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१. पृष्ठभूमम:  

नेपालको संविधानले मौवलक हकको रुपमा हरेक नागररकलाई वनिःशलु्क आधारभतू स्िास््य सेिा तथा आकवस्मक 

स्िास््य सेिामा पह ुँच प्रत्याभतू गरेको छ । विकासका प्रमखु सचूकहरुको रुपमा स्िास््य के्षत्रका उपलवधधलाई वलने 

विश्वभरर नै प्रचलन छ । स्िास््य बह आयावमक वबषय भएको र मानि विकास सचूकको एउटा मखू्य अंग भएकोले 

यसको व्यापक महत्ि रहकेोछ । नेपालले विगतका दशकमा सहश्राव्दी विकास लक्ष्यहरूलाई आधार मानी उल्लेखनीय 

सफलता हावसल गररसकेको सन्दभभमा, १५ औ ंवबकास योजना कायाभन्ियनको अिस्थामा रहकेो तथा सन ्२०३० सम्म 

वदगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गनभ प्रवतबद्ध छ । 

यसै सन्दभभमा धनगढी उप-महानगरपावलकाले पवन स्िास््यलाई विकासको प्रमखु मदु्दाको रुपमा अवंगकार गद ैगणुस्तरीय  

स्िास््य सेिामा सिभसलुभ तथा समान पह ुँच स्थावपत गने तथा स्िास््य के्षत्रमा लगानी अवभबवृद्ध गने गरी वदगो विकास 

लक्ष्यमा टेिा प-ुयाउने  संिधैावनक दावयत्िलाई परूा गने नीवत वलएको छ । स्िास््य के्षत्रमा विद्यमान चनुौतीहरूलाई सही 

ढङ्गले सम्बोधन गद ैजनउत्तरदायी एि ंकुशल व्यिस्थापन तथा सशुासनको माध्यमबाट उपलधध सबै स्रोत र साधनको 
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अवधकतम उपयोग तथा पररचालन गरी स्िास््य के्षत्रमा विद्यमान चनुौतीहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गद ैनागररकको 

स्िास््य प्रिद्धभन, स्िास््य संरक्षण, सधुार र पनुस्थाभपन गनभ धनगढी उप–महानगरपावलकाले यो "नगर स्िास््य नीवत, 

२०७९" तयार गरेको छ । 

 

२. प्रस्तावना: 

 

नेपालको संविधान अनसुार दशे संघीय स्िरुपमा रुपान्तररत भएको अिस्था छ, यस अनसुार दशेमा संघीय सरकार, प्रदशे 

सरकार र स्थानीय सरकारहरू स्थापना भइ कृयाशील रहकेाछन ् । नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारलाई एकल 

तथा साझा अवधकार तथा विवशष्ट कायभहरू वनवदभष्ट गरेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार 

स्थानीय सरकारको काम, कतभव्य र अवधकार (पररच्छेद ३, दफा ११, उपदफा २, झ (१दवेख १२), त, न (१ दवेख १२), 

उपदफा ४ (ख) तथा दफा १२ (२), ग (४, ५, ६,७, ८) पररच्छेद ६ दफा (२४ र २६) तथा धनगढी उप–महानगर 

पावलका स्िास््य ऐन, २०७७ अनसुार धनगढी उप–महानगरपावलकाले प्रस्ततु नगर स्िास््य नीवत २०७९ सािभजवनक 

गरेको छ । 

 

३. आधार र मनदेशक मसद्धान्तहरु: 

 

धनगढी उप–महानगरपावलकाको प्रस्ततु नगर स्िास््य नीवत हाल मलुकुमा प्रचलनमा रहकेा संविधान, काननूी 

दस्तािजेहरू, योजनाहरू, नीवत तथा रणनीवतहरू र वनदवेशकाहरूको आधारमा (अनसुचूी १) तयार गररएको छ । यसका 

साथ साथै अन्तराभवरिय प्रवतबद्धता, दस्तािजेहरू तथा वनदवेशकाहरूको प्रािधान पवन ध्यानमा रावखएको छ ।   

सहकायभ, सह–अवस्तत्ि तथा समन्िय यस नीवतको आधार स्तम्भ मावनएको छ । यसै गरी वदगो विकास लक्ष्यले समटेेको 

सिभव्यापकता, एवककृतीकरण, साझदेारी तथा जिाफदवेहता पवन यस नीवतका मागभदशभकका रुपमा रहकेा छन । साथै यस 

नीवतले वदगो विकास लक्ष्यले अनसुरण गरेको “कोही पवन छुट्न ुह दंनै” भन्ने वसद्धान्त लाई अनसुरण गद ैउप-महानगर 

पावलका वभत्र बसोबास गने सबै नागररकलाइ समट्ेनेछ । 

यस नीवतका वनदशेक वसद्धान्तहरू वनम्न अनसुार रहकेा छनि्ः 

 संविधानमा उल्लेवखत मौवलक अवधकारको रुपमा रहकेो गणुस्तरीय वनिःशलु्क आधारभतू स्िास््य सेिाको 

सवुनवितता गनुभ,  

 सिभसलुभ ढङ्गले गणुस्तरीय स्िास््य सेिा, स्िास््य प्रबद्धभन, संरक्षण, सधुार र पनुस्थाभपनका लावग बह के्षत्रीय 

साझदेारी तथा सहकायभ गनुभ,  

 प्रकोप तथा महामारीको अिस्थामा पिूभ तयारीका साथ प्रवतकायभका लावग प्रस्ततु ह न,ु  

 स्िास््य सेिामा लैंवगक तथा सामावजक समािवेशताको सवुनवितता गनुभ, 

 िातािरणीय स्िास््य तथा जलिाय ुपररितभनका असरहरू सम्बन्धी कायभक्रमहरूको प्रिद्धभन गनुभ  । 
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४. मवद्यमान मस्थमत: 

 

विगतमा सदुरूपविमांचल के्षत्रको व्यापाररक तथा औद्योवगक शहरको तथा कैलाली वजल्लाको सदरमकुामको रुपमा 

रहकेो धनगढी हाल सदुरूपविम प्रदशेमा अिवस्थत छ । यस उप-महानगरपावलकामा १९ िटा िडा रहकेा छन ्। रावरिय 

जनगणना, २०७८ प्रारवम्भक नवतजा अनसुार यस उप–महानगरपावलकाको कुल जनसंख्या २०४७८८ (परुुषिः 

१०२३३४ तथा मवहला १०२४५४ रहकेो छ । स्िास््य सम्बवन्ध कायभक्रमहरुको लागी स्िास््य सेिा विभागको 

२०७६/७७ अनमुावनत प्रके्षपण अनसुार पाुँच बषभ मवुनका बालबावलकाहरुको जनसंख्या १६३६५, वकशोर वकशोरीहरुको 

जनसंख्या ३६४८५ रहकेो छ । साथै सोवह त्यांक अनसुार प्रजनन उमरे समहु (१५ दवेख ४९ िषभ) का वििावहत 

मवहलाहरूको जनसंख्या ४०७२६ अनुमान गररएको छ । यस नगरपावलकामा प्रत्येक िषभ अनुमावनत ४६१५ जना 

मवहलाहरू गभभिती र करीि ३९१४ बच्चाहरू हरेक बषभ जवन्मने गदभछन ्। यस उप महानगरपावलकामा जषे्ठ नागररकको 

संख्या १४५१३ रहकेो छ र विकलांग व्यविहरुको संख्या ११२७ रहकेो छ ।   

 

धनगढी उप-महानगरपामिकामा रहेका स्वास््य संस्थाहरू: 

धनगढी उप–महानगरपावलका मातहतमा एउटा शहरी स्िास््य प्रबद्धभन  केन्र, २ िटा स्िास््य चौकी, ७ िटा शहरी 

