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१. पषृ्ठभतूि 

नेपालको संष्ट्रवधानले नागररकको िौतलक हकको रुपिा स्थाष्ट्रपि गरेको आधारभिू स्वास््य 
सेवालाई राष्ट्रिय स्वास््य नीति २०७६र पररौँ योजनाले प्राथतिकिािा राखेको छ भने 
जनस्वास््य सेवा तनयिावली, २०७७ को अनसुचुी १ िा आखँा स्वास््य सेवा सिेष्ट्रिएको छ।  

आखँा स्वास््यको क्षेििा सावघजतनक तनन्त्ज साझेदारी र बह ुक्षेिीय सिरवय िार्घ ि आखँा 
स्वास््य सेवाको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार हुँदै आएको छ। र्लस्वरूप ट्रकोिा रोगको तनवारणका 
साथै अरधोपन रयूनीकरणिा उल्लेखनीय सर्लिा हातसल भएको छ। त्यसैगरी स्वदेशिै 
इरट्राअकुलर लेरसको उत्पादन र तनयाघि हनु थालेको छ।  

उच्च िथा िध्यि स्िरको आखँा उपचार सेवाको ष्ट्रवस्िारिा उल्लेखनीय प्रगति भए पतन 
प्राथतिक आखँा उपचार सेवाका क्षेििा अझै पतन अपके्षाकृि प्रगति हनु सकेको छैन। सरकारको 
लगानी वषृ्ट्रि गदै आखँा स्वास््य सेवालाई िूल-प्रवाष्ट्रहकरण गनघ आवश्यक छ।िधिेुह, उच्च 
रक्तचाप जस्िा नसने खालका रोगहरुका कारण हनुे अरधोपनका साथै जलतबरद,ु रेष्ट्रिना सम्बरधी 
सिस्याहरु क्रिस वषृ्ट्रि हदैु गैरहेको अवस्थािा तबशेष रणनीति अवलम्बन गनुघपने देन्त्खरछ। 
आखँा स्वास््य सेवािा हनुे ष्ट्रवकास िथा सवघव्यापी पहुँचले ददगो तबकासका लक्ष्य प्राप्त गनघ 
सर्ाउ पगु्दछ। 

उल्लेन्त्खि संबैधातनक िथा नीतिगि व्यवस्थाका साथै अपाङ्गिा सम्वरधी अरिराष्ट्रिय िहासन्त्रधको 
ििघलाई सिेि दृस्िीगि गरी सावघजतनक तनजी साझेदारीको अवधारणा बिोन्त्जि उपलब्ध स्रोि 
र साधनको अतधकिि पररचालन गरी हालसम्ि प्राप्त भएका उपलन्त्ब्धहरु कायि गदै विघिान 
सिस्या र चनुौिीहरूलाई सम्बोधन गनघ “राष्ट्रिय आखँा स्वास््य रणनीति” लागू गररएको छ। 
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२. सिस्या, चनुौिी र अवसर 

दगुघि क्षेिका अतधकांश स्थानहरुिा आखँा उपचार सेवाको पहँूच पयाघप्त नहनु ुष्ट्रवन्त्शष्टकृि आखँा 
स्वास््य उपचार केन्त्रिि सेवा जस्िै िोति तबरद,ु दृष्ट्रष्टदोष उपचार गने अस्पिालहरुको िाि 
ष्ट्रवस्िार हनु,ु  आवश्यकिा अनसुार उपलब्ध आखँा स्वास््य जनशन्त्क्तको सििािलुक ष्ट्रविरण 
हनु नसक्न,ु अनसुरधानबाि प्राप्त ि्यहरू नीति िथा योजना लगायिका तनणघय प्रष्ट्रक्रयािा प्रयोग 
कि हनु,ु एकीकृि  स्वास््य ब्यबस्थापन सूचना प्रणालीिा आखँा स्वास््य सेवा सम्बरधी 
सचुनाहरू नसिेष्ट्रिन ुजस्िा सिस्याहरू छन।् 

