दुर्म
ग क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परे का र्र्गवती तथा सुत्केरी महिलािरुकालागर् िवाई उद्धारसम्बन्धी
कायगहवगध, २०७५
१. र्ूगमका
नेपालको सं हवधानको धारा ३८ को उपधारा ५ मा महिलालाई खिक्षा, स्वास््य, रोजर्ारी र सामाखजक
सुरक्षामा हविेष अवसर उपलब्ध र्राउने मौगलक िकको व्यवस्था र्रे को छ | आ.व.२०७५/७६ दे खि
राष्ट्रपगत महिला उत्थान कायगक्रम मार्गत दुर्म
ग हिमाली तथा पिाडी क्षेत्रमा र्र्गवती तथा सुत्केरी िुने
अवस्थामा स्वास््य समस्या गसजगना र्ई ज्यान जोखिममा रिे का महिलालाई िवाई उद्धार र्री तोहकएका
अस्पतालमा पुयागई र्ुणस्तरयुक्त स्वास््य सेवा प्रदान र्ने प्रयोजनका लागर् यो कायगहवगध तयार र्ररएको
छ |
२ सं खक्षप्त नाम र प्रारम्र्
(१) यस कायगहवगधको नाम “दुर्म
ग क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परे का र्र्गवती तथा सुत्केरी महिलािरुका
लागर् िवाई उद्धारसम्बन्धी कायगहवगध, २०७५“ रिे को छ |
(२) यस कायगहवगध तुरुन्त लार्ु िुनेछ |
३.पररर्ाषा :- हवषय वा प्रसं र्ले अको अथग नलार्ेमा यो कायगहवगधमा ,
(क) "कायगक्रम" र्न्नाले राष्ट्रपगत महिला उत्थान कायगक्रम सम्झनु पदगछ |
(ि) "मन्त्रालय" र्न्नाले महिला बालबागलका तथा ज्येष्ठ नार्ररक मन्त्रालय सम्झनु पदगछ |
(र्) "हवर्ार्"

र्न्नाले महिला तथा बालबागलका गबर्ार् सम्झनु पदगछ |

(घ) "प्रजनन् स्वास््य" र्न्नाले प्रजननसम्बन्धी िारीररक, मानगसक तथा सामाखजक स्वास््यको खस्थगत
सम्झनुपदगछ |
(ङ) "र्र्गवती" र्न्नाले र्र्ागधारण िुन ु अखघको अखन्तम पटक महिनावारी र्एको पहिलो ददन दे खि
महिलाको पाठे घर गर्त्र

र्र्ग रिे को अवगधलाई सम्झनु पदगछ |

(च) "सुत्केरी" र्न्नाले महिलाले बच्चा जन्माएको अवस्था दे खि ४२ ददन गर्त्रको अवगधलाइ सम्झनु
पदगछ |
(छ) "ज्यान जोखिममा परे का र्र्गवती तथा सुत्केरी महिला" र्न्नाले लर्ातार लामो प्रिव बेथा लार्ेको,
बच्चा जन्मन कदठनाई र्एको, र्र्गमा नै बच्चाको मृत्यु र्एको, र्र्ग अबस्थामा िात िुट्टा िरीर
सुखन्नएको, अगधक रक्त श्राव र्एको,

