि्यहरूलाई एकीकृि स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा एकीकृि गने कायणलाई 
प्राथममकिा ददइने छ । 

STEPS र अरय सवेिर्हरूको माध्यमबाट वकशोरवकशोरी र वयस्कहरूमा गररने जोन्त्खम 
ित्त्वहरूको आवमधक सवेिर्लाई मनररिरिा ददइने छ । यी सवेिर्हरूको मनररिरिाका 
लामग र रोग ववशेष अमभलेखहरू स्थापना एवम ् ववस्िार गनण छुटै्ट बजेट शीषणक कायम गरी 
रकम ववमनयोजन गने पर्द्मि ववकास गररने छ । 

नसने रोगहरूबाट अचानक उत्पन्न हनेु हृदयाघाि र मन्त्स्िष्काघािका घटनाहरूको लामग   
Sentinel Surveillance पर्द्मिलाई संस्थागि गने जस्िा नवीन पहलहरूको आवश्यकिा रहेको 
छ। धेरै देन्त्खने नसने रोगहरूका लामग हृदयाघाि, भल्भहरू िमि गने आमवाि मटुु रोग गनण, 
कायाणरवयनलाई गमि ददन िथा ददगो श्रोिको लामग समेि यो एउटा नवीन पहल हनेुछ । 

(Rheumatic Heart Diseases) लाई समेट्ने गरी रोगववशेष अमभलेख प्रर्ाली गनण, 
कायाणरवयनलाई गमि ददन िथा ददगो श्रोिको लामग समेि यो एउटा नवीन पहल हनेुछ । 

(Diseases Specific Registry) स्थापना गनुण जरूरी छ । जनसङ्ख्यामा आधाररि क्यारसर 
अमभलेखलाई सरकारी लगानीमा  मनररिरिा ददँदै ववस्िार गररने छ । 

सङ्घीय प्रर्ालीलाई दृविगि गदै अनगुमन िथा मूल्याङ्कन संयरिको स्थापना सबै िहमा गठन 
गररने छ । सरकारको िीनवटै िहमा हनेु ववमभन्न समीिा बैठकहरूको प्रमिवेदनलाई यस 
कायणयोजनाको प्रभावकारी कायाणरवयन, अनगुमन र मूल्याङ्कनको पररवेशमा एउटा मागणदशणक 
दस्िावेजको रूपमा मलइने छ । 
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नसने रोगहरूसँग सम्बन्त्रधि रावष्ट्रय खचणको अनगुमन गनण एउटा छुटै्ट बजेट शीषणक कायम 
गररने छ । सबै िेिमा नसने रोग ववशेष बजेट ववमनयोजन गनण, कायाणरवयनलाई गमि ददन 
िथा ददगो श्रोिका लामग समेि यो एउटा नवीन पहल हनेु छ ।  

 

२.७ पररलक्ष्य र सूचकहरूको रावष्ट्रय अनगुमन कायणढाँचा 

ववश्व र िेिीय स्िरको कायणयोजनामा नसने रोगहरूबाट हनेु मतृ्यदुर एवम ्जोन्त्खम कारकहरू 
घटाउने र स्वास््य प्रर्ाली सदुृढ गने पररलक्ष्यहरू समावेश रहेका छन ्। नेपाल सरकारले 
ववश्व स्वास््य सङ्गठनको ववश्वव्यापी कायण योजना र दन्त्िर् पूवण एमसयाको िेिीय कायणयोजना 
अनरुूप हनेु गरी पररलक्ष्य र सूचकहरू मनधाणरर् गररएको रावष्ट्रय अनगुमन ढाँचा अनमुोदन 
गरेको छ । 

सङ्घीय िहमा उच्चस्िरीय समममि, मनदेशक समममि र प्रदेश िथा स्थानीय िहका नसने रोग 
सम्बरधी समममिहरूको मागणदशणनमा रहँदै नसने रोगसम्बरधी कायणयोजना कायाणरवयनको 
अनगुमनका लामग सम्बन्त्रधि मनकायहरू न्त्जम्मेवार हनेु छन ्।  

ववषयगि मरिालयहरू र कायाणरवयन साझेदारहरूले आधारभिू प्रमिवेदन फाराम प्रयोग गरी 
स्वास््य समरवय महाशाखामा प्रमिवेदन पेस गने छन ् । बहिुेिीय कायणयोजना, (२०२१-
२०२५) को कायाणरवयनलाई गमि प्रदान  केरद्रीय र प्रदेशका उच्चस्िरीय समममि र स्थानीय 
िहका समममिमा वावषणक प्रगमि प्रमिवेदन पेस हनेु छन ्। केरद्रमा स्वास््य समरवय महाशाखा 
माफण ि ्यस कायणयोजनाको समग्र अनगुमनका लामग स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय न्त्जम्मेवार 
रहने छ । सन ्२०२५ सम्ममा िलका प्रमखु पररलक्ष्यहरू हामसल गररने छ । 
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पररलक्ष्य/प्रमिफल 
  

सूचकहरू ि्याङ्कको स्रोि 
(सङ्कलनको आवनृ्त्ि) 

आधार रेखाको 
योजना,  पूर्ाणवमध  
मूल्याङ्कनको योजना 

१. अल्पायमुा हनेु मतृ्यदुर िथा रूग्र्िा 
१.१ मटुु रोग, क्यारसर, 
मधमेुह वा श्वासप्रश्वास 
सम्बरधी दीघण रोगबाट 
हनेु समग्र अल्पाय ु

मतृ्यदुरमा २५ प्रमिशि 
कमी ल्याउने । 

सूचक १ :         
मटुु रोग, क्यारसर, 

मधमेुह वा श्वासप्रश्वास 
सम्बरधी दीघण रोगबाट 
३० देन्त्ख ७० वषण 
उमेरमभि मतृ्य ुहनेु 
मन:शिण सम्भावना 

CRVS (वावषणक) र 
ववश्वव्यापी रोग भार 

आकलन        
(WHO/IHME) 

(वावषणक वा अधणवावषणक) 

आधार रेखा २०१० 
(२३.८) 

आधार रेखा २०१६ 
(२१.८) 

पूर्ाणवमध  मूल्याङ्कन 
२०२५ (१७.९) 

पूर्ाणवमध  मूल्याङ्कन 
२०३० (१६.६) 

२. व्यवहारजरय जोन्त्खम कारकहरू 
२.१ मादक पदाथणको 
हामनकारक प्रयोगमा 

कम्िीमा १० प्रमिशिले 
कमी ल्याउने । 

सूचक २ :   
वयस्कहरूमा अत्यमधक 
मादक पदाथणको सेवन 

घटनाको उमेरअनसुारको 
व्यापकिा  

 

सूचक ३ :      
वषणभरर प्रमिव्यन्त्क्त (१५ 
वषण मामथ) कुल मादक 
पदाथणको सेवन (रेकडण 
गररएका वा नगररएका)-

शरु्द् मादक पदाथण 
मलटरमा, रावष्ट्रय 
सरदभणअनसुार 

वकशोरवकशोरी वा 
ववद्यालय स्वास््य 
सवेिर्, नसने रोग 

सम्बरधी STEPS Survey       

(हरेक ५ वषणमा)  

कर लगाइएको कुल 
मादक पदाथणमा 

अरिःशलु्क ववभागको 
प्रशासमनक अमभलेख 

(रेकडण गररएका र रेकडण 
नगररएका अनमुामनि 
मादक पदाथणका लामग 
समायोजन) (वावषणक) 

आधार रेखा २०१३ 
(१०.६) 

पूर्ाणवमध  मूल्याङ्कन 
२०२५ (९.५४) 

  

  

आधार रेखा २०१० 
(२.१ मलटर) 

आधार रेखा २०१६ 
(२ मलटर) 

पूर्ाणवमध  मूल्याङ्कन 
२०२५ (१.८९) 

िामलका नं. ३ नसने रोगहरूका लामग रावष्ट्रय अनगुमन कायणढाँचा  
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२.२ शारीररक 
गमिववमध कमीको 
व्यापकिामा १० 
प्रमिशि कमी  
ल्याउने । 

  

  

  

सूचक ४ :           
शारीररक रूपमा कम सवक्रय 
रहेका वकशोरवकशोरीको 

व्यापकिा (दैमनक मध्यमदेन्त्ख 
कडा गमिववमध ६० ममनेटभरदा 
कम रहेको भनी पररभावषि) 

 

सूचक ५ :               
१८ वषण मामथका शारीररक 
रूपमा कम सवक्रय रहेका 
व्यन्त्क्तहरूको उमेर स्िरकृि 
व्यापकिा (प्रमिहप् िा १५० 
ममनेट भरदा कम मध्यमदेन्त्ख 
कडा गमिववमध, वा सो सरहको 

भनी पररभावषि) 

ववश्वव्यापी ववद्यालय 
स्वास््य सवेिर्  

(वकशोरवकशोरीहरू)  
(हरेक ४-५ 

वषणमा) 

  

 

नसन ेरोग सम्बन्धी 

STEPS Survey     

(हरेक ४-५ वर्षमा) 

 आधार रेखा २०१३ 
(३.२) 

आधार रेखा २०१९ 
(७.४) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२४ (२.८८) 

वावषणक कमी - १ 
प्रमिशि 

२.३ १५ वषणभरदा 
मामथ उमेरका 

व्यन्त्क्तमा सिुीजरय 
पदाथणको विणमान 

प्रयोगमा ३० प्रमिशि  
कमी ल्याउने । 

सूचक ६ :               
१५ वषणभरदा मामथका व्यन्त्क्तमबच 

सिुीजरय पदाथणको विणमान 
प्रयोगको उमेर स्िरकृि 

व्यापकिा 

नसने रोग सम्बरधी 
STEPS Survey   

(हरेक ४-५ वषणमा) 

आधार रेखा २०१३ 
(३०.८) 

आधार रेखा २०१९ 
(२८.९) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२५ (२१.६) 

२.४ अमधक ननु/
सोमडयम सेवन गने 
औसि जनसङ्ख्यामा 
३० प्रमिशि  कमी 

ल्याउने । 

सूचक ७ :             

प्रमिददन अमधक ननु/सोमडयम 
क्लोराइड सेवन गने उमेर 
स्िरकृि औसि जनसङ्ख्या     
(१८ वषण मामथका व्यन्त्क्तले 

प्रमिददन सेवन गने ननु ग्राममा) 

नसने रोग सम्बरधी    
STEPS Survey  

आधार रेखा २०१३ 
(९.७ ग्राम) 

आधार रेखा २०१९ 
(९.१) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२४ (६.८) 

वावषणक कमी -०.५ 
ग्राम प्रमिवषण 
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३. जैववक जोन्त्खम कारकहरू 
३.१ उक्त रक्तचापको 

व्यापकिामा २५ 
प्रमिशिले कमी  
ल्याउने । 

सूचक ८ :                 
१८ वषणभरदा मामथका व्यन्त्क्तहरूमा 
उच्च रक्तचापको उमेर स्िरकृि 
व्यापकिा (मसस्टोमलक रक्तचाप 
१४० mmHg भरदा बढी र 

डायस्टोमलक रक्तचाप ९० mmHg 

भरदा मामथ भनी पररभावषि, औसि 
मसस्टोमलक रक्तचाप) 

नसने रोगसम्बरधी 
STEPS Survey 

(हरेक ४-५ 
वषणमा) 

 आधार रेखा 
२०१३ (२५.७) 

आधार रेखा २०१९ 
(२४.५) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२४ (१९.३) 

३.२ मधमेुह र 
मोटोपनाको ववृर्द्लाई 

रोक्ने । 

सूचक ९ :                 
१८ वषणभरदा मामथका व्यन्त्क्तहरूमा 
रगिमा उच्च ग्लकुोज/मधमेुहको 
उमेर स्िरकृि व्यापकिा (खाली 
पेटको प्लाज्मा ग्लकुोज घनत्व 

७.० mmol/l भरदा बढी )  (१२६ 
mg/dl) वा रगिमा उच्च 

ग्लकुोजको लामग औषमध खाइरहेको 
भनी पररभावषि) 

 

सूचक १० :                
१८ वषण मामथका व्यन्त्क्तमा अमधक 
िौल र मोटोपनाको उमेरअनसुारको 
स्िरकृि व्यापकिा (अमधक िौलको 

लामग शरीरअनसुारको िौलको 
(BMI) २५ वक.ग्रा./ममटर2 र 
मोटोपनाको लामग BMI ३० 
वक.ग्रा./ममटर2 केजी प्रमि वगण 

ममटर भनी पररभावषि)  

नसने रोगसम्बरधी 
STEPS Survey 

(हरेक ४-५ 
वषणमा) 

 आधार रेखा 
२०१३ (३.६) 

आधार रेखा २०१९ 
(५.८) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२४ (३.६) 

  

  

  

  

आधार रेखा 
२०१३ : अमधक 
िौल र मोटोपना 

(२१.६) 

आधार रेखा २०१९ 
(२४.३) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२४ (२१.६) 
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३.३ उच्च 
कोलेस्रोलको 

व्यापकिामा कमी 
ल्याउने । 

सूचक ११ :         
१८ वषण मामथका व्यन्त्क्तमा 
कुल कोलेस्रोल उच्च 
मािाको उमेरअनसुारको 

व्यापकिा 

(कुल कोलेस्रोल ५.० 
mml/l ररभरदा बढी वा 
१५० mg/dl); औसि 

कुल कोलेस्रोल सङ्घनत्व 
भनी पररभावषि) 

 नसने रोग सम्बरधी 
STEPS Survey  

(हरेक ४-५ वषणमा) 

आधार रेखा २०१३ 
(२२.७) 

आधार रेखा २०१९ 
(११.१) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन २०२४ 

*दईुवटा सवेिर्मा प्रयोग 
गररएका ववमध फरक छन ्

(२०१३ िरल ववमध परीिर्, 
२०१९ सु् खा ववमध 

परीिर्) 

४. रावष्ट्रय स्वास््य प्रर्ाली प्रमिकायण 
४.१ हृदयाघाि र 
मन्त्स्िष्काघाि रोक्न 
५० प्रमिशि योग्य 
व्यन्त्क्तले ड्रग थेरापी 
र परामशण सेवा 
प्राप् ि गरेका हनेु 
(ग्लाइसेममक 

मनयरिर् समेि) । 

सूचक १२ :      
हृदयाघाि र स्रोक 

रोकथाम गनण ड्रग थेरापी 
र परामशण प्राप् ि गने 
(ग्लाइसेममक मनयरिर् 

समेि) योग्य व्यन्त्क्तहरूको 
अनपुाि (मटुु रोगको १० 
बषे जोन्त्खम >३० प्रमिशि 
भएका ४० वषण मामथका र 

मटुु रोग भएका भनी 
पररभावषि) 

नसने रोग सम्बरधी 
STEPS Survey  

(हरेक ४-५ वषणमा) 

१० वषे मटुु रोगको जोन्त्खम 
३० प्रमिशिभरदा बढी भएका 
४० देन्त्ख ६९ वषण उमेरका 
व्यन्त्क्तको प्रमिशि ३.३ रहेको 

कुरा उल्लेख छ, िर 
उपचारका पि उल्लेख   

छैन । 

रावष्ट्रय सवेिर्मा थप्न 
आवश्यक 
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४.२ सरकारी र मनजी 
स्वास््य संस्थाहरूमा 
प्रमखु नसने रोगहरूको 
उपचार गनण आवश्यक 
पने आधारभिू प्रववमध र 
अत्यावश्यक, जेनेररक 
औषमधहरूको ८० 
प्रमिशि सलुभ 