आखँा स्वास््य सेवािा सरकारी लगानी वषृ्ट्रि गदै सेवाग्राही िैिी गणुस्िरीय सेवा सतुनन्त्िि  गनुघ 
र देशभरी सञ्चातलि सेवाहरूको प्रभावकारी तनयिन गनुघ चनुौिीपूणघ छ। आखँा स्वास््य सेवािा 
सावघजतनक, तनजी साझेदारीको अवधारणालाई प्रभावकारी कायाघरवयनका लातग उपयकु्त संयरिको 
ष्ट्रवकास गनुघ, , आखँा स्वास््य सेवािा गणुस्िर सधुारका लातग अनगुिन प्रणाली सदुृढ गनुघ  र 
रयूनदृष्ट्रष्ट एवं दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहनहरुलाई सिदुायिा आधाररि दृष्ट्रष्ट पनुघस्थापना सेवािा पहुँच सतुनन्त्िि  
गनुघपने जस्िा चनुौिीहरू रहेका छन।् 

जनस्वास््य सेवा तनयिावली, २०७७ ले  आधारभिू स्वास््य सेवाको सचुीिा आखँा स्वास््य 
सेवालाई सिेि सिेिेको अवस्थािा संर्, प्रदेश र स्थानीय िह बीचको सिरवय र सहकायघ 
िार्घ ि आखँा स्वास््य सेवालाई िूल-प्रवाष्ट्रहकरण गरी सेवाको सञ्जाललाई वडा स्िरसम्ि  
ष्ट्रवस्िार गनघ सष्ट्रकने अवस्था छ।  
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३. दीर्घकालीन सोच 

“स्वस्थ आखँा, सरुदर सिाज” 

४.  लक्ष्य 

गणुस्िरीय आखँा स्वास््य सेवािा  नागररकको सििािूलक र सवघसलुभ पहुँच सतुनन्त्िि गने। 

५. उद्दशे्यहरु 

१) आखँा स्वास््य सेवालाई िूल स्वास््य सेवासँग एकीकृि गदै सेवाको पहुँच सिदुायस्िर 
सम्ि ष्ट्रवस्िार गनुघ। 

२) सरकारको नेितृ्वदायी भतूिका िार्घ ि  आखँा  स्वास््य सेवालाई थप गणुस्िरीय र 
सेवाग्राहीिैिी बनाउन।ु 

३) जनसहभातगिा िार्घ ि प्रबिघनात्िक, प्रतिकारात्िकपनुस्थाघपनात्िक आखँा  स्वास्थ सेवालाई 
कोही पतन नछुिुन भने्न अवधारणा अनरुूप सिदुायस्िर सम्ि पयुाघउन।ु 
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६. उद्दशे्य, रणनीति िथा कायघनीति 

 

उद्दशे्य रणनीति कायघनीति 

१.आखँा स्वास््य सेवालाई िूल 
स्वास््य सेवासँग एकीकृि गदै 
सेवाको पहुँच सिदुायस्िर सम्ि 
ष्ट्रवस्िार गनुघ। 

१.१ आधारभिू स्वास््य सेवािा 
सचुीकृि भएको आखँा सम्बरधी 
प्राथतिक सेवालाई स्थानीय 
िहका स्वास््य संस्था िार्घ ि 
सेवा प्रवाह गने। 

 

१.२ संर् र प्रदेशको सिरवय 
िथा सहकायघिा आखँा 
स्वास््यको ष्ट्रवशेषज्ञ र 
ष्ट्रवन्त्शष्ट्रष्टकृि   स्वास््य सेवाको 
ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गने। 

 

क) स्थानीय िहका स्वास््य संस्थाहरुिा कायघरि स्वास््यकिीलाई 
प्राथतिक आखँा सेवा सम्बन्त्रध िातलि उपलब्ध गराई सेवा प्रबाहका 
लातग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ। 

ख) आधारभिू अस्पिालिा नेि सहायक (Ophthalmic Assistant) 
दरबरदी सृजना गरी क्रिशः सेवा प्रवाह गररनेछ। 

