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१. प�ृभमूी 

नेपालको सं�वधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तगर्त �त्येक नाग�रकलाई राज्यबाट आधारभतू स्वास्थ्य 
सेवा �न:शलु्क �ा� गन� र  स्वास्थ्य सेवामा समान पहँचु हनुे हकको व्यवस्था गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा 
ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा 
समावेश ग�रएको छ। यसैग�र जनस्वास्थ्य �नयमावल� २०७७ कोअनसूुची १ र २ मा प�न मान�सक स्वास्थ्य 
समस्याहरुलाई �मस आधारभतू र आकिस्मक स्वास्थ्य सेवामा समाबेस गद� संघ, �देश र स्थानीयस्तरबाट 
उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को प�रच्छेद 
-७ मा स्वास्थ्य, पनुस्थार्पना, सामािजक सरुक्षा तथा मनोरन्जनको व्यवस्था ग�रएको छ। ऐ. ऐनको दफा 
३५ र ३६ ले मान�सक वा मनोसामािजक अपा�ता भएका व्यि�का लागी थप सेवा स�ुबधाको समेत 
स�ुनि�तता गरेको छ। 

संय�ु रा� संघको �दगो �बकास ल�य (२०१६-२०३०) मा प�न मान�सक स्वास्थ्यलाई �ाथ�मकतामा 
राखी मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न गन�, नसन� रोगहरुबाट हनुे मतृ्यदुरलाई एक �तहाईले कम गन� र 
लाग ुपदाथर् दवु्यर्सनीको रोकथाम, उपचार र पनुस्थार्पना गन� ल�य रािखएको छ।  नेपालले हस्ताक्षर 
गरेका अन्तरार्��य महासन्धीहरु जस्तै अपा�ता भएका व्यि�हरुको अ�धकार सम्बन्धी महासन्धी, यातना 
�प�डतहरुको अ�धकार सम्बन्धी महासन्धी, बालअ�धकार सम्बन्धी महासन्धी लगायतमा उल्लेख भए 
बमोिजम मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न, रोकथाम, उपचार र पनुस्थार्पनाको अ�धकारको स�ुनि�तता गनुर् 
राज्यको दा�यत्व बनेको छ । 

नेपाल सरकारको १५ औ पंच ब�षर्य योजना (२०७६ -२०८१) मा प�न मान�सक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै 

तहमा �वस्तार गद� लैजाने योजना समाबेस ग�रएको छ।नेपाल सरकारले नसन� रोगहरुको रोकथाम तथा 
उपचारका लागी बहपुक्षीय कायर्योजना (२०१४-२०२०) अनसुार मान�सक स्वास्थ्यका ��याकलाप 
स�हतको कायर्योजना लागू गरेको छ।  यस कायर्योजना अनसुार हालसम्मका उपलब्धी र अनभुवहरुको 
समीक्षा गद� यस कायर्योजना तयार भए प�ात बनेका सं�बधान, काननु, रा��य स्वास्थ्य नी�त र संघीय शासन 
व्यवस्था अनकुुल हनुे गर� मान�सक स्वास्थ्यको ठोस रणनी�त र कायर्योजना तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनुर् 
उपय�ु देिखएको छ। रा��य स्वास्थ्य नी�त  २०७६ मा मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी नी�त  तथा 
रणनी�त  उल्लेख गर� �वषयगत �बस्ततृ रणनी�त जार� भए प�ात सम्बिन्धत �बध्यमान �वषयगत नी�त 
खारेजीको व्यवस्था गरेको छ ।  



१. १ �बगतका �यासहरु 

नेपालमा मान�सक स्वास्थ्य सेवा सन ्१९६१ (�ब.सं.२०१८) मा बीर अस्पतालको ब�हर� सेवाबाट सरुु 
भएको हो।यो सेवा सै�नक अस्पताल, ��भवुन �व� �व�ालय िशक्षण अस्पताल हदैु अन्य अस्पतालमा प�न 
�मश: �बस्तार हदैु गयो।मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहँचु बढाउन, जनशि� �बकास, जनचेतनाको 
अ�भव�ृ�, संस्थागत क्षमता �बकास तथा बहपुक्षीय साझेदार�को अवधारणा स�हतका रण�नती तथा 
कायर्योजनाहरु रा��य मान�सक स्वास्थ्य �नती २०५३ मा प�हलो पटक उल्लेख ग�रयो। 

�ब.सं. २०५४ मा २० बष� दो�ो द�घर्काल�न स्वास्थ्य योजनामा २० वटा अ�त आवश्यक�य स्वास्थ्य 
सेवा अन्तगर्त मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गद� स्वास्थ्य संस्थामा कायर्रत स्वास्थ्यकम�हरुका 
लागी मान�सक स्वास्थ्य �वषयमा क्षमता अ�भव�ृी गन� कायर्�महरु सरुुवात ग�रएको �थयो ।मान�सक 
स्वास्थ्य सेवालाई �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवामा ए�ककृत गरेर लैजाने �नद� िशका �व. सं. २०६४ मा तयार 
गर� स्वास्थ्यकम�हरुका लागी मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी ता�लम पून: संचालनमा ल्याईयो ।नेपाल 
स्वास्थ्य क्षे� कायर्�म – २ (�व. सं. २०६६-२०७१) मा नमूनाको रुपमा समदुायमा आधा�रत 
मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी कायर्�म संचालन गन� बारेमा उल्लेख ग�रयो। नेपाल स्वास्थ्य क्षे� रणनी�त 
२०७२-२०७७ ले मान�सक स्वास्थ्यलाई आधारभतू स्वास्थ्य सेवा अन्तगर्त राखी मान�सक स्वास्थ्यको 
�व�र्न गन� र सेवाको पहुँच बढाउने कामलाई �नरन्तरता �दने उल्लेख गरेको छ।रा��य मान�सक 
स्वास्थ्य नी�त २०५३ लाई समयानूकुल बनाई संसोधन गनर् तथा मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी �वधेयकको 
प�न मस्यौदा तयार ग�रएका �थए। 

१. २ �वध्यमान अवस्था  

नेपालमा मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी रा��यस्तरको अध्ययनको तथ्यांक उपलब्ध नभए ताप�न सी�मत 
भगूोल र जनसंख्यामा केह� अध्ययनहरु भएका छन ्।नेपालमा कूल नसन� रोगहरुको समस्या मध्ये 
१८ ��तशत मान�सक रोगले ओगटेको छ ।अपा�ता गराउने �मूख १० कारकहरु मध्ये ४ वटा 
मान�सक स्वास्थ्य समस्या नै पदर्छन ।रा��य मान�सक स्वास्थ्य सव�क्षण अन्तगर्त  तीन िजल्लामा 
संचा�लत पाईलट अध्ययनको न�तजा अनसुार नेपालमा १३ देिख १७ वषर्का ११.२ ��तशत 
�कशोर�कशो�रहरुमा मान�सक स्वास्थ्य समास्या देिखएको छ ।जसमा ५.२ ��तशतमा िचन्ताजन्य 
समस्या, ०.७ ��तशतमा �ड�सेनको समस्या पाईएको छ र ८.७ ��तशतमा आत्महत्या सम्बन्धी सोच 
पाइएको छ । १८ वषर्मा�थका व्यि�हरुमा १३.२ ��तशतमा मान�सक स्वास्थ्य समस्या देिखएको 
छ । जसमा २.९ ��तशतमा िचन्ताजन्य समस्या, ३.४ ��तशतमा �ड�सेन , १.१ ��तशतमा साइको�सस 
र १०.९  ��तशतमा आत्महत्या सम्बन्धी सोचको अवस्था देिखएको छ । 



�व�भरमा लगभग २० ��तशत बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�हरूमा भावनात्मक, व्यवहा�रक तथा 
अन्य खालको मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएको अध्ययनहरुले देखाएका छन ्। �व. सं. २०६५ मा   
�जनन उमेर समूहका म�हलाहरुमा  ग�रएको अध्ययन ��तवेदन अनसुार यो समूहका म�हलाहरुको 
मतृ्यकुो प�हलो कारण आत्महत्या पाईएको छ। �व. सं. २०७२  को महाभकूम्प प�छ आफ्नो 
प�रवारका सदस्यहरु र धनसम्पि� गमुाउदाको �पडा साथसाथै भकूम्पको �त्यक्ष अनभुव गरेकाहरु 
मध्ये ३४.२ ��तशतमा �ड�शेन, ३३.८ ��तशतमा िचन्ताजन्य समस्या, २०.४ ��तशतमा मादक 
पदाथर्को दवु्यर्सन र ५.२ ��तशतमा आघातजन्य समस्या पाईएको �थयो । गर�बीको अवस्थामा रहेका 
ब्यि�हरु, उपचार सेवा पाउनबाट बिन्चत तथा बेवा�रसे  व्यि� तथा बालबा�लका, म�हला (एकल, 
गभर्वती, सतु्केर�, घरेल ुतथा ल��गक �हंसाबाट �भा�वत), �न्� �भा�वत तथा पूवर् लडाकू, शार��रक, 
मान�सक वा यौ�नक �हँसा र दबु्यर्बहारमा परेका व्यि�हरु, जे� नाग�रक, लाग ुऔषधी (मादक 
पदाथर्स�हत) दवु्यर्सनमा परेका व्यि�हरु, अल्पसंख्यक समूहमा रहेका व्यि�, मानव अ�धकार उल्ल�न 
तथा �वभेदमा परेका व्यि�, ते�ो �लंगी व्यि�, कारागारमा सजाय भो�गरहेका व्यि�, �ाकृ�तक 
�वपदमा परेका व्यि�मा मान�सक स्वास्थ्य सम्मस्याका जोिखमहरू  अन्य व्यि� तथा समदुायमा भन्दा 
बढ� रहेको पाइएको छ। 

समदुायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको र जोिखम समूहका व्यि� तथा समूहलाई अझ बढ� 
�भा�वत पान� मान�सक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक समस्याका क्षे�मा  सेवा �दान गनर् देशमा दक्ष 
जनशि�को अभाव रहेको छ।देशमा हाल उपलब्ध जनशि�को आ�धका�रक तथा अध्याव�धक तथ्यांक 
र आवश्यक पन� जनशि�को �क्षेपण गन� प�रपाट� �वकास भएको छैन। हालको अवस्थामा नेपालमा 
१४७   जना  मनोिच�कत्सक, ३० जना  िच�कत्सा मनो�बद, ७५ जना  साई�ा��क नसर्, १५० 
जना  मनो�वद, ७०० जना  ता�लम �ा� मनोपरामशर्कतार् र के�ह संख्यामा ता�लम �ा�  मनोसामािजक 
कायर्कतार् कायर्रत रहेका छन ्भने व्यवसा�यक सहजकतार्  (Occupational Therapist) को �बकास 
समेत भएको छैन। �वशेषज्ञस्तरको सेवा शहर� क्षे�का सरकार� तथा �नजी क्षे�बाट खो�लएका अस्पताल 
तथा मे�डकल कलेजहरुमा मा� �स�मत छन ्भने हालसम्म सबै खालका अस्पतालमा गर� लगभग 
अन्तरंग सेवाका लागी क�रब ४४० शैया उपलब्ध छन।् कािन्त बाल अस्पतालमा बालबा�लकाको 
मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी ब�हरंग सेवा मा� उपलब्ध छ। 

अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने सेवा �वशेषत: मे�डकल मोडलमा आधा�रत रहेको छ। िच�कत्सा 
मनो�वद, मनो�वद, ता�लम �ा� मनोपरामशर्कतार् र सामािजक कायर्कतार्को संख्या अत्यन्त न्यनु भएकोले 
व्यि�को मनोसामािजक अवस्था  �व�षेण गर� त्यह� अनसुार मनोसामािजक सेवा �दान स�कएको 
छैन। कडा �क�समको मान�सक रोग लागेका क�तपय व्यि�हरु घरमा नै थ�ुनएर, बाँ�धएर वा वेवा�रसे 
भएर सडकमा भौता�रएर रहन ुपरेको छ। यस्ता व्यि�हरुलाई उपचारमा ल्याउन वा उपचार पाउनेलाई 



प�न उपचारप�छ समाजमानै पनुस्थार्पना गनर् स�कएको छैन। के�ह गैरसरकार� संस्थाबाट मान�सक 
स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक सहयोगका क्षे�मा  भएका �यासहरुलाई प�न अझ व्यापक र व्यविस्थत 
बनाउन स�कएको छैन। ता�लम पाएका मनोपरामशर्कतार्बाट �वशेष खालको अवस्था जस्तै �न्� , 
मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार, ल��गक �हंसा, वैदेिशक रोजगार�मा गएका व्यि� तथा �तनीहरुका 
प�रवारका  सदस्यहरुको लागी मनोपरामशर् सेवा उपलब्ध गराइएको अवस्था छ।  नेपालको क�तपय  
समदुायमा अझै प�न धामीझा��, गभुाज,ु झारफुके र परम्परागत उपचार प��तमा �व�ास गन� ग�रन्छ। 
यस्ता सेवालाई व्यविस्थत गद� वैज्ञा�नक उपचार प��तको �स्थान �बन्दमुा रुपान्तरण गनुर् पन� अवस्था 
छ। 

