
आप्रवासीहरुका लागि 
स्ास्थ संिठन र 
नीगिहरुमा भाि ललनको 
लागि दिशाननिदेशन।
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नोवेम्बर २०१८ देखि मार्च २०२० मा लेखिएको र सम्ादन गररएको।

अनुवाददत र मध्यस्थता  द्ारा : 

Manisha Jaiswal  मनिषा जैसवाल   नेपाली
Mehejabin Chowdhury Shejuthi बंगाली  
Valérie de Mira Godinho फे्न्च  
Wu Yanli चरननयाँ  

भाि नकन ललन े?
कार्यमा जािकारी (“Informa em Ação”) परररोजिा प्रवासीको लागि राष्ट्रिर स्वस्थ सेवामा 
अझ राम्ो पहुँच प्रबन्ध िि्यका लागि साथै रस परररोजिाको प्रभावकाररता सुधार िि्यका लागि 
जािकारी भेला तथा संकलि, ववगभन्न पृष्ठभूगम र उत्पगतबाट आएका व्यक्तिहरुको अवधारणामा 
केन्द्रित िरी ववकास िररएको हो।री व्यक्तिहरु र राष्ट्रिर स्वस्थ सेवा पेशेवरहरु एक प्रवरिरामा 
संलग्न भई संसृ्गतक मध्यस्थता र संवाद उपकरणहरु प्ररोि िररे ववगभन्न संसृ्गतक फ़े्म्ोक्य  
तैरार िरररो।
रस परररोजिाको औपचाररक पाट्यिर  GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos   हो 
र िैर- औपचाररक साझेदारहरु   ACeS Lisboa Central  (केन्द्रिर ललस्बि स्वस्थ एकाई समूह) 
र  GABIP Almirante Reis (ललस्बि ििरपाललका, आिा खाि फाउने्शि पोतु्यिल र आरोइस 
इलाकाद्ारा )प्रचाररत हि्। साझेदार  र समुदार समूहहरु द्ारा अिुवाद िररएको, जसले रस 
उत्पादिको लागि निम्न भाषाहरु  अंग्ेजी, चचनिरा, िेपाली, पोतु्यिाली, फ्ान्ेली र बंिललको ववकास 
प्रवरिरामा सवरिर रुपमा भाि ललए।

प्रराररत द्ारा : साझेदारहरू :

ववकािसत द्ारा :

आच थ्ि क सहयोगा््च : 

डि
ज
ार
्इनः

िािररकता अभ्ासको स्वास्थ िीगतका पररभाषा, अििुमि र मलुाकंि पनि िि्य सवकन्छ। 

स्वास्थ िीगतहरुको सधुार बार ेआफ्ो अिभुवको रोिदाि िि्य महत्वपणू्य छ। उदाहरणको लागि 
ररुोपमा उपलब्द औषचधको खरुाक प्रार जापािको भन्ा धेर ैछ- हि सक्छ जापानिज वंशका 
मानिसहरुल ेकम खरुाकको औषचध उत्पादि िि्य औषचध निरगमत ििने इकाईमा निवदेि नदि 
चाहन्छि ् (जिु जापानिज व्यक्तिहरुका लागि र जापानिज जस् ैशारीररक बिोटका व्यक्ति र / 
अथवा बच्ाहरुका लागि उपरतुि हन्छ)। कुि ैऔषचधहरुल ेकेवह जविबटुी चचरासुँि प्रगतवरिरा 
िद्यछि ्- हि सक्छ ती व्यक्तिहरुल ेआफूल ेललिे परे पदाथ्यल ेहिे प्रभावको बारमेा ररपोट्य िि्य 
चाहन्छि।् 

अथवा हिसक्छ मानिसहरुको ससृं्गतमा स्वास्थ सवेाहरुको लागि कुि ैअपवू्य आवश्यकता छ जुि 
उचचत इकाईद्ारा सम्ोधि ििु्य पछ्य।
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महत्वपरु्ण कुरा :   स्वस्थको मौललक कािूि - कािूि िं ९५/२०१९ 

