
  1 

गुर्भाकोट नगर स्वभस््य तथभ सरसफभई नीतत-२०७५ 

                                                कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलि २०७५/७ /२८ गिे 

१. पृष्ठरु्ति    

स्वास््र् क्षेत्रिा भएको प्रगलिहरुिाई लवकासका प्रिखु सचूकाांकहरुको रुपिा लिइन्छ | लवगिका दशकिा गरिबी ि द्वन्दक्ा बाबजदु पलि 

िेपाििे स्वास््र् क्षते्रिा उल्िेखिीर् सफििा हालसि गिेको छ | िपेािको सांलवधाििे स्वास््र्िाई जििाको हकको रुपिा स्थालपि 

गरिसकेको सन्धभयिा सांक्रािक िोगहरु लिर्न्त्रणिा प्राप्त उपिलधधहरुिाई कार्ि िाख्ि,ु िवजाि लशश ुिथा ितृ्र्दुििाई बाांलछि िहसम्ि 

घटाउि,ु बढ्द ैगएको िसिे िोगको प्रकोप लिर्न्त्रण गिुय ि कुिै पलि बेिा हुिसक्िे स्वास््र् सिन्धी लवपि धर्बस्थापि ित्काि गिय, जषे्ठ 

िागरिक, शािीरिक ि िािलसक अपाङ्गिा भएका, एकि िलहिा, खास गरि गरिव, सीिान्िकृि ि जोलखििा िहकेा सिदुार्िाई 

गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा उपिधध गिाउि ु स्थािीर् सिकािको दालर्त्व हो । जिउत्तिदार्ी एव कुशि धर्बस्थापिका िाध्र्िबाट 

आबश्र्क सबै स्रोि ि साधिको अलधकिि ्परिचािि गिी प्राप्त भएका उपिलधधहरुको िक्षा गद ैस्वास््र् क्षेत्रिा लबद्यिाि िथा िर्ााँ 

चिुौिीहरुिाई सही ढांगिे सम्बोधि गिेि िागरिकको स्वास््र् प्रवर्द्यि, सांिक्षण, सधुाि ि पिुस्थापि गिय िालस्िर् स्वास््र् िीलि २०७१ 

को भाबिा अिसुाि गभुायकोट िगिपालिकाको स्वास््र् िीलि िर्ाि गिेको छ । 

२. तिधिभन तस्थतत (रभतस्िय स्तर) 

लबगि साठी बर्यको सांगठलिक प्रर्ासिे स्वास््र् क्षते्रिा उल्िेखिीर् उपिलधधहरु हालसि भएका छि|्शहि केलन्िि ि  उपचािात्िक 

सेवािा िात्र सांिग्ि दलेखए पलि सिकािी ि गैि सिकािी क्षते्रिा गरि आाँखा, क्र्ान्सि, िटुु, लिगौिा, स्िार्,ु हाडजोिी ि प्िालस्टक सजयिी 

सिन्धी लबलशष्ट उपचाि गिय केलह सांस्थाहरु स्थालपि भएका छि|् िोग लिदाि केन्ि िथा प्रर्ोगशािा सदुृढ िथा लवस्िाि भएका छि ्

।लबगि दशकहरुिा ििुुकको िखु्र् सिस्र्ाको रुपिा िही आएका औिो, क्षर्िोग, झाडापखािा, स्वासप्रस्वास, टाइफाइड, दादिुा, 

िहिेखोकी, भ्र्ागिेुिोग, धिषु्टडकाि, हात्तीपाईिे, कािाजाि, िकोिा, एचआइलभ/एड्स जस्िा सांकािक िोगहरु लिर्न्त्रणिा छि ्ि िोग 

भाि घट्दो क्रििा छ । िपेािबाट लबफि उन्ििुि ि पोलिर्ो शनु्र् अबस्थािा आइपगुेको छ| कुष्ठिोग लिवािणको अबस्थािा िहकेो छ । 

धिषु्टगकाि लिवािण भइसकेको ि िकोिा लिवािण हुि ेअवस्थािा छ| हालत्तपाईिेिोग लिवािण अलभर्ाि सांचािि भइिहकेो छ । 

स्वास््र्का िालग िािब सांसाधि उत्पादि, स्वास््र् सेवा, आपलूिय गरिि े और्लध ि सम्पादि गरिि े अिसुन्धािको गणुस्िरिर्िा 

सलुिलस्चििाका िालग लिर्िि गि ेलबलभन्ि लिकार्हरु िेलडकि काउलन्सि, िलसयड काउलन्सि, फािेसी काउलन्सि, स्वास््र् धर्बसार्ी 

परिर्द, आर्बेुद लचलकत्सा परिर्द, िालस्िर् स्वास््र् परिर्द स्थापिा भई कार्यिि िहकेो अवस्था छ|स्वास््र् सिन्धी अन्ििालरिर् 

सांघ/सांस्था ि दाि ृलिकार् एवां अन्र् िारिहरुसांगको सहकार्य ि साझेदािी लवकास भएको छ| स्वास््र् सिन्धी जिचिेिा अलभवलृर्द् भएको 

छ| लशक्षा, सांचाि, र्ािार्ाि, कृलर् िथा खाधन्ि आपलूियिा भएको सापेक्षीि लवकासिे स्वास््र् लबकासिा सघाउ परु्ायएकोछ| 
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र्ी सबैको परिणािस्वरूप स्वास््र् क्षेत्रिा उल्िेखिीर् प्रगलि भएको ि्र् लिम्ि सचूकाइहरुिे प्रष्ठ गदयछि:् 

सी.ि

. 

लबर्र् लब.स.२००७ लब.स.२०४

८ 

लब.स.२०६८ 

(सि ्२०११) 

गभुायकोट िपा स्िि 

२०७४/७५  

१ 
लशश ुितृ्र् ुदि (प्रलि एक हजाि जीलवि जन्ि) २२० १०७ ४६ २  

२ 
िािय ितृ्र् ुदि (पाटी एक िाख जीलवि जन्ि) १८०० ८५० १७० १  

३ 
औशि आर् ुबर्य ३२ ५३ ६८.८ ६७  

४ 
५ बर्यिलुिका बच्चाहरुको ितृ्र् ुदि (प्रलि एक हजाि) २८० १९७ ५४ ३३  

५ 
कुि प्रजिि दि ७ ५.८ २.६ २.१  

६ 
पणूय खोप पाउिे बच्चाहरुको प्रलिशि - - ८७ ८७  

३. सिस्यभहरु तथभ चुनौततहरु 

   स्वास््र् क्षेत्रिे कलिपर् उल्िेखिीर् सफििा हालसि गरिसकेको ि ििुुक सकािात्िक बाटोिा  अग्रसि भइिहकेो भएिा पलि       

   सम्भोधि गरिि ुपिे सिस्र्ाहरु ि चिुौलिहरु आझै थपैु्र छि ्| केलह प्रिखु सिस्र्ा  ि चिुौलिहरु लिम्िािसुाि छि:् 

प्रिुख सिस्यभहरु: 

क. सांलबधािको भाबिा अिसुाि सबै क्षेत्र, िह, िप्का, वगय िथा सिदुार्का िागरिकका िालग स्वास््र्सेवाको सबयसिुभ पहुच 

परु्ायउि सलकएको छैि| 

ख.   िाज्र्को लििन्िि प्रर्ास िहदािहद ै५ बर्यिलुिका करिब आधा बािबालिका ि प्रजिि उििेका िलहिाहरुिा न्र्िू पोर्ण धर्ाप्त छ 

भिे शहिी क्षते्रिा िोटोपि बढ्दो अवस्थािा छ| 

ग. जिवार् ुपरिवियि, बढ्दो खादद््य असिुक्षा िथा प्राकृलिक लबपदिे लसजयिा हुि ेिािलबर् स्वास््र् सिस्र्ा बढ्दो छ| 

घ. क्र्ान्सि, उच्चिक्तचाप िगार्ि िटुुका िोगहरु, िधिुहे, लिगौिा, किेजो ि फोक्सोका िोग िािलसक िोग, दन्ि िोग जस्िा िसि े

प्रकृलिका िोगहरुको प्रकोप बढ्दो छ| त्र्सैगिी, सडक दघुयटिा ि चोटपटकबाट हुिे ितृ्र्कुो सांख्र्ा लदि प्रलिदीि बढ्दो छ| 

ङ.  शहिी क्षेत्रिा प्राथलिक स्वास््र् सेवा कार्यक्रि, जेष्ठ िागरिकको स्वास््र्,िािलसक स्वास््र् बांशािगुि िथा जन्िजाि िोगहरुको 

सम्बोधि, वािाविणीर् स्वास््र्, धर्बसार्जन्र् स्वास््र्, र्वुा, लकशोिलकशोिीहरुको र्ौि िथा प्रजिि ्स्वास््र् लबध्र्ािर् जाि े

उिेि भएका बािबालिकाहरुको स्वास््र् प्रबर्द्यि आलदिा िाज्र्िे पर्ायप्त प्रथालिकिा लदि सकेको छैि| 

च.  गणुस्ििीर् और्लधिा जििाको पहुच, और्लधको सिलुचि प्रर्ोग, अत्र्ावश्र्क और्लध ि उपकिणको िालरिर् उत्पादि ि 

लवििण प्रभावकािी ि जििखुी बिाउि सलकएको छैि | 

छ.  लबध्र्िाि प्रर्ोगशािा सेवा ि और्लध उपकिण आलदको िापदण्ड अिसुािको गणुस्ििर्कु्त आपलूिय हुि सकेको छैि| 