शार��रक र मान�सक स्वास्थ्य एक आपसमा सम्बं�धत रहन्छन। क�तपय शार��रक स्वास्थ्य समस्या 
भएका व्यि�लाई मान�सक स्वास्थ्य समस्या प�न संगसंगै हनुे सम्भावना अरुको तलुानामा बढ� हनु्छ 
त्यस्तै गरेर क�तपय मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि�लाई शार��रक समस्या प�न हनुे दर 
अरुको तलुनामा बढ� हनु्छ। मटुु रोग, दम वा मधमेुह भएका �बरामीलाई �ड�सेनको सम्भावना २ 
देिख ३ गणुा बढ� हनु्छ। वास्तवमा गिम्भर खालको मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि�हरुमा 
मधमेुह, उच्च र�चाप वा मटुुरोग जस्ता समस्याको सम्भावना ज्यादा हनुे भएकोले उनीहरुको आय ु
सामान्य मा�नसहरुको भन्दा धेरै कम हनु्छ। शार��रक र मान�सक स्वास्थ्यलाई ए�ककृत अवधारणा 
अनसुार समदुायमा नै उपलब्ध गराउन स�कएमा दवैु �क�समका जोिखमलाई न्यूनीकरण गनर् सहयोग 
पगु्दछ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयले घरेल ु तथा ल��गक �हंसाबाट �भा�वत व्यि�लाई अस्पतालमा 
आधा�रत एक�ार संकट व्यवस्थापन �णाल�को माध्यमबाट स्वास्थ्योपचार, काननुी सहयोग, सरुक्षा, 
मनोपरामशर् लगायतका सेवा एकै ठाउबाट �दने उ�ेश्यले हाल ६७  िजल्लाका ६९ अस्पतालमा यो 
कायर्�म संचालनमा ल्याईसकेको छ भने बाँक� िजल्लाका अस्पतालमा समेत �बस्तारको योजना रहेको 
छ। मान�सक स्वास्थ्य सेवा यस कायर्�मको महत्वपूणर् सेवा भएता प�न मनोसामािजक पारामशर्मा 
मा� बढ� केिन्�त रहेको छ। यसबाट प�न सम� मान�सक स्वास्थ्य सेवा �दान गनुर् परेको छ। 
म�हला बालबा�लका तथा जे� नाग�रक मन्�ालयले मानव बेच�बखन र ल��गक �हंसाबाट �भा�वत 
व्यि�हरुलाई ए�ककृत हेरचाह र सहायताको �त्याभ�ूत गराउने उ�ेश्यले रा��यस्तरको न्यनुतम 
मापदण्ड तो�कएको पनुस्थार्पना केन्� संचालन �नद� िशका कायार्न्वनमा ल्याईएको छ। यसमा मान�सक 
स्वास्थ्य तथा मनोपरामशर् सेवालाई अ�भ� अंगको रुपमा �लईएको छ। 

�ाय सबै खालका मान�सक स्वास्थ्य समस्याको उपचार र पनुस्थार्पना गनर् स�कने पयार्� वैज्ञा�नक 
आधारहरु उपलब्ध भए ताप�न सो�ह अनसुारको कायर्�ममा व्यापकता ल्याई मान�सक स्वास्थ्य 
सेवालाई सबैको पहुँचमा पयुार्उन स�कएको छैन। सेवा�ाह� र सेवा�दायकको अनपुात एकदमै उच्च 



रहेको छ जसका कारणले मान�सक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता र उपलब्धताको अन्तर ठूलो रहेको 
छ। यसलाई कम गनर्का लागी समदुायमा कायर्रत स्वास्थ्यकम�का लागी क्षमता अ�भव�ृ�का लागी 
ताल�म सामा�ी तयार गर�  ता�लमको व्यवस्था ग�रएको छ। सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य स्याहार  
प्याकेज तयार गर� कायर्न्वयन ग�रएको छ। �वशेषज्ञ �िशक्षकको अभाव, ता�लम �लएका 
स्वास्थ्यकम�को बारम्बार सरुवा हनुे, िक्ल�नकल सपुर�भजन तथा पनुतार्जगी ता�लमको अभाव, स्वास्थ्य 
व्यवस्थापकहरुलाई अभमुिुखकरण नहनु,ु औषधीको �नय�मत आपू�तर् नहनु,ु �वशेषज्ञ सेवाका लागी 
�षेणको भरपद� संयन्�को ब्यवस्था नहनु ुजस्ता कारणले मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई समदुायमा स्था�पत 
गराउन स�कएको छैन। आत्महत्याको दरमा हरेक वषर् ब�ृी भइरहेको छ। रोजगार�को लागी 
�वदेिशएका नाग�रकहरुको मान�सक स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय समस्या रहेको र मतृ्यकुो �मूख कारणमा 
आत्महत्या पन� गरेको छ। अध्ययनका लागी �वदेशमा रहेका नेपाल� �वध्याथ�हरुमा आत्महत्याका 
घटना बढ्दै गएको, जोिखमपूणर् व्यबहारमा संलग्न रहेको तथा मान�सक स्वास्थ्य समस्या प�न बढेको 
तथ्यांक आईरहेको छ। अ�धकांस मान�सक समस्याहरुको सरुुवात चौ�बस वषर् भन्दा कम उमेरमानै 
हनुे तथ्यांकले देखाए ताप�न बालबा�लका र �कशोर �कशोर�लाई लिक्षत गरेर कायर्�महरु ल्याउन 
स�कएको छैन। आध�ुनक ��ब�धको अ�नयिन्�त �योगले  एकातफर्  बालबा�लकाहरुमा इन्टरनेट 
ए�डक्सनको समस्या बढ्दै गएको छ भने य�ह ��व�धको अ�धकतम �योग गरेर दरु सम्बाद मान�सक 
स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट  �वशेषज्ञ सेवामा  सेवा�ाह�को पंहचु बढाउन ु परेको छ। यी सबालहरुलाई 
सम्बोधन गनर् उपय�ु रणनी�त स�हतको कायर्योजना तयार गर� लाग ुगनुर् आवश्यक  छ। 

य��प मान�सक स्वास्थ्य �वषयमा थ�ुै �म, अन�गिन्त अन्ध�व�ास र गलत धारणा ब्यापक रहेको छ। 
मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि�हरुले लान्छना, �वभेद, ब�हस्करण र सामािजक �मथ्या कथन 
को सामना गनुर् प�ररहेको छ। मान�सक रोग �नको हदैुन, यो रोग लागेप�छ िजन्दगीभर र�हरहन्छ, 
यस्ता रोग लागेका व्यि� आ�ामक हनु्छन,् कुनै �क�समको �नणर्य �लन सक्दैनन ्र खास दक्षता 
हदैुन भ�े अन्ध�व�ास यथावत नै छ। मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि� र उनीहरुका प�रवारका 
सदस्याहरु��त ग�रने �वभेद कायमनै छ। उनीहरु��त ग�रने फरक व्यवहारको कारणले उपचार 
���यामा खलेुर आउन र समाजका ग�त�व�धहरुमा सहभागी हनु  स�करहेका छैनन।्  

मान�सक स्वास्थ्य समस्याकै कारणले उत्पादकत्वमा आउने �ासले प�रवार, समाज र रा�लाई नै ठूलो 
आ�थर्क नोक्सानी प�ुगरहेको छ।  �ड�सेन र िचन्ताजन्य समस्याको उपचारमा रु. १ खचर् गय� भने 
त्यसले रु. ४ बराबरको ��तफल �दन्छ भ�े अध्ययनहरुले देखाएका छन।् त्यसैले मान�सक स्वास्थ्यका 
क्षे�मा बजेट व�ृ� गर� मान�सक स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम, उपचार र पनुस्थार्पना कायर् गनर् स�कयो 
भने त्यसले �नि�त रुपमा व्यि�, प�रवार र रा�को उत्पादकत्वमा व�ृ� हनुेछ। 



दश वष� लामो �न्�, राजनै�तक र सामािजक अिस्थरता, रोजगार�को लागी �वदेश पलायन हनुपुन� 
बाध्यता, जनसंख्यामा जे� नाग�रकको बढ्दो अनपुात, ग�रबी, अव्यविस्थत सहर�करण, ल��गक �हँसा, 
सामािजक �वभेद, �ाकृ�तक �वपि�को कारण धनजनको क्ष�तले �नम्त्याएको �पडा आ�द जस्ता कारणले 
नेपालमा मान�सक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको अनमुान ग�रएको छ। रा��य मान�सक स्वास्थ्य 
सव�क्षणको तथ्यांकले यसको बास्त�वक अवस्था उजागर गनर् भने के�ह समय लाग्नेछ।  मान�सक 
तथा मनोसामािजक समस्याबाट बालबा�लका, �कशोर�कशोर�, �जनन उमेर समूहका म�हला तथा ग�ृहणी 
म�हलाहरु लगायत जे� नाग�रकहरु, �पछ�डएका वगर् तथा �समान्तकृत व्यि� तथा समदुाय बढ� 
जोिखममा रहेको हनुाले त्यस्ता व्यि� तथा समदुायलाई केन्��बन्दमुा राखी �व�र्नात्मक, 
��तकारात्मक/�नरोधात्मक कायर्�म संचालन गनुर् र समस्या भएका व्यि�हरुलाई मान�सक स्वास्थ्य 
तथा मनोसामािजक सेवा उपलब्ध गराउन उपय�ु रणनी�त स�हतको कायर्योजना बनाई कायर्न्वयन 
गनुर् परेको छ। 

१.३ कायर्योजनाको समीक्षा तथा हालसम्मका उपलब्धीहरु  

�व. सं. २०५३ मा रा��य मान�सक स्वास्थ्यका नी�त, �व. सं. २०६४ मा एक�कृत �ाथ�मक स्वास्थ्य 
सेवा अन्तगर्त मान�सक स्वास्थ्य सेवा संचालन �नद� िशका र २०७१ मा नसन� रोगहरुको रोकथाम 
तथा �नयन्�णका लागी बहपुक्षीय रणनी�त २०१४-२०२० अन्तगर्त मान�सक स्वास्थ्य प�न समावेश 
भएप�छ यस क्षे�मा सकारात्मक �यासहरु भएका छन।् स्वास्थ्य सेवा �वभागमा ई�प�ड�मयोलोजी तथा 
रोग �नयन्�ण महाशाखाको नसन� रोग तथा मान�सक स्वास्थ्य शाखाको स्थापना ग�रएको छ। मान�सक 
स्वास्थ्य सेवालाई �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर� ए�ककृत ढंगले संचालनमा ल्याउन सामदुा�यक 
मान�सक स्वास्थ्य स्याहार प्याकेज तयार गर� लाग ुग�रएको छ। समदुायमा कायर्रत स्वास्थ्यकम�हरुको 
मान�सक स्वास्थ्य सेवाका लागी क्षमता अ�भब�ृ� ताल�म तथा पा��म �बकास ग�रएको छ। 
सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य स्याहार प्याकेज अनसुार संचालन ग�रएका सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य 
कायर्�मको �भावकार� कायर्न्वयन तथा �वस्तारलाई जोड �दईएको छ। गणुस्तर�य मान�सक स्वास्थ्य 
सेवाको लागी स्तर�य उपचार प��त प�रमाजर्न गन� काम सम्प� भएको छ। मान�सक �बमार�हरुको 
उपचारका लागी अ�त आवश्यक औषधीहरुको सूचीमा ६ �कारका औषधीहरु थप गर� जम्मा ११ 
�कारका औषधीहरुको अध्याव�धक सूचीलाई �न:शलु्क उपलब्ध गराउने औषधीको सूचीमा समावेश 
ग�रएको छ। मान�सक स्वास्थ्यको क्षे�मा जनचेतना तलुनाल्मक ढंगले बढ्दै गएको छ भने मान�सक 
स्वास्थ्य र मनोसामािजक सेवाको आवश्यकताका बारेमा स्थानीय समदुायदेिख नी�त �नमार्णको तहसम्म 
महशशु हदैु गएको छ। मान�सक स्वास्थ्यसँग सम्ब�धत अन्तरा��य �दवसहरु मनाउने र मान�सक 
रोग भएका व्यि� र प�रवारका सदस्यबीच अन्तर��या कायर्�मलाई हरेक स्थानीय तहसम्म पयुार्ईएको 
छ।  मान�सक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गनर् �वशेषज्ञस्तरदेिख मध्यमस्तरसम्मको जनशि�मा 



�मश �बकास हदैु आएको छ। मे�डकल कलेज तथा �नजी अस्पतालले मान�सक स्वास्थ्य �बभाग 
स्थापना गर� �वशेषत: शहर� क्षे�मा मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाह गरेका छन।्जसका कारण �बमार�का 
लागी �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अन्तरंग सेवामा थप शैया उपलब्ध भएका छन।् यस क्षे�मा 
गैरसरकार� संस्थाको समेत संख्या बढ्दै गएकोले नेपाल सरकारसंगको सहकायर्मा मान�सक स्वास्थ्यको 
�व�र्न, संरक्षण, उपचार र पनुस्थार्पनामा  थप सहयोग �मलेको छ। यस क्षे�मा हनुे  अध्ययन 
अनसुन्धानमा प�न ब�ृी भएको छ। �वपदको अवस्थामा हनुे मान�सक स्वास्थ्य र मनोसामािजक समस्या 
प�हचान तथा व्यवस्थापनमा प�न �भावकार� समन्वय र सहकायर् हनुे गरेको छ। यस क्षे�मा हनु े 
अध्ययन अनसुन्धानमा प�न ब�ृी भएको छ। 

१.४ समस्या र चनुौ�तहरु  

नेपालमा गणुस्तर�य मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाह गनर्का �न�म� नी�तगत तथा  कानूनी व्यवस्था 
ग�रनकुा साथै �नद� िशकाहरुले �नद�श गरे  ताप�न प�न यसको कायार्न्वयन र संघीय व्यवस्था अनसुार  
व्यवस्थापनमा केह�  समस्या र चनुौ�तहरु रहेका छन ्:- 

• मान�सक स्वास्थ्य समस्याको रोगभारको अनपुातमा संचा�लत कायर्�महरु र �ब�नयोजन हनु े
बजेट  न्यून भएकोले लिक्षत वगर्, जोिखम समूहका  व्यि� तथा समदुायलाई पूणर्रुपमा समेट्न 
सकेको छैन। 

• मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि� र प�रवारको सदस्य��त रहेको ब्यापक लान्छना, 
अवहेलना, �वभेद र मानव अ�धकारको हननलाई रोक्न र कम गनर् कायर्�म बनाएर 
कायर्न्वयनमा ल्याउन स�कएको छैन। 

• यस क्षे�मा  रहेको दक्ष जनशि�को अभावलाई आवस्यकता अनसुार पूरा गर� समदुायस्तरसम्म 
सेवाको पहँचु स्था�पत गनर् स�कएको छैन। 

