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धतुिखेि नगरसभाको नवौं अतधवेशनमा नगर प्रमखु  
श्री अशोक कुमार ब्र्ाञु्ज शे्रष्ठिे प्रस्ििु गनुय भएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आतथयक वर्य २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम िथा बजेट 
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धतुिखेि नगरपातिकाको नवौं नगर सभामा नगर प्रमखु श्री अशोक कुमार 
ब्र्ाञ्जु शे्रष्ठिे प्रस्ििु गनुय भएको बजेट नीति िथा कार्यक्रम 

 

स्वास््र् िर्य का कार्यक्रम:- 

1. गि वर्यबाट नगरपातिकािे तिएको स्वास््र् शहर अतभर्ान िाई साकार िलु्र्ाउन नागररक 
स्वास््र्का बहआुर्ातमक समस्र्ाहरुको र्थाथय वस्िसु्स्थति ववश्लरे्ण गरी सो को अधारमा 
उपर्कु्त कार्यक्रम िजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइने छ। र्स अतभर्ानिाई राविर् पवहचान 
ददन संघ िथा प्रदेश सरकारसंगको सहकार्य प्रवधयन गररनेछ। 

2. “रोग तबरुध्दको चेिना ब्र्स्क्त ब्र्क्तीमा, रोगको उपचार बस्िी बस्िीमा” अन्िगयि वडा िथा 
बस्िी स्िररर् हरेक मवहिा स्वरं् सेववकाको नेितृ्वमा वटा स्वास््र् जागरण समहु गठन 
गरर स्वास््र् प्रवधयन कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

3. स्वास््र् सेवा स्िररकरण गनय प्रत्र्क स्वास््र् संस्थामा अक्सीजन सेवा सवहि २ वटा बेड 
ब्र्वस्था गररने छ।  

4. कोतभड-१९ को महामारीको  अग्रपंशक्तमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीिाई 
“कोरोना र्ोध्दा परुस्कार” िथा पदक को व्र्वस्था गररनेछ। 

5. “स्वास््र् बीमा नगरको स्जम्मा” अन्िरगि जेष्ठ नागररक, मवहिा स्वास््र् सवरं् सेववका 
िथा अपांग नागररकहरुिाई नगरिे वप्रतमर्म तिरी स्वास््र् बीमामा आबद्ध गराइनेछ। 

6. “पोर्ण स्वास््र्मा नगरको अग्रिा, बाि बातिका र मवहिाको सहभातगिा” कार्यक्रम 
अन्िरगि मवहिा िथा वािबातिकाको पोर्ण सधुार कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ।   

7. “धतुिखेि नगर, धवुााँ मकु्त शहर” कार्यक्रम अन्िरगि दाउरा बािेर खाना बनाउने घर 
पररवारमा दाउरा प्रतिस्थापन गरी बैकल्पीक उजाय प्रवधयन गनय ववद्यिुीर् चिुो तबिरण गररने 
छ। 

8. “तबपदमा नगरपातिकाको साथ” कार्यक्रम अन्िरगि कोतभड-१९ को संक्रमण िथा प्राकृतिक 
तबपद्का कारण ज्र्ान गमुाएका नागररकहरुको पररवारिाई कृर्ा िथा सदगि खचय वापि 
प्रति मिृक रु १५०००।०० उपिब्ध गराइने छ।  

9. नगर क्षेत्रका कोरोना प्रभावविहरुका िातग “तन शलु्क एम्विेुन्स सेवा”को तनरन्िरिा ददइने 
छ।  
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10. सवै वडामा आधारभिू स्वास््र् सेवा केन्रको भवन तनमायण कार्य सम्पन्न गरी सेवा संचािनमा 
प्रभावकाररिा ववृद्ध गररनेछ। 

11. तनिःशलु्क आधारभिू स्वास््र् सेवामा आम नगरवासीको सिुभ र सरि पहुाँचको व्र्वस्थामा 
थप सधुार गररनेछ। “अत्र्ावश्र्कीर् और्धी िथा उपकरणको” अभाव हनु नददई  सहज 
आपूतियको व्र्वस्था तमिाइनेछ। 

12. “समदुार्मा कोरोना तनर्न्त्रण कार्यक्रम”मा कोरोना भाइरस (कोतभड १९) को संक्रमण 
अवस्थामा स्वाब संकिन िथा केश पवहचान कार्यमा तिव्रिा ददईने, संक्रतमिहरुिाई तनर्तमि 
और्तध िथा परामशयको प्रवन्ध,  पररवारमा अिग्ग बस्ने सम्भावना नभएका ववरामीको 
आइसोिेशनमा राखी स्वस््र्कमी तनर्तमि तनगरानी गदै कोरोना रोकथाम सेवा प्रभावकारी 
बनाइने छ। 