ज.  स्वास््र्किी ि कियचािीहरुको सरुवा, स्वास््र् सांस्थािा स्वास््र्किीहरुको लििन्िि उपलस्थलि, स्वास््र्किीहरुको सिुक्षा  

आलदिा दलेखएका जलटििाहरुिाई र्ोजिाबर्द् रुपिा सम्बोधि गिय सलकर्को छैि| 
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प्रिुख चुनौततहरु: 

क. स्वास््र्सेवा िाई गणुस्िरिर् ि प्रभावकािी ढांगिे प्रवाह गिय आबश्र्क दोहोिो प्रेर्ण प्रणािीको उपर्कु्त कार्यन्वर्ि गिुय पि े| 

ख. अलि सांक्रािक िोग जस्िै बडयफ्िु,स्वाईिफ्िु,िौसिीफ्ि ुवा िर्ा दखेापियसक्ि ेिोगहरुको ित्काि धर्ाबस्थापि, सिर्-सिर्ि 

दखेा पि ेिाहािािीको धर्बस्थापि ि भकूम्प िगार्ि प्राकृलिक प्रोकोपबाट हुि ेसांभालवि िािलबर् क्षलि न्र्िूीकिणका िालग 

पवूय िर्ारि िथा अस्पिाि ि स्वस््र् सांस्था प्राथलिकीकिण  गिुय पि े| 

ग. िवजाि लशश ु वाि िथा िाि ृ ितृ्र्दुि घटाउि, झाडापखािा, श्वासप्रश्वस सम्बलन्ध िोग, औिो, कािाजाि, इन्सेफ्िाइलटस, 

हालत्तपाईिे िोग, डेंग,ु क्षर्िोग, कुष्ठिोग, एचआइलभ िथा खोपद्वािा िोकथाि गिय सलकिे सांक्रािक िोगहरुको लिर्न्त्रण गि े

कार्यिाई थप प्रभावकािी बिाउि ुपिे| 

घ. स्थालिर् स्ििसम्िका स्वास््र् सांस््र्हरुिाई सक्षि बिाउद ै उपर्कु्त सािालजक स्वास््र् लबिा प्रणािी स्थापिा गरि सबै 

िागरिकिाई सिाि रुपिा स्वास््र् सेवा, लशक्षा ि सचूिा उपिधध हुिे अवसि लसजयिा गिाउि ुपिे| 

ङ. जिसांख्र्ाको वलृर्द्को अिपुाििा स्वास््र् क्षेत्रिा स्थालिर् िहको िगालि बढाउि ुपि ेआबश्र्किा छ| 

च. स्वास््र् क्षेत्रका सचूकहरुिा िहकेो क्षेत्रगि असन्ििुििाई ित्काि सम्बोधि गिुय पिे| 

छ. स्वास््र् सम्बलन्ध ऐि, लिर्ि, िीलि, िणिीलि ि कार्यर्ोजिाको सिलुचि ि एकीकृि रुपिा सदुृढ ढङ्गिे कार्ायन्वर्ि गिाउि पि े

आबश्र्किा छ । 

ज. अपाङ्गिा सम्बलन्ध अन्ििालरिर् िहासलन्धको पक्ष िारि भएकोिे आाँखा िदखे्ि,े दृलष्ट किजोि, काि िसनु्िे िगार्ि िािलसक 

िथा शािरिक अपाङ्गिा भएका व्र्लक्तहरुिाई आबस्र्क आधािभिू स्वास््र् सेवािा स्थािीर् िहको िगािी बलृर्द् गिुयपि े

आबश्र्क छ । 

झ. स्वास््र् सेवाको िालग स्थािीर् सिकाििाई अलधकाि सम्पन्ि ि जािउत्तिदार्ी बिाउिको साथै स्थािीर् ग्रालिण िहका 

स्वास््र् कार्यक्रिहरुिा थप जिसहभालगिा जटुाउि ुपि े। 

४.  नँयभ नीततको आिश्कतभ, तनरे्दशक तसद्दभन्त तथभ र्भिी सोच, िभतथ उल्लेतखत सिस्यभ तथभ चुनौततको 

ब्यिस्थभपन गरर गुणस्तररय स्वभस््य सेवभिभ नभगररकको आधीकभर सुतनतस्चत गना यस गुर्भाकोट 

नगरपभतलकभको नीतत जभरर गना आवश्यक छ| यस नीतत तयभर गर्दभा यसकभ केतह िौतलक तनरे्दशक 

तसद्दभन्त प्रततवभर्दन गरर सोतह आधभरिभ नीतत तथभ रणनीतत प्रस्तभव गररएकभ छन|् प्रस्तुत तनरे्दशक 

तसद्दभन्तकभ आधभरिभ स्वभस््य तनतत, को कभयभान्वयन गररनेछ । 

क. र्स गभुायकोट िगिपालिकाका िागरिकहरुिे िौलिक अलधकािको रुपिा आधािभिू िथा गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा प्राप्त गि े

धर्बस्था सलुिलिि गरििेछ । 

ख. िागरिकिे प्राप्त गिे स्वास््र् सेवा सम्बलन्ध सचूिाहरुको सलुिलस्चििा गरििछे । 

ग. र्स गभुायकोट िगिपालिका द्वािा प्रदाि गरििे स्वास््र् सेवा गरिब, लसिान्िकृि ि जोलखििा िहकेा सिदुार्को पहुाँच सलुिलस्चि 

गिे सििाििुक ि सािालजक न्र्ार्को आधाििा कार्यक्रि िजुयिा गरि कार्ायन्वर्ि गरििछे । 

घ. स्वास््र् सेवािा हिेक िह ि प्रकाि िागरिकको सहभालगिा गरििेछ । 

ङ. िागरिकको स्वास््र् प्रबर्द्यि, सांिक्षण, सधुाि ि पिुस्थायपिा सम्बलन्ध िीलि िथा कार्यक्रिहरु र्ो गभुायकोट िगिपालिकाका अन्र् 

िीलिहरुिा पलि सिावेश गिाउद ैिलगिेछ । 
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च. िागरिकिे सबयसिुब ढङ्गिे गणुस्िरिर् स्वास््र् सेवा उलचि िलु्र्िा प्राप्त गिे गरि लिलज क्षेत्रिा सहभालगिा गिाईिछे । 

छ. आन्िरिक िथा बाह्य लिकर्हरुबाट प्राप्त साधि श्रोििाई र्ो िीलि ि ऐि अन्िगयि बिकेा कार्यक्रिहरुिाई प्रभाबकािी रुपिा 

कार्ायन्वर्ि गि ेगरि परिचािि गरििेछ ।  

ज. सिकािी वा अिग सांिचिाको िाध्र्िबाट सिकािी िथा गिैसिकािी क्षेत्रबाट उपिधध गिाइिे सम्पणूय स्वास््र् सेवाहरुको 

लिर्िि गरििेछ । 

झ. स्वास््र् सेवा प्रवाहिाई जवाफदहेीपणूय बिाइिछे| िालरिर् स्िि बाट लिधायिण गरिएका ससिय स्वास््र् कर्यक्रिहरुिाई उच्च 

प्राथलिकिाका साथ कार्ायन्वर्ि गरििेछ । 

    उपरोक्त तनरे्दशक तसद्धभन्तलभई सभथाक रुपिभ कभयभान्वयन गना यस नीततको आिश्यकतभ र्एको हो । 

 ४.१ र्भिी सोच(vision) 

         सबै िागरिकहरु शारिरिक, िािलसक, सािालजक ि भाविात्िक रुपिा स्वस्थ िही उत्पादिशीि ि गणुस्ििीर् जीबि र्ापि गिय 

        सक्षि हुि े। 

४.२. ध्येय(Mission) 

        उपिधध साधिस्रोिको अलधकिि ्प्रर्ोग गरि स्वास््र् सेवा प्रिदर्क, सेवाग्राही ि सिोकािवािाहरु बीच िणिीलिक सहकार्य गरि    

        िागरिकहरुको स्वस्थ िहि पाउिे िौलिक अलधकािको सलुिलिि गि े। 

४.३. लक्ष्य(Goal) 

        आधािभिू िािब अलधकािको रुपिा सबै िागरिकहरुिाई स्वास््र्को अलधकाि सलुिलस्चि गिय गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवािा 

        सबैको पहुाँच बलृर्द् गरि न्र्ार्सांगि एवां जवाफदहेी स्वास््र् सेवा प्रणािीको िाध्र्िबाट स्वास््र् सेवा उपिधध गिाउि े। 

४.४. उरे्दश्यहरु(Objectives) 

        १. िागिीकको िौलिक अलधकािको रुपिा िहेको आधािभिू स्वास््र् सेवा लि-शलु्क उपिधध गिाउिे, 

        २. प्रत्रे्क िागरिकिे सहज रुपिे गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा प्राप्त गिय सक्ि े गरि आबश्र्क और्लध, उपकिण, प्रलवलध ि दक्ष    

            लचलकत्सक,िलसिंग ि  स्वास््र्किीहरु सलहिको प्रभावकािी एवां जवाफफदलेहपणूय स्वास््र् सेवा प्रणािीको स्थापिा गि,े 

        ३. स्वास््र् सेवा प्रवाहिा जिसहभालगिा प्रबधयि गिे| र्स क्षेत्रिा लिलज िथा सिकािी क्षते्रको सांिग्ििा वलृर्द् ि धर्बलस्थि गद ै