• यस क्षे�मा ब्या� रहेको अन्ध�व�ास, �म र गलत धारणामा प�रवतर्न ल्याई मान�सक 
स्वास्थ्यको �व�र्न, रोकथाम, उपचार, उपय�ु �षेण तथा पनुस्थार्पना कायर्�मको सँस्थागत 
�वकास तथा �बस्तार एवं �भावकार� कायार्न्वयनका �यासहरु अझै पयार्�  हनु सकेको छैन 
।  

• �जनन उमेरका म�हलाहरुमा मतृ्यकुो प�हलो र यवुाहरुमा दो�ो कारण बनेको आत्महत्या 
बष�नी बढ्दै गएको देिखए ताप�न यसलाई उपय�ु कायर्�म बनाई सम्बोधन गनर् स�कएको 
छैन। 

• वैदेिशक रोजगार�मा रहेका व्यि�हरु तथा ल��गक �हंसाबाट �भा�वत ब्यि�मा ब्यापक रुपमा 
रहेको मान�सक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको अवस्थालाई सम्बोधन गनर् स�कएको छैन। 



• बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�को िशक्षा, व्यि�त्व �नमार्ण र जीवनको ल�य छनौटमा �त्यक्ष 
�भाव पान� मान�सक स्वास्थ्यलाई महत्व र �ाथ�मकता �दन स�कएको छैन। 

• बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�मा हनु सक्ने  भावनात्मक, व्यवहा�रक र �सकाईजन्य 
समस्यालाई समयमानै िचनरे सम्बोधन गनर् स�कएको छैन। 

• म�दरा र लाग ुपदाथर्को दवु्यर्सनलाई मान�सक स्वास्थ्यको कोणबाट बझु्न र बझुाउन स�कएको 
छैन। 

• मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि� तथा उनीहरुका प�रवार र समाजले �ब�ास गन� 
परम्परागत उपचार प��तलाई व्यविस्थत गर� वैज्ञा�नक उपचार प��तको �स्थान �बन्दकुा रुपमा 
�बकास गनर् स�कएको छैन। 

• नेपाल�हरुको सरदर आयमुा आएको सधुारले �ाय व�ृावस्थामा देिखने �बस्म�ृत लगायतका 
समस्याको भार थ�पदै गएको छ र त्यसलाई स्प� ढंगले सम्बोधन गनर् स�कएको छैन। 

• प�रव�तर्त सामािजक, आ�थर्क, सांस्कृ�तक तथा पा�रवा�रक बनावटबाट सिृजत मनोसामािजक 
समस्यालाई सम्बोधन गनर् स�कएको छैन। 

• �वपदको अवस्थामा हनुे मान�सक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक समस्यालाई सम्बोधन गनर् स्प� 
अवधारणा र �भावकार� संयन्� व्यवस्था गनर् स�कएको छैन। 

• मान�सक स्वास्थ्य �वषयसंग सम्बिन्धत ताल�म तथा अध्ययनलाई सम्बन्धन, �नयमन र सेवा 
�दायकलाई व्यवसा�यक प�रषदमा  आव�ताको व्यवस्था गनर् स�कएको छैन।  

१.५ यस रणनी�तको आवश्यकता, �नद�शक �स�ान्त तथा भावी सोच  

रा��य स्वास्थ्य नी�त २०७६  मा समावेश ग�रएको  मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी नी�त, रणनी�त तथा 
�वषयगत �वस्ततृ रणनी�तले रा��य मान�सक स्वास्थ्य नी�त २०५३ लाई खारेजी गन� व्यवस्था भए 
अनसुार मान�सक स्वास्थ्यका सम्बन्धमा  मा�थ उल्लेिखत समस्या र सवालहरुलाई सम्बोधन गन� गर� 
�वस्ततृ रणनी�त तथा कायर्योजना तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याउन ुआवश्यक  छ। 

यस रणनी�तलाई �नद� िशत गन� के�ह �नद�शक �स�ान्तहरु र �यनै �स�ान्तमा आधा�रत रणनी�तहरु 
�स्ताव ग�रएका छन।् 

• गणुस्तर�य मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहँचु स�ुनि�त गन�। 
• मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवा �णाल�मा ए�ककृत गन�। 
• सरकार�, गैरसरकार� तथा नीिज क्षे�को सहभा�गता, सहकायर् र साझेदार� कायम रा�।े 
• अ�धकारमा आधा�रत सहभा�गतामूलक, समावेशी, तथ्यपरक र सम� मान�सक स्वास्थ्य सेवा 

�वाह गन� 



भावी सोच  

सम्पूणर् नेपाल�को मान�सक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक ससु्वास्थ्यमा सधुार गर� उत्पादनशील र 
गणुस्तर�य जीवनयापन गनर् सक्षम बनाउने  

ध्येय  

उपलब्ध साधन �ोतको अ�धकतम �योग, सम्बिन्धत व्यि�, संस्था तथा �नकायसंग �नरन्तर समन्वय 
र सहकायर् गर� गणुस्तर�य मान�सक स्वास्थ्य सेवाको स�ुनि�तता गन� 

ल�य  

नाग�रकको मौ�लक हकको रुपमा सं�बधान �द� स्वास्थ्य सेवा अन्तगर्त मान�सक स्वास्थ्य सेवामा 
सबैको सहज, सलुभ र समान पहँचु स�ुनि�त गनर् न्यायसंगत एवं जवाफदेह� ढंगले मान�सक स्वास्थ्य 
तथा मनोसामािजक सेवालाइ  �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवा �णाल�मा ए�ककृत गर� र समयसापेक्ष �विश��कृत 
मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई व्यविस्थत गर� उपलब्ध गराउने 

उ�शे्यहरु  

१/ आधारभतू मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवामा ए�ककृत गद� �न:शलु्क 
उपलब्धताको स�ुनि�तता गन� 

२/ �विश��कृत मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई सबैको सहज पहँचुमा पयुार्उने 
३/ सरकार�,गैरसरकार� तथा �नजी क्षे�बीच �भावकार� समन्वय र सहकायर् गन� 

२. रणनी�त तथा कायर्नी�तहरु  

मा�थ उल्लेिखत ल�य तथा उ�ेश्य �ा��का लागी तपिशलमा उल्लेख भए अनसुार रणनी�त अवलम्बन 
गर� सोह� बमोिजमका कायर्हरु ग�रने छन।्   

रणनी�तहरु  

१. मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहँचु स�ुनि�त गन�। 



२.मान�सक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक सेवा �वाहका लागी आवश्यक साधन, �ोत, जनशि� तथा 
संयन्� व्यवस्थापन गन�। 

३.मान�सक स्वास्थ्य �व�र्न गनर् तथा मान�सक रोगका बारेमा �बध्यमान अन्ध�व�ास, �म र �मथ्या 
कथन  हटाउन जनचेतना अ�भव�ृ� गन�। 

४.मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि� तथा मनोसामािजक अपा�ता भएका व्यि�को आधारभतू 
मानव अ�धकारको संरक्षण गन�। 

५.मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म अन्तगर्त स्वास्थ्य सूचना �णाल� र अध्ययन अनसुन्धानलाई �व�र्न  
तथा व्यविस्थत गन�। 

रणनी�त अनसुार अवलम्बन ग�रन ेकायर्नी�तहरु  

१. मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहँचु स�ुनि�त गन�। 

१.१ आधारभतू मान�सक स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमाफर् त उपलब्ध गराईने छ।  

१.२ �वशेषज्ञ मान�सक स्वास्थ्य सेवा ��तीयस्तरदेिखका अस्पतालहरुमा उपलब्ध हनुे व्यवस्था �मलाईन े
छ।  

१.३  ततृीय तहका अस्पतालहरु, स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान तथा मे�डकल कलेजमाफर् त �विश��कृत 
मान�सक स्वास्थ्य सेवा �दान ग�रने छ।    

१.४ जनस्वास्थ्यका �नय�मत कायर्�महरुमा मान�सक स्वास्थ्यलाई ए�ककृत गर� संचालन ग�रने छ। 

१.५ लिक्षत वगर्, जोिखममा परेका समूह तथा समदुायमा मान�सक स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा �वस्तार 
ग�रने छ। 

१.६  आकिस्मक तथा �वपदको अवस्थामा �दान ग�रने अत्यावश्क�य स्वास्थ्य सेवामा मान�सक 
स्वास्थ्य सेवालाई प�न समावेश ग�रने छ। 

१.७ मान�सक स्वास्थ्य सेवासंग सम्बिन्धत सरकार�, गैरसरकार� तथा �नजी क्षे�संग बहपुक्षीय  र  
बहकु्षे�ीय समन्वय र सहकायर् ग�रने छ।   



२.मान�सक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक सेवा �वाहका लागी आवश्यक संयन्�, साधन, �ोत तथा 
जनशि� व्यवस्थापन गन�। 

२.१. गणुस्तर�य मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहँूच स�ुनि�त गनर् को 
ला�ग आवस्यक पन� संयन्�, साधन, �ोत तथा जनशि�को �क्षपेण ग�रने छ ।   

२.२ आवश्यकता अनसुार �वशेषज्ञ जनशि� �बकासका लागी �व��व�ालय र शैिक्षक ��त�ानहरुसंग 
सहकायर् तथा समन्वय  ग�रने छ। 

२.३ स्वास्थ्य िशक्षाका स्नातक तहका �व�भ� �वधाका अध्ययनमा मान�सक स्वास्थ्य �वषयको �नि�त 
अव�धको पा��मलाई अ�नवायर् गर� एकरुपता कायम गनर् सम्ब� सबै �व��व�ालय र शैिक्षक 
��त�ानहरुसंग समन्वय  ग�रने छ। 

२.४ मनोपरामशर्कतार्, सामदुा�यक मनोसामािजक कायर्कतार्, अकुपेशनल थेरा�प� जस्ता �वषयको 
अध्ययन अध्यापन शरुु गनर्  शैिक्षक ��त�ान तथा व्यावसा�यक प�रषदहरुसंग समन्वय  ग�रन े
छ। 

२.५ �विश��कृत मनोिच�कत्सा,  िच�कत्सा मनो�वद तथा साई�ा��क नसर्को अध्ययनमा छा�व�ृतको 
व्यवस्था �मलाई अध्ययन प�ात सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थामा अ�नवायर् खटाउने व्यवस्था �मलाईन े
छ।  

२.६ मान�सक स्वास्थ्य सेवा संग सम्बिन्धत अनौपचा�रक तथा औपचा�रक ता�लम तथा 
अ�भमखुीकरणका पा��महरु स्वीकृ�त प�छ मा�ै सम्बिन्धत �वज्ञ वाट �दान गन� व्यवस्था 
�मलाईने  छ। 

२.७  तो�कएका स्वास्थ्य संस्थाबाट  मान�सक स्वास्थ्य सेवा �दान गनर् आवश्यक पन� जनशि� 
व्यवस्था गनर्  आवश्यक दरवन्द� �सजर्ना गर� पदपूत� ग�रने व्यवस्था �मलाईने छ। 

२.८ मान�सक स्वास्थ्यका �वषयमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक तथा स्वास्थ्यकम�को क्षमता �बकास 
गनर्का लागी सेवाकाल�न ता�लम तथा अ�भमूिखकरणको उपय�ु �ब�ध �नधार्रण, पा��म �बकास 
तथा प�रमाजर्न ग�रने छ। 

३. मान�सक स्वास्थ्य �वधर्न गनर् र मान�सक रोगका बारेमा �ब�मान अन्ध�व�ास,�म र �मथ्या कथन  
हटाउन जनचेतना अ�भव�ृ� गन�। 



३.१. आम संचारका माध्यमबाट मान�सक स्वास्थ्य, मान�सक रोग र मनोसामािजक समस्याका बारेमा 
उपय�ु भाषा र शैल�मा सूचना संचारका सामा�ीहरु तयार गर� �सारण ग�रने छ। 

३.२. िशक्षा मन्�ालयसंग समन्वय गर� �व�ालयस्तरको शैिक्षक पा��ममा मान�सक स्वास्थ्य �व�र्न 
र रोकथाम सम्बन्धी �वषयवस्त ुथप ग�रनेछ। 

३.३. बालबा�लकाको मान�सक स्वास्थ्यका  बारेमा िशक्षक, �व�ालय स्वास्थ्यकम� तथा अ�भभावकलाई 
आवश्यक ता�लम तथा अ�भमूिखकरणको व्यवस्था �मलाईने छ। 

३.४. मान�सक रोग सम्बन्धी अन्ध�व�ास हटाउन, मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न गनर् र रोगको 
रोकथामका लागी समदुायमा जनचेतनाका कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ।  

३.५.  मान�सक स्वास्थ्य स्वावलम्बन/स्वहेरचाह समूह गठन गर� त्यस्ता समूहको क्षमता अ�भव�ृ� 
ग�रने छ। 

३.६। मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न र मान�सक रोग लागेका व्यि�को बैज्ञा�नक उपचारमा �षेण 
बढाउन  परम्परागत उपचारलाई व्यविस्थत गद� उपचार  �दायकलाई अ�भमूखीकरण साथै 
सहकायर् ग�रनेछ। 

३.७. आत्महत्या रोकथाम, गभार्वस्था र सतु्केर� अवस्थाको मान�सक स्वास्थ्य, �भावकार� अ�भभावकत्व 
लगायतका �वषयहरुमा जनचेतना अ�भव�ृ� ग�रनेछ। 

३.८। मान�सक स्वास्थ्य र मान�सक रोगका सान्द�भर्क �वषयमा केिन्�त रह� प�कार, काननु व्यवसायी 
तथा सरुक्षाकम�लाई अ�भमूिखकरण ग�रने छ। 

४. मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि� तथा मनोसामािजक अपा�ता भएका व्यि�को आधारभतू 
मानव अ�धकारको संरक्षण गन�। 

४।१  मान�सक रोगका �वषयलाई �लएर �च�लत ऐन कानूनमा भएका �वभेदकार� व्यवस्था र 
अमयार्�दत शब्दलाई हटाउन र अ�धकार स�ुनि�त ग�रएका व्यवस्थालाई �भावकार� कायर्न्वयनमा 
ल्याउन आवश्यक पैरवी तथा पहल ग�रनेछ। 