काििू ि ं१०८/२०१९ स्वास्थमा साव्यजनिक सहभागिताको लागि बिापत्रलाई स्वीकृत 
िररएको (“Carta para a Participação Pública em Saúde” ) र रो कसरी 
प्रचार, कार्यिरि र मलुाकंि िि्य सवकन्छ । रो कािूि अझ ैकार्यिरि हिकोलागि 
ववशषे निरमहरुको प्रतीक्ामा छ। रो सामदूार आधाररत प्रवरिरा पचछ पाररत भएको 
हो जूि चार वष्य अिािी सरुु भएको हो।

पोिु्णिलको बारमेा केदह महत्वपरु्ण जानकारी : 

• ACES : स्वास्थ के्रिहरुको साझा बोि्यको समहू । 

• िीवरितो -ललं  (Decreto-Lei): कािूि जिु क्ागबिेट / सरकारद्ारा जारी िररन्छ। 

• ललं  (Lei): काििू जूि ससंदल ेजारी िद्यछ। 

यी योििान अधिक नवशशष्ट वा अधिक सामान्य हुन सक्छ। 

•  मानिसको ववलशष्ट ववशषेताहरु (सवंदेी, शारीररक, भागषक, सासृं्गतक, आनद ) कसरी व्यवहार 
िि्य सवकन्छ?

•  ववगभन्र परम्पराको बारमेा कसलैाई दबाव िनदएर अिकूुललत तररकाल ेअपिाउि सवकन्छ?

•  राष्ट्रिर स्वास्थ सवेा (“Serviço Nacional de Saúde - SNS” ) गभत्र कसरी गबरामी 
सवेाको ग्ारने्ी हि सक्छ? 

•  स्वास्थ िीगत मलूाकंिको बारमेा जािकारीको प्रसारको ग्ारने्ी िि्य कसरी सवकन्छ? 

•  कसरी सब ैिीगतहरुमा स्वास्थ लािु िि्य सवकन्छ ? 

इत्ादी।

माि्णिश्णन लसद्ान्तहरू

धारा ६४, पोतु्यिाली िणतन्त्रको संगबधािल ेरसलाई रस प्रकार स्थागपत िद्यछ "सबैल ेआफ्ो 
स्वस्थको संरक्ण ििने अचधकार छ र स्वास्थ सवेाको व्यवस्थापि ववके्रिीकृत र सहभागितामरी 
हिछे। रो कुरा स्वास्थ सम्न्न्ध मौललक कािूिको ससद्ान्त २० मा लखेखएको छ। ("Lei de 
Bases da Saúde -LBS")।
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महत्वपुर्ण कुरा: 

तपाईल ेप्रशासनिक कािजातहरुमा पहुँच काििू अन्ति्यत सक्छम अचधकारीहरुबाट 
प्रशासनिक र वातावरनिर जािकारी अिुरोध िि्य सक्हुन्छ (“Lei de Acesso 
aos Documentos Administrativos”), काििू ि ं२६/२०१६। रनद तपाइको 
अिरुोधको उत्तर आएि अथवा रो काििू उल्लङ्घि िररएको छ भि,े प्रशासनिक 
कािजातको आरोिमा ििुासो दता्य िि्य सवकन्छ (“Comissão de Acesso aos 
Documentos Administrativos”), रो पोतु्यिाली ससंदमा सचंाललत स्वतन्त्र 
निकार हो।

2. साव्णजननक परामश्ण  

केन्द्रिर र स्थािीर प्रशासिहरु निरगमत रुपमा साव्यजनिक परामश्यका लागि निरम, नदशानिददेशि र 
अन्य उपकरणहरुको दाररा प्रदाि िद्यछ। परामश्य वा साव्यजनिक सिुवुाइ अवचधको समरमा कुिै 
पनि व्यक्ति वा ससं्थाल ेकािजात अध्यि िि्य र रोिदाि पठाउि सक्दछि।् सब ैरोिदािहरु मान्य 
प्रस्ाववत सशंोधिहरु देखख टटप्पणीहरु हि , जिु निक्चित अगभमखुीकरणलाई समथ्यि िद्यछ। 

यी कािजािहरुका केदह उिाहररहरु ननम्न प्रकार छन्: 