            अपित्व प्रवर्द्यि गि े। 

 

५. नीततहरु 

        १. िौलिक हकका रुपिा िहकेो गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा सबै िागरिकहरुको सहज पहुाँचिा पगु्िे गरि (Universal Health 

            Coverage)  प्रभाबकािी रुपिा उपिधध गिाउि एवां आधािभिू स्वास््र् सेवा लिशलु्ख रुपिा उपिधध गिाउिे| 

        २. स्वास््र् सेवा सवयसिुभ एवां प्रभावकािी रुपिा प्रबाह गिे आवश्र्क दक्ष जिशलक्तको र्ोजिा, प्रालप्त, लवकास िथा उपर्ोग 

             गिे| 
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        ३. आर्बेुद लचलकत्सा प्रणािी लवकास िथा प्रचलिि अन्र् पिुक लचलकत्सा प्रणािीहरुको सांिक्षण एवां धर्बलस्थि लवकास गिे| 

        ४. गणुस्ििीर् और्लध ि स्वास््र् सािग्रीको  सहज लिर्लिि िथा प्रभावकािी आपलूिय एवां उपर्ोगिाई सलुिलस्चि गिे | 

        ५. िगि क्षते्र लभत्रका लिलज अस्पिाि, लक्िलिक िथा लिलज स्वास््र् सांस्थाहरुको लिर्लिि लिर्िि, लिर्न्त्रण, अिगुिि िथा 

            लबलभन्ि सचूक हरुको रिपोलिग गिे धर्ाबस्था प्रभाबकािी रुपिा कार्ायन्वर्ि गिे | 

        ६. स्वास््र्सम्बलन्ध सन्दशे एवां सचुिा शिुब रुपिा प्राप्त गिे सचुिाको हक सम्बलन्ध आलधकाििाई कार्यरुपिा परिणि गिय 

            लशक्षा, सचूिा ि सांचाि कार्यक्रििाई उच्च प्राथलिकिा लदई जिस्वास््र् प्रबर्द्यि गिे| 

        ७. गणुस्ििीर् एवां स्वास््र्वर्द्यक खाद्य पदाथयको प्रबर्द्ि प्रर्ोग िाफय ि कुपोर्णिाई न्र्िूीकिण गिे| 

        ८. सक्षि एवां जवाफदहेी सिन्वर्, अिगुिि िथा लिर्िि सर्न्त्र एवां प्रलक्रर्ा द्वािा गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा प्रवाह गिे| 

        ९. स्वास््र् क्षेत्रको धर्बलस्थि िथा गणुस्ििीर् लवकासकािालग साबयजलिक िथा लिलज क्षते्रको सहकर्यिाई  प्रबर्द्ि गिे| 

        १०. स्वास््र्सांग सम्बलन्धि बहुपलक्षर् सिोकािवािा लिकार्हरुको सहकार्यिाई थप सदुृढ गिे| 

        ११. स्वास््र् सांिक्षण िथा गणुस्ििीर् लबकासका िालग साबयजलिक िथा लिलज क्षेत्रको सहकार्यिाई प्रवर्द्यि गिे| 

        १२. लबलबध  

        १३. लवलभन्ि कार्यक्रि/अलभर्ाि सिाचािि सम्बलन्ध िीलि  

        १४. लवत्तीर् श्रोि धर्बस्िा सिबांदी िीलि  

       १५. कियचािी धर्बस्था सम्बलन्ध िीलि  

        १६. िगि िथा स्वास््र् सांस्था स्ििीर् स्वास््र् बर्ाबस्थापि सलिलि धर्बस्था सम्बलन्ध िीलि  

        १७. स्वास््र् लबिा सम्बलन्ध िीलि  

 

६. रणनीततहरु : 

     १. िौतलक हकको रुपिभ रहेको गुणस्तरीय स्वभस््य सेवभ सिै नभगररकहरुको सहज पँहुचिभ पुग्ने गरर 

(Universal Health Coverage) प्रर्भिकभरी रुपिभ उपलब्ध गरभउने तथभ आधभररू्त स्वभस््य सेवभ 

तन:शुल्क रुपिभ उपलब्ध गरभउने सम्िन्धिभ तनम्न रणनीततहरु (नीतत १ संघ सम्ितन्धत) तलइनेछ । 

१.१. आधािभिू स्वास््र् सेव लि:शलु्क रुपिा उपिधध गिाइिेछ|५० बेडको अस्पिाि िहेिेकुिा अस्पिािको हकिा सििे लबिा 

कार्यक्रि द्विा उपिधध गिाउि िसकेको अत्र्ाबसेलकर् और्लध ि लवलभन्ि जाचहरु िलक्षि बगयिाई लिशलु्क गद ैिीइिेछ । 

१.२. िािलसक, बौलर्द्क िथा शारिरिक अपाङ्ग भएका व्र्लक्तहरुिाई आबश्र्क सम्पणूय स्वास््र् सेवा अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सेवा 

अन्िगयि सिावेस गरििछे । 

१.३. आधािभिू स्वास््र् सेवाका कार्यक्रििाई िागरिकहरुको स्वास््र् सम्बलन्ध आबश्किािाई परिपलूिय गि ेगरि आधािभिू स्वास््र् 

सेवा जििाको घि दिैो सम्ि परु्ायउि प्रत्र्क वडा ि स्वास््र् सेवा लिि ३ घण्टा भन्दा बढी िाग्ि ेस्थाि हरु पलहचाि गरि स्वास््र् 

सांस्था /सहिी स्वास््र् केन्ि स्थापिा गरििे छ। 

१.४. जेष्ठ िागरिकहरुको आबश्किा बिोलजि उपर्कु्त स्वास््र् सेवा, हिेचाह ि सहर्ोग एकीकृिकार्यक्रि िजुयिा गरि िाग ुगरििेछ| 

१.५.  प्रलिकािात्िक ि प्रबर्द्यिात्िक सेवािा लदई आएको प्राथलिकिािाई कार्ि िाख्द ैऔर्लध ि प्रालवलधकको सलुिलस्चि प्रर्ोग 

हुिे गरि िालरिर् िापदण्ड अिसुािको गणुस्ििीर् उपचािात्िक सेवा प्रबाह गद ैिलगिछे । 

१.६. खोप सेवा सलहि सांक्रािक िोगहरुको धर्बस्थापि, िसि े िोग िोकथाि िथा लिर्त्रण, दघुयटिा िथा चोटपटक िोकथाि िथा 

उपचाि िाई प्रभाबकािी ढांगिे िाग ुगरििेछ । 
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१.७. सधि उपचाि सलहिको लवशेपज्ञ सेवा लवस्िाि गिय िहेिेकुिा अस्पिाििाई सलुबधा सम्पन्ि अस्पिािािा स्ििोन्िलिको िालग  

आबश्र्क पहि गरििेछ साथै सबै स्वास््र् चौकी हरुिा प्रर्ोगशािा ि २४ सौ घण्टा आकलस्िक सेवा िथा एक्स-िे सेवा क्रिशः 

लवस्िाि गरििछे । 

१.८. िाि ृििृदुि, िवजाि लशश ुितृ्र्दुि, पााँच बर्यिलुिका बच्चाहरुको ितृ्र्दुि, औसि आर् ुजस्िा स्वास््र् सेवा लवकासका िहत्वपणूय 

सचूकाांकहरुिा आधारिि प्रगलिका िक्षहरु लकटाि गरि आवलधक स्वास््र् क्षेत्रका कार्यक्रिहरुको कार्यर्ोजिाहरु िर्ाि गरि िाग ु

गरििेछ| स्वास््र् सांस््र्ाहरु बाट हुिे प्रलिबेदि व्र्वस्थािाई बैज्ञालिक सिर्ािकुि, लबस्वसलिर् ि लिर्लिि बिाइिछे । 

१.९. िहेिेकुिा अस्पिािबाट सांचािि हुिे एम्बिेुन्स सेवािाई लिर्लिि भिपदो ि सबयसिुब बिाई लिकट भलबस्र्िा शब ्बाहि सेवा 

सिेि उपिधध हुि ेव्र्वस्था गरििछे|गिुी स्वास््र् चौकी ि सहािे स्वास््र् चौकीिा सििे एम्बिेुन्स सेवा लबस्िाि क्रिश गरििछे । 

एम्बिेुन्स सेवािा अत्र्ावश्र्क और्लध, अलक्सजि ि दक्ष स्वास््र्किीहरु सलहिको सेवा उपिधध गिाउिे व्र्वस्था सलुिलिि 

गरििेछ । 

१.१०. परिवाि र्ोजिा िगाएि र्ौि िथा प्रर्िि ्स्वास््र्िाई एकीकृि सेवाको रुपिा कार्ायन्वर्ि गरििछे| र्बुा िथा लकशोि-लकशोिी 

िैत्री स्वास््र् सेवाको अबधािणािाई सम्पणूय स्वास््र् सेवाप्रदार्क सांस््र्हरुिा सिावेस गिाइिेछ । 

१.११. बाि स्वास््र् प्रबर्द्यि गि ेएकीकृि बाििोग धर्बस्थापि कार्यक्रििाई सिर्ािकुुि सदुृढ िुल्र्ाई लििन्िि कार्ायन्वर्ि गरििेछ| 

१.१२. सिुी लिर्न्त्रण सम्बलन्ध सलन्ध िगाएिका िाज्र् पक्ष भएि गिेको अन्ििालरिर् सलन्ध , सम्झौिा ि प्रलिबर्द्िािाई िदारुकिाका 

