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अध्याय-१: पररचय
१.१ पृष्ठभूनम
स्वास््र्जस्थनतको दृर्िकोणबाट हेदाि अपािता िभएका व्र्जिहरूको भन्त्दा अपािता भएका
व्र्जिहरूको स्वास््र्जस्थनत कमजोर रहेको, शैजक्षक अवस्था कमजोर रहेको, आनथिक सहभानगता
कम रहेको तथा गरीबीको दर उच्च रहेको दे जखएको छ। केहीहद्सम्म र्सको कारणका रूपमा
अपािता भएका व्र्जिहरूले गुणस्तरीर् आिारभूत स्वास््र्सेवाको पहुाँचमा र्वनभन्न र्कनसमका
बािाहरूको सामिा गिुप
ि िे र अपािता भएका व्र्जिहरूले अपािता िभएका व्र्जिहरूको
तुलिामा उिीहरूको स्वास््र्सम्बन्त्िी आवश्र्कता पूरा गिे सवालमा बढी िै मारामा ध्र्ाि
पुर्र्ाउि िसकेको उिीहरूले अिुभनू त गरररहेका हुन्त्छि् ।
िेपालले अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी महासजन्त्ि (सीआरपीडी) तथा सो
महासजन्त्िसाँग सम्बजन्त्ित स्वैजच्छक आलेख, २००९ लाई अिुमोदि गररसकेको छ।

उि

आले खको िारा २५ ले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई र्विाकुिै भेद्भाव उच्चतम रूपमा प्राप्त
हुिसक्ट्िे स्तरीर् स्वास््र्सेवा उपभोग गिि पाउिे अनिकार रहेको र र्सका लानग पक्ष रािले
अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र्सेवामा पहुाँच सुनिजश्चत गिि सबैप्रकारका उपर्ुि तररका
ु ा साथै र्र्िमा स्वास््र्सम्बन्त्िी पुिःस्थापिा सेवा
अपिाउिुपिे हुन्त्छ जुि लै र्िकसं वेदिशील हुिक
समावेश भएका हुन्त्छि् । सम्बद्ध त्र्प्रमाणको आिार निमािण गिे , सीआरपीडी कार्ािन्त्वर्ि
गििका लानग राजिीनतक प्रनतबद्धता हानसल गिे , अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारलाई
सं स्थागत गिे एवम् स्वास््र्सेवामा उिीहरूको समाि पहुाँच उपलब्ि गराउिे तथा सबैप्रकारका
र्वभेद्कारी व्र्वहार र प्रवृजिलगार्त सामाजजक मूल्र्मान्त्र्तामा हुिपु िे पररवतििका र्वषर्मा प्रगनत
सुस्त रहेको छ ।
िेपालको सं र्विािले अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारका लानग उल्लेखिीर् बढोिरी गरे को
छ । सं र्विािले सम्पूणि िागररकको मािवअनिकार र आिारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्र्ाभूनत गरे को
छ, जसमा अपािता भएका व्र्जिहरूको जीविस्तर सुिार गििका लानग प्राविािहरू समावेश
गरे को छ । सं र्विािले शारीररक वा मािनसक रूपमा अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग राज्र्
सं रचिामा सहभानगताको अनिकार प्रदाि गरे को छ र साविजनिक सेवाहरूबाट प्राप्त हुिे लाभमा
समावेजशता कार्म गिे प्राविाि राखेको छ । दोस्रोमा, र्व.सं . २०७४ सालमा िै सरकारले
अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी महासजन्त्ि (सीआरपीडी) अिुरूप अपािता भएका
व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी ऐि कार्ािन्त्वर्िमा ल्र्ाएको र

सो ऐिले मािवअनिकारको

दृर्िकोणलाई अिीकार गरे को छ । ऐिले जशक्षा, स्वास््र्,

रोजगारी, साविजनिक भौनतक

पूवाििार, र्ातार्ात र सूचिा तथा सञ्चारसेवाहरूमा समाि पहुाँच सुनिजश्चत गरे कोछ । र्सले
1

अपािताको आिारमा हुिे सबैप्रकारका र्वभेदलाई निषेनित गरे कोछ । अपािता व्र्वस्थापि
(रोकथाम, उपचार र पुिःस्थापिा) िीनत, रणिीनत र अपाितासम्बन्त्िी दशवषे कार्िर्ोजिा (र्व.सं .
२०७३–२०८२)ले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई आिारभूत स्वास््र्सेवामा अपािता िभएका
व्र्जिसरह समाि पहुाँच प्रदाि गिे व्र्वस्थाका साथै उिीहरूको आवश्र्कताका आिारमा
र्वजशिीकृत स्वास््र्सेवा र पुिःस्थापिा सेवासमेत प्रदाि गिे व्र्वस्था गरे को छ ।

१.२ निदे जशकाको उद्देश्र् तथा औजचत्र्
प्राथनमक, माध्र्नमक र उच्चस्तरमा लजक्षत र्स निदे जशकाको उद्देश्र् निम्िािुसार रहेका छि्:


अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र्अनिकारसम्बन्त्िी रार्िर् अन्त्तरािर्िर् कवुल पूरा गिि
स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूलाई सवल तुल्र्ाउिु ।



सम्मािजिक
स्वास््र्सेवामा

र

मर्ािददत
पहुाँचका

तररकाले
लानग

स्वास््र्ोपचार

अपािता

भएका

उपलब्ि

गराउि

तथा

गुणस्तरीर्

व्र्जिहरूले

सामिा

गिे

प्रवृजिजन्त्र्,

सञ्चारसम्बन्त्िी र सं रचिागत बािाअड्चिहरूलाई न्त्र्ूिीकरण गिे र्वषर्मा स्वास््र्सेवाप्रदार्कहरूलाई व्र्वहाररक ज्ञाि प्रदाि गिे ।


प्राथनमक स्वास््र्ोपचार सेवामा अपािता समावेजशतालाई एकीकृत गिे सेवाप्रदार्कहरूको
जजम्मेवारी र सो जजम्मेवारी वहि गिे तौर-तररकाका र्वषर्मा प्राथनमक स्वास््र्ोपचारमा
सं लग्ि कमिचारीहरूलाई मागिदशिि प्रदाि गिे ।



दितीर् तह र उच्च तहका अस्पताललाई अस्पतालको उपचार सेवाप्रवाहमा अपािता
समावेजशतालाई एकीकृत गिे उिीहरूको जजम्मेवारी तथा प्रगनतउन्त्मुख तवरले अपािता
समावेशी

जचर्कत्सा

सेवा, अपािता

र्वशेषका

र्वजशर्िकृत

सेवा

तथा

स्वास््र्सम्बन्त्िी

पुिःस्थापिा सेवालाइि आत्मसात गिे तौर-तररकाका र्वषर्मा मागिदशिि प्रदाि गिे ।


ाँ र्ोग्र्ता र सेवाग्राहीमुखी स्वास््र्ोपचारका र्वषर्मा
अपािता-समावेशी स्वास््र्सेवा, सोमा पहुच
जशक्षा र प्रजशक्षण टे वा प्रदाि गिे ।



अपािता समावेशी स्वास््र्ोपचारको बन्त्दोबस्त नमलाउि तथा अपािता भएका व्र्जिहरूको
स्वास््र्सम्बन्त्िी आवश्र्कताको पररपूनति गििका लानग सािि, स्रोत र साझेदारी हानसल गिि
स्वास््र् व्र्वस्थापिलाई सघाउिे ।

अपािता समावेशी नसद्धान्त्तहरू तथा स्वास््र्सेवाका अभ्र्ासहरूमा स्वास््र्क्षेरको समबुझाइ सृजिा
गिुि र्स निदे जशकाको ध्र्ेर् रहेको छ । र्सले अपािता समावेशीकरणलाई स्वास््र् सेवाप्रवाह
प्रणालीको मूलप्रवाहमा कसरी समावेश गिे तथा अपाितासाँग सम्बजन्त्ित कािूि र िीनतअन्त्तगित
स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले आफ्िा जजम्मेवारीको कार्ािन्त्वर्ि कसरी गिे भन्ने र्वषर्मा मागिदशिि
प्रदाि गदिछ ।
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१.३ निदे जशका निमािण र्वनि
स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्, स्वास््र्सेवा र्वभाग, इर्पनडनमर्ोलोजी तथा रोग निर्न्त्रण
महाशाखाको िेतत्ृ वमा एउटा प्रार्वनिक कार्िसमूह बिाई र्स निदे जशकाको निमािण गररएको हो ।
प्रार्वनिक कार्िसमूहमा स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्, स्वास््र्सेवा र्वभाग तथा र्वजशि
प्रकारका अपािता भएका व्र्जिहरूको प्रनतनिनित्व गिे र अपािता भएका व्र्जिहरूको
सं स्थाहरूमध्र्ेबाट प्रनतनिनित्व गिे र्वज्ञहरूको सहभानगता रहेको नथर्ो । प्रार्वनिक कार्िसमूहले
र्ो निदे जशका तर्ार गििका लानग र्ोजिा तजुम
ि ा गिे, निदे जशकाले समेट्िे कार्िक्षेर र र्वषर्वस्तु,
समीक्षाको र्वनि र प्रर्क्रर्ा, परामशि र सूचिा सङ्कलिको र्वनि र तररका स्वीकृत गिे कार्ि गरे को
नथर्ो । प्रार्वनिक कार्िसमूहले अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग स्वास््र्सेवामा हुिपु िे
पहुाँचलाई कसरी थप सुिार गिि सर्कन्त्छ भन्त्िे र्वषर्मा रार्िर् तथा अन्त्तरािर्िर् दस्तावेजहरूको
समीक्षा, अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी महासजन्त्ि (सीआरपीडी) तथा िेपालको
कािूिी सं रचिाको र्वश्लेषण गरे को नथर्ो । र्स कार्िसमूहले निदे जशकाको कार्िक्षेर, निदे जशकामा
समावेश गररिे र्वनभन्न र्वषर् र प्राविािहरू नििािरण गरे को नथर्ो ।
अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग स्वास््र् सेवाप्रवाहको र्वद्यमाि जस्थनतसाँग सम्बजन्त्ित अिुभव र
अिुभनू तको जािकारी हानसल गििका लानग सङ्घीर्, प्रादे जशक र स्थािीर् तहहरूमा परामशि र
र्वषर्केजन्त्रत छलफलहरूको आर्ोजिा गररएको, जसमा उिीहरूको स्वास््र्सम्बन्त्िी आवश्र्कता
र पहुाँचमा दे जखएका बािाअड्चिहरू, उिीहरूको आवश्र्कताको पररपूनतिका उपार् र अनिकारको
उपर्ोग गिे उपार्को पर्हचाि गिेसमेतका र्वषर्मा सूचिा र जािकारी सङ्कलि गररएको नथर्ो।
सङ्घीर् तहमा मर्हला बालबानलका र ज्र्ेष्ठ िागररक मन्त्रालर्, स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्,
स्वास््र्सेवा र्वभाग, रार्िर् अपाि महासङ्घ िेपाल, अपाितार्वशेषका सङ्घ तथा सं स्थाहरू, गैह्रसरकारी सं स्थाहरू, अपािता भएका व्र्जिहरू, जचर्कत्सा र्वज्ञहरू र सामाजजक अनभर्न्त्ताहरूसाँग
परामशि गररएको छ ।
प्रादे जशक र स्थािीर् तहमा निदे जशकाको उपर्ुिता, पर्ािप्तता र कार्ािन्त्वर्िमा ल्र्ाउि सर्किे
र्वषर्मा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्, स्वास््र् निदे शिालर्का अनिकारीहरू, प्रादे जशक अस्पतालहरू
र स्वास््र् सं स्थाका कमिचारीहरूसाँग परामशि गररर्ो । स्थािीर् तहमा अपािता समावेशी
स्वास््र्सेवामा कसरी सुिार गिे भन्ने र्वषर्मा सामाजजक र्वकास महाशाखा, स्वास््र्सेवा
एकाइहरू र स्वास््र् सं स्थाका कमिचारीहरूसाँग परामशि गररर्ो । प्रादे जशक र स्थािीर् तहमा
स्थािीर् जिप्रनतनिनिहरू, सरकारी कमिचारीहरू र अपाितासम्बन्त्िी सं स्थाका प्रनतनिनिहरूसाँग
निदे जशकालाई प्रादे जशक र स्थािीर् तहका स्वास््र् सेवाप्रवाह प्रणालीमा कसरी सं स्थागत गिि
सर्कन्त्छ भन्ने र्वषर्मा केजन्त्रत रही परामशि गररर्ो ।
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निदे जशकाको मस्र्ौदा तर्ार भएपनछ दोस्रो चरणका परामशिका कार्ि सम्पन्न गररर्ो ।
निदे जशकाको मस्र्ौदालाई प्रारजम्भक चरणका परामशिमा सहभागी सरोकारवालाहरूलाई र्वतरण
गररर्ो । प्राप्त पृष्ठपोषणलाई नमलाि गरी निदे जशकामा आवश्र्क पररमाजिि र सं शोिि गररएको
हो । रार्िर् कार्िशालामा निदे जशकाको समीक्षा गरी र्सलाई अजन्त्तम रूप ददिे कार्ि गररर्ो ।

१.४ र्स निदे जशकाको प्रर्ोगकतािहरू
र्स निदे जशकाका प्राथनमक रूपमा लजक्षत प्रर्ोगकतािहरूः
क.

सम्पूणि स्वास््र् सेवाका कमिचारीहरूः अपाितालाई राम्ररी बुझ्ि र अपािता समावेशी
नसद्धान्त्तहरूबारे र स्वास््र् सेवाप्रवाहका असल अभ्र्ासहरूबारे स्पिता हानसल गिि ।

ख.

अग्रपजङ्तका स्वास््र् कमिचारीहरूः अपािता भएका व्र्जिहरूसाँग आदरपूवक
ि
कसरी
व्र्वहार गिे र उिीहरूलाई सहर्ोग प्रदाि कसरी गिे भन्ने र्वषर्मा बुझ्ि ।

ग.

कार्िक्रम वा आर्ोजिा निमािणको कार्ि, सोको कार्ािन्त्वर्ि, अिुगमि र मूल्र्ाङ्किमा संलग्ि
कमिचारीहरू: अपाितालाई

मूलप्रवाहमा ल्र्ाउिका लानग प्रवेश नबन्त्दुहरूको पर्हचाि गिि

तथा सङ्घीर्, प्रादे जशक र स्थािीर् तहहरूमा अपािता समावेशी स्वास््र्सेवाको प्रभावकारी
रूपमा प्रवाह गिि ।
अन्त्र् सरोकारवालाहरू जसका लानग र्ो निदे जशका सूचिाको श्रोत हुिसक्ट्छः
घ.

बाह्य र्वकास साझेदारहरू, रार्िर् तथा अन्त्तरािर्िर् गैह्र-सरकारी सं स्थाहरू ।

ङ.

अस्पताल र स्वास््र् सं स्थाको व्र्वस्थापि सनमनतमा प्रनतनिनित्व गिे सं स्थाहरू र सहभागी
व्र्जिहरू ।

च.

अपािता

भएका व्र्जिको

सिठि, सामुदार्र्क

सं स्थाहरू

तथा स्वाथि एवम् दबाब

समूहलगार्तका िागररक समाजका सिठिहरू ।
छ.

सम्बद्धक्षेरका अिुसन्त्िाि सं स्थाहरू, र्वज्ञहरू तथा पेशागत समूहका व्र्जिहरू ।

१.५ प्रमुख शब्दहरूको पररभाषा
र्वषर् वा सन्त्दभिले अको अथि िलागेमा, निदे जशकामा रहेका मु्र् मु्र् शब्दलाई निम्िािुसार
पररभार्षत गररएको छ:
क. अपािता भिेको अशिता भएका व्र्जि र प्रवृजिजन्त्र् तथा वातावरणीर् बािाअड्चिहरूको
बीचमा हुिे अन्त्तरर्क्रर्ात्मक सम्बन्त्िको पररणाम हो । अपािता भएका व्र्जिअन्त्तगित ती
व्र्जिहरू पछिि ् जसमा लामो समर्दे जख शारीररक, मािनसक, बौर्द्धक वा चेतिासम्बन्त्िी
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अशिता रहेको हुन्त्छ, जसले गदाि र्वनभन्न बािाअड्चिहरूसाँग अन्त्तरर्क्रर्ा गदाि उिीहरूलाई
अरू व्र्जिको दााँजोमा समाि आिारमा समाजमा पूणि र प्रभावकारी सहभानगता गििमा
अवरोि पैदा हुिे समेतलाई जिाउाँछ ।
ख. अपािता भएका व्र्जिहरूअन्त्तगित ती व्र्जिहरू पछिि् जसमा लामो समर्दे जख शारीररक,
मािनसक, बौर्द्धक

र

सं वेदिासम्बन्त्िी

अशिता

रहेको

हुन्त्छ, जसले

गदाि

र्वनभन्न

बािाअड्चिहरूसाँग अन्त्तरर्क्रर्ा गदाि अन्त्र् व्र्जिको दााँजोमा समाि आिारमा समाजमा पूणि
र प्रभावकारी सहभानगता गििमा अवरोि गदिछ ।
ग. पहुाँच, पहुुँचयक्
ु तपहुुँचयक्
ु तता र पहुाँचर्ोग्र् भन्नाले अपािता भएका व्र्जिहरूले स्वास््र्सेवा
तथा सुर्विाहरू अन्त्र् व्र्जिहरू झैं समाि आिारमा पाउिे सुनिजश्चतता गिुि हो जसबाट
उिीहरूको सम्माि र स्वतन्त्रताको सम्बद्धिि हुन्त्छ । र्सका लानग अपािता भएका
व्र्जिहरूले स्वास््र्सेवामा पहुाँचका लानग सामिा गिुप
ि िे भौनतक, सञ्चार, प्रवृजिजन्त्र्, र्विीर्
र सं स्थागत बािाअड्चिहरू हटाउिु आवश्र्क हुन्त्छ ।
ाँ अन्त्तगित चार चरणहरू छि्ः
१. भौनतक पहुच
अ.

पहुाँच:

समुदार्मा आवतजावत गिि सक्ट्िु र आफैं कुिै स्वास््र्सेवा
केन्त्रसम्म पुग्िसक्ट्िु । र्सअन्त्तगित अपािता भएका व्र्जिहरूलाई
स्वास््र्

केन्त्रसम्म

र्ारा

गििका

लानग

र्ातार्ात

पहुाँचर्ोग्र्

बिाउिुपछि ।
आ.

प्रवेश:

स्वास््र्केन्त्रनभर प्रवेश गिि सक्ट्िे सवलता हानसल गिुि । र्सका
लानग स्वास््र्केन्त्र पररसरमा समर्ािुकूलिको आवश्र्कता पिि
सक्ट्छि् जस्तै र्र्ाम्पको उपलब्िता, सजजलै पढ्ि सर्किे अक्षरमा
ले जखएका सङ्केतपाटी वा ब्रे लनलर्प वा अन्त्र् भौनतक सं रचिा जसले
गदाि अपािता भएका व्र्जिहरूलाई स्वास््र् सं स्थामा उजचत स्थाि
ठम्र्ाउि र त्र्हााँ प्रवेश गििका लानग सक्षम बिाउि सर्कर्ोस् ।

इ.

ओहोर-दोहोर

सम्पूणि स्वास््र्सेवा केन्त्र पररसरमा एउटा भविबाट अकोमा वा

गिि:

एउटा तल्लाबाट अकोमा पुग्ि सर्किे बिाउिे । र्सका लानग
भविमा सं रचिागत पररवतििहरू गिुप
ि िे हुिसक्ट्छ जसले शारीररक
अपािता भएका व्र्जिहरू सुरजक्षत तवरले ओहोरदोहर गिि सक्ट्िे
हुन्त्छि् र/वा थप सङ्केतपाटीहरू रा्िुपिे हुिसक्ट्छ जसले दृर्ि वा
सं ज्ञािात्मक

दोष

भएकाहरूले

ठम्र्ाउि सक्ट्िे हुन्त्छि् ।
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कहााँ

कसरी

पुग्िे

भन्ने

कुरा

ई.

प्रर्ोग:

भविनभरका

समस्त

सेवासुर्विाहरू

प्रर्ोग

गिि

सक्ट्िु

।

उदाहरणका लानग, अपािता भएका व्र्जिहरूले सुर्वस्तापूवक
ि
प्रर्ोग गिि सर्किे फनििचर तथा अन्त्र् सामग्रीहरू, अिुकूल हुिे गरी
बिाएको शैय्र्ा जसमा अपािता भएका व्र्जिहरू सुरजक्षत तवरले
चढ्ि ओनलिि सकुि्, पहुाँचर्ोग्र् शौचालर्को सुर्विाका साथै बर्हरा
व्र्जि वा सुस्त श्रवण भएकाहरूका लानग घण्टी (अलामि) वा
सङ्केत (नसग्िल)को उपर्ोग गिे व्र्वस्था ।
ाँ भन्नाले व्र्जिहरूबीच अन्त्तरवैर्जिक सञ्चार सुनिजश्चत गिुि हो र उपलब्ि
२. सञ्चार पहुच
सूचिाहरू अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग पहुाँचमा पुर्र्ाउिु हो जसले उिीहरू ती
सूचिा र जािकारीबाट अिनभज्ञ वा र्वमुख हुि िपरोस्

। र्सअन्त्तगित भाषाको प्रर्ोग र

पहुुँचयक्
ु त सूचिा, सामग्रीहरूलाई समार्ािुकूल बिाउिु हो । अपािता पहुुँचयक्
ु त
सङ्केतले अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग पहुुँचयक्
ु त सेवाहरू, तलाहरूको िक्ट्शा र
स्वास््र्

सं स्थाको

िक्ट्शाका

बारे मा जचिाउाँदछ

।

पहुाँचर्ोग्र्

सञ्चारमाध्र्म

र

सामग्रीहरूका बारे मा व्र्वहाररक उदाहरणका लानग तल ददइएको सञ्चारको पररभाषा
हेिह
िु ोस् ।
३. प्रवृजि जसले अपािता भएका व्र्जिहरूको मर्ािदा, अनिकार र सम्मािको सम्बद्धिि गदिछ
जसले उिीहरूलाई स्वास््र्सेवामा पहुाँचका लानग महत्वपूणि कारकतत्वका रूपमा भूनमका
खेल्दछि् । र्सअन्त्तगित अपािता भएका व्र्जिहरूलाई कलं र्कत गिे, हेप्िे, र्वभेद
गिेजस्ता िकारात्मक प्रवृजिहरूको अन्त्त्र् गिे कार्ि पदिछ, र्किभिे र्स्ता प्रवृजिले
उिीहरूलाई स्वास््र्सेवाबाट वजञ्चत गिे कार्ि गदिछ । उदाहरणका लानग, अपािता
ु ाँद
भएका व्र्जिहरू र्ौनिक रूपमा सर्क्रर् हुिह
ु ै ि भन्ने स्वास््र् कार्िकतािको सोचको
कारण उिीहरू र्ौनिक अनिकार र र्ौिसम्बन्त्िी सेवामा पहुाँचबाट वजञ्चत हुन्त्छि् ।
४. र्विीर्

ाँ ले
पहुच

अपािता

भएका

व्र्जिहरूका

लानग

स्वास््र्सेवा

ाँ मा
पहुच

रहेका

बािाअड्चिहरू हटाउाँछ । र्ो खासगरी र्सकारण पनि महत्वपूणि छ र्क िेपालमा रहेका
अपािता भएका व्र्जिहरू अथि व्र्वस्थामा सहभागी हुिका लानग थप बािाअड्चिहरूको
सामिा गिुप
ि िे कारणले गदाि अन्त्र् व्र्जिहरूभन्त्दा उिीहरू आनथिक रुपमा र्वपन्न हुिपु िे
अवस्था रहिे हुन्त्छ ।
५. संस्थागत बािाअड्चिहरू जसको अपािता भएका व्र्जिहरूले सामिा गिुप
ि िे हुन्त्छ,
र्सअन्त्तगित अपािता भएका व्र्जिको अनिकार कार्म गिे कािूि तथा िीनतको कमजोर
कार्ािन्त्वर्ि तथा स्वास््र्प्रणाली र स्वास््र्सेवामा रहेका कमीकमजोरीहरू जसले
अपािता

भएका

व्र्जिलाई

िजानिंदो
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तररकाले

बेवास्ता

गिे

र

उिीहरूको

आवश्र्कतालाई अन्त्र् व्र्जिसरह समाि रूपमा सम्बोिि गिि िसक्ट्िे जस्ता अवस्था
र्वद्यमाि रहेका हुन्त्छि् ।उदाहरणका लानग, अपािता भएका व्र्जिहरूले स्वास््र्सेवा
प्रर्ोग गरे को आिारसम्बन्त्िी प्रमाणको अभाव तथा स्वास््र्सेवाप्रणालीसम्बन्त्िी निणिर्
नलिे तथा सुपरीवेक्षण गिे निकार्हरूमा अपािता भएका व्र्जिहरूको सहभागी हुिे
अवसरको अभावले गदाि अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारहरूलाई साकार हुि िददिे
प्रवृजि वा बािक तत्वहरू िै सं स्थागत बािाअड्चिहरू हुि ् ।
घ. बािाअड्चिहरू त्र्स्ता तगाराहरू हुि ् जसले अपािता भएका व्र्जिहरूलाइि उिीहरूको
सहभानगता वा स्वतन्त्रतपूवक
ि जीविर्ापि गिे, काममा सं लग्ि हुिे, र्ारा गिे र/वा भविहरू,
सेवाहरू, फारामहरू, सूचिामा अरुले झैं समाि रूपमा पहुाँच पाउिे कार्िमा अड्चि वा
रोकावट

पैदा

गदिछि्

।

बािाअड्चिहरू

प्रवृजिजन्त्र्, भौनतक, वातावरणीर्, र्विीर्,

सञ्चारसम्बन्त्िी वा सं स्थागत हुि सक्ट्छि् । उदाहरणका लानग, वातावरणीर् बािाअड्चिले
अपािता भएका व्र्जिहरूलाई र्ारा गिि वा कुिै भविको पहुाँचमा रोक्ट्ि सक्ट्छ ।
उदाहरणका रूपमा कुिै भविमा प्रवेश गिे एकमार उपार् भर्र्ाङ चढे र जािे हो भिे
व्हीलचेर्रमा र्हं ड्िेहरूका लानग त्र्स्ता भविको प्रवेशमा रोक लाग्ि सक्ट्दछ ।
ङ. जवाफदे र्हता भन्नाले स्वास््र् सेवाप्रदार्क र नतिका कमिचारीहरूमा जजम्मेवारी र जवाफदे ही
तवरले गुणस्तरीर् स्वास््र्सेवा प्रदाि गिे र अपािता भएका व्र्जिहरूको सन्त्तुर्ि हुिेगरी
समतापूण,ि पारदशी र जवाफदे ही तररकाले उत्साहपूवक
ि सेवा ददिे दार्र्त्व र जजम्मेवारी हो ।
र्सअन्त्तगित कार्ािदेशअिुरूपको उद्देश्र् र िनतजा हानसल गिे , स्वच्छ र सही रूपमा
कार्िसम्पादिको

पररणाम, स्रोतहरूको

वस्तुपरक

उपर्ोग

एवम्

निर्म, निर्मावली

र

मापदण्डहरूबमोजजम भएगरे का कार्िसम्पादिका सम्पूणि पक्षबारे प्रनतवेदि गिे र्वषर् समार्वि
छ ।
च. सहर्ोगी प्रर्वनि भन्नाले एउटा वह
ृ त्तर शब्दावली

(umbrella term)

हो जसमा अपािता भएका

व्र्जिहरूका लानग सहर्ोगी हुिे, अिुकूनलत र पुिःस्थापिासम्बन्त्िी उपकरण सामग्रीहरू
पछिि ् । सहार्क प्रर्वनिको सहार्ताले व्र्जिले पर्हले सम्पादि गिि िसक्ट्िे कार्िहरू वा
पर्हले ज्र्ादै कदठि हुिे कार्िहरू उपकरणहरूको सहार्ताले वा तररकाहरू पररवतिि गरे र सो
कार्ि

आफैंले

गिि

सक्ट्िे

हुन्त्छि्

।

सरकारिारा

प्राथनमकतामा

राजखएका

सहार्क

सामग्रीहरूको सूची अिूसूची-१ मा हेिह
िु ोस् ।1
छ. आिारभूत स्वास््र्ोपचार सेवा प्र्ाकेज भन्नाले उपलब्ि स्रोतको सीमानभर रही आम
िागररकहरूका लानग स्वास््र्सम्बन्त्िी आिारभूत सेवाहरू प्रदाि गिि निरोिात्मक (र्प्रभेजन्त्टभ),
प्रविििात्मक (प्रोमोर्टभ), उपचारात्मक (क्ट्र्ूरेर्टभ), पुिःस्थापिात्मक (ररह्यानबनलटे र्टभ) र
1Ministry

of Health and Population. 2018. Priority Assistive Product List of Nepal.
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सम्बजन्त्ित (अल्लाइड) स्वास््र्सेवाहरूको र्वस्तृत र्ववरण हो । जिस्वास््र्सेवा ऐि, २०७५
को प्राविािबमोजजम िागररकहरूलाई निम्ि सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ि हुन्त्छि्:
खोप सेवा, एकीकृत मातृ, िवजात जशशु र बाल स्वास््र् तथा पोषण, पररवार निर्ोजि,
गभिपति, सरूवारोग र िसिे रोगहरूको रोकथाम र उपचार, शारीररक र्वकलािता, मािनसक
स्वास््र्, ज्र्ेष्ठ िागररक स्वास््र्सेवा, स्वास््र् प्रवििि, आर्ुवेद तथा सरकारिारा मान्त्र्ताप्राप्त
अन्त्र् वैकजल्पक स्वास््र्सेवाहरू । सङ्घीर्, प्रदे श र स्थािीर् सरकारहरूलाई र्स सूचीमा थप
गिे अनिकार रहेको छ ।
ाँ र्ुि र अपािता समावेशी सञ्चार भन्नाले सूचिा तथा सञ्चार प्रर्वनिलगार्त साङ्केनतक
ज. पहुच
भाषा (साइि ल्र्ािवेज), आले खको प्रदशिि, ब्रे लनलर्प, स्पशि गिि सर्किे सञ्चार, ठू लो साइजको
छापाको प्रदशिि, पहुुँचयक्
ु त मल्टीनमनडर्ाका साथै नलजखत, श्रव्र्, सरल-भाषा, सञ्चारका लानग
मािव पाठ्य तथा थप सहर्ोगी र वैकजल्पक शैली र तररका, माध्र्म र ढााँचा

बुजझन्त्छ ।

झ. निरन्त्तर सुिार - निरन्त्तर सुिारले सेवाग्राहीहरूका लानग अनिकतम लाभ पुर्र्ाउिे उद्देश्र्ले
आफ्िो सेवा, प्रणाली, प्रर्क्रर्ा वा उत्पादिमा लगातार सुिार गदै जािे सिठिको निरन्त्तर
प्रर्ासलाई जिाउाँछ । स्वास््र्सेवाको निरन्त्तर सुिारको प्रर्क्रर्ा त्र्प्रमाणमा आिाररत
सूचिामा निभिर हुन्त्छ जसले स्वास््र्क्षेरको लक्ष्र् र पररणाम हानसल गिे सरकारका
प्रर्ासहरूलाई समथिि प्रदाि गदिछ । र्सले सेवाको उपभोग गिे समुदार् वा व्र्जिहरूको
पररवनतित

