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पाना नं. 1 

सयावर गाउॉऩाङ्झरकाको  
स्वास््म नीङ्झत २०७९ 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ  
नेऩारको सङ्जवॊधानरे आधायबतू स्वास््म सेवाराई नागङ्चयकको भौङ्झरक हकको रुऩभा स्थाङ्जऩत गयेको छ । 
स्वास््म ऺेत्रराई सभमानङ्टकङ्ट र ङ्जवकास तथा भागयङ्झनदेश गनय एवॊ नागङ्चयकको गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा 
ऩाउने अङ्झधकायराई सङ्टङ्झनङ्ञित गनय नेऩाररे याङ्जष्डम स्वास््म नीङ्झत २०७६ य जनस्वास््म सेवा ऐन २०७५ 
जायी गङ्चयसकेको छ । मसै सन्दबयभा रङ्टङ्ञबफनी प्रदेश सयकायरे ऩङ्झन आफ्नो स्वास््म नीङ्झत २०७७ ऩाङ्चयत 
गयी जायी गङ्चयसकेको अवस्था छ । सॊङ्जवधान तथा कानूनरे प्रत्माबतू गयेको स्वास््म सबवन्धी एकर तथा 
साझा अङ्झधकाय कामायन्वमन गनङ्टय सबफङ्ञन्धत ऩाङ्झरकाको दाङ्जमत्व हो । सङ्क्राभक योगहरू ङ्झनमन्त्रणभा प्राप्त 
उऩरङ्ञधधहरूराई कामभ याख्नङ्ट, नवजात ङ्ञशशङ्ट तथा भात ृभतृ्मङ्टदयराई घटाउनङ्ट, फढ्दै गएको नसने योगको 
ङ्झनमन्त्रण गनङ्टय, कङ्ट नै ऩङ्झन फेरा हङ्टनसक्ने स्वास््म सबफन्धी ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तत्कार गनङ्टय, स्वास््म सेवाको 
ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टग्न नसकेका नागङ्चयकराई सेवाको ऺेत्रभा सभेट्ने, जेष्ठ नागङ्चयक, शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक रुऩभा 
अशक्त बएका, एकर भङ्जहरा, गङ्चयफ, सीभान्तकृत य जोङ्ञिभभा यहेका सभङ्टदामराई गङ्टणस्तयीम स्वास््म 
सेवा सवयसङ्टरब रुऩभा उऩरधध गयाउनङ्ट स्थाङ्झनम सयकायको प्रभङ्टि दाङ्जमत्व हङ्टन आएको छ । ङ्जमनै ङ्जवङ्जवध 
अवस्थाराई भध्मनजय गदै स्थानीम आवश्मकताको ऩङ्जहचान गयी स्वास््म ऺेत्रका सभस्माराई न्मङ्टङ्झनकयण 
गनय स्थानीम सयकायरे प्रबावकायी नीङ्झत तथा कानङ्टन फनाई अगाङ्झड फढ्नङ्ट अङ्झत आवश्मक देङ्ञिएको छ । 
स्वास््म सेवाभा सभान ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गनय, जनउत्तयदामी एवॊ कङ्ट शर व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट आवश्मक 
तथा उऩरधध सफै स्रोत य साधनको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गयी सॊघीम सॊयचनाभा स्वास््म सेवा प्रणारी 
ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय य सङ्टधाय गदै ङ्जवद्यभान तथा नमाॉ च ङ्टनौतीहरूराई सही ढङ्गरे सबफोधन गयेय 
गाउॉऩाङ्झरकावासीको स्वास््म प्रवधयन, सॊयऺण, सङ्टधाय य ऩङ्टनयस्थाऩना गनय गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका स्वास््म, 
िानेऩानी–सयसपाइ तथा ऩोषण सबवन्धी आवस्मकता य ङ्जवद्यभान अवस्थाको ङ्जवश्लषेणका आधायभा प्रस्तङ्टत 
सयावर गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म तथा सयसपाइ नीङ्झत, २०७९ तमाय गयी रागङ्ट गङ्चयएको छ । 

२. ङ्जवगतभा गङ्चयएका प्रमासहरु  
मस ऩाङ्झरकाभा ङ्जव.स २०३८ सारभा भनयी स्वास््म चौकीको स्थाऩना बए सगैँ स्वास््म सेवाको ऩहङ्टॉच 
वृङ्जिको राङ्झग २०४९ सारको स्वास््म नीङ्झतरे ङ्झनङ्छदयष्ठ गये वभोङ्ञजभ तत्काङ्झरन ५ वटा गा.ङ्जव.स हरुभा 
उऩस्वास््म चौकी स्थाऩना हङ्टन ङ्टका साथै गाउॉघय ङ्ञक्रङ्झनक तथा भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊ सेङ्जवकाको प्रायबब 
बएको ङ्झथमो । २०७४ सारभा स्थाङ्झनम तहभा ऩङ्जहरो जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध आए ऩिात गाउॉऩाङ्झरकाभा स्वास््म 
शािा स्थाऩना बएको ङ्झथमो । ऩाङ्झरकाको अग्रसयताभा ङ्जव.स २०६५ सारभा भनयी स्वास््म चौकीभा 
सञ्चाङ्झरत प्रसङ्टती केन्रको थऩ सङ्टदृङ्जढकयण गदै सेवाको गङ्टणस्तयभा जोड ङ्छददै आएको छ । ऩाङ्झरका गठन 
हङ्टदा यहेका ७ वटा वडाहरु भध्मे वडा नॊ. ४ भा कङ्ट नै ऩङ्झन स्वास््म सॊस्था नयहेकोभा वडा नॊ. ४ को वडा 
बवनभा साप्ताङ्जहक रुऩभा स्वास््म ङ्ञक्रङ्झनक सञ्चारन सङ्टरुवात गङ्चयएको ङ्झथमो य ऩङ्झछ सो वडाभा 
साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म इकाईको स्थाऩना गयी सेवा प्रवाह हङ्टॉदै आइयहेको छ । वडा नॊ. ७ ङ्ञस्थत ब ङ्टजहवा 
स्वास््म चौकीभा प्रसङ्टती केन्र तथा ल्माव सेवा सञ्चारन सॉगै अन्म स्वास््म चौकीभा ऩङ्झन ल्माव सेवा 
ङ्जवस्ताय हङ्टॉदै आइयहेको छ । स्वास््म तथा सयसपाइ ऺते्रको थऩ ङ्जवकासको राङ्झग गााँउपालिकाि े
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स्वास््म तथा सयसपाइ ऐन ङ्झनभायण गयेको छ । आ.व. २०७८÷७९ भनयी स्वास््म चौकीफाट 
ङ्ञचङ्जकत्सकीम सेवाको सङ्टरुवात बएको । त्मस्तै ऩाङ्झरकारे सहङ्टङ्झरमत रुऩभा एबफङ्टरेन्स सेवा ऩङ्झन सञ्चारन 
गयेको छ । त्मस्तै सभङ्टदाम स्तयभा सेवा प्रदान गनय वडा नॊ. १ य २ भा एक–एक वटा िोऩ केन्र य 
गाउॉघय ङ्ञक्रङ्झनक ङ्झनभायण गङ्चयएको छ । त्मस्तै वडा नॊ. १ य ६ भा नमाॉ स्वास््म चौकीको बवन ङ्झनभायण 
गङ्चयनङ्टका साथै वडा नॊ. ४ भा नागङ्चयक आयोग्म केन्रको स्थाऩना गयी सेवा ङ्छददैँ आइयहेको छ ।  
२.क. हारको अवस्था 
ङ्जव.सॊ. २०७८ सारको जनगणना अनङ्टसाय सयावर गाउॉऩाङ्झरकाको प्रायङ्ञबबक कङ्ट र जनसॊख्मा ४२,२१७ 
यहेको छ, जसभध्मे ऩङ्टरुष २०६९१ जना य भङ्जहरा २१५२६ जना छन ्। गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र जबभा 
घयधङ्टयी सॊख्मा ७५७६ यहेको छ । स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी (HMIS) को आ.व. २०७८/०७९ को राङ्झग गङ्चयएको प्रऺेऩण अनङ्टसाय मस सयावर 
गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र जनसॊख्मा ४४३३९ ऩङ्टगेको अनङ्टभान गङ्चयएको छ जसभध्मे १ वषय भङ्टङ्झनका 
फारफाङ्झरकाको सॊख्मा ७४३ छ बने ५ वषय भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाको सॊख्मा ३६६३ यहेको छ । त्मस्तै 
१० वषय देङ्ञि १९ वषय सबभका ङ्जकशोयङ्जकशोयीको सॊख्मा ७६२० छ । १५ देङ्ञि ४९ वषयका प्रजनन ्
उभेयका ङ्झफफाङ्जहत भङ्जहराहरूको सॊख्मा १०३९४ यहेको छ । गाउॉऩाङ्झरकाभा अनङ्टभाङ्झनत गबयवती 
भङ्जहराहरूको सॊख्मा ९७८ छ य अनङ्टभाङ्झनत जीङ्जवत जन्भने फच्चाहरूको सॊख्मा ७६६ जना छ । मो 
प्रऺेऩण अनङ्टसाय ६० वषय भाङ्झथका व्मङ्ञक्तहरूको सॊख्मा ४४८८ छ । हार मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ६ वटा 
स्वास््म चौकी, १ साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म इकाईरे स्वास््म सेवा प्रवाह गङ्चययहेका छन ् । सयावर 
गाउॉऩाङ्झरकाको केही भहत्वऩूणय स्वास््म सूचकहरूराई याङ्जष्डम, प्रादेशीक तथा ङ्ञजल्राको सूचकसॉग तङ्टरना 
गयी देहाम फभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

रॊ .सॊ. सूचकहरू 

फतयभान अवस्था २०७८/०७९ (DHIS2) ङ्छदगोङ्जवकास 
रऺ 

(२०३० 
सबभ) 

सयावर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवरऩयासी 
(फ.सङ्ट.ऩ.) 