ग) २५ देन्त्ख ५० शैय्यासम्िका जनरल अस्पिालहरुिा अप्िोिेष्ट्रट्रस्ि 
(Optometrist) को दरबरदी सजृना गरी दृष्ट्रष्ट दोष, रयनुदृष्ट्रष्ट, आखँा 
सहायकक सािग्री लगायिका सेवा प्रवाह गररनेछ। 

र्) १०० शैय्या र सो भरदा िातथका अस्पिालहरुबाि ष्ट्रवशेषज्ञ र 
ष्ट्रवन्त्शष्ट्रष्टकृि सेवाका लातग आवश्यक दरबरदी सजृना/थप गरी सेवा 
प्रवाहका लातग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ। 

ङ) देशभरका आखँा स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सञ्जाललाई थप 
व्यवन्त्स्थि र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्त्रधि सबै सरोकारवालाहरुसँग  
सिरवय र सहकायघ गररनेछ। 
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उद्दशे्य रणनीति कायघनीति 

२.सरकारको नेितृ्वदायी 
भतूिका िार्घ ि  आखँा  स्वास््य 
सेवालाई थप गणुस्िरीय र 
सेवाग्राहीिैिी बनाउन।ु 

२.१ आखँा स्वास््य सेवाको 
िापदण्ड, गणुस्िर, अनगुिन 
िथा तनयिनका लातग संस्थागि 
संरचना तनिाघण  गने। 

 

२.२ आखँा स्वास््य सेवा 
प्रवाहिा गैर-सरकारी एवं तनजी 
क्षेिको योगदानलाई साझेदारी 
िार्घ ि थप प्रभावकारी 
बनाउने। 

क) स्वास््य िथा जनसंख्या िरिालय अरिगघि उच्चस्िरीय आखँा 
स्वास््य सतिति गठन गरी नीति, योजना िथा अनगुिन िहाशाखालाई 
राष्ट्रिय सम्पकघ  ष्ट्रवरद ुिोष्ट्रकनेछ।  

ख) आखँा स्वास्थ सेवािा सरकारको लगानी क्रिशः वषृ्ट्रि गररनेछ।  

ग) ष्ट्रवन्त्शष्ट्रष्टकृि र ष्ट्रवशेषज्ञ आखँा सेवालाई स्वास््य बीिािार्घ ि सेवा 
प्रदान  गररनेछ। 

र्) गणुस्िरीय आखँा स्वास््य सेवा सतुनन्त्िि गनघ अनगुिन िथा 
तनयिनसँग सम्बन्त्रधि आवश्यक िापदण्ड, तनदेन्त्शका र कायघष्ट्रवतध 
ष्ट्रवकास गरी कायाघरवयन गररनेछ। 

ङ) सरकारी, गैर-सरकारी िथा तनजी स्वास््य संस्थाबाि सञ्चातलि आखँा 
स्वास््य सेवाको अतभलेख र प्रतिवेदनहरुलाई स्वास््य ब्यबस्थापन 
सूचना प्रणालीिा एकीकृि गररनेछ। 

च) भगूोल र जनसंख्याको आधारिा आखँा स्वास््य सेवाको पहुँच 
अतभबषृ्ट्रि गनघ गैर-सरकारी एवं तनजी क्षेिसँग साझेदारी गररनेछ। 
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उद्दशे्य रणनीति कायघनीति 
३.जनसहभातगिा िार्घ ि 
प्रबिघनात्िक, प्रतिकारात्िक, 

पनुस्थाघपनात्िक आखँा  स्वास्थ 
सेवालाई कोही पतन नछुिुन भने्न 
अवधारणा अनरुूप सिदुायस्िर 
सम्ि पयुाघउन।ु 

 

३.१  आखँा स्वास््य सेवालाई 
तबद्यालय स्वास््य कायघक्रििा 
सिावेश  गने। 

 

३.२ ज्येष्ठ नागररक, रयूनदृष्ट्रष्ट 
र दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहन व्यन्त्क्त लन्त्क्षि 
ष्ट्रवशेष कायघक्रिहरू सञ्चालन 
गने। 

 