आवश्र्कताको

अनिकारसम्बन्त्िी

महासजन्त्ि

समािुकूलि

एवम्

(सीआरपीडी)को

र्सको
प्रगनतशील

अपािता

भएका

कार्ािन्त्वर्िको

व्र्जिहरूको

अविारणासाँगको

आवद्धता र सम्बन्त्िसमेतलाई इर्ित गदिछ ।
ञ. अपािता भएकै कारण हुिे र्वभेद भन्नाले अपािता भएका व्र्जिलाई अन्त्र् व्र्जिसरह
आिारभूत स्वास््र्सेवा वा अत्र्ावश्र्क स्वास््र्सेवा प्राप्त गिे आफ्िा अनिकारहरूको उपभोग
गििमा गररिे सबै वजञ्चनत वा अस्वीकृनतका कार्ि, बािाअड्चि पैदा गिे व्र्वहार पदिछि् ।
गुणस्तरीर् रूपमा जीवि बााँच्िका लानग आवश्र्क पिे स्वास््र् सेवाहरूको उजचत तथा
अिुकूल तवरले गररिुपिे व्र्वस्थालाई अस्वीकार गिे वा सम्बोिि िगिे कार्िसमेत
र्वभेदअन्त्तगित पदिछ ।
ाँ ाकै अवस्थामा वा जन्त्मिेर्वजिकै गररिे जााँचको क्रममा वा
ट. शीघ्र पर्हचाि भिेको गभिनभर रहद
निदािको क्रममा वा र्वद्यालर्मा शुरुमा गररिे परीक्षणका क्रममा िै असिताको बारे मा थाहा
हुि ु वा पिा लाग्िु हो ।
ु ार िभई शारीररक, मािनसक र
ठ. स्वास््र् भिेको रोग वा कमजोरी वा दुवल
ि ताबाट मुि हुिम
ु स्तीको अवस्था पनि हो ।
सामाजजक तवरले तन्त्दरु
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ड. स्वास््र् सेवाप्रदार्क भन्नाले निरोिात्मक, उपचारात्मक, प्रवद्धििात्मक र/वा पुिःस्थापिात्मक
स्वास््र्ोपचार सेवाहरू प्रदाि गिि कािूिबमोजजम स्थार्पत तथा सञ्चानलत कुिै सं स्था
(सरकारी, गैह्रसरकारी, निजी लाभका लानग वा समुदार्मा आिाररत)लाई जिाउाँदछ ।
ढ, अशिता (इम्पेर्रमेन्त्ट) भिेको कुिै रोग, नबरामी, चोटपटक वा आिुवंजशक कारणले शरीरमा
हुिे कुिै कार्ि वा सं रचिा (Structural and Functional) को सीनमतता हो ।
ण. व्र्जि पर्हले (people-first) भन्ने भाषाको उद्देश्र् अपािता भएका व्र्जिहरूसाँग वा
ू गररिे तथा अवचेतिीर् रूपमा हुिे र्वभेदलाई
उिीहरूका बारे मा कुराकािी गदाि अिुभत
त्र्ाग्िु वा छोड्िु हो । र्सका लानग वाक्ट्र् सं रचिा गदाि पर्हले व्र्जिको िाम अनिमार
अवस्थाबारे केही भन्नु पदिछ, उदाहरणका लानग, अपाि व्र्जि
िगरीकि अपािता भएका व्र्जि
प्रर्ोगमा

अवस्थालाई भन्त्दा

"people with disability"

व्र्जिलाइ

"disabled people''

प्रर्ोग

प्रर्ोग गिुप
ि दिछ, र्सरी भार्षक

प्राथनमकतामा राजखन्त्छ

जसले

गदाि व्र्जिको

अपाितासम्बन्त्िी दोष वा अशिताबाट ध्र्ाि हट्ि गई व्र्जिमा केजन्त्रत हुि जान्त्छ ।
त. पुिःस्थापिा भिेको अपािताको कारण सम्भवतः गुनमसकेको वा वाध्र्तावश

पाररएका सीप,

क्षमता वा ज्ञािको पुिःप्रानप्त हो । र्ो पररभार्षत लक्ष्र्, समर्सीमा र साििसर्हतको एक
र्ोजिाबद्ध प्रर्क्रर्ा हो जसमा जचर्कत्सा अकुपेसि र/वा अन्त्र् थेरापी सेवाहरूको माध्र्मले
कुिै व्र्जिलाई सवोिम रूपमा कार्ि गिे सम्भाविा र पररजस्थनतलाई सामिा गिि सक्ट्िे
क्षमता प्राप्त गिि सहर्ोग गदिछ; फलस्वरूप सो व्र्जिको समाजमा स्वतन्त्रता र सहभानगतामा
वृर्द्ध हुन्त्छ ।
र्सको अकोपाटोमा सुस्थापिा

(habilitation)

भिेको अपािता भएका व्र्जिहरूलाई सीप वा

ज्ञाि हानसल गिि, भएका क्षमता कार्म रा्ि वा सुिार गदै जाि सहार्ता ददिे प्रर्क्रर्ा हो ।
सुस्थापिाको सवालमा व्र्जिसाँग पुिः प्रानप्त गििलाई पर्हले देजख िै कुिै निजश्चत सीप िरहेको
हुिसक्ट्दछ ।
थ. सामाजजक सेवा एकाइहरू िागररकहरूको लजक्षत समूहहरूबाट आएका नबरामीहरूलाई
निःशुल्क र आंजशक शुल्कमा स्वास््र्सेवाहरू प्रदाि गिि सहजीकरण गिे उद्देश्र्ले र्वनभन्न
तहका अस्पतालहरूमा स्थार्पत सं स्थागत सं र्न्त्र हुि ् । सामाजजक सेवा एकाइका लजक्षत
समूहमा र्वपन्न, अनतर्वपन्न, अपािता भएका व्र्जिहरू, ज्र्ेष्ठ िागररकहरू, लै र्िक र्हं सा खेपेर
बााँचेकाहरू, प्राकृनतक र्वपद्बाट बााँचेकाहरू, मर्हला सामुदार्र्क स्वास््र् स्वर्ंसेर्वकाहरू,
बौर्द्धक अपािता भएका व्र्जिहरू, ज्र्ाि-बचाउि उपचार चार्हिेहरू, प्रहरी र्हरासतमा रहेका
व्र्जिहरू, रार्िर् शहीद पररवारका सदस्र्हरू, सङ्कटापन्न समूहहरू, अस्पतालले निणिर् गरे का
अन्त्र् सीमान्त्तीकृत र जोजखममा परे का समूहहरू ।
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ु स्ती
द. तन्त्दरू

(Wellness)

भिेको अपािता भएका व्र्जिहरूको बहुआर्ानमक र सकारात्मक

स्वास््र्को अवस्था हो । र्ो आफू स्वस््र् र आिन्त्दमर् तथा पूणि जीवि बााँच्िका लानग
सचेत हुिे तथा आफ्िो रोजाइअिुसारको एउटा र्क्रर्ाशील प्रर्क्रर्ा हो । र्ो शारीररक,
ु स्त रहिे अवस्था हो, केवल रोग वा कमजोरी वा
मािनसक र सामाजजक सम्पूणि तवरले तन्त्दरु
अशितारर्हत अवस्था मार होइि ।
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अध्याय-२:
िेपालमा अपाङ्गता र स्वास्थ्योपचारको समीक्षा
२.१ अपाितासम्बन्त्िी बुझाइ
अपािता भएका व्र्जिहरूसम्बन्त्िी महासजन्त्ि2को मान्त्र्तािुसार व्र्जिहरूको असक्षमता तथा
समाजमा अन्त्र् व्र्जिसरह िै पूणि र प्रभावकारी सहभानगतामा बािा नसजििा गिे उिीहरूको
मिोवृजिपरक र वातावरणीर् अवरोिहरूका बीचको अन्त्तरर्क्रर्ाको पररणाम हो । र्सअिुसार
अपाितालाई र्सरी पररभर्षत गररएको छ -

×अपािता भएका व्र्जिहरूअन्त्तगित त्र्स्ता व्र्जिहरू आउाँछि् जसमा दीघिकानलक शारीररक,

ाँ को
मािनसक, बौर्द्धक वा चेतिासम्बन्त्िी असक्षमताहरू रहेका हुन्त्छि्, जसले अन्त्र् र्वनभन्न अवरोिहरूसग
अन्त्तरर्क्रर्ाका कारण अन्त्र् व्र्जिहरूसरह समाजमा उिीहरूको पूणि सहभानगतालाई अवरोि गछि ।"
अपािता भन्नाले त्र्स्ता कदठिाइहरू हुि ् जुि कार्िसम्पादिका तीि क्षेरमध्र्े जुिसुकैमा वा
तीिवटै क्षेरमा सामिा गिुपि िे हुन्त्छ:


असक्षमता भिेको रोगहरू वा चोटपटककको कारण वा आिुवंजशक कारकहरूले गदाि हुिे
शरीरको कार्िमा वा शरीर-सं रचिा (Structural and Functional) मा सीनमतताहरू हुि ् ।



र्क्रर्ाकलापमा सीनमतता भिेको कुिै गनतर्वनि गिि खोज्दा (उदाहरणका लानग र्हं ड्डुल गिि
वा काम गििमा) आइपिे कदठिाइहरू हुि ् ।



सहभानगतामा सीनमतता भिेको जीविको कुिैपनि क्षेरमा हुिे सं लग्ितामा आइपिे समस्र्ाहरू
-उदाहरणका लानग, स्वास््र्सेवाको उपर्ोगमा वा रोजगारीका क्रममा वा र्ारा गदािका
क्रममा गिुपि िे र्वभेदको सामिा ।

२.१.१ अपाङ्गताका ववभिन्न ढााँचा (Models)
अपािताका मु्र्तः चार ढााँचा रहेका छि्: दर्ा-पार ढााँचा, मेनडकल ढााँचा, सामाजजक ढााँचा र
मािवअनिकार ढााँचा । र्ीमध्र्े पर्हलो तीि ढााँचा समस्र्ाको स्रोतमा केजन्त्रत रहेका छि् भिे
अजन्त्तम ढााँचाचार्हं समािािको खोजी र सबैका लानग सवल वातावरण नसजििा गििमा केजन्त्रत छ ।
दर्ा-पार ढााँचाले व्र्जिमा केजन्त्रत गछि र अपािता भएका व्र्जिहरूलाई पीनडतको रूपमा वा
दर्ाको पारको रूपमा हेछि, उिीहरूमा रहेको अशिता िै उिीहरूको मु्र् पर्हचाि हो भन्ने
मान्त्र्ता रा्दछ । उिीहरूलाई सेवा नलिे गिे र लाभाग्राहीको रूपमा हेररन्त्छ । र्स दृर्िकोणमा
2 धारा १, अपािता भएका व्यक्तिsf]

clwsf/सम्बन्धी महासक्तन्ध
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अपािता भएका व्र्जिहरू निजष्क्रर्, दुःखी वा पीनडतको रूपमा हेररन्त्छ र र्र्िको हेरर्वचार गिुि
पिे आवश्र्कता दे खाइन्त्छ । र्स ढााँचाको मान्त्र्ता अिुसार अपािता भएका व्र्जिहरू जोजखममा
परे का व्र्जिहरू हुि ् तथा र्र्िीहरूलाई आवश्र्क पिे सबै सेवा-सुर्विाको बन्त्दोवस्त गिुि समुदार्
र समाजको दार्र्त्व र जजम्मेवारी हो ।
मेनडकल ढााँचाले पनि व्र्जिमा केजन्त्रत गदिछ र अपाितालाई स्वास््र्को एउटा अवस्थाको
रूपमा तथा व्र्जिमा निर्हत अशितताको रूपमा हेछि । र्स ढााँचाको मान्त्र्ताअिुसार
स्वास््र्ोपचारसम्बन्त्िी

व्र्वस्था

गरे र

र्स

समस्र्ाको

समािाि

गिि

सर्कन्त्छ

।

र्स

दृर्िकोणअिुसार अपािता भएका कुिै व्र्जिलाई प्राथनमक रूपमा औषनि-उपचार गराउिु पिे
एउटा रोगीको रूपमा हेररन्त्छ जसको निदाि र औषनि उपचार आवश्र्क हुन्त्छ । र्समा
अपाितालाई एउटा रोग वा खोटको रूपमा हेररन्त्छ, जुि सामान्त्र् अवस्थाभन्त्दा नभन्न र अप्ठ्यारो
अवस्था हो तथा र्सलाई सामान्त्र् रूपमा ल्र्ाउिुपिे वा र्सको र्वशेष रूपमा उपचार गिुप
ि िे
हुन्त्छ ।
सामाजजक ढााँचा दर्ा-पार र मेनडकल ढााँचाको व्र्जिकेजन्त्रत दृर्िकोणको प्रनतर्क्रर्ाका रूपमा
र्वकास गररएको हो । र्ो समाजमा केजन्त्रत छ र समस्र्ाको मूल समाजमै रहेको छ, चाहे त्र्ो
सामाजजक सं स्थागत, आनथिक वा राजिीनतक बािाअड्चिहरूको कारण अपािता भएका व्र्जिहरू
बर्हष्कृत हुन्त्छि् भन्ने मान्त्र्ता रा्दछ । र्स दृर्िकोणले समाजलाई सुिार गिि, सहभानगता गििमा
आइपिे बािाअड्चि हटाउि, जागरूकता बढाउिे र मिोवृजिमा पररवतिि गिे जस्ता अभ्र्ास र
िीनतमा केजन्त्रत गदिछ ।
जैर्वक-मिोसामाजजक वा अनिकारमा आिाररत ढााँचा सामाजजक ढााँचामा िै आिाररत छ र
समाजले आफूलाई पररवतिि गिि आवश्र्क छ भन्ने साझा मान्त्र्तामा आिाररत छ । र्ो दृर्िकोण
समता र अनिकारहरूमा केजन्त्रत छ र र्सले समाजमा सबै व्र्जिलाई समाि रूपले समावेश गिि
खोज्छ; जस्तै मर्हला र पुरुष, चाहे उिीहरूको जुिसुकै पृष्ठभूनम वा र्वशेषता होस् । र्ो र्स
नसद्धान्त्तमा आिाररत तुल्र्ाइएकोछ र्क सबै मािव जानतको मािवअनिकार कसै बाट हरण हुि
िसक्ट्िे अनिकार हो र सबै अनिकारहरू प्रर्ोगमा ल्र्ाइिे र अर्वभाज्र् छि् । र्सले
ु ो रूपमा नलन्त्छ तथा सबै तहका कतिव्र्पालकहरूिारा
सीआरपीडीलाई आफ्िो प्रमुख आिारनबन्त्दक
आफ्िा जजम्मेवारी र दार्र्त्व निभाउिुपिे सुनिजश्चततालाई प्राथनमकतामा रा्दछ । र्स
दृर्िकोणले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई उिीहरूको आफ्िै जीविका सम्बन्त्िमा निणिर्कतािका
रूपमा रहि तथा िागररक र अनिकारिारकको रूपमा केन्त्रीर् भूनमका रहेको मान्त्दछि् ।
सामाजजक ढााँचाको मान्त्र्ताअिुरूप िै र्स ढााँचाले सबै अन्त्र्ार्पूणि प्रणालीहरू र अभ्र्ासहरूमा
रूपान्त्तरण भएको हेि ि चाहन्त्छ ।
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२.२ अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग समावेशी स्वास््र्सेवा
सामाजजक समावेशीकरण र्स्तो प्रर्क्रर्ा हो जसले र्ो सुनिजश्चत गदिछ र्क गरीबी र सामाजजक
बजञ्चतीकरणको जोजखममा रहे का व्र्जिहरूले ती अवसर र स्रोत-सािि प्राप्त गरूि् जुि उिीहरूलाई
आनथिक, सामाजजक र सांस्कृनतक जीविमा पूणि रूपले सहभागी हुि आवश्र्क पदिछ तथा उिीहरूले
त्र्स्तो जीविस्तर र सुख-सुर्विा हानसल गरूि् जुि उिीहरू बस्िे समाजमा सामान्त्र् रूपको
मानिन्त्छ । र्स्ता व्र्जिहरू आफूसाँग सम्बजन्त्ित वा आफूलाई प्रभार्वत गिे र्वषर्मा हुिे निणिर्प्रर्क्रर्ामा सहभागी हुि सकुि् तथा आफ्िो मौनलक अनिकारहरू उपभोग गिि स्रोत-सािि, अवसर र
सेवाहरूमा पहुाँच हानसल गिि सकूि भन्ने कुराको सुनिजश्चतता र्सले गदिछ ।
अपािता भएका व्र्जिहरू उिीहरूको शारीररक अवस्था, सोच र सं स्थागत बािाअड्चिहरूका
कारण प्रार्स: र्वकास प्रर्क्रर्ा र स्वास््र्सेवाहरू (प्रत्र्क्ष रूपमा वा अप्रत्र्क्ष रूपमा) बाट
बर्हष्कार गररएका हुन्त्छि् । र्स्ता बर्हष्करणको असरले नतिीहरूको स्वास््र्मा असमािता,
भेदभाव र सीमान्त्तीकरणमा बृर्द्ध भएको हुन्त्छ । र्समा पररवतिि गिि स्वास््र्सेवामा अपािता
समावेशी दृर्ष्ठकोण लागू गिि र कार्ािन्त्वर्िमा ल्र्ाउि अनिवार्ि हुन्त्छ ।
जचर १ - अपािता, गरीबी, स्वास््र्सम्बन्त्िी जोजखम र मािवअनिकारबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ि
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अपािता

समावेशी

स्वास््र्सेवा

भिेको

अपािता

भएका

व्र्जिहरूलाई

अन्त्र्

सामान्त्र्

िागररकहरूसरह स्वास््र्सेवाहरूमा समाि अनिकार, सहभानगता र समावेजशता हुि ु हो । र्सले
स्वास््र्प्रणाली तथा स्वास््र्कमीको जशक्षामा र्थोजचत पररमाजििको आवश्र्कता पिि सक्ट्दछ
जसले िकारात्मक प्रवृजि र मिोव्र्वहारमा पररवतिि र रुपान्त्तरण हुि सकोस् । अपािता
समावेशी स्वास््र्सेवाले अपािता भएका स्वास््र् कमिचारीहरूको आवश्र्कतालाई पनि स्वीकाछि
र उिीहरूलाई अन्त्र् गैह्रअपाि स्वास््र् कमिचारीहरूसरह समािस्तरमा सहभानगता जिाउि र
प्रभावकारी ढिले काम गिे सक्ट्िे व्र्वस्थाको सम्बोिि गदिछ ।
िेपालमा स्वास््र्क्षेरमा अपािता समावेजशता हानसल गिि दि-पथीर् पद्धनत अपिाइाँदैछ ।
र्सअन्त्तगित (१) सबै मु्र् कार्िक्रमहरू र सेवाहरू अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग समावेशी
र पहुाँचर्ोग्र् छि् भन्ने सुनिजश्चत गिे, त्र्सका साथै (२) अपािता लजक्षत र्वशेष स्वास््र्
सेवाप्रवाह गरी अपािता भएका व्र्जिहरूलाई सहर्ोग प्रदाि गिे ।
जचर २: अपािता समावेशीकरणका लानग दि-पथीर् पद्धनत
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दि-पथीर् पद्धनत निम्ि नसद्धान्त्तहरूमा आिाररत छः


निष्पक्षताले सबै अपािता भएका व्र्जिहरूलाई स्वास््र्सेवा र कार्िक्रमहरूमा पहुाँच र
सोबाट लाभको समाि अवसर उपलब्ि गराउिे तथा स्वास््र्प्रणालीअन्त्तगित कुिै पनि कार्िले
बािाअड्चिहरू नसजििा गदै ि भन्ने कुरा सुनिजश्चत गदिछ ।



अपाितासम्बन्त्िी जागरूकता र र्सको प्रभाव - समावेशी स्वास््र्सेवाको एक प्रमुख
कारकका रूपमा रहेको ।



अपािता भएका व्र्जिहरूको सहभानगता र सर्क्रर् सं लग्िता ।



बािाअड्चिहरूलाई सम्बोिि गरे र पहुाँचलाई व्र्ापक बिाउिे - स्वास््र्सेवामा पहुाँचका लानग
अपािता भएका व्र्जिहरूले

सामिा गिुप
ि रररहेका बािाअड्चिहरू खासगरी प्रवृजि र

सोचसम्बन्त्िी, सं रचिागत, सञ्चारसम्बन्त्िी तथा सं स्थागत बािाअड्चिहरूलाई उजचत रूपले
सम्बोिि गरी ।


अपािता भएका व्र्जिहरूको सशिीकरणका माध्र्मबाट उिीहरूलाई सुसूजचत निणिर् गिि
सक्ट्िे आिारमा आफ्िो जीविउपर निर्न्त्रण गिि सवल तुल्र्ाउिे ।



स्वास््र्सेवाहरूमा लै र्िक समािता ।

२.२.१ अपाङ्गता िएका व्यक्ततहरूका लागग स्वास््यसेवाको पहाँचमा बाधाअड्चनहरू
अपािता भएका व्र्जिहरूको सहभानगतामा बािा पुर्र्ाउिे तत्वहरूलाई तीिवटा कोटीहरूमा वणिि
गररन्त्छ: प्रवृजिगत, सं रचिात्मक, सञ्चारसम्बन्त्िी तथा सं स्थागत । स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले र्ी
बािाअड्चिहरूलाई

ाँ
राम्रोसग

बुझ्ि

आवश्र्क

हुन्त्छ

जसले

गदाि

उिीहरूलाई

त्र्स्ता

बािाअड्चिहरूलाई कम गिि वा हटाउिमा मद्दत गिि र स्वास््र्सेवामा रहेका अपािता भएका
व्र्जिहरूको समावेशीकरणलाई सहज बिाउिमा सहर्ोग गदिछ ।
१)

प्रवृजिगत

बािाअड्चिहरू:

प्रभावकारी

सहभानगता

र

अपािता

भएका

व्र्जिहरूको

समावेजशतामा सबैभन्त्दा महत्त्वपूणि बािाहरूमध्र्ेको एक िकारात्मक प्रवृजि र रूढीगत
मान्त्र्ताहरू हुि ् । िेपाली समाजले प्रार्ः अपािता भएका व्र्जिहरूलाई असक्षम, परनिभिर
वा कमजोर व्र्जिको रूपमा दे ्छ । र्सले समाजबाट उिीहरूलाई अलग पािि र
बर्हष्कृत तुल्र्ाइरा्िे कार्िलाई निरन्त्तरता ददन्त्छ । उदाहरणका लानग, कुिै स्वास््र्सेवाका
ाँ ै िि् वा हुिह
ु ाँद
कमिचारीले सोच्छ र्क अपािता भएका मर्हलाहरू र्ौि कार्िमा सर्क्रर् हुद
ु ैि
भन्ने प्रवृजिले अपािता भएका मर्हलाहरूका लानग सामान्त्र् अथिमा स्वास््र्सेवाको पहुाँचमा र
खासगरी र्ौि तथा प्रजिि स्वास््र् र पररवार निर्ोजि सेवा प्राप्त गिि बािा पैदा गदिछ ।
२) संरचिात्मक बािाअड्चिहरू: प्राकृनतक वा मािवनिनमित वातावरणमा रहेका बािाअड्चिहरू
हुि;् जसले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा र्ताउता र्हं डडुल गििबाट रोक्ट्छ
वा अवरोि गदिछ । उदाहरणका लानग, कुिै स्वास््र् जक्ट्लनिकमा प्रवेशिारमा नसढींहरू,
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स्पशििीर् गाइड माकिररर्हत पैदल मागिहरू, सांघरु ा ढोकाहरू र टु क्रुक्क बस्िे (स्क्ट्वाट)
शैलीका शौचालर्हरूले शारीररक अशिता भएका र दृर्िर्वहीि व्र्जिहरूलाई बािाअड्चि
पैदा गदिछ । स्वास््र् सं स्थाका पररसरहरूमा अपािता भएका स्वास््र्सेवा कमिचारीहरूको
पहुाँचसम्बन्त्िी र्वषर्मा र्वचार पुर्र्ाइएि भिे उिीहरूलाई आफ्िो कार्ि प्रभावकारी रूपले
सम्पादि गििमा बािा उत्पन्न हुन्त्छ ।
३) सञ्चारसम्बन्त्िी बािाहरू: व्र्जिहरूले हेि,ि सुन्न, बोल्ि, पढ्ि, ले ्ि र बुझ्िमा कदठिाइको
ू गिि सक्ट्छि् । अशिता भएका र्ी व्र्जिहरूले अपािता िभएका
अिुभव र अिुभत
व्र्जिसाँग प्रार्ः र्वनभन्न तररकाको प्रर्ोग गरी सं वाद वा सञ्चार गदिछि् र र्दद उिीहरूको
अिुकूल हुिेगरी पद्धनत वा तररका अपिाइएि भिे, उिीहरू सञ्चारलाई बुझ्ि वा कुिै सूचिा
वा जािकारी ददि असमथि हुि सक्ट्छि् । सञ्चारमा हुिे बािाअड्चिका केही उदाहरणहरूः
ाँ ै ि,
अ) कुिै स्वास््र्केन्त्रको सं केतपाटीमा अस्पि अक्षर जसमा कुिै तस्वीर वा रे खाजचर हुद
सतहबाट िउठाई ले जखएका अक्षर वा ब्रे लनलर्पले दृर्िसम्बन्त्िी अशिता भएका
व्र्जिहरूका लानग बािाअड्चि पैदा गदिछ ।
आ)

कुिै कार्िशालामा मौजखक रूपमा सञ्चारको प्रर्ोग गदािको समर्मा साङ्केनतक भाषामा
ाँ ा सुन्न सक्ट्िे क्षमता िभएका व्र्जिहरूका लानग र साङ्केनतकअिुवादको व्र्वस्था िहुद
भाषाको आवश्र्कता पिे व्र्जिहरूका लानग बािाअड्चि पैदा हुन्त्छ ।

इ)

कुिै स्वास््र् जक्ट्लनिक/केन्त्रमा अग्ला सेवा-काउण्टरहरू भएमा, नबरामीहरूलाई सूचिा
तथा जािकारी ददिे डे स्कहरू अग्ला भएमा त्र्स्ता सं रचिाहरूले व्हीलचेर्र प्रर्ोग गिे
शारीररक अशिता भएका व्र्जिहरूका लानग बािाअड्चि पैदा गदिछि् ।

४) संस्थागत बािाअड्चिहरू: अर्हलेको अवस्थामा िेपालमा अपािता समावेशीकरणका लानग
कािूिी र िीनतगत सं रचिा बनलर्ो रहेको भए तापनि र्र्िको कार्ािन्त्वर्ि पक्ष अझै कमजोर
रहेकोछ र र्ो एक र्कनसमको सं स्थागत बािाअड्चि हो । सं स्थागत बािाअड्चिहरूको
पर्हचाि गिि गाह्रो हुन्त्छ, र्किभिे र्र्िीहरू प्रार्ः सामाजजक र सांस्कृनतक मूल्र्मान्त्र्ताहरूमा
जरा गाडे र बसेका हुन्त्छि् साथै बजेटको कमी र सीमाको कारण प्रभार्वत रहन्त्छि् ।
अपािता भएका कुिै व्र्जिका लानग अशिता र बािाअड्चिहरूबीचको अन्त्तरर्क्रर्ाले त्र्स्ता
व्र्जिलाई क्षमताहीि तुल्र्ाएको हुन्त्छ र पररणामस्वरूप उसको सहभानगतामा कमी ल्र्ाउाँछ ।
त्र्सकारण समाजले िै अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग प्रनतकूल र निविल अवस्थाको नसजििा
गदिछ । जब बािाअड्चिहरू हटाइन्त्छि्, त्र्स अवस्थामा अपािता भएका व्र्जिहरू अन्त्र्
व्र्जिहरूसरह समाि आिारमा सहभागी हुि सक्ट्दछि् । अको शब्दमा भन्ने हो भिे एकैिासका
अशिता भएका व्र्जिहरू पनि आफ्िो पररवेशमा कस्ता बािाहरू सामिा गदै छि्, उिीहरू कस्तो
ठाउाँमा बसेका छि्, सेवाहरूमा उिीहरूको पहुाँच कस्तो रहेको छ तथा समुदार्ले उिीहरूलाई
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कसरी हेरेको छ र उिीहरूलाई कसरी राजखराखेका छि् भन्ने आिारमा उिीहरूको जीवि एकदमै
फरक अवस्थाको हुिसक्ट्छ ।
अपािता/
कार्िसम्पादिमा
कदठिाइ

अपािता/
कार्िसम्पादिमा
कदठिाइ

अपािता/सहभानगताको
बािाहरू

साम्र्िवाि बिाउिे
समाज (बािाहरू

अभाव

सहभानगता

हटाइएको)

िेपालमा, अपािता भएका व्र्जिहरू, अपािता भएका व्र्जिहरूको सिठि र अपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग काम गिे सं स्थाहरूले अपािता भएकाहरूका लानग स्वास््र्ोपचार सेवामा
पहुाँचका िेरैथरर बािाअड्चिहरू रहेको प्रनतवेदि ददएका छि् । खासगरी ग्रामीण र सेवा पुग्ि
िसकेका क्षेरहरूमा बसोबास गरररहेकाहरूका लानग गम्भीर बािाअड्चिहरू:


शारीररक रूपमा पहुाँचर्ोग्र् िरहेका स्वास््र् सं स्था,



अपािता भएका व्र्जि र हेरचाह गिे व्र्जिमा आत्मजागरण, सशिीकरण र अनिकारका
बारे मा आत्मज्ञािको अभाव,



उपर्ुि र्ातार्ात साििको अभावले उिीहरूलाई जचर्कत्सीर् उपचार सेवा वा पुिःस्थापिा
सेवा नलि आइपरे का कदठिाइ,



स्वास््र्ोपचारसम्बन्त्िी व्र्वस्थामा सञ्चार र बस्िे व्र्वस्थाको कमी,



सुस्वास््र् र तन्त्दुरुस्तीका सहार्ता, मर्ािदा र सम्मािको मान्त्र्ता र स्वीकार्िता,



आनथिक सहर्ोगको अभाव तथा हेरचाह गिे व्र्जिको बन्त्दोबस्तको अभाव,



स्वास््र् सं स्थामा अप्रजशजक्षत स्वास््र्कमी र अपर्ािप्त स्वास््र्कमीको अवस्था,
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हािीकारक अभ्र्ास तथा प्रचलि, र्वशेष गरी मिोसामाजजक अपािता भएका व्र्जिहरूको
सम्बन्त्िमा,



अपािता भएकै आिारमा उपचार गिि िमान्नु ।

२.२.२ अपाङ्गता िएका व्यक्ततहरूको सहिागगता र सशततीकरण
स्वास््र्सेवाहरू सान्त्दनभिक र प्रभावकारी छि् तथा अपािता भएका सबै व्र्जिहरूको आवश्कता
पूरा गछिि ् भन्ने कुरा सुनिजश्चत गििका लानग अपािता भएका व्र्जिहरूको सहभानगता आवश्र्क
हुन्त्छ । अपािता भएका व्र्जिहरूले िै उिीहरूले कस्ता-कस्ता बािाअड्चिहरूको सामिा
गिुप
ि रे को छ र नतिको सम्भार्वत समािािका उपार् के हुिसक्ट्छि् भन्ने कुरालाई सबैभन्त्दा राम्रोसाँग
बुझ्छि् । ×हाम्रो लानग हामी िै "
उिीहरूका

प्रनतनिनि

सीआरपीडीअिुरूपका

(“Nothing about us without us”) अपािता

सं स्थाहरू, अपािता
साथसाथै

िेपालमा

भएका
अपािता

व्र्जिहरूका
समावेशी

भएका व्र्जिहरूको र

सं स्थाको

िारा

स्वास््र्सेवासम्बन्त्िी

हो

र

कािूिी

र्ी
र

कार्िसञ्चालिका सं रचिाअिुरूप स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूका लानग पनि मागिदशिक नसद्धान्त्तका
रूपमा रहिुपिे िै हुन्त्छ । रार्िर् अपाि महासङ्घ, िेपाल, अपािता भएका व्र्जिहरूको एक सिठि
हो, जसको दे शैभरर एकसर्भन्त्दा बढी सिठिहरू र्सको सदस्र्का रूपमा रहेका छि् ।
सहभानगताले अपािता भएका व्र्जिहरूको सशिीकरण गिि र उिीहरूको आत्मर्वश्वासमा वृर्द्ध
गिि पनि सक्ट्छ तथा अपािता भएका व्र्जिहरूको क्षमता र उिीहरूले गिि सक्ट्िे र्ोगदािहरूका
बारे मा समुदार्मा वृहिर रूपमा जागरूकता बढाउि सक्ट्छ ।