उपलब्धिा हनेु । 

सूचक १३ :      
नसने रोगहरूको लामग 
गरु्स्िरीय, सरुन्त्िि, 
प्रभाव िमिा भएका 

अत्यावश्यक औषमधहरू 
(जेनेररकहरूसमेि) र 
आधारभिू प्रववमधहरू 
सरकारी र मनजी दवैु 

संरचनामा उपलब्धिा र 
खररद गनण सवकने 

अवस्था 
  

नेपाल नसने 
रोगहरूको िमिा 
ववश् लेषर् सवेिर्     

(Country Capaci-

ty Survey)- 

२०१९ 

आधार रेखा २०१९ मा ५० 
प्रमिशिभरदा कम 

सन ्२०२५ मा ८० प्रमिशि 
परु् याउने योजना 

नेपाल नसने रोगहरूको 
िमिा ववश् लेषर् सवेिर् 
२०१९ अनसुार सरकारी 
िेिका प्राथममक उपचार 

केरद्रहरूमा आधारभिू प्रववमध 
र मेमडमसन एपहरू ५० 

प्रमिशिभरदा कम उपलब्ध 
छन ्। 

आगामी स्वास््य संस्था 
सवेिर् (Health Facility   

Survey)ले यो सूचकलाई 
समावेश गने 

५. थप िेिहरू 
५.१ क्यारसर 
मबरामीहरू मध्ये 

ओवपयोइड 
एनाल्जेमसक्सबाट 
प्रशामक  उपचार

(Palliative Care) 

पाउनेहरूको सं्या  
२५ प्रमिशिले  ववृर्द् 

गने । 

सूचक १४ :    
मोवफण न बराबरको कडा 

ओवपयोइड 
एनाल्जेमसक्सहरूबाट 
(मेथाडोनबाहेक) 
मूल्याङ्कन गररएको 
प्रशामक उपचारमा 

पहुँच (क्यारसरबाट हनेु 
प्रत्येक मतृ्यमुा) 

अस्पिाल र स्वास््य 
संस्थाको अमभलेख 

हाल यस सूचकलाई अमभलेख 
गने र प्रमिवेदन गने पर्द्मि 

छैन । 

यस सूचकको अमभलेखीकरर् 
र प्रमिवेदन प्रर्ाली स्थापना 
गरी मनयममि अनगुमन गररने  

छ । 
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५.२ ६ वषण उमेरका 
बालबामलकामध्ये  दािँ 
वकराले खाने समस्याबाट 

मकु्त अनपुाि १५ प्रमिशिले 
ववृर्द् हनेु । 

सूचक १५ :               
दाँि वकराले खाने समस्याको जाँच 
गराएका ६ वषणका बालबामलकाको 

अनपुाि 

रावष्ट्रय मखु 
स्वास््य सवेिर् 

(प्रत्येक ४-५ 
वषणमा गने ) 

मखु स्वास््य 
सवेिर् गने 

५.३ मानमसक समस्याको 
सेवा पहुँच २५ प्रमिशिले 

बढेको  हनेु । 

सूचक १६ :         
साइकोमसस (Psychosis) भएर 
ववगि १२ मवहना देन्त्ख स्वास््य 
सेवा पाइरहेका गने व्यन्त्क्तहरूको 

अनपुाि (%) 

 

सूचक १७ :             
मडप्रेसन (Depression) भएर ववगि 

१२ मवहनादेन्त्ख स्वास््य सेवा 
पाइरहेका व्यन्त्क्तहरूको अनपुाि 

(%) 

रावष्ट्रय मानमसक 
स्वास््य सवेिर् 

२०२० 

आधार रेखा 
(गर्ना प्रगमिमा 
रहेको) पूर्ाणवमध 
मूल्याङ्कन  ५ 

वषणमा 

५.४ रारसफ्याट 
(Transfat)  सीममि गने 

नीमि ग्रहर् गने । 
औद्योमगक  प्रवक्रयाबाट 
उत्पाददि खानेकुरामा 
रारसफ्याटको मािा २ 

प्रमिशि भरदा िल रा् ने । 

सूचक १८ :          
रारसफ्याट (Transfat) सीममि 
गने नीमिहरू कायाणरवयन भएको 

हनेु छ । 

 

सूचक 19 :           
उद्योगमा मनममणि र प्याक गररएका 
खानेकुरामा रारसफ्याटको मािा २ 

प्रमिशि भरदा िल हनेु छ । 

अमभलेख योजना गररएको 
पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२४ : २ 

प्रमिशिभरदा कम 

हाल कुनै ि्याङ्क 
छैन 

५.५ सन ्२०१९ को 
स्िरभरदा २०२५ सम्ममा 
मसफाररस गररएको ५ समभणङ 
सागसब्जी िथा फलफूल 
उपभोग गने जनसङ्ख्या 

कम्िीमा १० प्रमिशिले ववृर्द् 
गने । 

सूचक २0 :            
प्रमिददन मसफाररस गररएका       

५ समभणङ (४०० ग्राम) फलफूल 
िथा सागसब्जी उपभोग गने १८ 
वषण मामथका व्यन्त्क्तहरूको उमेर 

अनसुारको व्यापकिा 

नसने रोग 
सम्बरधी  

STEPS Survey     

आधार रेखा 
२०१३ (९८.९) 

आधार रेखा 
२०१९ (९६.७) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२५ (८९.०) 
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५.६ खाना पकाउने प्रमखु 
स्रोिको रूपमा दाउरा र 
ठोस इरधन प्रयोग गनण 
घरपररवारको अनपुािमा 
२०१० को िलुनामा 
२०२५ सम्ममा ५० 

प्रमिशि कमी ल्याउने । 

सूचक २1 :       
ग्रामीर् िेिमा खाना 
पकाउने प्रमखु स्रोिको 

रूपमा ठोस इरधन (दाउरा, 
गोबर, कोइला) प्रयोग गने 

घरपररवारको अनपुाि 

रावष्ट्रय जनसान्त्ङ्ख्यक 
स्वास््य सवेिर्  

(हरेक ४-५ वषणमा), 
ववश्वव्यापी घरधरुी 
ऊजाण डाटाबेस 

आधार रेखा २०१० 
(७९) 

ववश्वव्यापी घरधरुी 
ऊजाण डाटाबेस) 

आधार रेखा २०१८ 
(७१ प्रमिशि) 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२५ (३९) 

६. ३० देन्त्ख ४९ वषण 
सम्मका कम्िीमा २५ 

प्रमिशि मवहलाले ५ वषणमा 
कम्िीमा एक पटक 

पाठेघरको मखु मखुको 
क्यारसरको स्क्रीमनङ्ग   
गराएका हनेु । 

सूचक २2 :          
५ वषणमा कम्िीमा 
एकपटक पाठेघरको 
मखुको क्यारसर जाँच 
गरेका ३० देन्त्ख ४९ 
वषणसम्मका मवहलाको 

प्रमिशि 

नसने रोगसम्बरधी 
STEPS Survey    

(हरेक ४-५ वषणमा)
वावषणक परीिर् 

गररएका मवहलाको 
सङ्ख्यासम्बरधी 
प्रशासमनक 
अमभलेखहरू 

आधार रेखा २०१९ 
(५.९) 

योजना गररएको 

पूर्ाणवमध मूल्याङ्कन 
२०२४ (२५ 
प्रमिशि)  

नोट :  

१. यस अनगुमन कायणढाँचाका लामग सन ्२०१० लाई आधार वषण मामनएको छ । 

२. आधार वषण २०१० को आधारभिू सवेिर्मा उपलब्ध नरहेका केही सूचकहरूका लामग 
सन ्२०१० सँग सबभरदा मनकट रहेका अरय ि्याङ्कलाई मलइएको छ । 
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खण्ड ३ : कायाणरवयन ववमधहरू 

यस बहिुेिीय कायणयोजनाले नसने रोगहरू र यसको जोन्त्खम ित्त्वहरूको रोकथाम र 
मनयरिर्को लामग स्वास््य िेिबाहेक अरय िेिको समेि सवक्रयिाको अपेिा गरेको छ । 
ववमभन्न िेिगि कायणको लामग र व्यापार िथा लगानी नीमिहरूबाट उपयकु्त संस्थागि, काननुी, 
आमथणक िथा सेवा व्यवस्था, कर मनधाणरर्, ववज्ञापन नीमिहरू, सबल भौमिक वािावरर् र 
सवणव्यापी स्वास््य पहुँचको प्रबरध समुनन्त्िि गनण सरकार र स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालयबाट बमलयो रावष्ट्रय नेितृ्वको आवश्यकिा पदणछ ।  

३.१ नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग अवलम्बन गररने मसर्द्ारि 
िथा ववमधहरू 

यो रावष्ट्रय कायणयोजनाको कायाणरवयन देहायका प्रमखु मसर्द्ारि र ववमधहरूमा मनभणर रहने छ। 
समिा, बहिुेिीय कायण र बहसुरोकारवाला सहभामगिा, जीवन चक्र  ववमध, जनसङ्ख्या केन्त्रद्रि 
एवं व्यन्त्क्तकेन्त्रद्रि ववमधहरू मबचको सरिलुन, मामनस र समदुायहरूको सशक्तीकरर्, उपचारको 
ववस्िार र एकीकृि नागररकमैिी सेवाहरूको माध्यमबाट स्वास््य प्रर्ालीको सदुृढीकरर्, 
सवणव्यापी स्वास््य पहुँच, जवाफदेवहिा, ि्यगि रर्नीमिहरूमा केन्त्रद्रि हनु जरूरी छ। 
सरोकारवालाहरूको पवहचान, भमूमका िथा न्त्जम्मेवारीहरूको समीिा, ववश्व स्वास््य सङ्गठनको 
बेस्ट बाइज (Best Buys) को आधारमा प्रमखु गमिववमधहरूको प्राथममकिा मनधाणरर् गनण 
सरकारको िीनवटै िहमा परामशण र पैरवी गररने छ । बहिुेिीय कायणयोजना (२०२१-
२०२५) को कायाणरवयन, अरिरकायणक्रम र अरिरिेिीय कायणको अनगुमनमा सहयोग गनण 
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहमा नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर् समममिहरू गठन गररने 
छ । 
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३.२ कायाणरवयनका चरर्हरू 

यो बहिुेिीय कायणयोजना दईु चरर्मा कायाणरवयन गररनेछ । 

पवहलो चरर्: पवहलो चरर् सन ्२०२२ को अरत्यसम्ममा कायाणरवयन गररने छ । यो समयमा 
देहायका कायणनीमिहरूलाई प्राथममकिाका साथ कायाणरवयन हनेु छ : 

 रावष्ट्रय िहमा नसने रोगसम्बरधी समममिहरूको पनुसंरचना र प्रदेश िथा स्थानीय िहमा 
समममिहरूको गठन । 

 रावष्ट्रय योजना आयोगका माननीय उपाध्यिको अध्यििामा नसने रोगको रोकथाम र 
मनयरिर् लन्त्िि उच्चस्िरीय समममिको पनुगणठन । 

 नसने रोगको रोकथाम र मनयरिर्का लामग बहिुेिीय कायणयोजनाको प्राववमधक पिलाई 
समरवय र सहकायण गने उद्देश्यले स्वास््य िथा जनसं्या मरिालयमा महाशाखा स्िरको 
संरचना । 

 नसने रोगहरूको मनगरानी र अनगुमन सम्बरधी ि्याङ्कहरूको स्वास््य सूचना प्रर्ालीमा  
एकीकरर् । 

 नसने रोगहरूको औषमध र मनदान सामग्रीका लामग खररद िथा आपूमिण प्रर्ालीमा      
सधुार । 
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 उच्चस्िरीय राजनीमिक प्रमिबर्द्िा र सबै नीमिहरूमा स्वास््यको प्रत्याभमूि हनेु गरी सबै 
िेिको सहकायणका लामग मनररिर पैरवी ।                                               

दोस्रो चरर्: दोस्रो चरर् सन ् २०२३ को दोश्रो अधणवावषणक अवमधदेन्त्ख २०२५ सम्म 
कायाणरवयन गररने छ । 

यस चरर्ले पवहलो चरर्को संस्थागि संरचनाहरूलाई मनररिरिा ददने, संयरिहरूमबच समरवय 
गने र रर्नीमिक प्राथममकिाप्राप् ि कायणिेिहरूको कायाणरवयनमा केन्त्रद्रि हनेु छ ।  

कायाणरवयनको प्रगमि अनगुमन गनण सन ् २०२३ को अरत्यमा एउटा मध्यावमध मूल्याङ्कन 
गररने छ । नसने रोगहरू र मिनका जोन्त्खम ित्त्वहरूका लामग जनस्वास््य गमिववमधहरूको 
उपलन्त्ब्ध मूल्याङ्कन गनण सन ् २०२४ मा STEPS Survey गररने छ । बहिुेिीय 
कायणयोजनाको अको चरर्को ववकास प्रवक्रया सन ्२०२५ मा सरुू हनेु छ र यसलाई ववश्व 
स्वास््य सङ्गठनको ववश्वव्यापी लक्ष्य (Global Targets) र ददगो ववकास लक्ष्यका पररलक्ष्यहरू 

(SDG Targets) सँग सामञ्जस्य गराइने छ ।   
 

३.३ संस्थागि संरचनाहरू  

सङ्घीय िह: उच्चस्िरीय समममि  

सङ्घीय िहमा रावष्ट्रय योजना आयोगका माननीय उपाध्यिको अध्यििामा उच्चस्िरीय समममि 
रहने छ । यसले नसने रोगहरूलाई रावष्ट्रय ववकासको कायणसूचीमा मूलप्रवाहीकरर् गनण नेितृ्व 
र नीमिगि मागणदशणन प्रदान गने छ । यो समममिको बैठक कम्िीमा  ६/६ मवहनामा  बस्ने 
छ । सङ्घीय उच्चस्िरीय समममिको संरचना अनसूुची ३ मा सूचीकृि गररएको छ ।  

 

सङ्घीय उच्चस्िरीय समममिको कायण न्त्जम्मेवारी  

 नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग ववषयगि मरिालयहरूलाई नेितृ्व र 
नीमिगि मागणदशणन प्रदान गने । 

 ववषयगि मरिालयहरू र सम्बन्त्रधि सरकारी मनकायहरूको नीमि िथा कायणक्रमहरूमा 
नसने रोगहरूलाई एकीकृि गररने कुरा समुनन्त्िि गने । 

 नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग सावणजमनक नीमिहरूको ववकास र 
स्वदेशी स्रोिहरूको पररचालनलाई प्राथममकिा ददने । 

 रावष्ट्रय प्रमिबर्द्िाहरूको अनगुमन र प्रमिवेदन गने । 
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सङ्घीय िह: रावष्ट्रय मनदेशक समममि 

सङ्घीय िहमा स्वास््य िथा जनसं्या मरिालयका सन्त्चवको संयोजकत्वमा रावष्ट्रय मनदेशक 
समममि रहनेछ र स्वास््य समरवय महाशाखा प्रमखुले सङ्घीय मनदेशक समममिको सदस्य 
सन्त्चवको रूपमा कायण गने छन ्। यस समममिको बैठक  रयून िम वषणमा दईु पटक बस्ने   
छ । सङ्घीय िहको रावष्ट्रय मनदेशक समममिको संरचना अनसूुची ४ मा िोवकएबमोन्त्जम हनेु    
छ । 

रावष्ट्रय मनदेशक समममिको बैठकमा नागररक समाज, पेसागि सङ्घ संस्था, प्रान्त्ज्ञक मनकाय, 