साथ पाििा गरिन्छ । 

१.१३.िेहिेकुिा अस्पिाि बाट सबै खािे लबशेशग्र् सेवा सरुु गिय आबस्र्क धर्बस्थालििाईिेछ ि दािाको आधलुिक उपचाि कक्ष 

स्थापिा गरििछेा ि शल्र्लक्रर्ा द्वािा प्रसिुी सेवा सरुु गरििेछ । 

१.१४.गिुी ि सहािे स्वास््र् चौकी िाई ५ बेडको सािदुालर्क अस्पिाििा स्ििोन्िलि गरििेछ । 

१.१५.िेहिेकुिा अस्पिाििा िक्त सांचाि सेवा सरुु गरििछे । 

१.१६. िहेिेकुिा अस्पिाििा िगृौिाको डार्ाल्र्ासीस ि क्र्ान्सि उपचाि सेवा सरुु हिय आबस्र्क पहि गरििेछ । 

१.१७. िहेिेकुिािा आखाको शल्र्लक्रर्ा सेवा लदि े गरि लिलज ििाहा साझेदािी सांस्था लबच सहकार्य गरि आधलुिक आखा 

अस्पिािको स्थापिा गरििेछ । 

 

२. स्वभस््य सेवभहरु सुिासलुि एवं प्रर्भवकभरी रुपिभ प्रर्भह गना आिश्यक र्दक्ष जनशतक्तको योजनभ प्रभति, 

तवकभस तथभ उपयोग गने सम्िन्धिभ नीतत रणनीततहरु (नीतत २ संग सम्ितन्धत) तलइनेछ । 

२.१. र्स गभुायकोट िगिपालिकाका क्षेत्र लभत्र लवस्िाि गरिएका स्वास््र् सांस्था िथा सहिी/सािदुालर्क स्वास््र् केन्ि हरुिा आबश्र्क 

दक्ष जिशलक्तको आपलूिय गरििेछ । 

२.२. र्स क्षेत्र लभत्रका लवलभन्ि स्वास््र् सांस्थाहरुका कार्यिि स्वस््र्कलियहरुको क्षििा अलभबलृध गिय आबश्र्क िालिि िथा गोष्ठीहरु 

सांचालिि गरिि ेछ । 

२.३. स्वास््र् जिशलक्तिाई खटाएको ठाउिा अलिबार्य रुपिे कार्यिि िहिे वािाविण लििायण गरि जिशलक्तको सलक्रर् ि अटुट 

उपलस्थलि सलुिलस्चि गरििेछ । 

२.४. जिसांख्र्ाको आधाििा स्वास््र् सेवा प्रदाि गिय सलुिलस्चि  हुि ेगरि जिशलक्तको थप दिबन्दी लसजयिा गरि गणुस्ििीर् सेवाको 

प्रत्र्ाभलूि गरििेछ । 

२.५.िलहिा स्वास््र् स्वर्ांसेलवकाहरुको क्षििा अलभबलृध गरि प्रोत्साहिसलहि उिीहरुको सेवािाई थप गणुस्ििीर् बिाइिेछ । 
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२.६.िलहिा स्वास््र् स्वर्ांसेलवकाहरुको घि िाई स्वास््र् जिचिेिा स्थि ि पे्रर्ण केन्िको रुपिा लबकास गिय आबस्र्क धर्बस्था 

लििाईिछे । 

२.७.स्वास््र् सांस्था ि सािदुालर्क/शहिी केन्ि हरुिा दक्ष प्रसलुिकिीको सलुिलस्चििा,२४ सै घण्टा आकलस्िक सेवा सरुु गि े

धर्बस्था,ल्र्ाब कियचािी ि एक्स-्िे किी को धर्बस्था लििाउि ि अन्र् किाि स्वास््र्किीहरुको आबस्र्क किाि दिबन्दी सजृिा 

गरि िगि बाटअििुोदि गरि सेवा ि सलुबधाको उलचि धर्बस्था लििाईिेछ साथै स्थाई कियचािी हरुको ििोबि उच्च िाख्ि लबशेस 

र्ोजिा ल्र्ाईिेछ । 

 

३. आयुवेर्द तचतकत्सभ प्रणभलीको तवकभस तथभ प्रचतलत अन्य पुरक तचतकत्सभ प्रणभतलहरुको संरक्षण एवं 

ब्यितस्थत तवकभस गना तनम्न अनुसभरकभ रणनीततहरु(नीतत. ३ संग सम्ितन्धत) तलइनेछ । 

३.१. आर्बेुद प्रणािीको क्रिबर्द्रुपिा लबकास गरििछे| र्ा क्षेत्रिा अिसुन्धािद्वािा सेवाको गणुस्ििको िलु्र्ाांकि गरि लवकास एवां 

परििाजयि गरििछे| होलिर्ोप्र्ालथ,र्िूािी िथा अन्र् पिुक लचलकत्सा प्रणािीहरुको सांिक्षण, लवकास एवां लवस्िािका िालग 

लदघयकालिि र्ोजिा लििायण गरि िाग ुगरििेछ । 

३.२. आर्बेुद पर्द्लिको प्रभाकािी कार्ायन्वर्िको िालग उपर्कु्त सांिचिाको लवकास ि लवस्िाि गद ैिलगिछे । 

३.३. स्थािीर् रुपिा उपिधध जडीबटुीहरुको सांिक्षण ि सलुिलस्चि प्रर्ोगका िालग लबशेर् र्ोजिा िथा कार्यक्रिसलहि उत्पादि वलृर्द् ि 

धर्बसार्ीकिणिा  जोड लदईिछे । 

३.४. आर्बेुद िथा जलडबटुीका िाििा हुि ेअिलुचि गलिलवलधहरुको लिर्िि गरि आर्बेुद स्वास््र् सेवाको गणुस्िि वलृर्द्िा लबशेर् 

ध्र्ाि लदइिछे । 

 

४. गुणस्तरीय औषतध र स्वभस््य सभिग्रीको सहज, तनयतित तथभ प्रर्भवकभरी आपूतता एवं उपयोगलभई 

सुतनतस्चत गना तनम्न अनुसभरकभ रणनीततहरु (नीतत ४ संग सम्ितन्धत) तलइनेछ । 

४.१. आवश्र्क पि ेअत्र्ावश्र्क और्लधहरु लिर्लिि आपलूिय गि ेव्र्वस्था लििाइि ेछ । 

४.२. और्लध िथा उपकिणहरुको भण्डािणको िालग छुटै्ट स्टोिको व्र्वस्था गरिि ेछ| िगि क्षते्र लभत्रका सिकािी स्वास््र् सांस््र्ा हरुिा 

लि:शलु्क लवििणको िालग सलुचकृि भएका और्लधहरु बर्य भरििै अभाब िहुिे धर्बस्था लििाइिे छ| साथै आवश्र्क उपकिणहरु 

उपिधध गरििछे| उपिधध गरिएका और्लध िथा उपकिणहरुको सिलुचि प्रर्ोग िथा लवििण भएिभएको लिर्लिि अिगुिि 

गरििेछ । 

४.३. हिेक स्वास््र् सांस्थाहरुबाट लि:शलु्क लवििण हुिे अत्र्ावश्र्क और्लधको प्रकाि िथा सांख्र्ािा क्रिसः वलृर्द् गद ैजािे ि लवििण 

गिे और्लधको लिर्लिि अिगुिि गरििे छ । 

४.४. और्लध अिगुिि, खरिद ि लवििण व्र्वस्थािाई थप प्रभाकािी बिाउि वियिाि खरिद एवां आपलूिय धर्बस्थापििाई सदुृढ 

िुल्र्ाउि प्रलक्रर्ागि सधुाि गरििछे । 
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५. नगर के्षत्र तर्त्रकभ तनतज अस्पतभल, तललतनक तथभ तनतज स्वभस््य संस्थभहरुको तनयतित तनयिन, 

तनयन्त्रण, अनुगिन तथभ तितर्न्न सूचक हरुको ररपोतटाग गने ब्यिस्थभलभई प्रर्भवकभरी रुपिभ 

कभयभान्वयन गने तनम्न अनुसभरकभ रणनीततहरु (नीतत ५ संग सम्ितन्धत ) तलइनेछ । 

५.१. र्स गभुायकोट िगिपालिका क्षेत्र लभत्रका लिर्ि अिसुाि प्रलक्रर्ा पिुागिी दिाय भएका लिलज स्वास््र् सेवा प्रदार्क सांस्थाहरुको 

िािाविी अधावलधक गरिि ेछ । 

५.२. लिर्ि अिसुाि दिाय िभएका स्वास््र् सेवा प्रदार्क सांस्थाहरुिाई सांचािििा िोक िगाइिे छ साथै िापदण्ड पिुा िगिेको स्वास््र् 

सांस्थाहरुिे िालरिर् िापदण्ड पिुा िगिेिा त्र्स्िा सांस्थाहरुिाई सिेि सांचािििा िोक िगाइिे छ । 

५.३. लिलज स्वास््र् सांस्थाहरुिे प्रदाि गद ैआएको एकै प्रकृलिका स्वास््र् सेवा हरुको एकरुपिा कार्ि गरििे छ । 

५.४. लिर्लिि रुपिा स्वास््र् सांस्थाहरुको अिगुिि िथा सपुिलभजि गरििे छ । 

५.५. िेपोलटयग प्रणािीिा एकरुपिा ल्र्ाउि लिलज स्वास््र् सांस्थािा िेकल ांग िथा रिपोलटिंगिा कार्यिि कियचािीहरुिाई िालििको 