रक्त अल्पता र्एको, र्र्ागवती तथा सुत्केरी महिला

सम्झनुपदगछ |
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(ज) "दुर्म
ग क्षेत्र" र्न्नाले स्तरयुक्त सडक यातायातका साधनको पिुुँच नपुर्ेका दर्ा ५ बमोखजमका
दुर्म
ग हिमाली तथा पिाडी क्षेत्रका खजल्ला सम्झनु पदगछ |
(झ) "िवाई साधन" र्न्नाले गनयगमत िवाई उडान वा िे गलकप्टर सम्झनु पदगछ |
(ञ) "िवाई उद्धार" र्न्नाले ज्यान जोखिममा परे का र्र्गवती तथा सुत्केरी महिलालाई िवाई साधनबाट
तोहकएका नखजकको सरकारी अस्पताल सम्म पुयागउने कायगलाइ सम्झनु पदगछ |
४. िवाई उद्धार कायगक्रमको उद्देश्य :
(क) महिलाको सुरखक्षत मातृत्व र प्रजनन् स्वास््यसम्वन्धी िकको कायागन्वयन र्ने |
(ि) गनयगमत यातयात सेवा नपुर्ेका दुर्म
ग हिमाली तथा पिाडी क्षेत्रमा बसोबास र्ने महिलाको प्रजनन्
स्वास््यको कारण िुन सक्ने सम्र्ाहवत मृत्यु िुनबाट बचाउने |
(र्) महिलालाई सुरखक्षत प्रसुती सेवा उपलब्ध र्राउने I
(घ) नवजात खििुलाई सुरखक्षत मातृत्व सेवा उपलब्ध र्राउने |
५. िवाई उद्धार कायगक्रम संचालन िुने खजल्ला र स्थान :
ुग ा, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दै लेि,
दुर्म
ग हिमाली तथा पिाडी क्षेत्रका दाचल
ु , सं िव
ु ासर्ा, र्ोजपुर, पाुँचथर, तेह्रथुम, िोटाङ,
मुर्,ु कागलकोट, जुम्ला, िुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजङ
ओिलढुं र्ा, सोलुिम्ु बु, दोलिा, गसन्धुपाल्चोक (पाचपोिरी थामपालथाप र्ा.पा., िेलम्बु र्ा.पा., जुर्ल
र्ा.पा.) रसुवा, धाददङ (रूबीभ्याली र्ा.पा,) र्ोरिा, (सुगलकोट र्ा.पा., आरुघाट र्ा.पा., गसरानचोक
र्ा.पा. ,र्ण्डकी र्ा.पा., अखजरकोट र्ा.पा., धाचे र्ा.पा., च ुमनुब्री र्ा.पा) बाग्लुड (ढोरपाटन न.पा.,
र्लकोट न.पा., बगडर्ाड र्ा.पा., गनगसिोला र्ा.पा., बरे ङ र्ा.पा., तारािोला र्ा.पा., काुँठेिोला र्ा.पा.,
ु ी न.पा.,) मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूव,ग रुकुमपखिम र सल्यान
तमानिोला र्ा.पा., जैमन
खजल्लामा िवाई उद्धार कायगक्रम सं चालन िुनेछ
६.

I

िवाई उद्धार कायगक्रमको लागर् सेवा प्रदायक सं स्थाको छनोट
िवाई उद्धार कायगक्रमको लागर् सेवा प्रदायक सं स्था साबगजगनक िररद ऐन, २०६३ मा र्एका व्यवस्था
बमोखजम सरकारी तथा गनजीक्षेत्रबाट अन्य सेवा िररद र्ररनेछ I सेवा प्रदायक सं स्थाले िवाइ उडान
ु ानी प्रकृया लर्ायतका हवषयिरू सोसम्बन्धी सं झौतामा उल्ले ि र्ए बमोखजम
सेवा सञ्चालन र्ने, र्क्त
िुनेछ ।

७. समन्वय सगमगत
(क) यस कायगक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदायक सं स्थाले िवाई उद्दार कायगको समन्वय र्नगको लागर् दे िाय
बमोखजमको िवाई उद्धार समन्वय सगमगत रिने छ :2

१ मिखला बालबालखका तथा जेष्ठ नार्रखक मन्त्रालय, महिला सिक्तीकरण मिािािा प्रमुि
- सं योजक
२ र्ृि मन्त्रालय, हवपद व्यवस्थापन मिािािा प्रमुि

- सदस्य

३ सं घीय मागमला तथा समान्य प्रिासन मन्त्रालयको प्रगतगनगध

- सदस्य

४ स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय, पररवार कल्याण मिािािा प्रमुि

- सदस्य

५ सं स्कृगत,पयगटन तथा उड्डयन नार्ररक मन्त्रालय

- सदस्य

६ सै गनक िवाई मिागनदे िानलय, नेपाली सेना प्रगतगनगध

- सदस्य

७ नेपाल प्रिरी महिला बालबागलका सेवा गनदे िनालय प्रगतगनगध

- सदस्य

८ नार्ररक उड्डयन प्रागधगकरणको प्रगतगनगध

- सदस्य

९ राष्ट्रपगत महिला उत्थान कायगक्रम कायागन्वयन िािा प्रमुि, महिला बालबागलका तथा जेष्ठ नार्ररक
मन्त्रालय

- सदस्य सखचव

-ि_ समन्वय सगमगतको काम कतगव्य र अगधकार:-१_ तोहकएका खजल्ला गर्त्रका पागलका वस्ती (वाडग) को नक्सांकन र्ने
-२_