४.२ मान�सक रोग तथा मनोसामािजक समस्या भएका व्यि�को आधारभतू मानव अ�धकार संरक्षण 
र यस �वषयमा ग�रएको अन्तरा��य ��तव�ताको कायर्न्वयनका लागी आवश्यक कानूनी व्यवस्था 
ग�रने छ। 



४.३ मान�सक स्वास्थ्य समस्या भई पूनस्थार्पना आवश्यक भएका व्यि�लाई आवश्यक मापदण्ड तयार 
गर� स्वास्थ्य संस्था, पनुस्थार्पना गहृ, समदुायमा पनुस्थार्पना र प�रवारमा पनु�मर्लन गराईने छ। 

४.४ लाग ु औषध तथा मध्यपानको लत लागेका व्यि�हरुको समयमै प�हचान, उपचार तथा 
पनुस्थार्पनाका लागी सरकार�, गैरसरकार� तथा �नजी क्षे�संग आवश्यक समन्वय र सहकायर् ग�रन े
छ।  

४.५ अ�धकारमा आधा�रत मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाहमा समस्याबाट �भा�वत व्यि�हरुको 
सहभा�गता, �व�मान �ावधान आ�दका बारेमा सम्बिन्धत पक्षलाई अ�भमूखीकरण तथा कानून 
कायार्न्वयनका लागी सहकायर् ग�रने छ।  

५. मान�सक स्वास्थ्य सेवासंग सम्बिन्धत सूचनालाई �बद्ध्यमान स्वास्थ्य सूचना �णाल�मा ए�ककृत 
गर� अध्ययन अनसुन्धानलाई �व�र्न गन�। 

५.१  आत्महत्या लगायत  मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू �नधार्रण गर� सोको आधारमा सूचना 
�णाल�लाई प�रमाजर्न गद� ल�गने छ। 

५.२  आत्महत्यासंग सम्बिन्धत घटनालाई �नरन्तर �नगरानी प��तमा समावेश ग�रने छ।  

५.३  अनगुमन तथा मूल्यांकन ढांचा �वकास गर� कायर्न्वयन ग�रनेछ। 

५.४  मान�सक स्वास्थ्यसंग सम्बिन्धत �वषयमा अध्ययन तथा अनसुन्धानलाई �व�र्न गद� उपलब्ध 
तथ्यका आधारमा कायर्�म तजुर्मा तथा प�रमाजर्न ग�रने छ। 

 
 
 

 



३.मानिसक स्वास्थ्यको पाँच वष� कायर्योजना (२०७७/७८ – २०८१/८२)  
कायर् क्षे�  मूख्य कायर्हरु  संचालन ग�रने ��याकलापहरु  िजम्मेवार 

�नकाय  
समन्वय गन� 
�नकाय  

१. मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहँचु स�ुनि�त गन�। 
आधारभतू 
मान�सक स्वास्थ्य 
सेवा  

सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य 
कायर्�म संचालन गन�  

सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य स्याहार प्याकेज 
२०७४ अनसुार कायर्�म संचालन गन� 

�देश 
स्वास्थ्य 
�नद�शनालय 
(स्वा.�न.)  

संघ/मान�सक 
स्वास्थ्य तथा 
नसन� रोग शाखा, 
(मा.स्वा.न.रो.शा.) 

आवश्यक �वशेषज्ञ तथा �वज्ञ प�रचालन, �नय�मत 
सपु�रवेक्षणका लागी �ादेिशक क्षे�का  अस्पताल, 
स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान तथा मे�डकल कलेजसंग 
सहकायर् र समन्वय गन� 

संघ/स्वास्थ्य 
तथा 
जनसंख्या 
मन्�ालय 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/सामािजक 
�वकास मन्�ालय 
(सा.�व. मं.)  

टे�लमेन्टल हेल्थको अवाधारणालाई �वकास तथा 
�वस्तार गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 
/स्थानीय 
तह  

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

आवश्यक बजेट व्यवस्था गन� संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

स्थानीय तह 

१.२ �वशेषज्ञ मान�सक स्वास्थ्य सेवा ��तीयस्तरदेिखका अस्पतालहरुमा उपलब्ध हनुे व्यवस्था �मलाईने छ।  



�वशेषज्ञ मान�सक 
स्वास्थ्य सेवा 

�देश (��तीय) स्तरका 
अस्पतालमा  �वशेषज्ञ 
मान�सक स्वास्थ्य सेवा 

अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण गदार् 
�वशेषज्ञ मान�सक स्वास्थ्य सेवाको �वन्ध गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

स्वास्थ्य बीमा तथा  
टे�लमेन्टल हेल्थ सेवा 

स्वास्थ्य बीमा तथा  टे�लमेन्टल हेल्थको माध्यमबाट 
�वशेषज्ञ सेवालाई समदुाय सम्म उपलब्ध गराउने   

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

स्थानीय तह  

�विश��कृत 
मान�सक स्वास्थ्य 
सेवा 

केन्��य मान�सक अस्पताल, 
संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य 
�वज्ञान ��त�ान तथा मे�डकल 
कलेजमा �विश��कृत 
मान�सक स्वास्थ्य सेवा 

अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण गदार् 
उल्लेिखत �विश��कृत सेवाको �वन्ध गन�  
१. सामदुा�यक, योग-�ाकृ�तक तथा पनुस्थार्पना  
२. जे� नाग�रक  
३. बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�  
४. िच�कत्सा कानून  
५. म�दरा तथा लाग ुऔषध  
६. िच�कत्सा मनो�वज्ञान  
७. स्नायू मनोिच�कत्सा 
८. अध्ययन तथा अनसुन्धान 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

केन्��य अस्पताल  

स्वास्थ्य बीमा तथा  
टे�लमेन्टल हेल्थ सेवा 

स्वास्थ्य बीमा तथा  टे�लमेन्टल हेल्थको माध्यमबाट 
�विश��कृत  सेवालाई समदुाय सम्म उपलब्ध गराउन े  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

स्थानीय तह  

१.४ जनस्वास्थ्यका �नय�मत कायर्�महरुमा मान�सक स्वास्थ्यलाई ए�ककृत गर� संचालन ग�रने छ। 

सामदुा�यक 
ए�ककृत 
जनस्वास्थ्य 
कायर्�म 

जनस्वास्थ्यका  कायर्�ममा 
मान�सक तथा मनोसामािजक 
स्वास्थ्यलाई ए�ककृत गन�  

आमा सरुक्षा कायर्�ममा गभर्वती, �सतुी सेवामा 
�ड�सेन, आत्महत्या सम्बन्धी सोचाईको िस्��नंग गन� 
तथा प�हचान ग�रएका समस्या समाधानका लागी 
उिचत व्यवस्थापन गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 



�कशोर�कशोर� यौन तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�ममा 
लाग ु पदाथर् दवु्यर्सन, मान�सक तथा मनोसामािजक 
स्वास्थ्य सम्बन्धी �वषयवस्त ुसमावेश गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

१.५ लिक्षत वगर्, जोिखममा परेका समूह तथा समदुायमा मान�सक स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा �वस्तार ग�रने छ। 

लिक्षत वगर्, 
जोिखममा परेका 
समूह तथा 
समदुाय 

बालबा�लका तथा �कशोर 
�कशोर�  

सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य स्याहार प्याकेज 
२०७४ लाई प�रमाजर्न गर� समदुाय र �व�ालयमा 
बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर� मान�सक स्वास्थ्य 
सम्बन्धी कायर्�म संचालन गन� 

�देश / 
(स्वा.�न.)  

संघ/ 
(मा.स्वा.न.रो.शा
.) 

बालबा�लकामा देिखने मान�सक स्वास्थ्य, बौ��क, 
�बकास सम्बन्धी र ब्यबहारजन्य समस्याको �स�  
प�हचान गर� �ारिम्भक व्यवस्थापन र �षेण गन�  

�देश / 
(स्वा.�न.)  

संघ/ 
(मा.स्वा.न.रो.शा
.) 

घर प�रवार, �वध्यालय तथा सामािजक वातावरणलाई 
बालबा�लका र �कशोर �कशोर� मै�ी बानाउने 

स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 

िजम्मेवार अ�भभावकत्वका ला�ग अ�भभावकलाई 
अ�भमिुखकरण गन�   

स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 

बै��क अपा�ता, �सकाईमा समस्या भएका तथा 
अ�टजम स्पेक्�म �डसअ्डर भएका बालबा�लकाको 
�स� प�हचान, �सकाई तथा समदुायमा पनुस्थार्पनाको 
�वशेष व्यवस्था गन�   

  



 जे� नाग�रकको मान�सक 
स्वास्थ्य 

अल्जाईमसर् �डसअ्डर लगायतका �वस्म�ृत तथा अन्य 
मान�सक समस्याको �स� प�हचान र व्यवस्थानका 
कायर्�म  गन�   

�देश / 
(स्वा.�न.)  

संघ/ 
(मा.स्वा.न.रो.शा
.) 

�वस्म�ृतका समस्या भएका जे� नाग�रकको 
स्याहारकतार्लाई आवश्यक ता�लम तथा स्वहेरचाह 
समूहमा आव� गराउने  

स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 

यस्ता समस्या भएका जे� नाग�रकको  सामािजक 
सरुक्षामा पहुँच व�ृ� गन�  

स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 

 वैदेिशक रोजगार� तथा 
अध्ययनका �ममा �वदेशमा 
रहने ब्यि�को मान�सक 
स्वास्थ्य  

वैदेिशक रोजगार� तथा अध्ययनमा जानपूुवर्को 
स्वास्थ्य प�रक्षणमा मान�सक स्वास्थ्यलाई �ाथ�मकता 
�दएर मलु्यांकन तथा व्यवस्थापन गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

स्वास्थ्य �बमा कायर्�मसंग आवश्यक समन्वय र 
सहकायर् गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

�वदेशमा रहदा समेत स्वास्थ्य बीमा तथा  टे�लमेन्टल 
हेल्थ सेवाको स�ुनि�तता गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

�वदेशबाट फकर् दा र त्यसप�छ प�न हनु सक्न े
मान�सक तथा मनोसामािजक समस्याको प�हचान  र 
व्यवस्थापनको �वन्ध गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.)/ स्थानीय 
तह  

 म�दरा �नयन्�ण रणनी�तलाइ कायर्न्वयन गनर् 
सम्बिन्धत �नकायसंग सहकायर् गन�   

स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 



मा�दरा तथा लाग ु औषधी 
�योगको लत भएका 
व्यि�को मान�सक स्वास्थ्य  

म�दरा र लागऔुषध �योगकतार् तथा 
पूवर्�योगकतार्हरुको स्वावलम्बन समूह (AA) मा  
आव� भई  दवु्यर्सन र�हत रहन �ोत्साहन  गन�  

स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 

मान�सक स्वास्थ्य र समस्याबारे   सचेतना, 
लेखाजोखा तथा व्यवस्थापनको �वन्ध गन�  

स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 

  सरुक्षा संयन्�संग सहकायर् गर� उपचार तथा 
पनुस्थार्पनाको कायर्�म संचालन गन� 

  

समदुायमा पनुस्थार्पनाको �वन्ध �मलाउने  स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 

हाल उपलब्ध पनुस्थार्पना सेवालाई थप व्यविस्थत 
बनाउने  

स्थानीय तह  �देश/(सा.�व. 
मं.) 

 आत्महत्याको सोच भएका र 
जोिखममा रहेका  व्यि�को 
मान�सक स्वास्थ्य  

आत्महत्या रोकथाम कायर्�म तजुर्मा गर�  
कायर्न्वयन गन�  

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 

कृ�षक्षे�मा �योग हनुे �वषाधीको पहँचुमा �नयन्�ण 
गनर् सम्बिन्धत क्षे�संग समन्वय र सहकायर् गन� 

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 

 आत्महत्या सम्बिन्ध घटनाको अ�भलेख (Suicide 
Registry) बनाई कायार्न्वयनमा ल्याउने  

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 



घटनालाई समाचारको रुप �दंदा र सूचना सम्�के्षण 
गदार् अपनाउन ुपन� सावधानीका वारेमा संचारकम�संग 
समन्वय र सहकायर् गन� 

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 

आत्महत्याको M edicolegal र मनोसामािजक 
आयामलाई   महत्व �दई  सम्बिन्धत सरोकारका 
क्षे�संग सहकायर् गन�  

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 

Suicide Helpline  र आवश्यकता अनसुार 
टे�लमेन्टल हेल्थ सेवामा पहुँच बढाउने  

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. 
मं.)/अस्पता
ल  

स्थानीय तह 

कैद� बन्द�हरुको मान�सक 
स्वास्थ्य  

कैद�बन्द�हरुको मान�सक तथा  मनोसामािजक 
स्वास्थ्यको �वधर्न,रोगको प�हचान र उिचत 
व्यवस्थापन गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

आपरा�धक कायर्का कारण सधुार गहृ वा पनुस्थार्पना 
गहृमा रािखएका बालबा�लकाको मान�सक तथा  
मनोसामािजक स्वास्थ्यको �वधर्न, रोगको प�हचान र 
उिचत व्यवस्थापन गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 



ल��गक �हँसा �भा�वत 
व्यि�हरुको मान�सक 
स्वास्थ्य  

एक�ार संकट व्यवस्थापन केन्� संचालन तथा 
बहपुक्षीय साझेदार�लाई �भावकार� बनाउने  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

अपा�ता भएका व्यि�हरुको 
मान�सक स्वास्थ्य  

अपा�ता भएका व्यि�हरुको मान�सक र 
मनोसामािजक समस्याको रोकथाम, सी� प�हचान र 
व्यवस्थापन गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.)/ स्थानीय 
तह 

कायर्स्थलमा मान�सक 
स्वास्थ्य  

मान�सक स्वास्थ्य �व�र्न, रोगको �स� प�हचान,  
रोकथाम तथा  उपचार गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.)  