व्र्वस्था लििाइिे छ । 

 

६. स्वभस््य सम्ितन्ध सन्रे्दश एव ं सूचनभ सुलर् रुपिभ प्रभि गने सुचनभको हक सम्ितन्ध अतधकभरलभई 

कभयारुपिभ पररणत गने तशक्षभ, सूचनभ र संचभर कभयाक्रिलभई उच्च प्रथभतिकतभ तर्दई जनस्वभस््य प्रवद्धान 

गना तनम्न अनुसभरकभ रणनीततहरु (नीतत ६ संग सम्वतन्धत )तलइनेछ । 

६.१. स्वास््र् क्षेत्रिा भए गिेका सम्पणूय कार्यहरुको सचूिा सहज ि सिि ढांगिे सम्पणूय िागरिकहरुको पहुाँचिा परु्ायउि िालरिर् स्वास््र् 

सचुिा प्रणालि लवकास गरििेछ । 

६.२. व्र्लक्त ि सिदुार्को चेििा वलृर्द् गरि स्वास््र् प्रवर्द्यि गिय, िोगहरुको िोगथाि गिय, सिर्िा िै स्वास््र् िाभ गिय ि धर्बहाि 

परिबियि गिय स्वास््र् लशक्षा सचूिा िथा सांचािको व्र्ापक  प्रर्ोगिाई उच्च प्रथालिकिा िालखिछे । 

६.३. िागरिक स्वास््र्िा प्रलिकुि असि पिे सिुीजन्र् प्रदथय , िलदिा, िलदिाजन्र् एवां अन्र् खाद्यपदाथयको लबज्ञापि ि प्रबर्द्यििा बन्दजे 

िलगिेछ| त्र्सैगिी िागरिकको र्ौिजीवििाई  प्रत्र्क्ष िकािात्िक असि पिे कुिै पलि प्रकािका सांचाि सािाग्रीहरुको बन्दजे 

िगाइिेछ । 

६.४. जिसाधािणिाई प्रर्ोगितै्री ि िान्र् हुिगेरि स्थािीर् भार्ािा सििे सचुिाििुक, प्रवर्द्यिात्िक ि जिचेििाििूक स्वास््र् लशक्षा ि 

सचुिाको प्रवाह गिे सिकािी ि गिै सिकािी क्षेत्रहरुिाई प्रचालिि गरििेछ । 

६.५. लबधलुिर् िगार्ि सबै सांचाििाध्र्िको उच्चिि उपर्ोग गरि स्वास््र् सम्बलन्ध जािकािी लिि सबै िागरिकिाई प्रोत्सालहि 

गरििेछ । 

६.६. लबद्यािर् स्वास््र् कार्यक्रििाई र्स िगिपालिकाका लबद्यािर्हरुिा िाग ु गरििछे| र्सका िालग हाि सांचािििा िहकेा 

लवद्यािर्िा गरिि े स्वास््र् सम्बलन्ध कर्यक्रिहरुिाई एकीकृि गरि लबस्िुि कार्यलवलध सालहिको कार्यर्ोजिा िर्ाि गरि स्वास््र् 

कार्यक्रि सांचािि गरििछे । 

६.७. स्वास््र् सेवा खास गरि लविािीको उपचािसांग सम्बलन्धि सम्पणूय प्रकािका सचुिाहरु सम्बलन्धि सेवाग्राहीिे प्राप्त गिे सचुिाको 

हक स्थालपि गिय आबश्र्क व्र्वस्था गरििछे । 

६.८. िगिपालिका लभत्रका प्रत्र्क लबद्यािर्हरुिा प्राथलिक उपचाि  बाकस ि ६ किास दलेखिालथका लबध्र्ािर्हरुिा स्र्ालिटिी 

प्र्ाडको लिर्लिि धर्बस्थापि लििाईिेछ । 
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६.९. िगिपालिका लभत्रका प्रत्र्क िाबीहरुिा १ जिा स्वास््र्किीको धर्बस्था क्रिस गरििछे ।। 

६.९. िगिपालिका लभत्रका प्रत्र्क स्वास््र् सांस्थाहरुिे आफ्िो कार्यक्षेत्र लभत्रका लबद्यािर् हरुिा िलहिािा कलम्ििा पलि १/१ ओटा 

स्वास््र् लक्षक्षा किास लििे ि ३/३ िलहिािा लबद्याथी हरुको आखा,काि,िाक,दाि को परिक्षण गिे धर्बस्था लििाईिेछ । 

 

७. गुणस्तरीय एव ंस्वभस््यवद्धाक खभद्यपर्दभथाको प्रवद्धान, प्रयोग िभफा त कुपोषभणलभई न्यूनीकरण गना तनम्न 

अनुसभरकभ रणनीततहरु (नीतत ७ संग सम्ितन्धत) तलइनेछ । 

७.१.स्थिीर् िहिा उपिधध हुि े िथा उत्पादि गिय सलकि े खाद्य पदाथयको उत्पादि ,प्रवर्द्यि ि प्रर्ोगिाई लवशेर् जोड लदि े गरि 

सिदुार्िा आधारिि पोर्ण सम्बलन्ध लशक्षा िगार्िका िाध्र्िबाट लदघयकालिि रुपिा कुपोर्णिकु्त गिाउि आबश्र्क व्र्वस्था 

गरििेछ । 

७.२. कुपोर्णको अवस्था सधुाि ल्र्ाउि लबधिाि पोर्ण सम्बलन्ध िीलि िथा खाद्य सिुक्षा िगार्ि कार्यक्रिहरु अध्र्ावलधक गद ैउच्च 

प्राथलिकिाका साथ िाग ुगरििछे । 

७.३. खाद्य सिुक्षा ि पोर्णको अवस्था बीच प्रत्र्क्ष सम्बन्ध िहिे भएकािे खाद्य सम्प्रभिुा बढाउि किेसाबािीको प्रवर्द्यि गि ेि हरिर्ो 

सागसधजी ि फिफुिको दलैिक सेवि कलम्ििा ४०० ग्राि परु्ायइिछे । 

७.४. शिीििाई हािी परु्ायउिे प्रशोलधि िथा िर्ािी खािेकुिाहरु (junk food), िलदिा ि पेर् पदाथयको प्रर्ोगिाई लिरुत्सालहि गद ै

होटि ि िेस्टुिेन्टिा लबलक्र लवििण गरििे खािेकुिाहरुको गणुस्िि अिगुिि गिे व्र्वस्था गरिि ेछ । 

७.५. खाद्य िथा िासजुन्र् उत्पादििा प्रर्ोग हुिे िालिसको स्वास््र्िाई प्रलिकुि असि पिे खािका िासार्लिक पदाथयहरु ि लबर्ालदहरु 

हटाउि सम्बलन्धि सिोकािवािाहरु सांग सहकार्य गरििेछ । 

७.६. खाद्य पदाथयजन्र् िोग िथा िोटोपांिाई लिर्न्त्रण गिय उपर्कु्त जीबिशैिीिाई प्रोत्सालहि गद ैिलगिेछ । 

७.७. स्वास््र्िाई हािी गि े गरि खाद्य पदाथयिा हुिे लिश्रण (food adulteration) िाई काििुको दार्िािा ल्र्ाई दलण्डि गि े

धर्ाबस्था लििाइिछे । 

 

८. सक्षि एवं जवभफरे्दही सिन्वय, अनुगिन तथभ तनयिन संयन्त्र एवं प्रतक्रयभद्वभरभ गुणस्तरीय स्वभस््य सेवभ 

प्रवभह सुतनतस्चत गना तनम्न अनुसभरकभ रणनीततहरु (नीतत ८ संग सम्वतन्धत) तलइनेछ । 

८.१. सिकािी िथा गिैसिकािी क्षेत्रबाट उपिधध गिाइि े सम्पणूय स्वास््र् सेवाहरुको लिर्िि गिय काििुी सांस्थागि व्र्वस्था गरि 

गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा प्रालप्तको सलुिलस्चिा गरििछे । 

८.२. लचलकत्सकिे और्लधको लसफारिस गदाय जेिेरिक िाििा सबैिे बझु्िे गरि स्पष्ट रुपिा उल्िेख गिुयपिे व्र्वस्था गरििछे । 

८.३. गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा प्राप्त गिेको र्लकि हुि ेगरि स्थािीर् िह स्वास््र् लिदलेशका ि प्रोटोकिहरु िर्ाि गरििेछ| िोगहरुको 

उपचािका िालग अस्पिािहरुिे स्थािीर् आबश्र्किा अिसुािको प्रोटोकि िर्ाि पारि िाग ुगिय सक्ि ेव्र्वस्था लििाइिछे । 

८.४. जििािा प्रबाह गरििे स्वास््र् सेवाको उच्चिि ्गणुस्ििको सलुिलस्चिाका िालग सेवा प्रदार्क जिशलक्त, प्रर्ोग गरिि ेप्रलबलध, 

प्रर्ोगिा ल्र्ाइि ेऔर्लध, उपकिण आलद सिसािािको िापदण्ड सलहिको उच्च गणुस्िि कार्ि गिय लििन्िि अिगुिि ि लिर्िि 

गरििेछ । 

८.५. िगि क्षते्र लभत्रका प्रर्ोगशािा/िक्त सांचाि केन्िहरुिाई स्ििीर् िुल्र्ाउिका साथै सो प्रर्ोगशािा/केन्िहरुको सेवा िापदण्ड 