२.३ िेपालमा अपािताको व्र्ापकता र र्वनभन्न प्रकारका अपािता
िेपालमा अपािताको व्र्ापकताबारे अिुमानित अवस्था, खासगरी ज्र्ेष्ठ िागररकहरू, बानलका तथा
मर्हलाहरूका बारे मा गररएको प्रनतवेदि अपर्ािप्त र न्त्र्ूि रहेको छ । र्सको कारणका रूपमा
अपािताको पर्हचाि र स्वीकार्ितालाई दुरूत्साहि गिे सांस्कृनतक र सामाजजक मूल्र्मान्त्र्ताहरू
एवम् लाञ्छिाहरूका साथै सरकारी ररपोर्टिि प्रणालीमा त्र्ाङ्क सङ्कलिको अभावको रहेका छि् ।
सि् २०११ को जिगणिाअिुसार अपािताको व्र्ापकता दर १.९४% रहेको अिुमाि गररएको
छ । र्वश्वमा अपािताको अवस्थामा बााँजचरहेका जिसङ््र्ाको अिुमानित सङ््र्ा १५% रहेको
सन्त्दभिमा र्सलाई वास्तर्वकताभन्त्दा निकै िै कम रहेको उल्लेख गररएको छ । िेपालमा
प्रारजम्भक समर्मै अपािताको पर्हचाि गििसक्ट्िे क्षमता अपर्ािप्त छ तथा अपाितासम्बन्त्िी वतिमाि
ले खाजोखा प्रणालीले हाल प्रचलिमा िरहेको तथा सााँघरु ो जचर्कत्सीर् दृर्िकोणलाई िै पछ्याएको
अवस्था छ । फलस्वरूप, उल्ले ्र् सङ््र्ा अपािताहरू भएका व्र्जिहरू उिीहरूले पाउिुपिे
आवश्र्क सेवाहरू र सं रक्षणर्विा िै बााँजचरहेका छि् ।

18

तानलका-१ : िेपालमा अपािताको व्र्ापकता र प्रकारहरू, जिगणिा सि् २०११
जिगणिा सि् २०११
कुल जिसङ््र्ा

२६,४९४,५०४

अपािता भएका व्र्जिहरूको कुल जिसङ््र्ा

५१३,३०१

अपािता ब्र्ापकताको दर

१.९४

अपािताको प्रकार (प्रनतशतमा)
१

शारीररक अपािता

३६.३३

२

दृर्िदोष

१८.४६

३

श्रवणसम्बन्त्िी

१५.४५

४

दृर्ि र श्रवण

१.८४

५

वाक्ट्सम्बन्त्िी

११.४७

६

मािनसक स्वास््र्सम्बन्त्िी अशिता

६.०३

७

बौर्द्धक अपािता

२.९०

८

बहुअपािता

७.५२
कुल

१००

२.४ स्वास््र्जस्थनतका प्रकार र अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र्सम्बन्त्िी
आवश्र्कता
२.४.१ अपाङ्गता िएका व्यक्ततहरूको स्वास््यक्स्ितत
अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र्जस्थनत उिीहरूको प्राथनमक स्वास््र् अवस्था, माध्र्नमक
स्वास््र् अवस्था र सह-र्वकृत स्वास््र् अवस्थाका आिारमा व्र्ा्र्ा गिि सर्कन्त्छ ।
प्राथनमक स्वास््र्जस्थनत

(primary health condition)

र्क्रर्ाकलापमा सीनमतता वा सहभानगतामा

बन्त्दे जजस्ता कारणले हुिे अशिताको सम्भार्वत सुरूआती अवस्था हो । अवसाद, जोड्िी सुजन्नएर
दुख्ने रोग (आर्थ्ािइर्टस), पुरािो अवरोिात्मक फोक्ट्सोसम्बन्त्िी रोग, ईस्केनमक हृदर् रोग, मजस्तष्क
पक्षाघात, बाईपोलार

ाँ ामा
नडस्अडिर, आख

हुिे

जलर्वन्त्द ु

(ग्लूकोमा), मजस्तष्कको

रि-

सञ्चालिसम्बन्त्िी रोग र डाउिनसं ड्रोम प्राथनमक स्वास््र्जस्थनतका उदाहरणहरू हुि ् । प्राथनमक
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स्वास््र्जस्थनत पनछगएर र्हं डडुल गिि िसक्ट्िे, चेतिासम्बन्त्िी, मािनसक तथा सञ्चारसम्बन्त्िीजस्ता
र्वनभन्न र्कनसमका अपािताहरू दे जखि सक्ट्छि् ।
दितीर् तहको स्वास््र्जस्थनत

(secondary health condition)

ु ा साथै
एक अनतररि अवस्था हुिक

प्राथनमक स्वास््र् अवस्थाको पररणाम हो । प्रेसर अल्सर, मूरिलीको सङ्क्रमण तथा अवसाद
लगार्तका रोगजन्त्र् अवस्था र्सका उदाहरण हुि ् । माध्र्नमक स्वास््र्जस्थनतको पररणामस्वरूप
काम गिे शजि क्षीण हुि सक्ट्छि्, जीविको गुणस्तर घट्छ, स्वास््र्सेवामा लाग्िे खचि बढ्छ,
समर्अगावै मृत्र्ु हुन्त्छ । र्स्ता िेरै अवस्थाहरू रोकथाम गिि सर्किे हुन्त्छि् तथा प्राथनमक
ु ाि गिि सर्कन्त्छ ।
स्वास््र्जस्थनतबाट िै र्सको पूवाििम
सह-र्वकृत अवस्था

(co-morbid condition)

एउटा अनतररि जस्थनत हो, र्ो प्राथनमक अवस्थासाँग

सम्बजन्त्ित हुाँदैि । अपािता भएका व्र्जिहरूमा सह-र्वकृत अवस्थाको पिा लगाउिे र उपचार
गिे कुराको प्रार्जसो राम्ररी व्र्वस्थापि गररएको हुाँदैि र पनछ गएर उिीहरूको स्वास््र्मा
र्सको प्रनतकूल असर पिि जािे हुन्त्छ । उदाहरणका लानग बौर्द्धक अशिता र मािनसक
ू
स्वास््र्सम्बन्त्िी समस्र्ा भएका व्र्जिहरूले प्रार्ः×डार्ग्िोजस्टक ओवरस्र्ाडोर्वङ" भएको अिुभत
गदिछि् । र्सो हुाँदा कुिै स्वास््र्कमीलाई भूलवश र्स्तो लाग्छ-र्क रोगीमा दे जखएको शारीररक
लक्षणहरू उिीहरूको मािनसक रोगको पररणाम हो, जसको फलस्वरूप मािनसक रोग भएका
व्र्जिले प्राप्त गिे निदािात्मक सेवा वा उपचार अपर्ािप्त हुि जान्त्छ । सह-र्वकृत जस्थनतको
उदाहरण हो बौर्द्धक अशिता भएको व्र्जिका लानग क्ट्र्ान्त्सर वा उच्च रिचापको अवस्था ।

२.४.२

अपाङ्गता िएका व्यक्ततहरूको स्वास््य आवश्यकता

अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र् आवश्र्कतालाई र्वश्वव्र्ापी स्वास््र् उपलव्िताको
कार्िढााँचानभर सामान्त्र् स्वास््र्ोपचार सेवा र र्वशेषज्ञ स्वास््र्ोपचार सेवाको आवश्र्कताको
रूपमा वणिि गिि सर्कन्त्छ ।
अपािता भएका व्र्जिहरूलाई अन्त्र् व्र्जिहरू झैं सामान्त्र् स्वास््र् हेरचाह आवश्र्कता पूरा
गििका लानग स्वास््र्सेवाहरूको आवश्र्कता पदिछ । सामान्त्र् स्वास््र् आवश्र्कता अन्त्तगित
स्वास््र् प्रवििि, रोकथामसम्बन्त्िी उपचार (खोप, सामान्त्र् स्वास््र् जााँच), तत्काल दे खापिे गम्भीर
रोगहरू वा पुरािा र्वस्तारै लाग्िे रोगहरूको उपचार, साथै थप र्वशेष आवश्र्कता हेरी जहााँ
आवश्र्क हुन्त्छ उजचत प्रेषण सेवाहरू सामेल हुन्त्छि् । र्ी आवश्र्कताहरूको पूनति प्राथनमक
स्वास््र्ोपचारको साथसाथै आवश्र्कताबमोजजम दोस्रो र तेस्रो तहको उपचारको माध्र्मबाट
हुिपु छि । प्राथनमक स्वास््र्सेवामा पहुाँच ती व्र्जिहरूका लानग र्वशेष महत्वपूणि हुन्त्छ, जसले
आफ्िो

प्राप्र्

उच्चतम

गुणस्तरको

स्वास््र्जस्थनत

र

कार्िक्षमता

हानसल

ू गदिछि् ।
स्वास््र्जस्थनतमा थोरै असर हुाँदासमेत िेरै फरक पिि जािे अिुभत

20

गििका

लानग

अपािता भएका केही व्र्जिहरूको निजम्त अन्त्र् व्र्जिको भन्त्दा छु ट्टै र्वशेषज्ञ स्वास््र्ोपचार
सेवाको बढी आवश्र्कता पििसक्ट्छ । र्वशेषज्ञ स्वास््र्सेवाहरूको आवश्र्कता प्राथनमक, दोस्रो
तह, सह-र्वकृत स्वास््र्(अवस्थासाँग आवद्ध हुिसक्ट्छ । अपािता भएका केही व्र्जिहरूको
स्वास््र् अवस्था बहुप्रकृनतजन्त्र् जस्थनतको हुि सक्ट्छ र केही स्वास््र् अवस्थामा शरीरका
बहुकार्िहरू र बहुसंरचिाहरू सं लग्ि भएका हुि सक्ट्छि् । र्स्तो अवस्थामा स्वास््र् जााँच र
उपचार िेरै जर्टल हुि सक्ट्छ । र्स्तो जस्थनतमा र्वशेषज्ञहरूको ज्ञाि र अिुभव आवश्र्क
पििसक्ट्छ ।

२.५ अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र् अनिकार र राज्र्को दार्र्त्व
अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी महासजन्त्ि (सीआरपीडी)अिुरूप िेपालको सं र्विािले
अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र् अनिकारको र्वषर्मा प्राविाि राखेको छ ।
सीआरपीडीको अिुमोदि पश्चात िेपालका निम्िनलजखत दार्र्त्व रहिेछि्:


आवश्र्कतािुसार कािूि बिाउिे तथा अन्त्र् उपर्ुि प्रशासनिक उपार् अवलम्बि गिे,



प्रत्र्क्ष वा अ प्रत्र्क्ष रूपमा र्वभेद गिे कािूिहरू, सामाजजक रीनतनथनत र प्रचलिमा पररमाजिि
र सं शोिि गिे, खारे ज गिे वा रद्द गिे,



सबै सम्बद्ध िीनत तथा कार्िक्रमहरूमा अपाितालाई समावेश गिे,



सीआरपीडीसाँग असित कुिै पनि कार्ि वा प्रचलिलाई रोक्ट्िे,



अपािता भएका व्र्जिर्वरूद्ध कुिै पनि व्र्जि, सं स्था वा निजी सिठिबाट हुिे भेदभावको
अन्त्त्र् गििका लानग सबै उपर्ुि उपार्हरू अपिाउिे ।

िेपालले तल ददइएअिुसार सं वैिानिक, िीनत, कािूिी र कार्िसञ्चालि व्र्वस्थाको माध्र्मबाट
आफ्िा दार्र्त्वहरू पूरा गिे अनभि राखेको छ ।

२.५.१ नेपालको संववधान
िेपालको सं र्विािले अपािता भएका व्र्जिहरूलगार्त िागररकहरूको सं रक्षण, सशिीकरण वा
र्वकासका लानग कािूििारा र्वशेष प्राविािका लानग आिार प्रदाि गरे को छ । र्स व्र्वस्था3
अिुसारः
१. प्रत्र्ेक िागररकलाई राज्र्बाट आिारभूत स्वास््र्सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गिे हक हुिेछ र
कसै लाई आकजस्मक स्वास््र्सेवाबाट वजञ्चत गररिे छै ि ।
२. प्रत्र्ेक िागररकलाई आफ्िो स्वास््र्ोपचारको सम्बन्त्िमा जािकारी पाउिे हक हुिेछ ।

नेपालको संक्तिधान, धारा ३५, ३९, ४० र ४३
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३. प्रत्र्ेक िागररकलाई स्वास््र्सेवामा समाि पहुाँचको हक हुिेछ ।
४. प्रत्र्ेक मर्हलालाई सुरजक्षत मातृत्व र प्रजिि स्वास््र्सम्बन्त्िी हक हुिेछ ।
५. मर्हलाहरूलाई सकारात्मक र्वभेदको आिारमा स्वास््र् र सामाजजक सुरक्षामा र्वशेष अवसर
पाउिे अनिकार हुिछ
े ।
६. अपािता भएका बालबानलकालाई राज्र्बाट र्वशेष सं रक्षण र सुर्विाहरूको अनिकार हुिेछ ।
७. दनलत समुदार्लाई स्वास््र् तथा सामाजजक सुरक्षा प्रदाि गिि कािूििारा र्वशेष प्राविाि
राजखिेछ ।
८. सामाजजक सुरक्षा अनिकारअन्त्तगित अपािता भएका िागररकहरूलाई कािूिबमोजजम सामाजजक
सुरक्षाको अनिकार हुिछ
े ।

२.५.२ अपाङ्गता िएका व्यक्ततको अगधकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासक्न्ध
र्ो महासजन्त्ि अपािता भएका सवै व्र्जिहरूको सम्पूणि मािवअनिकार र मौनलक स्वतन्त्रताको
पूणि र समाि रूपमा उपभोग, प्रवद्धिि, सं रक्षण र सुनिजश्चत गिे र उिीहरूको अन्त्तनििर्हत
मर्ािदाप्रनत सम्माि प्रवद्धिि गिे मागिदशिक दस्तावेज हो । महासजन्त्िले अपािता भएका हरे क
व्र्जिलाई अन्त्र् व्र्जिसरह समाि रूपमा आफ्िो शारीररक तथा मािनसक अखण्डताको सम्माि
पाउिे अनिकार उल्ले ख गरे को छ । महासजन्त्िले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई आफ्िो
अनिकार दावी गिे क्षमता भएका र आफ्िो जीविका सम्बन्त्िमा स्वतन्त्र र सुसूजचत सहमनतमा
आिाररत भइि निणिर् नलि सक्ट्िे र्क्रर्ाशील व्र्जिका रूपमा स्वीकादिछ ।
अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी महासजन्त्िमा आठ निदे शक नसद्धान्त्तहरू
अन्त्तनििर्हत छि्:


अन्त्तनििर्हत मर्ािदाको सम्माि - आफ्िा लानग आफैं छिोट गिि पाउिे स्वतन्त्रतालगार्त
वैर्जिक स्वार्िता तथा व्र्जिका स्वतन्त्रता



निष्पक्षता



समाजमा पूणि र प्रभावकारी सहभानगता र समावेजशता



नभन्नताप्रनतको सम्माि र अपािता भएका व्र्जिहरूको मािवीर् र्वर्विता र मािवताको
अिका रूपमा स्वीकार्िता



अवसरहरूमा समािता



पहुाँचर्ुिता



मर्हला र पुरूषबीच समािता



अपािता भएका बालबानलकाको र्वकासोन्त्मुख क्षमताको सम्माि तथा अपािता भएका
बालबानलकाको आफ्िो पर्हचाि सुरजक्षत रा्ि पाउिे अनिकारको सम्माि
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र्सले अपािता भएका व्र्जिहरूको उच्चतम रूपमा प्राप्त गिि सर्किे स्वास््र्स्तर प्रानप्तको
अनिकारलाई मान्त्र् गरे को छ र राज्र्ले अपािताको आिारमा र्वभेद िगरी र्ो अनिकारलाई
मान्त्र्ता ददिुपछि भन्ने कुरालाई स्वीकार गदिछ । स्वास््र्को अनिकारअन्त्तगित आिारभूत
स्वास््र्सेवाहरू, र्वशेष पुिःस्थापिा सेवाहरूका साथै आवासीर् हेरचाह, समुदार्मा आिाररत हेरचाह
ाँ समावेश गररएको छ । सबै सेवा व्र्जिगत वा ×व्र्जिकेजन्त्रत"
र सहर्ोगी सेवासर्हतको पहुच
आिारमा प्रदाि गररिुपछि, जसअन्त्तगित आवश्र्क कनतपर् सहार्क सेवाहरू समेत पदिछि्
(उदाहरणका लानग सहार्क उपकरण र सामग्री, िनसिङ सेवा, व्र्जिगत सहार्ता, र्वश्राम,
पुिःस्थापिा, ददवा र्क्रर्ाकलापहरू र हेरचाह सहार्ता) ।

२.५.३ जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५
जिस्वास््र्सेवा ऐि, २०७५ मा अपािता भएका व्र्जिहरू4सर्हत लजक्षत समुदार्का लानग
आकजस्मक स्वास््र्ोपचार कोष

(Emergency Health Care fund)

खडा गिे प्राविाि समावेश

गररएको छ ।

२.५.४ राक्ष्ट्रय स्वास््य नीतत, २०७६
रार्िर् स्वास््र् िीनत २०७६ ले समािता र सामाजजक न्त्र्ार्मा आिाररत रही गररब, अनत
सीमान्त्तीकृत तथा जोजखममा रहेका वगिलाई समेट्दै सामाजजक स्वास््र् सुरक्षा प्रदाि गिे उदे श्र्
राखेको छ। र्स िीनतले सामाजजक न्त्र्ार्का नसद्दान्त्तमा आिाररत रही अपांगता भएका व्र्जिलाई
सहुनलर्त स्वास््र् र्वमामा आवद्द गिे र अशि तथा अपांगत भएका व्र्जिको स्वास््र् सेवामा
पहुाँच सुनिश्चीत गिि सबै तहमा अपांगता मैरी सं रचिा, सं र्न्त्र र सेवा उपलब्ि गराउिे रणिीनत
नलएको छ ।

२.५.५ चौधौं योजना
चौिौं र्ोजिाले (२०७३/७४-२०७४/७५) अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र्सेवामा पहुाँच
बढाएर उिीहरूको जीविस्तर सुिार गिे लक्ष्र् समावेश गरे को छ । र्ो लक्ष्र् हानसल गििका
लानग साविजनिक सेवाहरूलाई अपाितामैरी तुल्र्ाउिे र पहुाँचर्ोग्र् भौनतक पूवाििारको व्र्वस्था
सुनिजश्चत गिे, बौर्द्धक अपािता भएका, स्वध्र्ािकेजन्त्रत मािनसक अवस्था भएका (अर्टज्म), पूणि
र गम्भीर अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग पुिःस्थापिा केन्त्रको स्थापिा र र्वस्तार गिि
गैह्रसरकारी र निजीक्षेरका सं स्थाहरूसाँग सहकार्ि र साझेदारी प्रवििि गिे उद्देश्र् राखेको छ ।
र्स र्ोजिामा अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग समुदार्मा आिाररत पुिःस्थापिा सुदृढ
तुल्र्ाउिे, अपािता भएका व्र्जिहरूको उजचत हेरचाह र जीविर्ापिका लानग वकालत गिे, पूणि र
गम्भीरप्रकारको अशिता भएका व्र्जिको हेरचाह गिे व्र्जिलाई भिा प्रदाि गिे, अपािता
भएका व्र्जिहरूको पर्हचाि प्रणालीलाई नडजजटाइज गिे, साविजनिक सञ्चार प्रणालीहरूलाई थप

धारा ३३
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अपाितामैरी बिाउिे तथा गम्भीर रूपले अशि भएकाहरूका लानग प्रदे श तहमा दीघिकालीि
हेरचाह र पुिःस्थापिा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गिे रणिीनतसमेत समावेश छ ।

२.५.६ अपाङ्गता िएका व्यक्ततको अगधकारसम्बन्धी ऐन, २०७४
र्ो ऐिले अपाि सं रक्षण तथा कल्र्ाण ऐि, २०३९ लाई र्वस्थार्पत गरे को छ र अपािताका
सम्बन्त्िमा कल्र्ाणमा आिाररत दृर्िकोणबाट अनिकारमा आिाररत दृर्िकोणमा फड्को मारे को
छ । र्ो ऐिले अपािता भएका व्र्जिको अनिकारसम्बन्त्िी रािसङ्घीर् महासजन्त्िमा निर्हत
मािवअनिकार सं रक्षणका मापदण्डहरूलाई अिीकार गिे प्रर्ास गरे को छ, तलको बाकस
हेिह
िु ोस् ।

र्ो

ऐिले

मर्हलाहरूको

स्वास््र्

तथा

प्रजिि

अनिकार

र

अपािता

भएका

बालबानलकाका लानग र्वशेष अनिकार प्रदाि गरे को छ । र्सले सरकारका प्रत्र्ेक तह,
पररवारका सदस्र्हरू र अनभभावकहरू, जचर्कत्सकहरू र समुदार्को दार्र्त्व नििािरण गरे को छ र
अपािता भएका व्र्जिहरूको मर्ािदा र सम्मािलाई प्रत्र्ाभूनत गरे को छ ।
र्ो ऐिले अपािता भएका व्र्जिलाई पररभार्षत र वगीकरण गरे को छ, स्थािीर् सरकारिारा
अपािता भएका व्र्जिहरूलाई पर्हचािपर जारी गिे व्र्वस्था गरको छ र अपािता भएका
व्र्जिहरूसम्बन्त्िी सूचिाहरूको अनभलेख रा्िे सं र्न्त्र स्थार्पत गरे को छ । साथै र्सले एउटा
छु ट्टै पुिःस्थापिा कोष स्थार्पत गिे प्राविाि समावेश गरे को छ ।
ऐिमा5 अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र् अनिकार र सामाजजक सुरक्षासम्बन्त्िी निम्िनलजखत
प्रमुख प्राविािहरू रहेका छि् :
(क) निम्िआर् समूहका व्र्जिका लानग निःशुल्क स्वास््र्सेवा र तोर्कएका रोगहरूका लानग
निःशुल्क अस्पताल सेवा र सहार्क उपकरणहरू र आवश्र्क पिे थेरापी सेवाहरू,
(ख) र्हमोर्फनलर्ा (आिुवंशीर् रिस्राव)बाट ग्रनसत व्र्जिहरूलाई निःशुल्क औषनिको व्र्वस्था,
(ग)

स्वास््र्ोपचारका लानग अस्पतालसम्मको पहुाँचमा दे जखएका सबै बािाअड्चि हटाउिे,

(घ)

गुणस्तरीर् स्वास््र्ोपचार सेवाको पहुाँचमा प्राथनमकता ददिे र पचास वा सोभन्त्दा बढी शैय्र्ा
भएका अस्पतालमा कम्तीमा दुई शैय्र्ा अपािता भएका व्र्जिलाई सुरजक्षत रा्िुपिे,

(ङ)

अशिताको रोकथाम गिे सबै उपार् अवलम्बि गिे, रोकथाम वा निवारण हुिसक्ट्िे
अपािपिको रोकथाम तथा निवारण गिे सबै उपार् अवलम्बित गिे र अपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग

निरोिात्मक, रोग

निर्न्त्रण, उपचारात्मक

हेरचाह

सेवाका साथै

स्वास््र्ोपचारसम्बन्त्िी अन्त्र् सबै उपार् अवलम्बि गिे,
(च)

पूणि तथा अनतअपािता भएका व्र्जि, अपािता भएका अनतर्वपन्न व्र्जि तथा बौर्द्धक अपािता
भएका र मािनसक वा मिोसामाजजक अपािता भएका व्र्जिहरूलाई पुिःस्थापिा सेवा,

5

ऐनको धारा १९, २०, २८, २९, ३०, ३२, ३५, ३७, ४५ र ४७
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(छ) सामाजजक सुरक्षा
अ.

सुरक्षा तथा स्वास््र्सेवासर्हतको सामुदार्र्क आवास सुर्विा

आ.

असहार् बालबानलका तथा अपािता भएका सहारार्वहीि व्र्जिहरूका लानग
आवासको व्र्वस्था,

(ज)

इ.

जीवि नबमा, स्वास््र् नबमा र दुघट
ि िा नबमा,

ई.

औषनि तथा अत्र्ावश्र्क सहार्क उपकरण सामग्रीहरू,

उ.

बेरोजगारी भिा, जीविर्ापि भिा तथा ज्र्ेष्ठिागररक भिा,

ए.

नलि, उमेर, आनथिक तथा सामाजजक र्वर्वितासमेतलाई र्वचार गिे ।

मािनसक वा मिोसामाजजक अशिता भएका व्र्जिका लानग र्वशेष सेवा तथा सुर्विा, पुिःस्थापिा
सेवा र पररवारसाँग पुिनमिलिका उपार् अवलम्बि गिुक
ि ा साथै आवश्र्क पिे औषनि उपचार
गराउिे र परामशि सेवाको व्र्वस्था ।
अपािता भएका व्र्जिको अनिकारसम्बन्त्िी ऐि,

अपािताको वगीकरणः

२०७४ मा समावेश गररएका अपािता भएका

1. शारीररक अपािता

व्र्जिहरूका अनिकारहरूः

2. दृर्िसम्बन्त्िी अपािता

1.

3. सुिाइसम्बन्त्िी अपािता

अन्त्र् व्र्जिसरह समाि आिारमा प्रचनलत
कािूिबमोजजमका अनिकार उपभोग गिि पाउिे

4. दृर्ि तथा श्रवणसम्बन्त्िी अपािता

2.

5. स्वर र बोलाइसम्बन्त्िी अशिता

अपािता भएका व्र्जिहरूको र्वभेदर्वरुद्धको
अनिकार

6. मािनसक वा मिोसामाजजक अपािता

3.

सामुदार्र्क जीविको अनिकार,

4.

सं रक्षणको अनिकार

5.

सहभानगताको अनिकार

6.

िीनत निमािणमा सहभनगताको अनिकार

7.

सिदठत हुिे अनिकार

10. बहुअपािता

8.

सांस्कृनतक जीविमा सहभानगताको अनिकार

अपािताको गम्भीरताका आिारमा ऐिले चारवटा

9.

सेवा, सुर्विा, न्त्र्ार्मा पहुाँचको अनिकार

तहहरू पररभार्षत गरे को छः

10. सामाजजक सुरक्षाको अनिकार

पूणि अशि अपािता, अनतअशि अपािता, मध्र्म

11. सूचिाको अनिकार

अपािता, सामान्त्र् अपािता

12. आवतजावतको अनिकार

7. बौर्द्धक अपािता
8. अिुवांजशक रिश्रावसम्बन्त्िी अपािता
(हेमोर्फनलर्ा)
9. अर्टज्मसम्बन्त्िी अपािता

बालबानलका तथा मर्हलाहरूको र्वशेष अनिकार
1. मर्हलाहरूको स्वास््र् तथा प्रजिि अनिकार
2. अपािता भएका बालबानलकाहरूको र्वशेष
अनिकार
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२.५.७ अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९
िेपाल सरकार अपािता भएका व्र्जिको अनिकारसम्बन्त्िी ऐि, २०७४ को प्राविािहरूलाई
कार्ािन्त्वर्ि गिि निर्महरूको तजुम
ि ा गिे प्रर्क्रर्ामा रहेको छ । अर्हलेसम्म अपाि सं रक्षण तथा
कल्र्ाण ऐि, २०३९ ले निम्िािुसारको सं रक्षण प्रदाि गदै आएको छ :
(क) सबै अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्वास््र् परीक्षणको व्र्वस्था,
(ख) ५० शैय्र्ा वा सोभन्त्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा अपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग दुईवटा निःशुल्क शैय्र्ाको व्र्वस्था,
(ग)

ज्र्ेष्ठ िागररक तथा अपािता भएका सहारार्वहीि व्र्जिहरूका लानग सरकारी अस्पतालमा
निःशुल्क स्वास््र्सेवाको व्र्वस्था,

(घ)

अपािता भएका व्र्जिहरूलाई निःशुल्क स्वास््र् परीक्षण, निःशुल्क अस्पताल शैय्र्ाको
व्र्वस्था वा उपचार उपलव्ि गराइरहेका गैह्रसरकारी अस्पतालहरूलाई सरकारिारा
सहर्ोगको व्र्वस्था,

(ङ)

अपािता भएका व्र्जिहरूको जशक्षा, तानलम, स्वास््र्ोपचार र पुिःस्थापिाका लानग अपाि
सहार्ता कोषले आनथिक सहर्ोग उपलव्ि गराउिे ।

२.५.८ अपाङ्गता व्यवस्िापन (रोकिाम, उपचार र पनःस्िापना) नीतत रणनीतत
तिा १० वर्षे कायययोजना (सन ् २०१७-२०२६)
र्ो

अपािता

भएका

व्र्जिहरूको

स्वास््र्

अनिकारका

लानग

स्वास््र्

तथा

जिसङ््र्ा

मन्त्रालर्को रणिीनतक र्ोजिा हो । र्सका उद्देश्र्हरूमा
1.

प्रवद्धििात्मक स्वास््र्सेवा, प्रजिि स्वास््र् कार्िक्रम र स्वास््र्सम्बन्त्िी जािकारी र सञ्चार
(प्रविििात्मक, प्रारजम्भक अवस्थामा रोग पिा लगाउिे र पर्हचाि गिे, हेरचाह, पुिःस्थापिा र
अन्त्र् स्वास््र्सेवाहरू) मा अपािता भएका व्र्जिहरूको पहुाँच बढाउिे ।

2.

अपािताको

रोकथाम

र

न्त्र्ूिीकरणसम्बन्त्िी

स्वास््र्

कार्िक्रमहरू

समन्त्वर्ात्मक

र

प्रभावकारी तररकाले कार्ािन्त्वर्ि गिे ।
3.

आिारभूत स्वास््र्सेवा, आवश्र्कतामा आिाररत र्वशेष स्वास््र् र पुिःस्थापिा

सेवाहरूमा

अपािता भएका व्र्जिको पहुाँच अन्त्र् व्र्जिसरह समािताको आिारमा सुनिजश्चत गिे ।
4.

अपािता हुि ु अगावै सोको पर्हचाि गिेसम्बन्त्िी कार्िक्रमलाई सामुदार्र्कस्तरमा र्वस्तार
गिे ।
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5.

अपािता व्र्वस्थापिमा सं लग्ि गैह्रसरकारी सं स्थाहरूलाई सहर्ोग प्रदाि गिि ।

दश-वषीर् र्ोजिा अवनिनभर हानसल गररिुपिे मु्र् पररणामहरू:
1.

स्वास््र् िीनत तथा कार्िक्रमहरू अपािता समावेशी हुिेछि् ।

2.

सबै

सरकारी

अस्पतालहरूिारा

अपािता

भएका

व्र्जिहरूले

निर्नमत

प्रर्ोग

गिे

शल्र्जचर्कत्सा सेवा र औषनिहरू निःशुल्क रूपमा प्रदाि गररिेछि् ।
3.

सबै थेरापी सेवाहरू, सहार्क सामग्री र परामशि सेवाहरू सबै जजल्ला अस्पतालहरूिारा
निःशुल्क प्रदाि गररिेछ ।

4.

सबै गाउाँस्तरका स्वास््र्चौकीहरूले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई प्रारजम्भक चरणमा
पर्हचाि, व्र्वस्थापि र प्रेषण सेवाहरू प्रदाि गिेछि् ।

5.

अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग स्वास््र्सम्बन्त्िी प्रविििात्मक तथा निरोिात्मक
कार्िक्रमहरू एवम् सूचिा र जािकारीहरू पहुाँचर्ुि हुिछ
े ।

6.

अपािता भएका बालबानलकालाई सबै पोषण कार्िक्रमहरू र सेवाहरूमा र्वशेष तवरमा
पहुाँचमा प्राथनमकता प्रदाि गररिेछ ।

7.

प्रादे जशक तहका सबै अस्पतालहरूले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई र्वशेष स्वास््र्सेवा
प्रदाि गिेछि् ।

8.

अपािता भएका मर्हला र बालबानलकालाई मातृ तथा बाल स्वास््र् कार्िक्रम र सेवाहरूमा
प्राथनमकता प्राप्त हुिेछ ।

9.

