प्रस्तुततका तिषयवस्तु
परिवाि योजना सेवाको महत्व ि प्राथममकता
नीमतगत ब्यवस्था, अन्तिाामरिय प्रमतवद्वता
परिवाि योजना सेवाको अवस्था

चनु ौती
आगामी प्राथममकता

परिवाि योजना सेवाको प्राथतिकतािा परिवततन
सन् १९९४ देमि

सन् १९८०-१९९४
सन् १९५९-८०

• ब्यमिको स्वैमछिक
अमिकाि

• िौतिक हक परिपूततत गनत
• आिा, नवतििु ि िाि
स्वास््यको िातग
• ितहिाको सितिकिणका िातग
• तिक्षा, आतथतक तवकासका िातग

• जनसंख्या मनयन्रण
परिवाि योजना मानव जीवनको गणु स्ति सिु ािको गनाका लागी कम िचामा बमि फाईदा मदने प्राावकािी पपायको ुपपमा प्रमामणत ।

परिवाि योजना – व्यवतस्थत परिवाि
• परिवाि योजना - यौन चाहना ि आवश्यकतालाई स्वस्थ ि सिु मित िगं ले व्यवस्थापन
गना, यौन आनन्द प्रामि गना, शसु मु चत िनौटका आिािमा स्वस्थ जन्मान्ति समहत
पपयि
ु समय ि संख्यामा बछचा पापने वा नपापने ि बछचा पापन चाहना ाएका ति
मवमवि कािणले नसके काहुपको लामग सहयोग तथा सहमजकिण गने माध्यम हो ।
• “ परिवाि योजना ” प्रत्येक मामनसको जीवन ि परिवािलाई ,िसु ी, स्वस्थ, समद्घृ ि
व्यवमस्थत बनापने एपटा महत्वपणु ा आिाि हो ।
परिवाि योजना सिैको िातग ि सधैको िातग आिश्यक छ ।

परिवाि योजना सेवािे परिवाििाई व्यवतस्थत िनाउन कसिी भूतिका खेल्दछ ?
यौन चाहना ि आवश्यकतालाई स्वस्थ ि सिु मित िगं ले व्यवस्थापन गिे ि
पपयि
ु समयमा मववाह गरि आफ्नो चाहना अनसु ाि बछचाको योजना वनापन सहयोग गिे ि
स्वस्थ गाावमत समय तथा गााान्ति कायम िामि आमा तथा बछचाहुपको स्वास््य प्रवद्वान गिे ि

मववि कािणले बछचा पापन नसके काहुपका लामग सहयोग तथा सहमजकिण गिे ि
एच. आई. मा. तथा यौन िोगको िोकथाम गना सहयोग गिे ि
मकशोिी अवस्थामा हुने गााबाट हुने ितिावाट बचाई मशिा ि अन्य प्रगमतमा हुने वािालाई कम गिाएि ।

नेपाििा परिवाि योजना सेवा सम्िन्धी नीततगत ब्यवस्था
• नेपालको सं विधान, २०७२

• राविय स्िास््य नीति, २०७६
• राविय जनसं ख्या नीति, २०७१
• सुरक्षिि मािृत्ि िथा प्रजनन स्िास््य अतधकार ऐन, २०७५

• जनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५
• दिगो विकास लक्ष्य, २०३०

नेपालको सं विधानमा पररिार योजना सेिा
धारा ३५ मा स्िास््य सम्बक्षधध हकमा

• “प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारभूि स्िास््य सेिा तन:शुल्क
प्राप्त गने हक हन
ु ेछ ”
धारा ३८ मा मवहलाको मौतलक हकमा

• “प्रत्येक मवहलालाई सुरक्षिि मािृत्ि र प्रजनन स्िास््य सम्बक्षधध
हक हन
े ”
ु छ
• आधारभूि आिश्यकिा सम्बक्षधध नीतिको धारा १० मा

“िमिा र आिश्यकिाका आधारमा जनसं ख्या ब्यिस्थापनका लागी
पररिार तनयोजनलाई प्रोत्सावहि गिै मािृ क्षशशु मृत्युिर घटाइ औसि
आयु बढाउने”