रङ्टङ्ञबफनी 
प्रदेश नेऩार 

१ प्रोटोकर अनङ्टसाय ४ ऩटक गबयजाॉच 
गयाउने भङ्जहराको प्रङ्झतशत 

79.7 79 79.7 79.4 90 

२ सॊस्थागत प्रसङ्टतीको प्रङ्झतशत 22.1 48.9 94.2 79 90 

३ दऺ स्वास््मकभॉफाट गङ्चयएको 
प्रशङ्टती दय 

22.1 44.1 89.8 75  

४ प्रोटोकर अनङ्टसाय ३ ऩटक उत्तय 
प्रशङ्टती जाॉच दय 

58.4 47.2 53.7 40.8 90 

५ ५ वषय भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाको 
ङ्झनभोङ्झनमा दय (प्रङ्झत हजाय) 

16.3 33.4 43.1 55.1  

६ ५ वषय भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाको 
झाडाऩिारा दय (प्रङ्झत हजाय) 

337 286.8 346.6 364.8  

७ 

ORS य Zinc  फाट ऩिाराको 
उऩचाय ऩाएका ५ फषय भङ्टङ्झनका 
फारफाङ्झरकाको प्रङ्झतशत 

96.8 97.6 98.7 94.5  



सरावऱ गाउँपालऱकाको स्वास््य नीति २०७९ 

पाना नं. 3 

 

३. ङ्झफद्यभान स्वास््म सभस्मा, च ङ्टनौती तथा अवसयहरु  
३.१ स्वास््म सभस्मा 

 सयावर गाउॉऩाङ्झरकाको सवै तह, वगय य ऺेत्रका सभङ्टदामको आधायबतू स्वास््म सेवाभा 
सभताभङ्टरक ऩहङ्टॉच ऩङ्टग्न सकेको छैन । 

 भौजङ्टदा सफै स्वास््म सॊस्थाहरुको बौङ्झतक अवस्था सन्तोषजनक नबएको य सभमानङ्टकूर सङ्टधाय गनय 
नसङ्जकएको य न्मूनतभ ऩूवायधाय सङ्जहतको योग ङ्झनदान सेवा उऩरधध हङ्टन सकेको छैन ।  

 भौजङ्टदा स्वास््म सॊस्थाहरुभा दयवन्दी अनङ्टसायका स्वास््मकभॉहरु ऩूणय रुऩभा ऩूङ्झतय हङ्टन सकेका 
छैनन ्। स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््मकभॉहरुका राङ्झग सभङ्टङ्ञचत य उत्साहप्रद काभ गने वातावयण 
ऩङ्झन सजृना गनङ्टय ऩनेछ ।  

 ऺमयोग, कङ्ट ष्ठयोग, एच.आई.बी.÷एड्स जस्ता स्वास््म सभस्माहरुको साथसाथै नसने िारका 
योगहरु, भानङ्झसक योगहरु, सडक दङ्टघयटना ऩङ्झन फढ्दै गइयहेको छ ।  

 महाॉका थारु सभङ्टदामभा ङ्झसकर सेर एनङे्झभमाको सभस्मा यहेको छ ।  
 नागङ्चयकहरुभा गङ्चयफी, अङ्ञशऺा, चेतनाको अबावका कायण कङ्ट ऩोषण, स्वच्छ िानेऩानी य 

सयसपाइको सभस्मा यहेको छ ।  
 अझै ऩङ्झन मस गाउॉऩाङ्झरकाभा केङ्जह भङ्जहराहरु घयैभा सङ्टत्केयी हङ्टने, ङ्जकशोयावस्थाभै फच्चा जन्भाउन े

गयेको ऩाइएको छ । 
 भङ्जहराहरुभा प्रजनन रुग्णता (ऩाठेघय िस्न,े ऩाठेघय भङ्टिको क्मान्सय, ङ्जपस्टङ्टरा) जस्ता सभस्मा 

रङ्टकेय यहेको अवस्था छ । 
 जेष्ठ नागङ्चयक तथा अऩाङ्गता बएका धमङ्ञक्तहरुको स्वास््म उऩचाय, ङ्जकशोय ङ्जकशोयीहरुको मौन 

तथा प्रजनन स्वास््म, ङ्जवद्यारम जाने उभेयका फारफाङ्झरकाको स्वास््म प्रवद्र्धधनका राङ्झग उङ्ञचत 
स्वास््म सेवाको व्मवस्था हङ्टन सकेको छैन ।  

 स्वास््म ऺेत्रभा बएको रगानीको सभङ्टङ्ञचत सदङ्टऩमोग बएको, नागङ्चयकरे ऩाएको स्वास््म सेवा य 
ऐन ङ्झनमभका कामायन्वमनको सबवन्धभा ङ्झनमङ्झभत य प्रबावकायी अनङ्टगभन हङ्टन सकेको छैन ।  

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र आवश्मकता अनङ्टसायको ठाउॉभा य नागङ्चयकको ङ्जहत हङ्टने गयी स्वास््म ऺेत्रभा 
ङ्झनजी ऺेत्रको सहबाङ्झगता फढ्न सकेको छैन बने सयकायी रगानी ऩङ्झन ऩमायप्त छैन । गैयसयकायी 
ऺेत्रको रगानीराई प्रबावकायी एवॊ थऩ धमवङ्ञस्थत गनङ्टयऩने आवश्मकता यहेको छ ।  

८ सफै आधायबतू िोऩ ऩाएका 
फच्चाहरूको प्रङ्झतशत (ऩूणय िोऩ) 

104.4 98.9 96.5 91.2  

९ कङ्ट ष्ठयोगको दय (प्रङ्झत १०,००० 
जनसॊख्मा) 

3.3 2 1.1 0.78  

१० ऺमयोगको केश नोङ्जटङ्जपकेसन दय 87.4 122.1 157.4 129.1  
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 स्वास््म ऺेत्रभा सङ्टशासनका औजायहरु (ऩायदङ्ञशयता, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन, नागङ्चयक फडाऩत्र, 
साफयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ य नागङ्चयकका गङ्टनासाहरु सङ्टङे्ङ तौयतङ्चयका) को उङ्ञचत व्मवस्थाऩन य सभङ्टङ्ञचत 
प्रमोग हङ्टन नसकेकोरे जनताभा सावयजङ्झनक स्वास््म सेवा प्रङ्झतको असन्तङ्टष्टी अझै कामभ छ । 

 आमूवेङ्छदक उऩचाय ऩद्दतीको अनङ्टसन्धान तथा सभङ्टङ्ञचत ङ्जवकास हङ्टन सकेको छैन ।  

३.२ च ङ्टनौती  
 स्वास््मका सफै ऺेत्रभा नागङ्चयकको सभताभूरक ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गनङ्टय । 
 ङ्झन्शङ्टल्क गङ्टणस्तयीम आधायबतू स्वास््म सेवा सफै गाउॉऩाङ्झरकावासीहरूराई सफयसङ्टरब रुऩभा 

उऩरधध गयाउनङ्ट । 
 भङ्जहरा, फारफाङ्झरका रगामत अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ य जोङ्ञिभभा ऩयेका नागङ्चयकराई उच्च प्राथङ्झभकताभा 

याख्दै स्वास््म सेवा उऩरधध गयाउनङ्ट । 
 स्वास््म उऩचायभा उच्च यहेको व्मङ्ञक्तगत िचय घटाउनङ्ट तथा स्वास््म ङ्झफभाराई प्रबावकायी रुऩभा 

कामायन्वमन गयाउनङ्ट । 
 स्वास््म ऺते्रको राङ्झग ऩमायप्त आङ्झथयक स्रोतको ङ्झनधाययण य उऩरधधता सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टय । 
 सॊघीम नीङ्झत तथा भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ स्वास््म सॊस्थाको स्थाऩना गयी सञ्चारन गनङ्टय । 
 स्वास््म सङ्टचना प्रणारीराई थऩ व्मवङ्ञस्थत, एङ्जककृत य प्रङ्जवङ्झध भैत्री फनाउनङ्ट । 
 नीङ्झत ङ्झनभायण तथा ङ्झनणयम प्रङ्जरमाभा त्माङ्कको प्रमोग फढाउनङ्ट । 
 स्वास््म, ऩोषण तथा सयसपाइ ऺेत्रभा सङ्टशासन कामभ गनङ्टय । 
 ङ्जवऩद तथा भहाभायीभा हङ्टने स्वास््म सभस्माहरुको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ । 

३.३ अवसयहरु 
 सॊङ्जवधानतह स्थाङ्झनम तहभा स्वास््मको ङ्ञजबभेवायी यहनङ्ट 
 स्थाङ्झनम तहभा १५ शैमाको अस्ऩतार तथा सफै वडाहरुभा आधायबतू स्वास््म सेवा केन्र 

ङ्झनभायणको अवधायणा  
 कामय सबऩादनका आधायभा प्रोत्साहन तथा सजामको व्मवस्था गनय सङ्जकने  
 दयवन्दी अनङ्टसाय जनशङ्ञक्त ऩूङ्झतय साथै कयायभा थऩ जनशङ्ञक्तको व्मवस्था गनय सङ्जकन े
 स्थानीम स्तयफाट ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण मोजनाफद्व तङ्चयकारे गनय सङ्जकन े
 गैयसयकायी तथा ङ्झनजी ऺेत्रहरुसॉग सहकामय य सभन्वम गयेय कामय गनय सङ्जकन े 
 गङ्टणस्तयीम त्माङ्कका आधायभा वाङ्जषयक कामयमोजना ङ्झनभायण गयी मथेष्ट वजेट ङ्जवङ्झनमोजन गनय 