सङ्क्रामक, गैह्र-सङ्क्रामक रोगहरू, िेग्ले टेड

रर्पकल नडजजज, चोटपटक र आघातबाट

हुिसक्ट्िे अपािताको न्त्र्ूिीकरण गररिेछ ।
10. सबै स्वास््र् सं स्थाहरूमा रहेका सबैप्रकारका भौनतक पूवाििारहरू अपाितामैरी हुिेछि् ।
11. सबै स्वास््र् कमिचारीहरूमा अपािता व्र्वस्थापिका लानग आवश्र्क पिे ज्ञाि, सीप र
सक्षमताको अनभवृर्द्ध गररिेछ ।

२.५.९ स्वास््यसेवाको पहाँचबाहहर परे काहरूलाई समेट्ने राक्ष्ट्रय रणनीतत,
२०७३-२०८८
पहुाँच िपुगेकाहरूसम्म पुग्िका लानग रार्िर् रणिीनतअन्त्तगित अपािता भएका व्र्जिसम्म पहुाँच
बढाउिे र आिारभूत स्वास््र्सेवाको उपर्ोग उिीहरूले गिे उद्देश्र् समावेश गररएको छ । र्ो
रणिीनतले अपािता भएका व्र्जिहरूको कल्र्ाण र सं रक्षणको निजम्त सं वैिानिक प्राविािहरू,
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स्वास््र् िीनत र रणिीनत तथा कािूिी सं रचिाअिुरूप िेपालमा अपािता समावेशी स्वास््र्सेवा
सुनिजश्चत गिि दि-पथीर् पद्धनत अपिाएको छ । र्स अन्त्तगित:


अपािता समावेजशतालाई अपािता पहुाँचर्ुि पूवाििारको माध्र्मबाट मूलप्रवाहमा ल्र्ाउिे,
अपािता भएका व्र्जिहरूलाई र्विीर् सं रक्षण प्रदाि गिे तथा अपािता समावेशी गुणस्तरीर्
सेवा प्रदाि गििका लानग स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूको क्षमता अनभवृर्द्ध गिे,



अपाितार्वशेष लजक्षत सेवाहरू, जस्तै: प्रेषण अस्पतालहरूमा पुिःस्थापिा एकाइहरूको स्थापिा
गिे, मािनसक

स्वास््र् सं स्थाहरूको सुदृढीकरण गिे

तथा परामशि र र्फजजर्ोथेरापी

सेवालगार्त उपलव्ि पुिःस्थापिासम्बन्त्िी र्वनभन्न थेरापी सेवाहरूको र्वस्तार गिे ।

२.५.१० अपाङ्गता िएका व्यक्ततका लागग पहाँचयतत िौततक संरचना तिा
सञचारसेवा तनर्दे भशका, २०६९
र्ो निदे जशकाले अत्र्ावश्र्क मािवीर् सेवाहरूमा अपािता भएका व्र्जिहरूको पहुाँच सुनिजश्चत
गिि साविजनिक पूवाििारलाई न्त्र्ूितम मापदण्ड हानसल गिेगरी अनिवार्ि व्र्वस्था गरे को छ ।
निदे जशकाले अपाितामैरी र पहुाँचर्ोग्र् साविजनिक पूवाििार, बस्िर्ोग्र् स्थािको व्र्वस्था भएको
पहुाँचर्ुि साविजनिक र्ातार्ातप्रणाली, पहुाँचर्ुि सञ्चारप्रणाली, सहार्क सं र्न्त्र (सामग्री)सर्हतको
सञ्चारप्रणाली, अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वार्िताको सम्माि हुिेगरी सूचिामा उिीहरूको
मर्ािददत पहुाँच र प्रर्ोग हुिे व्र्वस्था र मिोरञ्जिको सुर्विा भएका स्थािहरूमा उिीहरूको सहज
पहुाँच हुिेगरी व्र्वस्था गरे को छ ।

२.५.११ अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तिा सहयोगी कक्ष (हे ल्पडेस्क)
सञचालनसम्बन्धी काययववगध, २०७१
र्ो दस्तावेजले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई आिारभूत सहार्ताहरू उपलव्ि गराउि जािकारी
र सहार्ता-डेस्क स्थापिाका साथै सञ्चालिका लानग स्तरर्ुि कार्िर्वनि नििािरण गरे को छ ।
र्ो कार्िर्वनि जजल्ला तथा स्थािीर्स्तरमा कार्िरत गैह्रसरकारी सं स्थाहरूलाई समेत लागू हुन्त्छ ।
र्सले अपािता भएका व्र्जिहरूलाई प्रदाि गररिे स्वास््र्सेवा सुर्विा, सहार्क उपकरण तथा
ाँ
सामग्रीहरूको नि:शुल्क आपूनति, अपािता पर्हचािपरको प्रानप्त र र्सको प्रर्ोगलगार्त स्वास््र्सग
सम्बजन्त्ित अन्त्र् सेवा तथा सुर्विासम्बन्त्िी सहर्ोगी सेवालाई पररभार्षत गरे को छ । अपािता
सहर्ोगी कक्षसाँग अपािता भएका व्र्जिहरूको आवश्र्कता पूरा गिि चार्हिे जािकारी र
दस्तावेजहरू उपलब्ि हुिपु िे व्र्वस्थासमेत गररएको छ ।
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अध्याय-३:
अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्यसेवा गिर्दे गशका
३.१ प्रस्ताविा
िेपाल सरकार, स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्ले िेपालको सं र्विाि तथा अपािता भएका
व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी ऐि, २०७४ अिुरूप
सं वैिानिक तथा कािूिी दार्र्त्वहरू, अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग निष्पक्षता, मर्ािदा तथा
सम्मािको आवश्र्कता जसले अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र्सम्बन्त्िी अनिकारलाई
मान्त्र्ता प्रदाि गदिछ; जसले मािव र्वकासको आिार कार्म गदिछ भन्ने कुराको पुिः स्मरण गदै ,
ाँ ै जािे सवाल हो र अशिता भएका व्र्जिहरू र
अपािता मािवताको एक र्वकनसत हुद
वातावरणीर् तथा मिोवृजिगत बािाअड्चिहरूबीचको अन्त्तरर्क्रर्ाले समाजमा अन्त्र् व्र्जिसरह
समािस्तरमा उिीहरूको पूणि र प्रभावकारी सहभानगतामा अवरोि पैदा हुिेगदिछ भन्ने कुरालाई
मध्र्िजर गदै ,
स्वास््र्सेवा

प्रणालीमा

अपाितालाई

मूलप्रवाहीकरण

गिि

रणिीनतहरू

अवलम्बि

गिुप
ि िे

आवश्र्कता तथा अपािता भएका व्र्जिहरूलाई प्रभावकारी तवरले लजक्षत गरी आवश्र्क क्षमता
र इच्छाशजिसर्हत प्रभावकारी स्वास््र्सेवा उपलब्ि गराउिुपिे कुरामा जोड ददं दै,
ु को
मुलक

स्वास््र्

िीनत

तथा

रणिीनतहरूलगार्त

कार्िर्ोजिामा

पररकल्पिा

गररएअिुरूप

प्रभावकारी रूपमा अपािताको व्र्वस्थापि, अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग स्वास््र्ोपचार
सेवाप्रवाह, अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग स्वास््र् प्रवििि तथा पुिःस्थापिा सेवाहरूको
एकीकृत रूपमा साकार गिुप
ि िे आवश्र्कतालाई स्वीकादै ,
अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग उिरदार्ी र व्र्ापक सहकार्ि र साझेदारीर्ुि तररकाले
जवाफदे र्हता र समावेशी तवरले

प्रभावकारी रूपमा एकीकृत स्वास््र्सेवा प्रदाि

गिुप
ि िे

आवश्र्कता रहेको कुरालाई आत्मसात गदै र त्र्समा जोड ददं दै,
अपािता भएका बालबानलका, मर्हला तथा र्कशोरीहरू र ज्र्ेष्ठ िागररकहरूले वजञ्चनतको थप तथा
अन्त्तरखण्डीर् जोजखम जस्तै : र्हं सा, दुव्र्िवहार, शोषणलाई व्र्होिुप
ि िे सम्भाविालाई स्वीकादै
र्सलाई समावेशी तवरले सम्बोिि गिुप
ि िे खााँचो महसुस गदै
कार्ािन्त्वर्िमा ल्र्ाएको छः
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निम्िबमोजजमका व्र्वस्था

३.२ पररचर्
३.२.१ संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि
क. र्स निदे जशकालाई “अपािता समावेशी स्वास््र्सेवाका लानग सम्बन्त्िी रार्िर् निदे जशका,
२०७६” भनििे छ र र्स उपरान्त्त “निदे जशका” भिी उल्ले ख गररएको छ ।
ख. र्ो निदे जशका तुरून्त्त लागू हुिेछ ।

३.३ चरणवद्ध पद्धनत
अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकार साकार पािि र स्वास््र्प्रणालीको सं स्थागत र क्षमतागत
सीनमतताहरूको पर्हचािका लानग समाजमा आिारभूत पररवतििको आवश्र्कतालाई मध्र्िजर गदै
निदे जशकाले अपािता समावेशी स्वास््र्सेवा लागू गराउिे सम्बन्त्िमा प्रगनतशील दृर्िकोण अवलम्बि
गरे को छ । निदे जशकाको समर्सीमा र्व.सं २०७६ दे जख र्व.सं . २०८७ (सि् २०१९ - सि्
२०३०) सम्म रहेको छ ।


प्रथम चरण र्व.सं . २०७६ दे जख २०७९ (सि् २०१९-२०२२) सम्मको अवनिले अपािता
समावेशीकरणका लानग आिार निमािण गिे र्वषर्मा केजन्त्रत गरे को छ । सम्मािजिक
सञ्चार प्रवििि गिि तथा समावेशी प्राथनमक स्वास््र्सेवा प्रदाि गिे क्षमता स्वास््र्ोपचार
सेवाका कमिचारीमा र्वकास गिुि तथा उच्च तहको उिरदार्र्त्व सुनिजश्चत गििका लानग
त्र्प्रमाणजन्त्र् आिारको सुदृढ एवम् सबलीकरण गिुज
ि स्ता प्राथनमकता र्स चरणमा परे का
छि् । प्रथम चरणका कार्िहरू र्व.सं . २०८७ (सि् २०३०) को अवनिसम्म िै जारी
रहिेछि् ।



दोस्रो चरण र्व.सं . २०८० दे जख २०८३ (सि् २०२३ - २०२६) सम्मको र्ो चरणले दोस्रो
तथा उच्च तहको उपचार पद्धनतमा अपािताको समावेशीकरणलाई जागरुक तवरले जोड ददिुका
साथै अपाितासम्बन्त्िी र्वशेषज्ञ सेवाहरूको सुदृढीकरण गिेतफि थप केजन्त्रत गरे को छ ।



तेस्रो चरण र्व.सं . २०८४ दे जख २०८७ (सि्२०२७-२०३०) सम्मको र्स चरणमा
स्वास््र्प्रणालीको क्षमताअन्त्तगित रहेका र राम्रोसाँग कार्ािन्त्वर्िमा रहेका प्रणाली तथा
उपार्हरूलाई तीव्र र र्वस्ताररत तुल्र्ाउिमा केजन्त्रत रहिेछ ।

र्ो चरणबद्ध पद्धनतले तथा बदनलं दो सामाजजक तथा सं स्थागत पररप्रेक्ष्र्मा पररणामहरूको मापि
गििका लानग त्र्प्रमाणसम्बन्त्िी आिारलाई सुदृढ तुल्र्ाउाँदै लै जाि तथा कमीकमजोरीहरूलाई
सम्बोिि गिि नसकाइलाई उपर्ोग गिे र सोहीअिुसार र्ोजिाहरूमा समार्ोजि र पररमाजिि गिे
ु भरर लागू गिे क्रममा प्राथनमकताहरू
कुरालाई महत्व ददएको छ । तसथि, र्ो निदे जशकालाई मुलक
र कार्िक्रनमक पहलहरूलाई अझ नतखादै
त्र्प्रमाणको प्रर्ोग गररिेछ ।
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लै जािे कार्िप्रगनत तथा कार्ि सम्पादिसम्बन्त्िी

जचर ३: अपािता समावेशी स्वास््र्सेवाका लानग चरणबद्ध दृर्िकोण

• क्तिस्तार कायय
•
•

सम्मािजिक सञ्चार

•

समावेशी प्राथनमक
उपचार

•

क्षमता र्वकास

•

त्र्प्रमाण तथा

समावेशी दोस्रो तथा
उच्च तह उपचार
सेवा

•

अपािता र्वशेष
र्वशेषज्ञ सेवा

जवाफदे र्हता

निदे जशकाको र्ो अध्र्ार्लाई निम्िनलजखत तीि प्रमुख खण्डहरूमा र्वभाजि गररएको छः
क.

ख.

ग.

स्वास््र्सेवाका सबै तहहरूमा अपाितालाई समावेश गिि असल अभ्र्ासहरू
अ.

सम्माि, मर्ािदा र निष्पक्षता

आ.

समावेशी सूचिा र सञ्चार

इ.

सं रचिागत समार्ोजि तथा अिुकूलि

अपािता समावेशी स्वास््र् सेवाप्रवाह
अ.

अपािता समावेशी आिारभूत स्वास््र्सेवा

आ.

ु स्ती प्रवििि तथा सहजीकरण
तन्त्दरू

इ.

अपािता भएका व्र्जिहरूको औषनि उपचार, फलोअप तथा प्रेषण

ई.

पुिःस्थापिा सेवा

उ.

र्ौि तथा प्रजिि स्वास््र्सेवा

अपािता समावेशी स्वास््र्सेवा प्रदाि गिि स्वास््र्प्रणालीको सुदृढीकरण
अ.

सामाजजक स्वास््र् नबमा

आ.

मािव सं साििको क्षमता र्वकास

इ.

सूचिाप्रणाली तथा त्र्प्रमाण

ई.

उिरदार्र्त्व
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३.४ स्वास््र्सेवाका सबै तहहरूमा अपािताको समावेशीकरणका लानग असल
अभ्र्ासहरू
३.४.१ सम्मान, मयायर्दा तिा तनष्ट्पक्षता
अपािता भएका व्र्जिलाई हािीिोक्ट्सािी पुर्र्ाउिे मिोवृजि तथा व्र्वहारहरूलाई सम्बोिि गिि
स्वास््र् प्रणालीका

सबै

तहका

स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले

अपािता

भएका

व्र्जिहरूलाई

सम्मािजिक, मर्ािदापूणि तथा निष्पक्षतापूणि तवरले सेवा प्रदाि गिेछि् । प्रथम चरणदे जख सम्पूणि
स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरू तथा स्वास््र् कमिचारीले सबै तहमा निम्िािुसार गिेछि्ः
क.

अशिता, नलि, उमेर, सामाजजक-आनथिक जस्थनत जातजानत, िमि वा अन्त्र् पृष्ठभूनम जे-जस्तो
भए तापनि अपािता भएका व्र्जिहरूको मर्ािदाको ्र्ाल गिे तथा अरूसाँग उिीहरूको
समािताको सम्माि गिेछि् ।

ख.

सबै व्र्जिसाँग सम्मािपूण,ि मर्ािदापूण,ि सहािुभनू तपूणि र करूणार्ुि व्र्वहार गिुि पछि ।
स्वास््र्कमीहरूले सम्मािपूणि पेशागत तवरले कार्ि गदाि

अपािता भएका व्र्जिहरू

(उदाहरणका लानगः कुिै बालबानलका, लै र्िक र्हं सा भोगेका, ज्र्ेष्ठ िागररक) का निजी
बोनलचाली तथा व्र्वहारसम्बन्त्िी र्वशेषताका साथै उिीहरूको सम्भाव्र् जोजखमहरूप्रनत
समािुभनू तपूणि रूपमा व्र्वहार गिेछि् ।
ग.

अपािता भएका व्र्जिहरूलाई उिीहरूको स्वतन्त्र जीवि हानसल गिि तथा उिीहरूको
आत्मनिणिर् गिे प्रर्ासमा सहर्ोग गिे र नबरामी व्र्जिको सम्बन्त्िको र्वषर्मा समेत शजि
र निभिरताका पक्षहरूबारे र्थोजचत रूपमा र्वचार पुर्र्ाउिे ।

घ.

अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र् अनिकारलाई उिीहरूको निणिर्मा आत्मनिणिर् र
स्वार्िताको सम्माि गिे र्वषर्लाई स्वीकार गिे र उिीहरूलाई आफ्िो तन्त्दुरूस्ती प्रवििि
तथा स्वास््र्सम्बन्त्िी हेरचाह गिे कार्िमा सर्क्रर् रूपमा सं लग्ि गराउिे । कुिै व्र्जिले
आफ्िो स्वास््र् हेरचाहसम्बन्त्िी निणिर् स्वतन्त्र रूपमा नलि िसक्ट्िे दे जखएको अवस्थामाः
अ.

अपािता भएका १८ वषि मुनिका बालबानलकाको हकमा अनभभावक, सं रक्षक वा सेवा
हेरचाह गिे व्र्जिलाई आफ्िा बालबानलकाका पक्षबाट निणिर् नलि सहर्ोग पुग्िे
गरी उिीहरूलाई आवश्र्क जािकारी तथा सल्लाह प्रदाि गिे ।

आ.

स्वास््र् सेवासम्बन्त्िी र्वषर्मा स्वतन्त्र रूपमा निणिर् नलि िसक्ट्िे वर्स्कहरूका
हकमा (जस्तै: बौर्द्धक अपािता भएका व्र्जिहरू) उिका अनभभावक, सं रक्षक वा
सेवा

प्रदाि

गिेहरूका

लानग

आवश्र्क

जािकारी तथा

उिीहरूसाँग सम्बजन्त्ित र्वषर्मा निणिर् नलि सहर्ोग गिे ।

सल्लाह

प्रदाि

गरी

अनभभावक, सं रक्षक वा

सेवा प्रदाि गिे व्र्जि उपलब्ि िभएको अवस्थामा स्वास््र् सेवाप्रदार्कले “हािी
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िपुर्र्ाउिे” नसद्धान्त्त अवलम्बि गरी अनिकार प्राप्त निकार् जस्तै : प्रहरी तथा स्थािीर्
सरकारबाट अनिकार प्राप्त गिुप
ि दिछ ।
ङ.

अपािता भएका व्र्जिहरूको सामान्त्र् स्वास््र्सेवामा अरूसरह िै समतामूलक पहुाँचको
अनिकारको सम्माि गिे । अपािता भएका व्र्जिहरूलाई सं र्विाि तथा अपािता भएका
व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी ऐि, २०७४ (हेिह
िु ोस् अिुच्छे द २.५.६) अिुरूप समाि
आिारमा एकैप्रकारका र उही गुणस्तरका स्वास््र्सेवाहरू प्रदाि गिे कुराको सुनिजश्चतता
गिे । स्थािीर् सरकारले अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग सहुनलर्त एवम् न्त्र्ूि
शुल्कमा उपचार सेवा, औषनि तथा सहार्क सामग्री र उपकरणहरू प्राप्त गििसक्ट्िे गरी थप
व्र्वस्था गिि सक्ट्िेछि् ।

चरणबद्ध पद्धनत
प्रथम चरणबाटै निरन्त्तर रूपमा सबै तहमा (प्राथनमक, दितीर् र उच्च) सबै स्वास््र्सेवाप्रदार्कहरूले सम्माि, मर्ािदा र निष्पक्षतासम्बन्त्िी निदे जशका लागू गिेछि् ।

३.४.२ समावेशी सच
ू ना तिा सञचार
सूचिा तथा सञ्चारसम्बन्त्िी बािाअड्चिहरू हटाउि र अपािता भएका व्र्जिहरूलाई सुसूजचत
तवरले स्वास््र्सेवाहरूका बारे मा निणिर् नलि सहर्ोग हुिेगरी सशि बिाउिे सम्बन्त्िमा अन्त्र्था
उल्लेख भएकोमा बाहेक सबै तहमा स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले निम्िािुसार काम गिेछि्:
क.

अपािता भएका व्र्जिहरूसाँग गररिे सबै अन्त्तरर्क्रर्ामा र उिीहरूको र्वषर्मा हुिे
छलफलका

साथै

समुदार्मा

उिीहरूसाँग

सम्पकि

हुिे

थलोमा, स्वास््र्

प्रविििका

र्क्रर्ाकलापहरूमा, परीक्षण तथा रोकथाममा, स्वास््र्सेवा केन्त्रमा दताि गदािको समर्मा,
ले खजोखा तथा निदािको कार्िमा, उपचार सेवा, नडस्चाजि, फलोअप, प्रेषण सेवा तथा
पुिःस्थापिा सेवामा समेत उिीहरूका बारे मा सम्मािपूणि र निष्पक्षतापूणि भाषाको प्रर्ोग
गिे । र्सअन्त्तगित अििचेतिर्ुि र्वभेदलाई हटाउि "व्र्जिलाई पर्हलो प्राथनमकता ददिे"
भाषा प्रर्ोग गिे र्वषर् समावेश भएको हुन्त्छ, र्सलेगदाि स्वास््र् सेवाप्रदार्कलाई सो
व्र्जिको अवस्थामा िभई व्र्जिमा ध्र्ाि केजन्त्रत गिि लगाउाँदछ ।
तानलका २: सम्मािजिक तथा निष्पक्ष बोनलचाली तथा शारीररक हाउभाउको भाषा
सम्मािजिक र मर्ािददत

अपमािजिक भाषा तथा

बोनलचाली तथा शारीररक हाउभाउ

शारीररक हाउभाउ

बौर्द्धक अपािता भएका व्र्जि र्ा

मािनसक अपाि, मन्त्द-बुर्द्ध

नसकाइमा असक्षम व्र्जि
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दृर्िर्वहीि व्र्जि, न्त्र्ूि दृर्ि भएको, कम

अन्त्िा, आंखा िदे ्िे

दे ्िे व्र्जि
बर्हरोपि भएको व्र्जि, कम सुन्ने व्र्जि,

काि िसुन्ने, बर्हरो, बर्हरो र लाटो, लठे ब्रो

बर्हरोपि तथा आंजशक रूपमा दे ्ि
िसक्ट्िे व्र्जि
र्वनभन्न र्कनसमले स्िार्ु असामान्त्र् ढिले

एमएसग्रस्त, एमएसपीनडत व्र्जि

सारो वा सुजन्नएको (मल्टीपल
स्केले रोनसस) समस्र्ा भएको व्र्जि
छारे रोग लागेको व्र्जि

छारे रोगी

व्हीलचेर्र प्रर्ोग गिे व्र्जि

व्हीलचेर्रमा सीनमत, व्हीलचेर्रमा बााँनिएको व्र्जि

शारीररक अपािता भएको व्र्जि

अपाि, लिडा, अपार्हज, काँ ु जो, हात गोडा िचल्िे

राम्रोसाँग बोल्ि िसक्ट्िे, कृनरम भाषा प्रर्ोग

लाटो, लठे ब्रो

गिे
अचािक बेहोस हुिे समस्र्ा भएको

नमगी (छारे रोग)

अपािता महसुस गिे/अपािता/अक्षमता

अपाि/अशि

जन्त्मजात अपािता भएको, अशिताका

जन्त्म दोषी

साथ जन्त्मेको
पोनलर्ो भएको व्र्जि, पोनलर्ोका कारण

पोनलर्ोग्रस्त

पक्षघात भएका व्र्जि
अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग

अपािको शौचालर् र अपािको पार्किंङक्षेर

पहुाँचर्ोग्र् शौचालर् र पार्किङक्षेर
गररनबमा बााँजचरहेका व्र्जिहरू

गरीब व्र्जि

जोजखमको जस्थनतमा रहेका व्र्जिहरू र

ु राि
जोजखमर्ुि िागररकहरू र समूह (सं र्ि

जोजखमको पररजस्थनतमा बााँजचरहेका

सङ्घले जोजखममा रहेका समूह भिी प्रर्ोग गदिछ)

व्र्जिहरू जो थप जोजखममा छि्
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न्त्र्ूि आर् भएका रािहरू

अर्वकनसत

र्वकाशोन्त्मुख रािहरू

तेस्रो र्वश्व

लै र्िक रूपमा तटस्थ भाषाको प्रर्ोग

आवश्र्क िभएसम्म लै र्िक जािकारी उल्लेख

गिुह
ि ोस्, जस्तै: कुिै व्र्जिलाई उिको

िगिे: उदाहरण, एक मर्हला जचर्कत्सकले अस्पताल

लै र्िकताको सट्टा उिको भूनमका उल्लेख

चलाइरहेकी नथइि् ।

गिुह
ि ोस् । उदाहरणः एकजिा
जचर्कत्सकले अस्पताल सञ्चालि गरररहिु
भएको नथर्ो ।
स्थािीर् सन्त्दभिका लानग सम्माि र

दोषारोपणको भाषा जस्तै : कर्पलको पररवारले

व्र्जिगत पररजस्थनतहरूको च ुिौतीहरू

उसको वास्ता गरे ि र उसलाई स्कूलमा पठाएि ।

दे खाउिे भाषा, जस्तै ः “कर्पलको
पररवारलाई कर्पललाई र्वद्यलर् पठाउि
कुिै उपार् छ भन्ने कुरा बताईएको
नथएि” ।
ाँ ामा हेरेर कुराकािी गिे
ग्राहकसाँग आख

ाँ ामा िहेरी कुरा गिे
आख

ग्राहकसाँग सहािुभनू तपूणि र पेशागत तहको

ग्राहकलाई पेशागत आवश्र्कतािुसारको शारीररक

शारीररक स्पशिसर्हत

रूपमा स्पशि गििबाट बच्िे

बोलाइसम्बन्त्िी अक्षमता भएका ग्राहकलाई भकभके वा हकलाहरूको अिीरतापूवक
ि र हताररएर
अनतररि समर् ददएर िै र्त
ि ापूवक
ि सुन्ने र

उपचार गिे

बुझ्िे कार्ि

ख.

स्वास््र् सेवाप्रदार्क र अपािता भएका व्र्जिबीचको सञ्चार र जािकारी आदाि-प्रदाि
पहुाँचर्ोग्र् र सम्मािजिक बिाउि उपर्ुि भाषा, सञ्चार उपकरण र सामग्रीको प्रर्ोग
गिुप
ि दिछ । सबै नबरामीका लानग सरल भाषा प्रर्ोग गिे, र्वस्तारै र स्पि रूपमा बोल्िे र
ाँ ामा
आख

हेरेर

कुरा

गिे

गिुप
ि दिछ

।

प्रर्ोग

गिुप
ि िे

उपकरणहरूलाई

दे खाउाँदै

नबरामीहरूलाई व्र्ावहाररक तवरले औषनि प्रर्ोग गिे उपार् र र्वनि(प्रर्क्रर्ाहरूको वणिि
गिुह
ि ोस् । मौजखक रूपमा जािकारी गराउिुको साथै नबरामीलाई स्पि र पूणि रूपमा
नलजखत निदाि ददिुहोस्, उपचारसम्बन्त्िी निदे शि, फलोअप र प्रेषण सेवा प्रदाि गिुह
ि ोस् ।
श्रव्र्-दृश्र् र्वनि, सजजलै साँग पढ्ि सर्किे ढााँचा, जचरात्मक प्रस्तुती, ब्रे लनलर्प र साङ्केनतक
भाषाको प्रर्ोग गिुह
ि ोस् ।
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ग.

स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले पहुाँचर्ोग्र् स्वास््र् प्रविििसम्बन्त्िी र सञ्चार सामग्रीको नडजाइि,
परीक्षण

र

उत्पादिका

लानग

रार्िर्

स्वास््र्

जशक्षा,

सूचिा

तथा

सञ्चार

केन्त्र

(एिएचइिआईसीसी) साँग समन्त्वर् गिेछ । उदाहरणका लानग र्समा निम्िनलजखत कुराहरू
पदिछि्ः
अ.

दृर्िसम्बन्त्िी अशिता भएका व्र्जिका लानग स्वास््र् प्रवििि सामग्रीहरू ब्रे लनलर्पमा
अिुवाद गररएको ।

आ.

श्रवण शजिमा समस्र्ा भएका व्र्जिकालानग श्रव्र् सामग्री ।

इ.

दृर्िसम्बन्त्िी अशिता भएका व्र्जिहरूका लानग दृष्र् सामग्री ।

ई.

सबैका लानग र र्वशेषगरी बौर्द्धक रूपमा कदठिाइ भएका व्र्जिहरू, कम दे ्िे
व्र्जि र कम सुन्ने व्र्जिका लानग बुझ्ि सजजलो हुिे जचरात्मक सामग्री ।

उ.

कम दे ्िे व्र्जिहरूका लानग सरल भाषा र मोटो अक्षरमा ले जखएका पढ्ि सजजलो
हुिे सामग्रीहरू ।

घ.

अपािता भएका व्र्जिहरूसाँगको सञ्चार र सूचिा आदाि-प्रदाि गिे कार्िलाई सुदृढ
तुल्र्ाउि स्वास््र् सेवाप्रदार्कले अपािता भएका व्र्जिहरूको सं स्था (डीपीओ) र अन्त्र्
सम्बजन्त्ित सं स्थाहरूसाँग सहकार्ि गिेछ ।

ङ.

उपर्ुिता हेरी सेवा प्रर्ोगकतािहरूको अनिकार र मर्ािदाको सम्माि गदै पररवारका सदस्र्
वा हेरचाह गिे अन्त्र् व्र्जिको साथ नलई स्वास््र्ोपचारमा सं लग्ि कमिचारी र सेवा
प्रर्ोगकतािबीचको सं वादलाई सहज बिाउि सर्किेछ ।

च.