स्थानीय तह 

 जोिखम अवस्था र समदुायमा 
मान�सक स्वास्थ्य   

जोिखम अवस्था र समूह प�हचान गर� �वशेष 
�कृ�तका मान�सक स्वास्थ्य �व�र्न, रोगको रोकथाम, 
उपचार तथा पनुस्थार्पनाका कायर्�म संचालन गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

यस्ता अवस्था र समूहमा संचालन हनुे स्वास्थ्य सेवामा 
मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गन�   

स्थानीय तह �देश/(सा.�व. 
मं.) 

१.६  आकिस्मक तथा �वपदको अवस्थामा �दान ग�रने अत्यावश्क�य स्वास्थ्य सेवामा मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई प�न समावेश ग�रन े
छ। 

आकिस्मक तथा 
�वपदको 
अवस्थामा 
मान�सक स्वास्थ्य 

आकिस्मक तथा �वपदको 
अवस्थामा �दान ग�रने 
अत्यावश्क�य स्वास्थ्य सेवामा 

१/ �वपद व्यवस्थापनका ताल�म सम्बिन्ध 
पा��ममा मनोवैज्ञा�नक �ाथ�मक उपचारको 
�वषय समावेश गर� ताल�म �दान गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 



मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई 
प�न समावेश गन�  

२/ उपचाररत मान�सक रोगका �बरामी, बालबा�लका, 
�कशोर �कशोर�, गभर्वती म�हला, जे� नाग�रकको   
मान�सक स्वास्थ्य साथै  म�दरा तथा लाग ु
औषधको जोिखमका �वषय समावेश गन�  

१.७ मान�सक स्वास्थ्य सेवासंग सम्बिन्धत सरकार�, गैरसरकार� तथा �नजी क्षे�संग बहपुक्षीय  र  बहकु्षे�ीय समन्वय र सहकायर् ग�रने 
छ।   

बहपुक्षीय  र  
बहकु्षे�ीय 
समन्वय र 
सहकायर् 

मान�सक स्वास्थ्य सेवासंग 
सम्बिन्धत सरकार�, 
गैरसरकार� तथा �नजी 
क्षे�संग बहपुक्षीय  र  
बहकु्षे�ीय समन्वय र सहकायर् 
गन�  

१/ आधारभतू, �वशेषज्ञ तथा �विश��कृत मान�सक 
स्वास्थ्य सेवालाई �ाथ�मकरण गन� 

२/ �ाथ�मकता �ा� सेवा संचालनका लागी आवश्यक 
�ोतको पूवार्नमुान तथा �क्षेपण गन�  

३/ गैर स्वास्थ्य क्षे�संग हरेक नी�तमा स्वास्थ्य संगै 
मान�सक स्वास्थ्य प�न सान्द�भर्कताका आधारमा 
समावेश गराउने  

४/ बहपुक्षीय  र  बहकु्षे�ीय समन्वय र सहकायर् गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

२.१. गणुस्तर�य मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहँूच स�ुनि�त गनर् को ला�ग आवस्यक पन� संयन्�, साधन, �ोत 
तथा जनशि�को व्यवस्थापन ग�रने छ ।   

संघीय संरचनामा 
मान�सक स्वास्थ्य  

हरेक तहको सरकारमा 
मान�सक स्वास्थ्य हेन� 
सम्बिन्धत महाशाखा,  शाखा, 
इकाई तथा व्यि� तोक� 
िजम्मेवार� �कटान गन�    

१/ संघ, �देश र स्थानीय तहमा सांगठा�नक तथा 
व्यवस्थापन सव�क्षण गदार् संघमा मान�सक स्वास्थ्य 
महाशाखा, �देशमा मान�सक स्वास्थ्य शाखा इकाई 
र स्थानीय तहमा मान�सक स्वास्थ्य शाखा इकाई 
स�हतका  सम्बिन्धत पदहरुको दरबन्द� �सजर्ना गर� 
पदपूत� गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/ 
�देश/(सा.
�व. 

संघ 
(स्वा.ज.मं.)/ 
�देश/(सा.�व. 
मं.)/स्थानीय तह  



मं.)/स्थानीय 
तह  

साधन र �ोत 
व्यवस्थापन 

मान�सक स्वास्थ्य सेवामा 
आवस्यक साधन र �ोतको 
�क्षेपण तथा व्यवस्थापन गन� 

मान�सक स्वास्थ्य सेवामा आवस्यक साधन र �ोतको 
आव�धक �क्षेपण तथा व्यवस्थापन गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

जनशि� 
व्यवस्थापन  

मान�सक स्वास्थ्य सेवामा 
आवस्यक जनशि�को 
�क्षेपण गन�  

मान�सक स्वास्थ्य सेवामा आवस्यक पन� जनशि�को 
आव�धक �क्षेपण गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

उपयू� �षेण 
�णाल� �बकास  

दोहोरो र �भावकार� �षेण 
�णाल� �बकास गर� अनसुरण 
गन�  

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थादेिख �विश��कृत मान�सक 
स्वास्थ्य सेवा �दान गन� स्वास्थ्य संस्था र 
सेवा�दायक बीच दोहोरो �षेण �णाल� �बकास गर� 
कायार्न्वयन गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/ 
�देश/(सा.
�व. मं.) 

संघ 
(स्वा.ज.मं.)/ 
�देश/(सा.�व. 
मं.)/स्थानीय तह 

२.२ आवश्यकता अनसुार �वशेषज्ञ जनशि� �बकासका लागी �व��वध्यालय र शैिक्षक ��त�ानहरुसंग समन्वय  ग�रने छ। 

�वशेषज्ञ जनशि� 
�बकास 

�व��वध्यालय र शैिक्षक 
��त�ानहरुसंग समन्वय  गन�  

१/ कायर्शाला गो�ी  
२/ �ाथ�मकता �नधार्रण 
३/ जनशि� �बकासका लागी सम्झौता  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

२.३ स्वास्थ्य िशक्षाका स्नातक तहका �व�भ� �वधाका अध्ययनमा मान�सक स्वास्थ्य �वषयको �नि�त अव�धको पा��मलाई अ�नवायर् 
गर� एकरुपता कायम गनर् सम्ब� सबै �व��वध्यालय र शैिक्षक ��त�ानहरुसंग समन्वय  ग�रने छ। 

स्वास्थ्य िशक्षाका 
�व�भ� �वधाका 

स्वास्थ्य िशक्षाका स्नातक 
तहका �व�भ� �वधाका 

१/ उपलब्ध पा��ममा मान�सक स्वास्थ्य �वषयलाई 
तो�कएको समय र �वषयवस्तकुो समीक्षा गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 



अध्ययनमा 
मान�सक स्वास्थ्य 

अध्ययनमा मान�सक स्वास्थ्य 
�वषयको �नि�त अव�धको 
पा��मलाई अ�नवायर् गन�  

२/ उपलब्ध तथ्यलाई �लएर सम्ब� पक्षसंग 
अन्तर��या गन�  

३/ मान�सक स्वास्थ्यको ज्ञान र शीपमा एकरुपता र 
गणुस्तर कायम हनु ेगर�  कायार्न्वयन गनर् गराउन 
समन्वय र सहकायर् गन�  

२.४ मनोपरामशर्कतार्, साइ�ा��क सो�सअल वकर् र, अकुपेशनल थेरा�प� जस्ता �वषयको अध्ययन अध्यापन शरुु गनर्  �व��वध्यालय, 
शैिक्षक ��त�ान, व्यवसा�यक ताल�म प�रषदहरुसंग समन्वय  ग�रने छ। 

मान�सक स्वास्थ्य 
सेवामा शीप 
�म�ीत जनशि� 
�वकास  

मनोपरामशर्कतार्, साइ�ा��क 
सो�सअल वकर् र, अकुपेशनल 
थेरा�प� जस्ता �वषयको 
अध्ययन अध्यापन शरुु गन�    

१/ �क्षे�पत जनशि�को आवश्यकताका आधारमा  
पा��म र �वषयवस्तकुा बारेमा सम्बिन्धत 
पक्षसंग कायर्शाला गन� 

२/ आवश्यक �वषयवस्त ुसमे�टएको पा��म �बकास 
गन� 

३/ शैिक्षक �वधालाई सम्बन्धन गन� 
४/ व्यावसा�यक प�रषदमा आवद्द्ताको व्यस्था 

�मलाउने  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

२.५ �विश��कृत मनोिच�कत्सा, िच�कत्सा मनो�वद तथा सई�ा��क नसर्को अध्ययनमा छा�व�ृतको व्यवस्था �मलाई अध्ययन प�ात 
सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थामा खटाउने अ�नवायर् व्यवस्था �मलाईने छ।  

अध्ययनमा 
छा�व�ृत तथा 
अ�नवायर् सेवाको 
व्यवस्था 

�विश��कृत मनोिच�कत्सा,  
िच�कत्सा मनो�वद तथा 
सई�ा��क नसर्को 
अध्ययनमा छा�व�ृतको 
व्यवस्था �मलाई अध्ययन 

१/ �क्षे�पत जनशि�को आधारमा संख्या तोक� 
छा�व�ृतको व्यवस्था गन�  

२/ अध्ययन प�ात सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थामा 
खटाउने 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 



प�ात सम्बिन्धत स्वास्थ्य 
संस्थामा खटाउने 

३/ �नय�मत सेवा संचालनको आवाश्यक दरबन्द� तथा 
पदपू�तर्को व्यवस्था �मलाउने  

२.६ मान�सक स्वास्थ्य सेवा संग सम्बिन्धत अनौपचा�रक तथा औपचा�रक ता�लम तथा अ�भमखुीकरणका पा��महरु स्वकृ�त प�छ मा�ै 
सम्बिन्धत �वज्ञ वाट �दान गन� व्यवस्था �मलाईने  छ। 

ता�लम तथा 
अ�भमखुीकरणका 
पा��म 

ता�लम तथा अ�भमखुीकरणका 
पा��महरु स्वकृ�त प�छ 
मा�ै सम्बिन्धत �वज्ञ वाट 
�दान गन� 

१/ ताल�म सम्बिन्ध पा��म, वैज्ञा�नक तथ्य तथा 
�वज्ञहरुको व्यवस्था समावेश गर� 
केन्��य/�ादेिशक  स्वास्थ्य ताल�म केन्�बाट 
पूवर्स्वीकृ�त �लन ुपन�छ  

२/ संचा�लत ताल�मको, ताल�म �लएका व्यि� तथा 
संस्थाको अ�भलेख रािखने छ  

३/ आवश्यक अनगुमन तथा सपु�रवेक्षणको व्यवस्था 
ग�रने छ  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

२.७  तो�कएका स्वास्थ्य संस्थाबाट  मान�सक स्वास्थ्य सेवा �दान गनर् आवश्यक पन� जनशि� व्यवस्था गनर्  आवश्यक दरवन्द� �सजर्ना 
गर� पदपूत� ग�रने व्यवस्था �मलाईने छ। 

आवश्यक 
दरवन्द� �सजर्ना 
गर� पदपूत� 

तो�कएका स्वास्थ्य संस्थाबाट  
मान�सक स्वास्थ्य सेवा �दान 
गनर् आवश्यक पन� जनशि� 
व्यवस्था गनर्  आवश्यक 
दरवन्द� �सजर्ना गर� पदपूत� 
गन�  

१/ �क्षे�पत जनशि�को आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको 
सांगठा�नक तथा व्यवस्थापन सव�क्षण गन�  

२/ दरबन्द� अनसुार पदपूत� गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

२.८ मान�सक स्वास्थ्यका �वषयमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक तथा स्वास्थ्यकम�को क्षमता �बकास गनर्का लागी सेवाकाल�न ता�लम तथा 
अ�भमूिखकरणको उपय�ु �ब�ध �नधार्रण, पा��म �बकास तथा प�रमाजर्न ग�रने छ। 



व्यवस्थापक तथा 
स्वास्थ्यकम�को 
क्षमता �बकास 

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकलाई 
मान�सक स्वास्थ्य �वषयमा 
अ�भमूखीकरण  

१/ आवश्यक �वषयवस्त ु समेट� अ�भमूिखकणको 
मो�ुल तयार गन�  

२/ अ�भमूिखकण तथा आव�धक समीक्षा गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 
 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

 सेवा �वेश ता�लममा मान�सक 
स्वास्थ्य  

१/ सेवा �वेश ता�लमको पा��ममा मान�सक 
स्वास्थ्यका आधारभतू र सामूदा�यक मान�सक 
स्वास्थ्यका �वषयवस्त ुसमावेश गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

 स्वास्थ्यकम�को क्षमता 
�बकास गनर्का लागी 
सेवाकाल�न ता�लम तथा 
अ�भमूिखकरण 

१/ सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य स्याहार प्याकेज 
२०७४ अनसुार कायर्�म संचालन गन� 

२/ �ाथ�मकता �ा� �वषय र ��व�धको �योग अनकुुल 
हनुे गर� प्याकेजको प�रमाजर्न गन�  

३/ संचार ��व�धमा भएका उपलब्धीको अ�धकतम 
�योग हनुसक्ने गर� ताल�मका �बधी �वकास तथा 
प�रमाजर्न गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

३.१. आम संचारका माध्यमबाट मान�सक स्वास्थ्य, मान�सक रोग र मनोसामािजक समस्याका बारेमा उपय�ु भाषा र शैल�मा सूचना 
संचारका सामा�ीहरु तयार गर� �सारण ग�रने छ। 

सूचना संचारका 
सामा�ीहरु तयार 
तथा �सारण 

आम संचारका माध्यमबाट 
मान�सक स्वास्थ्य, योग 
ध्यान,व्यायाम, खानपानसंगको 
सम्बन्ध, िजम्मेवार 
अ�भभाकत्व, समावेिशता, 
सहभा�गता, मान�सक रोग र 
मनोसामािजक समस्याका 

१/ सूचना संचारका �ोसर, हाते पिुस्तका, �व्य दृश्य 
सामा�ी तयार� गर� �सारण गन�  

२/ वतृिच�, छोटा �फल्महरु तयार गर� �सारण गन�  
३/ छापा माध्यम, रे�डयो, टे�ल�भजनमा �वज्ञको 