दद्वपिीय िथा बहपुिीय  

रावष्ट्रय मनदेशक समममिको कायण न्त्जम्मेवारी  

 कायणयोजनामा उल्लेख गररएका गमिववमधहरूको ववकास र स्रोि जटुाउने कायणको नेितृ्व  
गने । 

 कायणयोजनामा सूचीकृि गमिववमधहरूका लामग ववषयगि मरिालयहरूको वावषणक कायणक्रम 
योजनामा बजेटको व्यवस्था गररएको छ भने्न समुनन्त्िि गने । 

 सबै िहमा यस कायणयोजना कायाणरवयनको प्रगमि समीिा, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने । 
 

प्रदेश िह   
*प्रदेश िथा स्थानीय िहमा मनम्नानसुारका संस्थागि संरचनाहरू हनेु छन ्। प्रदेश र स्थानीय 
सरकारले आ-आफ्नो पररवेश र आवश्यकिाअनसुार समममिको संरचना समायोजन गनण सक्ने 
छन ्। 

 प्रदेश िह: उच्चस्िरीय समममि 

सािवटै प्रदेशमा प्रमखु सन्त्चवको अध्यििामा प्रदेश उच्चस्िरीय समममि  रहने छ। 
प्रदेशस्िरका अरय ववषयगि मरिालयका सन्त्चवहरू यस समममिका सदस्य हनेु छन ्। प्रदेशमा 
स्वास््य िथा जनसङ्ख्या ववषय हेने मरिालय का सन्त्चवलाई  यस समममिको सदस्य सन्त्चवको 
न्त्जम्मेवारी हनेु छ । प्रदेश उच्चस्िरीय समममिको संरचना अनसूुची ५ मा िोवकएबमोन्त्जम हनेु 
छ । प्रदेश उच्चस्िरीय समममिले नसने रोगहरूलाई प्रदेश सरकारको नीमि िथा 
कायणक्रमहरूमा मूलप्रवाहीकरर् गनण नेितृ्व र नीमिगि मागणदशणन प्रदान गने छ । यस 
समममिको बैठक ६/६ मवहनामा बस्ने छ । 
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प्रदेश उच्चस्िरीय समममिको कायण न्त्जम्मेवारी  

 नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग प्रदेश िहको बहिुेिीय कायणयोजना 
ववकास गने । 

 ववषयगि मरिालयहरूलाई नीमिगि िथा कायणक्रमगि मनदेशन प्रदान गने । 
 सम्बन्त्रधि ववषयगि मरिालयहरूको वावषणक कायणयोजनामा नसने रोग लन्त्िि 

गमिववमधहरूको लामग आवश्यक बजेट रहेको समुनन्त्िि गने । 

 नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग सावणजमनक नीमिहरूको कायाणरवयन 
प्राथममकिा मनधाणरर् गने र पयाणप् ि स्रोिहरू पररचालन गने । 

 बहिुेिीय कायणयोजना कायाणरवयनको प्रगमि समीिा र अनगुमन गने । 

प्रदेश िह: समरवय समममि 
सािवटै प्रदेशमा स्वास््य िथा जनसङ्ख्या ववषय हेने मरिालय का सन्त्चवको संयोजकत्वमा  
प्रदेश समरवय समममि  रहने छ । यस समममिमा प्रदेश स्वास््य मनदेशनालयका मनदेशक 
सदस्य सन्त्चव हनेु छन ्। प्रदेश समरवय समममिको संरचना अनसूुची ६ मा िोवकए बमोन्त्जम 
हनेु छ । यो समममिको बैठक िैमामसक रूपमा बस्ने छ । प्रदेश समरवय समममिले प्रदेश 
मभिका नागररक समाज, पेसागि मनकाय, पररषद, प्रान्त्ज्ञक िेि, सञ्चार माध्यम, मनजी िेि र 
सम्बन्त्रधि सरोकारवालाहरूलाई आवश्यकिाअनसुार समममिको बैठकमा आमन्त्रिि सदस्यको 
रूपमा आमरिर् गनण सक्ने छन ्। 

प्रदेश समरवय समममिको कायण न्त्जम्मेवारी  

प्रदेश िहमा गमिववमधहरू कायाणरवयनको न्त्जम्मेवारी पाएका सरकारी िथा गैर सरकारी 
मनकायहरूलाई प्रदेश उच्चस्िरीय समममिबाट मागणदशणन प्रदान गने । 

 बहिुेिीय कायणयोजनामा मनधाणरर् गररएका गमिववमधहरूको कायाणरवयन पिको संवाद, 
न्त्स्थमि मापन र प्राथममकिाको लामग संयकु्त वावषणक कायण योजना िजुणमा र समीिा बैठकको 
समरवय िथा सहजीकरर् गने । 

 नसने रोगहरूसम्बरधी वावषणक कायणसम्पादन प्रमिवेदन ियारीमा समरवय गने र प्रदेश 
उच्चस्िरीय समममिमा प्रमिवेदन गने ।  
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स्थानीय िह 
स्थानीय समरवय समममि   

महानगर/उपमहानगर/नगरपामलकाका मेयर वा गाउँपमलकाका अध्यिको संयोजकत्वमा       
स्थानीय समरवय समममि  गठन हनेु छ । स्वास््य महाशाखा/शाखाका प्रमखुले यस 
समममिको सदस्य सन्त्चवको कायण गने छन ्। यो समममिको संरचना अनसूुची ७ मा िोवकए 
बमोन्त्जम हनेु छ । समममिको बैठक कन्त्म्िमा िैमामसक रूपमा बस्ने छ । 

स्थानीय समरवय समममिको कायण न्त्जम्मेवारी  

नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्लाई स्थानीय िहका सम्बन्त्रधि िेिक कायणक्रमहरूमा 
मूलप्रवाहीकरर् गनण उनीहरूसँग समरवय गने । 

 योजनाको कायाणरवयनका लामग स्थानीय सरकारका स्रोिहरू पवहचान गरी पहुँच बनाउने । 

 योजनाको प्रभावकारी कायाणरवयनका लामग स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग संयकु्त वावषणक 
योजना िजुणमा िथा समीिा बैठकको आयोजना गने । 

 

३.४ बहिेुिीय कायणयोजना कायाणरवयनका लामग प्रमखु मारयिाहरू 

नसने रोगहरू सम्बरधी कायणयोजना कायाणरवयनको सफलिाको लामग देहाय अनसुारका प्रमखु 
मारयिाहरूलाई पूवाणनमुान गररएको छ  : 

 नसने रोगहरूले मनररिर उच्चस्िरीय राजनीमिक प्रमिबर्द्िा प्राप् ि गने छ । 

 नसने रोगहरूको मनधाणरकहरूलाई प्रभाववि गनण र स्वास््यमा सधुार ल्याउन गैर स्वास््य 
िेिका सबै नीमिहरूमा स्वास््य िेिका रर्नीमिहरूलाई प्राथममकिासाथ अवलम्बन गने 
छन ्। 

 बहिुेिीय कायणयोजना कायाणरवयन गनण सदुृढ अरिरिेिगि समरवय र कायणहरूको लामग 
मिन ओटै िहमा गदठि संस्थागि संरचनाहरू वक्रयाशील हनेु छ ।  

 नसने रोगहरूको लामग प्राववमधक र समरवय सम्पकण  केरद्रका रूपमा स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालयमा नसने रोग महाशाखा/ववभाग स्थापना भएको हनेु छ, कमणचारीको 
व्यवस्था गरी िमिा सदुृढ गररएको हनेु छ । 

 बहिुेिीय कायणयोजनामा ददगो लगानीका लामग कर सधुारका माध्यमबाट (सिुीजरय, मददरा 
जरय पदाथण िथा गमुलयो पेयमा लाग्ने करमा सधुार) नवीन वविीय संयरि स्थापना गररने 
छ । 
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३.५ भावी कायणददशा    

नसने रोगहरूको मनररिर ववृर्द् भइरहेको अवस्थामा भावी सामान्त्जक, आमथणक ववकासमा 
असाधारर् चनुौिी थवपने कुरा अवश्यम्भावी छ । ददगो ववकास लक्ष्यहरू हामसल गनण पमन 
नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर् प्रभावकारी रूपमा अन्त्घ बढाउन अमि आवश्यक छ । 
यसका लामग आगामी ददनमा िीनवटा प्रमखु सैर्द्ान्त्रिक अवधारर्ामा यसका गमिववमधहरू 
सञ्चालन  गररने छ । 
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खण्ड ४ : कायाणरवयन ढाचँा र प्रमखु वक्रयाकलापहरू 

ववश्व स्वास््य सङ्गठनको मापदण्ड र नेपालको सरदभण अनकुुल हनेु गरी ियार पाररएको लागि 
अनमुान र प्राथममकिा मनधाणरर्मा आधाररि भएर देहाय अनसुारका वक्रयाकलापहरू कायाणरवयन 
गररने छ :  

  उपयकु्त खचण कायण  (Best Buys) :   प्रमि अपाङ्गिामा समायोन्त्जि जीवनका वषणहरू (DALY) 

१०० अमेररकी डलर वा सोभरदा कम लागि भएका प्रमार्मा आधाररि, व्यावहाररक िथा 
लागि प्रभावी कायणक्रमहरू 

 प्रभावकारी कायण (Effective Intervention) : प्रमि अपाङ्गिामा समायोन्त्जि जीवनका वषणहरू 
(DALY) १०० अमेररकी डलर वा सोभरदा बढी लागि भएका प्रभावकारी कायणहरू 

 ववश्व स्वास््य सङ्गठन मागणदशणनमा मसफाररस गररएका अरय कायणहरू (Other interven-

tions)  

रर्नीमिक कायण िेि १ (पैरवी, साझेदारी र नेितृ्व) सम्बरधी वक्रयाकलापहरू 

१.१ पैरवी सम्बरधी वक्रयाकलापहरू लन्त्िि मममि कायाणरवयन 
गने मनकाय 

सहयोगी/ 
साझेदार मनकाय 

संसदीय समममि (ददगो ववकास लक्ष्य र सशुासन 
समममि िथा स्वास््य िथा न्त्शिा समममि, 
प्रदेशस्िर ववषयगि समममि)सँग वावषणक पैरवी 
सिहरू सञ्चालन गने। 

सन ्२०२१ 
र २०२३  

सङ्घीय 
स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय  

रावष्ट्रय योजना 
आयोग 

प्रदेश न्त्स्थि 
स्वास््य िथा 

जनसङ्ख्या ववषय 
हेने मरिालय  

सिुीजरय पदाथण, मादक पदाथण, न्त्चनीयकु्त पेय 
पदाथण र अस्वस्थकर खानेकुरामा अरिः    
शलु्कको ववृर्द्माफण ि ववमभन्न िेिहरूमा नसने 
रोगहरूसम्बरधी कायणक्रमका लामग ववृर्द्सवहिको 
ददगो रावष्ट्रय लगानी िथा बजेट सीमाका लामग 
राजश्व परामशण समममिसँग परामशण र पैरवी    
गने। 

सन ्२०२१ 
र २०२३, 

२०२5 

अथण मरिालय  रावष्ट्रय योजना 
आयोग 
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सङ्घीय, प्रदेशका ववषयगि मरिालय िथा 
स्थानीय िहका नसने रोगहरूसँग सम्बन्त्रधि 
गमिववमधहरूको लामग ठोस कायण िथा मनन्त्िि 
बजेट ववमनयोजनका लामग वावषणक बजेट 
िजुणमाको दौरान वावषणक रूपमा बैठक गने। 

सन ्२०२१ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

रावष्ट्रय योजना 
आयोग, प्रदेश 
नीमि िथा 

योजना आयोग 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने 
मरिालय , स्थानीय 

िह 

अको चरर्को नेपाल स्वास््य िेि रर्नीमि-
कायणयोजना (NHSS) मा  नसने रोगहरूका 
लामग मूलप्रवाहीकरर् गनण परामशण बैठकको 
आयोजना गने। 

सन ्२०२१/ 
२०२२ 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

बाह्य ववकास 
साझेदार (EDPs) 

सडक सरुिा ववधेयक स्वीकृमिका लामग   
पेस गने र सडक सरुिा पररषद्लाई पनुः 
वक्रयाशील बनाउने। 

सन ्२०२२ भौमिक पूवाणधार 
िथा यािायाि 
मरिालय 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

सिुीजरय िथा मादक पदाथण उद्योग 
सञ्चालनको  नयाँ इजाजि पि प्रदान गने 
कायणलाई मनयरिर् गने। 

सन ्२०२१ 
बाट 

उद्योग, वान्त्र्ज्य 
िथा आपूमिण 
मरिालय 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

१.२ साझेदारी अरिगणिका वक्रयाकलापहरू लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/    
साझेदार मनकाय 

नसने रोगहरूमा हनेु समग्र खचण अनगुमन गनण 
नसने रोगहरू र संयरिमा छुटै्ट बजेट शीषणक 
स्थापना गने। 

सन ्२०२२ अथण मरिालय रावष्ट्रय योजना 
आयोग, स्वास््य 
िथा जनसं्या 
मरिालय, प्रदेश 

न्त्स्थि स्वास््य िथा 
जनसङ्ख्या ववषय 
हेने मरिालय  

संयकु्त कायणयोजना िथा सरोकारवालाहरूको 
वावषणक कायणसम्पादन समीिा गने र वावषणक 
प्रगमि प्रमिवेदन ियार गने। 

सन ्२०२२ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

रावष्ट्रय योजना 
आयोग, प्रदेश न्त्स्थि 

स्वास््य िथा 
जनसङ्ख्या ववषय 
हेने मरिालय , 
स्थानीय िह 
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१.३ नेितृ्व अरिगणिका वक्रयाकलापहरू लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/    
साझेदार मनकाय 

कायणयोजनाको कायाणरवयनलाई गमि ददन सङ्घ, 
प्रदेश िथा स्थानीय िहमा सरकारी      
िथा गैर सरकारी सरोकारवालाहरूको 
सहभामगिासवहिको बैठक आयोजना गने। 

सन ्२०२२ 
देन्त्ख वावषणक 

रूपमा 

रावष्ट्रय योजना 
आयोग, 

मु् यमरिी िथा 
मन्त्रिपररषद को 

कायाणलय 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
गहृ मरिालय, प्रदेश 
न्त्स्थि स्वास््य िथा 
जनसङ्ख्या ववषय हेने 
मरिालय , प्रदेश 
योजना आयोग, 
स्थानीय िह 

नेपाल जनस्वास््य ऐनले मनधाणरर् गरेको 
नेपाल जनस्वास््य समममि  को बैठकमा 

नसने रोगहरू प्राथममकिाको कायणसूचीमा 
रहेको समुनन्त्िि गने। 

सन ्२०२१ 
देन्त्ख वावषणक 

रूपमा 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

रावष्ट्रय योजना आयोग 

रावष्ट्रय योजना आयोगमा नसने रोगहरूको 
रोकथाम र मनयरिर्का लामग बहिुेिीय 
कायणयोजना २०२१-२०२५को सन्त्चवालय 
स्थापना गने। 

सन ्२०२१ रावष्ट्रय योजना 
आयोग 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

स्वास््य समरवय महाशाखालाई ववषयगि 
मरिालयहरूसँग समरवय गनण प्राववमधक 
कमणचारी व्यवस्था गरी िमिा अमभवृवर्द्   
गने। 

