
आठ ौं राष्ट्रि य सुरष्ट्ित गर्भपतत ष्ट्िवस

२०७९
“सुरष्ट्ित गर्भपतत ः अपतराध होइ , अष्ट्धकार हो”

परिवाि कल्याण महाशाखा 
स्वास््य सेवा बिभाग

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय



राष्ट्रिय प्रतिबद्धिा 

• नेपाल संबबधान २०७२
• जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५
• सुरक्षिि माितृ्व िथा प्रजनन ्स्वास््य अधधकार

ऐन, २०७५



नेपाल संबबधान २०७२
धारा ३५ : स्वास््य सम्बष्ट्धध हक

धारा ३८(२) : प्रत्येक महहलालाई सुरक्षिि माितृ्व र प्रजनन ्
स्वास््य सम्बष्ट्धध हक हुनेछ

धारा ५१(३) : प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुववधा
उपभोगको सुतनष्ट्श्िििा गने







अधिरााष्ट्रिय प्रतिबद्धिा 

“In circumstances where

abortion is not against the law,

health systems should train and

equip health service providers

and should take other measures

to ensure that such abortion is

safe and accessible………..”

-ICPD +5, Safe Abortion: technical and 

policy guidance for health system, 2012 

page. 88 

SDG 3: Ensure healthy lives and

promote well-being for all at all ages.

Target 3.1: Reduce maternal mortality

Target 3.7: Universal access to sexual

and reproductive care, family planning

and education

SDG 5: Achieve gender equality and

empower all women and girls.

Target 5.6: Universal access to

reproductive health and rights



सुरक्षिि गभापिनको कानुनी व्यवस्था
• गभाविी महहलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्िासम्मको गभा,
• गभभपतन नगिाएमा गभभवती महहलाको ज्यानमा खिरा पुग्न सक्छ वा ननजको

शािीरिक वा मानससक स्वास््य खिाि हुन सक्छ वा ववकलाङ्ग बच्िा जधमधछ
भनी इजाजतपर प्राप्त चिककत्सकको िाय भई त्यस्ता महहलाको मञ्जुरी िमोजजम
अठ्ठाईस हप्िासम्मको गभा,

• जवजास्िी करणी वा हाडनािा करणीबाट िहन गएको गभभ, गभभवनत महहलाको
मञ्जुरीले अठ्ठाईस हप्िासम्मको गभा,

• रोग प्रतिरोधक िमिा उधमुष्ट्ति गने जीवाणु (एि.आई.भी) वा त्यस्तै प्रकृनतको
अन्त्य ननको नहुने िोग लागेको महहलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाईस हप्िासम्मको गभा,

• भू्रणमा कमीकमजोरी भएको कािणले गभभमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्त्मेि पनन िााँच्न
नसक्ने गिी गभभको भु्रणमा खिािी िहेको वंशाणुगि (जेनेहटक) खिािी वा अन्त्य कुनै
कािणले भु्रणमा अशििा हुने अवस्था िहेको भन्त्ने उपिािमा संलग्न स्वास््यकमीको
िाय िमोजजम महहलाको मञ्जुिीमा अठ्ठाईस हप्िासम्मको गभा,



सुिक्षित गभभपतन सेवाका लाचग भएका महत्वपूणभ 
पहलहरु



महत्वपूणा पहलहरु
२०५९ गभापिनलाई कानुनी माधयिा प्राप्ि (२०५८ साल फागुनमा मुलुकी ऐनको ११ औ ं

संशोधनबाट
२०६० सुरक्षिि गभापिन सम्बधधी राष्ट्रिय तनति
२०६१ सुिक्षित गभभपतन सम्िजन्त्ि तासलम ि सेवाको सुरुवात
२०६४ स्टाफ नसभिाट सेवाको सुरुवात
२०६५ बाह्र हप्िा भधदा माधथ अवधधको सेवाको सुरुवाि 
२०६६ औषिीको प्रयोगिाट गरिने सुिक्षित गभभपतन सेवाको सुरुवात
२०६८ सुिक्षित गभभपतन सेवा कायभक्रम संिालन ननरे्दसशका २०६८
२०७२ आधारभूि स्वा्य सेवा मौललक अधधकार, प्रजनन स्वास््य अधधकार,  नेपालको 