सङ्जकन े
 जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको स्वास््म प्रङ्झत सकायात्भक दृङ्जष्टकोण हङ्टन ङ्ट  
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४. स्वास््म नीङ्झतको औङ्ञचत्म, ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, बावी सोच, ध्मेम, रक्ष्म तथा 
उद्दशे्महरु 
४.१ नीङ्झतको औङ्ञचत्म 
स्वास््म ऺेत्ररे ङ्जवगतभा हाङ्झसर गयेका उऩरङ्ञधधहरूराई ङ्छदगो फनाउॉदै सेवाभा अङ्जवङ्ञच्छङ्ङता कामभ याख्दै 
ङ्जवद्यभान स्वास््म सभस्मा तथा च ङ्टनौतीहरूको सबफोधन गयी गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा नागङ्चयकको 
सॊङ्जवधान प्रदत्त हक सङ्टङ्झनङ्ञित गनय एवॊ सॊघीम सॊयचना अनङ्टरूऩ सङ्जवधानरे ङ्छदएको एकर अङ्झधकाय एवॊ साझा 
अङ्झधकाय ऺेत्र तथा दाङ्जमत्व अनङ्टरूऩ स्वास््म सेवाको सॊयचना ङ्जवकास तथा ङ्जवस्तायका साथै गङ्टणस्तयीम 
स्वास््म सेवा प्रवाहका राङ्झग भागयदशयन गनङ्टय अऩङ्चयहामय छ । याङ्जष्डम स्वास््म नीङ्झत, प्रादेङ्ञशक स्वास््म नीङ्झत 
तथा नेऩार सयकायरे गयेको अन्तयाङ्जष्डम प्रङ्झतफद्धताहरूराई आत्भसाथ गदै गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकता 
अनङ्टकूर हङ्टने गयी स्वास््म सेवा प्रणारीराई सङ्टदृढ तथा व्मवङ्ञस्थत गयी चरामभान गनयका राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरकारे स्वास््म नीङ्झत प्रङ्झतऩादन गनय अङ्झत आवश्मक बएको छ । 

४.२ ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त 
भाङ्झथ उल्रेङ्ञित सभस्मा, च ङ्टनौती तथा औङ्ञचत्मका आधायभा गाउॉऩाङ्झरकारे स्वास््म नीङ्झत तमाय गदाय 
मसका केही भौङ्झरक ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन गयी सोही आधायभा नीङ्झत तथा यणनीङ्झत तम गङ्चयएका 
छन ् । प्रस्तङ्टत ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्तका आधायभा गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म तथा सयसपाइ नीङ्झत, २०७९ 
कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।  

१. गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाको सवयव्माऩी ऩहङ्टॉच  

२. साभाङ्ञजक न्मामको आधायभा सभताभूरक स्वास््म सेवा  

३. त्मभा आधाङ्चयत मोजना, ऩमायप्त रगानी य कङ्ट शर व्मवस्थाऩन  

४. सङ्टशासन, जवापदेङ्जहता य ऩेशागत आचयण प्रङ्झत प्रङ्झतफद्धता 

५. सावयजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी   

६. प्रबावकायी ङ्झनमभन, अनङ्टगभन, भङ्टल्माङ्कन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण 

७. अन्तय सयकायी तथा फहङऺ्ट ेत्रीम सहबाङ्झगता, सभन्वम य सहकामय 

८. आमङ्टवेद तथा अन्म वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ऩद्धङ्झतको प्रवधयन तथा सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन 

४.३ बावी सोच (Vision)   
सयावर गाउॉऩाङ्झरकाका सफै नागङ्चयकहरू शायीङ्चयक, भानङ्झसक, साभाङ्ञजक य बावनात्भक रूऩभा स्वस्थ यही 
उत्ऩादनशीर य गङ्टणस्तयीम जीवन माऩन गनय सऺभ हङ्टन े।  
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४.४ ध्मेम (Mission)                                                                                  
उऩरधध साधन स्रोतको अङ्झधकतभ प्रमोग गयी सबफङ्ञन्धत सॊघीम भन्त्रारम, प्रदेश सयकाय, स्वास््म सेवा 
प्रदामक, सेवाग्राही तथा सयोकायवाराहरू फीच सभन्वम य यणनीङ्झतक सहकामय गयी नागङ्चयकहरूको स्वस्थ 
यहन ऩाउने भौङ्झरक अङ्झधकायको सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।  

 

४.५ रक्ष्म (Goal)   
सफै नागङ्चयकहरु ङ्जवशेष गयी भङ्जहरा, दङ्झरत, जनजाङ्झत तथा फङ्ञञ्चङ्झतभा ऩयेकाहरुको गङ्टणस्तयीम स्वास््म 
सेवाभा ऩहङ्टॉच तथा उऩबोगभा फङृ्जद्ध गयी सभताभङ्टरक, न्माम सङ्गत एवॊ जवापदेही स्वास््म सेवा प्रणारीको 
भाध्मभफाट जनताको स्वास््म अवस्थाभा उच्चतभ सङ्टधाय ल्माउने ।  

४.६ उद्दशे्महरू (Objectives)  
१. गाउॉऩाङ्झरकाफासीराई गङ्टणस्तयीम आधायबतू स्वास््म सेवा ङ्झन्शङ्टल्क उऩरधध गयाउने तथा 

आकङ्ञस्भक स्वास््म सेवाफाट फङ्ञञ्चत हङ्टन नऩने वातावयण सजृना गने । 

२.  सफै वडाहरुभा आवश्मक सेवा तथा ऩूवायधाय, औषधी, औजाय तथा उऩकयण, सूचना प्रङ्जवङ्झध य दऺ 
स्वास््मकभॉहरू सङ्जहतको सऺभ, प्रबावकायी एवॊ जवापदेही स्वास््म सेवा प्रणारी भापय त गङ्टणस्तयीम 
स्वास््म सेवा उऩरधध बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

३.  स्वस्थ जीवन शैरी, सयसपाइ, व्मवहाय ऩङ्चयवतयन य स्वास््मभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने भानवीम तथा 
वातावयणीम कायक तत्वहरुराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी स्वास््म प्रवधयन गने । 

४. स्वास््म ऺेत्रको आवश्मकता ऩङ्जहचान, मोजना तजङ्टयभा तथा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन, व्मवस्थाऩन य 
अनङ्टगभनभा जनसहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।    

५.  स्वास््म सेवा प्रवाहभा सङ्टशासन कामभ गदै फहङऺ्ट ेत्रीम सभन्वम, सहकामय य सयकायी ङ्झनजी साझेदायी 
प्रवधयन गने । 

५. नीङ्झतहरु 
सयावर गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्ञशङ्जष्टकृत बौगोङ्झरक, साभाङ्ञजक तथा स्वास््म सेवा सबवन्धी सभस्मा य 
च ङ्टनौतीराई सबवोधन गदै गाउॉऩाङ्झरकाफासीराई गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रदान गनय गाउॉऩाङ्झरकारे 
देहामका नीङ्झत अवरबवन गयेको छ । 

५.१ सफयधमाऩी ऩहङ्टॉचको अवधायणा अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकावासीराई ङ्झन्शङ्टल्क आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक 
स्वास््म सेवा अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ प्रवाह गङ्चयनेछ ।   
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५.२ स्वास््म ऺेत्रभा सङ्टशासन कामभ गदै स्वास््म सेवाराई जनभङ्टिी, जवापदेही एवॊ ऩङ्चयणाभभङ्टिी 
फनाइनेछ । 

५.३ सभमानङ्टकूर गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रवाहको राङ्झग न्मङ्टनतभ ऩूवायधाय सङ्जहतको ङ्झनदानात्भक 
सेवाको धमवस्था तथा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

५.४ स्वास््म ऺेत्रको ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग स्वास््म ऺेत्रभा गाउॉऩाङ्झरकाको रगानी वृङ्जद्ध गदै सॊघ, 
प्रदेश तथा अन्म ऺेत्रको रगानीराई धमवङ्ञस्थत गयी स्वास््म सेवाभा जनतारे व्मङ्ञक्तगत िचय 
गनङ्टयऩने अवस्थाराई न्मूनीकयण गदै रङ्झगनेछ ।  

५.५ त्मभा आधाङ्चयत मोजना ङ्झनभायण गनय स्वास््म सबफन्धी सङ्टचना प्रणारीराई सङ्टदृढ फनाइनङ्टका साथै 
स्वास््म सेवा प्रणारीराई सभमानङ्टकङ्ट र प्रङ्जवङ्झध भैत्री फनाउदै स्वास््म अनङ्टसन्धानराई प्रफधयन 
गङ्चयनेछ । 

५.६ स्थानीम आवश्मकताका आधायभा दऺ जनशङ्ञक्तको ङ्जवकास तथा प्रबावकायी धमवस्थाऩन गङ्चयनेछ 
। साथै स्वास््मका कामयरभहरुभा साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभयक नतेतृ्वराई ऩङ्चयचारन 
गङ्चयनेछ ।  

५.७ गाउॉऩाङ्झरकाफासीको ऩोषण ङ्ञस्थङ्झतभा सङ्टधाय गनय स्वास््म फधयक िाद्य ऩदाथयको उत्ऩादन, सङ्टयऺा, 
प्रवधयन, ऩहङ्टॉच य उऩबोगभा फङृ्जद्ध गङ्चयनेछ ।   

५.८ आमूवेद तथा फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ऩद्धतीहरुको ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय गयी सभन्वमात्भक रुऩभा 
सेवा प्रवाहराई धमवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।  

५.९ वातावयणफाट स्वास््मभा ऩने प्रङ्झतकूर असयहरु न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनङ्टका साथै 
ऩेशागत स्वास््म सङ्टयऺा, सयसपाइ य स्वच्छताराई प्रोत्सहान, प्रवधयन य धमवस्थाऩन गयी 
जनस्वास््मभा ऩने प्रङ्झतकङ्ट र असयहरुराई न्मङ्टनीकयण गदै रङ्झगनछे । 

५.१०जनस्वास््मको आऩतकाङ्झरन अवस्था तथा अन्म भहाभायी, ङ्जवऩद वा प्रकोऩको असयहरुको 
न्मूनीकयण, प्रङ्झतकामय एवॊ ऩून्स्थाऩना फहङ्टऩऺीम सहकामयद्वाया उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे । 