सन ्
२०२१, 
२०२२ 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

रावष्ट्रय योजना आयोग 

प्रदेश िथा स्थानीय िहमा साझेदार र 
सरोकारवालाहरूसँग सम्पकण  र बहिुेिीय 
गमिववमधहरूको समरवयको लामग प्रदेश न्त्स्थि 
स्वास््य िथा जनसङ्ख्या ववषय हेने मरिालय  
र स्थानीय िहमा नसने रोगहरूसम्बरधी 
एकाइको स्थापना गने। 

सन ्२०२१ प्रदेश न्त्स्थि 
स्वास््य िथा 
जनसङ्ख्या 
ववषय हेने 
मरिालय  

मु् यमरिी िथा 
मन्त्रिपररषद को 

कायाणलय, स्थानीय 
िह 

नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर्का 
लामग कायणहरूको प्राथममकीकरर् र समरवय 
गनण प्रमखु ववषयगि मरिालयहरूमा सम्पकण  
व्यन्त्क्त/मबरद ुिोक्ने। 

सन ्२०२२ प्रमखु ववषयगि 
मरिालयहरू 

रावष्ट्रय योजना आयोग 
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स्थामनय िहमा स्वास््य प्रवर्द्णन 
अमधकारीहरुको व्यवस्था गने। 

सन ्२०२२ 
बाट  

स्वास््य समरवय 
महाशाखा, 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

स्थानीय िह 

रर्नीमिक कायण िेि २ (स्वास््य प्रवर्द्णन) सम्बन्धी वक्रयाकलापहरू  

२.१ सिुीजरय पदाथण प्रयोगमा कमी 
ल्याउने 

लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/   
साझेदार मनकाय 

सिुीजरय  पदाथण  (मनयरिर् िथा मनयमन) 
ऐन र मनयमावली २०६७को पनुरावलोकन 
गने। 

सन ्२०२२, 

२०२३ 

गहृ मरिालय स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

स्वास््य कर कोषको उन्त्चि पररचालनका 
लामग सिुीजरय पदाथण मनयरिर् िथा 
मनयमन समममिको पनुगणठन गने। 

सन ्२०२१ स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

गहृ मरिालय 

अवैध सिुीजरय पदाथण व्यापार प्रोटोकल 
अनमुोदन गने र अनगुमन िथा मनगरानी 
प्रर्ालीको ववकास गने। 

सन ्२०२२, 

२०२३ 

गहृ मरिालय अथण मरिालय, 
स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय, 
परराष्ट्र मरिालय, 
उद्योग, वान्त्र्ज्य 
िथा आपूमिण 

मरिालय, काननु, 
रयाय िथा संसदीय 
माममला मरिालय 

सिुीजरय पदाथणको उपभोग घटाउन र 
राजश् व ववृर्द् गनण सबै प्रकारका सिुीजरय 
पदाथणहरूको वावषणक रूपमा कर ववृर्द् गने। 

सन ्२०२१ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

अथण मरिालय स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

सिुीजरय पदाथणको प्याकेटहरूमा विणमान 
९० प्रमिशि न्त्चि अवङ्कि  स्वास््य चेिावनी 
राख्नपुने  प्रावधानको कायाणरवयन गने। 

सन ्२०२१ 
बाट मनररिर 

  

उद्योग, वान्त्र्ज्य 
िथा आपूमिण 
मरिालय  

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 
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सबै सिुीजरय उत्पादनहरूका लामग सादा 
प्याकेन्त्जङमा लैजाने सम्बरधमा पैरवी  
गने। 

सन ्२०२३ स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

गहृ मरिालय, रावष्ट्रय 
योजना आयोग 

धूम्रपानमकु्त स्थलहरूमा सिुीजरय पदाथण 
मनयरिर् सम्बरधी काननु लाग ु गने र 
सिुीजरय पदाथणको ववज्ञापन, प्रवर्द्णन र 
प्रायोजनमा रोक लगाउने।  

सन ्२०२१ 
बाट मनररिर 

  

गहृ मरिालय स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने मरिालय , 
आरिररक माममला 

िथा काननु मरिालय 
सिुीजरय पदाथणको प्रयोग छुटाउन 
मोबाइल हेल्थ, रावष्ट्रय टोल फ्री न्त्क्वट 
लाइन र टेमलफोन हेल्प लाइनहरूको 
स्थापना गने। 

सन ्२०२२ रावष्ट्रय स्वास््य 
न्त्शिा, सूचना 

िथा सञ्चार केरद्र 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने मरिालय , 
स्थानीय िह 

सिुीजरय पदाथण मनयरिर् सम्बरधी सञ्चार 
रर्नीमिको ववकास गने। 

सन ्२०२२ रावष्ट्रय स्वास््य 
न्त्शिा, सूचना 

िथा सञ्चार केरद्र 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

सिुीजरय पदाथण मनयरिर् िथा स्वास््य 
प्रवर्द्णनका लामग सहायक प्रमखु न्त्जल्ला 
अमधकारीहरू, सिुीजरय पदाथण मनयरिर् 
मनरीिकका रूपमा िोवकएका स्थानीय 
प्रशासकीय अमधकारीहरूको िमिा 
ववकास गने (७ वटा प्रदेशमा चरर्बर्द् 
रूपमा ववस्िार गने)। 

सन ्२०२२ 
बाट चरर्बर्द् 
रूपमा ववस्िार 

गने 

गहृ मरिालय स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने मरिालय  

२.२ मादक पदाथणको हामनकारक 
प्रयोग रयूनीकरर् गने  

लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/     
साझेदार मनकाय 

मादक पदाथण मनयरिर् नीमि र मादक 
पदाथण मनयरिर् ववधयेक, २०७३ 
मस्यौदा पररमाजणन गरी स्वीकृमिको लामग 
पेस गने। 

सन ्२०२२ स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

काननु, रयाय िथा 
संसदीय माममला 
मरिालय, गहृ 
मरिालय 
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S A F E R  अमभयानको प्याकेजलाई 
आवश्यक अनकूुलन/पररमाजणन गरी 
कायाणरवयन गने। 

सन ्२०२२,  
२०२३ 

स्वास््य सेवा 
ववभाग 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
सञ्चार िथा सूचना 
प्रववमध मरिालय, 
गहृ मरिालय 

मादक पदाथणको ववज्ञापन, प्रवर्द्णन र 
प्रायोजनमा पूर्ण रोक लगाउने। 

सन ्२०२२ 
बाट मनररिर 

रावष्ट्रय स्वास््य 
न्त्शिा, सूचना िथा 

सञ्चार केरद्र 

रावष्ट्रय योजना 
आयोग, स्वास््य 
िथा जनसं्या 
मरिालय, सञ्चार 
िथा सूचना प्रववमध 
मरिालय, गहृ 

मरिालय 
मादक पदाथणको सवणि उपलब्धिामा 
मनयमन गने मागणन्त्चिको ववकास गरी 
कायाणरवयन गने। 

सन ्२०२२ 
बाट मनररिर 

गहृ मरिालय 
  

रावष्ट्रय योजना 
आयोग, स्वास््य 
िथा जनसं्या 

मरिालय 
रावफक प्रहरीको मादक पदाथण सेवन गरी 
सवारी नचलाऔ ँ अमभयानलाई ७ वटै 
प्रदेशमा चरर्बर्द् रूपमा ववस्िार गने। 

सन ्२०२२ 
बाट चरर्बर्द् 

रूपमा 
ववस्िार गने 

रावफक प्रहरी स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

गहृ मरिालय 
आरिररक माममला 

िथा काननु 
मरिालय 

२.३ स्वस्थकर खानपानको प्रवर्द्णन 
गने 

लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/   
साझेदार मनकाय 

बालबामलकाहरू लन्त्िि अस्वस्थकर 
खानपानको प्रचार प्रसारमा रोक  
लगाउने। 
 
दन्त्िर्पूव्ी एमसया िेिको पोषर् प्रोफाइल 
मोडेलमा आधाररि भै नेपालको पोषर् 
प्रोफाइल ववकास गने।  

सन ्२०२२, 
२०२३, 
२०२४ 

पररवार कल्यार् 
महाशाखा 

खाद्य प्रववमध िथा 
गरु् मनयरिर् 
ववभाग, रावष्ट्रय 
योजना आयोग, 

सञ्चार िथा सूचना 
प्रववमध मरिालय 
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खाद्य उत्पादनहरूको पनुववणकास सम्बरधी 
मापदण्ड ववकास गने र प्रशोमधि खाद्यान्न 
र पेयहरूको लामग पोषर् लेबमलङ 
प्रर्ालीको सरुुवाि गने।  

सन ्
२०२२, 
२०२३ 

खाद्य प्रववमध 
िथा गरु् 

मनयरिर् ववभाग 

कृवष िथा पशपुरछी 
ववकास मरिालय, 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय, उद्योग 
वान्त्र्ज्य महासङ्घ 

रावष्ट्रय ननु उपभोग रयूनीकरर् रर्नीमि 
ववकास गने। 

सन ्२०२२ स्वास््य सेवा 
ववभाग 

प्रदेशमा स्वास््य 
ववषय हेने 
मरिालय 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय 

रारसफ्याट हटाउन ररप्लेस(REPLACE) 

प्याकेज लाग ुगने। 
सन ्

२०२२, 

२०२३ 

स्वास््य सेवा 
ववभाग 

प्रदेशमा स्वास््य 
ववषय हेने 
मरिालय 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय, उद्योग 
वान्त्र्ज्य महासङ्घ, 

खाद्यप्रववमध िथा गरु् 
मनयरिर् ववभाग- कृवष 
िथा पशपुरछी ववकास 

मरिालय 

जीव/कीटनाशकको प्रमिकुल प्रभाव 
सम्बरधी सचेिना ववृर्द् गने र जीव/
कीटनाशक ववषादीको सम्मखुिामा कमी 
ल्याउने। 

सन ्२०२२ 
उप्रारि 

कृवष िथा 
पशपुरछी 
ववकास 
मरिालय 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय, भमूम, कृवष 
िथा सहकारी मरिालय 

खाद्यान्न िथा सागसब्जीहरूमा जीव/
कीटनाशक ववषादीको स्िर अनगुमन 
संयरिलाई सदुृढीकरर् गने। 

सन ्२०२२ 
उप्रारि 

कृवष िथा 
पशपुरछी 
ववकास 
मरिालय 

भमूम, कृवष िथा 
सहकारी मरिालय, 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय 

फलफूल िथा सागसब्जी उपभोग प्रवर्द्णन 
गनण कर र अनदुानसवहिको आमथणक 
नीमिहरूको लामग मागणन्त्चि ववकास   
गने। 

सन ्
२०२२, 
२०२३ 

कृवष िथा 
पशपुरछी 
ववकास 
मरिालय 

रावष्ट्रय योजना आयोग, 
स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय, अथण मरिालय 

आमाको दूधलाई प्रमिस्थापन गने वस्िकुो 
(मबक्री वविरर् मनयरिर्) ऐनको 
संशोधन गने।  

सन ्२०२१ 
 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय 

स्वास््य सेवा   
ववभाग  
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२.४ शारीररक गमिववमध प्रवर्द्णन गने  लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/      
साझेदार मनकाय 

ववमभन्न शारीररक िमिा र अवस्था 
भएका ववमभन्न उमेर समूह र 
व्यन्त्क्तहरूको लामग आधमुनक एवम ्
परम्परागि ववमधहरू समावेश गरी रावष्ट्रय 
शारीररक गमिववमध मनदेन्त्शका ववकास  
गने। 

सन ्२०२२ आयवेुद िथा 
वैकन्त्ल्पक 

न्त्चवकत्सा ववभाग 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय 

योग िथा शारीररक व्यायामलाई 
चरर्बर्द् रूपमा ववद्यालय न्त्शिामा  
कायणक्रम समावहि गराउने। 

सन ्२०२१ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

न्त्शिा ववभाग आयवेुद िथा वैकन्त्ल्पक 
न्त्चवकत्सा ववभाग, 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय, स्थानीय िह 

शारीररक गमिववमध प्रवर्द्णन गनण मनरोगी 
नेपाल मेरो स्वास््य मेरो न्त्जम्मेवारी  
अमभयानलाई प्रवर्द्णन गने (समदुायमा 
शारीररक गमिववमध स्थान मनमाणर् गने, 
शैन्त्िक संस्थाहरू र कायणस्थलमा योग 
िथा शारीररक व्यायाम  प्रवर्द्णन गने, 
खुला न्त्जमखाना स्थापना गने)।   

सन ्२०२१ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

यवुा िथा 
खेलकुद मरिालय 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय, सहरी 
ववकास मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या ववषय 

हेने मरिालय , 
स्थानीय िह 

शारीररक गमिववमधका स्थान, पैदल मागण 
र साइकल लेनहरूको लामग सरुन्त्िि 
वािावरर् प्रवर्द्णन गनण स्वस्थ 
सहर (Healthy City) अवधारर्ा  
कायाणरवयन गने (प्रदेश र स्थानीय िहको 
मनर्णयअनरुूप सबै प्रदेशहरूमा चरर्बर्द् 
रूपमा ववस्िार गने)। 

सन ्२०२१ 
बाट 

सहरी ववकास 
मरिालय 

स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय, प्रदेश न्त्स्थि 

स्वास््य िथा 
जनसङ्ख्या ववषय हेने 
मरिालय , यवुा िथा 
खेलकुद मरिालय, 

स्थानीय िह 

साइकल प्रवर्द्णन ववधेयक  िजुणमा गरी 
स्वीकृमिका लामग पेस गने। 

सन ्
२०२४, 

२०२५ 

सहरी ववकास 
मरिालय, 
स्थानीय िह 

भौमिक पूवाणधार िथा 
यािायाि मरिालय 
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२.५ प्रमखु स्थानहरूमा स्वस्थ 
व्यवहार प्रवर्द्णन गने  

लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/      
साझेदार मनकाय 

नसने रोग र यसका जोन्त्खम ित्त्वहरू 
सम्बरधी राष्ट्रव्यापी अमभयानहरू सञ्चालन  

गने। 

सन ्२०२२ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

रावष्ट्रय स्वास््य 
न्त्शिा, सूचना 

िथा सञ्चार केरद्र 

सञ्चार िथा सूचना 
प्रववमध मरिालय, 
स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने 
मरिालय / स्थानीय 

िह 
पाठ्यक्रम समीिा गरी पाठ्यक्रममा 
नसने रोगहरू र मिनका जोन्त्खम ित्त्वहरू 
सम्बरधी जानकारी समावेश गने। 

सन ्२०२२ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

पाठ्यक्रम ववकास 
केरद्र 

न्त्शिा, ववज्ञान िथा 
प्रववमध मरिालय, 
स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय, 
स्थानीय िह 

स्वास््य प्रवर्द्णनात्मक ववद्यालय सम्बरधी  
नीमि िथा मापदण्डहरूको ववकास गरी 
सबै ववद्यालयहरूमा कायाणरवयन गने 
(चरर्बर्द् रूपमा राष्ट्रव्यापी ववस्िार  
गने)। 

सन ्२०२२ 
बाट 

न्त्शिा, ववज्ञान 
िथा प्रववमध 
मरिालय, 

स्थानीय िह, 
नागररक संस्थाहरू 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने मरिालय  

समदुाय िहमा नसने रोगहरू सम्बरधी 
गमिववमधहरूलाई सहयोग गनण मवहला 
स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको भमूमका 
पररभावषि गरी उनीहरूको सशक्तीकरर् 
गने। 

सन ्२०२२ 
बाट 

स्थानीय िहहरू स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने मरिालय , 
नागररक समाज 