अिसुाि स्ििीर् हुिपुिे गरि लिर्िि गरििेछ । 
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८.६. सिकािी िथा गिैसिकािी क्षते्रबाट लदइि ेसेवाको गणुस्ििको लििन्िि अिगुिि एवां िलु्र्ाांकि गरि सो को आधाििा पिुस्काि िथा 

दण्डको व्र्वस्था गरििछे । 

८.७.गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा प्रबाह िाई थप धर्बलस्थि गिे िथा antibiotic और्लधको सिलुचि प्रर्ोग सलुिलस्चि गिे national 

antibiotics treatment guidelines अिसुाि उपचाि गरिि ेधर्बस्था िाई प्रभावकािी रुपिा िाग ुगरििेछ । 

 

९. स्वभस््य के्षत्रको ब्यितस्थत तथभ गुणस्तरीय तिकभसकभ लभतग सभिाजतनक तथभ तनतज के्षत्रको 

सहकभयालभई प्रवद्धान गना तनम्न अनुसभरकभ रणनीततहरु (नीतत ९ संग सम्ितन्धत) तलइनेछ । 

९.१ साबयजलिक िथा लिलज क्षते्रको सहभालगिाको अवधािणािाई थप प्रोत्सालहि गिय साबयजलिक िथा लिलज सहभालगिािाई एक 

आपसिा परिपिुक हुिे गरि लबकलसि गरििेछ । 

९.२. स्वास््र् क्षते्रिा सिकािी अबधािणािाई आबश्र्क प्रोत्सालहि िथा धर्बलस्थि गि ेकाििुी धर्बस्था गरििछे । 

९.२. गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवा प्रदािको सलुिलस्चििा गिय स्विलु्र्ाांकि (िाकुिी जािो) पद्दलििाई अबिम्बि गिे धर्बस्था लििाईिेछ । 

 

१०. स्वभस््यसंग सम्ितन्धत िहुपतक्षय सरोकभरवभलभ तनकभयहरुको सहकभयालभई थप सुदृढ गना रभज्यको 

प्रत्येक नीततिभ स्वभस््यलभई नुल प्रवभहीकरण गना तनम्न अनुसभरकभ रणनीततहरु (तनतत १० संग 

सम्ितन्धत) तलइनेछ । 

१०.१. स्वास््र्िाई लबकासको िखु्र् एजेण्डाको रुपिा स्वीकाि गद ैलबधिाि वहुपलक्षर् सहकारििािाई थप सदुृढ बिाइिे छ| सम्रर्द् 

सबै िीलिहरुिा स्वास््र् सम्बलन्ध िदु्दाहरुिाई सिावेश गिाइिछे । 

१०.२. स्वास््र् सेवा प्रालप्तिा सिुलक्षि खािपेािी, सिसफाई, ऊजाय, खद्य सिुक्षा, जिवार्,ु बािाबिण, लशक्षा, आवास, सडक िगार्ि 

भौलिक लवकास जस्िा अिेकौ पक्षहरुको प्रभाव हुिे भएकािे बहुपलक्षर् सिन्वर् हुिे गरि कार्यर्ोजिाहरु िर्ाि गरि िाग ुगरििछे । 

१०.३. िेपाििे सि ्२०१५ सम्िका िालग लिधायरिि स्वास््र् सम्बलन्ध सहस्राधदी लवकास िक्ष्र्िा प्राप्त गिेको प्रगलििाई लदगो बिाउद ै

त्र्सपलछ लिधायरिि हुिे िक्ष्र्िाई प्रभावकािी ढांगिे सम्बोधि गरििेछ । 

१०.४. जिवार् ुपरिबियि बाट पिे स्वास््र् सम्बलन्ध िकािात्िक असिको सम्बोधिको िालग सिलष्टगि धर्बस्थापि गिे िालरिर् सांजाि 

िथा सांर्न्त्र एवां अवसिको सिलुचि प्रर्ोग गद ैवहुपलक्षर् कार्यर्ोजिा बिाई सिोकािवािा सम्पणूय लिकार्सांग सहकार्य गरििछे । 

१०.५. पशपुलक्ष िथा लकटहरुबाट िालिसिा सि े िोगहरुको धर्बस्थापिका िालग सिोकािवािा लिकार्सांग प्रभाबकािी सिन्वर् ि 

सहकार्यको सिलुचि धर्बस्था गरििेछ । 

१०.५. स्वास््र् सेवािा कार्यिि सहर्ोगी INGOS,NGOS ि स्थािीर् सांग/सांस्था हरु को र्ोजिाहरु दोहोिोरिि िलदि साझेदािीिा 

आधारिि र्ोजिा बािाई भगूोि,लसिान्िकृि सिदुार्,गरिब सिदुार् िगार्ि का क्षते्र हरुिा कार्यक्रि िाग ुगि े 

       धर्बस्था लििाईिेछ । 

 

११. स्वभस््य संरक्षण तथभ प्रवद्धानकभ लभतग वभतभवरण प्ररु्दष्णको प्रर्भवकभरी तनयन्त्रण गरै्द स्वच्छ 

वभतभिरणिभ िभँच्न पभउने नभगररक अतधकभरलभई सुतनतस्चत गना तनम्न अनुसभरकभ रणनीततहरु (नीतत 

११ संग सम्ितन्धत) तलइनेछ । 
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११.१ स्वास््र् सांिक्षण ि प्रवर्द्यिका िालग पर्ायविणीर् प्रदरु्ण ि िौसि परिवियिबाट हुिे प्रलिकुि असिहरु प्रभाबकािी लिर्न्त्रण गि े

सांर्न्त्र लििायण गरि लिर्िि गरििे कार्यिा सलक्रर् ििेतृ्व लिई सहकार्य गरििेछ । 

११.२. स्वास््र् सेवाजन्र् फोहोिििैाको बैज्ञालिक ढांगिे धर्बस्थापि गिय प्रभावकािी धर्बस्था गरििेछ| साथै फोहोिििैा 

धर्बस्थापिका सन्दभयिा लबधिाि काििुी व्र्वस्थािाई कडाइका साथ िाग ुगरििेछ । 

११.३. स्वास््र् सेवािा प्रर्ोग हुिे लबलकििहरुको धर्बस्थापि िालरिर् िथा अन्ििालरिर् िापदण्ड अिरुुप गिय  काििु िजुयिा गरि 

कार्ायन्वर्ि गरििछे । 

 

१२.तितिध : 

१२.१. सेवाग्राही जििािाई उलचि गणुस्ििको, र्थेष्ट, उपर्कु्त  ि र्थासक्र् स्वास््र् सेवा लछटो छरििो उपिधध होस ्भन्ि े ध्र्र्िे 

लिलज, धर्ापारिक सिदुार्, सहकािी, सिदुालर्क िथा लबकासको साझेदाि सांस्थाहरु ि िाि िकिाउिे सेवा प्रदार्कहरुसांग 

साझेदािी ि सहकार्यिाई प्रोत्साहि गरििेछ । 

१२.२. स्वास््र् सेवा अन्िगयि लििायण गरिि ेसबै भौलिक सांिचिाहरु अपाङ्गिैत्री, बाििैत्री िथा भकूम्प प्रलििोधी बिाउद ैिलगिेछ| 

हाि प्रर्ोगिा िहकेा िि जोलखििा िहकेा सांिचिाहरुिाई उपिधध प्रलबलधद्वािा सवलिकिण गरि भकूम्प प्रलििोधी बिाइिेछ । 

१२.३. स्वास््र् धर्ाबस्थापिको िागी आधलुिक सचुिा प्रलवलधको आलधक्ति प्रर्ोग गरििछे| 

१२.४.प्राकृलिक लवपद वा अन्र् कािणबाट आइपिे आकलस्िक स्वास््र् सिस्र्ाहरुको ित्काि सम्बोधि गिे गरि बहुपलक्षर् 

कार्यर्ोजिा बिाई कार्ायन्वर्ि गरििेछ । 

१२.५. स्वास््र् सेवाको गणुस्िि, सहज पाँहुच ि लििन्िििाको िालग सेवा धर्बस्थापििा सिदुार्को सहभालगिािाई प्रोत्साहि गरििछे| 

१२.६. स्वास््र् सेवािा खचय गरििे िकि, खचय िभई िगािी भएको ि्र्िाई आत्िसाि गद ै स्वास््र् क्षेत्रिा प्रलिव्र्लक्त िगािी 

लिधायिण गरि जिसांख्र्ाको आधाििा बजेट छुट्र्ाउि ेव्र्वस्था गरििछे । 

१२.७. सवयसिुभ स्वास््र् सेवा प्रवाहको सलुिलस्चिाका िालग लबिा र्ोजिा िाग ुगरििछे| आसिथय िथा आलथयक रुपिे लवपन्ि,जेस्ठ 

िागरिक,िलहिा स्वास््र् स्वर्ां सेलवका िाई छुट लदि ेव्र्वस्था गरििछे । 

१२.८.स्वास््र् धर्बस्थापि सचुिा प्रणािीिाई पलहिो चिणिा सम्पणूय स्वास््र् चौकीहरु, िगि स्वास््र् शाखा ि िेहिेकुिा 

अस्पिािििा ि अको चिणिा सम्पणूय सािादालर्क/शहिी स्वास््र् केन्ि हरुिा पणूय कम्प्र्टुि प्रणािीिा स्ििोन्िलि गरि online 

को िाद्यि बाट प्रलिबेदि गिे धर्बस्था लििाईिेछ । 

१३.तवतर्न्न कभयाक्रि/अतर्यभन सम्ितन्ध नीतत : 

१) शहिी स्वास््र् केन्ि स्थापिा 

-पोखरिपाटा,गभुायकोट-५  

-आपगिैा,गभुायकोट-११  

-वार्कााँडा,गभुायकोट-३ 

-लटििेु,गभुायकोट-३  

-िालिकाडा,गभुायकोट-१  

-भेडाबािी,गभुायकोट-१० 

-कोप्ची,गभुायकोट-७  

-कोट,गभुायकोट-४ 

-िालिडाडा,गभुायकोट-१२ 

 

२) एम्बिेुन्स सेवा सांचािि 

-िेहिेकुिा अस्पिाि    

-गिुी स्वा.चौ.  