13. “कोतभड १९ तनर्न्त्रणमा सहकार्य” अन्िरगि कोतभड १९ को संक्रमण ित्काि तनमूयि 
नभई िामो समर्सम्म रहन सक्ने संभावनािाई दृवष्टगि गदै र्सको संक्रमणिाई न्रू्नीकरण 
गनय नेपाि सरकार िथा ववश्व स्वास््र् साँगठनको प्रोटोकि अनसुारका सामास्जक दूरी 
िगार्ि अनशुासन पािनाका िातग स्थानीर् सञ्चार माध्र्म, नागररक समाज, सामास्जक 
अतभर्न्िाहरू, तनजी, सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरू िगार्िका सरोकारवािाहरुसाँगको 
सहकार्यमा समदुार् स्िरमा सचेिना मूिक कार्यक्रम संचािन गररनेछ।  

14. कोतभड पतछको समर्मा बाि बातिका िथा अन्र् नागररकमा कुपोर्णको प्रभाव पनय नददन 
“पोर्ण तबशेर् कार्यक्रम” सञ्चािन गररने छ। 

15. प्राकृतिक प्रकोप िथा महामारीको समर्मा खवटने स्वास््र्कमी िथा कमयचारीको उच्च 
मनोबि कार्म राख्न प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररने छ।  

16. नगर स्वास््र् केन्र र स्क्ितनकमा ववशेर्ज्ञिा सेवा सवहि आधतुनक प्रर्ोगशािा सेवा ववस्िार 
गररनेछ।  

17. स्वास््र् जनशस्क्तको अभावमा स्वास््र् सेवा अवरुद्ध हनु ददईने छैन। धतुिखेि अस्पिाि 
िगार्ि संगको सहकार्यमा “तबर्ेशज्ञ घमु्िी स्वास््र् स्शववर”हरु संचािन गरीने छन।् 
स्वास््र्कमीहरुको सेवाको तनरन्िरिाको अनगुमन गररने छ। 

18. बाि स्वास््र्का थप कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरी बाि सरुक्षा िथा बाि तबकासका 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ। 

19. सबै नगरवासीहरुिाई आगामी वर्य तभत्र “कोरोना ववरुद्धको खोप” उपिव्ध गराउन 
अतधकिम प्रर्त्न गररनेछ।  
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20. संघीर् सरकारको सहर्ोगमा काभ्र ेभज्र्ाङमा तनमायणाधीन नगर अस्पिाििाई “सरुवा रोग 
िथा डाइिातसस” अस्पिािको रुपमा ववकास गररने छ।  

21. “मानतसक रोग िथा मनोसामास्जक परामशय” कार्यक्रम ववतभन्न गैर सरकारी संस्थाहरु संगको 
सहकार्यमा संचािन गएकोमा सो को तनरन्िरिा ददईनेछ।  

22.  “स्वास््र्को िातग व्र्ार्ाम” कार्यक्रममा जोड दददै पाकय हरुमा खुल्िा व्र्ार्ामशािा वर्टनेश 
पाकय  तनमायण कार्यिाईय तनरन्िरिा ददईने छ।  

23. नगरपातिकावाट संचातिि “हाम्रो स्वस््र् हाम्रो सरोकार” रेतडर्ो कार्यक्रमिाई आगातम 
आ.व. मा पतन तनरन्िरिा ददईनेछ। र्सवाट नगर िथा आसपासका ४० वटा स्जल्िामा 
स्वस््र् सम्बस्न्ध कार्यक्रमहरु र स्वस््र् स्शक्षा जनस्िरसम्म परुाउाँनका िातग महत्वपणुय 
भतूमका खेल्नेछ।  

24. “आर्वेुद सेवा ववस्िार” साँगै स्जणय रोगीहरुको िातग स्नेहन स्वेदन िथा तसरोधारा कार्यक्रमको 
प्रवयद्धन  गररनेछ। साथै आर्वेुद सेवा थप वडाहरुमा तबस्िार गररने छ।  

25. नागररकहरुको रोग प्रतिरोधी क्षमिा अतभववृद्धका िातग परम्परागि िथा आर्वेुददक स्चवकत्सा 
पद्धति िथा र्ोगको प्रवधयन गदै “स्थानीर् जडीबटुी िथा और्धीजन्र् खाद्य पदाथयको प्रवधयन” 
उत्पादन, र उपभोगका िातग प्रोत्सावहि गररने छ। जतडबटुी खेिीिाई प्रोत्साहन गररने छ।  

26. धतुिखेि अस्पिािबाट स्वस्थ बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त सेवा सवुवधा प्रातप्तको िातग 
सहजीकरण गनय अस्पिाल्संगको समन्वर्मा स्वस्थ तबमा सहजकिायको व्र्वस्था गनय पहि 
गररनेछ। 

27. उपरोक्त नीतिहरुको कार्ायन्वर्नका िातग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको सशिय 
अनदुानका अतिररक्त नगरपातिकाबाट थप रु एक करोड वजेट ववतनर्ोजन गरेको छु। 

 