• राष्ट्रिर स्वास्थ रोजिा र ववषरित प्राथगमक कार्यरिमहरु,

• क्ते्रीर स्वास्थ रोजिाहरु ,

• स्थािीर स्वास्थ रोजिाहरु ,

• अचधकार पत्र (Charters), रणिीगत, रोजिा र स्वास्थको बारमेा अन्य कार्य रोजिा 
उपकरणहरु।

सहभागिता सामान्यता ललखखत रुपमा र इमले माफ्य त िररन्छ, र सत्यहरुको ग्ारन्ी हिपुद्यछ, ववगभन्र 
व्यक्तिित आवश्कताहरुलाई ध्यािमा राखदै धरे ैभन्ा धरे ैव्यक्तिको समावशेी सहभागिता हिु 
पद्यछ।

1. जानकारी, सुझाव, प्रशंसा र 
उजरूीकालागि अनरुोि 

एक व्यक्तिित आधारमा वा सघंहरु माफ्य त  सहभागितामा 
"साधाहरण" कार्यहरु समावेश िद्यछ जसै् जािकारी 
अिरुोध ििु्य, सझुावहरु नदि, सवेाहरु वा कम्यचारी 
सदस्यहरुको प्रशसंा ििने वा ििुासोहरु उजरूी ििने जस्ा ।

प्रशसंा र ििुासोहरु व्यक्तिित रुपमा उजरूी पसु्कमा लखेरे नदि सवकन्छ (“Livro de 
Reclamações”) (सरकारी सवेाहरुमा पहलेो वकताब ) अथवा स्वास्थ निरमि प्राचधकरिको 
वेबसाइटमा उपलब्द अिलाइि फारम प्ररोि िि्य सवकन्छ (“Entidade Reguladora da 
Saúde - ERS”)  [www.ers.pt].

 ERS को साथ,ै ननम्र राष्ट्रिय ननकायहरुलाई पनन सम्पक्ण  िन्ण सनकन्छ: 

• क्ते्रीर स्वास्थमा कािूिी मागमला र  क्ते्रीर स्वास्थ प्रशासिको िािररकको कारा्यलर,

• प्राथगमक स्वास्थ सवेाका लागि स्वास्थ के्रिहरुको समहूको िािररकको कारा्यलर (ACES),

• अस्पताल हरेचाहको सम्न्धमा अस्पतालहरुका लागि िािररकहरुको कारा्यलर.

सहभागििाका लागि अवसरहरु 
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4. नवशशष्ट काय्णको लागि काय्ण समूहहरु द्ारा सनुुवाईमा सहभागििा  

त्हाुँ ववलशष्ट औपचाररक सहभागिता ररति स्थािहरु छि् जूि एक ववलशष्ट कार्यको लागि 
स्थागपत कार्य समूह संि सम्न्न्धत छ। जब कार्य पूरा हन्छ, कार्य समूह बन् िररन्छ। प्रार 
री समूहहरुमा स्वास्थ सेवा प्ररोि ििने व्यक्तिहरुका प्रगतनिचधहरु सामेल हन्छि्। 

यस प्रकारका काय्ण समूहका केदह उिाहररहरु : 

• राष्ट्रिर स्वास्थ रोजिाका लागि सल्लाकार सगमगत (“Plano Nacional de Saúde - 
PNS”)  २०२१-२०३०, 

• राष्ट्रिर स्वास्थ सेवामा स्वास्थ सेवाका लागि पहुँच प्रबन्ध प्रणालीहरुको मुलांकि िि्य 
स्वतन्त्र प्राववचधक समूह।

3. पोिु्णिाली ससंिीय सगमगि र समूहद्ारा साव्णजननक सनुुवाई  

(Assembleia da República) पोतु्यिाली िणतन्त्रको निकार हो जसमा कािूि बिाउिे 
अचधकार छ र केवह मागमलामा त्ो छ्यमता सरकारलाई सुम्म्पनदन्छ (रद्दगप सरकारले 
निररक्छि िरकेो सेवाहरुको संिठिमा केवह मागमलाहरू समावेश भए पनि, कािूि र 
निरमहरु सरकारले मात्र ससज्यिा िि्य सक्छ)। आफ्ो कामलाई सुचारु िि्य संसदलाई 
सगमगत र ववषरित कार्य समूहमा व्यवक्स्थत िररएको छ। 