संस्थाहरू 
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आमवाि (Rheumatic) मटुु रोगको 
रोकथामलाई मनररिरिा ददने र मधमेुह र 
मगृौला सम्बरधी दीघण रोगको लामग 
सामदुावयक िहको परीिर् सरुु गने। 

सन ्२०२२ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने 
मरिालय , स्थानीय 

िह, नागररक 
संस्थाहरू 

नागररक समाजका 
संस्थाहरू 

प्रदेश िहमा मादक पदाथण सेवन(मा.प.से.) 
गरी सवारी चलाउने कायणलाई  
मनरूत्सावहि गनण मा.प.से. केन्त्रद्रि रावफक 
िथा सरुिा एकाइ स्थापना   गने। 

सन ्
२०२२, 
२०२३ 

भौमिक पूवाणधार 
ववकास मरिालय 

सडक ववभाग 
भौमिक पूवाणधार 
िथा यािायाि 
मरिालय 

सडक सरुिाका ५ प्रमखु जोन्त्खम 
ित्त्वहरू सम्बरधी प्रावधानहरूको 
पनुरावलोकन  गरी सदुृढ बनाउने (जस्िै 
अमधक गमि, मापसे गरी सवारी साधन 
चलाउने, हेल्मेटको प्रयोग, मसटबेल्ट र 
बालबामलकाको बेल्ट आदद)। 

सन ्२०२१ 
बाट मनररिर 

  

भौमिक पूवाणधार िथा 
यािायाि मरिालय 

गहृ मरिालय 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

२.6 घरमभिको वाय ुप्रदूषर्बाट हनेु 
प्रमिकूल स्वास््य प्रभाव रयून गने  

लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/  
साझेदार मनकाय 

ववद्यिु ् र अरय नवीकरर्ीय ऊजाण जस्िा 
स्वच्छ इरधन प्रयोगको प्रवर्द्णनमा सहयोग 
गने (परीिर् कायणक्रम गने र चरर्बर्द् 
रूपमा ववस्िार गने)।  

सन ्२०२३ 
बाट मनररिर 

वावषणक 
रूपमा 

ऊजाण, जलस्रोि िथा 
मसंचाइ मरिालय 

उद्योग, पयणटन, 
वन िथा वािावरर् 
मरिालय, स्वास््य 
िथा जनसं्या 

मरिालय 

ठोस फोहरहरू र स्वास््य उपचारका 
फोहरहरूलाई खुला रूपमा जलाउने कायण 
मनषेध गने कायणक्रमहरू सरुु गने। 

सन ्२०२१ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

स्थानीय िह स्वास््य सेवा 
ववभाग, स्वास््य 
िथा जनसं्या 
मरिालय, सङ्घीय 
माममला िथा 

सामारय प्रशासन 
मरिालय 
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ववश्व स्वास््य सङ्गठनको वाय ु गरु्स्िर 
मनदेन्त्शकाअनरुूप वाय ु गरु्स्िर सधुार 
सम्बरधी सूचना, न्त्शिा िथा सञ्चार 
सामग्रीहरूको ववकास र प्रचारप्रसारका 
लामग पैरवी कायणक्रम आयोजना गने। 

सन ्२०२१ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

रावष्ट्रय स्वास््य 
न्त्शिा, सूचना 

िथा सञ्चार केरद्र 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

वाय ु प्रदूषर्बाट स्वास््यमा पने प्रमिकूल 
प्रभावलाई सम्बोधन गनण रावष्ट्रय रर्नीमिको 
ववकास िथा कायाणरवयन गने। 

सन ्२०२२ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

वन िथा 
वािावरर् 
मरिालय 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

काठमाडौं उपत्यका वाय ु गरु्स्िर 
व्यवस्थापन कायणयोजना, २०७७ को 
कायाणरवयनमा सहयोग गने। 

सन ्२०२१ 
बाट मनररिर 

वन िथा 
वािावरर् 
मरिालयको 

वािावरर् ववभाग 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

रर्नीमि कायण िेि ३ (स्वास््य प्रर्ालीको सदुृढीकरर्) सम्बन्धी वक्रयाकलापहरू  

प्रमखु कायणहरू लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/    
साझेदार मनकाय 

PEN सम्बरधी विणमान िामलम प्याकेजको 
पनुरावलोकन गरी अद्यावमधक गने। 

सन ्२०२१, 
२०२२ 

रावष्ट्रय स्वास््य 
िामलम केरद्र, 
स्वास््य सेवा 

ववभाग 

प्रादेन्त्शक िामलम 
केरद्र, प्रदेश 
स्वास््य 

मनदेशनालय, 
ववश्वववद्यालयहरू, 
स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय 

प्राथममक स्वास््य उपचारकमी लगायि 
सबै स्वास््यकमीहरूलाई P E N  र 
मानमसक स्वास््य सम्बरधी आधारभिू 
सेवाहरूमा िामलम ददने र शैन्त्िक 
संस्थाहरूसँग सहकायण गरी यसलाई 
चरर्बर्द् रूपमा क्यास्केड पर्द्मिमा 
ववस्िार गने। 

सन ्२०२१ 
बाट वावषणक 

रूपमा 

स्वास््य सेवा 
ववभाग 

स्वास््य मबज्ञान 
प्रमिस्ठान र 

ववश्वववद्यालयहरू, 
स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने 
मरिालय , स्थानीय 

िह 
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मबरामीहरूको स्वास््य संस्थामा आधाररि रोग 
अमभलेख, समूहगि अनगुमन र पररर्ाम 
प्रमिवेदनका लामग अमभलेख िथा प्रमिवेदन 
प्रर्ाली पनुरावलोकन गने र सम्भव भएसम्म 
एन्त्प्लमबरामीन जस्िा ववद्यिुीय प्रर्ालीको 
सरुूवाि गने। 

सन ्२०२२ इवपमडममयोलोजी 
िथा रोग 
मनयरिर् 
महाशाखा 

प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने मरिालय , 
स्थानीय िह 

सबै िहका स्वास््य संस्थामा सिुीजरय 
पदाथणको सेवन छुटाउने सेवाहरूलाई 
मनकोवटन प्रमिस्थापन थेरापी िथा मादक 
पदाथणको सेवन छुटाउने सेवाहरूसँग एकीकृि 
गने र रावष्ट्रय ििृीय िहका अस्पिालमा 
ििृीय िह सहयोग सेवा स्थापना गने (मास्टर 
प्रन्त्शिक प्रन्त्शिर् र मनररिर िामलमको 
माध्यमबाट यसलाई ७ वटै प्रदेशमा चरर्बर्द् 
रूपमा ववस्िार गने)।  

सन ्
२०२२, 

बाट वावषणक 
रूपमा 

रावष्ट्रय स्वास््य 
िामलम केरद्र, 

प्रदेश स्वास््य 
हेने मरिालय 

इवपमडममयोलोजी िथा 
रोग मनयरिर् 

महाशाखा, प्रदेश 
न्त्स्थि स्वास््य िथा 
जनसङ्ख्या ववषय हेने 
मरिालय , औषधी 
व्यवस्था ववभाग, 

स्वास््य सेवा ववभाग, 
प्रादेन्त्शक िामलम 

केरद्र, प्रदेश स्वास््य  
मनदेशनालय, स्थानीय 

िह 

सिुीजरय पदाथण मनयरिर् कायणक्रमलाई  
ियरोग मनयरिर् कायणक्रममा समायोजन गने 
र सबै िहमा धूम्रपानरवहि स्वास््य संस्था 
सम्बरधीनीमि न्त्चि अवङ्कि सावधानी  (Visual 

signs) बोडणमाफण ि लाग ुगने। 

सन ्२०२२ 
बाट 

रावष्ट्रय ियरोग 
मनयरिर् केरद्र 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

ियरोग कायणक्रमका सम्बन्त्रधि अमभलेख िथा 
प्रमिवेदनका सूचकहरूलाई ियरोग-समुिणजरय 
पदाथण मनयरिर्अनसुार अद्यावमधक गने। 

सन ्२०२१ 
बाट 

रावष्ट्रय ियरोग 
मनयरिर् केरद्र 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

सेवापूवणको िामलममा PEN िथा मानमसक 
स्वास््य सेवा प्याकेज समावेश गनण 
स्वास््यकमीहरूको पाठ्यक्रम पनुरावलोकन 
गने । (न्त्चवकत्सक,  नसण, स्वास््य सहायक 
आददको)। 

सन ्२०२३ 
बाट  

ववश्वववद्यालयहरू
/ववश्वववद्यालय 
अनदुान आयोग  

मसवटइमभटी, स्वास््य 
िथा जनसं्या 

मरिालय  
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रावष्ट्रय क्यारसर मनयरिर् रर्नीमि िथा 
रावष्ट्रय मखु स्वास््य रर्नीमि ववकास गने। 

सन ्
२०२२ 

उपचारात्मक सेवा 
महाशाखा 

नीमि योजना 
अनगुमन महाशाखा, 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

नेपालमा ह्यमुन पावपलोमा भाइरस (Human 

Papilloma Virus) खोपको सरुु गने र ददगो 
ववि लगानीमाफण ि चरर्बर्द् रूपमा यसलाई 

ववस्िार गने। 

सन ्
२०२३ 

नीमि योजना 
अनगुमन महाशाखा 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

नसने रोग सम्बरधी सेवाहरूका लामग दद्विीय 
िहका स्वास््य संस्थाहरूलाई िामलमप्राप् ि 
जनशन्त्क्त र पूवाणधार उपलब्ध गराउँदै 
सदुृढीकरर् गने। 

सन ्
२०२२ 
बाट 

नीमि योजना 
अनगुमन महाशाखा 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने मरिालय  

आकन्त्स्मक स्वास््य समस्याहरू 
(Emergency Medical Conditions) का 
लामग ववशेष स्वास््य उपचारहरूको 
सदुृढीकरर् गने। 

सन ्
२०२२ 
बाट 

नीमि योजना 
अनगुमन महाशाखा 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या 

ववषय हेने मरिालय  

क्यारसर, मटुु रोग, मगृौला रोग, श्वासप्रश्वास 
रोग व्यवस्थापनका लामग उपचार प्रोटोकल र 
मनदेन्त्शका अद्यावमधक गने,  अनदुान प्राप् ि 
गने अस्पिालहरूमा यी प्रोटोकलहरूको 
प्रयोगलाई  अमनवायण बनाउने। 

सन ्
२०२२ 
बाट 

नीमि योजना 
अनगुमन महाशाखा 

रावष्ट्रय स्वास््य 
िामलम केरद्र, 
स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय 

सेवा प्रदायकहरूको नसने रोगहरू सम्बरधी 
िमिा मूल्याङ्कन एवम ् नसने रोग िथा दीघण 
उपचार सम्बरधी िमिा ववकास गने कायणमा 
प्रान्त्ज्ञक िेिलाई सहभागी गराउने। 

सन ्
२०२२ 
बाट 

ववश्वववद्यालयहरू 

  

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 

रावष्ट्रय प्रशामक उपचार रर्नीमि, २०१६ 
अनरुूप प्रशामक उपचार (Palliative Care) 

लाई सदुृढ बनाउने र उच्चिम प्रशामक 
उपचारका लामग मोडेल मनमाणर् गने। 

सन ्
२०२२, 
बाट 
वावषणक 
रूपमा 

उपचारात्मक सेवा 
महाशाखा 

रावष्ट्रय स्वास््य 
िामलम केरद्र, 
स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय 
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आपत्कालीन मेमडकल प्रर्ाली (Emergency 

Medical System) र एयर एम्बलेुरस सेवा 
पर्द्मिको कायणववमध ियार पाने। 

सन ्
२०२२ 

बाट वावषणक 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

गहृ मरिालय, 
भौमिक पूवाणधार िथा 
यािायाि मरिालय 

सडक सञ्जालका रर्नीमिक स्थानहरूमा रमा 
उपचार केरद्रहरू स्थापना गने। 

सन ्
२०२३ 

बाट वावषणक 
रूपमा 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

गहृ मरिालय 

 

रर्नीमिक कायण िेि ४ (अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र अनसुरधान) सम्बरधी 
वक्रयाकलापहरू  

प्रमखु कायणहरू लन्त्िि मममि कायाणरवयन गने 
मनकाय 

सहयोगी/     
साझेदार मनकाय 

PEN िथा मानमसक स्वास््य कायणक्रमको 
कायाणरवयन स्िरको अध्ययन गने। 

सन ्
२०२१ 

२०२२ 

नेपाल स्वास््य 
अनसुरधान 
पररषद 

स्वास््य सेवा ववभाग, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य 
िथा जनसङ्ख्या ववषय 

हेने मरिालय , 
स्थानीय िह, नागररक 

संस्थाहरू नसने 
रोगसँग बाँन्त्चरहेका 
व्यन्त्क्तहरू (People 

Living with NCDs) 

नसने रोगहरू सम्बरधी मतृ्यदुर ि्याङ्कमा 
समेट्न व्यन्त्क्तगि घटना दिाण प्रर्ालीलाई 
सदुृढीकरर् गने। 

मनररिर गहृ मरिालय 
  

सङ्घीय माममला िथा 
सामारय प्रशासन 
मरिालय, स्वास््य 
िथा जनसं्या 

मरिालय 
स्वास््य सम्बरधी मबरामीको अमभलेखलाई 
ववद्यिुीय माध्ममबाट अमभलेख राख्ने। 

सन ्
२०२३ 

स्वास््य सेवा 
ववभाग, 

प्रदेशमा 
स्वास््य हेने 
मरिालय 

स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय 
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नसने रोगहरू र मानमसक स्वास््य सम्बरधी 
सूचकहरू ववश् लेषर् गने र एकीकृि स्वास््य 
व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको समीिा गने। 

सन ्२०२२ स्वास््य सेवा 
ववभाग 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

हरेक ४ देन्त्ख ५ वषणमा नसने रोग सम्बरधी 
STEPS Survey, यवुा सिुी सवेिर् र 
मानमसक स्वास््य सवेिर्हरू सञ्चालन   
गने । 

सन ्२०२१, 
२०२४, 
२०२५ 

नेपाल स्वास््य 
अनसुरधान पररषद 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

रावष्ट्रय चोटपटक मनगरानी प्रर्ालीलाई सदुृढ 
बनाउने र सेन्त्रटनेल साइटहरूमा स्रोक र 
हृदयाघािको लामग मनगरानी पर्द्मिको 
स्थापना गने। 

सन ्२०२२, 
२०२३ 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

गहृ मरिालय 

जनसङ्ख्यामा आधाररि क्यारसर दिाण 
अमभलेख (Population Based Cancer  

Registry) ववस्िार गने। 

सन ्२०२१ 
बाट मनररिर 

नेपाल स्वास््य 
अनसुरधान पररषद 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

स्वास््य िेिको १ प्रमिशि बजेट नसने 
रोगहरूसँग सम्बन्त्रधि अनसुरधान िथा 
सवेिर्मा ववमनयोजन गने। 

सन ्२०२२ 
बाट मनररिर 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 

नेपाल स्वास््य 
अनसुरधान पररषद 

प्रमिष्ठानहरू र अनसुरधानकिाणहरूको िमिा 
ववकास गने र नसने रोगसँग सम्बन्त्रधि 
अनसुरधान, सवेिर् र प्रकाशनहरूमा पहुँच 
हनेु गरी सवुवधाहरू ववकास गने। 