िे गलकप्टर प्रयोर् र्ने मापदण्ड तयार र्ने |

-३_

तोहकएका अस्पतालसं र्को सिकायगको ढाुँचा तयार र्ने ।

-४_

तोहकएका अस्पतालमा उपलब्ध िुने सुहवधा र स्तरको हववरण अध्यावगधक र्ने ।

-५_

प्राप्त गसर्ाररस बमोखजम िवाइ साधन उपलब्ध र्राउने गनणगय र्ने ।

-६_

िवाइ उद्दार र्दाग उद्दार र्ररने महिलाको स्वास््य खस्थगत, आगथगक गमतव्यीता र अस्पतालमा
उपलब्ध सुहवधाको स्तर अध्ययन र्री तोहकए बमोखजमका

पायक पने उपयुक्त नखजकको

अस्पतालमा उद्दार र्ने गनणगय र्नुग पनेछ ।
-७_ िवाई उद्दारको लागर् सेवा प्रदायकलाई आदे ि ददइसकेपगछ र्न्तव्य अस्पतालमा सो व्यिोराको
जानकारी ददई आवश्यकताअनुसार एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध र्राउन समेत अनुरोध र्ने ।
-८_ िवाइ उद्दार सम्बन्धमा आकखस्मक रूपमा आइपरे का समस्या हवश्लेषण र्री आवश्यक गनणगय
गलने वा मन्त्रालयमा राय सहित गसर्ाररस र्ने ।
-९_

समन्वय सगमगतको सदस्य सखचव सगमगतको सम्पकग व्यक्तीको रूपमा काम र्नेछ ।

८. स्थानीय गसर्ाररस सगमगत
(क) स्थानीय तिमा िवाई उद्दार र्ने कायगको लागर् समन्वय र्नग दे िाय बमोखजमको गसर्ाररस सगमगत
र्ठन र्ररनेछ:(१) र्ाउुँपागलका \ नर्रपागलकाको अध्यक्ष

– सं योजक
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(२) र्ाउुँपागलका \नर्रपागलकाको प्रमुि प्रसािकीय अगधकृत

– सदस्य

(३) सबखन्धत वडाका अध्यक्ष

– सदस्य

(४) स्थानीयतिको क्षेत्रमा रिेको नेपाल प्रिरीको कायागलय प्रमुि

–

सदस्य
(५) स्थानीय

स्वास््य सं स्थाको प्रमुि

– सदस्य सखचव

(ि) स्थानीय गसर्ाररस सगमगतको काम, कतगब्य र अगधकार दे िाय बमोखजम िुनेछ :(१) आफ्नो खजल्ला गर्त्र रिेका अस्पताल र त्यिा उपलब्ध प्रसुगत सेवा सम्बन्धी जानकारी अध्यावगधक
र्ने र सो बारे मा समन्वय सगमगतलाइ जानकारी र्राउने ।
(२) आफ्नो क्षेत्रमा अन्तर्गत

ज्यान जोखिममा परे का महिला वा उनको पररवारका सदस्यले ददएको

गनबेदन बमोखजम िवाई उद्दारको लागर् गसर्ाररस र्ने I
(३) आफ्नो स्वास््य सं स्थामा उपचार िुन नसक्ने र्नी स्वास््य सं स्था प्रमुि र
डाक्टर,

स्वास््य सं स्थाको

ु रुपमा
स्टार् नसग, िे ल्थ अगसस्टे न्ट, अिे व वा अनमी मध्ये कखम्तमा २ जनाले सं यक्त

गसर्ाररस पुजी ( Referal Slip) ददएको िुनपु ने छ |
(४) गसर्ाररस र्ररएका व्यखक्त र सो मध्ये सेवा पाएका व्यखक्तको नाम एवं िचग आवगधक र्ने ।
(५) नखजक स्थल यातायात साधन उपलब्ध िुने ठाुँउसम्म पुग्न लाग्ने समयको एहकन र्ने ।
(६)

सुगबधा सम्पन्न अस्पतालमा पुयागउन स्थल यातायातको माध्यामबाट पुयागउन लाग्ने समय एहकन