स्िास््य केन्र, ९ िटा आधारभतू स्िास््य केन्र र २ िटा आयिुदे औसधालय केन्र रहकेा छन ्। साथै मावसक रुपमा 

सेिा प्रदान गने गरी २९ िटा गाउंघर वललवनक तथा ४३ िटा खोप वललवनक पवन संचालनमा रहकेा छन ्। 

धनगढीम ैप्रदशे सरकारबाट संचावलत ३०० शयैा क्षमताको सेती प्रादवेशक अस्पताल रहकेोछ । यसैगरी वनजी क्षेत्रबाट 

संचावलत १० िटा अस्पतालहरु, पोवलवललवनक-१, वनवज वललवनक-४०, प्रयोगशाला-९, दन्त वललवनक-६, आयिुदे 

वललवनक-१३, तथा गरै सरकारी संस्थाबाट संचावलत २ िटा वललवनक पवन यसै उप–महानगरपावलकामा अिवस्थत रही 

संचालनमा रहकेा छन । 

 

५. प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू: 

 उप-महानगरपावलका वभत्र बसोबास गने सबै क्षेत्र, तह, िगभ तथा समदुायका नागररकका लावग गणुस्तरीय 

आधारभतू स्िास््य सेिामा सिभसलुभ पह ुँच नपगु्न,ु   

 सडक दघुभटना तथा चोटपटकबाट ह ने मतृ्यकुो संख्या बढ्दो क्रममा रहन,ु  

 संक्रामक रोगहरू वनयन्त्रण भएपवन उन्मलून तथा वनिारणका लावग पयाभप्त मात्रामा श्रोत तथा साधन नह न,ु    

 नसने रोगहरू बढ्दो क्रममा रहन,ु  

 महामारी वनयन्त्रण तथा व्यिस्थापनको लावग पयाभप्त मात्रामा श्रोत साधनको कमी,  

 स्िास््य सेिाका लावग भौवतक पिूाभधार तथा औजार उपकरणहरू  पयाभप्त मात्रामा उपलव्ध नह न,ु  

 समय सापेक्ष रूपमा स्िास््य कमीहरूको क्षमता अवभिवृद्ध नह न,ु  
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 स्िास््य सेिाहरूको त्याङ्कबाट प्राप्त त्यमा आधाररत स्िास््य कायभक्रम तथा योजना तजूभमा र अनुगमन 

मलू्यांकनको पणूभ रुपमा अभ्यास नह न,ु  

 उप-महानगर अन्तगभतका स्िास््य संस्था बाहकेका सरकारी, गरैसरकारी तथा वनजी स्िास््य संस्थाहरू बाट 

प्रदान गररने स्िास््य सेिाहरूको त्यांक वनयवमत रूपमा उपलव्ध नह न,ु 

 स्िास््य बीमा कायभक्रममा सम्पणूभ नागररकलाई आिद्ध गनभ नसलन ु। 

प्रमुख चुनौतीहरू: 

 स्िास््य सेिालाई सिभसुलभ, प्रभािकारी तथा गणुस्तरीय रुपमा प्रिाह गनभ नगर स्िास््य सेिा प्रणालीमा 

आिश्यक सधुार एिम ्सदुृढीकरणको लावग प्रवतिद्धता ह न नसलन,ु  

 श्रोत तथा साधन पयाभप्त नह न,ु 

 सडक सरुक्षाको कमी र बढ्दो सडक दघुभटना विद्यमान  रहन,ु  

 महामारीको व्यिस्थापन तथा प्राकृवतक प्रकोपका लावग पिूभ तयारी नह न ु,  

 स्िास््यमा जल -िाय ुतथा िातािरणको असर बारे चेतनाको कमी ह न,ु 

 मानवसक रोग तथा नसने रोगहरूको बढ्दो भारलाई न्यनुीकरण गनभ नसलन ु। 

 

६. कायय के्षत्र: 

 

प्रस्तावित नीवतले धनगढी उप–महानगरपावलका के्षत्रवभत्र बसोबास गने सबै नागररकलाई समट्ेनेछ ।  

 

७. नाम र पररभाषााः 

 

७.१ यो नीवतको नाम “धनगढी उप-महानगरपावलकाको नगर स्िास््य नीवत, २०७९” रहकेो छ र यो नीवत नगर सभाबाट 

स्िीकृत भएको वमवत दवेख लाग ुह नेछ । 

७.२ पररभाषािः विषय िा प्रसंगले अको अथभ नलागेमा यस नीवतमा दहेायका शधदहरूले वनम्न अथभ जनाउुँदछन ् ।  

७.२.१ “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झन ुपदभछ । 

७.२.२“आधारभतू स्िास््य सेिा”भन्नाले जनस्िास््य सेिा ऐन २०७५ को पररच्छेद २को दफा ३ को उपदफा ४ र  (७) 

ले पररभावषत गरे बमोवजम संघीय सरकार, स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोके बमोवजम ह नेछ । साथै यस 

िालयांशले  जन स्िास््य सेिा ऐन २०७५ को पररच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा (५) र (६) बमोवजम स्थानीय तथा 

प्रदशे सरकारले थप गरेको आधारभतू स्िास््य सेिालाई समेत सम्झन ुपदभछ । 
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७.२.३ “सरोकारिाला” भन्नाले नगर विकास योजना तथा नगर स्िास््य संग प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार 

भएका स्थानीय संघ संस्थाहरू, संघीय तथा प्रदशे मन्त्रालय, विभाग, वनकाय तथा संस्थाहरूलाई सम्झन ुपदभछ ।  

७.२.४“स्िास््य संस्था” भन्नाले धनगढी उप-महानगर पावलका स्िास््य सेिा ऐन, २०७७ अनसुारका स्िास््य संस्था 

सम्झन ुपदभछ । 

७.२.५“नगरिासी” भन्नाले धनगढीउप-महानगरपावलकामा बसोबास गने व्यवि तथा वनजका पररिार समते सम्झनु 

पदभछ।  

७.२.६ "उप-महानगरपावलका" भन्नाले धनगढी उप-महानगरपावलका सम्झन ुपदभछ । नगर उल्लेख भएको अिस्थामा 

समते यही कुरा लाग ुह नेछ । 

७.२.७“नगर स्िास््य” भन्नाले धनगढीउप-महानगरपावलकाको स्िास््य के्षत्र र सो सुँग सम्बवन्धत सबै विषयिस्तहुरू 

समतेलाई बझु्नपुदभछ ।  

७.२.८“िडा” भन्नाले धनगढी उप-महानगरपावलका क्षेत्र वभत्र रहकेा िडाहरु सम्झन ुपदभछ ।   

७.२.९“गरै सरकारी संस्था” भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बवन्धत वनकायमा दताभ भएका स्िास््य तथा अन्य सामावजक 

के्षत्रमा कायभ गने गरै नाफा मलूक संस्था भन्ने सम्झन ुपदभछ ।   

७.२.१०“वनजी स्िास््य संस्था” भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बवन्धत वनकायमा दताभ भएका स्िास््य सेिा प्रदान गन े

नाफा मलूक संस्था भन्ने सम्झन ुपदभछ ।  

७.२.११“सेिाग्राही” भन्नाले स्िास््य संस्थाबाट सेिा उपभोग गने धयवि तथा समदुाय सम्झन ुपदभछ ।  

७.२.१२“जोवखममा रहकेा सामदुाय” भन्नाले धनगढी उप-महानगरपावलका वभत्र बसोिास गने गररब,अपाङ्ग, जषे्ठ 

नागररक, वसमान्तकृत िगभ, असहाय, मवहला तथा बालिावलका सम्झन ुपदभछ । 

७.२.१३ "स्िास््य बीमा" भन्नाले नेपाल सरकार, स्िास््य बीमा बोडभबाट संचावलत स्िास््य बीमा कायभक्रम सम्झनु 

