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एक-स्वास््य रणनीति, 2076  

 

१. पषृ्ठभतूि  

ववश्विा देखापरररहेका नयााँ रोगहरू िध्ये कररब सत्तरी प्रतिशि रोग पशपुन्छीिा उत्पन्न भई 
िातनसिा सने प्रकारका छन।् नेपालिा पतन पशपुन्छी र िानवबीच एकआपसिा सनन सक्ने र 
वािावरणिा लािो सिय रहन सक्ने ववतभन्न रोगहरूको कारकित्वको संक्रिणबाट वरे्षनी धेरै 
संख्यािा पशधुन िथा िानवीय क्षति भइरहेको छ।  

िातनस, पशपुन्छी िथा वािावरणबीचको अन्िरसम्बन्धबाट उत्पन्न हनुे रोगहरूको पवहचान गदै 
अतधकिि स्वास््य लाभ प्राप्त गनन एक स्वास््य अवधारणा अनरुुप बहकेु्षत्रीय र बहपुक्षीय 
तनकायहरूको सहकायन आवश्यक हनु्छ। यसै सन्दभनिा द्रिु गतििा फैतलएर आतथनक-सािाजिक 
के्षत्रिा नकारात्िक असर पाने नयााँ (इिजिनङ), पनुः देखापरेका (रर-इिजिनङ), िहािारी रोगहरू, 
िनुोवटक (िानव र पशपुन्छीबीच एक आपसिा सने) रोग एवं संक्रिण िस्िा चनुौिीको 
प्राथतिकिाका साथ प्रतिकायन गनन िनस्वास््य, पश ु स्वास््य, वनस्पति र वािावरणीय स्वास््यका 
तनकायहरूबाट एकीकृि प्रयास आवश्यक छ।  

ववश्वस्िरिा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको ववश्व पश ुस्वास््य संगठन, संयकु्त राष्ट्र संघको खाद्य िथा कृवर्ष 
संगठन र ववश्व स्वास््य संगठनबीच एक-स्वास््य अवधारणा (वान हेल्थ एप्रोच) िा कायन गनन भएको 
तत्रपक्षीय सिझदारी अनसुारको रावष्ट्रय दावयत्व पूरा गनन र नेपालको संववधानको धारा 51 को खण्ड 
(ि) िा उजल्लजखि नागररकका आधारभिू आवश्यकिा सम्बन्धी नीतिको कायानन्वयन गनन 
िनस्वास््य, पश ुस्वास््य िथा वािावरणीय स्वास््यका तनकायबाट सिन्वयात्िक रुपिा कायन गनन 
नेपाल सरकारले यो एक-स्वास््य रणनीति, २०७६ लागू गरेको छ।  

2. रणनीतिको आवश्यकिा  

सघन पशपुन्छीपालन, पश ु िथा पशिुन्य पदाथनको अव्यवजस्थि बिारीकरण, िनसंख्या ववृि, 
बसाईसराई, वािावरणीय ववनास लगायिका कारणबाट िातनस, घरपालवुा िथा िङ्गली िनावरिा 
नयााँ, पनुः देखापरेका, िहािारी र िनुोवटक रोगहरूको िोजखि बढ्दो छ। यस्िा िोजखिको स्िर 
तनधानरण, तनरन्िर तनगरानी, सियिै पवहचान, रोकथाि िथा तनयन्त्रण सम्बन्धी पूवनियारी र 
प्रतिकायनको लातग बहपुक्षीय सिन्वय, सहकायन, सूचनाको आदानप्रदान िथा आतथनक स्रोिको सिेि 
तििव्ययी ढंगले पररचालन गनन यो एक-स्वास््य रणनीति सहयोगी तसि हनुछे।  

3. दूरदृवि  

िनस्वास््य, पश ुस्वास््य र वािावरणीय स्वास््यलाई प्रभाव पाने साझा िोजखि िथा चनुौिीहरूको 
प्रभावकारी व्यवस्थापनद्वारा अतधकिि स्वास््य लाभ प्राप्त भएको हनुे। 