सगमगतहरु अस्थारी हि सक्छि् (जब एक समर रखेा र/ वा ववलशष्ट उदे्दश्यहरु हन्छि्)  
वा स्थारी सगमगत हुँदा। स्थारी सगमगतहरु प्रत्ेक निवा्यचि पचछ िठि हन्छि् र ती संसदको 
सम्पूण्य अवचधको लागि हन्छि्, स्वास्थ सगमगतलाई सधै समावेश िररएको हन्छ। कार्य 
समूहहरुसंि अचधक ववलशष्ट ववषरवस्ुहरु हन्छ र व्यवस्थागपकाको अन्त्य हिु अचघ 
उिीहरुको अगभराि पूरा भइसकेको अवस्थामा बन् हि सक्छ।

संसदमा री आन्तररक संिठि संरचिाहरु साथै प्रत्ेक पाटटीका लागि संसदीर समूह पनि 
छि् जसले दुई वा बिी प्रगतनिचधसभा चुिेका छि्। 

सगमगत, कार्य समूह र संसदीर समूहले साव्यजनिक सुिुवाईको आरोजिा िि्य सक्दछि्। 
गतिीहरु सामान्यता ववशेष निकारहरु र व्यक्तिहरुलाई निश्च्च्त लशष्यकमा सुन्र आमाष्टन्त्रत 
िछ्यि् र सुिुवाई कुिै पनि संघ द्ारा सहभागिताको लागि खुल्ला हन्छ। रद्दगप व्यक्तिित 
रुपमा भाि ललिे माने्छ सारद िै हन्छ। 

अधिक जानकारीको लागि, संसिको वेबसाइटमा सम्पक्ण  िनु्ण होला 
- [www.parlamento.pt]
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5.1 राष्ट्रिय स्ास्थ बोर्ण (“CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE –CNS”)            

स्वास्थ सम्न्न्ध वत्यमाि मौललक कािूिल े"राष्ट्रिर स्वास्थ बोि्य एक स्वतन्त्र सहभागितामलूक 
ससं्था हो जसल ेस्वास्थ िीगत स्थापिा िि्य सरकारलाई सल्लाकारको भगूमका खेलछ र 
स्वास्थ प्रणालीको सचंालिमा सरोकारवालाहरुलाई प्रगतनिचधत्व िद्यछ"। 

CNS को कामकाजी िीरिरी-कािूि (“Decreto Lei”) मा पररभागषत छ िं ४९/२०१६। 
रसमा ६० सदस्यहरु छि,् जसमध्य े ६ (२०%) प्ररोिकता्यका प्रगतनिचधहरु हि,् जिु पोतु्यिाली 
ससंदले पणू्य बहमतमा ससंदहरुको निवा्यचिमा गबरामीको संिठि सवहत चुिकेा हन्छि। 

हाल, CNS मा प्ररोिकता्यहरु प्रगतनिचधत्व ििने सब ैव्यक्तिहरु त्हाुँ रोि भएका मानिसहरुलाई 
प्रगतनिचधत्व ििने सघंहरुको तफ्य बाट छि।्

रसको आफ् ैपहलमा वा सरकार वा ससंदले अिुरोध िरकेो बेला CNS "स्वास्थ िीगतसुँि 
सम्न्न्धत गबषरहरुमा रार र ससफाररस ववचार िि्य र जारी िि्य" लजमे्वार हन्छ, रसमा 
राष्ट्रिर स्वास्थ रोजिा र स्वास्थको ववगभन्र छेत्रमा अिसुन्धाि र िवीिता समावशे छ। स्वास्थ 
िीगतमा ववश्षेण र साव्यजनिक बहसलाई प्रोत्ावहत िि्यका लागि अन्य कत्यब्यहरुका साथै 
लजम्वेार पनि छ। 