पदभछ । 

 

 

८. दीघयकािीन सोच: 

 

धनगढी उप-महानगरपावलकामा बसोबास गने सम्पणूभ नगरिासीहरू शारीररक, मानवसक, सामावजक र भािनात्मक 

रूपमा स्िस्थ रही उत्पादनशील र गणुस्तरीय जीिन यापन गनभ सक्षम ह नेछन । 

 

 

९. ध्येय: 

 

सेिाग्राही र सरोकारिालाहरू बीच समन्िय गदै रणनीवतक सहकायभका माध्यमबाट उपलधध साधन श्रोतको अवधकतम 

प्रयोग गरी नागररकहरूको स्िस्थ रहन पाउने मौवलक अवधकारको सवुनवितता गने । 
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१०. िक्ष्य: 

 

सक्षम र जिाफदहेी स्िास््य संरचना माफभ त नगरबासीको गणुस्तरीय स्िास््य सेिामा पंह च र उपभोग सनुवुित गने । 

 

 

११. उदे्दश्यहरू: 

 

यस नीवतका मखु्य उद्दशे्यहरू वनम्न रहकेा छन ्। 

११.१ नेपालको संविधानमा मौवलक अवधकारको रूपमा उल्लेख भएको आधारभतू स्िास््य सेिा सम्पणूभ नगरिासीलाइ 

वनिःशलु्क रुपमा उपलधध गराउन ु।  

११.२ आधारभतू स्िास््य सेिा बाहकेका अन्य विवशष्टीकृत उपचारात्मक स्िास््य सेिाहरूमा आम नागररकहरूको 

सिभव्यापी पह ुँच बढाउन ु। 

११.३ जोवखममा रहकेा समदुाय लवक्षत स्िास््य सेिा प्रिाह गनुभ  ।  

११.४ स्िास््य सेिा प्रिाहमा वनजी तथा सहकारी के्षत्रको संलग्नता िवृद्ध गनुभ ।  

११.५ धनगढी उप-महानगरपावलकाको स्िास््य धयबस्थापन सचूना प्रणालीको सदुृढीकरण गनुभ ।  

११.६ स्िास््य बीमाको प्रिद्धभन गनुभ । 

११.७ "एक स्िास््य" को अिधारणा अनसुार स्िास््य प्रणाली विकास गनुभ । 

 

१२. नगर स्वास््य नीमतहरू: 

 

१२.१  आधारभतू स्िास््य सेिा तथा आकवस्मक स्िास््य सेिामा सबै नगरबासी नागररकहरूको  पह ुँच सवुनवित गद ै

स्िास््य संस्थाहरूको संरचना तथा व्यिस्थापन सदुृढ गररनेछ । 

१२.२. स्िास््य संस्थाहरूलाई प्रिद्धभनात्मक, प्रवतकारात्मक, उपचारात्मक सेिा उपलधध गराउन साधन सम्पन्न बनाई 

आिश्यक औषवध, उपकरण तथा औजारहरूको उपलधधता सवुनवित गररनेछ ।  

१२.३.संघ, प्रदशे तथा अन्य गाउंपावलका तथा नगरपावलकाहरू, गरैसरकारी संस्था तथा वनवज के्षत्रसंग  सहकायभ गद ैउप-

महानगरपावलका अन्तगभत रहकेा स्िास््य संस्थाहरू, सरकारी अस्पताल, गरैसरकारी तथा वनजी स्िास््य संस्थाहरूबाट 

स्िास््य सेिा प्रिाह गररनेछ ।  

१२.४.स्िास््य सेिाका विवभन्न सचूना तथा त्यांकहरूलाई विद्यतुीय (electronic) माध्यममा एकीकृत गरी उप-

महानगरपावलकाको सामावजक विकासको सचूकको रुपमा राख्ने व्यिस्था वमलाइनेछ । 

१२.५.सरुिा रोगहरु, आपतकालीन स्िास््य तथा महामारी वनयन्त्रणका लावग पिुभतयारी, जन स्िास््य वनगरानी तथा 

अनसुन्धान लाई सदुृढ गद ैसंघ तथा प्रदशेसुँग सहकायभ गरी कायाभन्ियन गररनेछ ।  

१२.६.उप-महानगरपावलकामा रहकेा सबै नागररकहरुलाई स्िास््य बीमामा आबद्ध गररनेछ ।  
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१२.७. स्िास््य कमीहरूको व्यिस्थापन,दक्षता अवभबवृद्ध तथा िवृत्त विकास गररनेछ । 

१२.८. नसने रोगहरूको रोकथाम तथा व्यिस्थापन गनभ व्यायाम, योग अभ्यास तथा खलेकुदको प्रिद्धभन तथा सडक 

सरुक्षालाई समते समािशे गरी कायभ योजना बनाई कायाभन्ियन गररनेछ । 

१२.९ खोप,  प्रजनन ्स्िास््य, सरुवक्षत माततृ्ि, बाल स्िास््य तथा वकशोरवकशोरी स्िास््य सेिालाई प्राथवमकता साथ 

उपलधध गराइनेछ । 

१२.१० आयिुदे तथा िकैवल्पक उपचार पद्धवतको प्रबद्धभन  तथा विकास गररनेछ । 

१२.११.नगर स्िास््य नीवतको कायाभन्ियनको लावग वित्तीय तथा प्राविवधक श्रोत साधनहरूको व्यिस्था गररनेछ ।  

 

 

 

१३. रणनीमतहरू: 

नीमत १: आधारभूत स्वास््य सेवा तथा आकमस्मक स्वास््य सेवामा सबै नगरबासी नागररकहरूिाई पह ुँच 

सुमनमित गदै स्वास््य संस्थाहरूको संरचना तथा व्यवस्थापन सुदृढ गररनेछ । 

नीवत १ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.१.१ नगर वभत्रका सबै नागररकहरुको स्िास््य सेिामा सहज पह ुँचको लावग आिश्यकता अनसुार स्िास््य 

संरचनाहरूको स्थापनाका साथै संस्थागत तथा व्यिस्थापकीय पक्षमा सधुार गरी आधारभतू स्िास््य सेिा वनिःशलु्क 

रूपमा प्रदान गररनेछ। 

१३.१.२ प्रत्यक िडामा एउटा आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र स्थापना गरी सेिा संचालन गररनेछ । 

१३.१.३ आकवस्मक सेिाको लावग सबै िडाहरूमा एम्बुलेन्स सेिाको पह ुँच पयुाभइनेछ । 

१३.१.४ जोवखममा रहकेा समदुायहरुको लावग आधारभतू स्िास््य सेिामा पह चं बढाउन विशषे कायभक्रम संचालन 

गररेनेछ । 

१३.१.५ बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण तथा रोगको प्रकोपलाई मध्यनजर गद ैसमय सापेक्ष रूपमा स्िास््य सेिाहरूमा 

पह ुँच अवभिवृद्ध तथा सदुृढीकरण गररनेछ । 

१३.१.६ भौगोवलक रूपले दगुभम के्षत्रमा रहकेा र जनघनत्ि बढी भएका स्थानहरूमा आिश्यकता आंकलन गरी नगर 

स्तरीय आधारभतू अस्पताल स्थापना गरी सेिा प्रिाह गररनेछ । 

१३.१.७ स्िास््य संस्थाहरूमा हररत के्षत्रको प्रिद्धभन गरी नयाुँ वनमाभण ह ने स्िास््य संस्थाहरूको संरचना मापदण्ड 

अपांगता, लैवगकं तथा यौवनक अल्पसंख्यक मतै्री ह ने गरी तयार गररनेछ ।  

१३.१.८ स्िास््य संस्थाहरूबाट वनस्कने स्िास््यजन्य फोहोर मलैा वनदषुण गरी वबसजभन गनभ  छुटै्ट प्रशोधन केन्रको 