अन्तवार्तार्, परामशर्का कायर्�महरु उत्पादन तथा 
�सारण गन�   

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 



बारेमा उपय�ु भाषा, �वधी  र 
शैल�मा सूचना संचारका 
सामा�ीहरु तयार गर� �सारण 
गन�  

३.२. िशक्षा मन्�ालयसंग समन्वय गर� �व�ालयस्तरको शैिक्षक पा��ममा मान�सक स्वास्थ्य �व�र्न र रोकथाम सम्बन्धी �वषयवस्त ु
थप ग�रनेछ। 

�वध्यालयस्तरको 
शैिक्षक 
पा��ममा 
मान�सक स्वास्थ्य 

�वध्यालयस्तरको शैिक्षक 
पा��ममा मान�सक 
स्वास्थ्य �व�र्न गन� , 
�व�मान अन्ध�व�ास हटाउने 
र रोकथाम सम्बन्धी 
�वषयवस्त ुथप गन�  

१/ �व�ालयस्तरको शैिक्षक पा��म प�रमाजर्न 
गदार् मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न गन�, �व�मान 
अन्ध�व�ास हटाउने र मान�सक रोगको 
रोकथामको �वषय समावेश गन�   

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 

३.३. बालबा�लकाको मान�सक स्वास्थ्यका  बारेमा िशक्षक, �व�ालय स्वास्थ्यकम� तथा अ�भभावकलाई आवश्यक ता�लम तथा अ�भमूिखकरणको व्यवस्था 
�मलाईन ेछ। 

बालबा�लकाको 
मान�सक 
स्वास्थ्यका  
बारेमा 
अ�भमूिखकरण 

बालबा�लकाको मान�सक 
स्वास्थ्यका  बारेमा िशक्षक, 
�व�ालय स्वास्थ्यकम�, तथा 
अ�भभावकलाई आवश्यक 
ता�लम तथा अ�भमूिखकरण 
गन�  

१/ �व�ालय स्वास्थ्य कायर्�ममा मान�सक 
स्वास्थ्यलाई प�न समावेश गराउने  

२/ बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर�को मान�सक 
स्वास्थ्य, यौवनावस्थामा देिखन सक्ने 
मनोसामािजक, भावनात्मक प�रवतर्न, �वकृत 
तनाव, व्यवहारजन्य समस्या, �यनीहरुको प�हचान 
तथा व्यवस्थापनका    बारेमा �व�ालयका 
िशक्षक, �व�ालय स्वास्थ्यकम� तथा 

संघ 
(स्वा.ज.मं.) 

�देश/(सा.�व. 
मं.) 



अ�भभावकसंग अन्तर��या तथा क्षमता अ�भव�ृ� 
गन�  

३/ यस उमेर समूहमा देिखन सक्ने समस्या तथा 
रोगहरुको �स� प�हचान, �ारिम्भक व्यवस्थापन 
तथा समयमा नै �षेणका लागी �व�ालय िशक्षक 
तथा   �व�ालय स्वास्थ्यकम�लाई उपय�ु 
ताल�मको व्यवस्था गन�   

४/ बालबा�लकाको उपय�ु हेरचाहका ला�ग 
अ�भभावकको क्षमता �बकास  ताल�मको व्यवस्था 
गन�  

५/ बालमै�ी कक्षा कोठा, सकारात्मक अनशुासन 
�व�धको �योग, जीवन उपयोगी �सप लगायतका 
�वधर्नात्मक ��याकलापहरू संचालन  गन�  

३.४. मान�सक रोग सम्बन्धी अन्ध�व�ास हटाउन, मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न गनर् र रोगको रोकथामका लागी समदुायमा जनचेतनाका कायर्�महरु 
संचालन ग�रनछे।  

सामदुा�यक 
मान�सक स्वास्थ्य 
सेवा  

मान�सक रोग सम्बन्धी 
अन्ध�व�ास हटाउन, 
मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न 
गनर् र रोगको रोकथामका 
लागी समदुायमा जनचेतनाका 
कायर्�महरु संचालन गन�  

१/ सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य स्याहार प्याकेज 
२०७४ लाई प�रमाजर्न गर� समदुायमा कायर्�म 
संचालन गन� 

२/ मान�सक स्वास्थ्यसंग सम्बिन्धत महत्वपूणर् 
�दवसहरु मनाउने  

३/ राजनै�तक, सामािजक, धा�मर्क, शैिक्षक अगवुा, 
प�कार, िशक्षक आ�द समाजका �भावशाल� 

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 



व्यि�त्वलाई मान�सक स्वास्थ्यका �वषयमा 
अ�भमिुखकरण गन�   

३.५.  मान�सक स्वास्थ्य स्वावलम्बन/स्वहेरचाह समूह गठन गर� त्यस्ता समूहको क्षमता अ�भव�ृ� ग�रने छ। 

स्वावलम्बन/स्व
हेरचाह समूह 
गठन 

मान�सक स्वास्थ्य 
स्वावलम्बन/स्वहेरचाह समूह 
गठन गर� त्यस्ता समूहको 
क्षमता अ�भव�ृ� गन�  

१/ एकै �कृ�तका मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका 
व्यि�हरुको स्वावलम्बन समूह गठन गन�  

२/  यस्ता समूहमा स्थानीय स्वास्थ्यकम�ले �नय�मत 
बैठक बस्न र स्वास्थ्य, उपचार र पूनस्थार्पनाको 
आवश्यकतामा आवश्यक छलफल तथा �नणर्यमा 
सहजीकरण गन�   

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 

३.६। मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न र मान�सक रोग लागेका व्यि�को बैज्ञा�नक उपचारमा �षेण बढाउन  परम्परागत  

उपचारलाई व्यविस्थत गद� उपचार  �दायकलाई अ�भमूखीकरण साथै सहकायर् ग�रनेछ। 

परम्परागत 
उपचारलाई 
व्यविस्थत गद� 
उपचार  
�दायकलाई 
अ�भमूखीकरण 

मान�सक स्वास्थ्यको �व�र्न 
र मान�सक रोग लागेका 
व्यि�को बैज्ञा�नक उपचारमा 
�षेण बढाउन  परम्परागत 
उपचारलाई व्यविस्थत गद� 
उपचार  �दायकलाई 
अ�भमूखीकरण साथै सहकायर् 
गन�  

१/ स्थानीय सरकारले मान�सक स्वास्थ्यका परम्परागत 
उपचार �दायकलाई व्यवसाय दतार्को मापदण्ड 
�भ� ल्याउने  

२/ यस्ता उपचारलाई �नरुत्सा�हत गद� हानी र�हत 
बनाउने  

३/ उनीहरुलाई मान�सक स्वास्थ्यको सामािजक, 
सांस्कृ�तक तथा वैज्ञा�नक पक्ष, कानूनी व्यवस्था र 
�षेण सेवाको बारेमा अ�भमूखीकरण गन�   

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 

३.७. आत्महत्या रोकथाम, गभार्वस्था र सतु्केर� अवस्थाको मान�सक स्वास्थ्य, �भावकार� अ�भभावकत्व लगायतका �वषयहरुमा जनचेतना अ�भवृ�� 
ग�रनेछ। 



लिक्षत समूह र 
जोिखमपूणर् 
अवस्थाका वारेमा 
जनचेतना   

आत्महत्या रोकथाम, 
गभार्वस्था र सतु्केर� 
अवस्थाको मान�सक स्वास्थ्य, 
�भावकार� अ�भभावकत्व 
लगायतका �वषयहरुमा 
जनचेतना अ�भव�ृ� गन�  

१/ आत्महत्या रोकथाम �दवस जनसहभागीतामा सबै 
तहमा मनाउने  

२/ यो एउटा रोकथाम गनर् स�कने घटना भ�े बारेमा  
व्यापक �चार �सार गन�  

३/ आत्महत्याको �यास गरेका सपु�रिचत सामािजक 
व्यि�हरु र आत्महत्या �यासपछ� सम्मानजनक 
जीवन बाचेका व्यि�हरुलाई सामािजक अगवुाई 
गनर् ��ेरत गन�  

४/ मान�सक रोग तथा मनोसामािजक समस्या साथै 
आत्महत्याको जोिखम हनुे �कशोरावस्था, यवुावस्था, 
गभार्वस्था, सतु्केर� अवस्था तथा जे� नाग�रकको  
स्वास्थ्य सेवामा मान�सक स्वास्थ्यलाई प�न 
ए�ककृत गन�  

५/ बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�को मान�सक , 
बौ��क तथा व्यवहारका सन्दभर्मा �भावकार� 
अ�भभावकत्वका लागी समदुायस्तरसम्म 
जनचेतनाका कायर्�महरु गन�  

स्थानीय तह  संघ 
(स्वा.ज.मं.)/�दे
श/(सा.�व. मं.) 

३.८। मान�सक स्वास्थ्य र मान�सक रोगका सान्द�भर्क �वषयमा केिन्�त रह� प�कार, काननु व्यवसायी तथा सरुक्षाकम�लाई अ�भमूिखकरण 
ग�रने छ। 

प�कार, काननु 
व्यवसायी तथा 

मान�सक स्वास्थ्य र मान�सक 
रोगका सान्द�भर्क �वषयमा 
केिन्�त रह� प�कार, काननु 

१/ समाचार सम्�के्षण गदार् �दनपुन� सह� जानकार�, 
गोपनीयता, मयार्दा तथा �वषयको गम्भीरताका 
बारेमा प�कारलाई अ�भमूिखकरण गन� 

संघ 
(स्वा.ज.मं.)

स्थानीय तह  
 



सरुक्षाकम�लाई 
अ�भमूिखकरण 

व्यवसायी तथा 
सरुक्षाकम�लाई अ�भमूिखकरण 
गन�  

२/ मान�सक रोग तथा मनोसामािजक समस्या भएका 
व्यि�मा हनुे भेदभाव, �हँसा,�वभेद तथा फौजदार� 
कसरु आ�दका �वषयमा कानून व्यवसायीसंग 
अन्तर��या गन�  

३/  मान�सक रोग तथा मनोसामािजक समस्या भएका 
व्यि� वा सम्बिन्धत �वषय र व्यवहारले �नम्त्याउन े
सरुक्षा चासोका बारेमा सरुक्षाकम�लाई 
अ�भमूिखकरण गन� 

/�देश/(सा.
�व. मं.) 

४।१  मान�सक रोगका �वषयलाई �लएर �च�लत ऐन कानूनमा भएका �वभेदकार� व्यवस्थालाई हटाउन र अ�धकार स�ुनि�त ग�रएका 
व्यवस्थालाई �भावकार� कायर्न्वयनमा ल्याउन आवश्यक पैरवी तथा पहल ग�रनेछ। 

मान�सक रोगका 
�वषयमा  �च�लत 
ऐन कानूनका 
�व�मान व्यवस्था 

मान�सक रोगका �वषयलाई 
�लएर �च�लत ऐन कानूनमा 
भएका �वभेदकार� 
व्यवस्थालाई हटाउन र 
अ�धकार स�ुनि�त ग�रएका 
व्यवस्थालाई �भावकार� 
कायर्न्वयनमा ल्याउन 
आवश्यक पैरवी तथा पहल 
गन�  

१/ नेपालको सं�बधान तथा अन्तरा��य महासंधीका 
��तव�ता �वपर�त रहेका कानूनी �ावधानका बारेमा 
अध्ययन  गर� हटाउनका लागी सम्बिन्धत पक्षको 
सहभा�गता र पैरवी गन�  

२/  मान�सक रोग वा मनोसामािजक समस्या भएका 
व्यि�को हक अ�धकारको व्यवस्था ग�रएका 
ऐन,कानूनहरुको अध्ययन गर� कायार्न्वयनका लागी 
पहल गन�    

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 

४.२ मान�सक रोग तथा मनोसामािजक समस्या भएका व्यि�को आधारभतू मानव अ�धकार संरक्षण र यस �वषयमा ग�रएको अन्तरा��य 
��तव�ताको कायर्न्वयनका लागी आवश्यक कानूनी व्यवस्था ग�रने छ। 



आधारभतू मानव 
अ�धकार 
संरक्षणका लागी 
कानूनी व्यवस्था 

मान�सक रोग तथा 
मनोसामािजक समस्या भएका 
व्यि�को आधारभतू मानव 
अ�धकार संरक्षण र यस 
�वषयमा ग�रएको अन्तरा��य 
��तव�ताको कायर्न्वयनका 
लागी आवश्यक कानूनी 
व्यवस्था गन�  

१/ अपा�ता भएका व्यि�को मानव अ�धकार सम्बन्धी  
अन्तरा��य महासन्धीमा भएको ��तव�ताको 
कायर्न्वयनका लागी र सम्बिन्धत पक्षको 
सहभा�गताको  स�ुनि�तता �वषयमा  �बधायकसंग 
परामशर् गन�  

२/ हालसम्म तयार ग�रएका मान�सक स्वास्थ्य 
सम्बन्धी �वधयेक अध्ययन गर� मस्यौदा तयार गन�  

३/ मस्यौदा �वधयेकलाई कानूनी  स्वरुप �दन पैरवी 
गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 

४.३ मान�सक स्वास्थ्य समस्या भई पूनस्थार्पना आवश्यक भएका व्यि�लाई आवश्यक मापदण्ड तयार गर� स्वास्थ्य संस्था, पनुस्थार्पना 
गहृ, समदुायमा पनुस्थार्पना र प�रवारमा पनु�मर्लन गराईने छ। 

मान�सक 
स्वास्थ्यमा  
पूनस्थार्पना सेवा  

मान�सक स्वास्थ्य समस्या भई 
पूनस्थार्पना आवश्यक भएका 
व्यि�लाई आवश्यक 
मापदण्ड तयार गर� स्वास्थ्य 
संस्था, पनुस्थार्पना गहृ, 
समदुायमा पनुस्थार्पना र 
प�रवारमा पनु�मर्लन गन�  

१/ अस�, असहाय र वेवा�रसे मान�सक रोग वा 
मनोसामािजक समस्या भएका व्यि�को उपचार 
तथा पनुस्थार्पना कायर्�म संचालन कायर्�बधीलाई 
�भावकार� कायर्न्वयन गन�  