CNS ल ेअिरुोध िि्य सक्दछ वक कुि ैपनि 
साव्यजनिक वा निजी निकारल ेआफ्ो लक्ष्य 
परूा िि्य अपररहार्य तत्वहरु प्रदाि िद्यछ, र री 
निकारहरुल े उिीहरुबाट अिरुोध िररएको 
सब ैसमथ्यि प्रदाि िद्यछ।

5.2 औषधि, लािु औषि लि र हाननकारक मदिरा सवेन सम्बन्धि समस्ाहरुको 
लागि राष्ट्रिय बोर्ण   

िीरिरी- कािूि (“Decreto-Lei”)  द्ारा बिाईएको १/२००३ (संशोचधत द्ारा िीरिरी- कािूि 
(“Decreto-Lei”) िं ४०/२०१०) रो राष्ट्रिर बोि्य "लािु औषध , लािु औषधको दुरुप्ररोि 
र हानिकारक खपत सम्न्न्ध िीगतमा प्रधािमन्त्री र सरकारको सल्लाहकार निकार हो। 
मनदरा र री मागमलाहरुको लागि कार्यरिमहरुमा मुख्य उपकरणहरु पररभागषत िि्य र 
कार्यन्वरि िि्यका साथै प्रधािमन्त्री वा सरकारका सदस्यहरुले लािु औषध सम्न्न्ध िीगत 
समन्वरका लागि लजम्ेवार भएकोमा पेश िरकेो कुिै पनि मागमलामा लजम्ेवार छ। 

रस बोि्यमा भाि ललिे एक संस्थाको माध्यमबाट मात्र रसलाई िठि िररन्छ र रसको 
संरचिा निक्चित छि् ।

5.3 केष्ट्रिय प्रशासनको ननकायका लागि सल्ाकार बोर्ण   

केन्द्रिर प्रशासिका धेर ै निकारसंि सल्लाकार बोि्यहरु छि्। री बोि्यहरुले उिीहरुलाई 
तोवकएका कत्यव्यहरु राम्ोसंि सम्पादि िि्यको लागि रोिदाि प्रदाि िद्यछ, वकिवक 
उिीहरुको व्यवस्थापि बोि्य र प्राववचधक स्ाफले राखेका जािकारी स्वस्थ सेवाका 
प्ररोिकता्यको हसैसरतमा परामश्य बोि्यले संकलि िि्य सक्े ववगभन्र प्रकारका अिुभवहरु 
छैिि्। जसमा गबरामीहरु, गबिा उपभोतिाहरु र सामान्य रुपमा स्वस्थ सेवाको 
प्ररोिकता्यहरुको प्रगतनिचधत्व ििने संघहरुका प्रगतनिचधहरु समावेश छि्।

सल्ाहकार बोर्ण भएका ननकायका उिाहरर :

• राष्ट्रिर औषचध र स्वास्थ उत्पादि प्राचधकरण (“Autoridade Nacional do Medi-
camento e Produtos de Saúde, I. P.- INFARMED”), र 

•  स्वास्थ निरामक निकार 

सबै राष्ट्रिर क्ेत्रित निकारहरु जसले स्वास्थ क्ेत्रमा काम िछ्यि्; सल्लाहकार बोि्यहरु 
हिुपद्यछ । 

राष्ट्रिय ननकायहरुको लागि 
सल्ाकार सगमगि 



12 13

6. स्ास्थ के्रिहरु (ACES ) को समूहहरुको लागि सामिुाययक बोर्णहरु             

१९७१ मा साव्यजनिक स्वास्थ सेवाको पिुि्यटठत भरो। १९९९ को सुधार कार्यमा स्वास्थ 
के्रिहरुमा िािररकको सहभागिता औपचाररक बिाउि े निकार -सल्लाहकार बोि्य िठि 
िररएको चथरो जिु २००३ मा कारम िरररो । िीरिरी- कािूि (“DecretoLei”) ि ं२८/२००८ 
ल ेस्वास्थ के्रिहरुको सल्लाहकार बोि्यलाई स्वास्थ के्रिहरुको समहूको लागि सामदुायरक 
बोि्य (“Agrupamento de Centros de Saúde -ACES”) संि प्रगतस्थापि िरररो र 
सम्पणू्य देशका लागि बोि्यको संरचिा समाि तररकाले बिाइरो।