सन ्२०२२ 
बाट मनररिर 

नेपाल स्वास््य 
अनसुरधान पररषद 

स्वास््य िथा 
जनसं्या 
मरिालय 
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अनसूुची १: बहिुिेीय कायणयोजना (२०१४-२०२०) कायाणरवयन हामसल 
गरेका प्रमखु उपलन्त्ब्धहरू  

क्र.स. ववषयगि मरिालय उपलन्त्ब्ध 

१. प्रधानमरिी िथा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय 

- वक्रयाशील उच्चस्िरीय समममि 

- प्रधानमरिी िथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय र प्रमखु ववषयगि 
मरिालयहरूमा नसने रोगहरूका लामग सम्पकण  एकाइहरू 

२. अथण मरिालय 
- स्वास््य िेिको बजेटमा ववृर्द् 

- मादक पदाथण/मादक पेयहरूको अरिःशलु्कमा वावषणक ववृर्द् 

- चरुोटको प्रत्येक न्त्खल्लीमा २५ पैसा स्वास््य जोन्त्खम कर 
३. न्त्शिा, ववज्ञान िथा 

प्रववमध मरिालय 
- ववद्यालय हािामा रहेका क्यान्त्रटन, मेस, होस्टेलको भारसा र 
ववद्यालय िथा क्याम्पसको एक वकलोममटर मभि सिुीजरय 
पदाथण, मादक पदाथण र अस्वस्थ खानेकुरा मबक्रीमा मनषेध गने 
मनदेन्त्शका 

- ववद्यालय स्वास््य िथा पोषर् रर्नीमि 

- अस्वस्थ खाना कम गने र ववद्यालयका बालबामलकालाई 
ववद्यालयको ददउँसोको खाजा कायणक्रममा स्थानीय रूपमा 
उत्पाददि खानेकुरा उपलब्ध गराउने सम्बरधी मनदेन्त्शका, 
२०७७ 

- नसने रोहरूसँग सम्बन्त्रधि गमिववमधहरूको लामग न्त्शिा 
ववभाग मभि छुटै्ट शाखा 

- नसने रोगहरूसँग सम्बन्त्रधि वक्रयाकलाप एकीकृि गनण, 
ववद्यालयमा योग सरुू गनण पाठ्यक्रम संशोधन र ववद्यालय 
नसणको व्यवस्था 

४. यवुा िथा खेलकुद 
मरिालय 

- रावष्ट्रय यवुा नीमि, २०७२ 

- यवुा सोच (मभजन) २०२५ र दश वषे रर्नीमिक योजना 

- स्थानीय िहमा खेलकुद पूवाणधार ववकास सम्बरधी कायणववमध, 
२०७५ 

५. गहृ मरिालय - दघुणटना हनुसक्ने राजमागणहरूमा गमि सीममि गनण टाइम 
काडणको प्रयोग 

- मादक पदाथण सेवन गरी सवारी चलाउने ववरूर्द्को पहल 
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६. कृवष िथा पशपुरछी 
ववकास मरिालय 

- जैववक िथा वानस्पमिक ववषादी उत्पादन, प्रयोग िथा अनदुान 
कायणववमध, २०७४ 

- खाद्य अमधकार िथा खाद्य सम्प्रभिुा सम्बरधी ऐन, २०७५ 

- खाद्य सरुिा ववधेयक, २०७७ (अनमुोदनको प्रवक्रयामा) 

- जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

- जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन व्यवस्थापन मनयमावली 
(िजुणमाको चरर्मा रहेको) 

७. सचुना प्रववमध िथा 
सञ्चार  मरिालय 

- सिुीजरय पदाथणको ववज्ञापन, प्रवर्द्णन र प्रायोजनमा पूर्ण रोक 

- ववद्यिुीय सञ्चार माध्यम, रावष्ट्रय टेमलमभजन र एफएम 
च्यानलहरूमा मादक पदाथणको ववज्ञापनमा रोक 

- ववज्ञापन मनयमावली, २०७७ 

- ववज्ञापन बोडणको गठन 
८. उद्योग, वान्त्र्ज्य िथा 

प्रववमध मरिालय 
- उपभोक्ता संरिर् ऐन, २०७५ 

- उपभोक्ता संरिर् मनयमावली, २०७६ 

- इनजी मड्रङ्कको  आयािमा पूर्ण प्रमिबरध 

- सिुी वा मादक पदाथणको उद्योग खोल्न प्रमिबरध 

- खाद्य सामग्री/उत्पादनहरूको अनगुमन 
९. वन िथा वािावरर् 

मरिालय 
- वािावरर् संरिर् ऐन, २०७६ 

- वािावरर् संरिर् मनयमावली, २०७७ 

- रावष्ट्रय जलवाय ुपररविणन नीमि, २०७६ 

- काठमाडौं उपत्यका वाय ु गरु्स्िर व्यवस्थापन कायणयोजना, 
२०७६ 

१०. काननु, रयाय िथा 
संसदीय माममला 

मरिालय 

- मलुकुी ऐन, २०७४ ले मामनसको स्वास््य िथा वहिको रिा 
गनण कडा प्रावधान व्यवस्था गरेको छ (खण्ड २, दफा ५) 

११. सङ्घीय माममला िथा 
सामारय प्रशासन 

मरिालय 

- २०७६ मा ७५३ वटै स्थानीय मनकायका अमधकारीहरूलाई 
सिुीजरय पदाथणको मनरीिकहरूका रूपमा िोवकएको 
(मन्त्रिपररषद्को मनर्णय) 
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१२. भौमिक पूवाणधार िथा 
यािायाि मरिालय 

- सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९ 

- सवारी िथा यािायाि व्यवस्था मनयमावली (छैटौँ संशोधन), 
२०७३ 

- सडक सरुिा कायणयोजना, २०६९-२०७७ 

- वािावरर् मैिी सवारी िथा यािायाि नीमि, २०७१ 

- सडक सरुिा ऐन (िजुणमाको क्रममा रहेको) 
१३. स्वास््य िथा जनसं्या 

मरिालय 
- रावष्ट्रय स्वास््य नीमि र कायणक्रमहरूमा नसने रोगहरू 
समावेश गररएको 

- सिुीजरय पदाथणको प्याकेजहरूमा ९० प्रमिशि न्त्चि भएको 
स्वास््य चेिावनी रान्त्खएका 

- महत्त्वपूर्ण नसने रोगहरूको प्याकेज (PEN) माफण ि प्राथममक 
स्वास््य उपचार प्रर्ाली सदुृढ बनाइएको 

- नसने रोगहरूको समभणलेरसलाई रावष्ट्रय समभणलेरस प्रर्ालीको 
एउटा अङ्गको रूपमा रान्त्खएको 

- नसने रोगहरूको सेवा आधारभिू स्वास््य सेवा प्याकेजमा 
समावेश 

- जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ 

- जनस्वास््य सेवा मनयमावली, २०७७ 

- मानमसक स्वास््य रर्नीमि, २०७७-२०८१ 

- रावष्ट्रय पोषर् रर्नीमि, २०७७ 
१४. मवहला, बालबामलका िथा 

ज्येष्ठ नागररक मरिालय 
- अपाङ्गिा भएका व्यन्त्क्तहरूको अमधकार (पवहलो संशोधन), 
२०७४ 

१५. सहरी ववकास मरिालय - रावष्ट्रय सहरी ववकास रर्नीमि, २०७३ 

१६. श्रम, रोजगार िथा 
सामान्त्जक सरुिा 

मरिालय 

- रावष्ट्रय व्यवसायजरय सरुिा िथा स्वास््य नीमि, २०७६ 

१७. रावष्ट्रय योजना आयोग - बहिुेिीय पोषर् योजना दोस्रो, २०७५/७६ – 
२०७९/८० 

- पररौँ योजना,२०७६/७७ – २०८०/८१ 

नोट: यस िामलकामा उन्त्ल्लन्त्खि मरिालयका नामहरू नेपाल सरकारको ित्कालीन कायण 
ववभाजन मनयमावलीअनसुार उल्लेख गररएको छ । 
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अनसूुची २ : बहिुिेीय कायणयोजना (२०१४-२०२०) को रर्नीमिक 
प्राथममकिा अरिगणि हामसल भएका प्रमखु उपलन्त्ब्धहरू 

१. नेितृ्व, पैरवी र साझेदारी 
शासकीय  संरचना 

- नसने रोगहरूको लामग केरद्रीय िहमा शासकीय संयरि स्थापना 
गररएको 

- मु् य सन्त्चवको अध्यििामा नसने रोगहरू सम्बरधी उच्चस्िरीय 
समममिको सवक्रयिा  रहेको 

- उच्चस्िरीय समममि र रावष्ट्रय मनदेशक समममि वक्रयाशील रहेको  
र मिनले रावष्ट्रय नीमि िथा कायणक्रमहरूमा नसने रोगहरूको मूल 
प्रवाहीकरर्मा  सवक्रयिा रहेको 

- नेपाल जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ र जनस्वास््य सेवा 
मनयमावली, २०७७ ले सङ्घीय प्रर्ालीमा नसने रोगहरूसँग 
सम्बन्त्रधि िेि ववशेषका नीमि िथा कायणक्रमहरू ववकास गनण र 
बहिुेिीय कायणयोजना (दोस्रो) कायाणरवयन गनण बहिुेिीय 
सहभामगिाको लामग अवसर प्रदान गरेको 

२. स्वास््य प्रवर्द्णन िथा 
जोन्त्खम रयूनीकरर् 

- ववश्व स्वास््य सङ्गठनको सिुीजरय पदाथण मनयरिर् सम्बरधी 
महासन्त्रध संरचनाको केही प्रावधानहरू र ववश्व स्वास््य सङ्गठनको 
MPOWER उपायहरूको कायाणरवयनमा नेपालले राम्रो प्रगमि गरेको 

- यवुा र वयस्कहरू लन्त्िि जोन्त्खम ित्त्व सवेिर् आवमधक रूपमा 
संचालन गररएको 

- धूम्रपानमकु्त िेि िोक्ने सम्बरधी काननु लागगुररएको 

- सिुीजरय पदाथणका प्याकेजहरूमा ९० प्रमिशि न्त्चि सवहिको  
चेिावनीयकु्त  संदेश राख्नपुने  प्रावधान रहेको 

- सिुीजरय पदाथणववरूर्द्को आमसञ्चार अमभयानहरू र सिुीजरय 
पदाथणको ववज्ञापन, प्रवर्द्णन र प्रायोजनमा पूर्ण रोक लगाइएको 
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३. नसने रोगहरू र 
मिनका कारकहरूको 
शीघ्र पवहचान र 

व्यवस्थापनका लामग 
स्वास््य प्रर्ालीहरूको 

सदुृढीकरर् 

- सन ् २०१६ देन्त्ख नेपालले न्त्चवकत्सक िथा स्वास््य सहायकहरूको 
माध्यमबाट प्राथममक स्वास््य उपचार केरद्रहरूमा नसने रोगसँग 
सम्बन्त्रधि गमिववमधहरू कायाणरवयन गने लक्ष्यसाथ ववश्व स्वास््य 
सङ्गठनको अत्यावश्यक (प्रमखु) नसने रोगहरूको प्याकेज (PEN) ग्रहर् 
गरेको छ । त्यसैगरी सन ् २०१७ देन्त्ख मानमसक स्वास््य सेवाहरू 
कायाणरवयन र ववस्िार गररएको छ । 

- केही प्रमखु उपलन्त्ब्धहरूमा नसने रोगहरूलाई आधारभिू स्वास््य सेवा 
प्याकेज (BHSP) मा ववषयगि खण्डको रूपमा समावेश गररएको छ । 

- संवैधामनक प्रावधानअनसुार, आधारभिू स्वास््य प्याकेजमा रहेका सबै 
सेवाहरू मनःशलु्क प्रदान गररने छ । 

- PEN  र मानमसक स्वास््यको लामग अत्यावश्यक औषधीहरू सूची 
समावेश गनण अत्यावश्यक मनःशलु्क औषधीको सूची  अद्यावमधक गररएको 
छ । 

- नेपालले आफ्नै कोष लगानीमा PEN लाई ४४ न्त्जल्लाहरूमा ववस्िार 
गरेको छ । 

- त्यसै गरी, नेपालले जनकेन्त्रद्रि PEN सेवाहरूलाई गमि ददन सन ्
२०१९ मा काठमाडौँ कायणढाँचा ववकास गरेको छ । 

- यो ढाँचाले समदुायमा सेवाहरू जोड्न र समदुायको सशक्तीकरर्माफण ि 
सामदुावयक िहका कायणक्रमहरू सरुुवाि गनण मागणदशणन गने छ । 

४. मनगरानी, अनगुमन 
िथा मूल्याङ्कन, र 

अनसुरधान 

- नेपालले सूचक र पररलक्ष्यहरू सवहिको नसने रोगहरूको अनगुमन 
ढाँचा ववकास गरेको छ । 

- पमछल्लो STEPS Survey सन ्२०१९ गररएको छ । 

- पवहलो ववश्वव्यापी ववद्यालय स्वास््य सवेिर् र ग्लोबल यथु टोबाको 
सवेिर् २०१५, रावष्ट्रय मानमसक स्वास््य सवेिर् २०२० र नसने 
रोगहरूको व्याप् ििा सवेिर् (NCD Prevalence Survey) २०१९ पमन 
गररएको छ । 

 - त्यसैगरी, प्रगमिको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनण ववश्व स्वास््य 
सङ्गठनको ववश्व सवेिर्को एक भागको रूपमा नसने रोगहरूमा मलुकुको 
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अनसूुची ३: सङ्घीय िहको उच्चस्िरीय समममि  

उपाध्यि रावष्ट्रय योजना आयोग अध्यि 
सदस्य रावष्ट्रय योजना आयोगमा स्वास््य िथा न्त्शिा िेि हेने मा. सदस्य उपाध्यि 
सन्त्चव रावष्ट्रय योजना आयोग सदस्य 
सन्त्चव गहृ मरिालय सदस्य 
सन्त्चव अथण मरिालय सदस्य 
सन्त्चव सङ्घीय माममला िथा सामारय प्रशासन मरिालय सदस्य 
सन्त्चव  स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय सदस्य 
सन्त्चव कृवष िथा पशपुरछी ववकास मरिालय सदस्य 
सन्त्चव न्त्शिा, ववज्ञान िथा प्रववमध मरिालय सदस्य 
सन्त्चव वन िथा वािावरर् मरिालय सदस्य 
सन्त्चव उद्योग, वान्त्र्ज्य िथा आपूमिण मरिालय सदस्य 
सन्त्चव सञ्चार िथा सूचना प्रववमध मरिालय सदस्य 
सन्त्चव भौमिक पूवाणधार िथा यािायाि मरिालय सदस्य 
सन्त्चव मवहला, बालबामलका िथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय सदस्य 
सन्त्चव यवुा िथा खेलकुद मरिालय सदस्य 
सन्त्चव काननु, रयाय िथा संसदीय माममला मरिालय सदस्य 
सहसन्त्चव रावष्ट्रय योजना आयोग सदस्य सन्त्चव 

अनसूुची ४: सङ्घीय िहको रावष्ट्रय मनदेशक समममि  

सन्त्चव स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय अध्यि 

महामनदेशक महामनदेशक, स्वास््य सेवा ववभाग सदस्य 

महामनदेशक आयवेुद िथा वैकन्त्ल्पक न्त्चवकत्सा ववभाग सदस्य 

सहसन्त्चव कृवष िथा पशपुरछी ववकास मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव न्त्शिा, ववज्ञान िथा प्रववमध मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव अथण मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव वन िथा वािावरर् मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव गहृ मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव उद्योग, वान्त्र्ज्य िथा आपूमिण मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव सञ्चार िथा सूचना प्रववमध मरिालय सदस्य 



