
नव ौँ राष्ट्रिय पररवार योजना ष्ट्िवस, २०७९ 

“व्यवष्ट्थित पररवार, हाम्रो अष्ट्िकार: हामी सबै ष्ट्जम्मेवार” 

१८ सेप्टेम्बर २०२२ (असोज २, २०७९) 

 

सन ्१९५९ सेप्टम्बर १८ मा नपेाल पररवार ननयोजन संघको स्थापनासंगै संस्थागत रूपमा पररवार ननयोजन सेवाको सरुूवात भएको हो । नब. 

सं. २०७१ दनेि यस नदनलाई  पररवार योजना नदवसको रुपमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नवनभन्त्न काययक्रम गरी मनाउँद ैआएको 

छ ।  यस वर्य पनन सेप्टेम्बर १८ गतेको अवसर पारेर “ ब्यवनस्थत पररवार, हाम्रो अनिकार: हामी सबै नजम्मेवार ” भन्त्ने मलू नाराका साथ 

नव  ँरानरिय पररवार योजना नदवस, २०७९ दशेभरर मनार्इदंछै । सबैका लानग गणुस्तरीय पररवार योजना सेवाको पह चँ सनुननित होस्् र 

यसका लानग सरोकार पक्ष सबैले  नजम्मेवारी बहन गरून भन्त्ने उद्दशे्यका साथ यस वर्यको नारा तय गररएको हो ।  

 

नवगतमा नपेाल लगायत अन्त्य दशेहरुमा पररवार योजना सेवालाई जनसंख्या ननयन्त्रण गने उपायको रुपमा मार ैनलन ेगररन्त््यो । तर नवनभन्त्न 

अनसुन्त्िानहरुले पररवार योजना सेवाले मात,ृ नवजात नशश,ु बाल तथा नकशोरनकशोररहरुको मतृ्य ुदरमा कमी ल्याउनकुा साथै लैङ्नगक 

समानता, परुुर् र नबशेर् गरी मनहलाहरुको स्वास््य, नशक्षा, आनथयक अवस्था एवम ्वनृि नवकासमा सहयोग गरर गणुस्तरीय जीवन यापन गनय 

मद्दत पयुायउने एक उत्कृष्ट माध्यम भएको प्रमानणत भईसकेको छ । २० बर्य उमेर नपगुी गभयवती ह नबाट रोक्ने, आमा र बच्चा दबैुको स्वास््यका 

लानग दईु गभयनबच कनम्तमा २४ मनहनाको अन्त्तर कायम गनय, अनननच्छत गभय रोनक मनहलाको स्वास््य र सशनिकरणमा गभयननरोिक सािन 

प्रयोग गनय सहयोग पयुायउन ेभएकाले आजभोनल पररवार ननयोजन सेवालाई िेरै बच्चा पाउन रोकथाम गने उपाय भन्त्दा पनन व्यवनस्थत 

पररवारको लानग अपनाउने उपायको रुपमा नलदै ँपररवार योजना सेवा भन्त्न सरुू गररएको छ ।  

 

नेपालको संनविान २०७२ ले ब्यनिको सरुनक्षत तथा प्रजनन स्वास््यको अनिकारलाई म नलक हकका रुपमा उल्लेि गरेको छ । संनबिान 

प्रदि यस अनिकारलाई व्यवनस्थत गनय जारर गररएको सरुनक्षत तथा प्रजनन स्वास््य अनिकार ऐन, २०७५ तथा ननयमावली, २०७७ ले सबै 

ब्यनिले पररवार योजना सेवा सम्बनन्त्ि नशक्षा, सचूना, परामशय, तथा सेवा प्राप्त गन ेअनिकार सनुननित गरेको छ । साथै, नेपाल सरकारले 

नवनभन्त्न अन्त्तरायनरिय सम्मलेन तथा अनभयानहरूमा यस सेवामा सबैको पह चँ सनुननित गने प्रनतबद्दता जाहरे गरेको छ । नवगतका दशकहरूमा 

पररवार योजना सेवाको नबस्तार र सेवाको प्रयोगमा उल्लेख्य सिुार भएको छ । पररवार योजना सेवाको नबस्तार समदुाय सम्म पगुेको छ भन े

सरकारले गणुस्तीय पररवार योजना सेवाको पह चँ वनृि गनय ननवनतम काययक्रमहरु पनन संचालन गद ेआईरहकेो छ । यी प्रयत्नका वाबजदु पनन 

नबगत केनह बर्य यता यस सेवा सम्बन्त्िी आँकडा नस्थर रहकेो छ भन ेसेवामा सबै उमरे समहु, समदुाय, क्षरेको समान पह चँ स्थानपत गनय 

सनकएको छैन । संनविान प्रदि अनिकारबाट कोनह पनन बनन्त्चत नहोउन भन्त्नका लानग सबै तह र पक्ष नजम्मेवार ह न ुपनेछ । पररवार योजना 

सेवालाई आिारभतु स्वास््य सेवामा समाबेश गररएको छ । यस सेवालाई सबैको पह चँमा पयुायउन तीन ैतहका सरकार, नीनज क्षेर, सहयोनग 

संस्था नजम्मेवार ह न ुपने छ । पररवार योजना सेवाको उपयोग नगरररहकेा नसमान्त्तकृत समहूहरुको पनहचान गरर उनीहरूको लागी स्थाननय 

पररबशेको आिारमा काययक्रम सन्त्चालन गनय आवश्यक छ र यसमा स्थानीय तहको नबशेर् भनूमका रहन्त्छ  ।  

 

अन्त्त्यमा, पररवार योजना सेवाको पह चँ नबस्तारमा सहयोग पयुायउन ेमनहला सामदुायीक स्वास््य स्वयम ्सेनवका, स्वास््यकमी, स्वास््य 

संस्था, नीनज क्षेर, सरोकारवालाहरु सबैमा आभार ब्यि गद ैआगानम नदनमा संनबिान प्रदि हक सनुननित गनय सबै पक्षको  सहयोगको 

अपके्षा राख्दछ  ँ। 

 

पनुः नव ौँ रानरिय पररवार योजना नदवस, २०७९ का अवसरमा सबमैा हानदयक शभुकामना । 

 

                पररवार कल्याण महाशािा 

          स्वास््य सेवा नवभाग 