4. लक्ष्य  

नयााँ, पनुः देखापरेका, िहािारी र िनुोवटक रोगहरूको तनरन्िर तनगरानी, रोकथाि िथा तनयन्त्रण 
गनन सम्बजन्धि सरोकारवालाहरूबीच सिन्वय िथा सहकायन गदै उपलब्ध स्रोिसाधनहरूको सिजुचि 
उपयोग गरी एक-स्वास््य अवधारणासाँग सम्बजन्धि वक्रयाकलापहरूलाई प्रविनन गने।  

नेपाल सरकार, िजन्त्रपररर्षद को तिति 2076।9।14 को तनणनयानसुार स्वीकृि 
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5. उद्दशे्यहरू  

यस रणनीतििा देहायका उद्दशे्यहरू िय गररएका छन:्  
 सिन्वय र सहकायनको लातग बहपुक्षीय सरोकारवालाहरूबीच सञ्जाल स्थापना गने। 

 िहािारीहरूको सियिै पवहचान र सूचना प्रणालीलाई सदुृढ गने।  
 पूवनियारी र प्रतिकायन गनन बहपुक्षीय सरोकारवालाहरूको क्षििा ववकास गने। 

 सिदुायिा एक-स्वास््य अवधारणाको पैरवी गने।  
 

6. रणनीति 

एक-स्वास््य रणनीति देहायअनसुार कायानन्वयन गररनेछः-  
१ सरोकारवालाबीच सिन्वय र सहकायन 
२ एकीकृि रुपिा रोगको तनरन्िर तनगरानी र प्रयोगशाला सेवा 
३ सरोकारवालाको क्षििा ववकास 

४ पूवनियारी र प्रतिकायन 
५ सञ्चार र पैरवी 

रणनीति १: सरोकारवालाबीच सिन्वय र सहकायन  

एक-स्वास््य अवधारणालाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहिा कायानन्वयन गनन सरोकारवालाहरूबीच 
प्रभावकारी सिन्वय र सहकायनको लातग ववतभन्न सतितिहरूको व्यवस्था गररनेछ। 

१.१ संघीय एक-स्वास््य तनदेशक सतिति  
एक-स्वास््य सम्बन्धी नीति तनधानरण गने िथा सम्बजन्धि तनकायहरूलाई िागनदशनन गनन देहायका 
पदातधकारीहरू सजम्ितलि संघीयस्िरिा तनदेशक सतिति रहनेछः  
१) िन्त्री, कृवर्ष िथा पशपुन्छी ववकास िन्त्रालय  
२) िन्त्री, स्वास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालय 

३) सजचव, कृवर्ष िथा पशपुन्छी ववकास िन्त्रालय 

४) सजचव, स्वास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालय 

५) सजचव, वन िथा वािावरण िन्त्रालय 

६) सजचव, रावष्ट्रय योिना आयोग 

७) सजचव, अथन िन्त्रालय 

८) सजचव, गहृ िन्त्रालय 

९) सजचव, खानेपानी िन्त्रालय  
१०) सहसजचव, गणुस्िर िापन िथा तनयिन िहाशाखा, स्वास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालय 

११) सहसजचव, पश ुस्वास््य िहाशाखा, कृवर्ष िथा पशपुन्छी ववकास िन्त्रालय 

सतितिको बैठक आवश्यकिानसुार बस्न सक्नेछ। सतितिले ववज्ञहरूलाई बैठकिा आिन्त्रण गनन 
सक्नेछ। सतितिको अध्यक्षिा कृवर्ष िथा पशपुन्छी ववकास िन्त्रालय र स्वास््य िथा िनसंख्या 
िन्त्रालयका िन्त्रीहरूले प्रत्येक वर्षन आलोपालो गरी गनेछन ्र सम्बजन्धि िन्त्रालयका सहसजचवले 
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सतितिको सदस्य सजचवको कायन गनेछन।् सतितिका सदस्य सजचवले अध्यक्षसाँग परािशन गरी 
सतितिको बैठक बोलाउन सक्नछे।  