२/ पनुस्थार्पना सेवालाई �विश��कृत मान�सक 
स्वास्थ्य सेवा अन्तगर्त राखी अस्पतालहरुबाट 
�दान गन� 

३/ सामदुा�यक पनुस्थार्पना र पा�रवा�रक 
पनु�मर्लनलाई �भावकार� बनाउने   

४/ यसका लागी सरकार�,�नजी तथा गैरसरकार� 
क्षे�बीच �भावकार� समन्वय र सहकायर् गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 



४.४ लाग ुऔषध तथा मध्यपानको लत लागेका व्यि�हरुको समयमै प�हचान, उपचार तथा पनुस्थार्पनाका लागी सरकार�, गैरसरकार� 
तथा �नजी क्षे�संग आवश्यक समन्वय र सहकायर् ग�रने छ।  

लाग ुऔषध तथा 
मध्यपानको लत 
लागेका 
व्यि�हरुको 
उपचार तथा 
पनुस्थार्पना 

लाग ुऔषध तथा मध्यपानको 
लत लागेका व्यि�हरुको 
समयमै प�हचान, उपचार तथा 
पनुस्थार्पना गन�  

१/ लाग ु औषध तथा मध्यपानको लत लागेका 
व्यि�हरुको समयमै प�हचान, उपचार तथा 
पनुस्थार्पनाका लागी यस �वधालाई �विश��कृत 
गर� अस्पतालबाट �दान गन�  

२/ गहृ मन्�ालयसंगको समन्वय र सहकायर्लाई अझ 
�भावकार� बनाउने   

३/ हाल संचालनमा रहेका पनुस्थार्पना गहृहरुको 
�भावकार� अनगुमन गर� गणुस्तर�य सेवाको 
स�ुनि�त गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 

४.५ अ�धकारमा आधा�रत मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाहका �ावधानका बारेमा सम्बिन्धत पक्षलाई अ�भमूखीकरण तथा कानून कायार्न्वयनका 
लागी सहकायर् ग�रने छ। 

अ�धकारमा 
आधा�रत 
मान�सक स्वास्थ्य 
सेवा 

अ�धकारमा आधा�रत 
मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाह 
गन�  

१/ मान�सक रोग वा मनोसामािजक समस्या भएका 
व्यि�हरुलाई सेवा �दान गन� व्यि� वा संस्थालाई 
उनीहरुको मानव अ�धकारको संरक्षणका लागी   
अ�भमूखीकरण गन� 

२/ कारागार, जे� नाग�रक सेवा गहृ, अस�, असहाय 
आवास  गहृ, बौ��क अपा�ता भएका 
बालबा�लकाको स्याहार गहृ आ�दमा आधारभतू 
मानव अ�धकार स�हतको सेवाका  लागी �नय�मत 
अन्तर��या गन�    

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 



५.१ आत्महत्या लगायत  मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू �नधार्रण गर� सोको आधारमा सूचना �णाल�लाई प�रमाजर्न गद� ल�गन े
छ। 

आत्महत्या 
लगायत  
मान�सक स्वास्थ्य 
सम्बन्धी 
सूचकहरू 

आत्महत्या लगायत  मान�सक 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू 
�नधार्रण गर� सोको आधारमा 
सूचना �णाल�लाई प�रमाजर्न 
गन�  

१/ आत्महत्याका घटना तथा �यासलाई अ�भलेख राखी 
��तवेदन गन�  

२/ हाल समावेश भएका मान�सक स्वास्थ्यका 
सूचकलाई प�रमाजर्न गन�  

३/ मान�सक स्वास्थ्यका मूख्य मूख्य समस्यालाई 
अ�भलेख राखी ��तवेदन गन�    

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 

५.२  आत्महत्यासंग सम्बिन्धत घटनालाई �नरन्तर �नगरानी प��तमा समावेश ग�रने छ।  

�नरन्तर 
�नगरानीको 
व्यवस्था  

आत्महत्यासंग सम्बिन्धत 
घटनालाई �नरन्तर �नगरानी 
प��तमा समावेश गन�  

१/ आत्महत्याको घटना तथा आत्महत्या �यासको 
घटनाको तरुुन्त �नगरानी प��त अनसुार अ�भलेख 
तथा ��तवेदन गन�  

२/ यस्ता घटनाले सम्बिन्धत व्यि� तथा प�रवारमा 
पनर् जाने मनोसामािजक समस्या समाधानका लागी 
मनो�वमशर् सेवाको व्यवस्था गन�   

३/ Telephone hotline वा  टे�लमेन्टल हेल्थ सेवा 
�दान गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 

५.३ अनगुमन तथा मूल्यांकन ढांचा �वकास गर� कायर्न्वयन ग�रनेछ। 

अनगुमन तथा 
मूल्यांकन ढांचा 

अनगुमन तथा मूल्यांकन ढांचा 
�वकास गन�  

१/ अनगुमन तथा मूल्यांकन ढांचा �वकास गर� 
काय�मको तथ्यसंगत �व�षेण गन�  

२/ तथ्यका आधारमा कायर्�म संचालन तथा प�रमाजर्न 
गन�  

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 



५.४ मान�सक स्वास्थ्यसंग सम्बिन्धत �वषयमा अध्ययन तथा अनसुन्धानलाई �व�र्न गद� उपलब्ध तथ्यका आधारमा कायर्�म तजुर्मा तथा प�रमाजर्न 
ग�रने छ। 

अध्ययन तथा 
अनसुन्धान 

मान�सक स्वास्थ्यसंग 
सम्बिन्धत �वषयमा अध्ययन 
तथा अनसुन्धानलाई �व�र्न 
गद� उपलब्ध तथ्यका 
आधारमा कायर्�म तजुर्मा 
तथा प�रमाजर्न गन�  

१/ जनसांिख्यक अध्ययनमा मान�सक स्वास्थ्यका मूख्य 
मूख्य सूचकहरू समावेश गन�  

२/ सामदुा�यक मान�सक स्वास्य्थ्यका कायर्�मका 
�वषयमा �ाथ�मकता �नधार्रण गर� शैिक्षक तथा 
�ािज्ञक क्षे�बाट प�न अ�यन अनसुन्धान गन�, 
गराउने   

संघ 
(स्वा.ज.मं.)
/�देश/(सा.
�व. मं.) 

स्थानीय तह  
 

  



४.मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाहमा संघ, �देश र स्थानीय तहको संरचनागत ढाँचा तथा भ�ूमका  

संरचनागत ढाचँा :-  
उल्लेिखत मान�सक स्वास्थ्यसेवा �बाहको ला�ग संघ, �देश र स्थानीयतहमा उिचत संरचनात्मक व्यवस्था ग�रनछे। 

 

संघ, �देश र स्थानीय तहको भ�ूमका :- 

संघ:- 
)क* मान�सक स्वास्थ्यका सवालहरु सम्बिन्धत सबै नी�तहरु, रणनी�तहरु, �नद� िशका तथा योजनाहरुमा 

समावेश ग�रएको स�ुनि�त गन�. 
)ख* मान�सक स्वास्थ्यका सवालहरु सम्बिन्धत सबै नी�तहरु, रणनी�तहरु, �नद� िशका तथा योजनाहरुमा 

समावेश ग�रएको स�ुनि�त गन�। 

)ग* गणुस्तर�य मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाहका ला�ग आवश्यक नी�त, रणनी�त, �नद� िशका, मापदण्ड, 

�ोटोकल, मागर्दशर्न, ता�लम सामा�ी तयार गन�। 

)घ* मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाहका लागी आवश्यक जनशि�, संरचना तथा बजेट व्यवस्था गन�। 

)ङ* आधारभतू तथा अत्यावश्यक मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई  समूदायस्तरसम्म पयुार्उनको लागी 

नी�तगत ब्यवस्था, कायर्�म तजुर्मा तथा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर� सहयोग गन�। 

)च* सरकार�, �निज तथा गैरसरकार� सबै क्षे�मा आवश्यक समन्वय र सहकायर् गन�। 

)छ* �वशेषज्ञ तथा �विश��कृत मान�सक स्वास्थ्य सेवाको ब्यवस्था गन�। 

)ज* मान�सक स्वास्थ्यका क्षे�मा अध्ययन अनसुन्धान गन�। 

)झ* संचा�लत कायर्�मको अनगुमन गर� गणुस्तर कायम गनर् मातहतका अस्पताल तथा सम्बिन्धत 

�नकायलाई आवश्यक सहयोग गन�। 

�देश :- 
 
)क* मान�सक स्वास्थ्यका सवालहरु �देशस्तरमा  ब�े सम्बिन्धत सबै नी�तहरु, रणनी�तहरु, �नद� िशका 

तथा  योजनाहरुमा समावेश ग�रएको स�ुनि�त गन�। 

)ख* मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वाहका लागी आवश्यक जनशि�, संरचना तथा बजेट व्यवस्था गन�।  

)ग* स्थानीय तहलाई आधारभतू तथा अत्यावश्यक मान�सक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक 

समन्वय र सहकायर् गन�। 

)घ* �देश अस्पताल लगायत मातहतका अन्य अस्पतालमा �वशेषज्ञ मान�सक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध 

गराउने। 



)ङ* मान�सक स्वास्थ्य सेवाका �वशेषज्ञ र �वज्ञलाई सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य कायर्�ममा 

सहभागी गराउने। 

)च* स्वास्थ्यकम�हरुको क्षमता �बकासमा सहयोग गन�। 

)छ* सहयोगी अनगुमन र सकरात्मक �नर�क्षण प��त स्था�पत गन�। 

)ज* आवश्यकता अनसुार बहपुक्षीय तथा बहकु्षे�ीय समन्वय र सहकायर् गन�। 

स्थानीय तह :- 

)क* आधारभतू मान�सक स्वास्थ्य सेवा �न:शलु्क उपलब्ध गराउने। 

)ख* आकिस्मक मान�सक स्वास्थ्य सेवा सिजलै उपलब्ध गराउने। 

)ग* मान�सक स्वास्थ्य �वधर्न, जनचेतना अ�भव�ृ�, मानोसामािजक अपांगता भएका व्यि�को प�हचान 

गर� प�रचयप� �दान गन� तथा  समदुायमा आधा�रत पनुस्थार्पना सेवा संचालनमा ल्याउने। 

)घ* मान�सक स्वास्थ्य सेवा �दायक व्यि� तथा संस्थालाई व्यवसाय दतार्को व्यवस्था �मलाई व्यविस्थत 

गन�। 

)ङ* मान�सक स्वास्थ्य सेवा �वधर्नका ला�ग एक�ार नी�त अवलम्बन ग�र स्थानीयस्तरका सरकार�, 

�नजी, गैरसरकार�, रा��यस्तरका �वशेषज्ञ सेवा �दायक संस्था तथा अन्य सरोकारवालासंग साझेदार� 

गर� न्यूनतम मापदण्ड बनाई कायर्�महरु संचालन गन�। 

)च* कायर्�मको �भावकार�ताका लागी स्थानीय तहमा अ�धकार सम्प� समन्वय स�म�त गठन गर� 

त्यसको काम, कतर्ब्य र अ�धकार �नधार्रण गन�]।    

)छ* स्थानीय तहबाट नै मान�सक स्वास्थ्यका लागी आवश्यक बजेट स्वास्थ्यकम�को क्षमता अ�भव�ृ� 

ता�लम तथा िक्ल�नकल सपु�रवेक्षण, जनाचेतानामूलक कायर्�म, आवश्यक औषधी ख�रद, �षेण 

तथा पूनस्थार्पना सेवा संचालनका लागी बजेट व्यवस्था गन�।  

)ज* जनस्वास्थ सेवाका अन्य कायर्�म संगसंगै मान�सक स्वास्थ्यलाई समायोजन समदुायमा आधा�रत 

मान�सक स्वास्थ्य कायर्�ममा �वधर्नात्मक, रोकथाममूलक, उपचारात्मक र पूनस्थार्पना सेवा 

समेट� योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गनर् नेततृ्वदायी भ�ूमका �नवार्ह गन�।   

)झ* मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि� र प�रवारका सदस्य��तको लान्छना, भेदभाव, अवहेलना 

कम गनर् स्थानीय तहमा नी�त बनाई कायार्न्वयनमा ल्याउने।  

)ञ* आवश्यकता अनसुार बहपुक्षीय तथा बहकु्षे�ीय समन्वय र सहकायर् गन�। 

१०.अनगुमन, मूल्याकंन र सूचकहरू :- 



संघ, �देश र स्थानीय  तह  तथा यी अन्तगर्तका कायार्न्वयन गन� �नकायहरुबाट यो रणनी�तले �नद�श 

गरे अनसुारको कायर्�मको कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन तथा मूल्यांकन हनुेछ। यसका लागी 

�नम्न �ब�धहरु �योग गनर् स�कनेछ। 

१. स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा सूचना �णाल�बाट  �ा� ��तवेदनहरु  

२. कायर्�मको �भावकार�ताको बारेमा ग�रएको अध्ययन अनसुन्धानहरुको ��तवेदनहरु  

३. स्वास्थ्य संस्थाका अ�भलेख/��तवेदनहरुको  स्थलगत �नर�क्षण तथा अध्ययन  

४. संघीय, �ादेिशक तथा स्थानीय तहमा कायर्�मसंग सम्बिन्धत �नकायहरुको ��त�न�धहरुको संय�ु 

टो�ल बनाई �नय�मत रुपमा कायर्�मको अनगुमन गन�  

५. अनगुमन, अध्ययन तथा अनसुन्धानबाट �ा� ��तवेदन तथा सझुावहरुलाई कायर्�मलाई थप 

�भावकार� बनाउन �योग गन�। 

मूल्याकंन  

संघ, �देश तथा स्थानीय सरकारबाट यस रणनी�तमा उल्लेख भए अनसुारको सूचकहरुको आधारमा 

प�न कायर्�मको मूल्यांकन ग�रने छ। साथै मान�सक स्वास्थ्यका �वषय समे�टने रा��य अध्ययन 