-सहािे स्वा.चौ.  

-पााँचौं  बर्य लभत्र सम्पणूय स्वास््र् चौकी ि सम्भब भएसम्ि 

सम्पणूय स्वास््र् सांस्थाहरुिा  
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३) शत प्रततशत स्वभस््य ससं्थभ प्रशुती वडभ घोषणभ 

-१४ वटै वडाहरु  

 

४) पणूय खोप सलुिस्चिाको लदगोपि 

-१४ वटै वडाहरु  

 

५) प्रोटोकि अिशुाि ४ पटक गभय जाच ि PNC जााँच 

-सम्पणूय स्वास््र् सांस्थाहरु  

 

६) ल्र्ाब स्थापिा 

- सम्पणूय स्वास््र् चौकीहरु 

-आबस्र्क दलेखएका सािदुालर्क ि शहिी स्वास््र् केन्िहरुिा  

 

७)लडलजटि एक्स-िे सेवा सांचािि 

-िेहिेकुिा अस्पिाि  

 

८) एक्स िे सेवा सांचािि  

-सम्पणूय स्वास््र् चौकीहरु  

 

९) अस्पिाििा (५ बेडको)स्ििोन्िलि 

 -गिुी स्वा.चौ.  

-सहािे स्वा.चौ.

१४. तवत्तीय श्रोत : 

सरकभरी स्रोत(शसता अनुर्दभन र तनसता अनुर्दभन िभट तितनयोजन रकि तथभ अन्य सरकभरी कोष िभट प्रभि रकि) वैरे्दतशक 

सहयोग तथभ तनतज के्षत्रिभ हुने लगभनी सिग्रिभ यस स्वभस््य नीतत कभयभान्वयन स्रोत हुने छन ् । 

 

१५.किाचभरी ब्यिस्थभ सम्ितन्ध नीतत : 

१५.१.स्वास््यकर्मी/कर्ममचारी ब्यबस्थापन,दरबन्दी,तह मर्मलान/सर्मायोजन र मबदा 
१) रिक्त दिबन्दी,िगिपालिकािे आबस्र्क ठािी सजृिा गिेका पदहरु ि सािदुालर्क/िगि स्वास््र् केन्ि हरुिा स्वास््र्किी ि अन्र् 

कियचािी धर्बस्थापि गदाय लिम्िािसुाि छिौट सलिलि गठि गरि गरििछे । 

सांर्ोजक-प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि  

सदस्र्-िगि प्रिखुिे िोकेको लबज्ञ 

सदस्र् सलचब-िगि स्वास््र् शाखा सांर्ोजक  

२) िगिपालिका अन्िगयि सांचालिि लबलभन्ि स्वास््र् सांस्थाहरुिा स्वीकृि दिबन्दी,िगिपालिकािे सजृिा गिेका दिबन्दी हरु लििाि 

गिय आबस्र्क भएिा िगिस्वास््र् शाखाको लसफारिसिा िगकायर्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृि गिाई लििाि गिय सलकिछे । 

३) िगिपालिका अन्िगयि सांचालिि लबलभन्ि स्वास््र् सांस्थाहरुिा स्वीकृि दिबन्दी,िगिपालिकािे सजृिा गिेका दिबन्दी हरुिा कार्यिि 

स्वास््र्किी/कियचािी हरुिाई िगकायर्यपालिकाको बैठक द्वािा स्वीकृि दिबन्दीिा िह लििाि/सिार्ोजि िगि स्वास््र् शाखाको 

लशफारिसिा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृिको स्वीकृलििा िगि स्वास््र् शाखािे गिय सक्िे छ । 

४) िगिपालिका अन्िगयि सांचालिि लबलभन्ि स्वास््र् सांस्थाहरुिा िगिपालिकािे सजृिा गिेका दिबन्दी हरुिा कार्यिि किाि 

स्वास््र्किी हरुको  हाि कार्यिि पद भन्दा िालथल्िो शैलक्षक र्ोग्र्िा भए कलम्ििा १ वर्य किाि अबलध पगुेको अबस्थािा  

िगिपालिकािे  आबस्र्क ठाििेा िगिपालिकािे सजृिा गिेका दिबन्दी हरुिा िालथल्िो १ िह िा िह/पद लििाि गरि िगि 

स्वास््र् शाखाको लसफारिसिा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि को स्वीकृलििा िगि स्वास््र् शाखा िे कािकाज िगाउि सक्िछे । 



  13 

५) िगिपालिका अन्िगयि सांचालिि लबलभन्ि स्वास््र् सांस्थाहरुिा स्वीकृि दिबन्दी,िगिपालिकािे सजृिा गिेका दिबन्दी हरुिा कार्यिि 

स्वास्थाय्किी/कियचािीहरु िाई पलहिो पटक आबस्र्किा पिेिा ि दोश्रो पटक १ वर्य अबलध पगुेको अबस्थािा िगि स्वास््र् 

शाखाको लसफारिसिा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि को स्वीकृलििा िगि स्वास््र् शाखािे सरुवा/कािकाज गिय खटाउि सक्िेछ । 

६) किाि स्वास््र्किी/कियचािी हरुको किाि सम्झौिा लिर्लुक्तको पलहिो वर्यिा ६/६ िलहिािा ि दोश्रो बर्यिा  १ आवको िालग प्रिखु 

प्रशासकीर् अलधकृि को स्वीकृलििा िगि स्वास््र् शाखािे गिेछ । 

७) चाि ुआवका िालग बजेट लबलिर्ोजि भएको ि आबस्र्किा भएको अबस्थािा स्वास््र्किी/कियचािी िगि स्वास््र् शाखाको 

लसफारिस िा िगिकार्यपालिकाको लिणयर् गिाई प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि को स्वीकृि लिई िगि स्वास््र् शाखा िे 

ज्र्ािादािीिा कािकाज गि ेगरि धर्बस्थापि गिय सक्िछे । 

८) लबज्ञापि िाफय ि लसफारिस भएकाका किाि स्वास््र्किी/कियचािीिे १ वर्य लभत्र सेवा छोडेिा/हटाईएिा सो स्थाििा बैकलल्पक 

लसफारिस भएका उम्िेदवाि हरु िाई क्रिािसुाि प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि को स्वीकृलििा िगि स्वास््र् शाखािे किाि सेवािा 

कािकाज िहौिा सक्िेछ । 

९) स्थार्ी कियचािी को लबदा सम्बन्धिा सांलघर्,प्रादलेशक ि िगि स्वास््र् ऐििे धर्बस्था गिे अिसुाि हुिछे । 

१०) किाि ि ज्र्ािादािी कियचािी हरुको लबदाको हकिा िपलसि अिसुाि धर्बस्था लगएकोछ । 

१०.१.लक्रर्ा लबदा-१५ लदि/दईु पटक   

१०.२.प्रसिुी लबदा-६० लदि/दईु पटक  

१०.३.घि लबदा-१ लदि /प्रलि िलहिा  

१०.४.लबिािी लबदा-१ लदि/िलहिा  

१०.५.भैपिी/पबय लबदा-३/३ लदि/वर्य 

११.६.गभुायकोट िगिपालिका,िगि स्वास््र् अन्िगयि कार्यिि स्थार्ी,अस्थार्ी,किाि ि ज्र्ािादािी स्वास््र्किी/कियचािी हरुिाई 

आबस्र्किा  पिेिा िगि स्वास््र् शाखाको लशफारिसिा  िगिपालिकाको लिणयर् अिसुाि जिुसकैु सांस्था/स्थाििा 

       खटाउि सक्िेछ । 

१६. नगर तथभ स्वभस््य संस्थभ स्तरीय स्वभस््य ियभिस्थभपन सतितत ब्यिस्थभ सम्ितन्ध नीतत : 

 

१६.१. नगर स्तरीय स्वभस््य तथभ सरसफभई सतितत तपतसल अनुसभर गठन गररनेछ । 

अध्र्क्ष-िगि प्रिखु  

उपाध्र्क्ष-िगि उप-प्रिखु 

सदस्र्-प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि   

सदस्र्-िेहिेकुिा अस्पिाि िेस ु 

सदस्र्-िगि कार्यपालिकाको दलिि/िलहिा सदस्र्-१ जिा  

सदस्र्-िपा कार्ायिर् भएको वडाको वडा अध्र्क्ष  

सदस्र्-स्थािीर् उधोग धर्बसार्ी को प्रलिलिलध-१ जिा  

सदस्र्-िगि लबिा बोडयको प्रिखु-१ जिा  

सदस्र्-िलहिा स्वास््र् स्वर्ां सेलवका सांजाि-१ जिा  

सदस्र्-स्थािीर् सहर्ोगी/गैिसिकािी सांस्था प्रलिलिलध-१ जिा 

सदस्र् सलचब-िगि स्वास््र् शाखा प्रिखु  

िगि स्ििीर् स्वास््र् िथा सिसफाई सलिलिको काि,कियधर् ि अलधकाि िोलकर्अिसुाि हुिछे । 