उच्च तहका अस्पताल र पुिःस्थापिा एकाइमा दृर्िर्वहीि व्र्जिका लानग ढोकाको
दार्हिेपर्ट्ट र्वद्युतीर् उपकरण वा ब्रे लनलर्पका सूचिापाटी राखी त्र्समा कुि तल्ला वा कोठा
िम्बर वा सेवाप्रवाहसम्बन्त्िी अन्त्र् कुिै महत्वपूणि सूचिा उल्लेख गरी जािकारी प्रदाि
गररिेछ ।

चरणबद्ध पद्धनत
समावेशी
कार्ािन्त्वर्ि

सूचिा

तथा

गररिेछ

।

सञ्चार
र्समा

कार्ािन्त्वर्िसम्बन्त्िी
निदे जशकाको

निदे जशकालाई

अजन्त्तम

खण्डमा

तलको

र्वस्तारमा

तानलकाअिुरूप
चचाि

गररएका

र्क्रर्ाकलापहरूसमेत समेर्टएको छ । पर्हलो र दोस्रो चरणमा थालिी गररएका र्क्रर्ाकलापहरू
२०८७ सम्म जारी रहिेछ ।
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तानलका ३: समावेशी सूचिा तथा सञ्चारको थालिी
चरण
प्रथम चरण

प्राथनमक तह

दितीर् तह

उच्च तह

३.४.२.क र ३.४.२.ख

३.४.२.क र ३.४.२.ख

३.४.२.क र

मा उल्लेख गररएअिुरूप

मा उल्लेख गररएअिुरूप

३.४.२.ख मा उल्लेख

सम्मािजिक र मर्ािददत

सम्मािजिक र मर्ािददत

गररएअिुरूप

हाउभाउसर्हत मौजखक

हाउभाउ र बोलीको

सम्मािजिक र मर्ािददत

भाषाको प्रर्ोग गिे

प्रर्ोग गिे

हाउभाउ र बोलीको
प्रर्ोग गिे
स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरू

स्वास््र् सेवाप्रदार्क

स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरू

तथा एिएचइआइनसनसले

तथा एिएचइिआइिसीसीले

३.४.२.ग मा उल्लेख

३.४.२.ग मा उल्लेख

भएअिुरूप सुलभ

भएअिुरूप सुलभ

स्वास््र्सेवा केन्त्रहरूमा

स्वास््र्सेवा केन्त्रहरूमा

पहुाँचर्ुि स्वास््र्

पहुाँचर्ुि स्वास््र्

प्रवद्धिि तथा सञ्चार

प्रवद्धिि तथा सञ्चार

सामग्रीहरू निमािण गरी

सामग्रीहरू निमािण गरी

उपलब्ि गराउिे

उपलब्ि गराउिे

उपलब्ि गराउिे

३.५.१.घ मा उल्ले ख

३.५.२.ख अिुसार

३.४.२.च मा उल्ले ख

गररएअिुरूप

सामाजजक सेवा एकाइ वा

समुदार्स्तरीर् स्वास््र्

सम्पकिव्र्जिले अपािता

प्रवििि तथा रोकथामका

भएका व्र्जिलाई

र्क्रर्ाकलापहरूमा

स्वास््र् अनिकार तथा

अपािता भएका

स्रोतको उपलब्िताका

व्र्जिहरूलाई लजक्षत

बारे मा जािकारी

गिे ।

गराउिे ।

३.५.१.ज मा उल्लेख

३.५.२.ज अिुसार

३.५.२.ख अिुसार

गररएअिुरूप

सामाजजक सेवा एकाइले

सामाजजक सेवा एकाइले

सम्पकिव्र्जिले श्रवण

अपािता भएका

अपािता भएका

शजि अशिता भएका

व्र्जिहरूको अनिकार

व्र्जिहरूलाई

नबरामीहरूका लानग

सम्बन्त्िी र्वषर्मा

उिीहरूको स्वास््र्

आवश्र्कता हेरी

साविजनिक तथा

अनिकार तथा स्रोतको

साङ्केनतक भाषा

अस्पतालसाँग सम्बजन्त्ित

उपलब्िताका बारे मा
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तथा एिएचइिआइिसीसीले
३.४.२.ग मा उल्लेख
भए अिुरूप सुलभ
स्वास््र्सेवा केन्त्रहरूमा
पहुाँचर्ुि स्वास््र्
प्रवद्धिि तथा सञ्चार
सामग्रीहरू निमािण गरी

भएबमोजजम र्वद्युतीर्
उपकरण वा ब्रे लनलर्पमा
सूचिा पाटी राखी
त्र्समा महत्वपूणि
जािकारीहरू प्रदाि
गररिेछ ।

चरण

प्राथनमक तह

दितीर् तह

अिुवादकको व्र्वस्था

सूचिाहरू उपलब्ि

गिेछ ।

गराउिे छ ।
३.५.३.ग. मा उल्लेख
गररएअिुरूप
सम्पकिव्र्जि वा
सामाजजक सेवा एकाइले
आवश्र्कता हेरी
साङ्केनतक भाषा
अिुवादकको व्र्वस्था
गिेछ ।

उच्च तह
जािकारी गराउिेछ ।

३.५.२.छ अिुसार
सामाजजक सेवा एकाइले
अपािता भएका
व्र्जिहरूको अनिकार
सम्बन्त्िमा अस्पतालसाँग
सम्बजन्त्ित जािकारी
उपलब्ि गराउिेछ ।
३.५.१.ग मा उल्लेख
गररए अिुरूप सामाजजक
सेवा एकाइले साङ्केनतक
भाषा अिुवादकको
व्र्वस्था गिेछ ।

दोस्रो चरण

३.५.२.च मा उल्लेख

३.५.२.च मा उल्लेख

भएबनमजजम सामाजजक

भए बमोजजम सामाजजक

सेवा एकाइका कमिचारीले

सेवा एकाइका

अपािता भएका

कमिचारीले अपािता

व्र्जिहरू र

भएका व्र्जिहरू र

स्वास््र्सेवाका

स्वास््र्सेवाका

कमिचारीहरूबीचको

कमिचारीहरूबीचको

अन्त्तरर्क्रर्ा र

अन्त्तरर्क्रर्ा र

सञ्चारलाई सहजीकरण

सञ्चारलाई सहजीकरण

गिेछि् ।

गिेछि् ।

३.६.२.ग मा उल्लेख

३.६.२.ग मा उल्लेख

भएबमोजजम

भएबमोजजम

अस्पतालहरूले आफ्िो

अस्पतालहरूले आफ्िो

कमिचारीमा साङ्केनतक

कमिचारीमा साङ्केनतक

भाषासम्बन्त्िी क्षमता

भाषासम्बन्त्िी क्षमता

अनभवृर्द्ध गिेछि्।

अनभवृर्द्ध गिेछि् ।
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चरण

प्राथनमक तह

दितीर् तह

तेस्रो चरण

उच्च तह
३.६.२.ग मा उल्लेख
भएबमोजजम
अस्पतालहरूले आफ्िो
कमिचारीमा स्पशि तथा
साङ्केनतक सीपहरूको
क्षमता अनभवृर्द्ध
गिेछि् ।

३.४.३ संरचनागत समायोजन
अपािता भएका व्र्जिहरूलाई स्वास््र्सेवाहरूमा पहुाँच पुर्र्ाउि र सेवाको प्रर्ोग गिि आइपिे
भौनतक बािाअड्चिहरू पार गििका लानग उिीहरुलाइि सशि बिाउि सबै स्वास््र्सेवाप्रदार्कहरूले निम्िािुसार कार्ि गिेछि्ः
क.

िर्ााँ पूवाििारको निमािण गदाि र हाल कार्म रहेका स्वास््र्सेवा पूवाििारहरू6को निरन्त्तर
प्रवलीकरण गदाि स्वास््र् भवि पूवाििारको नडजाइि र निमािणका लानग रार्िर् मापदण्डहरूको
पालिा गिे । र्सअन्त्तगित निम्िकुराहरू समावेश हुिछ
े ि्ः
अ.

एक्ट्सेस रैं पको निमािणलगार्तका पहुाँचर्ोग्र् प्रवेश, कबि कट, आदद

आ.

पहुाँचर्ोग्र् बाटो र पार्किङ् स्थाि

इ.

सड़कहरू पार गििका लानग सुरजक्षत क्रनसङग

ई.

पहुाँचर्ोग्र् शौचालर् र पहुाँचर्ोग्र् शौचालर्का लानग सङ्केतहरू

उ.

बहु-भाषामा सङ्केतहरू

ऊ.

अस्पतालमा नलफ्टको व्र्वस्था

ए.

समार्ोज्र् फनििचर, जस्तै : शैय्र्ा र सूचिा-डे स्कको प्राविाि (आवश्र्ककतािुसारका
र्वनभन्न उचाई तथा वैकजल्पक स्वरूप:/आकारका)/प्राथनमक स्वास््र्ोपचार केन्त्र र
अस्पतालहरूमा प्रसूनत कक्षहरू अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग पहुाँचर्ोग्र्
बिाउिे ।

स्िास््य तथा जनसङ्ख्या मन्रालय, २०७२, स्िास््य भिन पिू ायधार क्तिजाइन र क्तनमायणका लाक्ति मानक क्तनर्देक्तिका

6
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ऐ.

अपािता

भएका

व्र्जिहरूको

आवश्र्कतालाई

समावेश

गरी

स्वास््र्सेवाको

प्रनतक्षालर्मा नििािररत ठाउाँको व्र्वस्था गिे ।
ख.

स्वास््र्

सं स्था

तथा

अस्पताल

व्र्वस्थापिले

भौनतक

पूवाििारमा

रहेका

नभन्नता

र

कमीकमजोरीको लेखाजोखा गिे र प्रवलीकरणका लानग र्ोजिा बिाउाँिेछि् ।

चरणबद्ध पद्धनत
सं रचिागत समार्ोजिसम्बन्त्िी निदे जशका तलको तानलकाबमोजजम कार्ािन्त्वर्ि गररिेछः
तानलका ४: सं रचिागत समार्ोजिसम्बन्त्िी निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्ि
चरण

प्राथनमक तह

दितीर् तह

उच्च तह

प्रथम चरण,

३.४.३.क मा व्र्ा्र्ा

३.४.३.क मा व्र्ा्र्ा

३.४.३.क मा व्र्ा्र्ा

दोस्रो चरण र

गररएअिुरूप अपािता भएका

गररएअिुरूप अपािता भएका

गररएअिुरूप ,अपािता

तेस्रो चरण

व्र्जिहरूका लानग भौनतक

व्र्जिहरूका लानग भौनतक

भएका व्र्जिहरूका लानग

पहुाँच सुनिजश्चत गिि िर्ााँ

पहुाँच सुनिजश्चत गिि िर्ााँ

भौनतक पहुाँच सुनिजश्चत

निमािण गररिे भविहरूले

निमािण हुिे भविहरूले

गिि िर्ााँ निमािण हुिे

रार्िर् मापदण्ड र

रार्िर् मापदण्ड र

भविहरूले रार्िर् मापदण्ड

निदे जशकाको मापदण्ड पूरा

निदे जशकाको मापदण्ड पूरा

र निदे जशकाको मापदण्ड

गिुप
ि िेछ ।

गिुप
ि िेछ ।

पूरा गिुप
ि िेछ ।

३.४.३.क मा व्र्ा्र्ा

३.४.३.क मा व्र्ा्र्ा

३.४.३.क मा व्र्ा्र्ा

गररएअिुरूप अपािता भएका

गररएअिुरूप, अपािता भएका

गररएअिुरूप, अपािता

व्र्जिहरूका लानग भौनतक

व्र्जिहरूका लानग भौनतक

भएका व्र्जिहरूका लानग

पहुाँच सुनिजश्चत गिि

पहुाँच सुनिजश्चत गिि

भौनतक पहुाँच सुनिजश्चत

भविहरूको उन्ननतशील

भविहरूको उन्ननतशील

गिि भविहरूको

तवरले प्रवलीकरण

तवरले प्रवलीकरण

उन्ननतशील तवरले

प्रर्क्रर्ामा रार्िर् मापदण्ड र

प्रर्क्रर्ामा रार्िर् मापदण्ड र

प्रवलीकरण प्रर्क्रर्ामा

निदे जशकाको मापदण्ड पूरा

निदे जशकाको मापदण्ड पूरा

रार्िर् मापदण्ड र

गिुप
ि िेछ ।

गिुप
ि िेछ ।

निदे जशकाको मापदण्ड पूरा
गिुप
ि िेछ ।

३.५ अपािता समावेशी स्वास््र् सेवाप्रवाह
स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले प्राथनमक, दितीर् र उच्च तहहरूमा अपािता भएका व्र्जिहरूले
अरूसरह िै स्वास््र्सेवामा समाि पहुाँच प्राप्त गिे कुरा सुनिजश्चत गिेछ । अपािता भएका
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व्र्जिहरूका

लानग

उिीहरूको

र्वशेष

स्वास््र्

आवश्र्कताहरू

पूरा

गिि प्रत्र्ेक

तहमा

स्वास््र्सेवालाई प्रगनतशील तवरले सुदृढ बिाइिेछ । हाल उपलब्ि स्वास््र्ोपचार सेवा
केन्त्रहरू

तथा

अस्पतालहरूमा

िमूिा

अपािता समावेशी

स्वास््र्सेवाको

र्वकासमा

ध्र्ाि

ददइिेछ । र्सले समग्र स्वास््र्प्रणालीमा अपाितालाई कसरी एकाकार गिि सर्कन्त्छ भन्ने
दे खाउिेछ र र्स र्वषर्मा आजजित नसकाइलाई सबैमाझ लनगिेछ ।

३.५.१ अपाङ्गता समावेशी प्रािभमक स्वास््योपचार सेवा
अपािता भएका व्र्जिहरूलाई प्राथनमक स्वास््र्ोपचार सेवामा अन्त्र् व्र्जिसरह िै समाि
आिारमा पहुाँच हुिे कुरा सुनिजश्चत गिि स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले स्थािीर् तहमा आवश्र्क
समार्ोजि र पररमाजिि गिे , अपािता भएका व्र्जिहरूको स्थािीर् सं स्थाहरूसाँग नमलेर काम गिे
र प्राथनमक स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूको क्षमता र्वकास गिेछ । मानथ खण्ड ३.४ मा उल्लेख
भएका उिम अभ्र्ासहरूका साथै प्रथम चरणमा स्वास््र् सेवाप्रदार्कले निम्ि कार्ि गिेछि् :
क.

अपािता समावेशीकरणका लानग स्वास््र्ोपचार सेवा -प्राथनमक स्वास््र्ोपचार केन्त्र,
स्वास््र्चौकी, सामुदार्र्क

स्वास््र्

एकाइ

र

शहरी

स्वास््र्

केन्त्रका

प्रमुखलाई

सम्पकिव्र्जि तोक्ट्िे । सम्पकिव्र्जि निम्ि कार्िका लानग जजम्मेवारी रहिेछः
अ.

स्वास््र् सं स्थाको कामकारवाही तथा सुर्विाको प्राविािको कार्ािन्त्वर्िमा अपािता
समावेशीकरणलाई एकीकरण गिे कार्िको िेतत्ृ व गिे ।

आ.

अपािता भएका व्र्जिहरू र उिको हेरर्वचार गिे व्र्जिका लानग औषनि तथा
पुिःस्थापिा सेवा प्राप्त गििका लानग त्र्हााँ पुग्ि लाग्िे र्ातार्ात खचि प्रदाि गिि
स्थािीर् सरकारसाँग सहकार्ि गरी कोष खडा गिे ।

इ.

उच्च तहको स्वास््र्ोपचार सेवा आवश्र्क पिे अपािता भएका नबरामी व्र्जिहरूका
लानग प्रेषण कार्िप्रर्क्रर्ा सम्बन्त्िमा स्थािीर् सरकार तथा प्रेषण अस्पतालहरूसाँग
सहमनत गिे ।

ई.

सेवा नलि आउिे व्र्जिका लानग आवश्र्क परे को खण्डमा सेवा उपर्ोग गििका
लानग साङ्केनतक भाषाका दोभाषेहरूको पर्हचाि गरी सूची बिाउिे ।

ख.

सेवा ददिुपिे क्षेरका सबै अपािता भएका व्र्जिहरूको प्रोफाइल बिाई िक्ट्साङ्कि गिुक
ि ा
साथै उिीहरूको कार्िगत सीनमतता तथा अशिताको अवस्थासमेत खुलाउिे, हेिह
िु ोस्
अिुसूची-२ । िक्ट्साङ्कि तथा प्रोफाइनलङको कार्ि सम्पकिव्र्जि, स्थािीर् डीपीओ तथा
समुदार्मा

आिाररत

पुिःस्थापिाका

कार्िक्रमहरूसाँगको

सहकार्िमा

गिे

उिरदार्र्त्व

स्थािीर् सरकारको हुिेछ । र्समा अपािता पररचर्पर भएका व्र्जि तथा त्र्स्ता पर
प्राप्त गिि बााँकी व्र्जिसमेत पदिछि् । अपािता भएका व्र्जिहरूलाइि पररचर्परको
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व्र्वस्था गररिुपिे प्राविािअिुरूप पूणि अशि अपािता7 भएका व्र्जिका लानग रातो रि,
अनतअशि अपािता8 भएका व्र्जिका लानग निलो रि, मध्र्म अपािता9 भएका व्र्जिका
लानग पहें लो रि र सामान्त्र् अपािता10 भएका व्र्जिका लानग सेतो रिको पररचर्परको
व्र्वस्था गररएको छ ।
ग.

िक्ट्साङ्कि तथा प्रोफाइनलङको अभ्र्ासले स्वास््र् सेवाप्रदार्कलाई सेवा ददिुपिे क्षेरमा
अपािता भएका व्र्जिहरूसाँग कार्ि गिि उिीहरूलाई स्वास््र्सम्बन्त्िी अत्र्ावश्र्क
जािकारी ददिे अवसर प्रदाि गिेछ । र्सले स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूलाई प्राथनमक
स्वास््र्ोपचार सेवाको प्रवाहमा अपािता भएका व्र्जिहरूको आवश्र्कतालाई कसरी
समार्ोजि गिे भन्ने र्वषर्मा र्ोजिा निमािणमा समेत सहर्ोग गिेछ ।

घ.

स्वास््र्सेवाका कमिचारीहरूले तथा समुदार्मा आिाररत स्वास््र् स्वर्ंसेवकहरूले स्वास््र्
प्रवििि र रोकथामका गनतर्वनिहरूमा सेवा ददिुपिे क्षेरका अपािता भएका व्र्जिहरूलाई
समावेश गररएको र अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग स्थािीर् सरकारले प्रदाि गिे
स्थािीर् स्वास््र्सेवा तथा स्रोत-सािि-साििको उपलब्िताका बारे मा जािकारी रहेको कुरा
सुनिजश्चत गिेछि् । आवश्र्कता परे को खण्डमा स्वास््र् सं स्था वा सामुदार्र्कस्तरमा
अशि हुिे त्र्स्ता व्र्जिहरूका लानग घरदै लोमा आिाररत सेवाहरू प्रदाि गिुप
ि िेछ ।
ू ि र पर्ािप्त मारामा सहभानगता
सम्भव भएसम्म अपािता भएका व्र्जिहरूको अथिपण
सुनिजश्चत गिि अपािता भएका व्र्जिहरूको सं स्था तथा समुदार्मा आिाररत पुिःस्थापिा
कार्िक्रमहरूसाँग सहकार्ि तथा साझेदारी गररिेछ ।

ङ.

प्रसवपूवक
ि ो स्र्ाहारका बेलामा उच्चजोजखम भएका आमाबाबुको प्रारजम्भक पर्हचािलाई
सुदृढ बिाउिे तथा आवश्र्क भएमा केन्त्रीर्स्तरका अस्पतालहरूमा परामशि र सम्भार्वत
परीक्षणका लानग प्रेर्षत गिे । प्रसवपनछको स्र्ाहारका क्रममा, जस्तै ः खोप ददिे समर्मा,
पोजजर्टभ स्क्रीनिंग गररएका जशशुहरू (जस्तै: शारीररक वा अन्त्र् अशिता) को पर्हचाि
गररिे

र

उपर्ुि

जचर्कत्सीर्

सहार्ताका लानग

प्रेर्षत

गररिेछ

।

स्वास््र्सेवाका

कमिचारीहरूले परीक्षण तथा परामशिका लानग प्रेर्षत गररएका जशशुका पररवार, र्वशेष गरी,
आफ्िो दै निक र्क्रर्ाकलाप सम्पादि गिि निरन्त्तर रुपमा अरुको सहर्ोग नलं दा पनि कदठिाई हुिे अवस्थाको व्र्जि

7
8

वैर्जिक र्क्रर्ाकलाप सम्पादि गिि तथा सामाजजक र्क्रर्ाकलापमा सं लग्ि हुि निरन्त्तर रुपमा अरुको सहर्ोग नलिु

पिे अवस्थाको व्र्जि
9

भौनतक सुर्विा, वातावरणीर् अवरोिको अन्त्त्र्, जशक्षा वा तानलम भएमा अरुको सहर्ोग नलई वा िनलई निर्नमत

रुपमा आफ्िो ददिचर्ाि र सामाजजक र्क्रर्ाकलापमा सहभागी हुि सक्ट्िे अवस्थाको व्र्जि
10

सामाजजक तथा वातावरणीर् अवरोि िभएमा निर्नमत रुपमा आफ्िो ददिचर्ाि र सामाजजक र्क्रर्ाकलापमा सहभागी

हुि सक्ट्िे अवस्थाको व्र्जि।
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जशशुको आमाका लानग मिोवैज्ञानिक तथा व्र्ावहाररक सहर्ोग प्रदाि गिुप
ि िेछ ।
स्वास््र्सेवाका कमिचारीहरूले प्राथनमकस्तरमा व्र्वस्थापि गिि िसर्किे समस्र्ा भएका
अपािता भएका व्र्जिलाई उपर्ुि अस्पतालमा उपचारका लानग प्रेर्षत गिुप
ि िेछ ।
च.

स्थािीर् सरकारी निकार्, र्वद्यालर्, सामुदार्र्क सिठि तथा अपािता भएका व्र्जिहरूको
सिठिसाँगको साझेदारीमा अपािता भएका व्र्जिको अनिकारका सम्बन्त्िमा चेतिा अनभवृर्द्ध
गराउिे तथा सामुदार्र्क सहर्ोग जुटाउिे कार्ि गिे ।

छ.

स्थािीर् सरकारले वार्षिक कार्िक्रम तथा बजेट (AWPB) मा सबै स्वास््र् कार्िक्रममा
अपािता

समावेशीकरणका

गनतर्वनिहरू

सामेल

गिेछि् ।

र्समा

अपािता

भएका

व्र्जिहरूको िक्ट्साङ्कि तथा प्रोफाइनलि, लजक्षत स्वास््र् प्रवििि र सचेतिा अनभवृर्द्धका
कार्ि

जस्तै : अनतररि रूपमा आउटररच तथा घरदै लो सेवा, सहार्क सामग्रीको उपलजब्ि,

ाँ सुदृढ तुल्र्ाउिका लानग गररिे सं रचिागत
र्फजजर्ोथेरापी सेवा, भौनतक तथा र्विीर् पहुच
समार्ोजि र अिुकूलि समावेश हुन्त्छि् । स्थािीर् सरकारले वार्षिक कार्िर्ोजिा र बजेट
निमािण गदाि अपािता भएका व्र्जिहरूको सिठि, समुदार्मा आिाररत पुिःस्थापिा
कार्िक्रम तथा अन्त्र् निकार्हरूसाँग समन्त्वर् गिेछि् तथा सहर्ोग प्राप्त गिेछि् ।
चरणवद्ध पद्धनत
अपािता समावेशी प्राथनमक स्वास््र्सेवासम्बन्त्िी निदे जशका सबै स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूिारा लागू
गररिे छ र प्राथनमकतहबाटै प्रथम चरणदे जख िै कार्ािन्त्वर्िको निरन्त्तरता रहिेछ ।

३.५.२ अपाङ्गता िएका व्यक्ततहरूको तन्र्दरुस्त जीवनका लागग अस्पतालमा
सहयोग तिा सहजीकरण
ु स्त जीविका लानग सहर्ोग तथा सहजीकरण गििका लानग र
अपािता भएका व्र्जिको तन्त्दरु
गुणस्तरीर् स्वास््र्ोपचार सेवामा पहुाँच सुनिजश्चत गिि स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले सामाजजक सेवा
एकाइनभर तन्त्दुरुस्ती सेवा समावेश गिेछि् । पर्हले जजल्ला अस्पताल भनिएका सबै साविजनिक
अस्पतालहरूमा सामाजजक सेवा एकाइ रहिेछि् । सामाजजक सेवा एकाइ िभएको अवस्थामा
अस्पतालले अपािता समावेशीकरणका लानग सम्पकिव्र्जि निर्ुि गिेछ । र्वशेषगरीः
क.

ु स्ती
सामाजजक सेवा एकाइले अपािता भएका सबै व्र्जिहरूका लानग तन्त्दरु

सहार्ता सेवा

ु स्ती सहार्ता सेवाले अपािता भएका व्र्जिहरू अस्पताल पुग्दा
प्रदाि गिेछ । तन्त्दरु
उिीहरूको शारीररक, मािनसक तथा सं वेगात्मक र्हतसम्बन्त्िी सहार्ता प्रदाि गिेछ ।
ख.

सामाजजक सेवा एकाइले अपािता भएका व्र्जिहरूका स्वास््र् अनिकारसम्बन्त्िी सूचिा
प्रदाि गिे, नबरामी व्र्जिका लानग अस्पतालमा उपलब्ि स्रोत-सािि तथा सहार्ताका
बारे मा उिीहरूका पररवार तथा हेरचाह गिे व्र्जिलाई जािकारी गराउिुका साथै
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अस्पतालबार्हर उिीहरूले प्राप्त गिे अन्त्र् स्थािीर् स्रोत-सािि तथा सङ्घसं स्थाका बारे मा
समेत जािकारी गराउिे छ । सामाजजक सेवा एकाइ स्थापिा िभएका स्थािमा
सम्पकिव्र्जििारा िै सम्भव भएसम्म बढी जािकारी आदाि-प्रदाि गिे तथा सहजीकरण
गिे भूनमका निवािह गराइिेछ ।
ग.

सामाजजक सेवा एकाइले अपािता भएका व्र्जिहरू र नतिको हेरचाह गिे व्र्जिका लानग
र्ातार्ात खचि प्रदाि िगररएको भएमा वा अन्त्र् अस्पताल वा पुिःस्थापिा केन्त्रमा
उपचारका लानग प्रेर्षत गररएमा र्ातार्ात खचि सहर्ोग प्रदाि गििका लानग स्थािीर्
सरकारसाँग सहकार्ि गिेछ ।

घ.

सामाजजक सेवा एकाइले अस्पताल र्वकास सनमनत र अस्पताल व्र्वस्थापि सनमनतलाई
सल्लाह प्रदाि गिुक
ि ा साथै अस्पतालको सेवा प्रर्ोग गिि अपािता भएका सबै व्र्जिहरूका
लानग भौनतक तवरले सुरजक्षत पहुाँचका लानग आवश्र्क सं रचिागत समार्ोजि कार्िको
अिुगमि गििका लानग समेत उि एकाइ जजम्मेवार रहिेछ ।

ङ.

अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग अस्पतालमा उिीहरूलाई आफ्िो अनिकारका रूपमा
रहेको

आवश्र्क

सेवाहरूसम्म

पुग्ि

र

उपचार

पाउि

सामाजजक

सेवा

एकाइका

कमिचारीहरूले समावेशी तथा मर्ािददत तवरले सहर्ोग गिेछि् । र्सअन्त्तगित नबरामी
व्र्जिको अिुरोि भएको खण्डमा पूवअ
ि वस्थाको जािकारी नलिे

(History Taking),

जक्ट्लनिकल जााँच तथा अन्त्र् जााँचहरू गराउिे बेलामा नबरामी साँगसाँगै रहिुपिे हुिसक्ट्छ ।
सामाजजक सेवा एकाइका कमिचारीहरूमा अपािता भएका व्र्जिहरूको आवश्र्कता बुझ्िे र
ाँ ै जााँदा
अन्त्र् स्वास््र्सेवाका कमिचारीसाँग सोसम्बन्त्िी जािकारी गराउिे क्षमता र्वकास हद
उिीहरूले नबरामी व्र्जि तथा स्वास््र्सेवाका कमिचारीहरूका बीचमा सवल र सृदृढ
तररकाले सहजीकरणको भूनमका निवािह गिि सक्ट्िेछि् ।
च.

सबै अस्पतालहरूले पूणि तथा अनतअशि अपािता भिी पर्हचाि गररएका अपािता भएका
नबरामीहरूका लानग र्वद्यमाि रि
ि िेछ । र्दद कुिै
ू पथ (फास्टट्र्र्ाक)को उपर्ोग गिुप
अपािता

भएको

व्र्जि

आनिकाररक

अपािता

पररचर्परर्विा

िै

सामाजजक

सेवा

एकाइसमक्ष आइपुगम
े ा सामाजजक सेवा एकाइले उिलाई घटाइएको शुल्कसर्हतको सेवा
प्रदाि गिि सक्ट्िेछ र्किभिे उिीहरू सामाजजक सेवा एकाइको लजक्षत समूहमा िै पदिछि् ।
र्स्तो अवस्थामा सम्पकिव्र्जिले नबरामीको परीक्षण गिि जचर्कत्सकलाई अिुरोि गिेछ र
र्दद कुिै अशिता भएको पुर्ि भएमा सो व्र्जि अपािता प्रमाणपर प्राप्त गिि र्ोग्र् छ
भिी जचर्कत्सकले स्थािीर् सरकारलाई नसफाररश गिि सक्ट्िेछि् । सामाजजक सेवा एकाइ
िै

िभएको

अवस्थामा

सम्पकिव्र्जिले

िै

सो

नबरामीले

निःशुल्क

तथा

घटाइएको

शुल्कसर्हतको सेवा प्राप्त गििका लानग अस्पतालका निदे शकसमक्ष नसफाररश गिेछि् र
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नबरामीलाई स्थािीर् सरकारसाँग सम्पकि गरी अपािता पररचर्पर कसरी प्राप्त गिे भन्ने
बारे मा समेत सल्लाह ददिेछि् ।
छ.

सामाजजक सेवा एकाइले अपािता भएका व्र्जिहरूको स्वास््र्सम्बन्त्िी अनिकारका बारे मा
चेतिा अनभवृर्द्ध गिे कार्िलाई समुदार् तहमा र अस्पतालमा सूचिा, जशक्षा तथा सञ्चारसेवा
प्रदाि गिे आफ्िो कार्िजजम्मेवारीका रूपमा अिीकार गिेछ ।

ज.

अस्पताल र्वकास सनमनत र अस्पताल व्र्वस्थापि सनमनत तथा सामाजजक सेवा एकाइले
स्थािीर् तथा प्रदे श सरकार, अपािता भएका व्र्जिहरूका सं स्थाहरू, स्थािीर् िागररक
समाजका साथै गैह्रसरकारी सामाजजक सं स्था तथा र्वश्वर्वद्यालर्हरू एवम् निजीक्षेरसाँग
सहकार्िमाफित आनथिक तथा गैह्र-आनथिक सहार्ता प्राप्त गरी अपािता भएका व्र्जिहरूका
स्वास््र्सम्बन्त्िी आवश्र्कताहरू पूरा गिि अस्पताललाई मदत गिेछि् । सामाजजक सेवा
एकाइ िभएका स्थािमा मानथ उल्ले जखत सं स्थाहरूसाँग अस्पताल व्र्वस्थापिले सहकार्ाित्मक
सम्बन्त्िको र्वकास गिेछ ।

चरणवद्ध पद्धनत
ु स्ती सहार्ता
तन्त्दरु

(wellness support)

तथा सहजीकरणसम्बन्त्िी निदे जशका तल उल्ले जखत

तानलकािुसार कार्ािन्त्वर्िमा ल्र्ाइिेछ । प्रथम र दोस्रो चरणमा शुरू गररएका कार्िहरू सि्
२०३० सम्म जारी रहिेछि् ।
ु स्ती सहार्ता कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्ि तथा सहजीकरण
तानलका ५: तन्त्दरु
चरण
प्रथम चरण

प्राथनमक तह

दितीर् तह

उच्च तह

सामाजजक सेवा एकाइ

हाल कार्म रहेका र िर्ााँ

उपलब्ि रहे को अवस्थामा

सामाजजक सेवाबमोजजम का

तन्त्दुरुस्ती सहार्ता सेवाहरू

तन्त्दुरुस्ती सहार्ता

३.४.३. क मा उल्लेख

प्रदाि गररिेछ ।

भएबमोजजम हुिेछ ।

सामाजजक सेवा एकाइले

सामाजजक सेवा एकाइ

निम्ि काम गिेछः

िभएका अस्पतालहरूमा



३.४.३.ख मा उल्लेख
भएबमोजजम अपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग सेवाहरू
प्राप्त गिि सहजीकरणका लानग
सम्पकिव्र्जि निर्ुि गररिेछ
।
सामाजजक सेवा एकाइ
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सेवा

३.५.२.ग मा उल्लेख
भएबमोजजम सामाजजक
सेवा एकाइले
अपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग
र्ातार्ात खचिको
सम्बन्त्िमा स्थािीर्
सरकारसाँग सहकार्ि

भएका अस्पतालहरूमाः




३.५.२.ग मा उल्लेख



भएअिुसार सामाजजक

सेवा एकाइले अपािता

सेवा एकाइका

भएका व्र्जिहरूका

कमिचारीले अपािता

लानग र्ातार्ात खचिको

भएका व्र्जिहरूलाई

सम्बन्त्िमा स्थािीर्

अस्पतालमा उपलब्ि

सरकारसाँग सहकार्ि

सेवाहरूसम्म पुग्िे

गिेछ ।

बाटो दे खाइददिे
छि् ।

३.५.२.ङ मा उल्लेख


भएबमोजजम सामाजजक

कमिचारीले अपािता

सेवा एकाइले अपािता

भएका व्र्जिहरूलाई

भएका व्र्जिहरूका

अस्पतालमा उपलब्ि

लानग अपािता

सेवाहरूसम्म पुग्िे बाटो

पररचर्परर्विा िै

दे खाइददिे छि् ।

सुलभ स्वास््र्सेवा
उपलब्ि हुिे कुरामा

३.५.२.च मा उल्लेख
सेवा एकाइले अपािता

सहजीकरण गिेछ ।


भएअिुसार

लानग अपािता पररचर्-

सेवा एकाइले अपािता

परविा िै सुलभ तवरले

पररचर्परर्विा िै

स्वास््र्सेवा उपलब्ि हुिे

अपािता भएका

कुरामा सहजीकरण

व्र्जिहरूका लानग

गिेछ ।

आनिकाररक

पररचर्परर्विा िै

सामाजजक

पररचर्पर प्राप्त गििका

३.५.२.च मा उल्लेख

लानग निवेदि ददि
सहजीकरण गिेछ ।

सेवा एकाइले अपािता
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३.५.२.च मा उल्लेख

भएका व्र्जिहरूका

भाएअिुसार सामाजजक



३.५.२.च मा उल्लेख

सेवा एकाइका

भएबमोजजम सामाजजक



३.५.२.ङ मा उल्लेख

भएबमोजजम सामाजजक

भएअिुसार सामाजजक



गिेछ ।



३.५.२.घ. मा

अपािता भएका

उल्लेख भएअिुसार

व्र्जिहरूका लानग

सामाजजक सेवा

आनिकाररक पररचर्पर

एकाइले

प्राप्त गिे निवेदि ददि

व्र्वस्थापिलाई

सहजीकरण गिेछ ।

अस्पतालको भौनतक

३.५.२.घ. मा उल्लेख

सुर्विामा पहुाँचका

भए अिुसार सामाजजक

सम्बन्त्िमा अिुगमि

सेवा एकाइले

गिे तथा सल्लाह

व्र्वस्थापिलाई

प्रदाि गिेछ ।

अस्पतालको सेवामा
भौनतक पहुाँचका
सम्बन्त्िमा अिुगमि गिे



उल्लेख भएबमोजजम

तथा सल्लाह प्रदाि

सबै अस्पतालले पूणि

गिेछ ।


तथा अनतअशि

३.५.२.च. मा उल्लेख

अपािता भएका

भएअिुसार

व्र्जिका लानग

सम्पकिव्र्जिले सामाजजक

रि
ू पथ (फास्टरर्ाक)

सेवा एकाइ

िभएका

प्रर्ोग गिेछ ।

अस्पतालमा अपािता



पररचर्परर्विा िै
व्र्जिहरूका लानग सुलभ
रूपमा सेवा प्रदाि

व्र्वस्थापिले बाह्य
गरी तन्त्दुरुस्ती सेवा

३.५.२. च. मा उल्लेख

प्रदाि गिि सहर्ोग

भएबमोजजम सबै

नलिेछ ।

अस्पतालले पूणि तथा
गम्भीर अपािता भएका
व्र्जिका लानग

रि
ू पथ

(फास्टरर्ाक) प्रर्ोग
गिेछ ।
३.५.२.छ. मा उल्लेख
भएअिुसार अस्पताल
व्र्वस्थापिले बाह्य सं स्थासाँग
सहकार्ि गरी तन्त्दुरुस्ती

सेवा

प्रदाि गिि सहर्ोग नलिेछ ।
िर्ााँ सामाजजक सेवा एकाइ
स्थापिा भएको हुिेछ र
३.५.२ मा उल्ले ख
भएबमोजजम तन्त्दुरुस्ती सेवा
प्रदाि गिे व्र्वस्था हुिेछ ।
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अस्पताल
सं स्थासाँग सहकार्ि

गिेछ ।

दोस्रो चरण

३.५.२.छ. मा
उल्लेख भएअिुसार

अपािता भएका



३.५.२.च. मा

तेस्रो चरण

िर्ााँ सामाजजक सेवा एकाइ
स्थापिा भएको हुिेछ र
३.५.२ मा उल्ले ख
भएबमोजजम तन्त्दुरुस्ती

सेवा

प्रदाि गिे व्र्वस्था हुिेछ ।

३.५.३. अपाङ्गता समावेशी गचककत्सय उपचार सेवा, प्रेर्षण सेवा तिा फलोअप
सेवा
जचर्कत्सीर् उपचार तथा हेरचाह सेवा अपािता समावेशी भएको र अपािता भएका व्र्जिहरूको
र्वशेष आवश्र्कताअिुरूप भएको कुरा सुनिजश्चत गिि स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले निम्ि कार्ि
गिेछि्ः
क.

अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग स्वास््र्सेवाका सबै पक्षहरू (परीक्षण, उपचार तथा
मध्र्स्थ पहलसमेत) सुरजक्षत, पहुाँचर्ोग्र्, मर्ािदापूणि र समावेशी तररकाले अन्त्र्सरह समाि
आिारमा हुिे कुरा सुनिजश्चत गिे ।

ख.

सं र्विाि र अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी ऐि, २०७२ ३.४.१.ङ. मा
उल्लेख गरे बमोजजम अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग सम्पूणि परामशि सेवाहरू, परीक्षण
सेवा, औषनि उपचार सेवा, थेरापी तथा सहार्क सामग्री/उपकरणहरू निःशुल्क रूपमा प्रदाि
गिे । स्थािीर् सरकारको अनिकार तथा सं र्विािप्रदि कार्िजजम्मेवारीअिुरूप स्वास््र्
ाँ सहकार्ि गरी अपािता भएका
सं स्था तथा अस्पताल व्र्वस्थापिले स्थािीर् सरकारसग
व्र्जिहरूका लानग र्वशेष नि:शुल्क स्वास््र्सेवाका लानग कोष खडा गिेछ ।

ग.

अपािता भएका व्र्जिहरूको उपचारका बारे मा सम्पूणि जािकारी प्रदाि गिि जचर्कत्सा
कमिचारी

जजम्मेवार

हुिेछि्, जसमा नििािररत

औषनिको

व्र्वस्था, बर्हरि

नबरामीको

उपचारको व्र्वस्था, थप उपचारका लानग प्रेषणको व्र्वस्था, र्फजजर्ोथेरापी र सहार्क
सामग्री उपकरणसर्हत पुिःस्थापिा सेवा, नबरामी व्र्जिको आवश्र्कता अिुकूलको उपर्ुि
भाषा तथा सञ्चार र्वनिको प्रर्ोग गिे कुरासमेत पदिछि् । जचर्कत्सा कमिचारीले स्वास््र्
सं स्थामा उपलब्ि भएको खण्डमा सामाजजक सेवा एकाइका कमिचारीको सहार्ता नलई
नबरामीका लानग पहुाँच सरल हुिे

तररकाबाट आवश्र्क जािकारीहरू प्रदाि गिेछि्, जस्तै :

स्पशििीर् (ट्याक्ट्टाईल) तथा साङ्केनतक भाषामा सञ्चार गिे । व्र्जिर्वशेष नबरामीको
आवश्र्कताअिुरूप अस्पताल वा सामाजजक सेवा एकाइले साङ्केनतक भाषाको सहर्ोग प्रदाि
गिि सेवा शुल्कनतरे र बाह्य सहर्ोग नलि सक्ट्िेछ ।अस्पतालहरूलाई साङ्केनतक भाषामा
दक्षता हानसल गििका लानग केही कमिचारीहरूको

र्वशेष प्रकारको क्षमता र्वकास गिि

प्रोत्सार्हत गररिेछ । सामाजजक सेवा एकाइ वा अस्पतालका सम्पकिव्र्जिले स्थािीर्
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साङ्केनतक भाषाका दोभाषे वा अिुवादकहरूको सूची तर्ार गिेछ, जसका आिारमा
आवश्र्कता परे को बेलामा सेवा उपर्ोग गिि सहज हुिछ
े ।
घ.

अस्पताल व्र्वस्थापिले अस्पतालनभरकै र्वशेषज्ञहरूका साथै अस्पतालबार्हरका र्वशेषज्ञबाट
सेवा उपलब्ि गराउि र पुिःस्थापिा सेवाहरूका लानग प्रेषण गिे सं र्न्त्रको स्थापिा
गिेछ ।

ङ.

सामाजजक सेवा एकाइ स्थापिा भएको स्थािमा सो एकाइ वा/र िभएको स्थािमा
सम्पकिव्र्जि प्रेषण सेवाको अिुगमि तथा सहजीकरणका लानग जजम्मेवार हुिछ
।
े
सामाजजक सेवा एकाइ वा सम्पकिव्र्जिले प्रेषण र पुिःस्थापिा सेवाप्रदार्कहरूसाँग निरन्त्तर
रूपमा सम्पकि कार्म रा्िेछ ।

च.

अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग प्राथनमक स्वास््र्ोपचार केन्त्र र मानथल्लो तहमा सबै
निर्नमत परीक्षण उपलब्ि गराईिेछ । थप र्वशेषज्ञ परीक्षणहरू प्रदे श तह र उच्च तहमा
उपलब्ि हुिेछ ।

छ.

सामाजजक सेवा एकाइ (सामाजजक सेवा एकाइ िभएको अवस्थामा जेसी सम्पकिव्र्जिले र्ो
जजम्मेवारी वहि गिेछ) ले पूणि तथा अनतअशि अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग
परामशि सेवा प्रदाि गररिुभन्त्दा कम्तीमा एकददि अगावै वा सोभन्त्दा अजघ िै फलोअप
जााँचका बारे मा जािकारी प्रदाि गिुप
ि िेछ ।

ज.

र्वज्ञ स्वास््र्कमीिारा उजचत परीक्षण पनछ, व्हीलचेर्र, बैशाखी, र्हड्िे लट्ठी, कृनरम चश्मा,
म्र्जग्िफार्र्ं ग ग्लास, सेतो छडी, स्क्रीि-रीडर, ब्रे लनडस्प्ले र श्रवणर्न्त्रलगार्तका सहार्क
सामग्री/उपकरणहरू सरकारको प्राथनमक सूचीमा उल्ले ख भएअिुरूप निःशुल्क उपलब्ि
गराइिेछ । अस्पतालले सहार्क सामग्री/उपकरणहरूको शुल्क व्र्होििका लानग स्थािीर्
सरकार, निजी तथा सहर्ोग प्रदाि गिे सङ्घसं स्थाहरूसाँग सहर्ोग नलिेछ ।

झ.

उच्च र दितीर् तहका अस्पतालहरूलाई अपािता भएका व्र्जिहरूको लेखाजोखा, निदाि,
उपचार तथा पुिःस्थापिालगार्तका र्वशेष आवश्र्कताहरू पूरा गिि र्वशेषज्ञ सेवा प्रदाि
गिेगरी सुदृढ बिाइिेछ ।र्ो निदे जशका लागू गदाि उल्लेख भएबमोजजमका कार्िहरू
उन्ननतशील रूपमा तीि चरणमा पूरा गररिेछि् :
अ.

अपािताको पर्हचाि तथा र्वनभन्न प्रकारका र्वशेषज्ञ सेवा प्रदाि गििका लानग
र्वशेषज्ञहरूको बहु-र्विाका टोलीको गठि गररिेछ र बहुर्विामा उपचार तथा
सहार्ता उपलब्ि गराउिे कार्ि उच्च तहका अस्पतालहरूमा पर्हलो चरणमा र
प्राथनमक तथा दितीर् तहका अस्पतालहरूमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा कार्ािन्त्वर्ि
गररिेछि् ।
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आ.

प्रथम चरणमा काि, िाक तथा घााँटीसम्बन्त्िी रोगका जचर्कत्सकहरू र श्रवणर्वज्ञाि
(Audiology) सम्बन्त्िी सेवाहरू दितीर् तह र उच्च तहका अस्पतालहरूबाट प्रदाि
गिे गरी क्षमता सुदृढ गररिेछि् ।

इ.

बोनलचाली तथा भाषासम्बन्त्िी अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग वैकजल्पक तथा
बढाउाँदै लै जािे सञ्चार (augmented communication) सेवाहरूलगार्त निदाि,
ले खाजोखा तथा सहार्ता प्रदाि गिि बोनलचाली तथा भाषा थेरापी सेवाहरू उच्च
तहका अस्पतालहरूमा पर्हलो चरणमा र दितीर् तहका अस्पतालहरूमा क्रमशः दोस्रो
र तेस्रो चरणमा उपलब्ि गराईिेछ ।

ई.

गम्भीर वा दीघिकालीि मािनसक अस्वस्थता भएकाहरूका लानग साइर्कर्ार्रक
ले खाजोखा (मिोवैज्ञानिक ले खाजोखा तथा व्र्वस्थापिसमेत), उपचार सेवा तथा
निःशुल्क औषनि उपलब्ि गराउिे सेवालाई उन्नत रूपमा सुदृढ गररिेछ; जसले गदाि
र्ी सेवाहरू प्रथम चरणमा उच्च तहको अस्पतालहरूमा र दोस्रो तथा तेस्रो चरणमा
दितीर् तहका अस्पतालहरूमा उपलब्ि हुि सकोस् ।

उ.

उच्च तहका अस्पतालमा प्रथम चरणमा हेमोर्फनलर्ा एकाइ तथा अिुवंजशक समस्र्ा
(जसले अपािता पैदा गिि सक्ट्दछ) भएका व्र्जिहरूको उपचारका लानग छु ट्टै
एकाइको स्थापिा गररिेछ र दितीर् तहका छानिएका अस्पतालमा दोस्रो तथा तेस्रो
चरणमा र्स्ता एकाइको स्थापिा गररिेछ ।

ऊ.

बालबानलका

तथा

वर्स्क

व्र्जिमा

बौर्द्धक

अक्षमता

(अर्टजम

र

डाउि

नसन्त्ड्रमलगार्त) समर्मै पर्हचाि तथा उपचार गििका लानग प्रथम चरणमा कम्तीमा
एउटा उच्च तहको अस्पतालमा र दोस्रो तथा तेस्रो चरणमा छानिएका केही दितीर्
तहका अस्पतालहरूबाट सेवा प्रदाि गिे व्र्वस्था गररिेछ ।
ए.

प्रथम चरणमा “बहुअपािता" भएका व्र्जिहरूका लानग ले खाजोखा गिे तथा सहार्क
सामग्री तथा उपकरण प्रदाि गिे कार्ि उच्च तहको अस्पतालमा गररिेछ भिे दोस्रो र
तेस्रो चरणमा छानिएका केही दितीर् तहका अस्पतालहरूबाट सेवा प्रदाि गररिेछ ।

चरणबद्ध पद्धनत
अपािता समावेशी उपचार सेवा, प्रेषण सेवा तथा फलोअप सेवालाई लागू गिे निदे जशका तल
उजल्लजखत तानलकाअिुरूप लागू हुिेछि् । कार्ािन्त्वर्ि शुरू भइसकेपनछ र्व.सं .२०८७ सालसम्म
कार्ािन्त्वर्ि जारी रहिेछि् ।
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तानलका ६: अपािता समावेशी उपचार, ररफरल तथा फलोअप सेवाको कार्ािन्त्वर्ि
चरण
चरण १

प्राथनमक तह

दितीर् तह

उच्च तह

३.५.१.ङ. मा उल्लेख

३.५.३.क. अिुरूप

३.५.३.क. अिुरूप

भएअिुसार दितीर् तह तथा

स्वास््र्ोपचार सेवाका सबै

स्वास््र्ोपचार सेवाका सबै

उच्च तहका अस्पतालमा

पक्षहरू मर्ािददत तथा

पक्षहरू मर्ािददत तथा

ररफरलसेवा उपलब्ि हुिे ।

सम्मानित रूपमा उपलब्ि

सम्मानित रूपमा उपलब्ि

गराउिे ।

गराउिे ।

भएअिुरूप निर्नमत

३.४.१.ङ. अिुरूप अपािता

३.४.१.ङ. अिुरूप अपािता

परीक्षणहरू उपलब्ि हुिे ।

भएका व्र्जिहरूका लानग

भएका व्र्जिहरूका लानग

निःशुल्क तथा घटाइएको

निःशुल्क तथा घटाइएको

सहुनलर्त मूल्र्मा सेवा

सहुनलर्त मूल्र्मा सेवा

उपलब्ि गराउिे ।

उपलब्ि गराउिे ।

३.५.३.घ. अिुरूप

३.५.३.घ. अिुरूप

अस्पतालनभर र बार्हरका

अस्पतालनभर र बार्हरका

अस्पतालका साथै पुिःस्थापिा

अस्पतालका साथै

केन्त्रहरूमा समेत प्रेषण सेवा

पुिःस्थापिा केन्त्रहरूमा

प्रदाि गिे सं र्न्त्र स्थार्पत

समेत प्रेषण सेवा प्रदाि गिे

गिे ।

सं र्न्त्र स्थार्पत गिे ।

सामाजजक सेवा एकाइले

सामाजजक सेवा एकाइले

३.५.३. ङ. मा उल्ले ख

३.५.३. ङ. मा उल्ले ख

भएअिुसार प्रेषण सेवाको

भएअिुसार प्रेषण सेवाको

अिुगमि गिे तथा

अिुगमि गिे तथा

सहजीकरण गिे ।

सहजीकरण गिे ।

३.५.३ च. मा उललेख

सामाजजक सेवा एकाइ
िभएको स्थािमा
सम्पकिव्र्जिले प्रेषण सेवाको
सहजीकरण गिे ।
३.५.३.च. मा उल्ले ख
भएबमोजजम अपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग र्वशेष
परीक्षण सेवा उपलब्ि हुिे ।

३.५.३.च. मा उल्ले ख
भएबमोजजम अपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग र्वशेष
परीक्षण सेवा उपलब्ि हुिे

३.५.३.छ अिुरूप सामाजजक

।

सेवा एकाइले

३.५.३.छ अिुरूप सामाजजक

अपािता

भएका व्र्जिलाई फलोअप
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चरण

प्राथनमक तह

दितीर् तह

उच्च तह

परामशिका बारे मा जािकारी

सेवा एकाइले

गराउिे ।

भएका व्र्जिलाई फलोअप

३.५.३.ज. अिुरूप सहार्क
सामग्री/ उपकरणहरू प्रदाि
गिे ।

अपािता

परामशिका बारे मा जािकारी
गराउिे ।
३.५.३.ज. अिुरूप सहार्क

३.४.१.ङ. अिुरूप अपािता
भएका व्र्जिहरूले

सामग्री/ उपकरणहरू प्रदाि
गिे ।

दीघिकालसम्म प्रर्ोग गिुपिे

३.४.१.ङ. अिुरूप अपािता

औषनि निःशुल्क रूपमा प्रदाि

भएका व्र्जिहरूले

गररिे ।

दीघिकालसम्म प्रर्ोग गिुपिे

11

३.५.३ च. बमोजजम काि,
िाक घााँटी (इएिर्ट) तथा

औषनि निःशुल्क रूपमा
प्रदाि गररिे ।

श्रवण र्वज्ञाि (अनडर्ोलोजी)

३.५.३ च. बमोजजम

सेवाहरू सुदृढ बिाइिे ।

अपािताको पर्हचाि तथा
र्वनभन्न

प्रकारका र्वशेषज्ञ

सेवा प्रदाि गििका लानग
र्वर्वि र्वषर्मा
र्वशेषज्ञहरूको टोली रहिे ।
३.५.३ च. बमोजजम

काि,

िाक घााँटी (इिएिटी) तथा
श्रवण र्वज्ञाि (अनडर्ोलोजी)
सेवाहरू सुदृढ बिाइिे ।
३.५.३ च.बमोजजम वाक्
(स्पीच) तथा भाषासम्बन्त्िी
सेवाहरू सुदृढ

बिाइिे ।

३.५.३ च. बमोजजम
मिोजचर्कत्सकीर्
(साईर्कर्ार्रक) सेवा सुदृढ
बिाइिे ।
३.५.३ च. बमोजजम
हेमोर्फनलर्ा एकाइ स्थापिा

11

सम्बन्धित अस्पतालहरुले निशुल्क रुपमा प्रदाि गररिे औषधिहरुको सच
ू ी तयार गरर व्यवस्थापि गिु पिेछ ।
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चरण

प्राथनमक तह

दितीर् तह

उच्च तह
हुिे ।
३.५.३ च. बमोजजम
बौर्द्धक अक्षमता भएका
व्र्जिहरूका लानग सेवा
प्रदाि हुिे ।
३.५.३.१.छ. अिुरूप
बहुअपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग सेवा
प्रदाि हुिे ।

चरण २

३.५.३ अ.क. अिुरूप
अपािताको पर्हचाि तथा
र्वनभन्न र्कनसमका र्वशेषज्ञ
सेवा प्रदाि गििका लानग
र्वर्वि र्वषर्मा र्वशेषज्ञहरूको
टोलीको स्थापिा गिे ।
३.५.३ अ.ग. अिुरूप वाक्
(जस्पच) तथा भाषा सेवाको
सुदृढीकरण गिे ।
३.५.३. अ.घ. अिुरूप
मिोजचर्कत्सकीर् सेवाको
सुदृढीकरण गिे ।
३.५.३.अ.घ. अिुरूप
हेमोर्फनलर्ा एकाइको
स्थापिा हुिे ।
३.५.३ अ.च. अिुरूप
बौर्द्धक अशिता भएका
व्र्जिहरूका लानग सेवा
प्रदाि गिे ।
३.५.३ अ.ज. मा उल्लेख
गररएअिुरूप बहुअपािता
भएका व्र्जिहरूका लानग
सेवा प्रदाि गिे ।

चरण ३

३.५.३ अ.क. अिुरूप
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चरण

प्राथनमक तह

दितीर् तह

उच्च तह

अपािताको पर्हचाि तथा
र्वनभन्न प्रकारका र्वशेषज्ञ सेवा
प्रदाि गििका लानग र्वर्वि
र्वषर्मा र्वशेषज्ञहरूको
टोलीको स्थापिा

गिे ।

३.५.३ अ.ग. अिुरूप वाक्
(स्पीच) तथा भाषासम्बन्त्िी
सेवाको सुदृढीकरण

गिे ।

३.५.३ अ.ग. अिुरूप
मिोजचर्कत्सकीर् सेवाको
सुदृढीकरण

गिे ।

३.५.३.अ.ङ. अिुरूप
हेमोर्फनलर्ा एकाइको
स्थापिा गिे ।
३.५.३.१.च. मा उल्लेख
गररएबमोजजम बौर्द्धक
अशिता भएका व्र्जिहरूका
लानग सेवा प्रदाि गिे ।
३.५.३.१.छ. अिुरूप
बहुअपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग सेवा
प्रदाि गिे ।

३.५.४ पनःस्िापना सेवा
रार्िर् तथा उपरार्िर् (प्रदे श तथा स्थािीर्) तहका सरकारहरूले क्रनमक रूपमा पुिःस्थापिासम्बन्त्िी
सेवाहरू उन्नत रूपमा सुदृढ गरी िेपालको आफ्िो र्वद्यमाि न्त्र्ूि आिारबाट मानथ उकानसिेछ ।
र्सअन्त्तगित निम्ि कुराहरू समावेश हुिेछि्ः
क.

स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्ले मर्हला, बालबानलका तथा ज्र्ेष्ठ िागररक तथा
अपािता भएका व्र्जिहरूको सिठिसाँगको सहकार्िमा र्वनभन्न प्रकारका अपािताहरूसम्बन्त्िी
हाल कार्म रहेका पुिःस्थापिा केन्त्रहरू र नतिका सेवाहरूको िक्ट्साङ्कि तथा प्रोफाइल
तर्ार गिेछ । र्ी जािकारीहरू स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरू, सामाजजक सेवा एकाइहरू,
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स्थािीर् सरकारहरू, अपािता भएका व्र्जिहरूका सिठिहरू, सामुदार्र्क सं स्थाहरू तथा
अपािता तथा पुिःस्थापिाको क्षेरमा काम गिे गैह्रसरकारी सं स्थाहरूलाई प्रदाि गररिेछ ।
ख.

प्रथम चरणमा प्राथनमक स्वास््र् केन्त्रमाः
अ.

भिाि भई पुिःस्थापिा सेवा आवश्र्क पिे व्र्जिहरूलाई सेवा प्रदाि गििका लानग
स्थािीर् सरकारले स्थािीर् पुिःस्थापिा केन्त्रहरूसाँग सम्झौता गिेछ ।

आ.

स्वास््र् सं स्थाका सम्पकिव्र्जिले समुदार्मा आिाररत पुिःस्थापिा कार्िमा सहर्ोग
गिि स्थािीर् सरकार तथा सामुदार्र्क पुिःस्थापिा कार्िक्रमसाँग समन्त्वर् गिेछ ।

इ.

स्थािीर् सरकारहरूले गैह्रसरकारी सं स्था तथा अन्त्तरािर्िर् गैह्रसरकारी सं स्थाहरूसाँगको
सहकार्िमा स्वास््र् सं स्था तथा पुिःस्थापिा केन्त्रहरूलाई सहार्क सामग्री तथा
उपकरणहरू प्रदाि गिेछि् ।

ग.

प्रथम चरणमा दितीर् तह तथा उच्च तहका अस्पतालहरूमाः
अ.

अपािताको रोकथाम तथा व्र्वस्थापिका लानग पुिःस्थापिा सेवाको सुदृढीकरण गिि
अस्पताल

र्वकास

सनमनत

र

अस्पताल

व्र्वस्थापि

सनमनतले

साविजनिक-निजी

साझेदारीलगार्त थप साझेदारीका सम्भाविाहरूको खोजी गिेछ । र्स्तो व्र्वस्थाले
अस्पताल तथा पुिःस्थापिा केन्त्रहरूको बीचमा प्रेषण सेवासम्बन्त्िी सं लग्ितालाई
सवल बिाउिे छ ।
आ.

दितीर्

तह

र

निदे जशकाअिुरूप

उच्च

तहका

प्रजशजक्षत

अस्पताल

जचर्कत्सा

तथा

पुिःस्थापिा

कमिचारीको

ररफरल

केन्त्रले
तथा

सरकारी

लेखाजोखाको

आिारमा नबरामीहरूलाई सहार्क सामग्री/उपकरणहरू प्रदाि गिेछ । सरकारले
स्वीकृत गरे को सहार्क सामग्री/उपकरणहरूको प्राथनमकता सूची अिुसूची-१ मा
हेिह
िु ोस् । उदाहरणका लानग, र्सअन्त्तगित सुिाइ अशिता भएका व्र्जिहरूका लानग
क्षमता

बढाउि

सर्किे

(अगमेन्त्टे र्टभ)

उपकरण

तथा

वैकजल्पक

सञ्चारको

व्र्वस्थासमेत समावेश गररएको छ ।
इ.

स्वास््र्जस्थनत जस्थर रहेका नबरामीहरूलाई समुदार्मा नडस्चाजि गरे र पठाउिे तर्ारी
गरररहेको अवस्थामा पुिःस्थापिा एकाइ र केन्त्रहरूले ती नबरामीहरूलाई “स्टे प
डाउि सुर्विा” वा अन्त्तररम उपचार सेवा प्रदाि गिेछ ।

घ.

दोस्रो तथा तेस्रो चरणमा दितीर् तह तथा उच्च तहका अस्पतालहरूमाः
अ.

स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्िारा सबै अस्पताल तथा स्वतन्त्र पुिःस्थापिा
केन्त्रहरूका

लानग

स्वास््र्सम्बन्त्िी

मापदण्डहरूको व्र्ा्र्ा गररिेछ ।
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जचर्कत्सा

पुिःस्थापिा

सेवाका

न्त्र्ूितम

आ.

पुिःस्थापिासम्बन्त्िी औषनि-उपचार सेवा र्फजजर्ार्रस्ट, ररह्याब िसि, अक्ट्र्ूपश
े िल
थेरार्पस्ट, र्फजजर्ोथेरार्पस्ट, साइकोलोजजस्ट, प्रोस्थेर्टस्ट तथा ओथोर्टस्ट र्वज्ञ र
सामाजजक कार्िकतािलगार्तका पुिःस्थापिा उपचार टोलीिारा प्रदाि गररिेछ । र्ी
सेवाहरू उच्च तहका अस्पतालहरूमा दोस्रो चरणमा र छानिएका केही दितीर् तहका
अस्पतालहरूमा तेस्रो चरणमा उपलब्ि हुिेछ ।

चरणबद्ध पद्धनत
पुिःस्थापिा सेवाको सञ्चालि निम्ि तानलकाबमोजजम हुिेछ । सेवा ददि शुरू गररएपनछ
त्र्सलाई निरन्त्तरता ददइिेछ ।
तानलका ७: पुिःस्थापिा सेवाहरूको थालिी
चरण

प्रथम चरण

प्राथनमकतह

दितीर् तह

उच्च तह

स्वास््र् तथा

स्वास््र् तथा

स्वास््र् तथा

जिसङ््र्ा मन्त्रालर्

जिसङ््र्ा मन्त्रालर्

जिसङ््र्ा मन्त्रालर्

तथा मर्हला,

तथा मर्हला,

तथा मर्हला,

बालबानलका तथा

बालबानलका तथा

बालबानलका तथा

ज्र्ेष्ठ िागररक

ज्र्ेष्ठ िागररक

ज्र्ेष्ठ िागररक

मन्त्रालर्िारा

मन्त्रालर्िारा

मन्त्रालर्िारा

पुिःस्थापिाको

पुिःस्थापिाको

पुिःस्थापिाको

िक्ट्साङ्कि उपलब्ि

िक्ट्साङ्कि उपलब्ि

िक्ट्साङ्कि उपलब्ि

गराइिे ।

गराइिे ।

गराइिे ।

३.५.४ ख.मा उल्ले ख

३.५.४.ग. अिुरूप

३.५.४.ग. अिुरूप

भएअिुसार

पुिःस्थापिा सेवा सुदृढ

पुिःस्थापिा सेवा

पुिःस्थापिा केन्त्ररूसाँग

तुल्र्ाउि साझेदारीको

सुदृढ तुल्र्ाउि

सम्झौता गिे ।

व्र्वस्था गररिे ।

साझेदारीको व्र्वस्था

३.५.४. ख. अिुसार

३.५.४.ग. अिुसार

सम्पकिव्र्जिले

सहार्क सामग्री/

३.५.४.ग. अिुसार

समुदार्मा आिाररत

उपकरणहरू उपलब्ि

सहार्क सामग्री/

पुिःस्थापिाका लानग

गराइिे ।

उपकरणहरू उपलब्ि

समन्त्वर् गिे ।

गररिे ।

गराइिे ।
56

चरण

प्राथनमकतह

दितीर् तह

३.५.४.ख. अिुसार

३.५.४.ग. अिुरूप

सहार्क सामग्री/

पुिःस्थापिा एकाइ र

उपकरणहरू उपलब्ि

केन्त्रमा स्टे प डाउि

गराइिे ।

सुर्विा उपलब्ि
गराइिे।

उच्च तह

३.५.४.ग. अिुरूप
पुिःस्थापिा एकाइ र
केन्त्रमा स्टे प डाउि
सुर्विा उपलब्ि
गराइिे।

दोस्रो चरण

३.५.४.घ. मा उल्ले ख ३.५.४.घ. अिुसार
भएअिुसार जचर्कत्सीर्

जचर्कत्सीर्

पुिःस्थापिा सेवाका

पुिःस्थापिा

न्त्र्ू ितम

न्त्र्ू ितम

सेवाका

मापदण्डहरूको व्र्ा्र्ा मापदण्डहरूको
गिे ।

व्र्ा्र्ा गिे ।
३.५.४.घ. अिुरूपका
पुिःस्थापिासम्बन्त्िी
औषनि सेवाहरू
उपलब्ि हुिे ।

तेस्रो चरण

३.५.४.घ. अिुरूपका
पुिःस्थापिासम्बन्त्िी
औषनि सेवाहरू
उपलब्ि हुिे ।

३.५.५. अपाङ्गता समावेशी यौन तिा प्रजनन स्वास््यसेवा
सबै स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूले अपािता भएका व्र्जिहरू, वृद्धावस्थाका व्र्जिहरूसमेतका र्ौि
तथा प्रजिि स्वास््र्सम्बन्त्िी आवश्र्कता तथा अनिकारहरूलाई र्वद्यमाि कार्िक्रम तथा
सेवाप्रवाहको प्रत्र्ेक चरणमा समावेश भएको कुरा सुनिजश्चत गिेछि् । सबै र्ौि तथा प्रजिि
स्वास््र्सम्बन्त्िी कार्िक्रमहरू अपािता भएका व्र्जिहरूसम्म पुग्ि र नतिीहरूलाई सेवा उपलब्ि
भएको सुनिजश्चत गिि प्रथम चरणमाः
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क.

अपािता भएका व्र्जिहरूका र्ौि तथा प्रजिि स्वास््र्सम्बन्त्िी आवश्र्कता तथा
अनिकारहरूका बारे मा बुझ्िे र सम्माि गिे स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूको क्षमता सुदृढ
गररिेछ

।

र्सअन्त्तगित

अपािता

भएकाहरूलगार्त

सबै

व्र्जिसाँग

समावेशी

तथा

सम्मािजिक तवरले कुराकािी कसरी गिे र सल्लाह कसरी प्रदाि गिे भन्नेबारे को
जािकारीसमेत समावेश रहिेछ ।
ख.