५.११साभाङ्ञजक, आङ्झथयक, बौगोङ्झरक तथा साॉस्कृङ्झतक ङ्जहसाफरे ऩछाङ्झड वा वङ्ञञ्चतीभा ऩयेका भङ्जहरा, 
दङ्झरत, जनजाङ्झत, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अशक्त वा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त रगामत सीभान्तकृत 
सभङ्टदामको गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सहज ऩहङ्टॉच य उऩबोग सङ्टङ्झनङ्ञित गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
कामयरभराई सङ्टदृढ गङ्चयनेछ । 

५.१२ सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, नवजात ङ्ञशशङ्ट तथा फार स्वास््म, ङ्जकशोयावस्थाको स्वास््म, प्रजनन ्स्वास््म 
तथा ऩङ्चयवाय मोजना सेवाको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गयी ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे । 
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५.१३ स्वास््म ऺेत्रका प्रगङ्झत एवॊ उऩरङ्ञधधहरुराई सॊस्थागत गदै थऩ उऩरङ्ञधध हाॉङ्झसर गनय सयकायी 
तथा ङ्झनजी ऺेत्रफाट सॊचाङ्झरत स्वास््म सेवाको गङ्टणस्तयीमता सङ्टङ्झनङ्ञित गनय प्रबावकायी सभन्वम, 
सहकामय, अनङ्टगभन, सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा ङ्झनमभन गङ्चयनछे ।  

५.१४ ङ्झफङ्झबङ्ङ सङ्क्राभक, कीटजन्म, ऩशङ्टऩन्छीजन्म योग, सऩयदशॊ एवॊ ङ्झसकर सेर एनेङ्झभमा रगामतका 
योगहरुको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन प्रबावकायी रुऩभा गङ्चयनेछ । 

५.१५ नसने योग तथा भानङ्झसक योगको योकथाभ तथा व्मवस्थाऩन, सङ्टतॉजन्म फस्तङ्टको प्रमोग, भादक 
ऩदाथय सेवन, रागङ्टऩदाथय दङ्टव्र्मसनी रगामतका स्वास््म सभस्माहरुराई ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनरुत्साङ्जहत 
गयी स्वस्थकय जीवनमाऩन गनय प्रोत्साहन य प्रवधयन गङ्चयनेछ । 

६. नीङ्झत अन्तगयत यणनीङ्झतहरु     
नीङ्झत १: सफयधमाऩी ऩहङ्टॉचको अवधायणा अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकावासीराई ङ्झन्शङ्टल्क आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक 
स्वास््म सेवा प्रवाह गङ्चयनछे ।   

६.१.१ याङ्जष्डम भाऩदण्ड फभोङ्ञजभका आधायब ङ्टत स्वास््म सेवाहरु गाउॉऩाङ्झरकाको सवै वडाहरुभा 
कबतीभा एक स्वास््म सॊस्था स्थाऩना गयी ङ्झन्शङ्टल्क स्वास््म सेवा उऩरधध गयाइनेछ । 

६.१.२ आभ जनताराई ङ्जवशेषऻ स्वास््म सेवा प्रदान गनय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा १५ शैमा सबभको 
प्राथङ्झभक अस्ऩतारको स्थाऩना गयी गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रवाह गङ्चयनेछ । 

६.१.३ बगूोर य जनघनत्वका आधायभा आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक स्वास््म सेवा प्रदान गनय हार 
सञ्चारनभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरु आवश्मकता अनङ्टसाय सभामोजन, स्थानान्तयण तथा थऩ 
स्वास््म सॊस्थाहरु स्थाऩना तथा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

६.१.४ सॊघ तथा प्रदेशसॉग सभन्वम गयी आकङ्ञस्भक अवस्थाभा ऩयी जीवन सङ्कटभा ऩयेका व्मङ्ञक्तको 
उद्धायको राङ्झग एबफङ्टरेन्स सेवाको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

६.१.५ ङ्ञजल्रा अस्ऩतार रगामत अन्म उऩल्रो तहको स्वास््म सॊस्थासॉग सभन्वम वृङ्जद्ध गदै दोहोयो 
प्रषेण प्रणारीराई सङ्टदृढ गङ्चयनेछ । 

६.१.६ सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्वको राङ्झग प्रषेण सेवाराई थऩ प्रबावकायी फनाउन सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा 
आकङ्ञस्भक कोष Emergency Obstetic Care (EOC) Fund को व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

६.१.७  ङ्झफयाभी, घाइते तथा अशक्त व्मङ्ञक्तराई स्वास््म सॊस्थासॉग ऩङ्ट¥माउन स्रेचय रगामतका अन्म 
आवश्मक साधनको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

६.१.८  आवश्मक ऩूवायधाय सङ्जहतको िोऩ तथा गाॉउघय ङ्ञक्रङ्झनक सेवाराई ङ्झनमङ्झभत तथा व्मवङ्ञस्थत 
गङ्चयनेछ । 

६.१.९  ऩाङ्झरकाद्वाया सॊघ, प्रदेश तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सभन्वम गयी आवङ्झधक रुऩभा शल्मङ्जरमा 
सङ्जहतको ङ्जवशेषऻ स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन गङ्चयनछे । 
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नीङ्झत २: स्वास््म ऺेत्रभा सङ्टशासन कामभ गदै स्वास््म सेवाराई जनभङ्टिी, जवापदेही एवॊ ऩङ्चयणाभभङ्टिी 
फनाइनछे । 

६.२.१ स्वास््म सेवा प्रवाह य सेवाको गङ्टणस्तयभा सेवाग्राहीहरुको गङ्टनासो, उजङ्टयी तथा सङ्टझावहरु 
सङ्करन गने तथा त्मसको ङ्झछटो सबफोधन गने प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

६.२.२ स्वास््मभा सङ्टशासन कामभ गनय साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण, साफयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई, नागङ्चयक फडाऩत्र 
रगामतका अन्म सङ्टशासन प्रवधयन गने ङ्जवङ्झधको अवरबफन गङ्चयनेछ । 

६.२.३ सङ्टचना भैत्री स्वास््म सॊस्था तथा दऺ एवॊ ङ्ञजबभेवाय स्वास््मकभॉको अवधायणाभा सेवाग्राहीको 
उऩचाय सबफन्धी जानकायी ऩाउने हक य गोऩङ्झनमताको सङ्टयऺा गङ्चयनेछ ।  

६.२.४ स्वास््म सेवा प्रदान गने स्वास््मकभॉ तथा स्वास््म सॊस्थाको सङ्टयऺाको राङ्झग उङ्ञचत व्मवस्था 
गङ्चयनेछ ।  

६.२.५  स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा धमवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको ऺभता अङ्झबफङृ्जद्ध गयी सकृम, 
सशक्त एवॊ ङ्ञजबभेवाय फनाउनङ्टका साथै सङ्झभङ्झतको फैठक ङ्झनमङ्झभत गयी स्वास््म सॊस्थाको 
प्रबावकायी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे । 

६.२.६ स्वास््मकभॉहरुराई आफ्नो काभ कतयधम प्रङ्झत जवापदेही फनाईनेछ । 
६.२.७ स्वास््मसॉग सबफङ्ञन्धत याङ्जष्डम य अन्तयाङ्जष्डम गैयसयकायी सङ्घ सॊस्था तथा दात ृ ङ्झनकामहरुराई 

जनताभङ्टिी य ऩङ्चयणाभभूिी कामय गनयको राङ्झग उत्प्रङे्चयत गङ्चयनेछ । 
  

नीङ्झत ३: सभमानङ्टकूर गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रवाहको राङ्झग न्मङ्टनतभ ऩूवायधाय सङ्जहतको ङ्झनदानात्भक 
सेवाको धमवस्था तथा ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे । 

६.३.१ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका स्वास््म सॊस्थाहरु न्मूनतभ सेवा भाऩदण्ड (Minimum Service 
Standard) तथा याङ्जष्डम ङ्ञचङ्जकत्सा भाऩदण्ड (National Medical Standrd) अनङ्टसाय 
बौङ्झतक ऩूवायधायहरुको स्थाऩना तथा ङ्जवकास गयी स्वास््म सेवा प्रवाह गङ्चयनेछ । 

६.३.२ गाउॉऩाङ्झरका अन्तगयतका स्वास््म सॊस्थाराई आवश्मक ऩने औषधी, औजाय उऩकयणको सूची 
तमाय गयी सभमभा नै िङ्चयद, आऩूतॉ, बण्डायण, ङ्झफतयण तथा ङ्झनमङ्झभत भभयत सबबाय य 
व्मवस्थाऩनको कामयराई सङ्टदृढ गङ्चयनेछ ।  

६.३.३ प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाभा रभश् भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ आधायबतू प्रमोगशारा सेवाको स्थाऩना तथा 
ङ्झफस्ताय गदै रङ्झगनछे । 

६.३.४ स्वास््म सॊस्थाभा िानेऩानी, शौचारम, ङ्झफजङ्टरी, इन्टयनेट सेवा रगामत भाऩदण्ड अनङ्टसायको 
पोहोयभैरा ङ्झफसजयनको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

६.३.५ आऩूतॉ व्मवस्थाऩनराई च ङ्टस्त फनाउन LMIS प्रणारीराई सङ्टदृढ फनाईनङ्टका साथै ऩाङ्झरका देङ्ञि 
स्वास््म सॊस्था स्तय सबभ eLMIS प्रणारीफाट आऩूतॉ कामयराई धमवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।  
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६.३.६ सॊघ तथा प्रदेशको सहकामयभा स्वास््म सॊस्थाफाट ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण हङ्टने जनस्वास््म कामयरभका 
तोङ्जकएका औषधी तथा औषधी जन्म साभाग्रीहरु तथा सेवाहरुभा गाउॉऩाङ्झरकाको आवश्मकता 
अनङ्टसाय थऩ गयी सहज रुऩभा उऩरव्ध गयाईनछे । 

६.३.७ स्वास््म सॊस्थाहरुभा सङ्क्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण कामय याङ्जष्डम ङ्झनदेङ्ञशका अनङ्टसाय रागङ्ट 
बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ । 