56  

 

सहसन्त्चव भौमिक पूवाणधार िथा यािायाि मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव सहरी ववकास मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव मवहला, बालबामलका िथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव यवुा िथा खेलकुद मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव काननु, रयाय िथा संसदीय माममला मरिालय सदस्य 

सहसन्त्चव रावष्ट्रय योजना आयोग सदस्य 

प्रमखु रावष्ट्रय स्वास््य न्त्शिा, सूचना िथा सञ्चार केरद्र सदस्य 

मनदेशक इवपमडममयोलोजी िथा रोग मनयरिर् महाशाखा सदस्य 

महाशाखा प्रमखु स्वास््य समरवय महाशाखा, स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय 

सदस्य सन्त्चव 

अनसूुची ५: प्रदेश िहको उच्चस्िरीय समममि 

प्रमखु सन्त्चव मु् य मरिी िथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय अध्यि 

सन्त्चव आरिररक माममला िथा काननु मरिालय सदस्य 

सन्त्चव उद्योग, पयणटन, वन िथा वािावरर् मरिालय/ वन, वािावरर् 
िथा भू-संरिर् मरिालय 

सदस्य 

सन्त्चव आमथणक माममला िथा योजना मरिालय सदस्य 

सन्त्चव भौमिक पूवाणधार ववकास मरिालय सदस्य 

सन्त्चव भमूम व्यवस्था, कृवष िथा सहकारी मरिालय सदस्य 

सन्त्चव प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग सदस्य 

प्रमखु/मे.स.ु प्रादेन्त्शक अस्पिाल सदस्य 

सन्त्चव प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य िथा जनसङ्ख्या ववषय हेने मरिालय  सदस्य सन्त्चव 
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अनसूुची ६: प्रदेश िहको  समरवय समममि 

सन्त्चव प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य िथा जनसङ्ख्या ववषय हेने मरिालय   अध्यि 

मनदेशक प्रदेश स्वास््य िामलम केरद्र सदस्य 

मनदेशक प्रदेश स्वास््य आपूमिण व्यवस्थापन केरद्र सदस्य 

उपसन्त्चव आरिररक माममला िथा काननु मरिालय सदस्य 

उपसन्त्चव उद्योग, पयणटन, वन िथा वािावरर् मरिालय सदस्य 

उपसन्त्चव आमथणक माममला िथा योजना मरिालय सदस्य 

उपसन्त्चव भौमिक पूवाणधार ववकास मरिालय सदस्य 

उपसन्त्चव भमूम व्यवस्थापन, कृवष िथा सहकारी मरिालय सदस्य 

उपसन्त्चव प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग सदस्य 

प्रमखु नीमि, काननु, मापदण्ड योजना िथा जनस्वास््य महाशाखा, 
प्रदेश न्त्स्थि स्वास््य िथा जनसङ्ख्या ववषय हेने मरिालय  

सदस्य 

मनदेशक प्रदेश स्वास््य मनदेशनालय सदस्य सन्त्चव 

मेयर (महा/उपमहा/नगरपामलका)/अध्यि गाउँपामलका  अध्यि 
प्रमखु प्रशासकीय अमधकृि सदस्य 

मवहला, बालबामलका िथा समाज कल्यार् शाखा प्रमखु सदस्य 
न्त्शिा, यवुा िथा खेलकुद शाखा प्रमखु सदस्य 

प्रशासन, योजना िथा अनगुमन शाखा प्रमखु सदस्य 
पूवाणधार ववकास िथा वािावरर् व्यवस्थापन शाखा प्रमखु सदस्य 
स्वास््य महाशाखा/शाखा प्रमखु सदस्य सन्त्चव 

 

अनसूुची ७: स्थानीय िहको समरवय समममि 

 स्थानीय िहको समममिले नागररक समाजका संस्था, सञ्चार माध्यम, मनजी िेि र सम्बन्त्रधि 
सरोकारवालाहरूलाई आवश्यकिा अनसुार समममिको बैठकमा आमरिर् गनण सक्छन ्। 
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अनसूुची ८. पाररभावषक शब्दावली 

१. SAFER Initiative 

मादक पदाथणको प्रयोगका कारर्ले ववश्वमा प्रमि १० सेकेरडमा १ जनाको मतृ्य ुहनेु अनमुान 
छ । ववश्व स्वास््य सङ्गठनले  सन ् २०१८ मा आफ्ना अरिराणष्ट्रीय साझेदारहरूको समेि 
सहयोगमा SAFER अमभयानको सरुुवाि गरेको हो । ५ वटा लागि प्रभावकारी कायणले 
मददराजरय हानलाई घटाउने यसको अमभप्राय 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 

औद्योमगक रूपमा उत्पाददि अस्वस्थकर न्त्चल्लो पदाथण (Trans-fat) लाई रावष्ट्रय खाद्य 
प्रर्ालीबाट सन ्२०२३ सम्म मनवारर् गने कुल शन्त्क्त स्रोि (Energy)  को १५ भरदा कम 
गने एउटा रर्नीमिक उपक्रम 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- Create Awareness of negative health infect of trans-fat among policy makers,           

producers, suppliers and the public.  

E- Enforce the compliance with policies and regulations.  

३. MPOWER 

प्रमिवषण कररब ८० लाख मामनसको मतृ्यकुो कारक रहेको धमु्रपानले १२ लाख जमिलाई ि 
अकैले गरेको धमु्रपानको (Second hand)  असरले मादणछ । MPOWER - सन ्२००३ को 
FCTC को आलोकमा सन ् २००८ मा ववश्व स्वास््य सङ्गठनले धमु्रपान मनयरिर् सम्बरधी 
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प्रभावकारी कायणहरू गनण सदस्य राष्ट्रहरूलाई गरेको मसफाररसहरूको सँगालो 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. 

४. PEN  

हालका ददनमा नसने रोगहरूको कारर्ले वषेमन ववश्वमा कररब ४ करोड मामनसहरूको मतृ्य ु
हनेु गदणछ । सीममि स्रोि र साधन भएका मलुकुहरूमा उपलब्ध स्रोिको समनु्त्चि प्रयोग गरी 
त्यहाँको प्राथममक स्वास््य सेवा प्रर्ालीमाफण ि मु् य मु् य नसने रोगहरूको व्यवस्थापन 
(न्त्स्क्रमनङ, मनदान, उपचार िथा प्रेषर्) गरी समदुायमा रोगको भार कम गने पर्द्मि हो ।  
P – Package of  

E- Essential  

N- Non communicable disease interventions for primary health care  

 

५. DALY  

जनस्वास््य र स्वास््यमा परेको प्रभावबारे लेखाजोखा गने प्रवक्रयामा  रोगको भारको मापन गने 
सूचक हो । यसलाई समयसँग जोडेर हेनुणपने हरुछ । समविमा यसले रूग्र्िा (Morbidity) र 
अकाल मतृ्य ु(premature mortality) दवैुलाई एउटै अङ्कमा  ल्याएर मापन गदणछ ।  

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 संववधान २०७२ मा नेपाली नागररकले मन:शलु्क पाउने ग्यारेरटी गरेको 
प्रवर्द्णनात्मक, प्रमिकारात्मक, उपचारात्मक र पनुस्थाणपनात्मक सेवाहरूको गमिशील एवंम 
सरिमुलि सूची  (Package)  नै आधारभिू स्वास््य सेवा हो ।  

B – Basic  

H- Health  
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S – Service  

P- Package  

यो सूचीमा स्वास््यका ९ वटा ववषय िेिहरू (Themes)  प्रमखु रूपमा रहेका छन ्।  

७. BMI   

व्यन्त्क्तको वकलोग्राममा भएको कुल वजनलाई उनकै ममटरमा नावपएको उचाइको वगणले भाग 
गदाण आउने फल BMI हो =       वजन (वक. ग्रा.) 

                              उचाइ२ (मम) 

बयस्कहरूमा BMI फलको अथण  

१८.५ भरदा कम –  रयून  वजन  

१८.५ देन्त्ख २४.९ – सामरय वजन 

२५.०० देन्त्ख २९.९ अमधक वजन 

३० र सोभरदा मामथ – धेरै मोटो (Obese) 

८. CRVS  

व्यन्त्क्तगि घटना दिाण प्रर्ालीले राष्ट्रका ववमभन्न योजना िजुणमालाई सघाउनको लामग ि्यहरू 
ददरछ । यस प्रर्ालीले मु् यिया दईुवटा ववषयलाई केरद्र मबरदमुा रा्दछ ।  

१. जनस्िरको बसाइँसराइ 

२. जरम मतृ्य ुदिाण – जसले जनसान्त्ङ्ख्यक  िथा स्वास््य सम्बरधी ि्याहरू ददरछ । यस 
प्रकारको सङ्ख्याले योजना िजुणमाका साथै नागररकको प्रशासमनक आवश्यकिा एवम ्काननुी 
हक स्थावपि गनण मदि गदणछ ।   

C- Civil  

R- Registration and  

V- Vital  

S – Statistics 

 

९. स्वास््य कर कोष ( Health Tax Fund)  

मानव स्वास््यलाई हामन परु् याउने सिुीजरय एवं मददराजरय पदाथणहरूमा िोवकए बमोन्त्जमको 
करबाट उठेको रकम जम्मा भई बनेको कोष हो । स्वास््य कर कोष मनयमावली, २०५१ 
बाट व्यवन्त्स्थि गररएको कोषको सञ्चालक समममिको अध्यिमा स्वास््य िथा जनसं्या 
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१०. STEPS Survey 

ववश्व स्वास््य सङ्गठनले नसने रोग र यसका जोन्त्खम कारकहरूको मनररिर मनगरानी राख्ने 
उद्देश्यले ियार गरेको िलुना योग्य, एकीकृि िथा स्िरीय सवेिर् ववमध हो । नेपालमा यस 
ववमध माफण ि सन २००८ मा पवहलो STEPS  सवे भयो । सन ्२०१३ र सन २०१९ मा 
गरी हालसम्म िीनवटा सभे सम्पन्न भइसकेको छ ।  
 

११. BEST Buys  

ववश्व स्वास््य सङ्गठनको मसफाररसमा जनस्िरमा सञ्चालन गररने त्यस्िा कायणहरू जस्ले सिुीजरय 
पदाथण, मददरा र ननुको उपभोग कम गनण सघाउँदै स्वस्थ जीवनशैली ववकास गनण मदि 
परु् याउँछ । Best Buys मा प्रमि DALY  बचावटको लागि १०० डलरभरदा कम पने लागि 
प्रभावकारी व्यावहाररक कायणक्रमहरू पदणछन ्।  

 

१२. Effective Interventions  

प्रमि DALY बचावटमा लागि रकम १०० डलरभरदा बढी रहेका िर लागि प्रभावकारी भनी 
छामनएका कायणहरूको सूची रहेको छ ।  
 

१३. People Centered Service 

आम समदुायको स्वास््य सम्बरधी आवश्यकिा र अपेिामा मनधाणरर् गररएको स्वास््य सेवाको 
ववन्त्शि पहल हो । व्यन्त्क्त, पररवार र समदुायलाई स्वास््य सेवामा लाभग्राहीको रूपमा माि 
नभई ववश्वसमनय स्वास््य सेवा प्रर्ालीको ववकासका लामग हरेक प्रवक्रयामा  मनररिर सहभागी 
भई समदुाय प्रमिको आ-आफ्नो दावयत्व एवं प्रमिबर्द्िामा स्वास््यकमी समेि मनररिर 
वक्रयाशील रहने अवस्था हो ।  
 

१४. जनमखुी उपचार पर्द्मि:  
समदुायको स्वास््य आवश्यकिाको पषृ्ठभमूममा समदुायकै रोजाइमा िय गररएको समरवयात्मक, 
सरुन्त्िि,् प्रभावकारी, समयानकुुल ममिव्ययी, िथा गरु्स्िरीय उपचार पर्द्मि हो । यस 
पर्द्मिलाई मनररिरिा ददई जीवन चक्रको सबै अवस्थामा प्रमिकारात्मक, उपचारात्मक, 
प्रवर्द्णनात्मक िथा प्रशामक सेवासमेि प्रदान गरी यसलाई एकीकृि गराइरछ । 
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१५. नसने रोगको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग ववश्वव्यापी कायणयोजना     
(२०१३ -२०२०)  
संयकु्त राष्ट्र सङ्घको २०११को महासभामा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमखु िथा सरकार प्रमखुहरूले 
ब्यक्त गरेको प्रमिबर्द्िाको मनररिरिास्वरूप नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्  
प्रमिकायणका लामग मूलिः सरकारको न्त्जम्मेवारी िथा अरिराणवष्ट्रय समदुायको समेि भमूमकाबारे 
स्पि पाररएको कायणयोजनाको दस्िावेज । 

 

१६. नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग दन्त्िर्पूवी एमसया िेिीय 
कायणयोजना (२०१३ -२०२०)  

ववश्वव्यापी प्रमिकायणको योजनालाई सघाउँदै नसने रोगहरूको यस िेिमा रहेको अत्यमधक 
भारलाई सम्बोधन गनण ववश्व स्वास््य सङ्गठनको दन्त्िर्पूवी एमसया िेि ववशेषको लामग ियार 
गररएको प्रमिकायणको दस्िावेज । 
 

१७. आधारभिू प्रववमध  
नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर् सरदभणमा अत्यावश्यक रहेका मनम्नमलन्त्खि वस्िलुाई 
आधारभिू प्रववमधहरूका रूपमा पवहचान गररएको छ:  

रक्तचाप मापन गने यरि 

वजन नाप्ने स्केल   

उचाइ नाप्ने स्केल  

रगिमा ग्लकुोजको मािा नाप्ने यरि (टेस्ट न्त्स्रप्ससवहि) 

 वपसाबमा प्रोवटनको मािा आकलन गने टेस्ट न्त्स्रप्स  
 

१८. स्वास््य प्रवर्द्णन अमधकारी  
समदुाय र त्यस अरिगणिका सदस्यहरूको स्वास््य अवस्थामा मनररिर सधुार ल्याउनका लामग 
आवश्यक चेिना अमभववृर्द् (स्वास््य न्त्शिा) गरी स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अमभप्रेररि गने 
कामका लामग िोवकएका अमधकारी हनु ् । वयनीहरूले यस कायणको अमिररक्त 
आवश्यकिाअनसुार स्वास््य सम्बरधी अरय कायण समेि गने िमिा रा्दछन ्। उदाहरर्का 
लामग ववद्यालयमा स्वास््य सम्बरधी ववषयको पाठ्यक्रम बनाउन सघाउने, समदुायमा प्रशामक 
सेवाको व्यवस्था ममलाउने । 



63  

 

 

अनसूुची ९: दोस्रो बहिुिेीय कायण योजना (२०२१ -२०२५) लागि 
अनमुानको साराशं  

औन्त्चत्य 

लागि अनमुान नेपालमा नसने रोगहरूको रोकथाम िथा मनयरिर्का लामग बहिुेिीय 
कायणयोजनाको एउटा अमभन्न भाग हो । कायणयोजनाको कायाणरवयका लामग आमथणक नीमि िथा 
ददगो र अनमुानयोग्य आमथणक स्रोिको आवश्यकिा रहरछ । आवश्यक बजेटको पूवाणनमुानले 
ममिव्यवयिाको लेखाजोखा, आमथणक स्रोिको पररचालन, नवीनिम ्आमथणक संयरि िथा नेपाल 
सरकारबाट हनेु बजेटको सीमा मनधाणरर्का लामग आधार प्रदान गनुणका साथै सरकारका िीनैवटा 
िहमा आमथणक स्रोिको समुनन्त्िििाका लामग स्पि आधार पमन उपलब्ध गराउँछ । यो ददगो 
ववकास लक्ष्यको पररलक्ष्य ३.४ हामसल गनणका लामग अपररहायण छ । 