संघीय एक-स्वास््य तनदेशक सतितिको काि, किनव्य र अतधकारः 
१. एक-स्वास््य रणनीति कायानन्वयनको लातग आवश्यक नीति तनिानण गने। 

२. संघीय एक-स्वास््य प्राववतधक सिन्वय सतितिबाट पेश भएका प्रस्िाव िथा कायनयोिना स्वीकृि 
गने।  

३. एक-स्वास््य रणनीति कायानन्वयनको लातग आवश्यक स्रोिसाधनको सिजुचि पररचालन गने। 

4. एक-स्वास््य प्राववतधक सिन्वय सतितिलाई आवश्यक तनदेशन ददने।  

१.२ संघीय एक-स्वास््य प्राववतधक सिन्वय सतिति  
एक-स्वास््य रणनीति कायानन्वयन गनन गराउन ववतभन्न क्षेत्रका ववज्ञहरू सजम्ितलि देहायबिोजििको 
संघीय एक-स्वास््य प्राववतधक सिन्वय सतिति रहने छ। 

 

१) िहातनदेशक, पश ुसेवा ववभाग  
२) िहातनदेशक, स्वास््य सेवा ववभाग 

3) िहातनदेशक, कृवर्ष ववभाग 

4) िहातनदेशक, खाद्य प्रववतध िथा गणु तनयन्त्रण ववभाग  
5) िहातनदेशक, रावष्ट्रय तनकुञ्ज िथा वन्यिन्ि ुसंरक्षण ववभाग 

6) िहातनदेशक, वािावरण ववभाग  
7)  उपिहातनदेशक, पश ुसेवा ववभाग (पशपुन्छी रोग अन्वेर्षण िथा तनयन्त्रण िहाशाखा) 
8) तनदेशक, इवपडेतिओलोिी िथा रोग तनयन्त्रण िहाशाखा, स्वास््य सेवा ववभाग 

9) तनदेशक, रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशाला, स्वास््य सेवा ववभाग 

10) प्रिखु, केन्द्रीय पश ुरोग अन्वेर्षण प्रयोगशाला, पश ुसेवा ववभाग 

१1) प्रिखु, पश ुस्वास््य अनसुन्धान िहाशाखा, नेपाल कृवर्ष अनसुन्धान पररर्षद  
12) उप-सजचव (प्राववतधक), पश ुसेवा ववभाग  

सतितिको बैठक सािान्यिया वर्षनको दइुन पटक वा आवश्यकिानसुार बस्न सक्नेछ। सतितिले 
ववज्ञहरूलाई बैठकिा आिन्त्रण गनन सक्नछे। पश ु सेवा ववभाग र स्वास््य सेवा ववभागका 
िहातनदेशकले वरे्षनी आलोपालो गरी यस सतितिको अध्यक्षिा गनेछन।् उप-सजचव (प्राववतधक), पश ु
सेवा ववभाग र इवपडेतियोलोिी िथा रोग तनयन्त्रण िहाशाखा, स्वास््य सेवा ववभागका तनदेशकले 
सम्बजन्धि ववभागीय प्रिखुले अध्यक्षिा गरेको सियिा सतितिको सदस्य सजचवको कायन गनेछन।् 
सतितिको सदस्य सजचवले अध्यक्षसाँग परािशन गरी सतितिको बैठक बोलाउन सक्नछे। 

संघीय एक-स्वास््य प्राववतधक सिन्वय सतितिको काि, किनव्य र अतधकारः  
 एक-स्वास््य अवधारणा कायानन्वयन गने गराउने सम्बन्धिा नीति ििुनिा, प्राथतिकिा तनधानरण र 