वनमाभण गरर प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

१३.१.९ स्िास््य सेिाको प्रिाह, योजना तजुभमा, सेिाको अनगुमन तथा मलु्यांकन गनभ आिश्यक कायभवबवध तथा 

वनदवेशका बनाई कायभ संचालन गररनेछ । 
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१३.१.१० नगरवभत्रका जषे्ठ नागररकहरुका लागी तोवकएका उपचार सेिा सरकारी तथा वनवज स्िास््य संस्थाबाट 

वनशलु्क र सह वलयत रुपमा  प्रदान गररने व्यिस्था वमलाइने छ । 

१३.१.११ नगर वभत्रका शारीररक, मानवसक र बौवद्धक अपागंता भएका व्यविहरु, लैंवगक वहसंा प्रभावित व्यविहरुलाई 

प्राथवमकतामा राखी स्िास््य सेिा उपलधध गराइनेछ । 

 

 

नीमत २ स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रवद्धयनात्मक, प्रमतकारात्मक, उपचारात्मक सेवा उपिब्ध गराउन साधन 

सम्पन्न बनाई आवश्यक औषमध, उपकरण तथा औजारहरूको उपिब्धता सुमनमित गररनेछ ।  

नीवत २ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.२.१ उप-महानगरपावलका अन्तगभत रहकेा स्िास््य संस्थाहरूबाट वनयवमत रुपमा प्रिद्धभनात्मक तथा प्रवतकारात्मक 

कृयाकलापहरु संचालनका साथै अत्यािश्यक उपचारात्मक सेिा उपलधध गराइने छ । 

१३.२.२ वबशेषज्ञ सेिाको सुवनवितताको लावग उप महानगरपावलकाका प्रत्येक िडाहरुमा वबशषेज्ञ िडा स्िास््य 

वललवनक संचालन गररनेछ । 

१३.२.३ स्िास््य संस्थाहरूमा औषवध, खोप, उपकरण तथा अन्य स्िास््य सम्िवन्ध सामग्रीहरूको अटुट उपलव्धता 

सवुनवित गनभका लावग आपवूतभ व्यिस्थापन चक्रलाई थप व्यिवस्थत गररनेछ । 

१३.२.४ सबै स्िास््य संस्थाहरुबाट स्िास््य सामग्रीहरुको वििकेपणूभ प्रयोगलाई प्रिद्धभन गररने छ ।  

१३.२.५ स्िास््य संस्थाहरूमा औजार तथा उपकरणहरूको उपलधधता तथा वनयवमत ममभत सम्भार गने व्यिस्थाको 

सवुनवितता गररनेछ । 

१३.२.६ िावषभक औषवध खररद योजना बनाउंदा आधारभतू, आकवस्मक तथा वबशेषज्ञ स्िास््य सेिाका लावग 

आिश्यक पने वनिःशलु्क औषवधहरूको उपलधधतालाई अनुमान, खरीद तथा वितरणलाई सवुनवित गररने छ ।  

१३.२.७ नगरमा अिवस्थत अन्य सरकारी, सामदुावयक,  वनजी स्िास््य सेिा प्रदायकहरुसंग आिश्यक समन्िय गद ै

प्रभािकारी प्रेषण सेिा सवुनवितताको लागी पहल गररनेछ । 

१३.२. ८ आकवस्मक अिस्थाका वबरामीहरूलाई शीघ्र उपचार र प्रेषणको व्यिस्था वमलाइनेछ । 

 

 

नीमत ३ संघ, प्रदेश तथा अन्य गाउंपामिका तथा नगरपामिकाहरू, गैरसरकारी संस्था तथा मनमज के्षत्रसंग  

सहकायय गदै उप-महानगरपामिका अन्तगयत रहेका स्वास््य संस्थाहरू, सरकारी अस्पताि, गैरसरकारी तथा 

मनजी स्वास््य संस्थाहरूबाट स्वास््य सेवा प्रवाह गररनेछ ।  

नीवत ३ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.३.१ रावरिय तथा प्रादवेशक स्िास््य कायभक्रमहरू संचालन गदाभ सह अवस्तत्ि, समन्िय, तथा सहकायभको आधारमा 

सेिा प्रिाह गररनेछ। 
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१३.३.२ वनजी क्षेत्रलाई सामावजक उत्तरदावयत्ि बहन गद ैअत्यािश्यक स्िास््य सेिा प्रिाह गनभ, वबशेषज्ञ सेिा वदन तथा 

स्िास््य सेिाको पह ुँच सवुनवित नभएका के्षत्रमा प्रभािकारी रुपमा स्िास््य सेिा पयुाभउनप्रोत्साहन गनुभका साथै 

पिूाभधारको स्तरोन्नवत जस्ता वक्रयाकलापमा सहभागी गराउुँदै लवगनेछ । 

१३.३.३ अन्तररावरिय तथा रावरिय गरै सरकारी संस्थाहरूलाई उप-महानगर वभत्रका अवत प्रभावित तथा विपन्न समदुाय 

बसोबास गने क्षेत्रमा कायभ गनभ पररचालन गररनेछ । 

१३.३.४ वनजी र सरकारी अस्पतालहरूमा सामावजक सरुक्षा पाउने नागररकहरूको स्िास््य सेिामा पह ुँच अवभिवृद्ध गनभ 

सह वलयतको व्यिस्थालाई प्रभाबकारी रुपमा कायाभन्ियन गररनेछ । 

१३.३.५ अन्य गाउुँ पावलका तथा नगर पावलकाहरू बाट आउने सेिाग्राहीहरूको लावग समन्िय तथा सहकायभ गरी 

आिश्यक सेिा वदने व्यिस्था वमलाइनेछ । 

१३.३.६ वबशषे स्िास््य समस्याहरु वसकलसेल एनेवमया, थालासेवमया आवद रोगहरूको वन:शलु्क उपचारको लावग 

संघ, प्रदशे सरकार सुँग सहकायभ गररनेछ । 

१३.३.७. विवभन्न प्रावज्ञक संघसंस्था तथा विज्ञहरुसंग सहकायभ गरी नगर वभत्रका स्िास््य समस्याहरुमा अनसुन्धान 

अन्िषेण गरी सधुार मलुक कायभक्रमहरु लाग ुगररनेछ । 

१३.३.८. नगर तथा समदुायस्तरमा स्िास््यकमी, मवहला स्िास््य स्ियम ् सेविका, आमा समहू, वनगरानी समहू, 

सम्बवन्धत सरोकारिालाहरु माझ प्रभािकारी संजाल वनमाभण गरी स्िास््य प्रबद्धभन  तथा उपचार सेिाहरुको लागी 

समन्िय तथा सहकायभ गररनेछ । 

 

 

नीमत ४ स्वास््य सेवाका मवमभन्न सूचना तथा त्यांकहरूिाई मवदु्यतीय (electronic) माध्यममा एकीकृत 

गरी उप-महानगरपामिकाको सामामजक मवकासको सचूकको रुपमा राख्ने व्यवस्था ममिाइनेछ ।  

नीवत ४ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.४.१ उप-महानगरपावलका वभत्र रहकेा सबै स्िास््य संस्थाहरूिाट गररने मावसक प्रवतिदेन पद्धवत वबद्यवुतय 

(इलेलिोवनक) माध्यम बाट गनभ आिश्यक प्रबन्ध वमलाइनेछ । 

१३.४.२ स्िास््य संस्थाहरूमा रहकेा औजार उपकरण, वित्तीय व्यिस्थापन, आपवूतभ व्यिस्थापन तथा स्िास््य 

कमीहरूको क्षमता अवभिवृद्ध जस्ता विषयहरू एकीकृत विद्यतुीय प्लेटफमभमा राख्ने व्यिस्था वमलाइनेछ । 

१३.४.३ स्िास््य सेिा प्रिाहको िास्तविक अिस्थाबारे जानकारी गराउन उप-महानगरपावलकामा विद्यतुीय सचूना पाटी 