वृद्धावस्थाका

व्र्जिहरूलगार्त

अपािता

भएका

व्र्जिहरूको

र्ौि

तथा

प्रजिि

स्वास््र्सम्बन्त्िी अनिकार तथा र्ौि तथा प्रजिि स्वास््र्सेवाहरूको उपलब्िताका बारे मा
उिीहरूको चेतिा बढाउिे कार्ि गररिेछ ।
ग.

खासगरी, अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग दे हार्का सेवा सुदृढ गररिेछि्ः
अ.

पररवार निर्ोजि/जन्त्मनिरोिक सेवा,

आ.

पररवार निर्ोजि र जन्त्मनिरोिका सम्बन्त्िमा आफ्िो चाहिाअिुसारको मार बच्चा
जन्त्माउिे कुरालाई प्रोत्साहि गिे,

इ

सहमनत वा निणिर्का लानग कािूिी उपार्को अवलम्बि,

ई.

अपािता

भएका

व्र्जिहरूलाई

आवश्र्क

पिे

र्ौि

तथा

प्रजिि

स्वास््र्

् ईभीसम्बन्त्िी सेवा,
(प्रसूनतसम्बन्त्िी/अब्सरे र्टक र मातृस्वास््र्) सेवालगार्त एचआ
उ.

र्ौि जशक्षा र रजस्वला भएको वेलामा स्वास््र् व्र्वस्थापि,

ऊ.

प्रजिि/गभािवस्था/गभििारणसम्बन्त्िी र्वषर्को अनिकार,

ए.

सुरजक्षत गभिपति सेवा,

ऐ.

अपािता

भएका

व्र्जिलाई

उपचार

सेवा

प्रदाि

गििका

लानग

अब्सरे र्टक/

गाइिोसम्बन्त्िी र्वषर्मा सक्षम स्वास््र् सेवाप्रदार्क,
ओ.

अपािता भएका व्र्जिलाई उपचार गिे र हेरचाह गिे स्वास््र्कमीहरूमा आवश्र्क
स्तरको ज्ञाि र प्रवृजिजन्त्र् क्षमतामा सुिार,

औ.

सं स्थागत तथा समुदार्मा आिाररत स्वास््र्ोपचारको व्र्वस्था,

अं.

Sexual Reproductive Health (एसआरएच) सम्बन्त्िी र्वषर्मा परीक्षण सेवाहरू जस्तै
स्ति र सवािइकल क्ट्र्ान्त्सर, आदद,

अः.
घ.

लागूऔषिको दुव्र्िसि तथा र्ौि तथा लै र्िक र्हं सा र अपािता ।

स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्ले कार्िक्रमप्रणालीलाई सुसूजचत गिि अपािता भएका
व्र्जिहरूका र्ौि तथा प्रजिि स्वास््र्सम्बन्त्िी अिुसन्त्िाि कार्िमा सहर्ोग गिेछ ।
र्सले स्वास््र् सेवाप्रदार्क, अन्त्र् सरकारी र्वभाग, अपािता भएका व्र्जिहरूको सिठिहरू
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तथा िागररक समाजका सं स्थाहरूबीचमा ज्ञािको सञ्जाल र्वकास हुिछ
े र अपािता भएका
व्र्जिहरूको र्ौि तथा प्रजिि स्वास््र्लाई प्रवििि गिि सहर्ोग पुग्िेछ ।

चरणबद्ध पद्धनत
अपािता समावेशी र्ौि तथा प्रजिि स्वास््र्सेवासम्बन्त्िी निदे जशका प्रथम चरणमा स्वास््र्सेवाका
सबै तहहरूमा शुरुआत गररिेछ र र्सलाई निरन्त्तरता ददइिेछ ।

३.६ अपािता समावेशी स्वास््र् सेवाप्रवाहका लानग स्वास््र्प्रणालीको सुदृढीकरण
३.६.१ सामाक्जक स्वास््य बबमामा अपाङ्गताको समावेशीकरण
स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्ले सामाजजक स्वास््र् नबमामा अन्त्र् व्र्जिसरह िै समाि
आिारमा अपािता भएका व्र्जिहरूका चासो तथा आवश्र्कताहरू समावेश भएको सुनिजश्चत
गिेछ । अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारसम्बन्त्िी ऐि, २०७४ अिुसार र्ोगदािमूलक तथा
सरकारले र्विीर् स्रोत प्रदाि गिे गरी स्वास््र् नबमा सेवा उपलब्ि गराईिे प्राविाि रहेको छ ।
पररच्छे द ७ को दफा ३२ ले अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग स्वास््र् नबमा, सहार्क सामग्री
उपकरण र औषनिका लानग नबमा एवम् हेरचाह गिे व्र्जिहरूको खचिका लानग समेत नबमा
प्रदाि गिे प्राविाि राखेको छ ।

३.६.२ मानव संसाधन क्षमता सदृ
ृ ढीकरण
अपािता समावेशी स्वास््र् सेवाप्रवाह गिे उद्देश्र्ले स्वास््र्सेवामा अपाितालाई मूलप्रवाहीकरण
गिि र अपाितासम्बन्त्िी र्वशेषज्ञ सेवा प्रदाि गिि स्वास््र् जिशजिको क्षमता र्वकास गररिेछ ।
र्समा निम्ि कुरा पदिछि्:
क.

रार्िर् स्वास््र् तानलम केन्त्र तथा प्रादे जशक स्वास््र् तानलम केन्त्रिारा प्रदाि गररिे
सेवाप्रवेश तथा सेवाकालीि तानलममा अपािता समावेशी तानलमप्रणालीको एकीकरण गिे।

ख.

ु स्ती बढाउिे कार्िको जजम्मेवारी पूरा गििका लानग सामाजजक सेवा एकाइका
तन्त्दरु
कमिचारीहरूको क्षमता अनभवृर्द्ध गिे । र्सअन्त्तगित मिोसामाजजक परामशिलाई सवल
बिाउिे, नबरामीको सहजीकरण गिे तथा व्र्जिहरूबीचको सञ्चारको सवलीकरण गिे
कार्िसमेत पदिछ ।

ग.

कुष्ठरोग निर्न्त्रण तथा अपािता व्र्वस्थापि शाखाले अपािता भएका व्र्जिहरूको
सिठिसाँगको सहकार्िमा स्वास््र्सेवानभरै क्षमता अनभवृर्द्ध गिि स्वास््र्सेवाको प्रत्र्ेक
ाँ सञ्चारका लानग स्पशििीर् तथा
तहमा श्रव्र् र दृर्िसम्बन्त्िी अशिता भएका व्र्जिहरूसग
साङ्केनतक भाषाको सीप प्रदाि गिे ।
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घ.

प्रभावकारी रूपमा अपािता समावेशी प्राथनमक स्वास््र् सेवाप्रवाहका लानग अस्पतालले
आवनिक रूपमा मािव सं साििको क्षमताको लेखाजोखा गिुप
ि िेछ र स्थािीर् तथा प्रदे श
सरकारको र्विीर् सहार्ता प्राप्त गरी र्ी कार्ि सम्पन्न गिे गरी र्ोजिा निमािण गिुप
ि िेछ ।

ङ.

प्रदे श तथा स्थािीर् सरकारले प्रभावकारी रूपमा अपािता समावेशी सेवाप्रवाहका लानग
आवनिक रूपमा मािव सं साििको क्षमताको लेखाजोखा गिुप
ि िेछ, साथै प्रदे श तथा स्थािीर्
सरकारको र्विीर् सहर्ोगमा मािवीर् स्रोतको उन्नतशील रूपमा क्षमता सुदृढीकरण गिि
र्ोजिा बिाउिुपिेछ ।

चरणबद्ध पद्धनत
मािव सं साििको क्षमता र्वकाससम्बन्त्िी निदे जशका प्रथम चरणमा लागू गररिेछ र र्स कार्िलाई
निरन्त्तरता ददइिेछ ।

३.६.३

अपाङ्गता ववशेर्षका आधारमा स्वास््यसेवा

स्वास््र्सेवाको

प्रत्र्ेक

तहमा

निजश्चत

प्रकारको

अपािताका

आिारमा

र्वशेष

र्कनसमका

स्वास््र्सेवाको न्त्र्ूितम प्र्ाकेज निम्ि तानलकामा समेर्टएको छः
तानलका ८: स्वास््र्को तह र्वशेषमा निजश्चत प्रकारको अपाितामा आिाररत स्वास््र्सेवा
प्रदाि गररिुपिे न्त्र्ूितम सेवा

स्वास््र् सेवाप्रदार्कको तह
प्राथनमक अस्पताल (स्तरोन्ननत गररएको
प्राथनमक स्वास््र्ोपचारकेन्त्र) हेल्थपोि, शहरी
स्वास््र् केन्त्र र जक्ट्लनिक, सामुदार्र्क

१.

िक्ट्साङ्कि तथा प्रोफाइल बिाउिे कार्ि

२.

सम्पकिव्र्जिमाफित् तन्त्दुरुस्ती हानसल
गिि सहार्ता

स्वास््र् एकाइ

३.

प्रथम चरणको परामशि तथा समर्मै
पर्हचािको कार्ि

४.

प्रारजम्भक ले खाजोखा

५.

सहार्क सामग्री/उपकरणहरू

६.

निजश्चत अपाितासम्बन्त्िी र्वशेषज्ञ सेवा
प्रदाि गिे अस्पतालमा प्रेषण

७.

समुदार्माआिाररत पुिःस्थापिा
कार्िक्रमसाँग सञ्जालको र्वकास

प्रादे जशक अस्पताल (र्सअजघका जजल्ला,

१.

अञ्चल तथा उप-क्षेरीर् अस्पतालहरू)

उपलब्ि भएसम्म सामाजजक सेवा
ु स्ती हानसल गिि
एकाइमाफित तन्त्दरु
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सहार्ता तथा सहजीकरण
२.

छानिएका केही अस्पतालहरूमा जााँच र
परीक्षण तथा थेरापीसर्हतका र्वशेषज्ञ
जचर्कत्सकबाट उपचार सेवा

३.

सहार्क सामग्री/उपकरणहरू

४.

छानिएका केही अस्पतालहरूमा
पुिःस्थापिा सेवा सुर्विाहरू

५.

प्रेषण सेवाहरू

६.

अस्पताल तथा प्राथनमक स्वास््र्सेवा
केन्त्रहरूसाँग सञ्जालको र्वकास

७.

ाँ सहकार्ि
पुिःस्थापिा सेवाप्रदार्कहरूसग
तथा साझेदारी

उच्च तहको अस्पताल (केन्त्रीर्, र्वशेषज्ञ सेवा

१.

तथा जशक्षण अस्पताल)

ु ो रूपमा सामाजजक सेवा
सम्पकिनबन्त्दक
ु स्ती हानसल गिि
एकाइमाफित् तन्त्दरु
सहार्ता तथा सहजीकरण

२.

परीक्षण, टे स्ट तथा थेरापीसर्हतका
र्वशेषज्ञ जचर्कत्सीर् उपचार सेवाहरू

३.

सहार्क सामग्री/उपकरणहरू

४.

पुिःस्थापिा सेवासुर्विाहरू

५.

प्रेषण सेवाहरू

६.

अस्पताल तथा प्राथनमक स्वास््र्सेवा
केन्त्रहरूसाँग सञ्जालको र्वकास

७.

पुिःस्थापिा सेवाप्रदार्कसाँग सहकार्ि तथा
साझेदारी

३.६.४ स्वास््यसेवासम्बन्धी सूचनाप्रणाली तिा त्यप्रमाण
अपािता भएका व्र्जिहरूले स्वास््र्सेवाको प्रर्ोग गरे को सम्बन्त्िमा जािकारी प्राप्त गरी उपलब्ि
त्र्प्रमाणमा सुिार गिुि आवश्र्क छ । व्र्जिगतस्तरका सेवाग्राही, फाइदा पाउिबाट वजञ्चत
र्पछनडएका समुदार्का अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग प्रवाह गररएको सेवाको जवाफदे र्हतामा
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सुिारको आवश्र्र्कता रहेको तथा सं र्विाि तथा स्वास््र् िीनतमा उजल्लजखत प्राविािहरूअिुरूप
अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारको पररपूनति गिे सन्त्दभिमा भएका प्रगनतहरूको मापि तथा
मूल्र्ाङ्कि गिि पनि र्ो आवश्र्क रहेको छ ।
क.

अस्पताल व्र्वस्थापिले अपािता भएका नबरामी व्र्जिलाई हाल उपलब्ि स्वास््र् सूचिा
व्र्वस्थापिप्रणालीमा समावेश गरी उिीहरूको स्वास््र्सेवा व्र्वस्थापिमा सहर्ोग गिेछ
तथा अपािता भएका व्र्जिलाई प्रदाि गररिे अस्पताल सेवाको अिुगमिसमेत गिेछ ।

ख.

अपािता

भएका

व्र्जिहरूका

स्वास््र्सम्बन्त्िी

आवश्र्कतालाई

अझ

सवल

रूपमा

त्र्प्रमाणका आिारमा सम्बोिि गिि िीनत, र्ोजिा तथा अिुगमि महाशाखाले अपािताखण्डीकृत सूचकहरूलाई स्वास््र् व्र्वस्थापि सूचिाप्रणालीमा समावेश गिेछ।
ग.

कुष्ठरोग निर्न्त्रण तथा अपािता व्र्वस्थापि शाखा (एलसीडीएमएस्) ले इर्पडे नमर्ोलोजी
तथा रोग निर्न्त्रण महाशाखा (इडीसीडी)अन्त्तगित सरकारका सबै तहमा अपािता समावेशी
कार्िक्रम तथा बजेट निमािणका लानग त्र्प्रमाणमा आिाररत सहर्ोग प्रदाि गिेछ ।

घ.

कुष्ठरोग निर्न्त्रण तथा अपािता व्र्वस्थापि शाखाले अपािता भएका व्र्जिहरूको सिठि,
सामुदार्र्क सङ्घसं स्था, गैह्रसरकारी सं स्था तथा अिुसन्त्िािकतािहरूको सहकार्िमा अपािता
भएका व्र्जिहरूको स्वास््र्सम्बन्त्िी आवश्र्कताहरूको बारे मा त्र्प्रमाण सङ्कलिमा
सहर्ोग गदिछ र उिीहरूले प्राप्त गिे सेवासाँग सम्बजन्त्ित त्र्प्रमाणको सङ्कलिमा समेत
सहर्ोग गदिछ । एलसीडीएमएसले अन्त्तरािर्िर्स्तरमा अपािताको मापदण्डका रूपमा कार्म
गररएका सूचकहरू (वाजशंगटि शटि ग्रप)
ु 12 लाई रार्िर् जिसांज्र्क तथा स्वास््र् सवे क्षण,
िेपाल स्वास््र् सं स्था सवेक्षण तथा सर्विस ट्र्र्ार्कंग सवे क्षणजस्ता घरदै लो सवे क्षणमा
समावेश गिि वकालत गिेछ ।

चरणवद्ध पद्धनत
सूचिाप्रणाली तथा त्र्प्रमाणसम्बन्त्िी निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्ि प्रथम चरणदे जख हुिछ
े र र्सलाई
निरन्त्तरता ददइिेछ ।

३.६.५ अपाङ्गता समावेशी गणस्तरीय स्वास््य सेवाप्रवाहका लागग जवाफर्दे हहता
अपािता समावेशी गुणस्तरीर् स्वास््र् सेवाप्रवाहका लानग जवाफदे र्हता र्वनभन्न सं र्न्त्रहरूमाफित
हानसल गिि सर्किेछ, र्समा निम्ि कुराहरू समावेश छि् :
क.

अपािता भएका व्र्जिहरूका अनिकारहरू कार्म गिि जवाफदे र्हता:

12www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/)Washington
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Short Group)

अ.

अस्पताल र्वकास सनमनत र अस्पताल व्र्वस्थापि सनमनतले स्वास््र्सेवाको प्रवाहमा
अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकारलाई अन्त्र् व्र्जिसरह समािताको आिारमा
सम्माि गिि सेवासम्बन्त्िी वडापरको र्वकास गिेछि् । सेवासम्बन्त्िी वडापरले
अपािता भएका व्र्जिहरूको अनिकार, समावेशी सेवाप्रवाह गिे सेवाप्रदार्कको
दार्र्त्व र जजम्मेवारी, गुिासो तथा उजुरी सुन्ने सं र्न्त्र तथा क्षनतपूनति प्रदाि गिे
न्त्र्ार्र्कप्रणालीका बारे मा स्पि पािेछ ।

आ.

अपािता समावेशी स्वास््र्सेवाको वार्षिक सामाजजक लेखापरीक्षण गिे कार्िमा
सहर्ोग गिि र सोहीअिुरूप र्सका निष्कषि र नसफाररसहरूलाई सम्बोिि गििका साथै
कार्ािन्त्वर्ि गराउि स्थािीर् सरकारले स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरू तथा िागररक
समाजसाँग नमले र काम गिेछ ।

इ.

इर्पनडनमर्ोलोजी तथा रोग निर्न्त्रण महाशाखाले

अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग

ाँ र गुणस्तर आददका सम्बन्त्िमा
प्रदाि गररिे गुणस्तरीर् स्वास््र्सेवाका प्राविाि, पहुच
निर्नमत रूपमा अिुगमि तथा मूल्र्ाङ्कि गिेछ ।
ख.

गुणस्तरको सुनिजश्चतता तथा गुणस्तरमा निरन्त्तर सुिारः
अ.

अस्पताल व्र्वस्थापि सनमनतले अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग प्रदाि गररएका
सेवाको गुणस्तर13 सुनिजश्चतताको ले खाजोखा गिे सं र्न्त्रको र्वकास गिेछि्, जसले
कार्िसम्पादिको अिुगमि समेत गिेछ ।

आ.

गुणस्तरीर् सेवा प्रदाि गिे र्वषर्मा निरन्त्तर सुिारको कार्िमा र्ोगदाि गिि स्वास््र्
सेवाप्रदार्कहरूले

अपािता

भएका

व्र्जिहरूका

स्वास््र्ोपचार

सेवाका

आवश्र्कतासम्बन्त्िी र्वषर्मा र उिीहरूले स्वास््र्सेवाको उपर्ोग गरे को सम्बन्त्िी
र्वषर्का त्र्प्रमाणको प्रर्ोग गिेछि् ।
इ.

अस्पताल व्र्वस्थापिले अपािता समावेशीकरणलाई सेवाप्रवाहमा कसरी एकीकृत गिे
भन्ने र्वषर्मा आन्त्तररक रूपमा गुणचक्र बिाई अिुगमि गिे, कमी कमजोरी तथा
अन्त्तरहरूको पर्हचाि गिे तथा सुिारहरू गिेछि् ।

ग.

अपािता समावेशीकरणका लानग व्र्वस्थापिः अस्पताल र्वकास सनमनत र अस्पताल
व्र्वस्थापि सनमनतले स्थािीर् तथा प्रदे श सरकारसाँग सहकार्ि गरी अपािता समावेशी
स्वास््र् सेवाप्रवाहका लानग व्र्वस्थापकीर् सुपरीवेक्षण र निर्मि सक्षमता अनभवृर्द्ध गिि
क्षमता र्वकास र्ोजिा निमािण गरी लागू गिेछि् ।

घ.
13

समन्त्वर् तथा साझेदारीः

सम्बन्धित स्वास््य संस्था तथा अस्पतालहरुले अपांगता भएका व्यन्क्तहरुलार्ु ददर्िे सेवाको गण
ु स्तर मापदण्ड नििुरण

गरी सोको आिारमा अिुगमि गिुपिे छ ।
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अ.

अपािता समावेशी सेवाप्रवाह गििका लानग सङ्घीर्, प्रादे जशक तथा स्थािीर् तहमा
रहेका लै र्िक समािता तथा सामाजजक समावेशीकरण (जेसी)सम्बन्त्िी सं स्थागत
सं र्न्त्रहरूले (अध्र्ार्-४ हेिह
िु ोस्) अनिकार, स्रोत-सािि-सािि तथा कार्िसञ्चालिका
प्रणालीमा समन्त्वर् गिेछि् ।

आ.

स्वास््र् व्र्वस्थापकहरूले अपािता भएका व्र्जिहरूको सं स्थासाँग साझेदारी गिेछि्
र्किभिे िीनत तथा कार्िक्रमको निमािणमा र्स्ता सं स्थाहरूको सहभानगता हुाँदा ती
िीनत तथा कार्िक्रमहरू अपांगता समावेशी हुि जान्त्छि् ।

चरणवद्ध पद्धनत
जवाफदे र्हता, साझेदारी तथा सहकार्िसम्बन्त्िी निदे जशका प्रथम चरणमा लागू गररिेछ र र्सलाई
निरन्त्तरता ददइिेछ । गुणस्तरको सुनिजश्चतता हानसल गिे व्र्वस्थापि गिे कार्िलाई दोस्रो
चरणमा शुरू गररिेछ र तत्पश्चात र्सलाई निरन्त्तरता ददइिेछ ।
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अध्याय-४:
कायाान्वयि, अिुिमि तथा मूल्याङ्कि
४.१ निदे जशकाको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्ि
निदे जशकाको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्िका लानग निम्ि कदमहरू चानलिेछि्:
क.

निदे जशकाको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्िका लानग स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्को
उच्चतहको राजिीनतक तथा प्रशासनिक प्रनतवद्धता, समथिि र सहर्ोग हानसल गिे ।

ख.

सरोकारवालाहरूमाझ निदे जशकाको उद्देश्र् तथा कार्िक्षर
े का सम्बन्त्िमा वकालत गिे तथा
उिीहरूलाई जागरूक र सचेत बिाउिे ।

ग.

सबै

तहका

सरकारका

लै र्िक

समािता

तथा

सामाजजक

समावेशीकरण

(GESI)

सनमनतहरूलाई र्क्रर्ाशील र सशि बिाई निदे जशका कार्ािन्त्वर्िमा निदे शि, सहकार्ि,
सहजीकरण, अिुगमि तथा मूल्र्ाङ्किमा सहर्ोग गिि र्क्रर्ाशील र सशि बिाउिे, लै र्िक
समािता तथा सामाजजक समावेशीकरणको सं स्थागत सं रचिा अिुसूची-३ मा हेिह
िु ोस् ।
मािव सं साििको क्षमता अनभवृर्द्धका लानग लै र्िक समािता तथा सामाजजक समावेशीकरण
सनमनतले प्रदे श तथा स्थािीर् सरकार, अस्पताल व्र्वस्थापि, स्वास््र् सं स्था व्र्वस्थापि,
रार्िर् स्वास््र् तानलम केन्त्र र प्रादे जशक स्वास््र् तानलम केन्त्रसाँग समन्त्वर् गिेछ ।क्षमता
र्वकास कार्िको व्र्वस्थापिको जजम्मेवारी अस्पताल व्र्वस्थापि, ईर्पनडनमर्ोलोजी तथा रोग
निर्न्त्रण महाशाखा र स्वास््र्सेवा र्वभागअन्त्तगितको कुष्ठरोग निर्न्त्रण तथा अपािता
व्र्वस्थापि शाखाको हुिेछ ।
घ.

निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िको निर्नमत फलोअप तथा समीक्षा एवम् पुिरावलोकि गिे,
समीक्षा र पुिरावलोकि प्रर्क्रर्ालाई स्वास््र्क्षेरको र्ोजिा तथा कार्िक्रमको आवनिक
समीक्षा प्रणालीसाँग एकीकृत गिे ।

ङ.

निदे जशका

कार्ािन्त्वर्िको

समन्त्वर्

तथा

सहजीकरण

गिि सक्षम

तुल्र्ाउिका

लानग

स्वास््र्सेवा र्वभागको कुष्ठरोग निर्न्त्रण तथा अपािता व्र्वस्थापि महाशाखाको सं स्थागत
क्षमतालाई सृदृढ गिे, र्सको कार्ािन्त्वर्ि, अिुगमि तथा मूल्र्ाङ्किका साथै अपािता
समावेशीकरणसम्बन्त्िी सुिारका र्वषर्मा वकालत र पैरबी गिे ।

निदे जशका कार्ािन्त्वर्ि

समन्त्वर् र सहजीकरण गिि स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्को लै र्िक समािता तथा
सामाजजक समावेशीकरण (जेसी) शाखालाई पनि सुदृढ गररिेछ ।
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च.

सामाजजक सेवा एकाइहरूको सं स्थागत क्षमतालाई सुदृढ गरी दितीर् तहका अस्पतालको
तहसम्म र्वस्तार गररिेछ ।

छ.

निदे जशका कार्ािन्त्वर्िको प्रभावकाररता मूल्र्ाङ्कि गदै निदे जशकामा निरन्त्तर सुिार गदै
लनगिेछ ।

४.२ सङ्घीर्, प्रादे जशक तथा स्थािीर् तहमा समन्त्वर् र सहजीकरण
र्ो निदे जशका उच्च, दितीर् तथा प्राथनमक तहमा अपािता समावेशी स्वास््र् सेवाप्रवाहका लानग
मागिदशिक दस्तावेजको रूपमा प्रर्ोग गररिेछ । सं र्विािमा स्थार्पत बहुतहगत शासिप्रणालीअिुरूप स्थािीर् तथा प्रादे जशक तहमा र्स निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िलाई समन्त्वर् र सहजीकरण
गिि निम्ि उपार्हरू अवलम्बि गररिे छि् :
क.

लै र्िक समािता तथा सामाजजक समावेशीकरण (जेसी) सनमनत/सं र्न्त्रको िेतत्ृ वमा अपािता
समावेशी स्वास््र्सेवा तथा अपािता जवाफदे ही स्वास््र्सेवा व्र्वस्थापिका लानग प्रादे जशक
तथा स्थािीर् तहमा सचेतिाको र्वकास गिे र वकालत गिे । प्राथनमक तहको
स्वास््र्सेवा तथा केही दितीर् तहका अस्पतालहरूमा सम्पकिव्र्जिले तथा दितीर् तह र
उच्च तहका अस्पतालहरूमा सामाजजक सेवा एकाइहरूले अपािता समावेशी स्वास््र्
सेवाप्रवाहका लानग सहजीकरण गिेछि् ।

ख.

लै र्िक

समािता

तथा

सामाजजक

समावेशीकरण

सनमनतहरू, प्रदे श

तथा

सरकारले

निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िमा अपािता समावेशीकरण गििका लानग सवल वातावरणको निमािण
गिेछि् ।
ग.

अपािता समावेशी स्वास््र्सेवा प्रदाि गिे कार्िमा भएका सुिारसम्बन्त्िी अिुभव र
उपलजब्िहरूका बारे मा सरकारका तीिै तहका स्वास््र्क्षेरहरूबीच सूचिा आदाि-प्रदाि गिे
सञ्जालको र्वकास गिे ।

घ.

अस्पताल तथा स्वास््र्सेवाहरूमा निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्ि गराउाँदा मन्त्रालर्ले प्रदे श तथा
स्थािीर् तहहरूमा आवश्र्क प्रार्वनिक तथा व्र्वस्थापकीर् सहार्ता उपलब्ि गराउिे ।

ङ.

प्रदे श तथा िगरपानलका/गाउाँपानलका तहका स्वास््र्सेवाप्रणालीमा अपािता समावेशीकरणको
सामाजजक लेखापरीक्षण गिे तथा आवश्र्क सुिारका लानग उपार्हरूको अवलम्बि गिे ।

४.३ सहकार्ि तथा साझेदारी
क.

र्वनभन्न निकार्हरू, र्वनभन्न तहका सरकार, सरोकारवाला समूह, निवािजचत प्रनतनिनिहरू,
र्वकासका साझेदार, अपािता भएका व्र्जिहरूको सिठि, अपािता भएका व्र्जिहरू र
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नतिका पररवार र समुदार्, िागररक समाजका सिठिहरू तथा र्वकास साझेदारहरूबीच
सहर्ोग र साझेदारी प्रवद्धिि गिे ।
ख. साझेदारीको र्वकास गिि स्थािीर् तथा प्रदे श सरकार, अस्पताल र स्वास््र्सेवाहरूको
व्र्वस्थापि क्षमताको सुदृढीकरण गिे ।
ग.

अपािता भएका व्र्जिहरूको समावेशीकरण तथा उिीहरूलाई मूलिारमा ल्र्ाउिका लानग
सहर्ोग गिि शैजक्षक सं स्थाहरू जस्तै : मेनडकल कलेजहरू, पारामेनडकल सं स्थाहरू र
व्र्ावसार्र्क सं स्थाहरूसाँगको साझेदारीलाई सम्बद्धिि गदै स्वर्ंसेवा तथा इन्त्टििजशपको
सहर्ोग हानसल गिि र इन्त्टििको प्रर्ोग गिि प्रर्त्ि गररिेछ । र्सका लानग स्वास््र्
सेवाप्रदार्किारा जवाफदे र्हता तथा निरन्त्तरता सुनिजश्चत गिि आपसी

समझदारी प्रणालीको

र्वकास गररिेछ ।

४.४ निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िका लानग सं स्थागत व्र्वस्था
क.

मन्त्रालर्को लै र्िक समािता तथा सामाजजक समावेशीकरण सनमनतलाई सङ्घीर्, प्रादे जशक
तथा स्थािीर् तहमा सो निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िका लानग समन्त्वर् गिि जजम्मेवार र सक्षम
बिाइिेछ ।

ख.

स्वास््र्सेवा

र्वभागको

कुष्ठरोग

निर्न्त्रण

तथा

अपािता

व्र्वस्थापि

शाखा

र

ईर्पनडनमर्ोलोजी तथा रोग निर्न्त्रण महाशाखा र्स निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िका लानग
प्रार्वनिक तथा व्र्वस्थापकीर् सहर्ोग प्रदाि गिे प्रमुख प्रार्वनिक निकार् हुिेछि् ।
ग.

स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर् केन्त्रीर् तथा र्वजशि सेवा प्रदाि गिे अस्पतालहरूमा
निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िको सहजीकरणका लानग जजम्मेवार हुिेछ ।

घ.

प्रादे जशक तथा स्थािीर् तहका अस्पताल व्र्वस्थापि सनमनतहरूलाई सम्बजन्त्ित तहका
स्वास््र् सं स्थाहरूमा निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िका लानग जजम्मेवार बिाइिेछ ।

ङ.

स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्ले सबै प्रादे जशक तथा स्थािीर् तहका अस्पतालमा
सामाजजक सेवा एकाइको स्थापिा गिि र क्षमतावाि बिाउि प्रदे श सरकार, प्रादे जशक
स्वास््र् निदे शिालर्, सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् र सम्बजन्त्ित स्थािीर् सरकारहरूसाँग
समन्त्वर् र सहजीकरण गिेछ ।

च.

सामाजजक सेवा एकाइहरूको स्तरीकृत कार्िसञ्चालि कार्िर्वनि (स्ट्यान्त्डडि अपरे र्टं ग
प्रोनसड्युर) लाई निदे जशकाअिुरूप हुिेगरी सामञ्जस्र्र्ुि बिाइिेछ ।
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४.५ निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िका लानग सुिार र्ोजिा (२०७६ -२०८१)
क.

निदे जशकाको कार्ािन्त्वर्िका लानग स्वास््र्क्षेरको र्वकासको कार्िक्षर
े , सं स्थागत सन्त्दभि र
सरकारी स्वास््र् सं स्थाका मािव सं सािि क्षमतासमेतलाई दृर्िगत गरी चरणवद्ध र
उन्ननतशील दृर्िकोण अवलम्बि गररिेछ ।

ख.

अपािता समावेशीकरणका लानग प्रभावकारी स्वास््र् व्र्वस्थापि गिि चार स्तम्भहरूको
सुदृढीकरण आवश्र्क रहेको छः

अ.

अपािता समावेशी स्वास््र्सेवाप्रदाि गिि सक्ट्िे दक्ष र पर्ािप्त सङ््र्ामा स्वास््र् कमिचारी,

आ.

दक्ष, प्रभावकारी तथा अपािता समावेशी स्वास््र् सेवाप्रवाह,

इ.