अन्य प्राववतधक िदु्दाहरू संघीय एक स्वास््य तनदेशक सतितििा प्रस्िाव गने। 

 िानव-पशपुन्छी-वािावरणीय अन्िरसम्बन्धका कारण कुनै रोग वा स्वास््य सम्बन्धी सिस्या 
देजखएिा एकीकृि संयन्त्र पररचालन गने र संघीय एक स्वास््य तनदेशक सतितििा प्रतिवेदन पेश 
गने। 
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 एक-स्वास््य कायनयोिना ियार गरी स्वीकृतिको लातग संघीय एक स्वास््य तनदेशक सतितििा पेश 
गने।  

 सम्बजन्धि सरोकारवाला र दाि ृतनकायहरूलाई प्राववतधक सहयोगको लातग अनरुोध गने। 

 एक-स्वास््य कायनयोिना कायानन्वयन जस्थतिको अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गने। 

१.३ एक-स्वास््य रणनीतिको उद्देश्य प्रातप्तका लातग प्रदेशको सम्बजन्धि िन्त्रालय िथा स्थानीय 
िहले संघीय प्रावधानहरू अनरुूप यस रणनीतिको कायानन्वयनको लातग आवश्यकिानसुार बहपुक्षीय 
सरोकारवाला सजम्ितलि काि, किनव्य र अतधकार सवहिको सिन्वय सतितिहरू गठन िथा पररचालन 
गनन सक्नेछन।् 

रणनीति २: एकीकृि रुपिा रोगको तनरन्िर तनगरानी र प्रयोगशाला सेवा  

एक-स्वास््य अवधारणा कायानन्वयन गदान िोजखििा आधाररि तनगरानी योिनाको प्रयोग गररनेछ। 
ववशेर्ष गरी सिदुायलाई संलग्न गराउने सहभातगिात्िक तनगरानी पिति अनसुरण गनन िौिदुा क्षििा 
र िररकािा पररिािनन गररनेछ। सवेक्षण, तनरन्िर तनगरानी, अनगुिनबाट रोगको सूचना संकलन 
गरी सम्बजन्धि आतधकाररक तनकायिा सियिै सम्प्ररे्षण गरी रोग अन्यत्र फैतलन नददन सिदुायस्िरिा 
ित्काल तनयन्त्रण कायन गररनेछ। एकीकृि रुपिा रोगको तनरन्िर तनगरानीका लातग तनम्नानसुारका 
व्यवस्थाहरू सिावेश गररनछेः  
 वन्यिन्ि,ु वनस्पति िथा खाद्य सिेिलाई सिावेश गरी तनरन्िर तनगरानीको लातग उपयकु्त 

िागनदशनन गररनेछ। 

 नयााँ, पनुः देखापरेका, िहािारी र िनुोवटक रोगहरूको प्राथतिकिा तनधानरण गररनेछ।  
 सम्बजन्धि सबै सरोकारवालाहरूको तनरन्िर तनगरानी गने क्षििाको सदुृढीकरण गररनछे।  
 िहािारीको अन्वेर्षण गने व्यवस्था सवहि तनरन्िर तनगरानी गने कायनववतध ियार गररनेछ। 

 सरोकारवाला तनकायहरूिा प्रयोगशालाहरूको सदुृढीकरण गररनेछ।  
 रोगको प्रकोप बढी भएका क्षेत्रिा उच्च िोजखि सिूहको पवहचान गरी सूचना सम्प्ररे्षण गररनेछ।  

 

रणनीति ३: सरोकारवालाको क्षििा ववकास  

सरोकारवाला तनकायहरूको क्षििा ववकासको लातग सधुार गनुनपने पक्षहरूको पवहचान गरी िदनरुुप 
क्षििा ववकास सम्बन्धी योिना ििुनिा गररनेछ। यस रणनीतििा तनम्नानसुारका के्षत्रहरूिा िोड 
ददइनेछ: 
 सम्बजन्धि सबै सरोकारवालाहरूको िौिदुा िनशजक्त, आतथनक िथा अन्य स्रोिसाधनहरूको िापन 

गरी सधुार गनुनपने पक्षहरू सिेि यवकन गरी क्षििा ववकास योिना ििुनिा गररनछे। 

 प्रयोगशालािा उपलब्ध सवुवधा आवश्यकिानसुार सम्बजन्धि बहपुक्षीय सरोकारवालाहरूले सिेि 
प्रयोग गनन सक्न ेव्यवस्था तिलाइनेछ।  