(Dash-Board) स्थापना गरी स्िास््य सेिाका त्यांकहरु वनयवमत रुपमा सािभजवनकीकरण गने व्यिस्था गररनेछ। 

१३.४.४ त्यांकको गणुस्तरलाई वनयवमत रुपमा पररक्षण तथा विशे्लषण गरी त्यको आधारमा कायभक्रम वनमाभण, 

प्राथवमकीकरण तथा अनगुमन गनभ िावषभक योजनामा समािशे गररनेछ। 

१३.४.५ स्िास््य सेिा संग सम्बवन्धत व्यविगत घटना दताभ, सामावजक सरुक्षा, स्िास््य वबमा लगायतका प्रणालीहरुसंग 

वबच सामन्जस्यता (Interoperability)को  लावग सहकायभ गररनेछ । 
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नीमत ५ सरुवा रोगहरु, आपतकािीन स्वास््य तथा महामारी मनयन्त्रणका िामग पुवयतयारी, जन स्वास््य 

मनगरानी तथा अनुसन्धान िाई सुदृढ गदै संघ तथा प्रदेशसुँग सहकायय गरी कायायन्वयन गररनेछ ।  

नीवत ५ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.५.१ जनस्िास््य वनगरानी गनभ आधवुनक सचूना प्रणालीको प्रयोग गरी जिाफदहेी, चसु्त दरुुस्त तथा वमतव्ययी 

संयन्त्रको वबकास गररनेछ ।  

१३.५.२ संक्रामक रोगहरुको रोकथाम, महामारी तथा विपदको पिूभ तयारीका लावग “महामारी तथा प्रकोप तयारी कायभ 

योजना” तयार गरी लाग ूगने तथा यस्ता रोगहरुको रोकथाम, महामारी तथा विपदको व्यिस्थापनका लावग नगर तथा 

िडा स्तरीय रुत प्रवतकायभ टोली (Rapid Response Team) गठन गरी उि टीमलाई पिूभ तयारीका साथ प्रभािकारी 

बनाइनछे । 

१३.५.३ सबै स्िास््य संस्थामा Early Warning and Response System (EWARS) प्रणालीको विकास गररनेछ 

। 

१३.५.४ महामारी तथा विपद व्यिस्थापन कायभक्रम सञ्चालन, अनगुमन तथा मलू्यांकनका लावग संघ, प्रदशे तथा 

स्थानीय सरकारहरूसंग आिश्यक समन्िय गरी रुत प्रवतकायभ टोलीलाई आिश्यक पने जनशवि, औषवध, उपकरण, 

तावलम तथा बफर स्टक जस्ता गवतविवध सञ्चालन गररनेछ ।  

१३.५.५ नगरमा सडक दघुभटना, महामारी, प्रकोपबाट ह ने मानि क्षवतलाई न्यनुीकरण गनभ सम्बवन्धत सरोकारिालाहरु 

संगको समन्ियमा वनयन्त्रण योजना बनाई लाग ुगररनेछ ।  

१३.५.७ महामारी रोग तथा विपद व्यिस्थापनको लावग लावग वनजी, गरैसरकारी तथा अन्य सरोकारिाला वनकायसंग 

समन्िय, सहकायभ गरी नगर स्तरीय कोषको व्यिस्था गररनेछ ।  

१३.५.८ संक्रामक तथा कीटजन्य (जनुोवटक) रोगहरूको रोकथाम, वनयन्त्रण तथा व्यिस्थापनको लावग संघ तथा प्रदशे 

सुँग सहकायभ गररनेछ । 

 

नीमत ६ उप-महानगरपामिकामा रहेका सबै नागररकहरुिाई स्वास््य बीमामा आबद्ध गररनेछ ।  

नीवत ६ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.६.१ आवथभक रूपले विपन्न तथा गररब नागररकहरुलाइ स्िास््य वबमा कायभक्रमको पह ुँचमा ल्याउन विवभन्न 

कायभक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

१३.६.२ स्िास््य बीमामा वनजी स्िास््य संस्थाहरुको सहभावगता प्रिद्धभन गररनेछ ।  

 

नीमत ७ स्वास््य कमीहरूको व्यवस्थापन,दक्षता अमभबमृद्ध तथा बृमिमवकास गररनेछ । 

नीवत ७ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.७.१ उप-महानगरपावलकामा स्िास््यकमीहरूको अिस्था, आिश्यकता, दक्षता अवभबवृद्ध लगायतका वबषयहरुमा 

विशेष कायभयोजना बनाई कायाभन्ियन गररनेछ ।  
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१३.७.२ स्िास््यकमीहरूलाई आिश्यक पने तावलमको आिश्यकता पवहचान गरी उप-महानगरपावलकाबाटै तथा प्रदशे 

तथा संघसंग समन्िय गरी उच्चस्तरीय तालीम,अवभमखुीकरण गने व्यिस्था वमलाइनेछ ।  

१३.७.३ स्िास््यकमीहरुको लावग आिश्यक सम्बवन्धत क्षेत्रका तावलमहरु जस्तै सामावजक विकास, लैवगक तथा 

सामावजक समाबेसीकरण, लैवगक वहसंा व्यिस्थापन, सकारात्मक सोच, सामदुावयक पररचालन, प्रभािकारी संचार 

आवदका लावग नगरका सम्बवन्धत शाखा, सहयोगी संस्था, वनवज के्षत्र, अन्य स्थानीय वनकाय, प्रदशे, संघ, संग समन्िय 

गररनेछ । 

१३.७.४ विवशष्टीकृत तथा उच्चस्तरीय तालीमका लावग प्रदेश तथा संघ सरकारसंग समन्िय गररनेछ । 

 

नीमत ८ नसने रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापन गनय परामशय, व्यायाम, योग अभ्यास तथा खेिकुदको 

प्रवद्धयन तथा सडक सुरक्षािाई समेत समावेश गरी कायय योजना बनाई कायायन्वयन गररनेछ। 

नीवत ८ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.८.१ नसने रोगहरूको कारक तत्िहरू न्यवूनकरण गनभ समदुाय स्तरमा विवभन्न कायभक्रमहरु  संचालन गररनेछ । 

१३.८.२ लाग ूऔषवध, सवुतभजन्य पदाथभ, मवदरा, पेय पदाथभ, पत्र ु खाना  (JunkFood) को प्रयोग वनरुत्साहन गनभ 

सम्बवन्धत सबै सरोकारिालाहरु संग समन्िय तथा सहकायभ गररनेछ ।  

१३.८.३  स्िस्थ खानपान, आहार,  व्यिहार, व्यायामयुि स्िस्थ जीिनशलैीका लावग वशक्षा, सचुना तथा सञ्चारका 

माध्यमबाट सचेतना प्रिद्धभन गररनेछ । 

१३.८.४ अवधक - पोषण सम्बन्धी जन चेतना बढाउने कायभ प्रिद्धभन गररनेछ । 

१३.८.५ विद्यालयहरुमा स्िस्थ जीिनशलैी, दवु्यभसन वनरुत्साहन, खलेकुद तथा व्यायाम प्रिद्धभन सम्बवन्ध कायभक्रमहरु 

संचालन गररनेछ । 

१३.८.६ मानवसक स्िास््य प्रिद्धभनका लावग विवभन्न संघ संस्थाहरूसुँग सहकायभ गद ै मानवसक स्िास््य कायभकताभ, 

परामशभदाताहरु पररचालन गरी समदुाय, वशक्षण संस्था अन्य संस्था आवद के्षत्रहरुमा विशषे कायभक्रमहरु संचालन गररनेछ 

। 

१३.८.७. नगरस्तरमा वस्क्रवनंग वशविर िा कायभक्रमहरु संचालन गरी नसने रोगहरु, अपांगता तथा अन्य वदघभरोगहरुको 