३.३  आखँा स्वास््यसम्बरधी 
जनचेिनािलुक कायघक्रिहरु 
सञ्चालन गने। 

क) तबद्यालयिा हरेक वषघ दृष्ट्रष्ट पररक्षण गररनेछ। 

ख) रयूनदृष्ट्रष्ट र दृष्ट्रष्टष्ट्रवष्ट्रहन व्यन्त्क्त लन्त्क्षि जीवन सहयोगी 
कायघक्रिहरू सञ्चालन गररनेछ। 

ग) ज्येष्ठ नागररकको तनयतिि आखँा स्वास््य परीक्षण गरी 
आवश्यक उपचारको व्यवस्था गररनेछ। 

र्) स्थातनय िहका स्वास््य शाखा/िहाशाखा/ तबभाग िार्घ ि 
आखँाको हेरचाह, तनयतिि परीक्षण, उपचार, आखँा दान 
लगायिका तबषयिा जनचेिनािलुक कायघक्रिहरु सञ्चालन 
गररनेछ। 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

७. ष्ट्रवन्त्िय स्रोि 

हाल सम्ि आखँा स्वास््य सम्बरधी सेवा  िूलि वैदेन्त्शक अनदुान िथा गैर-सरकारी क्षेिद्वारा 
संचालन भईरहेको छ। यो रणनीति कायाघरवयन भएपिाि सङ्घ, , प्रदेश र स्थानीय सरकारले 
क्रिशः लगानी बषृ्ट्रि गदै बहकु्षेिीय सिरवय, सहकायघ र साझेदारी िार्घ ि ष्ट्रवन्त्िय स्रोि सतुनन्त्िि 
गररनेछ।  

८ .अनगुिन िथा िूल्याङ्कन 

आखँा स्वास््य रणनीतिको कायाघरवयन तनकायहरुको कायघसम्पादनिा सधुार ल्याउने उदे्दश्यले 

सेवा िथा कायघ प्रगतिको अनगुिन गनघ आखँा उपचार कायघक्रिको सम्पादन न्त्स्थति, प्राप्त उपलब्धी 
िथा सेवाको गणुस्िर सतुनन्त्ििाको िापन गनघका लातग चसु्ि र प्रभावकारी संयरि कायाघरवयनिा 
ल्याइनेछ।यसकालातग राष्ट्रिय स्वास््य नीति अनकुुल हनुे गरी स्वास््य िथा जनसंख्या 
िरिालयले प्रभावकारी अनगुिन िथा िूल्याङ्कन प्रणालीको ष्ट्रवकास गनेछ।  

९. जोन्त्खि ष्ट्रवश्लषेण 

यस रणनीति कायाघरवयन गदाघ आउन सक्ने संम्भाष्ट्रवि जोन्त्खि तनम्न बिोन्त्जि हनु ेछन:् 

क) आखँा स्वास््य प्रदायकहरुको सिरवयात्िक सहयोग िार्घ ि िाि आखँा स्वास््य सेवालाई 
राष्ट्रिय स्वास््य प्रणालीिा आवि गरी संचालन गनघ सष्ट्रकने। 

ख) आखँा स्वास््य सेवािा सििािलुक पहुँचका साथै गणुस्िरीय सेवा प्रदान गनघ यो रणनीति 
कायाघरवयन गदाघ थप आतथघक दाष्ट्रयत्व हनु ेदेन्त्खरछ।  

१०. ष्ट्रवष्ट्रवध 

यो रणनीति कायाघरवयन लगायि आखँा स्वास््य सम्बरधी ददशा तनदेश गनघ स्वास््य िथा 
जनसंख्या िरिालयिा आखँा स्वास््य सम्बरधी उच्चस्िरीय सतिति गठन गररनेछ। प्रदेश िथा 
स्थानीय िहले आवश्यकिा अनसुार सतितिहरू गठन गनघ सक्नेछन।् यो रणनीतिको 
कायाघरवयनको लातग सियवि लागि अनिुान सष्ट्रहिको कायघयोजना िजुघिा गरी लागू गररनेछ।  

 