संववधान २०७२ 
२०७३ तनशलु्क सुरक्षिि गभापिन सेवाको सुरुवाि
२०७५ सुरक्षिि माितृ्व िथा प्रजनन स्वास््य अधधकार ऐन, २०७५

सुरक्षिि गभापिनलाई प्रजनन स्वास््य अधधकारको रुपमा ललइएको
२०७७ सुिक्षित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अचिकाि ननयमावसल ि जनस्वास््य सेवा 

ननयमावलीमा सुिक्षित गभभपतन सेवालाई आिािभूत स्वा्य सेवामा समावेश गरिएको

२०७८ सुिक्षित गभभपतन सेवा कायभक्रम व्यवस्थापन ननरे्दसशका, २०७८
तनदेलशका अनुसार तिनै िहबाट सुरक्षिि गभापिन सेवा प्रदायक र संस्था को बबस्िार 



सुधिकृि स्वास््य प्रदायक र स्वास््य संस्थाको 
संख्या 

सुधिकृि स्वास््य संस्थाको संख्या संघीय िहमा
प्रदेश वा स्थानीय 
िहमा

पहहलो रमैासशक गभभपतन सेवाका लाचग सुचिकृत
संस्था १५४० १३६
र्दोश्रो रमैासशक भन्त्र्दा माचथको गभभपतन सेवाका लाचग 
सुचिकृत संस्था २७ ० 

सुधिकृि स्वास््य प्रदायक संख्या 
संघीय िहमा

प्रदेश वा स्थानीय 
िहमा

पहहलो रमैासशक गभभपतन सेवाका लाचग सुचिकृत
स्वास््य प्रर्दायक ४६२६ ३००
र्दोश्रो रमैासशक भन्त्र्दा माचथको गभभपतन सेवाकालाचग 
सुचिकृत स्वास््य प्रर्दायक 

९३ ० 



सुरक्षिि गभापिन सम्बधधी नीति िथा
तनदेलशकाहरु



सुरक्षिि गभापिन सेवाका प्रयोगको संख्या
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सुरक्षिि गभापिन पश्िाि गभातनरोधक साधन

७५% ७६%
७२.७%

७६.७%

१७.१% १७.४% १४.९% १४.७२% 

५८%
५८.८% ५८% ६१.९८%

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८

गभभपतन पश्िातको गभभननिोिक सािन 
गभभपतन पश्िातको लामो अवचि काम गने प्रनतवती गभभननिोिक सािन 
गभभपतन पश्िातको छोटो अवचि काम गने प्रनतवती गभभननिोिक सािन

Source: HMIS



नेपालमा गभापिनका ि्यहरु 
• नेपालमा केवल ४३ % वववाहहत महहलाहरुले मार 
आिनुनक गभभननिोिको सािन अपनाउने गर्दभछ ।

• परिवाि ननयोजनको अपरिपूतभ माग २४ % िहेको छ ।

• ४१ % प्रजनन ्उमेिका महहलाहरुलाई मार गभभपतनले 
काननुी मान्त्यता पाएको िािेमा ज्ञान छ । 

• त्यस्तै ४८% महहलालाई मार सिुक्षित गभभपतन सेवा 
कहां उपलब्ि हुन्त्छ भन्त्ने थाहा छ । 

Source: NDHS 2016



• नेपाालमा प्रत्येक िषभ १० लाख ४८ हजाि महहला गभभवती 
हुने गर्दभछ ि त्यस्ता गभभ मध्ये आिाजसो गभभ 
अननजच्छत हुने गिेको पाइएको छ । (CREHPA, 2014)