नीतिगि ब्यिस्था-जनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५
• प्रत्येक नागररकहरूलाई िे हायका शीर्षक अधिगषिका िोवकए
बमोक्षजमका आधारभूि स्िास््य सेिाहरू तनिःशुल्क प्राप्त गने हक
हन
ु ेछिः• एवककृि निजाि क्षशशु िथा बालरोग ब्यबस्थापन, पोर्ण सेिा,
गभषििी, प्रसि िथा सुत्केरी सेिा, पररिार तनयोजन, गभषपिन िथा
प्रजनन् स्िास््य जस्िा मािृ, निजाि क्षशशु िथा बाल स्िास््य सेिा
आधारभुि स्िास््य सेिा प्याकेज (प.तन. सम्बक्षधध सेिा)
 पुरुर् कण्डम
 गभष तनरोधक चदि
 गभष तनरोधक सुई
 सुत्केरी पश्चाि प. तन. सेिा िथा परामशष
 गभषपिन पश्चाि प.तन. सेिा

सिु तक्षत िातृत्व तथा प्रजनन् स्वास््य अतधकाि ऐन तथा तनयिाविी
प्रत्येक ब्यमिलाई परिवाि मनयोजन सम्बन्िी
सचू ना, िनौट, तथा परिवाि मनयोजन सम्बन्िी
अन्य सेवा प्राि गने अमिकाि हुनेि ।
प्रजनन् स्वास््य सम्बमन्ि सेवा सन्चालन गने प्रत्येक
नमज तथा गैिसिकारि स्वास््य संस्थाले अनसु चू ी मा
पल्लेि ाए बमोमजमको परिवाि मनयोजन सेवा
पपलब्ि गिापनु पनेि ।
कसैलाई किकाप गिी वा िम्की मदई वा ललाई
फकाई वा प्रलोानमा पािी वा मञ्जिु ी नमलई
बलपवू ाक गाा मनिोिका सािन प्रयोग गिापनु हुदुँ नै ।

परिवाि योजना सेवााः अन्तिाामरिय सवाल तथा प्रमतबद्दता
• International Conference on Human Rights,1968
• Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women,1979
• International Conference on Population Development, 1994
• Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016-2030)
• London Summit on Family Planning, 2012

• Nairobi Summit on ICPD 25: Accelerating the Promise , 2019

अधिराषविय प्रतििद्विा
जनसङ्खख्या िथा विकास सम्बक्षधध अधिराषविय सम्मेलन
(ICPD) को २५ औ ँ िावर्षकोत्सिको अिसरमा आयोक्षजि
नैरोिी क्षशखर सम्मेलनमा नेपालको प्रतििद्दिािः
िीन शुधय हातसल गने (3 zero):
 मवहला र िालिातलका विरूद्धको वहं सा र िाल िथा
जिरजस्िी तबिाहको अधत्य

 रोकथाम गनष सवकने मािृमत्ृ युको अधत्य
 पररिार तनयोजनको अपररपूिष मागको अधत्य

परिवाि तनयोजन सेवािा नेपािको सफिता
• सन् १९७६ देमि २०१९ को मबचमा परिवाि तनयोजन सेवाको प्रयोग दि २.९
देमि ४७ प्रमतसत बिेको ।
• सन् १९९६ देमि २०१९ को मबचमा परिवाि तनयोजन साधनको अपरिपुतत
िाग ३१ देमि २४ मा झिे को ।
• सन् १९७६ देमि २०१९ को मबचमा कुल प्रजनन दि ६.३ बाट २.० मा घटापन
योगदान ।

• दगु ाम स्थानमा िािो अवतधको परिवाि तनयोजनको साधनको पहुचुँ मा बमृ द्द ।
• िातृ तथा तििु िृत्युिा पल्लेख्य ुपपमा कमम ल्यापन योगदान ।

मबश्वब्यामप ुपपमा मातृ मत्ृ यल
ु ाई
करिब ४४% ले कमम ल्यापन
परिवाि योजना सेवाको योगदान
िहेको अध्ियनको मनरकशा ि ।
नेपालको हकमा करिव ५३% मातृ
मत्ृ यल
ु ाई कमम ल्यापन परिवाि
योजना सेवाको योगदान िहेको सोमह
अध्ियनमा पल्लेि ि । गणु स्तरिय
परिवाि योजनाको सवाब्यामप पहुचुँ
मातृ मत्ृ यल
ु ाई घटापने एक महत्वपणू ा
आिाि हो ।
Saifuddin Ahmed, Qingfeng Li Liu, Amy O Tsui. Ma Maternal
deaths averted by contraceptive use: ana analysis of 172
countries. Lancet 2012. 380:111[25

दिगो विकास लक्ष्य सम्बक्षधधि सूचक िथा प्रगति वििरण
सच
ु क

परिवाि मनयोजन सम्बमन्ि आवश्यकता आिमु नक
३.७.१ परिवाि मनयोजन मवमि/सािनवाट पिु ा ाएका प्रजनन
पमेिका ममहलाहरूको अनपु ात
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आिमु नक परिवाि मनयोजन सािनको प्रयोग दि
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कुल प्रजननदि
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३.७.२ मकशोरि प्रजननदि