तथा सव�क्षणका ��तवेदनहरुलाई प�न मूल्यांकनको आधार मा�नने छ। 

अध्ययन तथा अनसुन्धान  

आवश्यकता अनसुार यस रणनी�त अनसुारको कायर्�म कायार्न्वयनको अवस्था र �भावका�रताका 

बारेमा वैज्ञा�नक अध्ययन अनसुन्धान गर� �ा� तथ्यका आधारमा रणनी�त तथा कायर्�महरु 

अध्याव�धक गन�। 

न�तजा मापन ढाचँा  

कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग सरकार�, गैरसरकार� तथा नीिज क्षे�का बीच �नरन्तर      समन्वय, 

सहकार� र साझेदार� ग�रने छ। यसको �भावकार�ता ए�ककृत न�तजा मापनको ढाँचामा आव�धक 

रुपमा मापन ग�रने छ। 



ल�य  सूचक  आधार तथ्याकं  ल�य  तथ्याकं �ोत  

 

कै�फयत   

२०७७/
७८  

२०८१/
८२  

मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान 
पहँचु स�ुनि�त गनर् न्यायसंगत एवं जवाफदेह� ढंगले 
मान�सक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक सेवालाइ  
�ाथ�मक स्वास्थ्य सेवा �णाल�मा ए�ककृत गर� र 
समयसापेक्ष �विश��कृत मान�सक स्वास्थ्य सेवा 
व्यविस्थत गर� उपलब्ध हनु ेछ 

आत्महत्या दर ��त 

१००,००० जनसंख्यामा  

१६.५% 

(२०७२) 

१४.५  १०  नेपाल �हर�   

मान�सक स्वास्थ्य 

समस्याको व्यापकता   

१३.२% )२०७५(  

रा��य मान�सक स्वास्थ्य 

सव�क्षण (नमनुा अ�यन) 

११% १०% रा��य मान�सक 
स्वास्थ्य 
सव�क्षण 

 

मान�सक रोग र 

उपचारको अन्तर  

0९०% (२०७५) 
(नमनुा अध्ययन)  

८०% 0७0५% रा��य 
मान�सक 
स्वास्थ्य 
सव�क्षण 

 

न.१ : मान�सक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहँचु स�ुनि�त हनुे छ 
संकेत  
 

सूचक  आधार वषर्  
७६/७७  

ल�य                                             तथ्यांक �ोत कै�फयत   

७७/७८   ७८/७९   ७९/८०   ८०/८१   ८१/८२    

न.१.१  सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म 
संचालन भएका पा�लका संख्या   

१०० १५० २०० ३०० ५००  M M M / M M  
MMM, M M M M  

 

न.१.२  �वशेषज्ञ मान�सक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध 
गराउने अस्पताल तथा स्वाथ्य �वज्ञान 
��त�ान संख्या  

१० १५ २० २५ ३० ४०   



न.१.३   �विश��कृत मान�सक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध 
गराउने अस्पताल तथा स्वाथ्य �वज्ञान 
��त�ान संख्या 

३ ५ १० १५ २० २३   

न.१.४   बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर� मान�सक 
स्वास्थ्य कायर्�म संचालनमा रहेका पा�लका 
संख्या   

१ १० २० ५० १०० १५०   

न.१.५   आत्महत्या रोकथाम कायर्�म संचालन रहेका 
पा�लका संख्या  

- ५० २०० ३०० ५०० ७५३   

न.२ : मान�सक स्वास्थ्य तथा मनोसामािजक सेवा �वाहका लागी आवश्यक संयन्�, साधन, �ोत तथा जनशि� व्यवस्थापन ग�रनेछ 
संकेत  
 

सूचक  आधार वषर्  
७६/७७  

ल�य                                              
तथ्यांक �ोत  

कै�फयत   
  ७७/७८   ७८/७९   ७९/८०   ८०/८१   ८१/८२  

न.२.१ मान�सक स्वास्थ्य हेन� छु�ै संयन्�  भएका 
संघ, �देश र स्थानीय तह भएका संख्या  

८  १०  ५०  १००  ३००  ५००  स्वा. ज. मं.   

न.२.२   मान�सक स्वास्थ्य सेवामा छु�ै बजेट व्यवस्था 
गन� स्थानीय तह संख्या   

-      स्वा. ज. मं.  

न.२.३  मान�सक स्वास्थ्य सेवाका �वशेषज्ञ तथा अन्य 
जनशि�को दरबन्द� व्यवस्था र पदपू�तर् 
भएका अस्पताल संख्या   

७  १०  २०  ३०  ४०  ५०    

न.२.४  मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी ता�लम �ा� 
जनशि� संख्या  

५००  ७००  १५००  २५००  ४०००  ७०००    

न.२.५  �न:शलु्क सूचीमा भएका मान�सक स्वास्थ्य 
सेवाका औषधी �नरन्तर उपलब्ध हनुे स्वास्थ्य 
संस्था संख्या   

२०  ५०  १५०  ३००  ५००  ७५३    

न.३ : मान�सक स्वास्थ्य �व�र्न गनर् तथा मान�सक रोगका बारेमा �बध्यमान अन्ध�व�ास, �म र �मथ्या कथन हटाउन जनचेतना अ�भवृ�� भएको हनुेछ 



संकेत  
 

सूचक  आधार वषर्  
७६/७७ 

ल�य तथ्यांक �ोत   कै�फयत   
  ७७/७८   ७८/७९   ७९/८०   ८०/८१   ८१/८२  

न.३.१ आम संचारका माध्यमबाट  �शारण हनुे 
सूचनाका �क�सम र संख्या  

४  ५  ७  १०  १२  १५    

न.३.२   �व�ालय मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म 
संचालन भएका �व�ालय संख्या  

२०  ३०  १००  २००  ४००  ७००    

न.३.३   मान�सक स्वास्थ्य र आत्महत्या �वषयमा 
अ�भमिुखकरण ग�रएका प�कार संख्या  

५०  १००  २००  ३००  ४००  ५००    

न.३.४  मान�सक स्वास्थ्य स्व-हेरचाह समूह गठन 
भएका स्थानीय तह संख्या  

२०  ५०  १००  १५०  ३००  ५००    

न.३.५   पा�लकास्तरमा मान�सक स्वास्थ्य �वधर्न तथा 
अपा�ता व्यवस्थापन स�म�त गठन भएका 
पा�लका संख्या   

२०  ५०  १००  १५०  ३००  ५००    

न.४ : मान�सक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यि� तथा मनोसामािजक अपा�ता भएका व्यि�को आधारभतू मानव अ�धकारको संरक्षण भएको हनुेछ 
संकेत  
 

सूचक  आधार वषर्  
७६/७७ 

ल�य   तथ्यांक �ोत   कै�फयत   
  ७७/७८   ७८/७९   ७९/८०   ८०/८१   ८१/८२  

न.४.१  मान�सक स्वास्थ्य र मनोसामािजक अपा�ता 
भएका व्यि�हरुको अ�धकार सम्बन्धमा 
�वधायक संग भएको छलफल संख्या  

२  ५  ७  १०  १५  २०    

न.४.२   मान�सक स्वास्थ्यमा पनुस्थार्पना सेवा संचालन 
भएका स्थानीय तह संख्या  

०  १०  २०  ५०  १००  १५०    

न.४.३   न्यूनतम मापदण्ड तयार गर� संचालन 
अनमु�त �लएका पनुस्थार्पना केन्�   

०  १०  २०  ५०  १००  १५०    



न.४.४  लाग ुपदाथर् सेवनको समस्या भएका 
व्यि�को उपचार तथा पनुस्थार्पनाको सेवा 
उपलब्ध अस्पताल संख्या   

२  ५  १०  १५  २०  २५    

न.४.५  कै�दबन्द�लाई मान�सक तथा मनोसामािजक 
स्वास्थ्य सेवा �दान ग�रएका कारागार संख्या  

४  १०  १५  २०  ३०  ५०    

न.५ : मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म अन्तगर्त स्वास्थ्य सूचना �णाल� र अध्ययन अनसुन्धानको �व�र्न तथा व्यविस्थत भएको हनुछे 
संकेत  
 

सूचक  आधार वषर्  
७६/७७ 

ल�य   तथ्यांक �ोत   कै�फयत   
  ७७/७८   ७८/७९   ७९/८०   ८०/८१   ८१/८२  

न.५.१  मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको �नय�मत 
��तबेदन गन� स्वास्थ्य संस्था   

५०  १००  १५०  २००  ३००  ५००    

न.५.२  आत्महत्या सम्बन्धी घटनाको अ�भलेख राखी 
��तवेदन गन� स्वास्थ्य संस्था संख्या  

०  १०  १००  ३००  ५००  ७५३    

न.५.३  सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्यसंग सम्बिन्धत 
अध्ययन संख्या   

-  २  ५  १०  १५  २०    



११.मान�सक स्वास्थ्य �व�र्न, रोकथाम, उपचार तथा पूनस्थार्पनाका लागी संघ, �देश र स्थानीय 
सरकारले संचालन गन� कायर्�महरुको �ववरण  :- 
संघ  

१/ सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म 

१.१  �वशेषज्ञ मान�सक स्वास्थ्य सेवा �दान गन� संघ मातहतका अस्पताल, स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 

तथा मे�डकल कलेज संग सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य कायर्�मका लागी कायर् �ववरण खलुाई 

तो�कएको ढाचामा सम्झौता गन�  

१.२ �व�ालय मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म, बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर� मान�सक कायर्�म, 

जे� नाग�रक मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म, �वदेशमा अध्ययन वा रोजगार�मा रहेका व्यि�को 

मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म, अपा�ता भएका व्यि�हरुको मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म, 

आत्महत्या रोकथाम तथा जोिखममा परेका व्यि� तथा समदुायका लागी मान�सक स्वास्थ्य 

कायर्�मलाई ए�ककृत गर� संचालन गनर् आवश्यक सहजीकरण गन�    

१.३ जनस्वास्थ्यका हरेक कायर्�म तथा आकिस्मक र �वपदको अवस्थाको आत्यवाश्यक स्वास्थ्य 

सेवामा मान�सक स्वास्थ्य सेवालाई प�न समावेश गर� संचालन गन�  

१.४ आवश्यक ता�लम सामा�ी उत्पादन, प�रमाजर्न तथा �माणीकरण गर� �ब�ु�तय ��त �काशन 

गन� 

१.४ �िशक्षक �िशक्षण ताल�म संचालन गन�  

१.५ आवश्यक औषधीको सूची तयार तथा उपलब्धतामा सहजीकरण गन�  

२. �वशेषज्ञ तथा �विश��कृत मान�सक स्वास्थ्य सेवा    

२.१ �वशेषज्ञ तथा �विश��कृत मान�सक स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशि� उत्पादनका लागी  

स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान तथा मे�डकल कलेजलाई �ोत्सा�हत गन�  

२.२ संघ मातहतका �वशेषज्ञ मान�सक स्वास्थ्य सेवा तथा ए�ककृत स्वास्थ्य सेवा �दान गन� 

अस्पतालमा मान�सक स्वास्थ्य सेवा �दान गन� आवश्यक जनशि� व्यवस्था गन�  

२.३ टे�लमेन्टल हेल्थ सेवाका लागी �नय�मत ब�हरंग तथा आकिस्मक मान�सक स्वास्थ्य सेवा  

संचालनमा रहेका अस्पतालसँग आवश्यक समन्वय र सहकायर् गन�    

२.४ स्वास्थ्य �बमा कायर्�मसंग आवश्यक सहकायर् गन� 



३.�वदेशमा िशक्षा र  रोजगार�मा रहेका नाग�रकको मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म  

३.१ �वदेशमा िशक्षा र रोजगार�मा जानपूुवर्को स्वास्थ्य प�रक्षणमा मान�सक स्वास्थ्यको लेखाजोखा 

र आवश्यक व्यवस्थापनलाई समावेश गर� कायर्न्वयन गन�   

३.२ स्वास्थ्य �बमा तथा टे�लमेन्टल हेल्थ सेवा कायर्�ममा आव�ता गराउने 

४. मान�सक स्वास्थ्यसंग सम्बिन्धत �सकाई, ता�लम, अनौपचा�रक िशक्षा, औपचा�रक िशक्षालाई 

उपय�ु सम्बोधन तथा सेवालाई व्यवसा�यक आब�ता गराउने  

५. मान�सक स्वास्थ्य सेवाका क्षे�मा तथ्यमा आधा�रत वैज्ञा�नक सेवा संचालनका लागी �ाथ�मकता 

�नधार्रण, आवश्यक समन्वय र सहकायर् गन�   

६. स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन तथा अध्ययन अनसुन्धान गन�/गराउने  

�देश तह  

मान�सक स्वास्थ्यका �ाथ�मकता �ा� कायर्�महरु संचालनमा केन्� तथा स्थानीय सरकारसंग आवश्यक 

समन्वय तथा सहकायर् गन�   

स्थानीय तह   

१/ सामदुा�यक मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म  

२/ �वद्ध्यालय मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म 

३/ आत्महत्या रोकथाम कायर्�म 

४/ बालबा�लका तथा �कशोर �कशोर� मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म 

५/ जे� नाग�रक मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म  

६/ अपा�ता भएका व्यि�हरुको मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म 

७/ जोिखममा परेका समदुाय वा समूह (जस्तै कैद� बन्द�, �हंसा �प�डत, �ाकृ�तक �कोप �प�डत, 

कायर्स्थलमा, पूवर्लडाकू आ�द) का लागी मान�सक स्वास्थ्य कायर्�म  

८/ मान�सक स्वास्थ्य स्व-हेरचाह र शशि�करण कायर्�म  

९/ सामदुा�यक पूनस्थार्पना कायर्�म  

१०/ टे�लमेन्टल हेल्थ सेवा  

११/ ल��गक �हंसा रोकथाम तथा ��तकायर् कायर्कम 

१२.रणनी�त तथा कायर्योजनाको पनुरावलोकन र प�रमाजर्न :-  



यस रणनी�त तथा कायर्योजना आ.व. २०७७/७८ देिख २०८१/८२ सम्म कायम रहने छ।  स्वास्थ्य 

तथा जनसंख्या मन्�ालयले आवश्यकता अनसुार व्याख्या, थपघट र हेरफेर गनर् सक्नेछ। 
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