• अननजच्छत गभभको ६२ प्रनतशत गभभपतन हुने गिेको छ 
भने ती मध्ये ५८ प्रनतशतले असिुक्षित गभभपतन गछभन ्। 
(CREHPA, 2014)

• नेपालमा कुल मात ृमतृ्य ुमध्ये ७ प्रनतशत मात ृमतृ्य ु
असिुक्षित गभभपतनको कािणले हुन्त्छ । (MMMS 2008/2009)

नेपालमा गभापिनमा ि्यहरु 



िुनौतिहरु 
• सुिक्षित गभभपतन सेवा जम्मा १९.२% स्वास््य संस्थामा उपलब्ि भएको 

(NHFS 2021)

• ४१% महहलालाई मार नेपालमा गभभपतनले कानूनी मान्त्यता प्राप्त गिेको 
जानकािी भएको

• गभभपतन प्रनत लाञ्छना

• तासलम प्राप्त नभएका वा सूिीकृत नभएका स्वास््यकमीिाट अिैिाननक 
रुपमा सेवा हर्दनु का साथ ैअसुिक्षित गभभपतन सेवा प्रयोग गनुभ 

• नीनतगत कुिाहरुले सेवाको ननिन्त्तितामा िािा : जस्त ै

❑ सुिक्षित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अचिकाि ऐनले गभभपतन सम्िन्त्िी कसुि तथा
सजायहरूलाई मुलुकी अपिाि संहहतामा तोककए अनुसाि हुने व्यवस्था भएका

❑ सुिक्षित गभभपतन नीनत २०६० अनुसाि गभभवती महहलाको शािीरिक वा मानससक स्वास््य जोखखम
भएमा वा ववकलाङ्ग िच्िा जन्त्मने जोखखम भएको अवस्थामा जुनसुकै समयमा गभभपतन गनभ
सककने व्यवस्था िाट सुिक्षित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अचिकाि ऐन २०७५ अनुसाि यी
अवस्थामा पनन मार अठ्ठाईस हप्तासम्मको गभभको गभभपतन गनभ पाइने प्राविानले महहलाहरुको
सुिक्षित गभभपतन सेवाको पहुाँिमा संकुिन भएको



अबको प्रयास 
• सुिक्षित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अचिकाि ऐनमा भएका 

नीनतगत रहुटलाई सच्ियाउनका लाचग पहल ि पैिवी

• ननशलु्क सुिक्षित गभभपतन सेवाको ननिन्त्तिता हर्दने

• सुिक्षित गभभपतन सेवाको सेवाको ववस्ताि गनभ स्वास््यकमीलाई 
तासलम हर्दने तथा स्वास््य सेवा प्रर्दायकहरुको िमता ववकास गने 

• सुिक्षित गभभपतन सम्िन्त्िी सुिना, सशिा सामाग्री िनाई सहह 
जानकािी हर्दई लाञ्छनालाई घटाउन प्रयास गने

• लाञ्छनालाई घटाउने ववसभन्त्न ननकाय जस्तै कानुनबिि , सुििाकमी, 
नननत ननमाभताहरुका लाचग ववसभन्त्न values clarification and attitude 
transformation सम्िन्त्िी कायभक्रम गने

• ननजी िेरको सहभाचगता वढाउन सहकायभ ।



सुरक्षिि गभापिन सेवाको पहुुँि बढाउन को
ष्ट्जम्मेवार ?

नतनै तहका नीनत ननमाभता तथा सिकाि 

स्वास््य संस्था, स्वास््य प्रर्दायक तथा स्वयंसेववका  

ननजज तथा गैि सिकािी सिोकािवाला ि सहयोगी ननकाय  

अचिकाि कमी 

समुर्दाय, परिवाि तथा व्यजक्त 



“सुरष्ट्ित गर्भपतत ः अपतराध होइ , अष्ट्धकार हो”



िन्त्यवार्द 