 
नीङ्झत ४: स्वास््म ऺेत्रको ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग स्वास््म ऺेत्रभा गाउॉऩाङ्झरकाको रगानी वङृ्जद्ध गदै सॊघ, 
प्रदेश तथा अन्म ऺते्रको रगानीराई धमवङ्ञस्थत गयी स्वास््म सेवाभा जनतारे व्मङ्ञक्तगत िचय गनङ्टयऩने 
अवस्थाराई न्मूनीकयण गदै रङ्झगनछे ।   
६.४.१ गाउॉऩाङ्झरका स्वास््म नीङ्झतको प्रबाफकायी कामायन्वमनका राङ्झग ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म अनङ्टरुऩ 

गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म ऺेत्रको फजेटराई फङृ्जद्ध गदै फाङ्जषयक फजेटको कबतीभा १० प्रङ्झतशत 
सबभ ऩङ्टमायईनेछ ।  

६.४.२ सॊघीम तथा प्रादेङ्ञशक सयकायसॉगको सभन्वमभा याङ्जष्डम स्वास््म ङ्झफभा कामयरभराई मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवस्ताय तथा प्रबावकायी त ङ्टल्माईनेछ । अङ्झत गङ्चयफ, ङ्जवऩङ्ङ तथा अल्ऩसङ्क्ख्मक 
सभङ्टदामहरुराई तोङ्जकएको भाऩदण्ड अनङ्टसाय ङ्झन्शङ्टल्क स्वास््म ङ्झफभाको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

६.४.३ अङ्झत गङ्चयव, असहाम तथा द्वन्द ऩीङ्झडत नागङ्चयकहरुराई गाउॉऩाााङ्झरकारे ऩङ्चयचमऩत्र प्रदान गयी 
सबऩूणय स्वास््म सेवा ङ्झन्शङ्टल्क गङ्चयनेछ । 

६.४.४ गाउॉऩाङ्झरकाभा स्वास््म ऺेत्रको ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺेत्रराई आभङ्ञन्त्रत गयी सेवाभूरक फनाउन 
प्रङे्चयत गङ्चयनेछ ।  

नीङ्झत ५: त्मभा आधाङ्चयत मोजना ङ्झनभायण गनय स्वास््म सबफन्धी सङ्टचना प्रणारीराई एङ्जककृत गयी सङ्टदृढ 
फनाइनङ्टका साथै स्वास््म सेवा प्रणारीराई सभमानङ्टकङ्ट र प्रङ्जवङ्झध भैत्री फनाउदै स्वास््म अनङ्टसन्धानराई प्रफधयन 
गङ्चयनछे । 

६.५.१  प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाहरुभा ङ्झफद्यङ्टतीम/अनराइन अङ्झबरेि तथा प्रङ्झतवेदन गने व्मवस्था गङ्चयनछे 
। 

६.५.२  गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झफद्यङ्टतीम अङ्झबरेि तथा प्रङ्झतवेदन प्रणारीराई सॊस्थागत गयी त्माङ्क ङ्जवश्लषेणका 
ङ्झनश्कषयहरुराई प्राथङ्झभकताका साथ स्वास््म ऺेत्रको ङ्झनणयम प्रङ्जरमाभा प्रमोगभा ल्माउन े
सॊस्कायको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

६.५.३ त्माङ्कको गङ्टणस्तयीमता, ङ्जवश्वसङ्झनमता कामभ याख्न अनङ्टगभन, सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा ऩषृ्ठऩोषणको 
प्रणारीराई सवङ्झरकृत गङ्चयनछे ।  

६.५.४ स्वास््म सॊस्थाहरुभा सेवा प्रवाहको अङ्झबरेि याख्न ेतथा प्रङ्झतवेदन गने HMIS तथा LMIS का 
यङ्ञजष्टय, पायभ तथा पयभेटहरु वषय बयी उऩरधध बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ ।  
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६.५.५ गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषयक स्वास््म मोजना तजङ्टयभा गदाय स्वास््मको सङ्टचना प्रणारीफाट उऩरधध 
त्माङ्क तथा अध्ममनभा आधाङ्चयत बएय त्मऩयक मोजना ङ्झनभायण गने तथा त्माङङ्जकम ङ्जवश्लषेण 
य व्माख्माको आधायभा ङ्झनणयम ङ्झरने ऩद्धङ्झतको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  

६.५.६ सॊघ तथा प्रदेशको सहकामयभा स्वास््म ऺेत्रभा उऩरव्ध भानव स्रोत व्मवस्थाऩन, ताङ्झरभ 
व्मवस्थाऩन, आऩूङ्झतय व्मवस्थाऩन रगामत सबऩूणय सूचना तथा त्माङ्कराई एङ्जककृत ङ्झफद्यङ्टतीम 
सूचना प्रणारीको ङ्जवकास गयी कामायन्वमन गने साथै सॊस्थागत स्भतृी सॊयऺणका राङ्झग उङ्ञचत 
व्मवस्था गङ्चयनछे । 

६.५.७ स्वास््म ऺेत्रको अध्ममन तथा अनङ्टसन्धनात्भक कामयराई व्मवङ्ञस्थत गनय गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्राथङ्झभकताका ऺेत्रहरु ऩङ्जहचान गयी सोको अनङ्टसन्धनात्भक कामयका राङ्झग प्रोत्साहन य स्रोतको 
व्मवस्थाऩन गने तथा अध्ममन, अनङ्टसन्धान य अनङ्टगभनका ङ्झनश्कषयहरुराई प्राथङ्झभकताका साथ 
मोजना भापय त कामायन्वमन गङ्चयनेछ । 

६.५.८  सफै ङ्झनजी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुफाट प्रदान गङ्चयने स्वास््म सेवाहरुको अङ्झबरेि तथा 
प्रङ्झतवेदन सङ्करन गङ्चयने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

नीङ्झत ६: स्थानीम आवश्मकताका आधायभा दऺ जनशङ्ञक्तको ङ्जवकास तथा प्रबावकायी धमवस्थाऩन गङ्चयनछे 
। साथै स्वास््म कामयरभहरुभा साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभयक नतेतृ्वराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 

६.६.१ स्वास््म ऺते्रभा कामययत कभयचायीभा आफ्नो काभ, कतयधम प्रङ्झत थऩ जवापदेही य जनभङ्टिी 
फनाउन नङ्झतजाभा आधाङ्चयत कामयसबऩादन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनछे । सफै 
स्वास््मकभॉहरुराई उनीहरुको कामय ङ्जववयण (Job Description) प्रदान गङ्चयनेछ । 

६.६.२ स्वास््म सेवाराई गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्चयवेश अनङ्टकूर तथा सभम साऩेऺ फनाउन स्वास््म 
सॊस्थाहरुको सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी वैऻाङ्झनक आधायभा सङ्गठनात्भक सॊयचना 
तथा जनशङ्ञक्तको दयफन्दी ऩङ्चयभाजयन गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । 

६.६.३ जवापदेङ्जहऩूणय एवॊ प्रबावकायी स्वास््म सेवा प्रवाह गनय दऺ जनशङ्ञक्तको आवश्मकता ऩङ्जहचान, 
उत्ऩादन तथा ऩङ्चयचारन गने व्मवस्था गङ्चयनछे । 

६.६.४ स्वास््म सॊस्थाभा तोङ्जकएका सेवाहरु प्रवाह गनय आवश्मक जनशङ्ञक्तको ङ्झनयन्तय उऩरधधताको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता गङ्चयनेछ । 

६.६.५ स्वास््म जनशङ्ञक्तको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धको राङ्झग सेवाकारीन ताङ्झरभ, ऩेशागत वृत्ती ङ्जवकास तथा 
कामय सबऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहनराई प्रवधयन गङ्चयनछे । 

६.६.६ भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाको ऺभता अङ्झबवृङ्जि गदै उनीहरुको बङू्झभकाराई सभम साऩेऺ 
ऩङ्चयभाजयन गयी साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म प्रवधयनका राङ्झग ङ्झनयन्तय ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । भङ्जहरा 
स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका कामयरभराई व्मवङ्ञस्थत गनय एक छङ्ट टै्ट कामयङ्जवङ्झध तमाय गयी रागङ्ट गङ्चयनछे 
। 
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६.६.७ सभङ्टदाम तथा ङ्जवद्यारमहरुभा आधायबतू स्वास््म सेवाराई थऩ प्रबावकायी फनाउन योङ्झभङ नसय, 
ङ्जवद्यारम नसय, स्वास््म स्वमॊसेवक जस्ता भानव सॊसाधनको व्मवस्था गनङ्टयका साथै स्वास््म आभा 
सभूह, वडा स्तयीम सङ्झभङ्झत तथा आभ नागङ्चयकहरुराई प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

६.६.८ साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभयक नेततृ्वराई स्वास््म प्रवधयन, सने तथा नसने योगहरुको 
फायेभा   अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण गदै रङ्झगनङ्टका साथै जनस्वास््म अङ्झबमानहरुभा सहबागी गयाइनेछ ।  

नीङ्झत ७: गाउॉऩाङ्झरकाफासीको ऩोषण ङ्ञस्थङ्झतभा सङ्टधाय गनय स्वास््म फधयक िाद्य ऩदाथयको उत्ऩादन, सङ्टयऺा, 
प्रवधयन, ऩहङ्टॉच य उऩबोगभा फङृ्जद्ध गङ्चयनछे ।  
६.७.१ ऩोषण सॊवेदनङ्ञशर कृङ्जष उत्ऩादन तथा उऩबोगको प्रवधयन गनय कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ऺेत्र रगामत 

सबफङ्ञन्धत सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम य ऩैयवी गयी स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन हङ्टन े
स्वास््मवधयक यैथाने िाद्य वस्तङ्टको प्रमोग य ऩहङ्टॉचराई ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

६.७.२ अगायनीक तथा ऩोषणमङ्टक्त िाद्यवस्तङ्टको उत्ऩादन वृङ्जद्ध गनय हङ्चयत गहृ तथा प्रत्मेक ऩङ्चयवायभा 
सङ्टधाङ्चयएको कयेसाफायी ङ्झनभायण गनय य िानाभा ङ्जवङ्जवधीकयण गयी उऩबोग गनय प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ 
। 