 उच्च प्रववतधयकु्त सेवा सवुवधाहरू िस्िै भाइरस आइसोलेसन,् ितलकुलर तसक्वेजन्सङ, 
बायोइन्फिेवटक्स आदद सञ्चालन गनन प्राववतधक सहयोग गररनेछ।  

 िनस्वास््य िथा पश ु स्वास््य िफन का इवपडेतियोलोिी इकाइहरूलाई अन्िरानवष्ट्रय िापदण्ड र 
अभ्यास अनरुुप कायन गनन सक्ने गरी सदुृढीकरण गररनेछ।  
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 पश ु स्वास््य र िनस्वास््यका इवपडेतियोलोिी इकाइ र प्रयोगशालाहरूबीच सूचना आदान 
प्रदानको लातग आन्िररक िथा बाह्य सम्पकन  प्रणाली स्थापना गररनेछ।  

 भेटेररनरी र िानव जचवकत्सा शास्त्रको स्नािक िहिा एक-स्वास््य अवधारणा सिावेश गनन पैरवी 
गररनेछ। 

 एक-स्वास््यको दृविले वन्यिन्ििुा हनु ेिहत्वपूणन रोगहरूको सूची ियार गरी उजचि सम्बोधन 
गनन क्षििा ववकास गररनेछ।  

 खाद्य पदाथनिन्य रोगहरूको अन्िरानवष्ट्रय स्वास््य तनयिावली, 2005 िथा कोडेक्स 
एतलिेन्टेररयस\का प्रावधान अनरुुप अन्वेर्षण िथा तनदान गने क्षििा ववकास गररनेछ।  

 

रणनीति ४: पूवनियारी र प्रतिकायन:  

नयााँ, पनुः देखापरेका, िहािारी िथा गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूलाई सियिै सम्बोधन गनन पूवनियारी र 
प्रतिकायनका लातग सरोकारवालाहरूबीच पयानप्त सिन्वय र सहकायन गने पितिको ववकास गररनेछ। 
यस रणनीतििा तनम्नानसुारका के्षत्रहरूिा िोड ददइनेछ। 

 प्राथतिकीकरण गररएका नयााँ, पनुः देखापरेका, िहािारी र िनुोवटक सिेिका रोगहरूको 
रोकथाि िथा तनयन्त्रण गनन आकजस्िक कायनयोिना (कन्टन्िेन्सी प्लान) र कायनववतध ियार 
गररनेछ।  

 सबै सरोकारवाला पक्ष र तनकायहरूबाट क्षेत्रगि रुपिा बने्न आकजस्िक कायनयोिनाको लातग 
आवश्यक पने स्रोिसाधनहरूको व्यवस्था सतुनजिि गररनछे। 

 नयााँ, पनुः देखापरेका, िहािारी र िनुोवटक सिेिका रोगहरूको रोकथाि िथा तनयन्त्रण गनन 
ििुनिा गररएका पूवनियारी, आकजस्िक कायनयोिना र व्यवस्थापनको सम्बन्धिा सिय सियिा 
पूवानभ्यास (तसिलेुसन)् गररनछे। 

 

रणनीति ५: सञ्चार र पैरवी  

यस रणनीतिले प्रववतध, परािशन, सूचना िथा सञ्चार र कायनक्रि कायानन्वयनिा सबै 
सरोकारवालाहरूबीचको अन्िरसम्बन्धलाई सशक्त बनाएर सिन्वय र सहकायन गनन उत्प्ररेरि गनेछ। 
यस रणनीतिले सम्बजन्धि सरोकारवालालाई रणनीतिक सूचना िथा सञ्चार कायनयोिना कायानन्वयन 
गननिा तनकटिि सिन्वय र सहकायनको वािावरण तसिनना गनेछ। यस रणनीतििा तनम्नानसुारका 
क्षेत्रहरूिा िोड ददइनछे। 