१६.२. अस्पतभल(१५ रे्दतख २५ शैयभ) ब्यिस्थभपन सतितत तपतसल अनुसभर गठन गररनेछ । 

अध्र्क्ष-िगि प्रिखु  

उपाध्र्क्ष-अस्पिाि िहकेो वडाको वडा अध्र्क्ष  
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सदस्र्-प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि  

सदस्र्-स्वास््र् सांस्था प्रिखुहरु िध्र्े बाट १ जिा  

सदस्र्-िगि कार्यपालिकाको दलिि/िलहिा सदस्र्-१ जिा  

सदस्र्-िपा कार्ायिर् भएको वडाको वडा अध्र्क्ष  

सदस्र्-स्थािीर् उधोग धर्बसार्ी को प्रलिलिलध-१ जिा  

सदस्र्-िगि लबिा बोडयको प्रिखु-१ जिा  

सदस्र्-िलहिा स्वास््र् स्वर्ां सेलवका सांजाि-१ जिा  

सदस्र्-स्थािीर् सहर्ोगी/गैिसिकािी सांस्था प्रलिलिलध-१ जिा 

सदस्र् सलचब-अस्पिािको िेस ु 

अस्पिाि(१५ दलेख २५ शैर्ा) धर्बस्थापि सलिलिको काि,कियधर् ि अलधकाि िोलकर् अिसुाि हुिेछ । 

१६.३.स्वभस््य संस्थभ संचभलन तथभ ब्यिस्थभपन सतितत तपतसल अनुसभर गठन गररनेछ । 

सिक्षक-िगि प्रिखु  

अध्र्क्ष-स्वास््र् सांस्था िहकेो वडाको लिवायलचि वडा अध्र्क्ष  

उपाध्र्क्ष-वडा सलिलििे िोकेको कार्यपालिका सदस्र् वा स्वास््र् क्षते्रको प्रलिलष्ठि धर्लक्त वा सिाजसेबी   

सदस्र्-लिवायलचि दलिि/िलहिा सदस्र्-१ जिा   

सदस्र्-िलहिा स्वास््र् स्वर्ां सेलवका-१ जिा   

सदस्र्-िलजकको लवद्यािर्को प्रधािाध्र्ापक-१ जिा    

सदस्र्-स्थािीर् उधोग धर्बसार्ी को प्रलिलिलध-१ जिा  

सदस्र्- िलहिा स्वास््र् स्वर्ां सेलवका सांजाि-१ जिा  

सदस्र्-स्वास््र् आिा सिहूका अध्र्क्ष िध्र् िलहिा स्वास््र् स्वर्ां सेलवका सांजाि को लसफारिसिा-१ जिा  

सदस्र् सलचब-स्वास््र् सांस्था प्रिखु 

स्वास््र् सांस्था सांचािि िथा धर्बस्थापि सलिलिको काि,कियधर् ि अलधकाि िोलकर् अिसुाि हुिेछ । 

१६.४.सभिुर्दभतयक/शहरी स्वभस््य केन्र संचभलन तथभ ब्यिस्थभपन उप सतितत तपतसल अनुसभर गठन 

गररनेछ । 

सरक्षक-सम्बन्न्ित वडाको अध्यक्ष 

अध्यक्ष-स्वास््य संस्था रहेको वडाको मनवामन्चत वडा सदस्य र्मध्ये १ जना 
सदस्य-मनवामन्चत दमलत/र्महहला सदस्य-१ जना 
सदस्य-र्महहला स्वास््य स्वयं सेहवका-१ जना 
सदस्य-नन्जकको हवद्यालयको प्रिानाध्यापक-१ जना 
सदस्य-स्थानीय उिोग ब्यबसायी को प्रमतमनमि-१ जना 
सदस्य- र्महहला स्वास््य स्वयं सेहवका संजाल-१ जना 
सदस्य सन्चब-स्वास््य संस्था प्रर्मखु 

सािदुालर्क/शहिी स्वास््र् केन्ि सांचािि िथा धर्बस्थापि उप सलिलिको काि,कियधर् ि अलधकाि िोलकर् अिसुाि हुिछे । 

१७. स्वभस््य तििभ सम्ितन्ध नीतत : 

िेपाि सिकाि लबिा बोडय को िीलि अिसुाि गभुायकोट िगि क्षेत्र लभत्रका सम्पणूय िागरिक हरुको अलिबार्य स्वास््र् लबिा गिाउि 

िगिपालिकािे िपलसि अिसुािका िणिीलिहरु अबिम्बि गिेछ । 

१७.१ लबिा सहर्ोगी हरुिाई सिर्-सिर्िा प्रोत्साहि गरि िगपायलिकाको अिगुिििा परिचािि गिे  । 

१७.२.िलहिा स्वास््र् स्वर्ां सेलवका ि गरिब/लबपन्ि/लदघय लबिािीहरुको १ जिाको लबिा िकि अिदुाि लदिे । 
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१७.३.जिप्रलिलिलधहरु,लशक्षकहरु,लिजािलि कियचािीहरु,स्वास््र्किीहरु,अन्र् कियचािीहरु ि िलहिा स्वास््र् स्वर्ि ्सेलवका हरुिाई 

अलिबार्य लबिा गिय िगाउिे । 

१७.४ सम्पणूय  जिसिदुार्हरुिाई अलिबार्य स्वास््र् लबिा गिाउि प्रोत्साहि गिय सिदुार् प्रबधयि कार्यक्रि सांचािि गिे ।   

 

 

नीतत कभयभान्वयन गना अपनभईने तक्रयभकलभपहरु  : 
१) स्वास््र् क्षेत्रका लिर्लिि कार्यक्रि हरु सांचािि गि े

२) वडाहरुिा िलहिा,जेिा जस्िा घमु्िी लशलबि हरु चिाउि े 

३) पलि लशलबि सांचािि गिे  

४) आखा लशलबि सांचािि गि े

५) गाउघि ि खोप लक्िलिक पिुधर्यबस्थापि गरि लिर्लिि सांचािि गिे 

६) लवलभन्ि सलिलिहरु पिुगयठि गरि क्षििा अलभबलृध गि े

७) स्वास््र् सांस्था लबलहि वडाहरु ि सेवा लिि ३ घण्टा िाग्ि ेस्थाि हरुिा शहिी स्वास््र् केन्ि हरु स्थापिा गिे 

८) सम्पणूय स्वास््र् चौकी हरुिा ल्र्ाब सेवा स्थापिा गि े

९) गिुी स्वास््र् चौकी,धािापािी स्वास््र् चौकी ि सहािे स्वास््र् चौकी िा ५ बेड को अस्पिाि स्थापिा गिे  

१०) ग ुिी,सहािे ि िेहिेकुिा िा एम्बिेुन्स सेवा सरुु गि े

११) सम्पणूय वडाका स्वास््र् सांस्थाहरु बाट सिुलक्षि प्रसिुी सेवा सरुु गि े

१२) सिुलक्षि प्रसिुी लदिे स्वास््र् सांस्थाहरु िा अलिबार्य आिा घि स्थापिा गि े

१३) िेहिेकुिा अस्पिाििा लस/एस सेवा सरुु गि े

१४) िेहिेकुिा अस्पिाििा िक्त सांचाि सेवा सरुु गि े

१५) िलहिा स्वास््र् स्वर्ां सेलवका हरुको घििाई प्राथलिक स्वास््र् सेवा केन्िको रुपिा स्थापिा गि े

१६) प्रत्रे्क  लबद्यािर् िाई प्राथलिक उपचाि लदि सक्िे गरि धर्बस्थापि गिे 

१७) प्रत्रे्क  लििालब हरुिा स्र्ालिटिी प्र्ाड को उपिधधिा गिाउिे 

१८) जेिा,एकि िलहिा,िस्वास्वसे,अशक्त,अपाङ्ग ि गरिब लबिािी हरु िाई िेहिेकुिा अस्पिाििा जाच लिशलु्क गि े

१९) सम्पणूय स्वास््र् सांस्थाहरुिे लदर्को सेवा को प्रलिबेदि िेट िाफय ि गिे धर्बस्था गि े

२०) लिर्लिि भ्र्ालक्सि को ढुवािी,स्टोि ि कोल्ड चिेको धर्बस्था गिे 

२१) क्षर् िोग ि पलि साधि हरुको धर्बस्थापि गिे 

२२) शहिी स्वास््र् केन्ि हरुका भवि हरु लििायण गिे 

२३) गाउघि ि खोप लक्िलिक हरुका भवि लििायण गिे 

२४) प्राबी िा अध्र्ििि बािबालिका हरुको लिर्लिि आखा,काि,दाि को परिक्षण गिे धर्बस्था लििाउिे 

२५) लबद्यािर् हरुिा लिर्लिि रुपिा स्वास््र् लशक्षा किास लििे धर्बस्था लििाउि े   

यो नगर स्वभस््य नीतत २०७५ लभई आिश्यकतभ अनुसभर गुर्भाकोट नगर कभयापभतलकभले थप घट गरर 

पररितान गना सलनेछ | 

  

                                                                                                                                        