िािररकका अन्य कम वा कम प्रत्क् प्रगतनिचधहरु मधे्य प्रते्क समदुार बोि्यल ेप्रश्नमा 
रहकेा ACES का प्ररोिकता्यहरुको प्रगतनिचध पनि सामले िद्यछ।   

सामदुायरक बोि्यको अध्यक्ता ििने व्यक्ति, जिु सधैँ ACES संचाललत के्त्रको ििरपाललका 
पररषदहरुल ेसकेंत िद्यछ, ACES को कार्यकारी बोि्यमा पनि हन्छ।

सामदुायरक बोि्य कम्तिमा प्रत्के ६ मवहिामा एक पटक भेट्ि ुपछ्य।

7. अस्पिालहरु र स्थानीय इकाईहरुको लागि सल्ाहकार बोर्णहरु            

सल्लाहकार बोि्यहरु SNS मा अस्पतालको सिंठि फ़े्म्ोक्य को वहस्ा हि् -िीरिरी कािूि 
(“DecretoLei”) ि ं १८/२०१७, प्रदाि िरररो वक गतिीहरु साव्यजनिक व्यवसारका 
निकारहरु हि;् अकको शब्दमा, निजी- व्यवक्स्थत साव्यजनिक अस्पतालहरु (साव्यजनिक- 
निजी साझदेारी अस्पतालहरु ) रसमा समाबशे िररएको छैि। 

परामश्य बोि्यमा एक "प्ररोिकता्यहरुको प्रगतनिचध, सघं वा समाि प्रगतनिचधत्व संरचिा द्ारा 
निरुति " समाबशे िद्यछ। 

ACES को सामदुायरक बोि्यका अस्पतालको सल्लाहकार बोि्यहरु कम्तिमा प्रते्क ६ 
मवहिामा एक पटक भट्ेि ुपछ्य। 

8. स्ास्थको लागि नगैिक सगमगि   

िीरिरी -कािूि (“Decreto-Lei”)  िं ८०/२०१८ ले ससद्दान्त र निरमहरु स्थापिा िद्यछ 
जुि िैगतकता सगमगतको िठि, प्रगतस्पधा्य र कार्यको लागि लािू  हन्छ जसले साव्यजनिक , 
निजी र सामालजक क्ेत्रहरुमा स्वास्थ संस्था गभत्र काम िद्यछ, साथै उच् लशक्ा संस्थाहरुमा 
क्लिनिकल अिुसन्धाि िद्यछ र जैववक चचवकत्ा अिुसन्धाि के्रिहरु जसले क्लिनिकल 
अिुसन्धाि िद्यछ। 

सगमगतमा ५ देखख ११ सदस्यहरु सन्म्ललत हन्छि् (सधैँ बेजोि संख्या ) र कम्तिमा एक 
सदस्य समुदारबाट चुनिएको हिुपद्यछ। सम्ोधि िररएको ववषरहरुमा निभ्यर भएमा 
सगमगतको समुदारका सदस्यहरु हिसक्े अन्य ववशेषज्ञहरुबाट सहरोि माग्न सक्दछि्।  

9. औपचाररक सहभागििाको अन्य रुपहरु   

सबै व्यक्तिले अन्य तररका बाट भाि ललि सक्दछि्, जस्ै िािररकको ववधारी पहल 
(संववधािको धारा १६७, कािूि िं १७/२००३ द्ारा ववनिरगमत), स्थािीर निकारलाई 
नदएको निवेदिहरु, राज्यलाई ररपोट्य अगभरोजक, िािररक कािूिी कारवाही, आनद। 

कािूि िं ४४/२००५ ले ववशेष अचधकारहरुको आिन् ललिे स्वास्थ प्ररोिकता्यहरुको रक्ा 
ििने संघहरुको फे्मवक्य  प्रदाि िद्यछ। 