पवहचान गरी सम्बवन्धत स्िास््य सेिा तथा पनुस्थाभपनाको लागी पहल गररनेछ । 

१३.८.८ सडक दघुभटना कम गनभ विवभन्न के्षत्रसंग आिश्यक समन्िय गनभ छाडा चौपाया वनयन्त्रण गनभ तथा 

विद्यालयहरुमा सडक सरुक्षाबारे जन चेतना अवभबवृद्ध गररनेछ । 

१३.८.९ दघुभटनामा घाइते भएकाहरुको उपचारको लावग वनजी स्िास््य संस्थाहरुसंग सहकायभ गनभ विशषे व्यिस्था 

वमलाइनेछ। 
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नीमत ९खोप,  प्रजनन ् स्वास््य, सुरमक्षत मातृत्व, बाि स्वास््य तथा मकशोरमकशोरी स्वास््य सेवािाई 

प्राथममकता साथ उपिब्ध गराइनेछ । 

नीवत ९ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.९.१ सबै बच्चाहरूले पणूभ खोपसेिा पाएको सवुनवित गररनेछ । 

१३.९.२ मवहला तथा बालबावलकाको पोषण सधुारको लागी खाद्य विविवधकरण तथा सन्तुवलत आहार उपभोगमा जोड 

वदइनेछ । 

१३.९.३ एकीकृत निजात वशश ु तथा बालरोग व्यिस्थापन तथा पोषण कायभक्रमलाई प्रभाबकारी तथा व्यिवस्थत 

बनाइनेछ । 

१३.९.४ स्िास््यिद्धभक खाद्य पदाथभको प्रयोग गनभ प्रोत्सावहत गद ै पत्र ु खानालाई वनरुत्सावहत गने कायभक्रम संचालन 

गररनेछ । 

१३.९.५ उच्च विद्यालयहरूमा विद्यालय स्िास््य नसभ (विस्िान) राखी वकशोर-वकशोरीको प्रजनन स्िास््य, मवहनािारी 

व्यिस्थापन, पोषण तथा सरसफाई जस्ता प्रवतकारात्मक सेिाहरूको प्रिद्धभन गररनेछ । 

१३.९.६ सामावजक कुरीवत, लैंवगक वहसंाबाट वपवडत सेिाग्राहीको शारीररक तथा मानवसक स्िास््य संरक्षणका लावग 

अन्य वनकायहरुसंग सहकायभ गद ैस्िास््य संस्थाहरुबाट परामशभ , प्राथवमक उपचार तथा प्रेषण सेिाहरुको व्यिस्थापन 

गररनेछ । 

१३.९.७ पररिार वनयोजन सेिालाई यौन तथा प्रजनन स्िास््य अवधकारको रुपमा स्थावपत गद ैलवगनेछ । 

 

 

नीमत १० आयुवेद तथा वैकमपपक स्वास््य सेवाहरुको  प्रबद्धयन  तथा मबकास गररनेछ । 

नीवत १० संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू 

१३.१०.१ नगरस्तरमा रहकेा आयिुदे अस्पताल, औसधालय, आयिुदे स्िास््य केन्रहरु माफभ त नागररकहरुमा आयुिदे 

स्िास््य सेिाको पह ुँच अवभिवृद्ध गररनेछ । 

१३.१०.२ आयिुदे औषधालय तथा आयिुदे स्िास््य केन्रमा योग अभ्यास गने कक्षको व्यिस्था गररनेछ । 

१३.१०.३ स्िास््य स्ियम सेविकाहरूको लावग आयिुदे तथा िकैवल्पक उपचार पद्धवत बारे जनचेतना मलूक कायभक्रम 

संचालन गररनेछ । 

१३.१०.४ आयबेुद औषधालय तथा आयबेुद स्िास््य केन्रसंग आिश्यक समन्िय गरी आधारभतू स्िास््य सेिा 

केन्रहरूमा समेत आयबेुद सेिाको पह ुँचमा बवृद्ध गने व्यिस्था वमलाइनेछ । 

१३.१०.५ सरकारी तथा वनवज आयिुदे तथा िकैवल्पक स्िास््य सेिा केन्रहरु संग समन्िय गरी समदुायमा स्िस्थ 

जीिनशैली, योगाभ्यास सम्बवन्ध घमु्ती वशविरहरु आयोजना गररनेछ । 
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नीमत ११नगर स्वास््य नीमतको कायायन्वयनको िामगमविीय तथा प्रामवमधक श्रोत साधनहरूको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

नीवत ११ संग सम्बवन्धत रणनीवतहरू  

१३.११.१ नगरस्तरीय योजनाहरुमा स्िास््य के्षत्रलाई प्राथवमकता वदई आिश्यक बजटे विवनयोजनको सवुनवितता 

गररनेछ । 

१३.११.२ संघ तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सशतभ तथा समपरूक अनदुान तथा स्थानीय सरकारको आन्तररक श्रोतको 

आधारमा यस नीवतलाइ आधार मानी स्िास््य क्षेत्रको लावग त्यमा आधाररत िावषभक कायभयोजना तयार गरी लाग ु

गररनेछ ।  

१३.११.३ उप-महानगरपावलकामा स्िास््य कायभक्रम सञ्चालन गनभ विद्यमान तथा सम्भावित थप आयश्रोतहरूको 

पवहचान गरी स्िास््य कायभक्रमको प्राथवमवककरणको आधारमा विवनयोजन गररनेछ । 

 

 

पररच्छेद ३ 

संरचनागत व्यवस्था 

 

१४ नगर स्वास््य समममत: 

धनगढी उप-महानगरपावलकामा स्िास््य कायभक्रमहरुको कायभयोजना तजुभमा गनभ र यसको कायाभन्ियनको लावग 

सरोकारिालाहरुको सहभावगता तथा समन्िय गनभ नगर स्िास््य सवमवत गठन भसैकेको अिस्था छ । यसको संरचना 

तथा काम कतभव्य तथा अवधकार धनगढी उप–महानगरपावलका स्िास््य सेिा ऐन, २०७७ अनसुार ह ने प्रािधान रहकेो 

छ ।  

१४.१ उप-महानगर स्तरीय स्िास््य संरचनािः 

क) धनगढी उप-महानगरपावलकामा स्िास््य कायभक्रम हनेे एक शाखाको स्थापना गरी क्षमता विकास गररनेछ । यस 

नीवतमा उल्लेख भएका कायभयोजनाको कायाभन्ियन गने वजम्मेिारी उि शाखाको ह नेछ ।  

ख) िडा स्तरमा स्िास््य सम्बन्धी कायभक्रम व्यिस्थापन गनभका लावग स्िास््य संस्था संचालन तथा व्यिस्थापन सवमवत 

रहनेछन ् । यी सवमवतहरूको काम, कतभव्य तथा अवधकार धनगढी उप-महानगर पावलका स्िास््य सेिा ऐन, २०७७ 

बमोवजम ह नेछ । यी सवमवतहरूमा उप-महानगरपावलकाका  प्रमखु संरक्षकका रूपमा रहने छन ्। 

 

१४.२ स्िास््य संस्था व्यिस्थापन सवमवतको गठन  

(१)स्िास््य संस्था रहकेो सम्िवन्धत िडाको अध्यक्ष      - अध्यक्ष 

(२) सवमवतले मनोवनत गरेको वनिाभवचत िडा मवहला सदस्यहरू मध्येबाट एक जना मवहला             - उपाध्यक्ष 

(३)स्िास््य संस्था रहकेो के्षत्रको विद्यालयको प्रधानाध्यापक १ जना     - सदस्य 

(४) सम्बन्धीत िडाको िडा सवचि         - सदस्य 
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(५) सवमवतले मनोवनत गरेको स्थानीय व्यापार संघको  एक जना प्रवतवनवध    - सदस्य 