 
खास उद्दशे्यहरू 

 बहिुेिीय कायणयोजनाका आधारमा गमिववमध र कायणक्रमहरू पररभावषि गने । 

 पररभावषि गमिववमधहरूको लामग आवश्यक स्रोिसाधनहरू पवहचान गने । 

 पवहचान गररएका स्रोिसाधनको पररमार् मनधाणरर् गने । 

 स्रोिसाधनको केरद्रीय खररद मूल्यमा समायोजन गने । 

 नसने रोगहरूको रोकथाम र मनयरिर् सम्बरधी बहिुेिीय कायणयोजनाको अमिररक्त लागि 
मनधाणरर् गने । 

अवलम्बन गररएका ववमध  

सीममि समय र स्रोिका कारर् अध्ययनले समविगि र सूक्ष्म लागि ववमधहरूको संयोजन 
अवलम्बन गर् यो । लागि अनमुानको लामग चरर्बर्द् रूपमा क्रमशः (१) रर्नीमिको पररभाषा, 
(२) कायणयोजनाको ववकास, (३) लागि शीषणकहरूको पवहचान, (४) लागि शीषणकहरूको 
मापन, (५) लागि शीषणकहरूको मूल्याङ्कन, र (६) आकँडाहरूको प्रमार्ीकरर् गररयो । बहृि ्
आमथणक वािावरर् र लागि प्रभावकाररिाको आधारमा हामीले दईुवटा लागि पररदृश्यहरू 
ववकास गरेका छौँ: पररदृश्य १ ले "Best buys" एवम ् "प्रभावकारी कायणहरू" (Effective      

Interventions) समावेश गदणछ र पररदृश्य २ ले पररदृश्य १ एवम ् ववश्व स्वास््य सङ्गठनले 
२०१७ मा पररभावषि गरेअनसुारका "अरय कायणहरू" (other interventions) समावेश गरेको 
छ ।  
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कायणक्रमहरूको प्राथममकिा मनधाणरर् "बेस्ट बाइज" को मापदण्ड िथा नसने रोगहरूबाट हनेु 
मतृ्य,ु रुग्र्िा र जोन्त्खम ित्त्वहरू िथा उपलब्ध र सम्भाववि स्रोिहरूको आधारमा गररएको  
छ । 
 

प्रमखु नमिजाहरू 

(1) पररदृश्य M "Best buys"  र "प्रभावकारी कायणहरू" अरिगणि बहिुेिीय कायणयोजनाको पाँच 
वषणका लामग कुल अमिररक्त लागि २ अबण ७१ करोड ५० लाख ( रूपैयाँ अनमुान गररएको 
छ भने पररदृश्य २ ("पररदृश्य १ र अरय कायणहरू") अरिगणि ३ अबण ९८ करोड ४० लाख 
रूपैयाँ अनमुान गररएको छ । पररदृश्य १ को िलुनामा पररदृश्य २ को लागि ४७% ले 
अमधक रहेको छ । 

(२) पररदृश्य १ मा प्रमिव्यन्त्क्त प्रमिवषण लागि रु १८ देन्त्ख २८ पछण भने पररदृश्य २ मा रु 
३२ देन्त्ख ३९ पछण । पररदृश्य १मा औसि वावषणक लागि ५४ करोड ३० लाख अनमुान 
गररएको छ भने पररदृश्य २ मा ७९ करोड ७० लाख अनमुान गररएको छ । पेन (PEN) र 
मानमसक स्वास््य सेवाहरू ववस्िार गदाण र ववद्यालय िथा समदुायमा आगामी शारीररक 
गमिववमधहरूको आधार ियार गदाण कायाणरवयनको पवहलो वषणमा थप लागिहरू उत्पन्न भएका 
छन ्। 

(३) पररदृश्य १ मा, लागिको झण्डै आधा वहस्सा (५१ प्रमिशि) उद्देश्य २: स्वास््य 
प्रवर्द्णनमा  खचण हनेु छ । त्यसपमछ उद्देश्य ३: स्वास््य प्रर्ालीमा (२६ प्रमिशि), उद्देश्य १: 
पैरवी, नेितृ्व र साझेदारीमा (८ प्रमिशि) खचण हनेु छ । पररदृश्य २ मा लागिको आधाभरदा 
बढी वहस्सा (५७ प्रमिशि) स्वास््य प्रर्ाली सदुृढीकरर्को लामग खचण हनेु छ ।        

@)@!÷@@ @)@@÷@#  @)@#÷@$ @)@$÷@% @)@%
@)@!÷@@ @)@@÷@# @)@#÷@$ @)@$÷@% 

@)@!÷@@ @)@@÷@# @)@#÷@$ @)  

@)@!÷@@ @)@@÷@#  @)@#÷@$ @)@$÷@% @)@%
@)@!÷@@ @)@@÷@# @)@#÷@$ @)@$÷@% 

@)@!÷@@ @)@@÷@# @)@#÷@$ @)  

 

s"n M @ ca{ &! s/f]8 %) nfv s"n # ca{ (* s/f]8 $) nfv 

चित्र १.१ : परिदृश्य १ (Best buys ि प्रभावकािी    

काययहरू) को  अचिरिक्त लागि (रु. किोडमा)  

चित्र १.२ : परिदृश्य २ (परिदृश्य १ ि अन्य काययहरू) को 

अचिरिक्त लागि (रु. किोडमा)  

@)@!÷@@ @)@@÷@#  @)@#÷@$ @)@$÷@% @)@%÷@^ 
@)@!÷@@ @)@@÷@#  @)@#÷@$ @)@$÷@% @)@%÷@^ 
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त्यसपमछ स्वास््य प्रवर्द्णनमा (३५ प्रमिशि), पैरवी िथा नेितृ्वमा (५ प्रमिशि) र मनगरानीमा 
(४ प्रमिशि) खचण हनेु छ । पररदृश्य १ मा स्वास््य प्रवर्द्णनमा बढी केन्त्रद्रि रहने छ भने 
पररदृश्य २ ले स्वास््य प्रर्ालीमा (उपचारात्मक) केन्त्रद्रि छ । उद्देश्य १ र ४ िलुनात्मक 
रूपमा साना छन ्र मिनले उद्देश्य २ र ३ को पूरकको रूपमा कायण गदणछन ्। 
 

(४) पररदृश्य १ मा लागिको िीन चौथाइ वहस्सा (७५ प्रमिशि) स्थानीय िहमा खचण हनेु    
छ । त्यसपमछ प्रदेश िहमा १० प्रमिशि र सङ्घीय िहमा १५ प्रमिशि लागि हनेु छ । 
पररदृश्य २ मा, लागिको आधाभरदा बढी वहस्सा स्थानीय िहमा खचण हनेुछ, त्यसपमछ प्रदेश 
िहमा ३९ प्रमिशि र सङ्घीय िहमा १० प्रमिशि हुने छ । पररदृश्य २ को िलुनामा पररदृश्य 
१ ले सेवामा समदुायको पहुँच र उपयोगमा थप सधुार ल्याउने छ ।   

 

 
 

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

sfo{x¿_ sf] p2]Zocg';f/ cltl/Qm nfut k|ltztdf  
rq #=@ M kl/b[Zo @ -kl/b[Zo ! / cGo sfo{x¿_ df 

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

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 लागिको कररब आधा वहस्सा (४८ प्रमिशि) स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालयअरिगणि खचण हरुछ । त्यसपमछ, यवुा िथा खेलकूद मरिालय (MoYS) अरिगणि २८ 
प्रमिशि, न्त्शिा, ववज्ञान िथा प्रववमध मरिालय (MoEST) अरिगणि १२ प्रमिशि, सङ्घीय माममला 
िथा सामारय प्रशासन मरिालय (MoEWRI) अरिगणि ६ प्रमिशि, ऊजाण, जलस्रोि िथा मसँचाइ 
मरिालय (MoFAGA) अरिगणि ३ प्रमिशि र गहृ मरिालय (MoHA) अरिगणि २ प्रमिशि खचण 
हनेु छ । िर पररदृश्य २ मा, लागिको झण्डै दईु मिहाइ वहस्सा (६४ प्रमिशि) स्वास््य िथा 
जनसं्या मरिालय अरिगणि खचण हरुछ । त्यसपमछ, यवुा िथा खेलकूद मरिालयअरिगणि १९ 
प्रमिशि, न्त्शिा, ववज्ञान िथा प्रववमध मरिालयअरिगणि ८ प्रमिशि, सङ्घीय माममला िथा सामारय 
प्रशासन मरिालयअरिगणि ४ प्रमिशि ऊजाण, जलस्रोि िथा मसँचाइ मरिालयअरिगणि २ प्रमिशि 
र गहृ मरिालयअरिगणि २ प्रमिशि खचण हनेु छ । पररदृश्य १ मा स्वास््य िेि बावहरका 
गमिववमधमा लागिको आधा जमि भाग खचण लाग्ने अनमुान छ भने पररदृश्य २ मा स्वास््य 
िेिमा ६४ प्रमिशि खचण हनेु अनमुान रहेको छ । 

(६) पररदृश्य १ मा, यवुा िथा खेलकूद मरिालयअरिगणि हनेु प्रमखु लागि खचणमा 
पामलकाहरूमा स्वास््य प्रवर्द्णनको लामग खुला न्त्जमको स्थापनामा (योग र व्यायामशाला) 
हनेुछन ्भने न्त्शिा, ववज्ञान िथा प्रववमध मरिालयअरिगणि हनेु प्रमखु लागि खचणमा माध्यममक 
ववद्यालय िहमा शारीररक गमिववमधहरू ववस्िार गने कायणमा हनेु छ । स्वास््य िथा जनसं्या 
मरिालय अरिगणि हनेु प्रमखु खचण नसने रोगहरूको स्क्रमनङका कायणमा हनेु छ । 

   

(७) दवैु पररदृश्यमा, उपकरर्÷सामग्री प्रमखु वहस्सा हनेु छ । पररदृश्य १ मा कुल अमिररक्त 
लागिको कररब एक मिहाइभरदा बढी वहस्सा (३८ प्रमिशि) उपकरर् सामग्रीमा खचण हनेु छ 
भने पररदृश्य २ मा आधाभरदा बढी वहस्सा (५५ प्रमिशि) यसै शीषणकमा परीिर्को उपकरर् 
खचण हनेु छ । पररदृश्य १ मभि पने खुला न्त्जमका लामग चावहने उपकरर्, चालकहरूमा 

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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मादक पदाथण सेवनको स्िर, सडक सरुिा, स्वच्छ इरधनहरूको प्रयोगको प्रवर्द्णन आदद  
पदणछन ्। त्यसैगरी, प्रदेश िहमा नसने रोगहरूको ववन्त्शिकृि सेवाको ववस्िारको लामग चावहने 
मेमडकल र सन्त्जणकल उपकरर् िथा सामग्रीहरू पररदृश्य २ मा थवपएको छ ।  

पररदृश्य १ मा कुल अमिररक्त लागिको पाँच भागको एक भाग (१९ प्रमिशि) िामलममा खचण 
हनेु छ भने पररदृश्य २ मा १३ प्रमिशि हनेु छ । 
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अनसूुची १०: बहिुिेीय कायण योजना िजुणमामा योगदान परु् याउन ेसंयरि 
मनदेशक समममि 

१) अध्यि, लक्ष्मर् अयाणल, सन्त्चव, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
२) डा. रोशन पोख्रले, प्रमखु ववशेषज्ञ/सन्त्चव, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
३) श्री महेरद्र प्रसाद शे्रष्ठ, प्रमखु ववशेषज्ञ, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
४) श्री दीपेरद्र रमर् मसंह, महामनदेशक, स्वास््य सेवा ववभाग 
५) डा. गरु्राज लोहनी, प्रमखु, नीमि योजना िथा व्यवस्थापन महाशाखा, स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय 
६) डा. वकरर् रूपाखेिी, सहसन्त्चव, रावष्ट्रय योजना आयोग 
७) डा. मडल्ली राम शमाण, सहसन्त्चव, सञ्चार िथा सूचना प्रववमध मरिालय 
८) श्री धनीराम शमाण, सहसन्त्चव, अथण मरिालय 
९) श्री गोववरद प्रसाद ररजाल, सहसन्त्चव, गहृ मरिालय 
१०) डा. जागेश्वर गौिम, प्रमखु, समरवय महाशाखा, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
११) डा. ववकास देवकोटा, प्रमखु, गरु्स्िर मापन िथा मनयमन महाशाखा, स्वास््य िथा 

जनसं्या मरिालय 

१२) डा. कृष्र् पौडेल, मनदेशक, इवपमडममयोलोजी िथा रोग मनयरिर् महाशाखा, स्वास््य 
सेवा ववभाग 

१३) डा. राजेश साम्भाजीराव पाण्डव, प्रमखु, ववश्व स्वास््य सङ्गठन नेपाल न्त्स्थि कायाणलय 
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प्राववमधक कायणदल  

१) अध्यि:डा. जागेश्वर गौिम, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
२) सदस्य:श्री यसोदा अयाणल, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
३) सदस्य:डा. गरु्मनमध शमाण, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
४) सदस्य:डा. सममर कुमार अमधकारी, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
५) सदस्य:डा. फन्त्र्रद्र बराल, इवपमडममयोलोजी िथा रोग मनयरिर् महाशाखा, स्वास््य सेवा 

ववभाग 
६) सदस्य:श्री कुञ्ज प्रसाद जोशी, रावष्ट्रय स्वास््य न्त्शिा, सूचना िथा सञ्चार केरद्र, स्वास््य 

सेवा ववभाग 
७) सदस्य:श्री केदार पराजलुी, प्रमखु, पोषर् शाखा, स्वास््य सेवा ववभाग 
८) सदस्य:श्री सरेुरद्र राज जोशी, उपसन्त्चव, उद्योग, वान्त्र्ज्य िथा आपूमिण मरिालय 
९) सदस्य:श्री केदार प्रसाद नेपाल, उपसन्त्चव, भौमिक पूवाणधार िथा यािायाि मरिालय 
१०) सदस्य:श्री चरद्र जोशी, कृवष िथा पशपुरछी ववकास मरिालय 
११) सदस्य:श्री िलुसी बहादरु शे्रष्ठ, उपसन्त्चव, सङ्घीय माममला िथा सामारय प्रशासन मरिालय 
१२) सदस्य:श्री शामलग्राम भसुाल, उपसन्त्चव, न्त्शिा, ववज्ञान िथा प्रववमध मरिालय 
१३) सदस्य:श्री मनुा शमाण, उपसन्त्चव, काननु, रयाय िथा संसदीय माममला मरिालय 
१४) सदस्य-सन्त्चव, श्री भीमप्रसाद सापकोटा, स्वास््य िथा जनसं्या मरिालय 
१५) सदस्य:डा. लोमनम प्रसाई दीन्त्िि, नेसनल प्रोफेसनल अवफसर, ववश्व स्वास््य सङ्गठन 
१६) डा. सेनेरद्र राज उप्रेिी, प्राववमधक सल्लाहकार 
१७) श्री घनश्याम पोख्रले, परामशणदािा 
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