गुणस्तरीर् र अपािता समावेशी स्वास््र्सेवाका लानग जवाफदे र्हता प्रणाली,

ई.

अपािता समावेशी स्वास््र्ोपचार सेवा र पुिःस्थापिा सेवा प्रदाि गरररहेका सिठिहरूसाँग
सहकार्ि र साझेदारी गिे, अपािता समावेशीकरणका लानग आवाज र स्रोत जस्तै अपािता
भएका व्र्जिहरूको सिठिहरू र िागररक समाज एवम् अपािता भएका व्र्जिहरू, नतिका
पररवार र समुदार्हरूको सहभानगता ।

ग.

र्ोजिावद्ध सुिारका कार्िहरूलाई सरकारका सबै तहका स्वास््र्क्षेरको वार्षिक कार्िक्रम
तथा बजेटसम्बन्त्िी व्र्वस्थािारा र्विीर् तथा आनथिक सहर्ोग उपलव्ि गराइिेछ ।

अपािता भएका
व्र्जिहरूका लानग
सुिाररएको र
समावेशी
स्वास््र्सेवा
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४.६ त्र्प्रमाणमा आिाररत अिुगमि तथा मूल्र्ाङ्कि
क.

त्र्प्रमाणको समीक्षा गिे, स्वास््र् सेवाप्रदार्कहरूलाई प्रार्वनिक सल्लाह प्रदाि गिे तथा
निदे जशका कार्ािन्त्वर्िको अिुगमि गिे कार्िका लानग कुष्ठरोग निर्न्त्रण तथा अपािता
व्र्वस्थापि शाखा, इिडीसीडीको सं स्थागत क्षमतालाई सुदृढ बिाइिेछ ।

ख.

अपािता

भएका

व्र्जिहरूको

स्थािीर्

िक्ट्साङ्किले

प्राथनमक

तहका

स्वास््र्सेवा-

प्रदार्कहरूिारा प्राथनमक तहमा प्राथनमक स्वास््र्ोपचार सेवा प्रदाि गिि र त्र्प्रमाणमा
आिाररत र्ोजिा निमािण गििका साथै बजेट तजुम
ि ा गििका लानग आवश्र्क सूचिा र त्र्ाङ्क
उपलब्ि गराउिेछ ।
ग.

अपािता खण्डीकृत त्र्ाङ्कलाई र्वद्यमाि स्वास््र् व्र्वस्थापि सूचिाप्रणालीसं ग

एकीकृत

गिािले स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्, स्थािीर् तथा प्रदे श सरकारहरूलाई अपािता
भएका

व्र्जिहरूिारा

स्वास््र्सेवाको

प्रर्ोगको

अिुगमि

गिि, कमी

कमजोरी

र

अन्त्तरहरूको पर्हचाि गिि तथा र्ोजिा र व्र्वस्थापिलाई सुदृढ पािि सक्षम बिाउिेछ ।
घ.

मौजूदा अस्पताल सूचिा व्र्वस्थापिप्रणालीहरूमा अपािता भएका नबरामीहरूलाई एकाकार
गिािले अस्पताल व्र्वस्थापिलाई अपािता भएका व्र्जिहरूबाट भएको स्वास््र्सेवाको
प्रर्ोगको अिुगमि गिि र व्र्वस्थापकीर् जवाफदे र्हतालाई सुदृढ गिि सक्षम बिाउिेछ ।

ङ.

िीनत, कार्िक्रम र प्रणालीसाँग सम्बजन्त्ित सुिारका त्र्प्रमाणलाई सुदृढ तुल्र्ाउिका लानग
अपाितासम्बन्त्िी त्र्ाङ्क सङ्कलि र सं र्ोजिको कार्िलाई स्तरीकृत र्वनिहरू (वाजशंगटि
शॉटि ग्रप)
ु प्रर्ोग गरी रार्िर् जिसांज्र्क र स्वास््र् सवे क्षण, िेपाल स्वास््र्सेवा सवे क्षण
तथा सेवा रर्ार्कङ (Service Tracking) सवे क्षण तथा अन्त्र् सान्त्दनभिक सवे क्षणहरूसाँग
एकाकार गररिेछ ।

च.

निदे जशकामा त्र्प्रमाणमा आिाररत सुिारका क्षेरहरूको पर्हचाि गिि र आवश्र्क
सुिारका कार्िलाई सघाउि स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्िारा प्रत्र्ेक तीि वषिमा
अपािता समावेशीकरणको स्वतन्त्र ले खापरीक्षण गररिेछ ।
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४.७ निदे जशका कार्ािन्त्वर्िको कार्िर्ोजिा
क्र. सं .

प्राथनमकताका कार्ि

जजम्मेवार निकार्

समर्सीमा (चरणहरू)

अिुगमिका

पर्हलो चरण

दोस्रो चरण

तेस्रो चरण

(२०७६।७७

(२०८१।८२

(२०८४।८५

दे जख
२०७९।८०)

दे जख

दे जख

२०८३।८४)

२०८६।८७)

सूचकहरू

अनभमुखीकरण र िक्ट्साङ्कि
१

√

स्वास््र् सेवाप्रदार्क

एलसीडीएमएस

सबै तहमा

र स्वास््र्ोपचारको

/इसीडीसी,

निदे जशकाबारे

कार्िमा सं लग्ि

स्थािीर् तथा

अनभमुखीकरण

कमिचारीहरूका लानग

प्रदे श सरकार

निदे जशकासम्बन्त्िी
अनभमुखीकरण तथा
र्वतरण
२

अपािता भएका

स्थािीर् तहका

व्र्जिहरूको

स्वास््र् सं स्था

√

√

√

अपािता भएका
सबै व्र्जिहरूको

िक्ट्साङ्कि र

स्वास््र्को

प्रोफाईनलङ

प्रोफाईल बिाउिे
काम सम्पन्न

सं रचिागत समार्ोजिहरू
३

√

√

√

ाँ
भौनतक पहुच

रार्िर् भवि सं र्हता

स्वास््र् तथा

मापदण्डअिुरूप

जिसङ््र्ा

सुिार, र्ोजिा

स्वास््र् सं स्था तथा

मन्त्रालर्,

कार्ािन्त्वर्ि

अस्पतालहरूको

प्रादे जशक तथा

गररएको हुिे

प्रवलीकरण

स्थािीर्

(रे रोर्फर्टङ)

सरकार, स्वास््र्

सम्बन्त्िी र्ोजिा

सं स्था

बिाउिे तथा कार्ि

व्र्वस्थापि तथा

सम्पन्न गिे

अस्पताल
व्र्वस्थापि

सूचिा र सञ्चार
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समर्सीमा (चरणहरू)
पर्हलो चरण

दोस्रो चरण

तेस्रो चरण

(२०७६।७७

(२०८१।८२

(२०८४।८५

दे जख
२०७९।८०)

४

अिुगमिका

√

दे जख

दे जख

२०८३।८४)

२०८६।८७)

√

√

सूचकहरू

स्वास््र् सं स्था तथा

रार्िर् स्वास््र्

सेवा प्रदाि गिे

अस्पतालहरूका लानग

जशक्षा सूचिा

तहमा सामग्रीहरू

पहुाँचर्ोग्र् स्वास््र्

तथा सञ्चार

उत्पादि गरी

प्रवद्धिि तथा सञ्चार

केन्त्र (

उपलब्ि

सामग्रीको र्वकास

एिएचइइिसीसी)

गराईएको हुिे

गरी उपलब्ि

प्रादे जशक तथा

गराउिे ।

स्थािीर्
सरकार, रार्िर्
स्वास््र् तानलम
केन्त्र, प्रादे जशक
स्वास््र्
प्रजशक्षण केन्त्र,

सेवाप्रवाह
५

६

√

√

√

अपािता समावेशी

स्थािीर्

प्राथनमक स्वास््र्

सरकार, स्वास््र्

व्र्जिहरूिारा

सेवाप्रवाह गिे

सं स्थाका

प्राथनमक उपचार

सम्पकिव्र्जि

सेवाको उपर्ोग

√

√

अपािता भएका

अपािता भएका

स्थािीर्

व्र्जिहरूका लानग

सरकारसाँगको

व्र्जिहरूका

स्थािीर् सरकारिारा

सहकार्िमा

लानग स्वास््र्सेवा

औषनि, सहार्क

स्वास््र् सं स्था

कोष खडा

सामग्री उपकरण,

तथा अस्पताल

गररएको हुिे

र्ातार्ात खचि तथा

व्र्वस्थापि

हेरचाह गिे व्र्जिको

सनमनत

खचिका लानग आनथिक
सहार्ता प्रदाि गिि
स्वास््र्सेवा कोषको
स्थापिा गिे ।
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प्राथनमकताका कार्ि

जजम्मेवार निकार्

समर्सीमा (चरणहरू)
पर्हलो चरण

दोस्रो चरण

तेस्रो चरण

(२०७६।७७

(२०८१।८२

(२०८४।८५

दे जख
२०७९।८०)

७

अिुगमिका

√

दे जख

दे जख

२०८३।८४)

२०८६।८७)

√

√

सूचकहरू

अपािता भएका

स्वास््र्सेवा

अपािता भएका

व्र्जिहरूका लानग

तथा अस्पताल

व्र्जिहरूलाई

सबै स्वास््र् सं स्था

व्र्वस्थापि

र्ौि तथा

तथा अस्पतालहरूमा

सनमनत

प्रजििसम्बन्त्िी

र्ौि तथा प्रजिि

स्वास््र्सेवा

स्वास््र् सम्बन्त्िी

प्रदाि हुिे

सेवाहरू उपलब्ि
गराउिे ।
८

√

√

√

ु स्ती प्रवििि
तन्त्दरु

हाल उपलब्ि र िर्ााँ

अस्पताल

सामाजजक सेवा

व्र्वस्थापि

सेवा र्क्रर्ाशील

एकाइ रहेका

सनमनत,

भएको र अपािता

अस्पतालहरूमा

सामाजजक सेवा

भएका

ु स्ती प्रवििि
तन्त्दरु

एकाइहरू

व्र्जिहरूले सो

तथा सहजीकरणको

सेवाहरूको प्रर्ोग

सेवा उपलब्ि

गरे को

गराउिे ।
९

√

√

√

अपािता समावेशी

अस्पताल

जचर्कत्सर्कर् सेवा,

व्र्वस्थापि,

व्र्जिहरूिारा

प्रेषण सेवा तथा

सामाजजक सेवा

अस्पतालका

फलोअप सेवा

एकाइ

सेवाहरूको

उपलब्ि गराउिे ।
१०

अपािता भएका

उपर्ोग गररिे

उच्च तहका

अस्पताल

अस्पतालहरूमा

व्र्वस्थापि

√

√

र्वशेषज्ञ सेवा
उपलब्ि रहेको

अपािताका र्वशेष

हुिृ र उपर्ोग

अवस्थाका लानग

गररएको हुिे

र्वशेषज्ञ सेवाहरू
११

दोस्रो तहका

अस्पताल

अस्पतालहरूमा

व्र्वस्थापि

√

र्वशेषज्ञ सेवा
उपलब्ि रहेको

72

क्र. सं .

प्राथनमकताका कार्ि
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समर्सीमा (चरणहरू)

अिुगमिका

पर्हलो चरण

दोस्रो चरण

तेस्रो चरण

(२०७६।७७

(२०८१।८२

(२०८४।८५

दे जख
२०७९।८०)

दे जख

दे जख

२०८३।८४)

२०८६।८७)

सूचकहरू

अपािताका र्वशेष

हुिे र उपर्ोग

अवस्थाका लानग

गररएको हुिे

र्वशेषज्ञ सेवा
उपलब्ि गराउिे ।
१२

√

√

√

अपािता समावेशी

कुष्ठरोग

सेवाहरूलाई कसरी

निर्न्त्रण तथा

सामग्रीहरूबारे

प्राप्त गिि सर्कन्त्छ

अपािता

जािकारी आदाि-

भन्नेबारे अस्पतालहरू

व्र्वस्थापि

प्रदाि हुिे

तथा छानिएका केही

र्वभागर

केन्त्रहरूमा प्रदशििी

ईर्पनडनमर्ोलोजी

गिे ।

तथा रोग

नसकाइसम्बन्त्िी

निर्न्त्रण
महाशाखा,
लै र्िक समािता
तथा सामाजजक
समावेशीकरण
(जेसी) शाखा,
स्वास््र् तथा
जिसङ््र्ा
मन्त्रालर्
मािव संसािि क्षमता अनभवृर्द्ध
१३

√

√

प्राथनमक

स्थािीर् तथा

स्वास््र्ोपचार सेवाका

प्रदे श सरकार,

आवश्र्कताको

कमिचारीहरूका

रार्िर् स्वास््र्

ले खाजोखा सम्पन्न

अपािता

तानलम

गररएको हुिे

समावेशीकरण

केन्त्र,प्रादे जशक

सम्बन्त्िी तानलमको

स्वास््र् तानलम

आवश्र्कता बारे

केन्त्र
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समर्सीमा (चरणहरू)

अिुगमिका

पर्हलो चरण

दोस्रो चरण

तेस्रो चरण

(२०७६।७७

(२०८१।८२

(२०८४।८५

दे जख
२०७९।८०)

दे जख

दे जख

२०८३।८४)

२०८६।८७)

सूचकहरू

ले खाजोखा गिे ।
१४

√

अस्पताल

एकाइका कमिचारी

व्र्वस्थापि,

स्वास््र्सेवाका

लगार्त अस्पतालका

रार्िर् स्वास््र्

बारे मा

कमिचारीहरूका लानग

तानलम केन्त्र,

अस्पतालका

अपािता
समावेशीकरण
सम्बन्त्िी तानलम
प्रदाि गिे ।
१५

√

सामाजजक सेवा

अपािता समावेशी

कमिचारीहरूलाई

प्रादे जशक

प्रजशजक्षत गररएको

स्वास््र् तानलम

हुिे

केन्त्र

√

सेवाप्रवेश तथा

रार्िर् स्वास््र्

स्वास््र्सम्बन्त्िी

सेवाकालीि तानलममा

तानलम केन्त्र,

तानलमका

अपािता

प्रादे जशक

पाठ्यक्रमहरूमा

समावेशीकरणलाई

स्वास््र् तानलम

अपािता

एकीकृत गिे ।

केन्त्र

समावेशीकरणलाई
एकीकृत गररएको
हुिे

१६

√

√

स्थािीर्

स्वास््र्ोपचार सेवाका

सरकार, रार्िर्

समावेशीकरणमा

कमिचारीहरूका लानग

स्वास््र् तानलम

प्राथनमक

अपािता

केन्त्र,

स्वास््र्ोपचार

समावेशीकरणसम्बन्त्िी
प्रजशक्षण ददिे ।

कमिचारीहरू

स्वास््र् तानलम

सामाजजक सेवा

अस्पताल

एकाइ का

व्र्वस्थापि

अपािता

सेवा प्रदाि गिे

प्रादे जशक

प्रजशजक्षत हुिे

केन्त्र
१७

√

प्राथनमक

√

√

सामाजजक सेवा
एकाइ

कमिचारीहरूलाई

कमिचारीको

ु स्ती प्रवििि
तन्त्दरु

क्षमता अनभवृर्द्ध

सेवा प्रदाि गिि

हुिे
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समर्सीमा (चरणहरू)

अिुगमिका

पर्हलो चरण

दोस्रो चरण

तेस्रो चरण

(२०७६।७७

(२०८१।८२

(२०८४।८५

दे जख
२०७९।८०)

दे जख

दे जख

२०८३।८४)

२०८६।८७)

सूचकहरू

प्रजशक्षण ददिे ।
सूचिा तथा त्र्प्रमाण
१८

√

√

√

स्वास््र् व्र्वस्थापि

कुष्ठरोग

सूचिा प्रणालीमा

निर्न्त्रण तथा

व्र्वस्थापि

अपािता खण्डीकृत

अपािता

सूचिा प्रणालीमा

सूचिाहरु समावेश

व्र्वस्थापि

अपािता

गिे ।

शाखा/

खण्डीकृत सूचक

स्वास््र्

समावेश हुिे

ईर्पनडनमर्ोलोजी
तथा रोग
निर्न्त्रण
महाशाखा
१९

२०

अस्पताल व्र्वस्थापि

अस्पताल

सूचिाप्रणालीको

व्र्वस्थापि

√

√

अस्पताल
व्र्वस्थापि

सूचकका लानग

सूचिाप्रणालीमा

अपािता खण्डीकृत

अपािता

सूचकहरू समावेश

खण्डीकृत सूचक

गिे ।

समावेश हुिे

√

√

अपािता भएका

कुष्ठरोग

व्र्जिहरूका

निर्न्त्रण तथा

आवश्र्कताहरू

आवश्कता तथा

अपािता

तथा सेवाहरू

सेवाहरूको प्रर्ोगका

व्र्वस्थापि

प्रर्ोग गररएको

सम्बन्त्िमा सवे क्षण

र्वभाग/

त्र्प्रमाण

तथा गुणात्मक
अध्र्र्ि गिे ।

स्वास््र्सम्बन्त्िी

उपलब्ि हुिे

ईर्पनडनमर्ोलोजी
तथा रोग
निर्न्त्रण
महाशाखा

जवाफदे र्हता
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समर्सीमा (चरणहरू)
पर्हलो चरण

दोस्रो चरण

तेस्रो चरण

(२०७६।७७

(२०८१।८२

(२०८४।८५

दे जख
२०७९।८०)

२१

अिुगमिका

दे जख

दे जख

२०८३।८४)

२०८६।८७)

√

सूचकहरू

अस्पताल सेवाको

लै र्िक समािता

अपािता समावेशी

बडापरमा अपािता

तथा सामाजजक

सेवा सम्बन्त्िी

समावेशीकरण

समावेशीकरण

वडापरको

एकीकृत गिे ।

सनमनतहरू,

शुरूवात हुिे

अस्पताल
व्र्वस्थापि
सनमनत,
सामाजजक सेवा
एकाइहरू
२२

√

सामाजजक सेवा

स्वास््र् तथा

सामाजजक सेवा

एकाइ निदे जशकामा

जिसङ््र्ा

एकाइहरूका

पररमाजिि गरी

मन्त्रालर्

कार्िर्वनिहरू

अपािता तथा

पुिरावलोकि

समावेशीकरणको

गररएको हुिे

र्वषर् समावेश गिे ।
२३

अपािता भएका

अस्पताल

व्र्जिहरूलाई प्रदाि

व्र्वस्थापि

√

√

गुणस्तरका
मापदण्डहरू पूरा

गररएका सेवाहरूको

गररएको हुिे

गुणस्तरको
सुनिजश्चतता गिे ।
२४

√

√

अपािता समावेशी

स्वास््र् तथा

स्वास््र्सेवाप्रणालीको

जिसङ््र्ा

ले खापरीक्षण गरी

सामाजजक

मन्त्रालर्,

प्रनतवेदि पेश

ले खापरीक्षण गिे ।

सामाजजक

गररएको हुिे

सामाजजक
र्वकास
मन्त्रालर्, प्रदे श
सरकार
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क्र. सं .

प्राथनमकताका कार्ि

जजम्मेवार निकार्

समर्सीमा (चरणहरू)
पर्हलो चरण

दोस्रो चरण

तेस्रो चरण

(२०७६।७७

(२०८१।८२

(२०८४।८५

दे जख
२०७९।८०)

२५

अिुगमिका

दे जख

दे जख

२०८३।८४)

२०८६।८७)

√

√

सूचकहरू

सेवाप्रदार्क

स्वास््र् तथा

सं स्थाहरू, अपािता

जिसङ््र्ा

समझदारी

भएका व्र्जिहरूको

मन्त्रालर्,

गररएको हुिे

सिठिहरू

स्थािीर् तथा

तथा

िागररक समाज

साझेदारीका लानग

प्रदे श सरकार

सङ्घसं स्थाहरू साँग
अपािता तथा
समावेशीकरणमा
साझेदारीको र्वकास
गिे ।

४.८ मागिनिदे शि
िेपालको सं र्विािले आवश्र्कताअिुरूप िीनत, कािूि, र्ोजिा, कार्िक्रम तथा बजेट निमािण तथा
कार्ािन्त्वर्ि गदाि शासि चलाउिे अनिकार प्रदाि गरे कोमा सम्बजन्त्ित तहका सरकारहरूले र्स
निदे जशकालाई

अपािता समावेशीकरणको पररप्रेक्ष्र्मा स्वास््र्सेवा

प्रणालीलाई सोहीबमोजजम

सामञ्जस्र् कार्म गिि समािुकूलि गिे मागिनिदे शिका रूपमा प्रर्ोग गिि सक्ट्िेछि् ।

४.९ सरोकारवालाको भूनमका
क.

पररणाम हानसल गिि र्वनभन्न तहमा सरोकारवालाहरूसाँग सहकार्ि तथा साझेदारीको सक्षम
रूपमा उपर्ोग गररिेछ । अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग रोकथाम, प्रवििि, उपचार
तथा

पुिःस्थापिासम्बन्त्िी

स्वास््र्सेवाका

क्षेरमा

काम

गिे

र्वनभन्न

क्षेरका

सङ्घसं स्थाहरूसाँगको प्रभावकारी सहकार्िलाई प्रोत्सार्हत तथा प्रवद्धिि गररिेछ ।
ख.

निदे जशकाको पूणि रुपमा कार्ािन्त्वर्ि गिि अपािता भएका व्र्जिहरूका लानग काम गिे
सं स्थाहरू, िागररक समाज सं स्थाहरू, सामुदार्र्क सङ्घसं स्थाहरू, स्वास््र्सम्बन्त्िी उपभोिा
समूह, निजीक्षेरसम्बद्ि सङ्घसं स्थाले अपािता समावेशी स्वास््र्सेवाहरूको प्राथनमकीकरणका
साथै क्षमता अनभवृर्द्धका लानग आवश्र्क सहर्ोग पुर्र्ाउिुका साथै पृष्ठपोषण समेत
गिेछि् ।
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ग.

स्वास््र्क्षेरमा

सहर्ोगस्वरूप

अन्त्तरािर्िर्

र्वकास

साझेदारहरूले

अपािता

समावेशी

स्वास््र्सेवालाई प्राथनमकताका रूपमा समावेश गिेछि् । नतिीहरूलाई अपािता समावेशी
स्वास््र् कार्िक्रमहरू तथा सम्बजन्त्ित प्रार्वनिक सहार्ताका लानग सहर्ोग गिि प्रोत्साहि
गररिेछ ।

४.१० निदे जशकामा संशोघि र पररमाजिि
क.

सं र्विाि, िीनत र कािूि निमािणका प्रर्ासहरूमा तर् गररएअिुरूप सङ्घीर् सरकारका
सं रचिाको कार्ािन्त्वर्ि प्रर्क्रर्ा जारी रहेको छ । र्वनभन्न तहमा कािूिी तथा कार्िर्वनिगत
ु रहेका छि् ।
प्राविाि सम्बद्ध व्र्वस्थाहरूलगार्त सं रचिागत सुिारहरूसमेत प्रगनत उन्त्मख
तसथि, सरकारका सबै तहहरूमा जस्थर िीनतगत, कािूिी तथा सं रचिागतप्रणाली मौजूद रहि
सक्ट्िे अवस्थालाई ध्र्ािमा राखी निदे जशकालाई सोहीबमोजजम हुि आउिे व्र्वस्था र
प्रणालीहरूअिुरूप सामञञ्र्स्र्पूणि बिाउिु आवश्र्क हुि जान्त्छ । आगामी ददिमा
निदे जशकाको समीक्षा र पुिरावलोकि गदै लनगिेछ र आवश्र्कतािुसार समर्ािुकूल
सं शोिि र पररमाजिि गररिेछ ।

ख.

र्ो निदे जशका एक गनतशील दस्तावेजका रूपमा रहिेछ र प्राप्त अिुपोषण तथा मन्त्रालर्को
जेसी निदे शि सनमनतको नसफाररशका आिारमा आवश्र्कतािुसार पुिरावलोकि तथा
पररमाजिि गररिेछ । मन्त्रालर्ले सङ्घीर्, प्रादे जशक तथा स्थािीर् तहको बीचमा साथै सङ्घ
तहका

सम्बद्ध

मन्त्रालर्बीच

निदे जशकामानथ

गररएका

समीक्षा

तथा

पुिरावलोकिको

प्रनतवेदिसम्बन्त्िी जािकारीको आदाि-प्रदाि गरी आवश्र्क समन्त्वर् र सामञ्जस्र् कार्म
गिे कुराका साथै सङ्घ, प्रदे शको तथा स्थािीर् तहबाट निजश्चत समर्मा सम्पादि गिुप
ि िे
आवश्र्क कामकारवाहीको सुनिजश्चततासमेत गिेछ ।

४.११ बािाअड्चि फुकाउिेसम्बन्त्िी प्राविािहरू
र्ो निदे जशका लागू गिे क्रममा कुिै पनि बािा, समस्र्ा वा अस्पिताहरू वा अन्त्र्ौल उत्पन्न भएमा
मन्त्रालर्ले लै र्िक समािता तथा सामाजजक समावेशीकरण कार्िकारी सनमनतको नसफाररसमा
त्र्स्ता बािा वा समस्र्ाहरू वा अस्पितालाई प्राथनमकताको आिारमा सम्बोिि गिि सक्ट्िेछ ।
मन्त्रालर्ले आवश्र्कता र समर् हेरी सहभानगतामूलक तवरले निदे जशकाका प्राविािहरूको
व्र्ा्र्ा गिि, थप गिि, सं शोिि गिि तथा पररवतिि गिि सक्ट्िेछ ।

***

***
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अिुसूचीहरू
अिुसूची-१:
स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्को प्राथनमकतामा रहेका सहार्क
उपकरणहरूको सूची
स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्, िेपालको प्राथनमकतामा रहेका सहार्क उपकरणहरूको सूची, २०१८
ले निम्िािुसार प्राथनमक सहार्क उपकरणहरू तर् गरे को छः

१.

२.

र्हं डडुलका सहार्क सामग्री


बैशाखी



र्हं डडुल गििका लानग लौरो तथा छडी



र्हं डडुल गििका लानग सहारा



पाङ्ग्रा भएको मेच (व्हीलचेर्र)



लोवर नलम्ब ओथोसेस



मेरुदण्डसम्बन्त्िी (स्पाईिल) ओथोसेस



लोअर नलम्ब प्रोस्थेसेस



अपर नलम्ब प्रोस्थेसेस



अपर नलम्ब ओथोसेस



र्वकासात्मक र्वलम्ब भइरहेका बालबानलकाका लानग र्वशेष सामग्री तथा उपकरणहरू



अन्त्र् उत्पादिहरू

दृर्िसम्बन्त्िी सहार्क सामग्री


चश्मा



आवध्दिक सामग्री उपकरणहरू
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३.

४.



स्पशि गरे र थाहा पाउिे (ट्याक्ट्टाईल) छडी



अन्त्तरर्क्रर्ा गिि सहर्ोगी हुिे उत्पादिहरू



ले ख्ने कार्िमा सहर्ोग हुिे उत्पादिहरू



अन्त्र् उत्पादिहरू

सुन्ने कार्िमा उपर्ोग हुिे सहार्क सामग्री उपकरण


सुन्नका लानग सहर्ोग हुिे सामग्री उपकरण



सञ्चारसम्बन्त्िी उत्पादिहरू



सङ्केत ददिका लानग उपर्ोग हुिेउत्पादिहरू



अन्त्र् उत्पादिहरू



गैह्र-र्वद्युतीर् सम्बध्दििात्मक तथा वैकजल्पक सञ्चारका सहार्क सामग्री



र्वद्युतीर् सम्बध्दििात्मक तथा वैकजल्पक सञ्चारका सहार्क सामग्री

सं ज्ञािात्मक (अिुभनू त) सहार्क सामग्री


बहुउपर्ोगका व्र्जिगत नडजजटल सहार्क सामग्री (जस्तै : ब्र्ारीले चल्िे कम्प्र्ुटर जुि जहााँ
पनि प्रर्ोग गिि सर्कन्त्छ र मोबाईल फोि ( जस्तै : स्माटि फोि र ट्याब्ले टहरू)

५.



स्मरणशजिका लानग सहार्क सामग्रीहरू (जस्तै : र्पल अगििाइजसि)



समर् बताउिे उपकरणहरू



पूवस
ि ूचिा ददिे र सचेत गराउिे (अलामि) सामग्री उपकरण

वातावरणसम्बन्त्िी
 कुसी
 शैय्र्ा
 पाङ्ग्रा भएको मेच (व्हीलचेर्र) मा जडाि गररिे सहार्क सामग्री उपकरण
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अिुसूची-२:
अपािता भएका व्र्जिहरूको िक्ट्साङ्कि तथा प्रोफाइनलङका लानग प्रमुख
सूचिा र जािकारी
अपािता भएका व्र्जिहरूको िक्ट्साङ्कि गदाि प्राथनमक स्वास््र्सेवाका कमिचारीले निम्ि जािकारीहरू
सङ्कलि गिेछि् :
१.

अपािता भएको व्र्जिको िाम:

२.

ठे गािा (िगरपानलका र वाडि िं. र क्षेर) :

३.

जन्त्म नमनतः वषि/मर्हिा/ददि:

४.

नलं गः पुरूष/मर्हला/अन्त्र्

५.

अपािता पररचर्पर प्राप्तः छ/छै ि । र्दद छ भिे, पररचर्पर सङ््र्ा हाल्िुहोस् ।

६.

र्दद व्र्जिसाँग अपािता पररचर् पर छ भिे, सो परमा अपािताको स्तर र प्रकार उल्लेख भएकोः

७.

र्दद व्र्जिसाँग अपािता पररचर् पर छै ि भिे, कार्िगत नसनमतताः

८.

पररवारसाँग बस्दै आएकोः हो/है ि

९.

सो व्र्जिले कुिै पनि पररवाररक वा गैह्र पाररवाररक सदस्र्लाई सहर्ोग गदै आएको छः कसलाई
हो उल्लेख गिुह
ि ोस्

१०. अपािता भएको व्र्जिलाई पाररवाररक वा गैह्र पाररवाररक सदस्र्ले सहर्ोग गरे को भएकोः कसले
हो र कस्तो सहर्ोग होभन्ने खुलाउिे
११. जीर्वकोपाजििको माध्र्मः कृर्ष/व्र्ापार/रोजगारी/घरे ल ु काम
१२. अपािता भएको व्र्जिको स्वास््र्जस्थनतलगार्त अन्त्र् सह-र्वकृत स्वास््र्जस्थनत वा अस्वस्थताको
अवस्थाः
१३. स्वास््र्सेवामा पहुाँचः छ/छै ि । र्दद छै ि भिे, प्रमुख बािाहरू उल्ले ख गिे
१४. दै निक प्रर्ोग गिुप
ि िे औषनिहरूः
१५. थेरापी सेवा नलईएकोः छ/छै ि
१६. सहार्क उपकरण प्रर्ोग गररएकोः छ/छै ि
१७. अर्हले ध्र्ाि ददिुपिे कुिै र्वशेष स्वास््र् जस्थनतः छ/छै ि । छ भिे सो रे फर गिुभ
ि र्ो?
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अिुसूची-३:
लैर्िक समािता तथा सामाजजक समावेशीकरणको सं स्थागत सं रचिा
स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्को लै र्िक समािता तथा सामाजजक समावेशीकरण रणिीनत, २०७६ मा
लै र्िक समािता तथा सामाजजक समावेशीकरणको सं स्थागत सं रचिा नििािरण गररएको छ ।

लैर्िक समािता तथा सामाजजक
समावेशीकरण निदे शि तथा सहजीकरण
सनमनत
स्वास््र् तथा जिसङ््र्ा मन्त्रालर्

प्रार्वनिक कार्िसमूह
स्वास््र्सेवा र्वभाग
स्वास््र् क्षेरको लैर्िक समािता तथा
सामाजजक समावेशीकरण

;dGjo तथा

सहजीकरण सनमनत, प्रदे श तह

स्वास््र् क्षेरको लैर्िक समािता तथा
सामाजजक समावेशीकरण

;dGjo तथा

सहजीकरण सनमनत,स्थािीर् तह

स्वास््र् क्षेरको लैर्िक समािता तथा
सामाजजक समावेशीकरण

;dGjo तथा

सहजीकरण सनमनत, वाडि तह
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