र्ने ।
(७) िवाई उद्दार र्दाग िवाई साधन -िेगलकप्टर_ अवतरण िुने स्थान पहिचान र्री सोको सूचना िवाई
उद्दार समन्वय सगमगतलाई ददने ।
(८) सम्बखन्धत पररवारको आगथगक अवस्थाको बारे मा जानकारी गलने ।
(९) सेवा प्रदायक सं स्था र िवाई उद्धार समन्वय सगमगतसं र् गनरन्तर समन्वय,सं चार र सम्पकगमा रिने
I
(१०) सगमगतले र्रे का गसर्ाररसको गबबरण राष्ट्रपगत महिला उत्थान कायगक्रम समन्वय िािा, महिला
बालबागलका तथा जेष्ठ नार्ररक मन्त्रालयमा मागसक रुपमा उपलब्ध र्राउने I
(११) अन्य सम्बखन्धत सरोकारवाला गनकायिरु सं र् समन्वय र्ने I
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९. िवाई उद्धार सम्बन्धी प्रकृयार्त व्यवस्था
(क) दर्ा ८ अनुसार स्थानीय तिमा रिेको गसर्ाररस सगमगतले स्थानीय स्वास््य सं स्थाको पूजीसहितको
गलखित गसर्ाररस समन्वय सगमगतको सम्पकग व्यक्तीलाइ पठाउने ।
(ि) समन्वय सगमगतको सम्पकग व्यक्तीले सं योजकसं र् समन्वय र्री तुरून्त सगमगतको बैठक बोलाउने
।
(र्) समन्वय सगमगतले बैठक बसी प्राप्त गसर्ाररसको हवश्लेषण र्री िवाइ उद्दार सेवा उपलब्ध र्राउने
सम्बन्धमा गनणगय र्ने ।
(घ) िण्ड (क) बमोखजम स्थानीय गसर्ाररस सगमगतको बैठक तत्काल बस्न नसकेको अवस्थामा सोिी
व्यिोरा जनाइ स्थानीय स्वास््य सं स्थाको प्रमुि सहित अको एकजना स्वास््य कमीले उपलब्ध
र्राएको पूजीको आधारमा समेत समन्वय सगमगतले िवाइ उद्दार सम्बन्धमा गनणगय र्नग सक्नेछ ।
(ङ) समन्वय सगमगतको गनणगय अनुसार सदस्य सखचवले सेवा प्रदायक सं स्थालाइ िवाइ उद्दार सेवा
उपलब्ध र्राउन तत्कालै मौखिक र पगछ गलखित आदे ि ददनेछ ।
(च) समन्वय सगमगतको बैठक तत्काल बस्न सक्ने अवस्था नर्एमा सदस्य सखचवले सं योजकको आदे ि
गलइ सगमगतबाट पगछ अनुमोदन र्राउनेर्री िवाइ सेवा उपलब्ध र्राउन िवाइ सेवा प्रदायक
सं स्थालाइ आदे ि ददन सक्नेछ ।
(छ) सदस्य सखचवबाट आदे ि प्राप्त िुदा साथ सेवा प्रदायक सं स्थाले जगत सक्दो गछटो आफ्नो िवाइ
साधन तोहकएको स्थानमा पठाइ तोहकए बमोखजम ज्यान जोखिममा परे की र्र्गवती तथा सुत्केरी
महिला लाइ उद्दार र्री दर्ा १२ मा उल्लेि र्एबमोखजम नखजकको

तोहकएको अस्पतालमा

पुयागउने व्यवस्था र्नुग पनेछ I
(ज) दर्ा ३ को िण्ड (ज) मा उल्लेखित ज्यान जोखिममा परे की र्र्गवती तथा सुत्केरी महिला वािे क
अन्य व्यखक्तको िकमा यो सेवा उपलब्ध िुने छै न I
(झ) िण्ड (ज)

अनुसार िवाइ उद्दार र्दाग कुरूवा तथा रे िदे िको लागर् उद्दार र्नुग पने महिलाको

स्वास््य अवस्था िे री एकाघरका सदस्य वा नखजकका सं रक्षक र्री बढीमा दुइजना सम्मलाइ साथै
जान िवाइ चालकले अनुमगत ददन सक्नेछ ।
१०= सेवा प्रदायक सं स्थाले उद्दार कायगको हववरण मन्त्रालयमा पेि र्नुग पनेछ:(क) िवाई उद्दार र्दाग लार्ेको िे गलकप्टरको उडान समय नार्ररक उड्डयन प्रागधकारणबाट प्रमाणीत
र्राई पेि र्ने।
(ि) उद्दार र्ररएको महिलाको नार्ररकताको प्रमाखणत प्रगतगलपी वा पररचय िुल्ने पत्रको प्रगतगलहप ।
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(र्) स्थानीय स्वास््य सं स्थाको प्रमुिसहित दुइजना स्वास््यकमीको गसर्ाररस पत्रको प्रगतगलहप।
११= िवाई उद्दार र्ररएकी महिलाकोतर्ग बाट गनम्न हववरण मन्त्रालयमा पेि र्नुग पनेछ:(क) स्थानीय तिको गसर्ाररस सगमगतले उद्दारको लागर् र्रे को गनणगय सहितको पत्र ।
(ि) स्थानीय स्वास््य सं स्थाको प्रमुिसहित दुइजना स्वास््यकमीको गसर्ाररस पत्र।
(र्) उद्दार र्ररएको महिलाको नार्ररकताको प्रमाखणत प्रगतगलपी वा पररचय िुल्ने पत्र ।
१२. स्वास््य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
(क) ज्यान जोखिममा परे की र्र्गवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास््य उपचार र्नगको लागर् दर्ा ५
बमोखजमका खजल्ला र स्थानबाट िवाइ उद्दार र्री सम्बखन्धत प्रदे ि गर्त्र पने दे िाय बमोखजमका
पायक पने नखजकका अस्पतालमा पुयागउने व्यवस्था र्ररनेछःगस.