६.७.३ ऩोषणमङ्टक्त ङ्छदवा िाजा, फारऩौङ्जष्टक आहायका राङ्झग यैथाने कृङ्जष उत्ऩादनभा आधाङ्चयत िाद्य 
ऩदाथय उत्ऩादनका राङ्झग प्रोत्साहन गङ्चयनङ्टका साथै सोको गङ्टणस्तय कामभ गने प्रावधान फनाइनेछ 
। 

६.७.४  फहङऺ्ट ेत्रीम ऩोषण मोजना, शीघ्र 
कङ्ट ऩोषण एकीकृत व्मवस्थाऩन कामयरभ रगामत ऩोषणसॉग सबफङ्ञन्धत कामयरभ ङ्जवस्ताय, 
ऩङ्चयष्कृत एवॊ प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

६.७.५ स्वास््मभा नकायात्भक असय ऩाने आहाय सेवन य ऩत्रङ्ट िाना (जॊक पङ्ट ड) को ङ्झफरी ङ्जवतयण 
तथा प्रमोगराई ङ्झनरुत्साङ्जहत तथा ङ्झनमभन गङ्चयनछे । 

६.७.६ दङ्टई वषय भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाको ङ्झनमङ्झभत वृङ्जद्ध अनङ्टगभन गङ्चयनेछ साथै ऩङ्जहचान बएका कङ्ट ऩोङ्जषत 
फारफाङ्झरकाहरुको उऩचाय तथा ऩूनयस्थाऩनाका राङ्झग आवश्मकता अङ्टसाय ऩोषण ऩूनयस्थाऩना सेवा 
केन्र स्थाऩना, सङ्टदृढीकयण एवॊ ङ्झफस्ताय गङ्चयनछे । 

६.७.७ स्थानीम फजायभा िाद्य ऩदाथयभा ङ्झभसावट य अिाद्य ऩदाथय ङ्झनमन्त्रण गङ्चयनेछ । दङ्टग्धजन्म, 
भासङ्टजन्म रगामत अन्म िाद्य ऩदाथयको तोङ्जकएको भाऩदण्ड अनङ्टसायको गङ्टणस्तय कामभ गनय 
आवश्मक अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गङ्चयनछे । 

६.७.८  वडा सङ्झभङ्झतहरुसॉग सभन्वम य सहकामय गयी ऩोषण व्मवहाय ऩङ्चयवतयन गने सबफन्धी 
कामयरभहरु ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सॊचारन गङ्चयनेछ । स्थानीम ऩोङ्जषरो िाद्य ऩदाथयको प्रसोधन तथा 
फजायीकयणका रागी गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया आवश्मक व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
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नीङ्झत ८: आमूवेद तथा फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ऩद्धतीहरुको ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय गयी सभन्वमात्भक रुऩभा 
सेवा प्रवाहराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनछे ।  
६.८.१ आधायबतू आमङ्टवेद एवॊ फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा सेवा ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा प्रदान गनय प्रदेश तथा 

सॊघसॉगको सभन्वमभा आवश्मक सॊस्थागत सॊयचनाको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
६.८.२ याङ्जष्डम स्वास््म कामयरभसॉग एङ्जककृत गदै आमूवेद एवॊ फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ऩद्धतीफाट सेवा 

प्रदान गनय आमङ्टवेद तथा फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सारमको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 
६.८.३ जडीफङ्टटी, आमङ्टवेद औषङ्झध तथा स्वास््म उऩचाय सबफन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानीम ऩयबऩयागत ऻान–

सीऩ, प्रङ्जवङ्झधका फायेभा अध्ममन गयी वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ऩद्धतीको अनङ्टसन्धान एवॊ ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ । 

नीङ्झत ९: वातावयणफाट स्वास््मभा ऩने प्रङ्झतकूर असयहरु न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनङ्टका साथै 
ऩेशागत स्वास््म सङ्टयऺा, सयसपाइ य स्वच्छताराई प्रोत्सहान, प्रवधयन य धमवस्थाऩन गयी जनस्वास््मभा ऩने 
प्रङ्झतकङ्ट र असयहरुराई न्मङ्टनीकयण गदै रङ्झगनछे ।  
६.९.१ वडा सङ्झभङ्झतहरुसॉग सभन्वम य सहकामय गयी ऩूणय सयसपाइ मङ्टक्त गाउॉऩाङ्झरका फनाईनेछ य 

सोको ङ्छदगोऩनाको राङ्झग मोजना तमाय गयी कामायन्वमन गङ्चयनेछ । 
६.९.२ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र जर, वामङ्ट, ध्वनी, बङू्झभ रगामतका वातावयणीम प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण गनयका राङ्झग 

सबफङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुसॉग सभन्वम गयी आवश्मक कामय गङ्चयनेछ ।  
६.९.३ फस्तीहरुभा श्वासप्रश्वास योगको कायक भाङ्झनएको घय ङ्झबत्र हङ्टने धङ्टॉवा ङ्झनमन्त्रण गनय वैकङ्ञल्ऩक 

उजायको प्रवधयन गङ्चयनेछ । 
६.९.४ सभङ्टदाम, स्वास््म सॊस्था तथा ङ्जवद्यारमभा स्वच्छ िानऩेानी तथा उङ्ञचत सयसपाइको व्मवस्था 

गङ्चयनेछ । मसका राङ्झग िानेऩानी तथा सयसपाई भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गङ्चयनेछ । 
६.९.५ जरवामङ्ट तथा भौसभ ऩङ्चयवतयन साथै काभ य कामयस्थरको वातावयणीम अफस्थाका कायणरे 

स्वास््मभा ऩने हाङ्झनफाट फचाउन सयकायी तथा गैयसयकायी सफै ऺेत्रहरुसॉग सभन्वम गयी 
स्वास््म सचेतना सबवन्धी कामयरभहरु तम गयी सञ्चारन गङ्चयनेछ ।   

६.९.६ सवयधमाऩी सावधानीको अवधायणाराई अनङ्टसयण गयी स्वास््मजन्म रगामत अन्म पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩनको राङ्झग सफै सयोकायवाराहरुसॉगको सहकामयभा उङ्ञचत ङ्जकङ्झसभरे पोहोय भैरा 
सङ्करन, वगॉकयण य ङ्जवसजयनको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

६.९.७ कीटनाशक ङ्जवषादीको प्रमोगराई ङ्झनमभन तथा औद्योङ्झगक यसामनको सभङ्टङ्ञचत ङ्जवसजयन गनय 
सबफङ्ञन्धत ऺेत्रसॉग सभन्वम य सहकामय गङ्चयनछे । 

६.९.८ ऩेशागत स्वास््म सङ्टयऺाका राङ्झग व्मवसामजन्म जोङ्ञिभ न्मूनीकयण य योकथाभ गनय 
सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम तथा सहकामयभा कामयऺ ेत्रभा हङ्टन सक्ने ङ्जवऩद जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयणका राङ्झग ङ्झनमभनको व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।   
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नीङ्झत १०: जनस्वास््मको आऩतकाङ्झरन अवस्था तथा अन्म भहाभायी, ङ्जवऩद वा प्रकोऩको असयहरुको 
न्मूनीकयण, प्रङ्झतकामय एवॊ ऩून्स्थाऩना फहङ्टऩऺीम सहकामयद्वाया उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे । 
६.१०.१ सबबाङ्जवत भहाभायी वा ङ्जवऩदको जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका राङ्झग फहङ्टऩऺीम सहकामयभा 

गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सङ्कट एवॊ ङ्जवऩद ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना ङ्झनभायण गयी 
कामायन्वमन गङ्चयनेछ । 

६.१०.२ सबबाङ्जवत ङ्जवऩद वा प्रकोऩको व्मवस्थाऩन कामयका राङ्झग प्रदेश सयकायसॉगको सहकामयभा 
गाउॉऩाङ्झरका स्वास््म आऩत्काङ्झरन कामयसञ्चारन केन्र स्थाऩना गयी गाउॉऩाङ्झरका देङ्ञि वडा 
तहसबभ र ङ्टत प्रङ्झतकामयका राङ्झग तोङ्जकएको भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ सॊमन्त्र फनाई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

६.१०.३  सबबाङ्जवत ङ्जवऩद वा प्रकोऩको सभमभा ङ्झनयन्तय स्वास््म सेवा प्रवाह गनय यणनैङ्झतक स्थान वा 
स्वास््म सॊस्थाहरुभा आऩतकाङ्झरन अवस्थाभा चाङ्जहने अत्मावश्मक औषधी, उऩकयण तथा अन्म 
साभग्रीहरु जगेडा (फपय स्टक) याख्न ेव्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

६.१०.४ गाउॉऩाङ्झरका तथा वडा स्तङ्चयम र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी (RRT) तथा प्रदेश सयकायसॉगको 
सभन्वमभा आकङ्ञस्भक ङ्ञचङ्जकत्सकीम टोरी (Emergency Medical Team) गठन गयी अन्म 
उद्दाय टोरीसॉग सभन्वम गदै आवश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 

६.१०.५ दङ्टघयटना रगामत अन्म प्राकृङ्झतक तथा भानव ङ्झसङ्ञजयत प्रकोऩ योकथाभ तथा जीवन सङ्टयऺाका 
राङ्झग सचेतना तथा जनस्वास््म प्रवधयन कामयरभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

नीङ्झत ११: साभाङ्ञजक, आङ्झथयक, बौगोङ्झरक तथा साॉस्कृङ्झतक ङ्जहसाफरे ऩछाङ्झड वा वङ्ञञ्चतीभा ऩयेका भङ्जहरा, 
दङ्झरत, जनजाङ्झत, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अशक्त वा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त रगामत सीभान्तकृत सभङ्टदामको 
गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सहज ऩहङ्टॉच य उऩबोग सङ्टङ्झनङ्ञित गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयरभराई सङ्टदृढ 
गङ्चयनछे । 
६.११.१ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सबऩूणय स्वास््म सॊस्था फार भैत्री, अऩाङ्ग भैत्री, ज्मेष्ठ नागङ्चयक भैत्री तथा 