गाा मनिोिक सािनहुपको प्रयोग दिको अवस्था (%)
आ.ई.यु.डी

ईम्प्लाधट
कधडम
वपल्स
पुरुर् बध्याकरण

0.4

1.3
1.4

एक दिक यता स्थायी वन््याकिण
सेवाको प्रततित घटेको छ भने िािो
अवतधको अस्थायी गभततनिोधका
साधनहरूको प्रयोग िढेको छ।
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10.1
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मवहला बध्याकरण

12.9
२००६

२०११

२०१६

२०१९

15.2
14.7
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पररिार योजना कायषक्रममा लगानी वकन ?
आमाको

स्िास््यको
लातग

गररिी

तनिारणमा
योगिान
दिन

मवहला

सशक्षिकरण

वकशोरी

स्िास््यका
लातग

बच्चाको

स्िास््यको
लातग

िर केवह समुिाय, समूह पतछ परररहेका छन, छु वटरहेका छन
• १०-१९ बर्ाका मकशोिमकशोिीहरू
• २०-२४ बर्ाका यवु ायवु तीहरू
• सत्ु के िी ि गाापतन पमिको अवस्थाका ममहलाहरू
• के मह जामत तथा आमदवासी
• एच.आई.मा. संक्रममत
• यौनकमीहरू
• अपाङ्गता ाएका ब्यमिहरू
• यौमनक अल्पसख्ं यक
• शहिी गरिव, अल्पसख्ं यक, न्यनू आय ाएका नागरिक
+++++++++

आधुतनक गभततनिोध साधनको प्रयोग दि

३८.९

िुतम्िनी प्रदेि

३७.३

गण्डकी प्रदेि

२४.६

िुतस्िि

२५

गभतपतन सेवा तिएका ितहिा

२३

सत्ु के िी

२३.९

२०-२४ िषतका ितहिा

१५-१९ िषतका तकिोिी

१४.५
Source: NDHS further analysis

चुनौती- सेवाको आवश्यकता िािेिा अपुिो िुझाई
• अझैपमन यस सेवालाई जनसंख्या मनयन्रण कायाक्रमको ुपपमा बझु ाई ।
• िामरिय जनगणना, २०७८ को प्रािमम्ाक नमतजाले जनसंख्या बमृ द्वदि
(०.९३) ि पमिल्लो अध्ियनले कुल प्रजनन दि २.० देिाएकाले
जनसख्ं या ऋणात्मक हुन्ि मक ान्ने डिले परिवाि योजनाका
कायाक्रमहुपमा लगानी कमी गनाु पिा की ान्ने तका /बहसहरू पठान ।
• त्य अध्ययनहुपले पमिल्लो समयमा कुल प्रजनन दि घट्नमु ा दम्पमत
साथमा निहनु प्रमि
ु कािण िहेको ि ।
• कुल प्रजनन दिमा कमम ाए पमन जनसख्ं या ऋणात्मक हुन दशकौं लाग्ने
प्रिेपण ।

कुि प्रजनन् दि

आधुतनक प.तन
साधन प्रयोग दि

तिश्व

२.३

५५

एतिया

१.९

५९

दतक्षण एतिया

२.२

५२

भाित

२.१

५६

श्रीिंका

१.७

५४

िंगिादेि

२.०

५९

भुटान

१.५

६५

नेपाि

२.०

४४

अफ्गातनस्तान

४.६

१८

पातकस्तान

३.५

२३

श्रोताः World Population Data Sheet 2022, released on
September 12, 2022

च ुनौति-सिै गभषतनरोधक साधनको उपलब्धिा
राविय स्िास््य िेत्र रणनीति (२०१५-२०) को लक्ष्य र उपलब्धी

सूचक

सन्
२०१५

स्िास््य चौवक बाट ५
िटै गभषतनरोधक साधन
उपलब्ध गराउनेको
प्रतिशि

९.३%

५ िटै गभषतनरोधक साधन
उपलब्ध गराउनेको तनजी
अस्पिालहरूको प्रतिशि

१६%

लक्ष्य
८०%

५ वटै अस्थायी गभततनिोधक साधन उपिब्ध गिाउने स्वास््य सस्ं थाहुकको प्रततित
(सन् २०१५ ि २०२१)

उपलब्धी
२५%

नेपाि
सन् २०१५

सन् २०२१

६०%

१७%

• सरकारी
अस्पिाल
र
प्राथतमक
स्िास््य
केधरहरुमा
५
िटै
गभषतनरोधक
साधन
उपलब्धिामा बृद्वी भएपतन स्िास््य चौवक, नीक्षज
अस्पिाल, शहरी स्िास््य क्षललतनकमा अझै पतन
तबस्िार हन
ु नसकेको
• आगातम दिनमा शहरी िेत्रमा लामो अिधीको
गभषतनरोधक साधनको पहुँच
ु बृदद्द गनष थप च ुनौति
थवपने ।

१४.