(६) सवमवतले मनोवनत गरेको स्िास््य के्षत्रको जानकार मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरू मध्येबाट एक जना   - सदस्य 

(७) सम्िवन्धत स्िास््य संस्थाको प्रमखु       -सदस्य सवचि 

 

१५. संस्थागत मजम्मेवारी: 

यस नगर स्िास््य नीवतको कायाभन्ियन गनभको लावग नगर स्िास््य सवमवत, नगर स्िास््य शाखा तथा स्िास््य संस्था 

संचालन तथा व्यिस्थापन सवमवतहरु वजम्मिेार ह नेछन ।  

१६. समन्वय तथा सहकायय:  

उप-महानगरपावलकाले वनम्न अनसुार समन्िय तथा सहकायभ गनेछ ।  

१६.१ वनजी के्षत्रसंगको सहकायभ 

स्िास््य क्षेत्रमा कायभरत सरकारी तथा गरैसरकारी संस्थाहरू बीचमा सहकायभ तथा साझदेारीलाई प्रिद्धभन तथा सहजीकरण 

गररनेछ । 

 स्िास््य सेिामा सामदुावयक सहभावगता  नगरस्तरमा स्िास््यकमी, मवहला स्िास््य स्ियम ् सेविका, आमा 

समहू, वनगरानी समहू, सम्बवन्धत सरोकारिालाहरु माझ संजाल वनमाभण गरीनेछ । 

 उप-महानगरपावलका वभत्र  स्िास््य सेिा प्रिाह गने कायभमा कायभरत सरकारी तथा गरैसरकारी संस्थाहरू बीचमा 

साझदेारी गरी गणुस्तरीय स्िास््य सेिामा नगरिासीको पह ुँच तथा उपलव्धतामा िवृद्ध ल्याइनेछ । 

 उप-महानगरपावलका वभत्र प्रिाह ह ने स्िास््य सेिाको गणुस्तर कायम गनभ सरकारी तथा गरैसरकारी 

संस्थाहरूको वनयवमत अनगुमन तथा मलू्यांकन गररनेछ । 

 स्िास््य सेिा उपभोग गनभ आउने बाधाहरूलाई न्यनु गनभ एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालन गनभ वनजी के्षत्रलाई प्रोत्साहन 

गने र एम्बलेुन्सको भाडामा आिश्यक वनयमन गररनेछ । 

 प्रत्येक नागररकहरुलाई आधारभतू स्िास््य स्िास््य सेिाहरु उप-महानगरपावलका वभत्र स्िास््य सेिा प्रबाह 

गने वनवज स्िास््य संस्थाहरुबाट पवन वन:शलु्क रुपमा प्राप्त गने हकको सवुनवितता गद ैलवगनेछ । 

 िडामा संचालनमा रहकेा  स्िास््य संस्थाहरूमा वनयवमत रुपमा नसने रोगको वस्क्रवनंग (Screening)गनभ 

स्थानीय/प्रदशे अन्तगभतका वनवज तथा सरकारी  अस्पतालसंग आिश्यक सहकायभ गररनेछ । 

१६.२ सञ्जाल वनमाभण:  

१६.२.१ आकवस्मक सेिाका लावग एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालन तथा सो को सञ्जाल वनमाभण गरी उनीहरूको 

समदुायसंगको सञ्चारलाई सुधार गररनेछ । 

१६.२.२ प्रेषण गररने स्िास््य संस्थाहरू बीचमा परस्पर सञ्जाल तथा समन्िय सदुृढ गररनेछ । 

१६.३ प्रदशे तथा संघ सरकारसंगको सहकायभ 
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१६.३.१ सचूीकृत संक्रामक रोगको वबरामी पवहचान भएमा सोको वनयन्त्रणका लावग उप-महानगरपावलकाले प्रदशे तथा 

संघ सरकार अन्तरगतका वनकायलाई तरुुन्त जानकारी गराउने संयन्त्रको वबकास गररनेछ । 

१६.३.२ उप-महानगरपावलकामा आिश्यक पने कमभचारी, भौवतक पिुाभधारको वनमाभण, खोप, औषवध तथा उपकरणको 

वनयवमत आपतुी तथा उपलधधताको सवुनितता गनभ प्रदशे तथा संघ सरकारसंग वनयवमत सहकायभ गररनेछ । 

१६.४ अन्य संस्था तथा स्थानीय सरकारसंगको सहकायभ 

१६.४.१ सेती प्रादवेशक अस्पतालको सञ्चालन तथा सदुृढीकरणका लावग प्रदशे सरकारसंग सहकायभ गररनेछ । 

१६.४.२ प्रेषण प्रणालीमा सहजीकरण तथा सदुृढीकरण गनभका लावग अन्य स्थानीय सरकार तथा प्रदशे सरकारसंग 

आिश्यक समन्िय तथा सहकायभ गररनेछ । 

 

१७. कानूनी व्यवस्था: 

स्िास््य सम्बन्धी विवभन्न सिाल समट्ेने गरी जारी भएका वबवभन्न ऐनहरु (जस्तै स्िास््य वबमा सम्बन्धी ऐन २०७४, 

जनस्िास््य सेिा ऐन २०७५, खोप ऐन २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सामावजक सरुक्षा ऐन २०७५, 

खाद्य अवधकार तथा खाद्य सम्प्रभतुा सम्बन्धी ऐन, २०७५, सरुवक्षत माततृ्ि तथा प्रजनन स्िास््य अवधकार ऐन २०७५) 

र वनयमािलीहरू तथा संघीय तथा प्रदशे स्तरबाट लाग ुगररएका स्िास््य सेिा सम्बन्धी वबवभन्न नीवत, वनदवेशका तथा 

कायभविवधहरूले वनवदभष्ट गरेका स्िास््य सेिाहरू उप-महानगरपावलकाबाट प्रबाह गनभ यस नीवतको प्रभाबकारी रुपले 

कायाभन्ियनको व्यिस्था गररनेछ ।  

१८. मविीय श्रोत: 

१८.१ यस नीवत कायाभन्ियनका लावग तजुभमा गररने योजना तथा कायभक्रम सञ्चालन गनभ आिश्यक पने आवथभक श्रोतको 

व्यिस्था उप-महानगरपावलकाले गनेछ ।   

१८.२ उप-महानगरपावलकालाई प्राप्त ह ने सबै प्रकारको राजस्ि, संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ह न ेअनदुान 

तथा उप-महानगरपावलकाले वलएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त ह ने रकम, तथा वनजी क्षेत्रको लगानी नै समग्रमा 

यस नगर स्िास््य नीवत कायाभन्ियनका मखु्य आधार ह नेछन ्।  

१८.३ यसका लावग सङ्घ तथा प्रदशे सरकारले नगरपावलकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशतभ अनदुान, समपरूक 

अनदुान, तथा विशेष अनदुान स्िरुप बजटे विवनयोजन गने अपेक्षा गररएकोछ । साथै उप-महानगरपावलकाले स्िास््य 

कायभक्रमको िावषभक कायभ योजना अनसुार खचभ व्यिस्थापन गने र नेपाल सरकारको प्रचवलत आवथभक वनयम काननु 

अनसुार आय व्ययको वनयवमत लेखा परीक्षण गने गराउनेछ । 

 

१९. अनुगमन तथा मूपयांकन: 

१९.१ उप-महानगरपावलका वभत्र सञ्चालन गररने स्िास््य कायभक्रमहरू वनयवमत रूपले अनगुमन र मलू्याङ्कन गररने 

व्यिस्था गनभ चसु्त र प्रभािकारी संयन्त्र बनाई कायाभन्ियनमा ल्याईने छ ।  



खण्ड: ६ संख्या: ०९ मममत:२०७९/०९/२५ 

 
 

 