ङ्जकशोयङ्जकशोयी भैत्री फनाइनछे । 
६.११.२ स्वास््म ङ्झफभा तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयरभ रगामत अन्म मोजनाहरु भाऩयmत गङ्टणस्तयीम 

स्वस््म सेवाको ऩहङ्टॉचभा फङृ्जद्ध गयी स्वास््म उऩचाय कोषको भाध्मभद्वाया ङ्जवऩङ्ङ य असहाम 
वगयको स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितता गङ्चयनेछ । 

६.११.३ ङ्जऩछङ्झडएको वगय, ऺेत्र य सभङ्टदामका राङ्झग स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जद्ध गनय आवश्मकता 
अनङ्टरुऩ स्वास््म सेवा केन्रहरुको स्थाऩना, स्वास््म ङ्ञशङ्जवयको सञ्चारन तथा आधङ्टङ्झनक सूचना 
तथा प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी स्वास््म सेवा उऩरव्ध हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । 

६.११.४ भङ्जहरा, दङ्झरत, जनजाङ्झत जस्ता रङ्ञऺत सभङ्टदामभा स्वास््म सबफन्धी चेतना अङ्झबफङृ्जद्ध गदै 
सेवाको उऩमोग फङृ्जद्ध गनय तत ्सभङ्टदामका स्वास््मकभॉहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई सोही सभङ्टदामभा 
ऩङ्चयचारन गने मोजना फनाई रागङ्ट गङ्चयनेछ ।  
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६.११.५ रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाको योकथाभ तथा त्मस्तो ङ्जहॊसाफाट ऩीङ्झडत व्मङ्ञक्तहरुराई आवश्मक ऩने स्वास््म 
सेवाको राङ्झग उङ्ञचत प्रवन्ध गङ्चयनेछ ।  

 
नीङ्झत १२: सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, नवजात ङ्ञशशङ्ट तथा फार स्वास््म, ङ्जकशोयावस्थाको स्वास््म, प्रजनन ्स्वास््म 
तथा ऩङ्चयवाय मोजना सेवाको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गयी ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे । 
६.१२.१ घयैभा सङ्टत्केयी हङ्टने दयराई शून्मभा झायी गाउॉऩाङ्झरकाराई शतप्रङ्झतशत सॊस्थागत सङ्टत्केयी हङ्टन े

गाउॉऩाङ्झरकाको रुऩभा सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे । 
६.१२.२ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत फङ्झथयङ सेन्टयहरुराई भानव स्रोत य बौङ्झतक साधन सबऩङ्ङ 

फनाइनेछ । सङ्टत्केयी कऺ तथा प्रसङ्टती प्रङ्झतऺा कऺ (Maternity Waiting Room) राई 
वातानङ्टकूङ्झरत फनाउने उङ्ञचत व्मवस्था गङ्चयनछे । 

६.१२.३ नवजात ङ्ञशशङ्ट स्वास््म सॊयऺणका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका स्वास््म सॊस्था स्तय अनङ्टसाय 
नवजात ङ्ञशशङ्ट कनयय रगामतका सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।   

६.१२.४ भात ृभतृ्मङ्टदय, नवजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय य फार भतृ्मङ्टदयराई न्मूनीकयण गनय ङ्जवशेष जोड ङ्छदईनछे 
। 

६.१२.५ नवजात ङ्ञशशङ्ट तथा फारयोगको एङ्जककृत व्मवस्थाऩनराई थऩ सङ्टदृढ गदै मसको प्रबावकायी 
कामायन्वमन गङ्चयनेछ । 

६.१२.६ आधायबतू तथा आकङ्ञस्भक प्रसूती सेवाराई सङ्टदृढ गदै गाउॉऩाङ्झरका तहको प्राथङ्झभक 
अस्ऩतारभा नवजात ङ्ञशशङ्ट सेवा ङ्झफस्ताय गङ्चयनछे ।  

६.१२.७ भङ्जहराको सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व तथा प्रजनन स्वास््मको अवस्था ङ्झफश्लषेण गयी आवश्मकता अनङ्टसाय 
ऩङ्चयवाय मोजना कामयरभ फनाई रागङ्ट गङ्चयनेछ ।  

६.१२.८ सफै सभङ्टदाम तथा सॊस्थागत भात ृभतृ्मङ्ट तथा नवजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टको कायण ऩङ्टनयावरोकन गने 
ऩद्धङ्झत - Maternal and Perinatal Death Survellance and Response 
(MPDSR) राई अङ्झनवामय गयाईनेछ ।  

६.१२.९ हार सञ्चाङ्झरत याङ्जष्डम ङ्जवस्ताङ्चयत िोऩ कामयरभराई सङ्टदृढ गयी मस गाउॉऩाङ्झरकाराई ऩूणय िोऩ 
सङ्टङ्झनङ्ञित गाउॉऩाङ्झरका फनाईनेछ । 

६.१२.१० सङ्टयङ्ञऺत गबयऩतन सेवाराई व्मवङ्ञस्थत गदै गङ्टणस्तयीम य प्रबावकायी फनाईनेछ । रैंङ्झगक 
ऩङ्जहचानको आधायभा गङ्चयने गबयऩतनराई ऩूणयरुऩभा ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 

६.१२.११ ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजनका अस्थामी साधनको ङ्झनमङ्झभत एवॊ ङ्झनयन्तय आऩूङ्झतय सफै स्वास््म 
सॊस्थाहरुभा ५ प्रकायका अस्थामी ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजनको साधन सेवा सङ्टङ्झनङ्ञित गयी आवश्मकता 
अनङ्टसाय स्थामी फन्ध्माकयण ङ्ञशङ्जवयको सञ्चारन गङ्चयनछे । 

६.१२.१२ गङ्टणस्तयीम मौन तथा प्रजनन स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जद्ध गनय स्वास््म सॊस्थाहरुभा 
भाऩदण्ड अनङ्टसायको सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््म सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे । 
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६.१२.१३ सयोकायवारासॉगको सहकामयभा एक ङ्जवद्यारम एक नसयको अवधायणा, भङ्जहनावायी स्वास््म 
सबफन्धी चेतनाभङ्टरक कामयरभ, स्वास््म ऩङ्चयऺण जस्ता ङ्जवद्यारम स्वास््म ङ्ञशऺा 
कामयरभराई प्रवधयन गङ्चयनछे ।  

 
नीङ्झत १३: स्वास््म ऺेत्रका प्रगङ्झत एवॊ उऩरङ्ञधधहरुराई सॊस्थागत गदै थऩ उऩरङ्ञधध हाॉङ्झसर गनय सयकायी 
तथा ङ्झनजी ऺेत्रफाट सॊचाङ्झरत स्वास््म सेवाको गङ्टणस्तयीमता सङ्टङ्झनङ्ञित गनय प्रबावकायी सभन्वम, सहकामय, 
अनङ्टगभन, सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा ङ्झनमभन गङ्चयनछे । 
६.१३.१ स्वास््म ऺेत्रभा ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रको रगानीराई प्रबावकायी फनाइनङ्टका साथै 

स्वास््म सेवाको थऩ ङ्जवस्ताय तथा ङ्जवकास गनय ङ्झनजी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरूसॉग आवश्मक 
सहकामय तथा साझेदायी गङ्चयनेछ । 

६.१३.२ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशका तथा कानङ्टन फनाई सफै प्रकायका उऩचाय सेवा, 
ङ्झनदानात्भक सेवा, प्रमोगशारा सेवा, थेयाऩी सेवा, पाभेसी सेवा जस्ता सेवा प्रदामक ङ्झनजी 
स्वास््म सॊस्थाको दताय, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

६.१३.३ गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनभायण हङ्टने हयेक ऺेत्रगत नीङ्झतभा स्वास््मको ङ्जवषमराई भहत्वका साथ 
सभाफेश गङ्चयनेछ । 

६.१३.४ स्वास््म ऺेत्रभा अङ्झधकतभ प्रङ्झतपर प्राप्त गनय फहङऺ्ट ेत्रीम सभन्वम य सहकामय गयी अन्तय 
सॊस्थागत सभन्वम सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ । 

६.१३.५ स्वास््म ऺेत्रभा ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सहकामय तथा साझेदायीराई व्मवङ्ञस्थत तथा 
प्रोत्साहन गनय सावयजङ्झनक–ङ्झनजी साझेदायी यणनीङ्झत फनाई रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

६.१३.६ स्वास््म ऺेत्रको सभग्र अनङ्टगभन, सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा भूल्माङकन गनय एक अनङ्टगभन, सङ्टऩङ्चयवेऺण 
तथा भूल्माङकन ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गङ्चयनेछ य सोङ्जह अनङ्टसाय ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा 
भूल्माङकन गने ऩद्दतीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

नीङ्झत १४: ङ्झफङ्झबङ्ङ सङ्क्राभक, कीटजन्म, ऩशङ्टऩन्छीजन्म योग, सऩयदशॊ एवॊ ङ्झसकर सेर एनङे्झभमा रगामतका 
योगहरुको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन प्रबावकायी रुऩभा गङ्चयनछे । 
६.१४.१ सङ्क्राभक योगहरूको ङ्झनगयानी, योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनवायणको राङ्झग सॊघ तथा प्रदेश 

सयकायको सभन्वमभा प्रबावकायी कामयरभहरू सञ्चारन तथा अनङ्टगभन गङ्चयनेछ । 
६.१४.२ सऩयदशॊ, ऩशङ्टऩन्छीजन्म तथा कीटजन्म योगहरुको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य उऩचायको राङ्झग 

उङ्ञचत व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  
६.१४.३ कोङ्झबड–१९, झाडा–ऩिारा, टाइपोइड जस्ता योगहरुको योकथाभ तथा उऩचायको उङ्ञचत 

व्मवस्था गङ्चयनछे । 
६.१४.४ िोऩफाट गनय सङ्जकने योगहरुको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनवायणका राङ्झग ङ्झनगयानी गदै 