स्थानको

नं.

हववरण

तोहकएको अस्पताल

१.

प्रदे ि नं. १

कोिी अंचल अस्पताल मोरं र्,

२.

प्रदे ि नं. २

सर्रमाथा अञ्चल अस्पताल सप्तरी, जनकपुर अं चल अस्पताल जनकपुर,
नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल पसाग, हवरर्न्ज

३.

प्रदे ि नं. ३

|

परोपकार प्रिुती तथा स्त्रीरोर् अस्पताल थापाथली, र्रतपुर अस्पताल
खचतवन,

४.

र्ण्डकी प्रदे ि

पखिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोिरा,

५.

प्रदे ि नं. ५

लुखम्बनी अञ्चल अस्पताल, राप्ती उप क्षेत्रीय अस्पताल, र्ेरी अंचल अस्पताल

६.

कणागली प्रदे ि

कणागली स्वास््य हवज्ञान प्रगतष्ठान जुम्ला, मध्यपखिम क्षेत्रीय

बाुँके नेपालर्ं ज |

अस्पताल

सुिेत |
७.

सुदूरपखिम

सेती अंचल अस्पताल धनर्ढी |

प्रदे ि
(ि) िवाई साधन िेगलकप्टर अवतरण र्एको स्थानबाट अस्पतालसम्म ल्याउनको लागर् तोहकएको
अस्पतालले एम्बुलेन्स सेवा उपलतब्ध र्राउनु पनेछ । सोको लागर् समन्वय सगमगतले अनुरोध र्नेछ
।
(र्) मागथ िण्ड (क) बमोखजमको अस्पतालमा स्वास््य तथा जनसख्या मन्त्रालयसं र्को सिकायगमा गन:
िुल्क उपचारको व्यवस्था गमलाइनेछ I
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(घ) उद्दार र्ररएकी महिलाको र्र्गवती तथा सुत्केरी

महिला एवं नवजात खििुको उपचारमा लार्ेको

अन्य उपचार िचग रकम यो कायगक्रमबाट उपलब्ध िुने छै न I
(ङ) अस्पतालमा र्नाग र्एकी सुत्केरी महिलाको उपचार र गडस्चाजग र्एको हववरण सम्बखन्धत अस्पतालले
महिला बालबागलका तथा जेष्ठ नार्ररक मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।

१३. अनुर्मन, मुल्यांकन तथा प्रगतबेदन
ज्यान जोखिममा परे की र्र्गवती तथा सुत्केरी महिलालाई िवाई उद्दारसम्बन्धी कायगको मन्त्रालय,
हवर्ार् र यस अन्तर्गत बनेको सगमगत तथा राष्ट्रपगत महिला उत्थान कायगक्रम गनदे िक सगमगतले
आवश्यकता अनुसार आवगधक सगमक्षा तथा

मुल्यांकन र्नेछ I सेवा प्रदायक सं स्थाले िवाई

उद्दार सम्बन्धी सम्पादन र्रे का कायगिरुको हववरण प्रत्येक महिना महिला बालबागलका तथा जेष्ठ
नार्ररक मन्त्रालय, राष्ट्रपगत महिला उत्थान कायगक्रम समन्वय िािामा उपलब्ध र्राउन पनेछ I
१४. अन्य व्यवस्था
ज्यान जोखिममा परे की र्र्गवती तथा सुत्केरी महिलाको िवाई उद्दार सम्बन्धी कायग सम्बन्धमा
बाधा अडकाऊ र्ुकाउने अगधकार मन्त्रालयमा गनिीत िुनेछ I
माननीय मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गमगतः२०७५।७।३०
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