१९.२ उप-महानगरपावलकाको योजना शाखा तथा स्िास््य शाखाले तयार गरेको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन ढाुँचा लाई 

समय अनकुुल पररमाजभन तथा पररस्कृत बनाउुँद ै उप-महानगर पावलका वभत्र प्रभािकारी अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

प्रणालीको विकास गररने छ ।  

१९.३ वबद्यतुीय (Electronic) माध्यम माफभ त प्रवतिदेन गने प्रणालीको विकास गरी वनरन्तरता वदइनेछ । वनयवमत रुपमा 

त्यांकको गणुस्तर पररक्षण (RDQA) गरी त्याङ्कको गणुस्तरमा सधुार ल्याइनेछ । 

१९.४ नीवत कायाभन्ियनको आिवधक मलू्यांकन गद ै मलू्यांकनबाट प्राप्त नवतजाका आधारमा नीवतलाई आिश्यक 

पररमाजभन गद ैलवगनेछ । 

 

२०.जोमखम पक्ष: 

२०.१ प्रस्तावित नीवतको प्रयोगले प्रत्यक्ष रूपमा जोवखम बढाउने दवेखुँदनै । यद्यवप यस नीवतको कायाभन्ियन गदाभ ह न 

सलने सम्भाव्य जोवखमहरू तल उल्लेख गररएको छ ।  

२०.२  यस नीवतमा उल्लेख गरे बमोवजम आिश्यक पने आवथभक, मानिीय तथा भौवतक श्रोतहरू उपलव्ध नह ने 

सम्भािना ह नेछ । 

२०.३ सरोकारिाला वनकायको सहयोग तथा सहकायभ विना यस नीवतको प्रभािकारी कायाभन्ियन गनभका लावग स्िास््य 

के्षत्र आुँफैमा बह पवक्षय सरोकारको विषय भएकोले ठूलो चनुौती रहन सलने संभािना रहन्छ ।  

२०.४ नगर विकास कायभक्रम अन्तगभत तयार गररएका नीवत, योजना तथा कायभक्रमहरूले पिूाभधार विकासलाई पवहलो 

प्राथवमकतामा राख्दा स्िास््य क्षेत्रले कम प्राथवमकता पाउने सम्भािना रहन्छ ।   

२०.५ स्िास््य क्षेत्रमा उपचारात्मक सेिालाई पवहलो प्राथवमकतामा राख्दा यस नीवतमा उल्लेवखत प्रवतकारात्मक तथा 

प्रिद्धभनात्मक कायभक्रमले कम प्राथवमकता पाउने सम्भािना रहन्छ । 

२०.६ नीवत कायाभन्ियनको लावग उप-महानगरपावलकाले आिश्यक वित्तीय तथा श्रोतको व्यिस्था समयम ैगनभ नसलने 

सम्भािना रहन्छ । 

२०.७ यस नीवतको कायाभन्ियनमा वनजी तथा गरैसरकारी स्िास््य संस्थाको अपेक्षाकृत सहयोग, तत्परता तथा संलग्नता 

ह न नसलने अिस्था रहन्छ । 

 

२१. अनुसन्धान तथा मसकाइ : 

२१.१ उप-महानगरपावलकाको स्िास््य के्षत्रमा अनसुन्धान गनभ प्रोत्साहन गररनेछ । 

२१.२ अनसुन्धानबाट प्राप्त नवतजालाई उप-महानगरपावलकाको योजना तजुभमा गदाभ सन्दभभ सचुीको रुपमा वलइनेछ । 
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अनुसूची १ 

नगर स्िास््य नीवतका आधारहरू 

 नेपालको संविधान, २०७२ 

 खोप ऐन, २०७२  

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  

 जनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५ 

 सरुवक्षत माततृ्ि तथा प्रजनन स्िास््य अवधकार ऐन, २०७५ 

 सामावजक सरुक्षा ऐन २०७५ 

 स्िास््य वबमा सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

 धनगढी उप–महानगरपावलका स्िास््य सेिा ऐन, २०७७ 

 रावष्टय स्िास््य नीवत, २०७६ 

 शहरी स्िास््य नीवत, २०७३ (प्रथम संसोधन २०७४) 

 धनगढी उप-महानगरपावलकाको स्िास््य अिस्था सम्बवन्ध अध्ययन २०७७   

 सदुरुपविम प्रदशे स्िास््य नीवत २०७८  

 स्िास््य संस्था संचालन मापदण्ड, २०७७ (स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय)   
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अनुसूची २ 

नगर स्िास््य नीवत वबकास प्रकृया 

 रावरि्रय दस्तािजेहरूको अध्ययन 

 संघीय स्िास््य मन्त्रालयका पदावधकारीहरूसंग छलफल 

 उप-महानगरपावलका सम्बन्धी उपलधध सामग्रीहरूको अध्ययन 

 उप-महानगरपावलकाका विवभन्न पदावधकारीहरूसंग छलफल 

 समदुायसंग अन्तरवक्रया 

 विवभन्न सरोकारिालाहरू संग छलफल 

 परामशभ बैठक 
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अनुसूची ३ 

नगर स्िास््य नीवतको संस्थागत व्यिस्था 

                  उत्तरदावयत्ि         प्रमखू भवूमका 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gu/ k|d'vtyfpkk|d'v 

k|d'v प्रशासकीय clws[t 

gu/ :jf:Yo zfvf 

:jf:Yo ;+:yfx? 

Joj:yfkg ;ldlt 

gLlt lgdf{0f tyf cg'udg 

Jfflif{s sfo{of]hgf lgdf{0f,  

Jfflif{s ;dLIff 

:jf:Yo sfo{qmdsf] sfo{of]hgf 

lgdf{0f, jflif{s ;dLIff tyf 

sfo{qmd sfof{Gjog 

;]jf k|jfx 
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अनुसूची ४ 

नीवतको सहकायभ खाका 

क्र.सं.

  

सहकायभका क्षेत्रहरू उप-महानगर 

पावलका 

नीवज सेिा 

प्रदायक 

विकास साझदेार तथा 

गहै्रसरकारी क्षेत्र 

समदुाय 

१ प्रावबवधक सहकायभ √ √ √  

२ वबत्तीय सहकायभ √  √  

३ स्िास््य सेिा प्रिाह √ √ √ √ 

४ भौवतक पिुाभधार √  √ √ 

५ दक्ष जनशविको व्यिस्थापन √ √ √  

६ स्िास््य व्यिस्थापन सचूना प्रणाली √ √ √  

७ कायभक्रमको  कायाभन्ियन √ √ √ √ 

८ कायभक्रमको अनुगमन तथा मलू्यांकन √    

नोटिः  

 यो सहकायभको खाका सहवजकरणका लावग मात्र हो ।  

 आिश्यकता अनुसार संयिु अनगुमन तथा मलू्यांकन गनभ सवकनेछ । 
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अनुसूची ५ 

धनगढीउप–महानगरपावलकामा रहकेा स्िास््य संस्थाहरु 

िाडभ न जनसंख्या (२०६८) सरकारी 

अस्पताल 

वनवज अस्पताल स्िास््य चौकी, 

शहरी स्िास््य 

केन्र, 

सामदुावयक 

स्िास््य इकाई 

आयिुवेद 

स्िास््य 

अस्पताल/केन्र 

1 14333 1 2 1  

2 12459  1 1  

3 13549  2 1  

4 9175  3 1  

5 11644  1 1  

6 5365   1  

7 9043   1  

8 6041  1 1  

9 3280   1  

10 4090   1  

11 5041   1 1 

12 10009   1  

13 8016   1 1 

14 8112   1  

15 4823   1 1 

16 5388   1  

17 4977   1  

18 5451   1  

19 6945   1  

कुल जम्मा   1 10 19 3 

 

 

           

               आज्ञाल े

............................................ 

             रामलाल श्रेष्ठ 

        प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 