गाउॉऩाङ्झरकाराई ऩूणयिोऩ सङ्टङ्झनङ्ञितताको ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनछे । 
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नीङ्झत १५: नसने योग तथा भानङ्झसक योगको योकथाभ तथा व्मवस्थाऩन, सङ्टतॉजन्म फस्तङ्टको प्रमोग, भादक 
ऩदाथय सेवन, रागङ्टऩदाथय दङ्टव्र्मसनी रगामतका स्वास््म सभस्माहरुराई ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी 
स्वस्थकय जीवनमाऩन गनय प्रोत्साहन य प्रवधयन गङ्चयनछे । 
६.१५.१ तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अवस्थाको सभमभै नसने योगको ऩङ्जहचान गनय आवश्मक स्वास््म सॊस्थाभा 

ङ्ञस्रङ्झनङ्ग सेवा सञ्चारन गङ्चयनछे । 
६.१५.२ प्रभङ्टि नसने योगहरुको योकथाभ य व्मवस्थाऩनका राङ्झग WHO Package of 

Essentional Non-Communicable (PEN Disease Intervention राई ङ्जवस्ताय गदै 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजनाहरु भाययपत ङ्जवऩङ्ङ य असहामराई आङ्झथयक सहङ्टङ्झरमत प्रदान गङ्चयनेछ । 
उच्च यक्तचाऩ, भधङ्टभेह, ङ्झभगौरा योग, भङ्टटङ्ट योग अवङ्टयद योग, दभ, भोटोऩना जस्ता नसने 
योगहरुको ङ्झनदान, उऩचाय य व्मवस्थाऩन गनय ङ्जवशेष एङ्जककृत अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

६.१५.३ भानङ्झसक स्वास््म सभस्मा योकथाभ य व्मवस्थाऩनको राङ्झग प्राथङ्झभक भानङ्झसक स्वास््म 
सेवाराई सफै आधायबतू तहका स्वास््म सॊस्थाहरुफाट प्रवाह गनयका राङ्झग आधङ्टङ्झनक तथा 
वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ऩद्धतीफाट भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय तथा उऩचाय सेवा ङ्झफस्ताय गङ्चयनेछ । 

६.१५.४ रागङ्ट ऩदाथयको ङ्झनमन्त्रण, भङ्छदया तथा सङ्टतॉजन्म ऩदाथयको ङ्जवरी ङ्जवतयण तथा प्रमोगराई 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै फहङऺ्ट ेत्रीम सहकामयभा ङ्झनमभन गङ्चयनछे ।  

६.१५.५ स्वस्थ सकायात्भक व्मवहाय ऩङ्चयवतयन तथा स्वास््म प्रवधयनको राङ्झग सभङ्टदामका याजनीङ्झतक, 
साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक नेततृ्व ऩङ्चयचारन, सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग तथा सञ्चाय भाध्मभसॉग 
सभन्वम तथा सहकामय गङ्चयनछे ।   

६.१५.६ स्वास््म प्रवधयनको राङ्झग स्वस्थ आहाय ङ्जवहाय, मोग तथा ध्मान ङ्जवङ्झध प्रवधयन गनय साभङ्टदाङ्जमक 
मोग केन्र, व्मामाभशारा, स्वस्थ हङ्चयत ऩाकय , ऩङ्टनस्थाऩना केन्र रगामतका सेवा केन्रहरु 
आवश्मकता अनङ्टसाय स्थाऩना तथा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

६.१५.७ ङ्जवङ्झबङ्ङ सञ्चाय भाध्मभहरु भापय त जनचेतनाभङ्टरक स्वास््म सन्देशहरु ङ्झनमङ्झभत प्रवाह गङ्चयनेछ 
।  

७. सॊस्थागत सॊयचना  
७.१ स्वास््म ऺेत्रभा नीङ्झतगत साभञ्जस्मता कामभ गनय, स्वास््मका मोजना तजङ्टयभा, कामायन्वमन, 

अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन तथा आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनदेशन प्रदान गनय गाउॉऩाङ्झरका तहभा स्वास््म 
सङ्झभङ्झत तथा अन्म उऩसङ्झभङ्झतहरुको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

७.२ मस नीङ्झत कामायन्वमनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा ऩाङ्झरका स्तयभा स्वास््म शािा हङ्टनछे 
बने स्वास््म सेवा प्रदामकका रुऩभा ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास््म सॊस्थाहरु हङ्टनेछन ्। त्मसैगयी आधायबतू 
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रगामत अन्म स्वास््म सेवा प्रवाहका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा प्राथङ्झभक अस्ऩतार स्थाऩना 
गङ्चयनेछ ।   

७.३ भानव सॊशाधन ङ्जवकासका राङ्झग प्रदेश सयकाय, प्रदेश रोकसेवा, स्वास््म प्रङ्झतष्ठान वा भेङ्झडकर 
करेज य अन्म स्वास््म जनशङ्ञक्त उत्ऩादन गने ङ्झनकामहरुसॉग ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग 
सभन्वम गङ्चयनेछ । नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड अनङ्टसायको स्वास््म सॊस्थाहरु बएको 
सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे जसभा आवश्मकता अनङ्टसाय थऩ सेवा सङ्टङ्जवधाहरु थऩ गङ्चयनेछ । 

८. आङ्झथयक ऩऺ  
मस नीङ्झतको कामायन्वमन भूरत् सयावर गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट गङ्चयनेछ । मस नीङ्झतभा यहेका 
उद्देश्महरु हाङ्झसर गनय सयावर गाउॉऩाङ्झरकाको सफै शािाहरुको कामयरभ तथा फजेटभा तारभेर ङ्झभराई 
सफै नीङ्झतभा स्वास््मको अवधायणाराई अगाडी ल्माइनेछ । नेऩार सयकाय य रङ्टङ्ञबफनी प्रदेश सयकायको 
ङ्झनमङ्झभत वाङ्जषयक कामयरभ भापय त मस नीङ्झतरे अवरबफन गयेका यणनीङ्झत तथा कामयनीङ्झतहरु सबफोधन 
गयाउन ऩहर गङ्चयनेछ । मसका साथै मो नीङ्झत कामायन्वमन गनय याङ्जष्डम तथा अन्तयाङ्जष्डम ङ्जवकास 
साझेदायहरु, सॊमङ्टक्त याष्ड सॊघीम ङ्झनकामहरु, गैयसयकायी सॊस्थाहरु य ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सभेत सभन्वम, 
सहकामय य साझेदायी गयी आवश्मक श्रोत व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।  

९. अनङ्टगभन य भूल्माॊकन  
मस नीङ्झत कामायन्वमनको रभभा अनङ्टगभन गने य अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा य प्रङ्झतपर प्राप्तीको भूल्माङ्कन गने 
दाङ्जमत्व प्रभङ्टि रुऩभा ऩाङ्झरका स्तयीम स्वास््म/साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको हङ्टनछे । 
मसको राङ्झग उक्त सङ्झभङ्झतहरुको ऺभता ङ्जवकास गङ्चयनछे । स्वास््म ऺेत्रको सभग्र अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन 
तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गनय एक ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गङ्चयनेछ य सोङ्जह अनङ्टरुऩ अनङ्टगभन गङ्चयनेछ । वडा सङ्झभङ्झतहरु 
एवॊ अन्म सयोकायवारा ङ्झनकामसॉगको सभन्वम य सहकामयभा सहबाङ्झगता भङ्टरक अनङ्टगभन प्रङ्जरमा 
अवरबफन गङ्चयनेछ ।  

१०. नीङ्झत कामायन्वमनको कामयमोजना  
नीङ्झत कामायन्वमनका राङ्झग सयावर गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक ऐन, ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका, कामयङ्झफङ्झध आङ्छद 
तजङ्टयभा गनेछ । स्वास््मसॉग सबफङ्ञन्धत आवश्मक ऐन कानङ्टन, ङ्झनमभावरी तथा अन्तयाङ्जष्डम स्तयभा 
नेऩाररे गयेका प्रङ्झतवद्धताको अङ्झधनभा यही मस नीङ्झत कामायन्वमनको कामयमोजना फनाइनेछ । सोङ्जह मोजना 
अनङ्टसाय फाङ्जषयक मोजना तथा कामयरभ य फजेट ङ्झनभायण कामायन्वमन गङ्चयनछे । वाङ्जषयक रुऩभा कामयमोजना 
कामायन्वमनको सभीऺा गयी ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयनेछ । प्रत्मेक ऩाॉच वषयभा मस नीङ्झतको सभीऺा गयी 
आवश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयभाजयन गदै रङ्झगनछे । 
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११. जोङ्ञिभ  
फढ्दो जनआकाङ्क्ऺा, गाउॉऩाङ्झरका सॊस्थागत ङ्झफकासको चयणभा यहेको, ङ्झसङ्झभत साधन य स्रोतको 
उऩरधधता, स्वास््म ऺेत्रराई सभग्र ङ्झफकासको भङ्टद्दाको रुऩभा स्थाङ्जऩत गयाउनङ्ट ऩने ङ्झफद्यभान अवस्थाभा 
आवश्मक ऩने सभन्वम, स्रोत य साधन व्मवस्थाऩन हङ्टन नसकेभा कामायन्वमनभा कङ्छठनाई बई मस नीङ्झत 
तथा यणनीङ्झतरे अऩेऺा गयेका नङ्झतजाहरु प्राङ्झप्तभा केही जोङ्ञिभ हङ्टन सक्छन ्। मद्यऩी उल्रेङ्ञित जोङ्ञिभको 
फाफजङ्टद गाउॉऩाङ्झरकावासीराई सङ्टदृढ एवॊ सऺभ स्वास््म प्रणारी भापय त सभताभूरक गङ्टणस्तयीम स्वास््म 
सेवा प्रदान गनय सयावर गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म तथा सयसपाइ नीङ्झत २०७९ को प्रबावकायी कामायन्वमन 
गनय जोङ्ञिभहरुको न्मूनीकयण गङ्चयनेछ । 