केन्द्रिर प्रशासिको केवह प्रगतस्पधा्यलाई 
ििरपाललकामा स्थािान्तरण िरपेचछ हामी 
स्वतन्त्र िािररक मतदाताहरुको समूहबाट 
उम्ेदारहरु (र, रनद निवा्यचचत  भएमा, 
जिादेशको अभ्ास) माफ्य त स्थािीर 
िीगतमा सहभागिता बढेको देख्न सक्छौ, 
जसको घोषणापत्र ववशेष िरर सम्न्न्धत 
ववषरहरुमा स्वास्थको लागि साव्यजनिक 
िीगत केन्द्रित छ।
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पररभाषा: 
साइबर अपराि : रो इन्रिटे वा अन्य सम्न्न्धत प्रववचध माफ्य त कसकैो ववरुद् 
वहंसाको प्रकार हो। रसको मतलब इन्रिटेको दुनिरामा कुि ैव्यक्तिलाई िराउि ेवा 
आरिमण ििने हो। 

रोक्सिं ि :  िोक््ंसि भिकेो कुि ैव्यक्तिको निजी िाटा प्राप्त िररे रसलाई इन्रिटेमा 
साव्यजनिक बिाउि ुहो। रो प्रार: उत्पीििको साथ सामले हन्छ।

पोतु्यिलमा साव्यजनिक स्वास्थ के्त्रहरुको दाररामा भाि ललिको लागि सामान्य, 
स्थािीर र रा्रिपगत चिुावमा मतदाि ििु्य महत्वपूण्य रोिदाि हो!

पोतु्यिलमा वधै निवास कािजात भएका केवह आप्रावासीहरुले मतदाि िि्य 
सक्दछि।् सब ैअचधकारका लागि राजिीगतक अचधकार एक समाि छैि। प्रते्क 
प्रकारको चिुाव र मलू देशको लागि ववगभन्र सत्यहरुको बारमेा पत्ता लिाउिुहोस। 
िरै पोतु्यिाली व्यक्तिहरुका लागि मतदाता िामावलीमा दता्य स्वचाललत हुँ दैि। 

थप जानकारी मििािा पोट्णल “Portal do Eleitor” 
[www.portaldoeleitor.pt]  मा उपलब्ध छ।

10. अप्रत्यक्ष सहभागििा   

सहभागिता कार्यको अन्य मुख्य क्ेत्रहरुसंिको संघ माफ्य त हि सक्छ -चाह े रुवा 
व्यक्तिहरुमा स्वास्थ साक्रता बिाउिका लागि उपारहरु कार्यन्वरि िररे, उदाहरणका 
लागि , वा समावेशी, पहुँच रोग् भाषाको प्ररोिलाई प्रोत्ावहत िररे (पारस्पररक संचार 
र सूचिा सामग्ीहरुमा )। 

स्वास्थ िीगतमा प्रभावको साथ सहभागिताको अकको थप हालसालको साइबरको सुरक्ाको 
लागि लशक्ाको प्रबन्ध हो। जब अचधक स्वास्थ अिुप्ररोिहरु छि्, अचधक मेविकल 
उपकरणहरु इन्रिेटमा जिाि भएका छि् र व्यक्तिित िाटा (स्वास्थ िाटा सवहत) को 
अचधक रलजस्रहरु सुरन्दक्त िि्य, र त्हाुँ िराुँ घटिाहरु छि् जसले स्वास्थमा प्रभाव पद्यछ, 
ववशेष िरर सामालजक र मािससक स्वास्थ (साइबर अपराध, िोक््ंसि, इन्रिेटमा रौि 
घनिष्टताको जोखखम र अन्य विलजटल अपराध )।

स्वास्थ िीगतको पररभाषामा सवरिरताको प्रत्क् र अप्रत्क् प्रभाव हन्छ। सवरिरता 
आन्ोलिहरु माफ्य त लािू हन्छि् जसले लािु औषध , रौिकमटी, अपराधको लशकार हिे 
मानिस वा आप्रवासी मानिस र शरणाथटीहरुको अचधकारको रक्ा िद्यछ।



राष्ट्रिय स्ास्थ सेवा “SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE”  गभत्र 
आप्रवासीहरुका लागि स्वास्थ सेवाको बारमेा जािकारी जुि पोतु्यिाली भाषामा छ, 
निम् वेबसाइट माफ्य त हिे्य सक्ु हन्छ। 
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