 सबै पक्षहरूबाट एक-स्वास््य अवधारणा कायानन्वयनको लातग सूचना िथा सञ्चार र परािशनका 
लातग सिजुचि िररकाहरू अवलम्बन गररनेछ।  

 िहािारी देखापनुन पूवनको अवस्था, भइरहेको अवस्था र तनयन्त्रण पिािको अवस्थािा आतथनक 
िथा स्थावयत्वका दृविकोणबाट प्रभावकारी सञ्चार सािग्रीको ववकास गरी कायानन्वयन गररनेछ।  

 िहािारीको िोजखि सम्बन्धी उपयकु्त सूचना िथा सञ्चार र घटनािा आधाररि परािशन 
सािग्रीको ववकास गरी लजक्षि सिदुाय र नीति तनिानिालाई सियिै उपलब्ध गराइनछे। 
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7. संस्थागि संरचना 

यस रणनीतिको कायानन्वयनको लातग संघीय सरकार अन्िगनिका कृवर्ष िथा पशपुन्छी ववकास 
िन्त्रालय, स्वास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालय, वन िथा वािावरण िन्त्रालयले आवश्यकिानसुार आ-
आफ्ना तनकायहरूिा संस्थागि संरचनाको व्यवस्था गनेछ। यस रणनीतिको कायानन्वयनिा 
सहिीकरण, सरोकारवालाबीच सिन्वय र सूचनाको आदानप्रदान गननको लातग सम्बजन्धि िन्त्रालय 
िथा ववभागहरूिा फोकल अतधकृि िोकी कायन गनेछ। नेपाल सरकारले आवश्यकिानसुार काि, 
किनव्य र अतधकार िोकी एक बहकेु्षत्रीय एक स्वास््य सजचवालय गठन गनन सक्नछे। 

 

8. आतथनक पक्ष 

सरकारी बिेट, वैदेजशक सहयोग र तनिी के्षत्रको यस के्षत्रिा हनु े लगानी सिग्रिा यस रणनीति 
कायानन्वयनका ववत्तीय आधार हनुेछन।्  
 

9. अनगुिन िथा िूल्याङ्कन  

यस रणनीति अनरुूप सञ्चातलि कायनक्रिहरूको तनयतिि रुपले अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गररने 
व्यवस्थाको लातग प्रभावकारी संयन्त्र बनाई कायानन्वयनिा ल्याइनछे। अनगुिन िथा िूल्याङ्कनको 
ढााँचालाई रावष्ट्रय योिना आयोगको िागनदशनन र अन्िरानवष्ट्रय िापदण्ड अनरुूप हनुे गरी ियार 
गररनेछ। 

 

सबै सरोकारवालाहरूले तनयतिि रूपिा एक-स्वास््य सम्बन्धी सञ्चातलि कायनक्रिहरूको सतिक्षा गरी 
संघीय एक-स्वास््य प्राववतधक सतितििा प्रगति प्रतिवेदन पेश गररनेछ। अनगुिनको वावर्षनक प्रतिवेदन 
संघीय एक-स्वास््य तनदेशक सतितििा पेश गररनेछ।  

10. िोजखि  

 भरपदो िानकारी र सूचना लगायि के्षत्रगि िथा ववर्षयगि सूचना उपलव्ध गराउने संयन्त्र 
नहुाँदा प्रभावकारी कायानन्वयनिा कदठनाई हनुे सम्भावना रहन्छ। 

 कायनक्रि कायानन्वयनको लातग आवश्यक िनशजक्त, प्राववतधक िथा आतथनक स्रोि उपलब्ध 
नहुाँदा एकीकृि पररचालन प्रभावकारी रूपिा हनु नसक्न ेसम्भावना रहन्छ। 

 

१1. बाधा अड्काउ फुकाउन ेअतधकार 

यस रणनीति कायानन्वयनको तसलतसलािा कुनै सिस्या उत्पन्न भएिा संघीय एक-स्वास््य तनदेशक 
सतितिले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 