२३.६

ु
चनौिी
• तामलम प्राि जनशिीको कमम – मवशेर् गरि लामो अवमिको/स्थायी बन्ध्याकिण सेवा प्रदायक
• अस्पतालहरूमा सबै प्रकािका सेवाको (स्थायी बन्ध्याकिण समहत) मनयममत पपलब्िता – सस्ं थागत
परिवाि योजना सेवा के न्रहरूको अवस्था (?)
• प्रदेश तथा मजल्ला मस्थत स्वास््य कायाालयहरूमा परिवाि योजना सेवा व्यवस्थापक – परिवाि मनयोजन
सेवा सपु िााईजि
• नीमज तथा सामदु ामयक अस्पताल, मशिण अस्पताल, प्रमतष्ठानहरूमा सेवा मबस्ताि, गणु स्ति सेवा
अमावमृ द्द, त्याङ्क अमालेमिकिण तथा प्रमतवेदन
• प्रजनन स्वास््य अमिकाि ि मजम्मेवािी वािे चेतनाको कमम

पररिार योजना कायषक्रममा वितनयोक्षजि बजेट (रू लाखमा)
ससतत अन्तगततको िजेट
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अवको प्राथतिकता - सवैको सि
ं ग्नता
तीनै तहको सिकाि,
नीतज क्षेत्र, सहयोतग
तनकाय

सिुदाय, स्वास््य
संस्था

ब्यति,परिवाि

•
•
•
•
•

तिकासको आधािको ुकपिा अङ्तगकाि
योजनािा प्राथतितककिण
नेतृत्व ि संस्थागत तवकासिा जोड
पयातप्त स्रोत साधनको सतु नतितता
त्यिा आधारित योजना

• स्वास््य संस्थाहुकिा परिवाि योजना सेवा
उपिब्ध गिाउने
• सिुदायिा जानकािी िुिक कायतक्रि सन्चािन
गने
• परिवाि योजना सेवािाई सिुदायका अन्य
तिकासका सवािसँग एतककृत गने
• सतह उिेििा िात्र गभतको योजना, कतम्तिा २
िषतको गभातन्ति
• जनचेतना िुिक कायतक्रििा सहभागी, अन्य
उपयुि िा्यििाट जानकािी तिने
• दम्पततका तिचिा परिवाि योजना सेवा िािे िा
छिफि ि तनणतय

परिवाि योजना सेवािाई थप सदृु ढीकिण गनत के गने ?
• संघ, प्रदेश ि स्थामनय तहहुपले परिवाि योजना सेवाको लामग आवश्यक बजेटको ब्यबस्था गने ।
• प्रदेश ि स्थामनय तहमा मजम्मेवाि व्यवस्थापकको व्यवस्था ।
• मनमज िेरको थप सहाामगता ।
• परिवाि योजना सेवा प्रदायकहुपको िमता मवकास, हिे क स्वास््य सस्ं थामा परिवाि योजनाका
सािनहुपको समु नमितता
• सेवाको पपयोग नगरििहेका मसमान्तकृत समहू ुपको पमहचान गरि स्थानीय परिवेशको आिािमा मवशेर्
कायाक्रम संचालन गने ।
• परिवाि योजनाको आवश्यकता ि प्रजनन अमिकािका वािे मा थप प्रचाि प्रसाि ि पैिवी गने ।
• परिवाि योजनालाई मात,ृ वाल, पोर्ण ि अन्य स्वास््य एवम् मशिा, कृमर्, ममहला मवकास कायाक्रमहुप
सगं एकीकिण ।

ु स्िरीय पररिार योजना सेिा स्िास््य सेिा मात्र
गण
होइन, सं विधान प्रित्त अतधकार हो, व्यिक्षस्थि

पररिारको मा्यम हो, उच्च प्रतिफल दिने लगानी हो,

विकासको आधार हो।

ु ायका ब्यक्षि यस सेिाबाट
िर नेपालमा सबै समि
् िसथष, सेिाको समिा
लाभाक्षधिि हन
ु सकेका छै नन।
ु क पहुँच
मल
ु का लातग थप लगानी एिम ् प्रयासको
आिश्यकिा छ।

धधयिाि ।

